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كند يم يياهاي جامعه بشري خودنمبه عنوان مهمترين چالش ستيز طيروزافزون مح بيهزاره سوم، تخر سومدر آستانه دهه 

ف جهان طي سران كشورهاي مختل هاي ملي و نهادهاي بين المللي را به چالش فراخوانده است. هر چندو بسياري از دولت

بر ثبات و ديده ناشي از اين پتخريب محيط زيست، و پيامدهاي هاي خود را نسبت به موضوع غه، نگراني و دغدهاي گذشتهدهه

يندهاي ابله با فرآمقاند و حتي تعهداتي را براي هاي متعدد ابراز نمودهها و كنفرانسدر نشستپايداري اقتصادي، اجتماعي، 

ابعادي گسترده  درهمچنان در بسياري از كشورها و مناطق جهان  ومپديده ش نيبا اين وجود ا اند،پذيرفته تخريب محيط زيست

تصادي، اجتماعي، هاي شگرف آن در ابعاد مختلف اقدگي بشر در يك سده اخير و پيشرفت، و عليرغم بهبود شرايط زنادامه دارد

هاي ايداري نظامتهديد كننده ثبات و پ معضالت و مخاطرات محيط زيستي به عنوان مهمترين عاملفرهنگي و تكنولوژيكي، هنوز 

 كند. زيستي خودنمايي مي

از كربنيك جو گافزايش ميزان ها، فرسايش شديد خاك، تخريب مراتع، گسترش بيابانها، روافت ذخاير آبزيان، نابودي جنگلف

آب  هايافت سفره ها،خشكسالي هاي ويرانگر وخاطرات و بالياي طبيعي مانند سيلزمين و به دنبال آن تغيير اقليم، افزايش م

ا شدت و ببحرانهايي هستند كه زير زميني، افزايش درجه حرارت، آلودگي شديد هوا و آبهاي سطحي و زيرزميني و غيره 

اي را فراروي نندهكداده و چشم انداز نگران  قرارهايي تمامي جوامع اعم از توسعه يافته و در حال توسعه را تحت تأثير ضعف

  هاني در آستانه دهه سوم هزاره سوم قرار داده است. جامعه ج

حيط زيست را هاي فزاينده محيط زيست مستلزم رويكردي نوين از توسعه است كه انسان و مبه اين ترتيب پرداختن به چالش

هاي ايد و فرصتنم له يك وسيله قلمدادداده و رشد اقتصادي را نه به عنوان يك هدف، بلكه به منز در كانون توجهات خود قرار

اير زيستمندان به داده و نظامهاي زيستي را كه حيات انسان و س هاي حاضر مورد توجه قرارهاي آينده را به موازات نسلنسل

   موجوديت آنها وابسته است را مورد حمايت قرار دهد.

قابل ترميم ( نظير بسياري از آنها غير  بعضاًاي از بحرانهاي محيط زيستي مواجه است كه اين ترتيب جهان امروز با مجموعه به

ت است كه بخش زيادي از اين ها مبين اين واقعيباشند. بررسيامكان ترميم، بسيار پر هزينه مي ها ) و در صورتانقراض گونه

آنها در هاي عمراني بدون مدنظر قرار دادن پيامدهاي احتمالي ها و اجراي پروژهاي از سياست گذاريها حاصل مجموعهبحران
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به عنوان  SEA (2و ارزيابي راهبردي محيط زيست EIA (1 )( محيط زيست بوده است. لذا ارزيابي پيامدهاي محيط زيستي

قدرتمند براي پيش بيني اثرات و كاهش اثرات تخريبي مورد توجه برنامه ريزان و سياستگذاران محيط زيست قرار  هاييابزار

  گرفت.

و پيش بيني  بر ارزش و اهميت انجام ارزيابي اثرات زيست محيطيدر ريودوژانيرو برزيل  1٩٩2 در سال  زمينسران اجالس 

 ساني بر محيط زيستهاي انكاهش آثار و پيامدهاي سوء فعاليتآثار و پيامدهاي آنها بر محيط زيست و اتخاذ تدابير الزم براي 

پيامدهاي  وو كاهش آثار هاي مختلفي از ارزيابي بهجنبر  1٩٩2ريو در سال  بيانيهدر بندهاي مختلف صحه گذارد، زيرا 

جالس سران زمين او هم  2٠٠2اين موضوع هم در بيانيه ريودوژانيرو در سال پرداخته است. هاي انساني بر محيط زيست فعاليت

) در SDGsيدار (و اهداف توسعه پا 2٠12خواهيم در ريودوژانيرو برزيل در سال اي كه ميسوم به آيندهوم 2٠موسوم به ريو+

  مورد توجه قرار گرفته است.  2٠1٥سال 

الحظات زيست ادغام مهاي ياد شده، موضوع ها و نشستسطح جهان به ويژه پس از كنفرانس تحوالت برآمده دربه اين ترتيب 

ها و ، برنامهاهسازي مالحظات محيط زيست در سياست) و ادغام و هم  EIAهاي توسعه (ها و پروژهاجراي طرحمحيطي را در 

ز محيط زيست به عنوان مهمترين ابزارهاي مديريت براي حفاظت اها بيش از گذشته مطرح نموده و آن)  SEAهاي كالن (طرح

  شود.ست ياد ميهاي محيط زيتهاي توسعه و ظرفيو برقراري توازن بين فعاليتتوسعه پايدار اهداف تضمين دستيابي به  براي

هاي سعه فعاليتوضوع ارزيابي اثرات توهاي گذشته ماعده مستثني نبوده و در خالل ساليز از اين قجمهوري اسالمي ايران ن

وجه قرار تعمراني و توسعه اي و همچنين ارزيابي راهبردي محيط زيست در سطوح سياست گذاري و برنامه ريزي در كانون 

  . به تصويب رسيده است اتعموضوگرفته و بر اين اساس نيز قوانين و ضوابط متعددي براي اين 

  

 

 

  

                                                 
1 . .Environmental Impact Assessment 
2.Strategic Environmental Assessment 
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ه تخريب محيط زيست، امروزه ادغام مالحظات زيست با توجه به اهميت فزاينده محيط زيست در سطح جهان و شتاب فزايند

يابي، امكان هاي توسعه در مراحل مكانيست در اجراي طرحمالحظات محيط ز و همچنين رعايتريزي محيطي در فرآيند برنامه

به عنوان يك ضرورت جهاني و ملي و تنها راه رسيدن به توسعه پايدار در سطح جهان مطرح شده سنجي، اجرا و پس از اجرا  

ابي اثرات محيط چه ارزيابي راهبردي محيط زيست و چه ارزي( ارزيابي زيست محيطين دقرار دااست . به همين دليل مد نظر 

، شوراهاي تصميم گيرنده دهنده ، موسسات اعتبارهاي اجرايي كشور، سازمانهامستلزم همكاري و هماهنگي كليه دستگاه زيستي)

اين نهادينه كردن موضوع ارزيابي در بين دستگاههاي مختلف پيش شرط تشكلهاي مردمي و غيره است. بنابرو قانونگذار ، 

شود. ارزيابي زيست محيطي ابزاري براي مديريت زيست محيطي تيابي به توسعه پايدار قلمداد ميسحفاظت از محيط زيست و د

  و تضمين توسعه پايدار است .

هاي ها و برنامهو همچنين اثرات سياست )دهاي احتمالي فعاليتهاي عمراني (پروژه هاي پيشنهاديارزيابي زيست محيطي ، پيام

. هدف از نمايدا شده و از بروز آنها جلوگيري ميو با روشهاي مناسب، باعث پيشگيري از آنهرا بر محيط زيست شناسايي  كالن

هاي  زيست محيطي در مراحل پيش از اجرا ، اجرا و تهيه طرح شناسايي هر گونه پيامد انجام ارزيابي زيست محيطي در مراحل

يست توان ارزيابي زبه حداقل ممكن رساند . بنابراين ميرا  پس از اجرا است تا بتوان تخريب و زيانهاي وارده بر محيط زيست

ها و مشخص كردن اقدامات اصالحي در جهت براي بررسي پيامدهاي منفي پروژه : ارزيابي ابزاريمحيطي را اينگونه توصيف نمود

  استفاده بهينه از منابع در راستاي حفاظت از محيط زيست .

مستقيم و غير مستقيم يك طرح عمراني بوده و ضمن بررسي پيامدهاي زيست ارزيابي زيست محيطي شامل دو جنبه اثرات 

  . دهدشي مي شود را مورد بررسي قرار ميمحيطي ، زنجيره تغييرات و فرايندهاي تغييرات ناشي از پروژه را كه از اجراي پروژه نا

ح بود و اقدامات پيشگيرانه درحاشيه قرار در گذشته حفاظت از محيط زيست بيشتر از جنبه واكنشي و پس از بروز بحران مطر 

ير قابل جبران و برگشت نيز غ زيست بسيار افزايش يافته و بعضاً  هاي پاكسازي محيطت . به همين دليل از يك سو هزينهداش

كپارچه ها و طرحهاي توسعه بطور يرزيابي زيست محيطي در تمامي محيطكه رويكرد جديد مبتني بر ا شدند . در حاليناپذير مي

  و از آغاز مد نظر قرار دارد. 

ه به در شرايط كنوني و با توجه به جهاني شدن موضوع محيط زيست ، نياز به ارزيابي زيست محيطي در درون فرايند توسع

ريودوژانيرو در سال  21در گزارش دستور كار توان را ميها پذيرفته شده است، كه بازتاب آن عنوان يك اصل در تمامي كشور
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هاي مختلفي از ارزيابي اثرات محيط زيستي اشاره شده بر جنبهاين دستور كار  فصل ٤٠فصل از  1٧در مشاهده كرد كه  1٩٩2

  است. 

هاي ها و پروژهاز طرح ابي آثار و پيامدهاي ناشيو ارزيادغام مالحظات زيست محيطي در فرايند توسعه  ،به تبعيت از اين تحوالت 

رزيابي تعدادي از اتصويب و الزامي شدن  كرد.تدريج سير تكوين خود را طي ه قانوني يافته است و ب در ايران نيز جنبهتوسعه 

ابليت اجراي قمسئله بر سر منابع مالي و . در حال حاضر هاي عمراني بزرگ توليدي و خدماتي ثمره اين تحوالت استوژهپر

هاي توسعه پروژه وها و طرحهاي كالن كشور ريزيول در برنامهي عملي نمودن اين اصاصول ارزيابي در كشور نيست، بلكه چگونگ

ريزان و برنامهاران سياست گذپايدار در كشور در دسترس است، تا ارزيابي بتواند بعنوان يك راه حل قابل قبول در اهداف توسعه 

  قرار گيرد . 

هينه را ارايه بهاي اي مختلف را بررسي و گزينهههاي مختلف ، سود و زيان گزينهارزيابي زيست محيطي با استفاده از روش

مدهاي سوء را تحليل اي است كه حداكثر سود و حداقل پيامدهاي منفي را در بر داشته و كاهش پيانمايد. گزينه بهينه گزينهمي

  نمايد . ي كاهش و حذف آثار مخرب ارايه مينموده و راهكارهاي الزم برا

مند طرحهاي هاي زيست محيطي بر شناخت و درك پيامدهاي زيانبار يا سوداكثر ارزيابي يح است كه در گذشتهالزم به توض

هره برداري بطي در زمان هاي نوين ارزيابي بر پايش، مراقبت و كنترل تغييرات محي كه روش توسعه توجه داشتند، در حالي

ارزيابي راهبردي  ) و EIAپيامدهاي محيط زيست ( نيز توجه دارند . بطور خالصه از مهمترين منافع ناشي از ارزيابي هاپروژه

  توان موارد زير را بر شمرد :مي) SEAمحيط زيست (

  تضمين پايداري توسعه و محيط زيست 
  سازگاري اهداف توسعه و اهداف محيط زيست  
 هاي مورديعاليتهاي ضروري براي انجام بررسيكاهش زمان و ف 
 نابعگذار بر محيط زيست و دستگاههاي متولي محيط زيست و م كاهش تعارضات بين دستگاههاي اجرايي اثر 

  طبيعي
 پيش بيني بروز اثرات زيست محيطي مهم و پايدار  
  ضوابط، معيارها، قوانين و مقررات زيست محيطي دولتياطمينان از پايبندي و رعايت  
 استفاده از نظرات عموم جامعه در فرآيند تصميم گيري  
 افزايش سطح آگاهي جامعه   
 هاي اقتصادي هماهنگ با اصول حفاظت از محيط زيست به توسعه پايدار در قالب برنامه تيابيدس 
 فرايند توسعه در كشور 3هاي سازگاري و تاب آوريفيتارتقاي ظر  
 هاي مختلف با اهداف توسعه پايدارهاي بخشهمسو سازي اهداف و سياست  

                                                 
3 -adaptation and resilience 
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  اي ذينفع و دست اندر كارانهبراي مشاركت گروهو ايجاد بسترهاي الزم زمينه سازي 
  محيطي ناشي از اقدامات استراتژيك پيشنهادي، زيست مهمترين آثار و پيامدهايشناسايي  
 محيطي منطبق با اهداف توسعه پايدار، هاي زيستترين گزينهشناخت بهترين و عملي 
  هم افزا (تجمعي) و تغييرات عمده، آثار و پيامدهايهشدار اوليه در خصوص 
 ثيرات بالقوه،أيازهاي اطالعاتي براي پيش بيني تدماتي گستره نشناخت مق  
 هاي موردي،نجام بررسيكاهش زمان و فعاليتهاي ضروري براي ا 
 ي بخشي،هامحيطي در تصميم گيري تلفيق مالحظات زيست  
  فرايند توسعه در پهنه سرزمين  پايداريارتقاء 
 وسعه تهاي حفظ محيط زيست و دن تصميمات با معيارو سازگار كر هاهاي پايداري تصميم گيريتقويت جنبه

  پايدار،
 محيطي در سطح پروژه، ها نسبت به ارزيابي اثرات زيستتري از گزينهفراهم سازي دامنه گسترده 
 محيطي تجمعي تصميمات، توجه به اثرات زيست 
 هاي دولتي دست اندر كار در امر توسعه،تقويت هماهنگي بين نهاد 
 براي بازنگري سيستماتيك مسائل زيست محيطي، فراهم كردن ابزاري 
 تناب از نياز اجتواند موجب كاهش يا احتماال نفرد ميهاي ممحيطي در سطح پروژه تسهيل فرايند ارزيابي زيست

 هاي اثرات زيستابيها شود. اين امر موجب ارتقاي كارايي نهادي از طريق جلوگيري از اعمال ارزيبه ارزيابي پروژه
 گردد،رضروري ميمحيطي غي

 هاو پروژه هاها و طرحها، برنامهاي سياستخير در اجرأاز ت يجلوگير 
 محيطي، تر اثرات بالقوه زيستدرك روشن دستيابي به 
 گيري است،محيطي، اجتماعي و اقتصادي كه نوعي كمك به فرايند تصميم ايجاد توازن بين عوامل زيست 
 دامات اصالحي،مين رهنمود براي تدوين و پيشنهاد اقأت 

  

 

سازد . پيشگام موضوع هاي زيادي را نمايان ميت محيطي در سطح جهان فراز و نشيببررسي سير تحوالت ارزيابي پيامدهاي زيس

ر جهان اياالت متحده امريكا است . براي نخستين بار در خالل كنفرانس حفاظت از محيط زيست امريكا در ارزيابي زيست محيطي د

هيچ قانون  1٩٦٩ها شد، اما تا سال آتيه نگري در مورد كنترل آلودگي ميالدي، رييس جمهور وقت آمريكا، خواهان 1٩٠٨سال 
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تحت عنوان ((طراحي با طبيعت)) بر ارزش مالحظات  1٩٦٩در سال   ٤ارگاين زمينه به تصويب نرسيد. اثر مك ه در مؤثري و مدوني

 پيشگامتوان به عنوان هاي زيست محيطي و اثرات توسعه تأكيد داشت. اثر مك هارگ را ميش بينانه و منظم در مورد محدوديتپي

  ارزيابي اثرات زيست محيطي قلمداد نمود.

نهاده شد و در سال در اياالت متحده  بنا  NEPA(1( هاي محيط زيستسياستمقدمات تدوين قانون ملي  ٦٠1٩در اوايل دهه 

توسط دولت فدرال  كه هاييپروژهها و در طرح بر ضرورت رعايت مالحظات زيست محيطياين قانون در تصويب گرديد.  1٩٦٩

ر ابتدا انتقادات زيادي بر اين قانون وجود اگر چه د كيد شد.قرار داشتند، تأهاي فدرال د و يا تحت قوانين آژانسنشوحمايت مالي مي

نمودند ، اما قانون مزبور امكان نظارت عموم بر فرايندهاي تصميم لمداد ميها قا عامل طوالني شدن بعضي از پروژهو آن ر ،داشت

در  كرد.ي عمراني هموار هاارزيابي پيامدهاي احتمالي پروژه گيري را ميسر ساخت و راه را براي اعمال اقدامات پيشگيرانه در قالب

. در اين قانون ايجاد يك شدها تاكيد ي قبل از تصويب پروژهخستين بار بر لزوم انجام ارزيابي پيامدهاي زيست محيطاين قانون براي ن

تا آژانس هاي فدرال را  داشتشوراي كيفيت محيط زيست را در معاونت اجرايي رياست جمهوري مشخص نمود . اين شورا اختيار 

هاي پيشنهادي نيز قبل از تصويب شورا اجرا نخواهند هاي پيشنهادي نمايد . پروژهگزارش ارزيابي زيست محيطي پروژه جبور به ارايهم

  شد .

ه تدريج ، اما بدليل ابهامات و عدم اجماع در خصوص نحوه تهيه گزارش با كندي پيش رفته هر چند در ابتدا اجراي اين قانون ب

اثرات  ارزيابي ،به اجراهاي مناسبي چه از بعد روشها و چه از جنسازيرويكرد فراهم گرديد و ظرفيتاي توسعه اين هاي الزم برزمينه

عمراني دست  هايغام مالحظات زيست محيطي در پروژهريزي و چگونگي ادبه جايگاه مناسبي در نظام برنامهتوانست محيط زيست 

  يابد . 

تدريج اين ه ارزيابي اثرات توسعه توانستند در كاهش آثار و پيامدهاي محيط زيست داشته باشند، بهايي كه اين با موفقيتتدريج ه ب

نقش مهمي توانست در كاهش خسارات وارده بر محيط زيست  ها با استقبال مواجه شد،يريت محيط زيست در ساير كشورابزار مد

زيابي پيامدهاي زيست محيطي ريزي بطور عام و توجه به اربرنامه زيست محيطي در فرايندهاي توجه به ادغام مالحظات ايفاء نمايد.

هاي عمراني پيش از اجرا بطور اخص مورد توجه ساير كشورها نيز قرار گرفت و ارزيابي پيامدهاي زيست محيطي بتدريج به پروژه

 هاي محيط زيست را به عنوان يكساير كشورهاي جهان تسري يافت به نحوي كه در حال حاضر اكثر كشورهاي جهان ارزيابي پيامد

                                                 
  )، طراحي با طبيعت، ترجمه عبدالحسين وهابزاده، انتشارات جهاد دانشگاهي (دانشگاه فردوسي)13٨٦هارگ. مك (.  ٤

National Environmental Policy Act- 1  
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) نام كشور و 1جدول (اند. عنوان يك قانون آنها را پذيرفته و بههاي عمراني پذيرا شده عاليتابزار مهم براي كاهش پيامدهاي سوء ف

  دهد.در چند كشور منتخب جهان نشان مي سال تصويب قانون ارزيابي پيامدهاي محيط زيست را

  نام كشور و سال تصويب قانون ارزيابي پيامدهاي محيط زيست -١جدول 

 سال تصويب نام كشور

 ١٩٦٩ اياالت متحده آمريكا

 ١٩٧٢ ژاپن

 ١٩٧٢ هنگ كنگ

 ١٩٧٢ سنگاپور

 ١٩٧٣ كانادا

 ١٩٧٤ استراليا

 ١٩٧٥ آلمان

 ١٩٨٥ اتحاديه اروپا

 ١٩٨٧ مالزي

 ١٩٩٢ تايلند

 ١٩٩٣ سريالنكا

 ١٩٩٣ پاكستان

 ١٩٩٣ هند

 ١٩٩٣ بنگالدش

 ١٩٩٣ فنالند

 ١٩٩٣ اطريش

 ١٩٩٣  پنال

 ١٩٩٣  قزاقستان

 ١٩٩٣  كره جنوبي
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 ١٩٩٣  تركيه

 ١٩٩٤  ايران

پروژه ظرفيت سازي و تقويت   )١٣٨٢سازمان حفاظت محيط زيست () ، ١٣٨٠ماخذ : قوانين و مقررات مورد نياز ارزيابي زيست محيطي در ايران (
 متحد ملل زمانسا عمران برنامه –، سازمان حفاظت محيط زيست  ٧اثرات زيست محيطي در ايران ، گزارش شماره   بنيادي ارزيابي

  
والتي را شاهده ) نيز طي اين دوره تحSEA)، ارزيابي راهبردي محيط زيست (EIA(به موازات تحوالت ارزيابي اثرات زيست محيطي 

در قانون  1٩٦٩ بار در سال شد، ارزيابي محيط زيست و ارزيابي راهبردي محيط زيست براي نخستين بوده است. همانگونه كه عنوان

ها ها و طرحرنامهها، به شد. البته اين قانون بين سياستدر اياالت متحده امريكا بنا نهاد) NEPA( هاي ملي محيط زيست سياست

اشاره شده بود. به  قدامات خاص در رابطه با توجه به مالحظات زيست محيطيها تمايزي قائل نشده بود و به صورت كلي به او پروژه

ين قانون، صويب اعبارت ديگر در اين قانون بين سطوح استراتژيك و سطوح پروژه در تصميم گيري تفاوتي وجود نداشت. به دنبال ت

ها بر محيط زيست تمحيطي فعالي ي پيامدهاي زيستهاي قانوني را دنبال كردند و تمهيداتي را براي ارزياببسياري از كشورها رويه

ها سعه در سطح پروژههاي تومدهاي زيست محيطي ناشي از فعاليتاتخاذ كردند، اما بيشتر اين قوانين و مقررات صرفا بر ارزيابي پيا

  ).13٨٨ده بود( منوري، ها الزامات خاصي مطرح نشها، برنامه ها و پروگرامح سياستتاكيد داشتند و در سطو

اساس، شوراي  اين هاي توسعه دولتي پيشنهاد كرده است و برارزيابي اثرات زيست محيطي پروژه رسمي را براي الزاماتاين قانون 

مقطع ياد شده  . اما درهاي ملي را مشمول اين قانون اعالم كردها و برنامهها، طرحنيز كليه سياست ٥)CEQكيفيت محيط زيست (

ها ها و برنامهابي راهبردي محيط زيستي در سياستها معطوف به پروژه بوده و به دليل ابهام در نحوه مالحظات ارزيبيشتر اين ارزيابي

  ). Partdario ،2٠٠٤( جنبه اجرايي پيدا نكرد

يامدهاي زيست محيطي در كه صرفا بر آثار و پ ٦)EIAتدريج مشخص شد كه ارزيابي زيست محيطي پيامدهاي زيست محيطي (ه ب

هاي انساني باشد، زيرا در بسياري شكالت زيست محيطي ناشي از فعاليتتواند راهگشاي مسائل و مكند نميها تأكيد ميسطح پروژه

توان ارزيابي جامع و فراگيري از پيامدهاي زيست محيطي در سطح كالن ارايه ها نمياز موارد به علت اثرات تجمعي بسياري از پروژه

ازد، براي ارزيابي سياست، سئله ارزيابي راهبردي محيط زيست كه به صورت فراگير به اين موضوع مي پردداد. به همين دليل م

محيطي در سطوح سياست گذاري انجام و ها مطرح شد تا بتوان بر مبناي آن ارزيابي جامعي از مالحظات زيست ها و پروگرامبرنامه

                                                 
5 -Council environmental quility 
6 -Environmental impact assessment 
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هاي قانوني را دنبال كرده و تمهيداتي را از كشورها، اين رويهه دنبال آن بسياري ريزي كرد. بهاي برنامهاين مالحظات را وارد چرخه

  براي ارزيابي راهبردي محيط زيست اتخاذ كردند ( همان).

د هنگامي هر چنشده است. راهبردي محيط زيست يكسان فرض مي در آن مقطع، اصول ارزيابي زيست محيطي استراتژيك و ارزيابي

 ز عمدتاًطرح شد، درك چنين مفهومي ادر انگلستان م 1٩٨٩در سال  ")SEAرزيابي راهبردي محيط زيست(ا"كه اصطالح حقيقي 

ز ارزيابي اتدريج با گسترش ادبيات اين رويكرد مفهومي جديدي ه ) بوده است. بEIA( معطوف به ارزيابي اثرات زيست محيطي

 پذيرا شدند ريزي خوددر نظام برنامهتدريج اين رويه را ه براهبردي محيط زيست در جهان مطرح شده و كشورهاي مختلف جهان 

  ).13٨٥منوري، (

هاي تحول ارزيابي در فرايند تكامل و به تدريج ارزيابي راهبردي محيط زيست به عنوان نسل دوم اصول ارزيابي اثرات زيست محيطي

يدار، رويكردهاي هاي جديد در زمينه توسعه پااديمه تدريج با بسط و مطرح شدن پارها مطرح شد. بزيست محيطي، در تصميم سازي

بي روند تكاملي ارزيا )2(شود. جدول ها قلمداد ميهبردي در زمره اركان اين ارزيابيديگري از ارزيابي مطرح شده است كه ارزيابي را

  دهد( همان). راهبردي محيط زيست را نشان مي

  يابي راهبردي محيط زيستروند تكامل ارز -٢جدول 
  ويژگي هاي كليدي  سطح/ مرحله

  
محيط  هاي منفرد برثار و پيامدهاي زيست محيطي پروژهبررسي آ  )EIA(ه نسل اول: ارزيابي زيست محيطي پروژ

  طبيعي، اقتصادي و اجتماعي
ها طرح وها برنامه امدهاي زيست محيطي سياست،ارزيابي آثار و پي  )SEAنسل دوم: ارزيابي راهبردي محيط زيست(

  بر محيط زيست
ردي ) و ارزيابي راهبEIAكاربرد ارزيابي اثرات زيست محيطي(  نسل سوم : به سوي پايداري محيط زيستي

) براي حفظ منابع بحراني و كاركردهاي SEAمحيط زيستي(
 غييرات و تهياكولوژيكي، حسابداري زيست محيطي و مميزي ت

  هاي طبيعيشدن منابع و سرمايه
يطي و ادي، زيست محارزيابي كامل هزينه آثار و پيامدهاي اقتص  نسل هاي نوين: به سوي ارزيابي پايداري

  هاي مختلف توسعهاجتماعي گزينه
  )، ارزيابي زيست محيطي استراتژيك، انتشارات مهندسين مشاور ارزيابان محيط١٣٨٨ماخذ: منوري. مسعود( 

  

ويژه پس از كنفرانس سران زمين در ريودوژانيرو برزيل در سال ه ي در چند دهه اخير و ببا بسط و توسعه مفهوم ارزيابي راهبرد

المللي از جمله بانك و بسط مفهوم توسعه پايدار، موضوع ارزيابي بيش از پيش در كانون توجه بسياري از سازمان هاي بين 1٩٩2
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، ٨)UNECE( اقتصادي سازمان ملل متحد براي اروپا)، كميسيون ٧OECDهاي توسعه اقتصادي(جهاني، سازمان توسعه همكاري

هبردي محيط زيست به ها و ضوابطي را براي ارزيابي راو ساير نهادها نيز دستورالعمل UNDP(9( برنامه عمران سازمان ملل متحد

ها و شماري از سازمانمتحده امريكا و  مهمترين تحوالت ارزيابي راهبردي محيط زيست كه در اياالت )3(اند. جدول تصويب رسانده

  ).Partidário  ،2٠٠٧( دهدي به تصويب رسيده است را نشان مينهادهاي بين الملل

                                                 
7 - Organization for Economic Co-operation and Development 
8 - United Nations Economic Commission for Europe 
9-United Nations Development Programm  
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  هاي بين الملليط زيست در اياالت متحده و سازمانمهمترين تحوالت ارزيابي راهبردي محي -٣جدول 
  سال  نام قانون/سازمان يا نهاد

س د. بر اساكه توسط كنگره ملي امريكا تصويب ش) NEPA( ست محيطي مليهاي زيقانون سياست
براي  هاددند تا اثرات زيست محيطي پيشنهاهاي فدرال مكلف شها و آژانساين قانون همه سازمان

  هاي پيشنهادي را مورد  ارزيابي قرار دهند.تصويب قوانين و ساير پروژه

١٩٦٩  

هاي ن و مقرراتي را براي قانون سياست) قوانيCEQه (شوراي كيفيت محيط زيست اياالت متحد
كند كه توسط آژانس اياالت متحده براي توسعه بين ) منتشر ميNEPA( زيست محيطي

  .كنداي ارايه ميمات خاصي را براي ارزيابي برنامهمورد استفاده قرار گرفته و الزا USAID(1الملل(

١٩٧٨  

ه در كتصويب كرد  )EIAراي ارزيابي اثرات زيست محيطي(بانك جهاني يك دستورالعمل داخلي را ب
  .كيد شده استاي تأهاي بخشي و منطقهآن بر تهيه و آماده سازي ارزيابي

١٩٩١  

ثرات ادر زمينه ارزيابي  )UNECE( كنوانسيون كميسيون اقتصادي سازمان ملل متحد براي اروپا
اي ون اقتصادي سازمان ملل متحد برهاي فرامرزي كاربرد كميسي) در حوزهEIA( زيست محيطي

  .عه دادها بسط و توسها و پروگرامها، برنامه) را براي سياستEA( ) محيط زيستUNECEاروپا (

١٩٩٠  

رد اصولي را تصويب ك )OECD( هاي توسعه اقتصادياي سازمان همكاريهاي توسعهكميته كمك
ي و اهاي برنامهاي زيست محيطي كمكو پايش پيامده ترتيبات نهادي براي تحليل كه در آن بر

  كيد شده است.اي تأتوسعه

١٩٩١  

رنامه ب) مرور كامل زيست محيطي را به عنوان يك ابزار UNDP( برنامه عمران سازمان ملل متحد
  ريزي معرفي كرد.

١٩٩٥  

ست تصويب حيط زيهاي خاص بر مارزيابي اثرات برنامه و پروگرام شوراي اتحاديه اروپا پروتكلي را براي
  كرد

١٩٩٧  

ابي پيش نويس پروتكل كاربرد ارزي )UNECEكميسيون اقتصادي سازمان ملل متحد براي اروپا (
  ها منتشر كرد.ها و پروگرامها، برنامهحيط زيست را بر استفاده در سياستراهبردي م

٢٠٠١  

عداد خاصي از ي اثرات تبردشوراي اتحاديه اروپا دستورالعمل اتحاديه اروپا را در خصوص ارزيابي راه
  ها تصويب كرد. ها و پروگرامبرنامه

٢٠٠١  

Source: Partidário. Maria do Rosário(2007), Strategic Environmental Assessment 
Good Practices Guide, Methodological Guidance, Technical University of Lisbon, Portuguese 

Environment Agency 

نبه قانوني به ، اين رويكرد در بسياري از كشورهاي جهان ج)SEAج با بسط و توسعه رويكرد ارزيابي راهبردي محيط زيست(بتدري
ريزي طوح برنامهت محيطي در باالترين سگذاري براي ادغام مالحظات زيسن يكي از مهمترين ابزارهاي سياستخود گرفت و به عنوا

  كشورهاي جهان قرار گرفت. بسياري از هگذاري مورد توجو سياست
) است. هر چند تا پيش از بيانيه ارزيابي راهبردي SEA( بريتانيا يكي از كشورهاي پيشگام در زمينه ارزيابي راهبردي محيط زيست 

ي متفاوتي هااين زمينه نبود. با اين وجود شكلدات قانوني در ي، بريتانيا داراي هيچگونه تمه2٠٠٤محيط زيستي اتحاديه اروپا در سال 

هاي ن خصوص مي توان به ارزيابي سياستدر اين كشور شكل گرفت كه در اي 1٩٩٠از فرايند ارزيابي راهبردي محيط زيست در دهه 

                                                 
1 - US Agency for International Development 
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تراتژيك هاي استوسعه محلي و منطقه اي و ارزيابيهاي (و اخيرا ارزيابي پايداري) برنامه "ارزيابي زيست محيطي"ملي محيط  

  هاي مشخصي مانند حمل و نقل و آب اشاره كرد.بخش كارشناسي ويژه كه در

سعه به صورت هاي مختلف توردي محيط زيست براي مسئوالن حوزه، يك بيانيه اجرايي ارزيابي راهب2٠٠٤عالوه بر اين در سال 

ام نخست وزيري، مقه حاصل مطالعه مشترك كار مطالعاتي دفتر قائم يپيش نويس تهيه و براي نظر خواهي ارسال شده است. اين بيان

اط با پيشينه و متن هايي در ارتبمالي بود. بيانيه مزبور شامل بخشفرماندار اسكاتلند و دولت ولز و وزارت محيط زيست ايرلند ش

فرايند ارزيابي  قانون ارزيابي راهبردي محيط زيست، مذاكرات، ارزيابي زيست محيطي استراتژيك و توسعه پايدار و مراحل مختلف

انيه ارزيابي راهبردي ، قوانيني را جهت اجرايي كردن بي2٠٠٤ي محيط زيستي بوده است. بيانيه قانوني دولت بريتانيا در سال راهبرد

متفاوت در اسكاتلند،  هاي جداگانه وديل اين حكم به قانون ملي به شكلكند. تبيه اروپا براي انگلستان اعالم ميمحيط زيست اتحاد

  ).13٨٥چارچوب نظام ملي ارزيابي زيست محيطي استراتژيك، ( ال مي شودايرلند شمالي و ولز دنب

ه دستيابي به اهداف ارزيابي ي ديگر اسكاتلند فعاليت هايي را در زمينوزرا -بهترندي لسكاتدر راستاي توافق و منشور همكاري براي ا

كاتلند ه اول پارلمان اسر دو مرحله انجام شد. در مرحلها دآغاز كردند. اين فعاليت 2٠٠٤سال  راهبردي محيط زيست اتحاديه اروپا از

رحله بعد رد. در مكهاي اجرايي ارزيابي راهبردي محيط زيست را با مشاركت صاحب نظران تهيه اي از قوانين و دستورالعملمجموعه

ه شد كه گستره وسيعي ست تطبيق داددي محيط زيباره ارزيابي راهبراليحه پيشنهادي اتحاديه اروپا درها با اين قانون و دستورالعمل

  شود.ها را شامل مي، راهبردها و طرحهاتشامل سياس

اي ر آن، مطالعهرعايت اصول مندرج د در ولز راهنماي دستورالعمل ارزيابي راهبردي محيط زيست اتحاديه اروپا بررسي شد كه با

تهيه  "ك راهنماي عملييهاي توسعه در ولز: پايداري براي برنامه ارزيابي "ن توسط شوراي ملي ولز انجام شد و دستورالعملي با عنوا

  و منتشر شد. 

هبردي محيط زيست ابي راهاي ارزيلفي تسري پيدا كرده و دستورالعملهاي مختزيابي راهبردي محيط زيست به حوزهدر انگلستان، ار

  ي بسط و توسعه داده شده است. هاي حمل و نقل محلجمله طرح هاي مختلف اثر گذار بر محيط ازبراي حوزه

هاي ارزيابي راهبردي محيط زيست در زمينه صدور مجوز استخراج نفت و گاز در هايي از دستورالعملحوالت، نمونهبه دنبال اين ت

هوم بريتانيا مفخشكي، توليد انرژي باد براي وزارت صنعت و تجارت در اين كشور تهيه شد. در خالل چند سال اخير در بريتانيا 

 اي وهاي توسعه را به سطح منطقهمحيطي طرحرا ابداع كرده است. اين روش جديد ارزيابي زيست 1جديدي به نام بررسي پايداري

                                                 
1- Sustainability appraisal  
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 كرد.اكولوژيكي پيروي مي –شد و از يك رهيافت فيزيكي دهد. در ابتدا اين روش فقط در سطح محلي اعمال ميمحلي گسترش مي

  ي از پايداري اقتصادي و اجتماعي نيز وارد ارزيابي شده است. هاي ديگره تدريج جنبهاما ب

، دولت آرژانتين از بانك جهاني  1٩٩٠در كشور آرژانتين ارزيابي راهبردي محيط زيست تحوالت مشابهي را تجربه كرد. در اواخر 

آرژانتين به بانك جهاني بيشتر  درخواست كرد تا به اين كشور در زمينه اصالح وضعيت آب و بهداشت كمك نمايد. پيشنهاد دولت

شهرهاي بزرگتر تسري پيدا معطوف به اصالح و بهسازي وضعيت آب و بهداشت در شهرهاي متوسط بود كه در مرحله بعد بايد به 

 كرد. براي پاسخ به اين درخواست بانك جهاني از دولت آرژانتين درخواست كرد تا گزارشي را با عنوان ارزيابي زيست محيطي رامي

با عنوان پروژه اصالح بخش آب آرژانتين تهيه كند. براي اين منظور دولت آرژانتين از مشاوريني براي تهيه يك گزارش ارزيابي 

هاي آب هاي بخشها و برنامهيست محيطي دولت آرژانتين و سياستهاي قانوني زبا تأكيد بر فعاليت) SEA( راهبردي محيط زيست

را براي اين منظور تهيه ١)TOR( براي اين منظور دبيرخانه منابع آب دولت آرژانتين شرح خدمات و بهداشت دعوت به عمل آورد.

  ).2008، و همكاران، Kulsum Ahmed(  كرد

گزارش ارزيابي راهبردي محيط زيست طي مراحل آماده سازي پروژه تهيه شد. براي انجام ارزيابي راهبردي محيط زيست، شرح 

شوند، هايي كه به ديگران تحميل مي(هزينه 2ها را با بررسي اثرات منفي خارجيولويتمكلف كرد تا ا مشاوران را) TOR( خدمات

ها شامل اتالف آب بر اثر نشت در سيستم توان به هزينهها ميين نمايند. از مهمترين اين هزينهشوند) تعياما در محاسبات منظور نمي

 ز آلودگي آب، اثرات شديد سيستم تصفيه آب و فاضالب مانند صدا و بو اشاره كردتوزيع، تخريب كيفيت آب مانند تخريب ناشي ا

  (همان).

ريزي اصالحات بخش آب و بهداشت ادغام شد. براي اين منظور يط زيست به دقت در فرايند برنامهدر اين فرايند ارزيابي راهبردي مح

گ برقرار نويژه وزارت اقتصاد تعامل تنگاته لف سياست گذاري بهاي مختهبردي محيط زيست با مسئوالن حوزهمشاوران ارزيابي را

 مانند ارزيابي اثرات زيست محيطي) SEA( كردند كه ارزيابي راهبردي محيط زيستدا مسئولين وزارت اقتصاد تصور ميكردند. در ابت

)EIA (موضوع ارزيابي راهبردي محيط زيست  هايي كه از سوي مشاورين انجام شد،فرد است، اما با توضيحات و گزارشپروژه هاي من

تخانه به عنوان يكي از حاميان اصلي اين رويكرد در دولت مطرح شد. به دنبال رمورد استقبال مسئولين وزارتخانه قرار گرفت و اين وزا

اجراي اصول و  هاي آب و بهداشت تغيير كرد. در ادامه برايگذاري در حوزهخصوص نحوه تخصيص اعتبار و سياست آن رويكردها در

مشاورين ارزيابي  و مباني مطرح شده در گزارش ارزيابي راهبردي محيط زيست تيمي از مقامات دولتي، اعضاي تيم بانك جهاني

                                                 
1 -Terms of Reference 
2 -negative external effects 
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راهبردي محيط زيست از چندين شهر آرژانتين بازديد كردند و اطالعات الزم از مسئولين آب و ساير ذي نفعان دريافت كردند. اين 

برگزاري چندين كارگاه آموزشي اطالعات و چشم انداز توسعه آب و بهداشت را با رعايت كليه مالحظات زيست  اطالعات به همراه

ند تا محيطي فراهم كرد. در ادامه مشاورين تهيه و اجراي گزارش ارزيابي راهبردي محيط زيست به فقيرترين مناطق كشور سفر كرد

كارهاي اجرايي را بر اساس آنها تنظيم كنند  و مردم مناطق فقير را گردآوري و سازترين پذيراطالعات و نيازهاي الزم درباره آسيب

  (همان). 

گذاري نهايي بين بانك ات سياست) در تمهيدSEA( زيستدر گزارش ارزيابي راهبردي محيط  به اين ترتيب شرايط وام توصيه شده

هايي در كشور آرژانتين براي نهادينه كردن اين پروژه توانمندسازي استفاده ازجهاني و دولت آرژانتين تلفيق شد. عالوه بر اين، با 

ارزيابي راهبردي محيط زيست انجام شد. براي اين منظور دو درصد از اعتبارات كل اين پروژه براي توانمند سازي هزينه شد. اين 

ريزي رد به سطوح سياست گذاري و برنامهفهاي منزيابي اثرات زيست محيطي از پروژهاعتبارات به دولت آرژانتين كمك كرد تا ار

  ). 2008، و همكاران، Kulsum Ahmed( تسري پيدا كرده و جنبه قانوني در اين كشور پيدا كند

، نظامي از ارزيابي اثرات زيست محيطي را در سطح ملي وضع كرد كه سرانجام اين بيانيه باعث به 1٩٧2بيانيه مجلس ژاپن در سال 

اين قانون بر ادغام مالحظات زيست محيطي  1٩شد. در بند  1٩٩3در سال  "قانون بنيادي محيط زيست "رسميت شناخته شدن 

 1٩٩٧كيد شده است. ليكن تا سال د تأگذار هستنهايي كه بر محيط زيست اثروين و بكارگيري آن دسته از سياستدر هنگام تد

هايي كه مشمول قانون ها و برنامهها، طرحط زيست در سياستيابي راهبردي محيدات رسمي براي پياده سازي نظام ملي ارزيتمه

هايي در چارچوب ارزيابي راهبردي محيط زيست جهت ايجاد پايداري و بكارگيري شد. اما پس از سال مزبور، فعاليتباشند اتخاذ ن

گذاري براي . اهداف سياستي مد نظر قرار گرفتهاي دولته عنوان ركن اساسي در تصميم گيريارزيابي راهبردي محيط زيست ب

رسيد. اين اهداف در ماهيت خود وظايفي را در  2٠٠٠هايي به تاييد مجلس براي برنامه محيط زيست سال گيريچنين تصميم

چارچوب نظام ارزيابي راهبردي محيط زيست به شرح زير پيش بيني كرد (چارچوب نظام ملي ارزيابي زيست محيطي استراتژيك، 

13٨٥:(  

 هاها و طرحها، برنامهگيري براي سياستردن مالحظات زيست محيطي در تصميمهايي براي منظور كو ارايه روش بازنگري -

هنمودهايي بر اساس ها، رموارد و تدوين دستورالعملارزيابي اثربخشي و قابليت اجراي اين گونه تمهيدات از طريق بازنگري  -
 هابازنگري ينا

 هاها و طرحها، برنامهگيري براي سياستممالحظات زيست محيطي در تصمي هايي براي تلفيقتعيين چارچوب -
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هاي تجربيات بين المللي اجراي فرايند ارزيابي زيست محيطي ت زيست محيطي متعددي را در زمينهوزارت محيط زيست ژاپن گزارشا

ها محلي منتشر كرده است. اين فعاليتملي و استراتژيك در سطوح بين المللي و همچنين امكان كاربرد آن در اين كشور در سطوح 

هاي سازمان همكاري محيطي راهبردي آغاز و بر اساس چارچوب هاي قانوني و نهادي مرتبط با فرايند ارزيابي زيستبا بررسي زمينه

زيست ژاپن، ريزي شد. به دنبال آن وزارت محيط ارزيابي راهبردي محيط زيست پايه در زمينه ١)OECD( هاي توسعه اقتصادي

اين  دستورالعمل كاربردي را براي بكارگيري ارزيابي راهبردي محيط زيست براي مديريت پسماندهاي شهري منتشر كرد. عالوه بر

ها و تاكيد بر گسترش ، فرودگاهها، حمل و نقلهبردي محيط زيست را براي زيرساختهاي ارزيابي راوزارت محيط زيست دستورالعمل

راهبردي محيط زيست را در  هاي محلي، فرايند ارزيابيكرد. عالوه بر اين شماري از دولتتدوين و منتشر  هاي مردميمشاركت

 هاي خود مورد پذيرش قرار دادندها و برنامهرا در سياست نظر قرار داده و اين چارچوبهاي مرتبط با محيط زيست مدها و طرحبرنامه

  (همان).

راهبردي محيط زيست بازنگري و به روز رساني شد)، ارزيابي  2٠٠٤و  1٩٩٩هاي انادا (در سالهيئت وزيران دولت ك 1٩٩٠ در سال

هاي ند سال پيش از انتشار دستورالعملهاي اجرايي پيش از ارايه به هيئت دولت الزامي كرد. چها و پروگرامها، برنامهرا براي سياست

 نامه تجارت آزاد امريكاي شمالي لت كانادا يك ارزيابي زيست محيطي از تفاهمكانادا، دو 1٩٩٠اجرايي قانون ارزيابي راهبردي سال 

)NAFTA ( 2 انجام داد. نتايج اين ارزيابي در چارچوب ارزيابي راهبردي محيط زيست ارايه شد. پيش نويس نهايي در اكتبر سال

ك به عنوان مبناي ارزيابي راهبردي پذيرفته شد. منتشر شد و نتايج آن توسط كشورهاي كانادا، اياالت متحده امريكا و مكزي 1٩٩2

زيست هاي اثرگذار بر محيط ها و طرحها، برنامهبسياري از سياست شور كانادا برايارزيابي راهبردي محيط زيست در ك 1٩٩٩از سال 

بردي محيط زيست براي تفاهم ههاي جديدي را براي انجام ارزيابي راكانادا رويهوزارت امور خارجه  2٠٠2الزامي شده است. در سال 

  ). 2008، و همكاران، Kulsum Ahmed( هاي تجاري تدوين و ارايه كرده استنامه

ها، طرح ويب كرد. فصل چهاردهم اين قانون، سياستدولت جمهوري چك قانون ارزيابي اثرات زيست محيطي را تص 1٩٩2در سال 

بر ربط دولتي برسد.  ها به تصويب مراجع ذيكرده است كه بايد اين ارزيابيعه هاي توسعه را مشمول ارزيابي اثرات توسو پروگرام

هاي ن كشور از سوي بخشهاي كالهايي كه در چارچوب سياستها و پروگرامها، برنامهاين قانون همه سياست 1٤اساس فصل 

ارزيابي اثرات محيط  هايآن مانند گزارشباشند كه چارچوب  شود، بايد داراي گزارش ارزيابي راهبرديخصوصي يا دولتي ارايه مي

 كه از هايييط زيست تحويل داده شوند و توصيهها بايد هم به اطالع مردم و هم به وزارت محاست. همه اين گزارش) EIA( زيست

                                                 
1 - Organization for Economic Co-operation and Development 
2 -North American Free Trade Agreement  
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دريافت شد، ها منظور شوند. پس از اينكه نظرات از سوي مردم و وزارت محيط زيست شود بايد در اين گزارشآنها ارايه مي جانب

هايي كه در زمينه ارزيابي راهبردي محيط هاي گذشته با توانمندسازيهمه آنها بايد در گزارش نهايي اعمال شوند. در خالل سال

هاي اثر گذار بر اين كشور پيش از تصويب ها و پروگرامها، طرحاست، در حال حاضر بيشتر سياستزيست در اين كشور پديد آمده 

  راهبردي محيط زيست هستند (همان).مشمول ارزيابي 

هاي از هاي توسعه در برخي از بخشاسلواك ارزيابي زيست محيطي سياستدر كشور اساس قانون ارزيابي محيط زيست جمهوري 

مالحظات زيست محيطي را در  ژي موظف شد تارالزامي شده است. بر اساس اين قانون وزارت ان 2٠٠٤جمله بخش انرژي در سال 

اي انرژي ادغام و نتايج آن را در اختيار افكار عمومي و همچنين وزارت محيط زيست قرار دهد. مالحظات ارايه شده در هسياست

هاي استگزارش ارزيابي راهبردي بايد مطابق معيارهاي اعالم شده وزارت محيط زيست باشد. تلفيق مالحظات زيست محيطي در سي

  انجام شد (همان): شرح زيرانرژي در كشور اسلواك در هشت مرحله به 

 هاي انرژيتهيه پيش نويس سياست -

 اخذ نظرات مردمي  -

 هاي مردميهاي رسمي و مشاركتمشاوره -

 ناناهي از آها با مردم و نظرخوبه بحث گذاشتن پيش نويس سياست -

 هاي انرژياستاخذ و اعمال نظرات وزارت محيط زيست در پيش نويس سي -

 نرژيهاي ابازنگري پيش نويس سياست -

 هاي نهاييتصويب سياست -

 هاپايش اجراي سياست -

هاي غيردولتي نقش بسيار مهمي در مراحل مختلف تهيه و تصويب گزارش ارزيابي راهبردي محيط زيست در اين كشور سازمان

هاي غيردولتي انهايي كه با سازمها و هم انديشيردي محيط زيست بخش انرژي در نشستدارند. براي اين منظور گزارش ارزيابي راهب

ژي رهاي انآنان به عنوان نمايندگان افكار عمومي اخذ و در سياستشود تا نقطه نظرات شود، به بحث و مذاكره گذاشته ميبرگزار مي

  منظور گردد. 

ت محيطي آغاز شد. براي اين منظور كميته ارزيابي اثرات زيس 1٩٧٠فريقاي جنوبي انجام ارزيابي اثرات زيست محيطي از دهه در آ

هاي ت محيطي آغاز به كار كرد. فعاليتبه منظور انجام تحقيقات در زمينه ارزيابي اثرات زيس 1٩٨3در شوراي محيط زيست در سال 

 هاي اجرايي در موردت منتهي شد. پس از آن دستورالعملتحقيقاتي اين كميته سرانجام به تدوين برنامه مديريت جامع محيط زيس
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اي مورد استفاده قرار بانه ارزيابي بود به صورت گستردههاي داوطليست كه زيربناي بسياري از فعاليتط زمديريت يكپارچه محي

  گرفته و توسط همين كميته منتشر شد. 

ها بود. ها و برنامهغام مالحظات زيست محيطي در سياستدر حقيقت مديريت يكپارچه محيط زيست شامل كاربردهايي در زمينه اد

و مديريت يكپارچه محيط ها گيري جداگانه براي تدوين طرحيكپارچه محيط زيست و روند تصميم دف شامل مديريتدر ابتدا، ه

گذاري شد. اولين مصوبه قانوني در زمينه ارزيابي اثرات زيست محيطي به صورت قوانين جديد و برگرفته از قانون قبلي زيست پايه

و مديريت محيط زيست  بر ارزيابي اثرات زيست محيطي بود و مباحث پايش، مميزي تصويب شد. اين قانون فقط ناظر 1٩٩٧در سال 

قانوني  1٩٩٨ها نبودند.  سرانجام در سال رامها، برنامه و پروگقانون قابليت اجرايي براي سياست شد. به همين دليل اينرا شامل نمي

اي بر محيط زيست داشتند، مكلف اي اجرايي كه اثرات قابل مالحظههها و پروگرامها، برنامهيب شد كه بر مبناي آن كليه سياستتصو

به همراه ارزيابي  ها مد نظر قرار دهند. در اين مصوبه بر انجام ارزيابي اثراتبردي محيط زيست را در اين فعاليتشدند تا ارزيابي راه

  ).13٨٥، (چارچوب نظام ملي ارزيابي زيست محيطي استراتژيك كيد شده استتأاثرات تجمعي 

 1٩٩1شد. با تصويب قانون مديريت منابع در سال ها استفاده ميبراي ارزيابي پروژه SEA هاياز روش 1٩٩1در نيوزلند تا سال 

به صورت  SEA هم اكنون محيطي فراهم شد.هاي زيستها و برنامهسياست هچه كردن و توسعچارچوب قانوني الزم براي يكپار

  ريزي كشور در سطوح كالن دارد.گيري و برنامهتنگاتنگ با فرآيند تصميم هآمده و رابط ريت منابع دربخش الزمي از فرآيند مدي

ظات شد. اين مالح آغاز 1٩٧٠ها از سال ها و طرحامهدر كشور دانمارك منظور كردن مالحظات و مسائل زيست محيطي در برن

، ارزيابي زيست محيطي لوايح قانوني پيشنهادي توسط 1٩٩3از سال  سازي در اين كشور بوده است.همواره بخشي از فرايند تصميم

زيست به صورت يك دستورالعمل  ، ارزيابي راهبردي محيط1٩٩3دولت نيز مشمول ارزيابي راهبردي محيط زيست شدند. در سال 

اري شد. بر اين اساس ضرورت ارزيابي گذت وزير به پارلمان دانمارك، پايهاجرايي در قالب لوايح و پبيشنهادات ارايه شده از طرف نخس

گذار بر محيط زيست در اين كشور الزامي شده و ريزي اثرگذاري ، برنامههاي سياستردي محيط زيست براي تمامي فعاليتراهب

بخش نامه صادر شد كه  1٩٩3ها تدوين و منتشر شده است. همچنين در سال ي متعددي براي هر يك از اين حوزههاعملدستورال

اين بخشنامه  1٩٩٥بايست از قبل مورد ارزيابي زيست محيطي قرار گيرند. در سال يه لوايح پيشنهادي به پارلمان ميبه موجب آن كل

ريزي مسئوليت اجراي ارزيابي ه شد. در اين كشور سازمان برنامهتري به آن اضافيرانهگزيست محيطي سختبازنگري و مالحظات 

  ).13٨٥(چارچوب نظام ملي ارزيابي زيست محيطي استراتژيك،  ده داردراهبردي محيط زيست را بر عه

 1٩٩٨تصويب شد و قانون مديريت محيط زيست كه در سال  1٩٨٧رات زيست محيطي كه در سال ثدر كشور هلند قانون ارزيابي ا

 "زيابي اثرات زيست محيطيمديريت كميسيون ار"تصويب شد، پايه هاي حقوقي الزم را براي ارزيابي راهبردي محيط زيست تحت 
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هايي دارند و به ين سيستم در مفهوم و مباني تفاوتبنا نهاد. هلند داراي دو سيستم جداگانه ارزيابي راهبردي محيط زيست است. ا

شخص شده در قانون به هاي ميابي اثرات زيست محيطي به برنامههاي ارزكنند. توصيهنه و مستقل از يكديگر عمل ميشكل جداگا

شود. به دنبال الزامات مطرح شده در سند ارزيابي راهبردي اتحاديه اين روند در هر دو سطح انجام مي شود وها اعمال ميانند پروژهم

  (همان).  اين اسناد نيز بازنگري شده و منطبق با سند مزبور انطباق داده شد 2٠٠٤اروپا در سال 

 2٠٠٤در سال ها توسط شوراي اروپايي ها و برنامهمحيطي برخي طرح ثار زيستاروپا، الزامات رسمي براي ارزيابي آ هدر اتحادي

هايي ها در بخشها و برنامهاساس اين مصوبه بايد براي طرح بر سال تحت بررسي و مذاكره بود. 11اين مصوبه مدت . شدتصويب 

ئد، مديريت آب، ارتباطات راه دور، توريسم، داري، شيالت، انرژي، صنعت، حمل و نقل، مديريت مواد زاكشاورزي، جنگلمانند 

  .انجام شود SEA ريزي شهري و روستايي و آمايش سرزمين مطالعاتبرنامه

مردمي برقرار گردد، آثار فرا مرزي  هانجام شود، مشاور SEA كند كهاز نظر فرآيند، اين مصوبه تا حدودي مبهم است. مصوبه الزام مي

توان به صورت نظر ثبت و منتشر شود. اين مصوبه كه الزامات ناشي از آن را مي مورد هي طرح يا برنامتوجيهات الزم برا بررسي گردد و

  .)13٨٧( پوراصغر و همكاران،  دهدژيك را در اتحاديه اروپا نشان ميمراحل ارزيابي استرات) ٤(جدول  جزئي از مقررات كشوري درآورد.

محيطي استراتژيك در اتحادية اروپاابي زيستمراحل ارزي -٤جدول   

 

ايمنطقه ههاي توسعطرح  

  بررسي وضعيت موجود محيط زيست -1

  هاتعريف اهداف و اولويت -2

  هاي آننويس طرح و گزينهپيش -3

  نويس طرحمحيطي پيشارزيابي زيست -٤

  محيطي طرحهاي زيستشاخص -٥

  لحاظ كردن نتايج ارزيابي در تدوين طرح نهايي -٦

 
ايت جامعه چارچوب حم  

  محيطييستزها، نقش نهادهاي اهداف، اولويت -1

  محيطي ارزيابي زيست -2

  هاشاخص -3

 
هاي اجراييبرنامه  

  محيطي، تدوين وضعيت موجود ارزيابي موقعيت زيست -1

  دارتدوين اهداف كلي و اهداف زمان -2
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  هاي آناجرايي و گزينه هنويس برنامپيش -3

  اجرايي همحيطي برنام ارزيابي زيست -٤

  محيطي برنامة اجرايي هاي زيستشاخص -٥

هاي توسعه پايدار در ط زيستي رهيافتي جهت ارتقاي شاخصارزيابي راهبردي محي)، 1387ماخذ: پوراصغر سنگاچين. فرزام، جواد زحمتكش(
  1387، فصلنامه محيط زيست و توسعه، شماره دوم ، بهار ايران

  
اي و بخشي را محيطي در سطح منطقهاجرايي مربوط به انجام ارزيابي زيست بانك جهاني براي اولين بار دستورالعمل 1٩٩٨در سال 

در يك منطقة  3هم افزاييرود كه تعدادي فعاليت توسعه با احتمال اثرات اي در شرايطي به كار ميهاي منطقهارزيابي تدوين نمود.

محيطي پروژه قرار دارد. ولي هاي ارزيابي زيستشمعين طراحي شده باشد. اگرچه اين نوع ارزيابي تا حدود زيادي تحت تأثير رو

در  تجارت بانك هاين روش در محدود كند.بخشي را فراهم مي هايريزيماهيت استراتژيك آن امكان كاربرد اين روش در برنامه

فرايند ارزيابي ) ٥(جدول  سازي و اصالح ساختار از اهميت زيادي برخوردار هستند.هاي خصوصياي، سياستارزيابي منطقه هزمين

  دهد.تژيك بانك جهاني را نشان مياسترا

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
3 -Synergic 
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  ايفرآيند بانك جهاني براي ارزيابي منطقه -٥جدول 

  

  

  طراحي مطالعات

  ايريزي منطقهشناخت چارچوب برنامه

  فضايي هتعريف عرص

  بيني بخشي مطالعاتتعيين دقت

  هاي الزمحفظ تمركز يكپارچه در زمينهمحدود كردن اهداف مطالعه با 

  ترتيبات اداري

  تدوين شرح خدمات

  مردمي هريزي براي مشاوربرنامه

  يند بازنگريآتدوين فر

  

  

  

  اجراي مطالعات

  اي)هاي ملي و منطقه(چارچوب چارچوب سياسي، قانوني و اداري

  )اجتماعي و فرهنگي ،هاي فيزيكي، بيولوژيكي، اقتصادي(محيط وضع موجود

  هاي وابسته به آنتوسعه و پروژه هتشريح برنام

  هاها و پروژهفهرست ساير طرح

  محيطي تجمعيارزيابي زيست

  هاتحليل گزينه

  اي مناسبپيشنهاد يك برنامة سياستگذاري منطقه

  استراتژي مديريت محيط زيست(طرح اصالحي، پايش، تقويت اداري)

، توسعه پايدار در ايران ارزيابي راهبردي محيط زيستي رهيافتي جهت ارتقاي شاخص هاي)، 1387كش(ماخذ: پوراصغر سنگاچين. فرزام، جواد زحمت
  1387فصلنامه محيط زيست و توسعه، شماره دوم ، بهار 

  
 رديرويكردي بازنگري زيست محيطي را به عنوان ابزاري براي ارزيابي راهب 1٩٩٠از اوايل دهه  ٤)UNDP( برنامه عمران سازمان ملل متحد

ريزي معرفي كرد. اين رويكرد در راهنما و دفترچه مديريت محيط زيست و توسعه پايدار بيان براي پشتيباني از فرايند برنامه محيط زيست

ويژه ه سازي ارزيابي راهبردي محيط زيست در كشورهاي مختلف جهان بدنسازمان ملل متحد توانم رويكرد برنامه عمرانشده است. 

(چارچوب نظام  هاي توسعه ملي براي حفظ پايداري محيط زيست استمنظور حمايت و پشتيباني از سياستتوسعه به كشورهاي در حال 

  ). 13٨٥ملي ارزيابي زيست محيطي استراتژيك، 

                                                 
4 -United Nations Development Programm 
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اتحاديه اروپا از زمان پذيرش رسمي اولين برنامه زيست محيطي خود تاكنون از يك سياست زيست محيطي فعال برخوردار بوده است. 

فت برخي لدليل مخاه ها را مطرح كرد. وليكن بها و برنامهها، سياسترحبطوريكه از اواسط دهه هفتاد، ايده ارزيابي جامع زيست محيطي ط

و ملزومات  SEA هاي انجامدر خصوص روش كشورهاي عضو نظير انگلستان، تاكنون اين طرح به تصويب نرسيده است. اين اتحاديه اخيرا

هاي كالن توسعه مانند آمايش ارزيابي زيست محيطي طرحشورهاي عضو، بصورت موردي، مطالعاتي را انجام داده و الزام به قانوني آن در ك

 و قانوني كردن آن را مطرح كرده است. SEAهاي ل، پسماندها و همچنين اتخاذ رويهسرزمين و بخش هاي آب، انرژي، حمل و نق

)Partidario ,2004(  

 هبردي محيط زيست در كشور چين به مانند بسياري كشورهاي جهان از تكامل رويكرد ارزيابي اثرات محيط زيستيتجربه ارزيابي را

)EIA ( هاي ي است كه مجريان پروژهتصويب شد. اين قانون داراي بندهاي 1٩٧٩حفاظت محيط زيست چين در سال آغاز شد. قانون

  ي اثرات زيست محيطي خود را تهيه و در مراجع ذيربط به تصويب برسانند.ار بر محيط زيست مكلف هستند تا گزارش ارزياباثرگذ

، كشور چين رشد اقتصادي شديدي را آغاز كرد، اما اين رشد اقتصادي با تخريب محيط زيست همراه بوده و لطمات زيادي 1٩٨٠از سال 

اي منطقهاي و حتي فراهاي منطقهر زيادي در مقياسهاي توسعه بسياكرده است. در اين فرايند برنامه به محيط زيست اين كشور تحميل

زيست به اجرا درآمد كه آثار و پيامدهاي زيست محيطي سويي را بر اين كشور تحميل كرده است. با گسترش ابعاد و پيامدهاي سوء 

قرار گرفت كه به دنبال آن تدريج موضوع حفظ محيط زيست در كانون توجه دولت مركزي ه هاي توسعه، بمحيطي ناشي از توسعه فعاليت

نون حفاظت از محيط زيست در هاي ساخت، قاهاي حفاظت براي پروژهمحيطي از جمله رويهاي از قوانين و مقررات زيست مجموعه

در سال ) EIA( اي به تصويب رسيد. قانون جديد ارزيابي محيط زيستچندين قانون در سطح ملي و منطقه ) و1٩٩٧هاي عمراني(پروژه

 2٠٠٠به اجرا درآمده است. در قانون جديد ارزيابي اثرات زيست محيطي سال  2٠٠3به تصويب كنگره خلق چين رسيد و از سال  2٠٠٠

كيد شده و به عنوان يك الزام مورد تأ كيدها تأ) برنامه هاي توسعه و پروگرامSEA( براي نخستين بار بر ارزيابي راهبردي محيط زيست

ها شامل شود. برنامهها را شامل ميروژهها و پدو حوزه برنامه 2٠٠٠ت محيطي سال جديد ارزيابي اثرات زيسقرار گرفته است. قانون 

گردشگري و حمل و نقل را شامل  ها، توسعه شهري،هاي فراساحل، توسعه دامداريهاي آبخيز، توسعه برنامههاي كشاورزي، حوزهبرنامه

  ).2٠٠٦اعي حوزه آسياي شرقي و آرام، بانك جهاني اجتم –اداره توسعه محيط زيستي ( شودمي

 1٩٨٦هنگ كنگ از سال  هنگ كنگ نيز مانند بسياري از كشورها روندهاي تكاملي را طي كرده است. ارزيابي اثرات زيست محيطي در

ها شدند تا پيش از اجراي پروژهمكلف هاي بزرگ مشمول اين قانون شدند و اساس  اين قانون شماري از پروژه ها الزامي شد. بربراي پروژه

هاي اين قانون بازنگري شد و پروژه 1٩٨٨و در مرحله امكان سنجي نسبت به ارزيابي اثرات زيست محيطي خود اقدام نمايند. در سال 

ها دستورالعمل 1٩٩٠طي شدند. در سال ها مشمول ارزيابي اثرات زيست محيهاي توسعه شهري و برخي از پروژهاي بزرگ مانند پروژهتوسعه

ريزان، معماران هاي آن براي برنامهبازنگري و به روزرساني شده و دستورالعمل ستانداردهاي محيط زيستي هنگ كنگ به صورت كاملاو 

ات اي را براي كاربرد ارزيابي اثرفرمانداري هنگ كنگ مصوبه 1٩٩2ال هاي بزرگ الزامي شد. در سريزي و طراحي پروژهو مهندسان برنامه
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هاي كالن كشور م كرد. بر اساس اين مصوبه، سياستهاي مختلف توسعه اي اعالها به حوزهها، راهبردها و برنامهدر سياست) EIA( توسعه

 ٥هاي كالن به شوراي اجراييزارشي از اثرات زيست محيطي سياستبايد مورد ارزيابي زيست محيطي قرار گيرند و بر اين اساس بايد گ

ها و اثرات هاي زيست محيطي سياستو هزينه ) ارايه نمايند. در اين گزارش بايد منافعكنگ گذاري در هنگام سياستباالترين مق(

به عنوان بخشي از راهبرد توسعه ) SEA( ارزيابي راهبردي محيط زيست 1٩٩٧ها پيش بيني و ارايه شوند. در سال ستاحتمالي اين سيا

هاي كاربري اراضي بايد مهها و برنايافت. بر اساس اين قانون همه طرحگرفته و جايگاه آن ارتقاء سرزمين در هنگ كنگ مورد توجه قرار 

مورد ارزيابي راهبردي محيط زيست قرار گرفته و راهكارهاي الزم بر اساس تمهيداتي كه پيش بيني شده است، براي كاهش آثار و پيامدهاي 

  ).2٠٠٦اجتماعي حوزه آسياي شرقي و آرام، بانك جهاني  –ي اداره توسعه محيط زيست( محيط زيست انجام شود

در  ري از كشورهايهاي ارزيابي راهبردي محيط زيست در بسياري از كشورهاي توسعه يافته و شماشود كه نظاممشاهده مي به اين ترتيب

ر حال گسترش است. ال توسعه اين فرايند دقانوني مورد توجه قرار گرفته و در شماري از كشورهاي در ح حال توسعه به عنوان يك الزام

نيز  شودي در حال توسعه مياني) به كشورها(مانند بانك جه اي كه از سوي نهاد هاي بين الملليوسعههاي رسمي تافزون بر اين كمك

هاي در حال كشور باشد كه بايد توسطمي) SEA( و ارزيابي راهبردي محيط زيست) EIA( منوط به انجام ارزيابي اثرات زيست محيطي

   توسعه انجام شود.

  

 
اي را به تبعيت شابهمانند ساير كشورها روندهاي مدر ايران به ) SEA( هبردي محيط زيستاو ارزيابي ر )EIA( ارزيابي اثرات محيط زيست

ارزيابي اثرات ا از د ساير كشوره) در ايران نيز ماننSEA( اند. ارزيابي راهبردي محيط زيستالت بين المللي و ملي تجربه كردهاز تحو

   بسط و تكامل پيدا كرد.پروژه هاي منفرد ) EIA( محيط زيست

ابي اثرات زيست لذا پيش از پرداختن به پيشينه ارزيابي راهبردي محيط زيست در ايران الزم است تا به صورت اجمالي پيشينه ارزي 

  محيطي در ايران مورد بررسي قرار گيرد.

توان حاظ سابقه ميباشد، ولي به لنميرغم اهميت موضوع از پيشينه چندان طوالني برخوردار  حيط زيست در ايران عليارزيابي اثرات م

 ر قوانين گذشته، صراحتاها و احكامي از ارزيابي اثرات زيست محيطي را در قوانين و مقررات محيط زيست كشور مشاهده نمود. البته دنشانه

ضوع ارزيابي را استنباط توان به نحوي توجه به مواست، اما از مفاد اين قوانين مي وم متعارف آن، اشاره نشدهبه اصطالح ارزيابي به مفه

ه براساس آن اشاره نمود ك 13٥3قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست مصوب سال  ٧نمود. از مهمترين اين قوانين مي توان به ماده 

با قوانين و  برداري از آنها به تشخيص سازمان حفاظت محيط زيستاي عمراني يا بهرهي هريك از طرحهمقرر شده است، چنانچه اجرا

سه مربوطه اعالم مقررات مربوط به حفاظت محيط زيست مغايرت داشته باشد، سازمان حفاظت محيط زيست مورد را به وزارتخانه و يا موس

  مايند.نموده تا با همكاري سازمانهاي ذيربط به منظور رفع مشكل اقدام ن
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هاي جديد و توسعه و تغيير ها و كارگاهر پروانه تأسيس كارخانهنيز در آيين نامه اجرايي جلوگيري از آلودگي هوا، صدو 13٥٤در سال 

شود در اين آيين يد. البته همانگونه كه مالحظه ميهاي موجود، به رعايت مقررات و ضوابط محيط زيست موكول گردكارخانجات و كارگاه

  اند.مول ضوابط استقرار نبودههاي عمراني مششده و ساير پروژه كيدبر كارخانجات و كارگاههاي تأ يز صرفانامه ن

براساس ماده  13٥٥هيچ قانوني مبني بر ارزيابي در كشور وجود نداشت، اما سازمان حفاظت محيط زيست در سال  13٧3هرچند تا سال 

نام مديريت بررسي اثرات توسعه بر محيط زيست در تشكيالت خود ه بخش ويژه ب قانون حفاظت و بهسازي، مبادرت به تشكيل يك ٦

 اساس شرح وظايف پيش بيني شده بررسي اثرات توسعه در محيط زيست بوده است.  نمود، كه وظيفه اين دفتر بر

ايي و فني و معاونت امور عمومي امور اجر سازمان حفاظت محيط زيست از چهار معاونت امور طبيعي، امور محيط انساني، 13٥٥در سال 

 13٥٨تشكيل شده بود كه دفتر مديريت بررسي اثرات توسعه بر محيط زيست زير نظر معاون امور محيط انساني فعاليت داشت. در سال 

ستي و همزمان با كوچك شدن ساختار تشكيالتي سازمان حفاظت محيط زيست دفتر مزبور حذف گرديد و عمالً موضوع ارزيابي محيط زي

  جايگاه خود را در تشكيالت محيط زيست كشور از دست داد .

هاي بين المللي در زمينه ارزيابي محيط زيست، ط با محيط زيست و همچنين دگرگونيهاي مرتبتحوالت داخلي در حوزه به تبعيت از

هاي الزم ه تدريج زمينهآغاز نموده و بهاي خود را با چارچوب و شرح وظايف جديد تشكيل و فعاليت 13٦٥در سال  داًدفتر مزبور مجد

  هاي توسعه فراهم گرديد.يط زيستي در برنامهبراي ادغام هر چه بيشتر مالحظات مح

 ، قانوني شدن موضوع ارزيابي اثرات توسعه در كشور با تأخير زماني نسبتا13٦٥ًرغم تشكيل دفتر ارزيابي محيط زيست در سال  علي

مجريان  23/1/13٧3خود در تاريخ  13٨عالي حفاظت محيط زيست در مصوبه شماره  تين بار شورايطوالني همراه بود و براي نخس

ارزيابي اثرات محيط زيستي  يابي نسبت به تهيه گزارشاتها را موظف نمود تا به همراه گزارش امكان سنجي و مكانتعدادي از پروژه

يابي نسبت به تهيه اند تا به همراه گزارش امكان سنجي و مكانر مكلف شدهين مصوبه هفت پروژه زيها اقدام نمايند. بر اساس اپروژه

  گزارش ارزيابي زيست محيطي اقدام نمايند:

 كارخانجات پتروشيمي . 1

 هاپااليشگاه . 2

 هانيروگاه . 3

 صنايع فوالد . ٤

 هاي آبيسدها و ديگر سازه . ٥

 هاي صنعتيشهرك . ٦

  هافرودگاه  . ٧

كارها، رئوس كلي و فرايند ارزيابي و تصويب مشخص  و تصويب رسيد. در اين آيين نامه ساز به 13٧٦آيين نامه اجرايي اين مصوبه در سال 

  شد.
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تري برخوردار گرديد و در جايگاه ارزيابي از ابعاد قانوني مستحكم 2٠/٩/13٧3) در تاريخ 13٧٤-13٧٨( با تصويب قانون برنامه دوم توسعه

) مجريان 13٧٤-13٧٨( قانون برنامه دوم توسعه ٨2(الف) تبصره  اس جزء يك بندمطرح و به تصويب مجلس رسيد. براس ٨2قالب تبصره 

يابي نسبت به سنجي و مكانو در مرحله انجام مطالعات امكان هاي بزرگ توليدي و خدماتي مكلف شدند تا قبل از اجراپروژهها و طرح

  ام نمايند.عالي محيط زيست اقد تهيه گزراش ارزيابي، براساس الگوهاي مصوب شوراي

 1٠٥با اندك تغييراتي در ماده  ) نيز موضوع ارزيابي محيط زيستي مورد توجه قرار گرفت و مجددا13٧٩ً-13٨3در برنامه سوم توسعه (

هاي بزرگ توليدي و خدماتي مكلف شدند تا براساس ضوابط ها و پروژهراساس اين ماده، مجريان كليه طرحقانون برنامه سوم ابقاء گرديد. ب

هاي خود را مورد ارزيابي محيط زيستي قرار گيرند. رعايت يشنهادي شوراي عالي حفاظت محيط زيست و تصويب هيأت وزيران طرحپ

عهده سازمان مديريت و  حسن اجراي اين ماده نيز بر هاي مذكور نيز الزامي باشد. نظارت برها و پروژهنتايج ارزيابي توسط مجريان طرح

  ده است. ريزي گذارده شبرنامه

اين قانون تكرار شد. بر اساس اين بند از قانون،  ٧1در ماده  قانون برنامه سوم عيناً 1٠٥) ماده 13٨٤-13٨٨در قانون برنامه چهارم توسعه (

هاي آن براي و اصالحيه 1٧/1/13٧٩ايران مصوب  ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالميقانون برنامه سوم توسعه اقتصادي 1٠٥ماده 

ماده  13در  2٨/12/13٨٦قانون برنامه چهارم توسعه در تاريخ  ٧1نامه اجرايي ماده  ن) تنفيذ شد. آيي13٨٤-13٨٨ه برنامه چهارم (دور

  ها و نظارت بر آنها تعيين شده است. وس كلي، نحوه تهيه و تصويب گزارشكارها، رئ و به تصويب هيئت وزيران رسيد در اين آيين نامه ساز

قانون برنامه پنجم توسعه  1٩2) ارزيابي اثرات زيست محيطي با تغييرات جزئي در بند ( الف) ماده 13٩٠-13٩٤( م توسعهدر برنامه پنج

اند تا به منظور كاهش عوامل آلوده وليدي، خدماتي و عمراني مكلف شدههاي بزرگ تها و پروژهشد. بر اساس اين بند مجريان طرح تكرار

هاي ياد شده پيش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امكان سبت به ارزيابي اثرات زيست محيطي طرحكننده و مخرب محيط زيست، ن

  عالي محيط زيست اقدام نمايند.  يابي بر اساس ضوابط پيشنهادي شورايسنجي و مكان

در تاريخ  ين آيين نامه مجدداً. اتبصره به تصويب رسيد ٥ماده  ٧در  3/11/13٩٠در تاريخ  1٩2نامه اجرايي بند (الف) ماده  نآيي

  . )1در هيئت دولت اصالح و بازنگري و به تصويب رسيد ( پيرابند   13٩٥/1٥/٤
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  يو عمران يخدمات ،يديبزرگ تول يهاها و پروژهطرح يطيمح ستياثرات ز يابينامه ارز نييآ 1پيرابند 

 2٩/٨/13٩٠ي مصوب و عمران يخدمات ،يديولبزرگ ت يهاها و پروژهطرح يطيمح ستياثرات ز يابينامه ارز نييآ  

  :رونديمشروح مربوط به كار م يدر معان رينامه اصطالحات ز نييآ نيـ در ا1ماده

  .ستيز طيـ سازمان: سازمان حفاظت مح الف

رخ مو 1٤٤٤٧٩/٤٥٨٨٠) مصوبه شماره 1شماره ( وستيموضوع پ يو عمران يخدمات ،يديبزرگ تول يهاها و پروژهـ طرح: طرح ب

2٠/٧/13٩٠.  

 يطيمح ستيز يامدهايمجموعه آثار و پ ييو شناسا ينيب شيكه با هدف پ ي: گزارش مطالعاتيطيمح ستياثرات ز يابيـ گزارش ارز ج

  .شوديم نيتدو يليتفص يابيو گزارش ارز ياجمال يابيو در قالب گزارش ارز رديگيطرح صورت م كي ياحتمال

مورخ  1٤٤٤٧٩/٤٥٨٨٠) مصوبه شماره 2شماره ( وستيشده در پ نييتع يهاكه بر اساس سرفصل ي: گزارشياجمال يابيـ گزارش ارز د

 نهينتخاب بهاو كمك به  ستيز طياثرات مهم و ماندگار طرح مورد نظر در مح ينيب شيشود و هدف عمده آن، پيم هي، ته13٩٠/2٠/٧

  .باشديطرح م يهانهيگز

 ياجمال يابيزارش ارزها و نكات مندرج در گو مدلل كه در آن جنبه يو تا حد امكان كمّ يليتكم ي: گزارشيليتفص يابيـ گزارش ارز هـ

مربوط  داتيتمه زيآنها و ن يرگذاريطرح و شعاع تأث يطيمح ستيز يهاطرح، جنبه يمنطقه اجرا ستيز طيوضع موجود مح ژهيبه و

 يفيك يرتقاا تيمتخذه و در نها ماتياثرات و تصم ينيب شيپ قيگزارش تدق نيشود. هدف عمده ايم هيو ارا حيتشر قيبه طور دق

در  2٠/٧/13٩٠مورخ  1٤٤٤٧٩/٤٥٨٨٠) مصوبه شماره 2شماره ( وستيباشد كه شرح خدمات آن بر اساس پيم يشنهاديپ داتيتمه

  .شوديم هيتهسازمان  يربط و با همكار يذ ييتوسط دستگاه اجرا ترقيدق اسيمق

فاظت شده وحش و منطقه ح اتيپناهگاه ح ،يمل يعياثر طب ،يطق چهارگانه تحت حفاظت شامل پارك ملمناطق تحت حفاظت: منا وـ

  ـ13٥3ـ مصوب  ستيز طيمح ي) قانون حفاظت و بهساز3موضوع بند (الف) ماده (

  .انددهيرامسر به ثبت رس يجهان ونيكه در كنوانس ييها: تاالبيالملل نيتاالب ب زـ

 يهاصخره ،يلفع يحرا، بسترها يهاشگاهيرو ،يساحل يهاتاالب ها،جي: شامل خورها، مصبها، خلييايدر ـ يـ مناطق حساس ساحل ح

  .باشنديم ايه دروابسته ب ايو  ييايو در يمنابع حساس ساحل يآن كه دارا ريو نظا ييايدر يهاپشتالك يگذارمناطق تخم ،يمرجان

و جهت  هيا تهرمربوط  يطيمح ستياثرات ز يابيآنها گزارش ارز يابيو مكان يسنجها موظفند در مرحله امكانطرح انيـ مجر2ماده

  :است ريكارگروه به شرح ز بي. تركندينما هيبه سازمان ارا »يطيمح ستياثرات ز يابيكارگروه ارز« دييو تأ يبررس

  )كارگروه سييسازمان (ر يانسان ستيز طيـ معاون مح الف

  .جمهور سيير يو نظارت راهبرد يزيمعاونت برنامه ر اريم االختتا ندهينما اي يبخش ركليـ مد ب

  ).ركلي(حداقل در سطح مد ييدستگاه اجرا سيير اريتام االخت ندهيـ نما ج



 

  ٣١

 يطيمح ستيثرات زا يابيدفتر ارز ركليباشد و مديسازمان مستقر م يطيمح ستياثرات ز يابيكارگروه در دفتر ارز رخانهيـ دب1تبصره

  .باشديكارگروه م ريسازمان، دب

  .باشديعتبر مممثبت حداقل دو عضو،  يآن با رأ ماتيو تصم ابدييم تيشده رسم اديـ جلسات كارگروه با حضور هر سه عضو 2تبصره

 بيتصو آنها به تيصالح كه صالح يذ يو حقوق يقيحق نيصرفًا توسط مشاور يطيمح ستياثرات ز يابيگزارش ارز هيـ ته3تبصره

ورخ مهـ 2٨٤3٧ت/2٠٦3٧نامه شماره  بيمشاوران موضوع تصو تيصالح صينامه تشخ نييباشد، (مطابق آ دهيسر يمراجع قانون

  .) مجاز است13٨٤/٤/23

 ياتياز آغاز عمل رسد، موظفندي) م2كارگروه ماده ( دييآنها به تأ يهاطرح يطيمح ستياثرات ز يابيكه گزارش ارز يانيـ مجر3ماده

  .نديرت نماشده نظا اديمفاد گزارش  حيصح يخود بر اجرا ستيز طيو مح يمنيبهداشت، ا تيريواحد مد قيطرح از طر يشدن و اجرا

ظارت استفاده صالح جهت ن يذ نيتوانند از مشاوريم ستيز طيو مح يمنيبهداشت، ا تيريفاقد واحد مد يدولت يهاـ دستگاه تبصره

  .ندينما

زمان هر اقدام  واجرا  تيطرح باشد و مسئول يامل هر دو دوره ساخت و بهره بردارش ديبا يطيمح ستياثرات ز يابيـ گزارش ارز٤ماده

  .مشخص گردد يطيمح ستيكاهش آثار سوء ز ايبه منظور رفع 

حفاظت  يعال يها، محدوده مناطق تحت حفاظت خود را مطابق مصوبات شوراطرح انياطالع مجر يـ سازمان موظف است برا ٥ماده

. دينتشر نماو م هيته يرقوم يهارا به صورت نقشه ييايـ در يو مناطق حساس ساحل يالملل نيب يهااالبت نيو همچن ستيز طيمح

  .معتبر خواهد بود د،ينقشه منتشر شده تا انتشار نقشه جد

 يليتفص يابيرزگزارش ا روز و در مورد 2٠ظرف  ،ياجمال يابيخود را در مورد گزارش ارز يي)، نظرات نها2ـ كارگروه موضوع ماده ( ٦ماده

روه توسط سازمان . عدم ارسال پاسخ كارگدينماياعالم م يسازمان به مجر قيطرح، از طر يگزارش از مجر افتيروز پس از در ٤٥ظرف 

  .باشديموافقت م يمعندر موعد مقرر به 

را به  يجمالا يابيگزارش ارز يبار مهلت بررس كي يطرح برا يتواند در موارد خاص ضمن اطالع به مجر يكارگروه م سييـ ر تبصره

  .دينما ديرا به مدت دو ماه تمد يليگزارش تفص يماه و بررس كيمدت 

  

 يبه مجر رياز سه شكل ز يكيرا به  يطيمح ستياثرات ز يابي) در خصوص گزارش ارز2ـ سازمان نظر كارگروه موضوع ماده (٧ماده

  :طرح ابالغ خواهد نمود

  )گزارش دييطرح (تأ يـ موافقت با اجرا الف

  )يبهساز يراهكارها ايو  ياصالح يهانهياساس انجام گز طرح (بر يـ موافقت مشروط با اجرا ب

  گريد نهيگز يگزارش) و لزوم معرف دييطرح (عدم تأ يـ مخالفت با اجرا ج
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ا بدر دو نوبت  ند،ياننم تيرا رعا يطيمح ستياثرات ز يابيكه مفاد مندرج در گزارش ارز يانيمجر يـ سازمان موظف است برا ٨ماده

) قانون مجازات ٦٩٠و مقررات از جمله ماده ( نيطرح برابر قوان يو در صورت عدم توجه با مجر ديصادر نما هيروزه اخطار 2٠مهلت 

  .شوديرفتار م ياسالم

 1٥/٤/13٩٥مصوب  هاي بزرگ توليدي، خدماتي و عمرانيها و پروژهمه ارزيابي اثرات زيست محيطي طرحاصالح آيين نا 

 هيئت وزيران

  شود:) به شرح زير اصالح مي2الف ـ ماده (

  يابي آنها گزارشسنجي و مكانها موظفند در مرحله امكانـ مجريان طرح2ماده

طي كه متشكل از ارزيابي اثرات زيست محيطي مربوط را تهيه و جهت بررسي و تأييد به كارگروه ملي ارزيابي اثرات زيست محي

  رايه نمايند:اعضاي زير است، ا

  ـ معاون محيط زيست انساني سازمان (رييس)1

  ريزي كشورمان مديريت و برنامهـ نماينده تام االختيار ساز2

  ـ نماينده تام االختيار رئيس دستگاه اجرايي مربوط (حداقل در سطح مديركل)3

باشد و مديركل آن دفتر به عنوان دبير ر ميـ دبيرخانه كارگروه مذكور در دفتر ارزيابي اثرات زيست محيطي سازمان مستق1تبصره

  شود.كارگروه تعيين مي

  باشد.يابد و تصميمات آن با رأي مثبت حداقل دو عضو، معتبر ميـ جلسات كارگروه يادشده با حضور همه اعضا رسميت مي2تبصره

ها به تصويب صالح كه صالحيت آنـ تهيه گزارش ارزيابي اثرات زيست محيطي صرفاً توسط مشاورين حقيقي و حقوقي ذي3تبصره

  مراجع قانوني رسيده باشد، مجاز است.

هـ مورخ ٥1٠٥2ت/٧٥٦٠٩هاي استاني موضوع بند (ث) تصويب نامه شماره ـ گزارش ارزيابي اثرات زيست محيطي طرح٤تبصره

رئيس سازمان  ن وربط استادر صورت اخذ تأييديه كارگروه متشكل از مديران كل محيط زيست (رئيس) و دستگاه ذي  11/13٩٤/٦

  باشند.ه مستثني ميريزي استان مربوط به محل اجراي طرح، از ارايه گزارش مذكور به كارگروه موضوع اين مادمديريت و برنامه

  شود:) به شرح زير اصالح مي3ب ـ ماده (

رسد، موظفند از آغاز ) مي2موضوع ماده (كارگروه  هاي آنها به تأييدـ مجرياني كه گزارش ارزيابي اثرات زيست محيطي طرح3ماده

رسد از اجراي صحيح اي كه توسط سازمان تهيه و به تصويب هيأت وزيران ميعملياتي شدن و اجراي طرح خود بر اساس شيوه نامه

  طرح مصوب و الزامات مربوط اطمينان حاصل نمايند.

  شود:) به شرح زير اصالح مي٦پ ـ ماده (
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ت گزارش به مجري اعالم ماه پس از درياف )، نظرات نهايي خود را در مورد گزارش ارزيابي، ظرف يك2ع ماده (ـ كارگروه موضو ٦ماده

  نمايد.مي

رگروه ماه تمديد نمايد. عدم ارسال پاسخ كا ر مهلت بررسي گزارش ارزيابي را به مدت يكتواند براي يك باتبصره ـ رئيس كارگروه مي

  باشد.ه معني موافقت ميدر پايان مهلت تعيين شده ب

  شود:) اضافه مي٨ت ـ متن زير به عنوان تبصره به ماده (

به هيأت  تبصره ـ در صـورت عدم رعايت مفاد گزارش ارزيابي اثرات زيست محيطي توسط مديران دولتي مجري طرح، موضوع

  شود.رسيدگي به تخلفات اداري ارجاع مي

  شود:) اضافه مي٩ث ـ متن زير به عنوان ماده (

 13٥3هاي پرتوي بر اساس قانون سازمان انرژي اتمي ايران ـ مصوب اي و فعاليتـ ارزيابي اثرات زيست محيطي تأسيسات هسته٩ماده

المللي اي كشور و با رعايت قوانين و مقررات ملي و بينـ توسط مراكز نظام ايمني هسته 13٦٨ـ و قانون حفاظت در برابر اشعه ـ مصوب 

  راي انرژي اتمي خواهد بود.و تأييد شو

تري گاه قانوني مستحكمي اينكه از جايهاي توسعه كشور، برانوني برنامهشايان ذكر است، آيين نامه هاي ياد شده عالوه بر مستندات قا

 يه بر مواردعالو، قانون اساسي نيز تهيه و تصويب شده است. در اين اصل عنوان شده است 13٨براي اجرا برخورد باشد، بر اساس اصل 

 نيو تام يادار فيانجام وظا يراحق دارد ب رانيوز تأيه شود،يم نيقوان يياجرا يهانامهنييآ نيمامور تدو يريوز اي رانيوز تأيكه ه

و  شيخو فيدر حدود وظا زين رانياز وز كيبپردازد. هر  نامهنييو آ نامهبيبه وضع تصو يادار يهاسازمان ميو تنظ نيقوان ياجرا

  مخالف باشد. نيقوان با متن و روح ديمقررات نبا نيمفاد ا يو صدور بخشنامه را دارد ول نامهنييحق وضع آ رانيوز اتيه باتمصو

 ني. مصوبات اديمانواگذار  ريمتشكل از چند وز يهاونيسيخود را به كم فياز امور مربوط به وظا يبرخ بيتصو توانديم دولت

  االجرا است.جمهور الزم سيرئ دييس از تاپ نيدر محدوده قوان هاونيسيكم

 يمجلس شورا سياجرا به اطالع رئ ي، ضمن ابالغ برااصل نيمذكور در ا يهاونيسيدولت و مصوبات كم يهانامهنييو آ هانامهبيتصو

  ستند.بفر نرايوز تأيبه ه دنظريتجد يبرا ليبا ذكر دل ابديب نيكه آنها را بر خالف قوان يتا در صورت رسديم ياسالم

شده است، در اين  تكرار ميهاي پنج ساله عيناً رنامهكه در ب ) EIA( ي اثرات محيط زيست) ارزياب13٩٦-1٤٠٠ششم توسعه ( در برنامه

) 3٨بر نظارت بر ارزيابي اثرات محيط زيستي و ارزيابي راهبردي محيط زيست در بند (الف) ماده ( تضعيف شد و صرفاًبرنامه تا حدودي 

  كيد شده است: نون برنامه ششم به شرح زير تأقا

 :عمل آورد زيست بهموظف است اقدامات زير را جهت حفاظت از محيط) زيستسازمان حفاظت محيط ( دولتبر اساس اين ماده 

  (EIA) محيطياي و ارزيابي اثرات زيستهاي توسعهها و برنامهدر سياست  (SEA)زيستنظارت بر ارزيابي راهبردي محيط -الف

هاي خصوصي و تعاوني، نهادهاي عمومي غيردولتي در پهنه سرزميني از جمله مناطق ي و بخشيهاي اجراطرحهاي بزرگ كليه دستگاه

  .زيستها، ضوابط و معيارهاي پايداري محيطآزاد تجاري و صنعتي براساس شاخص
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كيد شده ست و ارزيابي اثرات زيست محيطي تأي راهبردي محيط زيبر نظارت بر ارزياب همانگونه كه مالحظه مي شود، در اين ماده صرفاً

  اي به تدوين آيين نامه نشده است. گونه اشاره است. همچنين در قانون ياد شده هيچ

اني پروژه و طرح عمر ٧هاي مشمول ارزيابي در كشور رو به افزايش گذاشته است و تعداد آنها از ه موازات اين تحوالت تعداد پروژهبالبته 

هاي عمراني مشمول ها و طرح) فهرست پروژه٦افزايش يافته است. جدول ( 13٩٨پروژه و طرح عمراني تا پايان سال  ٥٥به  13٧3در سال 

  دهد.نشان مي 13٩٨ارزيابي در ايران را تا پايان سال 

  

  ١٣٩٨يران تا پايان سال هاي مشمول ارزيابي در اها وطرحفهرست پروژه -٦جدول 

  مالحظات عنوان پروژه يا طرح رديف

   آزاد راه 1

   بزرگراه (در هر مقياس) 2

   جاده اصلي درجه يك (درهر مقياس) 3

  با استثناي مسيرهاي دسترسي اختصاصي راه آهن (در هر مقياس) ٤

  هاي مولد مقياس كوچكا استثناي نيروگاهب نيروگاه گازي (در هر مقياس) ٥

   مقياس) بي (در هرنيروگاه سيكل تركي ٦

   اي (در هر مقياس)نيروگاه هسته ٧

   نيروگاه زمين گرمايي (در هر مقياس) ٨

   مگاوات) 1٠٠نيروگاه بادي (بيش از  ٩

   مگاوات) 1٠٠نيروگاه خورشيدي (بيش از  1٠

   مگاوات) 1٠٠اي (بيش از آبي و تلمبه ذخيره نيروگاه برق  11

    شگاه با هر عنوان (در هر مقياس)پاالي  12

   پتروشيمي با هر عنوان (در هر مقياس)  13

    ميادين نفت و گاز (در هر مقياس)  1٤

    اسكله و سكوهاي نفتي (در هر مقياس)  1٥

  خطوط اصلي لوله نفت و در هر مقياس  1٦
- يا تعويض خطوط مشمول ارزيابي نمياصالح، تعمير 

  باشد

 در هر مقياس خطوط اصلي لوله گاز 1٧
- يا تعويض خطوط مشمول ارزيابي نمياصالح، تعمير 

  باشد

   تصفيه دوم روغن (در هر مقياس) 1٨

    شهرك صنعتي با هر عنوان  1٩

    مناطق آزاد و ويژه در هر مقياس  2٠

    هزار تن در سال 3٠٠كارخانجات ذوب آهن با ظرفيت بيش از   21



 

  ٣٥

  مالحظات عنوان پروژه يا طرح رديف

22  
 1٠٠ا ظرفيت بيش از جات فوالد (نورد و شكل دهي) بكارخان

  هزار تن در سال

  

    كارخانجات توليد گچ (بيش از يك ميليون تن در سال)  23

    كارخانجات سيمان (بيش از يك ميليون تن در سال)  2٤

    كارخانجات توليد قند و شكر   2٥
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 مالحظات عنوان پروژه يا طرح رديف

  گري و آبكاريداراي سه واحد ذوب، ريخته  كارخانجات توليد خودرو   2٦

    سرب و روي (استخراج و فرآوري)  2٧

    زغال سنگ (استخراج و فرآوري)  2٨

    طال (استخراج و فرآوري)  2٩

    هزار تن در سال ٦٠٠سنگ آهن (استخراج و فرآوري) بيش از   3٠

    (استخراج و فرآوري)سنگ مس   31

    آلوده (باطله) (در هر مقياس) سد نگه داشت مواد  32

33  
ي بزرگ با ساختار جنبي (شبكه آبياري، نيروگاه، خطوط سدها

  انتقال)

متر يا  1٥سدهاي بزرگ با ارتفاع بيش از 

- هكتار مي ٤٠٠احت درياچه بيش از مس

  باشد

  تن 1٠٠٠با ظرفيت پذيرش شناور بيش از   بنادر با هر عنوان  3٤

    ايشبكه انتقال آب بين حوضه  3٥

    كارخانجات كمپوست شهري  3٦

    ها در هر مقياسرودگاهف  3٧

    انبار نفت  3٨

  هاي گردشگري)ها و پروژهمجتمع تفريحي و توريستي (طرح  3٩

سعت بيش هاي شمالي كشور با وستاندر ا

هاي كشور با هكتار و ساير استان ٥از 

  هكتار 1٥وسعت بيش از 

  هكتار 2٠بيش از   مناطق نمونه گردشگري   ٤٠

    ي و تصفيه خانه فاضالبشبكه جمع آوري فاضالب شهر  ٤1

    مراكز دفع و دفن انواع پسماندهاي شهري  ٤2

    زباله سوز مركزي  ٤3

  سيستم تصفيه امحاء مركزي پسماندهاي پزشكي  ٤٤

مراكزي است كه براي جمع آوري، جدا 

مراكز  سازي، امحاء و بي خطر سازي براي

  .شودشهرستاني در نظر گرفته مي

  



 

  ٣٧

 مالحظات عنوان پروژه يا طرح رديف

  به باال لوولتيك 23٠ يفشار قو رويخطوط انتقال ن ٤٥

   نفت و گاز انهيپا ٤٦

 يابيارز ازمندين يامجدد و دوره يروبهيال بزرگ يو خورها يو دائم ياصل يهادخانهرو يروب هيال ٤٧

 باشدينم

) ياريو خاو گويم ،يآب سرد ،ي(گرم آب انيمجتمع پرورش آبز ٤٨

 تارهك 2٠از  شيب

 

  هاي بزرگ صنعتي دام و طيوركشتارگاه  ٤٩

هاي بزرگ صنعتي متشكل از دام كشتارگاه

تن  1٠٠ت بيش از و طيور و يا با ظرفي

  باشد.گوشت در روز مي

    هكتار ٥٠هاي بزرگ دامداري و دامپروري بيش از شهرك  ٥٠

    هكتار 1٠٠٠هاي كشت و صنعت بيش از مجتمع  ٥1

    ني گاز طبيعيسازي زيرزميذخيره  ٥2

    استحصال زمين از دريا و ايجاد جزيره مصنوعي  ٥3

٥٤  
هزار متر  ٥٠آب شيرين كن و توسعه آن (با ظرفيت بيش از 

  مكعب در روز)

  

    توليد كك و قطران  ٥٥

  13٩٥سازمان حفاظت محيط زيست  مجموعه قوانين و مقررات حفاطت محيط زيست ايران، ماخذ :

هاي، سوم و چهارم توسعه جايگاه ارزيابي محيط زيست در كشور هاي گذشته به ويژه برنامهشود در خالل سالمي همان طور كه مالحظه 

باشند و توجه و رعايت مالحظات محيط زيستي در ين قانون، روندها رو به بهبود ميرغم مشكالت فراروي ا ارتقاي مناسبي يافته و علي

  ه شده است.ها بيش از گذشتها و پروژهاجراي طرح

در گذار بر محيط زيست اثر هايها و پروژهطرح الزم به توضيح است رعايت مالحظات محيط زيستي يا ارزيابي پيامدهاي محيط زيستي

صرفاٌ به مواد قانوني ياد شده ) 13٩٦-1٤٠٠و ششم ( )13٨٩-13٩٤( و پنجم توسعه) 13٨٤-13٨٨(و چهارم  )13٧٩-13٨3( برنامه سوم

 ٦1ماده  "ب") بند 1توان به جزء (نيز به نحوي بر موضوع ارزيابي تأكيد شده است كه از آن جمله مي در ساير مواد قانون محدود نبوده و

قانون برنامه چهارم مبادله موافقتنامه  32و ماده  ٦1ماده  )ب() بند 1قانون برنامه سوم اشاره نمود. در جزء ( ٨٥ماده  "ج") بند 1و جزء (

بايست از توجيه محيط زيستي جيهات فني، اقتصادي و اجتماعي ميانتفاعي جديد عالوه بر دارا بودن توانتفاعي و غيرهاي عمراني طرح

  ).13٩٠، 13٨٤، 13٧٤ساله،  هاي پنج(مجموعه قوانين برنامه نيز برخوردار گردند

ز تسهيالت هاي دولتي كه ادر مورد كليه طرحبرنامه سوم توسعه، شرط رعايت مالحظات محيط زيستي  ٨٥) بند ج ماده 1بر اساس جزء (

  باشد. اقتصاد برسد، الزامي مي بايست به تصويب شورايهاي آنها ميكنند و طرحمالي خارجي استفاده مي



 

  ٣٨

د بر ودجه سنواتي بايبهاي سرمايه جديد در لوايح هاي تملك داراييقانون برنامه پنجم توسعه نيز پيشنهاد طرح 21٥در بند (الف) ماده 

  م شود. )، اقتصادي، مالي و زيست محيطي و رعايت پدافند غير عامل انجااحجم كار، زمان بندي اجر( اساس گزارش توجيه فني

بخشي از مقررات مالي  ) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم23ماده ( بند (الف)در اً قانون برنامه پنجم مجدد 21٥بند (الف) ماده 

   به يك قانون دائمي تبديل شد. ابقاء شد و عمالً 13٩3ل مصوب سا )2دولت (
  مكان پذير است:هاي سرمايه جديد در لوايح بودجه سنواتي با رعايت موارد زير اهاي تملك داراييبر اساس اين ماده پيشنهاد طرح

 13٥1ب بودجه مصو ) قانون23) و (22( اي جديد با رعايت موادهاي سرمايهو اعتبارات طرح هاي تملك دارايي عنوان اهداف كمي –الف 

اء)، اقتصادي، ) قانون اساسي بر اساس گزارش توجيهي فني (حجم كار و زمان بندي اجر٤٤هاي كلي اصل (و رعايت نحوه اجراي سياست

بار  براي يكشور كريزي ي مشاور و دستگاه اجرايي پس از تأييد سازمان مديريت و برنامهمالي و زيست محيطي و پدافند غيرعامل از سو

هاي توسعه هاي برنامهه تفكيك سالگردد، بدر اليحه بودجه ساالنه منظور مي هاي مورد نظر براي اولين بارو به قيمت ثابت سالي كه طرح

  رسد. د به تصويب مجلس شوراي اسالمي ميهاي بعو سال

  

هاي منفرد بر محيط پروژه ٦امكان بررسي و ارزيابي اثرات تجمعي ريزي كشور و با توجه به عدموازات اين تحوالت در نظام برنامهبه م

هاي گذشته هيچ الزامي در گرفت، ليكن در خالل برنامه قرار مورد توجه) SEA(محيط زيست موضوع ارزيابي راهبردي زيست كشور، 

گري به نشده بود. خوشبختانه موضوع كالنساله براي اين مسئله پيش بيني  هاي پنجيست كشور و همچنين قوانين برنامهقوانين محيط ز

 1٨٤هاي كالن براي نخستين بار در ماده رنامهها و بيست محيطي و ادغام آنها در سياستمباحث محيط زيست و توجه به مالحظات ز

) قانون ٥٠ج در اصل (قانون برنامه پنجم توسعه مورد توجه قرار گرفت. بر اساس اين ماده مقرر شده است تا به منظور تحقق اهداف مندر

  اي و موضوعي بر اساس محورهاي ذيل تدوين و اجرا در آيد:در سطوح ملي، منطقه "محيطي نظام ارزيابي راهبردي"اساسي،

 اهبردهاي كلي توسعه مناطق و منظور نمودن اثرات تجمعي اين راهبردهار -الف 

  طي توسعه و شاخص ظرفيت زيستيشاخص اثرات محي -ب

  ملي اي وهاي پايداري منطقهاعمال شاخص -ج

  اي و مليهاي توسعه منطقهها و طرحپايش برنامه -د

  و كار اجرائي ارزيابي راهبردي محيطي سازي و تعيين سازبرنامه توانمند -ه

موضوعي  – عه مليهاي توسها و برنامه) اين ماده شوراي عالي حفاظت محيط زيست، نهاد ملي مسئول ارزيابي راهبردي طرح1در تبصره (

اي اي توسعه منطقههي برنامهي، مسئول ارزيابي راهبردي محيطا) نيز شوراهاي هماهنگي توسعه منطقه2عنوان اعالم شده است. در تبصره (

  باشند.ب شوراي عالي حفاظت محيط زيست ميبر اساس ضوابط مصو

) آيين نامه 1به تصويب هيئت وزيران رسيده است. در ماده ( تبصره 2ماده و  ٨در  1٦/11/13٩1آيين نامه اجرايي اين ماده در تاريخ 

اي در سطوح ملي، هاي توسعهها و طرح) مقرر شده است تا عناوين برنامه2( تعاريف و مفاهيم ارزيابي راهبردي ارايه شده است. در ماده

الي تعيين شود. در تبصره ذيل اين ماده نيز مقرر اي و موضوعي كه بايد مورد ارزيابي راهبردي محيطي قرار گيرند، توسط شوراي عمنطقه

                                                 
6 -cumulative effects ( اثرات زيست محيطي ناشي از مجموعه از پروژه ها بر محيط زيست) 



 

  ٣٩

آيند نيز مي ها و تسهيالت مالي خارجي به اجرا درهاي خارجي و يا با استفاده از كمكاي كه توسط طرفهاي توسعهشده است تا طرح

  مشمول ارزيابي راهبردي محيطي شوند.

گيري و پايش اعالم شده لعات، تدوين گزارش، بررسي، تصميمانجام مطايابي، ي راهبردي محيطي شامل مراحل حيطه) ارزياب3در ماده (

  است.

نيز مقرر گزارش ارزيابي راهبردي محيطي بايد با لحاظ اثرات تجمعي راهبردهاي كلي توسعه مناطق بايد دربرگيرنده مواردي  ٤در ماده  

زيستي و وضوعي، بررسي اثرات محيطي، ظرفيت اي و منطقهرنامه يا طرح در سطوح ملي، ممانند بررسي اثرات تجمعي ناشي از اجراي ب

  هاي توانمندسازي محيطي باشد.محيطي و پيشنهاد برنامههاي پايداري در عرصه اجراي طرح يا برنامه و نحوه پايش اثرات شاخص

ي محيطي، سنجش اثرات تجمع هايارزيابي راهبردي محيطي شامل شاخصهاي نحوه انجام نيز مقرر شده است تا دستورالعمل ٥در ماده 

اي و ملي، ساز و كار پايش و توانمندسازي ظرف شش ماه به پيشنهاد سازمان به هاي پايداري منطقهشاخص ظرفيت زيستي، شاخص

  تصويب شوراي عالي برسد.

ي ـ موضوعي معرفي شده هاي توسعه ملها و برنامهشوراي عالي محيط زيست نهاد ملي مسئول ارزيابي راهبردي محيطي طرح ٦در ماده 

اي، در هر يك از منطقه هاي توسعهبر ارزيابي راهبردي محيطي برنامهاي مسئول نظارت شوراي هماهنگي توسعه منطقه ٧اده و در م

هاي منطقه، ريزي استاندارياي متشكل از معاونان برنامه) معرفي شده است. شوراي هماهنگي توسعه منطقه٧مناطق نه گانه (جدول 

هاي منطقه، رؤساي سازمان امور اقتصادي و دارايي استانهاي منطقه، رؤساي واحدهاي استاني ديران كل حفاظت محيط زيست استانم

  گردد.كشاورزي و نفت در منطقه تشكيل ميهاي صنعت، معدن و تجارت، نيرو، راه و شهرسازي، جهاد وزارتخانه



 

  ٤٠

 اينه كالن منطقهمناطق نه گا  -٧جدول 

 هااستان رديف

 گيالن، مازندران و گلستان 1منطقه 

 آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي و اردبيل 2منطقه 

 همدان، كرمانشاه، كردستان، لرستان و ايالم 3منطقه 

 خوزستان و كهگيلويه و بويراحمد ٤منطقه 

 فارس و بوشهر ٥منطقه 

 منان، قم، قزوين و البرزتهران، مركزي، زنجان، س ٦منطقه 

 اصفهان، يزد و چهارمحال و بختياري ٧منطقه 

 كرمان، سيستان و بلوچستان و هرمزگان ٨منطقه 

 خراسان جنوبي، خراسان رضوي و خراسان شمالي ٩منطقه 

  

بردي محيطي براي رزيابي راهنيز وظايفي براي ا ٩اي در اعالم شده است. در ماده وظايف شوراي هماهنگي توسعه منطقهنيز  ٨در ماده 

  سازمان حفاظت محيط زيست ارايه شده است.

ن قانون مورد توجه اي 3٨) در بند (الف) ماده SEAزيابي راهبردي محيط زيست (د، در برنامه ششم توسعه موضوع ارهمانگونه كه عنوان ش

نسبت به نظارت بر ارزيابي راهبردي محيط زيست اي سعههاي توها و برنامهدر سياستقرار گرفته است و در آن دولت موظف شده است تا 

  اقدام نمايد.

صوص ارزيابي شود كه در حال حاضر در قوانين و مقررات و مصوبات جاري كشور، احكام و الزاماتي را در خبه اين ترتيب مشخص مي

معيارهايي  واخص به منظور رعايت ضوابط ) به طور SEA( به طور عام و ارزيابي راهبردي محيط زيست )EIA( پيامدهاي محيط زيستي

نعت و بخش صهاي مختلف توليدي و خدماتي در سطح پروژه از جمله پيامدهاي حاد محيط زيستي در بخش براي پيشگيري از بروز

زيادي از بروز  حدود توان تاهاي آن ميو در صورت استفاده كامل از ظرفيتها وجود دارد ها و پروگرامها و برنامهزيربنايي و سياست

  معضالت محيط زيستي پيشگيري به عمل آورد و كشور را در راستاي توسعه پايدار هدايت كرد.

  

  

  

هاي هاي گذشته قوانين و مقررات متعددي در زمينه پيشگيري از آثار و پيامدهاي سوء فعاليتبا توجه به موارد ياد شده در خالل سال

ها ، برنامه هاو همچنين اثرات زيست محيطي سياستها ها و پروژهثرات زيست محيطي ناشي از طرحو ا انساني بر محيط زيست به طور عام،



 

  ٤١

زيست  يك به نحوي ناظر بر پيش بيني آثار و پيامدهاي محيط اند كه هرسيدهبر محيط زيست در كشور به تصويب ر PPP (1( هاو طرح

) مهمترين اسناد فرادست و قوانين و مقررات ناظر ٨هستند. در جدول () EIA( هاتا سطح پروژه) SEA( ريزياز سطوح باالي نظام برنامه

  بر ارزيابي اثرات محيط زيست و ارزيابي راهبردي محيط زيست ارايه شده است.

  
  مهمترين قوانين و مقررات ناظر بر ارزيابي محيط زيست و ارزيابي راهبردي محيط زيست -٨دول ج

  محورهاي اصلي  قانوننام 
  

  همگاني بودن بودن وظيفه حفاظت از محيط زيست و ممنوعيت تخريب آن   2قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران ٥٠اصل 
 2٨ بصومقانون حفاظت و بهسازي محيط زيست مصوب 

  13٧1/  2٤/٨صالحيه و ا 13٥3/  3/
ا مراني و يهاي عهر گاه اجراي هر يك از طرح، عنوان شده است ٧در ماده 

فاظت و مقررات مربوط به ح برداري از آنها به تشخيص سازمان با قانونبهره
مربوط  هزيست مغايرت داشته باشد سازمان، مورد را به وزارتخانه يا مؤسس محيط

ل در ربط به منظور رفع مشك هاي ذياعالم خواهد نمود تا با همكاري سازمان
رت وجود اختالف نظر طبق تصميم در صو نظر بعمل آيد. طرح مزبور تجديد

  رئيس جمهور عمل خواهد شد
الحظات مهاي مختلف رعايت بر جنبه 1٤، ماده 13) ماده 1ره (، تبص 12در ماده   23/2/13٧٤ مصوب قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا

كيد تأ هاها و نيروگاهو استانداردهاي محيط زيستي توسط كارخانجات و كارگاه
  .شده است

عالي حفاظت محيط زيست  شوراي 13٨مصوبه شماره 
  23/1/13٧3مصوب 

رات زيست هاي بزرگ توليدي و خدماتي به ارزيابي اثها و پروژهملزم نمودن طرح
هاي يابي بر اساس الگومحيطي قبل از اجرا و در مرحله امكان سنجي و مكان

  مصوب
رات زيست هاي بزرگ توليدي و خدماتي به ارزيابي اثها و پروژهطرحملزم نمودن   )13٧٤-13٧٨قانون برنامه دوم( ٨2تبصره 

هاي يابي بر اساس الگوسنجي و مكانطي قبل از اجرا و در مرحله امكانمحي
  مصوب

(الگوي) ارزيابي اثرات  آيين نامه 1٥٦مصوبه شماره 
  2/1٠/13٧٦زيست محيطي  مصوب 

 و زيابي محيط زيست و ساهاي مشمول ارزها و پروژهدر اين آيين نامه طرح
  .ها ارايه شده استنحوه تصويب و مراجع تصويب گزارش ،كارها، خطوط كلي

) آيين نامه جلوگيري از آلودگي صوتي مصوب 1٠ماده (
1٩/3/13٧٨   

ير محل هاي توسعه، احداث يا تغيثرات زيست محيطي طرحالزامي بودن ارزيابي ا
  هاي دائميتوقفگاههاي حمل و نقل و ها و پايانهفرودگاه

) آيين نامه جلوگيري از آلودگي آب 11ماده (
2٤/٩/13٦٤  

ث و ي، احدابردارقررات مصوب جهت صدور پروانه بهرهرعايت استانداردها و م
  هاي صنعتي، معدني و كشاورزيتوسعه واحدها و مجتمع

تصويب نامه هيئت وزيران در خصوص ضوابط و معيارهاي 
هاي اصالحيهو  2٦/12/13٧٨صنايع مصوب استقرار 

21/3/13٨٠  

 بندي صنايع، ضوابط و معيارهاي زيست محيطي ازدر اين مصوبه ضمن دسته
شده  جمله فاصله از مناطق مسكوني، مناطق تحت حفاظت، منابع آب و... ارايه

  است. 

                                                 
1 . Policy; Plan; Programm 

رو  شود. از اينمي تلقي عمومي باشند، وظيفه داشته رشدي رو به اجتماعي حيات بعد بايد در آن هايامروز و نسل نسل كه محيط زيست اسالمي، حفاظت در جمهوري- 2
  .است پيدا كند، ممنوع مالزمه آن جبران غير قابل ريبيا تخ محيط زيست با آلودگي كه و غير آن اقتصادي هايفعاليت



 

  ٤٢

 . ٨ادامه جدول

  محورهاي اصلي  نام قانون
  

رات زيست هاي بزرگ توليدي و خدماتي به ارزيابي اثها و پروژهملزم نمودن طرح  )13٧٩-٨3قانون برنامه سوم توسعه ( 1٠٥ماده 
ط يابي بر اساس ضوابمحيطي قبل از اجرا و در مرحله امكان سنجي و مكان

  ت وزيرانويب هيأعالي محيط زيست و تص پيشنهادي شوراي
 هاي جديد و همچنين مبادله آنها به داشتنا و پروژههوكول كردن طرحم  )13٧٩-٨3( قانون برنامه سوم توسعه ٦1بند (ب) ماده 

  توجهيات فني، اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي
هت دارا بودن توجيهات فني، اقتصادي و مالي و رعايت شرايط زيست محيطي ج  )13٧٩-٨3قانون برنامه سوم ( ٨٥بند (ج) ماده 

  هاي دولتيو وام خارجي به منظور اجراي طرح اخذ تسهيالت
ها و واحدهاي هاي احداث پااليشگاهدارا بودن توجيه زيست محيطي طرح  )13٧٩-٨3قانون برنامه سوم ( 122ماده 

وليد تسيسات ها و تأتوليدي و ساير محصوالت وابسته به صنايع نفت و نيروگاه
  برق

رات زيست و خدماتي به ارزيابي اثهاي بزرگ توليدي ها و پروژهملزم نمودن طرح  )13٧٤-٨٨قانون برنامه چهارم ( ٧1ماده 
ط يابي بر اساس ضوابمحيطي قبل از اجرا و در مرحله امكان سنجي و مكان

ون قان 1٠٥ت وزيران ( ماده عالي محيط زيست و تصويب هيأ پيشنهادي شوراي
  برنامه سوم در اين ماده تنفيذ شد)

طمينان از هاي پيشنهادي پس از اكارهاي الزم براي پروژه و و سازاتخاذ تدابير   )13٧٤-٨٨( قانون برنامه چهارم 31بند (د) ماده 
محيطي و  مين اعتبار بر اساس برخورداري از توجيهات اقتصادي و زيستتأ

  هاي فاقد توجيهات زيست محيطيجلوگيري از اجراي پروژه
 چنين مبادله آنها به داشتنهاي جديد و همها و پروژهموكول كردن طرح  )13٧٩-٨٨) قانون برنامه چهارم (32ماده (

  توجهيات فني، اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي
ردن كيد بر منظور كارزيابي راهبردي محيط زيست با تأ و اجراي نظام نتدوي  )13٩٠-٩٤قانون برنامه پنجم توسعه( 1٨٤ماده 

 هايهاي اثرات محيطي توسعه و شاخصثرات تجمعي راهبردها، تدوين شاخصا
ا و هاي و ملي، پايش برنامههاي پايداري منطقهي، اعمال شاخصظرفيت زيست

جرايي كار ا و وانمند سازي و تعيين سازاي و موضوعي، تهاي توسعه منطقهطرح
  ارزيابي راهبردي محيطي

-٩٤قانون برنامه پنجم توسعه( 1٩2بند (الف) ماده 
13٩٠(  

طالعات ماني به انجام و عمرهاي بزرگ توليدي، خدماتي ها و پروژهالزام طرح 
  ط زيست عالي محي يابي بر اساس ضوابط شورايسنجي و مكانامكان

-٩٤قانون برنامه پنجم ( 1٨٤آيين نامه اجرايي ماده 
   1٦/11/13٩٠) مصوب 13٩٠

 و ازدر اين آيين نامه ضمن تعاريف و مفاهيم ارزيابي راهبردي محيط زيست س
ده هاي توسعه ارايه شزيست در طرحرزيابي راهبردي محيط كارهاي و نحوه ا

  است. 
نجم قانون برنامه پ 1٩2آيين نامه اجرايي بند(الف) ماده 

  2٩/٨/13٩٠) مصوب 13٩٠-٩٤(
 و در اين آيين نامه ضمن تعاريف و مفاهيم ارزيابي اثرات محيط زيست ساز

هاي ژهارزيابي اثرات محيط زيست و پروهاي رها، نحوه تهيه و تصويب گزارشكا
  شمول ارزيابي محيط زيست مشخص شده است. م

ز اي جديد به برخورداري اهاي سرمايههاي تملك داراييوكول بودن طرحم  )13٩٠-٩٤( قانون برنامه پنجم توسعه 21٥ماده 
  توجيهات فني، اقتصادي، مالي ، زيست محيطي و پدافند غير عامل 

  
  
  
  



 

  ٤٣

  
  ٨ادامه جدول 

 ياصل يمحورها نام قانون
ن ) قانون الحاق برخي مواد به قانو23ماده (بند (الف) 

مصوب سال  )2تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (
13٩3  

ز اي جديد به برخورداري اهاي سرمايههاي تملك داراييموكول بودن طرح
  توجيهات فني، اقتصادي، مالي ، زيست محيطي و پدافند غير عامل

ها ت زيست محيطي طرحمه ارزيابي اثراآيين نا اصالحيه
مصوب  هاي بزرگ توليدي، خدماتي و عمرانيو پروژه

 هيئت وزيران 13٩٥/1٥/٤
  

ل هاي مشموها و پروژهرش ارزيابي اثرات زيست محيطي طرحالزام تهيه گزا
  ارزيابي محيط زيست

 ها،سياستزيابي محيط زيست نظارت بر ارزيابي راهبردي محيط زيست  و ار  قانون برنامه ششم توسعه 3٨بند (الف) ماده 
  هاي مشمول ارزيابي اثرات محيط زيستها و پروژهها، طرحبرنامه

توسعه اقتصادي،  . برنامه چهارم2)، جلد اول، سازمان حفاظت محيط زيست،13٨3. مجموعه قوانين و مقررات حفاظت از محيط زيست ايران(1ماخذ: 
-1٤٠٠(توسعه و ششم  )13٩٠-٩٤( . برنامه پنجم3مه ريزي كشور)، سازمان مديريت و برنا13٧٤-13٨٨اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران(

  سازمان برنامه و بودجهاقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران)، ) 13٩٦

  

 

از  حفاظتينه محيطي متعددي را در زم به عنوان عضوي از جامعه ملل، معاهدات زيستعالوه بر قوانين ملي، جمهوري اسالمي ايران 

 درباره ملل سازمان جمله، ايران يكي از امضا كنندگان بيانيه كنفرانس بين المللي پذيرفته است. از اي ومحيط زيست در سطح منطقه

اصل مطرح و به تصويب  2٦اي با  هرگزار شد. در اين كنفرانس بيانيدر استكهلم سوئد ب 1٩٧2است كه در سال  "سانو ان زيستمحيط"

سعه و محيط زيست عام و سازگاري تو ان و حفاظت از محيط زيست به طورهاي مختلفي از توسعه، انسكشورها رسيد. در اين بيانيه جنبه

 بايد هادولت ،زيستمحيط بهبود و منابع ترمنطقي مديريت به دستيابي يه مقرر شده است تا براياين بيان 13 مطرح شده است. در اصل

 زيستبهبود محيط و حفاظت نيازهاي با انطباقي قابل توسعه دنبتوان تا كنند انتخاب خود توسعه برنامه براي آهنگ هم و متمركز روشي

 بين تعارض هرگونه حل براي ضروري حليرا راه منطقي ريزيبرنامه نيز  1٤ اصل در ند.نك ر خود تضمينكشو مردم نفع را به انسان

ويژه ه رهاي مختلف جهان باعالم كرده است. پس از برگزاري اين كنفرانس كشو زيستمحيط بهبود و حفاظت نيازهاي و توسعه نيازهاي

 طباق دهندهاي توسعه را با شرايط محيط زيست در چارچوب ارزيابي محيط زيست انتا فعاليت وسعه يافته تالش كردندكشورهاي ت

  ). 13٩3(پوراصغر سنگاچين و همكاران، 

المللي حفاظت از المللي از جمله اتحاديه بينو ساير نهادهاي بين (3UNEP) زيست سازمان ملل متحداز آن تاريخ به بعد برنامه محيط

هاي سنتي توسعه در سطح جهان زيستي و بازنگري در رويكرداي در جلب افكار عمومي به مسائل محيطقش عمدهن ٤)IUCN(طبيعت 

تحت عنوان توسعه  زيست و اتخاذ رويكردي جديد در زمينه توسعه كه بعداًكرده و بسياري از كشورها را براي بهبود مديريت محيط ايفا

  . )13٨٨و همكاران، اند (ميدوس پايدار مطرح شد، تشويق كرده

                                                 
3 -United Nations Environment Programm 
4 - International Union for Conservation of Nature 



 

  ٤٤

 1٩٩2در سال  "زيست و توسعه محيط" يگري با عنوان كنفرانس ريو دربارهبيست سال پس از برگزاري كنفرانس استكهلم، كنفرانس د

 رسانده است. در مضااته و كليه اسناد آن را به در ريودوژانيرو برزيل برگزار شد كه جمهوري اسالمي ايران نيز در اين نشست حضور داش

  ت اشاره شده است. هاي مختلفي از سازگاري توسعه و محيط زيسه تصويب رسيد كه در آنها بر جنبهاصل ب 2٧اي با بيانيهاين كنفرانس 

هاي توسعه باشد رنامهپايدار، حفاظت از محيط زيست بايد جزء الينفك ب وان شده است كه براي نيل به توسعهدر اصل چهارم اين بيانيه عن

ار زيست محيطي، به عنوان اين بيانيه عنوان شده است كه ارزيابي آث 1٧جدا از هم تلقي كرد. در اصل  ها را  به عنوان دو مؤلفهنبايد آنو 

هايي كه داراي تأثير مخرب زيادي بر محيط زيست هستند، مورد توجه قرار گرفته و در سطح يك ابزار ملي، بايد براي آن دسته از فعاليت

  و به كار گرفته شود. گيريه آن تصميممقامات ملي دربار

تهيه و به تصويب  ٥" 21 دستور كار"، دستور كاري با عنوان 1٩٩2گانه ياد شده، در كنفرانس سران زمين در سال  2٧عالوه بر اصول 

بيست و يكم مشخص حوزه مختلف براي توسعه پايدار جهاني را در قرن 1٠٠هاي اقدام براي حدود كشورها رسيد. اين دستور كار برنامه

هاي مختلف اجتماعي، اقتصادي، مبارزه با فقر، توسعه بهداشت، اسكان جمعيت، تصميم فصل در حوزه ٤٠اين دستور كار در كرده است. 

ات زيست محيطي در فرايند هاي مختلفي از رعايت مالحظاز جو و... ارايه شده و بر جنبه گيري در زمينه محيط زيست و توسعه، حفاظت

  كيد شده است.  عه تأتوس

نوان شده عكيد شده است. در اهداف اين فصل قي در زمينه توسعه و محيط زيست تأفصل هشتم اين دستور كار بر تصميم گيري تلفي

اعي به صورت اي تجديد ساختار شود كه مسائل زيست محيطي، اقتصادي و اجتمگيري در كشورها بايد به گونهه فرايند تصميماست ك

  ):13٧٧، 21دستور كار ( مد نظر قرار گيرند. بر اين اساس كشورها اهداف زير را بايد مد نظر قرار دهنديكپارچه 

فيق مسائل محيط ها به منظور حصول اطمينان از تلها و برنامهاقتصادي، استراتژيهاي زيست محيطي و الف) بازنگري ملي در سياست

  زيست و توسعه

  گيريمزيست و توسعه در همه سطوح تصمي هادها به منظور يكپارچه سازي كامل مسائل محيطها يا نب) تحكيم ساختار سازمان

  تر در همه سطوحگيري سادهنفع به منظور تصميم ها و سازمان هاي ذيايجاد مكانيسم هايي در مشاركت افراد، گروه

  يست و توسعههاي خود تصميم گيري در زمينه تلفيق مسائل محيط زها و روشج) برقراري شيوه

هاي جامع تجزيه و تحليل و ارزيابي اثرات تصميمات ها بايد شيوهاين فصل مقرر شده است كه دولت ٥-٨همچنين در بند (ب) پاراگراف 

ر قرار دهند. اين طي را مد نظهاي اقتصادي، اجتماعي و زيست محيا از جمله اثرات درون و بين عرصهرا پيش از اجرا و همزمان با آنه

طوح باالي تصميم سازي سها گسترش يابد و در ها و برنامههاي مورد نظر به عرصه سياستبايست فراتر از سطح پروژهها ميها و شيوهروش

  (همان).  و تصميم گيري تسري پيدا كند

زي تأكيد شده و بر ريامهمحيطي در فرايندهاي كالن برن هاي مختلفي از ارزيابي اثرات زيستهاي اين دستور كار بر جنبهدر ساير فصل

 هاي مختلفي از ادغام مالحظات زيست محيطي در فرايند توسعه تاكيد شده است. جنبه

                                                 
5 -Agenda 21 
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در مقر سازمان ملل متحد در نيويورك  2٠٠٠ها در سپتامبر  سال رين گردهمايي سران دولتعالوه بر اين اهداف توسعه هزاره در بزرگت

، را در  ٨شاخص ٤٨و  ٧هدف جزيي 1٨،  ٦هدف كلي (آرمان) ٨يران رسيد. اين اهداف شامل به تصويب كليه كشورهاي جهان از جمله ا

ساله  2٥برمي گيرد كه بر اساس تفاهمات انجام شده در اين نشست ، مقرر شده است تا كشورهاي امضاء كننده اين سند، طي يك دوره 

هاي رها را مكلف نموده است تا فعاليتپيدا نمايند. اين اهداف كشو به آنها دست 2٠1٥(به عنوان سال پايه) تا سال  1٩٩٠يعني از سال 

هاي ارتقاي آموزش و باسوادي ، تأمين مراقبت، ا در زمينه مبارزه با فقر، گرسنگي فراگيري، نابرابري جنسيتي، تخريب محيط زيستخود ر

  )  13٨٤تعاريف، داليل، مفاهيم، منابع ،-(آرمانها و اهداف توسعه هزاره بهداشتي و آب سالم و بهداشتي متمركز نمايند

 سازي يكپارچه نام گذاري شده است. نخستين هدف مربوط به اين آرمان، "تضمين پايداري محيط زيست"آرمان هفتم اين سند با عنوان 

دار در روند امعن ست محيطي و دستيابي به كاهشمنابع زي تخريب روند كردن معكوس و هابرنامه و هاسياست در پايدار توسعه اصول

، احت كشورنسبت اراضي پوشيده شده از جنگل به كل مسشاخص باشد كه در قالب هفت ميالدي مي  2٠1٠وع زيستي تا سال تخريب تن

ف مواد مخرب اليه مصر)، PPP( بر حسب برابري قدرت خريد اخالص داخليتوليد ن سرانه و به ازايسرانه انتشار دي اكسيد كربن به ازاي 

شده، نسبت  هاي حفاظتها و دريامنابع آب به مصرف شده، نسبت خشكينسبت ذخاير آبزيان به منابع پايدار زيستي، نسبت كل ، ازن

  (همان). شودميجانداران در معرض تهديد انقراض  تبيين 

  

نيز  (Rio+10) 10وه كه به ريو بعال ٩(WSSD)، اجالس جهاني در مورد توسعه پايدار 1٩٩2پس از كنفرانس ريودوژانيرو در سال 

جنوبي برگزار شد. هدف اصلي اين اجالس جهاني،  در شهر ژوهانسبورگ آفريقاي 2٠٠2سپتامبر سال  ٤آگوست تا  2٦موسوم است، از 

ه و همچنين تعيين اينكه آيا كشورها همان گونه كه موافقت كرد 21ارزيابي پيشرفت اجراي نتايج اجالس ريو دوژانيرو، خصوصاً دستور كار 

  ).13٨٩كاران، مكامان و هاند يا خير؟ (ر ملي اقدام نمودهبودند، نسبت به تدوين و تصويب استراتژي توسعه پايدا

مطرح شده  1٩٩2ها كه در اجالس ريو در اجالس ژوهانسبورگ كنوانسيون جديدي مطرح نشد. اما در اين اجالس بر برخي از كنوانسيون

آور شد. به عنوان مثال، پروتكل كيوتو، كه در سال صويب شده و منتظر اجرا بودند، اجراي آنها الزامو از سوي كشورهاي عضو سازمان ملل ت

كرد، از بيني شده بود و تعهداتي را متوجه كشورها ميبراساس كنوانسيون ساختاري سازمان ملل در خصوص تغييرات اقليمي پيش 1٩٩2

 ر مورد توسعه پايدارمبارزه با فقر يكي ديگر از موضوعات مورد توجه اجالس جهاني د امضاي كافي براي اجرا برخوردار نشد. جدا از آن،

(WSSD) زيست وجود داشته و اين پديده مهمترين مانع فراروي دستيابي به بود، زيرا ارتباط تنگاتنگي بين ماهيت فقر و تخريب محيط

كني فقر با استفاده از شناسايي هايي را براي ريشهت تا برنامهر قصد داششود. اجالس جهاني در مورد توسعه پايداپايداري جهان قلمداد مي

گيري از يك ها و ساختارهاي تصميمعوامل اصلي مرتبط با اصول عدالت و دسترسي عادالنه به منابع تدوين نمايد تا براساس آنها فرصت

توسعه  اجرا درآيد. اجالس جهاني در مورد سوي ديگر، به هاي فوري به فقيرترين كشورهاي جهان ازهاي كمكسو متحول شده و برنامه

  ).13٨٩كاران، بيشتر بر ابعاد اقتصادي توسعه پايدار تأكيد نمود (كامان و هم 1٩٩2به اجالس ريودوژانيرو  نسبت (WSSD) پايدار

                                                 
6 -Goals 
7 -Objectives 
8 -Indicators 
9.  The World Summit on Sustainable Development 
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پايدار خود را  هاي توسعهستراتژي(سال جاري ميالدي) ا 2٠٠٥كشورها را ملزم ساخته است كه تا سال  برنامه عمل اجالس ژوهانسبورگ

رابطه آن را با استراتژي  محيطي اشاره كرده و تهيه نمايند. برنامه عمل ياد شده در موارد متعدد، از جمله در موارد زير به ارزيابي زيست

  :توسعه پايدار تعريف كرده است

 ريزيربوط به برنامهجمله در تصميمات مخود، از  يهاگيريمي سطوح به اين كه در تصميمربط در تما تشويق  مقامات ذي -1٩پاراگراف 

. اين وجه نمايندهاي بخش دولتي به اصول توسعه پايدار تيربنايي، توسعه كسب و كار و خريدهاي زتوسعه ملي و محلي، سرمايه گذاري

  شود.محيطي ميسر مي هاي ارزيابي اثرات زيستگيري از روشتوجه از جمله از طريق بهره

استفاده از  ... يقناي تصميم گيري مطلوب ازطرهاي دريايي و ساحلي به عنوان مببوم تقويت درك علمي و ارزيابي زيست - 3٦اگراف پار

و ساحل و موجودات  توانند بر محيط زيست درياهايي كه ميها و فعاليتمحيطي در بررسي پروژه هاي ارزيابي و گزارش دهي زيستتكنيك

  ن اثر مخرب داشته باشند.جاندار و بي جان آ

 به كه اطالعاتي وليدت براي ملي راهكار يك عنوان به محيطي زيست اثرات ارزيابي تراز گسترده استفاده تشويق و توسعه  – 13٥پاراگراف 

  خرب براي محيط زيست كمك كند.م بالقوه هايپروژه مورد در آگاهانه گيري تصميم

  ... . مشخص پايش و ارزيابي كارهاي و ساز و ها،سياست بزارها،ا ها،فعاليت شناسايي  – 1٥پاراگراف 

برداري از آب بر مبناي استفاده پايدار از منابع تجديد شونده و يريت يكپارچه اراضي و بهرههاي مدتدوين و اجراي برنامه  - ٤٠گراف پارا

ها، مقامات محلي و جوامع محلي براي پايش ظرفيت دولتمحيطي و تقويت  قتصادي و زيستا-بر اساس ارزيابي يكپارچه امكانات اجتماعي

  و مديريت كيفيت و كميت منابع آب و خاك.

 ها  درها و پروژهگذاري، تدوين استراتژير سطوح سياستدوين و توسعه روش هاي مناسب براي تصميم گيري پايدار دت - 13٦پاراگراف 

  متناسب با شرايط هر كشور مقياس ملي و محلي

سال از اولين نشست زمين در سال  2٠پس از  ها مجدداًسران دولت 2٠12اري كنفرانس ژوهانسبورگ، در ژوئن سال پس از برگزده سال 

ا ههاي صورت گرفته و چالشآمدند. در اين اجالس روند پيشرفتگرد هم  2٠، در كنفرانس توسعه پايدار ملل متحد با عنوان ريو+1٩٩2

ارزيابي شد. در اين اجالس پس از مباحث  21و دستور كار  1٩٩2زمينه اجراي تعهدات بيانيه ريو سال  وجود آمده دره هاي بو كاستي

بند است. در بندهاي مختلف اين سند بر  2٨3منتشر شد كه شامل  "1٠آينده اي كه ما مي خواهيم"وناگون در نهايت سندي با عنوان گ

هاي آن و ملي تاكيد شده است كه از نمونهاي ها در سطوح بين المللي، منطقهيريززيست محيطي در سطوح كالن برنامه ادغام مالحظات

  ): 13٩2محمد نژاد و همكاران، ( توان موارد زير را برشمردمي

يست اجتماعي و ز بيانيه بر ضرورت جاري سازي بيشتر مباني توسعه پايدار در تمامي سطوح، يكپارچه سازي گسترده اقتصادي، 3در بند 

  كيد شده است .وسعه پايدار را در تمامي ابعاد تأو شناخت پيوندهاي دروني آنها به منظور دستيابي به تمحيطي 

طور هماهنگ و موثر، پاسخگوي ما بر اهميت چارچوب ساختاري تقويت شده براي توسعه پايداري تأكيد شده است كه بايد به  ٧٥در بند 

 چارچوب ساختاري هاي موجود در اجراي دستوركار توسعه پايدار ايجاد نمايد.لي بر شكافهاي حال و آينده باشد و به طور كارآمد پچالش

                                                 
10-the future we want  
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هاي هماهنگ، اي متوازن يكپارچه نموده و اجراي آن را از طريق تقويت تالشسه گانه توسعه پايدار را با شيوهتوسعه پايدار، بايستي ابعاد 

 يند توسعه پايدار، ارتقا دهد. منسجم و غيرتكراري و همچنين ارزيابي پيشرفت در فرآ

ي تأكيد شده و در اين ها نسبت به تغييرات محيط زيست زمين و اثرات آن بر رفاه بشرهاي منظم دولتبر نياز به ادامه بررسي ٩٠ر بند د

حيطي و ظرفيت مت هاي زيسهدف جمع آوري اطالعات و ارزيابي با "چشم انداز جهاني محيط زيست"راستا از ابتكاراتي همانند فرآيند 

  هاي آگاهانه استقبال شده است.اي در حمايت از تصميم گيريهاي ملي و منطقهسازي

بزار كليدي جهت محلي به توسعه و بكارگيري راهبردهاي توسعه پايدار به عنوان ا وملي، زير ملي  اي،بر تشويق مقامات منطقه ٩٧در بند 

اقتصادي  چه اجتماعي،هاي يكپاررار داده و در اين راستا بر دادهر در تمامي سطوح مد نظر قها و اجراي توسعه پايداهدايت تصميم گيري

 كيد شده است.م گيري موثر تأو زيست محيطي و همچنين تحليل و ارزيابي موثر اجرايي، در فرآيندهاي تصمي

  

 

زيست و كاهش اين اثرات در حال حاضر به عنوان يكي از بيني اثرات سوء بارگذاري بر محيطزيست و پيشموضوع حفاظت از محيط

رزيابي پيامدهاي امهمترين مسائل در جهان مطرح شده و در كانون توجهات دولتمردان در سطح جهان قرار دارد. ارزيابي زيست محيطي و 

شوند، ليكن له هستند كه معموالً در ادبيات مباحث محيط زيست ، خصوصاً در ايران مترادف در نظر گرفته ميزيست محيطي دو مقو

  بايست بين اين دو تمايز قايل شد.مي

توان به عنوان روشي تعريف نمود كه به كمك آن شناخت جايگاه ، نقش و كاركرد و آثار هر پديده طبيعي يا ارزيابي زيست محيطي را مي

توان مشخص نمود كه پديده مورد نظر با محيطي كه آن را شود. با استفاده از اين روش ميزيست مشخص ميسان ساخت در محيطان

هاي متقابلي ميان آنها حاكم است. به عنوان مثال زماني كه احاطه كرده است، چه رابطه و بر هم كنشي دارند و چه نوع فرايندها و كنش

هاي گردشگري جنگل، مانند اثرات آن بر اقليم، حفاظت خاك و آب، كنترل سيل، زيستگاه حيات وحش، جاذبه درباره كاركردهاي مختلف

 شوندبندي ميها طبقهشود، كليه اين مباحث در زمره موضوعات ارزيابي زيست محيطي جنگلو بسياري از كاركردهاي جنگل بحث مي

  .11)13٩٤(زبردست و همكاران، 

ها و به طور عام بارگذاري محيطي ها و پروژهها، طرحها، برنامهدرخصوص ارزيابي پيامدهاي زيست محيطي سياستبرعكس زماني كه بحث 

گيري اين رويكرد، لشك آغازهاي اخير و از البته در خالل سال نمايد.شناسي نيز تغيير ميآيد، هدف و به تبع آن رويكرد و روشبه ميان مي

ابع معتبر تعاريفي بشرح شابهي ارايه شده است. لذا به منظور درك جامع از اين تعاريف با استفاده از برخي منتعاريف گوناگوني و بعضاً م

  زير ارايه شده است:
اند ور كانادا و يونسكو ارايه داده، سازمان محيط زيست كش) UNEP( زيست سازمان ملل متحددر گزارش مشتركي كه برنامه محيط

  يك در اين زمينه شهرت دارد، ارزيابي پيامدهاي زيست محيطي به شرح زير تعريف شده است:و به عنوان يك اثر كالس

                                                 
 مفاهيم و روش ها، انتشارات آواي قلم -)، ارزيابي محيط زيستي1394. زبردست. لبعت، فرزام پوراصغر سنگاچين، حسين هويدي ( 11
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تبادل  ون يبيني، تشريح و تبيتوان به عنوان روشي تعريف كرد كه به كمك آن شناخت، پيشارزيابي پيامدهاي زيست محيطي را مي"

هايي كه انسان براي استمرار حيات خود به آنها وابسته ه و زيست بوماطالعات درباره اثرات منفي نوع بارگذاري بر انسان، سالمت جامع

  "گردد.است، ميسر مي

(زبردست  دهدمحيطي ارايه ميكيد كرده و تعريف زير را از ارزيابي پيامدهاي زيستم) بيشتر بر پديده روش شناختي تأ 1٩٧٧( 12آ.بشمن 

  :)13٩٤و همكاران، 

 "روش"نمايند عنوان ه جريان در آمده و عمل ميباي قانونمند تعيين شده بوده و به شيوه ز پيشا به فرايندهايي كه داراي ساختاري "

هايي مشخص، روند اجراي ارزيابي را توان روشي دانست كه از طريق تعيين قواعد و دستورالعملرا مي "ارزيابي" شود. از اين رواطالق مي

نمايد و به همين دليل مبناي روش اجراي مند تبديل ميتار دروني به فرايندهاي قانونمنظم كرده و آن را از نظر شكل ظاهري و ساخ

  . شودفارغ از ساليق شخصي ميارزيابي 

زيست سازمان ملل متحد با استناد به تعريف ارايه شده در مطالعات برنامه محيط Habitat مركز اسكان سازمان ملل متحد موسوم به

  دهد:ارايه ميتعريف زير را از ارزيابي 

بيني پيامدهاي ناشي پيامدهاي ناشي از پيشنهادات قوه محيطي فعاليتي است كه به منظور شناخت و پيشارزيابي پيامدهاي زيست"

انجام  ايي و نيز جهت تبادل اطالعات درباره اثرات اين پيامدها بر سالمت و رفاه جامعه بهها و اقدامات اجرها، پروژهها، برنامهمقننه، سياست

  "رسد.مي

  دهد:براساس همين چارچوب تعريف ارزيابي پيامدهاي  زيست محيطي را به شرح زير ارايه مي 13)1٩٩٦ل.و.كنتر  (

هاي ها، فعاليتها، برنامهها، پروژهمند پيامدهاي زيست محيطي ناشي از اجراي طرحم بيني و شناخت نظاارزيابي زيست محيطي پيش"

  زيست است.حيطماقتصادي كل  -شيميايي، زيست شناختي، فرهنگي و اجتماعي-هاي فيزيكير مولفهمانند آنها بدولتي و 

  دهد:زير ارايه مي تعريف ارزيابي پيامدهاي زيست محيطي را به شرح) UNEP( زيست سازمان ملل متحدبرنامه محيط

زيست محيطي و استفاده از آن اطالعات در  ابي اطالعاتمند براي گردآوري و ارزشيارزيابي زيست محيطي روشي سازمان يافته و نظام"

  "هاي توسعه است.گيري براي انجام فرايندها و پروژهتصميم

گيري ارزيابي اثرات توسعه بر باشد. بنابراين مزيت بكارپيشگيري بهتر از درمان مي) بر اين باورند كه همواره 2٠٠٥(1٤گالسون و همكاران

كه اطالع از آنها ممكن است حتي به جلوگيري از اجراي پروژه  گيري، روشن شدن اثرات منفي مهم استمحيط زيست در فرايند تصميم 

  .يا تغييرات مهم در طراحي و اجراي آن منتهي گردد

هاي طرح ريزي تطي آزمون تحليل و ارزيابي فعاليزيست محي )، ارزيابي اثراتUNDP( برنامه عمران سازمان ملل متحدبر اساس تعريف 

مايت از ح اص با هدفده با ديدگاه زيست محيطي مناسب و توسعه پايدار است. همچنين ارزيابي اثرات زيست محيطي يك فعاليت خش

  ).13٨٥(منوري،  باشدمي گيري آگاهانه برخوردارابليت ايجاد اطمينان از يك تصميمگيرد و از قگيري مورد استفاده قرار ميفرايند تصميم

                                                 
12 -A.Bechman (1977) 
13 . Canter W. Cater, Environmental Impact Assessment , 1996 , McGraw Hill International Editions , Second Edition 

14  - Glasson, J., Therivel, R., Chadwick, A. 2005. Introduction to Environmental Impact Assessment 

Natural and Built Envionment. Taylor & Francis Routledge. 
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فرايند شناسايي، پيش بيني، ارزشيابي و اقدامات كاهش "اديه بين المللي ارزيابي اثرات، ارزيابي اثرات زيست محيطي بر اساس تعريف اتح

  همان).( "باشدگيري اصلي و عمليات اجرايي مييك توسعه پيشنهادي قبل از تصميم اثرات بيوفيزيكي، اجتماعي و ديگر اثرات مرتبط

  دهند: زيابي اثرات زيست محيطي ارايه ميارزيابي محيط زيست و ار مخدوم و همكاران تعريف زير را از

ها و عملكردهاي يك پروژه، طرح، تهاي گذشته و يا پيش بيني اثرات فعاليو مطالعات رسمي جهت ارزيابي طرح فرآيند و جريان بررسي"

سيستماتيك پيامدها و اثرات ت ديگر شناسايي يا ارزيابي ها و رفاه اجتماعي يا به عبارگذاري بر محيط زيست، سالمت انسانبرنامه، سياست

  ).13٧٦اجتماعي محيط زيست است. (مخدوم، -يي، بيولوژيكي، فرهنگي و اقتصاديها بر اجزاي فيزيكي، شيمياها و طرحها، برنامهپروژه

بزرگ توليد، خدماتي و عمراني مصوب  هايها و پروژهارزيابي اثرات زيست محيطي طرح ) آيين نامه اجرايي تا1(ج) ماده ( در بند

  ارزيابي اثرات توسعه را به شرح زير تعريف شده است: 3/11/13٩٠

گيرد و در ست محيطي احتمالي يك طرح صورت ميگزارش مطالعاتي كه با هدف پيش بيني و شناسايي مجموعه آثار و پيامدهاي زي"

  "ود.شو گزارش ارزيابي تفصيلي تدوين ميقالب گزارش اجمالي 

  باشند:به طور خالصه از مجموعه مطالب فوق، تعاريف زير قابل استنتاج مي

 مند برخوردار است. ست كه از ساختار دروني و بيروني ضابطهارزيابي پيامدهاي محيط زيستي روشي ا

  باشداي ميي سيستميك، همه جانبه و چند رشتهروش

 فمند نياز دارد.كاربرد و اجراي اين روش به اطالعات محيط زيستي هد

توان مالحظات محيط زيستي را در سازي است كه به واسطه آن ميگيري و تصميمارزيابي پيامدهاي محيط زيستي ابزاري براي تصميم

 سازي ادغام نمود.گيري و تصميمفرآيندهاي تصميم

هاي طبيعي، توجه قرار گرفته و كليه مولفه زيست در مفهوم جامع آن موردچارچوب مطالعات ارزيابي پيامدهاي محيط زيستي، محيط در

 شوند.ها تعيين مياين مولفه ها براجتماعي، فرهنگي، بهداشتي و اقتصادي با روشي هدفمند ارزيابي شده و اثرات فعاليت

دهد. به ارايه ميزيست را ها بر محيطبيني آثار بالقوه و محتمل تصميمات و بارگذاريروش ارزيابي پيامدهاي محيط زيستي، روش پيش

 همين دليل ارزيابي پيامدهاي محيط زيستي بايد پيش از به اجرا در آمدن تصميم يا طرح براي اجرا صورت گيرد.

توان اثرات بالقوه نوع تصميمات، به اين ترتيب، به طور خالصه ارزيابي پيامدهاي محيط زيستي عبارت است از روشي كه با استفاده از آن مي

بيني نموده و تدابير و تمهيدات الزم براي كاهش خسارات ها و بارگذاري آنها بر محيط زيست را پيشها و پروژهها، طرحنامهها، برسياست

زيست را اتخاذ نمود. به عبارت ديگر در اين روش، پيشگيري در اولويت قرار داشته و قبل از بروز هر گونه آثار سوء، تمهيدات وارده بر محيط

بيني و شناخت پيامدهاي محيط زيستي ناشي از اجراي نوع بارگذاري شود. به اين ترتيب هدف از ارزيابي صرفًا پيشي ميبينالزم پيش

  گردد.نيست، بلكه همزمان تمهيدات و تدابير مناسب براي كاهش خسارات وارده اتخاذ مي

توان اثرات بالقوه نوع تصميمات، وشي كه با استفاده از آن ميبه اين ترتيب، به طور خالصه ارزيابي پيامدهاي زيست محيطي عبارت است از ر

بيني نموده و تدابير و تمهيدات الزم براي كاهش خسارات ها و بارگذاري انها بر محيط زيست را پيشها و پروژهها، طرحها، برنامهسياست

اولويت قرار داشته و قبل از بروز هر گونه آثار سوء، تمهيدات زيست را اتخاذ نمود. به عبارت ديگر در اين روش، پيشگيري در وارده بر محيط

بيني و شناخت پيامدهاي زيست محيطي ناشي از اجراي نوع بارگذاري شود. به اين ترتيب هدف از ارزيابي صرفاً پيشبيني ميالزم پيش

  گردد.نيست، بلكه همزمان تمهيدات و تدابير مناسب براي كاهش خسارات وارده اتخاذ مي
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) SEA( حيط زيستدر خالل چند دهه گذشته، مفهوم ارزيابي راهبردي م) EIA(به موازات تحوالت و ادبيات ارزيابي اثرات زيستي محيطي

به همين ده است. شنيز روند تكاملي را تجربه كرده و بر اين اساس نيز تعاريف بسيار زيادي از اين مفهوم از سوي صاحب نظران مطرح 

هاي اخير، سال يط زيست استفاده شده است. درهاي بين المللي تعاريف مختلفي براي ارزيابي راهبردي محسازماندليل در كشورها و 

صول ارزيابي اثرات زيست پايه ا ها كه بردسته از ارزيابيها، جدا از آن ارزيابي دامنه تفسير اين ارزيابي توسعه يافته و براي انواع ديگري از

ر خصوص ارزيابي دگيرد. بر اين اساس در اين قسمت شماري از تعاريف كه ازسوي صاحب نظران استفاده قرار ميباشند، مورد محيطي مي

  گردد:حيط زيست مطرح شده است، ارايه ميراهبردي م

يست محيطي ارزيابي اثرات ز نمايد كه بهجامع، نظام مند و رسمي توصيف مي تريول و همكاران ارزيابي راهبردي محيط زيست را فرايندي

هاي فرايند ارزيابي ارايه گزارش مكتوب در مورد يافتههاي مختلف، تدوين و در نظر گرفتن گزينه، ١٥)PPP(ها ها و پروگرامها، برنامهسياست

  .1٦)13٨٥(منوري،  ها در فرايند تصميم گيري مي پردازديافته و بحث در مورد اين

رزيابي زيست محيطي حليل و اند سيستماتيكي دانست كه با مشاركت ذي نفعان مختلف براي تدر تعريف ديگر، اين ارزيابي را مي توان فراي

ين شكل خود پيگيري ترشود تا در بهينهريزي مي هاي استراتژيك طرحگيريها براي ياري رساندن به تصميمها و طرحها، برنامهسياست

  (همان). گردد

ها و ها، برنامهر ارزيابي پيامدهاي بالقوه سياستداند كه بمحيط زيست را فرايندي ميراهبردي ، ارزيابي 1٧)2٠٠٤پينتر و همكاران (

هاي دولتي زيست محيطي در توسعه سياستكارهاي الزم براي تلفيق مالحظات  و كيد داشته و در جستجوي سازهاي اجرايي تأپروگرام

ست كه از اين طريق آثار و ا هاي در مراحل اوليه تدوين سياستحيطاست. كاركرد اصلي اين رويكرد تسهيل سازگاري مالحظات زيست م

  يابد.ها بر محيط زيست كاهش ميها و پروگرامامدهاي بالقوه اين سياست، برنامهپي

در  شود كها انجام ميهها و پروگرامها، برنامهت كه پيش از تدوين و اجراي سياستارزيابي راهبردي محيط زيست يك فرايند نظام مند اس

ه عنوان يك نظام نگاه بط زيست شوند. در اين رويكرد به محيها تحليل و ارزيابي ميها و پروگرامها، برنامههاي مختلف سياستآن گزينه

  ).2004 ،و همكاران Pinter( شود و در جستجوي برقراري تعامل و سازگاري بين محيط زيست و شرايط اقتصادي و اجتماعي استمي

ها، برنامه در فرايند تصويب و اجراي دي محيط زيست يك فرايند جامع و فراگير براي تلفيق مالحظات زيست محيطيارزيابي راهبر

تقيم مسمستقيم و غير اده شده و پيامدهايهاي مختلف دخالت دوزهست كه در آن كليه بازيگران و ذي نفعان در حا هاها و پروگرامسياست

  همان)( شودها بر محيط زيست ارزيابي ميها و پروگرامبرنامهها، بلند مدت و كوتاه مدت سياست

هاي گيريميمها و مسائل زيست محيطي به هنگام تصبي است براي كمك به تلفيق ديدگاه، چارچوارزيابي راهبردي محيط زيست

ها، مقاصد و پيشنهادهاي ارتقاء بينش وسعه پايدار از طريقها با هدف برقراري تي پيامدهاي زيست محيطي اين تصميماستراتژيك و ارزياب

استراتژيك و كمك به بهبود محيط زيست. به عبارت ديگر ارزيابي استراتژيك محيط زيست ابزاري است براي پشتيباني از تصميماتي كه 

 ليدار) در مسير اصاركان سه گانه توسعه پايزيست محيطي، اجتماعي و اقتصادي ( موجب ارتقاء رهيافت قاعده مند براي هدايت مالحظات

                                                 
15 -Policy-plan-programm 

اتژ  یطیمح ستز  یا، ارز )1388( مسعود. یمنور  . 16 شارات مهندس ک،اس   طیمح ابانشاور ارز م نان
17 . Pinter.Laszlo,Darren Swanson,Jane E.Bar(2004),Strategic Environmental Assessment-A concept in 
progress,Annotated Trainning Module Prepared for The world Bank 
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برنامه توانمند سازي و ظرفيت سازي در جمهوري اسالمي ايران براي نظام ملي ارزيابي استراتژيك ( باشدو نيز در جهت تعهدات عمومي مي

  1٨)13٨٤محيط زيست، 

سازي به مراحل آغازين تصميم داند كه درمند و پويا براي ارزيابي مي، ارزيابي راهبردي محيط زيست را روشي نظام1٩)2٠٠٧پارتيداريو ( 

ها معرفي كرده و در جستجوي تلفيق ها و پروگرامها، برنامههاي مختلف سياستو پيامدهاي سوء زيست محيطي گزينهمنظور كاهش آثار 

توجه به ماعي و سياسي با ريزي به منظور حفظ پايداري بيوفيزيكي، اقتصادي، اجتت محيطي در سياست گذاري و برنامهمالحظات زيس

  هاي محيط زيست است.محدوديت

ست محيطي (نظام مند) و پويا براي ارزيابي كيفيت زيست محيطي و اثرات زي ارزيابي راهبردي محيط زيست، فرايندي سيستماتيك

رزيابي لحاظ نمودن اين ا يابند. هدف از انجامها تحقق ميها، برنامه و نيز طرحگذارياي است كه به كمك سياستاهداف توسعه دورنماها و

  ).13٨٥ي، (منور باشدهاي توسعه ميها و طرحها، برنامهتصادي، اجتماعي و سياسي در سياستيكپارچه مالحظات بيوفيزيكي، اق

ي ملي تلفيق كرده و هاها و طرحها، برنامهتوان آن را در متن سياستسري فرايندهاي سازماني است و مي نظامي قانونمند كه داراي يك

  مان). ه( هاي سازگار با محيط زيست را شناسايي نمودآنها را ارزيابي و بهترين گزينه ثرات زيست محيطي ناشي از اجرايا

  نمايند :يط زيست را بصورت زير تعريف ميارزيابي استراتژيك مح 2٠م ) 1٩٩٦( سادلر و ورهم 

ست ام مالحظات زيي پيشنهادي به منظور ادغهاها و پروگراممهها ، برنازيابي پيامدهاي زيست محيطي سياستمند ار فرايند نظام "

ايندي است كه ارزيابي راهبردي محيط زيست فرت قدر حقيهاي كالن اقتصادي و اجتماعي است. گيريمحيطي در مراحل ابتدايي تصميم

رزيابي شده و به دنبال آن مند شناسايي و انظامهاي هها به شيوها و برنامهها ، استراتژيو پيامدهاي ناشي از اتخاذ سياست در آن آثار

  ."گرددها اتخاذ ميها و برنامهزيست محيطي ناشي از اجراي سياست راهكارهاي الزم براي كاهش پيامدهاي

ازين مراحل آغ در هاي زيست محيطيها و ديدگاهارچوبي براي مد نظر قرار دادن دغدغهرهيافت ارزيابي راهبردي محيط زيست در واقع چ

  رود. هاي استراتژيك به شمار ميسازيفرايند تصميم

بردي محيطي ارزيابي راه ساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران، ) قانون برنامه پنج1٨٤) آيين نامه اجرايي ماده (1در بند (الف) ماده (

  به شرح زير تعريف شده است:

  "اي و موضوعياي در سطوح ملي، منطقههاي توسعهها و طرحهجش اثرات تجمعي راهبردها، برنامفرآيند نظام مند سن "

  ) نيز نظام ارزيابي راهبردي به شرح زير تعريف شده است:1در بند ( ب) ماده (

ضوعي تدوين و ي و موااهبردي محيطي در سطوح ملي، منطقههايي كه براي ارزيابي ركارها و شاخص مجموعه راهبردهاي كلي، ساز و "

  "آيد.يبه اجرا درم

                                                 
رزيابي استراتژيك در ايران، انتشارات سازمان حفاظت محيط زيست و برنامه )، پروژه ظرفيت سازي ا13٨٥چارچوب نظام ملي ارزيابي زيست محيطي استراتژيك( . 18

  )UNDPعمران سازمان ملل متحد(
  

19 . Partidário. Maria do Rosário(2007), Strategic Environmental Assessment Good Practices Guide, Methodological 
Guidance, Technical University of Lisbon, Portuguese Environment Agency 
20 . Sadler, B. and R. Verheem, 1996. Strategic Environmental Assessment - status, challenges and future directions. The 
Hague. Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment of the Netherlands. 
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براي شناسايي و  بندي تعاريف ارايه شده مبين اين واقعيت است كه ارزيابي راهبردي محيط زيست، نوعي فرايند نظام مند است از جمع

است. لذا اين ارزيابي  هاها و پروگرامها، برنامهتصميم سازي راهبردي ، يعني سياستهاي مختلف در سطوح مقايسه اثرات حاصل از گزينه

ترين سطوح راهبردي قلمداد كرد. به طور خالصه ات زيست محيطي در فرايند در عاليسب براي تلفيق مالحظاتوان يك چارچوب منيرا م

، راهنماي اجراي ارزيابي زيست محيطي استراتژيك، 13٨٥(منوري،  بندي كردتوان جمعرا از تعاريف ارزيابي راهبردي ميمفاهيم زير 

13٨٥: (  

 سازيگيري و تصميمت زيست محيطي در سطوح كالن تصميمام مالحظاابزاري براي ادغ

 ريزي مالحظات پايداري در نظام برنامه رهيافتي براي نظام مند براي تلفيق

 (طرح)  هاها و پروگرامها، برنامهثار و پيامدهاي زيست محيطي سياستفرايندي منطقي و نظام مند براي شناسايي و پيش بيني آ

 هاي كالننفعان و دست اندركاران در سياست مشاركتي براي اعمال نظر كليه ذيكاري  و ساز

 هاي كالنگيريها و تصميمسازيد، اثربخشي و پايداري تصميمابزاري انعطاف پذير، متنوع و موثر در جهت بهبو

 ايدارياهكارهاي مبتني بر پهاي توسعه و ارايه ربراي تسهيل فرايند شناسايي گزينهابزاري 

 هاي سازگار با محيط زيست در راستاي توسعه پايدارشناسايي گزينه

 شناسايي مسائل اساسي و همسو كردن اهداف توسعه و محيط زيست

 (طرح ها) هاو پروگرام هاها، برنامهتقويت و توانمندسازي پايداري سياست

 هاي كالنگيريو تصميمها سازيكاران در تصميم بستر سازي براي مشاركت همه ذي نفعان و دست اندر

 شود.ان تغيير وجود دارد، وارد عمل ميها هنوز نهايي نشده و امكدي محيط زيست در شرايطي كه تصميمارزيابي راهبر

سطح ورود مالحظات محيط ) EIA( و ارزيابي اثرات محيط زيست) SEA(زيست يكي از مهمترين وجه تمايز ارزيابي راهبردي محيط 

اي انساني در سطح پروژه هامدهاي محيط زيست ناشي از فعاليت. در ارزيابي اثرات محيط زيست، آثار و پيت آنها استزيست و تبيين اثرا

ها، و پيامدهاي احتمالي اتخاذ سياست نتايج شود، در حاليكه در ارزيابي راهبردي محيط زيست، اثرات و پيامدهاي محيط زيستي وانجام مي

هاي توسعه مورد ارزيابي قرار ريزيبر محيط زيست در سطح كالن برنامهشنهادي به منظور كاهش خسارات وارده هاي پيها و پروگرامبرنامه

گذاري ي و در سطوح مختلف از سطوح سياستريزفرايندهاي برنامهگرفته و راهكارها و تمهيدات الزم براي كاهش خسارات آنها از ابتداي 

  .دهداستراتژيك محيط زيست را نشان مي ) سطوح مختلف ارزيابي1( شكلگيرد . ميها، مورد ارزيابي قرار تا سطح پروژه
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  استراتژيك محيط زيست سطوح مختلف ارزيابي - ١شكل 

Source:Therivel, Riki, Workshop on Strategic Environmental Assessment, 14-18 July 2003,Planning and Management 
Organization, Tehran-Iran 

  

  

زي و تعيين خط ريهاي توسعه را از مرحله برنامهسازي طرحهاي بررسي و هماهنگارزيابي استراتژيك محيط زيست روشبه اين ترتيب 

به محيط زيست اهبردي ارزيابي ر .دهدته مورد بررسي و ارزيابي قرار ميها ، با يك رويكرد جامع و پيوسها تا مراحل اجرايي پروژهمشي

هاي محيط جه كليه مولفهكند تا توشود، زيرا اين امكان را فراهم مياي اهداف توسعه پايدار قلمداد ميعنوان يك ابزار كليدي در جهت اجر

هاي تواند كشوريمارزيابي راهبردي محيط زيست اين  هاي منفرد تسري پيدا نمايد. عالوه براز سطح سياست گذاري به سطح پروژهزيست 

  مسائل زيست محيطي فرامرزي ترغيب نمايد.مختلف جهان را براي ادامه همكاري در مورد 

گيرد به همين دليل ت ميها صورپروژه صرفا در سطوح) EIA( طييدهد با توجه به اينكه ارزيابي پيامدهاي زيست محها نشان ميبررسي

محيط زيست غفلت شود. لذا براي اجتناب از اين مسئله بايد از رويكرد  ها براين پروژه  21ممكن است بررسي همه جانبه اثرات تجمعي

مند و همه جانبه مهاي مختلف و همچنين محيط زيست بصورت نظاستراتژيك بهره جست تا اين فرايندهاي تعاملي بين پروژهارزيابي ا

نها شتاب رشد اقتصادي و توليد ثروت براي پاسخگويي به ويژه در كشورهايي مانند ايران كه در آه اين موضوع ب مورد ارزيابي قرار گيرند.

. در غير اين صورت ناپايداري در اين كشورها تشديد شده و تخريب ينده جامعه در اولويت قرار دارد، بسيار حائز اهميت استنيازهاي فزا

سوي ه هاي توسعه پايداري را بو شاخصدر اين كشورها عمل نموده  تواند به عنوان يك مانع اساسي در فراروي توسعهيست ميمحيط ز

  .روندهايي منفي هدايت نمايد

                                                 
21 .cumulative effects 
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هاي يريزمحيط زيست در سطوح مختلف برنامه يكژد نظر قرار دادن  ارزيابي استراتها ، منوان شد براي مقابله با اين چالشهمانطور كه ع

هاي ريزيتيابي به توسعه پايدار در برنامهز مهمترين ابزار دسامروزه ارزيابي راهبردي محيط زيست به عنوان يكي ا .توسعه حائز اهميت است

اي براي كاهش پيامدهاي زيست محيطي جهاني نيز به عنوان ست و در سطوح بين المللي و منطقهگذاري مطرح شده اكالن و سياست

  .مطرح شده استيك ضرورت 

  را بر شمرد : از مهمترين منافع ارزيابي راهبردي محيط زيست مي توان موارد زير 

  ايجاد بسترهاي الزم براي دستيابي به  توسعه پايدار 

  هاي مناسب براي اتخاد تصميمات راهبردي ايجاد چارچوب

  نفعان مختلف  تسهيل ارتباط بين ذي

  ها در راستاي راهبردهاي زيست محيطي ها و پروژههدايت مناسب ارزيابي پيامدهاي زيست محيطي طرح

  اركت بين كشورهاي مختلف جهاني براي مقابله با تهديدات جهاني محيط زيست افزايش همكاري و مش

ي حال توسعه از جمله جمهوري اسالمي ايران براي جبران فاصله خود با كشورها هاي دركشور در بسياري ازشايان ذكر است توسعه شتابان 

، آب و ، حمل و نقل، انرژي، صنعتهاي توسعه شهريرا در بخشهاي متعددي ها و تهيه و اجراي برنامهتوسعه يافته، راهبردها ، سياست

ها بسيج اند و منابع مالي و نيروي انساني زيادي را براي پيشبرد اهداف اين برنامهع را در دستور كار خود قرار دادهبسياري ديگر از اين نو

تواند ، باعث ست مييها و ظرفيت قابل تحمل محيط زها، بدون توجه به محدوديتهي است پيشبرد اين حجم از فعاليتاند. بدينموده

تواند نقش اساسي در ذا ارزيابي راهبردي محيط زيست ميل ممكن سازد.دستيابي به توسعه پايدار را غير ناپايداري محيط زيست گردد و

فا نمايد و دستيابي به اهداف  توسعه اي گذاري و تصميم گيريريزي، سياستاز ابتداي فرايند برنامه كاهش خسارات وارده بر محيط زيست

هاي توسعه بدون توجه ها و برنامهها در قالب سياستاجرا و پيشبرد اين حجم از فعاليت پايدار در كشور را محقق سازد، در غير اين صورت،

جاي بگذارد و كشور را از تواند لطمات جبران ناپذيري را بر اقتصاد  و محيط زيست كشور برمنابع زيست محيطي مي هايبه محدوديت

  قرار گرفتن در مدار توسعه پايدار محروم نمايد .

توسعه  هفتمبا توجه به راهبردهاي كالن جمهوري اسالمي ايران در برنامه  ارزيابي راهبردي محيط زيست بر اين اساس كانون توجهات

  تواند بر موارد زير تمركز داشته باشد :مي

  ، توسعه صنعتي و...)برداري از معادنها ، بهرهنظير حمل و نقل، دفع زباله(هاي يك بخش تمركز بر فعاليت

  )طي و ...، قوانين و مقررات زيست محيهاي انتقال تكنولوژي، سياست پولي و ماليسياستكيد بر قوانين و مقررات (أت

 )توسعه ميادين نفتي و...هاي اي ، طرحهاي جامع شهري و منطقهمانند طرحاي (هاي توسعه منطقهكيد بر طرحأت

هاي كالبدي سرزمين، توسعه سواحل مكران، طرح فضايي مانند آمايش –هاي كالبدي يابي راهبردي محيط زيست در سياستتوجه به ارز

  و غيره

 ،شودمي هدهد. همانطور كه مشاهدگيري را نشان ميو فرآيند تصميم ارزيابي راهبردي محيط زيست هه به مرحلمرحل هرابط )٩(جدول 

ن تصميمات كال آغازريزي و از در سطوح باالي برنامه) EIA( بر خالف ارزيابي اثرات محيط زيست) SEA( ارزيابي راهبردي محيط زيست

    شود .ريزي مياستراتژيك وارد فرايند برنامه
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  يريگفرآيند تصميمو فرايند   SEAرابطة مرحله به مرحلة  -٩جدول 

 SEAفرايند     فرايند تصميم سازي

 هاي مرتبط با هدفحيط زيست و پايداري و تدوين شاخصشناسايي مسائل م  شناسايي و تدوين اهداف استراتژيك

  

 توصيف مسائل اساسي محيط زيست و شناسايي مسائل و مشكالت

 

 ئل و مشكالتاها جهت نيل به اهداف و حل  مسشناسايي گزينه

 
  

  
 هاهها و پيشنهاد بهترين گزينزيابي پيامدهاي هر كدام از گزينهپيش بيني و ار

 هاي مختلفانتخاب و گزينش بين گزينه

 
  

  

 تردهاي گزينه هاي منتخب سطوح پايينپيشنهاد براي بهسازي و كاهش پيام

 

  ها از نظر محيط زيستگزينش بهترين گزينه
 

  

  
  SEAگزارش  تدوين

 هاها وسياستتصميم گيري و اعالم برنامه

 
  

  

  هاي زيست محيطيتدوين دستورالعمل
  ) براي اجرا(برنامه مديريت محيط زيست

 

  اجرا و پايش اقدامات استراتژيك
 كپايش پيامدهاي زيست محيطي اقدامات استراتژي

 

Source:Therivel, Riki, Workshop on Strategic Environmental Assessment, 14-18 July 2003,Planning and Management 
Organization, Tehran-Iran 

  

 

گستره و دامنه آن فراتر از ، اما كندپيروي ميمحيطي  ثرات زيستهاي مشابه با ارزيابي ااز روشراهبردي محيط زيست چند ارزيابي  هر

شود. افزون بر اين ارزيابي سازي ميگيري و تصميمگذاري وارد فرايند تصميمزيست محيطي است و در مرحله سياستارزيابي اثرات 

بي اثرات زيست محيطي دامنه محدودتري زياشود، در حاليكه در ارتري را شامل ميهاي جغرافيايي گستردهي محيط زيست حوزهراهبرد

  شود. را شامل مي

ود ، زيرا اين امكان را فراهم شاي اهداف توسعه پايدار قلمداد ميارزيابي راهبردي محيط زيست به عنوان يك ابزار كليدي در جهت اجر

اين ارزيابي  منفرد تسري پيدا نمايد. عالوه برهاي گذاري به سطح پروژههاي محيط زيست از سطح سياستد تا توجه به كليه مولفهكنمي

  تواند كشورهاي مختلف جهان را براي ادامه همكاري در مورد مسائل زيست محيطي فرامرزي نيز ترغيب نمايد.مي راهبردي محيط زيست
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يرد به همين دليل ممكن است گها صورت ميدر سطوح پروژه صرفاً  طييزيست مح اثراتارزيابي  دهد با توجه به اينكهها نشان ميبررسي

هاي بين پروژه امكان ارزيابي و بررسي تعاملي افزون بر اين رويكردها بر محيط زيست غفلت شود. اين پروژه تجمعيبررسي همه جانبه اثرات 

ها يست پروژهليكه در ارزيابي محيط زسازد در حاامكان پذير ميمند و همه جانبه م صورت نظاه برا مختلف و همچنين محيط زيست 

  ت.هاي مختلف ميسر نيسامكان بررسي تعامل بين پروژه

ها هاي مناسب پروژهنقش خود را ايفا نكند يعني گزينهاگر ارزيابي اثرات زيست محيطي در سطح پروژه به خوبي البته بايد متذكر شد كه 

مشاركت عمومي را در برنداشته باشد و اجراي اقدامات اصالحي را در اختيار تصميم گيران نگذارد، اقدامات اصالحي مؤثر را پيشنهاد نكند، 

) تمايز بين ارزيابي اثرات 1٠. جدول (محيطي استراتژيك اين مشكالت را برطرف سازد نبايد انتظار داشت كه ارزيابي زيست ،را پايش نكند

  دهد.را نشان مي) SEA( ) و ارزيابي راهبردي محيط زيستEIA( زيست محيطي

  
  راهبردي محيط زيستمحيطي و ارزيابي  ارزيابي اثرات زيست تمايز  -١٠جدول 

 محيط زيستارزيابي اثرات   راهبردي محيط زيستارزيابي 

 بردي ها و تصميمات كالن و راهگذاري، برنامه و طرحدرسطح سياست
  شود.اعمال مي

  شود.سطح پروژه اعمال ميدر 

 تارهاي اجرايي دولتي استبيشتر معطوف به ساخ   بيشتر معطوف به مكان است  

 فرصت والقوه محيط زيست و نيازها هاي بها و قابليتبر روي ظرفيت -

  هاي توسعه تاكيد دارد
 دهد. ك پروژه را مورد ارزيابي قرار مياثرات ي  

  كندي ميزيست محيطي را ارزياببيشتر اثرات تجمعي و منافع بلند مدت   كندمي ها را ارزيابيتقيم ناشي از اجراي پروژهثرات مسبيشتر ا  

 بيشتر به مطالعات اسنادي نياز دارد   به كار ميداني، نمونه برداري و آمار برداري نياز دارد  

 بررسي  تواند اثرات تجمعي را مورداي است كه ميمقياس آن به گونه
  قرار دهد

 ًاص خد كند و صرفا در موارثرات تجمعي را بررسي نميا معموال
  كنداثرات تجمعي را ارزيابي مي

 فرصت ط زيست تمركز كرده و نياز وهاي محيها و پتانسيلبر ظرفيت -

  دهدي توسعه را مورد ارزيابي قرار ميها
 پردازداثرات يك پروژه يك پروژه خاص مي به ارزيابي  

 رود.در مراحل اوليه تصميم گيري استراتژيك به كار مي   ن آپارامترهاي اصلي پروژه و زماني كه  سنجيدر مرحله امكان
  شود.اعمال مي ،اندتعيين گرديده

 ند. كهاي توسعه را بررسي ميمناطق و نواحي جغرافيايي و يا بخش   شود.به يك پروژه خاص محدود مي  

 گيرد.هاي بالقوه را در نظر مياي از گزينهدامنه گسترده   ر ميبدر ي پروژه را هاگزينهاز تعداد محدودي  امكان تمركز بر -

  .گيرد

 كند ده ميمالحظات اثرات تجمعي استفا از مقياس و معيارهاي كافي براي
  .كندهمه جانبه اين اثرات را بررسي ميو به صورت 

 و  تتنها در موارد خاص امكان بررسي اثرات تجمعي را دارا اس
   كتند.ت را بررسي ميشمار معدودي از اين اثرا
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 ًشود.است زيرا توسط يك نهاد دولتي انجام ميبيطرفانه  عموما   خود مسئول  مي تواند تحت تاثير كارفرما يا پيشنهاد دهنده پروژه كه
هايي وژهو به همين دليل ممكن است پر انجام ارزيابي است قرار گيرد

  كه فاقد توجيه هستند، تاييد شوند

 انجام  يترهاي زماني طوالنيو براي بازه داراي چشم اندازي گسترده
  شود.مي

 ست.اتري و داراي بازه زماني كوتاهيك پروژه خاص متمركز  بر  

 اي است.داراي فرايند بازخورد چند مرحله    (از امكان سنجي تا صدور مجوز) ست.اداراي فرايند تعريف شده  

 ايكالن، جهاني، ملي و منطقه   خرد و موضعي  

 باشدي بيشتري در دسترس ميراهكارها   كمتري وجود دارد.هكارهاي ار  

 اطالعات كمي آن كمتر و داراي عدم قطعيت بيشتري هستند   دداراي اطالعات كمي بيشتري بوده و عدم قطعيت كمتري دارن  

 داراي عمق كم و عدم قطعيت بيشتر   داراي عمق زياد و عدم قطعيت كمتر  

 .بر سطوح تصميم گيري كالن اثر گذار است   شود.گيري منتقل نمييمبازخوردهاي آن به سطوح كالن تصم  

 كيد دارد.أسطح معيني از كيفيت محيط زيست ت بر حفظ   كيد دارد.أبر كاهش اثرات ت  

 كند.هاي توسعه پيش آگاهانه عمل مينسبت به پيشنهاد   .نسبت به پروژه پيشنهادي ماهيتي واكنشي دارد  

 يازها و نثير محيط زيست بر أدهد و تميهاي محيط را اصل قرار ظرفيت
  كند. هاي توسعه را ارزيابي ميفرصت

 كند.هادي را بر محيط زيست ارزيابي مياثرات پروژه پيشن  

. چارچوب نظام 2) ارزيابي زيست محيطي استراتژيك، انتشارات مهندسين مشاور ارزيابان محيط زيست،13٨٨. منوري. مسعود(1ماخذ:

)، 13٨٥دار ارزيابي زيست محيطي استراتژيك در جمهوري اسالمي ايران(ظرفيت سازي استراتژي توسعه پاي -ملي ارزيابي زيست محيطي

  )UNDPانتشارات سازمان حفاظت محيط زيست و برنامه عمران سازمان ملل متحد(

  

كيد شده حفاظت از محيط زيست تأرچه با قانوني شدن موضوع ارزيابي زيست محيطي در بسياري از كشورهاي جهان بيش از گذشته بر گ

 . با اين وجود هنوز مشكالت و تنگناهايي در اينزيست بيش از گذشته مطرح شده است ها در قبال حفاظت از محيطدولت و تعهدات

 كشورهاي عضو اسكاپ 2٠٠٠بر اساس گزارش وضعيت محيط زيست . شودكشورهاي در حال توسعه مشاهده مي ويژه دره خصوص ب

)ESCAP 2000 ( زيابي در اكثر كشورهاي در حال توسعه تا حدودي مشابه است. با اين وجود اجراي روند بازنگري و تصويب گزارشات ار

رزيابي در قوانين و مقررات مرتبط با ارزيابي با مشكالت كم و بيش مشابهي مواجه هستند. از مهمترين مشكالت و تنگناهاي مرتبط با ا

هاي مختلف، كمبود اطالعات، طوالني بودن مراحل تهيه و تصويب ژههاي ارزيابي پروبه كمبود دستورالعمل توانكشورهاي مورد اشاره مي

كمبود متخصصين مجرب، ضعف ارتباط نتايج ارزيابي پيامدهاي  آيد،ها بوجود ميتأخيرهايي كه براي اجراي پروژه  گزارشات ارزيابي و

هاي نگري گزارشات ارزيابي ، ضعف ضمانتهاي هماهنگ كننده، ظرفيت محدود براي باززيست محيطي با تصميم گيران، ضعف دستگاه
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ها براي مشاركت مردم در فرايند هاي دولتي، عدم تمايل دولتهاي پايش، بوروكراسي حاكم بر دستگاهرايي براي پيگيري و اجراي برنامهاج

  نفع براي مشاركت فعال در ارزيابي و غيره اشاره نمود . هاي ذيارزيابي، ضعف گروه

به بهبود بوده و با توجه به موفقيت بسياري  ت موجود فراروي ارزيابي در بسياري از كشورهاي در حال توسعه روندها روالبته عليرغم مشكال

ند تا از يك سو د هستاز كشورهاي توسعه يافته در خصوص ارزيابي پيامدهاي محيط زيستي بسياري از كشورهاي در حال توسعه درصد

  هاي تكنيكي و آموزش را تقويت نمايند.هند و از سوي ديگر مشاركت مردم، همكاريكيفيت گزارشات ارزيابي را ارتقاء د

تر نظام سياسي هر كشور در سطوح كالن گيريتصميم نظام از پشتيباني براي ابزاري زيست محيط راهبردي ارزيابي كه كرد كيدتأ بايد

 توسعه فرآيند در زيست محيط بر هاگيري تصميم از ناشي دهايپيام ارزيابي و زيستي محيط مالحظات اعمال منظور به ابزار اين .است

 سطوح در گيري تصميم. است هاتصميم كيفيت كردن بهتر آن از هدف و رفته كار به راهبردي پيشنهادهاي و مقاصد ها،ديدگاه در و پايدار

  .گيردمي بر در را خاصي دامنه يك، هر و گيردمي صورت مختلفي

  :كرد تعريف زير صورت به خرد تا كالن سطوح از توان مي را سطوح اين

 به دستيابي براي مشخص كارهاي و ساز و مقررات ها،اولويت با معين اهداف به رسيدن براي اينقشه ):گذاري سياست (سياست

 .شوندمي بنديتقسيم بخشي فرا و بخشي هايسياست كلي گروه دو در كه است اهداف آن

 يا بخشي هايسياست اجراي منظور به موجود منابع تخصيص براي الزم اقدامات و هاگزينه ها،لويتاو مجموعه :)Plan(برنامه 

 .گويندمي را فرابخشي

 را هاگذاريسرمايه و هافعاليت به مربوط جزييات كه هستند دارمدت و شده تعريف اهداف با منظم دستوراتي ):programطرح (

 .گيردمي بر در مربوطه هايسياست و هانامهبر براساس اهداف آن به رسيدن براي

 جامان صرف كه است مشخص ايبودجه تعريف با معين فعاليت يا حركت يك براي دقيق و جزيي تصويري :پروژه

  .است هابرنامه و هاسياست در شده تعريف اهداف به رسيدن آن، از هدف و شده مشخص موضوعي

 چندين شامل هر طرحي و طرح چند تعريف مستلزم ايبرنامه هر برنامه، چند داراي سياستي هر كه داشت اظهار توان مي ديگر، عبارت به

شود، در حالي كه در ارزيابي اثرات محيط گذاري ميدر سطوح باالتر وارد چرخه سياست است. ارزيابي راهبردي محيط زيست بيشتر پروژه

 و جايگاه ارزيابي راهبردي محيط زيست ) ارتباط2شكل ( در قرار گيرند.  زيست، مالحظات محيط زيستي در سطح پروژه بايد مورد توجه

)SEA( و ارزيابي اثرات محيط زيست )EIA ( داده نشان گيري و سطح پروژه تصميم مختلف سطوح در مذكور فرآيندهاي از يك هر در 

  .است شده
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  محيطي راهبردي ارزيابي و زيستي محيط اثرات ارزيابي فرآيندهاي ارتباط و جايگاه - 2شكل 

پروژه ظرفيت سازي ارزيابي استراتژيك در ايران، انتشارات سازمان  )13٨٥راهنماي اجراي ارزيابي زيست محيطي استراتژيك (ماخذ: 

  )UNDP( حفاظت محيط زيست و برنامه عمران سازمان ملل متحد
ها و ارزيابي راهبردي محيط زيست سياستو  هاي عمراني با محيط زيستتبه اين ترتيب ارزيابي اثرات زيست محيطي فعالي  

 گيري اقتصادي به منزله يك اصل مهم مورد توجه قرارغام مالحظات زيست محيطي در تصميمبه عنوان يك ابزار مهم براي اد هابرنامه

هاي زيست محيطي و جايگاه آن در نظام ابي اثراتهاي اجتماعي و اقتصادي كشورها، چگونگي ارزيگرفته است. البته به دليل تفاوت

، حساسيت محيط و گذارييان ساخته و بر اساس نوع و ماهيت، مقياس و اندازه پروژه، ميزان سرمايههاي زيادي را نماريزي تفاوتبرنامه

  غيره متغير است.

 

باشد يا خير هاي مشمول ارزيابي ميوژه از نظر قوانين در زمره پروژه، تعيين اين مسئله است كه آيا پرايند ارزيابير فرنخستين گام د

و آيا احتمال پديد آمدن اثرات مهم ناشي از پروژه وجود دارد؟ چنانچه جواب مثبت باشد و پروژه مشمول ارزيابي بوده و واجد آثار و 

  باشد. ارش ارزيابي الزامي مييه گزپيامدهاي مهم باشد ، ته

مچنين ها و ههاي ارزيابي پيامدهاي زيست محيطي داراي مراحل گوناگوني بوده و بسته به ماهيت پروژهفرايند تهيه و تصويب گزارش

هاي سازمان، ليكن مراحل مختلف تهيه گزارش ارزيابي در قوانين و مقررات كشورها و تواند متفاوت باشدقوانين و مقررات كشورها مي

  :شرح زير خالصه كرده باشد، بطور خالصه فرايند كلي ارزيابي را مي توان ببين المللي مشابه مي

  غربال گري   -1



 

  ٦٠

  تعيين محدوده كار   -2

  تهيه گزارش ارزيابي زيست محيطي   -3

  بازنگري   -٤

  پايش   -٥

بي زيست محيطي مورد توجه مميزي نيز در فرايند ارزيا، مشاركت مردمي و شورها و بر اساس قوانين و مقرراتالبته در برخي از ك

هاي مردمي در اين فرايند به دليل مشكالت ساختاري در ابتداي راه قرار دارد و هنوز يرد، ليكن در ايران موضوع مشاركتگقرار مي

و مراحل مختلف تهيه عمومي و چارچوب فرايند  )3شكل (كار مشخصي براي مشاركت دادن مردم در اين فرايند وجود ندارد.  و ساز

  .سازدارزيابي زيست محيطي را نمايان ميگزارش 
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  )EIAزيست (چارچوب و مراحل عمومي ارزيابي اثرات محيط - 3شكل 

  



 

  ٦٢

گردد. اين ح ميتدوين اهداف مطالعه مطر ومحيطي، شناخت موضوع ارزيابي زيستدر نخستين مرحله مطالعات ارزيابي پيامدهاي 

ثير بگذارند، زيست تأتواند به نحوي بر محيطميهايي را كه ن را شناسايي نموده و مولفهد محتواي موضوع ارزيابي و اهداف آبررسي باي

يا  ها ممكن است در اين مرحله به اين نتيجه منتهي شود كه پروژهرديابي نمايد و اهداف براساس آنها پيش بيني شوند. البته بررسي

باشند، به همين دليل ممكن است در ارزيابي فاقد اثرات زيست محيطي عمده بوده و قابل اغماض مي ممكن است يطرح پيشنهاد

گذاري و اجرا به اوليه مشخص گردد كه طرح يا پروژه پيشنهادي فاقد اثرات زيست محيطي شديد بوده و در اين صورت مجوز سرمايه

  شود.پروژه يا طرح داده مي

تواند واجد اثرات سوء زيست محيطي باشد، ورود به مرحله بعد ارزيابي هاي اوليه نشان دهد كه اقدام مورد نظر ميال چنانچه بررسيح

ه اند. با توجه به اينكبيني گرديدهنظر، پيشهت اجراي اقدام مورد نوان گزينه جهايي كه به عباشد، يعني شناخت محيطضروري مي

دهند، هاي صورت گرفته نشان ميهاي متفاوتي نسبت به بارگذاريالعملهاي بوم شناختي، عكسه به ويژگيهاي مختلف بستمحيط

  تواند متفاوت باشد.ها نيز ميها و شناسايي مولفهلذا حد تفصيل بررسي

واند متفاوت باشد و به تاجتماعي مي -الزم به ذكر است مراحل و فرايند ارزيابي زيست محيطي بسته به محيط اكولوژيكي اقتصادي

گردند تا براساس آنها بتوان دريافت كه آيا پروژه يا طرح  22هاي مهم شناسايي و غربالهمين دليل ضروري است تا در ابتدا مولفه

اظ ها و هم از لحتوان هم از نظر زمان اجراي پروژهواجد اثرات و پيامدهاي زيست محيطي مهم هستند. قطعًا با اعمال اين مرحله مي

  جويي نمود.هزينه صرفه

ان اصلي گزارش ها و نظرات آنان يكي از اركهاي مردمي و استفاده از ديدگاهتوجه كرد كه اطالع رساني، مشاركتهمچنين بايد 

است كه زيست  كه به عنوان يك اصل كامال پذيرفته شده در فرايند ارزيابي اثرات محيط است) EIA( زيستيارزيابي اثرات محيط 

  ) جايگاه آن تبيين شده است. 3كل (در ش

هاي عي و ويژگيهاي آن در كشورهاي مختلف جهان به تبعيت از شرايط اقتصادي، اجتماها و دستورالعملفرآيند ارزيابي، چارچوب

وه تصويب و بازنگري بي و نحفرايند ارزيابا اين وجود،  سازد.هاي زيادي را نمايان ميمقررات، منابع مالي و غيره تفاوتطبيعي قوانين و 

از كشورهاي پيشگام  نمايد. در ايران نيز با الگو برداريهاي معيني تبعيت ميدر اكثر كشورهاي جهان از چارچوب گزارشات ارزيابي

ها و طرح يطيمح تسياثرات ز يابيارز اجرايي نامه نييآبه استناد  ات موجود كشور چارچوب و مراحلنه و قوانين و مقرردر اين زمي

  ). ٤ارايه شده است (شكل  و اصالحات بعدي، 2٩/٨/13٩٠ي مصوب و عمران يخدمات ،يديبزرگ تول يهاپروژه

ساس ماده ابر . مشخص شده است هاب آنهاي مشمول ارزيابي، رويه ارجاع كار و نحوه تصويضمن برشمردن پروژهدر اين چارچوب 

مربوط را  يطيمح ستياثرات ز يابيآنها گزارش ارز يابينو مكا يسنجكانها موظفند در مرحله امطرح انيمجر) اين آيين نامه، 2(

  است: ريرح زشكارگروه به  بيترك .ندينما هيبه سازمان ارا »يطيمح ستياثرات ز يابيكارگروه ارز« دييو تأ يو جهت بررس هيته

                                                 
22-Screening  
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  كارگروه) سييسازمان (ر يانسان ستيز طيـ معاون مح الف

  جمهور. سيير يو نظارت راهبرد يزيرمعاونت برنامه اريتام االخت هندينما اي يبخش ركليـ مد ب

  ).ركلي(حداقل در سطح مد ييدستگاه اجرا سيير اريتام االخت ندهيـ نما ج

ها به صورت خالصه ارايه بندي استعالم و پاسخزمانهاي مشمول ارزيابي و ها و پروژهيند ارزيابي اثرات محيط زيست طرح) فرا2در شكل (

  ه است. شد
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  هاي ارزيابي محيط زيست در ايرانمراحل گردش كار و بازنگري و تصويب گزارش - ٤شكل 

)، قواني، مقررات و استانداردهاي محيط زيست انساني، انتشارات سازمان حفاظت 13٩1ماخذ: شاعري. علي محمد، عليرضا رحمتي (

 محيط زيست
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ر در ايران نهادينه اين ابزا )، EIA( ها و تنگناهاي متعددي در زمينه ارزيابي اثرات محيط زيسترغم ضعف علي الزم به توضيح است،

ه است. اما ارزيابي راهبردي ها برخوردار شدها و پروژهگيري طرحريزي كشور و روند شكل مناسبي در نظام برنامهشده و از جايگاه نسبتاً

قانون برنامه ششم  3٨) قانون برنامه پنج توسعه و بند (الف) ماده 1٨٤كيد بر آن در ماده (رغم تأ يدر ايران عل) SEA( محيط زيست

اني محيط زيست توسعه، از جايگاه مناسبي برخوردار نشده است و به داليل مختلف از اين ظرفيت قانوني و ابزار مديريت و حكمر

به تهيه و  و صرفاً هاي توسعه با محيط زيست استفاده موثر نشده استرنامهها و بو سازگاري سياست هاي توسعهبراي هدايت برنامه

امه و بودجه از سوي سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان برن "عمراني هايطرح زيستي محيط راهبردي ارزيابي راهنماي"ابالغ 

  ) اكتفا شده است. ٦٩٠(ضابطه شماره 

 

ايداري محيط براي حفظ و پ ريت محيط زيستيدر زمره ابزارهاي مد) EIA( نگونه كه عنوان شد، ارزيابي اثرات محيط زيستهما

آثار و هاي پروژه و مند تمامي فعاليتست است. اين فرايند به صورت نظامهاي توسعه بر محيط زيهاي پروژهزيست ناشي از فعاليت

ها را بر هر يك از پارامترهاي محيط زيست برداري از پروژهاجرا و بهره گيري،ها را در مراحل مختلف شكلليتپيامدهاي هر يك از فعا

آثار سوء بر  براي كاهش و رفع ٢٣هاي بهسازي راهكارهاي متعددي را در قالب طرحبررسي، تحليل، پيش بيني و ارزيابي كرده و 

كل هاي درصد از هزينه 1كمتر از  )EIA( انجام يك مطالعات ارزيابي محيط زيست هاي هزينهدهد. معموالًمحيط زيست ارايه مي

جهاني در  هاي انجام مطالعات ارزيابي اثرات محيط زيستي چهار پروژه كه توسط بانك) هزينه11شود. در جدول (پروژه را شامل مي

  دهد. چند كشور منتخب جهان تأمين اعتبار شده است را نشان مي

  

  ها در كشورهاي منتخبدر تعدادي از پروژه )EIAهاي تهيه گزارش ارزيابي محيط زيست (هزينه  -١١جدول 

ط ارزيابي اثرات محيگزارش هزينه انجام   نوع  پروژه

EIزيست ( A(  

  (دالر امريكا)

  هزينه كل پروژه

  (ميليون دالر امريكا)

درصد از مجموع هزينه پروژه 

(%)  

  ٠.٠٦  ٤٠٠  ٢٥٠٠٠٠  انرژي حرارتي (غنا)توليد 

  ٠.٥  ٢٦  ١٣١٠٠٠  مديريت جنگل (تانزانيا)

  ٠.٠٥  ١٠٠٠  ٥١٠٠٠٠  توسعه بخش انرژي (كنيا)

  ٠.٠٨  ٢٣١  ١٨٠٠٠٠  توسعه بخش انرژي (ماالوي)

Source: Donnelly . Annie, Barry Dalal-Clayton, Ross Hughes (1998), International Institute for Environment 
and Development, Printed by Russell Press, Nottingham 
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ارزيابي اثرات محيط هاي انجام ضور اين اتحاديه انجام شد، هزينههمچنين در مطالعاتي كه در اتحاديه اروپا در شماري از كشورهاي ع

دهد، ها نوساناتي را نشان ميسته به ماهيت پروژهبته اين رقم بشود. الهاي پروژه را شامل ميدرصد از كل هزينه ٠.٥زيست حدود 

  . ٢٤)2٠1٩(كميسيون اروپا،  شودها را شامل ميهاي پروژهدرصد از هزينه 1وع كمتر از اما در مجم

 

به  زيابي در كشور روهاي مشمول ارپروژه ه تدريج از يك سو تعدادريزي كشور بي جايگاه ارزيابي در نظام برنامهبه موازات ارتقا

فاظت محيط زيست مان ح. بر اساس گزارش سازها مورد ارزيابي قرار گرفتنديگر تعداد بيشتري از پروژهافزايش نهاد و از سوي د

كه اين  ه استافزايش يافت 13٩٨پروژه در سال طرح و  ٥٥به  13٧3پروژه در سال طرح و  ٧هاي ارزيابي شده از تعداد پروژه

ريزي كشور برنامه ي جايگاه ارزيابي در نظامهاي اجرايي به رعايت مالحظات زيست محيطي و ارتقاروندها از توجه بيشتر دستگاه

  . )٥( شكل  حكايت دارد

  
  1373-95هاي مشمول ارزيابي اثرات محيط زيست طي دوره تعداد پروژه - 5شكل 

الزامي  13٧3عالي محيط زيست در سال  شوراي 13٨چند ارزيابي اثرات محيط زيست بر اساس مصوبه ت، هر الزم به توضيح اس

ها طرح جام شد و همچنين افزايش شمارهايي كه انسازيريج با ظرفيت. به تدبه اجرا در آمد 13٧٧اين مصوبه از سال  شد، اما عمالً

                                                
24 . Environmental Assessment (2019), A study  on costs and benefits,Summary, (ISBN 92-828-
3572-3 (Volume 1-Main report),avalable at: https://ec.europa.eu/environment/archives/eia/eia-
studies-and-reports/eia-costs-benefit-en.htm 
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ه ويژه تعداد اي پيدا كرد. باي ارزيابي شده افزايش قابل توجههشمار طرح) EIA( هاي مشمول ارزيابي اثرات محيط زيستپروژهو 

اي) عمراني (تملك دارايي هاي سرمايه هاي نفت و همچنين بودجهم توسعه و همزمان با افزايش قيمتها در برنامه چهاراين طرح

يست به طور اخص افزايش ول ارزيابي اثرات محيط زهاي مشمعمراني كشور به طور عام و پروژه هايها و پروژهدولت تعداد طرح

افزايش پيدا  13٨٥طرح و پروژه در سال  1٤٠به  13٧٧طرح و پروژه در سال  ٦اي پيدا كرد، به طوري كه تعداد  آنها از قابل توجه

افزايش پيدا كرد به طوري برنامه چهارم و آغاز برنامه پنجم روند  اما پس پس از پايان ،كاهش پيدا كرد 13٨٦كرد. ليكن در سال 

افزايش پيدا كرد. پس از سال مزبور اين روند كاهش پيدا كرد  13٩٠طرح و پروژه در سال  2٠٨طرح و پروژه به حدود  1٠٥كه از 

    پيدا كرد. كاهش 13٩2طرح و پروژه در سال  ٦٨ و به

  
  1377-92طي دوره ارزيابي شده هاي تعداد پروژه - 6شكل 

بخشي از  هاي برنامه دوم و سوم اجراي كامل ارزيابي زيست محيطي در كشور به كندي پيش رفته است كههر چند در خالل سال

هاي مشخص ارزيابي ، فقدان دستورالعملمستندات علمي بومي شده در ايران، كمبود متخصصين، مشاوران توان به كمبودآنها را مي

برنامه عمران ملل ط زيست با همكاري و مساعدت مالي سازمان حفاظت محيهمزمان با اين تحوالت  البتهو غيره منتسب نمود. 

م آورد كه انجارا به اجرا درسازي و تقويت بنيادي ارزيابي زيست محيطي در ايران اي را با عنوان ظرفيتپروژه )UNDPمتحد (

    انون را كاهش دهد.هاي اجراي اين قها و كاستياين پروژه توانست تا حدودي ضعف

 

توان مورد ها مختلفي ميرا از ابعاد و جنبه) SEA( تو ارزيابي راهبردي محيط زيس) EIA( و تنگناهاي ارزيابي اثرات توسعهمشكالت 

در ايران و بسياري از كشورهاي درحال توسعه اجراي راهبردي محيط زيست به نوپا بودن موضوع ارزيابي با توجه ويژه ه بررسي قرار داد. ب

 ، كمبودتوان به ابهامات موجود در قوانينددي مواجه است، كه از آن جمله ميهاي متعچالشبا  راهبردي محيط زيستدقيق ارزيابي 
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  ٦٨

منابع مالي ، رويكردها و نگرش تصميم گيران به موضوع محيط زيست، ميزان نيروهاي متخصص ، شرايط اقتصادي، اجتماعي، سياسي، 

، ضمانت اجرايي قوانين مقررات مرتبط م و ارزيابي زيست محيطي بطور اخصآگاهي اقشار مختلف جامعه از اهميت محيط زيست بطور عا

  .كردبا ارزيابي و غيره اشاره 

توان به دو دسته عوامل بيروني و دروني و ارزيابي راهبردي محيط زيست مي يط زيستالبته مسائل و مشكالت فراروي ارزيابي اثرات مح

د، شود كه خارج از كنترل مديريت بخش بوده و بخش يا سازمان در تعيين عملكرد خوبه عواملي گفته مي نيز تفكيك كرد. عوامل بيروني

ها و تغيير نگرش كالن اقتصادي دولت، جابجايي دولتهاي سياست توان بهنمايد كه در اين خصوص مياين عوامل را داده شده فرض مي

ها، قوانين و مقررات خارج از حوزه لي و ارزي تخصيص داده شده به بخشهاي مختلف، منابع رياهاي توسعه اقتصادي در دولتدر سياست

هاي بخش و ها و برنامهه اين عوامل بر سياسته كرد كه همتصميم گيري بخش، وقوع حوادث غيرمترقبه مانند سيل و زلزله و غيره اشار

  گذارند.اري از قوانين و مقررات تاثير ميويژه اجراي بسيه ب

مان نقش اصلي را گيري بخش قرار داشته و مديريت كالن بخش يا سازمن، عواملي هستند كه در حوزه تصميي بخش يا سازمال درونعوام

سازماندهي و تشكيالت مديريت، نمايد كه در اين خصوص مي توان به قوانين و مقررات ايفاء مياجراي  ها وها و برنامهدر پيشبرد سياست

برداري از از امكانات، نحوه تجهيز منابع، تقويت ارتباطات افقي و عمودي در اجزاء و تشكيالت سازمان (جريان هاي اطالعاتي، و نحوه بهره

  سياست گذاري و غيره) اشاره كرد. 

توان موارد زير را مي)  SEA( ت) و ارزيابي راهبردي محيط زيسEIA( اثرات محيط زيستارزيابي موانع و تنگناهاي از مهمترين  

  برشمرد :

 

اند و با افزايش  تهمين ايران پيوندي تنگاتنگي يافشمسي، نفت و توسعه در پهنه سرز ٥٠از اوايل دهه  هاي اخير خصوصاًدر خالل سال

، نوسانات قيمت نفت و رونق و ركود آن بر چگونگي روند ها ، اين وابستگي تشديد گرديد . به دليل همين وابستگيطي اين سال  قيمت آن

هده كرد، به گذار بر محيط زيست مشاهاي اثرها و پروژهتوان به افزايش قابل توجه طرحر گذاشته است كه بازتاب آن را ميثيتأتوسعه ملي 

، كه بازتاب آن افزايش كرده استهاي انبساطي را اتخاذ ميفزايش پيدا كرده است، دولت سياستطوري كه هر زمان درآمدهاي نفتي ا

هاي وفور درآمدهاي نفتي  ها بويژه در سالده است. افزايش شمار اينگونه طرحاي) بوعمراني (تملك دارايي هاي سرمايه هايتعداد طرح

ز سوي ها بدون رعايت مفاد ضوابط و مقررات ارزيابي محيط زيست به اجرا در آيند و ات تا از يك سو بسياري از اين طرحشده اسميباعث 

و پروژه امكان بررسي گزارشات ارزيابي اثرات محيط زيست همه جانبه بسياري از طرح و پروژه را كاهش ها ديگر نيز افزايش تعداد طرح

   شود. ر نيز باعث افزايش بروكراسي و تأخير در  پاسخ به مجريان ميگداده و از سوي دي

  



 

  ٦٩

  

 

بند (الف) در  )SEA( ) و ارزيابي راهبردي محيط زيستEIA( اثرات محيط زيستدر حال حاضر حكم اصلي قانوني در زمينه ارزيابي 

نظارت بر ارزيابي راهبردي شده است. بر اساس اين بند دولت موظف شده است تا نسبت به ) برنامه ششم توسعه مطرح 3٨ماده (

هاي هاي بزرگ كليه دستگاهطرح  (EIA)محيطياي و ارزيابي اثرات زيستهاي توسعهها و برنامهدر سياست  (SEA)زيستمحيط

رزميني از جمله مناطق آزاد تجاري و صنعتي براساس هاي خصوصي و تعاوني، نهادهاي عمومي غيردولتي در پهنه ساجرائي و بخش

  اقدام نمايد. زيستها، ضوابط و معيارهاي پايداري محيطشاخص

اي نيز براي اجراي رت بر ارزيابي اثرات محيط زيست تأكيد شده و متاسفانه آيين نامهشود در اين بند صرفا به نظانگونه كه مشاهده ميهما

 ،يديبزرگ تول يهاها و پروژهطرح يطيمح ستياثرات ز يابينامه ارز نييآكماكان اجراي اين قانون بر اساس  اين نظارت پيش بيني نشده و

  شود. عمل مي هيئت وزيران 1٥/٤/13٩٥و اصالحيه  2٩/٨/13٩٠مصوب  يو عمران يخدمات

 ،يديبزرگ تول يهاها و پروژهطرح يطيمح ستيز اثرات يابينامه ارز نييآو  3٨همچنين همانگونه كه عنوان شد، عالوه بر بند (الف) ماده 

) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از 23ماده ((الف) در بند  1٥/٤/13٩٥و اصالحيه  2٩/٨/13٩٠مصوب  يو عمران يخدمات

زيست قتصادي، مالي و )، اي فني (حجم كار و زمان بندي اجرانيز بر تهيه گزارش توجيه 13٩3مصوب سال  )2مقررات مالي دولت (

كيد شده است كه بايد از سوي مشاور تهيه و به تاييد سازمان برنامه هاي جديد تأهاي تملك داراييو پدافند غيرعامل براي طرح محيطي

  و بودجه برسد. 

كه بسياري از  شودمچنين در موارد متعددي مشاهده ميرابطه اين مفاد اين ماده قانوني با ارزيابي محيط زيست مشخص نيست. ه

ها طرح يطيمح ستياثرات ز يابينامه ارزآيين و ) 3٨و همچنين مفاد بند (الف) ماده ( هاي دولتي بدون رعايت مفاد اين ماده قانوندستگاه

) 1ا در پيوست شماره (هايي رها و پروژهطرح 1٥/٤/13٩٥و اصالحيه  2٩/٨/13٩٠مصوب  يو عمران يخدمات ،يديبزرگ تول يهاو پروژه

بل عمل رسانند كه در عمل سازمان حفاظت محيط زيست را در مقااي به تصويب مجلس ميهاي سرمايههاي تملك دارايياعتبار طرح

سنجي انجام شود، در يابي و امكانارزيابي اثرات محيط زيستي بايد در مرحله مكان اين در حالي است كه اصوالًدهند. انجام شده قرار مي

   شود.ها در قانون بودجه قيد مياز موارد مكان بسياري از اين طرحاري حالي كه در بسي

 

شده و اين جنبه به عنوان يك قانون پنج ساله ذكر و ارزيابي راهبردي محيط زيست قانون ارزيابي زيست محيطي طي چند سال اخير 

هاي وضوع ارزيابي در برنامهفقدان يك قانون دائمي باعث شده است تا م موقتي بودن مقررات يكي از ايرادات وارده بر اين قانون است.

ه ب تقانون برنامه ششم مشاهده كرد كه نسب 3٨شود كه نمونه بارز آن را مي توان در بند (الف) ماده  تلف دچار دگرگوني و تغييراتمخ

يه هبرنامه هاي پنج ساله گذشته تغييرات گسترده اي شده و بسيار تضعيف شده است. لذا ضروري است تا قانون دائمي براي اين منظور ت

  و به تصويب برسد. 
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هاي ارزيابي در زمره مهمترين نظران براي بررسي و تاييد گزارش ن صاحبهاي اجرايي و همچنيهاي دستگاهاستفاده از نظرات و ديدگاه

شبختانه اين موضوع هاي مختلفي شكل گرفته است. خوها است و براي اين منظور كارگروهاركان ارزيابي محيط زيست در بسياري از كشور

آيين نامه الگوي ارزيابي زيست  ٩ماده  )1(تبصره ال در گيري ارزيابي اثرات محيط زيست مورد توجه قرار گرفت. براي مثاز ابتداي شكل

عالي محيط زيست مقرر شده بود تا كارگروهي متشكل از سازمان حفاظت محيط زيست، پنج نفر ي شورا 2/1٠/13٧٦محيطي مصوب 

بوط به طرح ارزيابي شده شكل ها، مراتع و آبخيزداري كشور، نماينده وزارت يا سازمان مردانشگاهيان، نماينده سازمان جنگلمتخصصان و 

نامه هاي بعدي با تغيير و اضافه شدن تعدادي از اعضاء به كار خود ادامه داد، ليكن با تصويب آيين  در برنامهگيرد كه اين كارگروه مجدداً

تضعيف  1٥/٤/13٩٥و اصالحيه  2٩/٨/13٩٠مصوب  يو عمران يخدمات ،يديبزرگ تول يهاها و پروژهطرح يطيمح ستياثرات ز يابيارز

  شد، 

حفاظت سازمان  يانسان ستيز طيمعاون مح) آيين نامه ياد شده به سه نماينده شامل 2كه تعداد اعضاي كارگروه به استناد ماده (به طوري 

 ييتگاه اجرادس سيير اريتام االخت ندهينماسازمان برنامه و بودجه و  اريتام االخت ندهينما اي يبخش ركليمد)، كارگروه سيي(رمحيط زيست 

  ) تقليل پيدا كرد. ركلي(حداقل در سطح مدطرح ارزيابي شده 

 

دولتي و هاي غير، سازمانهاي مردمي، تشكلنفع و تحت تأثير طرح يا پروژه هاي ذيهاي جوامع محلي و گروهات و ديدگاهاستفاده از نظر

هاي ارزيابي ضروري است و در حال حاضر در بسياري از جوامع توسعه يافته زارشمتخصصين دانشگاهي در منطقه جهت راهبري بهينه گ

نارسايي و ضعف مشاركت جوامع محلي در ارزيابي بسيار چشمگير است. بر عكس در كشورهاي در حال توسعه به داليل مختلف از جمله 

ها و غيره مشاركت در سطح عدم تمايل مجريان طرحهاي زيست محيطي ، فقدان نهادهاي مدني، كمبود آگاهي، اطالعات محيط زيستي

 پاييني قرار دارد . ايران نيز از اين قاعده مستثني نبوده و در حال حاضر مشاركت مردم در ارزيابي زيست محيطي در مراحل ابتدايي تكوين

  خود قرار دارد .
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طي ميدان عمل را هاي مختلفي از موضوع ارزيابي در كشور وجود دارد . برخي بر اين باورند كه ارزيابي زيست محيدر حال حاضر ديدگاه

شود. ها مياين روش باعث افزايش هزينهاجراي شود كه سازد. عالوه بر اين گفته ميميمحدود هاي مختلف اقتصادي براي دولت و بخش

وروكراسي و كندي در دانند. همچنين افزايش بكافي مي برخي نيز ارزيابي را زايد تلقي نموده و اجراي قوانين زيست محيطي موجود را

ي ادعاهاي مطرح شده نه ارزيابنمايند. اما تجارب سه دهه گذشته در زمييرادات وارده بر ارزيابي تلقي ميگيري را از ديگر افرايند تصميم

نمايد. به عنوان نمونه تجربه اياالت متحده از ارزيابي هزاران پروژه در خالل چند دهه گذشته نشان داده است كه نه تنها ميدان را تاييد نمي

اي را تعديل هاي توسعهيتبلكه با اين اجراي اين قانون توانست تا حدود زيادي خسارات سوء ناشي از فعال ،عمل اقتصاد محدود نگرديد

  نمايد.

اي باعث هاي توسعهاجراي بسياري از پروژه برايمالحظات قوميتي  هاي اجرايي و بعضاًديگر تفكرات بخشي حاكم بر دستگاهاز سوي 

ها و سته از طرحمحيطي آنها به اجرا در آيند كه مصاديق متعددي از اين دشود تا شمار زيادي از پروژه بدون ارزيابي اثرات زيست مي

  اند.شتهتوان مشاهده كرد كه آثار و پيامدهاي زيست محيطي متعددي به همراه داهاي غيركارشناسي را ميپروژه

 

اي ارزيابي متعهد به انجام آن ههاي بهسازي گزارشطرح ها و پروژه دربسياري از تعهداتي كه مجريان طرحمتاسفانه به داليل مختلف، 

ند. البته با تمهيداتي كه در روبرداري از اين تعهدات طفره مي در مراحل اجرا و بهرهباشند، از ضمانت اجرايي برخوردار نشده و بعضاًمي

رسد براي اجراي اين تعهدات به نظر ميهاي اخير از سوي سازمان حفاظت محيط زيست اتخاذ شده است، از جمله تعهد محضري سال

  ها را افزايش دهد. ها و پروژههاي بهسازي طرحهاي اجراي طرحبتواند تا حدودي ضمانت

رغم  ها عليتعدادي از پروژه باعث اي از قوانين و مقررات محيط زيست در كشور الزم براي اجراي پارهانت اجرايي عدم ضمعالوه بر اين، 

 قوانين موجود را آيند و عمالً ن آثار و تبعات سوء بر محيط زيست، به  اجرا  در ميمغايرت با قوانين و مقررات محيط زيست و دارا بود

. شوندميانه راه متوقف مينيز در  شود و بعضاًاتالف منابع مالي قابل توجهي مي محيط زيست وگيرند. اين مسئله باعث تهديد ناديده مي

   البته با ورود نهادهاي نظارتي از جمله سازمان بازرسي كل كشور تا حدودي اين تخلف كمتر شده است.

 

رغم گذشت بيش از چهار دهه از طرح موضوع  هاي مناطق مختلف كشور عليطالعات آمايش به تبعيت از قابليتريزي بر مبناي مبرنامه

سرزميني اين مناطق شده و هاي ها و قابليتي توجهي و غفلت از امكانات، فرصتآمايش در كشور هنوز وجود ندارد. اين امر باعث ب
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ها در ها و فعاليتين پديده باعث توزيع تصادفي فرصتهاي سوء ناشي از اناطق كشور رقم زده است. پيامدز مها را در بسياري امحروميت

دي و فرسوده شدن هاي شديدي را در پهنه سرزمين بوجود آورده است كه پيامد آن ناكارآمو ناموزوني و عدم تعادل پهنه سرزمين شده

هاي اجتماعي و آلودگي زيست محيطي در اين مناطق و در اي از ناهنجاريگستردهشهرها و بروز طيف  ها در كالنبسياري زيرساخت

رغم  ها، عليها و پروژهه باعث شده است تا بسياري از طرحنبود اين برنامحاشيه قرار گرفتن و شيوع فقر در بسياري از مناطق كشور است. 

  آثار و پيامدهاي شديد بر محيط زيست به اجرا در آيند.

 

هاي مشمول ارزيابي محيط زيست گيري و بررسي و بازنگري طرحمگيري و اجراي قانون ارزيابي محيط زيست در كشور، تصمياز آغاز شكل

تعداد گزارشات  به افزايش رو با توجه روند شده است، اماانجام ميدفتر ارزيابي زيست محيطي (سازمان مركزي)  به صورت متمركز در

ها ا بررسي و تصويب تعدادي از گزارشويژه در برنامه پنجم توسعه و عدم امكان بررسي و پاسخگويي به موقع باعث شده است ته بارزيابي، 

   ها تفويض شود. به ادارات كل محيط زيست استان

 

وجود  ها و پروژه بر محيط زيست،براي كاهش آثار و پيامدهاي طرح يك گزارش ارزيابي محيط زيستي هاپيش شرط مهمترين يكي از

تبيين به بهترين شكل توان وضعيت موجود را مي ها و اطالعاتدادهبا استفاده از اين  ها، اطالعات و آمارهاي مناسب و به هنگام است.داده

آمار صحيح و به هنگام  متاسفانه خأل ني و تحليل كرد.يها را بر محيط زيست پيش بها و طرحمبناي آن آثار و پيامدهاي پروژه و بركرد 

ها از اثربخشي الزم برخوردار نشود. متاسفانه ارزيابيشود تا كشور است كه باعث مي هاي مشمول ارزيابيبسياري از پروژههاي لشيكي از چا

  گيرند، بدون اينكه اطالعات جديدي توليد شوند. رد استفاده قرار ميات به كرات مودر بسياري از ارزيابي اين اطالع

 

تا بسياري  هاي عمراني از اهميت و ضرورت ارزيابي محيط زيست باعث شده استها و پروژهريزان و مجريان طرحهاي برنامهضعف آگاهي

كنند. لذا آموزش و ارتقاي  به عنوان يك بروكراسي و مانع به آن نگاه از آنان ذهنيت منفي نسبت به اين موضوع داشته باشند و صرفاً

  گذاران از اهميت زيادي در اين زمينه برخوردار است.ريزان و سياستنامهويژه بره هاي عمومي بآگاهي

 

كارشناسانه و هاي غيرشود تا ديدگاههايي است كه باعث ميها و گسستألهاي توسعه در كشور داراي خكارها و فرايندهاي برنامه و ساز

ندگان مجلس شوراي اسالمي وجود ها را داشته باشند. به عنوان مثال، اين امكان براي بسياري از نمايياسي امكان ورود به اهداف برنامهس

هايي را در قوانين ها و پروژهو طرح ها اعمال نمايندد قانوني برنامهاي را در موااي تغييرات گستردهارد تا با مالحظات سياسي و منطقهد

  بودجه بگنجانند كه آثار و پيامدهاي زيادي را بر محيط زيست برجاي بگذارند. 
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با ها ها و پروژههاي ارزيابي از سوي كارفرمايان و مجريان طرحتهيه گزارشبراي  كار ارجاع كار به مشاورين و سازدر حال حاضر ارجاع 

جمله  هاي مختلف ازسط مشاورين با رسته تو، بعضاًبه دليل نبود رسته مشخص ارزيابي محيط زيست مواجه است و معموالً  ابهاماتي

شود، لذا ضروري است تا رسته مشخص مشاورين ارزيابي اثرات محيط زيستي در كشور تشكيل گردد. از معماري و شهرسازي انجام مي

ذي صالح ارزيابي هاي متخصص ارزيابي و همچنين دانشگاه سوي ديگر در بسياري از موارد امكان ارجاع كار ارزيابي به انجمن هاي علمي

  اثرات محيط زيست وجود ندارد.

 

شود تا گيرد. اين مسئله باعث ميها صورت مياز سوي كارفرما يا مجريان پروژه در حال حاضر تامين اعتبار براي تهيه گزارشات ارزيابي

شود، بلكه اين پديده ه جمهوري اسالمي ايران محدود نميب صرفاًالبته اين مسئله . بي مطابق نظرات كارفرمايان تهيه گردندگزارشات ارزيا

  صادق است. ويژه كشورهاي در حال توسعه ه در مورد بسياري از كشورها ب

 

يابي به . هدف از ارايه اين برنامه دستهاي پايش محيط زيست استهزيابي زيست محيطي ، ارايه برناميكي از اركان مهم در يك گزارش ار

حاكي از اقدامات  هاي يك طرح يا پروژه مورد سنجش قرار گرفته و نتايج آنكند اثرات و پيامدهاي فعاليتاطالعاتي است كه مشخص مي

هاي مناسب را براي كنترل و امه ، اطالعات و خط مشيي اين برنهاباشد . يافتهانجام شده و يا در حال انجام مي مقبولمقبول و يا غير

  نمايد . ياجراي اقدامات اصالحي و كاهش اثرات سوء فراهم م

داليل مختلف از جمله كمبود نيروي انساني ه پس از اجرا و در مرحله بهره برداري ب ها خصوصاًها و طرحهاي پروژهمتاسفانه پايش فعاليت

. لذا ضروريست تا اشخاص حقيقي يا حقوقي براي رفع اين نقيصه بر برنامه پايش بسيار محدود است و نظارت از كاركرد مطلوبي برخوردار

تربيت و از مراجع مرتبط تشخيص صالحيت گردند. الزم به ذكر است سازمان حفاظت محيط زيست اقداماتي را براي تشخيص صالحيت 

  ست.براي پايش انجام داده اصالح  هاي ذيافراد يا گروه

 

ها را آيند و نهادي كه بايد اين پروژهها از سوي دولت به اجرا در مي بسياري از پروژهاي است كه معموالًساختار اقتصادي كشور به گونه

گيري در شود تا قضاوت و تصميماد دولتي است. اين موضوع باعث ميمان حفاظت محيط زيست) نيز يك نهمورد ارزيابي قرار دهد (ساز

  ها باشد.ها و پروژهمجريان بيشتر به نفع مجريان طرح ويژه در هنگام بروز اختالف،ه اين خصوص، ب

  در اين زمينه وارد عمل شود.گري خارج از دولت لذا الزم است تا نهاد تنظيم
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ش خصوصي است. اين موضوع باعث هاي دولتي با بخهاي بخشوژهمشكالت ارزيابي محيط زيست وجود تبعيض در برخورد با پريكي از 

   شود.اعمال مي هاي بخش دولتي كمترگيري در مورد پروژهشود، در حاليكه اين سختهاي بخش خصوصي ميگيري بيشتر پروژهسخت

 

هايي سازيالبته اين مسئله با ظرفيت شود.راروي ارزيابي در ايران محسوب ميكمبود نيروي انساني و ضعف كارشناسي يكي از مشكالت ف

ودي مرتفع شده هاي اخير انجام شده است، تا حدل) سازمان حفاظت محيط زيست در ساكه در ستاد مركزي (دفتر ارزيابي محيط زيست

ها ويژه استانه سازي الزم در اين خصوص در مركز و با الزم است تا توانمندشود، لذها مشاهده ميها كماكان اين كاستياست، اما در استان

نيروي انساني سازي و توانمندتقويت روژه) طرح و پ ٥٥هاي مشمول ارزيابي (ها و پروژهبا توجه به افزايش شمار طرحلذا  انجام شود. 

    در كشور و ضرورت ارزيابي بسيار حياتي است. هاي مشمول ارزيابيو طرح هابه افزايش فعاليت با توجه به روند روارزيابي متخصص 

 

هاي مختلف اقتصادي، گذاري توسعه در بخشريزي و سياستالحظات محيط زيست در سطوح برنامهو همسو سازي م با توجه به اينكه ادغام

اجتماعي، توليدي و زيربنايي به عنوان يكي از مهمترين اصول توسعه پايدار در بسياري از كشورها پذيرفته شده است، به همين دليل اين 

ها استفاده نشده و يكن به داليل مختلف از اين ظرفيتمطرح شد، ل 3٨مچنين بند (الف) ماده قانون برنامه پنجم و ه 1٨٤موضوع ماده 

  از اين ظرفيت قانوني استفاده نشده است.  عمالً

 

ارزيابي اثرات صي و نهادهاي مدني براي حفاظت از محيط زيست به طور عام و هاي گذشته بر ارتقاي جايگاه بخش خصوگرچه طي سال

ي و اثرگذاري آنها در كيد شده است، با اين وجود هنوز نقش و كاركردهاي بخش خصوصتأ هاي آن به طور اخص،توسعه در همه جنبه

ها و قائل شدن گيري تأكيد بر مردمي كردن تصميماً هاي عمراني تبيين نشده است و صرفها در چارچوب طرحها و بارگذاريتصميم گيري

ات زيادي هاي محيط زيست شفاف نبوده و ابهامت در ارزيابينقش و كاركرد براي بخش خصوصي و جوامع مدني حفاظت از محيط زيس

  شود. در اين زمينه مشاهده مي

 

 يبرا ميحج يهاداده يهاكيتكنها و فناورياز  هاي توسعه بر محيط زيستهاي ناشي از فعاليتثار و پيامدآكاهش  يدر حال حاضر برا

 يهاستمي. در خصوص سشوديها استفاده مروندها و مجموعه الگوها، يو آشكارساز ييها جهت شناسااز داده يامجموعه گسترده ليتحل

 بر شناخت از اثرات يامكان ارائه خدمات مبتن هاكيكنت نيرا پر كنند. ا ياتيح يها و خألهاشكاف تواننديم ميحج يهاداده ه،يهشدار اول

. كننديبه سطوح مختلف جامعه را فراهم م هيلخدمات او يهاستميمحور و س ارائه خدمات جامعه نيو همچن و پيامدهاي محيط زيستي
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و  يمال نيتأم يكارها و از ساز فادهدر هنگام است رانه،يشگيو پ هياقدامات اول يسوبه ه،يبه گذار از نظام هشدار اول ييكارها و ساز نيچن

  .ندنكيمكمك گذار بر محيط زيست هاي اثرفعاليت سكياز ر يريشگيو پ ينيبشيبر پ يمبتن ياجتماع تيحما

 

يابي محيط زيست از هاي ارزشود تا بسياري از گزارشكارهاي قانوني باعث مي و كيد بر رويكردهاي كنترل و فرمان و استفاده از سازتأ

راي تضمين ضمانت بيت كارهايي مانند بيمه مسئول و بسياري از كشورها از ساز ضمانت اجرايي الزم برخوردار نباشند. به همين دليل در

هاي ارزيابي محيط شهاي بانك جهاني، گزارد. براي مثال در بسياري از پروژهبرنمي هاي ارزيابي اثرات محيط زيست بهرهاجراي گزارش

  ري محسوب نگردد.به عنوان يك گزارش ادا وردار شوند و صرفاًهاي اجرايي الزم برخسط مجريان بيمه شوند تا از ضمانتزيست بايد تو

 

هاي مصرف از يك سو و تغيير در عادات و الگوهاي صنعتي ، زيربنايي ، توسعه انواع فعاليتهاي جديدتوسعه شهرنشيني، ظهور تكنولوژي

ان، موجبات ندگي انسوجود آوردن انواع معضالت پيچيده در كيفيت زه ر بهاي استفاده از منابع طبيعي از سوي ديگر، عالوه بو محدوديت

هاي فعاليت هاي فوق مبين اين واقعيت است كه ابعاد. مجموعه چالششده است هاي زيست محيطي و اجتماعيبروز انواع ناسازگاري

قصي نقاط كره دوديت منابع زيست محيطي در اهاي محيت قابل تحمل آن فراتر رفته است. اكنون نشانهانساني در محيط زيست از ظرف

اي هاي توسعهمحيطي براي بسياري از فعاليتهاي زيست ين واقعيت است كه چنانچه ارزيابيها مبين ازمين هويدا شده است. بررسي

وسعه بر محيط تثرات اين اساس ارزيابي ا بر شد.اي پديدار نميي تخريب محيط زيست در چنين گسترهابعاد فرايندها ،گرفتصورت مي

ريزي در سطح برنامه زيست به عنوان يكي از مهمترين ابزارهاي مديريت محيط زيست براي ادغام مالحظات زيست محيطي در فرايندهاي

شته مورد توجه موضوع ارزيابي پيامدهاي زيست محيطي بيش از گذ 1٩٩2جهان مطرح گرديد. با برگزاري كنفرانس ريودوژانيرو در سال 

اي انجام ارزيابي كشورهاي در حال توسعه قرار گرفت. بر اين اساس بسياري از كشورها از جمله ايران بر رهاي مختلف جهان خصوصاًكشو

مجوز و اجراي  قبل از صدور هايي را وضع نمودند كه بر اساس آن بايدزيست محيطي قوانين و مقررات ملي و در برخي موارد، سياست

   دها صورت پذيرد.ها، ارزيابي پيامپروژه

يابي و امكان مكان راه گزارشموظف شدند تا به هم ها، مجريان تعدادي از پروژه 13٧3ل با قانوني شدن موضوع ارزيابي در ايران در سا

 به عنوان كرد و هاي بعدي نيز ادامه پيدااين قانون در برنامهزيست محيطي اقدام نمايند.  هاي ارزيابي اثراتسنجي نسبت به تهيه گزارش

                                                
كارهاي جبران خسارات بر محيط زيست است كه مي  و كارهاي بيمه مسئوليت در زمره مهمترين راهكارها و ساز و الزم به توضيح است، موضوع استفاده از ساز.  2٥

كارهاي  و شد، بر اين اساس استفاده از سازهاي وارده بر محيط زيست تاثير به سزايي داشته بانند بر رفتار فعاالن اقتصادي اثرگذار بر محيط زيست و جبران خسارتتوا

اي از سوي كميسيون توسعه پايدار، محيط زيست و كشاورزي اتاق بازرگاني، صنايع و جداگانهدر گزارش بر محيط زيست بيمه مسئوليت براي جبران خسارات وارده 

  معادن و كشاورزي ايران در حال تهيه است، كه بزودي منتشر خواهد شد.
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مالحظات ر ادغام سوي ديگها بر محيط زيست پذيرفته شده است. از ها و پروژهار و پيامدهاي ناشي از اجراي طرحيك الزام قانوني كاهش آث

ها در چارچوب ارزيابي راهبردي محيط زيست مورد توجه و هم در ريزي نيز طي اين سالگذاري و برنامهمحيط زيست در سطوح سياست

  كيد قرار گرفته است.ه به عنوان يك از الزامات مورد تأه پنجم توسعه و هم در برنامه ششم توسعبرنام

) SEA( و ارزيابي راهبردي محيط زيست) EIA( بر اين اساس در اين گزارش ضمن بررسي مباني و تعاريف ارزيابي اثرات محيط زيست

ها مورد بررسي قرار گرفت سپس به مهمترين اسناد و مقررات مرتبط با اه آنابزارها در جهان و ايران، وجه تمايز و جايگو پيشينه اين 

ها و موانع فراروي ارزيابي محيط زيست گرفت. پس از بررسي مهمترين چالش ارزيابي محيط زيست در ايران و جهان مورد بررسي قرار

كمبود نيروهاي متخصص، شرايط اقتصادي، اجتماعي، سياسي،  ابهامات موجود در قوانين،ها به مورد بررسي قرار گرفتند كه از مهمترين آن

طور ه ، ميزان آگاهي اقشار مختلف جامعه از اهميت محيط زيست بمحيط زيستگيران به موضوع منابع مالي، رويكردها و نگرش تصميم

هاي مردمي، كمبود پايين مشاركت ، سطحقوانين مقررات مرتبط با ارزيابي ، عدم ضمانت اجراييم و ارزيابي زيست محيطي بطور اخصعا

  غيره اشاره شد.، طوالني شدن مراحل تهيه و بازنگري گزارشات و اطالعات

 

  محيط زيست بازبيني و بازنگري قوانين و مقررات مرتبط با ارزيابي 

  محيط زيستتهيه ، تدوين و تصويب مقررات دائمي براي ارزيابي 

 و جبران خسارات وارده بر محيط زيست در مرحله  ستيز طياثرات مح يابيارز يبرا تيمسئول مهيكارهاي ب و استفاده ساز
  احداث و بهره برداري

 هاي دانشگاهي مختص ارزيابي در ايران جهت تربيت نيروهاي متخصص ايجاد رشته 

  تدوين ضوابط و معيارهاي الزم براي تشخيص صالحيت ارزيابان محيط زيست 

  هاي ارزيابي هاي مردمي در گزارشمشاركتارتقاي 

 هاي بين المللي و كشورهاي توسعه يافته هاي آموزشي با همكاري سازمانبرگزاري كارگاه 

  تسريع در بازنگري گزارشات ارزيابي و كاهش بوروكراسي اداري 

 هاي مشمول به افزايش پروژه ه روند روهاي ارزيابي (با توجه باي براي بازنگري گزارشهاي منطقهتمركز زدايي و ايجاد هسته

 ارزيابي) 

 هاي مختص ارزيابي  منيا انج دي و تشخيص صالحيت مهندسين مشاوربنشناسايي، رتبه 

 جرا شدن قوانين و مقررات مرتبط با ارزيابي هاي الزم براي الزم االايجاد زمينه 

 استانهازيست  ه ويژه در ادارات كل محيطجذب نيروهاي متخصص ارزيابي ب 

 هاها و پروژههاي مردمي برنامه پايش طرحدولتي و گروههاي غيرگيري از تشكلتوانمند سازي الزم براي بهره 
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 گيران از اهميت محيط زيست بطور عام و ارزيابي پيامدهاي زيست محيطي بطور انش و آگاهي تصميم سازان و تصميمارتقاي د

 اخص 

 هاي تخصصي ارزيابي راهبردي محيط زيستدستورالعمل هاي الزم از جملهتدوين دستورالعمل 

 گر براي بررسي و بازبيني گزارشات ارزيابي و حل و فصل تعارضاتايجاد نهاد يا نهادهاي تنظيم 

  اثرات  يابينامه ارز نييآبازنگري در كارگروه بررسي و بازبيني و تصويب گزارشات ارزيابي محيط زيست موضوع آيين نامه اجرايي

 و اصالحات بعدي 2٩/٨/13٩٠مصوب  يو عمران يخدمات ،يديبزرگ تول يهاها و پروژهطرح يطيمح ستيز

  هاي توسعه در مناطق مختلف كشور ها و پروژهرساني در مورد طرحاشاعه اطالعات و اطالع 

  

 ) ارات جهاد دانشگاهي (دانشگاه فردوسي))، طراحي با طبيعت، ترجمه عبدالحسين وهابزاده، انتش13٨٦هارگ. مك  
 ) پروژه ظرفيت سازي و تقويت بنيادي ارزيابي  اثرات زيست محيطي در ايران ، 13٨2سازمان حفاظت محيط زيست  (

 برنامه عمران سازمان ملل متحد –، سازمان حفاظت محيط زيست  ٧گزارش شماره 
  )انتشارات مهندسين مشاور ارزيابان محيط )، ارزيابي زيست محيطي استراتژيك،13٨٨منوري. مسعود  
 )پروژه ظرفيت سازي ارزيابي استراتژيك در ايران، انتشارات 13٨٥چارچوب نظام ملي ارزيابي زيست محيطي استراتژيك ،(

  )UNDPسازمان حفاظت محيط زيست و برنامه عمران سازمان ملل متحد(
 هاي ارتقاي شاخص جهت رهيافتي زيستي محيط اهبردير ) ارزيابي13٨٧زحمتكش ( جواد فرزام، .سنگاچين پوراصغر 

  دوم شماره توسعه، و زيست محيط فصلنامه ايران، در پايدار توسعه
 )سازمان برنامه و بودجه13٧٤-13٨٨قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران ،(  
 ) جتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران، سازمان برنامه و بودجه) توسعه اقتصادي، ا13٩٠-٩٤قانون  برنامه پنجم  
 ) اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران ، سازمان برنامه و بودجه13٩٦-1٤٠٠قانون برنامه  ششم توسعه (  
 ) انتشارات مفاهيم و روش ها -)، ارزيابي محيط زيستي13٩٤زبردست. لبعت، فرزام پوراصغر سنگاچين، حسين هويدي ،
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