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 چکیده

ها بر اجزای محیط زیست، برای شناسایی و کاهش این فعالیت اثرات های اقتصادی، و به دنبال آن افزایشهمگام با افزایش فعالیت

سان و ارزیابان کشورهای مختلف جهان، تدوین و ارائه گردیده های جدید ارزیابی اثرات زیست محیطی توسط کارشنا این اثرات روش

المللی های متعدد بینها و کنفرانس ها که در نشست های بسیار زیاد و بحث و بررسی در خصوص آن لیکن با وجود تالش است.

 در این مقالهما نشده است. واحدی که مورد قبول کلیه کارشناسان قرار گیرد تعیین و انتخاب  صورت گرفته است، هنوز متدولوژی

های ارزیابی اثرات زیست محیطی پرداختیم؛ سپس از بین معیارها ابتدا به بررسی مطالعات انجام شده در رابطه با مقایسه روش

ین یر معیار انتخاب و با استفاده از از 23و  معیار اصلی 5های ارزیابی اثرات زیست محیطی مختلف مورد استفاده برای مقایسه روش

های مدرن . نتایج بدست آمده نشان داد روشپرداختیمارزیابی اثرات زیست محیطی سنتی و مدرن  یها روشمعیارها به مقایسه 

 کنند.  معیارها و اهداف ارزیابی اثرات زیست محیطی را بهتر برآورد می ،های سنتی ارزیابی اثرات زیست محیطی نسبت به روش

 

  ی ارزیابیها روشمعیارهای کارایی  روش شناسی،یست محیطی، ارزیابی اثرات ز کلمات کلیدی:

mailto:hasanimohsen19@yahoo.com


 

 

 

 مقدمه

های اخیر کره زمین شاهد تغیرات اقلیمی عظیم بوده که این سبب رخدادهای زیست محیطی فراوانی شده است. این گواهی  در سال

های انسانی است که توسط  روشن از مشکالت زیست محیطی است. این مشکالت چه در سطح محلی و یا جهانی نتیجه فعالیت

با های خود اتخاذ نمودند که  شوند. بر این اساس کشورها قوانینی برای فعالیت ها بر محیط زیست تحمیل می ها و دولت سازمان

یکی از این  زیست محیطى ارزیابی اثرات. آیدمی ه وجودو پایداری ب یک حالت تعادل بین محیط زیست و توسعه کاربرد این قوانین

محیط زیست کاهش ر توسعه ای و اقتصادی را ب های طرحمشکالت ناشی از افزایش  توان میبا اجرای صحیح آن  نین است کهقوا

از این  توان میکه  ،شود میمحسوب  مدیریت محیط زیسته مهم در زمینهمچون یک ابزار امروزه ارزیابی اثرات زیست محیطی  داد.

بسیار کار آمد است که   روشیک  ارزیابی اثرات زیست محیطی .استفاده کرد محیطى حل مشکالت و معضالت زیستجهت در ر ابزا

های مختلف یک طرح یا یک توسعه را بر اجزای محیط زیست  ها یا فعالیت با شناسایی محیط زیست و درک اهمیت آن، آثار بخش

انجام  .دارد ی جهت ایجاد سازگاری بیشتر بیان میکند و در نهایت با توجه به نتایج حاصل از آن، راهکارهای بررسی و ارزیابی می

تواند به عنوان  باشد و می ها یکی از راه های قابل قبول برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار می ارزیابی زیست محیطی برای طرح

توان آثار بالقوه زیست محیطی را یک ابزار برنامه ریزی در دسترس مدیران، برنامه ریزان و تصمیم گیران قرار گیرد، تا بر اساس آن ب

با  .دنمو ها شناسایی کرده و با گزینه های مختلف اقدام به حل آن را شود های عمرانی و صنعتی پدیدار می که در اثر اجرای طرح

مختلفی  های آغاز و روش ۰۷۹۱در ایاالت متحده امریکا، تکامل آن به تدریج از دهه  اثرات زیست محیطی تدوین متدولوژی ارزیابی

های  لیکن با وجود تالش. جهان ارائه شده استمختلف  کشورهایو متخصصان علم ارزیابی توسط کارشناسان  ،تاکنون در این زمینه

در زمینه ارزیابی  المللی صورت گرفته هنوزهای متعدد بینها و کنفرانس ها که در نشست بسیار زیاد و بحث و بررسی در خصوص آن

مورد قبول کلیه ، اهداف و اصول ارزیابی اثرات زیست محیطین ضمن در بر گرفت واحدی که روش ،اثرات زیست محیطی

تجزیه و تحلیل در ارزیابی پروژه های  یها روشرو هنوز انواع مختلف  انتخاب نشده است. از این کارشناسان قرار گیرد تعیین و

ها، اندازه، پیچیدگی و محل  واحد به دلیل نوع پروژه روش علت اصلی چنین ناهماهنگی در انتخاب یک. گوناگون کاربرد دارد

 .]5[دگردها در آن اجرا می جغرافیایی و تنوع محیطی است که پروژه

 

  ایران و در جهان محیطی زیست اثرات ارزیابی تاریخی پیشینه

 اهمیت و محیطی زیست اثرات ارزیابی تاریخچه. شود یمحدود نیم قرن از شروع ارزیابی اثرات زیست محیطی در جهان سپری 

 زیست سیاست قانون بر اساس آمریکا متحده ایاالت زمان این در .گردد می باز میالدی ۰۷۹۱ دهه اواخر به جهان در آن قانونی



 

 

 اثرات بزرگ، طرح هر اجرای از قبل که نمود موظف را مختلف ها مؤسس و ها سازمان گردید، ( وضع۰۷۹۷ سال ) در که محیطی

 خویش اجتماعی های ارزش و قوانینی اقتضای به نیز جهان دیگر کشورهای از بسیاری. ددهن قرار بررسی مورد را آن یمحیط زیست

 ضرورت ۰۷۹۹ سال در کانادا و انگلستان ،۰۷۹2سال  در سوئد ،۰۷۹۰سال  در آلمان .رساندند تصویب به را مشابهی مقررات

 اقتصادی جامعه تصویب به محیطی زیست ارزیابی قانون ۰۷۹۹ سال در و ندپذیرفت اصل یک عنوان به را محیطی زیست ارزیابی

 2۷/۱/۰35۱مصوب  هوا آلودگی از جلوگیری نامه آئین در ۰35۱سال  در بار نخستین برای نیز ایران کشور در .رسید اروپا

 های کارگاه و کارخانجات ییرتغ و توسعه و جدید کارگاه و کارخانه نوع هر تاسیس پروانه صدور وقت، مجلسین های کمیسیون

عملی و قانونی  به صورتگفت که  توان یم یول .شد زیست محیط بهسازی و حفاظت ضوابط و مقررات رعایت به موکول موجود

 .]۰[تونی به خود گرفشروع و جنبه قان 2۱/۷/۰3۹3ارزیابی اثرات زیست محیطی در ایران از تاریخ 

 

 در جهان ی اثرات زیست محیطیارزیابهای پیشینه انجام مقایسه روش

مورد استفاده  یهاانواع روشه مقایس در زمینه محدودیهای  تاکنون مطالعات و پژوهشمرور منابع نشان دهنده این نکته است که 

 ربردها بیشتر به کا که در این پژوهش شودمشاهده میبا مرور اکثر این مطالعات  است انجام گردیده ارزیابی اثرات زیست محیطیدر 

؛ و اند یک پروژه یا منطقه خاص پرداخته در ارزیابی اثرات زیست محیطی هایروشفواید و معایب تنها یک یا دو نوع از مقایسه و 

های مدرن بپردازد روش به خصوص ارزیابی اثرات زیست محیطی یهااکثر روششود که در آن به مقایسه کمتر پژوهشی پیدا می

 (۰دول )ج(  Dickertت )یکرد ثالًت. مها کامالً مشهود اسدر این مقایسه مشخص و سیستماتیکرچوب همچنین فقدان یک چها

  .]۹,5[دمقایسه کررا  ارزیابی اثرات زیست محیطی سنتیروش سه  با تشریح یکسری معیار کلی و جزئی

های این -وان گفت یکی از ضعفهای مورد استفاده، شاید بتکم بودن معیار نیزت و رهای مدرن در کار دیکعدم مقایسه روش

معیارهای مختلفی را برای مقایسه  یدر مطالعه دیگر (Drobny and Smithدروب نی و اسمیت )همچنین مطالعه باشد. 

که به را انتخاب کنند ی یسعی کردند معیارهادر این مطالعه آنها  .انتخاب و تعریف کردند ارزیابی اثرات زیست محیطی یها روش

معیارهای تعریف شده توسط آنها اساس کار مطالعه متخصصان  .درا پوشش ده ارزیابی اثرات زیست محیطیداف اهتمام خوبی 

معیارهای مورد استفاده دروب نی و اسمیت را نمایش  2جدول  .شد ارزیابی اثرات زیست محیطی یهابعدی جهت مقایسه روش

 .]۹,5,۰۱][دده یم



 

 

 

 .]7[ت رتوسط دیک اثرات زیست محیطی ارزیابیمقایسه سه روش معمول  -1جدول 

 

 .]8[تمورد استفاده دروب نی و اسمی سؤاالتمعیارها و  -2جدول 

 ها سؤال معیار مراحل

 

تفسیر  مرحله

 اثرات

 

 گیرد؟ ای و ملی در نظر می آیا این روش اهمیت اثرات را در سطح ملی، منطقه اهمیت

 دارد؟آیا این روش برای تعیین اثرات به معیارها و مفروضاتی نیاز  معیارهای صریح

 دهد؟ آیا این روش تردید یا درجاتی از اطمینان ناکافی را در پیش بینی اثرات نشان می عدم حتمیت

 نماید؟ آیا این روش بر روی اثراتی که احتمال وقوع آنها کم ولی شدت اثرشان زیاد است تاکید می ریسک

 دهد؟ می ائهارها  هایی برای مقایسه گزینه آیا این روش راه ها مقایسه گزینه

 آیا این روش راهی را برای پیوستن اطالعات و یا تفسیرها در بر دارد؟ انسجام

 نماید؟ می ارائههایی را برای درجه خطرات و عقاید مردم از اهمیت اثرات در محیط  آیا این روش راه مشارکت مردم

 گیرد؟ در نظر میای و ملی  ، منطقهحلیآیا این روش اهمیت اثرات را در سطح م اهمیت 

 

مرحله 

 گزارش اثرات

 گیرد؟ جات مختلف مردم را در ارتباط با یکدیگر در نظر می های و دسته آیا روش، اثراتی بر اجتماعات و گروه اجتماعات تحت تأثیر

 کند؟ می ارائهآیا این روش شکل چکیده مطالب را  شکل چکیده

 ود نیاز دارد؟آیا این روش به تشریح وضعیت موج تشریح وضعیت

 نماید؟ می ارائهآیا این روش راهی برای برجسته کردن نکات و موارد کلیدی یا اثرات مهم  موارد کلیدی

 نمایید؟ آیا این روش نظرات و خواسته های سازمان محیط زیست را تاکید می در داشتن نظرات سازمان محیط زیست

 

 

مرحله  

شناسایی 

 اثرات

 دهد؟ حدوده کامل اثرات را نشان میآیا روش، م جامع بودن

 گردند؟ آیا پارامترهای مشخص محیطی شناسایی می اختصاصی بودن

 شود؟ می ارائههای شناسایی اثرات پروژه  آیا راه اثرات مجزای پروژه

 شود؟ آیا اثرات مرحله ساختمانی در مقابل اثرات مرحله بهره برداری نشان داده می زمان و مدت

 آیا روش به شناسایی منابع اطالعات نیاز دارد؟ ها و اطالعات ادهمنابع د

 رود؟ ها و ابعاد مختلف بکار می های با اندازه آیا این روش در پروژه قابلیت انعطاف میزان

 چک لیست رویهم گذاری ماتریس لئوپولد زیر معیار معیار کلی

 زیاد متوسط متوسط شناسایی ها قابلیت

 زیاد کم کم پیش بینی

 زیاد کم تا متوسط کم تفسیر

 کم تا متوسط زیاد کم ارتباط

 کم تا متوسط متوسط کم بازبینی و نظارت

 صفر رصف صفر  ریسک

 متوسط کم کم  ضعف

 زیاد کم تا متوسط کم  مشابهت منابع

 بله بله بله ارزیابی موارد جزئی سطح جزئیات

 

 

 

 نیاز به منابع

 بله بله بله اثبات مدارک

 زیاد کم کم مالی

 زیاد زیاد کم زمانی

 زیاد زیاد متوسط پرسنل متخصص

 متوسط زیاد کم محاسبات

 متوسط متوسط متوسط آگاهی



 

 

 

 ها روشمواد و 

و انتخاب ک مشترمعیار  یرز 23 و معیار اصلی 5انجام شده قبلی،  مطالعاتدر  معیارهای مختلف مورد استفاده از میان در این مقاله 

 سنتی های روش هابا استفاده از این معیار تدر نهای ه شد.پرداخت و زیر معیارها به تشریح و تعریف هر یک از این معیارها سپس

ه مقایس، ارزیابی اثرات زیست محیطیمورد استفاده در  ( GIS)شبکه بیزین، فازی و  و مدرن س(لیست و ماتری)کارشناسی، چک

 د.شدن

 

  ارزیابی اثرات زیست محیطی های روشمعیارهای مورد استفاده برای مقایسه ح و تشری معرفی 

 تشریح آنها هبانتخاب و ، زیر معیار 23و معیار اصلی  5های قبلی، مورد استفاده در پژوهشف در زیر با توجه به معیارهای مختل

 پرداختیم.

 :در بحث کارایی هزینه نسبت به زمان   -۰

 خصص مورد نیازت 

 های مورد نیازداده 

 زمان مورد نیاز 

  انعطاف پذیری 

 هزینه و نیروی انسانی مورد نیاز 

 :شناسایی اثراتر بحث د -2

 جامعیت و فراگیر بودن 

 مشخص نمودن اثرات 

 تفاوت گذاردن بین اثرات پروژه مختلف 

 مکان و زمان ظهور اثرات یینتع 

 برآورد و محاسبه اثرات:در بحث  -3

 کمیت 

 دامنه و وسعت اثر یینو تع ییاشناس 

 بودن یو علم ینیع 

 ارزیابی و تفسیر اثرات:در بحث  -۱

 اهمیت 



 

 

 قابلیت تکرار 

 یجها و نتا داده یسازمانده  

 عدم قطعیت 

 یاثرات خطرناک و بحران ینیب یشپ 

 تحلیل و تجزیه عمق 

 پروژه مختلف هایگزینه 

 مردم مشارکت 

 :تبادل نتایج ارزیابیدر بحث  -5

 پروژه با نتایج یرتحت تأثها و افراد ، گروهقابلیت ارتباط 

 شرح پروژه 

 اطالعات جمع بندی 

 .]۰۱[شود یمنمایش داده  3معیارها و زیر معیارهای فوق به طور خالصه در جدول 

 

 .]۰۱[معیارهای عینی برای انتخاب یک روش ارزیابی اثرات زیست محیطی  - 3جدول 
معیارهای 

 اصلی

 توصیف معیار زیر معیار

 

ارایی ک

هزینه 

به  نسبت

 زمان

  مورد نیاز تخصص

 مورد نیازهای داده

 مورد نیاززمان 

 پذیریانعطاف 

 

   هزینه و نیروی انسانی مورد نیاز

 باشد.نیروی انسانی، زمان و بودجه، تجهیزات فنی و تخصصی مناسب و کم هزینه 

 

 

پدید آوردن اثرات مختلفی بر محیط زیست های مختلف قادر به  ها در شکل ها و برنامه با توجه به اینکه طرح

 های مختلف باشد. باشند، یک روش مورد نظر باید دارای قابلیت انعطاف با پروژه می

 ودجه( و نیروی انسانی مورد نیاز متناسب باشد.)بهزینه 

 

 شناسایی اثر

  و فراگیر بودن جامعیت

 

 مشخص نمودن اثرات 

 

 تفاوت گذاردن بین اثرات پروژه مختلف

 

 تعیین مکان و زمان ظهور اثرات 

ها و پارامترها در آن مورد نظر واقع شده و اطالعات  انتخابی باید دارای جامعیت کافی باشد و کلیه گزینهروش 

 کافی را در اختیار تصمیم گیران قرار دهد.

شناسایی و مشخص آن  مستقیم یا غیر مستقیم(یک روش باید هر یک از عوامل زیست محیطی را با نوع اثر )

 د. تعیین نمای

باشند را از دیگر اثراتی که در اثر ک روش مناسب باید کلیه اثرات احتمالی را که در رابطه با پروژه پیشنهادی میی

 آیند، جدا نمایند.عوامل دیگر پدید می

 خوب است.روش شناسایی و تعیین محل و منشأ اثرات و نیز طول دوره زمانی آنها شاخص یک 

و  برآورد

محاسبه 

 اثرات

 کمیت

 شناسایی و تعیین دامنه و وسعت 

 

 عینی و علمی بودن

 محیطی های صریح جهت تعیین کمیت و مقدار اثر بر پارامترهای زیست معرفی شاخص

های محاسبه و اندازه گیری را جهت پارامترهایی مانند دامنه اثر )وسعت و پراکندگی( و  روش بایدروش یک 

 جه اهمیت، بزرگی و مشخص بودن اثر( ارائه نماید.اهمیت اثر )میزان، در

 از ضوابط و معیارهای علمی برخوردار باشد. 



 

 

 

 

 

  ارزیابی

 یرو تفس

 اثرات

 اهمیت

 قابلیت تکرار

 ها و نتایج  سازماندهی داده

 عدم قطعیت

 خطرناک و بحرانی یمنف پیش بینی اثرات 

 

 تجزیه و تحلیلعمق 

 

 مشارکت مردم

 

 پروژههای مختلف گزینه

 قادر به تشریح اهمیت اثرات در ابعاد محلی، منطقه ای و ملی باشد.

 باشدم انجا های دیگر قابل توسط متخصصان دیگر در مکان

 ها و نتایج حاصله باشد. باید قادر به جمع آوری، مرتب نمودن و سازماندهی و نظم دادهروش یک 

 الی یک پروژه را ارائه کند.تصویر روشنی از وضعیت عدم قطعیت در مورد اثرات احتم 

ها  باشند لیکن دارای پیامد های خطرناکی بر محیط زیست و انسان کلیه اثراتی را که احتمال بروز آنها کم می 

 هستند معرفی نماید.

ها باشد و آنها را حتی در حالت جزیی نیز مورد سنجش و مقایسه قرار  باید قادر به بررسی کامل گزینهروش یک 

 دهد.

باید دارای خصوصیاتی باشد که از نظر خواهی جامعه و مشارکت مردم جهت تفسیر و نتیجه گیری در وش ریک 

 ارزیابی استفاده نماید.

 های مختلف را اولویت بندی نماید.یک روش باید گزینه

 تبادل 

نتایج 

 ارزیابی

 

ها و افراد تحت تأثیر  گروهبا  قابلیت ارتباط

 با نتایج  پروژه

 شرح پروژه 

 

 اطالعات بندی جمع

 

شوند باید  ها و افراد مختلفی که تحت تأثیر این اثرات واقع می بیان ارتباط بین اثرات زیست محیطی پروژه و گروه

 انتخابی دیده شود.روش هایی توسط  توسط مکانیسم

را داشته  روژهپدارای قابلیت ارائه شرح همه جانبه و فراگیر از روش جهت اطالع عموم مردم و عالقمندان باید 

 باشد.

 باید دارای مکانیسم ارائهروش ها ای عالقمند  جهت درک موضوع گزارش و کسب اعتماد و اطمینان مردم و گروه

 تایج تجزیه و تحلیل اثرات باشد.نی جمع بند

 

 

این است که آن زیر  زلهبه من ۰و  2، 3. اعداد اند گرفته 3 تا ۰ها، این زیر معیارها عددی بین با توجه به ویژگی هر کدام از روش

ها برای هر کند. نتایج حاصل از این برداشتبرآورده می "خیلی کم"، و "یتا حدود"، "کامالً "به ترتیب معیار هدف مورد نظر را

به ها را ها و توانمندی هر کدام از روشاین جداول ویژگی داده شده است.نشان  ۷تا  ۱ها به طور جداگانه در جداول کدام از روش

هر کدام  آمده است. 5تا  ۰های مختلف با یکدیگر در نمودارهای جداگانه و مشخص نشان داده است. با این حال، مقایسه روش طور

از عدد اختصاص داده شده به هر کدام پردازد، در این نمودارها ها به مقایسه یکی از معیارهای اصلی مورد مقایسه میاز این نمودار

  های مربوط به آن معیار است.ها، عدد حاصل از مجموع اعداد اختصاص داده شده به زیر معیارروش

 

 نتایج

کارایی هزینه نسبت به  عیارهای مدرن مو هم در روش سنتیهای هم در روشاست که  نکته نتایج بدست آمده نشان دهنده این

 2 نمودارهای که در همان طور شوند. همچنینو برآورده می مدنظر هاتوسط این روش به خوبی ،ادل نتایج ارزیابیو معیار تب ،زمان

و معیار ارزیابی و تفسیر  محاسبه اثرات معیار ،شناسایی اثر معیار ،مورد استفاده معیارهای ز بینا ،های مدرنشود روشمشاهده می ۱ تا

در بحث  ارزیابی اثرات زیست محیطی سنتیهای که این نشان دهنده این مطلب است که روش کنند یمرد مدنظر و برآو یبه خوباثرات را 

جداول در جداگانه  و مدرن سنتیهای ایج مقایسه روشنت کنند.عمل می تر یفضعهای مدرن نسبت به روش اثرات یرتفسمحاسبه و شناسایی و 

 ارائه شده است.و تصاویر زیر 



 

 

 

 5جدول                                                                                                4جدول     

 لیست  روش چکوضعیت معیارها در                                                     یکارشناس روش ها دروضعیت معیار   

 
 

 

 

 

معیارهای کلیدی 

 در فرایند ارزیابی

 روش معیارزیر 
Checklist 

 

 کارایی هزینه

 نسبت به زمان

 تخصص مورد نیاز 

 های مورد نیازداده

 زمان مورد نیاز

 انعطاف پذیری

 هزینه و نیروی انسانی مورد نیاز

 

3 

3 

3 

3 

3 

 

 شناسایی اثر

 جامعیت و فراگیر بودن

 مشخص نمودن اثرات 

 تفاوت گذاردن بین اثرات پروژه مختلف 

 هور اثراتتعیین مکان و زمان ظ

 

3 

۰ 

۰ 

۰ 

 برآورد و

 محاسبه اثرات

 کمیت

 شناسایی و تعیین دامنه و وسعت اثر 

 عینی و علمی بودن

 

۰ 

۰ 

۰ 

 ارزیابی و

 تفسیر اثرات

 اهمیت 

 قابلیت تکرار

 ها و نتایج  سازماندهی داده 

 عدم قطعیت

 خطرناک و بحرانی منفیپیش بینی اثرات  

 عمق تجزیه و تحلیل 

 مشارکت مردم

 های مختلف پروژهینهگز

 

2 

۰ 

۰ 

۰ 

۰ 

۰ 

۰ 

۰ 

 تبادل نتایج ارزیابی

 

ها و افراد تحت تأثیر  گروهقابلیت ارتباط،  

 با نتایج پروژه

 شرح پروژه 

 اطالعات یجمع بند 

3 

3 

3 

معیارهای کلیدی 

 در فرایند ارزیابی

 روش  معیارزیر 
AD HOC 

 

 کارایی هزینه

 نسبت به زمان

 تخصص مورد نیاز

 های مورد نیازداده

 زمان مورد نیاز

 انعطاف پذیری

 هزینه و نیروی انسانی مورد نیاز

  

3 

3 

3 

3 

2 

 

 شناسایی اثر

 جامعیت و فراگیر بودن

 مشخص نمودن اثرات 

تفاوت گذاردن بین اثرات پروژه 

 مختلف 

 تعیین مکان و زمان ظهور اثرات

 

۰ 

۰ 

۰ 

۰ 

 برآورد و

 محاسبه اثرات

 کمیت

 دامنه و وسعت اثر شناسایی و تعیین 

 عینی و علمی بودن

 

۰ 

۰ 

۰ 

 ارزیابی و

 تفسیر اثرات

 اهمیت 

 قابلیت تکرار

 ها و نتایج  سازماندهی داده

 عدم قطعیت

خطرناک و منفی پیش بینی اثرات 

 بحرانی عمق تجزیه و تحلیل

 مشارکت مردم

 های مختلف پروژهگزینه

2 

۰ 

۰ 

۰ 

۰ 

۰ 

۰ 

۰ 

 تبادل نتایج ارزیابی

 

ها و افراد تحت  گروهارتباط، قابلیت 

 با نتایج تأثیر پروژه

 شرح پروژه

 اطالعاتجمع بندی  

2 

2 

3 



 

 

 

                                                                                                                                                              

 7جدول                                                                                                       6 جدول

  ماتریس روشوضعیت معیارها در                                                       نبیزیروش شبکه در وضعیت معیارها 

 

                                                                                                                                                                                                  

 

  

 معیارهای کلیدی

 ارزیابی ینددر فرا

 روش  معیارزیر 
 Matrix  

 کارایی هزینه

 نسبت به زمان

 تخصص مورد نیاز 

 های مورد نیازداده

 زمان مورد نیاز

 انعطاف پذیری

 زینه و نیروی انسانی مورد نیازه

  

3 

3 

2 

2 

2 

 جامعیت و فراگیر بودن شناسایی اثر

 مشخص نمودن اثرات 

 تفاوت گذاردن بین اثرات پروژه مختلف

 تعیین مکان و زمان ظهور اثرات

 

3 

2 

۰ 

۰ 

 برآورد و

 محاسبه اثرات

 کمیت

 شناسایی و تعیین دامنه و وسعت اثر 

 عینی و علمی بودن

 

۰ 

۰ 

2 

 زیابی وار

 تفسیر اثرات

 اهمیت 

 قابلیت تکرار

 ها و نتایج  سازماندهی داده 

 عدم قطعیت

 خطرناک و بحرانی منفیت پیش بینی اثرا 

 عمق تجزیه و تحلیل 

 مشارکت مردم

 های مختلف پروژهگزینه

2 

۰ 

2 

۰ 

۰ 

۰ 

۰ 

۰ 

 تبادل نتایج

 ارزیابی

 

ها و افراد تحت تأثیر  گروهارتباط،  یتقابل 

 ا نتایج ب پروژه

 شرح پروژه 

 اطالعات یجمع بند 

3 

3 

3 

 معیارهای کلیدی

 در فرایند ارزیابی

 روش  معیارزیر 
 Bayesian 

Networks 

 کارایی هزینه

 نسبت به زمان

 صص مورد نیازتخ 

 های مورد نیازداده

 زمان مورد نیاز

 انعطاف پذیری

 هزینه و نیروی انسانی مورد نیاز

  

۰ 

3 

2 

3 

2 

 جامعیت و فراگیر بودن شناسایی اثر

 مشخص نمودن اثرات 

 تفاوت گذاردن بین اثرات پروژه مختلف   

 تعیین مکان و زمان ظهور اثرات

 

3 

3 

3 

2 

 برآورد و

 محاسبه اثرات

 یتکم

 شناسایی و تعیین دامنه و وسعت اثر 

 عینی و علمی بودن

 

3 

2 

3 

 ارزیابی و

 تفسیر اثرات

 اهمیت 

 قابلیت تکرار

 ها و نتایج  سازماندهی داده 

 عدم قطعیت

 خطرناک و بحرانیمنفی  پیش بینی اثرات 

 عمق تجزیه و تحلیل 

 مشارکت مردم

 های مختلف پروژهگزینه

3 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

3 

 نتایجتبادل 

 ارزیابی

 

ها و افراد تحت تأثیر  گروهقابلیت ارتباط،  

 با نتایج پروژه

  شرح پروژه 

 اطالعات یجمع بند

3 

۰ 

3 



 

 

 

 9جدول                                                                                             ۹جدول 

  ق فازیروش منط وضعیت معیارها در                                  (GISهای مکانی )  روش مدلوضعیت معیارها در 

                                                                                                                                                                           

 

 

 معیارهای کلیدی

 در فرایند ارزیابی

 روش معیارزیر 
 Spatially 

Based  

 کارایی هزینه

 نسبت به زمان

 تخصص مورد نیاز

 های مورد نیازداده

 زمان مورد نیاز

 انعطاف پذیری

 هزینه و نیروی انسانی مورد نیاز

  

۰ 

2 

3 

2 

2 

 

 شناسایی اثر

 جامعیت و فراگیر بودن

 تمشخص نمودن اثرا 

 تفاوت گذاردن بین اثرات پروژه مختلف  

 تعیین مکان و زمان ظهور اثرات

 

2 

2 

3 

3 

 برآورد و

 محاسبه اثرات

 کمیت

 شناسایی و تعیین دامنه و وسعت اثر 

 عینی و علمی بودن

 

3 

3 

3 

 

 ارزیابی و

 تفسیر اثرات

 اهمیت 

 قابلیت تکرار

 ها و نتایج  سازماندهی داده 

 عدم قطعیت

 خطرناک و بحرانیمنفی ت ثراپیش بینی ا 

 عمق تجزیه و تحلیل 

 مشارکت مردم

 های مختلف پروژهگزینه

3 

3 

2 

۰ 

2 

۰ 

۰ 

3 

 

 تبادل نتایج

 ارزیابی

 

ها و افراد تحت تأثیر  گروه قابلیت ارتباط،

 با نتایج  پروژه

 شرح پروژه 

 اطالعاتجمع بندی  

3 

3 

3 

معیارهای کلیدی 

 در فرایند ارزیابی

  وشر معیارزیر 

 fuzzy logic 

 کارایی هزینه

 نسبت به زمان

 تخصص مورد نیاز 

 های مورد نیازداده

 زمان مورد نیاز

 انعطاف پذیری

 هزینه و نیروی انسانی مورد نیاز

  

۰ 

2 

۰ 

3 

2 

 

 شناسایی اثر

 جامعیت و فراگیر بودن

 مشخص نمودن اثرات 

 تفاوت گذاردن بین اثرات پروژه مختلف  

 ن ظهور اثراتتعیین مکان و زما

 

3 

3 

3 

۰ 

 برآورد و

 محاسبه اثرات

 کمیت

 شناسایی و تعیین دامنه و وسعت اثر 

 عینی و علمی بودن

 

3 

3 

3 

 

 و ارزیابی

 تفسیر اثرات

 اهمیت 

 قابلیت تکرار

 ها و نتایج  سازماندهی داده 

 عدم قطعیت

خطرناک و  منفیپیش بینی اثرات  

 بحرانی

 عمق تجزیه و تحلیل 

 ممشارکت مرد

 های مختلف پروژهگزینه

 

3 

3 

2 

3 

3 

3 

2 

3 

 تبادل نتایج

 ارزیابی

 

ها و افراد تحت تأثیر  گروه، قابلیت ارتباط

 با نتایج  پروژه

 شرح پروژه 

 اطالعات جمع بندی 

۰ 

۰ 

3 



 

 

 
                                                       ر ها با معیار شناسایی اثمقایسه روش. 2تصویر.      کارایی هزینه به زمان      ر ها با معیا. مقایسه روش1تصویر.                 

 

 

                                                                                                                

 

 تبا معیار ارزیابی و تفسیر اثرا ها. مقایسه روش4تصویر.                اثر و محاسبه برآورد با معیار ها. مقایسه روش3تصویر.    

            



 

 

 
 ها.جمع بندی روش 6تصویر.                با معیار تبادل نتایج ارزیابی هاروشمقایسه .  5تصویر.       

 

 

 

 

 
 ها و هر معیارمقایسه بین روش.7تصویر.                                                       

 

           



 

 

 

 ریبحث و نتیجه گی 

پوشش دهد  را ارزیابی اثرات زیست محیطیف اهدامحیطی انتخاب روش مناسب که همه  همواره در بحث ارزیابی اثرات زیست 

با . ما در این تحقیق سعی کردیم باشد یم ارزیابی اثرات زیست محیطیمتخصصین و کارشناسان  یها چالش ینتر مهمیکی از 

که  همان طورمناسب را انتخاب کنیم.  یها روش ،ارزیابی اثرات زیست محیطی در و مدرن مورد استفاده سنتی یها روشبررسی 

 یها روشو ماتریس نسبت به  ، کارشناسی،مثل روش چک لیست ارزیابی اثرات زیست محیطی سنتی یها روش نشان دادنتایج 

کمتری را برآورد  معیار ورد نظر، معموالًاز معیارها م ،GISو های بیزین، فازی، شبکهمثل روش  ارزیابی اثرات زیست محیطیمدرن 

ها خیلی از لحاظ علمی کامل نیست و بهتر است در ارزیابی توان گفت که نتایج بدست آمده از این روشدر نتیجه می .کند یم

ینه و در بحث معیار هز دهد یمنشان  ۰تصویر  که یهمان طور های مدرن استفاده کرد.های بزرگ و حساس بیشتر از روشپروژه

توان می؛ و گیرندمدرن وزن بیشتری می یها روشبت به نس یو کارشناس سنتی مثل چک لیست یها روشاصوالً  ،زیر معیارهای آن

از در کشورهای در حال توسعه  ارزیابی اثرات زیست محیطیسنتی  ها روشدالیل استفاده از  ترین یاصلگفت معیار هزینه یکی از 

(، معیار 2صویر ر )ترا با معیارهای دیگر از جمله معیار شناسایی اث سنتی و مدرن یها روشد. ولی اگر شوجمله کشور ما محسوب می

که وزن  کنیممشاهده مید مقایسه قرار دهیم، ، مور(۱ یرت )تصو( و نیز معیار ارزیابی و تفسیر اثرا3 یرت )تصوبرآورد و محاسبه اثرا

اثرات متقابل و  زیر معیارهای شناسایی های مدرن به خوبیروش است. تر کمیلی مدرن خ یها روشسنتی در مقایسه با  یها روش

 ها و نتایج را پوششداده یو سازمانده ،های مختلف موجودهای موجود، کمی نمودن اثرات، تفاوت بین گزینهتجمعی، عدم قطعیت

قابلیت ارتباط و ، اثرات یرتفس ،حاسبه اثرات ارزیابیهای برآورد و مهای مدرن بیشتر در بخش. برتری روشکنندو برآورده می داده

تری دارند و در و شفاف تر یقوریاضی هستند، جمع بندی  یساز مدلبر اساس  هاز آنجا که این روشت. اجمع بندی اطالعات اس

با توجه به حساسیت و  دشو یمپیشنهاد  ،ینبنابرا .دباشنهای مختلف پروژه را دارا مینتیجه قابلیت باالتری برای قیاس گزینه

مدرن  یها روشسنتی از  یها روشدر کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، بجای استفاده از شکنندگی باالی محیط زیست 

در کشور حل شود، از جمله این  ها روشکاربرد این  های یتمحدوداستفاده شود. ولی برای رسیدن به این هدف الزم است برخی از 

آموزش کافی و فقدان  عدم، مطالعات ارزیابیبه  کافی مالی منابع تخصیص عدم و اعتبارات بودن محدودبه  توان یم ها یتمحدود

 ناکافی های توانمندیو عدم آشنایی و و  نمدر های روشکارشناسان ارزیاب در مورد  برای نیاز مورد اطالعات به دسترسی

 اشاره کرد. ها روشانجام شده با این  و کنترل کیفیتو ناظر بر انجام  هطمربو های سازمان
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Today, while the economic activities are increasing, the environmental components are under 

pressure of various impacts. Environmental and EIA scientists have invented new EIA methods 

to identification and mitigation of these impacts. However, after high efforts and long discussion, 

still there is no comprehensive method which covers all scientists’ expectations. Therefore, in 

this paper, we discussed about the former studies which are conducted about the effectiveness of 

the EIA methodologies, and then we formulated a set of criteria and sub-criteria to use on the 

estimation of effectiveness of different EIA methodologies. We did compare the effectiveness of 

classics methods (i.e. Ad hoc, Leopold Matrix, Checklists, and Networks) and modern methods 

(i.e. GIS, Fuzzy logic, Bayesian Networks). Our findings showed that the modern methods are 

more effective and approaching us more to the EIA purposes.  
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