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 چکیذُ 

ثَظیلِ ظبزهبى ثْرُ ٍری آظیب هؼرفی گردیذ. ثْرُ ٍری ظجس اظتراتصی اًتخبة شذُ ای ثرای تَظؼِ  ۴99۱  ثْرُ ٍری ظجس در ظبل هفَْم

پبیذار هحیطی اظت ٍ ّذف اطلی آى افسایش ثْرُ ٍری ٍ تَظؼِ اقتظبدی اجتوبػی اظت ثِ ًحَی کِ هَجت حفبظت ٍ ایوٌی هحیطی 

تحَل در راّجردّبی حفبظت هحیط هختلف فٌَى ٍ فٌبٍریْبی هذیریت هحیط زیعت اظتفبدُ هی کٌذ  گردد. ثْرُ ٍری ظجس از اثسارّبی

ػولکرد زیعت در طٌؼبیغ ثبػث هی شَد کِ  ثْرُ ٍری ظجس زیعت، حبکی از تحَل رٍ ثِ تکبهـل رٍیکردّـبی زیعـت هحیطـی هی ثبشذ

 سایش دٌّذ. هحیطی خَد را ثْجَد ثخشیذُ ٍ در ػیي حبل ثْرُ ٍری خَد را اف

 محیط زیست  –بهره وری  –توسعه پایدار  –بهره وری سبس : واشه های کلیدی

 

 ظیوب ظوٌبرشبد  ی هعئَل : ًبم ًَیعٌذُ

  9ٍاحذ  79-77خیبثبى ًیرٍی دریبیی کَچِ ػلویِ پالک  –هیذاى رظبلت ی هعئَل : ًشبًی ًَیعٌذُ
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 هقذهِ 
تحَل در راّجردّبی حفبظت هحیط زیعت، حبکی از تحَل رٍ ثِ 

بی زیعـت هحیطـی هی ثبشذ. در چٌذ دِّ اخیر، تکبهـل رٍیکردّـ

تحَل ّبی هختلف طٌؼتی در زهیٌِ هحیط زیعت ػجبرت ثَدُ اًـذ 

از ًبدیـذُ گـرفتي هشکل، رقیق ًوَدى، کٌترل آلَدگی در اًتْبی 

خط، ثبزیبفت، اظتفبدُ هجذد ٍ پیشگیری از آلَدگی کِ ّر یـك از 

ِ ثَدُ اظت. ثب تَجِ ایي رٍیکردّب در ثرِّ زهبًی خبطی هَرد تَج

ثـِ رًٍـذ رٍ ثـِ رشـذ طـٌبیغ ٍ فراگیـر شـذى آلَدگی ًبشی از 

آًْب، ظَالی کِ هطرح هی شَد ایي اظت کِ آیب ثبیذ طٌؼت یب ثِ 

شذ آى را کٌذ ًوَد یب ػجبرتی هَتـَر تَظـؼِ را هتَقـف کرد ٍ یب ر

آًکِ ثذٍى تَجِ ثِ لطوبت زیعت هحیطی ٍ طرفب ثب تکیـِ ثـر 

اّویـت تَلیـذ در تَظؼِ ٍ ًقش آى در تقَیت اقتظبد هلی، اجبزُ 

دادُ شَد کِ طٌؼت ثب ّویي رٍال ثِ کبر خَد اداهِ دّـذ؟ ثـذیْی 

اظت در طَرتی کِ طٌؼت تؼطیل گردد ٍ یب رشذ آى کٌذ شَد، در 

تَظـؼِ هتَقـف شـذُ اظـت ٍ در کـَراى رقبثت جْبًی  ٍاقـغ

دظتیبثی ثِ جبیگبّی هٌبظت ثرای کشَر ثب هشکل هَاجِ خَاّذ 

 شذ 

ثَظیلِ ظبزهبى ثْرُ ٍری  ۴99۱  هفَْم ثْرُ ٍری ظجس در ظبل

آظیب هؼرفی گردیذ. ثْرُ ٍری ظجس از اثسارّبی هختلف فٌَى ٍ 

کٌذ تب هَجت کبّش  فٌبٍریْبی هذیریت هحیط زیعت اظتفبدُ هی

تبثیر فؼبلیت ظبزهبًْب؛ کبالّب ٍ خذهبت آًْب ثر هحیط زیعت شَد 

ثْرُ ٍری ظجس در توبم ثخشْبی خذهبتی ؛ کشبٍرزی؛ طٌؼتی ٍ 

کشَر آظیبیی ػضَ ایي ظبزهبى ۴9 . تَلیذی قبثل ثکبرگیری اظت

هتذٍلَشی ثْرُ ٍری ظجس را در شرکتْبی هختلف )کَچك ٍ ثسرگ( 

ًذ هسایبی ثْرُ ٍری ظجس در افسایش ثْرُ ٍری ٍ افسایش ثکبر گرفتِ ا

حفبظت هحیط زیعت ٍ ثِ ػجبرتی رٍیکردثب ترکیت ایي هفَْم ثب 

 یکذیگر هی ثبشذ. 

 هفَْم ثْرُ ٍری ظجس

ثْرُ ٍری ظجس راّجردی ثوٌظَر تؼییي دقیق ٍضؼیت هَجَد، 

ثرآٍرد فبطلِ آى ثب ٍضؼیت هطلَة ٍ ارائـِ ٍ اجرای پیشٌْبدات 

آهذ جْت ثْجَد ایي ٍضؼیت هی ثبشذ. در ایي رًٍذ اظبض کبر

فؼبلیت ثر شٌبظـبیی ٍضـؼیت ٍ هشکالت در حَزُ ّبی هظرف آة، 

هظرف هَاد اٍلیِ ٍ اًرشی ٍ ّوچٌیي دفغ ضبیؼبت ثظَرت کیفی ٍ 

کوی هی ثبشذ. ظپط ٍاحذ طٌؼتی ثب ثِ حذاقل رظبًیذى هیساى 

از هٌبثغ خَد هـی  آلَدگی ٍ ضبیؼبت ثِ اظتفبدُ هَثر ٍ ثْیٌِ

پردازد. ایي فؼبلیت ثِ طٌبیغ کوك هی ًوبیذ تب ػولکرد زیعت 

هحیطی خَد را ثْجَد ثخشیذُ ٍ در ػیي حبل ثْرُ ٍری خَد را 

 افسایش دٌّذ. 

 هتذٍلَشی ثْرُ ٍری ظجس ثِ طَر اجوبلی شبهل هراحل زیر اظت

خلق ٍ ارزیبثی - -3ثرًبهِ ریسی - 7ی تظوین گیری ٍ ثعترظبز-۴

 ثبزثیٌی ٍ پبیش -5 پیبدُ ظبزی گسیٌِ ّب -۱ سیٌِ ّبی ثْرُ ٍری گ

 :پبیذار ظبزی ثْرُ ٍری ظجس -6

 
 

 ًتیجِ گیری 

ْرُ ٍری ظجس ّوجعتگی ٍ یکپبرچگی ارتقبی ثْرُ ٍری ثب ث

هحیط زیعت را ثب ایجبد فرطت ّبی شغلی جذیذی خلق  رٍیکرد

س آى ثر کیفیت ثبزاری کِ تورک خَاٌّذ ًوَد تب هٌبفغ رقبثتی را در

اظت.  اظت ، تبهیي هی کٌذ. هذیریت در دٍ ظطح دارای اّویت

یکی تؼْذ هذیریت ارشذ اظت زیرا اٍظت کِ ثرای ظبزهبى ، اٍلَیتْب 

، هٌبثغ را اختظبص هی دّذ ٍ کبرکٌبى را  را هشخض هی کٌذ

 دارای اًگیسُ ٍ تشَیق هی کٌذ. 

 

 :هراجغ 
1. Asian Productivity Organization. Internet website:  

2. http://www.doe.ir 
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دٍلت  ، خجرًبهِ»هذیریت ظـجس رظـبًی ًظبماطالع ارگبى  -۴

  ۴38۱ظجس،ظـبزهبى حفبظت هحیط زیعـت، شوبرُ 
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