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 ٘ٛإطامِ ّٔ االرض ٗ استعْزمِ فيٜا......
اٗ خذايي است م ٚضْا را اس سّئ تيافزيذ ٗ آتادإي آٓ را ت ٚضْا ٗاىذاضت.
مقذمه
ّواًغَس مِ دس ضواسُ ّاي قثلي ًيض تياى ضذ ،ايي هاٌّاهِ قصذ داسد تا صتاًي سادُ هسائل هشتثظ تاا
تَسؼِ پايذاس ٍ هحيظ صيست سا تا ضوا دس هياى تگزاسد .تِ صػن ها ٍ تا تَجِ تِ سسالت اًجواي دس
ساستاي تَسؼِ پايذاس ،ضشٍست پشداختي تِ هقَالت ٍ هثاحا

صيسات هحيغاي دس جْات استقاا

سغح داًص صيست هحيغي اّويت خاصي داسد .هاٌّاهِ هحيظ ٍ پسواًذ اتاضاسي تاشاي اًؼناا
فشٌّگ ساصي هثاح

ٍ

صيست هحيغي هشتثظ تا فؼاليتْاي اًجوي است ماِ تاا سٍيناشد اصار دس

الگَي هصشف سؼي تش تحقق ايي هْن داسد .ايي هاٌّاهِ آهادگي داسد هغالة دسيافتي اص ّوناساى ٍ
ماسضٌاساى هحتشم سا تا رمش ًام ماسضٌا

هشتَعِ دسج ًوايذ.

آشنايي با راهبردهاي زيست محيطي صنؼت
تحَل ساّثشدّاي حفاظت هحيظ صيست دس صٌؼت حامي اص تحَل سٍ تِ تناهل سٍينشدّاي
صيست هحيغي هي تاضذ مِ تا تسظ هفَْم تَسؼِ استثاط هي ياتذ .دس ايي هسيش تحَل ساّثشد ّاي
هختلف صٌؼتي ػثاست تَدُ اًذ اص:
ٕاديذ ٙىزفتٔ ّطنٌ :قثل اص دِّ  0691سٍينشد صٌؼت هثتٌي تش ًاديذُ گشفتي هسائل صيستي هحيغي
تَد ٍ ضايذ تتَاى گفت مِ دس آى صهاى ساّثشد خاصي ٍجَد ًذاضت .تش ايي اسا  ،ضايؼات گًَاگَى
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(پساب ،گاصّاي آاليٌذُ ٍ هَاد صائذ جاهذ) هستقيوا ٍاسد هحيظ هي گشدد.
رقيق مزدٓ :اص دِّ  0691سٍي آٍسدى تِ هسائل صيست هحيغي دس تخص صٌؼت تِ ػٌَاى يل حشمت
آغاص گشديذ .الثتِ ًَ پا تَدى هرحظات صيست هحيغي دس ايي ساّثشد هطخص هي تاضذ .ساّثشد دِّ
 0691تِ سقيق ًوَدى هَسَم ضذ .دس ايي ساّثشد ًسثت هَاد خام (دادُ) تِ عَس قاتل هرحظِ اي اص
هحصَالت (ستاًذُ) ،تيطتش هي تاضذ .تفاٍت ياد ضذُ تِ صَست آاليٌذُ ّاي گًَاگَى ٍاسد هحيظ
صيست هي گشدد .ايي ساّثشد تا ايي پٌذاس مِ سقيق ًوَدى ضايؼات ٍ آاليٌذُ ّا اص هطنرت صيست
هحيغي هي ماّذ تِ هَسد اجشا گزاضتِ هي ضذ .استفادُ اص فٌاٍسي ّاي صيست هحيغي دس ايي هشحلِ ،تا
ساختي دٍدمطْاي تلٌذ ٍ اضافِ مشدى هيضاى صيادي آب تشاي ماّص تشامن ًسثي هَاد سوي آغاص
گشديذّ .شچٌذ ايي اقذاهات ّضيٌِ موي سا هي علثذ اها اص ًظش صيست تَهي مواماى هخشب ّستٌذ.
مٖتزً آٍ٘دىي در إتٜاي خط :دس دِّ  0691تا افضايص اعرػات ٍ داًص اص فشايٌذّاي صيست هحيغي
ٍ تخشية آًْا تَقَع پيَستِ ٍ ّوچٌيي ّوگام تا تسظ هفَْم تَسؼِ ،ساّثشد في آٍسي مٌتشل دس اًتْاي
خظ تَليذ تَجَد آهذ .دس ايي ساّثشد ًيض ًسثت هَاد خام (دادُ) تِ عَس قاتل هرحظِ اي تيص اص
هحصَالت (ستاًذُ) هي تاضذ .فٌَى مٌتشل دس اًتْاي خظ تَليذ تِ هٌظَس جلَگيشي اص خشٍج هَاد
صذهِ صًٌذُ اص خظ تَليذ ٍ ٍاسد ضذى تِ هحيظ صيست هَسد استفادُ قشاس هي گيشد .هثذل ّاي
ماتاليستي ٍ هخاصى ًگْذاسي اص جولِ فٌَى اًتْاي خظ ّستٌذ .فٌَى اًتْاي خظ تَليذ ّوَاسُ هستلضم
هٌاتغ ٍ پَل اضافي ّستٌذ .ػرٍُ تش ايي هستؼذ خشاب ضذى ًيض ّستٌذ .اصَال فٌَى اًتْاي خظ تِ جاي
آًنِ تْشُ ٍسي فٌي هٌاتغ سا اص ًظش امَلَطيني تْثَد تخطذْ ،آًشا تقليل هي دّذ .تشاي هثال هَاد
خغشًاك دس فيلتش تاقي هي هاًذ ٍ هي تايست تِ دٍس سيختِ ضَد .يؼٌي ايٌنِ آلَدگي ماهر اص تيي ًوي
سٍد تلنِ تِ صَست ديگشي تثذيل هي ضَد .تِ عَس هثال ،تِ آلَدگي ّاي تا غلظت تاال ٍ دس حجن من
(لجي) تثذيل هي ضَد .الثتِ تا تَجِ تِ جلَگيشي اص ٍسٍد گاصّاي خشٍجي تِ هحيظ صيست ،تؼضي اص
فٌَى اًتْاي خظ تَليذ تسياس ماسآهذ ّستٌذ لزا تشاي ماّص هخاعشات دس ًَاحي تا تشامن تاالي جوؼيتي
استفادُ اص آًْا اجتٌاب ًاپزيش است.
تاسيافت :دس دِّ  0691تحَل ديگشي دس سٍينشد صيست هحيغي صٌؼت صَست گشفت .ايي سٍينشد
هَسَم تِ تاصيافت است .ايذُ اصلي دس ايي سٍينشد چٌيي است مِ آًچِ ٍاسد هحيظ صيست ًوي ضَد،
تاػ

صذهِ ًخَاّذ ضذّ .وچٌيي ايي چطن اًذاص ًيض تَجَد آهذ مِ تا استفادُ اص هَاد ثاًَي تِ جاي

هٌاتغ عثيؼي دست اٍل ،دادُ ّاي اقتصادي ًيض ماّص هي ياتذ .ايي سٍينشد دس تؼضي اص سضتِ ّا ّن
چَى ضيطِ ،ماغز ٍ ْآلَهيٌيَم هَفقيت قاتل هرحظِ اي يافتِ است .الثتِ تش اسا

تجشتِ ّاي حاصل

ضذُ ،دسصذ اًذمي اص هٌاتغ هجذداً دس چشخِ تَليذ قشاس گشفتِ است .هضافاً ايٌنِ تشاي ساخت ٍ استفادُ
اص تجْيضات هَسد لضٍم ،اًشطي ٍ هٌاتغ اضافي ًياص هي تاضذ.
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پيطييزي (تَليذ پامتش) :اص سال  0696سٍينشد جذيذي هَسَم تِ تَليذ پامتش ظَْس يافت .ساّثشد هثتٌي
تش ايي سٍينشد ،پيطگيشي اص تَليذ آلَدگي هي تاضذ .تَليذ پامتش چٌيي تؼشيف ضذُ است:

مارتزد ّستْز راٛثزد سيست ّحيطي فزاىيز پيطييزي در فزآيٖذٛا،
ّحص٘الت ٗخذّات تّٖ ٚظ٘ر افشايص مارايي ٗ ماٛص ّخاطزات
إسإي ٗ سيست ّحيطي

ساّثشد تَليذ پامتش تا سِ صفت هستوش ،پيطگيش ٍ فشاگيش هطخص هي ضَد .هستوش تَدى مِ دس
تٌاسة تا ملوِ پامتش است داللت تش اّتوام دائن توام افشاد يل ٍاحذ تَليذي تشاي دستياتي تِ
حذاقل هوني آاليٌذگي داسد .صفت پيطگيشي ًيض اضاسُ تِ هواًؼت اص ايجاد آلَدگي دس هثذا داسد.
فشاگيش تَدى ايي ساّثشد ضاهل ضذى َّا ،آب ٍ خاك است.
انواع رويکردهاي پيشگيري از توليذ آلودگي
سٍينشدّاي پيطگيشي اص تَليذ آلَدگي تِ اساهي گًَاگَى هَسَم ضذُ مِ ػثاستٌذ اص :
 تْشُ ٍسي سثض
 پيطگيشي اص آلَدگي
 تِ حذاقل سساًذى ضايؼات
 عشاحي تشاي هحيظ صيست
 تَليذ مااليي ساصگاس تا هحيظ صيست
 ماسايي صيست تَهي
 هذيشيت سثض
 تَليذ پاك تش
هياى ايي اساهي تفاٍت هاَّي ٍجَد ًذاسد تلنِ اخترف آًْا تيطتش تِ هٌظش ٍ تاميذضاى تيي صٌؼت
ٍ هحيظصيست هشتَط هي ضَد.
راهکارهاي پيشنهادي جهت استقرار نظام مذيريت سبس در كشور
تشآٍسدّاي ًظام هذيشيت سثض (مِ دس سغح هحذٍدي دس مطَس اًجام گشفتِ) ًطااى هاي دّاذ ماِ
جاي صشفِ جَيي قاتل تَجْي دس تخص ّاي هختلف مطَس ٍجاَد داسد ٍ اضااػِ فشٌّاگ ًظاام
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هذيشيت سثض ٍ تطنيل گشٍُ ّاي تخصصي سثض ٍ سػايات هاَاصيي ٍ اساتاًذاسدّاي تؼيايي ضاذُ
دٍل ت سثض هي تَاًذ دستاٍسد تسياس هٌاسثي سا دس اياي صهيٌاِ تاِ ّواشاُ داضاتِ تاضاذ  .اص اياي سٍ
ساّناسّاي هذيشيتي ريل پيطٌْاد هي گشدد :

 هَضَع هْن ٍ هحَسي ميفيت ٍ هصشف تْيٌِ دس ساستاي هفاد هَاد ٍ فصَل تشًاهِ چْاسم
تَسؼِ مطَس  ،دس تٌظين سٌذّاي تخطي  ،فؼاليتي ٍ استاًي تشًاهِ تَسؼِ ٍ ّوچٌيي تشًاهِ
پٌجن تَسؼِ مطَس تِ صَست ضفاف تش هغش ضذُ ٍ تشاي ًْاديٌِ ضاذى هَضاَع استقاا
هذيشيت ميفيت دس ّوِ اتؼاد آى ،اقذاهات الصم تِ ػول آيذ .
 تِ هٌظَس ايجاد تستشّاي هٌاسة تشاي استقا تْشُ ٍسي ،ميفيت  ،سقاتت پزيشي  ،خرقيات
ٍ ًَآٍسي دس هصشف تْيٌِ هَاد الصم است اًگيضُ ّا ٍ اػتثاسات الصم دس ًظش گشفتِ ضَد تا
ضنل گيشي ٍ تحقق آًْا تسشيغ گشدد.

حساس ساسي دستياٛ ٙاي اجزايي  ،ضزمت ٛا ٗ تخص ٛاي خص٘صي در ائ سّيٖ ٚاس طزيق:
 آگاُ ًوَدى ٍ تطَيق هذيشاى دستگاُ ّا دس صهيٌِ ًظام هذيشيت سثض

 تطنيل گشٍُ هذيشيت سثض دس قالة دفتش هحيظ صيست دس دستگاُ ّا ٍ ًْادّا
 فشٌّگ ساصي ٍ آهَصش دس ساتغِ تا ًظام هذيشيت سثض دس سغح مطَس
 آهَصش ػوَهي ٍ تخصصي

 ايجاد فضاي هٌاسة ّوناسي دس دستگاُ ّا تشاي هطاسمت ماسمٌاى
 ايجاد اًگيضُ هادي ٍ هؼٌَي جْت هصاسف تْيٌِ هٌاتغ
 تذٍيي اّذاف مَتاُ هذت ٍ تلٌذهذت هذيشيت سثض

 تْيِ تشًاهِ هغالؼات ٍ اقذاهات اجشايي هذيشيت سثض
 استفادُ اص هستٌذات ٍ دستَسالؼول ّاي دٍلت سثض دس دستگاُ ّا
 تشسسي اهناى اجشاي تشًاهِ ّا تَسظ گشٍُ سثض

 اقذاهات اجشايي جْت ماّص آلَدگي ّاي صيست هحيغي ٍ صشفِ جَيي هٌاتغ
 تْيِ گضاسش ػولنشد دس دستگاُ ّا

 اجشاي هويضي صيست هحيغي سالياًِ دس ساستاي اجشاي هذيشيت سثض ٍ تاصًگشي آى
 اسائِ گضاسش پيطشفت ماس دستگاُ ّا تِ دتيشخاًِ دٍلت سثض
 اجشايي ضذى قاًَى ًظام هذيشيت سثض دس مطَس

 تذٍيي سياست ّاي تطَيقي ٍ تشًاهِ ّايي جْت گستشش هذيشيت سثض دس مطَس

 استفادُ اص اًجوي ّا ٍ ساصهاى ّااي غيشدٍلتاي ( )NGOتاِ هٌظاَس موال تاِ گساتشش
هذيشيت سثض دس مطَس
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 تغييش جْت دّي ياساًِ ّاي تخص اًشطي مِ عي آى تِ جااي پشداخات هساتقين دس هاَسد
ياساًِ سَخت تِ هيضاًي مِ دس هصشف سَخت دس اثش اجاشاي تشًاهاِ ّااي صاشفِ جاَيي
اًشطي صشفِ جَيي هي گشدد( ًظيش اجشاي هثح

 ،) 06ايي مول ّا تِ صَست ترػَض

تِ هجشي پشداخت ضَد.

 ضشٍسيست هفاّين هشتَط تاِ هاذيشيت ساثض اص حيغاِ هشاماض ٍ داًطاگاُ ّااي دٍلتاي ٍ
غيشدٍلتي فشاتش سفتِ ٍ دس تح

هذيشيت ساّثشي خاًَادُ تسشي ياتاذ .تاذيي تشتياة تاياذ

الگَّاي هٌاسة جْت ًطش ايي هَضَع دس خاًَادُ ّا تذٍيي ٍ دس اختياس آًْا قشاس گيشد.

 دس صَستي مِ حساتذاسي صيست هحيغي دس حساتذاسي هالي ساصهاى ّا ٍ هشامض دٍلتاي ٍ
خصَصي لحاػ گشدد ،هي تَاى تشًاهِ ّاي اػوال هذيشيت سثض دس ايي ًْادّا سا تا جذيت
دًثال ًوَد .
برخي از چالش هاي مذيريتي در راستاي تحقق توسؼه پايذار در كشور
بخش هاي مختلف به ترتيب اولويت

خإيي ٗ تجاري

وضغ موجود


پائئ ت٘دٓ قيْت حاٌّ ٛاي إزصي



ٕث٘د فزٖٛو صزف ٚج٘يي



عذُ ىستزش تنارىيزي اس إزصي ٛاي تجذيدذ پدذيز در ّٖداطق
رٗستايي



فقذآ رٗش ٛاي تط٘يقي ٗ تٖثيٜي تّٖ ٚظ٘ر ماٛص ضذت إزصي



عذُ رعايت استإذاردٛاي سداخت ٗ سداس در ّٖداطق ضدٜزي ٗ
رٗستايي



ٕارسايي ق٘إئ ٗ دست٘راٍعٌْ ٛاي ساخت ٗ ساس در ائ سّيٖٚ



مْث٘د آىا ٙساسي فزاىيز در سّيٖ ٚماٛص ٗ تٜيٖ ٚساسي ّصدز
إزصي اس طزيق تزٕاّ ٚعَْياتي



فقذآ ّثاحثي چ٘ٓ ّذيزيت إدزصي ٗ حظدم ّحديط سيسدت در
متاتٜاي درسي

صٖعت



فقذآ دستياتي ت ٚتنٍٖ٘٘صي ٛاي ٕ٘ ٗ دإص فٖي ت ٚرٗس



عذُ آّ٘سش ٗ آىا ٙساسي ّذيزآ در سّيّٖ ٚذيزيت إزصي



ٕارسايي ق٘إئ ٗ استإذاردٛاي سيست ّحيطي ٗ إزصي



استظاد ٙاس تجٜيشات ٗ ّاضئ آالت قذيْي ٗ تسيار إزصي تز



پائئ ت٘دٓ قيْت حاٌّ ٛاي إزصي



عذُ ىستزش تحقيقات در سّيٖ ٚصٖايع ّختَف



عذُ تاسٕيزي در ق٘إئ ٗ ض٘اتط تا ٛدذ
اعْاً ّذيزيت ّصز



تزييدة صدٖايع تدٚ

إزصي ٗ حظم ّحيط سيست

فقذآ اعْاً رٗش ٛاي تط٘يقي جٜدت ىسدتزش سيسدتِ ٛداي
سيست ّحيطي ٗ تٜيٖ ٚساسي ّصز

إزصي در صٖايع إزصي تز يا

تٍ٘يذ مٖٖذّ ٙحص٘الت إزصي تز


إتخاب دستياٛ ٙا ٗ رٗش ٛا ٗ تجٜيشات تذٗٓ ٍحدا ّصدز
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إزصي


عذُ رقاتتي ت٘دٓ تسياري اس صٖايع تشره ٗ إزصي تز

ادامه چالش هاي مذيريتي در راستاي توسؼه پايذار در كشور
بخش هاي مختلف به ترتيب اولويت

مطاٗرسي

وضغ موجود

ّ .1حذٗديت ٛاي طثيعي


ت٘سع ٚفعاٍيت ٛاي تي رٗي ٚت٘سط إسآ ٗ داُ



تخزية ٗ تثذيٌ اراضي سراعدي تد ٚفعاٍيدت ٛداي ضدٜزي ٗ
صٖعتي



تخزية فيشيني خاك ٛاي سراعي ٗ تايي ٗ رٕٗدذ فزسدايص
آتي ٗ تادي



تخزية ضيْيايي خامٜاي مطاٗرسي ضاٌّ ض٘ر ٗ قَيايي ضذٓ
ٗ ْٛچٖئ مارتزد يَط ٕٜدادٛ ٙداي مطداٗرسي ضداٌّ مد٘د
ضيْيايي  ،سُْ٘ ٗ ّاضئ آالت مطاٗرسي



تخزية اراضي مطاٗرسي تا اعْاً رٗش ٛاي يَط آتيداري ٗ
تٜز ٙتزداري تيص اس حذ اس ّٖاتع آب سيزسّيٖي



رٕٗذ رضذ جْعيت ٗ افشايص ٕياس تّ٘ ٚاد يدذايي ٗ در ٕتيجدٚ
افشايص فطار تز ّٖاتع پايٚ

ّ .2حذٗديت اقتصادي ٗ اجتْاعي


عذُ ت٘ج ٚمافي ت ٚعْزآ ٗ رفا ٙرٗستايي



عذُ ّطارمت ّزدُ در طزح ٛاي ّذم٘ر



عذُ ايجاد فزصت ٛاي ضغَي در ّٖاطق رٗستايي



فقذآ اصالح ساختار ٕظاُ تٜز ٙتزداري اس ّٖاتع



فقذآ آّ٘سش ٗ تاسآّ٘سي ٕيزٗٛاي ضايٌ در تخص تّٖ ٚظ٘ر
آضٖايي تا ضي٘ٛ ٙاي ٕ٘ئ تٍ٘يذ ّٖطثق تز ت٘سع ٚپايذار تخص

حٌْ ٗ ٕقٌ



عذُ آىا ٙساسي ٗ آّ٘سش فزاىيز در استظاد ٙاس ٗسايٌ حْدٌ
ٗ ٕقٌ عّْ٘ي



ٕارسايي ٕظاُ ّذيزيت تزافيل



عذُ استظاد ٙمافي اس قطارٛاي سزيع اٍسيز در حٌْ ٗ ٕقٌ



فقذآ مارتزد فٔ آٗري ٛاي جذيذ



رقاتتي ٕث٘دٓ صٖعت خ٘درٗساسي



ٕارسايي ٕظاُ ّذيزيت در طزح ريشي ٗ اجزا ٗ ٕيٜذاري ضثنٚ
راٜٛاي مط٘ر



ٕارسايي ق٘إئ ٗ ض٘اتط ٗ استإذاردٛاي ّدزتثط تدا ت٘سدعٚ
ّصز



إزصي

فقذآ حٌْ ٗ ٕقٌ تزميثي ٗ عذُ تٖاسدة تدئ ضداخٛ ٚداي
ّختَف حٌْ ٗ ٕقٌ
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تٍ٘يذ ٗ ت٘سيع



عذُ تٖاسة قيْت تئ حاٌّ ٛاي إزصي



عذُ ت٘ج ٚمافي ت ٚاستظاد ٙاس إدزصي ٛداي تجذيذپدذيز
جٜت تاّئ إزصي



فقذآ حْايت ٛاي ّداٍي اس طدزح ٛداي صدزف ٚجد٘يي
إزصي در سّيٖ ٚتٍ٘يذ ٗ ت٘سيع إزصي



ٕارسايي تحقيقات در سّيٖ ٚإزصي تا ٛذ

ماٛص ٛشيٖدٚ

تْاُ ضذ ٗ ٙماٛص ارستزي


ّاٛيت تجذيذٕاپذيز ّٖاتع ٛيذرٗمزت٘ر



ىزآ ت٘دٓ إزصي ٛاي ٕ٘ ٕسثت ت ٚإزصي ٛاي رايد تدٚ
دٍيٌ ٕ٘ ت٘دٓ تنٍٖ٘٘صي ٗ يارإ ٚس٘خت فسيَي



تاالت٘دٓ تَظات در تٍ٘يذ  ،تثذيٌ ٗ عزض ٚإزصي



ٗرٗد تجٜيشات تا فٔ آٗري ييز پيطدزفت ٗ ٚتدا ّصدز
إزصي تاال



استظادٕ ٙادرست اس ّٖاتع ّختَف إزصي مط٘ر تدا ت٘جدٚ
تّ ٚشيت ٕسثيّ ،الحظات سيست ّحيطي ٗ اقتصادي



تٖٛ ٚياُ ت٘دٓ دإص فٖي ٗ صٖعت تحقيقدات در تخدص
إزصي

اطالػات كوتاهي از وضؼيت محيط زيست جهان
 حذٗد  28درصذ سّئ ٛاي جٜآ تياتآ است . آّزينا تا 6درصذ جْعيت جٜآ 40درصذ ٗ ٖٛذٗستآ تا 20درصذ جْعيدت جٜدآ ،2درصذ إزصي جٜآ را ّصز

ّي مٖٖذ .

 ضص درصذ سطح سّئ سيز يخ ّي تاضذ . اس ساً ٍ 1978غايت ّ 2005يالدي درحذٗد ٛ 300شار ميَّ٘تز ّزتع اس يخ ٛاي قطثئآب ضذ ٙم ٚحذٗد 20درصذ مٌ سطح آٓ ّيثاضذ .
 در اٗايٌ صٖعتي ضذٓ جٜآ ( يعٖي حذٗد ساً ّ 1850يالدي ) ّ ،قدذار ىاسمزتٖيدلج٘  280پي پي اُ (  ) ppmت٘د ٗ در ساً  1960ت 315 ٚپي پي اُ (  ) ppmرسيذ .
 درساً ّ 2005يالدي درحذٗد ّ 26يَيارد تٔ ىاسمزتٖيل در ٛد٘ا ّتصداعذ ضدذ مدٚآّزينا ٗ چئ تيطتزئ س ِٜرا در تٍ٘يذ ائ آٍ٘دىي داضت ٚإذ .
 در د ٙساً ىذضت ٚسطح درياٛا  2/5سإتي ّتز تاال آّذ ٙاست .7

