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 مقدمه: -1

ای نداشت، مشکلی وجود نداشت. اگر مقدار منابع کره زمین نامحدود بود و اگر جایگزین کردن این منابع هزینه    

 یازهای یکدیگر وها و نخواهند، بدون در نظر گرفتن خواستهتوانستند هر چه را میدر این وضعیت همه افراد می

های بعدی، به دست آورند و انتخاب کردن ضرورتی نداشت. مسائل اقتصادی مستقیم یا غیرمستقیم به دلیل نسل

آیند. بنابراین، مسئله اساسی در هر ها و نیازهای انسان به وجود میکمیاب بودن منابع و نامحدود بودن خواسته

های پذیریم منابع از لحاظ کمیت مطلق، و یا از لحاظ هزینهه مینظام اقتصادی، کمیابی منابع است. هنگامی ک

 شود. استخراج یا استفاده از این منابع، محدود هستند، انتخاب تبدیل به یك ضرورت می

. در صورت تجاوز می شود یك منبع کمیاب محسوب برخی از دانشمندانبرخی محیط کرة زمین از دیدگاه     

های گازی حاصل از احتراق سوختهای فسیلی، ممکن است دمای سطح کرة آلاینده از حد ظرفیت جذب و تعدیل

از محیط  استفاده” بهای“گذارد. در نتیجه زمین افزایش یابد که این امر اثرات زیانبخشی بر رفاه انسان بر جا می

ن به طور چشمگیری کره زمین به عنوان یك چاه دفع مواد زائد با افزایش مکرر و روزافزون تقاضا در طول زما

انرژی نه تنها به یك منطقه خاص محدود نمی  منابع محیطی بویژه آثار زیست محیطی مصرف یابد.افزایش می

.تشدید تراکم گازهای  می گردد شود بلکه در بسیاری از موارد به صورت مشکلی فرامرزی و جهانی پدیدار

نهای اسیدی، آلودگی اقیانوسها، تغییرات اقلیمی، ازبین و تخریب لایه ازن، بارش بارا گلخانه ای، گرمایش زمین،

رفتن گونه های گیاهی و جانوری، بیابان زائی و تخریب جنگلها و همچنین به مخاطره انداختن سلامت و بهداشت 

  جامعه از آن می باشند.
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 کلیات محیط زیست و توسعه پایدار -2

 محیط زیست: -2-1

ه ب کنندمی زندگی آن در جانوران و گیاهان انسانی، افراد که آب و هوا مین،ز شامل حیات، پیرامون عرصه تمام

 را زنده موجودات رشد و زندگی که است آثاری و شرایط تمام جمع زیست محیطمحیط زیست مشهور است. 

 از اشین خسارات مدنی مسئولیت کنوانسیون ، زیست محیط از جامع تعریفی یك . دردهدمی قرار تأثیر تحت

 از اعم طبیعی منابع شامل زیست محیط: گویدمی چنین( 8339 ژوئن 28) زیست محیط در خطرناک عمالا

 صنعتی، ،مسکونی مناطق)  بشر ساخته دست مصنوعی محیط زنده، موجودات کلیه تجدید، غیرقابل و تجدیدپذیر

 .باشدمی اندازهاچشم و مناظز و( غیره و هاراه

 زیست   محیط انواع  -2-1-1

 :کنندمی تقسیم نوع سه به را زیست محیط کلی طور به 

 طبیعی محیط  -

 است مینز کره سطح فضای از دربرگیرنده بخشی که شودمی اطلاق زیست محیط از قسمت آن به طبیعی محیط

 ... غیره و دریاها وحش، حیات ها،جنگل ها،دشت ها،مانند کوه. نشده ساخته انسان دست به و

 ساخت سانان یا مصنوعی محیط -

 متخصصان، از ایپاره عقیده به است و شده ساخته انسان توسط که شودمی گفته محیطی به مصنوعی زیست محیط

 محیط ن،آ اجزاء تمام با شهرها بنابراین است، ساخت، فرهنگ و محیط تفکر زائیده محیط مصنوعی، زیست محیط

 از بعد این اجزای و غیره، هاراه ها،فرودگاه ها،انهکارخ ها،مدرسه ها،خانه دهند،می تشکیل را زیست مصنوعی

 .شوندمی محسوب زیست محیط

 اجتماعی  محیط  -

 اییهانسان از زیست محیط قسمت از این کند،می زندگی آن در بشر که است ایجامعه اجتماعی محیط از مقصود

 حیطم این شود،می تشکیل داریم متقابل وابطر هاآن با و سروکار دارند ما با و دارند وجود ما اطراف و کنار در که
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 جامعه شهری در را هاآن مانند و فروشندگان رهگذران، همکاران، همسایگان، و شودمی خانواده آغاز از اجتماعی

 انسان( اب آن رابطه وتاریخچه زیست یابد )محیطمی ادامه دولت و ملت تا آن گستره و گیردمی بر در روستایی و

 :در موضوعات محیط زیست سیستمیرویکرد نقش  -2-2

از عناصر است که در کنار همدیگر یك کلیتی را تشکیل میدهد و چون محیط زیست هم از  ایمجموعهسیستم 
عناصری شامل آب، هوا، خاک و تنوع زیستی تشکیل شده است،رویکرد و یا تفکر سیستمی می تواند در حل 

 مشکلات و معضلات زیست محیطی اثربخش باشد.

کرد سیستمی بر دیدگاه کلی نگر معتقد است. از نظر این رویکرد برای تجزیه و تحلیل یك مسئله نباید به روی

این تفکر به  کند. درصورت جداگانه به جزئیات و اجزا پرداخت و بیشتر به تعامل اجزا با بقیه سیستم تاکید می

ای جهدهد. رویکرد سیستمی نتییل قرار میجای بررسی جزء جزء یك مسئله تعداد تعاملات بیشتری را مورد تحل

نگر دارد مخصوصا وقتی که موضوع مورد بررسی از نظر فرآیند بسیار پیچیده های جزئیمتفاوت از رویکرد

ها تاثیر بگذارند و همبستگی در آن مورد توجه باشد. با این باور های خارجی و داخلی زیادی برآنباشند و مورد

عتبر شان را به طور کلی مگذارند تجزیه و تحلیلتعامل دارند و روی یکدیگر تاثیر می که اجزای سیستم با هم

 .دانندمی

د. تفکر تر حل شونهای تفکر سیستمی باعث شده است تا دشوارترین نوع از مسائل به روشی اثربخشویژگی

ددی وابسته گذشته و عوامل متعای دارند، مسائلی که به شدت به سیستمی به تحلیل مسائلی که موضوعات پیچیده

های روز اکثر مسائل و چالش .پردازدهای نامؤثر عناصر درگیر دارند، میهستند و مسائلی که ریشه در هماهنگی

حوزه محیط زیست که با پیچیدگیهای خاصی مواجه شده و بحران های متعددی را در پی داشته است با استفاده 

آن با عوامل انسانی می تواند تاثیر به سزایی در ناصر محیطی و ارتباط از رویکرد سیستمی و شناخت درست ع

حل مشکلات داشته باشد. در بحث مدیریت سبز نیز سعی شده است با تحلیل سیستمی و به اصطلاح تفکر 

دد انسانی از یك سو و نقش فعالیتهای متعسیستمی منابع پایه محیط زیست که عناصر اصلی محیط زیست هستند 

 و ارتباط این عوامل و عناصر با یکدیگر مورد بررسی قرار گیرد.ی دیگر از سو
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 اکوسیستم -2-3

ده هر موجود زنوقتی پای موجود زنده به هر سیستمی وارد می شود بحث اکوسیستم پیش می آید. اگر چه     

 کن استاست و در عین حال مم ی از عناصر تشکیل دهنده خاص خودبه تنهایی یك سیستم یا مجموعه منظم

مندی بین امبط نظایابند، روزنده اجتماع و تشکل میوقتی موجودات  ولیکن های کوچکتر تشکیل یابداز سیستم

گیرند، یك سیستم بزرگتر را شود و در نهایت وقتی همه موجودات زنده در یك محیط قرار میآنها پدیدار می

 "تماکوسیس" ، این مجموعهدر  بین محیط و جانداران دهند که به دلیل وجود روابط قانونمند و هدفدارتشکیل می

شود. استقرار پایدار هر اکوسیستم منحصرا به مشارکت همه اجزای اصلی در ساختمان آن بستگی دارد. نامیده می

 بدیهی است اگر مثلا عوامل غیر زنده لازم وجود نداشته باشد، پایداری اکوسیستم هم ، غیر ممکن خواهد بود. 

 

 نمونه ای از اکوسیستم: 8شکل



 

 سبز محتوای آموزشی مدیریت
 

 

7 
 

 ت:از اجزای زیر تشکیل یافته اس یاکوسیستمهر به طور کلی 

 شامل : انرژی، عوامل فیزیکی، مواد شیمیایی مجموعه عوامل غیر زنده -

 تجزیه کنندگان )میکرو ارگانیسم ها(و  تولید کنندگان)گیاهان(، مصرف کنندگان)حیوانات(مجموعه عوامل زنده شامل:  -

 

 کوسیستم انسان و محیطا -2-3-1

فاده در صورت استو  داشته انسان بعنوان اشرف مخلوقات و دارا بودن قوه تفکر نقش موثری بر عوامل محیطی

ه نفع خود ب کشی از منابعو بهره چپاول منابع محیطی با استفاده از ابزار توسعهنامعقول از منابع محیطی باعث 

ی ساختار است و این ساختار بر اساس فرآیند و توسعه به عملکرد منجر . به عبارتی هر اکوسیستمی داراگرددمی

برداری، بهره  )بهره و یا توسعه شود. بدیهی است کمیت و کیفیت ساختار اکوسیستم با توجه به نوع فرآیندمی

شود  یعملکردی اعم از طبیعی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و یا غیره منوع منجر به  کشی(وری و بهره

 .(2)شکل  دزیست می توان مورد بررسی قرار دااکوسیستم انسان و محیط  در قالبکه 

 
 : اکوسیستم انسان و محیط و روابط متقابل2شکل  
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 مدیریت محیط زیست  -2-4

 هی،ساماند ریزی،برنامه در انسانی و مادی منابع مدکارآ و اثربخش بکارگیری فرایند از عبارت "مدیریت"واژه 

 .گیردمی صورت سازمان محدوده در و اهداف به دستیابی برای که است کنترل و هدایت امکانات، و منابع تامین

 ،زیست محیط ریزی برنامه شامل، مختلفی هایفعالیت مدیریت از ایمجموعه نیز به مدیریت محیط زیست

، اطلاق باشدمی زیست محیط اداره و گذاریقانون زیست، محیط وضعیت ارزیابی زیست، محیط منابع از حفاظت

 گردد.می

 .هاست فرضیه از نآ ساختن متمایز و ها واقعیت یافتن ممیزی، بازرسی، پایش، اجرا، بر بیشتر مدیریتی چنین تاکید

 

 اهداف مدیریت محیط زیست -2-4-1

 مدیریت محیط زیست دارای اهداف اساسی به شرح ذیل است: 

 - محیطی زیست مشکلات حل و ایجاد از جلوگیری 

 - مجازها حد و حدودها و حد برقراری 

 - تزیس مدیریت و پایش محیطی، زیست تحقیقات از موثر بطور که موسساتی از حمایت و ایجاد 

 نمایند می حمایت محیطی

 - ها فرصت و تهدیدها شناسایی 

 - موجود منابع توسعه امکان صورت در و نمودن پایدار 

 - زندگی کیفیت بهبود 

 - زیست محیط با ازگارس های فناوری شناسایی 

  

 مدیریت استراتژیک و ضرورت حفظ محیط زیست -2-5

مدیریت استراتژیك یکی از شاخه های علمی مهم در بخش برنامه ریزی و مدیریت توسعه است که در جهت 

ا رویکرد ب . این علمنمایدهای اقتصادی کشور فعالیت میحفظ و بقای فعالیت های توسعه ای بویژه تداوم بنگاه

ا بیك فعالیت را از منظر تداوم و پایداری  فرآیند توسعه از جمله و آسیب شناسی موضوعات مختلف تحلیلی

به لحاظ راهبردی با شناخت نقاط ضعف و قوت و هچنین شناخت  هوضعیت موجود و تعیین مسیر آیند بررسی
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 ه اینکه تمامی فعالیتفرصت ها و تهدیدهای موجود در یك سیستم را مورد کاوش و بررسی قرار می دهد. نظر ب

های توسعه ای بر روی بستری بنام محیط طبیعی یا محیط زیست شکل می گیرد، از این بعد حفظ این بستر برای 

 دارد. از نگاه استراتژیست ها اهمیتتداوم و بقای فعالیت ها 

 زیکشاور فعالیت نوع بعلت مایا و سومر جمله از اولیه های تمدن سقوط اصلی علت که دهد می نشان مطالعات

 نمك غلظت آبیاری موجب افزایش نظام نقص  بطوریکه . ه استبود ناپایدار محیطی زیست نظر از که بود آنها

ولیه در تمدنهای ا گردیده است. به عبارتی تمدن سقوط و غذایی خاک و نهایتا منجر به تهدید  فرسایش و خاک

ند نه اقتصادی، چنانکه ابتدا درخت ناپدید شد، بعد ازیست محیطی بودهعوامل شاخص های اصلی سقوط آنها 

 صورت گرفت. فرسایش خاک و بعد فروپاشی تمدن

از نگاه استراتژیست ها اگر یك سازمانی محیط طبیعی را حفظ کند چیزی بیش از داشتن یك روابط عمومی 

دیران استراتژیك که خوب است. زمانی سازمان خوب اداره می شود که مساله محیط زیست را رعایت نماید. م

های اقتصادی تلاش می کنند تاکید دارند که سازمان ها از نظر حفظ در جهت پایداری، حفظ و موفقیت بنگاه

که امروزه فعالیتهای زیست محیطی یك  محیط زیست باید ابتکار عمل ، خلاقیت و نوآوری به خرج دهند، چرا

میزان سود را در چارچوب حفظ محیط  ،های موفقشرکت یا سازمان ویترین آن محسوب می شود و سازمان

 زیست مورد ارزیابی قرار می دهند.

در زمان کنونی شاید هیچ عامل مهمی نتواند بیش از سوء استفاده مستمر از محیط طبیعی به عقیده استراتژیست ها 

از دانشگاه جورج مارک استاریك  و نابود کردن آن،جامعه و بنگاههای اقتصادی را دستخوش تهدید قرار دهد.

 :واشنگتن می گوید

مساله اصلی استراتژیک این است که مانع از نابودی ها وتخریب محیط زیست در سراسر جهان شویم...همه  “

 “ سازمان ها و مدیران باید این موضوع را به عنوان یک مساله جدی مورد توجه قرار دهند
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 : پایدار توسعهمحیط زیست گرایی و  -2-6

 مفهوم توسعه پایدار: -2-6-1

 های نسل توانایی اینکه کند،بدون تامین را جهان کنونی نسل نیازهای که ای توسعه از است عبارت پایدار توسعه 

 عدالت اقتصادی، رشد اصلی بعد سه دارای پایدار توسعه.افکند مخاطره به خود نیازهای برآوردن در ار آتی

 همراه و( سبز اقتصاد) اقتصادی رشد به دستیابی سبب آنها به توجه که باشد می زیست محیط حفاظت و اجتماعی

 .(9)شکل  گردد می اجتماعی عدالت و زیست محیط حفظ و پایداری  با

 

 : ارکان اساسی توسعه پایدار9 شکل

 سبزاقتصاد مفهوم  -2-6-2

های عمومی و خصوصی سرمایه گذاری از طریق رشد درآمد و اشتغال اقتصادی است که در آن اقتصاد سبز 

زیستی و  اتلاف تنوعو پیشگیری از کارایی انرژی و منابع ، افزایش و بهبود کاهش انتشار کربن و آلودگی برای 

 حاصل شود.خدمات اکوسیستمی 
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 (میلادی 2182) 21سازمان ملل در ریو بعلاوه  ایماده 219بر اساس بیانیه : اقتصاد سبزل از تعریف سازمان مل

نتیجه دستیابی به رفاه و عدالت اجتماعی همراه با کاهش چشمگیر تهدیدات محیط زیستی  :اقتصاد سبز به مفهوم 

 ل اجتماعیوبه بیان ساده تر رشد اقتصادی برابر با کربن کمتر، مصرف منابع با بهره وری بالا و شم –و اکولوژیکی 

ت فسیلی سوخ ،ای به جای استفاده از استخراج منابعسبز در واقع گذر از اقتصاد قهوهاقتصاد  عنوان گردیده است.

ر و ایجاد های تجدیدپذییژاستفاده از انر ،مدی منابع استخراج شدهآو اشتغال ناپایدار به سمت اقتصاد سبز با کار

 (4 شکل)اشتغال پایدار است

 

  
 قهوه ایاقتصاد  سبزاقتصاد 

 ای و اقتصاد سبزمقایسه اقتصاد قهوه :4 شکل

 

 حیط زیست در مسیر تاریخم  -2-6-9

 81 تا 5 بین  جهان جمعیت مسیح، میلاد از قبل سال هزار 81 تا 1 حدود در یعنی کشاورزی انقلاب آغاز در

 نفری میلیارد یك از درصد 39 حدود. رسید نفر میلیارد6/ 9 حدود به 2111 سال در رقم این. بوده است میلیون

 بینیپیش. داشت خواهند تعلق توسعه حال در کشورهای به وندشمی اضافه جهان جمعیت به دهه این در که

 .برسد نفر میلیارد 415/1 معادل رقمی به 2125 سال در جهان جمعیت شودمی

کارآمدی منابع

رانرژی تجدید پذی

ایجاد اشتغال

استخراج منابع

سوخت فسیلی

یدارایجاد اشتغال ناپا
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. است کننده ناامید راستی به بشر و مسکون کره آینده اندازچشم بیابد، ادامه القوهمجهول رشد کنونی روند اگر

 را هادیده دگرگون، را هااقلیم تباه، را زیست محیط آلودگی،. شد خواهد تهی منابع از و فزونی جمعیت از زمین

 .شد خواهد افزون فقیر و غنی کشورهای زندگی سطح فاصله. کرد خواهد مجروح را هاریه و تار

 جهانی دیبع ذاتاً محیطی زیست معضلات بعضی و است جهانی موضوعی زیست محیط مسأله که این به توجه با

 وریبهره و دخالت حاصل شده، بدل تأمل قابل و جدی مسأله یك به امروزه که زیست محیط بحران .دارند

 جاتن برای را دانشمندان توجه موضوع، اهمیت و گستردگی آن که است خود پیرامون طبیعت از انسان نامعقول

 .است برانگیخته آن

 بیش شرب هایفعالیت. بکشاند نابودی به را خود پذیرکشت و سکونتگاه زمین انسان که هست خطر این امروزه

 لحاصبی یا ویران را جهان از ایگسترده هایبخش نیروهایش نابجای کاربرد و خطاها با او رود،می فرا پیش از

 یك هایآلودگی و ضایعات. مانندنمی باقی کشور یك مرزهای و محدوده درون هاآلودگی همچنین.. گرداندمی

 مشهود هوا و آب آلودگی مورد در خصوصاً حالت این کنند،می ایجاد مشکل همسایه کشور در آسانی به کشور

 أکیدت آنها المللیبین جنبه بر زیست محیط از حفاظت هایبرنامه مورد در عمومی گفتگوهای بنابراین،. است

 .اندکرده

 رهبران ذهانا و یافته المللیبین اجلاس کار دستور در والایی جایگاه محیطی زیست مسایل بیستم، قرن اواخر در

 داشتند باطارت امور گونه این با نوعی به که افرادی دیگر و صنعتی کارشناسان دانشمندان، دولتی، مقامات سیاسی،

 تا رانک. شد دگرگون اوضاع صنعت و علم پیشرفت و جمعیت سریع رشد با متأسفانه. نمود معطوف خود به را

  گشت، ناپذیرپایان هاییجوییبهره و زیست محیط دهگستر تخریب شاهد دنیا کران

 که این .است بشری جوامع و جمعیت رشد زیست، محیط و طبیعت با درتعامل توسعه و رشد فرایندهای از یکی

 اکیخ کره این قدمت به توجه با آنچه اما. باشدمی بحث مورد نهاده گیتی عرصه به پا دقیقاً زمانی چه از بشر

 لیکن .است هادهن گیتی میدان به پا دنیا ساعته یك تاریخ ثانیه آخرین در انسان که است این برد پی نآ به توانمی

 شتهدا را خود رشد به رو روند اخیر قرن نیم طی در دنیا جمعیت از نیمی که است این باشدمی اهمیت حائز آنچه

 مورد دیرباز از که دارد مهمی بسیار ادیاقتص تبعات جمعیتی سنی ساختار بر آن تأثیر و جمعیت رشد نرخ .است

 هایگرانین و جمعیتی مباحث که است این واقعیت. است بوده( گذارانسیاست) سیاستمداران و اندیشمندان توجه
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 طور هب بیستم قرن دوم نیمه در عمدتا که هستند جدیدی موضوعات محیطیزیست مسائل همانند آن به مربوط

 .شدند مطرح جدی

 هایشانهن جدیدترین. ندارد طولانی چندان سابقه است شده معروف «زیستیمحیط» نگاه یا فلسفه به زامرو آنچه

با انتشار کتاب بهار خاموش توسط خانم  میلادی گذشته قرن ششم دهه در توانمی را زیست محیط از طرفداری

 در ظرن تجدید به آنها مطالب بیشتر که شدند دایر تخصصی نشریه دو 8372 سال در. کرد مشاهدهراشل کارسون 

 نام به طرحی ارائه با همکارانش و «اسمیت گلد» 8372 سال در. داشت اختصاص زمین کره از استفاده چگونگی

در  .ادندد ارائه را( معدنی مواد قبیل از تجدید غیرقابل منابع) محدود منابع و پایدار توسعه ایده «بقا برای طرحی»

پیرامون مسائل محیط زیست انسانی در شهر استکهلم  فرانس جهانی محیط زیستاولین کن 8372ژوئن سال  5

سوئد برگزار شد و بخاطر اینکه اولین کنفرانس پیرامون مسائل محیط زیست در مقیاس جهانی بود به روز جهانی 

 شمسی( نام گرفت. خرداد 86محیط زیست)مقارن با 

 «جهانی ظتحفا استراتژی» آینده،نشریه در زیست محیط منابع و جمعیت با رابطه در حاد هایتنش بروز نتیجه در 

 لبج خود به را خوانندگان از بسیاری توجه پایدار توسعه موضوع طرح طریق از آن در که بود اینشریه اولین

 تأکید پایدار توسعه لزوم بر مجدداً ( 8317) توسعه و زیست محیط جهانی کمیسیون و «برانتلند گزارش. »«کرد

. ستا اقتصادی مسائل و اکولوژی به توجه مستلزم زیستی محیط هایحل راه اجرای برای تلاش گونه هر .کرد

 نگیزا جدال طرح این. دادند ارائه «سبز اقتصاد» نام به طرحی همکارانش و «پیرس دیوید» نام به اقتصاددان یك

 طرح دنبال به هاسازمان همین 8338 لسا در. شد کشورها بین سیاسی و اقتصادی اجتماعی، جدید روابط به منجر

 . دادند ارائه «زمین از مراقبت» نام به دیگری طرح جهان حفاظت استراتژی

 زمین معروف اجلاس ریودوژانیرو در 8332 سال در( 8372سال بعد از اولین کنفرانس جهانی محیط زیست) 21

 طرح این موضوعات.بود اجلاس این نتایج نمهمتری از 28 قرن کار دستور و گرفت شکل پایدار توسعه موضوع با

 برای تراتژیاس یك» گزارش این عنوان و بود گرفته شکل پایدار زندگی برای استراتژی یك تعریف با ارتباط در

 ردمم زندگی و اخلاق با باید پایدار توسعه هایبرنامه ها،هدف به رسیدن جهت در. بود شده ذکر «پایدار زندگی

 . باشند اجرا قابل آن اصول و ندباش داشته هماهنگی
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 مهمترین از و شد تشکیل مجددا( 8332سال بعد از اجلاس زمین در سال  21) 21+ ریو اجلاس و 2182 سال در

 توسعه اهداف" اجرای برای چارچوبی تعیین و سبز اقصاد موضوع با ایماده 219 بیانیه صدور آن نتایج

دستیابی " مشتمل بود برلاس برای مفهوم توسعه پایدار ارائه شده بود تعریفی که در این اج. بود "(SDGs)پایدار

 رشد تر ساده بیان به –به رفاه و عدالت اجتماعی همراه با کاهش چشمگیر تهدیدات محیط زیستی و اکولوژیکی 

قات محیط مهمترین اتفا (8)جدول . "ری بالا و شمول اجتماعیوبهره با منابع مصرف کمتر، کربن با برابر اقتصادی

 را نشان می دهد. زیستی جهان در طول دهه های اخیر

 

 : مهمترین اتفاقات محیط زیستی جهان در طول دهه های اخیر 8 جدول

)میلادی( سال اتفاقات محیط زیستی  
 8361 مسئله حفاظت از محیط زیست و محیط زیست گرایی

«کارسونراشل » توسط خانم انتشار کتاب بهار خاموش  8362 

و قانون سیاست محیط  (EPA)یل سازمان حفاظت از محیط زیست امریکا تشک

 (NEPAزیستی ملی )
8371-8363  

)کنفرانس استکهلم(کنفرانس سازمان ملل متحد در خصوص محیط زیست انسانی    1792 

 8372 (“limits to growthمحدودیت های رشد )»بیانیة باشگاه رم 

 8331 (Pollution Prevention) امریکا تصویب لایحه پیشگیری از آلودگی در 

منشور  اربا انتش )کنفرانس زمین، بیانیة زمین وتوسعة پایدار(کنفرانس ریودوژانیرو 

 28دستور کار  و زمین
1772 

های تعهد برای معکوس نمودن روند تخریب -(MDGاهداف توسعه هزاره )

 2112زیست محیطی تا سال 
1211  

ت به سمت اقتصادسبزبحران اقتصادی جهانی، حرک  2113 

 2112 “جهانی که ما می خواهیم” با شعار   21بعلاوه  کنفرانس ریودوژانیرو

 2112 (SDGsاهداف توسعه پایدار )
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 محیط زیست در ایران  -2-6-4

شور ایران اگرچه سهمی یکسان با کشورهای دیگر از توسعه نداشته اما در این مسابقه جهانی برای نابودی محیط ک

زیست خود، عقب نمانده و مشکلات عدیده ای را در زمینه های مختلف توسعه پایدار، چون فقر و نابرابری 

، بهداشتی و تغذیه ای، مشکلات زیست محیطی چون کاهش جنگلها، بیابان زدایی فرسایش مشکلات جمعیتی

خاک، آلودگی آب، آلودگی هوا، انقراض تنوع زیستی مشکلات مربوط به مواد زاید جامد و پساب ها و... برای 

لات کامل در رفع مشکخود بوجود آورده که باید با عزمی ملی برای جبران مافات بپاخیزد و با آگاهی و هوشیاری 

 .بکوشد

 کنار رد حاکمیتی و کنترلی نظام برقراری و  بالادستی اسناد و قانونی های زیرساخت وجود که است پرواضح

 تقویت زمینه در تحول مهمترین. است زیست محیط از حفاظت لازمه تشویقی، و ای انگیزه های مشوق از استفاده

 ساسیا قانون پنجاهم اصل تصویب اسلامی، شکوهمند انقلاب از سپ  زیستی محیط اقدامات تضمین و مقررات

 مخرب فعالیت هرگونه و نموده تلقی عمومی وظیفه یك را زیست محیط از حفاظت که است اسلامی جمهوری

 .داند می ممنوع را آن

 نشان شمسی، هجری 8414 افق در ایران اسلامی جمهوری انداز چشم سند در زیست محیط مقوله به توجه

 یستیز محیط اهداف به دستیابی است بدیهی. است مهم موضوع این به اسلامی نظام بخشی اولویت از دیگری

 و هدفمند ریزی برنامه مستلزم باشد، می مطلوب زیست محیط از جامه آحاد مندی بهره که انداز، چشم سند

 .است مانده باقی های سال طی آن دقیق اجرای

برگ زرین دیگری در تاریخ  8934ست ابلاغی مقام معظم رهبری در سال ابلاغ سیاست های کلی محیط زی

بند اساسی  85مشتمل بر  . سیاست های کلی محیط زیستبوددر حوزه محیط زیست جمهوری اسلامی ایران 

 ذیل است: موارداست و اهم مضامین آن مبتنی بر 

 مدیریت جامع، هماهنگ و نظام مند منابع حیاتی •

 محیط زیست ایجاد نظام یکپارچه •

 برخوردار ساختن جامعه از محیط زیست سالم •
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 پیشگیری ، کنترل و پایش آلودگی ها •

 گسترش اقتصاد سبز •

 استفاده از فناوری های سازگار با محیط زیست •

 ارتقای سطح آگاهی و بینش زیست محیطی جامعه •

نون مدیریت پسماند، قا تصویب قوانین متعدد از جمله قانون صید و شکار، قانون حفاظت محیط زیست، قانون

مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده  در طول نیم قرن اخیر هوای پاک از جمله مهمترین قوانینی است که در

 است.

 یراصولیغ توسعة ناخواستة آثار بواسطة اخیر، قرن نیم طی محیطی مناسب هایفرصت از برخورداری رغمبه ایران،

 اجرای و مدت کوتاه اقتصادی منافع تطمیع برای هاآزمندی بالأخره و ینسرزم طبیعی واقعیات بر غیرمنطبق و

 وجهیت شایان هایبخش زیست،محیط ترکلان نظام بر آن سوء پیامدهای به توجه بدون گرا،بخشی هایسیاست

 دارمو بعضی در که گرفته قرار تخریب و آلودگی معرض در دریایی و جانوری و گیاهی هایزیستگاه انواع از

 .است بوده ناپذیرجبران گاه و دشوار بسیار آنها بازسازی و احیا

 وضعیت محیط زیست ایران -2-6-2

 ورةد یك در صنعتی پیشرفت عصر با همگام که دهدمی نشان کشور زیستمحیط موجود وضعیت به گاهین

 یهایچالش با اکنونهم ملی، زیستمحیط شرایط بر حاکم معادلات به توجهی کم با و سالهچندده مدتکوتاه

 .است هتوج نیازمند که نموده مواجه خطراتی با را سرزمین این طبیعی هزارسالة چندین پویایی که هستیم مواجه

 بخش هوا: -2-6-2-1

  استان کشور تحت تاثیر  29پدیده ریزگرد کشور را تحت تاثیر قرار داد و در حال حاضر  8919از سال

رخداد گرد و غبار در کشور ثبت گردیده است. که  821ل ها تا ریزگردها قرار دارند. در بعضی از سا

 مهمترین علل پیدایش آن عبارتند از:

 زاییرویة خاک و بیابانمواجه کشور با پدیده خشکسالی ، فرسایش بی 

 بروز پدیدة گرد و غبار در بسیاری از استان های کشور 

 ها و مراتعتخریب جنگل 
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 ی بروز تنش آبی و گسترش بیابان زای 

 های بومی گیاهی و جانوریزیستی و انقراض گونهکاهش تنوع 

 بومهای حساس نظیر دریاچة ارومیهالمللی و تخریب زیستهای بینها و تالابخشك شدن دریاچه 

 (8 )نمودارایهای گلخانهتغییر آب و هوا و قرارگرفتن ایران در فهرست ده کشور اول دنیا از نظر انتشار گاز 

 
(2185اکسید کربن )سال ای و همچنین دیشورهای تولید کننده گازهای گلخانهک.: 8نمودار  

 

اکی های کارشناسی حهای موضوعی بالا اضافه کرد، اما نتایج بررسیتوان موارد دیگری را نیز به چالشهرچند می

 توجهیصل بیتری ریشه دارند که حاهای کلانزیست عمدتاً در چالشهای موضوعی محیطاز آن است که چالش

یستی توسعه زیا توجه ناکافی به روابط درونی و متقابل بین ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و محیط

 است. 

 زیست عبارتند از:های مستقیم و غیرمستقیم تغییر در محیطهای کلان ناشی از محرکهترین چالشعمده

  ارچة اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی؛عدم اجرای کامل طرح آمایش سرزمین در چارچوب یکپ 

  ناکارآمدی نظام اقتصاد ملی مبتنی بر تقدم رشد اقتصادی بر نیازهای طبیعت و غفلت از بهره برداری بی رویه

 از منابع زیستی؛

 ی.جویهای فرهنگی و اخلاقی مبتنی بر صرفهگیری از ارزشالگوهای نامتناسب تولید و مصرف و فاصله 

  اراک، اهواز، تهران، اصفهان،کرج،مشهد،تبریز ، شیراز با آلودگی هوا  ی چونن شهر هایکلادرگیر بودن 
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  به روز نبودن تکنولوژی تولید خودرو،عدم عرضه سوخت مناسب، ساخت و سازهای نامناسب، انبوه خودروهای

ا آلوده کننده هوفرسوده و غیر استاندارد، نامناسب بودن سیستم گرمایش و سرمایش ساختمان ها و...از عوامل 

 می باشند.

 عوامل سهم یافتن و بحرانی آلاینده عنوان به کشور در معلق ذرات ترکیبات خصوص در لازم اطلاعات فقدان 

 آن تولید در مختلف

 مختلف بخشهای در سوخت مصرف از ناشی ایگلخانه گازهای انتشار سرانه افزایش 

 

 انرژی -

شود. میزان سوخت مصرفی جهان در حدود هر برابر می 2ایران سال یك بار میزان مصرف سوخت در  81هر  

برابر بیشتر  4شود. یعنی رشد مصرف سوخت در ایران در مقایسه با میانگین جهانی برابر می 2سال یك بار  41

 کرده است. بیشترین مصرف در بخش خانگی و تجاری است.سوخت مصرف می

 

 ی در ایرانژمقایسه شدت مصرف سرانه انر :2 جدول
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برابر مصرف سرانه  5انرژی در ایران به ازای هر نفر بیش از  باید به این نکته توجه داشت که مصرف سرانه

برابر  4میلیون نفر جمعیت و  911میلیارد و برابر چین با یك 2میلیون نفر جمعیت،  225کشوری مانند اندونزی با 

 .میلیون نفر جمعیت بود 822میلیارد و کشور هند با یك

 

 
 در ایران: مصرف فزاینده برق 2نمودار

 

های های کشور به عنوان یك بخش غیر مولد بیشترین سهم را در بین کلیه بخشمصرف انرژی در ساختمان

درصد مصرف انرژی  41مصرف به خود اختصاص داده است، با توجه به ترازنامه انرژی کشور سالانه بیش از 

طالعات انجام گرفته نشان می دهد که مستقیما صرف نیازهای این بخش می گردد. این در حالی است که اکثر م

بیش از نیمی از این میزان مصر بلایل مختلفی تلف می گردد، در واقع در صورت رسیدگی به وضعیت ساختمان 

ز توان با کمتر ابرداری میسازی مصرف انرژی،ارتقای کارآیی و اصلاح الگوی بهرهها با اجرای راهکارهای بهینه

به ازای تولید  ها را فراهم نمود. آمار نشان می دهدفی، آسایش مورد نظر در ساختماننصف این میزان انرژی مصر
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شود. با توجه به افزایش این رقم و مصرف برق در منتشر میکربن اکسیدگرم دی 917هر کیلووات ساعت برق 

که  ان می دهدزیر نش نمودار اکسید کربن روندی افزایشی داشته است.کشور، سهم صنعت برق در انتشار دی

 ها و مصرف خانگی و تجاری سهم عمده ای در انتشار دی اکسید کربن دارد.نیروگاه

 

 
 در انتشار دی اکسید کربن و غیره ها و مصرف خانگی و تجاریسهم نیروگاه:  9نمودار 

 

 انرژی تجدید پذیر: -

 منابع مصرف برای ضا تقا روزافزون افزایش شدن، صنعتی فرآیند و شهرها جمعیت رشد پیامدهای از یکی

باید اذعان کرد که میزان قابل توجهی از تولید دی اکسد کربن، ناشی از احتراق سوخت های است. انرژی مختلف

 بخش گلخانهای گازهای و محیط زیست آلاینده های انتشار افزایش فسیلی و عدم استفاده صحیح از انرژی است.

 شمار به نهایی مصرف تا تولید مرحله از فسیلی منشأ با انرژی حاملهای مصرف تبعات زیست محیطی از مهمی

 اثر در انرژی تقاضای افزایش با به طور مستقیم گلخانه ای گازهای و محیط زیست آلاینده های انتشار .میرود

 مدیریت جهت راهکارها مهمترین از یکی .می باشند مرتبط زندگی کیفیت استانداردهای ارتقاء و جمعیت افزایش

 فسیلی، انرژی منابع بودن ناپذیر  تجدید و محدودیت به توجه با انرژی بخش زیست محیطی کاهش تبعات و

 انرژی منابع از استفاده نظیر راهکارها سایر در کنار بالا راندمان با دستگاههایی از استفاده مصرف، الگوی اصلاح

مختلف از جمله محدودیت منابع سوخت فسیلی،رشد  بنابراین به دلایل .است پاک سوختهای از استفاده و پذیر تجدید
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جمعیت،افزایش سالانه مصرف انرژی، تولید دی اکسید کربن و دیگر گازهای خطرناک، گرم شدن هوای زمین در اثر 

انتشار گازهای گلخانه ای و بدنبال آن بروز تغییرات گسترده اقلیمی در مناطق مختلف زمین، خشکسالی، سیل و طوفانهای 

ذوب شدن یخهای قطبی، بالا آمدن سطح آب دریا ها و اقیانوس ها، نیاز به استفاده از منابع جدید و تجدید پذیر  شدید،

 ضرورت دارد. 

طی اقتصادی، اجتماعی و زیست محی های تجدیدپذیر باعث کمك به تحقق اهداف توسعهتوسعه و گسترش انرژی

 های نوه پایدار درهرکشوری هستند.استفاده از انرژیشود که از عوامل اساسی در رسیدن به توسعکشور می

رف منابع های تولید و مصتواند باعث کاهش وابستگی به منابع فسیلی، کاهش انتشار گازهای آلاینده از بخشمی

ای که تاثیر اساسی بر گرمایش جهانی دارند. در توسعه انرژی و همچنین باعث کاهش انتشار گازهای گلخانه

ادی های اقتصها توجه کرد نه با دیدگاهای این انرژیجدیدپذیر، لازم است بیشتر به دیدگاه توسعههای تانرژی

ه پیدا طور صحیح توسعهای تجدیدپذیر، تمیز )پاک(، فراوان و قابل اعتماد بوده و در صورتی که بهمحض. انرژی

  اهداف توسعه پایدار کشورها بازی کنند.توانند به عنوان منابع انرژی پایدار نقش مهمی در رسیدن به کنند می

پذیر حفظ و ادامه شرایط فعلی زندگی در جامعه بشری در آینده بدون توجه به عرضه انرژی به قیمت مناسب امکان

رود نیست. اثرات زیست محیطی وابسته به هر تولید انرژی در نرخ فعلی به سمت شرایط غیرقابل قبول پیش می

های در فرم های فسیلییانبار به شکل وسیعی در حال گسترش هستند. استفاده از سوختو اثرات زیست محیطی ز

ای از اکسیدهای کربن و گازهای آلاینده دیگر را مختلفی همچون زغال سنگ، نفت و گاز، حجم قابل ملاحظه

 ود.شانی و... میهای اسیدی، گرمایش جهکند که باعث ایجاد اثرات زیانباری همانند بارانوارد محیط زیست می

ش توانند نقهای تجدیدپذیر به عنوان یك منبع انرژی پاک و عاری از هرگونه آلودگی زیست محیطی میانرژی

 ای بازی کنند. اکسیدکربن و دیگر گازهای گلخانهمهمی در کاهش انتشار گازهای آلاینده همچون دی

 هایکشور نقش مهمی ایفا کنند. انرژی توانند در سیاستگذاری بخش انرژیهای تجدیدپذیر میانرژی •

 تجدیدپذیر دارای توانایی و مزایای زیر هستند:

 امکان تولید انرژی الکتریکی قابل اطمینان با قیمت پایدار 

 کنندگان برق برای متنوع سازی منابع مورد نیاز در تولید برقکمك به تامین 

 های زیست محیطیتولید برق با حداقل آلودگی  

 ذیرهای تجدیدپها برای رسیدن به اهداف توسعه کاربرد انرژیورکمك به کش  

 یهای توسعه اقتصادی بخصوص در مناطق توسعه نیافته و دوردست روستایایجاد فرصت 
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 مدیریت منابع آب  -2-6-2-2
است در زمره  آسیاو نصف قاره  جهانیسوم متوسط  یكحدود  که کم جوی نزولاتبا متوسط  ایران شورک

شرایط خاص اقلیمی کشور از یك طرف و عدم استفاده صحیح  باشد. میجهان  خشك مهنیو  خشك کشورهای

 ت:ترین آنها به شرح ذیل اساز منابع آب باعث شده تا شرایط بسیار بحرانی در بخش منابع آب باشیم که عمده

   میلی  242 بلند مدت میانگین به نسبت که است میلیمتر 221 مورد بررسی، دهه طی بارش متوسط مقدار

 52 بر بالغ دوره این در سطحی جریان میانگین دهد. حال آنکهمی را نشان کاهش درصد 6 به نزدیك متر

  .است داشته کاهش درصد42 درازمدت متوسط با مقایسه در که شده برآورد مترمکعب میلیارد

  ر حجم آب تجدید میلیارد متر مکعب آن در کشو 891میلیارد متر مکعب نزولات جوی، صرفاً حدود  411از

 میزان ایناز  شونده که قابل استفاده است می باشد و تأمین مناسب حقابه محیط زیست رعایت نمی شود،

 میلیارد 891و تعرق از دسترس خارج شده و  تبخیر نتیجهدر  مستقیمبه طور  مکعبمتر  میلیارد 271حدود 

میلیارد متر مکعب  36این میزان نیز تنها حدود که از دهد می تشکیلرا  کشور آبی ذخیره باقیمانده مکعبمتر 

درصد(،  61گردد )استاندارد جهانی های کشاورزی میدرصد آن صرف فعالیت 31گیرد که برداری قرار میبهره

 شود.میلیارد متر مکعب برای مصارف صنعتی و شرب هزینه می 6و 

 
 وضعیت اقلیمی ایران و منابع آب :  5شکل
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 درصد است و این شاخص  45درصد و کشورهای در حال توسعه  65شورهای توسعه یافته بازده آبیاری در ک

 .میلیارد متر مکعب هدر رفت آب در بخش کشاورزی داریم 59حدود  درصد است. 97تا  99در ایران 

 11که حدود  رسیدنفر خواهد  میلیون 31حدود، 8411در سال  کشور جمعیت کهدهد  برآوردها نشان می 

شهر و  8311به حدود  کشور شهرهایسال تعداد  اینخواهند داشت. در  سکونتر آن در شهرها نف میلیون

در سال  کشور جمعیتنفر  میلیون 31 تقریب. با رسیدشهر خواهد  83شهر به  7از  میلیونی شهرهایتعداد 

های جهانی متر مکعب برای هر نفر خواهد بود که از نظر معیار 8911سرانه آب تجدید شونده حدود  8411

پیش  مترمکعبمیلیارد  7/1معادل  8411. میزان آب شهرها و روستاها در افق سال در سطح بحران می باشد

 بینی شده است.    

 
 8411الی  8941: وضعیت سرانه مصرف آب ایران از سال  4نمودار 

 

  ار مترمکعب برای هر به مرحلة تنش آبی، به مفهوم تأمین آب سالانة کمتر از هز 8915ورود کشور از سال

میلیارد متر مکعب از آّهای زیرزمینی اضافه برداشت می شود که بیلان  4.5نفر است و بطور متوسط سالانه 

میلیارد مترمکعب رسیده است و این امر سبب  3آخرین اطلاعات نشان می دهد این رقم در سالهای اخیر به 

 زایی و نشستم شده و باعث بروز پدیدة بیاباندرصد از ذخایر استراتژیك آب کشور ک 81شده است که 

  زمین شود.
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  درصد( غیر مجاز است و همچنین درگذشته  21هزار چاه )حدود  821هزار چاه موجود ، حدود  611از حدود

سدهای ایجاد شده بدون رعایت ملاحظات محیط زیستی و لحاظ نمودن حقابه محیط زیست، موجب تهدید 

های طبیعی و حساس کشور و تالاب ها ) ارومیه ، هورالعظیم ، پریشان ، هامون و  و به خطر افتادن زیستگاه

 ... ( شده است. 

  میلیارد متر  871سال حدود  94میلیارد متر مکعب اضافه برداشت در سال ، ظرف  5با احتساب متوسط

  مکعب از ذخایر زیرزمینی اضافه برداشت شده است.

 مترمکعب میلیارد 828 از کمتر کشور تجدیدپذیر آب حجم بررسی، دمور دوره خشکسالی های به توجه با 

 اساس بر که بوده مترمکعب 8588 حدود در ایران در پذیر آب تجدید سرانه مقدار است. شده بیان هم

 .دارد قرار آبی تنش مرز در فالکن شاخص

 سال از پس فانهأسمتکشور، های رودخانه در زیست محیط تعادل حفظ برای ضروری حقابه رعایت عدم 

 هامون، تالابهای ارومیه، دریاچه ازجمله( رامسر کنوانسیون در کشور شده ثبت تالابهای از بسیاری ، 8911

  .هستند مواجه آب کیفیت شدید افت و کم آبی بحران با یا و شده خشك )گاوخونی پریشان،شادگان،

 طی زیرزمینی سفره های آب تراز افت نزولی روند - این در زیرزمینی آب منابع مخزن حجم تجمعی کسری 

 افزایش علت به .است یافته افزایش مترمکعب میلیارد 883 حدود به مترمکعب میلیارد 65 از دوره32 سالهای

 ممنوعه یا و ممنوعه کشور دشت 683 مجموع از دشت 238دوره، این در زیرزمینی آب منابع از برداشت

 .اعلام شده اند بحرانی

 علیرغم و بوده اخیر دهه چند در آب مصرف بی رویه عوامل رشد ازجمله کشت زیر طحس چشمگیر افزایش 

 چاههای حفر بی رویه، برداشت های.است کم آن اقتصادی کشاورزی،بازدهی دربخش آب مصرف زیاد سهم

زمین  نشست زیرزمینی، آب کیفیت کاهش و تراز افت موجب بهره برداری، بر کافی نظارت عدم غیرمجاز،

 درمعرض را کشور آبخوانهای از تعدادی و شده چاهها آبدهی محسوس آمدن پایین و دشتها از ادیدرتعد

 .است داده قرار نابودی
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 : برداشت منابع آب و پدیده فرونشست زمین8تصویر 

 

   گرم محصول بدست می آید  511در حال حاضر از هر متر مکعب آب مصرفی در بخش کشاورزی ایران

 .اردکیلوگرم است فاصله د 9این رقم با استاندارد جهانی که 

 باشد، اقلیم تغییر و خشکسالی از متأثر آنکه از بیش زیرزمینی آب تراز به ویژه آب منابع چشمگیر کاهش 

 و بوده صیانتی غیر یك روند کشور در زیرزمینی آب منابع از روند برداشت دارد. مدیریتی و انسانی منشأ

زیست  عوارض روند، این ادامه.است نموده وارد آبخوانها کیفیت و کمیت بر جدی جبران ناپذیر آسیبهای

 .داشت خواهد همراه به کشور برای شدیدی بسیار اجتماعی و اقتصادی و محیطی

 توزیع به میتوان جمله آن از .است نبوده کارآمد کشور سطح در آب منابع کلان مدیریت دوره، این در 

 نادرست سیاست همچنین و کشور سطح در کشاورزی و بخش آب در توسعه و سرمایه گذاری نامتوازن

 .نمود اشاره)آبریز حوضه بجای(استانی سطح در آب مدیریت

 مسئولین اقدامات زیستی،هر چند  محیط مشکلات آن به تبع و ایران آب منابع وضعیت شدن بحرانی تر دنبال به

 از ناشی مشکلات تخفیف یا و بحران رفع برای گذاری هاییو سیاست قوانین تدوین دنبال به کشور اجرایی

ی اجرای رویه های و در سیاستها اساسی بازنگری است، ولیکن بدون گرفته خود به جدی تری حالت آب کمبود

 تری نیزگسترده ابعاد بلکه کنند،نمی پیدا تخفیف آینده در نه تنها آب منابع مدیریت مشکلات و مسائل کشور

 .یافت خواهند
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طلبد که هر شهروند حداقل در مصرف منابع آب نهایت صرفه جویی دا داشته باشد و با این شرایط بحرانی می

 تر شدن وضعیت منابع آبی کشور نباشیم.شاهد بحرانیفرهنگ درست مصرف کردن را به جامعه تسری دهد تا 

 

همچنین از منظر کیفیت منابع آب مسائل و مشکلاتی در کشور وجود دارد که اهم آن مرتبط با بخش مصرف آب 

 در محیط زیست انسانی به شرح ذیل می باشد:

 هزار 44 میزان، این از د. شومی تولید کشور در جامد زائد مواد تن هزار 53 بر بالغ هرروز متوسط به طور 

 این شیرابه ورود .شوندمی دفع محیط زیستی هایجنبه کامل رعایت بدون و به صورت نامناسب روز در تن

 است بیولوژیکی و شیمیایی خطرناک ترکیبات انواع حاوی که )روز در مترمکعب 8533 حدود در( زباله ها

 .سازد وارد بر انسان نهایتاً  و وخاکآب منابع بر را ناپذیریجبران زیانهای میتواند

 مساحت درصد 53 از بیش شوری که دهدمی نشان کشور آبخوانها الکتریکی هدایت وضعیت ارزیابی 

 کشور آب درصد 55 از بیش اینکه به توجه با است. سانتیمتر بر میکرزیمنس  2333از  بیش کشور آبخوانهای

 .است نگران کننده عاین موضو میشود، تأمین زیرزمینی آب منابع از

 مغذی مشکل از کشور رودخانه های و دریاچه ها شرب، آب تأمین کننده سدهای مخازن از بسیاری مروزها 

 را انسان و آبزیان سلامت میتواند سیانوتاکسین ها مانند ترکیباتی شدن رها و رشد جلبکها برند.می رنج شدن

 .اندازد خطر به جدی به طور

 میزان عملاً  خصوصی، بخش سرمایه گذاری عدم و داده شده تخصیص ودجه هایب محدودیت به توجه اب 

 موجود روند ادامه صورت در و نیست قابل قبول شهری فاضلابهای تصفیه و های جمع آوریسامانه گسترش

 .انجامید طول خواهد به سالها آغازشده هایطرح تکمیل

 برای محلی به )... و ، میانکالهانزلی شادگان، گاوخونی، مانند( کشور مهم تالابهای از برخی اخیر، سالهای در 

 کامل تخریب به منجر عملاً  آب کیفیت شدید افت تالابها این در .شده اند زهابها تبدیل و فاضلابها تخلیه

است، چنانکه در تالاب میانکاله شاهد مرگ و میر پرندگان مهاجر بر اساس کاهش  شده تالابی اکوسیستمهای

 الاب میانکه بعلت کاهش حقابه زیست محیطی بودیم.خودپالایی ت

 رویهبی مصرف و کشاورزی در فاضلاب از استفاده آب، منابع آلودگی موجود، متعدد گزارشهای اساس بر 

 .است داشته پی در را کشاورزی آلودگی محصولات سموم، و کود

 هماهنگی عمل در است لازم آبریز، حوضه های در آب منابع )جامع( یکپارچه مدیریت تحقق به منظور 

گردد.  ایجاد آب بخش با خدماتی و زیربنایی زیستی، محیط اجتماعی، اقتصادی، بخشهای مختلف بین مناسبی
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 فعالیتهای و کرده اند عمل انفعالی به صورت گذشته سالهای در آب، عملاً  کیفیت مدیریت با مرتبط بخشهای

 .ستا بوده بحران مدیریت قالب در اغلب انجام شده

 و صنعت و روستایی شهری، پسابهای حجم کشور، آب جامع مطالعات در انجام شده تحلیل های اساس رب 

 موضوع این بود. خواهد مترمکعب میلیون 5/2231و  7/8419، 5/8685با برابر ترتیب به 1842 سال در معدن

  .است مناسب کیفیت با قابل استفاده آبهای با مقایسه در حجم پسابها قابل توجه افزایش نشان دهنده

  31  است. هشدارهای اخیر در مورد درصد تولید محصولات کشاورزی کشور به کود و سموم شیمیایی متکی

 شود.العلاج به این سبك از کشاورزی ناپایدار مربوط میهای صعبها و بیماریخطر بروز انواع سرطان

ی کشاورزی، ایمنی زیستی محصولات کشاورزی میلیون تن کود شیمیایی در فعالیت ها 2/8مصرف سالانه 

 را با خطر مواجه می سازد. 

  میلیارد متر  41پساب کشاورزی ، صنعتی ، خانگی شهری و روستایی دارای حجم بالا به میزان سالانه حدود

مکعب است و سالانه بالغ بر دو میلیارد متر مکعب پساب شهری و صنعتی از طریق خشکی به دریاها تخلیه 

 شودکه موجب تهدید آبزیان و به خطر افتادن اکوسیستم دریایی شده استمی 

 داشت. خواهد زیادی رشد کشاورزی بخش در پساب از استفاده آتی سالهای در موجود، برنامه های اساس بر 

 و هورمون انگل، تخم مانند هاییآلاینده میکرو دارای تولیدی پسابهای موجود، فرایندهای تصفیه به توجه با

محیط  و بهداشتی مشکلات میتواند زراعی خوراکی محصولات در تولید آنها از استفاده و هستند آنتی بیوتیك

 مشکلات میتواند نیز آبخوانها احیای در پساب استفاده از حتی .باشد داشته پی در اینشده بینیپیش زیستی

 در پساب از استفاده است راین لازمبناب .باشد داشته پی در زیرزمینی آب منابع و خاک کیفیت برای مهمی

اثرات  زمینه در بیشتری پژوهشی هایطرح و گیرد صورت بیشتری دقت و با احتیاط کشاورزی بخش

 .شوند اجرا و تعریف مختلف بخشهای در پساب از استفاده محیطیزیست
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 بآ منابع لودگیآعوامل موثر بر  6 شکل

 

 کیفیت برای قبولی قابل و روشن چشم انداز قطعاً  موجود، روند ادامه صورت در ذکرشده، نمونه های به توجه اب

 بخش این در ذکرشده کلان استراتژی های به توجه با است ضروری بنابراین داشت.  وجود نخواهد کشور آب

 همانا که آتی شرایط در موردنظر اهداف سمت به را موجود مسیر ای،و غیرسازه ایسازه ابزارهای از استفاده با و

 ملی عزم یك موضوع این داد. تغییر است، آب منابع درزمینه کیفیت مللیبین ال و ملی استانداردهای به دستیابی

 .طلبدمی را مسئولین و مردم جدی مشارکت و

 

 و نقش آن در مدیریت منابع آب آب مجازی -

آب مجازی آبی است که یك کالا و یا یك فرآورده کشاورزی طی فرایند تولید مصرف می کند تا به مرحله تکامل 

 ب مصرفی در مراحل مختلف زنجیره تولید از لحظه شروع تا پایان می باشد.آمعادل جمع کل  برسد و مقدار آن
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صفت مجازی در این تعریف به این معناست که بخش عمده آب مصرف شده طی فرایند تولید در محصول نهایی 

ت محصول در باف وجود فیزیکی ندارد و در حقیقت بخش بسیار ناچیزی از آب مصرفی در پایان بعنوان آب واقعی

شرایط اقلیمی و فرهنگی  توسط پرفسور آلن بکار رفت. 8931آب مجازی برای اولین بار در سال  باقی می ماند.

مکان تولید و مدیریت و برنامه ریزی در میزان و حجم آب مجازی کالا موثر است. و قطعا مقدار آن در مورد یك 

 کالا در نقاط مختلف جهان متفاوت می باشد.

 ودخ آبی مسایل و هاتنش حل به غذایی واردات طریق از آب کم کشورهای از زیادی تعداد ناخودآگاه بطور دشای

ضرورت توجه به اهمیت آب  .نمایدمی ایفا مجازی آب واردات که است نقشی طریق از این از و اند شده نایل

ابل استفاده از کالاها و محصولات در قبال تواند ما را در مقمجازی و میزان آن در هر نوع کالا و یا محصول می

میزان آبی که بصورت حقیقی و یا مجازی به کار رفته است آگاه ساخته و نسبت به مصرف آن مسئولیت پذیر 

 (.9باشیم)جدول

 مواد غذاییمیزان آب مجازی در محصولات مختلف :  9جدول 

 یا مواد غذاییکالا  آب مجازی )لیتر( کالا یا مواد  غذایی آب مجازی )لیتر(

 (لیتریمیلی 211یك لیوان شیر ) 211 یك کیلوگرم گندم 8911

 (لیتریمیلی 825یك فنجان چای ) 81 یك کیلو گرم جو 8411

 (گرمی 91یك برش نان ) 41 (گرمی 511یك قالب پنیر ) 2511

 (گرمی 41مرغ )یك عدد تخم 895 یك کیلو گرم گوشت گاو 85111

 (گرمی 811زمینی )یك عدد سیب 25 ت مرغیك کیلو گرم گوش 4111

 A4    یك صفحه کاغذ 81 (گرمی 99/1گوش پاک کن ) 4

 (گرمیمیلی 825یك فنجان قهوه ) 841 یك کیلو گرم پلاستیك 831

 (گرمی 81گرمی +  91نان + پنیر ) 31 کیلوگرمی 8811، یك خودروی مسافرتی  411111

 (گرمی 71فرنگی )عدد گوجه یك 89 (گرمی 851یك عدد همبرگر ) 2411
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 مدیریت پسماند -2-6-5-3

 حاصل یمغیرمستق یا مستقیم طور به که شود می گفته( فاضلاب از غیر) گاز و مایع ، جامد مواد به:  سماندپ

 .شوند یم تقسیم گروه پنج به پسماندها.  شود می تلقی زائد تولیدکننده نظر از و بوده انسان فعالیت از

 طبق قانون مدیریت پسماند ها انواع پسماندها

 .... پسماندهای عادی : باقی مانده مواد غذایی، کاغذ، شیشه، پلاستیك و 

  زباله بیمارستانی، کشتارگاه ، مراکز تحقیقاتی و ...: پسماندهای عفونی 

 .... پسماندهای ویژه :  مواد واکنش زا، انفجاری، پرتوزا و 

 و برگ و شاخ ضایعات بیعی،ط و شیمیایی کودهای:  کشاورزی پسماندهای .. 

 و فلزی غیر و فلزی ضایعات:  صنعتی پسماندهای ... 

با توجه آیین نامه مدیریت سبز، در بخش شاخص مدیریت پسماند صرفا مدیریت پسماندهای عادی ملاک عمل 

 باشد که انواع آن به شرح ذیل است:  می

 های فاسد شدنی و دارای رطوبت()باقی مانده مواد غذایی و سایر پسماندهای تر پسماند 

o ر های فلزی غیپسماند نان خشک و ضایعات چوبی، پلاستیک،شیشه،  ، کاغذ و کارتن شامل:  های خشمکپسمماند

 صنعتی

  های ساختمانینخاله 

ه پسماندهای عادی حرکت به سمت حداقل تولید پسماند با ژبویبحث مدیریت پسماند در اسااسی رویکرد 

 (7شکل)و بازیافت پسماند می باشد ءستفاده از روشهای مبتنی بر تفکیك در مبداا

 
 مدیریت پسماندرویکرد  – 9شکل
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 مدیریت سبز -3

 تاریخچه مدیریت سبز -3-1

ه با توجه به سازوکار قانونی و شرایط سال در کشور دارد ک 85ای بیش از مدیریت سبز در کشور دارای سابقه

سیاسی و اجتماعی کشور با فراز و نشیب هایی روبرو بوده است. در این بخش سابقه و تاریخچه مدیریت سبز 

 در بخش قوانین و مقررات و اجرایی کشور به طور اجمالی پرداخته می شود: 

 1332قانون بودجه سال  21بند پ تبصره  -
بند  دولت مطابق گردد که بر می 8912انین و مقررات و اجرای آن در کشور به سال مدیریت سبز از منظر قو

حیط صرف اعتبارات برنامه مبه های ملی و استانی را موظف دستگاه8912قانون بودجه سال  21تبصره  " پ"
 .ودهای ذکر شده نماجرای فعالیتو زیست و مدیریت سبز 

 
 (66ران )ماده برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ای -

در طول برنامه های پنجساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای اولین بار مقوله 

 8919با این مضمون در سال  66مدیریت سبز در برنامه های پنجساله درج گردید و ماده قانونی تحت عنوان ماده 

 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید:

های اجرایی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موظفند، جهت کاهش اعتبارات هزینهلیه دستگاه: ک66ماده 

زیست و برای اجرای برنامه مدیریت سبز شامل: های مصرف بهینه منابع پایه و محیطای دولت، اعمال سیاست

)در جامد و بازیافت آنها  ، کاهش مواد زائد) شامل کاغذ(مدیریت مصرف انرژی، آب، مواد اولیه و تجهیزات

زیست و سازمان مدیریت و برنامهای که توسط سازمان حفاظت محیطنامهو وسائط نقلیه( طبق آئین هاساختمان

 های ذیربط تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، اقدام نمایند. ریزی کشور با همکاری دستگاه

بز جرای مدیریت سقر در سازمان حفاظت محیط زیست به منظور ااز مهمترین اقدامات دبیرخانه دولت سبز مست

جلدی با عنوان دولت سبز و موضوعات آموزشی و ترویجی در این  82در دستگاه های اجرایی تدوین مجموعه 

 .(1شکل )زمینه بود
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 جلدی دولت سبز در برنامه چهارم توسعه 82مجموعه  – 1شکل 

 

 :(1371 -1374)برنامه پنجم توسعه -

 66با همان مضمون ماده  831امه پنجم توسعه نیز مدیریت سبز به عنوان یك ماده قانونی مستقل در ماده در برن

 .به تصویب مجلس شورای اسلامی گردید 8913قانون برنامه چهارم توسعه در سال 

ه و شیو هیئت وزیران( 82/2/8938ها مورخ 47698/ت29583نامه شماره شماره)موضوع تصویبدر آیین نامه  

ر دپسماند  و مدیریت مدیریت مصرف منابع پایه محیط زیست شامل آب، انرژی ،نامه اجرایی مدیریت سبز

میزان درصد کاهشی اعلام شده به صورت بر حسب کاهش مصرف حامل های انرژی، آب  دستگاه های اجرایی

به قرار می گرفت و کارنامه در هر سال مورد محاس ارائه گزارش مدیریت پسماند همچنین ودر شیوه نامه اجرایی 

های اجرایی و نهادهای عمومی با تعیین احراز رتبه توسط سازمان حفاظت محیط زیست هر  مدیریت دستگاه

 ساله منتشر می گردید.
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 (1376 -1411) برنامه ششم توسعه -

یب مجلس به تصو 8935با مضمون ذیل در سال  "ز"تحت عنوان بند  91در برنامه ششم توسعه نیز ذیل ماده 

 شورای اسلامی رسید:

 عمل آورد:زیست بهدولت موظف است اقدامات زیر را جهت حفاظت از محیط -91ماده 

اجرای برنامه مدیریت سبز شامل مدیریت مصرف انرژی، آب، مواد اولیه، تجهیزات و کاغذ، کاهش مواد جامد  -ز

دستگاههای اجرائی و مؤسسات و نهادهای عمومی ها و وسائط نقلیه، در کلیه زائد و بازیافت آنها در ساختمان

 غیردولتی در چهارچوب قوانین مربوطه

تصویب هیأت نامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست بهآیین -تبصره

 رسد.وزیران می

ی مفصل فنی و کارشناسی در سال قانون برنامه ششم توسعه پس از بحث ها 91آیین نامه اجرایی بند ز ماده 

 96697نامه شماره تصویب موضوع)توسط هیات وزیران برای اجرا در طول برنامه ششم توسعه ابلاغ گردید 8931

 هیئت وزیران(. 8931/9/91مورخ  ه55431/ ت 

ت ان حفاظآیین نامه اجرایی مدیریت سبز دستورالعمل و راهنمای اجرایی مربوطه نیز توسط سازم 4مطابق ماده 

 8931قانون مدیریت خدمات کشوری در دیماه  5ها و نهادهای عمومی موضوع ماده محیط زیست به دستگاه

 ابلاغ گردید.

 

 تجربه های و الگوهای مدیریت سبز  -3-2

 جامعه سبز اروپا –مدل مدیریت سبز  -3-2-1

اه که در زمینه توسعه فرهنگ و ارائه ر جامعه مدیریت سبز اروپا یکی از بزرگترین سازمان های غیر انتفاعی است

کارهای نوین سبز برای کسب وکارهای اروپایی و سایر کشور در تمام دنیا فعالیت می نماید.سازمان مرکزی این 

  :جامعه در شهر لوزان سوئیس است. اهداف این جامعه عبارتست از

 روپا و در سطح جهانارتقاء مسئولیت زیست محیطی در صنایع تولیدی و خدماتی در سویس، ا 
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 توسعه و طراحی روش ها و ابزار با هدف ایجاد صنایع پایدار و نیازهای مصرف جدید 

 . همکاری با سایر سازمان هایی که دارای اهداف مشابه هستند 

از سوی انجمن مدیریت سبز ایران برای  که توسط جامعه سبز اروپا ارائه گردیده است مدل جایزه مدیریت سبز

رش مسئولیت در حوزه های اجتماعی و زیست محیطی سازمان ها و همگرایی آن با مسئولیت اقتصادی توسعه پذی

آنان ، طراحی شده است. این مدل برگرفته از تجربیات برتر سازمان های موفق در سطح ملی و بین المللی و 

 .همچنین با بهره برداری از مدل های سرآمدی طراحی شده است

نی بر مفاهیم بنیادین طراحی شده است. این مفاهیم که برگرفته از تجربیات سازمان هایی مدل مدیریت سبز مبت 

 است که توانسته اند سه مسئولیت اقتصادی،اجتماعی و زیست محیطی را با هارمونی متوازن مدیریت نمایند.

پذیری  ئولیتمدرن زیست محیطی در سازمانها با تاکید بر یکپارچگی، مس مدیریت سبز بعنوان یك رویکرد

 .(3شکل )د که مبتنی بر اصول ذیل استزیست محیطی در جهان اجرا می گرداجتماعی،اقتصادی و 

 مبتنی بر رویکردسبز رهبری 

 توسعه فرایند های سبز 

 یادگیری و هدایت نوآوری 

 سبز شراکت ایجاد 

 پذیری سازمان موفقیت پایداراز طریق مسئولیت 

نکته راهنماست. باتوجه به اینکه سازمانهای  885زیرمعیار و  25معیار،  1مدل جایزه مدیریت سبز ایران شامل 

ایرانی از رویکرد مدل های سرآمدی و یا تعالی سازمانی در مدیریت خود استفاده می کنند، در طراحی مدل ایرانی 

 .از این مقوله بهره گرفته شده است
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 مدل مدیریت سبز -7شکل 

 

 وری سبزبهره -3-2-2

معرفی گردید: بهره وری سبز استراتژی « سازمان بهره وری آسیا»توسط  8334ز در سال مفهوم بهره وری سب

 (APO,2187)انتخاب شده ای برای توسعه پایدار محیطی است. 

موجب افزایش سودآوری تجاری   هدف اصلی بهره وری سبز افزایش حفاظت محیط زیست است ، به نحوی که

طقه ای، ملی و سازمانی قابل بکارگیری می باشد ورویکرد اصلی آن گردد و در سطوح مختلف منطقه ای، فرامن

 .ارتقای کیفیت زندگی است

ای هالعملی در قبال هزینه های اقتصادی گزاف روشکند که عکسای را ترویج میبهره وری سبز نگرش پیشگیرانه

ویی یست و صرفه جز کنترل آلودگی در انتهای خط است. بهره وری سبز رابطه مستحکمی بین بهبود محیط

صنعتی، این رویکرد به عنوان روشی برای -اقتصادی را موجب می شود. به همین دلیل است که در جوامع علمی

 .تلفیق توسعه صنعتی و حفظ محیط زیست توصیه و به کار گرفته می شود

ن رده مدیریتی لاتریبهره وری سبز شامل مدیریت بهتر و تغییر اساسی نگرشها در تمام سطوح یك تشکیلات از با

 .شود که این رویکرد صرفا در پی تغییر فناوری نیستترین رده شغلی است. لذا نتیجه میتا پایین
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علاج “تفاوت اساسی بین کنترل آلودگی و رویکرد بهره وری سبز مربوط به زمان است. کنترل آلودگی یك نگرش 

نی بر این بینی و پیشگیری، مبتسفه نگاه به آینده، پیشوری سبز با فلاست در حالیکه بهره” واقعه بعد از وقوع

 ”.پیشگیری بهتر از درمان است“بینش است که 

بهره وری سبز بیشتر بازدارنده است یعنی جلوگیری از ایجاد آلودگی به منظور توسعه منافع اقتصادی به همراه 

ه و ینده را به صورت یك عنصر پذیرفتحفظ محیط زیست. در صورتی که استراتژی کنترل آلودگی، مواد زائد آلا

سعی در پیدا کردن راه هایی برای کنترل آنها می نماید. یعنی رویکرد کنترل در انتهای خط بر آلاینده ها تاکید دارد 

 .در صورتی که رویکرد پیشگیری بر محصول و فرآیند تولید تاکید می کند

ن و ادارات و حتی کارخانجات مختلف قابل اجرا در همه بخش های مختلف یك سازمامدیریت بهره وری سبز 

که منجر به حفظ انرژی و افزایش بوده و بازدهی به سزایی را دربر خواهد داشت. مراحل مدیریت بهره وری سبز 

 (APO,2187)کارایی در محیط می گردد، به شرح زیر می باشد: 

 
 شروع(: 8)مرحله 

 تشکیل تیم 

 تمشاهدات میدانی و جمع آوری اطلاعا 

 برنامه ریزی(: 2مرحله )

 شناسایی مسائل و مشکلات 

 هدف گذاری 

 ایجاد و ارزیابی و اولویت بندی راهکارهای مختلف بهره وری سبز(: 9مرحله )

 ایجاد راهکارهای مدیریت سبز 

 ارزیابی و اولویت بندی راهکارهای مختلف بهره وری سبز 

 اجرای راهکارهای مدیریت سبز(: 4مرحله )

 عملیاتی مدیریت سبز تدوین برنامه 

 اجرای راهکارهای انتخاب شده 

 آموزش، آگاهی و توسعه توانمندی 

 نظارت و مرور کلی(: 5مرحله )

 نظارت و ارزیابی نتایج 

 بازنگری مدیریت 

 نهادینه کردن مدیریت سبز(: 6مرحله )



 

 سبز محتوای آموزشی مدیریت
 

 

37 
 

 تغییرات در سیستم مدیریت سازمان 

 (شناسایی مسائل جدید برای بهبود مداومAPO,2187) 

 

 

 وری سبزهای بهره: ابزارها و تکنیك 81شکل

 

 ( LEED -Leadership in Energy and Environmental Design ) لید بندی رتبه سیستم -3-2-3

به منظو ر کاهش دادن مصرف انرژی و در کنار آن کاهش تاثیرات  8333در سال  سیستم رتبه بندی ساختمان سبز

ورای ساختمان سازی ایالات متحده طراحی و منتشر شد و سعی کرد نامطل وب ساختمان ها بر محیط، توسط ش

تا اعمال نظارتی بر ساختمان های در حال ساخت یا کنترل مصرف انرژی ساختمان های موجود داشته باشد. با 

رعایت این قانون، مصرف آب و انرژی در ساختمان کاهش یافته و ساختمان چه در حین ساخت و چه در طول 

اثیرات نامطلوب خود بر محیط را به حداقل می رساند. تا کنون ساختمان های بسیاری در جهان با عمر خود، ت

 .استفاده از این سیستم، گواهی ساختمان سبز دریافت کرده اند
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های جدید )در حال ساخت( باشد و برای ساختمانسیستم موجود دیگر می 6بندی، مهمترین، از بین این نظام رتبه

کسب این گواهی مستلزم رعایات  .های موجود کاربرد داردت بنیاادی و اساسی روی ساختمانو یا تعمیرا

 :معیارهاایی در شاش حاوزه اصالی است که عبارتند از

 ا رعایت ملزومات زیست محیطی در انتخاب محل ساخت8

  جویی در مصرف آبا صرفه 2

 ا انرژی9

 مواد و مصالح -4

 کیفیت فضاهای داخلی- 5

 داعات و نوآوریاب - 6

 رهبری سبز در چین -3-2-3

(، این کشور را از روند ساکن خود خارج کرد. با این برنامه چین 2188 -8185ساله چین ) 5دوازدهمین برنامه 

ای تردهدولست چین با استفاده از اقدامات گس هایش را به سمت اقتصادی با رویکرد توسعه پایدار تغییر داد.اولویت

ها به پذیری سازمانبرای کاهش مصرف منابع ناپایدار و افزایش حفظ محیط زیست و مسئولیت تمایل خود را

 سازیهای کربنی، بهینهساله دوازدهم چین شامل اهداف بیشتری برای کاهش آلودگی 5گذارد. برنامه نمایش می

 سازی انرژی است و موارد ذیل را شامل می شود:ها و بهینهمصرف آب، توسعه جنگل

 های سطحی درصدی در آلودگی آب 7/2کاهش  -

 های سطحیدرصدی کیفیت آب 5افزایش  -

 درصدی کیفیت هوای کلانشهرها 1افزایش  -

 سبز شدن صنایع -

 

 پیاده سازی نظام مدیریت سبز   -3-3

 مراحل اجرای نظام مدیریت سبز در دستگاه اجرایی  -3-3-1
ازی نظام مدیریت سبز در دستگاه اجرایی لازم است ملاحظه می شود برای پیاده س 8همانطور که در شکل شماره 

 گانه زیر به ترتیب اجرا گردد:مراحل هشت
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 مرحله اول : برگزاری دوره آموزش عمومی مدیریت سبز

برای آشنایی با فرآیند اجرای نظام مدیریت سبز لازم است در مرحله اول نمایندگان و مسئولان مرتبط با پیاده 

ی های آموزشز با کلیات و نحوه اجرای مدیریت سبز آشنا شوند و در مراحل بعدی دورهسازی نظام مدیریت سب

تخصصی مدیریت سبز در بخش های مختلف انرژی، آب، حمل و نقل، مدیریت پسماندو .. متناسب با نوع 

 مشاغل و فعالیتهای مرتبط با دستگاه اجرایی برگزارد گردد. 

محیطی کلیه کارکنان شاغل در دستگاه اجرایی اعم رتقای فرهنگ زیستبرگزاری دوره با هدف ارتقای دانش و ا

آیین نامه  8از مدیران، معاونین، کارشناسان، کارکنان اداری و پرسنل خدماتی با توجه به تعرف ارائه شده در ماده 

عت برگزار سا 1ساعته و به مدت  4کارگاه  2اجرایی مدیریت سبز صورت می گیرد. این دوره می تواند در قالب 

 گردد.

 سرفصل های دوره آموزشی عمومی مدیریت سبز می تواند به شرح زیر باشد:محتوا و 

  ،محیط زیست و اهمیت آن 

 وضعیت محیط زیست جهان و ایران 

 توسعه پایدار و مدیریت سبز 

 تجارب جهانی و تجارب داخلی مدیریت سبز 

 قوانین و مقررات ملی مدیریت سبز 

  ،استانداردها و ضوابط مرتبط با آیین نامه مدیریت سبز آموزش دستورالعمل ها 

 معرفی شاخص های مدیریت سبز 

 تشریح  ساختار و فرآیند اجرای مدیریت سبز 

 تشریح فرایند ممیزی مدیریت سبز در دستگاهها 

تواند محتوای دوره های آموزش تخصصی مدیریت سبز بر حسب نوع فعالیت و شاخص های مدیریت سبز می

 ه های مدیریت سبز دستگاه های اجرایی تعیین و به مرحله اجرا درآید.در کارگرو

 مرحله دوم: ایجاد ساختار مدیریت سبز

سازی نظام مدیریت سبز در دستگاه اجرایی نقش به سزایی در موفقیت مند مدیریتی برای پیادهایجاد ساختار نظام

گاه ورت فرآیند سلسه مراتبی از بالاترین مقام دستتواند به صو پیشبرد اهداف مدیریت سبز دارد این ساختار می
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 6های شغلی دردستگاه اجرایی ختم شود. ایجاد ساختار مدیریت سبز شامل ترین ردهاجرایی شروع و به پایین

 (:88اقدام به شرح زیر می باشد)شکل 

 
 : ایجاد ساختار نظام مدیریت سبز در دستگاه اجرایی 88شکل

 

باشد های مدیریت سبز متنوع و وسیع میهای دستگاه اجرایی و همچنین شاخصعالیتبا توجه به اینکه دامنه ف

 لازم است ابتدا کارگروه مدیریت سبز متشکل از اعضای زیر شکل بگیرد:

 کارگروه مدیریت سبز-الف

  مدیرHSE  یا دفتر محیط زیست دستگاه اجرایی/ در صورت عدم وجود به تشخیص مقام عالی دستگاه

 روه()دبیر کارگ

 )نماینده معاونت توسعه مدیریت / منابع انسانی )عضو کارگروه 

 )نماینده امور پشتیبانی / فنی و مهندسی )عضو کارگروه 

 )نماینده امور اداری )عضو کارگروه 

 )نماینده امور آموزش )عضو کارگروه 

 د.این اعضا بنا به تشخیص دبیر کارگروه و یا پیشنهاد سایر اعضا می تواند افزایش یاب
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دبیر کارگروه پس از قطعی شدن اعضای کارگروه باید نسبت به صدور احکام اعضای کارگروه مدیریت سبز 

 توسط مقام مجاز )عالی ترین مقام دستگاه اجرایی یا معاون دستگاه( اقدام نماید.

ظور ی به منتدوین خط مشی مدیریت سبز و نصب العین قراردان آن در دستگاه اجرایی و ایجاد ساز و کار اجرای

گردش اطلاعات و بازخورد اقدامات و فعالیتهای صورت گرفته در خصوص پیاده سازی نظام مدیریت سبز 

د گیری از نظام پیشنهادات، انتقادات و یا بهبوتواند در پیشبرد اهداف مدیریت سبز موثر باشد. همچنین بهرهمی

 تواند مفید باشد.فرآیندها مستقر در دستگاه اجرایی می

 

 کارگروه های تخصصی مدیریت سبز -ب

تواند های تخصصی مدیریت سبز، کارگروه عالی مدیریت سبز میریزی بهتر و پیاده سازی شاخصمنظور برنامه به

دیریت سبز های مها و شاخصهای تخصصی در دستگاه اجرایی متناسب با نوع فعالیتنسبت به تشکیل کارگروه

تواند متشکل از اعضای مرتبط بنا به تشخیص و تصویب کارگروه تخصصی میهای اقدام نماید، این کارگروه

 مدیریت سبز شامل موارد ذیل باشد:

 کارگروه تخصصی مدیریت مصرف انرژی 

  کارگروه تخصصی مدیریت مصرف آب 

 کارگروه امور پشتیبانی، تدارکات، تجهیزات و حمل و نقل 

 کارگروه تخصصی مدیریت پسماند 

 سازیزش و فرهنگکارگروه تخصصی آمو 

پیشنهادات تخصصی نهایی شده در هر یك از کارگروه های تخصصی باید در کارگروه مدیریت سبز دستگاه مورد 

 بررسی و در صورت تصویب توسط مقام عالی یا معاونت مربوط ابلاغ و به مرحله اجرا درآید.

 

 انجام خود ممیزیمرحله سوم: 

های تخصصی اولین اقدام بررسی و شناسایی وضع موجود و رگروهپس از تشکیل کارگروه مدیریت سبز و کا

خودممیزی بر اساس شاخص های مدیریت سبز است. لازم است قبل از هر گونه عملیات اجرایی مرتبط با 

سازی نظام مدیریت سبز، وضعیت موجود دستگاه متناسب با شاخص های ششگانه مدیریت سبز )انرژی، پیاده

لیست های عملیاتی شناسایی و خودممیزی ساختمان و تجهیزات و آموزش( در قالب چكآب، پسماند، خودرو، 
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خواهد  های آتی تشریحتواند متناسب با فعالیتهای اجرایی که به تفکیك شاخص ها در بخششود. این اقدام می

 شد، قبل از اجرا انجام پذیرد.

ی توان عملکرد دستگاه را در اجرامدیریت سبز، میسازی نظام با شناسایی وضع موجود و خودممیزی قبل از پیاده

ای مورد مقایسه قرار داده و نحوه پیشرفت اقدامات و همچنین کسب امتیازات برنامه مدیریت سبز بصورت دوره

 لازم را رصد کرد. 

 

 مرحله چهارم: تحلیل نتایج خودممیزی 

ضور کارشناسان و متخصصان مرتبط مورد نتایج بدست آمده از مرحله شناسایی وضع موجود و خودممیزی با ح

های مدیریت سبز در قالب گیرد و لازم است نقاط ضعف و قوت به تفکیك هر یك از شاخصتحلیل قرار می

 لیست مورد شناسایی واقع شوند. چك
 

 های بهبودمرحله پنجم: شناسایی فرصت

بهبود  هایاجرایی، فرصت ر دستگاهپس از شناسایی نقاط ضعف و قوت مرتبط با اجرای نظام مدیریت سبز د

های تخصصی مدیریت سبز و با توجه به شرایط سازمانی از نظر اجرا )منابع مالی و نیروی فرآیند در کارگروه

 گیرند.انسانی(، در فرآیند اجرای مدیریت سبز مورد شناسایی قرار می
 

 مرحله ششم: اولویت بندی و تعیین پروژه

جرای نظام مدیریت است، پس از شناسایی درست وضع موجود، خودممیزی فرآیند، این مرحله مهمترین بخش ا

های اجرایی هبندی و تعیین پروژتوان نسبت به اولویتهای بهبود میتشخیص نقاط ضعف و قوت و تعیین فرصت

از نظر  هابندی پروژههای بهبود نسبت به اولویتهای تخصصی باید پس از تعیین فرصتاقدام نمود. کارگروه

عملیاتی را تدوین و به تصویب کارگروه مدیریت سبز برسانند  مدت و حتی بلندمدت برنامهمدت، میانزمانی کوتاه

 تا در صورت تایید و ابلاغ به مرحله اجرا درآید.
 

 مرحله هفتم: اجرا و کنترل

باید  اح، در دستگاه اجراییهای تعیین شده پس از تایید کارگروه مدیریت سبز و ابلاغ توسط مقام ذیصلپروژه

های صاحب صلاحیت به مرحله اجرا در آید. کارگروه متناسب با برنامه زمانی تعیین شده و توسط افراد یا شرکت
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ن شده ای کنترل نماید تا پروژه بتواند در زمان تعییتخصصی مربوطه نیز باید بر فرآیند اجرای پروژه بصورت دوره

 داد که اجرای پروژه موفقیت آمیز نبود نسبت به توقف یا تغییر آن اقدام نماید. اجرایی شود و هر زمان تشخیص
 

 مرحله هشتم: نظارت و پایش

ضمانت اجرایی هر برنامه یا پروژه نظارت دقیق بر فرآیند اجرای آن و همچنین پایش مستمر آن در طول زمان 

با همکاری کارگروه تخصصی مربوط  اجرای طرح است و این مرحله می بایست توسط کارگروه مدیریت سبز

 مورد اعمال قرار گیرد.

 

 اجرای شاخص های مدیریت سبز  -3-3-2

 شاخص مدیریت مصرف انرژی  -3-3-2-1
مدیریت مصرف انرژی یکی از مهمترین شاخص های مدیریت سبز است که باید در فرآیند اجرای نظام مدیریت 

درصد از کل امتیاز مدیریت سبز به  91امه اجرایی مدیریت سبز نسبز مورد توجه قرار گیرد. با توجه به آیین

 مدیریت مصرف انرژی اختصاص یافته است.

 

مطابق آیین نامه اجرایی مدیریت سبز در بخش مدیریت مصرف انرژی برای محاسبه شاخص باید چند اقدام 

 اساسی ذیل صورت پذیرد:

 اید انجام دهد شامل موارد زیر است:اقدامات اصولی که دستگاه در زمینه اجرای این شاخص ب 

 های مستقلتعیین زیربنای حرارتی کل ساختمان )ها( به متر مربع به تفکیك ساختمان -الف 

زیربنای حرارتی یا مفید ساختمان شامل مجموع سطح زیربنایی فضاهای کنترل شده در یك ساختمان  -8تبصره 

های دولتی محاسبه و در سامانه سازمان ن مساحت در ساختماناست که باید مورد محاسبه قرار گیرد و معمولا ای

 امور اداری و استخدامی کشور ثبت شده است.

هایی است که در حیطه اختیارات زیربنای حرارتی برای دستگاه مورد نظر صرفا مشمول ساختمان -2تبصره 

 باشد. وظایف آن دستگاه می
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ه اجرایی از نظر اداری متعلق به دستگاه دیگری یا استیجاری می در صورتیکه ساختمان مرتبط با دستگا -9تبصره 

باشد باید با هماهنگی دستگاه اجرایی ذیربط از نظر زیربنای مفید ساختمان مورد تفکیك و محاسبه قرار گیرد. 

 باشد.کسب موافقت سازمان امور اداری و استخدامی و یا ادارات تابعه در اینخصوص الزامی می

ان مصرف انرژی )برق و گاز( بر اساس قبوض در طول سال مورد ارزیابی )از ابتدای سال تا انتهای تعیین میز -ب

های مستقل در صورت وجود )در صورت عدم سال( بر حسب کیلووات ساعت به تفکیك هر یك از ساختمان

 سنخیت قبوض در ابتدا و یا انتهای سال، از طریق میانگین معادل سازی شود(.

 م میزان مصرف انرژی تجدیدپذیر و محاسبه درصد آن به کل انرژی مصرفیتعیین سه -ج

تبصره: در صورت استفاده از انرژی تجدیدپذیر اخذ گواهی میزان مصرف انرژی تجدید پذیر از وزارت نیرو یا 

 ادارات تابعه الزامی است.

ناسی و ادارات تابعه( مطابق تعیین الگوی مصرف ویژه انرژی بر حسب اقلیم منطقه )از طریق سازمان هواش -د

 (( 84254)استاندارد ملی شماره ) های غیر مسکونیاستانداردملی تعیین معیار مصرف انرژی در ساختمان

 

 
های غیر تعین معیار مصرف انرژی ساختمان -84254گانه )استاندارد ملی ایران شماره 1: تقسیم بندی اقلیمی مناطق 2تصویر 

 (5مسکونی صفحه 
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تعین معیار  -84254گانه )استاندارد ملی ایران شماره 1: شاخص مصرف انرژی بر حسب تقسیم بندی اقلیمی مناطق  9ر تصوی

 (1های غیر مسکونی صفحه مصرف انرژی ساختمان

 

 پیوست آیین نامه اجرایی مدیریت سبز 1 فرمول اساس بر انرژی مصرف شاخص محاسبه 

 

  اجرایی، انجام فعالیتهای زیر با  مصرف انرژی در دستگاهبرای کسب حداکثر امتیاز شاخص مدیریت

هماهنگی و نظارت  کارگروه تخصصی مدیریت مصرف انرژی و دبیرخانه کارگروه مدیریت سبز توصیه 

 می شود:

های غیر مسکونی با استفاده با عنوان تعین معیار مصرف انرژی ساختمان 84254پیاده سازی استاندارد ملی  -الف

 های بازرسی ذیصلاح مورد تایید سازمان ملی استانداردمشاورین و شرکتاز خدمات 

جویی در مصرف انرژی و انجام ممیزی فنی اجرای مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان با عنوان صرفه -ب

 های تخصصی ذیصلاح مورد تایید سازمان ملی استانداردانرژی ساختمان، با استفاده از خدمات مشاورین و شرکت

 

 (82اجرای گام به گام فعالیتهای اجرایی مرتبط با مدیریت مصرف انرژی )شکل -ج
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 : بهینه سازی مصرف انرژی 12شکل

 

 اقدامات اجرایی برای دستیابی به شاخص مدیریت مصرف انرژی 

 عایق و شود می سرمایش. گرمایش صرف تجاری/   اداری ساختمانهای بخش در انرژی از درصد 75 حدود

 بوعمط تهویه هایسیستم بکارگیری. نماید جلوگیری حرارتی تلفات از درصد 31 تا تواندمی موثر و کامل بندی

 .دهد زایشاف را جاری های هزینه توجهی قابل نحو به تواندمی و است( برق)  الکتریکی انرژی از استفاده مستلزم

 درصد 91 تا حرارتی تلفات ، سبنامنا نگهداری و تعمیر صورت در مجموعا که گفت توان می دیگر عبارت به

 (.81 شکل)رسدمی نیز بیشتر حتی و
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 : میزان تلفات حرارتی در ساختمان89شکل 

 

جویی و کاهش مصرف انرژی قابل درصد پتانسیل صرفه 51های موجود بیش از در واقع در اغلب ساختمان

ولتی و عمومی در رتبه بالاتری قرار های ددستیابی خواهد بود. در این میان اتلاف انرژی در اغلب ساختمان

گیزه ها، به عدم انگیرد و شاید عمده دلیل این ضعف، علاوه بر مسایل و نقاط ضعف مشترک در اکثر ساختمانمی

علی و باشد. اما باید اذعان نمود که در شرایط فسازی میکافی و نبود فرد یا افراد متولی برای پیگیری مسائل بهینه

بحرانی، شاید بیشترین وظیفه بر عهده دستگاههای دولتی و عمومی باشد، به همین خاطر در دوران حساس 

های دولتی و نهادهای عمومی شروع کرده و با ایجاد سازی مصرف انرژی را دستگاهنامه مدیریت سبز بهینهآیین

 های تشویقی و همچنین سیاستهای تنبیهی سعی در عملیاتی نمودن آن نموده است.انگیزه

 

 راهکارهای صرفه جویی مصرف انرژی-

در این بخش راهکارهای عملی صرفه جویی مصرف انرژی متناسب با تجربیات بدست آمده در این زمینه 

 پردازیم.که در ادامه به آن می باشد که می تواند تاثیرگذار باشدمی
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 می تواند راهکارهای ارائه شده: 

  باشدانعطاف پذیر و تقریبا مستقل از یکدیگر.  

 .می توان هر یك از آنها را در هر زمان به انجام رسانید 

  هر چه این گونه فعالیت ها زودتر و با حجم گسترده تری انجام شود، صرفه جوئی بیشتری نیز حاصل

 خواهد شد. 

  اولیت بندی اجرای فرصتهای معرفی شده ) با تشخیص مصرف کنندگان( نیز بر اساس وضعیت مجموعه

 خواهد بود. مصرف کننده انرژی

   این راهکارها آغاز خوبی برای صرفه جوئی انرژی است و می تواند در کلیه مراکز بهداشتی درمانی در هر

 اندازه  مورد استفاده قرار گیرد.

 

 می تواند بر اساس اهمیت به شرح زیر تقسیم بندی شود راهکارهای صرفه جوئی انرژی: 

 راهکارهای با اولویت بالا 

 توجیه اقتصادی راهکارهای دارای 

 سایر راهکارها 

 بالا اولویت با راهکارهایی:  

 افزایش موجب آنها انجام ولی پرداخت، آنها به وقت اسرع در باید اینکه عین در که هستند راهکارهائی

 می جامان قابل هزینه کمترین با یا و هزینه بدون نیز عموما و شد نخواهد انرژی کنندگان مصرف برای هزینه

 .باشند

 اهکارهای دارای توجیه اقتصادی: ر 

هستند که برخی از آنها به سرمایه گذاری نیازمند ایده هایی در راستای صرفه جوئی انرژی این راهکارها در واقع 

 )معمولا کمتر از دو سال(هستند ، ولی عموما زمان برگشت سرمایه معقول و منطقی است. 

 سایرراهکارها : 

که برخی از آنها به سرمایه گذاری ه هایی در راستای صرفه جوئی انرژی هستند ایداین نوع راهکارها در واقع 

 نیاز دارند و برخی دیگر خیر، اما همه آنها منجر به صرفه جوئی انرژی و هزینه خواهد شد.
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  در این مطلب شکل یکسان و مشترکی برای جداول راهکارها مورد استفاده قرار گرفته است که هر ردیف

 عنصر اصلی میباشد:آن دارای سه 

 را باید مورد دقت قرار داد؟چه چیزی: 

 باید این اقدام انجام پذیرد؟چرا: 

 باید انجام شود؟چگونه: 

 

 4 در کاهش هزینه های حامل های انرژی: شاخص اصلی 

 راهکار های مدیریت -8

 خرید انرژی و آب ) تهیه و خرید تجهیزات ( -2

 گرمایش ، تهویه  و سرمایش -9

 ایمنینگهداشت و  -نه مدیریت حامل های انرژیساما -4

  .است "مدیریت"کلید اصلی بهینه سازی مصرف انرژی  این نکته حائز اهمیت است که

اگر منابع و مصارف انرژی در جهت بهره وری بیشتر مدیریت نشود، دیگر نوع تکنولوژی و سرمایه گذاری بالا 

را به هدر رفته است کاهش مصارف انرژی ارتباط  مالی سازمان منابعبرای تکنولوژی اهمیتی ندارد و در حقیقت 

  و افزایش طول عمر تجهیزات می شود.مستقیمی با کاهش ارزش افزوده ،آبونمان،پیك فصلی 

 های با درآمد ثابت، بهینه سازی مصرف انرژی به معنی حداکثر استفاده از منابع مالی خواهد بود. برای سازمان

ای مدیریتی که می تواند سبب افزایش بهره وری انرژی شود، می پردازد و فعالیتهای مختلفی این بخش به راهکاره

که باعث صرفه جوئی اقتصادی می شود را بیان می نماید. صرفه جوئی که از این طریق حاصل می شود. مستقیما 

این مرحله این است که در افزایش سود آوری و بهره وری شرکت و سازمان تاثیر خواهد داشت. نکته کلیدی در 

 بدانید چقدر انرژی مصرف می کنید و برای آن چه بهائی می پردازید. 

 بخاطر داشته باشید که:

 اگر قادر به اندازه گیری چیزی نباشید نمی توانید آن را مدیریت نمائید.
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ود. اما به هر حال انجام ش سرمایه گذاری مالیتقریبا در همه حالات لازم نیست که برای صرفه جوئی انرژی ، 

در همه روشها و فعالیتها انسانها دخیل هستند و شاید لازم باشد تا برای جذب و کسب حمایت همکاران قدری 

 وقت صرف گردد. 

 است لازم و باشد می نیز محیطی زیست های جنبه دارای همچنین انرژی مصرف سازی بهینه که منکنی فراموش

 .باشد هماهنگ و همگام نسازما محیطی زیست فعالیتهای با تا

 

 :و توجیه اقتصادی نمونه تعیین راهکارهای با اولویت بالا:  4جدول

باید چه چیزی را 

 مورد دقت قرار داد؟
 اید انجام شود؟چگونه ب اید این اقدام انجام پذیرد؟چرا ب

آیا بهینه سازی مصرف 

انرژی جزء مسئولیتهای 

فرد مشخصی در سازمان 

 شما می باشد؟

 

فرد مشخص به منظور بهینه  انتصاب

سازی مصرف انرژی این امر را دارای 

اهمیت بیشتری می کند و به آن تمرکز 

 می بخشد.

 

انتخاب کنید که علاوه مدیر انرژی شخصی را بعنوان  -

بر بهینه سازی مصرف انرژی به پایش مداوم هزینه های 

 انرژی نیز بپردازد.

ازمان مطمئن شوید که این شخص توسط مدیران س -

 مورد حمایت کاری قرار می گیرد

 باید تخصص بالایی داشته باشدمدیر انرژی توجه: 

سازمان شما استراتژی  آیا

مشخصی برای بهینه 

سازی مصرف انرژی 

 دارد؟

 

یك دستور العمل ساده برای بهینه سازی 

مصرف انرژی بیانگر توجه مدیریت 

 سازمان به این امر خواهد بود.

 بهینه سازی مصرفبیشتر فعالیتهای 

انرژی که در کاهش هزینه ها تاثیر دارند 

، در حوزه برنامه های مدیریتی قرار می 

 گیرند.

برنامه ریزی برای بهینه سازی مصرف 

انرژی موثر ، موجب صرفه جوئی مالی 

 مناسبی می شود.

استراتژی بهینه سازی مصرف انرژی را برای سازمان  -

 برسانید.تدوین کنید و به تصویب مدیریت 

دستور العمل اجرائی کار را تهیه کنید ) هر چه ساده تر  -

 بهتر( که در آن بر حمایت مدیریت تاکید شده باشد.

مطمئن شوید که همه کارکنان نسخه ای از دستوالعمل  -

 را در اختیار داشته و در معرض دیدشان نیز باشد.

جلسات گروهی و برنامه ریزی کار گروه انرژی را به  -

ظور افزایش آگاهی و حساسیت در سازمان برگزار من

 نمائید.

 

آیا شما به اطلاعات 

مربوط به هزینه های 

انرژی و آب در سازمان 

صورت حسابهای انرژی و آب اطلاعات 

پایه ای را در اختیار شما قرار می دهند 

که کمك شایانی در روشن کردن 

  سیستمی را برای ثبت تمامی اطلاعات مرتبط با

 هزینه های انرژی و آب بوجود آورید.
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باید چه چیزی را 

 مورد دقت قرار داد؟
 اید انجام شود؟چگونه ب اید این اقدام انجام پذیرد؟چرا ب

خود اشراف دارید و از 

 آنها استفاده می کنید؟

 

یت مصرف بهینه در سازمان وضع

 خواهند کرد

 

  تا جائیکه امکان دارد اطلاعات را ضبط و ثبت

کنید و فقط به مبلغ پرداختی اکتفا نکنید . مثلا 

حداکثر دیماند، انرژی مصرفی ، ضریب توان و 

.... 

  دو یا سه تعرفه  دارید به تغییرات اگر کنتور

مصرف دقت کنید تا در صورت امکان جابجائی 

 مصرف را انجام دهید.

در صورتی که هزینه 

های انرژی شما از یک 

حد معین بیشتر است  

آیا ممیزی انرژی را در 

 شرکت انجام داده اید؟

ممیزی انرژی دقیق فرصتهای صرفه 

جوئی انرژی را کاملا مشخص می 

. و کمک شایانی به بازنگری در نماید

اهداف مدیریت انرزی سازمان خواهد 

 نمود.

 هفتگی،ماهانه)  مشخص زمانی دورهای در 

 مدیریت تیم توسط را انرژی ممیزی(   وسالانه

 .آورید در اجرا به  سازمان انرژی

آیا در سازمان از 

کنتورهای داخلی 

 استفاده کرده اید؟

 اخلینصب و استفاده از کنتور های د

اطلاعات خوبی را برای تعیین الگوی 

مصرف انرژی و تفکیک مصارف 

بدست می دهند. مخصوصا وقتی که 

دوره های صورت حساب نامنظم بوده 

و یا هزینه ها بصورت علی الحساب و 

 تقریبی محاسبه می شود.

 تقرائ را کنتور( هفته یا)  روز آخر در گاه به گاه 

 قبل ، بعد( هفته ای)  روز ابتدای در و کنید ثبت و

 گونه هر تا کنید قرائت مجددا ، کار شروع از

 هک مواردی در. آورید بدست را نشتی یا و تلفات

 رسد می نظر به حد از بیش تلفات اینگونه مقادیر

 .دهید انجام تری وسیع های گیری پی

آیا بصورت مداوم مزایای 

بهره وری انرژی را برای 

کارکنان سازمان گوشزد 

 ئید؟می نما

 

برای موفقیت در برنامه های بهره وری 

انرژی باید همه کارکنان در این برنامه 

بصورت فعال مشارکت نمایند و رسیدن 

به اهداف بالای بهره وری انرژی بدون 

مشارکت کلیه کارکنان مجموعه امکان 

 پذیر نخواهد بود.

 

 سازی بهینه مزایای از کارکنان که شوید مطمئن 

 .باشند مطلع انرژی مصرف

 مشارکتی جلسات و کاری گروهای تشکیل با 

 سطح در را انرژی جوئی صرفه ، ساده روشهای

 کردن خاموش: مانند آورید در اجرا به سازمان

 .... و آنها از استفاده عدم زمان در تجهیزات

 ارقر کارکنان اختیار در را مفید اطلاعات حداکثر 

 عمومی جلسات در تواند می کار این. دهید
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باید چه چیزی را 

 مورد دقت قرار داد؟
 اید انجام شود؟چگونه ب اید این اقدام انجام پذیرد؟چرا ب

 های تابلو در اطلاعات از برخی و پذیرد تصور

 .گردد منعکس نیز داخلی های بولتن و اعلانات

آیا سازمان شما نظام 

پیشنهادات را برای  ایده 

های صرفه جوئی انرژی 

 دایر کرده است؟

تشویق پرسنل به ارائه پیشنهادات به 

منظور کاهش مصرف و هزینه انرژی 

 و آب به ایده های ارزنده ای منجر

 می گردد.

 برقرار را انرژی جوئی صرفه پیشنهادات نظام 

 .نمائید

 اندهندگ پیشنهاد با پیشنهادات از یك هر به راجع 

 .نمائید نظر تبادل و بحث

آیا سازمان شما برای 

خرید تجهیزات جدید 

موضوع صرفه جوئی 

انرژی را نیز در نظر می 

 گیرد؟

صرفه جوئی هزینه از راه هزینه بهر ه 

متر، مهمتر از اختصاص برداری ک

هزینه های زیاد در خرید تجهیزات 

 است.

 

 اب باید خرید زمان در تجهیزات انرژی مشخصات 

 .شدبا داشته تطابق انرژی بهینه مصرف شرایط

 تجهیزات( اجاره) خرید برای مسئول اشخاص 

 بهینه زمینه در لازم اطلاعات و آموزشها از باید

 .باشند برخوردار انرژی مصرف سازی

آیا بخشی از عواید 

حاصله از صرفه جوئی 

انرژی به برنامه های اتی 

بهینه سازی مصرف 

انرژی اختصاص می 

 یابد؟

انجام اینکار موجب بوجود امدن 

صرفه جوئی بیشتر می شود و انگیزه 

و حمایت سازمان را از اجرای برنامه 

های بهینه سازی مصرف انرژی نشان 

 می دهد.

 

 بهینه های برنامه اجرای ریزی برنامه زمان در 

 درصدی ریالی معادل حتما انرژی مصرف سازی

 سرمایه برای را شده محاسبه جوئی صرفه از

 .بگیرید نظر در انرژی آینده های برنامه در گذاری

 

 : نمونه دستورالعمل راهکار مدیریت انرژی1کادر 

 مصرف کم عددلامپ 29 معادل وات 411هالاید متال لامپ هر)شود خودداری "اکیدا هالاید متال های لامپ از استفاده -1

 (باشد می وات12

 (رسید خواهد درصد 91 میزان به هزینه کاهش)آمد و رفت کم نقاط در روشنایی های سنسور از استفاده-2

 می وات 12    مصرف کم لامپ عدد 211 معادل برقی بخاری یک مصرف میزان)نکنید استفاده "اکیدا  برقی بخاری  از-3

 (باشد

 شود استفاده(  9 لغایت23)   باری کم ساعات در لباسشویی ماشین و لباس کن بخار،خشک پرس اتو از استفاده-4
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 خواهد پی در انرژی جویی صرفه درصد 21 میزان موقع به سرویس)شود انجام بار یک ماه 3 هر ها کویل فن سرویس-2

  (داشت

 دهید کاهش درصد 21 را انرژی شدت(23 لغایت17) بار اوج ساعات در-6

 کنید قفل سپس و تنظیم معین دمای یک در را ها ترموستات تمامی-9

 تمامی اگر.)قرارگیرد(درجه24)تابستان در و(درجه17) زمستان در استاندارد مناسب دمای یک در ها گازی کولر تمامی-3

 یک ماه 6 هر ها گازی کولر های رفیلت و(رسید خواهید هزینه کاهش درصد 32به شود آوری جمع کولرگازی های کنترل

 شود. تمیز  بار

بیشتر نباشدمتر  2ارتفاع نصب کولر گازی از کف زمین -3  

خواهید رسید(درصد  71استفاده از شیرهای الکترونیکی در مکانهای عمومی)کاهش مصرف اب به میزان-81  

رنگ های روشن برای رنگ آمیزی دیوارها استفاده نماییداز - 88  

یك بار کلیه لامپهای کم مصرف را با دستمال مرطوب تمیز نماییداه م 5هر -88  

فتوسل یا تایمر استفاده نماییددر محیط های باز برای ایجاد روشنایی از سنسور -82  

گرمایش یا تهویه مطبوع بسته باشندپنجره ها و درب های اتاق در زمان کار سیستم  -12  

خاموش شودآب سرد کن ها پس از اتمام کار تمامی -13  

انجام شود روزانهبازدیدها از کلیه نقاط تاسیسات به صورت -14  

پمپ های آتش نشانی و فایر باکس ها  انجام شودبازدید هفتگی از -85  

:باری و پرباری به شرح جدول ذیل، میانتوجه کامل به ساعات کم باری-86  

 

از اول مهر تا پایان 

 اسفند

 تا فروردین اول از

شهریور پایان  
مصرف بار  

81تا  6از ساعت  83 تا 7 ساعت از  باری میان   

22تا  81از ساعت  29 تا 83 ساعت از  باری اوج   

صبح 6تا  22از ساعت   
 7 تا 29 ساعت از

 صبح
باری کم  
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 چک لیست مدیریت مصرف انرژی در ساختمان -
 رژی و کسب حداکثر امتیاز لازمبه منظور بهینه سازی مصرف انرژی و دستیابی به شاخص مدیریت مصرف ان

گانه بخش مصرف انرژی در قالب  5های اجرایی مطابق با آیین نامه مدیریت سبز،پیاده سازی مجموعه فعالیت

 چك لیست زیر می تواند موثر باشد.

  

 سازی مصرف انرژی:چک لیست بهینه 2جدول 

 ملاحظات شرح اقدام نوع اقدام

پایش 

مصرف 

 انرژی

  بار، حداقل ماهی یکبررسی کنتور برق

  نصب کنتور در هر واحد برای پایش میزان مصرف انرژی

  های مصرف انرژی برای واحدهای سازمانمحاسبة هزینه

  های پرمصرف انرژیشناسایی فعالیت

  های پرمصرف انرژی در سازمانمشخص کردن مکان

جلوگیری از 

 اتلاف انرژی

  ها و سیستم تهویهکنندهشامل گرم نگهداری پیشگیرانه از تجهیزات،

  تمیز کردن و تعویض مرتب فیلترهای سیستم تهویه

  کنترل هر چه بیشتر مصرف آب گرم

  نصب هواده بر روی شیرهای آب برای کاهش مصرف آب گرم

  بندی بادوام برای به حداقل رساندن اتلاف حرارت و منابعهای عایقانتخاب سیستم

  های آب گرم برای کاهش اتلاف انرژیبندی لولهبررسی عایق

ریزی کنند. )همچنین از گرم یا هایی که قادر باشند حداقل و حداکثر دما را برنامهانتخاب ترموستات

 ها توسط کارکنان جلوگیری شود.(سرد کردن افراطی اتاق
 

  هاهها و تهویکنندهژی توسط گرمها برای به حداقل رساندن مصرف انرپرهیز از بازگذاشتن در و پنجره

  های خالی در حداقل میزان خاموش کردن تهویة هوا و تنظیم گرمای داخلی اتاق

ها از نور آفتاب برای محدود کردن استفاده از سیستم سرمایشی )به وسیلة سایبان، پرده، حفظ پنجره

 کرکره، حفاظ، صفحات بازتابندة گرما و ...(
 

  دان برای محدود کردن اتلاف انرژی)در صورت لزوم(نصب درهای گر

  های دوجدارهنصب شیشه

  تعمیر یا تعویض تجهیزات معیوب با وسایل پربازده و مقرون به صرفه

  ریزی و مدیریت منطق کنترلی در حرکت آسانسورهابرنامه
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 ملاحظات شرح اقدام نوع اقدام

اصلاح 

سیستم 

 روشنایی

  به منظور گرم کردن آببازیابی حرارت تولید شده توسط واحدهای سرماساز 

  برای بازیابی و استفادة مجدد از بخار (closed loops)های بسته نصب حلقه

  های مختلف طی روزبررسی روشنایی و رصد کردن مدت زمان روشن بودن چراغ

وات و یک  06های پرمصرف )یک لامپ فلورسنت، مصرف، به ویژه در مکانهای کماستفاده از لامپ

 کند.(وات انرژی مصرف می 11مصرف کملامپ 
 

ها، راهروها، پلههای بهداشتی، راهژه )سرویسهای وینصب تایمر و سنسورهای حرکتی در موقعیت

 ها و ...(پارکینگ

 

ی را هایکدگذاری کلیدهای برق )استفاده از برچسب یا کد رنگی به طوری که قادر باشید تنها چراغ

 نید.(که نیاز دارید روشن ک

 

های بیرونی تنها در شب روشن است کاهش روشنایی عمومی در طی روز و اطمینان از این که چراغ

 توانید از صفحات فتوالکتریک یا پیل نوری استفاده کنید()برای مثال شما می
 

  های مصنوعی )در صورت  امکان(استفاده از نور طبیعی به جای چراغ

  تفادة بهینه از نور طبیعیبازآرایی محل کار برای اس

های مغناطیسی، به طور خودکار زمانی که های خالی خاموش است )کارتکه چراغ اتاقاطمینان از این

 کند.(ها را قطع میکند جریان برق چراغفرد اتاق را ترک می
 

  استفاده از انرژی خورشیدی

مدیریت 

مصرف در 

های سیستم

 اداری

  داری مطابق با دستورالعمل تولیدکننده های اعمل کردن ماشین

شود )دستگاه کپی در حالت آماده به کار ها نمیای از آنخاموش کردن وسایل زمانی که استفاده

 کند را مصرف نماید.(ای که در وضعیت فعال استفاده میاز انرژی %06تواند معادل بیش از می
 

  ( standbyدرحالت آماده به کار ) های کپی و ...قرار ندادن چاپگرها، دستگاه

دقیقه )درحالت آماده به  06پرهیز از روشن گذاشتن کامپیوترها در زمان استراحت طولانی و بیش از 

 وات مصرف دارد.( 59کار یک کامپیوتر 
 

دقیقه )ضمناً  16پرهیز از روشن گذاشتن صفحه نمایش کامپیوتر در صورت عدم نیاز بیش از 

 رها مصرف انرژی کمتری از حالت عادی ندارند.(سِیواِسکرین
 

  استفاده از پرینترها به صورت مشترک )در صورت امکان(

  پرهیز از روشن گذاشتن وسایل آشپزخانه تا صبح )ترک عادت( 

درجه  9توجه به دمای آشپزخانه، در زمان نصب یا تغییر محل یخچال و فریزر )افزایش بیش از 

 درصدی مصرف انرژی را برای فریزر در پی دارد.( 06ی اتاق، افزایش گرادی دماسانتی

 

  خاموش کردن وسایلی که مورد نیاز نیستند. 
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 ملاحظات شرح اقدام نوع اقدام

  استفاده از ظروف آشپزی که قطرشان با اجاق گاز متناسب و سازگار است. 

ا هدار، تنگذاشتن درب ظروفی که در حال پخت غذا هستند )جوشیدن یک لیتر آب در ظرف پوشش

 از انرژی مورد نیاز ظروف بدون در را نیاز دارد.( 59%

 

  بازکردن درب یخچال و فریزر تنها در مواقع ضروری

  فراست نیستند.(سازند. )آنتیای یخچال و فریزرهایی که یخزدایی دورهیخ

  خنک کردن غذا قبل از قرار دادن در داخل یخچال یا فریزر

  خچال یا فریزر با محیط قبل از داغ کردن آنهمدما کردن غذای داخل ی

  ساز  بعد از هر بار استفادهجوش/ چایخاموش کردن قهوه

  جوشاندن آب متناسب با میزان مصرف

  تنظیم دمای آب طبق نیاز آشپزخانه و شستشو

 کارگیری ماشیننَشُستن ظروف در زیر جریان آب )به جای آن پر کردن سینک ظرفشویی و به

 ظرفشویی تنها زمانی که ظرفیت آن تکمیل است.( 
 

  پرکردن ماشین لباسشویی تا آخرین حد ظرفیت

  استفاده از دمای پایین برای شستشو

  انتخاب ماشین لباسشویی با سرعت بالا برای کوتاه کردن زمان خشک کردن 

  خشک کردنها و در نهایت افزایش زمان کنپرهیز از بیش از حد پر کردن خشک

ها به طور ممتد استفاده شوند تا در نهایت از اتلاف گرما کنریزی شستشو به طوری که خشکبرنامه

 جلوگیری شود. 
 

  مصرفریزی برای استفاده طی ساعات کمبرنامه

آموزش و 

 سازیفرهنگ

  جنبش خاموش کردن

  رژیآموزش کارکنان برای استفاده بهینه و دعوت به کاهش مصرف ان

  برگزاری کارگاه آموزشی تخصصی مرتبط با مدیریت مصرف انرژی 
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 شاخص مدیریت مصرف آب -3-3-2-2

 91ای برخوردار است و مدیریت مصرف منابع آب نیز همانند شاخص مدیریت مصرف انرژی از اهمیت ویژه

ین نامه اجرایی مدیریت سبز امتیاز، مطابق آی 8111امتیاز از  911درصد از کل امتیازات مدیریت سبز به عبارتی 

 مصوب هیئت وزیران به شاخص مصرف آب اختصاص یافته است.

 

 :اقداماتی اصولی که دستگاه در زمینه اجرای این شاخص باید انجام دهد شامل موارد زیر است 

ع متعیین میزان مصرف سالانه آب ساختمان)ها( منطبق بر دستگاه شمارشگر )کنتور( آب به تفکیك هر مجت -الف

 یا ساختمان مستقل در صورت وجود

تعیین سهم آب بازچرخانی شده نسبت به آب مصرفی و اخذ گواهی  وزارت نیرو و یا ادارت تابعه در این  -ب

 خصوص

تعیین کل کارکنان اعم از رسمی، پیمانی، قرارداد مشخص یا معین، کارگری و شرکتی دستگاه مورد تایید  -ج

 ی کشور یا استان مطابق با تعریف مندرج در آیین نامه اجرایی مدیریت سبزسازمان امور اداری و استخدام

 تبصره: در صورت بیش از یك ساختمان مستقل موارد فوق به تفکیك مجتمع یا واحد مشخص شود.

 :مدیریت مصرف منابع آب و راهکارهای صرفه جویی 

ن کشور حدود یك سوم میانگین جهانی قرار گرفتن کشور ایران در کمربند خشك اقلیمی جهان باعث شده تا ای

بارندگی داشته باشد و همچنین سه برابر میانگین جهانی با تبخیر مواجه باشد، لذا حفاظت از منابع آب موجود از 

اهمیت به سزایی برخوردار است و رعایت اقدامات متناسب با مدیریت مصرف منابع آب و پیاده سازی آن در 

تواند در دستیابی به شاخص مصرف آب موثر چك لیست مدیریت مصرف آب میهای اجرایی بر اساس دستگاه

 باشد.

ساماندهی، هدایت و کنترل جهت ایجاد توازن بین  مدیریت منابع آب در سطح کلان به فرایندی از برنامه ریزی، 

مفهوم دیگر  گردد. در زیر مجموعه مدیریت منابع آب دومربوط به آب و هزینه های مربوطه اطلاق مینیازهای 

 با عناوین مدیریت عرضه )تامین( و مدیریت تقاضا )مصرف( مطرح است.
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مدیریت تامین را مجموعه فعالیتهایی جهت شناسایی، توسعه و استخراج آب از منابع جدید به شیوه اقتصادی و 

قاء ی ارتمدیریت تقاضا به فرایندی جهت شناسایی شیوه های مصرف و ابزارهای موجود برا. مهندسی گویند

  . سطوح و الگوهای مصرف آب اطلاق می گردد

 

 :آب منبع استراتژیک -

ایجاد توازن بین )ذخایرموجود و توان تولید آینده آب( با ) میزان نیاز مقادیر مصرف در زمان حال و آینده ( این 

مصرف و  ایجاد توازن با رصد همیشگی بین تولید و مصرف انجام خواهد شد. به کمك رویکردهای اصلاحی

 . الگوی مصرف امکان پذیر می باشد  ابزارهای لازم جهت ارتقای سطح مصرف به

 اهداف مدیریت مصرف آب: -

  مقابله با رشد مصرف بی رویه و اطمینان از وجود همیشگی منابع آب سالم و در دسترس 

   رفع موانع در توسعه های اقتصادی و اجتماعی 

  یر شرایط بحرانیافزایش آمادگی در مقابل خشکسالی وسا 

 منتفی کردن . کوچك کردن و یا به تاخیر انداختن نیازهای توسعه ای 

 دسترسی به منابع جدید و سیستمهای آب و فاضلاب 

 کاهش برداشت از منابع و تعدیل در اثرات متقابل کمی/کیفی چرخه آب 

  کاهش اثرات منفی زیست محیطی 

  ،سات آبیبهبود و توسعه تاسی  کاهش هزینه های نگهداری 

  کاهش مصرف انرژی و افزایش عمر مفید تاسیسات 

 اجزای سرانه مصرف آب: -

 خانگی مصارف 

 عمومی  

 صنعتی و تجاری  

 سبز فضای 



 

 سبز محتوای آموزشی مدیریت
 

 

61 
 

 رویکردهای مدیریت مصرف آب -

 

 فرهنگی -رویکرد اجتماعی -الف

فعلی  نگرشکه مهمترین و اثرگذارترین رویکرد در مصرف آب است باید فرهنگی  -در مبحث رویکرد اجتماعی

کاهش مصرف آب با آموزش و فرهنگ مردم مرتبط  ، چرا کهدتغییر دا را با آموزش و ارتقای آگاهی بخشیمردم 

کاهش مصرف آب باید تفاوت  درباید در نظر داشت که کاهش مصرف آب امری مشارکتی است و  است

 .نیز در نظر داشترا گروههای مصرف 

 رق زیر  صورت پذیرد:از ط تواندرویکرد اجتماعی و فرهنگی می 

  رفتارها و نیات مردم نسبت به صرفه جویی در مصرف آب به نگرش و میزان آگاهی آنان نسبت به مسایل

مربوط به آب بستگی دارد. از این روست، برای موفقیت آمیز بودن مدیریت مصرف آب، لازم است تا 

 آگاهی ها و نگرشهای مردم اصلاح و ارتقا یابد.

 مصرف،یك پدیده رفتاری است و چون هیچ پدیده رفتاری مستقل از فرهنگ یك جامعه  از آنجایی که که

نیست،از این رو برای جلوگیری از مصرف بی رویه آب، باید رفتارهای نامناسب فرهنگی در جامعه اصلاح 

 گردد.

  وشهای ء رآموزش همگانی طیف وسیعی از برنامه های فرهنگی و آموزشی است که باید اصلاح رفتار و ارتقا

مصرف و همچنین اصلاح الگوی مصرف آب را به دنبال داشته باشد. این روشها میتواند شامل گنجاندن 

در کتب درسی مقاطع گوناگون تحصیلی و تالیف کتب تخصصی در دانشگاهها باشد.   مباحث مهم مرتبط

آموزشی، آموزش به زنان به کار گیری رسانه های دیداری و شنیداری، تبلیغات محیطی،برنامه های عمومی 

خانه دار و اجرای برنامه هاو جشنواره های مستمر صرفه جویی در مدارس و مهدهای کودک به منظور 

تشویق نو آموزان به صرفه جویی ،استفاده از گروه های خاص و مردمی روشهای دیگر این رویکرد است. 

  در این خصوص مفید خواهد بود.همچنین استفاده از کاتالوگهای آموزشی و هشدارهای تبلیغاتی 
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 مهندسی مدیریت مصرف –رویکرد فنی -ب

میباشد. به  جهت ارتقاء و اصلاح الگوی مصرف آب شرب این رویکرد شامل کلیه اقدامات فنی و مهندسی 

کارگیری تجهیزات کاهنده مصرف و  روشهای بهبود لوازم و تاسیسات آب بر و اصلاح  تاسیسات و تجهیزات 

 گیرد. نازل، در این رویکرد مورد تاکید قرار میبهداشتی م

 

 رویکرد فنی و مهندسی مدیریت صرف شامل: -ج

  وسایل کاهنده مصرف 

  بهبود لوازم خانگی مصرف کننده آب 

 و مصرف کننده آب  اصلاح تاسیسات و تجهیزات بهداشتی 

 اصلاحات ابزاری در رابطه با مصرف بهینه آب 

 

 وسایل کاهنده مصرف آب -د

گیرد. بسته به ارف آب به کمك وسایل مختلفی مانند شیر آب، سردوشی حمام و سیفون صورت میبیشتر مص

شود. یکی از روشهای حفظ طراحی این وسایل، میزان آب مصرفی برای انجام یك فعالیت خاص، کم یا زیاد می

اند. رف طراحی شدهمصکنندگان به استفاده از وسایل و شیرآلاتی است که کمجویی آب، ترغیب مصرفو صرفه

  کننده شوداز این طریق آب کمتری برای انجام یك کار معین مورد نیاز است، بدون آنکه باعث ناراحتی مصرف

 دلایل استفاده از وسایل کاهنده مصرف آب:

 فشار خروجی آب آشامیدنی ظاهرا هیچ تفاوتی با خروجی آب در گذشته ندارد 

 ا قطر آب قبل از نصب کاهنده مطابقت داردقطر آب آشامیدنی پس از نصب کاهنده ب 

  درصد هوا با آب آشامیدنی مخلوط می شود برای مصرف کننده علاوه بر کاهش مصرف  51جون حدود

 آب کاهش هزینه را در پی دارد 

 مشترک از نظر روانی احساس کمبود فشار آب نمی کند 

 نصب قطعات کاهنده از پاشش آب به اطراف جلوگیری می کند 
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 ای استفاده از وسایل کاهنده مصرف آب:مزای -

 صرفه جویی در مصرف آب 

 صرفه جویی در هزینه 

 صرفه جویی در انرژی تولید 

 حفظ محیط زیست 

 کمك به رفع مشکل کم آبی 

 

 به منظور رعایت صرفه جویی آب آب انواع شیرآلات -

آب قطع و وصل می گردد و شیر اهرمی شیری است که با حرکت اهرم به سمت بالا و پایین جریان  شیر اهرمی:

 با حرکت اهرم به سمت راست و چپ دمای آب تنظیم می گردد.

درصد می باشد و چنانچه این شیر همراه با پرلاتور باشد  91تاثیر استفاده از شیر اهرمی بر مصرف آب تا حدود 

 میزان کاهش مصرف بالاتر خواهد بود.

رشیرهای کاهنده مصرف بوده که مکانیزم عملکرد این دسته از پرلاتور یا آبفشان نوعی از س پرلاتور )آبفشان(:

 سیرها براساس اختلاط آب و هوا و در دو نوع روپیچ و توپیچ قابل دسترس می باشد.

باز و بسته نمودن این شیر از طریق یك پدال که در سطح زمین و در کنار سیر قرار می گیرد انجام  شیر پدالی:

ی در هنگام نصب انجام می شود. مزیت این شیر بر شیرهای الکترونیکی عدم می شود، تنظیم دمای آب خروج

نیاز آنها به برق و باتری می باشد. از دیگر مزیت های آن عدم تماس دست با شیر است که مانع انتقال بیماری 

ه با درصد منجر به کاهش مصرف آب می شود و چنانچه این شیر همرا 71تا  51می شود. شیرهای پدالی حدود 

 پرلاتور باشد میزان کاهش مصرف بالاتر خواهد بود.

با قرارگیری یك سنسور فتوالکترونیك در جلو علمك شیر نصب شده که با نزدیك   شیر فتوالکتریک یا چشمی:

کردن دست به سوی شیر، جریان آب برقرار می گردد. این شیر بوسیله برق و یا باتری کار می کند و در زمان 
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تواند قابل استفاده باشد. از مزایای این شیر عدم تماس دست با شیر و مانع انتقال بیماری می شود. قطعی برق می 

درصد منجر به کاهش مصرف آب می شود و چنانچه این شیر  71تا  51شیرهای فتوالکترونیك یا چشمی  حدود 

 همراه با پرلاتور باشد میزان کاهش مصرف بالاتر خواهد بود.

یزم استفاده از این شیر کاهنده به گونه ای است که فشار دکمه ای که بر روی شیر تعبیه شده : مکانشیر فشاری

است جریان آب برقرار و با رها کردن آن جریان آب قطع می شود. البته اینگونه شیرها نمونه قطع اتومات یا 

 اهش مصرف آب می شوددرصد منجر به ک 11تا  51خودکار هم دارد. شیرهای فتوالکترونیك یا چشمی  حدود 

 

 : چك لیست اقدامات اجرایی مدیریت مصرف آب5جدول 

 ملاحظات شرح اقدام نوع اقدام

پایش 

 مصرف آب

  باربررسی کنتور آب، حداقل ماهی یک

  نصب کنتور در هر واحد برای پایش میزان مصرف آب

  های مصرف آب برای واحدهای سازمانمحاسبة هزینه

  هایی که مصرف آب بالایی دارند. شناسایی فعالیت

  هایی که مصرف آب بالایی دارند. مشخص کردن مکان

جلوگیری از 

اتلاف منابع 

 آب

نصب دستگاه ذخیره آب در مکان مناسب )تنظیم کننده جریان، سنسورهای جریان آب، فلکه 

 های بسته شدن خودکار، توالتهایی با حجم سیفون کم و ...( 
 

  زگذاشتن شیرآب در مواقع ضروری )تاکید و آموزش(اجتناب از با

  اجتناب از شستشو با فشار زیاد و شلنگ

  کشی جهت جلوگیری از نشتیبررسی مرتب تجهیزات لوله

  دیدههای آب آسیببرنامة منظم تعویض واشرهای معیوب و تعمیر لوله

لیتر در دقیقه به  56مصرف از  کنندة جریان )رگولاتور(، روی سردوش برای کاهشنصب تنظیم

 جویی آب( صرفه %06لیتر در دقیقه، ) 15
 

توجهی باز ماند، بعد از مدتی دار )خودکار( به طوری که اگر شیر آب از روی بینصب شیرهای زمان

 به طور خودکار بسته شود. 

 



 

 سبز محتوای آموزشی مدیریت
 

 

64 
 

 ملاحظات شرح اقدام نوع اقدام

از مصرف کل  %06از استفاده از فلاش تانک دو زمانه یا تغییر شناور فلاش تانک تک زمانه )بیش 

 جویی شود.(تواند صرفهآب سازمان از این طریق می

 

  تنظیم جریان آب مطابق با نوع شستشو

  رها نکردن جریان آب شستشو یا آبکشی

  ها در ظرفشویی )جهت کوتاه کردن زمان شستشو(خیساندن ظروف کثیف قبل از قراردادن آن

  رسانی دفعات شستشوت جهت به حداقلها با حداکثر ظرفیپرکردن ظرفشویی

  بازنکردن یخ غذا در آب و قرار دادن آن در معرض هوا

مدیریت 

منابع آب در 

 فضای سبز

  عدم استفاده از آب شرف برای فضای سبز

  انتخاب گیاهانی که با اقلیم و بارندگی منطقه سازگار است.

  شود. هایی که به سرعت خشک میپرهیز از ایجاد باغچه

  آبیاری در صبح زود یا دیرهنگام شب، برای محدود کردن تبخیر و جلوگیری از سوختن گیاهان

  ..(ها، و .ای ریشهپاش ریز، آبیاری قطرهپاشی و جانمایی تجهیزات )آبنصب سیستم خودکار آب

  تعبیة شیب جهت نفوذ آب به خاک بدون فرسایش آن 

ها و سبزیجات استفاده شده است برای ر آشپزخانه برای شستشوی میوهاستفادة مجدد از آبی که د

 آبیاری }سیستم حلقه بسته{
 

  آوری آب باران برای آبیاریجمع

  برای بازیابی و استفادة مجدد از آب (closed loops)نصب سیستم حلقه بسته 

 

 شاخص مدیریت پسماند عادی -3-3-2-3

 است زیر موارد شامل دهد انجام باید شاخص این اجرای زمینه در دستگاه که اقداماتی: 
 تفکیک گواهینامه واخذ( فلزات و پلاستیک شیشه،) سایر و تر کاغذ، دسته سه در پسماندها تفکیک -الف

 پسماند مدیریت سازمان یا شهرداری از پسماند مدیریت

  واحد یا مجتمع تفکیک به هاساختمان زیربنای تعیین -ب

شهرداری محل یا سازمان مدیریت پسماند مبنی بر ارائه پسماند تفکیک شده به مبادی  اخذ موافقت -ج

 ذیربط

 پیوست آیین نامه اجرایی مدیریت سبز 3 فرمول اساس بر پسماند مدیریت شاخص محاسبه 
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 اقدامات اجرایی به منظور دستیابی به شاخص مدیریت پسماند عادی 

ی )به غیر از فاضلاب( گفته مجامد، مایع و گاز ند، پسماند به مواد مطابق تعریف مندرج در قانون مدیریت پسما

 و شود که به طور مستقیم یا غیر مستقیم حاصل از فعالیت انسان بوده و از نظر تولید کننده زائد تلقی می شود

های اهگبندی می شوند. با توجه به نوع فعالیت دستدسته عادی، پزشکی، ویژه، صنعتی و کشاورزی تقسیم 5شامل 

 اجرایی عمده پسماند تولیدی از نوع پسماند عادی می باشد.

 

 های اداری شامل موارد زیر هستند:پسماندهای عادی در ساختمان

 های فاسد شدنی و دارای رطوبت()باقی مانده مواد غذایی و سایر پسماندهای تر پسماند -الف

 های خشک شامل: پسماند -ب

 کاغذ و کارتن 

   ،شیشه 

 تیک،پلاس 

  ،ضایعات چوبی 

   نان خشک 

  های فلزی غیر صنعتیپسماند 

 های ساختمانی و شامل:نخاله -ج

 بتون، آجر و مصالح ساختمانی 

 خاك و سنگ 

 زایدات آسفالت 

 های موجود در بتنلاستیک 

  اقلام چوبی 

ریتی و تم مدیبه منظور مدیریت پسماندهای عادی در دستگاه اجرایی لازم است نسبت به ایجاد ساختار و سیس

های اداری اقدام شود و پس از شناسایی دقیق انواع پسماندهای عادی ها یا ساختمانممیزی پسماند در مجتمع

لیست  ها مطابق چكنسبت به کاهش، تفکیك و بازیافت پسماندها در بخش های مختلف اداری و بویژه رستوران

 ریزی شود.ذیل برنامه
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 : شاخص مدیریت پسماند14شکل

 : چک لیست مدیریت پسماند عادی9جدول 

 ملاحظات شرح اقدام اقدام

ایجاد 

سیستم 

مدیریت و 

ممیزی 

 پسماند                              

  شناخت منابع مهم تولیدکنندة پسماند

  تعیین کمیت و ترکیب پسماند

  های هر واحد )منابع تلف شده(تعیین هزینة زباله

  ( هامورد رسیدگی، نگهداری و دفع تمام زباله)انطباق با قانون 

  رعایت استانداردهای مدیریتی و زیست محیطی

  های خطرناک برای جداسازیشناسایی زباله

  گیری دقیق زبالههایی جهت اندازهداشتن روش

  سازی زباله بندی کمینهاولویت

   تمرکز بر کاهش زباله در خط مشی دفتر سبز

  گذاری کمی جهت کاهش زبالههدف
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 زبالهکاهش 

  بندی کاهش زبالهبرنامة زمان

  سفارش مواد مطابق با نیاز سازمان در به حداقل رساندن پسماند

  نگهداری و تعمیر تجهیزات در اولویت نسبت به تعویض آن

  هاانتخاب محصولات پایدار و استفادة صحیح در افزایش طول عمر آن

  از محصولات قابل تعویض به جای انواع دورریختنیاستفاده 

  بندیمحدود کردن استفاده از محصولات بسته

  های ویژهاتخاذ رویکردهای نوین برای کاهش تولید زباله در جلسات کاری و مراسم

  های یکبار مصرف )پلاستیکی و کاغذی(استفاده نکردن از لیوان

  ازاریابی و اطلاع رسانیهای نوین در باستفاده از روش

  بندی را دارند. خرید موادی که حداقل بسته

  های کم کیفیتسازی خرید با پرهیز از سفارشبهینه

  گیرند. های خودرا پس میبندیاولویت دادن به فروشندگانی که بسته

  های نوین کاهش زبالهبررسی و مطالعة روش

  هی با انواع پلاستیکی و کاغذی آنجایگزینی ظروف یکبار مصرف گیا

  انتخاب محصولاتی که حداقل آلودگی و حداکثر پایداری را دارند

تفکیک 

 زباله

  تفکیک کاغذ

  تفکیک شیشه

  های پلاستیکیتفکیک بطری

  های فلزیتفکیک قوطی

  تفکیک پسماندهای آلی )خوراکی(

  تفکیک سایر پسماندها )پسماندهای خطرناک(

  بررسی مرتب تفکیک پسماند

  ساماندهی فضای کار جهت تفکیک انواع پسماند

برای انواع مختلف  (pictogram)تشخیص ظروف از روی رنگ، برچسب یا علامت 

 پسماند
 

کنندگان )کاغذ، مقوا، پلاستیک، های تفکیک شده به بازیافتبررسی امکان فروش زباله

 فلزات، شیشه، پسماند آلی(
 

  دریافت پسماندهای تفکیک شده ارزیابی پیمانکاران
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دفع پسماندهای غیر قابل بازیافت و استفادة مجدد با بکارگیری روشهای مناسب )مطابق با 

 قوانین موجود(
 

  خطر برای جلوگیری از آلودگی و برای تسهیل کارتفکیک پسماندهای خطرناک از بی

  ع پسماندهای خطرناکدر نظر گرفتن احتیاط لازم برای دف

  ها به همراه پسماندهای خانگیدور نیانداختن باتری

مدیریت 

پسماندهای 

بخش 

 رستوران

 

  بررسی تاریخ انقضاء مواد غذایی و استفاده از مواد خوراکی که قبلاً خریداری شده است. 

  اطمینان از شرایط نگهداری مواد تازه و فاسدشدنی در دمای مناسب 

  غذاهای اضافی برای جلوگیری از دور ریختن )به بنیادهای خیریه و ...(هدیة 

  کودسازی ویا هدیه اضافه غذا به مدارس و یا امور خیریه

نصب ظروف ویژه برای انواع خاص ضایعات در انبار پسماند، جهت بهسازی، بسته بندی و 

 جداسازی
 

ها به عنوان تهیة کود یا استفاده از آنآوری پسماند آلی، به طور جداگانه به منظور جمع

 غذای حیوانات
 

کیلوگرم سوخت نفتی را  166ای )بازیافت یک تن شیشه، های پت و شیشهبازیافت بطری

 های فلزی )قلع و آلومینیوم( بندیها و بستهکند( و همچنین قوطیذخیره می
 

جلوگیری از مسدود شدن  ها برایعدم تخلیة روغن به داخل سینک ظرفشویی یا توالت

 ها و اختلال در سیستم فاضلاب لوله
 

  هاذخیرة ضایعات مایع در ظروف مناسب و دفع صحیح آن

  بار مصرفاستفاده نکردن از ظروف غذایی یک

تواند بدون کاهش استفاده از سهمیة انفرادی )مانند کره، مربا، کیک، آبمیوه و ...( که می

 د.لطمه به بهداشت باش
 

  غذاپرس برای افراد کمهای غذایی نیمامکان ارائة وعده

 

های اجرای مصرف کاغذ زیاد بوده و عدم مدیریت صحیح و یا اصولی آن منجر به پسماند نظر به اینکه در دستگاه

تولیدی زیاد کاغذ می گردد، اجرای اقدامات اصولی مطابق جدول ذیل در کاهش پسماندهای تولیدی ناشی از 

 مصرف کاغذ می تواند موثر باشد:
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 : چک لیست کاهش پسماندهای تولیدی ناشی از مصرف کاغذ 3جدول 
 ملاحظات شرح اقدام نوع اقدام

شناسایی میزان مصرف 

 کاغذ

  بررسی مصرف کاغذ به صورت ماهیانه در واحدها

  محاسبه میزان مصرف کاغذ به صورت ماهیانه

  ارزیابی پیمانکاران خرید کاغذ 

بهبود سیستم مصرف 

 کاغذ

  استفاده از دو روی کاغذ

  استفاده از گزینه چاپ از دوطرف دستگاه کپی و پرینتر 

  های کاغذ )تغییر تنظیمات در کامپیوتر(کاهش حاشیه

  استفاده از پاورپوینت در جلسات به جای پرینت کاغذی )در حد امکان(

  های الکترونیكامکان با نسخهکاهش پرینت اسناد و جایگزینی تا حد 

  های دریافتی )دریافت بر روی کامپیوتر(پرینت نکردن فکس

  های آن(های کپی و پرینت )یادگیری و استفاده از قابلیتاستفادة صحیح از دستگاه

  دفتر بدون کاغذ

  سیستم انهدام کاغذهای محرمانه 

  هاستفاده از قسمتهای سفید کاغذ استفاده شد

های تعریف مسئولیت برای کارکنان خدماتی جهت تهیه کاغذ یادداشت از قسمت

 های فراغتسفید کاغذهای استفاده شده در زمان
 

  استفاده از کاغذ بازیافتی 

  محدود کردن استفاده از کپی و پرینت رنگی 

  عودت تونر و کارتریج جوهر چاپگرها و دستگاه کپی به تامین کننده

  های کاهش مصرف آموزش روش دامات فرهنگیاق

 

 
 : تفکیک پسماندهای عادی در محیط اداری12شکل
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 شاخص مصرف سوخت وسایل نقلیه -3-3-2-4

 است زیر موارد شامل دهد انجام باید شاخص این اجرای زمینه در دستگاه که اقداماتی: 

 تعیین تعداد کل خودروهای مالکیتی  -الف

( و دارای معاینه فنی سبز Bودروهای  مالکیتی دستگاه اجرایی دارای معاینه فنی )حداکثر رتبه تعیین تعداد خ -ب

 )برتر(

( و Cهای حمل و نقل طرف قرارداد دارای معاینه فنی )حداکثر رتبه تعیین تعداد خودروهای سواری شرکت -ج

 دارای معاینه فنی سبز )برتر(

 تمان مستقل به تفکیك مجتمع یا واحد ارائه شود.تبصره: در صورت دارا بودن بیش از یك ساخ

 مدیریت اجرایی نامه آیین پیوست 3 فرمول اساس بر مصرف سوخت وسایل نقلیه شاخص محاسبه 

 سبز

 مصرف سوخت وسائط نقلیه شاخص به دستیابی منظور به اجرایی اقدامات 

 

 ها و تجهیزاتشاخص ساختمان -3-3-2-5

  شاخص باید صورت گیرد شامل موارد زیر است:اقداماتی که دستگاه در زمینه اجرای این 

 تعیین زیربنای ساختمان )در صورت بیش از یك ساختمان مستقل به تفکیك مجتمع یا واحد اقدام شود( -الف

( از طریق 86111ارائه و یا اخذ گواهینامه معاینه فنی موتورخانه ساختمان )مطابق استاندارد ملی شماره  -ب

 مورد تایید سازمان ملی استانداردشرکت های بازرسی ذیصلاح 

 

 های شرکت یا و مشاورین طریق از (،51118ارائه و یا اخذ گواهینامه مدیریت انرژی )مطابق استاندارد ایزو  -ج

 مورد تایید سازمان ملی استاندارد / سازمان برنامه و بودجه ذیصلاح تخصصی

ون اصلاح الگوی مصرف انرژی از طریق مشاورین و یا قان 85ممیزی فنی انرژی مطابق آیین نامه اجرایی ماده  -د

 مورد تایید سازمان ملی استاندارد / سازمان برنامه و بودجه شرکت های تخصصی ذیصلاح
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های بازرسی ، از طریق شرکت84254ارائه و یا اخذ برچسب انرژی ساختمان مطابق با استاندارد ملی شماره  -ه

 انداردمورد تایید سازمان ملی است ذیصلاح

مقررات ملی ساختمان در احداث هرگونه بنا و ساختمان از طریق خدمات مشاوره  83رعایت الزامات مبحث  -و

 مورد تایید سازمان ملی استاندارد / سازمان برنامه و بودجه فنی و مهندسی یا شرکت های تخصصی ذیصلاح

 ت جدید دارا بودن گواهی، تاییدیه و یا علامت استاندارد در خرید تجهیزا -ج

 

  پیوست آیین نامه مدیریت سبز 2محاسبه شاخص ساختمان ها و تجهیزات بر اساس فرمول 

 

 اقدامات اجرایی مرتبط با شاخص ساختمان و تجهیزات 

بخش ساختمان و تجهیزات به لحاظ گستردگی و نوع فعالیتهای اجرایی از تنوع بالایی برخوردار است و برای کسب 

 ها و استانداردهای مصوب مربوط است. لزم اقدامات و فعالیتهایی متناسب با دستورالعملمست ،گواهینامه های فنی 

 از جمله اقدامات می تواند موارد زیر باشد:

عایق کاری حرارتی پوسته خارجی ساختمان ) عایق کاری حرارتی سقف و دیوارهایی که با محیط بیرون در تماس  -

دنی ) های حرارتی معترل نمی شوند و سقف  پیلوت الزامی است( با عایقهستند و یا فضاهایی که از نظر دمایی کن

مانند پشم شیشه ، پشم سنگ و پشم سرباره آهن( یا عایقهای حرارتی پلیمری مانند پلی استایرن انبساطی ) یونولیت 

 سانتی متر 5( و... با ضخامت حداقل 

 استاندارد و... PVCیا نصب پنجره های دو جداره با قابهای آلومینیومی ، چوبی و  -

های عایق کاری حرارتی کانالهای هوا، لوله های تاسیسات و سیستم تولید آب گرم با عایقهای حرارتی معدنی یا عایق -

 اسفنجی 

های کنترل کننده موضعی دما نظیر شیرهای ترموستاتیك بر روی رادیاتورها یا ترموستاتهای دیواری نصب سیستم -

 برای فن کویل 

 مهای کنترل مرکزی هوشمند و مجهز به سنسور اندازه گیری دمای هوای محیط نصب سیست -

 های با کاربری مسکونی و غیر مسکونی)استفاده منقطع یا دایم(، اینرسی حرارتی جدارها برای ساختمان -

اهی نگهای عمودی و افقی)با گیری ساختمان، فرم ساختمان و جانمایی فضاهای داخلی، جدار نور گذر، سایبانجهت -

 به معماری سنتی و کاهش هزینه های تهویه هوا(، 
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 نصب پنجره های دو جداره، کنترل میزان تعویض هوا، بازیافت گرما و...  -

 تعریف مسیرهای پیش بینی شده که نور طبیعی را به ساختمان هدایت می کنندو از انرژی مصرفی می کاهند  -

فظ نموده و از آن برای خنك کردن ساختمان و آبیاری استفاده های جمع آوری آب باران که آب را حایجاد سیستم  -

 می کنند.

اعمال روش های بهبود صرفه جویی در انرژی، کارایی مصرف آب، کاهش تولید گازهای مضر، کیفیت محیطی   -

 درون ساختمان و نظارت بر منابع .

 زیست استفاده گردد.کف و دیواره ها از سازه های سازگار با محیط  -در مرحله ساخت و ساز سقف -

  -)نصب لوازم(، سیستم های روشنایی در مرحله بعد از ساخت ،استفاده از سیستم های تبدیل انرژی با بازدهی بالا -

 روشنایی با راندمان بالا مورد توجه قرار گیرد -یخچالهای با راندمان بالا-سرمایش و گرمایش -مبدلهای حرارتی 

جمله انرژی خورشیدی، انرژی باد، انرژی زمین گرمایی، انرژی بیومس و...  بکارگیری انرژی های تجدیدپذیر از -

بطور کلی بکارگیری سیستم فعال خورشیدی )آبگرمکن های خورشیدی، هوا گرمکن های خورشیدی، سیستم دیوار 

شه و شی ها، دیوار آبیهای دما زا و...( و غیر فعال خورشیدی )مانند پنجرهخورشیدی،سیستم فتو ولتائیك، لوله

 خورشیدی( بمنظور بهره گیری بهینه از انرژی خورشیدی

 های بادی برای تولید انرژی ساختمان در مناطق بادخیزایجاد توربین  -

 هایی که زباله و فاضلاب را از طریق بیولوژیکی تصفیه می کنند.استفاده از دستگاه -

راهم شود تا از جریان هوای گرم و سرد برای توجه ویژه به شرایط اقلیمی و آب و هوایی به نحوی که شرایطی ف -

 گرمایش و سرمایش ساختمان استفاده شود.

گرایش به ایجاد فضای سبزدر طبقات و بام ساختمان )بام سبز( با هدف افزایش سرانه فضای سبز و پاکسازی هواو  -

 تولید هوای سالم 

  عایق نمودن ساختمان درزمینه مصارف سرمایشی و گرمایشی   -

 از شیشه های بازتابنده نور )رفلکس(جهت کاهش مصرف انرژی استفاده -

تعبیه فضاهایی از جمله منبع آب برای جمع اوری آب باران و آبهای سطحی به منظور استفاده مجدد در فضای سبز  -

 و یا شستشوی معابر ، تاسیسات و خودروها

از انرژی نو و تجدیدپذیر )خورشیدی ،  استفاده از فن آوری های پاک و سازگار با محیط زیست نظیر استفاده    -

 بادی و غیره ( و همچنین استفاده از انرژی حاصل از پساب و پسماند )بیوگاز (

 صرفه جویی در مصرف انرژی در طراحی ساختمان ( مقررات ملی ساختمان ) 83رعایت مبحث  -
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 شاخص آموزش و فرهنگ سازی -3-3-2-6

 ید انجام گیرد شامل موارد زیر است:اقداماتی که دستگاه در زمینه اجرای این شاخص با 

تعیین کل کارکنان اعم از رسمی، پیمانی، قرارداد مشخص یا معین، کارگری و شرکتی مورد تایید  -الف

 سازمان امور اداری و استخدامی کشور یا تابعه استان

 زتعیین محتوای آموزشی و برنامه ریزی جهت برگزاری کارگاه توسط کمیته آموزش مدیریت سب -ب

تواند ساعت دوره آموزشی در سطح مدیران و کارکنان و نیروهای خدماتی، این دوره می 3برگزاری  -ج

 کارگاه آموزشی بصورت متناوب برگزار گردد. 2در قالب 

ساعت دوره آموزشی  3تبصره: هر نفر پرسنل می تواند در طول برنامه پنجساله ششم یکبار به میزان 

 مدیریت سبز را شرکت نماید.

 تعیین میزان نفر ساعت آموزش دیده به کل کارکنان در زمان ارزیابی سازمان -د

 

  پیوست آیین نامه مدیریت  6محاسبه شاخص آموزش و فرهنگ سازی بر اساس فرمول شماره

 سبز

  و دوره های آموزشی تخصصی محتوای دوره آموزشی مدیریت سبزتعیین 




