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i   لمعالجة أكثر تفصيالً مراجعة دراسة .Pearce et al) 1989( 
ii ب على تحليل المنفعة والكلفة مراعاة تشوهات األسعاريفترض باألسعار المعتمدة أن تعكس كلفة ،عند إجراء تحليل اقتصادي.  يتوج 

قيمة + بسعر السوق " الحقيقي"ة، بالتالي يقدر سعرها على سبيل المثال، إذا كانت سلعة معينة مدعوم. الفرص الضائعة للسلعة أو الخدمة
 .الدعم

iii  مت المنطقة إلىالدراسة قس ة مناطق توخياً لتبسيط العرض، لن تطرح سوى نتائج المنطقة المنحدرة مع أنة أساسية فيزيائيبيولوجي 
 .ثالث تتميز من حيث نوع المنحدر والتربة وهي الهضبة والمنحدر والوادي

 iv تقي هذا المثل من دراسة اسHarrington, Krupnick & Spofford) 1989 .( يعتبر هذا المثل خير تجسيد لتطبيق مقاربة السلوك
 .االحترازي على تلوث المياه

 v  من األشخاص % 15من األفراد استبدلوا قسطاً من استهالك مياه الشرب بسوائل أخرى كما رفع % 53كشف االستطالع الهاتفي أن
 .بة تناول الطعام خارج المنزلنس
vi   فائض "لمبلغ المراد دفعه الحد األعلى والحد األدنى لويشكّل معدل . على المياه خطي" منحنى الطلب"تحدد القيمة على افتراض أن

 .الفائت جراء تلوث المياه" المستهلك
vii   ن ا. منحنى الطلب على الزيارات الزيارات لرسم معدلتستعمل دالةة مختلفة لدالة تتضمات أشكال دالليويعتبر .  الزياراتمعدلألدبي

، انطالقاً من مجموعة بيانات "فائض المستهلك" تبدل شكل الدالة إلى تغيرات كبيرة في توقعات ؤدياختيار شكل الدالة أساسياً حيث قد ي
  .محددة
viii  ل أنّ  الطريق المؤدي إلى المة أخنتزه تخياذةتطل على مناظر طبيعي.  
ix   منحدر منحنى الطلب موازٍ لمعامل ن أنحيث  ،وليست هذه صدفةً.  معدل الزياراتفي دالة" كلفة السفر "متغيرةلعّل القارئ النبيه تبي

ديالً تستعمل هذه المقاربة كلفة السفر باعتبارها ب.  رسم الدخولزيادة كلفة السفر مماثل لزيادةنهج كلفة السفر إلى افتراض أن أثر يستند 
 .دخول خيالي الحتساب فائض المستهلك) سعر(سم رعن 

x  ًرة ذات الصلة. ليس هذا التصنيف شامالساً في تحديد العوامل المتغييساعد تحليل االقتصاد القياسي على الفصل . تفترض كّل حالة تمر
  .بين العناصر المتغيرة المعنية بشرح سعر الممتلكات والعناصر غير المعنية بذلك

xi   تعتبرβ ة الهواء"نسبةً إلى " للسعر" المشتقة الجزئيةر في ": نوعية الهواء"نتيجة التغّير اإلضافي في " السعر"وهي تعكس التغينوعي ."
  .عند نقطة معينة" نوعية الهواء"الدالة على طول محور " انحدار"بيانياً، تتمثّل بـ 

xii   ث من في ر ي لتغينوعية المحيط البيئي، باالستناد إلى تقييم المساكن على أساس األرقام الواردة في الجدول التالياشتقتمستوى التلو
ثم يتم تحويل الفرق المسجل في سعر المبيع . ، وذلك مع مراعاة خصائص األسرةط أو من متوسط إلى جيد بحسب الحالةسيئ إلى متوس

  .12مة المجموع على إلى ما يوازيه من قسط شهري عبر حسابه على أساس سنوي وقس
xiii   ب على الباحث أالّ ينسى األثر المزدوج علىة، يتوجة البيئيرات في النوعيبمعنى آخر، لدى تقدير قيمة التغي)i (السكن و)ii (

 أساس نوعية المحيط بالمعايير الحسابية، تعتبر القيمة اإلضافية لتغير المحيط البيئي مجموع المشتقات الجزئية لدالة األسعار على. األجور
  .لمحيط البيئينسبة لهذا االبيئي ودالة قيمة الممتلكات على أساس نوعية المحيط البيئي 

xiv  ل من التحليلر في الجزء األوة الهواء المقدمن المفترض أن تكون موازية للسعر اإلضافي لنوعي.  
xv  على اعتبارها تقع بعيداً للغاية " العروض المتطرفة"ائر المجموعة بـتُعرف المالحظات التي تتضمن قيماً مختلفةً كّل االختالف عن س

 .النقاط في رسم بياني متشتتمختلف عن الخط االفتراضي الذي يجمع 
xvi  عة بيننظراً  ،1 في دراسات التقييم االفتراضي، عادةً ما تأتي هذه القيمة دون .واحد وصفر يمكن أن تتراوح قيمة الرواسب المرب

 .حتى بين أفراد يتشابهون إلى حد بعيد من حيث الخصائصبين عروض الحد األقصى للمبلغ المراد دفعه، كبيرة لتفاوتات 
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تلوين مثالً الطلب إلى المجيبين كيمكن في بعض األحيان االستعانة بمواد بصرية لتفادي هذه المشكلة، . 10.000
  .مخاطرلل أو ترتيب المخاطر على سلّم ، باللون األسود لمساعدتهم على رؤية تغير الخطرمربعات على رسم بياني

  
، المخاطر، غالباً ما ال يميز األفراد بين حجم هذه التغيراتالصغيرة في تغيرات الحتى لدى الحرص على شرح حجم و

 ال ،في عدد من االستطالعاتيض خطر الوفاة، المراد دفعه من قبل األفراد مقابل تخففي كون المبلغ األمر الذي يظهر 
السالمة بتحسين في استطالع حول المبلغ المراد دفعه مقابل تخفيض خطر الوفاة ف. يرتفع بارتفاع حجم تخفيض الخطر

، لم يسجل أي فرق ملموس إحصائياً في )Jones-Lee, Hammerton & Philips ،1985(على الطريق السريع 
خالل رحلة  100.000 على 7و  100.000 على 1فراد دفعه مقابل تخفيض خطر الوفاة بنسبة  األنويالمبلغ الذي ي
  .، على األرجح"صغيراً"بر كال الرقمين اعتُف .في الباص

  
 ذلك أن األشخاص لم ،الخطر، قد يصعب عليهم تحديد قيمة نقدية لهفي ر يتغيالحتى إذا تمكن األفراد من فهم حجم و

 غالباً ما يدرك األفراد عوامل الخطر المرتبطة : في هذا الصدد مشكلتانتبرز. ات كمية للخطرشراء تخفيضيعهدوا 
لخطر لتخفيض المعين وقد يعتمدون سلوكاً احترازياً أو مخفضاً للخطر؛ ولكن من المستبعد أن يعلموا حجم وفاة بسبب 

م األمان لتخفيض خطر اإلصابة أو الوفاة في مثالً سيفيد األشخاص بأنهم يضعون حزا.  عن مثل هذا السلوكمترتبال
عظم النشاطات التي مثل حزام األمان، ليس لثانياً، كما في م. حادث سير، ولكن يصعب عليهم قياس منافع حزام األمان

 الحمية الغذائية، التدخين،(يصح هذا لمختلف التغيرات السلوكية و.  كلفة نقديةوفاةيمارسها األفراد لتخفيض خطر ال
  .ينما قد يضطرون الستثمار الوقت إلتمام هذا النشاط، غالباً ما تنتفي أي كلفة إضافية مترتبة عنهفب .)ممارسة الرياضة

  
  تحليل جدوى الكلفة

  
. كلفةمنفعة والتحليل ال) أو كإضافة على(ستعمل أحياناً كبديل عن ي ،يعتبر تحليل جدوى الكلفة أداة لتقييم السياسات

. ستعماله في ميادين الطب والصحة العامة، يزداد استعماله في االقتصاد البيئي لتقييم المنافع الصحيةوبينما يكثر ا
لهذا األخير الكلفة على تحليل جدوى الكلفة ولكنّهم يقرون بالجدوى المحتملة المنفعة ويفضل علماء االقتصاد عادةً تحليل 

  .خاصةً بغياب قياس للمبلغ المراد دفعه
  

ل جدوى الكلفة، بدل التعبير عن المنافع والتكاليف بوحدة نقدية مشتركة ألغراض المقارنة، يقارن المحلل الكلفة في تحلي
 آثار على مستوى الوفيات واالعتالل، يمكن التعبير عن الحصيلة وقوعلدى . التي تم إنقاذها" الصحة"باستعمال وحدة 

 التي مقاييسهذا النوع من الكثر ي.  الوضع الصحياإلفادة منمال مقاييس  باستع،نفسها) غير النقدية(الصحية بالوحدات 
تشمل مرادف سنة بصحة جيدة، ومؤشرات اإلفادة الصحية، وسنوات العمر المعدلة بأوزان النوعية، وسنوات العمر 

  . عالمياًوهي األكثر انتشاراً) DALY(المعدلة بأوزان اإلعاقة 
  

نةباختصار، قد تختلف التقنيالكلفة المنفعة ووبشكل عام، يعتبر تحليل . ات المستعملة لتحديد جدوى تطبيق سياسة معي
ولكن في بعض الحاالت، قد يعتبر تحليل . أكثر المناهج شموليةً حيث يمكن مقارنة تكاليف المشروع مباشرةً بالمنافع

قُدرت منافع .  الذي طُبق في الواليات المتحدة1990مثال على ذلك قانون الهواء النقي للعام . جدوى الكلفة أكثر فائدةً
. 1990 في العام  أشخاص4كي لألسرة الواحدة المؤلفة من ي دوالر أمر16.000 بـ1990 و1970القانون بين العامين 

فهل .  بهاًاعتبر البعض هذا التقدير غير واقعي ومبالغ فقط، فخطراً طفيفاًتواجه كّل أسرة ينسحب هذا الرقم على و
تبين على األرجح ولكن لو طُبق نهج جدوى الكلفة، لَ. سنوياً لتفادي تلوث الهواء؟ ربما الدوالر  16.000ستدفع أسرتك 

وبما أن تقديرات قيمة . كيي دوالر أمر125.000أن الكلفة للحياة الواحدة التي تم إنقاذها بموجب قانون الهواء النقي هي
كان من الممكن التوصل إلى  ،)أكثر من نصف مليون دوالر(ب األحيان أكثر ارتفاعاً الحياة اإلحصائية تعتبر في غال

  .ن المنافع تتخطى التكاليف بأشواطأالحاجة إلى توخي الدقّة في تقدير المنافع حيث إزالة  و،هذا المشروع مجدياًاعتبار 
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في منطقة ملوثات لللتالفي التعرض قد يشتري األفراد المياه المعبأة . ). 5. 9مراجعة الخانة (فلنأخذ مثالً المياه المعبأة 
 المالءمة والمذاق افع إضافةً إلى تخفيض خطر الوفاة، ومنهولكن المياه المعبأة قد تنتج منا. حيث المياه الجوفية ملوثة

كما يمكن استعمال وحدات تكييف الهواء للحد من التعرض إلى الملوثات الضارة، ولكن أيضاً لمزيد من . األفضل الخ
  . الراحة في يوم حار

  
  األسباب المحتملة لشراء مياه معبأة واعتماد سلوك احترازي5. 9الخانة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

تحاول دراسة السلوك االحترازي عزل الجزء المرتبط بتخفيض . قد يشتري األفراد المياه المعبأة ألسباب عديدة
التي تم الحصول سعر الشراء للمنافع جزء من تخصيص يصعب في الغالب أنّه وحيث . المخاطر على الصحة

  .ه المقاربة، قد يصعب تقدير المبلغ المراد دفعه باستعمال هذعليها
 

  
  نهج التقييم االفتراضي:  األفضليات المعلنةمناهج

  
. استطالعات تسأل المجيبين مباشرةً عن تفضيالتهمبواسطة د دفعه اتحاول مناهج األفضليات المعلنة قياس المبلغ المر

وحتى . قييم االفتراضي بما فيه التصنيف االفتراضي والتحليل المشترك والتة المعلنفضلياتيتوفّر عدد من تقنيات األ
مخاطر ال، أكثر وسائل تقييم التوسع فيه أدناه و7في الفصل تطرق إليه اليوم شكّل نهج التقييم االفتراضي، وقد تم ال

  .ة شيوعاًيالصح
  

 ، يبدو أن نهج التقييم االفتراضي قد يوفر فرصةًأعاله التي طرحتها مناهج التقييم التي جرت مناقشتها صعابنظراً لل
بدل استعمال بيانات غير مكتملة الشتقاق تقديرات المبلغ المراد دفعه مقابل ف. بديلةً مناسبةً لتقييم تخفيض خطر الوفاة

 قيمة المبلغ المراد دفعه باطالصحية الناجمة عن البيئة، ال بد من إعداد أسئلة استطالعية محددة الستنالمخاطر تخفيض 
استعمال مثل هذه المقاربات، يجب التأكد من إمكانية شرح مفهوم تغير الخطر بطريقة ولكن قبل . مباشرةً من المجيبين

  . مجدية للمجيبين ومن أنهم يفهمون الخيار المعروض عليهم
  

المجيبون غير معتادين على ) 1: (لخطر الوفاة من مشكلتين اثنتين بشكل عامالحالية  دراسات التقييم االفتراضي تشكو
غالباً ما ترد تغيرات الخطر المعروضة على المجيبين بوحدات ) 2 (؛تغير طفيف في الخطرينسبونها لالتفكير في قيمة 

في مراجعة أجريت مؤخراً لدراسات خطر الوفاة في ).  في خطر الوفاة10.000 على 1مثالً تغير بنسبة (ال يألفونها 
مجيبين يواجهون صعوبةً في التمييز بين أن ال) Hammitt & Graham) 1999 بينت دراسةالواليات المتحدة، 

على  1 أقّل من 100.000 على 5من المجيبين أن % 32 يلم يعرف حوالف. مخاطر صغيرة مختلفة من حيث الحجم

 

  المياه المعبأة

  أخرىخصائص 

 المذاق

  محتويات معدنية

  سهولة النقل/ءمةالمال

  ةيمخاطر الصحالتخفيض
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من منافع .) 4. 9 مراجعة الخانة( عاماً وما فوق 65يتوقّع أن يستفيد األشخاص في عمر .  عاما65ًسن التقاعد 
 إذا اختلف. )EPA(وكالة حماية البيئة ، كما أفادت 2010 و1990الوفيات المرتبطة بتخفيض تلوث الهواء بين العامين 

ر والمبلغ المراد دفعه باختالف العمر، قد ال تكون تقديرات قيمة الحياة اإلحصائية المشتقة من دراسات األجفي الواقع 
  .ط البيئي مناسبةً لتقدير منافع تخفيض تلوث الهواءعلى أساس نوعية المحي

  
طالع العمال على إثالثاً، تفترض دراسات األجور على أساس نوعية المحيط البيئي أسواق عمل مثالية وبالتالي 

 يكون قد الو. فيعتبر الخطر الذي يتلمسه العامل مساوياً للخطر الفعلي. معلومات كاملة لجهة المخاطر التي يواجهونها
، ال زالت دراسات األجر نسبة للمخاطر أكثر شوائبولكن من المهم التنبه إلى أنّه رغم هذه ال. هذا االفتراض واقعياً

  . األمريكيةالمصادر استعماالً لتقدير قيمة الحياة اإلحصائية في الواليات المتحدة
  

 1990ل تعديالت قانون الهواء النقي للعام ، بفع2010 توزيع الوفيات المبكرة التي جرى تفاديها، 4. 9الخانة 

  
الحاالت التي جرى 

 تفاديها

توقعات الحياة 
 الباقية

 الملوث الفئة العمرية

 65دون  25 5.060

5.520 14 65-74 

6.900 9 75-84 

 84أكثر من  6 5.520

الجزئيات العالقة 
ذات أقطر أقل من 

  ميكرون2.5

  :صدرالم
 USEPA, The Benefits and Costs of the Clean Air Act, 1990 to 2010 - للكونغرس، تشرين الثاني نوفمبر / تقرير أعد

1999.  
تخفيض مستويات تلوث الجو بالجزئيات العالقة في الواليات المتحدة بفعل قانون  ليعكس الجدول أعاله توزيع منافع الوفيات المرتقبة

منها للذين تفوق % 75، 2010 و1990 حياة إحصائية بين العامين 23.000" إنقاذ"توقع ي. ، بحسب الفئات العمريةالهواء النقي
لمصابين من ا تعكس توزيع يجب أنتقدير منافع الوفيات األنسب للمبلغ المراد دفعه اولعّل تقديرات .  ضمناًأعمارهم الخامسة والستين

أساس نوعية المحيط البيئي مشتقة من دراسات سوق العمل لألفراد في ر على ووبما أن تقديرات األج.  بحسب الفئات العمريةالسكان

  
  دراسات السلوك االحترازي

  
 4مراجعة الفصل (ر الوفاة  تحليل السلوك االحترازي مقاربة أخرى لتقدير المبلغ المراد دفعه مقابل تخفيض خطيشكل

هم تستند هذه المقاربة إلى فرضية أن األفراد سيتخذون تدابير حمائية طالما أن). لمزيد من التفاصيل حول هذا النهج
وعبر رصد كلفة السلوك االحترازي أو السلعة اإلحترازية، وفعاليتهما في الحد .  المنافع تتخطى التكاليفيعتبرون أن

لسوء الحظّ، غالباً ما يصعب عزل . عرض للتلوث، يمكن تقدير المبلغ المراد دفعه مقابل تخفيض الخطرالتآثار من 
بينما تتعدد النشاطات والمنتجات التي تخفف من ف. لحصيلة الصحيةبالنسبة ل) ة(السلعة االحترازي /فعالية السلوك

السلع إلى سعر قابل /وعها، يفتقر معظم هذه النشاطاتأو تحسن آثار التعرض الضارة لدى وق/التعرض إلى التلوث و
  .للقياس أو ينتج آثاراً مشتركة
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جر نسبةً استناداً إلى دراسات األالقائمة على التجارب قيمة الحياة اإلحصائية لتفيض األدبيات االقتصادية بتقديرات 
غالباً ما تنشر البيانات حول مخاطر سوق العمل ف. جزئياً إلى السهولة النسبية لتطبيق هذه النماذج، ما مرده للمخاطر

تراوحت تقديرات . جمع عادةً من خالل استطالعاتالحصول على خصائص العمال التي تُ كما يسهل ،وتتوفر للعموم
 13.5 مليون و 0.6قيمة الحياة اإلحصائية المشتقة من دراسات أجريت في الواليات المتحدة وسائر الدول المتقدمة بين 

دراسات عديدة في دول نامية مثل كما أجريت مؤخراً ). Viscusi ،1993 (1990كي، بدوالر العام يمليون دوالر أمر
Siebert & W(، وهونغ كونغ )Shanmugan ،2001(الهند  ei ،1998 ( وتايوان)Liu, Hammitt & Liu ،
 مليون دوالر 3.1  و135.000مع تقديرات تراوحت بين ) Kim & Fishback ،1999(وكوريا الجنوبية ) 1997
  ).1990بدوالر العام (كي يأمر
  
الكلفة، إال أنها تعاني من مكامن خلل المنفعة وويكثر استعمالها في تحاليل لقيمة الحياة اإلحصائية ديرات بينما تتوفر تقو

.  في ظروف أخرى، مثل التعرض للتلوث البيئي غير المرتبط بالعملوفاةعديدة لدى استعمالها لتقييم تخفيض مخاطر ال
التي يواجهها العمال في سوق العمل قد تكون عرضيةً من حيث  وفاةأوالً قد تختلف طبيعة المخاطر، ألن مخاطر ال

تفيد األدلّة كما . طبيعتها وهي تعتبر فوريةً نسبياً بالمقارنة مع مخاطر الوفيات ألسباب بيئية قد تكون كامنةً لفترة معينة
 –بر لتفدي المخاطر غير الطوعية بأن المخاطر المهنية يخوضها الفرد بملء إرادته وهو يبدي استعداداً لدفع مبالغ أك

  ).Slovick, P. ،1993(مثل تلك الناجمة في غالب األحيان عن المخاطر البيئية 
  

 السكان  توزيع،العمر والنوع االجتماعي في دراسات سوق العملالعمال من حيث  عادةً توزيع يطابقثانياً، ال 
ث الجوضين لتلوة المحيط الب. المعرل عمر فدراسات نوعيال الذكور بمعدل على العمعاماً 40يئي تركز في المقام األو 

مثالً الواليات المتحدة حيث لنضرب . بينما يؤثر تلوث الهواء الجوي على الجنسين وعلى السكان من مختلف األعمار

  العوامل التي تحدد األجر3. 9الخانة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 يالبيئالمحيط على أساس نوعية األجور ترمي دراسة . يؤثر عدد من خصائص العمل والعامل على األجور
  .عواملال سائر مع رصد ،إلصابة قاتلةالتعرض خطر على األجور لثر األإلى عزل 

خطر التعّرض إلصابة 
  قاتلة

 

  الصناعة
  

  المستوى العلمي

  

  الخبرة

  

  ضليات المخاطرأف

  

  مسؤولية اإلشراف

  

  المنافع

خطر التعّرض إلصابة 
 غير قاتلة

  

  النوع االجتماعي
 

  الموقع

 

  األجر

 

  سائر خصائص العمل
  

  ثسائر خصائص العامل
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تقنيات االستبيان المباشر الستنتاج المبلغ بالمعلنة فضليات  مقاربات األين وتستع،والخطر لتقدير المبلغ المراد دفعه
عية المحيط البيئي أكثر التحاليل ، تعتبر تحاليل األجور على أساس نوالفعليةومن بين مقاربات األفضليات . المراد دفعه

 لتقييم تخفيض خطر الوفاة استناداً ة المعلنألفضلياتاكما تستعمل مقاربات . شيوعاً تليها دراسات السلوك االحترازي
  .في ما يلي وصف أكثر تفصيالً لكل من هذين النهجين. إلى نهج التقييم االفتراضي األكثر استعماالً حتى يومنا هذا

  
  ت الفعليةاألفضليا

  
  دراسات األجور على أساس نوعية المحيط البيئي

  
عن نهج األسعار على أساس نوعية المحيط البيئي نموذجاً  يالبيئالمحيط ر على أساس نوعية وتعتبر دراسات األج

اسات األجور تقوم دراسات األجور على أساس نوعية المحيط البيئي المعروفة أيضاً بدر. 6األشمل، الذي تناوله الفصل 
لقون تعويضاً لخوض خطر أكبر تالمعوضة عن الضرر أو دراسات األجر نسبة للمخاطر، على فرضية أن األفراد سي

إصابة أو وفاة أكبر، سيتقاضون أجراً يفوق ما يجنيه أي أن األفراد العاملين في وظائف تفترض خطر . في مكان العمل
  .ساوي سائر المعطياتالعاملون في وظائف أقّل خطورةً، مع ت

  
تتساوى الوظيفتان من النواحي كافةً عدا أن الوظيفة . لنضرب مثالً عن شركتين تتشابهان من حيث الوظائف الشاغرة

. بة على األرجح بالسرطان بينما ال ينطبق ذلك على الوظيفة في الشركة بالشركة أ تفترض العمل مع مواد مسبلدى 
. س األجر عينه، سيحاول العمال كافةً االنتقال إلى الوظيفة األكثر أماناً لدى الشركة بإذا عرضت الشركتان في األسا

أو تقوم الشركة أ برفع األجور بهدف /وعليه، تقوم الشركة ب بتخفيض األجور بسبب الفائض في عدد العمال و
  . استقطاب العمال

  
 خصائصويمكن أن تتسم بعدد من ال. إلى أخرىتختلف الوظائف بال شك من شركة إلى أخرى فكيف بها من صناعة 

. 9مراجعة الخانة (ومنها الخطر الوظيفي والمنافع والمسؤولية اإلشرافية وسالمة العمل من باب التعداد ال الحصر 
مستوى كما تؤثر خصائص العامل مثل ال.  كافةً أن تؤثر على الراتب الذي يتقاضاه العاملخصائصيمكن لهذه الو.). 3

المحيط نوعية  على أساسلألجور  يحاول تحليٌل.  والخبرة والنوع االجتماعي والصناعة والموقع على األجريالعلم
يشكل و.  الخطر الوظيفي على األجرتأثير لعزل ،خصائص العمل والعامل على األجرتأثيرات مختلف   فصليالبيئ

رتفاع إضافي في الخطر المحيط بمختلف الالسوق األجر سعر التوازن في " عالوة"الذي تم التوصل إليه لـ التقدير 
 اتتغيروبالنسبة ل. دم على خوض خطر إضافيهذا هو المبلغ الذي يقبل به العامل ليقْ. العمال الذين شملتهم الدراسة

  .الحجم ذاتهمقابل انخفاض في الخطر بالعامل  الذي قد يدفعه  المبلغَي في الخطر، يجب أن يساوةطفيف
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  )والمعلن الفعلي(المبلغ المراد دفعه 
  

 دفعه مقابل تخفيض ويستطيعيحدد علماء االقتصاد المبلغ المراد دفعه في هذا المجال بالمبلغ األقصى الذي يرغب فرد 
ديرات المبلغ المراد دفعه لتقدير قيمة الحياة في حال الوفاة، يمكن استعمال تق. أو التعرض للمرضوفاة خطر ال

بينما قد يعتبر البعض أن قيمة الحياة البشرية ال يمكن ف. 2. 9المشروحة بإسهاب في الخانة ) VOSL(اإلحصائية 
ون ال شك في أننا نعترض يومياً أفراداً يخوضو. قياسها، يخوض األفراد في الواقع مقايضةً يومية بين الخطر والمنفعة

سلوكاً خطيراً مثل القيادة بسرعة جنونية عوض االلتزام بحدود السرعة أو اجتياز الطرق في وسطها بدل اجتيازها عند 
 ربما :ستمدون منه منفعة معينةيفترض أنّهم يختارون سلوكاً خطيراً ألنهم يف.  أو التدخين بدل االمتناع الخللمشاةتقاطع 

ومن جهة أخرى، نالحظ أفراداً . وصول سريعاً إلى مقصدهم أو االستمتاع بالتدخينالأو اختبار رعشة القيادة بسرعة 
.  من مواردهم للحد من المخاطر، من خالل شراء أجهزة الكشف عن الدخان أو عبر المتابعة الطبيةبعضاًيكرسون 

أن األفراد يقيمون مقايضةً بين  أي ،مواردهم إلطالة حياتهم وإبعاد المرض عنهمكّل ونادراً ما نرى أفراداً يكرسون 
استغالل هذه المقايضات وصوالً إلى قيمة تسمح بتقييم منافع التغيرات الصغيرة في   ويمكننا،المنافع والمخاطر الصحية

توخياً . ولعّل المقايضة بين الخطر والمورد هو ما نلتمسه من خالل تقدير المبلغ المراد دفعه. مخاطر الصحيةال
 حصيلة صحية ه اختبارإمكانيةالمبلغ الذي يبدي الفرد استعداداً لدفعه مقابل تخفيض المبلغ المراد دفعه س قييللوضوح، 

  .معينة
  

   قيمة حياة إحصائية2. 9الخانة 
  

في حال الوفيات، يستعمل المبلغ . لدى الحديث عن مخاطر الوفاةيمكن أن تثير مقاربة المبلغ المراد دفعه إشكاليةً خاصةً 
وإنما محدد  قيمة الحياة اإلحصائية قيمة شخص لتمس تال. )VOSL(ما يعرف بقيمة الحياة اإلحصائية ستنباط مراد دفعه الال

أو (الخاصة أي أنها ال تسأل األفراد عن المبلغ الذي يريدون دفعه مقابل إنقاذ حياتهم .  الموتإمكانيةقيمة تغير طفيف في 
حيث يفترض أن األشخاص مستعدون على األرجح لدفع كّل ما تيسر تفادياً لموتهم أو  حتماً،) حياة أي شخص محدد آخر

  .تهبل إنها بصدد البحث عن المبلغ الذي يريد فرد دفعه مقابل تغير طفيف في احتمال وفا. موت عزيز عليهم
  

 بتحديد ،لحد من التعرض لتلوث الهواءامنبثقة عن المرحلة األولى من تقييم المنافع الصحية التمثل ، ت8كما أتى في الفصل 
 وفاة مبكرة 720 على سبيل المثال، سيتم تفادي 1. 9في حال تلوث الهواء الوارد في الخانة . كمية النتائج الصحية المرتقبة

هوية األشخاص  التي جرى إنقاذها، أي أننا نجهل اإلحصائيةهي األعمار هذه  .في حال تطبيق السياسة أ)  حياة720أو إنقاذ (
 أي ، سنويا10.000ً على 1بمعدل نتيجة تطبيق السياسة أ، وفاة ال) أو خطر(احتمال نخفض يو.  حياتهمتنقذ الذين س720الـ

 10.000لكّل و.  سنويا10.000ً على 1 ينخفض بنسبة في المثل قيد البحث، لكّل شخص معرض لتلوث الهواء وفاةأن خطر ال
بالحياة " إنقاذها"عرف هذه الحياة التي جرى وتُ. ما معدله حياة واحدة" إنقاذ"ء في سنة محددة، سيتم الهواشخص معرض لتلوث 

حياة الالخطر، يستطيع الباحثون تقدير قيمة تخفيض األفراد دفعه مقابل ينوي  معدل المبلغ الذي باطعبر استن. اإلحصائية
  :لمعادلة التاليةعمالً باحصائية وبشكل عام، يمكن حساب قيمة الحياة اإل. حصائيةاإل
  

المخاطرخفض*المبلغ المراد دفعه = قيمة الحياة اإلحصائية 
1

       )9 .1( 

  
 يمكن تصنيفها بشكل عام بين مقاربات وفاة،تخفيض خطر الالمبلغ المراد دفعه مقابل تتوفر خيارات عديدة لتقدير 

بين الدخل رصد المقايضات  تستند مقاربات األفضليات الفعلية إلى .علنةمالفضليات األفعلية ومقاربات الفضليات األ
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   مناهج التقييم وما تقيمه1. 9الجدول 
 المبلغ المراد دفعه

 المعلن الفعلي

 

 رأس نهج
 المال البشري

كلفة 
األسعار على أساس  المرض

 المحيط البيئي

السلوك 
 االحترازي

التقييم 
 االفتراضي

      األجور الفائتة

      التكاليف الطبية

      خسائر اإلنتاجية 

      النفقات االحترازية

      وقت الترفيه الضائع

      األلم واالنزعاج

  
  مناهج التقييم

  
  رأس المال البشريالوفيات بواسطة نهج تقييم 

  
القيمة وتُقدر .  المفقودةب العمر على اإلنتاجية ومكاسللوفياتتمحورت أولى الدراسات التي حاولت أن تنسب قيمةً نقديةً 

أما . يكمن سر هذه المقاربة في سهولة تحديدها وحسابها.  طيلة حياتهباحتساب قيمة المستقبل الحالية لمكاسب فرد معين
 فقصور تطبيقه على العاطلين عن العمل واألطفال والمتقدمين في السن، نهج الاالمشاكل الواضحة التي تشوب هذ

ومن سائر .  من معدل أجور العامالت في تنظيف المنازل مشتقةً، لربات المنزلمقدرة استقرائياً" كاسبم"واستعمال 
 السالمة ال بداعي الحرص على مستويات قيمونأوجه االعتراض على هذه المقاربة، بحسب البعض، أن كثيرين ي

رأس المال البشري نهج عتبر يبينما قد ف. والموتخطر األلم والعذاب رهبون الدخل الحالية والمستقبلية وإنما ألنهم ي
 ليس المقاربة و تعسفية، متى قضى الهدف بالتعويض عن ورثة شخص ما بعد موته، فهوفاة في دعوى مقبوالً

  . جميع المعرضين للتلوث من السكانوفاةالصحيحة نظرياً لتقييم تخفيض مسبق في خطر 
  

  ضكلفة المربواسطة نهج تقييم االعتالل 
  

يتضمن التقدير التكاليف و.  معينمرضيقدر نهج كلفة المرض التغيير في التكاليف المترتبة عن تغيير في انتشار 
في الحاالت التي يتحمل و). مثالً خسارة األجور(وغير المباشرة )  الخ،مثالً كلفة زيارة طبيب، تكاليف العالج(المباشرة 

النفقات التي يتحملها المريض وإنما قياس كلفة المرض على نهج قتصر  ي لنفيها التأمين الطبي جزءاً من التكاليف،
تضمن التكاليف اإلضافية التي تتحملها شركة التأمين أو منشأة العالج اللتماس المنافع االجتماعية لتخفيض ييجب أن 
  .الخطر

  
سهولة نظراً ل، للمبلغ المراد دفعهديرات يكثر استعمال نهج كلفة المرض في أدبيات االقتصاد البيئي عندما ال تتوفر تق

  ليستولكن من المهم التنبه إلى أن كلفة المرض.  وغيرها من األسبابالتطبيق ووفرة المعلومات القابلة لالستعمال
ض  المرما بعد تعكس كلفة المرض التكاليف اإلضافية المترتبة عن فترة ،أوالً. قياساً للمبلغ المراد دفعه لسببين اثنين

ثانياً ال تعكس كلفة .  أن يقع الخطر الصحيقبلبينما يقيس المبلغ المراد دفعه القيمة التي ينسبها فرد لتغير الخطر 
المرض المبلغ اإلضافي الذي قد يدفعه فرد لتفادي األلم والمعاناة جراء المرض أو التكاليف المرتبطة بالسلوك 

  .مرض في بعض األحيان تقديراً أدنى للمبلغ المراد دفعهرغم هذه الحدود، تعتبر كلفة الو. االحترازي
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يستند تقييم المخاطر الصحية كان . 1. 9تتعدد المقاربات المتوفرة لتقييم أثر المخاطر الصحية كما هو مبين في الرسم 

 رأس المال البشري القيمة نهجحسب يثم من . إلى حساب التكاليف المالية الناجمة عن الوفاة أو المرضفي البداية 
المفقودة في ما تستعمل كلفة األدوية واألجور كانت في حال االعتالل، .  اإلعاقةالحالية للربح الفائت نتيجة الوفاة أو

  .مرض معينانتشار قدر التغير في التكاليف المترتب عن تغير في وهو ي.  كلفة المرضيعرف بنهج
  

ن وجه التمييز األساسي يكم. لتقييم األضرار الصحيةلمبلغ المراد دفعه مؤخراً، شرع علماء االقتصاد باعتماد تقديرات ل
في أن األولى ال تمثّل إالّ الحد األدنى للقيمة التي المبلغ المراد دفعه ونهج " الكلفة المالية"التقييم القائمة على بين مناهج 

يم القلحظ جميع أن تالمبلغ المراد دفعه فتستطيع، نظرياً، مقاربة أما . يبدي شخص استعداداً للتخلّي عنها تفادياً للمرض
  . قيود التي تشوبهاالتي ينسبها شخص لتفادي التغير في خطر الوفاة أو االعتالل رغم ال

  
أما ما تبقى من هذا الفصل فيشرح كال من هذه المناهج .  عما تستطيع كّل مقاربة قياسهاًملخص. 1. 9يعرض الجدول 
  .تحليل جدوى الكلفةيعرف بلتقييم بديل عن ايجري البحث في وأخيراً . حسناتها وحدودهاتباعاً مع عرض 

  المنافع المرتبطة بسياستين فرضيتين للحد من تلوث الهواء9.1الخانة
  

 السياسة ب السياسة أ 

  االلتهاب الوفاة المبكرة 
 الشعبي المزمن

  االلتهاب الوفاة المبكرة
 الشعبي المزمن

  5.000 على 1 10.000 على 1
 

  12.000 على 1
 

  طراخمالخفض  3.000 على 1
  الحاالت التي جرى تفاديها

 مليون 70 ( كبرىمدينة في 
 )نسمة

720 1440 600 2400 

  
من دون قياس تغير .  مقارنةً بالسياسة ب ولكنّها تنتج تغيراً أصغر في خطر االلتهاب الشعبي المزمنوفاةالسياسة أ تغيراً أكبر في خطر التولّد 

ة أكبرالخطر في الحالتين بمعيار قياسي مشترك، يصعب تحديد أي سياسة تفرز منافع صحي.  
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  9 الفصل
  تقييم اآلثار على الصحة

  
. ت الوفيات واالعتالل الناجمة عن التعرض إلى خطر معين حاالقياسعرض الفصل السابق المنهجيات المعتمدة ل

يسمح التقييم بالتعبير ف. الصحيةقيمة نقدية لهذه اآلثار يزداد قيمة إذا ما نُسبت بينما يعتبر العرض منهالً للمعلومات، ف
ى قياس أكثر من يعتبر ذلك مجدياً متى جرو. هي المالوحيدة، أال ووحدة قياس باستعمال عن الوفيات واالعتالل 

كما يتيح التقييم مقارنة اآلثار الصحية بالتكاليف، مما يسهل عملية المقارنة بين .). 1. 9مراجعة الخانة  (ةصحيحصيلة 
  .السياسات البديلة ويدل بكل بساطة إلى حجم المنافع الصحية اإلجمالية المرتبطة بسياسة معينة

األفراد يثمن تتعدد األسباب التي . لتفادي المرضمن قبل األفراد  المراد دفعه  التقييم على قياس المبلغعملياتتبنى 
  :المرض ومنها الرغبة في تفاديتفادي ألجلها 

  الوقت الضائع نتيجة المرض 
  التكاليف الطبية المترتبة عنه 
  التكاليف االحترازية 
 االنزعاج نتيجة المرض 

  
   مناهج تقييم األضرار الصحية1. 9الرسم 
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الخصائص الفردية التي قد تؤثر أن ترصد  ال بد عرضيةدراسة على فترة زمنية ، في حين أن الطقسآثار ثار الموسمية واآل
 .ةالصحيحصيلة على ال

لفرضية األولية ل ةحذروال بد أن يشمل هذا التحليل دراسة . للبيانات قدر اإلمكانليالً شامالً  على الدراسات أن تجري تحعينيت •
 متانةنطوي على فحص ليمن المستحسن أن كما ) سرطان الرئةالناجمة عن مثالً أن الجزئيات العالقة مرتبطة بالوفيات (

 .ة مهمة وخصائص ونقاط بيانيبديلةأشكال داللية النتائج وتفاعلها مع 
  

  الحد من التباين بين خصائص السيناريوهات
  
. الخاص بالبلد حيث أجريت الدراسة األوليةالنمط  مع قيد البحث، في البلد حدد الوفيات نتيجة مرض منمطيجب أن يتشابه  •

 العمل بداالت ي مثل هذه الحاالت، يستحسنوف. إلى حد كبيربحسب األسباب في بعض الحاالت، قد يختلف توزيع الوفيات ف
أوالً، قد يتسبب تلوث . عدداً من المشاكلتطرح ولكن هذه المنهجية . الناجمة عن مرض محددلوفيات ل المفعول-المعدل

الوفيات فتقديرات . طرق مختلفة، مثل القصور التنفسي والوفاة جراء اإلصابة بأمراض شرايين القلببالهواء بالوفاة المبكرة 
 استعمال الوفيات ألسباب مرضية محددة تعقيداً بسبب النفاذ زداديو. مختلف حاالت الوفيات شمل تحرص علىاإلجمالية 

ال بد من التنبه إلى أنّه عند . ياتالوفيات الناجمة عن مرض محدد وقصور نظام اإلفادة عن الوفحول المحدود إلى بيانات 
ي خصائص السكان مثل السن والوضع الغذائي والصحي العام  أوجه االختالف فؤدي، لن ت اإلجماليةاستعمال داالت الوفيات

 .جمالية حيث أن هذه العوامل ستنعكس ضمن معدالت الوفيات اإل،ومعدالت التدخين إلى أي انحياز
. قد يختلف عمر ضحايا خطر معين بين الدول النامية والدول الصناعية.  سن الوفاة في كال الحالتين نمطيجب أن يتوازى •

 وما فوق في فيالديلفيا 65 في حال تلوث الهواء، سجلت أعلى نسبة وسط السكان الذين تتراوح أعمارهم بين مثالً،
)Schwartz & Dockery، 1992 ( 44-15لذين تتراوح أعمارهم بين فئة الدى اآلثار الصحية وفي دلهي، سجلت ذروة 

، وهو أمر أكبر نتيجة الوفاة المرتبطة بتلوث الهواء في الهندهذا يعني أن خسارة الحياة أتت . )Cropper et al ،1997(سنة 
 .الذي سيتناوله الفصل التاليللتقييم مهمة بالنسبة  تبعات هيترتب عن

المكون ملوث اليعتبر . هذا الموضوعاإلشكالية التي يطرحها عن خير مثال تلوث الهواء ف. ال بد من التنبه إلى خليط الملّوثات •
PM (لمتر المكعبفي ا ميكرون 2.5ذات قطر أقل من  العالقة من الجزئيات   الجزئيات العالقةإجماليمكونات أحد ، )2.5

)TSP( .نسبة سوف تختلف وPM PMمثالً يحتمل أن تكون نسبة . اختالف المواقعب الجزئيات العالقة إجمالي من 2.5 2.5 
 متدنية ،المتناقل في الهواءالغبار الطرقات أو ر الناجم عن ترتفع نسبة الغبا الجزئيات العالقة في المدن حيث إجماليمن 

تبنى الدراسات كانت عادةً ما . الجزئيات العالقةإجمالي بالمقارنة مع المدن حيث تشكل انبعاثات السيارات النسبة األكبر من 
جمعت تطور تقنيات الرصد الحديثة، ومع .  الجزئيات العالقة على اعتباره الرقم البياني الوحيد المتوفّرإجماليعلى الماضية 

أفادت الدراسات الحديثة بأن وجود جزئيات أصغر حجماً .  ميكرون2.5لجزئيات العالقة ذات قطر أقل من حول ابيانات أكبر 
 الجزئيات العالقة خير وكيل عن العوالق ذات قطر أقل إجماليوبالتالي، بينما قد يشكل . ول عن األضرار الصحيةئهو المس

 الجزئيات العالقة قد يكون إجماليلمفعول استناداً إلى بيانات ا-المعدلمعامالت  ميكرون في موقع محدد، فإن نقل 2.5 من
مثل (العمل بالدراسات المبنية على جزئيات ذات قطر أقل  يفضل في هذه الحاللذا . مضلالً متى اختلفت تركيبة الجزئيات

 .)ميكرون 10 أو 2.5الجزئيات ذات قطر أقل من 
 غالباً ما يقوم محلل .المسجلة في الدول الصناعيةالدول النامية باستقراء النتائج نتائج كمال يجب التزام الحذر لدى است •

غالباً ما تقع هذه المشكلة عندما تطبق و. يات التلوث المسجلة في الدراسةخارج نطاق مستو نتائج دراسة األوبئة قراءباست
أن آثار تلوث الهواء جب االفتراض بفهل ي. ت في الواليات المتحدة وأوروبا على الدول الناميةالدراسات التي أجري

في بيئة أكثر تلوثاً أو أدنى رصد  من اآلثار التي قد تكبر أ،في الواليات المتحدة) نسبياً(المرصودة بمستويات تلوث منخفضة 
رصد  ال يسقوفأو /ل عتبات كثيرة ال يرصد دونها أي أثر صحي وكما قد تسج. أو موازية لها؟ ليس الجواب واضحاًمنها 

 - عاليةً كانت أم منخفضة–مستويات قصوى عند االستقراء استكمال النتائج بوبالتالي قد يكون . بعدها أي أثر صحي إضافي
  .مضلالً
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  مثل عن آثار تلوث الهواء في القاهرة:  قياس اآلثار الصحية2. 8الخانة 

دراسة مصر في لوث الهواء في إليكم في ما يلي مثل عن كيفية تقدير اآلثار الصحية الناجمة عن ت
 مصرجمهورية  كلفة التدهور البيئي في ديرتق" (”Cost Assessment of Environmental Degradation in Egyptبعنوان 
،  بالصحةمدنلم تطبق في مصر أي دراسة مبنية على بيانات محلية تربط إحصائياً تلوث هواء ال). 2002البنك الدولي، ) (العربية

. تاليهذا ما يعرف بنقل المنافع الذي سيتم التباحث به في الفصل ال. لتالي طبقت نتائج الدراسات الدولية على الوضع السائد في مصربا
 حالة التهاب 64.100 شخص ضحية الوفاة المبكرة سنوياً في القاهرة الكبرى، بينما سجلت 19.000كشفت النتائج عن وقوع حوالى و

  . إلى آثار صحية أخرىإضافةًمزمن شعبي 
  

  ض*  س *ت *  )ف  *0.01* (ق  = و
  

 19.000 المبكرة                   للوفاة  اإلضافيةحاالت العدد     ) و(

  نسمة1.000 لكّل 7                                  األساسيمعدل الوفيات     )ق(

   0.084                            تايمفعول الوف-معدلمعامل     ) ف(
 متر مكعب/ ميكروغرام270                                     الملّوث          تركيز )ت(

  نسمة14.900.000        السكان المعرضين للخطر                           )س(

 0.8               معدل التعرض للسكان المعرضين للخطر    )ض(

  
  ض* س * ت * ع = ص 

  
  64.000    ألثر الصحي              اإلضافية لحاالت العدد   ) ص(
   بالغ من السكان100.000 لكّل 3.06     مفعول االعتالل                     -معدلمعامل      )ع(
 متر مكعب/ ميكروغرام270             الملّوث                                 تركيز )ت(

  بالغ9.700.000        المعرضين للخطر                       السكان    )س(

 0.8             معدل التعرض للسكان المعرضين للخطر     )ض(

 

استقيت البيانات حول مستوى . 2000لبنك الدولي، الصادرة عن امؤشرات التنمية العالمية من األساسية المعامالت بيانات ترد 
 . ميكرون من محطات الرصد المحلية10ات قطر أقل من ذالجزئيات العالقة 

  
  الخصائص المرجوة:  ومنهجيتهاتصميم الدراسة

  
التي نتائج التحديد تتمثل الخطوة األولى بقياس اآلثار الصحية الناجمة عن التعرض لتلوث الهواء باستعمال النتائج المنقولة، لدى 

  :دراسةل ل أدناه الخصائص المرجوةترد. يجب نقلها
مثالً في حال تلوث الهواء، يجب أن تُبنى البيانات على الرصد المستمر للملوثات . متينةيجب أن تبنى الدراسات على بيانات  •

) بسبب التغيرات في الحرارة وفي مستويات النشاط( حيث يمكن أن تتبدل مستويات تلوث الهواء خالل النهار ،ذات الصلة
 ).لتقلبات الموسميةبسبب ا(كما خالل السنة 

مثالً يتوجب على الدراسات التي تركّز . أن تحاول الحد منهاالمستبعدة والمتغيرات المضللة وإلى الدراسات تتعرف يجب أن  •
 حصيلةبتلوث الهواء والأحد العوامل متى ارتبط تضليل قد يقع كما . خرىاألملوثات العلى الجزئيات العالقة أن ترصد 

 على فترة زمنية متسلسلة، يجب النظر في رصد ةفي دراس.  أو الموسميةقصوى مثل األحوال الجوية ال،الصحية في آن
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بناء على دراسة ( لألوزون فترة قصيرةللى الوفيات المبكرة التي جرى تفاديها، والناجمة عن التعرض  إ،)لمجموعة إحصائية
  .الملوثين كليهما ت رصدةدراسكل  طالما أن ،)ةللفترة زمنية متسلس

  
  حساب اآلثار الصحية عملياً

  
. ، حتى يمكن قياس اآلثار الصحية لهتعرضوتقدير مستوى الالخاص به مفعول ال-معدلالومعامل ما ما أن يتم تحديد خطر 

في . مفعولال-المعدل على شكل معامل صيغةيعتمد اختيار الو. تقدير هذه اآلثارالصيغة الكفيلة ب أدناه 2  و1تعرض المعادلتان 
 ارتفاع بنسبة وحدة تغير في معدل الوفيات األساسي لكّلنسبة مفعول شكل ال-المعدلحال الوفيات المبكرة، غالباً ما يتخذ معامل 

 المعادلة المعيارية لتقدير 1 المعادلة مثلفي هذه الحال، ت). 0.01ضرب المعامل بعدد ثابت يوازي بالتالي ي(في مستوى الملّوث 
تغير في اآلثار الصحية مرتبط بإجمالي  الخاصة باالعتالل، شكل تغير المفعول-المعدلغالباً ما تتخذ معامالت و. الوفيات المبكرة

. 2باستعمال المعادلة " م"الناجمة عن الملوث " أ"في هذه الحال، تُحتسب الحاالت اإلضافية لألثر الصحي . التلوثتركيز في 
  . عنهامثالً تطبيقياً. 2. 8تعرض الخانة 

  
  ض* س  * مت * )م  ف * 0.01( * ق = و )1(
 

 ض* س   *مت * أ مع = أص )2(
  

  :حيث
  فاة المبكرة لواإلضافية لحاالت العدد  ) و(
  أألثر الصحي اإلضافية لحاالت العدد   ) أص(
   األساسيمعدل الوفيات    )ق(
  السكان المعرضين للخطر  ) س(
  تعرض للسكان المعرضين للخطرالمعدل   ) ض(
  مز الملّوث يترك  ) مت(
  فعول االعتاللم-معدلمعامل   ) أ مع(
  تايمفعول الوف-معدلمعامل   ) مف(

  
  عنقل المنافإشكاليات 

  
-العالقة بين معدلتقضي الطريقة المثالية لقياس اآلثار الصحية الناجمة عن التعرض لخطر معين بإجراء دراسة محلية تحدد 

في هذه و. ولكن على أرض الواقع، تحول كلفة هذه الدراسات والوقت الذي تستغرقه دون العمل بهذا الخيار. مفعول التلوث
 واالعتبارات المرتبطة بنقل شكالياتيستعرض هذا القسم اإل. مواقع أخرىأجريت في دراسات الحال، ال بد من االستعانة ب

  .المعلومات من مواقع وفترات زمنية أخرى
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للتلوث  وترمي إلى تقدير أثر التعرض ،مختلفةعادة في أوقات ومختلفة معلومات من مناطق تجمع  دراسات التعرض المزمن
توقعية لمجموعة ال اتدراسالدراسات على فترة زمنية عرضية وال:  من الدراساتسجل نوعاني. فترة طويلة على الصحة

تحديد لمواقع عديدة عند نقطة محددة من الزمن في  معدالت الوفيات عرضيةالدراسات على فترة زمنية  تحلل. إحصائية
ل المضللة التي يمكن ربطها  العوامضبطوتجرى محاوالت ل.  الجووجود رابط إحصائي بالمستويات المتوسطة لملوثات

 هذه ضبطمستمرة حيال نجاح هذه الدراسات في التساؤالت ولكن .) مثل النظام الغذائي والهجرة الخ(بمستويات تلوث الهواء 
  .العوامل بصورة مالئمة

  
. في كّل موقع التوقعية لمجموعة إحصائية على انتقاء عينة من السكان ومتابعتها على فترة من الوقت اتتقوم الدراس

تسمح  بحيث ، ألنّها تستند إلى بيانات على مستوى األفرادعرضية عن الدراسات على فترة زمنية اتتختلف هذه الدراسو
 مخاطر الوفيات المرتبطة رصد كما أنّها تمكّن بصورة خاصة من .سائر عوامل الخطر على الصحةأفضل ل بتوصيف

 مما ،ومعاقرة الخمر والسن والنوع االجتماعي) الحالي والماضي( والتدخين ةمهنيللمخاطر اباختالفات في الوزن والتعرض ل
كالً من هذه الدراسات رصد ومن حيث المبدأ، ت. والوفياتما  وأهمية الرابط اإلحصائي بين التعرض لخطر متانةيحسن 

  .اآلثار الحادة والمزمنة
  

  .ثار تلوث الهواء بحسناتها وسيئاتها أبرز فئات الدراسات التي تقيس آ3. 8يلخّص الجدول 
  

   فئات الدراسات التي تقيس آثار التلوث على الصحة3. 8الجدول 
  

 من سجلتمالحظات  خصائصال
 مواقع مختلفة

مالحظات سجلت عبر 
 الوقت

 نوع الدراسة

  غيرات المضللة والمستبعدةتتتفادى المشاكل مع الم •
 إلى تحتاج إلى افتراضات عند استقراء النتائج •

  مواقع أخرى
ذروة التعرض للتلوث لفترة أثر إالّ لحظ ال ت •

 قصيرة 

 يترتب عن تطبيقها كلفةً منخفضةً نسبياً •

دراسات على فترة زمنية  نعم ال
 متسلسلة

  للةض العوامل المضبطتفترض  •
 الّ آثار التلوث على المدى البعيدلحظ إال ت •

 يترتب عن تطبيقها كلفةً منخفضةً نسبياً •

على فترة زمنية راسات د ال نعم
 عرضية 

  فترض ضبط العوامل المضللةت •
 تلحظ آثار التلوث على المديين القصير والبعيد •

 يترتب عن تطبيقها كلفةً باهظةً •

دراسات توقعية لمجموعة  نعم نعم
 إحصائية

  
   نتائج الدراساتتجميع

  
والسؤال المطروح في . والبعيد لدى تقدير األضرارع آثار التعرض على المدى القصير يجمتحول إمكانية يطرح سؤال مهم 

في حال الوفيات المبكرة، من غير المالئم جمع . مختلفةآثار مخاطر إضافة من المالئم السياق عينه يقضي بمعرفة إن كان 
وفيات الناجمة عن  المع ،المبنية على دراسة لفترة زمنية متسلسلةو)  العالقةمثالً الجزئيات(الوفيات المرتبطة بملوث محدد 

ولكن من المناسب .  كال األثرينلحظنفسه باستعمال دراسة توقعية لمجموعة إحصائية، إذ يفترض باألخيرة أن تالملوث 
توقعية  انطالقاً من دراسة(فترة طويلة إلى الجزئيات لإضافة الوفيات المبكرة التي جرى تفاديها، والناجمة عن التعرض 
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وبالتالي ال حاجة لرصدها في . ة خالل فترة الدراس،وغيرهاللتلوث في مكان العمل وتعرض وسن عادات تدخين غذائي و
  . التحليل على اعتبارها ثابتةً

  
  قياس التغير الحاد في الوفيات:  بيانات على فترة زمنية متسلسلة1. 8الخانة 

  
من الدخان الغباري الناجم عن المعامل وثابتة  رست على حوض مدينة لندن طبقة سميكة ،1952ديسمبر /كانون األول 9 لغاية 5من 
، سجلت نسب مرتفعة من وال األشهر التي تلتهاخالل هذه الفترة وط. لية وأفران الفحم التي يفوق عددها المليون في المنطقةالمح

ومع أن العدد الصحيح . ومعدالت الوفيات) SO2(ز ثاني أكسيد الكبريت يتركمعدالت وجود عالقة بين  بالرسم أدناهويوحي . الوفيات
. علم أوبئة تلوث الهواءالعمل ب وراءمحفّز التعتبر بشكل عام الحادثة اب الدخاني مثار جدل، إالّ أن هذه الضبالناتجة عن للوفيات 

  .ويقيسهاعالقة للتحليل اإلحصائي أن يثبت هذه ال بصري بوجود عالقة بين ثاني أكسيد الكبريت والوفيات، يمكنالتحليل البينما يفيد ف
  

SO(ز ثاني أكسيد الكبريت يتركمعدالت الوفيات األسبوعية التقريبية و   1953-1952في لندن الكبرى، ) 2
  

  
Bell, M: صدرالم ., & D. Davis) 2001.(  

  
منية متسلسلة أنّها ال تعكس إالّ أثر ذروة التعرض للتلوث خالل فترة قصيرة من الزمن وال زمن سيئات الدراسات على فترة 
 هو أن المعرضين ،اكل الشائعة لدى تحليل أثر التعرض لفترة قصيرة على الوفياتومن المش. تأخذ بأثر التعرض التراكمي

 ألسباب تاليةمحتملة في األيام أو األسابيع الكانت وفاتهم  ومرضى وبالتالي ضعفاءللتلوث لفترة قصيرة كانوا على األرجح 
بمقياس أشخاص أيامهم معدودة خاص هل يجوز قياس الوفيات التي جرى تفاديها ألش:  هووالسؤال المطروح. أخرى

  .يتمتعون بصحة جيدة وأمامهم سنوات طويلة متوقعة من العمر
  

PM(مفعول تلوث الهواء الخارجي - مثل عن معامالت معدل2. 8الجدول  10(  
 10ذات قطر أقل من جزئيات العالقة ال األثر الصحي

 0.084 )باب كافةًالتغير في معدل الوفيات لألس(% الوفيات 

 1.2 ) بالغ100.000لكّل(دخول المستشفى لعالج األمراض التنفسية

 )Lvovsky et al) 2000مأخوذ عن 
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  ر الصحية المقاربات التجريبية لتقدير اآلثا1. 8الجدول 
 دراسة توكسيكولوجية على الحيوان

 سيئات حسنات

  .كان الملوث ساماًمعرفة إن مجدية ل .1
البيولوجية رات تساعد على تحديد اآلليات والمساقد  .2

 .المحتملة

استكمال نتائج الجنس البشري من نتائج الجنس الحاجة إلى  .1
  .الحيواني

.  معينمفعولستنباط الغالباً ما يعطى الحيوانات جرعةً مرتفعةً  .2
 .أخفعمالً بمعدالت النتيجة كمال ال بد من استبالتالي ف

 .متوعك ليس إاللعل الحيوان قيد الدرس . عينات محدودة .3
 .ال تراعي عادةً سوى حاالت التعرض الحاد .4
 .قد يصعب نسخ خليط الملوث نفسه .5

 سريرية على البشردراسات 

 سيئات حسنات

  . محددقة لجهة معدل ومفعول عالية من الدةتوفر درج .1
الجنس نتائج من الستكمال نتائج الجنس البشري ال حاجة  .2

 .الحيواني
تساعد على تحديد إمكانية وقوع أثر معين جراء تعرض  .3

 .معين

  .دوعينة محدالحجم  .1
 .حاالت التعرض الحادرصد تقتصر على  .2
 . الجو بكاملهاتيصعب نسخ خليط ملوث .3

  دراسات علم األوبئة

 سيئات حسنات

  .ظرف فعليتقوم على  .1
على معدالت أو أجناس ستكمال النتائج بناء ال حاجة ال .2

 .أخرى
 .أقل كلفةً .3
 .ةالصحيالنتائج يمكن أن تدرس مجموعةً كبيرةً من  .4
 هاملوثات وخليطكبيرة من اليمكن أن تنظر في مجموعة  .5

 .لمواسمفي مختلف ا

  .قياس التعرض والمفعولفي غياب الدقة  .1
 .صل اآلثار عن مخاطر أخرىيصعب ف .2
 .المفعولالتي ينتج عنها لية اآليصعب التحقق من  .3
 .ال يكفي إلثبات العالقة السببيةمرتفع إحصائياً الثر األ .4

  
تعرف مثل و. المعلومات المستقاة من منطقة أو مساحة معينة خالل فترة محددة من الزمنتستعين ب دراسات التعرض الحاد
معدالت ) 1: (ال بد من توفّر المعلومات التاليةو. ضيةرسات على فترة زمنية متسلسلة أو بالدراسات العهذه الدراسات بالدرا

التغيرات اليومية في تلوث  )2(، )أو معدالت االعتالل مثل حاالت دخول المستشفى المرصودة(الوفيات اليومية المرصودة 
مثل األحوال الجوية والعوامل الموسمية وسائر ) 2(و) 1( العالقة بين سائر المتغيرات التي قد تؤثر على) 3(الهواء، 

أما الهدف األخير لهذه الدراسات ". ترابطةالم"بالعوامل العوامل تعرف هذه و. الخصائص التي قد تتغير مع مرور الوقت
مثالً عن . 1. 8تجسد الخانة . )أو االعتالل(بين تلوث الهواء والوفيات المفعول -معدلالعالقة امالت معبحساب فيقضي 

المقدرة لتلوث الهواء المفعول -معدلالمثالً عن معامالت . 2. 8يمثل الجدول بينما الدراسات على فترة زمنية متسلسلة 
  .الخارجي لحاالت الوفاة المبكرة ودخول المستشفى للعالج من أمراض تنفسية

  
أي العوامل (المشاكل المرتبطة بالمتغيرات المضلّلة أو المستبعدة حد من نّها تمن ميزات الدراسات على فترة زمنية متسلسلة أ

من نظام مثالً ال تتغير خصائص السكان ). أخذها في الحسبانيصعب ولكن التي تؤثر على معدل الوفيات أو االعتالل 
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مشكلة مماثلة لدى محاولة تقدير العبء الصحي الناجم عن شرب المياه غير وتقع . بتلوث الهواء الداخليللجهاز التنفسي 
  . تخزين المياه وغليها قبل استهالكهاالى مجموعة عوامل بما فيهع حيث تعتمد مستويات التعرض ،المأمونة

  
تستند الدراسات المتوفّرة .  مجاالً بمنتهى التوثيقالخارجيالعكس، يعتبر تقدير اآلثار الصحية الناجمة عن تلّوث الهواء وعلى 

يركّز ما . التي ستعترض الباحث لدى محاولته قياس اآلثار الصحيةقيود والمشاكل لعن ال اإلى المقاربة أعاله وتوفّر خير مث
ثل تلوث الهواء الخارجي مع أن الشؤون المطروحة غالباً ما تطبق على مخاطر يرة على مبدرجة كبفصل تبقّى من هذا ال

  . أخرى
  

  المقاربات التجريبية لتقدير اآلثار الصحية
  

  :أساسية لتقييم اآلثار الصحيةتتوفر ثالث طرق بحث 
 .ملوثة  في غرف بحثاتالحيوانمراقبة على تجارب : دراسات توكسيكولوجية على الحيوان •
 . ملوثةعلى البشر في غرف بحثمراقبة تجارب : بشرعلى الدراسات سريرية  •
 .دراسة البشر في الظروف الحياتية الفعلية: دراسات علم األوبئة •

  
لمقاربات على خصائص الخطر نسب اسيعتمد اختيار أو. 1. 8هي ملخصة في الجدول كما لكّل مقاربة حسناتها وحدودها 

 خاصةً في حال تلوث الهواء ،القول إن دراسات علم األوبئة شائعة االستعمال في تقدير اآلثار الصحيةيجوز . قيد البحث
الدراسات على فترة زمنية متسلسلة التي تقيس : تنقسم دراسات علم األوبئة الخاصة بالوفيات واالعتالل إلى فئتين. الخارجي

 معدالت الوفيات، ودراسات التعرض لفترة طويلة والتي تستعمل التقلبات على) أو التعرض الحاد(أثر التعرض لفترة قصيرة 
في ما . على فترة طويلةللتلوث لتعرض المترتبة عن القياس اآلثار الصحية مختلفة، في مستويات تلوث الهواء عبر مواقع 

  .كال المقاربتينليلي وصف مفصل 
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 ثم يذهب إلى معالجة بعض الشؤون العملية ،المقاربات التجريبية المتوفّرة لتقدير اآلثار الصحيةاستعراض يبدأ هذا الفصل ب
 يستعرض ،االعتاللحاالت  لتقدير عدد الوفيات وفعليةإجراء دراسات ال يتيسر على الدوام وحيث . المرتبطة بالحسابات

أو دالة (نقل المنافع من خالل يفية توظيف نتائج الدراسات القائمة لتقدير المخاطر الصحية في مواقع أخرى األخير كفصل ال
  ).المنافع

  
  خطوات قياس اآلثار الصحية

  
أو الوفاة المبكرة يشكل خطوة أولى لتقييم المرض  إلى عدد حاالت ةبيئيال اتملوثأو درجة تغير أحد اللعّل ترجمة مستوى 

بأن تبرز مخاوف  مثالً، قد : أوالً لوصف عبء المرض.لسببين اثنين على األقللذاته كما يمكن استعماله . ار الصحيةاآلث
. قياس هذه اآلثار على التنويه بمدى خطورتهايساعد و. يتسبب مستوى تلوث الهواء في مدينة معينة بالمرض والوفاة المبكرة

التي تستحق مجاالت ال مما يساعد على تسليط الضوء على ،المخاطر الصحيةمختلف كما يسمح بإجراء مقارنات بين 
وصف  ما، مثل في مستوى خطرمعين تغير المترتبة عن منافع الومن ثاني منافع قياس اآلثار الصحية، قياس . األولوية

  %.10خفض تلوث الهواء بنسبة يالمنافع الصحية لبرنامج 
  

  كمي التقييم خطوات ال2. 8الرسم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ز يأي ترك(أوال ال بد من التعريف بالخطر  . 2. 8 الرسم هتبرز خطوات أساسية ثالث لقياس اآلثار الصحية كما يبين
ما أن يتم التعريف بالخطر حتى يتم االنتقال إلى الخطوة الثانية أي تقدير أثر هذا الخطر على الصحة و). الجزئيات العالقة

أما الخطوة الثالثة فتقوم على تقدير فئات السكان . التلوث) زيترك(معدل لمفعول يقاس هذا الخطر بمعامل ). ت الربوأي حاال(
  .معرضة للخطرال
  

مثالً، في حال تلوث . على مختلف الظروفقابلة للتطبيق ولعّل إتباع كّل من هذه الخطوات بالتدرج قد ال يشكل مقاربة 
تبط درجة التعرض إلى حد بعيد بالوقت الذي يقضيه الفرد في الداخل، وبوجود مصارف مناسبة وبالوقت الهواء الداخلي، تر

 & Ezzatiدراسة مراجعة (تصعب هذه المسائل قياس التعرض الفردي قياساً دقيقاً ف. الذي ينقضي إلى جانب الفرن

Kammen ،2001 .(نة من ، قامت المقاربة في غالب األحيانةفي هذه الحالفالمرصودة تهابات اإلل على ربط نسبة معي

 تحديد المخاطر

معدل التلوثمفعولتحليل  

خطر للتحليل التعرض  
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8 الفصل  

  قياس اآلثار على الصحة
  

استعراض نختتم . القتصاد البيئيأبرز تطبيقات احة البشرية نتيجة التدهور البيئي، يشكل تقييم األضرار التي تلحق بالص
ال بد ولكن قبل تقييم األضرار، . 9األضرار الصحية في الفصل على  بإلقاء نظرة خاطفة على تطبيقاتها يتقييم البيئالتقنيات 

  . والتغيرات الصحيةأن نحدد بالشكل المناسب العالقة السببية بين التدهور البيئيلنا 
  

الصحة البيئية و.). 1. 8مراجعة الرسم (يعرض هذا الفصل الطرق الشائعة االستعمال لقياس آثار تلوث البيئة على الصحة 
 المرض واإلصابة ، بما فيهمضرة بالصحة البشريةنفسية اآلثار الناجمة عن عوامل مادية وبيولوجية واجتماعية وكناية عن 
نفايات إلقاء مياه وصرف صحي وشبكات غير مالئمة من مرافق صحية وتتضمن العوامل المادية و.  ونوعية الحياةوالوفاة

السلوك الجنسي السيئة والنظافة الفردية تشمل أما العوامل السلوكية فهي . األسرالتي تستخدمها طاقة الكن واالمسالنقص في و
  :ر البيئية األساسية على المستوى العاموتتضمن المخاط. تدخينالومعاقرة الخمر و

  مالئمةإمدادات المياه الرديئة أو غير ال •
 مالئمةغير الالصرف الصحي وإلقاء النفايات  شبكات •

 تلّوث الهواء الداخلي والخارجي •

 المالريا •

 )مهنيةمخاطر الالبما فيها  (الزراعية الصناعيةالمواد الكيميائية النفايات و •
  

  ر نهج التقييم اختيا1. 8الرسم 

  
  



 التدهور البيئي تقدير آلفة

 A-65 

  طالعات حسنات وسيئات مختلف أشكال االست1. 7الملحق 
  السيئات

أجوبة إلى  ات،جاباإلتؤدي إلى نسبة مرتفعة من عدم 
إلى  و،أجوبة منسوبة إليها قيمة صفرإلى  ،معارضة
ألنّه قد يصعب على المجيبين هذا . متطرفةأجوبة 

 .الخروج بالمبلغ المراد دفعه من العدم

  الحسنات
  .ةمباشرة وصريح

  .ال تزود المجيبين بتلميحات حول قيمة التغيير المحتملة
إعالمية حيث يمكن بلوغ المبلغ األقصى المراد دفعه لكّل 

 .مجيب؛ وتفترض تقنيات إحصاء مباشرة نسبياً

  أسئلة مفتوحة
ما هو المبلغ األقصى الذي تريد دفعه إضافةً إلى فاتورة المياه 

 لسابق وصفه؟لتطبيق برنامج تنظيف نهر النيل ا

  السيئات
قد تنطوي على انحياز حيث يتأثر المجيب بنقطة 

  .االنطالق
 المتطرفة بسبب عروضتؤدي إلى عدد كبير من ال

  .اإلجابات اإليجابية وإنما غير الصادقة
لها في االستطالعات عبر البريد وسائر اال يمكن استعم

 . التي يملؤها األفراد بأنفسهمماراتاالست

  الحسنات
التفكير وتشجعهم على التفكير عملية تسهل على المجيبين قد 

 .ملياً في إجاباتهم

  العروضلعبة 
 دوالرات إضافية على فاتورة المياه 10هل أنت مستعد لدفع 

  لتطبيق برنامج تنظيف نهر النيل السابق وصفه؟
 إلى حين عرض برفع الستطلعإذا كان الجواب نعم، يستمر الم

  .يأتي الجواب بكال
إلى  العرض بخفض ستطلعالجواب كال، يستمر المكان ا إذ

 . بنعمأتي الجوابيحين 
  السيئات

مبالغ مراد ؤدي إلى تكشف الدراسات التجريبية بأنه ي
  .دفعها أكبر مقارنةً باألسئلة المفتوحة

ينطوي على نسبة معينة من األجوبة اإليجابية وإنما 
  .غير الصادقة

  .يوفّر معلومات أقّل
 . نقطة االنطالقسبب بمنحاز

  الحسنات
حاكي ظروف الحياة الفعلية حيث ييسهل عملية التفكير إذ 

  .للسلعة سعر واحد
  . المتطرفةعروضالمن وات يخفف من عدم اإلجاب

 .هيئة اإلدارة الوطنية للمحيطات واألجواءتعتمده 

واحد استفتاء ذات حد  
سعر يختلف ال( دوالرات إضافية 10هل أنت مستعد لدفع 
على فاتورة المياه لتطبيق برنامج ) عشوائياً باختالف العينة

 تنظيف نهر النيل السابق وصفه؟

  السيئات
 .نطبق عليه حدود االستفتاء ذات حد واحدت

  الحسنات
يسمح بالحصول على مزيد من المعلومات منه في استفتاء 

 .الحد الواحد حيث أن المبلغ المراد دفعه يتراوح بين حدين

  ستفتاء ذات حدينا
يختلف السعر ( دوالرات إضافية 10هل ترغب في دفع 
على فاتورة المياه لتطبيق برنامج ) عشوائياً باختالف العينة

  تنظيف نهر النيل السابق وصفه؟
  ؟5$ إذا كان الجواب كال، فهل تدفع 
 ؟10 $إذا كان الجواب نعم، فهل تدفع 

  
  السيئات

  . المقترحةعرضةً لالنحياز نتيجة األرقام
 .ال يمكن استعماله في المقابالت الهاتفية

  
  الحسنات

للعروض مع تفادي االنحياز بدءاً من نقطة إطاراً يوفر 
  .االنطالق
 . منخفض المتطرفةعروضعدد ال

  
  المبالغ المحتملةجدول 

 إضافةً إلى اأي من المبالغ المذكورة أدناه أنت مستعد لدفعه
  ج تنظيف نهر النيل السابق وصفه؟فاتورة المياه لتطبيق برنام

  صفر
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من كل الخاصة بتصورات والنظرات  المتباينة أثر مختلف الخصائص االقتصادية واالجتماعية والفتعكس المواقو
  . المجموعتين

  
   منحنى الطلب على زيارات مدينة ماتشو بيتشو4. 7الرسم 

  
تراجع إذا رفع السعر، .  دوالر أمريكي10يفرض حالياً على السياح البيروفيين واألجانب على حد سواء رسم دخول بقيمة 

السعر  (المحققةمجموع العائدات لبداية قد يرتفع في اولكن . المنحدر الهابط لمنحنى الطلبإليه عدد الزيارات كما يشير 
ومن وجهة نظر الحكومة، قد يكون من . معين من الرسوممستوى عند تخطي ومن ثم ينخفض ) ضرب عدد الزيارات

تحتسب الدراسة هذه . المجدي اإلطالع على المستويات التي يجب أن تحدد الرسوم عندها لزيادة العائدات إلى أقصاها
  .3. 7 في الجدول هاائجالمستويات وتلخّص نت

  
  على السياسات تبعات االستطالع3. 7 الجدول

  الزوار  نوع السياسة
 )باآلالف(

  السعر 
 )مريكي األدوالربال(

  مجموع العائدات
 ) دوالر أمريكييونمل(

  األجانب نوالبيروفي األجانب نوالبيروفي 

 0.81 10 10 174 94 السعر الحالي

ها زيادة العائدات إلى أقصا
 التمييز في األسعارمن دون 

17 98 37 37 2.21 

زيادة العائدات إلى أقصاها مع 
 التمييز في األسعار

44 93 23 44 2.68 

  
ماتشو بيتشو وتقدر العائدات اإلجمالية مدينة رسم الدخول يسدد  سائح 268.000، يزور ما مجموعه األسعار الحاليةفي ظّل 

 2.210.000، فقد يرتفع مجموع العائدات إلى  دوالر أمريكي37فع رسم الدخول ليبلغ إذا ر.  دوالر أمريكي810.000بـ
خاصةً و إلى انخفاض عدد السياح، ؤديوال شك في أن هذا التدبير سي. أكثر من ضعف العائدات الحاليةأي  –دوالر أمريكي 

وقد . قيمة أدنى للمبلغ المراد دفعه سلعةً عامةً، البيروفيين منهم، حيث يعني دخلهم المتدني ونظرتهم إلى الموقع باعتباره
عدد أكبر إقبال نسبة من العائدات وتوليد أعلى إلى ) لألجانبدوالر  44للبيروفيين ودوالر  23(التمييز في األسعار يؤدي 

  .من البيروفيين على زيارة الموقع مقارنةً بالعدد المسجل في ظّل السعر الموحد
  
قد ال ترمي الحكومة بالضرورة إلى . التي ترغب في اعتمادهاتسعير ي نهاية المطاف سياسة الفهي من يقرر الحكومة و

ولكن النتائج المستخرجة من نهج التقييم . اإلنصافقد تتأثر باعتبارات أخرى مثل ف ،زيادة العائدات إلى حدها األقصى
  . من المعلوماتاالفتراضي تزود صانعي القرار والعلماء بأداة مهمة
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 لمبلغ المراد دفعه لزيارة مدينة ماتشو بيتشوالحد األقصى ل 1. 7الجدول 
 المبلغ المراد دفعه معدل 

 )دوالر أمريكي(
  الوسطيالمبلغ المراد دفعه

 )دوالر أمريكي(
ين لدفع مبلغ المجيبين المستعد% 

  يتخطى الرسم الحالي 
 ) دوالر أمريكي10(

 82 30 40 المجيبينمجموع 

 66 20 26 نوالسياح البيروفي

 91 30 47 السياّح األجانب

  
 وموقفهم حيال إدارة ،االستبيان معلومات بشأن الخصائص االقتصادية واالجتماعية للمجيبين، والغاية من زيارتهماستنبط كما 

الحد العالقة بين خصائص األفراد ورصد يمكن استعمال هذه المعلومات لو.  ونظرتهم إلى التغيرات المقترحةالموقع،
  .لمبلغ المراد دفعهاألقصى ل

  
  مهامشالخطأ +...+ مالجنسية6α + م الدخل5 + ممستوىالعلميال4α + مالسن3α + مالجنس1α+ 2α= ملوغاريتمالمبلغالمراددفعه

                      )1(  
التي توفّر ) 1α ،.....، 6α(تقدير المعامالت بهذا النهج يسمح . ديةا المربعات العدنى أأعدت دالة وفقاً لنهجا الغرض، ولهذ

تعتبر المعامالت المستخلصة من التقدير ). 2(التقدير األنسب بين البيانات والنموذج النظري الفرضي الذي تمثله المعادلة 
. كّل من المتغيرات التفسيريةفي بتغير الحد األقصى للمبلغ المراد دفعه ومات بشأن مدى تأثر أساسيةً على اعتبارها توفّر معل

بيانات الخاص ب) 1(مقياساً للنموذج النظري اإلجمالي  R²وتوفّر قيمة الرواسب المربعة . نتائج الدالة. 2. 7يعرض الجدول 
 على سبيل المثال، تسلط .xviدارسات التقييم االفتراضي شائعاً في أمراًوتعتبر قيمة متدنية للرواسب المربعة . االستطالع

الال جامعيين، مع ثبات إرادة فوق تللدفع إرادة لة شهادة جامعية يبدون مالزوار من حكون نتائج االستطالع الضوء على 
، لمقارنة مع الزوار األجانبباأدنى ومن جهة أخرى يالحظ أن المبلغ المراد دفعه من جانب البيروفيين . سائر المعطيات

  .المعامل سلبيو
  

  
 أقصى العائدات من رسم الدخولتحقيق تقدير الطلب و -4

 

 سائح 300.000خير تمثيل إذا افترضنا أن العينة تمثل ف. ات المعتمدةسياسكبيرة على الرتب عن هذه النتائج تبعات تقد ي
هذين . 4. 7يعرض الرسم . الطلب لألجانب والبيروفيين سنوياً بزيارة القلعة، فمن الممكن تقدير منحنيات ونيقومتقريباً 

.  عليهاحنى األعلى طلب السياح األجانبنوالمعلى الزيارات يمثل المنحنى األدنى طلب السياح البيروفيين المنحنيين، ف

  نتائج الدالة–ض لزيارات مدينة ماتشو بيتشوو دالة العر2. 7الجدول 
 المعامل المتغيرة

 المتغيرة التابعة لوغاريتم المبلغ المراد دفعه
 3.15 الثابتة

 0.07 ذكر

 0.25 المستوى العلمي

 0.00 دخلال

 0.67 - بيروفي

...  

  R²= 0.25اسب المربعة الرو

N =531  
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 اتشو بيتشولتقييم المبلغ األقصى المراد دفعه لزيارة مدينة م  جدول المبالغ المحتملة3. 7الرسم 

 استعداداً لدفعه للوصول إلى مدينة ماتشو ونالمبلغ األقصى الذي تبد
  )بالدوالر األمريكي(بيتشو 
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  :كنتمبأي مبلغ تنوون دفعه إذا الرجاء عدم اإلفادة 
  عاجزين عن الدفع •
 خرىأمور أتشعرون بضرورة إنفاق مالكم على  •

 ينغير واثق •

 

  
 نتائج التحليل -3

  
لمبلغ المراد دفعه من قبل السياح عبر احتساب الحد األقصى لانطالقاً من نتائج جداول المبالغ المحتملة، يمكن الحصول على 

ترمي إحدى أهداف و.  بيروفيين وأجانب،م المجيبون إلى مجموعتينس قُ حيثالنتائج. 1. 7يعرض الجدول . معدل اإلجابات
المبلغ معدل  الحظوا أن .بعائدات مثلىسم دخول مختلف يدر االقتراح الداعي إلى فرض رإلى تحليل في الواقع هذه الدراسة 

تبدو هذه النتائج منحازةً إلى و. للمجموعة كاملةًدوالر  40لألجانب ودوالر  47يين وللبيروفدوالر  26بقيمة دفعه  المراد
التي تسمح ومن الوسائل . xv) دوالر100ما يزيد على  (استعداداً لدفع مبلغ مرتفع للغايةبعض المجيبين أبدى األعلى حيث 

 30بـالوسطي ر المبلغ المراد دفعه قد، ي.1. 7كما يفيد الجدول و.  الوسطيالمبلغ المراد دفعهإظهار هذه المشكلة بضبط 
  . المعدل، أي بنسبة عشر وحدات أقّل من دوالر
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  ستدامة البيئّية والمالّية لمحمّية ماتشو بيتشواال: دراسة حالة
  

تمتد المحمية . 1983 عام "تراثاً عالمياً"اليونسكو منظمة  وأعلنتها 1981تأسست محمية ماتشو بيتشو التاريخية بحلول العام 
" سيوداديال"ة بالـ المعروفتتضمن المحمية القلعة .  ألف هكتار من األراضي في مقاطعة كوسكو في البيرو32على مساحة 

يزور المدينة  كّل .  متر فوق البحر2500جبل على ارتفاع لى قمة  القرن الرابع عشر عفيشعب اإلنكا مدينة بناها وهي 
،  هذارغم عدد الزياراتو. لسياح في جنوب أمريكاالمواقع التي تستقطب ا سائح مما يجعلها أحد أهم 300.000عام حوالى 

عائدات وتحقيق العزا إلى سياسة سياحية ترمي إلى زيادة عدد السياح إلى أقصاه ، مما يول منخفضةأتت عائدات رسم الدخ
قدرة الموقع على إذا ُأشبعت االستدامة يحقق ولكن هذا الخيار السياسي قد ال . التذكاراتبيع السكن والنقل وتسهيالت من 

  .االستيعاب
  

استعمال هذه يمكن و. دفعهاستعداداً لالزوار يبدي المبلغ الذي نباط راضي الستدراسة الحالة هذه على التقييم االفتتستند 
ضبط يسمح ب مادارة المشروع فيإلنظام أسعار قادر على زيادة العائدات إلى أقصاها بالنسبة من جدوى الالدراسة لتحليل 

  ).1999 (EFTEC و) T. Hett et al) 2003لى دراسة أعدها عالمثل يستند . الطلب
  

في ) Finnish Forests and Parks Service( الفنلندية نتزهاتأعدت الدراسة األولية بناء على طلب هيئة الغابات والم
 لكوسكو، اً مجاوراً موقع15 في اًزائر 1.014أجريت مقابلة مع ما مجموعه و. لمحمية ماتشو بيتشوفني عم برنامج دإطار 

) 2(الذين لم يزوروا سوى القلعة، أولئك ) 1: (قسم السياح إلى مجموعتينو. و بيتشوبوابة السياح الوافدين من وإلى ماتش
التي كان  طريقيؤدي إلى مدينة ماتشو بيتشو بإتباع الدرب ، وهو "درب اإلنكا"الذين سافروا إلى القلعة سالكين وأولئك 

  .ئج المجموعة األولى من المقابالتسنركّز في هذا الشق على نتا). أقلّه جزئياً( يسلكها شعب اإلنكا قديماً
  

  إعداد السوق االفتراضي -1
  

بالتالي، اكتسبت الخطوات األولية من .  دوالر أمريكي10بقيمة خالل فترة االستطالع، كان زوار القلعة يدفعون رسم دخول 
المستطلعين  رالزواإلى جعل ة الحاجتبرز لم ف.  أساساًةماتشو بيتشو قائمالترفيهية لخدمات السوق باعتبار التحليل سهولةً 
وضع  ولكن الغاية من االستطالع قضت بدعوتهم إلى التفكير في ،سعر مقابل زيارة الموقعفيه يفرض يتخيلون وضعاً 

  . أعلىسعريفرض فيه 
  

 الحصول على عروض -2

  
 أسئلة  المراد دفعه فيالمبلغئلت المجموعة األولى من المجيبين عن س. بعت وسيلتان مختلفتان للحصول على العروضاتُ

بأن رسم الدخول ارتفع علموا  عندما م في صدد التخطيط لزيارتهوا كانمأنّهى المجيبين التخيل طلب إل. ذات طابع استفتائي
لب إلى وطُ. زيارة الموقع عمالً بالتعرفة الجديدةوا إن كانوا ينوون وسئل.  دوالر20إلى دوالر  10من السعر الحالي أي 

 الرسم شبيه بالجدول المعروض في "جدول مبالغ محتملة"المراد دفعه على مبلغ األقصى الية من المجيبين تحديد مجموعة ثان
 ومتى استعملنا مجموعة تجارب خاصة .ضومنحنيات العروالمبلغ المراد دفعه معدل تسمح كال الوسيلتان بتقدير و. 3. 7

مجيبين مع سيناريو التقييم االفتراضي وإجراءات المبالغ المحتملة  تمكّنا من فهم كيفية تفاعل ال،بالعينات المجزأة
)W hittington، 2002 .( جدول المبالغ الثاني، أي نهج االستنباط المنبثقة عن نتائج العلى في ما يلي سوف نركّز

  .المحتملة
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   جدول بياني لتصميم دراسة تقييم افتراضي 2. 7 الرسم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تقييم عملّية نهج التقييم 
 االفتراضي

  إعداد السوق االفتراضي

  الحصول على عروض

  :تحديد
  التغيرات/ السلعة وطبيعة التغيير •
  ولةئالمؤسسة المس •
  آلية الدفع •

  :تقنيات المقابالت
  وجهًا لوجه •
  عبر الهاتف •
  بالبريد •

  أسئلة المتابعة

  عروض المعارضةالاستبعاد 
  المتطرفةعروض التحقق من ال

  )مX(دالة = م المبلغالمراددفعه
 مجموعة متغّيرات مستقلةآناية عن  X   حيث

   مؤشر المجيب)م(و  

  . على مستوى السكانمبلغض إلى والعرمعدل تحويل 
  :اإلشكاليات

  اختيار الفئة المعنّية؟ •
   معدل العّينة أو معدل مجموع السكان؟ستعمالإ •
  ؟ المجّمعةفترات الزمنّية للمنافعاختيار ال •

  .فهم الدوافع وراء األجوبة
   المعارضة آثيرة؟العروضهل  •
  مجيبون السوق االفتراضي؟هل فهم ال •
  إلى أي مدى يألف المجيبون السلعة المعنّية؟ •

  عةالبيانات المجّم
 

W عدل احتساب م TP   
W و  TA  

 تقدير منحنيات العروض

 النتائج
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 NOAA واألجواء  توصيات هيئة اإلدارة الوطنية للمحيطات1. 7الخانة 

  
في أواخر الثمانينات، . نظراً لتعدد المواضيع واالعتبارات الخاصة بتقنية التقييم االفتراضي، يجري حالياً نقاش حول مصداقيتها

كسون فالديز إالنفطي الذي تسبب به التلوث فبعد . بدأت تطرح أسئلة حول إمكانية استعمالها في النظام القضائي لتقدير األضرار
وبموجب القانون الجديد، طُلب إلى وزارة التجارة األمريكية، من . 1990، جرى تطبيق قانون التلوث النفطي للعام 1989ام ع

، اإلدالء برأيها حول قدرة نهج التقييم االفتراضي على توفير تقديرات موثوقة للقيم هيئة اإلدارة الوطنية للمحيطات واألجواءخالل 
 مجموعة توجيهات يفترض أن هيئةأعدت ال. وجودية بحيث تستعمل لتقييم الضرر الذي يلحق بالمورد الطبيعيالال استعمالية أو ال

  :دناهأهذه التوجيهات عديدة ولكن التوجيهات السبع األساسية ملخصة . يتبعها التطبيق المستقبلي لنهج التقييم االفتراضي
 مقابالت فردية بدل االستطالعات الهاتفية متى أمكن، وعلى المقابالت يجب أن يستند تطبيق نهج التقييم االفتراضي على .1

  .الهاتفية عوض االستطالعات عبر البريد
 متى أمكن، حيث أن المبلغ المراد قبوله بدل مبلغ المراد دفعهال بطيفترض بتطبيق نهج التقييم االفتراضي أن يستن .2

  .لقيمة الفعليةالوك استراتيجي لدى المجيب الذي قد يميل إلى مبالغة  إلى سؤديقد تحول المبلغ المراد قبوله سئلة األ
، أي يجب أن يسأل المجيبون عن كيفية تصويتهم إذا عرض ئييجب أن يبنى نهج التقييم االفتراضي على شكل استفتا .3

، بما أنّه غالباً ما يطلب يئةالهبنظر . عليهم برنامج قد يولّد منفعةً بيئيةً مقابل زيادة في الضرائب أو في أسعار السلعة
إلى األفراد اتخاذ مثل هذه الخيارات في العالم الفعلي، يرجح أن تعكس أجوبتهم القيم الفعلية أكثر منه مثالً لدى طرح 

  .أسئلة مفتوحة لتحديد الحد األقصى للمبلغ المراد دفعه مقابل البرنامج
  .يو يصف بدقّة ووضوح آثار البرنامج المتوقعةيجب أن يبدأ تطبيق نهج التقييم االفتراضي بسينار .4
يجب أن يتضمن تطبيق نهج التقييم االفتراضي تذكيراً للمجيبين بأن المبلغ المراد دفعه مقابل البرنامج أو السياسة المعنية  .5

  .أمور أخرىمن أجل إلنفاق القدرة على اقد يخفّض من 
مثالً، إذا سئل . المعنية" السلعة" للمجيبين بالبدائل المتوفّرة عن يجب أن يشمل تطبيق نهج التقييم االفتراضي تذكيراً .6

على تدبير لحماية البراري، يجب تذكيرهم بغيرها من المناطق المتوفّرة أو التي يجري كيفية تصويتهم المجيبون عن 
  .إنشاؤها بمعزل عن المنطقة المعنية

ابعة أو أكثر للتأكد من أن المجيبين فهموا الخيار الذي طُلب يجب أن يتضمن تطبيق نهج التقييم االفتراضي سؤال مت .7
  . والكتشاف مبررات إجابتهم،هم اتخاذهنم

 كونها تجعل من عملية تطبيق نهج التقييم االفتراضي عملية مكلفةً للغاية اإلدارة الوطنية للمحيطات واألجواءُأخذ على توجيهات 
مست الحاجة إلى نهج  ضمن تسوية دعاوى قضائية كبرى، فالتُأوجدت التوجيهات. وخاصةً عند اللجوء إلى المقابلة الشخصية

توفّر إطاراً تطبيقياً  اإلدارة الوطنية للمحيطات واألجواء ال مقاربة معيارية للنهج ولكن توجيهاتبالتالي . فتراضيالمتميز للتقييم ا
 .مجدياً

  
 أي إعداد االستطالع ، التي تقوم عليهاجراءاتضي بشكل كبير على نوعية اإلنهج التقييم االفتراتستعين ب نوعية دراسةتعتمد 

 توجيهات قد تتيح استعمال نهج التقييم خبراء مجموعةَهيئة ، واستناداً إلى التجارب المتوفّرة، نشرت 1993عام . وتوجيهه
عروفة بتوجيهات اإلدارة الوطنية الم(ال زالت التوجيهات و. االفتراضي في الدعاوى القضائية للتعويض عن األضرار

  .تشكل حتى اليوم مرحلة أساسية في تاريخ نهج التقييم االفتراضي القصير. 1. 7المفصلة في الخانة ) للمحيطات واألجواء
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. ض إلى قيمة تطبق على مستوى مجمل السكانوالعرقيمة معدل حول فيها تُلى العملية التي لمجمعة إالبيانات ايشير مفهوم 
  :حول مواضيع ثالثةالمجمعة تتمحور القرارات الخاصة بالبيانات 

  
) ب(ر، أو بسبب التدبيكافة الذين ستتأثر منفعتهم ) أ(أما الهدف فتحديد إما . أوالً اختيار الفئة المعنية من السكان •

ربما تكون هذه المجموعة من السكان المحليين أو . جميع المقيمين ضمن حدود دائرة سياسية والمتأثرين بالتدبير
  .السكان اإلقليميين أو سكان البلد

 

 إذا كان معدل  لهذا الغرض؛اقتُرحت مجموعة خيارات. مجموع السكانلثانياً االنتقال من معدل العينة إلى معدل  •
 . بالفعل لمجموع السكان، فيمكن بالتالي ضرب معدّل العينة بعدد األسر من السكاناًة تمثيليالعين

   
إذا . سيعتمد على سياق نهج التقييم االفتراضي، والذي خاللها جمع المنافعفي ثالثاً اختيار الفترة الزمنية التي يجب  •

الحتساب القيمة  ( ذات فائدة، يجري بالتالي خصم المنافعكانت القيمة الحالية لدفق المنافع البيئية على مر الوقت
  .)الحالية للمنافع المستقبلية

  
   تقييم تطبيق نهج التقييم االفتراضي -4

  
هل أفرز االستطالع نسبةً كبيرةً من عروض . يفترض التقييم تقدير مدى نجاح نهج التقييم االفتراضي من الناحية التطبيقية

لسلعة المعنية؟ مثالً لالمجيبين اختبار د على أن المجيبين فهموا السوق االفتراضي؟ ما هي درجة ضة؟ هل من أدلّة تؤكّمعارِ
بوجود كسارة جديدة في محيطهم إلى عدد كبير من سماح للاستعدادهم إذا أدى استطالع سكان حي سكني ثري وهادئ حول 

على خطّ موازٍ، إذا افترضنا أن المجيبين يفيدون عن . اًعروض المعارضة، لن يعتبر تطبيق نهج التقييم االفتراضي ناجحال
للمصداقية إذا لم يكن هؤالء قد تفتقر إجابتهم أجل المحافظة مثالً على دببة البندة في الصين، فمن المبلغ المراد دفعه 

  .هذا الحيوانعلى معرفة وافية بالمجيبون 
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 اط دوافعالستنب" مجتمعك؟هل تعتقد أن الخدمة البيئية قد تحسن نوعية الحياة في "على مثال ال بد من توجيه أسئلة المتابعة و
  .كّل مجيب على السؤال، مما قد يساعد على إزالة األجوبة المعترضة أو الباطلة

  
  نتائج التحليل -3

  
 المعلومات المجموعة وفرةيمكن استعمال . ما أن تُجمع البيانات حتّى تبدأ العملية العسيرة التي تقضي بتحليل هذه البيانات

  .لمحتملة لدراسة نهج التقييم االفتراضي فمعروضة أدناه امخرجاتأما ال. بطرق مختلفة ولغايات عديدة
  

W(معدل المبلغ المراد دفعه  TP ( قبولهمبلغ المراد الأو) W TA(  
  

Wما أن يتم جمع العروض حول  TAو  W TP عدلويمكن استعمال م. ضوالعرمعدل  حتّى يتم احتساب W TA أو W TP 
  .ينة قياساً سريعاًلقياس القيمة التي تنسبها فئة من السكان لموارد مع

  
عروض المعارضة عروضاً قيمتها صفر ألسباب مختلفة عن التعتبر . عن الحساب" عروض المعارضةال"غالباً ما تستبعد و

مورد بيئي على سبيل المثال، قد يرفض أحد المجيبين أي مبلغ تعويضاً عن خسارة . تعليق قيمة صفر على المورد قيد البحث
على اعتبار أن حمايته من مسؤوليات الحكومة، أو قد يرفض بكل ) Grand Canyon (اند كانيونفريد من نوعه مثل الغر

قد توفّر أسئلة و.  المتطرفة والتعامل معهاعروضكما يجب اتخاذ قرار حول كيفية تحديد ال. بساطة المشاركة في االستطالع
  .المتابعة المساعدة الضرورية

  
 االستفتاء المغلق أي اإلجابة لدى العمل بمقاربة. لدى تطبيق مقاربة القيمة المفتوحةالعروض بسهولة معدل يمكن حساب 

  .عن كّل مبلغ مقترح" نعم" اإلجابة بـ لحساب احتمالبنعم أو كال، يمكن استعمال تقنيات االقتصاد القياسي 
  

  منحنيات العروض
  

W مبالغ ملتستع. يمكن تقدير منحنى العروض باستعمال دالة االقتصاد القياسي TPو  W TA باعتبارها المتغيرة التابعة 
 التي جمعت خالل االستطالع باعتبارها متغيرات مستوى العلميوتستعمل المعلومات حول متغيرات مثل الدخل والعمر وال

  .تفسيرية
  

  :وستأتي أي دالة نموذجية على الشكل التالي
  

  )م، العمرممستوىالعلمي، المالدخل(دالة  = مالمبلغالمراددفعه
  

  .مؤشر المجيبين" م"حيث يشكل 
  

ما هو األثر المحتمل ألجور أعلى : "مثالً. تبدل المتغيرات المستقلّةلنظراً توقّع المبالغ المراد دفعها بمنحنيات العروض تسمح 
  "على المبلغ المراد دفعه مقابل خدمات اإلمداد بالمياه؟

  
  البيانات المجمعة

  



 التدهور البيئي تقدير آلفة

 A-56 

  
يزورها األفراد أو يستعملونها  الموارد التي لن ة قيمباطحسنات نهج التقييم االفتراضي، إمكانية استعماله الستنمن أبرز و

فلنأخذ مثالً منطقة القطب الجنوبي، فهي محمية طبيعية يبدي األفراد استعداداً للدفع من أجل المحافظة عليها، من . شخصياً
  الالقيمال نباطاالفتراضي الست نهج التقييم بمعنى آخر، يمكن استعمال. زيارتها منبشكل عام أو يتمكنوا دون أن يرغبوا 

  . استعمالية
  

  تصميم دراسة تقييم افتراضيلخطوات 
  

  .رحلةتطبيق كّل معن إليكم في ما يلي تفاصيل . أبرز محطات تطبيق نهج التقييم االفتراضي. 2. 7يلخص الرسم 
  

  إعداد السوق االفتراضي -1
  

التالية لدى إعداد السيناريو ن يجب النظر في الشؤو. تقضي الخطوة األولى بإنشاء سوق افتراضي للخدمة البيئية قيد البحث
ولعّل هذا ممكن .  سيناريو التقييم بشكل جيد مع شرح السلعة المعنية وطبيعة التغيير شرحاً وافياًوال بد من تحديد .االفتراضي

  .باستعمال صور مثل الصور الفوتوغرافية أو الرسوم
  

تي تعتبر قادرة على توفيرها، مما يساعد المجيبين على تصور كيفية الو ،كما ال بد من تحديد المؤسسة المعنية بتوفير السلعة
  .توفير السلعة على أرض الواقع

  
  .تتضمن طرائق الدفع الشائعة الضرائب والرسوم وتغير األسعار أو الهبات. ويجب كذلك توضيح طريقة الدفع

  
  :في ما يلي مثل عن سيناريو محدد

  
القرن السابع ( بني فيها قع في وسط المدينة مثاالً فريداً عن الهندسة المعمارية للحقبة التييعتبر مبنى البلدية القديم الوا"

وفي غياب أي تدخل، ). عرض صور فوتوغرافية عن قبل وبعد(خالل العقد المنصرم، برزت الحاجة إلى ترميمه ). عشر
ية إنفاق المال إذا أرادت ترميم المبنى ليستعيد الحكومة المحلسيتوجب على . ستتدهور حاله أكثر لينهار بعد خمسة أعوام

  ."هذه األموال اإلضافية عبر رفع ضريبة الدخل حصل علىوست. الحال التي كان عليها قبل عشر سنوات
  

  عروضالحصول على  -2
  

لعّل و.  عن طريق تقنيات استطالع عديدة، من المقابالت وجهاً لوجه أو على الهاتف أو بالبريد العروضباطاستنيمكن 
عدة من ألسباب المقابالت الهاتفية أقل الطرق إيثاراً بما أن نقل المعلومات الخاصة بالسلعة قد يكون صعباً عبر الهاتف، 

 من انحياز محتمل نتيجة عدم اإلجابة شكوغالباً ما تستعمل االستطالعات بالبريد ولكنّها تو.  المحدودةفترة االنتباهبينها 
أما المقابالت وجهاً لوجه مع متحدث متدرب، فتتيح المجال األوسع أمام األسئلة واألجوبة . تدنيةومعدالت اإلجابة الم

  .المفصلة
  

لمبلغ الحد األقصى لأو  (يتحسن بيئلقاء فراد للمبلغ المراد دفعه من قبل األاألقصى حد  الباطيرمي االستطالع إلى استن
مبلغ المراد لدنى لاألحد رمي االستطالع إلى استنتاج الد يصاغ السيناريو بحيث يوق). يالمراد دفعه للحيلولة دون تدهور بيئ

W (قبوله TA ( نبيئيلتأقلم مع تدهورا أو بيئيمقابل التنازل عن تحس .  
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  7 الفصل
  )CVM(نهج التقييم االفتراضي 

  
عادةً ما تكون السلعة مرئيةً، ف.  معلومات واضحة يبنون عليها تقييمهم وخياراتهميميل األفراد في السوق إلى اإلطالع على

ما يستطيع علماء االقتصاد استنتاج القيمة التي ينسبها األفراد لسلعة أو خدمة . روفةً، ولها سعر في السوقوخصائصها مع
.  التي ينسبونها للسلعةعن القيمة" للكشف"سلوك األفراد فتُبنى معظم تقنيات التقييم على مراقبة . عبر مراقبة سلوك الشراء

عندئذ يمكن استطالع عينة من األشخاص بشأن المبلغ .  يمكن رصدهاالةالحاالت ال وجود ألسواق بالوكولكن في بعض 
. عن أفضلياتهم" لإلعالن"ويستند علماء االقتصاد في هذه الحال على األفراد ). المبلغ المراد دفعه(الذي هم مستعدون لدفعه 

عرف هذا النهج بنهج التقييم االفتراضي ي)CVM (ة الستنر في السلوك باستعمال باطويشكّل المقاربة األساسيقيم التغي 
  .1. 7األفضليات المعلنة كما هو مبين في الرسم 

  
   نهج التقييم االفتراضي1. 7الرسم 

  
  

  نهج التقييم االفتراضي
  
ستخدم يو. تقدير القيم االقتصادية لمجموعة كبيرة من سلع ال يجري االتجار بها في األسواقب نهج التقييم االفتراضي سمحي

هذا النهج تقنيات االستطالع لتحديد قيمة السلع والخدمات التي ال يتم التبادل بها في األسواق وبالتالي ال ينسب لها سعر 
عشوائياً، حول المبلغ المراد دفعه مقابل تغير ملموس في توفير السلعة أو يشمل النهج استبيان عينة جرى اختيارها . خاص

W (المراد قبولهكما يمكن استعماله الستنتاج المبلغ . الخدمة أو تفادياً ألي تغيير TA (ولعّل . لمنع التغيير أو السماح به
 مقابل المحافظة على المورد قيد الدرس، أكثر مقاربات نهج التقييم االفتراضي المبلغ المراد دفعهلمعرفة األشخاص مقابلة 
اد دفعه لمجموع المجيبين وضربه بمجموع عدد السكان الذين وعندئذ يستطيع المحللون حساب معدل المبلغ المر. انتشاراً

  .يتمتعون بالموقع أو المورد البيئي قيد البحث، للحصول على تقدير للقيمة اإلجمالية التي ينسبها األفراد للمورد المذكور
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   على أساس نوعية المحيط البيئيمشكلة التعريف في دراسات األسعار 1. 6مالخانة 

  
نهج األسعار على أساس نوعية المحيط البيئي على مرحلتين، والذي عرضناه  Rosen، وصف 1974في تقريره المتميز للعام 

. البيئيالمحيط المرتبطة بتقدير المرحلة الثانية للطلب على " مشكلة التعريف بالتنّوع"من نها حذّر الكاتب وفي الدراسة عي. أعاله
وتقوم المشكلة في األساس على أن البيانات المستعملة لتقدير . مشكلة التعريف وصفاً دقيقاً) Brown & Rosen )1982يصف 
 البيئي هي نفسها التي استعملت لتقدير المبلغ السعر المستتر لمنافع المحيطبالتالي ر على أساس نوعية المحيط البيئي واسعدالة األ

ولكن المبلغ اإلضافي المراد دفعه هو، انطالقاً من بنية نهج األسعار على أساس نوعية المحيط . اإلضافي الذي يريد الفرد دفعه
من السعر  في المرحلة الثانية نفس تلك المستخرجة  المستقاةعامالتم، تغدو الوعليه. الهواءالمستتر لنوعية البيئي، مساوٍ للسعر 

  . لنوعية البيئةالمستتر
  

إلى أن إحدى الوسائل التي تسمح بتفادي المشكلة تتمثل بفرض قيود داللية مسبقة على دالة ) Brown & Rosen )1982يشير 
وسيكون . دير المعادلتين األولى والثانية على أشكال داللية مختلفةبهذه الطريقة يستند تق. األسعار على أساس نوعية المحيط البيئي

ومن طرق االلتفاف على المشكلة . ر على أساس نوعية المحيط البيئياسعنجاح الخدعة بجودة القيود المفروضة على دالة األ
ألسعار الت مختلفة لا وإنما واجهوا دإذا كان للمستهلكين من أسواق مختلفة أفضليات متشابهة. استعمال بيانات من أسواق مختلفة
الواردة في دالة لتقدير األولى بمنأى عن خصائص األفراد في مرحلة ا فسيتغير السعر المستترعلى أساس نوعية المحيط البيئي، 

  .المرحلة الثانية
  

ما هو أفضل . يانات حول أسواق متعددةفي العالم الحقيقي، غالباً ما يلزم الباحثون باالكتفاء بموارد محدودة ونادراً ما تتوفر الب
ر على اسعخيار متاح أمام الباحث في هذه الحالة؟ الجواب هو أنّه نظراً لمحدودية البيانات، من األفضل االكتفاء بتقدير دالة األ

المحيط البيئي ر على أساس نوعية اسعبالنسبة لتغيرات طفيفة في نوعية البيئة، توفر دالة األ. أساس نوعية المحيط البيئي
ولكن بالنسبة إلى مشروع أكبر، تعجز ).  التدريبيةكما ورد سابقاً في الدورة(المعلومات المطلوبة، أي المبلغ اإلضافي المراد دفعه 

بين ) Kanemoto ) 1988ولكن . ر على أساس نوعية المحيط البيئي عن قياس قيمة التغير في المحيط البيئياسعمشتقة دالة األ
  .الرفاهفي ير يتغلاألعلى لالحد ر على أساس نوعية المحيط البيئي قد تساعد على تحديد اسعالة األأن د
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 دوالر 1000( بخصائص محددة مثل الدخل 1كما يتمتع الفرد .  في المحيط أ الذي يتميز بنوعية هواء أفضل1يقيم الفرد 
تحدد خصائص الفرد ومستوى نوعية الهواء . واءيتوقع أن تؤثر على أفضلياته لجهة نوعية اله) 4(وحجم األسرة ) أمريكي

ولكن هل يمكن احتساب قيمة المبلغ . دفعه مقابل نوعية الهواءلالذي يختار اإلقامة فيه المبلغ اإلضافي الذي يبدي استعداداً 
  ؟)في نوعية الهواء" طفيف"أي المبلغ الذي يرغب األفراد في دفعه مقابل ارتفاع (اإلضافي المراد دفعه 

  
بمعنى . ر على أساس نوعية المحيط البيئياسعهذه هي بالضبط المعلومات التي استقيناها عبر تقدير دالة األ. الجواب هو نعم

ة الهواء، الذي يمكن أن نطلق اسع دالة األآخر، يعادل انحدارر على أساس نوعية المحيط البيئي عند مستوى محدد من نوعي
 اإلضافي المراد دفعه من قبل فرد محدد مقابل النسبة عينها من نوعية الهواء ، المبلغَ الهواءالسعر اإلضافي لنوعيةعليه اسم 

  ).2. 6الرسم م(على طول منحنى الطلب الخاص بهذا الفرد 
  

  ) لنوعية الهواءبعن أي مستوى (شرط التوازن في النموذج القائم على نوعية البيئة  ب1تفيد المعادلة م
  
  )1م(    ب) المبلغ اإلضافي الذي يدفعه الفرد أ = (ب) وعية الهواءالسعر اإلضافي لن(
  

    السعر المستتر والمبلغ المراد دفعه مقابل نوعية الهواء2. 6الرسم م

  
  
  

 β(xiv(فعبر تحديد العالقة بين المبلغ اإلضافي المراد دفعه . يعتبر ما تبقى من التحليل شأناً خاصاً بعلماء االقتصاد القياسي
  .مقابل نوعية الهواءعلى إرادة الدفع ص األفراد، نحصل على رسم لمنحنى الطلب وخصائ

  
 على شكل اتساع 2سيأتي التغيير في رفاه الفرد . 6 إلى 5لنفترض أن الحكومة المحلية تنوي تحسين نوعية الهواء من 

 الزيادات في فائض المستهلك لكّل ويمكن احتساب رفاه الفرد عبر إضافة). ABCDالمنطقة ( دون منحنى الطلب فسحةال
  .األشخاص المعنيين
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  1. 6الملحق 
   

لفهم العالقة القائمة بين المبلغ المراد دفعه مقابل نوعية البيئة، واألسعار على أساس نوعية المحيط البيئي، ال بد من العودة 
من الممكن أن يطالب . لنفترض أن شخصين يتشابهان من حيث األفضليات والفارق الوحيد بينهما هو الدخل. إلى الوراء

بمعنى آخر، يرتفع المبلغ المراد دفعه مقابل نوعية . األكثر فقراً التي يطالب بها هواء أفضل منذوو الدخل األعلى بنوعية 
يخولنا منحنى الطلب على . منحنيات الطلب عن نوعية الهواء لهذين الشخصين 1. 6يمثل الرسم م.  الهواء بارتفاع الدخل

فعه مقابل تغير في مستوى نوعية الهواء من دون تغيير مستوى نوعية الهواء احتساب المبلغ الذي يبدي أحدهم استعداداً لد
  .الرفاه الذي يتمتع به

  
   الطلب على نوعية الهواء-1. 6الرسم م

  

  
ية هواء أفضل 2 أكثر منه الفرد 1ح أن يختار الفرد رجذات نوعي تقضي الخطوة التالية ). وبإيجار أعلى( العيش في حي

لنفترض أننا أجرينا استطالعاً مع كال الفردين . دالة األسعار على أساس نوعية المحيط البيئيبفهم عالقة منحنى الطلب ب
  :وجمعنا المعلومات التالية

  
  2 الفرد ا مقابل الفرد 1. 6مالجدول 

  
   1الفرد 2الفرد 
  المحيط أ  ب
 نوعية الهواءمؤشر   10  5

 )ألف دوالر أمريكي (سعر الممتلكات  200  150
  يتاب  100  110
 )األسبوعي بالدوالر األمريكي (الدخل  1000  600

 )عدد األفراد (حجم األسرة  4  3
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جراء تردي نوعية  100.000 على 1لنفترض أن الخطر المهني يرتفع بنسبة .  مئة ألف شخصلنضرب مثالً شركة توظف
يفيد حساب . بالتالي ثمة خطر أن يتوفى أحد الموظفين جراء ممارسة عمله. الهواء بفعل الغازات المنبعثة عن عملية اإلنتاج

كي على شكل أجور إضافية ي دوالر أمر5.000.000ى  على أساس نوعية المحيط البيئي بأن العمال سيحتاجون إلجراأل
  .للقبول بخوض المخاطرة

  
لم تعتبر هذه المعلومات مجديةً؟ فرضاً أن إدارة الشركة تقرر االستثمار أو االمتناع عن االستثمار في تحسين تدابير 

كي، وهو استثمار مكلف ي دوالر أمر4.000.000السالمة؛ يتمثل الخيار المتاح بتحسين آلية تنقية الهواء التي تُقدر كلفتها بـ
 لكل عامل من 100.000 على 1ويخفض هذا التدبير خطر الوفاة بنسبة . نظراً إلمكانية توظيف المال ألغراض أخرى

يوفّر تحليل األجور على أساس نوعية المحيط البيئي معلومات قيمة في هذه الحال، إذ يبدي . العمال البالغ عددهم مئة ألف
.  بفضل أجهزة تنقية الهواء الجديدةوفاةالعمال استعداداً للتنازل عن خمسة ماليين دوالر من األجور مقابل تراجع خطر ال

  .ومن الناحية االقتصادية، ال شك في أن االستثمار مبرر تماماً
  

  ".قيمة الحياة اإلحصائية"تحليالً أكثر تفصيالً عن  9 والفصل 8ل يعرض الفص
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إلى " سيئ" دوالر أمريكي مقابل تحسن في نوعية الهواء من 73.78 و 15.44وبشكل عام، تراوح الفارق في اإليجار بين 
  ".جيد"إلى " سطمتو" دوالر أمريكي لتحسن من 128.46 إلى 33.17 و" متوسط"
  

   األجور والمخاطر البيئية على الصحة:2المثل 
  

يبنى تحليل أسواق المساكن على أساس نوعية المحيط البيئي، على مبدأ أن منافع المحيط البيئي صفة من صفات الممتلكات 
وال . بيئي مجسدة في سوق المساكنمنافع المحيط ال" قيمة"يفترض هذا التحليل بأن . السكنية التي تؤثر بالتالي على سعرها

ا التحليل إمكانية انتقال العمال إلى مدن أخرى إذا ضمنّ. يصح هذا االفتراض إالّ إذا لم ينتقل المواطنون من مدينة إلى أخرى
سوق العمل، من فعلينا بالتالي أن نتنبه إلى أن نوعية البيئة ال تنعكس فقط في سوق المساكن وإنما أيضاً في ) أكثر نظافةً(

وتلقائياً يجب أن تنعكس القيمة التي ينسبها األشخاص لمنافع المحيط البيئي عبر األجور األعلى التي . خالل أجور أعلى
دراسات "عمالً مؤثراً تميز من بين ) Roback) 1982يعتبر عمل . يطالبون بها لإلقامة في مدن أقّل جاذبيةً بالنسبة لهم

. قيمة منافع المحيط البيئي تنعكس من خالل سلم األجور واإليجار"تفيد الدراسة بأن ". لمحيط البيئيعالقة الرواتب بمنافع ا
حدودها "فاالفتراض بوجود مدن . xiii"ولعّل تفصيلها الدقيق رهن بتأثير المحيط البيئي على اإلنتاج وقوة أفضليات المستهلك

ولكن على مدى أطول، ال بد من مراعاة األثر على . ى المدى القصير مقاربةٌ جيدة للواقع عل،، حيث النزوح مستحيل"مغلقة
  .األجور

  
يفترض أن يقبل العمال . تعتبر المخاطر الصحية من الحاالت األخرى التي يوفّر فيها التغير في األجور معلومات مهمة

يفترض فيها العمل استعمال مواد خطيرة نعني بوظائف أكثر خطورةً الحاالت التي . بوظائف أكثر خطورةً مقابل أجور أعلى
يبنى التحليل بشكل عام مثلما يبنى تحليل نموذج األسعار على أساس نوعية المحيط . وفاةأو التعرض عامة إلى خطر ال

خطر ) ii(و) مثل المسافة من المنزل وحجم الشركة(خصائص الوظيفة ) i: (فيرتبط الراتب بعدد من المتغيرات مثل. البيئي
  :وتأتي تقديرات االقتصاد القياسي على الشكل التالي. فاةوال

  
  هامش الخطأ +... + وفاة خطر ال3α+  خصائص العمل 1α + 2α= ماألجر

  
يدعى . وفاة على وجه الخصوص، فهو يشير إلى تغير معدل األجور بتغير خطر ال3αفي هذه الحال، نهتم بالمعيار الثابت 

  . قيمة الحياة اإلحصائيةطر بـ انحدار دالة األجر نسبةً للخ
  

 فنحن .وفاة، بل عن قيمة المنافع المترتبة عن تفادي خطر ال"قيمة الحياة"تجدر اإلشارة إلى أننا لسنا بصدد الحديث عن 
ولكن من غير المنطقي التفكير في خفض ) قيادة السياّرة، السفر بالطائرة، تناول الطعام في المطعم(معرضون دوماً للخطر 

مخاطر موازنة مستمرة بين المال والبالحياة الفعلية في قوم ن. كانية الموت الناجمة عن هذه النشاطات إلى درجة الصفرإم
تلحظ معادالت األجر على أساس نوعية . تسجل معدالت أدنى للحوادث المميتة، مثالً عند شراء سيارات أغلى الصحية

 على 1ارتفع الخطر إلى لو .  حاليا25.000ً على 1موت في وظيفة معينة هو فرضاً أن خطر ال. المحيط البيئي هذا السلوك
في هذه الحال، يأتي انحدار دالة األسعار .  دوالر أمريكي50وبقيت سائر الخصائص ثابتةً، ارتفع معدل األجور بـ 20.000

 :على أساس نوعية المحيط البيئي على الشكل التالي
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يتيح . أسعار اإليجار الحتساب المبلغ المراد دفعه مقابل تركيز أدنى للملوثاتتقضي الخطوة التالية باستعمال التغيير في 
ويشير التغير ". جيد"إلى " متوسط"تحسن من ) ii(و" متوسط"إلى " سيئ"تحسن من ) i: (النموذج نوعين من التحسنات

صفات نفسها في ثاني أفضل الموازي في سعر اإليجار إلى القسط المتوجب على أسرة واحدة للحصول على منزل بالموا
أي التغير في أسعار المساكن بالدوالر األمريكي (اإليجار الفارق في . 4 .6يبين الجدول . xiiمنطقة من حيث نظافة الهواء

  .لمختلف األحياء التي يغطيها المسح) وعن كل شهر
  

   الفارق في سعر المبيع نتيجة التحسن في نوعية الهواء4. 6الجدول 
لممتلكاتنتائج قيمة ا  

  
  عدد عمليات الرصد

)3(  
R∆  

  االشتقاق المعياري
)2(  

  الحي
)1(  

   متوسط-سيء    
22  15.44  

)2.88(  
  ال مونتي

49  30.62  
) 7.26(  

  مونتيبيلو

51  73.78  
)48.25(  

  ال كندا

122  45.92  
)36.69(  

  عينة من السكان

   جيد–متوسط     
22  33.17  

)3.88(  
  محمية كانوغا

44  47.26  
)10.66(  

  شاطئ هانتنتغتون

196  48.22  
)8.90(  

  ايرفين

64  54.44  
)16.09(  

  مدينة كولفر 

45  128.46  
)51.95(  

  انسينو

22  77.02  
)41.25(  

  شاطئ نيوبورت

393  59.09  
)34.28(  

  عينة من السكان

  
ية الهواء أن تصبح متوسطة، إذا كان لنوع. يقع في محيط تعتبر فيه نوعية الهواء سيئة. يبيلوتمثالً فلننظر في حي مون

  .كي إضافي في الشهري دوالر أمر30 إرادةً لدفع حوالى متوسطسيبدي شخص 
  

 في "سيئة"تعتبر نوعية الهواء في مونتيبيلو 
 نسبة ثاني أكسيد النيتروجين(الوقت الراهن 

في المتر المكعب ميكروغرام  11تزيد على 
pphm .( ة الهواء إلىنوعي ولعّل تحسن

-9ثاني أكسيد النيتروجين بنسبة " (متوسطة"
) pphm ميكروغرام في المتر المكعب 11

 دوالر 30 تحسن الرفاه بنسبة سيؤدي إلى
  .كي في الشهر للفرد الواحديأمر
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  ر على أساس نوعية المحيط البيئياسع تقدير دالة األ3. 6الجدول 
  )يعبر عنها باللوغاريتم(المتغيرة التابعة " سعر مبيع المنزل"يشكل 

 المتغّيرة المستقلة معادلة ثاني أكسيد النيتروجين
  متغيرات بنية المساكن  

  تاريخ المبيع  0.018591
)9.7577(    
  لعمرا  0.018171-
)- 2.3385(    

  الدار  0.00017568
)12.126(    

  الحمامات  0.15602
)9.609(    

  حوض السباحة  0.058063
)4.6301(    

  ئفاالمد  0.099577
)7.1705(    
  متغيرات المحيط  
  )اإلجرام(لوغاريتم   0.08381 -
)-1.5766 (    

  نوعية المدارس  0.0019826
)3.9450(    

  ثنيةالتركيبة اإل  0.027031
  )نسبة السكان البيض(  )4.3915(
  كثافة المساكن  0.000066926-
)-9.1277(    

  نفقات السالمة العامة  0.00026192
)4.7602(    
  متغيرات سهولة النفاذ  
  المسافة إلى الشاطئ  0.011586 -
 )- 7.8321(    
  المسافة إلى العمل  0.28514 -
)-14.786(    
  متغيرات تلوث الهواء  
  )ات العالقةيمجموع الجزئ(لوغاريتم   
  )ثاني أكسيد النيتروجين(لوغاريتم   
    
    
   

  ثابتة  2.2325
)2.9296(    

  R² رواسب مربعة   0.89
  مجموع الرواسب المربعة  18.92

  درجات الحرية  619

  بين هاللين" t"اإلحصاءات بحسب اختبار 

في تركيز ثاني % 1بنسبةيتسيب ارتفاع 
أكسيد النيتروجين بانخفاض سعر مبيع 

  %.0.22المنزل بنسبة 
0.22407- 

4.0324-(  
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تبرز مشكلة محددة لجهة ربط . ، وبخاصة البيانات حول تلوث الهواء فهي التي تهمنا أكثر من سواها البيئيةأما المتغّيرات
تنتشر محطات رصد الهواء في مختلف أحياء لوس أنجلس وتوفّر . بمعلومات عن تلوث الهواءالبيانات الخاصة باألسر 

ومن أجل تقدير مستوى تلوث الهواء لكل أسرة، امتازت مستويات . النيتروجين وسائر الملوثاتمعلومات حول ثاني أكسيد 
إلى " سيئ"نوعية الهواء من في زم تحسن يتال. 2. 6تلوث الهواء بثالثة مستويات من نوعية الهواء مبينة في الجدول 

  .تقريباً في مستويات تلوث الجو% 30عبر المنطقة، بانخفاض نسبته " جيد"إلى " متوسط"ومن " متوسط"
  

  )1982(في لوس أنجلس )  NO2( تصنيف مستويات ثاني أكسيد النيتروجين 2. 6الجدول 
  نوعية الهواء  جيدة  متوسطة  سيئة

ام في المتر  ميكروغر11فوق 
  )pphm (المكعب 

ميكروغرام في  9-11
  )pphm(المتر المكعب 

ميكروغرام في  9دون 
  )pphm(المتر المكعب 

  ثاني أكسيد النيتروجين

  
من التغير في سعر % 90حوالى ي، التي تفيد أن البيئالمحيط نتائج دالة األسعار على أساس نوعية . 3. 6يعرض الجدول 

 .وهذا واضح في قيمة الرواسب المربعة، عند أسفل الجدول. بالتغير في مجموعة المتغيرات المستقلّةمبيع المنزل يفسر 
.  باستثناء معدل اإلجرام،%)1على مستوى أي أنّها تصبح مهمة (صفر  عن قيمة تختلفتقريباً إحصائياً، جميع المعامالت 

فارتفاع نسبة التلوث يعني انخفاضاً في .  على أسعار المساكنبي المتوقعإلى األثر السلأدت متغيرة التلوث كما تفيد النتائج أن 
فضالً عن ذلك، بين التحليل أن شكل دالة األسعار على أساس نوعية المحيط البيئي مقعر، كما ظهر في . أسعار المساكن

  .واء أفضلفمع انخفاض معدل التلوث، ينخفض المبلغ اإلضافي المراد دفعه مقابل ه. 3. 6الرسم 
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إضافة لذلك، ونظراً لتراجع سعر األرض . فال ترتفع منافع سكان المنطقة ب كما هو متوقع. المنطقة أ نتيجة انتقال السكان
  .في المنطقة أ، يسجل انخفاض في رفاه سكان المنطقة أ

  
   تغير أسعار األراضي بفعل المشاريع البيئية الكبرى4. 6الرسم 

  
  

  )كيةيالواليات المتحدة األمر(اء في لوس أنجلس تلوث الهو: 1المثل 
  

تقييماً لتقدير منافع تحسن نوعية الهواء من خالل نهج األسعار على أساس ) Brookshire et al.) 1982أجرت دراسة 
نهج تائج في هذا الفصل سنركّز على ن. تقوم الدراسة على مقارنة هذه النتائج بنتائج تقييم افتراضي. نوعية المحيط البيئي

  . على أساس نوعية المحيط البيئي وعلى كيفية إجراء التقييم في هذا المثل المستقى عن العالم الحقيقيسعاراأل
  

يقول االفتراض األولي . مدينة لوس أنجلستقيم ضمن على أسر التي استعانت ببيانات على صعيد األسرة، اقتصرت الدراسة 
فراعت . المحيط وسهولة النفاذ إلى المواقع والتلوث تنعكس في أسعار مبيع المنازلللتحليل بأن التغيرات في األسرة و

  .الدراسة المتغيرات التالية
  

 في األحياء 1978مارس / وآذار1977يناير / كانون الثانيبينأسرة  منزل 634استناداً إلى مبيع  أسعار المساكنحددت 
  . شملها تحليل المسحالتي

  
ويعتبر تالزم عدة عوامل . ئفاالمدوحوض السباحة توفر الدار، عدد الحمامات، : فهي  المستعملةلمساكن بنية اأما متغيرات

تقع مشكلة عندما ترتبط متغيرات تفسيرية عديدة ببعضها، فإذا ارتفعت إحدى ، إذ مشكلة شائعة في االقتصاد القياسي
وفي هذه الحال، اكتشف معدو الدراسة تالزماً بين .  أو انخفضت،متغيرات العينة ارتفعت المتغيرة المالزمة لها تلقائياً

مراجعة الجدول ( المتغيرة األخيرة تضم الدالة سوىولهذا السبب ال ". الدار" و" عدد غرف النوم"و " عدد الغرف "اتمتغير
6 .4..(  
  

  .ية والتركيبة اإلثنية ونفقات السالمة العامةمعدل اإلجرام ونوعية المدارس والكثافة السكان: المستعملة هيالمحيط متغيرات 
  

  .إلى الموقع تتمثل بالمسافة إلى البحر وإلى العملسهولة النفاذ متغيرات 
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" التعريف"ال تراعي معظم الدراسات الخطوة الثانية من التحليل، ومرد هذا إلى مشاكل االقتصاد القياسي، مثل مشكلة 
 افتراضات محددة وفي غياب ةاد حّل لهذه المشاكل من دون القيام بأي يصعب إيج).مراجعة الملحق (1مالمفصلّة في الخانة 

ر على أساس اسعويقضي أفضل خيار للباحث بتقدير تغيرات الرفاه مباشرةً من دالة األ.  حول خصائص األفرادكافيةبيانات 
لنوعية الهواء " السعر المستتر"واقع، إن في ال. ال إشكالية في ما يخص التغيرات الطفيفة لنوعية الهواء. نوعية المحيط البيئي
من مستوى " على مقربة" "للمبلغ اإلضافي المراد دفعه"ر على أساس نوعية المحيط البيئي مساوٍ اسعالمشتق من دالة األ
  ".طفيفاً"في ما يلي حالة نموذجية ال يعتبر فيها تغير الهواء . نوعية الهواء األول

  
   على الرفاهبيئةية الآثار تغيرات كبيرة في نوع

  
ولكن غالباً ما تضطر الحكومات إلى . عالجنا حتّى الساعة اآلثار على الرفاه المنبثقة عن تحسنات طفيفة في نوعية الهواء

يمكن استعمال مبدأ األسعار على أساس نوعية . اتخاذ قرار يقضي بتمويل مشاريع تؤثر على عدد كبير من المواطنين
ولكن، إذا كان المشروع بالحجم الكافي، يمكن أن يؤدي التغير .  الممتلكاتةييم المنافع عبر مقارنة قيمالمحيط البيئي لتق

  لماذا؟. ر على أساس نوعية المحيط البيئياسعالكبير للعرض والطلب على الممتلكات إلى تغير في نتائج دراسة األ
  

في  المشروع تأثيرفي البداية سينعكس . واء في منطقة حضريةفلنأخذ مشروعاً بيئياً كبيراً يفترض أن يحسن نوعية اله
  . الممتلكاتةارتفاع قيم

  
  

   خصائص الموقعين1. 6الجدول 
  المنطقة ب          المنطقة أ

  نوعية هواء رديئة        نوعية هواء جيدة
  )دون السعر أ(السعر ب : سعر األرض متدن      السعر أ: سعر األرض مرتفع

  
قيمة هكتار من . لنفترض أن مساحة كال المنطقتين نفسها. 1. 6هما في الجدول خصائص ترد مدينة معينةفلنأخذ منطقتين من 

ويعزا هذا إلى كون األفراد يبدون إرادةً أكبر ). أي السعر أ يفوق السعر ب(األرض في المنطقة أ أعلى منه في المنطقة ب 
 سيحسن المشروع نوعية الهواء في المنطقة ب مثالً عبر إعادة توزيع .لللدفع مقابل اإلقامة في منطقة نوعية البيئة فيها أفض

  . وعليه، ستصبح نوعية الهواء في المنطقة ب بجودة الهواء في المنطقة أ. النشاطات الصناعية بعيداً عن األحياء السكنية
  

  )2(        )مساحة المنطقة ب (x)  السعر ب-السعر أ = (منافع المشروع 
  

، ستتمتع المنطقة ب بنفس قيمة المنطقة أ بعد انتهاء منطقياً. لمنافع تحسين نوعية الهواءأولي تقدير ) 2(معادلة يرد في ال
هل هذا تقدير . المشروع ألن سكّان المنطقة ب سيرغبون في دفع نفس المبلغ الذي يدفعونه مقابل اإلقامة في المنطقة أ

  صحيح لمنافع تحسين نوعية الهواء؟
  
 في تقدير غاليي(لمنافع المشروع حد األعلى يحدد ال) 2(بأن الشقّ إلى يسار المعادلة ) Kanemoto) 1988ت دراسة أفاد

فمع تحسن نوعية الهواء في المنطقة ب، سيبدأ الكثيرون باالنتقال إلى . ألن األسعار ستتبدل بعد انتهاء المشروع) المنافع
  .إلى ارتفاع في أسعار األرض في المنطقة بؤدي  يالمنطقة ب بعيداً عن المنطقة أ، مما

  
وسيستمر هذا الزحف السكاني حتى تتساوى األسعار في . ولكن األسعار في المنطقة أ ستنخفض نظراً البتعاد السكان عنها

ألسعار في لن يبلغ سعر األرض في المنطقة ب مستوى السعر في المنطقة أ نظراً لتراجع ا.). 4. 6الرسم أنظر (المنطقتين 
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   تقدير السعر المستتر لنوعية الهواء-3الخطوة 
  

ما أن يتم تحديد المتغيرات المادية والبيئية وتلك الخاصة بالمحيط، حتى يتم تقدير الدالة التي تربط هذه المتغيرات بسعر 
  .للبيانات المتوفّرةبالنسبة األنسب المعامل عملية ويقدرون غالباً ما يستعين علماء االقتصاد القياسي بهذه الو. الملكية

  
طلعنا على مدى تبدل معامل ي ووه" نوعية الهواء"معامل لنأخذ مثالً . إحدى خصائص الشقة بسعرهاالمعامالت يربط كلٌّ من 
  .xi بفعل تبدٍل في تلوث الهواءقيمة الملكية

  
ة الهواء، كلمنت نوعيمعاملالل الدالة لتقدير تستعم.). 3. 6الرسم (ولكن بنسبة متناقصة الملكية ا ارتفع سعر مثالً كلّما تحس 

  .للبيانات المتوفّرةبالنسبة األنسب 
  

وبالتالي نتقدم خطوةً . دالة السعر المستترعلى أنّها ) β(تشير األدبيات إلى الدالة التي تربط نوعية الهواء بسعره المستتر 
  .ير المبلغ المراد دفعه مقابل تحسن في نوعية الهواءإضافية باتجاه تقد

  
   عالقة أسعار الممتلكات بنوعية الهواء3. 6الرسم 

  
  

   اشتقاق منحنى الطلب على نوعية البيئة-4الخطوة 
  

 لىب عولكننا مهتمون بتقدير منحنى الطل. غالباً ما يكون سعر الممتلكات المرصود نتيجة تفاعل بين العرض والطلب عليها
يعتبر هذا السعر مقياساً .). 3. 6 في الرسم β (سعر مستتر لنوعية الهواء، حصلنا على 3في الخطوة . نوعية الهواء فقط

  .في نوعية الهواءمعين تقديرياً آلثار الرفاه المنبثقة عن تحسن 
  

 وتعتبر خصائص األفراد ،ء المتغيرة التابعة يشكل فيها السعر المستتر لنوعية الهوامنحنى الطلب دالةً ثانيةًيقتضي تقدير 
  .يرد في الملحق شرح للعملية برمتها. المتغيرات التفسيرية
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 المهمة النفايات وشبكات المياه من العوامل طرح يعتبر التمتع بخدمات عامة جيدة من وسائل النقل و–خصائص المحيط  
ء المحلّي والمدرسة كما يعتبر مستوى الجرائم والقرب من المراكز التجارية ومركز اإلطفا. في تحديد سعر الممتلكات

  .والمكتب أو العمل من األمور األساسية أيضاً
المنزل، سينظر األفراد في مستوى نوعية الهواء والضجيج والروائح وسائر / لدى اختيار موقع للشقة–الخصائص البيئية  

 .الخصائص البيئية
  

  العوامل المؤثرة على أسعار المساكن2. 6الرسم 
 

  

  
  
  

  :رياضياً
  )1(    )الخصائص المادية، خصائص المحيط، الخصائص البيئية(دالة= ر السع

  
 تربط سعر أي ملكية بخصائصها ؛ وهي دالة المتعةأوالمحيط البيئي ر على أساس نوعية اسعدالة األـ يشار إلى هذه الدالة ب

ة مستخرجة من المصطلح اليوناني باللغة اإلنكليزي" hedonic"كلمة . بما فيه تلك الخصائص التي تؤثر على رفاه األفراد
  . أو االستياء منه"يالبيئالمحيط التمتع بنوعية "ونحن نرمي بالفعل إلى تحديد قيمة ". متعة"لكلمة 

  
   جمع البيانات-2الخطوة 

  
ونعني بالبيانات رصد األسعار وخصائص .  قياسي مالئم، ال بد من توفر كمية كبيرة من البياناتيإلجراء تحليل اقتصاد

كما قد نستعين بالمعلومات الخاصة بالممتلكات على مدى ). فترة زمنية عرضيةلالبيانات (في فترة محددة مختلفة ممتلكات 
يمكن جمع البيانات .  عن جمع هذه المعلومات صعوبةً أكبرولكن قد يترتب) فترة زمنية متسلسلةليانات الب(سنوات عديدة 

  . المسحعمليات بواسطة االستطالعات و
  

كما يجب أن يدرك األفراد اختالف المتغيرات . يحتاج الباحث إلى التأكد من أن السوق يعمل بشكل جيد وأنّه غير مجزأ
  . االختالفات في الخصائص البيئيةالبيئية باختالف المحيط، مما يسمح بأن تعكس أسعار الممتلكات

  

 : بـ سعر الشقّةيتأثر 
  الحجم -
 عدد الغرف -

  الخدمات العامة المتاحة -
  القرب من العمل -
   التجاريةراكزالقرب من الم -
  القرب من المدارس -

  :إضافةً إلى
  نوعية الهواء -
  الضجيج -
  الروائح -
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حالة في ال. أسواق الممتلكات وأسواق العملشائع في يتضح أن استعمال نهج األسعار على أساس نوعية المحيط البيئي 
يعكس أفضليات األفراد لجهة نوعية  هذه العقار  من خصائص العقار وأن سعريالبيئالمحيط األولى، نفترض أن نوعية 

في حال أسواق العمل، يفترض أن الخطر الصحي من خصائص العمل وبالتالي يجب أن يعكس معدل . البيئيمحيطه 
  .ر مماثلةاألجور إرادة الحصول على تعويض مقابل خوض مخاط

  
قد يصعب تطبيق النهج على أسواق العمل خاصةً في الدول األقّل نمواً ألنه غالباً ما يجهل العمال حقيقة الخطر الكامن في 

  .كما قد ال تتوفر وظائف بديلة فيتوجب على األفراد القبول بوظائف أكثر خطورةً رغم تقاضي أجور أدنى. بعض الوظائف
  

أن الخطر ) ii(أسواق المساكن نشيطة وتعمل جيداً و) i(ومن أبرز االفتراضات أن . سعار المساكنتركّز هذه الحصة على أ
األسعار على أساس نوعية المحيط البيئي تحديد ترد في ما يلي أمثلة عن جدوى . مطابق للخطر الفعلياألفراد الذي يتصوره 

  :من أجل اتخاذ القرارات
  .زلي نوعية المياه، أي عبر التخفيض التدريجي لمحركات الدالهواء المحلّي وفينوعية تغير في  
  .خفض الضجيج من المطار وزحمة السير 
  .تتمتع بقيم ترفيهية)  أو ملعبمنتزهأي (بناء منطقة عامة  
  .خطيرة بيئياًأة موقع منشالتخطيط ل 
  .تقييم أثر تحسين المحيط في أكثر األحياء فقراً 

  
 بغية في الفصل التالي سوف نصف كيفية استعمال مثل هذه المعلومات. لى قيمة الممتلكاتستؤثر الحاالت أعاله جميعها ع

  .استنتاج قيمٍ للتكاليف والمنافع البيئية
  

  تقييم نوعية البيئة باستعمال نهج األسعار على أساس نوعية المحيط البيئي
  

 عبر رصد القيمة التي ينسبها األفراد على نوعية البيئةالطلب يستند نهج األسعار على أساس نوعية المحيط البيئي إلى تقدير 
  . معينةللخصائص البيئية لدى شراء سلعة أو خدمة

  
  :تتبع المنهجية الخطوات التالية

  ر على أساس نوعية المحيط البيئياسعتحديد دالة األ 
  جمع البيانات 
  تقدير العالقة بين نوعية البيئة وسعر السلعة في السوق 
  نى للطلب على نوعية البيئةاشتقاق منح 

  
  ر على أساس نوعية المحيط البيئياسعأل تحديد دالة ا-1الخطوة 

  
ال بد من التنبه إلى ضرورة ضم .  سعر المساكن في السوقعلىعلينا أوالً أن نعرف بالخصائص التي من شأنها التأثير 

قد يؤدي ضم ولكن . أو المغاالة في تقييم المنافع البيئيةإلى االنتقاص فإغفالها قد يؤدي  ،مختلف المتغيرات إلى التحليل
  .):2. 6مراجعة الرسم  (xتبرز ثالث مجموعات أساسية قد تؤثر على السعر. المتغيرات غير المعنية إلى نتائج أضعف

، قاعة الحوض(المنزل، عدد الغرف، وفرة المساحات المشتركة / وهي مساحة الشقة–الخصائص المادية للممتلكات  
  .المصعد، وخدمات الغسيل) الرياضة، غرفة مشاهدة التلفاز
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  6 الفصل 
  يالبيئالمحيط نهج األسعار على أساس نوعية 

 

 ،مثالً، عندما نشتري سيارة. لسلعة أو الخدمةالتي تنطوي عليها اخصائص المجموعة  أشبه بشراء شراء سلعة أو خدمةلعّل 
 شراء شقّة أو استئجارها، لدى. ال نأبه للسيارة بحد ذاتها وإنما لخصائصها مثل الراحة والسرعة والقوة واللون والشكل الخ

فلنأخذ مثالً شقتين .  وفي عدد الغرف والمحيط والمقربة عن المراكز التجارية والمدارس العامةمساحتهاننظر عادةً في 
تعتبر الشقة األكبر مساحةً أكثر كلفةً . ، ولكن إحداهما أكبر)مثل المحيط والموقع والقدم، الخ(متوازيتين من مختلف النواحي 

بمعنى آخر .  فقطالمساحة زيادةإذا أبقينا على سائر الخصائص ثابتة، قد نقيس ارتفاع السعر بحسب .  األصغر ألنها أكبرمن
 واألمر سيان بالنسبة إلى الخصائص البيئية مثل نوعية الهواء في محيط الشقة أو نسبة .للمساحة نقيس السعر المستتر

  .الضجيج
  

  يم اختيار نهج التقي1. 6الرسم 

  
  

األفراد يتخذون قرار شراء السلع والخدمات استناداً القائل إن مبدأ الاألسعار على أساس نوعية المحيط البيئي إلى نهج يستند 
المحيط ومتى شكّلت نوعية . 1. 6، في ما يعرف بنهج أفضليات فعلية ورد في الرسم إلى هذه المجموعة من الخصائص
 مقابل الحصول دفعونه استنتاج القيمة التي ينسبها األفراد إليها انطالقاً من المبلغ الذي يالبيئي إحدى هذه الخصائص، يمكن

  .عليها
  

  ؟متى يعتبر نهج األسعار على أساس نوعية المحيط البيئي مناسباً
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  زيارة الشاطئ من قبل أسرة نموذجية في دافاو والرفاه الفائت نتيجة تلوث المياهعلى طلب ال منحنى 5. 5الرسم 
  

  :منحنى الطلب
  نفقةال0.104 - 5.163=  أ الطلب:قبل التحذير
  ةنفقال0.029 - 1.079=  أالطلب: بعد التحذير
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  مقابل الموقع" المبلغ المراد دفعه" اشتقاق -4الخطوة 
  

. فسحة دون منحنى الطلب فائض المستهلك الخاص باألسرة والمشتق من قيمة سنوات من الزيارات إلى تايمز بيتشتشكل ال
طلب وفائض المن الممكن قياس منحنى . لألسرة الواحدة) كيي دوالر أمر5.12( بيزو 128وازي يفي هذه الحال، و

خدمات تايمز بيتش المترتب عن مستهلك اإلجمالي نحصل على فائض الجمع قيم مختلف األسر، وب. المستهلك لكل أسرة
ئة ا تمثل سائر األسر في دافاو، يمكن ببساطة ضرب المبلغ الذي تريد األسرة دفعه بالم)أ(ولكن إذا كانت األسرة . الترفيهية

بيزو  12.800.000في هذه الحال، يبلغ و. ألف أسرة في دافاو للحصول على فائض المستهلك اإلجمالي لتايمز بيتش
التي تم الحصول ( منحنى الطلب قبل التحذير وبعده لماتمع. 2. 5يجسد الجدول . لسنةفي ا)  دوالر أمريكي512.000(

  .وقيم المتغيرات ألسرة نموذجية) من الدالةعليها 
  

  داالت معدل الزيارات قبل التحذير وبعدهلمات مع2. 5الجدول 
   قبل التحذير

 )أ(يم المتغيرات ألسرة محددة ق لماتقيم المع متغيراتال
  1α =9.762 الجزء المحصور

 2α = -0.104 50 كلفة السفر

 3α = 0.026 60 الدخل

 4α=  -0.163  10 مستوى العلميال

 5α =  -0.027 42 السن

 6α = 0.019 95 البديل

     
   بعد التحذير

 )أ(قيم المتغيرات ألسرة محددة  لماتقيم المع اتالمتغير
  1α =4.892 زء المحصورالج

 2α = -0.029 50 كلفة السفر

 3α = 0.019 60 الدخل

 4α=  - 0.276  10 مستوى العلميال

 5α =  -0.029 42 السن

 6α = 0.005 95 البديل

  
   احتساب الرفاه الفائت نتيجة تلوث المياه- 5الخطوة 

  
في شاطئ تايمز االستحمام أن المخاطر الصحية الناجمة عن  بش1992سبق وذكرنا أن الحكومة حذّرت الرأي العام بعد العام 

 للحصول على قيمة 4 إلى 1يمكن تكرار الخطوات من . ونتيجة لذلك، توقّف معظم السكان عن ارتياد الشاطئ للترفيه. بيتش
 80.000(يزو  ب2.000.000 فائض المستهلك الالحق للتحذير حوالى بلغ. جديدة لفائض المستهلك لفترة ما بعد التحذير

تايمز بيتش فهو كناية عن الفارق بين في منافع الترفيه فقدان نتيجة فائت أما الرفاه اإلجمالي ال). دوالر أمريكي
وبالتالي قُدر معدل الرفاه الفائت ).  دوالر أمريكي432.000( بيزو 10.800.000 بيزو أي 2.000.000 و12.800.000

  ). دوالر أمريكي0.40( بيزو في الشهر لألسرة الواحدة 10ى بسبب التلّوث في تايمز بيتش بحوال
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ع على سبيل المثال، مع ارتفا.). 1. 5 المقدرة في الجدول لماتمراجعة المع(تعتبر النتائج المستخلصة منسجمةً مع المنطق 
. كما يفضي ارتفاع في تكاليف السفر إلى انخفاض في عدد الزيارات إلى تايمز بيتش. دخل األسر، يرتفع عدد الزيارات

 بيزو في تكاليف السفر إلى انخفاض في عدد زيارات األسرة إلى 10بالنسبة إلى أسرة نموذجية، قد يؤدي ارتفاع بنسبة 
 كلفة السفر لميمكن الحصول على هذه النتيجة بضرب مع. كّل سنة) تة إلى خمسةمثالً من س (ةواحدزيارة تايمز بيتش بنسبة 

االحصاءات عن . 1. 5يفيد العمود األخير من الجدول و).  بيزو10مثالً (بالتغير في كلفة السفر ) 2α  =-0.104أي (
 أكبر من "t"االحصاء بحسب اختبار ا أتى إذ.  هذه المعامالتوثوقيةتوفّر هذه القيم إشارةً عن مو. لم لكّل مع"t"بحسب اختبار 

وفي هذا المثل، ليست معامالت .  صفرعادلكي ال ي% 95 له فرصة وازيفبالتالي أمام المعامل الم) المطلقةفي القيم  (1.96
الزيارات قدرت دالة مماثلة لمعدل الزيارات باستعمال البيانات الخاصة ب. المستوى العلمي والسن مختلفة إحصائياً عن الصفر

  .).2. 5مراجعة الجدول (بعد انتشار التحذير بشأن تلوث المياه 
  

  دالة معدل الزيارات قبل التحذيرلمات مع1. 5الجدول 

 المسجل بموجب التقدير السابق لمالمع المتغيرات
 للتحذير

 "t"اإلحصاءات بحسب اختبار 

 1α = 9.762 3.37 الجزء المحصور

 2α = -0.104 -4.11 كلفة السفر

 3α = 0.026 1.96 الدخل

 4α =  - 0.163 - 0.93 مستوى العلميال

 5α =  - 0.027 - 0.58 السن

 6α = 0.019 2.92 البديل

  
  .لدينا حالياً ما يكفي من المعلومات الحتساب الخسارة في الرفاه نتيجة تلوث المياه

  
   اشتقاق منحنى الطلب لكّل منطقة-3الخطوة 

  
المستخلصة من عملية التقدير وقيم كلفة السفر ) 1α ،.....، 6α (لماتلطلب لكّل أسرة، نستبدل المعللحصول على منحنى ا

  :الدالة التاليةفي  والمواقع البديلة لكّل أسرة مستوى العلميوالدخل وال
  

  نفقةال2α +) مكلفةالسفرإلىموقعبديل6α +مالسن5α +ممستوىالعلميال4α+ م الدخل3α+ م  كلفةالسفر1α + 2α= (مالطلب
                    )3(  

  
للحصول . 5. 5مراجعة الرسم . لكّل أسرة) النفقة(كلفة زيارة الشاطئ بعدد زيارات الشاطئ ) مالطلب(يربط منحنى الطلب 

  ).أ(على منحنى طلب نموذجي لألسرة 
  

 بضرب كّل )5.163المعادل في هذه الحال لـ (يستخلص الجزء المحصور . تتكون دالة الطلب من عنصرين أساسيين
يزودنا الجزء المحصور بالعدد األقصى من الزيارات التي قد تجريها أسرة . النتائججمع وبالمتغيرة الموازية له معامل بقيمة 

 ixيفيد المنحدر. كلفة السفر المترتبة عن ارتياد شاطئ تايمز بيتشغير في العام الواحد ما لم تسجل أي تكاليف إضافية 
عن واحد عن مدى تراجع عدد الزيارات إذا ارتفعت كلفة ارتياد الشاطئ بنسبة بيزو ) 0.104-ل لـ الموازي في هذه الحا(

  . بيزو، لن يرتاد أحد شاطئ تايمز بيتش49كما أن منحنى الطلب يفيد بأنّه إذا تخطّى رسم الدخول مبلغ . كّل زيارة
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  متغيرات كلفة السفر وعدد الزيارات وغيرها من الحول جمع المعلومات -1الخطوة 

  
 التحاليل بشأن كلفة السفر، من خالل استطالع سئل فيه المعنيون عن غالبهذه الدراسة كما في لجمعت المعلومات األساسية 

 المحدد، سئلت األسر عن المبلغ الذي تريد دفعه في هذا المثلو.  السفرعند وعاداتهم علميدخل أسرهم وسنّهم ومستواهم ال
 استعملت هذهو. مقابل إعداد خطّة على نطاق المدينة لتنظيف األنهر والبحر بحيث يصبح شاطئ تايمز بيتش آمناً من جديد

قييم في آن ال بد من التنبه إلى أن استعمال أكثر من نهج ت). 7مراجعة الفصل (المعلومات إلجراء تحليل تقييم افتراضي 
  .مناهج تقييم مختلفةالناتجة عن  نتائج التقييم فيفيد بمتانة ،"طابقصحة الت"يشكّل اختباراً لما يعرف تقنياً بـ

  
تنجح معظم االستطالعات في جمع المعلومات .  منها لدراسة كلفة السفر447 استعمال مقابلة، يمكن 777أجري ما مجموعه 
التي يواجهها ، نظراً للصعوبة الخاصة بالبيئة والموقعمتغيرات بشأن الير من المعلومات ال تزود الكثالشخصية ولكنّها 

لفرد اإلفادة بدقّة عن الكلفة اإلجمالية لعلى سبيل المثال، قد يصعب . توفير تقديرات دقيقة حول أنواع السلع هذهفي الكثيرون 
في هذه . لي يجب استقصاء هذه المعلومات من مصادر بديلةوبالتا. لرحلة معينة من وقود واستهالك لآللية وكلفة وقت

كّل أسرة للوصول إلى تايمز بيتش باستعمال تكاليف النقل ذهباً وإياباً، وقد تم التي تتكبدها الحال، احتسبت كلفة السفر 
ى كلفة الفرصة الضائعة تايمز بيتش، إضافةً إلشاطئ احتسابها بقياس المسافات التوبوغرافية من محيط المنزل وصوالً إلى 

  .التي اعتبرت موازيةً لنصف معدل أجر األسرة في الساعةوالرحلة، خالل الوقت الذي استغرقته 
  

   تقدير دالة معدل الزيارات-2الخطوة 
  

رة  وخصائص األسةتعتبر دالة معدل الزيارات التي استعملت في هذه الدراسة، دالةً مبنية على جمع كلفة السفر ودخل األسر
  .وكلفة السفر إلى مواقع بديلة) التي تحدد أفضليات األسرة(االقتصادية االجتماعية 

  
  مهامشالخطأ +مكلفةالسفرإلىموقعبديل6α +مالسن5α +معلميالالمستوى4α+ م الدخل3α+ م  كلفةالسفر1α + 2α= معددالزيارات

                      )2(  
  :حيث

  إلى تايمز بيتش كّل عام )م(ة سراألالتي تجريها  عدد الزيارات= م عددالزيارات
1α =الجزء المحصور   

  )بعملة البيزو عن كّل زيارة( كلفة السفر إلى تايمز بيتش المترتبة على كّل أسرة =م  كلفةالسفر
  )بيزوباأللف ( دخل األسرة السنوي =م  الدخل

  )السنواتب(المستوى العلمي لرب األسرة =  مالمستوىالعلمي
  )السنواتب( سن المجيب  =مالسن

  )بالبيزو عن كّل زيارة( كلفة السفر المترتبة على كّل أسرة إلى موقع بديل  =مكلفةالسفرإلىموقعبديل
 والذي ال يتوقع أن يؤثر على قيمة الزياراتلم يرد في دالة معدل آخر عامل ألي هامش الخطأ المسموح به =  مهامشالخطأ
  .المعامالت

  
نهج أدنى المربعات في هذا المثل، سنستند إلى .  معدل الزياراتةتوفرة لتقدير معامالت دالتتعدد المناهج اإلحصائية الم

التي توفّر التقدير األنسب بين البيانات والنموذج النظري ) 1α ،.....، 6α(ننا هذا النهج من تقدير المعامالت مكّوف يس. العادية
ستخلصة من التقدير أساسيةً على اعتبارها توفّر معلومات بشأن مدى تعتبر المعامالت الم). 2(الفرضي الذي تمثله المعادلة 

  . تأثر عدد الزيارات التي تقوم بها أسرة معينة بتغير كّل من المتغيرات التفسيرية
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لزيارة وبالتالي يجب إضافة قيمة الوقت إلى كلفة السفر لتحديد القيمة الترفيهية الفعلية . بالسيارة لممارسة أي نشاط آخر
ولم يتم . ألفرادلزيارة الموقع بالنسبة لوقت إلى انتقاص القيمة الترفيهية ويتوقع أن يؤدي تجاهل كلفة ال. لزائرالموقع بالنسبة ل

  .حتّى الساعة التوصل إلى توافق فعلي حول كيفية تقدير قيمة الوقت
  

  رحالت متعددة الزيارات
  

ض بالمحللين  حول نهج كلفة السفر، كيف يفترمارةعند توجيه است. غالباً ما يزور األفراد مواقع عديدة في رحلة واحدة
توزيع تكاليف السفر التي يتكبدها الزائر؟ خالل النهار، يحتمل أن يكون الزائر قد تكبد تكاليف سفر مرتفعة ولكن جزءاً 

  .صغيراً منها فقط يخص الموقع الترفيهي قيد البحث
  

ة إلى موقع ترفيهي كلفةً ال بل قد تشكّل وبالنسبة إليهم ال تعتبر الرحل. ومن التعقيدات اإلضافية أن كثيرين يستمتعون بالسفر
وفي هذه الحال قد يؤدي . في مثل هذه الحاالت، يجب حسم منفعة الوقت التي تتيحها الرحلة من تكاليف السفر. viiiمنفعةً

  .اعتماد نهج بسيط لكلفة السفر إلى المغاالة في تقدير القيمة الترفيهية للمواقع
  

  المواقع البديلة
  

 كلم لزيارة موقع يستمتع به بينما قد يجتاز آخر، غير متحمس للموقع، المسافة عينها من 80زوار مسافة قد يجتاز أحد ال
كال  نتيجة مفادها أن السفر البسيط إلىوقد يخلص استعمال نهج كلفة . مكان آخر فقط لغياب موقع بديل على مقربة من منزله

  . وهي نتيجة خاطئة تماماً القيمة الترفيهية عينها للموقعانالزائرين ينسب
  

   والزوار الذين ال يتكبدون كلفة سفر،قرار شراء منزل
  

في هذه الحال، يتكبد . الصفات الترفيهية لبعض المواقع بشراء منزل على مقربة من هذه المواقعقدر غالباً ما يقوم أكثر من ي
هذه الحال، ينتقص نهج كلفة السفر إلى حد كبير من القيمة  في.  للغايةقدرهاكلفة سفر متدنية نسبياً لدى زيارة المواقع التي ي

وبشكل عام، غالباً ما تستبعد دراسات نهج كلفة السفر الزوار الذين لم يتحملوا تكاليف سفر . الترفيهية الحقيقية للموقع
ولكن هذه المجموعة قد تنسب ). لموقعمثالً هؤالء الذي قدموا سيراً على األقدام من منازلهم المجاورة ل(للوصول إلى الموقع 

  .إلى الموقع قيمة عاليةً جداً
  

  نوعية المياه الساحلية في دافاو، الفيليبين: دراسة حالة
  

يقع الشقّ الحضري من المدينة أساساً على . تشكل دافاو ثاني أكبر منطقة حضرية في الفيليبين وتقع على جزيرة مينداناو
، كان معظم سكان دافاو الذين اعتادوا ارتياد الشواطئ المحلية 1992العام حتى و.  خليج دافاوالمنبسط الساحلي على طول

للترفيه عن أنفسهم يتوجهون إلى شواطئ تقع على مسافة جد قريبة من المنطقة الحضرية، ولعّل شاطئ تايمز بيتش أكثرها 
 برازيةبكتيريا القولونية المن الن وجود نسب مرتفعة ، كشفت دائرة الصحة المحلية ع1992ولكن أوائل العام . شعبيةً

شاطئ  في االستحمام بشأن المخاطر الصحية الناجمة عن عموم سلسلة تحذيرات للتفي الماء، فأصدروالكائنات الممرضة 
  .ونتيجة ذلك، توقف الكثيرون عن ارتياد هذا الشاطئ طلباً للترفيه. تايمز بيتش

  
المعلومات بشأن المبالغ التي ينفقها المواطنون الرتياد شاطئ تايمز بيتش، ) Choe et.al.) 1996دراسة أجراها ستعمل ت
 كيفية استعمال نهج كلفة دراسة إلى األخيرويرمي هذا المثل في المقام .  الترفيهية الشاطئ خدماتلىطلب عللرسم منحنى ل

  . نتيجة تلوث المياه الساحليةة الفائتيةالسفر لتقدير الرفاه
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  لقاء الموقع" لمراد دفعهالمبلغ ا" اشتقاق - 4الخطوة 
  

وهو ما نسعى لقياسه ألنّه يقارب المبلغ الذي يبدي الفرد استعداداً فائض المستهلك دون منحنى الطلب فسحة تشكل البيانياً، 
 مختلف المناطق، ائجفعبر ضرب فائض المستهلك للفرد الواحد بعدد سكان كّل منطقة وجمع نت. لدفعه مقابل زيارة الموقع

  .مقابل زيارة الموقع الترفيهيالمبلغ اإلجمالي المراد دفعه  نحصل على
  

  قياس األضرار الناجمة عن التلوث
  

فرضاً أن نوعية المياه . يمكن استعمال المنهجية المشروحة أعاله لتقدير األضرار الناجمة عن التدهور البيئي كالتلوث مثالً
 في خصائص المحمية إلى تغيير في عدد الزيارات  تغييرؤديرية، فقد ي بححميةتشكل إحدى الصفات األساسية التي تميز م

) للمتغيرات التفسيرية( الجديدة معلمات، فمن الممكن احتساب الاتلزيارل الجديد معدلالإذا توفّرت بيانات حول . إليها
  .زيارات المحميةللطلب على والحصول على منحنى جديد 

  
 المنافع ABCDوتمثل المنطقة . بعد التغييرالطلب  منحنى CDقبل التغيير والطلب  هو منحنى AB، .4. 5في الرسم 

  .الفائتة نتيجة انخفاض فائض المستهلك
  

   قياس أضرار التلوث باستعمال نهج كلفة السفر4. 5الرسم 
  

  
  المشاكل المرتبطة بنهج كلفة السفر 

  
صعوبة احتساب التكاليف إلى يعزا األول . ان من المشاكللدى العمل على نهج كلفة السفر، يبرز في غالب األحيان نوع

ويبرز الثاني ألن نهج كلفة السفر قد ال . والمنافع المستترة مثل كلفة الوقت ومنافع زيارة مواقع عديدة خالل زيارة واحدة
في ف. ى جوار موقع الترفيهتلك هي الحال متى نقل شخص مقر إقامته إل. يمثل سوى الحد األدنى للمبلغ الذي يريد الفرد دفعه

  .هذه الحال، تأتي كلفة السفر جد منخفضة وتنتقص من قيمة المبلغ المراد دفعه
  

  كلفة الوقت
  

وقد يفترض نهج بسيط لكلفة . يبنى نهج كلفة السفر على افتراض أن تكاليف السفر تعكس القيمة الترفيهية لزيارة موقع معين
نفقات الوقود ولكن الوقت قيم بدوره ألنّه ال يمكن استعمال الوقت الذي تستغرقه رحلة طويلة السفر أن كلفة السفر مرتبطة ب
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  ئر المتغيرات جمع المعلومات حول كلفة السفر وعدد الزيارات وسا-1الخطوة 

  
واستناداً إلى أجوبتهم، يمكن تقدير كلفة السفر . لمعرفة المنطقة التي أتى منها زوار المواقع الترفيهيةستمارات ستعمل االتُ

  . وربطها بعدد الزيارات لكلّ سنة
  

ويمكن تحديد . نتزهة الممختلف التكاليف المستترة والظاهرة المترتبة عن زيار" كلفة السفر"يجب أن تتضمن البيانات حول 
  :على األقّلمنها الفئات التالية 

  
أو حافلة  مثالً الوقود وصيانة السيارة عند القيام برحلة معينة أو بطاقة ال.التكاليف الظاهرة الضرورية لبلوغ الموقع 

  .القطار
بالتالي كلفة لهذا الوقت ف، )مثالً العمل(ال يمكن توظيف الوقت المخصص للسفر في نشاطات أخرى  .كلفة وقت السفر 

تستعين دراسات عديدة بمعدل األجور باعتباره مقياساً . أما المشكلة الشائعة فهي كيفية تقييم الوقت. فرصة ضائعة
  .تقريبياً

ولكن هذا . ضائعة أيضاً  يترتب عن الوقت الضروري لزيارة الموقع كلفة فرصة.كلفة الوقت المخصص لزيارة الموقع 
تغير ليس ضرورياً على افتراض أن الزوار كافةً يختارون القيام بزيارات بنفس المدة ويتكبدون نفس كلفة العنصر الم

  .الوقت المترتبة عن الفرصة الضائعة
  

زيارة قريب خالل  مثالً إذا ارتبط السفر إلى الموقع بنشاطات أخرى ذات منفعة، مثل. ه إلى العوامل المترابطةيجب التنب
ولعّل تجاهل هذه المعلومة قد يؤدي إلى المغاالة في . نتزه كلفة السفر كلياً بصفات المفي هذه الحال ال يمكن ربطالرحلة، ف
  .نتزهتقييم الم

  
ولعل سائر . من الضروري ضم أي متغيرات قد تساعد على احتساب االختالف في سلوك أفراد ينتمون إلى مدن مختلفةو

  .دد رخص الصيد الخالمتغيرات هي السن والدخل وع
  

 أو إلى –قد تُجمع هذه المعلومات في دراسة نموذجية عبر استطالعات ترسل إلى جميع األشخاص المقيمين في كّل مدينة 
  .عينة عشوائية منهم

  
  الزياراتمعدل  تقدير دالة -2الخطوة 

  
 لكّل متغيرة معلمنسب يطقة وحدة رصد، وتمثّل كّل من. ، يجري تقدير دالة لمعدل الزياراتالالزمةبعد جمع البيانات 

على معدل  صلة كل متغيرة ذاتمدى تأثير تبدل في بالمعلومات عن وتزودنا المعلمات التي تم الحصول عليها . تفسيرية
  .الزيارات

  
  كّل منطقةل اشتقاق منحنى الطلب -3الخطوة 

  
طلب لكّل منطقة، يرتبط فيها معدل الزيارات برسم دخول اليات الزيارات حتّى يمكن إعداد منحنمعدل ما أن يتم تقدير دالة 

من المالحظ أن كّل منطقة تتميز من حيث المبدأ بمنحنى طلب مختلف، ألن كّل منطقة تتمتع بخصائص مختلفة مثل . فرضي
  .الدخل ونسبة الشباب وكلفة السفر واقترابها من مواقع بديلة الخ
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يقيم الفرد أ )). أ. (3. 5مراجعة الرسم ( من ثالثة مواقع مختلفة نتزهتوجهون إلى الملنفترض أننا نراقب ثالثة أشخاص ي
 هيقيم الفرد ب على مسافة أبعد وعدد زيارات. وبالتالي تعتبر كلفة السفر التي يتكبدها متدنية نسبياًنتزه على مقربة من الم

، فزياراته أكثر نتزهلث ج المقيم على مسافة بعيدة جداً من المأما الشخص الثا. أقّل من زيارات الفرد أإلى المنتزه المرصودة 
مثالً قد يكون الشخص الثالث ج أكثر ثراء . ويعزا هذا الوضع النموذجي إلى أسباب عديدة. من زيارات الفردين أ و ب

لديه أطفاالً يرغبونالمنتزهلزيارة ص موارد أكبر ويمكنه بالتالي أن يخص ة في نهاية كل أسبوع في زيارة الم، أو أنحمي .
 ويترتب عن ذلك بالمعايير االقتصادية أن منحنى الطلب للفرد ج مختلف عن ،لعّل األسباب المبررة لهذا السلوك عديدة

  )).ب. (3. 5مراجعة الرسم (لشخصين أ و ب الطلب لمنحنى 
  

   رصد عدد الزيارات وتكاليف السفر3. 5الرسم 

  
  

 فيها كلفة المحددة له بما تربط معدل الزيارات بالعناصر viiالزياراتمعدل تحديد دالة ل، يجب وللتغلّب على هذه المشكلة
  :السفر زائد أي رسم دخول

  
  )1(    ...)؛ م؛ عدداألطفالمرسمالدخول؛ الدخل + مممكلفةالسفر(دالة  = ملزياراتمعدال

  
. إلى الوحدة المرصودةيشير ) م(لها مؤشر ) معادلةعلى يسار ال(من المالحظ أن معدل الزيارات والمتغيرات التفسيرية 

  : الوحدات المرصودة المستعملة، يقوم التقدير على مقاربتين أساسيتينوبحسب
  
المناطق ) م(في هذه الحال، يحدد المؤشر .  إلى عدة مناطقنتزه تقسم المنطقة المحيطة بالم– المناطقينهج كلفة السفر  .1

أما المتغيرات . ات بقسمة عدد الزيارات من أي منطقة على عدد سكان هذه المنطقةيحسب معدل الزيار. ةمختلفال
 .التفسيرية فهي القيم المتوسطة للمنطقة، أي متوسط الدخل، متوسط السن، عدد رخص الصيد، الخ

  
شير معدل الزيارات ي. ةدورصموحدات الال) أو عينة منهم (نتزه في هذه الحال يشكّل زوار الم– الفردينهج كلفة السفر  .2

  .إلى عدد الرحالت التي يجريها أي فرد في فترة محددة، وتشير المتغيرات التفسيرية إلى خصائص األفراد
  

  المناطقيالمنهجية األساسية لنموذج كلفة السفر 
  

دناه على نهج كلفة السفر ولكن يسهل تطبيق اآللية المبينة أ. يشرح هذا القسم تحديداً نهج كلفة السفر المناطقي ال الفردي
باعتبارها ) أي المدن، المحيط، المناطق(وال بد من التنبه إلى أن نهج كلفة السفر المناطقي يتمحور حول المناطق . الفردي

  .محور التحليل بينما يتمحور نهج كلفة السفر الفردي حول البشر
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وحيث أنّهم يأتون من . ، وبخاصة كلفة السفر إليهنتزهتستند فكرة هوتلينغ إلى كون األشخاص يدفعون بدالً مقابل زيارة الم

ى يمكن ربط هذه المعلومة بعدد الزيارات التي يقوم بها األفراد للحصول على منحن. مواقع مختلفة، يتحملون تكاليف مختلفة
  .)2. 5مراجعة الرسم (الطلب على الترفيه 

  
وبالتالي . كلفة السفر من المواقع المنتمية إلى الدائرة عينهاتُوحد اقترح هوتلينغ تحديد المناطق الدائرية حول المحمية بحيث 

. دائرة حساباً دقيقاًوعدد السكان عن كّل ) شهر أو سنة( في فترة معينة نتزهالمإلى زيارات اليجب حساب كلفة السفر وعدد 
يعمل بعدد الزيارات وحيث لإلشارة إلى السعر كلفة السفر يعمل بويمكن بواسطة هذه المعلومات رسم منحنى للطلب حيث 

  .مستوى الطلبلإلشارة إلى 
  
. ]...[لى حّل  الوطنية اقتراح هوتلينغ بما أن غيره من المجيبين توافقوا على استحالة التوصل إنتزهاتتجاهلت هيئة الم"

Trice & Wمن خالل أعمال "  سنوات10بعد  االقتراح إلى بساط البحث ولكن عاد ood ،)1958( ،Clawson) 1959( ، 
Clawson & Knetsch )1966) ( دراسة كما جاء فيPearce ،2002 .( رقدا اليوم فيعدد دراسات كلفة السفر بالمئات أم

  :ويطبق هذا النهج عبر وسيلتين اثنتين. أجمع ة وإنما في العالمالمطبقة ليس فقط في الواليات المتحد
  

  .التي يرتادها األفراد ألغراض ترفيهية)  والشواطئنتزهاتأي الم (تقييم الموارد الطبيعية .1
أي الضرر الذي يلحق ( عبر النظر في تغير نمط الزيارات إلى مناطق طبيعية تقييم األضرار الناجمة عن التلوث .2

  ). نفطيتلوث بحري والناجم عن نتزهبم
  

   انطالقاً من كلفة السفر وصوالً إلى الطلب على الترفيه– فكرة هوتلينغ 2. 5الرسم 
  

  
  من النظرية إلى التطبيق

  
يارات ولكن ربط العدد اإلجمالي للز. تجدر اإلشارة إلى أن المبدأ األساسي الذي يقوم عليه نهج كلفة السفر في غاية البساطة

.  مراعاة مختلف المتغيرات التي تؤثر على معدل الزيارات عدا كلفة السفرفال بد أيضاً من. كافياًة السفر قد ال يكون بكلف
  ).Pearce et al) 1989ُأخذ المثل التالي عن دراسة . وقد تتضمن هذه المتغيرات الدخل والسن واالهتمامات الفردية الخ
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  5 لفصلا
 نهج كلفة السفر

 

 الكلفة المترتبة عن زيارة موقع ترفيهي دفعل إذا أبدى الفرد استعداداً: على االفتراض التالي) TCM(يقوم نهج كلفة السفر 
لسفر تقوم هذه المقاربة على اعتبار أثر زيادة كلفة ا. ، فهو بالتالي يقيم الموقع أقلّه بقدر ما دفع لزيارته)المبلغ المراد دفعه(

 الطبيعية منخفض ال بل واقعوبما أن رسم الدخول في عدد كبير من الم. موازياً لذلك المترتب عن زيادة رسم الدخول
. معدوم، تعتمد هذه المقاربة كلفة السفر كرسم بالوكالة لتقدير فائض المستهلك واستخراجه من التغيرات في رسم الدخول

 أو مركز منتزهطالعات التي يبين فيها أحدهم الوقت والمبلغ اللذين ينفقهما في السفر إلى جمع البيانات عبر االستغالباً ما تُ
 حيث أن سلوك األفراد مرصود في يختلف نهج كلفة السفر عن نهج التقييم االفتراضي. سياحي أو موقع لصيد األسماك الخ

مراجعة الرسم " (األفضليات الفعلية"لى ربة تقييم مبنية عيعتبر نهج كلفة السفر مقاو. األسواق الفعلية بدل الظروف الفرضية
. هذا الموقع أقّله بقدر كلفة الوصول إليهيقيم  فهو ،إذا سافر شخص إلى موقع ترفيهي يمكن الدخول إليه مجاناًف.). 1. 5

.  مقابل هذه التجربةوعندما يفرض رسم دخول، يجب أن يضاف هذا الرسم إلى كلفة السفر للحصول على المبلغ المراد دفعه
  .وبما أن كلفة السفر تختلف من شخص إلى آخر، يمكن بالتالي رسم دالة للطلب على الترفيه

  
  مقاربة تقييم مبنية على األفضليات الفعلية كلفة السفر باعتباره نهج 1. 5الرسم 

  
  

  نبذة تاريخية
  

ثم طلبت ". محمية" المؤهلة إلعالنها منتزهاتنح األولوية لل الوطنية األمريكية منتزهاتهيئة المأرادت ، 1947في العام 
خرج هارولد هوتلينغ .  الوطنية في البالد والمناهج الكفيلة بتحديد مثل هذه القيمنتزهاتمشورة أخصائيين حول قيمة الم

)Harold Hotelling (ة ألي مة قياس القيمة الترفيهينهج كلفة السفر" الدرب أمام  ممهداًنتزهبوسيلة مبتكرة تشير إلى كيفي."  
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   المبلغ المراد دفعه لتفادي داء الجيارديات في مقاطعة لوزرن، بنسلفانيا7. 4الرسم 

  
  

فة للخسائر التي تقديرات مختلثالثة استناداً إلى الفرضيات المعتمدة لتحديد قيمة وقت األفراد غير العاملين، تم التوصل إلى 
وخلصت الدراسة إلى أن الخسائر المرتبطة بالتدابير االحترازية . تُعزا إلى التدابير التي اتخذها األفراد لتفادي المياه الملوثة

في الفترة الممتدة بين بداية التلوث (تراوحت الخسائر المترتبة عن االعتالل .  مليون دوالر38.50  و12.10تتراوح بين 
وعليه تراوح مجموع الخسائر الناجمة عن التلوث، بعد .  مليون دوالر7.00 و 4.60بين ) ن سلطات المقاطعة عنهوإعال

 تجاهل النفقات ؤديوقد ي.  مليون دوالر45.50 و 16.70جمع الخسائر الناجمة عن االعتالل والتدابير االحترازية، بين 
  .االحترازية إلى انتقاص كبير من قيمة األضرار
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في المرحلة األولى، يقيسون ضرر الفترة األولى عبر تقييم تكاليف االعتالل : على مرحلتين معدو الدراسة تقييماً ييجر
يقيسون كلفة التدابير االحترازية المتخذة للحد  وأن أثر االعتالل طفيفيفترضون في المرحلة الثانية، و. الناجمة عن التلوث

التدابير االحترازية، أجريت خمسون مقابلة هاتفية مع أسر وفي معرض تقييم الخسائر الناجمة عن . لملوثمن التعرض ل
  .اختيرت عشوائياً من دليل الهاتف

  
  :استدعى التقييم معلومات حول

)i(  لالمياهلجلب ألفراد الوقت الذي يقضيه امعد  
)ii( ةقيمة الوقت التقديري  

  
 وصنّفت األسر بالتالي بناء على .بصالحة للشر مياه تأميناستراتيجيات لأفاد المسح بأن األفراد يختارون مجموعة 

  :استراتيجية جلب المياه
  )من األسر% 22(نقل المياه  
  %)24(غلي المياه  
  %)2(شراء المياه المعبأة فقط  
  %)6(نقل المياه وغليها  
  %)18(نقل المياه وشراء المياه المعبأة  
  %)18(غلي المياه وشراء المياه المعبأة  
  %)8(اه المعبأة نقل المياه وغليها وشراء المي 
  %)2(خيارات أخرى  

  
اكتفى القليل القليل من األسر بشراء المياه المعبأة فقط؛ فقامت معظم األسر إما بنقل المياه أو بغليها وبشراء المياه المعبأة إلى 

عند العودة من  المياه جلبتخذ التدابير االحترازية إلى جانب النشاطات العادية، أي تبرز صعوبة عندما تُ. جانب النقل والغلي
  .وفي هذه الحال، يصعب تقييم الوقت الذي استغرقته التدابير االحترازية. العمل أو زيارة األهل واألصدقاء الخ

  
في هذه الدارسة، يصنّف األفراد . وبشكل عام، يعتبر تقييم الوقت الذي أنفق على جلب المياه خطوة أساسية في التحليل

في حال . ربات منزل، متقاعدون، معوقون، عاطلون عن العمل، طالّب/بالغون عاملون، أرباب: بحسب وضعهم المهني أي
ألجور بعد حسم الضرائب في المنطقة التي سجلت فيها حاالت إصابة المتوسط لمعدل الالبالغين العاملين، يقيم الوقت بحسب 

 سيناريوهات تستند إلى ةيستعين معدو الدراسة بثالثف. عوبةًلكن تقييم الوقت لسائر الفئات أكثر ص. أكيدة بداء الجيارديات
  . والعاطلين عن العمل والطالّب، والمتقاعدين والمعوقين،قيمة الوقت الخاص بأرباب المنزل

  
وقيمة هذا الوقت، يمكن جلب المياه المعتمدة للحصول على المياه والوقت الذي استغرقه الطريقة البيانات حول باستعمال 

تعتبر . محور التقييمالذي يعتبر ولكن هذه النفقات ال تعادل المبلغ المراد دفعه، . ء الحسابات لتقدير النفقات االحترازيةإجرا
 إذ اضطر بعد تفشي المرض، ازدادت كلفة الحصول على المياه. لمبلغ المراد دفعهالحد األدنى لالنفقات االحترازية الفعلية 

. vخفّض األفراد استهالكهم من المياهونتيجة ارتفاع السعر، . ه صالحة للشرب من مصادر بديلةاألفراد إلى الحصول على ميا
وبعد . لمبلغ المراد دفعهالحد األعلى ل يحدد ،ولعّل ضرب كمية المياه المستهلكة أصالً بالكلفة الجديدة للحصول على المياه

مراجعة . viللمبلغ المراد دفعه مقابل تفادي تلوث المياه" فضلالتقدير األ"الحصول على القياسين، يحتسب معدلهما لتحديد 
  .7. 4الرسم 
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  تقييم آثار تفشي داء الجيارديات : مثل
  

التلوث أو القضاء عليه ولكن يترتب عن الحد من . غالباً ما يشكل توفر المياه النظيفة واآلمنة مثار قلق لشعوب الدول النامية
ويمكن إجراء . حول دون شراء سلع أخرىبحيث ي الفرصة الضائعة نطوي على كلفةفي،  األحيانكلفةً مرتفعةً في غالب
  .أم االمتناع عنهتوفير المياه النظيفة االستثمار في قرار تحليل اقتصادي لدعم 

  
ومن شأن تحليل قرارات األفراد . ينفق األفراد الموارد على غلي المياه ونقلها وشرائها للحصول على هذا المورد الحيوي

ويمكن في الحاالت . معلومات مجدية حول منافع االستثمار في توريد المياه النظيفةيؤمن اه النظيفة، أن وفر الميتحول 
  .الحالية والمستقبليةالمياه توريد ومنافع مقارنة بين تكاليف أن يتخذ القرار بناء على الالمثالية 

  
كّل فيه نفقات النشاطات الدفاعية عنصراً أساسياً لتقييم يعرض هذا الفصل مثالً تش. ثمة تقنيات لحساب منافع المياه النظيفة

الواليات (يعرض المثل تفشي داء الجيارديات في مقاطعة لوزرن، بنسلفانيا . الخسائر الناجمة عن األمراض المنتقلة في المياه
ول بالمياه إلى فئتين  تفشي مرض منقؤديبشكل عام، ي. )Harrington et al،  1989مراجعة دراسة  (1983عام ) المتحدة

  :من األضرار
  

نادراً ما يكون قاتالً إالّ أنّه مرض إسهال مؤقت   مع أن داء الجيارديات–خسائر ناجمة عن االعتالل والوفيات  .1
بسبب اإلفادة المباشرة عدم تقييم الوقت الضائع ويطرح تقييم االعتالل مشاكل عديدة لجهة . ب للوهنومزعج ومسب

  .المرض
يمكن رصد النشاطات . ر المرتبطة بالتدابير التي يتخذها األفراد للحد من تعرضهم للملوثات البيئيةالخسائ .2

البدائل المتوفرة أن االحترازية في ظروف عديدة، ولكن هذه العملية مهمة للغاية في حال تلوث مياه الشفة حيث 
  .المرضفرصة تفادي على مقربة من الناس تتيح لهم 

  
وتعتبر المعلومات عن انتشار المرض ووفرة . 1984  و1983ء الجيارديات في مقاطعة لوزرن بين نهاية العام انتشر دا

 بأن تفشي المرض أوالً واإلعالن عن 1يفيد الرسم . أساسيةً لفهم مفاعيل تفشي المرضالمؤمنة للعموم البدائل عن المياه 
لع فيهما األفراد على معلومات مختلفة وبالتالي يتصرفون رج ضمن فترتين يطّالتلوث ثانياً وانتهاء فترة التلوث ثالثاً تند

ففي الفترة الممتدة بين بداية التلوث وإعالن السلطات عنه، لم يتخذ األفراد أي تدابير للوقاية من المرض، . بطريقة مختلفة
خالل الفترة الثانية، عندما عرف . الت االستشفاءفتمثلت مفاعيل التلوث بارتفاعٍ في نسبة المرض وأيام العمل المفقودة وحا

ض له فسة لتفادي التعرث، اتخذوا تدابير ذاتيجلت حاالت أقّل من المرضاألفراد بأمر التلو.  
  

   في مقاطعة لوزرن، بنسلفانيا  تفشي داء الجيارديات6. 4الرسم 
  

  نهاية التلوث                  اكتشاف التلوث واإلعالن عنه      بداية التلوث
  الوقت

  
    يجهل األفراد أمر التلوث 
  تخذ أي تدابير لتفادي التلوثال تُ 
الخسارة الناجمة عن متمثل باألثر األبرز  

  االعتالل 

  يعرف األفراد بوقوع التلوث 
  تخذ التدابير لتفادي التلوثتُ 
  األثر األبرز متمثل بتدابير احترازية 
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   تحديد الخطر البيئي والمتأثرين من السكان-1الخطوة 
  

، )كما أتى في المثل أعاله ( الهواء تلوث:وملطّفةية تتضمن المخاطر البيئية النموذجية التي تفترض اتخاذ تدابير احتراز
تعتبر معدات الرصد أساسية لقياس .  تدهور التربة في المناطق الريفية، وتلوث الهواءمدىوضجيج المطارات أو الطرقات، و

  .مثل هذه المتغيرات والتحقق من بلوغ مستويات خطرة
  

يستند نهج السلوك االحترازي على . خطر، وهي ناحية حساسة من التحليل للينالمعرضالسكان ومن المهم أيضاً تحديد 
 عمليات الرصدفإذا اقتصرت . سكان المتأثرينالتدابير المرصودة على أرض الواقع ويبنى بالكامل على البيانات الخاصة بال

عمليات الرصد على أشخاص وإذا اقتصرت . ، انتقص التحليل من القيم من الخطرعلى أشخاص لم يتضرروا إالّ هامشياً
كما ال بد من . تضرروا كثيراً من الخطر، وطبقت من ثم على جميع المتضررين هامشياً، أدى التحليل إلى المغاالة في القيم

 قرب مجرى الماء وفي أسفله ينالمقيمالسكان فئة في حال األمراض المنتقلة بالمياه، تشكل . اعتماد معطيات عملية وواقعية
 بحسب الظروف الموسميةأكثر صعوبةً من السكان  حال تلوث الهواء، يعتبر تحديد الفئة المتضررة بينما في. المتضررةالفئة 

  .والجوية، من بين ظروف أخرى
  

   رصد التدابير التي يتخذها األفراد-2الخطوة 
  

متضررين  على استجواب جميع التقوم إحداها. ثمة وسائل متعددة لجمع المعلومات حول التدابير التي يتخذها األفراد
ال بد من تصميم و. أو يمكن اختيار عينة تمثيلية عن الفئة المتضررة واستطالعها. المحتملين متى كان عددهم محدوداً

  .االستطالع بتأن تفادياً للمشاكل الشائعة مثل العينات المنحازة واالنحياز االستراتيجي واالنتقاء غير العشوائي
  

ثل م من خالل نظام الصحة الوطنية،  تغطية المصاريفذلك، إذا نظرنا مثالً إلى الحاالت التي تتولى فيها الحكومةفضالً عن 
 فإذا تم التعويض !ثمن األدوية، فهل تسجل هذه النفقات عند رصد السلوك االحترازي؟ الجواب هو ال، بينما يجب القيام بذلك

ولكن هذا ال يعني أنّهم ال يريدون . لن تنعكس هذه التكاليف في نفقاتهمات الطبية، عن األفراد أو لم يضطروا لتحمل النفق
أن يقدر النفقات العامة ضمن نفقات التدابير الدفاعية الباحث  وبالتالي سيحاول .تسديد كلفتها، بل إن شخصاً آخر تولّى ذلك

  .لمبلغ المراد دفعهالفعلية لقيمة للتقديرات على أنّها انتقاص لوإالّ فيجب التعاطي مع ا. وأن يحتسبها في المبلغ المراد دفعه
  

   قياس كلفة اتخاذ التدابير- 3الخطوة 
  

غالباً ما تنسب أسعار للبدائل البيئية مثل المياه المعبأة والزجاج . كخطوة نهائية، ال بد من تقييم التدابير بالمعايير النقدية
مثالً، يمكن احتمال .  ولكن شراء البدائل البيئية قد ال يتساوى بالكامل مع حجم الخطر.وأجهزة تنقية الهواء الخالمزدوج 

وال تبدأ نفقات التدابير الدفاعية إالّ متى بلغ الخطر البيئي مستوى . مستوى معين من الخطر قبل اتخاذ التدابير الضرورية
  . معيناً

  
يزداد التحليل تعقيداً و. كاف لتفادي الخطرذا التدبير وهل هالذي يختاره دبير لتا يتخذ الفرد اذالموفي كّل حالة، يجب أن نفهم 

  :لسببين اثنين
يحد من التعرض لملوثات الهواء ال فمكيف الهواء مثالً . تعتبر بعض السلع مجرد بديل جزئي عن المورد البيئي 

  .شملهما في التحليل محتملين، في ويجب أن يدرك الباحث أن المرض واالنزعاج ما زاال.جزئياًالخطرة إال 
درجات الحرارة في أيضاً بتحسين المكيف على سبيل المثال، يسمح . توفّر بعض السلع منافع إضافية غير بيئية 

بالتالي ال بد من .  أيضاًأفضل مذاقاًتحد من خطر العدوى، تعتبر  ، بينماكما أن المياه المعبأة.  فيلطف الجوالغرفة
  .المنفعة اإلضافية لتفادي المغاالة في تقييم المنافعمراعاة هذه 
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  مفعول التلوث والنفقات الدفاعية - العالقة بين معدل4. 4الرسم 

  
  
مثالً، قد . ولكن في بعض الحاالت ال يساعد السلوك الدفاعي على تفادي أيام المرض بسبب الكلفة الباهظة المترتبة عنه 

كما قد ال يتوفر سلوك دفاعي .  راتب أسبوعي عمليفضل شخص أن يحتمل يوماً من المرض إذا بلغت كلفة السلوك الدفاعي
مراجعة الرسم ( للحد من آثار المرض أو فترة المرض سلوكاً ملطّفاًفما أن يمرض شخص حتى يختار . لتفادي المرض كلياً

ء اقتصرت فترة فإذا لم يتناول الدواء دام مرضه أسبوعين، بينما إذا أخذ الدوا. مثالً، قد يصاب شخص باألنفلونزا.). 5. 4
  .بالتالي ال بد من ضم قيمة الدواء إلى عملية التقييم. المرض على أسبوع واحد

  
  مفعول التلوث والنفقات الدفاعية والملطّفة- العالقة بين معدل5. 4الرسم 

  
  

  التطبيق العملي لنهج السلوك االحترازي والملطّف
  

على نهج التقييم هذا، بوسع القارئ مراجعة دراسة من أجل إطّالع واف Freeman) 1992( ال سيما الفصل العاشر ،
  ). Valuing Longevity and Health" (تقييم التعمير والصحة"بعنوان 

  
أما . ديه أن األفراد يدركون وجود الخطر ويتخذون التدابير لتفاافتراضعلى يقوم تطبيق هذه المقاربة على عملية التقييم إن 

  :الخطوات الواجب اتباعها في التحليل فهي التالية
  تحديد الخطر البيئي والمتأثرين من السكان 
  رصد ردود األفراد 
  قياس كلفة اتخاذ التدابير 

  
  

 

 (P)التلّوث 
 

 (E)التعّرض للمرض 
 

 (S)فترة المرض 

 مثًال (D)السلوك االحترازي 
  استعمال أجهزة ترشيح الهواء

M)السلوك الملّطف  ، مثًال شراء (
  األدوية

 

 (P)التلّوث 
 

 (E)التعّرض للمرض 
 

 (S)فترة المرض 

 مثًال (D)السلوك االحترازي 
  استعمال أجهزة ترشيح الهواء
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: ويمكن تطبيقها على ظروف مختلفة. ةدالة إنتاج األسربأسبابه وبسلوك األفراد بـ أثراً معيناً تُعرف هذه العالقة التي تربط 
  ).D (ة الهواءتنقيواإلنفاق على أجهزة ) P( الهواء بمستوى تلوث) S(التنفسي مثالً يرتبط عدد حاالت التهاب الجهاز 

  
مثالً، يرتبط معدل استمتاع . أن تطبق على السلع البيئيةمكن ، بل يوحسبهذه العالقة على المخاطر البيئية تنطبق ال و

يصف الجدول ). D(وبالوقت الذي استغرقته الرحلة إليه ) P( وطني نتزهبالخصائص الطبيعية لم) S(األفراد بأوقات الراحة 
  .شائعة إلطار السلوك االحترازي بعض التطبيقات ال1
  

  ة استعمال إطار دالة إنتاج األسر1. 4الجدول 
  األثر النهائي  النشاط المتصل به  العامل البيئي

P  D  S=S(P,D)  
  الصحة  شراء المياه المعبأة/ غلي الماء   تلوث المياه

  لترفيها  الوقت الذي استغرقه السفر والزيارة  الخصائص الترفيهية للمورد الطبيعي
  نوافذ نظيفة  تنظيف النوافذ  تلوث الهواء

  الصحة  تنقية الهواءاستعمال أجهزة   تلوث الهواء
  الزراعيالمحصول   المكافحة المتكاملة لآلفات    المصابة باآلفاتاتالنبات

  
أي الهواء والمياه والموارد (بأن يوفّر معلومات قيمة حول القيمة االقتصادية لنوعية البيئة كفيل " إنتاج األسرة"ود لعل وج
أي األدوية (، من خالل رصد الخيارات التي يقوم بها األفراد عند استهالك سلعة متداولة متصلة بنوعية البيئة )الطبيعية

  ).والمياه المعبأة وزيارة المنتزهات
  

هم األفراد المخاطر البيئية التي يف) 1(ولكن من المهم التنبه إلى أن استعمال نهج السلوك االحترازي موصى به عندما 
  .يمكن رصد التدابير المتخذة وقياس كلفتها) 3(يتخذون التدابير لحماية أنفسهم؛ ) 2(يتعرضون لها؛ 

  
  نظرية السلوك االحترازي

  
  . 3. 4ي الرسم  الناجمة عن التلوث إالّ العدد الفعلي لحاالت المرض كما هو مبين فما ال يراعي تقييم اآلثار الصحيةغالباً 

  
  مفعول التلوث - العالقة بين معدل3. 4الرسم 

  
  

أو (فيتوجب على الباحث أن يرصد ردود األفراد لتفادي . ولكن عندما يمكن اتخاذ تدابير دفاعية، يزداد هذا اإلطار تعقيداً
. بالسلوك االحترازي أو الدفاعييعرف وهذا ما . 4. 4كما يفيد الرسم ) أو إلى سلعة بيئية(التعرض إلى خطر بيئي ) زيادة

ال يجب أن يقتصر التقييم عند بالتالي ! وال يقتصر أثر التلوث على المرض وإنما يشمل الموارد التي تُنفق لتفادي المرض
  .هذه المرحلة على قيمة االنزعاج جراء المرض وقيمة فترة المرض وإنما يجب أن يشمل قيمة السلوك الدفاعي
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   آثار تفشي مرض منقول بالماء2. 4الرسم 
  

  
  

، أعلنت سلطات المقاطعة عن تفشي المرض ونصحت المواطنين بغلي المياه إلى حين توفير 1983ديسمبر /في كانون األول
  .ivن باتخاذ تدابير دفاعية لتفادي تعرضهم للمرضبعد هذا اإلعالن، شرع المواطنو. شبكة مياه صالحة للشرب

  
في المنزل، أي الدخل الفائت مريضاً  الضائعة الناجمة عن البقاء ةغالباً ما تقيس مراجع الصحة كلفة المرض بكلفة الفرص

حد عيوب هذا النهج أو. فتُقاس بالتالي منافع التحسن البيئي بقيمة أيام المرض التي جرى تفاديها. نتيجة المرض أو اإلصابة
 تجاهل قدرة األفراد على ؤديفقد ي. أنّه باستطاعة األفراد اتخاذ تدابير وقائية أو عالجية تخفف من آثار التدهور البيئي

  . بيئة رديئة إلى استنتاجات مغلوطةناتجة عن تلطيف اآلثار ال
  

  تطبيقات نهج السلوك االحترازي
  

المرض المنقول بالمياه بمستوى التلوث ودرجة التدابير الملطّفة، وهي عالقة تظهر يمكن في المثل أعاله ربط عدد حاالت 
  .أدناه) 1(في المعادلة 

  
S=S(P,D)  )1(  

  
  :حيث

S :  أي أيام العمل المفقودة(الخطر البيئي ناجم عن األثر المفعول(  
P : ث المياه(مستوى الخطر البيئيأي مستوى تلو(  
D : أة(و الملطّف الدفاعي أالسلوك مستوىأي اإلنفاق على المياه المعب(  
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  4 الفصل
  سلوك احترازي وملطِّف

  
   اختيار نهج التقييم1. 4الرسم 

  
  
 

وهو .). 1. 4مراجعة الرسم (ت الفعلية يشكل نهج السلوك االحترازي والملطّف نموذجاً عن نهج التقييم القائم على األفضليا
  .موضوع سيتناوله هذا الفصل باالستناد إلى أحد األمثلة

   
وكشف . كيةي، انتشر مرض منقول بالماء في مقاطعة صغيرة في بنسلفانيا، في الواليات المتحدة األمر1983في أواخر العام 

ديسمبر /أكتوبر وكانون األول/ بين تشرين األولبحث جرى على عينة من األشخاص أن معظم حاالت اإلصابة وقعت
شبكة وانتهى بناء ). .2. 4مراجعة الرسم (فبراير /يناير وشباط/وانخفضت إلى صفر تقريباً بحلول شهر كانون الثاني

هر لم انخفض عدد اإلصابات بعد شلذا، كيف و. 1994مارس /آذارالتي توفر مياه نظيفة في نهاية شهر اإلمدادات الجديدة 
  ؟نظيفةديسمبر، أي قبل بناء شبكة المياه ال/كانون األول
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وتعتبر تعرية التربة تراكمية فكلّما سجلت . الحبوب مع ارتفاع خسارة التربةمحصول نخفض ي، .5. 3 الرسم فيكما يتبين 
أي أن خسارة . خسارة للتربة كل سنة، أتت الخسارة نهائيةً وأثّرت على اإلنتاج طوال فترة إنتاج المحاصيل في هذه المنطقة

  . أعوام10 مم من التربة على مدى 20زي خسارة سنة توا/ مم2التربة بمعدل 
  

  السوقأسعار في المنسوبة الخسائر وقيمتها 
  

تم الحصول . ما أن يقدر أثر تعرية التربة على اإلنتاج حتى تبدأ الخطوة التالية المتمثلة بمنح هذه الخسائر قيمة في السوق
أما . مة الخسائر انطالقاً من مسح شمل المزارعين في المنطقةعلى البيانات االقتصادية االجتماعية الضرورية لتحليل قي
  .أسعار معظم المدخالت، فهي أسعار تم رصدها في المنطقة

  
يمكن احتساب األثر االقتصادي البعيد األمد لمعدل تعرية محدد انطالقاً من القيمة الحالية الصافية للخسائر التي تسببت بها 

، على فترة ساسيةبين عائدات أي سنة والعائدات األ) بعد الخصم(تسب في قيمته الحالية التعرية، أي مجموع الفرق المح
تراجع فليست الكلفة الفعلية لتعرية التربة مجرد . في ما يختص بتعرية التربة، تستمر الخسائر مع الوقت. محددة من الزمن

 على طول الفترة الزمنية التي قد تستعمل خاللها التربة لمحاصيجراء سنة واحدة من التعرية وإنما قيمة تراجع الللمحاصيل 
  .2الفصل ومن الشائع في االقتصاد خصم هذه التكاليف باستعمال تقنية حساب القيمة الحالية التي وصفت في . للزراعة

  
   التقييم االقتصادي للخسائر الزراعية الناجمة عن تعرية التربة في المغرب1. 3لجدول ا
  
  

لقيمة ا
  *السنوية

ال (لقيمة الحالية ا
  )*تعرية

 5التعرية بنسبة (لقيمة الحالية ا
  )*مم في السنة

  49.000  51.600  4.740  لعائداتا
بما فيها المخصبات، البذور، مبيدات (لفة المدخالت ك

  )األعشاب، العمالة، كلفة الحصاد
1.610  17.500  17.500  

  31.500  34.100  3.130  لعائداتا
  بالدرهم المغربيالقيمة * 
  

 مم من التربة سنوياً، ما مفادة 5 عاماً وبخسارة 50  كريم على مدىالالسنوية من إنتاج العائدات . 1. 3يعرض الجدول 
 2.714 إلى 4.740 من ساسية األمحاصيل هذه الخسارة إلى خفض الؤديست.  مم من التربة عند السنة الخمسين250خسارة 

وفرضاً أن التكاليف .  درهم49.000، فتُقدر بـ%10أما القيمة الحالية للعائدات، بمعدل خصم . درهم في السنة الخمسين
أي .  درهم17.500، تُقدر القيمة الحالية لكلفة اإلنتاج بـمحاصيل درهم سنوياً وأنها ال تنخفض بانخفاض ال1.610تقدر بـ

 سنوياً بل محاصيلفي غياب أي خسارة للتربة، ال تنخفض ال.  درهم31.500أن القيمة الحالية للعائدات الصافية تقدر بـ
 درهم سنوياً، ترتفع القيمة الحالية 1.610فترضنا أن التكاليف تظّل على حالها أي بـ إوإذا .  درهم4.740تقدر سنوياً بـ

 مم 5ارة سنوية للتربة بـوعليه فإن القيمة الحالية الصافية للخسائر الناجمة عن خس.  درهم34.100لصافي العائدات إلى 
  . درهم للهكتار الواحد2.600 بـ، تُقدر الكريم مثالًأخذناإذا سنوياً، بالنسبة إلنتاج القمح، 
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ر تعرية التربة البعيدة األمد على إنتاج القمح في مناطق المغرب شبه آثا) Pagiola & Bendaoud) 1995عالجت دراسة 
عتقد أن النمو السكاني في هذه المنطقة قد أدى إلى انتشار الزراعة رغم معدل سقوط أمطار مستمر في التراجع وي. القاحلة

  .وتربة أكثر ضحالة، مما أدى بدوره إلى تعرية التربة وخسارة اإلنتاجية
  

 في مقاطعة ستاة على طول التعرجات التي تفصل سهول الشاوية السفلى حبوغرغوطقة، موضوع البحث، في دائرة تقع المن
ومن أبرز النشاطات الزراعية في هذه المنطقة . تتميز المنطقة بمعدل سقوط أمطار متدنٍ ومتقلّب. عن هضبة الشاوية العليا

  . الزراعية الشائعة زراعتها في المنطقة من أكثر األصنافءكريم ومرزاويعتبر . إنتاج الحبوب وتربية الماشية الموسعة
  

واعتماد االفتراضات )  إليهاوالقيمة المنسوبةتحديد اآلثار المادية (في ما يلي وصف عن كيفية اتخاذ الخطوتين األساسيتين 
  .iii لنتائج الدراسة، وعرضحبوغرغوالتربة في من أجل تقدير كلفة تعرية 

  
   اآلثار الماديةتحديد

  
وفي غياب أي بيانات ملموسة حول معدالت التعرية، .  التحليل بتقدير مستوى تعرية التربةاتقضي الخطوة األولى في هذ

افتُرضت مجموعة معدالت منطقية للتعرية، كما قدرت توجهات اإلنتاج عن كّل من هذه . يعمل بتحليل مبني على المحاكاة
  .المعدالت

  
يفترض النموذج .  لتمثيل العالقة بين ظروف التربة وإنتاج القمحنمو المحصول التحليل على نموذج لمحاكاة يومن ثم بن

جمعت البيانات حول خصائص التربة عبر . معلومات حول خصائص التربة والظروف المناخية والممارسات الزراعية
جاور عن الفترة م موقعية من مالحظات يومية سجلت في واستخرجت البيانات المناخ. استخراج عينات من التربة وتحليلها

المعهد  (INRAأجراه معهد أما المعلومات حول ممارسات الزراعة فتم الحصول عليها من خالل بحث . 1992 و1983بين 
  .)الفرنسي لألبحاث الزراعية

  
  
  
  

  الحبوب في المغربمحصول خسائر التربة و:  تحديد اآلثار المادية5. 3الرسم 
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على سبيل المثال، .  تصطدم بمشاكل جمةها ولكن،ميزات هذه المقاربة أنّها تأخذ ببيانات فعلية في ظروف حقيقية
. وقد يصعب ضبط سائر العوامل مما قد يؤثر على النتيجة. غالباً ما ال تتوفر البيانات إالّ لفترة قصيرة من الزمن

  .حازكما تُسجل مشكلة االنتقاء المن
  

  .بعد االنتهاء من تحديد العالقة تبقى الخطوة الثانية المتمثلة بتقييم اآلثار
  

  السوقأسعار في وقيمتها المنسوبة الخسائر 
  

ولعّل المنطق الكامن . من حسنات النهج القائم على اإلنتاجية أن تقييم اآلثار غالباً ما يكون أقّل إشكاليةً منه في سائر المناهج
تقضي أكثر المقاربات وضوحاً باستعمال أسعار السوق لتقييم الخسارة في .  في البساطة ويسهل تفسيره وتبريرهخلفه غايةً

  .ولكن ال بد من النظر في مجموعة معطيات أخرى. اإلنتاج أو كلفة المدخالت المتزايدة
  

 أسعار كثيرة بسبب تدخالت الحكومة الً، حيث تُشوهلالسوق مضبحسب أسعار قيم الفي بعض الحاالت، قد يعتبر استعمال 
لدى مراعاة الكلفة االجتماعية، ال بد من . بشكل إعانات وضرائب وحماية الواردات الخ أو بسبب وجود نوع من االحتكار

من حيثما أمكن، ال بد و. التي يتكبدها المجتمع أي السعر بمعزل عن الضريبة أو الدعم المالي" الحقيقية"النظر في الكلفة 
  .وهنا يختلف تحليل اجتماعي كهذا عن تحليل مالي. تكييف األسعار بحيث تعكس قيمتها التنافسية

  
ولكن إذا أتت التغيرات بالحجم الكافي، قد . غالباً ما ال يكون تبدل اإلنتاجية المرصود بالحجم الكافي لتغيير سعر السوق

منطقة واحدة متضررة للغاية جراء تبدل في نوعية كانت  إذا وهذا ممكن. يفضي تغيير أسعار السوق إلى تعقيد التحليل
جزء كبير من التوريدات الوطنية، أو إذا تضررت األسواق المحلية فتميزت عن األسواق الوطنية،  عن ولةًئمسالبيئة، 

حيث يعكس السعر المتوقع إذا كانت هذه هي الحال، فال بد إذاً من تكييف سعر السوق ب. كأسواق صيد األسماك المحلية مثالً
  .في غياب التغير البيئي

  
 ازدياد الملوحة إلى دىعلى سبيل المثال، إذا أ. التكاليفيغير غالباً ما يتجاهل هذا التحليل ناحية مفادها أن تبدل اإلنتاجية قد و

اب مواد كيميائية قضت وقد يقع العكس في حال انسك. ، سجل انخفاض بنسبة موازية في كلفة الحصادحصولانخفاض الم
  .في هذه الحال، قد ترتفع الكلفة حيث يستغرق صيد العدد نفسه من األسماك وقتاً أطول. على جزء كبير من األسماك

  
يمكن في .  السوقها فيكثرة المنتجات التي ال تُسوق، مما يصعب رصد سعرومن المسائل األخرى التي تزيد التحليل تعقيداً 

  : إلى مجموعة حلول بديلة مثل تقييمهذه الحال اللجوء
  .المنفعة المنبثقة عن تفادي مشكلة صحيةبقيمة األعشاب الطبية تقييم ، يمكن مثالً. منافع المنتج 
  . طريق تحديد كلفة الحّل البديلحطب المتوفّر عنالخسارة على سبيل المثال، يمكن تحديد قيمة . كلفة البدائل 
الحطب، يمكن تقييم الكلفة على اعتبارها الوقت المتزايد وفرة مثل تراجع  مجدداً على بالعمل. كلفة ازدياد وقت العمل 

  .الذي ينفق لجمع الكمية عينها من الحطب
  

ال تعكس دراسة أسعار السوق بشكل عام إالّ القيم االستعمالية وال تراعي القيم الال استعمالية مثل القيمة الوجودية والقيمة 
وعليه، ال يقدم النهج القائم على .  األحيان قد تعتبر هذه القيم أساسية ال بل تتخطى القيم االستعماليةوفي بعض. الوصائية

  .اإلنتاجية إالّ تقديراً أدنى لكلفة الفرص الضائعة
  

   تعرية التربة في المغرب:أحد تطبيقات النهج القائم على اإلنتاجية
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 العام المنصرم، ت الزراعة تراجععائداتأن فرضاً . التربة وعائدات الزراعة خير مثال عن هذا الرابط المعقدولعّل تعرية 
 فقد يعزا تراجع عائدات ،.4. 3لكن يصعب إثبات هذا الرابط كما هو مبين في الرسم . الرعي الجائرونُسب ذلك إلى 

نا وحتى لو أثبت. الزراعة إلى جملة عوامل مثل إضراب العمال وتبدل أسعار المدخالت أو قدرة التربة على إنتاج المحاصيل
ارتباط التراجع بتدهور المحاصيل، فقد ال تكون تعرية التربة سبب هذا التدهور، وإنما تقلبات الطقس التي ألحقت أضراراً 

ولة ئأما الرابط النهائي فيقضي بالتأكيد على أن تعرية التربة مس. بالمحاصيل أو تراجع في عدد المدخالت األخرى المستعملة
  . كما عوامل أخرى مثل كثافة األمطارعن تراجع عائدات المحاصيل،

  
  التربة وعائدات الزراعة الروابط بين تدهور 4. 3الرسم 

  
  
  

فيعول . يفيد هذا المثل بمدى صعوبة التمييز بين اآلثار المرتبطة بمصدر محدد، نظراً لقيام مجموعة عالقات بيولوجية معقّدة
  :يمكن استخالص هذه المعلومات من مجموعة مصادر مختلفة. ها على العلماءاالقتصاديون لفهم

  
يتعمد في هذه الحال محاكاة السبب ويجري التمعن في اآلثار المترتبة ). عن طريق الحقول التجريبية(التجربة  .1

 المقاربة أنّها ومن حسنات هذه. على سبيل المثال، يرصد تراجع المحاصيل عن طريق محاكاة تعرية التربة. عنه
 المثال، يؤثر المناخ بدرجة على سبيل. ترابطةالعوامل المتتم في ظروف يتم التحكم بها، بحيث يسهل استبعاد 

ولكن غالباً ما ال تراعي . كبيرة على إنتاجية المحاصيل بينما ال يهمنا سوى أثر تعرية التربة على تراجع اإلنتاج
كما أن . د الطبيعية، مما يؤدي إلى ندرة الدراسات النوعية في هذا المجالهذه الدراسات التجريبية دور الموار

الممارسات التي تنفذ من أجل إدارة المحاصيل في الحقول التجريبية تختلف عن تلك التي يتخذها المزارع المحلي، 
دخل عوامل أخرى، ، ت"حقيقية"ففي ظروف .  التجارب كونها تتم في بيئة مضبوطة نتائجكمالاستبالتالي يصعب 

  .بين تلك العوامل في الحقول التجريبيةبالتفاعالت وال يؤخذ 
  
 هذا النهج إلى عزل يسعى). باستعمال بيانات خاصة بفترة زمنية عرضية أو فترة زمنية متسلسلة(اإلحصاءات  .2

ومن . مثل الطقسمثالً فصل آثار تعرية التربة عن آثار أخرى : المفعول عن سائر اآلثار باستعمال الرياضيات

استعمال األراضي  استعمال أراضي الموقع  الطقس
 المجاورة

 الطقس تعرية التربة  سائر المدخالت المستعملة

تغير سعر سائر 
المدخالت

انخفاض قدرة التربة
 على إنتاج محاصيل

 إضراب عمالي

 ةالدخل من الزراع



 التدهور البيئي تقدير آلفة

 A-18 

فإذا عمل . في كال الحالتين يعاني المزارع من خسارة اقتصادية على شكل تراجع في األرباح. X2 وX1المدخالت بين 
  .سائر المدخالتزيادة ، وإذا عمل بالخيار الثاني ارتفعت كلفة اإلنتاج بفعل قيمة الناتج الفائتار األول خسر بالخي

  
  تصوير بياني لتغير اإلنتاج 3. 3الرسم 

  

  
  

 يؤثر على وكالهما.  أو كلفة المدخالت اإلضافيةقيمة الناتج الفائت: يوفّر هذا الرسم البياني مقياسين لتقييم تدهور األراضي
  .األرباح

Л= PQ - c(Q) 
 الربح = Лحيث 

P=  يحدده السوق أن يفترضالذي ( السعر(  
Q  =نتاجاإل  
c=  المرتبطة باإلنتاج ( كلفة المدخالتQ(  
  
  

  خطوات التطبيق الفعلي للنهج القائم على اإلنتاجية
  

ل إحدى العمليات األكثر يشكّغالباً ما عملياً ولكن . ريرهغالباً ما يعمل بالنهج القائم على اإلنتاجية نظراً لسهولة تفسيره وتب
  .ص عن الخطوتين الواجب اتخاذهما واإلشكاليات المتصلة بهمايرد في ما يلي ملخّ. صعوبة

  
  تحديد األثر المادي

  
 النهج القائم على لعل تحديد األثر المادي الناجم فقط عن الدوافع أو السلوك قيد البحث، من أكثر المشاكل التي ينطوي عليها

 تعرية التربة الناجمة عن سوء اإلدارة البشرية، آثار جراء  مندخليترتب على الولسنا نقيم في هذا المثل سوى ما . اإلنتاجية
  .ولكن قد يصعب فصل هذا الجانب عن سائر األسباب
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   ربط التدهور البيئي بالتغيرات على صعيد اإلنتاج2. 3الرسم 
 

 
  

) الرعي الجائر(معين ضغط  ؤديفي البداية، ي. لتحليل أي نوع من أنواع اآلثار على اإلنتاجية. 2. 3يمكن استعمال الرسم 
؛ وعليه، )تراجع قدرة التربة على حفظ المحاصيل(ويؤدي هذا بدوره إلى أثر على اإلنتاجية ). بةتعرية التر(إلى أثر بيئي 

: ثل الصحةومن األمثلة النموذجية األخرى م. يشيع استعمال هذا اإلطار لتحليل العالقة السببية القائمة. يتبدل دخل المزارع
هذا بدوره إلى ؤدي وي). األثر البيئي(إلى تلوث الهواء ) السلوك(ات  للسياّرتزايد االستعمال المؤدي ي،على سبيل المثال

وتؤدي خسارة أيام العمل إلى ). األثر على اإلنتاجية(المصابين بالتهابات تنفسية مردها إلى تلوث الهواء العمال ازدياد عدد 
  .خسارة على مستوى األجور بالنسبة إلى العمال

  
  إلنتاجية النهج القائم على ااتتطبيق

  
وقد تشكّل . يجوز تطبيق هذا النهج لمعالجة جملة مشاكل مرتبطة بالتقييم، وقد ذاع استعماله نظراً لسهولة تفسيره وتبريره

وإليكم في ما يلي الئحة . الالحقة، لما قد تثيره التقنيات األخرى من جدليةقسام من األيتبين هذه السمة ميزةً أساسيةً كما س
  :اريوهات المحتملة التي يمكن أن تستعمل فيها هذه المقاربةمقتضبة بالسين

آثار تلحق بمجرى النهر مثل انسداد  وما ينجم عنه من لقياس تراجع المحاصيل ميدانياًيستعمل هذا النهج : تعرية التربة •
  . الري وتراكم الرواسب عند الخزاناتقنوات

  . أيام العملعلىن تلوث الهواء وتأثيره ما يلحق بصحة اإلنسان من ضرر ناجم ع: تلوث الهواء •
  .يمكن تقييم األضرار التي تلحق باألشجار عن طريق قيمة اإلنتاج المفقودة: األمطار الحمضية •
بما أن المياه ملوثة، تتراجع قدرتها على الحفاظ على األسماك مما يؤثر سلباً في عائدات صيادي : مصائد األسماكتلوث  •

  .السمك
قدرة التربة على على ، متى بلغت أوجها، قضيال بل تالمحاصيل  إلى تراجع ؤديت: ضي الصالحة للزراعةملوحة األرا •

  .إنتاج المحاصيل
  

  النظرية وراء النهج القائم على اإلنتاجية
  

عرية التربة على سبيل المثال، قد تترافق ت. عندما يسجل تغيير على مستوى المدخالت البيئية، قد تتغير الكمية المنتَجة
) التربة(خسارة على مستوى إحدى المدخالت تعويض ولكن قد يتمكن المزارع من . حجم المحاصيل المحصودةتراجع في ب

دالةً لإلنتاج حيث يقاس اإلنتاج نسبةً إلى التربة . 3. 3يعكس الرسم ). بات في هذه الحالةقد تكون المخص(بمدخالت بديلة 
)S ( وغيرها من المدخالت)X.( ة التربة منومع تراجع نوعي S1 إلى S2 تتراجع دالة اإلنتاج إلى ،تعريةال بسبب Q2 .

 مع اإلبقاء على سائر Q1 عوضاً عن Q2أولهما يقضي بأن يقف مكتوف األيدي وينتج ما نسبته : ويواجه المزارع خيارين
 مع زيادة سائر المدخالت مثل المخصبات منتقالً Q1أما الخيار الثاني فيقضي باإلبقاء على اإلنتاج عند . المدخالت كما هي

وفي الواقع يرجح أن يتصرف المزارع ما بين بين، فيترك اإلنتاج يتراجع بعض الشيء ويزيد . X2 إلى X1بها من 

 

  الضغط
 

  األثر البيئي
 

 تأثر اإلنتاجية
 

 تغير العائدات

 

 الرعي اجلائر
 

 تعرية التربة
اخنفاض قدرة التربة 
 على إنتاج احملاصيل

تراجع عائدات 
 املزارعني
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  3 الفصل 
   التغيرات في اإلنتاجتقييم

  
مختلف اآلثار التي قد تنجم عن تبدل في نوعية البيئة ويوفّر اقتراحات حول تقنيات التقييم الشائعة . 1. 3يلخّص الرسم 

ر ئ مدخالً إلى مقاربة اإلنتاجية التي، كما يستشف من اسمها، تحدد قيمة الخسافصل الاذشكل هيس. االستعمال لتقييم هذه اآلثار
  .اإلنتاجفي 

  
  تقييمال اختيار نهج 1. 3الرسم 

 

 
  

أنظر دراسة (  الفهمسهليعتبر النهج القائم على اإلنتاجّية من أآثر تقنيات التقييم استعماًال حيث يستند إلى منطق 
Bojo ،1995 ودراسة Cesar ،2000 .(التقنّية على الموارد البيئّية باعتبارها إحدى مدخالت إنتاج السلع أو ترّآز 

.  إلى خسارة في أرباح المنتجؤديإذا تدهورت إحدى المدخالت، تراجعت الخدمات المتاحة لإلنتاج مما ي. الخدمات
صبح يومتى . الرعي الجائر إلى تعرية التربة يؤديففي هذه الحال . مثاًال ساطعًا عن هذه العالقة. 2. 3يوّفر الرسم 

وعليه، . العشب الذي ترعى منه الحيواناتالحفاظ على درة التربة على التربة منجرفة، تنخفض قالعشب مرقعًا و
 يمكن استعمال النهج القائم –  المزارعدخل أي تراجع –ولعّله بالترآيز على هذا األثر النهائي.  المزارعدخلتراجع ي

 .نتاجّية لتقييم التدهور البيئيعلى اإل
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  ادّية اإلجمالّية لغابة استوائّية القيمة االقتص6. 2الرسم 
 

  
  
طرح القيم الال استعمالّية تحديًا خاصًا بالنسبة إلى التقييم حيث أّن القيمة الوجودّية، من حيث تعريفها، ال حاجة إلى ت

عن طريق اد دفعه المبلغ المرالذي يعالج مباشرًة ويعتبر نهج التقييم االفتراضي . إظهارها في أي سلوك آان
  . مثل هذه القيمباطاالستطالعات، الوسيلة الوحيدة الستن
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 المجتمع جراء مكاسبالقيم االستعمالية هي تلك التي تنبع عن . ال بد من التمييز أوالً بين القيم االستعمالية والقيم الال استعمالية
لية قيم االستعمال المباشر وغير  تشمل القيم االستعما.استعمال أو إمكانية استعمال مورد بيئي معين أو الخدمات التي يوفّرها

مثالً عن القيمة . 6. 2يقدم الرسم . أما القيم الال استعمالية فتشمل القيم الوصائية والقيم الوجودية. المباشر وقيم الخيار
  .االقتصادية اإلجمالية لغابة استوائية

  
فيتمتع الفرد مباشرةً بالمورد إما عن . استهالكية ألغراض استهالكية أو غير استعمال المورد تنبثق عن قيم االستعمال المباشر

أي (أو االستمتاع بكيان المورد بحد ذاته ) أي قطع الغابات بحثاً عن الحطب أو الصيد لتأمين لقمة العيش(طريق استهالكه 
  ).القيمة الترفيهية لمنتزه أو مشهد منطقة ساحلية

  
مثالً توفّر الغابة حمايةً لمستجمعات المياه .  معينعمال خدمات مورداست هي التي تنبثق عن قيم االستعمال غير المباشر

ولعّل التمييز بين قيم االستعمال المباشر وغير المباشر ليس . وتحمي طبقةُ األوزون األرض من اإلشعاعات فوق البنفسجية
  .واضحاً على الدوام

  
هذا المفهوم شائع في عالم المال حيث . ذا برزت الحاجة إليها إاالستعمال المحتمل للسلعة في المستقبلعن تنبثق  قيم الخيار

وتنبثق قيمة . تباع الخيارات مقابل الحق في بيع سلعة متداولة في البورصة بسعر محدد وفي وقت محدد في المستقبل
بالتالي فإن .  السلعةالخيارات عن كون المعلومات الراهنة غير مثالية، فالوقت وحده كفيل بأن يطلعنا على جدوى امتالك هذه

على سبيل المثال، تعتبر . وينطبق المفهوم على الموارد الطبيعية. االحتفاظ بهذا الخيار يسمح االستفادة من أي معلومة جديدة
المحافظة على منطقة طبيعية خياراً يمكّننا من تحويل المنطقة في المستقبل أو االحتفاظ بها وفق المعلومات الجديدة المتوفرة 

  .حول القيمة النسبية لها
  

 جديدة من القيم استحالت الحقاً مجاالً أساسياً للبحث في دراسة مؤثرة، فئةً) John Krutilla(، حدد جون كروتيال 1967عام 
فراد األالمبلغ المراد دفعه من قبل  تعكس هذه القيم .الال استعمالية أو قيم االستعمال السلبيالقيم : في االقتصاد البيئي وهي

وقد تولد هذه القيم بداعي الغيرة . مقابل مورد معين بغض النظر عن قدرتهم على استعماله في الوقت الراهن أو في المستقبل
  .بمعزل عن نية استعماله) القيمة الوجودية(أو لمجرد تيقّن وجود الشيء ) القيمة الوصائية(حيال األجيال المستقبلية 
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في بعض الفئات من القيم ال ر رصد يتعذّوفي بعض الحاالت، ليست األفضليات البيئية جلية في خيارات األفراد، إذ . الفعلية
ق لشراء أو بيع دببة البندة اسوأال . لنأخذ مثالً قيمة دب البندة. عبر سعر مستتر لسلع متصلة متداولة في السوقال السوق و

ع األموال جمتبيد أن المنظمات غير الحكومية المحافظة على الدببة . وقلّة قليلة تتكبد مشقة السفر إلى الصين لرؤية الدببة
والواقع أن كثيرين يبدون استعداداً للدفع لصون بقاء سلعة أو خدمة بيئية أو مورد طبيعي بغض النظر . الضرورية لحمايتها

هذا النوع من القيم عن ) CVM(يبلور نهج التقييم االفتراضي . عن قدرتهم على استعمال أي منها أو التمتع بها مباشرةً
في غياب أي سعر لها في السوق وعندما ) مثل المياه(يمكن تطبيقه على السلع البيئية المستهلكة كما . طريق االستطالعات

  .يستعصي الحصول على بيانات حول السلوك الفعلي المرصود
  

، قد تسأل مثالً. أخيراً، قد تكون تقنيات األفضليات الفعلية والمعلنة مفيدة أيضاً لتقييم آثار التدهور البيئي على الصحة واإلنتاج
من ثم نربط القيم التي توصلت إليها الدراسة . دراسة تقييم افتراضي الناس عن المبلغ المراد دفعه لتخفيض عدد أيام المرض

  .المفعول- بحجم التدهور، باستعمال إطار المعدل
  

  )TEV(القيمة االقتصادية اإلجمالية 
  

 نهج كلفة المرض يلتمسعلى سبيل المثال، . يد قيمة نقدية للمورد عينهمن الواضح أنّه يمكن تطبيق أكثر من تقنية تقييم لتحد
 عليه، سوف تختلف .المنافع الصحية للهواء النقي، بينما يمكن استعمال نهج كلفة السفر لقياس القيمة الترفيهية لنوعية الهواء

  .التقديرات حيث أن كل نهج يقيس جوانب مختلفة من نوعية الهواء
  

فيمكن للغابة أن توفّر في آن . نوع المتزايد لتقنيات التقييم إلى اعتبار البيئة مصدر رفاه ألسباب مختلفة وألفراد عدةيعزا الت
المياه للمصانع الكهرمائية والموارد الوراثية لشركات  للمجتمعات المحلية وترشيح الخشب للحطابين وخدمات النظم البيئية

يعرف مجموع أنواع القيم التي ينطوي . الكربون النبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية وبالوعاتالجنسيات األدوية المتعددة 
ويسجل حالياً توافق حول فئات القيم . عليها مورد محدد بالقيمة االقتصادية اإلجمالية، وهو مصطلح ظهر في الثمانينات

  .تصنيفها  .5. 2االقتصادية التي يعكس الرسم 
  

   القيمة االقتصادية اإلجمالية 5. 2الرسم 
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يمكن استعمال رسم بياني بسيط لربط التدهور البيئي بتقنيات . جرى تطوير عدد من التقنيات التي تسمح بقياس المنافع البيئية
والنُهج التي ) المفعول-داالت المعدل(لتي تستند إلى القياس العلمي لألثر  على التمييز بين النُهج ا4. 2يركز الرسم . التقييم

  ".التدهور البيئي"ويجب أن يقرأ الرسم باعتباره تطورياً يبدأ عند نقطة . تستند إلى السلوك البشري
  

  النُهج القائمة على داالت مفعول معدل التلوث
  

ة المستعملة لتقييم منافع ابغضلمحيط البيئي، يطبق علماء االقتصاد عادةً نهجاً قائماً على قياس أثر الضرر  النظر عن التقني
التغير آثار  أوالً تحديد .قييم اآلثار البيئية إلى قسمين التلوث تدالة مفعول معدلفصل تَ. بواسطة دالة لتقييم األضرار البيئية

، وثانياً ) تحسن الرؤية، أو التغير في المحصول الزراعيمثالً حاالت المرض التي جرى تفاديها،(البيئي بالمعايير الكمية 
 ، البيئي على الصحة والنظم البيئية واإلنتاجالصعبة المتمثلة بتقدير أثر التدهوريتم فصل التقنية وعليه . تقييم هذه التغيرات

مثل أجر الساعة في حال ( أحادية  من خالل ضرب األثر بسعر أو قيمة نقديةيتم التقييمغالباً ما . عن تقييم هذه اآلثار
ومن سيئات هذه النُهج أنها ال تسأل عن المبلغ الذي ).  حال تغير في المحاصيلجرى تفاديه وسعر الغلة فيالمرض الذي 

 أما. بل يتم استنتاج المبلغ المراد دفعه أو حد أدنى للمبلغ المراد دفعه من األسعار القائمة. يدفعه األفراد لتفادي الضرر
فهم األوبئة أو الكيمياء تقتضي منهم  البديلة، أي التوجه مباشرةً إلى األفراد لطلب تحديد قيمة األضرار البيئية، فقد المقاربة

  بين األضرار واألثر الماديالجوية التي تربط 
  

  تقييمال اختيار نهج 4. 2الرسم 

 
 

  
  النُهج القائمة على السلوك البشري

   
 المبلغ المراد دفعه تفادياً للتدهور مباشرة من ردة فعل األفراد وسلوكهم إزاء التغير البيئي، بمنأى في بعض الظروف، يستنج

. مثالً، قد ال يؤدي تغير في نوعية المياه إلى تغير في الصحة مباشرة. عن وجود أي أثر مثل تغير في الصحة أو اإلنتاجية
ن يشترون المزيد من المياه المعبأة للشرب أو أولئك الذين يقتنون منازل وفي هذه الحالة، تُرصد ردة الفعل لدى األفراد الذي

التدهور البيئي في تغير ملحوظ في سلوك الناس، يتم الحديث عن تقنيات األفضليات " يتجلى"وعندما ". أنظف"في أحياء 
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  افع مقارنة التكاليف والمن3. 2الرسم 
  

 
  
  

) أو مشروع(يتمثل تحليل المنفعة والكلفة بشكل أساسي بمقارنة التكاليف والمنافع، ويحاول تقييم ما إذا كانت منافع أي سياسة 
تحليل  يجيب .مفيداً لفهم الرابط بين تحليل المنفعة والكلفة والتقييم البيئي. 3. 2يعتبر الرسم . تستحق الكلفة المترتبة عنها

، فهل تتعدى المنافع الناتجة %20إذا أدت سياسة معينة إلى خفض تلوث الهواء بنسبة : على السؤال التاليكلفة المنفعة وال
عن هذه السياسة التكاليف اإلجمالية المترتبة عن تطبيقها؟ بمعنى آخر، هل تفوق، بيانياً، الفسحة دون منحنى المنافع الفسحة 

دون منحنى المنفعة  أداةً تسمح بقياس المنافع بالمعايير النقدية، أي حجم الفسحة دون منحنى التكاليف؟ أما التقييم فيشكل
  .اإلضافية

  
  )أو األضرار(قياس المنافع 

  
تلك (في بعض األحيان، يتم تبادل السلع والخدمات البيئية ف. غالباً ما يصعب تحديد وقياس المنافع المنبثقة عن مشروع بيئي

في هذه الحال، يمكن االستناد إلى األسعار ).  األخشاب وركاز الحديد والذهبمثلالتجارية  هي حال الموارد الطبيعية
فال يتم التداول بنوعية هواء . ولكن األمر ليس بهذه السهولة في حاالت أخرى. iiالستنتاج المبلغ المراد دفعه مقابل المورد

بجمال المناظر صراحةً كما ال يتم االتجار . سعر مقابل الهواءأفضل شراء أو مبيعاً في أي سوق من األسواق، وبالتالي ال 
وتكمن أبرز أسباب عدم التداول ببعض السلع البيئية في كونها سلعاً عامة يستحيل أو يصعب تقنياً تسعير . الطبيعية
  . استهالكها

  
لو : "تجيب تقنيات التقييم عن أسئلة من قبيل. بيئةُأعد هذا الكتيب ليشكّل مدخالً إلى تقنيات قياس أفضليات األفراد في مجال ال

واإلجابة مجدية " توفّرت أسواق لنوعية الهواء، ما هو المبلغ الذي يبدي المجتمع استعداداً لدفعه مقابل شراء نوعية الهواء؟
جابة داللة على درجة كما ستوفّر اإل. ألنها ستبرر ضرورة تكبد كلفة غالباً ما تكون باهظةً لتوفير نوعية هواء أفضل

  . قد يكون مكلفاً للغاية% 100التخفيض المبررة، حيث أن تنظيفاً بنسبة 
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  المنافع اإلضافية 2. 2الرسم 

  
  

  
. الفرد مقابل تحسين البيئة أو مورد طبيعيالمبلغ المراد دفعه من قبل د المنافع على أنها حدتُ. فلندرس اآلن جانب المنافع
 يحسن نوعية حياة البشر، من حيث تحسن الصحة والرؤية ال شك في أن انخفاض االنبعاثات. فلنضرب مثالً تلوث الهواء

وقد يبدي األفراد استعداداً للدفع مقابل تحسن نوعية الهواء حيث يوفّر عليهم .  الخ،والحد من األضرار التي تلحق بالممتلكات
 ما يختص بالتلوث، غالباً ما في.. 2. 2 في الرسم المنفعة اإلضافيةوهو ما يتجلّى في منحنى . ذلك تكاليف من نوع آخر

، بينما "منافع"الفرضية القائلة إن نوعية هواء أفضل تفرز في  هذه االزدواجية ومرد. يوصف ذلك بكلفة األضرار اإلضافية
  .أن يعي القارئ أن ال فرق بينهمامن وال بد ". كلفة لألضرار"تفرز نوعية هواء أسوأ 

  
، أبدى المجتمع استعداداً لدفع مبلغ من المال نوعية الهواء بنسبة قليلةإذا تراجعت %. 100لنفترض أن الهواء نظيف بنسبة 

B0) ةً أصالً، فقد ينجم . لتفادي األضرار المترتبة عن ذلك) يفترض أن يكون متدنياً للغايةة الهواء مترديا إذا كانت نوعيأم
لتفادي مثل هذا االزدياد في قد يكون المبلغ المراد دفعه  الحال في هذه. عن تنامي التلوث بعض المشاكل الصحية الخطيرة

تقيس الفسحة الواقعة دون منحنى . نلتمس ذلك بفعل تراجع المنفعة اإلضافية مع تراجع مستوى التخفيض. أكثر ارتفاعاًالتلوث 
  .المراد دفعه من أجلهوالمبلغ   اإلجمالية المتوخاة لدى بلوغ مستوى محدد من التخفيض المنافع،المنافع اإلضافية

  
أن تخفيض . 3 .2الرسم يتبين في . يمكن توظيف المعلومات الخاصة بالتكاليف والمنافع لتحديد مستوى خفض التلوث األمثل

 من بيانياً، تعتبر الفسحة دون منحنى المنافع أكبر. قد يفرز منافع إجمالية تتخطى التكاليف اإلجمالية% 20التلوث بنسبة 
يصح ذلك إلى حين بلوغ . ويؤدي تحسن  إضافي لنوعية الهواء إلى ارتفاع صافي المنافع. الفسحة دون منحنى التكاليف

  .، حيث يفقد أي تخفيض إضافي جدواه، بما أن المجتمع لن يبدي استعداداً لسداد كلفة التخفيض اإلضافيQ0التخفيض مستوى 
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فلنبدأ بمفهوم . االقتصاديبالمعنى " المنافع"و" فالتكالي"يسهُل اإللمام بأسس تحليل المنفعة والكلفة، لكن ال بد من فهم فحوى 
لنفترض أن الحصيلة تعني تحسين نوعية الهواء، فالكلفة . يشير المفهوم إلى النفقات الالزمة لبلوغ حصيلة معينة. الكلفة

  . الخنظيفالوقود تعمل بالتقضي بإنشاء محطات رصد ومحركات 
  

التي يتم (أن الكلفة " إضافية"تعني كلمة . فلنضرب مثالً في تلوث الهواء. ة اإلضافيةمنحنى الكلف  بيانياً، تتمثل التكاليف بـ
على سبيل المثال، إذا خفّضنا تلوث الهواء . تشير إلى الوحدة األخيرة من التخفيض المسجل) قياسها على المحور العمودي

اإلضافية كلفة ال ويتأتى تصاعد منحنى ؛.1. 2رسم  كما يشير الC 0، ستكلّف زيادة بسيطة في نوعية الهواء %20بنسبة 
ويعتبر منحنى الكلفة موازياً لمنحنى العرض النموذجي . تطبيق بدائل الضبط األقّل كلفةًالبدء بتخفيض التلوث، عن افتراض ل

  ! الهواء النقي" عرض"نشير في هذه الحال إلى . في كتب االقتصاد عادةالموجود 
  

  التلوث تخفيض  لافيةاإلضكلفة ال 1. 2الرسم 

  
  

على . تخفيض التلوث في مجال اإلدارة البيئية ولو لم يسجل ذلك دوماً على شكل بيانياإلضافية لكلفة الغالباً ما يعمل بإطار 
 الخياراتعندئذ، تصنّف ضمناً . كلفة تطبيق خيارات اإلدارة البديلةغالباً ما تراعى جدوى الكلفة، تحليل سبيل المثال، عند 

  .المتاحة بالتدريج من األقل كلفةً إلى األكثر كلفةً
  

ألي مستوى للكلفة اإلجمالية تخفيض التلوث أن الفسحة دون المنحنى تمثل قياساً  اإلضافية لكلفة الومن سائر ميزات منحنى 
لية الضرورية للحد من ،  تعكس الفسحة المظللة الواقعة دون المنحنى الكلفة اإلجما.2. 2في الرسم . من مستويات التخفيض

  %.20تلوث الهواء بنسبة 
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 أي شيء في يستحيل على الفرد التأكد من أن مبلغ األلف دوالر سيكون متوفّراً بعد عشرة أعوام من اليوم، فقد يحدث 
  . حيال المستقبلشكبمعنى آخر ثمة . غضون ذلك

لنفترض أن الفرد طالبة يانعة في السن، تقدر ثروتها .  للمالباإلفادة اإلضافية المتناقصةتبرز حجة أكثر تعقيداً ترتبط  
لطالبة الحصول على عمل بعد عشر سنوات من اليوم، تتوقع ا. اليوم بصفر ألنّها تستثمر في تعليمها وال تجني أي دخل

منه لموظفة الغد " الفقيرة"وفي هذه الحال، قد يعتبر مبلغ األلف دوالر ذات قيمة أكبر اليوم بالنسبة للطالبة . بأجر جيد
  .وفي هذا سبب إضافي لتفضيل تقاضي المبلغ اليوم. المحترفة" الثرية"

  
ويشكّل هذا التفضيل . ألف دوالر اليوم منه بعد عشر سنواتوخالصة القول إن األفراد قد يفضلون ألسباب عديدة تقاضي 

  .التبرير األساسي الستعمال معدل الخصم
  

سجلت بعض االنتقادات المثيرة لالهتمام حول استعمال مبدأ الخصم عند تطبيقه على الشؤون البيئية، ومن أبرزها أن الخصم 
 تبريراً الستعمال معدل  على اعتبارهاوفاةفلننظر في حجة خطر ال. مستقبليةقد يغلّب المنافع الراهنة على المنافع البيئية ال

ب أن يشكّل مبرراً لتطبيق مبدأ الخصم في تحليل المنفعة والكلفة، بما أن جالبعض أن هذا ال ياعتبر . إيجابي ألفضلية الوقت
ويشكّل .  النظرية قد تعكس ضمناً مصلحة األجيال القادمةكما أن هذه. كملهأالمنافع لن تعود إلى فرد واحد وإنما إلى المجتمع ب

  .الخصم الخاص ومعدل الخصم االجتماعيهذا أحد أسباب التمييز بين معدل 
  

 التي ال يمكن إرجاعها إلى  باالستثمارات التي ال عودة عنها مثل تطوير بعض المواردأما ثاني انتقادات مبدأ الخصم فمتصٌل
للحصول على بعض المنافع المحدودة، ) مثل بناء سد(مثالً قد ال يرحب بتطوير منطقة جديدة ). ستثمارقبل اال(حالها األول 

يرى منتقدو معدل الخصم المناصرين للبيئة، أن معدل الخصم المطبق في تحليل المنفعة . نظراً لفقدان منطقة برية لألبد
سجل توافق عام حول ضرورة مراعاة األجيال القادمة وعنصر الشك و. والكلفة يجب أن يكون دون معدل الخصم في السوق

  .لدى اختيار معدل الخصم؛ ولكن هذه الحجة تطبق سواسيةً على المشاريع البيئية وغير البيئية
  

ستثمارات اال مثل(المشاريع برزت في الواقع أسباب ملزمة تحول دون فرض معدل خصم أدنى للمشاريع البيئية مقارنةً بسائر 
 سبيل المثال، لم على. ، ومنها أن أي تكييف لمعدل الخصم قد يفرز قراراً مخصصاً)الرأسمالية التي ال ترتدي طابعاً بيئياً

اختيار معدل خصم أدنى بدل معدل خصم بنسبة صفر؟ أي مشاريع أهٌل بالحصول على معدل خصم أدنى وبموجب أي 
ييز مشروع بيئي عن مشروع غير بيئي، وفُرض معدل خصم مختلف، ثمة وسائل بديلة معيار؟ ولكن حتّى إذا سهل تم
 الكلفة الراهن لنشوءخطر التقضي وسيلة أكثر جاذبية لمراعاة عوامل مثل الشك، بالنظر في . لمعالجة جملة المشاغل البيئية

ينعكس القلق حيال األجيال القادمة في ويمكن أن . وتضمين عنصر الخطر هذا في المجرى الحالي للتكاليف والمنافع
وأخيراً تذكروا بأن . أما المشكلة الفعلية فتقضي بقياس هذه األفضليات). في ما يعرف بالقيمة الوصائية(األفضليات الحالية 

أخرى تعتبرها مهمة، وقد ترتئي الحكومة معايير .  يعمل به عند اتخاذ الخياراتليس إالّ معياراً واحداًتحليل المنفعة والكلفة 
  .مثل استعمال معيار االستدامة األشمل ألغراض التخطيط

  
إدماج وفحوى الحديث أنّه نظراً لصعوبة استعمال معدالت خصم أدنى، تكثر األسباب الداعية لتكثيف الجهود من أجل 

 واستعمال تقنيات التقييم ،لقيم المعنيةتحديد أنواع ا يفترض ، مماالقرارات االقتصاديةتضمين المعطيات البيئية في مختلف و
  .ووجود الموارد) قيم الخيار( القيم المرتبطة بالشك القياس مختلف أنواع القيم البيئية المتأثرة بالمشروع بما فيه

  
  التكاليف والمنافع االقتصادية
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  ياغو، تشيليت تحليل المنفعة والكلفة في سات1. 2الجدول 
  

  )كييمليون دوالر أمر(بة عن ضبط تلوث الهواء في سانتياغو، تشيلي المنافع والتكاليف المحتسبة سنوياً المترت
  مكونات البرنامج  المنافع  التكاليف  المنافع الصافية

  المصادر الثابتة  27  11  16
السيارات التي تعمل على   33  14  19

  البنزين
  حافالتال  37  30  7
  الشاحنات  8  4  4

  المجموع  105  59  46
  )1994(البنك الدولي : المصدر

  
أي تفادي األضرار (تعتبر المنافع أكثر مكونات التحليل صعوبةً، حيث قد يثمر الحد من تلوث الهواء بعض العائدات المالية 

 من أبرزها تحسين ،، ولكنّه يثمر أيضاً منافع أخرى!)التي تلحق بالمباني أو تفادي التكاليف الناجمة عن تنظيف النوافذ
 لقاءاألفراد المبلغ المراد دفعه من قبل  ولكن ُأعدت تقنيات لقياس ، يوضع أي سعر مقابل الصحةلم. الصحة البشرية

  .الحصول على هذه المنافع، كما سيتضح خالل الجلسات الالحقة
  

قد يستعصي إجراء تحليل المنفعة والكلفة بل قد ال يكون مرغوباً به في بعض الحاالت، ألنه غالباً ما يصعب أو حتى 
باإلضافة إلى ذلك، غالباً ما تُحدد القوانين ). منتزه فريد من نوعه أو منطقة برية قد تزول إلى األبد(تحيل احتساب المنافع يس

وقد تحول هذه العوائق دون تطبيق . معياراً محدداً لنوعية البيئة، فترسم حدوداً يحتمل أن يترتب على تخطيها خسائر فادحة
فإذا . سياسياً أخيراً وفي غاية األهميةويشكّل اإلنصاف شأناً . للقانونن التطبيق مخالف جمة ألمشروع يحمل منافع صافية 

  .غلّب مشروع شريحة من المجتمع على حساب أخرى، اعتبر على األرجح غير مالئم
  

  iقيمة المستقبل الحالية
  

 على طول -  المنافع ناقص التكاليف أي- فعاللمنالمجموع الصافي يهدف تحليل المنفعة والكلفة، كما الحظنا، إلى احتساب 
فمعدل الخصم يؤدي إلى إعطاء التكاليف والمنافع البعيدة ". مناسب"مدة المشروع بقيمتها الحالية، مما يفترض معدل خصم 

   يحدد علماء االقتصاد قيمة المستقبل الحالية؟ولكن لم. المدى حجماً أقّل من التكاليف والمنافع الراهنة
  

ال شك بأن .  سنوات لتقاضي المبلغ عينه10كي فوراً أو انتظار يلنفترض أن يخير أحدهم بين الحصول على ألف دوالر أمر
ويعزا الخيار إلى أسباب . الجواب رهن بميزات الفرد، ولكن بشكل عام تُرجح اإلجابة على السؤال بتقاضي المبلغ فوراً

  :عديدة
  

على سبيل . )r (بمعدل عائدات فرصة استثمار المبلغ الذي تقاضاه اليوم في نشاط منتج يعود إليه أوالً قد تتاح أمام الفرد 
  . دوالر العام المقبل1.050، %5 دوالر اليوم بنسبة 1.000المثال، قد يساوي استثمار 

  .رقد يفضل األفراد استهالك شيء اليوم بدل الغد، ولو استحال االستثما. غير صبورينيعتبر البشر  
 سبباً إضافياً يحدو باألفراد خطر الوفاةوبالتالي يشكّل . احتمال وفاة الفرد بعد عشر سنوات" نفاذ الصبر"يتفرع عن حجة  

  .إلى اختيار تقاضي مبلغ األلف دوالر اليوم
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   المنافع وكلفة األضرار1. 2الخانة 

  
على . ادلة في معظم األحيان، خالل الحديث عن االقتصاد البيئيمب" المنافع"و" كلفة األضرار" استعمال عبارتي سيالحظ القارئ

".  التدهور البيئيكلفةتقييم "ولكن غالباً ما تستوقفنا عبارة .  البيئيةالمنافعسبيل المثال، قلنا إنّنا نرمي إلى عرض تقنيات تقييم 
الناجمة عن تلوث الهواء إلى ما " كلفة األضرار"مثالً تشير  ).منفعة(أم إيجابياً ) كلفة(وتختلف التسمية فقط كوننا نقيم أثراً سلبياً 
وعليه، . من عملية التنقية المناسبة" الفائدة"كما يسعنا الحديث في السياق عينه عن . يترتب عن التدهور البيئي من تبعات سلبية

 وأ" المنافع"الذي تشير إليه كلمتا ثر األندعو القارئ وخاصةً عند الخوض للمرة األولى في المواد التالية، إلى التوقف عند 
  ".التكاليف"
  

هي تلك " فالسلع"وذلك ممكن بالنظر إلى طبيعة األثر البيئي المشار إليه؛ أهو سلعة بالمعنى اإليجابي أم ضرر بالمعنى السلبي؟ 
يمكن . سلعةً عامةً حيث أنّه متاح للجميعبالمعنى اإليجابي، كما أنّه يعتبر " سلعة"الهواء النقي . عتبر فائضها حسناًالسلع التي ي

ومن جهة أخرى .  مقابل الحصول على منافع الهواء النقيهلدفعاستعداداً المجتمع المبلغ الذي يبدي استعمال تقنيات التقييم لتحديد 
المبلغ ، تقيس تقنيات التقييم وفي هذه الحال. يعتبر التلوث ضرراً، وقد يصبح ضرراً عاماً بالمعنى السلبي إذا أصاب األفراد كافةًً

ليست فاألضرار بالمعنى السلبي والسلع بالمعنى اإليجابي .  لتفادي األضرار الناجمة عن التلوثهلدفعاستعداداً المجتمع الذي يبدي 
  .إالّ وجهين لعملة واحدة

  
الصافي للمنافع في قيمتها الحالية  تحليل المنفعة والكلفة معقداً، وهو يرمي في النهاية إلى احتساب المجموع ليس حساب

  ).NPV(المترتبة مع مرور الوقت على المشروع، في ما يعرف بالقيمة الحالية الصافية ) المنافع ناقص التكاليف(
  

  
  
  
  
  
حد مثالً منفعة ال(من أبرز حسنات تحليل المنفعة والكلفة أنّه يتضمن تكاليف ومنافع ال تعكسها عمليات السوق بالضرورة و

  .لتحليل مختلف السياسات في القطاعات كافةًة ولغة مشتركمشتركاً وفي الوقت عينه، يوفّر التحليل إطاراً ). من تلوث الهواء
  

، أعد البنك الدولي دراسةً لتقييم مختلف الخيارات السياسية المتاحة لضبط 1994عام . فلنضرب مثالً مشكلة تلوث الهواء
وقضى أحد الخيارات بالحد من انبعاثات التلوث من المصادر الثابتة، بما أنّه يسهل . غو، تشيليتلوث الهواء في سانتيا

وتطرقت خيارات الضبط البديلة إلى التدخالت على مستوى المصادر .  فال يترتب عن الضبط كلفةً باهظةً،تحديدها ومراقبتها
ولعّل الخيار األفضل في هذا . مختلف الخيارات المعروضةالتكاليف والمنافع الخاصة ب. 1. 2يعرض الجدول . المتحركة

  . يقضي بضبط االنبعاثات من السيارات التي تعمل على البنزين) وهو الذي يوفّر أعلى نسبة من المنافع الصافية(المثل 
  

 :حيث
 Bi =  منافع المشروع في السنةi  
Ci =  تكاليف المشروع في السنةi  
 r  =معدل الخصم  
 i = السنة  
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  2 لفصلا
  القيم والقرارات

  
على سبيل المثال، يقرر رواد األعمال االستثمار أو االمتناع . يفترض اتخاذ القرارات اليومية اإلطالع على معلومات مجدية

أو عدم الذهاب في ول وظيفة أو رفضها، وتتخذ العائالت قرار الذهاب عن االستثمار في اآلليات الجديدة، ويقرر العمال قب
. وفي السياق عينه، يتوجب على الحكومات اتخاذ قرار إنفاق مبالغ إضافية على الدفاع والمستشفيات أو حماية البيئة. عطلة

  . للتدبير والمنافع الصافية للتدابير البديلةالمنفعة الصافيةويفترض تطبيق مثل هذه القرارات في الحاالت المثالية المقابلة بين 
  
ال تشكّل إدارة البيئة استثناء على هذه القاعدة البسيطة، حيث أن ضبط التلوث واألنظمة الخاصة به ليس نشاطاً خالياً من أية و

على هذا  اإلقدام وفي معرض اتخاذ قرار ثاقب حول. وظّف في مجاالت أخرىكلفة، وإنما عملية تتطلب موارد مالية قد تُ
  . عنه، ال بد من معرفة ما إذا كانت المنافع تتخطى التكاليفالتدبير أو االمتناع

  
. وتقضي الخطوة األولى بتحليل العناصر الالزمة التخاذ قرارات جيدة. يعتبر توفر المعلومات أساسياً التخاذ قرارات صائبة
ة، مما يفترض إلماماً بمبادئ تحليل المنفعة والكلفة وحسناته وحدودهسنقدم على هذه الخطوة انطالقاً من زاوية اقتصادي.  

  
وإنما غالباً ما تسهل عملية تحديد التكاليف واحتسابها، . الخطوة الثانية فتقضي بتحديد تكاليف ضبط التدهور البيئي ومنافعهأما 

 ولكن مجرد تحديد كلفة الخفض التدريجي لمحركات .غيرهمالعلماء والمهندسين واألطباء وعلماء الجغرافيا والبيئة وبمساعدة 
  .الديزل، على سبيل المثال، ال يشكل إالّ نصف إجابة تستوجب تحديد المنافع الستكمالها

  
إلى إرشاد القارئ ا الدليل رمي هذي. وتفترض الخطوة الثالثة اكتشاف مجموعة التقنيات المتوفّرة الحتساب قيمة المنافع النقدية

ة" التقييم البيئي"ات عبر آليوجوانبها التطبيقي.  
  

   فن تحديد األولويات–اتخاذ قرارات جيدة 
  

  موازنة المنتفعين بالخاسرين
  

ب اآلثار الناجمة عن إحدى القرارات بعض قطاعات المجتمع على حساب ليس تحديد األولويات بالمهمةّ اليسيرة، حيث تُغلِّ
الكلفة المنفعة ووقد صمم إطار . القرار قياس التكاليف والمنافع لتيسير عملية صنع أن يساعد علىبوسع االقتصاد . أخرى

لتجسيد الموازنة بين المنتفعين والخاسرين، عبر قياس التكاليف والمنافع المنبثقة عن سياسة أو مشروع على وجه الخصوص 
ى مراعاة تكاليف السوق وعائداتها دون سواها، بينما يقتصر التحليل المالي في غالب األحيان علف. معين على مر الزمن
  :لكلفة وجهين إضافيين وأساسيينللمنفعة وايتضمن تحليل كامل 

  . غير المالية المتأتية عن تحسين النوعية البيئية مثل الصحة والترفيهالمنافع، مما يتيح مراعاة تقييم المنافع البيئية .1
مثالً . ولعّل اإلعانات خير مثال على هذا. نةً بالكلفة التي يتحملّها األفراداحتساب الكلفة التي يتكبدها المجتمع مقار .2

  . عاناتبالنسبة للمزارع أدنى من كلفتها بالنسبة للمجتمع بوجود اإلبات المخصقد تكون كلفة 
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  ”خطة عمل “– التدهور البيئي والتقييم االقتصادي 1. 1الجدول 
  التلوث  اآلثار  

    التكاليف الطبية
    نهج رأس المال البشري

  اآلثار الصحية  السلوك االحترازي
    يالبيئالمحيط األجور على أساس نوعية 

    التقييم االفتراضي
  األضرار التي تلحق بالبنية التحتية  ستبدالكلفة اال

  اآلثار على المحيط البيئي  يالبيئالمحيط األسعار على أساس نوعية 

  
  
  

  تلوث الهواء

    الكلفة الطبية
  اآلثار الصحية  رأس المال البشرينهج 

    السلوك االحترازي
    التقييم االفتراضي
    التغير في اإلنتاجية

  خسارة النظم البيئية  االستبدالكلفة 
    يالبيئالمحيط األسعار على أساس نوعية 

    التقييم االفتراضي

  
  
  

  تلوث المياه

    التغير في اإلنتاج
  الخسارة الزراعية  كلفة االستبدال

    السلوك االحترازي
    رأس المال البشرينهج 

  ازدياد التعرض إلى الكوارث  السلوك االحترازي
    يالبيئالمحيط األسعار على أساس نوعية 

  
  

  تدهور التربة

  االنزعاج  يالبيئالمحيط األسعار على أساس نوعية 
  اآلثار الصحية  السلوك االحترازي

  التلوث الضجيجي

  الموارد الطبيعية  اآلثار  
  التغيرات في اإلنتاج

  كلفة االستبدال
  يالبيئالمحيط األسعار على أساس نوعية 

  كلفة السفر
  التقييم االفتراضي

  
  

  )إزالة الغابات(خسارة المساحات الخضراء 

  
  

  مناطقالغابات وال
  لمحميةا

  التغيرات في اإلنتاج
  يالبيئالمحيط عية األسعار على أساس نو

  كلفة السفر
  التقييم االفتراضي

  
  

تحلل الشعب المرجانية، تدمير (خسارة النظم البيئية 
  )اطئوغابات المانغروف، تعرية الش

  
  

  النظم البيئية الساحلية

  التغيرات في اإلنتاج
  تكاليف االستبدال

  يالبيئالمحيط األسعار على أساس نوعية 
  التقييم االفتراضي

  
  استنزاف الموارد المائية

  
  الموارد المائية

  يالبيئالمحيط األسعار على أساس نوعية 
  كلفة السفر

  التقييم االفتراضي

  
  نوع الحيويخسارة الت

  
  التنوع الحيوي
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 فقد يبدي األفراد في .استهالك السلعة المعنية أو استنزافها أو حتّى رؤيتهااإليجابية حتى عند " القيمة االقتصادية"آخر من 
  .  الحرص على تمتع أحدهم بها في المستقبللمجردوذلك الواقع قابليةً للدفع مقابل سلعة لن يرونها يوماً 

  
بيانياً، . لمبلغ المراد دفعه مقابل مورد طبيعي أو بيئيالحد األقصى لعلى أنّها " القيمة االقتصادية"د بـ يعرف علماء االقتصا

األهمية لألفراد، ترتدي بعضاً من وعلى افتراض أن السلعة البيئية . دون منحنى الطلب على المورد المعنيفسحة هي تحتّل ال
فال يمكن عملياً التماس سوق للهواء النقي في . في السوقالبين غياب تداولها  طلب على السلعة حتى في وجودفال بد من 

العالم الحقيقي، ولكن إذا تمعنا في سلوكيات األفراد، قد نالحظ أنّهم يتخلون فعلياً عن موارد أخرى مقابل تلطيف آثار الهواء 
لتفادي التعرض إلى تلوث الهواء، أو ) فلتر (لهواءرشح لمعلى سبيل المثال، ينفق األفراد ماالً مقابل . الملوث الذي يحوطهم

التي " القيمة االقتصادية"هذه المعلومة هي ما يساعد علماء االقتصاد على قياس إن . على عالج مرض الربو للحد من آثاره
  .سنصب عليها اهتمامنا

  
  عالم قد يطلعكم هذا الدليل؟

  
. تحسناً بيئياًستعمل لتقدير منافع السياسات أو المشاريع التي تثمر قتصادية تُ مجموعة تقنيات تقييم اةل التاليوصف الفصت

 شكّل تمهيداً إلى الموضوع بالنسبة إلى مدراء المشاريع ومعديتكما قتصر على الحد األدنى من المصطلحات التقنية، توهي 
  . بشؤون اإلدارة البيئيةولين في المنظمات غير الحكومية المعنيينئالسياسات ورجال األعمال والمس

  
  : التاليةالدليل األسئلةيتناول 
  متى تعتبر تقنية التقييم أداةً مفيدةً التخاذ القرارات؟ 
  ما هي القاعدة النظرية التي يقوم عليها التقييم االقتصادي؟ 
   تقييم؟عمليةما هي الموارد البشرية والتقنية الضرورية إلجراء  
 ؟طبق التقييم فعلياًكيف ي   

  
من مجموعة متزايدة من المنشورات األكاديمية، ولكن توظيفه في صناعة للموارد البيئية والطبيعية  التقييم االقتصادي عانستإ

  .السياسات ليس باألمر الشائع، خاصةً في الدول النامية حيث تشكل الموازنة الصعبة بين النمو والبيئة خير فرصة لتوظيفه
  

القرارات ركيزة تعتبر المعلومات البيئية ف. إلعدادهاالمستعملة جودة البيانات تعكس قييم االقتصادي دراسة التوال ننسن أن 
يعرض هذا الدليل البيانات المطلوبة لكّل تقنية، مما . الثغرات الفعلية في البيانات عنصراً مقيداً للغايةتشكل  بينما ،الجيدة

  .ة البيئية الجيدةيساعد على فهم التحديات اإلحصائية لإلدار
  

  استعمال الدليل
  

ويمكن استعمال منهج تقييم .  البحث في تقنيات التقييميتابع بينما تحليل المنفعة والكلفةسيعرف الفصل التالي من الدليل رسمياً ب
 المرتبطة بها تعرف بمختلف المشاكل البيئية واآلثار" خطة عمل"يعرض الجدول التالي . أكثر من أثر بيئيقياس لمعين 

أوسع لتقنيات االقتصاد لمناقشة ). رغم إمكانية استعمال غيرها من التقنيات (لتحديد قيمة هذه اآلثارالممكن استعمالها والتقنيات 
 Pearce & Turner) 1990( ،Kolstad ) 2000( ،Cropper اتإلى دراسالرجوع القارئ يرجى من البيئي وتطبيقاتها، 

& Oates) 1992(، Freeman ) 1992.(  
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   التنافسية والحصرية– السلع العامة والسلع الخاصة 1. 1الرسم 

  
  

ولكن نشوء . قبل تصدر الشؤون البيئية جدول أعمال السياسة العامة بزمن بعيد) BCA (لمنفعة والكلفةتحليل ااعتُمد 
، ال بد من مناقشة نظرية اقتصاد تحليل المنفعة والكلفةلفهم و .تحليل المنفعة والكلفةاالقتصاد البيئي أدى إلى تنامي استعمال 

في الثالثينات واألربعينات، ) Kaldor(و كالدور ) Hicks(تصاد من أمثال هيكس انبثقت هذه النظرية عن علماء اق. الرفاه
التي تفترض انتفاع أحدهم من تدابير سياسة عامة وتكبد  تقريباً الحاالتجميع  التخاذ القرارات في اً واضحياراًووضعت مع

 إذا ،ن التدبير المعتمد مبرر من ناحية الفعالية أ- كما عرف الحقاً –" معيار التعويض"ثبت أو. آخر التكاليف المترتبة عنها
 حتّى في غياب أي ،تمكّن المستفيدون من السياسة التعويض عن الخاسرين وتحسين وضعهم مقارنةً بوضعهم األساسي

  . تعويض فعلي
  

ر مقياساً للمبلغ المراد دفعه وفي الوقت عينه، وفّر اقتصاد الرفاه األسس النظرية العتبار البيئة والموارد الطبيعية سلعاً توف
واكتسب التقييم أهميةً متزايدة تماشياً مع التطور التاريخي لتطبيق النظرية االقتصادية على الشؤون . الفرد والمجتمعمن قبل 
ض لتعوي حيث قُدر ا،1989في العام  النفطي الذي تسبب به اكسون فالديز في أالسكاالتلوث وأسطع مثال على ذلك . البيئية

معينة من سياسية والمتضررين المنتفعين بين موازنة الولعّل .  من خالل القيم التي نُسبت لآلثار الخارجيةضررينلألفراد المت
  .قد تكتسب سهولةً أكبر لدى استعمال تقنيات التقييم

  
  قيم الموارد البيئية والطبيعية : الهدف من هذه التوجيهات

  
على ستحوذ هي ما ية ييئبولعّل إمكانية فرض قيمة نقدية على الموارد الطبيعية وال. ثيرة للجدلعبارة م" تقييم البيئة"عبارة إن 

التي تستعمل استعماالً  القصديرصادرات واحتياط النفط أو  السمكية مواردإن التقييم النقدي لل .نقاشمن الالحيز األكبر 
   ؟"الطيور المهاجرة"أو " لهواء النقيل "قيمةاً أو أخالقياً نسب ولكن هل من الممكن تقني. ال يطرح إشكالية تُذكرحصرياً 

  
ويقع في صلب البحث .  محورها اإلنسان علماء االقتصاد البيئي اهتماماً في مفهوم القيمة بالنظر إليها حصراً من زاويةيبدي

 ذا يعني أنه إذا أولى األفراد الطيورفه. يجوز استعمالها لغايات بديلة ،على البيئةنفاق موارد نادرة  األفراد إلاستعداد
قيمة هذا المبلغ ال يحدد بالضرورة ولكن . ى الطيور دفعه مقابل الحفاظ علريدونالمهاجرة أهميةً بالغةً، ارتفع المبلغ الذي ي

ويبرز نوع . الطيور، بل األهمية التي يوليها اإلنسان لهذه المستقلّة تماماً عن وجود اإلنسان) أو الوجودية(" الذاتية"الطيور 
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  1 الفصل
  نبذة عامة

 
  جموعة أدوات أساسية م–االقتصاد البيئي والتقييم 

  
فقبل . ويشكل هذا المبدأ البسيط ركيزة االقتصاد البيئي. تحتاج اإلدارة البيئية إلى نظرية اقتصادية ويحتاج االقتصاد إلى البيئة

  .االقتصاد يعد أدوات تحليلية أصبحت وثيقة الصلة باإلدارة البيئة" عالم"الثورة البيئية في الستينات، كان 
  

  :في عنصرين أساسيين مساهمات النظرية االقتصادية لخّص أبرز هذا البحث، تُألغراض
  السلع العامةومفهوم ) اآلثار المترتبة على الغير(الخارجية مفهوم اآلثار  
 اقتصاد الرفاه 

  
منفعة أو متى كانت الخارجي ثر أيقع ف. 1920لعام في ا الريادية) Pigou(إلى أعمال بيغو خارجية ترقى نظرية اآلثار ال
الخارجية  وبينما اعتُبرت اآلثار .هذا األثر الخارجيعين االعتبار  لم يأخذ بالغير ناتجة عن قرار طرفالكلفة المترتبة على 

 ثَل مربي النحل والبستان، أو المدخِّن في القاعة، أظهر علم البيئة أنة تقتصر على ظروف محددة للغاية كمفي البدء نظري
وقضت إحدى أهداف علماء االقتصاد .  على األفراد عبر المكان والزمانقد تكون كاسحة وتؤثرالخارجية  اآلثار البيئية

البيغوفية نسبةً إلى الضرائب  الملقّبة ب–مثالً استعمال الضرائب خالل  منالخارجية بدراسة الحلول المعاِلجة لمشكلة اآلثار 
ولكن هذه النظرة . خارجيةآثار  ما تضطر الحكومة إلى التدخل عند وقوع غالباًف.  واألنظمة-وصى بهاعالم االقتصاد الذي أ

، حيث اقترح تالقي األطراف للتفاوض 1960عام ) Ronald Coase(ونالد كوس رأعدها ورقة العمل التي بعد نشر تبدلت 
  حول 

تأثر عدد كبير من األفراد اً متى  ولكن يعتبر مثل هذا التفاوض مستبعد.في غياب أي تدخل حكوميخارجية معالجة اآلثار ال
  . على الغيرلتلوثالمختلفة لثار اآلمثل ، باألثر الخارجي

  
مثل الهواء النقي، والمشاهد الساحلية وموجات  ،لسلع العامةل. خارجيةيرتبط مفهوم السلع العامة ارتباطاً وثيقاً بمفهوم اآلثار ال

  :).1. 1أنظر الرسم  (تانن أساسياميزتالبث اإلذاعي، 
عدم "يدعو علماء االقتصاد هذه الميزة بـ(الجميع قادر على استعمالها من دون الحد من توفرها لآلخرين  .1

  ")المنافسة
 ".ال حصريةً" بمعنى آخر، تعتبر السلع العامة .يصعب تقنياً منع األفراد من استعمالها .2

 ذلك على سواه حتى يتمتع هو فييميل إلى التعويل إلنتاجها بل بالحافز الكافي أما مشكلة السلع العامة فهي أن أحداً ال يتمتع 
مثل تلوث (الحظ فيض من األضرار العامة السلع العامة أو إذا عكسنا اآلية، يفي توفير سجل نقص يونتيجة ذلك، ! بها مجاناً

أما . الدولة التدابير الالزمة لحّل المشكلة، ال بد من أن تتخذ خارجيةكما في حال اآلثار ال. )الهواء أو استنفاد طبقة األوزون
السؤال فيتمحور حول تبرير تدابير الدولة، أو بمعنى آخر، النظر في درجة الموازنة بين المنافع والتكاليف الضرورية لتوفير 

  .السلعة للعموم
  



  لساحلية في دافاو، الفيليبيننوعية المياه ا: دراسة حالة
  د الزيارات وغيرها من المتغيرات جمع المعلومات حول كلفة السفر وعد– 1الخطوة   
   تقدير دالة معدل الزيارات– 2الخطوة   
   اشتقاق منحنى الطلب لكل منطقة– 3الخطوة   
  مقابل الموقع" المبلغ المراد دفعه" اشتقاق – 4الخطوة   
   الفائت نتيجة تلوث المياه احتساب الرفاه– 5الخطوة   
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  اس نوعية المحيط البيئينهج األسعار على أس
  ؟سعار على أساس نوعية المحيط البيئي مناسباًمتى يعتبر نهج األ

  ار على أساس نوعية المحيط البيئيسعتقييم نوعية البيئة باستعمال نهج األ
   تحديد دالة األسعار على أساس نوعية المحيط البيئي– 1الخطوة   
   جمع البيانات– 2الخطوة   
  لسعر المستتر لنوعية الهواء تقدير ا– 3الخطوة   
  ب على نوعية البيئةل اشتقاق منحنى الط– 4الخطوة   

  في نوعية البيئة على الرفاهآثار تغيرات كبيرة 
  )الواليات المتحدة األمريكية(س تلوث الهواء في لوس أنجل: 1المثل 
  والمخاطر البيئية على الصحةاألجور : 2المثل 

  1. 6الملحق 
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  )CVM(نهج التقييم االفتراضي 
  نهج التقييم االفتراضي

   لتصميم دارسة تقييم افتراضيخطوات
   إعداد السوق االفتراضي– 1  
   الحصول على عروض– 2  
   نتائج التحليل– 3  
   تقييم تطبيق نهج التقييم االفتراضي– 4  
  ة والمالية لمحمية ماتشو بيتشواالستدامة البيئي: دراسة حالة
   إعداد السوق االفتراضي– 1  
   الحصول على عروض– 2  
   نتائج التحليل– 3  
   تقدير الطلب وتحقيق أقصى العائدات من رسم الدخول– 4  

  طالعات حسنات وسيئات مختلف أشكال االست1. 7الملحق 
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  تقييم اآلثار على الصحة
  مناهج التقييم
   نهج رأس المال البشريتقييم الوفيات بواسطة  
     االعتالل بواسطة نهج كلفة المرضيمتقي  
  )الفعلي والمعلن(المبلغ المراد دفعه   
    األفضليات المعلنة  

  نهج التقييم االفتراضي: مناهج األفضليات المعلنة
  تحليل جدوى الكلفة  
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 موازنة المنتفعين بالخاسرين  
  قيمة المستقبل الحالية  
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وال بد من مراعاة ذلك عند . لدولي، بل المقصود من ترويجها التشجيع على التفكير والنقاشليست الدراسات الواردة في هذه السلسلة منشورات رسمية صادرة عن البنك ا
باإلمكان الحصول على نسخ من هذا . االستعانة باقتباسات من هذا الكتيب، فاآلراء الواردة فيه هي آراء واضعي هذه الدراسة وبالتالي ال ينبغي إسنادها للبنك الدولي
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Notes  
                                                 
i Pour des explications plus détaillées, voir Pearce et al. (1989) 
ii La BCA devrait toutefois prendre en compte l’existence de distorsions dans les prix. Dans le cadre d’une 

analyse économique, les prix utilisés doivent refléter le coût de l’opportunité du bien ou du service. Par 
exemple, si un bien est subventionné, son  prix ‘réel’ serait le prix du marché + la valeur de la 
subvention. 

iii Afin de simplifier la présentation, seuls les résultats concernant la zone en pente sont présentés, bien que 
l’étude divise la région en trois régions biophysiques de base, en fonction de la pente et des types de sol : 
plateau, pente, et vallée. 

iv Cet exemple est tiré de Harrington, Krupnick et Spofford (1989). Cet article illustre bien l’application de 
l’approche du comportement préventif en matière de contamination de l’eau. 

v Le sondage par téléphone montre que 53% des habitants ont remplacé une certaine proportion de l’eau 
qu’ils boivent d’ordinaire par d’autres boissons. De plus 15% des habitants sont sortis plus souvent 
manger dehors. 

vi On présuppose ici que la ‘courbe de demande’ d’eau est linéaire. La moyenne entre les bornes supérieure 
et inférieure correspond au ‘surplus du consommateur’ perdu en raison de la pollution de l’eau. 

vii La fonction génératrice de voyage est utilisée pour tracer la courbe de la demande des visites. Plusieurs 
formes fonctionnelles de la fonction génératrice de voyage existent dans la littérature. Le choix d’une 
forme fonctionnelle est important, puisqu’en changeant la forme fonctionnelle, on peut produire 
d’importants changements dans les estimations des surplus de consommateurs pour un set de données 
donné. 

viii Imaginez une route panoramique avec un décor magnifique incontournable pour atteindre un parc. 
ix Le lecteur attentif a probablement remarqué que la pente de la courbe de la demande équivaut au 

coefficient de la variable ‘coût du voyage’, dans la fonction génératrice de voyage. Cela n’est pas le fruit 
du hasard. La méthode du coût du voyage présume que l’effet découlant de l’augmentation du coût du 
voyage est considéré égal à celui de l’augmentation du prix d’entrée. Cette approche considère le coût du 
voyage comme substitut aux droit (ou prix) d’entrée imaginaire, pour calculer le surplus du 
consommateur.  

x Cette classification n’est pas supposée être exhaustive. Chaque cas particulier exige une expertise pour 
déterminer les variables pertinentes. L’analyse économétrique peut permettre de distinguer entre les 
variables appropriées, qui peuvent justifier du prix d’une propriété, de celles qui ne le sont pas. 

xi Dans ce cas, ‘β’ est la dérivée partielle du ‘prix’, compte tenu de la ‘qualité de l’air’ : elle exprime le 
changement du ‘prix’ comme conséquence d’un changement marginal dans la ‘qualité de l’air’. La 
représentation graphique en est la ‘pente’ de la fonction hédonique, tout au long de la dimension ‘qualité 
de l’air’, en tout point donné. 

xii Les chiffres montrés dans la table suivante proviennent de l’évaluation de l’expression du logement 
hédonique, compte tenu des caractéristiques des ménages, pour une amélioration de la  pollution de 
faible à acceptable, ou d’acceptable à bonne, selon le cas. On peut ensuite convertir le différentiel 
conséquent du prix de vente à un paiement mensuel équivalent, en annualisant la procédure puis en 
divisant par douze. 

xiii En d’autres termes, lorsqu’il estime la valeur des changements de la qualité environnementale, le 
chercheur ne doit pas oublier ce double effet sur (i) le logement et (ii) les salaires. En termes 
mathématiques, la valeur marginale d’un changement d’aménité est la somme des dérivées partielles de 
la fonction du salaire hédonique et de la fonction de la valeur hédonique des propriétés, compte tenu de 
l’aménité. 

xiv Qui est supposé être équivalent au prix marginal prix de la qualité de l’air, estimé dans la première partie 
de l’analyse. 

xv Les observations qui contiennent des valeurs très différentes du reste du groupe sont appelées « offres 
disproportionnées », vu qu’elles sont pratiquement loin de la ligne hypothétique joignant les différents 
points dans un diagramme de diffusion. 

xvi R2 peut prendre une valeur variant entre 0 et 1. Dans les études d’évaluation contingente, cette valeur est 
habituellement bien inférieure à 1, en raison de grandes variations entre les offres de CAP maximum, 
même entre les individus qui présentent des caractéristiques très similaires. 
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