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ارزیابی زیستمحیطی ،اجتماعی و فرهنگی در
توگاز
پروژههای نف 
هادی ابراهیم فتحآبادی

*

مدیریت برنامهریزی تلفیقی

چکیده
اجرای پروژههای نفتوگاز در یک منطقه عالوهبر مزایایی که در ابعاد منطقهای ،ملی و بینالمللی داراست ،معایبی نیز در ابعاد مختلف ممکن است
بههمراه داشته باشد .در اغلب موارد ،در امکانسنجی پروژههای نفتوگاز فقط مباحث فنی و اقتصادی موضوع موردتوجه قرار میگیرد و به تأثیرات
زیس��تمحیطی ،اجتماعی و فرهنگی انجام پروژه ،توجه چندانی نمیش��ود .اما آنچه اهمیت باالیی دارد آن اس��ت که توسعه در راستای توسعه پایدار
صورت گیرد ،یعنی انجام یک پروژه بهگونهای باش��د که در کوتاهمدت و بلندمدت ،بیش��ترین مزایا و کمترین مضرات را برای اقتصاد ،محیطزیست،
اجتماعات ،فرهنگ و  ...بههمراه داش��ته باش��د .در س��الهای اخیر ،تالش بر این بوده است که انجام ارزیابیهای زیستمحیطی ،اجتماعی و فرهنگی،
جهت انجام پروژههای صنعتی در کشور مورد توجه خاص قرار گیرد .این مقاله تالش دارد ،ضمن بیان ابعاد کلی ارزیابیهای زیستمحیطی ،اجتماعی
و فرهنگی در پروژههای نفتوگاز ،مدلي را براي انجام اين ارزيابيها معرفی کرده و در انتها نیز پیش��نهادهایی در رابطه با بهبود وضعیت کنونی این
ارزیابیها در صنایع نفتوگاز ارائه نمايد .قطعاً تربیت نیروهای متخصص مورد نیاز ،ایجاد س��اختارها و قوانین الزم ،اس��تفاده از تجربیات موفق در این
زمینه و استفاده از نظرات صاحبنظران این عرصه در ارتقاء جایگاه ارزیابیهای زیستمحیطی ،اجتماعی و فرهنگی موثر خواهد بود.
ارزیابی ،محیط زیست ،اجتماع ،فرهنگ ،پروژههای نفتوگاز
مقدمه
ایران یک��ی از بازیگ��ران اصلی عرضه و
تقاضای انرژی(بهوی��ژه نفتوگاز) در منطقه
و در دنیاس��ت و توس��عه و نگهداش��ت توان
تولید ان��رژی در کش��ور ما همیش��ه اهمیت
ویژهای داشته است .یکی از چالشهای مهم
در انجام پروژهه��ای نفتوگاز ،آثار مخرب
زیستمحیطی ،اجتماعی و فرهنگی انجام این

پروژههاست.
توگاز بیتردی��د فواید اقتصادی
منابع نف 
و سیاس��ی بس��یاری را عاید کشور جمهوری
اس�لامی ایران نموده اس��ت ،اما در کنار این
مزای��ا ،خس��ارتهایی نی��ز از باب��ت اجرای
توگاز نصیب کش��ور و حتی
پروژهه��ای نف 
منطقه شده اس��ت .در مطالعات امکانسنجی
پروژهه��ای نف��توگاز عموم��اً مباحث فنی

و اقتص��ادی موردتوج��ه قرار میگی��رد و به
تأثیرات زیستمحیطی ،اجتماعی و فرهنگی
پروژه ،آنچنان که باید ،اهمیت داده نمیشود.
ارزیابیه��ای زیس��تمحیطی ،اجتماعی و
فرهنگی بهعنوان ابزاری جهت همسوس��ازی
فرآیند توسعه کشور در راستای توسعه پایدار
ضروری اس��ت .آلودگیهای آب ،خاک و
هوا تنه��ا بخش زیس��تمحیطی آثار مخرب
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توگاز را شامل ش��رايط انجام پروژهه��ا بهره ب��رد .بنابراين ،این ارزیابیها مورد تأکید قرار گرفته اس��ت.
ناش��ی از انجام پروژههای نف 
میش��ود ،اما این آث��ار ،خ��ود ،زنجیروار بر ارزيابيه��اي اجتماعي و فرهنگ��ي در كنار برخی از قوانین و مقررات مربوط به ارزیابی
ِ
ِ
مناطق ارزيابيهاي زيستمحيطي ضروري است[ .]1اثرات زیستمحیطی عبارتند از [3و:]4
اقتصادی
مسائل فرهنگی ،اجتماعی و
 آييننام��ه اجراي��ي قان��ون حفاظ��ت ودر س��الهای گذش��ته ،مطالع��ات
تح��ت اجرای پ��روژه و در س��طوح محلی،
منطقهای و ملی اثرگذار اس��ت .یعنی ممکن زیس��تمحیطی ،گس��تردهتر ش��ده و مسائل بهسازي محيطزيست()1354
 آييننام��ه اجرايي جلوگيري از آلودگياس��ت انجام یک پروژه ،فرسایش اجتماعی ،اجتماعی و فرهنگی را نیز در برگرفته اس��ت.
ایجاد تضاد میان دولت و مردم ،آس��یبهای ارتب��اط بی��ن مس��ائل اجتماع��ی ،فرهنگی و هوا( – 1354اصالحيه )1363
 اص��ل پنجاهم قانون اساس��ی جمهوریاجتماع��ی ،نق��ض حق��وق قانونی م��ردم و زیس��تمحیطی در شکل 1-نش��ان داده شده
اسالمی ایران()1358
ایج��اد تبعیض��ات اجتماع��ی و ...را بههمراه است[.]2
 آييننام��ه جلوگي��ري از آلودگ��يآنچ��ه در انجام پروژهها ضروري اس��ت،
داش��ته باش��د .بنابراین ،انجام این ارزیابیها
و پیشبین��ی اثرات در جنبهه��ای مختلف و احت��رام به حق��وق انس��اني و رعاي��ت اصل آب()1363
 قانون برنامه دوم توس��عه ،مصوب س��الانتخ��اب بهترین س��ناریوی اج��رای پروژه ،براب��ري و دموكراتي��ك ب��ودن اقدام��ات
مهمتری��ن گام در حرکت بهس��وی توس��عه پ��روژه اس��ت .در راس��تاي انجام اي��ن مهم(1373 ،تبصره )82
 مصوب��ه (صورتجلس��ه) ش��ماره ،138تن��وع فرهنگه��ا و اختالفات مي��ان افراد و
پایدار کشور است.
ﻣﻲﺷﻮد،اﻣﺎ اﻳﻦ آﺛﺎر،ﺧﻮد ،زﻧﺠﻴﺮوار ﺑﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻗﺘﺼﺎديِ ﻣﻨﺎﻃﻘﺘﺤﺖ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه و در ﺳﻄﻮح ﻣﺤﻠﻲ ،ﻣﻨﻄﻘﻪاي و
توگاز نش��ان گروههاي ذينفع بايد بهدرس��تي درک شود .ش��ورایعالی حفاظ��ت از محیطزیس��ت در
تجربه اجراي پروژههاي نف 
ﻣﻠﻲ اﺛﺮﮔﺬار اﺳﺖ .ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﻳﻚ ﭘﺮوژه ،ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،اﻳﺠﺎد ﺗﻀﺎد ﻣﻴﺎن دوﻟﺖ و ﻣﺮدم ،آﺳﻴﺐﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،
اثرات محیطزیستی()1373
داده اس��ت كه هميش��ه برخ��ي قضاوتهاي همچني��ن ،كليه تصميمگيريه��ا در رابطه با مورد ارزیابی
ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺮدم و اﻳﺠﺎد ﺗﺒﻌﻴﻀﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ...را ﺑﻪﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ارزﻳﺎﺑﻲﻫﺎ و ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ اﺛﺮات در
اﺳﺖ .آییننام��ه جلوگی��ری از آلودگ��ی
بودهﻛﺸﻮر -
ش��فاف
منصفانه
عادالنه،
اﺟﺮايوﭘﺮوژه،پ��روژه
ﺳﻨﺎرﻳﻮياف��راد
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦدرب��اره
س��طحي
ﻣﺨﺘﻠﻒ وي��ا
نادرس��ت و
ﭘﺎﻳﺪار
ﺳﻮيو ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻪ
بايدﮔﺎم در
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ
اﻧﺘﺨﺎب
ﺟﻨﺒﻪﻫﺎي
گروهه��اي درگير و ذينف��ع در پروژه وجود و تصميمگيران پاس��خگوي تصميمات خود هوا()1374
ﺗﺠﺮﺑﻪ اﺟﺮاي ﭘﺮوژهﻫﺎي ﻧﻔﺖوﮔﺎز ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﻗﻀﺎوتﻫﺎي ﻧﺎدرﺳﺖ و ﻳﺎ ﺳﻄﺤﻲ درﺑﺎره اﻓﺮاد و ﮔﺮوهﻫﺎي درﮔﻴﺮ
(الگ��وي) ارزياب��ي اث��رات
 آييننام��هداش��ته اس��ت .از یک س��و ،جوام��ع محلي باشند[.]1
و ذﻳﻨﻔﻊ در ﭘﺮوژه وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .از ﻳﻚ ﺳﻮ ،ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺤﻠﻲ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲﻫﺎي ﺧﺎص ﺧﻮد را دارﻧﺪ و ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺮ
عموم��اً
مصوب ش��ورايعالي حفاظت
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺤﻠﻲ ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ و ﻣﻲﺗﻮان از آن ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﻳﻂمحيط
را ودارند
خ��ود
خاص
پيچيدگ
زيستيﻫﺎ ﺑﻬﺮه
اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه
داﻧﺶ
دﻳﮕﺮ،
هايﺳﻮي
يو از
اﺳﺖ
اﺛﺮﮔﺬار
رﻓﺘﺎرﺷﺎن
اﺳﺖ]1
ﻣﺤﻴﻄﻲ
ارزﻳﺎﺑﻲﻫﺎي
رفتارش��انﻲاثردر
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕ
ارزﻳﺎﺑﻲﻫﺎي
در[ .انج�ام از محيطزيست()1376
ﺿﺮوريمل�ي
مق�ررات
زﻳﺴﺖ و
قواني�ن
ﻛﻨﺎر -1
گذار
مختلفي بر
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ،ه��اي
ﺑﺮد.و مولفه
ﺑﻴﻦ هی��أت وزی��ران در مورد
نام��ه
 تصویباست و از سوی دیگر ،دانش و تجربه محلي ارزيابيهاي زيستمحيطي
در ﺳﺎلﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄﻲ ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ ﺷﺪه و ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ را ﻧﻴﺰ در ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ارﺗﺒﺎط
موجود در کش��ور ،لزوم انجام ضوابط و معیارهای استقرار صنایع()1378
بهبود 1-ﻧﺸﺎندر
زﻳﺴﺖاز آن
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲم ويتوان
اس��ت و
ارزشمند
قوانی��ناﺳﺖ].[2
داده ﺷﺪه
براي ﺷﻜﻞ
ﻣﺤﻴﻄﻲ در
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،
ﻣﺴﺎﺋﻞ
 قانون برنامه س��وم توس��عه ،مصوب سال(1379ماده )105
 قانون برنامه چهارم توسعه ،مصوب سال(1384ماده )71
 قانون برنامه پنجم توس��عه ،مصوب سال(1389ماده )192
در اولين بند از ابالغيه سياس��تهاي كلي
برنامه پنجم توسعه ،دولت موظف شده است
براي كليه طرحهاي توس��عهاي مهم ،در كنار
ارزيابيهاي زيستمحيطي ،پيوست فرهنگي
نيز ارائه دهد ،كه اين پيوست ،ساختاري شبيه
ارزيابيه��اي اجتماع��ي و فرهنگ��ي خواهد
داشت.]1[.
ﻓﺮآﻳﻨﺪ ارزﻳﺎﺑﻲ  -تعيين نوع و مقياس طرحها و پروژههاي
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ در
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻣﺤﻴﻄﻲ،
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﺰﻳﺴﺖ
ﻣﺨﺘﻠﻒ
مختلفﺟﻨﺒﻪﻫﺎي
ﺷﻜﻞ – 1
ارزیابی
دروفرآیند
فرهنگی
اجتماعی و
زیستمحیطی،
موضوعات
 1جنبههای
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مشمول انجام مطالعات ارزيابي محيطزيستي،
مص��وب  1390ش��ورايعالي حفاظ��ت
محيطزيست
س��ازمانهایی مانند بانکجهانی ،س��ازمان
مل��ل متح��د و س��ازمانهای غیردولت��ی ،به
اهمیت مدیری��ت عوامل فرهنگ��ی به اندازه
عوامل زیس��تمحیطی ،بهوی��ژه مناطقی که
دارای بافت س��نتی و باس��تانی هستند ،تأکید
دارند .همچنین ،بسیاری از قوانین بینالمللی،
در نظرگرفتن مس��ائل اجتماع��ی و فرهنگی
را در کنار مس��ائل زیس��تمحیطی ،ضروری
میدانن��د .بنابراين ،براي گس��ترش فعاليتها
در عرص��ه نفتوگاز در س��طوح بينالمللي،
انجام ارزيابیهاي زيس��تمحيطي ،اجتماعي
و فرهنگي ضروري است[.]2
 -2مزایا

ارزیابی اجتماعی ،فرهنگی و زیستمحیطی
میتواند با افزایش حمایت عمومی ،پیشبینی
مشکالت و کمک به رفع نواقص ،در کاهش
زمان و هزینه پروژه سودمند باشد .رویکردی
جامعگرا به مسائل زیستمحیطی و اجتماعی
و فرهنگی ،پروژه را به س��متی سوق میدهد
که بیشتر مورد پذیرش قرار گیرد و بنابراین،
بیش��تر مورد حمای��ت قرار خواه��د گرفت.
این موض��وع در مناطق حس��اس و با اهمیت
و مناطقی که توجه��ات بینالمللی و ملی در
آنها بیشترباشد ،مهمتر است.
سایر مزایا میتواند شامل موارد زیر باشد:
 حمایت از محیطزیس��ت و اجتماعات رابه دنبال دارد،
 مزایای پروژه را بیش��تر نمایان میسازد وآنها را ارتقاء می دهد،
 اس��تفاده از تج��ارب محل��ی در رابطه بااجرای پروژه،
 برنامهریزی و تصمیمگیری در پروژه رابهبود میبخشد،

 گزینهه��ای مختلف ب��رای کاهش آثارس��وء اجتماعی ،فرهنگی و زیستمحیطی را
بدون نیاز به راهحلهای اصالحی ،مش��خص
میکند،
 آثار اجتماعی ،فرهنگی و زیستمحیطیو روابط داخلی آنها را جهت بهبود مدیریت
هزینه و اثربخشی پروژه مشخص مینماید،
 روشه��ای مختلف ب��رای جلوگیری ازاختالفات بین مالحظات اجتماعی ،فرهنگی
و زیستمحیطی را پیشنهاد مینماید،
1
 کمک به راضیک��ردن ذینفعان پروژه،ج��ذب حمای��ت مردم��ی ،مش��خصکردن
اختالف��ات محتمل ،رف��ع اختالفات از طریق
گفتوگ��و و جلوگیری از بهتعوی��ق افتادن
پروژهها،
 تهی��ه یک مبنا ب��رای ش��رایط کنونی ومعرفی نیازهای ذینفعان پروژه و مستندسازی
اثرات و روشهای کنترل اثرات،
 تهی��ه اطالع��ات م��ورد نی��از جه��تبهب��ود ارزیابیه��ای اجتماع��ی ،فرهنگی و
زیستمحیطی آینده،
 رعایت نیازهای قانونی سازمانها، مشارکت در تشکیل یا تقویت موسساتمحلی[.]8-2
-3مشاوره

2

ش��رکتها ممک��ن اس��ت بههن��گام اجرای
پروژه ،ب��ا چالشهای مهمی در پاس��خدهی
به تقاضاهای جامعه مواجه ش��وند .مش��اوره
با ذینفع��ان پروژه ،ی��ک روش ابتدایی برای
یافت��ن چالشه��ای اجتماع��ی ،فرهنگ��ی و
زیس��تمحیطی اس��ت .مش��اوره ،به شرکت
کم��ک میکند ت��ا ب��ه نیازه��ا ،نگرانیها و
نظرات ذینفعان پروژه پی بَرد.
یک مشاوره موثر:
 اطالعاتی روش��ن ،دقی��ق و قابل فهم ازذینفعان پروژه و اثرات پ��روژه بر آنها ارائه

میدهد،
 نگرانیها ،عالی��ق و ارزشهای ذینفعانرا مشخص مینماید،
 گزینههای مختلف جلوگیری یا کاهشاثرات س��وء و افزایش مزایای پروژه را ارائه
میدهد،
 روشه��ای بهین��ه برای انجام پ��روژه رامشخص میكند.
مش��اوره ،به ذینفعان پروژه اجازه میدهد
تا فرآینده��ای تصمیمگیری مدیران را ببینند
و این ،باعث میش��ود ت��ا نگرانیهای آنها
کمتر و حمایت آنها از پروژه بیش��تر گردد.
در نتیجه ،روابط بهبود مییابد و هزینه ناش��ی
از تأخیر پروژه به حداقل میرس��د .همچنین،
با انجام اصالح��ات احتمالی در مراحل اولیه
پروژه و در مرحله طراحی پروژه ،هزینههای
اصالحی پ��روژه بهش��دت کاه��ش خواهد
یافت.
مشاوره ممکن اس��ت مجموعه گستردهای
از اش��خاص و س��ازمانها را در ب��ر بگی��رد.
مشورتش��وندگان شامل کس��انی هستند که
ممکن اس��ت طی انج��ام پروژه تح��ت تأثیر
قرار گیرند و یا در س��ود و ضرر فعالیتهای
شرکت س��هیم باش��ند .مثالهایی از ذینفعان
ش��امل س��اکنین و نماین��دگان اجتماع��ات
مختل��ف ،گروهه��ای تجاری ،س��ازمانهای
غیردولت��ی ،آژانسه��ای دولتی ،موسس��ات
ملی و ش��رکتها و پیمانکاران آنها هستند.
بهطورکل��ی ،هرچق��در حساس��یت منطقه از
لحاظ زیس��تمحیطی ،اجتماع��ی و فرهنگی
باالتر باشد ،محدوده مشورتشوندگان بیشتر
خواهد شد.
مشخص کردن ذینفعان پروژه ممکن است
با چالشهای مهمی روبرو گردد؛ تقاضا برای
مشارکت دادن افراد یا سازمانهایی که رابطه
آنها با پروژه غیر روش��ن و یا پیچیده است،
ممکن اس��ت ارائه گ��ردد .همچنین ،ممکن
9
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است شناس��ایی کلیه عوامل تأثیرگذا ِر پروژه
مانند فاکتورهای فرهنگی ،مذهبی ،جنسیتی،
اقتص��ادی و ...کار س��ادهای نباش��د .تعيي��ن
نماین��دگان ذینفعان پروژه نيز كار س��ادهاي
نخواهد بود .این نمایندگان افرادی هستند که
بتوانند کلیه نیازها و مش��کالت گروه خود را
بیان کنند.
فرآیند مشاوره باید فرآیندی تکرار شونده
و مس��تمر باشد تا تمامی مش��کالت ،نیازها و
نگرانیهای ذینفعان پروژه مش��خص گردد.
ممکن اس��ت نیازی نباش��د که تمامی اقشار
نقش یکسانی در مشاوره داشته باشند و حتی
ممکن اس��ت نق��ش پُررنگ ی��ک گروه در
مشاوره مورد اعتراض بقیه گروهها قرار گیرد.
بنابراین ،یکی از چالشهای مهم مش��اوره در
پروژههای اکتشاف و تولید نفتوگاز ،تعیین
نوع و سطح مشارکت ذینفعان پروژه است.
یک استاندارد یکسان برای فرآیند مشاوره
وجود ندارد .فرآیند مش��اوره ممکن است با
قوانی��ن و مقررات کنترل گ��ردد اما جزئیات
آن ب��ه ویژگیه��ای فعالیتهای ش��رکت و
خصوصیات ذینفعان وابس��ته اس��ت .روشها
و تکنیکهای مورد استفاده میتواند رسمی
و یا غیررس��می و ممکن است بس��یار متنوع
و خالقان��ه باش��ند .انعطافپذی��ری و قابلیت
تطبیق روشها بس��یار ضروری است .مشاوره
موثر ،دوسویه است؛ یعنی ،این مشاوره شامل
گفتوگوی موثر بین شرکت و ذینفعان بوده
و دادن اطالعات توسط ش��رکت به ذینفعان
و دریافت اطالع��ات از آنها ،به یک اندازه
اهمیت دارد.
مش��اوره نیازمند صرف زمان و منابع کافی
اس��ت .مش��خص کردن و برق��راری روابط
ب��ا مشورتش��وندگان ،ب��ه زم��ان و ت�لاش
قابلتوجهی نیاز دارد .حتی ممکن اس��ت نیاز
باشد این فرآیند قبل از شرو ِع مراحل اولیهی
پروژه آغاز گ��ردد و بهخصوص ،در مرحله
10

ِ
س��طوح
ری��زی پ��روژه و در برخی از
برنامه
ِ
ِ
حیات پروژه ،نقش بسیار حیاتی دارد.
چرخه
برنامههاي مش��اوره ،ب��ا برنامهريزي پروژه
و تصميمس��ازي بايد يكپارچه باش��د .فرآيند
مش��اوره ،یک فرآیند تكرارشونده است كه
در طي انجام آن ،برنامهها و اقدامات شركت
ميتوان��د بهروزرس��اني و اص�لاح گ��ردد.
مش��اوره بايد ش��امل ارتباطات موثر و مستمر
برنامهري��زا ِن پروژه و كارشناس��ان مس��ئول
فرآيند مشاوره باشد.
انجام برنامههاي مشاوره نيازمند نمايندگان
و كارشناسان خبره است .نمايندگان شركت
باي��د داراي مهارته��اي اخ�لاق حرفهاي،
قابلي��ت اطمين��ان ،حض��ور موث��ر و اختي��ار
تصميمگي��ري باش��ند .كارشناس��اني مانن��د
كارشناسان اجتماعي(تسهیلگران اجتماعی)،
ميتوانند طراحي و انجام برنامههاي مش��اوره
را بر عهده گيرند[.]4
اهداف واقعي مشاوره بايد مشخص گردد.
قطع��اً محدوديتهاي��ي براي انجام مش��اوره
وجود دارد و اهداف واقعي بر اس��اس آنچه
قابلدسترسي است ،معين ميگردند .ضروري
است كه اين اهداف بر مبناي قوانين ،شرايط
مالي و منابع انساني و محدوديتهاي موجو ِد
در اختيارات مس��ئولين و مي��زان انعطاف در
تصميمگيري ،به روشني تعريف و به ذینفعان
پروژه نيز اعالم گردد.
فرآیند مش��اوره باید باز و ش��فاف باش��د.
آنالیز و مستندسازی ورودیها ،تصمیمات و
توافقات الزامی است.
مش��اوره همیشه س��اده نیس��ت و میتواند
پیچی��ده باش��د ،ب��رای مث��ال م��وارد زیر از
مشکالت انجام مشاوره بهشمار میرود:
 ب��ه هم��کاری واداش��تن اش��خاص وس��ازمانهای مخالف پروژه ،مخالف شرکت
یا مخالف کل صنعت،
 -تقاضاه��ا و انتظ��ارات ذینفع��ان پ��روژه

که ممکن اس��ت انجام آنه��ا در توان فنی یا
اقتصادی شرکت نباشد،
 تصمیمگیریهای مشکل در رابطه با نوعو گستردگی مستندات و اطالعات مورد نیاز،
 ایجاد تعادل بی��ن تقاضاهای اجتماعاتمحل��ی و ش��ریکهای دولت��ی ی��ا نهادهای
قانونی،
 فراهم نمودن تس��هیالت یا خدماتی کهاجتماع��ات محلی از دولتمردان انتظار دارند،
اما انجام آنها ممکن نیست.
 ت�لاش س��ازمانها ب��رای ارتب��اط دادنمس��ائل اجتماعی و زیس��تمحیطی پروژه با
مس��ائل گس��تردهتر ،مانند منافع ملی ،حقوق
بش��ر و یا مسائل سیاس��ی که شرکت کنترلی
بر آنها ندارد.
ذینفعان پروژه در نحوه فرآیند مش��اوره و
نتایج آن دخیل هستند و بدون در نظر گرفتن
این موضوع نمیتوان رضایت آنها را جلب
نمود .درگیر شدن در فرآیند مشاوره میتواند
ریس��کهای واقع��ی و قابلانتظ��اری ب��رای
شرکت بههمراه داش��ته باشد ،زیرا اطالعات
دریافت��ی و تقاضاه��ا بعض��اً پیچی��ده ،بحث
برانگی��ز و در برخی موارد متناقض هس��تند.
ب��ا این ح��ال ،بس��یاری از ش��رکتها به این
نکته پی بردهاند که مزایای انجام نظرس��نجی
ِ
حس��اس اجتماعی و
بهخص��وص در نق��اط
زیس��ت محیطی ،کام ً
ال بر ریس��کهای آن
ارجحیت دارد [.]14-5
 – 4اجزای ارزیابی زیست محیطی ،اجتماعی
و فرهنگی

اج��زای اصل��ی ارزیابی زیس��تمحیطی،
اجتماعی و فرهنگی شامل موارد زیر است:

 - 1-4تعریف اهداف و محدوده ارزیابی

تعری��ف اه��داف و مح��دوده ارزیاب��ی،
فرایند گسترش مفاهیم اصلی پروژه ،اهداف
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زیستمحیطی ،اجتماعی و فرهنگی ،نیازها و
نگرانیهای ذینفعان پروژه است .این مرحله،
شروع مرحله مشاوره است و مرزبندی آن را
مشخص میکند.
مشخص کردن اهداف و محدوده پروژه،
موارد زیر را شامل میگردد:
 مشخص کردن ذینفعان پروژه، پیبردن به نیازهای قانونی، توانایی پیشبینی احتماالت و گستردگیاثرات،
 مشخص نمودن یک معیار برای اهمیتو پذیرش اثرات،
 آشنایی اولیه و اولویتبندی موضوعاتمهم.
محدوده ارزیابی زیستمحیطی ،اجتماعی
و فرهنگ��ی نهتنها با ماهیت پروژه و مس��ائل
زیس��تمحیطی ،اجتماعی و فرهنگی بلکه با
نیازها و انتظارات درباره مزایا و اثرات پروژه
تدوی��ن میگردد .به این دلیل ممکن اس��ت
اهداف داخلی و خارجیِ زیادی که در برخی
اوقات متناقض نیز هستند ،محدوده ارزیابی را
تحت تأثیر قرار دهند .فرآیند تعیین محدوده
ارزیاب��ی تالش میکند تا اه��داف و محدوه
ارزیابی را روشنتر سازد و با تاکید بر آنها،
بازده��ی ارزیابی را افزای��ش دهد .همچنین،
این اه��داف و محدوده ارزیاب��ی ،انتظارات
آین��ده را تعریف و مخالفتها و تناقضات را
کاهش خواهد داد[.]6-2

ِ
تصمیم��ات
بای��د وس��یلهای ب��رای اخ��ذ
زیس��تمحیطی ،اجتماعی و فرهنگی باشد و
دادههایی که فرآیندهای تعیین ،کمیسازی،
مش��خص کردن ارتباطات و کنترل اثرات را
تس��هیل نمیکنند ،با ارزیابی مرتبط نبوده و
لذا ،در ارزیابی درنظر گرفته نمیشوند.
اطالع��ات اصلی م��ورد نی��از ،اطالعات
مربوط به مسائل زیستمحیطی ،اجتماعی و
فرهنگیِ پ��روژه و فعالیتهای مربوط به آن
است .این اطالعات کمک میکند تا اثرات
زیس��تمحیطی ،اجتماعی و فرهنگیِ پروژه
همچ��ون ،تخلیهه��ا ،پاکس��ازی زمینها،
گس��ترش زیرس��اختها ،پیشبینی اش��تغال

و آم��وزش مش��خص گ��ردد .از آنجاییکه
جزئی��ات پ��روژه ممکن اس��ت در ش��روع
فرآین��د جم��عآوری اطالعات در دس��ترس
نباش��د ،تجربیات در مش��خص کردن اثرات
زیس��تمحیطی ،اجتماعی و فرهنگی ،نقش
مهم��ی ایف��ا میکن��د .تعام��ل نزدی��ک بین
فرآیند ارزیابی و برنامهریزی پروژه ضروری
است[.]8-2
 – 3-4ارزیابی اثرات

ارزیابی اثرات ،اطالعات پروژه را بر مبنای
دادههای زیستمحیطی ،اجتماعی و فرهنگی
تلفيق ميكند تا بتوان زم��ان ،احتمال وقوع،

 – 2-4جمعآوری اطالعات

ه��دف از این مرحل��ه در فرآیند ارزیابی،
جم��عآوری اطالع��ات قابلاس��تفاده ب��رای
کمیس��ازی اث��رات ،طراح��ی روشه��ای
مناس��ب و پیگی��ری موضوعاتی اس��ت که
در مرحله تعیین اه��داف و محدوده ارزیابی
تعیین شدهاند.
ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﻔﺖ
المللی در
ﻣﺤﻴﻂزﻳﺴﺖ
ﺣﻔﺎﻇﺖ از
ﻧﻔﺖوﮔﺎز و اﻧﺠﻤﻦ
ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن
اﻧﺠﻤﻦ
حفاظت
انجمن بین
اﻟﻤﻠﻠﻲگاز و
تو
ﺑﻴﻦنف 
تولیدکنندگان
المللی
اﻟﻤﻠﻠﻲ انجمن بین
ﺑﻴﻦتوسط
شده
ﺗﻮﺳﻂارائه
ﺷﻜﻞ –2ﻣﺪل اراﺋﻪ2ﺷﺪهمدل
دادههای��ی ک��ه جم��عآوری میش��ود،
ارزﻳﺎﺑﻲﻫﺎي
ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و
برایزﻳﺴﺖ
محیطی ،اجتماعی و فرهنگی
زیست
ﻣﺤﻴﻄﻲ،یهای
انجام ارزیاب
صنایع نفت
از محیطزیست در

١١
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میزان و طول م��دت اثرات را پیشبینی کرد.
در این مرحله ،مزایای پروژه و همچنین آثار
سوء آن بررسی میش��ود و تمامی جنبههای
فیزیکی ،شیمیایی ،بیولوژیکی و انسانی مورد
توجه قرار میگیرد .اجزای زیس��تمحیطی،
اجتماعی و فرهنگی که پتانس��یل اثر مهمتری
دارند ،با حساسیت بیشتری ارزیابی میشوند.
اثرات زیستمحیطی ،اجتماعی و فرهنگی،
میتوانند مثبت ،منفی و یا هردو باشند ،یعنی
برای گروهی مثبت و برای گروه دیگر منفی
باش��د و یا از لح��اظ اجتماعی و فرهنگی و یا
اقتصادی ،مثبت ،اما از لحاظ زیس��تمحیطی
منفی باش��ند .این اثرات ممکن است مستقیم
یا غیرمس��تقیم ،کوتاهمدت یا بلندمدت ،دائم
یا گ��ذرا ،برگش��تپذیر یا برگش��تناپذیر،
قطعی ،احتمالی یا غیرمحتمل ،قابلپیشگیری
یا غیرقابل پیش��گیری ،اولیه ،ثانویه و یا ثالثیه
و  ...باشند.
اغلب ،اثرات ،غیرمس��تقیم هس��تند؛ مانند
توس��عه ناش��ی از اج��رای پروژهه��ا ،که هم
پیش��گیری از اث��رات و کنترل آنها مش��کل
ِ
اثرات بیش��تر را
اس��ت و هم پتانس��یل ايجاد
داراست.
در ارزیابی اثرات زیستمحیطی ،اجتماعی
و فرهنگی ،اثرات باید بهطور تجمعی بررسی
گردند و عالوهبر بررس��ی اث��رات پروژه در
ِ
اثرات آن بر توس��عهی منطقه
زمان حال ،باید
در آینده نیز مورد توجه قرار گیرد.
ِ
اثرات با
میزان اث��ر ،دامنه اثر ،اهمیت اثر و
حساس��یت ویژه ،باید مورد توجه باش��ند .در
این ارزیابیها ،معموالً هر دو گزینهی اجرا و
عدماجرای پروژه بررس��ی میشوند و شرایط
آت��ی با ش��رایط کنون��ی مقایس��ه میگردد.
تعداد گزینهه��ای روش اجرا یا مکان اجرای
پروژه ممکن اس��ت متفاوت باش��د .انتخاب
گزین��ه برت��ر بهکم��ک روشهای��ی از قبیل
بررسی کارشناسی ،شبکهها ،چکلیستها و
12

ماتریسها و ...انجام میشود.
 – 4-4کنترل اثرات

در ط��ی این مرحل��ه ،طرح ه��ای کنترل،
مدیری��ت و پای��ش اث��رات ،توس��عه یافت��ه
و راهحله��ای مختل��ف موردتوج��ه ق��رار
میگیرد .این طرحها بخشی از ارزیابی اثرات
زیستمحیطی ،اجتماعی و فرهنگی هستند و
در پیش��رفت پروژه دخیل میباشند .هدف از
روشهای کنترل ،جلوگیری یا حذف اثرات
س��وء زیس��تمحیطی ،اجتماعی و فرهنگی
اس��ت .تعامالت نزدیک بین مهندسان پروژه
و مشاوره با ذینفعان پروژه برای کنترل موفق
اثرات ،ضروری اس��ت .استراتژیهای کنترل
معموالً بهترتیب زیر صورت میگیرد:
ارائه اس��تراتژیهای کنترل ممکن اس��ت
به ش��کلهای متفاوتی یعنی به صورت یک
گزارش رس��می ب��ه مراک��ز قانون��ی و یا به
صورت یک دیدار غیررس��می با اجتماعات
محلی باش��د .در كنار مش��خص نمودن نوع
روش ،اس��تراتژیهای کنترل باید روش��ن و
قابل فهم باشند.
 – 5-4پیگیری و اجرا

تعه��دات کنترل و پایش اث��رات در آغاز
پروژه انجام میشود .پایش اثرات ممکن است
در قوانین الزامی باشد اما برای پروژههایی که
الزامی نیس��ت ،میتواند بهعنوان پایهای برای
گزارشدهی بر مبنای قوانین زیستمحیطی،
اجتماعی و فرهنگی مورد استفاده قرار گیرد.
پای��ش ،اب��زاری مطمئ��ن جه��ت ارزیابی و
بهروزرسانی استراتژیهای پیشگیرانه است،
بهخصوص در مواردی که اس��تراتژیها موثر
نیستند و یا شرایط تغییر کرده است .پایشها،
اثرات را پیشبینی میکنند و میتوانند پایهای
برای روشهای مختلف اجرای پروژه باشند.
ممی��زی و پایش بای��د در طول عم��ر پروژه

بهصورت مستمر انجام گیرد .پایش با عوامل
زیر ،اطمینانبخشی را افزایش میدهد:
 بهبود پذیرش پروژههای جاری ارائهی پایهای برای مشاورههای در حالاجرا
 ارائه دفاعیاتی در برابر شکایات ق��ادر س��اختن مس��ئولین پ��روژه درچککردن محدوده اجرای پروژه
 ارائه روشهای پیشگیرانه منتخب برایپروژههای آینده
 کم��ک به توس��عه روشه��ای کاهندهاثرات سوء پروژهها
 ارائه مکانیزمی برای آموختن از تجربیاتپروژههای گذشته
 ارائ��ه اطالعاتی برای گ��زارش عملکردپروژه
در انته��ای ارزیابیه��ای زیس��تمحیطی،
اجتماعی و فرهنگی ،روشهای مدیریت این
ِ
مجری مطالعه ،ارائه میگردد که
اثرات توسط
چارچوب اجرایی پروژه را در راستای توسعه
پایدار و با کمترین آثار سوء زیستمحیطی،
اجتماعی و فرهنگی مشخص میکند .مجری
پ��روژه موظف به اجرای ای��ن روش اجرایی
اس��ت .یکی از ن��کات مهمی ک��ه در انجام
ارزیابیه��ای زیس��تمحیطی ،اجتماع��ی و
فرهنگی باید مورد توجه قرار گیرد ،این است
ک��ه این ارزیابیها تنها ب��ر روی اثرات منفی
اجرای یک پروژه نف��توگاز تمرکز نکرده
و ن��کات مثبت حاصل از اج��رای پروژههای
نفتوگاز کمرنگ جلوه داده نشود.
 -5پيشنهادها

انجم��ن بینالملل��ی تولیدکنن��دگان
نف��توگاز 3و انجمن بینالملل��ی حفاظت از
محیطزیس��ت در صنایع نف��ت 4مدل اجرایی
زیر را برای انجام ارزیابیهای زیستمحیطی،
اجتماعی و فرهنگی در صنایع نفتوگاز ارائه
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دادهاند(شکل:)2-
آقایان طالبی��ان و مالکی در مطالعهای که
در ارتباط ب��ا ارزیابیهای فرهنگی در صنایع
نف��توگاز انجام دادند ،پیش��نهاد کردند که
میت��وان اعالم عمومی اثرات پ��روژه را قبل
از مراحل برنامهری��زی انجام داد و همچنین،
انج��ام نظارت و بازنگ��ری را در کل فرآیند
اجرای پروژه ضروری دانستند[ .]1بههرحال،
با انج��ام مطالعات جامعت��ر در رابطه با مدل
انجام ارزیابیهای زیس��تمحیطی ،اجتماعی
و فرهنگی ،میتوان ب��ه اجماعنظر برای یک
مدل بوم��ی کاربردی در ایران دس��ت یافت
که چارچ��وب کلی مدل ،هم��ان چارچوب
مدل ارائه ش��ده در ش��کل 2-خواه��د بود.
پیش��نهادهای زیر در راس��تای ارتقاء س��طح
ارزیابیه��ای زیس��تمحیطی ،اجتماع��ی و
توگاز موثر
فرهنگی در انجام پروژههای نف 
است:
 نی��از ب��ه برگزاری نشس��تهای علمی وتخصص��ی ،همایشها و س��مینارها با فعاالن

توگاز در بخشهای دولتی و
پروژههای نف�� 
خصوصی و بیان اهداف و سیاستهای کشور
در راس��تای توس��عه پایدار و شفافس��ازی
اهمیت انج��ام ارزیابیهای زیس��تمحیطی،
اجتماع��ی و فرهنگ��ی ب��رای پروژهه��ای
توگاز،
نف 
 الگوب��رداري از ارزيابيه��اي موف��قزيس��تمحيطي ،اجتماع��ي و فرهنگ��ي در
صنعت نفتوگاز،
(بهعن��وان نمون��ه ،پروژه خطلول��ه باكو-
تفليس-جيحان؛ اين پروژه پس از  3ارزيابي
زيستمحيطي ،اجتماعي و فرهنگي اجرا شد
و كمترين آس��يب را در منطق��ه ايجاد كرد،
از جمله كمترين حري��م خطلوله ،باقيماندن
كمتري��ن تأسيس��ات موق��ت و جادهه��اي
دسترس��ي ،كمترين تخريب زيستمحيطي و
كمترين جابهجايي ساكنين محل)[.]14
 تقوی��ت و در ص��ورت ل��زوم ،اص�لاحقوانین موجود در کش��ور در راس��تای تأمین
ضمان��ت اجرایی ای��ن ارزیابیه��ا ،همچنین

آسیبشناس��ی قوانین توسعه دوم تا پنجم در
بخش مالحظات زیستمحيطي ،اجتماعی و
فرهنگ��ی و گنجاندن کمبودها و رفع نواقص
در برنامههای آتی توسعه،
 لحاظ نمودن ارزیابیهای زیستمحیطی،اجتماع��ی و فرهنگ��ی بهعن��وان بخش��ی از
بررس��یهای امکانس��نجی فن��ی و اقتصادی
پروژههای نفتوگاز،
 تحليل مناقشات احتمالي در ارزيابيها وپيشبيني راهحلهاي ممكن براي آنها،
 ارائ��ه راهكارهايي براي افزايش ظرفيتپذي��رش جامع��ه ب��راي اج��راي پروژههاي
نفتوگاز،
 ايجاد ساختارهاي س��ازماني مناسب درواحدهاي ايمني ،بهداش��ت و محيطزيس��ت
براي انج��ام ارزيابيهاي اجتماعي و فرهنگي
و تدوين نظام جامع مديريت مسائل اجتماعي
و فرهنگي پروژههاي نفتوگاز،
 -تربيت كارشناسان حرفهاي در زمينه ارزيابيهاي

اجتماعي و فرهنگي(تسهيلگران اجتماعي).
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