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                                                                          334677 ش ش:

 تعالي سوِات       

                                                          
 

 ّاي اجزايي، هٌْسساى هشاٍر ٍ پيواًكاراى ترشٌاهِ تِ زستگاُ
/94 409280 شوارُ:

 15/12/1394 تاريد:
 

 (اتيکل) ياِ يسزها يّا ييزارا تولک يّا طزح زر ستيس طيهح ياقتصاز يگذار ارسش ٍ ياتيارس زستَرالعولهَضَع: 

 

( قاًَى تزًاهِ ٍ 23هازُ ) تَسعِ جوَْري اسالهي ايزاى، قاًَى تزًاهِ پٌجن 192هازُ  2تثصزُ تِ استٌاز

ٍ زر چارچَب  1352هصَب سال  -ّاي عوزاًي جزايي طزحًاهِ استاًسارزّاي ا ( آييي7( ٍ )6هَاز ) ،تَزجِ

ّيأت هحتزم  20/4/1385ّـ هَرخ 33497/ت42339ًاهِ شوارُ  ًظام فٌي ٍ اجزايي کشَر )هَضَع تصَية

 و یابیارس دستورالعمل »، تا عٌَاى اجزاييٍ  اهَر ًظام فٌي 691ٍسيزاى(، تِ پيَست ضاتطِ شوارُ 

 گروه سوماس ًَع « (اتیکل) یا هیسزما یها ییدارا تملک یها طزح در ستیس طیمح یاقتصاد یگذار ارسش

 شَز. اتالغ هي

 الشاهي است. 01/04/1395رعايت هفاز ايي ضاتطِ زر صَرت ًساشتي ضَاتط تْتز، اس تاريد 

ايي کٌٌسُ ًظزات ٍ پيشٌْازّاي اصالحي زر هَرز هفاز  زريافت ساسهاىايي اجزايي ٍ اهَر ًظام فٌي 

   .کززاعالم ذَاّس  را ٍ اصالحات السم تَزُ ضاتطِ

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

رزيي كشور سازمان مدرييت و ربانهم  

 رياست جمهوري 

 رييس ساسهاى





 

  اصالح مدارك فنی 
  
  

  خواننده گرامی:
، با استفاده از نظر کارشناسان برجسته مبادرت بـه تهیـه   ریزي کشور سازمان مدیریت و برنامه و اجرایی امور نظام فنی

ا وجود تالش فراوان، این اثـر مصـون   نموده و آن را براي استفاده به جامعه مهندسی کشور عرضه نموده است. ب ضابطهاین 
  نیست. ایراد و اشکالاز 

  

شما خواننده گرامی صمیمانه تقاضا دارد در صورت مشاهده هرگونه ایراد و اشکال فنی مراتـب را بـه   ، از رو از ایـن 
  صورت زیر گزارش فرمایید:

  شماره بند و صفحه موضوع مورد نظر را مشخص کنید. - 1
 خالصه بیان دارید.ایراد مورد نظر را به صورت  -2

 در صورت امکان متن اصالح شده را براي جایگزینی ارسال نمایید. - 3

 نشانی خود را براي تماس احتمالی ذکر فرمایید. -4

  کارشناسان این امور نظرهاي دریافتی را به دقت مطالعه نموده و اقدام مقتضی را معمول خواهند داشت.

  شود. نی میپیشاپیش از همکاري و دقت نظر جنابعالی قدردا

  

  

  

  

  
  
  
  
  

 33271مرکز تلفن  -شاه  تهران، میدان بهارستان، خیابان صفی علینشانی براي مکاتبه : 

  امور نظام فنی و اجرایی ریزي کشور، سازمان مدیریت و برنامه
Email:info@nezamfanni.ir                                            web: nezamfanni.ir 





  

 
 

 سمه تعالی اب

  پیشگفتار 
 يازهـا ین شیاز پ ،یعمران يها طرح یستیز طیمح يامدهایپ ياقتصاد يها یابیانجام ارز يهماهنگ برا یچارچوب جادیا

 يهـا  هیـ م، اصـالح رو منسـج  یبه صـورت  يگذار حاصل از ارزش جینتا نیخوب است. همچن يگذار استیانجام س يمهم برا
مـرتبط بـا    يهـا  يریـ گ میتصـم  يهـا  دهیـ و فا هـا  نهیاز هز ي. شماردینما یم لیرا تسه سازان میتصم ياز سو يریگ میتصم

قابـل   میموجـود، بـه طـور مسـتق     يبازارهـا  يآنهـا بـر رو   امدیپ رایز ؛هستند يگذار قابل ارزش یبه آسان ها يگذار استیس
 وردنسـاخت و بـه دسـت آ    ،يریـ گ اندازه ينبوده و برا نیچن نیا ها دهیو فا ها نهیز هزا گرید یسنجش است. دربرابر، بعض

 تـوان  یرا نمـ  امـدها یپ یتمـام  نکـه یمراجعـه کـرد. درهرصـورت، بـا ا     يا شـده  يسـاز  هیشب ای یفرض يبه بازارها دیآنها با
  داد.     میکه ممکن است، تعم ییرا تا جا يگذار الزم است چارچوب ارزش یکرد، ول يگذار ارزش
 يعدم ارتقـا  ایاز ارتقا  افتنی نانیاطم يبرا یامکان ،»یستیز طیمح  اثرات  یابیارز«در  يدخالت دادن مباحث اقتصاد با

 یي بررسـ  تر، الزمـه  یکل ی. در سطحگردد یفراهم م يا توسعه خط مشی  ایطرح  کی يمورد انتظار از اجرا یرفاه اجتماع
 ياقتصـاد  يها طرح يداریي کارآیی، عدالت و پا سه گانه يارهاینظرگرفتن مع رجامعه، د یمبر رفاه عمو امدهایپ یابیو ارز

  .است يشنهادیپ
 ،ینهـاد فرابخشـ   کیـ به عنوان  یقانون گاهیاز جا يبا برخوردار ،يزیر و برنامه تیریسازمان مد و اجرایی یامور نظام فن

 يهـا  یـی تملـک دارا  يهـا  در طـرح  سـت یز طیمحـ  يتصـاد اق يگـذار  و ارزش یابیـ ارزانجام هماهنگ  دستورالعمل نیتدو
تعامـل بـا    قیـ خصـوص از طر  نیـ از درایـ ن مـورد  یدانش فن یقرارداده و به دنبال تعال شیخو در دستور کاررا  يا هیسرما

 يجامعه بـرا  ازیپاسخ به ن يدر راستا یتالش دیحاضر را بادستورالعمل  نیتدو رو، نیا است. از ربط يذ ییاجرا يها دستگاه
 يهـا  یـی تملـک دارا  يها در طرح ستیز طیمح   گذاري و ارزش يهاي مناسب ارزیابی اقتصاد از روش يتر کسب فهم روشن

هـا،   پاالیشـگاه  ریـ نظ یصـنعت  يهـا  ها، طـرح  ها، فرودگاه بنادر، اسکله ماننداي ( هاي توسعه طرح  يمرتبط با اجرا يا هیسرما
 يبـرا  یخطـوط راهنمـاي عملـ    نیاست که محصول کار، تدو یهیآورد. بد ) به شماررهیو غ مانیپتروشیمی و س يواحدها
 ی. بـه شـکل  اسـت هـاي مـذکور    از بخـش  کیـ هر یستیز طیمح  هاي مدیریت  در برنامه میرمستقیغ ایو  میي مستق استفاده

هـا   ابی آناثـرات اقتصـادي و ارزشـی    يهـا  یانجـام بررسـ   ر،یاخ يها دهه يا توسعه يها گذاري مرسوم و متعارف در سرمایه
 هاياغلب پیشنهاد يکه، برا چنان . آندیآ یبه شمار م »یستیز طیمح  اثرات  یابیارز« ندیمکمل و قابل انطباق با فرآ یاقدام

 يامـدها یآثـار و پ «و  »ياقتصـاد «از دو بعـد   هـا  یابیـ غیردولتی، ارز اینهادهاي دولتی و  يگذاري ارائه شده از سو سرمایه
  .شوند یتلف، مطرح مدر مراحل مخ »یستیز طیمح

توسـعه   سـاله پـنجم   قانون برنامـه پـنج   192ماده  ذکر شده در تکلیف قانونی به با توجه به اهمیت مبحث فوق و نظر
و  یابیـ دسـتورالعمل ارز  «ریـزي کشـور، تهیـه     امور نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامـه  جمهوري اسالمی ایران،

ضابطه پـیش رو   .را در دستور کار قرار داد»  يا هیسرما يها ییتملک دارا يها ر طرحد ستیز طیمح ياقتصاد يگذار ارزش



 ب 

قـانون برنامـه و بودجـه،     23براسـاس مـاده   پس از بررسی و برگزاري جلسات متعدد کارشناسی با حضور متخصصان امـر،  
فنی و اجرایـی کشـور (مصـوب     هاي عمرانی مصوب هیات محترم وزیران و طبق نظام نامه استانداردهاي اجرایی طرح آیین

  هیات محترم وزیران) ابالغ گردید. 20/4/1385مورخ  - ه 33497/ت42339شماره 
علیرغم تالش، دقت و وقت زیادي که براي تهیه این مجموعه صرف گردید، ایـن مجموعـه مصـون از وجـود اشـکال و      

شـود مـوارد    از کارشناسان محترم درخواست می ابهام در مطالب آن نیست. لذا در راستاي تکمیل و پربار شدن این ضابطه
 يریزي کشور ارسال کنند. کارشناسان سازمان پیشـنهادها  اصالحی را به امور نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه

دریافت شده را بررسی کرده و در صورت نیاز به اصالح در مـتن ضـابطه، بـا همفکـري نماینـدگان جامعـه فنـی کشـور و         
کشور  یسان مجرب این حوزه، نسبت به تهیه متن اصالحی، اقدام و از طریق پایگاه اطالع رسانی نظام فنی و اجرایکارشنا

برداري عموم، اعالم خواهند کرد. به همین منظور و براي تسهیل در پیدا کردن آخرین ضوابط ابالغی معتبـر، در   براي بهره
است که در صورت هرگونه تغییر در مطالب هر یـک از صـفحات،    دهباالي صفحات، تاریخ تدوین مطالب آن صفحه درج ش

  مطالب صفحات داراي تاریخ جدیدتر معتبر خواهد بود. موارهتاریخ آن نیز اصالح خواهد شد. از اینرو ه
ها و جدیت رییس امور نظام فنی و اجرایی کشور جناب آقاي  بدین وسیله معاونت فنی و توسعه امور زیربنایی از تالش

ندس غالمحسین حمزه مصطفوي و کارشناسان محترم امور نظام فنی و اجرایی و  سایر متخصصان همکار در امر تهیـه  مه
 نماید. و نهایی نمودن این ضابطه، تشکر و قدردانی می

 
 

  غالمرضا شافعی  
  معاون فنی و توسعه امور زیربنایی  

  1394 زمستان  



  

 
 

 ]691 شماره ضابطه[» (کلیات)هاي عمرانی زیستی طرح حیطدستورالعمل ارزیابی اقتصادي م« تهیه و کنترل

  واحد علوم و تحقیقات -دانشگاه آزاد اسالمی  مصطفی پناهیدکتر  :مشاور پروژه

  اعضاي گروه تهیه کننده:

  واحد علوم و تحقیقات -دانشگاه آزاد اسالمی  مصطفی پناهی

  اتواحد علوم و تحقیق -دانشگاه آزاد اسالمی  سید احمد گلدانساز

  کارشناس آزاد  رضا دانشی علی

  :بررسی و تایید کنندهاعضاي گروه 

 انجمن ارزیابی محیط زیست ایران دکتر مجید مخدوم

سـازمان مـدیریت و    -ریـزي، آمـایش سـرزمین و محـیط زیسـت      امور برنامه دکتر فرزام پوراصغر سنگاچین
 کشور ریزي برنامه

 سازمان حفاظت محیط زیست -یست محیطی دفتر ارزیابی اثرات ز دکتر سید هادي خاتمی

 زیست سازمان حفاظت محیط  -دفتر آمار و فناوري اطالعات دکتر کیومرث کالنتري

 سازمان حفاظت محیط زیست -دفتر توسعه پایدار و اقتصاد محیط زیست  دکتر علیرضا رحمتی

 دانشگاه یزد -دانشکده منابع طبیعی و کویر شناسی دکتر احد ستوده

 دانشگاه تهران -پژوهشکده مطالعات توسعه جهاد دانشگاهی اصغر کهندل دکتر

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات-دانشکده محیط زیست و انرژي دکتر علیرضا میرزا حسینی

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات -دانشکده محیط زیست و انرژي دکتر لعبت تقوي

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز -ده اقتصاد و حسابداريدانشک دکتر نعمت فلیحی

 سازمان حفاظت محیط زیست -دفتر توسعه پایدار و اقتصاد محیط زیست  مهندس فائزه آیت اللهی

 دانشگاه تهران -دانشکده کشاورزي و منابع طبیعی کار دکتر افشین دانه

  ها، مراتع و آبخیزداري سازمان جنگل -اريدفتر کنترل سیالب و آبخواند  فر مهندس بابک ربیعی
  ها، مراتع و آبخیزداري سازمان جنگل -و بودجه ریزي برنامهدفتر   مهندس محمد ایمانی

  ریزي کشور: اعضاي گروه هدایت و راهبري سازمان مدیریت و برنامه
  معاون امور نظام فنی و اجرایی علیرضا توتونچی

  ر نظام فنی و اجراییرییس گروه امو  فرزانه آقارمضانعلی
 ریزي، آمایش سرزمین و محیط زیست امور برنامهرییس گروه  فرزام پوراصغر سنگاچین
  کارشناس امور نظام فنی و اجرایی  سید وحیدالدین رضوانی





 ث 

  فهرست مطالب

  صفحه  عنوان
  1  مقدمه

  3  کلیات -فصل اول

  5  هاي عمرانی طرح زیستی  محیط  چارچوب مفهومی ارزیابی اقتصادي   ارائه  -1- 1

  8  ارزشیابی -1-1- 1

  9  زیست محیط  کاالها و خدمات اقتصادي  -1-2- 1

  9  هاي عمومیکاال -1-3- 1

  11  هاي خارجی هزینه -1-4- 1

  12  هاي بازاري شکست -1-5- 1

  13  ها گیري ارزش اقتصادي و نقش آن در تصمیم -1-6- 1

  18  تنزیل آینده -1-7- 1

  19  زیستی محیط  هاي  هزینه -1-8- 1

  19  هاي منبع هزینه -1-9- 1

  20  زیستی محیط  هاي  انواع هزینه -1-10- 1

  23  زیستی محیط  هاي ارزیابی اقتصادي  چارچوب و سیاست  انداز و  ، چشمتبیین ضرورت، اهداف -2- 1

  23  زیستی محیط  اهمیت و ضرورت ارزیابی اقتصادي منابع  -2-1- 1

  27  اندازها اهداف و چشم -2-2- 1

  28  زیست محیط  هاي ارزیابی اقتصادي  چارچوب و سیاست   -2-3- 1

  29  هاي عمرانی زیستی طرح ابی اقتصادي، محیطفایده در ارزی –کاربرد تحلیل هزینه  -2-4- 1

  37  ي تجربیات جهانی ارائه -3- 1

  43  پیشینه موضوع در ایران -4- 1

  44  زیست محیط  تعیین قلمروي ارزیابی اقتصادي  -5- 1

  47  هاي مورد نیاز در تعیین قلمروي ارزیابی اقتصادي گام -6- 1

  47  قلمروي حسابداري -7- 1

  51    ياقتصاد یابیارز یقانون الزامات و یمبان - دومفصل 

  53  هاي عمرانی طرح هاي ملی و  با حساب زیست  محیط  هاي خارجی  نهالمللی ادغام هزی الزامات بین -1- 2

  54  الزامات ملی -2- 2



  

 
 

  فهرست مطالب

  صفحه  عنوان
  EIA  55و اداري مورد نیاز براي تحلیل اقتصادي و اجراي مطالعات بسترهاي قانونی  -2-1- 2

  56  اهمیت بررسی سوابق قانونی موجود -2-2- 2

  56  هاي اثرات اقتصادي زیست با سایر ارزیابی صادي محیطارتباط بین ارزیابی اقت -3- 2

  61  زیستی محیط  هاي ارزیابی  هاي موجود در بیانیه پیوندهاي تحلیل اقتصادي با سایر بخش -3-1- 2

  61  ها سایر مدل -3-2- 2

  64  زیستی محیط  هاي مربوط به انجام ارزیابی اقتصادي  ها، نقاط ضعف و تنگناها و چالش قوت -4- 2

  65  روایی و پایایی -4-1- 2

  Meta-Analysis(  66انتقال فواید و فراتحلیل یا تجزیه و تحلیل متا ( -4-2- 2

  66  هم گذاري روي -4-3- 2

  67  مالحظات فضایی -4-4- 2

  67  ریسک و عدم حتمیت -4-5- 2

  68  هاي زیستی صادي و اکولوژیک با کمک شاخصهاي اقت پیوند مدل -4-6- 2

  68  افق زمانی -4-7- 2
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  مقدمه

  مقدمه

هـاي مختلـف،    زیستی به مـوازات افـزایش سـطوح آلـودگی     محیط  هاي اخیر، نگرانی همگانی در مورد مسایل  طی دهه
ها، رو بـه   زیست بر بهداشت و بهزیستی انسان محیط  نیز اثرات تخریب  هاي طبیعی و سایر منابع طبیعی و نابودي زیستگاه

جا که سازوکارهاي بازاري براي در نظرگـرفتن ارزش کـل کاالهـا و خـدمات، بـه دلیـل ویژگـی         ازدیاد گذارده است. از آن
فی برخـوردار نیسـتند،   اي، از توانمنـدي کـا   هاي غیراسـتفاده  همگانی بودن کاالهایی از قبیل منظرهاي زیبا و سایر ارزش

رسـد. بررسـی پیشـینه مسـایل و مشـکالت مـرتبط بـا         ناپـذیر بـه نظـر مـی     هایی اجتناب مداخله عمومی در چنین عرصه
میالدي، باور همگانی در اغلب مناطق دنیـا   1980میالدي و حتی اوایل دهه  1970دهد که تا دهه  زیست نشان می محیط  

ي آن نگـران   تواننـد دربـاره   ري است تجملی و تنها این ملل ثروتمند هستند که مـی ام» زیست محیط  کیفیت «این بود که 
نگرانی براي بسیاري از  زیست به عنوان یک دل محیط  رو، کاهش کیفیت و تخریب  بوده و برایش چاره اندیشی کنند. از این

آمـد. لـیکن، از اواخـر     نمـی   سعه به شمار اي، به ویژه در کشورهاي درحال تو هاي توسعه ها و برنامه دست اندرکاران سیاست
زیسـت خواهـد    زیست به تخریب کیفیـت محـیط   محیط  رفته رفته معلوم شد که وارد آمدن هر گونه آسیبی به  1980دهه 

 انجامید و در نتیجه، پیامدهاي ناگواري را بر زندگی موجودات زنده و از جمله آدمی برجاي خواهد گذارد. 

هاي اخیر که تا حدود زیادي به افزایش سطح آگاهی و دانش بشر در  علمی تحقق یافته در دهههاي  به دنبال پیشرفت
هـاي   هاي علوم طبیعی، مهندسی، مدیریت و غیره یاري رسانده، صـاحب نظـران رشـته    هاي مختلف و از جمله حوزه زمینه

اور رسیدند که شوربختانه، بـا بـاالرفتن   زیست، بهداشت، پزشکی و حتی اقتصاد به این ب محیط  مختلفی نظیر بوم شناسی، 
.... در گوشـه و کنـار جهـان، از سـویی سـالمت       هاي منابع آب، هوا، خـاك و  زیست و گسترش آلودگی محیط  ابعاد تخریب 

هـاي صـنعت، معـدن،     هـاي اقتصـادي در بخـش    وري فعالیت افتد و از سوي دیگر، کارآیی فنی و بهره می  آدمی به مخاطره 
هـاي مختلفـی از    یابد. همین امر، هم به نمودارشـدن شـکل   داري و غیره کاهش می مداري، ماهیگیري، جنگلکشاورزي، دا

کـه در   چنـان  کاهد. آن هاي تولیدي جوامع انسانی به مقداري زیاد فرو می انجامد و هم از توانمندي هاي اجتماعی می هزینه
هـا بـراي اثرگـذاري بـر      زیسـت و تـالش آن   محـیط   اري از هاي طرفـد  اغلب مناطق دنیا، با فراگیرتر شدن تحرکات جنبش

هـاي عمرانـی بـی توجـه بـه       اي و فعالیـت  هاي توسعه هاي حاکم بر سیاست ریزي، دیدگاه گیري و برنامه هاي تصمیم عرصه
 زیست، معرفـی شـدند. بـا بلنـدتر شـدن هیـاهوي       محیط  معیارها و موازین پایداري، به عنوان یکی از عوامل جدي تخریب 

زیست براي تضمین پایـداري توسـعه اقتصـادي نیـز      محیط  زیست، نیاز به مداخله در مدیریت و صیانت از  محیط  طرفداران 
 شد.   تر حس می بیش

چنین گسترشی درحالی روي داد که در بسیاري از کشورها و بـه ویـژه اروپـاي شـرقی و شـمار زیـادي از کشـورهاي        
هاي صنعتی با روندي  ل، مکزیک، چین و اندونزي، ابعاد آلودگی حاصل از فعالیتپرجمعیت درحال توسعه نظیر هند، برزی

هاي چنین کشورهایی، تمایـل چنـدانی بـه حفـظ و یـا بهبـود کیفیـت         هشداردهنده رو به افزایش گذاردند. چرا که دولت
نـد. بـه مـوازات آن، نـابودي     داد هاي تولیدي نشان نمـی  تر از منایع براي فعالیت زیست به جاي استفاده هرچه بیش محیط  
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هـاي جـدي و دل    هـاي اخیـر، بـه نگرانـی     هاي طبیعی و فروسـایی بسـیاري از منـابع تجدیدپـذیر در دهـه      اغلب زیستگاه
هاي مهم انسان معاصر تبدیل گردیده بود. کاهش جـدي منـابع مهـم آبزیـان در جهـان، از بـین رفـتن گسـترده          مشغولی

هـاي   زارها و اغلب اکوسیستم ها، تبدیل علف ي تاالب هاي مرجانی، تخریب فزاینده هاي استوایی، مرگ شتابان صخره جنگل
اي را بـراي آینـده حیـات بـر روي      کننـده  هاي پهناوري از اراضی، روندهاي نگران طبیعی به کویر و نیز کویري شدن عرصه

 دارد. اندرکاران چیرگی هایی هنوز بر ذهن و روح دست ي چنین دغدغه زمین رقم زدند. سایه

هاي مهمی را براي فهم بهتر بسیاري از مسایل و  توان گام هاي اقتصادي می نباید از نظر دور داشت که با کمک رویکرد
گـویی   هاي کلیدي مطرح در دنیاي امـروز و پاسـخ   حل براي آنها، برداشت. اغلب پرسش زیستی و یافتن راه محیط  مشکالت 

ي دو حـوزه از اقتصـاد و    اي واقـع در میانـه   ري از چنـین تفکـرات بـین رشـته    گیـ  ها، بـدون تردیـد در گـروي بهـره     به آن
تري را براي مـردم خلـق    زیستی سالم داشت و در عین حال، ثروت بیش محیط  توان  می چگونه «که  زیست است. این محیط
بـانگیر آدمـی، چـه    زیسـتی گری  محـیط   بـراي بسـیاري از مشـکالت    «؛ »عملکرد اقتصاد را چگونه باید سـنجید؟ «؛ »نمود؟

زیسـتی را   محـیط   هاي مختلف  هاي مربوط به سیاست توان هزینه چگونه می«؛ »هایی در اقتصاد قابل پیشنهاد است؟ حل راه
زیسـت تحـت تـاثیر قـرار      محـیط   هاي دولت را در مورد  توانند سیاست اقتصاددانان چگونه می«و یا » مورد ارزیابی قرارداد؟

  هاي مطرح هستند. نین پرسشهایی از چ نمونه» دهند؟
هاي گونـاگون و   هاي حاصل از آلودگی هاي زیادي براي برآورد هزینه هاي اخیر، تالش این در شرایطی است که در سال

هـاي صـحیح و    زیست به عمل آمده تا از این طریق، بتوان اقدامات مدیریتی را سـاماندهی کـرده و تصـمیم    تخریب محیط
اي اتخاذ نمود. شاید در یک تعبیر کلی بتوان گفت که با دخالـت   توسعه و اجراي فرآیندهاي  کارآمدي درارتباط با طراحی

ي ارتقا یا عدم ارتقاي رفاه اجتماعی مـورد انتظـار    توان درباره می » زیستی محیط  ارزیابی اثرات «دادن مباحث اقتصادي در 
ي بررسی و ارزیابی پیامـدها بـر    سطحی کلی تر، الزمهاي اطمینان حاصل نمود. در  توسعه از اجراي یک طرح یا خط مشی 

ي کارآیی، عدالت و پایداري هر طرح اقتصـادي پیشنهادشـده اسـت.     رفاه عمومی جامعه، در نظرگرفتن معیارهاي سه گانه
هـاي موجـود، هزینـه فرصـتی اسـت کـه نشـان         بسـتان -البته، باید توجه داشت که مفهوم بنیادین مستتر در توجه به بده

  ي خالص از بهترین بدیل بعدي چقدر خواهد بود. دهد فایده می
هـاي   زیسـتی طـرح   محـیط   هـاي مناسـب ارزیـابی اقتصـادي      این دستورالعمل در جستجوي شناسایی و معرفـی روش 

هـا،   هـاي صـنعتی نظیـر پاالیشـگاه     هـا، طـرح   ها، فرودگاه اي (مانند بنادر، اسکله هاي توسعه طرح راهبردي مرتبط با اجراي 
ي  احدهاي پتروشیمی و سیمان و غیره) است. بدیهی است که محصول کار، تدوین خطوط راهنماي عملی براي اسـتفاده و

هـاي مـذکور اسـت. بـه شـکلی مرسـوم و        زیستی هریـک از بخـش   محیط  هاي مدیریت  مستقیم و یا غیرمستقیم در برنامه
ها اقدامی مکمل و  هاي اثرات اقتصادي و ارزشیابی آن ررسیهاي اخیر، انجام ب اي دهه هاي توسعه گذاري متعارف در سرمایه

گـذاري   که، براي اغلـب پیشـنهادات سـرمایه    چنان آید. آن به شمار می» زیستی محیط  ارزیابی اثرات «قابل انطباق با فرآیند 
در » زیسـتی  مدهاي محـیط آثار و پیا«و » اقتصادي«ها از دو بعد  ارائه شده از سوي نهادهاي دولتی و یا غیردولتی، ارزیابی

  شوند. مراحل مختلف، مطرح می



 

  1 فصل1

  کلیات





  5  28/11/94  اتیکل - اول فصل

 

اول   کلیات -فصل 

 هاي عمرانی طرح زیستی  محیط  مفهومی ارزیابی اقتصادي  چارچوب  ارائه  -1-1

نـد  زیستی نیازمند به کارگیري نظریـات اقتصـادي اسـت و اقتصـاد نیـز خـود نیازم       محیط  هاي مختلف  مدیریت عرصه
ي  زیست در نزد افکـار عمـومی کـه از دهـه     محیط  ي  زیست و منابع موجود درآن است. تا پیش از جدي شدن مقوله محیط  

میالدي به این سو رقم خورده، همواره ایـن علـم اقتصـاد بـوده کـه ابزارهـاي تحلیلـی مـرتبط بـا منـابع محیطـی را             60
بندي  ي صورت است. درحقیقت، نظریات اقتصادي با ارائه یاري رسانده زیستی محیط  پیشنهادکرده و به مدیریت بهتر منابع 

، نقـش تعیـین   »اقتصـاد رفـاه  «و نیـز  » کاالهـاي عمـومی  «، »اثرات خـارجی «هاي مهمی چون  مفهومی جدیدي از مقوله
  زیست داشته است.  محیط  گیري و ترویج ارکان علم اقتصاد  اي در شکل کننده

هاي مناسب بـراي تخصـیص کارآمـد     حل هاي علم اقتصاد است که با یافتن راه زیرمجموعهزیست یکی از  محیط  اقتصاد 
هـاي اقتصـادي، خـود     ي مواد خام مورد نیاز فعالیـت  زیست، ضمن تامین و عرضه محیط  زیستی، سروکار دارد.  محیط  منابع 

االصـول، هـر    دهد. علـی   صاد را شکل میي وابستگی متقابل با اقت نیز از ارزش مستقل و مستقیمی برخوردار است که حلقه
زیست همـراه بـوده و از ایـن طریـق، رفـاه و       محیط  ریزي و مدیریت اقتصادي، با پیامدهایی بر  شیوه و عملکردي در برنامه

  دهد.  عملکرد اقتصادي را تحت تاثیر قرار می
)، MIB( 2»، بهتـر اسـت  تر بیش«ر یکی از منتقدین سرشناس مکاتب سنتی اقتصاد است که به جاي تعبی 1هرمان دالی
هـا   زیست و رشد نـابرابري  محیط  نماید که رشد اقتصادي به تخریب  بوده و استدالل می» کافی، بهتر است«معتقد به شعار 

)، پـذیر  پایـان زیست (به عنـوان منبعـی    محیط  اي از  شود. به همین دلیل، وي اقتصاد را زیرمجموعه از نظر ثروت، منجر می
اي از مقـدار جمعیـت و فعالیـت     ناظر بر شرایطی است که در آن سـطح بهینـه   ،. بنابراین، مفهوم ثبات اقتصاديدانست می

» پایـدار  ي هتوسـع «اقتصادي برقرار بوده و با آن، پایداري قابل تحقق خواهد بود. امروزه، بسیاري از آراي دالی، بـا مفهـوم   
  پیوستگی دارد. 

ها، مـدیریت و   گذاري اقتصادي منابع طبیعی، کنترل آلودگی چون حفاظت و ارزش زیست، مسایلی هم محیط  دراقتصاد 
گیرنـد. اقتصـاد، ابـزار مهمـی در      بازیافت پسماندها و خلق استانداردهاي کارآمـد انتشـار، موردبحـث و بررسـی قـرار مـی      

هـا و   اي مـردم، هزینـه  هـ  سازي مربوط به استفاده، حفاظت و حمایت از منابع طبیعی اسـت. چـرا کـه بـه انتخـاب      تصمیم
جا کـه منـابع،    پردازد. از آن می  زیستی و غیره  محیط  هاي  هاي اقدامات گوناگون پیشنهادي و احتماال برونداد سیاست فایده

ترین اثربخشی را خواهند داشـت   هاي عمومی، زمانی بیش اعم از انسانی، طبیعی یا پولی، نامحدود نیستند، چنین سیاست
هـاي   ي ممکن حاصـل از کارآمـدترین روش، دسـت یابنـد. بنـابراین، یکـی از وظـایف و مسـوولیت         فایدهترین  که به بیش

                                                   
 

1- Herman Daly 
2- More is Better 
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مندي از منابع بـراي رسـیدن بـه اهـداف مـورد نظـر بـا ارزشـیابی          گذاران، فهم چگونگی نیل به کارآمدترین بهره سیاست
  ا، است.ه ي آن هاي پیشنهادي در مقایسه با فواید بالقوه هاي هریک از بدیل هزینه

  
  هاي اقتصادي  زیست در تحلیل محیط  جایگاه  -1- 1 شکل

کنندگان براي یک کاالي خاص قائل هستند وجود دارند.  در بازارهاي رقابتی، اطالعات کافی در مورد ارزشی که مصرف 
الي مورد نظر هستند، مشخص است. هنگامی که ها حاضر به پرداخت جهت تملک و یا تصاحب کا زیرا همواره مبلغی که آن

هایی  کرد، عوامل دیگري نظیر مسایل مربوط به کمیابی، ایجاد آلودگی براي تولید چنین کاالیی باید از منابع طبیعی استفاده
واردي، مسایل اند و غیره، مطرح خواهند شد. در چنین م شده ها، نادیده گرفته ي تولید آن شده هاي تمام که در برآورده هزینه

هایی که نسبت به قیمت بازاري محصول،  شوند. یعنی هزینه مربوط به کمیابی یا آلودگی، به عنوان اثرات خارجی شناخته می
تر از ارزشی باشـد کـه    ي کاال ممکن است بیش ها به صورت کامل دیده شوند، هزینه کنند. اگر هزینه جنبه بیرونی پیدا می

 هاي بازاري شکست

 هاي بازاري  هاي دولت در برابر شکست واکنش

 تخصیص بازاري منابع طبیعی

 زیست محیط  جریان گردشی اقتصاد و 

 زیستی محیط  هاي  هاي ارزش دسته

 تمایل به پرداخت به عنوان معیاري از ارزش منابع طبیعی

 سنجش رفاه جامعه
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به بحث گذارده » 2هاردین گرت 1تراژدي مشاعات«ل هستند. مثال معروف یک اثر خارجی، در کنندگان براي آن قائ مصرف
...)، به  شده است. در این مثال، منابع یا کاالهاي مشترك و مشاعی که براي دسترسی عموم آزاد هستند (نظیر دریاها، جو و 

هاردین مشاهده کرده بود که افراد تا هنگامی کـه     د.شون اي به نام تراژدي مشاعات می دلیل اثرات خارجی، مبتال به پدیده
تري استفاده  ها نباشند، از منابع و کاالهاي مشاعی و مشترك به میزان بیش مجبور به پرداخت مبلغی به ازاي استفاده از آن

  گردد. رویه و احتماال افزایش تخریب می ي بی کنند. همین امر، باعث استفاده می
هـاي همگـانی،    هـاي علـوم اجتمـاعی و سیاسـت     ي گذشته، صاحب نظـران رشـته   طی سه دههشود که  خاطرنشان می

زیســتی بــر رفتــار و  محــیط  گــذاري منــابع  دســتاوردهاي زیــادي را در مــورد بررســی چگــونگی اثرگــذاري نتــایج ارزش 
» کیفیـت زنـدگی  «ي  هاند. با توجه به مقول تر، الگوهاي سکونت وي، عرضه کرده هاي انسان و به طور مشخص گیري تصمیم

ي تعریفـی اسـتاندارد از    هاي موجود براي ارائـه  رغم اختالف دیدگاه علی که در دوران معاصر، بیش از پیش اهمیت یافته و 
عنوان تعریفی قابل قبول تلقی نمود. امـروزه   به» ها ي آن رضامندي افراد از شرایط پیرامونی و دربرگیرنده«آن، شاید بتوان 

هـاي   هاي اقتصـادي خانوارهـا و بنگـاه    گیري تا بدان پایه از اهمیت رسیده که بسیاري از تصمیم» زندگی کیفیت«توجه به 
هـاي انسـانی در سـیماي سـرزمین و       تولیدي دررابطه با محل استقرار و سکونت، وضعیت و ترکیب آرایش فضایی کـاربري 

منابع در نزد افکـار عمـومی     ي ارزش امل تعیین کنندهشوند. اگرچه عو هاي مربوطه و غیره، برهمین مبنا، گرفته می هزینه
هـاي معنـی داري را در میـان جوامـع مختلـف رقـم        سازد و تفاوت  جامعه، نگرش مربوط به کیفیت زندگی را نیز متاثر می

آیـد.   زیستی براي اغلب افراد رکنی مهم و تعیین کننده به شمار مـی  محیط  زند، ولی بدون تردید، شرایط و خصوصیات   می
چنان بنیادین است که نیـروي پیشـران بـراي فرآینـدهاي      ، آن»کیفیت زندگی«توان گفت   با چنین برداشتی است که می

  اسـت. بـراي ایـن منظـور، چنـد پرسـش      » هاي حضور آدمـی  مزیت رقایتی مکان«ي  رشد بوده و در نتیجه، تعیین کننده
نتخاب رویکردي براي بهبود کیفیت زندگی، نـاممکن خواهـد بـود.    ها، ا گویی به آن کلیدي قابل طرح هستند و بدون پاسخ

  هایی نظیر:  پرسش
 کند؟   سازي تعیین می زیست را در فرآیندهاي تصمیم محیط  گذاري اقتصادي  چیزي نقش ارزش چه –

 شوند؟   هایی چگونه دیده می چنین ارزش –

گذاران اثرگذار باشند و  ریزان و سیاست امهتوانند بر روي برن گذاري چگونه می هاي نظري مرتبط با ارزش دیدگاه –
 گو نمایند؟  ها را در مسیر توسعه، پاسخ آن

 گذاري کرد؟   توان ارزش کیفیت زندگی را چگونه می –

                                                   
 

1- Tragedy of Commons 
2- Garret Hardin 
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زیستی بر تغییـرات هزینـه    محیط  هاي اقتصادسنجی، چگونگی اثرگذاري شرایط  توان با استفاده از تحلیل آیا می –
 شان داد؟ هاي مختلف را ن زندگی در مکان

  گو باشند؟   هاي عمومی باید در این زمینه، پاسخ چرا و چگونه سیاست –
زیسـتی، سـه    محـیط   ي کاهش یـا حـذف اثـرات خـارجی      شود که به طورکلی، درباره با مرور ادبیات اقتصادي دیده می

ثـرات خـارجی توجیـه کـافی     است. اغلب طرفداران اقتصاد رفاه، براین باورند که وجود ا مکتب یا جریان فکري وجود داشته
هـاي پیگـویی سـروکار     ها و اغلب هم برمبناي مالیات سازد و به طور مشخص، با نظام مالیات براي دخالت دولت فراهم می

) همان اقتصاددانی است که مفهـوم اثـرات خـارجی را دراقتصـاد تبیـین نمـود.       1959تا  1877کند. آرتور پیگو ( پیدا می
زیسـتی هسـتند تـا     محـیط   هـایی بـراي کـاهش اثـرات خـارجی       یز متمایل به استفاده از مشوقطرفداران اقتصاد بازاري ن

تـري در مقایسـه بـا     پذیري بـیش  گویی به مشکالت موجود، انعطاف ها، در پاسخ رویکردهاي دستوري و کنترلی. زیرا مشوق
بر حـذف مـوانعی کـه باعـث جلـوگیري از       تالش براي اعمال رویکردي واحد براي همه افراد، دارد. طرفداران بازار آزاد هم

ها معتقدند که حذف چنین موانعی موجـب خواهـد شـد کـه سـطح       شوند. آن شوند، متمرکز می ي بازار می عملکرد آزادانه
تـوان گفـت کـه هـدف کلیـدي اقتصـاد،        طور خالصه می زیست ایجاد شود. به محیط  اي از استفاده از منابع و صیانت  بهینه

  هاي سیاستی است که بازار را به سوي کارآمدترین تخصیص منابع طبیعی سوق دهند.  اي خاص یا بدیلشناسایی ابزاره

  ارزشیابی  - 1-1- 1

اي از  کـردن رشـته   هاي محتوایی، نـاظر بـر لحـاظ    نظر از تفاوت ، صرف»2ارزیابی«و » 1ارزشیابی«عباراتی کلیدي نظیر 
روند. هدف اصـلی از   تعیین شده به منظور اتخاذ تصمیم به کار می ها) بوده و در رابطه با معیارهاي از پیش ها (گزینه بدیل

سـازان را بـراي اسـتفاده کارآمـدتر از منـابع تحـت اختیـار، جهـت          یک ارزشیابی اقتصادي ارائه اطالعاتی است که تصمیم
تـاثیر   کند. یک منبع، هر آن چیزي است که موجودیـت آن موجـب تحـت    کردن بهزیستی یا رفاه جامعه کمک می بیشینه

زیسـت را   هم منابع طبیعـی و هـم محـیط   » منابع«شود. بنابراین، از منظر اقتصادي، عبارت   قرار گرفتن شرایط انسانی می
ي مسـتقیم از منـابع (مثـل     ي منابع به بهزیستی جامعه ممکن است با استفاده دهنده شود. ساز و کارهاي ارتباط شامل می

هـا یـا    هـاي طبیعـی، گونـه    اي (مثل حفظ اکوسیسـتم  بتنی بر آب) و یا غیراستفادهها یا تفرج م برداري تجاري جنگل بهره
  هاي خاص) سر و کار داشته باشد. عرصه

                                                   
 

1- Evaluation 
2- Assessment 



  9  28/11/94  اتیکل - اول فصل

 

  زیست محیط  کاالها و خدمات اقتصادي  -1-2- 1

، فهرست جامعی »ارزش خدمات اکوسیستمی و سرمایه طبیعی جهان«اي با عنوان  ، کاستانزا طی مقاله1997در سال 
خدمات اکوسیستمی، جریان مواد، انرژي و اطالعات «مات اکوسیستمی ارائه کرد. بنا به تعریف کاستانزا، از کارکردها و خد

هـا رفـاه    هـاي مصـنوعی و انسـانی ترکیـب یافتـه و از آن      ي طبیعی است که با خدمات سرمایه حاصل از موجودي سرمایه
هـاي اقتصـادي، مسـتلزم اسـتفاده از      از فعالیـت  گیـري و اسـتمرار بسـیاري    که شکل نظر به این». گردد انسانی حاصل می

زیسـتی بـه    زیست است و حتی فراتر ازآن، بخشی از تولیدات و خدمات محـیط  هاي تولیدي استخراج یافته از محیط نهاده
هاي چنین کاالها و خـدماتی از نقطـه    گیرند، بررسی و شناخت ویژگی اشکال مستقیم مورد استفاده جوامع انسانی قرار می

  اقتصادي داراي اهمیت زیادي است. نظر

 کاالهاي عمومی -1-3- 1

مفهوم یک کاالي عمومی به شکل تنگاتنگی با مفهوم اثرات خارجی مرتبط است. منظور از کاالهاي عمومی، کاالهـایی  
اندازهاي طبیعی، مناظر سـاحلی   با دسترسی آزاد و مالکیت مشترك هستند. کاالهایی نظیر هواي پاك، فضاي سبز، چشم

  هاي زیر هستند: ه، داراي ویژگیو غیر
هـا اسـتفاده    تواند بدون ایجاد محدودیت دسترسی براي دیگـران، از مزایـاي آن   یعنی هرکسی می: 1غیرانحصاري بودن

 ي دیگران، ممانعتی ایجاد کرد.  ها به وسیله توان براي سهیم شدن از مزایاي آن نمایند. به بیان دیگر، نمی

شـود و بـراي هرکسـی، قابـل      مندي از مزایاي چنین کاالهایی، رقـابتی دیـده نمـی    بهرهبراي  :2عدم رقابت در مصرف
 یابد. دسترس است و با مصرف فرد، مصرف سایر افراد کاهش نمی

 تر از چنین کاالهایی، هزینه نهایی صفر است. براي مصرف هر واحد بیش :3هزینه نهایی صفر

زیست) در مقایسه با کاالهاي خصوصی بـه   محیط  ون منابع طبیعی و چ جا که کاالهاي عمومی (هم از سوي دیگر، از آن
گردد. ایـن دالیـل    هایی مواجه می ها، با پیچیدگی هاي اساسی هستند، نوعا مدیریت و صیانت از آن دالیل زیر داراي تفاوت

  عبارتنداز:
 دقیق و مشخص قابل تعریف نیستند؛ به صورتی –

 هستند؛  انحصارناپذیر –

 ها با شرایط خاص و به صورت محدودي قابل انجام است؛ و نیز به غیر در آن قابلیت واگذاري –

                                                   
 

1- Non-Excludable 
2- Non-Rivalry 
3- Zero Marginal Cost 
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 یا با شرایط خاصی، قابل اطالق است.متصور نیست و  ییها قابلیت تضمین و اجرا براي مالکیت آن –

از ي بـیش از حـد و بـی رویـه     بـردار  باعث بهره ،ها هاي فردي براي حفاظت از آن انگیزهدر فقدان و یا ضعف همچنین، 
 کاالهـاي همگـانی بـد (از    ي هاز حد است و یا برعکس، عرض تر کمکاالهاي عمومی  ي ه. به بیان گویاتر، عرضگردد میها  آن

بندي کاالها را از نقطه نظـر مالکیـت    دسته 2-1شکل شمارة اوزون) بیش از اندازه است.  ي هقبیل آلودگی هوا، تخریب الی
ودیت بسیاري از کاالهاي عمومی با رفـاه آدمـی رابطـه تنگاتنـگ و مسـتقیمی دارد،      جا که موج آن ازگذارد.  در اختیار می

اسـت. ولـی پرسـش     مـورد نیـاز  اثرات خارجی، اقدام دولت براي حل مشکالت مربوط به کاالهاي عمومی معموال  چون هم

 یـی انی چنـین کاالهـا  همگـ  ي ههـاي الزم بـراي عرضـ    اساسی این است که آیا فواید حاصل از اقدام دولت نسبت به هزینه

  تناسب دارد؟

 
  ها هاي آن بندي کاالها از نقطه نظر مالکیت و ویژگی  دسته -2- 1شکل 

ري
پذی

ت 
رقاب

  

  هاي طبیعی كذخایر و یا پار

هاي مصرفی و   هاي استفاده (ارزش
غیرمصرفی + موجویت + 

 اختیاري)

هاي بکر بـراي تولیـد    جنگل
  چوب  

ــتفاده  (ارزش ــاي اسـ اي و  هـ

مشارکت نهادها 
 و ذي نفعان 

 دسترسی آزاد کاالهاي خصوصی

 کاالهاي باشگاهی کاالهاي عمومی
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 هاي خارجی هزینه -1-4- 1

دهد که فایـده و یـا    دارد. اثر جانبی هنگامی رخ می 1920هاي پیگو در سال  ریشه در دیدگاه 1ي اثرات خارجی نظریه
اي را در تصمیمات خـویش در   ي آن چنین فایده و یا هزینه که تولیدکننده شود، بی آن متوجه کسی می اي مشخص هزینه

 2هایی هستند کـه بـا مجمـوع آثـار و پیامـدهاي خـارجی       نظر گرفته باشد. به عبارت دیگر، منظور از اثرات خارجی، هزینه
بر بازیگران خارج از بازار سروکار دارند. در اغلب مـوارد،  ناشی از الگوها و فرآیندهاي تولیدي و یا مصرفی کاالها و خدمات 

کنندگان بر تولید و مصرف سایر واحدها اثرگذار بوده و این اثـرات (اعـم از مثبـت و     هاي اقتصادي و یا مصرف فعالیت بنگاه
ن اقتصـادي در نظـر   شوند، ولـی در محاسـبات کـارگزارا    هایی براي دیگران نمایان می ها و فایده یا منفی) به صورت هزینه

انـد، تمـایلی بـه لحـاظ      شوند. به بیان دیگر، فرد یا افراد و یا نهادهایی که در ایجاد چنین آثـاري نقـش داشـته    گرفته نمی
ي آثارخارجی، ایجاد اختالل در شرایط تخصیص بهینـه منـابع در    دهند. نتیجه ها در تصمیمات خود نشان نمی ساختن آن

هـاي زراعـی سـایر     افشانی گونه تعمال دخانیات در یک اتاق دربسته، خدمت زنبورداران به گردهاقتصاد خواهدبود. مثال، اس
زیست شده و موجبات ابتال بـه   کشاورزان، آلودگی حاصل از تولید و رهاسازي پسماندهاي یک کارخانه صنعتی وارد محیط

هـا نیـز در محاسـبات اقتصـادي کارخانـه       آنبیماري و یا مشکالت مختلف براي سایر شهروندان را فراهم ساخته و هزینـه  
زیست، اثرات خـارجی   محیط  هاي علم  اي در این باره هستند. برمبناي آموزه شوند، موارد شناخته شده مورد نظر، دیده نمی

  زیستی ممکن است با ابعاد مکانی و زمانی متفاوتی بر روي افراد ظاهر شوند.  محیط  
که اثـرات خـارجی مثبـت و منفـی، خصوصـی و       بندي کرد. به طوري مختلف تقسیم توان از جهات اثرات خارجی را می

آینـد. در اثـرات خـارجی فنـی      ین اشکال معرفی شده از سوي اقتصاددانان به شمار مـی تر مهمعمومی، فنی، مالی یا پولی 
تولید یـک بنگـاه اقتصـادي بـه     شود. هرگاه تابع  (تکنولوژیک)، تابع تولید یا مصرف تحت تاثیر قرارگرفته و دچار تغییر می

تـري تولیـد خواهـد شـد. هرگـاه تـابع        ها، محصول کم علت اثرات خارجی، دستخوش تغییر شود، با میزان معینی از نهاده
تري از مقدار معینی درآمد به دست خواهدآمد. اثرات خارجی مالی یـا   مصرف تحت اثرات خارجی قرار گیرد، مطلوبیت کم

اي که سطح فعالیت (تولید و یـا مصـرف) یـک     شود، به گونه ها یا محصوالت ناشی می برخی نهاده پولی نیز از تغییر قیمت
هاي فناوري بی تـاثیر بـوده و    گذارد. این نوع از اثرات، بر روي امکانات و قابلیت بنگاه یا فرد، بر شرایط مالی دیگران اثر می

  نخواهد شد.از این رو، باعث تخصیص نامطلوب منابع در اقتصاد رقابتی 

                                                   
 

1- Externalities 
هاي معطوف به غیر، به عنوان معادل بـه   هاي بیرونی و یا هزینه یرونی، آثار ثانویه، پیامدهاي انتشار، آثار فرعی، عدم صرفهچون آثار ب در منابع، عباراتی هم -2

 اند. کار رفته
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هاي مناسب در مورد مشکالت اثرات خارجی است. غالبـا   حل پردازان اقتصاد، تحلیل راه یکی از اهداف و اقدامات نظریه
 1اي از سوي رونالد کاز ها در این رابطه، دخالت کنند. البته چنین برداشتی از موضوع، پس از انتشار مقاله الزم است دولت

هاد نمود که در غیبت دخالت دولت، طرفین درگیـر در موضـوع اثـرات خـارجی، از طریـق      تاحدودي اصالح شد. کاز پیشن
اي، وقتی پاي عده زیادي از افراد تحت تاثیر  هاي احتمالی را شناسایی کنند. اگرچه چنین مذاکره حل توانند راه مذاکره می

حل شناخته شـده بـراي    جه بخش نباشد. راهها)، ممکن است چندان نتی به میان آمده باشد (شبیه موارد مربوط به آلودگی
دیدگان احتمالی  هاي وارده به زیان ها و جبران زیان گذاري آن کردن آثار خارجی از طریق قیمت رفع چنین مشکلی، درونی

هاي اثرات خارجی، اعمال مقررات و قـوانین مـورد نیـاز، وضـع مالیـات (معـروف بـه         هاي کنترل هزینه است. یکی از روش
ي نهـایی   و هزینـه  3ي نهایی خصوصـی  است که از حاصل جمع هزینه 2نهایی اجتماعی  هاي پیگویی)، تعیین هزینه مالیات
  آید.  به دست می 4خارجی

  هاي بازاري شکست -1-5- 1

قیمت و به تعبیري ارزش اقتصادي هر کاال یا خدمت، برآمده از عملکرد بازارهاي رقـابتی اسـت کـه بـدون دخالـت از      
کنند. در چنین وضعیتی، قیمت، بازتاب نسبتا دقیقی از سهم کاالها و خـدمات   اقتصادي فعالیت میبیرون و تحت قوانین 

دهد که تخصـیص بهینـه کاالهـا و خـدمات بـه       هنگامی رخ می 5گیري رفاه اجتماعی خواهد بود. شکست بازاري در شکل
هـا   گـذارد. زیـرا اگـر قیمـت     ر اقتصاد برجـاي مـی  ي بازار آزاد، به شکلی کارآ انجام نشود و از این نظر، اثرات منفی ب وسیله

هاي تولید مورد توجه تولیدکننده و نیز تمام مزایاي نهایی مصرف نـاظر بـر ارزش اقتصـادي کاالهـا و      ي هزینه گویاي همه
خدمات نباشند، در این صورت تخصیص منابع در بازار به شکلی کارآمد انجام نخواهد شد. درچنین شرایطی، بـین مقـدار   

ها از سوي تولیدکنندگان، تعادلی برقـرار نخواهـد بـود.     ي آن کنندگان و عرضه الها و خدمات مورد تقاضا از سوي مصرفکا
اي اسـتفاده شـده    هاي فرصت مربوط به منابع نهاده هاي اجتماعی تولید کاالها و خدمات (تمام هزینه به بیان دیگر، هزینه
، مثال ضایعاتی از برخی منابع حاصل خواهد گردید و در نتیجه، کاهش رفاه را سازي نشده و در نتیجه در امر تولید) کمینه

توان از اسـتدالل رایـج    می به اشکال مختلف به دنبال خواهد داشت. به عنوان مثال و براي فهم بهتر موضوع در این رابطه، 
چـه   ا در سـطحی بـاالتر از آن  اسـتفاده کـرد. براسـاس ایـن قـانون، تعیـین دسـتمزده       » قانون حداقل دستمزد«مرتبط با 

شود، باعث افزایش دستمزدهاي رایج در بازار خواهد شـد. ایـن امـر، کارفرمایـان را تشـویق       هاي تعادلی شناخته می قیمت

                                                   
 

1- Ronald Coase 
2- Marginal Social Cost 
3- Marginal Private Cost 
4- Marginal External Cost 
5- Market Failures 
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تري دچار بیکاري خواهند  تري را با چنین دستمزدي استخدام نمایند. از این رو، کارگران بیش خواهد کرد که کارگران کم
  هاي اجتماعی، شکست بازاري پدیدار خواهد شد. جاد هزینهشد و به دلیل ای

بخـش نباشـد. چنـین     شود که ماحصل رقابت بازار از نقطه نظر جامعـه، رضـایت   پس شکست بازاري درجایی دیده می
وجـه   دهد که بـازار بـه هـیچ    ، وقتی روي می»1شکست بازاري کامل«شکستی در بازار ممکن است کامل و یا جزیی باشد. 

شـود. ولـی    اسـتفاده مـی  » 2بازارهاي گـم شـده  «ي تولیدات نباشد. در این حالت از اصطالح  ي آسان و ساده ه عرضهقادر ب
کنند، ولی یـا مقـدار تولیـدات نادرسـت      مربوط به زمانی است که بازارها به طور واقعی عمل می» 3شکست بازاري جزیی«

  ها غیرواقعی است. است و یا قیمت آن
  اثر علل و عوامل گوناگونی، دچار شکست شوند:بازارها ممکن است در

 شخصی شود. ي هاجتماعی تولید فراتر از هزین ي هشود، هزین اثرات خارجی منفی: مثال اثر آلودگی هوا که موجب می

هاي بهداشتی باعث خواهد شد که فواید اجتماعی مصـرف   خدمات آموزشی و مراقبت ي هاثرات خارجی مثبت: مثال ارائ
 واید شخصی باشد.فراتر از ف

از انـدازه تولیـد و یـا مصـرف شـده و کاالهـاي        تـر  کـم اطالعات ناقص یا شکست در اطالعات: یعنی کاالهاي مطلـوب  
 شوند.  نامطلوب، بیش از اندازه تولید و یا مصرف می

 ازارحاضر در بـ  یزیست که موجب ناتوانی بخش خصوص ضعف یا فقدان حقوق مالکیت مرتبط با منابع طبیعی و محیط
کننـدگان جهـت بـرآورده سـاختن      به مصـرف  شبه عمومیمحض و یا کاالهاي  کاالهاي عمومی آورسود ي هآزاد براي عرض

 شود. هاي مردم می نیازها و خواسته

و با قیمت بـاالتر کاالهـا و خـدمات در مقایسـه بـا شـرایط        تر کمچیرگی انحصارگران بر بازار ممکن است باعث تولید 
 د.انآسیب برس کنندگان مصرفاین طریق، به رفاه رقابتی شود و از 

 پربازده خواهد شد. کارآیینیز موجب بیکاري و ازدست رفتن تولید تحرکی عوامل  بی

از  یـی هـا  ساز توزیع غیرقابل قبول درآمد و به حاشیه رانـده شـدن بخـش    مرتبط با عدالت: بازارها معموال زمینه مسایل

 گیـري  شـکل  منشـا  یـی هـا  . چنین دخالـت کنند  میرابطه  در اینادار به ایجاد تغییراتی و از این رو، دولت را و شدهجامعه 

  هستند.هاي بازاري  شکست

                                                   
 

1- Complete Market Failure 
2- Missig Markets 
3- Partial Market Failure 
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  ها گیري ارزش اقتصادي و نقش آن در تصمیم - 1-6- 1

اقتصادي که محصول رقابت بر سر منابع کمیاب است، گویاي شرایط و یا وضعیتی است که به تقویت بهزیسـتی    ارزش
ي کیفیـت زنـدگی    دهنـده  جا که بعضـی از عوامـل تشـکیل    رساند. از آن هاي اقتصادي، یاري می و بنگاهمورد نظر خانوارها 
کننـد،   هاي بصري، دسترسی بـه کاالهـا و خـدمات همگـانی و غیـره) در فضـاهاي مختلـف، فـرق مـی          (نظیر دما، زیبایی

انـدازهاي واقـع در درون    با بررسـی چشـم  هاي مرتبط با اشغال یک موقعیت مکانی خاص نیز فرق خواهند کرد. لذا،  هزینه
هـاي مربوطـه را تـا حـدودي      ي محـل زنـدگی و هزینـه    توان گفت که تصمیمات خانوارها درباره می مناطق و بین مناطق، 

شـود   هایی دیده مـی  ها، ربط داد. به بیان دیگر، ثقل سکونت افراد در عرصه توان به مطلوبیت نسبی محیط پیرامونی آن می
تـرین سـهم از چنـین     کننـد. بـیش   تري را از این بابت پرداخت مـی  شوند و به همین دلیل، بهاي بیش اخته میکه زیبا شن

دهنـد.   تـر، تشـکیل مـی    افزایش بهایی را قیمت مسکن و/یا دستمزدهاي موجود در مقایسه با منـاطق داراي جـذابیت کـم   
یطی درمیان مناطقی خواهـد شـد کـه ازنظـر     گیري وضعیت تعادل فضایی و یا مح درنهایت، چنین فرآیندي موجب شکل

اي در برنخواهـد داشـت (گـرین     کند. یعنی جابجا شدن در مناطق مورد نظر، هیچ فایده ها، فرقی نمی مردم سکونت در آن
  ).  1991وود و همکاران، 

ند. اخـذ یـک   شو ها به پشتوانه اطالعات گرفته می این درشرایطی است که در یک تصویر کلی از جوامع انسانی، تصمیم
تصمیم، به معنی انتخاب منافع خالص یک اقدام در مقایسه با منافع خالص تمام اقدامات احتمـالی جـایگزین اسـت. ایـن     

هـاي   اصل در تمام سطوح و ارکان زندگی شخصی تا مدیریت کالن جامعه حاکم است. به طوري که مـثال صـاحبان بنگـاه   
آالت جدیـد، کـارگران بـراي پـذیرش یـک شـغل جدیـد         رگیري ماشـین گـذاري در بـه کـا    تولیدي باید در مورد سـرمایه 

تـر بـراي توسـعه     ي بـیش  هاي ساالنه هاي مهمی در زمینه اختصاص هزینه گیري ها نیز با تصمیم گیري کنند. دولت تصمیم
ی و یـا  هاي دفـاعی، توسـعه خـدمات آموزشـی و بهداشـت      هاي ارتباطی در مقایسه با امور دیگري نظیر بهبود زیرساخت راه

زیسـت نیـز حـاکم اسـت.      اي در مـورد مـدیریت محـیط    زیست مواجه هستند. بدیهی است، چنـین قاعـده   حفاظت محیط
هاي مربوطه گریزناپذیر اسـت.   گذاري هاي بخش صنعت، انجام سرمایه هاي ناشی از فعالیت که براي کنترل آلودگی چنان آن

هـاي جدیـد باشـد و چـه از طریـق اعمـال        کارگیري فنـاوري  طریق بهجا که هیچ اقدامی براي کنترل آلودگی، چه از  از آن
قوانین و مقررات مورد نیاز، بدون هزینه قابل انجام نیست، پس صرف پـول و منـابع مـالی در ایـن راه، گریزناپـذیر اسـت.       

از اقـدامات   منابع مالی که ممکن است صرف سایر اقدامات و نیازهاي جامعه شود. از این جهت، الزم است منافع هـر یـک  
هاي به کـار رفتـه، اطمینـان     گاه در مورد فزونی فواید حاصله در مقایسه با هزینه مدیریتی شناسایی شده تعیین شده و آن

هاي خوب باید اطالعات کافی، درست و روزآمد، در اختیـار داشـت. بـه     حاصل گردد. بدیهی است که براي گرفتن تصمیم
زیست و یا کنترل آلودگی، اولـین گـام، تحلیـل عناصـر      محیط  ت جلوگیري از تخریب عنوان مثال و براي انجام اقدامی جه
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چـارچوب محاسـباتی مناسـب بـراي       سازي خوب است. به طور متعارف و از نقطه نظر اقتصـادي،   اصلی فرآیند یک تصمیم
  اي مترتب بر آن است.  ه است و پذیرش تمام مزایا و محدودیت CBA(1فایده ( -اي، تحلیل هزینه انجام چنین مقایسه

آن است.  بار مالیزیست) و ارزیابی  محیط  (کنترل تخریب  هاي اقدام پیشنهادي اقالم فواید و هزینه ییگام دوم، شناسا

کمـک  گـاهی  ، این منظـور و محاسبه کرد. هرچند براي  ییتوان شناسا را به آسانی می ییها موارد، چنین هزینه تر بیشدر 

شـود. پـس از آن بایـد مبـادرت بـه       بسـیار تعیـین کننـده مـی     ،شناسان و غیره دانان، بوم جعرافیدانشمندان، مهندسین، 

ترتیب، گام سوم به بررسی و کشف فنـونی اختصـاص خواهـد     به اینهاي عینی و ذهنی کرد.  فایده ي هو محاسب ییشناسا

  هستند. در اختیارارزش پولی فواید،  ي هداشت که براي محاسب
ها نیز از جمله نکات مهمی است که نیازمند معیارهاي علمـی دقیقـی    بندي تصمیم که موضوع اولویتالزم به ذکراست 

پـیش از اخـذ    مـورد نظـر  هـاي   پی داشته باشد. اصوال تنظـیم اولویـت   بوده و ممکن است پیامدهاي مالی قابل توجهی در
اي و یـا   هـاي توسـعه   فعالیت ي دربارههمی ي مگیر تصمیمآید. چرا که هر  اي حساس به شمار می هرگونه تصمیمی، مرحله

هـاي مختلـف اقتصـادي،     زیست، اغلب با اثرات محسوسی در حوضه محیط  ها و تخریب  انجام اقداماتی براي کنترل آلودگی
دهد. بـه   قرار می تاثیرها، تحت  اجتماعی و فرهنگی همراه خواهد شد و گاهی، بخشی از افراد جامعه را بیش از سایر بخش

فایده استفاده شده و با کمک آن، برقراري  - ، معموال از چارچوب هزینهپیامدهاییو تحلیل چنین آثار و  بینی پیشر منظو
هـاي یـک    هـا و فایـده   مشخص، از طریق سـنجش جریـان هزینـه    ي هبین برندگان و بازندگان یک تصمیم یا پروژ ي هموازن

هـاي   هاي مبتنی بر تجزیـه و تحلیـل   که در روش . حال آنشود گیري می سیاست و یا طرحی مشخص، در طی زمان، هدف
گیرنـد. انجـام یـک تحلیـل کامـل       هاي بازاري یک طرح یا پروژه عمرانی مورد بررسی قرار می ها و فایده مالی، صرفا هزینه

  شود که عبارتند از: مهم و اضافی دیگر را نیز شامل می ي ه، دو جنبفایده  -هزینه 
زیست، از قبیل بهداشـت و   ن عمل، فواید غیرمالی حاصل از بهبود کیفیت محیطای  زیستی: با یطمح  گذاري فواید  ارزش
 شوند. گرفته می در نظرتفرج نیز 

که بـه افـراد خصوصـی، تحمیـل شـوند): یـک        ییها شوند (برخالف هزینه که به جامعه تحمیل می ییها توجه به هزینه

اي از سوي کشاورز ممکـن   کودهاي یارانه تامینتهیه و  ي همثال، هزین عنوان بهها است.  رابطه، یارانه در اینمورد مشخص 
  کودها براي جامعه، باشد.  ي هتحمیلی حاصل از استفاد ي هاز هزین تر کماست 

زیسـتی، بـا    محیط  هاي مدیریتی مرتبط با منابع  گیري براي تصمیم مورد نیازگفتنی است که بخش بزرگی از اطالعات 
رو اسـت کـه بـه مـوازات تکامـل       از ایـن سروکار دارد که ریشه نظري آن در علم اقتصاد قابل جستجو است.  مفهوم ارزشی

                                                   
 

1- Cost-Benefit Analysis 
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زیسـتی و ابـداع فنـون و     هـاي محـیط   مولفـه گـذاري   ، تالش براي ارزشزیست محیطکاربرد نظریات اقتصادي در مدیریت 

  همراه گردیده است.   علمی ي ه، با رشد روزافزونی در جامعاین منظوررویکردهاي مناسب براي 

زیستی، در صدر موضـوعات مربـوط    محیط   مسایلها پیش از ظهور  فایده، مدت –داشت که تحلیل هزینه  در نظرباید 
، استفاده از مباحث اقتصاد رفاه بسیار راهگشا خواهد بـود.  CBAهاي عمومی جاي داشته است. براي فهم بهتر  به سیاست

میالدي، اقتصـادرفاه، معیارهـاي    1940 ي هو کالدور در ده 1930 ي ههیکز در ده چون هممطابق با نظریات اقتصاددانانی 

هاي عمومی ممکـن اسـت کسـی را     سیاست ي هخصوص در زمین که یک اقدام به ییسازي درجا تصمیم در موردروشنی را 

شـناخته  » معیـار جبرانـی  «عنوان  گذارد. این معیار تحت هاي را متوجه دیگران کند، در اختیار می مند سازد و هزینه بهره
هـاي وارده را بـه     صـورت بـالقوه بتواننـد زیـان     شود و براساس آن، هرگاه یک اقدام سیاستی، سبب شود که برندگان به می

صـورت، چنـین    در ایـن اولیه از شرایط بهتـري برخـوردار باشـند،     ضعیتبازندگان جبران کنند و همچنان در مقایسه با و
  خواهد بود. هرچند که در دنیاي واقع، هیچ جبرانی هم اتفاق نیافتد.  ارآییکاقدامی مبتنی بر 

تمایـل  «کاالهـایی کـه    بـه عنـوان  زیستی و طبیعی  محیط  حال، اقتصاد رفاه، مبانی نظري لحاظ نمودن منابع  در عین
تـاریخی کاربردهـاي    ي هسـتاي توسـع  گذارد. در را می در اختیارگیري کرد،  توان اندازه می را  جامعه و افراد آن» پرداخت  به 
. مثـالی شـناخته   شده استگذاري هم از اهمیت بیش از پیش برخوردار  زیستی نظریات اقتصادي، استفاده از ارزش محیط  

 دیـده  زیـان آن، جبـران افـراد    اسـت کـه در   1989والـدز در آالسـکا در سـال     - هاي نفتی اکسون رابطه، چاه در اینشده 
رسد کـه ایجـاد تـوازن بـین برنـدگان و       میبه نظر . شده استبوط به اثرات خارجی تخمینی، انجام هاي مر براساس ارزش

    شود. تر می گذاري ساده بازندگان یک سیاست، احتماال با استفاده از فنون ارزش
کـه  مهم قابـل بحثـی    ي مساله، اصطالحی مناقشه برانگیز است. »زیست گذاري محیط ارزش«اما، واقعیت این است که 

زیسـتی تعیـین کـرد؟     محیط  توان ارزش پولی براي منابع طبیعی و  راستی می  به زمینه وجود دارد، این است که آیا  در این

که منابع ماهی، ذخایر نفتی و غیره در گوشه و کنار دنیـا از قیمتـی مشـخص برخـوردار هسـتند، شـاید چنـین         ییجا در

پرنـدگان  «یا » هواي پاك«که صحبت از قائل شدن ارزشی معین براي  ییانرسد. ولی ج به نظرپرسشی، خیلی قابل اعتنا 

    باشد، آیا چنین امري از نظر فنی ممکن و از نظر اخالقی، موجه خواهد بود؟» مهاجر
علـم   در ایـن  چـه  آنگیـرد.   اي مورد توجه قـرار مـی   از دیدگاه انسان محورانه» ارزش«زیست، مفهوم  محیط  در اقتصاد 

جـاي سـایر     بـه  زیسـت   محـیط   د، تمایل افراد براي خرج کـردن منـابع کمیـاب تحـت اختیـار خـود بـراي        شو مشاهده می
صورت میل به خرج کـردن پـول    در اینهاي بدیل است. یعنی اگر افراد براي پرندگان مهاجر اهمیتی قائل باشند،  استفاده

ذاري شود، ارزش ذاتـی پرنـدگان نیسـت. چـرا کـه      گ باید ارزش چه آنخواهد بود. ولی،  تر بیشبراي حفاظت پرندگان هم 
اهمیـت و تـوجهی کـه مـردم بـه       ي هتر، هراندازه، درج ساده به بیانچنین ارزشی، کامال مستقل از موجودیت آدمی است. 

هـاي   هزینـه  تـامین توان انتظار داشت که رضامندي براي پرداخـت و   باشد، می تر بیششوند،  ی قائل میزیست محیطمنابع 
گـذاري، بـرآورد    هاي معطـوف بـه ارزش   شود. همان گونه که اشاره شد، در فعالیت تر بیشهت حفاظت از منابع نیز الزم ج
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اتصال و پیوند منـابع   ي هنبوده و در بحث از ارزش اقتصادي، صرفا به بررسی حلق مورد نظرارزش ذاتی و موجودیت منابع 
. در قالب چنین مفهومی از ارزش است کـه اهمیـت وجـود منـابع و     شود با یکی از اشکال و ابعاد نیازهاي آدمی بسنده می

ارزش «. با چنین تعبیري است کـه  گردد میها از منظر حفظ موجودیت و تداوم بقاي انسان نمایان  استمرار دستیابی به آن
 ي هتضـمین عرضـ  صورت حداکثر رضامندي و تمایل به پرداخت انسان براي کسب و یا   به توان  یک منبع را می» 1اقتصادي

  ی تعریف کرد.زیست محیطخدمات یک منبع طبیعی و یا 
نظـر کـارآیی    هاي مختلف پیشنهادي از نقطه تکنیکی است که به ارزشیابی گزینه CBAمطابق با شرحی که داده شد، 

گیرنـد.   قرار میمعیار مشترك ارزش در جامعه مورد استفاده  به عنوانهاي پولی  رابطه، ارزش در اینپردازد و  اقتصادي می
هـاي ضـمنی    صـورت ارزش   به شوند و یا  شکلی که در بازارها دیده می  به برآوردهاي پولی براي تمام منابع رفاه اقتصادي، یا 

، فوایـد بـر حسـب ارزش    CBAشوند. در یک  زیستی مصداق دارند، انجام می که معموال در مورد تولیدات و خدمات محیط
 ي توسـعه شده از سوي جامعه که از تغییر در تخصیص منبع (مثل نتیجـه حاصـل از یـک    پولی تولیدات و خدمات کسب 

پرداخـت    بـه  که ممکن اسـت بـر حسـب تمایـل      جایی. چنین فوایدي باید تا شوند میپیشنهادي) حاصل گردیده، توصیف 
  گیري شوند. جامعه اندازه

اي بیان کرد. در ایـن فرآینـد، هـدف     بسیار ساده ي هرابطصورت   به توان  فایده را از نقطه نظر ریاضی، می -تحلیل هزینه
ها). ایـن مـورد    ها هزینه هاي یک پروژه در طول زمان است (تفاضل فایده نهایی، محاسبه مجموع جریان تنزیل یافته فایده

  شود. شناخته می نیز NPV(2( ارزش خالص فعلی به عنوان

i i i i
i i i

i i i

B C B CNPV
(1 r) (1 r) (1 r)


  
  

   

  :که در آن
Biهاي یک پروژه در سال  = فایدهi  

rنرخ تنزیل =  
Ciهاي یک پروژه در سال  = هزینهi  

iسال =  
شوند (مثل فوایـد   هایی که لزوما در معامالت بازار منعکس نمی ها و فایده در این است که هزینه CBAین مزیت تر مهم

رچوب و زبـان مشـترکی بـراي تجزیـه و     چـا   حال، با این ابـزار   شود. در عین مربوط به کاهش آلودگی هوا) را نیز شامل می
  شود. ها، ایجاد می ي بخش ها و در همه مشی ي خط تحلیل همه

                                                   
 

1- Economic Value 
2- Net Present Value 
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گیـري   هـاي فرصـت، انـدازه    صورتی خاص، باید برحسب هزینـه   به هاي استفاده از منابع  داشت که هزینه البته باید توجه
اي را  هـاي توسـعه   طـرح  هـاي   بـود. هزینـه   خواهـد  هاي جـایگزین  شوند. این، همان ارزش فواید حاصل از منابع در استفاده

هـا ممکـن اسـت     هاي عملیات درحال انجام و جانشینی تقسیم کـرد. سـایر هزینـه    اي، هزینه هاي سرمایه توان به هزینه می
هـاي تخریـب    ها را بـه عنـوان هزینـه    توان آن آوري دارند و می زیستی زیان هایی شود که اثرات محیط ي هزینه دربرگیرنده

اي برقـرار اسـت و ممکـن     ها ارتباط دو طرفـه  ها و هزینه هرحال، بین فایده  به گیري کرد.  بندي و اندازه زیست، دسته محیط
  هایی خاص، ممکن است باعث فواید بعدي شود.  هاي پیشگیري باشد و یا هزینه است انواع خاصی از فواید، شامل هزینه

  تنزیل آینده - 1-7- 1

هاي تنزیـل یافتـه هـر پـروژه در طـول زمـان محاسـبه         فایده -مجموع هزینه  CBAدر ،  مطابق با شرحی که داده شد
کنـد. تـاثیر نـرخ تنزیـل از      شود. با مطرح شدن عنصر زمان در محاسبات، انتخاب نرخ تنزیلی مناسب اهمیت پیدا مـی  می
اگر به فردي یکی از دو پیشنهاد زیـر  دهد. مثال  تري، نشان می ها را در زمان آتی و با وزن کم ها و فایده روست که هزینه آن

  ارائه شود:
 دریافت بالدرنگ مبلغ پیشنهادي یک میلیون تومان براي انجام کاري در زمان حال؛ و یا

 سال جهت انجام همان کار. 10دریافت با تاخیر ده میلیون تومان پس از مثال 

تر افراد به گزینه نخست، تمایـل   هاد باال، بیشهاي شخصیتی فرد در انتخاب یکی از دو پیشن صرف نظر از تاثیر ویژگی
  توان به موارد زیر اشاره کرد: ین دالیل میتر مهمدهند. از میان  نشان می
گـذاري   شود. دراثر بـازدهی سـرمایه   گذاري برخوردار می با مبلغ دریافتی در زمان حاضر، فرد از امکان سرمایه - 1

%، 5گذاري یـک میلیـونی سـال جـاري بـا نـرخ سـود         رمایهشود (مثال س تري عاید می انجام شده، درآمد بیش
 عایدي یک میلیون و پنجاه هزارتومان در سال بعد را به دنبال دارد)؛

 شود که مصرف امروز نسبت به فردا، رجحان داشته باشد.  ناشکیبایی ذاتی آدمی باعث می - 2

 ر فرارسیدن مرگ زودهنگام است. یکی از علل ناشکیبایی آدمی، عدم اطمینان از آینده و حتی مواجهه با خط - 3

که یک میلیون تومان امروز در صـورت   چنان کاهش تدریجی ارزش نهایی قابل حصول از پول در طی زمان. آن - 4
 ساز اشتغالی درآمدزا پس از مدت زمانی مشخص شود.   اختصاص به آموزش فرد، ممکن است زمینه

تر در زمان آینـده، ارجحیـت دارد. بـا     تر در زمان حاضر به پول بیش دالیل مختلف، ارزش پول کم  به به این ترتیب و بنا  
  شود.   پذیر می هایی است که داوري در مورد استفاده از نرخ تنزیل امکان چنین ارجحیت

هـاي آتـی،    زیست هم، با توجه به کاهش ارزش پولی خـدمات اکوسیسـتمی در طـول سـال     در موضوع مدیریت محیط
شود. در نتیجه، با در نظرگـرفتن   ها و منافع ضروري می هاي حال و آینده هزینه ي مقایسه گردشاستفاده از نرخ تنزیل برا

شـود.   هـاي آینـده داده مـی    هاي کنونی در مقایسه بـا نسـل   وجود آمده براي نسل  به تري به منافع خالص  تنزیل، وزن بیش
زیستی کـاربرد دارد، اتفـاق نظـري در بـین      محیطفایده  -گفتنی است که هنوز در مورد نرخ تنزیلی که در تحلیل هزینه 
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هـاي بـاالي تنزیـل در مـورد مـدیریت اکوسیسـتمی، ممکـن اسـت          چرا که استفاده از نـرخ  . شود نظران دیده نمی صاحب 
ي منـافع   تر، تضمین کننـده  هاي تنزیل کم که نرخ ي فرآیند فروسایی سریع منابع گردد. حال آن کننده ساز و تسهیل زمینه
  .هاي مدیریتی پایدارتر خواهند بود دي گزینهاقتصا

  1زیستی محیط  هاي  هزینه - 1-8- 1

زیسـت و   محـیط   هایی هسـتند کـه دراثـر اسـتفاده از منـابع بـه        زیستی، آن دسته از هزینه محیط  هاي  منظور از هزینه
رپذیر از تغییرات چنین زیستی و یا جامعه اث هاي طبیعی و نیز تمام استفاده کنندگان تولیدات و خدمات محیط اکوسیستم

)،  ... هاي صـنعتی (تولیـد سـیمان، فـوالد، خودروسـازي، پتروشـیمی و       گردد. در اثر فعالیت تولیدات و خدماتی، تحمیل می
شوند، برخی محصوالت ناخواسته و جانبی نیز بـه محـیط راه پیـدا کـرده و باعـث       غیر از محصوالت اصلی که عرضه می  به 

هـاي   ي طبیعی اعم از خشکی و آبی، تخریب اراضی و منظرها، نابودي و یا افت کیفیت خـاك ها کاهش کیفیت اکوسیستم
هـاي تولیـدي و یـا دفـع      هـاي حاصـل از فعالیـت    شوند. مواردي از قبیل آزادسازي پسماندها و پساب حاصلخیز و غیره می

ویـژه بخشـی کـه بـا عنـوان        بـه  )،  یاهـا و ها، مناطق سـاحلی، در  ها و تاالب ها، دریاچه ها در طبیعت (رودخانه غیراصولی آن
هـاي نفتـی و    شوند، رهاسازي گازهـاي خروجـی آالینـده هـوا، نشـت آلـودگی       پسماندهاي خطرناك و یا ویژه شناخته می

هاي تولیدي ظـاهر شـده    هایی هستند که نوعا به موازات فعالیت ها و یا مخازن آبی، از جمله پدیده ها به آبراهه یافتن آن راه
  گردند.  ها بر جامعه می زیستی و تحمیل آن محیط  هاي  ث ایجاد هزینهو باع

  2هاي منبع هزینه -1-9- 1

بیش از تـوان   اي هبرداري به انداز بهره ي هیا تخلیه منبع و در نتیج 3فروسایی ي هواسط  به هایی هستند که  منظور، هزینه
هـاي آب زیرزمینـی،    هـاي جـاري و یـا سـفره     از آب شوند. مثال برداشت بـی رویـه   ایجاد می ،ها آنطبیعی احیا و بازسازي 

آیـد، لـیکن برداشـت از     مـی   شمار   به یک منبع طبیعی تجدیدپذیر  به عنواناست. اگرچه، آب  ییها از چنین هزینه اي هنمون

شـاورزي و  توسعه بی رویـه ک  به دلیلمنبع را در پی خواهد داشت. در ایران،  فروساییآن به میزانی بیش از توان بازتولید، 
هـاي جـدي را    هاي کم بازده، فشار زیادي را به منابع آب کشور (اعم از جاري و یا زیرزمینی) وارد ساخته و نگرانی با روش

  موجب گردیده است.

                                                   
 

1- Environmental Costs 
2- Resource Costs 
3- Depletion 



 )اتی(کل يا هیسرما يها ییتملک دارا يها در طرح ستیز طیمح ياقتصاد يگذار و ارزش یابیدستورالعمل ارز    28/11/94  20

 

رسـد.   نمـی    بـه نظـر  هـاي منبـع، چنـدان روشـن      زیسـتی از هزینـه   محـیط   هـاي   در بسیاري از موارد، تشخیص هزینه
اسـت کـه بـراي اسـتفاده از آب بـراي       1هاي فرصـتی  ي منبع همان هزینه ، هزینههاي زیر زمینی ، در مورد آبکه چنان آن

فرصت یعنی اختالف بـین ارزش اقتصـادي کنـونی     ي هزمانی و مکانی مشخص، وجود دارد. هزین شرایطهدفی معین و در 
(فایـده   هـاي جـایگزین از آب   یر استفادهآن با ارزش اقتصادي مربوط به سا 2یا فایده خالص کنونی یا آتیاستفاده از آب و 

 ي هي گزینـ اگر ارزش اقتصادي استفاده از آب برا هاي آب در زمان حاضر و یا آینده). استفاده 3خالص بهترین گزینه بعدي
 از استفاده کنونی از آب باشد، هزینه منبع باال خواهد بود. هزینه منبع از نقطه نظر اقتصادي، دراصل گویـاي  تر بیشبدیل 

  اختصاص ناکارآمد آب و یا آلودگی آن در طول زمان است.  

  زیستی محیط  هاي  انواع هزینه -1-10- 1

زیستی تحمیلی به جامعه  هاي محیط ین هزینه را تعیین کنیم، باید به هزینهتر کماگر بخواهیم در انتخاب منابع ارزش 
زیسـتی در   هاي محیط یت، داخل کردن هزینه. اگر در طراحی مبتنی بر مطلوبنماییمهنگام استفاده از منبعی خاص توجه 

زیستی صفر تلقـی شـده اسـت.     هاي محیط انتخاب حداقل هزینه استفاده از منبع نادیده گرفته شود، در واقع، بهاي هزینه
هـاي وارده بـه    تواننـد آسـیب   زیستی به زبان پولی، مثال طراحان و قانونگذاران دولتـی مـی   هاي محیط هزینه سازي کمیبا 

ها را به حداقل برسانند. در اثر چنین رویکردي، عرضـه کننـدگان منبـع بـراي اسـتفاده از منـابع        ناشی از آلودگی  سالمت
  در امر تولید خود، تشویق خواهند شد.  تر کم ي آالینده

) نشـان داده کـه حـدود    Pacific, Nothwestزیستی مرتبط با نیروگاهی گـازي در آمریکـا (   هاي محیط مطالعات هزینه
هـایی قابـل اسـناد بـه مخـاطرات سـالمتی انسـان         مرتبط با چنین نیروگاه سازي کمیزیستی قابل  هاي محیط % هزینه95

خطر متوجه به سـالمتی انسـان یکـی از     گذاري ارزشکه  دهد می). این موضوع نشان 1990و همکاران،  Ottigerهستند (
ها این است کـه   مورد توجه قرار گیرد. دلیل مهم بودن آن زیستی باید محیط گذاري ارزشهایی است که در  ین جنبهتر مهم

هـا و   هـایی، بـا حساسـیت    از ابعاد قابل توجهی در مقایسه با سایر مخاطرات در بسیاري از موارد برخوردارند. چنـین ارزش 
ان اشـتباه  ها) مربـوط بـه زنـدگی انسـ     مالحظاتی نیز همراه هستند، چرا که غالبا ارزش زندگی انسان با مخاطرات (ریسک

تلقـی   غیراخالقـی زعم عده اي، چنین عملی   به زندگی انسان کار پر دردسري است، زیرا  گذاري ارزش. ولی شوند میگرفته 
مخـاطرات سـالمتی انسـان فـرق دارد.      گـذاري  ارزشزندگی انسان با  گذاري ارزشجا  اینشود. باید توجه داشت که در  می

هـا شـامل تمایـل     مخاطرات سالمتی انسان است. وقتـی ارزش اقتصـادي ریسـک    يگذار ارزششود انجام داد  کاري که می
شـود، ایـن موضـوع اهمیـت      پرداخت جامعه جهت پیشگیري از ریسک یا تمایل به جبران مربوط به تحمل ریسـک مـی    به 

                                                   
 

1- Opportunity Costs 
2- Net Benefit of Present or Future 
3- Net Benefit of Best Alternative 
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ی اسـت  . ارزش اقتصادي مخاطره سالمتی همان ارزش اشکال خاصی از مرگ نیست، بلکـه ارزش ریسـک  یابد میي تر بیش
زیستی، ارزشی کـه یـک    هاي محیط که در بین اعضاي یک جمعیت در معرض ریسک تقسیم شده است. مثل سایر ریسک

هـایی   هاي مورد انتظار از آن دارد. چنـین آسـیب   بستگی به احتمال وقوع و بزرگی آسیب گذارد میفرد بر ریسک سالمتی 
درمانی، از دست رفتن درآمد و سـایر تولیـدات اقتصـادي و نیـز     هاي  هاي واقعی اقتصادي مثل افزایش هزینه شامل هزینه

طـور عمـده مبتنـی بـر       بـه  دست آوردن ارزش ریسک سالمتی   به ها براي  شود. اولین تالش کاهش کیفیت یا طول عمر می
ري و یـا  هایی بوده است. افراد این قبیل مالحظات را براي تعیین تمایل به پرداخت جهـت خـوددا   حسابداري چنین هزینه

هـاي   دهند. باالخره، بایـد روشـن نمـود کـه ریسـک      تمایل به دریافت خسارت جهت خطرات سالمتی، مورد توجه قرار می
  طور جداگانه بحث شود.    به سالمتی متفاوت از ریسک و عدم حتمیت در برونداد یک پروژه است که باید 

  1زیست محیط  هاي حفظ  هزینه -1-1-10-1

زیست شـامل   ها و مخارج نگهداري از محیط )، هزینهOECDهاي اقتصادي و توسعه ( مطابق با تعریف سازمان همکاري
   شوند. زیست شناخته می هاي حفظ محیط هزینه به عنوان، زیست آلودگی یا تخریب محیط 3و کاهش 2پیشگیري، اجتناب

  4زیستی محیط  هاي پیشگیري  هزینه -1-1-10-2

بـه   رسـان  آسـیب ها یا پسماندهاي  پیشگیري از تولید آالینده هایی که یک بنگاه تولیدي براي یعنی آن دسته از هزینه
  شوند. زیست، متحمل می محیط

   5زیستی محیط  هاي ردیابی  هزینه -1-1-10-3

شده از سوي یک تولیدکننده براي اثبات و نشان دادن تعهد عملی بـه رعایـت اسـتانداردهاي     هاي صرف هزینهمنظور، 
  تعقیب، است.  محصوالت و نیز سایر اقدامات مورد ي هزیستی در تمام فرآیندهاي تولید و عرض محیط  

                                                   
 

1- Environmental protection costs 
2- Avoid 
3- Mitigation 
4- Environmental Prevention Costs 
5- Environmental Detection Costs 
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   1زیستی محیط  هاي داخلی  هزینه -1-1-10-4

زیست،  محیط  ها و پسماندهاي تولیدي خود در  عدم تخلیه آالینده به منظورها هستند که تولیدکننده  گروهی از هزینه

امات محدودکننـده و اعمـال مـدیریت    از سـوي تولیدکننـده بـراي انجـام اقـد      ییهـا  نماید. دراصل، چنین هزینه صرف می

  شوند.   ها و پسماندها در طی فرآیند تولید، پرداخت می آالینده

   2زیستی محیط  هاي خارجی  هزینه - 1-1-10-5

هستند که در فرآیند تولید و مصرف کاالها و خدمات، ایجاد شده و باعث صدمه دیـدن   ییها منظور آن دسته از هزینه

هـا و پسـماندها در    نامند. پس، مخارج مربوط به تخلیه آالینـده  می  خارجی و یا جانبی  هاي شوند را هزینه زیست می محیط  
  شوند.  هاي خارجی تلقی می هزینه به عنوانزیست  محیط

 ي هناشـی از عرضـ   ي هزینه به عنوان توان میمصرفی را  -زیستی ناشی از فرآیندهاي تولیدي هاي خارجی محیط هزینه
ها در قیمت منبع تولیـدي یـا مصـرفی دیـده شـده و       ه طرف ثالث شود، تلقی کرد. این هزینهد متوجتوان مییک منبع که 

ها شـود. الزم بـه توضـیح اسـت کـه ایـن هزینـه         د باعث آسیب به سالمت انسان، زندگی آدمی و مواد و اکوسیستمتوان می
یـد و مصـرف یـک منبـع (رعایـت      مـرتبط بـا اجابـت الزامـات اجتمـاعی در تول       هـاي  معادل با هزینه دولتـی و یـا هزینـه   

  زیستی، شکلی از هزینه اجتماعی ناشی از عدم وجود بازار است.   محیط ي ...) نیست. هزینه  زیستی و استانداردهاي محیط
همـواره داراي احتمـال وقـوع    زیستی، صرف نظر از رعایت تمـامی قـوانین و مقـررات ملـی،      هاي خارجی محیط هزینه

هـاي پایـه لحـاظ نمـود. هـر چنـد کـه         بخشی از هزینـه  به عنوانه رعایت استانداردها را باید رابطه، هزین در این. هستند
زیسـتی را   خارجی محـیط  ي هشود. این دو نوع هزینه را نباید با هم اشتباه کرد. هزین مالی تلقی می ي هصورت یک هزین  به 

دهنـد. بـا ایـن همـه،      اي منبع خود را نشان نمـی ه اجتماعی تعریف کرد و این هزینه در قیمت ي ههزین به عنوان توان می
اند کـه مقـدار آن سـهم مهمـی از      و مطالعات نشان داده یابد میتابعی از بهبود تکنولوژي کاهش  به عنواناي  چنین هزینه

  . دهند میهاي جاري منابع را تشکیل  قیمت
هاي حداقل هزینه مربـوط   براي انتخاب گزینه طور مرسوم قوانین و مقرراتی  به مثال در بخش انرژي، بسیاري از کشورها 

، شـوند  مـی هاي مبتنی بر حداقل هزینه تعریف  طرح ها،  اند، اغلب و بر اساس مطلوبیت به عرضه و تقاضاي برق تدوین شده
تحت  اثرات خارجی ي هتوان هزین شوند. می زیستی در نظر گرفته نمی محیط اثرات خارجی ي هاجتماعی و یا هزین ي ههزین

گیرنـد و در ایـن صـورت     مقررات را در نظر گرفت. با این همه، تمامی انتشارهاي مربوط به تولید، تحت مقررات قرار نمـی 
شکلی ناکارآمد باال هستند. اگـر    به و مقادیر فروخته شده در بازار  پایینشکلی ناکارآمد   به هاي منعکس شده در بازار  قیمت

                                                   
 

1- Environmental Internal Failure Costs 
2- Environmental External Failure Costs 
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اثـرات  کردن  کنند. بنابراین، مبناي داخلی ن قیمت و کمیت در جهت عکس عمل مید، روابط بینمثبت باش اثرات خارجی
  فاقد قیمت در قیمت منابع است. اثرات خارجیزیستی، کوشش براي در نظر گرفتن برخی از  محیط خارجی

ا بـه دو گـروه زیـر    در اینج ییها اند، چنین هزینه ها ارائه شده هاي متفاوتی که براي این قبیل هزینه بندي گروه رغم علی 

  اند:  بندي شده طبقه
ها و پسماندهاي آزاد  هاي خارجی که یک بنگاه تولیدي براي مقابله با آالینده بخشی از هزینه :1هاي تحقق یافته هزینه

  کند. می پرداختزیست،  محیط  آزاد شده در 
ماندهاي یـک بنگـاه تولیـدي ایجـاد     هـا و پسـ   دلیل تولید آالینـده   به هایی هستند که  هزینه :2هاي تحقق نیافته هزینه

هـاي   هـا، همـان هزینـه    اصـل ایـن هزینـه    شـود. در  طور ناخواسته به افراد خارج از آن بنگـاه تحمیـل مـی     به شود، ولی  می
گیـرد.   پرداختی صورت نمـی  ،ها ها بابت آن زیست است که از سوي بنگاه حاصل از واردن شدن آسیب به محیط 3اجتماعی

   سازند. ها و سطح رفاه افراد جامعه را با خسارتی مواجه می زیست، دارایی ا تخریب محیطب ییها چنین هزینه

هـاي   شود که یک مجموعه تولید سیمان مستقر در باالدست یـک رودخانـه، پسـاب    عینی، فرض می اي هنمون به عنوان
ن است برمبناي استانداردهاي مصـوب،  سازد. ممک می خود را در رودخانه تخلیه کرده و گازهاي آالینده خود را در هوا رها

که اسـتانداردها   جا آنها و گازهاي آالینده پیش از ورود به رودخانه و یا آزادشدن در هوا، تا حدودي تصفیه شوند. از  پساب
ط آلـودگی در محـی   سـاز  زمینهتوانند  می مانده باقیهاي  توانند شرایط مطلوب و کامل را برقرار سازند، آلودگی نمی همیشه 

ات تاسیسـ هـاي تصـفیه آب در    ، مقابله با آلودگی آب، مستلزم افزایش هزینـه در نتیجهرودخانه و یا هواي پیرامونی شوند. 

 در ایـن هاي تفرجی و صید ورزشـی شـود.    رودخانه شده و یا موجب کاهش ذخایر ماهی براي فعالیت دست پایینواقع در 
هـاي غیرپـولی را بـه     ات تصفیه آب نموده و هزینهتاسیسي را متوجه تر بیشهاي پولی  سیمان، هزینه ي هحالت تولیدکنند

، یـی هـا  سازوکاري براي جبـران آن اندیشـیده شـود. چنـین هزینـه      که آنعالقمندان صید ورزشی تحمیل خواهد کرد، بی 

  آیند. شمار می  به زیست  هاي خارجی محیط مصداق عینی هزینه

                                                   
 

1- Realized Costs 
2- Unrealized Costs 
3- Societal Costs 
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 زیستی محیط  هاي ارزیابی اقتصادي  و سیاست وبچارچ  و  انداز چشمتبیین ضرورت، اهداف،  -1-2

  زیستی محیط  اهمیت و ضرورت ارزیابی اقتصادي منابع  -2-1- 1

  زیست محیط  علل و عوامل تخریب  -1-2-1-1

زیسـت   محیط  اند.  هاي زیادي انجام شده زیست در میان ملل مختلف، بحث محیط  تاکنون در مورد علل و عوامل تخریب 
عوامل اقتصادي، اجتماعی و نیز نهادي در معرض تخریب و نابودي قرار دارد. از بین عوامـل   اي از در دنیا به دلیل مجموعه

هـاي   شوند. دربین عوامل نهادین، کاستی اجتماعی، نوعا رشد جمعیت، فقر، شهرنشینی گسترده، عوامل اصلی شناخته می
زیسـت،   محیط  هاي پایش و حفاظت از  جراي برنامهمرتبط با قوانین و مقررات کارآمد، منابع مالی و انسانی مورد نیاز براي ا

ي ناپایدار نمایان گردیده، بـیش از سـایرین،    زیست که در قالب توسعه محیط  هاي مختلف اثرگذار بر  ناهماهنگی بین بخش
ناصـحیح   هاي بازاري، رواج الگوهـاي  چون شکست توان مواردي هم اند. از نظر عوامل اقتصادي نیز می مورد اشاره قرارگرفته

بـا  » آلودگی«هاي کشاورزي، صنعتی و حمل و نقل نامتوازن را برشمرد که با شاخص  ي اقتصادي، گسترش فعالیت توسعه
گیري ممکن است  ها از نظر منشا شکل اشکال و ابعاد گوناگون قابل ارزیابی هستند. براین اساس باید اشاره کرد که آالینده

صـورت پسـماندهاي     بـه  هایی هسـتند کـه    هاي با منشا انسانی، تمام آالینده از آالینده ساز باشند. منظور طبیعی و یا انسان
هـا در   ها و نیـز تـالش بـراي محدودسـاختن آن     شوند. به همین دلیل، بررسی گستردگی آن تولیدي و یا مصرفی ظاهر می

تماعی بر روي سالمت انسان، ناپایـداري  هاي خارجی و اج شکل هزینه  به داري که  هاي مدیریتی به دلیل اثرات معنی برنامه
کـارگیري ابزارهـاي اقتصـادي      بـه  زیست دارند، نیازمند توجه به مالحظات و نیز  محیط  هاي اقتصادي و نیز کیفیت  فعالیت

  مناسب است. 
زیسـت و چگـونگی شناسـایی آن، مطـرح      محـیط   با توجه به چنین رویکردي، پرسش اساسی در مورد قلمروي تخریب 

ها از نقطه نظر انتشار و اثرگذاري، گاهی مقیاس محلی دارنـد و گـاهی از    شود. درپاسخ بدان باید یادآور شد که آلودگی می
زیسـت جهـانی    محیط  ي انتشار و اثرات آن به  المللی برخوردارند. چنانچه دامنه اي یا ملی و حتی فراملی و بین ابعاد منطقه

شمار خواهد آمد. از این رو، راهکارهاي مقابلـه بـا آن نیـز از گـذرگاه       به المللی  یا بین مربوط شود، آلودگی با ابعاد جهانی و
ي اوزون و یـا   گذر خواهـد کـرد. مشـکالتی چـون گرمـایش جهـانی، تخریـب الیـه         هاي جهانی  گیري ها و تصمیم سیاست

  شوند.   بندي می هایی دسته هاي اسیدي در شمار چنین آلودگی باران
اي،  هـاي توسـعه   طور معمول، در زمان طراحی و اجراي طرح  به شوند.  معموال نادیده گرفته می زیستی حیطم  هاي  هزینه

بـر مبنـاي برخـی     شـوند.  نادیـده گرفتـه مـی   شـوند،   مـی  زیسـت  مستقیم و یا غیرمستقیمی که متوجه محـیط هاي  هزینه
هـاي   هزینه همالر د 3تا  2 شود، تولید می صنعتی هاي که از سوي بنگاه يهر دالر هزینه پسماند براي برآوردهاي جهانی،

هـاي تولیـدي، تمایـل     االصول، بنگـاه  علی شوند. در نظر گرفته نمیحسابداري عملیات د که معموال در نوجود دار ناپیدایی
مبنـاي برخـی    شـکل تجربـی و بـر     بـه  دهنـد.   خود نشـان نمـی   يواقعی تولید پسماندها هاي هزینه ي جدي براي محاسبه



  25  28/11/94  اتیکل - اول فصل

 

هـاي کـل عملیـات     درصـدي از هزینـه   برحسب زیستی محیطهاي  هزینه وردهاي تقریبی، مثال در عملیات پاالیشگاهی،برآ
بـالغ  % 22 به رقمـی در حـدود   میزان واقعی آن تر دیده شده که هاي دقیق که در بررسی حال آن است،% 3 حدود ،پاالیش

  .گردد می

هـاي   فعالیـت  ناشـی از  یزیسـت  هـاي محـیط   هزینه تر صحیحو تحلیل تجزیه تر و  دقیقشناسایی افزایش تالش براي با 
تـري   شـکل صـحیح    بـه  گـذاري هسـتند،    هایی که نیازمند سـرمایه  سوددهی پروژهاي، ارزیابی و محاسبات مربوط به  توسعه
هـا،   ري از آلـودگی کنترل، کاهش یا پیشگیریزي و اجراي اقدامات مربوط به  رو، طراحی، برنامه پذیر خواهدبود. از این امکان

  یابد.  اهمیت می هاي عمرانی بزرگ مقیاس، خصوص در طرح  به 
گیـران،   ریـزان و تصـمیم   تر مورد توجه برنامـه  زیست که معموال کم اي مرتبط با محیط ین اقالم هزینهتر مهمطورکلی،   به 

  شرح زیر خالصه کرد:  به توان  گیرند را می قرار می
هاي تولیدي (مواد اولیه، نیروي کار، سـرمایه، انـرژي، اراضـی غیرقابـل      رفتن نهاده هاي مرتبط با ازدست هزینه –

  کشت و غیره)
هاي مربوط به مدیریت پسماندها و ضایعات تولیدي (اجراي تکالیف قانونی مرتبط با جابجـایی، تصـفیه و    هزینه –

  دفع پسماندها)
گوناگونی نظیـر افـت    به اشکالي که ممکن است عملیاتی و یا توان تولید هاي هاي حاصل از افت قابلیت هزینه –

ي پـذیر  مسـوولیت هـاي   ، الزام بـه پرداخـت هزینـه   ها ودگیتولیدکنندگان آل بدنامیکیفیت محصوالت تولیدي، 
  .. پدیدار شونداجتماعی و..

یتی را برعهـده  مسـوول  هـا  آنهـاي اقتصـادي در برابـر تولیـد      که بنگـاه  هایی یا همان هزینه هاي خارجی هزینه –
هـا درثـر فعالیـت     گیرند. خسارت وارده به سالمت جامعه و یـا تخریـب و اخـتالل در سـالمت اکوسیسـتم      نمی

هاي تولیدي از آن جمله هستند. دخالت دولـت از طریـق وضـع قـوانین و مقـررات حقـوقی، انتظـارات         شرکت
کـه تولیدکننـدگان   شـود   ی موجب میزیست محیطهمگانی جامعه و تالش براي اعمال مدیریت و استانداردهاي 

بخشـی از   را به عنـوان  ها آنهاي الزم براي کاهش  شده و تالشهاي خارجی  چنین هزینهوادار به دخالت دادن 
  بگیرند. جدي ،ها ریزي پروژه در بودجه مورد نیاز سرمایه

هـاي   ی بـه هزینـه  تـوجه  هاي تولیدي براي رفع نگرانی در مورد بی مطابق با تجربیات جهانی، امروزه در بعضی از بنگاه
هـا جهـت بـه حـداقل رسـاندن عـوارض مخـرب         ي برآورد صحیحی در مورد ایـن قبیـل هزینـه    زیستی و براي ارائه محیط
انـد. چنـین    زیسـتی شـده   زیست، ترغیب به ایجاد و استقرار سامانه حسـابداري محـیط   هاي تولیدي خود بر محیط فعالیت

خواهند  شکلی پایدار شده و می  به گذاري  نافع چندجانبه حاصل از سرمایهتولیدکنندگانی عالقمند به شناسایی و پیشبرد م
هـا بـا    هاي تولیـدي خـود در جامعـه ایجادکننـد. آن     زیستی، تصویر بهتري را از بنگاه هاي محیط با کمک به کاهش هزینه

، بـا اقبـال عمـومی از سـوي     پـذیر ازخـود   ي تصویري مسـوولیت  هاي مناسب در این زمینه و با ارائه استفاده از ابتکار عمل
اند. در نتیجه، بـا گسـترش حاشـیه سـود در چنـین       تري از بازار را در اختیار گرفته اعضاي جامعه مواجه شده و سهم بیش
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ین تـر  مهـم زیسـت فـراهم شـده اسـت.      هایی، زمینه مناسبی براي کاهش قیمت محصوالت تولیدي دوستدار محـیط  بنگاه
  توان در محورهاي زیر معرفی کرد: هاي تولیدي و صنعتی را می زیستی در بنگاه مزایاي استقرار حسابداري محیط

فراهم شدن زمینه براي اعمال مدیریت دقیق بر ابعاد کمی و کیفی استفاده از انرژي و مواد بـه منظـور کـاهش     –
  ها؛ حجم پسماندها و آلودگی

  زیستی؛ و هاي محیط ویژه هزینه  به یدي و هاي تول ایجاد امکانی براي شناسایی، برآورد، مدیریت و کاهش هزینه –
هـاي تولیـدي و کمـک بـه      دستیابی به آمار و اطالعاتی جامع به منظور سنجش کارآیی فنی و اقتصادي بنگـاه  –

نفـع جامعـه (مشـتریان، جوامـع محلـی، کارکنـان، دولـت و         هـاي مختلـف ذي   بهبود تصویر شرکت نـزد گـروه  
  گذاران). سرمایه

اند. هرگاه هزینـه را بـه عنـوان     ي دیگري هم تعریف کرده گونه  به زیستی را  هاي محیط هزینه با چنین منطقی است که
هـاي   وجوه پرداختی مورد نیاز براي خرید یک کاال یا خدمت مـورد نظـر معنـی کنـیم، در ایـن صـورت منظـور از هزینـه        

ل تضـمین کـاهش و یـا پیشـگیري از     هـا بـه دنبـا    هایی خواهد بود که یک تولیدکننده بـا صـرف آن   زیستی، هزینه محیط
  زیست است. هاي خود به محیط زایی فعالیت خسارت

ي مـورد بررسـی    زیست در محـدوده  زیستی، شناسایی دقیق وضع موجود فیزیکی محیط محیط  هاي  براي برآورد هزینه
دهـد.   عدي را تشکیل مـی هاي اقتصادي ب و ارزیابی EIAهاي  آید و اصوال، فصل مشترك بررسی می  نخستین گام به حساب 

مقیاس تر از  کالن یزیستی در سطح محیط  هاي  مباحث برآورد هزینه ،توجه به هدف مطالعهالبته در این دستورالعمل و با 
 .ارائه خواهند شد EIAهاي  بررسی

یـایی،  مثال با تخلیه مقادیر مشخصی (برحسب تن و یا مترمکعب در سال) از پساب یک کارخانه به منـاطق سـاحلی در  
پیامدهاي منفی ممکن است به اشکال مختلفی نظیر کاهش تنـوع زیسـتی و یـا افـزایش مخـاطرات مربـوط بـه سـالمت         
گردشگران و اعضاي جوامع محلی ساکن در مناطق پیرامونی و غیره، بروز کند. اطالعات مربوط به این امـر، علـی االصـول    

تواننـد راهنمـاي    شند. براي این منظـور، اسـتانداردهاي مصـوب مـی    زیست باید وجود داشته با محیط  در مطالعات ارزیابی 
زیسـتی   محـیط   هاي  که، همواره بین هزینه هاي احتمالی باشند. نکته قابل ذکر این سازي آسیب خوبی براي سنجش و کمی

ارهاي وارده شود. هرگـاه فشـ   زیست و عناصر اصلی آن (آب، خاك و هوا) رابطه تنگاتنگی دیده می و شرایط فیزیکی محیط
هـاي   زیست بیش از توان طبیعی آن براي بازسازي و احیـاي دوبـاره باشـد، در ایـن صـورت پیچیـدگی ارزیـابی        محیط  به 

هـاي   هاي صنعتی آالینده در محیط تر خواهد شد. به عنوان مثال، هرگاه تراکم و انباشت پساب خسارات اقتصادي نیز بیش
هایی باشد، در این صورت قلمروي  ز توان خودپاالیی و یا احیاي طبیعی چنین محیطآبی نظیر یک تاالب به میزانی فراتر ا

هـاي   تري همراه خواهد شد. هزینه هاي بیش خسارات اقتصادي وارده فراتر از انتظار اولیه بوده و محاسبات نیز با پیچیدگی
اکوسیستم آبی و یا فروسـایی همیشـگی    هایی است که باعث تخریب زیستی در این نمونه، شامل آن دسته از هزینه محیط  

هاي وارده به افـراد اسـتفاده کننـده از     زیستی تحمیل شده با هزینه محیط  هاي  شود. ولی هزینه آن به عنوان یک منبع می
  اکوسیستم، یکسان نخواهدبود. 
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، امکـان مناسـبی بـراي    زیسـتی  اي مربوط به یک منبع طبیعی و محیط اي و یا غیراستفاده هاي استفاده با برآورد ارزش
طـوري کـه مـثال هرگـاه حفـظ یـک         به گردد.  هاي ایجاد هرگونه تغییري کمی و یا کیفی در منبع فراهم می ارزیابی هزینه

هاي کشاورزي از ارزش اقتصادي باالتري برخـوردار باشـد،    اکوسیستم آبی در مقایسه با برداشت آب آن براي انجام فعالیت
هـاي   هاي منبع و هزینه توان حاصل جمع هزینه به این ترتیب می منبع نیز افزایش خواهد یافت. هاي  در این صورت هزینه

  زیستی را محاسبه کرد. محیط
ــا  زیســت معــادل ارزش هــاي تخریــب محــیط ، هزینــه1برمبنــاي مفهــوم ارزش کــل اقتصــادي هــاي غیرمصــرفی و ی

هاي تحمیل شده به استفاده کنندگان تولید  بل، هزینهحاصل از یک اکوسیستم طبیعی سالم است و درمقا 2اي غیراستفاده
اي بـا   هـاي اسـتفاده   آن اکوسیستم، مترادف خواهـد بـود. ارزش   3اي هاي استفاده و یا خدمت اکوسیستمی خاصی با ارزش

روه چون آب آشامیدنی، مصرف ماهی، آب آبیـاري) و در گـ   هاي کنونی یا بالقوه منابع در آینده مرتبط هستند (هم استفاده
هاي بالفعل یا بالقوه از منابع مطرح نبوده و صرفا ضرورت حفظ حقـوق سـایر موجـودات     اي، استفاده هاي غیراستفاده ارزش

  آید.  شمار می  به هاي آتی منشا ارزش  زنده و نیز نسل
اثـر یـک    هاي تحمیل شده به محیط زیست در زیستی، هزینه هاي محیط تر شرح داده شد، هزینه چه پیش مطابق با آن

هـایی   شـکل هزینـه    به شوند و ممکن است  ها ناشی می زیستی هستند که از تخریب آن برداري از منابع محیط ي بهره گزینه
کنندگان از محـیط زیسـت را تحـت تـاثیر قـرار       هاي مستقیم و یا غیرمستقیم، رفاه و یا درآمد استفاده صورت  به باشند که 

زیستی است که از جهات کمـی و   هاي ناشی از اختصاص ناکارآمد منابع محیط ع، هزینههاي منب دهند. منظور از هزینه می
هاي منبع ممکن است بر مبنـاي   شوند. هزینه کیفی و یا در مقیاس زمانی در بین کاربران مختلف چنین منابعی، توزیع می

هـاي ناشـی از تخریـب محـیط      زینـه هاي منبع، حتی در نبـود ه  زیستی محاسبه شوند، اما هزینه هاي محیط برآورد هزینه
  توانند وجود داشته باشند. زیست نیز می

  هاانداز چشماهداف و  -2-2- 1

ویـژه از منظـر     بـه  اي،  هـاي توسـعه   هـا و فعالیـت   زیستی طراحی شده براي بسیاري از برنامـه  محیط  طورکلی، اهداف   به 
  توان با سه محور اصلی زیر معرفی کرد:   می اقتصادي را 

انسانی تا رسیدن به سطوحی  منشاهاي محیطی داراي  کاهش انتشار آلودگی ي هبه منزل زیست: محیط  ت ارتقاي کیفی
هـاي محـیط و طبیعـی،     زمینـه، عـواملی چـون ویژگـی     در ایـن قابل قبول از نقطه نظر اجتماعی است. بدیهی اسـت کـه   

                                                   
 

1- Total Economic Value 
2- Non Use Value 
3- Use Value 
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اي  تصادي تحت اختیار، نقش تعیـین کننـده  زیستی قابل دسترس و همچنین منابع مالی و اق محیط  هاي تولیدي و  فناوري
 خواهند داشت.

ي پایـدار   صرف نظر از تعدد تعاریف و مفاهیم ارائه شده در ادبیات موضوع، شاید بتوان منظور از توسـعه  توسعه پایدار:
دت بـراي  هـا در درازمـ   تالش همه جانبه براي بهبود مدیریت منابع در راستاي تضمین کیفیت و فراوانی آن«را در مفهوم 

 خالصه کرد.» انسان

ي قابـل  ها زیستگاهاي، ژنتیکی و  این مفهوم ناظر بر گوناگونی حیات بر روي زمین در ابعاد مختلف گونه تنوع زیستی:
  سکونت براي جانداران است. 

ده بـه  وارهـاي   هزینـه اي،  هـاي توسـعه   طرح رغم چنین اهدافی، غالبا در طراحی و اجراي  گونه که عنوان شد علی همان
رواج » زیسـتی  ارزیابی پیامـدهاي محـیط  «اي، انجام مطالعات  براي رفع چنین نقیصه شوند. نادیده گرفته می زیست محیط  

ي پیامدهاي بالقوه مثبت و یا منفـی حاصـل    ي اطالعات مناسب درباره یافته است. هدف از چنین ارزیابی، گردآوري و ارائه
ساز (مسـوولین دولتـی، پشـتیبانی     وین اقدامات مدیریتی مربوطه به نهادهاي تصمیماي پیشنهادي و تد هاي توسعه طرح از 

اي را در مورد تصـویب و   هاي خردمندانه ربط) است تا بتوانند تصمیم اي و نیز نهادهاي مالی ذي هاي توسعه کنندگان برنامه
هـاي مـورد نیـاز در     وه مـالی و سـرمایه  هایی گرفته و اقدامات بعدي را براي تـامین وجـ   طرح یا عدم تصویب نهایی چنین 

  دستورکار خود قرار دهند.
ي مالحظـات   ي خطوط راهنماي الزم براي اصالح کارآیی، اثربخشی و کیفیت مداخله رسد که با ارائه چنین به نظر می

اصـلی  آفرینـان   ، افزایش ظرفیـت و توانمنـدي نقـش   EIAو  SEAاقتصادي در فرآیندهاي ارزیابی در سطوح مختلف نظیر 
تـر از منظـر اقتصـادي در مقـوالت مـورد بررسـی،        هاي تخصصـی  ریزي، بازنگري و بحث بینی، درخواست، برنامه براي پیش

هـاي مجریـان ارزیـابی اثـرات، از نظـر تـدوین        هـا و توانمنـدي   تـر، بهبـود ظرفیـت    طور مشـخص  پذیر خواهد شد. به امکان
آفرینـان در   زیسـت و جلـب مسـاعدت تمـامی نقـش      محـیط   د خدمات مناسب براي دخالت اصول و مالحظات اقتصـا  شرح

عـالوه، تـدوین خطـوط      بـه  شود.  ارزشیابی یکی از اهداف بنیادین در تهیه و تدوین دستورالعمل ارزیابی اقتصادي، تلقی می
ین راهنماي علمی و عملی در این زمینه باعـث خواهنـد شـد کـه مالحظـات اقتصـادي بتواننـد پشـتیبانی الزم را از تـدو         

ها مجوزهـاي قـانونی الزم را    عمل آورده و بتوانند از جایی که پروژه  به صورتی کارآ   به زیست  محیط  هاي عملی مدیریت  طرح 
  هاي فنی خود را در اختیار بگذارند.  کنند، کمک براي اجرا دریافت می

هـاي   هاي اجرایی و شناسـایی زمینـه   روش ي مناسب ترین طورکلی، منظور از تدوین خطوط راهنما در این باره، ارائه  به 
) است تـا بهتـر بتـوان مسـایل بعـدي      SEAو یا  EIAزیستی (اعم از  محیط  هاي  تخصصی مورد نیاز در فرآیندهاي ارزیابی

هاي فنی الزم از سوي متخصصـین مربوطـه تبیـین نمـود. وقتـی       بندي، تعیین قلمرو و حتی کیفیت کمک مرتبط با زمان
و » تـر  هـاي تخصصـی   ارزیابی«تر انجام  ، منظور بیش»هاي فنی سایرین کمک«و یا » ي متخصصین اخلهمد«شود  گفته می

ي  هایی است که در صورت نیاز، قلمروي مساعدت و دخالت کارشناسان را بسته به ماهیت پروژه، بستر و زمینـه  »بررسی«
  کند.  ها و مقدار اطالعات قابل دسترس را مشخص می طرح زیستی  محیط
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  زیست محیط  هاي ارزیابی اقتصادي  و سیاست چارچوب   -2-3- 1

  زیست، داراي دو رکن بنیادي هستند: محیط  اي از منظر  هاي توسعه طرح هاي معطوف به ارزیابی اقتصادي  فعالیت
 زیستی موجود محیط  گذاري اقتصادي منابع  ارزش –

  زیست محیط  هاي تخریب  برآورد هزینه –
ي وارد سـاختن   گذاري، با نحـوه  گذاري اقتصادي، یکی از مسایل مهم در رابطه با ارزش با ارزشهاي فنی مرتبط  فراتر از بحث

مطـرح اسـت. مبنـاي نظـري     » انتخـاب «سـازي نیـز    هاي تصـمیم  هاي همگانی است. در عرصه سازي هاي پولی در تصمیم ارزش
ها به یک طـرح، مـانع    ب هستند، لذا با تخصیص آنجا که منابع دردسترس کمیا جز کمیابی. از آن  به ها نیز چیزي نیست  انتخاب

معنی بهتـرین اسـتفاده از منـابع موجـود       به » انتخاب عقالنی«ها خواهد شد. از این رو در اقتصاد،  طرح ها به سایر  از تخصیص آن
  کردن است.  پوشی  ترین ارزش براي چشم ي فرصت و یا پایین ترین هزینه اي که داراي پایین است. یعنی انتخاب گزینه

  هاي عمرانی زیستی طرح فایده در ارزیابی اقتصادي، محیط –کاربرد تحلیل هزینه  -2-4- 1

ي انتخاب فواید خالص یـک اقـدام در    هاي خود نیازمند اطالعات بوده و هر تصمیمی به منزله گیري آدمی براي تصمیم
اي خـود نـاگزیر از    هـاي توسـعه   برنامـه  هـا در قالـب   ي اقدامات جـایگزین اسـت. مـثال، دولـت     مقایسه با فواید خالص همه

هاي عمرانی بوده و باید تعیین تکلیف کننـد کـه آیـا بهتـر اسـت هزینـه        طرح هاي مهم در مورد انتخاب بین  گیري تصمیم
جـاي آن    به ها و ...) اختصاص دهند و یا  آهن، بنادر، اسکله ها، راه هاي حمل و نقل (آزادراه تري جهت توسعه زیرساخت بیش

زیست در نظر بگیرند؟ بدیهی است که براي کنتـرل آلـودگی،    تري را براي حفاظت از محیط زم است اعتبارات مالی بیشال
هـا   هاي پربازده و اقدامات اساسی براي مبارزه با آلـودگی  گذاري در بهبود فرآیندهاي تولید، استفاده از فناوري باید سرمایه

ي مـدیریتی در مقایسـه بـا     تـر بـودن فوایـد یـک تصـمیم و یـا مداخلـه        بیش صورت گیرد. براي این منظور، الزم است از
هاي آن اطمینان حاصل شود. ابزار رایج و شناخته شـده بـراي ارزیـابی و سـنجش فوایـد شناسـایی شـده در برابـر          هزینه
می مـورد  هـاي هـر تصـمی    ي مزایـا و محـدودیت   هاي احتمالی، تحلیل هزینه فایده است که با کمـک آن، مجموعـه   هزینه

گیرند. در اغلب موارد و به شرط دسترسی به اطالعات کافی، تعیین فواید یک اقدام چندان دشوار نیسـت،   مقایسه قرار می
خـرج داد. البتـه از     به هاي مربوطه نیز وسواس  اندازه فواید در مورد محاسبه هزینه  به سازي، بایستی  لیکن در فرایند تصمیم

هـاي   اي اقدامات وجـود نـدارد، صـرفا بـه بـرآورد هزینـه       وارد، اطالعات کافی در مورد ابعاد هزینهجا که در بسیاري از م آن
  گیرند.  تر مورد مالحظه قرار می مستقیم بسنده شده و پیامدهاي دورتر کم

گیري، نخستین گـام بـراي دسـتیابی بـه یـک تصـمیم درسـت و براسـاس          بدیهی است که در فرآیندهاي مربوط به تصمیم
هـا بـراي    بندي نیازها و اقـدامات ممکـن اسـت. البتـه، تنظـیم اولویـت       هاي صحیح و اطالعات دقیق گردآوري شده، اولویت داده

هـاي بـزرگ مـرتبط بـا جامعـه در سـطحی گسـترده، هـر          گیـري  رسیدن به تصمیمی عقالنی، همیشه آسان نیست. در تصـمیم 
تري تحت تاثیر قرار دهـد. بـه همـین دلیـل،      ها، با شدت بیش شتصمیمی ممکن است بخشی از جامعه را در مقایسه با سایر بخ

  کند.   هاي اقتصادي و مالی اهمیت پیدا می زبان فواید و هزینه  به ها  ها و بیان آن گیري شناسایی ابعاد و پیامدهاي تصمیم
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دل بـین برنـدگان و   ها و اقدامات مهـم عمرانـی، برقـراري تـوازن و تعـا      گیري فایده تصمیم -چارچوب تحلیل هزینه  در 
اي،  هاي توسـعه  طور متعارف، در اثر اجراي پروژه  به آید.  می  شمار   به ها، یکی از اهداف کلیدي  بازندگان احتمالی مرتبط با آن

هاي زمانی دورتر ضـرورت   شوند و از این رو، بسط سنجش اثرات در بازه ها در طول زمان نمودار می ها و فایده جریان هزینه
چـارچوب تحلیلـی     شود، ولی در  هاي بازاري بسنده می ها و فایده هاي مالی فقط به هزینه د. معموال، در تجزیه تحلیلیاب می

CBA ي مهم زیر نیز مورد توجه قرار گیرد: شود که دو نکته امروزه سعی می  
ر آن بر ارتقاي تندرستی و زیست و اث زیستی (مانند فواید غیرمالی ناشی از بهبود کیفیت محیط هاي محیط ارزش فایده

 هاي تفریحی و تفرجی و غیره) سالمت شهروندان، فعالیت

نفـع (مـثال،    هاي معمول و مورد توجه بخش خصوصی و یـا افـراد ذي   هاي تحمیلی به جامعه در مقایسه با هزینه هزینه
شـاورزي کـه موجـب کـاهش     هـاي ک  هاي اجتماعی ناشی از پرداخت یارانه به کودها و سموم شـیمیایی در فعالیـت   هزینه
 شود)   هاي تولید کشاورزان می هزینه

CBA شود: ي زیر معرفی می ي ساده هاست،با رابطه ها از فایده که همان تفاضل هزینه  
(Bi Ci) 0  

ا در هـایی را کـه ممکـن اسـت لزومـ      هـا و فایـده   توان آن دسـته از هزینـه   چارچوب تحلیلی، می  گیري از همین  با بهره
هـاي تبـدیل کـاربري اراضـی طبیعـی بـه        مبادالت بازاري نادیده گرفته شوند (نظیر فوایـد کـاهش آلـودگی هـوا، هزینـه     

توان زبان مشترکی را براي تجزیه و تحلیـل همـه خـط     می CBAهاي اقتصادي)، لحاظ نمود. عالوه برآن، با کمک  فعالیت
، 1994اي عملی، بانـک جهـانی در سـال     اد کرد. به عنوان نمونههاي اقتصادي ایج هاي سیاسی مرتبط با دیگر بخش مشی

اي را در شهر سانتیاگوي شیلی انجام داد. براي ایـن منظـور،    هاي مختلف کنترل آلودگی هوا، مطالعه براي ارزیابی سیاست
ارزیابی قـرار   مورد CBAهاي ممکن کاهش آلودگی هوا از نظر منابع ساکن و متحرك شناسایی شده و از نقطه نظر  گزینه

رغم سادگی اقدامات شناسایی و پایش،  علی گرفتند. در این ارزیابی دیده شد که گزینه کاهش انتشار آلودگی منابع ساکن 
هـاي   هـاي گزینـه   هـا و فایـده   تري در مقایسه با کاهش انتشار منابع متحرك دارد. در جدول زیـر، هزینـه   فواید خالص کم

هاي مطالعه، بهترین گزینه، با توجـه بـه داشـتن     اند. مطابق با یافته هانی نشان داده شدهمختلف مربوط به مطالعه بانک ج
 ترین مقدار فایده خالص، کنترل انتشار ناشی از وسایل نقلیه بنزینی است.  بیش

  ) US$ mn( هاي ساالنه کنترل آلودگی هوا در سانتیاگوي شیلی  هزینه و فایده -1- 1جدول 
  اجزاي برنامه  ها فایده  ها هزینه  فایده خالص

16  
19  
7  
4  
46  

11  
14  
30  
4  
59  

27  
33  
37  
8  

105  

  منابع ساکن
  هاي بنزینی خودرو

  ها اتوبوس
  ها کامیون
  کل

  1994منبع: بانک جهانی 
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زیست نیز همواره نگرانی مربوط بـه امکـان کـاهش و     محیط  تر اشاره شد، درامور مربوط به مدیریت  گونه که پیش همان
شود. از ایـن رو، در نظرگـرفتن    ه خدمات اکوسیستمی مورد نیاز باعث ارجحیت زمان حال نسبت به آینده مییا عدم عرض

یابـد. شـایان    هاي حال و آتی، اهمیت مـی  ها در زمان ها و فایده نرخ تنزیل براي مقایسه گردش وجوه مالی مربوط به هزینه
ویژه درمواردي است کـه اثـرات     به براي تحلیل کارآیی اقتصادي فایده یکی از ابزارهاي اصلی  –ذکر است که تحلیل هزینه 

شود کـه ارزش فعلـی    غیربازاري بدون قیمت، مورد توجه هستند. براین اساس، حداکثر کارآیی اقتصادي زمانی حاصل می
فعلـی خـالص   ارزش «هاي کل) حداکثر باشد. این معیـار در ارزشـیابی،    هاي کل از فایده فواید خالص (یعنی تفاضل هزینه

)NPV «(هاي مرتبط بـا   شود. الزم به تاکید است که براي هدایت یک ارزشیابی اقتصادي خاص در مورد گزینه خوانده می
  است.  فایده کاربرد زیادي پیدا کرده –زیستی مهم، تحلیل هزینه  محیط  ي پیشنهادي داراي پیامدهاي  توسعه

اي رایج در اقتصاد به نکاتی کلیدي اشـاره   رخی تعاریف و مفاهیم پایههاي آغازین این فصل در مورد ب اگرچه در قسمت
زیست،  محیط  فایده در حفاظت از  –ي یکی از کاربردهاي الگوي تحلیلی هزینه  گردید، ولی براي درك بهتر موضوع و ارائه

ها، مـورد   ارزه و کنترل آلودگیهاي مب طرح هاي مطرح در  ها و فایده ین اقالم هزینهتر مهمشود که در این قسمت،  سعی می
  بررسی قرار گیرند. 

هـاي اقتصـادي، بایـد صـرف شـوند.       اي مشـخص در فعالیـت   نتیجـه   به منظور از هزینه، مخارجی هستند که براي نیل 
را پرداخـت. یعنـی پـذیرش و     1هاي مبارزه با آلـودگی  باید هزینه» بهبود کیفیت هوا«که، براي دستیابی به هدف  چنان آن
هـاي پـاك    هاي سنجش و پایش آلـودگی هـوا، تـرویج فنـاوري     هاي مربوط به نصب و استقرار ایستگاه اخت تمام هزینهپرد

کمک شکل زیر، شاید بتـوان    به ناپذیر خواهد بود.  کارگیري موتورهاي با سوخت پاك و ...) اجتناب  به (نصب کاتالیزورها و یا 
اي است که بـراي   ، عبارت از هزینه2ا بهتر بیان نمود. منظور از هزینه نهاییمفهوم هزینه نهایی را براي کاهش آلودگی هو

گردد. در رابطه با آلودگی هوا، هزینه مربوط به کاهش آخرین واحـد   می  دستیابی به آخرین واحد از نتیجه مورد نظر صرف 
با آلودگی (کاهش واحدهاي مشخصی از هاي نهایی مبارزه  آلودگی مترادف با هزینه نهایی خواهد بود. در شکل زیر، هزینه

  اند. آلودگی) در محور عمودي نمایش داده شده

                                                   
 

1- Abatement Costs 
2- Marginal Cost 
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  کاهش آلودگی هوا ییهزینه نها -3- 1شکل 

 مـورد نیـاز   MC0 اي معـادل  % کاهش آلودگی هـوا، هزینـه  10شود که براي  مثال، از روي شکل زیر دیده می به عنوان

کـاهش آلـودگی هـوا، افـزایش      تـر  بـیش بـراي مقـادیر    ییهاي نها دهد که مقدار هزینه منحنی نشان میخواهد بود. شیب 

هـاي   شوند. در دنیاي تجربی نیز این واقعیت قابل فهم است. چرا که براي دستیابی به بهبود کیفیت هوا، ابتـدا از روش  می
خواهند بود. در شکل زیـر، سـطح زیـر منحنـی،      مورد نیازتري  هاي پر هزینه ، فناوريتر بیشتر و براي مقادیر  ارزان قیمت
هاشـور خـورده شـکل     براي مقادیر مشخصی از کاهش آلودگی هوا است. براین اساس، سـطح  مورد نیازکل  ي هگویاي هزین

  دهد. درصدي آلودگی هوا را نشان می 100براي کاهش  مورد نیازهاي  )،کل هزینه5-1( ي هشمار

  
  هزینه تخریب نهایی کاهش آلودگی هوا -4- 1شکل 

 تر آلودگی بیش

 کاهش تجمعی

 منحنی هزینه تخریب نهایی= منحنی فایده نهایی

 تخریب نهایی

  %10فایده کل ناشی از 
 کاهش آلودگی

100% 10% 

100% 10% 

منحنی هزینه نهایی 
 ودگیکاهش آل

هزینه نهایی مربوط 
% کاهش 10به 

 آلودگی هوا

MC0 
ی 

های
ه ن

زین
ه

M
C

 

 کاهش تجمعی
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هـاي پیشـین گفتـه شـد، معیـار اصـلی        چه در بخـش  هاي اجراي برنامه بهبود کیفیت هوا، مطابق با آن در مورد فایده
بـا   هاي مبارزه با آلودگی هوا و یا کاهش آن، معـادل  است. تمایل شهروندان براي پرداخت هزینه» تمایل به پرداخت افراد«

هـاي غیرمنقـول، دسـتیابی بـه      مطلوبیتی است کـه بـراي دسـتیابی بـه تندرسـتی، کـاهش آسـیب بـه امـالك و دارایـی          
سـاز پیشـگیري از پرداخـت اشـکال دیگـري از       اندازهاي بهتر محیطی قائل هستند. ایـن تمایـل و یـا ارزش، زمینـه     چشم
هاي درمان، اقدامات حفاظتی و ...) خواهـد بـود. چنـین     ههاي جسمی، هزین ناپذیر (مرگ و میر، ناتوانی هاي اجتناب هزینه

ها، معادل بـا منحنـی هزینـه     ي آلودگی ارائه کرد و در ارتباط با پدیده 1ي نهایی توان در قالب منحنی فایده مفهومی را می
برعکس، بدتر مشخص و » هاي فایده یا فایده«گیري  خواهد بود. چرا که بهتر شدن کیفیت هوا، منشا شکل 2نهایی تخریب

شود که با کاهش کیفیـت هـوا    ) دیده می5-1است. از روي شکل (» ي تخریب هزینه«گیري  شدن کیفیت آن، منشا شکل
بـراي پیشـگیري از    B0اي بـه میـزان    (تنزل آن از سطح شاخص هواي سالم)، عموم افراد جامعه تمایـل بـه قبـول هزینـه    

صورت تداوم کاهش کیفیت هوا، به دلیل نگرانی از مخاطرات جدي که پیامدهاي نامطلوب آلودگی هوا خواهند داشت. در 
تر از مقدار کاهشـی کـه در کیفیـت هـوا روي      است بیش متوجه سالمتی خواهد شد، تمایل به پرداخت افراد جامعه ممکن

گذارد. سـطح زیـر    ي نهایی آن رو به کاهش می توان گفت که با کاهش آلودگی، فایده است، افزایش یابد. در نتیجه می داده
رود و همـین   ازاي کاهش مقادیري مشـخص از آلـودگی، انتظـار مـی      به ها، گویاي مقدار کل فوایدي است که  منحنی فایده

  سطح، معرف میزان تمایل به پرداخت افراد جامعه خواهد بود.
هـا را تعیـین نمـود.     آلـودگی کاهش میـزان   3ها، سطح بهینه ها و فایده توان از روي اطالعات مربوط به هزینه اکنون می

درصدي آلودگی هـوا، باعـث افـزایش فوایـد کـل بـه میزانـی         10شود که کاهش  )، دیده می6-1ي ( برمبناي شکل شماره
هـا خواهـد بـود.     تر از سطح منحنی هزینه تر از هزینه کل شده و به همین دلیل، سطح مربوط به منحنی فواید بزرگ بیش

شود تا جـایی کـه کـاهش آلـودگی هـوا بـه        تر می ي خالص نیز بیش تري پیدا کند، فایده هرچه، کیفیت هوا بهبودي بیش
تري نخواهد بـود. بـه    تر آلودگی هوا، عمال مولد ارزش و یا مطلوبیت بیش برسد. از این نقطه به بعد، کاهش بیش Q0سطح 

  تري نخواهند داشت. پرداخت بیشهاي اضافی کاهش آلودگی، تمایل به  بیان دیگر، افراد جامعه، براي پذیرش هزینه

                                                   
 

1- Marginal Benefit Curve  
2- Marginal Damage Cost Curve 
3- Optimum Level 
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 یینها ي هبین کاهش تجمعی آلودگی و فایده و هزین ي هرابط -5- 1شکل 

هـاي   ها و فایده به عنوان تالشی براي ارزیابی و مقایسه هزینه» فایده –تحلیل هزینه «به این ترتیب و برمبناي تعریف  
توان استدالل نمود که بـراي ایجـاد تغییـري مشـخص در      گیري، می ی در جهت تصمیمزیست محیط  یک سیاست مشخص 

هاي عملیاتی کردن چنین سیاستی،  تر بودن فواید مورد انتظار از هزینه است بیش زیست (بهبود کیفیت)، الزم محیط  کیفیت 
  ها است. ز سطح زیر منحنی هزینهتر ا مورد تحلیل قرار گیرد. یعنی نشان داده شود که سطح زیر منحنی فایده، بزرگ

تر ازآن  تر و گسترده اي پیشنهادي، پیچیده است که در اغلب موارد، اثرات اقتصادي یک فعالیت و یا طرح توسعه گفتنی
اي بسته به ابعـاد و   هاي توسعه طرح شدن  شد. زیرا در فرآیند اجرا و عملیاتی می  بینی  است که در آغاز طراحی برنامه، پیش

گیرند. درهمان حال، بخش مهمـی   هاي مختلفی از درون جامعه تحت تاثیر قرار می س در نظرگرفته شده، عموما گروهمقیا
گذارنـد.   هاي دولتی درگیرشده و بر روي رونق مالی بخش کسب و کار اثر مـی  هاي مالی تعداد دیگري از دستگاه از سرمایه

د که ضمن تفسیر اثرات و پیامدهاي فوق، تصمیمات مربوط بـه  درچنین شرایطی، انجام تحلیل اقتصادي موجب خواهد ش
زیستی نیز تحت هـدایت و راهنمـایی باشـد. در     محیط  دهی به فرآیند توسعه و از جمله مدیریت پیامدهاي  چگونگی شکل

ي  ن رابطـه، ارائـه  ي اصلی در ایـ  آید. وظیفه می  شمار   به هر تحلیل اقتصادي، تغییرات در رفاه اقتصادي جامعه، تمرکز اصلی 
هـاي   زیست را در صورت تحقق و یا عدم تحقـق هریـک از گزینـه    محیط  هاي الزم در مورد اثراتی خواهد بود که  بینی پیش

است که چنین اثراتی بایستی ازمنظر اختالف در رفاه اقتصادي جامعه  اي پیشنهادي دگرگون خواهد ساخت. بدیهی توسعه
  تري مورد توجه قرار گیرد. ند. به همین دلیل، مفهوم رفاه اقتصادي باید با دقت بیشمورد سنجش و ارزیابی قرار گیر

زیستی، کار آسانی نیست. بـراي آن دسـته از    محیط  البته همواره، سنجش فواید ناشی از اجراي یک سیاست و یا پروژه 
گیرنـد (ماننـد    رها موردمبادلـه قـرار مـی   صورت معمول در بازا  به زیستی و تولیدات و خدمات اکوسیستمی که  محیط  منابع 

چنـین    به چوب، آب، گیاهان دارویی، مواد خوراکی و ...)، قیمت به عنوان شاخصی از تمایل به پرداخت افراد براي دستیابی 

منحنی هزینه نهایی کاهش آلودگی 

ایی تخریب = منحنی فایده نهاییمنحنی هزینه نه

10% Qo 100%
کاهش تجمعی 

سطح بهینه کاهش آلودگی

% 10خالص فواید
 کاهش آلودگی

ي نهایی فایده و هزینه
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زیسـتی، بـازاري    محـیط   کند که براي بخش بزرگـی از تولیـدات و خـدمات     شود. مشکل جایی بروز می منابعی شناخته می
هـا وجـود نخواهـد     دارد و عمال این دسته از منابع، غیرقابل خرید و فروش هستند. از این رو، قیمتی هـم بـراي آن  وجود ن

ها در جامعـه در غیـاب سـازوکارهاي قیمتـی انجـام       زیستی، مصرف آن محیط  داشت. به دلیل عمومی بودن اغلب کاالهاي 
  رسد.   ر میها ناممکن و یا بسیار دشوار به نظ گذاري آن شده و قیمت

زیستی خاصـی،   محیط  اي و یا براي دستیابی به اهداف مدیریت  هاي توسعه طرح یابد که در مورد  گاهی هم ضرورت می
هاي دیگري مورد توجه قـرار گیرنـد. بـه بیـان دیگـر، بـراي شناسـایی کـم          زیستی، تحلیل محیط  هاي  غیر از برآورد هزینه

چـون   هـاي دیگـري هـم    محیط زیستی، غیر از تحلیل کـارآیی اقتصـادي، تحلیـل    بردن اهداف ي به پیش ترین شیوه هزینه
نیز کاربرد خواهنـد یافـت.    3اي هاي آستانه یا برآورد ارزش 2، تحلیل مبادالت درونی هزینهCEA(1تحلیل اثربخشی هزینه (

ین هزینـه بـه اهـداف    تـر  شـود، پـروژه مـورد نظـر بـا کـم       اي است که باعث مـی  شناسایی و انتخاب گزینه CEAمنظور از 
توان براي تعیین سطح قابل قبول اقـدامات کاهشـی یـا     زیستی خود دست یابد. از تحلیل مبادالت درونی هزینه می محیط  

هـاي   اي شـامل آن دسـته از هزینـه    هـاي آسـتانه   ي پیشگیري، استفاده کرد. ارزش حفاظتی مبتنی بر شکل منحنی هزینه
  ها هستند. زیستی خود مجبور به تحمل آن محیط  ی به اهداف خاص فرصت هستند که جامعه براي دستیاب

تـر ارزشـیابی نظیـر تحلیـل      فایده ، فنون تکمیلی -غیر از موارد فوق، گاه در جریان تعیین قلمروي یک تحلیل هزینه 
ل اي از روابـط ریاضـی اسـت کـه بـراي تسـهی       شوند. تحلیل چنـدمعیاري، مجموعـه   ) هم مطرح میMCA( 4چند معیاري

گیـري از پـیش تعریـف شـده، کـاربرد دارنـد.        اي از معیارهاي تصمیم هاي غیرقابل مقایسه براساس رشته بندي گزینه رتبه
گیري مطرح نیست. تحلیل چنـد معیـاري،    است که در این مورد، ضرورتی براي استفاده از واحدهاي پولی در اندازه بدیهی

آیند. همچنین، بـا کمـک ایـن     می  شمار   به طور مشخص نامطلوب   به ت که هایی اس ابزار سودمندي براي غربال کردن گزینه
  شود. تر می ها تحلیل دقیق تري الزم است، ساده ها که در مورد آن اي از گزینه معیار، شناسایی رشته

موال باید از جا مع کند، در این تري از اطالعات به تحلیل کارآیی اقتصادي ضرورت پیدا می هنگامی که الحاق انواع بیش
ي پیشنهادي بر اقتصاد یک منطقه یا دولت، معمـوال   گیري کرد. پیامدهاي اقتصادي یک پروژه فنون اقتصادي خاصی بهره

سـازي   هـاي شـبیه   ) یـا مـدل  CGE( 6هاي محاسباتی تعادل عمـومی  )، مدلI-O( 5ستانده –از طرق ابزارهاي تحلیل داده 
درآمد مورد ارزیـابی قـرار    -هاي مالیاتی با استفاده از فنونی نظیر تحلیل هزینه شوند. پیامد اقتصادسنجی کالن برآورد می

                                                   
 

1- Cost-Effectiveness Analysis 
2- Cost Trade-off Analysis 
3- Threshold Values 
4- Multi-Criteria Analysis 
5- Input-Output Analysis 
6- Computable General Equilibrium 
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) هسـتند، هرچنـد کـه سـایر     1DCFهاي مالی معموال متکـی بـه تحلیـل جریـان نقـدي تنزیـل یافتـه (        گیرند. ارزیابی می  
ي پایـدار   عیارهـاي توسـعه  هـاي ارزشـیابی از نظـر م    کـار گرفتـه شـوند. گزینـه      بـه  اسـت   رویکردهاي حسابداري نیز ممکن

زیستی ممکن است با انواعی از فنون اقتصادي مثل تحلیل احتمال (براي ارزیـابی ریسـک)، فنـون تحلیـل تصـمیم       محیط  
(براي ارزیابی عدالت درون نسلی)، تغییر نرخ تنزیل (هنگام بررسی  2(براي پرداختن به مشکل عدم حتمیت)، تحلیل وقوع

زیستی (از قبیـل اسـتانداردهاي    محیط  اي اهداف خاص  هاي آستانه هاي فرصت یا ارزش رد هزینهعدالت بین نسلی)، و برآو
  ) براي حفاظت از تنوع زیستی یا یکپارچگی اکوسیستم سروکار داشته باشد.3حداقل ایمنی

رآیی اقتصـادي،  زیست، غیر از کـا   هاي مدیریتی اثرگذار بر محیط گیري در پایان باید خاطر نشان نمود که براي تصمیم
زیسـتی و بـین نسـلی)، پایـداري، نظـارت مسـتمر بـر پیامـدهاي          محـیط   چون عـدالت (اجتمـاعی،    معیارهاي دیگري هم

ي  شـوند کـه در دنبالـه    زیستی، موازین اخالقی، مشارکت همگانی و پیشـبرد دانـش نیـز مطـرح مـی      محیط  شناختی و  بوم
  ن قابل پیگیري خواهند بود.زیست، از سوي عالقمندا محیط  موضوعات اقتصاد 

هاي اقتصـادي در قبـال تولیـد     هایی هستند که بنگاه هاي خارجی هزینه تر شرح داده شد، هزینه که پیش چنان پس آن
هـاي   هـا در فعالیـت   اي، هیچ اثري بـر شـرایط مـالی آن    دانند و لذا چنین اقالم هزینه ها، مسوولیتی را متوجه خود نمی آن

ها در اثـر   ها شامل خسارت به سالمت جامعه و یا آسیب به اکوسیستم هایی از این هزینه گذارد. مثال یاي بر جاي نم مبادله
زیستی از مواردي هستند که میتواند  محیط  ها است. مقررات حقوقی، انتظارات جامعه و اعمال مدیریت  هاي شرکت فعالیت

  ها لحاظ نماید. ریزي پروژه رمایه در بودجههاي خارجی را داخلی نموده و به عنوان بخشی از س این هزینه
زیسـتی   محـیط   اندازي سیستم حسابداري  چارچوبی براي راه  زیست و ایجاد  محیط  هاي تخریب  اقدام براي برآورد هزینه

هـا بـر روي    از یک سو به نهادهاي حاکمیتی امکان پایش و نظارت همیشگی بر فعالیت تولیدکنندگانی که پسماندهاي آن
کند تا با شناسایی و  هاي اقتصادي کمک می دهد و از سوي دیگر، به بنگاه زیست اثرگذار است را می محیط  ش کیفیت کاه

هاي خود را کاهش داده و با ارائه تصویر بهتري از بنگـاه خـود    گذاري پایدار، هزینه پیشبرد ابعاد مختلف فواید یک سرمایه
اسـت در   حـداقل برسـانند. بـدیهی     بـه  زیست  محیط  ظر تخریب و نابودي منابع و در نزد جامعه، پیامدهاي تولید خود را ازن

ها افزایش پیدا خواهد کرد.مزایـاي چنـین امـري،     تري از بازار را نصیب خود نموده و حاشیه سود آن صورت، سهم بیش این
  باشد: شامل موارد ذیل می

که میتواند به کاهش حجم پسـماندها و   گردد میم امکان تعقیب و مدیریت دقیق استفاده از انرژي و مواد فراه –
  ها کمک کند. آلودگی

                                                   
 

1- Discounted Cash Flow Analysis 
2- Incidence Analysis 
3- Safe Minimum Standards (SMS) 
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  شود. می زیستی مهیا  محیط  هاي  ویژه هزینه  به ها  امکان شناسایی، برآورد و مدیریت و کاهش هزینه –
هاي ذینفـع از جملـه مشـتریان،     اطالعات جامعی براي سنجش کارآیی شرکت و بهبود تصویر شرکت نزد گروه –

  .گردد میان فراهم گذار سرمایهلی، کارکنان، دولت و جامعه مح
زیست یا خسارت وارده بـه   زیستی، این است که خسارت وارده به محیط محیط  هاي  یک سوال مهم هنگام برآورد هزینه

بـین  یابنـد کـه اختالفـی     ها زمانی افزایش می شود؟ به لحاظ نظري، خسارت استفاده کنندگان از آن دقیقا از کجا آغاز می
هـاي   توان به عنوان مثال، از طریق هنجارها یـا اسـتاندارد   می وجود آید. چنین وضعیتی را   به نقطه مرجع و وضعیت موجود 

ي منابع طبیعی کافی، مورد سنجش قـرار داد.   زیست پاك و عرضه زیستی موجود یا حقوق مردم در ارتباط با محیط محیط  
تر بـوده، بـراي معرفـی     زیست کم هاي وارده بر محیط ها و آسیب که سطوح آلودگیدر عمل، گاهی اوقات، زمانی از گذشته 

  وضعیت هدف مورد استفاده قرار می گیرد.
تواند تخلیه مقدار مشخصی (تن در سال) پساب یک پاالیشگاه به دریا باشد کـه از حـدود    مثال عینی در این رابطه می

یکـی   هاي منفی در محیط دریایی هم از بعد کاهش تنوع بیولـوژ  راي پیامدتواند دا کند و در نتیجه، می مجاز آن تجاوز می
  دریا و هم آسیب به سالمت گردشگران و جامعه بومی محیط مورد نظر باشد. 

زیسـت و عناصـر    زیسـتی و وضـعیت فیزیکـی محـیط     محیط  هاي  در هر حال، مسلم است که وابستگی قوي بین هزینه
زیسـتی مـثال    تواند شامل خساراتی باشد کـه بـه منـابع محـیط     ود دارد. این مساله میاصلی آن شامل آب، خاك و هوا وج

هـایی دیگـر از    گـردد. مثـال   سیستم آبی در اثر فشار بیش از حد و فراتر از توان خودپاالیی یا احیاي طبیعی منبع وارد می
هاي آبی اسـت. البتـه چنـین     در سامانه گرایی، شور شدن و تغییرات مورفولوژیک خسارات وارده به منابع آبی شامل تغذیه

هـاي آب و هـوا و خـاك بـه وفـور در       اي بـر بخـش   هاي توسعه زیستی مربوط به هریک از پروژه محیط  هایی از اثرات  نمونه
توانـد در ارزیـابی خســارات    کـه از سـابقه نســبتا طـوالنی در کشـور برخوردارنـد وجـود دارد کــه مـی        EIAهـاي   گـزارش 

ي مـورد نظـر    زیسـت محـدوده   استفاده قرار گیرد. در واقع شناسایی وضعیت موجـود فیزیکـی محـیط    زیستی مورد محیط  
  هاي اقتصادي، فراهم نماید. زیستی به صورت واژه محیط  هاي  اي را براي برآورد هزینه تواند اساس و پایه می

 تجربیات جهانی ي هارائ -1-3

زیسـتی تـاکنون بـا     هاي مرتبط با منابع طبیعی و محـیط  ريگی گذاري و تصمیم استفاده از تحلیل اقتصادي در سیاست
است. از یک سو، علم اقتصاد در این رابطه مرزهاي خود را گسترش داده و از سوي دیگـر،   هاي بزرگی همراه بوده دگرگونی

گـر  تـر شـده اسـت. درگذشـته، حتـی ا      هاي مختلف، بـیش  هاي انسانی بر اکوسیستم فهم آدمی در مورد پیامدهاي فعالیت
زیسـتی چـه تـاثیراتی     است بـر روي منـابع محـیط    ها ممکن دانستند که اقدامات سیاستی و یا قانونی آن سازان می تصمیم

ها نبودند. با استفاده از نظریات  گذاري پیامدهاي آن داشته باشد، ولی ابزارهاي متعارف اقتصادي دردسترس، قادر به ارزش
گذاري را مورد بررسی قـرارداد و   هاي مختلف مرتبط با ارزش توان جنبه ها می با آن اند که اقتصادي، اکنون فنونی ارائه شده

فایـده بـراي لحـاظ     –ها، قوانین و مقرراتی مختلف در سطوح ملی، ایالتی، محلی و ... براي انجام تحلیل هزینه  در کنار آن
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گـذاري   تـرین قـانونی کـه بـه ارزش     یمیاند. شاید بتوان گفـت قـد   زیستی وضع شده ساختن مسایل مربوط به منابع محیط
بـا عنـوان    1902ي آمریکـا بـوده کـه در سـال      اقتصادي منابع طبیعی وجهه حقوقی داده است، مربوط به ایاالت متحـده 

هاي ناشی از تجاري  ها و فایده به تصویب رسیده و طی آن، مهندسین را ملزم به بازبینی هزینه» ها و بنادر قانون رودخانه«
  است.   اي پیشنهادي واحد مهندسی ارتش آمریکا نمودهه شدن طرح

هاي متعددي تهیـه و تـدوین    هاي عمرانی، دستورالعمل زیستی طرح تاکنون در مورد مطالعات ارزیابی اقتصادي محیط
  ست:ها ارائه گردیده ا ها در بخش پیوست تري از آن شود و فهرست کامل ها اشاره می گردیده اند که در زیر به برخی از آن

  EPA) (1983(1زیست آمریکا ( آژانس حفاظت از محیط –
 2)1983شوراي منابع آب آمریکا ( –

 3)1989میشل و کارسون ( –

  NOAA) (1993(4ي ملی امور اقیانوسی و جوي آمریکا ( اداره –
– USDA/NRCS )1995(5 

ی در همین رابطه تـدوین  هاي عمل هاي مختلفی با عنوان راهنما و یا دستورالعمل شایان ذکر است که تاکنون، مجموعه
) در ایـن  2001و همکـاران 2000 ،(Belli  )( USEPA)، 2002و  OECD )1995طوري که اصول راهنمـاي    به اند.  گردیده

هاي اخیـر، کشـورهاي در حـال توسـعه      آیند. این درحالی است که در سال  اي به حساب می هاي شناخته شده زمینه نمونه
عمـل    بـه  اي و حتی ملی اقـداماتی را   ها در سطوح بخشی، شهري، منطقه براي ارزشیابی پروژهها پیوسته و  نیز به این تالش

) SEAزیسـتی (  تر و داراي ابعـاد ملـی، ارزیـابی راهبـردي محـیط      هاي انجام شده در سطوح کلی اند. البته به ارزیابی آورده
). عالوه بـرآن، تعـدادي   2005و همکاران،  Mestle؛ 2004و همکاران،  Saraf؛ 2004و همکاران،  Aunanگردد ( اطالق می

 McCracken؛ 1997و همکـاران،   Georgou؛ Abelson ،1996انـد (  ي موردي هم گردآوري شده و به چاپ رسیده مطالعه
  ) که در جاي خود، درخور توجه هستند. 2002و همکاران،  Pearceو  Abaza ،2001و 

شـود.   مربـوط مـی   جزییـات ن، اغلب به موضوع، کیفیت و پرداختن به هاي تدوین شده در جها تفاوت بین دستورالعمل
  کرد:  بندي تقسیمتوان به سه گروه زیر  هاي موجود در جهان را می طورکلی، دستورالعمل  به 
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مربـوط بـه موضـوعی مشـخص (مـثال آب)       مسـایل هـا و   سیاسـت  در مـورد گیري خاصی  صرفا به جهت گروه نخست:
اي بـا تمرکـز بـر     تاکنون دستورالعمل جداگانـه و ویـژه  بوده و این ادعا  ي هکنندتاییددبیات موضوع پردازند. البته مرور ا می

، کـه  چنـان  آنزیستی مهمی نظیر آب، تدوین نگردیـده اسـت.    هاي اشکال مختلف استفاده از منابع محیط ها و فایده هزینه
االرضـی (جـاري) نیـز     هـاي سـطح   ویژه آب  به حیاتی و تولیدات و خدمات بازاري و غیربازاري منابع  در موردچنین فقدانی 

  خورد. چشم می  به 
هـا از   گیري سیاسی ارائه شـده و در آن  شده در جهان، خطوط راهنمایی با جهت هاي تدوین در تعدادي از دستورالعمل

روي شـده اسـت.   چون کارآیی اقتصادي) پی سازي برمبناي معیار مشخص ارزشیابی (هم رویکردي گام به گام جهت تصمیم
هـا آغـاز شـده و بـا توصـیفی از ارزیـابی        معموال، چنین رویکردهایی با ارزیابی پیامدهاي اکولوژیک و تغییـرات یـا آسـیب   

هـا بـه اطالعـات عملـی جهـت       ي آن گـذاري اقتصـادي و ترجمـه    شـود. اسـتفاده از نتـایج ارزش    ها دنبال می اقتصادي آن
شـود. همچنـین در برخـی از خطـوط راهنمـا، بـه        شـکل ضـمنی انجـام مـی      بـه  سازي درچنین خطوط راهنمـایی   تصمیم

گـذاران در   اختصار اشاره شده، و اگرچه چنـین نکـاتی بـراي راهنمـایی سیاسـت       به ها  ها و معایب بعضی از روش محدودیت
پذیرش نتایج  رسند. همچنین در برخی از مستندات سیاستی، نقش و قابلیت گذاري، ناکافی به نظر می تفسیر نتایج ارزش

زیستی در فرآیند سیاسـی مـورد اشـاره و بحـث قـرار گرفتـه اسـت. شـمار دیگـري از           گذاري اقتصادي فواید محیط ارزش
  نمایند.  سازي ترویج می گذاري را در سیاست و تصمیم ها، حالت تجویزي داشته و استفاده از نتایج ارزش دستورالعمل

گیرنـد. مـثال، بـراي ارزیـابی      گذاري در اختیار قرار می ت که درآن، رویه ارزشاس چارچوب قالبی  فایده،  -تحلیل هزینه 
گیري شده است. همچنین در برخی خطوط راهنما،  تر موارد از این روش تحلیلی، بهره تخصیص کاراي منابع آبی، در بیش

انـد.   مـورد توجـه قرارگرفتـه   گـذاري   سازي و سیاست عالوه بر کارآیی اقتصادي، معیارهاي دیگري براي فرآیندهاي تصمیم
مسایل توزیعی و عدالت، اصالح نظام قیمت گذاري کاالها و خدمات اکوسیستمی، طراحی نهادهاي مورد نیـاز، بـه عنـوان    

  هایی در این خصوص، قابل ذکرهستند.  مثال
تـر بـر    هـا بـیش   آن گیـري  جهـت هاي موضوعی،  ها در زمینه جاي تمرکز بر سیاست  به هایی که  دستورالعمل گروه دوم:

گـذاري اقتصـادي در مـورد موضـوعات مختلـف       هاي خاص ارزش روش و یا روش  به رو،  متمرکز بوده و از این شناختی روش
زیسـتی   گذاري و ارزیابی اقتصـادي محـیط   هاي خاص ارزش هایی که بر روي روش یا روش دارند. چنین دستورالعمل  تاکید

گـذاري   ، خطوط راهنما، نوعا با ایجاد چارچوبی براي پرسـش مـورد نظـر در ارزش   در مورد موضوعات گوناگون تاکید دارند
ها و تمایل به پرداخت مصرف کننده،  براساس نظریات اقتصادي مرتبط با ارجحیت» ارزش اقتصادي کل«مبتنی بر مفهوم 

رد نیـاز بـراي اجـراي ایـن     اي مـو  داده جزییـات گذاري مورد نظـر، میـزان    است که بسته به نوع ارزش شود. بدیهی آغاز می
گـذاري   هاي گوناگون ارزش ي مبانی روش ها به ارائه ها نیز فرق خواهد کرد. در این میان، سهم بزرگی از دستورالعمل روش

تـر   اند. گاهی، چنین تعاریفی با ذکر مطالعات موجـود، کامـل   صورت کلی بسنده کرده  به ها  ها و مزایاي آن و بیان محدودیت
شـناختی نیـز در چنـین     اند، گاه مسـایل روش  هاي صرفا علمی طراحی شده گیري جهتخطوط راهنمایی که با اند. در شده

اند،  گذاري اختصاص یافته هاي خاصی از ارزش ي روش هایی که به ارائه دستورالعمل اند. در مطالعاتی مورد آزمون قرارگرفته
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هـاي   ها راهنمـایی  شود. از این رو، در آن ط به آن، شرح داده میاي مربو تري از نظر نوع روش و نیازهاي داده بیش جزییات
  شود.  ها، مشاهده می تري براي اجراي آن عملی

هـا   گیري سیاستی هسـتند و چـه آن   هایی که داراي جهت ها، چه آن ي اغلب دستورالعمل الزم به تذکر است که درباره
تـرین روش   هاي موافق یـا مخـالف در مـورد انتخـاب مناسـب      شناختی برخوردارند، همواره دیدگاه گیري روش که از جهت

هـاي مبتنـی بـر     هاي بازاري و یا روش اي از کارشناسان و مجریان ارزیابی، استفاده از قیمت گذاري، وجود دارند. عده ارزش
ـ        هاي اظهاري ترجیح مـی  هاي ابرازي (آشکارشده) را نسبت به ارجحیت ارجحیت راي دهنـد. امـا بایـد توجـه داشـت کـه ب

هـاي اظهـاري تنهـا راه تلقـی      زیستی، فنون ارجحیـت  اي و غیرمصرفی منابع محیط استفاده هاي غیر تر ارزش سنجش بیش
اي هسـتند و در برخـی    هاي غیراسـتفاده  هاي اظهاري محدود به ارزش شوند. این بدان معنی نیست که فنون ارجحیت می

ي رفتـار، شـاخص    تـري یافتـه کـه مشـاهده     به این دلیل رواج بـیش  خطوط راهنما، استفاده از رویکردهاي مبتنی بر بازار
  آید.  تري از ارزش به حساب می مطمئن

گـذاري   هایی خـاص در ارزش  ي مواردي است که موضوعات مختلف را بدون تاکید بر شیوه نیز در برگیرنده گروه سوم:
شناختی برخوردارند. در ایـن   گیري روش ه از جهتگیري سیاستی هستند و ن اند. یعنی نه داراي جهت مورد توجه قرار داده
زیستی خاصی نظیـر آب، چـوب جنگـل و ... مـورد توجـه بـوده فرآینـد         گذاري منبع محیط ها، ارزش گروه از دستورالعمل

یابـد. در   ها با توصیف تولیدات و خدمات وابسته به آن منبع آغاز و با برآورد ارزش اقتصـادي کـل، ادامـه مـی     مطالعات آن
گاه تولیـدات و   زیستی مورد نظر به کارکرد منبع و آن ها، ساختار و فرآیندهاي منبع محیط خی از خطوط راهنما، ویژگیبر

شوند. با توجه به گونـاگونی منـابع، خطـوط     هاي انسانی که مولد ارزش اقتصادي هستند، پیوند داده می خدمات و استفاده
ها کـه بـه اشـکال     هاي آن ها، کارکردها، تولیدات و خدمات و ارزش ژگیراهنماي تدوین شده هم به شناسایی و توصیف وی

که مثال برخی خطوط راهنماي تـدوین شـده بـراي     چنان بندي شدن هستند، اختصاص یافته است. آن مختلفی قابل دسته
و اقتصادي منـابع آب  شرح ابعاد اکولوژیک، هیدرولوژیک   به اي استفاده کرده و  گذاري منابع آب از رویکرد بین رشته ارزش

پردازند. بسیاري از خطوط راهنما هم بر فواید آب و تولیدات و خدمات وابسته به آن، تمرکز دارند. چنین راهنماهـایی،   می
طـور    به ها را  ها و فایده گیري سیاستی، هزینه کنند. البته راهنماهاي واجد جهت ها را به عنوان فواید پیشین تلقی می هزینه

  دهند. ي مورد ارزیابی قرار میا جداگانه
هـاي   ، موضوعی برآمده از درون سیاست»زیستی محیط  طبیعی و  گذاري اقتصادي منابع ارزش«البته نباید از یاد برد که 

تدریج در میان سایر کشورها و ملل دنیا، تسري یافته است. طی نـیم   تر بوده که به عمومی برخی از کشورهاي توسعه یافته
؛ 1991اسـت (آدامـوویکز،    زیستی توسعه چشمگیري پیدا کـرده  محیط  فنون اقتصادي ارزیابی ارزش کاالهاي قرن گذشته، 

بـراي  » ي سـفر  روش هزینـه «چـون   ). فنـونی هـم  2000؛ و کارسـون،  2000؛ باکستال و همکـاران،  2000اَرو و همکاران، 
ذاري مشروط کـه بـراي تخمـین ارزش از سـوي     گ هاي طبیعی از نظر بازدیدکنندگان و نیز روش ارزش گذاري عرصه ارزش

گیرنـد، همچنـان    استفاده قرار می اي مورد طور گسترده که به کنندگان کاربرد دارد، غیراز آن کنندگان و غیراستفاده استفاده
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یـز  هـا ن  طـرح  گذاري پولی در ارزیابی  درحال بازبینی و تدقیق شدن هستند. به دنبال چنین موجی، استفاده از فنون ارزش
  است.  رواج زیادي پیدا کرده
نویسـی از   نمایـد کـه پـیش    ، مقـرر مـی  1969مصـوب  » زیسـت  محیط  قانون ملی سیاست «ي آمریکا،  در ایاالت متحده

زیست هسـتند، تهیـه    محیط  هایی که داراي پیامدهاي بالقوه مهمی بر روي کیفیت  طرح زیستی براي  محیط  گزارش اثرات 
شناسد. البتـه   ي جامعه، به رسمیت می زیست طبیعی را با بقیه محیط  هاي  تعامل بین تمام مولفه شود. براساس این قانون،

به تصویب رسید، لـزوم توجـه بـه پیامـدهاي      1936در سال  1پیش از آن و در زمانی که براي اولین بار قانون کنترل سیل
  ها، مطرح شده بود. اي و پیگیري آن هاي توسعه طرح نامشهود 

) بـه  CERCLA» (2زیستی محیط  پذیري  قانون جامع واکنش، جبران و مسوولیت«، قانون دیگري به نام 1980 در سال
شـکل    بـه  هاي منابع عمـومی ازدسـت رفتـه (    تصویب رسیده و اجرایی شد. این قانون، مقرراتی را در رابطه با جبران ارزش

ته و بالیاي طبیعـی مـواد پسـماندهاي خطرنـاك رخ     موقت یا همیشگی) و شرایطی که درآن پسماندهاي سمی تجمع یاف
گـذاري پـولی نظیـر     طور مکرر فنون ارزش  به سرعت و   به است. چنین قوانین و مقرراتی موجب شد که  دهند، وضع کرده می

گـذاري مشـروط،    رواج پیـدا کننـد. روش ارزش  » گذاري مشروط ارزش«و » ي سفر هزینه«، »گذاري التذاذي روش ارزش«
دولـت   12991ي  ي اجرایـی شـماره   نامـه  هاي بزرگ مقیاس کاربرد پیدا کرده است. آیـین  طرح پیش براي ارزیابی  بیش از

، آژانـس حفاظـت از   2000هـاي مهـم شـده اسـت. در سـال       طـرح  فایـده بـراي    –ریگان، خواستار انجـام تحلیـل هرینـه    
هـا و   ها (شامل هزینـه  ها و فایده براي تمام هزینه» هاي اقتصادي سازي تحلیل خطوط راهنماي آماده«زیست آمریکا،  محیط  

  هاي اجتماعی) را منتشر نمود.  فایده
ربط فـدرال، دو   هاي ذي فایده به آژانس –ي مقررات تحلیل هزینه  درزمینه» شوراي منابع آب آمریکا«، 1979در سال 
سـازي فوایـد تفرجـی، توصـیه نمـود.       کمیترین فنون براي  گذاري مشروط را به عنوان مناسب ي سفر و ارزش روش هزینه

ي  میالدي و سایر نهادهاي فـدرال مثـل اداره   80ي خدمات جنگل آمریکا از ابتداي دهه  همچنین این فنون از سوي اداره
 اند.  خدمات ماهیگیري و حیات وحش، مورد استفاده قرار گرفته

) تـدوین یافـت.   1947( 3وانتـراپ -سوي سیریاسی چارچوب مفهومی ارزشیابی خدمات غیربازاري براي نخستین بار از  
نـام   CVMگیري) (همان چیزي که  دیدگاه وي در مورد برآورد فواید اجتماعی از طریق پرسش از مردم (نظرسنجی و راي

ي فـدرال بـین    کمیتـه «، گزارشـی از سـوي   1950اجرا درآمـد. در سـال     به ) 1963( 4گرفت)، کمی بعدتر از سوي دیویس

                                                   
 

1- Flood Control Act 
2- Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liability Act 
3- Ciriacy-Wantrup 
4- Davis 
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اي مواجه گردیـد   منتشر شد و با اقبال عمومی گسترده» کتاب سبز«آمریکا معروف به » 1اي هاي رودخانه هدستگاهی حوض
  اي.  ي رودخانه هاي حوضه طرح ي ارزشیابی اقتصادي اثرات  ). همین کتاب بعدها راهنمایی شد در زمینه1992(هانمن، 

زیسـتی، غالبـا در مراحـل     ي محـیط هـا  فرآینـد ارزیـابی  گذاري اقتصادي بـه   ، ورود ارزشالمللی بینمبناي تجربیات  بر
) انجـام  EIAو  SEA ي ههـاي عمرانـی پیشـنهادي تـا مرحلـ      آغـازین غربـال نمـودن پـروژه     ي هاي (مثال، از مرحل چندگانه

باعـث قضـاوت    EIAزیسـتی مربـوط بـه     محـیط  ي هاقتصادي در بیانی گذاري همین رابطه، وارد نمودن ارزش شوند. در می
 EIAبدیلی براي فنون اسـتاندارد   به عنوانتوان  سازد. حتی از آن می  میپیامدهاي مهم را عملی  ي هشده و مقایس تر دقیق

 تـوان سـطح مناسـب از    طریق، بهتر می از اینکرد. زیرا  بندي و تعیین مقادیر استفاده یا رتبه بندي مقیاس/دهی وزناز نظر 
تري را در مورد مبـادالت موجـود،    تر و عینی کدیگر تعیین کرد و تحلیل شفافها را با ی بدیل ي هنظر کاهش اثرات و مقایس

، قاعدتا ارزیابی دقیقی از پیامدهاي فیزیکی مربوط به اجراي طـرح عمرانـی انجـام    EIAانجام داد. با اجراي صحیح فرآیند 
هاي بعدي خواهد بـود. از   گیري یمگذاري اقتصادي قادر به تولید اطالعاتی کامل براي تصم آن، فرآیند ارزش شده و پس از

دارد، ولی تـاکنون ایـن دو    هاي آشکاري وجود ییهم افزا EIAگذاري اقتصادي و  شود، میان ارزش این روست که گفته می

که بـا اخـتالط    است شود. بدیهی کاذبی دیده می ییجدا ،ها آناند و بین  با یکدیگر به طور کامل ادغام نشده گاه هیچزمینه 

 در ایـن ) شکل خواهـدگرفت.  EEIA2( »زیستی ارزیابی پیامدهاي اقتصادي محیط«قوله، فرآیند جدیدي با عنوان م این دو
، Pagiolaو  Dixon؛ World Bank ،1996چه از سوي بانک جهـانی (  اي نظیر آن  هاي پراکنده توان به ابتکار عمل زمینه می

) انجام شده، اشاره کرد. بـا وجـود ایـن، در شـماري از     1999و  ADB ،1996( ییآسیا ي ه) و همچنین، بانک توسع1998

شکلی عمـومی، مـورد     به  CBAگذاري اقتصادي و  هاي عمرانی، عناصري از ارزش مربوط به پروژه زیستی محیطهاي  ارزیابی
زیــابی ) در ارتبــاط بــا ار2005( Cookeو  Atkinson کــه چنــان آن). Lee ،1997و  Kirkpatrickانــد ( اشــاره قــرار گرفتــه

ــدهاي  ــیطپیام ــتی مح ــاران ( Kanus؛ زیس ــورد  )2006و همک ــذاري ارزشدر م ــک؛  گ ــدهاي اکولوژی و  Ranasinghپیام
)، 2004( Hopeو  Morimotoآب؛  ي هي عرضـ هـا  ) در مورد ارزیابی گزینه2002( Rasidو  Haider) و 1999همکارانش (

Lubulwa )1999 ؛(Hearne )1996 و (Wattage ) ي هـا  ي انـواع پـروژه  ها و فایده ها ) به ارزیابی هزینه2000و همکارانش
مـورد   EIAاقتصـادي در ارتبـاط بـا     گذاري ارزشطور مستقیم،   به اند. در هیچ یک از مطالعات انجام شده،  مختلف پرداخته

  اند.  توجه قرار نگرفته
گـذاري اقتصـادي در فرآینـدهاي     ارزشآور کـردن انجـام    تعداد بسیار کمی از کشورها، قوانین و مقرراتی را براي الـزام 

اسـتفاده از تحلیـل    2002). چین هم از سـال  de Wit ،2002و  Crookesاند ( زیستی وضع کرده ارزیابی پیامدهاي محیط
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). با این همـه،  2003و همکاران،  Wangاست ( اجباري کرده زیستی محیطي مربوط به پیامدهاي ها اقتصادي را در ارزیابی

توان با جـرأت ادعـا    دلیل می به همینوجود ندارند.  ییها فنی مناسبی براي چگونگی انجام چنین تحلیل هاي دستورالعمل

  هاي فنی قوي براي مقررات وضع شده وجود ندارند.  کرد که هنوز پشتوانه

 پیشینه موضوع در ایران -1-4

). 1373رسـد (از سـال    مـی   و دهـه  ) به حدود دEIA» (زیستی محیط  ارزیابی اثرات «هاي  در ایران، قدمت انجام بررسی
هاي اقتصادي و در غیاب توجه بـه مالحظـات    هاي بعد، همواره ارزیابی این درحالی است که تا پیش از آن و حتی در سال

هـایی کـه    است. براي انجـام چنـین ارزیـابی    شکل یک رویه جریان داشته  به هاي توسعه اي  طرح زیستی براي اجراي  محیط  
 EIAاست. از زمان قانونی شدن ضرورت انجـام   هاي قانونی نیز وجود داشته رفت، پشتیبانی نمی  اقتصاد فراتر  قلمروي آن از
تدریج شکل گرفته و تا حدود زیادي تقویـت    به هاي فردي، سازمانی و نهادین در این رابطه  هایی، ظرفیت طرح براي چنین 

تر شده و همواره براي مدیران و  هاي انجام صحیح این عمل نیز نمایان ها و پیچیدگی است که کاستی اند. این در حالی شده
رسـد کـه بـا     است. اکنون به نظر می اي مهم بدل گردیده اي به دغدغه هاي توسعه طرح کارشناسان مربوطه و حتی مجریان 

کارشناسی مـرتبط بـا ایـن    بتوان به شفافیت و تقویت هر چه بهتر فرآیندهاي  EIAهاي اقتصادي به  افزودن مولفه ارزیابی
تر نموده و تصحیح کرد. زیـرا چنـین    هاي اقتصادي را کامل هاي اجرایی مرتبط با ارزیابی امر کمک کرد و عالوه بر آن رویه

کنند. ایـن راهنمـا    ها و نتایج مشابهی پیروي می ها، روش رسد که تحلیل اقتصادي از اهداف، قلمرو، پیش فرض به نظر می
هاي عمومی و خصوصی که به دنبال ارزیـابی اثـرات اقتصـادي و بررسـی      ربط از بخش ولین و افراد ذيبراي کمک به مسو

هستند، تدوین گردیده است. خطوط راهنمـا ممکـن اسـت بـراي      EIAاي پیشنهادي به عنوان بخشی از  توسعه هاي  پروژه
ا و راهبردهـاي مهـم ازنظـر اقتصـاد     ه هاي بزرگ مقیاس، خط مشی هاي خاص و کوچک مقیاس محلی و نیز مقیاس پروژه

  زیستی به کارگرفته شوند. محیط  اي یا  منطقه
  گنجانید، دو روش وجود دارد: EIAهاي  که بتوان ارزشیابی اقتصادي را در بررسی اساسا براي این

 شکل کامل و به عنوان یک تحلیل اقتصادي کاربردي  به  EIAانجام  –

 EIAهاي  مولفه اي جداگانه از بررسیوارد کردن یک بخش اقتصادي به عنوان  –

  تر از روش نخست باشد. تر و سهل رسد روش دوم، عملی الزم به تذکر است که در اغلب موارد، به نظر می
زیسـتی و   محـیط   قانون برنامه چهارم توسعه، بر ضرورت تعیین ارزش اقتصادي منابع  59از سوي دیگر، در ایران، ماده 

هـا   ها و هزینـه  هاي توسعه اي و لحاظ این ارزش طرح زیست در اثر  اشی از تخریب و آلودگی محیطهاي ن لزوم برآورد هزینه
هـاي مـرتبط بـا تخمـین خسـارات       نمایـد. بنـابراین تهیـه دسـتورالعمل     هـا، تاکیـد مـی    طـرح  سنجی این  در فرآیند امکان

هـا   ین این ماده ابراز میدارد که ایـن ارزش تواند یک ضرورت ملی تلقی گردد. همچن می 59زیستی براي تحقق ماده  محیط  
اي قـادر باشـند سـطح     هـاي توسـعه   طـرح  ها و یا  هاي ملی لحاظ گردد. بدین منظور باید شرکت ها باید در حساب و هزینه
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هـاي منبـع و    هـا مشـتمل بـر هزینـه     زیستی خود را ارزیابی نمایند و بدانند که میـزان کـل ایـن هزینـه     محیط  هاي  هزینه
هاي مالی باید پرداخت یا جبران گردد. چنـین مکـانیزمی مـا را قـادر      ها و مکانیزم زیستی چقدر است و با چه روش محیط  

ها، تجزیـه و   تري قرار دهیم. به عنوان بخشی از این ارزیابی ازاي آلودگی را مورد ارزیابی دقیق  به سازد که اصل پرداخت  می
توانـد صـورت گیـرد کـه نشـان دهـد چـه سـطحی از          ها می ی توسط شرکتزیست محیط  تحلیلی از سطح جبران خسارات 

هـاي آتـی در    تواند در سال ها از طریق جبران خسارت داخلی شده است. این مورد می زیستی آن محیط  هاي خارجی  هزینه
  د.ویژه آب، نقش مهمی ایفا نمای  به زیستی و  محیط  گذاري منابع  هاي مربوط به قیمت بحث تعیین سیاست

 زیست محیط  تعیین قلمروي ارزیابی اقتصادي  -1-5

ها)ي مختلف اسـت کـه مطـابق بـا معیارهـایی از       ها (گزینه اي از بدیل ناظر بر در نظرگرفتن رشته» 1ارزشیابی«عبارت 
ي اطالعاتی اسـت   ، کاربرد دارد. هدف اصلی در ارزشیابی اقتصادي ارائه»تصمیم«پیش تعیین شده و به منظور اتخاذ یک 

سازان را براي استفاده کارآمد از منابع تحت اختیار، به منظور حداکثر کردن بهزیستی یا رفاه جامعه یاري کند.  تصمیم که
تواند شرایط انسانی را از لحاظ اقتصادي به اشکال مختلفی تحـت تـاثیر قـرار دهـد و      جا، منبع اساسی است که می در این

ر مبناي ساز و کارهاي مشخصی، منابع با بهزیسـتی جامعـه ارتبـاط برقـرار     شود. ب زیستی می شامل منابع طبیعی و محیط
هـاي   هـا یـا فعالیـت    بـرداري تجـاري از جنگـل    ي مستقیم از منابع (مثل بهره است با استفاده نمایند. این ارتباط ممکن می

هـا   هاي طبیعی، گونه یستمتفرجی وابسته به آب) نمودار شود و یا به اشکال غیراستفاده اي و غیرمصرفی (مثل حفظ اکوس
  هاي انسانی را تضمین کند.  ي حیات و یا فعالیت هاي خاص)، ادامه یا عرضه

  شاید بتوان اهداف اصلی تحلیل کارآیی اقتصادي را در موارد زیر خالصه کرد: 
  هاي کارآیی اقتصادي؛ اي خاص ازنظر زمینه توسعه ارزیابی مطلوبیت و یا عدم مطلوبیت پیشنهادهاي  –
هـاي   پـذیر در اجـراي پـروژه    هـاي امکـان   ها یا گزینـه  چارچوبی مشخص و هدفمند براي ارزشیابی بدیل  ي  ائهار –

 اي؛ و نیز توسعه 

زیستی که از نظـر اقتصـادي نیـز     محیط  ي اثرات مخرب  مساعدت در طراحی اقدامات حفاظتی و کاهش دهنده –
 کارآیی الزم را داشته باشند.

صورت پیوست تحلیل کارآیی اقتصـادي    به تر  ، شاید الزم باشد که اطالعات بیشEIAهاي  یگاه در مورد برخی از بررس
  ارائه شوند. این موارد عبارتند از:

  اي و یا کشوري هستند؛ زیستی با ابعاد استانی، منطقه محیط  اي که داراي پیامدهاي  توسعه پیشنهادهاي  –
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ها یا  گذاري ستانده باره قیمت در اینها با دقت بررسی شوند.  هاي مالی آن اي که باید جنبه توسعه پیشنهادهاي  –
 کند.  حاصل از توسعه، اهمیت خاصی پیدا می ي هخدمات عرضه شد

نوعی داراي اثـرات و    به  EIAزیستی در روند  محیط  پایدار  ي هنباید از یاد برد که تمامی الزامات نیل به معیارهاي توسع
  مهم چنین امري عبارتند از: یلدالپیامدهاي اقتصادي هستند. 

هـاي   ویژه در ارتباط با تهدیدهاي جدي یا آسیب  به اصل احتیاطی، لزوم توجه به خطرپذیري و عدم حتمیت را  –
  کند؛ زیستی، تقویت می محیط   ناپذیر برگشت

هـاي   ي گـروه هاي کنونی و آتی بـرا  و هزینه فوایدتوزیع  ي هگرفتن نحودر نظرنسلی مستلزم  عدالت درون و بین –
 مختلف حاضر در درون جامعه است؛

زیسـتی و   محـیط   گرفتن معیارهـاي  در نظرتحقق اصل حفاظت از تنوع زیستی و یکپارچگی اکولوژیک،  ي هالزم –
 تنگناهاي استفاده از منابع طبیعی است؛

 دي است.اقتصا کارآییضروري در تحلیل  اي هزیستی جنب محیط  گذاري و قیمت گذاري منابع  اصالح ارزش –

گـزارش، بـه ارائـه و تشـریح اصـول، مفـاهیم و        در اینتوان متذکر شد که اصول راهنماي ارائه شده  می طور خالصه   به 
ـ   بـه  اختصاص دارد.  EIAفرآیند  ي هاقتصاد در حیط ي ههاي مربوط به مداخل چارچوب   هـا و رویکردهـاي    کـه روش  اي هگون

هـاي   هـاي پایـه و تحلیـل    داده آوري جمعها ازنظر  ارزیابی اثرات و مدیریت آن اقتصادي در مسایلمربوط به لحاظ ساختن 
  بعدي مورد بحث قرار گیرند. 

سازي حفظ کند، الزم است تعدادي از  هاي تصمیم نقش و ارزش کاربردي خود را در رویه EIAفرآیندهاي  که اینبراي 
  نند تا:هاي تخصصی خود مداخله ک هاي مربوط به حوزه متخصصین در بخش

 شود، تر بیشریزي و طراحی پروژه،  امور مربوط به برنامه ي هارزش افزود –

 هاي معقول ارائه شود،   بدیل در موردارزشیابی درستی  –

 و ارزیابی صحیح فواید و پیامدهاي منفی بالقوه، امن پذیر شود، بینی پیش –

قـرار گیـرد و نیـز امکـانی بـراي       اختیار درها  هاي عملی براي پرهیز از پیامدهاي منفی و یا مدیریت آن توصیه –
 تقویت فواید حاصله، فراهم گردد،

و  بـه مسـایل  در اختیـار قرارگیـرد تـا     EIAهریـک از مراحـل فرآینـد     در مـورد همچنین باید اطالعات کـافی   –
هـاي کارآمـد مربـوط بـه      هـاي الزم در ارتبـاط بـا پشـتیبانی از تصـمیم      و آگاهی توجه شدهمالحظات کلیدي 

  پایدار ایجاد شود. ي هتوسع
هـاي ارزیـابی اثـرات در بسـیاري از      هاي اخیر، کیفیت مطالعات مربوط به مشارکت اقتصاد در فعالیت که در سال با این

کشورهاي دنیا، ارتقاي زیادي یافته است، لیکن هنوز وجود ابهاماتی در چگونگی برقراري ارتباط این دو مقوله با یکدیگر و 
ویـژه    بـه  هـاي مختلـف و    گـذاري اقتصـادي در بخـش    رح خدمات و تکالیف فنی مربـوط بـه ارزش  هاي مربوط به ش کاستی
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تـر و   هاي بـیش  کند که تحلیل ... ایجاب می هاي فوالد و هاي پاالیشگاهی، نفت، کارخانه اي مربوط به بخش توسعه هاي  طرح 
 دقیق تري در این رابطه ارائه شوند.  

هـاي اقتصـادي درج شـود. ایـن      شرح خدمات مسـتقلی بـراي انجـام بررسـی     EIAي شود که در فرآیندها گاه الزم می
شکلی جداگانه و یا توأمان مورد توجه قـرار دهنـد. ایـن درحـالی       به ها ممکن است مسایل اقتصاد خرد و یا کالن را  بررسی

و براي این منظور الزم است تري پیدا کرده  هاي اخیر رواج بیش اجتماعی در سال -است که مطالعات پیامدهاي اقتصادي 
هـاي   پیامدهاي اقتصادي و اجتماعی ارزیابی شده و در کنار هم تلفیق یابند. فراوانی رویکردهاي موجود از یک سو و ابهـام 

هاي  هاي اقتصادي از سوي دیگر، بعضا موجب خلط مبحث شده و اثربخشی داده احتمالی در شرح خدمات مربوط به جنبه
  رساند.  می  را به حداقل  EIAاي اقتصادي در فرآینده

هاي موجود بـراي ارزیـابی اثـرات اقتصـادي ناشـی شـود، در        است از تعدد روش در کنار چنین خلط مبحثی که ممکن
کـه بایـد مرتبـا     شود. مثل این هایی مواجه می هاي اقتصادي مورد انتظار با دشواري مواردي نیز برقراري انسجام از نظر داده

هاي اقتصاد کالن متمرکز بـوده   ها بر روي جنبه مطرح کرد؟ برخی از داده EIAتصادي را در فرآیندهاي هاي اق چه پرسش
اسـت   زیسـتی ممکـن   محـیط   که، ابعاد جانبی  هاي اقتصاد تاکید دارد. با این و بر پیوندهاي موجود بین پروژه و سایر قسمت

هـا درمیـان ابزارهـاي ابتـدایی ارزیـابی پیامـدهاي کـالن         آنهاي اقتصادي را تحت تاثیر قرار دهند، ولی نبـود   سایر بخش
هـاي   زیستی به حساب محیط  هاي اقماري  ها خواهد بود. اگر قرار باشد که حساب معنی نادیده گرفته شدن آن  به اقتصادي، 

بیعـی در نظـر   ملی کشور اضافه گردد (نظیر کشورهاي نامیبیا، بوتسوانا و آفریقاي جنوبی) تـا موضـوع فروسـایی منـابع ط    
 گاه این موضوع هم اهمیت خواهد یافت. گرفته شود، آن

از سوي دیگر، برخی از کشورهاي جهان (از جمله تعدادي از کشـورهاي اروپـایی و آفریقـایی نظیـر نامیبیـا، بوتسـوانا،       
فروسـایی منـابع    کـه  اند تا ایـن  هاي اقماري را اضافه کرده هاي ملی خود، حساب آفریقاي جنوبی) در حال حاضر به حساب

 طبیعی را در نظر بگیرند.

شوند زمـان و   هایی که در این فرآیند اتخاذ می است. تصمیم  اي مهم ي اقتصادي، وظیفه تعیین سطح و قلمروي مطالعه
گذاري، صحت و دقت تحلیـل و قابـل اطمینـان بـودن نتـایج را       چارچوب ارزیابی، متدلوژي و فنون ارزش  منابع مورد نیاز، 

اثیر قرار خواهد داد. قلمرو و سطح جزییات در ارزیابی باید سطح اهمیت پیامدهاي احتمـالی را مـنعکس سـازد. از    تحت ت
کـار گرفـت.     به هاي توسعه اي  توان مشخص کرد که چه سطح تحلیل اقتصادي را باید در مورد انواع مختلف پروژه قبل نمی

ها براي جامعه بستگی دارد. این کار برحسـب   زیستی و اهمیت آن حیطچرا که اهمیت اقتصادي بالقوه به انواع پیامدهاي م
زیسـت و مشـاوره    هاي محیط شرایط خاص فرق خواهد کرد و مستلزم بررسی دقیق اولیه، همکاري کارشناسان سایر رشته

هـاي اهمیـت    هـاي اقتصـادي (یـا سـایر جنبـه      با اعضاي جامعه خواهد بود. حتی االمکان، برآوردهاي اولیه فواید و هزینـه 
  اقتصادي) باید استخراج شوند.
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  هاي مورد نیاز در تعیین قلمروي ارزیابی اقتصادي گام - 1-6

  هاي زیر قابل پیشنهاد هستند: هاي اقتصادي، گام به طورکلی، براي تعیین قلمروي ارزیابی
  اند. یی شدههاي اقتصادي که در ارزیابی اولیه پیشگو زیستی و ارزش تهیه فهرستی از انواع پیامدهاي محیط –
تـر و   هاي مالی و بازاري معموال براي استفاده آسـان  گذاري. فنون متکی به داده انتخاب متدولوژي و فنون ارزش –

گـذاري شـرطی معمـوال گـران و      گذاري التذاذي یـا ارزش  تر هستند. فنون دیگري مثل هزینه سفر قیمت ارزان
  زمان برتر هستند.

  .ي تحت اختیار براي اجراي تحلیلها اي و مهارت منابع زمانی و بودجه –
هایی  گذاري ارزش. اغلب، چنین کاري به انواع پیامدها و شوند میفایده ک - هایی که باید در تحلیل هزینه ارزش –

  .شوند میکه مورد نظر هستند و نیز زمان و منابع در دسترس مربوط 
بینـی شـده از    پیشنهادي یا پیش ي هد به توسعطور مستقیم قابل اسنا  به  که اینابعاد پیامدهاي اولیه اقتصادي ( –

  زیستی بر فعالیت اقتصادي هستند) نظر وقوع پیامدهاي محیط
محلی، تعبیـري از امکـان انجـام یـا عـدم انجـام        ي اي یا جامعه توجه به این پیامدهاي مرتبط با اقتصاد منطقه –

  سازي مشابه را در اختیار خواهدگذارد.  پسمانده یا مدل -تحلیل داده
  .مشورت با اعضاي جامعه –

. ایـن امـر باعـث    استفاده نمایدعالقمند،  يها نفعان و سایر طرف فرآیند تعیین قلمرو نوعا ممکن است از مشورت با ذي
شـکلی خـاص در ارزیـابی اولیـه شناسـایی و درك شـود.         بـه  زیسـتی مناسـب    شود که سازوکارها و متغییرهاي محیط می

هاي باارزشی را در مـورد پیامـدهاي بـالقوه،     ند دیدگاهتوان میمورد محیط خود داشته و  در ییشهروندان اغلب، آگاهی جز
  زیستی پیشنهادي ارائه کنند. پیامدهاي محیط

پیشـاهنگی در فرآینـد    بـه عنـوان  قـرار گیرنـد (   تـاثیر طور بالقوه ممکن است تحـت    به همچنین مشورت با افرادي که 
ها و  گذاري شرطی، احتماال براي ارزیابی ارزشی خصوص اگر فنونی مثل ارزش  به بود. فایده نخواهد  بیگذاري)، خیلی  ارزش

 کار گرفته شوند.  به ه باید عهاي جام ارجحیت

  قلمروي حسابداري   -1-7

طـور کلـی،     بـه  ها بایـد محاسـبه شـوند.     ها و هزینه قلمروي حسابداري پروژه، قلمروي جغرافیایی است که در آن فایده
اي است که از نظر حسابداري با مرزهاي در برگیرنده مردم مرتبط همپوشانی دارنـد.   پروژه واجد محدوده تحلیل اقتصادي

با این همه، تحلیل مالی ممکن است محدود به مرزهاي یک بنگاه یـا واحـدهاي خصوصـی باشـد. زیـرا تحلیـل اقتصـادي        
ت و ممکـن اسـت ضـرورتا از نقطـه نظـر مـالی       شکلی گسترده اسـ   به معطوف به در نظر گرفتن عوامل اقتصادي اجتماعی 

. ولـی   هاي فوري پروژه متمرکز خواهنـد بـود   ها بر محدوده ها و فواید پروژه اهمیتی نداشته باشد. در حالی که برخی هزینه
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ي ملی است. با این همه، اگر پیامدها به فراسـو -ي دولتی ي تحلیلی داراي گستره براي انجام تحلیل اقتصادي معموال دامنه
  ملت تسري پیدا کند، در نتیجه پیامدهاي فرامرزي پدید خواهند آمد.-مرزهاي دولت

شـوند. چنـین    برخی از پیامدهاي فرامرزي، بر کل دنیا اثر گذارنـد و بـه عنـوان پیامـدهاي جهـانی دسـته بنـدي مـی        
خصـوص و یـا تعـدادي از      به  پیامدهایی ضرورتا از اثراتی یکنواخت بر کشورهاي مختلف برخوردار نیستند. غالبا یک کشور

ي جهان، تحت تاثیر چنین پیامدهایی قرار می گیرند. براي پیچیده کردن مساله، باید یادآور شد کـه   کشورها بیش از بقیه
  توان شناسایی کرد. ها کشورهاي منشا پیامد و کشورهاي اثر پذیرفته از پیامد را نمی مواردي هستند که در آن

اي  جهانی است. در بسیاري از مطالعات علمی نشان داده شده که افزایش گازهـاي گلخانـه   گرمایش جهانی یک پیامد
)GHGs(   زیسـتی،   اي پیچیـده از مشـکالت محـیط    عامل مهمی در تسریع گرمایش جهانی است. گرمایش جهـانی، رشـته

اي یـک کشـور را    هاي گلخانهتوان مقدار کلی انتشار گاز کند. می اجتماعی و اقتصادي را براي کشورهاي مختلف ایجاد می
شـوند. در ایـن    اي اضـافه مـی   تخمین زد. با این همه، این گازها پس از انتشار به موجودي جهانی جهانی گازهـاي گلخانـه  

دهـد، ولـی    رسد. گرمایش کل دنیا را تحت تاثیر قرار می نقطه، شناسایی اثرات آن بر تک تک کشورها، ناممکن به نظر می
  وري به کشور دیگر متفاوت خواهد بود.ي اثر از کش ه گستر

از نقطـه  » ي جهـان  بقیـه «و » ي مجاور منطقه«، »ملی -دولتی «استفاده از قلمروهاي حسابداري متعدد مثل قلمروي 
تـوان قلمروهـاي     شوند. براي فهم بهتر موضوع، مـی  شود. این قلمروها، بر روي هم اضافه می نظر اقتصادي صحیح تلقی می

جـوار،   اي هـم  ي جغرافیـایی (ملـی، منطقـه    ها شبیه دانست که براي تحلیل هر منطقه اي از کتاب ه مجموعهحسابداري را ب
ها نیز حـائز اهمیـت    ي جهان)، یک کتاب وجود دارد. باید در نظر داشت که غیر از پیامدها، حسابداري تمام اثرات آن بقیه

  ها نیست. کنند دلیلی براي نادیده گرفتن آن دولتی عبور می -که برخی اثرات از مرزهاي ملی  است. این
طور جدي پیشرفت نمـوده اسـت.     به ي اقتصادي در سطح پروژه، از اولین باري که مطرح شد تاکنون  تدوین یک نظریه

شـمار    بـه  زیستی به عنوان جنبه مهمی از تحلیل اقتصـادي سـطح پـروژه،     در گذشته، ارزشیابی اقتصادي پیامدهاي محیط
ي خـوبی مواجـه    زیسـتی بـا توسـعه    ي اخیر، روش شناسی در نظر گـرفتن پیامـدهاي محـیط    طی دو یا سه دههآمد.  نمی

زیستی براي تحلیل اقتصادي سطح پروژه،یـک اقـدام متـداول     گردیده است. در حال حاضر، حسابداري ابعاد جانبی محیط
جی بـه عنـوان بخشـی از پیامـدهاي پـروژه،      است. صرف نظر از تفکرات سنتی مبنی بر عدم لزوم توجه به پیامدهاي خـار 

  اند. هایی در این زمینه، تحقق یافته چنین توسعه
در حال حاضر، در بین اقتصاددانان در مورد چگونگی به حساب آوردن پیامـدهاي جهـانی، اخـتالف نظرهـاي زیـادي      

دهاي پروژه توجیهـات قـوي وجـود    زیستی، در مورد حسابداري کامل پیام المللی محیط وجود دارد. شبیه ابعاد جانبی بین
ي  وضوح گویاي آن است که تمامی پیامدها، چه در داخـل و چـه در بیـرون محـدوده      به دارد. مفهوم ارزش کامل اقتصادي 

زیستی مورد محاسـبه قـرار گیرنـد. وجـود      پروژه، چه کوتاه مدت و چه طوالنی مدت باید براي ارزیابی ارزش پیامد محیط
ي  گذاري در درجه زیستی براي ارزش ارهاي مناسب نهادین در مبادالت جهانی تولیدات و خدمات محیطبازارها یا ساز و ک
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دوم اهمیت قرار دارد. بنابراین، پیامدهاي جهانی باید در تحلیل اقتصادي گنجانده شوند. تمـامی پیامـدها (محلـی، ملـی،     
  توان در تحلیل اقتصادي پروژه گنجانید. فرامرزي و جهانی) را می

زیستی دشـوار اسـت. در    زیستی در مقابل غیر محیط هاي عمرانی منابع طبیعی، دسته بندي پیامدهاي محیط در پروژه
دانند. در ایـن مـوارد،    زیستی پروژه را از نظر اقتصادي، انجام ناشدنی می هاي محیط برخی موارد، کنار گذاردن فواید/هزینه

زیسـتی و جهـانی و    محـیط -یی که ممکـن اسـت بایـد پیامـدهاي اقتصـادي     یک ارزشیابی یکپارچه باید انجام شود. تا جا
  دهد. سازان قرار می هاي جامع تري را در اختیار تصمیم ها از هم تفکیک شوند. ارائه اطالعات کامل، نهاده گذاري آن ارزش

  اهداف اصلی تحلیل کارآیی اقتصادي عبارتند از:
  اساس معیار کارآیی اقتصادياي بر  ارزیابی مطلوبیت پیشنهادات خاص توسعه –
  هاي عملی) هاي پیشنهادي (گزینه چارچوبی براي ارزشیابی بدیل  ي  ارائه –
  زیستی کارآمد از نظر اقتصادي. ي محیط کمک به طراحی اقدامات حفاظتی و کاهش دهنده –
  





 

  2فصل 2

مبانی و الزامات قانونی ارزیابی 
  اقتصادي
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م  دو ز -فصل  ل ا نی و  ديمبا اقتصا بی  ارزیا ونی  ن   امات قا

  هاي عمرانی طرح هاي ملی و  با حساب زیست  محیط  هاي خارجی  المللی ادغام هزینه الزامات بین -2-1

زیستی براي افـزایش تولیـد کاالهـاي     محیط  هاي اخیر و به دنبال برداشت آزمندانه از مواهب طبیعی و منابع  طی دهه
هاي واقعی تولید (بـا در نظـر گـرفتن     صورت فروسایی ذخایر و رشد هزینه  به ري را اي که پیامدهاي ناگوا مصرفی و سرمایه

کردن کـاربرد منـابع    هاي اجتماعی) برجاي گذارده، استفاده از ابزارهاي اقتصادي و سازوکارهاي تشویقی براي بهینه هزینه
هـا و   ز ایـن رو، بسـیاري از دولـت   اي مواجـه گردیـده اسـت. ا    طبیعی در فرآیندهاي تولیدي، بـا اقبـال عمـومی گسـترده    

دسـتور  «اند. شاید بتوان  بندي خود را براي استفاده از چنین سازوکارهایی ابراز نموده المللی، تمایل و پاي هاي بین سازمان
از استفاده مـوثر  «دستور کار،  این» فصل هشتم«که، در  چنان برد. آن ین مصداق نامتر مهمرا از این نظر، به عنوان » 121کار

و حفاظـت  بـه توسـعه پایـدار     یـابی  هـاي تشـویقی بـراي دسـت     ابزارهاي اقتصادي و ساز و کارهاي بـازار و سـایر محـرك   
مورد تاکید قرار گرفته است. همچنین در همین فصل درخواست از کشورها براي اتخاذ سازوکارهایی جهت » زیست محیط

شـود و منظـور نمـودن     زیست تحمیـل مـی   محیط  اي بر  توسعههاي  هاي جانبی که در نتیجه فعالیت محاسبه تمامی هزینه
  هاي مربوطه، مطرح گردیده است.   ها و پروژه طرح ها در ارزیابی  آن

 2012که در سـال  » 20ریو+«موسوم به » بیانیه کنفرانس ملل متحد در باره توسعه پایدار 56پاراگراف «همچنین، در 
ه کشورهاي جهان از جمله جمهوري اسالمی ایران، برگزار گردید، اسـتفاده از  در ریودوژانیروي برزیل با مشارکت سران هم

ي  زیست بار دیگر مورد تاکید قرار گرفته است. در این پاراگراف به رابطـه  محیط  سازوکارهاي اقتصادي براي حفظ پایداري 
اف توسـعه پایـدار، اشـاره شـده و از     به عنوان یکی از ابزارهاي مهم براي رسیدن به اهد» فقرزدایی«اقتصاد سبز و موضوع 

اي بـا کمـک    هـاي توسـعه   زیستی در فعالیـت  محیط  کشورها خواسته شده است تا تعهداتی را در رابطه با ادغام مالحظات 
  ابزارهاي اقتصادي پذیرا باشند. 

 لـیکن بـه دلیـل   زیست قابل کتمان نیسـت،   زیستی در حفظ و صیانت از محیط محیط  قوانین و مقررات که نقش  با این
رسد که بتـوان بـا اتکـاي     به نظر نمی برداران و تولیدکنندگان آلودگی، زیستی و تعدد بهره محیط  گستردگی ابعاد معضالت 

پایـدار را از پـیش روي    و توسـعه  زیسـت  هاي فراروي پایداري محـیط  و چالشمشکالت موجود، مقررات و  صرف به قوانین
گـذاري و   ی در امـور سیاسـت  قیمتـ  کـارگیري ابزارهـاي   به سازوکارهاي بـازاري و بـه  برداشت. این درحالی است که توجه 

تر کارآمـد  بـه و نوعی مکمل رویکردهاي سنتی بوده   به اران زگ گیران و سیاست تصمیمزیستی از سوي  محیط  مدیریت منابع 
  موجود، یاري خواهد رساند.قوانین و مقررات  شدن

یافته و درحال توسـعه   هاي گذشته، بسیاري از کشورهاي توسعه ده که در خالل سالهایی بو با توجه به چنین استدالل
اي را در تحلیـل هزینـه    هاي توسعه زیستی ناشی از فعالیت محیط  هاي خارجی مربوط به پیامدهاي  اند تا هزینه تالش کرده
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زیسـت،   محـیط   هاي اثرگذار بـر   فعالیتفایده خود بگنجانند و زمینه را براي حاکم ساختن عقالنیت اقتصادي در اجراي  –
  هموار نمایند. 

 الزامات ملی - 2-2

زیستی از دیدگاه اقتصاد در جهوري اسالمی ایران نیز مورد توجه قرار گرفتـه   محیط  موضوع توجه به مسایل و مشکالت 
هاي ملی و ادغـام   سابقانون برنامه چهارم توسعه موضوع بازنگري در ح 59است و به دنبال آن براي نخستین بار در ماده 

هـاي   زیسـت در حسـاب   هاي ناشی از آلودگی و تخریـب محـیط   زیستی و هزینه هاي اقتصادي منابع طبیعی و محیط ارزش
  هاي عمرانی مورد تاکید قرار گرفته است. ها و پروژه طرح ملی و اجراي 

زیست و سـایر   سازمان حفاظت محیط ریزي کشور مکلف شده تا با همکاري براساس این ماده، سازمان مدیریت و برنامه
هـاي ناشـی از آلـودگی و     زیستی و هزینـه  هاي اقتصادي منابع طبیعی و محیط ، به منظور برآورد ارزش هاي مرتبط دستگاه

هـاي محاسـبه    ، نسبت به تنظـیم دسـتورالعمل   هاي ملی تخریب محیطی زیست در فرایند توسعه و محاسبه آن در حساب
زیستی در  هاي محیط ، تنوع زیستی و آلودگی ، انرژي ، خاك ، آب ها موارد داراي اولویت از قبیل جنگلهاي  ها و هزینه ارزش

،  ها به تصویب رسـیده  هایی که دستورالعمل آن ها و هزینه ربط به تصویب برساند. ارزش نقاط حساس اقدام و در مراجع ذي
  ظر گرفته خواهد شد. اي در ن هاي سرمایه هاي تملک دارایی طرح سنجی  در امکان
نامـه،   ) این آیین1ي ( به تصویب رسیده است. در ماده 6/4/1386ماده و یک تبصره در تاریخ  5نامه اجرایی این قانون در  آیین

،  زیسـت  هاي ناشی از آلودگی و تخریـب محـیط   ، هزینه زیستی گذاري منابع طبیعی و محیط تعاریف و اصطالحات مرتبط با ارزش
  . ها ارائه شده است ها و هزینه هاي محاسبه ارزش زیست و دستورالعمل هاي اقماري محیط ، حساب یهاي مل حساب

ریزي کشور مکلف شده است تا با همکاري بانک مرکزي جمهوري اسـالمی   ) نیز سازمان مدیریت و برنامه2ي ( در ماده
هـاي اقمـاري    ت چـارچوب و جـداول حسـاب   زیسـ  هاي نیرو و جهاد کشاورزي و سازمان حفاظت محـیط  ایران و وزارتخانه

  ها به مرکز آمار ایران واگذار شده است.   زیست را تدوین نمایند. ضمنا مسوولیت انتشار گزارش محیط
، سـازمان   زیسـت  ریزي مکلف شده تا با همکـاري سـازمان حفاظـت محـیط     ) نیز سازمان مدیریت و برنامه3ي ( در ماده

سـنجی   زیسـتی در امکـان   هـاي محـیط   هـا و هزینـه   الزم براي تهیه دستورالعمل ارزش هاي ها و مراتع کشور فعالیت جنگل
) را در  هـاي مطالعـاتی   ها و چارچوب پـروژه  ، اولویت ها اي (شامل چارچوب و روش هاي تملک دارایی سرمایه ها و پروژه طرح 

منـدي را بـراي    ي نظـام  تا برنامـه  زیست موظف شده ) نیز سازمان حفاظت محیط4ي ( مدت شش ماه تهیه نماید. در ماده
  ایجاد توانمندسازي الزم جهت پیشبرد اهداف این قانون ارائه نماید. 

نامـه، تشـکیل کمیتـه راهبـري بـا مسـوولیت        ضمنا به منظور ایجاد هماهنگی براي انجام وظایف مندرج در این آیـین 
،  ، بانک مرکـزي جمهـوري اسـالمی ایـران     زیستریزي کشور و با عضویت سازمان حفاظت محیط  سازمان مدیریت و برنامه

، درمـان و آمـوزش پزشـکی و یـک اقتصـاددان       ، نیـرو و بهداشـت   ، جهـاد کشـاورزي   هاي امور اقتصادي و دارایی وزارتخانه
زیسـت (بـه انتخـاب سـازمان حفاظـت       ) و یـک نفـر اقتصـاددان محـیط     طبیعی (بـه انتخـاب وزارت جهادکشـاورزي    منابع
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. این کمیته موظـف شـده اسـت تـا گزارشـی از پیشـرفت        بینی شده است نامه پیش ) این آیین5ي ( اده) در م زیست محیط
  زیست ارائه نماید. نامه آن را تهیه کرده و به شورایعالی محیط اقدامات ساالنه در زمینه مفاد این قانون و آیین

هـا و   زیسـتی و محاسـبه ارزش   محـیط   بع گـذاري منـا   ) نیـز بـر ارزش  192مـاده   2و  1در برنامه پنجم توسعه (تبصره 
زیسـت در   محـیط   هـاي تخریـب    هـا و هزینـه   هاي ملی و همچنین تعیین ارزش زیست در حساب محیط  هاي تخریب  هزینه
  اي تاکید شده است.   هاي سرمایه هاي تملک دارایی طرح سنجی  امکان

هـاي   زیسـتی و جـداول و حسـاب    محـیط   منابع  ) دولت مکلف شده است تا ارزش اقتصادي192ي ( ) ماده1در تبصره (
  هاي ملی محاسبه و منظور نماید. مربوطه را در حساب

زیسـت و   با همکـاري سـازمان حفاظـت محـیط    شده تا مکلف  ریزي و نظارت راهبردي برنامه معاونت) نیز 2در تبصره (
هاي ناشی از آلودگی و  زیستی و هزینه حیططبیعی و م هاي اقتصادي منابع هاي مرتبط به منظور برآورد ارزش سایر دستگاه

هـاي محاسـبه    هاي ملی، نسـبت بـه تنظـیم دسـتورالعمل     زیست در فرآیند توسعه و محاسبه آن در حساب تخریب محیط
زیسـتی در   هاي محـیط  هاي موارد داراي اولویت از قبیل: جنگل، آب، خاك، انرژي، تنوع زیستی و آلودگی ها و هزینه ارزش

به تصویب رسـیده،   ها آنهایی که دستورالعمل  ها و هزینه ربط به تصویب برساند. ارزش دام و در مراجع ذينقاط حساس اق
  اي در نظرگرفته خواهد شد. هاي سرمایه هاي تملک دارایی طرح سنجی  در امکان

 EIAبراي تحلیل اقتصادي و اجراي مطالعات  مورد نیازبسترهاي قانونی و اداري  -2-2-1

هاي اقتصادي مربوط بـه طراحـی    و نیز انجام تحلیل EIAد مشخص شود که براي اجراي مطالعات پیش از هرکاري بای
عبارت دیگـر،    به هاي قانونی در سطح کشور وجود دارند؟  هاي مدیریتی و اداري و یا پشتوانه اي چه زمینه توسعه هاي  برنامه

هـاي اقتصـادي    شکلی است؟در چنین ساختاري، مقوله از منظر تشکیالت اداري و قانونی کشور، به چه EIAساختار انجام 
  اند؟  و اجتماعی چگونه مورد توجه قرار گرفته

و تلفیق آن با مالحظات اقتصادي، توجه به اقـدامات و نکـات زیـر توصـیه      EIAطورکلی، در فرآیند اجراي مطالعات   به 
  اند: شده

اي ارائـه شـده،    توسعه رود با اجراي پیشنهاد  یزیست که احتمال م توضیحات کلی و مفصل در مورد محیطئه ارا –
  تحت تاثیر قرار گیرد؛

  هاي عملی موجود براي پیشنهاد؛ در نظرگرفتن بدیل –
  اي؛   توجه به عواقب و پیامدهاي ناشی از عدم انجام توسعه و اجراي طرح توسعه –
  عمل آمده؛  به مستندات توجیهی مربوط به پیشنهاد ئه ارا –
  زیستی و اقتصادي؛ محیط  مالی پیشنهاد از جهات توجه به پیامدهاي احت –
  زیست؛ شناسایی اقدامات الزم براي اصالح پیامدها بر محیط –
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زیسـتی نیـز مـورد توجـه و تفسـیر       ي پایدار محیط شاید الزم باشد که در هنگام توجیه پیشنهاد، قواعد و اصول توسعه
هـاي اقتصـادي    تري به مفاهیم و تحلیـل  طور جدي  به زیستی،  محیط  ي پایدار  جا که قواعد و اصول توسعه قرار گیرند. از آن

  یابد. تري می پردازند، طرح مباحث و موضوعات اقتصادي در این زمینه، اهمیت و ضرورت بیش می  

  اهمیت بررسی سوابق قانونی موجود - 2-2-2

آور  یـک سـند قـانونی الـزام    ) بـه عنـوان   EISزیسـتی (  محـیط   ي پیامدهاي  در بسیاري از کشورهاي دنیا، تدوین بیانیه
اي تدوین شـده   توسعه هاي  طرح زیستی براي  محیط  شود. این سند در پایان اجراي مطالعات ارزیابی پیامدهاي  شناخته می

زیسـت در اثـر    محـیط   هاي احتمالی وارده بـه   ي راهکارهاي عملی و مدیریتی براي کاهش اثرات آسیب و در آن ضمن ارائه
گـردد.   ها و موضوعات کلیدي نیز ارائه می مرانی، جزییات مربوط به ارتباطات سند اجرایی با سایر بخشهاي ع طرح اجراي 

گیرند. این امر، با توجه بـه اهمیـت    می  در همین بیانیه، خطوط راهنماي مربوط به مالحظات اقتصادي نیز مورد اشاره قرار 
هـاي الزم   بینـی  ها و پـیش  ین دلیل، ضروري است که هماهنگیزیستی است و به هم محیط  اقتصادي بسیاري از پیامدهاي 

ي تولید اطالعـات مربـوط بـه پیامـدهاي فیزیکـی، اکولـوژي،        براي تقویت مشارکت و حضور کارشناسان مربوطه در زمینه
ز آوري شـده ا  عمل آیند. نقش کارشناسان اقتصـادي در ایـن روند،تفسـیر اطالعـات جمـع       به فرهنگی و اجتماعی همکاري 

  است. EIAهاي مربوط به اهمیت اقتصادي موضوعات در فرآیند  حیث کارآیی اقتصادي و نیز شناسایی سایر جنبه

 هاي اثرات اقتصادي زیست با سایر ارزیابی ارتباط بین ارزیابی اقتصادي محیط -2-3

زندگی اسـت کـه    زیست، بخشی از محیط  نظریات اقتصادي دراصل، بیانگر مشاهدات واقعی در زندگی روزمره هستند. 
زیست  محیط  چه اقتصاد  شود. بخش بزرگی از آن ها، بنیادي و تعیین کننده تلقی می اهمیت آن در بسیاري از ابعاد و زمینه

زیست از نظریات اقتصـاد   محیط  هاي اقتصاد کاربردي یا عملی است. در اقتصاد  شود، دراصل بر گرفته از اندیشه خوانده می
زیسـتی،   محـیط   هاي اثرگذاري عوامل اقتصادي بر مصرف کاالهـا و خـدمات    آگاهی در مورد شیوه خرد و کالن براي کسب

قابل بررسی است. در اقتصاد اثباتی تالش بر توضیح  1ي اثباتی و هنجاري شود. عالوه برآن، اقتصاد در دو شاخه استفاده می
عنوان اقتصاد رفاه نیز  کن، در اقتصاد هنجاري که گاه با هاي دنیاي اقتصاد است. لی چگونگی و کارکرد روابط حاکم بر شاکله

عبـارت دیگـر،    آید. بـه  عمل می  به هاي دولت بحث شده و داوري  شود، در مورد مناسب و مطلوب بودن سیاست شناخته می
(مایکـل و  کنـد   تواند و بهتر است کار کند، بحـث مـی   که روابط اقتصادي در جهان چگونه می اقتصاد هنجاري در مورد این

خورد. از جنبه اثباتی،  می  چشم   به هاي اثباتی و هنجاري  زیست هم جنبه محیط  ). برهمین اساس، در اقتصاد 1989کارسون، 
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که از جنبه هنجـاري،   هاي خاص است. حال آن بینی چارچوبی توصیفی به دنبال انجام پیش  زیست عمدتا در  محیط  اقتصاد 
تخصـیص  «خود گرفته و از اصول و قواعد اقتصاد رفاه براي تعیین   به هواي دستوري و ارشادي زیست حال و  محیط  اقتصاد 

چارچوب اقتصاد رفاه و هنجاري، بایدهایی بـراي تعیـین چگـونگی      کند. در  گیري می بهره» زیستی محیط  کاالها و خدمات 
گـردد،   ها اتفاق نظر وجود دارد، ارائه می بیت آنتخصیص منابع در مورد کاالها و خدماتی که از سوي جامعه در مورد مطلو

  آید. می  شمار   به البته با این فرض که اقتصاد رفاه، سنجه خوبی از بهزیستی جامعه 
کردن تابع رفاه اجتماعی  که از مماس 2و تولید بهینه 1گفتنی است که در علم اقتصادرفاه، دو مفهوم تابع رفاه اجتماعی

روند. تابع تولیدمرزي یکی از مفاهیم اقتصاد اثبـاتی اسـت کـه نشـان      کار می  به تر  آید، بیش دست می بر تابع تولید مرزي به
نظر نمود. آخـرین تعریـف هـم از تـابع      دهد با تولید یک واحد از یک کاال بایستی چه مقدار از تولید کاالي دیگر صرف می

د. در این تعریف جمع مطلوبیـت تمـام افـراد جامعـه بـراي      باش می 3رفاه اجتماعی مربوط به طرفداران مکتب اصالت فایده
). فرض بر ایـن اسـت   1989شود (مایکل و کارسون،  عنوان تابع رفاه اجتماعی شناخته می تولید ترکیبات مختلف کاالها به

قابـل   1930 گیري بوده و در میان افراد مختلف قابل مقایسه است. در اواخـر دهـه   قابل اندازه 4که مطلوبیت با اعداد اصلی
معرفی شد که بـین افـراد مختلـف قابـل      5اي یا ترتیبی گیري بودن مطلوبیت زیر سوال رفته و مفهوم مطلوبیت رتبه اندازه

فایـده بـا    –هـاي هزینـه    هاي اقتصادي و مرتبط با مفاهیم و تحلیل مقایسه نیست. معیار کارآیی اقتصادي رایج در ارزیابی

کند، سیاستی که بدون ضرر زدن به یک نفـر   ، بیان می6»معیار پارتو«شود.  نیزمعرفی می» ییي پارتو اصالح بالقوه«عنوان  

تر در مقایسه بـا تـابع    خوانده شد. معیار پارتو، معیاري نسبتاٌ ضعیف ییوضعیت یک نفر دیگر را بهبود ببخشد، بهبود پارتو

دهد، نـوعی از معیـار    دي اقتصاد رفاه را تشکیل میفایده، که بخش کاربر –آید. تحلیل هزینه  رفاه اجتماعی به حساب می

شود و مطابق با آن تحقـق کـارآیی    ها و منافع پولی مربوط به یک تغییر سیاستی تعیین می است که در آن هزینه ییپارتو

فایده مشخص می گـردد کـه آیـا ایـن     -عبارت دیگر، در تحلیل هزینه در تخصیص منابع، منوط به چنین معیاري است. به
شود یا خیر و درصورت تخصیص مجدد منابع، نباید شرایط کسی به بهاي بـدتر   ییر در سیاست منجر به بهبود پارتو میتغ

هـاي   شدن شرایط دیگران، بهتر شود. درواقع، هرگاه در تخصیص منابع، تغییري حاصل شود (مثال به دلیل انجـام فعالیـت  
شـکلی متضـاد، تحـت      بـه  هاي اجتماعی هم با درجات مختلـف و   گروه رود که برخی افراد و یا اي)، انتظار می جدید توسعه

تاثیر قرارگیرند. براساس این معیار، در صورتی تغییر در تخصیص منبع مطلوب خواهد بود که برنـدگان، قـادر بـه جبـران     
دیگر، معیـار عملیـاتی   عبارت   به هاي وارده به بازندگان باشند. هرچند که عمال چنین جبرانی، الزم نیست.  خسارت و زیان
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است که با عنوان قابل قبول و یا غیرقابـل   ییها بینی، وقوع فواید و هزینه کارآیی اقتصادي در ارزشیابی تغییرات قابل پیش

  شوند. قبول شناخته می
گیرنـد، دراصـل حاصـل     می  ي پیشنهادي بر رفاه اقتصادي بخشی از جامعه شکل  تغییراتی که در اثر اجراي یک توسعه
چـه فـرد    کننده، اختالفی بین آن شود. مازاد مصرف کننده و تولیدکننده پدیدار می جمع تغییراتی است که در مازاد مصرف

دهـد. سـطح بـین     چه در بازار مجبور به پرداخـت اسـت را نشـان مـی     براي یک کاال یا خدمت مایل به پرداخت است با آن
کننـده خواهـد بـود. در     و مساحت آن نیز گویاي مقدار مازاد مصرف کننده بوده منحنی تقاضا و قیمت، معرف مازاد مصرف

هاي استفاده شده در فرآیندهاي تولیدي و قیمت دریافت شـده   ي نهاده مقابل، مازاد تولیدکنندگان هم اختالف بین هزینه
و قیمت معـین بـراي    سازد. سطح بین منحنی عرضه مقدار مشخصی از یک کاال و خدمت ازاي تولید نهایی را نمودار می  به 

عبارت دیگـر،    به ي مقدار مازاد تولیدکننده است.  همان مقدار عرضه، معرف مازاد تولیدکننده بوده و مساحت آن، نمایاننده
توان بـه متـون    تر در این زمینه می گردد. البته براي آشنایی بیش می  درآمد خالصی است که از سوي تولیدکنندگان کسب 

  فایده مراجعه کرد. –هاي هزینه  ي اقتصاد خرد و تحلیلها موجود در زمینه
ها شـکل گرفتـه،    ي آن البته براي فهم بهتر موضوع، بهتر است به دو فرض اساسی اقتصاد اثباتی که اقتصاد رفاه بر پایه

افـراد،  هـاي اقتصـادي (خانوارهـا،     ترین فـرض ایـن اسـت کـه بنگـاه      عمل آید. فرض اول و شاید اساسی  به اشاره مختصري 
دهنـد. فـرض    شوند، یکی را بر دیگري تـرجیح مـی   ها) وقتی با دو یا چند سبد کاالیی مواجه می کنندگان و شرکت مصرف

ها با قرار گرفتن  کاالها حداکثر کنند. این فرض  خواهند کل مطلوبیت خود را از مصرف دوم این است که با این انتخاب می
دهـد تـا بتواننـد در شـرایط      هاي اقتصـادي ایـن توانـایی را مـی     ، به بنگاه2ناپذیري عو اشبا 1پذیري در کنار دو فرض انتقال

  گیري کنند.  مختلف تصمیم
اي براي مبادله در بین یکدیگر باشند،  هاي اقتصادي از نظر منابع، داراي موجودي اولیه ه علی االصول، هنگامی که بنگا

  ي دهنـد کـه مبادلـه    ها تا زمانی به مبادلـه ادامـه مـی    منابع، بنگاه ي شود. بسته به موجودي اولیه مطرح می 3تئوري ارزش
هاي طرفین نباشد. در این فرآیند مبادله، ارزش یک کاال برابر است با حداکثر مقداري که یـک   تر منابع، به نفع بنگاه بیش

دهد. براي مثال، در دنیـاي دو  دست آوردن مقداري از موجودي منابع بنگاه دیگر، از دست ب بنگاه حاضر است، در مقابل به
باشد و موجودي فرد دوم از کـاالي   x0برابر با  xکننده، چنانچه فرض شود موجودي فرد اول از کاالي  کاالیی با دو مصرف

y  برابر باy0  باشد و فرد اول فقط کااليx  و فرد دوم فقط کااليy    را داشته باشد؛ اگر فرد اول تمایل به داشـتن مقـداري
کـه   xدست آوردن آن به فرد دوم بپردازد. مقداري از کاالي  را براي به yداشته باشد، بایستی مقداري از کاالي  yي از کاال
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دهـد. بنـابراین، هـیچ     را نشـان مـی   yتمایل دارد بپردازد، ارزش کاالي  yدست آوردن یک واحد از کاالي   فرد اول براي به
  شود.   رزش کاال در یک سیستم اقتصادي مشخص میکاالیی به خودي خود داراي ارزش نیست بلکه ا

فایده که براساس این فـروض شـکل   -پس از بیان فروض اساسی اقتصاد اثباتی، جا دارد که به دو ویژگی تحلیل هزینه
کننـده   فایده این است کـه بایـد بپـذیریم هـیچ کـس، بـه غیـر از مصـرف        -اند، اشاره شود. ویژگی اول تحلیل هزینه گرفته
 1کند. ویژگی دوم تحلیل هم بر روي کارایی اقتصادي تشخیص دهد کدام سبد کاالیی مطلوبیت او را حداکثر می تواند نمی

  ).  1989ناشی از تغییر سیاست (مایکل و کارسون،  2تاکید دارد و نه بر آثار توزیعی
ریـزي شـده، نسـبت بـه      ی پایـه کـه براسـاس تئـوري اقتصـاد اثبـات      دلیل این  به گیري کارایی اقتصادي  هرحال، اندازه  به 

هـاي   هـاي زیـادي دارد، همچنـین روش    گیـري آثـار تـوزیعی نیـاز بـه داده      تر اسـت. انـدازه   گیري آثار توزیعی آسان اندازه
مشـروط براسـاس    گـذاري   خـوبی نشـان دهنـد. روش ارزش     بـه  توانند آثار توزیعی تغییر سیاست را  گیري منافع نمی اندازه

دسـت بدهـد. در سـوي     فایده بوده و قادر است اطالعات محدودي در مورد آثـار تـوزیعی بـه   -نهخصوصیت اول تحلیل هزی
مـدخل اسـت. آلـودگی     ي شـهروندان ذي  هاي با ابعاد محدودتر نیازمند مواجهه با عزم ملی و مداخلـه  مقابل، سایر آلودگی

  گیرند. د بررسی قرار میهواي شهرها، فرسایش خاك، آلودگی منابع آب داخلی و...، با چنین مقیاسی مور
زیست بر اقتصاد ممکن است به اشکال گوناگونی نمایان شود. تغییـر   محیط  نباید از نظردور داشت که اثر تغییر کیفیت 

  هاي اقتصادي به دو شکل قابل توضیح است:  طور مشخص بر روي فعالیت  به زیست  محیط  کیفیت 
زیست برروي سالمت آدمی اثرگـذارده و از ایـن طریـق، موجـب      محیط  تخریب  وري اقتصادي: اثر بر روي بهره –

اي، به ناچار باید سهم مهمی از منابع را براي  شود. در واکنش به چنین پدیده تغییر در بهره وري نیروي کار می
 زیست بر سالمتی اختصاص داد. حیطم  مواجهه با آثار مخرب تخریب 

طورمسـتقیم در    بـه  هاي تولیـدي   نهاده به عنوانزیستی،  محیط  منابع جا که  از آن هاي تولید: اثر بر روي ستاده –

زیسـت، بـه    محـیط   هرگونـه تخریبـی در    در نتیجـه گیرند،  بسیاري از فرآیندهاي تولیدي مورد استفاده قرارمی

  هاي تولیدي خواهد انجامید. اختالل فعالیت
  رسد: مکن به نظر میواقعیت این است که تحقق آلودگی صفر به دو دلیل مهم زیر نام

هاي فرصت، همراه است. به همـین جهـت، دسـتیابی بـه آلـودگی صـفر از        هرنوع اقدامی براي کاهش آلودگی با هزینه
 نقطه نظر اقتصادي، نامعقول خواهد بود. 
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انتخاب آلودگی صفر حتی از نظر فیزیکی نیز ناممکن اسـت. براسـاس چنـین     ،»1توازن جرم«ن موسوم به براساس قانو
 .)1-2(شکل  برابر است کار رفته  به هاي  هاي مربوط به هر فعالیتی با جرم نهاده انونی، جرم ستادهق

اي  اسـت. شـکل زیـر، ماهیـت چرخـه      گریزناپـذیر طی فرآیند تولید و یا مصرف، تولید مقـادیري پسـماند    ،که حال آن
  هد.د زیست را نشان می محیط  هاي اقتصادي و  استفاده از مواد بین فعالیت

 
 مدل توازن مواد -1- 2شکل 

ان زیست است، دو نوع جریـ  محیط  هاي اقتصادي و  که گویاي رابطه وابستگی درونی بین فعالیت» مدل توازن مواد«در 
  خورد: می  چشم   به 

هـاي اقتصـادي مـورد نظـر      سـوي فعالیـت    به دست آمده از طبیعت که   به جریان منابع (منابع اقتصادي طبیعی): منابع 
 کنند؛  انسان، جریان پیدا می

ست زی محیط  هاي تولیدي یا مصرفی که به  جریان ضایعات تولیدي و پسماندها: محصوالت جانبی آزاده شده از فعالیت
 شوند. بازگردانده می

موجب قانون نخست، ماده و انـرژي    به دهد.  البته، پشتوانه علمی مدل توزان مواد را دو قانون ترمودینامیکی تشکیل می
  رود و در قانون دوم، ظرفیت طبیعت براي تبدیل ماده و انرژي بی حد و مرز نیست. آید و نه از بین می می  وجود   به نه 

                                                   
 

1- Mass Balance 

 پاالیش مواد معدنی برداشت و استخراج منابع

 مواد

 ساخت و تولید

 مصرف محصول
 –رفاه اجتماعی 

 کیفیت زندگی

 زیست محیط  

 ر پسماندتیما

 بازیافت

 پسماند
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  زیستی محیط  هاي ارزیابی  هاي موجود در بیانیه ل اقتصادي با سایر بخشپیوندهاي تحلی -1- 2-3

اي علـوم   هاي اقتصـادي در فضـاي چنـد رشـته     ي خطوط راهنماي اقتصادي، به معنی کاربرد و استفاده از دیدگاه ارائه
با سـایر کارشناسـان    زیستی مهم در عین حال از نظر اقتصادي هم مهم هستند، بنابراین، همکاري محیط  است. پیامدهاي 
یابـد   رسانی در مورد اطالعات مربوط به پیامدهاي فیزیکی، اکولوژیکی، فرهنگی و اجتمـاعی ضـرورت مـی    به منظور کمک

هاي اقتصـادي مهـم دریـک     ). نقش اقتصاد، تفسیر اطالعات ازنظر کارآیی اقتصادي و نیز شناسایی سایر جنبه2-2(شکل 
انـد. در   ها معرفی شـده  زیستی با سایر بخش محیط  ي  بط درونی هریک از اجزاي بیانیهاست. در این شکل، روا EIAمطالعه 

گـذاري   ي ارزش تري در مورد هریک از فنـون رایـج ارزیـابی اقتصـادي کـه در مقولـه       ي این قسمت، توضیحات بیش ادامه
  زیستی، ارائه شده است. محیط  هاي ارزیابی پیامدهاي  صورت یکپارچه با برنامه  به زیست و  محیط  اقتصادي 

  
  EIS يها روابط درونی با سایر بخش -2- 2 شکل

  ها سایر مدل - 2- 2-3

اي اسـتفاده کـرد. در    ها را نیز براي ارزیابی پیامدهاي اقتصـادي پیشـنهادهاي توسـعه    شاید بتوان انواع دیگري از مدل
هاي مصرفی توابـع تولیـد، عامـل عرضـه و      ي توابع ارجحیت رگیرندههاي محاسباتی تعادل عمومی در ب همین زمینه، مدل

وضـعیت    بـه  ي اقتصـادي یـک شـوك وارده     هـایی،اثرات گسـترده   اي هستند، قابل اشاره هستند. چنین مدل شرایط مبادله

  شامل: پروژه
  

  طبیعت -
  ها ویژگی -
  اندازه -
  موقعیت -
 مکانی -

  شامل: ها نهاده
  

  زمین -
  انرژي -
  منابع طبیعی-
  زیرساخت -
  سرمایه اجتماعی-
 مالی -

  شامل: ها ستانده
  

  محصوالت -
  محصوالت جانبی-
  ها زیرساخت -
  پسماندها -
انتشار گازهاي  -

 خروجی

  ندادها شامل:برو
  

  اشتغال  -
  گذاري  سرمایه -
  اکولوژي -
  اجتماعی -

  *بهداشت
  *جذابیت

  *هنري
  *میراث

 *سرمایه 

 ارزیابی اقتصادي

 ارزیابی اجتماعی
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پیچیـده و   هـایی  دهنـد. معمـوال چنـین مـدل     ي پیشنهادي را مورد ارزیابی قرار می اي از قبل تعریف شده مثل توسعه پایه
  پرهزینه هستند، ولی داراي مزیت شبیه سازیتغییرات قیمتی و اثرات جانشینی در مصرف، تولید و مبادله هستند. 

هاي کـالن کینـزي در مقیـاس     اي مطرح است، ساخت و اعمال مدل رویکرد دیگري که براي ارزیابی پیامدهاي منطقه
گیـرد،   صورت خودکار را در بر مـی   به ي هزینه مصرفی  زایش دهندهگذاري و ضریب اف ي سرمایه اي است که محاسبه منطقه

اي در   هـاي توسـعه   هاي کینزي معموال جزییات اطالعاتی کاملی را براي استفاده در ارزیابی پیامدهاي اقتصادي پروژه مدل
  گذارند. اختیار نمی

  زیستی محیط-پیامدهاي ثانویه یا تجمعی اقتصادي -2-3-2-1

زیستی شود. چنین پیامدهایی ممکـن اسـت اشـکال     باعث تهدید جدي پایداري محیط پیامدهاي تجمعی ممکن است
  گوناگونی داشته باشند. مانند:

  ها زیست مثل فسفر در آبراهه انباشت مواد غیرشبیه در محیط –
  ي غذایی هاي مختلف در زنجیره اندازه  به ها  انباشت زیستی مواد در بدن ارگانیزم –
  اي در یک منطقه یا محل ي متعدد توسعهها پروژهامد کلی تمامی پیامدهاي حاصل از پی –
هـا، ماننـد پیامـدهاي     زیست ناشـی از پیوسـتگی بـین فعالیـت     پیامدهاي مستقیم و غیرمستقیم بر روي محیط –

  تولید مربوط به تولید برق، ذوب آلومینیوم و یا ذغال سنگ. ي زنجیرهکیفیت فقط در اثر 
زیسـتی   هـاي زمـانی پیامـدهاي محـیط     ها را بایـد از نظـر پروفایـل    ا در ارگانیزمزیست ی جریان انباشت مواد در محیط

هـاي قبلـی در    EISهـاي اقتصـادي مـرتبط یـا      کرد. آدرس دهی به تحقیق گذاري ارزشها  شناسایی کرد و متناسب با آن
اي  زیسـتی منطقـه   اطالعاتی در مورد پیامدهاي غیرمسـتقیم محـیط   ي عرضههاي مشابه ممکن است باعث  زمینه پیشنهاد

  خصوصی از توسعه یا فعالیت اقتصادي شود.  به انواع 
زیسـتی،   زیستی تعمیم یافته ممکن است براي ارزیـابی پیامـدهاي غیرمسـتقیم محـیط     ستانده محیط -هاي داده مدل

هـایی،   ند. چنین مـدل که با پیوندهاي تولید تولید در درون مناطق ارتباط دارند، مورد استفاده قرار گیر هایی خصوص آن  به 
خصوص براي تخمین بار انتشار کل یا الزامات مربوز به نهادهاي تولیدي مثل منابع آب، مفید باشند. گسـتره و اهمیـت     به 

اي، گویاي اهمیت موضـوع بـوده و بـا ایـن همـه، مسـتلزم ارزیـابی         هاي اقتصادي بین پیشنهاد و اقتصاد منطقه پیوستگی
  تقیم است.پیامدهاي ثانویه یا غیرمس
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  ارزیابی پیامدهاي مالیاتی -2-3-2-2

هاي محلـی و دولتـی داشـته باشـد، ممکـن       ي بر روي بودجهدار معنیاثر  رود میاي، احتمال  جایی که پیشنهاد توسعه
هـاي مهـم در تحلیـل پیامـدهاي      است نیاز به انجام ارزیابی پیامدهاي مالیاتی پیدا شـود. چنـین ارزیـابی، یکـی از جنبـه     

انجـام شـود، نظیـر     )BOO1» (يبـردار  بهـره -تملـک -احداث«اي درقالب  است پروژه که قرار جاییعالوه،   هب اقتصادي است. 
 هاي تیمار آب رایج اسـت و در  طرح فاضالب یا  ي تصفیههاي  ها، حمل هاي زیرساختی مثل آزاده در مورد اغلب پروژه چه آن
علق به بخش خصوصی است، ارزیابی پیامـدهاي مالیـاتی،   نقش واحدهاي عملیاتی مت ي کنندهتوجیه  EISبخشی از  ،ها آن

  یابد. اهمیت می
اي بایـد شناسـایی شـده و     به عنوان بخشی از تحلیل، تمام نهادهاي دولتی درگیر در سطوح محلی، اسـتانی و منطقـه  

تخمـین   اي و درآمـدي بـراي ایـن نهادهـا مشـخص شـود.       ارتباط پروژه با نهادهاي مربوطه به مـوازات پیامـدهاي هزینـه   
  هاي زیر انجام داد: توان با کمک روش پیامدهاي درآمدهاي مالیاتی را می

  تخمین مالیات بر امالك –
  تخمین مالیات بر درآمد و فروش –
   2مالیات بر تولید و پاداش زمان انفصال خدمت نیروي کار –
  ها و عوارض مرتبط با جمعیت مالیات –
  هاي درون دولتی انتقال –

  هاي زیر انجام داد: توان با استفاده از روش را میتخمین پیامدهاي مالیاتی 
  ي سرانه روش هزینه –
  روش خدمات استاندارد –
  هاي رگرسیونی بین بخشی روش –
  موردي ي هروش مطالع –
  روش شهرهاي قابل مقایسه –
  روش مهندسی اقتصادي  –

  فایده دخالت داده شوند.-نتایج کارآیی اقتصادي باید در تحلیل هزینه

                                                   
 

1- Build-Own-Operate 
2- Severnace Payment 
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  ارزیابی مالی -2-3-2-3

طور جدي تري مورد توجه قرار گیرند. بـا ایـن همـه،      به هاي بخش عمومی  باید براي پروژه EIAبی مالی در زمینه ارزیا
  در شرایط زیر هم چنین ارزیابی مناسب است:

براي بخش عمومی و خصوصی، از قبیل اعمال مالیات و اخذ عوارض،  ي ههاي قانونی پیشنهادشد جایی که رویه –
  ان با پیامدهاي مالی همراه است.بردار بهرهیر ساز و کارهاي پرداختی از سوي ها یا سا افزایش نرخ

  شود. دیده می ییها هاي بخش خصوصی، نگرانی پروژه در موردانتقالی  گذاري قیمتجایی که امکان  –

زیسـتی، اجتمـاعی و    هاي بخش خصوصی یا عمومی و پیامـدهاي محـیط   جایی که در مورد شکست مالی پروژه –
  هایی وجود داشته باشد. ه ممکن است روي دهند، نگرانیاقتصادي ک

هـاي دیگـر انجـام شـود. سـوددهی مـالی        ارزیابی مالی باید با استفاده از تحلیل جریان نقدي تنزیل یافته یـا رویکـرد  
ز نیـ  گـذاري  قیمـت هاي پیشنهادي باید مورد توجه قرار گیرند. همچنین در صورت امکان به پیامـدهاي   پیشنهاد یا گزینه
  باید توجه شوند.

فایده وارد شـوند.   - اند، باید در تحلیل هزینه هرکدام از نتایج کارآیی اقتصادي که در انجام تحلیل مالی شناسایی شده
  توزیعی و عدالت، اهمیت پیدا کند. مسایلتوجه به نتایج حاصل از چنین تحلیلی ممکن است با توجه به 

 هاي ذي مدخل یري دستگاهبررسی نقش و دامنه اثرگذاري و اثرپذ -

  آیند: شمار می  به دستورالعمل، سه گروه مخاطب اصلی  در این
 ي دانـش در ایـن زمینـه     زیست که عمدتا جزء نهادهاي تولیدکننـده  ها و متخصصین اقتصاد محیط اکولوژیست

 ها از منظر تولید و کاربرد علوم مربوطه است. هاي آن بوده و دغدغه

 هـاي راهبـردي، شـامل     زیسـتی و ارزیـابی   هاي اثرات محـیط  ن دست اندرکار ارزیابیکارشناسان و صاحب نظرا
 زیست ربط، مشاورین و سازمان حفاظت محیط هاي ذي دستگاه

 سازان در سطوح مختلف دولتی  تصمیم  

 زیستی محیط  هاي مربوط به انجام ارزیابی اقتصادي  ها، نقاط ضعف و تنگناها و چالش قوت - 2-4

زیستی مستلزم در نظر گرفتن شماري از مسایل مفهومی است. در این زمینـه فهـم    دهاي محیطارزشیابی صحیح پیام
گذاري، در نظرگـرفتن افـق زمـانی ارزیـابی، پیامـدهاي       زیست، انتخاب تکنیک مناسب براي ارزش ي محیط درست هزینه

شوند. اصـوال، در   مهمی تلقی می توزیعی و نیز مسایل فرازمانی و ارزشیابی ریسک، عدم حتمیت و مالحظات اخالقی نکات
ي پیشنهادي از اهمیـت زیـادي برخـوردار اسـت.      ي هر پروژه»ها فایده«و » ها هزینه«هاي اقتصادي توجه به تمامی  تحلیل
شـود کـه حتـی در کشـورهاي      زیسـتی، اغلـب دو مشـکل اساسـی دیـده مـی       بینی پیامدهاي محیط رابطه با پیش ولی در
شـکل    بـه  زیسـتی در اغلـب مـوارد     بینی آثار و پیامدهاي محـیط  ها نیست. اوال، پیش توجه به آنیافته نیز گریزي از  توسعه
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صورت   به پذیر نیست. ثانیا، حتی اگر بتوان پیامدها را  سادگی امکان  به کم انجام  گیري بوده و یا دست فیزیکی غیرقابل اندازه
هایی، تـالش   اي نخواهدبود. صرف نظر از چنین دشواري ندان سادهها کار چ گذاري پولی آن گیري کرد، ارزش فیزیکی اندازه

ویـژه در    به هاي پولی  گیري صورت پولی الزم است. اغلب هم اندازه  به ها  گیري بسیاري از هزینه و فایده تري براي اندازه بیش
  یابد.  می  تري  اري بیشهاي سیاسی از بیرون هستند، دشو کشورهایی که سازوکارهاي بازاري مرتبا در معرض دخالت

زیسـتی   هـاي محـیط   زیستی بـه چگـونگی تعیـین ارزش دارایـی     گذاري اقتصادي منابع محیط ترین مشکل ارزش جدي
  شود.   مربوط می
گـذاري کـرد، لـیکن     هـاي بـازاري موجـود ارزش    ي نظـام  ساز را تا حدودي با مشاهده ي انسان توان سرمایه که می با این

هـاي   هـا، جزایـر مرجـانی و سـایر دارایـی      هاي جنگلی، تـاالب  راي منابع آب و هواي پاك، عرصهتخمین ارزش موجودیت ب
هـا در   رسد. چرا که براي آگـاهی یـافتن از کلیـت نقشـی کـه آن      می  ها امر بسیار دشواري به نظر  طبیعی و کارکردهاي آن

هـا نیـز وجـود     هـاي بـازاري آن   بی بـه قیمـت  هاي اقتصادي و رفاه انسانی دارند، گاهی حتی امکان دستیا کمک به فعالیت
ي ارزش واقعی خدمات گوناگونی باشد که این ماده به رایگان عرضه  تواند بازتاب کننده ندارند. مثال، قیمت بازاري آب نمی

شود و یا خسـارت سـهمگینی بـه منـابع طبیعـی وارد       ي طبیعی مطرح می ناپذیر یک پدیده کند. وقتی نابودي برگشت می  
هـاي بـازاري از    شـود، ارزش  ي تحمل پذیري خود خـارج مـی   زیست از آستانه خصوص زمانی که تخریب محیط  به ود، ش می

  مانند.  می  چه از دست رفته باز  انعکاس درست ابعاد خسارت آن
زیسـتی   شود کـه منـابع محـیط    اي مربوط می گذاري اقتصادي به کارکردهاي چندگانه بخش مهمی از پیچیدگی ارزش

شـمار آمـده، گـاه در نقـش محلـی بـراي دفـع          به هده دارند. گاهی این کارکردها، منبعی براي تولید مواد خام و انرژي برع
شوند. در  ي خدمات دیگري از قبیل خدمات تفرجی/گردشگري می پسماندهاي انسان ساز ظاهر شده و گاه نیز ارائه کننده

توانـد مـورد غفلـت قـرار      علمی و آموزشی نمـی  فوایدي  ی درکنار عرضهها از نظر انباشت تنوع ژنتیک عین حال، کارکرد آن
هـاي   زیسـتی طـرح   هـاي اقتصـادي محـیط    هاي مربوط بـه ارزیـابی   ین محدودیتتر مهمگیرد. با این همه، در زیر برخی از 

  اند.  عمرانی اشاره شده در راهنماهاي موجود، شرح داده شده

  ییروایی و پایا -2-4-1

و  Mitchellگذاري اقتصادي همواره مورد توجه بوده اسـت. اگرچـه،    ویژه در ارتباط با ارزش  به ، موضوع روایایی و پایایی
Carson )1989 اي از انـواع   انـد و درآن، فهرسـت گسـترده    را ارائـه کـرده  » گذاري مشـروط  ارزش«) اولین راهنماي جامع

ز ارزش و اعتبار قابل قبولی برخوردارنـد. پـس ازآن،   اند، هنوز هم ا مختلف مشکالت مربوط به روایایی و پایایی را برشمرده
آید کـه از ایـن سـال     شمار می  به ي آغازي براي اغلب راهنماهایی  منتشر نمود، نقطه 1993در سال  NOAAراهنمایی که 

ده و هـا معرفـی کـر    هاي روایی را براي کنترل اریب )، آزمون2002و همکاران ( Batemanاند. همچنین،  به بعد منتشر شده
» ي سـفر  روش هزینه«)، روایی مطالعات Freeman )2003هاي اظهاري را مورد بحث قرارداده است.  پایایی فنون ارجحیت

) را روایی متقاطع و خارجی را موردبحث قرارداده و اصول راهنمـایی  2000و همکاران ( Louviereرا موردبحث قرارداده و 
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ي  )، مساله2003و همکاران ( Champي  وسیله  به موده است. راهنماي ارائه شده هاي انتخابی معتبر تعیین ن را براي آزمون
هـاي ابـرازي (آشکارشـده)، معیارهـاي      ارجحیـت   کند که در روش تري مطرح کرده و استدالل می طور برجسته  به اعتبار را 

معیاري را ارائه کرده و  WTPحیح ) براي برآورد صMcConnell )2002و  Haabتري از نظر اعتبار باید رعایت شوند.  بیش
) روایـی و پایـایی روش انتقـال    2001و همکـاران (  Bergstormدهـد.   مشکالت آماري مربوط به آن را مورد بحث قرار می

تـري در مـورد روایـی و پایـایی      تر است. بحـث گسـترده   نماید که روایی مستلزم دقت بیش فواید را بحث کرده و تاکید می
) انجام شده و پروتکلی براي انجام صحیح این عمـل، معرفـی گردیـده اسـت. در     Brouwer )2000طالب انتقال فواید در م

)، مسایل مرتبط با انتقال فوایـد را ازنظـر سـطح مـورد نیـاز دقـت را مـورد بحـث         2001و همکاران ( Batemanحال،  عین
    گذارد. قرارداده ولی اصول راهنماي صریحی را در این زمینه در اختیار نمی

  )Meta-Analysisانتقال فواید و فراتحلیل یا تجزیه و تحلیل متا ( - 2-4-2

هـاي   تر منابع، روش انتقال فواید به عنوان روشی جذاب و بدیلی اثربخش از نظـر هزینـه در مقایسـه بـا روش     در بیش
ته شده که یکی هاي اخیر، مطالب بسیاري نوش گذاري اقتصادي معرفی گردیده است. براي این منظور در سال اصلی ارزش

اسـت کـه از سـوي    » هاي انتقال ارزش در مورد خـدمات اکوسیسـتمی   دستورالعمل و راهنماي روش«ها،  ترین آن از جامع
UNEP  هـایی کـه    هاي رایج انتقـال ارزش و گـام   منتشر گردیده است. در این راهنما، ضمن اشاره به روش 2014در سال

هاي متفاوت و نیز مسایل مربـوط بـه عـدم قطعیـت      ها براي زمینه تعدیل ارزشبراي این منظور باید برداشته شوند، شیوه 
هـاي موجـود پرداختـه و     شـرح ابتـدایی رویـه     بـه  اند. غیراز این راهنما، سایر راهنماهـاي موجـود، معمـوال     شرح داده شده

) فهرستی از شـرایط  2002ان (و همکار Batemanاند.  اي را براي این منظور فهرست کرده ها و کاربردهاي بالقوه محدودیت
هـاي مختلـف را در ایـن رابطـه      ) روش2003و همکـاران (  Champاست.  بخش را ارائه کرده الزم براي انتقال فواید رضایت

اختصـار فراتحلیـل را شـرح داده و البتـه، دسـتورالعمل کـاملی بـراي اسـتفاده از           به اند. برخی از راهنماها نیز  معرفی کرده
ادي حاصل از فراتحلیل وجود ندارد. استفاده از روش انتقال فواید، بدون دقت کافی و رعایت مسایل فنـی،  هاي اقتص ارزش

  از پایایی قابل قبولی برخوردار نخواهد بود.

  هم گذاري روي - 2-4-3

و  Turnerگـذاري اقتصـادي فوایـد غیربـازاري اسـت.       هاي اقتصادي مساله بسیار مهمی در ارزش گذاري ارزش هم روي
کارکردهـاي مختلـف اکوسیسـتمی ذکـر       هاي متعددي را در هنگـام روي هـم گـذاري ارزش    ) پیچیدگی2004( همکاران

نفعان مربوطه و نیـز مقیـاس جغرافیـایی     گیري در مورد جمعیت ذي  ها، تصمیم گذاري ارزش هم اند. در بحث از روي نموده
گذاري ارائـه   هم هاي روي ) شرح کاملی از روشCarson )1989و  Mitchellکند.  هاي تحت مطالعه، اهمیت پیدا می سامانه

هاي مختلف و به منظـور تحلیـل رفـاه     ها در طی زمان و نسل گذاري ارزش هم ) نیز در مورد رويFreeman )2003کرده و 
تـري   ) براي این منظـور راهنمـایی عملـی   2002و همکاران ( Batemanنماید.  اجتماعی در شرایط عدم حتمیت، بحث می
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کننـد را مطـرح    شناختی مهمی کـه در عمـل ظهـور پیـدا مـی      ) مسایل روش2001و همکاران ( Bergstormنموده و ارائه 
دسـتی منـاطق و موضـوعات     ي روابط باالدستی و پـایین  اند. بااین همه، در مورد چگونگی مواجهه با مسایلی درباره ساخته

ي آبخیـز،   از سـطح یـک اکوسیسـتم تـا سـطح حوضـه       هاي قابل اطمینان افزایش و کـاهش مقیـاس   مورد نظر و نیز رویه
  شود.  دستورالعمل و یا راهنماي مشخصی دیده نمی

   ییمالحظات فضا - 2-4-4

شـود.   مطرح می GISهم گذاري اطالعات اقتصادي و استفاده از  در این رابطه مواردي نظیر مقیاس فضایی، سطح روي
اي در  هاي توسـعه  هاي ارزیابی پیامدهاي کمی و کیفی دخالت هاي زیادي در مورد روش هاي اخیر پیشرفت ویژه در سال  به 

شوند. با چنین نگرشـی،   تري دنبال می هاي فضایی با جزییات بیش ها، جنبه ي آن وقوع پیوسته و درسایه  به مناطق طبیعی 
و نیـز   GISفنـون  هاي متفاوت خرد، میانه و کـالن و بـا اسـتفاده از     زیستی در مقیاس بسیاري از پیامدها و شرایط محیط

هـا و   اند. با این همه، هنوز ادبیات علمی توسـعه یافتـه در ایـن زمینـه، وارد دسـتورالعمل      هاي نوین قابل ارزیابی شده مدل
شـود کـه نتـایج     طور سنتی، در اغلب راهنماهـاي موجـود تاکیـد مـی      به اند.  راهنماهاي تدوین یافته براي این منظور نشده

هـا بـه منـاطق     دار بـوده و بـراي تسـري دادن آن    ذاري اقتصادي صرفا درسطح یک سایت معنیگ حاصل از مطالعات ارزش
هـاي   هاي فضـایی داده  ي مقیاس )، دربارهFreeman )2003تر از نظر فضایی، مالحظاتی وجود دارد. در این رابطه،  گسترده

هـاي   هاي فضایی را درارتباط با مدل ی) وابستگ2003و همکاران ( Champسازد.  اجتماعی مباحثی را مطرح می -اقتصادي
در مراجعـات   GISي خودهمبستگی فضایی، ناهمگونی فضایی و کاربرد  اختصار نکاتی را در زمینه  به  هدونیک شرح داده و 

گـذاري   هـاي فضـایی ارزش   تري را در مـورد جنبـه   ) جزییات بیشNRC )2004فضایی بیان نموده است. اگرچه راهنماي 
ي سـفر را   گذارد، ولی هنوز خطوط راهنماي عملی در این باره وجود نـدارد. شـاید تکنیـک هزینـه     یار میاقتصادي در اخت

صـورت ضـمنی اعمـال گردیـده اسـت. یعنـی، هرکجـا کـه           به بتوان تنها موردي دانست که در مطالعات آن، روابط فضایی 
هـاي سـکونت    رآمده از فواصل فضایی بین محـل ها ب شود، مقدار آن هاي اقتصادي با کمک چنین تکنیکی برآورد می ارزش

  هاي مورد بازدید است. خانوارها و عرصه

  ریسک و عدم حتمیت  -2-4-5

سـاز تـوجیهی اسـت بـراي عـدم انجـام مطالعـات         ي ریسک و عدم حتمیت در دانش و اطالعات علمـی، زمینـه   مقوله
هـاي   خـاب و یـا در مـورد مـدل    سـازي و انت  گذاري اقتصادي. این موضوع ممکن اسـت در سـطوح مختلـف تصـمیم     ارزش

هاي اکولوژیک، هیدرولوژیک و یا اقتصادي و اثرات بلندمـدت یـک    شناختی مصداق داشته باشد. همواره از نظر ارزیابی بوم
چشـم    بـه  هـاي جـدي    سیاست و یا مدیریتی خاص و نیز کارکرد نـامعلومی از یـک اکوسیسـتم، ریسـک و عـدم حتمیـت      

گذاري اقتصادي از نظـر روایـی و پایـایی نیـز حـاکم اسـت. فرآینـد         نتایج مطالعات ارزش خورند. همین مساله در مورد می
یـک از راهنماهـا و یـا     خودي خود، منبعی براي بروز ریسک و عـدم حتمیـت اسـت. چنـین موضـوعی درهـیچ        به سیاسی 
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سـک و عـدم حتمیـت نتـایج     ها مورد توجه قرار نگرفته است. البته تاکنون، مطالعات معدودي براي کاهش ری دستورالعمل
) سه منبـع  McConnell )2002 و Haabاند.  سازي انجام شده سازي عدم حتمیت در تصمیم گذاري اقتصادي و مدل ارزش

هـا،   نمایـد: تصـادفی بـودن ارجحیـت     صورت زیر معرفی می  به شوند،  را که باعث عدم حتمیت می WTPتغییر در سنجش 
و تغییر از فردي به فرد دیگر در نمونه بررسی شده. اغلب راهنماهاي موجود در ایـن  تصادفی بودن پارامترهاي برآوردشده 

و همکـاران   Bergstormاند. در این رابطه،  هاي مختلف کرده فرض زمینه، توصیه به انجام تحلیل حساسیت مبتنی بر پیش
سازي و ادراك ریسـک   ودگی را مدلسازي نموده و احتماالت انتشارآل ) در کتاب خود، عدم حتمیت را وارد تصمیم2001(

صورت شفافی در راهنماهاي مربوط   به ها،  ها و نتایج حاصل از بررسی آن اند. بااین همه، یافته ذهنی را مورد آزمون قرارداده
هـا را در زمینـه آب (نظیـر خطـرات      )، مسـایل مربـوط بـه ریسـک    Young )2005گذاري وارد نگردیده اسـت.   به سیاست

ي مطلوبیـت مـورد انتظـار و     )، نظریـه 2003( Freemanهـاي مربـوط بـه سـیل) معرفـی کـرده اسـت.         سکبهداشتی و ری
فایـده،   -ها را بر تغییرات رفاه و پیامدهاي ریسک و عدم حتمیت را بـراي تحلیـل سیاسـت و هزینـه      همچنین، اثر ریسک

ی از ریسـک و یـا عـدم حتمیـت بـراي      توان ادعـا کـرد کـه چـه سـطح      روشنی و مستدل نمی  به اند. ولی هنوز  بحث کرده
  که مورد توجه قرار گیرند. هاي علمی، اقتصادي و سیاسی پذیرفتنی هستند تا این ارزیابی

   1هاي زیستی هاي اقتصادي و اکولوژیک با کمک شاخص پیوند مدل -2-4-6

راهنماهـا مـورد    هاي زیستی نه رواج زیادي دارد و نه با جزییات زیـادي در  هاي اقتصادي به شاخص پیوند دادن ارزش
گـذاري، هـم اقتصـاددانان و هـم صـاحب نظـران علـوم طبیعـی          که اغلب مطالعات ارزش اشاره قرار گرفته است. ضمن این

 Bosو  Emertonچـه   سـازند، بعضـی از راهنماهـا نظیـر آن     زیسـت) را درگیـر مـی    ها و مهندسین علوم محیط (اکولوژیست
هـاي مـرتبط بـا     خصوص در مقوله  به اند.  ) یاد کردهBio-economicاقتصادي ( -هاي زیستی  مدل اند، از ارائه کرده )2004(

اند.  ) به عنوان پراکسی در مورد کیفیت آب استفاده شدهUSDA/NRCS )1995هاي زیستی در دستورالعمل  آب، شاخص
انـد. تنهـا    نشـده هـاي اقتصـادي پیونـد داده     گـذاري اقتصـادي و ارزش   هـا بـه ارزش   لیکن، در چنین راهنماهایی شـاخص 

Bergstorm ) اند.  )، تابع خسارتی را براي سطوح مختلف نیترات درآب ارائه کرده2001و همکاران  

  افق زمانی -2-4-7

ي حیات پروژه از نظر فنی و اقتصادي هم راستا باشد.  زیستی باید با دوره افق زمانی ارزشیابی اقتصادي پیامدهاي محیط
ها فراتر از طول عمر پروژه  بینی زیست، طبق پیش هاي مثبت یا منفی بر روي محیطکه ممکن است پیامد با این همه، جایی

تداوم داشته باشند، افق زمانی تحلیل هم به همان اندازه باید گسترش یابد. براي رسیدن به یک افق زمانی مناسب، دو راه 

                                                   
 

1- Bio-indicators 
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مورد نظر است. راه دیگر، اضـافه نمـودن    هایی است که پروژه وجود دارد. یک راه تعمیم تحلیل جریان نقدي به تعداد سال
طور مشخص در این رویکرد فرض   به ي پروژه است.  هاي خالص در پایان معمول دوره فواید هزینه 1شده گذاري ارزش سرمایه

  ي زمانی مشخص و یا تا ابد ادامه خواهد داشت. زیست به فراتر از دوره شود که پیامد بر روي محیط می

  هاي توزیعی جنبه -2-4-8

هاي توزیعی در تحلیل پروژه، درمیان کارشناسان اقتصـادي اتفـاق نظـر کـاملی وجـود       ي توجه به جنبه ر مورد مسالهد
زیستی، بـا   هاي مربوط به مالحظات توزیعی در هنگام انجام ارزشیابی اقتصادي پیامدهاي محیط ندارد. به بیان دیگر، بحث

توزیعی همواره بخش آشکار از ارزشیابی پروژه و انتخـاب در سـطح   اختالف نظرهاي زیادي همراه است. اگرچه، مالحظات 
  کند. ها است، ولی این عمل غالبا انتخاب و ارزشیابی پروژه را اصالح می ملی و تالش براي ضمنی کردن آن
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  3فصل 3

ي انجام مطالعه و ارزیابی ها چارچوب  
  یزیست محیطاقتصادي 





  73  28/11/94    یستیز طیمح ياقتصاد یابیارز و مطالعه انجام يها چارچوب  - سوم فصل

 

وم  وب   -فصل س دي  يها چارچ اقتصا بی  ارزیا لعه و  م مطا نجا   یزیست محیطا

اقتصـادي منـابع    گـذاري  ارزشی: فنون اصلی زیست محیطمعرفی رویکردهاي ارزیابی اقتصادي  -3-1
  زیست محیطتخریب  هاي هزینهی و برآورد زیست محیط

ي و شـرح  هـاي اقتصـاد   زیسـتی مـرتبط بـا فعالیـت     پیش از معرفی رویکردهاي قابل طرح در ارزیابی اقتصادي محیط
زیسـت،   زیستی و ارزیابی خسارات اقتصادي وارده به محیط گذاري اقتصادي منابع محیط ترین رویکردها و فنون ارزش رایج

رسـد. البتـه    گذاري در علم اقتصاد، ضروري به نظـر مـی   چارچوب مفهومی ارزش و ارزش  بیان توضیحاتی مختصر در مورد 
ادي با ابعاد و محاسبات مالی یک پروژه عمرانی همسان نیست. بـه بیـان دیگـر،    شایان ذکر است که اصوال، ارزشیابی اقتص

معنـی ارزشـیابی اقتصـادي نیسـت. در هـر        بـه  مجموعه معامالت و مبادالت مالی درجریان اجراي یک فعالیت اقتصادي، 
هـاي مختلـف اسـتفاده از     ینههاي عمرانی، ارزشیابی اثرات و پیامدهاي گز اقتصادي مرتبط با طراحی و اجراي پروژه  تحلیل

اي  هاي مالی، صرفا اقالم هزینـه  گیرد. لیکن در تحلیل منابع بر بهزیستی و یا رفاه اقتصادي افراد جامعه، مورد توجه قرارمی
  گیرند. چارچوب یک بنگاه تولیدي مورد تحلیل قرار می  و درآمدي محصور در 

ت اغلب تولیدات و خدمات اکوسیستمی، بخش مهمـی از فوایـد و   نظر اقتصادي و به دلیل همگانی بودن مالکی از نقطه
کننـد، نوعـا فاقـد قیمـت      زیست سروکار پیدا می هاي برآمده از انجام یک فعالیت اقتصادي در جایی که با محیط یا هزینه

ناشـدنی هسـتند.   هایی بر بهزیستی و یا رفاه جامعـه، کتمـان    زیستی چنین فعالیت آیند. هرچند که آثار محیط شمار می  به 
بـراي  » ارزش پـولی «اي به نـام   شده جهت امکان استفاده از معیار سنجش شناخته  به اهمیت ارزشیابی و تحلیل اقتصادي، 

  اي پیشنهاد شده است.  هاي توسعه ي اثرات مناسب و یا نامناسب هریک از گزینه مقایسه همه
هـا و یـا مصـارف آدمـی،      زیستی است که غالبا با استفاده محیط ، ارزش اقتصادي منابع»ارزش«در یک تعبیر کلی، منظور از 

ي منابع در زمان آینده در اقتصاد، مبناي تعیـین ارزش اقتصـادي اسـت     هاي کنونی و یا بالقوه کند. یعنی استفاده ارتباط پیدا می
هـا و   هـاي پـولی بـه دارایـی     زشگذاري اقتصادي یعنـی اطـالق ار   شود. براین اساس، ارزش هاي افراد شناسایی می که با ارجحیت

هاي پولی از مفهوم و معنـایی خـاص و دقیـق برخـوردار اسـت.       کاالها و خدمات غیربازاري است و البته در چنین تعبیري، ارزش
طورمستقیم در محل بازار، مورد خرید و فروش قرار نگیرنـد. هـواي     به ها یی که ممکن است  کاالها و خدمات غیربازاري، یعنی آن

از جملـه  » پیشـگیري از حادثـه  «هـایی در ایـن رابطـه، قابـل ذکـر هسـتند.        اندازهاي زیباي طبیعی به عنوان مثال و چشم پاك
پـیش   کنـد (در  ي بازاري پیدا نمی کند (خرید تجهیزات ایمنی) و گاهی نیز جنبه ي بازاري پیدا می خدماتی است که گاهی جنبه

طورمثبت به بهزیستی انسـان کمـک کنـد، پـس       به ن مفهوم، هرگاه کاال یا خدمتی گرفتن رفتار خوب در هنگام رانندگی). در ای
شـدن   داراي ارزش اقتصادي است. یاري رساندن چیزي به بهزیسـتی یـک فـرد، منـوط بـه آن اسـت کـه آیـا موجـب بـرآورده           

تـوان   صـورت مـی   تـرجیح دهـد، در ایـن   » الـف «را بـه وضـعیت   » ب«شود یا خیر؟ هرگاه فردي وضعیت  هاي وي می ارجحیت
  است.  » الف«باالتر از وضعیت » ب«گیري کرد که بهزیستی فرد در وضعیت  نتیجه

ي  هاي مختلفی ممکن است بروز پیـدا کننـد. ولـی زمینـه     هاي افراد به روش در زندگی و رفتار عادي روزمره، ارجحیت
و سـازکارهاي مـرتبط بـا بـازار تشـکیل       را فضـا » هـا  ارجحیت«بررسی عالقمندي و یا سودجویی افراد در راستاي نیل به 
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شـوند.   ) براي دستیابی بـه کـاالیی نمـایش داده مـی    WTP» (تمایل به پرداخت«ها از طریق  دهد. در بازارها، ارجحیت می
آور  ي خدمتی براي انسان نباشـد و یـا حتـی زیـان     ي ارائه هرگاه کاالیی بد باشد و یا تملک و استفاده از آن، نه تنها زمینه

شود. در این شرایط،  ، در این صورت فاقد ارزش اقتصادي تلقی خواهد شد، چرا که موجب کاهش بهزیستی آدمی میباشد
) WTAارزش اقتصادي براي چنین کاالي بدي با تمایل به پرداخت جهت خودداري از استفاده آن و یا تمایل به دریافت (

  شود. نشان داده میجهت جبران تحمل براي برخورداري و استفاده از آن کاال، 
و » 1اي اسـتفاده «هـاي   بنـدي کلـی بـه ارزش    زیستی، در یک طبقـه  شرح داده شد، ارزش منابع محیط چه آنمطابق با 

هاي فعلی از منابع اسـت   اي، ناظر برآن دسته از مصارف و استفاده هاي استفاده قابل تفکیک است. ارزش» 2اي غیراستفاده«
دیـده شـوند. اسـتفاده از آب، مـواد خـوراکی، الیـاف گیـاهی و ...         4و یـا غیرمسـتقیم   3صورت مسـتقیم   به که ممکن است 

 یـی شود. نقش سالمت یک اکوسیستم آبـی در خودپـاال   از مصارف مستقیم هستند که در زمان حال، انجام می هایی نمونه

هـاي   ت، گویـاي اسـتفاده  دسـ  از ایـن هاي دیگري  ها و یا جلوگیري از کاهش حاصلخیزي اراضی کشاورزي و مثال آلودگی
و  5هاي شبه اختیـاري  در قالب ارزش زیست محیطاي  هاي غیراستفاده هستند. درمقابل، ارزش زیست محیطغیرمستقیم از 

 7اي، نوع دیگري از ارزش به نام ارزش اختیـاري  اي و غیراستفاده دو نوع ارزش استفاده ي هگردند. درمیان ، بیان می6وجودي
ارزش اختیاري، ارزش ناشی از انتخـاب و اختیـار اسـتفاده از تولیـدات و خـدماتی اسـت کـه مقـدار          وجود دارد. منظور از

اسـت کـه    کـاالیی در آینده نامعلوم است. یعنی نوعی ارزش اضافی مربـوط بـه مطلوبیـت ناشـی از مصـرف       ها آنتقاضاي 

در هـاي خـود و امکـان     مصرف کننده از ارجحیت طور طبیعی، هرگاه  به طورکامل و واقعی مورداستفاده قرار گرفته باشد.   به 
وجـود   تـر  بیشداشتن منبع در آینده اطمینان داشته باشد، ارزش اختیاري صفر خواهد شد و تمایلی براي پرداخت اختیار

باشـد، ارزش اختیـاري هـم     تـر  کـم ها و دسترسی به منـابع در آینـده    ارجحیت در موردنخواهد داشت. هراندازه، اطالعات 
ی در زیسـت  محـیط خواهد شد. این نوع ارزش، درحقیقت، اختیاري است که آدمی براي مصـرف کاالهـا و خـدمات     تر بیش

 .گردد میآینده قائل 

موازات رشد   به منظور از ارزش شبه اختیاري نیز به داشتن انتخاب و اختیار حفظ منابع براي استفاده در آینده است تا 
ي آیندگان سلب نگردد. بدین معنی که فواید مطلوبیت ناشـی از   وسیله  به ها  اده از آنها، فرصت استف دانش و بهبود فناوري

گیري این نوع از ارزش است. با چنین نگرشی اسـت کـه    هاي غیرقابل بازگشت، منشا شکل عدم اطمینان نسبت به تصمیم

                                                   
 

1- Use Values 
2- Non-use Values 
3- Direct Use Values 
4- Indirect Use Values 
5- Semi-option Values 
6- Existence Values 
7- Option Values 



  75  28/11/94    یستیز طیمح ياقتصاد یابیارز و مطالعه انجام يها چارچوب  - سوم فصل

 

علوم در آینـده، ارجحیـت قائـل هسـتند.     اي نـام  استفاده  به توان گفت افراد براي حفظ برخی منابع در زمان حال نسبت  می
زیسـت و   نامند. در این شکل از ارزش، ارجحیـت آدمـی بـراي حفاظـت از محـیط      می» ارزش وجودي«چنین ارجحیتی را 

ارزش اقتصـادي  «شـود. در نتیجـه، عبـارت     هاي احتمالی در زمان حال و یا آینده، در نظر گرفته می صرف نظر از استفاده
عبـارت دیگـر، مجمـوع ارزش      بـه  گیرنـد.   هـاي انسـانی مایـه مـی     اي مختلفی است که از ارجحیـت ه ناظر بر ارزش» 1کل

توان ارزش اقتصادي کل تلقـی   هاي فعلی (اعم از مستقیم یا غیرمستقیم)، اختیاري، شبه اختیاري و وجودي را می استفاده
هـاي مختلـف اسـتناد کـرد و هـم از       به ارزشتوان هم  گذاري یک منبع براساس کارکردهاي آن، می کرد. البته براي ارزش

تـوان بـا توجـه بـه نقـش آن در       که مثال براي برآورد ارزش کیفیت هوا، هم می طوري  به گیري کرد.  هاي متفاوت، بهره روش
هاي تفریحی و تفرجـی، از روش   را استفاده کرد و هم براي تعیین نقش آن در فعالیت» هاي بیماري هزینه«سالمت، روش 

هاي مربوط به یـک منبـع    گذاري، انواع مختلف ارزش هم به این ترتیب با جمع بستن و یا روي استفاده کرد. » ه سفرهزین«
  گردد. زیستی، ارزش کل اقتصادي برآورد می یا اثر محیط

  
  یزیست محیطارزش اقتصادي کل منابع  ي هاجزاي تشکیل دهند -1- 3شکل 

 .Heal, G.M., E.B. Barbier, K.J. Boyle, A.P. Covich, S.P. Gloss, C.H. Hershner, J.P. Hoehn, C.M. Pringle, S. Polasky, Kمنبـع:  
Sergero and K. Schrader-Frechette. (2005).    

گذاري منابع آب براساس رویکرد کـارکردي یـک اکوسیسـتم     در شکل زیر و به عنوان یک مثال عملی، چارچوب ارزش
) ارائه گردیده است. شایان ذکر است کـه  2004بی براي رسیدن به مفهوم ارزش کل اقتصادي به نقل از ترنر و همکاران (آ

                                                   
 

1- Total Economic Value 

 ارزش کل اقتصادي

اي  ارزش استفاده
 غیرمصرفی 

  اي مصرفی ارزش استفاده
  مانند ارزش هیزم جنگل

 ي ا ارزش استفاده اي  ارزش غیراستفاده

اي غیرمصرفی  ارزش استفاده
  مستقیم

 مانند ارزش تفریحی

ارزش استفاده اي غیرمصرفی 
  غیرمستقیم

 مانند ارزش کنترل فرسایش

 ارزش انتخاب 

  ارزش وجودي

 ارزش میراثی
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هـاي   رو، قابل تعمیم به سـایر سیسـتم   کنند و از این  هاي طبیعی کم و بیش از چنین الگویی پیروي می بسیاري از سیستم
  خشکی نیز خواهد بود.

  
  گذاري اقتصادي منابع آب مبتنی بر رویکرد عملکردي اکوسیستم آبی چارچوب ارزش -2- 3شکل 

 اقتصاد

حدواسط سیستم 
 آب و اقتصاد

 عملکرد اکوسیستم آبی

 شناختی آب                      ییبیوژئوشیمیا                      شناختی بوم

 هاي آب ارزش

ي  حوضه
سیستم 

 آبی

 خدمات کاالها/تولیدات

 ارزش موجودیت هاي غیرمستقیم ارزش استفاده هاي مستقیم ارزش استفاده

 هاي اختیاري ارزش

 اي ارزش غیراستفاده اي ارزش استفاده

 ارزش کل اقتصادي

 فرآیندها ساختار

 اکوسیستم آبی (مثل تاالب) شرایط قلمروي
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، زیسـت  محـیط خـود از  مورد نظـر  ایدات ع ، عمدتا فرض براین است که افراد براي کسبزیست محیطگذاري  در ارزش

زیسـت، تمایـل بـه     ن چیزهایی در محـیط دادمناسب را دارند و برعکس، براي جبران از دست  ییازا هتمایل به پرداخت ماب

 1تمایـل بـه پرداخـت    زیسـتی شـکل گرفتـه و بـا معیـاري      هاي افراد، ارزش منابع محیط دریافت دارند. مطابق با ارجحیت
)WTP ( 2) و یا تمایل به دریافـتWTA    گیـرد. اگرچـه فهـم ارزشـی کـه جامعـه بـراي منـابع          مـی ) مـورد سـنجش قـرار

ی (کیفیـت  زیسـت  محیط هاي کردن ارزش هرگونه تغییري در دارایی یچیده نیست، اما پولیزیستی قائل است، زیاد پ محیط
گـذاري   بـراي ارزش  زیسـت  محیطآسـانی ممکـن نیسـت. بـااین همـه، در اقتصـاد        بـه  آب، منـاطق سـاحلی و ...)، همیشـه    

شود که چنـین فنـونی شـرح     ی میاند. در زیر سع زیست و منابع آن، تعدادي فنون بازاري و غیربازاري ابداع گردیده محیط
  ، بیان گردند.زیست محیطبا ارزیابی اقتصادي خسارات وارده به  ها آنداده شده و ارتباط 

ی، فنـون و رویکردهـاي رایـج در دو گـروه اصـلی      زیست محیططورکلی، براي برآورد ارزش اقتصادي کاالها و خدمات   به 
  شوند: می بندي تقسیم

 )؛5سازي شده و بازارهاي شبیه 4(بازارهاي واقعی 3هاي آشکارشده ارجحیت رویکردها و فنون مبتنی بر –

 ).7(بازارهاي فرضی 6شده بیان هاي رویکردها و فنون مبتنی بر ارجحیت –

طور مستقیم و یا غیرمسـتقیم از    به زیست و پیامدهاي آن،  گاهی میزان تمایل به پرداخت براي پرهیز از تخریب محیط
یا اظهارات مردم نسبت به تغییر در وضعیت محیط زیست، قابل استخراج است. مثال مردم در واکنش هاي رفتاري و  واکنش

به این طریق در  هاي آب معدنی پیدا کرده و  تري براي خریدبطري به آلودگی آب شرب در محیط زندگی خود، تمایل بیش
دهند. در این شرایط، مشکل تخریـب   شان میزیست، واکنش ن برابر کاهش کیفیت آب به عنوان یکی از عناصر مهم محیط

کنندگان شده و درحقیقت، ارجحیت خود را براي حفظ سـطح مطلوبیـت    محیط زیست موجب تغییر رفتار مردم و مصرف
دلیل فقدان قیمتی مشخص   به سازند. در برخی مواقع نیز ممکن است  مورد نظر با انتخاب کاال و خدمتی جانشین، آشکار می

هاي مردم وجود نداشته باشد. به  و خدمات محیط زیستی تخریب یافته، مجرایی براي بروز و آشکارشدن واکنش براي کاالها
ویژه عالقمندان نتوانند   به وجودندارد، مردم و اي نادر که بازاري براي خرید و فروش آن  عنوان نمونه، در مورد انقراض گونه

شـود.   ، دچـار مشـکل مـی   هایی گذاري اقتصادي چنین گونه ین صورت ارزشهاي خود را آشکار سازند.در ا رفتار و ارجحیت
) راه مناسبی براي جستجو و برآورد ارزش اظهارشده از CVM 8( »گذاري مشروط روش ارزش«معموال براي این قبیل موارد، 
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افـراد مختلـف،   هاي خاص و یـا مصـاحبه بـا     شود. در این روش، از طریق طراحی و تکمیل پرسشنامه سوي مردم تلقی می
هاي  گیرد. بنابراین، با تکیه بر دو رویکرد کلی ارجحیت طور مستقیم مورد سنجش قرار می  به ي مردم  هاي اظهارشده ارجحیت

زیسـتی بـر سـالمت (اعـم از انسـان و سـایر        زیستی و/یا اثرات محیط توان ارزش منابع محیط آشکار شده و اظهار شده می
گذاري مشروط روش معقولی بـراي   اقتصادي (تولید، مصرف و ...) را برآورد نمود. مثال، ارزش هاي موجودات زنده) و فعالیت

زیسـتی   کسب اطالع در مورد میزان تمایل مردم به پرداخت براي کاهش تعداد روزهاي بیماري ناشی از مشـکالت محـیط  
توان مثال ارزش برآورد شده را بـراي   نیز میآید. براي تکمیل فرآیند ارزیابی  (آلودگی هوا، آب، خاك و غیره) به حساب می

   واکنش تعمیم داد. -مقادیر و سطوح مختلف تخریب با استفاده از توابع مقدار

  هاي آشکار شده رویکرد مبتنی بر ارجحیت -3-1-1

ن دهند. بـه بیـا   هایی هستند که افراد در بازار انجام می هاي مبتنی بر انتخاب فنون مرتبط با این رویکرد، دراصل شیوه
دیگر، در این رویکرد، رفتار افراد در قبال تولیدات و خدمات اکوسیستمی از طریـق برقـراري ارتبـاطی بـین یـک کـاال یـا        

زیستی (مانند کیفیت آب محلی) و یک کاالي بازاري (مانند واحـدهاي مسـکونی) مـورد مطالعـه      خدمت غیربازاري محیط
هاي بازاري، استفاده  هاي رفتاري پیشگیرانه و نیز قیمت گرایی، مدل ذتهاي ل گیرد. در برآورد تقاضاي تفرج، جنبه قرار می

افـراد کـه   » مسیر رفتـاري «ي  اي دارد. مزیت چنین رویکردي این است که از طریق مشاهده از این رویکرد کاربرد گسترده
سازند.  ها را برآورد می زشهاي پرداختی براي امالك) ار ها است (نظیر قیمت هاي مربوط به تصمیمات واقعی آن همان داده

آید ولی در عین حال یک  شمار می  به هاي مشاهده شده (در مقابل فرضی) اگرچه نقطه قوت این رویکردها  تکیه به انتخاب
گـذاري محـدود بـه مـواردي خواهنـد شـد کـه         زیسـتی بـراي ارزش   آید. زیرا سناریوهاي محیط شمار می  به محدودیت نیز 

هـاي   هـاي بیـان شـده، بـا ارزش     اند). درمقابل، فنون ارجحیت هایشان گردآوري شده ها یی که داده نوجوددارند (یا براي آ
تـري   پـذیري بـیش   هاي آشکار شـده انعطـاف   هاي ارجحیت مربوط به سناریوهاي فرضی سروکار دارند. یعنی، هرچند روش

احـی پیمایشـی هسـتند کـه جهـت      تـري بـراي طر   هاي بیان شـده، نیازمنـد تـالش بـیش     هاي ارجحیت دارند، ولی روش
  تري دارند.  زیستی قابلیت بیش هاي مرتبط با ماهیت فرضی بودن سناریوهاي محیط سازي اریب کمینه

اي کـاربرد دارنـد،    هاي استفاده هاي آشکارشده و اظهار شده براي در نظرگرفتن ارزش که هر دو رویکرد ارجحیت با این
  اي کاربرد دارند.  هاي غیراستفاده است که در برآورد ارزش هاي اظهار شده ولی تنها رویکرد ارجحیت

  فنون مبتنی بر بازارهاي واقعی -3-1-1-1

گـذاري را   فنون مبتنی بر بازارهاي واقعی شامل آن دسته از رویکردها و فنونی است کـه مـالك و مبنـاي اصـلی ارزش    
نیـاز اسـتفاده از ایـن روش،     دهد. البته پیش میهاي متعارف مبادالتی و بازاري، تشکیل  مراجعه به بازار و استفاده از قیمت

زیستی مورد نظر در بازار خواهد بود و بـراي ایـن منظـور، بایسـتی از      قابلیت مبادله و خرید و فروش کاال یا خدمت محیط
اطالعات مربوط به تغییرات قیمت و سـوددهی بـراي کاالهـا و خـدمات بـازاري اسـتفاده کـرد تـا بتـوان ارزش تغییـرات           
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جا کـه معمـوال ایـن روش بـا      رساند را در نظر گرفت. از آن زیستی یا فرآیندي که به تولید چنین کاالهایی یاري می محیط
اي در تولید کاال یا خدمت بازاري سروکار دارد، رویکـرد تـابع تولیـد بـراي      زیستی به عنوان نهاده استفاده از شرایط محیط

    اي خواهد یافت. این منظور کاربرد گسترده
هاي قابل مشـاهده و مسـتقیم    زیستی در اقتصاد، توجه به تعامل گذاري پولی کاالها و خدمات محیط صوال، براي ارزشا

زیسـتی،   دست آوردن و یا حفـظ خـدمات محـیط     به بازاري، برتري دارد و در بازارها، سنجش تمایل به پرداخت افراد براي 
ي  هـاي واقعـی، ابـراز کننـد. درسـایه      هاي خود را درقالـب انتخـاب   حیتتوانند ارج کنندگان بهتر می تر بوده و مصرف آسان

  طور صحیحی تخصیص خواهند یافت.   به هاي رقیب بازاري  کنندگان، منابع کمیاب در میان گزینه ي مصرف انتخاب آگاهانه
ی، کـاربرد  ها و فنون متنوعی وجود دارنـد کـه بسـته بـه هـدف و موضـوع بررسـ        هاي بازاري، روش براي بررسی قیمت

هـاي   هزینـه «، »تغییر در مازاد تولیدکننده و یا مصرف کننـده «، »رویکرد عامل تولید«چون  هایی هم متفاوتی دارند. روش
بـه عنـوان   » ي انسـانی  رویکردسـرمایه «و » واکـنش  -تایع مقدار «، »هزینه فرصت«، »هاي جایگزینی هزینه«، »پیشگیري

  ها، شرح کوتاهی ارائه شده است. جا براي هریک از آن شوند که در این خته میهاي بازاري شنا هاي مبتنی بر قیمت روش

  رویکرد عامل تولید -1-1-1- 1- 3

تعیین نمـوده و پـولی کـرد.    » عامل تولید«ها به عنوان  زیستی را برمبناي کارکرد آن توان ارزش منابع محیط گاهی می
یک کـاالي بـازاري کمـک کنـد، اسـتفاده از       زیستی یا خدمت اکوسیستمی به تولید یعنی، هنگامی که یک ویژگی محیط

شود. اگر بـروز تغییـري    هم یاد می» روش تغییر در سوددهی«هاي بازاري مفید خواهدبود. از این رو، از آن با عنوان  قیمت
هاي تمام شده و یا قیمـت   زیستی باعث تاثیر برروي عواملی نظیر سطوح تولید، هزینه در کیفیت و یا کمیت شرایط محیط

ي تولیـد یـا قیمـت کـاالي      توان بـه هزینـه   زیستی را می ها و خدمات تولیدي وابسته به آن شود، ارزش ویژگی محیطکاال
هـاي متعـدد نظیـر زمـین،      ي یک بنگاه اقتصادي تابعی از نهـاده  زیست، ستاده بازاري ربط داد. در نگاه اقتصادي به محیط

زیسـتی بـه عنـوان     هاي محـیط  به این ترتیب، از مواد خام و نهاده ست. سرمایه، منابع طبیعی و ... موسوم به عوامل تولید ا
هـاي   هـاي مبتنـی بـر قیمـت     شود. به همین دلیل، براي انجام تحلیل عوامل تولید در تولید کاالهاي اقتصادي استفاده می

ه و قیمـت کـاالي   یابد. از این طریـق، چگـونگی تغییـر عرضـ     بازاري، مشخص ساختن تابع تولید کاالي بازاري اهمیت می
زیسـتی، قابـل بـرآورد خواهـد شـد.  فوایـد        هـاي محـیط   بازاري شده در هنگام بروز تغییراتی در کمیت و یا کیفیت نهاده

  نماید، برآورد نمود.  توان از روي کمکی که به ارزش بازاري محصول (ستاده) می زیستی را می اقصادي حفظ ویژگی محیط
هـاي گیـاهی و یـا جـانوري خـاص       ل خصوصیات زیستگاهی براي پـرورش گونـه  هاي مشخص در این زمینه شام مثال

هاي آبزي پروري و یـا صـید مـاهی، برداشـت گیاهـان دارویـی و محصـوالت فرعـی از مراتـع و           (مزارع کشاورزي، فعالیت
شـوند. چـرا کـه     هایی براي برداشـت مـاهی تلقـی مـی     ي نهاده هاي تاالبی به منزله طوري که عرصه  به ها و ...) است.  جنگل
  کنند. هاي محیطی مناسب، از رشد جمعیت ماهیان پشتیبانی می ها با برخورداري از ویژگی تاالب
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هنگامی که یک منبع طبیعی، از کارکرد و یا ارزشی مستقیم بـه عنـوان عامـل تولیـد برخـوردار باشـد و اثـر تخریـب         
تـوان ارزش پـولی    گیري باشـد، درچنـین شـرایطی مـی     زهدقت قابل اندا  به ي آتی چنین منبعی هم  زیست بر ستاده محیط

گیري کرد. مثال، کاهش کیفیت آب ممکن اسـت بـر روي    ي تولید را اندازه حاصل از کاهش تولید و یا میزان افزایش هزینه
 تولید و سالمت آبزیانی نظیر میگو اثر مخربی برجاي بگذارد. از نقطه نظر روش تحقیق، این فن کـامال مشـخص و صـریح   

شـود کـه درفرآینـدهاي تولیـدي کاالهـا و خـدمات بـازاري مـورد اسـتفاده قـرار            است. با این همه، به منابعی محدود می
رسـند،   زیست، در بازاري به فروش نمی ي محیط وسیله  به جا که بسیاري از کاالها و خدمات تولید شده  گیرند. ولی از آن می

  شود.   ارزش کل منابع براي جامعه، دچار مشکل میمعموال روش عامل تولید براي در نظر گرفتن 

  رویکرد تغییر در مازاد تولیدکننده و یا مصرف کننده -1-1-2- 1- 3

ي استانداردي براي سنجش فواید اقتصادي خالص یک کاال یا خـدمت   بررسی مازاد تولیدکننده و مصرف کننده، شیوه
مشتري براي کاال یا خدمتی مایـل اسـت پرداخـت     کننده، اختالف بین مبلغی است که بازاري است. منظور از مازاد مصرف

کند با قیمتی که براي آن در بازار وجود دارد. سطح باالي خط قیمت و زیر منحنی تقاضا گویاي چنین مازادي بـوده و در  
مشخص گردیده است. مازاد تولیدکننده اختالف بین مبلغی است که تولیدکننـده   abcي  ) با محدوده3-3ي ( شکل شماره

 bcdي  شـود. درشـکل زیـر، محـدوده     ي کاال یا خدمتی مایل است دریافت نماید با قیمتی که با آن در بازار عرضـه مـی  برا
ي اقتصادي خالص یک کاالي قابل فروش در بازار از حاصل جمع مازاد مصـرف کننـده و    معرف چنین مازادي است. فایده

  آید. دست می  به تولید کننده 

  
  روابط بین عرضه و تقاضا و عناصر اصلی رفاه اقتصادي -3- 3شکل 

ي اقتصادسنجی و آمار اقتصادي سـروکار دارد. بـا ایـن     گیري مازاد تولیدکننده، اغلب با استفاده از فنون پیچیده اندازه
وي مـازاد تولیدکننـده اسـتفاده    توان براي برآورد اثر یک اقدام بر ر همه، گاه از سنجش دقیق تعداد اندکی از متغییرها می

مازاد 
 تولیدکننده

b 

d 

c 

a 

 تقاضا

 عرضه

  قیمت

  مقدار

 مازاد مصرف کننده
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در  دهنـد، در ایـن صـورت، الزم اسـت تغییـر      ها رخ می کرد. بنابراین، جایی که تغییرات فقط در سطوح ستانده و/یا هزینه
شود، بایـد تغییـر در مـازاد مصـرف      مازاد تولیدکنندگان محاسبه شود. جایی که تغییر در سوددهی باعث تغییر قیمت می

هـا بـراي انعکـاس     هـا و هزینـه   ی کرد. گاهی هم الزم اسـت، پـیش از اسـتفاده از ایـن رویکـرد، قیمـت      کننده را نیز بررس
  اي، تعدیل گردند. هاي سایه قیمت

 (تدافعی) 1هاي پیشگیري هزینه -1-1-3- 1- 3

اسـت کـه درآن، یـک    » مخـارج تـدافعی  «یـا  » هاي پیشـگیري  هزینه«گذاري مبتنی بر بازار،  یکی دیگر از فنون ارزش

با اثرات نامطلوب آلـودگی و   ییو یا بخش عمومی در جامعه با انجام اقداماتی باعث پیشگیري و یا رویارومجموعه صنعتی 

راي پیشـگیري از پیامـدهاي   ین مبلغی است که مردم مایلند بتر کمشود. این شیوه، گویاي  زا می سایر عوامل محیطی تنش
زیستی ناشی از اقدامات تدافعی سروکار ندارنـد. بـا    فواید محیطهایی، ضرورتا با  زیستی بپردازند. چنین هزینه ناگوار محیط

هـا بـراي    هـاي سـاحلی رودخانـه    هایی باشند (مثل سـاخت دیـواره   این وجود، اگر مردم واقعا مایل به پذیرش چنین هزینه
گـاه   ي درختـان و گیاهـان و غیـره)، آن    پیشگیري از تخریب ناشی از سیالب، نصب تجهیـزات تصـفیه آب، کشـت دوبـاره    

  هاي انجام شده است.  ها، حداقل به میزان هزینه زیستی آن توان فرض کرد که ارزش فواید محیط می
طریـق سـنجش منـابع مـالی      ازشود. زیـرا   نیز اطالق می» رویکرد رفتار پیشگیرانه«گاهی به روش مخارج پیشگیري، 

  شوند.    زیستی به پول تبدیل می خارجی محیط خرج شده براي جلوگیري از پیامدهاي نامطلوب بر جامعه مربوطه، اثرات

 هاي جایگزینی (ترمیمی) هزینه -1-1-4- 1- 3

دهند. مثال در مناطق شـیب دار و بـه منظـور     زیست روي می طور مشخص، پس از تخریب محیط  به ها  این قبیل هزینه
هـاي   سازي آلـودگی  اكي خاك در اثر فرسایش، باید کود به خاك اضافه شود. گاه براي پ جبران حاصلخیزي از دست رفته

شـوند. بـدیهی اسـت کـه انجـام چنـین اقـداماتی، مسـتلزم          آب، خاك و هوا، انجام اقدامات مهندسی خاصی پیشنهاد می
زیسـتی مـورد انتظـار صـورت      ها با منطق وجود تعادل احتمالی بـا فوایـد محـیط    هاي گوناگون هستند و پذیرش آن هزینه

هاي میدانی ضروري بـه نظـر    هاي احتمالی، انجام مشاهدات تجربی و پیمایش هزینه گیرد. از این رو، براي بررسی ابعاد می
هایی نمودار شـوند، ولـی    صورت حداقل  به زیستی مورد انتظار  هاي برآوردي فواید محیط رسد. اگرچه ممکن است ارزش می

  کند. ها را ایجاب می پیامدهاي نامطلوب تخریب، لحاظ ساختن آن
گردد که صفات و کارکردهاي اکوسیستمی از بـین   ، سعی می»اي سایه«هاي معروف به  جراي پروژهگاهی نیز از طریق ا

هایی که درحقیقت، مداخالت انسانی بـه منظـور بهبـود     رفته و یا دچار اختالل شده بازسازي و ترمیم گردند. چنین پروژه

                                                   
 

1- Preventive (Defensive) Expenditures 
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عمل آید.   به ها، اقدام  در جهت تامین و پرداخت آنهایی است که باید  آیند، مستلزم هزینه شمار می  به زیست  کیفیت محیط
هـاي جـایگزینی و یـا تـدافعی      اي ممکن اسـت بـا هزینـه    هاي سایه هاي مربوط به اجراي پروژه ذکر است که هزینه  به الزم 

  گیرند. ها مورد توجه قرار ریزي هایی داشته باشد که الزم است در برنامه شباهت

  روش هزینه فرصت -1-1-5- 1- 3

هـاي   زیست این است که با پذیرش هزینه هاي مرتبط با بهبود کیفیت محیط ي فرصت در اجراي پروژه ینهمنظور از هز
هـا،   گذاري در سـایر پـروژه   هایی است که با سرمایه معنی چشم پوشی از فرصت  به هایی،  مورد نیاز براي اجراي چنین پروژه

  شوند.   می شناخته» هزینه فرصت«به عنوان  هاي چشم پوشی شده امکان داشت تحقق یابد. پس، منافع پروژه
زیستی دیگـر کـه    محیط فوایدناچار باید از برخی   به زیست،  اي با هدف بهبود محیط به بیان دیگر، براي اجراي هر پروژه

ي  گذاري است، صرف نظر کرد. یکی از کاربردهاي رایـج روش هزینـه   شکل ساده تري قابل ارزش  به ها  ي اقتصادي آن فایده
  زیست است. اي محیط هاي آستانه ي ارزش فرصت، محاسبه

  واکنش –روش توابع مقدار  -1-1-6- 1- 3

زیسـتی، روش   هاي رایج در اقتصاد محیط زیست براي تعیین ارزش اشکال خاصی از تخریب منابع محیط یکی از روش
زیستی  محیط شرایطتغییر در است. این روش، نوعا براي تخمین تغییرات فیزیکی تولید در ارتباط با  1واکنش -تابع مقدار

ی آن   ییشناسا مورد نظری مربوط به تغییر زیست محیطاي، ابتدا اثرات  کاربرد دارد. در این روش دو مرحله شده و ابعاد کمـ

. مـثال، هرگـاه در اثـر    گـردد  میگیرد، سپس ارزش تغییرات ایجاد شده از نقطه نظر اقتصادي برآورد  مورد ارزیابی قرار می
زیسـت دچـار تخریـب شـود، ابتـدا پیامـدهاي تخریـب         کارخانه تولیدي و یا هر طرح عمرانـی دیگـر، محـیط    فعالیت یک

  زیست بر: محیط
 ها و یا امراضی خاص)،  سالمت انسان (احتمال شیوع بیماري –

 ) و یامورد انتظارهاي طبیعی (اختالل در روند عرضه تولیدات و خدمات  اکوسیستم –

 ر مقادیر تولید محصوالت زراعی و ...) هاي تولیدي (تغییر د قابلیت –

گیرنـد.   گاه آثـار و عـوارض اقتصـادي چنـین تغییراتـی مـورد ارزیـابی قـرار مـی          شوند و آن سازي می شناسایی و کمی
گذاري اقتصادي پیامدها، نتیجه حاصل ضرب واحدهاي کمی شده اثرات (تعداد بیماران، مقدار کاهش عرضه چـوب،   ارزش

غیره) در قیمت (واحد پولی) خواهد بود (مثال میزان دستمزد ساعتی افراد در زمـان بیمـاري کـه     مقدار کاهش محصول و
  دهند). صورت موقت و یا دائمی از دست می  به قدرت کار خود را 

                                                   
 

1- Dose-Response Function 
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گذاري اقتصادي تخریـب   ، مبناي استفاده از فنون مختلفی براي ارزش»واکنش –روش مقدار «توضیح است که   به الزم 
  ، نمایش داده شده است.)4-3(شکل ت است که درشکل زیرزیس محیط

  
  ها گذاري اقتصادي آن هاي مناسب براي ارزش زیست و روش بندي پیامدهاي تخریب محیط دسته -4- 3شکل 

  1انسانی ي هسرمای رویکرد -1-1-7- 1- 3

انسانی، یـاري گرفـت. بـراي     ي هاز رویکرد سرمایتوان  نیروي کار، می ییگیري تغییر در سوددهی و درآمدزا براي اندازه

زیستی (مثبت و یـا   ها و درآمدهاي حاصل از اثرات محیط هاي پیشین هزینه استفاده از این رویکرد، باید برآوردي از جریان
ا سـایر  هـا و یـ   هاي وارده بـه سـالمت دراثـر آلـودگی     اي مربوط به آسیب هزینه جزییاتآورد. همچنین، باید  عمل  به منفی) 

ارزش «انسانی مترادف بـا   ي هزیستی، مورد ارزیابی قرار گیرند. البته نتایج حاصل از رویکرد سرمای پیامدهاي مخرب محیط
هاي مستقیم به زنـدگی و حیـات    دادن ارزش دهند که از نسبت اقتصاددانان ترجیح می تر بیشنخواهد بود. » زندگی آدمی

کاهش ارقـام   به منظورین مسوولهاي صرف شده از سوي  مشاهده و بررسی هزینه آدمی پرهیز کنند. اگرچه ممکن است با
هاي حمل و نقل) و یـا تمایـل بـه پرداخـت افـراد بـراي        زیرساخت در موردعمل آمده   به مرگ و میر (نظیر اقدامات ایمنی 

                                                   
 

1- Human Capital Approach 

 برآورد اثر

 ارزش اقتصادي

ارزش تغییرات در 
 تولید

رویکرد هزینه 
 فرصت

رویکرد هزینه 
 جایگزینی

رویکرد سرمایه 
 انسانی

هاي  رویکرد هزینه
 درمانی

گذاري  روش ارزش
 تذاذيال

 رفتار پیشگیرانه

 روش هزینه سفر

گذاري  رویکرد ارزش
  مشروط

  تغییر دررفتار سالمت تغییر در تغییر در تولید
 ابراز شده        اظهار شده 

 تخریب محیط زیست

 واکنش -تابع مقدار 
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یـدا کـرد کـه درحقیقـت،     هایی در ایـن رابطـه دسـت پ    بتوان به تقریبکاهش ریسک آماري مرگ و میرهاي قبل از بلوغ، 
  آیند. هاي ضمنی سیاسیت به حساب می ارزش

  شده سازي شبیهفنون مبتنی بر بازارهاي  -3-1-1-2

زیستی از اطالعـات حاصـل از طریـق بازارهـاي      در غیاب بازارهاي شناخته شده، گاهی براي برآورد ارزش منابع محیط
و نیـروي کـار یکـی از رایـج تـرین نمونـه از بازارهـاي        شود. شاید بتوان گفت که بازار امالك  سازي شده استفاده می شبیه
شـوند. از ایـن رو،    گـذاري مـی   صـورت پـولی و غیرمسـتقیم ارزش     بـه  زیسـتی   سازي شده است و درآن، منابع محیط شبیه

  گذاري لذت گرایی و هزینه سفر محدود گردیده است. ي ارزش طور مشخص بر روي دو شیوه  به توضیحات زیر 

   1بر لذت گراییهاي مبتنی  روش -1-2-1- 1- 3

)، بررسـی و تحلیـل تغییـرات قیمتـی بـا اسـتفاده از اطالعـاتی در مـورد         HPM» (گرایانه گذاري لذت ارزش«در روش 
نواز) مورد نظر هستند. در این  اندازهاي چشم زیست و یا چشم خصوصیات مختلف یک کاال یا خدمت بازاري (کیفیت محیط

اي از صـفات و   هـا براسـاس مجموعـه    خدمات مورد نظر و تمایـل بـه پرداخـت آن   رابطه، تصمیم افراد براي خرید کاالها و 
دهد. در نتیجه، با ارزیابی تمایل به پرداخـت افـراد بـراي     زیستی، مبناي ارزیابی اقتصادي را تشکیل می هاي محیط ویژگی

تـوان از   زیستی بـدتر، مـی   ها براي پذیرش کیفیت محیط دستیابی به کیفیت محیط زیستی بهتر و یا تمایل به دریافت آن
شود که تغییرات قیمت با اسـتفاده از   زیست آگاه شد. در این روش، سعی می گذاري افراد براي کیفیت محیط نتیجه ارزش

هاي بصري)، شرح داده شوند.  زیست و یا جذابیت هاي مختلف کاالي بازاري (ازجمله کیفیت محیط ویژگی  به اطالعات مربوط 
هاي مورد نظر هستند که براي کارگزاران اقتصادي از  هاي ضمنی صفات و ویژگی از روش التذاذي، قیمتهاي برآمده  قیمت

  ). 1974ها، عیان گردیده است (روزن،  آن   به هاي مربوط  هاي متمایز تولیدات و مقادیر خاصی از ویژگی روي قیمت
بر محیط کار را نیـز بـا اسـتداللی مشـابه، ارزیـابی       توان کیفیت و یا مطلوبیت شرایط حاکم چارچوبی فراگیرتر، می  در 
)هـاي مربـوط بـه مشـاغل و      ، ارزش مخـاطرات (ریسـک  »اخـتالف دسـتمزد  «طوري که با کمک روشی موسوم به   به نمود. 
گیـرد. چـرا    هاي مختلف کاري با توجه به معیار دستمزدهاي قابل پذیرش از سوي نیروي کار، مورد ارزیابی قرار می محیط

رض بر این است که مخاطرات سالمت یک ویژگی شغلی بوده و نرخ دستمزد، منعکس کننده رضامندي افرادي است که ف
  که در معرض چنین تهدیدها و یا مخاطراتی قرار دارند.

ظر اي یافته است. ن طور معمول براي بازار امالك نیز کاربرد گسترده  به گذاري لذت گرایانه، غیر از بازار کار،  روش ارزش
توان استنباط کرد که نرخ امالك واقـع   هاي امالك است، می به اینکه در اغلب مواقع، کیفیت محیط زیست یکی از ویژگی

                                                   
 

1- Hedonic Pricing Method 
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هاي افراد در براي این منظور است. اگـر تـابع    زیست، منعکس کننده ارجحیت هاي متفاوت از نظر کیفیت محیط در محیط
هاي حاصله گویاي تمایل به پرداخت نهـایی افـراد در مـورد کیفیـت      ینصورت صحیح برآورد شود، تخم  به قیمت التذاذي 

زیست خواهند بود. مثال مازاد تمایل به پرداخت یک مشتري براي برخـورداري از زیبـایی فضـاي سـبز یـک ملـک،        محیط
  ترین ارزشی است که از سوي مشرتی برآورد گردیده است. معرف کم

زیستی، قیمت یک کاالي بـازاري را   توان استفاده کرد که یک صفت محیط میطورکلی، از مدل لذت گرایی هنگامی   به 
هـا و   هاي مرتبط بـا هزینـه   گیري گرایانه که در تصمیم گذاري لذت تحت تاثیر قراردهد. موارد دیگري از کاربرد روش ارزش

  شرح زیر اشاره کرد:  به توان  گیرند را می زیستی، مورد توجه قرار می خسارات محیط
 یت هوا (مانند اقدام براي از رده خارج نمودن موتورهاي دیزلی)کیف –

ي واحـدهاي   هـاي آلـوده   هایی که به دلیل ورود پسـاب  چون آبراهه شرایط محیطی از نظر آب و کیفیت آن (هم –
 اند)  تولیدي، شرایط نامطلوبی را ازنظر منظر و یا بو ایجاد کرده

 اي راهی و جادهآلودگی صداي ناشی از فرودگاه و ترافیک بزرگ –

 کاهش ارزش زیستگاهی و تفریحی یک ناحیه در اثر فرآیند توسعه صنعتی –

 ریزي در مورد تعیین مکان تجهیزات مربوط به مواد شیمیایی خطرناك برنامه –

 دهند. فضاهاي بازي که مستقیما قیمت امالك مسکونی را تحت تاثیر قرار می –

هـاي ضـمنی برعهـده دارنـد. در      آماري نقش مهمی در تخمین ارزش بدیهی است که براي استفاده از این روش، فنون
زیسـت و   گاه بررسی تاثیر شرایط محیط کار از نظر کیفیت محیط صورت اثرگذاري فرآیندهاي دیگر بر روي دستمزدها، آن

  هاي موجود به آسانی ممکن نبوده و کاربرد این روش را پیچیده تر خواهد ساخت.   ریسک
هـاي غیرمنقـول، بـروز مشـکالت      زیستی، موسوم به رویکـرد ارزش امـالك و دارایـی    خسارات محیط اصوال، در ارزیابی

زیستی مانند آلودگی هوا، سر و صدا، تخریب کیفیت منظـر، بـوي نـامطبوع، آلـودگی آب و غیـره، موجـب کـاهش         محیط
ه، تاثیرات منفی برجاي گذارده کیفیت محیط زیست یک ناحیه شده و از این طریق بر نرخ امالك و مستغالت در آن ناحی

و باعث کاهش تقاضا براي خرید امالك خواهد شد. کـاهش قیمـت ایجادشـده، گویـاي کـاهش ارزش اقتصـادي کیفیـت        
  شود.  زیستی تلقی می نوعی، مترادف با خسارات محیط  به زیست بوده و  محیط

  است:گرایانه، طی مراحل زیر قابل انجام  گذاري لذت استفاده از روش ارزش
ها و صفاتی که در تعیـین قیمـت کـاالي مـورد نظـر، نقـش        تشکیل تابع ارزش لذت گرایانه (با توجه به ویژگی –

 کنند) آفرینی می

زیست و قیمت بازاري امالك (بانک اطالعات امـالك در   هاي مورد نیاز در رابطه با کیفیت محیط گردآوري داده –
ها از نظر تعداد اتاق، مساحت، عمر بنا و ... در کنـار   ت آني مطالعاتی و مشخصا مورد قیمت فروش در محدوده

 تري نظیر فاصله تا مراکز خرید و فروش، کیفیت مدارس و میزان جرایم) اطالعات تکمیلی

 تعیین همبستگی بین کیفیت محیط زیستی مورد تحقیق و قیمت بازاري کاال از طریق تحلیل رگرسیونی –
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 یستی ز رسم منحنی تقاضا براي کیفیت محیط –

هـاي مسـکونی، بیـانگر ارزش     هاي خرید و فروش و یا اجاره بهـاي مربـوط بـه امـالك و دارایـی      در بازار رقابتی، قیمت
زیسـت   رود. تمام و یا قسمتی از این خدمت، چه از نظر تولید و یـا مصـرف، بـا محـیط     ها انتظار می خدمتی است که از آن

هـاي غیرمنقـول بـراي تخمـین قیمـت ضـمنی صـفات         زش امـالك و دارایـی  کند. در نتیجه، از رویکرد ار ارتباط پیدا می
هـاي انسـانی و برمبنـاي     گـاه  گردد. معموال، از این شیوه براي تعیـین قیمـت منـازل و سـکونت     زیستی استفاده می محیط

دا و غیـره)  زیستی مورد نظر (آلودگی و یا پاکی منظر، هوا، آب، سـرو صـ   برخورداري و یا عدم برخورداري از کیفیت محیط
هـاي   هـاي آمـاري مناسـب بـراي بررسـی همبسـتگی بـین ویژگـی         شود. همچنین، در ایـن شـیوه از مـدل    گیري می بهره

شـود. همـواره، صـاحبان     هاي بازاري امالك (کارشناسان و سایر منابع اطالعاتی موثق) استفاده مـی  زیستی و قیمت محیط
گذاري امـالك   هاي خود، آگاهی داشته و در هنگام قیمت مالك و داراییزیستی بر ارزش ا امالك از اثر بروز تغییرات محیط

هاي مـورد نیـاز در ایـن     آوري اطالعات و داده نامه براي جمع کنند. فنون مصاحبه و طراحی پرسش ها توجه می خود، به آن
  اي دارد.  روش، کاربرد گسترده

  1سفر ي ههاي تقاضاي تفرج یا روش هزین مدل -1-2-2- 1- 3

هـاي تفرجـی مـوارد     ي طبیعـی اثرگـذار اسـت. اسـتفاده     هاي تفرجی یـک عرصـه   بر روي فرصتزیست  کیفیت محیط
شـود. از بـین    سواري و دوچرخه سواري و غیره را شامل مـی  هاي منظر، تماشاي حیات وحش، قایق متعددي نظیر جذابیت

گـذاري   بـراي ارزش  ي سـفر  ي سـفر و مـدل مطلوبیـت تصـادفی هزینـه      هاي تقاضاي تفرج، مـدل اسـتاندارد هزینـه    مدل
  تري دارند.   زیست، کاربرد بیش هاي تفرجی ارائه شده از سوي محیط استفاده

هـاي الزم بـراي ایـن منظـور، در      ي طبیعی و صـرف هزینـه   بازدید گروهی از افراد و عالقمندان جامعه از یک محدوده
) فـرض  TCM( »ي سـفر  وش هزینـه ر«ي طبیعـی قائـل هسـتند. در     ها براي محـدوده  حقیقت گویاي ارزشی است که آن

ي صـرف شـده از    توان از روي هزینـه  ي طبیعی به خصوص را می شود که تمایل به پرداخت براي تفرج در یک محدوده می
رو، توجه به تعـداد بازدیـد از یـک سـایت در تعیـین ارزش آن از اهمیـت زیـادي         سوي بازدیدکنندگان برآورد کرد. از این

ي به کـاربردن ایـن روش، انجـام پیمـایش زمینـی در مکـان موردبازدیـد بـراي تخمـین فراوانـی           برخوردار خواهد بود. برا
هاي انجام شده در رابطه سفر (شامل ارزش ضـمنی زمـان اختصـاص یافتـه      هاي طی شده، هزینه بازدیدکنندگان، مسافت

هـاي   هریـک از گـروه  گـردد کـه جزییـات مربـوط بـه       هـا سـعی مـی    براي سفر) ضروري است. همچنین، در این پیمـایش 
، سـعی  TCMآوري شـوند. بنـابراین، در اسـتفاده از روش     هـا جمـع   بازدیدکننده و سایر اطالعات اقتصادي و اجتماعی آن
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هاي سفر ارتباط برقرار شـود و متغیرهـاي دیگـري     ي طبیعی با هزینه شود میان مجموع تعداد بازدیدهاي یک محدوده می
  ر بگذارند (نظیر در آمد، سن، عالئق فردي و غیره) در نظر گرفته شوند.که ممکن است بر نرخ بازدیدها تاثی

شوند و برآورد تعداد بازدیدهاي احتمالی مربوط بـه   هاي مختلفی که مبدأ سفر شناخته می آمار جمعیت ساکن در زون
بین مقادیر بازدیـد و  ي  ي رگرسیونی، رابطه ها، جهت انجام محاسبات در این روش حایزاهمیت هستند. با کمک معادله آن

گـاه بـا    شـود. آن  سازي مـی  هاي فرضی ورود به محل و تعداد بازدیدکنندگان شبیه هاي سفر بررسی شده و اثر هزینه هزینه
ي زیـر منحنـی تقاضـا و     شـود. محـدوده   استفاده از اطالعات به دست آمده، منحنی تقاضا براي تفرج در سایت ترسیم می

ي سفر پیشنهاد  گذارد. با تغییراتی که اخیرا در مورد مدل هزینه رف کننده را در اختیار میباالي قیمت، تخمین مازاد مص
هـاي   هـاي سـنگین در راه   هاي جانشین، ابعاد جانبی حاصـل از ترافیـک   ي سفر را با استفاده از سایت توان هزینه شده، می

  ارزیابی قرارداد. هاي فردي مورد  اي به جاي مدل هاي منطقه ارتباطی به سایت و نیز مدل
زیست (تخریب منظر، کاهش کیفیت آب و ...)، ممکـن اسـت از    شایان ذکر است که با بروز تغییراتی در کیفیت محیط

تعداد بازدیدکنندگان کاسته شده و ارزش برآورد شده نیز دستخوش کاهش گردد. زیرا با پـایین آمـدن بـر روي منحنـی     
ي  زیست، هنوز عالقه رغم بروز مشکالت کیفی محیط علی راي کسانی خواهد بود که تر ب ي پایین تقاضا، مازاد مصرف کننده

شـود، بـه    زیستی که به صورت کمبود تقاضا ارزیـابی مـی   محیط فوایدخود را به دیدن سایت حفظ کرده اند. ارزش کاهش 
  بود.  گیري خواهد هاي تقاضاي اولیه و جدید قابل اندازه صورت اختالف در کل مساحت بین منحنی

» سـفر فـردي    هزینه«و یا  ZTCM(1» (اي هزینه سفر منطقه«توان به یکی از دو شیوه  فر میس ي هبراي پیمایش هزین
)ITCM(2 فریمن) مرکز مکـان تفریحـی دوایـر متحـدالمرکزي      اي، به سفر منطقه ي ي هزینه ). در شیوه1993، 3عمل کرد

هـا محاسـبه مـی گـردد. بـه طـور        ن تفریحی به جمعیت کل آن مکانها به مکا ترسیم کرده و نسبت مسافرت از آن مکان
شـده داشـته باشـد. بنـابراین،      معکوسی بـا نسـبت محاسـبه    ي هها رابط سفر از آن مکان ي هرود که هزین منطقی، انتظار می

تـوان بـه    یاي را مـ  خواهد بود. شکل ریاضـی تـابع هزینـه سـفر منطقـه      تر بزرگباشد، این نسبت هم  تر کمها  هرچه هزینه
 صورت زیر نوشت:

)3-1(  ih
i i

i

V f (C ,X )
N

  

                                                   
 

1- Zonal Travel Cost Method 
2- Individual Travel Cost Method 
3- Freeman 
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ihآن که در 

i

V
N

در واحـد زمـان بـه کـل جمعیـت       hبه مکـان تفریحـی    iهاي افراد از مکان  نسبت تعداد کل مسافرت ،

اجتماعی افراد مسافر  - اقتصادي ، خصوصیاتXiبه مکان تفریحی مورد نظر و  iي مسافرت از مکان  ، هزینهi ، Ciي  منطقه
  هاي جانشین) است.   ي کاالهاي دیگر و وجود مکان (شامل سن، جنس، تحصیالت، هزینه

شـود.   ي سـفرهاي وي مـرتبط مـی    ي سـاالنه  ي یک فرد با هزینه در روش هزینه سفر انفرادي، تعداد بازدیدهاي ساالنه
  تر خواهد شد.  یدهاي ساالنه بیشتر باشد، تعداد بازد ي سفر کم ي ساالنه هرچه هزینه

  توان نوشت: به شکل ریاضی می
)3-2(  jh jh jV f (C ,X )  

، Xjو  hاز مکان تفریحـی   jي بازدید فرد  ، هزینهh ،Cjhدر سال از مکان تفریحی  j، تعداد بازدیدهاي فرد Vjhکه در آن 
آیـد و از   ازدیدکنندگان از انتگرال تابع تقاضا به دست میاست. متوسط مازاد رفاه ب jاجتماعی فرد  - خصوصیات اقتصادي

ضرب متوسط مازاد رفاه در تعداد بازدیدکنندگان، مازاد رفاه کل یا ارزشی که بازدیدکنندگان براي آن مکان قائل هستند، 
  برآورد می گردد. 

رسـد، ولـی داراي    تـر بـه نظـر مـی     هاي واقعی بوده و برآوردهاي آن واقعـی  ي سفر مبتنی بر داده روش هزینه که این با
  هاي زیر است: محدودیت

تخصـیص یافتـه    ي هشود که نتوان به درستی و با دقـت، هزینـ   در بازدید باعث می 1احتمال وجود مقصدهاي چندگانه
سـفر کـرده باشـد.     B ي ه، به نقطA ي هرا ارزیابی کرد. مثال ممکن است شخصی پس از سفر به نقط مورد نظربراي سایت 

سـفر، بـه    ي هبـا اسـتفاده از هزینـ    B، برآورد ارزش مکان Bو  Aهاي  هاي جداگانه سایت نبود اطالعات مربوط به هزینهدر 
  آسانی ممکن نخواهد بود.

هاي جانشین در الگـوي مطالعـاتی وجودنـدارد. مـثال بـراي       ي سفر، امکان لحاظ ساختن مکان در روش متعارف هزینه
هـاي بازدیـد نـامطلوب     هاي باالي بازدید از مکـان  هاي جانشین، ناچار از تحمل هزینه انافرادي که به دلیل عدم وجود مک
  تواند برآورد صحیحی از ارزش واقعی را ارائه نماید. هستند، ارزش محاسبه شده نمی

اي و یا فصلی انجام شود. در این شرایط، نتـایج نظرسـنجی ممکـن     هاي مشخص، به صورت دوره گاهی بازدید از مکان
  ي زمانی بلندمدت تري در نظر گرفته شود.   هاي ناخواسته شود، مگر آنکه براي بررسی، دوره ست دچار اریبا

ي دقیق ارزش اماکن تفریحی و پربازدید باشند. مثال، افراد سـاکن در   توانند بازتاب دهنده هاي سفر نمی همیشه هزینه
کننـد، ولـی ممکـن اسـت ارزش      ی براي بازدید صـرف نمـی  ي چندان مسافت خیلی نزدیک به مکان تفریحی، اگرچه هزینه

  بسیار باالیی براي آن قائل باشند. 
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هاي خاص کاربرد دارد و براي برآورد ارزش کاالها و خـدمات دیگـر    ي سفر، فقط براي تخمین ارزش مکان روش هزینه
  (مثل کاالهاي غیرمصرفی) نامناسب است.

ي سـفر نتـوان بـا دقـت      شود که با اسـتفاده از روش هزینـه   مل، باعث میبی توجهی به عامل زمان و یا حتی سایر عوا
هاي سفر، یگانـه معیـار بـراي انجـام ارزیـابی بـه        گذاري کرد. زیرا در این روش، هزینه مناسب، یک مکان تفریحی را ارزش

ازدیـد، موجـب   ي اقامـت در مکـان مـورد ب    آیند. به طوري که نادیده گرفتن مدت زمان مسـافرت و طـول دوره   حساب می
  هاي برآوردي را کم دقت خواهد نمود.   ي فرصت شده و ارزش توجهی به هزینه بی

هــاي مهــم بــراي  زیســتی ناشــی از آلــودگی منــابع آب، کیفیــت آب یکــی از ویژگــی از نقطــه نظــر خســارت محــیط
به دنبال خواهد داشت. با هاي آبی است. بدین جهت، هر تغییري در کیفیت آب، تغییر تعداد بازدیدکنندگان را  اکوسیستم

در اختیار داشتن تعداد بازدیدکنندگان، پیش و پس از تغییر کیفیت آب، امکان مقایسه منحنی تقاضا براي بازدید فـراهم  
خواهد شد. در این حالت، منحنی تقاضا به عقب جابجا شده و کاهش فوایـد حاصـل از تغییـر کیفیـت آب، از روي سـطح      

ABCD 5-3(شکل اهد بودگیري خو قابل اندازه(.  

  
  هاي طبیعی انتقال منحنی تقاضاي بازدیدکنندگان ناشی از تغییر کیفیت عرصه -5- 3شکل 

   شده بیان هاي رویکردها و فنون مبتنی بر ارجحیت -3-1-2

ازار فرضی اسـت  ها براساس تمایالت شفاهی افراد در وضعیت یک ب ساختن ارجحیت این دسته از رویکردها به مشخص
هایی است که افراد براي کاالها و خدمات و منـاظر   و فنون رایج در آن مبتنی بر انجام پیمایش جهت بیرون کشیدن ارزش

  شده کاربرد دارند، عبارتند از: بیان هاي زیبا قائل هستند. دو گروه اصلی از فنونی که در رویکردهاي مبتنی بر ارجحیت

 هزینه هر بازدید

C B 

D 

A 

 تعداد بازدید
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 شود. که گاهی هم مدلسازي انتخابی خوانده می» 1یل هم پیوندي یا متقارنتحل«و  »گذاري مشروط ارزش«

هـا اسـتفاده    بـراي آن » بازارهاي فرضی«شود و به همین دلیل، از عنوان  سازي می در هر دوي فنون فوق، بازاري شبیه
سـطح تحصـیالت و اطالعـات    اي بستگی به اظهارات مردم در مورد مساله مورد نظر و  گذاري تا اندازه شود. نتایج ارزش می
ین تـر  مهـم ها در مورد مساله دارد. ضمنا، تمایل به پرداخت، ممکن است به سطح درآمد افراد هم بستگی داشته باشـد.   آن

زیست نهفته است. تنهـا بـا    اي محیط هاي غیراستفاده گذاري اقتصادي مولفه ها براي ارزش ها در قابلیت آن مزیت این روش
هاي مورد نظر را از جهات موجودیـت، قابلیـت دسترسـی،     توان ارزش صفات و ویژگی است که میهایی  کمک چنین روش

  هاي آتی، تعیین نمود. زیستی، باورهاي مذهبی یا مسوولیت در قبال نسل مسوولیت نظارت به شکل اخالق محیط

 گذاري مشروط  ارزش -3-1-2-1

زیست است. به دلیـل فقـدان    تغییري در محیط این شیوه، به طور مشخص متمرکز بر روي برآورد ارزش سناریوي بروز
گردد که بازاري فرضـی طراحـی    بازار مبادالتی براي بعضی از تولیدات و خدمات اکوسیستمی، با کمک این روش سعی می

ها براي تغییـرات احتمـالی در مـورد تولیـدات و خـدمات       شده و براساس اظهارات افراد، تمایل به پرداخت و یا دریافت آن
هاي خاصی اسـت کـه از    یستی، ارزیابی شود. مبناي تخمین ارزش در چنین بازاري، طراحی و تکمیل پرسش نامهز محیط

ي مخاطب گردآوري نماید. به همین منظـور،   گویان جامعه هاي میدانی، اطالعات مربوط به ارزش را از پاسخ طریق پیمایش
را در صورت بروز تغییراتی مشخص در عرضه یـا کیفیـت    خود» تمایل به پرداخت«شود که  هاي هدف خواسته می از گروه

دسـتی ازنظـر حفـظ     زیستی، اظهار نمایند. مثال، تمایل و عالقمندي کاربران آب در مناطق پایین یک کاال و خدمت محیط
هـاي   ي آبخیز و یا منبع آبی واقع در باالدست از طریـق پـذیرش افـزایش مقـادیري مشـخص در صورتحسـاب       یک حوضه

گـذاري مشـروط بـراي     براي آب، با استفاده از این روش، قابل ارزیابی خواهد بود.  به لحـاظ نظـري، روش ارزش   پرداختی
زیسـتی و خـدمات اکوسیسـتمی، شـامل خـدمات       هـاي محـیط   اي از صـفات و ویژگـی   ي گسترده هاي رشته برآورد ارزش

گیـري   بـراي انـدازه   CVMد اسـت. اگرچـه از روش   اي داراي کـاربر  اي و غیراستفاده هاي استفاده پشتیبانی کننده و ارزش
تـرین   شود، ولی شـناخته شـده   زیستی هم استفاده می هاي مستقیم و غیرمستقیم تولیدات و خدمات محیط ارزش استفاده

ي بسـیاري از کارکردهـاي هنـوز ناشـناخته اکوسیسـتمی بـه پـول تقـویم          روشی است که با آن ارزش موجودیت و بالقوه
گـذاري شـود و نیـز چگـونگی داد و      چه باید ارزش گویان دقیقا نسبت به ماهیت آن رابطه، الزم است پاسخ شود. در این می

  زیستی، آگاهی کافی داشته باشند.  هاي محیط ستد بخشی از درآمدهاي خود در مقابل تغییر در ویژگی
ممکن است دقت و یا درسـتی نتـایج را   هاي بالقوه وجود دارد که  اي از اریب ي گسترده با این همه در این روش، دامنه

  هاي این روش، توجه به: تردیدآمیز نماید. از این رو، براي به حداقل رساندن اریب
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 گردد،  گویان پیشنهادي می نوع سناریویی که به پاسخ –

هـاي   هاي شرطی، انتخاب هاي طراحی شده (به صورت باز یا بسته، روش کارت پرداخت، فنون بازي نوع پرسش –
 و ...)، جفتی 

 ابزارهاي در نظرگفته شده براي پرداخت، و همچنین –

 هاي آماري به کارگرفته شده مدل –

  در طراحی و اجرا، از اهمیت بسیاري برخوردار خواهد بود. 
ي رفتـار مـردم و    ي مشـاهده  گذاري اقتصادي و ارزیـابی خسـارت، بـر پایـه     گونه که اشاره شد، اغلب فنون ارزش همان
ي رفتار مردم وجود نداشته  براي بهادادن به موضوع مورد نظر و در جایی که بازاري واقعی براي مشاهده ها هاي آن ارجحیت

) براي کاال یا خـدماتی نظیـر کاالهـا و    WTPاند. از این رو، پرسش از افراد در باره تمایل به پرداخت ( ریزي شده باشد، پایه
  هاي افراد و دستیابی به ارزش مورد قبول جامعه است.  تترین مسیر براي فهم ارجحی زیستی، عملی خدمات محیط

زیستی ناشی از اجراي یک پروژه موجب بـروز تغییراتـی در کیفیـت یـا      با همین استدالل، هرکجا که پیامدهاي محیط
سـاز نارضـایتی همگـانی باشـد،      ي جغرافیـایی مشـخص شـده و زمینـه     زیستی در محدوده کمیت کاالها و خدمات محیط

در تعیین میزان تمایل به پرداخت افراد براي جلـوگیري از وقـوع تغییـرات فـوق، روشـی کارآمـد       » اري مشروطگذ ارزش«
ها براي حفظ یک دارایی طبیعـی و عـدم تخریـب آن،     خواهد بود. زیرا، مصاحبه با افراد درباره میزان تمایل به پرداخت آن

گویان در تعداد کـل افـراد    ب میانگین تمایل به پرداخت پاسخضر آید. حاصل سازي دستیابی به اطالعات به شمار می زمینه
برداران که بـه دالیـل مختلفـی نسـبت بـه       برداران و غیر بهره ربط در مورد دارایی طبیعی مورد نظر (اعم از جامعه بهره ذي

  آن دارایی خواهد بود. » ارزش کل اقتصادي«دارایی مزبور حساس هستند) گویاي 
مشروط، مستلزم طی کردن چهار گام اساسی تنظیم یک بـازار فرضـی، فرآینـد طراحـی و اجـراي       گذاري اجراي روش ارزش

  به اجرا درآمده است که به شرح زیر قابل ارائه هستند. CVMپرسشنامه، تجزیه و تحلیل نتایج و باالخره، ارزشیابی نهایی 

  گام نخست: تنظیم یک بازار فرضی

نماید را شناسـایی کـرده و فوایـد     ي طبیعی) عرضه می یست (مثل یک عرصهز نخست باید کاالها و خدماتی که محیط
تغییرات احتمالی ناشی از اجراي یـک  «تر در مورد  ها را براي جامعه به روشنی تبیین نمود. براین اساس، اطالعات بیش آن

هـاي   روش«و نیـز  » بحـث  سازمان مسوول در رابطه بـا زمینـه مـورد   «، »ي کاالها و خدمات فوق ي عمرانی بر عرضه پروژه
(نظیـر مالیـات، تغییـرات    » بینی شده، مردم تمایل به پرداخت دارنـد  دریافت وجوهی که براي پیشگیري از خسارت پیش

  هاي بعدي در نظرگرفته شوند. گام هاي مالی و غیره) باید گردآوري شده و در طراحی قیمتی، اهداي کمک
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  مهنا گام دوم: فرآیند طراحی و اجراي پرسش

هاي مورد نظر و تعیین حجم نمونه آماري براي انجام مصاحبه و تکمیل پرسش نامه، انجـام   پس از طراحی پرسش نامه
زیسـت   برآورد حـداکثر تمایـل بـه پرداخـت افـراد بـراي جلـوگیري از بـروز تخریـب محـیط          «هاي بعدي با هدف  پیمایش

  گیرد.   بینی شده دردستور کار قرار می پیش

  و تحلیل نتایج گام سوم: تجزیه

زیسـتی رو   ي میانگین تمایل به پرداخت افراد جامعه ذي ربط، امکان انجام ارزیابی سریع ارزش منابع محیط با محاسبه
هاي آماري و رگرسـیونی،   گردد. برآورد منحنی تمایل به پرداخت با استفاده از روش به تخریب و یا تخریب شده، فراهم می

به پرداخت به عنوان متغیرهاي وابسته و اطالعات مربوطه به متغیرهایی مثل درآمـد، سـن،    گیرد. مقادیر تمایل صورت می
شـوند.   اند، به عنـوان متغیرهـاي توصـیفی مسـتقل شـناخته مـی       سطح تحصیالت که در هنگام مصاحبه جمع آوري شده

  شود: ي رگرسیونی به شکل زیر بیان می معموال رابطه

i i i iWTP f(I ,E ,A ) 
تـوان   ي هریک از افراد پرسش شونده است. بـا کمـک منحنـی تمایـل بـه پرداخـت، مـی        نشان دهنده iین رابطه، در ا

بینـی کـرد. بـه عنـوان مثـال،       تغییرات احتمالی در میزان تمایل به پرداخت را برحسب تغییرات متغیرهاي مستقل، پیش
تمایل به پرداخت جهت پیشگیري از بروز خسارت بـه   بررسی اثرات سطوح باالتر حقوق و دستمزد (درآمد) بر تغییر میزان

  زیستی با کمک منحنی فوق، قابل انجام خواهد بود.  منبع محیط
زیسـتی قائـل هسـتند،     از روي منحنی تمایل به پرداخت، تصویري قابل فهم از ارزشی که مردم براي یک منبع محیط

ي جغرافیـایی مربوطـه را    ر تخریـب منبـع مـذکور و گسـتره    ایجاد خواهد شد. البته در این باره، باید جمعیت تحـت تـاثی  
زیستی، جامعه مخاطب ممکن است شامل سـاکنین محلـی باشـد. بـراي      شناسایی و انتخاب کرد. براي برخی اثرات محیط
اسـت  ها، منحصر به فردبودن و غیـره)، ممکـن    ها (انتشار فرامرزي آلودگی بعضی دیگر از اثرات با توجه به ابعاد و یا ویژگی

  المللی مورد توجه قرارگیرد.  اي و بین ي مخاطب در مقیاس ملی و یا حتی منطقه جامعه
که، میانگین تمایل به پرداخت نمونه آماري باید تبدیل به میـانگین تمایـل بـه پرداخـت جمعیـت       ي قابل ذکراین نکته

تـوان   جمعیـت باشـد در آن صـورت مـی    ي واقعـی از کـل    واقعی مخاطب شود. البته در صورتی که نمونه آماري، نماینـده 
  میانگین تمایل به پرداخت محاسبه شده را در تعداد کل افراد جمعیت تحت تاثیر ضرب نمود. 

  به اجرا درآمده CVMگام چهارم: ارزشیابی نهایی 

ارگیـرد.  آمده مـورد ارزیـابی قر   ، الزم است موفقیت و اطمینان از نتایج به دستCVMدر پایان فرآیند استفاده از روش 
  که:   کسب اطمینان از این

 اند.  ها نسبت به بازارفرضی معرفی شده آگاهی و درك درستی داشته  نامه هاي پرسش گویان به پرسش پاسخ
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اند. مثال واکنش تعداد زیادي از افـراد   گویان تمایل به پرداخت خود را براي پیشگیري از خسارت اظهار کرده اکثر پاسخ
اي جغرافیایی، ممکن اسـت بـه شـکل ابـراز نگرانـی در برابـر اثـرات         برداري در محدوده هاي بهره لیتثروتمند به انجام فعا

هاي دریافـت شـده، پدیـدار شـود. درچنـین       زیستی بروز کرده و به شکل عدم تمایل به پرداخت در پاسخ نامطلوب محیط
 گذاري مشروط تردیدآمیز خواهد بود.  شرایطی، استناد به نتایج ارزش

سازي شده است. به  ها به دقت پیاده نامه ها و تکمیل پرسش نامه به درستی طراحی شده و فرآیند انجام مصاحبه پرسش
گویـان، باعـث    طوري که حتی برخی عوامل جزیی، نظیر بی اطالعی و یا ناآگاهی پرسشگر از مسایل قابـل طـرح بـا پاسـخ    

  هاي جدي در نتایج خواهد شد.  ایجاد اریب

 1اخته شدهبازارهاي س -3-1-2-2

ها براي یک کاال یا خدمت غیربازاري، ارزش پـولی در   شود که در آن براي شرایطی استفاده می» شده بازارهاي ساخته«
است. بـه عنـوان    CVMگیري چنین بازارهایی، آزمون نتایج حاصل از اجراي  شود. اساس شکل دنیاي غیرواقعی تعیین می

به پرداخت و تمایـل بـه دریافـت باشـد و یـا ارزیـابی اقتصـادي پیامـدهاي          مثال، هرگاه هدف بررسی اختالف بین تمایل
هـا از   بنـدي انتخـاب   جا که دراقتصـاد، رتبـه   کند. از آن مورد توجه باشد، این روش کاربرد پیدا می 2ي سواري رایگان قاعده

ده از سوي افراد، مدلسـازي  هاي اظهارش شود که انتخاب اعتبار علمی قطعی برخوردار نیست، در چنین بازارهایی سعی می
ي پیشـنهادي، مـرجح    شده، از میـان تعـدادي گزینـه    بیان هاي شوند. در مدلسازي انتخابی به عنوان یکی از فنون ارجحیت

هـاي   ي بدیلی نیز از ویژگی شود. علی االصول، هر گزینه گویان انتخاب می ي پاسخ ي استفاده از منبع به وسیله ترین گزینه
هاي اضافی تحمیل شده به خانوارهـا و...   هاي در معرض تهدید، هزینه هاي تاثیر پذیرفته، اثر بر گونه صهچون عر خاصی هم

و براسـاس   3چون الجیت مادر یا الجیت آشیان گرفتـه چنداسـمی   برخوردار است. با استفاده از ابزارهاي آماري خاص، هم
زیسـت بـه دسـت     تغییرات تجمعی در کیفیـت محـیط   هایی که از ارزش تغییرات حاصله در صفات فردي و ارزش تخمین

هـاي بـدیل    توان بـراي تخمـین ارزش گزینـه    شوند. همچنین، از مدلسازي انتخابی می هاي انتخابی ساخته می آمده، مدل
هاي مرتبط بـا کاالهـاي    که از این روش در ارزشیابی انتخاب زیستی استفاده کرد. با این ي چندگانه از منبع محیط استفاده

گـذاري   هاي دفن پسماندها، بسیار اسـتفاده شـده، لـیکن بـراي ارزش     صرفی، حمل و نقل، گردشگري و یا انتخاب سایتم
  تر کاربرد داشته است.   زیستی کم کاالها و خدمات محیط

                                                   
 

1- Constructed Markets 
2- Free Riding 
3- Multi-Nominal Nested or Mother Logit  
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 1روش انتقال فواید -3-1-3

ي موجـود   ي انجـام شـده  انتقال فواید به عنوان رویکردي ثانویه در تولید اطالعات مورد نیاز، به معنی اطالق برآوردهـا 
زیسـتی   ي مطالعاتی جدید است. با توجه به تنوع شـرایط محـیط   هاي غیربازاري یک محدوده براي محدوده ي ارزش درباره

هـا، گـاه بـراي بررسـی و سـنجش ارزش       اي و زمانی بـراي ارزیـابی یکایـک آن    هاي بودجه در مناطق مختلف و محدودیت
ها و اطالعـات پایـه، بـه ناچـار      هاي مطالعه نشده و به سبب کمبود داده ر محدودهزیست د اقتصادي برخی از عناصر محیط

، ارزش بـه دسـت آمـده از    »انتقـال فوایـد  «گـذاري تقریبـی جسـتجو کـرد. در روش      باید راه حلی را بـراي بـرآورد ارزش  
خوانـده  » 3سیاسـتی  ي محـدوده «گـذاري کـه بـا نـام      ي مورد نظر براي ارزش براي محدوده» 2هاي مطالعه شده محدوده«

اي مستقل براي تولیـد اطالعـات    تر از انجام مطالعه شود. جذابیت روش در این است که کم هزینه شود، تعمیم داده می می
  ها ممکن است به اشکال زیر انتقال داده شوند: مورد نیاز است. این ارزش

 مثل ارزش مشخص یک بازدید تفرجی)ارزش ( ي هواحدهاي تعدیل نیافت –

هاي مختلف براي متغییرهاي تبیینی در یک مدل  سازي ارزش ي ارزش ناشی از جانشین هاي تعدیل یافتهواحد –
 مطالعه شده ي رگرسیونی مرتبط با محدوده

هـاي   هاي مطالعـاتی قابـل مقایسـه از طریـق تحلیـل بانـک       ) در محدوده4هاي متا ها (موسوم به تحلیل انجام فراتحلیل
 پـذیر  امکـان از مطالعات متعددي که قبال انجام شده است. نتـایج مطالعـات پیشـین بـراي      تهیه شده ي هاطالعاتی گسترد

سـایت سیاسـی، از اهمیـت زیـادي      در مـورد اقتصـادي   گـذاري  ارزشهاي آماري و تعمیم نتایج مربـوط بـه    کردن تحلیل
 برخوردار هستند. 

تـر باشـد و در عـین حـال، سـایر       ه شـده بـیش  هاي مطالع محدوده هر اندازه، کیفیت و دقت اطالعات به دست آمده از 
تر خواهد شد. به  ي مطالعه شده و سیاستی برقرار باشند، قوت کاربردي روش نیز بیش شرایط مورد نیاز در هر دو محدوده

ي  هرحال، کیفیت اطالعات اولیه به دست آمده در سایت مطالعاتی از نظر دقت و درستی، براي استفاده در یـک محـدوده  
تـر   شـود، همـواره پـایین    هاي ثانویه اسـتفاده مـی   ی جدید و تقریبا شبیه (سایت سیاستی) که از آن به عنوان دادهمطالعات

  توان در موارد زیر خالصه کرد: خواهد بود. معیار درستی استفاده از نتایج اجراي روش انتقال فواید را می
 ي سیاستی ي مطالعه شده و محدوده شباهت نزدیک بین محدوده –

 ي سیاستی ي مطالعه شده و تغییر پیشنهادي در محدوده زیستی اتفاق افتاده در محدوده هت تغییر محیطشبا –

  هاي ابراز شده و یا اظهار شده از سوي جمعیت انسانی مرتبط هاي اقتصادي و اجتماعی و نیز ارجحیت شباهت ویژگی –

                                                   
 

1- Benefit Transfer 
2- Study Site 
3- Poloicy Site 
4- Meta Analysis 
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ساختن پیامدهاي اقدامات عمرانی بر روي رفـاه   صترین کاربردهاي روش انتقال فواید براي ارزیابی و مشخ یکی از رایج
جوامع مربوطه در زمانی است که تنگناهاي مالی یا زمانی براي دستیابی به اطالعات دقیق و مستندات کـافی وجـود دارد.   

آمیـز زیـادي اسـت. یعنـی بایـد در مـورد        البته باید توجه داشت که استفاده از این روش، مستلزم رعایت جوانب احتیـاط 
  هاي اولیه براي محدوده مطالعاتی جدید، اطمینان کسب نمود. ناسب بودن استفاده از دادهم

  هاي زیر باید طی شوند: براي اجراي روش انتقال فواید، گام
هـاي   هـاي صـفات و ویژگـی    هـا ارزش  مطالعات زیـادي وجـود دارنـد کـه در آن     انتخاب ادبیات علمی موجود: –

تـرین ادبیـات علمـی، قضـاوت      انـد. بـراي انتخـاب مناسـب     ا بـرآورد شـده  ه زیستی و شرایط حاکم بر آن محیط
هـا باعـث    گر مورد نیاز خواهد بود. در این زمینه مالحظاتی مطرح هستند که توجه بـه آن  ي تحلیل کارشناسانه

زیستی از نظر نـوع بایـد    هاي محیط شود. صفات و ویژگی کارگیري این روش می افزایش دقت نتایج حاصل از به
ي یـک پـروژه، شـباهت داشـته باشـند.       ي تحت مطالعـه  ي مطالعه شده و هم در مورد محدوده در محدوده هم

هـاي تحـت    اقتصـادي، جمعیـت  -عالوه برآن، بهتر است مطالعاتی انتخاب شوند که داراي مشخصات اجتمـاعی 
ین، الزم اسـت کیفیـت   گذاري شود. همچن اي است که باید ارزش هاي جغرافیایی مشابه با پروژه تاثیر و موقعیت

مطالعات انجام شده هم مورد توجه قرار گیرد. چرا که این امر ممکن است کیفیت انتقال فوایـد را تحـت تـاثیر    
هـاي تجربـی    هـا، نظریـات اقتصـادي و علمـی و روش     قراردهد. کیفیت مطالعات موجود، مثال به گردآوري داده

اي تغییریابنـد، از   ست در طول زمان به شکل قابل مالحظهبستگی دارند. البته برآوردهاي حاصله، خود ممکن ا
  تري خواهند داشت.  این رو، هرچه مطالعات مورد استناد جدیدتر باشند، ارجحیت بیش

هـاي   پس از شناسایی و مرور مطالعـات موجـود، گـام بعـدي انتقـال ارزش      ها: انتقال برآوردها و تعدیل ارزش –
هـاي مختلفـی وجـود     ارزشیابی قرارگیرد. بـراي انتقـال برآوردهـا، روش   محاسباتی به جایی است که باید مورد 

هـاي بـه دسـت آمـده) بـراي       هاي گـزارش شـده (یـا میـانگین ارزش     اي از ارزش توان از رشته دارند. گاهی می
توان از تـابع فایـده    ها را براي وضعیت جدید، به کار بست. به طور بدیل، می ي اصلی استفاده کرده و آن مطالعه

ي جدیـد   هاي استفاده کرد. در رویکرد تابع فایده، با جایگزین ساختن متغییرهـاي محـدوده   راي انتقال ارزشب
هاي مربوط به سایت جدید مطالعاتی  توان ارزش ي اصلی، می به دست آمده از مطالعه WTP(سیاستی) در تابع 

هـاي مـورد    ي اصلی و داده رامترهاي مطالعهرا برآورد کرد. البته، چنین کاري زمانی قابل انجام خواهد بود که پا
  باشند. ي جدید، قابل دسترس نیاز براي متغییرها در مطالعه

هـاي   هـاي ذاتـی اسـت. ارزش    بحث در مورد عدم حتمیت: مطالعات مبتنی بر روش انتقال فواید، داراي عدم حتمیـت 
هـا بـراي بیـرون از     ه باشـند و اطـالق آن  اي با هـم فـرق داشـت    گزارش شده در ادبیات موجود ممکن است به طورگسترده

ي مطالعات اولیه، طبیعتا عدم حتمیت را در پی خواهد داشت. معموال هنگام انتقال برآوردها از مطالعه اصـلی بـه    محدوده
  هاي اساسی مورد توجه قرار گرفته باشند.  هایی مورد نیاز هستند تا اختالف ي جدید، تعدیل مطالعه
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و ی اقدامات مربوط به جلوگیري از تخریب زیست محیطل اقتصاد معرفی رویکردهاي تحلی -3-2
 زیست ارزیابی خسارات وارده به محیط

زیسـتی در ارزیـابی خسـارات وارده بـه      گـذاري اقتصـادي منـابع محـیط     در مورد استفاده از رویکردهـا و فنـون ارزش  
گیرنـد، مطالـب و    اي منشـا مـی   هـاي توسـعه   ها و سیاست زیست که نوعا از مداخالت انسانی مربوط به اجراي برنامه محیط

  آید.   ین موارد در این رابطه، اشاراتی به عمل میتر مهمموضوعات فراوانی قابل طرح هستند. ولی در اینجا به برخی از 
هـاي   هـا و فایـده   ي هزینـه  ها و مقررات محیط زیستی مستلزم مقایسه الزم به یادآوري است که تحلیل اثربخشی برنامه

هـایی، فوایـد گونـاگون حاصـل از      ها است. براي سودمندکردن چنین مقایسـه  هاي مختلف یا مبارزه با آن الیندگیکاهش آ
  کاهش آلودگی را باید به پول تقویم نمود.  

تر به سهولت قابل رفع هستند، ولی مشـکل اینجاسـت کـه هـر چـه زمـان        اگرچه برخی مشکالت محیط زیستی ساده
و از سـوي دیگـر عـدم     شـوند  مـی  تـر  بیشها  کنند. یعنی از یک سو هزینه ي پیدا میتر یشبپیچیدگی  مسایلو  گذرد می

مـی شـود. تـاکنون در برخـی از کشـورهاي       تـر  بیشو مشکالت  مسایلدر مورد فواید حاصل از مبارزه بعدي با  ها حتمیت
واقعی و عینی اقـداماتی کـه بـراي     یدفوا که آنو یا ازون وضع گردیده است. حال  PM2.5پیشرفته، مقرراتی براي مبارزه با 

خـورد. بـه    می  ي زیادي به چشم ها باره، عدم قطعیت در اینو  رسند میتوصیه شده، چندان قطعی به نظر ن ها آنمبارزه با 
انگشـت شـمار، در آمریکـا، آژانـس      ي ه. به عنوان یک تجربـ شود میدیده ن مسالههمین دلیل تجربیات درخوري براي این 

تـا   1970ي قانون هواي پاك را براي دوره ها و فایده ها ) از سوي کنگره موظف شد که هزینهEPAزیست ( حفاظت محیط
درخواست کرد که فوایـد   EPAمقایسه کند. همچنین، کنگره از  2010تا  1990 ي همورد بررسی قرار داده و با دور 1990

هاي علمـی مـدون و    رغم این تکلیف قانونی، هنوز روش علی ي جدید را ارزیابی کند.  هاي اجتماعی هر قانون عمده و هزینه
هـاي   زیسـت تـاکنون پیشـرفت    تجربیات متقنی براي این منظور پیشنهاد نگردیده است. دانشمندان و مهندسـین محـیط  

کسب  اه آني پیشگیري یا مبارزه با انتشار ها و نیز ارتقاي فناوري ها بزرگی در ارزیابی عواقب محیط زیستی تخلیه آالینده
ي مبارزه، در مـواردي غیرحتمـی اسـت. ولـی مهندسـین و اقتصـاددانان،       ها ي مربوط به برنامهها اند و تخمین هزینه کرده
گـذاران در سـطوح ملـی، اسـتانی و محلـی و نیـز        ترین دشـواري قـانون   اند. اساسی ي قابل قبولی را پیشنهاد کردهها روش

نظـر   تـامین جهـت   هـا  پولی کردن عواقب فیزیکی، مبارزه بـا تخلیـه آلـودگی   یی براي ها ي فعال، پیدا کردن راهها کمپانی
  ي مبارزه در این زمینه، است.ها قانونگذاران عالی و نیز تعیین اولویت

هایی ناکارآمد یـا حتـی ضـد تولیـدي      ها، ممکن است تصمیم ي آلودگی در غیاب اسباب الزم براي اولویت بندي تخلیه
، 1ها از یک نیروگاه ذغال سنگ سوز، حاوي مقادیر عظیمی از خاکستر فرار ي آلودگی کنترل نشدهگرفته شوند. مثال، انتشار 

                                                   
 

1- Fly Ash 
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تري فلزات سمی است. صرف نظر از انبوهی غالب، خاکستر فرار اثر  ) و حتی مقادیر کمPM2.5مقادیر زیادي ذرات کوچک (
کـه مقـدیر    یا فلزات سـمی بـا ایـن    PM2.5مقابل، کمی بر سالمتی دارد و یا تهدید آن در این باره، خیلی جدي نیست. در 

تر است. بدیهی است که در یک نیروگاه مدرن تر، اگر چه  ها بر سالمتی نیز خیلی بیش یابند، ولی اثرات آن تري انتشار می کم
رت گیرد. اگر هاي الزم صو شود، ولی هنوز باید کنترل تعبیه شده در آن انجام می ي سولفورزدایی جریان گاز یا تسریع کننده

  کند. ها و یا فلزات سنگین، تغییر می SOxها و  NOxچه در این حالت، اولویت اقدامات مربوط به حذف ذرات، 
براي کاالها و خدماتی که از یک بازار رقابتی (بازاري که در آن هم خریداران و هم فروشندگان، صرفا به قیمـت توجـه   

گـذاري   شوند، قیمت بازاري گویاي بهتـرین ارزش  ي قیمت ندارند) خریداري میکدام نفوذ بلند مدتی بر رو کنند و هیچ می
ها، همچنین ایـن قیمـت، بهتـرین تخمـین      یک واحد اضافی از کاال یا خدمت در اقتصاد است. بر اساس برخی پیش فرض

ی خریـدار و یـا فروشـنده    ها تعـداد انـدک   دهد. البته چنبن ادعایی در مورد بازارهایی که در آن جامعه از ارزش را نشان می
ي  هـا و عرضـه   ي فناوري ربط داراي اطالعات و انتظارات معقولی درباره داراي توانایی ایجاد انحصار در بازار بوده و افراد ذي

هـاي بـازاري    آتی نیستند، مصداق ندارد. اقتصاددانان معتقدند که اقتصاد آمریکا تا حد قابل قبولی رقـابتی بـوده و قیمـت   
توانـد   شـود، نمـی   معیاري از ارزش اجتماعی باشند. چنین نکته اي براي مواردي که ابعاد جانبی جدي دیده مـی  توانند می

هایی است که بـه اشـکال مثبـت و بـا      تر هم یادآوري شد که منظور از اثرات یا ابعاد جانبی نشت اطالق داشته باشد. پیش
هاي یک واحد پتروشیمی و یا پاالیشـگاهی،   ند. مثال، با فعالیتشو یک کاال و خدمت حاصل میي  منفی از تولید و یا عرضه

شوند که موجب به خطر افتادن سالمتی بخشی از ساکنین مناطق مجاور خواهد شد. افـزایش   گازهایی در هوا متصاعد می
شـمار  موارد ابتال به آسم، برونشیت و حتی مرگ و میـر زودهنگـام، محصـوالت جـانبی تولیـد در واحـدهاي مربوطـه بـه         

ي هوا نیست تا تولید کننده، انتشـار   اي براي زیاد بودن گازهاي آالینده آیند. درچنین شرایطی، بازار فاقد هرگونه نشانه می  
هاي الزم را اعمال نماید. به طور متعارف، در چنین مواردي مشکل را با صـدور   ها را تحت کنترل قرار داده و محدودیت آن

زیسـت،   ي نهاد متولی حفـظ محـیط   نمایند. به طوري که با مداخله می  تشدید مقررات کنترلی رفع دستور از مراکز باالتر و 
هاي مناسـبی مثـل گازهـاي     کاهش آلودگی (فیلترها، تسریع کننده برداري از تجهیزات واحد صنعتی به سوي نصب و بهره

شوند. به صورت بدیل، صاحبان چنین صنایعی را دسولفورکننده و سولفور زدایی)،  و یا بهبود فرآیندهاي تولید سوق داده 
هاي اقتصادي به اصالح عملکردهاي تولیـدي وادار نمـود و بـه عبـارتی تولیـد کننـده را وادار بـه         توان از طریق مشوق می

ي در اثر تولیدات خود کرد. یک راه سوم هـم وجـود دارد کـه     هاي اجتماعی ناشی از انتشار گازهاي آالینده پرداخت هزینه
هاي اجتماعی انتشار گازهاي آالینده از مصرف کننده در حـین خریـد وزن و یـا حجمـی مشـخص از       به کمک آن،  هزینه

تـر و در   شود. به دلیل گرانتر شدن محصوالت مورد نیاز، مصرف کننـده متمایـل بـه خریـد کـم      تولیدات نهایی دریافت می
هاست. البتـه،   رویکرد فوق، کمک به کاهش انتشار آالیندهنتیجه، کاهش مصرف خواهد شد. هدف از اجراي هر یک از سه 

  هاي پیشنهادي هم متفاوت خواهند بود.  هاي اولیه و کارآیی راه حل بسته به نوع رویکرد، هزینه
اصوال، تعیین ارزش اجتماعی براي یک کاال و خدمت در غیاب بازار رقابتی  دشوار تر خواهد یود. بـه عنـوان راه حـل،    

شوند، چنین ارزشـی را بـه صـورت     از طریق جستجو و یافتن کاالها و خدمات مشابهی که در بازار فروخته میشاید بتوان 
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هـاي عمـومی از طریـق تعـداد کسـانی کـه        گذاري اقامت تفریحی در عرصه غیرمستقیم برآورد کرد. به عنوان مثال، ارزش
گذاري خدمات آزادراهی از طریق تمایل به پرداخت  زشمایلند براي اقامت در یک اطراقگاه خصوصی مبلغی را بپردازند؛ ار

گذاري آلیاژ آلومینیومی خاص که انحصار خرید آن در اختیار یکی از دستگاهاي نظـامی   براي عوارض جاده اي؛ و یا ارزش
  رسد. می  است با مراجعه به آلیاژ مشابهی که داراي بازاري رقابتی تر است با چنین رویکردي عملی به نظر 

شـود، اقتصـاد رویکردهـاي متعـددي را      ها ارزشـی دیـده نمـی    گذاري کاالها و خدماتی که در بازار براي آن ي ارزشبرا
ها شـود. رویکردهـاي توابـع     هایی در رابطه با ارزش اجتماعی آن کند که در نهایت موجب دستیابی به تخمین می  پیشنهاد 

هـاي مشخصـی    ي سفر و ... مثال هاي پزشکی و ...)، هزینه ، هزینههاي تخریب (مقدار رفاه از دست رفته هزینه اي، مقیاس
  در این رابطه هستند.

  1گذاري تغییر در تولید ارزش -1- 3-2

تـرین کـاربرد در    مندي از منطق نظري آسـان، داراي گسـترده   به دلیل بهره» گذاري تغییرات در تولید ارزش«ي  شیوه
هـا و   هاي مورد نیاز براي تولید کاال زیستی به عنوان نهاده ابع محیطزیستی است. در این شیوه، من هاي محیط برآورد هزینه

شوند. بدیهی است که در صورت تخریب و یا کاهش کیفیت نهاده، تولید نیز نـاگزیر کـاهش یافتـه و بـه      خدمات تلقی می
چنین فرآیندي نشـان   اي عملی از ، نمونه)6-3(ي خود، کاهش سود بنگاه تولیدي را به دنبال خواهد داشت. در شکل  نوبه

  داده شده است.

  
  گذاري تغییر در تولید ارزشهاي اساسی  گام -6- 3شکل 

هـاي عمرانـی    زیستی اجراي طـرح  اي گسترده از پیامدهاي محیط هاي محدوده توان براي تعیین هزینه از این روش می
  شده، به شرح زیر قابل ارائه هستند: مختلف استفاده کرد. مواردي از پیامدهاي شناخته

ي تخریب که از مدیریت ناپایـدار اراضـی    فرسایش خاك به عنوان یکی از اشکال شناخته شده فرسایش خاك: –
شود، معیاري است که از آن براي اندازه گیري میزان کاهش در تولید محصوالت کشاورزي اسـتفاده   حاصل می

هاي  هاي آبی، پیامدهاي ناگوار و زیانباري بر عرصه ش یافته در اثر جریانشود. عالوه برآن، مقدار خاك فرسای می

                                                   
 

1- Valuing Changes in Production 
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ها و ...)، مسدود نمودن تاسیسات و  گذاري در مخازن آبی (سدها، آب بندان دستی داشته و در قالب رسوب پایین
 ازند.س هاي اقتصادي وارد می هاي آبیاري و غیره، خسارات اقتصادي گاه هنگفتی را به زیرساخت سامانه

سـاز   توانـد زمینـه   موجب آسیب رسانی جدي به تندرستی انسان شده و از نقطه نظر اقتصادي می آلودگی هوا: –
هاي جسمی و یا افزایش تعداد روزهاي بیمـاري و اثـر آن بـر روزهـاي کـاري       مرگ ومیرهاي زودرس، معلولیت

 نیروي کار شود.

انسـان سـاخت و نیـز     تاسیسـات شـدن بـه ابنیـه و     هایی، باعـث آسـیب وارد   بارش چنین باران باران اسیدي: –
 شود. هاي باغداري و کشاورزي می فعالیت

با گسترش حضـور امـالح ناشـی از مـدیریت ناپایـدار اراضـی، شورشـدن اراضـی          هاي زراعی: شورشدن زمین –
 آورد. هاي اقتصادي وابسته زمین را فراهم می موجبات کاهش تولید محصوالت کشاورزي و سایر فعالیت

زیست پدیـدار شـود، تغییـر در     هاي تولیدي مرتبط با محیط گونه که اشاره شد، به لحاظ نظري، هرگاه تغییري در نهاده مانه
ي فرسـایش خـاك بـه کـاهش حجـم       که مثال، تشدید پدیـده  چنان کمیت و یا کیفیت محصول نهایی را درپی خواهد داشت. آن

ي اول (یعنی خاك) را بـا اضـافه    تواند اثر منفی کاهش نهاده همه، کشاورز می  نانجامد. با ای تولید و برداشت محصوالت زراعی می
، گویاي تابع تولید براي زمانی اسـت کـه تولیـد، تـابعی از     )7- 3(اي جبران نماید. شکل  ي دیگري مثل کود، تا اندازه کردن نهاده

 Q2کاهش یابد، تـابع تولیـد بـه سـمت      S2به  S1 ) است. وقتی کیفیت خاك، در اثر فرسایش ازXي جایگزین ( ) و نهادهSخاك (
ي  و بـا همـان مقـدار از نهـاده     Q2تواند کاري انجام ندهـد و تولیـد را بـه انـدازه      تنزل خواهد یافت. در این شرایط، کشاورز یا می

بـه   X1ین را از سـطح  ي جـایگز  ، به ناچار باید مقدار نهـاده Q1جایگزین ادامه دهد و یا براي افزایش تولید و رساندن آن به سطح 
X2    افزایش دهد. در هر دو حالت، کشاورز با ضرر مالی به شکل کاهش سود، مواجه خواهد بود. درحالت اول، میزان تولیـد نهـایی

  هاي تولید افزایش خواهد یافت. کاهش خواهد یافت و در حالت دوم، هزینه

 
  دار تولید اراضیاثر فرسایش خاك بر مق -7- 3شکل 

  

  ها سایر نهاده

Q1 = f(S1, X)  

X2 X1 

Q1 
Q2 

  تولید

  ناشی از فرسایش خاك

Q2 = f(S2, X)  
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(محصـول) از   ي هتـوان بـراي تعیـین ارزش تخریـب زمـین، اسـتفاده کـرد. ارزش سـتاد         در این مثال، از دو معیار مـی 
  گذارند. هاي اضافی که هر دو نیز بر سود اثرمنفی برجاي می رفته و هزینه مربوط به استفاده از نهاده دست

π = PQ – C (Q) 

  که در آن:
π سود =  
Pزاري= قیمت با  
Q  مقدار محصول =  
Cها که به محصول بستگی دارد. = هزینه نهاده  

زیستی به کمک روش ارزشگذاري تغییرات تولید، بایـد دو گـام متفـاوت را طـی      هاي یک اثر محیط براي برآورد هزینه
هاي بـازاري. در   زیستی به ارزش کرد. یکی تعیین اثرات فیزیکی است و دیگري اسناد دادن خسارات مرتبط با اثرات محیط

گیـري فشـار و یـا     سـاز شـکل   اي که زمینه مورد تعیین اثرات فیزیکی، گفتنی است که همواره باید کار را از نیروي محرکه
رسد. در مثـالی کـه    زیست، کار آسانی به نظر نمی رفتاري خاص است، شروع کرد. البته شناسایی فشارهاي وارده به محیط

ي آن را مـورد   گذاري اثرات حاصل از فرسایش خـاك بایـد علـل و عوامـل ایجادکننـده      زشکمی باالتر عنوان شد، براي ار
بررسی قرارداد. این پدیده ممکن است ناشی از مدیریت ناصحیح منابع آب و خاك تشدید شده باشد و یا عوامـل دیگـري   

یشـه بـا قطعیـت بـه پاسـخ      زیستی نـامطلوب، هم  در آن نقش داشته باشد. به هرحال، جستجوي دالیل بروز اثرات محیط
چـون تغییـرات    انجامد. عالوه برآن، کاهش درآمد مربوط به محصوالت کشاورزي نیز ممکن است از عوامل دیگري هـم  نمی

هاي تولیدي و غیره ناشی شده باشد. بنابراین، تفکیک اثرات مختلف مربوط به یک منبع  آب و هوایی، افزایش قیمت نهاده
رسـد. گـاهی در ایـن زمینـه، روابـط بسـیار پیچیـده حـاکم بـر دنیـاي            ار دشوار به نظر میمشخص از یکدیگر اغلب، بسی

هایی،  ها ممکن است بسیار پرهزینه و یا وقتگیر باشد. براي چنین وضعیت شود که ورود به آن هاي زیستی مطرح می پدیده
هاي صـحرایی و بـه    روش آزمایش شود: دو روش براي کسب اطمینان از تفکیک اثرات مختلف شناسایی شده پیشنهاد می

دار بودن یا نبودن همبستگی بین فشـار وارده بـه    هاي آماري (مانند معادالت رگرسیونی براي تعیین معنی کارگیري روش
  محیط و اثر ظاهر شده).

اي هاي بـازاري موجـود بـر    زیستی، الزم است از قیمت در گام دوم یا همان اسناد دادن خسارات مرتبط با اثرات محیط
ها) استفاده شـوند. گـاهی ممکـن اسـت بـه       تعیین ارزش خسارات وارده (کاهش محصول تولیدي و/یا افزایش هزینه نهاده

ها یا و یـا اخـذ    هاي بازاري اصطالحا دچار انحراف و یا پیچش باشند. پرداخت یارانه هاي خارج از بازار، قیمت دلیل دخالت
هـاي اجتمـاعی    هاي قیمتی است. از این رو، براي برآورد هزینـه  چنین انحرافگیري  ساز شکل مالیات از سوي دولت، زمینه

اي نباشد که باعـث   هاي پیچش دار و غیرواقعی تصحیح شوند. اگرچه تغییر در تولید ممکن است به اندازه الزم است قیمت
هـاي بـازاري    ر تولید، تغییر قیمتهاي بازاري شود، با این همه گاه به دلیل بزرگی ابعاد تغییرات د اثرگذاري بر روي قیمت

سازد. این پدیده زمانی اتفـاق مـی افتـد     تري مواجه می ها را با دشواري بیش دهد و همین امر، تجزیه و تحلیل هم روي می
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ي جغرافیایی به خصوصی مربوط شود و اختالل شدید درکیفیـت محـیط    که بخش بزرگی از تولید یک محصول، به ناحیه
هاي بازاري داشته باشد (همانند کشت برنج در مناطق شمالی کشور). در این حالـت،   ر مهمی بر قیمتزیست آن ناحیه، اث

هـا قابـل اسـتفاده     زیستی خود به عنوان معیاري براي داوري در مـورد سـطح هزینـه    قیمت بازار در غیاب تغییرات محیط
ها شود. مثال با کـاهش محصـول دراثـر     هزینهخواهد بود. در عین حال، تغییرات در محصول خود ممکن است باعث تغییر 

اي نظیر نشت  هاي برداشت محصوالت کشاورزي نیز دورازانتظار نخواهد بود. برعکس، با حادث شوري خاك، کاهش هزینه
ي آبی (مخازن سد، رودخانه، تاالب، دریاچه و ...) ممکن است سهم مهمـی از ماهیـان،    نفت یا مواد شیمیایی به یک پیکره

ناپذیر خواهد بود. چرا که براي صـید بـه همـان مقـدار پـیش از       هاي صید اجتناب حالت، افزایش هزینه شوند. در ایننابود 
  تري مورد نیاز خواهد بود.  زیست، زمان بیش وقوع حادثه و در غیاب تغییر ایجاد شده در شرایط محیط

  توان پیشنهاد کرد:  هاي زیر را می هها وجود ندارد، گزین در مورد محصوالت غیربازاري که قیمتی براي آن
هـاي درمـانی، قابـل     ها و هزینه مثال فواید گیاهان دارویی در جلوگیري از بیماري گذاري فواید محصول: ارزش –

 است. گیري اندازه

تـوان بـا توجـه بـه      مثال ارزش کاهش تولید گیاهان و الیاف داراي کاربرد هیزمی را مـی  هاي جایگزینی: هزینه –
 هاي رایج نظیر نفت، گاز و ...) محاسبه کرد. الهاي جایگزین آن (سایر سوختکا  هزینه

هـاي مربـوط بـه     درمثال پیشین، براي برآورد ارزش کاهش تولیدات هیزمـی، هزینـه   هزینه افزایش زمان کار: –
 افزایش زمان جمع آوري همان مقدار هیزم، به عنوان معادل قابل استفاده است.

هـا، ردپـایی از    یابـد و در آن  اي و یا مصرفی بازتاب می هاي استفاده هاي بازاري معموال ارزش تناگفته نماند که در قیم
خورد. این درحالی است که در برخی مـوارد،   اي یا غیرمصرفی، انتخابی و غیره) به چشم نمی (غیراستفاده  سایر انواع ارزش

تري برخوردارند. بنابراین برآوردهاي انجـام شـده    میت بیشهاي مصرفی برتر بوده و از اه سایر انواع ارزش، نسبت به ارزش
  تر از هزینه فرصت خواهد بود. گذاري تغییرات، کم با کمک رویکرد ارزش

  گذاري اقدامات اصالحی و پیشگیرانه ارزش - 2- 3-2

گـذاري اقتصـادي    هـاي آشـکار شـده در ارزش    هـایی از رویکردهـاي ارجحیـت    این قبیل اقدامات و یا رفتارهـا، نمونـه  
آیند. گاهی براي رویارویی با یک بیماري خـاص و جلـوگیري از شـیوع آن دربـین مـردم، انجـام        زیست به شمار می یطمح

شود. مثال جوشاندن آب پیش از مصرف، انتقال  اقدامات اصالحی و یا تغییر رفتاري ساده، از سوي متخصصین پیشنهاد می
ـ    تر، خرید بطري هاي بهداشتی آب با روش ي رسـمی توزیـع آب، اسـتفاده از     ه جـاي اسـتفاده از شـبکه   هـاي آب معـدنی ب

تواند تا حـدود زیـادي از    بر و یا پرهزینه، می هایی ساده و نه چندان زمان حل تجهیزات تصفیه آب خانگی و ...، به عنوان راه
بـردن   س از پیزیستی جلوگیري کند. این روش، مبتنی بر این واقعیت است که افراد پ همگانی شدن ابعاد مشکالت محیط

دهنـد.   ها، از خود واکـنش فعاالنـه نشـان مـی     تر بودن فواید انجام اقدامات اصالحی (حفاظتی) در مقایسه با هزینه به بیش
رسانی در مورد لزوم تغییر رفتار، بار مالی اقدامات و رفتارهاي اصـالحی و غیـره،    هاي مورد نیاز براي اطالع بنابراین، هزینه
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زیستی داراي ابعـاد مشـخص، مـورد اسـتناد قـرار بگیرنـد. البتـه،         هاي مربوط به خسارات محیط هزینه توانند به عنوان می
هاي احتمالی مربوط به مرگ و میر، اقدامات درمانی مورد نیاز، روزهاي کـاري ازدسـت رفتـه نیـز ممکـن اسـت بـه         هزینه

  زیستی مورد نظر اضافه شوند. هاي خسارات محیط سرجمع هزینه
مت، هزینه بیماري اغلب به عنوان هزینه فرصت ماندن بیمار در منزل بـراي اسـتراحت یـا درآمـدي کـه      در بخش سال

شـود. بنـابراین، ارزش روزهـایی کـه از بیمـاري افـراد        گیري می دهد، اندازه بیمار در اثر بیماري یا مصدومیت از دست می
اي که تعداد موارد ابـتال   زیستی در نظر گرفت. به گونه طتوان به عنوان فواید ناشی از بهبود شرایط محی اجتناب شده را می

به بیماري ناشی از آلودگی آب، تابعی از ابعاد آلودگی (غلظت، وسعت جغرافیایی، تعداد جمعیت در معـرض خطـر و ...) و   
 S=S(P,D)   توان نمایش داد: سطح اقدامات تدافعی و یا اصالحی مردم، است. تابع فوق را به شرح زیر می

  در آن: که
S ی مشخص (مثال روزهاي کاري از دست رفته)زیست محیط: پیامد یک خطر  
P ی (مثال سطح آلودگی آب) وزیست محیط: سطح خطر  
Dشـود)،   بهداشتی که به صورت بطـري در بـازار عرضـه مـی      خرید آب ي ه: سطح رفتار دفاعی یا اصالحی (نظیر هزین
  است.

کنـد، بـه    زیستی، ابعاد آن و رفتار افراد یا خانوار پیوندي برقرار مـی  یامد محیطفوق که میان یک اثر یا پ ي هگاهی رابط
توان استفاده کـرد. بـه طـوري کـه      شود. از این تابع، در شرایط محیطی متفاوت می شناخته می 1تابع تولید خانوادهعنوان 

) بسـتگی  Dهاي مربوط به پاالیش هوا ( ینه) و هزP) به سطح آلودگی هوا (S( هاي تنفسی مثال، تعداد موارد ابتال به عفونت
ی کـاربرد نـدارد، بلکـه از آن    زیسـت  محـیط شده، تنهـا بـراي خطـرات     یاد ي هدارد. همچنین الزم به توضیح است که رابط

، میزان شادکامی یک فرد از زمانی که بـه  که چنان آنی نیز استفاده کرد. زیست محیطتوان براي ارزیابی کاالها و خدمات  می
هـاي   ) از یک سو به ویژگیSآورد ( آسایش از حضور در یک محیط طبیعی مثل پارك ملی و یا جنگلی به دست می جهت

  )، بستگی دارد. D) واز سوي دیگر به زمان صرف شده جهت رسیدن به آن (Pکیفی محیط (
تـر در مـورد ارزش    ي دقیـق تـوان بـه برآوردهـا    بدیهی است که با داشتن اطالعاتی درباره تابع تولید خانواده، بهتر مـی 

چون هوا، آب، خاك، سـایر منـابع طبیعـی و نیـز کارکردهـاي       زیست و تولیدات و خدمات آن (هم اقتصادي کیفیت محیط
ترین روش براي دستیابی به اطالعات فوق، الاقـل   ي سطح رفاه جامعه انسانی) دست یافت. مطمئن طبیعی افزایش دهنده

هـاي   ت قابل مبادله در بازار (مثل دارو و گیاهان دارویـی، آب معـدنی، بازدیـد از تفرجگـاه    در مورد برخی از کاالها و خدما
ي مشارکتی است. توصـیه شـده    طبیعی و ...) انجام مشاهده مستقیم و غیرمستقیم و حتی گاهی استفاده از روش مشاهده

                                                   
 

1- Household Production Function 
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درك صـحیح و دقیـق از خطـرات     افـراد «، یـا بایـد   »اقـدامات اصـالحی و پیشـگیرانه   «است کـه بـراي اسـتفاده از روش    
متوجه ضرورت انجام اقدامی براي امنیت، ایمنی و یا سالمت جسمی خـود شـده   «زیستی مبتالبه نداشته باشند؛ یا  محیط
  ».ها قابل سنجش باشند هاي آن اقدامات انجام شده به وسیله افراد مورد بررسی، قابل مشاهده و هزینه«و یا » باشند

گذاري سالمت و یا ارزیابی خسارات وارده به سالمت آدمـی در اثـر    اربردهاي این رویکرد، ارزشیکی از گسترده ترین ک
تـوان تمایـل    می» ي افراد رفتار پیشگیرانه«ها) است. به بیان دیگر، با تجزیه و تحلیل  زیستی (مثل آلودگی مشکالت محیط

هـاي رفتـار پیشـگیرانه کـه      ي هزینه ي کرد. مشاهدهگذار به پرداخت افراد براي کاهش خطر مرگ و میر را برآورد و ارزش
هاي انجام اقدامات اصالحی موثر و یا خرید کاالهاي مورد نیاز براي کـاهش اثـرات نـامطلوب آلـودگی      نوعا معادل با هزینه

 شود. البتـه، جداسـازي اثـرات مربـوط بـه      هستند، روشی براي برآورد تمایل به پرداخت افراد جهت کاهش خطر، تلقی می
ي سـالمت، همیشـه بـه آسـانی      بروز رفتاري مبتنی بر خرید و استفاده از کاالهاي پیشگیرانه با پیامدهاي بعدي درزمینـه 

که اغلب اقدامات یا محصوالت ابداع شده براي کاهش ابتال به عوارض آلودگی، موجب بهبـود نسـبی و    ممکن نیست. با این
شوند یا  اي با استقبال مواجه نمی گردند، اما گاهی یا به دالیل هزینه ی میزا در زمان وقوع آلودگ یا کلی پیامدهاي خسارت

هاي معـدنی کـه در    اي باشند. مثال افزایش مصرف آب چنین کاالها و اقداماتی ممکن است داراي اثرات و نتایج چندجانبه
اك استفاده از منـابع آلـوده   شود، ممکن است لزوما براي پیشگیري از عوارض خطرن ي جغرافیایی مشاهده می یک محدوده

چـون   کنندگان به دالیل دیگري هم هاي زیرزمینی نبوده باشد. زیرا، گاهی مصرف چنین اقالمی از سوي مصرف ي آب شده
اي  گیرد. یـا بـه عنـوان نمونـه     ها و ... مورد استقبال قرار می تر بودن امالح و مواد معدنی مفید در آن تر، بیش ي مطبوع مزه

هـاي   ي هـوا، غیـر از کـاهش مخـاطرات مربـوط بـه آالینـده        هاي تهویه مطبوع و یا تصـفیه  استفاده از سیستمدیگر، دلیل 
  تر در روزهاي بسیار گرم و یا سرد باشد.  خطرناك هوا، ممکن است به منظور برخورداري از آسایش بیش

واکـنش   -ي مقـدار   مطـابق بـا رابطـه   معمول است که براي این منظور، از تعداد واقعی مبتالیان به بیماري مربوطـه و  
   ، روابط مفهومی بین آلودگی و اثرات آن بر مدت زمان بیماري نشان داده شده است. )8-3شکل( شود. در استفاده می

  
  برآورد خسارات اقتصادي آلودگی بر اساس بیماري -8- 3شکل 

زیستی که به صورت فشار  ز از مواجهه با بیماري مرتبط با یک خطر محیطشود، افراد براي پرهی از روي شکل دیده می
)Eگیرند. گاهی چنین اقدامی ممکن است در قالب رفتـاري پیشـگیرانه    اي در پیش می ) نمایش داده شده، اقدامات مقابله

هاي دوري از منبع آلـودگی،   زینهشود و درمواردي، ه بروز یابد. با این تاکید که لزوما اثر آلودگی به بروز بیماري منجر نمی
گـذاري سـالمت، ممکـن اسـت ارزش      آید. به این ترتیـب بـراي ارزش   خود رفتاري پیشگیرانه یا اقدام اصالحی به شمارمی

هاي جسمی، ارزش زمان تلف شده بیمار در دوران بیمـاري و یـا ارزش رفتارپیشـگیرانه و اقـدامات اصـالحی بـه        ناخوشی
  شوند.موازات یکدیگر استفاده 

 آلودگی
(P) 

  فشار
(E) 

  طول دوره بیماري
(S) 
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میالدي پیشنهاد گردیده، بایسـتی   90ي  گذاري طول عمر و سالمت آدمی که از سوي فریمن در اوایل دهه براي ارزش
و » مشـاهده و تجزیـه و تحلیـل واکـنش افـراد     «، »زیستی و جمعیت درمعرض خطـر  شناسایی خطر محیط«سه گام مهم 

  را پیمود. » هاي انجام اقدامات گیري هزینه اندازه«
ها اقدامات اصالحی و یـا رفتارهـاي پیشـگیرانه قابـل      زیستی که براي آن ستین گام، الزم است مخاطرات محیطدر نخ

چون آلودگی آب، آلودگی صداي مربوط به فرودگاه یا جاده، آلودگی هوا و یـا گسـترش تخریـب اراضـی و      انجام است (هم
 تجهیزات پایش بـراي سـنجش متغیرهـاي مربوطـه و     خاك در مناطق روستایی) شناسایی شوند. براي این منظور، معموال

کنند. در ادامه، باید جمعیت درمعرض خطر را شناسایی و تعریف کرد.  آگاهی یافتن از شرایط بحرانی نقش مهمی، ایفا می
ي آبی  هاي پیرامونی پیکره ي اول، ساکنین محدوده به عنوان مثال در مورد آلودگی آب، جمعیت درمعرض خطر، درمرحله

شود. در مورد مشکل آلودگی هوا، تعیین جمعیت درمعـرض خطـر،    دست را شامل می ي بعدي، جمعیت پایین و در مرحله
  غیر از عوامل اصلی، تا حدود زیادي به شرایط آب و هوایی و فصلی نیز بستگی دارد.

ومی و خصوصـی بـراي انجـام    در گام دوم، در قالب مشاهده و تجزیه و تحلیل واکنش افراد، باید برآوردي از مخارج عم
تـري را ارائـه نماینـد. در فرآینـد      اي انجام داد تا محاسبات مربوط به تمایل به پرداخت افراد، تصـویر کامـل   اقدامات مقابله

ي اقدامات افراد، تعداد جمعیت در معرض خطر، از اهمیت زیادي برخوردار اسـت. اگـر    گردآوري اطالعات مورد نیاز درباره
در معرض خطر چندان پرشمار نباشد، انجام سرشماري براي کسب اطالع در مورد نـوع اقـدامات اتخـاذ شـده     تعداد افراد 

قابل توصیه خواهد بود. درغیراین صورت، نمونه گیري از جمعیت در معرض خطر و دریافت اطالعات با استفاده از پرسـش  
 ل و قواعد علم آمار توجه نمود. نامه روش مناسبی خواهد بود. البته براي این منظور باید به اصو

االصـول، بهـاي    ها برآورد گردنـد. علـی   هاي انجام اقدامات، بایستی ارزش پولی آن در گام سوم براي اندازه گیري هزینه
هاي آب معـدنی،   ي آب، بطري زیستی مانند تجهیزات خانگی تصفیه بازاري برخی اقدامات قابل جایگزین با خدمات محیط

شود کـه   ها، برآوردشدنی است. باردیگر تاکید می هاي پاالیش هوا و نظایر آن اي، دستگاه هاي شیشه وششدوجداره کردن پ
هاي شخصی پرداخت شده از سـوي افـراد، بایـد مخـارج عمـومی پرداختـی از سـوي         ي اقدامات، غیر از هزینه در مشاهده

اجتمـاعی مـرتبط بـا بهداشـت و سـالمت پرداخـت        هاي تـامین  هاي درمان و یا خرید دارو که از محل بیمه جامعه (هزینه
  شوند) نیز در نظر گرفته شوند. می

  زیستی مرتبط با سالمت هاي محیط ارزیابی هزینه -3- 3-2

شـود، یکـی    گذاري خسارات وارده به سالمت انسان که تخریب محیط زیست ناشی می در اقتصاد محیط زیست، ارزش
اند. براي این منظـور و قبـل از هرکـاري     نظور فنون گوناگونی معرفی شدهآید و براي این م هاي مهم به شمار می از دغدغه

الزم است، روابط علت و معلولی بین تخریب محیط زیست و تغییر در سالمت به دقت مورد شناسایی قرارگیـرد. چـرا کـه    
زیسـت کـه    یطکه بروز تغییر در سالمت مح چنان سالمت آدمی از جهات مختلفی در گروي سالمت محیط زیست است. آن

تواند اثرات نامطلوبی بر سالمت انسـان شـده و    شود، می زیست شناخته می با عنوان کلی تخریب و یا کاهش کیفیت محیط
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هاي جسمی، مرگ و یا حتی افت کیفیت زندگی که از طریق برخی عوامل فیزیکـی،   ها، مجروحیت مشکالتی نظیر بیماري
شناختی قابل سنجش و ردیـابی هسـتند را بـه دنبـال داشـته باشـند.        روانشناختی، اجتماعی و یا حتی  شیمیایی، زیست

  زیستی اثرگذار بر سالمت انسان عبارتند از: ین مخاطرات محیطتر مهمدهند که  تجارب جهانی نشان می
 ها آنفقر ذخایر آب سالم و یا ناکافی بودن  –

 مشکالت بهداشتی ناشی از دفع نامناسب و غیراصولی پسماند  –

 واي داخل و خارج از منزل و محیط کارآلودگی ه –

 نظیر ماالریا، وبا و غیره ییها بیماري –

  هاي کشاورزي و صنعتی از مواد شیمیایی و خطرناك در حوزه ي هاستفاد –
هـاي   هاي قابل طرح در مورد روش گذاري مشروط، به دلیل برخی اشکاالت و پیچیدگی رسد که روش ارزش به نظر می

زیستی باشد. ولی انجام  گذاري کاهش مخاطرات مرگ و میر مرتبط با مشکالت محیط براي ارزش پیش گفته، گزینه مناسبی
هاي  گویان به پرسش تر موارد، پاسخ چنین مطالعاتی در زمینه خطرات مرگ و میر معموال دو مشکل مهم دارند. اوال، در بیش

وچک در میـزان خطـر (ریسـک) کـه ممکـن اسـت       ي زیادي در مورد برآورد ارزش تغییراتی ک مورد نظر این روش، تجربه
شود که اغلب  ها مورد نظر است، برحسب واحدهایی بیان می بروزنماید، ندارند. ثانیا، میزان تغییر در خطرات که در مصاحبه

ت هامی اي که گویان، چندان قابل درك نیست (مثل یک در هزار تغییر در ریسک مرگ و میر). این نکته در مطالعه براي پاسخ
گویان درك چندانی از  ها پی بردند که پاسخ در آمریکا انجام دادند، مورد تاکید قرارگرفته است. آن 1999و گراهام در سال 

ها در بررسی خود پی بردند،  هاي مختلف خطر، برایشان قابل فهم نیست. به عنوان مثال، آن خطرات کوچک نداشته و اندازه
  تر. تراست یا کوچک صد هزارم بزرگ 1صد هزارم از  5ستند که آیا دان گویان نمی % از پاسخ32تقریبا 

، عنـوان  »هاي بیـان شـده   رویکرد ارجحیت«گذاري مشروط به عنوان یکی از اجزاي مهم  گونه که در بحث ارزش همان
ین زده ي رودررو و غیرحضـوري تخمـ   هایی ویژه و به صورت مصاحبه گردید، میزان تمایل به پرداخت افراد با طرح پرسش

  شود. گذاري خطرات سالمت هم استفاده می شود. درحال حاضر، از چنین روشی براي ارزش می
هـا و یـا مـرگ     زیستی با شماري از بیماري ي محیط گذاري اثرات سالمت، الزم است بین تغییر یک آالینده براي ارزش

و پیامدهاي بیمـاري را مشـخص کـرد (مـثال ممکـن       توان ابعاد اي علمی برقرار شود. با این عمل، اوال می زودهنگام، رابطه
سـازي چنـین    هاي مختلف و یا حتی مرگ زود رس شایع شوند). کمـی  است با افزایش میزان آلودگی هوا در شهر، بیماري

ها تلقی کرده و براي مقایسه مخاطرات سالمت و تعیـین منـاطق اولویـت     توان به عنوان شاخصی از اهمیت آن اثراتی را می
توان فواید حاصل از تغییر در سطح یـک خطـر مشـخص     سازي اثرات سالمت می راي اقدام استفاده کرد. ثانیا، با کمیدار ب

، )9-3(سر گـذارد. شـکل    اي را پشت سازي اثرات سالمت باید یک فرآیند سه مرحله در این زمینه را کمی کرد. براي کمی
  دهد.  ي فوق را نشان می شماي ترتیبی سه مرحله
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  زیستی مرتبط با سالمت هاي محیط ارزیابی هزینه -9- 3شکل 

ي معلق در هوا) را شناسـایی کـرد. در    زیستی (مثل افزایش غلظت یک ذره ي نخست، باید خطر محیط در مرحله
ی نفـس در اثـر   ي دوم بایستی به طور مشخص، اثرات خطر بر سالمت را تعیین کرد (مثال شـیوع مـوارد تنگـ    مرحله

واکـنش   –ي معلق شناسایی شده در هوا). در این مرحله، براي تعیین ضریب مقدار (یـا غلظـت)    افزایش غلظت ذره
ي آخر هم باید برآورد کرد که چه تعدادي از جمعیـت در   هاي الزم، انجام شوند. در مرحه گیري باید سنجش و اندازه
  معرض خطر هستند. 

شـود. بـه عنـوان     ي شـرایط نـاممکن مـی    ي فوق به شکلی مشخص و براي همـه  ه مرحلهگفتنی است که گاه اجراي س
مثال، سطح در معرض آلودگی هواي داخل خانه قرارگرفتن به شدت وابسته به عواملی نظیر مدت اقامت در منزل، وجـود  

گیري میـزان در   که اندازه شود هاي مناسب براي تهویه هوا و یا میزان آشپزي در منزل است. چنین نکاتی باعث می دریچه
ها بودن براي افراد، کار آسانی نباشد. در چنین مواردي، اغلـب از رویکـرد اختصـاص درصـدي مشـخص از       معرض آالینده

  شود.   هاي تنفسی مشاهده شده به آلودگی هواي داخلی استفاده می عفونت
  :به طور کلی، براي ارزیابی اثرات سالمت سه روش زیر قابل پیشنهاد است

 اند.  جانوري: کنترل حیواناتی که در معرض سموم قرار گرفته 1شناسی سممطالعات  –

 هاي در معرض خطر مطالعات بالینی انسان: تجارب کنترل شده از انسان –

  ها در دنیاي واقعی.  : مطالعه انسان2گیر شناسی مطالعات همه –
هـاي خطـر مـورد بررسـی      خاصی وجـود دارد. ویژگـی  البته براي استفاده از هر یک از رویکردهاي فوق، مزایا و معایب 

زیسـتی، یکـی از    هـاي محـیط   مسلما در انتخاب رویکرد تاثیرگذار است. به طوري که مدت زمان مواجهه با خطـر آلـودگی  
چـون   (هـم   هاي مختلف است. براي بررسی اثرات آلودگی عوامل مهم اثرگذاري بر افزایش مرگ و میر و یا گسترش بیماري

گیرشناسی از نقش کلیدي برخورداند. درچنین مطالعاتی، مرگ و میـر   واي آزاد) بر سالمت آدمی، مطالعات همهآلودگی ه

                                                   
 

1- Toxicological 
2- Epidmiological 

 شناسایی خطر

 واکنش -تجزیه تحلیل مقدار

 تجزیه و تحلیل مواجهه با خطر 
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گیرنـد. بـراي سـنجش مقـدار مـرگ و میـر، اثـرات حـاد مربـوط بـه            ها به صورت جداگانه، مورد بررسی قرار می و بیماري
که در مطالعات مربـوط بـه    شوند. حال آن ، بررسی میبندي شده ي کوتاه مدت با خطرات آلودگی و به شکلی زمان مواجهه

هـاي متفـاوت و    ي بلند مدت با خطرات آلودگی، معموال از تغییر سطوح آلودگی در مکـان  گیري اثرات مزمن مواجهه اندازه
  کنند. ها بر سالمت استفاده می اثرات آن

ي زمانی مورد نظر، ضروري هستند. چنـین   هاي مشخص و براي باز براي بررسی اثرات حاد، اطالعات مربوط به محدوده
هـاي بیمارسـتانی)؛ تغییـرات     ي مرگ و میر و یا فراوانی تعداد بیماران (مثال تعـداد پـذیرش   اطالعاتی شامل: مقادیر روزانه

هایی  ي آلودگی هوا و نیز سایر متغیرهاي اثرگذار بر اطالعات قبلی (شرایط آب و هوایی، عوامل فصلی و دیگر ویژگی روزانه
که ممکن است درطی زمان دچار تغییراتی شوند) خواهند بود. هدف نهایی این مطالعات، پیداکردن مقادیر پارامترهاي مورد 

ها) است. در این مورد،  ي بین آلودگی هوا و فراوانی مرگ و میرها و یا بیماري واکنش (رابطه -نیاز براي تشکیل تابع مقدار
واکنش و  -زیستی شناسایی شود، سپس ضریب مقدار اثرات سالمت، ابتدا باید خطر محیطبراي انجام محاسبات مربوط به 

  ) در زیر قابل نمایش است:3-3ي ( سپس، سطح مواجهه با خطر بر آورد گردد. روابط بین پارامترهاي مذکور به صورت رابطه
)3-3(  j jM B (0.01 b ) A P E      

  در این روابط:
Mزودرس؛   : تعداد اضافی موارد مرگ  
Bنرخ پایه مرگ و میر؛ :  
bjواکنش مربوط به مرگ و میر؛ -: ضریب مقدار  
Aj غلظت آالینده :j؛  
Pجمعیت مواجه شده با خطر؛ و باالخره :  
Eنرخ مواجهه با خطر براي جمعیت تحت ریسک :  

 است.

در تعداي از نقـاط مشـخص    ي مناطق مختلف و اغلب هم براي بررسی اثرات مزمن، باید اطالعات نظام مندي را درباره
ي زمانی مورد نظر، گردآوري نمود. با کمک چنین اطالعاتی، امکان ارزیابی و برآورد اثرات بلندمـدت مواجهـه    و براي دوره

ي نخست، مقـادیر مـرگ    شود: درشیوه شود. براي این منظور، ممکن است به دو شیوه برخورد  با خطر بر سالمت فراهم می
شوند تـا وجـود همبسـتگی آمـاري      ي زمانی مشخص تجزیه و تحلیل می هاي مختلف و در طی دوره نو میر مربوط به مکا

هـاي   ي دوم، افرادي بـه عنـوان نمونـه از مکـان     بین مقادیر مرگ و میر و سطوح متوسط آلودگی هوا تعیین شود. در شیوه
هـاي   هی است کـه بـراي ایـن منظـور، داده    گیرند. بدی شوند و در طی زمان مورد بررسی قرار می تحت مطالعه، انتخاب می

ي بیماري و غیره  هاي فردي نیز مورد نیاز خواهند بود. بنابراین، عوامل دیگري مانند رژیم غذایی، پیشینه مرتبط با ویژگی
ها نقش آفرین باشند، به شـکل بهتـري مـورد تجزیـه و تحلیـل       که ممکن است در افزایش مقادیر مرگ و میر و یا بیماري

ي کمی اثرات سالمت، بایسـتی همـان مراحـل را طـی کـرده و       )، براي محاسبه3-3ي ( واهند گرفت. شبیه به رابطهقرارخ
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واکنش و سطح مواجهه با خطر و با اندك تفاوتی باید انجـام شـود.    -نکات را رعایت کرد. در این باره، تعیین ضریب مقدار
  شود. ) ارائه می4-3ي ( نتیجه، به شکل رابطه

)3-4(  i ij jH D A P E    

ضـریب   ،Dijو  iمـوارد اضـافی اثـرات سـالمت      Hiقبل ذکر شـد،   ي هرابطه، غیر از عناوین پارامترها که در رابط در این
  واکنش بیماري است. –مقدار 

واکـنش دارد. در مـورد مـرگ و     –شایان ذکر است که انتخاب نوع رابطه، تا حدود زیادي بسـتگی بـه ضـرایب مقـدار     
ي مرگ و میر به ازاي هر واحـد   واکنش معموال به صورت درصدي از تغییر در مقدار پایه –رهاي زودرس، ضریب مقدار می

ضرب خواهد شـد. بـراي ایـن     01/0افزایش در مقدار آالینده بیان می شود. بنابراین، ضریب آلودگی در عدد ثابت، معادل 
هـا، اغلـب بـه صـورت      واکنش براي بیماري –بود. ولی ضرایب مقدار  ) قابل استفاده خواهد3-3ي ( ي شماره منظور، رابطه

) iحالت، مـوارد اضـافی بیمـاري (    شود. در این تغییري کلی در اثرات سالمت مربوط به تغییري در غلظت آلودگی بیان می
  ) قابل محاسبه خواهد بود. 4-3ي ( با استفاده از رابطه jي  مربوط به اثرات سالمت دراثرآالینده

میالدي  2002ي عملی در این زمینه یاد شود. بانک جهانی طی سال  راي روش شدن موضوع، جا دارد که از یک تجربهب
زیست در  هاي تخریب محیط به منظور بررسی اثرات آلودگی هوا بر سالمت شهروندان کشور مصر و در راستاي ارزیابی هزینه

المللـی   هاي بین سازي یافته هاي محلی از روش تعمیم و شبیه فقدان دادهاي انجام داده و درآن، به دلیل  این کشور، مطالعه
موجود در این زمینه براي شهر قاهره استفاده کرده است. براساس نتایج به دست آمده، معلوم شد که به دلیل آلودگی هوا، 

ر برونشـیت مـزمن و سـایر    نفر نیز دچـا  64100نفر از مردم قاهره، در هرسال دچار مرگ زودرس و  19000ساالنه حدود 
  اند از: )، عبارت بوده3-3ي ( ي شماره شوند. در این مطالعه، پارامترهاي استفاده شده براي رابطه هاي تنفسی می بیماري

B = نفر جمعیت 1000هر ي نفر به ازا 7= نرخ پایه مرگ و میر  
b  84/0واکنش مرگ و میر =  –= ضریب دوز  
A =م بر متر مکعبمیکرو گر 270= غلظت آالینده  
P =نفر 14900000= جمعیت تحت ریسک  
E =8/0= نرخ در معرض خطر قرار گیري جمعیت تحت ریسک  

j jM B (0.01 b ) A P E      

8/0  ×000/490/1  ×270  ×84/0  ×01/0  ×007/0  =18925  
  نفر برآورد خواهد شد. M= 19000در نتیجه: 

  اند: گرفته شده، به شرح زیر بودهظردر ن پارامترهايهمچنین براي اثرات مزمن نیز 
H =نفر 64100: موارد اضافی اثرات بیماري  

Dijبراي جمعیت بزرگسال06/3×  10-5ها = ( واکنش براي بیماري -: ضریب مقدار (  
Aj = میکرو گرم بر متر مکعب 270: غلظت آالینده  
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P = نفر از بزرگساالن 000/700/9: جمعیت درمعرض ریسک  
E 8/0خطر بودن جمعیت تحت ریسک= : نرخ در معرض 

i ij jH D A P E     
8/0  ×000/700/9  ×270 ) ×5-10  ×06/3 = (  

  شود. نفر برآورد می H=  100/64در نتیجه: 
هـاي مربـوط بـه     ) و داده2002هاي توسعه بانک جهـانی (  هاي مربوط به پارامترهاي کلیدي از روي شاخص تذکر: داده

  اند. هاي پایش محلی استخراج شده از ایستگاه PM10سطح ذرات معلق 
گـذاري،   گذاري اثرات سالمت، بایستی مالحظات خاصی را مورد توجه قرارداد. درحقیقـت، منظـور از ارزش   براي ارزش

هـایی اسـت کـه از مشـکالت و تخریـب       گیري معادل پولی افزایش مـرگ و میـر و یـا بیمـاري     پیداکردن راهی براي اندازه
هاي چنین وقایع ناخوشـایندي (افـزایش مـرگ و میـر و      شوند. به طور قطع، بادر نظر داشتن هزینه اشی میزیست ن محیط

  هاي مربوطه): بیماري
 زیستی قابل فهم خواهند شد؛ هاي محیط ابعاد مالی و اقتصادي تخریب در دارایی

گـردد؛ و   جامعـه قابـل بـرآورد مـی    ي عمـومی   زیست از بودجه هاي مورد نیاز براي بازسازي و احیاي محیط سهم هزینه
شـود. بـه بیـان دیگـر،      تـر مـی   هاي سالمت در جامعه آسـان  هاي مطلوب در مورد سیاست انتخاب و اتخاذ گزینه همچنین

  ي نظام سالمت و اقدام براي کنترل، پیشگیري و درمان شناسایی خواهد شد.  حداکثر فواید یک سیاست کلی در زمینه
هـاي   ) در زمینـه WTPگذاري مبتنی بر سنجش میزان تمایل به پرداخت افـراد (  هاي ارزش البته به طور معمول، روش

ها است. به طورکلی، افراد جامعه بـه دالیـل مختلفـی بـراي      بهداشتی و درمانی، معطوف به اجتناب و پیشگیري از بیماري
  زیرخالصه کرد: ین دالیل را در عناوین تر مهمبیمار نشدن خود، ارزشی قایل هستند. شاید بتوان 

ي فرصـت بـاالي بیمـاري بـراي      ي بیماري که باعث غیرقابل پذیرش شدن هزینه هدررفت منابع زمانی مرتبط با دوره
 شود.   بیماران می

 ي درمان، هاي پزشکی مربوط به طی دوره باالبودن هزینه

 هاي درمانی، هاي پیشگیري در مقایسه با هزینه تر بودن هزینه پایین

ها (زمان ابتال و حتی دوران نقاهت پـس از بیمـاري کـه     شرایط جسمی و حتی روحی مربوط به بیماري ناخرسندي از
 هاي جسمی موقت و یا همیشگی منجر شده باشد). ممکن است به ناتوانی

هاي پیشگیري و مواجهه با اثرات نامطلوب بر سالمت، از رویکردها و فنون  گذاري سالمت و یا تخمین هزینه براي ارزش
هاي مالی تحمیـل شـده    ي هزینه توان استفاده کرد. معموال تقویم پولی خسارات وارده به سالمت، با محاسبه گوناگونی می
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هاي پیشنهادي بـر چنـین ابعـادي،     شود. از این رو، بسیاري از فنون و روش پذیر می ناشی از مرگ و میر و یا بیماري امکان
) و SPAشـده (  بیـان  هاي )، ارجحیت1COI)، هزینه بیماري (HCAسرمایه انسانی (هایی نظیر رویکرد  اند. روش تمرکز یافته

  ترین کاربرد هستند.  )، براي این منظور داراي بیشVOSL)، زندگی آماري (DI( 2)، شاخص دالیRPA( ابراز شده
هـاي حاصـل از    نیي ناشـی از مـرگ و میـر و یـا نـاتوا      دست رفته در این رویکرد، درآمد از ي انسانی: رویکرد سرمایه

وري ازدست رفته و یـا کـاهش یافتـه دراثـر مشـکالت       گیرند. به بیان دیگر، با ارزیابی بهره ها مورد بررسی قرار می بیماري
زیست که به کاهش درآمد در تمام و یا بخشی از زندگی نیروي کـار آسـیب دیـده منجـر      مربوط به کاهش کیفیت محیط

گردد. براي این منظـور، ارزش فعلـی درآمـدهاي ازدسـت      و میر، ارزش پولی تقویم شود که براي مرگ  گردد، سعی می می
زیستی است. سـهولت اجـرا    ي نیروي کار در دوران زندگی، مبناي برآورد ارزش مرگ و میر حاصل از مشکالت محیط رفته

بـودن بـراي افـراد بیکـار،     هاي مثبت و بعضی از مشکالت مرتبط با غیرقابـل اسـتفاده    و سرعت باالي محاسباتی از ویژگی
 آید.   هاي این روش به شمار می کودکان و یا سالخوردگان، از محدودیت

هاي کلـی بیمـاري اسـت کـه درآن، تعـداد       گیري هزینه هاي معروف براي اندازه یکی از روش ):DALYشاخص دالی (
گـذاري   و یا مـرگ زودهنگـام، ارزش  هاي ازدست رفته مرتبط با یک بیماري منجر به ازدست رفتن سالمتی، معلولیت  سال
زیست و یا کاهش کیفیت آن، افرادي از جامعه ممکـن اسـت دچـار مـرگ      شود. به بیان گویاتر، به دلیل تخریب محیط می

ي عمـر و یـا زنـدگی     هاي ازدست رفتـه  هاي جسمی همیشگی شوند. در این حالت، سال رس و یا عوارض و معلولیت پیش
  زیست استفاده کرد.  هاي تخریب محیط عنوان معادل هزینه توان به بهایی است که از آن میبدون ناتوانی جسمی، داراي 

هـاي مـرتبط بـا     ) ارائه شده و پس از آن، به زمینهWHOاین شاخص براي اولین بار از طرف سازمان بهداشت جهانی (
  ) گسترش پیدا کرده است. HIA3بهداشت عمومی و ارزیابی پیامدها بر سالمت (

تـوان خسـارات ناشـی از تخریـب      هـا مـی   هاي مستقیم و غیرمسـتقیم بیمـاري   گاه با تمرکز بر هزینه ي بیماري: ههزین
هاي پزشکی (بستري شدن،  هاي مرتبط با درمان هاي مستقیم، شامل تمام هزینه زیست را مورد ارزیابی قرارداد. هزینه محیط

ي مرتبط با  ي درآمدهاي ازدست رفته هاي غیرمستقیم نیز دربرگیرنده ههاي پاراکلینکی و ...) و هزین معاینات سرپایی، هزینه
هاي خدمات درمانی، از  اي نظیر بیمه هاي پرداختی از طرف نهادهاي بیمه ي بیماري (کاهش دستمزد و درآمد، هزینه دوره

ی پرداخت شده از سوي بیمار، سایر هاي درمان کارافتادگی، بیکاري و ...) خواهد بود. براي این منظور، بایستی عالوه بر هزینه
  گر در رابطه با بیماري مورد نظر نیز لحاظ گردند. بیمه موسساتهاي اضافی پرداخت شده از سوي  هزینه

                                                   
 

1- Cost of Illness 
2- Disability Adjusted Life Years 
3- Health Impact Assessment 
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به دلیل کاربرد آسان و همچنین فراوانی اطالعات قابـل دسـترس در ایـن    » هزینه بیماري«شایان ذکر است که روش 
زیست، به ویژه براي شرایطی که امکـان بـرآورد میـزان تمایـل بـه پرداخـت وجـود         روش، کاربرد زیادي در اقتصاد محیط

ندارد، پیدا کرده است. ولی برخالف باور مرسوم، نتایج این روش، به دو دلیل زیر با نتایج به دست آمده در رویکرد بـرآورد  
  تمایل به پرداخت، یکسان نیست: 

هاي اضافی تحمیل شده مربوط به زمان پس از ابـتال بـه بیمـاري     هزینهي بیماري،  که در روش هزینه اوال به دلیل این
که، رویکرد تمایل به پرداخت، منعکس کننده ارزشی است که افراد بـراي اجتنـاب از مخـاطرات     مورد توجه است. حال آن

 گیرند.  بیماري، پیش از ابتال و براي پیشگیري از آن در نظر می

هاي مربوط به بیمـاري نباشـند و بـه     مایلند پرداخت کنند تا مجبور به تحمل درد و رنجتري که افراد  ثانیا، مبالغ بیش
  گیرند.  ي بیماري مورد توجه قرار نمی هاي مربوط به رفتارهاي پیشگیرانه در روش هزینه عبارتی، هزینه

اقتصادي، تمایـل بـه    گذاري سالمت، از نقطه نظر درموضوع ارزش شده: بیان هاي تمایل به پرداخت مبتنی بر ارجحیت
ي ابـتال   توانند و هم مایلند بپردازند تا از خطر مرگ دوري جسته و یا تجربه )، مبلغی است که افراد هم میWTPپرداخت (

» ارزش زنـدگی آمـاري  «تـوان   به بیماري خود را کاهش دهند. با تخمین تمایل بـه پرداخـت در مـورد مـرگ و میـر، مـی      
)VOSL1هاي کمی اسـت،   ي زندگانی آدمی بسیار فراتر از سنجش براساس یک باور همگانی، مقوله ) را برآورد کرد. اگرچه
یکن همواره در زندگی روزمره، مردمان بسیاري درگیر گزینش بین فواید و مخاطرات مختلـف هسـتند. کسـی کـه همـه      ل

ا سرعت غیرمجاز (زودتر رسیدن به روزه با انجام رفتاري مخاطره آمیز، به جاي مثال رانندگی با سرعت مطمئنه، رانندگی ب
هـاي امـن    کند و یـا فـردي کـه بـه جـاي گـذر از گـذرگاه        مقصد، دستیابی به لذت رانندگی پرهیجان و ...) را انتخاب می

گیرند، مسلما بین پـذیرش   مخصوص عابرین پیاده، تصمیم به عبور از وسط بزرگراهی پررفت و آمد (کاهش زمان سفر) می
هایی همراه هستند، ناچار از گـزینش اسـت.    ها که با هزینه ا فوایدي همراه هستند و عدم پذیرش آنخطرات احتمالی که ب

درمقابل کم نیستند کسانی که با خرسندي، منابع تحت اختیار خود (زمان، پول، انرژي و ...) را صـرف کـاهش مخـاطرات    
اي و مـنظم،   اري و یا انجام معاینات پزشکی دورههاي مربوط به خرید فیلتر از سوي یک فرد سیگ نند. پرداخت هزینهک می

افرادي است که مایلند بخشی از منابع مالی خود را صرف طوالنی کردن زندگی خود و یا پیشگیري از   هایی از تالش نمونه
بوط بـه  ها، درگیر گزینش بین فواید و مخاطرات مر شود که اغلب انسان هاي احتمالی کنند. به این ترتیب دیده می بیماري

توان فواید حاصـل از ایجـاد    هایی در جامعه می سالمت جسمی و یا حتی روحی خود هستند. پس با بررسی چنین انتخاب
  تغییراتی هرچند اندك در خطرات مربوط به سالمت را مورد ارزیابی قرارداد. 

                                                   
 

1- Value of Statistical Life 
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یژه در مورد ارزیابی مخـاطرات  به و» رویکرد تمایل به پرداخت«جا که استفاده از  از آن ):VOSLارزش زندگی آماري (
اسـتفاده  » ارزش زنـدگی آمـاري  «مرگ و میر، گاه ممکن است با نقدهایی مواجه گردد، از چنین رویکردي براي اسـتنتاج  

شود. مطابق با این رویکرد، به جاي تالش براي تعیین ارزش زندگی هر فرد، ارزش ایجاد تغییـري کوچـک در احتمـال     می
افراد براي » تمایل به پرداخت«گردد. در این شیوه  احتمال مرگ براي مدتی مشخص) برآورد می مرگ (به تعویق انداختن

گیرد. زیرا، به شکل منطقی، اغلب افراد مایلنـد همـه دارایـی خـود را      قرار نمی سوالنجات زندگی به صورت قطعی، مورد 
توان تمایل به پرداخت افراد  اي می ل با چنین شیوهبراي جلوگیري از مرگ خود و یا سایر عزیزانشان بپردازند. ولی، درمقاب

  را براي ایجاد تغییري کوچک در احتمال مرگ (به تعویق انداختن آن) مورد ارزیابی قرارداد. 
هـاي   تر اشاره شد، نخستین گام براي ارزیابی فواید کـاهش ابـتال بـه آلـودگی     گونه که پیش ي مثالی عملی و آن با ارائه

تـوان فـرض    سازي پیامدهاي نامطلوب بر سالمت است. مـثال مـی   اید حفظ سالمتی آدمی است، کمیمحیطی که همان فو
، تغییـر  »الـف «کرد که براي کاهش آلودگی هوا در یک کالن شهر، دو سیاست متفاوت قابل اجرا است. با اجراي سیاسـت  

تـوان   مـی » ب«در مقایسه بـا سیاسـت    تري در خطر ابتال به برونشیت مزمن تري در در خطر مرگ و میر و تغییر کم بیش
انتظار داشت. بدیهی است که بدون توجه به میزان تغییر خطر مورد انتظار از نظر دو پیامد مهم کاهش آلودگی بر سالمت 

، »الـف «ي فواید اجراي دو سیاست، بسیار دشوار خواهد بود. مثال دراثر اجراي سیاسـت   (مرگ و میر و برونشیت)، مقایسه
ي  اسـت. بـا توجـه بـه انـدازه     » ارزش آماري زنـدگی «نفر پیشگیري خواهد شد که گویاي مفهوم  720د هنگام از مرگ زو

هزارنفـر   10نفـر، مـثال ممکـن اسـت یـک نفـر در هـر         720جمعیت درمعرض ابتال، میزان کاهش خطر مرگ و میر براي 
هزار نفـر جمعیتـی کـه در     10، از میان هر براي کاهش آلودگی هوا» الف«محاسبه شود. به بیان دیگر، با اجراي سیاست 

شود. این نسبت (افراد نجات یافته از کل  بینی می معرض آلودگی هوا قرار دارند، احتمال نجات یک نفر در سال قابل پیش
گویند. حال با برآورد میانگین تمایل به پرداخت افرادي از جمعیت براي پذیرش اجـراي   جمعیت) را زندگی آماري هم می

ي زیـر، قابـل    زندگی آماري با کمک رابطه» ارزش«که کاهش خطر مرگ و میر را به دنبال خواهد داشت، » الف«ست سیا
  شود. محاسبه می

VSL = WTP × (1/مقدار کاهش خطر) 
چه  هاي مختلفی نظیر آن توان از روش ي تمایل به پرداخت شهروندان جهت کاهش خطرات سالمت نیز می براي محاسبه

ترین کاربرد هستند. در  شده دربین رویکردهاي مطرح، داراي بیش بیان هاي آشکارشده و د، استفاده کرد. ارجحیتقبال ذکر ش
لذت جویانه) و یا اظهارات شفاهی   ي مردم (مثل روش ي رفتار پیشگیرانه چنین رویکردهایی، به اطالعات حاصل از مشاهده

  شود. گذاري مشروط)، استناد می گذاري آن (ارزش ی و ارزشها براي دوري از خطرات ابتال به مشکالت سالمت آن
تر شرح داده شـد، بـراي ارزیـابی اثـر خطـرات بـر انتظـارات         جویی که پیش گذاري مبتنی بر لذت گاهی از روش ارزش

راي شود. زیرا به طورمنطقی، افراد ب شناخته می» روش اختالف دستمزد«کار استفاده شده و با عنوان کلی  درآمدي نیروي
ها وجود داشـته باشـد، تمایـل بـه دریافـت حقـوق و دسـتمزد         پذیرش مخاطرات مختلفی که ممکن است در محل کار آن

تري در مقایسه با مشاغل کم خطرتر دارند. به طوري که براي استخدام نیروي کار در دو کارخانه کـه یکـی بـا مـواد      بیش



  113  28/11/94    یستیز طیمح ياقتصاد یابیارز و مطالعه انجام يها چارچوب  - سوم فصل

 

ویژگـی اسـت، اگـر حقـوق یکسـانی پیشـنهاد گـردد، تقاضـاي          خطرناك و سرطانزا سروکار دارد و دیگري عاري از چنین
تر نیروي کـار،   تري براي کار در کارخانه دوم وجود خواهد داشت. در این شرایط، کارخانه اخیر به دلیل تقاضاي بیش بیش

  ي دیگر به ناچار باید دستمزد باالتري را پیشنهاد نماید. مایل به کاهش دستمزد پیشنهادي شده و کارخانه
هـاي   هـا، جنبـه   هاي جغرافیایی، خطـرات احتمـالی، مسـوولیت    ي مشاغل عرضه شده در بازار کار، براساس ویژگی مهه

ها مبناي تعیین سـطح حقـوق و دسـتمزد     شوند. همین ویژگی ایمنی و یا امنیتی، مدت زمان و غیره از یکدیگر متمایز می
گذاري مبتنی بر لذت جویی، اختالف دستمزد مربـوط بـه    زشدهند. با این همه، با کمک روش ار نیروي کار را تشکیل می

شود. به بیان گویـاتر، حاصـل    ي نیروي کار تلقی می هاي پرمخاطره هم تراز با ارزش خطرات پذیرفته شده به وسیله محیط
ار بـراي  هاي کاري، معـرف نـرخ تعـادلی بـاز     یک پاداش مالی در نظر گرفته شده براي خطرات بالفعل و یا بالقوه در محیط

افزایش نهایی خطر براي همه کارگران مورد نظر خواهد بود. براي هر تغییري کوچک در میزان خطـر، ایـن مقـدار معـادل     
  مبلغی است که یک کارگر براي کاهش خطر به همان اندازه، تمایل به پرداخت دارد. 

    هاي مالی و اقتصادي تحلیل چارچوب   -3-3

یی که صرفا مالی هسـتند)، در سـه گـروه     ها شوند (غیر از آن سازي انجام می صمیمهایی که براي پشتیبانی از ت ارزیابی
  اصلی زیر قابل ارائه هستند: 

 فایده  -هزینه تحلیل  -

هـاي بـدیل و بـه     حـل  اي از راه شود که قرار است تمام جوانـب مثبـت و منفـی رشـته     این تحلیل در جایی استفاده می
  گیرند.  قرارطورمطلوب برحسب پول، مورد مقایسه 

  اي تحلیل اثربخشی هزینه -

اي توصیف شده، مـورد مقایسـه    هاي بدیل براي نیل به نتیجه شود که قرار است روش این تحلیل در جایی استفاده می
  شوند. هاي پولی بیان می ها برحسب ارزش جا هم معموال هزینه قرار گیرند. در این

  رویکردهاي چندمعیاري -

هـاي مـورد نظـر مقایسـه      هاي بدیل برمبناي صفات و ویژگی شود که قرار است گزینه ستفاده میاین تحلیل در جایی ا
  شوند. گذاري نمی گیري شده و لزوما، ارزش هایی صرفا اندازه شوند. البته چنین ویژگی

  :اقتصادي کارآییتحلیل  -

  شاید بتوان اهداف اصلی تحلیل کارآیی اقتصادي را در موارد زیر خالصه کرد: 
  هاي کارآیی اقتصادي؛ اي خاص ازنظر زمینه ارزیابی مطلوبیت و یا عدم مطلوبیت پیشنهادهاي توسعه –
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هـاي   پـذیر در اجـراي پـروژه    هـاي امکـان   ها یا گزینـه  چارچوبی مشخص و هدفمند براي ارزشیابی بدیل  ي  ارائه –
 اي؛ و نیز توسعه

زیستی که از نظـر اقتصـادي نیـز     رب محیطي اثرات مخ مساعدت در طراحی اقدامات حفاظتی و کاهش دهنده –
  کارآیی الزم را داشته باشند.

  فایده –هزینه تحلیل  -3-3-1

هـاي خـالص یـک     ي فایـده  ي مجموع جریان تنزیل یافته فایده از نظر ریاضی، محاسبه -هدف نهایی در تحلیل هزینه 
هاسـت   هـا از هزینـه   ي کسر فایده ، نتیجههاي بدیل است. به طور خالصه ي آن با سایر پروژه پروژه در طول زمان و مقایسه

  گویند. می  نیز  NPV(1که به آن، ارزش خالص فعلی (

i i i i
i i i

i i i

B C B CNPV
(1 r) (1 r) (1 r)


  
  

   

  :که در آن
Biي یک پروژه در سال ها = فایدهi 

rنرخ تنزیل =  
Ciي یک پروژه در سال ها = هزینهi   

iسال =  
غیرقابـل انعکـاس در معـامالت بـازاري هـم در نظـر گرفتـه        هـاي   ها و فایده آن است که هزینه CBAین مزیت تر مهم

هـاي مـورد نیـاز بـراي ایـن منظـور مـورد         توان در کنار هزینه هاي مربوط به کاهش آلودگی هوا را می شوند. مثال فایده می
هـاي   ط مشیچارچوب و زبانی مشترك را براي تجزیه و تحلیل تمامی خ  مقایسه و محاسبه قرارداد. در عین حال، این ابزار 

  گذارد.   ها، در اختیار می ي بخش اتخاذ شده در همه
اي را بـراي ارزیـابی    ، بانک جهانی مطالعـه 1994شود که در سال  ها دیده می ي آن در مثال آلودگی هوا و مرور پیشینه

نتشـار  هـاي مطـرح، کـاهش ا    هاي مختلف کنترل آلـودگی هـوا در سـانتیاگوي شـیلی انجـام داد. یکـی از گزینـه        سیاست
تـري شناسـایی و    توان با سـهولت بـیش   هاي مرتبط با منابع ساکن در شهر بود. بدیهی است که منابع ساکن را می آلودگی

هاي کنترل خیلی باالیی برخوردار نیسـتند. در همـین مطالعـه، مداخلـه در وضـعیت       همین دلیل، از هزینه پایش کرد و به
هـاي   هـاي مربـوط بـه گزینـه     هـا و فایـده   ح شده بود. در جدول زیر، هزینـه ي جایگزین مطر عنوان گزینه منابع متحرك به

                                                   
 

1- Net Present Value 
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شود)، کنتـرل انتشـار    ي خالص می ترین فایده اند. در این مثال، بهترین گزینه (گزینه اي که باعث بیش مختلف آورده شده
  ي بنزینی شناسایی شده است.  ناشی از وسایط نقلیه

  تنزیل آینده: -

ي یک پروژه در طـول زمـان    هاي تنزیل یافته فایده -ي مجموع هزینه  دنبال محاسبه به CBA که مشاهده شد، چنان آن
هـا را در   هـا و فایـده   است. چنین امري مستلزم اعمال یک نرخ تنزیل مناسب است. تاثیر نرخ تنزیل در این است که هزینه

  دهد.  تري نشان می زمان آتی با وزن کم
دهند؟ براي فهم موضوع،  ا اقتصاددانان آینده را نسبت به شرایط کنونی تنزیل میلیکن پرسش اساسی این است که چر

  شود که به شخصی یکی از دو پیشنهاد زیر به عمل آمده است:  شود. فرض می جا از مثال ساده اي استفاده می در این
  ریال هم اکنون؛ و یا 1000پذیرش 

 شکیبا بودن و دریافت همین مبلغ پس از مثال ده سال . 

ي  هاي فردي بستگی دارد، ولی به طور مسلم انتخـاب گزینـه   اگرچه قبول و یا رد هریک از دو پیشنهاد فوق به ویژگی
  دهند. زیرا: می  ي اول را ترجیح  رسد و از این رو، اغلب افراد هم گزینه می  تر به نظر  اول با منطق اقتصادي عقالیی

 گذاري براي کسب سود ناشـی از آن وجـود دارد، بـه عنـوان      ن سرمایهاوال، با دریافت مبلغ در زمان حاضر، امکا
ریـال افـزایش    1050درصد در سـال آینـده، مبلـغ را بـه      5ریال امروز با نرخ سود  1000گذاري  مثال، سرمایه
 خواهد داد. 

  ر زمـان  گـذاري د  آید. با فـرض عـدم امکـان سـرمایه     نمی  ثانیا، به صورت ذاتی، آدمی موجود شکیبایی به شمار
 حاضر، وي ترجیح خواهد داد که مبلغ دریافتی را در زمان حاضر مصرف نماید تا فردا. 

 ها مطمئن به زنده بودن خود در ده سال آتی نیستند. بنابراین، خطر مرگ دلیل دیگـري   ثالثا، بسیاري از انسان
 ي بدیل است.   ي اول و صرف نظر کردن از گزینه براي انتخاب گزینه

  مورد رویدادهاي آینده هم عدم قطعیت و حتمیت وجود دارد. شاید در اثـر رویـدادي امکـان دریافـت     رابعا، در
 چنین مبلغی کامال از بین برود.  

     خامسا و دلیل قدري پیچیده تر این است که ارزش نهایی مبلغ مزبور در زمان حاضر، با گذشـت زمـان کـاهش
بوده و سرمایه اي براي تحصـیل خـود نداشـته باشـد،      آموز نشدایابد. به عنوان مثال اگر فرد در زمان فعلی  می

تواند امیـدوار   گذاري وي می هاي آموزش کارساز باشد. با همین سرمایه این مبلغ، ممکن است براي تامین هزینه
ریـال   1000باشد که در ده سال آینده بتواند شغلی خوب و با درآمد مناسب بـه دسـت آورد. بنـابراین، ارزش    

زیـادي   دالیـل با وضع مالی نامناسب، بسیار زیادتر از ارزش آتی آن اسـت. بنـابراین،    آموز دانشاي یک امروز بر
هـا، اسـاس قضـاوت در مـورد      وجود دارند که او پیشنهاد اول را به سایر پیشنهادها ارجح بداند. ایـن ارجحیـت  

 دهد.  استفاده از نرخ تنزیل را تشکیل می
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یابـد از   هاي آتـی کـاهش مـی    که ارزش خدمات اکوسیستمی در طی سال جه به ایندر مدیریت محیط زیست نیز با تو
شـود. در نتیجـه، از طریـق تنزیـل وزن      هـا و منـافع اسـتفاده مـی     هاي حال و آینده هزینه نرخ تنزیل براي مقایسه گردش

شود. نـرخ تنزیلـی کـه     می هاي آینده داده تري به منافع خالص به وجود آمده براي نسلهاي کنونی در مقایسه با نسل بیش
به طور کلی استفاده از نـرخ  . شود هنوز مورد بحث و بررسی فراوانی است زیستی استفاده می در تحلیل هزینه فایده محیط

تنزیل باال اگر در مدیریت اکوسیستم مورد توجه قرارگیرد باتهی شدن سریع منابع منجر خواهد شـد. در حـالی کـه یـک     
  .نماید می  هاي پایدارتر مدیریت تاکید  اقتصادي گزینهنرخ تنزیل کم بر منافع 

   اي تحلیل اثربخشی هزینه -3-3-2

گذاري یـا سیاسـتی را نتـوان برحسـب      شود که فواید یک سرمایه  اي اغلب زمانی به کاربرده می تحلیل اثربخشی هزینه
هـاي آن داراي   ه مـثال تمـام بـدیل   که سنجش فواید آن، عملی نباشد. به طوري ک گیري کرد و یا این واحدهاي پولی اندازه

اي یـا سیاسـت پیشـنهادي برحسـب      فواید پولی مساوي باشند. به بیان دیگر، جایی که فواید اصلی یـک فعالیـت توسـعه   
گیري نباشند، این روش تحلیل، مطرح خواهد شد. این امر اغلب درمـوارد خاصـی کـه خـدمات      واحدهاي پولی قابل اندازه

اي قوانینی خاص، امور انتظامی و یـا تولیـد انـواعی از کاالهـا و خـدمات عمـومی مـرتبط بـا         اجتماعی نظیر تحصیل، اجر
هاي مختلف تحـت بررسـی شـبیه هـم باشـند، از       رسد. در چنین مواردي، اگر فواید گزینه  به نظر می تر مهمزیست،  محیط
CEA   هـا در کیفیـت    همه باید تفـاوت  نجام آن، بااینترین هزینه استفاده کرد. براي ا اي با کم توان براي شناسایی گزینه می

ستاده را نیز مورد توجه قرارداد و از این رو، اختالف در کیفیت خدمات و فواید حاصله را باید در کنار هم بررسی نمود. بـه  
ل زیسـتی دنبـا   هـاي اقتصـادي محـیط    زیستی در بررسی هاي دستیابی به اهداف محیط جا که همواره سیاست عالوه، از آن

تر خواهنـد بـود. بـه عبـارت      ي تحلیل مالی و اقتصادي نسبت به فواید بالقوه سنگین شوند، همواره طرف هزینه در کفه  می
  ها خواهد بود. دیگر، تمرکز تحلیل اقتصادي به طور کامل بر روي هزینه

هـاي   ح مشخصـی از سـتاده  ها براي سـط  سازي هزینه ي کارآیی، یا کمینه اي، برمبناي قاعده در تحلیل اثربخشی هزینه
اي مشخص. مثال، براي دستیابی به هدف  هاي تولیدي به ازاي هزینه تولیدي مورد نظر است، یا بیشینه سازي سطح ستاده

ها را بـه   تعیین شده در مورد کیفیت آب برحسب واحدهاي اکسیژن محلول یا به صورت بدیل، ممکن است بخواهیم هزینه
اي باشیم. بـه هرحـال، تاکیـد بـر      شینه کردن اصالح اکسیژن محلول، داراي محدودیت بودجهحداقل برسانیم و یا براي بی

چه در این زمینه اهمیت دارد، چگونگی انتخـاب   سازد. به هرحال، آن  طرف هزینه تمرکز بر کارآیی تکنولوژیک را ناچار می
  هدف کیفیت آب و یا میزان بودجه تحت اختیار است. 

زیستی ممکن اسـت توجیـه اقتصـادي     اي مصرف شده، اهمیت یک هدف محیط هاي هسته گاهی مثل مدیریت سوخت
  ها باشد. درمواردي هم ممکن است ابعاد فواید چندان شفاف و روشن نباشد.  برمبناي کنترل هزینه

  یار مفید باشد.تواند بس  ها در آینده می ها براي مسوولین درزمان حاضر و دفاع از آن در این شرایط، برآورد فواید سیاست
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  تحلیل چندمعیاري -3-3-3

آید که مشخصا معیارهـاي چندگانـه را در     هاي تحقیق در عملیات به شمار می تحلیل چند معیاري یکی از زیرمجموعه
هاي روزمره در زنـدگی، همـواره    گیري چون بسیاري از تصمیم سازد. هم  زیست لحاظ می هاي مرتبط با محیط سازي تصمیم

شوند که براي تصمیم الزم است موردارزشیابی قرار گیرند. معموال، هزینـه    تی گاه متناقض، مطرح میچندین معیار به صور
هاي مختلف است. ولی چنین معیارهایی همواره هم راستا با معیارهـاي   گیري یا قیمت از جمله معیارهاي اصلی در تصمیم

هزینه، آسایش، ایمنـی و ... از نظـر مشـتري (مصـرف      مربوط به کیفیت نیستند. براي خرید یک کاال، معیارهاي مربوط به
تـوان انتظـار داشـت کـه سـایر       هـاي خریـد نمـی    کننده) داراي اهمیت هستند. به طور بدیهی، لزوما با پایین آمدن هزینه

تـوان بـه مفهـوم مـدیریت      می  معیارهاي مورد نظر تامین شده باشند. به همین دلیل، براي داشتن درك بهتري از موضوع، 
تـرین بـازدهی بـا کـاهش      زمـان دسـتیابی بـه بـیش     پورتفولیویی مراجعه کرد. در این مفهوم، هر فردي در جستجوي هـم 

رسند. چرا کـه    مخاطرات احتمالی مربوط به آن است. در این مفهوم، بازارهاي مالی (سهام و بورس) مثال خوبی به نظر می
هـاي بـاالي ازدسـت رفـتن پـول       زدهی مالی باال، در درون خود ریسکرغم برخورداري از با ها، چنین بازارهایی علی در آن

  آیند.   ي خدمت به عنوان دو معیار متضاد به شمار می ي ارائه دارند. در بخش خدمات، رضامندي مشتري و هزینه
انتخاب )، با پذیرش این واقعیت که همواره شماري از معیارها وجود دارند که باید در MCDAهاي چندمعیاره ( تحلیل

هـا   ریـزي  ها و برنامه پیشنهادهاي بدیل باید مورد توجه قرار گیرند، به دنبال ساختاربندي و حل مشکالت مرتبط با تصمیم
حـل   ها داراي یک راه سازان در رابطه با چنین مشکالتی است. به طورمشخص، این تحلیل است. هدف، پشتیبانی از تصمیم

هاي پیشـنهادي، مـورد توجـه     حل سازان در تمایز راه هاي تصمیم ها به ارجحیت ر آنواحد و بهینه براي مشکالت نبوده و د
هاي مختلفی تفسیر کرد. این حل ممکن است ناظر بـر انتخـاب بهتـرین     توان به روش  گیرد. البته حل مساله را می  قرار می

تـرین بـدیل از دیـدگاه یـک      رجحجـا، بهتـرین ممکـن اسـت مـ      هاي در اختیار باشـد. در ایـن   بدیل از میان مجموعه بدیل
بنـدي   هاي خـوب و یـا گـروه    ي کوچکی از بدیل حل، ممکن است انتخاب مجموعه ساز باشد. یک تفسیر دیگر از راه تصمیم

  ها باشد. هاي متفاوتی از ارجحیت ها به مجموعه بدیل
هـاي گونـاگون را در مقابـل     شود که عملکرد گزینـه   معرفی می »1ماتریس عملکردي«با عنوان  MCAترکیبی بهینه از 

هـاي   هاي عملکرد به طورجداگانه ممکن است با برخی از سـتاده  گیرد. ارزیابی هریک از معیارهاي انتخاب شده، در نظرمی
  قابل سنجش مرتبط باشند و یا براساس نمرات نسبی یا کدبندي رنگی بیان شوند. 

سـازان خـود    ی تحلیل باشد. در این حالت، تصمیمماتریکس عملکرد ممکن است محصول نهای MCAدر شکل ابتدایی 
دهند. چنین فرآیندهاي پیاپی در مـورد    هاي پیشنهادي ماتریس را از نظر دستیابی به اهداف، مورد ارزیابی قرار می ورودي
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ن ها، ضمن داشتن سرعت زیاد در پردازش، کارآمدي مناسبی هم داشته باشند. اگرچه ایـراد احتمـالی آن هـم در ایـ     داده
هـاي را   بنـدي نادرسـت گزینـه    ها را موجب شود و همین امر، رتبه ي نامناسب از پیش فرض است که ممکن است استفاده

  درپی خواهد داشت. 
گذاري نمرات مختلف عملکرد و تبـدیل آن بـه    هم تر از این روش تحلیل، از اوزان مهم براي روي هاي عمیق در استفاده

د تا بتوان بهترین گزینه را شناسایی و انتخاب کرد. با ایـن همـه، بـه پـیش بـردن اوزان      شو  ي واحد استفاده می یک سنجه
ها باشد تا مـورد آزمـون قـرار گرفتـه و پیامـدهاي انتخـاب        اي از ارزش اي نبوده و ممکن است نیاز به رشته مهم کار ساده

  نهایی، تعیین شوند. 

  ی  زیست محیطادي براي انجام ارزیابی اقتص مورد نیازساختار تشکیالتی  -3-4

اي و اقتصـادي از دسـتگاه حفـاظتی (سـازمان      هاي توسـعه  هاي دست اندرکار فعالیت به طور مرسوم در ایران، دستگاه
زیست تنها نهاد حـاکمیتی اسـت کـه     زیست) جدا هستند. مطابق با موازین قانونی، سازمان حفاظت محیط حفاظت محیط

زیسـتی متمرکـز    هاي حفاظت و صـیانت از منـابع محـیط    یت و راهبري فعالیتریزي، مدیر وظایف آن عمدتا بر روي برنامه
برداري (وزارت نیرو، نفت، صنعت، معدن و تجارت، جهـاد   گردیده است. این درحالی است که سایر نهادهاي مرتبط با بهره
ور سنتی، تمایل چنـدانی  هاي خود بوده و به ط ها و برنامه کشاورزي و ...) به صورت بخشی، هریک به دنبال تحقق سیاست

  دهند.  هاي خود نشان نمی زیستی در برنامه براي رعایت اصول و موازین محیط
هـاي   توجهی دسـتگاه  هاي مهم در بی زیستی، یکی از انگیزه اي مربوط به رعایت استانداردها و موازین محیط مالحظات هزینه

ي طرح یک پیشـنهاد عمرانـی تـا پایـان تصـویب       اي (از مراحل اولیه ههاي توسع گیري بردار در کشور بوده و این رو، در جهت بهره
زیسـت در قالـب خسـارات     هاي وارده به محیط گاه هزینه برداري) هیچ آن و حتی در حین و پس از اجراي عملیات ساخت و بهره

بـرآن، فوایـد اقتصـادي مربـوط بـه       اند. عالوه ها، به طورجدي مورد اعتنا قرار نگرفته هاي اجتماعی مترتب از آن اقتصادي و هزینه
هـاي طبیعـی،    هاي ملـی و سـرمایه   ربط به عنوان صیانت از دارایی هاي و نهادهاي ذي هاي حفاظتی از سوي دستگاه اجراي برنامه

  هاي اجرایی اثرگذار بر توسعه و یا اثرپذیر از آن، نبوده است.   چندان در دستور کار دستگاه
گـذاري   آور نمودن انجـام محاسـبات مربـوط بـه ارزش     حیطزیستی موجود درکشور، الزامهاي م اکنون با توجه به بحران

هـاي احتمـالی مـرتبط بـا خسـارات       زیستی و طبیعی و نیز برآوردهـاي مربـوط بـه فوایـد و هزینـه      اقتصادي منابع محیط
هاي پیشـنهادي)   صادي طرحسنجی اقت اي از اولین مراحل (امکان هاي توسعه زیستی ناشی از طراحی و اجراي برنامه محیط

زیسـت و نیـز    هاي پیشنهاد دهنده، ضرورت فوري داشته باشد. در این صـورت، سـازمان حفاظـت محـیط     از سوي دستگاه
دار  زیسـتی و طبیعـی، عهـده    ها، مراتع و آبخیزداري کشور به عنوان دو نهاد مسوول و متولی منـابع محـیط   سازمان جنگل

هـاي   هـاي و فایـده   هـاي مـرتبط بـا هزینـه     رآوردهـاي انجـام شـده در مـورد جنبـه     نظارت فنی بر درستی محاسـبات و ب 
ریزي کشور به عنوان نهاد عالی نظـارت بـر    زیستی و منابع طبیعی کشور بوده و پس ازآن، سازمان مدیریت و برنامه محیط

  ند کرد.زیستی و برآوردهاي انجام شده در این رابطه، ایفاي نقش خواه رعایت موازین اقتصادي محیط



 

  4فصل 4

دستورالعمل کلی ارزیابی اقتصادي 
  ي عمرانیها ی طرحزیست محیط
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م  دي  -فصل چهار اقتصا بی  ارزیا لعمل کلی  ا ور رحزیست محیطدست نیها ی ط ا ر   ي عم

» 2«ه هاي عمرانی با توجه به مالحظات ارائه شده در ذیل تبصر زیستی طرح دستورالعمل کلی ارزیابی اقتصادي محیط
ریزي بـراي انجـام ارزیـابی     قانون برنامه پنجم توسعه کشور تدوین گردیده است. براي این منظور، فرآیند برنامه 192ماده 

زیسـتی و منـابع    هاي مربـوط بـه اسـتفاده از خـدمات محـیط      ها و فایده زیستی و در راستاي برآورد هزینه اقتصادي محیط
  جداگانه مشروح در زیر، پیشنهاد گردیده است.طبیعی، در قالب سه مرحله و چندین گام 

  ي کلی زیر است: به طورکلی، این دستورالعمل شامل سه مرحله
  ي اول: گردآوري مستندات و اطالعات کلی مرحله –
  ي دوم: راهنماي شناسایی و ارزیابی پیامدها مرحله –
  گذاري اقتصادي ي سوم: راهنماي ارزش مرحله –
اي  زیستی اقـدامات توسـعه   گذاري اقتصادي محیط ي دستورالعمل براي ارزش ن و ارائهین اهداف امربوط به تدویتر مهم

  توان در موارد زیر خالصه کرد:  را می
زیستی در رابطه بـا طراحـی    گذاري اقتصادي منابع محیط هاي مطالعاتی مربوط به ارزش سازي فعالیت هماهنگ –

 اي   هاي توسعه ها و فعالیت و اجراي سیاست

هاي مربوط به بارگذاري توسعه در فضـاهاي جغرافیـایی    سازي در مورد جانمایی ح فرآیند تصمیمکمک به اصال –
 زیست    کشور با توجه به مالحظات اقتصادي در محیط

 اي در کشور هاي توسعه زیستی مربوط به دخالت هاي محیط ایجاد چارچوبی منسجم براي بررسی بهتر فواید و هزینه –

استفاده )1-4ن از چارچوب کلی پیشنهادي در شکل(توا  هاي عمرانی، می رزیابی اقتصادي طرحشایان ذکر است که براي ا
تري برخوردار  اي که از کاربرد بیش هاي توسعه زیستی در مقیاس برخی از طرح کرد. ولی براي اجراي ارزیابی اقتصادي محیط

تري استفاده شده که به عنوان مبناي  چارچوب گستردهتري مورد نیاز هستند، از  ها، جزییات اطالعاتی بیش بوده و براي آن
هاي مختلف با شـرح و بسـط    اصلی در تدوین دستورالعمل حاضر، مورد توجه قرار گرفته است. در این رابطه، مراحل و گام

  ها اشاره شده است. به آن  ي مراحلی است که در شکل فوق تري ارائه شده و در اصل دربرگیرنده بیش

  
  هاي عمرانی زیستی طرح گذاري اقتصادي محیط راحل اساسی ارزشم -1- 4شکل 
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  ) ارائه شده است.2-4ي ( ها، در شکل شماره شماي کلی روابط بین مراحل مختلف ارزیابی و اجزاي آن

  
  هاي عمرانی زیستی طرح گذاري اقتصادي محیط مراحل کلی انجام مطالعات ارزش -2- 4 شکل

 خطاهاي انتقال داده شده

 گردآوري مستندات و اطالعات کلی

 ی و ارزیابی پیامدهایشناسا

 هاي مخاطب ی گروهیشناسا

  انتخاب ابزارهاي 
 تحلیلی و اقتصادي

 هاي موردنظر زشانتخاب ار

  گذاري ثانویه: اجراي ارزش
 انتقال فواید

 گذاري اولیه انجام ارزش

 مقیاس جانشینی قطعیت پرداخت تحلیل حساسیت 

  تلفیق مستندات 
 پولی و غیرپولی

 ی و اعتبار ابزاريروای ی و اعتبار محتوائییروا

 تعریف طرح و قلمروي آن

اقتصادي  –تشریح فنی 
 شنهاديهاي پی طرح

 گذاري تعیین رویکرد ارزش

 ها ی ارزشیبندي و شناسا دسته

انتخاب فنون مناسب 
 گذاري ارزش

ها  سازي هزینه ی و کمییشناسا
 ها و فایده

ها و  هم گذاري ارزش روي
 ي نتایج  ارائه

تعیین وضعیت پایه محیط 
 زیستی

بندي  ی و دستهیشناسا
 پیامدها

 سازي ارزیابی و کمی

زارش ارزیابی تهیه گ
 پیامدها
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  ي اول: گردآوري مستندات و اطالعات کلی لهمرح -4-1

در این مرحله، قبل از هر اقدامی با توجه به مستندات و مدارك موجود، اطالعات اولیـه در مـورد خصوصـیات کمـی و     
زیسـتی و اقتصـادي کـه     هاي محیط ها، چارچوب تحلیل اي پیشنهادي گردآوري شده و براساس آن هاي توسعه کیفی طرح

  گیرند.  عدي دنبال شوند، تعیین شده و مورد ارزیابی کلی قرار میباید در مراحل ب

  هاي عمرانی  گام نخست: تشریح ابعاد فنی و اقتصادي طرح -4-1-1

اي پیشـنهادي در   هـاي توسـعه   به عنوان نخستین گام، الزم است نسبت به تشریح و تحلیل ابعاد فنی و اقتصادي طرح
اولیه به عمل آیـد. بـه ویـژه سـطوح تکنولوژیـک در نظـر گرفتـه شـده در          هاي هاي مختلف، اقدام نموده و ارزیابی مقیاس
زیستی و اثرات اقتصادي آن خواهد بود. براي  اي تا حدود زیادي روشنگر ابعاد پیامدهاي محیط ها و اقدامات توسعه فعالیت

  یرند.این منظور، مشخصات فنی و مهندسی طرح یا سیاست پیشنهادي باید به دقت مورد مطالعه قرار گ

   ها آنها و قلمروي  ها/پروژه گام دوم: تعریف طرح -4-1-2

هـا و نیـز جمعیتـی اسـت کـه       هـا و سـتاده   دومین گام در ارزیابی هر طرح یا سیاستی، تعریف مشخصات فیزیکی داده
یا سیاست  که اصال طرح احتماال در اثر اجراي آن، به عنوان برندگان و یا بازندگان شناخته خواهند شد. ارزیابی با بیان این

شود. همچنین ضمن گردآوري اطالعـات کلیـدي در     پیشنهادي چه بوده و با چه موارد و موضوعاتی سروکار دارد، آغاز می
نفعان بالقوه و کسانی که ممکـن اسـت در    مورد مشخصات مهندسی که در گام پیشین توصیه شد، بایستی فهرستی از ذي

تهیه نمود. بـه تعبیـري دیگـر، در ابـن قسـمت، داشـتن اطالعـات فنـی و          اثر اجراي طرح، متضرر شده و خسارت ببینند،
شـود. بسـته     دیدگان بالقوه، مهم تلقی می نفعان و زیان ي فهرستی از ذي هاي عمرانی و نیز تهیه مهندسی در رابطه با طرح

ن خواهد بود. به طوري به چنین اطالعات و فهرستی از افراد است که قلمروي تحلیل قابل محدود شدن و یا گسترش یافت
ي  که جمعیت متاثر از یک قانون یا سیاست اتخاذ شده با تعداد افرادي که از منافع یک طـرح عمرانـی واقـع در محـدوده    

مند خواهند شد، از قلمروي یکسانی در ارزیابی برخوردار نخواهند بود. بـه ایـن ترتیـب، توصـیف      جغرافیایی مشخص بهره
هایی از اجتماع که متاثر از آن خواهند شد، امکان تعریف مرزهـاي تحلیـل را    افراد و یا گروهفیزیکی طرح و فهرست تعداد 

سازد. چنین جمعیتی، ممکن است مطابق با تعاریف حقوقی و متون قانونی و یـا بـه شـکل مصـلحتی شناسـایی        فراهم می
اجـراي طـرح خواهنـد پرداخـت، در      شوند. اگر تنها کسانی که از میان جمعیت بـه اسـتفاده مسـتقیم در شـرایط پـس از     

هاي متفاوتی در مقایسه با شمار جمعیت منتفـع از طـرح بـه اشـکال غیرمسـتقیم       ي تحلیل نظرگرفته شوند، منجر به ارائه
ي آزادراهی در منطقـه جغرافیـایی خـاص     ي شبکه کننده از خدمات توسعه خواهد شد. مثال براي ارزیایی جمعیت استفاده

کنندگان همیشگی را برآورد نمود و هم شمار سایر شهروندان در کـل کشـور    توان شمار استفاده  م می(نظیر یک استان)، ه
  مند شوند.   اي بهره که ممکن است به طور اتفاقی از مزایاي چنین توسعه
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از  تـوان مرزهـاي تحلیـل را     هاي اثرپذیر از طرح یا سیاست مورد نظر، می با استفاده از توصیف فیزیکی و فهرست طرف
زیستی و اقتصادي شناسایی نمود. بدیهی است که تعیین قلمروي هر طرح، براي شناسایی عوامـل کلیـدي و    جهات محیط

هـاي   گذاري، از اهمیت باالیی برخوردار است. درهمین مرحله، با توجه به محدودیت هاي مربوطه در ارزش تعیین نیازمندي
  گذاري اتخاذ نمود.  راي انتخاب رویکردها و فنون مناسب ارزشتوان تصمیمات الزم را ب اي، می زمانی و بودجه

  و ارزیابی پیامدها ییراهنماي شناسا -ي دوم مرحله - 4-2

اي در این دستورالعمل پیشنهاد گردیده اسـت. بـه    هاي چندگانه زیستی، گام براي شناسایی و ارزیابی پیامدهاي محیط
ي صحیح بسیار حایزاهمیت خواهد بود. در این رابطـه، مسـتندات و   ها طورکلی، دستیابی به اطالعات دقیق مبتنی بر داده

هـا اشـاراتی    ها به آن برداري خواهند بود که بسته به مورد، در شرح هر یک از گام هاي مختلفی قابل استفاده و بهره گزارش
  است. به عمل آمده

  به طورکلی، شناسایی و ارزیابی پیامدها داراي سه رکن اساسی زیر است:
  ها   ها یا خسارات بالقوه به همراه مقیاس و زمان احتمالی وقوع آن شناسایی اثرات در قالب آسیب  -الف
  ي خدمات اکوسیستمی   انجام ارزیابی کیفی براي پیونددادن اثرات شناسایی شده به تغییرات ازنظر عرضه  -ب
ار، میزان کـربن ترسـیب شـده و یـا     هاي تحت تاثیر برحسب هکت انجام ارزیابی کمی اثرات مانند: وسعت زیستگاه  -ج

  آزاد شده در محیط برحسب واحدهاي وزنی یا حجمی و غیره.

  زیستی گام نخست: تعیین وضعیت پایه محیط -4-2-1

که اطالعات ارائـه   گرفت. به طوري توان بهره  زیست از اطالعات و مستندات مختلفی می براي تعیین وضعیت پایه محیط
هـاي   ) درترکیب با سـایر گـزارش  EIAزیستی ( ) و اثرات محیطSEAزیستی ( ي محیطهاي ارزیابی راهبرد شده در گزارش

هاي مختلف ممکن است تهیه شـده باشـند، بـراي ایـن      اي که به صورت موردي از سوي دستگاه منتشره و یا منتشر نشده
هاي سریع میـدانی   ي ارزیابیها منظور، قابل استفاده خواهند بود. عالوه برآن، تجربیات کارشناسی در ترکیب با سایر شیوه

ي مطالعـاتی   زیسـتی در مـورد محـدوده    تري از وضـعیت پایـه محـیط    اي، موجبات ایجاد تصویر روشن و مطالعات کتابخانه
 خواهند شد. 

ي خـدمات   در این قسمت باید توضیح داد که چگونـه احتمـال بـروز تغییراتـی (مثبـت یـا منفـی) در تولیـد و عرضـه         
) وجود داشـته و بایسـتی   Temporal) و افق زمانی (Spatialي پیشنهادي، در دو سطح فضایی ( زیستی در محدوده محیط

هـا) را بـرآورد    زیستی (در قالب هزینه و فایـده  دهد که اثرات خالص محیط  در ارزیابی لحاظ گردند. این گام به ما اجازه می
اي بـه اجـرا درخواهنـد     هاي توسـعه  مانی که پروژهزیستی درمحدوده و ز نموده و تعیین کنیم که میان وضعیت پایه محیط

  هایی ممکن است روي دهند. آمد، چه تفاوت
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زیسـتی مـورد    هـاي محـیط    ها و فایـده   اي، داشتن برآوردي از خالص هزینه   هاي توسعه ها و برنامه براي ارزیابی سیاست
چـه در   راي طـرح روي خواهـد داد بـا آن   تمرکز است. منظور از خالص در اینجا، اختالف بین شرایطی کـه در صـورت اجـ   

ي وضـع موجـود    ي ادامـه  صورت عدم اجراي طرح، روي خواهد داد. بدیهی است که عدم اجراي هرگونه طرحی، به منزلـه 
زیسـتی غالـب در    گویند. بنابراین، چنین مفهومی با تشریح شرایط محـیط  می  زیست  اي محیط   است که به آن، شرایط پایه

هـاي کـافی، رویکـرد خـدمات       سروکار خواهد داشت. البتـه درصـورت برخـورداري از دانـش و داده    » حبدون طر«وضعیت 
  زیست خواهد بود. اي محیط   ي شرایط پایه مند درباره آلی براي انجام توصیفی نظام اکوسیستمی، ابزار ایده

زیسـت اسـت. در ایـن     اي محـیط    هاي، گویاي باالبودن احتمال تداوم شرایط پایـ  ي توسعه عدم اجراي طرح یک مداخله
اي مورد نیاز نخواهـد     هاي توسعه  زیستی ناشی از طرح هاي محیط  گذاري براي جلوگیري از آسیب صورت، هیچ گونه سرمایه

اي هـم وجـود نخواهـد داشـت.        هیچ هزینه و یا فایـده » بدون اجراي طرح«بود. البته این بدان معنی نیست که در شرایط 
زیسـتی در طـی زمـان، موجـب بـروز       ي محـیط  آور در رابطه بـا شـرایط پایـه    مناسب براي کنترل اثرات زیان نبود امکانی
گیرند. مثال مسایل مرتبط با بهداشت و ایمنـی ناشـی از رهاسـازي     ها مورد اشاره قرار  شود که باید در ارزیابی می  مشکالتی 

آبی در این زمینه قابل ذکر هسـتند. از ایـن رو در برخـی مـوارد،     هاي خشکی و یا  ها در اکوسیستم  قید و شرط آالینده بی
اي    اي باشد که در اثر اجراي طـرح توسـعه     اي ممکن است دراصل، همان قدرمطلق فایده   ي خالص یک فعالیت توسعه فایده

ري به سـرعت درحـال   هاي سنگین دامدا  هاي باارزش به دلیل فعالیت  پدیدار خواهد شد. مثال در جایی که تخریب رستنی
اي، جلـوگیري از     حفاظـت بـراي طـرح توسـعه     اي خـاص و تحـت   افزایش است، محصور نمودن اراضی براي ایجاد محدوده

زیسـتی بسـیار سـودمندي را برجـاي      هاي داخل محدوده را در پی خواهد داشت و از این طریق، اثـرمحیط   تخریب رستنی
  خواهد گذاشت. 

  زیست ندي پیامدها و تغییرات در محیطب گام دوم: شناسایی و دسته - 4-2-2

هاي عمرانـی بـراي    زیستی ناشی از اجراي طرح هاي فیزیکی هر آسیب محیط به عنوان نخستین گام، الزم است ویژگی
گذاري اقتصادي بعدي ایجـاد   زیستی تعیین شوند. این عمل، مبناي مهمی را براي ارزیابی و ارزش هاي محیط برآورد هزینه

هاي مختلفی استفاده کرد. به طوري که مثال براي ارزیابی پیامـدها و   شناسی این منظور ممکن است از روشکند. براي  می
 -فشـار  -چـارچوب تحلیلـی نیروهـاي محرکـه      چـون   ها را هـم  توان علل و عوامل تخریب اکوسیستم زیستی، می آثار محیط

هاي حاصـل   ین کرد. در نتیجه، دستیابی به دادهتعی 1گذرگاه-شناسی پیامد ) با کمک روشDPSIRپاسخ (-پیامد-وضعیت
  از مطالعات و اطالعات علمی و نیز کارشناسی ضروري خواهد بود. 

  براي برداشتن این گام، بایستی مراحل زیر طی شوند:
                                                   

 
1- Impact-Pathway 



 )اتی(کل يا هیسرما يها ییتملک دارا يها در طرح ستیز طیمح ياقتصاد يگذار و ارزش یابیدستورالعمل ارز    28/11/94  126

 

ي مـورد   هـاي عمرانـی در محـدوده    شناسایی دقیق وضعیت فیزیکی محیط زیست در دو زمان (پیش از اجـراي طـرح  
 آن).   بررسی و پس از

انداز دستیابی بـه اهـداف ترسـیم     ها شده و یا چشم شناسایی فشارهاي مهم وارده به منابع که باعث ایجاد تغییر در آن
تـوان بـه    سازد. درصورت عدم وجود فشارهاي مهمی که باعث تغییر و یا کاهش منابع موجود باشند، می شده را دشوار می

د. مثال با تخلیه مقادیر مشخصـی (برحسـب تـن و یـا مترمکعـب در سـال) از       زیستی و یا منبع توجه کر هاي محیط هزینه
پساب یک کارخانه به مناطق ساحلی دریایی، ممکن است پیامدهاي منفی به اشکال مختلفی نظیر کاهش تنوع زیسـتی و  

 بروز کند.  یا افزایش مخاطرات مربوط به سالمت گردشگران و اعضاي جوامع محلی ساکن در مناطق پیرامونی و غیره،

زیستی برحسب واحـدهاي مشـخص و قابـل سـنجش شـیمیایی و یـا        ارزیابی تمام پیامدهایی که بر روي منابع محیط
هاي طبیعی تحت بررسی جهت انجام  کنند: براي این منظور، الزم است صفات و مشخصات سامانه اکولوژیک فشار وارد می

 ردند.گذاري اقتصادي انتخاب شده و به دقت توصیف گ ارزش

زیستی  هاي مورد نظر از جهات محیط ي آسیب وارده به سامانه سازي ماهیت و گستره شناسایی و درصورت امکان، کمی
جـا، اختالفـی    برداران آن (اهمیت آن از نقطه نظر رفاه انسانی): منظور از آسیب در این و نیز سایر استفاده کنندگان و بهره

بینی بوده و در نتیجه، اثرات مهمی را بر روي عرضه و کیفیت کاالها  قابل پیش» دفه«و » اي پایه«است که بین دو وضعیت 
پاسخ اهمیت خواهد یافت. زیـرا از   –و خدمات مربوطه برجاي خواهد گذارد. اساسا در این زمینه، تشکیل یک تابع غلظت 

زیستی بر عملکردهاي  هاي محیط امانهتوان چگونگی اثرگذاري تغییرات احتمالی در ترکیب عناصر و ارکان س این طریق، می
ي فوایـد حاصـله (تولیـدات و خـدمات) را مـورد سـنجش و ارزیـابی قـرارداد. بـراي ایـن منظـور،             ها و در نتیجه عرضه آن

  هاي احتمالی خواهند بود. سازي آسیب استانداردهاي مصوب راهنماي خوبی براي سنجش و کمی
  .خالصه و ارائه کرد)،1-4توان در موارد مندرج در جدول( می زیستی را یطجات اصلی پیامدهاي مح به طور معمول، دسته

  زیستی  بندي پیامدهاي محیط دسته -1- 4دول ج
جات اصلی  دسته

  هاي مختلف) شده در دستورالعمل ها (اشاره مصادیق زیر مجموعه  زیستی پیامدهاي محیط

  شناختی زیست

هاي گیاهی  اي، جوامع و یا گونه هاي کنار رودخانه س و یا داراي وضعیت خاص، زیستگاههاي حسا شناختی، گونه زیستی و زیست منابع محیط
هاي غیربـومی مهـاجم؛ حیـات وحـش و جابجـایی آن، تنـوع        و جانوري حساس (در معرض تهدید یا خطر انقراض، حفاظت شده و ...)، گونه

اي و یا  با مقررات محلی مصوب در سطوح مختلف (محلی، منطقههاي محلی مرتبط با حفظ منابع زیستی، تعارض  زیستی، تعارض در سیاست
  هاي خشکی هاي تحت مدیریت، اکوسیستم هاي حفاظتی مرتبط با زیستگاه ملی) در قالب مناطق و برنامه

  آب
اي هـ  ها، استخرها، مخـازن آبـی پشـت سـدها و ...)، پهنـه      ها، آب بندان هاي آبی (اعم از طبیعی و مصنوعی شامل تاالب پیکره

هـاي جـاري و    اي، رژیم هیدرولوژیک و کیفیت آب، آب هاي رودخانه ها و اکوسیستم سیالبی، مناطق ساحلی و دریایی، زیستگاه
  هاي شیرین هاي آب ي بازگشت صدساله، اکوسیستم هاي با دوره زیرزمینی، الگوي زهکش اراضی، آبدوي، سیل

  زمین

ش سرزمین، اراضی زراعی، نـاهمواري اراضـی، زمـین شناسـی، خـاك و خـاك       هاي کنونی و آتی)، آمای کاربري اراضی (کاربري
هـاي   اي و محلی، تعارض با برنامـه  هاي آمایشی در سطوح ملی، منطقه شناسی، دیرینه شناسی، هماهنگی و یا تعارض با برنامه

هـاي   تی واقـع در عرصـه  ها و مناطق تحت مدیریت، اراضی جنگلی مناسب براي تولید چوب، مناطق حفاظ حفاظت از زیستگاه
بنـدي   بنـدي اراضـی کشـاورزي، زون    هـاي کشـاورزي، زون   داري، کشاورزي و غیره، تبدیل زمـین  هاي جنگل مربوط به فعالیت

هاي معیشتی و  هاي جنگلی، استفاده از منابع طبیعی نظیر مواد معدنی و غیره (تغییر در سودآوري ارزش تجاري، استفاده عرصه
  بیعی)یا تفرجی از منابع ط

  هاي مختل) و بوهاي نامطلوب  زیستی ازجمله اکوسیستم کیفیت هوا، گازها و ترکیبات شیمیایی خطرناك اثرگذار بر منابع محیط  هوا
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  زیستی  بندي پیامدهاي محیط دسته -1- 4دول جادامه 
جات اصلی  دسته

  مختلف) هاي شده در دستورالعمل ها (اشاره مصادیق زیر مجموعه  زیستی پیامدهاي محیط

  ي شنوایی، کنترل صدا سر و صدا، آلودگی صوتی، لرزش صوتی، آستانه  سر و صدا

  جامعه

رفاه و بهزیستی فردي و اجتماعی، پیامدهاي اجتماعی (مانند پیامدها بر رشد)، مسکن و شهرسازي، حمـل و نقـل، تسـهیالت    
زیسـتی، خـدمات اضـطراري     نی، عـدالت محـیط  هـاي خـدمت رسـا    مربوط به پیاده روي و دو چرخه، خدمات عمومی و سامانه

تر (کشاورزان، مردم بومی و ...)، زیبایی  هاي کوچک ها، کوچ اجباري جمعیت، اثر بر روي جمعیت گاه اجتماعی، جابجایی سکونت
  اندازهاي زیبا و بصري، جذابیت منظر، منابع فرهنگی، اثر بر روي باورهاي دینی، یا آداب و سنن فرهنگی شناختی، چشم

  بهداشت و سالمت
هـاي   اندازد، سـالمت انسـانی (اثرپـذیري از گونـه     آوري موجودیت آدمی را به مخاطره می زیستی که به شکل زیان اثرات محیط

مهاجم، مواد و پسماندهاي خطرناك، مشکالت مرتبط با آب، هوا و زمین)، مرگ و میر (افزایش نرخ مرگ و میر و احتمال آن)، 
  عروقی، سردرد و ...) -نظیر سرطان، ماالریا، مشکالت تنفسی و قلبی هایی ناخوشی (بیماري

  هاي مخاطره آمیز، آزاد شدن مواد و پسماندهاي شیمیایی خطرناك در آب، هوا و یا زمین مواد و پسماندهاي خطرناك، انتشار آلودگی  ها مخاطرات و آسیب
  ي اوزون تغییر در الگوهاي آب و هوایی و اقلیم جهانی، تخریب الیه هاي جهانی، اي، انرژي، سامانه انتشار گازهاي گلخانه  اقلیم

  
  االشاره به سه شکل ممکن است ظهوریابند: زیستی فوق شایان ذکر است که اثرات محیط

 دهند. اثراتی هستند که از اقدامات تحت بررسی ناشی شده و در همان زمان و یا مکان، روي می اثرات مستقیم:

اثراتی هستند که از اقدامات تحت بررسی ناشی شده و در زمانی دیرتر و یـا مسـافتی دورتـر روي     اثرات غیرمستقیم:
بینی هستند. در این زمینه، اثرات ناشی از رشد، سایر اثرات مرتبط با تغییـرات حاصـل    داده و به شکلی معقول، قابل پیش

هـاي طبیعـی    حتمالی بر وضعیت هوا، آب و سایر سامانهاز الگوي کاربري اراضی، تراکم جمعیت و یا نرخ رشد و نیز اثرات ا
 ها) مورد توجه خواهند بود. (از جمله اکوسیستم

زیستی هستند که از پیامد افزاینـده اقـدام مـورد نظـر در طـی زمـان (از        آن دسته از پیامدهاي محیط اثرات تجمعی:
هـا و   نظر از اقداماتی که از سوي نهادها (سـازمان  صرفبینی تا زمان معقولی از آینده،  گذشته تا حال) و اقدامات قابل پیش

شـوند. چنـین اثراتـی بـه صـورت جداگانـه،        نهادهاي اجرایی در سطوح ملی، استانی و یا محلی) و یا افراد دیگر دنبال می
گیرنـد. معمـوال چنـین اثراتـی در مقیـاس        کوچک ولی به صورت جمعی، مهم و معنی دار بوده و در طی زمان، شکل مـی 

تـري دارد. مـثال بـا     هاي عمرانی به صورت جداگانه، اهمیت بـیش  زیستی طرح اي و برخالف برخی پیامدهاي محیط منطقه
ي اجـراي یـک پـروژه قابـل      اي مـرتبط بـا محـدوده    هـاي کناررودخانـه   که ممکن است پیامدهاي کوچکی بر زیسـتگاه  این

هاي جدي مواجه باشد و  ساس تلقی شده و با محدودیتاي چنین موضوعی بسیار ح بینی باشد، ولی در سطح منطقه پیش
هاي پراکنده راهسازي تحت تاثیر قرار گیرد،  یا موضوع جابجایی حیات وحش در درون یک منطقه به دلیل احداث فعالیت

 .توان مورد تحلیل قرارداد  اي چنین موضوعی را بهتر می اما در مقیاس منطقه

زیستی از نظر مستقیم، غیرمستقیم و یا تجمعی بودن اثـرات   ط به تغییرات محیطدر جدول باال، پیامدهاي مربو تذکر:
ي شناسـایی پیامـدها، نسـبت بـه      شود که در حـین انجـام بررسـی و در مرحلـه      اند. از این رو، توصیه می بندي نشده دسته
 بندي اثرات از این حیث، اقدام به عمل آید.   دسته

مقیاس وسیع (منطقه یا استان) با مقیاس یک پروژه متفاوت است، روش استفاده شـده   جا که تصمیمات اتخاذ شده در از آن
زیستی نیـز در   سازي در این دو مقیاس هم یکسان نخواهد بود. به همین دلیل، تالش براي ارزیابی پیامدهاي محیط براي تصمیم

هـاي درونـی    ظارات در مورد به شمارآوردن وابسـتگی دو وضعیت فوق متفاوت خواهد بود. به عالوه، با افزایش قلمروي مطالعه، انت
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کـه ذکـر شـد،    » اثرات تجمعـی «هاي درونی را در قالب  شود. شاید بتوان چنین وابستگی  تر می هاي مختلف با یکدیگر بیش پروژه
طورمعمـول،   هاي مختلف است. بـه  معرفی کرد. فهرستی که در جدول باال مندرج گردیده، فاقد احتمال وقوع پیامدها در مقیاس

ها در مقیاسی بزرگ (مثال در حد یـک منطقـه)،    دسترسی به اطالعات دقیق و درمقیاس مورد نظر گاه محدود بوده و یا تولید آن
تـر بـه    توان از بررسی پیامدهاي احتمالی بر نـوع زیسـتگاه در مقیاسـی بـزرگ      رو، گاه می ممکن است بسیار پرهزینه باشد. از این

  هایی خاص در مقیاس یک طرح، استفاده کرد. و یا گونه  ی) از پیامدهاي احتمالی بر گونهعنوان نمادي (پراکس

  سازي گام سوم: ارزیابی و کمی - 4-2-3

اي در مقایسه بـا وضـع موجـود،     ها و پیشنهادهاي توسعه براي فهم بهتر ابعاد تغییرات احتمالی ناشی از اجراي سیاست
زیست و یا تغییر در موجـودي و یـا جریـان     اشکال تغییر در کیفیت محیط الزم است چنین تغییراتی که معموال به یکی از

شوند، از جهات کمـی و برحسـب واحـدهاي فیزیکـی و مقـداري        زیستی مورد نیاز جوامع انسانی نمودار می خدمات محیط
نوان اثرات جـانبی  زیستی است، در اقتصاد به ع گیري قرار گیرند. چنین تعبیري که از دیدگاه محیط مورد سنجش و اندازه

هـایی اسـت کـه امکـان پـولی کـردن و        شود. با داشتن برآوردهـاي موثـق در مـورد چنـین کمیـت       یا خارجی شناخته می
  گردد. ها با یکی از فنونی که شرح داده خواهند شد، فراهم می گذاري آن ارزش

  زیست  سازي تغییرات در محیط کمی -4-2-3-1

اي در یـک محـدوده، نـاظر بـر      هـا و اقـدامات توسـعه    بـا سیاسـت   شناسـی مـرتبط   سازي اثرات فیزیکی و زیست کمی
جا که چارچوب زمانی بـراي   ها در زمان احتمالی وقوع است. از آن هاي فیزیکی منابع و توصیف کامل آن کردن جریان کمی

انـه از  سـازي پیامـدها مسـتلزم فهمـی آگاه     زیستی گسترده است، کمی بسیاري از مسایل مدیریتی مرتبط با منابع محیط
  کنندگان خواهد بود.  هاي مصرف الگوهاي آتی رشد اقتصادي و جمعیت، تغییرات فناورانه و تغییرات بالقوه در ارجحیت

هاي کمی و یا  اي پیشنهادي، ممکن است داراي جنبه هاي توسعه ها و یا برنامه زیستی مرتبط با سیاست تغییرات محیط
ي خدمات و  زیستی مشخص باشد. منظور از تغییر، تفاوتی است که در عرضه طکیفی کارکردها و یا تولیدات و خدمات محی

و وضعیت تصمیم (مثال یک ») بی«اي (معروف به سناریوي  زیستی در وضعیت پایه هاي محیط یا سطوح کارکردي سیستم
  ي زیر روي دهند:ها شود. چنین تغییراتی ممکن است به حالت  ایجاد می») با«سیاست یا تصمیم که به صورت سناریوي 

 تغییر در کمیت (مانند افزایش انتشار کربن) یا –

 تغییر در کیفیت (مانند اصالح کیفیت آب) و یا هر دو –

 توصیف شده به صورت کیفی (مانند افزایش انتشار آلودگی، اصالح کیفیت و یا تغییر در دسترسی) –

تغییر در تقاضاي اکسـیژن بیولوژیـک    mgNl-1 1تن مواد آالینده،  100گیري شده به صورت کمی (مانند  اندازه –
  در یک رودخانه، تغییر در تعداد بازدیدکنندگان)
زیستی) در مقایسه با تغییري کـه روي خواهـد داد، بسـیار مهـم      به همین جهت، تشریح شرایط پایه (وضعیت موجود محیط

زیسـتی ممکـن    ارند. عالوه برآن، تغییرات محیطاست. البته تغییرات گاهی ابعاد کمی یا کیفی و گاهی هم ابعاد مثبت یا منفی د



  129  28/11/94    یعمران يها طرح یستیز طیمح ياقتصاد یابیارز یکل دستورالعمل - چهارم فصل

 

هـاي   است دچار تغییرات فضایی (مکانی) و یا زمانی شوند. به هرحـال، شناسـایی نتـایج احتمـالی اجـراي سیاسـت و یـا برنامـه        
اي پیشنهادي، جمعیتی که احتماال تحت تاثیر قرار خواهند گرفت، نـوع و مقیـاس تغییـرات آتـی، تحلیـل حساسـیت در        توسعه

  ت.سازي تغییرات در این مرحله از ارزیابی اهمیت زیادي خواهند داش مورد فرضیات استفاده شده براي کمی
  هاي درستی پیدا کرد: هاي زیر، پاسخ زیستی باید براي پرسش سازي تغییرات محیط براي کمی

 اي چیست؟ هاي توسعه اي پیش از اجراي سیاست و یا برنامه شرایط پایه –

 رت کیفی قابل توصیف است؟چه تغییري به صو –

 گیري است؟ چه تغییري به صورت کمی، قابل اندازه –

هـاي   ها و اطالعات پشتیبان دیگري براي کمـک بـه روش   هاي مرتبط با شرایط پایه و تغییر، آیا داده غیراز داده –
 ارزیابی ثانویه (انتقال فواید و ...) وجود دارند؟ 

اي  هـاي توسـعه   هـا و برنامـه   دقیـق از تغییـرات مربـوط بـه سیاسـت     به طورخالصه، براي داشتن توصـیف و سنجشـی   
  پیشنهادي، الزم است نکات زیر مورد توجه قرارگیرند:

 شناسایی منابع اطالعاتی فنی در مورد تصمیمی که باید ارزیابی شود.  –

جـراي  زیستی در شرایط فعلـی و پـس از ا   ي خدمات محیط ارزیایی شرایط پایه که به معنی تعیین سطح عرضه –
 اي هاي توسعه برنامه

 اي (ارزیابی کیفی) هاي توسعه زیستی پس از اجراي سیاست و برنامه ي خدمات محیط توصیف تغییر در عرضه –

اي برحسـب   هـاي توسـعه   زیسـتی پـس از اجـراي سیاسـت و برنامـه      ي خدمات محیط سنجش تغییر در عرضه –
 واحدهاي فیزیکی (ارزیابی کمی)

  هاي اطالعاتی کافها و ش ارزیابی عدم قطعیت –
تر داده شد، رویکرد خدمات اکوسیستمی چارچوب کلیدي بـراي ارزیـابی کاالهـا و خـدمات      مطابق با شرحی که پیش

هـاي   بـرداري از بسـیاري از طـرح    گذارد. اجرا و بهـره  هاي طبیعی، در اختیار می اکوسیستمی ارائه شده از سوي زیست بوم
زیستی منفی و یا مثبتی همراه بـوده و ممکـن اسـت موجـب      با پیامدهاي محیط هاي مختلف، معموال اي در مقیاس توسعه

ها، تقویت یـک یـا چنـد و یـا تمـامی کاالهـا و        هاي حساس و مهم شده و یا با احیاي آن وارد آمدن خسارت به زیست بوم
راهنمـا، ارزیـابی   ي ایـن   خدمات مورد نظر را درپی داشته باشند. براي طبقـه بنـدي خـدمات اکوسیسـتمی مورداسـتفاده     

کننـدگی   اي، تنظـیم  ي خـدمات عرضـه   ) زیربنـاي اصـلی را تشـکیل داده و دربرگیرنـده    MEA,2005اکوسیستمی هزاره (
هـا   بوم هاي طبیعی است. البته چنین تولیدات و خدماتی ممکن است بسته به نوع زیست (پشتیبانی) و فرهنگی زیست بوم

زیسـتی و یـا    هاي بعدي از جهات محـیط  هاي مربوط به ارزیابی گیري در جهت هاي اساسی باشند و همین امر داراي تفاوت
هـایی از خـدمات اکوسیسـتمی مـرتبط بـا برخـی از انـواع         ي مثال ، دربرگیرنده)2-4(اقتصادي اثرگذار خواهد بود. جدول 

  دهند. یرات جدي روي میها تغی اي قرار گرفته و در آن هاي طبیعی است که معموال تحت تاثیر اقدامات توسعه اکوسیستم

  هاي مختلف هاي از تولیدات و خدمات اکوسیستمی منتسب به اکوسیستم مثال -2- 4جدول 
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  خدمات  کاالها  نوع اکوسیستم

  اکوسیستم کشاورزي

 محصوالت غذایی
 محصوالت فیبري

 منابع ژنتیکی
  هاي تزیینی و یا خوراکی گل

 خاك)بهبود کارکردهاي آبخیز (تصفیه، کنترل جریان، حفظ 
هاي گرده افشان و موجودات خاکزي که براي   ایجاد زیستگاه براي پرندگان، گونه

 کشاورزي مفیدند.
 استفاده از کربن اتمسفري براي تولید مواد گیاهی

 ایجاد اشتغال
  هاي تصفیه شده  جذب پساب

  اکوسیستم ساحلی

 ماهی و صدف
 آبزیان قابل استفاده براي موجودات غیرانسان

 ریاییهاي د  علف
 نمک

  منابع ژنتیک

 هاي حرا و جزایر به عنوان مانع  حفاظت در برابر طوفان از طریق جنگل
 هاي دریایی و مصبی براي حیات وحش ایجاد زیستگاه

 افزایش تنوع زیستی
 رقیق کردن و تصفیه پسماند و پساب

 ایجاد مکان مناسب براي بنادر و حمل و نقل دریایی
 هاي انسانی ایجاد زیستگاه

 یجاد اشتغالا
  هاي تفریحی  ایفاي سهم در الهام زیبایی شناختی و ایجاد فرصت

  اکوسیستم جنگلی

 الوار
 سوخت (چوب)

 آب آشامیدنی و آبیاري
 علوفه

 ها و...) محصوالت غیرچوبی جنگلی (برگ
 غذا (عسل، قارچ، میوه)

 هاي گیاهی  دارو
  منابع ژنتیک

 هاي هوا  حذف آالینده
 تولید اکسیژن

 زتچرخه ا
 تنظیم عملکردهاي آبخیز (تصفیه، پاالیش، کنترل جریان، ثبات خاك)

 بهبود تنوع زیستی
 استفاده از کربن اتمسفري براي تولید مواد گیاهی

 تعدیل اثرات اقلیمی
 تولید خاك

 ایجاد اشتغال
 ایجاد زیستگاه انسانی و حیات وحش

 هاي تفریحی  ایفاي سهم ازنظر زیبایی شناختی و ایجاد فرصت
  ها  جذب و تصفیه پساب

  اکوسیستم مرتعی

 دام (غذا، شکار، پوست، فیبر)
 آب آشامیدنی و آبیاري

  منابع ژنتیک

 هاي آبخیز (تصفیه، پاالیش، کنترل جریان، ثبات خاك)  تنظیم عملکرد
 چرخه نیتروژن
 هاي هوا  حذف آالینده
 تولید اکسیژن

 بهبود تنوع زیستی
 تولید خاك

 ري براي تولید گیاهاستفاده از کربن اتمسف
 تدارك زیستگاه انسانی و حیات وحش

 هاي تفریحی ایفاي سهم در الهام زیبایی شناختی و ایجاد فرصت
 ها  جذب و تصفیه پساب

  ایجاد اشتغال

  اکوسیستم آب شیرین

 آب آشامیدنی و آبیاري
 ماهی

 تولید برق آبی
 گیاهان آبزي
  منابع ژنتیک

 چرخه ازت
 بهبود تنوع زیستی

 هاي آبی زیستگاه ایجاد
 ایجاد کریدورهاي حمل و نقلی

 ایجاد اشتغال
  هاي تفریحی  ایفاي سهم در الهام زیبایی شناختی و ایجاد فرصت
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  تعیین جمعیت احتمالی تحت تاثیر -4-2-3-2

ي مـورد نظـر بـه دلیـل      زیسـتی مـورد انتظـار در محـدوده     جا که نوع و ابعاد جمعیت تحت تاثیر از اثرات محیط از آن
هاي بعدي، نقش  گیري هاي نهایی و تصمیم گیري اي پیشنهادي، در نتیجه هاي توسعه ها و یا اجراي برنامه استپیگیري سی

آفرینی جدي دارند، لذا توجه به چنین جمعیتی در این مرحله از ارزیابی اهمیت زیادي خواهد داشت. منظـور از جمعیـت   
  هاي زیر باشد: احتمالی تحت تاثیر ممکن است شامل گروه

 کنندگان (از میان ساکنین محلی و یا بازدیدکنندگان غیربومی)  ستفادها

هـا را بـه خـود     اي از نگرانی شوند، ولی ممکن است سهم عمده کنندگان شناخته نمی سایر افرادي که به عنوان استفاده
 اختصاص دهند.

ه و بسیار متفاوت باشـد. بـه طـوري    کنندگان مربوطه ممکن است یکسان نبود کنندگان و غیر استفاده ي استفاده اندازه
ي جهانی، شمار زیادي از جمعیـت زمـین را درکشـورهاي مختلـف تحـت تـاثیر قـرار         که مثال کربن به عنوان یک آالینده

شـود و ابعـاد     زیستی در سطوح محلی و یا ملـی دیـده مـی    که وابستگی جمعیت به برخی خدمات محیط آن  دهد. حال  می
  دهد.   صاص میمحدودتري را به خود اخت

  گام چهارم: تهیه گزارش ارزیابی پیامدها  - 4-2-4

هـا و یـا    زیستی که در قالب تغییرات مرتبط با پیشـنهاد سیاسـت   در پایان فرآیند شناسایی و ارزیابی پیامدهاي محیط
د. ایـن  اند، بایستی گـزارش نهـایی ایـن مرحلـه را تـدوین و ارائـه نمـو        گیري انجام شده اي جهت تصمیم هاي توسعه برنامه

  شود.    گذاري اقتصادي تلقی می ي ارزش ها و ارزیابی مرحله گزارش به عنوان مبناي بررسی
ي رهنمودهـاي الزم   گذاري اقتصادي و ارائه هاي مربوط به راهنماي ارزش جا دارد که پیش از شرح نکات و معرفی گام

ها، درقالـب شـکل    گذاري اقتصادي آن دها و ارزشبراي اجراي آن، جا دارد که شماي کلی مربوط به چارچوب ارزیابی پیام
  معرفی شود.   )4-3(
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  زیستی گذاري اقتصادي منابع محیط چارچوب ارزیابی کمی پیامدها و ارتباط آن با ارزش - 3-4-شکل

  گذاري اقتصادي ي سوم: راهنماي ارزش مرحله -4-3

کـه   چنان اند. لیکن، آن هاي گوناگونی تدوین یافته زیستی شیوه هاي محیط یگذاري تغییرات در دارای تاکنون براي ارزش
زیستی  گذاري اقتصادي، اهمیت آسیب وارده بر منابع محیط تر شرح داده شد، بایستی قبل از مبادرت به انجام ارزش پیش

یرد. در این مرحلـه، بـا انجـام    در سطح رفاه انسانی جوامع وابسته برحسب پول، از جهات کمی و کیفی مورد ارزیابی قرارگ
زیسـتی   ارزیابی اقتصادي، روابط بازاري و غیربازاري در رابطه با تغییرات در عرضه و سطح کیفی کاالها و خـدمات محـیط  

  گیرند. مورد کنکاش قرار می
زیستی و شرایط فیزیکی محـیط زیسـت و عناصـر اصـلی آن (آب، خـاك و هـوا) رابطـه         هاي محیط همواره بین هزینه

زیست بیش از توان طبیعـی آن بـراي بازسـازي و احیـاي دوبـاره       شود. هرگاه فشارهاي وارده به محیط تنگاتنگی دیده می
تر خواهـد شـد. بـه عنـوان مثـال، هرگـاه تـراکم و         هاي خسارات اقتصادي نیز بیش باشد، در این صورت پیچیدگی ارزیابی

ر یک تاالب بـه میزانـی فراتـر از تـوان خودپـاالیی و یـا احیـاي        هاي آبی نظی هاي صنعتی آالینده در محیط انباشت پساب

 ي محیطزیستی فشار وارده به سامانه

 ي محیطزیستی پیامد فشار وارده  بر روي سامانه

ي تولیدات و خدمات  تغییرات کمی و کیفی در عرضه
 زیستی ي محیط مرتبط با سامانه
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 قداماتا

  ارزش اقتصادي کل = 
ي کمی  ي تغییر در عرضه تغییر در رفاه آدمی درنتیجه

 و کیفی تولیدات و خدمات
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رویکرد کارکرد 
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ارزش کل 
 اقتصادي
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هایی باشد، در این صورت قلمروي خسارات اقتصادي وارده فراتر از انتظار اولیه بوده و محاسبات نیـز   طبیعی چنین محیط
هـایی اسـت    ینهزیستی در این نمونه، شامل آن دسته از هز هاي محیط تري همراه خواهد شد. هزینه هاي بیش با پیچیدگی

زیسـتی   هـاي محـیط   شود. ولی هزینـه  که باعث تخریب اکوسیستم آبی و یا فروسایی همیشگی آن به عنوان یک منبع می
  هاي وارده به افراد استفاده کننده از اکوسیستم، یکسان نخواهد بود. تحمیل شده با هزینه

  زیستی رات محیطگذاري یا ارزیابی خسا : ارزشگیري جهتتعیین رویکرد و گام نخست:  -1- 4-3

چـارچوب    زیستی به رفـاه و بهزیسـتی آدمـی در یـک      هاي محیط تاکنون رویکردهاي مختلفی براي ارزشیابی کمک سیستم
زیسـتی و   ي منـابع محـیط   ارائـه شـده بـه وسـیله    » خـدمات اکوسیسـتمی  «اند. برخی از رویکردها، ارزش  اقتصادي معرفی شده

هـاي طبیعـی، جـداي از     گیري ارزشی که افراد براي سامانه کنند. برخی دیگر به اندازه گذاري می هاي طبیعی را ارزش اکوسیستم
سـازان قـادر    هاي طبیعی، تصـمیم  هاي انسانی بر سامانه پردازند. با سنجش پیامدهاي دخالت ها قائلند، می ي واقعی از آن استفاده

قداماتی که درمقیاس یـک پـروژه بـه تنهـایی و یـا در کـل       ي بروندادهایی که ممکن است پدیدار شوند (بسته به نوع ا به مقایسه
  شهرها) خواهند بود.   ریزي کالن هاي مرتبط با سازمان برنامه ي راه اي نظیر شبکه سامانه

دهنـد،   زیسـت روي مـی   باداشتن رویکرد تحلیلی منسجم از نظر اقتصادي، تعیین مشخصات و ارزش تغییراتی که در محـیط 
سازي (مثال براي انتخاب یـک پـروژه از میـان     سایلی خواهد شد که به صورت بالقوه در فرآیند تصمیمموجب اصالح توازن بین م

هـاي   ي هزینـه  هـا، راه را بـراي مقایسـه    ها) درحال رقابت هستند. چرا که ایجاد یـک مقیـاس مشـترك از نظـر ارزش     سایر پروژه
هـاي اقتصـادي بـراي     زد. به عنوان نمونه وضعیت چنین ارزیـابی سا هاي اقتصادي/اکولوژیک هموار می اقتصادي/اکولوژیک با فایده

کیلـومتر بـه صـورت خطـی برخـوردار هسـتند، بـا مقیـاس          50تا  10ي جغرافیایی  ریزي کوریدوري که از گستره مقیاس برنامه
هـاي   مشـابهت  رغـم برخـی   علـی  هزارکیلومترمربعی مورد نظر اسـت،   10ي تقریبی حدود  اي که درآن گستره ریزي منطقه برنامه

هـاي جـدي دارنـد.     ریزي از نظر زمانی هم با هـم تفـاوت   تواند یکسان باشد. عالوه برآن، این دو مقیاس برنامه اولیه، از اساس نمی
و گـاه تـا چنـدین سـال (حتـی تـا         هایی هستند که براي تامین مالی توصیه شده ي پروژه اي، اغلب دربرگیرنده هاي منطقه برنامه

شوند کـه قـبال بـه     هایی می هاي کوریدوري اغلب شامل پروژه که، برنامه آن  هم ممکن است ساخته نشوند. حال سال) 10بیش از 
  سال ممکن است احداث گردند. 10تر از  تصویب رسیده و تامین مالی شده و در زمانی کم

  ها ارزش بندي دستهو  شناسی گام دوم: نوع - 2- 4-3

ریـزان در   سـازان و برنامـه   ري اقتصادي، کمک به افزایش سطح آگاهی تصـمیم گذا ین هدف مطالعات ارزشتر مهمجا که  از آن
زیسـتی مجریـان    هاي مرتبط با کاالها و خدمات محـیط  بندي ارزش گذاري است، با انجام رده سازي و سیاست فرآیندهاي تصمیم

  و تغییر یابند، خواهند شد. هاي عمرانی قرارگرفته که ممکن است تحت تاثیر فعالیت ییها انواع ارزش ییقادر به شناسا

هـاي بهزیسـتی    گرایانه و انسان محورانه است که بـر روي سـنجه   در اقتصاد، مفهوم ارزش برآمده از رویکردي مطلوبیت
گیـري اثـرات    زیسـتی از انـدازه   یابد. درحقیقت، ارزش اقتصادي بروز تغییراتی در صفات و خدمات محیط فردي تمرکز می
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هـاي   ) چارچوبی است که درآن ارزشTEVیابد. براین اساس، ارزش اقتصادي کل ( آدمی انتزاع میچنین تغییراتی بر رفاه 
تـر در مـورد تفکیـک ارزش اقتصـادي کـل بـه اجـزاي آن         گیرنـد. پـیش   ها، مورد شمارش قرار مـی  ي اکوسیستم چندگانه

اي سـخن بـه میـان آمـد. بـا چنـین        ادهاي و غیراسـتف  ها به دوگروه استفاده جا از تقسیم ارزش توضیحاتی داده شد. در آن
اي، ناظر بر آن دسته از تولیدات و خـدماتی هسـتند کـه بـه دلیـل برخـورداري از صـفت و یـا          هاي استفاده نگاهی، ارزش

زیستی خاص براي افراد، ارزشمند تلقی شده و چنـین ارزشـی ممکـن اسـت بـه اشـکال مسـتقیم و یـا          خصوصیت محیط
هـایی کـه بـا تعامـل مسـتقیم انسـانی بـا         اي مسـتقیم یعنـی ارزش   هاي استفاده زد. ارزشغیرمستقیم جامعه را منتفع سا

ي غیرمصـرفی.   کننـد، گـاه هـم جنبـه     ي مصـرفی پیـدا مـی    هایی جنبـه  زیست سروکار داشته و گاه چنین استفاده محیط
است (برداشت چـوب از  هاي مصرفی به معنی برداشت و استحصال منابع یک اکوسیستم به منظور مصارف انسانی  استفاده

هـاي غیرمصـرفی نیـز شـامل آن گـروه از       هـاي آبـی و ...). اسـتفاده    هاي طبیعی، ماهی از زیستگاه جنگل، علوفه از چراگاه
ها، اقـدام خاصـی بـراي اسـتخراج یـا برداشـت        ها ارائه شده و براي دستیابی به آن خدماتی هستند که از سوي اکوسیستم

هـاي غیرمسـتقیم    هاي بصري یک اکوسیستم). اسـتفاده  هاي تفرجی و بازدید از جذابیت ي فرصت گیرد (عرضه صورت نمی
هـاي زیرزمینـی و نفـوذ پـذیري آب در زمـین) هسـتند.        ي آب برآمده از کارکردهاي اکولوژیـک (کنتـرل سـیالب، تغذیـه    

  نده است.هاي اختیاري نیز به معنی داشتن اختیار استفاده از یک ارزش در زمانی نامعلوم از آی ارزش
هـاي مصـرفی و    هایی است جـداي از ارزش  شود که منظور ارزش اي نیز گاهی ذکر می هاي غیراستفاده در تعریف ارزش
اي اسـت کـه مـردم براسـاس دانـش       یابد. ارزش موجودیت یعنی فایده ها، ارزش موجودیت اهمیت می غیرمصرفی و در آن
اي اسـت کـه بـراي حفـظ      قائل هستند. به بیـان دیگـر، فایـده    زیستی خاص ي موجودیت صفات محیط موجود، براي ادامه

تـر شـرح داده    گیرند. براي این منظور مراحل زیر کـه پـیش   هاي آتی در نظر می زیستی مورد نظر براي نسل صفات محیط
  اند اهمیت خواهند داشت:  شده

  شناسایی تولیدات و خدمات اکوسیستمی،  –
 نفعان سیستمی و ذيهاي رایج از خدمات اکو شناسایی استفاده –

  ها، در فصل سوم ارائه شده است. بندي ارزش تر در مورد دسته تذکر: اطالعات بیش

  گذاري اقتصادي انتخاب فنون مناسب ارزشگام سوم:  -3- 4-3

گـذاري بـه دو    هـاي ارزش  بر مبناي رویکرد انتخاب شده، و براساس شرح مفصلی که در فصل پیشین داده شـد، شـیوه  
هـا در   ي آن شـوند و شـرح کـاملی دربـاره     تقسـیم مـی  » هاي بیان شده ارجحیت«و » آشکارشده هاي ارجحیت«گروه مهم 

هـاي آشکارشـده،    شود که رویکردهاي مبتنی بر ارجحیت هاي پیشین همین گزارش ارائه گردیده است. یادآوري می بخش
، آب و ...) بـا کاالهـا و خـدمات    وابسته به وجود ارتباطی بین کاالها و خدمات اکوسیستمی مورد نظر (نظیـر کیفیـت هـوا   
ي رفتارهـا و پیامـدهاي بـازاري     بازاري (منازل مسـکونی، محـیط کـار و ...) هسـتند. مزیـت کلیـدي توجـه بـه مشـاهده         

هاي پرداخت شده به ازاي امالك) به راحتـی   هاي مرتبط با تصمیمات واقعی (قیمت کنندگان؛ در این است که داده مصرف
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هـا،   هاي فرضی از سـوي آن  کنندگان به جاي انتخاب هاي مصرف ي انتخاب ستند. اتکا به مشاهدهقابل گردآوري و تحلیل ه
تر است، ولی در عین حال با یک محدودیت مهم مواجه است. محدودیت در این نکته اسـت کـه بـا چنـین      اگرچه مطمئن

وجـود دارنـد و بـراي ایـن منظـور      شوند کـه   گذاري محدود به مواردي می زیستی براي ارزش رویکردي، سناریوهاي محیط
عمدتا از سناریوهاي فرضی » شده هاي بیان ارجحیت«اند. درمقابل، فنون متعلق به رویکرد  هاي مناسب گردآوري شده داده

اي کاربرد دارند، ولی در مورد  هاي استفاده کند. ضمنا هر دو رویکرد براي ارزش هاي استفاده می براي انتخاب و فهم ارزش
  توان استفاده کرد. شده می هاي بیان اي صرفا از رویکرد ارجحیت غیراستفاده هاي ارزش

زیستی است که در بازارهاي اقتصـادي بـه فـروش     منظور از کاالها و خدمات بازاري، گروهی از کاالها و خدمات محیط
هـاي   ر بـازار اسـت. قیمـت   ي تعادل بین عرضه و تقاضاي موجود د ها بازتاب دهنده رسند و قیمت مبادله شده براي آن می

زیسـتی غیربـازاري، بـه مـواردي      بازاري نیز در مورد چنین کاالهایی قابل مشاهده است. در مقابل، کاالها و خدمات محیط
ها را در بازار خریداري کرد، مورد مبادله قرارداد و یـا درمـواردي بـه طـور غیرمسـتقیم بـه        توان آن شود که نمی اطالق می
گـذاري   شـود. در نتیجـه، بـراي ارزش    هاي قابل مشـاهده دیـده نمـی    ي چنین کاالهایی در بازار قیمترسند. برا فروش می

شـود کـه بـا کمـک فنـون خـاص،        شـود، سـعی مـی    ها مشاهده نمـی  اقتصادي چنین مواردي که قیمتی در بازار براي آن
ان مراجعه به موقعیت مکانی مـورد نظـر   ها نسبت داده شود. در مورد کاالهاي بازاري به دلیل امک هاي پولی براي آن ارزش

هاي آشکارشده) و یا با گـردآوري اطالعـات در    زیستی موردمطالعه در قالب ارجحیت (برخورداري از صفت یا ویژگی محیط
گـذاري وجـود نـدارد. ضـمنا بایـد توجـه        هاي افراد حاضر در بازار به صورت مستقیم، مشکلی از نظـر ارزش  مورد ارجحیت

  )3-4(جدول .ها نیست گذاري آن گذاري کاالهاي غیربازاري، استفاده از مقیاس غیرپولی براي ارزش از ارزش داشت که منظور

  ها گذاري و کاربردهاي آن هاي ارزش ي اطالعات روش خالصه - 3- 4-جدول
  کاربرد مدل  سنجش ارزش  شرح  گذاري روش ارزش

مبادالت مبتنی بر 
  بازار

مبادالتی براي هاي مشاهده شده در بازارهاي  قیمت
اجاره یا فروش حقوق مالکیت مربوط به منابع 

زیستی. براي این منظور، گاهی استفاده از  محیط
  شود.  اي ضروري می گذاري سایه قیمت

بسته به نوع مطالعه: ارزش 
 WTPنهایی مبتنی بر قیمت؛ 

ي آن)؛ گاهی  (البته نه بیشینه
  ها  میانگین ارزش

در محل وجود منبع یا سایت 
هاي  براي استفاده WTPردمطالعه، مو

زیستی، کشاورزي، صنعتی،  محیط
  ها  شهرداري

توابع مشتق شده از 
  تقاضا

هاي اقتصادسنجی براي بیرون کشیدن  استفاده از روش
هاي تولیدي  ارزش تابع معکوس تقاضاي خانوارها یا بنگاه

  ي رفتارهاي مصرفی افراد جامعه. براساس مشاهده

ین ارزش ارزش نهایی، میانگ
خالص و ناخالص (بسته به 

  مطالعه)

هاي  تقاضاي مرتبط با سایت
ها، سازمان  موردمطالعه (شهرداري

  ها و ....) جنگل

  توابع تولید و هزینه

برداشت و تیمار منابع (مثل آب تصفیه شده) که به 
هاي تولیدي سایر کاالهاي بازاري کاربرد  عنوان نهاده

جی براي ارتباط دادن هاي اقتصادسن دارند. از تحلیل
ي تولید کاالها و خدمات بازاري با  ستاده یا هزینه

  شود. زیستی استفاده می هاي محیط نهاده

توان  برآورد مازاد که از آن می
براي ارزش میانگین استفاده 

  کرد.

گذاري  ها براي ارزش در سایت
هاي کشاورزي و تولیدات  استفاده

  صنعتی

گیري / تغییر  مانده
اجاره بها /  در خالص

  ارزش افزوده

اي ارزش افزوده به کمک  استفاده از تحلیل بودجه
ستاده براي تخمین درآمدخالص یا اجاره -هاي داده مدل

تر.  زیستی بیش بهاي قابل ارائه براي تامین منابع محیط
توان   ها می زیستی، از آن با فرآوري اقالمی از منابع محیط

کاالها استفاده کرد. ي تولیدي سایر  به عنوان نهاده
هاي غیر  ي هزینه ي کل بازدهی و کسر همه محاسبه

  مرتبط با منبع مورد نظر.

هاي برآورد مازاد براي  روش
تبدیل میانگین ارزش خالص و 

  ارزش نهایی

در سایت مورد مطالعه و یا در مجاورت 
گذاري  محل مورد نظر براي ارزش

هاي کشاورزي و صنعتی  استفاده
  اي  واسطه
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  ها گذاري و کاربردهاي آن هاي ارزش ي اطالعات روش خالصه - 4- 3-جدولدامه ا
  کاربرد مدل  سنجش ارزش  شرح  گذاري روش ارزش

نویسی و بهینه  برنامه
  سازي ریاضی

براي استخراج رانت » 1ي ساخته شده مانده«هاي  مدل
هاي نهایی قابل استناد به منبع  تولیدکننده یا هزینه

  هاي بهینه سازي قیمت ثابت مدل زیستی از طریق محیط

اي با  ي قیمت سایه محاسبه
هاي نهایی براي تمام  ارزش

هاي مربوط به منابع  محدودیت
هاي بهینه  زیستی؛ مدل محیط

هاي  سازي براي برآورد ارزش
نهایی مشاهده شده مبتنی بر 

  ي منابع  تخصیص بهینه

در سایت مورد مطالعه و یا در مجاورت 
گذاري  اي ارزشمحل مورد نظر بر

هاي کشاورزي و صنعتی  استفاده
  اي واسطه

  مدلسازي انتخاب
اي از  ساخت بازار فرضی از طریق بررسی مستقیم نمونه

هاي پیشنهادي  افراد براي انجام انتخاب از بین سیاست
  بدیل

تخمین ارزش میانگین، نهایی 
  یا کل، بسته به هدف مطالعه 

هاي  گذاري استفاده در محل ارزش
زیستی و همچنین در سایت  یطمح

هاي اقتصادي از  گذاري استفاده ارزش
منابع (صنعتی، خدماتی، سکونت 

  گاهی و ...)

گذاري  روش قیمت
  التذاذي

زیستی از  استخراج قیمت ضمنی براي کاالي محیط
ها بازار وجود دارد و  طریق تحلیل کاالهایی که براي آن

  سازد  میزیستی مورد نظر را درونی  خصوصیات محیط

ارزش نهایی در صورت انجام 
ي دوم، در  هاي مرحله تحلیل

غیراین صورت ارزش میانگین 
  منابع مورد نظر 

در محل تقاضاي منابع براي تغییر 
کیفیت/کمیت منابع که با انتقال به 
امالك مسکونی و کشاورزي، نمایان 

  اند.  شده

  ي سفر روش هزینه

ی به سایت هاي پذیرفته شده براي دستیاب هزینه
ها در  موردمطالعه، به عنوان نمادي از ارزش تفرج. هزینه

هاي مختلف و یا براي یک سایت مشخص در طی  سایت
زیستی متفاوت، فرق  زمان و برحسب صفات محیط

  کنند.  می

معموال براساس مازاد مصرف 
کننده و ارزش میانگین منبع، 
  گاهی هم ارزش نهایی منبع 

ي تفرجی که از ها گذاري استفاده ارزش
گذاري در منبع براي تغییر در  ارزش

  آید.  ي منبع به  دست می عرضه

  گذاري مشروط ارزش
اي از  ساخت بازار فرضی از طریق بررسی مستقیم نمونه

) در WTPافراد براي بیان مقدار تمایل به پرداخت (
  رابطه با سیاست یشنهادي

تخمین ارزش میانگین، نهایی 
  ف مطالعهیا کل، بسته به هد

هاي  گذاري استفاده در محل ارزش
زیستی و همچنین در سایت  محیط

هاي اقتصادي از  گذاري استفاده ارزش
  منابع

هاي تدافعی /  هزینه
  رفتار پیشگیرانه

هاي پذیرفته شده براي کاهش یا خودداري از  هزینه
ي خارجی تحمیل شده. اغلب گویاي  اثرات یک هزینه

هاي مرتبط با کاهش  ید سیاستحد پایینی از مقدار فوا
  اثرات خارجی است. 

غالبا حد پایینی از تخمین 
WTP ؛ ارزش نهایی یا

میانگین بسته به ماهیت 
  مطالعه 

گذاري کاهش آلودگی یا تخریب  ارزش
منبع ناشی از عوامل آلودگی 

شناختی) یا  (شیمیایی یا زیست
  تخریب

هاي  هزینه
  جایگزینی/ احیایی

پذیرفته شده براي جایگزینی کاال یا هاي بالقوه  هزینه
خدمت از دست رفته؛ مثال براي استفاده از بهترین بدیل 

هاي بازگرداندن دارایی تخریب یافته به  بعدي؛ هزینه
  وضعیت اولیه 

ارزش میانگین خالص برمبناي 
قیمت بازاري انجام جایگزینی؛ 

توان به عنوان نمادي   از آن می
  .از ارزش نهایی استفاده کرد

در سایت مورد مطالعه و یا در محل 
گذاري کاالهاي  مورد نظر براي ارزش

هاي کشاورزي و صنعتی  داراي استفاده
  اي واسطه

  هاي مخاطب و جمعیت اثرپذیر شناسایی گروه -4-3-3-1

اي تدوین گردیده اسـت کـه کارشناسـان و مجریـان مطالعـات ارزیـابی و نیـز متخصصـین          دستورالعمل حاضر به گونه
گـذاري   مند مراحل اجراي مطالعـات ارزش  گیر در فرآیند چنین مطالعاتی، بتوانند به شکلی ساده و البته نظاماقتصادي در

اقتصادي را دنبال کرده و نتایج درستی را در این زمینه در اختیار بگذارنـد. بـراي ایـن منظـور داشـتن درك مشـترکی از       

                                                   
 

1- Constructed Residual Models 
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گـذاري اقتصـادي، آمـار و     زیسـت، ارزش  بـا اقتصـاد محـیط    هـاي مـرتبط   مفاهیم کلیدي برآمده از علم اقتصـاد در زمینـه  
  ناپذیر خواهد بود.  اقتصادسنجی، اجتناب

زیستی پایان کار نبوده و مبنایی براي تولید اطالعات اقتصادي مورد نیـاز در   تعیین ارزش پولی منابع طبیعی و محیط
هاي عمرانی،  ویکردهاي اقتصادي در رابطه با فعالیتها است. استفاده از هریک از اشکال ر گیري ها و تصمیم  گذاري سیاست

ها اطالعات داشته باشند. همچنین، نوع تحلیلی که قابل انجام  خواهند در مورد آن  گیران می بستگی به نکاتی دارد که تصمیم
  اي خواهد داشت.   نندهگیري کرد، در این باره، نقش تعیین ک توان اندازه  هاي احتمالی را که می ها و زیان است و نیز فایده

اي پیشنهادي، باید متذکرشد کـه شـمار چنـین     هاي توسعه ها و طرح در مورد نقش جمعیت اثرپذیر از اجراي سیاست
هاي تجمعی  ها و فایده زیستی، ورودي مهمی براي برآورد هزینه هاي محیط جمعیتی متناسب با هر یک از اقالم سود و زیان

زیستی را تخمین زد، با  آیند. حتی وقتی نتوان ارزش پولی اثرات محیط اي به شمار می ت توسعهها و اقداما حاصل از برنامه
تـوان در مـورد اهمیـت سـودها و      ي جمعیت تحت تاثیر (مثل تعداد خانوارها و یا تعداد بازدیدکننـدگان) مـی   کمک اندازه

  و گروه اصلی از جمعیت را از یکدیگر متمایز کرد:طورکلی باید د هاي رفاهی، تفسیر و تحلیلی معقول ارائه کرد. به  زیان

 شوند: و خود به دو دسته زیر تقسیم می ییگروهی از جمعیت که به آسانی قابل شناسا برداران): کاربران (بهره –

 (همانند صید صنعتی مـاهی)  » مصرفی«ممکن است به اشکال : زیست محیطکنندگان مستقیم از  استفاده
  قابل مشاهده باشند.» گروهی«و » فردي«و یا به اشکال (تفرج) » غیرمصرفی«و یا 

 زیسـتی و یـا    به صورت مستقیم در تعامل با خدمات محیط زیست: کنندگان غیرمستقیم از محیط استفاده
هـا، از    هـا از سـوي تـاالب     ها نیستند (مثال کمک به پیشگیري سیل و یا حذف آالینده تغییرات مرتبط با آن

  نماید.  رمستقیمی است که متوجه به جوامع محلی میهاي غی  جمله استفاده

و حقـوقی آن توجـه    ییو قلمروي جغرافیابردار  جمعیت بهرهبایستی به  اي، توسعه هاي ها و یا برنامه با پیشنهاد سیاست

در پیرامـون   یمشخصـ  یـی فضـا  ي هدر محـدود سـاکن  خانوارهاي محلی ( ي هبردارندنمود. چنین جمعیتی ممکن است در

ي تفرجـی (مثـل کسـانی کـه عالقمنـد تماشـاي       هـا   برداران رسمی از فعالیت ، بازدیدکنندگان غیررسمی و یا بهرهسایت)

ي محلـی در مـورد تعـداد و انـواع     هـا   ، دسترسی بـه داده این منظور. براي باشدطبیعت هستند و حتی گاهی گردشگران) 

 خواهد بود.  مورد نیاز ،برداران بهره

گویاي گروهی از جمعیت است که از موجودیت منبعی مشخص، رفـاهی را بـه    رداران):ب غیرکاربران (غیربهره –
اي نداشـته باشـند. ایـن گـروه از      آورند، هرچند به اشـکال مسـتقیم و یـا غیرمسـتقیم از آن اسـتفاده      دست می

 گیرند.  جمعیت، تحت تاثیر تغییرات منبع قرار می

گیرنـد،   اي تحت تاثیر قـرار مـی   اصله از هنگام اجراي اقدامات توسعهزیستی که بالف از خدمات محیط اي  در مورد دسته
بـردار) را از یکـدیگر    بـردار در مقابـل غیربهـره    هاي مختلف جمعیتی (مثل محلی در مقابـل غیرمحلـی، بهـره     باید فورا الیه

گـذاري،   از مطالعـات ارزش  برداران به دو دلیل مهـم اسـت: اوال، در بعضـی    برداران از غیربهره تفکیک نمود. جداسازي بهره
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هـا    ها ممکن است تخمـین   که، در سایر گزارش آن  شوند. حال اي ارائه می اي و غیراستفاده هاي استفاده  نتایج براساس ارزش
را برحسب ارزش پولی هر هکتار بیان شده باشند. در انتخاب مدارك و مستندات اقتصـادي مربوطـه از ادبیـات مطالعـات     

اي  هـاي توسـعه    تري در مورد اثرات احتمالی اقدامات و گزینه اند، باید تالش نمود که اطالعات بیش شده پیشینی که انجام
ي جمعیت بـه صـورت تراکمـی، بـراي جمـع       عالوه، اندازه اي را گردآوري نمود. به اي و/یا غیراستفاده هاي استفاده  بر ارزش

گر مدارکی که براي برآورد ارزش استفاده شده، بر حسب واحد پولی ها مهم خواهدبود، به خصوص ا  ها و فایده  بستن هزینه
شود که در ارزیابی اقتصادي، از مشورت اقتصاددانان بـراي   می  هرفرد یا خانوار و یا واحدهاي مشابه بیان شده باشد. توصیه 

  تعریف جمعیت مناسب استفاده شود. 
  در این مرحله، باید به نکات زیر توجه کرد:

هاي برآوردي از سایر مناطق دنیا صورت گرفتـه،   ها، انتقال ارزش هایی که قبال انجام شده و یا در آن  ارزیابی تر در بیش
هـاي اداري و یـا    اند. زیرا ارقام جمعیت از سـوي سیسـتم   هاي اداري محلی استفاده شده  ارقام جمعیت درخصوص محدوده

اي منتفـع خواهـد    اي توسـعه  یتی که از یـک منبـع و یـا برنامـه    حقوقی، به آسانی قابل دسترس هستند. با این همه، جمع
هایی محدود کرد. در تعبیر حقوق اقتصادي، (که به آن فواید حقـوقی   توان درچارچوب چنین مرزبندي نمی  گردید را اغلب 

زیسـتی   رات محـیط هاي اقتصادي مرتبط با اث  شود)، باید جمعیتی را در نظرگرفت که به لحاظ حقوقی، ارزش می    هم گفته 
 را در اختیار دارند.

اي تحت تاثیر قـرار   ابعاد و وزن حقوق اقتصادي بستگی به این دارد که کدام یک از خدمات اکوسیستمی و با چه درجه
توان با مرزهـاي حقـوقی و اداري    نمی  اي جهانی است. از این رو، اثر بر ترسیب کربن را  گرفته اند. مثال ترسیب کربن، فایده

بـرداران از   توان جمعیت تحت تـاثیر را بـه طـور مشـخص تعریـف کـرد. ترکیـب بهـره         نمی  دود کرد. همچنین، همیشه مح
کارکردهاي تفرجی (هم از نظر تعداد بازدیدکنندگان و هم از نظر تعداد خانوارهاي محلی) بستگی به بسیاري از عوامـل و  

ي  هـاي جانشـین، ارائـه     رسی به سایت، دسترسـی بـه سـایت   هاي سایت خواهند داشت (مثل کیفیت و قابلیت دست ویژگی
هـاي پیـاده روي و ...).     رسـانی، گـذرگاه   هـاي خـدماتی و اطـالع     هاي توقف خودروهـا، باجـه    تر نظیر محل امکانات تکمیلی

پرنـده،  هـاي    تر از سایت به صورت تفرج رسمی به میزان زیادي به عوامل خاص سایت از قبیل حضور گونه ي بیش استفاده
 نوع ماهیگیري و غیره نیز بستگی دارد.

بـرداران از یـک منبـع مشـخص (مثـل سـایت تفرجـی)،         شود که با دوري بهره  فاصله و ارزش اقتصادي: اغلب دیده می
برداران یک منبـع مشـخص از    شوند. همچنین نسبت بهره  تر، در نظر گرفته می تري نسبت به منابع نزدیک هاي بیش  ارزش

ي تفرجی، افزایش فاصله از یک سایت ممکـن   یابد. به عنوان مثال، از نظر استفاده می  با فاصله از منبع کاهش کل جمعیت 
تري را ازنظر پرداخت براي سایت مورد نظـر در   هاي بدیل شده و در نتیجه، تمایل کم  است باعث زیادشدن بازدید از سایت

 ي حقوق اقتصادي خواهد بود. ي در شناسایی گسترها پی خواهد داشت. چنین تمایلی، عامل تعیین کننده

اي هم توجه زیادي نشان دهند. معموال و به طـور معقـول    هاي غیراستفاده  برداران یک سایت ممکن است به ارزش بهره
خـت  برداران به صورت فردي و مشخص، تمایل بـه پردا  توان انتظار داشت که تمام افراد دیگر با هم مساوي بوده و بهره می  
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اي و  هـاي اسـتفاده    بـرداران ارزش  تـوان بـه بهـره    می  برداران داشته باشند. تاحدودي، این امر را  تري نسبت به غیربهره بیش
، تا حدود زیادي منوط به کاهش رفاه ناشی از ناتوانی در استفاده WTPاي نسبت داد. لیکن چنین افزایشی در  غیراستفاده

 ا خصوصیت مورد نظر، بستگی دارد. از یک منبع و نیز عوامل مرتبط ب

اي، اضـافه   هـاي اسـتفاده    بـرداران از ارزش  توان انتظار داشت که افراد جدیدي به گروه بهـره  با بهبود کیفیت سایت می
جا مقدار خالص در افزایش استفاده مهـم اسـت. یعنـی بایـد تعیـین نمـود کـه آیـا بازدیدکننـدگان جدیـد،            در اینشوند. 

بـرداران جدیـدي بـه حسـاب      اند و یا کامال و واقعا بهره ا از یک سایت بدیل به سایت مورد نظر تغییر دادهي خود ر استفاده
برداران جدید، منظور از فایده، همان فرصت بازدید از سـایت اصـالح یافتـه (کیفیـت      آیند. باید توجه کرد که براي بهره می

 برتر و یا وسیع تر) است.

بـردار (تعـداد بازدیدکننـدگان،     هاي مختلف مربوط بـه جمعیـت بهـره     براي تعیین جنبه مدخل نیز مشورت با افراد ذي
ي اطالعات دیگري از قبیل متوسط هزینه هر بازدید، مسافت طی شده و غیره) بسیار مفید  تعداد بازدید در سال، به عالوه

هـا پـیش از    اي و ارزشـیابی آن  ثانویـه هـاي    هـاي مربـوط بـه داده     خواهد بود. باید توجه داشت که شناسایی عدم قطعیـت 
  )4-4(جدول هاي بعدي در ارزیابی، ضروري خواهد بود.  استفاده

  هاي حقوقی و اداري  جنبه – تاثیرتخمین جمعیت تحت  -4- 4جدول 
  ها  نکات / پیش فرض  جمعیت تقریبی  قلمروي مکانی

  جهانی
  میلیارد 6حدود 

اي است. ولی شمار جمعیت در تخمین  استفادهبا انباشت کربن سروکار دارد که نوعی ارزش 
  شود، زیرا واحد ارزش اقتصادي بر حسب ارزش پولی هرتن کربن است.  نمی  استفاده 

  میلیون نفر 72حدود   ملی 
  میلیون نفر) 4/25(تقریبا 

به شکل بالقوه با برخی از خدمات اکوسیستمی سروکار دارد (پشتیبانی، تدارکاتی و 
  توان در مواردي خاص کاربرد داشته باشد.تنظیمی)، اگرچه ن

  اي / استانی منطقه
  ادارات کل استانی

  میلیون 5حدود 
  میلیون نفر) 1/2(تقریبا 

به طور بالقوه براي برخی خدمات اکوسیستمی (پشتیبانی، تدارکاتی و تنظیمی) مربوط 
  شود. می  

  شهرستانی
  ادارات شهرستانی

  ها  فرمانداري
  مسوولین شهرستانی

 133نفر (حدود  314000
  هزار نفر)

 106نفر (حدود  250000
  هزار)

اي ازخدمات اکوسیستمی پشتیبانی، تدارکاتی، تنظیمی و  به طور بالقوه مربوط به رشته
  شود. می  فرهنگی 

  محلی
  ها  بخشداري
  ها  دهداري

  نفر جمعیت 16000تا 
ی، تدارکاتی، تنظیمی و اي ازخدمات اکوسیستمی پشتیبان به طور بالقوه مربوط به رشته

  شود می  فرهنگی 

هاي ویژه محلی و   محدوده
  برداران تفرجی) غیرمحلی (بهره

  نفر در هکتار 130حدود 
شود، اگرچه تفرج به عنوان یک مالحظه معنی دار،  می  به طور بالقوه مربوط به تفرج 

  شناسایی نشده است. 

  ها ها و فایده هزینه سازي کمیو  ییشناسا -4-3-3-2

هاي محیطزیسـتی   هاي اقتصادي به صورت پولی بیان شده و با فواید و هزینه این منظور الزم است فواید و هزینهبراي 
ها و فوایدي باید با مقیاسی مشترك مورد مقایسه قرارگیرند. بـه بیـان دیگـر،     مقایسه شوند. در این خصوص، چنین هزینه

برحسب هکتار) به مقیاسی دیگر (مانند ارزش پولی بر حسـب  دست آمده براساس یک مقیاس (مثال مساحت  هاي به ارزش
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 1یـا از   100توان مقیاسی بدون واحد در نظر گرفت (بین یک تـا   ریال) تبدیل شوند. البته پیش از تعیین ارزش پولی، می
رضـی بـراي   طـور ف  چه در مورد این مقیاس بدون واحد اهمیت دارد، وجود مرزهاي پایین و باالیی است کـه بـه   ). آن10تا 

گذاري با این شیوه، تبدیل مقیاس بدون واحد به مقیـاس    شود. ارزش ها و یا شرایط مطلوب در نظر گرفته می تعیین آستانه
تبـدیل  » بـدون «و یا » با«گذاري و پشتیبانی از تصمیم را   توان ارزش سازد. یعنی، با چنین رویکردي می پولی را ممکن می

ي پارامترهاي اجتماعی (مثـل   ي پارامترها به مقیاس پولی، فرض براین خواهد بود که همه همهبه پول انجام داد. با تبدیل 
گـذاري کـه تـاکنون      هـاي ارزش  ترافیک) و اکولوژیکی (مثل کیفیت زیستگاهی) قابل تبدیل به مقیاس پولی هستند. روش

یـا  » مـالی «هـاي   بـه مقیـاس  » زیسـتی  شـرایط محـیط  «هاي مختلفی براي تغییر مقیـاس   اند، دراصل، راه شرح داده شده
  هستند. » اقتصادي«

هاي عمرانی، دو بخش کلیدي عبارتند  زیستی طرح در تدوین دستورالعمل و یا الگوي راهنماي ارزیابی اقتصادي محیط
ا، هـ  از: تبیین اهداف و تعیین محتوا. در مورد تبیین اهداف باید متذکر شد که اصوال، هدف از تـدوین اغلـب دسـتورالعمل   

هـاي عمرانـی اسـت     گذاري اقتصادي مرتبط با طرح هاي مورد نیاز در مورد مسایل کلیدي مرتبط با ارزش ي راهنمایی ارائه
زیسـتی، مـورد توجـه هسـتند. بـراي انجـام مطالعـات         زیستی راهبردي و یا اثـرات محـیط   هاي محیط که در قالب ارزیابی

اي، تدوین چارچوبی واحـد از نظـر رعایـت     هاي مختلف توسعه بخش هاي طراحی شده در گذاري در رابطه با سیاست ارزش
زیستی کلیـدي نظیـر آب، هـوا، خـاك، جنگـل و ... از       گذاري موضوعات محیط  مفاهیم و استانداردهاي فنی الزم در ارزش

مربوطـه   زیستی و اقتصادي (کارشناسان، مشـاوران و متخصصـین)   هاي محیط اندرکاران انجام مطالعات ارزیابی سوي دست
هاي احتمالی اطالعات به دست آمده از طریق افـزایش دقـت، روایـی و پایـایی نتـایج       تواند باعث کاهش خطاها و اریب می

ي مهـم   گیران نخواهند بود. نکته گذاران و تصمیم هایی، سیاست حاصله شود. بدیهی است که مخاطبین چنین دستورالعمل
ي  گذاري اقتصادي، با توجه به نقش پررنگ کارشناسـان اقتصـادي، ارائـه    ارزشهاي مرتبط با  این است که در دستورالعمل

هـاي   گیـري  ها در تصمیم اي و نتایج آن ي برآوردهاي هزینه شناسی مناسب براي محاسبه تعاریفی که ازنظر تعاریف و روش
  رسد. هاي قانونی باشند، بسیار مشکل به نظر می نهایی، داراي پشتوانه
گذاري اقتصادي، عملـی بـودن خطـوط راهنمـاي      چون انتخاب رویکرد و روش ارزش وا نیز نکاتی هماز نظر تعیین محت

ترسیم شده براي اجراي مطالعه، تفسیر و استفاده از نتایج و سایر مسایل سیاسی مرتبط با موضوع، در خور توجه هسـتند.  
زیست از نقطـه نظـر    خی ارکان غیربازاري محیطگذاري اقتصادي بر هاي ارزیابی اقتصادي عمدتا بر روي ارزش دستورالعمل

اجتماعی، متمرکز هستند. تولید و در اختیار گذاردن برآوردهایی از نظر مفهومی معتبر و از نظر تجربـی صـحیح در مـورد    
ین رسالت دستورالعمل حاضر بوده و برحسب منابع (زمان، بودجه و دانـش فنـی   تر مهمزیستی  هاي محیط ها و هزینه فایده

گذاري اقتصادي، ممکن است عمق و سطح دقت نتایج حاصله تغییر نمایند.  رد نیاز) اختصاص داده شده به مطالعات ارزشمو
هاي تدوین شده در دنیا داراي چنین قابلیتی از نظر ژرفـانگري و دقـت    کدام از دستورالعمل ضمنا نباید از یاد برد که هیچ

  زیستی مورد مطالعه را پوشش دهند. هاي محیط ها و هزینه وط به ارزیابی فایدهنیستند که بتوانند تمام مسایل احتمالی مرب
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هاي عمرانی تاثیر خواهند پـذیرفت، اعـم    ابتدا باید فهرست کاملی از تولیدات و خدمات اکوسیستمی که از اجراي طرح
(تفـرج، تنـوع زیسـتی، سـینک      از بازاري (آب آشامیدنی، صید تجاري، نی، آب براي فرآیندهاي صنعتی و ..) و غیربازاري

هـاي  اقتصـادي کـه بـه       ) تهیه کرد. این تولیدات و خدمات براساس چـارچوب اسـتاندارد ارزش  و غیره CO2طبیعی براي 
شوند. چنین چارچوبی با کارکردهاي اکوسیستمی مـرتبط   گذاري می برآورد ارزش کلی اقتصادي منجر خواهند شد، ارزش

گـذاري و   کنند. از اینجا به بعد، انتخاب مناسب ترین رویکـرد و فنـون ارزش   ارتباط پیدا میبا هریک از تولیدات و خدمات 
  شود. شناسی، مطرح می ي روش با رعایت مسایل کلیدي در زمینه

هـاي   شوند. اگـر ارزش  شده ارتباط داده می زیستی کمی هاي اقتصادي شناسایی شده به اثرات محیط در این گام، ارزش
هـا دخالـت داده    هاي جمعیتی هم باید در تخمـین  گاه تخمین جمعیت تحت تاثیر نیز مورد نظر باشند، آن برآوردي از نظر

هـاي سـاالنه ایجـاد خواهـد شـد و بـه دنبـال آن بـا          هـا یـا فایـده    شوند. با تلفیق اطالعات فوق، ابتدا تخمینـی از هزینـه  
زیستی مرتبط بـا اثـرات    هاي محیط ها و فایده هزینه گذاري (جمع بستن) برآوردهاي ساالنه در طول زمان، مجموع هم روي

تـري روي دهنـد،    هاي طـوالنی  زیستی ممکن است در زمان جا که برخی از اثرات محیط مختلف، محاسبه خواهد شد. از آن
  تر، باید از افق زمانی یکسانی براي سایر فرآیندهاي ارزیابی استفاده کرد. براي انسجام و تناسب بیش

  هاي تحت تاثیر نشان داده شده است. هاي ساالنه باتوجه به جمعیت گذاري فواید و هزینه هم ، روي)5-4(در جدول 

  زیستی مربوط به اثرات محیط ي  ساالنههاي  هم گذاري فواید و هزینه روي -5- 4جدول 
  جمعیت تحت تاثیر  ×ي تخمینی      واحد هزینه یا فایده  زیستی ساالنه = ي محیط هزینه یا فایده

  مقدار پول در سال
بردار یا  مقدار پول براي هرخانوار در سال (اعم از بهره

  بردار) غیربهره
  تعداد خانوار

  بردار) مقدار پول براي هرفرد یا بازدید کننده (بهره  مقدار پول در سال
برداران یا  تعداد کل بهره

  بازدیدکنندگان در یک سال
  تعداد کل بازدیدها در سال  بردار) ید (بهرهمقدار پول براي هر بازد  مقدار پول در سال

  بردار) در هربازدید مقدار پول براي هر فرد (بهره  مقدار پول در سال
تعداد کل × بردار  بازدیدهاي هر بهره

  برداران بهره
  ي زیر را خواهیم داشت: به طورجایگزین، هنگام روي هم گذاري مربوط به پیامدي کمی شده، رابطه

  واحد پیامد  ×ي تخمینی      واحد هزینه یا فایده  زیستی ساالنه = ي محیط ههزینه یا فاید
  مقدار آالینده (مانند هرتن) در سال  مقدار پول هر کمیتی از آالینده (مثل تن)  مقدار پول در سال

  وان استفاده کرد:ت می  ي زیر  ي زیستگاهی مشخص، از رابطه باالخره، براي تخمین یک ارزش کلی فواید حاصل از یک محدوده
  وسعت زیستگاه  ×ي تخمینی      واحد هزینه یا فایده  زیستی ساالنه = ي محیط هزینه یا فایده

  تعداد هکتارها  مقدار پول هر هکتار (در سال)  مقدار پول در سال
  

اسـت کـه    ي زیستگاهی را تعیین کرد، فرض بـراین  شایان ذکر است در جایی که باید ارزش هر هکتار از یک محدوده
ي جریانی از فوایـد مربـوط بـه خـدمات اکوسیسـتمی درطـی زمـان اسـت. همـین امـر، در            اي ارائه کننده چنین محدوده

ي خدمات اکوسیستمی و فواید مربوطه براي بهزیستی انسان نیـز صـادق اسـت. بـه همـین       ي ارزش ساالنه عرضه محاسبه
هـاي آن در   یا فواید کلی این قبیل از خدمات، توجـه بـه ویژگـی   ها و  ي هزینه هاي کلیدي در محاسبه جهت، یکی از جنبه

ها ممکن است به صورت معنی داري محاسـبات ارزش فعلـی را تحـت     ها و فایده بندي هزینه طی زمان است. درواقع، زمان
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ولـی، بـراي    شـود.  ي زمانی ارزیابی، ثابت فرض مـی  تاثیر قراردهند. دراغلب موارد و براي سهولت، ارزش اقتصادي طی بازه
تـوان   ي زیستگاهی طی افـق زمـانی ارزیـابی، مـی     تغییرات مربوط به جمعیت تحت تاثیر، مقدار پیامد و یا وسعت محدوده

  قلمرویی را در نظر گرفت. 
هـا را براسـاس ارزش    زیستی ساالنه در طی افق زمانی ارزیـابی، بایـد آن   هاي محیط ها و فایده ي هزینه پس از محاسبه

هـا   ) و یا ارزش فعلی هزینهPVBگذاري کرده و ارزش فعلی فواید ( هم ریق رویکرد استاندارد تنزیل نمودن رويفعلی و از ط
)PVCي تنزیل) و نیـز نـرخ تنزیـل را بایـد از منـابع اطالعـاتی        ) را محاسبه نمود. فرآیند تنزیل (مثال نرخ ثابت یا کاهنده

  رسمی استخراج نمود. 

  تحلیلی مناسب براي ارزیابی  گام چهارم: انتخاب ابزارهاي - 4- 4-3

 )6-4(هاي موجـود، جـدول   هاي پیشنهادي از میان گزینه ترین ابزارها در تحلیل و ارزیابی سیاست براي انتخاب مناسب
  گذارد.  اطالعات مفیدي را در اختیار می

  هاي پیشنهادي مقایسۀ ابزارهاي تحلیل و ارزیابی سیاست -6- 4جدول 
  هاي ممکن شیوه  دالیل انتخاب  زمان انجام  

 BCA ،CEA ،TVA  کارآیی اقتصادي  همیشه  تحلیل کارآیی اقتصادي
 CGEو  I-O  اثرات اقتصادي و توزیعی  گاهی اوقات  تحلیل اثرات اقتصادي

  ها یا سایر روش DCF  سنجی مالی امکان  گاهی اوقات  تحلیل مالی
  گذاري و تامین مالی ارزیابی مالیاتی، قیمت  اثرات مالیاتی  گاهی اوقات  تحلیل مالیاتی

 
ترین و پرکـاربردترین   شده فایدهاز جمله شناخته -از میان ابزارهاي مختلف تحلیلی، شاید بتوان گفت که تحلیل هزینه 

گـذاري   هاي مرتبط بـا سـرمایه   فایدهامکانی را براي مقایسه عواید و زیان -آید. تحلیل هزینه  هاي تحلیل به شمار می روش
هـاي گونـاگون طراحـی یـک طـرح عمرانـی        سازد. مثال، در ارزشـیابی روش   ستی خاص را فراهم میدر یک طرح و یا سیا

زیسـتی در رابطـه بـا     هاي موجود براي دستیابی به یک اسـتاندارد محـیط   (احداث سد، بند، فرودگاه و ...) یا ارزیابی بدیل
لـی کـه بـه لحـاظ تـاریخی در ارزیـابی       کنـد. در چنـین تحلی   کیفیت هوا یا آب و ...، چنـین تحلیلـی ضـرورت پیـدا مـی     

هـا) مقایسـه    هاي فرصت (زیـان  ها کاربرد زیادي داشته، فواید ناخالص هر پروژه یا سیاستی (عواید) با هزینه گذاري سرمایه
هـاي   تر در مورد کارآیی اقتصادي برنامه فایده موجب ایجاد فهمی دقیق –هاي مدیریتی، تحلیل هزینه  شوند. در برنامه  می
هاي اقتصادي است. چنانچه فواید یـک اقـدام و یـا     ها و فعالیت مندسازي سیاست یریتی و نیز اقدامات معطوف به قاعدهمد

گیري کرد که چنین اقـدامی از نقطـه نظـر اقتصـادي،      توان نتیجه  هاي آن باشد، پس می ي مدیریتی بیش از هزینه مداخله
خاب نرخ تنزیل مناسب است. زیرا چنـین نرخـی ممکـن اسـت بـر روي      ین محدودیت این رویکرد، انتتر مهمکارآیی دارد. 

  داري باشد. نتایج تحلیل داراي پیامدهاي معنی
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هاي برآورد شده به شکل تغییرات فزاینده در بهزیستی آدمی مورد بررسی قـرار   فایده، عواید و زیان -در تحلیل هزینه 
اي کسب یک منفعت، خـودداري از یـک زیـان و یـا تمایـل بـه       گرفته و به صورت تمایل به پرداخت فردي و یا عمومی بر

  شود.  گیري می اي، اندازه دریافت جبرانی براي پذیرش یک زیان یا تحمل شرایط حاکم بدون کسب هر فایده
  اي را به اجرا درآورد: فایده، باید فرآیندي پنج مرحله -براي انجام تحلیل هزینه 

 تعریف جزییات پروژه –

 پیامدهاي پروژه شناسایی اثرات و –

 سازي پیامدهاي فیزیکی و بیولوژیکی کمی –

 و سازي پولی –

 ها ي فواید با هزینه مقایسه –

هاي مرتبط با تخصـیص منـابع طبیعـی، صـرفا متکـی بـه        گیري برمبناي بسیاري از تجارب جهانی، بسیاري از تصمیم
نفعان در سطوح محلـی معمـوال بـیش از     يگیران و ذ بینی در سطوح محلی است. به همین دلیل، تصمیم منافع قابل پیش

هاي مربوطـه در چنـین سـطوحی دل مشـغولی دارنـد تـا        هاي جامعه در مورد پیامدهاي اقتصادي طرح سایر اقشار و گروه
فواید خالص در سطوح ملی. توجه به این موضوع در تحلیل اقتصادي، داراي اهمیت زیادي است. چرا که مثال نهـادي کـه   

هـاي و   تـرین توجـه خـود را معطـوف بـه هزینـه       ي شهري است، بـیش  ریزي براي یک شهر و یا توسعه مهاندرکار برنا دست
پیامـدهاي    تـر جامعـه. بـا انجـام تحلیـل      هـاي گسـترده   سازد تا مقیاس  هاي مرتبط با مردم ساکن در این مناطق می فایده

ي تولیدي، اشتغال یا مخارج مختلـف   رآمد، ستادهها و یا شرایط بازاري بر د اقتصادي، چگونگی اثرگذاري تغییر در سیاست
گردد. اصوال، بسـیاري از جوامـع محلـی سـاکن در منـاطق مختلـف،        را در سطح یک بنگاه تولیدي و یا منطقه، برآورد می

نگران اثرات مرتبط با روندهاي جاري در سطح اقتصاد ملی و یا قواعد مربوط به یک پیشـنهاد مـدیریتی ملـی در سـطوح     
  ورد نظر خود هستند.محلی م

فایدهدر این است که معموال تحلیل پیامـدهاي   -هاي دیگري مثل هزینه  با تحلیل» تحلیل پیامدهاي اقتصادي«فرق 
دهنـد و از ایـن رو،     تـر مـورد توجـه قـرار مـی      هاي اجتماعی را کم اي، فواید و یا ارزش هاي توسعه اقتصادي مربوط به طرح

هـا، منـابع یـا خـدمات      شود. همچنـین، ایـن قبیـل تحلیـل      ها، نادیده گرفته می رصت در آنهاي ف توان گفت که هزینه  می
  دهند.  گیرند را مورد توجه قرار نمی غیربازاري که در بازار مورد مبادله قرار نمی
ت یک اقتصاد محلی، افزایش مخـارجی صـور    شود که هرگاه در خارج از منطقه  با تحلیل پیامدهاي اقتصادي، دیده می

گیرد، به دلیل افزایش تقاضا براي کاالها و خدمات محلی، رشد اقتصادي در سطوح محلی اتفاق خواهد افتاد. خرید کاالها 
شود. بنابراین، پیامدهاي یک فعالیت اقتصادي نظیر تفرج   و خدمات محلی، باعث انتقال پول از بیرون به اقتصاد محلی می

گیري خواهـد   نندگان براي خرید کاالها و خدمات محلی فروخته شده، قابل اندازهدر یک منطقه، با بررسی مخارج بازدیدک
ي صـدور چنـین    شوند، بـه منزلـه    هاي تفرجی خریداري می بود. اساسا، خرید مواد خوراکی، اقامتی و غیره که طی فعالیت

، افزایشی در سـطح مخـارج روي   کاالها و خدماتی به مردم ساکن در بیرون از اقتصاد محلی است. هرگاه در اقتصاد محلی
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اند، نفع خواهند بـرد. مشـاغلی کـه برمبنـاي      دهد، ساکنین آن اقتصاد بیش از پولی که صرف خرید کاالها و خدمات کرده
تري را براي تامین نیروي کار و سایر کاالها و خـدمات اولیـه مـورد     کنند، باید مبالغ بیش  خدمت رسانی به سایري کار می

تر کاالها و خدمات نهایی خود، بپردازند. پس بخش کسب و کار که با افزایش مخارج مواجه شـود، از   د بیشنیاز براي تولی
خواهـد پـذیرفت و    سایر کسب و کارهایی که در آن ناحیه عرضه کننده مواد و تولیدات و خدمات اولیه هستند، اثر موجی

ي عرضه، اثـر خواهنـد گـذارد. اقتصـاددانان، فعالیـت       یرهدستی خود در زنج بر روي کسب و کارهاي پاییني خود،  به نوبه
نامنـد. البتـه بـه اثـرات       می» تحریک شده«و » غیرمستقیم«و امواج بعدي را اثرات » اثر مستقیم«اولیه افزایش مخارج را 

  گویند.  غیرمستقیم و تحریک شده، گاهی پیامدهاي تکاثري هم می
) اسـتفاده  I-O» (سـتاده -تحلیـل داده «هاي اقتصـادي، معمـوال از روش   الزم به توضیح است که بـراي ارزیـابی پیامـد   

اي دارد. در ایـن رابطـه، نـرم افـزار      اي کاربرد گسترده شود. به طورکلی، این شکل از تحلیل، براي تحلیل اقتصاد منطقه  می
IMPLAN سیسـتمی از   ستاده در سطوح استانی و شهرسـتانی قابـل توصـیه اسـت. در ایـن مـدل،      -براي مدلسازي داده

  شود.      هاي تولیدي یک اقتصاد، استفاده می معادالت براي توصیف ارتباطات بین بخش
فایـده، تمرکـز بـاریکتري داشـته و     –شایان ذکر است که تحلیل پیامـدهاي اقتصـادي در مقایسـه بـا تحلیـل هزینـه       

  هاي این نوع تحلیل عبارتند از: دیتین محدوتر مهمنماید.   می سوالي مورد ترین توجه را به یک بخش یا منطقه بیش
 تر بر روي بخش یا منطقه،   هاي مهم به دلیل تمرکز بیش احتمال نادیده گرفته شدن بسیاري از عواید و یا زیان

 اي قلمرو، لزوم دقت زیاد در تفسیر نتایج به دست آمده از تحلیل پیامد اقتصادي به دلیل انتخاب سلیقه

گیرنـد. در نتیجـه،    ا و خدمات منابع طبیعی که در بازار مورد خریـد و فـروش قـرار نمـی    بی توجهی به ارزشیابی کااله
هـاي ناشـی از تغییـر در سیاسـت یـا شـرایط        تواند نشان دهد که درکجا عواید و زیـان   تحلیل پیامدهاي اقتصادي تنها می

تـوان تعیـین کـرد آیـا جامعـه در        مـی  فایـده اسـت کـه    –بازاري، روي خواهند داد، لیکن تنها با استفاده از تحلیل هزینه 
 ي تخصیص کارآتر منابع، در وضعیت بهتري قرار گرفته یا خیر. نتیجه

  گذاري گام پنجم: انتخاب ابزارهاي اقتصادي مناسب براي سیاست -5- 4-3

 زیست، ابزارهاي اقتصادي و یا ابزارهاي مبتنـی  هاي مرتبط با محیط گذاري از جمله ابزارهاي مهم و کلیدي در سیاست
اند. هدف از به کارگیري ابزارهاي  اي در دنیا مواجه گردیده هاي اخیر با اقبال فزاینده بر بازار هستند که به خصوص در دهه

زیسـتی اسـت. ابزارهـاي اقتصـادي بـا عنـاوین        هاي مورد نیاز براي مدیریت منابع محـیط  گذاري اقتصادي، تقویت سیاست
نیـز   1زیستی هاي محیط و یا ابزارهاي جدید سیاست 2زیستی نوین هاي محیط ت، ابزار سیاس1دیگري نظیر ابزارهاي قیمتی
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)، ابزارهـاي سیاسـتی هسـتندکه از بازارهـا، قیمـت و سـایر       1MBIsشوند. منظور از ابزارهاي مبتنـی بـر بـازار (    معرفی می
خـارجی منفـی    کننـدگان جهـت کـاهش و یـا حـذف اثـرات       هـاي الزم بـه آلـوده    متغییرهاي اقتصادي براي ارائه مشـوق 

هـا) و نیـز از طریـق     کنند. این ابزارها، شکست بازاري را از منظر اثرات خـارجی (نظیـر آلـودگی    زیستی استفاده می محیط
ها یا عوارض مربوط به فرآیندهاي محصوالت و  هاي تولیدي و مصرفی به کمک مالیات داخلی کردن هزینه خارجی فعالیت
زیست، مورد توجه  اي محیط هاي بازاري براي شماري از خدمات استفاده یجاد پراکسییا با ایجاد حقوق مالکیت و تسهیل ا

هاي ودیعـه   ها گرفته تا مجوزهاي قابل تجارت و سیستم دهند. در این زمینه تنوعی از ابزارها، از مالیات بر آلودگی قرار می
کـارگیري و اعمـال    ي بـه  کشـورها درزمینـه  بازپرداخت و اوراق تضمین عملکرد قابل معرفی هستند. تجربیات برخـی از   –

هـاي موسـوم بـه     و سایر سیسـتم  2ها زیستی، قابلیت تجارت سهمی از انتشار آلودگی هاي محیط ها، عوارض و یارانه مالیات
و نیـز حقـوق    5ها ، گواهی4زیستی بازپرداخت، قوانین برچسب گذاري محیط –هاي ودیعه  ، سیستم3هاي قابل مبادله پروانه

اي از یک ابزار مبتنی بـر بـازار    اتحادیه اروپایی نمونه 6که، برنامه تجارت انتشار چنان اقتصادي، قابل توجه است. آن مالکیت
  اي است. براي کاهش انتشار گازهاي گلخانه

هـاي   و یا ابزارهـاي مقرراتـی، تفـاوت   » هاي داوطلبانه توافق«ابزارهاي مبتنی بر بازار با سایر ابزارهاي سیاستی از قبیل 
ي کارگزاران براي انجام اقدامی خاص در زمینه کـاهش آلـودگی و    هاي داوطلبانه، موافقت داوطلبانه مهمی دارند. در توافق

کنترلـی نیـز شـناخته    -گیرد. در ابزارهاي مقرراتی که گـاهی بـه نـام ابزارهـاي دسـتوري      زیست، شکل می یا حفظ محیط
طراحی و نظارت بـر اجـراي وظـایف و کارهـایی مشـخص در رابطـه بـا        دار  شوند، مسوولین بخش عمومی جامعه عهده می

شـود. اگرچـه،    هایی خاص از سوي تولیدکنندگان، الزامات قانونی وضـع مـی   زیست بوده و یا براي استفاده از فناوري محیط
  اجراي یک ابزار مبتنی بر بازار هم به طور مرسوم، ایجاد شکلی از نظام مقرراتی مورد نیاز است. 

هـاي   توان به صورتی نظام مند در یک نظام اقتصـادي یـا در سـطح یـک منطقـه، بخـش       ارهاي مبتنی بربازار را میابز
هایی از اصالح  نمونه MBIزیستی (مثل آب، جنگل و ...) به اجرا درآورد. هریک از ابزارهاي  هاي محیط اقتصادي و یا بخش

رسـد کـه    به نظـر مـی  «) معتقد است: Kate )2002ن به نام نظرا زیستی هستند. یکی از صاحب نظام قیمت گذاري محیط
اي کـه بـه کمـک آن     تر به سوي ابزارهاي مبتنی بر بازار درحال انتقال هستند. لـیکن هنـوز تجربـه    ها بیش گذاري سیاست

لت گیري روابط جدیدي بین بخش خصوصی و دو بتوان ادعا کرد آیا انتقال در بلندمدت از نقطه نظر اجتماعی باعث شکل
  ». بکارگیري ابزارهاي اقتصادي خواهد شد یا خیر وجود ندارد از نظر پیشگیري از آلودگی و گفتمان 
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گذارنـد و یـا از طریـق ارسـال      ها یا بـر روي تغییـرات اثـر مـی     عنصر مشترك تمام ابزارهاي اقتصادي این است که آن
(مثـل  » هاي خارجی هزینه«، امکانی را براي در نظرگرفتن گذارند. ابزارهاي اقتصادي هاي بازاري، بر روي رفتار اثر می پیام

گذارند و بـدین   هاي وارده به مردم در طی تولید، مبادله یا حمل و نقل کاالها و خدمات گوناگون و ...) در اختیار می هزینه
چـون فروسـایی    هـم  توان بـه مـوارد دیگـري    هاي خارجی می سازند. درمیان هزینه هاي بازاري را دقیق تر می وسیله، نشانه

  زیست، پیامدها بر سالمت و جامعه نیز اشاره کرد که قبال شرح داده شدند.  منابع طبیعی، تخریب محیط
» پرداخت بهاي آلودگی از سوي آلوده کننـده «توان اجراي اصل معروف  با کمک ابزارهاي اقتصادي بهتر و راحت تر می

زیسـتی   هاي محیط وولین ملی بایستی براي پیشبرد واردسازي هزینهمس«را تحقق بخشید. در این اصل عنوان شده است: 
و استفاده از ابزارهاي اقتصادي، پیگیري جدي انجـام داده و بـه رویکـردي توجـه کننـد کـه براسـاس آن، آلـوده کننـده،          

هـاي تجـارت و    لیـت که باعث انحراف در فعا هاي مربوط به آلودگی خود را با توجه به منافع همگانی بپردازند، بی آن هزینه
  ».المللی شوند گذاري بین سرمایه

ین کـاربرد ابزارهـاي   تـر  مهـم انـد.   هایی گوناگون و براي منظورهاي مختلفـی طراحـی شـده    ابزارهاي اقتصادي، با شیوه
  توان در محورهاي زیر خالصه کرد:   اقتصادي را می

سـازند. بـرعکس، افـزاش     وارد مـی  زیست و سالمت آدمـی آسـیب   افزایش قیمت کاالها و خدماتی که به محیط –
زیسـت   بازدهی مالی درمواردي که رویکردهاي پایدارتري براي تولید الگوهاي مصرف و تولید دوسـتدار محـیط  

 اتخاذ شده باشد،

تـرین   پذیرتر کردن آلوده کنندگان یا استفاده کنندگان از منابع طبیعی ازنظر انتخاب اقداماتی بـا بـیش   انعطاف –
 زیستی، و اثربخشی محیط اي کارآمدي هزینه

زیستی بـه طـوري کـه هـم فوایـد       هاي محیط در نوآوري و اصالح فناوري گذاري سرمایهبراي  ییها ایجاد مشوق –

 تولید شوند، زمان همزیستی به شکل  مالی و هم فواید محیط

بـه شـکلی کـه هـم     ها یا افـراد   هاي تولیدي، گروه هاي بنگاه رعایت حقوق مالکیت و به رسمیت شناساندن مسوولیت –
 زیستی برخوردار باشند، هاي محیط مورد تشویق واقع شده و هم از قدرت عمل مناسب در راستاي مسوولیت

  هاي مالیاتی. زیستی و سالمت از طریق اجراي سیاست افزایش درآمد براي دستیابی به اهداف محیط –
هـاي   سیاسـت «زیسـت، همـان    یت محـیط شایان ذکر است که توصیه براي به کارگیري ابزارهـاي اقتصـادي در مـدیر   

هاي جدي دارد. در رویکردهاي سیاستی، اهـداف مربـوط    ها پیش نبوده و با آن تفاوت مرسوم از مدت» دستوري و کنترلی
هاي کنترلی مجاز از طریق قوانین و مقـررات مربوطـه    ها، فناوري به کاهش آلودگی را تعیین نموده و براي پیاده سازي آن

هـاي یـک    هاي دستوري و کنترلی درکنار ابزارهاي اقتصادي ممکن اسـت بـه مثابـه چـرخ     . البته، سیاستشوند تعریف می
هایی را ازنظر سطوح مجاز آلودگی براي یک شهر یـا   دوچرخه عمل کنند. به طوري که مثال، دولت ممکن است محدودیت

دست پیـدا کنـد. بـراي تقویـت اثربخشـی       زیستی و یا سالمتی حتی کل کشور وضع کند تا بتواند به برخی اهداف محیط
ساز  تواند زمینه چنین سیاستی و به دنبال آن، استفاده از برخی رویکردهاي مبتنی بر بازار نظیر مجوزهاي قابل مبادله، می
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هـاي مالیـاتی و یـا سـایر      تخصیص انتشار آلودگی در حدي مجاز و به روشـی کارآمـد شـود. همچنـین، اعطـاي معافیـت      
هاي پاك تر هستند، ایـن حلقـه از    گذاري در فناوري ها یا صنایعی که دست اندرکار سرمایه ی به افراد، گروههاي مال مشوق

  سازد. اقدامات را تکمیل می
تـري بـه    زیسـتی، اتکـاي کـم    هاي مدیریتی غالب در کشورهاي توسعه یافته تـر بـراي نیـل بـه اهـداف محـیط       دیدگاه

داننـد. براسـاس    هاي اقتصادي) را برتـر مـی   تر ابزارهاي سیاستی (نظیر مشوق هرویکردهاي تجویزي داشته و کابرد گسترد
هاي اقتصادي، نیروي قدرتمنـدي را بـراي حفاظـت و صـیانت از      تجربیات جهانی موجود، دیده شده که استفاده از مشوق

هـاي اقتصـادي    یـت سازد. چرا که در جوامع مختلف بـین اصـول و باورهـاي پذیرفتـه شـده و فعال      زیست فراهم می محیط
جا که نادیده گرفتن ارتباطات بین اصـول و باورهـاي جمعـی حـاکم بـر       شود. از آن درجریان، مبادالت تنگاتنگی دیده می

ها هستند، ممکن است به پیامدهاي زیانبار و گاه جبـران ناپـذیري    هایی که افراد جامعه مایل به انجام آن جامعه با فعالیت
توانـد   زیست، نمی ي محیط هاي دستوري و کنترلی براي پیشگیري از تخریب گسترده ا از سیاستي نابج بیانجامد، استفاده

کارآیی و اثربخشی قابل اطمینانی داشته باشد. به همین دلیل، استفاده از ابزارهـاي اقتصـادي بـه عنـوان جـایگزین و یـا       
 گردیده است.  ها مواجه  هاي دستوري با اقبال خوبی از سوي دولت ي سیاست تکمیل کننده

شود که  زیست و جلوگیري از تخریب آن دیده می هاي دولتی در امر مدیریت محیط ي دخالت با مرور و بررسی پیشینه
  اند: هایی همواره به یکی از اشکال زیر تحقق پیدا کرده چنین دخالت

که  اند، بی آن ن انجام دادهها براي اثرگذاري بر رفتار شهروندا هایی که دولت مجموعه تالش هاي اخالقی: انگیزش –
اقدام خاصی در این باره انجام دهند و یا قوانین و مقرراتی را براي نظام مندکردن رفتارهاي شهروندي در قبال 

هایی تا حدود زیادي به باورها و اعتقـادات   زیست و منابع آن، وضع نمایند. البته اثربخشی چنین انگیزش محیط
 جمعی حاضر به رعایت و انجام چنین باورهایی هستند، بستگی داشته است.  که تا کجا منافع افراد و این

ها تاکنون براي انجام رفتارهایی مشـخص   هایی هستند که دولت منظور محدودیت مقررات دستوري و کنترلی: –
اي هـ  هاي تولیدي در قالب صدور دستورهاي حکومتی و یا اعمال کنترل و مورد نظر از سوي خانوارها و یا بنگاه

هـاي مـورد نظـر در     هـا و یـا سـتاده    هـایی ممکـن اسـت بـر روي داده     اند. چنین محـدودیت  خاص ایجاد کرده
ملزم ساختن تولیدکننده براي استفاده از اسکرابرهاي «گیري شده باشند. مثال  فرآیندهاي تولید و مصرف هدف

 یکی از این موارد است.» هاي سوخت فسیلی حذف سولفور از دود نیروگاه

در این نوع از مداخالت، دولت به جاي تالش براي تحت کنترل قراردادن اثرات خـارجی   شگیري از آلودگی:پی –
سـازد.   هاي اطالعاتی مربوط به شکست بازارهاي مربوطه متمرکـز مـی   (جانبی)، اقدامات خود را بر روي کاستی

هـاي خصوصـی در    هـا و شـرکت   شـگاه هاي ملی، دان هاي دولتی، آزمایشگاه زمینه، نقش نهادها و سازمان در این
زیستی در جامعـه تعیـین کننـده اسـت.      هاي محیط هاي نوین و مفید براي جلوگیري از آلودگی توسعه فناوري

ریزي براي انجام اقدامات پیشگیرانه براي کاهش آلودگی هوا، آب، خاك، صدا و غیره تـاکنون   برنامه که چنان آن
 ت.هاي زیادي بوده اس دردستور کار دولت
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هاي دولتی، سعی بر انجـام اقـدامات اصـالحی بـه      در این قبیل از دخالت زیست: تولید مستقیم کیفیت محیط –
زیسـتی نظیـر    هـاي محـیط   ها و یـا برنامـه   زیست است. به طوري که اجراي فعالیت منظور بهبود کیفیت محیط

هاي آبی، ایجاد  ها در اکوسیستم ر آنکاري و یا درختکاري، تکثیر و رهاسازي ماهیان به منظور ازدیاد ذخای جنگل
 هاي سمی و غیره در این خصوص قابل ذکر هستند.  سازي فاضالب ها و پاك هاي مصنوعی، تیمار پساب تاالب

هایی، تالش براي همسوسازي منافع اجتمـاعی و فـردي    گیري چنین مشوق هدف از بهره هاي اقتصادي: مشوق –
هـاي آلـودگی قابـل     ها، صدور پروانه هاي مرتبط با کاهش آلودگی یارانهها، اعطاي  است. وضع مالیات بر آلودگی

بـه   3پـذیري  هاي مسوولیت ، سیستم2، تضمین حسن انجام کار1بازپرداخت –هاي ودیعه  مبادله در بازار، سیستم
 شوند.   هاي اقتصادي شناخته می عنوان مصادیقی از مشوق

زیسـت   هاي مربـوط بـه محـیط    گذاري ر اقتصادي مناسب در سیاستهاي مهم پیش از انتخاب ابزا البته یکی از پرسش
زیست اسـت. از نقطـه نظـر اقتصـادي، سـطح مطلـوب آلـودگی تـابعی از          انتخاب و تعیین سطح درستی از کیفیت محیط

ترین راه براي دستیابی به کیفیت مـورد   هاي گذشته، جدي هاي اجتماعی مرتبط با آلودگی است. لیکن در طی دهه هزینه
هاي دستوري و کنترلی بوده و هنوز هم دربسیاري از کشـورها، بهتـرین ابـزار تلقـی      زیست، استفاده از سیاست ظر محیطن

هـا   هاي الزم االجـرا از سـوي دولـت    اي از قوانین، مقررات و یا دستورالعمل ها در قالب مجموعه شود. این قبیل سیاست می
ریزي  آیند. یعنی براي دستیابی به سطح مطلوب آلودگی، برنامه به اجرا درمیي قهریه  تدوین شده و بعضا هم با اتکا به قوه

شد. چنین رویکردي، به دلیل  ترین ابزار مدیریتی شناخته می و اجراي اقدامات دستوري براي رسیدن به سطح فوق، عملی
ي موجـب بـاالرفتن   نادیده گرفتن شرایط و وضع مقـررات دسـتوري یکنواخـت بـراي شـرایط نـاهمگون، از نظـر اقتصـاد        

هـاي   رغـم ناکارآمـدي   آیـد. علـی   رو، روشی ناکارآمد به شمارمی هاي مورد نیاز براي رویارویی با آلودگی شده و از این هزینه
  توان مطلوبیت خود را حفظ کند: هایی، همچنان براي شرایط زیر می قابل طرح در مورد چنین سیاست

هاي بسیار خطرناك (نظیر فلزات  ر و یا نزدیک به صفر: در مورد آالیندهي انتشار آلودگی در حد صف تعیین سطح بهینه
هـاي مـرتبط بـا     هاي مستقیم از توجیه الزم برخوردار خواهد بود. زیرا، آسـیب  سنگین و یا پسماندهاي رادیواکتیو)، کنترل

 هایی، معموال جدي و شدید هستند. چنین آالینده

هاي بعدي بـه دلیـل وقـوع رویـدادهاي تصـادفی و یـا اضـطراري: درهنگـام          ي بین انتشارآلودگی و آسیب تغییر رابطه
هاي مستقیم بـه عنـوان یـک ابـزار سیاسـتی مناسـب        قرارگرفتن کیفیت هوا در شرایط هشدار و یا اضطرار، اعمال کنترل
 .ها نیز چندان آسان نخواهد بود بینی آن مطرح خواهد شد. زیرا چنین حوادثی اغلب، تصادفی بوده و پیش

                                                   
 

1- Deposit-Refund Systems 
2- Performance Bonds 
3- Liability Systems 
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درامر مدیریت پسماند، هرگاه بتوان براي دستیابی به سطح مطلوب تولید پسماند از ابـزار مالیـاتی اسـتفاده کـرد و یـا      
ترین راه اعمال ممنوعیت قانونی براي  اي را براي خانوارها یا افراد از این جهت، تعیین نمود. اگرچه ممکن است ساده سرانه

 هایی در نظر گرفته شود. سازند، تنبیه زباله را رها میتولید زباله باشد و براي افرادي که 

 هاي پاالیش و مقابله با آلودگی؛ باالبودن هزینه

  گذاري اقتصادي  ي نتایج محاسبات ارزش گام ششم: ارائه -6- 4-3

ي نتـایج و   هـا بایـد بـر روي ارائـه     االشـاره، تـالش   هـاي فـوق   در پایان فرآیند ارزیابی و پس از طی کردن مراحل و گام
دهی مناسب، متمرکز شوند. در چنین گزارشی، محاسباتی برمبناي تحلیل حساسیت انجام شده و نیـز مسـتندات    ارشگز

  مربوط به تلفیق برآوردهاي پولی و غیرپولی در اختیار قرار خواهند گرفت.

  دهی ي نتایج و گزارش ارائه -4-3-6-1

تـر از   اي وسـیع  دي قابـل دسـترس بـراي جامعـه    هاي اقتصا هاي به عمل آمده در مورد ارزش در این گام، نتایج ارزیابی
هـاي   گیرد. یعنی، چارچوب تحلیلـی ارائـه شـده در مراحـل و گـام      گیران ارائه شده و مورد بررسی و داوري قرار می تصمیم

سـازي اسـتفاده کـرد.     تري از تصمیم پیشین بایستی منجر به تولید گزارشی شود که بتوان از آن براي فرآیندهاي گسترده
اي از نتـایج   ي خالصـه  هـاي بعـدي همـوار کـرده و دربرگیرنـده      گزارشی، زمینه را براي پـایش، نظـارت و بازرسـی   چنین 
  هاي مختلف است.  هاي انجام شده در بخش ارزیابی

  شود: ، رعایت و تاکید بر نکات زیر حایزاهمیت تلقی میییبراي تدوین گزارش نها

هاي زمانی، بزرگـی   زیستی از جهات افق به برآورد اثرات محیطهاي مربوط  ها و عدم قطعیت فرض اشاره به پیش –
 و اهمیت؛

 هاي تحت تاثیر؛ هاي ناپیدا براي برآورد جمعیت فرض پیش –

هـاي احتمـالی بـین     ها و یا توابـع اقتصـادي (مثـل شـباهت     هاي در نظرگرفته شده در انتقال ارزش فرض پیش –
 ؛هاي موجود در سایت سیاستی و سایت مطالعاتی) زمینه

 زیستی؛ هاي محیط ها و هزینه ي فایده هاي در نظرگرفته شده براي محاسبه فرض پیش –

 بینی شده؛ و ي اطالعات ناقص و یا پیامدهاي غیرپولی پیش اهمیت و وزن بالقوه –

و همچنین رعایت احتیاط کلی   هاي احتیاطی در رابطه با نتایج و برآوردهاي انجام شده در رابطه با ارزش جنبه –
  ستدالل در مورد برآوردها. براي ا

شـود (مـثال ریـال در سـال ضـربدر       مـی   زیستی به صورت ساالنه حساب  هاي محیط ها و فایده جا که هزینه توجه: از آن
  ناپذیر خواهد بود.  هاي برآوردي نیز اجتناب ها و فایده رو، فعلی کردن هزینه میزان فیزیکی اثر در سال)، از این



 )اتی(کل يا هیسرما يها ییتملک دارا يها در طرح ستیز طیمح ياقتصاد يگذار و ارزش یابیدستورالعمل ارز    28/11/94  150

 

هاي مختلف پیشـنهادي فـراهم    گیري درخصوص گزینه دهی، زمینه را براي تصمیم در قالب گزارشي نتایج پایانی  ارائه
زیسـتی در رابطـه بـا تحلیـل      هـاي محـیط   هـا و فایـده   ، نتایج احتمالی حاصل از تخمین هزینـه )7-4(سازد. در جدول می

  اند.  اي خالصه شده و در اختیار قرار گرفته هاي توسعه ها و یا گزینه سیاست

  اي هاي توسعه زیستی سیاست هاي محیط ها و فایده نتایج مربوط به تخمین هزینه -7- 4دول ج
  دهی توضیحات گزارش  گزینه

سناریوي عدم انجام هرگونه اقدام 
  (شرایط کنونی و خط مبنا)

کنتـرل شـرایط    سازي و یـا  ها الزم است. ولی خسارت کلی ناشی از عدم امکان بهینه اشاره به احتمال ظهور فواید و خسارت
بینی در مقایسه با سایر سناریوها در پی  هاي قابل پیش تري در مقایسه با زیان زیستگاهی خواهد بود و ممکن است فواید کم

پذیر سازد. شـاید   تري از زیستگاه را امکان ي وضعیت موجود، دسترسی به وسعت بیش داشته باشد. گاهی ممکن است، ادامه
سال آتی) ادامه  100هاي مدیدي در آینده (مثال تا  زیستی به میزان میلیاردها ریال طی سال هاي محیط ایجاد خالص ارزش

  تر خواهندبود.  ها نیز بیش تر باشد، عدم قطعیت یابد. هرچه افق زمانی آینده، درازمدت
ي وضـع موجـود بـا پیامـدهاي      ن اسـت ادامـه  هاي تولیـدي بـرآوردي وجـود نـدارد. ممکـ      در این سناریو، در مورد فعالیت  سناریوي حفظ وضعیت موجود 

  زیستی منفی و قابل توجهی همراه باشد.  محیط
هاي موجود شده و تشدید پیامدهاي منفی بر خدمات  هاي مخرب باعث واردآمدن خسارت به زیستگاه مشخصا، تداوم فعالیت

  ال خواهد داشت. اي، تنطیمی (پشتیبانی) و فرهنگی را به دنب ي عرضه گانه هاي سه مرتبط با گروه
ي  سناریوي جابجایی جزیی محدوده

پیشنهادي براي اجراي سیاست یا 
  اي هاي توسعه فعالیت

سـال) در نظـر گرفتـه شـود، بایـد       100ي زمـانی درازمـدتی (مـثال     براي این سناریو، فواید اساسی قابل ذکر است. اگر بازه
  اي از ارقام باال و پایین را مورد توجه قرارداد.  این منظور، دامنهبرآوردهاي تقریبی را براي اواسط دوره انجام داد و براي 

ي  سناریوي جابجایی کلی محدوده
پیشنهادي براي اجراي سیاست یا 

  اي  هاي توسعه فعالیت

ي دوره و  در این سناریو هم فواید اساسی وجود دارند. با افق زمانی درازمدت (مثال سال)، ارقام تخمینـی مربـوط بـه میانـه    
  دامنه باالیی و پایینی آن نسبت به سناریوي پیشین، از سطح باالتري برخوردار خواهد بود.

  تحلیل حساسیت -4-3-6-2

هـا و   است که براي جبران محدودیت» تحلیل حساسیت«هاي میدانی، انجام  یکی از عناصر مهم هریک از انواع ارزیابی
شود. در ایـن تحلیـل، سـعی بـراین اسـت کـه اهمیـت اثـرات          هاي مورد نیاز ارزیابی، استفاده می تنگناهاي مربوط به داده

هـا بـه عنـوان مقـادیر حـداقلی و بـا توجـه بـه          زیستی در ارزیابی کلی به شکلی متناسب انعکاس داده شده و از آن محیط
 هاي متفاوت برآورد شده براي پارامترهاي کلیـدي اسـتفاده کـرد. یعنـی ارزیـابی اثـرات       هاي مختلف و یا ارزش فرض پیش

گیرنـد. منظـور    زیستی مورد تحلیل قرار می هاي محیط ها و فایده زیستی شناسایی شده در رابطه با محاسبات هزینه محیط
هاي مختلف در نظرگرفته شده  در مراحل پیشین بر نتایج و برآوردهاي مرتبط با فوایـد و   ارزیابی تاثیراتی است که فرضیه

  ها را تحت تاثیر قراردهند.  شند و آنزیستی ممکن است داشته با هاي محیط هزینه
  اجزاي کلیدي تحلیل حساسیت عبارتند از: 

ي  شده در گام سوم از مرحله هاي مربوط به اثرات کمی عدم قطعیت زیستی: برآوردهاي مربوط به اثرات محیط –
» بـاال «و یـا  » متوسـط «، »کـم «هـاي   دهی شود (مثال پیامـدها بـا ارزش   ها آدرس دوم، برحسب برخی از ارزش

هایی مواجـه باشـد، بایـد بـراي تحلیـل       زیستی نیز با عدم حتمیت بندي اثرات محیط مشخص شوند). اگر، زمان
توان براي سناریوهاي پیشنهادي نیز حساسیت را  هاي متفاوتی را در نظرگرفت. همچنین، می حساسیت، امکان
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هـاي   . یـک امکـان دیگـر، نسـبت دادن وزن    مورد تحلیل قرار داد» کم«و یا » زیاد«با پارامترهاي مناسبی مثل 
احتمالی به بروندادها، به ویژه براي مواردي است که به صورت مقادیر با حدود نهایی حـداقل (مثـل کـم) و یـا     

 حداکثر (زیاد) و البته با احتمالی اندك، ممکن است ظاهر خواهند شد.  

هاي جایگزین در ارتباط با جمعیـت   فرض شنه تنها در تحلیل حساسیت باید به پی برآورد جمعیت تحت تاثیر: –
تر) توجه داشت، بایستی همچنین مسایل مـرتبط بـا تعریـف     هاي بزرگ (تجمیع جوامع محلی در برابر جمعیت

 زیستی ناپدید خواهند شد) را نیز مورد مالحظه قرار داد.  قلمروي حقوقی فواید (مثال، مسافتی که اثرات محیط

تحلیل حساسیت باید تا جایی کـه ممکـن اسـت، چگـونگی اثرگـذاري احتمـالی        هاي اقتصادي واحد: در  ارزش –
اند)  بـر تخمـین    ي اصلی و یا مطالعات مشابهی برگرفته شده ها (مثل کم، متوسط و یا زیاد که از مطالعه ارزش
 زیستی را مورد بررسی قرارداد. هاي محیط ها و فایده هزینه

هم ضرائب تابع و هم ارزش متغییرهاي مربوط به تابع سایت سیاسـتی را  الزم است که  هاي تابع انتقالی:  مولفه –
 هاي اقتصادي واحد، در تحلیل حساسیت مورد توجه قرار داد. نظیر ارزش

تـرین   هـاي موجـود و مناسـب    با شناسایی منابع مختلف عدم حتمیت در ارزیابی پیامدهاي اقتصادي، نوع عدم قطعیت
هاي  زیستی ممکن است کامال با عدم قطعیت هاي محیط شود. مثال، عدم قطعیت شکل براي تحلیل حساسیت مشخص می

  اقتصادي اختالف داشته باشد. 
توان عمال بـا فرآینـدهایی از قبیـل     می  ي بروز تغییر در متغییرهاي فردي، در تحلیل حساسیت  غیر از توجه به اثرات جداگانه

هاي زیادي را دررابطه با موارد ضروري و ناشناخته مـورد    ، الزم است پیش فرضنیز استفاده کرد. در این باره 1تحلیل مونت کارلو
هـا تـا حـدود زیـادي در      شود و دقت آن هاي نرم افزاري خاصی استفاده می هایی، از بسته  توجه قرار داد. معموال، در چنین تحلیل

  ها وجود ندارد.  ي آن ه اطالعاتی دربارهها و احتماالت وقوع مواردي است ک هاي کافی از نظر توزیع ارزش گروي داده
اي هسـتند، گـاهی از    سازي عامل تعیـین کننـده   ها براي تصمیم ها و/یا فایده  براي مواردي که اطالعات مرتبط با هزینه

  توان یاري گرفت.   می  نیز » 3هاي فواید آستانه«یا » 2اي هاي مبادله ارزش«چون  هاي دیگري هم تحلیل
زیسـتی بـراي اثرگـذاري بـر      هـاي محـیط   ) میزان کاهش در فواید و یا افزایش در هزینهSVاي ( ادلهمنظور از ارزش مب

 آید: ي زیر به دست می برحسب درصد) از رابطه(فایده است. ارزش تبدیلی  –تحلیل هزینه 

 ها  ارزش فعلی فواید) = ارزش تبدیلی هزینه - ها   ها / (ارزش فعلی هزینه  ارزش فعلی هزینه

[PV benefits – PV costs] / PV costs  =SV ها)  (هزینه  

                                                   
 

1- Monte Carlo Analysis 
2- Switching Value 
3- Benefits Thresholds 
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 ها) = ارزش تبدیلی فواید  ارزش فعلی هزینه -ارزش فعلی فواید / (ارزش فعلی فواید 

[PV costs- PV benefits] / PV benefit  =SV ها)  (فایده  
 -هاي مربـوط بـه هزینـه     ر تصمیمزیادبودن ارزش تبدیلی، گویاي باالتر بودن احتمال بروز خطا، پیش از هر تغییري د

گـذاري کـرد.    هـم  زیستی، اقتصادي و اجتمـاعی را روي  هاي محیط ها و فایده توان هزینه فایده ، است. درحالت مطلوب، می
  شوند. هاي مالی انجام می زیستی در مقابل هزینه ها با تمرکز بر روي فواید محیط البته به طورمتداول، تحلیل

ي مـالی   زیستی بـرآورد شـده در مقایسـه بـا هزینـه      تر بودن فواید محیط ي کم کننده بیان ید نیزي فوا همچنین آستانه
اي اسـت. در ایـن مفهـوم، فوایـد      ي توسـعه  تر ازنظر پیشنهاد یک سیاسـت و یـا گزینـه    هاي بیش گذاري مربوط به سرمایه
ها وجود ندارد) نیز مطرح بـوده و   برآورد آنزیستی (مثل فوایدي که به جهت ناکامل بودن اطالعات، امکان  غیرپولی محیط

اي پیشـنهاد شـده، دامـن     هاي توسـعه  ها و یا گزینه همین امر، ممکن است به اختالف نظرهاي موجود در رابطه با سیاست
 آید: می  ي زیر به دست  ي فواید از رابطه بزند. آستانه

  ي فواید آستانههاي مالی =   ارزش فعلی هزینه -زیستی  ارزش فعلی فواید محیط

  زیستی تلفیق مستندات پولی و غیرپولی اثرات محیط -4-3-6-3

گذاري اقتصادي براساس موازین علمی دقیـق وجـود نـدارد، بـه      ي دقیق ارزش در مواردي که امکان انجام یک مطالعه
جزییـات (از نظـر    هاي سریع بسنده کرد. در چنین شکلی از ارزیابی، امکانی براي پـرداختن بـه   ناچار باید به انجام ارزیابی

ها براساس مقادیر پولی وجود نخواهد داشت. در این رابطه، شـاید بتـوان بـه     زیستی و بیان آن کمی) در مورد اثرات محیط
هـاي   زیسـتی پیشـنهادات و سیاسـت    ها بتوان تمـام فوایـد و خسـارات محـیط     مستندات کافی دست یافت تا به کمک آن

  یا واحدهاي پولی مورد ارزیابی قرارداد. اي را بر حسب مقادیر فیزیکی و  توسعه
زیستی موجب ایجـاد فهمـی    هاي محیط در این گام، یافتن برآوردهاي انجام شده در مورد ارزش اقتصادي فواید و زیان

ها از نظر پولی وجود نـدارد، خواهـد شـد. بـراي ایـن       گذاري آن زیستی که امکان ارزش بهتر در مورد برخی از اثرات محیط
رسد استفاده از چارچوب خدمات اکوسیستمی داراي این امتیاز باشد که شمارش و احتسـاب کـاملی از    به نظر میمنظور، 

اي  سـازد. بـا انجـام ایـن ارزیـابی، زمینـه       پـذیر مـی   زیستی مهم را امکان اقالم پولی و غیرپولی از تولیدات و خدمات محیط
توان براي ارزیـابی   خواهد شد. البته، از راهنماهاي دیگري نیز می گذاري اقتصادي و انتقال فواید ایجاد مناسب براي ارزش

  خصوص در مورد تیمار پیامدهاي غیرپولی استفاده کرد.  اي پیشنهاد شده به هاي توسعه ها و گزینه سیاست
الی از توان به صورت پـولی بیـان کـرد، گـاه بـا اشـک       نمی  زیستی را که  ارزیابی ابعاد و اهمیت آن بخش از اثرات محیط

در مقایسـه بـا پیمـایش    -هـا   هاي کوچک مقیاس در مورد اولویت نفعان و پیمایش راهبردهاي موجود (نظیر مشورت با ذي
  شود. و غیره)، قابل انجام می -گذاري اقتصادي ارزش
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  زیستی براساس رویکرد خدمات اکوسیستمی  محیط-هاي اقتصادي بازنگري در ارزیابی -7- 4-3

اي  ) تـاکنون بـا اقبـال گسـترده    MEAزمان پدیدار شدن ارزیابی اکوسیستمی هـزاره (  مفهوم خدمات اکوسیستمی، از
آورنـد. ارزیـابی    ها بـه دسـت مـی    مواجه گردیده است. منظور از خدمات اکوسیستمی، فوایدي است که مردم از اکوسیستم

تولیـد غـذا و آب)؛ تنظیمـی    اي (نظیـر   بندي نموده است: عرضه هزاره، خدمات اکوسیستمی را به چهار گروه اصلی تقسیم
هـاي غـذایی و گـرده افشـانی محصـوالت زراعـی) و نیـز         ها)، پشتیبانی کننده (نظیر چرخـه  (نظیر کنترل اقلیم و بیماري

انـد.   هـاي دیگـري هـم معرفـی شـده      فرهنگی (فواید معنوي و تفرجی). به غیر از این چهار گروه، در ادبیات علمـی، گـروه  
هـاي انسـانی) یـا خـدمات      اي براي فعالیـت  ) (فراهم ساختن الیه یا پشت صحنهCarrying Servicesبرنده ( خدمات پیش
) که همان ضمانت در مواجهه با عدم حتمیت از طریق حفظ تنوع اسـت، جـزء چنـین    Preserving Servicesنگاهداشت (

  آیند.  هایی به شمار می گروه
ي  ت اکوسیسـتمی بـه عنـوان راهـی بـراي ترجمـه      هـاي مـرتبط بـا خـدما     فرصت SEAتاکنون، در مباحث مربوط به 

تر مورد توجه قرارگرفته است. بـه طـوري کـه در مـرور      نفعان، کم ها با ذي زیست به فواید اجتماعی و پیوند دادن آن محیط
هـا بـه خـدمات اکوسیسـتمی اشـاره       ، موارد انگشت شماري وجود دارنـد کـه در آن  SEAمطالعات انجام شده در رابطه با 

بسـیار   SEAي  ده باشد. به بیان دیگر، پیدا کردن شواهدي از کاربرد مفاهیم خـدمات اکوسیسـتمی در زمینـه   صریحی ش
گـذاري خـدمات اکوسیسـتمی     سـازي و ارزش  ها، کمـی  رسد. با این همه، مطالعاتی وجود دارند که در آن دشوار به نظر می

ي راهبردي بهره گرفته شده است. در این قبیل مطالعات، ها سازي ها به طور جدي در تصمیم مورد توجه قرارگرفته و از آن
ي اطالعـات بهتـر در مـورد پیامـدهاي      سـازي ازطریـق ارائـه    از مفهوم خـدمات اکوسیسـتمی بـراي پشـتیبانی از تصـمیم     

گذاري خدمات اکوسیستمی بـه هرشـکلی کـه     اي استفاده شده است. ارزش هاي توسعه هاي جدید یا اجراي برنامه سیاست
سازي مـرتبط بـا    هاي عمده و نیز اصالحات احتمالی در تصمیم شده باشد، ممکن است به ایجاد تغییرات در سیاستانجام 
و  SEAهـاي   هاي عمرانی بیانجامـد. همچنـین، در انجـام بررسـی     گذاري در پروژه هاي سرمایه هاي راهبردي یا طرح برنامه

بــر  SEAاکوسیســتمی ابــزار مهمــی بــراي تقویــت اثــر گــذاري اقتصــادي خــدمات  فرآینــدهاي مطالعــاتی مشــابه، ارزش
  گردد.  سازي تلقی می تصمیم

کشور جهان از مبناي قانونی مستحکمی برخوردار بوده و بدون تردیـد،   60هم اکنون در بیش از  SEAانجام مطالعات 
 واهدکرد.سازي ایجاد خ گذاري اقتصادي تضمین بهتري را براي تدقیق فرآیندهاي تصمیم تلفیق آن با ارزش
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وست  اژهکلید  -2پی د  ها و اقتصا اصطالحات  رست  ه   زیست محیطو ف

ر پسماندهایی کـه بـراي موجـودات زنـده     زیست به دلیل انتشا تغییر شیمیایی یا فیزیکی در محیط ):Pollutionآلودگی (
  خطرناك است.

  رود. نظمی به شمار می اي که براي تبدیل در دسترس نیست و معیار بی انرژي :(Entropy)آنتروپی 
گـذاري مـورد اسـتفاده بـراي      ابزارهاي سیاست :(Command and Control Instruments)دستوري  -ابزارهاي کنترل 

هاي خاص کـاهش انتشـار    کند هدف کنندگان را مکلف می منابع با مالکیت مشترك، که آلوده ها و مدیریت کنترل آلودگی
 را برآورده کنند و اغلب مستلزم نصب و استفاده از انواع خاصی از تجهیزات براي کاهش آلودگی است. ها آالینده

جوي حـل مشـکالت    و که در جست گذاري ابزارهاي سیاست :(Market - Based Instruments)ابزارهاي مبتنی بر بازار 
 محیطی با کمک ساز و کارهاي بازار هستند. زیست

هـایی کـه ایـن     شود کـه در آن احتمـاالت شـناخته شـده هسـتند امـا رخـداد        به وضعیتی گفته می ):Ambiguityابهام (
  شوند به طور دقیق شناخته شده نیستند. احتماالت به آن منتسب می

  ي واکنش دارویی. اي ناپیوسته در رابطه تغییر مرحله ):Treshold Effectاثر آستانه (
هاي  یک کارگزار یا بنگاه آثار و پیامدهاي ناخواسته بـر دیگـر    هنگامی که فعالیت :(Externality)اثرات جانبی یا بیرونی 

  ها داشته باشد. کارگزاران یا بنگاه
  از منابع طبیعی. اريبرد بهرهقیمت تعیین شده براي هر واحد از حقوق  ):Rentاجاره (

هاي حاصل از فروش، و پرداخت بابت خرید کاالهـا و خـدمات بـراي یـک      تفاوت دریافت ):Value Addedارزش افزوده (
  بنگاه یا صنعت، که برابر است با مجموع پرداخت به عوامل تولید.

ه پرداختـی را در آینـده بـه دسـت     پردازد تا تعهد بـ  مقدار پولی که فردي اکنون آن را می ):Present Valueارزش حال (
  آورد.

  هاي آینده. مجموع ارزش حال سودهاي بنگاه در سال ):Net Worthارزش ویژه (
  گذاري. ي سرمایه گیري درباره تصمیم ):Project Apprasialارزیابی پروژه (

کمـک آن  محیطـی قابـل کمـی شـدن کـه بـا        ویژگی زیسـت  :(Environmental Standard)محیطی  استاندارد زیست
محیطی است که باید حفاظت  هاي زیست زیست را ارزیابی کرد. این استاندارد جانشینی براي ارزش توان کیفیت محیط می

 شوند.

  یک کارگزار را از مصرف یک کاال منع کرد. توان میوضعیتی که در آن ن :(Non - Excludable)استثناناپذیر 
ي موجود بر اثر مصـرف خـدمات آن در فراینـد تولیـد، و در      ي سرمایه همقدارکاهش در ذخیر ):Depreciationاستهالك (

ي سرمایه مورد نیاز اسـت. در واقـع، اسـتهالك عبـارت اسـت از       ي ذخیره گذاري که براي حفظ اندازه نتیجه مقدار سرمایه
  گذاري ناخالص و خالص. تفاوت سرمایه
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گامی که فعـالیتی موجـب تهدیـد سـالمت انسـان یـا       این دیدگاه که هن ):Precautioary Principleاصل احتیاطی (
شود، حتی اگر روابط علت و معلولی به لحاظ علمی به اثبات نرسـیده باشـند، انجـام اقـدامات احتیـاطی       زیست می محیط

  ضروري است صورت گیرد.
تی به صـورت دیگـر   شود بلکه از صور شود و نابود می ماده نه خلق می :(Material Balance Principle)اصل تعادل مواد 

  آید. درمی
تخصص یافتن براساس مزیـت نسـبی، در مقابـل مزیـت      ):Principle if Comparative Advantageاصل مزیت نسبی (

 تواند وضعیت همه کسانی را که از این مزیت برخوردارند، بهبود بخشد. مطلق، که می

اس آن عملکـرد یـک اقتصـاد برحسـب ترجیحـات      اي که براس اندیشه :(Consumer Sovereignty)کننده  اقتدار مصرف
  شود. گیري می فردي اندازه

  کنند؛ هاي خود را تامین می ها چگونه نیازها و خواست مطالعه این موضوع که انسان :(Economics)اقتصاد 
 اقتصادي که داراي مبادله و تجارت با دیگر اقتصادها است. ):Open Economyاقتصاد باز (

هـاي اقتصـادي بـه طـور      ها و فعالیـت  ي تصمیم اقتصادي که در آن همه ):Pure Market Economy( اقتصاد بازار کامل
 شود. ، واگذار میشوند میغیرمتمرکز به افراد و بنگاه هایی که توسط بازار هماهنگ 

 اقتصادي که با دیگر اقتصادها مبادله کاالها و خدمات ندارد. ):Closed Economyاقتصاد بسته (

  مطالعه اقتصاد انسانی به عنوان بخشی از اقتصاد طبیعت؛ :(Ecological Economics)شناختی  وماقتصاد ب
کند کـه چیـزي بایـد تولیـد      اقتصادي که در آن یک نهاد مرکزي تعیین می :(Command Economy)اقتصاد دستوري 

  شود، چگونه باید تولید شود و توسط چه کسی باید مصرف شود.
هـاي   حـل  اي از اقتصاد نئوکالسیک است که به بررسی سودمندي نسـبی راه  شاخه :(Welfare Economics)اقتصاد رفاه 

 پردازد. حل می مختلف براي مسایل اقتصادي و چگونگی دستیابی به بهترین راه

  ي اول قرن نوزدهم؛ تفکر اقتصادي حاکم در نیمه :(Classical Economics)اقتصاد کالسیک 
ي تخصصی اقتصاد نئوکالسیک که بـا مباحـث مربـوط بـه      شاخه :(Environmental Economics)زیست  اقتصاد محیط

  زیست طبیعی سر و کار دارد؛ اثرات اقتصاد بر محیط
  مکتب فکري کنونی حاکم در اقتصاد؛  :(Neoclasscal Economics)اقتصاد نئوکالسیک 

تصاد نئوکالسیک کـه بـا اسـتخراج منـابع از     شاخه تخصصی اق :(Natural Resource Economics)طبیعی  اقتصاد منابع
  هاي اقتصادي سر و کار دارد؛ محیط زیست طبیعی از راه فعالیت

 هاي انسانی؛ متمرکز بر فعالیت: (Anthropocentric)نسان محور ا

  شود. سازگاري ژنتیکی با محیط زیست که از موفقیت نسبی تولید مثل ناشی می :(Natural selection)انتخاب طبیعی 
  ي منفی دارد. اقدامات کاهش انتشار که هزینه :(No - Regrets Options)هاي بدون پشیمانی  انتخاب
  بازاري که در آن فقط یک فروشنده وجود دارد. :(Monopoly)انحصار 
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 پـذیر و تعـداد انـدکی    بازاري که در آن تعداد زیادي خریـداران قیمـت   :(Oligo-Poly)انحصار چندجانبه یا چند بنگاهی 
 پذیر نیستند، وجود دارد. فروشنده که قیمت

  بازاري که در آن که فقط یک خریدار وجود دارد. :(Monopsony)انحصار خرید 
  قابلیت انجام کار یا تولید گرما. :(Energy)انرژي 

  مقدار انرژي اي که یک جانور براي تامین غذاي خود نیاز دارد. ):Somatic Energyانرژي جسمی (
هـاي فسـیلی    منـد از سـوخت   ي نظام هاي صنعتی و استفاده پیدایش کارخانه ):Industrial Revolutionی (انقالب صنعت
  هاي اقتصادي. براي فعالیت

  ي اهلی کردن جانوران و گیاهان. نام نامناسبی براي مرحله ):Agricultural Revolutionانقالب کشاورزي (
ي که از منـابعی غیـر از انـرژي بـدنی انسـان حاصـل شـده و مـورد         ا انرژي ):Extrasomatic energyانرژي فراجسمی (

  گیرد. ي انسان قرار می استفاده
توانـد آن را بـا مقـدار معینـی پـول در تـاریخی        ي آن مالک قانونی آن می سندي که در ازاي عرضه ):Bondاوراق قرضه (

  معین مبادله کند.
ي  کنند. بازارها بـه وسـیله   ن کاالها و پول را با یکدیگر مبادله مینظامی که در آن خریداران و فروشندگا ):Marketبازار (

  نهادهاي اجتماعی شکل گرفته و با آن سازگار هستند.
هـاي   ي نهـاده  شـود کـه در آن افـزایش همـه     به شرایطی گفته می ):Constant returns to scaleبازده ثابت به مقیاس (

  شود. تولید منجر میدرصد افزایش در  xدرصد به  xتولید به مقدار 
ي مجـدد در   زیست به منظور استفاده ایجاد تغییر در برخی از پسماندها پیش از ورود آن به محیط ):Recyclingبازیافت (

  فرایند تولید.
  موضوع انصاف (عدالت)؛ :(Equity)برابري 
ردي خـود بـراي رویـارویی بـا     بوم براي حفظ یکپـارچگی کـارک   توانایی زیست :(Resilience)آوري  پذیري یا تاب برگشت
  ها. اختالل

هاي بدن یک حیـوان   ي سمی در بافت فرایندي که براساس آن تراکم یک ماده ):Biomagnificationبزرگنمایی زیستی (
  یابد. ي غذایی افزایش می در سطوح باالتر زنجیره

  ي زمانی مورد نیاز براي تعدیل کامل تغییر شرایط. دوره ):Long runبلندمدت (
 کنند. ي خاص زندگی می هایی که بومی یک منطقه هستند و فقط در یک ناحیه گونه :(Endemism)بومی بودن 

  مطالعه روابط جانداران و گیاهان با محیط زنده و غیرزنده خود؛ :(Ecology)شناسی  بوم
کـن مشـکل بـوده و    ي کـاملی از رخـدادهاي مم   وضعیتی از دانش کـه در آن تعریـف مجموعـه    :(Ignorance)اطالعی  بی

  توان تعیین کرد. ها را نیز نمی احتمال وقوع آن
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ي افـزایش ارزش پـول    اثر منفی صادرات یک صنعت بر دیگر صنایع کشور، در نتیجـه  :(Dutch disease)بیماري هلندي 
  ملی کشور.
مختلـف مـدل تغییـر     هـاي  اعداد ثابتی که مربوط به حالتی خاص از مدل است، ولی در حالت ):Parametersپارامترها (

  کند. می
هـاي   حفظ ظرفیت نظام مشترك اقتصاد ـ محیط زیست براي تداوم تامین نیازهـا و خواسـت    :(Sustainability)پایداري 

  ي بلندمدت؛ انسانی در دوره
ا پذیر است کـه بـ   ي طبیعی تا زمانی توجیه ي سرمایه وضعیتی که در آن تخلیه ):Weak Sustainibilityپایداري ضعیف (

تواند جانشینی براي انـواع   ي انسان ساخت می هاي انسان ساخت جبران شود؛ فرض بر این است که سرمایه افزایش سرمایه
 ي طبیعی باشد. سرمایه

هـاي طبیعـی و انسـان سـاخت مکمـل یکدیگرنـد و در        این دیدگاه که سرمایه ):Strong Sustainabilityپایداري قوي (
  باید حفظ شود. هاي طبیعی نتیجه سطوح سرمایه

هاي منتشـر شـده توسـط     ي مجوزهاي انتشار که مقادیر نسبی آالینده تخصیص اولیه :(Grandfathering)پدرخواندگی 
  پذیرد. منابع مختلف را پیش از اجراي نظام مجوزها نمی

ي تولید ارائـه   هادههاي انجام شده به افراد براي خدماتی که به عنوان ن پرداخت ):Factor paymentsپرداخت به عوامل (
  کنند. می

هاي دولت به افراد است که در ازاي آن خدمات یا کـاالي خاصـی    پرداخت ):Transfer paymentsهاي انتقالی ( پرداخت
  کند. دریافت نمی

  هاي اقتصادي. ي حاصل از فعالیت محصول فرعی ناخواسته ):Wasteپسماند (
قداري که خریداران گرایش به خرید دارند با قیمت کاالهاي مورد نظـر،  ي بین م رابطه ):Demand functionتابع تقاضا (

  با فرض ثابت بودن دیگر عوامل موثر بر تقاضا.
  گذاري، و سطح درآمد ملی. انداز، و سرمایه ي مقدار پس رابطه ):Saving functionانداز ( تابع پس

  هاي تولید. قدار نهادهي بین سطح تولید و م رابطه ):Production functionتابع تولید (
هـاي تولیـد بـه     تابع تولیدي که در آن امکـان جانشـینی نهـاده    ):Leontief production functionتابع تولید لئونتیف (

  جاي یکدیگر وجود ندارد.
ي آن گـرایش دارنـد و قیمـت کـاال، بـه       ي بین مقداري که فروشندگان به عرضـه  رابطه ):Supply functionتابع عرضه (

  ثابت بودن دیگر عوامل موثر بر عرضه.شرط 
  ي مواد آلی به مواد غیرآلی. هاي مرده شکستن مولکول :(Decomposition)تجزیه 

ي یـک مـدل (بـه     عبارت است از بررسی این که چگونه عدم قطعیت در ستانده ):Sensivity anaysisتحلیل حساسیت (
  ي مدل نسبت داد.  ختلف عدم قطعیت در نهادهتوان آن را به منابع م صورت عددي یا شکل دیگر) که می
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هاي تولید، تغییـر در سـطوح تولیـد و     با جا به جایی نهاده توان میتخصیصی که ن :(Efficient allocation)تخصیص کارا 
  تغییر در سهم افراد از محصول تولید شده وضعیت کسی را بهبود بخشید، مگر این که وضعیت فرد دیگري بدتر شود.

  دهد. ها را در یک مقطع زمانی خاص نشان می ي دارایی حسابی است که ارزش ذخیره ):Balance sheetه (ترازنام
شـود   تر اضافه می ي بیش ي قابل پرداخت به مقدار پول اولیه براي کسب بهره هنگامی که بهره ):Coumpondingترکیب (

  (این مقدار برابر است با رشد نمایی مقدار پول اولیه).
  بررسی تغییر شکل انرژي. :(Thermodynamic)امیک ترمودین
زیسـت بـه    ي آن در محـیط  انجام تصفیه و پاالیش در پسماندها پـیش از تخلیـه   ):Waste treatmentي پسماند ( تصفیه

  منظور کاهش خسارت ناشی از آن.
  د.سطحی از جمعیت که درصورت نبود هرگونه اختالل، پایدار خواهد مان :(Equilibrium)تعادل 

  وضعیتی که در آن عرضه و تقاضا با هم برابرند. ):Market equilibriumتعادل بازاري (
هـا در   ي کاالهـا و نهـاده   وضـعیتی کـه در آن بـازار همـه     :(General competitive equilibrium)تعادل رقابت عمومی 

  تعادل قرار دارند.
 یک کشور.عوارض گمرکی وضع شده بر واردات کاال به  :(Tariff)تعرفه 

تـر از مقـدار عرضـه شـده بـراي       وضعیتی که در آن در قیمت رایج مقدار تقاضا بـیش  ):Excess demandتقاضاي مازاد (
  فروش است.

هـا،   گـذاري توسـط بنگـاه    فروش کاالها و خدمات با هدف مصرف توسط افـراد، سـرمایه   ):Final demandتقاضاي نهایی (
  رف کشورهاي دیگر.گذاري توسط دولت، و مص مصرف و سرمایه
  فروش کاالهاي یک بنگاه به بنگاه دیگر براي استفاده در تولید جاري.  ):Intermediate demandاي ( تقاضاي واسطه

  : فرایند تغییر در طول زمان.(Evolution)تکامل 
  هاي جدید. پدیدار شدن گونه :(Speciation)تکثیر گونه 

ایندي که بـا آن مقـدار معینـی پـول در آینـده بـه ارزش کنـونی تبـدیل         عکس ترکیب، یعنی فر ):Discountingتنزیل (
  شود. می

هـایی کـه در آن زنـدگی     بوم ها و زیست ي آن دهنده هاي تشکیل تنوع موجودات زنده و ژن :(Biodiversity)تنوع زیستی 
  کنند. می

اصـی را اشـغال نمـوده اسـت، در     بوم که منطقه خ هاي یک زیست فرایندي که طی آن ترکیب گونه :(Succession)توالی 
  ي اوج خود برسد. کند تا در نهایت به نقطه طی زمان تغییر می

هـاي کنـونی بشـر را     آن نوع رشد و توسعه اقتصادي که نیازهـا و خواسـت   :(Sustainable Development)توسعه پایدار 
  کند؛ هاي آینده در تامین نیازهاي خود تامین می بدون آسیب به توانایی نسل
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ي ابزارها و امکانات مـورد نیـاز بـراي     استفاده از نیروي کار، سرمایه و منابع طبیعی به منظور عرضه ):Productionتولید (
  هاي انسانی. تامین نیازها و خواست

نرخ تولید مواد آلی توسط گیاهان که بـه طـور معمـول برحسـب انـرژي بـه ازاي        :(Primary productivity)تولید اولیه 
  شود. گیري می در واحد زمان اندازه واحد سطح

هاي تولید کـه در   ي نهاده ارزش کاالها و خدمات نهایی تولید شده :Gross Domestic Product)تولید ناخالص داخلی (
) برابر است بـا مجمـوع درآمـد عوامـل تولیـد در      GDPاقتصاد داخلی صورت گرفته است. در اصل، تولید ناخالص داخلی (

  اقتصاد داخلی.
گیـري   هاي همان دوره اندازه اي معین که با استفاده از قیمت دوره Nominal GDP:( GDPولید ناخالص داخلی اسمی (ت

  شده است.
هـایی اسـتفاده    اي کـه از قیمـت   مربـوط بـه دوره   Constant price GDP:( GDPتولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت (

  شود، به دست آمده است. اي گذشته، که سال پایه نامیده میاي دیگر، به طور معمول سال ه کند که در دوره می
ي عوامـل تولیـد متعلـق بـه      ارزش کاالها و خدمات نهایی تولید شـده  :Gross National Product)تولید ناخالص ملی (

  اتباع یک کشور، با چشم پوشی از این که در چه محلی تولید شده است.
هاي دیگر، بـه طـور    هاي دوره اي که با استفاده از قیمت مربوط به دوره Real GDP:( GDPتولید ناخالص داخلی واقعی (

  گیري شده است. شود، اندازه هاي پیش، که در اصطالح سال پایه نامیده می معمول سال
  ي یک جمعیت به بازگشت به تعادل پس از اختالل. گرایش اندازه :(Stability)ثبات 

هـاي   اي از ضـرایب کـه مقـدار نهـاده     مجموعـه  ):Input- Output coefficient tableجـدول ضـرایب داده ـ سـتانده (   
  ي استفاده شده براي یک واحد تولید است. اي و اولیه واسطه

اي و  ي مخارج یک صنعت براي خرید کاالهـاي واسـطه   جدولی که نشان دهنده ):Transactions tableجدول مبادالت (
  ات تولید شده به دیگر صنایع یا به بخش تقاضاي نهایی، است.خدمات عوامل تولید، و فروش کاالها و خدم

  هاي مشابه در یک مکان و زمان معین. گروهی از افراد متعلق به گونه :(Population)جمعیت 
کنندگان در فرایند تضمین کیفیت تولید دانـش و   شرکت :(Extended peer communities)جوامع همگن توسعه یافته 

  نفعان درگیر در مدیریت مشکالت مورد نظر. ي ذي وین، شامل همهارزیابی در علوم ن
  شوند. اي از جو زمین می فرایندهایی که موجب حذف گازهاي گلخانه :(Sinks)ها  چاهک

ها کـه از اخـتالف چگـالی آب دریاهـا      ي جهانی آب اقیانوس چرخه :(Thermohaline Circulation)چرخه گرما ـ نمک  
  رل حرارت (دما) و شوري آب قرار دارد.شود و تحت کنت ناشی می

ترین برداشت از یک منبع کـه بـدون کـاهش انـدازه      بیش ):Maximum sustainable harvestحداکثر برداشت پایدار (
  گیرد. ذخیره منبع صورت می
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ی کـه  حفاظت از تنوع زیستی با اسـتفاده از تسـهیالت و تاسیسـات    :(Ex situ Conservation)زیستگاهی   حفاظت برون
  شود. توسط انسان یجاد می

 ها. ها در زیستگاه طبیعی آن حفاظت از گونه :(In situ Conseration)حفاظت درون زیستگاهی 

  نهادي اجتماعی که حاوي حق مالکیت بر دارایی است. :(Property rights)حقوق مالکیت 
ي  خش عمومی، بخش خصوصـی و جامعـه  هاي مشترك اتخاذ شده در ب اي از تصمیم مجموعه ):Governanceحکمرانی (

  مدنی.
  ي پذیرش یک پروژه. ي یک بنگاه در نتیجه افزایش در ارزش ویژه ):Net present valueخالص ارزش حال (

  وضعیتی که در آن هیچ گونه مبادله یا تجارتی وجود ندارد.): Autarkyخودبسندگی (
ي اقتصـاد   ي سـرمایه  ثر درآمدي که بدون کاهش در ذخیرهحداک ):Sustainable National Incomeدرآمد ملی پایدار (

  قابل مصرف است. این درآمد برابر است با درآمد خالص ملی.
وضعیتی که در آن که حقوق مالکیت وجود نداشـته   :(Free access)و یا دسترسی آزاد  (Open access)دسترسی آزاد 

  ).Open accessه کنید به یا ضمانت اجرایی براي آن تعیین نشده باشد (همچنین نگا
شـود کـه بـه صـورت مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم تحـت تـاثیر           به گروهی از بازیگران گفته می ):Stockholdersنفعان ( ذي

  گیري تاثیر بگذارند. ي یک فرایند تصمیم توانند بر نتیجه گیرند و می موضوعی قرار می
  شور به قیمت نسبی واردات آن.قیمت نسبی صادرات یک ک :(Term of trade)ي مبادله  رابطه

  ي را بدون توجه به تصمیم بازگر دیگر به دنبال دارد. انتخابی که بهترین نتیجه :(Dominant Strategy)راهبرد غالب 
 افزایش پیوسته در درآمد ملی سرانه. ):Economic growthرشد اقتصادي (

 یابد. نرخ رشد آن با افزایش جمعیت کاهش می شکل خاصی از رشد تراکمی که :(Logistic growth)رشد لجستیکی 

  رشدي با نرخ نسبی ثابت. :(Exponential growth)رشد نمایی 
بازاري که در آن تعداد زیادي خریدار و فروشنده وجود دارند، به طـوري کـه یـک     :(Perfect competition)رقابت کامل 

 ار دهد.تواند قیمت بازار را تحت تاثیر قر کارگزار به تنهایی نمی

وضعیتی که در آن افزایش در مصرف یک کارگزار موجب کاهش مصـرف کـارگزار دیگـر     :(Non-rivalrous)ناپذیر  رقابت
  شود. نمی

پذیر و تعداد زیادي فروشـنده کـه    بازاري که در آن تعداد زیادي خریدار قیمت :(Imperfect competition)رقابت ناقص 
  پذیر نیستند، وجود دارند. قیمت

تـوان   وضعیتی از دانش که در آن رخدادهاي احتمالی مختلف به صورت دقیق شناخته شده اسـت و مـی   ):Riskک (ریس
  احتمال وقوع هرکدام را تعیین کرد.

  شود. بزرگی که بر حسب شرایط پوشش گیاهی و اقلیمی تعریف می  بوم زیست :(Biome)زیست اقلیم 
  ها. ي آن نده و محیط غیرزندهاجتماعی از موجودات ز :(Ecosystem)بوم  زیست
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  میراث ژنتیکی یک موجود زنده. :(Genotypes)ژنوتیپ 
  اي از اجزاي داراي کنش متقابل با هم. مجموعه :(System)سامانه 
ي داراي تعامل و کنش متقابل بـا یکـدیگر.    سیستمی متشکل از چندین مولفه ):Complex Systemهاي پیچیده ( سامانه

هـا   هاي متقابل آن ها و کنش هاي مولفه ها، ویژگی هاي متقابل بین آن ها، تعداد کنش ه تعداد مولفهپیچیدگی یک سیستم ب
  بستگی دارد.

هـاي اقتصـادي را برعهـده     مجموعه نهادها و آداب و رسومی که سازماندهی فعالیـت  ):Social capitalسرمایه اجتماعی (
 دارند.

ي قابـل   هاي اجتماعی و معنوي انسانی بادوام، که سرمایه وعه سرمایهمجم ):Man made capitalسرمایه انسان ساخت (
  شود. باز تولید نیز گفته می

  ي انسانی براي اقتصاد. هاي انباشت شده ي دانش و مهارت ذخیره ):Human capitalي انسانی ( سرمایه
ها، و ماننـد آن بـراي    وسایل نقلیه، جاده ها، آالت، ساختمان انباشت ابزارها، ماشین ):Durable capitalي با دوام ( سرمایه

  استفاده در تولید.
  کند. مجموع ذخایر موجود در محیط زیست که خدماتی را به اقتصاد عرضه می ):Ntural capitalسرمایه طبیعی (

 محیطـی کـه کارکردهـاي مهمـی را در     اي از منابع زیست مجموعه ):Critical natural capitalسرمایه طبیعی بحرانی (
  هاي طبیعی، محصوالت صنعتی و انسانی براي آن وجود ندارد. کنند و هیچ جانشینی از نظر سرمایه محیط زیست ایفا می

  شود. آن بخش از تولید که به موجودي سرمایه، و نه مصرف، اضافه می ):Investmentگذاري ( سرمایه
ي  گـذاري کـه موجـب برقـراري رابطـه      سـرمایه  آن نوع :(Foreign direct investment)گذاري مستقیم خارجی  سرمایه

شـود. جریـان ورودي    بلندمدت و منافع دیرپا میان نهاد مسـتقر در یـک اقتصـاد  بـا نهـاد مسـتقر در اقتصـاد دیگـر مـی         
گذار مستقیم به صورت مستقیم یا از راه دیگـر   ي دریافتی از سرمایه گذاري مستقیم خارجی عبارت است از سرمایه سرمایه
ي فـراهم شـده    گذاري مستقیم خارجی عبـارت اسـت از سـرمایه    ي خارجی آن. جریان خروجی سرمایه ر شعبهها د شرکت
  ي خود در خارج. مستقیم براي شعبه گذار سرمایهتوسط 

هـا و دیگـر    هاي انسانی انباشـت شـده در اقتصـاد کـه در کتـاب      دانش و مهارت ):Intellectual capitalسرمایه معنوي (
  شود. ها، نگهداري می ي رایانه مانند حافظه مستندات فرهنگی،

  منابع انرژي با منشا آلی. :(Fossil fuels)هاي فسیلی  سوخت
  هاي یک مدل؛ تحلیل عددي ویژگی :(Simulation)سازي  شبیه

ي اسـتخراج،   هاي تجاري بزرگ که در زمینه آن دسته از سازمان :(Transnational corporation)هاي فراملیتی  شرکت
 کنند. لید و توزیع تسهیالت در کشورهاي مختلف فعالیت میتو

  وضعیتی که تعادل بازار قادر به دستیابی به کارایی تخصیصی نیست. :(Market failure)شکست بازار 
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افتـد کـه    هاي ناشی از مقیـاس زمـانی اتفـاق مـی     جویی صرفه :(Economies of scale)هاي ناشی از مقیاس  جویی صرفه
  یابد. ي افزایش تولید کاهش می وسط بلندمدت در نتیجههاي مت هزینه
هاي ناشـی از مقیـاس خـارجی     جویی صرفه :(External Economies of scale)هاي ناشی از مقیاس خارجی  جویی صرفه

  یابد. افتد که تولید صنعت افزایش می زمانی اتفاق می
جـویی ناشـی از مقیـاس مراجعـه      بـه صـرفه   :(Internal Economies of scale)هاي ناشی از مقیاس داخلی  جویی صرفه
  کنید.

  ي یک کاالي واحد است. هاي تولیدکننده یک بخش خاص در اقتصاد، که شامل بنگاه ):Industryصنعت (
اي در جـو زمـین و حـذف آن از     فاصله زمانی بین انتشار مولکول گاز گلخانه :(Atmospheric lifetimes)طول عمر جوي 

  جو.
 زیست معین قادر به حمایت از آن است. حداکثر اندازه جمعیت که یک محیط :(Carrying Capacity)ظرفیت برد 

وضعیتی از دانش که در آن احتمال رخدادهاي مختلف مشخص است، امـا احتمـال وقـوع     ):Uncertainityعدم قطعیت (
  توان تعیین کرد. ها را نمی آن

  رفتارهاي انسانی؛ي اصول حاکم بر  مطالعه :(Ethics)علم اخالق 
هـا نامشـخص    گیـري در شـرایطی کـه واقعیـت     شناسی مناسب بـراي تصـمیم   روش :(Postnormal science)علوم نوین 

 .ها محل مناقشه است، و موانع زیاد است و اتخاذ تصمیم ضروري است هستند، ارزش

دارنـد و موجـب     رفتارهـاي انسـانی  عـواملی کـه ریشـه در     :(Anthropogenic forcing factors)عوامل با منشا انسانی 
ي بحث ارائه  دهند؛ درباره هاي آن را تغییر می شوند و در نتیجه به طور بالقوه ویژگی ي یک سیستم می مختل شدن موازنه

  اي و انتشار سولفور است. شده در این فصل، منظور تغییر غلظت گازهاي گلخانه
  اي موجود در واحد سطح.ه تعداد گونه :(Species Richness)ها  غناي گونه

  هاي ظاهري و قابل مشاهده یک موجود زنده. ویژگی :(Phenotypes)فنوتیپ 
المللـی حفاظـت از طبیعـت     ي بـین  هاي گیاهی و جانوري که توسـط اتحادیـه   فهرستی از گونه :(Red list)فهرست سرخ 

(IUCN) هـا ارزیـابی    شـدت خطـر انقـراض آن    بنـدي شـده و   هاي در معرض تهدید طبقـه  ي گونه تهیه شده و در آن همه
  شود. می

محیطـی ابتـدا افـزایش     ي رشـد اقتصـادي خسـارت زیسـت     این تصور که با ادامـه  ):EKC )EKC hypothesisي  فرضیه
  کند. شود، و پس از آن شروع به کاهش می ، سپس تثبیت مییابد می

، نهادهـا،  هـا  فنـاوري ها بـه شـکل    از این کنشهاي اجتماعی متقابل بین افراد و برآیند حاصل  کنش ):Cultureفرهنگ (
  رسوم و موارد مشابه.



 )اتی(کل يا هیسرما يها ییتملک دارا يها در طرح ستیز طیمح ياقتصاد يگذار و ارزش یابیدستورالعمل ارز    28/11/94  170

 

به مصرف ثابت در یک اقتصاد فرضی دست یافـت کـه ارزش کـل     توان میدر صورتی  :(Hartiwic rule)قاعده هارتویک 
اجـاره در طـی   گذاري منابع حاصل از  ي قابل بازتولید به همراه موجودي منابع تجدیدناپذیر آن با سرمایه موجودي سرمایه
  زمان ثابت بماند.

کند از شکست بازار جلوگیري به عمـل آورد   طور که دولت تالش می همان :(Second best problem)ي دوم  قضیه بهینه
هـاي بـازار    تواند به انواع دیگر شکست بازار بینجامد. در این صورت، اصالح یکـی از شکسـت   (مانند وضع مالیات سبز)، می

  ي نهایی موجب بهبود کارایی در کل اقتصاد نخواهد شد. قیمت گذاري به روش هزینهبراي دستیابی به 
رسـد کـه سـازمان     هاي کاهش آلودگی زمانی به حـداقل مـی   کل هزینه :(Least cost theorem)ترین هزینه  ي کم قضیه

 به ازاي هر واحد آلودگی کند. ها با نرخی یکسان ي بنگاه زیست اقدام به وضع مالیات بر انتشار براي همه نظارت بر محیط

  مقدار پول مورد نیاز براي خرید چیزي. ):Priceقیمت (
کارگزارانی که معتقدند که بازاري که در آن فعالیت می کننـد تحـت تـاثیر رفتـار آنـان قـرار        :(Price taker)پذیر  قیمت
  ندارد.

  شود. ال یا خدمات معین مبادله میمقدار پولی که در ازاي یک واحد از کا ):Absolute priceقیمت مطلق (
  قیمت مطلق یک کاال تقسیم بر قیمت مطلق کاالي دیگر. ):Relative priceقیمت نسبی (

اي  تواند احساس وضعیت بهتري کند، مگـر ایـن کـه رفـاه عـده      وضعیتی که در آن هیچ فردي نمی :(Efficiency)کارایی 
  دیگر کاهش یابد؛

  یک فرد.یک بنگاه یا  :(Agent)کارگزار 
  کاالهایی که کشش متقاطع تقاضاي آن مثبت است. ):Substitutesکاالهاي جانشین (
  کننده صادق نیست. کاالهایی که براي آن اصل اقتدار مصرف :(Merit goods)کاالهاي سودمند 

  کاالهایی که کشش تقاضاي متقاطع آنان منفی است. ):Complementsکاالهاي مکمل (
  .(GDP)به ازاي هر دالر تولید ناخالص داخلی  CO2کاهش انتشار : (De - Carbonisation)زدایی  کربن

نسبت تغییر نسبی در مقدار تقاضا بـه تغییـر نسـبی در قیمـت کـاالي مـورد نظـر         ):Demand elasticityکشش تقاضا (
  (کشش قیمتی تقاضا).

  ر نسبی در قیمت کاالي مورد نظر.نسبت تغییر نسبی در مقدار عرضه به تغیی ):Supply elsticityکشش عرضه (
  نسبت تغییر نسبی در مقدار تقاضا به تغییر نسبی درآمد. ):Income elasticity of demandکشش درآمدي تقاضا (
نسبت تغییر نسبی در مقـدار تقاضـا بـه تغییـر نسـبی در       ):Cross-price elasticity of demandکشش متقاطع تقاضا (

  قیمت کاالهاي دیگر.
  ي زمانی که در آن امکان تعدیل براي تغییر شرایط وجود ندارد. دوره ):Short runمدت ( کوتاه

ي  ي شـکارگري ـ گـردآوري غـذا بـه مرحلـه       گذار از مرحله ):Domestication transitionگذار به اهلی کردن جانوران (
  کشاورزي.
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حاضـرند بـراي افزایشـی انـدك در مصـرف       چـه مـردم   آن :(Marginal willingness to pay)گرایش نهایی به پرداخت 
  اند، است. پرداخته ي تغییر در گرایش به پرداخت نهایی و مقداري که آنان از پیش می بپردازند؛ تابع تقاضا نشان دهنده

  هاي طبیعی. گردشگري مبتنی بر تماشاي حیات وحش و زیستگاه :(Ecotourism)گردشگري طبیعی 
ي پایـدار را وارد   ) کـه اندیشـه توسـعه   1987» (ي مشترك ما آینده«گزارش  :(Brundtland Report)گزارش برانت لند 

  مباحث سیاسی کرده است؛
هـاي اصـلی    هـا در زیسـتگاه   هایی، شامل پستانداران مهم، که حمایت از آن گونه :(Flagship Species)هاي برجسته  گونه

  ي گسترده دارد. فاظت شدهمورد حمایت افکار عمومی قرار داشته باشد و نیاز به مناطق ح
  بوم برعهده دارند. هایی که کارکردهاي اساسی را در یک زیست گونه :(Keystone species)هاي کلیدي  گونه

ي مسـتقیم و غیرمسـتقیم مـورد نیـاز بـراي       اي از ضرایب که مقدار نهاده مجموعه ):Leontief matrixماتریس لئونتیف (
  کند. خصی از نیازهاي نهایی مشخص مییک صنعت را به منظور تامین سطح مش

وضعیتی که در آن در قیمت رایج مقدار عرضه شده بـراي فـروش بـیش از مقـدار تقاضـا       ):Excess supplyمازاد عرضه (
  است.

  گیرد. اي از افراد قرار می حقوقی که در اختیار مجموعه :(Common property)مالکیت اشتراکی 
مالیات بر آثار جانبی مانند آلودگی کـه بـه منظـور اسـتفاده از نیروهـاي بـازار بـراي         :(Pigouvian Tax)مالیات پیگویی 

گـذار آن آرتـور سسـیل پیگـو، یکـی از اولـین        شود. این روش با نـام بنیـان   دستیابی به تخصیص کارآي منابع طراحی می
 شود. امیده میي آثار جانبی بررسی کرد، ن ي بروز پدیده اقتصاددانانی که شکست بازار را در نتیجه

زیسـت دارنـد و شـامل مالیـات بـر انـرژي،        هایی که آثار بالقوه مثبتی بر محیط مالیات :(Green Taxes)هاي سبز  مالیات
محیطـی نیـز    هـاي زیسـت   ها گاهی مالیـات  مالیات بر حمل و نقل و مالیات بر آلودگی و منابع طبیعی هستند؛ این مالیات

 شوند. نامیده می

  مالیات وضع شده بر خرید کاالها و خدمات. ):Indirect taxesستقیم (هاي غیرم مالیات
 وضع شده بر درآمد و ثروت.  مالیات ):Direct taxesهاي مستقیم ( مالیات

 ي کاال با کاال. مبادله ):Barterي پایاپاي (تهاتري) ( مبادله

 شود. تعیین می متغیري که مقدار آن خارج از مدل ):Endogenous variableزا ( متغیر درون

ابـزار   :(Transferable polution permits)مجوزهاي آلودگی قابل واگـذاري  -(Trodable permit)پذیر  مجوز مبادله
توانـد در بـازار آزاد یـا کنتـرل      برداري از منابع می محیطی که براساس آن حق تولید آلودگی یا بهره گذاري زیست سیاست

هاي قابل واگـذاري در مـاهیگیري،    هاي این ابزار عبارتند از سهمیه مبادله شود. نمونه کنندگان ي مجوزها توسط آلوده شده
  برداري مبادله پذیر در بازار براي کانال هاي فاضالب. حقوق مبادله پذیر براي استخراج معادن و مجوزهاي بهره

فـه کـه بـه شـدت واردات و صـادرات      اقداماتی غیر از وضع تعر :(Non-tariff restrictions)اي  هاي غیرتعرفه محدودیت
  کند. کاالها را ممنوع یا محدود می
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  دهد؛ هاي یک پدیده را توضیح و تشریح می اي از روابط که ویژگی ي مجموعه شکل ساده شده :(Model)الگو  -مدل
بـراي  هنگامی که افراد به دلیل خودخواهی گـرایش بـه پرداخـت خـود      :(Free-Rider Problem)مساله سواري رایگان 

شود همـه بـدون پرداخـت چیـزي      شوند، که موجب می هاي آن را متقبل  کاالهاي عمومی را با این امید که دیگران هزینه
  لذت ببرند.

رویکردي که توسط یـک سـازمان بـراي متعهـد سـاختن اعضـاي خـود بـه یـک           :(Moral suasion)هاي اخالقی  مشوق
یرد. این رویکرد به جاي استفاده صرف از قوانین و مقـررات یـا اسـتفاده از    گ یا ابتکار مورد استفاده قرار می  سیاست، هدف

  کند. ي قهریه براي رسیدن به نتایج مطلوب، از ابزار فشار بر اعضاي خود استفاده می قوه
  هاي خود. استفاده افراد از کاالها و خدمات براي تامین نیازها و خواست ):Consumptionمصرف (

مکتب اخالقی که براساس آن درستی اخالقی یک عمل به موازنه لـذت و رنجـی کـه     :(Utilitarianism)گرایی  مطلوبیت
  کند، بستگی دارد. ایجاد می

  شود. ها، جذب می عناصر شیمیایی که توسط موجودات زنده به منظور حفظ کارکرد آن :(Nutrients)مواد مغذي 
در دوره هاي گذشته، که به ایجاد تجهیزات با دوام،   گذاري یهي سرما نتیجه ):Capital stockموجودي (ذخیره) سرمایه (

  کند، منجر شده است. دانش و نهادهایی که به تولید کمک می
  مقدار انرژي بدنی که در هر روز مورد نیاز هر فرد است. ):Human Energy Equivalentمعادل انرژي انسانی (

  هاي حیاتی جانوران و گیاهان. ونهمنابع گ ):Renewable resourcesمنابع تجدیدپذیر (
 اي که رشد آن همیشه صفر است. منابع ذخیره ):Non- renewable resourcesمنابع تجدیدناپذیر (

  ها پیامد خاصی براي مصرف آن در آینده ندارد. منابعی که مصرف امروز آن ):Flow resourcesمنابع جریانی (
ي امـروز از آن پیامـدهایی را بـراي مقـدار دسترسـی بـه آن در        که استفاده منابعی ):Stock resourcesاي ( منابع ذخیره

 آینده دارد.

  منافع حاصل از افزایش اندك در مصرف.   :(Marginal benefit)منافع نهایی 
که از اتصال نقاطی که نشانگر مقـادیر یکسـان تولیـد هسـتند بـه وجـود        ): خطوطیIsoquantsمقداري ( هاي هم منحنی

  آید. می
هاي انسانی بـا هـدف حفاظـت از تنـوع زیسـتی       اي که در آن فعالیت منطقه :(Protected Area)ي حفاظت شده  طقهمن

 محدود شده است.

تعهدات بین چند کشـور یـا    :(Multilateral Environmental Agreements)محیطی چندجانبه  هاي زیست موافقتنامه
ین تـر  مهـم زیسـت. از   اي ناشی از تخریب محـیط  اي جهانی و منطقهچند کشور مهم جهان به منظور کاهش آثار و پیامده

هـاي گیـاهی و    المللـی تجـارت گونـه    توان به موارد ي چون کنوانسـیون بـین   محیطی چندجانبه می هاي زیست موافقتنامه
بـازل   ؛ کنوانسـیون 1987ي اُزون،  ي مواد مخـرب الیـه   ؛ پروتکل مونترال درباره1975، (CITES)جانوري در معرض خطر 

؛ 1993؛ کنوانسـیون تنـوع زیسـتی،    1992هـا،   المللی پسـماندهاي خطرنـاك و دفـع آن    ي کنترل حمل و نقل بین درباره
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ي اعالم رضایت قبلی بـراي تجـارت و حمـل و     ؛ کنوانسیون روتردام درباره1994، (FCCC)کنوانسیون تغییرات آب و هوا 
 ، اشاره کرد.2000ي ایمنی زیستی،  و پروتکل کارتاژنا درباره1998، (PIC)هاي خطرناك  کش نقل مواد شیمیایی و آفت

  ي جمعیت با وجود کاهش نرخ رشد آن. افزایش شدید اندازه ):Demographic momentumموهبت جمعیتی (
  شود. قیمت پول یک کشور که برحسب پول کشور دیگر بیان می :(Exchange rate)نرخ ارز 

  آورد. توسط تعداد کودکانی که یک زن در طول عمر خود به دنیا میم ):Fertility ratsنرخ باروري (
گـذاري   ي سـرمایه  یـک پـروژه   NPVاي که موجـب صـفر شـدن     نرخ بهره :(Internal rate of return)نرخ بازده داخلی 

  شود. می
 ها). ها (فسیل هاي به جاي مانده در سنگواره نرخ متوسط انقراض :(Background rate)نرخ زمینه 

ي ابزارهایی چون قواعد و اصول؛ شامل قواعد رسمی ارائه شـده توسـط نهادهـاي     کنترل به وسیله :(Regulation)ظارت ن
  ها و هنجارهاي اجتماعی. المللی و همچنین سنت ملی و بین

تـوان از رفتـار هریـک از اجـزاي      شـرایطی کـه در آن رفتـار نظـام را نمـی      :(Complex Systems)هـاي پیچیـده    نظـام 
  ي آن جدا کرد. دهنده یلتشک

هایی کـه در آن نتـایج تصـمیم اتخـاذ شـده توسـط یـک بـازیگر بـه           تحلیل وضعیت ):Game Theoryها ( ي بازي نظریه
  هاي بازیگران دیگر بستگی دارد، که در زمان اتخاذ تصمیم ناشناخته است.  تصمیم

هاي ارز بیانگر قدرت  دهد نرخ اي که نشان می نظریه ):Purchasing Power Parity theoryنظریه برابري قدرت خرید (
  هاي مورد نظر است. خرید پول

  اي، خدمات عوامل تولید، و واردات. هایی غیر از کاالهاي واسطه نهاده ):Primary inputsهاي اولیه ( نهاده
که بـراي تولیـد کاالهـا    هاي دیگر  کاالها و خدمات خریداري شده از بنگاه ):Intermediate inputsاي ( هاي واسطه نهاده

  شود. یا خدمات نهایی استفاده می
  کاهش زیست توده با حرکت از گیاهان به علفخواران و گوشتخواران. :(Trophic pyramid)هرم غذایی 

  پوشی شده به منظور داشتن چیزي که انتخاب شده است. مقدار پول چشم ):Opportunity costهزینه فرصت (
 محیطی در طول یک دوره. هاي زیست ي دارایی تغییر در ارزش ترازنامه ذخیره ):Environmental costزیستی ( هزینه محیط

  ي مرتبط با افزایش اندك در تولید. هزینه :(Marginal cost)ي نهایی  هزینه
و ي نهـایی   ي نهـایی اجتمـاعی یـا همـان هزینـه      تفاوت بین هزینـه  :(Marginal external cost)ي نهایی جانبی  هزینه
  شود. ي نهایی توسط تولیدکنندگان آثار جانبی ایجاد می ي نهایی خصوصی، که هزینه هزینه

ي آنـان   فرایندي که در آن اثر مشترك دو آالینده بزرگ تر از مجمـوع آثـار جداگانـه    ):Synergyافزایی یا همبیشی ( هم
  خواهد شد.

هـاي دیگـر    یـت یـک گونـه در نتیجـه تکامـل گونـه      ي آن جمع فرایندي است که به واسطه :(Coevolution)هم تکاملی 
 یابد. ها تکامل می جمعیت
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  گرامی خواننده

 و تحقیقـاتی  فعالیـت  سال چهل از بیش گذشت با ،ریزي کشور سازمان مدیریت و برنامهاجرایی  و نظام فنی امور
 رالعمل،دسـتو  معیـار،  ضـابطه،  نامـه،  آیـین  قالـب  در فنـی،  - نشریه تخصصی عنوان ششصد بر افزون خود، مطالعاتی

 یـاد  موارد تايراس در حاضر ضابطهاست.  کرده ابالغ و تهیه ترجمه، و تالیف صورت مقاله، به و عمومی فنی مشخصات
شـود.   بـرده  کـار  بـه  عمرانـی  هـاي  فعالیت بهبود و کشور در علوم گسترش و توسعه به نیل راه تا در شده، تهیه شده

 باشد. می دستیابی قابل nezamfanni.ir اینترنتی یتسا در اخیر يها سال در شده منتشر فهرست نشریات

http://tec.mporg.ir/


 

 

Abstract 
In Iran, the impact of new development project is assessed by performing a general cost-benefit 

analysis, monetizing some elaborated effects as possible. Considering that environmental damage and 
pollution are major external effects of development plans, this guidance will systematically review the 
current literature for monetizing pollution and all other environmental damages in different ecosystems of 
the country. Economic valuation, the process of converting environmental conditions and processes to an 
economic scale, can be conducted using a variety of methods and at a variety of scales. The primary 
methods in the literature are the focus of this report and the basis for the recommended approach. 
This guidelines, as an output of the Management and Planning Organization funded project, provide a 
general approach for assisting proponents from the public or private sectors in the assessing economic 
effects of environmental changes caused by development projects. This may be applied to specific, local-
scale projects as well as to large-scale projects, policies and strategies of regional economic or 
environmental significance and is intended to assist relevant administrative entities and consultants to 
answer general questions that need to be asked about any of environmental implication of human induced 
interventions in the nature.  

The report consists of an introduction and four chapters exploring various aspects of the economic 
valuation approaches. These aspects cover conceptual framework of environmental economic appraisal of 
development projects (including, essential definitions, goals and necessities of environmental valuation, 
international and national background and legislative foundations of the issue), inter-linkages between 
environmental economic assessment and other common economic assessments, developing a general and 
step by step framework for environmental economic assessments.  
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  ضابطهاین 

 .  
 يگـذار  و ارزش یابیـ دستورالعمل ارز«با عنوان 

ــا در طــرح ســتیز طیمحــ ياقتصــاد ــک  يه تمل

ــیدارا ــا ی ــرما يه ــه ارا »يا هیس ــب ــ هی رچوب اچه

و ضـمن   است پرداخته یابینوع از ارز نیا یمفهوم

مراحـل   ،یحقـوق  یانداز و مبـان  اهداف، چشم انیب

را به صورت  ارزیابی اقتصادي محیط زیستیانجام 
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