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چکیده
عدم توجه کافی به گونههای جانوری و گیاهی که در محدوده اجرای پروژهها قرار گرفته اند ،میتواند عواقب جبران ناپذیری را
ایجاد نماید .ارزیابی آثار توسعه بر محیطزیست از طریق گزارش ارزیابی اثرات ،یک راه مهم برای حفظ بقای این ذخائر زیستی ارزشمند
است .یکی از بخشهای مهم در فرایند تهیه و بررسی گزارش ارزیابی محیطزیستی پروژهها ،مطالعات حیاتوحش است .لذا این مطالعه
با هدف تعیین کیفیت مطالعات وضعیت حیاتوحش به شناسایی نقاط ضعف و مشکل گزارشهای ارزیابی اثرات پرداخته است .لذا این
پژوهش با انتخاب  05گزارش از سال 6731لغایت  6735درطول دوره  60ساله ،فرایند ارزیابی محیطزیستی با اقتباس از

روش Lee

و Colleyبه تعیین کیفیت گزارش های ارزیابی در مطالعات حیات پرداخته است .معیارهایی در بخش های مختلف گزارشهای ارزیابی
در سطوح مختلف تعیین شده و بهصورت سلسله مراتبی مورد ارزشیابی قرار میگیرد .در این پژوهش برای مطالعات حیاتوحش ،هفت
بخش کلی تعیین گردید و کیفیت مطالعات حیاتوحش در  05گزارش ارزیابی در چهار سطح مورد ارزشیابی قرار گرفت .با توجه به
نتایج بهدست آمده ،در کل از گزارشهای ارزیابی اثرات محیطزیستی در بخش مطالعات حیاتوحش %71 ،دارای کیفیت خوب و %05
باکیفیت متوسط ارزیابی شدند.

کلمات کلیدی :حیاتوحش ،ارزشیابی ،سلسله مراتبی ،گزارش ارزیابی اثرات محیط زیستی
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مقدمه
در پایان قرن گذشته ،سه خطر عمده شامل دگرگونیهای
اقلیمی ،جنگ هستهای و تباهی تنوع زیستی ،جهان را تهدید
کرده است .تنوع زیستی شامل همه گونههای گیاهی و جانوری
است و شامل  3سطح تنوع ژنتیکی ،تنوع گونهای و تنوع اکوسیستمی
است .از بین رفتن تنوع زیستی فرایندی برگشتناپذیر است و از
بین رفتن یک گونه همیشه خواهد بود .یکی از خطرات عمده که
آینده بشر را تهدید میکند ،کاهش و نابودی گونههای جانوری
است که در محدوده اجرای پروژهها قرار گرفتهاند،
میتواند عواقب جبران ناپذیری را ایجاد نماید ( Kevinو Jia-
 .)5002 ،hongدر ارزیابی محیط زیستی در بخش مطالعات
اکولوژیکی یکی از عناصر مورد بررسی جوامع جانوری میباشد
که اطالعات مورد نیاز در این قسمت بهصورت فهرست گونهها،
گونههای نادر در معرض انقراض ،گونههای گیاهی ضروری برای
حیات وحش است .با توجه به اینکه محیط بیولوژیکی بهمنزله
یکی از اجزای محیط زیست در کلیه ارزیابیهای آثار محیط
زیستی بررسی میشود ،بهدلیل اهمیت تنوع زیستی باید ابعاد
مطالعات مذکور در چارچوبی قانونمند و با شناسایی پیامدهای
واقعی صورت پذیرد (.)5003 ،Byron
توجه به بررسیهای تنوع زیستی در ارزیابی آثار محیط
زیستی متفاوت است ( .)9222 ،pettبا اینحال در ارزیابی اثرات
محیطزیستی نقش واقعی این گونهها در ارزیابی مشخص نمیشود
و در نهایت تنها به آوردن و ارائه لیستی از گونهها بسنده
میشود .از نیم قرن گذشته فعالیتهای مهم اقتصادی و صنعتی،
بهکارگیری تکنولوژیهای پیشرفته همراه با رشد فزاینده جمعیت
طرق مختلف سبب انهدام و انقراض گونههای جانوری گردیده
است (شریعت و منوری .)9332 ،لیکن ادامه روند شتابان نابودی
تنوعزیستی منجر به آسیب رساندن به سیستمهای حمایت طبیعی
از جوامع بشری و نیز سیستمهای اقتصادی میشود (،Jain
 .)5009کنوانسیون تنوع زیستی در دستور کار بینالمللی خود،
بر تلفیق تنوعزیستی و ارزیابی آثار محیطزیستی تاکید داشته و
آن را اقدامی مهم تلقی میکند ( .)5003 ،Byronیکی از اجزای
اصلی تنوع زیستی ،حیاتوحش جانوری است ،واکنش حیاتوحش
به پدیدههای ناهنجار زیستمحیطی در تغییر کاربریهای سرزمین
بسیار حائز اهمیت است زیرا حیاتوحش بهعنوان شاخصهای
زیستی تحمیل کاربریها را با تغییر در رفتار و یا ترك زیستگاه
بهخوبی نمایان میسازند .ارزیابی اثرات محیطزیستی یک روش
کارآمد برای حفاظت از تنوع زیستی و حفاظت از محیطزیست
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میباشد ( Erikstadو همکاران5002 ،؛  Conesaو .)9223 ،Vitora
که از طریق گزارش ارزیابی صورت میگیرد .تهیه و تدوین گزارش
ارزیابی اثرات محیطزیستی طرحها باید بهعنوان یک اصل
پنداشته میشود ( .)9239 ،Leopoldدرحالیکه در وضعیت
موجود ،به حیاتوحش جانوری در ارزیابی محیط زیستی توجه
نشده ،یا بهنحوی غیرکارآمد و ناکافی است .همچنین یکی از
اثرات توسعه در محیطزیست ،تخریب و تکهتکه شدگی زیستگاههای
طبیعی است که بهواسطه فعالیتهای انسانی از عوامل اصلی
نابودی گونههای حیات وحش محسوب میشوند (،Heywood
 .)9222چارچوب الگوی ارزیابی محیطزیستی در ایران (مصوب
سال  9333شورای عالی محیطزیست) فاقد نگرش کافی به مفاد
بیانیه کنوانسیون تنوعزیستی بوده و از کارکرد و جایگاه ضعیفی
برخوردار است (منوری و نوازی .)9322 ،از اینرو در این پژوهش
کیفیت مطالعات حیاتوحش در گزارشهای ارزیابی اثرات مورد
بررسی قرار گرفت.
لزوم انجام ارزیابی اثرات محیطزیستی ،تهیه گزارش ارزیابی
میباشد .با وجود تفاوتهایی که در قانونها و سطح دقت ارزیابی
وجود داشته و یا ممکن است وجود داشته باشد ،اما همه گزارشها
دارای چند بخش مشترك و مشخص هستند ،ازجمله :چکیده
اجرایی ،هدف ،توضیح و مقایسه گزینههای مختلف توسعه،
وضعیت موجود محیطزیست ،توصیف محیط تحت تاثیر و توضیح
پیامدهای محیطزیستی و بیان اثرات طرح در سطوح مختلف
اکولوژیک ،اجتماعی اقتصادی و فیزیکی است (.)5099 ،Richards
برای ارزیابی محیطزیست باید تقریباً تمامی اجزاء آن در ارزیابی
نقش داشته باشد تا در آینده بحران ایجاد نشود (مخدوم.)9320 ،
ارزیابی آثار توسعه بر محیط زیست برای اطمینان از رعایت قوانین
محیطزیستی در طرحهای مختلف بهکار میرود ()5009 ،Leknes
که از طریق گزارش ارزیابی اثرات قابل انجام است (منوری و
نوازی .)9322 ،در بخشهای مختلف فرایند تهیه و بررسی
گزارش ارزیابی محیطزیستی پروژهها از جمله در بخش مطالعات
حیاتوحش در طول این چند سال همواره چالش و مشکالتی
وجود داشته است (رحمتی .)9329 ،مطالعات دقیق وضعیت
حیاتوحش در فرایند ارزیابی آثار محیطزیستی جهت حفظ و
نگهداری آنها برای نسل حاضر و آتی بسیار مهم است .روش
بهکار رفته برای تعیین کیفیت گزارشهای ارزیابی در مطالعات
حیات وحش اقتباس از روش  Leeو  )9225( Colleyدارد که
یک روش سلسه مراتبی از ارزشیابی معیارهای مورد نظر در هر
بخش از مطالعات است ( Leeو همکاران .)9222 ،این روش به
طور گسترده توسط محققان مختلف برای ارزیابی
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کیفیت کلی گزارشهای ارزیابی اثرات مورد استفاده قرارگرفته
است .به عنوان مثال Badr ،و همکاران(  Barker ،)5099و Wood
( Glasson ،)9222و همکاران ( Cashmore ،)5002و همکاران
( Hughes ،)5005و  Pinho ،)9221( Woodو همکاران (،)5003
 Sandhamو  )5002( Pretoriusدر ارزشیابی کیفیت گزارشهای
ارزیابی اثرات بهطورکلی از نظر ساختار و توجه به تمام بخشهای
مندرج در گزارشهای ارزیابی اثرات از این روش اقتباس گرفتهاند.
 Leeو  )9225( Colleyاز این روش سلسله مراتبی برای ارزیابی
کیفیت کلی گزارشهای ارزیابی اثرات در بنگالدش استفاده کردند.
لذا این مطالعه که با هدف تعیین کیفیت مطالعات انجام
شده درخصوص مطالعات شناخت وضعیت حیاتوحش و
شناسایی نقاط ضعف و مشکل در بخش مطالعات حیاتوحش
گزارشهای ارزیابی اثرات است ،با اقتباس از روش  Leeو Colley
( )9225به بررسی کیفیت بخش مطالعات حیاتوحش در
گزارشهای ارزیابی اثرات پرداخته است.

مواد و روشها
روش سلسله مراتبی  Leeو  )9225( Colleyبهطور گسترده
توسط محققان مختلف مورد استفاده قرار گرفته است (Momtaz
و  .)5093 ،Zobaidul Kabirدر این روش چهار حوزه (بخش) را
برای یک گزارش ارزیابی اثرات در نظر گرفتند و معیارهایی را در
هر حوزه در سطوح مختلف (طبقه و زیرطبقه) تعیین نمودند.
سپس کیفیت گزارشهای ارزیابی را در چهار سطح (کیفیت کلی
گزارش ،بخش ،طبقه و زیرطبقه) تعیین نمودند ( Momtazو
.)5093 ،Zobaidul Kabirاین چهار سطح شامل توصیف توسعه
و شرایط پایه ،شناسایی و ارزیابی اثرات کلیدی ،طرح مدیریت و
پایش محیطزیست ،ارائه گزارش ارزیابی اثرات است .در این
پژوهش برای مطالعات حیاتوحش 3 ،حوزه کلی تعیین گردید و
کیفیت مطالعات حیاتوحش (بر روش ارائه شده در پژوهش) در
 20گزارش ارزیابی بهعنوان نمونه در چهار سطح مورد ارزشیابی
قرار گرفت .بدین منظور پس از انتخاب گزارشها ،معیارهایی در
سطوح مختلف تعیین شد و کیفیت مطالعات در هر یک معیارها
مورد بررسی قرار گرفت .سپس نقاط ضعف و قوت گزارشهای
ارزیابی مشخص گردید.
انتخاب گزارشها :در ایران از سال  9331لغایت 9320در
طول دوره  92ساله فرایند ارزیابی محیطزیستی تعداد 9939
(بهطور میانگین در ایران در هر سال تعداد  32گزارش) در کمیته
ارزیابی مورد بررسی قرار گرفته است (رحمتی .)9329 ،با در نظر
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گرفتن پروژههای بزرگ ،میانگین گزارشهای مورد بررسی در
سال در ایران از  20کمتر خواهد بود .لذا انتخاب  20گزارش
میتواند درك قابلی قبولی را از کیفیت مطالعات حیاتوحش در
گزارشهای ارزیابی اثرات در ایران را نشان دهد .معیارهای انتخاب
این گزارشهای ارزیابی اثرات بهشرح زیر است:
گزارشهای ارزیابی اثرات مربوط به ده سال اخیر باشند.
 -9گزارشها توسط شرکتهای مشاور مختلف تهیه گردیده باشند.
 -5از نظر پراکندگی گزارشها مربوط به پروژههایی در استانهای
مختلف کشور باشند.
 -3گزارشها مربوط به پروژههایی با تیپ بندیهای متفاوت
(پلیگونی مانند سد ،خطی مانند خطوط انتقال نیرو ،نقطهای
مانند ایستگاه تقویت فشار) باشند.
 -4اسناد گزارش در سازمان محیطزیست بهطور کامل موجود باشند.
انتخاب معیارهای مورد بررسی :ابتدا مجموعهای از
معیارهایی برای مطالعات حیات وحش در ارزیابی اثرات محیط
زیستی و تهیه گزارش مشخص گردید .برای انجام ارزیابی ساده
و دقیقتر معیارها بهصورت سلسله مراتبی مشخص شدند ( Leeو
همکاران .)9222 ،از پایینترین سطح که شامل معیارهای ساده
به سطوح باالتر مورد ارزیابی قرار میگیرند .در سطح کلی کیفیت
مطالعات حیاتوحش در گزارشهای ارزیابی اثرات تعیین میگردد.
همانطور که کانتر پیشنهاد میکند ،شرح محیطزیست موجود،
اطالعات پایهای ضروری را برای پیشگویی آثار محیطزیستی و
جایگزینهای متعدد فراهم میکند .بنابراین فهرست واحدی از
اقدام محیطزیستی که برای هر گزارش مناسب باشد وجود ندارد
( .)5001 ،Tabibianلذا با توجه به اطالعات بهدست آمده از
گزارشهای ارزیابی اثرات محیطزیستی کشور و همچنین براساس
دستورالعمل شورای عالی حفاظت محیطزیست ،کتاب مرجع
بانک جهانی (مجنونیان و همکاران )9321 ،و نظرات کارشناسی،
فهرستی از معیارهای شناخت وضعیت حیات وحش در محدوده
اجرای طرح تهیه شد .دو دسته معیار جهت تصمیمگیری در مورد
کیفیت گزارشهای ارزیابی اثرات (در حیات وحش) و شناسایی
مؤلفههای ارزشمند در وضعیت موجود محیط زیست که باید مورد
توجه قرار بگیرد ،تعیین شد که شامل معیار استاندارد سازمان
حفاظت محیطزیست و معیار پیشنهادی (تکمیلی) است.
الف)معیارهای استاندارد سازمان حفاظت محیطزیست:
این گروه از معیارها براساس دستورالعمل شورای عالی حفاظت
محیطزیست بهعنوان دستورالعمل برای تهیه گزارش ارزیابی
اثرات ،مشخص شده است و بهعنوان حداقل استاندارد در این
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روش در نظر گرفته شده است .طبق دستورالعمل شورای عالی
حفاظت محیطزیست در تشریح وضعیت موجود حیات وحش،
اطالعات زیر باید در گزارش آورده شود (مجنونیان و همکاران،
:)9321
 .9اطالعات مربوط به زیستگاههای آبی و خشکی
 .5لیست جوامع گیاهی و جانوری
 .3گونههای نادر و با ارزش
 .4مناطق چهارگانه
در این بخش از مطالعات ارزیابی ،گونههای حیاتوحش که
بهصورت دائم یا موقت در محدوده مطالعاتی زیست میکنند
شناسایی میشوند و براساس مرجع معتبر فهرست سرخ ()IUCN
و سایتیست ( )CITESطبقهبندی میشوند.

حوزه  :2جوامع
حوزه  :1نقشه
حوزه  :3روش بررسی حیاتوحش
این هر یک از این  3حوزه بهعنوان سطح اول در نظر گرفته
میشود .سپس هر طبقه به زیر رده (در سطح دوم) و سپس هر
رده به زیر ردههایی (سطح سوم) تقسیم میشود که معیارهای
آن در جدول  9مشخص شده است .بهعنوان مثال در سطح اول
معیارهای حوزه اول (طبقهبندی گونهها) به معیارهای سطح 5
طبقه ( )9-9 ،9-5و معیارهای سطح  3در زیرطبقه (،9-5-5
 9-5-9و )9-9-9 ،9-9-5 ،9-9-3 ،9-9-4 ،9-9-2 ،9-9-1
تقسیمبندی میگردند .جدول  9معیارهای بررسی کیفیت مطالعات
حیاتوحش در ارزیابی اثرات محیطزیستی را شامل  3حوزه
(بخش) 93 ،طبقه و  52زیرطبقه نشان میدهد.

تکمیلی) :دسته دوم معیارها براساس مراجع علمی و اطالعات

ارزیابی کیفیت معیارها :برای ارزشیابی معیارها و تعیین

بهدست آمده از گزارشات ارزیابی اثرات محیطزیستی موجود در
کشور تعیین شدند .براساس نظرات کارشناسی و اطالعات علمی،
معیارهای تکمیلی تعیین شدند .این معیارها بهطور تنگاتنگی
بستگی به اهمیتی دارد که این اجزاء از نظر قانون ،سیاستها،
جوامع علمی ،حرفهای و اجراکننده دارد و با تجمیع اطالعات
موجود در گزارشات ،مطالعات علمی و نظرات کارشناسی مشخص،
معیارهایی بهعنوان شاخصهای تکمیلی به معیارهای استاندارد
سازمان اضافه گردیده است .لذا جهت بررسی کیفیت مطالعات
حیاتوحش در ارزیابی اثرات محیطزیستی با توجه به معیارهای
ذکر شده سازمان حفاظت محیطزیست ،کتاب مرجع بانک جهانی
و نظرات کارشناسی هفت حوزه (بخش) در نظر گرفته میشود
که عبارتند از:
حوزه  :9طبقهبندی گونهها
حوزه  :5ویژگیهای زیستی و حفاظتی گونهها
حوزه  :3پدیدههای فصلی
حوزه  :4زیستگاه

کیفیت مطالعات حیاتوحش در هر یک سطح ،از نمادهای
الفبایی ( )A,B,C,D,Eکه نشاندهنده کیفیت اطالعات ارائه شده
در آن بخش هستند ،استفاده میگردد ( Momtazو Zobaidul
 .)5093 ،Kabirبدین منظور به نمادهای الفبایی مطابق با جدول
 ،5ارزش عددی داده میشود ( Leeو .)9225 ،Colley
برای تعیین نقاط قوت و ضعف مطالعات حیات وحش در
پروژههای ارزیابی بایستی مرز و محدوده بین مطلوبیت (رضایت
بخش بودن مطالعه در آن قسمت) تعیین گردد .بر این اساس
نمادهای ارزیابی  A-Cبا هم بهعنوان یک مرز مطلوبیت درنظر
گرفته میشود .لذا مرز بین  Cو  Dمرز مهم و بحرانی است.
همانطورکه در جدول  3نیز مشخص است ،بهترین محدوده
( )A- Bو بدترین ( )E- Fاست ( Sandhamو .)5002 ،Pretorius
ارزشیابی و بررسی معیارها بهصورت سلسله مراتبی (شکل
 )9از پایینترین سطح یعنی معیارهای زیرطبقه در سطح  ،9آغاز
میشود و در نهایت در سطح  4کیفیت کلی مطالعات حیاتوحش
تعیین میگردد ( Leeو .)9225 ،Colley

ب) معیارهای پیشنهادی پروژه تحقیقی (معیارهای

شکل  :1ساختار سلسله مراتبی ارزیابی معیارها براساس روش  Leeو )1991( Colley
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جدول  :1معیارهای مطالعات حیات وحش در گزارشهای ارزیابی اثرات محیطزیستی
طبقه

رده

زیر رده

معیارپیشنهادی

معیار استاندارد سازمان

(معیارهای سطح )1

(معیارهای سطح )1

(معیارهای سطح )3

تحقیق

حفاظت محیط زیست

 -9طبقهبندی گونهها
(براساس طبقهبندی
سیتماتیک و گونههای
شاخص درمنطقه)

 -9-9طبقهبندی
سیستماتیک

 -5ویژگیهای زیستی
و حفاظتی

 -9-9-9پستانداران

*

 -5-9-9پرندگان

*

 -3-9-9خزندگان

*

 -4-9-9دوزیستان

*

 -2-9-9ماهیها

*

 -5-9طبقهبندی
گونههای مهم

 -1-9-9سایر موجودات آبزی
 -9-5-9بومی ،سنگ سرطاق ،چتر ،شاخص ،حفاظتی
 -5-5-9آسیبرسان

*
*
*

 -9-5زیستگاه

 -9-9-5نوع زیستگاه گونهها ،وسعت ،پراکنش

*

 -5-5تغذیه

-9-5-5گوشتخوار ،گیاهخوار ،حشرهخوار ،همهچیزخوار

*

 -3-5وضعیت حضور

 -9-3-5بومی ،مهاجر

 -4-5فراوانی و تراکم

 -9-4-5نامشخص،کم ،فراوان

 -2-5اهمیت و نقش گونهها

*

 -9-2-5اکولوژیکی ،اقتصادی،کنترل محیط ،ژنتیکی ،حفاظتی
-9-1-5

 -1-5طبقهبندی حفاظتی

*

-5-1-5

*

IUCN

*

CITES

*

 =3-1-5مقررات ملی
 -3پدیدههای فصلی
 -4زیستگاه

 -3-3مهاجرت ،زادآوری

 -9-3-3مهاجرت ،زادآوری

 -9-4زیستگاههای طبیعی

 -9-9-4خشکی ،دریایی ،آب شیرین ،وابسته به مصب

 -5-4مناطق چهارگانه

 -9-5-4پاركملی ،حفاظتشده ،پناهگاه حیاتوحش ،اثر طبیعی

 -3-4زیستگاههای حساس

 -9-2دستکاریشده و
انسانساخت
 -5-2خشکی ،آبی،
دریایی ،وابسته به مصب

 -2جوامع

 -9-1نقشه پراکنش گونهها

 -1نقشه
 -5-1نقشه زیستگاه
 -3روش بررسی
حیات وحش

 -9-3مطالعه کتابخانهای
و بررسی میدانی

*
*
*
*

-9-3-4کریدور ،مناطق امن و زادآوری ،تاالب ،مرداب،

*

مناطق پناهگاهی،ذخیرهگاهها ،مناطق بکر و زیستگاههای با ارزش

 -9-9-2دستکاریشده و انسانساخت

*

 -9-5-2علل کاهش گونهها ،اقدامات جهت بهبود وضعیت
 -9-9-1نقشه پراکنش گونههای شاخص
 -5-9-1نقشه پراکنش سایر گونهها
 -9-5-1نقشه زیستگاه گونههای شاخص
 -5-5-1نقشه مناطق چهارگانه
 -3-5-1نقشه زیستگاههای حساس

*
*
*
*
*
*

 -9-9-3مشاهدات میدانی ،تلهگذاری ،تورگذاری ،استفاده
از نمایه ،مصاحبه با افراد بومی

مجموع معیارهای پیشنهادی تحقیق و استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست

*
2

92
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جدول  :1نمادهای الفبایی ( براساس بررسی معیارهای  Leeو ))1991( Colley
نماد الفبایی

ارزش عددی درجهها

درجه

A

2

عالی

B

4

خوب

C

3

متوسط

D

5

ضعیف

E

9

فقیر

پایه درجهبندیها :معنای هر یک از درجهها
مطالعات خوب انجام شده است ،مطالعات بهطور کامل تکمیل ،همه اطالعات
مربوطه دقیق و به اندازه کافی و در صورت لزوم ارائه شده است.
مطالعات بهطورکلی رضایتبخش است با تنها حذفیات جزئی و نارساییها
تکمیل شده است.
بخشی از مطالعه بهخوبی انجام شده است .در کل رضایتبخش است .بهدلیل
برخی از اطالعات مهم حذف شده و پوشش اطالعات محدود است.
حذفیات و ضعفها قابل توجه است .پوشش اطالعات بسیار محدود است.
حذفیات و ضعف ها قابل توجه است .ارائه اطالعات مهم و اصلی بسیار ضعیف
است.

گزارشهای ارزیابی یا انجام نمیشود و یا به ندرت و با ضعف انجام
میگردد .لذا در کل  1حوزه از  3حوزه سطح  2 ،3معیار از 93
معیار سطح  5در  20گزارش ارزشیابی شد (جدول  .)3الزم به
ذکر است که ارزیابی معیارهای فوق طبق جدول  5و براساس نظر
کارشناسان و متخصصان انجام گردیده است.

نتایج
بهدلیل محدودیت زمانی عدم دسترسی آسان به گزارشهای
ارزیابی تعداد  93معیار از  52معیار(جدول  )9مورد بررسی قرار
گرفت که اکثر  92معیار بررسی نشده ،در مطالعات حیاتوحش

جدول  :3مروری بر نتایج بررسی کیفیت مطالعات حیات وحش در معیارهای بررسی شده سطح  3و 1
رتبهبندی کیفیت مطالعات حیاتوحش

تعداد گزارشها در هر نماد از کیفیت

در سطح حوزه و طبقه
درجهبندی معیارها در سطح طبقه

D

E

% A-B

A

B

2

9

35

91

95

3

3

42

35

50

9-9

لیست طبقهبندی سیستماتیک گونهها

50

91

2

5-9

طبقهبندی گونههای مهم

1

92

91

2

92

93

2

92

32

44

2

3

3

5

24

1

90

9-5

وضعیت حضور

4

5-5

طبقهبندی حفاظتی

34
52

2
3
2
3
2

4
51
94
1
94

4
2
1
2
91

1
2
55
35
2

35
94
91
2
55

2
25
52
95
52

50
34
21
20
20

3
9

52
95

94
92

5
99

5
3

14
51

52
32

2
31

3

زیستگاه

5

90

54

2

2

54

42

52

4
2
1

جوامع
نقشه
روش بررسی حیاتوحش

9
5

3
1
2

51
99
94

2
94
91

2
92
2

94
94
55

25
55
52

34
14
20

0

92

51

2

9

31

25

95

مناطق چهارگانه
9-3
جوامع خشکی ،آبی ،دریایی ،وابسته به مصب
9-4
نقشه پراکنش گونهها
9-2
نقشه زیستگاه گونهها
5-2
مطالعه کتابخانهای و بررسی میدانی
9-1
درجهبندی کیفیت معیار در سطح طبقه( معیارهای سطح )3
طبقهبندی گونهها
9
ویژگیهای زیستی و حفاظتی گونهها
5

درجهبندی کلی کیقیت مطالعات حیاتوحش
سطح 4

3
9
5

C

از نمادهای کیفیت
%C

(معیارهای سطح )1
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کیفیت کلی مطالعات حیات وحش در گزارشهای

بررسی کیفیت هر حوزه :بررسی هر یک از شش حوزه در

ارزیابی اثرات ایران :تجزیه و تحلیل کیفیت کلی مطالعات

گزارشهای ارزیابی (شکل  )3نشان داد که حوزه یک (طبقهبندی
گونهها) و حوزه ( 3زیستگاه) بهترتیب %35 ،%25رضایتبخش
( )A-Cهستند .حوزه ( 2نقشه) با  %31مطلوبیت ،پایینترین درجه
کیفیت و رضایتبخشی را در گزارشهای ارزیابی اثرات داشتند.

حیاتوحش در گزارشهای ارزیابی اثرت محیطزیستی در 93
معیار بررسی شده نشان میدهد که  %21گزارشها بهعنوان
درجهبندی ) (A-Cرضایتبخش بود %31 .خوب %25 ،فقط
رضایتبخش و دارای کیفیت متوسط %95 ،ضعیف و بسیار ضعیف
ارزیابی شد (شکل .)5

بررسی کیفیت طبقات در سطح دوم :طبق جدول  ،3در
 20گزارش بررسی شده ،میزان رضایتبخشی طبقات در سطح
دوم بررسی گردید .شکل  ،3درصد رضایتبخشی ) (A–Cرا در
طبقات نشان میدهد .با توجه به نمودار کمترین رضایتبخشی
در حوزه تهیه نقشه زیستگاه و نقشه پراکنش گونهها ()2.5 ،2.9
با  %50و  %44رضایتبخشی ) (A–Cاست .بهترین مطلوبیت
مربوط به طبقهبندی گونهها ( )5.5با  %20رضایتبخشی )(A–C
است.

60%

%25

50%
36%

40%
30%
20%

% 90
%5
E

%0
D

C

B

10%
0%

A

شکل  :1کیفیت کلی مطالعات حیات وحش در گزارشهای ارزیابی اثرات

120%

18%

18%
36%

10%
18%

16%

14%

4%
4%

22%

28%

32%
48%

38%

52%

28%

58%

22%

4%
روش بررسی حیات
وحش

80%
60%

28%

18%

100%

20%

12%
2%
نقشه

14%
0%
جوامع
%E

%D

4%
زیستگاه
%C

20%

24%
6%

2%
ویژگی های زیستی طبقه بندی گونه ها
و حفاظتی گونه ها
%B

40%

0%

%A

شکل  :3درجات کیفیت  6بخش(حوزه) اصلی در مطالعات حیاتوحش :خطچین ،مرز بین کیفیت مطلوب( )A- Cو غیرمطلوب ( )D- Eرا
نشان میدهد.
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درصد مطلوبیت ) (A-Cدر هر یک از طبقات بررسی
شده در سطح دوم

100
90 80
66 44 20 50

56

88 80

50
0

9-9 5-9 9-5 5-5 9-3 9-4 9-2 5-2 9-1
طبقات بررسی شده در سطح دوم
شکل  :3نموداری است که درصد رضایتبخش بودن ( )A-Cرا
برای هر یک از طبقات در شش حوزه در سطح  1نشان میدهد.
(شرح هر یک از طبقات در جدول  3مشخص شده است)

بحث
از سال  9230کشورهای توسعه یافته دریافتند که برای
ارتقاء کیفیت زندگی مردم نیاز دارند تا چهار اصل را در برنامههای
توسعه اقتصادی و اجتماعی خود در نظر بگیرند .این چهار اصل
شامل بهرهبرداری از منابعطبیعی طبق اصول پیشبینی شده در
طرحهای استفاده از اراضی ،بهرهبرداری مدارم از بومها،
بهرهبرداری طبق ظرفیت برد اراضی و منابع آبی ،عدم کاهش
کیفیت محیطزیست .در ایران برای رسیدن به این چهار اصل
تصمیم گرفته شد که در برنامههای توسعه فقط به نتایج اقتصادی،
اجتماعی و سیاسی اکتفا نکنند و اثرات این توسعه و بهرهبرداری
بر روی منابعطبیعی و محیطزیست را نیز مورد ارزیابی قرار دهند.
لذا برای ارزیابی تغییرات محیط زیستی ،در این پژوهش الگویی
تهیه گردید که شامل جمعآوری اطالعات فنی ،طبیعی ،اقتصادی،
سیاسی در محدوده طرح ،برآورد ارزیابی این اطالعات ،تهیه
گزارش توجیهی بود .در روش کلی تهیه این الگو به این موارد
توجه گردید :بیان هدفهای طرح ،تعیین محدوده مطالعاتی،
شناسایی اثرات ،ارزیابی اثرات ،مبادله اطالعات .همچنین مشخص
گردید که ارزیابی اثرات نتیجهبخش نیست مگر آنکه نتایج حاصل
از ارزیابی و اطالعات جمعآوری شده بهطور وضوح در اختیار
تصمیمگیران قرار گیرد (مخدوم .)9319 ،در مطالعهای توسط
منوری و نوازی ( ،)9322جایگاه ارزیابی اثرات محیطزیستی در
حفاظت از تنوع زیستی مورد بررسی قرار گرفت .در این مطالعه
با توجه به این که راهبردهای تدوین شده برای تنوع زیستی
مشخص شده است که چارچوب الگوی ارزیابی محیطزیستی در
ایران (مصوب سال  9333شورای عالی محیطزیست) فاقد نگرش
66

کافی به مفاد بیانیه کنوانسیون تنوع زیستی بوده و از کارکرد و
جایگاه ضعیفی برخوردار است .لذا تلفیق تنوع زیستی در ارزیابی
آثار محیط زیستی بیان شده و بررسیهای انجام شده نیز در غالب
یک رویکرد سیستمی آمده است و نتیجه گرفته شد که چارچوب
الگوی ارزیابی محیط زیستی در ایران با تاکید بیشتر بر حفظ
تنوع زیستی اهمیت دارد (منوری و نوازی .)9322 ،رحمتی
( ،)9329روند ارزیابی اثرات محیطزیستی در ایران را مورد
بررسی قرار داده است و با مشخص نمودن چالشها در بخشهای
مختلف فرایند ارزیابی محیط زیستی ،راهکارهایی را در هر بخش
بیان نموده است .نتایج حاصل از این مطالعه نشان میدهد که
خوشبختانه فرایند ارزیابی اثرات محیط زیستی در کشور از بعد
قوانین و مقررات از جایگاه نسبتاً خوبی برخوردار است ،لیکن در
بخشهای مختلف اجرایی از قبیل دستگاههای اجرایی ،مجریان
طرحها و پروژ هها ،مشاورین و کارشناسان ضعفها و چالشهایی
وجود دارد که جهت رفع این مسائل توانمندسازی نظام ارزیابی
محیط زیستی کشور بهصورت جامع و فراگیر در کلیه بخشهای
مختلف ضرورت دارد (رحمتی.)9329 ،
 Momtazو  )5093( Zobaidul Kabirکیفیت گزارشهای
ارزیابی با اقتباس از روش  Leeو  )9225( Colleyرا بررسی
کردند Lee .و  ،Colleyچهار طبقه را برای ارزیابی کیفیت هر
گزارش در نظر گرفتند .بدین منظور تعداد  30گزارش مربوط به
سالهای مختلف از  9223تا  5002در بخشهای مختلف توسعه
انتخاب شد .با توجه به اینکه بهطور متوسط در هر سال در
بنگالدش تعداد  50گزارش مربوط به پروژههای بزرگ وجود دارد.
لذا با انتخاب  30گزارش ،میتوان کیفیت کل گزارشهای ارزیابی
اثرات محیط زیستی در بنگالدش را مشخص کرد ( Momtazو
.)5093 ،Zobaidul Kabir
 Sandhamو  )5002( Pretoriusکیفیت گزارشهای ارزیابی
اثرات را در شمالغرب ایاالت آفریقای جنوبی مورد بررسی قرار
دادند 52 .گزارش بهعنوان نمونه انتخاب گردید .براساس روش
اقتباسی  Leeو  )9225( Colleyمعیارهای بررسی گزارشها در
چهار سطح در نظر گرفته شد .این چهار سطح شامل :توصیف
توسعه و شرایط پایه ،شناسایی و ارزیابی اثرات کلیدی ،طرح
مدیریت و پایش محیطزیست و گزینههای کاهش اثرات و ارائه
گزارش ارزیابی اثرات میباشد .هر سطح به طبقه و زیرطبقه
تقسیم شد .برای درجهبندی گزارشها در هر بخش از نمادهای
الفبایی استفاده شد .در مجموع 21 ،درصد از  52گزارش ارزیابی
اثرات بررسی شده در آفریقای جنوبی ،کیفیت رضایت بخش
داشتند.

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺟﺎﻧﻮري
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎي ﺟﺎﻧﻮري ﺣﯿﺎتوﺣﺶ در
ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎي ارزﯾﺎﺑﯽ اﺛﺮات ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺘﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان اراﺋﻪ ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ
از ﮔﻮﻧﻪﻫﺎ و ﺑﻪﺻﻮرت ﮐﻠﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺟﺎﯾﮕﺎه واﻗﻌﯽ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎي
ﺟﺎﻧﻮري ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎر ﻣﻔﻬﻮم ﮔﻮﻧﻪ و ﺗﺎﺛﯿﺮ اﻫﻤﯿﺖ آنﻫﺎ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ
ارزﯾﺎﺑﯽ اﺛﺮات اﯾﺮان ،ﺑﺮاي ﺑﺎر ﻧﺨﺴﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪ.
ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺘﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺰارشﻫﺎي
ارزﯾﺎﺑﯽ اﺛﺮات در ﺻﻮرت ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ دﻗﯿﻖ وﺿﻌﯿﺖ ﺣﯿﺎت وﺣﺶ
ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﺪوده ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ روﯾﮑﺮد ﮐﺎرآﻣﺪ
ﺑﺮ ﭘﺮوژهﻫﺎ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ارﮔﺎنﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار
اﺳﺖ .در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰيﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﻃﺮحﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﯽ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﺮدد ،اﻫﻤﯿﺖ و ارزشﻫﺎي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻣﺤﯿﻂ
زﯾﺴﺖ از دﯾﺪﮔﺎه ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮان ﻃﺮحﻫﺎ ،ﻣﺸﺎوران ،ﺗﻬﯿﻪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن،
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ داوران ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﻣﺘﻮﻟﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﻨﻬﺎن
ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ
روشﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ارزﯾﺎﺑﯽ اﺛﺮات از ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺰان اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ
ﺣﯿﺎتوﺣﺶ ﻣﻮﺟﻮد و ﻣﯿﺰان ﮐﺎراﯾﯽ آنﻫﺎ در ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮي
اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﯾﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽرﺳﺪ ﮐﻪ اﻣﺮوزه
ﮐﺴﯽ در داﺧﻞ ﯾﺎ ﺑﯿﺮون ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
اﻫﻤﯿﺖ و ﻟﺰوم ﺣﻔﻆ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد واﻗﻒ ﻧﺒﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ
ﺑﻘﺎي اﯾﻦ ذﺧﺎﺋﺮ زﯾﺴﺘﯽ ارزﺷﻤﻨﺪ را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺮاي
ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺣﯿﺎت وﺣﺶ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ ،ﺑﻪ
آﻣﺎري ﻧﻤﻮدن ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﻣﻌﻨﯽداري آﻣﺎري ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد و ﺑﺎ
ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮي روشﻫﺎي ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،از اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﯾﻪ در ﻧﺘﺎﯾﺞ
ارزﯾﺎﺑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد .ﻟﺬا ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ دﻗﯿﻖ ﺣﯿﺎتوﺣﺶ
در ﮔﺰارشﻫﺎي ارزﯾﺎﺑﯽ اﺛﺮات و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ اﯾﻦ
ﮔﺰارشﻫﺎ در ﺗﻤﺎم ﺑﺨﺶﻫﺎي ﯾﮏ ﮔﺰارش ارزﯾﺎﺑﯽ از ﯾﮏﺳﻮ و از
ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺑﺎزﻧﮕﺮي و ﺗﺎﯾﯿﺪ و رد ﻃﺮحﻫﺎي ﻣﺬﮐﻮر ﺗﻮﺳﻂ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن دﻓﺘﺮ ارزﯾﺎﺑﯽ ،ﺑﺘﻮان ﺑﻘﺎي آنﻫﺎ را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﻤﻮد.
ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺑﯿﺶﺗﺮ از  50درﺻﺪ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪﻫﺎي
ارزﯾﺎﺑﯽ اﺛﺮات در ﮐﺸﻮر ،در ﺑﺨﺶ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺣﯿﺎت وﺣﺶ در
اﯾﺮان ،از ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺴﯿﺎري از
ﻃﺮحﻫﺎ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﮐﺎرآﻣﺪ و ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺗﻨﻮعزﯾﺴﺘﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ
ﮔﺰارش ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ و در اﮐﺜﺮ ﻣﻮارد ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ذﮐﺮ اﻗﺪاﻣﺎت
اﺻﻼﺣﯽ و ﺑﺎ اﻏﻤﺎض ﺑﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽرﺳﻨﺪ .ﻟﺬا ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
ﻣﯽﮔﺮدد:
اﻟﻒ( ﻃﺮحﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ارزﯾﺎﺑﯽ اﺛﺮات از ﻧﻈﺮ ﺗﯿﭗﺑﻨﺪيﻫﺎي
ﻣﺨﺘﻠﻒ )ﻧﻘﻄﻪاي ،ﺧﻄﯽ ،ﭘﻠﯽﮔﻮﻧﯽ( و ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوژهﻫﺎي
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ﻣﺸﻤﻮل ارزﯾﺎﺑﯽ )ﭘﺮوژهﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ،راه و راهآﻫﻦ ،ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻔﺖ و
ﮔﺎز و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ،ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ،ﺳﺎزهﻫﺎي آﺑﯽ( از ﻧﻈﺮ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺷﻨﺎﺧﺖ وﺿﻌﯿﺖ ﺣﯿﺎتوﺣﺶ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﺪوده
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﻃﺮح ﺑﻪﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻗﺮار
ﮔﯿﺮﻧﺪ.
ب( روشﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ارزﯾﺎﺑﯽ اﺛﺮات از ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺰان اﻫﻤﯿﺖ
ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺣﯿﺎتوﺣﺶ ﻣﻮﺟﻮد و ﻣﯿﺰان ﮐﺎراﯾﯽ آنﻫﺎ در
ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮي اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﯾﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺑﻪﻧﻈﺮ
ﻧﻤﯽرﺳﺪ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﮐﺴﯽ در داﺧﻞ ﯾﺎ ﺑﯿﺮون ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ
ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ و ﻟﺰوم ﺣﻔﻆ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد
واﻗﻒ ﻧﺒﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻘﺎي اﯾﻦ ذﺧﺎﺋﺮ زﯾﺴﺘﯽ ارزﺷﻤﻨﺪ را
ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺮاي ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺣﯿﺎتوﺣﺶ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ ،ﺑﻪ آﻣﺎري ﻧﻤﻮدن ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﻣﻌﻨﯽداري آﻣﺎري
ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد و ﺑﺎ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮي روشﻫﺎي ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،از اﻃﻼﻋﺎت
ﭘﺎﯾﻪ در ﻧﺘﺎﯾﺞ ارزﯾﺎﺑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.
ج( اﯾﺠﺎد ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﺮاي ﺛﺒﺖ دادهﻫﺎي ﭘﺎﯾﻪاي در
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺣﯿﺎتوﺣﺶ در زﻣﺎنﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ )ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ وﺿﻌﯿﺖ و
ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ واﻗﻌﯽ ﻃﺮح(
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