
1391بهمن 30لغایت 28-توسعه سواحل مکُران و اقتدار دریایی جمهوري اسالمی ایرانملیاولین همآیش
1066:کدمقالهوردي سواحل مکران                                                           ممطالعه -جهت استفاده در برنامه هاي توسعه منطقه ايزیابی راهبردي محیط زیست بررسی ار

کنارك-دانشگاه دریانوردي و علوم دریایی چابهار، منطقه سوم نیروي دریایی راهبردي ارتش جمهوري اسالمی ایران

- جهت استفاده در برنامه هاي توسعه منطقه ايزیابی راهبردي محیط زیست بررسی ار
وردي سواحل مکرانممطالعه 

1آیت اله رضا زاده،1سحر مختاري

سازمان بنادر و دریانوردي1

چکیده
اي زیستی جهت توسعه در این سواحل، از جایگاه ویژهچندجانبه و منجصر به فرد سواحل مکران موجب شده است که ارزیابی اثرات محیطهاي اهمیت و ویژگی

مدیریتی جامع کشور و منطقه، مورد هايمنطبق با طرح. بایست هماهنگ زیست میلذا آگاهی و شناخت نسبت به تاثیر توسعه بر روي محیط. برخوردار باشد
توجه به این موضوع . زیست به عنوان یک ابزار کارآمد جهت اجرایی نمودن اهداف توسعه پایدار مطرح استدر این میان ارزیابی راهبردي محیط. بررسی قرار گیرد

ه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی، ضرورت نهادینه نمودن ارزیابی راهبردي محیط زیست را با توجه به راهبردها، اهداف و سیاست هاي برنامه چهارم و ینجم توسع
ترین کاربرد ارزیابی راهبردي محیط زیست در اصلی. در این ارزیابی رشد باالي اقتصادي و به موازات ارتقاي شاخص هاي توسعه پایدار، مدنظر است. سازدآشکار می

.سازي استزیستی در تصمیمویژه سواحل مکران، تجزیه و تحلیل اطالعات محیطمناطق ساحلی کشور به
زیستی، توسعه سواحلارزیابی راهبردي، ارزیابی اثرات محیط:کلیديهايواژه

مقدمه- 1
را روشی جهت تعیین، توان آنابزاري براي اطمینان یافتن از اجراي مناسب و صحیح یک پروژه است که می، یزیستارزیابی اثرات محیط

هایی دانست که پروژه پیشنهادي بر کل مجموعۀ محیط زیست، بهداشت عمومی و سالمت اکو سیستمیزیستپیش بینی و تفسیر اثرات محیط
گیري باشد که به تصمیمبررسی علمی میشامل یند ارزیابی اثرات زیست محیطی آبنابراین فر.حیات و تداوم زیست انسان به آنها وابسته است

ریزي و در برنامهیزیستامروزه استفاده از فنون مدیریت محیط.گرددي منجر میهاي پیشنهاددر خصوص اجرا یا عدم اجراي پروژه
هاي مهم اجرایی در کشورهاي توسعه یافته و در حال توسعه در خصوص یکی از فاکتور. تها مورد پذیرش قرارگرفته اسسیاستگذاري اکثر کشور

زیستی و کاهش اثرات ه عنوان یک ابزار مهم مدیریتی در مطالعات محیطبیزیستاستفاده از روش ارزیابی اثرات محیطیزیستمدیریت محیطی
.باشدهاي صنــعتی و عمرانی و رعایت اهداف توسعه پایدار میپروژه

- اهبردي محیطارزیابی ر.اجرایی توسعه پایدار مطرح استبه منظور پشتوانه عنوان یک رویکرد و ابزار کارآمد بهزیستارزیابی راهبردي محیط

زیستی در پیشنهادي به منظور ادغام مالحظات محیطي برنامه هاوسیاست ها یزیستهاي محیطیند نظام مند ارزیابی پیامدآفرتوان زیست را می
.هاي کالن اقتصادي و اجتماعی استگیريمراحل ابتدایی تصمیم

مفاد پاره اي از اما،ارزیابی راهبردي محیط زیست نام برده نشده استازد صراحتاً هرچنپنجم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی در برنامه 
،بنابراین الزم است.الزم براي تحقق و نهادینه نمودن این رویکرد مورد استفاده قرار دادقانونی هايپشتوانهبه عنوان می توان را هاي قانونی بند

ریزي و سیاستگذاري به طور متوالی و در مناطق و بخش هاي مختلف در فرآیند برنامهپنجم ارزیابی راهبردي محیط زیست در سطوح مختلف برنامه 
مناطق ساحلی کشور به خصوص سواحل مکران که در چشم انداز و به این ترتیب کانون توجه ارزیابی راهبردي محیط زیست در .دخالت داده شود

:بایست در برگیرنده موراد ذیل باشدمینامه توسعه محور شرق نقش ویژه اي دارند، بر
...)هاي دریایی وهاي حمل و نقل، صنعت سازهبرنامه( هاي تولید و زیربناییهاي بخشتمرکز بر فعالیت-
)ها و عوارض سبزقوانین و مقررات، مالیات( هاي مختلفبخشهاي تمرکز بر سیاست-
)ـ ساحلیهاي دریاییسواحل جنوب و شمال کشور، اکوسیستم( مناطق جغرافیایی خاص رمرکز بت-

هاي مختلف ارزیابی راهبردي محیط زیستمدل-2
.هاي مختلف ارزیابی راهبردي محیط زیست بر یکی از دو منطق زیر استوار استعموماً مدل

به پاییناز باالشیوه روش مبتنی بر سیاستگذاري یا یا سازيمدل سیاست
وشد اصول ارزیابی ککند و میریزي پیروي میاز منطق سیاستگذاري یا برنامهاین مدل . باشدمیهاهاي ارزیابی سیاستروشبراین شیوه مبتنی 

- مبه روشی نظارا نماید و سپس آنها هاي توسعه را شناسایی میگزینهها و این روش نیاز. نمایدها وارد ها و طرحمحیط زیستی را در تدوین سیاست
.کندارزیابی می،هاي توسعۀ پایدارچوبند و با توجه به چارم

از پایین به باالشیوهروش مبتنی بر پروژه یا یا مدل ارزیابی پروژه
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محیط زیستی هاي هاي ارزیابی پیامددر واقع گسترش روشاین مدل .باشده میمحیط زیستی پروژهاي هاي ارزیابی پیامدروشمبناي این مدل، 
ها مورد ها و برنامهمحیط زیستی را براي ارزیابی طرحهاي ها و مقررات موجود دربارة ارزیابی پیامددر برخی موارد، این روش فرآیند. استهاپروژه

هاي خوبی از این مدل ها در ایالت متحده و ارزیابی راهبردي محیط زیست در هلند مثالزیستی برنامهمحیط هاي ارزیابی پیامد. دهداستفاده قرار می
.هستند

مراحل ارزیابی راهبردي-3
SEAمراحل زیر براي انجام 1990در ابتداي دهۀ . اندبه کار گرفتهزیست ارزیابی راهبردي محیطهاي گوناگونی را براي روش،کشورهاي مختلف

: قرار داردEIAبندي کامالً تحت تأثیر نظام و مراحلاین مرحله. یشنهاد شده بودپ
؛و نیز تعیین نوع آن می باشدSEAبه معناي تعیین ضرورت انجام ؛SEAآغاز -
؛که باید مورد بررسی قرار گیرنداستهاییها و پیامدشناسایی گزینهبه معناي؛تعیین دامنۀ ارزیابی-
.استهاها و ارزیابی پیامدسیاستگذاريدربرگیرنده ی،اثرات محیط زیستتعیین -
.استدریافت نظر و توصیۀ کارشناسان و مؤسسات دیگر در مورد کار انجام شده؛SEAسنجش کیفیت کار -
؛هاي ذیربطدریافت نظر و مالحظات مردم و گروه،مشارکت عمومی-
است؛یزیستمحیطرش نتایج ارزیابی تدوین گزاشامل ،سازي نتایجمستند-
.گیردصورت میمحیط زیستینظر با توجه به نتایج حاصل از انجام ارزیابی در مورد سیاست یا طرح برنامۀ مورد، گیريتصمیم-
.به عمل آیدSEAتعیین اقدامات آتی که باید براساس نتایج ،گیريپس از تصمیم-

اتحادیۀ اروپاـ 4
. (EC/2001/42)ها توسط شوراي اروپایی تصویب شده استها و برنامهزیستی برخی طرحمحیطاتحادیۀ اروپا، الزامات رسمی براي ارزیابی آثار در 

هایی مانند کشاورزي، ها در بخشها و برنامهبراساس این مصوبه باید براي طرح.ه استسال تحت بررسی و مذاکره بود11این مصوبه مدت 
ریزي شهري و روستایی و ، برنامهگردشگريداري، شیالت، انرژي، صنعت، حمل و نقل، مدیریت مواد زائد، مدیریت آب، ارتباطات راه دور، لنگج

هاي فهرست شده در توسعۀ پروژهکه زمینۀشود میهایی ها و برنامهاین مصوبه همچنین شامل طرح.انجام شودSEAآمایش سرزمین مطالعات
کند که مصوبه الزام می. ابهام داردتا حدودي اجرایی و مراحل انجام آن این مصوبه از نظر فرآیند . است(EEC/85/337)مصوبۀ11و 1ضمیمۀ 

SEAلزامات ا. نظر ثبت و منتشر شودانجام شود، مشاورة مردمی برقرار گردد، آثار فرا مرزي بررسی گردد و توجیهات الزم براي طرح یا برنامۀ مورد
در انگلستان به عنوان نمونه SEAدر بخش بعد نمونه اي جایگاه .استخراج نمودتوان به صورت جزئی از مقررات کشوري را میاین مصوبه ناشی از 
.گرددارائه می
انگلستان-

ترین فعال1991توسط انگلستان رایج شد و این کشور از سال SEAاصطالح .داشته استSEAباید گفت که انگلستان نقش پیشتاز در انجام 
این روش . را ابداع کرده است1پایداريارزیابیاخیراً انگلستان مفهوم جدیدي به نام . داشته استSEAهاي مربوط به نقش را در تدوین دستورالعمل

شد و در ابتدا این روش فقط در سطح محلی اعمال می. دهدلی گسترش میاي و محهاي توسعه را به سطح منطقهطرحیزیستمحیطجدید ارزیابی 
ها عبارتبرخی از این روش. شوداستفاده میSEAهاي متنوعی براي انجام در انگلستان از روش. کرداکولوژیکی پیروي می–از یک رهیافت فیزیکی 

وفایده - هزینههاي سازگاري، تحلیلهاي تعیین دامنه، ماتریس، روشیزیستمحیطگذاري پایداري وهاي پایداري، نشانها ضوابط و شاخصاز
.استهاي پیامدسنجیماتریس

:شامل موارد زیر استها در انگلیسزیستی سیاستگذاريمحیطلیست ارزیابی چک
برنامۀ موردنظر براي دستیابی به چه اهدافی پیشنهاد شده است؟
مختلف براي رسیدن به اهداف موردنظر کدامند؟هاي گزینه
زیست داخل و خارج از کشور خواهند داشت؟ها چه اثر احتمالی بر محیطاین گزینه
تا چه حد اهمیت دارند؟ ي مورد بررسیهاپیامد
هاي سیاست موردنظر چقدر است؟ها و فایدهها در مقایسه با دیگر هزینهبزرگی این پیامد
ها را کمی نمود؟ها و فایدهتوان این هزینهتا چه حد می
شود؟ها استفاده میها و فایدهگذاري هزینهاز چه روشی براي ارزش

1
- Sustainability Appraisal
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شود و چرا؟کدام گزینه ترجیح داده می
شود؟چه ترتیباتی براي ارزیابی و پایش مؤثر در پیش گرفته می

بحث -5
اي در سواحل مکران به عنوان یک ابزار کلیدي در جهت اجراي اهداف توسعه پایدار هاي توسعهپروژهجهت انجامارزیابی راهبردي محیط زیست 

ها و ها، استراتژيهاي ناشی از اتخاذ سیاستیندي است که در آن آثار و پیامدآزیست فرارزیابی راهبردي محیطشود، عالوه براین ضروري قلمداد می
ها زیست ناشی از اجراي سیاستهاي محیطهاي الزم براي کاهش پیامدشناسایی و ارزیابی شده و به دنبال آن راهکارهاي نظام مندهها به شیوبرنامه

ریزي براي توسعه باشد، جهت برنامههاي طبیعی خود میبنابراین با توجه به اینکه سواحل مکران، سواحلی با حفظ ساختار. گرددها اتخاذ میو برنامه
ها تا ریزي و تعیین خط مشیهاي توسعه با یک رویکرد جامع و پیوسته از مرحله برنامهبررسی و هماهنگ سازي طرحتماعی نیازمند اقتصادي و اج

تواند براي توسعه محور شرق کشور بعنوان یک حلقه ارتباطی میزیست محیطارزیابی راهبرديهمچنین انجام . می باشدها، مراحل اجرایی پروژه
. اي و بین المللی ترغیب نمایدزیستی فرامرزي در سطح منطقهتلف جهان را براي ادامه همکاري در مورد مسائل محیطهاي مخکشور

:می توان موارد زیر را بر شمرد در مناطق ساحلی یزیستاز مهمترین منافع ارزیابی راهبردي محیط
؛توسعه پایداردستیابی بههاي الزم براي ایجاد بستر
؛هاي مناسب براي اتخاد تصمیمات راهبرديچوبایجاد چار
؛تسهیل ارتباط بین ذینفعان مختلف
ی؛ستیزها در راستاي راهبردهاي محیطها و پروژهطرحیزیستهاي محیطهدایت مناسب ارزیابی پیامد
؛قابله با تهدیدات جهانی محیط زیستافزایش همکاري و مشارکت بین کشورهاي مختلف جهانی براي م

گیرد به همین دلیل ممکن است ها صورت میدر سطوح پروژهصرفاَزیستیطیهاي محدهد با توجه به اینکه ارزیابی پیامدها نشان میبررسی
ب از این مسئله باید از رویکرد ارزیابی به همین دلیل و براي اجتنا. زیست غفلت شودها بر محیطاین پروژه1تجمعیبررسی همه جانبه اثرات 

.مند و همه جانبه مورد ارزیابی قرار گیرندزیست بصورت نظامهاي مختلف و همچنین محیطهاي تعاملی بین پروژهراهبردي بهره جست تا این فرایند
- زیست میتشدید شده و تخریب محیطتوسعه،هاي مناسبدر ساختار و عملکرد و فرصت هاي سواحل به عنوان بسترصورت ناپایداري ین در غیر ا

در حال . دهاي توسعه پایدار در روندهایی منفی هدایت شوو شاخصدنمایعمل منطقه روي توسعه در این تواند به عنوان یک مانع اساسی در فرا
ها و تهیه و اجراي ها، سیاستیافته، راهبردهاي توسعه هاي درحال توسعه از جمله ایران براي جبران فاصله خود با کشورحاضر بسیاري از کشور

اند و هاي توسعه شهري، حمل و نقل، انرژي، صنعت، آب و بسیاري دیگر از این نوع را در دستور کار خود قرار دادهها ي متعددي را در بخشبرنامه
ها، بدون توجه به بدیهی است پیشبرد این حجم از فعالیت. اندها بسیج نمودهمنابع مالی و نیروي انسانی زیادي را براي پیشبرد اهداف این برنامه

لذا .زیست گردد و دستیابی به توسعه پایدار را غیر ممکن سازدتواند باعث ناپایداري محیطست مییزها و ظرفیت قابل تحمل محیطمحدودیت
ایفا این منطقه در روند توسعه، وارده بر محیط زیست تواند نقش اساسی در کاهش خساراتمیبراي سواحل مکران زیست ارزیابی راهبردي محیط

هاي اجرا و پیشبرد فعالیتها در قالب سیاستها و برنامهرا محقق سازد، در غیر این صورت،این سواحل نماید و دستیابی به اهداف توسعه پایدار در 
.زیست کشور برجاي بگذاردذیري را بر اقتصاد و محیطتواند لطمات جبران ناپمیزیستیمحیطهاي منابع توسعه بدون توجه به محدودیت

نتیجه گیري- 6
زیست و با در نظر گرفتن راهبردهاي کالن جمهوري اسالمی ایران ارزیابی راهبردي محیطبر اساس کانون توجهات با توجه به موارد ارائه شده و 

:تواند بر موارد زیر تمرکز داشته باشدمیاین ارزیابی در حوزه سواحل مکران (ICZM)از جمله مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی 
oشیالتی و ها، بهره برداري از معادن، توسعه صنعتینظیر حمل و نقل، دفع زباله( هاي یک بخش تمرکز بر فعالیت ،...(
o انین و مقررات زیست محیطی وهاي انتقال تکنولوژي، سیاست پولی و مالی، قوسیاست( تاکید بر قوانین و مقررات(...
oهاي جامع شهري و منطقه اي ومانند طرح( اي هاي توسعه منطقهتاکید بر طرح(...

مراجع- 7

1 - Cumulative Effects
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1066:کدمقالهوردي سواحل مکران                                                           ممطالعه -جهت استفاده در برنامه هاي توسعه منطقه ايزیابی راهبردي محیط زیست بررسی ار

کنارك-دانشگاه دریانوردي و علوم دریایی چابهار، منطقه سوم نیروي دریایی راهبردي ارتش جمهوري اسالمی ایران
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