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امکان سنجی تلفیق دو مقوله ارزیابی آثار توسعه و ارزشگذاری
خدمات اکوسیستمی در ایران
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نغمه مبرقعی٭ ،1شهیندخت برقجلوه

 1و  2استادیاران گروه برنامه ریزی و طراحی محیط پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی
(تاریخ دریافت1389/9/10 :؛ تاریخ تصویب)1390/3/17 :

چکیده
با وجود گذشت بیش از پانزده سال از تصویب قانون ارزیابی پیامدهای ناشی از توسعه بر محیطزیست درایران ،بررسیها حاکی از وجود ضعف در اثر
بخشی و کارایی این ارزیابیهاست .گرچه برخی ازاین نارساییها را میتوان به ضعف در ساختار اداری و اجرایی نسبت داد ،اما کاستیهای روش
شناختی ،عدم شفافیت و قطعیت گزارشها نیز نقش مؤثری در بروز این مشکالت داراست .یکی از مهمترین دالیل این عدم شفافیت ،کیفی بودن
معیارهای ارزیابی و عدم امکان وارد نمودن خسارتهای تحمیل شده به محیطزیست در تحلیلهای اقتصادی پروژه است.
با وجود پیشرفتهای صورت گرفته در روشهای ارزیابی آثار توسعه بر محیطزیست و همچنین ارزشگذاری اقتصادی خدمات اکوسیستمی در جهان،
جدایی دیدگاهها و روشهای بهکار گرفته شده در این دو زمینه از دانش ،موجب شده تا برخالف تواناییهایی که هر یک در اعتالی دیگری داراست،
ارزیابی آثار توسعه و ارزشگذاری خدمات اکوسیستمی ،هر یک به گونهای مستقل توسعه و تکامل یابند.
در پژوهش حاضر ،امکان تلفیق این دو فرایند در راستای افزایش اثر بخشی گزارشهای ارزیابی ،از دو روش مورد واکاوی قرار گرفته است .روش
اول مبتنی بر مقایسه تطبیقی دو فرایند ارزیابی پیامدهای محیطزیست و ارزشگذاری خدمات اکوسیستمیاست .بررسیها نشان میدهد که وجود
گامهای مشترک دراین دو فرایند ،این امکان را فراهم میسازد تا با اعمال تغییراتی در شرح خدمات  ،EIAامکان ادغام ارزشگذاری اقتصادی
خدمات اکوسیستمی در آن فراهم گردد .در واقع ،با سنجش کمی پیامدها و انتخاب روش ارزشگذاری مناسب ،براورد میزان خسارتهای وارده به
خدمات اکوسیستمی منتخب بر اثر توسعه امکان پذیر میگردد .در روش دوم ،با نظرسنجی از کارشناسان و صاحبنظران ارزیابی پیامدهای توسعه در
کشور ،علل ناکامی  EIAدر ایران و چگونگی تحقق این تلفیق ،مورد سوال قرار گرفت .نتایج نشان میدهد ،مهمترین علت عدم دستیابی  EIAبه
اهداف مورد نظر در ایران از دید کارشناسان به ترتیب عدم برخورداری از ساختار اجرایی مناسب ،کیفی بودن معیار ارزیابی و عدم دسترسی به
اطالعات مورد نیاز است .کلیه کارشناسان معتقد بودند که ورود ارزشگذاری اقتصادی در فرایند  ،EIAمنجر به افزایش اثر بخشی آن خواهد شد.
همچنین مناسبترین مرحله برای انجام ارزشگذاری در فرایند  ،EIAمرحله ارزیابی و مناسبترین سطح برای این امر ،سطح طرحریزی معرفی شده
است .مهمترین مانع پیش رو در ارزشگذاری اقتصادی محیطزیست در ایران نیز از دید کارشناسان ،عدم دسترسی به متخصصان الزم در این زمینه
اعالم گردیده است .در پایان الگوی پیشنهادی به منظور انجام ارزیابی اقتصادی پیامدهای محیطزیست و پیشنهادهای در جهت تامین بستر الزم
برای عملی شدناین تلفیق ارایه شده است.
کلید واژهها :ارزیابی آثار توسعه ،ارزشگذاری خدمات اکوسیستمی،ایران ،ارزیابی خسارت وارده به محیطزیست
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سرآغاز
یکی از مهمتررین ابزارهرای حفاظرت از محریطزیسرت ،انجرام
ارزیابی پیامدهای ناشی از توسعه پیش از اجرای پرروژههاسرت.
اما کیفی بودن بسیاری از روشهای ارزیابی ،موجب شده اسرت
که ارزیابان اغلب به برآورد پولی خسارتهای ناشی از توسعه بر
محیطزیست نپردازند .این امر ،بدین معنا است که خسارتهایی
که به دلیل تغییر کاربری یا بروز آلودگیهای ناشی از توسعه به
خدمات اکوسیستمی وارد میشود ،به نوعی مورد اغمرا قررار
گیرند .در معدود مواردی هم که هزینهها و منافع پرروژه برراورد
میشود ،این امر تنها به منافع و هزینههای دارای برازار واقعری
محدود است و با توجه به اینکره خردمات اکوسیسرتمی اغلرب
فاقد بازار واقعی هستند ،ارزشاین خدمات و خسرارتهرای وارد
شده به آنها در تحلیرلهرای هزینره و فایرده وارد نمریشرود.
واقعیت این است که همه فعالیتهای اقتصادی بر محیطزیست
اثر گذارند ،اما تمرامی ایرن آثرار ارزشگرذاری نمریشروند و در
تحلیلهای هزینه -فایده منظرور نمریگردنرد ) Knaus et al,
 .)2006برای درک این منافع تنها آگاهی از اینکه اکوسیستمها
ارزشمند هستند کافی نیست ،بلکه الزم است بدانیم این خدمات
به طور دقیرق چقردر ارزش دارنرد و ایرن ارزشهرا چگونره برا
بهکارگیری روشهای متفاوت مدیریتی اثرپذیر خواهند شد.
یکی از مهمترین کاربردهای ارزشگذاری خدمات زیسرتی ،وارد
نمررودن تغییرررات روی داده در ارزش خرردمات اکوسیسررتمیدر
تحلیلهای هزینه و فایده و به تبع آن در فرایند تصرمیمگیرری
است .هدف اصلی ارزشگذاری اقتصادی محریطزیسرت ،ایجراد
امکان مقایسه میان حفاظت محیطزیست و توسرعه اقتصرادی-
اجتماعی برای دست یافتن به مصرف بهینه منابع کمیاب اسرت
( .)Arrow et al, 1996در حرررال حاضرررر ،در برخررری از
گزارشهای «ارزیرابی آثرار توسرعه» ،بخرشهرایی کره شرامل
اطالعات اقتصادی اجتماعی محیط اجرای پرروژه اسرت ،وجرود
دارنررد .امررا دو پرسررش مطرررح اسررت :اول ایررن کرره اطالعررات
اقتصادی و اجتماعی موجود در گزارشها تا چه حد از پیوستگی
و همبستگی معنیدار با اطالعات اکولوژیکی برخور دار است؟ و
دوم ،چگونه میتوان اطالعات اقتصادی و اجتماعی را در فرآیند
ارزیابی آثار محیطزیستی پروژهها لحاظ کرد؟ به عبارت دیگر با
توجه به اهمیت فزاینده هزینههای خارجی محیط زیست( )1کره
بر همه بخشهای اقتصرادی اجتمراعی و محریطزیسرتی ترأثیر
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گذارند ،غیبت آنها در ارزیابی وضرعیت کرالن اقتصرادی کشرور،
حاکی از آن است که به سادگی از این هزینههای سرنگین غفلرت
شده است .لحاظ این هزینههرا از طریرق ارزیرابی اقتصرادی آثرار
محرریط زیسررتی مرریتوانررد بخشرری مکمررل برررای ارزیررابی آثررار
محیطزیستی پروژهها باشد که از همان ابتدا خسارتهای احتمرالی
ناشی از پروژه بر محیطزیست را عالوه برر دیردگاه اکولروژیکی ،از
دیدگاه اقتصادی نیز پیشبینی نماید .بدین منظور ،الزم اسرت کره
در فرآیند ارزیابی آثار توسعه ،شرح خدمات مسرتقلی بررای انجرام
بررسیهای اقتصادی تدوین شود .ایرن بررسریهرا ممکرن اسرت
مسایل اقتصاد خرد و یا کالن را به شرکلی جداگانره و یرا تونمران
مورد توجه قرار دهند .این در حالی اسرت کره مطالعره پیامردهای
اقتصادی -اجتماعی در سالهای اخیر رواج بیشتری پیردا کررده و
بدینمنظور الزم است پیامدهای اقتصادی و اجتماعی ارزیابی شده
و با هم تلفیق شوند .اما ،فراوانی رویکردهای موجود از یک سرو و
ابهامهای احتمالی در شرح خدمات مربوط به جنبههای اقتصادی از
سوی دیگر ،در برخی موارد موجب نوعی سرردرگمیشرده اسرت و
اثربخشی دادههای اقتصادی در فرآیندهای ارزیابی آثار توسعه را به
حداقل رسانده است ).)James & Gillespie, 2002
خوشبختانه لزوم تعیین ارزش خدمات اکوسیستمی و منابع زیسرتی
و خسارتهای وارده به آنها در فرایند توسعه ،در سالهرای اخیرر
در ایران به قطعیت رسیده است .بر اساس ماده  59قرانون برنامره
چهارم و ماده  192قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی ،اجتمراعی
و فرهنگی کشور ،دولت مکلف شده است تا برا همکراری سرازمان
حفاظت محیطزیست و سایر دستگاههای مرتبط به منظرور بررآورد
ارزشهای اقتصادی منابع طبیعی و محیطزیستی و هزینه ناشی از
آلودگی و تخریب محیطزیست در فرایند توسرعه و محاسربه آن در
حسابهای ملی ،نسبت به تنظیم راهکارهای محاسربه ارزشهرا و
هزینههای موارد دارای الویت از قبیل :جنگل ،آب ،خراک ،انررژی،
تنوع زیستی و آلودگیهای محیطزیستی در نقاط حساس ،اقردام و
در مراجع مربوط به تصویب رساند (قانون برنامه چهرارم  1383و
قانون برنامه پنجم .)1389
با توجه به اینکه فرایند  EIAبه عنوان مهرمتررین ابرزار ارزیرابی
پیامدهای ناشری از توسرعه در سرطح پرروژه بره شرمار مریآیرد و
بارزترین و اثرگذارترین پیامدهای پروژه طی آن شناسایی میشوند،
میتوان بسیاری از دادههای مورد نیاز برای سنجش خسارتهرای
وارده به خدمات اکوسیستمی را در آن جستجو نمود .بدینترتیب به
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نظر میرسد ،فرایند  EIAمیتواند به عنروان مناسربترین بسرتر
مورد نیاز برای تحققاین امر بهشمار آید .هدف از ایرن نوشرتار،
دستیابی به راهکاری عملی به منظور وارد نمودن ارزش خردمات
اکوسیستمیدر فرایند ارزیابی آثار توسعه در کشور است.

که مدارک و مستنداتی در زمینه استفاده از ارزشگذاری اقتصرادی
محیطزیست در ارزیابی آثار توسعه منتشر کرردهانرد .همچنرین در
سالهای اخیرر ،مرواردی از برهکرارگیری ارزشگرذاری اقتصرادی
محیطزیست در طرحهای ارزیابی راهبردی محیطزیسرت ()SEA
به چشم میخورد McCracken and Abaza, 2001; Pearce

پیشینه تحقیق
بررا وجررود رشررد روز افررزون ارزشگررذاری اقتصررادی خرردمات
اکوسیستمی و منافع بالقوهای که میتوانرد بررای ارزیرابی آثرار
توسعه بر محیطزیست به دنبال داشته باشد ،این دو رهیافت بره
طور مستقل از یکدیگر تکامرل یافترهانرد ( .)James, 1994در
سالهای اخیر ،استفاده از روشهای اقتصرادی در ارزیرابی آثرار
توسعه بر محیطزیست به طرور چشرمگیری در اروپرا و امریکرا
افررزایش یافترره اسررت ( .)Lindhjem et al, 2007اولررین
نشانههای کاربرد ارزشگذاری اقتصادی در ارزیابی آثرار توسرعه
بر محیطزیست را میتروان در راهکرارهرایی کره توسرط بانرک
جهانی در  )World Bank, 1996( 1996و بانک توسعه آسبا
در  1996و  1999ارایه شد ،جستجو کرردADB 1996, ) .
 (1999بانک جهانی در گزارشری کره در سرال  2003منتشرر
کرده است بیان میکند کره طری سرالهرای  2000،2001و
 ،2002در  101پروژه ،از ارزشگذاری اقتصادی محیطزیست
استفاده شده ،و این امر به طور چشمگیری رو به افزایش اسرت،
بهطوریکه در ده سال پیش ،از هر  162پرروژه فقرط در یرک
پروژه از ارزشگذاری اقتصادی استفاده میشد ،اما ایرن رقرم در
سالهای اخیر به یک پروژه از هر سه پروژه افزایش یافته است

)Aunan et al., 2004; Saraf et al., 2004; et al, 2002
;.Mestl et al., (2005.

World) (Bank, 2003

آژانس حفاظت محیطزیست امریکرا ( )EPAنیرز از نهادهرایی
است کره از سرالهرا پریش برر لرزوم توجره بره ارزشگرذاری
محیطزیست در فرایند ارزیابی آثار توسعه پرداخته است .قرانون
سیاست ملی محیطزیست در سرال  ،1969اسرتفاده از تحلیرل
هزینه -فایده را در گرزارشهرای ارزیرابی محریطزیسرت الزم
دانسته است ) .(USEPA 1997, 1999از دیگر قوانین موجود
در ایرن زمینرره ،مرریترروان برره قررانون «پاسررخ ،جبررران و تعهررد
محیطزیستی» ( )CERCLAاشاره نمود کره در سرال 1980
در امریکا به اجرا در آمد و بر مبنای آن مقرراتری بررای جبرران
ارزش منابع از دست رفته ،با مالکیت مشترک وضع شده اسرت.
اتحادیه اروپرا ،اتحادیره جهرانی حفاظرت از طبیعرت و سرازمان
همکاریها و توسعه اقتصادی نیز از جمله سازمانهایی هسرتند

از جمله پروژههایی که در آنها استفاده از ارزشگذاری در ارزیرابی
آثار توسعه به چشم میخورد ،میتوان به مطالعات هایردر و راسرید
در رابطه با ارزیابی تأمین آب ( (Haider & Rasid, 2002مطالعات
موریموتو و هوپ در زمینه ارزیابی هزینهها و منافع انرواع مختلرف
پروژهها ( )Morimoto & Hope, 2004و مطالعات اتکینسون و
کوک در زمینه آثار توسعه بر سالمت اشاره نمرود )& Atkinson
 .(Cook, 2005بررا وجررود ایرن ،در هرری یررک از ایرن مطالعررات،
ارزشگذاری به طور مستقیم در فرایند ارزیابی آثار وارد نشده است
و از آن فقط به عنوان یک ابزار جنبی استفاده شده اسرت .ایرن در
حالی است که در برخری از کشرورها قروانینی در رابطره برا لرزوم
استفاده از ارزشگذاری در ارزیابی آثار توسعه وجود دارد ( Crookes
 .)and De wit, 2002برای مثال ،قانون ارزیابی آثرار توسرعه در
چین که در سال  2002به تصویب رسیده است ،بر لزوم اسرتفاده
از ارزیابیهای اقتصرادی در فراینرد ارزیرابی آثرار توسرعه تاکیرد دارد
( ،)Wang et al, 2003اما تاکنون هی راهنمای تکنیکی و عملی
بهایرن منظرور در چرین ارایره نشرده اسرت ( Lindhjem et al,
.)2007

از دیگر نشانههرای توجره بره ارزشگرذاری اقتصرادی در فراینرد
ارزیابی آثار توسعه بر محیطزیست میتوان به موضوع سری امرین
کنفرررانس سرراالنه انجمررن جهررانی ارزیررابی پیامرردهررای توسررعه
( )2()IAIAکه به میزبانی  UNEPدر آوریل  2010در ژنو برگزار
گردید ،اشاره نمود .در این کنفرانس که با عنروان «نقرش ارزیرابی
آثار توسعه در حرکت به سوی اقتصاد سبز» برگزار شد ،دیدگاههای
مختلف جهانی در رابطه با نقش و جایگاه ارزیابی آثرار توسرعه ،در
توسعه سررمایهگرذاری سربز در بخرشهرای کشراورزی ،صرنعت،
توریسم و حمل و نقل مورد بررسی قررار گرفرت (.)IAIA, 2010
جدول ( )1چند نمونه از مطالعات انجام شده در زمینه ارزشگذاری
آثار ناشی از توسعه در جهان را نشان میدهد.
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دنبال انتشار مقاله  1997کاستانزا و همکارانش درکشور آغاز شرد

در رابطه با پیشینه ارزشگذاری اقتصادی خدمات اکوسیسرتمی
در ایران ،بررسیها نشان میدهد ،اولین تجارب در این زمینه به
جدول ( :)1برخی از مطالعات انجام شده در زمینه ارزشگذاری آثار ناشی از توسعه در جهان
موضوع
آثار ناشی از احداث سد بر تاالب
حفاظت از تاالبهای بزرگ مقیاس در برابر توسعه
مدیریت فضاهای باز شهر دوربان در برابر توسعه
خسارت وارده بره تنروع زیسرتی در اثرر توسرعه در
مقیاس جهانی
خسارت وارده به جزایر مرجانی در اثر توسعه
طرح توسعه آبیاری
حفاظت از جنگلهای کاستاریکا
ارزیابی آثار توسرعه بخرشهرای هروا ،آب ،جنگرل،
مناطق ساحلی ،زباله

نوع اکوسیستم

کشور

تاالب

مالی

تاالب
فضاهای باز شهری

فلوریدا امریکا
افریقای جنوبی

تنوع زیستی

جهانی

جزایر مرجانی

هاوایی امریکا

بیابانی

مصر

جنگلی

کاستاریکا

کل کشور

ایران

( .(Costanza et al, 1977در سال  ،1377میرزایی با استفاده
از روش انتقررال منررافع و دادههررای کاسررتانزا و همکررارانش ،ب ره
ارزشگذاری اکولوژیکی ناحیه نیمه بیابانی جنوب غربی استان قم
در منطقرره پلنررد دره پرداخررت (میرزایرری .)1377 ،همچنررین
طاهری ( )1377با استفاده از برآوردهای کاستانزا و همکرارانش
در  1997و با استفاده از روش انتقرال منرافع بره ارزشگرذاری
خدمات اکوسیستمی جنگلهای خرزری و ارسربارانی پرداخرت و
ارزش  5میلیون هکتار از این جنگلها را ساالنه  4845میلیرون
دالر برآورد کرد .معماریانی ( )1378نیرز برا روشری مشرابه بره
ارزشگرذاری  15خردمت اکوسیسررتمی در پرارک ملری گلسررتان
پرداخت و رقمی معادل  908دالر در هکتار را برای این تعرداد از
خدمات برآورد نمود.
اولین نشانهها از براورد خسارتهای وارده به خدمات اکوسیستمی
در ایران ،به دنبال به آتش کشیدن چاههای نفرت کویرت توسرط
عراق و ورود آلودگیهای ناشی از بروز این بحران به ایرران روی
داد .در مطالعه صورت گرفتره بره ایرن منظرور در سرال ،1378
خسررارتهررای ناشرری از آتررشسرروزی بررر کاالهررا و خرردمات
اکوسیستمی ،در اکوسیستمهای مختلفی چون مراتع ،جنگلهرا و
تاالبها براورد گردید .به منظور بررآورد خسرارتهرای وارده بره
مراتع ،از تصراویر مراهوارهای جهرت ردیرابی میرزان و محردوده
گسترش آلودگی استفاده شد و مشخص گردید کره مراترع یرازده
استان کشور بین  5 -85درصد خسارت دیردهانرد .میرزان ایرن

منبع
Zwarts,. van Beukering,. Koné,.
)Wymenga and . Taylor, (2006
)Milon, & Scrogin, (2006
)Thekwini Municipality, (2002
)WBCSD, (2008
(State of Hawaii, (2008
Slootweg,. Hoevenaars & Abdel)Dayem, (2007
)FAO, (2007
)World Bank, (2005

خسارتهای به تفکیک برای خدمات اکوسیستمی چون تشرکیل
خاک ،کنترل فرسایش ،تولید غرذا ،جرذب مایعرات ،تنظریم آب و
کنترل آفات برآورد شد .جهرت محاسربه میرزان خسرارتهرا بره
طررورکلی از روش انتقررال منررافع و بهرمنرردی از دادههررای ارزش
خدمات اکوسیستمی در بیومهای مختلف کره توسرط کاسرتانزا و
همکارانش در  1997منتشر شده بود ،استفاده شرد .میرزان کرل
خسررارتهررای وارده برره مراتررع ایررران در ایررن تحقیررق ،معررادل
 3151020000دالر برآورد گردیرد (حیردری شرریف آبرادی،
 .)1378برره همررین ترتیررب ،ارزیررابی خسررارتهررای وارده برره
اکوسیستم جنگلهای حرا ناشی از جند خلیج فارس در 1991
نیز صورت پرذیرفت .در ایرن بررسری ،ارزش خسرارت وارده بره
کاالها و خدمات اکوسیستمی چون تصفیه آب ،گردشگری ،تولیرد
مواد خام و چوب ،تنظیم آشفتگی ،تولید غذا و پناهگاه و زیستگاه
برآورد شده که این تحقیق نیز با استفاده از روش انتقال منرافع از
دادههای کاستانزا و همکارانش در  1997اسرتفاده شرد .میرزان
کل خسارت در این تحقیق ،معادل  103/8میلیرون دالر بررآورد
شده است (زارع مایوان و همکاران .)1378 ،در مطالعره مشرابه
دیگری میزان خسارت وارده به جنگلهای غررب ایرران برر اثرر
جنررد خلرریج فررارس در هشررت اسررتان کشررور رقمرری معررادل
 1045296هزار دالر برآورد شد که در این مرورد نیرز پرس از
تعیین میزان خسارت وارده به جنگرلهرا ،جهرت تعیرین ارزش از
روش انتقال منافع و دادههای کاسرتانزا و همکرارانش در 1997
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استفاده شده است (ثاقب طرالبی و زارع مرایوان .)1378 ،نکتره
قابل ذکر آنکه در ایران نیز مانند سایر نقاط جهان ،تا کنون الگو
و تکنیررک مشخصرری برره منظررور لحرراظ نمررودن ارزشگررذاری
اقتصادی در فرایند ارزیابی ارایه نشده است و مطالعات یراد شرده
تنها به براورد خسارت جدای از الگوی معمول ارزیابی آثار توسعه
بر محیطزیست پرداختهاند.
از معدود مطالعاتی که در رابطه با براورد خسرارتهرای ناشری از
توسعه در ایران توسط بانک جهانی انجام گرفت ،گزارشری اسرت
که در سال  ،2005انتشار یافرت و در آن یرک تریم تحقیقراتی
متشکل از کارشناسان داخلی و خارجی ،برراوردی از هزینرههرای
تخریب محیطزیست در بخشهای جنگل ،زبالره ،سرواحل ،آب و
هوا ارایه نمودند .نتایج حاکی از آن اسرت کره در سرال ،2002
هزینههای ناشی از تخریب محیطزیست در ایرن چنرد بخرش در
ایران ،حدود  7/4درصد از تولید ناخالص داخلری کشرور در ایرن
سرال بروده اسرت ( .)World Bank, 2005بررسریهرا نشران
میدهد کره ترا کنرون تجربرهای از ورود ارزشگرذاری خردمات
اکوسیستمیدر فرایند ارزیابی آثار توسعه در ایرران وجرود نداشرته
است.
مواد و روشها
در این تحقیرق ،امکران تلفیرق دو فراینرد  EIAو ارزشگرذاری
خدمات اکوسیستمی ( )3()ESVو چگونگی انجام آن ،با اسرتفاده
از دو روش مورد واکاوی قرار گرفت:
 بررسی تطبیقی دو فرایند ارزیابی آثرار توسرعه و ارزشگرذاریاقتصادی محیطزیست و یافتن گامهای مشترک و زمینههرای
موجود به منظور تلفیق
 استفاده از نظر کارشناسان و صاحب نظران امر برا اسرتفاده ازپرسشنامه و تحلیل نتایج بهدست آمده.
در ادامه ،به تشریح هر یک از روشها و نتایج برهدسرت آمرده از
آنها پرداخته شده است.
بررسی تطبیقیی دو رراننید ارزنیابی آثیار توسیعه و
ارزشگذاری اقتصیادی محیی زنسیت و شناسیانی
گامهای مشترک
هررر یررک از دو فراینررد  EIAو  ESVدارای مراحررل مشخصرری
هستند که به طور معمول در هر فرایند ارزیرابی یرا ارزشگرذاری
طرری مرریشرروند .مراحررل  ESVعمرردتاً شررامل تعیررین محرردوده
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ارزشگذاری ،شناخت کراالهرا و خردمات اکوسیسرتمی ناشری از
کارکردهای اکوسیستم و تعیین الویت برای ارزشگذاری کاالها و
خدمات منتخب با توجه بره اطالعرات ،بودجره ،زمران و نیرروی
متخصص ،کمریسرازی خردمات بره واحردهرای فیزیکری قابرل
اندازهگیری ،شناخت ارزشهای موجود در خردمات منتخرب و در
نهایت ارزشگذاری خدمات با استفاده از روشهای مناسب است.
در مقابل عمدهترین مراحل  EIAشامل غربالگری ،تعیین دامنه،
شناسررایی آثررار (معمرروالً برردون کمرریسررازی) ،پرریشبینرری آثررار،
تصمیمگیری و پایش و ممیزی است (شکل  .)1با دقرت در ایرن
دو فرایند میتوان به گامهای مشترکی که میتوانند زمینره سراز
تلفیق آنها باشد ،دست یافت .در واقع ،اگر پیشبینی و شناسایی
آثار غالب پروژه شامل براورد کمیتغییرات روی داده در خردمات
اکوسیستمیدر اثر توسعه باشد ،خروجی این مرحله از ارزیابی آثرار
توسعه میتوانرد اطالعرات ورودی بررای ارزشگرذاری خردمات
اکوسیستمی را فراهم نماید.
به نظر میرسد آنچه که تا کنرون موجرب عردم تلفیرق ایرن دو
فرایند با یکدیگر شده است ،کمی نبودن دادههای مربوط به آثرار
ناشی از توسعه است .عوامل متعددی چون زمان و بودجره کرم و
عدم دسترسی به آمرار مرورد نیراز و پیچیردگیهرای اکولوژیرک
موجب شده که ارزیابیها عمدتاً بر مبنای اطالعات کیفی صورت
گیرد.
همانطور که شکل ( )2نشان میدهد،مراحل شناسرایی و پریش
بینی پیامدها را میتوان به دو مرحله فیزیکی (سفید) و اقتصرادی
(سایه خورده) تقسیم نمرود .بخرش شناسرایی فیزیکری در EIA
انجام میگیرد و اگر کمیسازی مناسبی از آثرار در  EIAصرورت
گیرد خروجی این مرحله میتواند ورودی تحلیرلهرای اقتصرادی
که الزمه براورد هزینههرا و منرافع ناشری از پرروژه اسرت باشرد
(.)ADB, 1996
الزمه ارزشگذاری خدمات اکوسیستمیشناسایی انواع ارزشهای
موجود در هرر کراال یرا خردمت اکوسیسرتمیاسرت .شرکل (،)3
چگونگی شناخت انرواع ارزشهرای موجرود را از روی سراختار و
فراینررد اکوسیسررتمینشرران مرریدهررد )Department of
.(Environment, Malaysia 2008
که منجر به تغییر در میزان کاالها و خدمات اکوسیستمیمیشرود
و مهمترین هدف کاربرد روشهای ارزشگذاری در  ،EIAبراورد
میزان تغییر در ارزش است )Department of Environment,
.(Malaysia, 2008
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خرردمات اکوسیسررتمیالزم اسررت تررا از روشهررای ارزشگررذاری
مناسب استفاده شود .انتخاب این روشها میتواند بر مبنای نوع

شایان ذکر است که بدون اجرای پروژه نیرز تغییراتری در محریط
صورت میگیرد که در ارزیابی باید میزان تغییرات خالص ناشی از
پروژه براورد شود.
به منظور براورد هزینهها یا منافع حاصل از بروز تغییر در کاالها و

مراحل ارزنابی اثرات توسعه بر محی زنست

غربالگری
دامنه تعیین
آثار شناسانی

پیش بینی و تحلیل اثرات و
شناسایی آثار غالب
برنامهریزی برای مدیریت آثار
تصمیمگیری
پایش و مدیریت آثار

شکل ( :)1مقانسه مراحل ارزنابی آثار توسعه و ارزشگذاری خدمات اکوسیستمی(نارتههای تحقیق)

شناسانی درنارت

شناخت

سنجش

تعیین

کنندهها

واسطهها

عواملانجاد

رعالیتها و

(انسان ،حیوان ،گیاه ،مواد)

(هوا ،آب ،خاک)

رشار

منابع

(آلودگیها)

سنجش آثار
(بر سالمت ،رفاه،
محیطزیست جهانی)

براورد ارزش پولی

سنجش هزننهها و

(بر حسب واحد پول

منارع محی زنستی

رایج)

شکل ( :)2تفکیک مراحل شناسانی و پیشبینی پیامدها به دو مرحله
ریزنکی (سفید) و اقتصادی (سانه خورده) ()ADB, 1996

پل ارتباطی دو فرایند

55

امکان سنجی تلفیق دو مقوله ارزیابی آثار توسعه و ارزشگذاری خدمات اکوسیستمی در ایران

خدمت ،نوع دادههای موجود ،میزان بودجه و دقرت مرورد نیراز و
تجربرره کارشناسرران امررر متفرراوت باشررد .جرردول ( ،)2برخرری از
روشهای مناسب برای ارزشگذاری پیامدهرای ناشری از پرروژه
سدسازی را نشان میدهد.
شواهد امر حاکی از آن است که با اعمال تغییراتی در مرررراحل

فرایند  EIAامکان تلفیق آن با  ESVفراهم میگرردد .در ادامره
نظرات کارشناسان در زمینه چگونگی این تلفیق مورد بررسی قرار
میگیرد.

ونژگیهای اکوسیستم نظیر اندازه ،شیب ،زمین شناسی ،گونهها،
اسیدیته ،میزان اکسیژن محلول و....

ررانند :مانند فتوسنتز ،تنفس و
تصفیه آب

ساختار :مانند میزان زیست توده،
میزان رسوب ،فون و فلور

کارکرد اکوسیستم

کاالها

خدمات
استفادههای اکوسیستم

ارزشهای غیر استفادهای
تنوع زیستی ،میراث فرهنگی ،ارزشهای
میراثی ،ارزش وجودی

ارزشهای استفادهای غیر مستقیم
چرخه مواد مغذی،کنترل سیل ،کنترل طوفران،
تامین منابع آب زیر زمینی ،تنظیم خرد اقلیم

ارزشهای غیراستفادهای

ارزشهای استفادهای مستقیم

ماهی ،کشاورزی ،چوب هیزمی ،تفررج،
حمل و نقل ،شکار

ارزشهای استفادهای

ارزش اقتصادی کل
شکل ( :)3چگونگی تفکیک ارزشهای نک اکوسیستم بهمنظور براورد ارزش اقتصادی کل
منبع(Department of Environment, Malaysia 2008) :

نارتهها
استفاده از نظر کارشناسان
بهمنظور بهرهمندی از نظر کارشناسان در زمینره امکران سرنجی
تلفیق ارزیابی آثار توسعه و ارزشگذاری اقتصادی محریطزیسرت،
پرسشنامهای شامل هشت سوال در میان  40تن از صاحبنظران

ارزیابی محیطزیست که حداقل دارای مدرک کارشناسی ارشرد در
رشته محیطزیست بودنرد و همگری تجربره مشرارکت در انجرام
پروژههای ارزیابی آثار توسعه را داشرتند ،توزیرع گردیرد .پرس از
جمع آوری پرسشنامههرا و حرذف پرسشرنامههرای نراقص38 ،
پرسشنامه مورد تحلیل قرار گرفت که نتایج آن به شرح زیر است.
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میانگین سنی پاسخ دهندگان  37/36سال برود و از کرل پاسرخ
دهندگان  17نفر زن و  21نفر مرد بودند.
در پاسخ به این سوال که «به نظر شرما کردامیک از مروارد زیرر
مهمترین علل عدم دستیابی  EIAبه اهداف آن درایران اسرت؟»
پاسخ دهندگان اهمیت هر عامل را اعرالم داشرتند ،نترایج نشران

میدهد که عدم برخورداری از قدرت اجرایی الزم با  178امتیراز
بیشترین و عدم بهره مندی متخصصران از دانرش کرافی درایرن
زمینه با  120امتیاز ،کمترین امتیازها را به خود اختصاص دادنرد
(جدول .)3

جدول ( :)2روشهای ارزشگذاری مناسب برای پیامدهای ناشی از آثار توسعه در پروژه سدسازی
(دنکسون و همکاران)1384 ،
پیامد
اثر
فرسرررایش خررراک اراضررری بررراال دسرررت و کاهش گنجایش مخزن سد
تغییر ظرفیت مخزن
رسوبگذاری در مخزن سد
تغییر کیفیت آب و کاهش تولید برق
افزایش یا کاهش هزینههای تصفیه
تغییر شیمیایی کیفیت آب
کاهش صید آبزیان
تغییر در آبراهههای پایین دست
کاهش تولید
کاهش بار رسوبات در آبراهههای پایین دست کاهش رسوبگذاری در کانالهای آبرسانی
کنترل بهتر آب جاری
کاهش محصول کشاورزی
تغییر حرارت آب
بیماری
امرا ناشی از آب (کاهش یا افزایش)
مرگ و میر
تغییر در میزان تولید پروتیین
کاهش یا افزایش تولید آبزیان
آثار بر تولید آبزیان

روش مناسب ارزشگذاری
تغییر در تولید
هزینه جایگزین
هزینه پیشگیری از خسارت
هزینه پیشگیری از خسارت
تغییر در تولید
هزینه جایگزین
هزینه پیشگیری از خسارت
تغییر در تولید
هزینه بیماری

تغییر در تولید
هزینه پیشگیری از خسارت
روش هزینه سفر
روش ارزش داراییهای سرمایهای (ارزش بازاری)

آثار بر میزان تفرج در دریاچه سد

افزایش یا کاهش فرصتهای تفرجی
تأثیر بر گردشگری

اثر بر حیات وحش و تنوع زیستی

افزایش یا کاهش گونهها ،زیستگاهها و منرابع روش هزینه فرصت
درآمدهای از دسرت رفتره ناشری از عردم بازدیرد
ژنتیکی
گردشگران
هزینه جایگزینی
هزینههرای زیرر بنرایی جدیرد و هزینرههرای هزینه جایگزین
هزینههای اجتماعی
اجتماعی
هزینههای جابجایی
اخالل در زندگی گونههای گیاهی و جانوری تغییر در تولید
کاهش محصوالت کشاورزی

جابجایی اجباری مردم

تخلیه پسابها
کاهش تولید غذا

تغییر در تولید
هزینه اجتناب شده

کاهش کشت محصول
کاهش خسارت سیل

جدول ( :)3مهمترنن علل عدم دستیابی  EIAبه اهداف آن در انران
پاسخ
عدم برخورداری از قدرت اجرایی الزم

امتیاز
178

درصد امتیاز
21/04

رتبه
1
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کیفی بودن معیارهای ارزیابی
عدم دسترسی به اطالعات مورد نیاز
وابستگی بیش از حد به نظر ارزیاب
عدم وجود ساختار قانونی مناسب
عدم بهره مندی متخصصان از دانش کافی دراین زمینه
جمع کل

در پاسررخ بررهای رن سرروال کرره «برره نظررر شررما آیررا وارد نمررودن
ارزشگذاری کاالها و خدمات اکوسیستمیو ارزیابی خسارتهرای
ناشی از توسعه بر محریطزیسرت ،در فراینرد  EIAمریتوانرد بره
ارتقای سطح آن کمک کند؟» همه پاسرخدهنردگان ( )100%برا
نظر موافق معتقد بودند که این امر میتواند در افزایش اثربخشی
 EIAمررؤثر باشررد .در پاسررخ برره ای رن سرروال کرره «بهتررر اسررت
ارزشگررذاری ،در کرردامیک از مراحررل  EIAصررورت گیرررد؟»
پاسخدهندگان یک یا چنرد مرحلره از  EIAرا کره بره نظرشران
ارزشگذاری در آن قابل بهکارگیری است ،انتخاب نمودند( .امکران
انتخاب بیش از یک پاسخ وجود داشته است) نترایج حراکی از آن
است که به نظر پاسخدهندگان ،مرحله ارزیابی آثار برا  31امتیراز
بیشترین و مرحله تعیین دامنه بدون امتیاز از حداقل امکان بهکارگیری
در ارزشگذاری اقتصادی محیطزیست برخوردار است (جدول )4
جدول ( :)4بهترنن مراحلی از  EIAکه انجام ارزشگذاری
در آن امکانپذنر است
مراحل EIA

ارزیابی آثار
پیشبینی آثار
غربالگری
ارایه برنامه کاهش آثار
توصیف وضعیت منطقه
پایش و نظارت
تعیین دامنه
جمع

تعداد پاسخ

درصد
46/5
19/5

31
13
10
5
4
4
0

0

67

100

15
7/5
6
5/5

الونت
1
2
3
4
5
6
7

در سوال پنجم ،از پاسخ دهندگان پرسیده شد «به نظر شما بهترر
است ارزشگذاری در کدامیک از سطوح زیر روی دهرد؟» نترایج
حاکی از آن است که بیشترین تعداد پاسخ دهندگان معتقد بودند،
مرحله طرحریزی مناسبترین و مرحله انجام پروژه نامناسبترین
مرحله برای انجام ارزشگذاری است( .جدول )5
جدول ( :)5مناسبترنن سطوح برای ارزشگذاری
سطوح مورد

تعداد

درصد

الونت

18/20
16/08
15/37
15/13
14/18

154
136
130
128
120
846
نظر
طرحریزی
برنامهریزی
سیاستگذاری
انجام پروژه
مجموع

100
پاسخها
14
11
9
4
38

2
3
4
5
6
پاسخها
36/84
28/95
23/68
10/53
100

1
2
3
4

در سوال ششم ،از پاسخدهندگان پرسیده شده بود «به نظرر شرما
ارزشگذاری بهتر است در  EIAصورت گیرد یرا ( SEAارزیرابی
راهبردی محیطزیست) و یا هر دو ؟» پاسخها حاکی از آن اسرت
که اکثر پاسخدهندگان ،هر دو فرایند را برای ارزشگذاری مناسب
میدانستند( .جدول )6
جدول ( :)6مناسب بودن  EIAنا  SEAبرای
انجام ارزشگذاری
سطوح مورد

تعداد

درصد

نظر

پاسخها

پاسخها
42/10
34/22
23/68

16
13
9
38

هر دو
EIA
SEA

مجموع

الونت
1
2
3
-

100

در سوال هفتم ،از پاسخدهندگان پرسیده شده بود «از دیدگاه شما
موانع پیش رو در ارزشگذاری اقتصادی محریطزیسرت درایرران
کدامند؟» نتایج حاکی از آن است که گزینره عردم دسترسری بره
متخصصان الزم در این زمینه با  150امتیاز ،بیشرترین و گزینره
نیاز به زمان طوالنی برای ارزشگذاری با  80امتیراز ،برهعنروان
کمترین موانع مؤثر معرفی شدند( .جدول )7
جدول ( :)7موانع پیش رو در ارزشگذاری اقتصادی
محی زنست در انران
پاسخ

امتیاز

عدم دسترسی بره متخصصرین الزم در
این زمینه

150

درصد
امتیاز
26/04

رتبه
1
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عدم دسترسی به آمار مورد نیاز
عدم برخورداری از سراختارهای قرانونی
الزم
نیرراز برره بودجرره نسرربتاً زیرراد برررای
ارزشگذاری
نیاز به زمان طوالنی برای ارزشگذاری
جمع کل

144

25

2

114

19/80

3

88

15/28

4

80
576

13/88

5

100

در سوال هشتم ،از پاسخ دهندگان پرسیده شد «به نظر شرما آیرا
انجام ارزشگذاری اقتصادی برای همه طرحهای توسرعهای کره
هم اکنون مشمول ارزیابی آثار توسعه مریباشرند ،الزم اسرت یرا
بسته به مورد باید آییننامههای جدیدی برای طرحهای مشمول
ارزشگذاری تدوین گردند؟» پاسخها حاکی از آن است که اغلرب
پاسخدهندگان معتقد بودند الویتبندی جدیدی باید در این زمینره
صورت گیرد( .جدول )8
جدول ( :)8پیشنهاد انجام ارزشگذاری برای
طرحهای توسعه
پاسخ
الزم است برای تمامی پروژههرای مشرمول
 EIAعیناً اعمال شود
الزم است الویتبندی جدیدی در این زمینره
صورت گیرد
جمع

تعداد

درصد

12

31/58

26

68/42

38

100

بررسی نتایج حاصل از پرسشنامهها نشران مریدهرد کره زمینره
مناسبی میان صاحبنظران ارزیابی آثار توسعه برر محریطزیسرت
برای استفاده از ارزشگذاری اقتصادی در برآورد پیامردهرا وجرود
دارد .پاسخ مثبت تمامیپرسش شوندگان به اینکه ارزشگرذاری
میتواند به ارتقای کیفی ارزیرابی کمرک کنرد ،شراهدی بررایرن
ادعاست.
نتایج نشان میدهد که نگرانیهایی میران کارشناسران در مرورد
قدرت اجرایی  EIAدر ایران و عدم تحقق جایگراه واقعری آن در
کشور وجود دارد ،به طوری که الزم است جایگاه قوانین و اجرای
آنها به دقت مرورد برازنگری قررار گیررد 46 .درصرد از پاسرخ
دهندگان مرحله ارزیابی آثار را مناسبترین مرحلره بررای انجرام
ارزشگذاری دانستهاند که بررسیهای تطبیقی دو فرایند نیز ایرن
امر را تأیید میکند.

نکته قابل توجه دیگر آن اسرت کره صراحبنظرران مهرمتررین
نگرانی از عدم توفیق ارزشگرذاری در ایرران را بره عردم وجرود
متخصصرران مربوطرره در کشررور نسرربت دادهانررد کرره الزم اسررت
ظرفیتسازی الزم برای رفعاین مشکل صورت پذیرد.
پاسخها حاکی از نیراز بره تردوین راهکرار مجزایری بررای تعیرین
طرحهای مشمول ارزشگذاری اقتصادی محیطزیسرت در کشرور
است .وجود موانعی چون کمبود زمان و بودجه موجب میشود که
در عمل ارزشگذاری تمام آثار امکان پذیر نباشد .بنرابراین ،بهترر
است با توجره بره مرواردی چرون حجرم پرروزه ،بودجره پرروژه،
حساسیت اکوسیستم و مقیاس عملکررد الویرتهرای الزم بررای
ارزشگذاری پیامدهای ناشی از پروژههای معینی تدوین گردد.
الگوی پیشنهادی برای تلفیق  EIAو ESV

نتایج حاصل از بررسی نشان مریدهرد کره پتانسریل الزم بررای
تلفیقاین دو فرایند به لحاظ نظری در کشور وجرود دارد .در ایرن
مرحله ،سعی بر آن است تا با انجام اصالحاتی در ساختار موجرود
 ،EIAچگونگی ورود ارزشگذاری بهایرن فراینرد تحلیرل گرردد.
شکل ( ،)4ساختار الگوی پیشنهادی را نشران مریدهرد .برا ورود
ارزشگذاری اقتصادی به فرایند  EIAمیتروان از آن برا عنروان
 )4(EEIAیا «ارزیابی اقتصادی پیامدهای توسعه» یاد کرد.
همانگونه که در شکل ( )4نشان داده شده است ،ابتدا پروژه مورد
غربالگری قرار میگیرد.این امر با مقایسه تجارب سایر کشورهای
جهان نشان میدهد ،عرواملی چرون میرزان تأثیرگرذاری پرروژه،
مقیاس پروژه ،میزان بودجه ،حساسیت اکوسیسرتم مرورد نظرر و
تأثیر گذاری بر سالمت بشری از جمله مهمتررین عوامرل تعیرین
کننده در انتخاب پروژههای مشرمول  EEIAهسرتند .در کشرور
چین ،انجام  EIAبرای تمامیپروژههایی که دارای فعالیت ساخت
و ساز است ،در هر مقیاسی اجباری است و در مرحلره غربرالگری
پروژهها به سه دسته «دارای آثار بارز محریطزیسرتی ،دارای آثرار
تقریبی ،و با آثار ناچیز» تقسیم میشوند .نوع و گسرتردگی EIA
در هر یک ازاین انواع متفاوت است و برای تمامیپروژههایی کره
دارای آثار برارز محریطزیسرتی هسرتند ،ارزشگرذاری اقتصرادی
ضروری است ).(Lindhjem et al, 2007
پس از غربالگری ،در صورت عدم نیاز به  EEIAالزم است آثرار
به گونه کیفی مورد ارزیابی قرار گیرنرد و برنامره کراهش آثرار و
پایش و ممیزی ،تدوین گرردد .در صرورت نیراز بره  EEIAبایرد
تعیین دامنه صورت گیرد .در این مرحله ،الزم است تا محدوده اثر
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گذار پروزه تعیین گردد .نکته مهم و قابل توجه در مرحلره تعیرین
دامنه ،این است که این امر فقط در محدوده جغرافیرایی صرورت
نمیگیرد ،بلکه میتواند برای جامعه تأثیر پذیر از پروژه نیز اعمال
گردد .این امر زمانی که عالوه بر ارزیابی پرروژه برراورد منرافع و
خسارتهای ناشی از آن نیز صورت میگیرد ،بسیار حایز اهمیرت
است .شناسایی افراد متاثر از پروژه و میزان سود و زیانی کره برر
اثر اجرای پروژه به آنان وارد میشود ،میتوانرد در برراورد نهرایی
بسیار تأثیر گذار باشرد .بردین ترتیرب ،الزم اسرت ترا عرالوه برر
شناسایی دقیق محدوده اثر گذار پروژه ،افرادی کره میرزان رفراه
آنها به صورت مستقیم یا غیرمستقیم ،بر اثرر پیامردهای پرروژه
متأثر میشود نیز در این مرحله شناسایی گردند .از مصادیق ایرن
تأثیرپذیری ،میتوان به ایجاد اشتغال ،شیوع بیماری و افزایش یرا
کاهش قیمت زمرین اشراره کررد کره از قابلیرت کمریسرازی و
ارزشگذاری برخوردار میباشند).(James & Gillespie, 2002
مرحله بعد ،مرحله شناسایی کاالها و خدمات اکوسیستمیاست که
از اجرای پروژه متاثر میشوند .این تأثیرپذیری ،میتواند مثبت یرا
منفی باشد .مهم است که در این مرحله ،میزان تغییررات خرالص
محاسبه گردد .پس از براورد میزان کاالها و خردمات الزم اسرت
ارزشهای موجود در این کاالها و خدمات شناسرایی گردنرد و در
ادامه ،با اسرتفاده از روش مناسرب ارزشگرذاری شروند .در ایرن
صررورت ،مرریترروان براوردهررای حاصررل از تغییررر روی داده در
ارزشهای استفادهای و غیر استفادهای را در تحلیلهای هزینره-
فایده وارد کرد.
یکی از مهمترین بخشهای فراینرد  EIAکره عرالوه برر ترأثیر
گذاری در دستیابی به نترایج قابرل قبرول ،موجرب مشرروعیت
بخشی به پروژه نیز مریگرردد ،مشرارکت مردمریاسرت .گرچره
مشارکت مردمیدر همه بخشهای  EIAتأثیر گذار است ،امرا در
بخشهایی چون شناسایی کاالها و خدمات اکوسیستمیحاصل از
پروژه و براورد میزان پذیرش طررح ،از ترأثیر بیشرتری برخروردار
است .با توجه به ایرنکره در ارزشگرذاری اقتصرادی بخشری از
روشهای ارزشگرذاری برهویرژه روشهرای بررآورد ارزشهرای
غیراستفادهای ،با استفاده از روشهای ترجیح بیان شرده صرورت
میگیرد که مبتنی بر اظهار ذیمدخالن پروژه است ،انتظار میرود
جایگاه مشارکت مردمیبا بهکارگیری ارزشگرذاری اقتصرادی در
فرایند  EEIAارتقا یابد.
در مرحله تصمیم گیری با توجه به نتایج تحلیل هزینره -فایرده،
انجام شده پروژه به صورت مشروط یا غیر مشرروط مرورد قبرول
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قرررار مرریگیرررد و یررا مررردود اعررالم مرریشررود .در حررالی کرره از
ارزشگذاری در فرایند ارزیابی استفاده شود ،در نهایتاین سودآور
بودن یا نبودن پروژه است کره در نهایرت قبرول یرا رد پرروژه را
عملی میسازد .در این مرحله است که برا محاسربه هزینرههرا و
منافع ناشی از اجرای پروژه و تنزیل هزینهها و منرافع بره زمران
حالاین امر امکان پذیر میشود .در صورتی که هزینهها و منرافع
ناشی از اجرای پروژه در سالهای متمادیایجاد شوند ،الزم است
به منظور انجام ارزیابی ارزش زمان حال ( )5پروژه محاسبه شرود.
توجه به انتخاب نرخ تنزیل مناسب در این مرحله بسیار ضرروری
است و میتواند نتایج ارزیابی را بسیار متاثر سازد ). (Bann, 1997
بحث و نتیجهگیری
در مطالعه حاضر ،امکان سرنجی تلفیرق ارزشگرذاری اقتصرادی
محیطزیست در فرایند  EIAمرورد بررسری قررار گرفرت .نترایج
حرراکی از آن اسررت کرره پتانسرریلهررای فراوانرری برررای تلفیررق
ارزشگذاری اقتصادی محیطزیست در فرایند ارزیابی آثار توسرعه
بر محیط وجود دارد .اما وجود موانعی تاکنون مانع تحقق این امر
گردیده است .از جمله مهمتریناین موانع میتوان به تفاوتهرای
متدولوژیک و ایدئولوژیک موجود میان این دو رشته اشاره نمرود.
از سوی دیگر فرایند ارزشگذاری بسیار هزینهبر است و ادغام آن
در فرایند ارزیابی موجب باال رفتن هزینههایی خواهد شد کره بره
طور معمول کارفرمایان بخرش خصوصری و دولتری تمرایلی بره
پرداخت آن ندارند.
زمان بر بودن فرآیند نیز از جملره دیگرر موانرع موجرود در برابرر
تلفیق ارزشگذاری در ارزیابی آثار توسعه است .البتره ایرن زمران
وابسته به میزان آمار و اطالعرات در دسرترس و تریم تخصصری
است که با پروژه همکاری میکننرد .سروالی کره وجرود دارد آن
است که چه میزان از اعتماد و صحت براوردها کفایت میکند؟ به
یقین ،افزایشاین میزان رابطه مستقیمیبا اهداف طرح و زمران و
بودجه آن خواهد داشرت و سروالی اسرت کره در ابتردای فرآینرد
ارزیابی باید به آن پاسخ داد.
این امکان وجود دارد که در ابتدای ارزیابی مواردی که الزم است
ارزشگذاری شوند ،تعیین گردد .این الویرتبنردی مریتوانرد برر
حسب نوع آثرار ،بودجره طررح ،دامنره اثرر گرذاری و حساسریت
منطقهای که طرح در آن اجرا میشود ،تغییر کند .البته ایرن امرر
بدین معنی نیست که پیامدهایی که در الویت ارزشگرذاری قررار
نمیگیرند چشمپوشی شوند بلکه الزم است ارزیابیهای کیفری و

پژوهشهای محیطزیست ،سال  ،2شماره  ،3بهار و تابستان 1390

60

راهکارهای کاهشاین پیامدها در فرایند ارزیابی مد نظر قرار گیرد.
بیگانه بودن بسیاری از ارزیابان با اصول ارزشگرذاری اقتصرادی
محیطزیست از جملله دیگر موانعی است که موجب عردم منظرور
نمودن ارزشها در فرایند ارزیابی مریگرردد .بردینترتیرب ،الزم
است تا در پروژههایی که ارزشگذاری در آنها الزامریتشرخیص

داده میشود ،یک متخصص اقتصاد محیطزیست در تریم کراری
حضور داشته باشد.
مشکل دیگر ،طرز نگرش متولیان امر به  EIAاست .بررسریهرا
نشان میدهد که بیش از آنکه به این فرایند به عنوان یک ابزار
تصمیم گیری در نظر گرفته شرود ،بره آن بره عنروان یرک مرانع

توصیف طرح پیشنهادی
غربالگری با توجه به لیست پروژههای
مشمول EEIA

عدم نیاز به EEIA

بررسیهای محیطی

تحلیل کیفی آثار

نیاز به EEIA

تعیین دامنه
شناسانی ذننفعان و

تدونن برنامه پانش
و ممیزی

ذی مدخالن و جلب

شناسانی کاالها و خدمات

مشارکتها و نظرها

اکوسیستمیمتأثر از پروژه

مردمی
شناسانی ارزشهای موجود در هر نک از خدمات
شناسانی آثار غالب و پر اهمیت

برآورد میزان تغییر روی داده در ارزش هر نک از
کاالها و خدمات اکوسیستمی
تحلیل هزننه -رانده
مرور مجدد کیفیت گزارش
نظرسنجی از ذننفعان
براورد میزان پذنرش طرح
جلب مشارکت و نظرات مردمی

تصمیم گیری

ارسال مجدد
تغییر تصمیم

ممیزی و ارزنابی

پانش و مدنرنت آثار

قابل قبول

غیر قابل قبول
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شکل ( :)4معرری الگوی  EEIAبا اعمال تغییرات
منبع(UNEP, 1996) :

بوروکراتیک در مقابل توسعه نگاه میشرود .همرین امرر موجرب
میشود که  EIAاز توجره و اثرر بخشری الزم برخروردار نباشرد.
گسترش تنوع و حجم پیامدها از یک سو ،زمانبر و هزینهبر بودن
براوردهای کمی از سوی دیگر موجب شرده ترا نروعی امتنراع از
ورود به عرصه کمیسازی تغییرهرا برا واحردهای فیزیکری قابرل
اندازهگیری ایجاد شود .شناسایی پیامدهرای مهرم و تأثیرگرذار و
تفکیک آنها از سایر پیامدها در مراحل ابتدایی ارزیابی میتوانرد
دستیابی به این امر را تسهیل نماید.
نکته پایانی قابل ذکر آن است که بررآوردهرای اقتصرادی انجرام
شده در هر پروژه ،به سرعت در طول زمان تغییر میکننرد و الزم
است به روز رسانی شوند .بنرابراین ،الزم اسرت ترا در اسرتفاده از
نتایج مطالعات مشابه ،دقت نظر الزم صورت گیرد.
پیشنهادها
در ادامه ،پیشنهادهایی به منظور امکانپذیر شردن تلفیرق فراینرد
ارزیابی آثار توسعه و ارزشگذاری خدمات اکوسیسرتمی در ایرران
ارایه شده است:
 .1الزم است تا سازمان حفاظت محیطزیست پروژههای مشمول
ارزشگذاری را همانند پروژههای مشمول ارزیابی ،با توجه به
نوع و شدت اثرگذاری آنها تعیین نماید.
 .2الزم است بهاین امر توجه شود که استفاده از ارزشگذاری در
ارزیابی بره معنرای جرایگزینی آن برا ارزیرابی نیسرت ،بلکره
فرایندی است به موازات ارزیابی کره بره آن اعتبرار و اقتردار
میبخشد و موجب میشود احتمرال خطرا در تصرمیم گیرری
نهایی ،کاهش یابد.
 .3بهتر است فقط پروژههایی ملزم به بهکرارگیری ارزشگرذاری
شوند که از اثر قابل مالحظرهای برر محریط برخوردارنرد .در
ضمن الزم نیست تمام خدمات اکوسیسرتمی مترأثر از پرروژه
ارزشگذاری شوند ،بلکه باید مهرمتررین آثرار را مشرخص و
ارزشگذاری کرد.
 .4ارتقای سطح دانش و آگاهی ارزیابان محیطزیسرت در زمینره
روشها و فرآیند ارزشگذاری و همچنین برهکرارگیری یرک
متخصص اقتصاد محیطزیست در تیم مطالعات ارزیابی ،الزم
است.

 .5بهتر است ارزشگذاری در دو فاز صورت گیرد ،به طوری کره
ابتدا یک ارزشگذاری اجمالی برا اسرتفاده از روشهرای کرم
هزینهتر و میانبر انجام شود و در صورت نیراز ،ارزشگرذاری
تفصیلی صورت گیرد .ایرن امرر مریتوانرد نقرش مرؤثری در
کاهش هزینه و وقت داشته و در برخی موارد در همان مرحله
اجمالی تصمیمگیری مربوط به پروژه صورت گیرد.
 .6مناسبتر است که از ارزشگذاری در سطوح کرالن سیاسرت
گذاری ،طرحها و برنامههای راهبردی ،بیشرتر اسرتفاده شرود
(در  SEAبرریش از  .)EIAبررهکررارگیری ارزشگررذاری در
طرحهای کالن و راهبردی موجب میشود تا در سطح پروژه
خطاهای کمتری در تصمیم گیریها روی دهد.
 .7با توجه به نیاز مبرم فرآیند ارزشگذاری به اطالعرات کمریو
دقیق ،ضروری است تا توانایی دسترسی به اینگونه اطالعات
در کشور تسهیل و بانک اطالعات جامعی با امکان دسترسی
مناسب به اطالعات فراهم شود تا بتوان به میزان زیرادی در
وقت و هزینه صرفه جویی کرد.
 .8الزم است تا پیامدهای ناشی از توسعه بر سرالمت انسران برا
حساسیت بیشتری ارزشگذاری و برآورد شوند.
 .9استفاده از روش انتقال منافع در ارزشگذاریها ،باید با احتیاط
بهکار گرفته شود .زیرا تفاوتهای ساختاری ،فواصل زمرانی و
صحت انجام مطالعه پایه مریتوانرد اریبریهرای بسریاری در
نتایج ارزشگذاریایجاد نماید.
 .10یکی از مهمترین موانع استفاده از ارزشگرذاری در ارزیرابی،
عدم تبدیل پیامدها به واحدهای فیزیکی اسرت .از آنجرا کره
دادههای فیزیکری ،ورودی فراینرد ارزشگرذاری اسرت ،الزم
است تا بر تهیهاین اطالعات در فرایند ارزیابی تاکید شرود ترا
این امر با اعمال تغییراتی در شرح خدمات  EIAعملی گردد.
 .11الزم است تا در فرایند ارزشگذاری به انتخراب نررخ تنزیرل
مناسب در پروژههایی که آثار بلنرد مردت دارنرد ،توجره الزم
مبذول شود .انتخاب نرخ تنزیل نامناسب میتواند بره شردت
نتایج ارزیابی پروژه را تحت تأثیر قرار دهد.
 .12با توجه به هزینه بر بودن فرآیند ارزشگذاری ،الزم است ترا
بودجه الزم برای ارزشگذاری از سوی متولیان امرر مرد نظرر
قرار گیرد و در بودجه طرح پیش بینی شود.
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 .13توجه بهاین نکته ضروری است که معرفی نابهنگام و بردون
زمینه سازی ارزشگذاری اقتصادی محیطزیسرت بره فراینرد
 EIAنه تنها منجر به بهبود وضعیت موجود نخواهد شد ،بلکه
مشکلی را به مشکالت فعلی خواهد افرزود .بره ایرن ترتیرب،
توجه به همه جوانب امر و رفع معضالت زمینهای را میتروان
پیش نیازی برای فراهم نمودن زمینه تلفیق دانست.
تشکر و قدر دانی

بدینوسیله نویسندگان مقاله مراترب تشرکر و قردردانی خرود را از
معاونت پژوهشی دانشگاه شرهید بهشرتی کره زمینره الزم بررای
انجاماین تحقیق را فراهم اوردند ابراز میدارند.
نادداشتها
Environmental Externalities
International Association for Impact Assessment
Ecosystem Services Valuation
Economic Environmental Impact Assessment
Net Present Value
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