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ارزیابی، محیط زیست، اجتماع، فرهنگ، پروژه های نفت و گاز 

هادی ابراهيم فتح آبادی*  مديريت برنامه ريزی تلفيقی

ارزيابی زيست محيطی، اجتماعی و فرهنگی در 
پروژه های نفت و گاز

چکیده
اجرای پروژه های نفت و گاز در یک منطقه عالوه بر مزایایی که در ابعاد منطقه ای، ملی و بین المللی داراست، معایبی نیز در ابعاد مختلف ممکن است 
به همراه داشته باشد. در اغلب موارد، در امکان سنجی پروژه های نفت و گاز فقط مباحث فنی و اقتصادی موضوع موردتوجه قرار می گیرد و به تأثیرات 
زیس��ت محیطی، اجتماعی و فرهنگی انجام پروژه، توجه چندانی نمی ش��ود. اما آنچه اهمیت باالیی دارد آن اس��ت که توسعه در راستای توسعه پایدار 
صورت گیرد، یعنی انجام یک پروژه به گونه ای باش��د که در کوتاه مدت و بلند مدت، بیش��ترین مزایا و کمترین مضرات را برای اقتصاد، محیط زیست، 
اجتماعات، فرهنگ و ... به همراه داش��ته باش��د. در س��ال های اخیر، تالش بر این بوده است که انجام ارزیابی های زیست محیطی، اجتماعی و فرهنگی، 
جهت انجام پروژه های صنعتی در کشور مورد توجه خاص قرار گیرد. این مقاله تالش دارد، ضمن بیان ابعاد کلی ارزیابی های زیست محیطی، اجتماعی 
و فرهنگی در پروژه های نفت و گاز، مدلي را براي انجام این ارزیابي ها معرفی کرده و در انتها نیز پیش��نهادهایی در رابطه با بهبود وضعیت کنونی این 
ارزیابی ها در صنایع نفت و گاز ارائه نماید. قطعاً تربیت نیروهای متخصص مورد نیاز، ایجاد س��اختارها و قوانین الزم، اس��تفاده از تجربیات موفق در این 

زمینه و استفاده از نظرات صاحب نظران این عرصه در ارتقاء جایگاه ارزیابی های زیست محیطی، اجتماعی و فرهنگی موثر خواهد بود.

)hadifathabadi@yahoo.com( نویسنده ی عهده  دار مکاتبات*

مقدمه
 ایران یک��ی از بازیگ��ران اصلی عرضه و 
تقاضای انرژی )به وی��ژه نفت و گاز( در منطقه 
و در دنیاس��ت و توس��عه و نگهداش��ت توان 
تولید ان��رژی در کش��ور ما همیش��ه اهمیت 
ویژه ای داشته است. یکی از چالش های مهم 
در انجام پروژه ه��ای نفت و گاز، آثار مخرب 
زیست محیطی، اجتماعی و فرهنگی انجام این 

پروژه هاست.
اقتصادی  منابع نفت و گاز بی تردی��د فواید 
و سیاس��ی بس��یاری را عاید کشور جمهوری 
اس��المی ایران نموده اس��ت، اما در کنار این 
مزای��ا، خس��ارت هایی نی��ز از باب��ت اجرای 
پروژه ه��ای نفت و گاز نصیب کش��ور و حتی 
منطقه شده اس��ت. در مطالعات امکان سنجی 
پروژه ه��ای نف��ت و گاز عموم��اً مباحث فنی 

و اقتص��ادی موردتوج��ه قرار می گی��رد و به 
تأثیرات زیست محیطی، اجتماعی و فرهنگی 
پروژه، آنچنان که باید، اهمیت داده نمی شود.

ارزیابی ه��ای زیس��ت محیطی، اجتماعی و 
فرهنگی به عنوان ابزاری جهت همسوس��ازی 
فرآیند توسعه کشور در راستای توسعه پایدار 
ضروری اس��ت. آلودگی های آب، خاک و 
هوا تنه��ا بخش زیس��ت محیطی آثار مخرب 
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ناش��ی از انجام پروژه های نفت و گاز را شامل 
می ش��ود، اما این آث��ار، خ��ود، زنجیروار بر 
مسائل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادِی مناطِق 
تح��ت اجرای پ��روژه و در س��طوح محلی، 
منطقه ای و ملی اثرگذار اس��ت. یعنی ممکن 
اس��ت انجام یک پروژه، فرسایش اجتماعی، 
ایجاد تضاد میان دولت و مردم، آس��یب های 
اجتماع��ی، نق��ض حق��وق قانونی م��ردم و 
ایج��اد تبعیض��ات اجتماع��ی و... را به همراه 
داش��ته باش��د. بنابراین، انجام این ارزیابی ها 
و پیش بین��ی اثرات در جنبه ه��ای مختلف و 
انتخ��اب بهترین س��ناریوی اج��رای پروژه، 
مهمتری��ن گام در حرکت به س��وی توس��عه 

پایدار کشور است. 
تجربه اجراي پروژه هاي نفت و گاز نش��ان 
داده اس��ت که همیش��ه برخ��ي قضاوت هاي 
اف��راد و  ی��ا س��طحي درب��اره  نادرس��ت و 
گروه ه��اي درگیر و ذینف��ع در پروژه وجود 
داش��ته اس��ت. از یک س��و، جوام��ع محلي 
عموم��اً پیچیدگي هاي خاص خ��ود را دارند 
و مولفه ه��اي مختلفي بر رفتارش��ان اثر گذار 
است و از سوی دیگر، دانش و تجربه محلي 
ارزشمند اس��ت و مي توان از آن براي بهبود 

ش��رایط انجام پروژه ه��ا بهره ب��رد. بنابراین، 
ارزیابي ه��اي اجتماعي و فرهنگ��ي در کنار 
ارزیابي هاي زیست محیطي ضروري است]1[.

مطالع��ات  گذش��ته،  س��ال های  در 
زیس��ت محیطی، گس��ترده تر ش��ده  و مسائل 
اجتماعی و فرهنگی را نیز در برگرفته اس��ت. 
ارتب��اط بی��ن مس��ائل اجتماع��ی، فرهنگی و 
زیس��ت محیطی در شکل-1 نش��ان داده شده 

است]2[. 
آنچ��ه در انجام پروژه ها ضروري اس��ت، 
احت��رام به حق��وق انس��اني و رعای��ت اصل 
اقدام��ات  ب��ودن  دموکراتی��ک  و  براب��ري 
پ��روژه اس��ت. در راس��تاي انجام ای��ن مهم، 
تن��وع فرهنگ ه��ا و اختالفات می��ان افراد و 
گروه هاي ذینفع باید به درس��تي درک شود. 
همچنی��ن، کلیه تصمیم گیري ه��ا در رابطه با 
پ��روژه باید عادالنه، منصفانه و ش��فاف بوده 
و تصمیم گیران پاس��خگوي تصمیمات خود 

باشند]1[.

انج�ام  در  مل�ي  مق�ررات  و  قواني�ن   -1
ارزيابي هاي زيست محيطي

در قوانی��ن موجود در کش��ور، لزوم انجام 

این ارزیابی ها مورد تأکید قرار گرفته اس��ت. 
برخی از قوانین و مقررات مربوط به ارزیابی 

اثرات زیست محیطی عبارتند از ]3و4[:
- آیین نام��ه اجرای��ي قان��ون حفاظ��ت و 

به سازي محیط زیست)1354(
- آیین نام��ه اجرایي جلوگیري از آلودگي 

هوا)1354 – اصالحیه 1363(
- اص��ل پنجاهم قانون اساس��ی جمهوری 

اسالمی ایران)1358(
آلودگ��ي  از  جلوگی��ري  آیین نام��ه   -

آب)1363(
- قانون برنامه دوم توس��عه، مصوب س��ال 

1373)تبصره 82(
 ،138 ش��ماره  )صورتجلس��ه(  مصوب��ه   -
ش��ورای عالی حفاظ��ت از محیط زیس��ت در 

مورد ارزیابی اثرات محیط  زیستی)1373(
آلودگ��ی  از  جلوگی��ری  آیین نام��ه   -

هوا)1374(
اث��رات  ارزیاب��ي  )الگ��وي(  - آیین نام��ه 
محیط زیستي مصوب ش��وراي عالي حفاظت 

از محیط زیست)1376(
- تصویب نام��ه هی��أت وزی��ران در مورد 

ضوابط و معیارهای استقرار صنایع)1378(
- قانون برنامه س��وم توس��عه، مصوب سال 

1379)ماده 105(
- قانون برنامه چهارم توسعه، مصوب سال 

1384)ماده 71(
- قانون برنامه پنجم توس��عه، مصوب سال 

1389)ماده 192(
در اولین بند از ابالغیه سیاس��ت هاي کلي 
برنامه  پنجم توسعه، دولت موظف شده است 
براي کلیه طرح هاي توس��عه اي مهم، در کنار 
ارزیابي هاي زیست محیطي، پیوست فرهنگي 
نیز ارائه دهد، که این پیوست، ساختاري شبیه 
ارزیابي ه��اي اجتماع��ي و فرهنگ��ي خواهد 

داشت.]1[.
- تعیین نوع و مقیاس طرح ها و پروژه هاي  1     جنبه های مختلف موضوعات زیست محیطی، اجتماعی و فرهنگی در فرآیند ارزیابی

٢ 
 

اي و  جراي پروژه و در سطوح محلي، منطقهاتحت مناطق بر مسائل فرهنگي، اجتماعي و اقتصاديِوار زنجير،خود، اما اين آثار،شود مي
هاي اجتماعي،  يعني ممكن است انجام يك پروژه، فرسايش اجتماعي، ايجاد تضاد ميان دولت و مردم، آسيب. اثرگذار استملي 

بيني اثرات در  پيشها و  انجام اين ارزيابي ،بنابراين. همراه داشته باشد را به... نقض حقوق قانوني مردم و ايجاد تبعيضات اجتماعي و
  . سوي توسعه پايدار كشور است مهمترين گام در حركت به ،هاي مختلف و انتخاب بهترين سناريوي اجراي پروژه جنبه

هاي درگير  هاي نادرست و يا سطحي درباره افراد و گروه نشان داده است كه هميشه برخي قضاوت گاز و نفتهاي  تجربه اجراي پروژه
هاي مختلفي بر  هاي خاص خود را دارند و مولفه جوامع محلي عموماً پيچيدگي يك سو،از  .جود داشته استو ذينفع در پروژه و

ها بهره  توان از آن براي بهبود شرايط انجام پروژه دانش و تجربه محلي ارزشمند است و مي سوي ديگر،از است و  گذار رفتارشان اثر
  .]1[محيطي ضروري است هاي زيست ي در كنار ارزيابيي اجتماعي و فرهنگها ارزيابي ،بنابراين .برد

ارتباط بين . ستگرفته او مسائل اجتماعي و فرهنگي را نيز در بر  تر شده محيطي گسترده هاي گذشته، مطالعات زيست سال در
  .]2[نشان داده شده است 1-محيطي در شكل مسائل اجتماعي، فرهنگي و زيست

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  فرهنگي در فرآيند ارزيابي و اجتماعي ،محيطي مختلف موضوعاتزيستهاي  جنبه – 1شكل 
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مشمول انجام مطالعات ارزیابي محیط زیستي، 
حفاظ��ت  ش��وراي عالي   1390 مص��وب 

محیط زیست
س��ازمان هایی مانند بانک جهانی، س��ازمان 
مل��ل متح��د و س��ازمان های غیردولت��ی، به 
اهمیت مدیری��ت عوامل فرهنگ��ی به اندازه 
عوامل زیس��ت محیطی، به وی��ژه مناطقی که 
دارای بافت س��نتی و باس��تانی هستند، تأکید 
دارند. همچنین، بسیاری از قوانین بین المللی، 
در نظرگرفتن مس��ائل اجتماع��ی و فرهنگی 
را در کنار مس��ائل زیس��ت محیطی، ضروری 
می دانن��د. بنابراین، براي گس��ترش فعالیت ها 
در عرص��ه نفت و گاز در س��طوح بین المللي، 
انجام ارزیابی هاي زیس��ت محیطي، اجتماعي 

و فرهنگي ضروري است]2[.

2- مزايا
ارزیابی اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی 
می تواند با افزایش حمایت عمومی، پیش بینی 
مشکالت و کمک به رفع نواقص، در کاهش 
زمان و هزینه پروژه سودمند باشد. رویکردی 
جامع گرا به مسائل زیست محیطی و اجتماعی 
و فرهنگی، پروژه را به س��متی سوق می دهد 
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 بین المللی و ملی در 

آن ها بیشتر  باشد، مهم تر است.
سایر مزایا می تواند شامل موارد زیر باشد:

- حمایت از محیط زیس��ت و اجتماعات را 
به دنبال دارد،

- مزایای پروژه را بیش��تر نمایان می سازد و 
آن ها را ارتقاء می دهد،

- اس��تفاده از تج��ارب محل��ی در رابطه با 
اجرای پروژه،

- برنامه ریزی و تصمیم گیری در پروژه را 
بهبود می بخشد،

- گزینه ه��ای مختلف ب��رای کاهش آثار 
س��وء اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی را 
بدون نیاز به راه حل های اصالحی، مش��خص 

می کند،
- آثار اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی 
و روابط داخلی آن ها را جهت بهبود مدیریت 

هزینه و اثربخشی پروژه مشخص می نماید،
- روش ه��ای مختلف ب��رای جلوگیری از 
اجتماعی، فرهنگی  بین مالحظات  اختالفات 

و زیست محیطی را پیشنهاد می نماید،
- کمک به راضی ک��ردن ذینفعان1 پروژه، 
ج��ذب حمای��ت مردم��ی، مش��خص کردن 
اختالف��ات محتمل، رف��ع اختالفات از طریق 
گفت وگ��و و جلوگیری از به تعوی��ق افتادن 

پروژه ها،
- تهی��ه یک مبنا ب��رای ش��رایط کنونی و 
معرفی نیازهای ذینفعان پروژه و مستندسازی 

اثرات و روش های کنترل اثرات،
جه��ت  نی��از  م��ورد  اطالع��ات  تهی��ه   -
بهب��ود ارزیابی ه��ای اجتماع��ی، فرهنگی و 

زیست محیطی آینده،
- رعایت نیازهای قانونی سازمان ها،

- مشارکت در تشکیل یا تقویت موسسات 
محلی]8-2[.

3-مشاوره2
ش��رکت ها ممک��ن اس��ت به هن��گام اجرای 
پروژه، ب��ا چالش های مهمی در پاس��خ دهی 
به تقاضاهای جامعه مواجه ش��وند. مش��اوره 
با ذینفع��ان پروژه، ی��ک روش ابتدایی برای 
یافت��ن  چالش ه��ای اجتماع��ی، فرهنگ��ی و 
زیس��ت محیطی اس��ت. مش��اوره، به شرکت 
کم��ک می کند ت��ا ب��ه نیازه��ا، نگرانی ها و 

نظرات ذینفعان پروژه پی  بَرد. 
یک مشاوره موثر:

- اطالعاتی روش��ن، دقی��ق و قابل فهم از 
ذینفعان پروژه و اثرات پ��روژه بر آن ها ارائه 

می دهد،
- نگرانی ها، عالی��ق و ارزش های ذینفعان 

را مشخص می نماید، 
- گزینه های مختلف جلوگیری یا کاهش 
اثرات س��وء و افزایش مزایای پروژه را ارائه 

می دهد،
- روش ه��ای بهین��ه برای انجام پ��روژه را 

مشخص می  کند.
مش��اوره، به ذینفعان پروژه اجازه می دهد 
تا فرآینده��ای تصمیم گیری مدیران را ببینند 
و این، باعث می ش��ود ت��ا نگرانی های آن ها 
کمتر و حمایت آن ها از پروژه بیش��تر گردد. 
در نتیجه، روابط بهبود می یابد و هزینه ناش��ی 
از تأخیر پروژه به حداقل می رس��د. همچنین، 
با انجام اصالح��ات احتمالی در مراحل اولیه 
پروژه و در مرحله طراحی پروژه، هزینه های 
اصالحی پ��روژه به ش��دت کاه��ش خواهد 

یافت. 
مشاوره ممکن اس��ت مجموعه گسترده ای 
از اش��خاص و س��ازمان ها را در ب��ر بگی��رد. 
مشورت ش��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 فعالیت های 
شرکت س��هیم باش��ند. مثال هایی از ذینفعان 
ش��امل س��اکنین و نماین��دگان اجتماع��ات 
مختل��ف، گروه ه��ای تجاری، س��ازمان های 
غیردولت��ی، آژانس ه��ای دولتی، موسس��ات 
ملی و ش��رکت ها و پیمانکاران آن ها هستند. 
به طورکل��ی، هرچق��در حساس��یت منطقه از 
لحاظ زیس��ت محیطی، اجتماع��ی و فرهنگی 
باالتر باشد، محدوده مشورت شوندگان بیشتر 

خواهد شد. 
مشخص کردن ذینفعان پروژه ممکن است 
با چالش های مهمی روبرو گردد؛ تقاضا برای 
مشارکت دادن افراد یا سازمان هایی که رابطه 
آن ها با پروژه غیر روش��ن و یا پیچیده است، 
ممکن اس��ت ارائه گ��ردد. همچنین، ممکن 
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است شناس��ایی کلیه عوامل تأثیرگذاِر پروژه 
مانند فاکتورهای فرهنگی، مذهبی، جنسیتی، 
اقتص��ادی و... کار س��اده ای نباش��د. تعیی��ن 
نماین��دگان ذینفعان پروژه نیز کار س��اده اي 
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 
نگرانی های 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 گروه ها قرار گیرد. 
بنابراین، یکی از چالش های مهم مش��اوره در 
پروژه های اکتشاف و تولید نفت و گاز، 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 ویژگی ه��ای فعالیت های ش��رکت و 
خصوصیات ذینفعان وابس��ته اس��ت. روش ها 
و تکنیک های مورد استفاده می تواند رسمی 
و یا غیررس��می و ممکن است بس��یار متنوع 
و خالقان��ه باش��ند. انعطاف پذی��ری و قابلیت 
تطبیق روش ها بس��یار ضروری است. مشاوره 
موثر، دوسویه است؛ یعنی، این مشاوره شامل 
گفت وگوی موثر بین شرکت و ذینفعان بوده 
و دادن اطالعات توسط ش��رکت به ذینفعان 
و دریافت اطالع��ات از آن ها، به یک اندازه 

اهمیت دارد.
مش��اوره نیازمند صرف زمان و منابع کافی 
اس��ت. مش��خص کردن و برق��راری روابط 
ب��ا مشورت ش��وندگان، ب��ه زم��ان و ت��الش 
قابل توجهی نیاز دارد. حتی ممکن اس��ت نیاز 
باشد این فرآیند قبل از شروِع مراحل اولیه ی 
پروژه آغاز گ��ردد و به خصوص، در مرحله 

برنامه ری��زِی پ��روژه و در برخی از س��طوِح 
چرخه حیاِت پروژه، نقش بسیار حیاتی دارد. 
برنامه هاي مش��اوره، ب��ا برنامه ریزي پروژه 
و تصمیم س��ازي باید یکپارچه باش��د. فرآیند 
مش��اوره، یک فرآیند تکرارشونده است که 
در طي انجام آن، برنامه ها و اقدامات شرکت 
مي توان��د به روزرس��اني و اص��الح گ��ردد. 
مش��اوره باید ش��امل ارتباطات موثر و مستمر 
پروژه و کارشناس��ان مس��ئول  برنامه ری��زاِن 

فرآیند مشاوره باشد.
انجام برنامه هاي مشاوره نیازمند نمایندگان 
و کارشناسان خبره است. نمایندگان شرکت 
بای��د داراي مهارت ه��اي اخ��الق حرفه اي، 
قابلی��ت اطمین��ان، حض��ور موث��ر و اختی��ار 
تصمیم گی��ري باش��ند. کارشناس��اني مانن��د 
کارشناسان اجتماعي)تسهیل گران اجتماعی(، 
مي توانند طراحي و انجام برنامه هاي مش��اوره 

را بر عهده گیرند]4[.
اهداف واقعي مشاوره باید مشخص گردد. 
قطع��اً محدودیت های��ي براي انجام مش��اوره 
وجود دارد و اهداف واقعي بر اس��اس آنچه 
قابل دسترسي است، معین مي گردند. ضروري 
است که این اهداف بر مبناي قوانین، شرایط 
مالي و منابع انساني و محدودیت هاي موجوِد 
در اختیارات مس��ئولین و می��زان انعطاف در 
تصمیم گیري، به روشني تعریف و به ذینفعان 

پروژه نیز اعالم گردد.
فرآیند مش��اوره باید باز و ش��فاف باش��د. 
آنالیز و مستندسازی ورودی ها، تصمیمات و 

توافقات الزامی است.
مش��اوره همیشه س��اده نیس��ت و می تواند 
پیچی��ده باش��د، ب��رای مث��ال م��وارد زیر از 

مشکالت انجام مشاوره به شمار می رود:
و  اش��خاص  واداش��تن  هم��کاری  ب��ه   -
س��ازمان های مخالف پروژه، مخالف شرکت 

یا مخالف کل صنعت،
- تقاضاه��ا و انتظ��ارات ذینفع��ان پ��روژه 

که ممکن اس��ت انجام آن ه��ا در توان فنی یا 
اقتصادی شرکت نباشد، 

- تصمیم گیری های مشکل در رابطه با نوع 
و گستردگی مستندات و اطالعات مورد نیاز،

- ایجاد تعادل بی��ن تقاضاهای اجتماعات 
محل��ی و ش��ریک های دولت��ی ی��ا نهادهای 

قانونی،
-  فراهم نمودن تس��هیالت یا خدماتی که 
اجتماع��ات محلی از دولتمردان انتظار دارند، 

اما انجام آن ها ممکن نیست.
- ت��الش س��ازمان ها ب��رای ارتب��اط دادن 
مس��ائل اجتماعی و زیس��ت محیطی پروژه با 
مس��ائل گس��ترده تر، مانند منافع ملی، حقوق 
بش��ر و یا مسائل سیاس��ی که شرکت کنترلی 

بر آن ها ندارد. 
ذینفعان پروژه در نحوه فرآیند مش��اوره و 
نتایج آن دخیل هستند و بدون در نظر گرفتن 
این موضوع نمی توان رضایت آن ها را جلب 
نمود. درگیر شدن در فرآیند مشاوره می تواند 
ریس��ک های واقع��ی و قابل انتظ��اری ب��رای 
شرکت به همراه 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��رکت ها به این 
نکته پی برده اند که مزایای انجام نظرس��نجی 
به خص��وص در نق��اط حس��اِس اجتماعی و 
زیس��ت محیطی، کاماًل بر ریس��ک های آن 

ارجحیت دارد ]14-5[.

4 – اجزای ارزيابی زيست محيطی،  اجتماعی 
و فرهنگی

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

4-1 - تعريف اهداف و محدوده ارزيابی
تعری��ف اه��داف و مح��دوده ارزیاب��ی، 
فرایند گسترش مفاهیم اصلی پروژه، اهداف 
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زیست محیطی، اجتماعی و فرهنگی، نیازها و 
نگرانی های ذینفعان پروژه است. این مرحله، 
شروع مرحله مشاوره است و مرزبندی آن را 

مشخص می کند.
مشخص کردن اهداف و محدوده پروژه، 

موارد زیر را شامل می گردد:
-  مشخص کردن ذینفعان پروژه،

- پی بردن به نیازهای قانونی،
- توانایی پیش بینی احتماالت و گستردگی 

اثرات،
- مشخص نمودن یک معیار برای اهمیت 

و پذیرش اثرات،
- آشنایی اولیه و اولویت بندی موضوعات 

مهم.
محدوده ارزیابی زیست محیطی، اجتماعی 
و فرهنگ��ی نه تنها با ماهیت پروژه و مس��ائل 
زیس��ت محیطی، اجتماعی و فرهنگی بلکه با 
نیازها و انتظارات درباره مزایا و اثرات پروژه 
تدوی��ن می گردد. به این دلیل ممکن اس��ت 
اهداف داخلی و خارجِی زیادی که در برخی 
اوقات متناقض نیز هستند، محدوده ارزیابی را 
تحت تأثیر قرار دهند. فرآیند تعیین محدوده 
ارزیاب��ی تالش می کند تا اه��داف و محدوه 
ارزیابی را روشن تر سازد و با تاکید بر آن ها، 
بازده��ی ارزیابی را افزای��ش دهد. همچنین، 
این اه��داف و محدوده ارزیاب��ی، انتظارات 
آین��ده را تعریف و مخالفت ها و تناقضات را 

کاهش خواهد داد]6-2[.

4-2 – جمع آوری اطالعات
ه��دف از این مرحل��ه در فرآیند ارزیابی، 
جم��ع آوری اطالع��ات قابل اس��تفاده ب��رای 
کمی س��ازی اث��رات، طراح��ی روش ه��ای 
مناس��ب و پی گی��ری موضوعاتی اس��ت که 
در مرحله تعیین اه��داف و محدوده ارزیابی 

تعیین شده اند.
می ش��ود،  جم��ع آوری  ک��ه  داده های��ی 

تصمیم��اِت  اخ��ذ  ب��رای  وس��یله ای  بای��د 
زیس��ت محیطی، اجتماعی و فرهنگی باشد و 
داده هایی که فرآیندهای تعیین، کمی سازی، 
مش��خص کردن ارتباطات و کنترل اثرات را 
تس��هیل نمی کنند، با ارزیابی مرتبط نبوده و 

لذا، در ارزیابی درنظر گرفته نمی شوند.
نی��از، اطالعات  اطالع��ات اصلی م��ورد 
مربوط به مسائل زیست محیطی، اجتماعی و 
فرهنگِی پ��روژه و فعالیت های مربوط به آن 
است. این اطالعات کمک می کند تا اثرات 
زیس��ت محیطی، اجتماعی و فرهنگِی پروژه 
زمین ها،  پاک س��ازی  تخلیه ه��ا،  همچ��ون، 
گس��ترش زیرس��اخت ها، پیش بینی اش��تغال 

و آم��وزش مش��خص گ��ردد. از آنجایی که 
جزئی��ات پ��روژه ممکن اس��ت در ش��روع 
فرآین��د جم��ع آوری اطالعات در دس��ترس 
نباش��د، تجربیات در مش��خص کردن اثرات 
زیس��ت محیطی، اجتماعی و فرهنگی، نقش 
مهم��ی ایف��ا می کن��د. تعام��ل نزدی��ک بین 
فرآیند ارزیابی و برنامه ریزی پروژه ضروری 

است]8-2[.

4-3 –  ارزيابی اثرات
ارزیابی اثرات، اطالعات پروژه را بر مبنای 
داده های زیست محیطی، اجتماعی و فرهنگی 
تلفیق مي کند تا بتوان زم��ان، احتمال وقوع، 

2     مدل ارائه شده توسط انجمن بین المللی تولیدكنندگان نفت و گاز و انجمن بین المللی حفاظت 
از محیط زیست در صنایع نفت برای انجام ارزیابی های زیست محیطی، اجتماعی و فرهنگی 
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  محيطي، اجتماعي و فرهنگي زيستهاي  ارزيابي براي انجام
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میزان و طول م��دت اثرات را پیش بینی کرد. 
در این مرحله، مزایای پروژه و همچنین آثار 
سوء آن بررسی می ش��ود و تمامی جنبه های 
فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی و انسانی مورد 
توجه قرار می گیرد. اجزای زیس��ت محیطی، 
اجتماعی و فرهنگی که پتانس��یل اثر مهم تری 
دارند، با حساسیت بیشتری ارزیابی می شوند. 
اثرات زیست محیطی، اجتماعی و فرهنگی، 
می توانند 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��ت محیطی 
منفی باش��ند. این اثرات ممکن است مستقیم 
یا غیرمس��تقیم، کوتاه مدت یا بلندمدت، دائم 
یا گ��ذرا، برگش��ت پذیر یا برگش��ت ناپذیر، 
قطعی، احتمالی یا غیرمحتمل، قابل پیشگیری 
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 پروژه ه��ا، که هم 
پیش��گیری از اث��رات و کنترل آن ها مش��کل 
اس��ت و هم پتانس��یل ایجاد اثراِت بیش��تر را 

داراست.
در ارزیابی اثرات زیست محیطی، اجتماعی 
و فرهنگی، اثرات باید به طور تجمعی بررسی 
گردند و عالوه بر بررس��ی اث��رات پروژه در 
زمان حال، باید اثراِت آن بر توس��عه ی منطقه 

در آینده نیز مورد توجه قرار گیرد. 
میزان اث��ر، دامنه اثر، اهمیت اثر و اثراِت با 
حساس��یت ویژه، باید مورد توجه باش��ند. در 
این ارزیابی ها، معموالً هر دو گزینه ی اجرا و 
عدم اجرای پروژه بررس��ی می شوند و شرایط 
آت��ی با ش��رایط کنون��ی مقایس��ه می گردد. 
تعداد گزینه ه��ای روش اجرا یا مکان اجرای 
پروژه ممکن اس��ت متفاوت باش��د. انتخاب 
گزین��ه برت��ر به کم��ک روش های��ی از قبیل 
بررسی کارشناسی، شبکه ها، چک لیست ها و 

ماتریس ها و... انجام می شود. 

4-4 – كنترل اثرات
در ط��ی این مرحل��ه، طرح ه��ای کنترل، 
مدیری��ت و پای��ش اث��رات، توس��عه یافت��ه 
و راه حل ه��ای مختل��ف موردتوج��ه ق��رار 
می گیرد. این طرح ها بخشی از ارزیابی اثرات 
زیست محیطی، اجتماعی و فرهنگی هستند و 
در پیش��رفت پروژه دخیل می باشند. هدف از 
روش های کنترل، جلوگیری یا حذف اثرات 
اجتماعی و فرهنگی  س��وء زیس��ت محیطی، 
اس��ت. تعامالت نزدیک بین مهندسان پروژه 
و مشاوره با ذینفعان پروژه برای کنترل موفق 
اثرات، ضروری اس��ت. استراتژی های کنترل 

معموالً به ترتیب زیر صورت می گیرد:
ارائه اس��تراتژی های کنترل ممکن اس��ت 
به ش��کل های 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 کنار مش��خص نمودن نوع 
روش، اس��تراتژی های کنترل باید روش��ن و 

قابل فهم باشند. 

4-5 –  پيگيری و اجرا
تعه��دات کنترل و پایش اث��رات در آغاز 
پروژه انجام می شود. پایش اثرات ممکن است 
در قوانین الزامی باشد اما برای پروژه هایی که 
الزامی نیس��ت، می تواند به عنوان پایه ای برای 
گزارش دهی بر مبنای قوانین زیست محیطی، 
اجتماعی و فرهنگی مورد استفاده قرار گیرد. 
پای��ش، اب��زاری مطمئ��ن جه��ت ارزیابی و 
به روزرسانی استراتژی های پیش گیرانه است، 
به خصوص در مواردی که اس��تراتژی ها موثر 
نیستند و یا شرایط تغییر کرده است. پایش ها، 
اثرات را پیش بینی می کنند و می توانند پایه ای 
برای روش های مختلف اجرای پروژه باشند. 
ممی��زی و پایش بای��د در طول عم��ر پروژه 

به صورت مستمر انجام گیرد. پایش با عوامل 
زیر، اطمینان بخشی را افزایش می دهد:

- بهبود پذیرش پروژه های جاری
- ارائه ی پایه ای برای مشاوره های در حال 

اجرا
- ارائه دفاعیاتی در برابر شکایات

در  پ��روژه  مس��ئولین  س��اختن  ق��ادر   -
چک کردن محدوده اجرای پروژه

- ارائه روش های پیش گیرانه منتخب برای 
پروژه های آینده

- کم��ک به توس��عه روش ه��ای کاهنده 
اثرات سوء پروژه ها

- ارائه مکانیزمی برای آموختن از تجربیات 
پروژه های گذشته

- ارائ��ه اطالعاتی برای گ��زارش عملکرد 
پروژه

در انته��ای ارزیابی ه��ای زیس��ت محیطی، 
اجتماعی و فرهنگی، روش های مدیریت این 
اثرات توسط مجرِی مطالعه، ارائه می گردد که 
چارچوب اجرایی پروژه را در راستای توسعه 
پایدار و با کمترین آثار سوء زیست محیطی، 
اجتماعی و فرهنگی مشخص می کند. مجری 
پ��روژه موظف به اجرای ای��ن روش اجرایی 
اس��ت. یکی از ن��کات مهمی ک��ه در انجام 
اجتماع��ی و  ارزیابی ه��ای زیس��ت محیطی، 
فرهنگی باید مورد توجه قرار گیرد، این است 
ک��ه این ارزیابی ها تنها ب��ر روی اثرات منفی 
اجرای یک پروژه نف��ت و گاز تمرکز نکرده 
و ن��کات مثبت حاصل از اج��رای پروژه های 

نفت و گاز کمرنگ جلوه داده نشود.

5- پيشنهادها
تولیدکنن��دگان  بین الملل��ی  انجم��ن 
نف��ت و گاز3 و انجمن بین الملل��ی حفاظت از 
محیط زیس��ت در صنایع نف��ت4 مدل اجرایی 
زیر را برای انجام ارزیابی های زیست محیطی، 
اجتماعی و فرهنگی در صنایع نفت و گاز ارائه 
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داده اند)شکل-2(: 
آقایان طالبی��ان و مالکی در  مطالعه ای که 
در ارتباط ب��ا ارزیابی های فرهنگی در صنایع 
نف��ت و گاز انجام دادند، پیش��نهاد کردند که 
می ت��وان اعالم عمومی اثرات پ��روژه را قبل 
از مراحل برنامه ری��زی انجام داد و همچنین، 
انج��ام نظارت و بازنگ��ری را در کل فرآیند 
اجرای پروژه ضروری دانستند]1[. به هرحال، 
با انج��ام مطالعات جامع ت��ر در رابطه با مدل 
انجام ارزیابی های زیس��ت محیطی، اجتماعی 
و فرهنگی، می توان ب��ه اجماع نظر 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��نهاد های زیر در راس��تای ارتقاء س��طح 
و  اجتماع��ی  ارزیابی ه��ای زیس��ت محیطی، 
فرهنگی در انجام پروژه های نفت و گاز موثر 

است: 
- نی��از ب��ه برگزاری نشس��ت های علمی و 
تخصص��ی، همایش ها و س��مینارها با فعاالن 

پروژه های نف��ت و گاز در بخش های دولتی و 
خصوصی و بیان اهداف و سیاست های کشور 
در راس��تای توس��عه پایدار و شفاف س��ازی 
اهمیت انج��ام ارزیابی های زیس��ت محیطی، 
پروژه ه��ای  ب��رای  فرهنگ��ی  و  اجتماع��ی 

نفت و گاز،
موف��ق  ارزیابي ه��اي  از  الگوب��رداري   -
در  فرهنگ��ي  و  اجتماع��ي  زیس��ت محیطي، 

صنعت نفت و گاز، 
)به عن��وان نمون��ه، پروژه خط لول��ه باکو-

تفلیس-جیحان؛ این پروژه پس از 3 ارزیابي 
زیست محیطي، اجتماعي و فرهنگي اجرا شد 
و کمترین آس��یب را در منطق��ه ایجاد کرد، 
از جمله کمترین حری��م خط لوله، باقیماندن 
جاده ه��اي  و  موق��ت  تأسیس��ات  کمتری��ن 
دسترس��ي، کمترین تخریب زیست محیطي و 

کمترین جابه جایي ساکنین محل(]14[.
- تقوی��ت و در ص��ورت ل��زوم، اص��الح 
قوانین موجود در کش��ور در راس��تای تأمین 
ضمان��ت اجرایی ای��ن ارزیابی ه��ا، همچنین 

آسیب شناس��ی قوانین توسعه دوم تا پنجم در 
بخش مالحظات زیست محیطي، اجتماعی و 
فرهنگ��ی و گنجاندن کمبودها و رفع نواقص 

در برنامه های آتی توسعه،
- لحاظ نمودن ارزیابی های زیست محیطی، 
اجتماع��ی و فرهنگ��ی به عن��وان بخش��ی از 
بررس��ی های امکان س��نجی  فن��ی و اقتصادی 

پروژه های نفت و گاز، 
- تحلیل مناقشات احتمالي در ارزیابي ها و 

پیش بیني راه حل هاي ممکن براي آن ها،
- ارائ��ه راهکارهایي براي افزایش ظرفیت 
پذی��رش جامع��ه ب��راي اج��راي پروژه هاي 

نفت و گاز،
- ایجاد ساختارهاي س��ازماني مناسب در 
واحدهاي ایمني، بهداش��ت و محیط زیس��ت 
براي انج��ام ارزیابي هاي اجتماعي و فرهنگي 
و تدوین نظام جامع مدیریت مسائل اجتماعي 

و فرهنگي پروژه هاي نفت و گاز،
- تربیت کارشناسان حرفه اي در زمینه ارزیابي هاي 

اجتماعي و فرهنگي)تسهیل گران اجتماعي(.
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