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 ت در کشور  یسز محیط دقتصاا الت اجراییتحو

 2، فائزه آیت اللهی1*فروغ شادمان

 چكيده
رویكرد نوینی را برای تلفیق همه جانبه توسعه اقتصادی و  ،مسایل و مشكالت محیط زیستی اهمیتو ضرورت پیشبرد توسعه اقتصادی 

منطق اقتصادی در مدیریت و بهره برداری از عدم لحاظ  است.حفاظت محیط زیست، پیش روی محافل علمی و كارشناسی جهان قرار داده 
گیری از دانش اقتصاد محیط زیست برای بهرهشمرده می شود. لذا،  از مهمترین دالیل استفاده نامعقول از منابع محیط زیستی، منابع

 به شمار می آید. اساسی مسئله یك دستیابی به رشد اقتصادی پایدار
 یها هزینه و ها ارزش محاسبه ورتضر بر رم و پنجم توسعهچها برنامهمواد قانونی در  سساابرزیست در ایران  سازمان حفاظت محیط لذا،

 تاكید یستز محیط دقتصاا به عبارتی  یا ای توسعه یها حطر سنجی نمكاا یندآفر در ها هزینه و ها ارزش نـیا ظاـلح و تیـیسز محیط
زیست  گسترش اقتصاد سبز و نهادینه سازی فرهنگ و اخالقم معظم رهبری نیز با تاكید بر همچنین، سیاستهای ابالغی مقا است. نموده

        .، حفظ محیط زیست و منابع طبیعی را حائز اهمیت برشمرده استمحیطی

-ناخت و پیادهش ،توسعه پایدار كه در واقع همان اهداف چشم انداز بلند مدت و بیست ساله كشور استاهداف جهت نیل به  در این راستا

ریزی برای نیل به های راهبردی، سیاستگزاری و برنامهرا در تعیین الویت دولتمی تواند  زیستسازی ابزارهای اقتصادی حفاظت محیط
 .اهداف كالن و توسعه پایدار كشور مساعدت نماید

 
 یط زیستیمحیط زیست،  ارزشگذاری خدمات اكوسیستمی، برآورد خسارت محاقتصاد های کليدی: واژه
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 مقدمه

توجه به ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی توسعه جامعه و ایجاد هماهنگی و همسویی بین این 

ابعاد، بنیادی ترین رکن برنامه ریزی در رسیدن به توسعه پایدار و اهداف سند چشم انداز بیست ساله 

بهره برداری مناسب از امکانات آب، خاک، منابع توسعه اقتصادی پایدار کشور مرهون د. کشور می باش

 . طبیعی و ظرفیت های موجود نیروی انسانی و به عبارتی حفاظت از محیط زیست است

در قرن  انسان پیش روییکی از بزرگترین چالشهای رشد جمعیت و توسعه فعالیتهای اقتصادی  امروزه

آلودگیهای  کنترل برایآوریهای نوین فن در گذاریسرمایه گیری وهرچند بهره .باشدمیبیست و یکم 

درحال  پیشرفته حل نماید، اما کشورهای کشورهای توانسته بخشی از این مشکل را درمحیطی زیست

ای در این زمینه مواجه هستند. ناکارآمدی اقتصادی، رشد جمعیت، توسعه هنوز با چالشهای عمده

کشورهای در حال ز جمله عواملی است که تخریب را در ا برداری ناکارآمد از منابعتشدید فقر و بهره

 توسعه سرعت بخشیده است. 

اهمیت مسایل و مشکالت محیط زیستی از یك سو و ضرورت پیشبرد توسعه اقتصادی از سوی دیگر، 

رویکرد نوینی را برای تلفیق همه جانبه توسعه اقتصادی و حفاظت محیط زیست، پیش روی محافل علمی 

یکی از مهمترین دالیل استفاده نامعقول از منابع محیط زیستی، مد  هان قرار داده است.و کارشناسی ج

در حال حاضر به عنوان یك می باشد. نظر قرار ندادن منطق اقتصادی در مدیریت و بهره برداری از منابع 

ده توسعه منابع محیط زیستی در ردیف منابع کمیاب قرار داشته و چون آین ،اصل پذیرفته شده در جهان

  در استفاده از آنها باید عقالنیت اقتصادی رعایت گردد. ،اقتصادی به این منابع وابسته است

گیری از دانش اقتصاد محیط زیست و استفاده موثر از ابزارهای اقتصادی و ساز و کارهای بازار امروزه بهره

 به سیاری از کشورهای جهانو سایر محرک های تشویقی برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، در ب

   .است شده تبدیل اساسی مسئله یك

 اقتصاد محیط زیست در سازمان حفاظت محیط زیست

 یستز منابع دیقتصاا اریگذارزش و معا شکلی به یستز محیط دقتصاا مقوله انیرا در ینکها با  

 نانوـق 95 دهاـم ینوتد ماا دارد، ارقر دخو تکوین و تکامل لیهاو حلامر در صاـخ شکلی به محیطی
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 اهمیت حاکی از وجود آن، ایجرا ایبر یبعد یها یپیگیر در جدیت و رکشو توسعه رمچها هـبرنام

 بهنیز که  دهما ینا ییاجرا نامه یینمی باشد. آ رکشو انگیر میمـتص و ارانذـگ تـسیاس یسو از مسئله

ار نونگذقا  افهدا به نیل ایرب را زمال یبسترها ه،سیدر1831در سال  انیروز ممحتر هیئت تصویب

 و یستیزمحیط منابع دیقتصاا یها ارزش آوردبر نقانو ینا ویبـتص  از فدـه قرار داده است. رختیادرا

 یها بحسا در آن محاسبه و توسعه دـینافر  در تـیسزیطـمح  بـتخریو گیدلوآ از ناشی یها هزینه

 دپیشبر ایبر حقوقی نظر از را مناسبی اربزا ،نیقانو دةما ینا تصویب که دنمو تأکید ست. بایدا ملی

 95 دةما یلذ در هشد بینی پیش افهدا تحقققرار می دهد. جهت  رختیاا ه درشد نظرگرفتهدر افهدا

 تـحفاظ نمازاـسدر 1831رم، دفتر توسعه پایدار و اقتصاد محیط زیست از سالاـچه ةـبرنام نانوـق

 فعالیت خود را آغاز نموده است.ربط ـیذ  یاـه هستگاد سایر ریهمکا با، یستز یطـمح

دستیابی به چشم انداز مطلوب و برقراری ارتباط مستقیم بین مطالعات علمی و بنابراین، مطالعه حاضر جهت 

ضمن بررسی ضمن مرور تحوالت اجرایی اقتصاد محیط چالش های اجرایی اقتصاد محیط زیست در کشور، 

 چالش های اجرایی موجود و پیش روی این دانش نوپا می پردازد.زیست در کشور به ارائه فرصت ها و 

 مبانی نظری

 علم اقتصاد -

که به تحلیل تولید، توزیع و مصرف کاالها و است  علوم اجتماعی ای ازشاخه (Economics) علم اقتصاد

عامل کانون توجه دانش اقتصاد بر این است که عوامل اقتصادی چگونه رفتار و تپردازد. خدمات می

ای های پایهبندی اولیه کتابکنند. یك تقسیمکنند و اقتصادهای مختلف چگونه کار میمی

 است.  اقتصاد کالن در برابر خرد اقتصاد اقتصاد،

اما رویکردهای نوین در علم اقتصاد دسته بندی های دیگری را ارائه می کند، که از جمله آنها می توان به 

-صاد هنجاری و اثباتی، اقتصاد رفتاری و عقالیی و اقتصاد جریان اصلیاقتصاد کاربردی و نظری، اقت

 اشاره کرد.  )نهادها و ساختارها(و دیگراندیش  )عقالنیت و فردگرایی(

 اقتصاد محیط زیست -

با توجه به توسعه علم اقتصاد و پیچیدگیهایی که مسائل امروز جهان دارد، برای علم اقتصاد زمینه های 

ارائه شده که بسیار فراتر از دسته بندی ساده و سنتی گذشته است و در همه آنها، نقش تحلیلی مختلفی 

 اقتصاد محیط زیست قابل بررسی و تحلیل است. 
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و یافتن علل  محیط زیستکلی اقتصاد محیط زیست شامل ارزیابی اهمیت اقتصادی انحطاط طور به

های اقتصادی الزم جهت کند کردن، متوقف کردن و برعکس کردن اقتصادی این انحطاط و ارائه انگیزه

یعنی در زمان شروع اولین موج مدرن  151۱محیطی سالیستز اقتصادمنشأ می باشد.  روند این انحطاط

 (1538اوریوردان،)محیط زیست گراییو برداشتهای سیاسی در کشورهای پیشرفته، که به  «سبز» تفکر

استوار گردید.  151۱محیطی در طول دهه . بدون تردید شالوده اقتصاد زیستدانندمعروف است، می

بوده و تاریخچه مشترکی با رشته مادری آن دارد. برخی از  علم اقتصادای از شاخه محیط زیستیاقتصاد 

میالدی را بنا نموده اند، ریشه در قرن نوزدهم  زیستیمحیطهای بنیادینی که چارچوب اقتصاد ایده

 (.1831)تورنر و همکاران،دارند

اقتصاد مطالعه تخصیص منابع کمیاب، از جمله  ،(EPA)آژانس حفاظت از محیط زیست ایاالت متحده

عملکرد بازارها و تأثیر مشوق ها بر رفتار افراد، مشاغل و مؤسسات است. در این رشته، اقتصاد محیط 

مطالعه چگونگی توسعه و مدیریت منابع محیط زیستی و زیست و منابع طبیعی کاربرد اصول اقتصاد برای 

 .طبیعی است

EPA  از تجزیه و تحلیل های اقتصادی برای بهبود اثربخشی سیاست های محیط زیستی خود استفاده می

ها و مزایای گزینه های مختلف سیاستی مقایسه شود. دهد هزینهکند. انواع ابزارهای اقتصادی اجازه می

EPA  یقات جدیدی را برای توسعه روشهای بهبود یافته برای سنجش پیامدهای اقتصادی همچنین تحق

، اقتصاد محیط زیست، مطالعه Nature. در نهایت از دیدگاه (EPA)نتایج محیط زیستی دنبال می کند

این موضوع بر ارزش پولی اکوسیستم ها و هزینه ها و  اقتصاد مباحث اکولوژیکی و محیط زیستی است.

 .یاست های محیط زیستی متمرکز استمزایای س

اقتصاد کشاورزی و منابع طبیعی و محیط زیست یکی از مهمترین این زمینه ها می باشد که در طبقه 

 استفاده شده است.  8JELبندی بین المللی 

 

 

                                           
1 Journal of Economic Literature 
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF


 

3812 

 

 

 ( حوزه های مطالعاتی اقتصاد و زمینه های تحلیل اقتصاد محیط زیست1جدول)

 حوزه های مطالعاتی اقتصاد یط زیستزمینه های تحلیل اقتصاد مح

 اقتصاد منابع طبیعی

 اقتصاد محیط زیست

 اقتصاد اکولوژی

 نظام قیمتگذاری کاالهای محیط زیستی

 اقتصاد خانوار و بنگاه در بخش محیط زیست

 سیاستهای حفاظت محیط زیست

 فایده طرح های محیط زیست -هزینه

 آثار خارجی و خسارتهای محیط زیست

 در محیط زیستنقش انرژی 

 ارزشگذاری منابع محیط زیستی 

برآورد هزینه های خسارات به محیط زیست ناشی 

 از فعالیت های توسعه

 توسعه پایدار

 بازارهای محیط زیستی

استفاده از ابزارهای اقتصادی برای حفاظت از محیط 

 زیست 

 حسابداری محیط زیستی )سبز(

اقتصاد کشاورزی و 

منابع طبیعی، اکولوژی 

 حیط زیستو م

Agricultural and Natural 

Resource Economics • 
Environmental and Ecological 

Economics 

 

 بررسی را اقتصاد بر زیستمحیط زیست و آثارزیست رابطه بین آثار اقتصاد بر محیطاقتصاد محیط

منابع تجدیدپذیر و هستند.  ارتباط در یکدیگر با جریان دو طریق از زیست،محیط و اقتصاد .کندمی

هستند و از سوی دیگر، اغلب پسماندهای  زیست به سوی اقتصادپذیر در حال حرکت از محیطپایان

زیست شوند، در حال حرکت از اقتصاد به محیطهای اقتصادی تولید میفعالیت محصوالت که به وسیله

کند، ظرفیت محیط تجاوز میهستند. هنگامی که جریانات مواد و ضایعات از ظرفیت و قابلیت واقعی 

یابد. جریان سریع منابع پایان پذیر به درون چرخه اقتصادی این کاهش می زیستیمحیطمنابع طبیعی و 

 .پذیر ممکن است سریعتر تمام شودآورد که ذخیره منابع پایانخطر را به وجود می

 در با آنها محیط زیستی اثرات و اقتصادی های فعالیت بین موازنه ایجاداقتصاد محیط زیست  اصلی هدف

زیست از این جهت ل نظری اقتصاد محیطاصو. آنهاست به مربوط هایفایده هزینه همه گرفتن نظر
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 را زیستیمحیط منابع تخریب و آلودگی های هزینه و ای مبادله و پولی ارزش  طراحی شده است که

 .هستند ناتوان آن انجام از اقتصادی، رایج های مدل که کاری نماید، محاسبه

 اقتصاد محیط زیست درجهان و ایران 

 در سیاسی یشت هادابر و سبزجنبش های  لیناو با رنمقا 151۱از سالیستی ز محیطد قتصاء امنشا

 مباحثی ردیمو رتصو به لبتهاشد. وع شر ،ستا وفیی معراگر یستز محیط به که پیشرفته یهارکشو

 لیناو ،135۱ لسا ل درشارما برای مثالست. ا دهبو حمطر گذشته از یستز محیط دقتصاا صخصو در

 منا به مفهومی معرفییق طر از یستز محیط تخریب دیقتصاا تحلیل ایبر را شیرو که دبو کسی

 صلیا کلید ،شتدا مدنظر را صنعتی توسعه از ناشی منافع فقط لشارما گرچها د.ئهکرارا جانبی یهاصرفه

 به را جانبی رثاآ ممفهو152۱لسادر  بعدها پیگو .است نهفته ممفهو ینا در محیط مسائل تحلیل

نمونه  انعنو به پیگو، بلکه هزینه ها را نیز شامل می شود. منافع د که نه فقطتشبیه کر لبه دو شمشیری

 نه فقط که ستا شنرو گویدوی می شوند. می تخریب هنآ راه توسط که کندمی دیا جنگلی ضیارا از

 د،گیرمی ارقر تأثیر تحت نیز ست(ا مسو فطر قعوا درهستند) زاربا ینا از رجخا که ادیفرا تولید ضعیتو

 و ها هزینه در تغییر طریق از را دوم( و اول فطر که صلیا یها هستند ف)یا طر خصوصی ادفرا هفار بلکه

ر خارجی یا ثاآ بحث شد، حمطر یستمحیط ز دقتصاا در که صلیا مباحث زد. یکی ازسامی متاثر منافع

 ست. جانبی ا

 شدر سمعکو پیامد که شد حمطر 159۱ لسا در پکا توسط جانبی رثاآ ردمو در یجد بحث لیناو 

 هزینه د.شومی  تأکید جتماعیا هزینه بر وی، تحلیل در د.کرپیش بینی یستز پیش محیط بررا  دیقتصاا

 د.شول میتحمی دممر به دیقتصاا یها فعالیت توسط که ستا غیرمستقیم و مستقیمربا جتماعی مبینا

 دنکر دهلوآ با و هشد ناشی تولید یندافر از که کندمی کرذ را هایی می هزینهتما هزینهتمام  شنیرو به او

 ،نیوبیر یا جیرخا رثاآ ،قبیل از ییگرد یها نام با جانبی رثاد. آشو می منتقل انیگرد به اهو و آب

 می نیز غیر به فمعطو یها هزینه و زینهه نیوبیر یها صرفه معد و ها صرفه و فرعی رثار، آنتشاا یهااثر

 ن(کنندگافمصر و ها هبنگادی)قتصاا یحدهاوا فعالیت که یندآ می دجوو به مانیز رثاآین ا  د.شو  حمطر

 به دشومی تحمیل انیگرد به که منافعی و ها هزینه ینا و شتهاگذ ثرا یگرد یحدهاوا فمصر و تولید به

 همشاهد عمل در رثاآ ینا گرچها ،یگرد رتعبا به د.شونمی   دوار نیاز و دسو تمحاسبا در سمیر رطو

 نیمابتو گرد. اشو نمی گرفته نظر در نهاآ ایبر نیاجبر هیچ سمیر رطو به و هنشد اریقیمتگذ شوند می
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 رثاآ که گوییم می رتصو ینا در ،کنیمانجبر را نیدگاد نیاز و دهکر اریگذرا قیمت جانبی رثاآ ینا

 طتباار که هشد پذیرفته فرضیه ینا ،یستیز محیطد قتصاا در. یما دهکر درونی را نیوبیر یا جانبی

 دکررکا سه یستمحیط ز ایبر گرا ایرز .دارد دجوو یستز دارد محیط و دیقتصاا منظا بین تنگاتنگی

 هکنندجذب ت،محصوال تولید برایتجدید(  غیرقابل و شوند تجدید )منابعلیهاو ادمو هندآور همافر صلیا

 هبهر نمکاا نظر از بشر ادفرا معنوی خاطر ضایتر تولیدی و ییندهاافر از حاصل تضایعا از یربسیا

 و دشو می بمحسو دیقتصاا دکررکا هادکررکا ینا از هریك  می شود. نظرگرفته در زیباشناختی داریبر

 ،فانهمتأسداشت.  هنداخو خوبی ربسیا یقیمتها ندشو لهدمبا هشگاوفر یك در هادکررکا ینا چنانچه

-محیط  با خوبی رفتار ادفرا ست تاا هشد باعث مسئله ینا و هنشد اریقیمتگذ هادکررکا ینا از ریبسیا

 اریگذقیمت یناشوند. بنابر باعث را آن تخریب و گیدلوآ مختلف قطر به و باشند شتهاند یستز

 محیط ادند ارقر مدنظر و دیقتصاا تتصمیما تعدیل رمنظو به مهمی مگا یستیزمحیط یهادکررکا

 تخدما و کاالها لهدمبا ایبر شدان عنو که رطو نست. همادی اقتصاا نکال یها سیاست در یستز

د موجوآنها  قیمتو  تمشخصا ردمو در شنیرونسبت  به تطالعاا همچنین. دارد دجوو زاربا ،خصوصی

 چنین ،شوندمی یبنددسته  عمومی یکاالهاهمرز در که یستیز محیط یکاالها ردمو در ماا. ستا

 دهستفاا یها هزینهمنافع و  بین نه فقط یستیز  منابعمحیط از دهستفاا در ارد، زیراند اقمصد موضوعی

 ندارد. دجوو نیز نهاآ قیمت از قیقید نسبت به تطالعاا بلکه دارد، دجوو عنقطاانها آ از

 هداجیخورخا جانبی(های  )هزینه منفی بازار و به تبع آن بروز آثار شکست ایبرای  مقدمه همینمسئله 

 و دهکرده ستفاا یستیزمنابع محیط از یبیشتر تشد با نکنندگا فمصرتا  دشو می سببهپدید ینا د.بو

 ماولز )نهمناسب  گزینه ای انعنوبه  لتدو خالتد نهایت در نها شوند.آ  کمیت و کیفیت لتنز باعث

 خالتد دد.گر می پذیر هتوجی دیقتصاا توسعه افهدا و یستیز منابعمحیط تلفیق ایبر بهترین گزینه(

 نجاییکهاز آست. ا دهنبو موفقی تجربه یستمحیط ز از حفاظت و گیدلوآ کنترل  ایبر انیرا در لتدو

 ینگونها کیفیت از یتولید یها فعالیت شگستر با یگرد فطر از و ستود امحد یستیز محیط منابع

 سیستم ،یستیزمحیط منابع از هدستفاا دنکر منطقی رمنظو به تا دارد ورتضرد، شو می کاسته منابع

 د.شو دهستفاامرتبط  دیقتصاا یهااربزا آن تناسب به و تعریف اریگذ قیمت

مهم ترین هدف در استفاده از اقتصاد محیط زیست در زمینة مدیریت و حفاظـت محـیط زیسـت، 

محیط زیست بوده و از سوی دیگر، با اقتصادی تخریبی برنامه های اقتصادی و توسعه ای بر  کـاهش آثـار

برنامه های حفاظتی، توجیه الزم برای صرف منابع و بودجه های عمومی در زمینة  نمودن فعالیت هـا و



 

3822 

 

حفظ محـیط زیسـت فـراهم می گرد . به طور خالصه، اقتصاد محیط زیست ابزاری حاکمیتی به حساب 

 .ط زیستی در ابعاد خرد و کالن قابل تنظیم خواهند شدمی آید کـه بـا کمـك آن، سیاسـت های محی

 انعنو به ستا هشد داده ارقر نظر مد آن در نیز ادمو و ژینرا نجریا یستیکهز محیط داـقتصا ماـنظ یك

 در یستز محیط دقتصاا ست.ا هشد انعنو یستزمحیط و دقتصاا نمیا متقابل یکنشهاوا از قعیوا دینمو

نیست.  رداربرخو ای مالحظه قابل قدمت از انرـیا هـجمل از و عهـتوس لاـح در یهاروـکش از ریبسیا

 و دقتصاا علم از تقلـمس ای شاخه شکل به آن یشاپید نماز از دور انچند نه گذر زمانی غمر علی

 و شدر با یستیز محیط تمشکال و مسائل تحلیل و تجزیه در آن هجایگا ،منابع دقتصاا از یافته بنشعاا

جتماعی ا و دیقتصاا تمشکال از بخشی با مقابله که نجاآ ازست. ا هیددگر جهامو توجهی بلقا  لتقباـسا

 و رنتشاا یا و منابع از یهرو بی شتدابر با که نجاآ صخصو به و یستیز یطـمح ابعـمن بـتخری بامرتبط 

 گفتهن یها هزینه فصر ممستلز ،کنند می ادـپی رکاورـس یـطبیع یاـه هـعرص به ها هالیندآ ورود

 به گشتزبا و دگیهالوآ لکنتر قعیوا یها هزینه ردمو در زمال فنی تطالعاا و نشدا از رداریبرخو و دهبو

 اـب رتبطـم یدـکلی ائلـمس و دبعاا به زمال توجه ،میرسد نظر به ناپذیر بجتناا تخریب از پیش ضعیتو

   د.شو می رداربرخو دییاز همیتا از رکشو در یستزمحیط دقتصاا

 الدستی اقتصاد محیط زیست و اجرای آناسناد با

 همچنین و پنجم برنامه قانون 152ماده 2و  1تبصره  و توسعه چهارم برنامه قانون 95ماده طبق -

سازمان مدیریت و برنامه ریزی مکلف  رهبری، معظم مقام ابالغی زیستی محیط سیاستهای 3 بند

 برآورد راستای در ای مرتبط،است، با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و سایر دستگاه ه

 محیط تخریب و آلودگی از ناشی های هزینه و محیط زیستی و طبیعی منابع اقتصادی های ارزش

نظیم دستورالعمل های محاسبه تملی، و  حسابهای در آن محاسبه و توسعه فرایند در زیست

ی، تنوع زیستی و ارزش ها و هزینه های موارد دارای اولویت از قبیل : جنگل، آب، خاک، انرژ

و در مراجع ذی ربط به تصویب برساند. ارزش  آلودگی های محیط زیستی در نقاط حساس اقدام

ها و هزینه هایی که دستور العمل آنها به تصویب رسیده در امکان سنجی طرح های تملك دارای 

 های سرمایه ای در نظر گرفته خواهد شد. 
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نامه و بودجه کشور مکلف است با همکاری وزرات جهاد قانون حفاظت از خاک : سازمان بر 1ماده  -

و کشاورزی و سازمان حفاظت از محیط زیست ، ارزش اقتصادی خاک و هزینه های ناشی از 

 آلودگی و تخریب خاک در زیست بوم های مختلف را در حسابهای ملی منظور نماید.

با شروع به کار رسمی دفتر توسعه  1831قانون برنامه چهارم توسعه از سال  95ه تالش برای اجرای ماد

پایدار و اقتصاد محیط زیست در معاونت آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست آغاز گردیده 

است و فعالیتهای آن در حال حاضر در دفتر اقتصاد و فناوری محیط زیست در معاونت آموزش و مشارکت 

را با "  یستیز محیط منابع دیقتصاا ارزش تعیین"مردمی ادامه یافته است و مسئولیت اجرای طرح 

 در که دهبو ساسیا رمحو دو از متشکل همکاری سایر دستگاههای ذیربط به عهده گرفته است. این طرح

 اند:گرفته ارقر توجه ردمو کلی وژةپر دو قالب

    تعیین ارزشها و هزینه های محیط زیستی -1

 تخمین و آوردبر و مهم طبیعی یهاودهمحد از یادتعد دیقتصاا ارزشگذاری وژه،پر ینا صلیا فهد

در و  رکشو در نیاعمر یهاحطر ایجرا از ناشی یستیزمحیط منابع گیدلوآ و تخریب از ناشی یها هزینه

و محورهای  اختیار نهادن داده های حاصل برای لحاظ نمودن آنها در حساب های ملی کشور میباشد

 مطالعاتی آن به شرح زیر است:

و برآورد ارزش اقتصادی منابع محیط زیستی در زیست بومها و مناطق کمی سازی   -

                  مختلف

تعیین هزینه های ناشی از آلودگی و تخریب محیط زیست در زیست بوم ها و مناطق مختلف  -

    کشور 

محیط زیستی  تهیه دستور العمل استفاده از نتایج برآورد های مربوط به ارزش ها و هزینه های -

 در امکان سنجی طرح ها و پروژه های توسعه ای

        تدوین اصول و سیاستهای محیط زیستی ناظر بر فعالیت های مختلف اقتصادی -

 توانمندسازی -2

ترویج  و رکشو در یستزمحیط دقتصاا نشدا یجوتر به کمك و تقویت زی،نمندسااتو وژهپر صلیا فهد

 جمله از دار لویتو او مخاطب یهاوهگر بین در یستیزطمحی دقتصاا تمالحظا رـب یـمبتن یاـهدیکررو
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و محورهای مطالعاتی آن ست ا گیر تصمیم و زسا تصمیم جعامر و ارانگذ سیاست ان،یزر برنامه ان،مدیر

 به شرح زیر است:

 زیست محیط اقتصاد به مربوط تخصصی اطالعاتی های سامانه ایجاد -

 آموزش و تربیت نیرو های انسانی  -

 انیرس اطالع  -

 برگزاری کارگاه های آموزشی توانمند سازی اقتصاد محیط زیست -

 مهم ترین اقدامات صورت گرفته در این طرح عبارتست از :

 منطقه از مناطق چهارگانه تحت حفاظت سازمان محیط زیست  28ارزشگذاری اقتصادی  -

مرانی و طرح برآورد هزینه های خسارات وارده به محیط زیست ناشی از طرحهای ع 3انجام  -

 توسعه ای 

انجام طرح بررسی اصول و سیاستهای محیط زیستی مرتبط با اثرات تغییر اقلیم بر نظام  -

 اقتصادی کشور

 آسیب شناسی اجرایی اقتصاد محیط زیست در ایران

-زیست به مجموعة عناصر زنده و غیر زندة در برگیرندة یك موجود یا گروهی از موجودات اطالق محیط

-می زیست درواقع همة شرایط، اجزا و عواملی که در رشد و نمو یك موجود تأثیر ط شود و محیمی 

برخی مشکالت محیط  .می گیرد برزنده مانند نور، دما، آب و هوا را در ر غی یا زنده عوامل از اعم –گذارند 

یب الیة اُزن و ها و پیامدهای آنها همچون افزایش دمای زمین، تخرویژه در حوزة آالینده زیستی به 

اگرچه این  ،(1831شوند )بهاگاواتی،اسیدی، برای برخی کشورها تأثیر خارجی محسوب می بارانهای

تأثیرات ناشی از اقدامات یك کشور در حیطة حاکمیت خود است و یا اینکه در مشترکات جهانی جایی 

کشور و در مواردی کل  دهد، در مقیاسی وسیع، چندینکه در حیطة حاکمیت هیچ کشوری نیست رخ می

 کند. می جهان را درگیر 

بررسی تطبیقی »های مجلس شورای اسالمی در گزارشی با عنوان دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش

های اخیر با توجه به تجربیات در سال که آورده است« اقتصاد محیط زیست از دیدگاه تقنینی و نظارتی

یافته، اهمیت محیط زیست در اقتصاد بسیار زیاد شده است. سعهخصوص کشورهای توسایر کشورها به

منظور وجود آمده است. این شاخه به ای با عنوان اقتصاد محیط زیست بهای که در اقتصاد شاخهگونهبه
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ای پایدار معرفی شده که با کمك این شاخه از علم اقتصاد، بتوان اقتصاد را توسعه داد و در ایجاد توسعه

. براین کمترین آسیب را به محیط زیست رساند تا منابع موجود برای آیندگان نیز باقی بماند کنار آن

زیست کشور است که با استفاده از اولین قدم برای رسیدن به این هدف شناخت وضعیت محیط اساس

 توان این مشکل را حل کرد و میزان خسارت و علت آن را یافت. بعدمحیطی میتخمین خسارات زیست

از شناخت و آگاهی از وضعیت موجود نیاز است تا با استفاده از ابزارهای اقتصادی )مالیات محیط زیستی 

تر در و تجارت انتشار( و بهبود قوانین سعی در کاهش و جبران خسارات موجود کرد و از خسارت بیش

 .آینده پیشگیری کرد

ل و مشکالت در حوزه های مختلف از جمله از نگاهی دیگر، اندیشمندان معتقدند که در حال حاضر مسائ

زیست را نمی توان صرفاً در قالب ابزارها و راه حل های یك رشته تحصیلی مورد تحلیل و مسائل محیط

ارزیابی قرار داد. بلکه برای اینکه راه حل های پیشنهادی اثربخش باشد، الزم است موضوع از ابعاد 

عاتی پیشنهادی اقتصاد محیط زیست برای کشور را نشان ( محورهای مطال1مختلف تحلیل گردد. شکل)

 می دهد.

 
 ( محورهای مطالعات اقتصاد محیط زیست1شکل)                                         
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اقتصاد منابع، اکولوژی و محیط زیست به عنوان یکی از محورهای کلی و اجرایی در سازمان محیط زیست 

زیست در بردارد که به مهمترین آنها در عی را در حیطه اقتصاد و محیطکشور، موضوعات اصلی و متنو

 ( اشاره شده است:2جدول )

 ( محورهای مطالعات اقتصاد محیط زیست و موضوعات اصلی آن2جدول )

 مهمترین موضوعات اصلی محور کلی مطالعات

 ارزشگذاری اقتصادی خدمات اکوسیستمی اقتصاد منابع، اکولوژی و محیط زیست

ارزشگذاری اقتصادی آلودگی ها و برآورد خسارتهای وارده به محیط 

 زیست 

 آثار اقتصادی تغییرات اقلیمی

 نظام قیمت گذاری کاالهای محیط زیستی

 ابزارهای اقتصادی حفاظت محیط زیست

 فایده طرح های محیط زیست -هزینه

 اقتصاد پسماند و زباله )کاهش اتالف، استفاده مجدد و بازچرخانی(

 رژی و محیط زیستان

 اقتصاد منابع تجدید پذیر آب، جنگل و مرتع و شیالت و ...

 اقتصاد منابع تجدید ناپذیر نفت و گاز و معادن و ...

 حسابداری و اقتصاد سبز 

 تدوین سیاستهای محیط زیستی ناظر بر فعالیتهای اقتصادی

یط زیست در بلندمدت ضـروری  اگرچه پوشش دادن همه محورهای مطالعاتی پیشنهادی برای اقتصاد مح

و حیاتی است و بدلیل تنوع و گستردگی چالش های محیط زیست در کشور، الزم است همه ابعاد بررسی 

شود، اما محدودیت های بودجه و زمان اقتضا می کنـد کـه محورهـای مطالعـاتی و سـوس پـروژه هـای        

 زیرمجموعه آنها دارای اولویت اجرایی باشند.

ودن محیط زیست همانند سیاست های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی نیازمند بدون تردید لحاظ نم

 برانگیختن خصوصا و مقررات ها، برنامه تدوین طریق از آن کردن کاربردی و علمی ،شناخت جامع

نامه های توسعه کشورها بر در که است ضروری رو این از. می باشد آن از دردفاع مردم عمومی احساسات

محیط زیست و همچنین ایجاد محیط های مناسب زندگی برای انسان ها به صورت زمینه حفاظت از 

الذکر، بنابراین، در راستای دستیابی به چشم انداز مطلوب فوق (.Dabiri, 2005)پایدار پیش بینی گردد

این مطالعه حائز  مشکالت زیادی در زمینه مطالعات اقتصاد محیط زیست وجود دارد که باعث شده انجام
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یت باشد. از جمله مهترین این مشکالت می توان به عدم ارتباط مستقیم و کامل بین تعریف مطالعات اهم

و چالش های اقتصاد محیط زیست در کشور، فقدان نگاه بلندمدت و آینده نگری در مطالعات اقتصاد 

دی در زیست در کشور، غفلت از برخی موضوعات مهم در مطالعات کاربردی و فقدان اولویت بنمحیط

 زیست در کشور اشاره کرد.تخصیص بودجه های مطالعات اقتصاد محیط

از آنجائی که یك برنامه متعلق به یك دوره زمانی و مکان خاص می باشد، لذا توجه به شرایط و ویژگی 

های محیطی و باالخص محیط زیست ضروری به نظر می رسد. به نحوی که هر گونه تغییر در شرایط 

ها داشته باشد ، به همین دلیل نیز هر روز نقش تواند تاثیر مستقیمی بر زندگی انسانمحیط زیستی می 

 (.Bahrampour, 2005)گرددبرنامه های توسعه پررنگ تر می زیست درمحیط

از دیگر محدودیتهای استفاده از اقتصاد محیط زیست در حفاظت از محیط زیست و گسترش توسعه 

ناسب و الزم ذینفعان اقتصاد محیط زیست کشور با سازمان حفاظت از پایدار عدم همراهی و همکاری م

 محیط زیست و دفتر اقتصاد و فناوری محیط زیست می باشد.

در کشور ضعیف  همکاری و هماهنگی بین دستگاه های مرتبط با اقتصاد محیط زیستبه عبارت دیگر 

 است.

 یست در کشور عبارتند از :به طور خالصه مهمترین محدودیتهایی اجرایی اقتصاد محیط ز

 ضعف در قوانین و مقررات  -

 آگاهی اندک مسئولین از اقتصاد محیط زیست  -

 عدم استفاده از رویکردهای اقتصاد محیط زیستی در تصمیم گیریهای توسعه ای  -

 عدم آگاهی عمومی از اقتصاد محیط زیست  -

 کشور  تحلیل و بررسی بازیگران و ذینفعان مطالعات اقتصاد محیط زیست در

با توجه به نقش اقتصاد محیط زیست در حوزه های مختلف مطالعاتی، بازیگران و ذینفعان متعددی نیز در 

مورد آن وجود دارد. به عبارت دیگر، می توان بین سطوح مطالعاتی اقتصاد محیط زیست و بازیگران آن 

زیست و جلوگیری اقتصاد محیط در کشور ارتباط برقرار کرد. این موضوع می تواند به یگوارچگی مطالعات

از تکرار و همووشانی مطالعات و همچنین تعیین متولیان و استفاده کنندگان از خروجی مطالعات کمك 

 نماید. 
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( مهمترین کنشگران و بازیگران اقتصاد محیط زیست کشور در ارتباط با حوزه های مطالعاتی 2در شکل )

 ارائه شده است. 

 

 

تطبیق ذینفعان2شکل) لعاتی آن (  ا حوزه های مطا ب قتصاد محیط زیست  ازیگران ا ب  و 

 نتیجه گیری و پیشنهادها

کشور و در راستای دستیابی به سطح مدیریتی کالن زیست در با نگاهی به تحوالت اقتصاد محیط

توسعه اقتصادی پایدارکشور مرهون ماموریت و چشم انداز دفتر مدیریت اقتصاد و فناوری محیط زیست، 

های موجود نیروی انسانی و به عبارتی رداری مناسب از امکانات آب، خاک، منابع طبیعی و ظرفیتببهره

لذا الزم است ج.ا. ایران با تاکید بر حفظ محیط زیست گامهای مستحکم . حفاظت از محیط زیست است

و بیست ساله خود را در جهت نیل به اهداف توسعه پایدار که در واقع همان اهداف چشم انداز بلند مدت 

ها و گیری از شاخصدر این راستا تاملی بر تجارب سایر کشورها و همچنین بهره. بردارد ،کشور است

و تالش در جهت بومی سازی این روشهای پیشرفته جهانی مبتنی بر امکانات و فعالیت های عملی 

بردی، سیاستگزاری و های راهرا در تعیین الویت دولتامری گریز ناپذیر است که می تواند شاخصها 

 .برنامه ریزی برای نیل به اهداف کالن و توسعه پایدار کشور مساعدت نماید
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لذا، شناخت و پیاده سازی ابزارهای اقتصادی حفاظت محیط زیست در کنار ارزشگذاری و برآورد خسارت 

حیط زیست محیط زیستی با تاکید بر مسائل مرتبط توسعه بین بخشی در کشاورزی، صنعت و خدمات و م

کاربرد پرداخت برای خدمات و مباحث اقتصاد آلودگی و پسماند و ... ضروری به نظر می رسد. همچنین

کننده محیط زیست و نیز مطالعات تحلیل همبست بین غذا، آب و انرژی و اکوسیستم در بخش های آلوده

 محیط زیست جهت سیاستگذاری در آینده پیشنهاد می گردد.
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