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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

* پست الکترونیکی نویسنده مسئول:

Rasouli.f1155@yahoo.com
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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.
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شکل  :1کیفیت کلی مطالعات حیات وحش در گزارشهای ارزیابی اثرات
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شکل  :3درجات کیفیت  6بخش(حوزه) اصلی در مطالعات حیاتوحش :خطچین ،مرز بین کیفیت مطلوب( )A- Cو غیرمطلوب ( )D- Eرا
نشان میدهد.

15

بررسی نقاط قوت و ضعف مطالعات حیات وحش در....

رسولینسب و همکاران

درصد مطلوبیت ) (A-Cدر هر یک از طبقات بررسی
شده در سطح دوم
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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
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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.
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باتوجه به اینکه نقش گونههای جانوری حیاتوحش در
فرایندهای ارزیابی اثرات محیطزیستی تنها بهعنوان ارائه فهرستی
از گونهها و بهصورت کلی میباشد ،جایگاه واقعی گونههای
جانوری با معیار مفهوم گونه و تاثیر اهمیت آنها در فرایند ارزیابی
اثرات ایران ،برای بار نخست است که انجام گردید .ارزیابی
پیامدهای محیطزیستی از طریق تهیه گزارشهای ارزیابی اثرات
در صورت شناسایی دقیق وضعیت حیات وحش موجود در
محدوده منطقه مطالعاتی بهعنوان یک رویکرد کارآمد بر پروژهها،
برنامهها و عملکرد ارگانهای متفاوت تاثیرگذار است .در
برنامهریزیهایی که برای اجرای طرحهای عمرانی انجام
میگردد ،اهمیت و ارزشهای منابع طبیعی و محیطزیست از
دیدگاه تصمیمگیران طرحها ،مشاوران ،تهیهکنندگان ،کارشناسان
و همچنین داوران سازمانهای متولی ارزیابی پنهان بوده است.
با توجه به نتایج بهدست آمده در این پژوهش بایستی
روشهای مختلف ارزیابی اثرات از نظر میزان اهمیت به وضعیت
حیاتوحش موجود و میزان کارایی آنها در بهکارگیری اطالعات
پایه مورد بررسی قرار گیرند .بهنظر نمیرسد که امروزه کسی در
داخل یا بیرون سازمان حفاظت محیطزیست نسبت به اهمیت و
لزوم حفظ گونههای موجود واقف نباشد ولی بایستی بقای این
ذخائر زیستی ارزشمند را تضمین نماید و برای حفاظت از حیات
وحش باید عالوه بر شناسایی بیولوژیک ،به آماری نمودن نتایج و
معنیداری آماری توجه شود و با بهکارگیری روشهای ارزیابی
مناسب ،از اطالعات پایه در نتایج ارزیابی استفاده نمود .لذا با
بررسی وضعیت دقیق حیاتوحش در گزارشهای ارزیابی اثرات
و شناخت نقاط قوت و ضعف این گزارشها در تمام بخشهای
یک گزارش ارزیابی از یکسو و از طرف دیگر با بازنگری و تایید
و رد طرحهای مذکور توسط کارشناسان دفتر ارزیابی ،بتوان بقای
آنها را تضمین نمود .نتایج این بررسی نشان میدهد ،بیشتر از
 20درصد بیانیههای ارزیابی اثرات در کشور ،در بخش مطالعات
حیات وحش در ایران ،از مطلوبیت قابل قبولی برخوردار نیستند.
بسیاری 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 اصالحی و با اغماض به تایید میرسند .لذا پیشنهاد
میگردد:
الف) طرحهای مختلف ارزیابی اثرات از نظر تیپبندیهای
مختلف (نقطهای ،خطی ،پلیگونی) و عناوین مختلف پروژههای
مشمول ارزیابی (پروژههای خدماتی ،راه و راهآهن ،صنایع نفت و
گاز و پتروشیمی ،خطوط لوله نفت و گاز ،سازههای آبی)
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از نظر مطالعات شناخت وضعیت حیاتوحش موجود در محدوده
مطالعاتی طرح بهصورت جداگانه نیز مورد بررسی و مقایسه قرار
گیرند.
ب) روشهای مختلف ارزیابی اثرات از نظر میزان اهمیت به
وضعیت حیاتوحش موجود و میزان کارایی آنها در بهکارگیری
اطالعات پایه مورد بررسی قرار گیرند .بهنظر نمیرسد که امروزه
کسی در داخل یا بیرون سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به
اهمیت و لزوم حفظ گونههای موجود واقف نباشد ولی بایستی
بقای این ذخائر زیستی ارزشمند را تضمین نماید و برای حفاظت
از حیاتوحش باید عالوه بر شناسایی بیولوژیک ،به آماری نمودن
نتایج و معنیداری آماری توجه شود و با بهکارگیری روشهای
ارزیابی مناسب ،از اطالعات پایه در نتایج ارزیابی استفاده نمود.
ج) ایجاد بانک اطالعاتی برای ثبت دادههای پایهای در
مطالعات حیاتوحش در زمانهای مختلف (مقایسه وضعیت و
بررسی تاثیر واقعی طرح)
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