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پیشگفتار

رشد پرشتاب صنعت و درهمتنیـدگی آن بـا

و در دهــهی اول هــزارهی جدیــد نیــز شــاهد رشــد

تار و پود زندگی فیزیکی ،اجتماعی و زیست محیطی

پرشتاب  HIAدر بسیاری از نقاط دنیا ،به ویژه اروپا،

انسان ،موجب آن شده است که بـه پتانسـیل اثـرات

استرالیا ،نیوزیلند ،کانادا و آمریکا بودهایـم و ارزیـابی

ناخواســتهی صــنایع گونــاگون در زوایــای زیســت

اثر بر سالمت در رأس برنامههای راهبردی کنگـرهی

محیطی و اجتماعی نگریسته شود و از این رو ،امروزه

آمریکا ،از سال  4332میالدی قرار گرفته اسـت و از

ارزیابی اثر بر جامعه ()Social Impact Assessment

همه پراهمیتتر آن است که سازمان جهانی بهداشت

و ارزیـــــابی اثـــــر بـــــر محـــــیط زیســـــت

( )WHOنیــز در توســعهی اندیشــهی  ، HIAنقــش

( )Environmental Impact Assessmentبه صـورت

حمایتی ویژهای را بر عهده گرفته است.

پیوستهایی به پروژهها ،طـر هـا ،سیاسـتهـا و یـا
برنامههای در دست اجرا الحاق میشوند.

هر چند که روشهـا و شـیوههـای متنـوعی
برای  HIAدر فضاها و شرایط گوناگون به کـار بـرده

از دهــهی  1773مــیالدی ارزیــابی اثــر بــر

م ـیشــود ول ـی در یــک فراگــرد ،همــهی روشهــا و

سالمت ( )HIAبه پروژههای صنعتی پیوست گردیده

شیوههای  HIAدارای عناصر مشـترکی هسـتند کـه
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شامل موارد زیر میباشند:
• تمرکز بر روی تصمیم گیری در زمینهی سیاست

 EIAامکان پذیر است .امّا با این وجود باید تمایز این

جامعه و پیامدهای سالمت که در سطح جمعیت

دو را از دیــدگاه ماهیــت ،فرآینــد و روش شناســی

پدید میآیند.

مدّ نظر قرار دهیم.

• به کارگیری فرآیند چند رشتهای

در فصــل نخســت ،ب ـه پایــههــای تئوریــک

• در نظر گرفتن محدودهای از شواهد کمّی و کیفی

رهیافت  HIAاشاره خواهد شد و در فصـل دوم نیـز

• چهــارچوب ســاختارمند جهــت تحلیــل و بنیــان

به روش شناسی پراگماتیک فرآیند  HIAمیپردازیم.

بر اساس یک مدل گسترده از سالمت

۲

سالمت جامعه است ،تا حدی ادغام  HIAبه انـدرون

هر چند که سو و نگاه شیوه مند فرآیند  HIAدر این

با این عناصر ،به نظر مـی رسـد کـه شـرایط

فصل به صنعت نفت و گاز بـوده اسـت ولـی ماهیـت

گوناگون ،انواع گوناگونی از  HIAرا با اسـتانداردهای

چهارچوب آن بـه گونـهای طراحـی شـده اسـت کـه

ویژه ی خود طلب مـیکننـد امّـا بـا ایـن وجـود در

م ـیتوانــد بــرای کــاربران صــنایع دیگــر و طراحــان

بسیاری از کشورها یک نوع یکسان سازی و کریستاله

سیستمهای مدیریتی نیز به کار آیـد .در ایـن فصـل

شدن در فعالیتهای  HIAرا شاهد هستیم .بـه ایـن

شــیوهی آکادمیــک انجــام فرآینــد  HIAدر قالــب

صورت که آرام آرام  HIAخود به صـورت یـک ابـزار

گامهای جداگانهای ارائه شده است.

یکسان (همانند آن چه در مورد ارزیابی اثر بر محیط

در فصل پیوست نیز با بررسی متون پزشکی

زیســت ) (EIAشــاهد بــودیم) در پــروژههــا نشــان

بینالمللی (چه در قالب گزارش و چه در چهـارچوب

میدهد .امّا با توجه به پیشینه و آشنایی بـا  EIAدر

بررسی نظام وار) به اثرات ناخوشایند و بیمـاریزایـی

کشــورمان ،بــه ویــژه در ســطح پــروژههــای بــزر ،

فرآوردهها و فعالیتهـای موجـود در صـنعت نفـت و

نمی بایست که این همسانی  HIAبا  EIAاز دیـدگاه

گاز ،به ویژه پتروشیمی پرداخته شده است .بیشـک

ابزاری ،موجب شود که این تصور در ما به وجود آیـد

دسـتاوردهای پــژوهشهــای موجـود در ایــن زمینــه

که  HIAنیز یک بخش و یا یک سویه از  EIAاست.

میتواند ،اهمیت فزایندهی چرایی انجام فرآیند HIA

از آنجــا کــه بخشــی از کــانون توجــه EIA

را در صنعت نفت و گاز بازگو نماید.

نکتهی قابل اشاره آن است که نقطهی هدف

بیشک نوشتار کنونی کـه در پـی آن اسـت

 HIAپــرداختن بــه جامعــهی پیرامــونی بــوده و بــه

یک راهنمای نظام مند جهت انجـام فرآینـد  HIAرا

جامعــهی محل ـی و بــومی کــه در بیــرون فــند در

در گسترهی صنعت نفت و گاز عرضـه نمایـد ،پـر از

مجاورت و یا نزدیکی پروژهها زیست میکننـد ،نگـاه

نقص و عیب اسـت .بنـابراین ،امیـد آن مـیرود کـه

ویژهای دارد.

اندیشهگران و اندیشمندان عرصـهی علـم و صـنعت،

از ایـن رو ،مفــاهیم ،متــدلوژی ،شناســاگرها،

نویسندهی حقیر را از این لغزشهـا آگـاه نماینـد .در

شناســههــا و مقیــاسهــای  HIAبسـیار فراتــر از آن

هر صورت گامهای این اندیشـمندان مـیتوانـد راه را

چیزی است که در بررسی سالمت کارکنان در طـبّ

برای انجام آکادمیک فرآیند  ، HIAدر قالبی عالمانه،

صنعتی و طبّ شغلی سراغ داریم.

گشایش نمایند .بدین سان میتوانیم ،پیوست نمودن

امروزه به مدیرت سـالمت راهبـردی ()SHM
به صورت یک فرآیند نظام وار و طراحی مشـارکتی در

ارزیابی بر سالمت را در پروژههـای آینـدهی صـنعت
نفت و گاز نظارهگر باشیم.

طول تمام چرخهی عمر پروژه نگریسته مـیشـود کـه

نویســنده بــر خــود واجــب م ـیدانــد کــه از

هدف آن نگهداری سالمت نیروی کار و ارتقاء سالمت

تالشهای وصف ناپذیر حجـت االسـالم و المسـلمین

جامعهی میزبان است و از این رو انجـام فرآینـد HIA

محمد نصیری که در عرصهی پیوست نگاری فرهنگی،

جهت توسعهی برنامهی  SHMحیاتی است.

سنگ اول را بنا گذاشتهاند و مشـوق انجـام مطالعـات

در عصر اقتصاد دانایی محور ،صنعت نفـت و

تئوریــک پیوســت نگــاری در گســترههــای گونــاگون

گاز بر این باور دسـت یافتـه اسـت کـه موفقیـت در

بــودهانــد قــدردانی نمایــد همچنـین از عالقمنــدی و

عرصهی فناوری و اقتصاد نه تنها در پیوند با سالمتِ

حمایتهای جنـاب آقـای مهنـدس علـی احمـد زاده،

نیروی کار بلکه سالمتِ جامعهی میزبـان (جامعـهی

مدیر محتـرم پـژوهش و فنـاوری سـازمان منطقـهی

پیرامــونی) م ـیباشــد زیــرا پــرداختن بــه ســالمت،

ویژهی اقتصادی انرژی پارس در زمینهی ارزیـابی اثـر

سودمندیهای اجتماعی و اقتصادی را برآورده کـرده

بر سالمت در صنعت نفـت و گـاز ایـران سپاسـگزاری

و رشد اقتصادی آینده را نیز تضمین مینماید.

مینماید.
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در این نوشتار از راهنماییهای ارزندهی استاد

سرکار خانم فاطمه مرزوقی در حروفچینی و تنظـیم

عزیزم جناب آقای دکتر حبیب امامی نیز بسیار سـود

متن قدردانی نمـوده و توفیـ روز افـزون آنـان را از

جستهام از این رو ،نهایت سپاسگزاری قلبی خود را از

خداوند یکتا خواهانم.

آن اندیشمند گرامی بیان میدارم.

امید است در آینده ،شاهد انجام ارزیابی اثـر

در پایــان از کوشــشهــای خســتگی ناپــذیر

بر سالمت در تمام طـول چرخـهی حیـات عملیـات

همکاران عزیزم در مرکز تحقیقات طبّ گرمسـیری و

صنعت نفت و گاز کشور عزیزمان ،از اکتشاف ،تولید،

عفــونی خل ـیج فــارس ،جنــاب آقــای دارا جوکــار در

پاالیش تا بازاریابی باشیم.

ویراستاری ،طراحی و بازآفرینی تصاویر و جداول و از

۴

دکتر ایرج نبیپور
متخصص داخلی ،فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم

فصل اول
رخ نمایی از ارزیابی اثر بر سالمت

6

چیستی HIA

مـورد پــذیرش تــرین تعریـف ارزیــابی اثــر بــر

همچنین انتشار و پخش این اثرات در درون جمعیت

ســالمت ( )HIAتوســط ســازمان جهــانی بهداشــت

را بررسی کرده و کنشهای مناسب ،جهت مـدیریت

) (WHOدر گردهمایی گوتنبر

ارائـه شـده اسـت:

این اثرات را شناسایی میکند“.

” HIAترکیبی از شیوهها ،روشها و ابزارهـایی اسـت

بر این اساس ،هدف  HIAحمایت و افـزودن

که توسط آن ها یـک سیاسـت ،برنامـه یـا پـروژه ،از

ارزش به فرآیند تصمیم گیری در این باب اسـت کـه

لحاظ اثرات بالقوهای که بر روی سالمت یک جمعیت

آیا و به چه سویی ،یک سیاست ،طر  ،برنامه و پروژه

دارند ،مورد قضاوت قرار گرفته و انتشار و پخش ایـن

میبایست راه خـود را ادامـه دهـد ارزیـابی اثـر بـر

اثرات در درون جمعیت نیز بررسـی مـیشـوند “.بـه

سالمت ،این هدف را با تحلیل سیسـتمی اثـرات بـر

تازگی ،انجمن بینالمللی ارزیابی اثر ،ایـن تعریـف را

سالمت جامعه و نیز ارائه ی گزینههایی جهت بـزر

مورد بازنگری قرار داده است و  HIAرا چنـین بیـان

نمودن اثرات مثبت بر سالمت و کوچک کردن اثرات

نموده است ” :ترکیبی از شیوهها ،روشها و ابزارهایی

منفی بر سالمت فراهم آورده و عدالت در سـالمت را

است که به صورت سیستمی ،اثـرات بـالقوه و گـاهی

همگام با روند کاهش در نابرابری در سالمت ،افزایش

ناخواسته یک سیاست ،طر  ،برنامه یـا پـروژه را بـر

میدهد.

روی سالمت یک جمعیت مورد قضـاوت قـرار داده و

برای مثال HIA ،میتواند بین اثرات بالقوه بر

۷
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تصویر  - 1چگونگی کارکرد  HIAو فعالیتهایی که در فرآیند  HIAصورت میگیرند.

سالمت که در جریان سرمایهگذاری جهت سـاخت و

بــه زبــان دیگــر ،فرآینــد  HIAیــک فرآینــد

بهرهبرداری یـک پـروژهی صـنعت نفـت و گـاز روی

تصمیمگیری و برنامهریزی جهت تحلیل اثرات مثبت

می دهند را با اثرات بـالقوه بـر سـالمت و تندرسـتی

و منفی برنامههـا ،پـروژههـا و سیاسـتهـا ،بـر روی

حاصــل از ســرمایهگــذاری اجتمــاعی و برنامــههــای

سالمت جامعه است.

توسعهای جامعه که توأم با پروژه هستند ،تمایز قایل
شود .چنین است که اثرات مثبت و منفی اولیه و نیز
اقدامات کاهنده جهت کاهش موارد منفی و افـزایش
دهندهی موارد مثبت را میتوان درک کرد.

فرآیند  HIAچند ویژگی دارد:

 تمرکز بر روی یک سیاست خاص ،برنامه یا پروژه
دارد.
 در برگیرندهی جامع اثرات بالقوه بر سالمت

است.
 یک فرآیند آینده نگرانه وابسته به جمعیت است
که ابعاد چندگانهی سالمت را در نظر میگیرد.

مردم و افرادی که تحت تأثیر سیاست ،برنامه ،طر و
یا پروژه بوده و یا به آن عالقمند هستند.
گرچه تالش در راستای تدوین اهـداف HIA

 یک رهیافت چند رشتهای است که از اطالعات

در دههی  1723صورت گرفت ،ولی در حقیقت ایـن

بخشهای گوناگون سالمت و گسترههای فنی

از دههی  1773بود که به صورت علمی و سیستمی،

پیوسته به خود (مانند زیست محیطی و

فرآیند  HIAمورد توجه قرار گرفت و از نتـایج HIA

اجتماعی -اقتصادی) استفاده میبرد.

جهــت تصــمیمگیــری و تــدوین سیاســت دولــتهــا

 دارای ویژگی انعطافپذیری است که اجازه
میدهد در زمینههای متنوعی آن را به کار برد.

استفاده شد.
پیشینه ی  HIAرا می توان در اروپا ،استرالیا،

 بخشهایی از آن برای کسانی که ارزیابیهای اثر

نیوزیلند و کانادا در دههی  1773جسـتجو کـرد .در

بر محیط زیست ) (EIAو اجتماعی ) (SIAرا

آمریکا نیز در حـدود سـال 4333م ،بـه  HIAتوجـه

انجام میدهند سودمند هستند.

نشان داده شد .طیّ سدهی کنونی نیـز شـاهد رشـد

به صورت فشرده HIA ،دو رخنمود اساسـی
دارد:

پرشــتاب  HIAدر بســیاری از نقــاط آمریکــا بــوده و
موضوع و ماهیت  HIAدر رأس برنامههای راهبـردی

 /1بـه گونـهای طراحـی شـده اسـت کــه در

کنگرهی آمریکا در سـال  4332قـرار گرفـت .امّـا از

تصــمیمگیــری انتخــاب میــان گزینــههــای موجــود

همه مهمتر این است که سازمان جهانی بهداشت در

میتواند به کار آید.

توسعه ی  HIAنقش حمایتی ویژهای از خـود نشـان

 /4این عملکرد را با پیش بینی پیامدها (کـه
با پیاده سازی گزینـههـای گونـاگون در آینـده روی
میدهند) به انجام میرساند.

داده است.
هر چند که روشهـا و شـیوههـای متنـوعی
برای  HIAدر فضاها و شرایط گوناگون به کـار بـرده

پارهای از افـراد نیـز رخنمـودی سـوم بـرای

مــیشــود ولــی در یــک فراگــرد ،همــهی روشهــا و

 HIAدر نظر میگیرند :مشارکت ذینفـعهـا ،یعنـی

شیوههای  HIAدارای عناصر مشـترکی هسـتند کـه

3

شامل موارد زیر میباشند:

 تمرکز بر روی تصمیمگیری در زمینهی
سیاست جامعه و پیامدهای سالمت که
در سطح جمعیت پدید میآیند.
 به کارگیری فرآیند چند رشتهای
 در نظر گرفتن محدودهای از شواهد
کمّی و کیفی
 چهارچوب ساختارمند جهت تحلیل و
بنیان بر اساس یک مدل گسترده از
سالمت
10

با این عناصر ،به نظر می رسـد کـه
شرایط گوناگون ،انواع گونـاگونی از  HIAرا
با استانداردهای ویژهی خود طلب میکنند
امّا با این وجود ،در بسیاری از کشورها ،یک
نوع یکسـان سـازی و کریسـتاله شـدن در
فعالیتهای  HIAرا شاهد هستیم .بـه ایـن
صورت که آرام آرام  HIAخـود بـه صـورت تصویر  -4رهیافتی برای ارزیابی اثر بر سالمت

یک ابزار یکسان (همانند آن چـه در مـورد
ارزیابی اثر بر محیط زیسـت  EIAشـاهد بـودیم) در

 EIAاز دیدگاه ابزاری ،موجب شود که این تصـور در

پروژهها نشان میدهـد .امّـا بـا توجـه بـه پیشـینه و

ما به وجود آید که  HIAنیـز یـک بخـش و یـا یـک

آشــنایی بــا  EIAدر کشــورمان ،بــه ویــژه در ســطح

سویه از  EIAاست.

پروژههای بزر  ،نمیبایست که این همسانی  HIAبا

از آنجــا کــه بخشــی از کــانون توجــه EIA

سالمت جامعه است ،تا حدی ادغام  HIAبه انـدرون

مهارت آنان بستگی دارد.

 EIAامکان پذیر است .امّا با این وجود باید تمایز این

فرآیند  HIAشتابگرایانه ) (rapidیا رومیـزی

دو را از دیدگاه ماهیت ،فرآینـد و روش شناسـی مـدّ

) (desktopدر زمانی که منابع محدود هستند انجـام

نظر قرار دهیم.

مــیگیــرد ،در حــالی کــه  HIAجــامع و فراگیــر

در حقیقت HIA ،یک توالی از گـامهـای بـه

) (comprehensiveبه ظرفیت فراتری نیاز دارد.

خــوبی توصــیف شــده اس ـت کــه در نخســتین گــام

در هــر مــورد HIA ،مــیتوانــد محــدودهای

(رویکرد غربالگرایانـه) بـر روی ایـن موضـوع تمرکـز

گسترده از روشهای کمّـی و کیفـی جهـت بررسـی

وجود دارد که آیا یک سیاست ،برنامه و یا یک پروژه

اثرات بر سالمت را مدّ نظر قـرار دهـد .گرچـه اکثـر

میتواند اثرات بر سالمت چشمگیری داشته باشد که

فرآیندهای ارزیابی اثـر بـر سـالمت ،اطالعـات را بـه

این اثـرات ممکـن اسـت بـر روی کـل جامعـه و یـا

صورت آینده نگرانه گرد میآورند ولـی فرآینـد HIA

زیرگروههای آسیبپذیر ویـژهای نمایـان شـوند و در

میتوانـد بـه صـورت گذشـته نگـر و یـا بـه صـورت

گام بعدی (گام قلمرونگری) نیز قلمرو گسترهی ایـن

همزمانی نیز انجام شود .طیف درگیر نمودن جامعـه،

اثرات میبایست مشخص شوند .این یافتهها ،اساسـی

بر اساس محدودیتهای زمانی و منابع ،متغیر اسـت.

را برای علمکردهای مناسـبی کـه اعضـای جامعـه و

درگیر نمودن جامعه و ظرفیت سازی از اجزاء حیاتی

دیگر ذینفعها و سیاستگزاران مـیبایسـت در نظـر

 HIAمیباشند.

بگیرند ،فراهم میآورد .گام آخر ،بررسی این موضـوع

هــر چنــد کــه در ترســیم فرآینــد HIA

است که آیا  HIAدر شکل دهی فرآیند تصمیم گیری

تفاوتهایی دیده میشود ولی تقریباً در تمـامی ایـن

و بهبود پیامدهای سـالمت مربوطـه ،سـودمند بـوده

ترسیمها یک همگرایی وجود دارد .برای درک مفهوم

است یا خیر گام قلمـرو نگـری ) (Scopingفرآینـد

چگونگی انجام فرآیند  HIAمیتوان گامهـای زیـر را

 HIAبه عوامل گستردگی و کیفیت شواهد مربوطـه،

برای آن توصیف کرد:

فشارهای زمانی برخاسته از شیوههای تصمیمگیری و

 گام رویکرد غربالگرایانه ) : (Screeningدر این گـام

منابع در دسـترس ماننـد وقـت کارکنـان ،بودجـه و

تعیین خواهد شد که آیا انجـام  HIAجهـت پـروژه
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تصویر  - 1روبکرد غربالگرایانه در فرآیند  HIAبه یک بازنگری شفافِ نوشته شده از طر  ،برنامه و یا سیاست منتهی
میشود که باید شامل موارد فوق باشد.
1۲

در دست اجرا مناسب است چـه ارزش افـزودهای

چگونــه و بــا چــه منــابع دادهای مــیبایســت

با لحاظ کـردن  HIAبـرای ایـن پـروژه بـه دسـت

مسیرهایی منتهی بـه سـالمت را تحـت مطالعـه

میآید آیا  HIAاثری بر تصـمیمگیـری دارد آیـا

قرار داد و آیا میتوان دادهها را در موعـد مقـرر

منابع مورد نیاز (ماننـد زمـان ،کارمنـدان ،مهـارت،

به دست آورد کدامیک از ذینفعهای کلیدی را

دادهها) برای هدایت  HIAدر دسترس است

میبایست درگیر نمود

 گــام قلمرونگــری ) : (Scopingدر ایــن گــام بــا

 گام ارزیابی ) : (Assessmentدر این گام توصیف

تنظــیم یــک طــر بــرای هــدایت  HIAمعــین

شرایط پایـهی ) (baselineاجتمـاعی و سـالمت

میشود که از چه مسیرهایی پروژه در دست اجرا

گروه هایی که احتمـاالً تحـت تـأثیر پـروژه قـرار

احتماالً میتواند بر روی سالمت اثر بگـذارد آیـا

میگیرند ،انجام میشود .آنگـاه ایـن کـه چگونـه

سیاستهای در دست اجرا بر روی جمعیتهـای

پروژه ممکن است این شرایط پایه را تحت تـأثیر

خاصی (به نسبت دیگر جمعیتها) اثر میگذارد

قرار دهد ،مورد ارزیابی قرار میگیرد.

تصویر  - 2اولویت سنجی اثر ( )Impactبر سالمت

 گام پیشنهادها ) : (Recommendationsدر ایـن

اســتانداردهای عملــی و طــر نخســتین آن،

گام ،پیشنهادهای عملی شکل گرفته مـیشـوند.

همچنین چگـونگی اثـر بـر روی تصـمیمگیـران

پیشنهادهایی که پیامدهای بر سـالمت پـروژه را

بررسی خواهد شد .در ضمن ،اثـرات بـر سـالمت

فرو میکاهند .این پیشنهادها شامل اقدامات الزم

رخ داده را با آن چه بر اساس  HIAپـیش بینـی

جهت کاهش اثرات جـانبی پـروژه را نیـز شـامل

شده بود ،مورد مقایسه قرار میدهد.

میشوند.
 گام گزارش دهی ) : (Reportingدرگیر نمـودن

چرایی کاربرد HIA

تصمیمگیران ،اعضای جامعه و دیگر ذینفعهـا و

ارزیــابی اثــر بــر ســالمت ،یــک رهیافــت

تبــادل نظــر در مــورد یافتــههــای  HIAو نیــز

ساختارمند ،متمرکز بر حل مسـئله و عملکـرد مـدار

پیشــنهادهای داده شــده در ایــن گــام انجــام

بوده که جهت افـزودن اثـرات مثبـت بـر سـالمت و

میشود.

کاهش اثرات منفی بر سـالمت پـروژههـا ،برنامـههـا،

 گــام پــایش و ارزشــیابی (Monitoring and

طر ها و یا سیاستها ،انجام میشود .از این رو ،پنج

) : evaluationدر این گام ،فرآیند  HIAبر اساس

دلیل وجود دارد که عموماً میتوان پیرامـون چرایـی

19

کـــاربرد  HIAدر بهبــــود
برنامــــــــهریــــــــزی و
سیاست گزاری ،مدّ نظر قرار
داد:
 /1شناســــــــایی
مخـــاطرات ) (hazardsبـــر
ســـالمت کـــه برآمـــده از
پــروژهی در دســت اجــرا
میباشند.
 /4کاهش یا حـذف
خطر و زیان های بـالقوه بـر

1۴

سالمت که برخاسته از ایـن
مخاطرات می باشند و لحاظ
نمودن خطرات باقیمانده به
عنوان بخشی دیگـر از ایـن
فرآیند.
 /1شناســـایی و در
جاهــایی کــه امکــانپــذیر
باشد ،تقویـت راههـایی کـه
تصویر  - 5چگونگی در هم تنیدن فرآیند  HIAدر دیگر ارزیابیهای اثر ()IAs

پـــروژه در دســـت اجـــرا
مــیتوانــد موجــب ارتقــاء و
افزایش سطح سالمت شود.

 /2شناسایی و پـرداختن بـه اثـرات
اجتماعی ،اقتصادی و زیست محیطی پروژه
در دست اجرا که به صورت مستقیم و غیـر
مستقیم بر سالمت اثر میگذارند.
 /5کــاهش و حــذف نــابرابری در
سالمت که برخاسته از پروژه در دست اجرا
میباشد.
در مورد این حقیقـت کـه عملکـرد
بخش غیر سالمت ،میتواند بر خود سالمت
و نابرابریها در سـالمت اثـر بگـذارد ،درک
گستردهای به وجود آمده است ،امّا ابزارهای
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محدودی وجود دارند که به صورت موفقیت تصویر  - 2با افزایش زمینههای اجتماعی و زیست محیطی ،صنعت نفت و گاز
آمیز این اثرات بر سـالمت کـه در پـژوهش به صورت فزایندهای روبهرو با رسیدگی به مشـکالتی مـیشـود کـه بیـرون از
یافت شدهاند را ترجمه کـرده و بـه آگـاهی فند جای دارند و پرداختن به آنها از مسئولیتهای اجتمـاعی ایـن صـنعت
محسوب میشود.

سیاســتگــزاران مــیرســانند .امّــا از لحــاظ

ماهیت ،هـدایت فرآینـد  HIAمـیتوانـد بـه صـورت

 دموکراسی .فرآیند  HIAمیبایست مشارکتی

نظام مند ،پیامدهای بر سالمت برنامهها ،پـروژههـا و

بوده و همگی ذینفعها را در توسعه،

سیاستها را به آگاهی سیاستگزاران برساند.

پیاده سازی ،پایش و بررسی سیاستها و

ســازمان جهــانی بهداشــت ) (WHOچهــار

برنامههایی که آنها را تحت تأثیر قرار میدهد،

ارزش هســتهای کــه اســاس فرآینــد  HIAبــوده و از

درگیر نماید .درگیری ذینفعها میتواند موجب

کـــاربرد فرآینـــد  HIAدر فرآینـــدهای گونـــاگون

ساخت فرآیندهای حمایتی پروژه یا سیاست

برنامهریزی ،حمایت مینمایند را برشمرده است:

شده و کیفیت و کارآمدی فرآیند تصمیمگیری را
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تصویر  - 7تعیین کنندههای گسترهی سالمت و تندرستی

بهبودی بخشیده و ایجاد همکاری میانِ بخش

سالمت اجرای سیاست ها و برنامه ها بنگرد بلکـه

سالمت با دیگر بخشها را فراهم آورد.

می بایست به تفاوت اثر بر سالمت در سطح زیـر

 عدالت .فرآیند  HIAنه تنها میبایست به اثر بـر

گروههای جمعیتی (به ویژه آنهایی که بر اساس

شــرایط اقتصــادی -اجتمــاعی و دیگــر عوامــل

سالمت گالویز میشود ،میتواند بـرای پـرداختن بـه

نامساعد اجتماعی به عنـوان گـروه آسـیب پـذیر

سالمت جمعیت و شـناخت بـیعـدالتی در سـالمت

محسوب میشوند) نیز نظر بیفکند .ایـن دیـدگاه

بسیار مهم باشد .دیگر این یک باور عمومی است کـه

بر لزوم عدم وجود نابرابری اجتماعی در سـالمت

به صورت عمده ،سالمت با عـواملی کـه در خـارج از

(به عنوان نقطهی گرانیگاه هـر سیاسـتگـزاری)

بخش ارائـه دهنـدهی سـالمت جـای دارنـد ،تعیـین

پافشاری دارد.

میشود.

 پایدارپـــییری .فرآینـــد  HIAمـــیبایســـت
پایدار پذیری را مدّ نظر قرار داده و اثر بر سالمت
کوتاه مدت و نیز بلند مدت یک پروژه یا سیاست
را شناسایی نماید.

در یک مدلپذیرفته شده ،پنج عامل سالمت
توصیف شدهاند:

 /1عوامــل بیولوژیــک ماننــد ســن ،جــند و
عوامل وراثتی

 کاربرد اخالقی شواهد .فرآیند  HIAمی بایست

 /4عوامل الگوی زندگی فردی ماننـد عـادت

تا آنجا که ممکن است ژرف و فراگیر بـوده و بـر

غذا خـوردن و نوشـیدن ،فعالیـت فیزیکـی ،مصـرف

اســاس تناســب ،از شــواهد کمّــی و کیفــی و

دخانیات و الکل

همچنین طیفی از نظـامهـا و روشهـای علمـی

 /1شبکههای اجتماعی و مردمی

گوناگون استفاده نماید تا بـه ارزیـابی جـامعی از

 /2شرایط زندگی و کـار ماننـد کشـاورزی و

اثرات بر سالمت دست یاید.
در یک تحلیل جامع ،میتوان چنین برداشت
نمود که اجرای فرآیند  HIAمـی توانـد دموکراسـی،
عدالت ،توسعه پایدار و اخالق را به چالش کشد.

تولید غـذا ،آمـوزش ،محـیط کـار ،بـی کـاری ،آب و
بهسازی ،خدمات سالمت و مسکن
 /5شرایط اقتصـادی -اجتمـاعی ،فرهنگـی و
زیست محیطی
اغلب ،تعیین کنندههای سـالمت بـه یکـدیگر

تعیین کنندههای سالمت

پیوستگی دارند و در زمانی کـه بـر روی سـالمت اثـر

از آنجــا کــه  HIAبــا تعییــین کننــدههــای

مــیگذارنــد ،مســیرهای علیتــی پیچیــدهای را طــیّ

1۷

می کنند .از این رو ،نمی بایست
این تعیین کننده هـا را جـدا از
یکدیگر تحت بررسی قـرار داد.
شماری از تعیـین کننـده هـای
بیعدالتی در سالمت نیز وجود
دارنــد .موقعیــت اجتمــاعی در
جامعه (که با میزان تحصیالت،
شغل و منابع اقتصادی تعریـف
میشـود) نفـوذ نیرومنـدی بـر
روی شکل ،انـدازه و گسـترش
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خطرهــــای ســــالمت (کــــه
درگـــروههـــای اقتصـــادی -تصویر  - 2سیاست سالمت عمومی ،تعیین کنندههای گسـتردهتـر سـالمت (رنگـین کمـان)
برگرفته از )Dahlgren and Whitehead (1991
اجتمـــاعی گونـــاگون تجربـــه

میشوند) وارد میکنـد .از ایـن
رو ،موقعیت اجتماعی در جامعه یک تعیـین کننـدهی

بــه صــورت فشــرده ،مقولــهی ســالمت و

مهم بیعدالتی اجتماعی در سالمت انگاشته میشـود.

نابرابریها در سالمت ،با برهم کنش میان گسـترهای

میزان متفاوت برخورد و در معرض قرار گرفتن نیز بـا

از تعیین کنندهها ،تحت تأثیر یکدیگر قرار میگیرند.

تعیین کنندگان بیعدالتی در سالمت پیوستگی دارد.

این تعیـین کننـدههـا شـامل سـطح درآمـد و فقـر،

به عنوان مثال ،در معرض قرار گرفتن با آالینـدههـای

مسکن ،اشتغال ،محیط زیست ،حمل و نقل ،آموزش

نفتـی در مکـان کـار ،یــا وجـود مسـکن در مجــاورت

و دسترسی به خـدمات مـیباشـند .ارزیـابی اثـر بـر

پاالیشگاه و یا چاههای حفاری میتواننـد زمینـههـای

سالمت می تواند این تعیین کننـده هـای گسـتردهی

گوناگونی از بیعدالتی در سالمت را پدید آورند.

سالمت را تحت حمایت خـود قـرار داده و در زمـان

توسعه و پیاده سازی طر ها ،پـروژههـا ،برنامـههـا و
سیاستها ،آنها را مدّ نظر قرار دهد.

جامعه پی برد.
تصمیمگیران سیاسـی جامعـه ،بـا وضـعیتی

افزون بر این ،نگرش در این تعیین کنندهها،

رودررو قرار مـیگیرنـد کـه ایـن اثـرات بـر سـالمت

خود تأکیدی بر اثر بخشهای غیر سالمت بر مقولهی

میتوانند بـه صـورت نـاممکن در سـطح گـروههـای

سالمت می باشد .از ایـن رو ،بـا کـاربرد ایـن تعیـین

گوناگون جمعیت گسترده شده باشند .ایـن موضـوع،

کنندهها HIA ،می تواند بخشهـای غیـر سـالمت را

میتوانـد بحـ

تعیـین کننـدههـای بـیعـدالتی در

تحت حمایت قرار داده و قـادر سـازد تـا بتواننـد در

سالمت را در معرض دیـدگان آورد .در هـر صـورت،

تدوین سیاست سالمت عمومی مشارکت نمایند.

ممکن است بازندگان و برندگان تغییـرات در تعیـین

نکتــهی حــائز اهمیــت دیگــر آن اســت کــه
تعیینکننده های سالمتی که بیشترین احتمال پاسخ

کننــدههــای اقتصــادی و اجتمــاعی ،بــا گــروههــای
جمعیتی گوناگون پیوستگی داشته باشند.

به تغییر در نتیجهی تصـمیمهـای سیاسـی را دارنـد
تعیین کننده های اجتماعی و اقتصادی می باشـند .از

سودمندی  HIAدر عمل

این منظـر ،ایـن تعیـین کننـدههـا در برابـر تعیـین

شماری از مـوارد معـدود و همچنـین شـواهد

کننده های بیولوژیک قرار می گیرند کـه بـه سـادگی

گفتاری ،حاکی از آنند که  HIAبه صورت کار آمـدی،

تغییر نمییابند .تغییر در تعیین کنندههای اجتماعی

فرآیند تصمیمگیری را مورد حمایت خود قرار میدهـد.

و اقتصــادی ســالمت ممکــن اســت در نتیجــهی

امّا این دشوار خواهد بود که قضاوت کنیم (اگر نگـوییم

تصمیمهای جدید ،تغییر در سیاستهای پیشـین یـا

غیر ممکن است) زیـرا تعـداد مـواردی از  HIAکـه بـا

باطل کردن سیاستها ،برنامهها و یا پـروژههـا پدیـد

روش علمی تحت مطالعـه قـرار گرفتـه باشـند ،انـدک

آید .در نتیجه ،تغییرات برخاسته از تصمیمگیریهای

مــیباشــند .امّــا از ســوی دیگــر ،تعــداد متنــوعی از

سیاسی میتوانـد در سـالمت فراگیـر جامعـه تغییـر

چهارچوبهای مفهومی وجود دارند که اثـر بخشـی را

ایجاد کند و از این چشم انداز مـیتـوان بـه اهمیـت

تحلیل می نمایند .اغلـب ،در ایـن مطالعـات ،ظرفیـت

وصف ناپذیر فرآیند  HIAدر تغییر وضعیت سـالمت

فرآیند  HIAبرای حمایـت از فرآینـد تصـمیم سـازی
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مورد تحلیل قرار نمیگیرد .بـه تـازگی ،یـک رهیافـت

دیگر ،با شناسایی و پرداختن بـه نقطـه نظـرات مـورد

گسترده و نظام منـد جهـت تحلیـل هزینـه -کـارآیی

توجه جامعه HIA ،می توانـد تضـادهایی کـه سـدّ راه

پانزده مورد  HIAانجام گردید .این مطالعه نشـان داد

توسعهی پروژهها است را کـاهش دهـد .بـرای مثـال،

کــه اثربخشــی  HIAهــا بــر هزینــهی آنهــا چیرگــی

اعضای یک جامعهی بومی آالسـکایی در صـدد طـر

مییابد .یافتههای این مطالعه ،نظریهی پیشین را کـه

دعوی علیه توسـعهی نفـت و گـاز در منـاط سـنتی

 HIAمی تواند در عمل سودمند باشد را تقویت نمود.

شــکار خــود بودنــد ،امّــا ادارهی مــدیریت ســرزمین

اسـت

) (BLMبا دولت محلی وارد عمل شـد و فرآینـدی از

که سودمندی  HIAمحدود می باشد .در واژهشناسی

 HIAرا بــه اتمــام رســاندند کــه نتیجــهی آن تــدوین

تئوری سیستمها HIA ،را میتـوان بـه صـورت یـک

اقدامات حفاظتی جدیدی بود که به مسائل جامعـهی

تــالش جهــت تحلیــل اهــداف سیســتم بــر دیگــر

بومی آالسکایی مـیپرداخـت .از آن زمـان BLM ،بـه

سیستمها در نظر گرفت.

کاربرد  HIAدر طراحیها و تصمیمگیریهـای بعـدی

امّا از دیدگاه تئوریک ،این قابل بحـ

۲0

چرا میبایست بخشهای دیگر مانند آموزش و

روی نشان داد .بنابراین ،فرآیند  HIAمیتواند جوامـع

پـرورش ،حمــل و نقــل و محــیط زیســت بــه مقولــهی

انسانی را در انجام پروژههای بزر

مورد حمایت قـرار

سالمت پیوند یابند در بعضی از موقعیتهای برد -برد،

دهــد .همچنــین  HIAمــیتوانــد همکــاری در میــان

بخش سالمت و دیگر بخشها به خـوبی بـا یکـدیگر

بخشهای گوناگون را تسهیل نماید به این گونـه کـه

برهم کنش دارند ولی اهداف سیستمی متضادی نیز

 HIAیک شیوهی پراگماتیـک و سـاختارمند را بـرای

ممکن است با یکدیگر داشته باشند.

پژوهشگران و ارائه دهندگان خـدمات سـالمت فـراهم

امّا در هـر صـورت ،یکـی از سـودمندیهـای

میآورد تا بتوانند با مقامات رسمی و دیگر نماینـدگان

فرآیند  HIAبرای ذینفعها ،ایجاد ایـن بیـنش بـرای

و بخشهای غیر سـالمت گفتمـان کننـد و دادههـای

آنان است که موضوع سـالمت یـک مقولـهی در نظـر

مربــوط بــه ســالمت را در اختیــار آنــان قــرار داده تــا

گرفتــه شــدهی وابســته و مهــم بــرای طراحــان،

تصمیمگیریها و سیاستهای بهتری را اتخاذ نمایند.

اجرا کنندگان و بهرهبرداران پروژه بوده است .به زبـان

از سوی دیگر HIA ،مـیتوانـد بـرای فضـای

کسب و کار نیز سودمند باشد .شرکتها و مؤسسـات

بســیاری از بانــکهــا از  HIAدر فرآینــد وام بــه

مالی در پروژههـای خـود بـه  HIAبـه عنـوان یـک

پــروژههــای توســعهای بــزر  ،اســتفاده مــیبرنــد.

سرمایهگذاری کوچـک و مطمـئن ،بـا دسـتاوردهای

سازمانهای تجاری مانند کمیته ی بین المللی معادن

دراز مدت ،واکنش نشان دادهاند.

و فلزات و انجمن بینالمللی تولید کننـدگان نفـت و

هم اکنون ،اتحادیـهی مـالی بـین المللـی و

گاز ،دستورالعملهای ویژهای را جهـت فرآینـد HIA

تدوین کردهاند و حتی بسـیاری از
شرکتها نیز استانداردهای ویژهی
خـــود را بـــرای  HIAتعریـــف
نمودهاند.
در ســـــــپتامبر ،4311
شورای پژوهشهای ملّـی آمریکـا،
راهنمای شناسایی و پرداختن بـه
اثرات بالقوه بر سالمت پروژهها یـا
سیاســتهــا را کــه توســط بخــش
غیر سالمت انجام میشـوند ،ارائـه
داد .گزارش شورای ملّـی )(NRC

نقطه ی آغاز خوبی برای بنگاهها و
مؤسساتی است که در این اندیشه
هستند که چه زمانی مـی بایسـت
 HIAرا در تصمیم گیریهایی کـه
تصویر  - 7سودمندیهایی که از انجام فرآیند  HIAبه دست میآیند.

اثرات بر سالمت چشـمگیری را از
خود نشان میدهند ،وارد نمایند.
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از این منظر ،سیاستگزاران در تمام سـطو

بستر زمانِ تعیین شده ،هدایت مینماید.
 /4اثرات مثبت و منفی را با دقتی فزاینده به

دولتی دارای فرصتهای فراوانی هسـتند تـا  HIAرا
برای اتخاذ سیاستهای سالمتر لحاظ نمایند .در یک

صورت کمّی نشان میدهد.
 /1در آشکار سازی پتانسیل داد و ستد میان

نگاه کالن میتوان به نتایج زیر اشاره کرد:
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 مقامات رسمی دولتی مـی بایسـت از  HIAبـرای

ســالمت جامعــه و دیگــر اهــداف اقتصــادی ،زیســت

اتخاذ تصمیمهای مهم در بیرون بخـش سـالمت

محیطی و اجتماعی پروژه ،کمک میکند .از ایـن رو،

(مانند حمـل و نقـل ،مسـکن ،طراحـی شـهری،

 HIAمــیتوانــد بــه عنــوان ابــزاری ســودمند جهــت

برنامــهریــزی آموزشــی ،سیاســت کشــاورزی و

مدیریت خطر برای تمام ذینفعها ،نقش ایفا کند.

پروژه های منابع طبیعی و انرژی) استفاده کننـد

 /2برهم کنشهـا و ارتباطـات بـالقوه میـان

تا خطرات و هزینههای ناخواسته را کاهش دهند

سالمت زیست محیطی و دیگر بخـشهـا را توصـیف

و به خل جامعهای سالمتر کمک نمایند.

میکند.

 دستگاههای اجرایی با زیر ساختهای پروژههایی

 /5تحلیل روشنتری از راهبردهای کاهندهی

مانند بخش مسکن ،توسـعه ی شـهری ،حمـل و

اثر عوامل منفی و افـزایش دهنـدهی عوامـل مثبـت

نقل و انرژی مـی بایسـت  HIAرا مـدّ نظـر قـرار

فراهم میآورد.

دهنــد تــا مالحظــات ســالمت را در پــروژههــای
کنونی و یا آیندهی خود ادغام نمایند.
در یک فراگرد کلی ،میتوان سودمندیهـای
 HIAرا چنین برشمرد:

 /2فرآیند کالن تصمیم گیری پروژه را بـرای
تمام ذینفعهای کلیدی ،شفافتر میسازد.
 یک محیط سـاختارمند بـرای درون داد )(input

ذینفعهـا و درگیـر کـردن آنـان در پـروژههـای

 /1عوامل مثبت و منفی که ممکن اسـت بـه

جدید و پروژههای در حال بهرهبـرداری را فـراهم

انــدازهی کــافی ارزیــابی نشــده باشــند را شناســایی

مــیآورد .از ایــن رو ،امکــان فــراهم آوردن زود

مینماید .این فرآیند ،طراحـی و تغییـر پـروژه را بـه

هنگام برون دادهـا در فرآینـد تصـمیم سـازی را

شیوهای سامان یافته از دید هزینه  -اثـر بخشـی ،در

میسر میسازد.

تصویر  - 13فرآیندهای مؤثر که میبایست جهت درگیر کردن ذینفعها در فرآیند  HIAبه کار برد.

 یک همگرایی در میان ذینفعها فـراهم مـیآورد

 مسئولیتهای حامیان پـروژه و دولـت میزبـان را

به گونهای که اعتماد مشـترک در تمـام فازهـا از

مشخص مـیسـازد .در حقیقـت  HIAمـیتوانـد

زمان توسعه ،ساخت ،بهرهبرداری تـا فـاز پایـانی

همانند یک رسانه ،جهت مستند سازی و تعیـین

پروژه توسعه و افزایش مییابد.

نقشها ،مسئولیتها و مـواردی کـه وابسـته بـه

 سرمایهگذاری از سوی نهادهای کمـک کننـده و

دولت میزبان ،جامعهی محلـی و حامیـان پـروژه

مالی را ایمن میسازد .بسیاری از نهادهای مـالی

است ،عمل نماید .خـود  HIAمـیتوانـد در درک

ماننــد اتحادیــهی مــالی بــینالمللــی ) (IFCو

مــوارد گســتردهتــر ســالمت و رونــدهایی کــه

بانــکهــای توســعهای بــزر  ،نیــاز ویــژهای بــه

هماکنون ممکن اسـت در کشـور و یـا جامعـهی

مدیریت مقولهی سالمت دارند.

میزبان روی میدهند ،یاری کننده باشد.
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 دادههــای پایــه ) (base lineدقیــ و مناســبی

گردد ،جای داده شود .از این رو HIA ،با ارزیابی نیاز

جهـــت مقایســـهی آتـــی ،در زمـــان توســـعه،

) (needs assessmentو فرآیندهای پایش و سنجش

بهره برداری و در نهایت بسته شدن پـروژه ،ارائـه

تفاوت دارد.

میدهد.
 سودمندیهای پروژه را افزایش میدهد بـه ایـن

۲۴

عدالت در پیوستگی با HIA

صورت که  HIAمیتوانـد در فـراهم آوردن یـک

عدالت یک کانون هسـتهای در  HIAاسـت.

بنیان برای سرمایهگذاریهای در مقیاس بزر و

از این رو ،فرآیند  HIAبر چگونگی اثـر بـر سـالمتِ

کوچک و طر های توسعهای در بخـش سـالمت

نابرابر یک پروژه بر روی گروههـای خـاص جمعیـت

در گسترههای دیگر (مانند آموزش و پرورش) به

(مانند والدین تنها ،بچهها ،افـراد بـا درآمـد پـایین و

منظور سود رسانی به آحاد جامعه به کار آید.

افراد با نـاتوانیهـا) تمرکـز دارد .هـدف  HIAفـراهم

 بر ظرفیت نظام سالمت ،زیر ساختهـا و توسـعه

آوردن پیشنهادهایی جهت کاهش اثر بـالقوهی یـک

اثــر دارد و همچنــین ارائــه دهنــدگان خــدمات

پروژه در ایجاد نابرابریها در سالمت ،یا کاهش توان

سالمت سـنتی و عملکردهـای مهـم فرهنگـی را

پروژه در گسترده نمـودن نـابرابریهـایی اسـت کـه

مورد حفاظت قرار میدهد.

هم اکنون وجود دارند.
بنابراین ،پیوسـتگی عـدالت بـا  HIAدر آن

 HIAیک فرآیند آینده نگرانه است

اســت کــه  HIAمــیتوانــد اثــر متمــایز پــروژه بــر

ارزش برتــر  HIAدر آن اســـت کــه ابـــزار

گروهها ی گوناگون را آشکار نماید .اثر متمایز پـروژه

آینده نگرانه است .این به معنای آن است که پیش از

به معنای آن اسـت کـه اثـرات سـودمند پـروژه بـه

پیاده سازی سیاست ،برنامه ،طـر و پـروژهی مـورد

صورت گسترده فقط در یک گروه تجربه میشود (و

ارزیــابی ،فرآینــد  HIAمــیبایســت انجــام گیــرد .از

نه دیگر گروه ها) و برعکد اثرات منفـی پـروژه بـه

منظری دیگر HIA ،بایستی در چرخهی برنامهریـزی

صورت گسترده در یک گروه حـد مـیشـود و نـه

و سیاست ،پیش از آن که پروژه تـدوین شـده پیـاده

دیگر گروه ها .برای مثال ،یک بزرگراه که برای یـک

پروژهی نفت و گاز طراحی شده است ممکـن اسـت

گزارش به کنگرهی آمریکا پیرامون HIA

برای افرادی که در پـروژه کـار مـیکننـد سـودمند

در گزارش سیاست پیشگیری که جهت ارائـه

باشد و آنها به راحتی بتوانند مسافرتهای خـود را

به کنگره ی آمریکا توسط ”مشارکت بـرای پیشـگیری

انجام دهند ولی این بزرگراه آلودگی هوا و آلـودگی

) “ (Partnership for Preventionسفارش داده شـده

صوتی برای مردم ی که در نزدیکی بزرگـراه زنـدگی

بــود و پژوهشــگران دانشــکدهی بهداشــت دانشــگاه

می کننـد بـه ارمغـان مـیآورد ولـی همـین مـردم

 UCLAآن را تهیه کرده بودنـد ،چنـین آمـده اسـت:

استفاده نـاچیزی از بزرگـراه مـی کننـد .در فرآینـد

”  HIAاز چنان پتانسیل بـاالیی برخـوردار اسـت کـه

 ، HIAارزیابی این نکتـه مهـم اسـت کـه آیـا ایـن

میبایست در مقیاس ملّـی انجـام داد ،بـه ویـژه از آن

تفاوت می تواند از لحاظ مقولهی سـالمت چشـمگیر

جهـــت کـــه  HIAدارای پتانســـیل آگـــاه ســـازی

باشد یـا خیـر و نیـز ایـن کـه وجـود ایـن تفـاوت

سیاستگزاران از پیامدهای بر سالمت فعالیتهایی که

مــیتوانــد از دیــدگاه مردمــی کــه تحــت تــأثیر آن

در بخش بیرون از سالمت انجام میشوند (مانند حمل

هستند ،غیر منصفانه محسوب شود و همچنین آیا

و نقل ،کشاورزی و سیاستگـزاریهـای اقتصـادی) را

پروژه را می توان طوری تغییر داد که بتوان این اثـر

دارد “.جهــت آغــاز ایــن رونــد مــیتــوان  HIAرا در

بالقوه را حذف و یا کاهش داد این موضوع به ویژه

ارزیابیهای اثر بر محیط زیست نیـز پیوسـت داد امّـا

هنگامی بیشتر صادق خواهد بود که یک گروه بیش

بیان این نکته مهـم اسـت کـه کـاربرد  HIAفقـط در

از دیگر گروه ها تحت تأثیر بار زیان هـا یـا خطـرات

پیوست با اثر بر محیط زیست ،به معنای عدم استفاده

وابسته به پـروژه قـرار گرفتـه باشـند .بـرای مثـال،

از  HIAبه عنوان ابزاری توانمند خواهد بود .از این رو،

همین بزرگراه ممکن است از مناط فقر نشین گذر

در این گزارش برای کنگرهی آمریکا ،پیشنهادهای زیر

کند و آلودگی صوتی و آلودگی هـوا را ایجـاد کنـد

جهت کاربرد گستردهتر  HIAارائه شدهاند:

ولی مردم ثروتمندتر ،تحت تأثیر این تغییرات قـرار
نگیرند.

 /1بنیان یک نهاد شبه دولتی به عنوان مرکز
ملّی HIA
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 /4ترویج قوانینی که مالحظات اثر بر سـالمت
را در الزامـات موجـود در ” عملکـرد سیاســت
زیســت محیطــی ملّــی ) “ (NEPAرا آشــکار
کرده و اجرای آنها را الزامی نماید.
 /1فــــراهم آوردن بودجــــه بــــرای
گرانتهای تحقیقاتی نهادهـای میـان بخشـی
برای ظرفیـت سـازی محلـی و ایـالتی جهـت
هدایت و کاربرد ارزیابیهای اثر برسالمت
 /2بنیان یک گروه کار شامل خدمات
تحقیقــــاتی کنگــــره ) ، (CRSنماینــــدگی
حســابداری عمــومی ) (GAOو مرکــز ملّــی

۲6

 ، HIAجهت ارزیابی فرصتها ،ارزش و ساز و
کارهای  HIAدر دولت فدرال.
بـــا پیـــاده ســـازی ایـــن گـــامهـــا،
سیاست گزاران در آمریکا می توانند گام بزرگی
را به سـوی فـراهم آوردن تصـمیم گیـری بـر
پایهی موارد وابسته بـه سـالمت ،بـرای ملـت
برداشته و آیندهای بهتـر را جهـت تندرسـتی
تصویر  - 11فرآیند  ، HIAآینده نگرانه است و پیش از پیادهسازی برنامـه ،مردم و نسل آینده بیافرینند.
سیاست و یا پروژه بایستی انجام شـود و ایـن بـه معنـای آن اسـت کـه در
چرخه ی طراحی و سیاستگزاری ،پد از ایـن کـه یـک نسـخهی اولیـه از
پروپوزال آماده شد و پیش از پیاده سازی طر  ،برنامه و یا سیاست بایستی
انجام شود.

مهارتهای مورد لزوم برای HIA

مهارتهـای بـیشـماری بـرای انجـام

فرآیند  HIAمورد نیاز اسـت .مهـارتهـای مـدیریت

میکنند ،میتوانند کمک کننده باشند.

پروژه مـی تواننـد عناصـر متنـوع فرآینـد ،جایگـاه و

این فهرست آشـکار مـیسـازد کـه  HIAنـه

مقیاس زمانی هر عنصر و نیز پایان با کیفیـت پـروژه

دشــوار و نــه بســیار ســخت و عالمانــه اســت .حــد

بر طبـ برنامـهی زمـان بنـدی را تضـمین نماینـد.

مشترک قوی ،توانایی گردآوری عناصر منفـرد بـرای

مهارتهای گفتمانی میتوانند تضـمین کننـدهی آن

شکلدهی یک تصویر بـزر

و وجـود یـک ظرفیـت

باشند که ارزیابی در برنامهی عملیاتی سیاستگزاران

جهت ترغیب افراد گونـاگون بـرای کـار مشـترک ،از

و نیز تیم ارزیابی ،به خـوبی جـای داده شـده اسـت.

نیازمندیهای کلیدی فرآیند  HIAمـی باشـند .ایـن

مهارتهای کار تیمی میتوانند خبرگان از بخشهای

مهارتها ،اختصـاص بـه خبرگـان سـالمت عمـومی

گوناگون را در کنار ذینفعها قرار دهند .مهارتهـای

ندارد .تا قبل از این ،اکثر ارزیابیهای اثر بـر سـالمت

کار با جامعه مـیتواننـد کسـانی را کـه تحـت تـأثیر

توسط کسانی انجام شده اند که متخصصـین ویـژه ی

پروژه ،سیاست و یا برنامه قـرار مـیگیرنـد را درگیـر

 HIAنبودهاند .این درست نیست که گفته شود HIA

کرده و فرآیند مشارکت را تسهیل نمایند .مهارتهای

به مهارتهـای نـادر و متخصصـینی جدیـد از میـان

کار با جامعه ،توانایی شنیدن فعال ،ترسـیم و دیـدن

خبرگان و ارزیابی کنندگان سالمت نیاز دارد.

معانی دانش خاصی که در دل جامعه نهفته اسـت را

هر چند که دموکراسی ،عدالت ،پایدار پذیری

فراهم میآورند .مهارت های پژوهشـی مـی تواننـد در

و کاربرد شواهد بر پایهی اخالق از ارزشهای کلیدی

گردآوری و درک دادههای وضعیت کنونی سالمت در

 HIAهستند ،امّا سادهترین ارزش مـورد نیـاز جهـت

جمعیت هـدف و نیـز بـازنگری متـون بـرای کسـب

انجام  ، HIAوجود عنصر درسـتکاری در ترکیـب بـا

اطالعات مربوط به پیوستگی میان متغیرهای واسطه

توانایی تحلیل دقی میباشد.

و سالمت ،یـاری نماینـد .پیشـنهادها و کمـکهـای
خبرگان از دیگر بخشها جهت تحلیل آن که چگونه
گزینهها بر متغیرهای حد واسط مانند سطح درآمـد،
اشتغال ،در معرض قرار گرفتن با آالیندهها و غیره اثر

یکپارچه سازی  HIAبـا ارزیـابی هـای
زیست محیطی
هر چند که در ارزیابی اثر بر محـیط زیسـت
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به مقولهی سالمت نیز نگریسته میشود ولی باید این

اقتصادی -اجتماعی و معیشتی رو در رو شـده و یـک

را اعتراف کرد که در ارزیابیهای اثر بر محیط زیست

ضربآهنگ یکسان و هماهنگ آفریده شود .از این رو،

) (EIAبه سالمت به صورت غیـر مسـتقیم پرداختـه

اعضای  HIAممکن است در اولین نشسـتهـا جهـت

می شود و هـدفی کـه پـی مـیگیـرد آن اسـت کـه

گــامهــای غربالگرایانــه و قلمرونگــری بــا اعضــای

آسیبهایی را که بـه محـیط زیسـت و بیوسـفر وارد

ارزیابی های زیست محیطی و اقتصادی -اجتماعی هم

میآید را پیشگیری و یا حذف نماید تا سالمت و رفاه

نشست شوند تا در انتخاب گزینههای گوناگون در فـرا

انسان در یک محیط زاینده و خوشایند فراهم آید.

روی خود (بر اسـاس متغیـر سـالمت) تصـمیمگیـری

هر چند کـه در بیانیـههـای اثـر بـر محـیط

کنند .ایـن بـه معنـای آن اسـت کـه دادههـای HIA

زیست ) (EISمیبایست به سالمت نیز نگاه شود امّـا

میتوانـد بـه عنـوان درون داد مهمـی در  EIAادغـام

مطالعـات در آمریکــا نشــان دادهانـد کــه از مقولــهی

شوند .البته باید این نکته را در نظر داشت که هنوز در

سالمت در این بیانهها چشـم پوشـی شـده و یـا بـه

سطح علمی و بـینالمللـی ،سیاسـت یکسـانی جهـت

شکلی سطحی به آن پرداختـه شـده اسـت .ایـن در

چگونگی فرآیند یکپارچه سازی  HIAبا ارزیـابیهـای

صورتی است که در ارزیابی اثر بر محیط زیست (کـه

زیست محیطی وجود ندارد .امّا بر اساس تجربیات بـه

خود نیز فرآیند مشـارکتی اسـت) مـیتـوان مسـائل

دست آمده در آمریکا ،باید بر این نکته پافشاری نمـود

احتمــالی اثــر بــر ســالمت را در معــرض دیــدگان

کــه  EIAهرگـــز جـــایگزین مناســـبی بـــرای HIA

سیاستگزاران و مـردم قـرار داد و از ایـن طریـ بـا

نمیباشد امّا بیشک دستاوردهای  HIAمیتواننـد در

ایجاد تغییرات اساسـی در پـروژه و یـا حتـی حـذف

غنای  EIAمؤثر واقع شوند.

پروژه در جهت حفظ کیفیت محیط زیست و سالمتِ
انسان اقدام نمود.
در هــــر صــــورت ،برنامــــهی  HIAبــــه

همپوشانی  HIAبا ارزیابی های اثـر بـر
جامعه و اقتصاد

دستاندرکاران  EISاین یاری را میرساند تا مقولـهی

از آنجــا کــه ســالمت انســان بســتگی بــه

بخش سالمت با دیگر بخشهـا ماننـد حمـل و نقـل،

شبکهای از موارد اقتصادی ،اجتمـاعی و فـردی دارد،

یـــک همپوشـــانی میـــان  HIAو
ارزیابیهای اثر بر محـیط زیسـت و
جامعــه ) (SIAنیــز وجــود دارد .دو
زمینه ی آشکار همپوشـانی در ایـن
دو آنالیز شامل موارد زیر میباشد:

 /1تعیـــین کننـــدههـــای
اجتماعی سالمت )(SDH

 /4رهاسازی آالینـدههـای
مورد نظر
هر دوی این زمینـه هـا ،در
بخــشهــای مربوطــهی راهنمــای
ارزیابی اثر بر سـالمت مـورد توجـه
قرار می گیرنـد .از سـوی دیگـر ،در
 HIAاز زمینههای ارزیابیهـای اثـر
بر جامعه و اقتصاد کـه وابسـته بـه
ســالمت هســتند (ماننــد تغییــر در
درآمــد ،تغییــر در همبســتگیهــای
فرهنگــی) نیــز بحـ مــیشــود .در
همین راستا HIA ،از برآورد اثـرات
تصویر  - 14رهیافت سیستماتیک به مدیریت سالمت راهبردی

بر سـالمت مقـوالتی کـه دسـتاورد
پژوهشــگران اقتصــادی و اجتمــاعی
هستند (مانند رونـدهای اقتصـادی،
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تجربیات معیشتی ،همبستگیهای فرهنگی ،تغییرات

یکپارچه ای از این تعیین کنندهها (بـه ویـژه تعیـین

اجتماعی و دموگرافیک) نیز سود میجوید.

کنندههای اقتصادی و اجتماعی) پدید نیامـده باشـد.

برای مثال ،تیم  HIAخطر تغییـر دسترسـی

از سوی دیگر هر چند که انجام  HIAهنـوز هـم بـه

بـــه خـــدمات ســـالمت را نســـبت بـــه تغییـــرات

یک تخصص ویژه نیاز ندارد ولـی آمـوزش و تربیـت

زیر ساخت های مراقبت سالمت که در نتیجه ی رشد

متخصصــین ســالمت بــرای ظرفیــت ســازی جهــت

اقتصادی برانگیخته میشوند را بـرآورد مـیکنـد .در

هدایت فرآیند  HIAمورد نیاز است .از این رو ،فقدان

این پویش ،تیم  HIAبر تحلیل اقتصادی که احتمال

ظرفیت سازی  HIAمیتواند مانع رشد آن باشد.

رشد اقتصادی را کمّی برآورد میکند ،تکیه مینماید.

از سوی دیگـر ،طراحـان ،سیاسـتگـزاران و
برنامه نویسـان از سـفارش دهنـدگان عمـدهی HIA
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محدودیتهای فراروی HIA

هستند .بنابراین فقدان آشنایی و تجربـهی کـافی بـا

روششناســی فرآینــد  HIAهنــوز در حــال

مفاهیم و کاربرد  HIAاز سوی این گروهها میتوانـد

تکامــل اســت و نمــیبایســت انتظــار داشــت کــه

در ایجاد ظرفیت سـازی  HIAاخـتالل ایجـاد کنـد.

روششناســی موجــود تــوان پاســخگویی بــه همگــی

توصیه شده است که آموزش  HIAبـرای ایـن افـراد

پرسشهـا را داشـته باشـد .کارهـای چشـمگیری در

میبایست به صورت میان رشـتهای بـر پایـهی حـل

تعدادی از کشورهای اروپایی انجام شده است کـه در

مسئله باشد و از آموزش با مفاهیم یکپارچـهی فنـی

درک و برآمدن بر پـارهای از موانـع در فـرا راه HIA

دوری جست .شکاف در اساس شواهد مورد نیاز برای

کمک میکنند.

انجام فرآینـد  HIAنیـز یکـی دیگـر از موانـع فـرارو

یکی از موانع مهم در فرآینـد  ، HIAفقـدان

می باشد .سازمان بهداشت جهانی به عنوان سـازمانی

آگاهی از ارزش و سـودمندی  HIAاسـت .دادههـای

حمایت کننده در سطح ملّی و بومی برای برآمدن بر

بررسی تعیین کننده های سالمت در سـطح کـالن و

این موانع و عرضـهی شـواهد و ارائـهی گسـترهای از

خرد از درون دادههـای مهـم فرآینـد  HIAهسـتند.

ابزارهای حمایتی فرآیند  ، HIAاعالم آمادگی نموده

ممکــن اســت هنــوز درک نظــری و عملــی جــامع و

است .عالقمندان میتوانند به وب سایت ارزیـابی اثـر

تیپهای HIA

بر سالمت  WHOمراجعه نمایند.

تیپهای  HIAرا در سه گروه میتوان جـای

)(http://www.who.int/hia/en/

نکته ی دیگر آن است که راهنماهای انجـام
فرآیند  HIAبه گونه ای طراحی شدهاند که میتوان
آنهـــا را در پیوســـتگی بـــا مقـــررات ،قـــوانین و

داد:

الــــف HIA /بــــا ارزیــــابی شــــتابگرایانه
)(Rapid appraisal

فرآینــدهای برنامــهریــزی موجــود بــه کــار بــرد و

این تیپ از  HIAیـک جسـتجوی مختصـر

نمی تواننـد جـایگزین و یـا جانشـین پروتکـلهـای

پیرامون اثرات بر سالمت یـک پـروژه را بـر پایـه ی

تدوین شده قرار گیرند.

دانش موجود همراه با تبادل نظر بر پایهی تجربیات

بسیاری از ابزارهای  HIAبرای پروژه هـای

ارائــه مــیدهــد و ممکــن اســت از پــژوهشهــای

توسعه ای طراحی شده اند  .از این رو ،به محدودیت

 HIAهای پیش از خود نیز سود جوید .زمان انجـام

ابزار های  HIAنیز باید اشـاره کـرد کـه آن هـا بـه

آن ا ز چند ساعت تا چند روز به طول میانجامـد .از

موارد ” سالمت شغلی“ در درون پـرچین (فـند)

این رو ،بسیار سریع و با منابع مـالی محـدود قابـل

مانند ایمنی محیط کار و یا در معرض قرار گرفتن

انجــام اســت .درون دادهــای ایــن تیــپ  HIAاز

کــارگران بــا بیمــاری هــای شــغلی گونــاگون،

اطالعات موجود که به آسانی قابل دسترس هستند

نمی پردازند و این مـوارد خـ ود ابزارهـا و قـوانینی

فراهم می گردد .به زبان دیگر ،نیازی بـه گـردآوری

دیگر را می طلبنـ د .البتـه بایـد توجـه داشـت کـه

داده های جدید نیست ولی همانگونه که اشاره شـد

ابزارهای کنونی  HIAبـه موضـوع هـای دو رگـه و

از خبرگان سود می جوید و از این رو امکان بح

و

متقاطع در گستره ی سیاست های محیط کار که بر

تبادل نظر و برپایی کارگاه های محدود با مشـارکت

فعالیت های معیشتی ،مصرف الکـل و مـواد مخـدر

ذی نفع هـا ی درونـی و بیرونـی در ایـن تیـپ HIA

(که بالقوه می توانند در پیامدهای سالمت در سطح

وجود دارد .به طور کلی ،ارزیابی خطر کمّی در این

خانواده و جامعـه اثـر گـذار باشـند) توجـه نشـان

تیپ صورت نمی گیرد ولی یک ارزیابی کیفـی ارائـه

می دهند.

میشود.
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ب HIA /میانه )(Intermediate HIA

میشوند و یا خـود ذینفـعهـا مـورد گفتمـان قـرار

در این تیپ یک جستجوی با جزئیات بیشتر

می گیرند .معموالً در این تیپ یک بازنگری پرشـتاب

از اثرات بر سالمت انجام میشود و ممکن است زمان

نظام مند بر روی ادبیـات موجـود (شـامل مقـاالت و

انجام آن چند هفته بـه طـول انجامـد .معمـوالً یـک

گزارشها) نیز انجام میشود.

بازنگری در شواهد قابل دسترس و نیز برون دادهـای

9۲

 HIAهــای هماننــد ،تــوأم بــا کنکــاش در نظــرات،

ج HIA /فراگیر و جامع

دیدگاهها ،تجربیـات و انتظـارات کسـانی کـه پـروژه

)(Comprehensive in depth

مدّنظرشان است و یا تحت تأثیر پروژه قرار گرفتهانـد

در این تیپ  ، HIAیک جستجوی پردامنـه و

انجام میشود و پارهای از اوقات نیز تولیـد و تحلیـل

متمرکز پیرامون اثرات بر سالمت انجام مـیشـود کـه

اطالعات جدید هم انجام میگردد.

گسترهای طوالنی از زمان (تا چندین ماه تا یک سال)

در ایـــن تیـــپ  ، HIAذینفـــعهـــا در

را به خود اختصاص میدهـد .در حقیقـت ایـن تیـپ

کارگاههایی با روش بحـ گروهـی متمرکـز هـدایت

 HIAیک تحلیل بسیار جزئی نگرانه است که نه تنهـا

تصویر  - 11سطح فرآیند  HIAتعداد و ژرفای اثرها که باید ارزیابی شوند.

کار میدانی جامع و جزء نگر را شامل میشود بلکـه از

تسهیالت تولیـدی موجـود هسـتند کفایـت مـیکنـد.

مشاورهی گستردهی ذی نفع ها (از طری پیمایشهای

همچنین ،اکثر عملکردهای خرد و بازاریابیها ،احتمـال

میدانی ،کارگاهها و گفتگوهای چهـره بـه چهـره) نیـز

کمی دارند که بـه  HIAجـامع نیـاز داشـته باشـند .از

بهره میبرد و یک بازنگری ادبیـات موجـود در سـطح

طرف دیگر ،اگر ارزیابیهای اثر بر جامعـه و اقتصـاد یـا

مقاالت و گزارشها را به صورت سیستماتیک در حـد

زیست محیطی ،به عنوان بخشی از مقدمات پروژه دیده

جزئی انجام میدهد .معموالً انجام و هدایت این تیـپ

شدهاند ،آنگاه انجام  HIAجامع و فراگیر نیـز مناسـبت

 HIAاز دانش و توان نیروهای بومی پروژه بیرون بوده

خواهد داشت .توسعهی میدانهای نفتی بزر  ،خطوط

و نیاز به سفارش کار به خبرگانی دارد که بـا مقولـهی

انتقال ،تسـهیالت  ، LNGمجتمـعهـای پتروشـیمی و

 HIAآشنایی کـافی دارنـد .در تیـپ جـامع و فراگیـر

پاالیشگاهها ،سرمایهگذاریهـای عمـدهای هسـتند کـه

 HIAمعموالً تولیـد و تحلیـل اطالعـات نـوین انجـام

تیپ  HIAجامع را میطلبند.

میپذیرد .این تیپ  HIAمناسـب پـروژههـای بـزر
پیچیده با نمایهی باال است.

قلمرو  HIAفراگیر

البته این گروه بندی تیپ شناسـی  HIAبـه

بـــا در نظـــر گـــرفتن تعریـــف”ســـالمت“،

معنای ردّ انعطافپذیری و انتخاب گزینههـای دیگـر

ارزیابی های اثر بر سالمت دارای گستردگی و قلمـرو

نیست و یک دستاندرکار  HIAمیتوانـد بـر اسـاس

بینهایت پهناوری هستند .اغلب ،مدل پد زمینـه ی

صالحدید تخصصی خود ،هر زمان که مناسب دید از

فلسفهای  ، HIAقلمرو آن را بـه پـیش مـیرانـد .دو

عناصر گوناگون  HIAجامع و فراگیر نیز سود جسته

مدل بنیادی ،شامل مدل زیست پزشکی و اجتمـاعی

و به فرآیند  HIAخود بیافزاید.

یا مدل اجتمـاعی -زیسـت محیطـی هسـتند .مـدل

صنعت نفت و گـاز ،گسـترهای از پـروژههـایی

زیست پزشکی سالمت بر روی بیماری و ناخوشـی و

است که اکثراً در پیش از انجام ،به فرآیند  HIAجـامع

مکانیسمهای علیّتی وابسته تمرکـز دارد .بـر عکـد،

و فراگیــر نیازمنــد نیســتند و تیــپ  HIAبــا ارزیــابی

مــدل اجتمــاعی -زیســت محیطــی بــر روی عوامــل

شتابگرایانه برای بسیاری از پروژههایی که شامل بهبـود

گستردهتری یا به زبان دیگر ” تعیین کنندههایی“ که
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بـــر روی فرآینـــد ســـالمت و
تندرستی تمرکز دارنـد ،تمایـل
از خود نشان میدهد.
تعیــین کننــدههــای
سالمت شامل عوامل شخصـی،
اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و
زیست محیطی بوده که بر روی
وضــعیت ســالمت افــراد و یــا
جمعیت های تعریف شـده ،اثـر
می گذارند .مثالها شامل سـن،
9۴

جند ،عوامل ژنتیک ،هوا ،آب،
شرایط مسـکن ،سـطح درآمـد ،تصویر  - 12قلمرو ( )Scopeفرآیند  HIAجامع و فراگیر

اشــتغال و آمــوزش و پــرورش
هستند .یک طیف پیوسته ،میانِ مدل ارزیابی زیست

مثال تغییرات وابسته به پروژه در میزانهای ویـژهی

پزشکی خالص و اجتماعی -زیسـت محیطـی وجـود

بیماریها مانند ماالریا یا عفونتهای انتقـال یافتـهی

دارد.

جنسی) بیشتر تمرکز مییابد.
در سطح سیاسـی HIA ،تمایـل دارد کـه از

بســیاری از دســت انــدرکاران  HIAتــالش

مدل گستردهی تعریـف شـده ی اجتمـاعی -زیسـت

میکنند تـا از عناصـر هـر دو روش شناسـی زیسـت

محیطی که بر روی تعیین کنندههای سالمت جامعه

پزشکی و اجتماعی -زیست محیطی بهره ببرند .برای

مانند فقر و سطح درآمد تأکید دارد را به کـار ببـرد.

مثال ،رهیافت اجتمـاعی -زیسـت محیطـی سـازمان

بــرعکد ،در ســطح پــروژهای HIA ،بــه صــورت

جهــانی بهداشــت ) ،(WHOشــش مــورد ســالمت

نازک بینانه بر روی پیامدهای ویژه ی سالمت (بـرای

عمـومی را در نظــر مــیگیــرد :بیمــاریهــای واگیــر،

1

بیماریهای غیر واگیر ،سوانح و حوادث ،سوء تغذیـه،

و دیگر کشورهای با شاخص توسـعهی انسـانی )(HDI

بیماریهای روانی -اجتماعی و تندرسـتی اجتمـاعی.

پایین را در مدل سـالمت زیسـت محیطـی ،تعریـف

جدول  1قلمرو این رهیافت را ترسیم میکند.

کــرده اســت .از ایــن منظــر ،میــان تعریــف ســنتی

این مدل سودمند اسـت ،زیـرا گـروه بنـدی

”سالمت عمومی“ کـه تمرکـز ویـژهای بـر بیمـاری

عمومی بیماریها و هم تعیین کنندههای سـالمت را

( )disease-specificدارد و تعریـــف گســـتردهتـــر

شامل میشود.

” سالمتِ زیست محیطی“ که محیط زیست انسان را
در بر میگیرد و تأکید بر پیشـگیری اولیـه از طریـ

با این وجود ،این رهیافت لزوماً اثراتی (چـه
مثبت و چه منفـی) کـه در گسـترههـایی همچـون

تداخالت در سـطح مسـکن ،بهسـازی ،کنتـرل دفـع

مسکن ،بهسازی و حمل و نقل روی میدهنـد را در

جامدات ،آب و غذا ،حمـل و نقـل و ارتباطـات دارد،

برنمی گیرد  .بر عکد ،بانک جهـانی ،قلمـرو  HIAرا

تمایز آشکاری مشاهده مـیشـود .رهیافـت و قلمـرو

برای آفریقای تحت صحرا )(Sub Saharan Africa

بانک جهانی بر پیوستگی بـالقوه میـان فعالیـتهـای

جدول  - 1مدل سازمان جهانی

بهداشت برای HIA

مورد سالمت

مثال

پایگاه دانش

بیماریهای واگیر

بیماری سالک یا ماالریا

بزر  ،قابل اعتماد

بیماریهای غیر واگیر

چاقی ،دیابت

قابل اعتماد ،تعمیمپذیر

سوانح ،حوادث

تصادفات ترافیکی
و یا حوادث در زمان ساخت

قابل اعتماد ،مقداری آماری

سوء تغذیه

کمبود آهن یا کمبود ویتامین A

متغیر ،دارای پتانسیل کمّیتی

بیماریهای روانی -اجتماعی

مواد مخدر

اعتمادپذیری ضعیف،
تنوعپذیری فرهنگی

تندرستی اجتماعی

کیفیت زندگی ،عدالت

اعتمادپذیری متغیر

)Human Development Index (HDI

1
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وابسـته بـه زیــر سـاخت وسـالمت زیسـت محیطــی

طراحی و اجرای پروژههای بزر

فراگیر ،تأکیـد دارد .بخـشهـای ) (Sectorsتعریـف

گاز در کشورهای با  HDIپایین ،سازگاری دارد.

شده توسط بانک جهانی شـامل مسـکن ،آب و غـذا،
حمل و نقل و مدیریت ارتباطات و اطالعات است.
رهیافــت بانــک جهــانی از تمرکــز ویــژهی
بیماری (که به صورت سنتی وجود داشته است) به
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و سرمایهای نفت و

افزون بر این ،رهیافت سالمت محیط زیستِ
بانک جهانی میل دارد که بسیاری از نیازمنـدیهـا و
مالحظاتی که در اسناد راهنمای اجتماعی و زیسـت
محیطی آنها یافت میشود را قرینه سازی نماید.

ســوی جســتجو در ارتباطــات میــان بــار بیمــاری

ســازمان جهــانی بهداشــت ) ، (WHOیــک

( )disease burdenبــه صــورت فراگیــر و اثــرات

روششناسی مشابه را به عنوان ارزیـابی بـار زیسـت

زیر ساخت ،تغییر از خود نشان میدهد .برای مثـال،

محیطــی بیمــاری  (EBD)4تــدوین کــرده اســت.

ارزیــابی اثــرات بــالقوهی ماالریــا ،بــرای بســیاری از

دادههای فراهم شده برای روشهـای  EBDسـازمان

پروژهها مهم است.

جهانی بهداشـت و پیوسـت نگـاری سـالمت زیسـت

در هر صورت ،یک بررسی میان بخشـی کـه

محیطی نشانگر آنند که تقریباً  45تا  11درصد از بار

اثرات جانبی و سودمند بخش های غیر سالمت مانند

جهانی بیماری را میتـوان بـه عوامـل خطـر زیسـت

حمل و نقل ،مسکن و توسعهی شهری را به صـورت

محیطـی منتســب نمــود .دو منظــر کلیــدی در ایــن

ترکیبی و ائتالفی انجام میدهد میتواند بـه صـورت

تحلیلها ،دو پرسش میباشند :چه چیز را بایستی به

عملی ،بیشتر از ارزیابی متمرکز بر اثـرات کنـونی بـر

عنوان عامل خطر زیست محیطی قلمداد نمود و چه

روی نیروی کار پروژه ،کارآمد باشد .در سیستم بانک

چیز به معنـای بیمـاری اسـت از زاویـهی سـالمت،

و میـر ،بیمـاریزایـی و

تعریــف عامــل خطــر زیســت محیطــی ،بــه صــورت

ناتوانی ویژهی بیماری ) (disease specificبـه سـوی

چشمگیری عوامل الگـوی زنـدگی و رفتـاری شـامل

منظر گستردهتری که پیوستگیهای میانِ پروژهی در

رژیم غذایی ،دخانیات ،الکل ،عملکردهـای جنسـی و

جهانی ،قلمرو  HIAاز مر

دست اجرا و سالمت محیط زیست را ترسیم میکند،
میل کرده است .این ائتالف سالمت و زیر ساخت بـا

)Environmental burden of disease (EBD

2

9۷

تصویر  - 15توسعهی پرشتاب مثالهایی از مسیرهایی که به پیامدهای سالمت میانجامند.

عوامل خطر ژنتیکی را کنار گذاشته است .به همـین

دامنه بوده و پاره ای از اثرات بالقوهی پروژههای نفت

سان ،تمرکز بر ” بیماری “ به جز محیط زیسـت ،بـه

و گاز که میتوانند روی تعیین کنندههـای سـالمت،

بار کلی بیماری و نه بار کلی افت سالمت ،نظر دارد.

به ویژه آنهایی که وابسته به عوامل الگـوی زنـدگی

این تعاریف نسبتاً محـدود سـازندهی عامـل

هستند (مانند تغذیه ،دخانیات ،الکل ،رفتار جنسـی)

خطر زیست محیطی و بیماری ،مناسب هستند و بـه

اثر داشته باشند ،چشم پوشی نمایند .افزون بـر ایـن،

صورت شایع در برآورد  EBDو ادبیات پیوستنگاری

مواردی که بر روی زیـر سـاخت و ظرفیـت سـالمت

زیست محیطی به کـار مـیرونـد .بـا ایـن وجـود ،از

کشور میزبان ،تحت عنوان ”سیسـتمهـای سـالمت“

دیدگاه  ، HIAاین تعاریف ممکـن اسـت بسـیار کـم

نظارت دارند را میبایست مالحظه نمایند.

بانک جهانی پـیش بینـی کـرده اسـت کـه

مهــارت آنهــا) بــا پیامــدهای ســالمت و کــارآیی

کمبودها در سیستم مراقبت سالمت یـک کشـور بـا

سیستمهای آن همبستگی چشمگیری دارنـد تأییـد

سـطح  HDIپـایین ،مـیتوانـد  12درصـد بـار کلــی

نموده اند .همچنین همین عوامل ،به صـورت تعیـین

بیماری را به خود اختصاص دهد.

کنندهی اجتماعی عمدهی بار کلی بیماری ،محسوب

مقاالت چاپ شده ی دیگر نیز به این پدیـده

می شوند .ترکیـب  EBDوکمبودهـای سیسـتمهـای

که منابع انسانی (از لحاظ تعداد کارمنـدان و سـطح

ســالمت ،تقریبــاً  53درصــد از بــارکلی بیمــاری را
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تصویر - 12

عملکرد فرآیند پویای HIA

میتوانند به خود اختصاص دهند.
در بسیاری از پـروژههـای مجتمـع و بـزر

کاربرد رهیافت  HAOC1بـه شـکل آشـکار،
بعضـــی از منظرهـــای کلیـــدی  HIAرا در یـــک

نفت و گاز ،به ویژه آنهایی که در کشورهای با HDI

چهارچوب ائتالف مینماید .این چهار چوب به شـکل

پایین انجام میشـوند ،مـیتـوان پـارهای از مفـاهیم

آشکار ،در فرآیند ارزیابی اجتماعی و زیست محیطی

پیونــد بخشــی ( )Sectoral linkageو  EBDرا در

به صورت شایع به کار برده میشود .این ائتالف کلی

قالب چهارچوب  HIAدر سطح پروژه به هم پیوسـت

مهم است به صورتی که به فرآیند  ، HIAبـه مثابـه

داد .این کار با تعریف منظرهای گسـتردهی سـالمت

بخشـی ضـروری و جـدایی ناپـذیر ،در فرآینـد کلـی

که تعیین کنندههای زیست پزشکی و هم اجتمـاعی

ارزیابی بر سالمت ،نگریسته میشود.

سالمت را در نظر میگیرند ،انجام میپذیرد.
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)Health Area of Concern (HAOC

3

۴0

فصل دوم
فرآیـند HIA

۴۲

گام رویکرد غربالگرایانه

۴9

هدف گام رویکرد غربالگرایانـه آن اسـت کـه

نگاه نخستین در این رویکرد در پی آن است

آشکار شود آیا اصالً طر  ،پروژه ،سیاست و یا برنامـه

که تعیین کند اصالً آیا انجام فرآینـد  HIAمناسـبت

نیازی به انجام فرآینـد  HIAدارد در ایـن رویکـرد،

بــرای پــروژه دارد و از ســوی دیگــر در همــین گــام

یک ارزیابی نخستین از اثرات بـر سـالمت اجتمـاعی

رویکرد غربالگرایانه است که سطح پیچیدگی طراحی

یک پروژه صورت مـیپـذیرد و تعـداد گسـتردهای از

فرآیند  HIAبرای پروژه پیشنهاد میشـود .بـه زبـان

مردم که ممکـن اسـت از ایـن پـروژه اثـر بپذیرنـد،

دیگر ،در این گام از فرآیند  ، HIAکارگزاران تعیـین

مشخص می شوند .یک توصیف و آگـاهی عمـومی از

مــیکننــد کــه آیــا  HIAدر ســطح یــک ارزیــابی

پروژه ،مکان تحـت پوشـش ،بزرگـی ،نیـروی کـار و

شتابگرایانه باشـد و یـا یـک شـکل ارزیـابی جـامع و

جوامع پیرامونی ،عملیات و در معـرض قـرار گـرفتن

فراگیر را به خود اختصاص دهد .همچنین میبایست

پیامدهای برآمده از پروژه ،از ضروریات پـرداختن بـه

در ایــن گــام مشــخص شــود کــه آیــا فرآینــد HIA

رویکرد غربالگرایانه هستند.

طر ریـزی شـده ،امکـان پاسـخگویی بـه نیازهـای

زمانهای دیگر پروژه مانند هنگامهی توسعهی پروژه

تیپهای دیگر ارزیابی نیز ممکن است بـه کـار آینـد

و یا فرآیندهای هنگامهی پیاده سازی را دارد.

(مانند ارزیابی اثر بر محیط زیست و یا ارزیابی اثر بـر

همانگونه که اشاره شد از نکـاتی کـه از یـک
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جامعه).

رویکرد غربالگرایانـه انتظـار مـیرود ،پاسـخ بـه ایـن

از پرســشهــای دیگــری کــه مــیبایســت در

پرسش است که آیا اجرا و پیادهسازی پروژه ،سیاست

فرآیند رویکرد غربالگرایانه بـه آن پاسـخ داد آن اسـت

و یا برنامه میتواند بر سالمت اثر گذار باشد یا خیـر

که آیا ماهیت اثرات احتمالی به خوبی تأیید شدهانـد

زیرا بسیاری از پروژه ها فقط یک وابستگی پیرامـونی

وجود شواهد مورد تأیید برای اثـرات احتمـالی کـه از

با سالمت در درون خود نهان دارند و در ایـن مـوارد

پروژههای همانند (برای مثال در مکـان همسـان) بـه

انجام فرآیند  HIAمورد نیاز نمیباشـد .بـرای مثـال،

دست میآیند ،این پیام را در خود دارد که لزومی بـه

تغییرات در یک نرم افزار حسابرسـی یـک سـازمان،

انجــام یــک  HIAتمــام عیــار نمــیباشــد .در چنــین

احتماالً اثری چشمگیر بر سـالمت انسـان نـدارد و از

شرایطی ،رویکرد غربالگرایانه جهت ایجاد تغییراتی در

این رو ،انجام فرآیند  HIAپیشنهاد نمیشود.

پروژه ،بر اساس شواهد مورد تأیید ،به کار میآید.

از سوی دیگر ،در همین رویکرد غربالگرایانـه

در حقیقت ،رویکرد غربالگرایانه یـک فرآینـد

است که کارگزاران  HIAباید تعیـین کننـد کـه آیـا

بسیار مهم است .زیرا در همین گـام از فرآینـد HIA

کاربرد ابزارهای ارزیابی دیگر ،مناسبت بیشتری دارند

است که میبایست یک ارزیـابی نخسـتین از اثـر بـر

یا خیر زیرا ابزارهای جـایگزین دیگـری بـرای HIA

سالمت پروژه ارائه گردد .از ایـن رو ،در نگـاه اولیـه،

موجود است که می توان برای ارزیابی اثرات بـه کـار

اندازه و اهمیت اثرات احتمالی بر سالمت پروژه ،ارائه

برد و در توسعهی پروژه نیز کمـک کننـده هسـتند.

می گردد .برای مثال ،اجرای یک پروژهی حفـاری در

این ابزارها شامل ارزیابی خطـر )، (risk evaluation

نزدیکی ساحل دریا آیا اثر چشمگیر ،ناچیز و یا قابـل

ارزیـــابی نیـــاز (needs assessment) ،و فرآینـــد

چشم پوشی بر سالمت ساکنین ساحل دریـا دارد و

ارزشـــیابی و پـــایش در هنگـــام پیـــادهســـازی

دیگر آن که اهمیت این اثرات بـر سـالمت جامعـهی

) (implementationپــروژه مــیباشــند .همچنــین

مورد اثر ،چقدر است

همچنین ممکن اسـت کـه اثـراتِ کـمِ غیـر

تغییراتی در پروژه بر اسـاس پیشـنهادات تـیم HIA

چشمگیر و یا ناچیز در این پروژه با یکدیگر انباشـت

ایجاد کـرد کـه در حفـظ عـدالت در سـالمت مـؤثر

شوند و اثرات انباشـتی ( )Cumulative impactsبـر

باشند زیرا امروزه بح عدالت در اجرای پروژههـای

سالمت مردم در گسترهی زمان ایجـاد کننـد .بـرای

بزر  ،به ویژه حفظ برابری در سالمت ،از موضوعات

مثال ،یک مجموعـهی جـدا و منفـرد از پـروژههـای

کلیدی است.

کوچک نفت و گاز ممکن است اثرات چشمگیری بـر

نکتهای دیگر که در رویکرد غربالگرایانه الزم

سالمت نداشته باشند امّا به صورت انباشـتی ممکـن

است پاسخ داده شود آن است که آیا امکان و فرصت

است اثرات چشمگیری بر جوامع پیرامونی و محـیط

نفــوذ بــر فرآینــد تصــمیمگیــری پیرامــون توســعه و

زیست از خود نشـان دهنـد .بـدین سـان اسـت کـه

پیــاده ســازی پــروژه وجــود دارد یــا خیــر زیــرا

ارزیابی پروژه از زاویـهی دیـد گسـترده مـیتوانـد از

محدودیتهای موجود در این مقوله و به زبان دیگـر

اثرات کمتر آشکار و پنهان بر سالمت پروژهها ،پـرده

عدم وجود انعطاف پذیری کـارگران پـروژه و شـرایط

بر دارد.

اجتماعی و سیاسی حاکم بر جو پروژه ممکن است به
از ســودمندیهــای دیگــر فرآینــد رویکــرد

گونهای باشد که امکان و ظرفیت پـذیرش تغییـر در

غربالگرایانــه ،توانــایی آن در نشــان دادن اثــرات بــر

پروژه را نداشته باشد و از این رو مـیتـوان گفـت در

سالمت پروژه از دیدگاه عدالت است .به ایـن صـورت

صورت وجود چنین شرایطی ،نیاز بـه انجـام فرآینـد

که می تواند بیان کند آیا اثرات بر سالمت پـروژه بـر

 HIAکم رنگتر می شود .از این رو ،بسـیار ضـروری

روی جمعیت بـه صـورت نامتقـارن گسـترده اسـت

است که  HIAدر زمان بسیار حیاتی و مناسب انجام

برای مثال ،آیا گروههای با سطح اقتصادی اجتمـاعی

شود تا بتواند بر قید و بندهای برخاسته از محدودیت

پایین ،بیشتر آسیب میبینند آیا تفاوتی در زمینهی

زمانی پروژه برآید .زیرا با آغاز پـروژه و پیـاده سـازی

اثر بر سالمت پروژه میان زنـان بـا مـردان ،در میـان

آن ،امکــان تغییــر و پــذیرش انعطــافپــذیری در آن

گروههای نـژادی و زبـانی و یـا فرهنگـی گونـاگون و

کاسته می شود .بنـابراین بسـیار ضـروری اسـت کـه

مناط شهری با روستایی وجود دارد آیـا مـیتـوان

اعضای تیم  HIAدسترسی کافی به ابعـاد و اجـزاء و
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ویژگیهای طر نخسـتین پـروژه ،در پـیش از آغـاز

 /1نیازی به انجـام فرآینـد

تمـام عیـار HIA

اجرای پروژه ،را داشـته باشـند تـا بتواننـد اطالعـات

نیست ولی خود فرآیند رویکـرد غربالگرایانـه حـاوی

کافی از اثرات احتمالی بر سالمت را ارزیابی نمـوده و

پیشنهادهایی در بارهی اثـرات احتمـالی بـر سـالمت

پیشنهادات الزم را ارائه دهند .این پیشنهادها در گام

پروژه است .این پیشنهادات ممکن است به این اشاره

رویکــرد غربالگرایانــه مــیتواننــد در یکــی از ایــن

نمایند کـه بـه کـارگیری روشهـای دیگـر ارزیـابی،

چهارچوبها بگنجند.

بسنده میباشند.
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گزینش یک تیپ HIA

 /4نیازی به فرآیند تمـام عیـار  HIAنیسـت

رویکرد غربالگرایانه

ولی بر اساس نتایج بر آمده از رویکرد غربالگرایانه ،به

در گام رویکرد غربالگرایانه میتـوان در یـک

طر پیگیری جهت پایش و ارزشیابی نیاز است (بـه

گردهمایی ،بـا بـارش افکـار شـرکت کننـدگان تـیم

بخش پایش و ارزشیابی مراجعه فرمایید).

 ، HIAبه موارد فوقالذکر نائل گردید ولـی شـیوهی

 /1پــروژه مــیبایســت متوقــف شــود تــا
ارزیابیهای گستردهتری صـورت گیـرد زیـرا شـدت
اثرات احتمالی بسیار باال است.

دیگر آن است که با به کارگیری ابزار ویژهای ،نسبت
به انجام گام رویکرد غربالگرایانه ،اقدام نمود.
در ادامــه مــا تــالش مــیکنــیم کــه تمــام

 /2نیاز به انجام یک  HIAتمام عیار است.

فعالیتهای مورد نیاز که در گام رویکرد غربالگرایانـه

نکتــهی آخــر کــه در رویکــرد غربالگرایانــه

می بایست صورت بپذیرند را به صورت فهرست وار با

می بایست به آن اشاره شود آن است کـه آیـا منـابع

دیــدگاهی ابــزار مندانــه ) (toolkitارائــه دهــیم .در

انسانی و مالی کافی برای انجام یک  HIAتمام عیـار

حقیقت ،ابزار رویکرد غربالگرایانه در پی آن است که

موجود است یا خیر یک بازنگری به صورت چکیـده

با معرفـی مجموعـهای از شناسـاگرهـا )(indicators

بر این منابع میتواند مشخص سـازد کـه آیـا امکـان

مانند خصوصیات طراحی پروژه ،آالیندههای محیطی

انجام یک  HIAتمام عیار وجود دارد

مدّنظر ،نگرانیهای جامعه و نگرانـیهـای اجتمـاعی،

در گزارش نهایی رویکرد غربالگرایانـه مـوارد
زیر را میبایست مدّ نظر قرار داد:

دریابد آیا نیازی بـه انجـام فرآینـد تمـام عیـار HIA

است یا خیر

 یک بازنگری و توصیف مختصر از پروژه
 ارائهی پیش درآمدی بر اثرات بر سالمت پروژه

الف /توصیف تیپ پروژه

 ارائهی منابع مورد نیاز جهت انجام فرآیند HIA

نخست ،مواد هدف (نفت ،گاز طبیعی ،مـد،

 توصیفی از فرصتها برای اثر بر سیستم
تصمیمگیری پروژه
 ارائهی پیشنهادها بر بنیان نتایج حاصله از

آلومینیــوم ،اورانیــوم و غیــره) مــورد شناســایی قــرار
میگیرند .آنگاه باید مشخص شود کـه پـروژه جدیـد
است یا هدف آن توسعهی بخش پیشـین مـیباشـد.
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نوع معدن و ذخایر ( روباز ،زیرزمینی ) اشاره شـده و

باشند و به دلیل پیچیدگی موضوع ،بـه تحلیـل بسـیار

تیپ حفاری (حفاری در ساحل و یا در فـالت قـاره)

دقیقــی نیــاز دارنــد .همچنــین مــیبایســت شــعاع اثــر

نیز معین میشود.

احتمالی بـر روی جوامـع پیرامـونی شناسـایی شـود .از
سوی دیگر ،گسترهی جغرافیایی اثر که آیـا بـه صـورت

ب /گردآوری تجربیات پیشین

بومی ،منطقهای و یا استانی است تعیین شـود .در ایـن

از کــارگزاران پــروژه تقاضــا مــیشــود کــه

پویش ،باید این موضوع شناسایی شـود کـه آیـا مکـان

تجربیات خود را با پروژه ها ی مشابه در اختیار تیم

اجرای پروژه ،یک جایگـاه بسـیار حیـاتی بـرای منـابع

 HIAقرار دهند .اعضای تیم  HIAیا نمایندگانی از

معیشتی مردم نیز است زیرا مکان اجرای پروژه ممکن

آن ها بایستی یک بازنگری جامعی از اثر بر سالمت

است زمینهای عمدهی کشاورزی مردم باشد.

تیــپ پــروژه را بــا منــابع نگــارش یافتــه ی علمــی
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حوزه ی سالمت و بیماری انجام داده و تمام منابع

د /درک ویژگیهای پروژه

و شواهد نوشـتاری ) (Literature reviewرا مـورد

ترسیم سیماهای خطی در درک ویژگیهای

مطالعه قرار دهند.

پروژه ،اولین گام در درک ویژگیهـای پـروژه اسـت.
سیماهای خطی ساختارهایی هستند مانند بانـدهای

ج /ویژگی مکانی پروژه

فرودگاه ،خطوط راه آهن ،خطوط انتقال نیرو ،لولهها،

تیم  HIAباید آگاهی کـاملی از مکـان اجـرای

جادهها و رودخانهها که به عنوان معابر حمل و نقـل

پروژه داشته باشد .آیـا پـروژه در منـاط روسـتایی یـا

استفاده میشوند .اغلب ،سیماهای خطی هستند کـه

شهری ،مناط دور روستایی یا حومهی شهری به اجـرا

بسیاری از جوامع انسانی و اکولوژیک را به هم پیونـد

در میآید بسیاری از پروژههای نفت و گـاز در منـاط

میدهند.

روستایی اجرا میشـوند و از لحـاظ ماهیـت مـیتواننـد

بدین سان ،تمام گونـههـای سـیماهای خطـی

اثرات احتمالی چشمگیری بر وضعیت معیشـتی مـردم

میتوانند ،در تمام مراحـل اجـرای پـروژهی ،اثـرات بـر

در زمینــهی کشــاورزی ،شــیالت و دامپــروری داشــته

سالمت ویژهی خود را خل نمایند .برای مثـال ،اثـرات

مســتقیم ســیماهای خطــی شــامل افــزایش حــوادث و

مهمی برای انجام فرآیند  HIAخودنمایی مینمایند.

سوانح و در معرض قرار گرفتن فزاینده به گرد و خـاک

بــرای درک ویژگــیهــای پــروژه ،تعیــین

و آالیندههای برخاسته از وسـایل جـادهای مـیباشـند.

گستردگی شناسه ) ،(footprintتجهیزات و تسهیالت

سـیماهای خطـر مـیتواننـد الگوهـای مهـاجرت بـرای

پروژه که اثر گذار بر سـالمت انسـان هسـتند ،حـائز

گونههای مهم معیشتی را تغییر دهند که ایـن موضـوع

اهمیت است .در یک پـروژه نفـت و گـاز ،تجهیـزات

بسیار مهمی برای تیم  HIAاست و باید آن را مدّ نظـر

(شامل استخرها ،آب بندها ،جادههـا ،خطـوط لولـه،

قرار دهند .اثرات مسـتقیم و غیـر مسـتقیم سـیماهای

تانکهای ذخیرهای و غیره) بـه عنـوان شناسـههـای

خطی با موضوعات اجتماعی درهـم مـیآمیزنـد .بـرای

فیزیکی پروژه قلمـداد مـیشـوند .از دیـدگاه اثـر بـر

مثال ،تغییرات در کریدور حمل و نقل ممکن اسـت بـر

سالمت ،شناسهی پروژه ممکن است جوامع پیرامونی

روی الگوی پخش بیماریهـا اثـر بگـذارد .جابـهجـایی

(که از جابهجـایی تجهیـزات و تسـهیالت و پرسـنل

پیوستهی افراد میتواند در پخش و انتقـال یـک عامـل

تحت تأثیر قرار میگیرند) و نیز مکانهایی کـه ایـن

عفونی که پیش از آن در یک مکان بـومی نهفتـه بـود،

مواد با مردم در سطح تماس هستند را درگیر نماید.

اثر گذارد .همانند این رخداد ،گسترش بیماریها (برای

سومین نکتـه در درک ویژگـیهـای پـروژه،

مثال ،عفونتهای انتقـال یابنـدهی جنسـی و بعضـی از

تعیین مشخصات طر اکتشاف و یا فازهای ساخت و

بیمـاریهــای عفـونی تنفســی) مــیتواننـد بــا افــزایش

احداث پروژه اسـت کـه از ایـن راه مـیتـوان هجـوم

فعالیتهای تخلیه و بارگیری در سـاحل دریـا ،رونـدی

نیروی کار و اثرات بـر سـالمت در منطقـه و جوامـع

فزاینده به خود گیرنـد .زیـرا ایـن فعالیـتهـا بـا رونـد

پیرامونی را ترسیم کرد .زیـرا حتـی اگـر کـارگران و

افزایش افراد جویای کار و نیروی کـار بـدنی از منـاط

نیروی کار در کمـپهـای پـروژه اسـکان داده شـده

دوردستتر توأم است .این رونـد ،منـاط جغرافیـایی و

باشند ،اثرات غیر مستقیم آنها بر جامعهی پیرامونی

جوامع پاک را در معرض بیماریهای جدیـد و مصـرف

اجتناب ناپذیر است .افزون بر فاز اکتشاف ،فاز ساخت

الکل و مواد مخدر قـرار مـیدهـد .بنـابراین ،سـیماهای

و احداث نیز با بسیاری از اثرات احتمالی بر سـالمت

خطی و پیوندگاههای حمل و نقل ،به صورت شناسـاگر

توأم هستند که این اثرات (چه مثبت و چـه منفـی)

۴3

انجام سطحی از فرآیند  HIAرا القاء مینمایند.

سنتی و معیشتی جامعه ی پیرامـونی کـه پـروژه بـر
آن ها اثر دارد (به ویژه در شرایط روستایی و جوامـع

و /گردآوری گزارش های اثر بـر محـیط
زیست و یا اثر بر جامعه
گرد آوری گزارشهای مربوط بـه مـواد نگـران
کنندهی خطرناک که در هوا و آب رها میشوند ،بخش
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بــومی میزبــان) مــیبایســت جســتجو نمــود زیــرا
نگرانیهای معیشـتی بسـیار بحـ برانگیـز هسـتند،
چــون کــه بــر محــیط زیســت فیزیکــی ،ارتباطــات
اجتماعی و رفتارهای سالمت اثر میگذارند.

مهمی از فرآیند رویکرد غربالگرایانه است .در فرآیند اثر

پرسشهایی که در این زمینه باید پاسـخ داد

بر محیط زیست نه تنها اثرات بر کیفیت هوا بلکه اثرات

در مورد احداث پاالیشگاه پتروشیمی در ساحل دریـا

کمّی و کیفی بر آب را نیز باید جستجو نمود.

را میتوان چنین بیان کرد:

گزارشهای انسانی آالینـدههـای ریزشـی در

 کیفیــت :آیــا پــروژه بــا افــزایش آالینــدههــای

هوا در نتیجهی پروژههـای نفـت و گـاز (کـه اثـرات

زیست محیطی در دریا و افزایش فلزات سـنگین

جبران ناپذیری را بر سالمت انسان ایجاد مـیکننـد)

که بر کیفیت آبزیان اثر مـیگـذارد و در نتیجـه

میبایست گردآوری شوند .کیفیت و کمیّت آب (چـه

بخش عمدهی معیشتی ساکنین بومی کرانهای را

از مخــازن زیــر زمینــی و چــه از مخــازن ســطحی و

دچار اشکال میسازد ،توأم است

رودخانهای) از نکـات اسـتراتژیک در حیـات و بقـای
پروژهها و جوامع پیرامـونی بـوده کـه بسـیار چـالش

 کمیّت :آیا پروژه در کاهش کمیّت منابع آبزیـان
مؤثر است

برانگیز می باشند .از ایـن رو ،ویژگـیهـای پـروژه در

 دسترســی :آیــا پــروژه در افــزایش و یــا ایجــاد

پیوست با آب بندها ،انحراف جریانها ،فعالیـتهـای

محدودیت دسترسی جامعهی پیرامونی به منـابع

حفاری و دیگر فعالیتها که در دسترسی به آب و یا

معیشتی (به عنوان مثال فعالیت ماهیگیری) اثـر

فشار بـر زیـر سـاختهـای آب رسـانی چـالش سـاز

میگذارد

میباشند را میبایست به خوبی تحلیل نمود.
در همین هنگامه ،چگونگی تغییر در سیستم

 رقابت :آیا پروژه در افزایش رقابـت بـرای منـابع
اثر دارد

جدول  - 4چهارچوبی برای گام رویکرد غربالگرایانه

( )Screeningدر فرآیند HIA

پرسشهای رویکرد غربالگرایانه

خیر

بله

چنانچه اثری بر سالمت نباشد،
چکیدهای از توضیح را برای پاسخ خود ارائه دهید.

چنانچه اثری بر سالمت خواهد بود،
چکیدهای از توضیح خود را ارائه دهید.

آیا پروپوزال اثر مستقیمی بر روی سالمت روانی و تندرستی
دارد؟
 برای مثال آیا ایجاد ناخوشی میکند و بر روی پذیرش اجتماعی،استقالل و مشارکت اثر میگذارد
 آیا بر روی گروههایی با سطح اجتماعی اقتصادی متفاوت یا بانابرابری ،به شکل خاص اثری دارد
آیا سیاست ،طرح ،برنامه و یا پروژه بر روی شرایط زندگی
اجتماعی ،اقتصادی و زیست محیطی که به صورت
غیر مستقیم بر سالمت مؤثرند ،اثر میگیارد؟
 برای مثال ،آیا بر روی مسکن ،حمل و نقل ،رشد و نمو کودکان،آموزش ،فرصتهای شغلی خوب ،صلح سبز یا تغییر آب و هوا اثر
میگذارد
 آیا بر روی گروههایی با سطح اجتماعی اقتصادی متفاوت یا بانابرابری ،به شکل خاص اثر دارد
 برای مثال ،آیا به توانایی آنهایی که از لحاظ فیزیکی فعال بوده ومیتوانند غذای سالم را برگزینند و مصرف الکل و دخانیات خود را
کاهش دهند ،اثری دارد
 آیا بر روی گروههایی با سطح اجتماعی اقتصادی متفاوت یا بانابرابری ،به شکل خاص اثری دارد
آیا تغییر در تقاضا برای دسترسی به مراقبتهای اجتماعی و

سالمت ،به وجود خواهد آمد؟
 برای مثال ،مراقبتهای اولیه ،مراقبتهای بیمارستانی ،خدماتعمومی ،خدمات اجتماعی و سالمت روانی
 آیا بر روی گروههایی با سطح اجتماعی اقتصادی متفاوت یا بانابرابری ،به شکل خاص اثری دارد
آیا سیاست ،برنامه ،طرح و پروژه ،اثری در مقیاس سالمتِ
جهانی دارد؟
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از دیدگاه اجتماعی نیز میبایست گزارشهای ارزیابی
اثر بر جامعه را گـردآوری نمـود .بـرای مثـال ،بحـ

پروژههایی که بر اقتصاد و معیشت جوامـع پیرامـونی

هجوم نیروی کـار و دیگـر افـراد بـه منطقـه جهـت

تغییرات بزر

جستجوی کار ،پیداکردن فرصتهای تجاری ،تجارت

کننده ی انجام فرآیند یک  HIAتمام عیار میباشند.

در مقیاس کوچک یا مهاجرت گسترده ی خـانوادگی

بنابراین تیم  HIAبا تـیم ارزیـابی کننـده ی اثـر بـر

هستند .زیرا هجوم چشمگیر

جامعه در این تحلیل ،میبایسـت یـک همـاهنگی از

جمعیت میتواند بر زیر ساختهای بومی شـکننده و

نوع نزدیک داشته باشد .زیرا موضوعات مصرف الکـل

بر جمعیت مسـتعد آسـیبپـذیر ،فشـار وارد آورده و

و دیگر مواد مخدر ،بدون در نظر گرفتن ریشـههـای

سالمت را تحت تأثیر قرار دهد.

اجتماعی را نمیتوان به کنترل درآورد.

از موضوعات قابل بح

5۲

اثرات احتمالی بسیار پیچیده و متنوع بوده و
اقتصادی ایجاد میکنند ،خـود تأییـد

همچنین باز استقرار یا جابهجایی دهکدهها و

از موضوعات اجتماعی دیگر که باید در نظـر

یا افراد از موضـوعات داغ قابـل بحـ هسـتند .زیـرا

داشت شناسایی جمعیتهای خـاص مسـتعد آسـیب

مرحله ی احداث پروژه ،اثرات چشمگیر مستقیم ،غیر

میباشد.

مستقیم و انباشتیای ،بر سالمت مـیگـذارد .از ایـن

مقوله ی عدالت شامل عدالت زیست محیطی

رو ،انجام یک  HIAتمام عیار در شرایطی که پـروژه

) (Environmental Justiceنیز از مباح مطـر در

با باز استقرار و یا جابهجایی تودهها توأم است ،بسیار

فرآیند رویکرد غربالگرایانه از دیدگاه اثـر بـر جامعـه

توصیه میشود.

است .در بح عدالت ،به انتشـار و پخـش اثـرات بـر

از نکات دیگر که بایستی در اینجـا مـدّ نظـر

سالمت در گروههای اجتماعی گوناگون نظـر افکنـده

قرار داد بررسی گزارشهـای اجتمـاعی -اقتصـادی و

میشود و جمعیتهای آسیبپذیر شناسـایی شـده و

تغییرات اقتصادی است .زیـرا تغییـرات چشـمگیر در

موارد عدالت زیست محیطـی نیـز لحـاظ مـیشـوند.

درآمـــد و هزینـــهی مصـــرفی خـــانوار و جامعـــه و

عدالت زیست محیطـی ،رفتـار بـیطرفانـه و درگیـر

هزینههای مسکن ،غذا و سـوخت مـی تواننـد اثـرات

نمودن معنادار تمام افراد ،فارغ از نژاد ،رنگ ،ملیـت،

مثبت و هم منفی بر سالمت داشته باشند.

سطح درآمد در رابطه با توسعه و تدوین ،پیاده سازی

و انجــام قــوانین ،مقــررات و سیاســتهــای زیســت
محیطی میباشد.
برای مثال ،اگر ویژگیای از پـروژه ،از لحـاظ
دسترسی به آمـوزش و پـرورش ،محـدودیتی ایجـاد
کند ،میتواند اثرات نامتقارنی را در سـطح جمعیـت
موجب شود (برای مثال جوانان بیش از دیگـران اثـر
میپذیرند) و این موضوع میتواند نگرانیهای مهمـی
را از دیدگاه عدالت زیست محیطی برانگیخته و نیـاز
به یک  HIAتمام عیار را گوشزد نماید.

هـ /باز بینـی نگرانـی هـای چشـمگیر
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جامعه
در اینجا ضمن مطالعهی مواد و نوشـتارهایی
که نگرانـیهـای جامعـه را از رونـد پـروژه مـنعکد
مینمایند مـی بایسـت گـزارشهـای درگیـر نمـودن
ذینفعها را مدّ نظر قرار داد.
در هر صـورت ،یافـت وجـود نگرانـی عمیـ
جامعه در مورد روند پروژه میتوانـد دلیـل محکمـی
برای اجرای یک تحلیل فرآیند  HIAجامع و فراگیـر
باشد .در بسیاری از موارد ،به ویژه در مورد سرنوشت
مواد خطرناک و حمل و انتقـال آنهـا ،ذینفـعهـای
جامعه ممکن است به ندا در آمده و گفتـاری داشـته

تصویر  - 12گامهای

فرآیند HIA

باشند که فاقد اهداف و اساس علمی باشد .بـدون در

 HIAمــیبایســت انتظــار ایــن را داشــته باشــند کــه

نظر گرفتن اعتبار مطل چنین نگرانیهایی ،بینهایت

نگرانی های مشترکی در مورد پروژههای بزر

وجود

برای تیم  HIAمهم است که این نکات مورد نگرانـی

دارد و از این رو باید زمینهها و پاسـخهـایی را بـرای

را قدر دانسته و با فراهم آوردن فضای اعتمـاد دهـی

بح

بـا ذی نفـعهـا آمـاده سـازند .بسـیاری از ایـن

به ذینفعهـا ،بقبوالننـد کـه پرسـشهـای آنهـا در

اطالعات را میتوان از همکاری و همـاهنگی نزدیـک

فرآیند  HIAمورد بررسی قرار خواهد گرفت.

با تیمهای ارزیـابی زیسـت محیطـی و اجتمـاعی بـه

در فرآیند رویکرد غربالگرایانـه ،اعضـای تـیم
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دست آورد.

گام قلمرو نگری )(Scoping

در گام قلمرونگری ،دامنهی برد و میدان دید،

(چه بـه صـورت مشـاور چـه بـه صـورت کـارگزاران

منشور ” سـاختار و هـدف  “ HIAو جزئیـات فرآینـد

 ،)HIAذینفعهای کلیدی مانند نماینـدگان جامعـه

 HIAترسیم میشود که شامل موارد زیر است:

محلــی ،دولتــی و نماینــدگانی از خــدمات ســالمت،

 گسترهی جغرافیایی پروژه

حضور دارند.

 جوامع بومی که می بایست مدّ نظر قرار گیرند.

بح های فرآیند قلمرونگـری اغلـب در قالـب

 اثرات احتمالی که بایستی ارزیابی شوند.

کارگاه با ساختار گفتمانی صورت میپذیرند .بروندهی

 ذینفعهای کلیدی که بایستی مورد مشورت

فعالیت قلمرو نمایی بـه عنـوان پایـهای بـرای تـدوین

قرار گیرند.
 روشهایی که باید به کار برده شوند.
 چگونگی طراحی تیم HIA

 خطوط زمانی
 با یافتههای  HIAچه برخوردی خواهد شد.

منشور هدف و ساختار فرآیند  HIAاستفاده میشود.
از این منظر ،فرآیند قلمرونگری در حقیقـت
طراحی چگونگی عملکرد و انجام فرآیند  HIAاست.
قلمرونگری از گـروههـای اثـرات بـر سـالمت
) (Health Effects Categoriesاسـتفاده مـیبـرد تـا

در گــام قلمرونگــری ،بــه صــورت معمــول

طیفی از اثرات احتمالی بر سالمت را شناسایی کرده و

کارکنان ارشد پروژه ،متخصصـین  HIAیـا سـالمت

آنگــاه ایــن طیــف تنــگتــر نمــوده تــا بـه مــواردی از
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نگرانیهای سـالمت کلیـدی (کـه وابسـته بـه پـروژه

جهــت فــراهم آمــدن زمینــهی قلمرونگــری،

هستند) دست یابد .در همین گـام قلمرونگـری اسـت

پسندیده اسـت کـه اعضـای تـیم از مکـان پـروژه و

که قلمروهای دموگرافیک ،زمان شناسی و جغرافیـایی

جوامع پیرامونی آن بازدیدی داشته باشند.

جهت فرآیند  HIAروشن میگردد .از این رو ،پیش از

معموالً فرآیند قلمرونگری ،بـه تـدوین یـک

آن که قلمرونگری آغـاز شـود ،تـیم  HIAبایسـتی از

طر کاری رسمی میانجامد که بر بنیان این طـر ،

پروژه آگاهی عمومی شامل مکان ،اندازه ،نیـروی کـار،

تیم  HIAمواردی را که در فرآیند  HIAمدّ نظر قرار

جوامع پیرامونی مورد اثر ،عملیات و مواد احتمالی کـه

خواهد داد یا برعکد از آن صرف نظر خواهد کـرد و

افراد در معرض آن قرار میگیرند را به دست آورد.

نیز شیوهی نایل شدن به آن موارد را بیـان مـیدارد.

جدول  - 1گروه بندی اثرات بر سالمت
گروه بندی اثرات بر سالمت
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تعیین کنندههای
اجتماعی سالمت )(SDH

توصیف مسیرها
این گروه گستردهای است که چگونگی تأثیر شرایط زندگی و موقعیتهای اجتماعی بر سالمت افراد و
جوامع را مدّ نظر قرار میدهد.
 موارد روانی -اجتماعی وابسته به مصرف مواد مخدر و الکل حاملگی در سنین  11تا  17سالگی استرس خانوادگی خشونت خانگی افسردگی و اضطراب جدا افتادگی چرخش کاری و شیوههای استخدامی تغییر فرهنگی اقتصاد ،اشتغال و آموزش محدودیتها :در حالی که تعیین کنندههای اجتماعی سالمت مهم هستند ،بسیار دشوار است کهعلیّت میان تغییر در یک تعیین کنندهی اجتماعی و یک پیامد سالمت خاص را یافت نمود و از این رو
زبان کاربردی برای بیان اثرات وابسته به تعیین کنندههای اجتماعی میبایست به گونهای باشد که
نشان دهد که  SDHبه روشهای پیچیدهای بر سالمت میتوانند اثر گذارند.

گروه بندی اثرات بر سالمت

تصادفات و صدمات
(سوانح و حوادث)

در معرض
مواد احتماالً خطرناک

غیا ،تغییه
و فعالیت معیشتی

پیامدهای عفونی

توصیف مسیرها
این گروه شامل اثرات وابسته به الگوهای صدمات کشنده و غیر کشنده برای افراد و جوامع است.
الگوهای تغییر یافتهی حوادث و سوانح از موارد زیر برمیخیزند:
 اثر افراد غیرساکن (افزایش بار ترافیکی جادهها ،کریدورهای هوایی ،راههای دریایی) بعد مسافت برای تأمین معیشت قابل قبول درآمدها و سودهای برآمده از پروژه که برای بهبودی زیرساختها به کار برده میشوند (مانند جادهها)و بهبودی در تجهیزات و امکانات زیست
این گونه شامل مواد ساطع شده و خروجیهای پروژه بوده که در تماس انسان قرار میگیرند .مسیرهای
برخورد شامل:
 غذا تغییرات در کیفیت غذاها آب آشامیدنی هوا تماس تنفسی با گرد و غبار فرّار ،آالیندههای معیاری ،VOC ،جیوه و دیگر مواد کار برخورد ثانویه شغلیها مانند تماس اعضای خانواده با سرب از طری البسهی کارگر خانواده مسیرهای غیرمستقیم مانند تغییر در تولید سوخت ،انرژی ،گرمایش جوامعاین بخش بستگی به تحلیل معیشتی و بررسیهای تغذیهای (چنانچه کامل شده باشد) دارد و موارد زیر
را مدّ نظر قرار میدهد:
 اثر بر تغذیه :این مسیر چگونگی تأثیر تغییرات در شرایط کشاورزی و دامپروری و ماهیگیری منطقه برشیوه و روشهای فرهنگ غذایی جوامع محلی را در نظر میگیرد .با وجودی که بررسیهای تغذیهای
مؤثرترین راه برای ارزیابی الگوی غذایی هستند ،میتوان با در نظر گرفتن پارهای از پیش فرضها ،به
نتیجهگیریهایی دست یافت .این بخشها اثرات ویژهی پروژه که ممکن است در ایجاد محدودیت و یا
برعکد فزونی دستیابی به غذای مورد نیاز جوامع محلی و پیرامونی اثر بگذارند را مورد بح قرار میدهد.
این گروه شامل اثر پروژه بر روی الگوهای بیماریهای عفونی است و مسیر شامل:
 اثر هجوم افراد غیرساکن (که از بیرون از منطقه میآیند). فزونی جمعیت ،زیست و کار در شرایط بسته و نیز اختالط جمعیتها که شیوع باال و پایین بیماریها رادارند ،میتواند در انتقال بیماریهای وابسته به تماس جنسی مانند سفلید HIV ،و کالمیدما مؤثر باشند.
 تغییر در سفرههای آب زمینی و یا تاالبها میتواند مکان زیست عوامل انتقال دهندهی عفونی راتغییر دهد.
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گروه بندی اثرات بر سالمت

توصیف مسیرها

آب و بهسازی

این گروه شامل تغییرات در استرس ،کمّیت و کیفیت آب تأمینی است و مسیرها شامل:
 عدم خدمات آب رسانی کافی ،با افزایش نرخ بیماریهای تنفسی عفونی و پوستی در بعضی از مناطتوأم است.
 سود برآمده از پروژه که میتواند در ساخت و نگهداری تأسیسات آب و بهسازی کمک کند. -افزایش تقاضا برای زیرساختهای آب رسانی و بهسازی ،ثانویه به هجوم کارگران غیرساکن

بماریهای غیرواگیر
و مزمن
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خدمات سالمت،
زیرساختها و ظرفیتها

این گروه در جستجوی آن است که چگونه ممکن است پروژه ،الگوهای بیماریهای مزمن را تغییر دهد.
 تغییرات تغذیهای که در نهایت تولید چاقی ،عدم تحمل قند ،دیابت و بیماریهای قلبی -عروقیمیکنند.
 تماس ریوی که موجب بیماریهای مزمن وابسته به مصرف دخانیات و آسم میکند و ایجاد تغییرکیفی در هوای جامعهی محلی و افزایش پذیرش درمانگاهی وابسته به بیماریهای تنفسی میکند.
 افزایش نرخ رخداد سرطان ،ثانویه به تغییر الگوی تغذیهای یا آالیندهها یا تماس زیست محیطی افزایش نرخ رخداد دیگر بیماریها که برخاسته از آالیندهها میباشند.این گروه ،چگونگی اثر پروژه بر خدمات سالمت ،زیرساختها و ظرفیتها را در نظر میگیرد:
 سود برآمده از پروژه میتواند در حمایت یا تقویت خدمات و زیرساختهای محلی /منطقهای به کاربرده شود.
 فزونی در تقاضا برای خدمات و زیرساخت به دلیل ورود کارکنان غیرمقیم و یا افزایش صدمات شغلی،به ویژه در فازهای ساخت پروژه

در فرآیند قلمرونگری ،یک منط عام جاری

جغرافیایی از خود نشان میدهند را یافته و برجسـته

است که در آن خطـوط حـد و مـرزی فعالیـتهـای

نماید .بنابراین ،میبایست یـک پیونـد علیتـی میـان

 HIAتعیین میشوند .این بدان معنی است کـه تـیم

پروژه و اثر پیش بینی شده بر سالمت وجـود داشـته

 HIAبه هر اثر احتمالی که پیامد ناچیز و یا نادری را

باشد.

از خود نشان می دهـد ،نخواهـد پرداخـت .بـرعکد،

در یک فراگرد کلی ،تیم  HIAبایسـتی یـک

تالش تیم بـر آن اسـت کـه اثـرات بـر سـالمت کـه

چهارچوب موشـکافانه ارائـه دهـد کـه گسـتره هـای

پیامدهای ژرف ،شدید و پایداری را در بعـد زمـانی و

کلیدی و نیز گسترههایی که دیگر تیمها (مانند تـیم

اثر بر محیط زیست و تیم اثر بـر جامعـه) بـه آنهـا

در فرآیند قلمروسنجی ،به جوامع پیرامـونی

خواهند پرداخت را شامل شود .به زبـان دیگـر ،بایـد

کــه بیشــترین اثــر احتمــالی را دریافــت مــی دارنــد

بر اساس فرآیند قلمرونگری ،تـیم  HIAزمینـههـای

 ،(PACs)2توجه شده و تیم  HIAبایستی این جوامع

احتمالی مورد نگرانی را مشخص نموده و این اصل را

را تعریف نموده و در درون این جوامع ،زیرگروههـای

نیز مدّ نظر داشته باشد کـه هـر پرسشـی و هـر اثـر

مستعد و آسیبپذیر را شناسـایی کنـد .ایـن فرآینـد

احتمالی را نمیتواند مدّ نظر داشته باشد.

کیفی بوده و بایستی با تیمهای اثر بر محیط زیسـت

از سوی دیگر ،ایـن از وظـایف تـیم  HIAدر

و جامعه نیز هماهنگیهای الزم به انجام رسد.

فرآیند قلمرونگری است که بتواند شـکاف اطالعـاتی

اغلب ،وجود مجموعهای از نمایهها این اجازه

در طــر ارائــه شــده توســط کــارگزاران پــروژه را

را میدهد که به شیوهای نظام وار ،گروههـای PACs

شناسایی نمایـد .بـرای مثـال ،در نخسـتین مراحـل

شناخته شوند و تدوین مناط اثر پروژه ،امکانپـذیر

طراحی پروژه ،کارگزاران آن معموالً اطالعات تجربی

گــردد .پــارهای از ایــن نمایــههــا در جوامــع ،در زیــر

طر را ارائه میدهند و به سیماهای مهم دیگر پروژه

آمدهاند:

مانند مکان کمپهای زمان احـداث پـروژه ،طراحـی

 /1نزدیکی جغرافیایی با پروژه

کریدورهای حمل و نقل و یا جابهجایی مواد به شکل

 /4وجود تغییـرات احتمـالی در منـابع آب و

ویژه نمیپردازند .تیم  HIAباید آگاهانه پیرامون این

کمیّت آن

طر ها جستجو کرده و زمان اجرایی آنها و این کـه

 /1مکان جغرافیایی در محدودهی آزاد سازی

چگونه این تغییرات احتمالی بر سـالمت انسـان اثـر

آالینــدههــای مــورد نگرانــی (ماننــد آالینــدههــای

میگذارند را یافت نماید .بدین سان ،تیم باید تا آنجا

اتمسفری)

که ممکن اسـت از مقـدار ،چگـونگی برخـورد و نیـز
سرنوشت آالیندههای احتمالی مورد نظر مانند فلزات

 /2شــاند بــاال بـــرای هجــوم جمعیـــت،
باز سکنی گزینی و یا جابهجایی جمعیتی

(سرب و جیوه) یا مواد سمّی که در فرآیند استخراج
به کار برده میشوند ،آگاهی یابد.

4

Potentially Affected (Impacted) Communities
)(PACs
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 /5شاند باال برای تغییرات در منابع کلیدی
معیشتی
 /2شــــاند بــــاال بــــرای تغییــــرات در
زیر ساختهای حمل و نقل

یک نظم منطقی میباشد .از این رو ،این ویژگی یک
تیم پرتجربهی  HIAاست کـه بتوانـد در هنگامـهی
قلمرونمایی فرآینـد ، HIAشناسـاگرهای عملکـردی
کلیدی را برای کاربردهای پسین خود ،خل نماید.

 /7وجود پتانسیل تغییرات اقتصـادی شـامل
مراکــــز طبقــــه بنــــدی شــــدهی منطقــــهای

شیوهنامهی قلمرونگری

)(regional staging centers

همانگونه که اشاره شد فرآیند قلمرونگری در

 /2وجود بار بیماریها یا مسائل فراوان سالمت

نهــاد خــود ،طراحــی و برنامــهریــزی فرآینــد  HIAو

 /7وجود شاند باالی در معرض قرار گرفتن

تعیـــین پارامترهـــای آن را در نهـــان دارد .اگـــر

با خطرات زیست محیطی
60

در نظر گرفتن این نمایههـا بـرای شناسـایی
 PACsحائز اهمیت بسیار است و بخـش بحرانـی در
عملکرد تیم  HIAمحسوب میگردد.

قلمرونگری را مهمتـرین گـام فرآینـد  HIAقلمـداد
نکنیم ،گام کلیدی  HIAاست.
در گــام قلمرونگــری فرآینــد  ، HIAتــیم
عملیــاتی  HIAو کمیتــهی راهبــردی آن درگیــر

در نهایت ،قلمرونگری ،مجموعهای از عوامـل

میشـوند .تـیم عملیـاتی  HIAعهـدهدار انجـام کـار

اثر گذار بر سالمت با اولویت باال که در پیوند با پروژه

قلمرونگری و دیگر فازهای  HIAخواهد بود و نتـایج

هستند را شناسایی میکند .این گـروه از عوامـل بـه

خود را با کمیتهی راهبـردی جهـت تأییـد ،انعکـاس

عنــــوان شناســــاگرهای عملکــــردی کلیــــدی

خواهد داد و اعضای این تیم میتوانند ،همان اعضای

) (Key Performance Indicatorsشناخته میشوند

تیم گام رویکرد غربالگرایانه باشند .امّا شرط الزم آن

که همین مجموعه عوامل اسـت کـه در هنگـام فـاز

است که این افراد ،مهارت ،مدیریت و ظرفیت اجرای

عملیاتی پروژه مورد بررسی قـرار خواهنـد گرفـت .از

پروژهی  HIAرا داشته باشند.

مشخصات این عوامل ،وجود کیفیاتی همچـون قابـل
سنجش بودن و وجود کیفیت پایش آسان بر اسـاس

بـــه شـــکل چکیـــده ،آن چـــه در فرآینـــد
قلمرونگری روی میدهد ،در زیر فهرست میشود:

 ساماندهی کمیتهی راهبردی

پروژه ،نظام درگیر کردن جامعه و ذینفعها ،شـواهد

 گزینش سطح مناسب  HIAکه پاسخگوی نیازها

موجود پیرامون سالمت عمومی و تعیین کنندههـای

باشد.

اجتماعی سالمت یاد نمود.

 برگزیدن مجموعهای از اثرها ) (impactsکه
بایستی ارزیابی شوند.
 طراحی یک برنامهی کاری
 تعریف قلمرو برای شواهدی که باید گردآوری
شوند.

در هــر صــورت ،ســاماندهــی کمیتــهی
راهبردی ،در زیر چتر مجموعهای شفاف از ارزشهای
حاکم بر فضای کار فرآیند  HIAصورت میپذیرد.
 /4مجموعـهی ارزشهـا بایــد بـه پرسـشهــای
چیســتی تعریــف ســالمت ،عــدالت ،چگــونگی نگــاه بــه
جمعیت ،جوامع و یا گروههای ویژه (بـا در نظـر گـرفتن

الف /سامان دهی کمیتهی راهبردی

اثرات نامتوازن آسیبها بر آنها) ،چگونگی ارزشگـذاری

 /1در کمیته ی راهبردی نیز میبایست یـک

شواهد ،چگونگی برخورد بـا سـونگری در ارائـهی نتـایج،

توازن میان نیازها حکمفرمـا باشـد .کمیتـه بایسـتی

چگــونگی ارائــهی پیش ـنهادها ،دامنــهی درگیــر نمــودن

کوچک (حداکثر  2نفر) و پر معنا باشد .امّا از دیدگاه

ذینفعها و چگونگی آن ،پاسخ دهنده باشد.

جلوه دهد بـه ایـن صـورت کـه

در هر صورت منشور هـدف و عملکـرد HIA

مفهومی باید بزر

گستره ی متنوعی از نمایندگان و خبرگان را در خود

چنان بایـد باشـد تـا همچـون چـراغ راهنمـای تـیم

داشته باشد .از نکـاتی کـه بـرای سـاماندهی کمیتـه

عملیاتی و کمیتهی راهبردی  HIAبه کار آید.

راهبردی و انتخاب افراد آن مدّ نظر قـرار مـیگیـرد،
وجود خبرگی فرد انتخـاب شـده در موضـوع پـروژه،
وجود مهارتهای گفتاری ،توانمندیهای پژوهشـی و

ب /گــزینش ســطح مناس ـ  HIAکــه
پاسخگوی نیازها باشد.

تحلیل سیاسی اسـت و از زمینـههـای دیگـر کـه در

همانگونــه کــه در بخــش پیشــین اشــاره شــد،

انتخاب افراد کمیتهی راهبردی کمک کننده میباشد

سطو متفاوتی برای  HIAاز دید ژرف نگری آن وجود

می توان به نوع جمعیت های مستعد و آسیبپـذیر از

دارد و بر این اسـاس فرآینـدهای  HIAمـیتواننـد بـه
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تصویر  - 17پرسشهای کلیدی که جهت تدوین ارزشهای ( )Valuesفرآیند  ، HIAباید پاسخ داده شوند.

شــکل رومیــزی ) ،(desk-basedشــتابگرایانه )،(rapid

سطح انتخابی  ، HIAبه منابع ،دسترسی به ظرفیتهـا،

میانــــــه ) (intermediateجــــــامع و فراگیــــــر

مقیاس پروپوزال و اندازهی اثرهای احتمالی بر سـالمت،

) (comprehensiveباشــند .بــدین ســان ،فرآینــدهای

بستگی دارد و در بخش پیشین به آنها اشـاره گردیـد.

 HIAمیتوانند از لحاظ اندازه و قلمـرو ،متنـوع باشـند.

امّا بر اساس یک قانون سرانگشتی ،هر چه سـطح HIA

ژرفتر باشد ،محدودهی اثرهایی که بایستی در ارزیـابی

در گام قلمرونگری است کـه شـکافهـای اطالعـاتی را

لحاظ شوند ،گستردهتر میشود.

مشخص کرده و اثرهای وابسته را ترسیم نماید.

ج /برگزیدن مجموعـه ای از اثرهـا کـه
بایستی ارزیابی شوند.

 /4زمینه
در قلمرونگری ،این که چه اثرهـایی را بایـد

دو پیشران برای آن که چه اثرهـایی جهـت

لحاظ نمود بستگی دارد به همان موارد زمینهای کـه

ارزیــابی  HIAگــزینش شــوند وجــود دارد (خــود

در گزینش سطح ژرفای  HIAتعیین کننده بودهانـد.

پروپوزال و زمینهی آن)

برای مثال HIA ،رومیزی و یـا  HIAشـتابگرایانه بـر
روی تعداد کمتری از اثرها تمرکـز دارنـد ولـی HIA

 /1پروپوزال

جامع و فراگیر بـر روی ارزیـابیهـای جـزء نگرانـه و

برگزیدن اثرها ) (impactsبسیار بسـتگی بـه

موارد گستردهتری از اثرها نظر دارد.

فعالیتی دارد که در پروپوزال انعکاس مـییابـد و یـا

معمـــوالً در ارزیـــابیهـــای  HIAرومیـــزی

فعالیت ها و یا شـکافهـایی کـه در پروپـوزال دیـده

) (desk basedو  HIAشتابگرایانه به سه اثـر )(impact

نشدهاند ولی اثرات احتمالی بر سطح سالمت دارند.

در سطحی کم دامنه پرداخته مـیشـود ولـی در HIA

بـرای مثــال ،سـاخت یــک پاالیشـگاه بــر روی

میانه به سـه تـا  13اثـر بـه شـیوهای جزءنگرانـه نگـاه

کیفیت هوا اثر میگذارد و از فعالیتی کـه در پروپـوزال

میشود و در  HIAفراگیر نیز تمام اثرهای احتمالی بـه

وابسته به آن مشاهده میشود میتوان ژرفای این اثر را

شکل جزء نگرانهای مورد ارزیابی قرار میگیرند.

تصور نمود .امّا در پروپوزال از شبکهی راههـایی کـه در
زمان احداث و هم در فاز بهرهبرداری از آنهـا اسـتفاده
میشوند و اثری که بر روی سـطح ترافیـک جـادهای و

د /قلمرونگری شـواهدی کـه بایسـتی
گردآوری شوند.

حمل و نقل عمومی و ایجاد سـوانح و حـوادث خواهـد

در زمان فرآیند قلمرونگری ،شناخت گسـتره

داشت ،اشارهای نشده است و این از وظـایف تـیم HIA

و تیپ شواهدی کـه در فرآینـد  HIAبـه کـار بـرده
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میشوند ،بسیار حـائز اهمیـت اسـت .شـناخت تیـپ
شواهد بر اساس اصول زیر انجام میپذیرد:
 براساس سامانهی ارزشگذاری فرآیند HIA

(یعنی چه چیزی به عنوان شاهد اثر احتمالی در
فرآیند  HIAتعریف شده است).
 زمان در دسترس
جدول  - 2سطو و ویژگیهای
سطح HIA

 HIAرومیزی
6۴

)(Desktop

 HIAارزیابی شتابگرایانه
)(Rapid Appraisal

 HIAجامع و فراگیر
)(Comprehensive

 منابع در دسترس جهت کمک به مکانیابی
شواهد
 دسترسی به خبرگانی که در گسترهی مورد
بررسی تخصص دارند.
 تیپ پروپوزال HIA

 شواهد قابل دسترس
تیپهای گوناگون HIA

ویژگیها
 دید کلی و گسترده به اثرات سالمت تحلیل دادههای قابل دسترس و موجود بدون گردآوری دادههای جدید معموالً برای یک ارزیابی کنندهی با تجربه  4تا  1هفته وقت میبرد تا به بررسی متون مناسب،تحلیل و نوشتن آن بپردازد.
 اطالعات جزئیتری از اثرات بر سالمت فراهم میکند. تحلیل دادههای موجود تحلیل آگاهان کلیدی و ذینفعها بدون گردآوری دادههای جدید به صورت معمول ،برای یک تیم دو نفرهی ارزیابی کنندهی با تجربه 13 ،تا  12روز کار میدانی وقتنیاز است .بین  2تا  2هفتهی دیگر نیز به تماس و آمادهسازی مستندات پرداخته میشود .بررسی متون
(به صورت رومیزی) در پیش از کار میدانی انجام میشود.
 اثرات بر سالمت جامع و فراگیری را فراهم میآورد. تعریف تمام عیار اثرات گردآوری دادههای جدید رهیافتهای مشارکتی برای درگیر کردن ذینفعها و افراد آگاه کلیدی نیاز به  4تا  2هفته کار میدانی دارد .احتماالً قبل از شروع کار ،باید تماسهای گستردهای با مسئولینمحلی و دستاندرکاران مربوطه جهت هماهنگیهای الزم ،انجام گیرد.

در حقیقــت در هنگــام قلمرونگــری بســیار
اهمیت دارد که در مورد انتخاب تیپ شواهد (جهـت

موجود در مورد اثرات مجتمعهای پتروشـیمی
بر سالمت انسانی را شناسایی نماید.

پــرداختن بــه پرســشهــای ویــژهای کــه در هنگــام

 بــرای شــناخت اثــرات احتمــالی جغرافیــایی

قلمرونگری بر میخیزنـد) اندیشـه نمـود .در فرآینـد

بــروندههــای اتمســفری در شــعاع خاصــی از

 HIAبسیار پسندیده است که به جای ارائهی سلسله

مجتمعهای پتروشیمی ،مدل سـازی رایانـهای

مراتبی از شواهد ،ترمینولوژی شـواهد را ارائـه داد .از

بـــرای بـــروندههـــا و گـــردآوری اطالعـــات

این رو ،برای فرآیند ( HIAکـه از لحـاظ ماهیـت بـا

هواشناسی ،بسیار سودمند می باشد .وجود یک

پژوهش متفاوت است) نیاز بـه پرسـیدن دو پرسـش

جعبه ابزار تیپ شناسـی شـواهد مـیتوانـد در

اساسی است:

طراحی شیوهنامهای جهـت گـردآوری شـواهد

 /1بهتــرین شــواهد بــرای بررســی هــر اثــر

کمک نماید.

احتمالی بر سالمت پروپوزال کدامند
 /4کــــارگزاران پــــروژه ،ذینفــــعهــــا و
تصمیم گیران پروژه چه وزنی بـه تیـپ هـای شـواهد

هـ /طراحی یک برنامهی کاری
با انجام تمـام گـامهـای پیشـین در فرآینـد

گوناگون می دهند

قلمرونگری  HIAو نوشتن طر برنامهی کاری مورد

برای مثال:

تأیید کمیتهی راهبردی ،راه برای تیم پـروژه و خـود

 برای شناخت نگرانیهـای جامعـه پیرامـونی از

کمیتهی راهبردی آشکار میشود.

روند ساخت یک مجتمـع پتروشـیمی در یـک

این برنامهی کاری شامل:

مکـان ،تــیم  HIAبایســتی اطالعــات در مــورد

 باید زمینهی  HIAشامل سطح ژرفای  HIAو

نگرانی های این جامعه را با مشاوره با اعضـاء و

اثراتی ) (impactsکه بایستی مورد ارزیابی قرار

نمایندگان جامعه گردآوری نماید.

گیرند در این برنامهی کاری مشخص شوند.

 تــیم  HIAبــا بــازنگری در متــون بــه صــورت
سیستماتیک و یا شیوههای دیگر ،بایـد دانـش

بیشک ،نوع گروه و ماهیت اثرات

)(impacts

در گامهای رویکرد غربالگرایانه و قلمرونگری
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 منشور هدف و عملکرد HIA

تعیین شدهاند.
 طرحی مقدماتی برای شناسایی و ارزیابی اثرات
بر سالمت
 طرحی

ژرفای  HIAو اثراتی که بایستی مورد ارزیـابی قـرار
مقدماتی

برای

ارزشیابی

) (evaluationو پیگیری
 خطوط زمانی
 بودجه
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 ارائهی یک طر که به شکل شـفاف در آن ،سـطح
گیرند ،نوشته شده باشـد .ایـن طـر بایـد توسـط
کمیتهی راهبردی نیز امضاء شود.
 ایجاد یک تعهـد پایـدار بـرای طـر پیشـنهادی
جهت انجام فرآینـد  HIAدر ایـن تعهـد ،بایـد

در یــک فراگــرد کلــی ،آن چــه از فعالیــت

تعهدات میـان نهـادی ) (cross-institutionalو

هنگامهی قلمرونگری فرآیند  HIAبرمیخیزد شامل:

بین بخشی به شکلی آشکار گنجانده شده باشند.

گام ارزیابی

هــدف فرآینــد ارزی ـابی ،فــراهم آوردن یــک

افزون بر این ،منـابعی گونـاگون و متنـوع از

رخ نما از دادههای شرایط موجود سـالمت و بررسـی

شواهد (چه شـواهد تأییـد کننـده و چـه شـواهد رد

اثرات بر سالمت پروژه میباشد .به زبان دیگر ،دو گام

کنندهی اثر بر سالمت) را باید در فرآیند ارزیابی مـدّ

در فرآیند ارزیابی  HIAوجود دارد.

نظر قرار داد.

درگــام اول ،ترســیم رخ نمــایی از شــرایط

در یک فراگرد کلی ،در گـامهـای گونـاگون

سالمت موجود (شامل پیامدهای بر سالمت و تعیین

فرآیند  ، HIAاز شناساگرهای ) (indicatorsمتنوعی

کنندههای سالمت) انجـام مـیشـود و در گـام دوم،

برای ترسیم وضعیت سالمت جامعه استفاده میشود.

اثــرات پــروژه بــر مجموعــهای از پیامــدها و تعیــین

همانگونه که اشاره شـد در گـام قلمرونگـری ،مـوارد

کنندههایی که اولویت بندی شـده انـد ،پـیش بینـی

سالمت جهت تحلیل ،اولویت بنـدی مـیشـوند و در

میشود.

گام ارزیابی دو فعالیت عمده روی میدهـد ،نخسـت
در فرآیند  HIAپخش و گسترش پیامـدها و

شرایط وابسته به سالمت موجود ،توصیف میشـود و

تعیین کنندهها در زیـر گـروههـا ،بـر اسـاس میـزان

سپد اثرات سیاستها ،طر ها و پروژهها بر سالمت،

درآمد ،نژاد ،جـند ،سـن و مکـان اقامـت جسـتجو

پیش بینی میشوند.

میشود.

از ایــن رو ،چنانچــه تــیم  HIAشناســاگرهــای

6۷

جامعـهای ) (Community indicatorsمهمـی را بـرای

 روند مشکالت و مسائل موجود سالمت

جامعهی تحت بررسی شناسایی کرده باشد ،مـی توانـد

 بینش ،نگرش و منش در مسائل سالمت جامعه

دادههای شرایط موجود را برای هـر شناسـاگر سـالمت

 دسترسی به آب سالم و بهسازی

گردآوری نماید و آنگاه ارزیابی کند کـه چگونـه پـروژه،

 سطو موجود آلودگیهای زیست محیطی

سیاست و یا طر توسعهای بر روی این شرایط موجـود

 شرایط مسکن

وابسته به شناساگرها ،اثر خود را القاء مینماید.

 مسائل اجتماعی مانند مصرف مواد مخدر و
بیبند و باریهای جنسی

الف /ترسیم نیمـرخ سـالمت جامعـه و
گردآوری شواهد اثر بر سالمت
جهــت ترســیم نیمــرخ ســالمت جامعــه
68

 بازبینی خدمات سالمت و مراقبتهای اجتماعی
 نرخ سواد و سطح آموزش
 نرخ اشتغال و بیکاری

) (community profilingو گردآوری اطالعات پایـه

 صنایع کلیدی و اهمیت نسبی اقتصادی آنها

) ،(baseline informationتــیم  HIAبایــد تمرکــز

 نگرانیهای موجود جامعه و درخواستهای

خــود را بــر شــرایط موجــود ســالمت و تندرســتی

جامعه

جامعه ی پیرامونی پروژه معطوف نماید .در هنگامهی

بستگی به نخستین یافتههـا و دریافـتهـای

نخست ،می توان یک نیمرخ از سطح سالمت جامعـه

تیم  HIAو نیز دادههای گام قلمرونگـری ،مـیتـوان

را از اطالعات اجتماعی ،اقتصادی ،زیست محیطـی و

کار ترسـیم مقـدماتی نیمـرخ سـالمت جامعـه را بـا

سالمت جامعه که در سطح ملّی وجود دارند و نیز از

پــژوهشهــای میــدانی و مکــانی ،انجــام بح ـ هــای

اطالعات دموگرافیک محلی به دست آورد.

متمرکز گروهی ) (Focus groupsبا آگاهان کلیـدی

نیمرخ سالمت جامعهی تحت بررسی معموالً

(مانند کارگزاران توسعه ،مقامات سالمت عمومی چه

با اطالعات زیر ترسیم میشود:

در سطح بومی و فرا بومی و ارائه دهنـدگان خـدمات

 اطالعات دموگرافیک

سالمت) جهت تکمیل کردن سیمای نیمرخ سـالمت

 شیوع و نرخ بیماریهای عفونی مزمن

جامعه ادامه داد.

آنچه که در ترسیم نیمرخ سـالمت جامعـه و

 HIAبه تأیید رسیده است.
فعالیت مهم دیگری که در این هنگامه قابـل

مطالعهی اطالعات پایهی سالمت مهم است آن است

است آن است که پد از آن که دادههای پایـه

که بتوان با یک متدولوژی و طر پژوهشـی روشـن،

بح

مجموعــهای از پرســشهــای پایــه را بــر اســاس

از لحاظ اعتبـار سـنجی بررسـی و وزن داده شـدند،

شناساگرهای سالمت پاسخ داد همچنـین بتـوان در

تحلیل شکاف دادهای ) (data gap analysisنیز بایـد

یک فرمت کاربردی ،آنها را به گونهای نگاشـت کـه

انجام شود که آیا گردآوری دادههای جدید مورد نیاز

در هنگام پایش و بررسـی طـر مـدیریت سـالمت،

اسـت در صــورت وجــود شــکاف چشــمگیر دادهای،

کارآیی داشته باشد.

طرحی منسجم با هزینه اثر بخشی قابل قبول مـورد

در هنگامهی ترسیم نیمرخ سـالمت جامعـه،

نیاز است تا بتواند این شکافهای حیـاتی را مسـدود

الزم اســت کــه ب ـه فرهنــگ بــومی ،سلســله مراتــب

نمود .برای مثال ،ممکن است در هنگامـهی ترسـیم

اجتماعی موجود و نیز قواعد و نکـات اخالقـی مـورد

نیمرخ سالمت جامعه پی برد که اطالعات و دادههای

پــذیرش جامعــه احتــرام گذاشــت .زیــرا در هنگــام

کافی در مورد سطو آالیندههـای زیسـت محیطـی

گردآوری اطالعات ،هر چقدر اعضـای تـیم  HIAبـه

موجود و اثرات آنها بر منابع معیشتی جامعه وجـود

رسوم و فرهنگی بـومی احتـرام گذارنـد ،مـی تواننـد

ندارد و یا این کـه دادههـای کـافی در مـورد الگـوی

ضمن جلب اعتماد مردم ،زمینهی همکاری با آنـان و

بیماریزایی ) (morbidityو نیـز الگـوی تغذیـهای و

ذینفعهای بومی را بگسترانند.

ایمنی غذایی جامعه وجـود نـدارد .بنـابراین تـدوین

درهم تنیدگی با مردم ،ارتباط شفاف و بیـان
اهداف کار و توصیف روش جمعآوری دادهها به آنان،

طرحــی جــامع جهــت پاســخگویی ایــن پرســشهــا،
منطقی به نظر میآید.

بهترین راهبـرد بـه منظـور دسـت یـابی بـه اهـداف

پد از ترسیم نیمرخ سالمت جامعه ،بایستی

موفقیت آمیز اسـت .البتـه روش شناسـی ایـن گـام

به گردآوری شواهد اثر بر سالمت پرداخت .زیرا برای

برخاسته از منشور هدف و عملکرد و مواردی اخالقی

ارزیابی اثر بر سالمت پروژه ،سیاست و یا طر تحت

است که در گام قلمرونگری توسط کمیتهی راهبردی

بررسی ،الزم اسـت کـه آخـرین اطالعـات و شـواهد
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علمی اثر بر سالمت و شیوههای
فروکاستن اثـرات ناخوشـایند و
فزونی دادن اثرات خوشـایند را
مورد بازنگری قرار داد کـه ایـن
کــار را مــیتــوان بــا گــردآوری
ســامانوار در منــابع بــا بیــان
محدودیتهای آنها انجام داد.
بررسی متون در سـطح
نشــریات بــینالمللــی چــه بــه
صورت آنالین و چه بـه صـورت
۷0

نوشتاری ،بـا نگـاه بـه مقـاالت
مروری و مقـاالت اصـیل انجـام
می گیرد .همچنین مـیتـوان از
اطالعـــات نگاشـــته شـــده در
 HIAهــای هماننــد پیشــین،
گــزارشهــای دولتــی و ملّــی و
چکیدههای انتشار یافته توسـط تصویر  - 43منابع مورد نیاز برای روشهای تحلیلی که در فرآیند  HIAانجام میشوند.

صـــنایع و نیـــز بـــازنگری در
دستاوردهای پژوهشهای چاپ نشده و بررسی نشده

منــابعی کــه در پیوســت بــا موضــوع پــروژه بــوده و

توسط همتایان ”مطبوعات خاکستری“ این اطالعـات

اطالعــات مهمــی را بــه دســت مــیدهنــد ولــی در

را به دست آورد.

ژورنـــالهـــای آکادمیـــک درج نشـــدهانـــد ،نـــام

گزارشها ،مستندات سیاستگـزاری و دیگـر

عمــومی”مطبوعــات خاکســتری“ را بــر خــود حمــل

مینمایند .جسـتجوگرهای یـاهو ،گوگـل ،آلتاویسـتا،

سیستماتیک است کـه محـدودهی اثـرات احتمـالی،

ابزارهای سودمند برای یافت این منابع هستند.

اهمیت آنها ،زمان و مکان و چگـونگی اثـر آنهـا را

با گردآوردن اطالعات پایه از سـطح جامعـه،

مورد ارزیابی قرار میدهد .صرف نظر از ابـزار و روش

شواهد موجـود در سـطح ادبیـات و متـون علمـی و

کاربردی ،تحلیل اثر بر سالمت باید جدولی را که بـه

مطبوعات خاکسـتری ،مـیتـوان بـه ترسـیم نیمـرخ

صـــورت آشـــکار اثـــرات را در گـــروهبنـــدیهـ ـای

جامعــه پرداخــت .ایــن اطالعــات ،بــرای شناســایی

قلمرونگرانه ی متنوعی جای داده است ،ارائـه نمایـد.

گروه های آسیب پذیر ،منابع یا مسائل سالمت (جهت

این گروه بندی باید شـامل مسـیر اثـر ،بزرگـی اثـر،

تحلیل اثرات مثبـت ،منفـی و نـامتوازن بـر سـالمت

شدت اثر ،شاند اثر و گستردگی اثر باشد.

جامعه) بسیار کمک کننده هستند.

اگــر اثــر بــر ســالمت پــروژه تحــت بررســی،
فازبندیهای متفاوتی دارد (مانند فاز ساخت ،تولید و

ب /تحلیل اثر بر سالمت

بهرهبرداری و پایان پروژه) باید جدول تحلیل اثـر بـر

)(Impact Analysis

سالمت جداگانهای برای هر فاز تدوین نمود.

هدف این فاز از گام ارزیابی فرآیند  HIAآن

در یک فراگرد کلی ،زمانی که اثر بر سالمت

است که از دیدگاه تئوریک ،شـرایط پایـهی سـالمت

یک پروژه در گام قلمرونگری آشکار شد و نیمرخی از

که در نیمرخ سـالمت جامعـه آشـکار شـده اسـت و

سالمت جامعه به همراه دادههای پایه فراهم گردیـد،

همچنین با در نظر گرفتن نگرانیهای جامعه ،اثـرات

تیم  HIAباید این اثرات را امتیاز دهی کند.

بر سالمت پروژه ،طر و سیاست ،مورد قضاوت قـرار

روشهای متنوعی جهت ارزیـابی اثـر وجـود

گیرند .جهت انجام این فاز نیاز است که شواهد تأیید

دارد ولی در نهایت هر شیوه به صورت کیفی یا کمّی

کننده و یا رد کنندهی اثر بر سالمت را مدّ نظر قـرار

در تحلیل اثر بر سالمت به کار مـیآینـد .امّـا هـدف

داده و آنها را بر اساس سطح درآمـد ،نـژاد ،جـند،

نهایی آن است که کارگزاران بتوانند یک چهـارچوب

سن و مکان زیست ،مورد ارزیابی قرار داد.

عملیاتی برای فروکاستن اثرات منفی و فزونـی دادن

از این رو ،تحلیل اثر بر سـالمت ،یـک روش

این اثرات مثبت ،از آن استنتاج نمایند.
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جدول  - 5معیارهای اهمیت /تحلیل اثر
فاز پروژه

بزرگی

مدت اثر /توالی

گستردگی

پتانسیل

(کم ،متوسط ،باال،
خیلی باال)

(کمتر از یک ماه ،کوتاه مدت،
متوسط ،درازمدت)

(منطقهی پروژه ،مکانی،
منطقهای ،استانی ،ملّی،
جهانی)

(بینهایت غیرمحتمل ،بسیار
محتمل ،غیر محتمل ،در
حدی احتمالی که غیر
احتمالی به نظر آید ،احتمالی،
خیلی احتمالی ،واقعاً احتمالی)

ساخت
حفاری
عملیات

به طور کلی ،هـر اثـری کـه خـود خطـر بـر
۷۲

سـالمت ) (Health Risk Impactرا در نهـان دارد ،
دارای چند بعد است که شامل:

 میزان اهمیت درک خطرات توسط جامعه ی
در معرض خطر .از دیدگاه روانشناسـی ،افـراد و
گروههای اجتمـاعی معمـوالً اهمیـت خطـرات را

 ماهیت مستقیم ،غیر مستقیم و یا انباشتی
اثر
 زمان و مدت آن .فاز پروژه (اکتشـاف ،سـاخت،
بهرهبرداری و پایان)
 فراخنا .چه مکانهـایی بیشـترین اثـر را تجربـه
میکنند ( استان ،منطقه ،شهر ،روستا )

بر اساس آشناییشـان بـا خطـر و نیـز اختیـاری

 بزرگی (شدت) .درجه ،گستردگی و مقیاس ،به

بودن و غیر اختیاری بودن آن ارزیابی می کننـد.

ویژه با در نظر گرفتن شرایط پایهی موجود

از آنجا که در معـرض قـرار گـرفتن بـا خطـرات

 تناوب .نرخ کلی رخداد

شامل بسیاری خطرات غیر آشنا و غیر اختیـاری

در تعاریف اصطالحات ،قطعیت وجود ندارد

است ،افراد بر روی ایـن خطـرات ،کنتـرل کمـی

ولی در نهایت در پد زمینه ی فرآیند تحلیـل اثـر

دارند ،افراد در معرض خطر تقریباً همیشـه ایـن

بر سالمت ،امتیاز اثـرات احتمـالی را مـی تـوان بـا

خطرات را بسیار پراهمیت جلوه میدهند.

رهیافتی نیمه کمّ ی مورد سـنجش و امتیـاز دهـی

قرار داد .برتری این شیوه در آن است کـه اعضـای

اساس معیارهای مربوطه مورد سنجش قرار میدهـد.

تیم  HIAقادر خواهنـد بـود تـا طـر عملکـردی

بروندهی این سنجش ،امتیاز میان صفر تا سه بـرای

) (action planخود را بـر اسـاس اولویـت بنـدی،

هر پیامد خواهد بود.
پایین (امتیاز =)3

برنامه ریزی نمایند.

متوسط (امتیاز =)1

جدول  2گام اول ماتریکد ارزیابی خطـر را
نشان میدهد که در گام اول چهـار پیامـد گونـاگون

باال (امتیاز = )4

(اثر بر سالمت ،مدت اثر ،بزرگی و فراخنای اثر) را بر

بسیار باال (امتیاز =)1

جدول  - 2گام اول از ماتریکد چهارگانهی خطر
گام اول
پیامدها
سطح اثر (امتیاز)

الف) اثر بر سالمت

ب) مدت اثر

ج) بزرگی اثر

د) گستردگی

پایین ()0

اثر قابل درک نیست

کمتر از یک ماه

شدت کم

موارد انفرادی

متوسط ()1

اثر موجب آزردگی،
آسیبهای مفرد یا
بیماریهایی که نیاز به
تداخل ندارند میشود.

کوتاه مدت:
 1تا  14ماه

افراد که تحت اثر قرار
گرفتهاند میتوانند به آسانی
با اثر سازش یافته و سطح
پیش از اثر خود را باز یابند.

محلی اثر محدود
و کم بر خانوارها

باال ()۲

اثر موجب آسیب متوسط و
یا بیماریای میشود که
نیاز به تداخل دارد.

متوسط:
 1تا  2سال

افراد که تحت اثر قرار
گرفتهاند میتوانند با اثر
سازش یافته و میتوانند با
حمایت ،سطح سالمت پیش
از اثر خود را بازیابند.

تمام جوامع پیرامونی
سطح روستا

خیلی باال ()9

اثر موجب از دست دادن
زندگی ،آسیبهای شدید
یا بیماری مزمنی میشود
که نیاز به تداخل دارد.

طوالنی مدت:
بیش از  2سال /تمام
طول عمر پروژه
و فراتر از آن

فراتر از جوامع پیرامونی
افراد که تحت اثر قرار
گرفتهاند نمیتوانند با اثر بر سطو منطقهای ،ملی،
جهانی
سالمت سازش یافته و
سطح سالمت پیش از اثر
خود را باز یابند.
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۷۴

جــدول  ،7گــامهــای دوم و ســوم از مــاتریکد

چگونگی درک اثرات خطـر توسـط جامعـه را مـنعکد

ارزیابی خطر را نشان میدهد .در این جدول ،کمیتها را

نمایند .برای مثال ،اعضای جامعه به خطری که آنها را

میتوان به هر گروه از مقیاس ارائه داد (برای مثال پـایین

تهدید میکند به گونهای بسیار متفاوت از خبرگان کـه

=  1تا  ،1متوسط =  2تا  2و غیره) .و بـا ایـن روش یـک

بر روی احتماالت آماری تأکید میکنند ،وزن میدهند.

مقیاس کمّی برای اثر که بر اساس احتمـاالت وزن داده

بنابراین ،بسیار مهم است که فرآیندی برای امتیاز دهی

شــده اســت ) ، (Probability weighted impactبــه

خطرات ،از زوایـای گونـاگون ،تـدوین شـود کـه اجـازه

دســت مــیآیــد .اغلــب ،محاســبهی مقیــاس شــاند

مشارکت ذینفعها را نیز فراهم آورد.

(بینهایت غیر محتمل ،خیلی غیـر محتمـل ،محتمـل،

در حالیکه تـیم  HIAاثـرات متنـوعی را بـر

تقریبا محتمل یا خیر ،محتمل ،خیلی محتمل و تقریبـاً

سالمت ،مورد سنجش قرار میدهند ،میزان شاند و

قطعی) و مقیاس شدت خطر ،هر دو تابعی از چگـونگی

احتماالت این اثرات را میتوان به شکل نیمـه کمّـی

تعریف کردن اثرات خطر سالمت و نیز دیدگاه گروهـی

مورد ارزیابی قرار داد .جدول  2شیوهی تعیین شدت

که تحلیل را انجام میدهند بوده و از این رو نمیتواننـد

را بر اساس مقیاس نشان میدهد.

جدول  - 7گام دوم ،سوم و چهارم از ماتریکد چهارگانهی خطر
گام دوم

گام سوم
میزان قطعیت

میزان شدت
(بزرگی ،مدت اثر،
فراخنای جغرافیایی،
اثر بر سالمت)

بینهایت
نامحتمل
> %1

بسیار نامحتمل
%1-13

نامحتمل
%13-11

در حدی احتمالی
که غیراحتمالی به
نظر آید

احتمالی
%22-73

خیلی احتمالی
%73-77

واقعاً قطعی
< %77

%11-22

پایین ()1-1

♦

♦

♦

♦

♦♦

♦♦

♦♦

متوسط ()2-2

♦

♦

♦

♦♦

♦♦

♦♦

♦♦♦

باال ()7-7

♦♦

♦♦

♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦♦

بسیار باال ()13-14

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦♦

♦♦♦♦

♦♦♦♦

♦♦♦♦

گام چهارم

میزان سنجی اثر

جدول  - 2تعیین شدت
شدت
مقیاس
بسیار باال

باال

متوسط

پایین

ایمنی ( در درون فنس ) تهدیدهای زیست محیطی

سالمت جامعه

سطح باالی نگرانی یا توجه از دیدگاه جامعهی پیرامونی یک یا چند تأسیسات یا
صدمات همیشگی چندگانه
به دلیل موارد وابسته به سالمت.
مورد عالقهی رسانههای ملی و/یا بینالمللی
جدی از دیدگاه قانونی و یا تجاوز به حقوقی که نیاز به
پیگرد قانونی دارد.
تعلی عملیات ،لغو امیاز
افزایش در نرخ شکایات وابسته به سالمت
شکایات تکرار شونده از یک مکان (خوشهای)
افزایش عالقهی رسانهای در سطح محلی /ملی
تعداد کم شکایات وابسته به سالمت
به صورت تک گیر
پرسش رسانهی محلی از مورد

صدمهی جدی

آسیب کوتاه مدت در درون
تأسیسات

صدمهی قابل ثبت ،کمک
اولیه ،رخداد جدی

پاکسازی سریع
درون سایتی

اثر ناچیز

اثر ناچیز
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شکایت وابسته به سالمت به صورت جداگانه
بدون پرسش رسانهای

جدول  - 7مدیریتپذیری
مقیاس امتیازدهی
باال
متوسط
پایین

آسیب در درازمدت و بسیار
گسترده

مدیریتپییری
در حد کنترل تیم مدیریت پروژه
میتوان اثر و یا احتمال اثر را کنترل کرد.
در حد نفوذ تیم مدیریت پروژه
میتوان نفوذ اثر و یا احتمال اثر را کنترل کرد.
بیرون از نفوذ تیم مدیریت پروژه
میتوان بر اثر فقط نفوذ گذاشت.

جدول  - 13یک جدول تحلیل اثر بر سالمت که میتوان در فرآیند  HIAفراگیر و جامع به کار برد.
پیامدها و یا

زیرگروههای

اثر بر سالمت

چه کسی سود

کدام است؟

میجوید؟

تعیینکنندههای

پیامدها و یا

اصلی سالمت

تعیینکنندههای

چه کسی دچار

سالمت

اثر منفی

مسیر اثر بر

بزرگی /پیامد اثر

سالمت

محتمل بودن/

اهمیت اثر

درجهی اطمینان

احتمال اثر

(بزرگی و محتمل

از رخداد اثر

بودن)

میشود؟
چه کسی مورد
اثر قرار
نمیگیرد؟
مثبت ،منفی ،عدم جمعیت کلی ،گروه
قطعی و یا بدون اثر آسیبپذیر ،عدالت
در سالمت ،اثرات
انباشتی
پیامد سالمت
بیماریهای
عفونی
بیماریهای مزمن
بیماریهای
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تغییهای
سوانح و حوادث
سالمت روانی و
تندرستی
تعیین کنندهی سالمت
روحی  -روانی
فردی /خانوادگی

رفتاری
شرایط اقتصادی
اجتماعی
فیزیکی

زیست محیطی

اجتماعی
اقتصادی
سازماندهی
مراقبتهای

نهادی

سالمت
دیگر نهادها
سیاستها

چگونه اثر رخ
میدهد

پایین
میانه
باال

پایین (ممکن)
میانه (احتماالً)
باال (قطعی)

پایین
میانه
باال

پایین
میانه
باال

در نهایت ،قابلیت اداره کردن خطر ،به ویـژه
از دیدگاه مسئولیت پـذیری نیـز بسـیار مهـم اسـت.
جدول  7یک مقیاس امتیاز دهی برای مفهوم قابلیت
اداره کردن خطر را نشان میدهد.

زیست محیطی مقایسه شوند.
رهیافـــت کلـــی بـــرای ارزیـــابی خطـــر در
جدول  13به صورت چکیده بیان شده است.
در نهایــت ،در گــام ارزیــابی فرآینــد ، HIA

نگاه به مفاهیم توسعهی پایدار در تحلیل اثر

ضمن اولویت سنجی اثرات بر سالمت ،میبایست یک

بر سالمت و گنجاندن خطرات در مقیاسهای تعریف

فرمولبندی اولیه از پیشنهادها جهت افزایش اثـرات

شده جهت ارزیابی بسیار حیاتی میباشـد زیـرا ایـن

مثبت بـر سـالمت و فـرو کاسـتن اثـرات منفـی بـر

اجازه را برای خطرات بر سالمت فراهم میکند تا بـه

سالمت به دست آید.

خوبی مدّ نظر قرار گرفته و بـا خطـرات اجتمـاعی و
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گام پیشنهادها

هدف در گام پیشنهادها در فرآینـد  HIAآن

از نویسندگان آن را به صورت گامی مستقلی به نـام

است که برای هـر اثـر بـر سـالمت شناسـایی شـده،

فرو کاسـتن ) (Mitigationدر فرآینـد  HIAتعریـف

پیشنهادهایی مبتنی بـر شـاهد (کـه اولویـت بنـدی

کردهاند .امّا از دیدگاه ماهیت ،هر دو گام پیشـنهادها

شدهاند) از سوی خبرگان و یا ذینفعهای  HIAارائه

و فروکاستن ،معنای واحدی دارند.
برای ارائهی پیشنهادها ،الزم است که اعضای

شود.
این پیشنهادها میتواند شامل ارائهی راههای

تیم  HIAدرک فراگیری از پروژه ،طر یـا سیاسـت

جایگزین در طراحی پروژه ،طر یا سیاست بوده و یا

تحــت بررســی و نیــز آگــاهی کــاملی پیرامــون

تغییــر در مکــان و یــا زمــان اجــرای پــروژه جهــت

پیاده سازی و طراحی آنها داشته باشند.

پیشــگیری از آســیب بــر ســالمت باشــند .همچنــین

همچنــــین ،پیشــــنهادها بایســــتی بــــا

پیشنهادها میتوانند در قالـب راهبردهـای مـدیریتی

شواهد” امکـان قابلیـت انجـامپـذیری“ ،کـار آمـدی،

برای کاستن از اثرات ناخواسته بر سالمت (که برآمده

هزینهی اثر بخشی و مقبولیت سیاسی توأم باشند .از

از طر سیاست و یا طر ) تعریف شوند و این همان

این رو ،تماس پیوسته با ذینفعها میتواند زمینـهی

است که در فرآیند  HIAبه پدیدهی فرو کاستن( ،به

قابلیت انجامپذیری آنها را تضمین نماید.

معنای کاهش اثرات ناخواسته) معروف است و پارهای

پیشنهادها ممکن است به مهارت و خبرگـی
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و نماینده و سـازمان مسـئول پیـاده سـازی
پیشنهاد و زمانبندی آن نیز مشخص شـود.
از ســوی دیگــر ،هــر پیشــنهاد بایســتی بــه
شناساگرها ) (indicatorsگره خـورده باشـد
تا بتوان آن را پایش کرد .از زاویـهی دیگـر،
این بدان معنی است که خود پیشنهادها نیز
ممکن است اثراتی بر سالمت داشته باشـند
که الزم است خود ایـن پیشـنهادها نیـز در
فرآیند  HIAمورد ارزیابی قرار گیرنـد زیـرا
پیشنهادها نمی بایست خود اثراتی منفی بـر
سالمت ایجاد کنند.
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گاهی به دلیل ماهیت پروژه و عـدم
امکان انجـام جـایگزینهـای دیگـر ،ارائـهی
پیشنهاد مناسب میّسر نیسـت و از ایـن رو،
گاهی فقط اشاره به خطرات احتمالی (بدون
تصـویر  - 41پـارهای از راهبردهــای مهـم فروکاهنــدگی ()Mitigation
اثرات بر سالمت

ارائهی پیشنهادی خاص) بسنده میشود.
در یک فراگرد کلی ،اثرات مثبت بر
ســـالمت و تندرســـتی را مـــیتـــوان بـــا

(در فراتر از آن چه که در تـیم  HIAموجـود اسـت)

پیشنهادهای مناسب فزونی داد و بـرعکد از اثـرات

نیاز داشته باشد از ایـن رو رهیافـت میـان رشـتهای

مخرب بر سالمت را میتوان با تغییـرات پیشـنهادی

بسیار کارساز خواهد بود .به صورت ایدهآل ،یک طر

در طراحی ،عملکرد و مدیریت پروژه اجتناب نمود.

پیاده سازی نیز بایستی به هر پیشنهاد پیوست شـود

اقــدامات فزونــی ،بــا هــدف ارتقــاء ســالمت،
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تصویر  - 44هرم پیشگیری از بیماری

پیشگیری از بیماری و پرداختن به نیازهای کنـونی و

مثبت و کاهنـدهی اثـرات منفـی ،بخـش مهمـی در

آیندهی پروژه و جوامع پیرامونی صـورت مـی گیـرد.

فرآیند  HIAاسـت کـه بایسـتی برپایـهی شـواهد و

بنابراین ،شناسایی اقـدامات فزونـی دهنـدهی اثـرات

تحلیل اثر بر سالمت و دیگر گـامهـای فرآینـد HIA

اســتوار شــود .همانگونــه ک ـه اشــاره شــد ،تغییــرات

اول ،دوم و سوم پیشگیری با همان ترمینولـوژی بـه

پیشنهادی می تواند سـیمای سـخت افـزاری (ماننـد

کار برده میشوند .برای مثال راهبرد تغییر مسیر یک

مکان ،فناوری یا روشهای ساخت) و یا سیمای نـرم

خط لولهی انتقال نفت میتواند به عنـوان راهبـردی

افزاری (نیازهای قـراردادی ،شـیوههـای مشـارکتی و

پیشگیرانه در سـطح اول بـرای پیشـگیری از اثـر بـر

مدیریتی) داشـته باشـند .ایـن پیشـنهادها نـه تنهـا

سالمت بر یک جمعیت خاص در شرایط ویژه قلمداد

بایستی برخاسته از شواهد بوده بلکه مـی بایسـت بـا

شود و یا تداخالتی مانند بازگرداندن ،زنده سازی و یا

مشاورت با ذینفعها شکل گرفته باشند که میتوانـد

مرمت چاههای آب یا باغهای محصوالت کشاورزی را

طیفی را از جوامع پیرامـونی NGO ،هـا ،نماینـدگان

می تـوان مثـالی از سـطح پیشـگیری سـوم در نظـر

دولت محلی و نیز ارائه دهندگان خدمات اجتماعی و

گرفت.

سالمت محلی را شامل شود.

ارتقاء سالمت و آموزش ،رهیافتی دیگر برای

از دیدگاه پراگماتیک ،مفاهیم پایه در ارائهی

فروکاستن از اثرات ناخواسـته بـر سـالمت پـروژههـا

پیشنهادها و یا فرآیند فروکاستن بر بنیان دو مفهـوم

می باشد که شـامل آمیـزهای از آمـوزش بهداشـت و

استوار است مهفوم پیشـگیری از بیمـاری و مفهـوم

دیگر تداخالت وابسته در سطح سـازمانی ،سیاسـی و

آموزش و ارتقاء سالمت.

اقتصادی است .این فعالیـتهـا بـه گونـهای طراحـی
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پیشگیری از بیماری شامل تـداخالتی اسـت

می شوند تـا از طریـ سـازگارمندیهـای رفتـاری و

که برای کاهش و یا هدف شرایط قابل تشـخیص بـه

زیست محیطی ،سالمت را بهبودی بخشـند .ترکیـب

کار برده میشود که ممکن اسـت ایـن تـداخالت در

رهیافت پیشگیری اولیه ،ارتقـاء سـالمت و آمـوزش،

سطح فردی (مانند واکسیناسیون) یا در سطح جامعه

کارآمدترین و هزینهبرترین شیوهی مدیریت اثرات بر

(مانند بهسازی منـابع آب آشـامیدنی) جـای داشـته

سالمت است.
برای مثال یک برنامه ی منسـجم آمـوزش

باشند.
از لحاظ سطح بندی ،همان هرم سطح بندی

ارتقاء سالمت بـرای نیـروی کـار کـه پیشـگام آن

پیشگیری نیز در اینجا لحاظ میشـود یعنـی سـطح

کارگزاران پروژه باشند می تواند اثر چشـمگیری را

جدول  - 11مثالهایی

از درگیری ذینفعها در فرآیند HIA

گامهای HIA
فرآیند نگری

مثالهایی از نقش ذینفعها
 تدوین موافقتنامه جهت همکاری با خبرگان  HIAبرای هدایت فرآیند HIA -شناسایی عامل /سازمان جهت سرپرستی فرآیند HIA

 شناسایی موارد با اولویت سالمترویکرد غربالگرایانه
 درک زمینهی تصمیم گیریقلمرو نگری

ارزیابی
گزارش دهی

پایش و ارزشیابی

 شناسایی موارد از طری بررسی جوامعی که اثر را دریافت داشتهاند. اولویت سنجی پرسشهای پژوهشی تدوین خطوط زمانی و تمرکز جهت فرآیند HIA هدایت و مشارکت در مشاهدات میدانی هدایت بررسیها ،مصاحبهها یا بح های متمرکز گروهی ترجمان و اولویت سنجی یافتهها و پیشنهادها -تدوین و پیاده سازی ارتباطات ،رسانهها و طر های دفاعیاتی

 -تأکید بر تصمیم گیران به پاسخ گو بودن بر اساس توافقات

در رفتار و مـنش جامعـه ی پیرامـونی بگـذارد در

ســطح دانــش ،مــنش و عملکــرد افــراد در ســطح

حقیقت نیروی کاری که تحت تأثیر این برنامـه ی

خانوارها اشاره کرده اند.

ارتقاء قرار می گیرد ،می تواند خود به عنوان آموزش

راهبردهــای فروکاســتن از اثــرات منفــی بــر

دهنده در سطح جامعه و یا همچـون پیـک ارتقـاء

سالمت به بـازنگری هوشـمندانه در چنـدین عنصـر

سال مت نقش ایفاء نماید .زیرا در ادبیـات و متـون

حیاتی بستگی دارد .این عناصر حیاتی شامل جریـان

علمی ،به گزارش ها ی فراوانی می توان دست یافـت

منابع و مسئولیتهـا ،ظرفیـت موجـود در جامعـهی

که بـه نقـش واالی آمـوزش دهنـدگان همتـا ،در

محلــــی و تعیــــین کننــــدههــــای اجتمــــاعی و

ارائه ی مفاهیم و آموزه های سالمت ،جهـت تغییـر

زیست محیطی میباشد.
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کارایی راهبردهای فروکاهنده بستگی تـام بـه

از راهکارهــای پایــدار قلمــداد شــوند .همچنــین در

جریان منابع و تعیین دقی مسئولیت میان ذینفعهـا

راهبردهای فروکاهندگی ،نگاه ویژه بـه مـوارد تعیـین

دارد .از چالشهـای برجسـتهی فـراروی ایـن پـویش،

کنندهی اجتماعی سالمت و نیز موارد روان شناسانهی

ارزیابی منابع محلی است که میتوانـد در راهبردهـای

آن (ماننــد مصــرف الکــل و مــواد مخــدر ،جنســیت،

فروکاهندگی به کار آید و نیز شناسایی شـرکای قابـل

خشونت ،خودکشی) بسیار مهم مـیباشـد .از ایـن رو،

اعتمادی است که بتوانند تالشهایی که جهـت انجـام

راهبردهای فروکاهنده که تعیین کنندههای اجتمـاعی

راهبردهای فروکاهندگی انجام مـیپـذیرد را پایـداری

سالمت را نشان میدهند باید:

ببخشند .جهت مشارکت در ایـن راهبردهـا ،آمـادگی،

 بــا راهبردهــای عــام کــه بــرای کــاهش اثــرات

تجربه و وجود منابع مالی و انسانی کافی ،شـروط الزم

اجتماعی تدوین شدهاند ،هماهنگی داشته باشند.

هستند .برای مثال ،در یک فرآیند  HIAبـینالمللـی،

 بایستی این راهبردها را هوشمندانه مورد تحلیـل

کارگزاران ،داروخانـه ،بیمارسـتان و یـا درمانگـاههـای

و ارزیابی قرار داده و جایگاه مسـئولیتی و نقـش

جدید را میسازند و یـا تأسیسـات درمـانی پیشـین را

آفرینی واقع گرایانهی ذینفعها را تعیین نمود.

ارتقاء میدهند .هر چند کـه ایـن فعالیـتهـا ،بسـیار

 پاسخگوی وجود عالی شخصی باشد.

آشکار بوده و بسیار مورد پذیرش قرار مـیگیرنـد امّـا

 به صورت آشکار بـه عـواملی کـه در گسـتره ی

شاند پایداری این اقدامات بـه دلیـل کمبـود نیـروی

کنترلــی پــروژه هســتند اشــاره بنمایــد (ماننــد

انسانی (مانند کادر درمـانی و پزشـکی) کـه در آینـده

برنامــه ی کــاری نیــروی کــار انســانی ،آزمــایش

خود را نشان میدهند ،کم رنگ میشود .در حالی که،

آلودگی بـه مـواد مخـدر در پـیش از اسـتخدام

جهــت توســعهی پایــدار ،بهبــودی زیــر ســاختهــا را

نیروی کار و نیز بـه صـورت تصـادفی در زمـان

بایستی با این اقدامات ترکیب نمود .برای مثال ،تأمین

کار).

آب آشامیدنی سالم و کافی ،دفع پسماندهای جامـد و

هرگز نباید این را از خاطر به دور داشت کـه

انسانی و برقراری سیستمهای مناسب جهت مقابله بـا

راهبردهایی که تعیین کننده های اجتماعی را نشـانه

هجوم نیروی کار در سطح جامعه پیرامونی ،میتواننـد

گرفتهاند ،تالشی میان رشتهای را طلب میکنند کـه

شامل مشارکت خبرگان علوم پزشـکی و اجتمـاعی و
نیز ذینفعهای جامعه میباشد.
در پایان باید این را بیان داشـت کـه اسـاس
پیشنهادها بر سه محور استوار خواهند بود.

 /1قلمــروی در نظــر گرفتــه شــده بــرای

فرآیند HIA

 /4اولویت سنجی اثرات بـر سـالمت کـه در
زمان تحلیل اثر بر سالمت فراهم شده است.
 /1اقداماتی که جهت فروکاستن اثرات منفی
و افزایش اثرات مثبت الزم است به کار برد.
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گام گزارش دهی

یافتهها و پیشنهادهای  HIAرا باید در قالب

توصیف کرد ،یافتههای هر گام  HIAو پیشـنهادهای

گزارش نوشتاری ارائه داد .این گزارش به عنوان یـک

برخاســته از فرآینــد جهــت تــدوین راهبردهــای

سند عمومی به سیاسـتگـزاران و اعضـای جامعـهی

فروکاهندگی اثرات منفی و فزونـی دهنـدگی اثـرات

پیرامونی بازتاب داده مـی شـود .البتـه بایـد در نظـر

مثبت بر سالمت را باید نگاشت.

داشت که یافتههای کلیدی را بایستی به شکل زبانی

در هــر صــورت ،پــد از نگاشــت گــزارش،

به گوش مخاطبین رسـاند .توصـیه شـده اسـت کـه

فعالیت مهمی که بایسـتی صـورت پـذیرد ،طراحـی

گزارش  HIAبـه صـورت آنالیـن نیـز منتشـر شـود.

برنامهی گفتمان برای یافتههای  HIAو پیشنهادهای

بهترین شـیوه آن اسـت کـه یـک نسـخهی اولیـه از

برخاسته از آن با ذینفعها و سیاستگـزاران جامعـه

گــزارش را بــا ذینفــعهــای کلیــدی بــه مشــورت و

است که نگاشت برنامهی عملیاتی و نیز کاربرد مـواد

گذاشـت و در گـزارش

و روشهای این گفتمان ،خود نه تنها علم بلکه هنـر

بازخوردهای آن ها را به بح

نهایی به شکلی شفاف لحاظ نمود.

تیم  HIAمحسوب میگردد.

گرچه هنوز هیچ فرمت یکسانی برای گزارش

در گزارش ،شرکت کنندگان فرآینـد ، HIA

 HIAپیشنهاد نشده است ولی در گزارش  HIAبایـد

نوع مشارکت آنها و نیز سرمایهگـذاری منبـع مـالی

روشهایی که در فرآینـد بـه کـار بـرده شـدهانـد را

آن نگاشته میشود و در ضمن نگاشت جزئیات رونـد
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هر گام فرآیند به صورت فصلهای مستقل ،جزئیـات

راهکارهــای حــل مســائل ســالمت و نیــز نقطــهی

چگونگی تحلیل هر اثـر بـر سـالمت شـامل شـواهد

نگرانیهای مردم را نشان دهند ،در کارآمدی گزارش

علمی در دسترس ،منابع دادهها ،روشهای تحلیلی و

بسیار مؤثر است .بر پایهی همین اقدامات اسـت کـه

منط حاکم بر آنها ،شرایط موجود ،نتایج ،اثرات بر

گروههای عالقمند میتوانند ضـمن ارتبـاط بـا مـتن

ســـالمت پـــیش بینـــی شـــده و اهمیـــت آنهـــا،

گزارش ،خود نیز ضمن ترجمان و تبـدیل نتـایج بـه

پیشــنهادهای مربوطــه جهــت بهبــودی ســالمت و

عمل ،در فرآیند کلی نیز مشارکت نمایند .پد باز به

محدودیتهای  ، HIAبیان میشوند.

این نکته پافشاری میشود کـه ترسـیم یـک فرآینـد

گزارش اولیهی  HIAبه گونه ای مـی بایسـت

گفتمانی با ذینفـعهـا در طـول خـود فرآینـد HIA

در دسترس جامعه و ذینفعها قـرار گیـرد کـه ایـن

میتواند به پذیرش فراگیرتر یافتههـا و پیشـنهادهای

افراد بتوانند نقطه نظرات و انتقادهای خود را چه بـه

 HIAکمک کند .ترسیم این فرآیند گفتمان میتواند

صورت رسمی و غیر رسمی بیان کنند .با کمک ایـن

با تدوین طـر گفتمـانی )(Communication Plan

انتقادهــا ،نســخهی نهــایی پــد از بــازبینی ،انتشــار

توأم شود .عناصر یـک طـر گفتمـانی مـؤثر شـامل

مییابد .از این رو ،نگارش چکیدهی گزارش  HIAبـه

موارد زیر میباشد:

زبانی روشن و با پیامهایی رسا ،ایـن امکـان را بـرای

 /1تدوین پیامهای کلیدی

ذینفعها فراهم میآورد تا نه تنهـا مفـاد آن را درک

 /4هــدایت پیــامهــا بــه مخــاطبین ویــژه

نمایند بلکـه ضـمن بررسـی یافتـههـا و پیشـنهادها،
پاسخها و بازخوردهای مناسب را ارائه دهند.
شکلدهی به این پیامها بـا مفـاهیم رسـا در
گزارش ،کمک میکند تا مردم و ذینفعها ،بـا مـتن
آن ارتباط برقرار نمایند.
بنابراین ،تدوین پیامهایی که بزرگـی اثـر بـر
سالمت ،اثر بر گروههای آسیبپذیر و قابلیـت انجـام

( ذینفعها ،سیاستگزاران )
 /1به کارگیری مـواد و روشهـای گونـاگون
ارتباطی (مانند نامه ،بروشور ،کلیـپهـای ویـدیویی،
پیامک ،غیره).
 /2به کارگیری همکـارانی کـه توانـاییهـای
کالمی و گفتاری جهت سخنرانی و ارائهی یافتههـا و
پیشنهادها را داشته باشند.
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ارتباطی مؤثر در فرآیند HIA

 /5شناسایی روشهای نوآورانه در گفتمان
در هر صورت ،این نکته را نباید فراموش کرد

از این رو ،با مدّ نظر قرار دادن نکات پیشـین
در نگاشت گزارش فراگیر  ، HIAچنـد نکتـه نیـز در

که هر چند گام ارائه ی پیشـنهادها در فرآینـد HIA

مورد نگارش گزارش  HIAباید در نظر داشت.

بسیار مهم و بحرانی است و به عنوان بروندهی HIA

 تدوین ساختار روشن و آشکار برای گزارش که

محسوب میشود ولـی آن گـام ،بـدون ارائـهی یـک

میتواند شامل موارد زیر باشد:

گزارش فراگیر ،شرط کافی بـرای یـک فرآینـد HIA

 /1یک چکیدهی اجرایی )(executive summary

موفقیت آمیز محسوب نمیشود.

 /4یک بخش پیشنهادها که با قالبی جزئینگـر ارائـه

میتواند شفافیت سازی را تسهیل نماید.

شده باشد.
 /1نگاشـــت هـــر گـــام از فرآینـــد  HIAو ارائـــهی

 گزارش باید تا آنجا که ممکن است کوتـاه باشـد

دستاوردهای آنهـا در پایـان بـه صـورت نکـات

کــه البتــه ایــن بســتگی بــه ســطح  HIAدارد

کلیدی و برجسته

( HIAهای رومیزی ،کوتاهتر از  HIAهای جـامع
و فراگیر هستند).

 /2یک نتیجه گیری
 گــزارش بایــد فشــرده باشــد و از زیــاده گــویی
جلوگیری شود و تا جایی که امکان داشته باشـد
باید هر بیانی با شواهدی کـه طـیّ

فرآینـد HIA

فراهم شدهاند ،توأم گردد.
 شفاف بودن پیرامون چگونگی نیل به تصمیمهـا
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در هر گام از فرآیند و همچنین ارائهی ابزارهـا و

در یک فراگرد کلی ،گزارش  HIAمی توانـد
شامل قوانین سرانگشتی زیر باشد:

 /1آغاز با یک صفحه کـه حـاوی پیـامهـای
اصلی است که این پیامها در گزارش  HIAمیتواننـد
خود پیشنهادها باشند.
 /4ادامــهی ایــن صــفحه بــا ســه صــفحهی

شیوههای کاربردی در هر گام .از این رو ،پیوست

چکیدهی اجرایی )(executive summary

فرآینــد ارزشــیابی ) (evaluationفرآینــد HIA

 /1ارائه یافتهها تا حد  45صفحه

گام پایش

هدف از پایش ،ردیابی اثـر فرآینـد  HIAبـر

بررسی است که تعیین مـیکنـد آیـا پـروژه بـر روی

روی فرآینــد تصــمیمگیــری و نیــز خــود تصــمیم،

سالمت ،در زمانی که پیاده شده است اثری گذاشـته

پیادهسازی تصمیم و اثرات تصـمیم بـر روی تعیـین

است .از این رو ،فرآیند پایش از سه منظر مهم است:

کننده های ) (determinantsسالمت است .بـه زبـان

 /1پایش ،ارزیـابی اثـر بخشـی پـیش بینـی

دیگر ،فرآیند پـایش ،اثـر دسـتاورد  HIAرا بـر روی

شدهی  HIAرا امکانپذیر میسازد .این به معنای آن

فرآیند تصمیمگیری و نیز نتایج برخاسته از تصـمیم

است که آیا اثرات مثبت پیش بینی شده اتفاق افتاده

بر روی تعیین کننده های سـالمت را تحـت بررسـی

و یا افزایش یافتهاند و یـا اثـرات منفـی پـیش بینـی

قرار میدهد .از این رو ،از شناساگرهای ویـژهای نیـز

شده ،اتفاق نیافتاده و یا کاهش یافتهاند.

جهت پایش استفاده میکنـد کـه شـامل پیامـدهای

 /4پــایش درازمــدت پیوســته ،ایــن امکــان را

) (outcomesســالمت ( بــا در نظــر گــرفتن دورهی

فراهم میآورد تا از اثرات دیگر بر سالمت که تـاکنون

کمون و ویژگی آنها ) ،رفتارها و تعیین کننده هـای

در  HIAپیش بینی نشده بودند نیز پرده برداری شود.

سالمت میباشد.
در حقیقت ،پایش یک شیوهی مـنظم بـرای

 /1پایش ،نقش مهمی را در فقدان ارزشیابی
پیامد ) (evaluation outcomeبازی میکند.
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پایش فرآیند HIA

بــرای مثـــال ،پـــایش دادههـــای پـــذیرش

کارگزاران ،ارائـه دهنـدگان خـدمات سـالمت ،افـراد

بیمارستانی برای بیماری هـای تنفسـی ،طـی زمـان،

دولتی محلی و خود اعضای جامعه دارد تا بتوان ایـن

تصویری را از این که آیا ساخت یک پاالیشگاه گاز بر

اثرات را پیگیری و گزارش نمود.

روی تغییر وضعیت سالمت یک جامعـهی پیرامـونی

در هر صورت ،فرآیند پایش (که گاهی نظـام

اثر گذاشته اسـت ،فـراهم مـیآورد .امّـا از آنجـا کـه

مراقبت ) (Surveillanceنیز نامیـده مـیشـود) یـک

چنین پایشی نیاز به گذشت زمان فراوانی دارد ،انجام

بخش حیاتی در طر پیاده سازی جامع است.

آن نیاز بـه سـطح بـاالیی از تعهـد نـزد تـیم ، HIA

برای پروژه های بزر  ،با تنـوعی از جغرافیـا

(برای مثال پروژهی توسعهی میدان نفتی و یا ساخت

درازمدت را در سـطح جمعیـتهـای بـزر

خطوط لوله) یک سیستم رسمی جهـت پـایش بایـد

نماید.

ردیـابی

مدّ نظر قرار داد .یک سیستم پایش یا مراقبت ،بـرای

در یک فراگرد کلی ،در زمانی که راهبردهای

آن طراحی میشود تـا نـه تنهـا از پیشـرفت اعتمـاد

فروکاهنــــــدهی اثــــــرات بــــــر ســــــالمت

حاصل شود بلکه اثرات ناخواسته را دریافتـه و یـا بـا

) (mitigation strategiesدر فرآینـــد  HIAگزیـــده

سیستم هشدار دهنده ،مسئلهی اثر بر سالمت که به

شدند ،تیم  HIAبایستی یـک شـیوهی عینـی بـرای

شکل منفرد و یا تجمعی با دیگـر اثـرات خـود را در

نظــارت بــر راهبردهــای تــداخلی تــدوین نمایــد تــا

ســطح جمعیــت نشــان مــیدهــد را آشــکار ســازد.

مشاهده نماید که آیا اثرات مدّنظر ،انجام پذیرفتهاند.

سیستمهـای مراقبـت دیـدهبـانی  (SSS)5در سـطح

برای پایش اثر بخشی ،طـر پـایش و ارزشـیابی بـه

محلی یا منطقهای می توان برای پروژه های مجتمعی

مجموعــهای از شناســاگرهای عملکــردی کلیــدی

و یا بزر

) ،(Key Performance Indicatorsپیوســـــت داده

تدوین نمود.
تا حد زیادی ،اثر بخشی یک سیستم مراقبت

دیدهبانی ) (SSSبه برآورد و ترسیم ویژگیهای دقی

میشود.
به صورت عمومی ،این شناساگرها میتواننـد

متغیرهای شناساگر کلیدی وضعیت پایـهی سـالمت

موارد زیر را سنجش نمایند.

جامعه (در پیش از آغاز پروژه) بستگی دارد.

 یک پیامد سالمت (مانند مراجعه به درمانگاه در

از ســوی دیگــر ،شــناخت و ارزیــابی اثــرات

ماه برای حمالت آسم)

انباشتی ) (cumulative impactsبسیار دشوار بوده و

 یک شناساگر میانی خطر سالمت (ماننـد میـزان

تابع فرآیندهای با عدم قطعیت مـیباشـد .نسـخهای

تودهی بدنی  BMIکه یک عامل خطرسـاز بـرای

متفاوت از  SSSبه نام سیستم مراقبـت دموگرافیـک

بیماریهای قلبی  -عروقی و دیابت است).

 (DSS)2طراحی شده است کـه مـیتوانـد رونـدهای
)Sentinel Surveillance System (SSS
)Demographic Surveillance System (DSS

5
6
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تصویر  - 45مثالهایی از شناساگرهای عملکردی کلیدی ()KPI

 یک خطر سـالمت ) (health hazardیـا تعیـین

بــی شــماری از شناســاگرهــای عملکــردی

کننده ی سالمت (سـطح ذرات ریـز ،یـک خطـر

کلیدی برای پایش عملکرد سالمت ،بنیـان گذاشـته

سالمت است که بر رخداد آسم اثر میگذارد).

شدهاند که در سه گروه جای میگیرند:

الف /ساختاری

سطح دادههای منطقهای و استانی ،ردیابی نماید.

ســاختمانهــا ،تجهیــزات ،داروهــا ،منــابع

بنابراین گـزینش شناسـاگرهـای عملکـردی

پزشکی ،وسایل نقلیه ،نیروی انسانی ،پول و سـاختار

کلیدی مناسب و وابسته نیاز به بازنگری ابزارمندانهی

سازمانها را ارزیابی میکنند.

اپیدمیولوژیستها و خبرگان آمار زیستی دارد.

ب /فرآیندی

چند ویژگی اسـت کـه بـرای شناسـاگرهای

اثر بخشی کـنشهـا و عملکردهـا را ارزیـابی

عملکردی کلیدی که به خوبی گزینش شده باشـند،

کرده و افراد درگیـر را شناسـایی نمـوده و جسـتجو

مصــداق دارد .نخســت ،ایــن شناســاگرها بایــد قابــل

میکنند که آیا برنامهها گوناگون ،کارآیی دارند

اندارهگیری باشند .در صورتی کـه جمعیـت کوچـک

ج /پیامدی

باشـد ،اعتمـادپــذیری ایـن شناســاگرها زیـر ســئوال

پنج پیامد (مر  ،بیماری ،ناتوانی ،ناراحتی و

مــیرود .زیــرا اعتبــار آمــاری بســیاری از نــرخهــای

عدم رضایت) به عنوان سنجههـای پیامـدی در نظـر

بیماریها ،در سطح جمعیت های کوچک ،محدودیت

گرفته میشوند .شناساگرهای پیامدی مر و میـر و

مییابد.

بیماریزایـی نیـز بـه صـورت نـرخ ) (rateمحاسـبه
میشوند.

دوم آنکه ،شناساگرهای عملکـردی کلیـدی
بایستی اثرات بر سالمت را هم در نیروی کار پـروژه

تصــویر  45مثــالهــایی از شناســاگرهای

و هم جامعهی پیرامونی اندازه گیـری نماینـد .یـک

عملکــردی کلیــدی را در ســه گســترهی ســاختاری،

شناساگر که در اثر بر سالمت نیروی کـار پـروژه را

فرآیندی و پیامدی نشان میدهند.

اندازه میگیرد ،ممکن است اطالعاتی عالی را نیز در

ارزیابی سطح سالمت پایهی جامعـه در طـیّ

مــورد محــیط زیســت شــهری و یــا روســتایی کــه

فرآیند  HIAبایستی چنان کامل باشد کـه تغییـرات

پیرامون پروژه قرار دارند ارائـه دهـد .ایـن موضـوع

در شناساگرهای عملکردی کلیدی را بتوان مشـاهده

هنگامی بیشتر مصداق مـی یابـد کـه پـروژه تعـداد

نمود .همچنین تیم  HIAبایستی آن شناسـاگرهـای

فراوانی نیـروی کـار را در اسـتخدام خـود در آورده

عملکردی کلیدی را برگزیند کـه بتوانـد آنهـا را در

باشد.
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ســوم آن کــه شناســاگرهــای عملکــردی
کلیدی بایستی بتواننـد تغییـرات حـاد و مـزمن در
جوامع پیرامونی را شناسـایی نماینـد .تغییـرات حـاد
طیّ چند هفته یا ماه روی میدهند (ماننـد تغییـرات
حاد در نرخ بیماریهای عفـونی تنفسـی) در حـالی
که تغییرات در بیماریهای مزمن (هماننـد دیابـت و
یا بیماریهای قلبی -عروقـی) طـیّ زمـان درازتـری
روی میدهند .از این رو ،مجموعهای از شناساگرهـا
که نه تنها تغییـرات حـاد بلکـه تغییـرات مـزمن را
شناسایی میکنند باید گزینش شوند.
36

چهــــارم آن کــــه تــــیم  HIAبایــــد
شناساگرهای عملکردی کلیـدی کـه آشـکارا بـه
پــروژه پیوســتگی دارنــد را برگزینــد .پــایش و
سنجش تغییرات سـالمت جامعـه کـه بـه پـروژه
تصویر  - 42ارزیابی اثر بر سالمت ،بخشی از فرآیند مـدیریت خطـر در
بستگی ندارند مهم است ولی در بیرون از قلمـرو
شرکت های چند ملیتـی اسـت .دیـاگرام بـاال ،سیسـتم مـدیریت HSE
 HIAجای میگیرند.
شرکت شل را نشان میدهد.

پنجم آن کـه شناسـاگرهـای عملکـردی
کلیدی باید اثرات بر سالمت منفی و هـم اثـرات بـر

بایستی از سیسـتمهـای اطالعـات سـالمت موجـود،

سالمت مثبت را در گسترهی خـود بگنجاننـد .بـرای

استخراج شوند .برای مثال ،نشان داده شده است که

مثال ،افزایش سطح درآمد میتواند هم اثرات مثبـت

یک سیسـتم مراقبـت دموگرافیـک بـومی ،شـیوهای

و هم اثرات منفی بر سطح سالمت داشته باشد.

سودمند برای پایش و مراقبـت طـولی ،در گسـترهی

در نهایت ،شناساگرهـای عملکـردی کلیـدی

زمان ،میباشد.

گام ارزشیابی

ارزشیابی و تأیید عملکرد و اثر بخشی ،بخـش

تدوین پرسشهای ارزشیابی مشارکت کنند.

مهمـــی از فرآینـــد  HIAاســـت کـــه اغلـــب از آن

جدول  14نمونهای از پرسشهایی که در هر

چشمپوشی میشود و این در حالی است که ارزشیابی

گام از فرآیند  HIAنیاز است پرسیده شوند را نشـان

فرآیند  ، HIAراهی مهم برای تدوین و بهبود روشها،

میدهد.

رهیافتها و شیوههای  HIAمیباشد .ارزشیابی نشانگر

بــیشــک ژرفــا و نیــز پیچیــدگی فرآینــد

آن خواهد بود کـه آیـا  ، HIAاسـتانداردهای رایـج را

ارزشیابی ،به سطح خـود  HIAبسـتگی دارد .امّـا در

رعایــت کــرده اســت .از ایــن رو ،بــه کــارگیری یــک

سطح حداقل آن ،کمیته ی راهبردی  HIAبایستی با

ارزشیابی کننـدهی بیرونـی جهـت ارزشـیابی فرآینـد

بررسی دستاوردهای  ، HIAچگونگی و میزان نیل به

 HIAمیتواند بسیار کارآمد بوده و مواردی که از نگـاه

اهــداف عینــی  HIAرا جســتجو نمایــد .در ســطح

تیم  HIAپنهان بودهاند را آشکار سازد.

ژرف تر ،ذینفعهای بیشتر (حتی ارزشیابی کنندهگان

عمومــاً در هنگامــهی قلمرونگــری فرآینــد

بیرونی) میتوانند درگیر فرآیند ارزشیابی شوند.

 ، HIAچگونگی ارزشیابی فرآینـد  HIAسـازماندهی

در اینجا بیان این نکتـه بسـیار حـائز اهمیـت

گردیده و شـیوه و روش آن معـین مـیشـود .بسـیار

است که تفاوت میان فرآیند ارزشیابی با فرآیند پـایش

پسندیده اسـت کـه تمـام ذینفـعهـا در گـزینش و

درک شــود .زیــرا فرآینــد پــایش بــر روی پیامــدهای
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جدول  - 14پرسشهایی

گام رویکرد غربالگرایانه

برای ارزیابی فرآیند HIA
 چه کسی در گام رویکرد غربالگرایانه درگیر گردید و چرا آیا کسانی بودند که میبایست درگیر شوند و درگیر نشدند و چرا چه دالیلی بود که کمیتهی راهبردی در نهایت تصمیم گرفت که  HIAرا انجام دهد آیا بح های مخالفِ انجام  HIAوجود داشت -چه دالیلی بود که گفته میشد سودی از  HIAعاید نمیشود

 چه کسی در گام قلمرو نگری درگیر بود آیا کسانی درگیر بودند که مشارکت آنها در قلمرو نگری سودمند بودهاست و درگیر نشدند چرا
 آیا  HIAتکمیل یافته ،با طر قلمرونگری مطابقت داردگام قلمرو نگری )(Scoping
 چه شیوه هایی برای شناسایی و اولویت بندی موارد سالمت در زمان قلمرو نگری به کار برده شدهاند آیا معیارهایپذیرش و مردود شمردن ،مستند شدهاند
 HIA -به چه موارد سالمتی پرداخته است و چه مواردی را کنار گذاشته و چگونه این تصمیمها اتخاذ شدهاند

گام ارزیابی

 آیا فرآیند  HIAقضاوتی در مورد اثرات مثبت و منفی بر سالمت در نتیجهی انجام پروژه ،طر یا سیاست داشتهاست
 آیا  HIAاثرات طوالنی مدت یا زیانهای غیر متناسب (یا سودمندیها) را نسبت به جمعیتهای آسیبپذیر ،ارزیابینموده است
 آیا شواهد به کار برده شده در فرآیند  HIAبا یافته های موجود در متون ،مورد حمایت قرار گرفته بودند آیا جایگزینهای ) (Alternativesاثرات بر سالمت پروژه ،سیاست یا طر در  HIAمورد جستجو قرار گرفته بودند -آیا  ، HIAروش شناسی ،منابع دادهها و نیز فرضیات و محدودیتهای ارزیابی را مستند کرده است

پیشنهادها

 آیا  HIAراهحلهای مبتنی بر شاهد ارتقا دهندهی سالمت ،راههای فروکاهندگی از اثرات و یا معرفی جایگزینها راشناسایی کرده بود
 آیا  HIAتحلیل اثر بخشی و انجامپذیری پیشنهادها را فراهم آورده است آیا تالش برای فروکاستن از اثرات منفی برآمده از پروژه ،سیاست ،برنامه ،معطوف به آن اثراتی است که باالتریندرجهی مقیاس بزرگی ) (Magnitudeرا دارند اگر نه چرا
 -آیا پیشنهادها در کمیتهی راهبردی  HIAاولویت بندی شده بود اگر نه ،چرا چه فرآیندی به کار برده شد

گزارش دهی

 آیا فرآیند  HIAشامل مستندات جامع فرآیند  ، HIAتحلیل و یافتهها بوده است آیا فرصتی برای ذینفعها داده شده بود که یافتهها و پیشنهادها را بازنگری کنند چگونه و کی ،پیشنهادها به تصمیمگیران مربوطه داده شده است آیا ذینفعها میتوانستند از یافتههای  HIAجهت تدوین ،ارتباط ،موقعیتها ،سیاستها یا پروژههای خودشاناستفاده ببرند
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پایش

 -آیا یک طر پایشی تدوین شده بود

تصمیمی که تیم  HIAتالش نموده که بر اثر اعمـال

 چگونه  HIAانجام شده است چه گـامهـایی در

کرده و نیز اثـرات پیـادهسـازی آن تصـمیم بـر روی

نظر گرفته شـدند آیـا بـه نـابرابریهـا در

تعیین کننده ها و پیامدهای سالمت را تحت بررسـی

اشاره شده است

قــرار مــیدهــد ولــی فرآینــد ارزشــیابی دو هــدف را
جستجو میکند:

HIA

 از چه منابعی (مـالی ،انسـانی ،زمـانی) اسـتفاده
شده است

 /1نخســــــت ،ارزشــــــیابی فرآینــــــد

 چه شواهدی به کار رفته اسـت چگونـه از ایـن

) (process evaluationرا در ســـطح فرآینـــد HIA

شواهد استفاده شده است تـا پیشـنهادها شـکل

انجام میدهد .یعنی این که تـاکنون چـه چیـزی در

گیرند

فرآیند  HIAانجام شده است آیا هـر آن چـه انجـام
شده است سودمند بوده است

 چگونه بـه نـابرابریهـا در سـالمت در برنامـهی
جامع پرداخته شده است

 /4دوم ،ارزشیابی اثرِ )(impact evaluation

 چگونه پیشنهادها فرموله شـده و اولویـت بنـدی

فرآیند  HIAرا انجام مـیدهـد کـه چـه تغییراتـی از

شدهاند چه عـواملی در ایـن فرآینـد تأثیرگـذار

انجام فرآیند  HIAبرآمده و روی داده است.

بوده و چه کسانی درگیر بودهاند

در کنش نخست کـه فـاز ارزشـیابی فرآینـد

 چگونــه تصــمیمگیرنــدگان در فرآینــد تنیــده

است ،به صورت ایدهآل ،طر ارزشیابی فرآینـد (کـه

شــدهانــد چــه انتظــاراتی داشــتهانــد و آیــا بــا

در گام قلمرونگری فرآیند  HIAنگاشته شده اسـت)

محدودیتهای منابع در دسترس ،این انتظـارات

خود روشها و شیوههای  HIAرا بـر اسـاس منشـور

برآورده شدهاند

هدف و عملکرد (که به امضـای کمیتـه ی راهبـردی
 HIAرسیده اسـت) مـورد ارزیـابی و سـنجش قـرار

 چگونــه و در چــه زمــانی ایــن پیشــنهادها بــه
تصمیمگیران مربوطه ،ارائه شدهاند

میدهد .همانگونه که از مفاد جدول  14بر مـیآیـد،

در فاز ارزشیابی اثـر )،(impact evaluation

پرســشهــایی کــه مــیتواننــد ارزشــیابی فرآینــد را

بــه تغییراتــی کــه در نتیجــهی فرآینــد  HIAایجــاد

ساماندهی کنند ،شامل پرسشهای زیر میباشند:

شده اند ،نگریسته می شود .برای مثال ،آیا بـر اسـاس

33

پیشــنهادهای برخاســته از فرآینــد  ، HIAسیاســت،

شدند در چه زمانی اجرا گردیدند و چه عواملی

برنامه ،طر و یا پروژهی تحت بررسی ،مورد بازبینی

در پذیرش و پیاده سازی آنها ،دخالت داشتند

قرار گرفته اسـت (در کوتـاه مـدت) و یـا در هنگـام

 دالیل احتمالی در عدم پذیرش و عدم

پیاده سازی پروژه ،طر  ،سیاسـت و برنامـه ،رعایـت
پیشنهادهای ارائـه شـده انجـام شـده اسـت ( میـان

 آیا فرآیند  HIAبه اهداف و مقاصد عینی خود
نایل شد

مدت).
به صورت ایـدهآل ،طـر ارزشـیابی اثـر نیـز
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پیاده سازی پیشنهادها چه بودهاند

 چه اثرات دیگری با فرآیند  HIAتوأم شدند

می بایسـت در هنگامـهی قلمرونگـری فرآینـد HIA

برای مثال ،افزایش مشارکت ،فزونی در نیمرخ

تدوین شود .بر اسـاس یـک محاسـبهی سرانگشـتی،

نیازهای بومی سالمت و نیز لحاظ نمودن سالمت

ارزشیابی اثر یک فرآیند  HIAبایستی طی  14تا 12

در برنامهی جامع شرکاء و یا توسعهی

ماه پد از تکمیل آن صورت پذیرد.

سازماندهی شده و تدوین روشهای جدید و

پرســشهــایی کــه در زم ـان ارزشــیابی اثــر
میتوان جویا شد شامل:

 آیا پیشنهادهای برآمده از فرآیند  HIAپذیرفته

نوآورانه جهت کار درون و میان بخشی ،از اثرات
فرآیند  HIAمیباشند.

فصل سوم
پیوستها

10۲

آالیندهها و سالمت

1ترکیبات آلی فرّار

1

4

)(VOCs

در معرض قرار گرفتن با هیدروکربنهای آلی

تولید ترکیبات آلی فرّار در فعالیتهـای حفـاری (در
گستره ی چاهها تا فعالیت های حمل و نقـل) مطـر

فرّار که در نتیجه ی فعالیت های تولیـدی در صـنایع

شوند .این منابع ،با تولید بار هیدروکربنهای فرّار ،بر

نفت و گاز انتشار مییابنـد ،بسـیار پیچیـده اسـت و

روی سالمت کارکنـان و نیـز جوامـع پیرامـونی اثـر

ممکــن اســت برخاســته از مــوادی باشــند کــه در

می گذارند .گرچـه در سـطح مطبوعـات بـینالمللـی

کنشهای تولیدی به کار میروند و یا از مـواد تولیـد

پزشکی ،گزارشات فراوانی در مورد ترکیبات آلی فرّار

شده ،ساطع شوند.

شــامل گــروه ( BTEXبنــزن ،تولــوئن ) (Tolueneو

از این رو ،هر دوی این منابع میتوانند بـرای

گزیلین ) )(Xyleneو هیدروکربنهـای هالوژنـهی بـا
وزن ملکــولی کــم وجــود دارد ولــی در مــورد اثــرات

 1چکیدهای از:
Roxana Witter, et al. Potential Exposure-Related
Human Health Effects of Oil and Gas Development: A
Literature Review (2003-2008). University of
Colorado Denver, Colorado School of Public Health,
Denver, Colorado. August 1, 2008.
2
Volatile Organic Compounds

مزمن ،با مقادیرکم برخورد در سطح عمومی محـیط،
اطالعاتی ناچیز وجود دارد.
امّا در برخورد با مقادیر بـاال ،ایـن ترکیبـات
دارای اثرات زیر هستند:

 /1اثــرات مســمومیت بــر
سیستم عصبی (سیستم مرکـزی و
محیطی) .اثر چشمگیری بـر سـطح
رفتار شناختی در گروهـی کـه بـه
صــورت شــغلی در تمــاس بــا ایــن
ترکیبات قرار گرفتـهانـد ،مشـاهده
شده است.
 /4به صورت سموم کبـدی
شناخته شدهاند.
 /1بسیاری نیـز بـه عنـوان
10۴

سموم مؤثر بر دستگاه تولید مثلـی
در زنان و مردان محسوب میشوند.
 /2دارای اثــرات س ـمّی بــر
جنــین هســتند و موجــب ایجــاد
نقایص ژنتیکـی شـده و یـا موجـب
سقط جنین در شرایط با دوزاژ بـاال
میشوند.
 /5تمام ایـن ترکیبـات بـه

تصویر  - 47آالیندهها در صنعت نفت و گاز

عنوان توکسینهای پوستی قلمـداد
میشوند.
هر چند که تمام اثرات بیـان شـده در دوزاژ
باال مشاهده شدهاند ،اثرات انتشـار ایـن ترکیبـات در

سطح کم در محیط زیست عمـومی ،بـه دلیـل عـدم
انجام مطالعات ،هنوز ناشناخته ماندهاند.

برای مثال ،اکثـر اطالعـات سـم
شناســی بنــزن ) (benzeneدر صــنایع
پتروشیمی پایین دستی مانند بـارگیری،
فرآوری ،پاالیش و پخش فرآوردههـا بـه
دست آمده است اما مطالعـاتی پیرامـون
اثــر گــروه  BTEXیــا هیــدورکربنهــای
هالوژنهی با وزن ملکولی کم ،در صـنایع
پتروشیمی باالدستی ،انجام نشده است.
امّا بررسی متـون و گـزارشهـای
علمــی چــاپ شــده ایــن نکتــه را هویــدا
میسازند که بنزن حتی در سطح مقـادیر
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بســیار کمتــری کــه پــیش از ایــن تصــور
مــیرفــت ،مــیتوانــد ســرطانزا باشــد و
سرطان خون (لوسمی) ایجاد نمایـد .ایـن
به معنـای آن اسـت کـه افـرادی کـه در تصویر  - 42چندیدن مطالعهی جمعیتی (مبتنی بـر مـورد  -شـاهد) نشـان داده
است که افزایش خطر سرطان کلیه با تماس با فرآوردههای نفتی همبستگی دارد.

مجاورت صنایع تولید نفت و گاز هسـتند

در خطــر لوســمی ) (Leukemiaهســتند.
همچنین ،هیدروکربنهای هالوژنـهی بـا وزن ملکـولی

و شناختی تا تغییـرات در فعالیـت حـدهـای ویـژه

کم نیـز موجـب بیمـاریهـای نورولوژیـک ،کبـدی و

مانند اختالل در بینایی و ادراک در کارگرانی کـه بـا

کلیوی شده و شـاند سـرطانهـای کلیـوی و دیگـر

این مواد سر وکار داشتهاند ،به دست آمـده اسـت .از

سرطانها را افزایش میدهند.

ایــن رو ،غربــالگری بــرای یافــت اخــتالل عملکــردی

شواهدی نیز در مورد ایجاد اختالالت رفتاری

شـــناختی ) ،(cognitiveبیمـــاریهـــای رفتـــاری و

حدهای ویژه در جمعیتی که در معرض فعالیتهای

گاز با افزایش فزونی بار ترافیکی ،میتواند در افزایش

نفت و گاز هستند ،مناسب دارد.

بروندهی موتورهای دیزلی مؤثر باشد.

شواهد محدودی نیز وجود دارند که نشـانگر

مواد ریز دیزلی دارای یـک هسـتهی مرکـز

آن هستند که پیامدهای ناخوشایندی مانند اثرات بر

کربنی هستند که ترکیبات آلی جذب شـده شـامل

جنین و نیز اثرات بر نوزادان ،با این مـواد بـه وجـود

بســیاری از ســرطان زاهــا ماننــد هیــدروکربنهــای

میآیند .از این رو ،غربالگری کودکان در سنین پایین

آروماتیک چند حلقهای  (PAH)1و نیترو – PAHو

و طراحی ثبت موارد پیامـدهای ناخواسـته در زمـان

نیز نیترات ،سولفات ،عناصر نادر و فلزات میشـوند.

تولد ،در جمعیت در معـرض ایـن ترکیبـات ،توصـیه

این مواد ریز با قطر کمتر یا مساوی یـک میکـرون،

میشود.
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بروندهی موتورهـای
دیزلی
بــروندهی مورتورهــای
دیزلــی ثابــت و یــا متحــرک ،از
نگرانــیهــای موجــود پیرامــون
ســالمت محســوب مــیشــود.
بـــروندهی دیزلـــی ،مخلـــوطی
پیچیده از مواد ریز (که به آنهـا
خواهیم پرداخت) ،فلزات ،هزاران
ترکیب آلی (به ویژه محلولهـا و تصویر  - 47امروزه نفت و گاز با یک برنامهی کالن پیچیدهای روبهرو است و انجام آن نیـاز
به ارزیابی اثر بر سالمت ،جامعه و محیط زیست دارد که تمام طول چرخهی حیات عملیات
دیگر مواد شیمیایی) است.
آن را از اکتشاف ،تولید ،پاالیش تا بازاریابی در برمیگیرد.

توسعهی صنایع نفـت و

)Polycyclic aromatic hydrocarbons (PHA

3

بیمارســتانی وابســته بــه بیمــاریهــای
تنفسی ،افزایش مر و میر در نتیجـهی
بیمــاریهــای تنفســی ،مــر زودرس
برآمــده از بیمــاریهــای تنفســی شــامل
سرطان ریه ،افـزایش شـدت بیمـاری در
بیماران ریوی (مانند آسم ،بیماری انسداد
ریوی مزمن) ،افزایش آسـم ،برونکولیـت،
عفونتهای تنفسـی ،کـاهش عملکـردی
تصویر  - 13کودکانی که در مجاورت مناط پتروشیمی زندگی میکنند بیشتر به
نشانگان تنفسی و آسم (درمقایسه با گروه شاهد) دچار میشوند.

ریوی (به ویژه درکودکان آسمی) ،التهاب
آلرژیک ریوی ،افزایش آلرژیها ،افـزایش
عالئم تنفسی (مانند سرفه)

بــه آســانی وارد دســتگاه تنفســی شــده و ســطح

 /1افزایش بیماریهای آلرژیک

گســتردهای را بــرای اتصــال ترکیبــات آلــی فــراهم

 /2سمیت ژنی ) ،(Genotoxicityصـدمه بـه

میآورند.
منابع ثابت (حاصل از منابع صـنعتی) و هـم
منابع متحرک (ساطع از احتـراق سـوخت دیـزل در

کروموزومها و DNA

 /5بیماری های کودکی :بیماریهای تنفسـی
و آلرژی کودکان ،تشدید آسم

ماشینها و افزایش بار ترافیکی) در افزایش این خطر
در صنعت نفت و گاز ،مطر میباشند.
موارد زیر در برخورد با بروندهی مورتورهای
دیزلی که در هوا انتشار مییابند ،افزایش مییابند:

 /1بیماریهای قلبی -عروقی
 /4بیماریهای تنفسی ،شامل افزایش پذیرش

آالینـــــدههــــــای معیــــــاری
)(Criteria Pollutants

اکســیدهای نیتــروژن ) ، (NOxاکســیدهای
سولفوریک) ، (SOxاوزُن و مـواد ریـز ،از آالینـدههـای

10۷

جدول  - 11اثرات بر سالمت جامعه و کارکنان در نتیجهی فعالیتهای گستردهی نفت و گاز
فاز
لرزه نگاری و بررسیهای زمین شناسی

عوامل اثرگیار بر سالمت کارکنان

عوامل اثرگیار بر سالمت جامعه

بیماریهای عفونی
بیماریهای عفونی
بیماریهای برخاسته از غذا و آب
بیماریهای برخاسته از غذا و آب
بیماریهای وابسته به حامل ( )Vectorو حیاتوحش بیماریهای وابسته به حامل ( )Vectorو حیاتوحش
صدا
صدا

حفاری
گل حفاری
محصوالت نفتی
صدا

گل حفاری
محصوالت نفتی
منابع رادیواکتیو
صدا

تولید نفت و گاز
گل حفاری
محصوالت نفتی
مواد شیمیایی مورد استفاده
منابع رادیواکتیو
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NORM

حاللها
فلزات
حرارت (گرما /سرما)
سلیکا /آزبست
صدا /لرزش

گل حفاری
محصوالت نفتی
حاللها
فلزات
صدا

PCB

پاالیش
محصوالت نفتی
حاللها
مواد شیمیایی مورد استفاده
فلزات
سلیکا /آزبست
حرارت
بار افزوده ()load
صدا /لرزش
PCB

محصوالت نفتی
حاللها
فلزات
بار افزوده ()load
صدا

معیاری میباشند.

خودروها نیز آزاد میشوند و نقش مهمی را در ایجاد

اکسیدهای نیتروژن ) (NOxاز تولید نفـت و

مه ) (smogفتوشیمیایی دارند.

گاز در زمـان فلیرینـگ ) (flaringو از بـروندههـای

اکسیدهای سولفوریک در زمان احتـراق زغـال

مورتورهای دیزلی و یا ماشینهای کمپرسور کنندهی

سنگ و نفت تولید میشوند و در زمـان فلیرینـگ گـاز

گاز ،آزاد میشوند .اکسیدهای نیتـروژن از بـروندهی

طبیعی نیز ممکن است آزاد شده و یـا ممکـن اسـت از
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تصویر  - 11جریان احتمالی آالیندههای ساطع شده از هوا و مواد زیان آور به آب و خاک و مواد پرتوزا با رخداد طبیعی ()NORM

سوختن سوختهای فسیلی برای فراهم آوردن نیرویـی

این آالینده ،موجب افزایش خطر برای بیمـاریهـای

برای جکهای تلمبـهای و یـا ماشـینهـای کمپرسـور

زیر میشود.

 /1بیماری های تنفسی :شـامل افـزایش در

کننده ،در سایتهای نفت و گاز ،تولید شوند.
اوزُن به عنوان یک تحریک کنندهی نیرومند

پذیرش بیمارستانی وابسته به بیمـاریهـای تنفسـی،

تنفسی ،از واکنشهای پیش رانده شـده توسـط نـور

تشدید بیماری در افراد با بیماریهای تنفسـی (ماننـد

خورشید شامل اکسیدهای نیتروژن و ترکیبـات آلـی

آسم ،بیماری انسداد ریوی مزمن) ،آسـم ،برونکولیـت،

فـرّاری کــه توســط منــابع ثابــت و متحرکــی تولیــد

عفونتهای تنفسی ،کاهش عملکرد ریوی (به ویژه در

میشوند ،برمیخیزد.

کودکان آسمی) ،التهاب آلرژیک راههای هـوایی و نیـز

برخورد با مواد ریز برخاسـته از منـابع ثابـت
(پاالیشگاهها) و متحرک (اتومبیلهـا) ،از گـروههـای
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بینی ،افزایش آلرژیها ،عالئم تنفسـی (ماننـد سـرفه،
خد خد ،تنگی نفد ،تحریک چشمی ،سردرد)
 /4آسم کودکان :شـامل افـزایش پـذیرش

مهم تماسی حائز اهمیت قلمداد میشوند.

کودکان در اورژاند و بخش اطفـال ،تشـدید عالئـم
اثرات بر سالمت اکسیدهای نیتـروژن،
 SOxو اوزُن

آسم وکاربرد داروهای استنشاقی ،اختالل در رشـد و
نمو ششها و التهاب راههای هوایی و برونکولیت

بیشک این مواد بر دستگاه تنفسی و ایجـاد

 /1بیماری های قلبـی  -عروقـی :شـامل

بیماری های تنفسـی ،اثـر نگـران کننـدهای دارنـد و

افـــزایش پـــذیرش در بیمارســـتان بیمـــاریهـــای

جوانان (به ویژه گروه آسمی) و سالخوردگان (به ویژه

قلبی  -عروقی ،افزایش مر و میر به دلیل بیماریهـای

گــروه بیمــاریهــای انســداد ریــوی مــزمن و یــا

قلبی  -عروقی ،آریتمیها ،باال رفتن فشارخون

بیماریهای قلبی) ،از گروههای خاص آسیبپـذیر بـا
ایــن مــواد هســتند .اوزُن بــا افــزایش مــر

و میــر،

همبستگی از خود نشان داده است.
بر اساس مطالعات انجام شده ،افزایش کم بـا

 /2مســـمومیت ژنـــی ):(Genotoxicity
صدمه به کروموزمها و DNA

 /5سالمت جنین و نوزادان :تولد زودرس،
وزن تولد کم ،افزایش در پذیرش بیمارستانی نوزادان
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تصویر  - 14مدیریت سالمت راهبردی ( )SHMیک فرآیند نظام وار و طراحی مشارکتی در طول تمام چرخهی عمر پروژه است کـه
هدف آن نگهداری سالمت نیروی کار و ارتقاء سالمت جامعهی میزبان است .از این رو انجام فرآیند  HIAجهـت توسـعهی برنامـهی
 SHMحیاتی است.

و بیماریهای تنفسی در کودکان زاده شده از مادران

انــدازهی بســیار کـوچکی کــه دارنــد (حــداکثر یــک

آسمی که در زمان حاملگی در معرض اوزُن بودهاند.

میکرون) ،سطح مقطعی که از ریه پخش میشـوند و
همچنین در ژرفایی از ریه نفوذ میکنند ،مـیتواننـد

مواد ریز )(Particulate matters

آالیندههای توکسیک را نه تنها در سطح ریهها ،بلکه

همانگونه که اشاره شد ایـن مـواد بـه دلیـل

با نفوذ به دستگاه گردش خون ،در هر جایی از بدن،

انتشار دهند.
از این رو ،حتی افزایش ناچیز در مقادیر مواد
ریز میتواند خطرات زیر را افزایش دهند:

 /1بیمــاریهــای قلبــی  -عروقــی :شــامل
افـــزایش در پـــذیرش بیمارســـتانِ بیمـــاریهـــای
قلبــی  -عروقــی ،افــزایش مــر و میــر بــه دلیــل
بیماریهـای قلبـی  -عروقـی ،افـزایش مـر

و میـر

زودرس در نتیجــهی بیمــاریهــای قلبــی ،ایســکمی
قلبــی ،آریتمــیهــا ،افــزایش انعقــادپــذیری خــون،
آترواسکلروز ،سکتههای قلبی ،فشارخون
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 /4بیماریهـای تنفسـی :شـامل افـزایش
پذیرش بیمارستانی وابسته به بیماری هـای تنفسـی،
افزایش مر

و میر بیماری های تنفسی ،مر

و میر

زودرس از بیماریهای تنفسی شـامل سـرطان ریـه،
تشدید بیماری در افراد با بیماریهای ریـوی (ماننـد
آسم ،بیماری انسداد ریوی مزمن) ،آسم ،برونکولیت و

تصویر  - 11تجربه در صنعت نفت و گـاز نشـان داده اسـت کـه
مقوله ی سـالمت بـرای هـم نیـروی کـار پـروژه و هـم جامعـهی
پیرامونی (جامعهی میزبان) حیاتی و بحرانی است.

زمانی که با بیماریهای تنفسی توأم شود.

عفونتهای تنفسی ،کاهش فعالیت ریوی (به ویژه در

 /2بیماری های کودکان :آلـرژی کودکـان،

کودکان آسمی) ،التهاب ریـوی آلرژیـک ،آلـرژیهـا،

عفونتهای تنفسی ،گوش و حلـ و بینـی در اوایـل

افزایش عالئم تنفسی (مانند سرفه)

زندگی ،افزایش در میزان پذیرش های درمانگـاهی و

 /1سالمت جنین و نوزادی :تولـد زودرس،

بیمارستانی ،اختالل در رشد و نمو ریوی در کودکان

محدودیت در رشد جنینی ،وزن کـم در زمـان تولـد

(که در عملکرد ریوی در بزرگسالی اثـر مـیگـذارد)،

و میر نوزادی به ویـژه در

آسم ،برونکولیـت ،تشـدید حمـالت آسـم و تشـدید

نوزاد رسیده ،افزایش مر

بیماری فیبروز سیستمیک
 /5بیماری هـای سـالخوردگان:
شامل تشدید بیماری انسداد ریوی مـزمن،
نارسایی احتقانی قلب ،بیماری های هدایت
کننده ی الکتریکی قلب ،سـکتهی قلبـی و
بیمــاریهــای عــروق کرونــر ،دیابــت در
کهنساالن .بر اسـاس شـواهد بیـان شـده،
آالیندههای مذکور به تنهایی و یا با ترکیب
بــا دیگــر آالینــدههــا ،در اثــر افــزایش بــار
ترافیکی و افزایش فعالیت های اکتشـافی و
تولید در صنعت نفت و گاز ،می تواننـد بـر
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سالمت تنفسی جوامع پیرامونی این صنایع
اثرات ناخوشایندی را خل نمایند.
هیــدروکربنهــای آروماتیــک
چند حلقهای )(PAHs

تصویر  - 12مر در نتیجه ی سرطان ریه در زنان ،بـا تـنفد هـوای آلـودهی
مجتمعهای پتروشیمی توأم بوده است.

هیدروکربن های آروماتیـک چنـد حلقـهای،

صــنایع ثابــت و فعالیــتهــای حمــل و نقلــی در

گروه بزرگی (باالتر از  ) 133از مواد شـیمیایی آلـی

مکانهای حفاری ،بـه سـاکنین و سـاکنین موقـت

هستند که معموالً به صورت مخلوطی شامل دو یـا

مناط

حفاری ،بار افزوده ای از ایـن مـواد )(PAHs

چند ترکیب وجود دارند .هیدروکربنهای آروماتیک

میآفرینند.

چند حلقه ای موجود در هوا از احتراق سوختهـای

در معرض قرار گرفتن به صورت مزمن با این

فسیلی  ،تنباکو و یا دیگر مواد آلی به وجود میآیند.

ترکیبات در مقـادیر گونـاگون در محـیط زیسـت بـا
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تصویر  - 15در تایوان ،تقریباً تمام مر و میرهای سرطانهای استخوان ،مغز و مثانه با زیسـت تـا شـعاع
سه کیلومتری مجتمعهای پتروشیمی ،همبستگی از خود نشان دادهاند.

اختالالت پاسخهای ایمنی ،همبستگی از خود نشـان

تغییر دهند و در نتیجه منتهی به اثراتـی شـوند کـه

داده است که به نظر میرسد این اخـتالالت بـا منـع

برای انسان خطرناک باشند.

تکثیــر ســلولهــای لنفوســیت  Tو افــزایش فعالیــت

در یک مطالعه نیز به همبستگی تماس پیش

سلولهای  NKهمـراه هسـتند .همچنـین مطالعـات

از تولد با غلظتهای پایین  PAHدر هـوا ،بـا اثـرات

محیطی نشان دادهاند که  c-PAHمیتوانـد توانـایی

تولید مثلی ،پرداخته شده است.

لنفوسیتهای خونی جهـت تـرمیم آسـیب  DNAرا

گزارشهایی نیز وجود دارد که کارگرانی کـه

امکــان وجــود دارد کــه غلظــت هــای گــاز
طبیعــی جیــوه بــاالتر از منــابع نفــت (یــا
چگالیده) باشد .از این رو ،شاند برخـورد بـا
جیوه در کارکنان در زمـان اکتشـاف /تولیـد،
حمـل و نقـل و بـه ویـژه پـاالیش و فـرآوری
افزایش مییابد .شاند سرطان ،بیمـاریهـای
قلبی -عروقی ،اختالل شناختی و مسـمومیت
در سیســتم اعصــاب و اخــتالل عملکــردی
کلیوی با جیوه گزارش شدهاند.
امّا متأسفانه اثرات مسـتقیم برخـورد
تصویر  - 12در عصر اقتصاد دانایی محور ،صـنعت نفـت و گـاز بـر ایـن بـاور با فلزات سمّی ،در جمعیتی کـه در مجـاورت
دست یافته است کـه موفقیـت در عرصـهی فنـاوری و اقتصـاد در پیونـد بـا صنایع نفت و گاز زنـدگی یـا کـار مـیکننـد،
سالمتِ نه تنها نیروی کار بلکه سالمتِ جامعهی میزبان (جامعهی پیرامـونی) هنــوز آشــکار نبــوده و ایــن خــود انجــام

میباشد زیرا پرداختن به سالمت ،سـودمندیهـای اجتمـاعی و اقتصـادی را
برآورده و رشد اقتصادی آینده را نیز تضمین مینماید.

پژوهشهای بیشتری را میطلبد.

با مخلوطی از  PAHبرخورد داشتهاند ،خطر افـزایش

سولفید هیدروژن

یافتهای را برای سرطانهـای پوسـت ،ریـه ،مثانـه و

آزاد سازی گاز سولفید هیـدروژن ( (H2Sبـه

دستگاه گوارش از خود نشان دادهاند.

هوا میتواند ،از طری عملیـات حفـاری ،اسـتخراج و
فلیرینگ در صنعت نفت و گاز ،ایجاد شـود .بـا ایـن

فلزات

وجود ،اثر بر سالمت گاز سولفید هیـدروژن تولیـدی

وجود جیوه در گاز تولیدی طبیعـی ،بـیش از

در عملیات حفاری گاز ،چنـدان مـورد مطالعـه قـرار

پیش در صنعت نفت مورد توجه قرار گرفته است .این

نگرفته است و این در صورتی است که انجام عملیات
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حفاری برای نفت و گاز در مناط مسـکونی ،بسـیار

بیمارستانی( ،به دلیل بیماری های تنفسـی در افـراد

رایــج اســت و گــاز ســولفید هیــدروژن ،اغلــب در

بزرگسال و کودکان) ،توأم بوده است.

فعالیت های اکتشافی تولید و آزاد میشود .به صورت
شغلی ،مشاهده شده است که برخورد با مقادیر باالی
گاز سولفید هیدروژن ،با مر

116

سوختهای فسیلی

و میر باالیی توأم بوده

اســتخراج نفــت و گــاز ،تولیــد آالینــدههــای

است .افرادی که در معرض این گاز قرار مـیگیرنـد،

توکسیک چندگانه میکند که به هـوا ،خـاک یـا آب

هوشیاری خود را از دست میدهند و کسانی نیز کـه

وارد میشوند .کارگرانی که در کار حفاری ،استخراج،

سطح هوشیاری خود را از دسـت نمـیدهنـد ،دچـار

حمل و نقل و پاالیش هستند در معـرض ایـن مـواد

اختالالت رفتاری عصبی میشوند.

شیمیایی در سطح باال میباشند.

گاز سولفید هیـدروژن در مقـادیر پـایین در

کسانی که در مجاورت مکانهـای اسـتخراج

افرادی که در نزدیکی مناط حفاری نفت و گـاز در

نفت و گاز هستند نیز در معرض سطو مسمومزایی

خوزستان زندگی میکردنـد ،افسـردگی و اخـتالالت

از این مواد شیمیایی بوده و پیامدهای ناخواستهای را

خونی تولید کرده است.

تجربه مینمایند .در مطالعهای که در کرواسی انجـام

در کارگران کانادایی نیز که در کار استخراج

گرفته است ،نشان داده شده است که افراد ساکن در

نفت و گاز بوده و در معرض گـاز سـولفید هیـدروژن

مجاورت میدانهای اسـتخراج نفـت و گـاز بـا خطـر

قرار گرفته بودند ،تصادفات رانندگی باالتری گـزارش

فزاینــدهای از لوســمی میلوئیــد بزرگســالی و تمــام

شده است.

بدخیمهای سرطان خونی (لوسمی) روبرو بودهاند.

از ایــن رو ،بــه نظــر مــیرســد کــه اثــرات

در ساکنین حوزهی نفتی مسجد سلیمان که

عصبی  -روانی در افرادی که در معـرض مـزمن گـاز

در آنجا روانهسازی زیر سطحی گاز طبیعی و سولفید

سولفید هیدروژن در مقادیر پـایین بـودهانـد ،وجـود

هیدروژن در سطح باالیی انجام میپذیرد ،اخـتالالت

داشتهاند .همچنین تماس مزمن در سطو پایین گاز

شاخص های خونی (شامل افزایش گلبولهای قرمز و

سـولفید هیــدروژن نیــز بــا افــزایش میــزان پــذیرش

کاهش گلبولهای سفید) گزارش شده است.

ســاکنین نزدیــک یــک
مجتمع نفتی در کانـادا ،دچـار
افــزایش تیتــر آنتــی ب ـادی در
مقایســه بــا جامعــهی شــاهد
بودهاند.
در مطالعــاتی نیــز کــه
طیّ سـالهـای گذشـته انجـام
گرفته ،نشانگر باال بـودن خطـر
سرطان خون در کودکـانی کـه
در مجاورت میـدانهـای نفتـی
زندگی میکردهاند ،بوده است.
بزرگساالن نیز در خطـر تصویر  - 17در ژورنال آمریکایی اپیدمیولوژی که در سال  4332انتشار یافت ،به زیسـت در
مجاورت مجتمع های پتروشیمی و افـزایش خطـر سـرطان خـون (لوسـمی) ،در دهـهی 43
بسیاری از انـواع سـرطان (شـامل
زندگی ،اشاره شده است.

ســرطان معــده ،رکتــوم ،پوســت،

بافت نرم ،کلیه ،دهانهی رحم و غـدد لنفـاوی) بـودهانـد.

یا جامدات به درون زمـین اسـت کـه ایـن فرآینـد در

همچنین زندگی در مجاورت میدانهای نفتی نیز با ختم

زمانی که چاه مورد حفاری قرار میگیـرد و یـا اغلـب

حاملگی به صورت سقط خودبهخودی توأم بوده است.

دوباره (یک بار و یا چند بار دیگر پد از تولید) انجـام
می پذیرد .مایعات فراکینگ ممکـن اسـت آب یـا هـر

مایعات فراکینگ )(Fracking Fluids

ترکیبی از مـواد شـیمیایی خطرنـاک ماننـد اسـیدها،

فراکینگ یا شکافت ) ،(Fracturingفرآینـدی

سوخت دیزلی ،بیوسـیدها ) ،(biocidesفلـزات ،اتـیلن

در صنعت نفت و گاز جهت افزایش بهبودی تولید چاه

گلیکول و یـا هـر مـادهی شـیمیایی دیگـر باشـد کـه

است که شامل کاربرد تزری با فشار بـاالی مایعـات و

شرکتهای نفت و گاز الزامـی بـه آشـکار کـردن نـام

11۷

ترکیبات شـیمیایی مـورد
استفادهی خود ندارند.
انجــام فراکینــگ
در ســـازندهـــای زمـــین
شناســی مــیتوانــد مــواد
شـــیمیایی خطرنـــاک و
ناشــناخته را وارد منــابع
آب آشامیدنی زیر زمینـی
نمــــوده و افــــراد را در
معرض مواد خطرناک قرار
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داده و موجــب اثــرات بــر
سـالمت ناخواسـته شــود.
همچنین مایع فراکینـگ تصویر  - 12در یک مطالعه ،زیست در کنار مجتمعهای نفتی و شیمیایی با افزایش رخداد سـرطان
حفرهی دهان و حل  ،در مردان و زنان ،توأم بوده است.

ممکن است با گل حفاری

و مواد سمّی دیگر که در سطح رها شـدهانـد ،خشـک

کمپرسورهای صنعت نفت و گـاز تولیـد مـیشـود از

شده و در هوا پخش گردد و یا بـا وارد شـدن در یـک

دیــدگاه ســالمت جوامــع پیرامــونی حــائز اهمیــت

چرخه ،وارد سفرههای آب سطحی شوند .هـم اکنـون

می باشـد .در پـاره ای از مطالعـات ،بـه نقـش عالئـم

دانش ما از اثرات احتمـالی و حقیقـی ایـن مـواد ،بـر

وابسته به آلودگی صوتی بـا فرکـاند پـایین (ماننـد

سطح سالمت مردم ،ناچیز است.

ایجاد آزردگی و رنجـش ،اسـترس ،تحریـکپـذیری،
نــاراحتی ،خســتگی ،ســردرد و ایجــاد اخــتالالت در

آلودگی صوتی
آلــودگی صــوتی بــا فرکــاند پــایین کــه در

سیستم بینایی و خواب) اشاره کردهاند.
افــزایش بــار ترافیکــی و صــوت حاصــله در

شــرایط شــهری نیــز بــا افــزایش ســکتهی قلبــی،

پایین با حاللها و برخورد متوسط با صدا داشتهانـد،

فشارخون ،بیماری ایسکمی قلبی و مشکالت خـواب

مشاهده شده است .در مطالعهای دیگـر نیـز افـزایش

توأم بوده است .از لحاظ شـغلی نیـز کسـانی کـه در

کاهش شنوایی در فرکاندهای پـایین در کـارگرانی

صنعت نفت و گاز کار میکنند در معرض آسیبهای

که با صدا و مادهی شیمیایی تولوئن تماس داشتهاند،

برآمده از آلودگی صوتی ،به شکل ویژه ،میباشند.

گزارش شده است.

در یک مطالعه ،در کـارگران صـنعت نفـت و
گاز ،افزایش سطح آستانهی شـنوایی بـرای فرکـاند

آلودگی نور

باال در کارگرانی که طی  15سال برخـورد مـزمن بـا

آلودگی نور ،تماس فزاینده با نـور مصـنوعی

صدا داشتهانـد ،گـزارش شـده اسـت .از دسـت دادن

است که در شرایط شغلی و زندگی در سطح جامعـه

شــنوایی در  25/1درصــد از کــارگرانی کــه در یــک

روی میدهـد .مطالعـات اخیـر در سـطح مطبوعـات

شرکت پتروشیمی کار می کردند و تمـاس در سـطح

پزشکی ،به نقش آلودگی نور به صورت یـک مسـئله

تصویر  - 17تحریک حاد چشمی همراه بـا تهـوع ،تحریـک ناحیـه ی گلـو و احسـاس بـوی بـد شـیمیایی در کسـانی کـه در کنـار
مجتمعهای پتروشیمی زندگی میکنند ،بسیار مشاهده میشود.
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در سالمت عمومی اشاره کردهانـد و ایـن موضـوع از

بوده است .همچنین کارگران صنایع نفـت و گـاز در

این لحـاظ مهـم اسـت کـه بـه پیوسـتگی مسـتقیم

آمریکــا ،شــاند بــاالیی از مــر

را در نتیجــهی

آلودگی نوری با رخداد سرطانها اشاره شده است.

آسفیکسی و مسمومیت تجربه کردهاند.

در چندین مطالعه ،به افزایش خطر سـرطان
در کارگرانی که به شکل نوبتی ) (Shift workersکار

مر

میکردهانـد و بـا نـور در شـب در تمـاس بـودهانـد،

به دلیل پـرت شـدگی ،تصـادفات بـا وسـایل نقلیـه،

پرداخته شده است.

سوختگیها و برخورد با تجهیزات و وسایل سنگین و

ایجاد اختالل در ریتم طبیعـی )(circadian

در تماس با نور در شـب ،بـا افـزایش خطـر سـرطان
سینه و رودهی بزر
1۲0

در هر صورت ،رخداد باالی حوادث منجر بـه
و یا غیر مر زا در کارکنان صنعت نفت و گاز،

در نتیجه بروز له شدگی و ضربه به بخشهای باالیی
و پایینی اندام فوقانی و ساق پاها بوده است.

در کارگران نوبتی همراه بـوده

است .آلودگی نور در تولید مالتونین و فعالیت غدهی

اثرات بر سالمت روانی و اجتماعی

صــنوبری ) (Pineal glandو نیــز تولیــد هورمــون،

الف /رخداد خشونت و خیانت

اختالل ایجاد می کنـد .کـاهش سـطح مالتـونین در

جوامــع پیرامــون توســعهی صــنعتی شــامل

نتیجهی آلودگی نوری با رشد تومور همراه است.

صــنایع توســعهای نفــت و گــاز ،اغلــب بــا تغییــر در
هنجارهــای اجتمــاعی و فرهنگــی موجــود ،روبــهرو

سالمت کارگران صنعت نفت و گاز

میشـوند .ایـن تغییـرات گـاهی بـا افـزایش رخـداد

در مطالعات انجام گرفته در آمریکا ،کارگران

خشــونت و جنایــت تــوأم بــوده اســت و گــاهی نیــز

صنعت نفت و گاز دارای نرخ غیر متناسبی از لحـاظ

توسعه ی صنعتی بـا اقبـال کـاهش در میـزان جـرم

مر

و میرهای شغلی در مقایسه با صنایع پر خطر و

روبهرو شده است.

شغلهای دیگـر بـوده انـد .در آمریکـا ،فعالیـتهـای

فزونی در کارگران غیر ماهر و جویای کار بـا

استخراج نفت و گاز با افـزایش چشـمگیر در رخـداد

افزایش جرم و جنایت مرتبط دانسته شـده اسـت .از

حوادث شغلی کشنده در کارگران ایـن صـنایع تـوأم

سوی دیگر ،وجود توسعهی صنایع نفت و گاز با ایجاد

ب /بــــیبنــــدباری
جنسی و بیماریهای همراه
جوامـــع پیرامـــونی
فعالیتهای استخراجی نفت و
گاز ،نرخ باالیی از بیماریهای
انتقـــال یافتـــهی جنســـی را
تجربه کردهاند .برای مثـال در
جوامـع نفــت و گــاز بــریتیش
کلمبیـــا ،افـــزایش رخـــداد
کالمیدیا را شـاهد بـودهانـد و
چندین منطقه در آفریقـا نیـز
افزایش در رخداد  HIVو ایدز

تصویر  - 23اثر بر سالمت در آلبرتای کانادا ()4313

را پد از ورود صنایع حفـاری

پیوند میان جوامع گسسته و بـه دور از هـم و ایجـاد

نفت و گاز در جوامع خود مشاهده کردهاند .بـیشـک

پیوندهای مشترک فرهنگی و اجتمـاعی ،در کـاهش

میتوان با برنامهریزی در مدیریت سالمت و محیط در

جرم و جنایت ،مؤثر شناخته شده است .امّا باید ایـن

شرکتهای نفت و گاز ،این رخدادها را کاهش داد.

نکتــه را نیــز در نظــر داشــت کــه وجــود توســعهی
افسارگسیختهی نفت و گاز با ایجاد آسیب در ساختار

ج /خودکشی

اجتماعی و فرهنگی نیز میتوانـد تـوأم باشـد .بـرای

جوامع درگیر با استخراج نفت و گاز ،افـزایش

مثال در آالسکا ،آسیب اجتماعی با افزایش نرخ  2تـا

در نرخ خودکشی را تجربه کردهاند .برای مثـال ،نـرخ

 15برابری جنایت خشونت آمیز در مقایسـه بـا نـرخ

خودکشی در جامعهی آمریکا  11نفر در هر  133هزار

کشوری توأم بوده است.

نفر است ولی در جوامع آالسکایی که با صنعت نفت و

1۲1

گاز پیوند دارند ،این نرخ به  25در هر  133هـزار نفـر

شاند باالتری از استرسهای روحـی و روانـی و نیـز

میرسد که این نرخ باالی خودکشی به دلیل تغییرات

اضطراب و افسردگی همراه است ولـی وجـود نتـایج

پرشتاب اجتماعی فرهنگی در این مناط است.

ضد و نقیض در مطالعات گوناگون ،نشانگر آن اسـت

گــزارش بــاالیی از نــرخ خودکشــی نیــز در

که در این زمینه کارهای مطالعاتی گستردهتری نیـاز

کسانی که با عملیات حفاری در فالت قاره سر و کار

است که انجام شود .زیرا هنوز نمیتوان نتایج منطقی

داشتهاند گزارش شده است.

و قطعی پیرامون اکتشاف در صنایع نفت و گاز و اثـر
آن بر شرایط اجتماعی و روان شناسانه را از مطالعات

1۲۲

د /سالمت روانی

موجود استنتاج نمـود .امّـا نتـایج مطالعـات کنـونی،

به صورت کلی ،افرادی که در صنایع اکتشافی

احتمال وجود اثرات شدید بر سالمت روحی روانـی و

نفت و گاز کار میکنند و نیـز جوامـع پیرامـونی ایـن

اجتمــاعی توســعهی صــنایع نفــت و گــاز را فــراهم

صنایع ،اغلب نگرانیهای فراوانی از سـالمت روانـی در

میآورند و با وجود این نتایج ،گـامهـایی منطقـی از

مقایسه با کسانی که در این مناط زندگی نمیکننـد

سوی صنایع نفت و گاز برداشت نشده است تا جوامع

از خود نشان میدهند.

پیرامونی را از این اثرات محافظت نمایند.

توســعهی نفــت و گــاز در هــر منطقــهای بــا

پیامدهای سالمت زندگی در مجاورت صنایع پتروشیمی

1

 /11رخــداد ســرطانهــای چندگانــه و
ترکیبی
در مطالعات اپیدمیولوژیک ،برای یافت یک اثر

1۲9

گرادیانی که زندگی در نزدیکی یک سایت پتروشیمی
میتواند خطر این بیماریها را در مقایسه با زندگی در
فواصل دورتر ایجاد کند ،رخـداد عمـومی سـرطان یـا
مــر

و میــر وابســته بــه آن (در جوامــع پیرامــونی

مجتمعهای پتروشیمی) مـورد پـژوهش قـرار گرفتـه
است.
 1چکیدهای از:
.1
SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW OF
HEALTH OUTCOMES ASSOCIATED WITH
LIVING IN PROXIMITY TO PETROCHEMICAL
INDUSTRIES. Prepared For: Lambton Community
Health Study Board County of Lambton December,
2010.

تصویر  - 21در ولز جنـوبی ،زنـدگی تـا شـعاع  7/5کیلـومتری
مجتمع پتروشیمی با افزایش خطر مالتیپل مایلوما همراه بـوده
است.

برآورد عمومی از این مطالعـات آن اسـت
که شواهد محدودی در مـورد همبسـتگی میـان
رخداد سرطان با زندگی در مجاورت صنایع و یـا
مجتمــعهــای پتروشــیمی وجــود دارد .اشــکال
عمده ی این مطالعات آن است که نمـیتواننـد از
لحــاظ طراحــی مطالعــه ،تمــاس فــرد را بــا
بــروندههــای پتروشــیمی بــه صــورت مناســبی،
توصیف کنند.

 /۲لوسمی ،سرطان خـون کودکـان،
1۲۴

لنفوم (هاجکین و غیر هاجکین)
در یــک فراگــرد کلــی ،پتانســیل افــزایش
یافتهای برای رخداد لوسمیها (سرطانهای خون) تصویر  - 24اکنون باور جامعهی علمی بر آن است که آالیندههایی کـه
از صنعت پتروشیمی به هوا افزوده میشـوند ،مـیتواننـد در ترکیـب بـا
با زندگی در مجاورت تأسیسات پتروشیمی وجـود
دیگر آالیندهها ،آسیبهایی جدی به دستگاه تنفسی وارد نمایند و ایـن
دارد و از ایـن رو لوسـمی یــک پیامـد ســالمت در اثر سینرژیسم در مناط آلوده ،بسیار هویدا است.

رابطه با زندگی در نزدیکی مجتمعهای پتروشیمی
محسوب میشود.

قطعی که به افزایش سرطان ریه با زندگی در مجاورت
صنایع پتروشیمی اشاره کرده باشد ،برنمیخوریم.

 /9سرطانها
سرطان ریه نیز به عنوان پیامد سالمت صنایع

 /۴سرطان مغز

پتروشیمی پیشنهاد شده است ولی بـه دلیـل فقـر در

هر چند که در مطالعات بـه همبسـتگی میـان

جمعیت مرجع تعریف شـده در مطالعـات ،بـه شـاهد

شغل والدین در صـنایع پتروشـیمی و رخـداد سـرطان

مغز در کودکان اشاره شده است امّا باید گفت که نتایج

یک مطالعه نیز به پیوند میانِ پذیرش اورژانـد آسـم و

این مطالعات به دلیل تعداد کـم شـرکت کننـدگان در

شـــکایات تنفســـی و آزاد ســـازی  CO2در عملیـــات

مطالعه که تماس تعریف شده با صـنایع پتروشـیمی را

پتروشیمیایی ،در یک جمعیت محلی ،اشاره شده است.

داشته باشند و نیز فقر آشکار در شواهد (بـرای ارتبـاط

در یک فراگرد کلی ،نتایج مطالعات بـر ایـن

دوز  -پاسخ) به زیر سئوال خواهند رفت.

است که آسم و دیگر بیماریهای تنفسی و شـکایات

 /5دیگر بدخیمیها
در سه مطالعه بـه همبسـتگی مثبـت
میان سرطانهـای پسـتان ،مثانـه و پـانکراس
اشاره شده است.
1۲5

آسم و بیماریهای تنفسی
یــک همبســتگی مثبــت میــان آســم و
زندگی در نزدیکـی مجتمـعهـای پتروشـیمی و
پاالیشگاه وجود دارد .ایـن پیونـد میـان آسـم و
صنایع پتروشیمی ،به وزش باد غالـب (در طـول
زمــانی کــه ســناریوی عملیــاتی در حــال انجــام
اســت) بســتگی دارد .گــاز  CO2از گازهــای آزاد
شده در عملیات پتروشیمی اسـت کـه نشـانهی
اتهام را برخود دارد و در مطالعـات بـزر  ،یـک
همبستگی چشمگیری میان شکایات تنفسـی و
غلظتهای شیمیایی آن یافت شـده اسـت و در

تصویر  - 21در مطالعه ی تومورهای مغـزی کودکـان کـه بـه صـورت یـک
پیمایش بینالمللی بر روی  1412کودک با تومور مغزی انجام شد ،آشـکار
گردید که تماس پدر با هیدروکربنهای چند حلقهای آروماتیـک ،در بـیش
از بستن نطفهی کودک ،می تواند با افزایش شاند رخداد سـرطان مغـز در
کودک وی همراه شود.

تنفســی (خــد خــد ،ســرفه و
غیـــره) از پیامـــدهای ســـالمت
هستند که پیوستگی با زیست در
مجاورت تأسیسات پتروشـیمی از
خود نشان میدهند.

پیامدهای باروری
هر چند نتـایج مطالعـات
گونــاگون در ســطح مطبوعــات
بینالمللی پزشکی به ارتباط میان
1۲6

زیســـت در مجـــاورت صـــنایع

تصویر  - 22در مطالعاتی به همبستگی میان تولد نوزادان با وزن کم و زیست در مجاورت
پتروشیمی و تولـد نـوزاد بـا وزن
مجتمعهای پتروشیمی اشاره شده است.

کم ،نوزاد نارس و یا سقط اشـاره
نمودهاند ،امّا از لحاظ روش شناسـی و عـدم کنتـرل

تایلند نیـز بـه شـواهدی دال بـر وجـود اخـتالل در

متغیرهای مداخله گـر ،نمـیتـوان در ایـن خصـوص

حافظهی کوتـاه مـدت و سـکونت در مجـاورت یـک

اظهار نظر قطعی ارائه داد.

مجتمع پتروشیمی دست یافتند.

مسمومیت عصبی )(Neurotoxicity

اثرات روانی -اجتماعی

در یک پژوهش که در کالیفرنیا انجـام شـد،

بــدون هــیچ شــکی ،اســترس و نشــانههــای

پیوند میان تماس با مواد آزاد شده از یک تأسیسـات

فیزیولوژیـــک آن در ســـطح جوامـــع پیرامـــونی

پتروشیمی و ایجاد نقایص در عملکرد نورولوژیـک در

مجتمعهای پتروشیمی ،ظهور مـییابنـد و نخسـتین

بزرگسـاالن نشـان داده شـد .در مطالعـهی دیگــر در

تکانه برای ایجاد چنـین اسـترسهـایی برخاسـته از

نگرانی هـای اعضـای جوامـع پیرامـونی ایـن
مجتمــعهــا از پیامــدهای بــر ســالمت در
نتیجهی عملکرد آنها است.
از این رو ،گفتمان شفاف با مـردم و
ارائهی حقای روشـن و مبتنـی بـر شـاهد و
ایجاد فضای گفتگو میـان مـردم  -صـنعت،
میتواند در کاهش این استرسهـا در سـطح
جوامع پیرامونی مؤثر واقع شوند.
در یک فراگرد کلی ،پیامدهای زیر را
میتوان در مورد زیست پیرامون یک مجتمـع
پتروشــیمی مــدّ نظــر قــرار داده و در کنــار

1۲۷

متغیرهای مداخلهگر مانند مصرف دخانیـات،
نــوع شــغل ،شــیوهی زنــدگی و وضــعیت
اقتصادی  -اجتماعی به آنها نیز پرداخت.

 سرطان ریه
 ســرطان لنفــاوی ،خــون و مکــانهــای
وابسته
 سرطان مغز
 سرطان پانکراس
 سرطان مثانه
 آسم در کودکان
 بیماریهای تنفسی فوقانی در کودکان

تصویر  - 25نقایص مادرزادی بـه صـورت لـب شـکری ،در مکـانهـایی کـه
پاالیشگاههای نفت و فلیرینگ گاز دارند ،شایعتر دیده میشود.

1۲8

سرنامها

1۲3

BTEX
DHSS
DSS
DSS
EA
EBD
ECHP
EIA
EIA
EIS
EPA
ESIA
GBD
HAOC
HAP
HDI

benzene, toluene, ethyl benzene and xylene
Department of Health and Social Services
Demographic Surveillance System
Demographic Surveillance Systems
Environmental Assessment
Environmental Burden of Disease
WHO European Centre for Health Policy
Environmental Impact Assessment
Environmental Impact Assessment
Environmental Impact Statement
Environmental Protection Agency
Environmental Social Impact Assessment
Global Burden of Disease
Health Area of Concern
Health Action Plan
Human Development Index

HEC
HIA
HIA
HIV
KPI
LNG
NEPA
NGO
NGO
NORM
NOx
OGP
PAC
PAHs
SDH
SHM
SIA
SIA
SOx
SSS
STI
TOR
US EPA
VOCs
WHO

Health Effects Categories
Health Impact Assessment
Health Impact Assessment
Human Immunodeficiency Virus
Key Performance Indicator
Liquid Natural Gas
National Environmental Policy Act
Non-Governmental Organization
Non-Governmental Organization
Naturally Occurring Radioactive Material
Nitrogen oxides
International Association of Oil & Gas Producers
Potentially Affected Communities
polycyclic aromatic hydrocarbons
Social Determinants of Health
Strategic Health Management
Social Impact Assessment
Social Impact Assessment
Sulfuric oxides
Sentinel Surveillance System
Sexually Transmitted Infection
Terms of Reference
United States Environmental Protection Agency
Volatile Organic Compounds
World Health Organization
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