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 چکیده
 کشورهای قوانین در که است حدی تا ارزیابی در آن اهمیت و است عمومی مشارکت زیستیمحیط اثرات ارزیابی بنیادی اصول جمله از

 از مندیبهره سطوح و هاروش یزان،م بررسی حاضر تحقیق هدف .باشدمی مفهوم فاقد مردم، نظر و دخالت بدون ارزیابی انجام یافته، توسعه
 به باشد.می دیگر کشور چهار از بررسی مورد نمونه با آن مقایسه و ایران داخل زیستیمحیط اثرات ارزیابی هایگزارش در عمومی مشارکت

 89 کوکران فرمول ساسا بر تهران، استان زیستمحیط کل اداره در موجود زیستیمحیط اثرات ارزیابی گزارش 031 میان از منظور این
 اثرات ارزیابی هایگزارش از اینمونه نتایج، مقایسه برای همچنین گرفت. قرار تحلیل و تجزیه مورد تصادفی صورت به گزارش
 که داد نشان هابررسی نتایج گرفت. قرار بررسی مورد گزارش، 01 مجموع در و کشور هر از گزارش پنج دیگر، کشور چهار زیستیمحیط

 و هاروش میزان، در اساسی ضعف به منجر ایران، کشور در زیستیمحیط اثرات ارزیابی در عمومی مشارکت جایگاه به کافی توجه عدم
 ها،گزارش درصد 0/7 تنها کشور، داخل در بررسی مورد نمونه از خصوص این در است. شده ارزیابی هایگزارش در عمومی مشارکت سطوح

 جایگاه به کافی توجه بررسی مورد کشورهای در که است درحالی این و اندکرده اکتفا نظرسنجی انجام به اتنه محدود شکلی به هم آن
 اجرای به هاآن درصد 89 شده، گیرینمونه هایگزارش از کهطوریبه است. یافته ظهور هاگزارش در اجرایی صورت به عمومی مشارکت

 که است بوده عمومی جلسات برگزاری هاآن در عمومی مشارکت جلب روش پرکاربردترین لهجم از و اندپرداخته عمومی مشارکت برنامه
 توانمندسازی و همکاری ساختن، درگیر همچون عمومی مشارکت از باالتری سطوح بازخوردها، دریافت و اطالعات انتشار بر عالوه تواندمی

 شود. شامل را مردم
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 سرآغاز
 کالن یهاسیاست در یاصل یهامؤلفه از ییک زیستمحیط

 قرار اعالشعتحت را دیگر یهالفهوم از یبسیار و است یجهان
 در فعالیت نوع هر نیازپیش ترینمهم دلیل همین به است. داده

 یهاسال در است. زیستمحیط با آن یسازگار کالن، سطح
 بر توسعه از ناشی اثرات بینیپیش یبرا یزیاد یهاتالش اخیر،

 هایاقدام بتوان طریق، این از تا آمده عمل به زیستمحیط
  در کارآمدی و صحیح هایتصمیم و ساماندهی را مدیریتی

 نمود اتخاذ ایتوسعه هایدفراین اجرای و طراحی با ارتباط
 اثرات ارزیابی راستا همین در (.0380 ،دینانمبرقعی و میرزایی)

 هایپیامد بینیپیش برای قراردادی فرایندی که (0)زیستیمحیط
 جهتدر است انسانیتوسعه هایفعالیت از حاصل زیستیمحیط
 تقویت و مخرب اثرات کاهش یا حذف برای مناسب ریزیبرنامه
 اثرات ارزیابی .(0390 باقری،) شد ایجاد مثبت اثرات
 حفاظت هایابزار ترینمهم از یکی توسعه از ناشی زیستیمحیط

 (& Jitendra ستا پروژه اجرای از پیش زیست،محیط از

(Susruta, 2012. ربیشت چون که است این ذکر قابل نکته اما 
 گذارند،میتاثیر   مخاطبان از وسیعی طیف بر توسعه هایپروژه
 مسائل تعیین و طراحی در پروژه پوشش تحت افراد است الزم

 (World باشند داشته مشارکت آن زیستیمحیط و اجتماعی

(bank, 1996 ،اثرات ارزیابی هایکاربرد ترینمهم از بنابراین 
 محلی جوامع سازنده و مثبت مشارکت به دستیابی زیستیمحیط

 پایدار توسعه اصول به دستیابی راستای در و هاپروژه اجرای در
 اشخاص، عمومی مشارکت فرایند در .(0397 ،خدابنده) است
 امور هدایت در مداخله و مشارکت فرصت هاسازمان و هاگروه

 عالقه آن به یا و دهدمی قرارتاثیر  تحت را هاآن که عمومی
 نتیجه در .(Lis Dhundale, 2013) کنندمی اپید را دارند

 حس ایجاد در اصلی سازوکارهای از یکی عمومی مشارکت
 عنوان به و است زیستمحیط مقابل در مردم مسئولیت و مالکیت

 مراحل طی زیستیمحیط ارزیابی فرایند در بنیادی اصول از یکی
 داشته جریان پروژه مراحل تمام در باید و شودمی شناخته پروژه
 (.0397 لیاقتی، و ویسی) باشد

 
 نظری چارچوب

 برای تجمع و درگیری معنای به لغوی حیث از مشارکت واژه
 هایبحث آن اصطالحی معنای مورددر باشد.می خاص منظوری

 را آن اصلی جوهره توانمی مجموع در ولی است شده فراوانی
 در (.0379 )میرموسوی، دانست گذاریتاثیر  و فعالیت درگیری،

 عنوان به عمومی مشارکت زیستی،محیط اثرات ارزیابی زمینه
 مردم و هدف افراد و کنندهارزیابی تیم بین دوطرفه فرآیندی

 مشارکت نیز هاکشور بیشتر دلیل همین به دشومی تعریف جامعه
 ایتوسعه هایبرنامه زیستیمحیط اثرات ارزیابی در را عمومی

 عدم سفانهامت اما (Tvevad et al., 2001) اندکرده وارد خود
 یارزیاب یهاگزارش گیرگریبان عمومی مشارکت به کافی توجه

 فرآیند به توجه با تا است شده موجب و باشدیم یزیستمحیط
 و (0373 سال )از کشور در یزیستمحیط یارزیاب ساله یکوبیست
 یگیرتصمیم و یزیستمحیط یارزیاب گزارش 0911 از بیش تهیه

 یزیستمحیط هایمعضل انواع شاهد همچنان ها،آن خصوص در
  .(0383 خدابنده، و رحمتی) باشیم
 مشارکت از یگوناگون یهایبندسطح بیانگر مشارکت متون مرور

 در .است شده اشاره هاآن از برخی به (0) جدول در که تاس
 .است شده پرداخته الگوها این ترینمهم تشریح به ادامه

 
 بندی سطوح مشاركت عمومی(: انواع طبقه1جدول )

 )نگارنده(
 منبع عنوان

 (Arnstein, 1969) نردبان مشارکت

  (Hampton, 1977) بسته مشارکت

 ,Deshler & Sock) گستره دو سطحی

1985) 
 (Sanoff, 2000) گستره چهار سطحی

 (Smith, 2003) زنجیره مشارکت

 (Priscoli, 2003) گستره پریسکولی

 (Creighton, 2005) قه مشارکتحل

 (IAP2, 2008) عمومی مشارکت المللیبین گستره انجمن

 
ها در زمینه مشارکت از مشهورترین نظریه نردبان مشارکت:

 که در اواخر ارنشتاین است ی، نظریه نردبان مشارکت شریمردم
را در هشت  یمشارکت مردم یو .ه استشدمطرح  0891دهه 
 یکه طیف (Arnstein, 1969).کرده است  تعریف یا سطح درجه

جدول  گیردیبر متا اختیار کامل شهروندان را در یکارفریب از
(0) . 
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 (Arnstein, 1969) ارنشتاين یشر مشاركت نردبان :(2) جدول
 تمشارك نردبان هایپله شهروندان دخالت سطح و نوع قدرت هایهدرج

 از محرومیت
 مشارکت

 کاری فریب یرمایشف یهاکمیته تشکیل

 درمان قدرت صاحبان وسیلهبه شهروندان درمان آموزش/

 جزئی مشارکت

 رسانی اطالع شهروندان حقوق تعیین

 مشاوره نگیرد قرار توجه مورد است ممکن لزوماً ولی شودمی شنیده شهروندان یهاهدیدگا

 بخشیدن آرامش شودینم ملع آن اساس بر الزاماً یول شودمی دریافت شهروندان یپیشنهادها

 شهروندان قدرت

 شراکت توازن یبرقرار و مصالحه پذیرش

 یتفویض قدرت شودیم داده شهروندان به برنامه، از یبخش در مدیریت قدرت

 شهروندان اختیار شودیم داده شهروندان به برنامه، تمام در مدیریت قدرت
   

 هس در مشارکت چارچوب ساده، یبندسطح در مشارکت: بسته
 و بازخوردها دریافت /اطالعات یآورجمع اطالعات، انتشار بخش
 است شده بندیطبقه ریزانبرنامه و مردم میان متقابل روابط

(Hampton, 1977) یکل ینما نتوایم کلی یبندجمع در که 
 است یبدیه اد.د نمایش (0) شکل دیاگرام در ار چارچوب این

 از عبور مستلزم دیاگرام این یدرون یهابخش به یدستیاب
 مردم و ریزانبرنامه میان متقابل روابط و است یبیرون یهابخش

 خوبی به اطالعات تبادل فرایند که گرددیم محقق یزمان تنها
 .باشد گرفته صورت

 

 
 (Hampton, 1977)  مشاركت بسته چارچوب (:1) لشک

 

 در یدوسطح یبندطبقه این سوک: و دشلر سطحی دو گستره
 :(Deshler & Sock, 1985) است مشاهده قابل (3) جدول

 
 سوک و دشلر بندی طبقه در مشاركت سطوح (:3) جدول

(Deshler & Sock, 1985) 

 مشاركت شبه
 .است فریب و درمان دادن، یآگاه شامل سطح این یسازمطیع
 و ییار

 یهمکار
 آنان با مشورت و مردم تسکین شامل سطح این

 .است

 یواقع تمشارك
 است. قدرت تفویض و مشارکت شامل سطح این کردن یهمکار

 نظارت
 یشهروند

 شهروندان به کامل اختیار دادن یمعنا به سطح این
 است.

 پروژه سرپرست را پروژه کنترل که جایی در شهروندان مشارکت
 که مفهوم این به است؛ مشارکتشبه همان درواقع دارد، برعهده

 قرار که چه آن هشنوند تنها تا کنندیم جمع را مردم سطح این در
 یزمان یواقع مشارکت .باشند شود، یریزبرنامه آنان یبرا است

 مردم به ،هاتصمیم و هااقدام بر نظارت قدرت که شودیم محقق
 زیرا است، مهم بسیار مشارکت یهاگونه میان تفاوت .شود داده

 طول در یطارتبا یرفتارها به عمیق توجه نیازمند مشارکت
 همه وسیله به اطالعات تبادل زمینه بتواند تا است فرایند

 .آورد فراهم را کنندگانمشارکت
 یالمللبین انجمن :عمومی مشارکت المللیبین انجمن گستره

 کندیم یبندطبقه سطح، پنج در را مشارکت ،(0)عمومیمشارکت
 تا نیرساآگاهی سطح از شهروندان گذاریتاثیر میزان آن در که

  (.4) جدول است افزایش به رو توانمندسازی
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 عمومی مشاركت المللی بین انجمن تمشارك گستره (:4) جدول
 مشاركت اهداف مردم به مسئوالن هایتعهد سطح

 مردم ساختن آگاه یرسانیآگاه
 در مردم به کمک منظوربه عینی و جامع اطالعات تأمین
 هاحلراه ای و هافرصت ها،گزینه ،هامشکل فهم

 مشورت
 یهاخواسته و هاینگران به کردن گوش ،مردم ساختن آگاه

 بازخوردها گرفتن ،مردم
 و هاگزینه ها،تحلیل زمینه در مردم از بازخوردها گرفتن

 هاتصمیم یا

 درگیرساختن
 یهاخواسته و هادیدگاه گرفتن نظر در ،مردم با مستقیم کار

 بازخوردها گرفتن ،مردم

 دادن منظوربه فرایند، درطول مردم با قیممست کار
 یشکل به هاآن عالیق و هاینگران که مردم به اطمینان

 .شد دخواه گرفته نظر در فرایند یتمام در مداوم

 یهمکار
 گنجاندن و هاحلراه تدوین در مردم یهادیدگاه درنظرگرفتن

 امکان حد بیشترین در ،هاتصمیم در مردم یپیشنهادها
 شامل ،یگیرتصمیم ابعاد یتمام در مردم با ودنب شریک
 منتخب یهاحلراه تعیین و هاگزینه تکوین

 مردم به ینهای یسازتصمیم اختیار دادن اندگرفته مردم که یهایتصمیم اجرای یسازتوانمند

 

 در صحیح یمشارکت یهاشیوه انتخاب و متناسب سازوکار تعیین
 یشناخت داشتن نیازمند یسوی از ،یسازتصمیم و یریزبرنامه
 ارایه به یسو دیگر از و است موجود یهاروش انواع از عمیق

 فرایند این در مردم برای که نقشی و اهداف از دقیق تعریفی
 بیانگر مشارکت متون مرور .دارد نیاز است، شده تعریف
 برخی به (9) جدول در که تاس مشارکت از یگوناگون یهاروش

 این ترینمهم تشریح به ادامه در و است شده اشاره هاآن از
 د.ش خواهد پرداخته هاروش

 

 )نگارنده( عمومی مشاركت هایروش بندیطبقه (:5) جدول
 منبع عنوان

 (Hampton, 1977) تمشارک بسته بر منطبق یبندطبقه

 (Pacione, 1988) همکارانش و جردن یبندطبقه

 (Sanoff, 2000) سانوف یبندطبقه

 (Priscoli, 2003; سطحی دو بندی هطبق

(Creighton, 2005 
 المللی بین انجمن یبندطبقه

 عمومیمشارکت

(IAP2, 2008) 

 

 یهاروش از طبقه شش شامل ش:همکاران و جردن یبندطبقه
 یهاروش .0 (Pacione, 1988): است شرح یناهب ،یمشارکت
 یهاشرو .3 اطالعات یآورجمع یهاروش .0 اطالعات انتشار
 .9 یواکنش یریزبرنامه یهاروش .4 نوآورانه یریزبرنامه
 فرایند از یپشتیبان یهاروش .9 یسازتصمیم یهاروش

 .مشارکت
 دسته پنج در را یمشارکت یهاروش سانوف سانوف: بندیطبقه
 یهاروش .0 (Sanoff, 2000): کندیم یبندطبقه یاصل

 و یخبر یهارسانه ها،نمایشگاه یبرگزار نظیر یسازآگاه
 و نامهپرسش همچون غیرمستقیم یهاروش .0 پیاده یبازدیدها
 و هاکارگاه یبرگزار مانند یگروه تعامل یهاروش .3 ینظرخواه

 تلویزیون نظیر پذیرانعطاف آزاد یهاروش .4 یمردم هایهجلس
 یذهن طوفان یهاروش .9 ینظرسنج برگه یطراح و یمشارکت

 .یرینگ یندآفر و یادداشت یاهبرگه ،یگالر نظیر
 در را اهروش این یپریسکول و کریتون سطحی: دو بندیطبقه
 یرسانیآگاه یهاروش .0 اند:کرده بندیتقسیم سطح دو قالب
 فرستادن بلند، گزارش طرح، یعموم ارایه و هانمایشگاه نظیر

 یهابسته ،یزیستمحیط مهم مدارک یا یفن مهم یهاگزارش

 ،هاتبلیغ روزنامه، یهاضمیمه خبرنامه، ،یخبر نفرانسک ،یارسانه
 یهاروش .0 هااین مانند و یفن و یشهروند یهاگروه به یمعرف

 ،یکامپیوتر اعالن یتابلوها مشاور، یهاگروه همچون یمشارکت
 ها،یگردهمای مصاحبه، مستقیم، خطوط متمرکز، یهاگروه

 تلویزیون /یبلکا تلویزیون ها،کارگاه ،یعموم یهااستماع
 هااین جز و کارگروه ،ینظرسنج ،یپرسهمه ،یمشارکت

(Priscoli, 2003; Creighton, 2005). 
 و بهترین از یکی :عمومی مشارکت المللیبین انجمن بندیطبقه
 شرح به و است یمشارکت یهاروش یهایبندطبقه ترینکامل

 انتشار یبرا یهایروش .0 .(0398 پور، برک و )شرفی است زیر
 ،یرساناطالع /یتوجیه هایهجلس ،اطالعات بانک مثل :اطالعات

 ا/هپانل ،یاصل یاطالعات یهاتماس ،صورتحساب پیوست
 ،یاطالعات یهاکیوسک،بلند یهاگزارش ،یتخصص یمیزگردها

 کنفرانس ،یالکترونیک پست ،پاسخگو هایهادار ،مستقیم خطوط
 ،یچاپ هایتبلیغ ،یاهرسان یهابسته ،روزنامه ضمایم ،یخبر
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 ،یاینترنت سایت ،یفن یهاگزارش ،یفن یاطالعات یهاتماس
 یهابرگه مثل :بازخوردها دریافت برای یهایروش .0 .تلویزیون
 افراد از استفاده ،محور کامپیوتر یهایظرسنجن ،ینظرخواه
 ،مصاحبه ،یفرد ینظرخواه ،یدلف روش ،یمحل جامعه گرتسهیل

 ینظرسنج ،نامهپرسش و یالکترونیکپست طریق از ینظرسنج
 جهت هم کنار در مردم کردن جمع برای یهایروش .3 .یتلفن

 یدادرس ،باز خانه ،دوستانه یهاگپ مثل متقابل: روابط و تعامل
 وب هایهجلس ،یعموم هایهجلس ،نمایشگاه ،همایش ،یعموم
 ،یتخصص یهاکمیته و کار یهاگروه ،یشهر هایهجلس ،محور

 یهاگروه ،یکار یسفرها و تورها ،باز یفضا هایهجلس ،رگاهکا
 دفراین ،یجهان یهاکافه ،یگردش یوگوهاتگف ،جریان در مشاور
 یوگوها گفت ،آینده تحقیق یهاکنفرانس ،رؤیت قابل و شفاف

 منصفه هیئت ،یتشویق تحقیق روند ،مطالعه چرخه ،متمرکز
  ی.مشورت یهاوگوگفت،محور کامپیوتر هایهجلس ،یشهروند

 

 پیشینه
 به توانمی جهان و ایران در شده انجام مرتبط مطالعات جمله از

 با ایمطالعه در (،0399) کیانی و دبیری نمود: اشاره زیر موارد
 ارزیابی جمله از پیشگیرانه مقررات و قوانین بررسی» عنوان
 در «صنعتی کشور چند و ایران کشور در زیستیمحیط اثرات

 آلمان، جمله از کشورها دیگر با ارزیابی قوانین طبیقیت مقایسات
 و مردم نقش بر کشور این ارزیابی قوانین در که داشتند بیان

 شده تاکید زیستیمحیط اثرات ارزیابی فرآیند در عمومی مشارکت
 نظر و دخالت بدون ارزیابی انجام که هشد ذکر قانون در و است
 هاآن همچنین است. توامح و مفهوم فاقد محلی، جوامع و مردم

 تمامی در عمومی مشارکت که داشتند اذعان نتایج بخش در
 ارکان از یکی عنوانبه گیریتصمیم فرآیند و طرح اجرای مراحل

 و )دبیری است زیستیمحیط اثرات ارزیابی جهت قانونی نظام
 عنوان با ایمقاله در (،0397) لیاقتی و ویسی (.0399 کیانی،

 «زیستیمحیط اثرات ارزیابی در مردمی تمشارک جایگاه»
 ایجاد در اصلی سازوکارهای از یکی عنوان به را مردمی مشارکت

 جمله از و زیستمحیط مقابل در مردم مسولیت و مالکیت حس
 مراحل طی زیستیمحیط اثرات ارزیابی فرآیند در بنیادی اصول
 کنار در گریتسهیل هایمهارت نیازمند را آن و برشمردند پروژه
 که گونههمان» داشتند: بیان هاآن همچنین دانستند. فنی دانش
 است، پویایی و مستمر فرآیند زیستی،محیط اثرات ارزیابی فرآیند
 همه در بنیادی اصلی عنوانبه باید نیز عمومی مشارکت تداوم

 و رحمتی (.0397 لیاقتی، و )ویسی «گیرد قرار مدنظر مراحل
 ارزیابی فرآیند شناسیآسیب به ایلهمقا در (،0383) خدابنده
 طرح اجرای هاآن اعتقاد به پرداختند. ایران در زیستیمحیط

 سازمان توسط کشور در زیستیمحیط ارزیابی نظام توانمندسازی
 و دانشگاهی متخصصین اجرایی، هایدستگاه کلیه همکاری با و

 به پیشنهادی راهکارهای از یکی تواندمی جامع طوربه فناهل
 )رحمتی باشد کشور زیستیمحیط اثرات ارزیابی نظام ارتقا منظور

 سیستم ارزیابی در (،0100) ساسراتا و جیتندرا (.0383 خدابنده، و
 که داشتند اشاره معضل این به هند زیستمحیط اثرات ارزیابی
 توجیه ابزار یک عنوان به تنها زیستمحیط اثرات ارزیابی امروزه
 عمومی مشارکت آن دالیل از یکی و رودمی رکابه پروژه کننده

 آمده پژوهش این نتایج بخش در است. هاگزارش تهیه در ناکافی
 نقش کننده ایفا هارسانه و غیردولتی هایسازمان که است

 باشند.می آگاهی سطح ارتقاء و عمومی مشارکت جلب در رهبری
(Jitendra and Susruta, 2012). (،0104) هوبرگ و جفری 

 اثرات ارزیابی در مشارکت مرزهای تعیین» عنوان با ایمقاله در
 قانون تصویب به نسبت انتقادی رویکردی با «زیستیمحیط
 کنندهمشارکت افراد کردن محدود بر مبنی کانادا کشور در جدید

 مستقیمتاثیر  تحت که افرادی به مندعالقه فرد هر از ارزیابی در
 تاثیر تصمیم این که داشتند بیان نتایج بخش در دارند، قرار پروژه
 ارزیابی روند مشروعیت و کیفیت بر توجهی قابل منفی

 طرفانهبی حالت از را نتایج و گذاشت خواهد کانادا زیستیمحیط
 ( ,Geoffrey and Hoberg داد خواهد سوق متعصبانه سمت به

 بررسی موضوع با پژوهشی در (،0107) همکاران و دنیل .2014)
 بیان چین، زیستیمحیط اثرات ارزیابی در عمومی رکتمشا

 هایتئوری میان تطابق عدم که باشند آگاه باید مقامات داشتند
 به نسبت اعتمادیبی به منجر تواندمی آن به عمل و مشارکت
 ،مساله این از جلوگیری منظور به نتیجه در شود مردم مشارکت

 نقش سازیفافش به نسبت الزم قانونی و سیاسی توجه باید
 شاخص منظور همین به و شود مبذول گیریتصمیم در مردم

 توسعه جهت در مفید ابزار یک تواندمی عمومی مشارکت
 باشد زیستیمحیط اثرات ارزیابی در مشارکت فرآیندهای

(Daniele et al., 2017.) 
 اهداف تحقق جهت در تا شودمی ایجاد ضرورت این بنابراین،
 در عمومی مشارکت سطوح و میزان تعیین یعنی پژوهش
 هایروش شناسایی و زیستیمحیط اثرات ارزیابی هایگزارش

 شناسایی راستای در هاگزارش در رفته کار به عمومی مشارکت
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 در گامی و پرداخته جهان با مقایسه در کشور موجود وضعیت
 کشور در زیستیمحیط اثرات ارزیابی کیفیت بهبود جهت

 شود. برداشته ایران عزیزمان
 

 هاروش و مواد
 عمومی مشارکت هایروش و سطوح میزان، بررسی جهت

  از زیستی،محیط اثرات ارزیابی هایپروژه در شده کاربردهبه
 کل اداره زیستیمحیط اثرات ارزیابی هایپروژه جامعه میان

 شد. انتخاب بررسی جهت تصادفی اینمونه تهران، زیستمحیط
 بر بود، پروژه 031 با برابر بررسی مورد جامعه حجم که جاآن از

 مطالعه مورد نمونه وانعن به پروژه 89 کوکران فرمول اساس
 اساس بر شده تهیه هایلیستچک از استفاده با و انتخاب

 و تجزیه به ،عمومی مشارکت المللیبین انجمن بندیطبقه
 شد. پرداخته هاآن تحلیل

 بخش، این در آمده دست به یجنتا مقایسه برای همچنین
 کشورهای زیستیمحیط اثرات ارزیابی هایگزارش از اینمونه
 متحده ایاالت و استرالیا یافته، توسعه کشور )دو مطالعه مورد

 نیز جنوبی(آفریقای و پاکستان توسعه، حال در کشور دو و آمریکا
 9 شامل که گرفت قرار بررسی مورد موجود منابع به توجه با
 01 مجموع در و کشور هر از زیستیمحیط اثرات ارزیابی زارشگ

 .بود گزارش
 از هاآن همحاسب و هاداده و اطالعات تنظیم جهت نهایت در

 ریتکامپیو افزار نرم در موجود آماری هایتکنیک و ابزارها
)20(SPSS نتایج اتکای به نهایی تحلیل و تجزیه و شد استفاده 

 .شد استخراج ماریآ هایروش اساس بر حاصله
 

 ها يافته
 میزان، بررسی جهت در هالیستچک تحلیل از حاصل نتایج
 زیستیمحیط اثرات ارزیابی در عمومی مشارکت سطوح و هاروش

 هایگزارش میان از شده گیرینمونه گزارش 89 مطالعه طریق از
 0) نمودارهای در تهران استان زیستمحیط کل اداره در موجود

 است. مشاهده لقاب (3 تا
 اثرات ارزیابی هایگزارش پراکنش و تعداد (0) نمودار
 نشان 0389 لغایت 0379 سال از را بررسی مورد زیستیمحیط

 0384 سال به مربوط گزارش 01 تعداد با آن حداکثر که دهدمی
 باشد.می

 دهدمی نشان نیز مشاوره هایشرکت با مرتبط اطالعات تحلیل
 شرکت گزارش، 9 با زیستمحیط نپویندگا مشاوره شرکت
 مشاوره شرکت و گزارش 7 با کنسولت پارس مشاوره
 میان در را هاگزارش تعداد بیشترین گزارش، 9 با سپهرزیست
 باشند.می دارا هاشرکت دیگر

 

 
 زيستیمحیط اثرات ارزيابی هایگزارش تعداد (:1) نمودار

 1335 تا 1331 هایسال بین شده بررسی

 

 سال از را بررسی مورد هایگزارش پراکنش و تعداد (0) نمودار
 دهد.می نشان توسعه نوع تفکیک به 0389 لغایت 0379
 و تولیدی صنایع به مربوط مورد 34 با گزارش تعداد ترینبیش

 و سد آن از پس و باشدمی صنعتی هایشهرک ازجمله تبدیلی
 و دوم رده در گزارش 00 تعداد با زهکشی و آبیاری شبکه

 در گزارش 09 با هریک گاز و نفت انتقال خطوط و گردشگری
 گزارش تعداد ترینکم آخر در و دارند قرار چهارم و سوم هایرده

 تعلق آهن راه و راه انبارها، جمله از خدماتی صنایع به مورد 01 با
 دارد.

 

 
 زيستیمحیط اثرات ارزيابی هایگزارش تعداد (:2) نمودار

 صنعتی واحد نوع کتفکی به شده بررسی
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 باشد،می مشخص (3) نمودار در که طورهمان نهایت در
 میان از مطالعه مورد نمونه میان در شده انجام هایبررسی
 زیستمحیط کل اداره زیستیمحیط اثرات ارزیابی هایگزارش
 49 که است آن بیانگر ،0389 تا 0379 هایسال بین تهران،
 این در اصال و اندبوده عمومی مشارکت بخش فاقد گزارش
 93 میان از است. نشده اشاره عمومی مشارکت به هاگزارش
 درحد و ضعیف بسیار صورتبه گزارش 31 مانده،باقی گزارش

 مشارکت موضوع به اصول یا و هاروش اهداف، مزایا، بیان
 برنامه به اشاره با تنها گزارش 09 همچنین اند؛پرداخته عمومی

 مدیریت برنامه سرفصل مجموعه زیر در مردمیمشارکت
 و آینده در عمومی مشارکت برای کارهاییراه زیستی،محیط

 آن پروژه 7 تنها و اندداده ارایه پروژه پایش مرحله در خصوصبه
 مانند مواردی به کلیات بیان بر عالوه ضعیف صورت به هم

 آگهی درج یا و پروژه( 9) نامهپرسش محدودی تعداد تکمیل
 که مطالبی اما اند.داشته اشاره پروژه( 0) روزنامه در واهینظرخ
 و اطالعات اشتراک و دسترسی نحوه و مکان زمان، کنندهبیان

 است ضروری مبحث این به پرداختن در که دیگر لیمسا بسیاری
 نشد. یافت هاگزارش در

 مشارکت با مرتبط متون از درصد 31 باالی که است ذکر به الزم
 در و درصدی 011 تطابق بررسی مورد هایزارشگ در عمومی

 علت که اند؛داشته زیادی بسیار تشابه نیز دیگر درصد 91 حدود
 میان در کلیشه از استفاده یا و برداریکپی تواندمی آن

 باشد. مشاوره هایشرکت
 

 
 زيستیمحیطاثراتارزيابی هایتعدادگزارش (:3) نمودار

 عمومی مشاركت از مندیهبهر نوع تفکیکبه شده بررسی

 

 میزان بررسی ایران، در آمده دستبه نتایج مقایسه جهت در
 زیستیمحیط اثرات ارزیابی در عمومی مشارکت سطوح و هاروش

 متحده ایاالت و استرالیا یافته، توسعه کشور دو) دیگر کشورهای
 از (جنوبیآفریقای و پاکستان توسعه، حال در کشور دو و آمریکا

 گزارش( 01 مجموع در) کشور هر از گزارش 9 بررسی قطری
 تا 4) نمودارهای در هابررسی از حاصل نتایج و پذیرفت صورت

 است. مشاهده قابل (7
 اثرات ارزیابی هایگزارش پراکنش و تعداد (4) نمودار
 نشان 0109 لغایت 0887 سال از را بررسی مورد زیستیمحیط

 0100 سال به مربوط گزارش 3 تعداد با آن حداکثر که دهدمی
 باشد.می
 

 
 زيستیمحیط اثرات ارزيابی هایگزارش تعداد (:4) نمودار

 2112 تا 1333 هایسال بین شده بررسی

 

 
 زيستیمحیط اثرات ارزيابی هایگزارش تعداد (:5) نمودار

 صنعتی واحد نوع تفکیک به شده بررسی
 

 به را بررسی مورد هایگزارش پراکنش و تعداد (9) نمودار
 9 با گزارش تعداد ترینبیش دهد.می نشان توسعه نوع تفکیک

 و هانیروگاه ازجمله تبدیلی و تولیدی صنایع به مربوط مورد
 آهنراه و راه جمله از خدماتی صنایع آن از پس و باشدمی معادن

 با زهکشی و آبیاری شبکه و سد و دوم رده در گزارش 9 تعداد با
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 و گاز و نفت انتقال خطوط دارد. قرار سوم رده در گزارش 4 تعداد
 هایرده در گزارش 0 و 0 با ترتیب به هریک نیز گردشگری

 دارند. قرار پنجم و چهارم
 هایبررسی نتایج باشدمی مشخص (9) نمودار در که طورهمان
 هایگزارش میان از مطالعه مورد نمونه میان در شده انجام

 متحده ایاالت استرالیا، کشورهای یزیستمحیط اثرات ارزیابی
 ،0109 تا 0887 هایسال بین پاکستان، و جنوبیآفریقای آمریکا،
 مشارکت برنامه ارایه به گزارش یک در تنها که است آن بیانگر

 برنامه اجرای به دیگر گزارش 08 در و است شده اکتفا عمومی
 و است شده پرداخته عمومی جلسات برگزاری و عمومی مشارکت
 جلسات برگزاری تاریخ و نحوه مکان، زمان، از کامل اطالعات
 ... و نویسپیش هایگزارش انتشار یا و هارسانه در تبلیغ عمومی،

 نیز حد این به موارد برخی در حتی است. شده ارایه هاگزارش در
 گزارش به عمومی، جلسات در حاضر افراد لیست و نشده اکتفا

 هایگزارش مهم بخش چهار مثال وانعن به است. شده پیوست
 شامل آمریکا متحده ایاالت در زیستیمحیط اثرات ارزیابی نهایی
 افراد لیست .0 نظرها بر مبتنی اصالحات .0 است: بوده زیر موارد

 نظرهای کپی .3 اندداده ارایه را خود نظر که هاییسازمان و
 نظرها. به شده داده هایپاسخ .4 شده دریافت

 

 
 زيستیمحیطاثراتارزيابی هایتعدادگزارش (:2)دارنمو

 عمومی مشاركت از مندیبهره نوع تفکیکبه شده بررسی

 
 هایگزارش در عمومی مشارکت هایروش انواع (7) نمودار
 فراوانی براساس را بررسی مورد زیستیمحیط اثرات ارزیابی
 یبرگزار نمودار این اساس بر دهد.می نشان یک هر کاربرد

 آن از پس و باشدمی فراوانی ترینبیش دارای عمومی جلسات
 از نویسپیش گزارش از الکترونیکی و چاپی هاینسخه انتشار
 اطالعات انتشار جهت عمومی مشارکت پرکاربرد هایروش جمله

 نشان هاگزارش تعداد بر هافراوانی مجموع نسبت باشند.می
 جهت روش دو از اقلحد گزارش هر میانگین طور به که دهدمی

 است. برده بهره عمومی مشارکت جلب
 

 
 موجود عمومی مشاركت هایروش فراوانی (:3) نمودار

 شده بررسی زيستیمحیطاثراتارزيابی هایدرگزارش

 

 گیرینتیجه و بحث
 تحلیل و هاگزارش بررسی از حاصل هاییافته در طورکههمان
 دیگر هایزارشگ بررسی از حاصل نتایج و هالیستچک

 هایگزارش از مطالعه مورد نمونه میان در شد، بیان کشورها،
 8/49 تهران، زیستمحیط کل اداره زیستیمحیط اثرات ارزیابی
 از درصد 9/31 اند،بوده عمومی مشارکت فاقد هاگزارش از درصد

 اند.نموده اکتفا عمومی مشارکت مزایای بیان به تنها هاگزارش
 عمومی مشارکت برنامه ارایه به تنها هاگزارش زا درصد 4/09

 7) هاگزارش از درصد 0/7 تنها نهایت در و اندپرداخته آینده برای
 از که اندبوده عمومی مشارکت دارای اجرایی صورت به گزارش(

 اندکرده استفاده نامهپرسش تکمیل روش از گزارش 9 هاآن میان
 استفاده روزنامه در هاطالعی چاپ روش از هم گزارش یک و

 از مطالعه مورد نمونه بررسی که است حالیر د این است. کرده
 آفریقای استرالیا، آمریکا، متحده ایاالت کشور چهار هایگزارش
 08) هاگزارش از درصد 89 در دهدمی نشان پاکستان و جنوبی

 به توجه با و است شده اجرا عمومی مشارکت برنامه گزارش(
 مشارکت جلب هایروش پرکاربردترین جمله از (7) نمودار

 و چاپی نسخه انتشار و عمومی جلسات برگزاری عمومی
 دیگر از باشد.می نهایی و نویسپیش هایگزارش از الکترونیک

 چاپ هاگزارش این در شده استفاده عمومی مشارکت هایروش
 و خبرنامه توزیع نامه،دعوت ارسال رسانه، در تبلیغ اطالعیه،
 باشد.می نمایشگاه برگزاری
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 اثرات ارزیابی در عمومی مشارکت که شودمی گیرینتیجه
 از بررسی مورد یکشورها به نسبت کشور داخل در زیستیمحیط
 مقایسات نتایج مساله این یدوم است. برخوردار کمی بسیار میزان

 در عمومی مشارکت برنامه اجرای دهدمی نشان که باشدمی
 هایروش است. ایران برابر 3/03 بررسی دمور کشورهای
 کشور داخل در زیستیمحیط اثرات ارزیابی در عمومی مشارکت

 برخوردار کمی بسیار تنوع از بررسی، مورد یکشورها به نسبت
  و است شده انجام هاگزارش در نظرسنجی نوعی صرفا و است

  عمومی مشارکت سطوح ترینپایین از حتی هاگزارش در
 که حالی در شود.نمی استفاده مشورت و رسانیاطالع یعنی

 کشور، از خارج هایگزارش نمونه در روش پرکاربردترین
 انتشار بر عالوه تواندمی که است بوده عمومی جلسات برگزاری
 مشارکت از باالتری سطوح بازخوردها، دریافت و اطالعات

 را ممرد توانمندسازی و همکاری ساختن، درگیر همچون عمومی
 شود. شامل

 

 قدردانی و تشکر
 را خود قدردانی و تشکر مراتب دانندمی الزم خود بر نویسندگان

 محافظت کل اداره خدوم کارکنان و محترم مدیریت همکاری از
 نمایند. اعالم تهران زیستمحیط
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Abstract 

Public participation is recognized as one of the fundamental principles of environmental impact assessment 

(EIA) and as an integral part of EIA reports without which such reports lose further consideration merit. The 

aim of the present study was to investigate the methods and levels of public participation in EIA reports in 

Iran and to compare it with a sample from four countries including South Africa and Pakistan (developing 

countries), and Australia and the United States (developed countries), five reports from each country. For 

this purpose, from 130 environmental impact assessment reports in Department of Environment of Tehran 

Province, 98 reports were randomly selected using Cochran's formula and analyzed through checklists.  

Findings show that lack of attention to the public participation in EIA procedure in Iran has led to a 

significant weakness in the quantity, methods and levels of public participation in EIA reports. In this respect 

only 7.1 percent of the reports in Iran showed limited public participation, while in the four other countries, 

sufficient attention to the importance of public participation were detected leading to public participation in 

95% of the reports. One of the most commonly used methods of attracting public participation in these 

reports has been holding of public meetings that can, in addition to disseminating information and receiving 

feedback, raise levels of public participation and empower the participators. 
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