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 (17/3/1390؛ تاریخ تصویب: 10/9/1389)تاریخ دریافت: 

 چکیده
ضعف در اثر  وجودحاکی از  هاران، بررسیایزیست درگذشت بیش از پانزده سال از تصویب قانون ارزیابی پیامدهای ناشی از توسعه بر محیط با وجود

ی روش هاتوان به ضعف در ساختار اداری و اجرایی نسبت داد، اما کاستیمیرا  هان نارساییایرخی ازست. گرچه بهان ارزیابیای بخشی و کارایی
ن عدم شفافیت، کیفی بودن ای دالیل ترینمهمیکی از  ن مشکالت داراست.ای ی در بروزمؤثرا نیز نقش هعدم شفافیت و قطعیت گزارش ،شناختی

 اقتصادی پروژه است. هایتحلیلدر  زیستمحیطتحمیل شده به  یهاتودن خسارابی و عدم امکان وارد نممعیارهای ارزی
در جهان،  میاقتصادی خدمات اکوسیست گذاریارزشو همچنین  زیستمحیطتوسعه بر  آثارارزیابی  هایروشصورت گرفته در  هایپیشرفت با وجود
که هر یک در اعتالی دیگری داراست،  هاییواناییتاز دانش، موجب شده تا برخالف  ن دو زمینهای کار گرفته شده درهب یهاروشو  هادیدگاهجدایی 
 مستقل توسعه و تکامل یابند.  ایهر یک به گونه ،خدمات اکوسیستمی گذاریارزشتوسعه و  آثارارزیابی 

گرفته است. روش  مورد واکاوی قرار از دو روشارزیابی،  هاین دو فرایند در راستای افزایش اثر بخشی گزارشای امکان تلفیق حاضر، در پژوهش
دهد که وجود مینشان  هااست. بررسیمیخدمات اکوسیست گذاریارزشو  زیستمحیطی هااول مبتنی بر مقایسه تطبیقی دو فرایند ارزیابی پیامد

اقتصادی  گذاریارزش، امکان ادغام EIAح خدمات سازد تا با اعمال تغییراتی در شرمین امکان را فراهم ای، ن دو فرایندایهای مشترک درگام
وارده به  هایتمناسب، براورد میزان خسار گذاریارزشو انتخاب روش  هاپیامد میبا سنجش ک ،در آن فراهم گردد. در واقع میخدمات اکوسیست
نظران ارزیابی پیامدهای توسعه در صاحبارشناسان و کبا نظرسنجی از  ،در روش دوم .گرددمیاثر توسعه امکان پذیر  برمنتخب  میخدمات اکوسیست
به  EIAعلت عدم دستیابی  ترینمهم ،دهدمین تلفیق، مورد سوال قرار گرفت. نتایج نشان ای و چگونگی تحقق رانای در EIA میکشور، علل ناکا

ایی مناسب، کیفی بودن معیار ارزیابی و عدم دسترسی به به ترتیب عدم برخورداری از ساختار اجر ران از دید کارشناسانای در مورد نظر اهداف
منجر به افزایش اثر بخشی آن خواهد شد.  ،EIA اقتصادی در فرایند گذاریارزشاطالعات مورد نیاز است. کلیه کارشناسان معتقد بودند که ورود 

ریزی معرفی شده ن امر، سطح طرحای ترین سطح برایمناسب مرحله ارزیابی و ،EIAدر فرایند  گذاریارزشترین مرحله برای انجام همچنین مناسب
ن زمینه ای ن الزم دراران نیز از دید کارشناسان، عدم دسترسی به متخصصای در زیستمحیطاقتصادی  گذاریارزشمانع پیش رو در  ترینمهماست. 

تامین بستر الزم در جهت  یو پیشنهادها زیستمحیطی های پیامدارزیابی اقتصادانجام  به منظور الگوی پیشنهادی در پایان .ه استاعالم گردید
 ه شده است.یارا ن تلفیقایی شدنبرای عمل
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 ازسرآغ
انجرام   ،زیسرت محریط حفاظرت از   ابزارهرای  تررین مهمیکی از 

سرت.  هاپیش از اجرای پرروژه  ارزیابی پیامدهای ناشی از توسعه
موجب شده اسرت  ، ارزیابی یهاروشبسیاری از  کیفی بودن اما
ناشی از توسعه بر  هایخسارت به برآورد پولی لبغاارزیابان  که
ی یاهخسارت معنا است که بدین ،ن امرید. اپردازنن زیستمحیط
های ناشی از توسعه به تغییر کاربری یا بروز آلودگی دلیلکه به 

 اغمرا  قررار   موردبه نوعی  ،شودمیوارد  میخدمات اکوسیست
 برراورد پرروژه  و منافع  هاهزینه در معدود مواردی هم که .دنگیر
 یی دارای برازار واقعر  هاع و هزینهمنافبه تنها  امر نای شود،می

 اغلرب  میاکوسیسرت خردمات   کره نای است و با توجه بهمحدود 
وارد  هرای تو خسرار  خدمات نایارزش هستند، واقعیفاقد بازار 
 د.شرو مری وارد ن فایرده هزینره و   هرای تحلیرل در  هاآنشده به 
 زیستمحیطهای اقتصادی بر همه فعالیت ن است کهای واقعیت
شروند و در  مری گرذاری ن ارزش آثرار ایرن   میتمرا اما  ،گذارند اثر

 ( ,Knaus et alگردنرد مری منظرور ن  فایده -هزینه هایتحلیل

 هاکه اکوسیستمنای تنها آگاهی از ن منافعای برای درک. (2006
ن خدمات ای بدانیم الزم استبلکه  ،ند کافی نیستهست ارزشمند

چگونره برا    هرا ارزشن ایر  چقردر ارزش دارنرد و   به طور دقیرق 
  خواهند شد. پذیرمتفاوت مدیریتی اثر یهاوشر گیریکارهب

وارد  خدمات زیسرتی،  گذاریارزشکاربردهای  ترینمهمیکی از 
در میاکوسیسررت خرردمات ارزش تغییرررات روی داده در نمررودن
 گیرری و به تبع آن در فرایند تصرمیم  فایدههزینه و  هایتحلیل
جراد  ای ،زیسرت محریط اقتصادی  گذاریارزش هدف اصلی است.
 -یو توسرعه اقتصراد   زیستمحیطحفاظت  مکان مقایسه میانا

 اجتماعی برای دست یافتن به مصرف بهینه منابع کمیاب اسرت 
(Arrow et al, 1996)در برخررری از  ،. در حرررال حاضرررر

هرایی کره شرامل    ، بخرش «توسرعه  آثرار ارزیرابی  »ی هاگزارش
وجرود   ،اسرت اطالعات اقتصادی اجتماعی محیط اجرای پرروژه  

اطالعررات  ایررن کرره اول :مطرررح اسررت پرسررش دو مررادارنررد. ا
تا چه حد از پیوستگی  هااقتصادی و اجتماعی موجود در گزارش

و دار با اطالعات اکولوژیکی برخور دار است؟ و همبستگی معنی
در فرآیند را اطالعات اقتصادی و اجتماعی  توانمیچگونه  دوم،
عبارت دیگر با  به ؟کرد لحاظ های پروژهزیستمحیط آثارارزیابی 

کره   (1)ی خارجی محیط زیستهاتوجه به اهمیت فزاینده هزینه
 ثیرأی تر زیسرت محریط دی اجتمراعی و  ی اقتصرا هابر همه بخش

در ارزیابی وضرعیت کرالن اقتصرادی کشرور،      هاآنگذارند، غیبت 
ی سرنگین غفلرت   هاحاکی از آن است که به سادگی از این هزینه

 آثرار  اقتصرادی  از طریرق ارزیرابی   هرا . لحاظ این هزینهشده است
 آثررارتوانررد بخشرری مکمررل برررای ارزیررابی  مرری یمحرریط زیسررت

 احتمرالی  هایخسارتباشد که از همان ابتدا  های پروژهزیستمحیط
از  را عالوه برر دیردگاه اکولروژیکی،    زیستمحیطبر پروژه  ناشی از

الزم اسرت کره    ،منظوربدین  .نماید بینیدیدگاه اقتصادی نیز پیش
شرح خدمات مسرتقلی بررای انجرام     توسعه، آثارارزیابی در فرآیند 
ممکرن اسرت    هرا ن بررسری ایر  شود. تدوینی اقتصادی هابررسی
اقتصاد خرد و یا کالن را به شرکلی جداگانره و یرا تونمران      مسایل

پیامردهای   عره حالی اسرت کره مطال   ن درای دهند. مورد توجه قرار
رواج بیشتری پیردا کررده و   ر اخی یهاسالاجتماعی در  -اقتصادی
منظور الزم است پیامدهای اقتصادی و اجتماعی ارزیابی شده بدین
فراوانی رویکردهای موجود از یک سرو و   ،اما .شوندهم تلفیق  باو 
ی اقتصادی از های احتمالی در شرح خدمات مربوط به جنبههاابهام

 و شرده اسرت  مینوعی سرردرگ موجب  در برخی مواردسوی دیگر، 
را به  توسعه آثارارزیابی ی اقتصادی در فرآیندهای هااثربخشی داده
 .((James & Gillespie, 2002 ده استرسانحداقل 

 و منابع زیسرتی  میخوشبختانه لزوم تعیین ارزش خدمات اکوسیست
اخیرر   یهرا سالدر  ،در فرایند توسعه هاآنوارده به  هایخسارتو 
رنامره  قرانون ب  59ماده  ر اساسب به قطعیت رسیده است.ران ای در

مراعی  اجت توسعه اقتصادی، قانون برنامه پنجم 192و ماده  چهارم
 سرازمان برا همکراری    تا است دهش دولت مکلف ،و فرهنگی کشور

د های مرتبط به منظرور بررآور  و سایر دستگاه زیستمحیطحفاظت 
از  و هزینه ناشی زیستیمحیطاقتصادی منابع طبیعی و  هایارزش
ر دوسرعه و محاسربه آن   در فرایند ت زیستمحیطدگی و تخریب آلو

و  هرا ارزشی محاسربه  هاکارراه، نسبت به تنظیم های ملیحساب
 نررژی، ی موارد دارای الویت از قبیل: جنگل، آب، خراک، ا هاهزینه

 واقردام   ،در نقاط حساس زیستیمحیطهای تنوع زیستی و آلودگی
و  1383 قانون برنامه چهرارم ) رساندبه تصویب  مربوطدر مراجع 

 . (1389قانون برنامه پنجم 
ابرزار ارزیرابی    تررین مهرم به عنوان  EIA که فرایندنای توجه بهبا 
آیرد و  مری ی ناشری از توسرعه در سرطح پرروژه بره شرمار       هاپیامد

، دنشومی شناساییطی آن پروژه ی هاپیامد ترینگذارراثبارزترین و 
 هرای خسارت یاز برای سنجشنی مورد هاادهبسیاری از دتوان می
به  ترتیببدین در آن جستجو نمود. را میخدمات اکوسیست هب وارده
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مناسربترین بسرتر   تواند به عنروان  می EIAفرایند  ،رسدمینظر 
 ،ن نوشرتار ایر  هدف از د.یآ شماربه ن امرایمورد نیاز برای تحقق
رزش خردمات  کاری عملی به منظور وارد نمودن ادستیابی به راه
 توسعه در کشور است. آثاردر فرایند ارزیابی میاکوسیست
 

 پیشینه تحقیق

خرردمات  اقتصررادی گررذاریارزشرشررد روز افررزون  بررا وجررود
 آثرار توانرد بررای ارزیرابی    میکه  ایو منافع بالقوه میاکوسیست
ن دو رهیافت بره  ای دنبال داشته باشد،ه ب زیستمحیطتوسعه بر 

در  .(James, 1994) انرد یگر تکامرل یافتره  طور مستقل از یکد
 آثرار اقتصرادی در ارزیرابی    یهاروشاستفاده از  ،اخیر یهاسال

به طرور چشرمگیری در اروپرا و امریکرا      زیستمحیطتوسعه بر 
. اولررین (Lindhjem et al, 2007) افررزایش یافترره اسررت 

توسرعه   آثرار اقتصادی در ارزیابی  گذاریارزشی کاربرد هانشانه
یی کره توسرط بانرک    هرا کرار راهتروان در  میرا  زیستحیطمبر 

و بانک توسعه آسبا  (World Bank, 1996) 1996جهانی در 
 ( ,ADB 1996 .دکرر جستجو  ،دش ارایه 1999و  1996در 

منتشرر   2003بانک جهانی در گزارشری کره در سرال     1999)
و  2000،2001 یهرا سرال  طری  کند کره میبیان  ه استکرد

 زیستمحیطاقتصادی  گذاریارزشاز  ،پروژه 101در  ،2002
 ،به طور چشمگیری رو به افزایش اسرت و این امر استفاده شده، 

در یرک   فقرط پرروژه   162که در ده سال پیش، از هر طوریبه
ن رقرم در  ایر  اما ،شدمیاستفاده  اقتصادی گذاریارزشپروژه از 
 ته استاز هر سه پروژه افزایش یافاخیر به یک پروژه  یهاسال

World) (Bank, 2003  
نیرز از نهادهرایی    (EPA)امریکرا   زیستمحیطآژانس حفاظت 

 گرذاری ارزشلرزوم توجره بره     ربر  پریش  هرا سرال کره از   است
است. قرانون   پرداختهتوسعه  آثارارزیابی  فرایند در زیستمحیط

اسرتفاده از تحلیرل    ،1969در سرال   زیستمحیطسیاست ملی 
زم ال زیسرت محریط ی ارزیرابی  هرا رشرا در گرزا  فایده -هزینه

موجود  دیگر قوانین . از(USEPA 1997, 1999)دانسته است 
پاسررخ، جبررران و تعهررد » ترروان برره قررانونمرری ،ن زمینررهایرر در

 1980اشاره نمود کره در سرال    (CERCLA)« یزیستمحیط
در امریکا به اجرا در آمد و بر مبنای آن مقرراتری بررای جبرران    

 .با مالکیت مشترک وضع شده اسرت رفته،  از دست ارزش منابع
 سرازمان اتحادیه اروپرا، اتحادیره جهرانی حفاظرت از طبیعرت و      

یی هسرتند  هاسازمانو توسعه اقتصادی نیز از جمله  هاهمکاری

اقتصرادی   گذاریارزشزمینه استفاده از  در که مدارک و مستنداتی
ین در همچنر  .انرد دهکرر توسعه منتشر  آثاردر ارزیابی  زیستمحیط
اقتصرادی   گرذاری ارزشکرارگیری  همرواردی از بر   ،اخیرر  یهاسال
 (SEA) زیسرت محیطهای ارزیابی راهبردی در طرح زیستمحیط
 McCracken and Abaza, 2001; Pearce خوردمیبه چشم 

et al, 2002) Aunan et al., 2004; Saraf et al., 2004; 

Mestl et al., (2005.;. 
 

یرابی  در ارز گذاریارزشاستفاده از  هاآندر  که ییهاپروژهاز جمله 
 سرید اریردر و  ها توان به مطالعاتمی ،خوردمیتوسعه به چشم  آثار
 مطالعاتHaider & Rasid, 2002) ) آب مینأت ارزیابی با رابطه در

و منافع انرواع مختلرف    هاموریموتو و هوپ در زمینه ارزیابی هزینه
و مطالعات اتکینسون و  (Morimoto & Hope, 2004) هاپروژه
 (& Atkinson توسعه بر سالمت اشاره نمرود  آثارک در زمینه وک

(Cook, 2005.  ،ن مطالعرراتایرر یررک ازدر هرری  بررا وجررود ایرن، 
وارد نشده است  آثارمستقیم در فرایند ارزیابی به طور  گذاریارزش
ر ن دایر  به عنوان یک ابزار جنبی استفاده شده اسرت.  فقطو از آن 

حالی است که در برخری از کشرورها قروانینی در رابطره برا لرزوم       
 Crookes) دارد وجود توسعه آثار ارزیابی در گذاریارزش از استفاده

and De wit, 2002) .توسرعه در   آثرار ارزیابی  قانون ،مثال برای
بر لزوم اسرتفاده   ،به تصویب رسیده است 2002چین که در سال 

 دارد تاکیرد  توسرعه  آثرار  ارزیرابی  فراینرد  در اقتصرادی  هایاز ارزیابی
(Wang et al, 2003)،  اما تاکنون هی  راهنمای تکنیکی و عملی
 ,Lindhjem et al) نشرده اسرت   ارایره ن منظرور در چرین   ایر به

2007).  

 اقتصرادی در فراینرد   گرذاری ارزشی توجره بره   هرا از دیگر نشانه
ن وضوع سری امری  توان به ممی زیستمحیطتوسعه بر  آثارارزیابی 

 ی توسررعههرراپیامرردکنفرررانس سرراالنه انجمررن جهررانی ارزیررابی  
(IAIA)(2)  به میزبانی کهUNEP  ر برگزا در ژنو 2010در آوریل

زیرابی  نقرش ار » ن کنفرانس که با عنروان ای مود. دراشاره ن گردید،
 هایاهدیدگ، شدبرگزار  «توسعه در حرکت به سوی اقتصاد سبز آثار

در  ،عهتوسر  آثرار نقش و جایگاه ارزیابی  رابطه بامختلف جهانی در 
 کشراورزی، صرنعت،   هرای گرذاری سربز در بخرش   توسعه سررمایه 

. (IAIA, 2010) توریسم و حمل و نقل مورد بررسی قررار گرفرت  
 گذاریارزشمطالعات انجام شده در زمینه چند نمونه از  (1)جدول 
 دهد.میناشی از توسعه در جهان را نشان  آثار
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 گذاری اقتصادی خدمات اکوسیسرتمی بطه با پیشینه ارزشدر را
 این زمینه به در ارباولین تج ،دهدها نشان میبررسی ایران،در 

دآغاز شر  کشورکاستانزا و همکارانش در 1997دنبال انتشار مقاله 

 ناشی از توسعه در جهان آثار گذاریارزشبرخی از مطالعات انجام شده در زمینه  (:1)جدول 
 منبع کشور نوع اکوسیستم ضوعمو

 مالی تاالب ناشی از احداث سد بر تاالب آثار
Zwarts,. van Beukering,. Koné,. 

Wymenga and . Taylor, (2006) 

 Milon, & Scrogin, (2006) فلوریدا امریکا تاالب های بزرگ مقیاس در برابر توسعهحفاظت از تاالب

 Thekwini Municipality, (2002) افریقای جنوبی فضاهای باز شهری برابر توسعه مدیریت فضاهای باز شهر دوربان در 

خسارت وارده بره تنروع زیسرتی در اثرر توسرعه در      
 مقیاس جهانی

 WBCSD, (2008) جهانی تنوع زیستی

 )State of Hawaii, (2008 هاوایی امریکا جزایر مرجانی زایر مرجانی در اثر توسعهجخسارت وارده به 

 مصر بیابانی توسعه آبیاری طرح
Slootweg,. Hoevenaars & Abdel-

Dayem, (2007) 

 FAO, (2007) کاستاریکا جنگلی های کاستاریکاحفاظت از جنگل

 جنگرل،  آب، هرای هروا،  توسرعه بخرش   آثارارزیابی 
 زباله مناطق ساحلی،

 World Bank, (2005) ایران کل کشور

 

 ((Costanza et al, 1977ه با استفاد میرزایی ،1377 . در سال
 هبرری کاسررتانزا و همکررارانش، هررادهاز روش انتقررال منررافع و دا

ن قم استا جنوب غربی نیمه بیابانی ناحیه اکولوژیکی گذاریارزش
(. همچنررین 1377 ،پلنررد دره پرداخررت )میرزایرری در منطقرره
ارانش ( با استفاده از برآوردهای کاستانزا و همکر 1377طاهری )
 گرذاری ارزشبا استفاده از روش انتقرال منرافع بره    و  1997در 

های خرزری و ارسربارانی پرداخرت و    خدمات اکوسیستمی جنگل
لیرون  می 4845ها را ساالنه میلیون هکتار از این جنگل 5ارزش 

بره   ( نیرز برا روشری مشرابه    1378دالر برآورد کرد. معماریانی )
 گلسررتان ملری  پرارک  در اکوسیسررتمی خردمت  15 گرذاری ارزش

داد از دالر در هکتار را برای این تعر  908 معادل رقمی و پرداخت
 خدمات برآورد نمود. 

 میوارده به خدمات اکوسیست هایخسارتاز براورد  هااولین نشانه
ی نفرت کویرت توسرط    هابه دنبال به آتش کشیدن چاه ،رانای در

ی ناشی از بروز این بحران به ایرران روی  هاعراق و ورود آلودگی
، 1378ن منظرور در سرال   ایر  در مطالعه صورت گرفتره بره   د.دا

سرروزی بررر کاالهررا و خرردمات  ناشرری از آتررش هررایخسررارت
و  هرا ، جنگلی مختلفی چون مراتعهار اکوسیستماکوسیستمی، د

وارده بره   هرای خسرارت ور بررآورد  براورد گردید. به منظ هاتاالب
محردوده  ای جهرت ردیرابی میرزان و    ، از تصراویر مراهواره  مراتع

ه مراترع یرازده   گسترش آلودگی استفاده شد و مشخص گردید کر 
میرزان ایرن    .انرد دیرده  خسارتدرصد  5 -85استان کشور بین 

ی خدمات اکوسیستمی چون تشرکیل  به تفکیک برا هایخسارت
، تنظریم آب و  خاک، کنترل فرسایش، تولید غرذا، جرذب مایعرات   

بره   هرا ارتخسر جهرت محاسربه میرزان     .کنترل آفات برآورد شد
ی ارزش هررااز روش انتقررال منررافع و بهرمنرردی از داده طررورکلی

ی مختلف کره توسرط کاسرتانزا و    هاخدمات اکوسیستمی در بیوم
استفاده شرد. میرزان کرل     ،منتشر شده بود 1997همکارانش در 
 معررادل ،وارده برره مراتررع ایررران در ایررن تحقیررق هررایخسررارت

 ،یشرریف آبراد   حیردری ) گردیرد دالر برآورد  3151020000
وارده برره  هررایخسررارتارزیررابی  ،. برره همررین ترتیررب(1378

 1991یج فارس در ی حرا ناشی از جند خلهااکوسیستم جنگل
ارزش خسرارت وارده بره    ،. در ایرن بررسری  نیز صورت پرذیرفت 

گردشگری، تولیرد   ،کاالها و خدمات اکوسیستمی چون تصفیه آب
ذا و پناهگاه و زیستگاه تولید غ ،تنظیم آشفتگی ،مواد خام و چوب
این تحقیق نیز با استفاده از روش انتقال منرافع از   برآورد شده که

. میرزان  اسرتفاده شرد   1997ا و همکارانش در ی کاستانزهاداده
دالر بررآورد   میلیرون  8/103معادل  ،ن تحقیقای کل خسارت در
در مطالعره مشرابه   . (1378 ،زارع مایوان و همکاران)شده است 
اثرر   برر های غررب ایرران   میزان خسارت وارده به جنگلدیگری 

جنررد خلرریج فررارس در هشررت اسررتان کشررور رقمرری معررادل   
نیرز پرس از   دالر برآورد شد که در این مرورد  هزار  1045296

، جهرت تعیرین ارزش از   هرا وارده به جنگرل  تعیین میزان خسارت
 1997مکرارانش در  ی کاسرتانزا و ه هاروش انتقال منافع و داده
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نکتره   .(1378 ،و زارع مرایوان  طرالبی  ثاقب) فاده شده استاست
ران نیز مانند سایر نقاط جهان، تا کنون الگو ای که درقابل ذکر آن

 گررذاریارزشو تکنیررک مشخصرری برره منظررور لحرراظ نمررودن  
نشده است و مطالعات یراد شرده    ارایهاقتصادی در فرایند ارزیابی 

توسعه  آثارعمول ارزیابی تنها به براورد خسارت جدای از الگوی م
 .اندپرداخته زیستمحیطبر 

ناشری از   هرای خسرارت از معدود مطالعاتی که در رابطه با براورد 
ت اسر  گزارشری  ،ران توسط بانک جهانی انجام گرفتای توسعه در
 انتشار یافرت و در آن یرک تریم تحقیقراتی     ،2005که در سال 

ی هرا از هزینره  برراوردی  ،متشکل از کارشناسان داخلی و خارجی
های جنگل، زبالره، سرواحل، آب و   در بخش زیستمحیطتخریب 
 ،2002نمودند. نتایج حاکی از آن اسرت کره در سرال     ارایههوا 
 ن چنرد بخرش در  ایر  در زیستمحیطی ناشی از تخریب هاهزینه
ن ایر  کشرور در  درصد از تولید ناخالص داخلری  4/7حدود  ،رانای

نشران   هرا بررسری  .(Bank, 2005 World)سرال بروده اسرت    
خردمات   گرذاری ارزشاز ورود  ایدهد کره ترا کنرون تجربره    می

ه ران وجرود نداشرت  ایر  توسعه در آثاردر فرایند ارزیابی میاکوسیست
 است.
 

  هاروشمواد و 
 گرذاری ارزشو  EIA دو فراینرد  امکران تلفیرق  ن تحقیرق،  ای در

 ا اسرتفاده ب ،آن انجام و چگونگی (3)(ESV) میخدمات اکوسیست
 مورد واکاوی قرار گرفت:دو روش  از

 گرذاری ارزشتوسرعه و   آثرار بررسی تطبیقی دو فرایند ارزیابی  -
ی هرا های مشترک و زمینهو یافتن گام زیستمحیطاقتصادی 

 موجود به منظور تلفیق
 اده ازان امر برا اسرتف  استفاده از نظر کارشناسان و صاحب نظر -

  آمده. دستهو تحلیل نتایج ب پرسشنامه
 دسرت آمرده از  هو نتایج بر  هاروشبه تشریح هر یک از  ،در ادامه
 پرداخته شده است. هاآن
 

توسیعه و   آثیار بررسی تطبیقیی دو رراننید ارزنیابی    

و شناسیانی   زنسیت محیی  اقتصیادی   گذاریارزش

 های مشترکگام
دارای مراحررل مشخصرری  ESVو  EIAهررر یررک از دو فراینررد 
 گرذاری ارزشدر هر فرایند ارزیرابی یرا   هستند که به طور معمول 

شررامل تعیررین محرردوده  عمرردتاً ESVمراحررل شرروند. مرریطرری 

ناشری از   میو خردمات اکوسیسرت   هرا ، شناخت کراال گذاریارزش
کاالها و  گذاریارزشکارکردهای اکوسیستم و تعیین الویت برای 

خدمات منتخب با توجه بره اطالعرات، بودجره، زمران و نیرروی      
 ی فیزیکری قابرل  هرا سرازی خردمات بره واحرد    مری متخصص، ک

در  موجود در خردمات منتخرب و   هایارزشگیری، شناخت ازهاند
 مناسب است.  یهاروشخدمات با استفاده از  گذاریارزشنهایت 

منه، غربالگری، تعیین دا شامل EIA  ترین مراحلدر مقابل عمده
، آثرراربینرری ، پرریش(سررازیمرریبرردون ک معمرروالً) آثررارشناسررایی 
ن ایر  با دقرت در  .(1 شکل) گیری و پایش و ممیزی استتصمیم
سراز   توانند زمینره می های مشترکی کهتوان به گاممیدو فرایند 
ی بینی و شناسایاگر پیش ،دست یافت. در واقع ،باشد هاآن تلفیق
دمات خر تغییرات روی داده در میبراورد کشامل غالب پروژه  آثار

 رآثرا ابی ن مرحله از ارزیای ، خروجیباشد در اثر توسعهمیاکوسیست
خردمات   گرذاری ارزشتوانرد اطالعرات ورودی بررای    میتوسعه 
 را فراهم نماید. میاکوسیست
ایرن دو  چه که تا کنرون موجرب عردم تلفیرق     رسد آنبه نظر می
 های مربوط به آثرار نبودن دادهیکدیگر شده است، کمی  بافرایند 

و  متعددی چون زمان و بودجره کرم   ناشی از توسعه است. عوامل
هرای اکولوژیرک   عدم دسترسی به آمرار مرورد نیراز و پیچیردگی    

ورت صها عمدتاً بر مبنای اطالعات کیفی موجب شده که ارزیابی
 گیرد.
دهد،مراحل شناسرایی و پریش   ( نشان می2طور که شکل )همان

ی قتصراد اتوان به دو مرحله فیزیکی )سفید( و ها را میبینی پیامد
 EIA)سایه خورده( تقسیم نمرود. بخرش شناسرایی فیزیکری در     

ت صرور  EIAسازی مناسبی از آثرار در  گیرد و اگر کمیانجام می
هرای اقتصرادی   تواند ورودی تحلیرل این مرحله میگیرد خروجی 

 اشرد هرا و منرافع ناشری از پرروژه اسرت ب     که الزمه براورد هزینه
(ADB, 1996). 

های شناسایی انواع ارزشاکوسیستمیگذاری خدمات الزمه ارزش
(، 3اسرت. شرکل )  موجود در هرر کراال یرا خردمت اکوسیسرتمی     

هرای موجرود را از روی سراختار و    چگونگی شناخت انرواع ارزش 
 (Department ofدهرردنشرران مرری فراینررد اکوسیسررتمی 

(Environment, Malaysia 2008. 
 دشرو مییکاالها و خدمات اکوسیستممیزان که منجر به تغییر در 

، براورد EIAگذاری در های ارزشروش کاربرد ترین هدفمهمو 
 (,Department of Environment ارزش است میزان تغییر در

(Malaysia, 2008. 
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حریط  شایان ذکر است که بدون اجرای پروژه نیرز تغییراتری در م  
ز اشی اگیرد که در ارزیابی باید میزان تغییرات خالص نصورت می
 اورد شود.پروژه بر

ها یا منافع حاصل از بروز تغییر در کاالها و به منظور براورد هزینه

 گررذاریهررای ارزشالزم اسررت تررا از روشخرردمات اکوسیسررتمی
 تواند بر مبنای نوع ها میاین روشمناسب استفاده شود. انتخاب 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ی تحقیق(هانارته)خدمات اکوسیستمی اریگذارزشتوسعه و  آثارمقانسه مراحل ارزنابی (: 1) شکل
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  به دو مرحله هابینی پیامدتفکیک مراحل شناسانی و پیش(: 2) شکل

 (ADB, 1996) )سانه خورده( سفید( و اقتصادی)ریزنکی 
 

شناخت  

 هاواسطه

 هوا، آب، خاک()

سنجش 

جاد انعوامل

 رشار

 ها(آلودگی)

شناسانی درنارت 

 هاکننده

 ن، حیوان، گیاه، مواد(انسا)

 آثارسنجش 

)بر سالمت، رفاه، 

 زیست جهانی(محیط

 براورد ارزش پولی

بر حسب واحد پول )

 رایج(

ها و سنجش هزننه

 زنستیمنارع محی 

 تعیین

ها و رعالیت

 منابع

 مراحل ارزنابی اثرات توسعه بر محی  زنست

پیش بینی و تحلیل اثرات و 
 غالب آثارشناسایی 

 

 آثار شناسانی

 دامنه تعیین

 غربالگری

 ریزی برای مدیریت آثاربرنامه

 گیریتصمیم 

 پایش و مدیریت آثار 

 

 پل ارتباطی دو فرایند
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ز و های موجود، میزان بودجه و دقرت مرورد نیرا   خدمت، نوع داده
(، برخرری از 2ول )تجربرره کارشناسرران امررر متفرراوت باشررد. جررد 

هرای ناشری از پرروژه    گذاری پیامدهای مناسب برای ارزشروش
 دهد.سدسازی را نشان می

 ل ررراحشواهد امر حاکی از آن است که با اعمال تغییراتی در مر

گرردد. در ادامره   فراهم می ESVامکان تلفیق آن با  EIAفرایند 
 قرار بررسی این تلفیق موردنظرات کارشناسان در زمینه چگونگی 

 گیرد.می
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 منظور براورد ارزش اقتصادی کلبه اکوسیستمنک  هایارزشچگونگی تفکیک  (:3) شکل

 (Department of Environment, Malaysia 2008) منبع:
 

 هانارته

 استفاده از نظر کارشناسان 
نره امکران سرنجی    مندی از نظر کارشناسان در زمیمنظور بهرهبه

 زیسرت، گذاری اقتصادی محریط تلفیق ارزیابی آثار توسعه و ارزش
 نظرانتن از صاحب 40ای شامل هشت سوال در میان پرسشنامه

در  دارای مدرک کارشناسی ارشرد حداقل که  زیستارزیابی محیط
زیست بودنرد و همگری تجربره مشرارکت در انجرام      رشته محیط
عه را داشرتند، توزیرع گردیرد. پرس از     های ارزیابی آثار توسپروژه

 38هرای نراقص،   هرا و حرذف پرسشرنامه   جمع آوری پرسشنامه
پرسشنامه مورد تحلیل قرار گرفت که نتایج آن به شرح زیر است. 

ها، نظیر اندازه، شیب، زمین شناسی، گونه اکوسیستم هایونژگی

 اسیدیته، میزان اکسیژن محلول و....

ند میزان زیست توده، مان ساختار:

 فون و فلور میزان رسوب،

مانند فتوسنتز، تنفس و  ررانند:
 تصفیه آب

 کارکرد اکوسیستم

 خدمات کاالها

 های اکوسیستماستفاده

 ای مستقیمهای استفادهارزش

تفررج،   چوب هیزمی، ماهی، کشاورزی،
 ل و نقل، شکارحم

 ای غیر مستقیمهای استفادهارزش
طوفران،   کنترلچرخه مواد مغذی،کنترل سیل، 

 ب زیر زمینی، تنظیم خرد اقلیمآتامین منابع 

 ایهای غیر استفادهارزش

های تنوع زیستی، میراث فرهنگی، ارزش

 میراثی، ارزش وجودی
 

 

 ایهای غیراستفادهارزش ایاستفادههای ارزش

 ارزش اقتصادی کل
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و از کرل پاسرخ    سال برود  36/37میانگین سنی پاسخ دهندگان 
 نفر مرد بودند. 21نفر زن و  17دهندگان 
ه نظر شرما کردامیک از مروارد زیرر     ب» این سوال که در پاسخ به
« ایران اسرت؟ به اهداف آن در EIAترین علل عدم دستیابی مهم

نشران  نترایج  پاسخ دهندگان اهمیت هر عامل را اعرالم داشرتند،   

امتیراز   178با  عدم برخورداری از قدرت اجرایی الزمدهد که می
ایرن  ن از دانرش کرافی در  اعدم بهره مندی متخصصر بیشترین و 
ها را به خود اختصاص دادنرد  امتیاز، کمترین امتیاز 120با  زمینه
 (.3)جدول 

 

 

 سازی توسعه در پروژه سد آثاری ناشی از هامناسب برای پیامد گذاریارزش یهاروش (:2) جدول

 (1384 ،دنکسون و همکاران)
 گذاریارزشروش مناسب  پیامد اثر

فرسرررایش خررراک اراضررری بررراال دسرررت و 
 زن سدگذاری در مخرسوب

 کاهش گنجایش مخزن سد
 تغییر ظرفیت مخزن

 تغییر کیفیت آب و کاهش تولید برق

 تغییر در تولید
 هزینه جایگزین

 هزینه پیشگیری از خسارت

 تغییر شیمیایی کیفیت آب 
 ی پایین دستهاتغییر در آبراهه

 ی تصفیههاافزایش یا کاهش هزینه
 کاهش صید آبزیان
 کاهش تولید

 خسارت هزینه پیشگیری از
 تغییر در تولید

 برسانی آی هاگذاری در کانالکاهش رسوب ی پایین دستهاکاهش بار رسوبات در آبراهه
 کنترل بهتر آب جاری

 هزینه جایگزین
 هزینه پیشگیری از خسارت

 تغییر در تولید کاهش محصول کشاورزی تغییر حرارت آب

 بیماری )کاهش یا افزایش( امرا  ناشی از آب
 یرمرگ و م

 تغییر در میزان تولید پروتیین

 هزینه بیماری

 تغییر در تولید بزیانآکاهش یا افزایش تولید  بر تولید آبزیان آثار
 هزینه پیشگیری از خسارت

 های تفرجیافزایش یا کاهش فرصت بر میزان تفرج در دریاچه سد آثار
 بر گردشگری تأثیر

 روش هزینه سفر
 ارزش بازاری() ایی سرمایههاروش ارزش دارایی

و منرابع   ها، زیستگاههاافزایش یا کاهش گونه اثر بر حیات وحش و تنوع زیستی
 ژنتیکی

 روش هزینه فرصت
ی از دسرت رفتره ناشری از عردم بازدیرد      هادرآمد

 گردشگران
 هزینه جایگزینی

ی هرا ی زیرر بنرایی جدیرد و هزینره    هرا هزینه جابجایی اجباری مردم
 اجتماعی

 هزینه جایگزین
 ی اجتماعیهازینهه

 ی جابجاییهاهزینه

 ی گیاهی و جانوریهااخالل در زندگی گونه هاتخلیه پساب
 کاهش محصوالت کشاورزی

 تغییر در تولید
 

 کاهش کشت محصول کاهش تولید غذا
 کاهش خسارت سیل

 تغییر در تولید
 هزینه اجتناب شده

  
 

 رانان ف آن دربه اهدا EIA علل عدم دستیابی ترننمهم (:3)جدول 
 رتبه درصد امتیاز امتیاز پاسخ
 1 04/21 178 عدم برخورداری از قدرت اجرایی الزم
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 2 20/18 154 کیفی بودن معیارهای ارزیابی
 3 08/16 136 عدم دسترسی به اطالعات مورد نیاز
 4 37/15 130 وابستگی بیش از حد به نظر ارزیاب
 5 13/15 128 عدم وجود ساختار قانونی مناسب

 6 18/14 120 ن زمینهاین از دانش کافی دراعدم بهره مندی متخصص
  100 846 جمع کل

یررا وارد نمررودن آ برره نظررر شررما»کرره سرروال ن ایرردر پاسررخ برره
هرای  و ارزیابی خسارتگذاری کاالها و خدمات اکوسیستمیارزش

توانرد بره   مری  EIAزیسرت، در فراینرد   ناشی از توسعه بر محریط 
 برا  (%100) دهنردگان همه پاسرخ  «طح آن کمک کند؟ارتقای س
ثربخشی اتواند در افزایش این امر میمعتقد بودند که موافق  نظر

EIA  .اسررت بهتررر» ن سرروال کررهایرر در پاسررخ بررهمررؤثر باشررد 
 «صررورت گیرررد؟  EIAدر کرردامیک از مراحررل   ،گررذاریارزش
کره بره نظرشران    را EIA  یک یا چنرد مرحلره از   دهندگانپاسخ
کران  ام) نمودند. انتخاب ،است گیریکاربه بلقا آن در گذاریشارز

آن  نترایج حراکی از   انتخاب بیش از یک پاسخ وجود داشته است(
 متیراز ا 31 برا  آثار ارزیابی مرحله ،دهندگانپاسخ نظر به که است

گیری کاربه امکان حداقل از امتیاز بدون دامنه تعیین مرحله و بیشترین
  (4برخوردار است )جدول  زیستمحیطادی اقتص گذاریارزشدر 
 

گذاری که انجام ارزش EIAاز  (: بهترنن مراحلی4جدول )

 پذنر استدر آن امکان
 الونت درصد تعداد پاسخ EIAمراحل 
 1 5/46 31 ارزیابی آثار
 2 5/19 13 بینی آثارپیش

 3 15 10 غربالگری
 4 5/7 5 ارایه برنامه کاهش آثار
 5 6 4 طقهتوصیف وضعیت من
 6 5/5 4 پایش و نظارت

 7 0 0 تعیین دامنه
  100 67 جمع

 

هترر  ببه نظر شما » از پاسخ دهندگان پرسیده شد ،در سوال پنجم
نترایج   «گذاری در کدامیک از سطوح زیر روی دهرد؟ است ارزش

 ودند،بحاکی از آن است که بیشترین تعداد پاسخ دهندگان معتقد 
ترین رین و مرحله انجام پروژه نامناسبتریزی مناسبمرحله طرح

 (5)جدول  گذاری است.مرحله برای انجام ارزش
 

 گذاریترنن سطوح برای ارزش(: مناسب5جدول )
 الونتدرصد تعداد سطوح مورد 

 هاپاسخ هاپاسخ نظر
 1 84/36 14 ریزیطرح

 2 95/28 11 ریزیبرنامه

 3 68/23 9 اریذگسیاست

 4 53/10 4 انجام پروژه

  100 38 مجموع

ما به نظرر شر  »د دهندگان پرسیده شده بواز پاسخ ،در سوال ششم
)ارزیرابی  SEA صورت گیرد یرا   EIA گذاری بهتر است درارزش

سرت  ها حاکی از آن اپاسخ «زیست( و یا هر دو ؟راهبردی محیط
ب گذاری مناسدهندگان، هر دو فرایند را برای ارزشکه اکثر پاسخ

 (6)جدول  دانستند.می
 

 برای  SEAنا  EIA(: مناسب بودن 6جدول )

 گذاریانجام ارزش
سطوح مورد 

 نظر
تعداد 

 هاپاسخ
درصد 

 هاپاسخ
 الونت

 1 10/42 16 هر دو

EIA 13 22/34 2 

SEA 9 68/23 3 

 - 100 38 مجموع
 

ا اه شماز دیدگ»د دهندگان پرسیده شده بواز پاسخ ،در سوال هفتم
ایرران  زیسرت در گذاری اقتصادی محریط ارزشموانع پیش رو در 

ه عردم دسترسری بر   نتایج حاکی از آن است که گزینره   «کدامند؟
زینره  گامتیاز، بیشرترین و   150با  این زمینه ن الزم درامتخصص

عنروان  امتیراز، بره   80با  گذارینیاز به زمان طوالنی برای ارزش
 (7)جدول کمترین موانع مؤثر معرفی شدند. 
 

گذاری اقتصادی موانع پیش رو در ارزش: (7جدول )

 انران زنست درمحی 

 امتیاز پاسخ
درصد 

 امتیاز
 رتبه

 عدم دسترسی بره متخصصرین الزم در  
 این زمینه

150 04/26 1 
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 2 25 144 عدم دسترسی به آمار مورد نیاز
عدم برخورداری از سراختارهای قرانونی   

 الزم
114 80/19 3 

د برررای زیررا نیرراز برره بودجرره نسرربتاً  
 گذاریارزش

88 28/15 4 

 5 88/13 80 گذارینیاز به زمان طوالنی برای ارزش
  100 576 جمع کل

 

یرا  آ به نظر شرما » از پاسخ دهندگان پرسیده شد ،در سوال هشتم
ای کره  های توسرعه گذاری اقتصادی برای همه طرحانجام ارزش

ا یر اسرت  باشرند، الزم  هم اکنون مشمول ارزیابی آثار توسعه مری 
 های مشمول های جدیدی برای طرحنامهیینآ بسته به مورد باید

لرب  ها حاکی از آن است که اغپاسخ «گذاری تدوین گردند؟ارزش
 این زمینره بندی جدیدی باید در دهندگان معتقد بودند الویتپاسخ

 (8)جدول  صورت گیرد.
 

 گذاری برای (: پیشنهاد انجام ارزش8جدول )

 عههای توسطرح
 درصد تعداد پاسخ
هرای مشرمول   پروژه الزم است برای تمامی

EIA ًاعمال شود عینا 
12 58/31 

این زمینره   بندی جدیدی درالزم است الویت
 صورت گیرد

26 42/68 

 100 38 جمع

 

دهرد کره زمینره    ها نشران مری  بررسی نتایج حاصل از پرسشنامه
زیسرت  ر محریط نظران ارزیابی آثار توسعه بر مناسبی میان صاحب
 هرا وجرود  ورد پیامرد آگذاری اقتصادی در بربرای استفاده از ارزش
گرذاری  که ارزشاینپرسش شوندگان به دارد. پاسخ مثبت تمامی

ایرن  تواند به ارتقای کیفی ارزیرابی کمرک کنرد، شراهدی برر     می
 ادعاست.

رد هایی میران کارشناسران در مرو   دهد که نگرانینتایج نشان می
در  ایران و عدم تحقق جایگراه واقعری آن  در  EIAی قدرت اجرای

ی اجرا کشور وجود دارد، به طوری که الزم است جایگاه قوانین و
 درصرد از پاسرخ   46ها به دقت مرورد برازنگری قررار گیررد.     آن

نجرام  اترین مرحلره بررای   دهندگان مرحله ارزیابی آثار را مناسب
ایرن   زدو فرایند نی های تطبیقیاند که بررسیگذاری دانستهارزش

 کند.امر را تأیید می

تررین  نظرران مهرم  نکته قابل توجه دیگر آن اسرت کره صراحب   
ود ایرران را بره عردم وجر     گرذاری در نگرانی از عدم توفیق ارزش

انررد کرره الزم اسررت متخصصرران مربوطرره در کشررور نسرربت داده
 این مشکل صورت پذیرد.سازی الزم برای رفعظرفیت
ین کرار مجزایری بررای تعیر    ز نیراز بره تردوین راه   ها حاکی اپاسخ
زیسرت در کشرور   گذاری اقتصادی محیطهای مشمول ارزشطرح

شود که است. وجود موانعی چون کمبود زمان و بودجه موجب می
ترر  ین، بهآثار امکان پذیر نباشد. بنرابرا گذاری تمام در عمل ارزش

ژه، است با توجره بره مرواردی چرون حجرم پرروزه، بودجره پررو        
هرای الزم بررای   حساسیت اکوسیستم و مقیاس عملکررد الویرت  

 د.های معینی تدوین گردهای ناشی از پروژهگذاری پیامدارزش
 

 ESV  و EIA الگوی پیشنهادی برای تلفیق
 دهرد کره پتانسریل الزم بررای    نتایج حاصل از بررسی نشان مری 

ایرن  ر داین دو فرایند به لحاظ نظری در کشور وجرود دارد.  تلفیق
د موجرو  مرحله، سعی بر آن است تا با انجام اصالحاتی در ساختار

EIA، ایرن فراینرد تحلیرل گرردد.    گذاری بهچگونگی ورود ارزش 
ورود برا  دهرد.  (، ساختار الگوی پیشنهادی را نشران مری  4شکل )
ان تروان از آن برا عنرو   می EIAگذاری اقتصادی به فرایند ارزش

EEIA(4)  یاد کرد.« ی پیامدهای توسعهارزیابی اقتصاد»یا   
ژه مورد ( نشان داده شده است، ابتدا پرو4همانگونه که در شکل )
ی شورهااین امر با مقایسه تجارب سایر کگیرد.غربالگری قرار می
 دهد، عرواملی چرون میرزان تأثیرگرذاری پرروژه،     جهان نشان می

 ومقیاس پروژه، میزان بودجه، حساسیت اکوسیسرتم مرورد نظرر    
ین تررین عوامرل تعیر   ثیر گذاری بر سالمت بشری از جمله مهمتأ

در کشرور   .هسرتند  EEIAهای مشرمول  کننده در انتخاب پروژه
اخت سهایی که دارای فعالیت پروژهبرای تمامی EIAچین، انجام 

گری و ساز است، در هر مقیاسی اجباری است و در مرحلره غربرال  
ر زیسرتی، دارای آثرا  حریط دارای آثار بارز م»ها به سه دسته پروژه

 EIAی شوند. نوع و گسرتردگ تقسیم می« تقریبی، و با آثار ناچیز
هایی کره  پروژهاین انواع متفاوت است و برای تمامیدر هر یک از

گرذاری اقتصرادی   زیسرتی هسرتند، ارزش  دارای آثار برارز محریط  
 . (Lindhjem et al, 2007)ضروری است 
الزم است آثرار   EEIAنیاز به ، در صورت عدم الگریبپس از غر

به گونه کیفی مورد ارزیابی قرار گیرنرد و برنامره کراهش آثرار و     
بایرد   EEIAدر صرورت نیراز بره     پایش و ممیزی، تدوین گرردد. 
الزم است تا محدوده اثر  ،این مرحله . درتعیین دامنه صورت گیرد
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در مرحلره تعیرین    و قابل توجه نکته مهم گذار پروزه تعیین گردد.
در محدوده جغرافیرایی صرورت    این امر فقطاین است که  ،دامنه
تواند برای جامعه تأثیر پذیر از پروژه نیز اعمال بلکه می ،گیردنمی
این امر زمانی که عالوه بر ارزیابی پرروژه برراورد منرافع و     گردد.
ز اهمیرت  یبسیار حا ،گیردهای ناشی از آن نیز صورت میخسارت

 برر د متاثر از پروژه و میزان سود و زیانی کره  است. شناسایی افرا
توانرد در برراورد نهرایی    می ،شوداثر اجرای پروژه به آنان وارد می

الزم اسرت ترا عرالوه برر      بردین ترتیرب،   بسیار تأثیر گذار باشرد. 
کره میرزان رفراه     شناسایی دقیق محدوده اثر گذار پروژه، افرادی

پیامردهای پرروژه    اثرر بر به صورت مستقیم یا غیرمستقیم،  هاآن
ایرن   این مرحله شناسایی گردند. از مصادیق نیز در دشوثر میأمت

ایجاد اشتغال، شیوع بیماری و افزایش یرا   توان بهمی ،تأثیرپذیری
سرازی و  د کره از قابلیرت کمری   کرر کاهش قیمت زمرین اشراره   

 .(James & Gillespie, 2002)ندباشمی گذاری برخوردارارزش
است که کاالها و خدمات اکوسیستمیمرحله شناسایی  ،مرحله بعد

یرا   تواند مثبتاین تأثیرپذیری، می. شونداز اجرای پروژه متاثر می
الص این مرحله، میزان تغییررات خر  منفی باشد. مهم است که در 

اسرت   محاسبه گردد. پس از براورد میزان کاالها و خردمات الزم 
در  مات شناسرایی گردنرد و  این کاالها و خدهای موجود در ارزش

ایرن  گرذاری شروند. در   ادامه، با اسرتفاده از روش مناسرب ارزش  
ترروان براوردهررای حاصررل از تغییررر روی داده در  صررورت، مرری

 -های هزینره ای را در تحلیلای و غیر استفادههای استفادهارزش
 فایده وارد کرد.
ر کره عرالوه برر ترأثی     EIAهای فراینرد  ترین بخشیکی از مهم

موجرب مشرروعیت    ،یابی به نترایج قابرل قبرول   گذاری در دست
اسرت. گرچره   گرردد، مشرارکت مردمری   بخشی به پروژه نیز مری 

ر تأثیر گذار است، امرا د  EIAهای در همه بخشمشارکت مردمی
حاصل از شناسایی کاالها و خدمات اکوسیستمیهایی چون بخش

ردار تری برخرو از ترأثیر بیشر  پروژه و براورد میزان پذیرش طررح،  
گرذاری اقتصرادی بخشری از    کره در ارزش ایرن  است. با توجه به

هرای  ورد ارزشآهرای برر  روش ویرژه بره گرذاری  های ارزشروش
ورت های ترجیح بیان شرده صر  ای، با استفاده از روشغیراستفاده

رود می گیرد که مبتنی بر اظهار ذیمدخالن پروژه است، انتظارمی
ر گرذاری اقتصرادی د  ارزش کارگیریا بهبجایگاه مشارکت مردمی

 ارتقا یابد. EEIA فرایند
فایرده،   -تحلیل هزینره در مرحله تصمیم گیری با توجه به نتایج 

مرورد قبرول   به صورت مشروط یا غیر مشرروط  انجام شده پروژه 

. در حررالی کرره از شررودگیرررد و یررا مررردود اعررالم مرریقرررار مرری
این سودآور ه شود، در نهایتگذاری در فرایند ارزیابی استفادارزش

بودن یا نبودن پروژه است کره در نهایرت قبرول یرا رد پرروژه را      
هرا و  این مرحله است که برا محاسربه هزینره    سازد. درعملی می

ها و منرافع بره زمران    منافع ناشی از اجرای پروژه و تنزیل هزینه
ع ها و منراف . در صورتی که هزینهشوداین امر امکان پذیر میحال

ایجاد شوند، الزم است های متمادیناشی از اجرای پروژه در سال
 پروژه محاسبه شرود.  (5)به منظور انجام ارزیابی ارزش زمان حال 
این مرحله بسیار ضرروری  توجه به انتخاب نرخ تنزیل مناسب در 

 . (Bann, 1997) سازد متاثر بسیار را ارزیابی نتایج تواندمی و است
 

 ریگیبحث و نتیجه
گرذاری اقتصرادی   در مطالعه حاضر، امکان سرنجی تلفیرق ارزش  

مرورد بررسری قررار گرفرت. نترایج       EIA  زیست در فرایندمحیط
هررای فراوانرری برررای تلفیررق  حرراکی از آن اسررت کرره پتانسرریل 

وسرعه  زیست در فرایند ارزیابی آثار تگذاری اقتصادی محیطارزش
مر ااین  مانع تحقق بر محیط وجود دارد. اما وجود موانعی تاکنون

هرای  تتوان به تفاواین موانع میترینگردیده است. از جمله مهم
 .نمرود  این دو رشته اشارهایدئولوژیک موجود میان متدولوژیک و 

ن آبر است و ادغام گذاری بسیار هزینهاز سوی دیگر فرایند ارزش
ه بر کره   هایی خواهد شددر فرایند ارزیابی موجب باال رفتن هزینه

طور معمول کارفرمایان بخرش خصوصری و دولتری تمرایلی بره      
 پرداخت آن ندارند. 

ر برابر  یند نیز از جملره دیگرر موانرع موجرود در    آزمان بر بودن فر
ن ایرن زمرا   گذاری در ارزیابی آثار توسعه است. البتره تلفیق ارزش

 وابسته به میزان آمار و اطالعرات در دسرترس و تریم تخصصری    
ن کننرد. سروالی کره وجرود دارد آ    همکاری می است که با پروژه

 کند؟ بهاست که چه میزان از اعتماد و صحت براوردها کفایت می
 مران و با اهداف طرح و زاین میزان رابطه مستقیمییقین، افزایش

ینرد  آبودجه آن خواهد داشرت و سروالی اسرت کره در ابتردای فر     
 ارزیابی باید به آن پاسخ داد.
که در ابتدای ارزیابی مواردی که الزم است  این امکان وجود دارد

توانرد برر   بنردی مری  این الویرت گذاری شوند، تعیین گردد. ارزش
حسب نوع آثرار، بودجره طررح، دامنره اثرر گرذاری و حساسریت        

ایرن امرر   شود، تغییر کند. البته ای که طرح در آن اجرا میمنطقه
ذاری قررار  گر هایی که در الویت ارزشبدین معنی نیست که پیامد

های کیفری و  پوشی شوند بلکه الزم است ارزیابیگیرند چشمنمی
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این پیامدها در فرایند ارزیابی مد نظر قرار گیرد. کارهای کاهشراه
گرذاری اقتصرادی   بیگانه بودن بسیاری از ارزیابان با اصول ارزش

زیست از جملله دیگر موانعی است که موجب عردم منظرور   محیط
ترتیرب، الزم  گرردد. بردین  در فرایند ارزیابی مری ها نمودن ارزش
تشرخیص  ها الزامری گذاری در آنهایی که ارزشاست تا در پروژه

زیست در تریم کراری   شود، یک متخصص اقتصاد محیطداده می
 حضور داشته باشد. 

هرا  است. بررسری  EIAمشکل دیگر، طرز نگرش متولیان امر به 
ین فرایند به عنوان یک ابزار اکه به دهد که بیش از آننشان می
گیری در نظر گرفته شرود، بره آن بره عنروان یرک مرانع       تصمیم
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 با اعمال تغییرات EEIAالگوی معرری  (:4شکل )

 (UNEP, 1996)منبع: 
 

 شرود. همرین امرر موجرب    بوروکراتیک در مقابل توسعه نگاه می
 .بخشری الزم برخروردار نباشرد   از توجره و اثرر    EIAشود که می

 بر بودنبر و هزینهزمان ،از یک سو هاگسترش تنوع و حجم پیامد
ز از سوی دیگر موجب شرده ترا نروعی امتنراع ا     میی کهابراورد

 برا واحردهای فیزیکری قابرل     هرا تغییر سازیمیک ورود به عرصه
ار و گرذ تأثیری مهرم و  هرا د. شناسایی پیامدشوجاد ای گیریازهاند
توانرد  می در مراحل ابتدایی ارزیابی هااز سایر پیامد هاآنفکیک ت

 ن امر را تسهیل نماید.ای دستیابی به
جرام  ی اقتصرادی ان هرا وردآنکته پایانی قابل ذکر آن است که برر 

کننرد و الزم  میبه سرعت در طول زمان تغییر  ،شده در هر پروژه
 اده ازدر اسرتف  الزم اسرت ترا   بنرابراین، است به روز رسانی شوند. 
 دقت نظر الزم صورت گیرد. ،نتایج مطالعات مشابه

 

 پیشنهادها 
 راینرد فپذیر شردن تلفیرق   به منظور امکان هاییپیشنهاد ،در ادامه
ران ایر  در میگذاری خدمات اکوسیسرت توسعه و ارزش آثارارزیابی 
 شده است: ارایه

ی مشمول هاپروژه زیستمحیطحفاظت  سازمانالزم است تا  .1
ه به توج با ،ی مشمول ارزیابیهاپروژه همانند را گذاریارزش

 تعیین نماید. هاآننوع و شدت اثرگذاری 

در  گذاریارزشاستفاده از ن امر توجه شود که ایالزم است به .2
 بلکره  ،ارزیابی بره معنرای جرایگزینی آن برا ارزیرابی نیسرت      
 رقتردا فرایندی است به موازات ارزیابی کره بره آن اعتبرار و ا   

تصرمیم گیرری    شود احتمرال خطرا در  میو موجب  بخشدمی
 کاهش یابد. ،نهایی

 گرذاری ارزشگیری کرار بهیی ملزم به هاپروژه فقطبهتر است  .3
ر د برر محریط برخوردارنرد.    ایقابل مالحظره  اثرند که از شو
ثر از پرروژه  أمتر  میخدمات اکوسیسرت  متما زم نیستال ضمن
را مشرخص و   آثرار  تررین مهرم  بایدبلکه  ،ندشو گذاریارزش
 کرد. گذاریارزش

 در زمینره  زیسرت محیطارتقای سطح دانش و آگاهی ارزیابان  .4
گیری یرک  کرار بره و همچنین  گذاریارزشیند آو فر هاروش

 الزم در تیم مطالعات ارزیابی، زیستمحیطاقتصاد متخصص 
 است.

 هدر دو فاز صورت گیرد، به طوری کر  گذاریارزشبهتر است  .5
کرم   یهرا روشاجمالی برا اسرتفاده از    گذاریارزش ابتدا یک
 گرذاری ارزشو در صورت نیراز،   شودبر انجام تر و میانهزینه

ی در مرؤثر توانرد نقرش   مری ن امرر  ایر  تفصیلی صورت گیرد.
حله کاهش هزینه و وقت داشته و در برخی موارد در همان مر

 به پروژه صورت گیرد.  مربوطگیری اجمالی تصمیم

 سیاسرت  در سطوح کرالن  گذاریارزشاست که از تر مناسب .6

ود بیشرتر اسرتفاده شر    ،ی راهبردیهاها و برنامهطرح ،گذاری
در  گررذاریارزشگیری کرراربرره (.EIAبرریش از  SEA  )در
 سطح پروژهشود تا در میهای کالن و راهبردی موجب طرح

 روی دهد. هاخطاهای کمتری در تصمیم گیری

و مری کبه اطالعرات   گذاریارزشند یآبا توجه به نیاز مبرم فر .7
گونه اطالعات نای دسترسی به تواناییدقیق، ضروری است تا 
ی و بانک اطالعات جامعی با امکان دسترسدر کشور تسهیل 

ی در تا بتوان به میزان زیراد  شودمناسب به اطالعات فراهم 
 د.کروقت و هزینه صرفه جویی 

برا   سرالمت انسران   ی ناشی از توسعه برهاالزم است تا پیامد .8
 د.نشوورد آو بر گذاریارزشحساسیت بیشتری 

اط با احتی باید ،هاگذاریارزشاستفاده از روش انتقال منافع در  .9
نی و ساختاری، فواصل زمرا های گرفته شود. زیرا تفاوت کاربه

ی بسریاری در  هرا توانرد اریبری  مری صحت انجام مطالعه پایه 
 .نمایداد جایگذاریارزشنتایج 

 ،ابیدر ارزیر  گرذاری ارزشموانع استفاده از  ترینمهمی از یک .10
ه کر ی فیزیکی اسرت. از آنجرا   هابه واحد هاتبدیل پیامد عدم
الزم  ،اسرت  گرذاری ارزشورودی فراینرد   ،ی فیزیکری هاداده

ا تر شرود   ن اطالعات در فرایند ارزیابی تاکیدایاست تا بر تهیه
 دد.گر عملی EIA ن امر با اعمال تغییراتی در شرح خدماتای

زیرل  به انتخراب نررخ تن   گذاریارزشالزم است تا در فرایند  .11
زم توجره ال  ،یی که آثار بلنرد مردت دارنرد   هامناسب در پروژه
تواند بره شردت   میانتخاب نرخ تنزیل نامناسب  مبذول شود.

 قرار دهد. تأثیرنتایج ارزیابی پروژه را تحت 
ست ترا  ، الزم اذاریگارزشیند آهزینه بر بودن فربا توجه به  .12

ظرر  از سوی متولیان امرر مرد ن   گذاریارزشبرای  بودجه الزم
  قرار گیرد و در بودجه طرح پیش بینی شود.
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ون ن نکته ضروری است که معرفی نابهنگام و برد ایتوجه به .13
اینرد  فر بره  زیسرت محیطاقتصادی  گذاریارزشزمینه سازی 

EIA که بل ،د شدموجود نخواه نه تنها منجر به بهبود وضعیت
 ،یرن ترتیرب  ه امشکلی را به مشکالت فعلی خواهد افرزود. بر  
تروان  میرا  ایتوجه به همه جوانب امر و رفع معضالت زمینه

 پیش نیازی برای فراهم نمودن زمینه تلفیق دانست.
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