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 :مقدمه

 دس التصبدی تَػؼِ ٍ سؿذ ّبی ًظشیِ تىبهل ٍ تذاٍم دس

 هجتٌی التصبدی ّبی ًظشیِ هیالدی 0871 دِّ اص جْبى،

 ثیـتشی طشفذاساى اص سٍص ثِ سٍص ٍ هطشح پبیذاس تَػؼِ ثش

 ٍ سؿذ هضثَس، ّبی ًظشیِ اػبع ثش. اػت ؿذُ ثشخَسداس

 اػتمجبل ٍ اًتظبس هَسد صهبًی وـَسّب التصبدی تَػؼِ

 ٍ َّا خبن، آة، ؿبهل صیؼت هحیط تخشیت ثب وِ اػت

 ایي ثِ تَػؼِ ًَع ایي. ًجبؿذ ّوشاُ آیٌذگبى هٌبثغ تخشیت

 پذیذ اص اجتٌبة ثشای ّوچٌیي. وشد حفظ طَالًی هذت ثشای تَاى ًوی سا هصشف وًٌَی ػطح وِ اػت هؼٌی

 گزاسی ػشهبیِ وًٌَی جوؼیت ػالهت ٍ پشٍسؽ ٍ آهَصؽ دس ثبیذ آیٌذُ، ّبی ًؼل ثشای اجتوبػی ثذّی آٍسدى

 ثِ حشوت ٍ صیؼت هحیط حفظ ثحث جْبى، وـَسّبی ػبیش ّوبًٌذ ، ًیض ایشاى وـَسهبى دس. آیذ ػول ثِ وبفی

 0271ػبل ثَدجِ لبًَى دس. اػت یبفتِ تذاٍم هالیوی ػشػت ثب ٍ آغبص تَػؼِ اٍل ثشًبهِ اص پبیذاس تَػؼِ ػَی

 ػیبػت اػوبل ٍ دٍلت جبسی ّبی ّضیٌِ وبّؾ ّذف ثب ػجض هذیشیت ًظبم اػتمشاس ٍ طشاحی ثبس اٍلیي ثشای

 لبًًَی ثٌذ اجشایی ًبهِ آییي آى تجغ ثِ ٍ ؿذُ ثیٌی پیؾ صیؼت هحیط اص حفبظت ٍ هٌبثغ ثْیٌِ هصشف ّبی

 صیؼت هٌفی آثبس ٍ ّضیٌِ وبّؾ ػجض هذیشیت ّذف. اػت ؿذُ اثالؽ ٍصیشاى ّیئت تصَیت اص پغ ٍ تْیِ هضثَس

 الگَی تغییش صیؼتی، هحیط هذیشیت ًظبم اجشای طشیك اص دٍلتی دػتگبّْبی دس هصشف اص ًبؿی هحیطی

 ًظبم ثشًبهِ تشدیذ ثی. اػت صیؼت هحیط ثْجَد ًْبیت دس ٍ ضبیؼبت وبّؾ ٍ هٌبثغ ثْیٌِ هصشف هصشف،

 ػبصهبى دس آى وبهل تحمك ٍ اػت هتؼبلی ثشًبهِ ٍ فىش یه دٍلتی ّبی ؿشوت ٍ ّب دػتگبُ ثشای ػجض هذیشیت

 ػجض هذیشیت. اػت دػتگبّْب وبسوٌبى ٍ هذیشاى تَػط آى اًجبم سغجت ٍ هحیطی صیؼت تفىش داؿتي ًیبصهٌذ ّب

 اجتوبػی، پزیشی هؼئَلیت یىپبسچگی، ثش تبویذ ثب ّب ػبصهبى دس هحیطی صیؼت هذسى سٍیىشد یه ػٌَاى ثِ

  .ؿَد هی اجشا جْبى دس هحیطی صیؼت ٍ التصبدی

 

 :اػت ؿذُ طشاحی صیش ثٌیبدی هفبّین ثش هجتٌی سٍیىشد ایي

  ػجض سٍیىشد ثش هجتٌی سّجشی •

 ػجض فشآیٌذّبی تَػؼِ •

 ػجض ؿشاوت ایجبد ًَآٍسی ّذایت ٍ یبدگیشی •

 پزیشی هؼئَلیت طشیك اص پبیذاس هَفمیت •
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 :سبس مدیریت های شاخص

 صیؼت هحیط پبیِ هٌبثغ اًَاع هصشف ػبصی ثْی9ٌِ الف

   آة هصشف -

 ثشق هصشف -

 ػَخت هصشف -

                        پؼوبًذ هذیشیت9 ة

 جَیی صشفِ ّذف ثب ػبختوبى دس ضشٍسی تغییشات9 ج

 هَػؼبت ٍ دػتگبّْب فؼبلیت ًَع ثِ تَجِ ثب وبغز هصشف وبّؾ9 د

 

 ّبی ثشًبهِ دس ؿذُ اًذیـیذُ توْیذات اص فشاتش ثؼیبس هختلف اثؼبد دس صیؼت هحیط تخشیت ػشػت چِ اگش

 هحذٍدی ّبی تالؽ اجتوبػی هْن هَضَع ایي ثشای حبل ایي ثب اػت، ثَدُ لَاًیي ٍ همشسات ػبیش یب ٍ تَػؼِ

 هجوَػِ اػت، الصم ثشًبهِ ایي دس ٍ ؿذُ ؿشٍع اػت هذتی ػجض هذیشیت ثشًبهِ اوٌَى. اػت گشفتِ صَست

 ػبصهبى یه. ثبؿٌذ داسا سا ػجض ػبصهبى یه پبیِ ؿشایط ولیِ خَد ًَثِ ثِ یه ّش دٍلت تبثؼِ ّبی ػبصهبى

 اص ثْیٌِ ٍ وبسآهذ اػتفبدُ ساػتبی دس وِ گشدد هی هطشح "ػجض ػبصهبى" ػٌَاى ثِ جبهؼِ یه دس وِ ٌّگبهی

 .دّذ اداهِ پبیذاس صَست ثِ خَد فؼبلیت ثِ ثتَاًذ اػشاف ثذٍى ٍ هصشفی هَاد ٍ هٌبثغ

 حفظ هبًٌذ اجتوبػی ّبی هؼئَلیت ثِ وِ وٌٌذ ایفب سا خَد ًمؾ دسػتی ثِ تَاًٌذ هی ّبیی ػبصهبى اهشٍصُ

 وبّؾ هَجت صیؼتی هحیط هذیشیت ًظبم اػتمشاس. ثبؿٌذ دادُ لشاس اٍلَیت دس سا آى ٍ داؿتِ تَجِ صیؼت هحیط

 هضایب، ایي ثش ػالٍُ ثبؿٌذ داؿتِ تَجِ هؼبئل ایي ثِ وِ هذیشاًی ٍ اػت ثشٍت تَلیذ ًَػی ٍ ؿَد هی ّب ّضیٌِ

 . اًذ دادُ لشاس تَجِ هَسد ًیض سا ؿْشًٍذاى ػالهت

 

 :سبس مدیریت مفهوم

 هذیشیت هحیطی آگبّی ٍ داسد اؿبسُ ػبصهبى سفتبس یىپبسچگی ثِ ػجض هذیشیت

 اتخبر ای پیَػتِ ّن ثِ ٍ هحؼَع ػولیبت ؿشوت یه وِ داسد تمبضب ػجض

. ؿَد جلَگیشی ػبصهبى فؼبلیت فشایٌذ دس ؿذُ ایجبد آلَدگی اص تب وٌذ

 ّبی فؼبلیت ؿبهل وِ وبس ٍ وؼت ّش هحیطی تَجْبت گٌجبیؾ ّوچٌیي

 .داسد تمبضب سا اػت اػتشاتظیه سیضی ثشًبهِ ٍ هحصَل تَػؼِ
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 :شود می بررسی زیر های حوزه توسط سبس مدیریت

 اًشطی وبسایی 

 ِآة اص هحبفظت ٍ داسی ًگ 

 ُؿذًی تجذیذ اًشطی اص اػتفبد 

 ای گلخبًِ گبصّبی اًتـبس وبّؾ 

 ِهجذد اػتفبدُ ٍ ثبصچشخ هٌبثغ، حفظ ٍ داسی ًگ 

 ضبیؼبت هذیشیت 

 ُػجض تأهیي صًجیشُ اص اػتفبد 

 ػوش چشخِ اسصیبثی 

 ًَآٍسی ٍ هحل اًتخبة َّا، جشیبى هَسد دس هحیطی صیؼت هالحظبت هثل هَاسد دیگش 

 

 ٍ فْن ثِ تَاًٌذ هی هذیشاى. ػبصد آؿىبس سا ػبصهبى ػجض هذیشیت ّبی ؿیَُ ٍػؼت تَاًذ هی اثؼبد ایي اسصیبثی

 .وٌٌذ ووه ػبصهبى دس هحیطی آگبّی اّویت افضایؾ دسن

 

  :سبس گروه مفهوم

 ؿشوتْبی اداسات، ، اجشایی دػتگبّْبی دس وِ ػجض هذیشیت تخصصی وبسگشٍُ اػضبء ٍ هؼئَلیي اص اػت تـىلی

 ٍ جَیی صشفِ ثش ًظبست ّذف ثب ٍ هحیطی صیؼت پبیِ اصَل ثِ آگبُ افشاد اص...  ٍ دٍلتی ػبصهبًْبی دٍلتی،

 .ؿًَذ هی تؼییي ػبصهبى اجشایی همبم ثبالتشیي ًظش صیش سٍصهشُ، هصبسف وبّؾ

 

 

 :سبس مدیریت هاي حوزه

 ایوٌی -8 ػجض فضبی -7  ًمل ٍ حول -6 َّا -5  صذا -4  تذاسوبت -3خشیذ -2  آة -1  اًشطی -0

 ػبختوبى -01 صیؼت هحیط -00 ػالهت -01
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 :اػت گشدیذُ ثیبى ریل دس ػجض، هذیشیت ّبی حَصُ ثِ تَجِ ثب ػجض هذیشیت ّبی ثشًبهِ اص لؼوتی

 ِاًشطی ٍ آة ؿبهل هَاد اص اػتفبدُ تَجی 

 ػبصهبى داخلی هحیط ویفیت ثْجَد 

 ِػجض هذیشیت ثشای دػتَسالؼولْب تْی  

 تؼَیض جبی ثِ تجْیضات ٍ ٍػبیل ًگْذاسی ٍ تؼویش ًظبم ثْجَد 

 تجْیضات ٍ هصشفی هَاد اٍلیِ، هَاد ثْیٌِ هصشف 

 ٌِخشیذ ػبصی ثْی 

 هصشف ثْجَد ّبی ثشًبهِ تؼشیف ٍ گزاسی ّذف 

 اًشطی پشثبصدُ تجْیضات وشدى جبیگضیي 

 ًَُیي ّبی اًشطی اص اػتفبد 

 خَدوبس تجْیضات اص اػتفبدُ ٍ اهىبًبت تغییش 

 پؼوبًذ هذیشیت ٍ ثبصیبفت ّبی ثشًبهِ اجشای 

 پیـٌْبدات ٍ ایذُ جزة ًظبم 

 

  (:سبس مدیریت)سبس کار دفتر اجراي ضرورت

 دس ؿذُ ایجبد پؼوبًذ ٍ تجْیضات ٍ اٍلیِ هَاد آة، اًشطی،  اص اػن ّب ػبصهبى دس هٌبثغ هصشف اص اػظوی ثخؾ

 هبًذ هی پٌْبى ػبصهبى پبیؾ ٍ وٌتشل هذیشیت، دیذ اص ػوذتبً وِ افتذ هی اتفبق هشوضی دفبتش ٍ ػتبدی ٍاحذّبی

 .گشدد ًوی هحبػجِ آى التصبدی ٍ هحیطی صیؼت پیبهذّبی ٍ

 ثِ هَظف سا غیشدٍلتی ػوَهی ًْبدّبی ٍ هَػؼبت ٍ اجشایی ّبی دػتگبُ وـَس تَػؼِ پٌجن ثشًبهِ 081 هبدُ

 ثشًبهِ اجشای ثشای صیؼت هحیط ٍ پبیِ هٌبثغ ثْیٌِ هصشف ّبی ػیبػت اػوبل دٍلت، ای ّضیٌِ اػتجبسات وبّؾ

 طجك ثبصیبفت ٍ جبهذ صائذ هَاد وبّؾ تجْیضات، ٍ اٍلیِ هَاد آة، اًشطی، هصشف هذیشیت ؿبهل ػجض هذیشیت

 .اػت ًوَدُ صیؼت هحیط حفبظت ػبصهبى ًبهِ آئیي

 

  :سبس مدیریت سازي پیاده مسایاي و نتایج

 اداسی ٍ جبسی ّبی ّضیٌِ وبّؾ 

 صیؼت هحیط ثب وبسوٌبى ّبی فؼبلیت ٍ الذاهبت ّوؼَیی  

 هٌبثغ اص اػتفبدُ دس ٍسی ثْشُ استمبء 

 ػجض هذیشیت صهیٌِ دس اگبّی افضایؾ طشیك اص اًؼبًی هٌبثغ تَاًوٌذػبصی  

 هحیطی صیؼت هٌفی آثبس وبّؾ 

 اًشطی ثْیٌِ هصشف استمبی 
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 :گیري نتیجه

 سٍ حیبت آى دس ثبیذ ثؼذ ّبی ًؼل ٍ اهشٍص ًؼل وِ صیؼت هحیط حفبظت

 ّبی فؼبلیت سٍ ایي اص. ؿَد هی تلمی ػوَهی ٍظیفِ ثبؿٌذ، داؿتِ سؿذی ثِ

 ججشاى لبثل غیش تخشیت یب صیؼت هحیط آلَدگی ثب وِ آى غیش ٍ التصبدی

 وِ اػت آؿىبس. گیشًذ لشاس وٌتشل هَسد ٍ ؿٌبػبیی ثبیذ وٌذ پیذا هالصهِ آى

 صیؼت ٍ هبدی ًبهطلَة اثشات تَاًذ هی هٌبثغ ٍ اًشطی سٍیِ ثی هصشف

 هصشف صحیح هذیشیت سٍ ایي اص ثبؿذ، داؿتِ ثش دس ًبپزیشی ججشاى هحیطی

 ػبصی ثْیٌِ صهیٌِ دس اًؼبًی ًیشٍی ػبصی آگبُ ٍ آهَصؽ هٌبثغ، ٍ اًشطی

 ثِ آى هثجت اثشات ٍ جَیی صشفِ ًحَُ خصَف دس سػبًی اطالع هصشف،

 اص ثْیٌِ اػتفبدُ جْت اًؼبًی ًیشٍی دسًٍی سفتبس تغییش ثبػث صهبى هشٍس

  .گشدیذ خَاّذ ػجض هذیشیت ثِ دػتیبثی ٍ اًشطی
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