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نف��ت از تانكرهاي آس��يب ديده، خطوط لوله ي��ا تجهيزات نفتي 
منج��ر ب��ه اث��رات و خس��ارت هاي محيط زيس��تي كوتاه مدت و 
بلندمدت نشت مي کند كه ممكن است دهه ها به طول بيانجامند. 
از مهم ترين جنبه هاي محيط زيس��تي كه در نتيجه ی نشت نفت 
دچار آس��يب هاي جدي مي شوند مي توان به سواحل، تاالب ها و 
اكوسيستم هاي آبي حساس، پرندگان، پستانداران آبزي، ماهيان 

و زيستگاه ها و بسترهاي زادآوري حيات وحش اشاره كرد.
نشت نفت سبب تخريب زيستگاه هاي حيات وحش و تفرج گاه ها 
و آلودگي خاك و آبهاي زيرزميني مي شود. نشت نفت در سواحل 
بر ماهيان و پرندگان دريايي تأثير مي  گذارد و براي گونه هاي در 
معرض خط��ر انقراض تهديدي جدي به ش��مار مي آيد. عالوه بر 
خسارت ها و آسيب هاي مستقيم بر منابع طبيعي، رهاسازي مواد 
خطرناك و نفت ممكن اس��ت س��المتي و زندگي انسان را نیز  با 
خطر مواجه کند]1[. از اثرات نشت نفت بر محيط زيست مي توان 

به موارد زير اشاره كرد ]2[:

 اثرات نفت بر اكوسيستم هاي آبي شامل:
 اثر آلودگي نفتي بر باكتري هاي دريايي

 اثر آلودگي نفتي بر پالنكتون  هاي دريايي
 اثر آلودگي نفتي بر ارگانيسم هاي ناحيه ی بنتيك )كف دريا(

 اث��ر آلودگ��ي نفتي بر ماهي ها، الك پش��ت ها و پس��تانداران 
دريايي

 اثر آلودگي نفتي بر پرندگان دريايي

 اثرات نشت نفت در خشكي شامل:
 آلوده كردن خاك و زمين هاي كشاورزي

 آلوده كردن سفره هاي آب زيرزميني
 تأثير بر پوشش گياهي منطقه

 تأثي��ر بر حي��ات وح��ش منطقه )از بي��ن رفت��ن گونه  ها و 
زيستگاه هايشان(

 تأثي�ر بر هوا: نش��ت نفت منجر به انتش��ار گازه��اي گلخانه اي 
مي شود

 اثر بر سالمتي و زندگي انسان ها
تأثيرات اجتماعي )تفرج و گردشگري(

زهرا مشایخی*، نیلوفر فتوره چي، پژوهشگاه صنعت نفت 

دني��ا وابس��تگي زيادي به نفت دارد. حم��ل و نقل نفت از محل توليد به محل  هاي مصرف مس��تلزم خطراتي 
اس��ت؛ به ويژه خطر نش��ت تصادفي نفت. حوادث نش��ت نفت منجر به اثرات عمده اي بر محيط زيست و اقتصاد 
مناطق آس��يب ديده مي ش��وند. اگرچه ادبيات گس��ترده اي در زمينه ی اثرات آلودگي هاي ناشي از نشت نفت بر 
زندگي انسان ها و ساير موجودات زنده وجود دارد اما مطالعات اندكي از بعد اقتصادي به اين پديده پرداخته اند. 
در مطالعات اقتصادي نيز بيش��تر روي دو بخش ش��يالت و گردش��گري تمركز کرده اند که در آنها نیز عمدتاً از 
روش هاي جبران خسارت يا هزينه ی پاك سازي استفاده شده است. در حالي كه اثرات نشت نفت بر محيط زيست 
فراتر از فعاليت هاي گردش��گري و ماهيگيري اس��ت و در فرآیند تحليل بايد هزينه و منفعت پروژه هاي ترميم و 
اصالح لحاظ ش��وند. به طور كلي س��ه دس��ته روش براي برآورد ارزش منابع محيط  زيستي از دست رفته وجود 
دارد: اس��تفاده از فنون ارزش گذاري اقتصادي، انتقال و تعميم ارزش برآورد ش��ده از مطالعات گذشته و استفاده 
از مدل ها، فرمول ها و ابزارهاي تحليل موجود. در اين مطالعه ابعاد اثرات نش��ت نفت بر محيط زيس��ت، روش ها 
و مدل هاي موجود براي برآورد هزينه ی خس��ارت آلودگي محيط زيست ناشي از انتشار مواد نفتي و نمونه اي از 

مطالعات انجام شده در دنيا و ايران بررسي شده است.
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اثرات ناشي از نشت نفت به عوامل مختلفي از جمله مقدار و نوع 
نفت نشت كرده و نحوه ی ارتباط آن با محيط  دريايي، شرايط آب 
و هواي��ي غالب، ويژگي هاي بيولوژيكي و بوم ش��ناختي منطقه ی 
نش��ت، اهميت بوم ش��ناختي گونه هاي كليدي، حساس��يت آنها 
به آلودگي نفتي و فصل س��ال بس��تگي دارد. اينكه نشت در چه 
زماني از س��ال اتفاق بيافتد از اين نظر مهم اس��ت كه بسياري از 
موجودات زنده در مرحله ی توليد مثل و تكثير و مراحل اوليه ی 
زندگي، به آلودگي نفتي حس��اس تر هستند. همچنين روش هاي 
انتخابي براي پاك س��ازي نيز بر اثرات محيط زيس��تي ناش��ي از 
نش��ت نفت اث��ر دارند. اگرچ��ه ادبيات گس��ترده اي در زمينه ی 
اثرات آلودگي هاي ناش��ي از نشت نفت بر زندگي انسان ها و ساير 
موجودات زنده وجود دارد اما مطالعات اندكي از بعد اقتصادي به 

اين پديده پرداخته اند. 
ارزيابي و تحليل دقيق هزينه ها و منافع جهت تخصيص عاقالنه ی 
منابع مالي محدود، بسيار حياتي است. توسعه ی اقتصادي موفق 
به اس��تفاده ی عقاليي از منابع طبيعي و محيط زيستي و حداقل 
کردن پيامدهاي محيط زيستي پروژه ها بستگي دارد. ارزش گذاري 
اقتص��ادي اج��ازه مي دهد تحليل اقتصادي كامل��ي از پروژه  هاي 
توس��عه اي صورت گيرد تا بر اساس آن بتوان منافع و هزينه هاي 
مس��تقيم و غيرمستقيم پروژه هاي پيش��نهادي را با دقت كامل 
ارزيابي کرد. ارزش گذاري اقتصادي پيامدهاي محيط زيس��تي بر 
شناسايي و اندازه گيري دقيق تغييرات بيوفيزيكي كه در نتيجه ی 
اج��راي طرح ها يا پروژه ها در مراحل مختلف س��اخت و طراحي 
در محي��ط به وجود مي آي��د و هزينه هاي اقتصادي آنها بر محيط 
زيس��ت تكيه دارد. در واقع تا مبناي مناس��بي براي مقايس��ه ی 
پيامدهاي پروژه ها ارائه نش��ود نمي توان آنها را با هم مقايس��ه و 
مقياس الزم براي بازس��ازي جبراني منابع از دس��ت رفته را ارائه 

کرد ]3[.
برآورد هزينه هاي ناش��ي از فعاليت هاي پروژه ها بر محيط زيست 
به سادگي امكان پذير نیس��ت. بايد دو مؤلفه ی اصلي در ارزيابي 
پيامدهاي محيط زيستي لحاظ گردد: اول شناسايي و اندازه گيري 
آنه��ا و دوم یافتن روش هايي جهت ب��رآورد ارزش هاي پولي اين 
اث��رات تا اي��ن ارزش ها در تجزي��ه و تحليل توجيه ه��اي پروژه 
استفاده ش��وند. از آنجا كه بسياري از منابع طبيعي و مؤلفه هاي 
محيط زيس��تي، بازاري ندارند و در بازارهاي متداول داد و ستد 

نمي شوند براي ارزش گذاري آنها يك سري روش هاي ارزيابي كه 
توسط اقتصاددانان توسعه داده شده به کار مي رود ]3[.

نظام هاي طبيعي يا اكوسيس��تم ها، نظام هاي يکپارچه  اي هستند 
ک��ه اجزاي مختلف آنها در ارتباط تنگاتنگ با يکديگر قرار دارند. 
باید تمامی مؤلفه هاي محيط زيستي که تحت تأثير فعاليت هاي 
هر پروژه قرار مي گيرند بررسي شوند. هزينه هايي كه در نتيجه ی 
تخريب و آلودگي محيط زيس��ت تحميل مي گردند معادل ارزش 
خدمات از دس��ت رفته اي هستند كه محيط زيست يا اكوسيستم 
در حال��ت ع��ادي به صورت رايگان در اختيار بش��ر قرار مي دهد. 
بنابراین در تحليل هزينه ها باید هزينه ی خس��ارت وارد شده به 
تك تك اجزاء اكوسيس��تم لحاظ گردد و خدمات اكوسيس��تمي 
مختلفي كه در نتيجه ی توس��عه، آس��يب ديده يا از بين رفته اند 
به ص��ورت اقتص��ادي كّمي س��ازي و ارزش گذاري ش��وند. نتايج 
حاصل از ارزش گذاري اجزاء آس��يب ديده ی اكوسيستم مي تواند 
به عن��وان اب��زاري ب��راي پش��تيباني تصميم گي��ري در خصوص 
ارزياب��ي  اس��تراتژي هاي مختلف مقابله با آلودگي نفتي توس��ط 
سياست گذاران به كار رود و در تعيين مقدار و مقياس پروژه هاي 

بازسازي مؤثر باشد ]4[.

1- ارزش  ه�اي کل ی�ك منب�ع محیط زیس�تي آس�یب دیده ی�ا از 

دست رفته

وقت��ي مي خواهي��م طيف��ي از خدم��ات محيط زيس��تي را وارد 
انتخاب ه��اي اقتصادي کنيم مهم ترين مس��أله عدم ا رزش گذاري 
بس��ياري از اين خدمات در بازارهاس��ت. در واق��ع فاصله ای بين 
ارزش گ��ذاري ب��ازاري و ارزش اقتصادي منابع محيط زيس��تي 
وجود دارد. فقدان بازار براي كاالها و خدمات محيط زيس��تي به 

 1  اجزاء ارزش اقتصادي کل ]6[

٥ 
 

  
  ]6[ اجزاء ارزش اقتصادي كل -1شكل 

  
  رفتهاز دست زيستيمنابع محيط  ارزشهاي برآورد روش-2
  روش براي برآورد ارزش منابع غيربازاري وجود دارد: سهطوركلي به
گذاري)(فنون ارزش غيرمستقيم اقتصاديگيري ارزش از طريق ابزارهاي مستقيم يا اندازه
 شتهيك ارزش برآورد شده از مطالعات گذو تعميم انتقال
ها و ابزارهاي تحليل موجودها، فرمولاستفاده از مدل
  

  اقتصادي گذاريفنون ارزش - 2-1
 يبازاركرد ي). رو2-شوند (شكليم ميتقس يربازاريو غ يبازار فنونكلي  يبه دو دسته يگذارارزش فنون
ن يا .دشونيم استفاده يمت بازاريق يكاالها و خدمات دارا يد بوده و برايبر بحث تول ي، مبتنيگذارارزش
بيماري،  يمثل هزينه يانهيهز يهاهاي مستقيم كاربرد دارند. روشمعموالً براي برآورد ارزش استفاده هاروش
ن فرض استوارند كه اگر افراد متحمل يبر ا اجتناب از خسارت و ... يجايگزيني، هزينهجانشيني/ يهزينه

جهت جايگزين ا ي ستم شونديك اكوسين رفتن خدمات يا از بياز فقدان  ياجتناب از خسارت ناش يبرا يانهيهز
حداقل به  يستميصورت خدمات اكوسنينه شوند، در ايمتحمل هزكردن خدمات ديگر با خدمات اكوسيستم 
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معنای بی ارزش��ی آنها نيست. براي پر كردن اين فاصله بايد ابتدا 
ارزش ه��اي غيربازاري را شناس��ايي و تا حد ام��كان آنها را پولي 
ک��رد. رويكرد اصلي اقتصاد براي ارزش گ��ذاري، رويكردي کم و 
بيش ابزاري )استفاده محور( است و به دنبال تركيب اجزاء مختلف 
 1)TEV( ارزش در معياری كلي اس��ت كه ارزش اقتص��ادي كل
 TEV گفته مي ش��ود ]5[. اقتصاددانان محيط زيس��ت از مفهوم
جهت بیان مجموعه اي از ترجيحات انسان نسبت به سيستم هاي 

طبيعي به صورت پولي استفاده می کنند.
از نظ��ر مفهومي، ارزش اقتصادي كل )TEV( يك منبع ش��امل 
ارزش اس��تفاده اي )UV(2  و ارزش غيراس��تفاده اي )NUV(3 )يا 
ارزش اس��تفاده اي منفعل( آن منبع است )شکل-1(. ارزش هاي 
اس��تفاده اي خود به دو دس��ته ی ارزش هاي استفاده اي مستقيم 
)DUV(4 و ارزش هاي اس��تفاده اي غيرمس��تقيم )IUV(5 تقسيم 

مي ش��وند. ارزش هاي اس��تفاده اي مستقيم ش��امل استفاده هاي 
مصرفي6 از اکوسيستم مثل برداشت ماهي، ميگو، صدف، حلزون 
و هيزم و نيز اس��تفاده هاي غيرمصرفي از اکوسيستم مثل تفرج، 
گردش��گري، تماش��اي پرندگان، پژوهش، آموزش و كشتي راني 
اس��ت. ارزش كاركرده��اي مختل��ف اكوسيس��تم ها مثال��ي از 
ارزش هاي اس��تفاده اي غيرمستقيم هستند؛ مثل ارزش مانگروها 
در هضم ضايع��ات يا کنترل فرس��ايش. ارزش انتخاب7 در واقع 
ارزش اس��تفاده از منبع در آينده اس��ت. به دلی��ل اینکه مردم از 
تقاضايشان براي خدمتي در آينده مطمئن نيستند حاضرند براي 
داش��تن گزينه ی استفاده از آن خدمت در آينده مبلغي پرداخت 

كنند و تا حدي ريسك گريز هستند ]5[.
ارزش ه��اي غيراس��تفاده اي اساس��اً ش��امل ارزش ه��اي ميراثي 
)BV(8 و ارزش هاي وجودي )EV(9 هس��تند. ارزش هاي ميراثي 

ارزش هايي هستند كه مردم آنها را از دانستن اينكه ديگران قادر 
خواهند بود در آينده از منبع منتفع ش��وند به دس��ت مي آورند. 
ارزش هاي وج��ودي، ارزش هاي دريافت ش��ده از دارايي محيط 
زيستي هستند؛ سواي هر نوع استفاده اي در زمان حال يا آينده؛ 

تنها به اين دليل كه وجود دارد.

2- روش هاي برآورد ارزش منابع محیط زیستي از دست رفته

به طوركلي س��ه روش براي برآورد ارزش منابع غيربازاري وجود 
دارد:

 اندازه گيري ارزش از طريق ابزارهاي مس��تقيم يا غيرمس��تقيم 
اقتصادي )فنون ارزش گذاري(

 انتقال و تعميم يك ارزش برآورد شده از مطالعات گذشته
 استفاده از مدل ها، فرمول ها و ابزارهاي تحليل موجود

2-1- فنون ارزش گذاري اقتصادي

فنون ارزش گذاري به دو دس��ته ی كلي فنون بازاري و غيربازاري 
تقسيم  مي شوند )شکل-2(. رويکرد بازاري ارزش گذاري ، مبتني 
بر توليد بوده و براي کاالها و خدمات داراي قيمت بازاري استفاده 
مي ش��ود. اين روش ه��ا معموالً براي برآورد ارزش اس��تفاده هاي 
مستقيم کاربرد دارند. روش هاي هزينه اي مثل هزينه ی بيماري، 
هزينه ی جانش��يني/جايگزيني، هزينه ی اجتناب از خس��ارت و 
... ب��ر اين فرض اس��توارند که اگر افراد متحم��ل هزينه اي براي 
اجتناب از خس��ارت ناش��ي از فقدان يا از بين رفتن خدمات يک 
اکوسيس��تم ش��وند يا جه��ت جايگزين کردن خدم��ات ديگر با 
خدمات اکوسيس��تم متحمل هزينه شوند، در اين صورت خدمات 
اکوسيس��تمي حداق��ل به ان��دازه ی مقدار پرداخت��ي افراد براي 
خدمات جايگزين ارزش دارند. مثاًل ارزش يك اكوسيستم تاالبي 
در شکس��تن قدرت امواج و حفاظت ساحل در برابر فرسايش را 
مي توان از هزينه هايي که براي س��اخت موج شکن صرف مي شود 
به دست آورد]6[. هزينه هاي برآوردي اين دسته از روش ها، اغلب 
حد پايين ارزش اقتصادي س��رمايه ی محيط زيستي را مي دهند. 
در حال حاضر اين روش ها بيش��تر در تحليل هاي معادل س��ازي 

 1  فنون بازاري و غیربازاري ارزش گذاري اقتصادي ]8[

٧ 
 

  
  ]8[ ياقتصاد يگذارارزش يربازاريو غ يفنون بازار -2شكل

  
  و ابزارهاي تحليلي موجود هافرمولها، استفاده از مدل - 2-3

  رفتهمنابع محيط زيستي از دست سازيمعادلارزيابي  - 2-3-1
است. هاي زيادي همراه اكوسيستم در عمل با دشواري يرفتهگذاري پولي خدمات از دستو ارزش سازييكم

از گيري مستقيم آنها جاي اندازهبه NRDA17چوب در ارزيابي آسيب وارده به منابع طبيعي در چار بنابراين
مقدار بازسازي جبراني  يمحاسبهها كه براي شود. يكي از اين شاخصاستفاده مي يشاخص خدمات اكولوژيك

) يا منبع HEAسازي زيستگاه (در روش ارزيابي معادل .]10[ است HEA شودالزم پس از حادثه استفاده مي
)REA(18 ،مي از دستخدمات اكوسيستمقياسي جهت بازسازي جبراني الزم براي آنها و سازي شده يرفته كم

دست آوردن سودهاي حاصل از خدمات منابع طبيعي در طول به شود. هدف از بازسازي جبرانيه ميمحاسب
رفته از زمان وقوع حادثه تا برگشتن خدمات به سطح و كيفيت اوليه خدمات از دست يزمان به همان اندازه

روشي براي تعيين بزرگي مقياس  HEAشدند). است (يعني سطح خدمات كه قبل از وقوع حادثه ارائه مي
هاي ترميم جبراني، تغيير اني الزم براي جبران خسارات وارد شده به عموم است. يكي از راهاقدامات ترميم جبر

فنون ارزش گذاری

حقيقی بازار

غيرمستقيم

تغيير 
بهره وری

هزينه اجتناب

هزينه بيماری

هزينه 
جايگزينی

مستقيم

قيمت خالص 
فروش در محل

هزينه واقعی

جانشين بازار

هزينه سفر

هدونيک

فرضی بازار

ارزش  گذاری 
مشروط

مدل سازی 
انتخاب
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زيس��تگاه )HEA(10 و براي تكميل آنها اس��تفاده مي شوند و در 
برنامه هاي NOAA 11پذيرش بيش��تري دارند؛ چراکه برآوردهاي 
NOAA بيش��تر بر پروژه هاي فيزيكي تكيه دارند تا ارزش ايجاد 

شده از طريق فنون ارزش گذاري اقتصادي]7[.
اما به دليل اينکه براي بسياري از کاالها و خدمات محيط زيستي 
بازار مش��خصي وجود ندارد براي ارزش گذاري آنها از يک س��ري 
فنون غيربازاري استفاده مي شود که به دو دسته تقسيم مي گردند. 
رويکردهاي��ي ک��ه از بازارهاي جانش��ين12 اس��تفاده مي کنند يا 
مبتني بر ترجيحات آشکارشده13 هستند یا رويکردهايي متکي بر 
بازارهاي شبيه سازي ش��ده14 )فرضي( هستند و از فنون استخراج 
ترجيحات بيان ش��ده15 اس��تفاده مي کنند. اين رويکردها جهت 
اس��تخراج ترجيحات، متکي بر برآورد منحني تقاضا هستند. در 
حالي ک��ه رويکردهاي ارزش گذاري ب��ازاري بر منحني تقاضا اتکا 

ندارند و ارزش هاي رفاهي غيرواقعي را برآورد مي کنند.

2-2- انتقال یك ارزش برآورد شده از مطالعات گذشته

عالوه بر اين س��ه دس��ته، رويکرد ديگري به ن��ام انتقال منافع16 
ه��م وج��ود  دارد. عموماً انتق��ال منافع محيط زيس��تي عبارت 
اس��ت از انتقال ارزش هاي پولي محيط زيس��تي برآورد شده در 
يك س��ايت )منطق��ه ی مطالعاتي( از طريق فن��ون ارزش گذاري 
اقتص��ادي بازاري يا غيربازاري به س��ايت ديگر )س��ايت هدف(. 
مهم ترين دليل اس��تفاده از نتايج مطالعات گذش��ته در زمينه ی 
يك سياس��ت جديد، مقرون به صرفه بودن آنس��ت. به كارگيري 
نتايج پژوهش هاي گذشته در موقعيت هاي تصميم گيري مشابه، 
گزين��ه ی پرطرفداري براي پژوهش هاي گران و زمان بر اس��ت تا 

به سرعت به تصميم گيري برسند]9[.
 

2-3- استفاده از مدل  ها، فرمول ها و ابزارهاي تحلیلي موجود

2-3-1- ارزیابي معادل سازي منابع محیط زیستي از دست رفته

كّمي س��ازي و ارزش گ��ذاري پول��ي خدم��ات از دس��ت رفته ی 
اكوسيس��تم در عم��ل ب��ا دش��واري هاي زي��ادي همراه اس��ت. 
بنابراین در ارزيابي آس��يب وارده ب��ه منابع طبيعي در چارچوب 
NRDA 17به جاي اندازه گيري مس��تقيم آنها از ش��اخص خدمات 

اكولوژيكي اس��تفاده مي ش��ود. يكي از اين ش��اخص ها كه براي 
محاس��به ی مقدار بازس��ازي جبراني الزم پس از حادثه استفاده 

مي شود HEA است ]10[. در روش ارزيابي معادل سازي زيستگاه 
)HEA( يا منبع )REA(18، خدمات اكوسيس��تمي از دس��ت رفته 

كّمي س��ازي شده و مقياسي جهت بازس��ازي جبراني الزم براي 
آنها محاسبه مي ش��ود. هدف از بازسازي جبراني به دست آوردن 
سودهاي حاصل از خدمات منابع طبيعي در طول زمان به همان 
اندازه ی خدمات از دس��ت رفته از زمان وقوع حادثه تا برگش��تن 
خدمات به س��طح و كيفيت اوليه است )يعني سطح خدمات كه 

 1  هزینه ی محیط زیستي مبنا جهت محاسبات مربوط به مدل اتکین

نوع نشت نفت 
یافته

حجم نفت )گالن(

هزینه ی محیط زیستي 
مبنا )دالر به ازاي 

)ECpg( )گالن
)سال 2004(

هزینه ی محیط زیستي 
مبنا )دالر به ازاي 

)ECpg( )گالن
)سال 2019(20

بنزین، سوخت 
جت، نفت 

سفید

4864/23کمتر از500

500-10004560/22

1000-100003546/84

10000-1000003040/14

100000-10000001520/07

1013/38بیشتر از 1000000

سوخت سبک، 
نفت خام سبک 
و روغن هاي 

سبک

85113/74کمترا ز500

500-100080107/05

1000-100007093/67

10000-1000006586/98

100000-10000003040/14

2533/45بیشتر از 1000000

نفت سنگین، 
نفت خام 
سنگین، 

روغن هاي 
روان کار، قیر

95127/12کمترا ز500

500-100090120/43

1000-1000085113/74

10000-10000075100/36

100000-10000004053/53

3546/84بیشتر از 1000000

نفت خام )غیر 
از نفت سنگین 
یا سبک(، نفت 
کوره ی متوسط، 
موم، چربي هاي 

حیواني، 
روغن هاي 
خوراکي، 

روغن هاي 
گیاهي

90120/43کمترا ز500

500-100087116/42

1000-1000080107/05

10000-1000007397/68

100000-10000003546/84

3040/14بیشتر از 1000000
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قبل از وقوع حادثه ارائه مي ش��دند(. HEA روش��ي براي تعيين 
بزرگي مقياس اقدامات ترميم جبراني الزم براي جبران خسارات 
وارد ش��ده به عموم اس��ت. يكي از راه هاي ترميم جبراني، تغيير 
يا ارتقاء خدمات برخي از زيستگاه هاي آسيب نديده ی نزديك به 
زيستگاه آسيب ديده است. مثاًل خدمات زيستگاه آسيب نديده ی 
مج��اور را به اندازه ی كافي افزايش دهي��م كه جبران خدمات از 

دست رفته ی زيستگاه آسيب ديده را بكند ]10[.

2-3-2- م�دل هزینه ی خس�ارت پیش�نهادي توس�ط اتكین19 براي 

محاسبه ی خسارت هاي محیط زیستي ناشي از نشت نفت

م��دل اتكين در 2004 توس��ط تجزيه و تحليل هاي گس��ترده ی 
داده  ه��اي مربوط به هزينه هاي پاس��خ، هزينه ه��اي اقتصادي و 
اجتماعي و آس��يب هاي محيط زيستي نشت هاي قبلي و تحليل 
تأثيرات آنها حاصل شده است. عالوه بر اين تأثيرات زيستگاه هاي 
مختلف براي محاسبه ی هزينه هاي محيط زيستي از ديگر منابع 

در مدل لحاظ شده است]11[.
منظ��ور از هزينه هاي پاس��خ، هزينه هاي مربوط ب��ه تجهيزات و 
نيروي كار جهت پاك س��ازي يا سبك س��ازي )رقيق سازي( نفت 
نشت كرده، هزينه هاي مربوط به كنترل منبع نشتي، هزينه هاي 
برآورد مقدار نش��ت و هزينه هاي نظارت بر ناحيه ی نش��ت نفت 
است. هزينه هاي اقتصادي اجتماعي نيز شامل زيان هاي تحميل 
شده بر صنعت گردشگري، خسارات ناشي از مسدود كردن بنادر، 
هزينه هاي مربوط به صنعت شيالت و ماهي گيري است. منظور از 
هزينه هاي محيط زيستي نيز هزينه هايي است كه براي برگرداندن 

محيط زيست به حالت قبل از نشت نفت انجام مي شود. اقدامات 
براي بازسازي محيط زيس��ت شامل مواردي مثل برآورد وسعت 
تخريب، توسعه ی روش مناسب براي بازسازي محيط، هزينه هاي 
پياده س��ازي روش مورد نظر و در نهايت بازسازي محيط زيست 
ناحيه ی آس��يب ديده است ]11[. محاسبه ی هزينه ها توسط اين 

مدل دو بخش دارد:
 با داش��تن نوع و حجم نفت، هزينه ی مبنا )دالر به ازاي گالن( 

طبق جدول-1 محاسبه مي شود.
 س��پس ضرايب تصحيح هزينه ها، بر اساس جدول آب شيرين 
)ج��دول-2( و جدول حساس��يت حيات وحش ناحيه نس��بت به 
نش��ت نفت )جدول-3( محاسبه مي ش��ود و هزينه ی كل مطابق 

معادله ی-1 محاسبه مي گردد.
TEC=)ECpg()Ffwv+Fhws()0.5 Vspill(  )1( 

TEC:  هزينه ی محيط زيستي كل )دالر(

ECpg: هزينه ی محيط زيستي به ازاي گالن نفت نشت یافته )دالر 

به ازاي گالن(
Ffwv: ضريب تصحيح به استفاده از آب شيرين

Fhws: ضريب تصحيح حساسيت حيات وحش منطقه

Vspill: حجم نفت نشت یافته )گالن(

البته بايد دقت داش��ت كه هزينه هاي محاس��به ش��ده طبق اين 
جداول مربوط به سال 2004 است و براي به روز كردن قيمت ها و 
درنظر گرفتن تورم ساليانه مي توان از انديس هاي هزينه استفاده 
کرد]11[. مثاًل در جدول-1 هزينه ها توسط ماشين حساب آنالين 
محاس��به ی تورم موجود در تارنماي وزارت كار اياالت متحده ی 

براي سال 2019 تصحيح و گزارش شده است.
 

)OSRCEAT( 212-3-3- ابزار تحلیلي اثربخشي پاسخ به نشت نفت

هدف از ابزار تحليلي اثربخش��ي هزينه ی پاس��خ به نش��ت نفت 
مقايسه ی هزينه ها و منافع پاسخ يا به عبارتي انجام نوعي تحليل 
هزينه-منفع��ت براي گزينه هاي مختلف پاس��خ )اع��م از احياء 
مكانيكي، اس��تفاده از پخش كننده ها، س��وزاندن در محل، احياء 
طبيعي، حذف پوشش تاالب( به يك نشت نفت خاص فرضي )يا 
واقعي( است. اين ابزار تحليلي به تلفیق عوامل اثربخشي هزينه ی 
عمليات پاسخ با منافع خالص محيط زيستي كمك مي كند. اين 
ابزار را مي توان با استفاده از يك سري الگوريتم هايي )که  صورت 

 2  ضریب تصحیح هزینه ی مربوط به استفاده از آب شیرین براي 
استفاده در مدل اتکین

 ضریب تصحیح )Ffwv(دسته

1/7استفاده ی حیات وحش

1/6آشامیدن

1تفریح و سرگرمي

0/4صنعتي
0/9نامشخص*

در صورت نبودن اطالعات به عنوان مقدار پیش فرض درنظر گرفته مي شود

اگر یک مورد مشخص، ترکیبي از چند عامل باشد عاملي که بیشترین تأثیر را دارد 
درنظر گرفته مي شود
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دس��تي با قل��م و كاغذ يا با ماشين حس��اب يا خيلي آس��ان تر با 
كمك ابزارهاي نرم افزاري مبتني بر وب قابل اس��تفاده اند( به كار 

برد]12[.
كاربر متغیرهاي نش��ت، متغیرهاي موقعيت نش��ت و گزينه هاي 
پاسخ به نشت نفت را وارد مي كند، OSRCEAT هزينه ی پاسخ، 
هزينه ی پيامدهاي محيط زيس��تي )مناب��ع طبيعي( و اقتصادي 
اجتماعي نفت نش��ت یافته و پيامدها و اثرات پاس��خ را محاسبه 
مي كند. خسارات نفت بدون پاسخ در مقابل خسارات نفت با پاسخ 
)بهبود ناش��ی از پاس��خ( قرار مي گيرد و با هم مقايسه مي شود. 
براي به دس��ت آوردن منافع پاس��خ، خس��ارت  هاي ناشي از خود 
پاسخ از اختالف خسارت هاي نفت با و بدون پاسخ كم مي گردد. 
در نهايت مي توان هزينه ها و منافع پاس��خ را با هم مقايسه کرد. 
كاربر امكان مقايس��ه ی گزينه هاي مختلف پاسخ را دارد تا منافع 
بالقوه ی پاسخ ها را س��نجیده، آنها را به حداكثر برساند. بنابراین 
كارب��رد اصلي اين ابزار، مقايس��ه و س��نجيدن هزينه ها و منافع 
نسبي گزينه هاي مختلف پاسخ است. در واقع تصميم گيري حين 
عمليات پاس��خ به نش��ت نفت يا برنامه ري��زي احتمالي براي آن 
نيازمن��د برقراري تعادل بين ضرورت حذف هر چه بيش��تر نفت 
از محيط زيس��ت و تمايل به حداقل س��ازي اثر عمليات پاسخ بر 
محيط زيستي است كه قصد حفاظت آنرا داريم. همچنين اغلب 
منابع مالي محدود هس��تند كه بايد ه��م براي حذف نفت و هم 
بازگرداندن و احياء نهايي محيط زيس��ت متأثر از نفت و متأثر از 

عمليات پاسخ صرف شوند ]12[.
اعداد و فرمول هاي اس��تفاده ش��ده براي برآورد هزينه ها، اثرات، 
اثربخشي و منافع در ابزار OSRCEAT بر اساس بهترين داده هاي 
موجود از مطالعات موردي نش��ت واقعي نفت، مطالعات ميداني، 
تست هاي آزمايشگاهي، مشاهدات پاسخ دهندگان و پژوهشگران 
نش��ت نفت و نيز مدل سازي نش��ت فرضي نفت هستند. بنابراین 
تقريب ه��ا، برآوردها و ميانگين گيري  هزينه ه��ا و اثرات در بطن 

الگوريتم هاي اين ابزار تحليلي اجتناب ناپذير است.
در اي��ن ابزار تحليل كاربر انتخاب  مي كند كه مي خواهد هزينه ی 
پاس��خ روي آب را محاس��به كند يا روی نوار ساحلي. هزينه ها با 
هم جمع مي ش��وند تا كل هزينه ی پاسخ به دست آيد. همچنين 
كارب��ر تعيي��ن مي كند كه مي خواه��د خس��ارت وارده به منابع 
طبيعي را محاس��به كند يا خس��ارت هاي اقتصادي اجتماعي را. 

اين خس��ارت  ها نیز با هم جمع مي شوند تا خسارت كل به دست 
آيد. سپس OSRCEAT محاسبه مي كند:

 كل هزينه هاي پاسخ
 خسارات كل

 خسارات پاسخ )خسارت ناشی از خود پاسخ( ]12[

3- مروري بر مطالعات انجام شده

اهميت برآورد خس��ارت هاي محيط زيس��تي ناشي از نشت نفت 
پس از حوادث بزرگ نش��ت نفت مثل اکس��ون والدز22 )1989، 
اي��االت متحده ی آمريكا(، اريکا23 )1999، فرانس��ه(، پرس��تيژ24 
)2002، اس��پانيا( و ... بيش��تر آشکار ش��د. مطالعات زيادي در 
خص��وص ب��رآورد ارزش كاهش وقوع نش��ت نفت ي��ا هزينه ی 
خسارت ناشي از حوادث نشت نفت در دنيا انجام گردیده كه در 

جدول-4 به طور خالصه ارائه شده است.
در اي��ران اولين تج��ارب در زمينه ی ارزش گ��ذاري اقتصادي 
خدمات اكوسيس��تمي به دنبال انتشار مقاله ی 1997 كاستانزا 
و همكاران��ش ]21[ آغ��از ش��د. اولي��ن نش��انه ها از ب��رآورد 
خس��ارت هاي وارده به خدمات اكوسيستمي در ايران، به دنبال 
ب��ه آتش كش��يدن چاه هاي نفت كويت توس��ط ع��راق و ورود 
آلودگي هاي ناش��ي از بروز اين بحران به ايران روي داد. از آن 
جمل��ه مي توان به مطالعه ی زارع ماي��وان و همكاران )1378( 

 3  ضریب تصحیح هزینه ی مربوط به حساسیت حیات وحش منطقه در 

مدل اتکین

ضریب تصحیح )Fhws(محیط

0/4شهري/صنعتي
1/7جاده/حومه ی شهر
1/5رودخانه / جویبار

4تاالب
2/2زمین کشاورزي
0/5علفزار خشک
3/8دریاچه / برکه
1/2دهانه ی رود

2/9جنگل
3تایگا

2/5توندرا
3/2دیگر محیط هاي حساس
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 4  خالصه اي از مطالعات پیشین در خصوص برآورد هزینه هاي محیط 
زیستي ناشي از نشت نفت

منبعکشور
روش مورد 

استفاده
ارزش برآوردي

ایاالت متحده ی 
CV]14[آمریکا

تمایل به پرداخت )WTP( ساالنه ی هر خانوار براي 
ممانعت از حادثه اي مشابه اکسون والدز: 48 دالر

CV]15[بلژیک
تمایل به پرداخت )WTP( ساالنه ی هر خانوار براي 
ممانعت از سناریوهاي فرضي نشت نفت: 12-59 

یورو

CV]16[فنالند
تمایل به پرداخت )WTP( ساالنه ی هر خانوار براي 
ایجاد ظرفیت پاسخ به نشت نفت در خلیج فنالند: 

73/57 یورو

CE]17[برزیل

تمایل به پذیرش )WTA( ساالنه ی هر خانوار براي 
اجتناب از خطر نشت نفت از طریق:

 کاهش شانس نشت نفت: 472 دالر
 کاهش اندازه ی نشت نفت: 214 دالر

 جبران مشکالت سالمتي ناشي از نشت نفت: 260 دالر
 جبران مشکالت آموزشي ایجاد شده در نتیجه ی 

نشت نفت: 129 دالر

CE]18[آلمان
تمایل به پرداخت )WTP( ساالنه ی هر خانوار براي 
ممانعت از آلودگي منابع ساحلي به نفت در دریاي 

Wadden: 29/1 دالر

تمایل به پرداخت )WTP( ساالنه ی هر خانوار براي CV]19[اسپانیا
اجتناب از نشت نفت در آینده: 40/51 یورو

CV]20[کره ی جنوبي
تمایل به پرداخت )WTP( ساالنه ی هر خانوار براي به 
نصف رساندن حوادث نشت نفت در آینده:  5/28 دالر

 3  طیــف روش هــاي ارزیابي خســارت وارده بــه منابع طبیعي در اثر نشــت نفت 
]25و10[

١٦ 
 

طول ماه به 10هنگامي كه دولت كويت آتش را خاموش كرد تقريباً تا طقه توجه به اينكه آلودگي هوا در من
آلودگي هواي  هاارزش كل صدمه به سالمتي انسان يماه براي محاسبه 5 طور ميانگينانجاميد در اين مطالعه به

دالر  368،750،000 ينظر گرفته شده و بر اين اساس ارزش كل ماهانههاي نفت دردن چاهسوزانناشي از 
  ده است.ميليارد ريال) برآورد ش 2950دل(معا

فرانسه را با  25دانگزپااليشگاه  يزيستي نشت نفت خطوط لولههاي محيط هزينه 1392زاده در واحدي و صراف
زيست ي وارده به محيط ، هزينهحاصل. بر اساس نتايج ]24[ ورد كردنداستفاده از مدل پيشنهادي اتكين برآ

  توجهي است.هزار دالر قيمت نفت نشت يافته رقم قابل 300بل كه در مقا ميليون دالر محاسبه شده 8دود ح
  

گيرينتيجه
هستند و نيازي تر ها ساده و ارزانند. برخي روشهاي مختلفي دارپيچيدگي گذاري،هاي ارزشبديهي است روش

هاي هاي كامپيوتري و دادههاي استاندارد يا برنامهها از فرمولهاي اختصاصي زيادي ندارند. اين روشبه داده
سرعت استفاده،  ي اندك ودليل سادگي، هزينهبهها اين روش كنند. طبيعتاًشده اندك استفاده ميآوريجمع

ها بدون دهند. اين روشميدست بهتري برآوردهاي دقيق دانانهاي پيشنهادي توسط اقتصادشدقيق نيستند. رو
برتر هستند تر و زمانگران همين دليلليت استفاده و كاربرد ندارند. بهگرهاي متخصص قابهاي زياد و تحليلداده

  ).3-(شكل
  

گران/پيچيده                                                                             آسانارزان/             
  

  تايپ يك مدل كامپيوتري
   NOAAهاي فرمول 

  

  انتقال منافع
  ايهاي هزينهروش

  تحليل قيمت بازار
  سازي زيستگاهتحليل معادل

  گرايي)تحليل هدانيك (لذت
  سفر  يتحليل هزينه

  تحليل رفتار بازدارنده 
  گذاري مشروطارزش

  تحليل توام
  

]10و25[به منابع طبيعي در اثر نشت نفت  هاي ارزيابي خسارت واردهروشطيف  -3شكل 

  هاپانويس
1. Total Economic Value 
2. Use values 

اش��اره کرد ]22[. در اي��ن مطالعه با اس��تفاده از روش انتقال 
منافع )BT( و به كارگيري متوس��ط ارزش پيش��نهادي از سوي 
كاستانزا و همكاران )1997(، خسارات وارده به اكوسيستم حرا 
در س��واحل هرمزگان و بوشهر از آلودگي ناشي از جنگ خليج 
فارس در سال 1991 تعيين شد. در اين راستا ارزش ساالنه ی 
كاركردهاي تصفيه ی آب، مواد خام، تعديل طوفان هاي دريايي، 
تولي��د غذا و ارزش وجودي زيس��تگاهي و پناهگاهي به ترتيب 
6696، 658، 183980/7، 466، 169 دالر در هر هكتار برآورد 
گرديد. مقدار كل خسارت در اين تحقيق 103/8 ميليون دالر 

برآورد شده است. 
همچني��ن رحمتی��ان در 2002 ب��ا هدف ب��رآورد آثار ناش��ي 
از آلودگ��ي ه��وا بر س��المتي انس��ان ها در اس��تان هاي جنوبي 
كش��ور )بوش��هر، اصفهان، فارس، هرمزگان، كرمان، خوزستان، 
كهكيلوي��ه و بويراحمد و يزد( در نتيجه ی خس��ارت هاي وارده 
به محيط زيس��ت خلي��ج فارس كه پس از جن��گ این حوزه در 
1991 رخ داده، انجام ش��ده اس��ت]23[. در اي��ن مطالعه براي 
ارزش گذاري كاهش مقدار بيماري از روش ارزش گذاري مشروط 
)CVM( استفاده شده اس��ت. ارزش كل ماهانه ی كاهش مقدار 

بيم��اري 73،750،000 دالر )1 دالر = 8000 ري��ال( ب��رآورد 
گردي��د. با توجه به اينكه آلودگي ه��وا در منطقه تا هنگامی که 
دولت كويت آتش را خاموش كرد تقريباً 10 ماه به طول انجاميد 
در اي��ن مطالعه به ط��ور میانگین 5 ماه براي محاس��به ی ارزش 
كل صدمه به س��المتي انسان ها آلودگي هواي ناشي از سوزاندن 
چاه هاي نفت درنظر گرفته شده و بر اين اساس ارزش كل ماهانه  
368،750،000 دالر )معادل2950 ميليارد ريال( برآورد ش��ده 

است.
واحدي و صراف زاده در 1392 هزينه هاي محيط زيس��تي نشت 

نفت خطوط لوله ی پااليشگاه دانگز25 فرانسه را با استفاده از مدل 
پيش��نهادي اتكين برآورد كردند]24[. بر اس��اس نتايج حاصل، 
هزينه ی وارده به محيط زيس��ت حدود 8 ميليون دالر محاس��به 
ش��ده كه در مقابل 300 هزار دالر قيمت نفت نش��ت یافته رقم 

قابل توجهي است.

نتیجه گیري

بديهي اس��ت روش هاي ارزش گ��ذاري، پيچيدگي هاي مختلفي 
دارند. برخي روش ها ساده و ارزان تر هستند و نيازي به داده هاي 
اختصاصي زيادي ندارند. اين روش ها از فرمول هاي اس��تاندارد يا 
برنامه ه��اي كامپيوت��ري و داده ه��اي جمع آوري ش��ده ی اندك 
اس��تفاده مي كنند. طبيعتاً اين روش ها به دليل سادگي، هزينه ی 
اندك و س��رعت استفاده، دقيق نيس��تند. روش هاي پيشنهادي 
توس��ط اقتصاددانان برآوردهاي دقيق تري به دست مي دهند. اين 
روش ه��ا بدون داده هاي زي��اد و تحليل گرهاي متخصص قابليت 
اس��تفاده و كارب��رد ندارند. به همي��ن دليل گران ت��ر و زمان برتر 

هستند )شكل-3(.
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پانویس هاپانویس ها
1. Total Economic Value
2. Use values
3. Non- use values
4. Direct use values
5. Indirect use values
6. Consumptive use values
7. Option value
8. Bequest values
9. Existence values
10. Habitat Equivalency Analysis
11. National Oceanic and Atmospheric Administration
12. Surrogate markets
13 .Revealed preferences method

14. Simulated markets
15. Stated Preferences 
16. Benefit transfer
17. Natural resources Damage Assessment
18. Resource Equivalency Assessment
19. Etkin damage cost model )known as the EPA Basic Oil 

Spill5Cost Estimation Model )BOSCEM(
20. CPI Inflation Calculator https://cpiinflationcalculator.com/
21. Oil Spill Response Cost-Effectiveness Analytical Tool
22. Exxon Valdez
23. Erika
24. Prestige
25. Donges


