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 :چکیذٌ

 پیـگیشى گشدد، هی هتجلَس اختوبػی ٍ صیؼت هحیي التلبدی، اثؼبد دس وِ پبیذاس تَػؼِ ّبی ػیبػت ساػتبی دس

 یب وبّؾ وِ ًحَی ثِ صیؼت هحیي دس اًؼبًى فؼبلیت ّبی اص ًبؿى ػَء آثبس ٍ هٌفى پیبهذ ّشگًَِ ثشٍص اص خلَگیشى ٍ

 ٍ سٍیىشد ػوذُ ػلل اص ًـَد، هوىي غیش ٍ ًـذُ خبسج وٌتشل اص اٍلیِ ٍهؼیت ثِ ثبصگـت ٍ هحیي دس آى ّب ػَء آثبس سفغ

اص ػَی دیگش ثِ دلیل ایٌىِ ًشح تفلیلی هجٌبی تلوین گیشی دسثبسُ اخضای . اػت صیؼتى هحیي اسصیبثى ثِ تَخِ

ٍاحذّبی اًَاع وبسثشی ّب، توبیض ولی پالن ّب ٍ تْیِ ًشح ّبی اخشایی اػت، ثب تٌجیك پیـٌْبدات ٍ ساّجشدّبی والى 

 اثشات صیؼت هحیٌی هیتَاى گبم ثلٌذی دس خْت هذیشیت صیؼت هحیٌی ٍ  التلبدیًشح تفلیلی ثب هذل اسصیبثی

ّشگًَِ فؼبلیت التلبدی ٍ اختوبػی صهبًی پزیشفتِ تش اػت وِ دس اسصیبثی . پبیذاسی التلبدی ٍ اختوبػی ثشداؿت

. دٍ سٍیىشد ثِ ایي اسصیبثی اص هٌظش هحبػجبت التلبدی هی تَاى ثشؿوشد. اختوبػی پبػخ هٌبػت دسیبفت وٌذ- التلبدی

دسآهذ، وِ ًبظش اػت ثش ًشحْبیی وِ خٌجِ دسآهذصایی ثِ هفَْم التلبدی ٍ ثبصاسی داسد ٍ دٍم - ًخؼت سٍیىشد ّضیٌِ

ًشح تفلیلی . تَلیذ ًوی وٌذ (پَلی)فبیذُ وِ هجتٌی اػت ثش ًشحْبیی وِ ثِ ًَس هؼتمین دسآهذ سیبلی - سٍیىشد ّضیٌِ

هب ثشسػی تحلیلی خَد سا تب آًدب پیؾ هی ثشین وِ . ؿْشی اص هٌظش همیبع تأثیش دس خبهؼِ ؿْشی ًشحی اختوبػی اػت

ایي هذل ثبیذ ثشای . ثتَاًین دس اًتْب هذلی ساّجشدی ثشای اسصیبثی اثشات التلبدی صیؼت هحیٌی ًشح تفلیلی اسائِ دّین

 .ثشًبهِ سیضاى ٍ تلوین گیشاى ؿْشی لبثل فْن ٍ اص ًشفی التلبد هحَس ثب ًگبّی ثلٌذ هذت ثبؿذ

  اسصیبثی التلبدی صیؼت هحیٌی، ًشح تفلیلی ؿْشی، تحلیل ّضیٌِ فبیذُ، اثشات صیؼت هحیٌی:ياصگان کلیذی

 

 :مقذمٍ- 1

 وشُ ثـش، فؼبلیت ّبی ًتیدِ دس اخیش دِّ چٌذ دس اػت  وِ ٍالؼیت ایي هجیي خْبى هحیي صیؼت ٍهؼیت ثِ گزسا ًگبّی

 اص ًبهٌبػت ثْشُ ثشداسی هحیي صیؼت، تحول لبثل ظشفیت ّبی ثِ ثی تَخْی. اػت ؿذُ خجشاى ًبپزیشی كذهبت هتحول صهیي

 ػیبػتگضاسی ّبی دس التلبد ػلن هٌٌك ثِ ثی تَخْی آخش دس ٍ هحیي صیؼت اص ثْشُ وـی ثشای اًؼبى آصهٌذی ًجیؼی، هٌبثغ

 هحیي صیؼتی هؼوالت ثب ًَػی ثِ خَاهغ ّوِ وِ اػت آٍسدُ پذیذ سا ؿشایٌی هحیي صیؼتی، ٍ ًجیؼی هٌبثغ اص ثْشُ ثشداسی

 وِ اػت ؿذُ هـخق ثـش فؼبلیت ّبی اص ًبؿی هحیي صیؼتی هؼوالت گؼتشؽ ٍ ثؼي ثب. ؿذُ اًذ گشیجبى ثِ دػت

 اص اػتفبدُ دلیل ّویي ثِ. وٌٌذ پیذا اداهِ ًوی تَاًٌذ هحیي صیؼت هحذٍدیت ّبی ثِ تَخِ ثذٍى التلبدی فؼبلیت ّبی
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 تَخِ وبًَى دس هحیي صیؼت هَاّت اص ػمالیی اػتفبدُ ثشای همشسات ٍ لبًَى ّوچٌیي ٍ التلبدی اثضاسّبی ٍ ثبصاس ػبصٍوبسّبی

. اػت گشفتِ لشاس خْبى دٍلت ّبی اص ثؼیبسی

ُ  صیؼت التلبد هحیي اوَلَطیىی  ٍ اختوبػی التلبدی، هفَْم ٍ صیؼت ٍ هحیي تَػؼِ پیًَذ آى دس وِ ٍػیؼی اػت حَص

الگَی تَػؼِ ثبیذ ثب تحلیل ّضیٌِ چشخِ صًذگی هَسد لوبٍت لشاس گیشد ٍ ًِ فمي . ؿَد هی پذیذاس ٍ گشفتِ ؿىل تَػؼِ پبیذاس

ِ ّبی ػیؼتن،  ًیؼت. ثب ّضیٌِ ّبی اثتذایی ، ثلىِ ػَاهلی ّوچَى هخبسج  صیشا تحلیل چشخِ سؿذ فمي اسصؽ اهشٍصی ّضیٌ

ثبیذ ػَاهل ثؼیبسی هبًٌذ الگَّبی وبسثشی ػیؼتن ّبی . دس آى دخیل اػت... ثلٌذهذت، هٌبثغ هلشفی، خبیگضیٌی هخبسج ٍ 

 [1] . ثشسػی ؿًَذ.... حول ٍ ًمل، فٌبٍسی صثبلِ ّبی خـه ٍ خبهذ، تلفیِ آة  ٍ 

ثِ  ًؼجت اخیش توبیالتی ػبلْبی دس وِ اػت گشدیذُ الصم، هَخت اثشثخـی اص اسصیبثی ویفی سٍؿْبی ثشخَسداسی ػذم

 اثشات اسصیبثی ٍ التلبدی گزاسی اسصؽ ثیي ایٌىِ ثب. ثَخَد آیذ خْبى هحیي صیؼت دس ثش تَػؼِ اثشات اسصیبثی ووی ػبصی

ادغبم ًـذُ  وبهل ًَس ثِ یىذیگش ثب ّیچگبُ صهیٌِ دٍ ایي دالئلی ًبؿٌبختِ، ثِ ٍلی داسد، ٍخَد آؿىبسی تَػؼِ ّن افضایی ّبی

وِ  گشفت خَاّذ ؿىل خذیذی فشآیٌذ همَلِ، دٍ ایي تلفیك ثب اػت وِ ثذیْی. اػت افتبدُ اتفبق وبرثی خذایی آًْب، ثیي ٍ اًذ

 .وشد هؼشفی« اقتصادی محیط سیستی پیامذَای ارسیاتی»ػٌَاى  ثب سا آى ثتَاى ؿبیذ

 پشٍطُ پیبهذّبی ٍ آثبس ثیٌی ػیؼتوبتیه پیؾ ٍ صیؼت ؿٌبػبیی هحیي ثش تَػؼِ اثشات اسصیبثی ّذف ایٌىِ ثِ تَخِ ثب

 هی صیؼت هحیي ثش ّب ًشح احتوبلی اثشات وٌتشل اص ًشیك صیؼت هحیي تخشیت اص پیـگیشی ًتیدِ دس ٍ صیؼت ثش هحیي ّب

 :اػت ریل هَاسد ؿبهل اختلبكی ایي پظٍّؾ ثِ كَست اص ثبؿذ، ّذف

 صیؼت هحیٌی ٍ التلبدی ًشح تفلیلی ؿْشی ّبی اسصیبثی هیبى پیًَذی ًوَدى ثشلشاس  

 ػبصی  ووی (Quantification)ػبصی  ٍ پَلی (Monitarization) اثشات صیؼت هحیٌی ًشح تفلیلی ؿْشی 

 آى دس ؽ گزاسی التلبدی اسص  دادى دخبلت ثب وِ داسد وبػتی ّبیی ایشاى دس اسصیبثی اثشات صیؼت هحیٌی گضاسؿْبی

 ًیبص هَسد ثبیذ اًالػبت هحیي صیؼتی اثشات اسصیبثی هَفك گضاسؽ یه ثِ ػجبستی. ثخـیذ ثْجَد سا اثشات اسصیبثی سًٍذ هی تَاى

 سا اثشات ثبیذ توبهی هحیي صیؼتی اثشات اسصیبثی گضاسؽ ثٌبثشایي. وٌذ فشاّن هحیي صیؼتی سا اثشات اسصؿگزاسی التلبدی ثشای

 اسائِ هَسد اثشات دس وبفی ویفی ٍ ووی تَهیحبت ثبیذ ّوچٌیي ٍ وٌذ آًْب اسائِ اص فْشػتی ٍ ًوَدُ هـخق وبهل ثِ كَست

 پَلی ػبصی. التلبدی اػت تحلیل ول اص لؼوت تشیي هـىل اغلت پَلی ثِ كَست اسصؽ هحیي صیؼتی اثشات اسصؿیبثی. وٌذ

سٍؽ اسصؿگزاسی  یه اًتخبة. داسد ثشسػی هَسد هحیي صیؼتی آثبس هٌبػت ثشای اسصیبثی سٍؿْبی اص اػتفبدُ ثِ ًیبص اثشات

 ٍ التلبدی ًشف وبسؿٌبػبى اص وبسؿٌبػی لوبٍت ٍ هْبست ثِ ًیبص وِ ثِ ؿوبس هی سٍد وبس دؿَاس هشاحل اص یىی خَد هٌبػت

. هحیي صیؼت داسد

 سیست محیطی- اقتصادی ارسیاتی ویاسَای پیص - 2

 هحیي ػٌَاى ثِ هحیٌی ٍ فٌی لبثلیت ّبی ٍ ظشفیت ّب ؿٌبخت ٍ پیـیي هٌبلؼبت اًدبم ثذٍى التلبدی اسصیبثی

 .اهىبى پزیش ًوی ثبؿذ وٌٌذُ، تؼییي ٍ ثشًٍضا هتغیشّبی

  :اص ػجبستٌذ اختلبس ثِ التلبدی اسصیبثی یه اػبػی ًیبصّبی پیؾ

 ٍتاسار مطالع  

صیؼت هحیٌی ثبٍس ثِ ؿىؼت ثبصاس اػت اهب ثشای ثشآٍسد هٌبفغ ٍ ّضیٌِ ّبی صیؼت - ّش چٌذ دس هجحث اسصیبثی التلبدی

 .هحیٌی ًشح تفلیلی ٍ اػتفبدُ اص ثشخی سٍؽ ّبی ػٌدؾ ایي اسصؽ ّب ثبیذ ثِ هٌبلؼِ ثبصاس پشداخت

 سای سیست محیطی وقاط ي مزاکش تطخیص ي تحلیل ٍ ٌ سا ي َشیى  : فایذ
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 ثب ًشح یه تحلیل اص پیچیذُ تش هشاتت ثِ ؿذ گفتِ وِ ّوبًگًَِ ًشح تفلیلی، فَایذ ٍ ّضیٌِ ّبی صیؼت هحیٌی تحلیل

 داهٌِ وشدى هحذٍد هشٍست اختوبػی، هختلف هؼبئل ثب ًشح ایي تأثیشات پیچیذگی ٍ گؼتشدگی ٍ اػت، ػَدآٍسی ّذف

. هی  وٌذ ایدبد سا هحبػجِ لبثل ؿبخلی ثِ دػتیبثی خْت تحلیل

 

 ضزيرت تذيیه مذل ارسیاتی اقتصادی سیست محیطی- 3

. اختوبػی پبػخ هٌبػت دسیبفت وٌذ- ّشگًَِ فؼبلیت التلبدی ٍ اختوبػی صهبًی پزیشفتِ تش اػت وِ دس اسصیبثی التلبدی

دسآهذ، وِ ًبظش اػت ثش - ًخؼت سٍیىشد ّضیٌِ. دٍ سٍیىشد ثِ ایي اسصیبثی اص هٌظش هحبػجبت التلبدی هی تَاى ثشؿوشد

فبیذُ وِ هجتٌی اػت ثش ًشحْبیی وِ ثِ - ًشحْبیی وِ خٌجِ دسآهذصایی ثِ هفَْم التلبدی ٍ ثبصاسی داسد ٍ دٍم سٍیىشد ّضیٌِ

ِ ّب سا پَؿؾ هی دّذ (پَلی)ًَس هؼتمین دسآهذ سیبلی  دس ًشحْبی . تَلیذ ًوی وٌذ، اهب فَایذی اص آى هٌتح هی ؿَد وِ ّضیٌ

ًشح تفلیلی اص هٌظش همیبع تأثیش دس خبهؼِ ؿْشی ًشحی . تَػؼِ اختوبػی ػوذتبً  سٍیىشد دٍم خْت اسصیبثی اتخبر هی ؿَد

ثِ ػجبست دیگش هیضاى اثشگزاسی ایي ًشح ثش خبهؼِ ؿْشی ٍ ؿْشًٍذاى ًگبُ كشف وبلجذی ثِ آى سا هَسد تشدیذ . اختوبػی اػت

 .لشاس هی دّذ

اسصیبثی التلبدی دس ایي ساػتب ًِ دس خْت ثذػت آٍسدى كشفبً پبػخ ػذدی ثِ هَهَع ًشح اػت، ثلىِ خْت گیشی آى، 

دس ٍالغ دس ایي گًَِ ًشحْب، اًتفبػی ثبصاسی پی گشفتِ ًوی ؿَد، ثلىِ .  اػتحلَل اًویٌبى اص خْت ٍ ػوت  ٍػَی هخبسج

اهب ًجبیذ فشاهَؽ وشد وِ دس . هأهَسیتی والى تش ٍ غیشفشدی دًجبل هی ؿَد وِ اتخبر ایي سٍیىشد سا دس اسصیبثی ایدبة هی ًوبیذ

حبلتی وِ یه ًشح اّذاف غیش اًتفبػی سا پی هی گیشد، ثشسػی فَایذ آى ًشح اص پیچیذگی  ثیـتشی اص یه ًشح اًتفبػی 

 حبل اگش ّذف پظٍّؾ حبهش سا اسصیبثی التلبدی صیؼت هحیٌی ًشح تفلیلی ثذاًین پیچیذگی ّبی اؿبسُ .ثشخَسداس اػت

 .ؿذُ ثِ هشاتت ثیـتش خَاّذ ؿذ

اسصیبثی التلبدی دسایي حیٌِ، ػالٍُ ثش ّذف ًْبیی وِ ّوبى ثشآٍسد هؼیبسّبی اسصیبثی ٍ تحلیل لبثلیت التلبدی 

ِ ّب ٍ فَایذ ًشح ّب سا ثش ػْذُ داسد ِ گزاسی ّب اػت، دس گبم ًخؼت ٍظیفِ هْن تـخیق ٍ تـشیح ٍ تَهیح ّضیٌ  .ػشهبی

.  ًشح ًیض هَسد ثشسػی لشاس گیشدصیؼت هحیٌی- ثشای اسصیبثی اثشات صیؼت هحیٌی ًشح تفلیلی ثبیذ اثشات التلبدی

ًشح ّبی تفلیلی دس ایشاى اغلت ثب ًگبُ كشف وبلجذی ٍ ثذٍى تَخِ ثِ خَاًت التلبدی ٍ اثشات التلبدی پیـٌْبدات تْیِ هی 

دس . ثٌبثشایي اًتظبس ایٌىِ دس ایي ًشح ّب سدپبیی اص اسصیبثی اثشات التلبدی صیؼت هحیٌی دیذُ ؿَد دٍس اص اًتظبس اػت. ؿًَذ

ثشسػی هؼبئل صیؼت هحیٌی ٍ ثشآٍسد هیضاى خؼبسات ثِ اوَػیؼتن، ایي ًشح ّب ثٌَس ثؼیبس ولی ثِ هؼبئل صیؼت هحیٌی 

وِ هحلَل ایي ًشح ّبػت آیٌذُ صیؼت هحیٌی ... حبل آًىِ تلویوبت ٍ ساّجشدّب ٍ ثشًبهِ ّبی اخشایی ٍ . هی پشداصًذ

ؿْشًٍذاى ثذٍى آًىِ وَچىتشیي هـبسوتی دس ثحث هؼبئل صیؼت هحیٌی ًشح ّبی . اوَػیؼتن ؿْشّبی هب سا سلن هی صًذ

تفلیلی داؿتِ ثبؿٌذ ثبیذ هتحول ّضیٌِ ّبی فشاٍاى ًبؿی اص آصهٌذی ػشهبیِ گزاساى ٍ تلوین گیشاى ٍ ػذم تؼْذ ثشًبهِ سیضاى 

 . ؿًَذ

ثب ایي ٍكف ثشآیٌن دس ایي پظٍّؾ الگَیی هفْوَهی ثشای ثشآٍسد اثشات التلبدی صیؼت هحیٌی ًشح ّبی تفلیلی اسائِ 

 . دّین ٍ هذل ّبیی ثشای ثشآٍسد اثشات التلبدی آى هؼشفی وٌین
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ثِ . اسصیبثی صیؼت هحیٌی ثبیذ ّوضهبى ثب تْیِ ًشح تفلیلی ٍ ثِ ػٌَاى صیش ثخؾ ّش لؼوت ولی هَسد تَخِ لشاس گیشد

ّش یه ثبیذ ثِ ًَس خذاگبًِ هَسد اسصیبثی صیؼت هحیٌی ... ػٌَاى هثبل ثخؾ صیش ػبختْبی ؿْشی، ثخؾ وبسثشی اساهی ٍ 

صیؼت هحیٌی آى - ثِ ػجبست دیگش ثِ هحن ؿىل گشفتي پیـٌْبدی دس ًشح تفلیلی ثبیذ ثِ اثشات التلبدی. لشاس گیشًذ

 . تَخِ ؿَد

اص آًدب وِ اسصیبثی التلبدی هؼتلضم ثشآٍسد ّضیٌِ ّب ٍ دسآهذّبػت تب اص آى ًشیك تَخیِ پزیشی ًشح هَسد ثشسػی لشاس 

ثِ ػجبستی ثب تَخِ ثِ ایٌىِ ّذف اص اػتفبدُ اص هذل ثشای ثشآٍسد . گیشد دس هذل اسائِ ؿذُ دٍ اكل هْن دس ًظش گشفتِ ؿذُ اػت

صیؼت هحیٌی ًشح ووی ػبصی یب ثِ ػجبست دیگش پَلی ػبصی اثشات اػت ثبیذ دس دسخِ اٍل ّضیٌِ ّب ٍ - اثشات التلبدی

اهب ّوبًٌَس وِ پیؾ اص ایي ًیض اؿبسُ ؿذ ثِ دلیل ایٌىِ لؼوت صیبدی اص ّضیٌِ ّب ٍ . دسآهذّبی ًشح هَسد ثشسػی لشاس گیشد

 . آًْب هْوتشیي ثخؾ ٍ چبلؾ دس فشآیٌذ اسصیبثی اػتکمی ساسیدسآهذّبی صیؼت هحیٌی ثِ كَست ویفی اػت 

سا هَسد .... ؿْشی، وبسثشی اساهی ٍ  ّبی ًمل، صیشػبخت ٍ حول ًشح تفلیلی ؿْشی ثخؾ ّبی هتؼذدی ؿبهل ؿجىِ

آیب هی تَاى ول ًشح تفلیلی سا اص هٌظش التلبدی . ثشسػی لشاس دادُ ٍ دس هَسد ّش یه اص ثخؾ ّب پیـٌْبداتی اسائِ هی ؿَد

هَسد اسصیبثی صیؼت هحیٌی لشاس داد؟ ٍالؼیت ایي اػت وِ حتی اسصیبثی التلبدی صیؼت هحیٌی ّش یه اص صیشثخؾ ّبی 

اگش ثخؾ ّبی هْن ًشح تفلیلی سا ؿبهل ًشح ّبی هَهَػی، ًشح ّبی هَهؼی، . ًشح تفلیلی ثِ ساحتی لبثل اًدبم ًیؼت

ثب تَخِ . هَهَػی ٍ وبسثشی اساهی ثذاًین، هی ثبیذ اسصیبثی التلبدی صیؼت هحیٌی ثشٍی آًْب اًدبم پزیشد- ًشح ّبی هَهؼی

ثِ ػٌح ًفَر ٍػیغ ًشح تفلیلی، ٍ ٍخَد پبساهتشّبی صیبدی وِ ثبیذ هَسد اسصیبثی لشاس گیشد، ثیـتشی سٍی ًشح ّبی 

 . صیؼت هحیٌی آى ّب دس ًشح تفلیلی هتوشوض ؿذُ این-هَهَػی ٍ هَهؼی ٍ ًحَُ اسصیبثی اثشات التلبدی

دس هذل اسائِ ؿذُ پغ اص هحبػجِ ّضیٌِ ّب ٍ هٌبفغ صیؼت هحیٌی ّش یه اص ثخؾ ّبی ًشح تفلیلی ثبیذ همبیؼِ ثیي 

 دس ایي هذل یىی اص اكَل اكلی التلبدی هَسد تَخِ لشاس گشفتِ وِ ثش اػبع ؿبخق ّضیٌِ فبیذُ. ایي اسصؽ ّب كَست گیشد

(B/C)اسصیبثی ثشای. ًشح اػت ثَدى التلبدی ثشسػی سٍؽ ّبی اص یىی  فبیذُ ثِ ّضیٌِ ًؼجت ؿبخق.  ػٌدیذُ هی ؿَد 

 ّضیٌِ ّب ثِ دسآهذّب ًؼجت ػپغ ٍ ًوَدُ تجذیل كفش ػبل اسصؽ ثِ سا ّضیٌِ ّب ٍ دسآهذّب ولیِ اثتذا ثب  ایي سٍؽ ًشح

 اًدبم ثبؿذ یه اص وَچىتش ًؼجت وِ كَستی دس ٍ التلبدی ًشح، اًدبم ثبؿذ یه اص ثضسگتش ًؼجت ایي اگش.  هی ؿَد حبكل

. ًوی ثبؿذ التلبدی پشٍطُ،

دس هَسد اسصیبثی التلبدی صیؼت هحیٌی ثبیذ ّضیٌِ ّب ٍ هٌبفغ هَسد اًتظبس صیؼت هحیٌی ًشح ثب اػتفبدُ اص سٍؽ ّبیی 

ؿبخق . وِ دس ثخؾ ثؼذی ثِ آى اؿبسُ خَاّذ ؿذ، هحبػجِ ؿَد تب ثتَاى اص ایي ؿبخق ثِ ػٌَاى یىی اص هؼیبسّب اػتفبدُ وشد

ّضیٌِ فبیذُ یىی اص اػبػی تشیي اثضاسّب ثشای اسصیبثی التلبدی ًشح ّبػت وِ هی تَاًذ دس اسصیبثی اثشات صیؼت هحیٌی ًشح 

صیؼت هحیٌی ًشح اص - ًیض ثِ خَثی هَسد ثْشُ ثشداسی لشاس گیشد، ثِ ؿشى آًىِ ًحَُ هحبػجِ ّضیٌِ ّب ٍ هٌبفغ التلبدی

 . وبسایی الصم ثشخَسداس ثبؿذ

هذل اسائِ ؿذُ ثِ تحلیل گشاى ًـبى خَاّذ داد وِ آیب ثب تَخِ ثِ ّضیٌِ ّب ٍ هٌبفغ صیؼت هحیٌی هَسد اًتظبس اص ًشح 

تفلیلی پیـٌْبدی، هی تَاى ثِ آیٌذُ پبیذاس آى اهیذٍاس ثَد؟ ثِ ػجبست دیگش آیب ًؼجت ثِ ّضیٌِ ّبیی صیؼت هحیٌی  وِ هی 

آیب خبهؼِ ؿْشی اسصؽ ّبی صیؼت هحیٌی حبكل ! پشداصین هٌبفغ صیؼت هحیٌی ثب اخشای ًشح تفلیلی حبكل هی ؿَد؟

 ؿذُ اص ًشح سا ثیـتش اص خؼبست ّبی صیؼت هحیٌی آى هی داًذ؟ 

                                                           
1
 Benefit/ Cost 

2
 Present  
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هذل پیـٌْبدی ثِ كَست ػبدُ ًشاحی ؿذُ تب ثتَاى اٍالً اص پیچیذگی ًشح تفلیلی وبػت ٍ ثبًیبً  دسن آى سا ثشای ثشًبهِ 

 .سیضاى ٍ تلوین گیشاى آػبى ًوَد

 سیست محیطی طزح تفصیلی ضُزی- مذل مفًُمی ارسیاتی اقتصادی: 1ومًدار 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طرح تفصیلی شهری

طرح های موضوعی 

 پیشنهادی

 کاربری اراضی

 پیشنهادی

طرح های موضعی 

 پیشنهادی

پروژه های کالن با 

 مقیاس شهری

ی
 غزتالگز

 آلًدگی ًَا

 آلًدگی خاک

 آلًدگی صذا

 تًلیذ پسماوذ

 آلًدگی آب

 تخزیة پًضص گیاَی

 تخزیة سیستگاٌ جاوًری

 َشیىٍ َای درمان

 َشیىٍ َای اجتماعی

 

 

 

 

 

 

 

سالمتی ي کاَص َشیىٍ َای 

 درمان

 ًَای پاک

 ارسش َای سیثاضىاختی

 خاک فزسایص اس جلًگیزی

 کاَص مصزف سًخت 

 ارسش َای کیفی سیست محیطی

 کاَص پسماوذ

حفاظت اس پًضص گیاَی ي  

 سیستگاٌ جاوًری

 آیىذٌ در تحقق قاتل َای      ارسش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(طزح َای مًضًعی یا مًضعی)ارسیاتی اقتصادی سیست محیطی تخص َای کلیذی   

 .....مقایسٍ جمع کل َشیىٍ َا ي مىافع سیست محیطی طزح مًضعی، مًضًعی ي 

  تًجیٍ = َشیىٍ َای سیست محیطی<مىافع سیست محیطی 

 اقتصادی طزح- پذیزی سیست محیطی

 

 مىافع سیست محیطی َشیىٍ َای سیست محیطی
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 . دس ثخؾ ثؼذی سٍؽ ّبی هٌبػت ثشای ثشآٍسد ّضیٌِ ّب ٍ هٌبفغ صیؼت هحیٌی ًشح تفلیلی پیـٌْبد هی ؿَد

 

 ريش َای ارسش گذاری اقتصادی اثزات سیست محیطی- 5

. لشاس گیشد تَخِ هَسد هْن  هؼئلِ هفَْهی3 وِ اػت آى هؼتلضم هحیٌی صیؼت اثشات اسصؿگزاسی سًٍذ تىبهلی هبّیت

. صهبًی هٌبػت افك اًتخبة( ج ٍ تحلیل ٍ تدضیِ هشصّبی تؼشیف(  ة،اسصؿگزاسی سٍؽ اًتخبة( الف اص ػجبستٌذ هؼبئل ایي

 ثِ، آى هٌبػت ثشای سٍؽ اًتخبة ٍ اسصؿگزاسی اًدبم. داسد ٍخَد هحیٌی صیؼت اثشات التلبدی اسصیبثی ثشای فشاٍاًی سٍؿْبی

 .داسد ثؼتگی پشٍطُ ثب هشتجي دیگش ؿشایي ٍ دادُ ّب ثَدى دػتشع دس

دس ایي ثخؾ سٍؽ ّبی هٌبػت ثشای ثشآٍسد ّضیٌِ ّب ٍ هٌبفغ صیؼت هحیٌی ًشح تفلیلی ؿْشی ثب تَخِ ثِ هجبًی 

دس ایٌدب ػؼی ؿذُ اػت تب سٍؽ ّبی پیـٌْبدی وِ وبسثشد ثیـتشی ثشای  (1خذٍل ؿوبسُ ). ًظشی هَهَع اسائِ هی ؿَد

 . تخویي اثشات صیؼت هحیٌی التلبدی ًشح تفلیلی داسًذ ثیبى ؿًَذ

 

تا تأکیذ تز طزح َای )ريش َای مًرد استفادٌ تزای تزآيرد َشیىٍ َا ي مىافع سیست محیطی طزح تفصیلی ضُزی : 1جذيل 

 (مًضًعی یا مًضعی

 وًع اثز عىًان
ريش پیطىُادی تزای تزآيرد اقتصادی اثز سیست 

 محیطی

 اثشات هٌفی صیؼت هحیٌی

 تَلیذ پؼوبًذ

 

 سٍؽ ّذاًیه

 هـشٍى گزاسی اسصؽ

 آلَدگی خبن

 

 هذل سفتبس ثبصداسًذُ

 خبیگضیي ّبی ّضیٌِ سٍؽ

 اًؼبًی ػشهبیِ

 ّذاًیه سٍؽ

 آلَدگی كذا

 

 خبیگضیي ّبی ّضیٌِ سٍؽ

 ثبصداسًذُ سفتبس هذل

 آلَدگی َّا

 

 دسهبًی ّبی ّضیٌِ

 اًؼبًی ّبی ػشهبیِ سٍؽ

 هذل سفتبس ثبصداسًذُ

 هـشٍى گزاسی اسصؽ

 خبیگضیٌی ّبی ّضیٌِ

 آلَدگی آة

 

 

 دسهبًی ّبی ّضیٌِ

 ثبصداسًذُ سفتبس هذل

 خبیگضیٌی ّضیٌِ

 ّذاًیه سٍؽ

 هـشٍى گزاسی اسصؽ

تخشیت پَؿؾ گیبّی، تخشیت 

 صیؼتگبُ خبًَسی

 

 ػفش ّضیٌِ

 هـشٍى گزاسی اسصؽ

 لیوت گزاسی ّذاًیهاسصؽ ّبی صیجبؿٌبختی ٍ ویفی  هٌبفغ صیؼت هحیٌی
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 وًع اثز عىًان
ريش پیطىُادی تزای تزآيرد اقتصادی اثز سیست 

 محیطی

 صیؼت هحیٌی

 

 هـشٍى گزاسی اسصؽ

 اًتخبة تدشثی

 ػفش ّضیٌِ سٍؽ

 پیَػتِ تحلیل ٍ تدضیِ سٍؽ

 خبن فشػبیؾ اص خلَگیشی

 

 هـشٍى گزاسی اسصؽ

 ّذاًیه گزاسی لیوت

 وبّؾ پؼوبًذ

 

 هـشٍى گزاسی اسصؽ

 اًتخبة تدشثی

 هحیٌی صیؼت هٌبفغ

 ػالهتی ٍ وبّؾ ّضیٌِ ّبی دسهبى

 

 سٍؽ ّضیٌِ ثیوبسی

 ثبصداسًذُ سفتبس هذل

 َّای پبن/وبّؾ هلشف ػَخت

 

 لیوت گزاسی ّذاًیه

 هـشٍى گزاسی اسصؽ

 اًتخبة تدشثی

 ػفش ّضیٌِ سٍؽ

حفبظت اص پَؿؾ گیبّی ٍ  صیؼتگبُ 

 خبًَسی

 

 لیوت گزاسی ّذاًیه

 هـشٍى گزاسی اسصؽ

 اًتخبة تدشثی

 ػفش ّضیٌِ سٍؽ

 

 سفز َشیىٍ ريش  

اص  ًوًَِ یه اختیبس دس آى دادى لشاس ٍ پشػـٌبهِ تْیِ ثب آى دس وِ اػت ًظشػٌدی ثش هجتٌی سٍؽ، ػفش ّضیٌِ سٍؽ

 ّب ٍ ّضیٌِ ّوشاُ، ًَل، ّذفوٌذی )ػفش ٍ هشاخؼِ دفؼبت تؼذاد، البهت هحل هَسد دس  اًالػبتی،ػبیت یه دس ثبصدیذوٌٌذگبى

ٍ  تدضیِ ػَاهل دیگش ثب استجبى دس هیتَاى سا ػفش ّضیٌِ ّبی، پشػـٌبهِ ّب ایي ثشسػی ثب. هی ؿَد آٍسی خوغ آًبى اص( غیشُ

ایي  ثِ ٍ هی گیشد لشاس اػتفبدُ هَسد ػبیت ول اص ػشگشهی ٍ تفشیح اسصؽ ثشآٍسد هٌظَس ثِ تمبهب تبثغ، آى اص پغ. ًوَد تحلیل

 [2]. ؿَد هی هیؼش ػبیت تفشیحی اسصؿْبی اص افشاد پشداخت ثِ توبیل ثشآٍسد تشتیت

 جایگشیه  َشیىٍ َای ريش 

اص  پیـگیشی ثش ّضیٌِ ّبی هجتٌی اوَػیؼتن خذهبت اسصؽ ثشآٍسد ثب هشتجي سٍؿْبی خولِ اص خبیگضیي ّضیٌِ سٍؽ

هشدم  توبیل هیضاى التلبدی، اسصؿْبی اص دلیك الذاهبت اًدبم ثب سٍؽ،  ایي.هی ثبؿذ سفتِ، دػت اص خذهبت ثِ تَخِ ثب خؼبست

وِ ّضیٌِ  ّؼتٌذ اػتَاس فشم ایي ثش ثلىِ. ًوی دٌّذ لشاس خَد وبس اػبع سا خذهبت یب هحلَل یه ثشای ّضیٌِ پشداخت ثِ

 دػت هی ثِ سا خذهبت یب اوَػیؼتن اسصؽ اص هفیذ ثشآٍسد خَد خذهبت، یب ٍ اوَػیؼتن تؼَین یب ٍ خؼبست اص اختٌبة ّبی

 . دٌّذ

 تاسداروذٌ رفتار مذلُای  
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ثشای  افشاد توبیل ثش هجتٌی هحیٌی صیؼت ٍیظگیْبی ثبصاسی غیش اسصؿْبی ثِ ثشدى پی ثبصداسًذُ، سفتبس هذلْبی تالؽ

ٍ  تدضیِ ثب. اػت صیؼت هحیي تخشیت اص ًبؿی تٌذسػتی یب ػالهتی دادى دػت اص اثش یب ٍ احتوبل وبّؾ هٌظَس ثِ پشداخت

 سا اسصؿی هیتَاى ثْذاؿتی، ًبهٌلَة ؿشایي اص ًبؿی خٌشات وبّؾ ثشای گشفتِ كَست الذاهبت ثب هشتجي ّضیٌِ ّبی تحلیل

 [3 ].صد تخویي لبئلٌذ، آفشیي، خٌش وَچه تغییشات ثشای افشاد وِ

 مذل َذاویک 

 ثشای هشػَم ّبی سٍؽ هیبى دس. اػت پٌْبى ظبّش دس ون دػت هحیٌی صیؼت خذهبت ٍ وبالّب ثبصاسی ٍ التلبدی اسصؽ

 گشایی سفبُ اكل ثشاػبع ؿْشی صیؼت هحیي ثْبی تؼییي سٍؽ صیؼت، هحیي ثشای التلبدی اسصؿگزاسی یب ثْب، تؼییي

 اًتخبة ثب غبلجب افشاد وِ اػت اػتَاس فشهیِ ایي پبیِ ثش التلبدی ًظش اص وِ اػت( HPM )التزاری یب ّذًٍیه، سٍؽ ثِ هؼشٍف

 گیشی تلوین دس ثٌبثشایي. دٌّذ هی ًـبى صیؼت هحیي ویفیت ثِ ًؼجت سا خَد تمبهبی ػٌح خَیؾ هٌبصل ٍ هؼىًَی هىبى

 هلشف ثشای تمبهب هیضاى ٍ ؿَد هی اسصیبثی ًیض صیؼت هحیي ویفیت آى دس وِ داسد ٍخَد ای ًْفتِ ثبصاس خبًِ، یه خشیذ ثشای

 هشتجي وبالّب لیوت ثب كذا، یب َّا، آلَدگی فمذاى یب ٍخَد، ّوچَى غیشثبصاسی هحیٌی صیؼت خذهبت ٍ وبالّب اص اػتفبدُ یب

 صیؼت ًظش اص ّب هىبى التلبدی اسصؽ ثشآٍسد ثِ ّب سٍؽ ػبیش ٍ آهبسی ٍ ووی ّبی تىٌیه اص اػتفبدُ ثب ّذًٍیه سٍؽ. اػت

 [2 ].پشداصد هی هحیٌی

 تیماری َشیىٍ ريش 

هٌبلؼبت هی  ایي.  اػت هفیذ ثؼیبس، ثیوبسی اص خلَگیشی ثب ثبلمَُ خَیی كشفِ اًذاصُ گیشی ثشای ثیوبسی ّضیٌِ هٌبلؼبت

 ثیوبسی، ثب فشاّن اص پیـگیشی تحلیل ٍ تدضیِ دس یب ٍ فبیذُ- ّضیٌِ تحلیل ٍ تدضیِ، اثشثخـی ّضیٌِ تحلیل ٍ تدضیِ دس تَاًٌذ

 . ًوبیٌذ ووه، هَخَد ٍهؼیت حفظ اكلی ّضیٌِ ّبی آٍسدى

 پیًستٍ ي تحلیل تجشیٍ ريش  

تب  هی ؿَد خَاػتِ افشاد اص ٍ ؿذُ ًظشآٍسدُ هَسد ولیذی هَاسد تَهیح، پشػـٌبهِ ّب دس، پیَػتِ تحلیل ٍ تدضیِ دس

وِ  وٌٌذ ثیٌی پیؾ هیتَاًٌذ آى اص پغ هحممبى. وٌٌذ ثٌذی ستجِ سا ٍیظگیْب تشویت اص ؿذُ ایدبد الالم یب ٍ اًتخبة سا ؿىلی

پیَػتِ  تحلیل ٍ تدضیِ سٍؽ وبسثشد. ًوبیٌذ پشداخت ّؼتٌذ هبیل افشاد وِ هی ؿَد لیوتی تغییش ػجت، ٍیظگیْب تغییش چگًَِ

ًَس  ثِ پیَػتِ تحلیل ٍ تدضیِ سٍؽ وِ اػت ایي دس آًْب هیبى اكلی تفبٍت. اػت یىذیگش هـبثِ هـشٍى اسصؿگزاسی ٍ

تحلیل  ٍ تدضیِ دس. ًوی وٌذ پشػؾ، هحیٌی صیؼت ٍیظگیْبی ّضیٌِ ّبی پشداخت ثشای دٌّذگبى پبػخ توبیل اص هؼتمین

وشدُ  ایدبد هختلف ػٌبسیَّبی دس دٌّذگبى پبػخ وِ هختلف حبالت هیبى تؼبدل اص هحیٌی صیؼت ٍیظگیْبی اسصؽ، پیَػتِ

 [4] .هی ؿَد اػتٌجبى، اًذ

 

 تجزتی اوتخاب 

هٌبثغ  گضیٌِ تشیي اسخح افشاد، آى دس وِ اػت هلشفی غیش اسصؿگزاسی خذیذ ًؼجتبً سٍؿْبی خولِ اص تدشثی اًتخبة

ثذُ  تب داسًذ تالؽ تدشثی اًتخبثْبی اوثش حبهش، حبل دس. هی وٌٌذ اًتخبة گضیٌِ ّب، اص ٍػیؼی ًیف هیبى اص سا خَد اػتفبدُ

 [2]. ًوبیٌذ اسصؿگزاسی ، سا ًجیؼی هحیي ٍیظگیْبی( هؼبهالت )ثؼتبًْبی
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 وتیجٍ گیزی- 6

. ًشاحی ٍ اسائِ گشدد ؿْشی تفلیلی ّب ًشح دس هحیٌی صیؼت اثشات اسصیبثی التلبدی هذل حبهش ػؼی ؿذ، پظٍّؾ دس

 ّبی پشٍطُ دس خبف گضیٌِ یه اًتخبة اص پیؾ ٍالغ دس سیضی ثشًبهِ فشایٌذ دس هحیٌی صیؼت هالحظبت دادى دخبلت ثب

 ای گضیٌِ تب هی گیشد كَست هَخَد ّبی گضیٌِ اص یه ّش هحیٌی صیؼت پیبهذّبی صهیٌِ دس خبهغ تحلیلی ٍ تدضیِ ػوشاًی،

ایي اثضاس . ؿَد اًتخبة ثبؿذ هٌلَة ًیض التلبدی ٍ فٌی ّبی خٌجِ ًظش اص ٍ هی وٌذ ایدبد سا هحیٌی صیؼت ػَالت ووتشیي وِ

 ثِ ػٌَاى یه اثضاس ثشًبهِ سیضی دس دػتشع هذیشاى، ثشًبهِ سیضاى ٍ تلوین گیشًذگبى لشاس گیشد تب ثش اػبع آى ثتَاًٌذ تَاًذی م

ثب اسائِ گضیٌِ ّبی   وشدُ ٍیی سا ؿٌبػبؿًَذی  پذیذاس می ػوشاًی ٍ كٌؼتیآثبس ثبلمَُ هحیي صیؼتی سا وِ دس اثش اخشای ًشح ّب

التلبدی ثِ ػٌَاى یه اثضاس هذیشیتی ثبیذ دس توبم هشاحل - اسصیبثی اثشات صیؼت هحیٌی .هختلف الذام ثِ حل آى ّب ًوبیٌذ

ثذیي تشتیت ثبیذ ولیِ اًالػبت . اخشایی پشٍطُ هـبسوت وٌذ ٍ دس تلوین گیشی ّبی هشثَى ثِ ّش هشحلِ دخبلت دادُ ؿَد

ثبیذ استجبى دایوی . هحیي صیؼتی هشثَى ثِ هشاحل هختلف اخشای پشٍطُ دس صهبى هٌبػت تْیِ ٍ ثِ تلوین گیشًذگبى اسائِ ؿَد

ایي استجبى ػجت هی ؿَد . هتمبثل ٍ داد ٍ ػتذ اًالػبت ثیي تین اسصیبثی ٍ ًشاحبى پشٍطُ ٍ پیـٌْبد دٌّذگبى پشٍطُ ثشلشاس ثبؿذ

هٌظَس اص ایي وبس، پیـگیشی ٍ ثِ حذالل . وِ تغییشات الصم دس هشحلِ ًشاحی یب ثشای تؼییي هحل اػتمشاس پشٍطُ اػوبل ؿَد

 . سػبًذى اثشات ًبهٌلَة پشٍطُ ّب دس ّش یه اص هشاحل اخشا هی ثبؿذ
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