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 اقتصاد و محيط زيست را مقولهاقتصاد محيط زيست ، شاخه اي متمايز از علم اقتصاد است كه ارزش هاي مربوط به هر دو 
 بين تعادلهدف اصلي آن ايجاد . با هم در نظر مي گيرد و گزينه هايي جديد را بر پايه اين ارزش ها مطرح مي نمايد

اقتصاد محيط زيست از  اصول نظري. معيار کارايي استمحيط زيستي آنها با در نظر گرفتن  آثار فعاليت هاي اقتصادي و 
در اين درس در ابتدا به  .اين جهت طراحي شده است كه هزينه هاي آلودگي و تخريب منابع محيط زيستي را محاسبه نمايد 

ي از يو سپس به مثال هاشود ياقتصاد پرداخته م ست بر يط زيمح يست هاايسست و يط زير متقابل اقتصاد بر محيتاثمعرفي 
  .پرداخته مي شوددر مهندسي سيستم هاي انرژي كاربرد اين روش ها 

 

به دانشجويان به عنوان ابزاري حرفه اي در تجزيه و تحليل مسائل  اقتصاد محيط زيست هدف از اين درس معرفي :هدف
 که  مباحث اقتصادياين درس با معرفي . مي باشدمهندسي سيستم هاي انرژي با تاکيد بر ديد گاه محيط زيست پرداخته 

 .در كار خود با آن روبرو هستند سعي در تامين هدف مذكور داردسيستم هاي انرژي مهندسين  و مديران 

قادر میشوند در تصمیم سازي  اقتصادي و محیط زیستیروش هاي تجزیه و تحلیل ضمن شناخت انواع  دانشجویان
.به عنوان یک ابزار کارا استفاده نمایند اقتصاد محیط زیستها و تصمیم گیري هاي خود از   
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  *سرفصل هاي جلسه
 موضوع جلسه

  تصویر کلی –اقتصاد محیط زیست و مباحث اصلی آن  یمعرف - اول
 

 موضوعات کلیدي قابل حل توسط اقتصاد محیط زیست - دوم
 

 سوم

کارایی محصول یا ، انواع کارایی، تجزیه و تحلیل هزینه و فایده، کارایی و انتخاب -
کارایی ، کارایی تولید یا کارایی فنی  ،مرز امکانات تولید، کارایی تخصیصی

 ،توزیعی
  

 تعادل بازار ، متغیر متوسط هزینۀ، منحنی عرضه، منحنی تقاضاعرضه و تقاضا،  - چهارم
   ، محاسبات انواع کارایینرخ نهایی جایگزینی، محاسبات ارزش انتظاري

 پنجم
، نرخ نهایی جانشینی فنی، نرخ نهایی تبدیل ،)ادامه( محاسبات انواع کارایی -

 کاالهاي عمومی، اثرات جانبی ناقص، اطالعات، رقابت ناقصشکست بازار، 
 

راه حل هاي دولتی براي ، مدرن با راه حل هاي خصوصیمشکالت ، نقش دولت - ششم
  و قوانین زیست محیطی EPA، شکست بازار

برخورد مناسب با عدم ، منافع زیستی، نرخ هاي تنزیل، رابطۀ مبادله اي و اقتصاد - هفتم
  مبادله بین رشد و محیط زیست، قطعیت

  قیمتیساختار بازار و کنتر ل هاي و کیفیت محیط زیست،  انرژي - هشتم
  )ادامه(ساختار بازار و کنتر ل هاي قیمتیو کیفیت محیط زیست،  انرژي - نهم
  پایداري و توسعه پایدار  - دهم

ازدهمی   )ادامه(پایداري و توسعه پایدار - 

ارزش گذاري ، مدل هاي از دست رفتن تنوع زیستی، تنوع زیستی و ارزش گذاري - دوازدهم
  هزینه ها و فایده

زدهمیس ارزش گذاري ، مدل هاي از دست رفتن تنوع زیستی، ارزش گذاري تنوع زیستی و - 
  هزینه ها و فایده

  زیست محیطی اخالقدیدگاه هایی در مورد  - چهاردهم
  منابع تجدیدپذیر: مدیریت منابع طبیعی - پانزدهم
  منابع تمام شدنی و قابل بازیابی: مدیریت منابع طبیعی - شانزدهم
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  :نحوه ارزیابی دانشجویان 

درصد فعالیت کالسی و تمرینات 20 -درصد امتحان آخر ترم 80 :نحوه ارزشیابی  
 


