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های تغییر اقلیم در ارزیابی محیطی جلوگیری از عدم قطعیت

 استراتژیک

 

 چکیده

ونه با عدم ( چگSEAاین مقاله به این موضوع می پردازد که اقدام ارزیابی استراتژیک زیست محیطی )

واجهه و ی نحوه می براقطعیت تغییر اقلیم در سیستم برنامه ریزی دانمارک رفتار می کند. در ابتدا مدلی فرض

عطاف ان»، «کاهش»عدم مواجهه با عدم قطعیت در تصمیم گیری طراحی می شود. این مدل استراتژی های 

دانمارکی با  SEA 151را در نظر می گیرد. سپس « به تعویق انداختن»و « نادیده گرفتن»، «انکار»، «پذیری

بط با این جربی مرتتهای  تمرکز بر میزان پذیرش و ارائه عدم قطعیت تغییر اقلیم تحلیل می شود و درباره یافته

ارش گز 151م ر تمامدل بحث می شود. این یافته ها نشان می دهد که علیرغم انگیزه های انجام این کار، د

اده همیت جلوه داگزارش،از عدم قطعیت تغییر اقلیم اجتناب شده است یا نقش آن کم  5 مورد بررسی به جز

ناب از : اجتشده است. در نهایت، دو مکانیزم توضیحی احتمالی برای توضیح این موضوع ارائه می شود

 تعارض و نیاز به محاسبه عدم قطعیت. 

 اتژیک، ارزیابی زیست محیطی استر: تغییرات آب و هوا، عدم قطعیت، تصمیم سازیکلید واژه ها
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 . مقدمه1

وضوعی مهم م( به مدت بیش از دو دهه به عنوان SEAعدم قطعیت در ارزیابی استراتژیک زیست محیطی )

اطمینان از »دند که ( اعالم کر1992، لی و والش )SEAدر منابع مطرح شده است. برای مثال در مراحل اولیه 

ش شکالت پیمترین  احتماالً یکی از مهم« مواجهه رضایتبخش با عدم قطعیت در تمام مراحل فرایند ارزیابی

 ه عدم قطعیت دراست. از آن به بعد مجموعه منابع مربوط به حوز SEAرو در هنگام طراحی و پیاده سازی 

رده ه تالش کربی کابل توجهی افزایش یافته است، به همراه پژوهش های نظری و تجارزیابی تأثیر به طور ق

 اند طبقه بندی ریسک ها و عدم قطعیت را طراحی کنند. 

ر لیدی دیگکولفه مرویکرد مبتنی بر طبقه بندی برای درک عدم قطعیت مفید است امابه تنهایی کافی نیست. 

امع  درک جوالباًغاست زیرا  و ادراک افراد از آنعدم قطعیت ماعال مواجهه با عدم قطعیت، آگاهی از نحوه

می آید  بع برعلمی، سیاست گذاری و غیر علمی از ریسک و عدم قطعیت بسیار متفاوت است. آنچه از منا

از صلی و نیاهای  توافق بر سر این موضوع است که به دلیل موازنه بین نیاز علمی به محاسبه دقیق مجهول

 لمی اصلیعبانی به تحلیل ساده عدم قطعیت )که برای سیاست گذاری نیازی به آشنایی با م سیاست گذاران

 عدم قطعیت دشوار است. اعالم نداشته باشند(

ذیر جتناب ناپابا شرایط آتی ارتباط دارد، مواجهه با عدم قطعیت یکی از بخش های  SEAاز آنجایی که 

ه کان گونه شد. همآن ممکن است در موارد مختلف متفاوت بافرایندهای ارزیابی است هرچند میزان و منابع 

ا عدم آینده ب بوط بهاز آنجایی که آینده ذاتاً نامشخص است تمام اقدامات مر»ژو و همکاران بیان می کنند 

رچند پیش بینی ها ه«. صادق استSEAقطعیت باال مواجه هستند و باید آن را از بین برد. همین شرایط برای 

یم یا اصالً ست بیاوربه د قطعیت هستند اما ما به ندرت توانسته ایم اطالعات مورد نیاز یا مطلوب را دارای عدم

طعیت درونی و دارای عدم ق SEA( معتقدند که 2011موفق به انجام این کار نشده ایم. ژو و همکاران )

عدم  رزیابی واحال  طبیعی دربیرونی است. عدم قطعیت درونی یعنی تغییرات ناشی از برنامه و تغییرات محیط 

. تمام ی استقطعیت بیرونی یعنی عدم قطعیت در توسعه اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و سیاست گذار

ران، و و همکاند )ژاین عوامل برای ایجاد چند نتیجه احتمالی در سیستم پیچیده تحت ارزیابی ترکیب می شو

2011.) 
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خصوصاً »م است، اعال وبه جز بررسی مسئله عدم قطعیت در پیش بینی تأثیر، مواجهه با عدم قطعیت باید ارائه 

 نظیر -« گیرد در اسنادی که غالباً در دسترس تصمیم گیران، کنشگران دولتی و سایر کنشگران قرار می

 . SEAگزارش زیست محیطی مورد نیاز هیئت 

ازگار ست علمی که هم با اقداما»آن است که عدم قطعیت طوری اعالم شود مواجهه با عدم قطعیت مستلزم 

 «باشد و هم افراد عادی بتوانند آن را درک کنند

یست محیطی زمحتوای گزارش های مقررات بیان می شود که  SEAدر دستورالعمل اتحادیه اروپا درباره 

جمله  زیابی ازجام ارضیحاتی درباره نحوه انخالصه ای از دالیل انتخاب گزینه های پیش رو و تو»باید شامل 

د. باش« یازورد نمشکالت به وجود آمده )نظیر نقایص فنی یا عدم وجود دانش تخصصی( در تفسیر اطالعات م

مله عدم ج، از یکی از مشکالت به وجود آمده در ارزیابی می تواند عدم قطعیت به شکل های مختلف باشد

اروپا در مورد  اتحادیه ر شدهارتباط با طرح یا برنامه. در دستورالعمل تازه منتش قطعیت پیامدهای تغییر اقلیم در

غام د در هنگام اد، عدم قطعیت به عنوان یکی از مشکالتی ذکر شده است که بایSEAادغام تغییر اقلیم در 

أثیرات تا باید ه تنهنآن ها را رفع کرد. شایان ذکر است که بررسی مسائل تغییر اقلیم  SEAتغییر اقلیم در 

ی از آثار خود قلیم ناشاغییر تطرح یا برنامه مربوط به تغییر اقلیم )نظیر محاسبه انتشار گازهای گلخانه ای( بلکه 

برای  SEA(. 2009این طرح و برنامه ها )مثل افزایش حوادث سیالب( را پوشش بدهد )الرسن و کورنوف، 

سی بهتر مکان بررنیز ا واست زیرا دامنه استراتژیک گسترده تر در نظر گرفتن اهداف تغییر اقلیم بسیار مناسب 

 آثار تجمعی مربوط به طرح ها و برنامه ها را در یک بخش یا منطقه خاص فراهم می کند.

ن مقررات در تبدیل شده است. ای SEAمقررات این دستورالعمل مستقیماً به قوانین دانمارک در مورد 

ت )برای کن اسمیل می شود که بیان می کنند آثار احتمالی یک طرح ممدانمارک با دستورالعمل هایی تک

. شخص باشد( ناممثال به دلیل وسعت جغرافیایی طراح ها و دامنه فعالیت هایی که می تواند در بربگیرد

ز مطالب ااشد. بهمچنین بیان می شود که هر فرضیه ای که در ارزیابی در نظر گرفته می شود باید مشخص 

غییر تطعیت قاست که در دستورالعمل دانمارک به جای عدم قطعیت تأثیر بر طرح )نظیر عدم  فوق مشخص

 اقلیم( بر عدم قطعیت تأثیر ناشی از طرح تأکید می شود.

آب و هوا در آینده با دو »تغییر اقلیم و پیش بینی آب و هوا در آینده ذاتاً نامشخص است. طبق نظر جنکینز، 

یزان انتشار گازهای گلخانه ای و سایر آالینده های توسط انسان و واکنش سیستم عامل تعیین خواهد شد: م
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و هر دوی این عوامل و نیز ارزیابی تأثیر تغییر اقلیم تحت تأثیر عدم « های آب و هوایی به انتشار این آالینده ها

قلیم اروپا به این موضوع قطعیت هستند. برای مثال، در گزارشسازمان محیط زیست اروپا با عنوان  آثار تغییر ا

اشاره می شود که نحوه عملکرد سیستم آب و هوایی و نحوه تأثیرگذاری نیروهای موثر جامعه بر سیستم آب 

و هوایی نامشخص است. به طور خاص، وضعیت انتشار آالینده ها در آینده تحت تأثیر عواملی نظیر جمعیت، 

 قطعیت را به سه دسته تقسیم می کند: عدم IPCCرشد اقتصادی و توسعه تکنولوژیکی است. 

 های  ظم سیستمبی ن پیش بینی ناپذیری؛ در ارتباط با رفتار انسانی غیر قابل پیش بینی و مولفه های

 پیچیده

 ستمای سیعدم قطعیت ساختاری؛ در ارتباط با مدلسازی نامناسب، چارچوب های مفهومی و مرزه 

 ا و پارامترها و دقت ناکافیعدم قطعیت ارزش؛ در ارتباط با کمبود داده ه 

وجود جتماعی ماعی و فرضیه عدم قطعیت موجود در ارزیابی تأثیر برای تغییر اقلیم و فرایندهای پیچیده طبی

م الزامی است. با وجود هبه لحاظ قانونی  SEAبسیار مهم و حیاتی است. در محیط اروپا، ادغام تغییر اقلیم در 

 ییر اقلیم را درنشان می دهد که به طور کلی کشورهای عضو تغ SEAمل ساله دستورالع 5این، بررسی پایش 

SEA  هنوز برای بررسی تنوع زیستی و تغییر اقلیم در »ادغام نکرده اند وSEA رفت های بیشتری باید پیش

یدی درباره (. برای بررسی عدم وجود این یکپارچگی، دستورالعمل جد42، ص COWI ،2009« )انجام شود

 نمارک تغییر اقلیم بیشمنتشر شد. الرسن متوجه شد که در محیط دا 2013م و ارزیابی تأثیر در سال تغییر اقلی

ه رار گرفتقرد توجه در نظر گرفته می شود اما به طور خاص انطباق با تغییر اقلیم کمتر مو SEAاز پیش در 

ه شکل بهتری اقلیم ب غییرنطباق با تاست. اما در محیط بین المللی، مطالعات دیگر به این نتیجه رسیده اند که ا

 ادغام شده است.  SEAدر 

باید به  SEAبر اساس مالحظات فوق، برداشت این مقاله این است که عدم قطعیت موضوع مهمی است که 

آن بپردازد و در حال حاضر، نویسندگان نمونه هایی را مشاهده می کنند که در آن ها عدم قطعیت به عنوان 

مانعی برای مواجهه با تغییر اقلیم عمل می کند. به ویژه در دانمارک بر اساس بحث عدم قطعیت، تغییر اقلیم به 

ضه رودخانه ها در سطح کشور کنار گذاشته شده عنوان یکی از مشکالت فرایند تهیه طرح های مدیریت حو

است. عالوه بر این، شهرداری های دانمارک که در حال تهیه طرح های اقدام مدیریت حوضه رودخانه 

هستند پیچیدگی، عدم قطعیت و افق های زمانی طوالنی را به عنوان موانع اصلی مواجهه با تغییر اقلیم بیان می 



  

Modir123.com 

 

5 

 

 SEAقاد ما بررسی مسئله عدم قطعیت تغییر اقلیم در ارتباط با برنامه ریزی از طریق کنند. بر این اساس، به اعت

 به عنوان یکی از ابزارهای برنامه ریزی و پشتیبانی از تصمیم، ارزشمند است. 

ر د SEAام ر اقدهدف اصلی این مقاله بررسی این موضوع است که آیا عدم قطعیت تغییر اقلیم به صراحت د

ک مدل ی 2خش بته و ارائه شده است و این کار چگونه انجام شده است. بدین منظور، در دانمارک پذیرف

 151ررسی مستندات باستفاده می شود که در آن  4و  3نظری برای تحلیل ارائه می شود. از این مدل در بخش 

عارض و ت ب ازارائه می شود. بخش نهایی دو دلیل نظری برای اجتناب از عدم قطعیت، اجتنا SEAگزارش 

 نیاز به محاسبه عدم قطعیت ارائه می کند. 

 

 بر روی لینک زیر کلیک کنید WOrdجهت دریافت ترجمه کامل مقاله در فرمت 
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