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 چكيذُ 

ايي ًَؿ ّضيٌِ ّب ثش افشادی تحويل هي گشدد وِ ًمطي دس تَليذ ثشق  فوذتبًخبسخي است وِ  تَليذ ثشق داسای ّضيٌِ ّبی سهيٌِ ٍ ّذف:

قبليت ّبی التػبدی يه يب چٌذ گشٍُ ثش گشٍُ يب گشٍُ ّبی ديگش اثش هٌفي ًذاسًذ. ّضيٌِ ّبی ثيشًٍي يب خبسخي صهبًي ضىل هي گيشد وِ ف

ثگزاسد. سبخت ٍ ثْشُ ثشداسی اص ًيشٍگبُ ّبی حشاستي هَخت اًتطبس دی اوسيذ وشثي ٍ اوسيذ ّبی سَلفَس ٍ ًيتشٍطى هي ضَد وِ هي تَاًذ 

ّبی خبسخي ًيشٍگبُ ّب الصم است تب اثشات آاليٌذُ ّبی هزوَس ثش  ثش اثٌيِ ٍ سالهت اًسبى ّب تأثيش هٌفي ثگزاسد. خْت ثشآٍسد دليك ّضيٌِ

 هحيظ صيست ضٌبسبيي ضًَذ.

اص ًيشٍگبُ ّبی وطَس ثِ سٍش اًتمبل هٌبفـ  SO2 ،NOX  ٍCO2دس ايي تحميك ثشآٍسد ّضيٌِ ّبی اختوبفي اًتطبس گبصّبی  :بزرسیرٍش 

اٍليي ثبس دس وطَس ثِ اًدبم سسيذُ است. سٌبسيَّبی هَسد استفبدُ دس هغبلقِ ٍ ثب استفبدُ اص تقذيل ضشايت خْبًي هَخَد ٍ هشتجظ ثشای 

ًيشٍگبُ  دس وطَس ثِ  اًدبم  سسيذ ٍ   5ضبهل سٌبسيَّبی تدبست وشثي ٍ ضبخع ّبی آهبسی حيبت ٍ ... هي ثبضذ. اثتذا  هغبلقِ ثش سٍی 

 سپس ًتبيح ثِ ول ًيشٍگبُ ّبی وطَس تقوين دادُ ضذ. 

                                                 
س گشٍُ استبًذاسدّبی صيست هحيغي ٍ اختوبفي ثشق ٍ اًشطی، دفتش استبًذاسدّبی فٌي، هٌْذسي، صيست هحيغي ٍ اختوبفي، هقبًٍت اهَس ثشق سئي -1

  )هسئَل هىبتجبت(*،  ٍصاست ًيشٍسيضی ٍ اهَس التػبدی ٍ هطبٍس هقبًٍت ثشًبهِ ٍ اًشطی

 استبديبس داًطگبُ آصاد اسالهي ٍاحذ تبوستبى گشٍُ هحيظ صيست، تبوستبى، ايشاى -2

 دفتش ثشًبهِ سيضی والى آة ٍ آثفب، هقبًٍت اهَس آة ٍ آثفب، ٍصاست ًيشٍوبسضٌبس اسضذ  -3

 هْبة لذس هٌْذسيي هطبٍس ضشوت فوشاى  وبسضٌبس  -4
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ى ّضيٌِ ّبی اختوبفي دس ايي تحميك ثِ تفىيه گبصّبی فَق، ًَؿ ًيشٍگبُ ّب ٍ ثِ اصای يه ويلٍَات سبفت ثشق تَليذی هيضا :يافتِ ّا

سيبل هتَسظ ّضيٌِ اختوبفي اًتطبس  1330هحبسجِ ضذُ است. ًتبيح ثيبى هي داسد اص هيبى توبهي سٌبسيَّب ٍ افذاد ثِ دست آهذُ هجلغ 

 ٍات سبفت ثشق تَليذی هي ثبضذ.گبصّبی يبد ضذُ ثِ اصای يه ويلَ

 ثِ فالٍُّضيٌِ ّبی اختوبفي ثيبًگش ايي ًىتِ هْن است وِ ليوت ٍالقي ثشق ضبهل ليوت توبم ضذُ )ّضيٌِ فَاهل تَليذ(  ًتيجِ گيزی:

ستفبدُ اص گشدد، ا ّضيٌِ ّبی هحيظ صيستي ٍ اختوبفي ًبضي اص تَليذ آى هي ثبضذ. اگش دس هحبسجبت التػبدی ليوت ٍالقي ثشق لحبػ

يست هٌبثـ اًشطی ّبی تدذيذ پزيش اص لجيل ثبد، خَسضيذ ٍ ... داسای تَخيِ وبفي خَاّذ ثَد. فالٍُ ثش آى، همذاس اًتطبس آاليٌذُ ّبی هحيظ ص

 ًيض ثِ هيضاى لبثل هالحؾِ ای وبّص خَاّذ يبفت.   

 

 SO2 ،NOX  ٍCO2، ًيشٍگبُ ّب، ايشاى، (خبسخي)ّضيٌِ ّبی اختوبفي ٍاصُ ّای كليذی: 

 

 هقذهِ

ايي  فوذتبًخبسخي است وِ  تَليذ ثشق داسای ّضيٌِ ّبی

ًَؿ ّضيٌِ ّب ثش افشادی تحويل هي گشدد وِ ًمطي دس تَليذ 

ثشق ًذاسًذ. ّضيٌِ ّبی ثيشًٍي يب خبسخي صهبًي ضىل هي گيشد 

وِ فقبليت ّبی التػبدی يه يب چٌذ گشٍُ ثش گشٍُ يب گشٍُ ّبی 

سبخت ٍ ثْشُ ثشداسی اص ًيشٍگبُ ّبی  ديگش اثش هٌفي ثگزاسد.

حشاستي هَخت اًتطبس دی اوسيذ وشثي ٍ اوسيذ ّبی سَلفَس ٍ 

ًيتشٍطى هي ضَد وِ هي تَاًذ ثش اثٌيِ ٍ سالهت اًسبى ّب تأثيش 

هٌفي ثگزاسد. خْت ثشآٍسد دليك ّضيٌِ ّبی خبسخي ًيشٍگبُ ّب 

ی هزوَس ثش هحيظ صيست الصم است تب اثشات آاليٌذُ ّب

 د.سبيي ضَضٌب

اثشات خبسخي يه اغغالح ولي است وِ دس ثشداسًذُ 

ّضيٌِ ّب ٍ هٌبفقي است وِ دس ليوت ّبی هقوَل ثبصاس هٌقىس 

ًوي ضَد. ايي ّضيٌِ ّب ٍ هٌبفـ ثشای ثشًبهِ سيضی ثخص اًشطی 

 دس عَالًي هذت ثسيبس هْن است.

 اثشات خبسخي هٌفي يب ّضيٌِ ّبی خبسخي )ثيشًٍي( 

است وِ ضخع يب هدوَفِ ای ضشسی ايدبد ًطبى دٌّذُ آى 

وِ ًتبيح آى سا ثش ديگشاى هَسد تَخِ ٍ  هي ًوبيٌذ ثذٍى آى

هالحؾِ لشاس دٌّذ. تخشيت ٍ آلَدگي هحيظ صيست دس اثش تَليذ 

 اًشطی يىي اص ايي اثشات خبسخي هٌفي است .

ّضيٌِ ّبی آضىبس  ّضيٌِ ّبی آضىبس هحيظ صيستي،

ضبهل ّضيٌِ ّبی هذيشيتي، اخشای يه سيبست هحيظ صيستي 

َهي پشداخت ـًؾبستي ٍ اخشايي آى است وِ تَسظ ثخص فو

فالٍُ ّضيٌِ ّبی هشثَط ثِ سفبيت همشسات هَسد ِ هي ضَد. ث

بی ــّضيٌِ ّ لجَل وِ تَسظ ّوِ ثخص ّب پشداخت هي ضَد. 

ضبهل توبهي ّضيٌِ ّبی ثبثت ثشای تدْيضات،  1سشهبيِ ای

بم ٍ تغييشات ـس دست اًدبی دــتبسيسبت، سبخت ٍ سبصّ

  فشآيٌذ ّبست وِ ثِ هٌؾَس وبّص آلَدگي اًدبم هي ضَد. 

ل اص ـضبهل ّضيٌِ ّبيي ّستٌذ وِ حبغ 2ّضيٌِ ّبی فوليبتي

هشثَط ثِ وبّص آلَدگي هي ثبضٌذ، هبًٌذ  ًگِ داسیفوليبت ٍ 

ثِ هٌؾَس  ّضيٌِ ّبی هَاد، لغقبت، سَخت، تحميك ٍ تَسقِ.

ّبی هحيظ صيستي اص هفَْم ّضيٌِ ّبی  اسصيبثي ثٌيبدی ّضيٌِ

استفبدُ هي ضَد. ّضيٌِ ّبی اختوبفي، هخبسج هَسد  3اختوبفي

ًيبص ثشای خجشاى هٌبثـ هَسد استفبدُ خبهقِ است ثِ گًَِ ای وِ 

سغح هغلَثيت خبهقِ ثبثت ثبلي ثوبًذ. دس ايي هغبلقبت اص 

ش هفَْم ّضيٌِ اختوبفي ثشای ثيبى ول ّضيٌِ ّبی هستمين ٍ غي

. ثِ فجبست (9-1ن تَليذ اًشطی ثشق استفبدُ ضذُ است )هستمي

بسجِ ـسٍضي تش ثبيذ گفت وِ ّضيٌِ اختوبفي اص ساثغِ صيش هح

 هي گشدد.

ّضيٌِ اختوبفي ;  ّضيٌِ ّبی هستمين )ّضيٌِ فَاهل تَليذ( + 

 ّضيٌِ ّبی غيش هستمين )ّضيٌِ ّبی هحيظ صيستي ٍ سالهتي( 

يٌِ ّبی اختوبفي تَسظ التػبد ّض 1930ًخستيي ثبس دس دِّ 

هيالدی،  1990هغشح گشديذ. اهب اص سبل  (Pico)داى اًگليسي 

اسٍپبيي دس دستَس  ايي هَضَؿ ثِ غَست خذی تَسظ وطَسّبی

                                                 
1- Capital Cost 

2- Operating Cost 

3- Social Cost 

 

www.SID.ir

Archive of SID

www.sid.ir


 

                                                                                              .... تعييي ّشيٌِ ّای اجتواعی اًتشار   

 

109 

. هغبلقبت خْبًي حبوي اص آى است وِ (10وبس لشاس گشفت )

ايي ّضيٌِ، ثش افشادی تحويل هي گشدد وِ ًمطي دس  فوذتبً

. تَخِ ثِ ّضيٌِ ّبی اختوبفي چٌذ سبلي است تَليذ ثشق ًذاسًذ

وِ دس وطَس ًؾش ثشخي اص ٍصاستخبًِ ّب ٍ سبصهبى ّبسا ثِ خَد 

دس ايي  يبفتِهغبلقبت اًدبم  هْن تشييخلت وشدُ است. اص 

 صهيٌِ، هي تَاى ثِ هَاسد صيش اضبسُ وشد:

عشح خبهـ اسصيبثي التػبدی خسبست ٍاسدُ ثِ سالهتي 

ضْش تْشاى، پشٍطُ ثبصًگشی صيست  حبغل اص آلَدگي َّای

ثب ّذف تقييي  غي اًشطی دس خوَْسی اسالهي ايشاىهحي

خسبسات صيست هحيغي ًبضي اص آاليٌذُ ّبی َّای تْشاى اًدبم 

 پزيشفتِ است. 

 رٍش كار

ثِ  ًيشٍگبُ 5دس ايي پشٍطُ اثتذا هغبلقبت ثش سٍی 

، سضت ٍ تْشاى، يضد، ثٌذسفجبسًيشٍگبُ ّبی )غَست ًوًَِ 

هٌبعك استمشاس ًيشٍگبُ ّب  1)دس ضىل غفْبى( ثِ اًدبم سسيذ ا

وطَس تقوين دادُ ضذ. ًيشٍگبُ ّبی ًتبيح ثِ  ضذُ است( ٍ  اسايِ

ثب تَخِ CO2 ,SO2 ,NOx گبصّبی سپس ّضيٌِ ّبی خبسخي 

، اّويت هٌغمِ اص خْت خوقيتي، ّبی التػبدی ضبخع ثِ

جيقي ٍ يفيت خبن ٍ هٌبثـ ع، وسشهبيِ اختوبفي ٍ فشٌّگي

 . ثشآٍسد گشديذ، گلخبًِ ای گبصّبی

ثشای  AIRPACTاس  دس ايي هغبلقِ اص ًشم افض

ٍ ّش ًيشٍگبُ استفبدُ ضذُ گبصّبی فَق دس تخويي هيضاى غلؾت 

ّب، ثشای تقييي آثبس  ثشسسي اثشات آاليٌذُ ّبی خشٍخي ًيشٍگبُ

ثِ اًدبم ويلَهتشی  50ٍ وليِ آثبس تب ضقبؿ  20هحلي تب ضقبؿ 

پس اص تخويي غلؾت آاليٌذُ هَسد ًؾش دس هٌغمِ . ُ استسسيذ

ًيشٍگبُ، ثب تَخِ ثِ اعالفبت خوقيتي ٍ غلؾت آاليٌذُ، هيضاى 

ٍ هيش هشي  هيضاى ٍتبثيش سالهتي ثش حست هَسد اثتال ٍ... تقييي 

التػبدی تجذيل ضذُ  ّبی تٍ ثيوبسی ّبی هشتجظ ثِ ووي

اسصش آهبسی  وِ ضبخع دالي ثش اسبس . ثب تَخِ ثِ اييستا

،  گشديذُحيبت هغبلقِ ضذُ دس وطَس ثِ ٍاحذ التػبدی تجذيل 

ّبی هزوَس هحبسجِ گبصاًتطبس ًبضي اص دس ًْبيت خسبسات ول 

ضذُ است . هيضاى خسبسات هحبسجِ ضذُ ثش اسبس دالس سبل 

ثِ سٍصسسبًي ضَد. هي تَاًذ  پبيِ ثش اسبس ًشخ تَسم خْبًي دالس 

استفبدُ هَسد وِ اسصش آهبسی حيبت دس ايي هشحلِ ثِ ايي فلت 

، استدس هغبلقِ اص ضشايت تَاثـ توبيل ثِ پشداخت وطَس هتبثش 

تقذيل ضبخع ّب ثش اسبس سغح دسآهذ داخلي ٍ سبيش ، دس فول

 هتغيشّبی هَثش ثش توبيل ثِ پشداخت داخلي غَست گشفتِ است

(11).  

يضاى ثب تَخِ ثِ هيضاى ثشق تَليذی ًيشٍگبُ، هيضاى اًتطبس ٍ ه

هحيظ خسبست اعالفبت تشويجي ضبهل ّضيٌِ هتَسظ خسبسات 

ثشق، ّضيٌِ خسبسات سبفت ًبضي اص تَليذ يه ويلٍَات صيستي 

ّش تي آاليٌذُ دس هٌغمِ هضثَس ٍ ّضيٌِ ول خسبسات ّش آاليٌذُ 

 .ستهحبسجِ ضذُ ا ... ٍ

ثشای گستشش هذل هَسد هغبلقِ ثِ ول وطَس ثب تَخِ ثِ ًسجت 

شايت اًتطبس ضّبی ًوًَِ،  في وطَس ٍ ًيشٍگبٍُصًي سَخت هػش

ٍ ّوچٌيي هيبًگيي ٍصًي تشاون خوقيتي دس هٌبعك تحت تبثيش 

ٍ هيبًگيي تشاون خوقيتي وطَس، ّضيٌِ ّبی  ّبی ًوًَِ ًيشٍگبُ

 ثِ ول وطَس تقوين يبفتِ است. بغلخسبست ح

هغبلقبت ثسيبسی دس خػَظ تخويي ّضيٌِ ّبی خسبست اًتطبس 

ش گيبّبى، وطبٍسصی، اثٌيِ ٍ تبسيسبت فيضيىي ثِ آاليٌذُ ّب ث

است وِ  يبفتِفٌَاى دسغذی اص خسبسات ثش سالهتي افشاد اًدبم 

هٌبثـ عجيقي وطَس ٍ سبيش پبساهتشّبی  ٍضقيتثب تَخِ ثِ 

حسبس، ًسجت ّضيٌِ ّبی خسبست فيضيىي، اثٌيِ، وطبٍسصی ٍ 

َ گيبّبى ثش اسبس دسغذی اص خسبسات سالهتي دس چٌذ سٌبسي

 (. 12) گشدد هحبسجِ هي

دس ايي هغبلقِ اص سٍش اًتمبل هٌبفـ استفبدُ ضذُ اسـت. اًتمـبل   

هٌبفـ سٍضي است تب ثِ ٍسيلِ آى ثتَاى ّضيٌـِ ّـبی التػـبدی    

وبالّبی غيش ثبصاسی سا ثب استفبدُ اص  گزاسی اًدبم هغبلقبت اسصش

هغبلقبت غَست گشفتِ دس هىـبى هغبلقـبت هطـبثِ، ثـِ غـَست      

غشفِ تقوين ٍ ثشای هىبى ّبی ثيطتشی هَسد استفبدُ همشٍى ثِ 

لشاس داد. دس حميمت ايـي سٍش ساّـي اسـت تـب ثتـَاى هٌـبفـ ٍ       

ّبی التػبدی هغبلقبت هَسد اعويٌبى دس يه وطـَس سا اص   اسصش

 سی هٌتمل ًوَد. گزا لقِ ثِ هحل سيبستهحل هغب

 سٌاريَّا

فبدُ دس ايي تحميك سٌبسيَّبی هختلفي ثِ ضشح صيش هَسد است

لشاس گشفتِ است. دس غَستي وِ ّضيٌِ خسبست هحيظ صيستي 
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اوسيذوشثي ثشاثش ّضيٌِ فشغت هطبسوت دس تدبست وشثي  دی

ّبی هتفبٍتي ثشای آى  ثشای وبّص اًتطبس ضٌبختِ ضَد، اسصش

 لبثل اسايِ خَاّذ ثَد.

گـزاسی اثـشات گبصّـبی گلخبًـِ ای      ثبيذ تَخِ ًوـَد وـِ اسصش  

ٌّـَص ثـش سـش آى اخوـبفي خْـبًي      هَضَفي پيچيذُ است وـِ  

غَست ًپزيشفتِ اهب هقوَال اص سِ اسصش ريل تحت سـِ سـٌبسيَ   

 ضَد:  استفبدُ هي

 (: غٌذٍق ًوًَِ 1اثشات ون گبصّبی گلخبًِ ای )سٌبسيَی

ثب تَخِ ثِ تدبست غَست گشفتِ ثش سٍی  (PCF)وشثي 

دالس هحبسجِ ًوَدُ  3اوسيذوشثي ، ليوت ّش تي سا  دی

ي ليوت ّبی تدبسی الضاهب ثِ هقٌبی است. ّشچٌذ اي

ّضيٌِ ّبی خسبست ًيستٌذ ٍلي ثب ايي حبل ًطبى 

دٌّذُ ايي هغلت ّستٌذ وِ دس غَست وبّص اًتطبس 

گبصّبی گلخبًِ ای تَسظ ايشاى دس ثبصاس تدبست وشثي، 

احتوبال چِ هيضاى دسآهذ اص عشيك سبهبًِ هحذٍد تدبست 

سٌبسيَی پبيِ  ضَد. ايي سٌبسيَ ثِ فٌَاى وشثي حبغل هي

 (. 10)گشدد  ثشسسي هي 1ٍ ضوبسُ 

پزاكٌذگی ًيزٍگاُ ّای كشَر  -1كل ش

  (:  دس 2اثشات هتَسظ گبصّبی گلخبًِ ای )سٌبسيَی

ايي سٌبسيَ، تخويي ثش اسبس تػَيشی اص ليوت ّب 

سبل آيٌذُ( ثٌب  10دس ثبصاس آيٌذُ تدبست وشثي )عي 

ای ّش تي دالس ثِ اص 10ضذُ ٍ ايي تخويي ثشاثش 

است. ايي هيضاى دسغَست پيَستي ايبالت هتحذُ ثِ 

پشٍتىل ويَتَ افضايص هي يبثذ ٍ دس غَست افضايص 

 .(13)يبثذ  فشضِ هدَص وشثي وبّص هي

  (:  ثش 3اثشات صيبد گبصّبی گلخبًِ ای )سٌبسيَی

وِ هجتٌي ثش  IPCCاسبس تخويي ّبی هَسسِ 

ل دالس ثش تي حبغ 80اسصش ّضيٌِ خسبسات است، 

 (. 11ضذُ است )

ثب تَخِ ثِ ضشايظ هَخَد دس عَل هذت تحميك ٍ ثش اسبس 

هٌبست تشيي سٌبسيَ، سٌبسيَی اثشات ون  ،ًؾش وبسضٌبسبى

صيشا احتوبل اًذوي   ( است،1گبصّبی گلخبًِ ای )سٌبسيَی 

ثشای هطبسوت لشيت الَلَؿ ايشاى دس تدبست وشثي ٍ يب پيَستي 

 اسد. آهشيىب ثِ پشٍتىل ويَتَ ٍخَد د

ّبی  اغلي ثش هغبلقِ ٍ ثشآٍسد ّضيٌِ  دس هغبلقِ حبضش تالش

ًبضي اص آثبس هٌفي ثش سالهتي هتوشوض ضذُ است. ٍالقيت آى 

است وِ ثش اسبس ًتبيح اوثش هغبلقبت، ّضيٌِ ّبی سالهتي 

ّبی آلَدگي َّا سا تطىيل هي دٌّذ.  اص ول ّضيٌِ %80حذٍد 

سالهتي دس ول ّضيٌِ سْن آثبس  1996َّلٌذ ٍ وشٍيت دس سبل 

ول آثبس  (.14)تخويي صدًذ %94تب  86آلَدگي َّا سا ثيي ّبی 

حبغلِ دس ايي هغبلقِ، تشويجي ثَد اص آثبس سالهتي، آثبس ثش 

ضيىي وِ ــِ ٍ تبسيسبت فيـگيبّبى ٍ وطبٍسصی ٍ آثبس ثش اثٌي

اخضای فْشست آثبس هٌفي آلَدگي َّا سا تطىيل  هْن تشيي

، ايي 1998ای دس سبل  ًيض دس هغبلقِ AEAدٌّذ. هَسسِ  هي
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(. 16ٍ  15)ول آثبس تخويي صد  اص% 93تب  80آثبس سا ثيي 

ّوچٌيي هغبلقبت ديگشی ًيض ًتبيح هطبثْي ثب حذٍد تمشيجي 

 اًذ. دست آٍسدُِ ثشای سْن آثبس سالهتي اص ول آثبس ث 80%

 ثٌبثشايي ثش اسبس هغبلقبت هَخَد، داهٌِ ثبال ٍ پبييي 

ثِ فٌَاى حذٍد ثبال ٍ پبييي اثشات سالهتي دس ًؾش  75% ٍ 95

دسغذ ًيض ثِ فٌَاى  85گشفتِ هي ضَد. ّوچٌيي حبلت هيبًِ 

سٌبسيَی هيبًِ ثشای ثسظ آثبس اًتخبة هي گشدد. اًدبم ايي سٍش 

ثشای ثسظ ّضيٌِ ّبی سالهتي ٍ سسيذى ثِ ول آثبس ٍ دس ًجَد 

سی، تٌْب ساُ آهبسّبی هيذاًي تحميمبت خبهـ چٌذيي هيليَى دال

. (17)لبثل لجَل حػَل ثِ خويـ آثبس آلَدگي ٍ تغييشات  است 

ّبی سِ گبًِ هجتٌي ثش ضبخع آهبسی حيبت، سِ  ثش پبيِ سٍش

 ّضيٌِ خسبست هحبسجِ گشديذُ است. 

 

 ًحَُ هحاسبِ

 دس ايي هغبلقِ، هشاحل اغلي اًدبم وبس ثِ ضشح صيش ثَدُ است:

ؾش دس هٌغمِ پس اص تخويي غلؾت آاليٌذُ هَسد ً -1

ًيشٍگبُ، ثب تَخِ ثِ اعالفبت خوقيتي ٍ غلؾت 

آاليٌذُ، هيضاى تبثيش سالهتي ثش حست هَسد اثتال ٍ... 

 گشدد. هيتقييي 

هشي ٍ هيش ٍ  دس گبم ثقذی الصم است تب هيضاى -2

ظ، ثِ وويت ّبی التػبدی تجذيل ثيوبسی ّبی هشتج

د. ثش اسبس ضشايت هحبسجِ ضذُ ٍ همجَل، هيضاى ضَ

هَاسد ثيوبسی، هشي ٍ هيش ٍ سٍصّبی وبسی اص وليِ 

د. ثب تَخِ ثِ گشد دست سفتِ ثب ٍاحذ دالي ثيبى هي

وِ ضبخع دالي ثش اسبس اسصش آهبسی حيبت  ايي

ثِ ٍاحذ التػبدی تجذيل ضذُ  هغبلقِ ضذُ دس وطَس

تَاى خسبسات ول اًتطبس گبصّبی  دس ًْبيت هياست،. 

ثِ ايي فلت هزوَس سا هحبسجِ ًوَد. دس ايي هشحلِ 

وِ اسصش آهبسی حيبت استفبدُ ضذُ دس هغبلقِ اص 

ثبضذ،  هيضشايت تَاثـ توبيل ثِ پشداخت وطَس هتبثش 

دس فول تقذيل ضبخع ّب ثش اسبس سغح دسآهذ 

داخلي ٍ سبيش هتغيشّبی هَثش ثش توبيل ثِ پشداخت 

 داخلي غَست گشفتِ است.

طبس ٍ ثب تَخِ ثِ هيضاى ثشق تَليذی ًيشٍگبُ، هيضاى اًت -3

تَاى اعالفبت تشويجي ضبهل  هيهيضاى خسبست، 

ّضيٌِ هتَسظ خسبسات هحيظ صيستي ًبضي اص تَليذ 

يه ويلٍَات سبفت ثشق، ّضيٌِ خسبسات ّش تي گبص 

دس هٌغمِ هضثَس ٍ ّضيٌِ ول خسبسات ّش گبص سا 

 هحبسجِ ًوَد.

ِ ول وطَس ــَسد هغبلقِ ثــثشای گستشش هذل ه -4

ت ٍصًي سَخت هػشفي هي ثبيست ثب تَخِ ثِ ًسج

ّبی ًوًَِ، تَخِ ثِ ضشايت اًتطبس ٍ  وطَس ٍ ًيشٍگبُ

ّوچٌيي هيبًگيي ٍصًي تشاون خوقيتي دس هٌبعك 

ٍ هيبًگيي تشاون  ّبی ًوًَِ تحت تأثيش ًيشٍگبُ

سا ثِ ول  قيتي وطَس، ّضيٌِ ّبی خسبست حبغلخو

 وطَس تقوين داد.

ثشای اًدبم اعالفبت ٍ دادُ ّبی اٍليِ هَسد ًيبص  هْن تشيي

 هحبسجبت ّضيٌِ ّبی خبسخي فجبستٌذ اص:

 ضبخع ّبی هَثش دس غلؾت آاليٌذُ. - 

 ضبخع ّبی التػبدی ٍ اختوبفي. - 

ضبخع ّبی تقييي وٌٌذُ ساثغِ هيبى اٍلَيت رٌّي ٍ فولي  - 

 هحيظ صيست دس هيضاى توبيل ثِ پشداخت.

ضبخع ّبی ًطبى دٌّذُ اّويت هٌغمِ اص خْت سشهبيِ  - 

 في ٍ فشٌّگي.اختوب

 ّبی حفؼ تٌَؿ صيستي دس هٌغمِ تحت تأثيش. ضبخع - 

 ضبخع ّبی هشتجظ ثب ويفيت خبن ٍ هٌبثـ عجيقي. - 

 ای. ضبخع ّبی هشتجظ ثب گبصّبی گلخبًِ - 

ّشيٌِ ّای اجتواعی)خارجی( تَليذ يك كيلٍَات ساعت 

 بزق

ثب تَخِ ثِ ٍخَد ضشايت هتفبٍت اًتطبس آلَدگي ثشای اًَاؿ 

ُ ّبی حشاستي، ّضيٌِ ّبی اًتطبس ثش حست سٌت ثش ًيشٍگب

ويلٍَات سبفت ثشای ّش يه اص اًَاؿ ًيشٍگبُ ّب دس ايي پشٍطُ 

هحبسجِ ضذُ است. ثش اسبس هحبسجبت اًدبم ضذُ، ّضيٌِ غيش 

هستمين يب هحيظ صيستي )ضبهل ّضيٌِ ّبی سالهتي( تَليذ 

 9/1يه ويلٍَات سبفت ثشق ثش اسبس سٍش ّبی هتفبٍت ثيي 

(  هتغيش هي ثبضذ.  2007سٌت )ثش اسبس دالس سبل  99/8تب 
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سپس ثب لحبػ ًوَدى ليوت توبم ضذُ حبغل اص تحليل ّضيٌِ 

ّبی  فبيذُ التػبدی ًيشٍگبُ ّب، هدوَؿ ّضيٌِ ّبی ًيشٍگبُ

، ثب دس ًؾش گشفتي دٍ 1هختلف هحبسجِ ضذ. ثش اسبس خذٍل 

%( تَليذ 75% ٍ 85سٌبسيَی ًسجت آثبس سالهتي ثِ ول اثشات )

تب  87/6يه ويلٍَات سبفت ثشق اص ًيشٍگبُ ّبی ثخبسی ثيي 

سٌت ٍ  75/12تب  37/7سٌت، ًيشٍگبُ گبصی ثيي  25/11

ضيٌِ غيش سٌت،  ّ 82/7تب  03/5ًيشٍگبُ سيىل تشويجي ثيي 

 هستمين )هحيظ صيستي( داسد.

 

 )سٌت بز كيلٍَات ساعت(ّای هحيط سيستی تَليذ بزق با في آٍری ّای هتفاٍت  ّشيٌِ -1جذٍل 

ًسبت آثار سالهتی  ًَع ًيزٍگاُ

 بِ كل اثزات

 سٌاريَی هحاسبِ ّشيٌِ يا خسارت

 دالی حذ باال دالی حذ هتَسط درآهذ سزاًِ

75/002/740/825/11 ثخبسی

85/087/609/860/10

75/055/727/975/12 گبصی

85/037/789/896/11

75/013/503/682/7 چشخِ تشويجي

85/003/583/541/7

 

 ًتايج

بط هختلف وطَس ثِ ًؾش ثِ اًتخبة ًيشٍگبُ ّبيي اص ًم

ّب، الصم است ثش اسبس ًَؿ  اص توبهي ًيشٍگبُ فٌَاى ًوًَِ ّبيي

وطَس، ًسجت ثِ تقوين  ٍ ضشايت اًتطبس ًيشٍگبُ ّبی سَخت

ثِ ول وطَس الذام ًوَد. ّوچٌيي ضبيستِ است ثِ  ًتبيح حبغل

فٌَاى ًوًَِ ای ِ ايي ًىتِ اضبسُ ضَد وِ ًيشٍگبُ ّبی اًتخبثي ث

اص توبهي ًمبط صيستي ٍ ثب تشاون ّبی خوقيتي هتفبٍت اًتخبة 

 ضذُ است. 

ضيٌِ خسبست پٌح ًحَُ هحبسجِ ّ 6تب  2خذاٍل  

ًيشٍگبُ هٌتخت سا دس سٌبسيَ ّبی هختلف ثيبى ًوَدُ است وِ 

پس اص آى الصم است ثش اسبس هيضاى ضشايت اًتطبس ًيشٍگبُ ّبی 

ول وطَس ٍ تفبٍت آى ثب ضشايت اًتطبس ًيشٍگبُ ّبی هٌتخت، 

وِ لضٍهب ًَؿ سَخت  ًتبيح يبد ضذُ تقذيل ضَد. ثب تَخِ ثِ ايي

ّبی هٌتخت ثب هيبًگيي وطَس ثشاثش ًيست، ٍ فٌبٍسی ًيشٍگبُ 

است تب تبثيش تغييشات دس ضشايت اًتطبس دس تقوين ًتبيح الصم 

 لحبػ ضَد. 

سٍ ثب تَخِ ثِ حػَل اسصش اوسيذّبی اصت ٍ  اص ايي

اوسيذّبی گَگشد دس وطَس هي تَاى ّضيٌِ ّبی هحيظ صيستي 

 حبغلِ سا ثِ ول وطَس تقوين داد. 

اص  SO2ت، هيضاى اًتطبس گبص ثش اسبس ًتبيح هغبلقب

ًيشٍگبُ ّبی هٌتخت ثَدُ است.  273/0ًيشٍگبُ ّبی وطَس ثشاثش 

هي ثبضذ. دس خػَظ دی  821/0ثشاثش  NOxايي ضبخع ثشای 

اوسيذ وشثي ثب تَخِ ثِ اسصش خْبًي آى احتيبخي ثِ ثَهي 

وشدى آى ثش حست ضشايت اًتطبس ًجَدُ ٍ تٌْب هيضاى اًتطبس آى 

ت سبفت تقذيل ضذُ است. ضشايت تقذيل يبد ثش حست ويلٍَا

ّبی ًوًَِ ضشة ضذُ ٍ ًتبيح  ضذُ، دس ّضيٌِ خسبسات ًيشٍگبُ

، ّضيٌِ اًتطبس تقوين يبفتِ ثشای ول وطَس سا ثِ تفىيه حبغل

 (.3ٍ  2ًطبى هي دّذ )خذاٍل CO2گبصّبی دٍگبًِ ٍ 
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 يَی حذ باالی ارسش آهاری حياتدر سٌار SO2  ٍNOxخالصِ ًتايج تعوين ارسشيابی اًتشار   -2جذٍل 

 5ضزيب اًتشار  آاليٌذُ

 ًيزٍگاُ هٌتخب 

)گزم بزكيلَ ٍات 

 اعت(س

ضزيب اًتشار كل 

ز )گزم بكشَر 

 كيلٍَات ساعت(

ضزيب تعذيل 

اًتشار بِ ًسبت 

 اًتشار كل كشَر

ّشيٌِ اًتشار 

 ًيزٍگاُ پٌج

دالر بِ )

 (كيلَگزم

ّشيٌِ اًتشار 

تعوين يافتِ بزای 

 كل كشَر

 ر بِ كيلَگزم()دال

NOx  94/0 768/0 821/0 37/35 435/26 

SOx 

 

18/3 869/0 273/0 52/29 341/7 

 

 (2000ّشيٌِ خسارت اًتشار دی اكسيذ كزبي بز حسب سٌاريَ ّای هختلف اًتشار كزبي       )سٌت، سال   -3جذٍل

ّشيٌِ خسارت  ضزيب تعذيل ّشيٌِ خسارت سٌاريَّا

 تعوين يافتِ

تشار ّشيٌِ خسارت اً

دی اكسيذ كزبي بِ اسای 

تَليذ يك كيلٍَات 

ًيزٍگاُ  5عت بزق در سا

)سٌت، سال  هٌتخب

2000) 

 :1سٌبسيَی 

(3$/Ton) 

1817/0 940/0 1708/0 

 :2سٌبسيَی 

(10 $/Ton) 

6057/0 940/0 5694/0 

 :3سٌبسيَی 

(08 $/Ton) 

8458/4 940/0 5551/4 

 

آاليٌذُ ّبی دٍگبًِ  اسیخالغِ ًتبيح تقوين اسصش گز 4 خذٍل

سا دس سغح وطَس، ثش اسبس تخويي حذ ثبال اص اسصش آهبسی 

حيبت، ًطبى هي دّذ. دس ايي تخويي ّضيٌِ هحيظ صيستي 

تَليذ ّش ويلٍَات سبفت ثشق دس وطَس ثشای آاليٌذُ ّبی هزوَس 

 سٌت حبغل ضذُ است.  14/5ثشاثش 

ثش اسبس تخويي  4، هحبسجبت خذٍل 5دس خذٍل 

صش آهبسی حيبت ًطبى دادُ ضذُ است. ثش اسبس ايي هتَسظ اس

هحبسجبت، ّضيٌِ خسبسات هحيظ صيستي اًتطبس گبصّبی دٍگبًِ ثِ 

سٌت  24/2اصای تَليذ ّش ويلٍَات سبفت ثشق دس وطَس ثشاثش 

حبغل ضذُ است. سٌبسيَی حذالل ًيض ثش اسبس دالي هجتٌي ثش 

ت هحيظ ّضيٌِ خسبسا 6دسآهذ سشاًِ هحبسجِ ضذُ است. خذٍل 

صيستي اًتطبس گبصّبی دٍگبًِ ثِ اصای تَليذ ّش ويلٍَات سبفت 

سٌت ًطبى هي  82/0ثشق دس وطَس ثش اسبس ايي سٍش سا ثشاثش  

 دّذ.
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 در سٌاريَی تخويي حذ باالی ارسش آهاری حيات  SO2  ٍNOxخالصِ ًتايج تعوين ارسشيابی اًتشار  -4جذٍل 

 هجوَع خسارات عٌَاى

 )دالر( پٌج ًيزٍگاُ

 پٌجّشيٌِ اًتشار 

دالر بِ )ًيزٍگاُ 

 (كيلَگزم

درصذ خسارت 

 آاليٌذُ اس كل

ضزيب تعذيل 

اًتشار بِ ًسبت 

 اًتشار كل كشَر

خسارت اًتشار 

)سٌت بز كيلَ 

 ٍات ساعت(

ّشيٌِ اًتشار تعوين 

 يافتِ بزای كل كشَر

)سٌت بز كيلَ ٍات 

 ساعت(

NOx Damage 

Cost $ 

726,848,024 37/35 284/0 821/0 410/3 799/2 

SOx Damage 

Cost $ 

1,828,322,681 52/29 716/0 273/0 578/8 341/2 

 140/5 99/11 - 000/1  2,555,170,706 جوع

 

 در سٌاريَی تخويي حذ هتَسط  ارسش آهاری حيات  SO2  ٍNOxخالصِ ًتايج تعوين ارسشيابی اًتشار  -5جذٍل 

هجوَع خسارات  عٌَاى

پٌج ًيزٍگاُ 

 ()دالر

خسارت اًتشار 

)سٌت بز كيلَ ٍات 

 ساعت( پٌج ًيزٍگاُ

خسارت اًتشار )دالر بز 

 كيلَگزم( پٌج ًيزٍگاُ

ضزيب تعذيل اًتشار 

بِ ًسبت اًتشار كل 

 كشَر

خسارت اًتشار 

كشَر )سٌت بز 

 كيلَ ٍات ساعت(

ّشيٌِ خسارت 

اًتشار در كشَر 

 )دالر بز كيلَگزم(

NOx 

Damage 

Cost $ 

316,052,325 488/1 845/15 821/0 217/1 008/13 

SOx 

Damage 

Cost $ 

795,002,001 730/3 721/11 273/0 018/1 199/3 

 _ 235/2 - -- 218/5 1111,054,327 جوع

 

 رٍش درآهذ سزاًِبِ دست آهذُ اس  SO2  ٍNOxخالصِ ًتايج تعوين ارسشيابی اًتشار  -6جذٍل 

هجوَع خسارات  عٌَاى

پٌج ًيزٍگاُ 

 )دالر(

ًتشار )سٌت خسارت ا

بز كيلَ ٍات ساعت( 

 پٌج ًيزٍگاُ

خسارت اًتشار 

)دالر بز كيلَگزم( 

 پٌج ًيزٍگاُ

ضزيب تعذيل اًتشار 

بِ ًسبت اًتشار كل 

 كشَر

خسارت اًتشار 

كشَر )سٌت بز 

 كيلَ ٍات ساعت(

ّشيٌِ خسارت 

اًتشار در كشَر 

 )دالر بز كيلَگزم(

NOx 

Damage 

Cost $ 

108,658,510 

 

5/0 448/5 821/0 411/0 472/4 

SOx 

Damage 

Cost $ 

308,401,744 5/1 847/4 273/0 410/0 241/1 

 _ 82/0  - 02/2 432,217,930 جوع

 

تشويت سٍش ّبی دالي سِ گبًِ ثشآٍسد ّضيٌِ ّبی  7دس خذٍل 

هحيظ صيستي ثب احتسبة سِ گضيٌِ ثشای ثسظ سْن آثبس 

 سالهتي دستِ ثٌذی ضذُ است. 
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 ی هتفاٍت تعييي ّشيٌِ هحيط سيستی  اًتشار گاسّا بِ اسای تَليذ يك كيلَ ٍات ساعت بزق حالت ّا -7جذٍل 

 (2000)سٌت بز كيلَ ٍات ساعت، سال  

 سْن آثار سالهتی اس كل آثار                                                      

 رٍش هحاسبِ          

75% 85% 95% 

 411/5 047/6 853/6 ثبال(دالي )اسصش آهبسی حيبت حذ 

 350/2 630/2 980/2 دالي )اسصش آهبسی حيبت حذ هتَسظ(

 860/0 960/0 090/1 دالي )دسآهذ سشاًِ(

 

 تيجِ گيزی ًْايیً

ثب تَخِ ثِ ًتبيح ثشسسي ّبی غَست گشفتِ، سٌبسيَی 

اص ول آثبس اختوبفي ٍ صيست  ٪  75ثسظ آثبس سالهتي دس حذ 

 3تدبست وشثي هقبدل  1ضوبسُ  هحيغي ٍ ّوچٌيي سٌبسيَی

، ثِ فٌَاى ساُ حلي CO2دالس خسبست ثِ اصای ّش تي اًتطبس 

هٌغمي ٍ لبثل لجَل ثشای وطَس ايشاى اًتخبة گشديذ. ثب اًتخبة 

ايي سٌبسيَّب ٍ ثب تَخِ ثِ ليوت توبم ضذُ ٍالقي تَليذ ثشق دس 

وطَس، هدوَؿ ّضيٌِ ّبی اختوبفي تَليذ ثشق اص ًيشٍگبُ ّبی 

يلي ايشاى ثِ تفىيه سِ سٍش دالي هختلف، ثِ ضشح خذٍل فس

 ثِ دست هي آيذ.  8

تَليذ يه ويلٍَات سبفت ثشق اص   8ثش اسبس خذٍل 

سيبل، ًيشٍگبُ گبصی ثيي  1360تب  720ًيشٍگبُ ّبی ثخبسی ثيي

 1230تب   590سيبل ٍ ًيشٍگبُ چشخِ تشويجي ثيي 1360تب  740

 ختوبفي دس ثش داسد.سيبل ّضيٌِ هستمين ٍ غيش هستمين ا

ّوچٌيي تَليذ يه ويلٍَات سبفت ثشق ثش اسبس هيبًگيي ٍصًي 

سيبل ّضيٌِ  1330تب  690تَليذ ثش حست ًَؿ ًيشٍگبُ، ثيي 

 دسثشخَاّذ داضت. ثب تَخِ ثِ ٍالـ ثيٌبًِ ثَدى فشؼ تقوين آثبس 

 1330ثب سٍش دالي حذ ثبال، دس ًْبيت هيضاى  ٪ 75سالهتي 

سظ ّضيٌِ اختوبفي تَليذ يه ويلٍَات سيبل ثِ فٌَاى هتَ

 گشدد. ّبی فسيلي وطَس هقشفي هي سبفت ثشق اص ًيشٍگبُ

  

  كارگيزی ًتايجِ چگًَگی ب

دسًٍي سبصی ّضيٌِ ّبی خبسخي ٍ اًتمبل هٌبفـ ثِ 

ايشاى، ثب استفبدُ اص سٍش تقذيل تَاثـ ٍ ضشايت اًتمبل ثِ وطَس 

است. تقذيل اص عشيك ثشسسي خػَغيبت اثشگزاس اهىبى پزيش

ٍاوٌص ٍ هٌبفـ وبّص اًتطبس اص ساُ  -تَاثـ اًتمبل ٍ يب ضشايت دص

ثشسسي اثشات هتغيشّبی تأثيش گزاس هوىي است. هٌطبء ايي 

هتغيشّب ثشای تأثيشگزاسی ثش تَاثـ ٍ ضشايت اًتمبل فجبستٌذ اص 

ٍاوٌص، خػَغيبت تَاثـ توبيل  -خػَغيبت ضشايت ٍ تَاثـ دص

 غيشّبی ٍاسغِ.ثِ پشداخت ٍ تقذيل هت

ّضيٌِ ّبی اختوبفي ثيبًگش ايي ًىتِ هْن است وِ 

ليوت ٍالقي ثشق ضبهل ليوت توبم ضذُ )ّضيٌِ فَاهل تَليذ( 

فالٍُ ّضيٌِ ّبی هحيظ صيستي ٍ اختوبفي ًبضي اص تَليذ آى ِ ث

هي ثبضذ. اگش دس هحبسجبت التػبدی ليوت ٍالقي ثشق لحبػ 

دذيذ پزيش اص لجيل ثبد، گشدد، استفبدُ اص هٌبثـ اًشطی ّبی ت

خَسضيذ ٍ ... داسای تَخيِ وبفي خَاّذ ثَد. فالٍُ ثش آى، همذاس 

اًتطبس آاليٌذُ ّبی هحيظ صيست ًيض ثِ هيضاى لبثل هالحؾِ ای 

 وبّص خَاّذ يبفت.   
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 1رت كزبي شوارُ در سٌاريَی تجا بز كيلَ ٍات ساعت( ريال) اجتواعی تَليذ بزق با في آٍری ّای هتفاٍتّشيٌِ  -8جذٍل 

 %75ٍ تعوين آثار سالهتی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پيشٌْادّا

تىويل ًتبيح حبغل اص ايي تحميك ٍ دس ًؾش گشفتي اثش ثِ هٌؾَس 

 -SO2وليِ فَاهل دس هحبسجِ ّضيٌِ ّبی اختوبفي گبصّبی 

NOx-CO2  اص ًيشٍگبُ ّبی وطَس الصم است هغبلقبت تىويلي

 ثش اسبس هغبلقبت هيذاًي ٍ ًوًَِ ثشداسی ّبی الصم ثِ اًدبم 

ويل ٍ ثشسذ. ّوچٌيي سٌبسيَّبی هتفبٍت ديگشی ًيض ثشای تى

 همبيسِ هي تَاًذ تَسظ سبيش هحممبى هَسد لحبػ لشاس گيشد.

 

 تشكز ٍ قذرداًی

افتجبس ايي پشٍطُ تَسظ هقبًٍت اهَس ثشق ٍ اًشطی ٍصاست ًيشٍ، 

دفتش استبًذاسدّبی فٌي، هٌْذسي، صيست هحيغي ٍ اختوبفي 

ثشق ٍ اًشطی تبهيي ضذُ است. لزا  ًَيسٌذگبى همبلِ ثش خَد 

ص هقبٍى هحتشم ٍصيش ًيشٍ دس اهَس ثشق ٍ اًشطی، الصم هي داًٌذ ا

هذيش ول ٍ هقبٍى هحتشم دفتش استبًذاسدّبی ثشق ٍ اًشطی ٍ 

ّوىبساى هحتشم  دس  ضشوت هطبًيش ًْبيت تطىش ٍ لذسداًي سا 

 ثِ ٍاسغِ حوبيت ّبی هبلي ، اخشايي ٍ فلوي ثِ فول  آٍسًذ.

 ّشيٌِ اجتواعی عٌَاى رٍش في آٍری ًيزٍگاُ

 47/1375 دالي )اسصش آهبسی حيبت حذ ثبال( ًيشٍگبُ ّبی گبصی

 90/917 دالي )اسصش آهبسی حيبت حذ هتَسظ(

 40/738 دالي )دسآهذ سشاًِ(

 9/1356 دالي )اسصش آهبسی حيبت حذ ثبال( ًيشٍگبُ ّبی ثخبسی

 30/899 دالي )اسصش آهبسی حيبت حذ هتَسظ(

 80/719 دالي )دسآهذ سشاًِ(

 67/1226 دالي )اسصش آهبسی حيبت حذ ثبال( ًيشٍگبُ ّبی چشخِ  تشويجي

 10/769 دالي )اسصش آهبسی حيبت حذ هتَسظ(

 60/589 دالي )دسآهذ سشاًِ(

 07/1394 دالي )اسصش آهبسی حيبت حذ ثبال( ًيشٍگبُ ديضلي

 50/936 دالي )اسصش آهبسی حيبت حذ هتَسظ(

 00/757 دالي )دسآهذ سشاًِ(

 97/1328 دالي )اسصش آهبسی حيبت حذ ثبال( هيبًگيي )ٍصًي( ول ًيشٍگبُ ّب

 40/871 دالي )اسصش آهبسی حيبت حذ هتَسظ(

 90/691 دالي )دسآهذ سشاًِ(
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