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 هفت

 پیشگفتار

های شها و روها، دستورالعملاین کتاب یکی از نتایج طرح مطالعه تطبیقی، مفاهیم، نظریات، مدل

فاظت زیست سازمان حطاست که به سفارش دفتر توسعه پایدار و اقتصاد محی اثرات پایداری ارزیابی

ها، نظریات، باشد که با هدف ارائه مروری کلی و جامع بر روی مفاهیم، مدلزیست میمحیط

های ارزیابی اثر پایداری برای توسعه و تدوین چارچوبی برای استقرار نظام و روش هادستورالعمل

شناسی، یک روش تطبیقی، هستی ارزیابی اثر پایداری در ایران انجام شد. در این رابطه با استفاده از

ها و تجربه اروپا در چهار فصل تدوین گردید. در فصل اول اطالعات شناسی، روشمفاهیم، روش

ها، ها، روشبه عنوان ترکیبی از دستورالعمل (SIA) ارزیابی اثرات پایداریای در مورد مفهوم زمینه

ها بر پایداری یک نظام و ها و پروژهها، برنامهوه سیاستابزارهایی برای قضاوت در مورد اثرات بالق

زیستی ارائه شده است. در فصل دوم توزیع این اثرات در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و محیط

در هشت مرحله تبیین گردید شامل:  SIAهای مورد استفاده در اجرای شناسی، دستورالعملروش

اندرکاران و تحلیل ی ارزیابی، اطمینان از مشارکت دستگری پیشنهادها، تعیین حد و مرزهاغربال

های بین این اثرات، پیشنهاد اقدامات تسکینی برای ستدوها، تضادها و دادافزاییاثرات، تعیین هم

گذاران. در فصل سوم ی اجرایی به سیاستشنهادهایپهای مثبت و ارائه نتایج و افزایش دستاورد

داری بر اساس دیدگاهی یکپارچه از توسعه پایدار و فراتر از اثرات ابزارهای ارزیابی اثرات پای

بندی در سه گروه کلی که حالت چتر مانند داشتند، بندی شدند. این دستهدسته زیستیمحیط

( ابزارهای مبتنی بر معیار و شاخص که در دو زیر بخش تلفیقی و غیرتلفیقی 1انجام شد. شامل: 

محور که بر جریان مواد و انرژی در تولید یک محصول با های تولید( ابزارها و روش2گیرند، رار میق

ها ( ابزارهای تلفیقی که با استفاده از ترکیبی از روش3استفاده از دیدگاه چرخه حیات تأکید دارند، و 

ی سنسور اروپا به عنوان ژهباشد. در فصل چهارم نیز پروها میها و اجرای پروژهدر پی تغییر سیاست

ه ارزیابی ای که بارزیابی اثر پایداری تشریح شده است. پروژه  نظامای موفق از کاربرد و استقرار تجربه

ی اروپا قبل از اجرا پرداخته است. زیست در اتحادیههای تغییر کاربری زمین و محیطاثرات سیاست

گستردگی ابعاد نیازمند همکاری و مساعدت گروهی شایان ذکر است که انجام این مطالعه به علت 

های مجدانه مجید از همکاری و تالش صان مختلفی است که در این راستااز کارشناسان و متخص

شهروز  ی،محمدشاهدکامین، آرش محمدزاده، محمد مددی زاده، مسعود سجادیان و علیرضا 

اکولوژیک دانشگاه شهید بهشتی  شاورزیدکتری ک آموختگاندانشالهی عسکری و خانم آناهیتا ولی

 . شودیمتشکر و قدردانی 

 هادی ویسی و صالح مفاخری

 



 

 



 

 

 

 

 

 

  فصل اول:

اثر و ارزیابی  سیر تکاملی مفهوم ارزیابی

 پایداری
  



 یدرآمدی بر ارزیابی اثر پایدار   2

 مقدمه  1-1
 یهبرای توستتتع ل رشتتتد جمعیت، تغییر کاربری زمینبیشتتتتر مناطق به دلی امروزه پایداری

شینی، فشرد ست. این مشکالت هبازی کشاورزی و حفاظت از تاالسهشهرن ا در معرض تهدید ا

سائلدر کنار  شکل داداهترکیبات پیچید نظیر مدیریت آب و تغییر اقلیم یم  اثر رزیابیاند. اهی را 

تی یستتزطو محی ، اجتماعیاقتصتتادی مستتائلن بلندمدت میان نمایی تعادل و توازبه باز یداریپا

ردازد. در این خصوص، پیای کاربری زمین در سراسر جهان مهیشمطمهم در توسعه و تدوین خ

ا و هتوجه به آثار احتمالی این ستتیاستتاندرکار توستتعه برای تمتخصتتصتتان و مؤستتستتات دستتت

چنین  یهاز توستتتع هاآنهدف  اند؛ای گوناگونی ابداع کردههکا و تکنیهشها، رومشتتتیخط

ای تأمین غذا، حفاظت از زیستتتگاه، برابری و عدالت و هصها و ابزارهایی توجه به شتتاختکنیک

ای هتا و ستتیاستتههر برنامصتتلح برای جوامع انستتانی، آموزش و رفاه اقتصتتادی جوامع بشتتری د

ا بود که پروژه حاضر طراحی شد. هشپیشنهادی توسعه است. برای انسجام بخشیدن به این تال

کاربردی برای  الگوهایا و تدوین ههبرنام یههدف این پروژه فراهم نمودن زمینه الزم برای توسع

در ایران با توجه به تجارب کشتتورهای مختلف استتت. نظر به  ستتازی ارزیابی اثر پایدارییکپارچه

ستترعت بستتیار زیادی در حال وقوع استتت و در ای تغییر کاربری زمین در ایران با ههه برنامکنای

 ود،شتتتیم اکتفاو آن هم پس از تصتتتویب  یستتتتیزطمورد این تغییرات تنها به ارزیابی اثر محی

ا و نظیر آن رخ داده هبا، تاالهها، خشک شدن دریاچهنی آبخواهباری نظیر تخلیهای تأسفپیامد

صالح روند موجود بی ست که به ا ست. از این رو، به رویکردی نوین نیاز ا نجامد، رویکردی که گام اا

شد با کشور از تجارب موجود یهیزان توسعرهگذاران و برنامازی سیاستسهواند آگاتینخست آن م

و کتاب حاضر که شامل تعریف و مراحل انجام یک ارزیابی اثر پایداری و تجارب کشورهای مختلف 

 و تکنیک موجود در این زمینه است گامی در این میسر است. 

 مفهوم ارزیابی 1-2
ی باشد، تالش "است چه چیزی غلط "ه کنیری در مورد ایگمه عمل تصمیکنبیش از ای ارزیابی

. هدف یک ارزیابی نیز فراتر از "واند بهبود یابدتیچه چیزی م "ه کناست برای مشخص کردن ای

ای اساسی، یک فرآیند ارزیابی هیاست. در بعد ویژگ تعیین موفق بودن یک راهبرد برای پایداری

آن، یکسان و یکنواخت باقی  اریذگتخوب، صرف نظر از موقعیت جغرافیایی یا شرایط سیاس



 3ی     پایدار ارزیابی و اثر ارزیابی مفهوم تکاملی سیر: اول فصل

هم به دانستن این نکته سیای ذههاند. در تمامی موارد اهداف ارزیابی، توانمند ساختن گرومیم

د واهنخیقصد دارند کجا بروند و نیز مشخص ساختن این نکته که م کجا هستند، هاآناست که 

شی من خطر، قدرت تغییر دادن آتمبه هدف از همه مه مشی برای دستیابیکجا باشند. ترسیم خط

ا از دیگر اهداف ارزیابی است. برای واقع هتا، منابع و اولویهشدر واکنش به تغییر در اطالعات، ارز

 (. Najam, 1997ایست فرآیندی بازتابی و مستمر باشد )بیشدن این امر، ارزیابی م

هد چرا دیا که توضیح مهب( تشخیص آسی1امل سه عنصر است: ش به طور معمول ارزیابی

( ارزشیابی که نتایج 3ند؛ کی( نظارت که پیشرفت آن را دنبال م2عمل ارزیابی مورد نیاز است: 

ای ارزیابی، دو گروه از موضوعات هشماید. از نظر رونیاد را ترسیم مدنمربوط به پیشرفت و برو

نند. کیکه با تئوری و ساختار برنامه ارتباط پیدا م اول موضوعاتیص هستند. ارزیابی قابل تشخی

 سؤالوند. شیبرنامه( به نتایج برنامه مربوط م تأثیرات)دستیابی به اهداف و اثر و  دوم موضوعاتی که

.  ارزیابی، گرددیبرماجرای برنامه چه اتفاقی روی داده، به این دسته از موضوعات  ه درکندر مورد ای

کار دارد. با این همه باید وگرفته و برنامه سرن رده و هم با اثرات در نظشهرفتگراثرات در نظ هم با

 هد برایدیناختی که در تعیین نتایج برنامه روی مششمتذکر شد که بسیاری از موضوعات رو

ا برنامه به ر بایست از رفتابیوند. در ارزیابی مریای برنامه نیز به کار مهنتحلیل عقالنیت و جایگزی

 هد، اجتنابدیتغییر م تأثیراتا را به ستانده و ههصورت یک جعبه سیاه که به طور خودکار نهاد

 بدرید )ذارگیا بر جای مههچرایی علت توفیق یا ناکامی برنامزیادی در فهم شود. این دیدگاه فاصله 

نتایج  پیامدهای برنامه، باید بتوان تعیین  یهی در زمیناه(.  برای بیان هر یافت1382،و همکاران

ر دوی برنامه است یا اجرای برنامه و یا ه یتئورکرد که آیا توفیق یا ناکامی به دلیل توفیق یا ناکامی 

یری، گمسودند جهت تصمی ایههچنین بیانی، اساساً به منظور دستیابی به توصی ارائه. برای هاآن

ای اجرایی برنامه ضرورت دارد. این درک و استنباط به ههکلی نهاد یهآگاهی درباره قوای محرک

 بنایی آن تحلیل کرده وشرایط عقالنی برنامه و تئوری زیرهد تا ستانده را در دیارزیابی امکان م

 دالیل توفیق یا ناکامی برنامه را تعیین نماید. 

ه ه بکناز چرخه طراحی و اجرا دیده شود یا ای یجزئخوب خواه به عنوان  یک ارزیابیبنابراین، 

 دیأکتذیر باشد. قابل پقگر و تطبینع، جامدیتأکایست قابل بیی مجزا، ماهعنوان یک فعالیت دور

 ؛هستنددر حال تغییر  دائماًا هتا و اولویهتا، ظرفیهشکه شرایط، اطالعات، ارز بودن به این معنا

داخل نمود و باالخره  که این تغییرات را بتواند در راهبردهای پایداریگر بودن به این معنا نعجام

http://www.noormags.com/view/fa/creator/15070
http://www.noormags.com/view/fa/creator/15070
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طبق این تغییرات سازگار و من که اعمال، رفتار و تصمیمات ما با یاگونهبهذیر باشد پقه تطبیکنای

ا، تعیین هتهم را به تفکر مجدد در مورد اولویسیای ذههای خوب، گروهیبنابراین ارزیاب شود؛

ازد. سیای جدید وادار مهیدر واکنش به آگاه هاآنشی عمل مطمجدد اهداف و ترسیم مجدد خ

این موضوع به امر مهم مشارکت در فرآیند ارزیابی مربوط است. اصوالً موفقیت هر ارزیابی به میزان 

 ی برنامه در انجام آن دخالت داشته باشند. اههمشارکتی بستگی دارد که گرو

 چیست؟ (SIA) 1اثر پایداری ارزیابی 1-2-1

SIA ست دارای دو کارکرد کلی سی ابزارنوعی  (1: ا سیا سیاز بُعد روش نرم نهادی و   که شنا

رش ب با سه ویژگی پایدار یهسه بعد توسع توجه به منظوربهای تلفیقی هتسیاس یهبرای توسع

ست. ملموس و طوالنی مدتنامقطعی،  ست  (2 ا ، احتمالی اجتماعیآثار ارزیابی برای فرآیندی ا

ا قبل از هتای دولهحا و طرهتا، ستتیاستتهیتژاا، استتترههمربوط به برنام محیطی و اقتصتتادی

 :است شامل اصول مهم زیر SIA .هاآنتنظیم 

  درSIA شود تلفیقبا هم  پایدار یهتوسع یههر سه جنب ،اهیبه این معناست که در ارزیاب پایداری .

نند )مثل ارزیابی اثرات تنظیمی یا محیطی و ...(. کیدر ارزیابی شتترکت نمآثار ر این روش ستتایر د

 طوالنی مدت و کوتاه آثار پایدار تلفیقی در ستتیاستتت، درنظرگرفتن هر دو نوع یهمنظور از توستتع

در طوالنی مدت مخرب  یدآیمد به نظر مآه در کوتاه مدت مفید و کارچنمدت استتتت. گاهی آ

 هاآنآثار های طوالنی مدت و مدت به جای اولویتهای کوتاهشتتدن اولویت خطر جانشتتین ت.استت

های مکانی و تضادآثار اکوسیستم(.  یهطور مثال خطرات مربوط به سالمتی یا تخلیه وجود دارد )ب

 اقتصادیت های محیطی و اجتماعیسازیی و محلی در تصمیماهبین اهداف جهانی، منطقاحتمالی 

 در نظر گرفت.  را  هاآند که بای ندموارددیگر از 

 ( اعدادتأکید بر کمیت)مثل  ناپذیر تحلیلمکانیکی و انعطافهای . این خطر وجود دارد که روش

های و روش و کیفی تحلیل« نرم»ای هشسود و پرداخت نقدی بدهی، بر رو تتتتتآنالیز هزینه

و محیطی  ، اجتماعییبازار ریغدر مالحظات به ویژه وع مشتتارکتی مستتلط شتتوند. این موضتت

های جنبه توجه کمتر به بُعد مالی برایگوناگونی از ابزار و اصتتول  SIAستتاز استتت. مشتتکل

 است.بهره گرفته  که معمول است، پایداری

                                                           
1 Sustainability Impact Assessment 
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 (مستقیم و غیرمستقیمآثار )ن موجب تضمین اندرکارامشارکت دست. ناندرکارامشارکت دست 

ین افزایش آگاهی از ا .شتتودهای مختلف میها و چارچوبذاری و تجارت از دیدگاهگهستترمای

سترد ست  یهمفاهیم گ شی ازو محدودیت ردگذامیر پیامدهای آن تأثیر بسیا صولی نا  های ا

شارهای نقدینگی را خنثی می سطوح برنامف ستراتژیک، معموالًهییزرهکند. در  از  برخی ای ا

ثار وجود داردینی بشپیمورد ا در هتعدم قطعی با دانش ؤر ستتتبو  آ االت ارزشتتتمندی که 

سی به تنهایی قاب شنا ش ،عالوه بر این .(OECD, 2008b)ست تأکید دارد ل نیحلکار ارکت م

ست شتر در اندرکاراد شفافیت بی ستفرآیند ن موجب  ضات سیا گذاری و مالحظات و مفرو

سی مربوط به آن و ایجاد پایداری سیا ضایت طرفین در راهکارهای  ستی این می و ر شود. بای

شارکت در طول فر شارکت دسرهدر برنام خ دهد.ر SIAیند آم ن، ترویج روشندرکارااتیزی م

سیار، چندایرشتههای چند ها، است. اگر بین جنسیت دشوار مهم و بعدی و از پایین به باال ب

ود از خ دباشد، بایبرقرار ی اها تعادل و موازنهها )جهانی، ملی، محلی( و دیدگاهسها، مقیانسل

بررستتی  ئتیهها را در تخصتتصا و هیهماهنگ یها همجنال را بپرستتیم که آیا تا ایؤاین ستت

 ن را افزایش دهیم؟اندرکاراتوانیم مشارکت دستو چطور می داریم

 هدف کلی  .ننفع بودشفافیت و ذیSIA پایداریگوناگون ت که ابعاد سا های تلفیقیستایجاد سیا ،

جانبی آن را یکی ستتتازد. این آثار و  دریگ ملموس را در نظرنامکانی و  و مالحظات طوالنی مدت

کستتانی که مشتتارکت  یههممثل ) ن در ستتطوح مختلفنفع بودموضتتوع موجب شتتفافیت و ذی

ستورالعمل ا وهشور دارند( شده و دالیل انتخاب راهکارهاهای د ستفاده   یههم SIAد. وشیم ،ا

 کند.ندرکاران تشویق میاتدسبین  را بازخورد و یادگیری وورد آیرا فراهم ماین اطالعات 

  کارگیری ه ب یهدرباریری گمتصمی .سیاستو تأثیر ابعاد تطابق بین سطحSIA صول  یهبر پای ا

ه میزان و وستتعت ارزیابی اثرات با ماهیت قانونی، کیبه طور ،نستتبیت استتتوار استتت تحلیل

ای سیاست پیشنهادی مطابقت دارد. این تطابق تنها به میزان و ههو مفهومی  و زمین سیاسی

سعت  ست؛ عملیاتی مربوط نبودهآثار  ای ازتحلیل مجموعهو ستبلکه  ا ه کدام یک کنبه ایه ب

آزموده و راهکارها بایستتتی آثار ای مختلفی از هه، گزیندارداهمیت بیشتتتری  SIAاز مراحل 

 ،یابیشتتتارزهمکاران اعمال گردد ) هاآنو قوانین مربوط به پایش و ارزیابی در مورد شتتتود 

2007.) 

 گنجاندنبرای  .اهتحدود مشخخ م مسخخ ولی SIA  هاآنی و عملیات مربوط به نهاد ترتیباتدر ،
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نید، کیاستتتفاده م SIAروش  1بررستتی ستتریع یههای آستتان یا نستتخحتی وقتی که از روش

چه کسی چه  یزی شوند؛ مثالًرهسری فرآیندهای مشخص به موقع برنام ست که یکا ضروری

ستفاده از چه منابعی، کاری انجام دهد شخص اضروری . برای چه اهدافی و با ا که  دشوست م

سئول کدام مرحل سی م ست   SIA یهچه ک صمیمآو طی فرا ها، چه روش ، ازسازییندهای ت

شاخص شد، کدام ابزارها و  ستفاده خواهد  ستیک از هایی ا ستی د صان بای ص اندرکاران و متخ

شته  شارکت دا شند م سط چه افرادی با صل چگونه و تو شی عمل کنند و نتایج حا و به چه رو

گذاری، مستلزم یندهای سیاستآفر یدر ط SIAبر این، بنا نهادن یک  افزون. شوند ارائهبایستی 

سیس انواع جدید أممکن است ت ،. به طور مثالاست نهادی یهمتعدد در یک مجموع یاهتوافق

های تکنیک یههای چند جانبه ضروری بوده و برای توسعاندرکاران یا مشاورههای دستشبکه

ساسی گیری اندازه یهویژآوری داده و ابزارهای جمع شته باشدوجود نیاز ا  اعضای تیم)مثل  دا

ست سی اجرایی  یهای مدیریت پروژه در زمینهمتحقیق، دفاتر طرح ملی و ...(. همچنین نیازمند 

 . است همراه با پایش "، آزمایش، عملاجراطرح، "های و نهادی، شامل چرخه

ست یهلوهدر  SIAبرای انجام  س نخ ستی به  سخ داد تا ماهیت و اهداف ؤبای االت زیادی پا

 آغازین مشخص شود. به طور مثال:

 ضوع ضوع )مو ستهماهیت و مقیاس این مو سی بیش ،شودچگونه باز می ،ا( چی از  چه ک

 ؟شودمتأثر میآن  همه از

 اندرکاران مربوط به آن چیست؟نظرات دست 

 یش روی آن چیست؟و مشکالت پ اهداف سیاسی 

 ند؟اکدام های سیاسی، اکولوژیکی و نهادی( این گزینه، اقتصادیتأثیرات احتمالی )اجتماعی 

  ند؟ااحتمالی ناخواسته )ثانویه( کدامآثار 

 ؟به وجود آیدای هدف ههچه تغییراتی در رفتار گرورود احتمال می 

 

                                                           
1. quick scan 
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 ای مفهومی ارزیابی پایداریههیشر 1-2-2

ایدار پ یهپایداری است. توسع ، اساس ارزیابیپایدار یهیا توسع واضح است که مفهوم پایداری

ی که اهارد: توسعدیگردید و بیان م ارائه 1987در سال  برونتلند ئتیهبرای اولین بار توسط 

ای بعدی به رفع نیازهایشان برآورده هلنیازهای نسل حاضر را بدون محدود نمودن توانایی نس

 سازد. 

نموده است، همین امر موجب  ارائه ، تعاریف مختلفی از پایداریت برونتلندئیایی که هجناز آ

 "عیسه ضل"اسیر متعددی از مفهوم آن گردیده است. بسیاری از این مفاهیم بر مبنای مفهوم تف

تی و یسزطمحی مسائلدو ستونی از  بروتنلند مدل هیئتهستند. با این حال  "ستونِسه  "و یا 

امل ی را به عواهتوسع مسائل  1TBLیا همان  ستونِکه مدل سه  ی را معرفی کردند،اهتوسع

رای دستیابی به مواد نه تنها معیاری ب "ند که کیماید و تأکید منیاجتماعی و اقتصادی تفکیک م

واند تیم TBL. در این زمینه، مدل "ندکیبلکه از آن نیز حمایت نم ؛سنجش رفاه انسانی نیست

تصاد قیست، اجتماع و ازطبه عنوان تفسیر پایداری تلقی شود که در آن اهمیت یکسانی به محی

 یری داده شده است. گمدر تصمی هاآنمربوط به  مسائلو 

که در حال حاضر در منابع علمی بیان شده است، افرادی در امر  پایداری تئوری ارزیابی

تا حد  (SEA) 3یستی استراتژیکزطحیو اخیراً ارزیابی م EIA)( 2یستیزطارزیابی اثرات محی

د.  حقیقت ناهتحلیل سیاسی قرار گرفت هایتکنیک تأثیرچرا که تحت  زیادی با آن سروکار دارند؛

گسترش یافته است، به نحوی  EIAو  SEA کنشگراناین است که تفکر ارزیابی پایداری توسط 

 نند. کییستی قلمداد مزطیکه ارزیابی پایداری را اغلب به عنوان نسل بعدی ارزیابی مح

ذارند، این است که  فرآیندهای گیو همگان بر آن صحه م دیآیبرمه از منابع علمی چنآ

ند که سهم ارزشمندی در روند به اهوانند و توانستتیم EIAو  SEAیستی مانند زطمحی ارزیابی

ای ارزیابی اثرات هدند که فرآینکیختصاص دهند.  گیبسون بیان مبه خود ا سمت پایداری

 یرند.گیهستند که معیارهای پایداری بنیان را به کار م عواملیرین تم... از جمله مه یستیزطمحی

وده، ب ، کاملداشتههستند و چشم به آینده  رانهیشگیپیستی زطرآیندهای ارزیابی اثرات محیف

                                                           
1 Triple bottom line 
2 Environmental Impact Assessment 
3 Strategic Environmental Assessment 
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نند که اغلب نادیده انگاشته کیایی توجه مههذیر هستند و به طور کلی به جنبپفاغلب انعطا

یستی تنها ابزار نشان دادن زطای محیهیارزیاب "ماید که نیشده است. با این حال، او عنوان م

 ای پایداری نیستند. هصاصول، اهداف و شاخ

 تییسزطاثرات محی فرآیندهای ارزیابیطه با ارتباط در راب دیدگاه را( دو نوع 2002) 1نمارسد

مورد بررسی قرار داده است. در برخی مواد عقیده بر این است که همکاری بین ارزیابی  و پایداری

یستی در زطبه خاطر تلفیق مالحظات محی دقیقاً  پایدار یهیستی و توسعزطاثرات محی

 مسائلمبنایی برای بیان  EIAو  SEAیری است، در حالی که برخی دیگر عقیده دارند که گمتصمی

 وند. شییستی تلقی مزطمحی

ر دو گن، اغلب بیایستی در پایداریزطمحی این دو دیدگاه در رابطه با مشارکت بالقوه ارزیابی

 به صورت دقیق و کاربردیپایداری تعریف نوع طرح اولیه از پایداری است.  الزم به ذکر است که 

می داری مفهوعقیده بر این است که این دشواری مفهوم، برخاسته از این است که پای است، دشوار

خاص خود به کار  یهدر زمیناست و این مفاهیم تا زمانی که  "آزادی"یا  امید "، "عشق "شبیه 

 باقی خواهند ماند.  "فازی"گرفته نشوند به حالت 

ازی سننیستیم، اما به دنبال روش ا ما به دنبال تحلیل دقیق مفاهیم جایگزین پایداریجندر ای

 یشه دوانده است.ر "پایداری ارزیابی"ای جایگزینی هستیم که در رویکردهای متعدد هشنگر

ر این نگرش است که گننقش دارد بیا به تنهایی در پایداری EIAبرای مثال، این عقیده که 

یق تلف "ه کنو ای "پایداری مطرح است مسائلمرکزی  یهبه عنوان هست یستیزطاثرات محی "

 یهیاز ضروری برای حرکت به سمت توسعنشای راهبردی پیهییرگمیست در تصمیزطمحی

ر گندر تضاد است که بیا "سبز عمیق"پایداری اکولوژیک  ی با مدلاه. چنین عقید"است پایدار

صاد را در ی میانی و اقتهمرکز است که اکولوژی را در الیه بیرونی، جامعه را در الیای همههدایر

درونی قرار داده است. این نگرش از پایداری، تأکید دارد که منبع و مخزن کارکردها به  یهالی

ه پایداری به معنی پیدا نمودن راهی برای زندگی با کنوند و ایشیوسیله منابع طبیعی محدود م

 ای طبیعی است. همای نظاهتمحدودی

 اریواند در پایدتییستی مزطمحی اید که ارزیابیمنیاز طرف دیگر، این عقیده اغلب عنوان م

نقش داشته باشد به نحوی که در گستره خود مالحظات اجتماعی و اقتصادی مربوط به 

                                                           
1 Marsden 
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اقتصاد، اجتماع  یهاست که در بردارند TBL ر مدلگنیست را نیز لحاظ نماید. این امر بیازطمحی

لفیقی توسط این مدل ت یستیزطیست است. این شکل از توسعه نتایج ارزیابی اثرات محیزطحیو م

 شده است.  ارائه

قی تلفی ردازیم که مدلپیم پایداری ای رویکردهای ارزیابیهحدر ادامه به بررسی طبیعت طر

TBL یستی را در سطح پروژه لحاظ زطای ارزیابی محیهدند، به نحوی که فرآیناهمجسم نمود را

 ند. اهیستی راهبردی را شکل دادزطند و تفکر ارزیابی محیاهنمود

  پایداری ای علمی و تاری ی ارزیابیههریش  1-2-3

ر اث فرآیندهای ارزیابی "خانواده "به طور کلی به عنوان ابزاری در  پایدار یهدر منابع، توسع

به کار برده شده  SEAا و ههبه کار برده شده در پروژ EIAود که نزدیکی زیادی با شیشناخته م

 ا دارد. هها و برنامهحا، طرهتدر سیاس

ماییم و به بررسی منابع علمی موجود در این زمینه نیپایدار را لحاظ م زمانی که مفهوم ارزیابی

ای رایج این ابزارهای هلای مفهومی و کاوش شکههسد که بررسی ریشری، به نظر ممیپردازیم

 ،شودا به کار برده ههویس پروژنشبرای پی ای دارد، و اگر به عنوان ابزاریاهمیت ویژهارزیابی 

مربوط به  مسائلرین تممه الزم به ذکر است که .شودمیبه خوبی شناخته  آنی اهتمحدودی

موفقیت اندکی در ارزیابی به کار برده شده  EIAاین است که  یریگمیتصممراحل پایانی فرآیند 

در سطوح   SEAی از ابزارهای  اها داشته است.  در نتیجه، در طی دهه گذشته مجموعهنجایگزی

ا به کار گرفته شده است. در میان همیستی تصمیزطبرای نشان دادن کاربردهای محیالیی با

 عمومی -همکاری های خصوصی  یستیزطبه عنوان ارزیابی محی SEAکه برای  متعددیتعاریف 

وان تی. در نتیجه ماز اهمیت خاصی برخوردار استوجود دارد، بحث بر سر چگونگی اجرای آن 

ای مختلف نقش و هدف آن سرچشمه ههوجود دارد از اید SEAریفی که از گفت که چندین تع

کارهایی که در این زمینه انجام شده است، اعتقاد بر این است که میان  بنابراین، با توجهیرد. گیم

 . 2راگفهد SEAو  1بنیان EIAشویم:  قائلا تمایز هتدو شکل از این رهیاف

                                                           
1  EIA-driven  

2  objectives-led 
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روژه است. در سطح پ PPPبه کار برده شده برای  EIAورتاً فرآیند بنیان ضر-EIAی SEAیک 

ا یک سیاست، طرح و ی یستیزطاثرات محی و واقعی است که به ارزیابیهمچنین، فرآیندی فعال 

ت بی کامل اثراردازد و به خوبی شرایط پایه را پایش و به ارزیاپییری مگمبرنامه برای تصمی

یا  آن طرح و یستیزطیمحپرداخته و شرایط را برای اصالحات بالقوه به منظور بهبود پیامدهای 

در سطح پروژه، گستره محدودی برای لحاظ نمودن  EIAازد.  همانند سیبرنامه را فراهم م

 وجود دارد.  SEA ا در مدلهنجایگزی

را در گفرا به عنوان هد هاآنوان تیوجود دارد که م SEAی در منابع علمی طیفی از فرآیندها

ایی است که اثرات بالقوه یک هSEAرا به منظور اشاره به گفا اصطالح هدجننظر گرفت. در ای

ه کنهد تا ایدیقرار م یستی مورد ارزیابیزطی از اهداف محیاهویس را در مقابل مجموعنشپی

 حاضر یک سیاست بپردازد.   تنها به شرایط

SEA شرایط موجود بپردازد، فرآیندی فعال  ه فرآیندی باشد که به ارزیابیکنای آجهرا بگفهد

ا به آن نگریسته هPPPننده است و همچنین به عنوان بخشی از فرآیند تدوین کیینبشو پی

ای جایگزین ههین نوع رهیافت تحلیل جامعی از گزینبنیان، ا -EIA  یSEAود. برخالف شیم

این  یهیستی الزمزطهد. واضح است که تعریف دقیق مجموعه اهداف محیدیدر اختیار قرار م

این اهداف  ر هدف یک سیاست، طرح و یا برنامه است.گناست. اهداف و یا مقاصد بیا SEAنوع 

ر گاری داشته باشند. دیری وجود دارند، سازگمایست با اهدافی که در سطوح پایینی تصمیبیم

جرا ا ذاریگتیستی در سطوح باالیی سلسله مراتب سیاسزطای محیهیآل، ارزیابشرایط ایده

 یری در سطوح پایینی تعیین کند. گمواند اهداف مناسبی برای فرآیند تصمیتیود که مشیم

واند تیم یستی به منظور لحاظ نمودن سه مؤلفه اصلی پایداریزطمحی توسعه فرآیندهای ارزیابی

ا به جننظور دستیابی به این مهم، در ایمهدر قالب این سه نوع فرآیند ارزیابی تجلی یابد. ب

تلفیقی  یاهیارزیاب"ردازیم که یا پیندی و بحث در رابطه با رویکردهایی ارزیابی پایداری مبهدست

EIA - رای گفای تلفیقی هدهیارزیاب"و  "بنیانSEA" ای تلفیقی هیهستند. هرچند که ارزیاب

ا به هسوینشپی یهواند در سطح پروژتیرایی است که مگفارزیابی تلفیقی هد SEAرای گفهد

  کار گرفته شود.
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مختلفی وجود دارد، شرایط مشابهی هم برای واژه تعاریف  ور که در مورد پایداریطنهما

اثرات مربوط  تعریف از اصطالح تلفیق را در  ارزیابی 14 1اسکارس و شیتوجود دارد.  "تلفیقی"

ابزارهای  تلفیق"و  "یزی و مدیریت تلفیقی عمودیرهبرنام"، "مربوط به دولت مسائلتلفیق "به 

قی یستی مثالی از تلفیزطای اجتماعی، اقتصادی و محیهه. تلفیق جنبکرده است ارائه  "ارزیابی

تلفیق "( آن را 2002) 2یل وند اهنامید "تلفیق ابزارهای ارزیابی"است که اسکارس و شیت آن را  

  نامیده است. "افقی

بیشتری  ارکردایست کبیم ر این است که تلفیق ارزیابیگناصطالح تلفیق در این زمینه بیا

و  راگنبرگیستی داشته باشد. زطای اجتماعی، اقتصادی و محیهیی از ارزیاباهنسبت به مجموع

با آن کلی که ما  اندآمدهی که به صورت مجموعه گرد هم اهاصول جداگان "بیان کردند 3پارتیدارو

ود تلفیق در حقیقت به معنی به وج "هکنو ای "ناسیم تفاوت دارندشیم به عنوان ارزیابی پایداری

که در آن هریک از اجزای   آوردیمآمدن هویت جدیدی است که روابط جدیدی را به وجود 

متشکل، خصوصیات خاص و پویایی خاص خود را دارند ولی در زمان تلفیق به شیوه دیگری رفتار 

 . "نندکیم

ای مختلف ههایست جنببیتنها مبنیان نه -EIAرا و گفای تلفیقی هدهیبر همین اساس، ارزیاب

روابط  ایستبیبلکه م ؛ای خود لحاظ نمایندهسوینشیستی را در پیزطاجتماعی، اقتصادی و محی

 EIAتلفیقی  ای اصلی را نیز مورد بررسی قرار دهند. در رابطه با ارزیابیهشدرونی میان این بخ

در حالی که در ارزیابی  است؛ وه میان سه ضلع مثلث پایداریین روابط بالقبنیان، هدف تعی -

 ما نیازمند تشخیص روابط درونی اهداف سه ضلع پایداری هستیم.   راگفتلفیقی هد

ابی، یهبه ریشردازیم. و پیم پایداری در ادامه ما به بررسی بیشتر تعریف این دو رویکرد ارزیابی

 . دهیمرا مورد بررسی قرار می هاآناهداف، مشارکت در پایداری و محدودیت 

                                                           
1 Scrase I, Sheate   
2 Lee 

3 Eggenberger, Partida´rio  
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  پایداری رویکردهای موجود برای ارزیابی 1-2-4

 بنیان  - EIAتلفیقی  ارزیابی 1-2-4-1

در سطح  EIAدر رابطه با  یالمللنیبساله  30بنیان در اصل به تجربه  - EIAتلفیقی  ابیارزی

 . گرددیبرمپروژه و سنتی 

ود، و بعد از شیری تعریف مگشسنتی، این رویکرد نیز بر اساس واکن EIAبه مانند 

ت ود. این رویکرد به عالوه به تشخیص اثراشیرفته مویسی که تصویب شده است به کار گنشپی

 رایج( و به مقایسه این اثرات یستیزطویس )عالوه بر اثرات محینشاقتصادی و اجتماعی یک پی

 ردازد. پیبا شرایط پایه م

است که سه ضلع  TBL ر مدلگنبیا EIAلفیقی ت ، ارزیابیدر رابطه با مشارکت در پایداری

هد. این رویکرد برای ارزیابی پایداری، ما را از دییست، اجتماع و اقتصاد را پوشش مزطمحی

ر به اثبات نرسیده است. به عبارت دیگ هاآنازد که به طور کلی منفی بودن سیراتی مطمئن میاثت

ا دارای هشود که در برخی بخریایی به کار مهسوینشی پذیرش پیبه عنوان معیاری برا

وان به عنوان مسیری برای رسیدن به هدف در نظر گرفت تیناپایداری هستند. این رویکرد را م

 ماید. نیویس را از نظر پایداری برای ما تعیین منشکه موقعیت دقیق یک پی

ر کمک زیادی نماید. د پایداری در ارزیابی واندتیینی کننده این طرز تفکر مبشفواید پی

واند به بررسی دقیق کاربردهای اجتماعی و اقتصادی یک تیحالت تئوری این طرز تفکر م

وان به صورت موازی مورد بررسی قرار تیا را نمههسنتی این جنب EIAویس منجر شود. در نشپی

ای ذاتی برای هتای کاربردی سنتی دارای محدودیهنرف دیگر، منابع علمی و آزموداد. از ط

 بررسی مفهوم ارزیابی پایداری هستند. 

یص چرا که تشخ ایست لحاظ گردد؛بیدر اصل، در حالت تلفیقی روابط میان سه ضلع اثرات م

ه اثرات به صورت ساده و ب اثرات مرکب، چه منفی و چه مثبت، مزیت بیشتری نسبت به ارزیابی

فزایی دارند و امدر حالت مرکب این اثرات حالت ه ی از اثرات ساده است. زیرااهصورت مجموع

 هد. دینشان نم مسئلهبه صورت جداگانه تصویر درستی از  هاآن تکتکبررسی 

رآمدی صورت نپذیرد، این تلفیق اثرات مورد نظر به صورت کا اگر تلفیق فرآیندهای ارزیابی

ابد و هر کدام تنها اطالعاتی در مورد اثرات بالقوه ییانه جدا از هم تنزل مگهبه ارزیابی اثرات س

ا ههیستی، اجتماعی و اقتصادی در اختیار قرار خواهند دارد. این سه مجموعه از دادزطمحی
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ویس نشیندی رسید که یک پبعه این جمی تلفیق شوند تا بتوان باهایست با یکدیگر به شیوبیم

 قابل قبول است یا نه.  از نظر مفهوم پایداری

وجود  TBL ای میان سه ضلع مدلهنر محدودیت ذاتی است که در بده و بستاگناین امر بیا

قی اثرات تلفی ارزیابیوان از طریق تیا را مهندارد. گیبسون اعتقاد دارد که برخی از بده و بستا

EIA - ای میان این سه ضلع راه به نحوی تشخیص داد. هنبستا -بنیان برآورد نمود و بده 

یست را طبیعی زطای میان اقتصاد و محیهنمربوط به بده و بستا مسائلبرخی از  1فولر

هم سازد که اهمیت یکسانی ایست شرایطی را فرابیم پایداری اند و اعتقاد دارد که ارزیابیدیم

 یستی داده شود. زطاقتصادی، اجتماعی و محی مسائلبه 

 تلفیقی هدفگرا ارزیابی 1-2-4-2

 وان به دید خاصی در رابطه با پایداریتیر این مهم است که مگنبیا راگفتلفیقی هد ارزیابی

یستی و اقتصادی رسید. زطای اجتماعی، محیههده برای تلفیق جنبشفرسید و به اهداف تعری

گنجاندن بنیان این نوع از ارزیابی به دنبال حصول اطمینان از  -  EIAبرخالف ارزیابی تلفیقی 

 بول در مقایسه با شرایط پایه است.  قلی قاباهویس به شیونشاثرات سه گانه یک پی

ایی که در این هکابزارها و تکنیرا است. گفهد SEAدر اصل همان  راگفتلفیقی هد ارزیابی

 اصل از تحلیل سیاسی گرفته شده است.  یرد درگینوع ارزیابی مورد استفاده قرار م

ی از اهداف مورد اهبه عنوان یک هدف یا مجموع ر مفهوم پایداریگنرا بیاگفرویکرد هد

روند رسیدن "انتظار جامعه است. در اصل، این روش به معنی رویکردی فعال است و خصوصیت

 ایداری مشخص نیست. ند  که وضعیت پکیرا در شرایطی دنبال م "به هدف

ه را بین س "برد-برد-برد"به طور کلی در مورد این رهیافت اعتقاد بر این است که نتیجه 

 به ارمغان خواهد آورد.  ضلع پایداری

                                                           
1 Fuller 
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 برای ارزیابی پایداری گراتلفیقی هدف رویکرد ارزیابی 1-0شکل 

ای خاص خود هشا و چالهتدارای محدودی پایداری را برای ارزیابیگفبا این حال، رویکرد هد

یگر ایست با یکدبیای مربوط به این رهیافت، این است که اهداف مهشرین چالتماست. یکی از مه

 و هماهنگ باشند.  زهمسا

 یداریر پاگنانه بیاگهاند این است که چگونه اهداف سمیرین سؤالی که باقی متمدر نهایت مه

بریتانیا انجام شده است،  DETRکه توسط جورج بر روی فرآیند  یلیوتحلهیتجزخواهند بود. در 

یری اشاره شده است، ولی گمآیند تصمییست، اقتصاد و اجتماع در فرزطبه نقش مهم اهداف محی

از قبیل مشاغل، رشد اقتصادی، مسکن،  یمسائلجورج معتقد است که چنین اهدافی که معموالً به 

ند ایست فرآیبیردازد ضرورتاً پایدار نیستند و بر همین اساس مپیو خدمات و غیره م ونقلحمل

 پایداری سوق داد.  یزی را به سمت فرآیندی فراتر از ارزیابیرهبرنام

  پایداری به سمت طرح اولیه ارزیابی 1-5
 ای اصلی رویکردهای کنونی برای ارزیابیهتپیش از این به بررسی فواید احتمالی و محدودی

 - EIAه شد که رویکردهای ارزیابی تلفیقی پرداخته شد. در طی این بررسی نشان داد پایداری

قابل قبول هستند؟ در این  TBLهد که بپرسند: اثرات دیداران این اجازه را ممتبنیان به سیاس

نیم کیاست. ما نیز این سؤال را مطرح م TBLازی اثرات منفی سهرویکردها تمرکز بر روی کمین

 خواهد داشت؟  TBLمشارکت مثبتی برای رسیدن به اهداف  راگفکه ارزیابی تلفیقی هد

روند رسیدن "وان  با استفاده از رویکردهای تیرا م پایداری ای اولیه ارزیابیهحهر دو این طر

وان به این تیدارند، اما م ا جایگاه خود راهیتوضیح داد. در حالی که این نوع ارزیاب "به هدف

ند. در امر پایداری داشته باش یتوجهقابلوانند به اندازه کافی مشارکت تینم هاآننتیجه رسید که 

و  "فاصله تا هدف"یری گهنند در مورد این رویکردها اندازکیمحققان در این باره پیشنهاد م
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ذارد و گی( پا را فراتر م2001) 1ایست اجرا شوند. جورجبیم "روند رسیدن به هدف"همچنین 

رار پایداری مورد ارزیابی ق ویس نباید بر مبنای میزان مشارکتش درنشند که یک پیکیبیان م

 ایست آن را از نظر پایدار بودن و یا نبودن مورد ارزیابی قرار داد. بیبلکه م گیرد؛

هستند که یک  ریبه طور کلی، هردو این رویکردها به دنبال تعریف وضعیتی از پایدا

 ایست آن را برآورده سازد. بیویس منشپی

 برای پایداری ارزیابی 1-5-1

 ایداریپ بر اساس بحثی که پیش از این صورت پذیرفت، اعتقاد بر این است که اصطالح ارزیابی

فرآیندهایی اختصاص داده شود که نیازهای حداقلی پایداری را فراهم سازند. با این  ایست بهبیم

ارزیابی برای "ا از اصطالح جنحال، به منظور اجتناب از سردرگمی میان اصطالحات، در ای

 شویم.  قائلتمایز  رودیمتا میان دیگر اشکالی که برای ارزیابی به کار  میینمایماستفاده  "پایداری

د. یرنگیمورد مقایسه قرار م پایداری ( به صورت خالصه سه طرح اولیه ارزیابی1-1جدول )در 

ر این است که پایداری یک وضعیت وابسته به جامعه است، و یا در گنبیا "ارزیابی برای پایداری"

را از  هاآنخاصی دارند که  که خصوصیات و شرایط ای اجتماعی استهتواقع وابسته به وضعی

 هند. دینظر پایداری مورد بررسی قرار م

تواند برای طیف وسیعی از شرایط مختلف به کار گرفته شود. در این می برای پایداری ارزیابی

اران، به منظور گذگیران، و یا شاید قانونهای تصمیمبندیتوان این مفهوم را در جمعزمینه می

توان این مفهوم را در که یک طرح پایدار است یا نه مورد استفاده قرار داد. از طرف دیگر میاین

های مختلف در جهت برآورده ساختن گیری به منظور بررسی پایداری گزینهطی فرآیند تصمیم

داری و دیگر مجموعه معیارهای پایداری به کار گرفت. نقطه اختالف میان ارزیابی برای پای

بلکه  ؛شودکه چه کسی و یا چه زمانی آن را انجام دهد خالصه نمیفرآیندهای پایداری در این

 کند یک طرح پایدار است یا نه. که تعیین می ف متوجه خود فرآیند ارزیابی استاین اختال

های موجود به کار گرفته شود، رای فعالیتتواند به صورت مؤثری بمی برای پایداری ارزیابی

 رود.ترین کاربردهای آن در حال حاضر به شمار میکه همین امر یکی از مهم

                                                           
1 George 
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های تازه تدوین شده به کار اثرات تنها برای طرح های ارزیابیرویکرد کنونی دستورالعمل

زیست دارند. به عنوان مثال ر روی محیطداری بهای نسبتاً کمی اثرات معنیرود و اغلب طرحمی

طرح در سال اجرا  40الی  30تنها بر روی  زیستیدر استرالیای غربی، ارزیابی اثرات محیط

، ها، مانند مدیریت منابع طبیعی )ماهیگیری، کشاورزیهای مداوم زمینشود. کاربریمی

های شخصی( موضوع این یا زندگی شهری )به عنوان مثال استفاده از ماشین جنگلداری و غیره و

های برای کاربری زمانهمبه صورت  توانیمرا  فرآیندهای ارزیابی هستند. ارزیابی برای پایداری

 های انسان به کار برد. زمین  و دیگر فعالیت

 پایداری ازی از ارزیابیسمسه سه نوع مفهومقای 1-1ل جدو

 برای پایداری ارزیابی گراهدفتلفیقی  ارزیابی بنیان EIAتلفیقی  ارزیابی 

 یزیستمحیطاثرات  ارزیابی اهشهیر

 یهاپروژهپروژه بنیان و در مورد 

 انجام شده است.

 کننده است،  ارزیابی ینیبشیپ

 راگهدفی استراتژیک زیستمحیط

 است.

به صورت تئوری تازه تعریف 

شده است، ولی در عمل رویکرد 

 ست.نی ایتازه

به منظور تعیین اثرات  مقاصد

اجتماعی، اقتصادی و 

ی یک طرح بعد از زیستمحیط

اینکه طرح طراحی شده و سپس 

مقایسه این اثرات با شرایط پایه 

 .برای تعیین مقبولیت پایداری

به منظور تعیین گستره اینکه 

یک طرح چقدر در اهداف تعیین 

شده اجتماعی، اقتصادی و 

ی مشارکت دارد و زیستیطمح

تعیین بهترین گزینه ممکن در 

 دستیابی به اهداف.

به منظور تعیین اینکه یک 

 پایدار است یا نه. واقعاًطرح 

مشارکت در 

 پایداری

 در بیانگر سه ضلع پایداری

است. و مقصود آن  TBLرویکرد 

اطمینان از اثراتی منفی در این 

 ضلع پایداری است. سه

به عنوان  بیانگر دید پایداری

از اهداف اجتماعی  ایمجموعه

 است و مقیاسی برای ارزیابی

میزان دستیابی به اهداف است. به 

دنبال بهبود است، و جلوگیری از 

شدن شرایط و بیشینه  تروخیم

 است. TBLپیامدهای مثبت 

تعریف به  به جامعه اجازه

که  دهدمیجامعه این امکان را 

 است آنچه که به معنی پایداری

را تعریف و سپس به مقایسه 

مقدماتی این تعریف اقدام 

 .کندمی

طرز برخورد با 

 اثرات

پیامدهای منفی  یسازنهیکم
TBL 

پیامدهای مثبت  یسازنهیشیب
TBL 

 یهابستانکار خود را از بده 

 ، ولیکندمیات شروع نمیان اثر

چیزی  این ایده که پایداری

از اثرات  ایمجموعهبیشتر از 

 است.

موارد مربوط 

و  "هدف"به 

 هاتیمحدود

روند رسیدن به هدف. اغلب 

ضعیف و بده  به دنبال پایداری

 هایجنبهمیان  یهابستان

 مختلف است.

 روند رسیدن به هدف.

بیانگر اهداف  واقعاً TBLآیا 

 است؟ پایداری

فاصله تا هدف را نشان 

.و به دنبال مفهوم دهدمی

واضحی از چیزی است که از آن 

 شودمینام برده  به نام پایداری

و همچنین به دنبال تعریف 

 معیار است.
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و تلقی آن به عنوان ابزاری برای تغییر، ارزیابی برای  به منظور کارا بودن فرآیند ارزیابی

 ایست به شیوه زیر اجرا شود:بیم پایداری

 .در بطن چارچوبی ساختار یافته باشد 

 نماید. ارائهیری گمایی در تمامی سطوح تصمیهینوآور 

 ا پوشش دهد. هشا را در تمام بخهتتمام فعالی 

 ته باشد.پارادایمی قانونی داش 

 .برای هر تصمیم با اثرات بالقوه بر الگوی تولید و مصرف و حکومتی به کار گرفته شود 

 ای جامعه را پوشش دهد. هشتمامی بخ 

این است که ضرورتاً نیازمند  پایداری رین کاربردهای این مفهوم از ارزیابیتییکی از اصل

ر ایست به معنی دقیق کلمه دبیفهوم پایداری است. عالوه بر این، این انگاره می دقیق از ماهانگار

ایست در فرآیند ارزیابی به صورت مؤثری بیمعیار پایداری گنجانده شود. معیار پایداری م

 داری جدا نماید. ایپیامدهای پایداری را از ناپ

 "برای پایداری ارزیابی"تعیین معیاری برای  1-6
ا وجود دارد. یک معیار ب برای پایداری از نظر ما دو نوع رویکرد اصلی برای توسعه معیار ارزیابی

ی از اهداف اجتماعی، اقتصادی و اهوان به صورت همزمان به مجموعتیه مکنفرض ای

ز پایین به باال است که در آن اهداف با توجه به ود. این رویکرد اشییستی رسید تعریف مزطمحی

 ردند. گیشرایط پایه تعریف م

عیار یرد، مگیمورد استفاده قرار م برای پایداری رویکرد دیگری که برای توسعه معیار ارزیابی

ه که جامعه خواستار آن است ونگناست. این رویکرد مفهوم پایداری را آ "باال به پایین"ارزیابی 

سپس بر اساس آن وضعیت معیار ارزیابی برای پایداری را تعریف و به سمت آن  ماید؛نیتعریف م

 ند. کیحرکت م

ه منجر کن، بیشتر از ایTBLبه سه ضلع  ور که قبالً گفته شد، جداسازی مفهوم پایداریطنهما

 افزایش خواهد داد.   هاآنشود،  رقابت را در میان  اهآننی وربه ارتباط و وابستگی د

اگر چه دارای ارتباطات درونی هستند اما  TBL در مدل الزم به ذکر است که سه ضلع پایداری

ندی جدیدی از شیوه سنتی است، در حالی که پایداری بهر طبقگنبه صورت کمابیش بیا"هنوز: 

 . "جنگ تفکر و شیوه عمل رایج برود ایست بهبیم
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 پایداری ی رویکرد ارزیابیاهشده است با استفاده از اصول پای ارائه TBLدر جایگزینی که برای 

ه کنی رویکرد بیشتر از ایاهچرا که اصول پای ردد؛گیمعیار پایداری، از اصول پایداری استخراج م

ای هیبپردازد، بر ارتباطات درونی و همبستگ هاآنای میان هنود و به بده و بستاموجب تضاد ش

 ند. کیمیان این سه ضلع تأکید م

ندی رسید که رویکرد بعبه این جم  TBL ای مدلهت( بعد از بررسی محدودی2001جورج )

ر پایداری ب است. او رویکردی برای ارزیابیر تبمناس نیان برای تدوین شاخص پایداریبلاصو

پیشنهاد نمود. در تدوین  21و دستورکار  بیانیه ریواساس اصول اساسی پایداری تعریف شده در 

 شاخص پایداری، او به صورت کاربردی اصول پایداری ریو را به کار برده است. 

( نیز در شاخص IAIA) 1اثرات ارزیابی المللیبینن استفاده از اصول بیانیه ریو نیز به وسیله انجم

یت اسبیم عنوان شده است. این انجمن معتقد است که هدف نهایی ارزیابی پایداری SEAعملکرد 

وانند به بهترین نحو در راهبردهای توسعه پایدار تیا مهحتعیین این موضوع باشد که چگونه طر

ای خاص یک هشای خاص  و یا ارزهتو همچنین سیاس 1992ور دستیابی به اصول ریو به منظ

 کشور  مشارکت داشته باشند. 

تدوین شده  ازی مثالی از شاخص اصول بنیان، در جدول زیر اصول پایداریسمبه منظور فراه

و شاخص ارزیابی برای پایداری استخراج شده از پایداری  برای استرالیای غرب و معیار ارزیابی

 اصول پایداری آورده شده است. 

( کلی هستند و برای تعریف 2-1ای آمده در جدول )هصبه روشنی مشخص است که شاخ

یف شاخصی ربعد در فرآیند تع یهنند. مرحلکیبسنده نم برای پایداری مبنایی برای فرآیند ارزیابی

 ازی این شاخص برای ارزیابی است. سیبرای پایداری، کابرد

  

                                                           
1 International Association for Impact Assessment 
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 در استرالیا پایداری هایشاخصاصول و  2-10ل جدو

 شاخم اصول

ای هلنیازهای نس ستیبایم بهبود اقتصادی طوالنی مدت. پایداری

وآوری،  ،  نبلندمدتکنونی و آینده را برای بهبود وضعیت اقتصادی در 

 بر روی کره زمین فراهم سازد.  یوربهرهتنوع و 

 بلندمدتفراهم آورده اهداف اقتصادی 

 و کوتاه مدت باشد. 

یستی زطنیازهای محی ستیبایم پایداری برابری و حقوق بشر.

باالی  یوربهرهه تمام مردم بتوانند زندگی بالقوه و با کنرا به منظور ای

 ایهتممکن در کارایی، امنیت و فرص یخألهاخود را داشته باشند و 

 برابر را پر نماید. 

افزایش دسترسی، برابری و حقوق بشر 

 ای درست. هبازی مواد و انتخاسمبا فراه

ت به ایسبیم . پایداریو یکپارچگی اکولوژیک تنوع زیستی

ای حیات توجه داشته باشد و تنوع زیستی هیارزش ذاتی و همبستگ

 ای پشتیبان حیاتهمرا به عنوان یک کلیت به عنوان بخشی از نظا

 بر روی کره زمین به شمار آورد. 

ک و کلیت اکولوژی بهبود تنوع زیستی

 تیبان حیات. ای پشهمو ساخت نظا

ی ایست تمامبیم پایداری کارایی زیستگاه و کیفیت حیات.

عنی )ی هاآنای انسانی را به منظور کاهش ردپای اکولوژیک ههزیستگا

کاهش تقاضای مواد و انرژی و کاهش پسماندها( لحاظ نماید ضمن 

ن،  که منجر به افزایش کیفیت زندگی نیز گردد )بهداشت، مسکنای

 اشتغال و ...(. 

کاهش ردپای اکولوژیک و همچنین 

 بهبود کیفیت زندگی 

ایست جوامع بیم پایداری جامعه، مناطق و میراث فرهنگی.

مختلف و مهم را در مناطق تحت مدیریت بر روی کره زمین تشخیص 

ه در هر برنامه در آیند یشناختییبایزدهد و اهمیت میراث فرهنگی و 

 لحاظ گردد. 

افزایش توان جوامع و مناطق و 

 حفاظت از میراث فرهنگی. 

به این معنی است که تمام  . پایداریسود خالم از توسعه

ی شامل استخراج منابع اهتوسعو نیمه ایتوسعهفرآیندهای 

اعی یستی، اجتمزطایست منجر به سود خالص محیبیاپذیر مندتجدی

 ای آینده گردد. هلبرای نس و اقتصادی

ازی فواید محافظتی و سود سمفراه

 اقتصادی. -خالص اجتماعی

نیازمند، پیشگیری،  اجتناب از خطرات جدی  پایداری پیشگیری.

ادی یستی، اقتصزطای محیههبه سرمای ریناپذبرگشتای هبو یا آسی

 زگاری است.  و اجتماعی و همچنین طراحی و مدیریت برای سا

از خطر  قبولقابلاطمینان از سطوح 

فرآیندهای سازگاری برای بدترین 

 سناریوها. 

 2-0شکل 

  یبندجمعخالصه و  1-7
تعدادی از فرآیندهای بررسی شد. در ابتدا مبنای  پایداری در این فصل تکامل مفهوم ارزیابی

بودند. سپس  SEAو  EIAیستی مورد بررسی قرار گرفت که شامل زطای محیهیخانواده ارزیاب
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را بیان گردید. سپس پتانسیل این گفبنیان و فرآیندهای هد - EIAای هیتفاوت بین ارزیاب

ر بردارنده تعریف گسترده فرآیندها برای مشارکت در پایداری مورد بحث قرار گرفت. این بحث د

یستی برای لحاظ نمودن مالحظات اجتماعی و اقتصادی در بطن زطفرآیندهای ارزیابی محی

و یا همان   TBLکه در نهایت ارزیابی بتواند مصداق  یستی بودزطمحی مسائلارزیابی به مانند 

ای هیابایی از ارزیهلثارویکرد سه ضلع پایداری باشد و در نهایت منجر به ارزیابی تلفیقی گردد. م

EIA - ی د بررسای این رویکردها مورهشرای تلفیقی بیان گردید و خطرات و چالگفبنیان و هد

تی یسزطای عملی تلفیق مالحظات اجتماعی، اقتصادی و محیهیدشوارقرار گرفت. به طور خاص، 

ین را برای ا "ردب -برد -دبر "و شرایط  دهدنشان  را اهیی که تمام ارتباطات و همبستگاهبه شیو

، مورد بحث و بررسی قرار رساندبه حداقل  هاآنای میان هنبستا-سه ضلع فراهم سازد و بده

در پایداری مورد بررسی  هاآنای مختلف ارزیابی تلفیقی از نظر مشارکت هلسپس شکگرفت؛ 

بنیان بر  - EIAیقی ای تلفهیندی منجر گردید که ارزیاببعقرار گرفتند. در نهایت به این جم

ولی در نشان دادن مفهوم ای ناپایدار تمرکز دارد؛ هتازی اثرات منفی و کاهش عملیاسهروی کمین

 راگفارزیابی تلفیقی هد الزم به ذکر است پایداری به عنوان یک هدف اجتماعی ناتوان است.

 ه به  شرایط پایه بپردازد، به ارزیابیکنشتر از اییچرا که بتطابق زیادی با مفهوم پایداری دارد، 

مشارکت یک طرح در اهداف غایی تمرکز دارد. با این حال، الزم به ذکر است که کاربردهای 

ر نند پایداری را دکیرا که تالش مگفحتی فرآیندهای هدرآیندهای ارزیابی تلفیقی در عمل )ف

همگی به دنبال این مفهوم هستند که یک طرح چه مشارکت  نمایند(تعریف   TBL قالب مدل

را دنبال  "روند رسیدن به هدف " هاآنی در پایداری دارد.  به عبارت دیگر، ایمثبت و یا منف

 ی پایدار است. اهنند، در حالی که هدف داشتن جامعکیم

ای مربوط به آن برای هصد تعریف دقیقی از  پایداری و شاخنیازمن برای پایداری ارزیابی

 TBLواند به صورت نظری بر مبنای اصول تیم یداریپااجرای ارزیابی است. با این حال، شاخص 

پایداری است. بر  یهای کاربردی و مفهومی در زمینهشاما این رویکرد دارای چال تعریف شود؛

ت ند تا از مشکالاهل بنیان را برای پایداری معرفی کردهمین اساس، محققان متعددی شاخص اصو

 اجتناب شود.  TBL مربوط به رویکرد 

بنیان و یا  - EIAجایگزین تمامی ارزیابی اثرات  تواندینم برای پایداری عالوه بر این، ارزیابی

واند تیدر واقع ارزیابی برای پایداری ابزاری است که م یری شود.گمرا در تصمیگففرآیندهای هد
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یران حاصل نماید که یک طرح پایدار گمیری این اطمینان را برای تصمیگمدر چارچوب تصمی

 است یا نه. 

 اصلی در زیر آورده شده است: هایبندیجمع

 ند رو"یک طرح را تعیین نماید و تنها به  ایست پایداری اولیهبیم پایداری ارزیابی

نپردازد. برای این منظور اصطالح ارزیابی برای پایداری معرفی گردیده  "رسیدن به هدف

 است. 

 ری به عنوان یک هدف اجتماعی نیازمند مفهوم دقیقی برای پایدا برای پایداری ارزیابی

رای ارزیابی تعریف شود که به صورت مؤثری پیامدهای ایست شاخصی ببیو م است

 پایدار و ناپایدار را از یکدیگر تمیز دهد. 

  در حالی که دیدگاهTBL وان به صورت تئوری به منظور تیرا م در رابطه با پایداری

 دمهم با موفقیت همراه نخواهد بوتدوین شاخص مورد استفاده قرار داد، در عمل این 

هند، پیشنهاد دیو به همین منظور رویکردهایی که اصول را مبنای کار خود قرار م

 ردد. گیم

 منابع
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 SIAندها و مراحل آیفر 2-1
سازگاری و ارزیابییند چرخهآفرنوعی  SIAدر بهترین حالت ممکن،  شامل مراحل پایش،   ای 

یک فرایند خطی  SIAه ا کجناما از آ استتت،ر وجود یک توالی منطقی گن. این مراحل بیااستتت

و در  (1-2)جدولگونه که در ند خواهند بود. همانآیهای بازخورد نیز درگیر این فرنیست، حلقه

 کنند:پیروی مشخص  مرتبطسری مراحل  از یک دها بایSIA، مطلب آمده استاین  یهادام

 نیاز است یا خیر. SIA به ه آیاکنای یدربارهیری گمری پیشنهادات: تصمیگلغربا .1

 یری برای تعیین محدوده و وسعت ارزیابی.گمبرای ارزیابی: تصمی تعیین محدوده .2

 عمل. یهای مناسب بر اساس محدودهشانتخاب ابزارها یا رو .3

 رکاران.اندنقش دستدر مورد یری گمن: تصمیاندرکارااطمینان از مشارکت دست .4

 .، محیطی و اجتماعیاقتصادیآثار تحلیل  .5

 .آثار این یهها، تضادها و مقایسافزاییشناسایی هم .6

 ی پیامدهای مثبت.سازپیشنهاد اقدامات تسکینی برای بهینه .7

 گذاران.ای ممکن به سیاستههنتایج و گزین یارائه .8

ها را SIAای به کار رفته در هبچارچو یههمه کدام رهیافت کنواقعی بر ستتتر ایاتفاق نظر 

متفاوت باشتتد. چشتتمگیری ممکن استتت ند وجود ندارد. ستتطوح انتظارات به طور کیرعایت م

ستفاده از دامن سترد یهامکان ا سطح هیابا و یا ارزیهلها، مدی از ابزارها، روشاهگ ا وجود دارد. 

بر ای نهادی و همچنین هتبسته به قابلیت دسترسی به منابع و ظرفی ،SIAو جزئیات مربوط به 

در واقع فراتر از  SIA. است و مدیریتی متفاوت ای انجام شده در سطوح سیاسیهبانتخا اساس

ای سیاسی ههای حکومتی موجود و نمونههس شیوبر اسا دا بایهت. سیاساست یک ابزار تکنیکی

ای ههیزی ممکن استتت از نظر شتتیورهارزیابی شتتود. همچنین اصتتول و عملیات برنام و فرهنگی

د )در با یکدیگر داشته باشنای تفاوت عمدهمتفاوتی دارند(  أانتخابی برای ارزیابی اثرات )که منش

د سوتتت هزینه مانند تحلیلای کمی هشروبرخی نمونه، طور . به (یشناختجامعهاقتصاد یا علوم 

دارند؛  اتکااقتصتتاد کارشتتناستتان و به دانش کنند میی و کستتب درآمد توجه ازستتلبه مدفقط 

 دارند. روشنی ای هتبنابراین محدودی
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 ی مراحل در ارزیابی اثر پایداریتوال 1-2 شکل 

طه
راب
ل  
لی
ح
ت

 

 دنرکتت . غتتربتتال1 یهمتترحتتلتت 

 هاپیشنهاد

ستتتیاستتتت پیشتتتنهادی برای  از یک قطعیم برش

، محیطی ار در ابعاد اقتصادیدیشناسایی تضادهای معن

 بر مبنای یک ارزیابی اثر پایداری و اجتماعی

   

 یهتعیین محتدود. 2 یهمرحلت 

 ارزیابی

تعیین عمق و وستتعت ارزیابی متناستتب با اهمیت 

 بالقوهآثار پیشنهاد و 

    

ف
صی
تو

 

. انتخاب ابزارها یا روش3 یهمرحل 

 تعیین محدودههای مناسب برای 

راحل ا برای مهشرین ابزارها و روتبانتخاب مناستت

 ارزیابی اثر پایداریگوناگون 

   

. اطمینان از مشارکت 4 یهمرحل 

 ارانکاندردست

ای هشن با استتتفاده از روندرکارااتمشتتارکت دستت

 در مراحل مختلف ارزیابی اثر پایداریگوناگون 

    

ثر
ل ا
لی
ح
ت

 

حلتت  ثرات 5 یهمر لیتتل ا ح ت  .

 ، محیطی و اجتماعیصادیقتا

 سیاست ، محیطی و اجتماعیاقتصادیآثار ارزیابی 

 پیشنهادی

   

ها، افزایی. شناسایی هم6 یهمرحل 

 آثارمیان این  تضادها و ایجاد موازنه

بین اثرات  یه، تضادها و موازنهاییافزاهمتشخیص 

 شدهشناخته ، محیطی و اجتماعیاقتصادی

    
یبه

نه
از
س

 ی

اقتتدامتتات  یارائتته. 7 یهمرحلتت 

ی ازستتتتهتستتتکینی برای بهینتت

 پیامدهای مثبت

حات یا اقدامات تکمیلی اصتتالو فهرستتت کردن  ارائه

، محیطی و عوامتتل اقتصتتتتادیبین برای تعتتادل بهتر 

 اجتماعی

   

حلتت  یج و  یارائتته. 8 یهمر نتتتا

های مختلف برای ستتتیاستتتتگزینه

 گذاران

ست نتایج ارزیابی اثرات پایداری یارائه سیا گذاران، به 

 های ممکن ها، اقدامات تسکینی و گزینهنهاز قبیل مواز

 منبع:

Adapted from ARE (Swiss Office for Spatial Development) (2004). Sustainability 

Assessment: Conceptual Framework and Basic Methodology, Swiss Fedral office for Spatial 

Development, Berne. 

 

سهتوان گفت می صی به با روش در مقای ند آیفرنوعی به عنوان  SIAهای کیفی که توجه خا

ستفاده از روشچرخه سازد. ارزش این تر میرا مشخص SIAهای کمی ویژگی ابزاری ای دارند، ا

شیوه ست در جاهایی که  سلهرهیافت ممکن ا سل ، رواج داردمراتبی، تنظیمی یا تجارت آزاد های 
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شود. روش شاوره و تحلیلبهتر درک  های چند معیاره، به نفع منابع غیرمالی های کیفی مانند م

یند آفرنوعی  SIA پسدارد.گام بر می اندرکارانتنوع دانش دستتتتستتتوی و به کند میعمل 

عمل ده گستر یهدر یک شبک تصمیمات سیاسیو تلفیق بهتر در برای بهبود  است که یادگیری

 سازد.اطالعاتی فراهم می یهدر یک مناظررا ها مشارکت احزاب و ائتالف یهو زمینکند می

ذکر  یهاز هشت مرحلیک هر گوناگون های های بعدی این راهنما به توضیح جنبهدر بخش

که هدف این کتاب، درک کارکرد  دیادآور ش د. بای(1-2)شکل  پردازیممیی قبل صفحهشده در 

یق و تخصتتتصتتتی مانند دق. در واقع این یک راهنمای استتتت SIAیندهای اکلی و عمومی فر

شی در زمینه سفار سیراهنماهای  سیا سطح دولت )ملی و منطقه های  ای( یا و نهادی ویژه در 

صادیالمللی مثل یک نهاد بزرگ بین سعه اقت سازمان  یه، اتحادی  سازمان همکاری و تو اروپا، 

 .ستو ... نی یتجارت جهان

 

 هایشنهادپ . غربال کردن1 یهمرحل 2-1-1

 SIA ضرورت اجرای یک. ستندنی ارزیابی اثرات پایداریمشمول ی ای پیشنهادهتتمام سیاس

احتمالی آن بستتتگی خواهد آثار تأثیر پیامدها و  یهو محتوای آن و دامن)فعالیت( به نوع ابتکار 

شوند ا از این منظر ارزیابی هها و برنامهتاز سیاساندکی نها درصد داشت. در واقع ممکن است ت

س(. 1-2 رابندیپ) سیا شتر  شدبشپیآثار یا  اهمیت چندانی ندارندا هتبی محدود  هاآن یهینی 

ستورالعمل ست و د شدا ضمین  لرباغنوعی  ،ابراینجایگزین برای ارزیابی را ندارند.  بن یههای ت

تر قو دقیبیشتتتر  دکدام پیشتتنهاد بایشتتود که تعیین الزم استتت تا ابطه ری اولیه یا آزمون رگ

برای گوناگون ای ههقوانین، معیارها یا آستتتان بر استتاسممکن استتت . این آزمون گرددبررستتی 

صمی سیک از ه کدام کنیری در مورد ایگمت شنهادهتسیا شا یا اثرات قابل پیهیی ویژگای پی

 ، انجام شود.دارند  SIAیک  برای اجرایینی و کافی ب

 یهشود. در مرحلآغاز می مورد نظرابتکار  ی ازبا تعریف یا توصیف SIAیندهای آمجموعه فر
 هاین مرحل ؛ودشیانجام م "آنالیز رابطه" ی، نوعیاحتمالی یا به عبارتآثار از  ایاول، ارزیابی اولیه

 ند.کیگسترش آن را تعیین م یهو محدود SIAچرایی نیاز به 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%88_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C
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سیون اروپا ست  یهمربوط به برنام عوامل( ارزیابی اثرات EC) 1کمی سیون را درخوا کاری کمی

ما  ناد مشخخاورهگزارشکرده ا عاف م ایهای دولتی و اسخخ یک تکنیک EC, 2005bند )کیرا م  .)

شنهادی فدرا سی، ابتکارات پی ست ل را غربال کرده سوئی ایی را برای ایجاد حداقل ههو برناما

سع ضاد بین دو هدف تو در  یند ارزیابی اثرات پایداریآ(. فرARE, 2004دهد )می ارائه پایدار یهت

با یک برش مقطعی از مرحل مات پیشخخنهاد شخخاحتمالی  آثارری، گلغربا یهبلژیک  قدا ده بر ا

، در این خصوص. دارد نیاز به ارزیابی عمیق اثر پایداریکه است پایدار را شناسایی کرده  یهتوسع

ار دیمعنآثار تنها پیشخخنهادات سخخیاسخختی مه  برای تصخخویب در شخخورای وزرای فدرال از نظر 

ماعیاقتصخخادی با ، محیطی و اجت ندمیری گلغر  Belgian Federal Administration for) شخخو

Sustainable Development, 2007   .) 

 هاآنها: انتخابی بودن  SIAاستفاده از  1-2درابنیپ

به  شناسایی مزایا و مضرات مربوطبه اهداف اصلی یک اقدام،  یدربارهاضح است که آگاهی و

در شتتناستتایی و ایجاد نقاط صتتحیح تمرکز در  درابطه بای تحلیلخواهد کرد. شتتایانی آن کمک 

مراحل ممکن نخستتتتین نامربوط را در  عواملو از این طریق  ندطرح مطالعاتی به ما کمک ک

 .آورد و در نتیجه در انتخاب ابزارها دقت بیشتری فراهمنماید حذف 

نند. این کیرا تضتتتمین م SIAو اثربخشتتتی مراحل  ییاکارری، قابلیت گلیندهای غرباآفر

شنهادآفر شار پایداری یهکه تنها به جنباندضروریی یاهیندها برای حذف پی و  دارند یجزئ یها

ن یاورداهارزیابی آگاها به عبارتاهی از منابع انستتتانی، زمانی و مالی به عمل ن با تیم ی،ند.  وان 

 بر بالقوه دارای تأثیرات منفی قوی طوری که بهیاهده از ارزیابی مناستتتب، از پیشتتتنهاداستتتتفا

 د.کرو قادرند پیامدهای نامطلوبی را به دنبال داشته باشند، اجتناب  ندپایدار یهتوسع

شنهادگلغربا شدوقت ییندآفر دا نبایهری پی ساس اطالعات  این مرحله ؛گیر با ستی بر ا بای

کوتاه یهیک برش مقطعی از تضتتتادهای بالقو دانجام شتتتود. همچنین بای (یکیف )اغلبموجود 

ا ر و حفاظت محیطی بین رشتتتد اقتصتتتادی مثالً مدت یا بلندمدت بین ابعاد مختلف پایداری

شی از بهبود یک بعد از طوردربرگیرد. به ضادهای نا سئلهکلی، ت ست با بدترشدن ا م عاد بممکن ا

متوسط اما متضاد حداقل برای دو بعد پایداری یک سیاست آثار دیگر مرتبط باشد. هنگامی که 

هب توان این ستتیاستتت پیشتتنهادی را برای ارزیابی اثر پایداریبینی شتتدند، میپیشتتنهادی پیش

                                                           
1 European Commission (EC) 



 یدرآمدی بر ارزیابی اثر پایدار   30

 کارگرفت.

. است ای اثرهسریا یا ماتهتلیسا، چکهری پیشنهادگلغربا یهارین روشتلمعمو

به  ، محیطی و اجتماعیتوانند به منظور ارزیابی معیارهای اقتصادیپیشنهادات سیاستی می

یند آری در فرگلغربا یهمثال، مرحل طورشکسته شوند. به  هاآنعملیات یا اجزای اصلی سازنده 

ر اقتصادی، محیطی و اجتماعی استوا فرضشیپو معیار  پانزدهر مبنای ب سئیسو ارزیابی پایداری

ود تا ارتباطات عاملی بین پیشنهاد و تأثیرات آن بر ابعاد پایداری شی(. تالش م2-2پیرابنداست )

نظر از مثبت یا . صرفشود تعیین (0-3سه )تا  صفردر یک مقیاس  ذکرشدهای هلهمانند مثا

نامربوط گیری کیفی، ارتباط یا اندازه ،ودشیین مرحله به آن پرداخته نمدر ا ، کهمنفی بودن اثر

ار بالقوه دیحداقل در دو بعد و همچنین تضادهای معنرا ای پایداری ههیک پیشنهاد با جنببودن 

 ازد.  سیبین این دو بعد را مشخص م

 

القوه ب آثار بنای ماتریس معیارهاست کهسوئیس بر م آزمون رابطه در روش کار ارزیابی پایداری

صادی سه بعد اقت سع ، محیطی و اجتماعیرا در  سی می پایدار یهتو . پانزده معیار انجمن کندبرر

(، هر کدام جداگانه محاسخخبه شخخده و بر اسخخان میزان )درجه( 2-2پایداری فدرال )شخخکل

متوسط  یه(، رابط1ک  ) یه(، رابط0اند: بدون رابطه )کسب کرده 3اطشان، امتیازهای صفر تا ارتب

 (.3زیاد ) یه( و رابط2)

وانند به تیماقدامات سیاستی  یههم درعالوه بر این، هشت شاخم دیگر نیز وجود دارد که 

 (.1-2)جدول  کار روند

 سوئیس پایداری غربالگری رابطه )آزمون رابطه( در ارزیابی2-2د رابنیپ
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 فدرال سوئیس فرض برای انجمن پایداریپیشو پانزده شاخص  2-2لشک

 

 فدرال سوئیس هشت شاخص تکمیلی انجمن پایداری 1-2لجدو

 تر خواهد کرد؟بتکار )پیشنهاد( وضعیت بحرانی قبلی را وخیمآیا این ا دارشرایط مشکل .1

 ابتکار )پیشنهاد( روند منفی موجود را تقویت خواهد کرد؟ اینآیا   روند .2

خواهد شتتد که بازیابی و ترمیم  ابتکار )پیشتتنهاد( منجر به تأثیرات منفیاین آیا  یریرناپذییتغ .3

 ؟باشدممکن نا مشکل یا تقریباًها آن

ی نسخخلمشخخکل برا .4

 های آینده

شکالتی را  سئله م شد؟ آیا این م ساس خواهد  آیا تأثیرات منفی فقط در آینده اح

 های آینده ایجاد خواهد کرد؟برای نسل

خخخطخخرات م عخخدم  .5

 اهتقطعی

رستتانی )قدرت آستتیب ای دارد؟ابتکارات و فعالیت پیشتتنهادی خطرات عمدهآیا 

های اصتتتلی )اطالعات ناکافی در مال پایین( و عدم قطعیتاحتبا بستتتیار باال، حتی 

  ؟مورد خطرات مرتبط با اثرات یا در مورد روندهای آتی(

ستانداردهای اجتماعی حداقل نیازها .6 صادیآیا ابتکار موجود منجر به تخطی از حداقل ا ا و ی ، اقت

 ها(؟محدودیتها یا شود )مانند آستانهمحیطی می

 یهآیا اثرات منفی در یک مقیاس وستتیع مکانی احستتاس خواهند شتتد )محدود مکانی اثر یهمحدود .7

 مکانی(؟

ضتتاد ت پیشتتنهاد )ابتکار(، آیا بین ابعاد مختلف پایداری یهبا توجه به اهداف اولی تضاد منافع .8

 د دارد؟ وجو منافع

 منبع:
ARE (2008), "Sustainability Assessment: Guidelines for Federal Agencies and Other Interested 

Parties", Swiss Federal Office for Spatial Development, Berne. 
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 ارزیابی یهتعیین محدود. 2 یهمرحل 2-1-2

صمیم گرفته میمورد در  انجام یک ارزیابی اثر پایداری رایهرگاه ب شنهادی ت ست پی سیا یک 

نیاز داریم. ارزیابی  1تعیین محدودهیند آو عمق مناستتتب کار به فر شتتتود، برای تعیین محدوده

شنهادی فر ست پی سیا سیع در مورد هر  شردهگتیندی وقآو ست یر و ف . عمق تحلیل و منابع ا

اهمیت سیاست پیشنهادی، اطالعات موجود، زمان، نیروی کار و منابع مالی  با دمورد استفاده بای

برای ایجاد هماهنگی بین  2"تحلیل متناسب"نوعی  مثال، کمیسیون اروپاطور به  باشد.متناسب 

سی یهعمق و محدود سیا شنهادی اهمنطقویژگی و  و قانونی ارزیابی اثر، ماهیت  ست پی سیا ی 

ست کرد. در ارزیاب شنهادات تنظیمی جدید هیدرخوا مناطقی که برای ای مربوط به عمق اثر، پی

ای هلتحلیبه استتتت، در حالی که الزم به کشتتتورهای عضتتتو اتحادیه واگذار شتتتده بودند  قبالً

 (.EC, 2005است )ذاری موجود نیاز گندر قانو یبازنگرمحدودتری برای 

به کار گرفته ترین موضتتوعات برای ارزیابی برای شتتناستتایی مهم تعیین محدودههمچنین 

ست. برای اطمینان از ایجاد تمرکز بر روی معنیا هاآنو بهترین روش برای نشان دادن شود می

ستثنای آن شوند؛ به ا ستی مرزهای مربوط به اثرات تعیین  ص دارترین اثرات، بای سته از عنا ری د

ری در گلواند بر اساس نتایج حاصل از غرباتیم مرحله ود. اینشینادیده گرفته م هاآنکه اثرات 

عالوه بر محتوای ارزیابی، بایستتتی معیارها و  تعیین محدوده یهاول انجام شتتود. مرحل یهمرحل

شنهاد )ابتکار(، چارچوب زمانی، روش ی مربوط به پایداریهاشاخص شرکتسازگار با پی ها و 

چه کسی چه " د:کراالت زیر خالصه ؤسدر وان تیمرا یند آکنندگان را نیز شناسایی کند. این فر

شابهی از  "چیزی انجام خواهد داد؟ با چه هدفی؟ چه زمانی؟ چگونه و با چه منابعی؟ ابزارهای م

ا، هتیستتتل)مانند چک کرداستتتتفاده  تعیین محدودهری و گلغربا یهوان برای هر دو مرحلتیم

یافته به این مراحل و کمک منابع(. این موضوع باعث کاهش زمان اختصاصسنجش ا، هسماتری

ستگی و ثبات در طول فر شده ود. در شیم SIAند آیبه حفظ پیو ستفاده  سه روش ا در بلژیک، 

ضوعات در مرحلقهطب ست: همحدود یهبندی از مو شده ا شخص  ستورایابی م لعمل(، فرایند )د

 (.2-2)جدول  یسشناو روش عینیت

                                                           
1. scoping  

2. proportionate analysis 
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 های بلژیکیSIAدر  های تعیین محدودهمؤلفه 2-2جدول

 یابیاالت محدودهؤهایی از سنمونه ابییهمحدود ةمنطق

 کند؟چه کسی ارزیابی را هدایت و نظارت می - فرآیندی )دستورالعمل( .1

 د؟انچه منابع مالی در دسترس -

 ؟ اندچه منابع انسانی در دسترس -

 به خدمت گرفته شوند؟ دگیران بایکدام تصمیم -

 توانند به طور مفیدی مشارکت داشته باشند؟کدام یک از متخصصان می -

 در چه مراحلی بایستی مشارکت داشته باشند؟ اندرکاران ودستیک از کدام  -

 ست؟ازمان ارزیابی چه هنگامی  -

 هدف ارزیابی چیست؟ - عینیت .2

 ند؟اهای هدف مربوط به سیاست کداماهداف و گروه -

 بالقوه بایستی تمرکز شود؟آثار در ارزیابی بر روی کدام  -

 شد؟استفاده خواهد آثار کدام معیار برای ارزیابی اهمیت  -

 گستردگی ارزیابی چگونه باید باشد؟ -

 ناخواسته وجود دارد؟ یهآیا عوارض جانبی بالقو -

 افق زمانی برای ارزیابی چیست؟ -

 ند؟اای و اطالعاتی در دسترس کداممنابع داده - یسشناروش .3

 بخشند؟ها هدف ارزیابی را تحقق میکدام روش -

 ر نظر گرفته شود؟د دای از ابزارها بایچه مجموعه -

 ند ارزیابی چگونه مورد پایش و سنجش قرار خواهد گرفت؟آیفر -

  :اقتباس از منبع:
Bauler, T. and Wäktare, M. (2006), "Towards a Screening Mechanism for SIA: Process and 

Content Issues Related to the Federal Belgian Case", ULB-IGEAT, Brussels. 

 هاشناسی. انت اب ابزارها یا روش3 یهمرحل 2-1-3
به مرحل عه و اثرات ویژ یهبستتتته  یا ابزار  یهارزیابی، عمق مطال مورد آزمون، چندین روش 

، شتتتشتتتمین 1 (Test-Aری )به کار گرفته شتتتود. آزمون پایدا تواند در ارزیابی اثرات پایداریمی

ست که با همکاری بیش از  یهپروژ سیون اروپایی ا شد و  40کمی محقق از اروپا و کانادا برگزار 

سع شار کتاب  پایدار یهدر آن ابزارهای الزم برای ارزیابی تلفیقی تو مورد ارزیابی قرار گرفت. انت

ستفاده از اینترنتی شامل شرح ابزارهای مختلف، د و مطالعات موردی، حاصل  هاآنستورالعمل ا

تواند برای نشان (. هر یک از این ابزارها میwww.sustainabilityA-test.netاین کمیسیون بود )

شامل هزینه ضوعات مختلف،  پذیری جهانی مدت، رقابتمدت و بلندها و مزایا، آثارکوتاهدادن مو

سیاری از جنبه سعو ب شده برای  یههای کلیدی تو شد. ابزارهای انتخاب  شته با پایدار کارایی دا

شتتدن این ها و چارچوب زمانی موجود را جهت اجراییباید منابع، ظرفیت ارزیابی اثرات پایداری

                                                           

سوم : پروژهپایداری A. آزمون 1  سیون اتحادیة اروپا در چارچوب  ست که در کمی ای تحقیقاتی با هدفی خاص ا

 برنامة تحقیقاتی گنجانده شده است. 
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یر پذمعینی انعطاف یهباید برای سازگاری با یک سیاست یا زمین هاآنفرآیند با هم تطبیق دهد. 

سط  شند تا یک ابزار بتواند، مناطقی را که تو شته با شدن را دا شند و قابلیت ترکیب  ساده با و 

 شود، پوشش دهد.  ابزار دیگری پوشش داده نمی

یداری پا یابی اثر  به طور متوازن و برای  ارز ناگون  حل گو عات کمی و کیفی را در مرا اطال

سب و قابل سیدن به ارزیابی منا ستفاده قرار می ر  A-Testدهد. آزمون پایداری اطمینان مورد ا

 هد. دیای را مای است که امکان اجرای عملیات ویژهابزاری پایه

 شامل موارد زیر است: A-Test های مختلف ابزارهای مورد استفاده در آزمون پایداریبندیطبقه

صیف می های ارزیابی: ابزارهایی که روندچارچوب .1 د کنچگونگی اجرای انواع ارزیابی را تو

 تلفیقی(. یستی، ارزیابی پایداریزط)مثل ارزیابی اثرات محی

عات ورودی گستتتترده .2 که اطال هایی  های مشتتتتارکتی: ابزار لابزار به وستتتی  یهای را 

ای هکند )مثل مطالعات دلفی، گروهاندرکاران و کارشتتناستتان بیرونی تأمین میدستتت

 ع(.مرج

انداز جایگزین از توسعه در آینده و روندها : ابزارهایی که سندهای چشمابزارهای سناریو .3

 از(.اندها، تصور آینده یا تصور چشمسازیدهد )مثل تحلیل روندها، شبیهرا گسترش می

دهد تا معیارها بر استتتاس (: ابزارهایی که اجازه میMCA) 1چندمعیاره لیوتحلهیتجز .4

ندازه حدهای ا یل وا ندهای تحل باط برقرار کنند )مثل فرآی با همدیگر ارت گیری مختلف 

 دهی(.بندی بر اساس وزنها، جمعمراتبی، مشخص کردن اولویتسلسله

را در مقایستته با  مالی و اقتصتتادیهای ها: ابزارهایی که مؤلفهستتودمندی وتحلیلتجزیه .5

 وتحلیلتجزیهها، ها و بهرههزینه وتحلیلتجزیهکند )مثل ها ارزیابی میها و بهرههزینه

 ((CEA) هاهزینه -سودمندی

سابدارابزارهای  .6 صادیر ویژگیگن: ابزارهایی که بیایح ثل اند )مو غیره های فیزیکی، اقت

 (.پای اکولوژیکگیری رفاه، ردها، اندازهجموعه شاخصم

های تعادل کنند )مدلی میستتازها: ابزارهایی که فرآیندهای جهان واقعی را شتتبیهمدل .7

  های اقلیمی(. های جمعیتی، مدلعمومی، مدل

ری و گلکه شتتامل غربا به کار گرفت بی اثر پایداریارزیاتوان در انواع مختلف این ابزارها را می

                                                           
1  multi-criteria analysis (MCA) 
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ها، شتتتاخص یه)مثل ابزارهای مشتتتارکتی، ستتتناریوها(، ارزیابی اثر )مثل مجموع تعیین محدوده

ها و  سبک و سنگین کردن )مثل سود(، شناسایی نقاط قوت در اشتراک -ها هزینه وتحلیلتجزیه

شنهاد اقدام وتحلیلتجزیه ستند سازهایی برای کاهش خطرات )مثل مدلچند معیاره(، و پی ی( ه

ساس 3-2)جدول  ( وظایفی 3( عمق ارزیابی؛ 2ارزیابی؛  یه( مرحل1(. انتخاب ابزار ارزیابی باید بر ا

 ابع موجود صورت گیرد.( من5( ابزارهای مورد استفاده در انجام وظایف؛ و 4که باید انجام شوند؛ 

 

 نقش ابزارها در مراحل ارزیابی پایداری 3-2لجدو

 1ی همرحل 

 وتحلیلتجزیه
 مشکالت

 2 یهمرحل

یافتن 
 هاحلراه

 3 یهمرحل

 وتحلیلتجزیه

 4 یهمرحل

 پیگیری

مشخص کردن  ابزارهای مشارکتی
مشکالت )تلفیق دانش و 

 ها(ارزش

کمک به 
 یسازسناریو

فراهم کردن زمینه 
برای بهبود و تقویت 

MCA ،CBA  وCEA 

بررسی 
 فرآیند ارزیابی

اندازهای چشم یهتهی ابزارهای سناریو
آینده به منظور شناخت 

 مشکالت

نگرش نسبت به 
آینده، یافتن 

ها و تعیین حلراه
 اهداف

فراهم کردن منابع 
برای کاربرد ابزارهای 

 یتحلیل

- 

چند  وتحلیلتجزیه
 (MCAمعیاره )

 یهمقایس تعریف معیار -
 های مختلفجایگزین

- 

ا ههزینه وتحلیلتجزیه
 (CBA)1ها و بهره

 تسود وتحلیلتجزیه
 (CEA)2هزینه 

 یهفراهم کردن پای
تحلیلی برای بیان 

 مشکالت

کمک به 
 تعیین هدف

توصیف تحلیلی 
ها برای حلکامل از راه

 انجام مقایسه

ارزیابی پس 
 از اجرا

ارزیابی مجموعه 
های شاخم

 یفیزیک لیوتحلهیتجز

 یسازمدل

 (b2008ه )و توسع های اقتصادیسازمان همکاری منبع:

                                                           
1 . Cost-benefit analysis 

2 . cost-effectiveness analysis 
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شتترط الزم برای خلق یک ترکیب ابزاری  غالباً ترکیب ابزارها نیازمند ارزیابی تلفیقی استتت.

 هاست. کارا، شناخت کافی از ابزارهای موجود و نتایج تحلیلی آن

 و شود. چارچوب ارزیابی اثر پایداریها به کار گرفته میدر واقع، ترکیبی از رویکردها و روش

سیروش سیها و مناظرمعموالً از طریق بحث شنا سیا سیدن  ات  و اداری و پس از به اجماع ر

 سازی سیاسی کمکشناسی، ارزیابی اثر به تصمیمشود. فارغ از انتخاب روش و روشانتخاب می

 بارکیدر مقایسه با رخدادهایی که فقط  کند و جایگزینی برای آن نیست. ارزیابی اثر پایداریمی

مدت استتتت و انتخاب ابزارها تنها عاملی نیستتتت که در کیفیت فتند فرآیندی طوالنیااتفاق می

 اثرگذار است.  نهایی نتایج یک ارزیابی اثر پایداری

 

 ناندرکارا. اطمینان از مشارکت دست4 یهمرحل 2-1-4
سع شفاف پایدار یهفرآیند تو صداقت،  شارکت همبا  ست یهسازی و م شخص د اندرکاران م

و راهبردها نیازمند همکاری طیف  های پایداریستتازی ارزیابیبنابراین، تدوین و پیاده شتتود؛می

ه موارد، مفروضتتات و اطالعات ک یهها. در هموستتیعی از افراد استتت و نه تنها همکاری حکومت

 ها وکه تصتتمیمهاستتت، باید کامالً در دستتترس باشتتند، در حالیفرآیند ارزیابی مبتنی بر آن

ستی به خوبی پایه ستاوردها بای شده و بهد شوند. اگر چه ابزارهای ریزی  ضیح داده  طورکامل تو

شارکت در ارزیابی اثرات پایداری  ای ذکرجداگانه یها در مرحلجنای در مورد نیاز برای افزایش م

(.  مطالعات مراجعه شود 5-2اند )به جدول شده است، ولی در کل فرآیند ارزیابی با هم در اتباط

سازی آشکار و شفاف در رسیدن به نتایج دهد که تصمیمدر اصالحات نشان می اقتصاد سیاسی

صداقت و دردس ست.  سیار مؤثر و کارا سی ب اندرکاران و عموم را در بودن، اعتماد دستترسسیا

های گروه ها از دیدگاهدهد. بررستتی تصتتورات و ارزیابیگذاری افزایش میفرآیندهای ستتیاستتت

شتتتود. این امر همچنین های دوجانبه و نتایج قوی و قابل توجیه میمند منجر به آگاهیعالقه

س ستپذیرش و اعتبار نتایج ارزیابی اثرات را که بای سط د شوند، افزایشتی تو  اندرکاران حمایت 

دهد. عالوه بر این، استتتفاده از منطق عملی مشتتارکتی و کیفی )به همراه محاستتبات کمی( می

متعادل و مطمئنی به دستتت آید.   شتتود تا ارزیابی اثر پایداریاندرکاران باعث میتوستتط دستتت

با همان روش و به  توان همانند اثرات اقتصتتتادیرا نمی یزیستتتتمحیطو  غالباً، اثرات اجتماعی
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 (. OECD, 2008bهمان اندازه به صورت کمّی و با ارزش پولی بیان کرد )

، واحدهای تجاری، نهادهای وکارکستتتباندرکار )های دستتتتگروه یهترکیب و تعداد نمایند

مشتتخص شتتوند.  (ها و  غیره( باید از قبل برای کل فرآیند ارزیابی اثر پایداریNGO) 1یردولتیغ

استتت. به  زیستتتی و اجتماعی، محیطحداقل ملزومات، اطمینان از لحاظ شتتدن منافع اقتصتتادی

شارکت ست کار با گروهکننده، دولتدلیل وجود مشکالت در انتخاب افراد م های ملی ها ممکن ا

شرکت سانها، اتحادیهاز  شورها انجمنها و نهادهای غیردولتی را آ سیاری از ک های تر بدانند. ب

سع سیعی از نمایندگان جوامع مدنی را در بر می پایدار یهتو شکیل دادند که طیف و رد. گیرا ت

تواند در اطمینان بخشیدن هاست و میها در مورد سیاستدن دولتها آگاه کرکارکرد این انجمن

 مفید باشد. کنندگان در ارزیابی اثرات پایداریبه روابط و شایستگی مشارکت

شخص تعیین محدوده یهمرحل ست یهکنندباید م شارکت مؤثر د  اندرکار برای یکمیزان م

ضوع می شد. این مو ستارزیابی خاص با سبی د سهم ن سایی  شنا شامل  سعت تواند  اندرکاران )و

یت نابع )حما مان و محدودیت م ید از همکاری در برابر عمق مشتتتارکت(؛ ز با که  مالی  های 

پشتتتتیبانی  مستتتائلها(؛ و کنندگان صتتتورت گیرد(؛ میزان اطالعات تکنیکی )الزاممشتتتارکت

ها، استتتفاده از پستتت الکترونیک و فراخوان ، تعداد و زمان بحثیارک یبرنامهمستتتندستتازی، )

شد. بهکنفرانس سیت، گروهها( با سنی، مناطق و قومیتعالوه، جن های مختلف نیز باید در های 

 نظرگرفته شوند.  

اندرکاران در ارزیابی اثرات ها و عوامل ورودی دستتتتابزارهای خوبی برای تلفیق دانش، ایده

( نظیر IT) 2( که شتتامل ابزارهای فناوری اطالعات4-2شتتود )جدول توستتعه یافت می پایداری

. بستتیاری از (5-2)جدولشتتودای میهای مرکز الکترونیک و ابزارهای مشتتارکتی شتتبکههگرو

تکنیکی ) 3ایبکهفن مخزن شسانی )جمعی(، رعای اطالهسهای مرسوم بر اساس کنفرانرهیافت

، 5عهای مرج، گروه4ینگری تعاملند(، پسکیدر مصتتتاحبه که فرد تجارب خود را تفستتتیر م

                                                           
1 Non-governmental organizations 
2 Information Technology 
3. repertory grids technique 

4. interactive back casting 

5. focus groups 
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کنند. دیگر ابزارهای عمل می 3منصفه شهروندی هیئت، و فن 2عمیق یه، مصاحب1پیمایش دلفی

شامل رأی شارکتی  شورتیابزارهای م ست4گیری م ش سناریوهای علن، ن ست  سازیی، و انجام  ا

ضوعات و زمان و 6-2)جدول سته به اهداف، محتوی و پیچیدگی مو شارکتی ب (. انتخاب روش م

 منابع موجود، متفاوت خواهد بود.  

 

 اندرکاران در ارزیابی پایداریرد نیاز دستابزارهای مو 4-2لجدو
 ICT  دستاورد  هدف 

 روش

ت
مای
ح

 

ند
رای
ف

 
 

ت
ور
ش
م

 

ک
ری
ش

 

ی
اه
آگ

 
 

راه
ة 
ش
نق

 

اه
دگ
دی

ی 
ها

ک
تر
ش
م

ده 
خخ
ای

ی 
خخا
ه

ید
جد

 

یه
ص
تو

 ها

ت
وی
تق

 

بر اسان 

فناوری 

 اطالعات

 

هتتتای هگتتترو

 ازیجع مجمر

 *  * *   *  *   

ابزارهای مورد 

حث،  یاز برای ب ن

 گفتگو و مشورت

*   * * *  * *   * 

  مرسوم

اجتتتمتتتاع و 

 هانشست

   * * *  * *  * * 

فتتن متتختتزن 

 ایشبکه

 *  * *   * *  *  

نتتگتتری پتتس

 یتعامل

   * *   * * * *  

هتتتای گتتتروه

 عمرج

   * * *  *  *   

     *   * *    پیمایش دلفی

حبتتة  مصتتتتا

 عمیق

   *    *     

صفة  هیئت من

 شهروندی

   * * *  *   * * 

 Adapted from sustainability A-Test (www:sustainability A-Test.net)منبع: 

                                                           
1. Delphi survey 

2. in-depth interviews 

3. citizens jury technique 

4. deliberative polling 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=citizens+jury+technique+%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ce.communitiesscotland.gov.uk%2Fstellent%2Fgroups%2Fpublic%2Fdocuments%2Fwebpages%2Fscrcs_006718.hcsp&ei=AbPmUKWlFcek0QXHwICIAg&usg=AFQjCNElrmxyP2Je0fNshgxmQWxhNngcRw&bvm=bv.1355534169,d.d2k
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تواند از طریق باال ها قرار بگیرد و هم میتواند در مرکزیت مشتتتاورههم می فناوری اطالعات

 توانهای مختلفی میهای گوناگون به انجام فرآیند کمک کند. از روشها طی بحثبردن آگاهی

ی تعریف و هها در زمینی مشارکت( توسعه2 اندرکارانهای عمومی با دستنشست( 1به منظور 

ها برای رستتیدن به نتایج نهایی ستتازی( تلفیق مذاکرات و تصتتمیم3و  ک ارزیابیهدایت مشتتتر

جر به تواند مناستفاده کرد. همچنین بسته به ارزیابی، استفاده از ابزارهای مشارکتی متفاوت می

ها و های مختلف، آرمان مشتتتترک، ایدهدستتتتاوردهای گوناگون شتتتود. این امر شتتتامل گزینه

 و توانمندستتازی بهبود پیشتتنهاداتهای الزم برای ایجاد تغییر، توصتتیه های جدیدی براینگرش

ها برای ایفای نقش فعال در های الزم و اطمینان خاطر در آنکنندگان با ایجاد مهارتمشتتارکت

 ها باشد.سازیتصمیم
 

 هانوشتهها و کوتهنشانه 5-2جدول 
  = میانگینM موضوع

 دانش عمومی اندک است. رد.دانش عمومی فراوانی وجود دا دانش

بیشتتتر مردم قبالً در مورد موضتتوع  بلوغ و آمادگی

 اند. نظر خود را مشخص کرده

موضتتتوع جدید استتتت مردم هنوز 

 اند. اظهار نظر نکرده

 - پیچیدگی زیاد یا فنی  پیچیدگی

 چندان پیچیده یا فنی نیست. بسیار جدلی برانگیز )جدلی(بحث

 King Baudouin Foundation and the Flemish Institute for Science and Technological منبع:

Assessment (2005), Participatory Methods Toolkit, A Practitioner’s Manual, King Baudouin 

Foundation and The Flemish Institute for Science and Technological Assessment, Brussels. 
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 ای مشارکتیهشرو یهایسمق 6-2لجدو

 

 مثبت یا منفی مطرح شود. صورتبهتواند است که روش می یمعن نیبد -+/عالمت 

 = خیلی گران 4= گران،  3= متوسط،  2= ارزان،  1مقیاس: 

زیستی و ، محیطاثرات اقتصادی وتحلیلتجزیه. 5 یهمرحل 2-1-5

 اجتماعی
شم و هفتم فنی می یهپنجم به بعد، فرآیند وارد یک مرحل یهاز مرحل ش شود. مراحل پنجم، 
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ست. همان فرآیند ارزیابی اثرات پایداری “1ستون فقرات” شا شان داده  د، این طور که در توالی ن

ستند؛ صورت خطی نی ستاورد مطلوب به حلقه مراحل به  ستیابی به یک د ی هااما غالباً برای د

صلی یک ارزیابی  صر این مراحل را به یکدیگر پیوند دهد. بخش ا ست تا بتواند عنا بازخورد نیاز ا

 و ، اقتصتتتادیمدت و اثرات متقابل اجتماعیمدت، طوالنیآثار کوتاه وتحلیلتجزیه، اثر پایداری

شنهادیمحیط ست پی سیا ستی یک  شدت و جهت اثرات بالقوه در  زی سایی  شنا ست. هدف  ا

ستی بیاحوزه ست. اطالعات پایه بای شده در گنهای گوناگون ا شخص  ر اهداف ارزیابی و معیار م

شنامه که در طول مرحل غربال و تعیین محدوده یهمرحل س سؤاالت پر شد. همچنین انواع   یهبا

ستف شدهغربال و تعیین محدوده ا شته می ،انداده  شتر آثار مهم کاربرد دا شناخت بی توانند در 

شند. هر چند، برای  شتر مربوط به  وتحلیلتجزیهبا سؤاالت بی ست و  شتری نیاز ا به جزئیات بی

 خاصی است.  یهبخش یا حوز

شد، طورهمان شاره  شین به آن ا صل پی توان در تحلیل اثر بهره از چندین ابزار می که در ف

 یهپروژ بین یهدر پی یافتن بهترین رابط ه بخشتتی از فرآیند ارزیابی اثر پایداریچنچناگرفت. 

ارزیابی و روش و فرآیند مورد استتفاده باشتد، استتفاده از روش یا ابزار ارزیابی به تنهایی کفایت 

خاص باشتتتد )مثل  یهحوزتواند در مورد فرآیندهای ارزیابی با ند. ارزیابی آثار پایداری میکینم

ستی، ارزیابی اثرات تنظیمی. به پیرابند ارزیابی اثرات محیط شود(، که نتایج آن  1-1زی مراجعه 

 تواندهای گوناگون میهای جزئی و مجزا در حیطهتواند برای اثر معینی ثبت شتتتود. ارزیابیمی

 بعدها به صورت یک ارزیابی کیفی جامع تلفیق شود. 

 

 و شاخم معیار تفاوت

شتتود. با به کار گرفته می ها در ارزیابی اثرات پایداریخاصتتی از معیار و شتتاخص یهمجموع

ستفاده از واژه شاخصاین حال، ا ست. با ای های معیار و  سان و به یک مفهوم نی شه یک ه کنهمی

استتتت، ذکر این کتاب  یهها خارج از حیطشتتتناختی معیار و شتتتاخصهای روشبیان تفاوت

 اشاره شده است: هاآنرسد که در زیر به مهم به نظر می هاآنهای آشکار موجود بین تفاوت

                                                           
1. backbone 
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 یارها عمومی بل از اجرامع یابی ق ندهای ارز باً در فرآی غال کار می 1ترند و  ها به  یار ند. مع رو

سش صورت پر صوالت را”شوند، به طور مثال ها تنظیم میمعموالً به   چه عواملی قیمت مح

 .“دهدکننده تحت تأثیر قرار میدر سطح مصرف

 صیشاخص ص ست 2های ارزیابی پس از اجراترند و غالباً در فرآیندها تخ سیا سی  ها و و برر

به کار گرفته  “Aکنندگان محصتتتول تفاوت در قیمت خالص برای مصتتترف”راهکارها، مثل 

 شوند.می

این  یهاند. دامنها و نهادها توستتعه یافتهتوستتط دولت انواع گوناگونی از معیارهای پایداری

شد. عالوه ست از حالت عمومی تا با جزئیات کامل متفاوت با ای بر این، مجموعه معیارها ممکن ا

 اند. و تجارت توسعه یافته ونقلحملخاص نظیر  از معیارها نیز برای موارد سیاسی

 یههای( تدوین شتتدا و نتایج، اهداف ستتیاستتت )رویهها برای ستتنجش دستتتاوردهشتتاخص

شور میکنندهتعیین پایدار یهتوسع شار دیاند. به طور مثال، یک ک سیدکربنتواند انت خود را  اک

یک ستتیاستتت، راهکار یا طرح  یهبیستتت درصتتد کاهش دهد. در فرآیند توستتع 2015تا ستتال 

ستین  معیار ا شود. برای می رزیابی اثر پایداریعملیاتی، نخ شاخص واقعی تبدیل  تواند به یک 

سع ستراتژی تو سیون اروپا یهپایدار اتحادی یهپایش ا شاخصمجموعه اروپا، کمی ها را در ای از 

(. مثال EC, 2005aشتتامل ستته بعد پایداری بودند ) هاآنستته ستتطح تنظیم کرد که هر یک از 

دوبخشتتی برگرفته  های خود را از یک مدلآغاز شتتاخص یهدیگر، دولت استتترالیاستتت که نقط

تر از تر و تلفیقیجامعه و بخش محیط. این شرایط یک دیدگاه سیستماتیک -است: بخش انسان

ستم اجتماعی صادی -سی سانسازد تا جایفراهم می اقت سائل یهجامعه هم -ی که بخش ان  م

 -هایی مستتتلزم یک زندگی موفق انستتانی در قالب یک حاکمیت قانونی لیبرالمحوری یا ارزش

، محیط و مدیریت آب حکومت یکارجنگلدهد )وزارت کشتتتاورزی، دموکرات را پوشتتتش می

ا دیدگاه توسعه پایدارند ایی از ارزیابی بهههای متفاوت، نمون(. این رهیافت2006فدرال استرالیا، 

 که در فصل اول بررسی شد.

ستفاده از معیارهای پایداری سعه و ا صلی تو ، حمایت از در یک ارزیابی اثر پایداری اهداف ا

                                                           
1 . ex ante 

2 . ex post 
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های های مؤثر، بهبود کیفیت پیشتتتنهادها، و تا حدودی کاهش عدم قطعیتانتخاب ستتتیاستتتت

و اثرات آن است. ترکیب معیارهای ارزیابی  اجتماعی یهپیچید مسائلدر بیشتر  احتمالی موجود

گذاری، وجود تواند، بسته به نیازها و رسیدن به اجماع در مورد هدف، محدوده، زمان، سرمایهمی

ستراتژی سعا شد. این انتخابNSDS)1ملی رپایدا یههای تو شامل انتخاب ( و غیره متفاوت با ها 

کامل نیاز هستتتت یا نه،  ه به ارزیابی اثر پایداریکنگیری راجع به ایها، تصتتتمیماز ستتتایر جنبه

مثال  اثر بهتر از دیگری استتت و غیره. یهه یک عامل کاهندکنه یک اثر مهم استتت، یا ایکنای

سوئیس )پیرابند شور  شاخ2-2مربوط به ک سعهص( از  صل تو سه ا  یهای گوناگون بر مبنای 

سوی دیگر، دولت فدرال بلژیک از یک ارزیابی مربوط به جنبه ست. از  های پایداری بهره گرفته ا

کند که عالوه بر برخی اثرات بر روی دولت، شتتامل معیارهایی اثر پایداری مقطعی استتتفاده می

 (Federal Administration for sustainable Development, 2007)ی سه اصل مذکور استبرا

ر در مورد موضتتوعات کلیدی اثرات تیهای تخصتتصتتی از شتتاخصاه، مجموع. کمیستتیون اروپا

 ایی از سؤاالت کلیدی و همچنین بر مبنای سه اصل ذکر شده راهشپایداری، متشکل از زیربخ

ست هد. تأکید بر این ادیرا نیز مشارکت مارزیابی سریع تلفیقی رد. به عالوه عناصری از بیبه کار م

زیابی ای ارهتترین شتتکل ممکن از رهیافکه تکنیک مورد استتتفاده در کمیستتیون اروپا، تلفیقی

 (.  7-2موجود باشد )جدول  اثرات پایداری

 

 ای جمعیهمایهرهیافت سر

سع شاخصمعیارها  یهتو سرمایهمی هاو  ساس رهیافت  ساس این اتواند بر ا شد. بر ا ی نیز با

های مالی ( سرمایه1 شود که شاملای تعریف میگسترده ملی به صورت یهرهیافت، کل سرمای

، آالتنیماشتتتتولیدی مانند  های( ستتترمایه2 های مالیها و ستتتپردهخایر، ضتتتمانتمانند ذ

ساخت اعیها، ارتباطات اجتمساختمان سرمایه3 هاو انواع دیگری از زیر شکل (  های طبیعی به 

های انسانی به شکل تحصیل، سالمت نیروی کار ( سرمایه4ها؛ منابع طبیعی، زمین و اکوسیستم

ها یا مؤستتستتات اجتماعی استتت. شتتاخص ها وهای اجتماعی مانند عملکرد شتتبکه( ستترمایه5و 

ار که از فعالیت باز معیارها همچنین با رفاه بنیادی که برای جامعه ضروری است یا رفاه اقتصادی

                                                           
1. National Sustainabie Development Strategies (NSDS) 
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 شود، در ارتباط است.ناشی می

شاخص وتحلیلتجزیه ستفاده از این نوع  ستکنتواند در ارزیابی ایها میاثرات با ا سیا های ه آیا 

های مالی، طبیعی و توانند در افزایش یا کاهش )به لحاظ ذخایر و جریانات( ستترمایهی مییشتتنهادپ

شد به کار رود. رابط اجتماعی شته با شود، مثالً جایگزینی نیز می یهطی زمان نقش دا  تواند تعریف 

انستتتانی. این چارچوب معیاری  یهدر مقابل کاهش ذخایر ستتترمای افزایش استتتتفاده از منابع انرژی

دهد و در بین )بنیادی( را نشتتتان می یههای مختلف ستتترمایهمچنین اهمیت نیاز به حفظ شتتتکل

 در مقابل بنیادی(. شود )اقتصادییر محدود میگماشکال مختلف سرمایه به طور چش

ستفاده از این رهیا شاخص یا معیار میبا ا ستهفت، هر  ندی بتواند به عنوان کمی یا کیفی د

به میزان زیادی به نوع ابزارهای انتخابی بستتتگی خواهد داشتتت.  وتحلیلتجزیهشتتود. پیچیدگی 

ابعاد  یه، بدستتت آوردن بینشتتی در مورد آثار احتمالی در هموتحلیلتجزیههدف از انجام این 

ها یا تر و مؤثرتر ستتیاستتتاهداف اختصتتاصتتی یهتواند به توستتعاین بینش می استتت. پایداری

شکلریزیبرنامه سی برای مرحلها یاری کند و موجب  سا شخیص ارتباط یهگیری ا شم )ت ها، ش

 تضادها و روابط جایگزینی( شود.
 

اثر کمیسیون اروپا  ارزیابیو آثاری که در  هاموضوع نیترمهمدر مورد  سؤاالتی از معیارها و اهخالص7-2لجدو
 به کار رفته است.

 زیستی طیآثار مح یآثار اجتماع یآثار اقتصاد
شکالت مدیریتی در رابطه  م

 وکارکسببا 
عدالت جنستتیتی، رفتار عادالنه 

 ها، عدم تبعیضو فرصت
تنوع زیستتتتی، جوامع گیاهی، جوامع 

 جانوری و مناظر
شکالت ه ب مثال: اثرات این م

چه بوده  SMEویژه روی  ها 
 است؟

 متفاوتی مثال: آیا این موارد آثار
 بر مردان و زنان دارند؟

یا  کاهش  عث  با نه  یا این گزی ثال: آ م
افزایش کیفیت و کمیت منابع آب شیرین 

 ود؟شیهای زیرزمینی آب مو سفره
و  شتتدهحفاظت یهابر گونهمثال: آیا   

طق ها و منادر معرض خطر یا زیستتتگاه
 تأثیر گذاشته است؟ هاآنحساس 

 کیفیت آب و منابع   
یا    عث افزایش  با مات  قدا یا ا ثال: آ م

کاهش کیفیت و کمیت آب شتتتیرین و 
 زیرزمینی شده است؟

صی و  مقامات دولتی صو شخاص، زندگی خ ا
 خانوادگی، اطالعات شخصی

 کیفیت و منابع خاک

یا این ثال: آ ند  م یازم مورد ن
یا تغییر  دایجاد ستتتاختار جدی

با  طه  ستتتاختار موجود در راب
 شود؟مقامات دولتی می

مثال: آیا این گزینه حق آزادی 
 هد؟دیافراد را تحت تأثیر قرار م

مثال: آیا این گزینه بر روی ستتترعت 
استتیدی شتتدن، آلودگی، شتتورشتتدن و 

 فرسایش خاک تأثیری دارد؟
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 زیستی طیآثار مح یآثار اجتماع یآثار اقتصاد
حکومت، مشتتتارکت، مدیریت  حقوق مالکیت

الت، مناستتب، دستتترستتی به عد
 ها و اخالقیاترسانه

 کاربری زمین

یت  مالک یا حقوق  ثال: آ م
م قرار  یر  ث یرد گیتحتتت تتتأ

سرمای ای در گردش هه)زمین، 
محستتوس و نامحستتوس(؟ آیا 

، فروش و استفاده از وکارکسب
 ود؟شیا محدود مهیدارای

مثال: آیا این گزینه دستترستی 
ار ر قرافراد به عدالت را تحت تأثی

 دهد؟می

مثتتال: آیتتا گزینتتة پیشتتتنهتتادی بر 
صد اکولوژیکی  صیص زمین برای مقا تخ
به  نه منجر  یا این گزی تأثیری دارد؟ آ

شتتتود؟ )مثاًل می تغییر کتتاربری زمین
تقستتتیم  زمین بین مناطق شتتتهری و 

 روستایی یا تغییر نوع کشاورزی( 
 منابع تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر میسالمت و ایمنی عمو نوآوری و تحقیق

عث  با نه  یا این گزی ثال: آ م
ید و ترویج رو ای نوین هشتول

و محصتتوالت  یورآنتولید و ف
 ود؟شیجدید م

مثال: آیا این گزینه به واستتطة 
یا دفع  تغییر در مصتتترف انرژی

زائدات، ستتتالمت جامعه را تحت 
 هد؟دیقرار م تأثیر

مثال: آیا این گزینه میزان استتتفاده از 
منابع تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر )مانند 

های زیرزمینی، مواد معدنی و غیره( آب
 هد؟دیرا کاهش یا افزایش م

ا و هتشتترک یزیستتتمحیطپیامدهای  جرم، تروریسم و امنیت کنندگان و خانوارهامصرف
 نکنندگامصرف

متتثتتال: آیتتا ایتتن گتتزیتتنتته 
م که توستتتط هتقی ایی را  

کننتتدگتتان پرداختتت مصتتترف
تأثیر قرار شتتتیم حت  ند ت و

 دهد؟می

عث  با نه  یا این گزی ثال: آ م
یت، جرم و  کاهش امن یا  افزایش 

 شود؟تروریسم می

مثال: آیا این گزینه منجر به تولید و 
 ود؟شیمصرف پایدارتر م

ای همر بر سیستدسترسی و تأثی ا و نواحی خاصهشبخ
، بهداشتتتتی و حفاظت اجتماعی

 آموزشی

 هاآنتولید پسماند و بازیافت 

تأثیر  نه  یا این گزی ثال: آ م
خاصی بر روی نواحی مشخص 

طور مثتتال، آیتتا این دارد؟ بتته
گزینه باعث کاهش یا افزایش 

 ود؟ شیای شغلی مهتفرص
 

مثال: آیا این گزینه بر دسترسی 
و بهداشتی و  ت اجتماعیبه خدما
ا هشدر این بخ یگذارهیستتترما

 گذارد؟تأثیر می

تولیتتد  بر روی  ین گزینتته  مثتتال: ا
پسماندهای )شهری، کشاورزی، صنعتی، 

و ستتتمی( و اینکه با  ویواکتیرادمعدنی، 
ود )از شتتیاین پستتماندها چگونه رفتار م

 بین بردن یا بازیافت( تأثیری دارد؟ 

ای جهان ستتتوم و کشتتتوره
 المللروابط بین

ای هتتکاحتمتتال و مقیتتاس ریستتتت فرهنگ
 یزیستمحیط

مثال: آیا این گزینه باعث تأثیر 
سعه در  شورهای در حال تو بر ک
توستتتعتته  لف  ت خ م مراحتتل 

 یافته و)کشتورهای کمتر توستعه
درآمد و کشتتورهایی با درآمد کم

ای گوناگون هشمتوستتط( به رو
 ؟ودشیم

هادی  نة پیشتتتن یا گزی ثال: آ م
عه تأثیری بر تنوع فرهنگی  جام

 دارد؟

مثال: آیا این گزینه موجب افزایش یا 
سوزی، انفجار کاهش احتمال وقوع آتش

 ود؟ شیم رمنتظرهیغو حوادث 

ماعی محیط اقتصاد کالن ثار اجت های  آ در کشتتتور
 جهان سوم

 المللیبین یزیستمحیطآثار 

یا مثال: نة مورد بحث  آ ینتته تتتأثیری بر مثتتال: آیتتا این گزآیا این گزینه باعث افزایش فقر گزی
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 زیستی طیآثار مح یآثار اجتماع یآثار اقتصاد
صادی شد اقت شتغال  برای ر و ا

 پیامدهای کلی خواهد داشت؟
در کشتتورهای در حال توستتعه یا 
مد فقیرترین  تأثیر بر میزان درآ
قشتتتر مردم در این کشتتتورهتتا 

 ود؟شیم

سوم  ستیزطیمح شورهای جهان  در ک
 دارد؟

 اقلیم کار بازار و اشتغال رقابت و داخلی بازار عملکرد

مثال: چه آثاری )مثبت یا منفی( 

بر تجارت آزاد کاالها، خدمات، 

 گذارد؟سرمایه و کارگران اثر می

ستقیم  ستقیم و غیرم مثال: آیا م

غل  به از دستتتت دادن شتتت منجر 

 شود؟می

مورد نظر انتشار گازهای  یهثال: آیا گزینم

نه تان و ای )مثل دیگلخا یدکربن، م اکستتت

 ؟دهداتمسفر را تحت تأثیر قرار می ( درغیره

 و تجتتارت جریتتان رقتتابتتت،

 گذاریسرمایه

 به مربوط حقوق و استتتانداردها

 کار کیفیت

 انرژی از و استفاده ونقلحمل

جا ثال: بر روی موانع ت ری م

 تواند داشته باشد؟چه تأثیری می

سمثال: آیا این عامل  ستر  یبر د

های به آموزش انیو کارجوکارگران 

 گذارد؟شغلی تأثیرمی

 مثال: آیا این مورد بر سهم مصرف انرژی

 تأثیرگذار است؟ های اقتصادیدر فعالیت

هتتای عملیتتات و اجرای هزینتته

ای کوچک و ههگابن وکارکستتتب

 متوسط

ماعی یت اجت یت از  ظرف ما و ح

 های خاصگروه

 کیفیت هوا

مثتتال: آیتتا این مورد بتتاعتتث 

شی تحمیل هزینه ضافی نا های ا

از تنظیم، پذیرش و معامالت بر 

 شود؟ می وکارکسبروی 

مثال: آیا این گزینه مستتتتقیم یا 

ستقیم باعث افزایش عدالت یا  غیرم

 شود؟می یتعدالیب

یا این مورد بر مواردی همچون  ثال: آ م

سازی منابع  شار سر سیدی،  شار مواد ا انت

های آب، مواد فتوشیمیایی یا سایر آالینده

سان و گیاهان را تحت  سالمت ان ضر که  م

مان به ستتتتاخت ها و تأثیر قرار داده و 

ها و غیره( )خاک، رودخانه زیستتتتمحیط

 رسانند، تأثیری دارد؟آسیب می

 (2009اقتباس از کمیتة اروپا ) نبع:م
Adapted from EC (2009). Impact Assessment Guideline, European Commission, Brussels, 

Available at http://ec.europa.eu/governance/impact/commission_guidelines/ docs/iag_2009_en.pdf. 
 
 

 ا و دادوستدها . شناسایی اشتراکات، تضاده6 یهمرحل 2-1-6

شتراک یههنگامی که آثار بالقو سایی ا شنا شد،  سبه  شده محا شنهاد  ضادهاتدابیر پی ، ها، ت

ستدها )مبادالت( میان حوز صادههدادو ستی و اجتماعی، محیطیای اقت سد. هدف، فرا می زی ر
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 طور مثال،ای مختلف و جلوگیری از ایجاد تضاد است. بهههنفی در حوزآثار مثبت و م یهمقایس

 ولی از یستتتی خواهد بود؛زطا دارای آثار مثبت محیههوضتتع مقررات برای کنترل انتشتتار آالیند

داشتتت. به همین ترتیب، کاهش  خواهد یپطرفی این مقررات اثرات نامطلوب اقتصتتادی نیز در 

 اما اکولوژیک در پی خواهند داشتتت؛ آثار مثبتزیستتت مضتترند طمواردی که برای محی یهیاران

 ا بر رفاه اجتماعی جوامع کارگر اثرات منفی خواهد گذاشت.ههحذف این یاران

ل به مرح یادی  مل وابستتتتگی ز که در ع له  کاهشتتتی( دارد،  7 یهاین مرح مات  قدا )ا

ثار اقتصتتتادیبحث مادی برانگیزترین مرحله استتتت. برخالف آ ثار اجتماعی، تعیین ارزش  و  آ

دن قابل کمّی ش یراحتبه( ای کیفی )اجتماعیههه جنبکندشوار است. به دلیل ای یزیستمحیط

نستتتبت به اثر اجتماعی و  ا، اثر عوامل اقتصتتتادیهیدر بستتتیاری از موارد در ارزیاب نیستتتتند و

که ممکن استتت این اثر اجتماعی و اکولوژیکی بستتیار درحالی ود؛شتتیر تلقی متماکولوژیکی مه

 ر و تأثیرگذارتر از اثر اقتصادی باشند.تممه

و اکولوژیکی در شتتترایط  ، اجتماعیآثار اقتصتتتادی یهایی برای مقایستتتهلحبه هرحال، راه

ر د آثار پایداری یهبندی و مقایسای بسیاری برای ردههشارد. به طور مثال، روگوناگون وجود د

یاره وجود دارد )جدول  یل چندمع ناگون تحل کههها از نظر دادهش(. این رو8-2ارکان گو  ایی 

سارات اتخاذ مگیکارمبه صمیماتی که برای جبران خ ان روند با هم تفاوت دارند. جبشییرند و ت

باالی  ند ستتتطوح  ثار منفی )مان بادالت( آ به امکان دادوستتتتد بین )ت قابلیت جبران  یا  کردن 

ها( در مقابل آثار مثبت دیگر معیارها )مانند رشد درآمد( اشاره دارد. به طور کلی، سه راه آالینده

 برای جبران و سبک و سنگین کردن وجود دارد:

 یهکه کارایی پایین یک معیار به واستتتط ندکییک روش جبرانی کامل شتتترایطی فراهم م .1

 نتایج خوب سایر معیارها به طور کامل جبران شود.

 جبرانی در توانایی جبران محدود است.یک روش نیمه .2

ستد را فراهم نم .3 ازه اج "ضعیف پایداری"ند. به عبارتی، کییک روش غیرجبرانی امکان دادو

ای مصتتنوعی یا تولیدشتتده دادوستتتد و ههبرابر ستترمای ای طبیعی درهههد که ستترمایدیم

 د.نکیایی را فراهم نمهیامکان چنین جایگزین "پایداری قوی"مقایسه شوند در حالی که 

شدهمی از طرفی، ارزیابی آثار اجتماعی م اند با هتواند اطالعاتی را که با واحدهای مختلف بیان 

شکال کمّی  شار آالیندهتای مالی، کمیهشمانند ارزترکیب کنند: ا ا ههای فیزیکی مانند مقدار انت
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انواع مختلف آثار را  یهو اجتماعی انسان. انداز ای اقتصادیهشکامالً کمی از ارز یهایریگاندازهو 

ش مناستتب بندی نمود. انتخاب رورا رده هاآنوان استتتاندارد کرد و بر استتاس میزان اهمیت، تیم

 های چند معیاره اهمیت فراوانی دارد.برای ارزیابی نهایی اثرات برای ترکیب تحلیل

 

 ای تحلیل چند معیارههشانتخاب معیار برای رو 8-2لجدو

جبران  روش

 کننده

نیمه 

 جبرانی

ای ههداد غیرجبرانی

 کمی

ای ههداد

 کیفی

ای ههداد

 م تلط

ی گذارارزش یهنظری

 چند صفتی

*     * 

   *   * مجموع وزنی

فرآیند تحلیل سلسله 

 مراتبی

*     * 

  یبندرتبهروش سازمانی 

ا برای هتاولوی

 های قدرتمندارزشیابی

 *    * 

رویکرد نوین ارزیابی 

ای هطابهامات و محی

 گیریتصمیم

  

* 

    

* 

 * *   *  رژیم

  *  *   لطهروش س

 www.SustainabilityA-test.net اقتباس از:  منبع:

 . پیشنهاد اقدامات کاهشی7 یهمرحل 2-1-7
 یزیستمحیط، یای اقتصادههدر حوز ه تضادها و دادوستدهای موجود در آثار پایداریکنبعد از ای

بعد، توجه به اقدامات کاهشتتتی استتتت. به عبارتی،   یهشتتتناستتتایی شتتتدند، مرحل و اجتماعی
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وانند باشتتند؟ این مرحله تیای ممکن چه چیزهایی مهنا و جایگزیهلحه راهکنکردن ایمشتتخص

بنا شده است، برای به حداقل  6 یهمرحل یهع بر پایدارد و در واق 6 یهکه ارتباط نزدیکی با مرحل

هد. دیم ارائههایی ای پایدار تصتتمیمات پیشتتنهادی چارچوبههرستتاندن آثار منفی و تقویت جنب

 طور که گفته شد، هدف اصلی کاهش آثار نامطلوب و تقویت آثار مطلوب تا حد ممکن است.همان

ضر به طور پای صمیمات دار رو به افولباید به مناطقی که در حال حا سارات زیادی از ت اند و خ

شده متحمل م ست شیاتخاذ  سؤاالتی که در اینجا مطرح ا در این وند، به طور ویژه توجه کرد. 

ثار منفی شتتتودموارد خالصتتته می یا آ خاص وجود دارد؟ آ یار  یک مع ندی نزولی در  یا رو : آ

پذییتغ قل ملزومات توستتتعرندیرنا یا حدا یدار یه؟ آ یا طرحی برای  پا در منطقه وجود دارد؟ آ

پیشنهادهای مربوط به این معیارها وجود دارد؟ و آیا فرصتی برای کاهش آثار منفی از  یهتوسع

 طریق اقدامات کمکی وجود دارد؟

سناریوها و  شانتیم یسازمدلاز  سه بعد ه چگونه اقدامات کاهکندادن ایوان برای ن شی در 

مختلف بر روی نتایج کار تأثیر خواهند گذاشتتتت کمک گرفت. ستتتناریوها باید عوامل محرک و 

توستتتعه در آینده را از طریق مفروضتتتاتی که در مورد این عوامل وجود دارد  یهعوامل بازدارند

سع سه بعد تو ست برای برقرار کردن تعادل بین هر  سناریوها ممکن ا سایی کنند. این   یهشنا

 ، اقدامات اصالحی و مکمل را با هم ادغام کنند.پایدار

ی طور سلسله مراتببرای آثار منفی شناسایی شده در هر کدام از ابعاد، باید اقدامات کاهشی به

دنبال شتتود: اول اجتناب، دوم کاهش و ستتوم جبران کردن. در فرآیند ارزیابی باید به بعضتتی از 

 یدی توجه کرد:ای کلهشنق

 ن نه را  یهاطمینان از توجیه کامل یک گزی یدار توستتتط گروهی که این گزی پا نا باً  تقری

 هند؛دیپیشنهاد م

 اجتناب از آثار منفی چشمگیر؛ 

 ای آینده(؛ وهلاطمینان از محفوظ ماندن آینده )انتقال ندادن آثار منفی به نس 

 انتخاب راهکارها )شفافیت(. ای روشن، آزاد و سالم برایهثاطمینان از وجود بح 

ند، باید ترجیحات برای این ستتتناریوها اهبه شتتتدت آستتتیب دید هر گاه هر ستتته بعد پایداری

( استانداردهای 1ای پیشنهادی باید حداقل این الزامات را داشته باشند: ههمشخص باشند. گزین

پذیر ( استانداردهای انعطاف2ند اهی حفظ سالمت انسان و محیط تعیین شدی که برایستزطمحی
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 وضتتتعیتتت  یها. در اینجتتا هتتدف توستتتعتتهتتنو حقوق انستتتتا برای حفظ رفتتاه اجتمتتاعی

شترک باعث تقویت پای "برد -برد" ستاوردهای م ست که در آن د صادیهها ، اطمینان از ای اقت

شرای ضعیت محیوجود  سان و عادالنه برای زندگی و حفظ و ارتقای و ست مزطط یک ر ود. دشیی

سنگین کرد سبک و  ست،  صمیمهنجایی که این امر ناممکن ا گان گیرندا باید برای راهنمایی ت

 کافی شفاف باشند. یهبه انداز

ای مختلف هشطور مثال، اصتتالح تصتتمیمات پیشتتنهادی در بخیستتت، بهزطدر مورد محی

تواند هم آثار مثبت و هم آثار منفی داشته باشد و اقدامات کاهشی مناسب را ضروری سازد. می

ای هبگیری )مقررات، بودجه و چارچودر بستتتیاری موارد، انواع مختلفی از ابزارهای تصتتتمیم

الح طور مثال، اصتتر با هم ترکیب شتتوند. بهتبابی به نتایج مطلویتوانند برای دستتتیقانونی( م

ضی ست نیازمند توجه عادالنه به امور مختلف و یادگیری ارا شاورزی ممکن ا ای الزم هتمهار ک

 ی باشتتد کهاهاشتتد. اصتتالحات مالیاتی باید به گونب ای اکولوژیکیهتبرای جلوگیری از خستتار

ساختن هزین ستههقوانین مالیاتی جدید به درونی   ای محیطی کمک کند. تجارت آزاد ممکن ا

کاهش آلودگی آ مات هببه منظور  قدا یت مقررات و ا ما به ح نده،  ای آزاد توستتتط مواد آالی

 ری نیاز داشته باشد.تیزیستی قومحیط

شتتود که بخواهیم از تشتتریح یک مستتئله به ا زمانی آشتتکار میهنکردن جایگزیاهمیت تنظیم

ست که حوادثراه یارائهسوی  شیو حل حرکت کنیم. مزیت این راهکار این ا جلوگیری از  یهو 

ابد. این امر ییی شتتده و خطرات احتمالی مربوط به وقوع این حوادث کاهش مازستتهشتتبی هاآن

ا و ستتتالیق گوناگونی دارند تأثیر مثبت هههمچنین بر مشتتتارکت عمومی جوامعی که دیدگا

شنهاد جایگزیمی سئولیای یها باید آثار بالقوهنگذارد. در زمان پی ی ای اجرایهتن راهکارها بر م

 برآورد و محاسبه شود.

 گذارانای موجود به سیاستههنتایج و گزین یارائه. 8 یهمرحل 2-1-8
س نتایج ارزیابی آثار اجتماعی سیا عنوان اقدامات کاهشی( باید به روشی ای جایگزین بههت)و 

لف را وانند آثار مختتیگیرندگان مشوند. سپس تصمیم هارائگذاران واضح و قابل فهم به سیاست

در هر ستته بعد بستتنجند و بهترین تصتتمیم را در مورد چگونگی بهبود پیشتتنهادها در جهت به 

 برد اتخاذ کنند. -ا برای دستیابی به وضعیت بردهتحداکثر رساندن فرص
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صتتصتتی نستتبت به ارزیابی باید به شتتکلی باشتتد که هم دیدی کلی و هم شتترحی تخ یارائه

وجود آورد. این بازنمایی باید به زیستتتی و اجتماعی، محیطیای اقتصتتادههترین آثار در حوزمهم

آثار غیرمستتتقیم را روشتتن ستتازد، تضتتادهای مهم را نشتتان دهد، نواحی را که نیازمند اقدامات 

ند مشتتتخص کنکاهشتتتی نامطلوب را مشتتتخص و ا ثار  د، راهکارهای جایگزین برای کاهش آ

شتتد،  ارائهگذاری ای ستتیاستتتههی را آشتتکار کنند. زمانی که گزینستتازهای بهینهفرصتتت

( میزان ستتودمندی: اینکه کدام 1وانند موارد زیر را با هم مقایستته کنند: تیگیرندگان متصتتمیم

ستیا ست.بی به اگزینه در د شنهادی مؤثرتر ا سطح معینی از کن( بازده: ای2 هداف پی ه با وجود 

ستتیمنابع به کدام یک از اهداف م سبک و 3 یافت.وان د  نیسنگ( پایایی: کدام گزینه امکان 

 .ندکیو اجتماعی را محدود م یزیستمحیطی، ای اقتصادههمیان حوز کردن

داول ا و جهلارزیابی باید شامل ترکیب مناسبی از اطالعات کیفی و متنی همراه با شک یارائه

طور مؤثر تصتتتویر واضتتتحی از ارزیابی برای و به ستتترعتبهوانند تیا مهلمربوط باشتتتد. شتتتک

شکال گرافیکی قادرند آثار مشکل ارائهگیرندگان و سایر کاربران نهایی تصمیم سازی کنند. این ا

وان از راهکارهای گوناگونی مانند تیاند به شتتکلی واضتتح نشتتان دهند. ما که نیازمند مداخلهر

ای ههافزارهای مناستتب برای توضتتیح یافتیا نرم  یچندبعدهای ستتاده، اشتتکال گرافیکی جدول

 ارزیابی استفاده کرد.

 "افیکیور ترستم نسی"واند از طریق تیطور مثال، آثار کلیدی یک سیاست پیشنهاد شده مبه

که در آن آثار منفی با نور قرمز، آثار خنثی با نور زرد و آثار مثبت با نور سبز  توضیح داده شود

مهم  یهای برای ارتباط میان دو منطقمثالی از ارزیابی پروژه 3-2وند. شکل شینشان داده م

ار قتصاد و آث، آثار مثبت برای ازیستمحیطورزش اسکی در سوئیس است که آثار منفی برای 

 را مشخص کرده است.  اجتماعی یهپیچید
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 نور ترافیکی برای ارزیابی اثر پایداری یارائه 3-2لشک

  منبع:       
Canton of Burne (2008), Sustainability Compass Guide, Canton of Berne, Berne. 
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ا از ههنمر یهتا حدودی منفی بوده است؛ محدود -8/0کیفی  یهارزیابی کلی با دریافت نمر 

پایدار(  یه+ )برای آثار مثبت شدید بر توسع2( تا پایدار یه)برای آثار منفی شدید بر توسع -2

 متغیر بوده است.

 زیستی و اجتماعی، محیطدادن آثار اقتصادینمودارهای عنکبوتی از دیگر ابزارها برای نشان

(. این نمودارها آثار گوناگون بر روی 4-2اند )شکل ای پیشنهاد شده و اقدامات کاهشیهتسیاس

 هد.دیصورت تصویری نشان ماصلی را به یهمعیارهای موجود در سه حوز

شن سی به دادکنسازی ایفرآیندهای داخلی باید برای رو شته ههه چه ک سی دا ستر ای خاص د

شد و ای سی کنبا شرایطی که  ارائهه نتایج باید چگونه و به چه ک سعه یابند. در  شوند، تو )گزارش( 

سته شای شفافرماستحکمای مدیریت مناسب و  ازی در نهادهای دولتی و سف، به عبارتی، جایی که 

 ود.شیزیابی برای عموم فراهم مگیرندگان وجود دارد، دسترسی به اطالعات و نتایج ارمیان تصمیم

 

 
 ارزیابی اثر پایداری یعنکبوتنمودار  4-2لشک

 منبع:
Adapted from DEFRA (Department for Environment, Food and Rural Affairs) (2007), the 

web,DEFRA, United Kingdom, www.defra.gov.uk/sustainable/ think/stretch/demo.htm. 
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 یای اثر پایدارهیاجرای ارزیاب 2-2
شخص ضی از نکات  یه، در مرحلمراحل ارزیابی اثر پایداری یهشدن همپس از م آخر باید بع

 در ذهن نقش ببندد. اجرایی را خالصه کرد تا روند کار هنگام اجرا

 کار گرفت؟وان بهتیرا م چه موقع ارزیابی آثار پایداری 2-2-1

شروع فرایند توسع ست یهپیش از  شیسیا شه باید اثر پایداریگذاری و تدوین خط م  ها همی

زایش ر و افتهیری آگاهانگمباعث تصمی ارزیابی شود و این کار ضروری است. ارزیابی اثر پایداری

سبت به چالهیآگاه سعهشا ن سر راه تو ود. به عالوه، ارزیابی آثار شیم پایدار یهای موجود بر 

ا هلپایداری به حفظ و تقویت کیفیت و ارتباط میان پیشتتتنهادها به منظور تعیین دستتتتورالعم

ا و آثار مربوط به هشپایدار، شتتناخت موضتتوعات بحرانی مانند چال یهبرای دستتتیابی به توستتع

شان سطح نتایج به یارائها، هتکلیدی و تعیین اولویدادن روندهایآینده، ن ست آمده، افزایش  د

 گذاری در سطح کالنگیری و سیاستمشورت و همکاری اجزا و افزایش شفافیت فرآیند تصمیم

( ا و مقرراتهها، پروژهتوان برای مقاصد گوناگون )مانند سیاستیی مند. از این ارزیابکیکمک م

لمللی( استتتفاده کرد که در این کتاب راهنما، بیشتتتر انی، ملی و بیاهو در ستتطوح )محلی، ناحی

 اند.گرفتهقرارا در سطح ملی مورد توجه هتسیاس

ی اهای منطقهها و برنامهترا هم با سیاس پایدار یهواند اصول توسعتیم ارزیابی اثر پایداری

ع های ملی توستتت با راهکار یدار ) یهو هم  یاب NSDS)1پا قت ارز ند. در حقی ید هیتلفیق ک با ا 

یگر ی و داهی، ناحیاهپایدار و تدابیر پایداری در ستتطوح منطق یهای از تدابیر ملی توستتعآمیخته

شند. هما سع یهطور که در برنامنسطوح با سازمان  یهراهکارهای تو ضو  شورهای ع پایدار ک

صادیهیهمکار سعهو  ای اقت صادی، OECD) 2تو ست، برای ارزیابی ابعاد اقت شده ا شخص  ( م

 یهای توستتعههیری برای برنامگما و تصتتمیهتا و تعیین اولویهحطر زیستتتی و اجتماعیمحیط

طالعات تشریح ا یها در زمینهیخوبی تحلیل نمود. بعضی از ارزیابپایدار، ابتدا باید وضعیت را به

زیستتتی و اجتماعی، فشتتارها و ی، محیطای اقتصتتادههوجود آمده در حوزمربوط به تغییرات به

س ستراتژهخپا ستگی این موارد با اهداف ا شده و همب ضعیفهیای داده  (. OECD, 2006bاند )ا 

                                                           
1 National Susitainable Development Strategies (NSDS) 
2 Organization for Economic Cooperation and Development 
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برای فرآیند ارزیابی، همکاری  ای ستتتیاستتتیهت، برای اطمینان از حماییای اثر پایدارهیارزیاب

لی الملچارچوب بین یهربط و شتتفافیت و مشتتارکت عمومی، باید بر پایای ذیهنکامل ستتازما

NSDS شد. ارزیابی اثر پایداری ستوار با صمیما شخ، به مثابه ابزاری کلیدی در ت یص گیری، به ت

ای هلابعاد مورد بررستی و شتناخت راه ح یهمشتکالت، شتناستایی اثرات این مشتکالت بر هم

مک م یداری مجنند. در ایکیممکن ک پا یابی اثر  که ارز ندتیا استتتت  یل و تلفیق  وا عد به ت

 پایدار کمک کند. یها و رهبری بهتر توسعهتسیاس

 مالحظات عملی برای اجرای مؤثر و اثرب ش 2-2-2
های به جنبهای توجه ویژهنیاز استتتت  به منظور اطمینان از اجرای مؤثر ارزیابی اثر پایداری 

 (.EEAC, 2006ه عملی زیر شود )برای اطالعات بیشتر مراجعه کنید ب

 صادی . ارزیابی اثر پایداریتقارن و توازن  ،به راهکاری تلفیقی نیاز دارد. بدین معنی که آثار اقت

ستمحیط سی دقی و اجتماعی یزی شکافانتقدر تلفیق با هم، نیاز به برر سبتهر و مو به هر  تر ن

صورت جداگانه دارند. عالوه بر این، تعادل ورود ا )رسمی و غیررسمی( هییک از این اثرها به 

ای مختلف مانند شرکای تجاری هشای غیردولتی و متخصصان بخهنسازما یهباید به وسیل

 درگیر در ارزیابی تضمین شود.

 ای ههرین مراحل پروژتممهبندی ارزیابی از . تعیین هدف و قالبندی وسخخیع و گسخختردهببقال

یداری پا یابی اثر  گاهی از نگرانکناستتتت. ای ارز ما  یا هها و عالیق دیگر گروهیه گروه راهن ا 

 ایههواند باعث غفلت از گزینتیپوشتتی کند خطرآفرین استتت، زیرا این کار مها چشتتمبخش

 ا و تصمیمات تلفیقی شود.هیجایگزین، نوآور

 برای حفظ امنیت باید به . هنگام اجرای مراحل ارزیابی اثر پایدارییت مناسخخبتضخخمین کیف ،

ای مختلف تعدیل قدرت برقرار شتتتود. این امر برای واحد ارزیابی و هشکافی بین بخ یهانداز

ذیرد. پیگیرنده و به منظور تنظیم مناسب سیستم برای بررسی مستقل صورت منهاد تصمیم

ابی، هدایت یهامور مانند محدود یهگیری در مورد همگروه خاص مستتتئول تصتتتمیم اگر یک

های درگیر در ارزیابی و به کارگیری نتایج و اجرای طرح باشد، ممکن است تضاد عالیق بخش

ایی در نهاد عملیاتی پیش آید. کمبود زمان و محدودیت منابع یا پیچیدگی هیو ناستتتازگار

عات مورد نیاز( ممکن استتت گروه را به ستتمت ارزیابی ستتطحی و ا )گوناگونی اطالهتستتیاستت
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صورت مستقل و بدون تحمیل فشار از سوی دیگران بین . اگر فردی بتواند بهناقص سوق دهد

 حتی در شتترایط های گوناگون در یک ستتیستتتم تعادل ایجاد کند، ارزیابی اثر پایداریستتلیقه

نواقص کیفی با کمبود شتتفافیت در شتتایان ذکر استتت که ود. شتتیدشتتوار و پیچیده ممکن م

 شوند.مراحل ارزیابی تشدید می

 ارزیابی صتتحیح و با کیفیت، به ویژه در مورد پیشتتنهادات پیچیده و وستتیع، به ظرفیت کافی .

شه کافی نیست. برای حصول اطمینان از کیفیت  زمان، منابع و مهارت باال نیاز دارد. این همی

در  ای بیشتریهتای کارکنان ممکن است به تمرین بیشتر و ایجاد ظرفیهتبود مهارباال و به

 سیستم نیاز باشد.

 یادگیری یفرصخخت برای  تانستتت ماعیهل. پ یادگیری اجت مل،  تأ یادی برای  و نوآوری در  ای ز

یابی نارز یابی آزار و گستتتتردهتههای آزادا نتر وجود دارد. ارز یات بهتر و تهدا به عمل ر منجر 

أسفانه ود. متشیم پایدار یهر شده و باعث ارتقای وضعیت توسعتحای تلفیقی صحیهتسیاس

ا برای مشتتتروعیت بخشتتتیدن به هحپس از اجرای طر در بیشتتتتر موارد ارزیابی اثر پایداری

رد. ارزیابی پس از اجرا به این معنی استتت که طرح یگیا و تصتتمیمات صتتورت مهتستتیاستت

ست و آثار بالقو شده ا صویب یا حتی اجرا  شنهادی ت شگیری ی این طرحهپی ها دیگر قابل پی

ست. بنابراین، ارزیابی پس از  شوار ا سیار د شی از این اثرات نیز ب سارات نا ست و جبران خ نی

ستتت )و باید اصتتول پیشتتگیرانه را در نظر پایدار به هیچ وجه مطلوب نی یهاجرا از نظر توستتع

 داشته باشید(.

یشین های پدر پایان چند منبع برای کسب اطالعات بیشتر پیشنهاد شده است )که در فصل

 ارجاع داده شده بود(: هاآنبه 
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 مقدمه 3-1
 رتأثیای اخیر توسعه پایدار در سطوح وسیعی از جامعه گسترش یافته و آن را تحت هلدر سا

ون بروتلند در خصوص توسعه پایدار شده توسط کمیسی ارائهقرار داده است. تعریف استاندارد 

ای هله توانایی نسکنی که پاسخگوی نیازهای نسل کنونی باشد، بدون ایاهتوسع” از:  اندعبارت

آغازی برای  ه. این تعریف پایه، نقط”ندازداآینده را برای پاسخگویی به نیازهایشان به مخاطره بی

ی پژوهش ار. شو(WCED, 1987)و توسعه پایدار شد  شده پیرامون پایداری ارائهیف سایر تعار

ملی ایاالت متحده آمریکا بر این اعتقاد است که توسعه پایدار دارای سه جزء مهم است. به این 

سه  هانآسلی باشد. در همین راستا ننبی -3قابل توسعه باشد و  -2پایدار باشد.  -1ترتیب که: 

ای پشتیبان زندگی و جامعه را هم برای پایداری شناسایی کردند  همی طبیعت، سیستهحوز

(U.S. National research council, 1999)   همچنین این گروه سه ایده مردم، جامعه و

 بین یمؤلفهذکر شده،  یهامؤلفهدادند. در نهایت، بین  ارائهافتگی یهاقتصاد را به منظور توسع

اهمیت است که  حائزاشد. و این مهم از آن جهت بینسلی از اهمیت شایان توجهی برخوردار م

ایست برای اهدافی که قرار است محقق شوند به طور واضحی افق بیم در مسیر تحقق پایداری

رت ای زیادی بر اساس این ساختار صوهشعلم پایداری پژوه یهزمانی بیان شود. در زمین

نند که به منظور درک و شناسایی بهتر فعل و کی( بیان م2003و همکاران ) 1کاسمیرند. اهگرفت

وجود دارد این  و اقتصادی یستی، اجتماعیزطمحی مسائلانفعاالت پیچیده و پویای که بین 

، اقتصاد، جامعه و مطالعات یستیزطیمحهای علوم های حوزهتتحقیقاتی از تلفیق فعالی یهحوز

 توسعه حاصل شده است.

باید  ه که نباید از آن غافل شد این مهم است که به منظور گذار به سمت پایداریچناما آ

ازی ابزاری سها را مورد ارزیابی قرار داد. این مقوله از دیدگاه جامعه علمی در راستای آمادهفهد

ید. برای پاسخ به این چالش، ارزیابی پایداری به آیاعتماد چالشی مهم بشمار م کارآمد و قابل

ود در امر ارزیابی پایداری شیباشد. تعداد ابزارهای که ادعا میسرعت در حال تکوین و تکامل م

اشد و البته الزم به ذکر است که همگام با این روند، بیوان از آن بهره گرفت، رو به فزونی متیم

، ای اجراییهلخاص خود، دستورالعم یهند و در زمیناهیاری از این ابزارها توسعه و تکامل یافتبس

                                                           
1 Kasemir 

http://goo.gl/OkvfJ
http://goo.gl/OkvfJ
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ور سریع و طهند. ارزیابی پایداری باهنمود ارائهری را تبای موردی بهتر و مناسهها و تجربههداد

ی که ارزیابی اهابزارهای ارزیابی اثر تبدیل شده است. خانواد یهی به عضوی از خانواداهفزایند

یا  (Devuyst, 2000; Pope et al., 2004)یستی استراتژیک زط، ارزیابی محییستیزطاثرات محی

( ارزیابی پایداری 2001و همکاران ) 1دِویستود. شیاتحادیه اروپا را شامل م ارزیابی اثرات پایداری

برای ساختن  ذاریگتگیری و سیاسمنوان ابزاری تعریف کردند که در راستای تصمیرا به ع

 هاآنورند تا آیذاران فراهم مگتیران و سیاسگمی پایدارتر، شرایط الزم را برای تصمیاهجامع

کسب  ،مثمر ثمر و اجتناب از اقدامات ناپایدار کنندهای الزم را در خصوص انجام اقدامات هیآگاه

و  2کاتسای صورت گرفته به منظور معرفی و تعریف علم پایداری هشنمایند. در راستای تال

نمودند که دو مورد از  ارائهی را برای تحقیق و پژوهش اههفت هست سؤاالت( 2001همکاران )

 ردازد:پیداری ما به طور خاص به موضوع ارزیابی پایهشاین پرس

صورت  گذار به سمت پایداریای که برای هدایتهشوان در راستای تالتیچگونه م -1

 و ای عملیاتی امروزی را که برای نظارت و گزارش شرایط اجتماعیهمذیرد سیستپیم

یق و مؤثرتر باهم تلفای کارآمدتر هلدستورالعم یارائهاشند به منظور بیم زیستیمحیط

 نمود و آن را بسط داد؟

ای پژوهشی، نظارت، ارزیابی و هییزرهمستقل برنام ای نسبتاً هتوان فعالیتیچگونه م -2

ر د یری امروزی را به منظور مدیریت تطبیقی و یادگیری اجتماعیگمپشتیبانی تصمی

 ا به صورت بهتری تلفیق و ادغام نمود؟همسیست

 زیستیطمحییزی رهین دو پرسش بر نیازی که پیرامون بسط و تلفیق ارزیابی، نظارت و برناما

ت ایسبیاین موارد م ود اشاره دارد بدین ترتیب که در ارزیابی پایداریشیاحساس م و اجتماعی

گونه بیان داشت که در واقع ان اینوتیی قرار گیرند. بر این اساس ماهمورد توجه و تأکید ویژ

ذاران پیرامون ارزیابی گتیران و سیاسگمازی تصمیسدهدف از ارزیابی پایداری، توانمن

جامعه در مقیاس مکانی )محلی و جهانی( و در مقیاس زمانی  –ای تلفیقی طبیعت همسیست

که اجرای آن منجر به  قادر شوند اقداماتی هاآناشد تا بدین ترتیب بی)کوتاه و بلند مدت( م

یل به ا برای نهشوند شناسایی کنند و در نهایت موجبات تسریع تالشیو یا ناپایداری م پایداری

                                                           
1 Devuyst 
2 Kates 
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ای ارزیابی پایداری باید هرابزا یهاما با این اوصاف، آیا مجموع ی پایدارتر را فراهم نمایند؛اهجامع

 مد نظر قرار دهد و آنان را در برگیرد؟ ری از اهداف و موضوعات راتعطیف وسی

نند و قادر هستند تا به کیجامعه را مدیریت م -ای طبیعت همتلفیق سیست هاآنچگونه 

 ندازهای کوتاه و بلند مدت پوشش دهند؟امکافی ابعاد محلی و جهانی را در چش یهانداز

 اهداف، مواد و محتوا 3-2
وجود دارد هدفی که در این بخش به  ارزیابی پایداریبا توجه به ابزارهای مختلفی که برای 

د. اشبییم فراهم کردن آگاهی و دیدی جامع و کامل در خصوص ارزیابی پایداری ماهدنبال آن بود

شده است بر اساس بررسی مطالعات مختلف از منابع  ارائهفهرست ابزارهای که در این بخش 

لکه ب ؛ا پرداخته شدههرتنها به شرح و توصیف هر یک از ابزاخش نهاشد. در این ببیگوناگون م

ای ارزیابی هم مد نظر قرار گرفته شده هتهر یک از رهیاف یهای مربوط به کاربرد ویژههنمون

است. البته الزم به ذکر است که بررسی و ذکر تمام ابزارهای که در منابع و مطالعات مختلف و 

 ایهها و عرصههود و پوشش دادن تمام زمینشیرایی محسوب مگآلهایدمتعدد آمده است یک نوع 

اشد. از بیموجود و ممکن در حین فرآیند ارزیابی پایداری امری غیر ممکن و دور از واقعیت م

اشند و از طرفی بیند صددرصد کامل و جامع نماهشد ارائهو انواع ابزارهای که در این بخش رنای

ای  موجود ارزیابی پایداری هربه هیچ عنوان این ادعا را نداریم که تمام ابزا دیگر در این مطالعه

وان تیاما با تمام این اوصاف این ادعا را هم م یم؛اهین تحقیق و کاوش خود قرار دادبهرا زیر ذر

داشت که اکثر ابزارهایی که امروزه در ادبیات و منابع مورد توجه هستند در این مطالعه هم مد 

 ند.اهقرار گرفته شد نظر

 اهمیت است حائزبسیار  پایداری ی که در مطالعه و بررسی پیرامون ابزارهای ارزیابیاهنکت

اشد که در مطالعات پیشین هیچ تالشی برای تعیین و شناسایی میزان اهمیت بیاین مهم م

ا ب ندی از ابزارهای ارزیابی پایداریبهش طبقابزارهای مختلف صورت نگرفته است. در این بخ

شده است. این  ارائهوند شیهای که در آن به کار گرفته مهمعرفی هر گروه از ابزارها و زمین

اشد. بیایی که بر آن متمرکز هستند، مههها و عرصهای آنان و زمینهتندی بر اساس رهیافبهطبق

ای ههشده و سپس در مورد هر یک از دست ارائهچارچوب کلی از ابزارها در این بخش ابتدا یک 

ور خالصه در این بخش هر گروه از طها کنکاش عمیقی صورت گرفته است. عالوه بر این، بهرابزا

 ایی از موارد کاربرد آنان ذکر شده است.ههابزارها شرح داده شدند و نمون
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 یداریچارچوبی برای ابزارهای ارزیابی پا 3-3
د  ر این مهم بوگنای ارزیابی بیاهشا و روهرا، ابزاهصا و مطالعات پیشین پیرامون شاخهیبررس

 Baumann and)ندی نمود بهوان بر اساس عوامل و ابعاد متعددی طبقتیا را مهتکه رهیاف

Cowell, 1999; Moberg, 1999; Wrisberg et al., 2002; Finnveden et al., 2003; Finnveden 

and Moberg, 2005; Kates et al., 2005) حاضر عوامل  هدرترتیب ابزارهای مورد بررسی مطالع

 زیر مد نظر قرار گرفته است:

اگر ابزار مورد استفاده، توسعه در زمان گذشته )توصیفی  به این معنا کها زمانی: هیویژگ -1

ت ممکن اس ندهیآ درینی نتایجی که بشی پیرا ارزیابی کند و یا اگر برا( ex-postیا 

ینی نتایج تغییر یک سیاست بش( به عنوان مثال پیex-anteحادث شوند )تغییرگرا یا 

 و یا بهبود در فرآیند تولید، مورد استفاده قرار گیرند.

بر سطح محصول یا تغییر فرآیند  هاآنبرای مثال، اگر تمرکز  تمرکز )پوشش مناطق(: -2

 د.در سیاست باش

یستی، زطای محیههیعنی تا چه حد ابزار جنب :جامعه-ای طبیعتهمتلفیق سیست -3

 هد.دیرا تحت پوشش قرار م و یا اقتصادی اجتماعی

شده توسعه و تکامل  ارائه( 1-3بر اساس ترتیبی که در شکل ) چارچوب ابزار ارزیابی پایداری

کلی تشکیل شده است. این  هندی شدبهاست. این چارچوب از سه چتر یا سه منطقه طبق یافته

ا، که در ادامه به غیرتلفیقی و تلفیقی تقسیم هصو شاخ اههسنج( 1از:  اندعبارتانه گهمناطق س

محصوالت و یا  رژیای مواد و انهن( ابزار ارزیابی وابسته به محصول با تمرکز بر جریا2وند. شیم

ی از ابزارها است و معموالً بر اه( ارزیابی تلفیقی، که مجموع3زندگی.  یهخدمات از دیدگاه چرخ

ندی یک طبقه جامع و بهتغییر سیاست و یا اجرای پروژه تمرکز دارد. عالوه بر این در این طبق

ای هشدیگر از ابزارها نیاز به ارز فراگیری هم در نظر گرفته شده تا وقتی که در سه طبقه

غیربازاری )غیرپولی( بود از آن استفاده شود. ابزارها بر اساس شرایط زمانی )زمان گذشته را مد 

ر(( گنهگر( و یا به نتایجی که در آینده حادث خواهند شد، توجه دارند )آیندنهنظر دارند )گذشت

 ند.اهمرتب شد
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 اهمو شاخ اههسنج 3-3-1
ای هسا مقیاههاشد. سنجبیا مهصو شاخ اههشامل سنج اولین چتر ابزارهای ارزیابی پایداری

ی اهیستی را در منطقزطو یا محی ، اجتماعیاقتصادی هو اغلب کمی هستند و شرایط توسع هساد

ا با هها سنجهشهند. زمانی که در برخی از رودیب هم سطح ملی است نشان ممشخص که اغل

مایر و  ید شاخص نام دارد.آییوندند مقیاس نهایی که به وجود مپیوند و به هم مشیهم جمع م

ا باید این موارد را شامل شوند: سادگی، یک حوزه هه( بیان داشتند که سنج1996) 1هارگر

ودن، که این سه مورد در نهایت امکان تعیین ابزارهای که حساس به گسترده و قابل سنجش ب

ند. به طور کیشناسایی به موقع گرایشات را فراهم م یهورد و اجازآیتغییر هستند را فراهم م

ایط گر شرنهوند و با توجه به دیدگاه گذشتشییری و محاسبه مگها اندازهصا و شاخههمداوم سنج

ازد. شناسایی این نوع از اقدامات بستر سیروند پایداری در طوالنی مدت مهیا م را برای ارزیابی

اشند را فراهم بیدت و تصمیماتی که مربوط به آینده ممهای کوتاهییزرهالزم را برای برنام

 فیقیا غیرتلجنیند. در ایآیا غیرتلفیقی به شمار مهصا و شاخههسنج هورد. ابزارهای طبقآیم

 جامعه را با هم تلفیق و -طبیعت هایمؤلفهر این مفهوم است که ابزارهای این طبقه گنبودن بیا

نند. در حالی که در کنار این نوع ابزارها، ابزارهای تلفیقی هم وجود دارند که ابعاد کیادغام نم

 الزم به ذکر است کهنند. عالوه بر این کیرا با هم تلفیق م هاآنیرند و با گیمختلف را در بر م

ی اهای جریان منطقههی از ابزارهای غیرتلفیقی هم وجود دارد که به طور خاص بر سنجاهزیررد

 تمرکز دارند.

                                                           
1 Meyer & Harger     
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 غیرتلفیقی ایههسنج 3-3-1-1

هستند که توسط  EPIs(1( یستیزطای فشار محیههسنج ،غیرتلفیقی یک نمونه از شیوه های

هم دفتر آمار اروپا این م یهاتیمأمورند. یکی از اهدفتر آمار کمیسیون اروپا تکوین و تکامل یافت

و مناطقی که تحت است که با همکاری دفترهای آمار کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای کشورها 

فشار  هوری و آماده نمایند. سنجآعای قابل مقایسه و قابل فهمی را جمههنظارت این اتحادیه داد

 هزمینه سیاست که تحت پوشش برنام 10یعنی در هر  اشد؛بیسنجه م 60یستی شامل زطمحی

 .(Lammers and Gilbert, 1999)یستی پنجم هستند شش سنجه وجود دارد زطعمل محی

سیاست با هم جمع شده و یک شاخص  یههمچنین ممکن است که این شش سنجه در هر زمین

ود. این شییستی تشکیل مزطشاخص فشار محی 10را تشکیل دهند که به این ترتیب در کل 

 ، دفن زبالهیگردشگرکه شامل مواردی همچون: تخریب جنگل، فشار ماهیگیری، شدت  اههسنج

اشد بیی مشترک و جامع برای اعضای اتحادیه اروپا ماهشند هدفشان فراهم آوردن مجموعابیم

یری گهیستی را بررسی و انداززطمحی بتوانند با استفاده از این مجموعه، پایداری هاآنتا در نهایت 

تلف عضو اتحادیه یستی را در کشورهای مخزطوضعیت محی ها امکان مقایسههنمایند. این سنج

ا و اقدامات را در کشورهای عضو و به طور کل در اتحادیه هتاروپا و همچنین امکان ارزیابی حرک

 1999ای هلیستی از سازطای فشار محیههای سنجهشند. در حال حاضر گزارکیاروپا فراهم م

 . (European Commission and Eurostat, 1999, 2001)اشدبیدر دسترس م 2001و 

کمسیون  تایی سنجه ملی که توسط 58 هوان به مجموعتیدر مثالی دیگر در این خصوص م

نفرانس ای کهتاین کمیسیون در راستای تحقق اولوی به کار گرفته شده اشاره کرد. توسعه پایدار

شد. به  سیتأس 1992یست و توسعه سازمان ملل متحد در ریودوژانیرو برزیل در سال زطمحی

ای ههتنها محدود به سنج اههاین سنج ر از توسعه اجتماعیتعیابی به یک تصویر جاممنظور دست

ای نظارتی سازمانی را هم شامل همیستی و مکانیززطو ابعاد اجتماعی و محی هنشد اقتصادی

                                                           
1 Environmental Pressure Index 
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بل تلفیق و جمع شدن نیستند. در ا به هیچ وجه قاههاین سنج .(UNCSD, 2001)وند شیم

مواردی همچون  )UNCSD( 1ای کمیسیون توسعه پایدار سازمان ملل متحدههی از سنجاهنمون

یستی، سطح تحصیالت ملی و نرخ رشد جمعیت را به عنوان زطسطح کیفیت آب را در بعد محی

ای ههامنتاد موافقدر بعد اقتصادی و تعد )تولید ناخالص ملی( 2GNPیهسرانعوامل اجتماعی و 

 .(UNCSD, 2001)ود شیسازمانی )نهادی( شامل م مصوب جهانی را به عنوان پایداری

ند توسط بسیاری از کشورهای اها بهره جستههای ملی و سوابق کشورهای که از این سنجهشگزار

 .(United Nations, 2002)ارائه شده است  1994عضو از سال 

 یاهجریان منطق یاههسنج 3-3-1-2

یک نمای کلی از ساختار جریان منابع و همچنین شرایط الزم برای  ا مواد و انرژیهنآنالیز جریا

ورد. ممکن است از برخی مطالعات به منظور آیای یک سیستم را فراهم مهیشناسایی ناکارآمد

ینی و پشتیبانی بشی و همچنین برای پیاهای تاریخی و تولید گازهای گلخانهنبازسازی جریا

 ییستی که با منابع اجتماعزطتصمیمات استفاده شود. به منظور حمایت از  کاهش آسیب به محی

 وتحلیلتجزیهمتابولیسم فیزیکی جامعه را  )MFA( 3وسیعی در ارتباط است، آنالیز جریان مواد

لیز جریان مواد در بسیاری از کشورها اجرا شده است و تعداد مطالعات آنا .(Kleijn, 2001)ند کیم

 یهای گذشته افزایش یافته است. تا دهههی آنالیز جریان مواد در طول دهاهمطالعات منطق

  (2000و همکاران )  6آندربرگ ( و1998) 5و هاتلر 4کواسکی -فیشر افرادی همچون 1990

شده است. همچنین باید متذکر شد که  ارائه ا و آنالیزهای مطالعات مختلف توسطهیبررس

ای ههای فیزیکی و در نتیجه جنبهنی غیرتلفیقی هستند و تنها بر جریااهای جریان منطقههسنج

 یستی تمرکز دارند.زطمحی

آنالیز جریان مواد که توسط دفتر آمار اتحادیه اروپا توسعه یافته است  بخش اقتصادی

ور عمده این ابزار در سطح ملی طهین ابزار برای آنالیز جریان مواد در مناطق است. باستانداردتر

یرند که البته الزم به ذکر است که امکان استفاده از آن در سطوح مختلف گیمورد استفاده قرار م
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ای ههی، مطالعاههم وجود دارد. به منظور اصالح و نرمال کردن آنالیزهای جریان مواد منطق

اهمیت  حائزا مواد در اقتصادهای صنعتی بسیار هنه منابع جهانی پیرامون جریاموسس

دفتر آمار اتحادیه اروپا دستورالعملی  . (Adriaanse et al., 1997; Matthews et al., 2000)هستند

 جینتا (Eurostat, 2001).داده است  ارائهرا برای انجام آنالیز جریان مواد در بعد اقتصادی 

 یرندگیای جریان اغلب به صورت دقیق و با جزئیات در چارچوب نمودارهای جریان قرار مآنالیزه

ند. اهوند، اما چندین سنجه هم وجود دارد که بر اساس این نوع آنالیزها ساخته شدشیم ارائهو 

ای ورودی، خروجی ههسنج یهای جریان مواد را به سه طبقههدستورالعمل دفتر آمار اروپا سنج

ای داخلی، خارجی یا پنهان را هنه آیا جریاکنرف تقسیم نموده است. هر طبقه منوط به ایو مص

ای پنهان، موادی هستند هنوند. جریاشیای از سطوح مختلف مهههند شامل سنجدیپوشش م

وان به فرسایش خاک، حفاری تیوند. برای مثال مشیای اقتصادی نمهمکه وارد سیست

 یاههسنج .(Matthews et al., 2000) غیرقابل فروش و غیره اشاره کرد جاستخرارداری(، بک)خا

ند. اشبیتولید محلی و مصرف م یهای ورودی مواد به اقتصاد به واسطهنر جریاگنورودی مواد بیا

ی اهای خروجی که در قالب ضایعات و تولید گازهای گلخانهنای خروجی مواد تمام جریاههسنج

ار یری قرگهردند را مورد اندازگییست بر مزطرایند تولید و مصرف به محیدر حین یا پس از ف

 ند.کیهم تمام مواد استفاده شده در اقتصاد را محاسبه م ای مصرف انرژیهههد. سنجدیم

خاص و  ییایمیشی مواد و یا ترکیبات اهای منطقهنبر جریا )SFA( 1موادآنالیز جریان 

کاهش  یستی مربوطه تمرکز دارد. هدف نهایی آنالیز جریان ترکیب شیمیاییزطای محیهبآسی

در  یک ماده و یا ترکیب شیمیایی خاص است. آنالیز جریان ترکیب شیمیایی یهبار و فشار وارد

ج یرد . نتایگیای دارای مشکل مورد اجرا قرار مههی یا ملی به منظور شناسایی حوزاهسطح منطق

وح و مدیریت سط یستیزطیمحای هییزرهواند برای برنامتیکیب شیمیایی مآنالیز جریان تر

ی را در اهیک مطالع (2004) و  2لیندکویست و وون مالبرگ مختلف سودمند و کارآمد باشد.

ز اد از آنالیدیای سوئد انجام دادند که با ذکر نمونه نشان مهیخصوص جریان کادمیوم در شهردار

 یری استفاده کرد.گموان در فرایندهای تصمیتیم جریان ترکیب شیمیایی
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در اقتصاد تمرکز دارد. بر اساس اولین قانون  ای انرژیهنبر تمام جریا آنالیز انرژی

ود بلکه تنها از حالتی به حالت دیگر تبدیل ریود و نه از بین مشیترمودینامیک، انرژی نه ایجاد م

ی یا ملی اغلب با استفاده از آنالیز انرژی ورودی اهآنالیز انرژی منطق .(Hovelius, 1997)ود شیم

اشد و تبادل صورت بیلئونتیف م خروجی اقتصادی –خروجی که بر اساس ماتریس ورودی  –

رژی لیز انود. در خصوص آناشیند، انجام مکیگرفته بین صنایع مختلف در اقتصاد را آنالیز م

 Hovelius, 1997; Finnveden)ود شیای انرژی میان صنایع مهنمقدار این تبادل، جایگزین جریا

and Moberg, 2005.) 

 ا مانند اکسرژی و امرژی انرژیهییرگهواند به واسطه انواع مختلفی از اندازتیم آنالیز انرژی

ای خود کمیت و کیفیت انرژی را لحاظ هلاین آنالیزها از زمانی که در تحلی انجام گیرد. هر دو

 . (Rosen and Dincer, 2001; Herendeen, 2004)نداهنمودند از پیشرفت بیشتری برخوردار شد

راج استخ وانتیود که مشیسیستم، در واقع باالترین مقدار کار مکانیکی محسوب م اکسرژی

هد و همچنین دیرداری منابع یک نما و دید مبهآنالیز اکسرژی از اثر بهر .(Wall, 1977)نمود 

وان تیماید که در کدام قسمت سیستم تلفات رخ داده و در کدام قسمت سیستم منیمشخص م

ای از آنالیزهای انرژی ههبا بهبود و ارتقای فنی موجبات افزایش کارایی انرژی را فراهم کرد. نمون

 .(Ayres et al., 2003) و آمریکا انجام شد ((Wall, 1990، ژاپن (Wall, 1997)ی در سوئد اهمنطق

داده است که تمام منابع و محصوالت در واحدهای  ارائه ( روشی را برای آنالیز امرژی1996) 1اودوم

 Doherty) ردندگییان ماشد، ببینیاز م هاآنیری انرژی خورشیدی که برای تولید گهمشترک انداز

et al., 2002.)  

 تلفیقی ایهمو شاخ اههسنج 3-3-1-3

سنجه یا شاخص  جامعه در یک  -ای متعددی برای تلفیق و ترکیب ابعاد مختلف طبیعتهشتال

ی اهای محاسبهصای برای شاخهنجایگزی یهوجود دارد. در ابتدا، چهار شاخص به منظور توسع

وجود دارند که اغلب   (,NNP) 3ملیو تولید خالص  ( GDP) 2داخلیناخالص مثل تولید ملی 

اغلب باعث اشتباهات زیاد  NNPو  GDPوند. شیرفاه کلی بشر استفاده م یهبرای محاسب

ود و عوامل مهمی همچون توزیع درآمد، شیدرست و مناسب م یرندگان در مورد پایداریگمتصمی
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2 Gross Domestic Product 
3 National net production 



 یدرآمدی بر ارزیابی اثر پایدار   72

 ایهییرگهرداری بیش از حد منابع و دیگر اثرات جانبی منفی را در اندازبهیت عمومی، بهرامن

 (.Gerlaghet al., 2002) یردگیکلی و عمومی در نظر نم

یستی در محاسبات یا عدم زطدر عدم توجه به مالحظات محی GDPای هیبا توجه به کاست

د که ناهشد ارائهیری جایگزین گهای اندازهراتوجه به سنجه کیفیت مناسب زندگی انواعی از ابز

نند. شرح مفصلی از کیای متفاوت توسعه پایدار را فراهم مهییرگهامکان انداز هاآنهر یک از 

 یافت. (1999و همکاران ) 1هانلی وان در نتایج ارزیابیتیرا م اههتعداد زیادی از این سنج

ی است که متعلق به کشور هلند است اهافتیهشاخص توسع (SNI) 2درآمد ملی پایدار

.(Hueting et al., 1993) ند که به منظور تعیین میزان رفاه با استفاده از کیاین ابزار تالش م

رداری منابع پایدار در محاسبات درآمد ملی، فراتر از پارامترهای بهای بهرهییرگهترکیب انداز

را در محاسبات  برود. درآمد ملی پایدار به طور مستقیم فاکتورهای اجتماعی خروجی اقتصادی

دار اشد که به منظور پایبیدرآمد ملی م یهنندکهود. این شاخص به عنوان یک مقایسشیشامل نم

 یود. فاصله بین این دو عدد میزان وابستگشیدرآمد ملی متداول تخمین زده م یهشدن محاسب

برداری پایدار فراتر رفته است. ههد که از بهردیکشورها به استفاده از منابع طبیعی را نشان م

(Gerlagh et al., 2002). 
 4سنجه پیشرفت عمومیو   ISEW)) (Daly and Cobb, 1989) 3پایدار اقتصادی شاخص رفاه

(GPI) تکامل یافته 1990ریف سازمان غیرانتفاعی در اواسط دهه پیشرفت بازتع یهبه واسط 

(Cobb et al., 1995) یستی را هم در محاسبات خود مد نظر زطو محی و ابعاد اقتصادی، اجتماعی

ی اهقرار داده است. هر دو این ابزارها که با هم ارتباط نزدیکی دارند به منظور پوشش مجموع

یست و استهالک و زطای نظامی، تخریب محیههاد رفاه که شامل کسر هزینر از ابعتهگسترد

ات نند. این نوع محاسبکیملی را تنظیم م یهای محاسبهتطبیعی است فعالی یهتخریب سرمای

 برای تعدادی از کشورها انجام شده است.

مکانیزم  (Hamilton et al., 1997)نداز واقعی اسنداز خالص تعدیل شده و یا همان پاسپ

شتر ند. این سنجه بیکیرا در سطح ملی تعیین م یری جایگزین دیگری است که پایداریگهانداز

 هد ودییست را مد نظر قرار مزطاشد و کاهش منابع و تخریب محیبیمربوط به بانک جهانی م
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ذیر، خراج منابع تجدیدناپی تکامل یافته تا تغییرات فنی، منابع انسانی، استاههمچنین به گون

طبیعی حیاتی را شامل شود. بیشترین مقدار تمرکز آن هم بر اجزای  یهاکتشاف منابع و سرمای

ذاری در زمینه آموزش را هم شامل گهاما این ابزار سرمای ؛اشدبیم یستیزطیمح و اقتصادی

کت و تغییر مثبت به سمت پایداری حر یههنددنردد. مثبت بودن مقدار این شاخص نشاگیم

ر حرکت به سمت ناپایداری است. در واقع این ابزار با گناشد، در حالی که منفی بودن آن بیابیم

و انفعاالت واضحی که یک کشور در مسیر حرکتش جهت نیل به  لتوجه به تغییر و تحول و فع

ه از این لحاظ بسیار سودمند ند ککیهد، وضعیت کشورها را مشخص مدیتوسعه از خود نشان م

 (.Everett and Wilks, 1999)اشد بیو کارآمد م

میزان ی است که اهیک ابزار محاسب (Wackernagel and Rees, 1996) ردپای اکولوژیک

مورد نیاز برای تولید تمام منابعی که یک فرد، جمعیت، یا فعالیت، مصرف  های زمین و آبپهنه

 ردپای اکولوژیک یهمحاسب نماید.کنند محاسبه میکنند و پسماند تولید شده را جذب میمی

غذا، مسکن،  یهی است. طی این فرآیند متوسط سطح مصرف ساالناهیک فرایند چند مرحل

ود. در ادامه، سطح زمین مورد نیاز شی، کاالها و خدمات مصرفی یک فرد تخمین زده مونقلحمل

ود و در نهایت تمام مناطق شییستی هر یک از موارد مصرف محاسبه مزطو اثر محیبرای تولید 

ونه بیان کرد که ردپای اکولوژیک، گنوان ایتیرتیب متنردند. بدیگیمورد نیاز با هم جمع م

 Wackernagel and)اشد بیکاالها و خدمات م یهمساحت زمین برای مصارف ساالن یهسران

Rees, 1996). ردپای اکولوژیک در کشورها و مناطق متعددی به اجرا در آمده است و  یهمحاسب

در سطح ملی مورد استفاده قرار گرفته است. اما در  یری پایداریگهبه طور عمده هم برای انداز

ای تجمعی  را هم مورد بررسی قرار داده هصی و شاخاهمنطق -مواردی تغییرات در سطح شهری

 (.Venetoulis et al., 2004)است 

در ارزیابی که برای اجالس جهانی توسعه پایدار در  (Prescott-Allen, 2001) شاخص رفاه

د مورد استفاده قرار گرفت. شاخص شیکشور را شامل م 180بود و  2002ژوهانسبورگ در سال 

اشد بیم (EWI) 2اه اکوسیستمو شاخص رف (HWI) 1رفاه شامل دو شاخص، شاخص رفاه انسان

سنجه مختلف به دست آمده است. شاخص رفاه انسان شامل پارامترهای  60که از تجمع بیش از 

مربوط به جامعه و  مسائلای دانش، فرهنگ و ههای ثروت، سنجههجمعیت و سالمتی، سنج
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ربوط م مسائلا، اشد. شاخص رفاه اکوسیستم هم از تجمع ابعاد مختلف آب، زمین و هوبیبرابری م

ا وقتی در قالب هصید. هر دو این شاخآیای  مصرف منابع به دست مههبه تنوع زیستی و سنج

 ند، از قدرت و تواناییاهیک ابزار گویا و روشن تحت عنوان فشارسنج توسعه پایدار ترکیب شد

 یکسانی برخوردار شدند. 

یری میزان پیشرفت کلی در جهت گهمنظور اندازبه  )ESI( 1یستیزطمحی شاخص پایداری

 Centre for International Earth Science)یستی، تکامل یافته استزطنیل به پایداری محی

Information Network, 2002)  وضعیت  -1ی متفاوت است. هسنجه از پنج طبق 68و شامل

ا و فشارهای هسکاهش استر -2یستی )هوا، آب، خاک، اکوسیستم و غیره(، زطای محیهمسیست

ذیری انسان در مقابل تغییرات پبکاهش آسی -3یستی، زطای محیهمموجود بر سیست

توانایی  -5یستی و زطو نهادی برای مقابله با تغییرات محی اجتماعی یهسرمای -4یستی، زطمحی

 Centre for International)اههامنتقو پتانسیل موجود به منظور مطابقت با استانداردها و مواف

Earth Science Information Network, 2002)  هر چند که این شاخص به طور عمده بر پایداری

یرد. هدف شاخص گینهادی و اجتماعی را هم در بر م مسائلاما  ؛یستی تمرکز داردزطمحی

اشد تا در نهایت به بیکشورها آن هم در صورت امکان م هیستی مقایسزطپایداری محی

 یستی کمک نماید.زطای محیهییرگمتصمی

در کشورهای مختلف توسط برنامه توسعه سازمان ملل برای  (HDI) 2شاخص توسعه انسانی

مورد استفاده قرار گرفته است و شامل سه پارامتر کلی:  و اجتماعی ارزیابی پیشرفت اقتصادی

طول عمر با توجه به میزان امید به  .(UNDP, 2004)دانش و استاندارد زندگی است  طول عمر،

ایی، ناخالص ابتد یهانامثبتو نسبت مجموع  ساالنبزرگزندگی، دانش با توجه به جمع نرخ سواد 

ی تولید ناخالص داخل یهراهنمایی و دبیرستان و در نهایت استاندارد زندگی هم با توجه به سران

کشورهای عضو سازمان ملل  برای 1975ردد. شاخص توسعه انسانی از سال گییری مگهانداز

متحد و تعداد زیادی از کشورهای غیر عضوی که دارای اطالعات کافی و قابل دسترسی بودند، 

مورد بازبینی قابل توجهی قرار گرفته  1999محاسبه شده است. از آنجا که این شاخص در سال 

 (.Lind, 2004)آن هم دیگر دشوار شده است  است مقایسه تاریخی

                                                           
1 Environmental sustainability index 
2 Human Development Index 



 75ی    پایدار اثر ارزیابی و ارزیابی در استفاده مورد هایتکنیک و ابزارهای : مسو فصل

 

 محور ارزیابی محصول 3-3-2

ای موجود از زمان هناشد که بر جریابیچتر دوم ابزارها شامل ابزارهای وابسته به محصول م

 ی دراهای جریان منطقههتولید تا مصرف کاال و خدمات تمرکز دارد. این ابزارها بسیار به سنج

با این تفاوت که ابزارهای این طبقه . (Anderberg et al., 2000)ستند  پیشین مرتبط ه یهدست

ای متفاوت در خصوص محصوالت و خدمات تمرکز دارند. این هنبه جای منطقه بر ارزیابی جریا

 کتولید ی یهتولید یا در چرخ یهرا در طول زنجیر یستیزطابزارها مصرف منابع و اثرات محی

ی اهای جریان منطقهصنند )از گهواره تا گور(. همانند هدفی که در شاخکیمحصول ارزیابی م

ا خاص پشتیبانی از هیا هم هدف از شناسایی خطرات و ناکارآمدجنبه دنبال آن هستیم در ای

د هم ای تولیهماشد، با این تفاوت که در این مورد طراحی محصوالت و سیستبیا مهییرگمتصمی

یستی تمرکز دارند، زطای محیهها که اساسًا بر جنبجنیرد. این ابزارها از آگید نظر قرار مم

ی ذارگتند. با این وجود ابزارهای قیمکیجامعه را با هم تلفیق و ادغام نم-ای طبیعتهمسیست

ارهای وابسته به نند. ابزکیرا با هم تلفیق م یستی و اقتصادیزطزندگی ابعاد محی یهچرخ

ا هیریگمگر را برای حمایت از تصمینهو گذشت نگرندهیآای هیمحصول شرایط الزم برای ارزیاب

 مایند.نیفراهم م

 زندگی یهارزیابی چرخ 3-3-2-1

اشد. بیم (LCA) 1زندگی یهافته در این طبقه ارزیابی چرخیلبهترین ابزار به وجود آمده و تکام

سال گذشته در اشکال مختلف برای ارزیابی اثرات  35در طول  گیزند یهارزیابی چرخ

حیاتشان مورد استفاده قرار گرفته است.  یهمحصوالت یا خدمات در طول چرخ یستیزطمحی

ی است که یک محصول در طول دریافت اهای واقعی و بالقوهراین ابزار رهیافتی برای آنالیز فشا

  (.Lindfors, 1995)ند کییست وارد مزطیه، فرایند تولید، استفاده و دفع محصول بر محیمواد اول

 ارائهزندگی  یها و اصولی را برای ارزیابی چرخهلدستورالعم )ISO( 2لمللی استانداردانسازمان بی

 ,Ciambrone)کرده که توسط افراد و مؤسسات بسیاری به تدریج تفسیر شده و تکامل یافته است 

1997; Hauschild and Wenzel, 2000; Ross and Evans, 2002; Jolliet et al., 2004.)  نتایج

                                                           
1 Life Cycle Assessment 
2 International Standard Organization 
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یری در مورد توسعه تولید و طراحی گمزندگی، اطالعات الزم را برای تصمی یهارزیابی چرخ

نماید. یننده فراهم مکفای تولید و انتخاب محصول در سطح مصرهماکوسیستم، بهبود سیست

 ;Ekvall, 1999; Ross and Evans, 2002)زندگی برای صنعت کاغذ و خمیر  یهبی چرخارزیا

Lopes et al., 2003)و ضایعات  انرژی یه، در زمین(Lunghi et al., 2004; Finnveden et al., 

2005; Moberg et al., 2005)  .و همچنین برای محصوالت و خدمات بسیاری اجرا شده است 

 زندگی یهذاری چرخگتقیم 3-3-2-2

ای یک ههاست که کل هزین یک رهیافت اقتصادی (LCC) 1زندگی یهذاری چرخگتقیم

ند کیمحصول و همچنین فرآیند و یا فعالیتی که باعث کاهش طول عمر آنان شده را محاسبه م

(Gluch and Baumann, 2004) ای ههگی تنها مربوط به هزینزند یهذاری چرخگتدر واقع قیم

می زندگی قدی یهذاری چرخگتیرد. قیمگیا را در بر مههاشد بلکه کل هزینبییستی نمزطمحی

ذاری مختلف گهای سرمایههی از گزیناهاشد و زمانی که مجموعبیذاری مگهیک محاسبه سرمای

ابزارهای بسیار متفاوتی برای ود تا بهترین گزینه انتخاب گردد. شیوجود دارد از آن استفاده م

یستی زطای محیههارزیابی هزین نزندگی وجود دارد. اما تنها دوتای آ یهذاری چرخگتآنالیز قیم

ود. شییستی را شامل مزطای کامل محیهههزین یهزندگی و همچنین محاسب یههزینه چرخ –

 Gluch and)گی به زند یهذاری چرخگتبرای اطالعات بیشتر در خصوص ابزارهای قیم

Baumann, 2004) .رجوع شود 

 محصولو آنالیز جریان مواد  3-3-3
ای تولید هم مورد استفاده قرار داد. موسسه هموان برای سیستتیای مواد را مهنآنالیز جریا

د ا، آنالیز شدت مواد محصول را که بر اساس ورودی مویست و انرژیزطوپرتال برای اقلیم، محی

  Spangenberg et al., 1999)(اشد، توسعه داده استبیم (MIPS) 2خدمات ازای واحد شاخصبه 

اشد و کوله بیکه مربوط به محصوالت یا خدمات خاصی م)ای مواد را هناین آنالیز تمام جریا

 زیرد. کوله پشتی اکولوژیک شامل تمام مواد موردنیاگیدر نظر م (ودشیپشتی اکولوژیک نامیده م

 اشد و در نهایت شدت وزن حقیقیبیبرای تکمیل فرایندهای تولید به جزء وزن حقیقی محصول م

                                                           
1 Life cycle costing  

2  Material Input per unit of Service 
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ای استراتژیک پیرامون هثنقطه شروع بح MIPSهد. مفهوم دیمحصول ارائه شده را نشان م

به منظور  (SFA)اشد. آنالیز جریان ماده یا ترکیب شیمیایی بیم 10و  4اهداف فاکتورهای 

ا صورت جنای ورودی و خروجی مواد و ترکیبات شیمیایی از آهناطقی که جریاشناسایی من

این آنالیز شناسایی منبع  یهود. به واسطشیزندگی انجام م یهیرد، در طول مراحل چرخگیم

ود و همچنین شرایط برای شناسایی مناطقی که فشارهای شییستی مقدور مزطاثر محی

ورد. آنالیز جریان ماده یا ترکیب آیقاط کاهش داد، فراهم موان در آن نتییستی را مزطمحی

وان برای آنالیز چرخه زندگی یک محصول هم به کار برد اما این آنالیز اغلب برای تیشیمیایی را م

 (.(Antikainen et al., 2004یرد گیصنایع مورد استفاده قرار م وتحلیلتجزیه

 

 محصول آنالیز انرژی 3-3-4

اشد که برای تولید یک محصول یا یک بیم یری انرژیگهمحصول، نوعی از انداز آنالیز انرژی

انرژی مستقیم و  یهاانیجرو هر دو گروه  (Herendeen, 2004)نوع خدمات خاص نیاز است 

تفاده ا اسهیژی است که برای تولید ورودود. انرژی مستقیم نوعی از انرشیغیرمستقیم را شامل م

زارها ی از اباهردد. نمونگیکه برای تولید فلز در صنعت ماشین استفاده م یود. برای مثال انرژشیم

 ,Hovelius) برای آنالیز انرژی مورد نیاز یک محصول یا خدمات خاص، آنالیز انرژی فرآیند است

ای هنختلف چرخه زندگی محصول و مجموع جریااین آنالیز بر فرآیندها و سطوح م .(1997

 و اکسرژی مصرف انرژی در طول هر یک از مراحل فرآیند محصول تمرکز دارد. آنالیز امرژی

شده است. آنالیز امرژی برای آنالیز فرآیندهای  ارائهمبتنی بر چرخه زندگی هم در همین راستا 

در حالی  ,(Doherty et al., 2002)ردد گیا استفاده مهتنین تمام صنعتولید تک محصول و همچ

 ای انرژی مانند سیستم گرمایش و تولید برق به کار گرفتههمکه آنالیز اکسرژی برای آنالیز سیست

 .(Nilsson, 1997; Brown and Ulgiati, 2002)ود شیم

 ارزیابی تلفیقی

رار دارند، ابزارهای ارزیابی تلفیقی نام دارند. این ندی قبهابزارهای که در چتر سوم این طبق

خاصی در یک سیاست یا یک طرح فعالیت  هیرانی که در منطقگمابزارها به منظور حمایت از تصمی
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ا برای ارزیابی در مقیاس هحیرند. ابزارهای مربوط به پروژه و طرگیدارند، مورد استفاده قرار م

که ابزارهای مربوط به سیاست بر ارزیابی در سطح جهانی و ردند در حالی گیمحلی استفاده م

ا همیستای آنالیز سهتای ارزیابی تلفیقی مبتنی بر رهیافهرمحلی تمرکز دارد. بسیاری از این ابزا

ی از اهگسترد ه. ارزیابی تلفیقی، مجموع(2-3شکل ) اشدبیای جامعه و طبیعت مههو تلفیق جنب

 (Gough et al, 1998).یرد گیپیچیده در بر م مسائلیت ابزارها را به منظور مدیر
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اما ابزارهای  ؛ستی وجود داردیزطعمده محی مسائلای تلفیقی هیای بسیاری از ارزیابههنمون

ده فای-ذیری و آنالیز هزینهپبی همچون آنالیز چند معیاره، آنالیز خطر، آنالیز آسیاهایجاد شد

 ایههرا در زمین مسائلوانند انواع تیاختصاص ندارند و م مربوط به پایداری مسائلتنها   لزوماً 

 دیگر تحت پوشش خود قرار بدهند.

 اه ازی مفهومی و پویایی سیستسلمد 3-4
اما به طور کل  ؛اگرچه ممکن است اصطالحات از لحاظ معنی مقداری با هم متفاوت باشند

ازی سلازی ذهنی یا مدسلازی مفهومی، مدسیازی مفهومی اغلب به معنای مدلسلمد

ای کیفی ههرابطازی مفهومی سلمد .(see Checkland, 1981)اشد بیفزاری مامای نرهمسیست

ای هلند و اغلب در آن از نمودارهای موجودی )ذخیره( و جریان، جدوکی)سببی( را آنالیز م

 وان درتیازی مفهومی مسلود. از مدشیی کیفی )سببی( استفاده ماهجریان یا نمودارهای حلق

زایش جبات افکه با ایجاد تغییراتی مو هاستمیس ازایی هنازی یا شناسایی مکاسمراستای تجس

آن فراهم خواهد شده، استفاده نمود و یا از آن به عنوان مکانیسم مفهومی اولیه در  پایداری

ا ساختار ا بهمبه کار گرفت. دینامیک یا پویایی سیست تربزرگازی کامپیوترهای سلرهیافت مد

ا در طول زمان هلتار این مدای کامپیوتری شرایط مشکالت پیچیده، آزمودن و مطالعه رفهلمد

ی انجمن تحلیل آلودگی هوا مدلوان به تیای مربوط به ارزیابی پایداری مهلارتباط دارد. از مد

، ای اجتماعیهزکه به منظور آنالی IMAGEمدل ، (RAINS)یا همان  1 سیستم های کاربردی

و یا مدل سرزمین عجایب که برای نشان دادن  هایجاد شدای اقلیم همره و پویایی سیستکتزیس

 است، اشاره نمود. هیستی طراحی شدزطمحی – تعامالت اقتصادی

 آنالیز چند معیاره 3-4-1
ای که معیارهای ارزیابی رقیب هم وجود هطدر شرای یبرای ارزیاب (MCA) آنالیز چند معیاره 

د و نکیور کلی اهداف یا موضوعات را شناسایی مطهب آنالیز چند معیارهود. شیدارند، استفاده م

ردازد. هدف نهایی این آنالیز  هم شناسایی پیم هاآنجوی مکان تبادل بین وتسپس به جس

ای کمی و کیفی در طی فرآیند بهره ههاشد. این رهیافت از مزیت ترکیب دادبیسیاست مطلوب م

به منظور انتخاب بهترین جایگزین برای  آنالیز چند معیارهاز  (.Wrisberg et al., 2002)رد بیم

                                                           
1 International Institute for Applied Systems Analysis 
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و  و در طراحی انرژی (Brouwer and van Ek, 2004)ای کنترل غذا در هلند هتسیاس

 .(Greening and Bernow, 2004)یستی استفاده شده است. زطای محیهتسیاس

 آنالیز خطر و آنالیز عدم قطعیت 3-4-2
ای خاص در نتیجه یک اتفاق خاص یا هتا و خسارهبوان امکان رخ دادن آسیتیطر را مخ

ای هتآنالیز خطر در واقع ارزیابی این خسار (.Rotmans, 1998)ا تعریف نمود هقاز اتفا یهمجموع

ر ای کمی و کیفی خطهیاشد. این فرایند با شناسایی خطر آغاز و با یک سری ارزیاببیبالقوه م

ردد. گیای مدیریتی در جهت کاهش خطر مهییرگمابد و سرانجام منجر به تصمیییمه مادا

 ,Vose)اشد بیمرحله نهایی آنالیز خطر کمک به فعالین امر ارزیابی به منظور کاهش خطر م

وان آنالیز خطر را از آنالیز عدم تیاز آنجا که خطر با عدم قطعیت در ارتباط است نم (.2000

رد. دو نوع عدم قطعیت وجود دارد: عدم قطعیت تصادفی که به تغییرپذیری طبیعی قطعیت جدا ک

رد ینی به دلیل نبود دانش کافی در موبشردد وعدم قطعیت بنیادی که برای پیگیسیستم بر م

آنالیز  (.Kann and Weyant, 2000; Vose, 2000)اشد بیسیستم، از توانایی الزم برخوردار نم

وند. این آنالیزها احتمال وقوع حوادث شیهر دو نوع عدم قطعیت را شامل مخطر و عدم قطعیت 

نند. زیینی آن را با استفاده از دانش و اطالعاتی که در دسترس است تخمین مبشو پی

وند تا آنالیزهای شیای طبیعی و عدم آگاهی از این تغییرات، خود دلیل مهمی مهیتغییرپذیر

 جای داده شوند. ای پایداریهیارزیاب یهدر عرص یستی و اجتماعیزطخطر محی

 

 ذیریپبآنالیز آسی 3-4-3
نوع  ا در برابر تغییرات وهمذیری با هدف تعیین نحوه حساسیت و مقاومت سیستپبآنالیز آسی

یست زطحیم –ن ای انساهمذیری سیستپبا برای سازگاری با این تغییرات، آسیهمتوانایی سیست

یستی یا انسانی در این آنالیز زطاگر یک سیستم محی (.Turner et al., 2003)ند کیرا ارزیابی م

وان یک آنالیز خطر را هم اجرا کرد. اخیراً آنالیز تیذیر تشخیص داده شود با این شرایط مپبآسی

 ;Kelly, 2000; Dixon et al., 2003)ود شیم انجام تغییر اقلیم یهعدم قطعیت اغلب در زمین

O'Brien et al., 2004) در مقایسه با جوامع دیگر ه این مهم است که برخی از جوامع هنددنو نشا

 ذیرتر هستند.پبنسبت به تغییرات اقلیم آسی
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 فایده –آنالیز هزینه  3-4-4
قرن  آن به اوایل یهاست که سابق یک نوع استفاده از ابزار رفاه اقتصادی فایده  –آنالیز هزینه 

ای طرح در برابر منافع مورد هههی هزیندنو از طریق وز (Johansson, 1996)سد ریبیستم م

 ،ند. در حوزه ارزیابی پایداریکیذاری دولتی و خصوصی را ارزیابی مگهای سرمایهحانتظار آن، طر

ای مختلف در ارتباط با هها و منافع گزینهههی هزیندنواند برای وزتیه مفاید –آنالیز هزینه 

یری منافع مورد گهی از اندازاهجنب (.Wrisberg et al., 2002)نقل ابزاری مؤثر باشد ولو حم انرژی

ده فای –ه آنالیز هزین ی منافع هم وجود دارد که اغلب باانتظار یا در نظر گرفتن واحد پولی برا

 (.Moberg, 1999) از استسلمشک

 ارزیابی اثرات 3-5
ا هیذارگتارزیابی اثرات گروه کوچکی از ابزارهای مورد استفاده به منظور تقویت و ارتقاء سیاس

نظرات  هایی است که تالش دارند نگرانی و نقطهشاشد. و مبتنی بر روبیو روند تصویب پروژه م

 (EIA) یستیزطدر فرآیند ارزیابی را در نظر بگیرند. ارزیابی اثرات محیتمام افراد دخیل و فعال 

ای ههیستی پروژزطبا هدف کاهش اثرات منفی برای ارزیابی اثرات بالقوه محی 1960از دهه 

 1985روپا در سال در اتحادیه ا (.Sadler, 1999)ی کالن مورد استفاده قرار گرفته است اهتوسع

ای دولتی و خصوصی پیشنهادی )مثل ههیستی برای پروژزطاجباری ارزیابی اثرات محی هبخشنام

 EU)یستی هستند، معرفی شده است زطساز( که احتماالً دارای اثرات محیوتای ساخههپروژ

Commission, 1985; 1997)ون بسیاری از در قان یستیزطارزیابی اثرات محی . عالوه بر این از

با توجه   (.Petts, 1999)کشورهای دیگر هم سخن به میان آورده شده و در نظر گرفته شده است 

حادیه در ات یستیزطای دقیقی برای فرایند ارزیابی اثرات محیهلبه الزامات قانونی، دستورالعم

 .(Walker and Johnston, 1999)اروپا و سایر کشورها وجود دارد

یستی استراتژیک زطمحی ، ارزیابی1990در دهه  یستیزطارزیابی اثرات محی در پی پیدایش

(SEA) گردید  ارائهیستی زطبه عنوان ابزاری به منظور ارزیابی اثرات بالقوه محی(Partidario, 

اتژیک و ارزیابی اثرات یستی استرزطکه البته دو تفاوت عمده هم بین ارزیابی محی (1999

یستی زطر از ارزیابی اثرات محیتشیستی استراتژیک پیزطیستی وجود دارد. ارزیابی محیزطمحی

؛ )که آن هم اشدبیای که اطالعات کم و عدم اطمینان زیاد مهطمورد اجرا در آمده و در شرای
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گرفته شده است. با این وجود ارزیابی  به کار (یردگیصورت م ای سیاسیهییرگمتصمی دراغلب 

ود. با وجود این شیخاص انجام م هیستی در شرایط حقیقی و حال حاضر یک پروژزطاثرات محی

و در  (Partidario, 1999)اشند بیا در هر دو فرآیند مشابه مهشا، بسیاری از اصول و روهتتفاو

 راد در نظر گرفته شده است.ا نگرانی و نقطه نظرات تمام افهیهر دو این ارزیاب

ری را معرفی کرده است تا از ارزیابی تعجام (SIA) اخیراً اتحادیه اروپا ابزار ارزیابی اثر پایداری

پوشش  ایستی رزطو محی ، اقتصادیقسمتی و بخشی به ارزیابی تلفیقی که تمام ابعاد اجتماعی

هد، دست یابد. هدف این ابزار جدید ایجاد و فراهم نمودن توانایی بهتر به منظور شناسایی دیم

ا و هتازی الزم جهت قضاوسهای پیشنهادی و آگاهتاثرات احتمالی مثبت و منفی سیاس

مطلوب  اعد واشد که نهایتاً به یک نتیجه مسبیا پیشنهادی مهحدر خصوص طر تصمیمات سیاسی

 2003برای اولین بار در اوایل  ارزیابی اثرات پایداری . (see EU Commission, 2002)منجر گردد

ود. در یک نوع آنالیز از اولین شیکمیسیون اجرا م یهای عمدهحو در حال حاضر برای تمام طر

( انجام شد این مهم 2004و همکاران ) 1ویلکینسون آنالیزهای ارزیابی اثرات پایداری که توسط

. ای کمیسیون پیروی نکردندهلا به طور کامل از دستورالعمهیرا بیان داشت که هیچ یک از ارزیاب

این مطالعه همچنین نشان داد که دامنه تحت پوشش اثرات ارزیابی شده محدود بوده و هنوز 

توسعه  ورنیستی. از ایزطه جوانب اجتماعی و محیبیشتر توجهات بر جنبه اقتصادی تمرکز دارد ن

 یرد.گینزدیکی مورد تجدیدنظر قرار م یهدستورالعمل و رهنمودها در آیند

 ذاری پولیگشارز 3-5-1

ذاری غیربازاری هم نامیده گشذاری سایه و یا ارزگتذاری پولی که همچنین قیمگشارز

که بل ؛وندشیمحسوب نم ای ارزیابی پایداریهشود متشکل از ابزارهای است که خودشان روشیم

وقتی برای محصوالت )وانند با کمک ابزارهای دیگر تیمهمی از ابزارها هستند که م هیک مجموع

ذاری گش. با ارزولی مورد نیاز است( مورد استفاده قرار گیرندپشو خدماتی که در بازار نیستند ارز

ذاری مشروط گشود. برای مثال روش ارزشیذار فراهم مگشبرای ارز ای متفاوتیههپولی را

وان نام برد که به منظور نظرسنجی در خصوص تیر به روش ارزیابی معروف بوده است( را متش)پی

وش ود. در رشیاستفاده م وستانه از این ارزیابیدتتمایل پرداخت برای محصوالت و خدمات طبیع

                                                           
1 Wilkinson 
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در این روش مورد  سافرت، قیمت پرداختی برای سفر به عنوان پایه و اساس ارزش پولیهزینه م

 .(Johansson, 1996)ود شیاستفاده قرار گرفته م

ند وشیای صورت گرفته در خصوص ابزارهای مختلفی که امروزه به کار گرفته مهیبا بررس

جامعه هستند. در  –ای  طبیعت ههابزار قادر به تلفیق جنب 17این نتیجه حاصل شد که تنها  

 به خصوص بررسی مطالعات صورت گرفته مشخص شده است که هنوز در میان ابزارهای ارزیابی

ی اهدزندگی، بخش عم یهذاری چرخگتدر میان ابزارهای ارزیابی وابسته به تولید به استثنای قیم

مرکز یستی تزطمحی هایمؤلفهیرند و تنها بر گیرا نادیده م اقتصادی و یا از ابزارها جنبه اجتماعی

 و حساسیت زیادی وجود دارد.

ای هم صورت گرفته تا به منظور گسترش دامنه و سطح پوشش و هشدر این بین البته تال

برای . Wrisberg et al., 2002))تمرکز آنالیزها، دو یا چند ابزار مختلف را با هم ترکیب کنند 

 زندگی )ابزار یهخود از ارزیابی چرخ وتحلیلتجزیهمثال، آنالیز عملکرد محصوالت یا خدمات در 

(  و ارزیابی چرخه زندگی ذاری چرخه زندگی )ابزار اقتصادیگت(، قیمیستیزطاثرات محی

 (.Klöpffer, 2003; Dreyer et al., 2005)کرده است استفاده  اجتماعی

ا بر هیدر بررسی ابزارهای ذکر شده این مهم هم روشن شده که بخش اعظم تمرکز ارزیاب

وان در سطوح مختلف استفاده تیاشد. از ابزارهای مربوط به طبقه )چتر( اول مبیسطح ملی م

ی، ملی و جهانی اهوان در سطح منطقتیخاصی را م یستیزطنمود. به این معنی که اثرات محی

وان برای ارزیابی اثرات انسانی چه در تیتلفیقی را م ای پایداریهیو محاسبه کرد. ارزیاب ارزیابی

. ارزیابی اثر بر ای جهانی اقلیم مورد استفاده قرار دادهلای محلی و چه در مدهمسطح اکوسیست

ای پیشنهادی متمرکز هها و همچنین اثرات مورد انتظار پروژهتتغییرات پیشنهادی در سیاس

یستی استراتژیک ابزارهای زطیستی و ارزیابی محیزطاست. دو ابزار اولیه ارزیابی اثرات محی

ه تا ادی گرفتی یک پروژه پیشنهاهوند که در بیشتر موارد از اثرات محلی یا منطقشیمحسوب م

یرند. هدف ابزار گیاثرات جهانی که اغلب بخشی از حوزه ارزیابی نیستند، مورد استفاده قرار م

ای ههاشد و اثرات پروژبیاتحادیه اروپا نم یهتنها ارزیابی اثرات در حوز ارزیابی اثر پایداری

 پیشنهادی در سایر کشورها را هم مد نظر دارد.

وان تیا مهیر ذکر شد با در نظر گرفتن مقیاس زمانی در ارزیابتشعنایت به مطالبی که پیبا 

گر نهوان از ابزارهای گذشتتیکه نم این مسئلهنمود.  ارائهگر را نهگر و آیندنهدو دسته ابزار گذشت
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وان تیاما نمچندانی ندارد؛اهمیت مربوط به آینده استفاده کرد  برای ارزیابی الگوهای پایداری

ه برای ارزیابی  و تحلیل اثرات در کنبا توجه به ای)که ممکن است این نوع ابزارها  چنین گفت

و با رنی. از انیستندبرای ارزیابی پایداری در طوالنی مدت مناسب  (نداهزمان گذشته توسعه یافت

ن ابزار برای ارزیابی پایداری وان مدعی شد که بهتریتیعنایت به بررسی مطالعات مختلف م

ند که برای مثال در ارزیابی اثرات اهننده هستند. این ابزارها طراحی شدکیینبشابزارهای پی

 ذیری و ...مورد استفاده قرار گیرند. پبآشکار، منافع، خطرات، آسی

ته را هم مد نظر قرار داد که در بین ابزارها این نک پایداری باید در خصوص ابزارهای ارزیابی

یری و تعداد دفعاتی که از این ابزارها استفاده شده است، گلشک یهتفاوت مهمی از لحاظ نحو

 ، ارزیابیفایده –، آنالیز هزینه زندگی یهارزیابی چرخ وجود دارد. برای بسیاری از ابزارها مانند

ای قابل دسترس مناسب و کارآمدی برای هلدستورالعم آنالیز جریان مواد و یستیزطاثرات محی

ا اتحادیه اروپ کاربران ایجاد شده است در حالی که ابزارهای جدیدتری همچون ارزیابی اثر پایداری

وین قرار رد که آن هم هنوز در مراحل اولیه تکامل و تکبیی بهره ماهاز یک دستورالعمل منطق

ود که بعضی از شیو مشاهده مرناشد. از ایبیچنان که باید و شاید جامع و کارا نمدارد و آن

ان ایشهصند و در طول این فرآیند نقاهابزارها به دلیل استفاده بیشتر مورد آزمون قرار گرفت

 ولی بعضی دیگر ؛ودشیا از آنان استفاده مهتند و همچنان بعد از مداهبرطرف شده و توانمند شد

ای که داشتند و همچنین به سبب هفاز ابزارها هم هستند که به دالیل مختلف از جمله ضع

استفاده کم و محدود از آنان استفاده نشدند و به مرور ناپدید گردیدند و البته در کنار این فرآیند 

 ند.اهاز طرفی ابزارهای جدیدی هم متولد شد

یرد گیکه مورد استفاده قرار م بیان داشت که نوع رهیافت ارزیابیوان این گونه تیدر پایان م

 ید.آیبه عمل م اشد که از پایداریبیمنوط به نوع تفسیری م

 اثر پایداری رین ابزار ارزیابیتبانت اب مناس 3-6
ا و ههپروژ همقایس فته، یکی از اجزای کلیدی ارزیابی پایداریر ذکر آن رتشکه پی طورهمان

 ,Bond et al., 2012; Gibson et al., 2005; OECD)اشد بیای مختلف پیشنهادی مهتسیاس

2008; UNECE, 2011). ای هکبه منظور تسهیل این مقایسه، از ابزارهای ارزیابی به عنوان تکنی

وان این ادعا تیسال مطالعه و تحقیق م 25وان استفاده نمود. تقریباً بعد از تیمختلف تحلیلی م

ابزارهای ارزیابی پایداری وجود  یهرا داشت که دیگر فقدان قابل توجه و متمایزی در زمین
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 ,.Bebbington et al., 2007; Gasparatos et al., 2008; Ness et al., 2007; Singh et al)ندارد

و  اهلود در رابطه با دستورالعمشیه که در حقیقت پیرامون آن فقدان حس مچنکه آبل ؛.(2009

اشد. انتخاب بیو چگونگی انتخاب ابزار مناسب و کارآمد از بین ابزارهای مختلف م هضوابط نحو

 ا و بودجه وههابزار ارزیابی معموالً توسط تحلیلگران و با توجه به محدودیت زمان، اطالعات و داد

فت . باید گیردگیاشد انجام مبیابزارهای که مورد دسترس آنان م یهالحیت تحلیلگران و دامنص

ای کلی ارزیابی صرف صورت هبتنها بر اساس یک سری مبانی نظری و چارچو این گزینش

مکن م پایداری به این ترتیب انتخاب غیراصولی ابزار ارزیابی (.de Ridder et al., 2007)ذیرد پینم

 .(Gasparatos, 2010)است منجر به ایجاد اختالالتی در روند ارزیابی پایداری گردد 

 ایست مفروضاتی را به شرح زیر مد نظر قرار داد:بیو پیش از انتخاب ابزار مرناز ای

 .دا در نظر گرفته شوهییرگمایست در روند تصمیبیچه کسی و در قالب چه نقشی م .1

 وند.شیا به چه صورت به کار گرفته مههوند و این دادشیایی استفاده مههچه داد .2

ند و اهود و این نتایج چگونه به دست آمدشیم ارائهنندگان کتچگونه اطالعات به شرک .3

 وند.شییران منتشر مگمچگونه برای تصمی

در زمینه انتخاب سنجیده این مهم بود که  یههنددنا که بررسی مطالعات مختلف نشاجناز آ

ی ر از بررستشفقدان فراوانی وجود دارد لذا با عنایت به شناخت جامعی که پی ابزارهای پایداری

لذکر، در این بخش اقابزارهای مختلف به دست آمده و همچنین با مد نظر قرار دادن مفروضات فو

ود تا با تکیه بر آن شیزار مناسب پرداخته مچهار پیشنهاد در راستای انتخاب اب یارائهبه 

 ای پیشنهادی انتخاب شود.هها و پروژهتپایداری سیاس رین ابزار برای ارزیابیتبمناس

 ای مورد نظرهه: مطابق با دیدگا1پیشنهاد  3-6-1

رند. بیاز مفاهیم متفاوت ارزش بهره م اثرات پایداری ابزارهای پولی و بیوفیزیکی در زمان ارزیابی

ای مربوط به پایداری هشو پرس مسائلدر نتیجه این دو خانواده از ابزار در هنگام مواجه شدن با 

نوان مثال ابزارهای عهب (.Gasparatos et al., 2009)نند کیای بسیار متفاوتی را اتخاذ مههدیدگا

ای هتسیاس ا وههشکل قابل قبولی قادر هستند تا مصرف منابع را در پروژ وانند بهتییزیکی مفوبی

ای بیوفیزیکی خاص و یا قواعد اجرایی توسعه هتپیشنهادی تعیین کنند و همچنین محدودی
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از طرفی دیگر ابزارهای پولی قادر است  (.Daly, 1990) ند، مشخص نماینداهپایدار را که نقض شد

ن، کارایی اقتصادی، رشد اقتصادی و رفاه اقتصادی که از زمان آغاز بحث تا در زمینه رفاه انسا

ابزارهای مبتنی بر  (.WCED, 1987)توسعه پایدار در محوریت قرار دارد دارای اطالعات باشند 

ر پایداری تعجام هوانند در راستای اتخاذ دیدگاتیم (ای تلفیقی یا آنالیز چند معیارهههسنج) سنجه

ای مشروع را در بر بگیرند. با ههی از دیدگااهنی را طی کنند و یک دامنه گستردیک مسیر طوال

 ای تلفیقیههازی بدان معنا هستند که در نهایت سنجسعازی و تجمسلای نرماههاین وجود سنج

ای چند معیاره قادر به بیان مفاهیم خاصی ههذارد و در مقابل،  سنجگیهر مفهوم ارزشی را کنار م

ای صورت گرفته پیرامون نوع روش به خصوص در رابطه با همضوع ارزش در رابطه با تصمیاز مو

اشد. با این حال باید توجه داشت که هیچ دیدگاه بیهی مدنازی و وزسلانتخاب سنجه، نرما

انفرادی قادر نخواهد بود که به طور کامل واقعیت کل سیستم را در بر بگیرد. به بیانی دیگر حتی 

ود که برای آنالیز تمام شیدلیل بر آن نم ،زمینه تخصصی خود مشروع و کارآمد باشد اگر در

در نتیجه اگر نیاز  (.Funtowicz and Ravetz, 1994) خصوصیات سیستم بسنده و کافی باشد 

ای پایداری مشروع و کارآمد در زمینه ارزیابی را در نظر گرفت، به ههباشد دامنه وسیعی از دیدگا

ایی ههسنج ی ازاهسد که ترکیبی از ابزارهای پولی و بیوفیزیکی یا توسعه و تکوین مجموعرینظر م

. از همه این موارد (Gasparatos et al., 2009)ر باشد تبند مناساهکه به نحو مطلوبی تعدیل شد

ت و به همان نسب تأثیرنفعان تحت ایست نیازهای ذیبیه مر آن است که دیدگاه اتخاذ شدتممه

انتظاراتشان را در خصوص نتیجه نهایی و مفاهیم کاربردی لحاظ نماید. از این رو در این مطالعه 

( استناد کرد. بدین صورت که دیدگاه مورد 2011) 1ساندرس -باند و موریس وان بر نتایجتیهم م

 نایست به خوبی در موردش فکر شده باشد و همچنیبیاستفاده در یک ارزیابی پایداری ابتدا م

 نفعان ونندگان عرصه پایداری و آگاهی ذیکتنیازمند این مهم است که تفکر و تأمل مشارک

 یرندگان استمرار یابد.گمتصمی

 پایداری : مطابق با خصوصیات مطلوب ارزیابی2پیشنهاد  3-6-2
 یا مطلوب ارزیابههی دیدگادر حالی که پیشنهاد نخست به عقاید و نظریات مفهومی و فلسف

واند به طور قابل توجهی در تی)دیدگاه انسان محور در برابر اقتصادی( اشاره دارد و م پایداری

                                                           
1 Bond &  Morrison-Saunders 
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با خصوصیات مطلوب یک ارزیابی پایداری  2میان افراد و یا مؤسسات تغییر کند. پیشنهاد شماره 

 ید. آییک طراحی روش در طبیعت به شمار م به نوعی در ارتباط است و 

ی بین دانشگاهیان و فعالین عرصه اههد که به شکل گسترددیمطالعه منابع مختلف نشان م

 ,.e.g. Binder et al., 2010; Bond et al)اشد بیویژگی مطلوب مشترک م 5 پایداری ارزیابی

2012; George and Kirkpatrick, 2007; Gibson et al., 2005; OECD, 2008)  که شامل

 توانایی و قابلیت ضبط و اذعان موارد زیر است:

 فیقی(.تل )ارزیابی هاآنیستی و اجتماعی و روابط متقابل بین زطاقتصادی، محی مسائل (1

 ینی(بشپی یای متفاوت قبل از اجرایی شدنشان )ارزیابهها و پروژهتاثر سیاس (2

 توزیعی(. برابری بین نسلی و درون نسلی )ارزیابی (3

 پیشگیرانه( وجود عدم قطعیت و ضرورت عملیات پیشگیرانه )ارزیابی (4

 مشارکتی( )ارزیابی تأثیرنفعان تحت ا و انتظارات ذیهشنیازها، ارز (5

 گر )ارزیابینهای آیندهها و پروژهتسیاس اثرات پایداری اید گفت برای ارزیابیدر ابتدا ب

ینی(  از تمام خانواده ابزارها حتی اگر ابزار خاصی )مانند ابزار بیوفیزیکی( به ندرت برای بشپی

اشد بیو مبتنی بر سنجه این م وان بهره گرفت. ویژگی ابزارهای پولیتیاین کار استفاده شود م

اقتصادی، اجتماعی و  مسائلکه به اندازه کافی برای ارزیابی و بررسی طیف وسیعی از 

ادر اما ابزارهای بیوفیزیکی به اندازه کافی ق ؛ذیر هستندپفیستی )ارزیابی تلفیقی( انعطازطمحی

نظر خود قرار دهند  ای اقتصادی و اجتماعی  مدههپایداری را در عرص مسائلنیستند تا 

(Gasparatos et al., 2008). 

تشخیص توانایی ابزارهای مختلف در خصوص پوشش برابری درون نسلی و برون نسلی 

 توزیعی( بسیار دشوار است. ابزارهای پولی متعارف اساسًا به کارایی اقتصادی، نابرابری و )ارزیابی

استفاده یا عدم استفاده از ابزارهای پولی به منظور پوشش و و رنردازند. از ایپیم  مالحظات

همچون استفاده گسترده از کلدور روش  بویژه به لحاظ انتخازیابی مالحظات برابری و عدالت بهار

ا و منافع بسیار هه)به عنوان معیار بهبود رفاه( و تنزیل هزین Kaldor-Hicks 1هیکس

 از سوی دیگر ابزارهای ارزیابی پایداری .(Gasparatos et al., 2008) اشدبیرانگیر مبثبح

                                                           
  شاخصی اقتصادی برای بازتخصیص منابع میان مردم - 1
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رون و ای برابری دههی به طور مستقیم قادر به در نظر گرفتن برخی از جنباهبیوفیزیکی تا انداز

ای تلفیقی و آنالیز چند معیاره در واقع ههسنج . (Gasparatos et al., 2008)برون نسلی هستند 

 ی به انتخاباهاما این مهم به طور قابل مالحظ ؛ظر گرفتن مالحظات برابری هستندقادر به در ن

ازی سعازی و تجمسلهی، نرمادنا در طول وزهشرو بانتخا (.Lee, 2006)بستگی دارد  اههسنج

بولی قابل قی اثرگذار باشد که ابزارهای مبتنی بر سنجه قادر باشند به نحو اهواند به اندازتیم

 مالحظات برابری را پوشش دهند.

را  پیشگیرانه( ی اصول احتیاطی )ارزیابیاهالبته این مهم هم که ابزارهای متفاوت تا چه انداز

ذاری پولی به طور قطعی به دوره کسب گشاشد. ارزبیهند چالش برانگیر مدیمد نظر قرار م

ی مختلف ه. با این وجود ممکن است در چندین زمیناشاره دارد پایداری مسائلدرآمد از لحاظ 

ای رفاه انسان نامشخص و یا حتی ناشناخته باشد که ناشی ههپایداری اثرات آنان بر برخی از جنب

ی روش مسائلاجتماعی و همچنین  -ای اکولوژیک هماز فقدان دانش در عملکرد و پویایی سیست

ذاری گشبه عنوان مثال عدم قطعیتی که در خصوص ارز باشد؛یری آنان مذاگشفرآیند ارز

اشد که ممکن است بر رفاه انسان بیم اقتصادی اثرات وجود دارد پیرامون نابودی تنوع زیستی

ای هنازی پولی معموالً وزسععالوه بر این ابزارهای تجم (.TEEB, 2010) داشته باشد تأثیر

اپذیری و خطرگریزی که یک نریرند که به خطگیا و منافع به خدمت مههی را برای هزیناهمشاب

 (.Gasparatos et al., 2008)پایه و اصل کلیدی از اصول پیشگیرانه است، اشاره دارد 

ای مشخصی از اصول ههوانند به طور مستقیم جنبتیی ماهابزارهای بیوفیزیکی تا انداز

ای تلفیقی و ههدر این مورد هم سنج (.Gasparatos et al., 2008)قرار دهند  احتیاطی را مد نظر

ای احتیاطی اصول پیشگیرانه را در ههاشند تا جنببیی قادر ماهآنالیز چند معیاره به طور بالقو

 اههازی سنجسعهی و تجمدنازی، وزسلای مشخص در طول انتخاب، نرماهشرو بانتخا یهزمین

 در نظر بگیرند.

 دادن شرکتای متفاوت برای هتظرفی یههنددنوانند نشاتیابزارهای مختلف همچنین م

ذاری پولی متعارف )به گشاشند )ارزیابی مشارکتی(. ابزارهای ارزبیم ذینفعان در طول ارزیابی

اولویت  ،پایداریمشخص  ئلمساقادر هستند بیشتر از  ،مشروطذاری گشارزعنوان مثال روش 

در این مورد نیازی به  البتهننده را در مد نظر قرار دهد. کفای افراد مصرههاظهارات و خواست

از  .(Vatn, 2009)ذاری دارای سطح پایینی از مشارکت است گشگفتن نیست که این شیوه ارز
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نفعان یری از ذتلبوقلر و قابتیرکتی قوذاری پولی مشارکتی از تنظیمات مشاگشارز گریدسوی 

ه یرد کگیذاری تصادفی در بر مگشاما تعداد کمتری از مردم را نسبت به روش ارز ؛ردبیبهره م

 ,Vatn)ود شیالبته این خود به سبب محدود شدن حجم نمونه مورد بررسی مشکالت را موجب م

ل ند فاقد مراحکیوشی مپما انسان چشههه از خواستکنابزارهای بیوفیزیکی به سبب آ .(2009

مشارکتی صریح هستند. ابزارهای مبتنی بر سنجه هم در این راستا قادر هستند مراحلی را در 

از  یمسائلاز جمله انتخاب  ؛نفعان فراهم شودبول ذیقلنظر گیرند تا شرایط برای مشارکت قاب

قرار  تأثیرد زیادی انتخاب سنجه را تحت ود )که تا حشیپایداری که در ارزیابی در نظر گرفته م

. در این راستا چندین مطالعه در خصوص آنالیز چند معیاره با در اهههی سنجدنهد( و وزدیم

 (.e.g. de Marchi et al., 2000; Stagl, 2007)نظر قرار دادن سطح باالی از مشارکت وجود دارد 

 ات اذشدهولیت معیارهای : مطابق با مقب3پیشنهاد  3-6-3
 نوع از ارزیابی 3( بین 2004و همکاران ) 1با توجه به مقبولیت معیارهای مورد استفاده  پاپ

 ند:اهشد قائلتمایز  پایداری

اساس یک محور پایه ای که بر هییا  ارزیاب یستیزطای که حول محور اثرات محیهیارزیاب

 انند که منجر به اثرات پایداریدیای را قابل پذیرش مهها و پروژهتای سیاسهیهستند. این ارزیاب

رین سطح اثرات منفی اقتصادی، اجتماعی تلحداق منفی نشوند و معیار پذیرش هم در این ارزیابی

ا نباید منجر به پایداری کم شود. هتا و سیاسههنی دیگر پروژاشد. به بیابییستی مزطو محی

 مسائلحیطی است شرایط را برای تعامل و تبادل میان متارزیابی که حول محور اثرات زیس

 ند.کیمختلف پایداری به خصوص پذیرش یک دیدگاه پایداری ضعیف را فراهم م

یرند، معیار گیارد مشخصی انجام مخاص و برای مو های که در زمینهیدر رابطه با ارزیاب

 دستیابی به باالترین موجباتپذیرش اصلی این است که به واسطه اجتناب از تعامل و تبادل 

یستی به حداکثر زطفراهم شود که اثرات مثبت اقتصادی، اجتماعی و محی (برد –برد )نتیجه 

 ود.شیه سمت رهیافت هدف اتخاذ مهمچنین یک مسیر مستقیم ب برسد. در این ارزیابی

 ای که حولهت.  در مقابل درک نسبی وضعیت پایداری در رهیافپایداری ای ارزیابیهترهیاف

ای که مربوط به یک زمینه خاص و موضوع مشخصی هتهستند و رهیاف یستیزطمحور اثرات محی

                                                           
1 Pope 
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 Pope et)ای ارزیابی پایداری ابتدا به یک تعریفی روشن از پایداری نیاز دارد هترهیافهستند 

al., 2004: 614)  نند به کیاز رهیافت هدف یک مسیر مستقیمی را انتخاب م هاآندر نتیجه

نند )یعنی عالوه بر جهت پایداری مقدار کییری نمگهنحوی که تنها جهت مسیر پایداری را انداز

 نجند(.سیی و ناپایداری را هم مپایدار

ذاری پولی گشازی و ارزسع( بیان داشتند که ابزارهای تجم2008و همکاران ) 1گاسپاراتوس

ای پایه محور هستند که شرایط را برای تعامل هیای از ارزیابههای تلفیقی نمونههمتعارف یا سنج

 ابزارهای بیوفیزیکی هم برای ند. از سوی دیگرکیمفراهم  مختلف پایداری مسائلو تبادل بین 

 و قادر به سنجش)وند شیایی که در یک زمینه خاص و برای یک موضوع مشخص انجام مهیارزیاب

 رتیب مانع از تعویضتنر و بهتر هستند و بدیتبمناس (،ای طبیعی هستندههاستهالک سرمای

آنالیزهای  .(Gasparatos, 2010; TEEB, 2010) شوندیا مههای طبیعی با سایر سرمایههسرمای

اشند قادر هستند که با توجه به روشی که در بیجا که ابزارهای منعطفی مچند معیاره هم از آن

 ود در هر دو نوع ارزیابیشیازی انتخاب مسعهی و تجمدنازی، وزسل، نرمااههطول انتخاب سنج

 فاده قرار گیرند.مورد است

سد که تنها آنالیز چند معیاره برای ریا شرح آن رفته است به نظر مجناز ابزارهای که تا بدی

ی اههو جنب مسائلاشد. اما با این وجود هم، برای هر یک از بیمناسب م پایداری رهیافت ارزیابی

ایست اهداف پایداری خاص، بیوند مشیم ارائهچند معیاره  ای آنالیزههپایداری که توسط سنج

ای صورت گرفته در طول هببه طور مفصل بیان شوند و توجه الزم صورت گیرد که انتخا

اید بای ارزیابی پایداری در تضاد نباشد. هبیری آنالیز چند معیاره با الزمات کلی چارچوگلشک

یابی پایداری دچار ضعف هستند و به ندرت اهداف ابزارهای بیوفیزیکی و پولی برای ارزگفت 

 اشند.بیپایداری خاص و جزئیات واضحی را دارا م

 ریرپذیتأث: مطابق با ارزش ذینفعان 4پیشنهاد  3-6-4
ای انسانی و نحوه نگرش مردم نسبت به مشکالت، انتظارات و هشدر این پیشنهاد، بین ارز

ا و باورهای انسان در حقیقت هشارز (.Chong, 2000) و حوادث ارتباط وجود دارد قیحقا ریتفس

 یهاشد. منابع گستردبییستی مزطمحی مسائلای در تصمیمات فردی پیرامون هعوامل عمد

                                                           
1 Gasparatos 
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ای ارزش انسان را در توسعه همیستی جایگاه و نقش سیستزطناسی محیشهروانشناسی و جامع

 .e.g)آشکار و قابل درک کرده است  ریو موضوعات پایدا مسائلنفعان در جهت ای ذیههدیدگا

Gregory and Wellman, 2001.) وان میان سه گرایش تیبرای نیل به هدف این تفسیر م

د ش قائلیست توضیح دهد تمایز زطارزشی که ممکن است فعالیت انسان را در رابطه با محی

(Milfont et al., 2006; Stern et al., 1995): 

social- altruistic ای دیگر(هن)نگرانی برای انسا 

biospheric ای غیر انسان(هه)نگرانی برای گون 

egoistic ()منافع شخصی 

نفعان مشخص با ای ارزش ذیهییرگتا و جههش( بیان کرد که گرای2010) گاسپاراتوس

تعبیه شده،  پایداریارزیابی مشخص )مفاهیم ارزش( که در ابزارهای مختلف  دیدگاه ارزیابی

یر انسان( ای غههبرای مثال افرادی با گرایشات دگر نوع دوستانه  )نگرانی برای گون سازگارتر است؛

ان کمش یهاپاسخای موردپذیرش در ارزیابی پولی نئوکالسیک که به دلیل میزان هببا چارچو

 Ojea and) شده به طور کل در تضاد استذاری تصادفی ثابت گشدر مطالعات  روش ارز

Loureiro, 2007; Spash, 2006). واند یک مسیر چهارمی را تیای ذینفعان مهشدر نتیجه ارز

 رین ابزار ارزیابی پایداری شکل دهد.تبسانی در خصوص انتخاب مناسرعبرای اطال

)نگرانی  social-altruisticیری ارزشی به سمت گت، جهتأثیرنفعان تحت برای مثال، اگر ذی

منافع شخصی( خود را نگه دارند و بعد به انتخاب ابزارهای ) egoistic ای دیگر( و هنبرای انسا

، انتخاب سد. اما با اینریبپردازند، بهتر به نظر م محورشانانسان پولی و دیدگاه ارزیابی

ذاری پولی متعارف گشخواهد داشت: ارزذاری پولی متفاوتی را به دنبال گشای ارزهترهیاف

 )انسان به  ذاری پولی مشارکتیگشروش ارز ننده( در مورد اول وکف)انسان به عنوان افراد مصر

یری گتجه تأثیرنفعان تحت ا( در مورد بعدی. از سوی دیگر، زمانی که ذیههعنوان بخشی از گرو

دیدگاه ارزیابی  ،اشندبییر انسان( مای غهه)نگرانی برای گون biosphericارزشی به سمت 

 سد.ریر به نظر متبمناس ،که با ابزار بیوفیزیکی سازگار شده محورعتیطب

ای هشنفعان به خودی خود چالندی ارزش ذیبهدر نهایت باید گفت که در نظر گرفتن و طبق

یشات و گرا هایمؤلفهنفعان ممکن است ورد. برخی از ذیآیروشی متعددی را به وجود م

ای جهان شمولشان ترکیب کنند. عالوه بر این، ذینفعان ههیری ارزشی متفاوتی را در دیدگاگتجه
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رایش ممکن است گ ،نداهقرار گرفت تأثیرای مشابه تحت هها و پروژهتمتفاوتی که به واسطه سیاس

ذاری گشی ارزسد که ترکیبی از ابزارهارییری ارزش متفاوتی را داشته باشند. به نظر مگتو جه

ده ممکن است ضروری باشد تا بدین ترتیب گرایش و شلپولی/ بیوفیزیکی یا ابزار سنجه تعدی

ای موجودش بهتر نشان داده شود. به هشنفعان با تمام چالای گوناگون ذیهشیری ارزگتجه

نفعان را ای این ذیهشرزبولی اقلقادر خواهد بود به طور قاب ای پایداریههطور کلی طرح سنج

ای دیگر( که یک چالش بزرگ بوده هن)نگرانی برای انسا social-altruisticای هشبه خصوص ارز

 . (Dahl, 2012) را در نظر بگیرد و منعکس سازد

ای پیامده پایداری ود که انتخاب ابزار ارزیابیشیبا عنایت به مطالب فوق این مهم آشکار م

ا به سمتی هشای نادرست باید تالهیعلمی و اخالقی به همراه دارد. به منظور اجتناب از ارزیاب

 رین ابزار انتخاب شود. تبباشد که مناس

گاه دیدبه نستتتبت ستتتاده هستتتتند که ابزارهای  ،پولی/ بیوفیزیکی پایداری ابزارهای ارزیابی

ستم ارزش( از مجموعه دیدگاارزیا سی سبتاً محدودی ) در زمانی که ارزیابی )ای قابل اجرا ههبی ن

نفعان ران و ذیگل. اگر تحلیگیرندرا در برمی یرد(گیا انجام مهتا و ستتتیاستتتههپایداری پروژ

ست بخواهند سی سیعی از  شان در ارزیابیههای ارزش/دیدگاهمطیف و لحاظ گردد،  ای مورد نظر

ساده نمابزار،  انتخاب شنهاد بیدیگر یک امر  شد. بدین ترتیب برای برخی از چهار پی شده  ارائها

سنج ست که ترکیب ابزارهای پولی/ بیوفیزیکی یا  شرایط حاکم ا شده ممکههاین  ن ای تعدیل 

ا ر باشد. با این وجود تتبود مناسشیاست در مقایسه با شرایطی که از یک تک ابزار استفاده م

وان خروجی تیی که نشتتان دهد چگونه ماهدر مطالعات مربوط به ارزیابی پایداری مطالعبه حال 

ای ارزش ناسازگار را باهم ادغام و سنتز کرد همابزارهای پولی / بیوفیزیکی و به طور کلی سیست

سازگاری و ارزیابیفرایند چرخهنوعی ندارد )وجود  شامل مراحل پایش،  . این مراحل بیانگر (ای 

های بازخورد یک فرایند خطی نیستتت، حلقه SIAاما از آنجا که  استتت؛یک توالی منطقی  وجود

مطلب آمده این  یهادامدر  ( و2-6)گونه که در شتتتکل نیز درگیر این فرایند خواهند بود. همان

 کنند:پیروی مشخص  مرتبطسری مراحل از یک دها بایSIA، است

 نیاز است یا خیر. SIA به ه آیاکنای یهدر باریری گمری پیشنهادات: تصمیگلغربا .9

 یری برای تعیین محدوده و وسعت ارزیابی.گمبرای ارزیابی: تصمی تعیین محدوده .10

 عمل. یهای مناسب بر اساس محدودهشانتخاب ابزارها یا رو .11
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 اندرکاران.نقش دستدر مورد یری گمن: تصمیاندرکارااطمینان از مشارکت دست .12

 .، محیطی و اجتماعیاقتصادیآثار تحلیل  .13

 .آثار این یهها، تضادها و مقایسافزاییشناسایی هم .14

 ی پیامدهای مثبت.سازپیشنهاد اقدامات تسکینی برای بهینه .15

 گذاران.ای ممکن به سیاستههنتایج و گزین یارائه .16

, 20101TEEB; .) نفعان در امر که مشارکت تمام ذی استدر مواردی ممکن  باید گفت البته

 رین گزینه باشد.تبانتخاب ابزار مورد استفاده، مناس
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 فصل چهارم:

در اتحادیه اروپا  سنسور هپروژ 

 ی موفق از یک نظام ارزیابیاه)تجرب

 (اثر پایداری
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 مقدمه 4-1
ارزیابی گر )نهآیند اثر پایداری در راستای استراتژی توسعه پایدار، اروپا حرکت به سمت ارزیابی

( را ابزاری مهم در روند هاآنا قبل از عملیاتی شدن هتا و سیاسهحاثر پایداری طر

ای اروپا هم هیذارگتای خود قرار داده است و در پی این تغییر رویه، سیاسهیذارگتسیاس

اتحادیه اروپا طراحی شد تا در  در . ارزیابی اثر پایداری(EC 2001است )شده  تغییردستخوش 

حادیه ات ذاریگتدر روند سیاس تاکنونو مجزایی که  یبخشتکی اثر اهیپی آن تمام انواع ارزیاب

ای هتدر راستای تقویت رقاب (.EC,2005)با هم ادغام و تلفیق شوند  بودند هاروپا به کار گرفته شد

ای کاربری هتیستی و اجتماعی، سیاسزطای محیهیای روستایی و پرداختن به نگرانهشبخ

ید. از طرفی آیی به شمار ماهای مختلف اروپا یک بخش مهم و برجستهتدر میان سیاس زمین

ه کاربری پایدار زمین ذاتاً در دل خود مفهوم کارکرد چندگانه را به همراه دارد از کنبه سبب آ

کاربری  .(Wiggering et al. 2003) استا برخوردار هتاهمیت شایان توجهی در مطالعات و سیاس

ای تولید، تنظیم، محل سکونت و اطالعات ههانواع کارکردها یا کاالها و خدمات، انواع جنب زمین

واند در نهایت به عنوان یک ویژگی کلیدی برای تیو کارکرد چندگانه مرنند. از ایکیرا ارائه م

ی و رسا، برهها و تغییر رویهشدلیل تمام این تال شایان ذکر است کهارزیابی اثر به شمار آید. 

، اقتصادی و اجتماعی کاربری زمین و اثر متقابل بین این یستیزطارزیابی ارتباط بین اثرات محی

راین به بناب اشد؛بییری کاالها و اثرات جانبی مثبت و منفی آن مگهابعاد و البته، محاسبه و انداز

از است ی مورد نیاهکاربری زمین، ابزارهای پیچید منظور حمایت و پشتیبانی از فرآیند ارزیابی اثر

ازد. در همین سیی، چند سطحی و میان بخشی را با هم ادغام و تلفیق ماهکه دانش چندرشت

ای مربوط به کاربری چندگانه زمین هتای که در سیاسهیازسمراستا به منظور حمایت از تصمی

سنسور موجبات توسعه و تکوین ابزارهای ارزیابی یرد، پروژه تلفیقی گیدر مناطق اروپایی صورت م

را ( 1SIAT)( هاآنا قبل از عملیاتی شدن هحا و طرهتارزیابی اثر سیاسگر )نهاثر پایداری آیند

 .ساخته استفراهم 

ک اشد که برای یبیتحقیق و توسعه فنی اتحادیه اروپا م ییای الگوههاز برنام یاهسنسور پروژ

کشور اروپایی  15ننده از کتشرک 33نظر گرفته شده است. این پروژه از دوره چهار ساله در 

ر ازند تا دسیگر، این شرایط را مهیا منهآیند اثر پایداری تشکیل شده است. ابزارهای ارزیابی

                                                           
1  Ex ante sustainability impact assessment tool 
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و یران گمی تغییرات کاربری زمین در شش بخش مورد نظر تصمیاهخصوص اثرات منطق

ذاران از اطالعات علمی مستدلی برخوردار شوند. این ابزارها همچنین یک طرح کلی در گتسیاس

دهند تا بدین ترتیب الزامات و یم ارائهمورد استفاده در سنسور را  یهای عمدهتخصوص رهیاف

 گر مورد بررسی و پردازش قرار گیرند.نهدر ارزیابی اثر پایداری آیند تیاهم حائزنیازهای 

تغییرات  ا را باهتسیاس -1ایده اصلی زنجیره آنالیز سنسور بر این اساس بوده است که 

تغییرات کاربری زمین را با اثرات اجتماعی، اقتصادی و  -2 کاربری زمین مرتبط سازد.

دهد.  هارائاثرات را در زیر چتر توسعه پایدار  یک چارچوب ارزیابی -3 یستی مرتبط سازد.زطمحی

 ی اهدر مقیاس منطق ایست عنوان نمود که ابزارهای ارزیابی اثر پایداریبیدر همین راستا م

(NUTS2/3) برای کل اروپا   و (EU25)  ای موجود در سراسر اروپا مورد استفاده ههبر اساس داد

 یرند. گیقرار م

ده شهشناخت هسور یک مفهوم چندگانمبنای مفهومی در نظر گرفته شده برای تحقیقات سن

قادر است به منظور  اثربخش( بدین معنی که به عنوان یک ابزار 1-4اشد )شکلبیو کارآمد م

سنسور، شش بخش را تحت  ی را فراهم آورد.اهمنطق طراحی ابزار پشتیبان سیاست پایداری

نوع کاربری زمین هستند و شامل  یهندهدلهد که این شش بخش عمدتاً تشکیدیپوشش قرار م

، انرژی و ونقلحملای هتاری، حفاظت از طبیعت، زیرساخدل، جنگای کشاورزیهشبخ

ا ا رهما طیف وسیعی از کارکردهای کل اکوسیستهشاشند. هر یک از این بخبیگردشگری م

ای هدیستی، تهیه کارکرزطصوالت محیهد که از تولید کاال تا فروش آن در بازار، محدیم پوشش

یری ذپففرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در مناطق روستایی تا کارکردهای مربوط به ثبات، انعطا

ا به صورت متفاوتی صورت هشود. این کارکردها در هر یک از این بخشیو غیره را شامل م

اوت است. این ناهمگونی کارکردی ی به منطقه دیگر اروپا دارای تفاهذیرد و همچنین از منطقپیم

اقتصادی متفاوتی که در کل اروپا موجود است، ریشه دارد و  -در شرایط بیوفیزیکی و اجتماعی 

ی را اهپایدار منطق  هتوسع ایهتاشد که این ناهمگونی کارکردی محدودیبیالبته الزم به ذکر م

یستی )منابع زنده و زطهای محیی، کارکرداهپایداری منطق مسائلند. فهرست کیهم مشخص م

(، کارکردهای اجتماعی )رفاه، مهاجرت، میراث غیرزنده شامل خاک، آب، هوا و تنوع زیستی

ن ود. ایشیای اقتصادی )اشتغال و رشد( را شامل مهدفرهنگی، تفریحی، زیباشناسی( و کارکر

ای هشهمچون ارزیابی بیرونی و روابط متقابل بین بخ چندگانه مسائلبه طور مشخص بر  ارزیابی

 ورزد.یکاربری زمین تأکید م
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ن ها و اقدامات ذینفعان محلی، ایفیزیکی و همچنین نوع برداشت-شروط بیوبا عنایت به پیش

 های مستدل علمی،گیرد. آستانهای شکل میاتاق فکر متمایز در راستای توسعه پایدار منطقه

ود. شساز فضای مناسب برای  انتخاب پایدار میاهداف و همچنین برداشت و درک ذینفعان زمینه

تلف های سیاسی مخآورد تا گزینهگذاران فراهم میبدین ترتیب سنسور شرایطی را برای سیاست

 ترین سیاست را اتخاذ کنند. آگاه شده و در نهایت مناسب

 ECاثر در سطح کیمیسیون اروپا  ارزیابی یهدر زمینابزاری که از آن  یارائهدر راستای 

ک ی یهی را تکمیل و توسعه داده است که به وسیلاهود، سنسور یک آنالیز زنجیرش استفاده

ود. نحوه عمل این آنالیز به این شیاز باال به پایین و از پایین به باال مشخص م هرهیافت دوجانب

آنالیز  ،در ابتدا به منظور ساختن یک مبنا و پایه برای ابراز ارزیابی اثر پایداریاشد که بیترتیب م

ا مرتبط با هتای جهانی و سیاسهشی که با گرایاهازی چند مؤلفسلای از مدهرمربوطه با زنجی

اقتصاد  ل( مد1ود و شامل مثلثی است که سه رأس آن )شیتغییرات کاربری همراه است، شروع م

یا  ای توسعه پایدار و هیاستراتژمحیط زیست و اجرای  جدید برای کالن )مدل اقتصادسنجی
1NEMESIS( مدل بخش 2) .(، تلفیق شش بخش کاربری زمین تحت بررسی و نظارت سنسور

مدل )مدل کاربری زمین ( 3) .( 2CAPRIیا  رایجی سیاست کشاورزی اه)آنالیز اثر منطق کشاورزی

اشد. برای مرتبط کردن تغییرات کاربری بی( مCLUE-Sتغییر پوشش زمین و کاربری زمین یا 

تکوین و  نیز اههسنج های محاسبهشای مرتبط انتخاب شده و روههزمین با اثر پایداری، سنج

ا ههو سنج اثر یهراستای مرتبط نمودن نحوند. به منظور عملیاتی شدن این آنالیز، در اهتکامل یافت

چارچوب و الگویی مفهومی تکامل و توسعه یافته بود. یک چارچوب   ، و کارکردهای کاربری زمین

، برای منطقه استکه متشکل از سه مرجع مکانی کامالً سازگار  (3SRRF) ی مکانیاهمرجع منطق

های حساس کلیدی هباال شامل مطالعات حوزشده است. رهیافت از پایین به  ارائهاروپا معین و 

اشد. بیا، سواحل و جزایر مههده، کوشییستی در مناطق صنعتزطاجتماعی، اقتصادی و محی

ای گوناگون هتای اروپا نسبت به سیاسهتاحتماالً در این مناطق در مقایسه با سایر قسم

ای کمی و مشارکت ههالیز دادود. این رهیافت بر اساس آنشیای متفاوتی هم داده مهشواکن

 ای خروجیههی به داداها فردی خود از پایداری منطقهیی که با مشاهده و آگاهاهنفعان منطقذی

                                                           
1 New Econometric Model for Environment and Strategies Implementation for Sustainable 

Development 
2  Common Agricultural Policy Regionalised Impact 
3  Spatial Regional Reference Framework 

https://en.wikipedia.org/wiki/Common_Agricultural_Policy
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ابزارهای ارزیابی اثر پایداری اعتبار بخشیدن، صورت گرفته است. رهیافت از پایین به باال موجبات 

با تعامل  که همراهیداری را فراهم آورده است مداوم و مستمر ابزارهای ارزیابی اثر پا یروزرسانبه

 اشد. بیم  کمیسیون اروپا کاربران نهایی بالقوه در سطح 

 اهداف و مقاصد 4-2
 داریاثر پای ر ذکر آن رفته است توسعه ابزارهای ارزیابیتشهدف اصلی سنسور همانطور که پی

ای کاربری زمین هتاروپا، شرایط الزم به منظور ارزیابی اثر سیاس  طحاشد. این ابزارها در سبیم

 :می گیرندورد. در طی این روند هم موارد زیر مد نظر قرار آیبر توسعه پایدار را فراهم م

 ایهلای اجتماعی و اقتصادی جهانی برای ساهییرگتبر اساس جه سناریوهای سیاسی: -1

پیرامون کاربری زمین و توسعه روستایی مطابق با  شده اتخاذ، سیاست 2025و  2015هدف 

فرموله و آنالیز  ،ذارندگیای مختلف کاربری زمین مهشا بر بخهتپیامدهایی که این سیاس

 وند.شیم

به منظور انعکاس و نشان دادن تغییرات احتمالی که منجر به ای کاربری زمین: هلمد -2

ود، تغییرات کاربری زمین با شیریوهای سیاست مای اجتماعی و اقتصادی و سناهییرگتجه

 وند.شیازی مسهکیلومترمربع شبی 1دقت شبکه 

یستی و زطاثرات تغییرات کاربری زمین بر کارکردهای اجتماعی، محیای اثر: ههسنج -3

 یرد.گیقرار م سنجه اثر مورد ارزیابی 60اقتصادی کاربری زمین با میانگین حدود 

اثرات کاربری زمین در یک منطقه به منظور دستیابی  تحلیلبرای  چارچوب مرجع مکانی: -4

یستی با هم تلفیق زطای اجتماعی، اقتصادی و محیهیی مناسب ویژگاهای منطقهصبه  شاخ

 وند.شیم

ا و اهداف وابسته به هه، آستانپایداری به منظور شناسایی و ارزیابی ا و اهداف:ههآستان -5

 ود.شیو قضاوت کارشناسان و ابزارهای مشارکتی بهره گرفته م نقطه نظراتاثرات کاربری زمین از 
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اطق ا، منههدر مناطق حساس مانند کو بحرانی مربوط به پایداری مسائلآنالیز حساسیت:  -6

و  نند شناساییکییراتی که عوامل محرک ایجاد ما و مناطق صنعتی در پی تغیههسواحلی، جزیر

 وند.شیآنالیز م

ی به منظور تحقق اهداف اتحادیه اروپا اهدر مقیاس منطق ا:ههو داد اههمدیریت سنج -7

ای مدیریت سنجه همو سیست GMES/GEOای سازگار با هه، دادGISای مبتنی بر هه، داد25

 وند.شیری زمین تکمیل و تکوین مبرای آنالیز اثر کارب

ی ای مربوط به کاربرهتکه سیاس اتیبه منظور آنالیز اثر :اثر پایداری ابزارهای ارزیابی -8

تمامی مراحل ذکر شده در نهایت به ابزارهای  ،ذارندگیم هزمین بر ابعاد مختلف پایداری منطق

 .وندشیختم م پشتیبان تصمیم و سیاست

 2005ژوئیه  15اثر در  دبیرخانه کمیسیون اروپا یک دستورالعمل جدیدی را برای ارزیابی

مرحله از شناسایی مشکالت  6ای ارزیابی اثر را، در هشمنتشر کرده است. این دستورالعمل رو

اشد بیا مهتیاسکه آنالیز اثر س 4هد. مرحله دیسیاست تا نظارت و ارزیابی توضیح م

 وانند مورد استفاده قرار گیرند.تیم ی است که ابزارهای ارزیابی اثر پایداریاهمرحل یههنددننشا

 نتایج نهایی مورد انتظار پروژه سنسور 4-2-1
ای ارزیابی اثر هشکه به طور مستقیم در رو اثر پایداری عالوه بر تولید ابزارهای ارزیابی

م ه قابل توجهیای علمی هتود، پیشرفشیای کاربری زمین در سطح اروپا استفاده مهتسیاس

ته اشد، صورت گرفبیم تاثیرای متعدد که مربوط به کاربری چندگانه زمین و ارزیابی ههدر زمین

محرکه کاربری زمین،  ایهیآنالیز نیروو  یهعاشاسناریو اشد: بیاست که شامل این موارد م

ای ههسنج تحلیلیای مکانی برای ارزیابی اثر، تلفیق هتنداز، رهیافامارزیابی چندگانه و چش

ر ارزیابی نفعان دآستانه و مشارکت ذی تحلیلیستی، اقتصادی و اجتماعی، ارزیابی بیرونی، زطمحی

 .یارشتهانیمای ههی در پروژاهشِ فرا رشتحساس و دان یهخطر، ارزیابی پایداری حوز
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 سنسور هپروژ هایات و بنیاناثر 4-2-2

و منعطف طراحی شده  کاربر دوست اثر پایداری سنسور در راستای توسعه ابزارهای ارزیابی

 ایهیی کاربراهی فراهم کند که اثرات منطقذاران اروپایگتاست تا این امکان را برای سیاس

 یشرانپمختلف زمین را که مرتبط با سناریوهای سیاست اتحادیه اروپا هستند، ارزیابی کنند. دو 

نند. یکی از این دو عامل کیو محرک اصلی، روش ارزیابی اثر کمیسیون اتحادیه اروپا را هدایت م

این عامل  (COM(2005)658, EU 10917/06)ا استمحرک، استراتژی توسعه پایدار اتحادیه اروپ

و همچنین تعامل بین این  یستیزطیو محا بر بعد اقتصادی، اجتماعی هتبر ارزیابی اثر سیاس

 EU Better)ابعاد تمرکز دارد. و عامل محرک دیگر هم، برنامه تنظیم بهتر نام دارد که 

Regulation Action Plan (COM(2002)278) داف لیسبون اقتصاد رقابتی اروپا بر برای تحقق اه

 لهمچنین از هر دو اص تمرکز دارد. سنسور مؤثرارائه ابتکاراتی در جهت ترویج تنظیمات کارا و 

 ند.کی، پشتیبانی و حمایت مبرای سیاست کاربری زمینی پایه تسیاس

 اهداف، زمینه علمی و سیاست پروژه سنسور 4-2-3
 ,EC)یک ابزار مهم به منظور تحقق استراتژی توسعه پایدار اروپا  نگرندهیآ اثر پایداری ارزیابی

 ,ECاشد )بیبخشی از فرآیند سیاست توسعه در سطح اروپا م حاضراست که در حال  (2001

ای هتو محدودی خصوص ابزارهای کاربردی و تلفیقی نقائص با این وجود همچنان در .(2005

گر و نهابزارهای متداول اکثراً برای آنالیزهای گذشت .(Tamborra, 2002)فراوانی وجود دارد 

ی و یستزطگری که به اطالعات کیفی و یا بررسی مجزا اثرات اقتصادی، محینهآنالیزهای آیند

مرتب در راستای  گر موجود که به طورنهوند. ابزارهای آیندشیند، طراحی ماهاجتماعی محدود شد

اقتصادی  ایههوند تا منافع و هزینشیذاری مگهی پایاهند به گوناها بکار گرفته شدهیذارگتسیاس

د یستی پایداری دارنزطرا در نظر بگیرند و در کنار آن، تمرکزی جزئی بر مسائل اجتماعی و محی

(Bartolomeo et al., 2004.) ر به آن پرداخته شد، تشپیانه که گدبر اساس مفهوم کاربری چن

انه پایداری با ابزارهای کمی گهای ارزیابی برای ابعاد سهتترکیب رهیاف هدف پروژه سنسور

اشد که ممکن است در مواقعی الزم به تلفیق با اطالعات کیفی باشند. به منظور آنالیز  بیم

 د.اشد، انتخاب شبیازی مسلساس رهیافت مدای مختلف، سناریویی که بر اهتگر سیاسنهآیند
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به شمار  اثر پایداری ذاران اتحادیه اروپا در واقع کاربران اولیه ابزارهای ارزیابیگتسیاس

ای خاص خود پیرامون ههابتدا با شرح خواست تکرار شوندهیک فرایند  یهبه واسط هاآنیند. آیم

ای متوالی ههای کاربران نهایی و سپس با آزمودن نسخههرزیابی اثر پایداری در کارگاابزارهای ا

ابزارهای ارزیابی اثر پایداری و بیان عقاید خود پیرامون این ابزارها، در توسعه و تکامل این ابزارها 

 وند.شیمشارکت داده م

 

 پروژه سنسور ترهیاف 4-3
ای مختلف که به نحوی در توسعه ههای تحقیقاتی گوناگونی را از رشتهترهیاف پروژه سنسور

ای هتیرد. رهیافگیوانند به خدمت گرفته شوند، در بر متیم اثر پایداری ابزارهای ارزیابی

 اشد:بیآنان مشترک م یهعمد ایهشاما چال ؛تحقیقاتی مختلف، اهداف خاص خود را دارند

اطالعات  یارائهبرای  یای سیاسهتعلمی برای آنالیزهای دقیق و درخواس اتعادل بین تقاض -1

مرتبط را که به اندازه کافی برای حمایت  به همازان. سنسور انواع ابزارهای سممناسب به تصمی

 هد داد.تکمیل و توسعه خوا ،ای اجرایی حساس هستندهیذارگتاز سیاس

ای هسا، مقیتخصصی، مکاتب تحلیلی ای مختلف کاربری زمین، ابعاد پایداریهشتلفیق بخ -2

 زمانی و مکانی آنالیزها.

ذاری خدمات و کاالهای اقتصادی، گشای مشارکتی پایین به باال ارزهتترکیب رهیاف  -3

هلیزهای سنجه محور و نیروی محرکیستی و اجتماعی مربوط به کاربری زمین با آنازطمحی

 ای کاربری زمین.هتی باال به پایین سیاس

 کهبه کار می گیرد  رهیافت رابر اساس مطالعات موردی چهار  اما به طور کل پروژه سنسور

 اشد: بیشامل موارد زیر م

 ،ادی و یستی، اقتصزطکه در مقابل کارکردهای مجزای محی رهیافت مشارکتی

 ند. در این رهیافتکیاجتماعی، ابعاد مختلف کاربری چندگانه زمین را با هم تلفیق م

ا، هیهندگان دانش، نمایندگان شهرداردهذینفعان از سطوح مختلف دولت، اری

 ای مختلف مشارکت داده خواهند شد.هتای مردم نهاد و شرکهنسازما
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 ،اشد و بیازی تلفیقی مسلو مد که بر اساس هنر مدیریت داده رهیافت کاربردی

ابزارهای سیاست کاربری  ینی اثرات پایداریبشسطح باالیی از اطمینان را برای پی

 ند.کیم ارائهزمین 

 ، ای همکه ابزارهای بهتری را برای تلفیق دانش و سیست رهیافت پشتیبانی تصمی

 ند.کیای متفاوت فراهم مهسحمایت از تصمیم در مقیا

 ،ای فرهنگی و طبیعی حساس هستند، در حالی ههکه نسبت به مؤلف رهیافت مکانی

 اشند.بیلمللی و جهانی در ارتباط مانکه با ابعاد محلی، ملی، بی

یستی، اقتصادی و اجتماعی لحاظ زطای فوق اگر قرار باشد هر سه بعد محیهتدر بین رهیاف

مدیریت پروژه،  -1 یهین رهیافت شامل سه مرحلگردد باید از رهیافت مشارکتی بهره جست. ا

 باشد.یا و نتایج در مطالعات موردی مهیتأیید خروج -3تعریف و شناسایی مشکل و  -2

 پروژه سنسور یههنددلای تشکیهلمد 4-4
ای متعدد ههست و هر مدل شامل بستمرتبط تشکیل شده ا به هم مدل 7از  پروژه سنسور

عمیقی که بین  ارتباطای پروژه سنسور با هتمیز رهیافآتاشد. اجرای موفقیبیعملیاتی م

(. بیشتر توجهات معطوف به دو نوع 2-4است )ا وجود دارد مرتبط هلای مختلف و زیرمدهلمد

الیزهای چارچوب تلفیقی / آن(M6) اشد: از یک طرف به مطالعات موردی بیاز این ارتباطات م

 ,M2) ییاروپای و اه، و از سوی دیگر به ارتباط بین آنالیز چارچوب تلفیقی منطق(M3) ی اهمنطق

M3.) اثر پایداری ا توسعه محصول ابزار ارزیابیهلهر دو این مد  (M5را ) ا و هتمطابق با اولوی

هم تمامی مراحل سنسور را  M6 و  M1ایهلهند. مددیم ارائه  M4 افته دریهای توسعههسنج

 نند.کیتسهیل م
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دستیابی به توسعه پایدار چالش جدی پیش روی بسیاری از کشورهای جهان است. زیرا باید 

نیازهای نسل های حاضر در مناطق مختلف توجه کنند بلکه باید نیازهای نسل های نه تنها به 

آینده را نیز مدنظر قرار دهند. و در این رابطه حفاظت از منابع طبیعی، مالکیت و پایداری اقتصادی 

و انسجام اجتماعی را با ابزارها و روش های مختلفی دنبال می کند. یکی از ابزارهای دولت ها 

یگیری اهداف چندگانه توسعه پایدار، ارزیابی اثر پایداری است که بسیاری از کشورها برای برای پ

آن نیز دستورالعمل هایی را تدوین نموده اند تا اثرات برنامه های توسعه ای و سیاست های 

 پیشنهادی را بررسی نمایند. که برخی از آنها در بخش های قبلی تشریح گردید. 

 ها در سطح جهانیهای مرتبط با توسعه پایدار در ایران به اندازه این فعالیتها و فعالیتبرنامه

با طرح و عمومی شدن مفهوم توسعه پایدار در گزارش آینده مشترک ما  کهیطوربهقدمت دارد. 

که توسط سازمان  ی برزیلرویودوژانیردر اجالس زمین در  1992و طرح آن در اجالس سال 

ایران نیز اقدامات برای عمومی شدن آن با تشکیل کمیته ملی توسعه پایدار ملل برگزار گردید، در 

سازمان دولتی و تعداد  20آغاز گردید. در این کمیته بالغ بر  ستیزطیمحدر سازمان حفاظت 

های ملی ها تدوین استراتژیهای غیردولتی عضویت دارند و وظیفه آنقابل توجهی از سازمان

 یی پایدار کشور است. عالوه بر تشکیل این کمیتهای توسعههای دورهارشو تهیه گز توسعه پایدار

توان در چهار گروه به شرح زیر ملی، مجموعه اقدامات مرتبط با توسعه پایدار در کشور را می

 بندی کرد:دسته

اقدامات نهادی که بعد از تشکیل کمیته ملی توسعه پایدار به شکل ایجاد دفاتر و  -1

در حال حاضر  کهیطوربههای دولتی صورت گرفته است. در سازمان های اداریبخش

های دولتی مانند وزارت امور خارجه، وزارت صنعت، معدن و تجارت، در برخی از سازمان

زیست، وزارت نیرو، وزارت نفت، سازمان وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط

یشهردارریزی، مان مدیریت و برنامههواشناسی و اقلیم، وزارت اقتصاد و دارایی، ساز

 زیست فعال هستند.ها و دفاتری تحت عنوان توسعه پایدار یا محیط، بخشها

شود های غیردولتی در کشور اجرا شده و میهایی که توسط سازماناقدامات و برنامه -2

 های دولتیسازمان اقداماتهاست که در برخی موارد از نیز، گروه دیگر از این فعالیت

های غیردولتی نظیر سنستا، انجمن طراوت قدمت بیشتری دارند. در این رابطه سازمان
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های توسعه جامعه زیست کوهستان به اجرای برنامهبهار و انجمن حفاظت از محیط

 اند.زیست مبادرت کردههای توسعه پایدار و آموزش محیطمحلی و ایجاد صندوق

ای ههاست که به شکل ایجاد هستهین تالشاقدامات علمی و تحقیقی بخش دیگری از ا -3

ها و مقاالت چاپ شده و همچنین برگزاری های علمی، انتشار کتابپژوهشی، قطب

صورت گرفته است. این اقدامات بیشتر  ها و سمینارهای علمی در سطح کشورکنفرانس

 رهایی است که در کشوهای توسعه پایدار و گزارش برخی پروژهناظر بر ترجمه شاخص

 در رابطه با توسعه پایدار اجرا شده است.

های نهادی های دولتی که به عنوان وظیفه بخشهای اجرایی سازماناقدامات و برنامه -4

 هایتوان به تدوین گزارشبرای مثال در این زمینه می یافته انجام شده است.توسعه

های در اجالس زیست اشاره کرد کهای توسعه پایدار توسط سازمان حفاظت محیطدوره

های شده است. پروژه ارائه 20 اضافهبهای توسعه پایدار در ژوهانسبورگ و ریو دوره

مدرسه در مزرعه نیز از جمله اقداماتی است که توسط وزارت جهاد کشاورزی برای 

 .(Veisi et al. 2012)توسعه پایدار کشاورزی در کشور اجرا شده است 

ی توسعه پایدار در چهار گروه فوق صورت گرفته که در زمینه یتوجهقابلهای رغم فعالیتعلی

راه های زیادی همهای مرتبط با توسعه پایدار به ویژه در بخش دولتی با فراز و نشیببرنامه است

 ند.اگیری داشتهها نیز کاهش و افزایش چشمها این فعالیتبا تغییر دولت کهیطوربهبوده است 

یکی از علل این روندهای نامنظم، نبود استراتژی و عدم توسعه و  (1387پوراصغر سنگاچین،)

ها و سازوکارهای مرتبط با توسعه پایدار در کشور است )محمودیان بیدگلی و طراحی مکانیسم

ها نهایی سال، هنوز این استراتژی 20رغم گذشت بیش از علی کهیطوربه(، 1382همکاران، 

اند. موضوعی که بسیاری از کشورها مبتال به آن تدوین نشده اند و قوانینی در این زمینهنشده

قرار گرفت. در این رابطه  دیتأکدر ژوهانسبورگ مورد  2002هستند و در اجالس زمین در سال 

به پیشنهاد کشور ژاپن، استقرار نظام ارزیابی اثر پایداری در کشورها برای اطمینان از گنجانده 

عددی های متهای توسعه پیشنهاد شد و بعد از آن برنامهر در برنامهشدن اصول و مبانی توسعه پایدا

های صنعتی، خدماتی، کشاورزی و... اجرا در کشورهای مختلف برای استقرار این نظام در بخش

گردید. برای مثال، همان گونه که ذکر شد بعد از این اجالس در مناطقی مانند اتحادیه اروپا، 
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برای اطمینان از پایداری تغییر کاربری زمین اجرا گردید تا تضمین 1ر ای تحت عنوان سنسوبرنامه

 رشدهذک خألها لحاظ شده است. نظر به زیستی برنامهنماید که اثرات اقتصادی، اجتماعی و محیط

و نبود چنین نظامی در ایران، بر اساس آنچه گفته شد برخی پیشنهادها و راهبردها به شرح زیر 

صورت تمایل دست اندرکاران بخش های دولتی می تواند به استقرار یک  قابل طرح است که در

 نظام ارزیابی اثر پایداری در کشور کمک نماید: 

نکته بسیار مهم و شایان توجه در زمینه ارزیابی اثر پایداری، فرایندی بودن آن است به  -1

احل طوری که با ارزیابی و تحلیل شروع شده و با سازگار کردن سیاست ها طی مر

چرخه ای تداوم می یابد. از این رو الزم است توجه شود که فرایند ارزیابی اثر پایداری، 

یک فعالیت مقطعی برای یک دوره خاص نیست و تا زمانی که خواست دست اندرکاران 

 بخش دولتی بر حرکت به جانب توسعه ای پایدار است باید تداوم داشته باشد. 

ابی اثر پایداری، جایگاه قانونی و اداری آن است. همان موضوع مهم دیگر در زمینه ارزی -2

گونه که در بخش سیرتکاملی نیز ذکر گردید، ارزیابی اثر پایداری فراتر از سطح پروژه 

ها و راهبردهای شود. و فلسفه اصلی آن، سازگار کردن سیاستها و برنامه انجام می

 ه جایگاه ارزیابی اثر پایداری درتوسعه با اصول توسعه پایدار است. لذا می توان گفت ک

بخش سیاست گذاری و در سطح کالن کشور و قبل از نهایی شدن سیاست های 

ای کشوراست. لذا باید راهبر چنین نظامی، دستگاه ها و وزارتخانه هایی باشند توسعه

های توسعه ای در سطح کشور را بر عهده که نقش نظارتی و مدیریتی کالن برنامه

 دارند. 

ماهیت چند بعدی توسعه پایدار موضوع مهم دیگری است که باید در استقرار یک    -3

نظام ارزیابی اثر پایداری مدنظر قرار گیرد. در این رابطه توجه به دو موضوع اهمیت 

زیادی دارد: نخست اینکه پوشش همه ابعاد نیازمند مشارکت افراد مختلف با زمینه 

ن گونه که در پروژه سنسور نیز مالحظه گردید، باشد. لذا هماهای تخصصی گوناگون می

کشورها و موسسات مختلف در اجرای ان درگیر بودند. از این رو چنانچه قصد بر ایجاد 

چنین نظامی در کشور باشد باید همه متخصصان و صاحبنظران از موسسات دانشگاهی 

 یی کار گروهیو اجرایی مختلف اعم از اقتصادان، جامعه شناس و اکولوژیست که توانای

                                                           
1. Sensor 
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را دارند مشارکت داشته باشند. و بر اساس دستورالعملی که ذکر گردید بتوانند به 

های توسعه بپردازند.  موضوع دوم در این زمینه، لزوم بهره گیری ارزیابی اثرات سیاست

های کمی و کیفی در  فرایند ارزیابی اثر پایداری است. در این رابطه استفاده از از روش

های مختلف، باید بر اساس سه اصل مرتبط و مناسب بودن، دقیق بودن تکنیک هاروش

و مشروعیت و مقبولیت داشتن باشد. به طوری که در زمانی که نیاز به اطالعات کیفی 

های کشور و یا وضعیت منابع معدنی کشور است، از مناطق مختلف مانند وضعیت تاالب

شتری بهره گرفته شود تا اینکه صرفًا با الزم است از روش های کیفیت و تصویری بی

تاکید بر برخی اطالعات کمی که ممکن است مربوط به چندین سال گذشته باشد و یا 

گیری شود. همچنین در مواردی مانند روند از دقت الزم برخوردار نباشد، تصمیم

 هایتغییرات آب و هوایی که نیازمند مطالعات چندین ساله است الزم است از بانک

-هایی وجود ندارند برای آنها برنامهاطالعاتی معتبر استفاده شود و چنانچه چنین بانک

 های مورد استفادهریزی شود.  نکته مهم دیگر در این زمینه مشروعیت و مقبولیت روش

شود که بین نظر در فرایند ارزیابی اثر است. این موضوع زمانی بیشتر نمایان می

ادی وجود دارد. در برخی مواقع مردم ممکن است تحت متخصصان و جامعه فاصله زی

تأثیر برخی اطالعات و تبلیغات نادرست و بدون توجه به عواقب یک سیاست بر روی 

ها، در حالی که متخصصان به علت اثر آن پافشاری داشته باشند مانند پرداخت یارانه

ه با سازوکارهایی مانند دانند، در این رابطه الزم است کسوء بلندمدت آن را نامناسب می

روش های مشارکیت و میدانی این اختالف نظر را مدیریت نمود. مورد عکس نیز مصداق 

دارد که این روزها در مورد احداث بسیاری از سدها و انتقال آب بین حوزه ای اتفاق 

افتاده است. در حالی که مردم با آن مخالفت دارند، به علت دیدگاه صرفاً سازه محوری 

های اجرا می شوند. که در این رابطه ضررورت خصصان عرصه مدیریت منابع آب، طرحمت

دارد، با جایگزینی فرایند ارزیابی اثر پایداری به جای فرایند ارزیابی اثر محیط زیستی 

 و استفاده از تکنیک های تلفیقی، زمینه پذیرش نظر مردم را فراهم نمود.       

ها وجود ندارد و هر کشوری رسی نوع اثرات در سیاستهر چند چارچوب خاصی برای بر  -4

باید بر اساس شرایط خود برای برخی زمینه ها اولویت بیشتر قایل باشد، اما توجه به 

ها بر رفاه انسانی، بر بهداشت و سالمتی انسانی، بر محیط طبیعی، بر اثرات سیاست
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ن جدیدپذیر از جمله مهمتریکامیابی و موفقیت اقتصادی و بر میزان استفاده از منابع ت

مواردی است که در بیشتر موارد اشاره شده است.  بر این اساس و با توجه به شرایط 

رسد که جهت گیری و هدف گذاری نظام ارزیابی اثر پایداری بر توسعه کشور، به نظر می

اقتصادی سازگار با محیط زیست باشد و اثرات باید با توجه به ابعاد مدیریت زیست 

 می بررسی و تبیین گردند. بو

نکته مهم دیگر، ابزارها و مکانیسم های اجرایی نظام ارزیابی اثر پایداری است که در  -5

بیشتر کشورهای موفق با تدوین قوانین و مقرارات از سوی مجالس قانون گذاری فراهم 

شده است. از این چنانچه قصد بر استقرار چنین نظامی در کشور است، ضرورت دارد 

 زمینه تدوین لوایح قانونی اقدامات الزم معمول گردد.   در 
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Introduction to Sustainable Impact Assessment 

Hadi Veisi and Salah Mafakheri  

Environmentally Sustainable Development Education Center, Environmental 

Sciences Research Institute, Shahid Beheshti University, Iran    

Abstract  

This book provides a comprehensive overview on concepts, theories, models, 

procedures and methods of Sustainability Impact Assessment (SIA) to develop 

the framework for the establishment of SIA system in five chapters. Chapter one 

provides background information on the concept of SIA as a combination of 

procedures, methods, and tools by which a policy, program, or project may be 

judged as to its potential impacts on the sustainability of a system and the 

distribution of those impacts within and among the economic, social, and 

environmental dimensions. Chapter two outlines the methodology and procedure 

used in carrying out the SIA study in eight steps including: screening the proposal, 

scoping the assessment, ensuring stakeholder participation, analyzing impacts, 

identifying synergies, conflicts and trade-offs across these impacts, proposing 

mitigating measures to optimize positive outcomes, and presenting the results and 

options to policy makers. Chapter three contains a categorization of sustainability 

assessment tools within the broader objective of lifting the understanding of 

sustainability assessment from the environmental-focused realm to a wider 

interpretation of sustainability. It consists of three umbrellas or general 

categorization areas; these areas are 1) indicators and indices, which are further 

broken down into non-integrated and integrated, 2) product-related assessment 

tools with the focus on the material and/or energy flows of a product or service 

from a life cycle perspective, and 3) integrated assessment, which are a collection 

of tools usually focused on policy change or project implementation. Chapter four 

illustrates the EU project SENSOR as an ex-ante Sustainability Impact 

Assessment Tools (SIAT) to support decision making on European land use and 

environmental policies.  Chapter five concludes with a brief set of 

recommendations and several points for further discussion on carrying out SIA 

generally and in Iran.  
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