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 هدف 

طراحی و استقرار نظام صرفه جویی و مدیریت سبز در جهت کاهش هزینه هاي جاري دولت و اعمال سیاست    
هاي مصرف بهینه منابع و حفاظت از منابع پایه و محیط زیست در کلیه دستگاههاي  اجرایی و شرکت 

 هاي خانگی  هاي دولتی و تداوم موفقیت آمیز آن جهت تسري به بخشهاي خصوصی ، تعاونی ها و بخش
 
 قانون چهارم توسعه کشور66ماده 

 جهت کاهشکلیه دستگاه ها ي اجرایی و موسسات و نهـاد هاي عمـومـی      غیر دولتی موظفند که ،    
براي اجراي برنامه  و و محیط زیست پایه هاي مصرف بهینه منابعاي دولت، اعمال سیاستهزینه اعتبارات

  : مدیریت سبز شامل
در (، کاهش مواد زائد جامد و بازیافت آن )شامل کاغذ(مصرف انرژي، آب، مواد اولیه و تجهیزات مدیریت    

طبق آئین نامه اي که توسط سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان  )ها و وسائط نقلیهساختمان
رسید،  و به تصویب هیات وزیران خواهد با همکاري دستگاه هاي ذیربط تهیهمدیریت و برنامه ریزي کشور 

  .نماینداقدام 
  قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعی و فرهنگی) 66(آیین نامه اجرایی ماده  

 جمهوري اسالمی ایران

  کلیه دستگاههاي اجرایی و مؤسسات و نهادهاي عمومی غیردولتی موظفند اعتبار  -1ماده
فعالیتهاي مدیریت سبز به شرح زیر نامه را صرف اجراي این آیین) 1(ماده ) 1(مندرج در تبصره 

  :نمایند
  زیستی شامل شناسایی مواردي که نیاز به بهبود مستمر یا استقرار نظام مدیریت محیط –الف

اصالح دارند، تدوین و اجراي برنامه اصالحی آنها، آموزش، جلب مشارکت کارکنان، ممیزي و 
  . گزارش دهی

  رسانی و تنویر افکار تبار فعالیت مزبور براي اطالعاز اع%) 15(مصرف حداکثر پانزده درصد  –ب
  .کارکنان

 مصرف بهینه حاملهاي انرژي از طریق ترمیم ساختمانها و استفاده از وسایل و تجهیزات کم  -پ
مصرف، انرژیهاي نو، اصالح روشهاي حمل و نقل با هدف کاهش مصرف سوخت و استفاده از گاز 

 .طبیعی 
  قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعی و فرهنگی) 66(آیین نامه اجرایی ماده  

 جمهوري اسالمی ایران



 مصرف بهینه آب با استفاده از فناوریهاي مناسب و اصالحات الزم و ارتقاي آگاهی کارکنان  –ت
.  
 استقــرار نظام ( کاهش مصرف کاغذ با توجه به نوع فعالیت دستگاهها و مؤسسات  –ث

  ).اي مکاتبات رایانه
 مصرف بهینه مواد اولیه، مواد مصرفی و تجهیزات  –ج.  
گیري از فناوریهاي مناسب و افزایش بهره وريکاهش تولید پسماند از طریق بهره -چ.  
 بهبود نظام تعمیر و نگهداري وسایل و تجهیزات به جاي تعویض –ح.  
 و سایر مواردبازیافت ضایعات، تصفیه و بازچرخان آب در جهت ایجاد فضاي سبز  –خ.  
 زیست براي کنترل و بهینه سازي مصرفاستفاده از تکنولوژیهاي پاك و سازگار با محیط -د.  
 کاهش مصرف مصنوعات یکبار مصرف پایدار در محیط زیست  -ذ. 

 جایگزینی سوخت مناسب در مناطق روستایی و عشایري به جاي هیزم -ر.  
  چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعی و فرهنگیقانون برنامه ) 66(آیین نامه اجرایی ماده  

 جمهوري اسالمی ایران

  ریزي کشور موظف است اعتبار مورد نیاز دستگاهها را در سازمان مدیریت و برنامه -1تبصره
  .بینی نمایدلوایح بودجه سنواتی پیش

  45(ماده » د« شرکتها و واحدهاي تولیدي از محل اعتبار یک در هزار موضوع بند  -2تبصره (
هاي هزینه -1373مصوب  –قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین 

 .مربوط را تامین خواهند نمود
  قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعی و فرهنگی) 66(آیین نامه اجرایی ماده  

 جمهوري اسالمی ایران

  هاي موفق نظور انتقال سریع تجربهزیست موظف است به م سازمان حفاظت محیط -2ماده
هاي اجرایی داخلی و خارجی، در اختیار گذاردن روشها و فناوریهاي مناسب، تدوین برنامه

  .موارد مرتبط با مدیریت سبز، سامانه دولت سبز را به هنگام نماید
  دستگاههاي اجرایی موظفند هر سه ماه یکبار، گزارش پیشرفت کار را به سازمان  - 3ماده

بندي، هر شش زیست ارسال نمایند تا پس از ارزشیابی براساس شاخصها و جمعحفاظت محیط
 .ماه یکبار به هیئت وزیران ارائه شود

  
  
 



 اعضاء کمیته مدیریت سبز استان 
  مدیرکل حفاظت محیط زیست                                  رئیس کمیته

  عضو                          استانداري                                 
  سازمان مسکن و شهرسازي                                      عضو

  عضو  سازمان صنایع و معادن استان                                  
  عضو سازمان جهاد کشاورزي                                          

  عضو                               سازمان بازیافت شهرداري         
  شرکت برق منطقه اي                                             عضو

  شرکت سهامی آب منطقه اي                                      عضو
  شرکت سهامی آب و فاضالب استان                             عضو

 اصفهان                       عضو بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان
  شوراي اسالمی شهر اصفهان                                    عضو 

  شرکت ملی پاالیش وپخش فرآورده هاي نفتی ایران            عضو
  

 کمیته راهبردي مدیریت سبز شهرستان 

در هر شهرستان ستاد راهبردي صرفه جویی مشابه سطح استان تشکیل می شود .
  . این ستاد مشابه با ستاد استان بوده و از همان عملکرد پیروي می نماید

  ریاست ستاد راهبردي صرفه جویی شهرستان ها بر عهده فرماندار همان شهرستان
 .بوده و سایر اعضاء مشابه ستاد استان تعریف می گردد

 
 وظایف و اختیارات کمیته 

 قانون  66برنامه ریزي، هماهنگی و برقراري تعامل بین سازمانها در اجراي مفاد ماده
  . برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی کشور و آئین نامه مربوطه

 مقررات ملی ساختمان  19برنامه ریزي براي اجرایی نمودن  مبحث  
 نظارت بر اجراي برنامه هاي دولت و همچنین مصوبات ستاد در دستگاه هاي اجرایی

  استان 
  
  
 



 وظایف و اختیارات کمیته 
 دریافت و جمع بندي پیشنهادات اجرایی دستگاه ها و سازمانها در راستاي دستیابی به اهداف

  مدیریت سبز و انعکاس به  مرکز 
شهاي علمی کاربردي در زمینه هاي مرتبط با استفاده برنامه ریزي براي انجام مطالعات و پژوه

  از توان علمی متخصصین و صاحب نظران 
 تشویق و تقدیر از دستگاه ها و مدیرانی که بصورت بارز در این زمینه اقدام نموده و معرفی

  آنان به هیئت دولت و وزارتخانه هاي مربوطه 
برنامه ریزي و توسعه استان بوده و براي مصوبات این ستاد به منزله مصوبات شوراي : تبصره   

ضمناً دستگاه هاي اجرایی موظفند گزارش . کلیه دستگاه هاي اجرایی الزم االجرا می باشد
   .عملکرد خود را به دبیرخانه ستاد ارائه نمایند 

 
  نظام اجرایی(سازمان اجرایی( 

  نظام اجرایی(سازمان اجرایی( 

 ستگاههاي اجراییاعضاء کار گروه تخصصی مدیریت سبز د 

 رئیس             باالترین مقام دستگاه استان  
 دبیر         معاون اداري و مالی و یا عناوین مشابه  
 عضو        ذیحساب دستگاه یا مسئول امور مالی  
 عضو                   دو نفر کارشناس مرتبط  
  به تشخیص کار گروه        دیگر اعضاء 

  وظایف و اختیارات کار گروه مدیریت سبز 
 

مطالعات و شناسایی نقاط بحرانی و هزینه بر دستگاه .  
 مقررات ملی ساختمان  19قانون برنامه چهارم توسعه و مبحث  66اجراي آئین نامه اجرایی موضوع ماده.  
 اجراي مصوبات و بخشنامه هاي ستاد راهبردي صرفه جویی استان  
ارائه گزارش عملکرد دستگاه به صورت فصلی به دبیرخانه ستاد .  
  دریافت نظرات ، پیشنهادات و راه کار هاي کارشناسی از بدنه دستگاه و تجزیه و تحلیل آنها و ارائه به

 .دبیرخانه ستاد

  وظایف و اختیارات کار گروه مدیریت سبز 



 برگزاري سمینارها و دوره هاي آموزشی عمومی و تخصصی در راستاي ترویج فرهنگ صرفه جویی .  
  به کارگیري منابع حاصل از صرفه جویی در راستاي اهداف سازمان و کارکنان.  
 تشویق مدیران و کارکنانی که به صورت بارز اقدام به صرفه جویی نمایند .  
 زرسی ستاد همکاري و هماهنگی با گروه نظارت و با  
مسئولیت حسن انجام وظایف کار گروه و پاسخگویی به ستاد راهبردي مدیریت سبز استان ، با : تبصره      

 .رئیس دستگاه اجرایی است 

 ی پایه براي یهاي اجرا دستورالعمل  
 صرفه جویی

 مصرف انواع انرژي  
 صرفه جویی در مصرف آب  
  مصرف بهینه کاغذ  
 سفرهاي کاري  
 مواد زائد جامد  
 صرفه جویی در هزینه هاي مخابراتی  
 و پذیرایی ها تغذیه در سازمان ها  
 تغییرات ضروري در ساختمان با هدف صرفه جویی  
 مدیریت زمان  
 توسعه دولت الکترونیک 

 يمصرف انواع انرژ 

 ی در مصرف انرژي روشنایییصرفه جو 
  المپ هاي معمولی را با المپ هاي کم مصرف در کلیه فضاهاي ممکن

 .کنیدتعویض 
 چراغ هاي کم مصرف یا فلورسنت در راهروها و اماکن عمومی نصب

  .کنید
 در مورد آشپزخانه ها، نهارخوري ها، اطاق هاي کنفرانس و یا سایر نقاطی

ساعت در شبانه روز روشن باشد، توصیه  4که در آنجا باید المپ بیش از 
  .می شود از المپ کم مصرف استفاده گردد



  اضطراري، روشنائی محوطه و هرمکانی که چراغ در مورد چراغ هاي
بایستی مدت زمان طوالنی روشن باشد، استفاده از فلورسنت یا المپ کم 

 .مصرف مقرون به صرف می باشد
 آن را ترك می ) حتی کوتاه(المپ اطاق هائی که کارکنان براي مدتی

  .کنند خاموش کنید
 
 
 يمصرف انواع انرژ 

 روشناییی در مصرف انرژي یصرفه جو 
 در صورت وجود چندین المپ در اطاق براي هریک جداگانه کلید خاموش و روشن  نصب کنید. 

خصوص از پنجره هاي جنوبی ساختمان ها نهایت استفاده را بنمائیده از نور طبیعی ب.  
  با تغییر دکوراسیون اطاق و جانمائی صحیح براي میزهاي تحریر، سعی کنید نور طبیعی از سمت

 .تامین گرددچپ میز 
 که در هنگام عدم استفاده خود به خود خاموش می ...) دستگاه تکثیر، رایانه و (از تجهیزات اداري

  شوند استفاده نمائید
  
  
 

 
 يمصرف انواع انرژ 

ی در مصرف انرژي روشنایییصرفه جو  
 در چراغ هاي سقفی و مطالعه، به طور مستمر اتصاالت، شیشه هاي منعکس کننده و

  .کنید زچراغ ها را تمیحباب هاي 
 که در هنگام عدم استفاده خود به خود ...) دستگاه تکثیر، رایانه و (از تجهیزات اداري

  خاموش می شوند استفاده نمائید
 استاندارد نمودن تجهیزات موجود 

،حس گر روشنائی     در برخی از اماکن ضروري به خصوص در سرویس هاي بهداشتی
لمس کلید برق، در صورت حضور مراجعین، چراغ به طور  نصب کنید که بدون نیاز به

  .خودکار روشن شده وبا عدم حضور فردخودبه خود خاموش شود
 



 يمصرف انواع انرژ 

  صرفه جوئی در مصرف انرژي روشنایی •

س گر روشنائی روز، حاز تنظیم گر یا ) فضاي سبز و پارکینگ ها(در محوطه سازمان •
  .مکانیکی استفاده کنیدسیستم هوشمند و حس گرهاي 

 از چراغ مطالعه ) روشنائی میز تحریر(در مواردي که دامنه محدودي از نور مورد نیاز است
 استفاده کنید

 تاکید می گردد که گروه سبز همواره در بهبود سیستم روشنائی و یافتن راهکارهاي
  .جوئی در مصرف برق با مشارکت کلیه کارکنان فعالیت نماید هصرف
 یخچال و فریزر داراي برچسب انرژي که داراي بازدهی بیشتر ومصرف کمتر می از

  .باشند، استفاده کنید
کنترل ولتاژ برق توسط تجهیزات ایمنی تغییر ولتاژ، جهت حفاظت از دستگاه هاي برقی  

  
 
 يمصرف انواع انرژ 

صرفه جوئی در مصرف انرژي گرمایشی  
درجه سانتیگرادبراي فضاهاي داخل21وحداکثر 18حداقلروي  وتنظیم آن تنصب ترموستا 

  دفاترکاروسالنهاي اجتماعات ومشابه آن در فصل زمستان
 در مناطق سردسیر ) به خصوص پنجره هاي روبه شمال(هاي مناسب براي پنجره ها ردهپتدارك

  .که شبها موجب جلوگیري از به هدر رفتن انرژي می گردد
 که قبل از ساعت آغاز کار بتواند سیستم گرمایش سازمان را » نیتنظیم کننده زما«به کارگیري

به طور خودکار این ) ساعتی که مورد نظر مسئولین باشد(روشن کرده ودر پایان ساعات کار 
  .سیستم را خاموش نماید

  
 يمصرف انواع انرژ 

 صرفه جوئی در مصرف انرژي گرمایشی 
بندي مناسب در سقف ها، دیوارها، کف ها،  استفاده از عایق. ساختمان ها را عایق بندي کنید

  .باعث ضایعات کمتر گرمایش و سرمایش در ساختمان می شود
 در صورت نداشتن سیستم مرکزي گرمایش، از بخاري هائی که داراي سیستم کنترل هوشمند دما

  .و کنترل زمانی هستند استفاده کنید) ترموستات(



نورگیر هاي ساختمان ونظافت شیشه ها، از انرژي هاو درروزهاي آفتابی زمستان،باتنظیم پرده
  .استفاده کنید) گرما و نور آفتاب(غیرفعال خورشیدي 

ها را توسط نوارهاي درزگیر عایق بندي کنید تا از ال به الي درز درها و پنجره ها جره درها وپن
  .حرارت داخل ساختمان خارج نشود

 
 
 يمصرف انواع انرژ 

  گرمایشیصرفه جوئی در مصرف انرژي 
  گرم مصرفی در سازمان ها نمی                 در تعطیالت طوالنی و آخر هفته ها نیاز به تامین آب

 .یا نگهبانان از یک آبگرمکن خورشیدي بهره گیري نمایند باشد و کافی است سرایدار
خورشیدي مدار بسته براي پیش گرم نمودن مخازن شوفاژ  نآبگرمک)Preheating ( که در

م تابش خورشید بتواند کمک بسیار مناسبی جهت تامین گرمایش اولیه موتور خانه مرکزي هنگا
  .باشد تا با صرف انرژي کمتر آبگرم موتورخانه تامین شود

 
 يمصرف انواع انرژ 

صرفه جوئی در مصرف انرژي گرمایشی  
یک دستگاه . اسب براي فضاهاي مختلف استفاده کنیدتناز وسیله گرمایش با ابعاد م

گرمایشی با ظرفیت کم براي فضاي بزرگ یا یک بخاري بزرگ براي اطاق کوچک هیچ 
  نیستند هکدام به صرف

در صورت عدم استفاده از ساختمان ( در تعطیالت رسمی طوالنی و تعطیالت آخر هفته
جوئی  هویژه اي در زمینه صرف گروه سبز موظف است برنامه ریزي هاي) هاي سازمان

  .انرژي تدوین نماید
 ،دودکش هاي بخاري وکانال هاي کولر را در زمانی که مورد استفاده طوالنی نیستند

  .توسط درپوش مسدود کنید تا از خروج هواي گرم و ورود هواي سرد جلوگیري شود
 پره هاي رادیاتور شوفاژ و صفحات انعکاس بخش تابشی بخاري را همواره تمیز نگاه

  .دارید
 يمصرف انواع انرژ 

 ر مصرف انرژي گرمایشیصرفه جوئی د 

 پنکه هاي سقفی اگر در ارتفاع مناسب نصب شوند، می توانند هواي گرم را که به طرف
در کشورهاي . باال رفته به گردش در آورده و آن را دوباره به سمت پایین هدایت کنند



صرفه جوئی می  یدرصد در هزینه هاي گرمایش 10پیشرفته با استفاده از این روش تا 
  .شود
 گروه سبز بایستی به طور مستمر نظارت نماید که شیرهاي آب گرم نشتی، نداشته باشند  
 نصب آبگرمکن خورشیدي با یارانه ویژه نه تنها براي سازمان هاي دولتی بلکه در

  .گسترش طرح توسط دستگاه هاي مسئول براي عموم شهروندان پیشنهاد می گردد
 مناسب تنظیم نموددماي آب گرم را همواره باید در حد  

  
 
 
 يمصرف انواع انرژ 

 صرفه جوئی در مصرف انرژي سرمایشی  
چیلر و هزینه هاي باالي این  بوع،درمواقع ممکن به جاي استفاده ازسیستم تهویه مط

  .قبیل سیستم ها، از پنکه براي ایجاد نسیم خنک استفاده کنید
 تنظیم کنیددرجه سانتیگراد  25سیستم هاي تهویه مطبوع را براي دماي.  
 هنگام تعطیلی طوالنی اداره یا در تعطیالت آخر هفته دستگاه تهویه را خاموش کنید و

  .تنها در صورت ضرورت آن را به کار بیاندازید
 با نصب یک تنظیم گر زمانی می توانید سیستم سرمایش را مدت زمانی کوتاهی قبل از

  .ورود به محل کار روشن نمائید
به جاي خنک کردن (خنک شدن را حتی االمکان محدود کنید  فضاي مورد نیاز براي

  )تمام فضاي سازمان، اتاق هاي ضروري را خنک کنید
 
 يمصرف انواع انرژ 

 در مصرف انرژي سرمایشی ییصرفه جو 
 با نظارت دقیق گروه سبز جهت نصب سایبان مناسب روي کلیه پنجره ها و نورگیرها، از

جلوگیري ) از طریق تابش غیرفعال خورشید(  ورود گرماي شدید به داخل ساختمان
  .کنید
 درها و پنجره ها را کامالً بسته نگهدارید ، در روزهاي خیلی گرم، کلیه نورگیرها، پرده ها

  .و نگذارید گرماي بیرون وارد ساختمان گردد



 هنگامی که درجه حرارت بیرون از داخل ساختمان پائین تر است، به جاي استفاده از
  .وران طبیعی استفاده کنیدکسیستم سرمایش برقی، با باز کردن پنجره ها از 

محل هایی که     جهت بهره گیري دراز مدت از طبیعت خدادادي با کاشتن درخت در
ایجاد می کنند صرفه جویی در انرژي به سایه مفید بر پنجره ها ودیوارهاي ساختمان 

  .صورت پایدار را به اجر درآورید
 
 
 يمصرف انواع انرژ 

صرفه جوئی در مصرف انرژي سرمایشی  
از وظایف نظارت مستمر (م تمیز نگهدارید ظدستگاه تهویه یا کولر سازمان را به طور من

  .پاك کنید و خاك و غبار را از روي کانال ها و پروانه هاي آنها) گروه سبز
 در مورد کولرهاي آبی به تمیزي پوشال هاي آن وعملکرد درست پمپ آب توجه داشته

مناسب کانال ها، نگهداري منظم و ایجاد سایبان ایق افزایش ضخامت پوشال، ع. باشید
  .براي کولر توصیه می شود

شب ها و مواقع غیرضروري سیستم سرمایش را خاموش نگهدارید  
سیستم سرمایش درها و پنجره ها را بسته نگهدارید در هنگام روشن بودن.  
 يمصرف انواع انرژ 

 صرفه جوئی در مصرف انرژي سرمایشی 
 در نماهاي شرقی، جنوبی و غربی که آفتاب گیر هستند در صورت امکان از نماي سبز

  .استفاده شود، به ترتیبی که با برگ و پوشش گیاهی آفتاب مستقیم به این دیوارها نتابد
 ایجاد بام سبز را بسته به نوع، فرم، جهت و ترکیب ساختمان واقلیم منطقه در سازمان ها

  .توسط گروه سبز بررسی نمائید
 با استفاده از سیستم آبیاري وآبرسانی از آب بازیافتی وایجاد آالچیق هاي درون محوطه

کارکنان سازمان ها، فضاي دلپذیر، خنک و سازگار با محیط زیست براي اوقات فراغت 
  .فراهم آورید

  جهت کاهش انرژي مصرفی در بخش ) رفلکس(استفاده از شیشه هاي بازتابنده، نور
 .سرمایش ساختمان

 
 در مصرف آب ییصرفه جو 



  کنترل سالیانه سیستم، : در سیستم لوله کشی ساختمان بایستی این موارد رعایت شوند
مصرف، بستن شیرفلکه اصلی  بسته کردن شیرهاي کنترل زیر روشوئی ها در زمان هنیم

انشعاب در تعطیالت، جلوگیري از بازگذاشتن مستمر شیرهاي آب، بازدید ماهانه محفظه 
کنتور و جلوگیري از نشت احتمالی حوضچه کنتور، استفاده از شیرهاي فشارشکن در 

 .موارد لزوم
  مصرف آب از شیرآالت هوشمند یا پدالی و ادوات کاهنده ) حتی االمکان(در روشویی ها

 .استفاده گردد
 وضو خانه ها از نظر ارتفاع و تجهیزات طوري طراحی شود که از ریختن آب در محوطه

  .وضوخانه جلوگیري شود واستفاده از آن آسان باشد
  یا آب چاه(در زمینه آبیاري فضاي سبز از آب باز یافتی استفاده شود(. 

یط زیست باشد و توسط گروه سبز نده براي دستشویی ها از نوع سازگار با محیمواد شو
  .بررسی گردد

 
 
 
 در مصرف آب ییصرفه جو 

  جهت مبارزه با حشرات موذي از ) کفشور روشوئی ها یا آبدارخانه ها(در سیستم فاضالب
سموم قوي استفاده نشود وبا بررسی گروه سبز از سیستم هاي بیولوژیکی سازگار با 

 .محیط زیست استفاده گردد
می باشد ) لیتري 12مخزن آب (توالت ها اگر از نوع قدیم) سیفون( سیستم فالش تانک

یا تعویض شود و یا با گذاردن بطري آب درون آن مخزن از حجم آب مصرفی کاسته 
  .شود
 فالش تانکهاوسیستم شیلنگ وشیرآالت توالتها به طور مستمر بازبینی شود تا از نشت

  .قطره اي آب و خرابی سیستم ها جلوگیري گردد
از ) حتی االمکان با استفاده از سیستم آبگرمکن خورشیدي(روشوئی ها تالش شود در

  .آب گرم جهت رعایت بهداشت بیشتر استفاده شود
  
  
  

 



 در مصرف آب ییصرفه جو 

 در زمینه شستشوي خودروهاي سازمانی و گسترش آن در کلیه کارواش ها از آب
  .محیط زیست استفاده شودو مواد شوینده سازگار با ) یا آب چاه(بازیافتی 

بازسازي ساختمان ها ویا تعمیرات اساسی تأسیسات ساختمان ها، برنامه ریزي  مدر هنگا
شود تا به جاي آب آشامیدنی، شستشوي توالت ها، فالش تانک ها وسیفون ها با 

  .استفاده از آب بازیافتی انجام گردد
ی، اقدام به ساخت سپتیک و در صورت امکان هنگام انجام بازسازي و کارهاي تاسیسات

  .ه گرددطتصفیه محلی فاضالب جهت بازیافت آب براي مصارف عمومی محو
 در محوطه سازي سعی شود با تغییرات تدریجی چمن کاري به صورتی تبدیل به فضاي

سبز شامل گیاهان ودرختان مقاوم به خشکی گردد تا در مصرف آب صرفه جوئی بعمل 
  .آید
 مصرف بهینه کاغذ 
یادداشت ها و پیام هاي کتبی جزئی و مختصر، از کاغذهاي با ابعاد کوچک استفاده  براي

  .کنید
گزارش هاي اداري خود را بر روي دو طرف کاغذ تنظیم وتکثیر نمائید.  
اگر یک طرف آنها سفید . از کاغذهاي باطله مجددا به هرنحوي که شده استفاده کنید

ه سفید است آن را جدا کرده وبراي اگر نصف صفح. است از آن بهره گیري کنید
اگر تعداد این قبیل کاغذها زیاد شود می توان از . یادداشت هاي مختصر نگهداري کنید

  .انها به صورت ابتکاري دفترچه هاي چرکنویس به ابعاد مختلف تهیه نمود
 
 مصرف بهینه کاغذ 

 را در دیسکت  اجتناب کنید و آنها) حتی در دو طرف کاغذ(از تکثیر بی مورد گزارشات
نگهداري کنید و جهت مراجعه به آنها هرقسمتی که مورد نیاز است را به تعداد حداقل 

چندین (این عمل دریک سازمان باعث صرفه جوئی هزاران برگ کاغذ.ممکن تکثیرنمائید
در روز می ) محیطی وهزینه هاي سنگین از دیدگاه اقتصادي درخت ازدیدگاه زیست

 .شود
 مجدد از کاغذ، دقت شود که کاغذها در سطل زباله با مواد دیگر آلوده براي استفاده

  .انجام شد ابه عبارت دیگر تفکیک از مبد. نشوند
 



 
 
 مصرف بهینه کاغذ 

 در دفتر کار خود براي مذاکرات، ارائه مطالب در جلسات، پیام هاي موقتی، تهیه اسکلت
ه شخصاً در روز با آن برخورد اصلی گزارش، توضیح مطالب به همکاران ودیگر مواردي ک

خواهید کرد، از تخته سیاه و گچ یا یک وایت برد یا تابلوي قابل تجدید نوشتار استفاده 
  .کنید ونتیجه آن یا مطالب عمده آن را در صورت لزوم روي کاغذ بیاورید

می توان بسیار ساده از  جهت صرفه جوئی کاغذ، با پیشرفت هاي امروزي فناوري ،
  یا بهتر از آن پست الکترونیکی دورنگار و

)e-mail ( استفاده نمود واز طرف مقابل خواست در صورت عدم نیاز آن را چاب نکرده
  .ودر حافظه رایانه یا دیسکت نگهداري نماید

 
 مصرف بهینه کاغذ 
 ،کارکنان می توانند از مدیران خود بخواهند در مراسالت داخلی به جاي ارسال بخشنامه، اطالعیه

) اینترنت داخلی(خبرنامه، روزنامه، هفته نامه وهرنوع نشریه خبري، از سیستم بدون کاغذ اینترانت
  .استفاده نمایند

 در کنار هریک از دستگاه هاي چاپگر سازمان بدون هیچ گونه شک و ابهام، قطعاً یک کارتن جهت
کاغذهاي باطله قرار سفید ودر صورت امکان یک کارتن دیگر جهت  جمع آوري کاغذهاي یک رو

  .دهید
 ،مستندات خود را، از قبیل فرم ها، گزارشات، جداول ونمودارها، قبل از چاپ کردن بر روي کاغذ

در داخل رایانه کنترل و ویرایش کنید وسعی کنید هنگامی دستور چاپ آن را صادر کنید که هیچ 
  .گونه غلط امالئی و یا نقصی نداشته باشد

 
 مصرف بهینه کاغذ 
ل هاي خود را بر روي دیسکت و یا فایCD البته نه یک فایل در یک . (نگهداري کنید

باید توجه داشت که یک عدد دیسکت می تواند با ظرفیت کامل، جایگزین ) دیسکت
  .برگ کاغذ شود 750
 قبل از چاپ ، مطالب خود را در صفحه رایانه کامال آرایش و پیرایش کنید تا از تمام سطح

گرفته شود وبه خاطر یک جمله یا چند کلمه نیاز به مصرف کاغذ  صفحه کاغذ بهره
  اضافی نباشد



 در مواردي که تعداد سطر نامه ها محدود است و یا به هردلیلی نیاز به استفاده از کاغذ
A4  نمی باشد، با تنظیم چاپگر خود از کاغذهاي با ابعادA5 استفاده کنید.  
ي که موجب صرف زیاد جوهر چاپگر می از چاپ حروف درشت ویا عکس ها و تصاویر

  .شود اجتناب کنید
 
 مصرف بهینه کاغذ 

  با نظارت مستمر گروه سبز در هرسازمان بایستی یک تابلوي جلب کننده نظرات در
در محل ایستگاه سبز ) با تصاویر کامال گویا(خصوص صرفه جوئی در مصرف کاغذ 

براساس جلسات (صورتی تاثیر پذیر پیشنهادي، نصب گردد و این موضوع پیگیرانه و به 
 .به صورت مستمر به کارکنان اطالع رسانی نماید) تشکل مزبور

می باشد حتماً از کاغذهائی که ) چک پرینت(در مواردي که قطعاً نیاز به چاپ آزمایشی
  .استفاده شود) یک رو سفید(قبالً یک روي آن مصرف شده 

 
 مواد زائد جامد 

 سازمان کاالها و مواد مصرفیضایعات حاصل از خرید  
 هاي ویژه و سمهچوبی، فلزي، داراي اسکلت و ت(بسته بندي هاي خاص(....  
زایدات کارتن ومقوا.  
کاغذهاي بسته بندي.  
پالستیک و سلفون ودیگر مواد مصنوعی که در بسته بندي استفاده می شود.  
یونولیت و مواد غیرسازگار با محیط زیست.  
 ظروف نگهداري مواد یا بطري نوشابه و مشابه آنانواع شیشه به صورت.  

 
 مواد زائد جامد 

ضایعات ناشی از مصارف کارکنان  
لوازم تحریر و تجهیزات دفتري  
کاغذ به طور خاص  
 و کارگاهی(مبلمان دفتر کار(  
 و کارگاهی(تجهیزات وماشین آالت اداري(  
 قطعات خاص مصرفی دستگاه کپی،رایانه و... 

 مواد زائد جامد 



یاخدمات جاري سازمان ضایعات تولید،فروش  
ضایعات ناشی از تولید روزمره  
ضایعات ناشی از صحافی، بسته بندي وارائه کاال  
ضایعات مراسالت اداري  
ضایعات حمل ونقل وارسال کاالها  
  کاال یا مواد(سایر مواد زائد تولیدي( 

 صرفه جویی در هزینه هاي مخابراتی 
 ثانیه پس از  15دقیقه وقطع شدن مکالمات  3تلفن هاي سازمان در حد  محدود نمودن زمان مکالمه با

 .دقیقه مکالمه 3درست در مرز  اخطار خودکار سیستم و
  استفاده از دورنگار در مواردي که موضوعات متعدد و طوالنی مطرح است وعالوه بر مکالمه تلفنی نیاز

 .لف را یادداشت کنداست شخص پیام گیرنده از کاغذ استفاده کند تا مطالب مخت
 دقیقه 3والنی تر از ـاختصاص یک تلفن نظارت شده براي مکالمات اداري ط.  
 استفاده از صفر بند در سیستم مخابرات سازمان.  
  سکه اي یا کارتی(نصب تلفن هاي عمومی در دسترس کارکنان(.  
  

 

 صرفه جویی در هزینه هاي مخابراتی 

 نیاز به ارتباطات بین شهري یا بین المللی دارند وگزارش ماهیانه بازنمودن حساب ویژه براي افرادي که
  .این حساب به فرد مورد نظر وامور مالی سازمان

دیگردرانجام اموراداري دارند، با کنترل  تهیه تلفن همراه براي کارکنانی که نیاز به تماس باتلفنهاي همراه
  .صورت حساب هاي هریک

 سفارش سیستمSMS )براي کارکنانی که داراي تلفن همراه هستند تا به جاي مصرف ) تاهارسال پیغام کو
بتوانند پیام هاي کوتاه خود را بدون نیاز به کاغذ به ) با تلفن همراه(مبالغ سنگین مکالمه تلفنی پرهزینه 

  .طور کتبی مخابره کنند
 

 صرفه جویی در هزینه هاي مخابراتی 

در سطح کلیه بخش هاي سازمان جهت برقرار نمودن  ایجاد سیستم اینترانت در سطح یک ساختمان یا
ارتباطات دائمی بین کلیه کارکنان بدون هزینه فوق العاده و بدون نیاز به مکالمات طوالنی تلفنی، بدین 
ترتیب کلیه مکالمات اداري مکتوب می شود، بدون اینکه نیاز به مکالمه تلفنی باشد و یا نیاز به ارسال 

  .نیاز به مصرف کاغذ، پیام گیر و یا هرگونه ارتباط غیرمستقیمدورنگار باشد و بدون 



  استفاده از کنفرانس هاي مدار بسته به جاي جلسات پرهزینه وتکمیل این جلسات با ارسال پیام هاي
اینترنتی و در نتیجه جلوگیري از اتالف وقت مدیران، حذف هزینه هاي حمل ونقل، پذیرائی، مصرف کاغذ 

 .جانبیو دیگر هزینه هاي 

 مدیریت زمان 
  

تحلیل عوامل اتالف وقت در دستگاه  
حذف جلسات غیر ضرور  
حذف تلفنهاي غیر ضروري  
محول نمودن کار به سایر پرسنل  
بایگانی صحیح و مؤثر مدارك  
 تنظیم زمان جلسات و مدیریت صحیح جلسه 

 توسعه دولت الکترونیک 

 سیستم هاي اتوماسیون اداري براي کاهش زمان و استفاده از امکانات شبکه دولت و شبکه هاي داخلـی و
  .مصرف کاغذ و لوازم اداري

انجام کار تایپ و صدور نامه ها در قالب سیستم اتوماسیون اداري.  
 ، اجراي طرح هاي ایجاد پرتال هاي اطالع رسانی و خدمات رسانی در استان، ایجاد بانکداري الکترونیکی

در راستاي اجراي بند ) داده(ایجاد زیرساخت امضاء دیجیتال، ایجاد دانشگاه مجازي وایجاد مراکز اطالعات 
  .قانون برنامه چهارم 155ماده  ”ز“
 
 توسعه دولت الکترونیک 

ت به دستگاههاي اجرایی و شهروندان از طریق دولت الکترونیک نظیر پرداخت ارائه خدما
مالیات و عوارض، تجدید گواهینامه، ثبت شرکتها، دریافت و تجدید جواز کسب، انجام فعالیت 
هاي مالی و اعتباري، پرداخت قبوض آب، برق، گاز، شرکت در انتخابات، کاریابی و اشتغال و 

  .دهها مورد دیگر
ه از ویدیـو کنفـرانس و برگزاري جلسات و کنفرانس هاي مدار بستهاستفاد.  

 
 بازیابی کلیه سوابق از طریق سیستم به منظور حذف پرینت، کپی، مصرف کاغذ و صرف وقت. 

 يکار يسفرها 
 سرویس اداري  



 شبکه حمل ونقل عمومی شهري  
 اتومبیل شخصی  
 تعاونی اتومبیل  
 تاکسی خطی  
 تاکسی نارنجی  
 آژانس  
 مسافر کش  
 دوچرخه  
 پیاده 
 تلفیق روشها  
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 محیط زیست و توسعه پایدار    

  



 

2 
 

سبز دولت و زیست محیط  

 زیست محیطتعریف 

 انسان، یرد؛گبر می در را چیز همه تقریباً یا چیز همه زیست محیط یونسكو، سازمان از تعریفی اساس بر

 نیز متأثر آنها زا ضمناً و دارد بشر تأثیر هايفعالیت کلیه در. میشود شامل را دو این بین روابط و طبیعت

 .گرددمی

 ط زیستمحی قرار دارد، راستا یک در زیست محیط مفهوم از گفته پیش برداشت با که دیگر برداشتی در

 :است شده تعریف گونه بدین

 زیست محیط دهندة تشكیل ذیرد،بپ تأثیر ما از میتواند گذارده همچنین اثر ما بر کرده، احاطه را ما آنچه هر

 باشد.می ما

درکنش  آن با و گرفته فرو خود در کرده، احاطه را زیستن فرآیند آنچه هر شامل توانرا می زیست محیط

 دانست. دارد، قرار متقابل

 نباید و شد، نمیتوان قایل وحش حیات و طبیعت براي بایستمی و میتوان که اهمیتی تمام با نتیجه در

 آن حفاظت و و حیات وحش طبیعت در را زیست محیط از حفاظت آن تبع به و زیست محیط مفهوم

 کرد. ریفتع گیردمی بر در که هاییاساس گوناگونی بر را محیط زیست است بهتر بنابراین. کرد خالصه

 زیست محیط تقسیمات کاربردي

 کاربردي یفیپی تعار در بایستی ی،زیست محیط مسایل وسیع طیف وجود نیز و هامحیط گوناگونی به توجه با

 را، تزیس محیط توانمی بدین منظور. بود زیست محیط زمینه در فنی و علمی هايبررسی انجام براي

 در پذیرد،می ثیرتأ هاآن از و شده واقع ها مؤثرآن بر کرده، احاطه را زیستی فرآیندهاي که را آنچه یعنی

 نمود: تقسیم کلی بخش سه
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 یطبیع محیط -1

 اقتصادي -اجتماعی محیط -2

 انسان ساخت محیط -3

 طبیعی محیط

 نچهآ. نباشد انسان دست پرداخته و ساخته که شودمی اطالق زیست محیط از بخش آن به طبیعی محیط

 دنبخشی شكل در طبیعی نیروهاي غلبه شودمی زیست محیط از بخش این به طبیعی عنوان اطالق سبب

 .باشدیم زیست محیط از بخش این به

 :است زیر قرار به مختلفی هايبخش شامل طبیعی محیط

 مورفولوژي( الف

 ایفا را توجهی قابل نقش طبیعی انداز چشم یک بارز هايخصلت ظهور در زیست محیط توپوگرافی ساخت

 نتأمی فاضالب، آوريجمع راهها، شبكه) سرزمین از استفاده چگونگی تعیین در نقش، این بر عالوه. نمایدمی

( ارتفاعات ربیغ جبهه در بارش تشدید آفتابگیري، نور،) بیوکلیماتیک هايتفاوت ایجاد ،(آن مانند و انرژي

 :است ضروري زیر موارد به توجه مورفولوژي، با ارتباط در لذا. دارد سزایی به سهم نیز

 ؛مختلف هايشیب بنديطبقه -

 اهشک طبیعی،نور  از استفاده اکثرحد) سكونت نظر از زمین نامطلوب و مطلوب هايجهت تعیین -

 ؛(بناها امنیت و پایداري انرژي، مصرف

 زمین بارز هايبلندي و پستی به توجه -
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 شناسی زمین( ب

 زمین داريپای و ثبات تأسیسات، و بناها استقرار منظور به خاك مقاومت جهت به شناسی زمین هايبررسی

 سنگ و مینز لغزش روانگرائی، سیل، زلزله، خطرات لمقاب در مقاومت فرسایش، و تخریب از جلوگیري براي

 .شودمی انجام مختلف هايکاربري جهت موجود اراضی از بهینه استفاده طور همین و ریزش

 :گیرند قرار شناسایی و بررسی مورد زیر موارد باید شناسی زمین هايبررسی در

 متشكله هايسنگ نوع -

 هاسنگ مبدأ -

 (هاسنگ قشه)ن شناسی زمین نقش -

 ویژه عوارض -

 خیزي زلزله -

 تكتونیک -

 زمین جابجایی و لغزش -

 آتشفشانی هايفعالیت -

 معدنی منابع -

 این که دهندمی قرار زیستمحیط مطالعات هايسرفصل شمار در نیز را "شناسیزلزله"رد ادر برخی مو

 حداکثر و است شناسیزلزله ربارهد فنی صالحیت فاقد زیست محیط مهندس یک که چرا است؛ اشتباه اقدام
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 مقصود به کافی نیز امر این که باشدمی منطقه تاریخی هايزلزله گردآوري دهد، انجام تواندمی که اقدامی

 در تواندنمی دیگري تخصص هیچ و شده بررسی امر این متخصص توسط باید شناسیزلزله موضوع. نیست

 .نماید نظر اظهار خصوص این

 هیدرولوژي( ج

. پردازدیم کیفیت لحاظ از چه و کمیت حیث از چه آب منابع بررسی به شناسی آب یا هیدرولوژي مطالعات

 چه یا و جمعیت تعداد چه اکولوژیک، حوزه طبیعی شرایط در که است واقعیت این نشانگر آب منابع کمیت

 تمهیدات چگونههی از که است وضعیتی طبیعی شرایط از منظور. باشد پذیرا تواندمی را بارگذاري از میزانی

 مقایسه وانتمی نظر، مورد هايکاربري و شده بینیپیش جمعیتی بار به توجه با حال. نشود استفاده فنی

 افزایش را ولوژیکاک قلمرو آبی ظرفیت ايشیوه به بایستمی یا باشند،می کافی موجود آب منابع آیا که نمود

 ورتص باید چگونه ظرفیت افزایش این شود، داده تشخیص ريضرو آب منابع ظرفیت افزایش اگر و داد

 آبی یالنب توانمی چگونه سرانجام(. ايحوزه بین آب انتقال بزرگ، سدهاي کوچک، سدهاي احداث) گیرد

 اساسی قشین نیز آب ظرفیت افزایش براي الزم تمهیدات زینهه قطعاً) نمود حفظ تعادل حالت در را حوزه

 (.است اقتصاددانان صالحیت در مقوله این بررسی نلیك نماید،می ایفاء

 شناسیخاك( پ

 خاك تشكیل سبب زمان، و توپوگرافی مادر، سنگ زنده، موجودات هوا، و آب عامل پنج متقابل تأثیر

 عامل عنوان به توپوگرافی بیولوژیكی، تجزیه طریق از زنده موجودات هوازدگی، طریق از هوا و آب. گرددمی

 مادر سنگ هوازدگی، معرض در خاك از تريتازه سطح عرضه نتیجه در و مواد جابجائی و فرسایش تسریع

. پذیردمی انجام آن طی در فوق یندهايآفر همة که است عاملی زمان عامل باالخره و خاك مواد تأمین در
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 با یهایاكخ نتیجه در و بوده متفاوت مختلف جغرافیائی شرایط در عوامل این از یک هر تأثیر است بدیهی

  .آیدمی وجود به گوناگون تكاملی درجة و کیفیت

 اقلیم( ت

. گذاردمی تأثیر انسان آسایش و انرژي، کارائی هوا، آلودگی انتشار حرارتی، الگوهاي بر هوا و آب یا اقلیم

 .شوند تعدیل توانندمی زمین سطح دهنده تشكیل مواد ساختار و شكل بوسیله عوامل این

 وحش حیات و گیاهی پوشش( د

 سطح در که سبزي و چمن و علوفه و هابوته درختان، انواع از است عبارت نباتی پوشش یا گیاهی پوشش

 جنگل،) نامند گیاهی پوشش سطح را زمین سطح در سرسبزي هرگونه عبارتی به. یابدمی استقرار زمین

. باشدیم باران توسط خاك طحس تخریب عمده عوامل از زمین سطح در گیاهی پوشش فقدان(. زراعت مرتع،

 خاك طحس به باران برخورد. نمایدمی برخورد خاك سطح به که باران مقابل در است مانعی گیاهی پوشش

 .شودمی خاك فرسایش و ها خاکدانه جابجایی باعث

 یاهانگ که جایی آن از. است برخوردار ايویژه اهمیت از وحش حیات گاهزیست عنوان به گیاهی پوشش

 گیرند،می رارق وحوش استفاده مورد حرارتی حفاظت و گاهمخفی و استقرار علوفه، تأمین منظور به ايهبوت

 بقا ه،تغذی براي وحش حیات هايگونه از هریک. شوندمی محسوب وحش حیات در مهم اجزاي از یكی لذا

 .دارند گیاهی هايگونه به خاصی نیازهاي خود، زیستگاه در مثل تولید و

 اقتصادي -جتماعیا محیط

 دهنده تشكیل میدهند، قرار تأثیر تحت را ما یا و پذیرفته تأثیر ما از انحاء از نحوي به که کسانی کلیه

 .یابدمی مصداق متقابل کنش اصل باب این در. باشندمی ما اجتماعی محیط
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 و آن جامع مفهوم رد دولت جمله از -نیز اجتماعی نهادهاي کلیه که ها،گروه و افراد تنها نه دیدگاه این از

 اطالعات باید زیستمحیط مدیران و ریزانبرنامه. گیرندمی قرار اجتماعی محیط حوزه در -مجریه قوه تنها نه

 رب محتمل تغییرات خصوص به کنند، کسب جامعه اقتصادي و جمعیتی تحرکات مورد در را نیاز مورد

 با جوامع دگیزن شیوه و هاارزش رفاهی، نیازهاي باید همچنین هاآن هايداللت و جمعیت اندازه و ترکیب

 .بگیرند نظر در هایشانبرنامه در را فرهنگی -اجتماعی متنوع خصوصیات

 طحس در محیطیزیست هايآگاهی افزایش و توسعه اجتماعی، محیط زمینه در زیستمحیط نهایی هدف

 .باشدمی اجرایی سطوح کلیه در زیستمحیط دانش تقویت نیز و جامعه

 ساخت انسان محیط

. باشند شده پرداخته و ساخته انسان توسط که شودمی اطالق بیوسفر از فضاهایی به ساخت انسان محیط

 تمدن یطمح یا و ساخت فرهنگ محیط تفكر، زاییده محیط چونهم عناوینی با توان می فضاهایی چنین از

 در که یدخالت هر کنون، تا گیاهی محصوالت گردآورندة و شكارگر انسان دوران از زیرا کرد یاد ساخت

 از برهه آن در که است بوده تمدنی و فرهنگ فكر، محصول است، گرفته صورت بیوسفر فضایی سازمان

 . است گذرانیدهمی روزگار آن در انسان تاریخ

 منابع حفاظت و پایه منابع

 :ندباشمی تجدیدناپذیر و تجدیدپذیر منابع گروه دو شامل طبیعی منابع

 شده تعریف زمانی چارچوب یک در صحیح مدیریتی هايشیوه کارگري به با شونده، تجدید منابع -1

 .نمود برداريبهره هاآن از مستمر بصورت خردمندانه ايبگونه توانمی و
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 مشخص مانیز محدوده یک در و بوده برخوردار جهان در ثابتی ذخایر از که تجدید، قابل غیر منابع -2

 (معدنی مواد و سنگ ذغال و فسیلی هايسوخت نظیر) سندر می پایان به

 پایدار منابع. مودن تقسیم ناپایدار و پایدار منابع دسته دو به توانمی را اکولوژیكی منابع دیگر نگاهی از

 :از عبارتند منابع این. هستند ثابت خود ماتریس در که هستند هاییآن

 هاسنگ( الف

 ژئومرفولوژي و زمین شكل( ب

 خاك (پ

 هارستنی( ت

 و ولكانیک و تكتونیک سیستمیک، مانند طبیعی شدید نیروهاي تأثیر تحت اگر منابع گونه این در تغییرات

 .باشندیم کند زمان واحد در اغلب نگردند، واقع( انسانی گونهتخریب مداخله) انسانی شدید نیروهاي

 تند زمان احدو در نشوند، واقع انسانی و بیعیط نیروهاي تأثیر تحت اگر حتی ناپایدار منابع در تغییرات

 :از عبارتند ناپایدار اکولوژیک منابع. هستند

 هوا و آب و اقلیم -

 آب منابع -

  جانوران -
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 آب منابع

 آب نابعم به دسترسی به بشري مختلف جوامع اقتصادي ثروت و هاتمدن نزول و صعود تاریخی، دیدگاه از

 هايخانهرود جوار در ابتدا بشري شدة شناخته هايتمدن بیشتر. است هداشت بستگی هاآن مصرف شیوة و

 رویه، بی و غلط مصرف زمان مرور به. فرات و دجله و هند نیل، چون هاییرودخانه: اندگرفته شكل بزرگ

 این. است شده مربوط جوامع ثروت تباهی به منجر نهایت در و گردیده هاوجنگل خاك تخریب به منجر

 طبیعی ابعمن ناپایدار مصرف از ناشی زیستمحیط تخریب که باشد واقعیت این گویاي تواندمی رویدادها

 .است همراه ناپذیر جبران و برگشت قابل غیر پیامدهاي با اغلب

 به داد؛ رقرا بیشتر برداريبهره تحت جمعیت افزایش و رشد با متناسب تواننمی را آن منابع و طبیعت

 و نزولی سیري جهان مختلف نقاط در منابع به کالن دسترسی توانایی میکدینا که است دلیل همین

 .دهدمی نشان را سرانه حسب بر مندنظام کاهشی

 جنگل منابع

 این. ندشومی محسوب ضروري طبیعی منابع مهمترین از جنگل منابع زمین، کرة روي زیست پایداري براي

 زندگی. ندکمی میسر و مهیا گیاهان و حیوانات یعنی زیستی منابع دیگر براي را طبیعی گاهزیست منبع

 کارکرد و سیل رلکنت شامل) هوایی و آب اکولوژیكی، دالیل به این. بماند پایدار تواندنمی جنگل بدون آدمی

 کنترل یزممكان کربن، تجزیة مكانیزم. است زیستمحیط متقابل هايوابستگی و( ستا هاجنگل آبخیزداري

 .است هاجنگل عملكرد ماندن سالمت با مرتبط که است ايگلخانه يگازها مهم و مؤثر

 خاك منابع

 امروزه. است تمدن بستر پوشانیده، را زمین پوسته اعظم قسمت روئین سطح که زراعی خاك نازك قشر

 شود، جایگزین جدید خاكکه با تر از آناراضی کشاورزي جهان، خاك زراعی خود را سریع 33/0 از بیش
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 سنگین خاك فرسایش که مواردي در. شودمی تهی باروري اصلی عامل از زمین نتیجه در دهد،می دست از

 .شودمی تبدیل بیابان به و بایر زمین باشد، حجیم و

 آالینده منابع و مواد

 هواي آزاد در که هانآ از ايآمیخته یا و جامد مایع، گازي، ماده نوع هر از عبارتند هوا کننده آلوده مواد

کند. می ي نامطبوعبوها تولید یا و افزایدمی آن آلودگی به یا شود،می هوا آلودگی باعث و گرددمی خشپ

 این محیط شهري یک در شوند محیط وارد ،هوا کننده آلوده منابع از بایستمی نخست هوا، آالینده مواد

 نمود: بندي طبقه زیر صورت به توانمی را منابع

 وتوريم نقلیه وسایل ترافیک -3 صنعتی و تولیدي بعمنا -2 خانگی منابع -1

. شوندمی واه آلودگی باعث گازوئیل و نفت مانند فسیل هايسوخت مصرف طریق از عموماً خانگی منابع

 عمل و دهتنظیم نبو سوخت کننده مصرف دستگاه که شودمی افزایش دچار زمانی هوا آلودگی نوع این

 پذیرد. انجام ناقص صورت به آن در سوخت

 ادیو ازد يآورو توسعه فن يتمدن بشر شرفتی. با پردیگیاز منابع گوناگون صورت م ستیز طیمح یآلودگ

 یست که زندگروبرو شده ا نیدر هوا و زم یبه نام آلودگ یبا مشكل ای، در حال حاضر دنتیروز افزون جمع

 يمورد توجه جد ستیزطیکه در هر کشور حفاظت مح ي. بطورکندیم دیرا تهد نیساکنان کره زم

کشور  کی یحت ایشهر  کیشده است که مردم  يابه گونه یطیمحستیز تیدولتمردان است. امروزه وضع

 .ستندیدر امان ن گریکشور د ایدر شهر  یاز آثار آلودگ

 يدیان اسبار ایآن از انگلستان و آلمان است.  أبه همراه دارد که منش ياندهیمواد آال باردیکه در نروژ م یبرف

به  شوندیمجبور م یمتحده است. در آتن گاه االتیها از اآن أاست که منش ياندهیمواد آال جهیدر کانادا نت
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 ایدن گرید يرا محدود کنند. شهرها هالیتومبو رفت و آمد ا لیهوا کارخانجات را تعط دیشد یعلت آلودگ

ها، ، رودخانهاهایدر ی. آلودگبانندیست به گرهوا د یبا مشكل آلودگ زی، رم و تهران نیتیكوسیمانند مكز

 . باشندیم يموضوع بحث جد زیها نو جنگل هاانوسیو اق هااچهیدر

 طیر شراداساس تجزیه و تحلیل شواهد و گزارشات مندرج از درون روزنامه هاي داخل و خارج کشور،  بر

 ایران عبارتند از: زیست درهاي محیطاي موجود در زمینهمشكالت زنجیره النیب یکنون

 یو انسان يزیست شهرضایعات محیط -الف

 یو زندگ هاتیفعال نیهاي کوچک و سنتی و همچننایع و کارگاهآلودگی هوا ناشی از وسائل نقلیه، ص -

در اتمسفر  ياگلخانه يهوا و گازها يهاندهیاساس انباشت و غلظت آال بر ،ی)بنابر گزارشات دولت یانسان

ه درج 5/1 هرانبطور مثال در شهر ت نیآب و هوا و زم يبزرگ، متوسط دما يشهرهاتهران و  يهوا

 تر شده است(تر و گرمکرده و فصول تابستان کوتاه دایپ شیافزا ریدر دو دهه اخ گرادیسانت

 شامیدنی در شهرهابندي مستمر آب آآلودگی و قحطی آب، قطع و یا جیره -

 آلودگی ناهنجار سر و صدا ) صوتی( -

 مبود شرایط و امكانات الزم خدمات شهري همسو و همگام با افزایش سرسام آور جمعیت و حجم بسیارک -

 فشرده و متراکم زندگی در شهرها

سترش بی رویه شهرها و ساخت و سازهاي غیر مهندسی، بدون در نظر گرفتن استانداردهاي مقاومت گ -

وي نقشه مناطق میلیونی تهران بر ر 15ن و بخصوص شهر شهر بزرگ ایرا 24در برابر زلزله با علم به اینكه 

 زلزله خیز با خطر دائمی زیاد قرار دارد



 

12 
 

سبز دولت و زیست محیط  

 ینی در شهرهاي بزرگ بطور نمونه تهراننشافزون مناطق حاشیه کمبود و گرانی مسكن، ایجاد روز -

در رفتن ریزش تصفیه و دفع اصولی فاضالب و به هبود امكانات مناسب کانالیزاسیون براي جمع آوري، ن -

 هاي جاري سطحیباران و آب

سی مواد زائد جامد شهري )خانگی، آوري و تجزیه و تفكیک اصولی و دفع مهندنبود شرایط سیستم جمع -

 ها(خدماتی، ساختمانی و بیمارستان

اي قدیمی و فرسوده توزیع و تصفیه آب، و نیز هسازي شبكه کمبود شرایط و امكانات ترمیم و سالم -

 هاي جاري در شهرهاها و فاضالبلکانا

ات عدم وجود تفریح متر مربع براي هر نفر در تهران( و 5/1شدید سرانه فضاي سبز )پایین تر از  کمبود -

 روحی و ورزشی سالم و کافی در شهرها بخصوص براي زنان و جوانان

 ضایعات محیط زیست صنعتی -ب

ع در محل و مناطق مضر و سمی مصارف سوخت زیاد صنایهاي شدید هوا ناشی از دود و غبارهاي آلودگی -

 هاي تولیديپیرامون موسسه

 هاي صنعتیهاي آب و کمبود آب و برق رسانی مورد احتیاج فعالیتآلودگی -

 هاها و پسابطرق غیر بهداشتی، بصورت دفع و پراکنده کردن زبالهه هاي خاك و زمین بآلودگی -

 راکز تولیدي و صنعتیعدم ارزیابی مهندسی براي استقرار جایگاه صحیح م هاي گوناگون ناشی ازآلودگی -

 مهیهاي مختلف صنایع دولتی، نآالت تولیدي قدیمی و مستهلک در بخششرایط غیر استاندارد ماشین -

 و خصوصی یخصوص
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صنعتی و ویژه از نوع خطرناك و سمی تولیدي، ه ها بئد و پسابنبود امكانات ضروري دفع علمی مواد زا -

 هاي بیمارستانیفعالیت

 هاي صنعتیستخراج و استفاده غیر موثر منابع طبیعی معدنی و انرژي براي انواع تولیدات فرآوردها -

 راه و ترابري و ترافیک نامناسب ،یکمبود حمل و نقل عموم -

 اي کار سنتی و ناکارآمدهمدیریت غیر زیست محیطی و سازمان و برنامه -

جوانب جلوگیري از  ان و پرسنل آموزش دیده )تكنیسین و متخصص(، بخصوص اهل فن درکمبود کارگر -

 آلودگی محیط زیست و مسایل مربوط به ایمنی محل کار و کارخانه

هاي دراز مدت محیط زیست ت مختلف و بهم پیوسته انسانی، اجتماعی و اقتصادي آلودگیاثرات و ضایعا -

 صنعتی.

  ییزدا جنگل

 نیب از یجنگل يهاجهت استفاده از چوب يادیز اریبس يهاحال توسعه ساالنه جنگل در يکشورها در

کربن  دیساک يدرختان و خاك، د .باشندیکربن م دیاکس يپنجم د کیکشورها مسئول انتشار  نیروند ایم

اهش کربن ک دیاکس يکنند. هرچقدر تعداد درختان کمتر شود به همان نسبت جذب دیرا از جو جذب م

 هیان مواد اولعنوه ب ایو  يدامداران و کشاورز يبرا نیزم يسازجهت آماده درختان معموالً نیا. ابدییم

 .شوندیقطع م ی،مصنوع شمیکاغذ و صنعت ابر دیتول

هكتار جنگل  ونیلیم 200رفتن  نیشود که منجر به از بیسوزانده م زمیتن ه ونیلیم 300ساالنه قایآفر در

( ی)بوم یمحل يآب و هوا راتییو تغ واناتیکاهش تعداد ح ،خاك شیمنجر به فرسا ییزداجنگل .گرددیم

 شود. یم ایدر دن 2COانتشار  زانیم شیباعث افزا گریو از طرف د
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است  يرورض شرفتهیپ يکشورها .افتدیدر حال توسعه اتفاق م يدر کشورها ،یزدائجنگل نیشتریب امروزه

 تیریا مدر شانیجنگل ها دارتریپا وهیورت دهند تا بتوانند به شکشورها ص نیاز ا تیدر حما یاقدامات

 . ندینما

 آلودگی آب و فاضالب 

گیرد. یهاي شیمیایی در محیط آبی صورت ماتفاق واکنش باشد و اکثر قریب بهآب شرط وجود حیات می

غییرات ناگهانی تاي در طبیعت داشته و آن را در برابر کنندهنقش تنظیم واص ویژه اساسیآب به علت پاره خ

شود. می تبدیل به پساب( …کند. آب بعد از مصارف گوناگون )خانگی، کشاورزي و صنعتی و دما حفظ می

استفاده  وتصفیه  ها باید راهكارهایی برا يبراي جلوگیري از آلودگی آب و محیط زیست توسط این پساب

 ها اتخاذ کرد.مجدد از آن

  هاانواع فاضالب

  هاي صنعتیفاضالب

ایی صنایع، ترکیبات شیمی شوند و نسبت به نوعهایی هستند که از صنایع مختلف حاصل میفاضالب

 گردند.مرگ آبزیان می شوند باعث آلودگی آب ومختلفی دارند و وقتی وارد دریاها می

  هاي صنعتیفاضالبمواد شیمیایی موجود در 

ي صنعتی هاها در پسابدرصد آن ها ترکیبات شیمیایی وها و محصول تولیدي آنبسته به نوع کارخانه

اشاره کرد.  توانآرسنیک، سرب، کادمیم و جیوه می توان بهمتفاوت است اما از مهمترین این ترکیبات می

عادن وارد مواد دفع آفات نباتی، استخراج متهیه کاغذ، پالستیک،  این مواد از طریق پساب کارخانجات

 شود.زیست می هاي جاري و محیطآب

http://our-environment.mihanblog.com/post/117
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  هاي کشاورزيفاضالب

اراتیون وجود هاي هالوژنه و ترکیبات فسفردار نظیر پها سموم کشاورزي مانند هیدروکربندر این فاضالب

هاي الیه آب کشاورزي درم با أخطرناك هستند و هنگامی که تو دارد. مخصوصاً ترکیبات هالوژنه بسیار

العاده رزي فوقهاي کشاوبیرون از محیط کشاورزي هدایت شوند، باعث ایجاد فاضالب زمین نفوذ نمایند یا به

 شوند.می خطرناك

  هاي شهريفاضالب

ها و وبانواع موجودات ریز، میكر هاشود. در این پسابها از مصرف خانگی آب حاصل میاین فاضالب

باشد. ي اوره میترین آن آمونیاك و نیز مقدارعمده ند نوع مواد شیمیایی معین وجود دارد کهها و چویروس

قلیایی  بسته به محل تصفیه هدایت گردند. جهت خنثی سازي محیط ها باید از مسیرهاي سراین فاضالب

 شود.هاست از کلر استفاده میمناسب براي رشد و نمو میكروب ها که محیطاین فاضالب

  هاي شهريهاي موجود در فاضالبواع آالیندهان

 شود.بهداشتی شهري ناشی می هاي بیمارستانی و مراکزاز دفع پساب: هاي بیولوژیكی( آالینده1

هاست شوینده هاي خانگی شامل مصرفپساب هاي شیمیایی از دفعهاي شیمیایی : بیشتر آالینده( آالینده2

ختمان مولكول ها به علت وجود عامل حلقوي در ساآالینده شود. اینمیها بیشتر که روز به روز مصرف آن

آمریكا شوینده  ها هستند. امروزه در کشور ژاپن وتجزیه بیولوژیكی در تصفیه خانه غیر قابل( ABS) شوینده

ها ر اکثر کشوردها است. ولی اند که قابل تجزیه بیولوژیكی در تصفیه خانهحلقوي را تبدیل به خطی نموده

 شود.ها استفاده میهنوز هم از این ماده در صنعت شوینده( LABSد )علت ارزان بودن به
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  آلودگی آب درجهان

و  به مصرف صنایع می رسد 23%آب مصرفی جهان صرف کشاورزي و عموما آبیاري می شود.  %69حدود 

شترین ي و صنایع بیتوسعه یافته کشاورز را شامل می شود. در کشورهاي %8مصارف خانگی تنها حدود 

 ها دارد.آب مصرف آب را داشته و باالترین نقش را در آلودگی

 هوا آلودگی

 اولیه بشر که این از قبل حتی دانست خاص عنصر یک یا حاضر دوران به مربوط تواننمی را هوا آلودگی

 سریع كاكجاد اصطای یا و یكدیگر زنه( بر )آتش سنگ دو زدن برهم با بتواند یعنی شود آتش کشف به موفق

 ها جنگل سوزي طبیعی آتش حاصل دود اثر بر هوا آلودگی کند تولید آتش خشک چوب دو قطعه بین

 بسیار اندور آن نخورده و دست بكر طبیعت به نسبت کهن اعصار در هوا هاي آلودگی است. اما داشته وجود

 کشف ثرا بر صنعتی دنیاي به ورودبا  و بیستم قرن اوایل در اینكه تا بود پوشی چشم قابل حتی و اندك

 آمد. هوا پدید آلودگی از ايتازه اشكال فسیلی هايسوخت و سنگ ذغال

 گیناز هواي سن گفت وقتیمی رم وضعیت از گزارشی در سنكا نام به رومی فیلسوف میالدي 16 قرن در

 تغییري شدم ریختند خارجیم هوا به را دوده و زا بیماري بخارات و چرخیدندمی که هادودکش بد بوي و رم

 کردم. احساس خود حالت در

 اه باشندآگ شنوندمی مرا صداي که کسانی تمام کرد اعالم فرمانی صدور طی ادوارد میالدي 1300 سال در

 داد. خواهند دست از را خود سر شوند شناخته مقصر ذغال سوزاندن علت به اگر که
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 لبتهانوشت.  لندن در هوا ورود از ناشی هايناراحتی دمور در را خود کتاب اولین جان 1661 سال در

 کمربند ایجاد و شهر از خارج به صنایع انتقال از عبارت او نشد. پیشنهادهاي واقع قبول مورد او پیشنهادهاي

 بود. شهرها اطراف در سبز

 زمان ر مدتد که میزانی به آزاد هواي در کننده آلوده يماده چند یا یک وجود از است عبارت هوا آلودگی

 دهد. اشیاء تغییر و انسان، حیوان، گیاه ضرر به را هوا کیفیت بتواند معین

 گذشت نزما آن مجلس تصویب از هوا آلودگی از جلوگیري نامهآیین شمسی 1354 سال تیر 29 در ایران در

 شد. آن اجراي مسئول زیست محیط حفاظت سازمان و

 یا و از، مایعگ صورت به است دهند، ممكن قرار ثیرأت تحت را هوا لوطمخ توانندمی که ايکننده آلوده مواد

 بیعیط به صورت هوا باشد. آلودگی ساخت انسان یا و طبیعی است ممكن هوا آلودگی أباشند. منش جامد

 از اشین گازهاي و هاي کیهانینمک، غبار گیاهی، غبار پوشش فاقد هايخاك از برخاسته غبار طریق از

 شودیم مطرح هوا آلودگی عنوان مسئله تحت امروز آنچه آید. لیكنمی وجود به فشانیآتش هايفعالیت

 از واندتمی هوا آلودگی کلی طور ساخت دارد. به منشأ انسان و بوده انسان گوناگون هايفعالیت محصول

 باشد: برخوردار زیر گوناگون آثار

 انسان سالمت جدي تهدید یا و سالمت کاهش -1

 جانوران به آوردن وارد آسیب -2

 گیاهی پوشش تخریب حتی یا و آوردن وارد آسیب -3

 حفاظتی هايروکش و فلزات در خورندگی ایجاد -4
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 هاساختمان در خورندگی و فرسودگی ایجاد -5

 تاریخی هايبنا و هامجسمه مانند هنري آثار تخریب فرسایش -6

 غییراتت از این ناشی آثار برگشت و اي جهانی قهمحلی، منط مقیاس در اقلیمی شرایط کیفیت کاهش -7

 طبیعی. محیط همچنین و جانوري و گیاهی غذایی مواد انسان، تولید سالمت بر

 یین میزانتع و هوا آلودگی آثار شناخت زد، زیرا تخمین توانمی صرفاً را هاییآسیب چنین عمق و دامنه

 معموالً هااهاست. در آزمایشگ نگردیده میسر کامل طور به هنوز ذکر فوق هايزمینه از یک هر بر آن تأثیر

 همواره بیعیط در شرایط حال آنكه شودمی تحقیق تنهایی به آالینده ماده یک بار زیان اثرات شناخت درباره

گیرد. می رقرا ثیرأت تحت او را زیست محیط و انسان که است آالینده ماده چندین از ترکیبی یا و مخلوط

 مین، خطرز اتمسفر شدن گرم الیه اوزون هاي چونپدیده و خودگرفته به جهانی ابعادي هوا گیآلود امروزه

 در را ربیوسف از وسیعی هايبخش هاي اسیديباران خشكی و سمت به هااقیانوس آب پیشروي و آمدن باال

 است. داده قراره کامل نابودي خطر معرض

 را نشان عموضو اهمیت کافی اندازه به است افتاده اتفاق جهان در هوا آلودگی اثر در که ناگواري حوادث

 ربانیانهمه ق از بیش برند می رنج خون گردش هاي ناراحتی از که بیمارانی و سالخورده دهد. افرادمی

 .باشندمی و تهوع بینی و چشم سردرد، سوزش نفس، تنگی عوارض شوند. سایرمی محسوب هوا آلودگی

 دي اکسید سمیت. دارد اطفال در ریوي هايعفونت شدن زیاد با نزدیكی رابطه نیز نیتروژن اکسید بودن باال

 تنفسی روي مجاري تأثیر و چشم سوزش باعث که باشدمی سولفوریک اسید به آن تبدیل خاطر به گوگرد

 هايهواست. بررسی عوارض آلودگی از نیز هاشش تورم مزمن، کند. برونشیتمی تهوع و سرفه ایجاد و شده
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 صنعتی مناطق در که کودکانی انتظار از قابل عمر که است داده نشان سابق چكسلواکی در گرفته انجام

 کنند.زندگی می هواي آزاد در که است کودکانی عمر از کمتر سال 5 کنندمی زندگی

 ختالالتعث ابا گیرد قرار طوالنی مدتی براي کربن مونواکسید از آکنده هوایی معرض در انسان که صورتی در

 کم و هاتشنج ماهیچه مرکزي، اعصاب تنفسی، سیستم دستگاه کار خوردن هم به مانند برگشتی غیرقابل

 و نیست کربن از مونواکسید خطرتر کم نیز کربن اکسید دي شود. تأثیرمی اغماء حالت تا خون فشار شدن

 آورد.می وجود به بدن دفاعی سیستم و تنفسی مجاري در اختالالتی

 هوا آلودگی از ناشی تخسارا

آلودگی هوا ساالنه باعث کشته شدن بیش از نیم میلیون نفر در آسیا  1طبق تحقیقات بانک توسعه آسیا

دهد که آلودگی شود. به گزارش ایسنا، فرانس پرس اعالم کرد: نتایج کنفرانس اخیر در اندونزي نشان میمی

له افزایش شهرنشینی و روند رو به رشد ئن مسی به حد جدي رسیده و دلیل ایسیایآهوا در چند شهر 

گوید: می 2ها است. یكی از متخصصان سازمان سالمت جهانیاستفاده از وسایل نقلیه شخصی در این شهر

هاي زودرس در اثر آلودگی به صورت صعودي است به طوریكه به بیش طبق تخمین انجام شده آمار مرگ

 گویند:هزار مربوط به آسیا است. کارشناسان می 530ز این آمار هزار نفر در جهان رسیده است. ا 750از 

د و باقی شوها وارد میاست که به ریه PM10ها مربوط به ذرات بسیاري ریزي به نام یكی از این آلودگی

هاي فسیلی است و غلظت این ذرات در آسیا بسیار باالتر از ماند، این ذرات ریز نتیجه استفاده از سوختمی

جاکارتا، کاتماندو، دهلی  هاي بیجینگ، داکا، هانري، هوچی مین،در شهر PM10پا و آمریكاست. غلظت ارو

ها هاي بسیار باالست به طوریكه بانک توسعه آسیا در این مورد اخطار داده است. در این شهرنو و شانگ

                                                           
1 Asian Development Bank (ADB) 
2 World Health Organization (WTO) 
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مل جدید سازمان سالمت العکیلوگرم در متر مكعب است در حالی که در دستور 70بیشتر از  PM10غلظت 

کیلوگرم باشد. به گفته کارشناسان سازمان سالمت جهانی اگر مقدار این  20جهانی این مقدار باید کمتر از 

درصد کاهش خواهد یافت.  15ذرات به حد استاندارد ذکر شده در دستورالعمل برسد میزان مرگ زیر 

افزایش شهرنشینی و مصرف انرژي ضرورت  دهد که رشد جمعیت،هاي بانک توسعه آسیا نشان میبررسی

شود. افزایش وسایل نقلیه باید همراه با هاي کلیدي براي کاهش آلودگی هوا را موجب میپرداختن به بحث

ها و وسایل نقلیه ها باشد. بانک مانیل اعالم کرد: تعداد ماشینهاي تولید شده توسط آنکاهش آلودگی

رسد در حالیكه میلیون دستگاه می 190فزایش خواهد یافت و به حدود برابر ا 15سال آینده  30شخصی در 

اکسیدکربن در چین کند تولید ديبینی میبرابر خواهد شد. بررسی بانک توسعه آسیا پیش 30در هند رشد 

برابر افزایش یابد. کنفرانس اندونزي براي کمک به بررسی این  8/5برابر و در هند در زمان مشابه  4/3

هاي کیفی آلودگی هوا در منطقه تجدید نظر کشور آسیایی تشكیل شد تا استاندارد 20ها توسط برنامه

هاي شود. این کنفرانس پیشنهاد تدوین یک برنامه جدید براي ارتقاي کیفیت سوخت و استاندارد

ه کرده ئها هستند اراودزا را که در جادهمحیطی مربوط به وسایل نقلیه و کنترل وسایل نقلیه و دزیست

هاي تجدیدشونده هاي تمیز مثل انرژيها را جایگزین سوختحلاست. این کنفرانس همچنین یكی از راه

دانست. از سوي دیگر توسعه سیستم حمل و نقل عمومی و تشویق مردم به استفاده از آن کاهش مصرف 

 بحث شد.هاي دیگر کاهش آلودگی هواست که در این کنفرانس در این مورد انرژي از راه

ر حالی است دو این  طبق تازه ترین گزارش مراجع مربوطه، هواي تهران در شرایط بسیار ناسالم قرار دارد

ي حجم درصد 30آموزشی و افزایش  شود با آغاز سال تحصیلی جدید و بازگشایی مراکزکه پیش بینی می

 .باشیم شدن هواي شهر ترسفرهاي درون شهري، باید شاهد آلوده
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رد ریال میلیا 420هزار و  14گزارش بانک جهانی، میزان خسارت ساالنه آلودگی هوا در کشور، براساس 

ی دهد مرگ این بانک نشان م درصد تولید ناخالص داخلی است. آمارهاي دیگر 6/1است که این رقم معادل 

ید ناخالص ملی تولدرصد از  57میلیارد ریال یعنی  100و میر ناشی از آلودگی هواي شهر در تهران، ساالنه 

مرتبط با  همچنین خسارت ناشی از ابتالي افراد به بیماري هاي. به اقتصاد ایران خسارت وارد می کند

گی هوا هزار و میلیارد ریال و خسارت مرگ و میر ناشی از آلود 100هزار و  2معادل  آلودگی هوا، هر ساله

 .میلیارد ریال برآورد شده است 600

 ا شدیداًرشهروندان  بر بروز تبعات منفی در حوزه اقتصادي، ضریب سالمت و بهداشتآلودگی هوا، افزون 

ر ناشی از تهرانی به دلیل مرگ و می هزار شهروند 40دهد. ساالنه در حدود در معرض خطر جدي قرار می

 .میرندناشی از بیماري ایدز است می برابر بیشتر از نرخ مرگ و میر آلودگی هوا که چهار

نندگی برآورد تصادفات را برابر تلفات ناشی از 5/1برابر نرخ ناشی از سرطان خون و  6/2این رقم همچنین 

ین در حالی اکند. آالینده را استنشاق می گرم از انواع 600شده است. هر تهرانی روزانه به طور متوسط 

ان هم افزایش رطان در تهرهاي حلقوي در هوا، میزان بیماري ساست که به دلیل باالبودن میزان هیدورکربن

 .اندابتال به بیماري مرگبار قرار گرفته یافته و شهروندان در معرض

تن ذرات  16 روزانه اي ومیلیون تن گازهاي گلخانه 41در همین زمینه به آمارگیري توجه کنید: ساالنه  

المت جدي براي سکه تهدیدي  شودپالستیک و هفت تن آزبست لنت ترمز در هواي شهر تهران منتشر می

 .شهروندان است

وتورسیكلت ممیلیون  5/2میلیون خودرو و  5/3ناشی از تردد حدود  کید می شود؛ آلودگی هوا که عمدتاًأت

 .گذاردثیر میأت هاي گوناگونی است و روي افراد مختلفیمی باشد، مسئول بیماري
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سقط  ت.شدیدتر اس م و قلب دارند،آلودگی هوا بر روي افرادي که بیماري هاي حاد برونشیت، آسم، چش

 .لودگی هواستهمگی ناشی از همین آ ...مكرر جنین، نازایی، ناباروري، وجود رفتارهاي خصمانه بین مردم و

ز زیر پوست ااست که  با توجه به آنچه گفته شد باید پذیرفت که آلودگی هوا در حقیقت سونامی و یا دیوي

 .است را مورد تعرض قرار داده شهر، سالمت و بهداشت شهر و شهروندان

 3E.P.Iرده بندي ایران در 

دهد که رتبه ایران در مقایسه با میالدي نشان می 2006گزارش شاخص عملكردي محیط زیست در سال 

میالدي، از کشورهاي درحال توسعه مانند نیكاراگوئه، مكزیک،  2004شاخص پایداري توسعه در سال 

اقتصادي مشابهی دارند، بهتر است. به گزارش ایسنا، بر  و هند که شرایطافریقاي جنوبی، اندونزي، چین 

در مقام  70کشور جهان با عدد شاخص  133ایران از میان  ،اساس گزارش شاخص عملكردي محیط زیست

یک شاخص جدید براي ارزیابی عملكرد  EPIقرار گرفته است. گزارش شاخص عملكردي محیط زیست  53

منتشر شده که حاوي اطالعات  2006است که به صورت آزمایشی تهیه و در سال ها محیطی دولتزیست

مهمی در خصوص رویكرد کشورهاي مختلف جهان در زمینه مسایل محیط زیست است. تفاوت این شاخص 

هاي محیط کید بیشتر بر عملكرد در زمینهأدر محدودتر بودن متغیرها و ت ESIبا شاخص پایداري توسعه یا 

هاي یپل و کلومبیا، مجمع جهانی این گزارش به طور مشترك توسط مراکز تحقیقاتی و دانشگاه .زیست است

بر دو هدف اصلی حفاظت از محیط زیست  EPIاقتصاد و مرکز تحقیقات کمیسیون اروپا تدوین شده است. 

یت صحیح ها و مدیربومها و ارتقاي وضعیت زیستمحیطی بر سالمت انساناز جمله کاهش فشارهاي زیست

، «کیفیت هوا»، «بهداشت محیط»زمینه  6شاخص در  16منابع طبیعی تاکید دارد که این دو مؤلفه توسط 

گیري اندازه« انرژي پایدار»و « زیستی و زیستگاهتنوع»، «کیفیت منابع طبیعی مولد»، «کیفیت منابع آب»

                                                           
3 Environmental Performance Index 



 

23 
 

سبز دولت و زیست محیط  

 اي را برايزمینه EPIها، سبت به آناز سوي دیگر با تعیین اهداف خاص و تعیین فاصله هر کشور نشود می

کشور  133بندي جهانی از میان در این ردهآورد. ها بوجود میعملكرد دولت ها و ارزیابیتحلیل سیاست

است. همچنین کمترین  87و سوم فنالند با  ،8/87دوم سوئد با  ،88جهان اولین کشور زالندنو با امتیاز 

بندي در این رتبه است. 32 با و موریتارنی 5/30 با ، چاد 7/25جر با امتیازها در این زمینه متعلق به نی

بسیار بهتر ارزیابی شده است. از سوي دیگر کشورهاي  ESI 2004نسبت به  53وضعیت ایران با کسب رتبه 

وضعیت چندان مطلوبی در این شاخص ندارند.  127و پاکستان با رتبه  118، هند با رتبه 94چین با رتبه 

هایی مانند آلودگی هواي داخل در زمینه EPIشاخص ارتباط بین درآمد ناخالص ملی و شاخص  در این

رداشت چوب هاي هواي شهر و میزان بمنازل، بهداشت عمومی، آب سالم، مرگ و میر کودکان، آالینده

 دار و مثبت است.معنی

ا بطلوب شامل مبارزه و حاکمیت م ESIدر گزارش شاخص عملكردي محیط زیست، همچنین ارتباط بین 

 فساد اداري، قانون گرایی و اهمیت دادن به موضوع محیط زیست بررسی و مشخص شده است که یک

دقیق است که  از مشكالت این مطالعه فقدان دسترسی به آمار روزآمد و رابطه قوي بین این دو وجود دارد.

هاي مثبت سال رود رونده انتظار میکند کمی متأسفانه در خصوص کشور ما نیز این مسئله همواره صدق

محیطی و بهبود زمینه مبادالت توانمندي کشور در زمینه تهیه و تدوین آمار زیست ءمینه ارتقاگذشته در ز

محیطی ایران و توسعه پایدار در کشور المللی در این امر بتوانیم کماکان شاهد ارتقاي وضعیت زیستبین

 باشیم.

 توسعه پایدار

ساسی و کلیدي که در چند دهه اخیر در حوزه علوم اجتماعی مطرح و از گستردگی و    یكی از موضو  عات ا

ست، و به لحاظ همین گستردگی و اهمیت پردامنه       شده بحث توسعه ا اهمیت قابل مالحظه اي برخوردار 
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این موضووع مفهوم توسوعه توجه صواحب نظران و اندیشومندان رشوته هاي مختلف علوم اجتماعی چون،      

شناسی اقتصاد، سیاست، مردم شناسی، علوم تربیتی، روانشناسی )بخصوص روانشناسی اجتماعی(              جامعه 

تر را به خود جلب نموده و با گذشت زمان و گسترش و تخصصی شدن حوزه هاي مختلف علوم و پیچیده      

شده و تبدیل ب     شدن کاوش  ستگی به یک سهم خاص کامالً رها  ه هاي علمی، مبحث توسعه از تقلیل و واب

 اي شده است.یک دانش میان رشته

 تعریف مفاهیم توسعه و توسعه پایدار : )چارچوب تئوریک( 

 توسعه:

( به صورت فراگیر پس از جنگ جهانی دوم مطرح DEVELOPMENTدر حالت کلی اصطالح توسعه )    

همان  اسووت. در قالب نظریه نوسووازي، لفاف "لفاف"شووده اسووت. واژه توسووعه در لغت به معناي خروج از 

رحله هاي مربوط به آن اسووت که جوامع براي متجدد شوودن باید از این م جامعه سوونی و فرهنگ و ارزش

 سنی خارج شوند. 

ست       4مایكل تودارو ست که م سعه را باید جریانی چند بعدي دان ست که تو سی در    معتقد ا سا لزم تغییرات ا

رشوود اقتصووادي، کاهش نابرابري و  سوواخت اجتماعی، طرز تلقی عامه مردم و نهادهاي ملی و نیز تسووریع

 ریشه کن کردن فقر مطلق است.

گیري متفاوت کل نظام داند که تجدیدي زمان و سووومتتوسوووعه را جریانی چند بعدي می 5دادلی سووویرز

آمد شووامل وه بر بهبود میزان تولید و دراجتماعی را به همراه دارد به عقیده وي توسووعه عال –اقتصووادي 

 .یستارها و وجه نظرهاي مردم استهاي نهادي، اجتماعی اداري و همچنین اتدگرگونی اساسی در ساخ

                                                           
 اقتصاددان آمریكایی پدیدآورنده رشته توسعه اقتصادي 4
 رئیس موسسه اطالعات توسعه اي دانشگاه ساسكس 5
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با تاکید به ابعاد رفاهی و فقرزدایی معتقد اسووت: توسووعه یعنی فرایند دور شوودن از توسووعه   6گونار میردال

 ، یعنی رهایی از چنگال فقر.نیافتگی

سپنس و مارکس انسان به کار می بردند ااز لحاظ تاریخی پژوهشگران قرن نوزدهم توسعه را در بیان تاریخ 

سانی از مراحلی ) پایین تر ( به مراحل ) باالتر ( در حرکت هست   ند این حرکت با معتقد بودند که جوامع ان

شته و یا         ست. هر جامعه اي از این مراحل یا گذ ستقیم ا سیري م ر حال دچند قانون کلی و عمومی در م

ست و یا اینكه این مراحل یكن    شتن ا ستجوي گذ شف   واخت را طی خواهد کرد به بیان دیگر آنها در ج ک

ه دیگر موجب قوانین کلی براي چنین توسعه اي بودند. به نظر این اندیشمندان گذر از یک مرحله به مرحل

ی کردن پیشرفت انسان در جهات مختلف خواهد شد. چه در زمینه مادي و چه در زمینه فرهنگی و عقالن   

 « .  فرهنگ

ی بر حسب توسعه در بعد جامعه شناس» جواد زاهدي در کتاب توسعه و نابرابري معتقد است:  دکتر محمد

رفاه،  ، افزایشداللت هاي آن در آثار جامعه شووناختی چند دهه اخیري فرایندي اسووت که به کاهش فقر 

ی، برابري اعیند همچنین با عدالت اجتمرچگی اجتماعی داللت دارد. این فرآایجاد اشوووتغال و افزایش یكپا

 ارد.پرورش نیز ارتباطی بی واسطه دها، گسترش آموزش و تانون، حقوق اقلیقه مردم در مقابل مه

یگر در یک داي به مرحله دکتر محمد حریري در کتاب مدیریت توسعه، توسعه را مترادف با گذر از مرحله  

حاظ کیفی گنجایش       جامعه می   حاظ کمی و هم از ل که اعضووواي آن، هم از ل ند  را  هاي فراگیري خود دا

تر، توسعه رفژتوسعه یعنی تعالی انسان، توسعه یعنی فهم بیشتر و »گوید: وي در نهایت می دهند، افزایش

 «.یعنی فراگیري تا جایی که موجب اعتالء گنجایی خود فراگیر شود

 

                                                           
 1974در سال  اقتصاددر  یزه نوبلجا برنده سوئداهل  سیاستمدارو  شناسجامعه، اقتصاددان 6

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%A6%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%A6%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87_%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
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 (Sustainable Developmentتوسعه پایدار )

ت. طبق امعه شناسی مطرح شده اس    جهاي اخیر در ادبیات مفهوم توسعه پایدار مفهومی است که در سال   

 در مورد مفهوم توسعه پایدار آمده:، در الهه برگزار شد 1991سمپوزیومی که در سال 

ضر بلكه براي  هاست، این امر نه تنها در مورد نسل حا  اگر منظور از توسعه گسترش امكانات زندگی انسان   »

 «.هاي آینده نیز مد نظر باشدنسل

دي است،  ظور از توسعه پایدار، تنها حفاظت از محیط زیست نیست، بلكه مفهوم جدیدي از رشد اقتصا      من

ه اسوووت. در دکی افراد برگزیدرشووودي که عدالت و امكانات زندگی را براي تمام مردم جهان و نه تعداد ان     

اي طراحی ونهگ... به هاي اقتصادي، مالی، تجاري، انرژي، کشاورزي، صنعتی و ر سیاستفرآیند توسعه پایدا

توان براي داوم بخشد. بر این اساس دیگر نمی، اجتماعی و زیست محیطی را تشود که توسعه اقتصاديمی 

ایجاد  هاي آینده اسووتهاي اقتصووادي که باز پرداخت آن بر عهده نسوولتأمین مالی مصووارف جاري، بدهی

 کرد.

هاي سلنمحیطی به ، اجتماعی یا زیستاقتصادي معنی عدم تحمیل آسیب هايدر نهایت توسعه پایدار به 

مین متفق در این ز نظران عموماًشووود اما صوواحبهاي متفاوتی میاشووتاز توسووعه پایدار برد آینده اسووت.

اکولوژیكی مطلوب  گیرد که قبل از هر چیز از نظرتوسعه فرآیندي از توسعه را در بر میالقولند که این نوع 

مه داشته باشد و به طور نامحدود ادا وسعه پایدار نوعی از توسعه است که می تواند   باشد. در مفهوم لغوي، ت 

ب و خاك و ، آمراتع، ها، منابع دریاییب منابع تجدید شوووونده نظیر جنگلمفهوم پایداري اغلب در چارچو

 .گیردنیروي انسانی مورد توجه قرار می نیز

براي نخستین بار   1980در سال   .محیط زیست است   در حقیقت ایجاد تعادل میان توسعه و توسعه پایدار  

( آمد این سازمان در گزارش  IUCNیدار در گزارش سازمان جهانی حفاظت از منابع طبیعی ) نام توسعه پا 
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ستراتژي حفظ منابع  سعه نه تنها       خود با نام ا ضعیتی به کار برد که تو صیف و طبیعی این واژه را براي تو

 آید. ن هم میآیاري  براي طبیعت مضر نیست بلكه به

شد: پایداري در منابع طبیعی  پایداري می شته با سی، پای  تواند چهار جنبه دا سیا داري اجتماعی و ، پایداري 

 پایداري اقتصادي.

 اهمیت و ضرورت توسعه پایدار

که با  ود گردیدهاي و جهانی هنگامی مشوومنطقه یسووت در ابعاد ملی،ي بشوور در زمینه محیط زهانگرانی

سع  صنعتی تو ستفاده از منابع محدود تجدید  ه  سعه از یک  نهاد. ت پذیر و غیر قابل تجدید رو به فزونیو ا و

مروزه حتی از هاي محیط زیست و از سوي دیگر با صنعت و تكنولوژي ارتباط ارگانیک دارد. اسو با آلودگی

یت رشد شدید جمع  باقی مانده زیرا که  ربكمحیط زیست دست نخورده    ،دیدگاه دوستدارن و متخصصین   

ت محیط زیست  باشد. مدیری ها پاسخگو می نیازها و ملزوماتی را خواستار است که از طریق اینگونه فعالیت  

دي معقول و ها و کاهش اثرات تخریبی آن در حنیز به دنبال چنین امر محالی نیست. لیكن تقلیل آلودگی 

ستفاده از توسعه پایدار تكنولوژي   ی جامعه همراه با وضعیت فیزیك  متعدل و منطبق هايدر روند همراه با ا

شان مورد نظ        بر ستر حیات شد و بقاي حال و آینده موجودات زنده و ب سالمت، ر ضمین  ر بوده اي حفظ و ت

 اسووت. این امر مهم از طرق مختلف مدیریت صووحیح، آموزش و تحقیقات محیط زیسووت، ارزیابی زیسووت 

معه به گردد. چنان چه همزمان با صنعتی شدن یک جا  یهاي صنعتی و معدنی و... ممكن م محیطی پروژه

شود بلكه گرفتاري           صل نمی  صادي حا سعه اقت شود نه تنها تو ست توجه ن ي هاامر مهمی جون محیط زی

 هدر را الًکآید که گاهی منابع حاصوووله از یک فعالیت صووونعتی براي جامعه را دراز مدت زیادي به بار می

 خواهد نمود.صرف  ،نآجبران خسارت وارده از 
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وسووعه پایدار تباشوود. چرا که در ، توجه محور بودن انسووان میهاي اهمیت توسووعه پایدارترین جنبهاز مهم

سان     ست و ان سان مرکز توجه ا سزاوار حیاتی تو ان سازندگ  أها هماهنگ با طبیعت  سالمت و  ستند.  م با  ی ه

 را زیر پوشش قرار دهد.هاي کنونی و آینده توسعه حقی است که باید به صورت مساوي نسل
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کند.  استفاده  داشته، جاودانه  ارزانی وي به طبیعت که تواند از ذخایر و منابعیمی باور بود که بر این انسان 

سانی  آن ستند، اندك پذیر میرا پایان طبیعی نابعم که روز تعداد ک ستان  ژان که ايبودند. در مقدمه دان  ر

سان  بر کتاب شت، اعتراف  یا طبیعت ان سان  از این کرد که نو صالح  حفظ فهمد برايمی پس، ان  و منافع م

 زند. لجام د در برابر طبیعتو رفتار خو بپردازد و بر منش از طبیعت و پاسداري نگهبانی خویش، باید به

متعدد  هايها و دریاها، از جبههجنگل و گاهی کوچک شووهرهاي شووهرها، بلكهتر کالنتنها بیش امروز نه

سعة شده  واقع مورد تهاجم سارات    به آن فراوان خدمات رغم به صنعت  اند. تو شر، خ سیاري  ب  منابع به ب

ست  سان، جانوران  افزون نآ دامنة که وارد کرده محیطی زی ست. از بین  را نیز در بر گرفته و گیاهان بر ان  ا

به  و زیرزمینی سوووطحی هاي آب ها، آلودگی جنگل  رفتن ندة  آن، مرگ تبع و  نات  و میر فزای آبزي،  حیوا

 است. برخی  ساخته  مواجه متعددي هايرا با بحران هستی  و ... جهان اسیدي  هايو باران اُزُن الیه تخریب

به    قابل   منابع  برشووومرد: کاهش  چنین توانها را می بحران از این مواد غذایی،   و کمبود آب ویژهتجدید 

 عتنو یا بیولوژیكی، کاهش ايهسوووته هايها، سوووالحجهان، آلودگی در سوووطح محیطیزیسوووت تغییرات

 فقر. و گرسنگی بیولوژیكی، افزایش

 است: شمرده را چنین محیطی، اموريزیست مشكالت نیز دربارة جهانی بانک

 محرومند؛ سالم آشامیدنی میلیارد از آب و یک مناسب از بهداشت جهان جمعیت سوم یک -1

 قرار دارند؛ از دود و دوده ناشی ناسالم وضعیت میلیارد نفر در معرض 3/1 -2

 برند؛می رنج منازل داخل از آشپزي شدید هوا، ناشی از آلودگی و کودك زن میلیون 700تا  300 -3

 مساعد محیط  و وضع  زمین به آنان معاش تأمین که بومی و مردم نشین کشاورز، جنگل  صدها میلیون  -4

 هستند؛ لدارد، دچار مشك بستگی زیست

 خاك؛ فرسایش -5

 است. آب شوري ، دچار مشكلکشاورزي هايینزم چهارم یک -6
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کشووت، و  ايحاشوویه هايناچار، زمین دهد و بهرا نمی شووانطبیعی از منابع برداريبهره اجازه مردم فقر به

 شود.می خالی ها از درختجنگل

سبب  این سانی  تا جوامع شده  خطرها  سأله  این به ان ضر، بیش  حال کنند. در تر توجهبیش م  230از  حا

ست  المللی بین پیمان شته  سال  سی  ها طیتر آنبیش وجود دارد که محیطیزی شده  گذ اند؛ اما منعقد 

 توجهی ها، تأثیر قابلپیمان تا این شووده سووبب مجریان انگاريها و سووهلپیمان این اجرا نشوودن درسووت

 باشند. نداشته

 هايخورده، و دیدگاه پایدار گره و توسووعه اقتصوواد منابع با دو دانش بحث این تنظري، سوورنوشوو از جهت

 شووده ها ارائهپایدار از آن و نیز اسووتفادة از منظر حفاظت محیطی زیسووت منابع مدیریت دربارة گوناگونی

ست. این  سترده  طیف داراي دیدگاه ا اکثر از منابع، تا حد برداريبهره گونههیچ بدون کامل از حفاظت ايگ

ستفاده  ممكن ست. در زمینة از آن ا و  دولت طرفدار دخالت فراوانی نیز گروه از منابع حفاظت چگونگی ها ا

نیز  ايو ... هسووتند و عده مالیات و انواع محیطیزیسووت مانند اسووتانداردهاي قانونی از ابزارهاي اسووتفاده

ند: ن   قد ند این بازار می  ظام معت فه  توا جام  وظی و  بوده مختلفی هاي طیف اول، خود داراي دهد. گروه  را ان

 اند.داده را ارائه گوناگونی راهكارهاي

 از محیط نگهداري را به خویش خود، پیروان هايها و دسوتور العمل با سوفارش  نیز همواره و مذاهب ادیان

 اند.هکرد دعوت پیرامون

 زیست اقتصاد محیط و ادبیات پیشینه

 نیز عمر چندانی مقوله این به جهانی و توجهات نوپا اسووت زیسووت، دانشووی اقتصوواد محیط دانش اگر چه

و  نگیاها بعضووی اسووت. طوالنی ايپیشووینه داراي مردم بین آن و احترام طبیعت به توجه ندارد، اصوول
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 مراسم  از جهان اند و در نقاطیبوده خاص مورد توجه و مذهبی، همواره اقتصادي  گوناگون علل به جانوران

 ها وجود دارد.از آن در حفاظت خاص هاییو آیین

نان میالدي، جغرافی 17 از اواخر قرن نان و طبیعی دا  را براي طبیعی تاریخ  و امریكایی، مفاهیم   اروپایی  دا

 هاي شووود تا آکادمی   سوووبب  عده  این هاي کردند. کوشوووش  بیان  جامعه   مرفه  طبقات  ویژه به  ممرد عموم

صدد درك  علمی گوناگون ستگذاران    از طبیعت بهتري در  سیا ضع  به برآیند و  سب  قوانین و  براي تريمنا

 شوند. تشویق طبیعت

 در اروپا و امریكا پدید آمدند: زیست محیط از طرفداران عمده دوران، دو گروه در این

 زیست محیط عملگراي . طرفداران1

ستار حفاظت  به گروه این سایش  و کاهش شكار حیوانات  ها و کنترلاز جنگل جد خوا طور  و به خاك فر

ریقا تا آف در شوومال وحش ها و حیاتجنگل به وارد شووده بودند. خسووارات طبیعی هايزیبایی حفظ کلی

 پرکینز در سوووال جرج نام به از آنان یكی که طوري داشوووت؛ به را در پی گروه این ، نگرانی1850 سوووال

 کار محیط باال گرفتن سووبب مشووابه و تألیفات کتاب را منتشوور کرد. این و طبیعت انسووان ، کتاب1864

 :شد 19 قرن زیست محیط از طرفداران دهعم دو طیف گیريشكل ویژهبه گرایان زیست

 گرایانحفاظت (ب            گرایانحراست الف(

 گونههیچ هست، بدون که صورت همان به طبیعی نخوردة دست مناطق نگهداري در آرزوي گرایانحراست

و  زیسوووت از محیط و نگهداري  مراقبت  دنبال  به  گرایان هسوووتند. در مقابل، حفاظت       و بوده برداريبهره

ند. مدیران  طبیعی از منابع  بهینه  با اسوووتفادة   همراه طبیعت  تاکنون،   نوزدهم از قرن محیطی زیسوووت ا

پدر  مویر در جایگاه جان هسوووتند. نام زیسوووت از محیط با حفاظتی حراسوووتی درگیر مواضوووع همچنان

ست  هايحرکت سال  شود. وي یاد می نیكی در امریكا به محیطیزی شود،   کلوپی 1983 در  در کالیفرنیا گ

شویق  فعالی نقش که ست  هايفعالیت به عموم در ت شت.   1970و  1960 هايدهه در خالل محیطیزی دا
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 يها  NGOاز بانفوذترین امروزه، یكی شد که  زمین دوستداران  ایجاد انجمن باعث گروه این هايکوشش 

 رود.شمار می به جهان

 زیست محیط احساساتی . طرفداران2

روسووتایی،  نواحی دیدن رشوود ناخوشووایند شووهرها، آسوویب میالدي، باعث 19و  18 قرون صوونعتی انقالب

 زیست  محیط از طرفداران جدیدي مسائل، گروه  شد. این  مردم بدبختی و افزایش اجتماعی انسجام  کاهش

 الرا مورد سؤ  صنعتی  و توسعه  کشاورزي  شدن  خود، رشد سرمایه، مدرنیزه   با نظریات که پدیدار ساخت  را

 الهام را منبع عده، طبیعت شدند. این  احساساتی   طلب، و برخی و مرج گروه، هرج از این قرار دادند. برخی

 تلقی سوووسوویالیزم و حتی یخواهیجتماعی، آزادا شوواعري، نویسووندگی، هنر، اصووالحات هايفعالیت براي

 یافتند. دست 1820 هايدر انگلستان، ایرلند و امریكادر دهه محدودي هايکامیابی کردند و بهمی

(، 1798) مالتوس چون از متفكرانی توانمی همچنین نوزدهم در قرن زیسووت اقتصوواد محیط در پیشووینة

 اقتصوواد، رشوود جمعیت  با توسووعة بود که این نگران برد. مالتوس ( نام1867) س( و مارک1817ریكاردو )

خواهد بود.  اجتناب ، غیر قابل«نابسامانی»از  با ثبات باشد و وضعیتی کشاورزي  تر از رشد محصوالت  سریع 

 منابعی  باید جانشوووینیشووووند و می برداريیک، بهره درجة جمعیت، منابع   ریكاردو، با افزایش  در تحلیل 

 افزایش برداريبهره هايمنابع، هزینه مرغوبیت دارند. با کاهش تريپایین درجات طور متوالی به شوند که 

 کرد. این را مطرح و اجتماعی سوویاسووی هايها و ناآرامیاز آشوووب ناشووی نیز محدودیت یابد. مارکسمی

 وسوویلةبه اقتصووادي با رشوود و توسووعة مرتبط اخالقی هايشوودن، جنبه ، با اضووافه1970 در دهة موضوووع

 نو اقتصادي  سیستم   از رشد سریع   ناشی  و آثار منفی یافت تريبیش گسترش  زیست  محیط اقتصاددانان 

 را گوشزد کرد. طبیعت آیندة دربارة

 ماندن، رضوووایت زنده براي رشووود و طرحی هايمحدودیت هاينام دو اثر به میالدي 1970 دهة در اوایل

ست  هايلفهمؤ ها در مورد مالحظهخاطر غربی شد   اول، کاهش ساخت. در تحقیق  را متزلزل محیطیزی ر
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 هايو در دومی، پژوهش مشهور شدند   صفرگرایان  به نظریه این شد طرفداران  صفر مطرح  تا حد اقتصادي 

شویق  و آینده حال ا در زمانبق حفظ به مربوط سفارش  قرار گرفت مورد ت  توسعه  کلیدي عوامل شد که  و 

 شود. ادغام محیطیزیست باید با مدیریت

ست، هشدار داد که   کوچک شوماخر نیز در کتاب  سازمان   زیبا ا  افزایش باعث پیكر در غربغول هايرشد 

تجدید،  قابل منابع رعایت چون رابطه، راهكارهایی و در این است شده اقتصادي کفایتیو بی گراییتخصص

 کرد. را ارائه واسطه هايآوريو اتخاذ فن

را  جهانی ( توجه1972) در استكهلم  انسانی  زیست  در مورد محیط ملل سازمان  کنفرانس نخستین  برپایی

 113 مشترك بیانیة نخستین که است انسانی زیست محیط نیةآن، بیا کرد و از دستاوردهاي خود جلب به

 به نهادي کنفرانس، تأسیس  این است. برپایی  زیست  از محیط حفاظت ها بهو تعهد آن توجه کشور دربارة 

سبب  ملل سازمان  زیست  محیط برنامة نام ست،   محیط در روز جهانی ساله  شد. یونپ، همه  )یونپ( را  زی

 کند.می را بررسی زیست محیط و مدیریت هایی، روند حفاظتبیانیه ضمن

سیار مهم  میالدي  1980 در دهة ستراتژي  هاينام به دو اثر ب  براتلند چاپ و گزارش جهانی حفاظت هايا

کشورها را بررسی، و    همةبا  توسعه  در حال کشورهاي  محیطیزیست  مشكالت  براتلند، ارتباط شد. گزارش 

 کند.می پایدار را مطرح توسعة بار، اصطالح نخستین نیز براي اول کتاب

تشووكیل، و  در الهه ملل، اجالسووی سووازمان و توسووعة زیسووت محیط کنفرانس ، از سوووي1991 در سووال

 شد. پایدار ارائه و استمرار توسعهمنظور دستیابی به راهكارهایی

ها کشووور، ده 176 برزیل، با حضووور نمایندگان در ریودوژانیرو از شووهرهاي زمین اجالس 1992 سووالدر 

 مصوبة ترینشد. مهم تشكیل غیردولتی سازمان 1500از  و بیش ايمنطقه سازمان 35المللی، بین سازمان

ست « ریو اعالمیه»یا « 22دستور کار  »اجالس،  این صویب  که ا  صورت ملل، به سازمان  عمومی مجمع با ت
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سازمان    ستور کار  شد که  21 در قرن ملل د قرار  دقیق و محافظت نظارت باید تحت منابع عنوان، و مقرر 

 گیرند.

سال  شرفت  میزان منظور ارزیابی ، به1997 در  ستور کار   اجرایی هايپی سی 21د سوي  ، اجال  سازمان  از 

 گرفت. نام« 5+  زمین» اجالس کهشد  تشكیل ملل

 با اقتصاد زیست محیط رابطة

 گوید:می پرمن

 معناي  و به  (ecology) و (economic) در کلمات ( eco) مشوووترك ریشوووة  (oikos)یونانی  واژة

ست  صاحبخانه  ست؛ در  طبیعت خانة نگهدارندگان مطالعة معناي به گفت: اکولوژي توانو می ا  که حالی ا

سان  )صاحبان( خانة  نگهدارندگان مطالعه معناي اقتصاد به  ست. در این  ان زیست،   محیط صورت، اقتصاد    ا

 کند.می دو را مطالعه این ارتباط چگونگی

 وسوویلة به و انرژي معدنی اولیة مواد اسووت: عرضووة ارتباط داراي با اقتصوواد در چهار طریق زیسووت محیط

 پروسووه براي جهانی حمایت و خدمات و معنوي علمی هايضووایعات، ارزش جذب زیسووت، ظرفیت محیط

 شود.می فراهم ترمودینامیک و دوم اول اصل وسیلة و به است دینامیک ارتباط اقتصاد. این

 :دهدمی نشان گونهاین اقتصادي هايرا در فعالیت زیست محیط ساده، نقش در الگویی تیروال

صرف  از زندگی: خانوارها، کاالو خدمات . حمایت1 ستفاده کنند و بنگاهمی م  محیط طبیعی از منابع ها با ا

ست  ست  پردازند. محیطتولید می به زی ستگاه  همچنین زی ست  د  فراهم و فیزیكی شیمیایی  شناختی  زی

به  که  آوردمی م  افراد بشووور را  نا می  حیات  هادا نه،    هاي جو، نظام  شوووامل  دسوووتگاه  کند. این توا رودخا

کنند می خانوارها استفاده  خدمات شود. از این می و حیوانات گیاهان در زندگی عو تنو خاك خیزيحاصل 

 دارند. ضرورت زندگی و براي
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ضة 2 ست، مواد خام  طبیعی: محیط منابع . عر صادي  ايرا بر و انرژي زی  خانوارها فراهم و فعالیت تولید اقت

 کند.می

ضایعات  توجهی قابل زیست، بخش  محصوالت: محیط  ضایعات  . جذب3 و خانوارها را  اقتصادي  فعالیت از 

 کند.می جذب

 کند.می را فراهم تفریحی هايو گردشگاه طبیعی مانند زیبایی رفاهی زیست، خدمات . محیط4

 زیست محیط اقتصادي یریتمد

صاددانان  اغلب امروزه  ضمن  که ايگونه هستند؛ به  طبیعی از منابع شده  مدیریت برداريبهره دنبال به اقت

شر از آن  و انتفاع منابع پایداري حفظ شود. بحث  محیط سازي از آلوده ممكن ها، تا حدب ستفادة  احتراز   ا

 و به تجدید شووونده پذیر و منابعپایان و در دو محور منابع در اقتصوواد منابع طور معمولبه عاز مناب بهینة

 سووازياقلحد دربارة اغلب زیسووت گیرد. اقتصوواد محیطمی پایدار صووورت توسووعة در مباحث مناسووبت

بر  و بعضووی دولت بر محور دخالت خیبر که شووده ارائه گوناگونی کارهايراه باره ینها اسووت. در اآالینده

 کرد: معرفی زیست از محیط حفاظت براي توانمی روش کلی، سه بنديتقسیم بازارند. در یک اساس

 و نظارت کنترل أ. روش

 زیست  ها و قوانینسیاست   طور سنتی  به که است  روشی  است  نیز موسوم  قانونی ابزارهاي به که روش این

ضع  طور معمول روش، به گیرد. در اینمی صورت  آن طبق محیطی ستانداردهاي  و قرار دادن قوانین با و  ا

 تولید، مواد  اسوووتانداردهاي    رعایت   به  گر را موظفاي، آلودهجریمه  هاي نظام  و با اجراي  محیطیزیسوووت

 از مبنايهستند یا  مبتنی کارایی استانداردها یا بر اصل کنند. اینمی متصاعد شده، فرایند تولید و کیفیت

 .کنندمی پیروي سالمت
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 استاندارد کارایی

 هزینة ايکننده منع صووورت تنها به صووفر، نه آلودگی هدف به معتقدند: رسوویدن از اقتصوواددانان گروهی

 ها و منافعهزینه بین که است  عقیده بر این یدگاهد یناتولید نیز باشد.   ضد  است  ممكن بسیار دارد، بلكه 

 سطح  برسیم. این  از آلودگی ايبهینه سطح  به بود که این دنبال ایجاد کرد و به باید تعادل آلودگی کاهش

 است. آن نهایی و منفعت آلودگی کاهش نهایی هزینة دو منحنی در تالقی بهینه

 متاستاندارد سال

سالمت  ست. این  و زیبایی معیار دیگر،  صله  گر هیچو آلوده قربانی بین شاخص  ا  کند، و بهایجاد نمی ايفا

گر تأثیر بر سود آلوده  و نتیجه کنندهبر مصرف  کنند، هزینه تحمل را قربانیان هزینه سنگینی  که این جاي

از  ناشی  و منافع هزینه میزان دقیق تعیین به کارایی شاخص  نیمدامی که است  دیگر این گذارد. مطلبمی

صورتی  آلودگی کاهش سیاري  که نیاز دارد در  ست  از کاالهاي حمایت مهم از منافع ب  جهت محیطی، بهزی

 شوند.می گرفته شوند، نادیده گیريتوانند اندازهنمی که این

سان  از آزادي حمایت براي ضرورت  صورت  تواند بهمی سالمت  شاخص  از  حمایت شود. آژانس  تعریف ان

 قبول بسوویار، قابل هايجمعیت را براي در میلیون تر از یککم ریسووک (EPA) امریكا زیسووت محیط

 بیش هايسک ری دارند در مقابل تمایل مرکزي سسات  و دیگر مؤ سسه  مؤ دیگر، این است. از طرف  دانسته 

اتخاذ  عملی بزرگ، موضووع هايجمعیت هزار برايدر ده و سووه کوچک هايجمعیت از چهار در هزار براي

 کنند.

 است. آن بر بودنو هزینه شاخص، از نظر کارایی این به اعتراضات ترینمهم

 اقتصادي ابزارهاي کارگیريبه هايب. روش
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ستفاده   رهايتر کشو در بیش امروزه سیاست   اقتصادي  از رهیافت صنعتی، ا  محیطی زیست  هايگذاريدر 

 براي در کوشووش اقتصووادي ابزارهاي کارگیريبه بر مزایاي روش اسووت. تأکید این مورد قبول طور کلی به

صالح  شري  ا ست. در روش  قیمت نظام از طریق رفتار ب صادي  مزبور، ابزارهاي ا صحیح  به اقت  عدم منظور ت

-هزینه با رهیافت که است  ابزارها این دیگر این شوند. مزیت می کار گرفتهبه اقتصادي  بازار در نظام توفیق

 هستند. و منطبق هماهنگ طور کاملمدیریت، به سود و اصل

یا  حقوق در تعیین را فقط دولت و نقش بازار اسووت تر بر کارکرد نظامها تأکید بیشروش از این در برخی

صاددانان  دارد. برخی تريفعال نقش دیگر، دولت دانند و در برخیمی آلودگی بهینه سطح  گذاريهدف  اقت

 بنديطبقه ولیتمسووؤ و حقوق قیمتی، مقداري ابزارهاي گروه را در سووه اقتصووادي وایت، ابزارهاي چون

 کنند.می

در  اختالل یا بر تولید تأثیر گذاشووته، هزینه رفتار تولید کننده بر یارانهیا  مالیات از طریق قیمتی ابزارهاي

 دهد.می را افزایش آلودگی کنترل

 وسوویلة را به از آلودگی قبولی قابل اقتصووادي، سووطح  محرك صووورت به طور معمولبه مقداري ابزارهاي

کند می ایجاد انگیزه مجوزها، در تولید کننده کند. اینایجاد می خرید و فروش قابل مجوزهاي تخصووویص

دیگر  تولیدکنندگان    خود را به  داده، مجوزهاي  را کاهش  تر، مقدار آلودگی کم آلودگی کنترل با هزینة   که 

 هستند، بفروشد. باالتري هزینة داراي که

سؤ  در حقوق صورتی    مورد پذیرش از نظر اجتماع که هدف یک ولیت، با تعیینم ست، در   کنندهتولید که ا

 شود.می محروم مالی اعتبارات کند، از برخی سرپیچی از آن

 کنیم:می ابزارها اشاره از این برخی به اکنون

 و یارانه مالیات حل . راه1
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 آثار را به   تواند این نهاد بازار نمی   که  این لحاظ  به  د:اسوووت. او اعتقاد دار  منسووووب پیگو به  حل  راه این

 ها متفاوتفعالیت این و اجتماعی خصوصی   هزینة ناچار، همیشه  دهد و به ها تخصیص موجد آن واحدهاي

 ا در سووطحبگیرد تا تولید خود ر مالیات اياندازه پیامد منفی، به ایجاد کنندة باید از بنگاهمی اسووت، دولت

ا رشووود تا هوا  پرداخت یارانه مقداري تولید کننده به اسووت ممكن دهد. همچنین تقلیل کارآمد اجتماعی

شكاالتی  ها در عملحل راه نكند. این آلوده ست؛ از جمله  مواجه با ا  کننده آلوده هايبنگاه تعیین که این ا

در  یارانه کنندة دریافت هايبر این، بنگاه اسووت. افزون مشووكل از آن شووینا هايو هزینه آلودگی و میزان

 یابند در صنایع می دیگر نیز انگیزه هايبنگاه شده؛ و در بلند مدت  سودآور تبدیل  هايبنگاه به مدت کوتاه

 ت.خواهد یاف افزایش کل آلودگی کنند و در نتیجه گذاريسرمایه کننده آلوده

بر محصووول،  مالیات قسووم سووه به بنديتقسوویم در یک وجود دارد که بر آلودگی از مالیات گوناگونی انواع

 ممكن آن تعیین که ها در صورتیآن شوند و بهترینمی ها تقسیمبر نهاده بر مواد متصاعد و مالیات مالیات

 مواد متصاعد است. بر باشد، مالیات

از آن،  شود و هدفرا میاز کشورها اج در خیلی ارزان یا وام بالعوض کمک صورت ها نیز بهارانهی همچنین

 هستند: نوع ها سهیارانه تر است. اینسالم تكنولوژي کارگیريبه براي الزم ایجاد انگیزة

 آلودگی؛ کاهش براي یارانه أ. پرداخت

 ها؛آالینده کنترل وسایل به یارانه ب. پرداخت

 از شهر. خارج به آالینده منابع انتقال براي یارانه ج. پرداخت

ستم    عنوان ابزار، تحت از این دیگري نوع ست  رداختپ - وثیقه سی ساً    که ا سا  و یارانه از مالیات ترکیبی ا

را  بازپرداخت دریافت قرار دارد، حق ظرفیا  بنديبسووته درون که کاالیی کنندةرود. مصوورفشوومار میبه

 شوند. بازگردانده مجاز بازیافت مكان فروشنده، یعنی کاال به ضایعات که این شرط دارد به

 ایجاد آثار منفی اجازة . فروش2
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ولت( بپردازد، مورد نظر د سطح  )تا آلودگی براي تريبیش مبلغ کند هر کسمی اعالم روش، دولت در این

شد. این  امتیاز مربوطه صاحب  شبیه  راه خواهد  ست  مالیاتی حل راه حل،  شكال  و افزون پیگو ا آن، با  بر ا

 حق خرید تمام به کوچک هايبنگاه حذف براي بزرگ هايدارد بنگاه امكان که اسووت مواجه مشووكل این

 ورزند. مبادرت ایجاد آثار منفی

 تریناز مهم دارد. یكی برتري مالیاتی بر طرح عملی شیوه، از لحاظ این کنند کهمی استدالل و اوتس مولبا

 .دهدمی را کاهش آلودگی نهایی سطح به مربوط اطمینان عدم که است آن، این هايبرتري

شخص  تأثیر مالیات دربارة عاتالاط اگر فقدان ستگذارا    بر کاهش م سیا ستاندارد   را وادارد که نآلودگی،  ا

خاطر  سوووطح، اطمینان این به دسوووتیابی  نامه، براياجازه کنند، در نظام   تعیین طور دلخواه را به آلودگی

 سووود هسووتند، براي کردن بیشووینه دنبالها بهشوورکت که این بر آن، با فرض وجود دارد. افزون تريبیش

 بر آن، وقتی گیرند. افزونکار میها را بههزینه رسوواندن اقلحد به آورياسووتاندارد، فن این به دسووتیابی

صاد، در حال  ست    تورم تجربة اقت شد، انتظار ا جلو  طور خودکار بهبه آلودگی نامة اجازه بازاري قیمت که با

و  طوالنی فرایند اداري مالیاتی، به هايتغییر نرخ کهشووود؛ در حالی جدید منطبق کند و با وضووع حرکت

 گیر نیاز دارد.وقت

 هاانتشار آالینده مبادلة قابل . سهمیة3

خرید  قابل یا مجوزهاي بهادار آلودگی ایجاد آلودگی، اوراق مبادلة قابل سهمیة  صورت به از آن ابزار که این

شورها از جمله  برند، در تعداديمی نام و فروش شده  آب امریكا، دربارة از ک ست. همچنین  و هوا اجرا  در  ا

 شود.می استفاده فاضالب کنترل ابزار براي این 1969 از سال فرانسه

ساس  ست: کارخانه  صورت  بدین سهمیه  این کلی ا صفیة  نیاز، به از حد بیش که ايا ست  آلودگی ت  قادر ا

 تصووفیه براي تريکم توان که دیگري خود را در اختیار کارخانة ایجاد آلودگی مجاز براي همیةتواند سوومی

 اعتبار آلودگی  دیگري به  شوووود. یكیمی انجام  مالی  از طریق طور مسووولمبه  عمل  دارد، قرار دهد و این 
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 تواند منبع می روش وجود دارد. این التمعام  این تسوووهیل  براي هایی لدال فروشووود. در امریكا، حتی می

 اسووت، امكان اندك برایشووان تصووفیه هزینة ها کهکارخانه باشوود. برخی توجهی قابل هايجوییصوورفه

 دارند. باالیی تصفیة هزینة آورند کهمی فراهم هاییکارخانه را براي جوییصرفه

 خرید و فروش براي بازاري کرد که معین توانمی را زمانی سوویسووتم  در هزینه بالقوه جوییصوورفه میزان

 کارآمد مجوزها بینجامد. تخصیص به اقدام آید و این مجوزها فراهم

 مالكیت حقوق زنی تدوینچانه حل . راه4

لد کوز )   نا فاع  لكیت ما  اگر حقوق عا کرد که  قرار داد و اد پیگو را مورد چالش  ( نظریة 1960رو  همة  و انت

ست  از محیط بردارانبهره شن، و همچنین  زی سیدن  مذاکره هزینة رو شد، دو   اغماض قابل توافق به در ر با

 را تعیین آلودگی بهینة میزان وگو، معاملةتوانند با گفتمی و متضووورر شوووونده آلودگی ایجاد کنندة طرف

 کنند.

ساس  ست  نظر کوز، بازار بر ا ضعی  قادر ا کند و  تولید را تعیین بهینة کرده، میزان تعیین قانون که در هر و

ستگی  قانون نوع به این ست  طرفین شود، حقوق می عوض در اثر تغییر قانون چهندارد. آن ب  یککدام که ا

 است. رشوه یا پرداخت خسارت سزاوار دریافت

کارآمد را  حل تواند راهبازار نمی که شوود و مواردي فراوانی هايتشووار، نقد و بررسوویان کوز، از زمان نظریه

 داللت شدن  بازار با عوض حل انحصار کامل، راه  در وضع  داد که نشان  شد. بوکنان  داده کند، نشان  تعیین

سان  قانون ست. برخی  یك شیب  آلودگی ینهای هزینة کردند اگر منحنی دیگر اثبات نی تر بیش آن نزولی، و 

 رسیم.نمی پایداري حل راه کند، به را از باال قطع باشد و آن نهایی نفع از منحنی

کند و  را ارائه کارآمد با ثباتی حل تواند راهغیر محدب، بازار نمی دادند در فضوواي و فورد نیز نشووان بامول

شار  دیگر از منتقدان برخی سیدن  هزینة ناچیز بودن فرض اند کهکرده ها ست؛ زیرا   توافق، غیر واقعی به ر ا

 یابیم.نمی از آن در عمل، شواهد بسیاري
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 گوید:می باره نیز در این پرمن

 راه این ثر بودنمؤ امكان دیگر نیز براي است. دو شرط   دارایی حقوق بر وجود و شفافیت  متوقف روش این

صووورت،  باشوود. در غیر این کم نسووبت به زنیمتأثر از چانه هايتعداد بخش که این اسووت: یكی الزم حل

 تمام که این دوم کند. شوورط جلوگیري واقعی نتیجة از تحقق اسووت ممكن زنیچانه و مشووكالت هزینه

 نیست. محقق در عمل طور معمولبه ایطشر باشد. این شده و سازماندهی درگیر، معین هايبخش

شكل  سل  دیگر این م ست  آینده هايروش، ن ها آن اغلب که ها وجود ندارد با اینبا آن زنیچانه امكان که ا

 ماجرایند. نیز درگیر این

وارد  قاعده   نبر ای و معامالت،  مذاکرات  زیاد انجام   ناقص، و هزینة   بر وجود رقابت   افزون دیگري انتقادات 

 و رفتار تهدیدآمیز است. گر و فرد متضرر شوندهفرد آلوده شناسایی به مربوط مشكالت از جمله که شده

 تمیز تكنولوژي ج. گسترش

نظارت، با  نهایی هزینة اقتصوواد و افزایش رشوود سووریع  علت به آلودگی و تنظیم مراقبت یعنی اول روش

 ایجاد درآمد براي منبع به طور معمولنیز به اقتصادي  از ابزارهاي استفاده  است. همچنین  مواجه مشكالتی 

نیز  هزینه و باال بودن عاتالکمبود اط با مشووكل اغلب که بر این شووود؛ افزونمی گر تبدیلیا آلوده دولت

ستند. اخیراً  مواجه سعة  به توجه ه  و نظارت، تمرکز یافته کنترل راهبرد مكمل صورت  هب پاك صنایع  تو

 کارگیري باید به    راهبرد معتقدند: دولت    این مسووویر، حامیان   گرها در انتهاي  آلوده کنترل جاي  اسوووت. به 

 دهد، بهبود بخشد.می را کاهش کنندهآلوده هاينهاده که هاییآوريفن

 است: چهار ویژگی تمیز داراي آوريفن

 نباشد؛ . ذهنی1

 موجود ایجاد کند؛ آوريفن مشابه با کیفیت . خدماتی2

 باشد. نهایی هزینة اقلحد موجود، داراي هايآوريبا فن . در مقایسه3
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 باشد. موجود داشته هايآوريبا فن رادر مقایسه تخریب ترینکم زیستی . از نظر آثار محیط4

 داوطلبانه مشارکت دفبا ه د. ابزارهاي

است؛   زیست  بهبود محیط براي مردمی و مشارکت  همكاري ابزارها، جلب این كارگیرياز ب هدف ترینمهم

ستفادة  به مانند تشویق  ستفاده     هايتر از ماشین کم ا  هايماشین  و تنظیم سرب  بدون از بنزین شخصی، ا

بهتر  زیسووت محیط براي نهادي ترتیبات بینیو آموزش، مذاکرات، پیش یغاتتبل ابزارها از طریق خود، این

 رسد.می انجام به

 زیست و محیط اسالم

سالم  مبین دین که ، ابتدا بر اهمیتیبخش در این ست، و نیز تأکید بر   شده  قائل زندگی محیط بر حفظ ا ا

 منظور دریافت به افكنیم؛ سوپس گذرا می نگاهی شوریعت  سووي  از و طبیعت انسوان  بین پسوندیده  رابطة

 این به با توجه و سرانجام  کنیممی معرفی دینی اندیشة  به را با توجه مكتب، اصولی  مورد توجه راهكارهاي

 معرفی زیست  یطمح حفظ را جهت شد، راهكارهایی  مطرح مقاله اول در بخش از آنچه و با استفاده  مبانی

 کرد. خواهیم

 در اسالم زیست محیط اهمیت

سم  ویژه به شرقی  در ادیان سیوس، نوعی  و آیین در مائوئی سپردگی    کنفو  اهمیت و ادراك طبیعت به سر

 است. حائز اهمیت که بینیمرا می آن متافیزیكی

 به آن دانسووته، در مقابل خویش آن، خداي عظمت لتع را به دهد بشوور طبیعتمی اجازه مجید نه قرآن

خداوند و    و کلمة  هرا آی  مظاهر طبیعی  بداند؛ بلكه    فاقد روح   را موجودي آن که  آن بیفتد و نه   سوووجده 

سبی    داراي موجوداتی سبیح  که شعور ن سان  معرفی د،خداوندن گويت ستش  ها را بهکرده، ان ها آن خالق پر

 خواند.می
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 را به اسووالم در نگاه زیسووت محیط از اهمیت معصووومان: موارد فراوانی و روایات کریم قرآن آیات بررسووی

 کنیم:می ها اشارهاز آن برخی به در ذیل کند کهمی ارائه خواننده

 آفرینش و براي ستاید می یزیبای را به است، سراسر گیتی    و زیبایی خود مظهر جمال که . خداوند کریم1

 گوید.می خود تبریک زیباها، به و زیباترین مخلوقات اشرف در جایگاه انسان

سان  برداريبهره براي در طبیعتکه را  چه. خداوند آن2 سته  قرار داد، طیبات ان  را مایة نعمتی و چنین دان

 است. کرده معرفی انسان کرامت

ستی  نظام که تأکید بر این ضمن  تعال. خداوند م3 ساس  ه از  شده، در موارد متعددي  آفریده صالح  بر ا

فرماید: در خداوند می از رزق از تجویز استفاده دیگر نیز پس کند. در جايمی نهی نظام ایجاد فساد در این

در  رويو زیاده طبیعت از مواهب دانهنابخر اسوووتفادة  که اسوووت طبیعی .و فسووواد نكنید  فتنه  زمین روي

 خواهد بود. زمین از آن، از موارد فساد در روي برداريبهره

 از بین آلودگی را به آفرینش باشوووكوه زده، نظام خداوند دسوووت مظاهر زیبایی تخریب به را که کسوووانی

فاسوود قلمداد  هايانسووان از اعمال را ناشووی زمین بر روي ها و مشووكالتکرده، نارسووایی برند، نكوهشمی

 خود، دوستدار فساد نیست. فرماید کهمی هم کند و در نهایتمی

خود  حسووناي اسووماي را با تعلیم خالفت و اسووباب و امانتدار خود معرفی، را جانشووین . خداوند انسووان4

ضمن    کرده فراهم برایش ست و  سته  آن ا سپرده  به که امانتی آبادي تا به از او خوا و  زمین یعنی شده  او 

 باز دارد. گزند و تباهی را از هر گونه بپردازد و آن مظاهر آن

 فرماید:شده، می نقل اسالم گرامی از رسول که روایتی بر اساس . خداوند متعالی5

را  و بخشش  است  دارد؛ کریم را دوست  یزگیو پاک است  دارد؛ پاکیزه را دوست  و پاکی است  خداوند پاك

 سازید. خود را پاکیزه زندگی دارد؛ پس دوست



 

48 
 

سبز دولت و زیست محیط  

سالم، دین  دیگر از پیامبر اکرم، خود دین . در روایتی6 دستور   پاکیزگی که این معرفی، و ضمن  پاکیزگی ا

 است. دانسته پاکیزگان به ، مختصاست مظهر پاکیزگی را نیز که شده، بهشت تلقی مردم براي همگانی

ضاي 7 ست  قرار گرفته دینی هايمورد تأکید آموزه روان سبز و آب  . درختكاري، ایجاد ف سلمانان  ا  به و م

 است: نگاه  شده  دانسته  چشم  روشنی  چیز سبب  از پیامبر اکرم، سه  روایتی اند. بر اساس شده  ها تشویق آن

 نیكو. و روي جاري آبسبز،  فضاي به

 آن کوتاه فرصت  شود، در آن بر پا می و قیامت شما است   در دست  نهالی است: هر گاه  دیگر آمده در جاي

شتن  را بكارید. و در روایت نهال ساختن  تعلیم و... در ردیف قنات ساختن  و جاري درخت دیگر کا  دانش، 

 است. شده مسجد شمرده

شتن  بدون صادق، زندگی  از امام روایتی. در 8 سان  سه  دا ست: هو  چیز بر ان و  فراوان تمیز، آب ايگوارا نی

 حاصلخیز. گوارا، و زمین

سانی  . خداوند متعالی9 سایش  را که ک سلمانان  آ ستوده می فراهم شان را در زندگی م و در مقابل،  کنند، 

 کنند، سوووخترا ایجاد می مردم و ناراحتی اذیت وسووویله، اسوووباب و بدینرا آلوده،  طبیعت را که افرادي

ساس    نكوهیده ست. بر ا سلمانان، چیزي  از راه پیامبر اکرم، هر کس روایت ا  رهگذران رنجش باعث را که م

ست، برطرف  صد آیه  خواندن کند، خداوند پاداش ا  هر حرف ثواب کند کهمی او ثبت را براي از قرآن چهار

 است. حسنه آن، ده

 است: فرموده اسالم گرامی رسول همچنین

سانی خداوند قرار می در اثر کار خود، مورد لعنت گروهند که سه  سایه  اماکن که گیرند: ک ها و بانعمومی، 

سد  که کنند. کسانی  ا غصب نوبتی( ر )آب عمومی آب که کنند. کسانی  را آلوده مسافران  شدن  پیاده محل

 شوند. عبور عابران معبر کرده، مانع
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 بر را از سوور راه شووده، آن پیاده دید، از مرکبمی را در راه کلوخی سووجاد هر گاه امام که اسووت شووده نقل

 داشت.می

 به االهی امن و در حرم حج در مناسووک و گیاهی جانوري هايگونه و انواع زیسووت محیط به . احترام10

 شوومرده احرام، از محرمات در حالت و گیاهان درختان شووود. شووكار صووید و قطعمی یادآوري مسوولمانان

صورتی  می ست  این توجه قابل بپردازد و نكتة شود، باید کفاره  آن مرتكب حاجی که شود و در   کفارة که ا

ست؛ در حالی   ب مبتنی احرام محرمات تمام صد ا صورت  صید، حتی  براي که ر تعمد و ق نیز  توجه عدم در 

 بدهد. باید کفاره

 در اسالم محیطیزیست ها و راهبردهايسیاست مبانی

 محقق خاکی دنیاي او در این رشوود وتعالی و زمینة اسووت بعدي دو موجودي الهی، انسووان ادیان در نگاه

صفیة  به که از مكاتب برخی رغمبه جهت نشود؛ از همی می سان  يماد جنبة به توجهیروح، بی منظور ت  ان

 و اصوالً  تأکید شده  اشدر کنار بُعد ملكوتی انسان  يماد ویژه، بر جنبةبه اسالم  کنند، در دینمی را تشویق 

سته    طریق از همین را فقط واقع کمال سر دان ست  می  حفظ دربارة فراوانی هايسفارش  جهت همین و به ا

 وي پیرامون با محیط انسوووان رابطة  تنظیم چگونگی و دربارة بدن و آرامش آسوووایش سوووالمت، و تأمین

کردیم، شاهد   نقل زیست  محیط اهمیت دربارة پیشین  در بخش که است. روایاتی  شده  ارائه رهنمودهایی

نمود  اسووتفاده رابطه این ها در اسووتنباطاز آن توانمی را که کلی بخش، خطوط عا اسووت. در اینمد این

و  منظور حمایت به متناسب  ها و راهبردهايسیاست   بیان ها بهاز آن با استفاده  کنیم؛ سپس می استخراج 

 پردازیم.خود می پیرامون محیط حفظ
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 عدالت قاعدة

 به هسووتی در نظام قرار دارد. عدل عدالت و در چارچوب موجودات، موزون یند خلقتآالهی، فر اتآی طبق

 عالم رکین رکن این منظور حفظ خود اسووت. از طرفی، به مناسووب هر چیز در جایگاه قرار گرفتن معناي

 منظور براي همین خود را نیز به پیامبرانکرد و  سفارش  عدالت برپایی را به انسان  هستی، خداوند متعالی 

 هنوز پا به که هاییانسان  بوده، شامل  و جاودانه جهانی اسالم  دین احكام طور کهها فرستاد. و همان انسان 

ندارد؛  اختصاص  خاص نسل  یک نیز به طبیعی از مواهب شود، برخورداري اند نیز میوجود نگذاشته  عرصه 

 اساس، هر گونه  خود را دارد. بر این خاص نیز جایگاه نسلی  بین نسلی، عدالت  درون بر عدالت افزون یعنی

را  شده، زندگی  زیست  محیط سازي آلوده ها بینجامد یا سبب آن نابودي به که طبیعی از منابع اياستفاده 

 آور است. و ضمان سازد، ممنوع آینده( مشكل نسل موجود یا هاياز انسان ها )اعمدیگر انسان براي

 الضرر قاعدة

 تواند فعالیتینمی کسقاعده، هیچ این طبق .الضرر است   دارد، قاعدة کاربرد فروانی که از قواعد فقهی یكی

 وارد شووود؛ گرچه يدیگر از او به زیانی هر گونه که دهد و در صووورتی بینجامد، انجام دیگري زیان به که

هر خانوار  جهت همین است؛ به وارد شده زیان جبران باشد، ضامن خویش حق منظور اعمال کار او به این

ضامن، و   شرعی  خود شود، از جهت  پیرامون محیط سازي آلوده یا تولید خود باعث با مصرف  که یا بنگاهی

 از عموم نمایندگی به اسووت موظف باشوود، دولت آینده هايیا نسوول تماعاو اج مقابل طرف که در مواردي

 بپردازد. آنان حق ا حقاق مردم، به

صل  سی   قانون چهلم در ا سا شاره  قاعده این نیز به ا  هاییبا تفاوت نیز مفاد آن المللبین و در حقوق شده  ا

 وجود دارد.
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 در اسالم زیست محیط حفظ راهکارهاي

صدد تربیت  دینی هايآموزه سان  در  ست. هر گاه  بندگی او در طریق دادن و جهت ان  این به آدمیان خدا ا

 با آن اکنون که محیطی زیسووت فراوان را بپمایند، مشووكالت هیالخلیفة و رسووم کنند و راه ملها عآموزه

جه  ندد؛ براي بر می هسوووتیم، رخت  موا گاه   ب ثال، هر  یت  یک  ها حقوق انسوووان م عا ند؛ در   دیگر را ر کن

سراف  و طلبی، حرصاز زیادت گرفته، دست  را پیش اعتدال راه طبیعت از مواهب برداريبهره  و اتالف آز، ا

سان  رسیدن  براي کلی گیريبر جهت افزون الهی یابند. ادیانمی خود را بهشت  دنیاي بردارند، همین  به ان

 به  از ایمان  در هر سوووطحی دارند تا جوامع   دین در متن عملی و انسوووانیت، راهكارهایی    کمال  اوج نقطة 

 متخلف هايداشووته، از تجاوز انسووان سووالم نسووبت به دینی، بتوانند محیطی هايفرمان به خداوند و عامل

 کنند. جلوگیري

 دولت و محیط زیست

است،  امور در رفاه از ضرورترین پاکیزه محیطی داشتن که این لحاظ و به عمومی رفاه اصل ساسبر ا دولت

دولت،  هايدر فعالیت محوري از اصوووول سوووازد؛ بنابراین، یكی را فراهم مهم این انجام دارد زمینة وظیفه

ست  امكان در حد محیط سازي پرهیز از آلوده شگاه  هایینیز مكان ر آنو در کنا ا ها ها، جنگلرا مانند گرد

سایش  منظور تفریح ها بهوپارك صاص  مردم و آ  کند. همچنین حفظ آلودگی ها را از هر نوعدهد و آن اخت

و  مورد نظر است  از محیط اصل، حفاظت  خصوصی، همواره   بخش فعالیت جهت طبیعی منابع در واگذاري

 مدافع در جایگاه بكوشوود. همچنین آن ثر در انجاممؤ اجرایی ابزارهاي مسووتمر و تنظیم هايظارتباید با ن

ساندن    و جلوگیري مردم همة حقوق ضرر ر سایر فعالیت آن به از  صی    بخش هايها،  صو مورد  را همواره خ

 قرار دهد. دقیق نظارت
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 دیگر از محورهاي اعتماد مردم، یكی و جلب درسووت هاييگذاردر کنار سوویاسووت و دولتمردان رفتار دولت

 نبینند، اعتمادشان  هماهنگی آنان هايوسیاست   رفتار دولتمردان بین مردم مورد تأکید است؛ زیرا تا وقتی 

 ثر نخواهد افتاد.مؤ راهكارها هم صورت، بهترین شود و در ایننمی جلب

 داده، از ابزارهاي خود گسترش پوشش تحت تمیز را در واحدهاي آوريبكوشد فن باید دولت جهت در این

صادي، چون  شویق  جهت و یارانه مالیات اقت ستفاده  این به خصوصی   بخش ت شفاف  کار ا موارد  بودن کند. 

صرف   آنان و همدلی ماد مردماعت شود، در جلب می آوريمنظور جمع این به که هاییها و جریمهمالیات م

 ثر است.مؤ

صول  قبل در بخش شده  مطرح اقتصادي  معیارهاي این به با توجه در مجموع بخش،  مذکور در این و نیز ا

 از مشارکت تمیز، استفاده آوريفن رشزیست، مانند گست محیط حفظ هايروش از برخی ترکیبی استفاده

 موارد مصووورف به توجه با لحاظ و یارانه مالیات چون اقتصوووادي از ابزارهاي برخی گیريکارو نیز به مردم

 شود.می ها سفارشآن

  


