
   ةعاشرالاحملاضرة   
 

 ثانيا: الطرق الفنية والتي تستخدم فيها أسعار السوق لتقييم التكاليف
 

 طريقة تحليل فعالية التكاليف -أ

ط الغير كافية بخصووووووووب الروابنتيجة لمحدودية االعتمادات المالية ونقص البيانات أو المعلومات 
بين األضووووراب البيوية واووووحة النفوووواف والرفااية فدنف من المأليد ف  بعن األولات أف نقر ال د  

 أوال ثم نحلل الوسائل المختلألة المحققة ل ذا ال د .
الألرق األسوووووووواسوووووووو  بين كرلقة فعالية التقالي  وهال  الدرق او أنف ال سواد محاولة لقيا  الم اف  

 بة على أي من الدرق المفتخدمة.المترس
بالضوووووووووووووووافة للمجاف البيو  سحليل فعالية التقالي  أينوووووووووووووووا يعتبر م ئم ألنوا  أ ر  من البرام  
االاتماعية كالبرام  الت  ستعامل م  الصحة والفكاف، حيث سعد الخدوة األولى ف  سحليل فاعلية 

 التقالي  ا  سقرلر ال د  المراد سحقيقف.
لد سرشووووووووووووووودنا التق يات الحدياة للبدائل المتاحة وكلما أاووووووووووووووبح  المقايي  أ ار  ف  حاالت عديدة

اوووووورامة وسموووووودد كلما وادت بدائل ألل لفووووووياسووووووات التحكم وم  كل مقيا  يتحق  مفووووووتو  معين 
 لتقليل التلوث ع د سعر معين.

سحليل التقالي  المنوووووافة لتب   سوووووياسوووووة سحكم معي ة بدال من سوووووياسوووووة أ ر  بهما يعد  م شووووور 
اضوووووي للفوووووياسوووووة األسووووور  ستثيرا، وف  الحاالت الت  يواد في ا عديد من البدائل الت  نختاب م  ا و 

 ا تياب المقيا  لد يكوف أ ار اعوهة.
وهمجرد ا تياب اد  أو معياب يجري سحليل فعالية التقالي  با تباب الدرق المختلألة للواوووووووووووووووف 

 لذلك ال د .
 تقالي :بعن البشادات ال امة ف  سحليل فعالية ال

ا تياب مفووووووووووووووتولات ال د  ف   ليط من الدوف ال امية والمتقدمة، وما ا  مفووووووووووووووتولات م  مة  -
 الصحة العالمية وكي  يتم سحديد اذه المعايير والمفتولات.

 سقييم مد   دوبة اآلثاب البيوية الت  نرلد التحكم في ا . -
د المادية التقالي  م  المقابنة بالعوائ سقييم اآلثاب ال اسجة عن ا تياب التحكم األ ار فعالية ف  -

 وااللتصادية للممرو .
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ال ا اك بعن الحلوف الوسدية الت  سقلل الضراب بالبيوة أللصى دباة وسفمي بالممرو  أو  -
يفووتبدف المموورو  بمموورو  ص رة بصوووبة تامالية سحليل فعالية التقالي  يعتبر أداة لولة ولق  ا أداة 

ألف االلتزام الصوابم بمقيا  متمودد أو رير م ئم يمكن أف ي ت  ع ف  يجب سدبيق ا بحرب، ذلك
سقالي  تضووافية للتحكم أو لد ي ت  ع ف تلغاا المموورو . سلك بفااية ال يمكن للدوف ال امية سقديم ا 
وهالتدبي  الحذب والفليم فدف سحليل فعالية التقالي  يمكن أف يكوف كرلقة مفاعدة لتوفير الحماية 

 تقالي  معقولة سفمي لألنمدة الت مولة باالستمرابلة.البيوية ب
 

 

 طريقة النفقات الوقائية -ب

كرلقة ال ألقات الولائية عبابة عن سقدير شخص  لدنى نوعية لقيمة البيوة ولمكن ف  بعن األحياف 
أف يتم التقدير من سرحيب األشووووووووخاب بتف يتحملوا سقالي  الولاية من اآلثاب الفوووووووولبية أو سخأليأل ا 

 ى أنألف م أو على البيوة.عل
اووذا الم    يعر  بدرلقووة فال ألقووات الولووائيووةف أو نألقووات التخألي  أو التلدي  البيو  واووذه الدرلقووة 

 سعد  التقدير األدنى بفبب عاملين:
 أف ال ألقات الألعلية لد سقوف محددة بالد ل. -
 ة.ات الولائيوأنف لد يكوف ا اك كمية تضافية من فائن المفت لك حتى بعد عمل ال ألق -

ن رلا فدنف من المعتقد أف المخص الم دق  سو  يتحمل سقالي  سخألي  أو سلدي  اآلثاب البيوية 
 تذا:

 
N= N1 + E 

  Nالمفتو  األال  للنرب الملمو  = 
 1Nالمفتو  المخأل  للنرب الملمو  = 

 Eنألقات التخألي  أو التلدي  = 
ي    ل  سحمل سقالي  سخألي  اآلثاب حتى يصببالضافة لذلك فدف المخص الم دق  سو  يفتمر 

)=E1N-(N 
 

 يتنمن ذلك ال و  من التحليل فرضين اما:
 تساحة بيانات دليقة عن سقالي  نألقات سخألي  اآلثاب البيوية. -
 أال سقوف ا اك م اف  ثانولة مصاحبة لل ألقات. -
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 أساليب تقدير قيم اآلثار البيئية

 
 بدائل األسعار السوقيةأوال: الطرق التي تستخدم فيها 

 

 طريقة قيمة الممتلكات -1

الألرض األسووووواسووووو  او أف المفوووووت لقين سوووووو  ي  روا مولأل م سجاه مجموعة من الصوووووألات المميزة 
)بعنوو ا لمد  اودة ال وعية، البعن بيوية واأل ر  امالية وف يةب بترحيب م للدف  المت ك أاوول 

لخااة باللامة كالم ازف المفتقلة أو المق  ف  معين. سلك الدرلقة سدب  عادة على الممتلقات ا
العمابات. لو لم سقن ا اك ليمة موضوووعة للصووألات البيوية والصووألات الغير مفووعرة األ ر  ك ا لد 

لفووووووعرلة لبعن الزلادة ا بالضووووووافةسولع ا أف سقوف ليمة الم زف مفوووووواولة لتقالي  الب اا والنموووووواا 
 الم ئمة ) تبهاح وفوائدب.

تدبي  فدف كرلقة ليم الممتلقات ستدلب بيانات شووووووووووواملة سمدنا بمعلومات عن أسوووووووووووعاب عادة ع د ال
البي  لوحدات األفراد ومجموعة من الصووووووووألات الدبيعية، مع م العوامل من الفوووووووو ل لياسوووووووو ا مال 
الصووووألات المميزة الممكن وضوووو  أسووووعاب ل ا مال عدد الحجرات، مفوووواحة األبض ومواد الب اا وما 

 تلى ذلك.
سوووووووو  يكوف عامل بيو  رير مفوووووووعر مال مفوووووووتو  سلوث ال واا أو مفوووووووتو  التلوث  وعامل واحد

النوووووضووووائ ، بعد ذلك نجري سحليل تحصووووائ  باسووووتخدام االنحداب المتعدد ولقدب المعامل للعامل 
 البيو ، ذلك المعامل يفتخدم بعد ذلك لتقييم التغير ف  نوعية البيوة.

 طرق أخرى لقيمة األرض -2

ضووووووو  القرلبة من بعنووووووو ا فدف أي     بين القد  سوووووووو  يكوف نتيجة تما لو سوووووووعرت لد  الرا
 للعوامل المتعلقة بالنتااية أو العوامل المتعلقة باآلثاب البيوية الغير مفعرة.

العوامل المتعلقة بالنتااية ممكن لياسووووو ا باسوووووتخدام كرلقة التغير ف  النتااية الفووووواب  واوووووأل ا. 
عك  ك فووبة الزلادة ف  الفووعرب بالضووافة لذلك لد يكوف ا اك صثاب )نفووبة الزلادة ف  النتااية س 

أ ر  رير مفووعرة وا  سقوف مدمجة ف  ليمة األبض واذه اآلثاب ممكن أف ستنوومن عوامل مال 
القيم الجمالية، والبعد عن أ داب الألينووووووووووواف أو القوابث البيوية األ ر  )بالررم من واو  سابي  

 نتاايةب أو زلادة دباة االاتذا  مال مواكن الحياة البرلة.مال سلك العوامل ف  سحليل ال
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 طريقة اختالف األجور -3

ف  حالة التوازف ال اسجة عن الم اففووووووووووووة القاملة فدف الدلب على العمالة يكوف مفوووووووووووواولا ل نتااية 
الحدية للعماف وأف المعروض من العماف يختل  با ت   ظرو  العمل والمعيموووووووووووووة ف  الم دقة 

ب دف  أاوب أعلى للعماف السووووتمالت م للعمل ف  الموال  الت  ب ا نفووووب سلوث أو لتحمل لذلك فيج
وظووائ  ذات  دوبة. ولألترض أف العموواف لووادبلن على الت قوول بحرلووة بين األعموواف ف  األمووا ن 
المختلألة وهذلك يكونوا لادبلن على ا تياب عمل معين ف  م دقة معي ة بمفووووووووووووووتو  أاوب معين 

 ألعة. اذه الدرلقة ال يمكن استخدام ا تال:يحق  ل م ألصى م 
 تذا كان  األاوب مختلألة ب  ام وسرسيب لتحقي  التوازف ف  سوق العمل وإال -
 لو كاف لد  العماف حرلة الت قل والحركة )أي أف سوق العمل سوق س افف  كاملب. -

لى أي أام عاملين عالعديد من العوامل الت  يعز  تلي ا وس ثر على فروق األاوب يمكن سحديداا، 
 حاف اما:

 الخدوبة على الحياة والصحة. -
 مفرات ومت  الحياة ف  الحنر أو الحرماف م  ا،  ااة بفبب التلوث ال وائ . -

 الفعر النم   للعامل األ ير لد يقدم متبادلة بين التلوث ال وائ  والد ل.
 طريقة تكاليف االنتقال -4

الألرض البفوووووووووووويط بتنف يمكن اسووووووووووووتخدام الفوووووووووووولوك الملمو  أو كرلقة سقالي  االنتقاف سرسقز على 
الم حظ السووووووت باى م ح ى كلب وسقدير ليمة لفوووووولعة بيوية رير مفووووووعرة بمعاملة سقالي  االنتقاف 

 المتزايدة كبدائل لألسعاب المتغيرة.
 طريقة استخدام سلع البيع والشراء كبدائل بيئية -5

البيوية )أو الفووووووولعة الت  سقدم على المموووووووا ب عبابة عن  أحيانا ما سقابل ا أوضوووووووا  نجد في ا الخدمة
سوووولعة )ولقن رير كاملةب سحل محل ا سوووولعة  ااووووة لابلة للبي  والمووووراا، ما  حمامات الفووووباحة 
الخااة لد ي  ر تلي ا كبدائل البحيرات ال  يألة أو سيابات المياه،أو أف الحدائ  الخااة لد سعتبر 

  بدائل للحدائ  العامة. 
ح الت فدف فوائد الزلادة ف  المعروض من الفوووووول  البيوية كالحديقة العامة عمل مال اذه اللو سم 

ما  يمكن اسووووووت تاا ا من م ح ة ال قص ف  شووووووراا الفوووووولعة الخااووووووة، وألف الفوووووولعتين بديلتين 
متمووووواب تين فدف مفوووووتو  بفااية المفوووووتخدمين ال يتتثر بدباة ذات كبيرة ) ااوووووة ف  المجتمعات 

 ال اميةب.
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 ثانيا: الطرق التي يستخدم فيها تحليل التكاليف

 طريقة التكاليف االحاللية -1

الألرض األسووووووواسووووووو  لدرلقة التقالي  االح لية او عبابة عن سقدير التقالي  الحادثة الت  نتحمل ا 
نتيجة لح ف أاوف تنتااية أضيرت بممرو  ما وإف سلك التقالي  يمكن سألفيراا كتقدير للم اف  

 رض الحصوف علي ا من الوسائل الت  سم   اذا النرب من الحدوث.المألت

 الألروض الت  يتنم  ا استخدام اذا ال و  من التحليل ا :
 تف مقداب وأامية النرب لابل للقيا . -
تف التقالي  االح لية يمكن حفووواب ا وأن ا ليفووو  أ بر من القيمة النتااية للمصووودب المنووواب،  -

 عمل الح ف.أي أنف مجدي التصاديا 
 تنف ال سواد فوائد ثانولة مصاحبة لل ألقات. -
 
 طريقة تكاليف إعادة الوضع -2

كرلقة سقالي  تعادة الوضووووووووووووو  مختلألة عن كرلقة سقالي  الح ف ف  حالة تعادة سوزل  التقالي ، 
ملة تالتقالي  الألعلية لح ف أال كبيع  بفبب سغير نوعية البيوة سفتخدم ف  سقييم الم اف  المح

 )والتقالي  المصاحبةب لم   التغير البيو .
لو أف الفووولعة أو الخدمة البيوية الت  سفوووتبدف أو يعاد وضوووع ا سعتبر بديل مق ن للمصووودب المنووواب 
فتلك الدرق سعد  سقدير لوي للتقالي  االلتصوووووووووووووووادية لإثاب البيوية، فدذا كان  أف سقالي  م   

 أو سقالي  تعادة الوض  فدن ا سقوف مجدية التصاديا.اآلثاب الفلبية ألل من سقالي  الح ف 
 
 طريقة مشروعات الظل -3

كرلقة ممووووووروعات ال ل ا  نو   اب من كرلقة التقالي  االح لية، فبألرض أف فوائد الخدمات 
البيوية والت  من الصوووووووووووعب سقييم ا سوووووووووووو  سألقد أو سحدد ك تيجة لممووووووووووورو  س موي، فدف التقالي  

ائد المألقودة يمكن سقرلب ا با تياب سقالي  مموووووووووورو  سقميل  بديل يحل محل االلتصووووووووووادية لتلك الألو 
الخدمات البيوية. على سووبيل المااف بغرض سحليل مموورو  يتدلب لد  كمية ملموسووة من الغابات 

 فيمكن سخيل استاماب بديل سو  يوفر نأل  ال اس  من الفل  والخدمات الت  سقدم ا الغابات.
الت  سقدم تح ف البيوية يمكن ع دئذ تضووووافت ا لتقالي  المصوووودب األسوووواسوووو  التقالي  القلية للبديل 

 لعداا سقدير للتقالي  القلية للممرو  األال .
 الألروض الت  يتنم  ا اذا ال و  من التحليل ا :
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 ليمة كبيرة. وتف المصدب نادب وذ -
ت  سقدم ا البيوية ال البديل الذي ي موووووف النفوووواف سووووو  يقدم نأل  كمية ونوعية الخدمات والفوووول  -

 البيوة الدبيعية.
 تف المفتو  األال  للفل  والخدمات مدلو  ولذلك يجب ايانتف والحألاظ عليف. -
 تف سقالي  ممرو  ال ل ال ستعد  ليمة الخدمات النتااية المألقودة للبيوة الدبيعية. -
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 THE END  

 


