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  نام خدابه
  آشنایی با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

 قانون اصالح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و 3تحقیقات صنعتی ایران به موجب بند یک مادۀ  و مؤسسه استاندارد
استانداردهای  رنش وظیفه تعیین، تدوین و است که مرجع رسمی کشور  تنها 1371ماه تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن

  .عهده دارد  به ایران را) رسمی(ملی
نظران مراکز و مؤسسات  صاحب*های فنی مرکب از کارشناسان مؤسسه مختلف در کمیسیونهای تدوین استاندارد در حوزه

 تولیدی، شود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شرایطعلمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می
کنندگان، فناوری و تجاری است که از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع، شامل تولیدکنندگان، مصرف

نویس  پیش. شوددولتی حاصل میی دولتی و غیرهاکنندگان، مراکز علمی و تخصصی، نهادها، سازمانصادرکنندگان و وارد
شود و پس از دریافت  های فنی مربوط ارسال می ه مراجع ذینفع و اعضای کمیسیوناستانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی ب

ایران چاپ و ) رسمی(نظرها و پیشنهادها در کمیته ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی 
  .شود منتشر می

کنند  صالح نیز با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می مند و ذی های عالقه نویس استانداردهایی که مؤسسات و سازمان پیش
بدین ترتیب، . شود چاپ و منتشر می ملی ایران درکمیته ملی طرح و بررسی و درصورت تصویب، به عنوان استاندارد

ی تدوین و در کمیته مل 5  شده در استاندارد ملی ایران شماره شود که بر اساس مفاد نوشته استانداردهایی ملی تلقی می
  .دهد به تصویب رسیده باشد استاندارد مربوط که مؤسسه استاندارد  تشکیل می

المللی    ،کمیسیون بین1(ISO)المللی استاندارد مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از اعضای اصلی سازمان بین
کمیسیون کدکس  4عنوان تنها رابط است و به 3 (OIML)شناسی قانونی المللی اندازه  و سازمان بینIEC) (2الکتروتکنیک 

های  در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن تـوجه به شرایط کلی و نیازمندی. کند  در کشور فعالیت می5(CAC)غذایی
 .شود گیری می المللی  بهره های علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین خاص کشور، از آخرین پیشرفت

کنندگان،  بینی شده در قانون، برای حمایت از مصرف تواند با رعایت موازین پیش ات صنعتی ایران میمؤسسه استاندارد و تحقیق
محیطی و اقتصادی، اجرای  حفظ سالمت و ایمنی فردی و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصوالت و مالحظات زیست

یا اقالم وارداتی، با تصویب شورای عالی استاندارد، / و تولیدی داخل کشور  بعضی از استانداردهای ملی ایران را برای محصوالت
المللی برای محصوالت کشور، اجرای استاندارد کاالهای صادراتی و  تواند به منظور حفظ بازارهای بین مؤسسه می. اجباری نماید

ها و مؤسسات فعال در  انکنندگان از خدمات سازم همچنین برای اطمینان بخشیدن به استفاده. بندی آن را اجباری نماید درجه
ها و  محیطی، آزمایشگاه زیست های مدیریت کیفیت و مدیریت صدورگواهی سیستم زمینه مشاوره، آموزش، بازرسی، ممیزی و

ها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید  گونه سازمان وسایل سنجش، مؤسسه استاندارد این) واسنجی(مراکز کالیبراسیون 
ها نظارت  ها اعطا و بر عملکرد آن کند و در صورت احراز شرایط الزم، گواهینامۀ تأیید صالحیت به آن یابی میصالحیت ایران ارز

وسایل سنجش، تعیین عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات ) واسنجی(المللی یکاها، کالیبراسیون  ترویج دستگاه بین. کند می
 .استیران از دیگر وظایف این مؤسسه کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی ا
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  فنی تدوین استاندارد کمیسیون
  "ها مدیریت زیست محیطی ـ ارزیابی عملکرد زیست محیطی ـ راهنمایی "

   نمایندگییا/سمت و                   : رئیس
  وحید مشیرنیا،

  )دانشجوی دکتری محیط زیست(
  

سر ممیز زیست محیطی و مشاور سازمان نوسازی 
  س کشورمدار

    :دبیر
  بطی، فرید

  )لیسانس شیمی محض(
  

  کارشناس مسئول اداره کل استاندارد 
  و تحقیقات صنعتی کردستان

    : اعضا
  الدین  آدابی، صالح

  ) علوم و صنایع غذایی،مهندسی کشاورزی(
  

  شرکت سقزسازی کردستان

  میری، اسرین  آغه
  ) علوم و صنایع غذایی-مهندسی کشاورزی(
  

  استاندارد و تحقیقات صنعتی کردستاناداره کل 

  اسدی، جهانگیر 
  ) زیست محیطی،دکتری زمین شناسی(
  

  مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

  بطی، اسعد 
  ) فوق لیسانس علوم بهداشتی تغذیه(
  

  کلنیک فرهنگیان سنندج

  حسین بیگیان،
  )فوق لیسانس ،مهندسی صنایع(
  

  فضاکارشناس سازمان صنایع هوا و 

  جعفری، احد
  )،مهندسی بهداشت محیطفوق لیسانس(
  

   شرکت ایران خودرومحیط زیستکارشناس 

  جوانمردی، کریم 
  )ای فوق لیسانس بهداشت حرفه(
  

  کردستان استان مرکزبهداشت محیط بهداشت گروه رئیس

 جهانگیری، نظام                                 

  ) صنایع غذایی علوم و-مهندسی کشاورزی(
  

  ل استاندارد و تحقیقات صنعتی کردستان کاداره

  حجت جاللی، مژگان 
  )لیسانس بیولوژی(

  سازمان آب و فاضالب استان کردستان
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 حسن زاده، شهناز    

  )لیسانس بیولوژی(
  

  کل استاندارد و تحقیقات صنعتی کردستانداره ا

  حنفی، قربان محمد
  )کنترل کیفیت -مهندسی صنایع غذایی(
  

  داره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی کردستانا

  دباغ، مهران
  )نفت   مهندسی(
  

های مدیریت زیست محیطی و  سر ممیز سیستم
  های مدیریت شاور مستقل سیستمم

                             دقیق، روناک               

  )نفت نایعص فرآیندهای طراحی شیمی، مهندسی(
  

  اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی کردستان

  زاهدی، محمد سعید 
  )الیاف نساجی و علوم  شیمی-نساجی مهندسی(
  

  اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی کردستان

  سیدعبدالقادر سجادی،
  )اییلیسانس مدیریت اجر(
  

  کارشناس استاندارد

 سلیمی، فریدون                            

  )  صنایع غذایی -مهندسی شیمی(
  

  شرکت سامان کیفیت کردستان 

  سنندجی، پیمان 
  )  مدیریت،فوق لیسانس(
  

  شهردار سنندج

 شیخ عطاری، نجم الدین     

  )یضلیسانس ریا(
  

  ستاناداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی کرد

  نگین مقدم، فیض
  )زبان انگلیسی مترجمی لیسانس(
  

  بانک ملی شعبه مرکزی سنند ج

  ماجدی، محمد مسعود 
  )لیسانس شیمی(
  

  شرکت ریسندگی و رنگرزی شاهو

  محمدیان، بهارک 
  )دکتری دامپزشکی(
  

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان 
  کردستان

  مرادحاصلی، منصور
  )ضالبفوق لیسانس فا(

  شرکت آب و فاضالب استان کردستان
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  مشتاق، جلیل 

  ) محیط زیست،فوق لیسانس عمران(
  

  مهندسین مشاور نوژان آب

  نجفی، منصور 
  )مهندسی شیمی(
  

  شرکت سیمان کردستان

  ژیال  یزدانی،
  )فوق لیسانس شیمی فیزیک(
  

  اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی کردستان
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   فهرست مندرجات
 صفحه نوانع
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  20  ها  تجزیه و تحلیل و تبدیل داده 14
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  EPE  24رهنمود تکمیلی در مورد )اطالعاتی( ضمیمه الف 18
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  24  های ذینفع بالقــوه طرف  21
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  EPE  27 های مالحظات انتخاب شاخص 25
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  30  های عملکرد مدیریت شاخص 29
  33  های عملکرد اجرایی اخص ش30
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  44   کتابنامه32
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   گفتارپیش
 آن نویس که پیش"ها یی مدیریت زیست محیطی ـ ارزیابی عملکرد زیست محیطی ـ راهنما"استاندارد

پنجاه تهیه و تدوین شده و در )   استاندارد و تحقیقات صنعتی ایرانهمؤسس(های مربوط توسط درکمیسیون
 گرفته است، اینک  مورد تصویب قرار4/12/86 مورخ مدیریت کیفیت ملی استاندارد ه اجالس کمیتویکمین

 قانون اصالح قوانین و مقررات مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب 3به استناد بند یک مادۀ 
  .شود، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می1371بهمن ماه 

دمات،  صنایع، علوم و خههای ملی و جهانی در زمینبرای حفظ همگامی و هماهنگی با تحوالت و پیشرفت
های ملی ایران در مواقع لزوم تجدید نظر خواهد شد و هر پیشنهادی که برای اصالح و تکمیل این استاندارد

بنابراین، . استانداردها ارائه شود، هنگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت
  .کردنظر استانداردهای ملی استفاده باید همواره از آخرین تجدید

  
  :این استاندارد ملی بر مبنای استاندارد بین المللی زیر تدوین شده و معادل آن به زبان فارسی است
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  مقدمه

ی برای درک، تشخیص و بهبود عملکرد زیست محیطی خود های بسیاری از سازمانها در جستجوی راه
محصوالت و خدماتی که پیامد  ها، تواند بوسیله مدیریت مطلوب آن دسته از فعالیت این هدف می. باشند می

  . روی محیط زیست دارند، بدست آیدبارزی
لی و ابزار طراحی ، موضوع این استاندارد، یک فرآیند مدیریتی داخEPE(1(ارزیابی عملکرد زیست محیطی 

شده برای فراهم کردن اطالعات قابل اطمینان وقابل  تصدیق  بر اساس اطالعات جاری برای مدیریت است تا  
  راچگونگی عملکرد زیست محیطی یک سازمان دررعایت معیارهای تعیین شده از طرف مدیریت سازمان

ی عملکرد زیست محیطی خودرادر یک سازمان با یک سیستم مدیریت زیست محیطی بایست. مشخص نماید
اش  اهداف کالن واهداف خردزیست محیطی و سایر معیارهای عملکرد زیست محیطی مقایسه با خط مشی،

تواند سازمان را در   میEPEوقتی یک سازمان دارای سیستم مدیریت زیست محیطی نباشد، . ارزیابی کند
  :موارد زیر یاری کند

  های زیست محیطی شناسایی جنبه •
 کند هایی که نقش بارز ایفا می عیین جنبهت •
 تعیین معیارهایی برای عملکرد زیست محیطی •
 وارزیابی عملکرد زیست محیطی سازمان در مقایسه با این معیارها •

های موجود  یی و راهنما14001ایزو : الزامات استاندارد ایران ) 14031ایــزو : استاندارد ایران (این استاندارد
، اما ممکن است به طور مستقل )رجـوع شـود بـه کتابنامـه( را پشتیبانی می کند 14004زو در استاندارد ای

  .نیز مورد استفاده قرار گیرد
EPEخود و  ارزیابی وضعیت عملکرد زیست محیطی  محیطی به مدیریت سازمان برای  های زیست  و ممیزی 

ها و  آوری و ارزیابی داده  فرآیند جاری جمع EPE. کند دارند کمک می هایـی که به بهبود نیاز شناسایی حوزه
در . در طول زمان می باشد 2فرآیندی برای ارائه روند نیز اطالعات برای انجام یک ارزیابی عملکرد جاری و

. شود شده انجام می ای برای تصدیق انطباق با الزامات تعریف های زیست محیطی به صورت دوره  ممیزیبلمقا
اند   ارائه شده414011 و ایزو 140103 زیست محیطی در استانداردهای ایزو  ورد ممیزیراهنمائی بیشتر در م

  ).رجوع شود به فهرست منابع(
 استفاده کند شامل EPEتواند برای تهیه اطالعات اضافی برای  هایی از سایر ابزارهایی که مدیریت می مثال

 بر روی تشریح EPEکه  هنگامی. شدبا  میLCA(5(های زیست محیطی و ارزیابی چرخه حیات بازنگری
محیطی و  های زیست  فنــی برای ارزیابی جنبهLCAکند،  عملکرد زیست محیطی سازمان تمرکز می

   LCAمورد  راهنمایی بیشتر در. باشد می یتا خدمهای  سیستمو  تمحصوال پیامدهای بالقوه مرتبط با
                                                                    

1- Environmental Performance Evaluation  (EPE)  
2 -trend 

  جایگزین شده است 19011 ایزو-رد ابطال شده و بوسیله استاندارد ایراناین استاندا -3
جایگزین شده است19011 ایزو- این استاندارد ابطال شده و بوسیله استاندارد ایران-4  

5- Life cycle assesment  



 

ک 

رجوع شود به ( ارائه شده است 14043 و ایزو 140422 ، ایزو 140411 ، ایزو14040ایزو  استانداردهایدر
 اجرای پشتیبانی برایتواند   مییاطالعات مرتبط بدست آمده از این منابع و سایر منابع اطالعات). کتابنامه

EPE باشد اجرای سایر ابزارهای مدیریتی  همچنین و.  
 

                                                                    
.ادغام شده است 14040این استاندارد ابطال ودر استاندارد ایزو  -١    

.استادغام شده  14040 استاندارد ایزواین استاندارد ابطال ودر  -٢  
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  ها مدیریت زیست محیطی ـ ارزیابی عملکرد زیست محیطی ـ راهنمایی
  

   و دامنه کاربردهدف 1
. دهد این استاندارد رهنمود طراحی و استفاده از ارزیابی عملکرد زیست محیطی در یک سازمان را ارائه می

  .باشد نظر از نوع، اندازه، موقعیت و پیچیدگی سازمان،این استاندارد برای تمام سازمان ها قابل اجرا می صرف
  مقاصدکند و بعنوان یک استاندارد ویژگی برای ریزی نمی هاین استاندارد سطوح عملکرد زیست محیطی را پای

  .درنظر گرفته نشده است زیست محیطی سیستم مدیریتنامه یا ثبت یا سایر الزامات انطباقی  صدور گواهی
  
  اصطالحات و تعاریف 2
  .روند  زیر  بکار می وتعاریف این استاندارد اصطالحاتدر
2-1  

  1محیط زیست

منابع طبیعی، گیاهان، جانوران، انسان ها وروابط متقابل بین آنها که سازمان محیطی شامل هوا، آب، خاک، 
  .نماید در آن فعالیت می

ایزو –به استاندارد ملی ایران (گیرد   محیط در این تعریف از درون یک سازمان تا سیستم جهــــانی را در بر می-یادآوری
  ). مراجعه شود1377 سال 14001ی شماره

2-2  

  2یجنبه زیست محیط

  .بخشی از فعالیت ها، محصوالت یا خدمات یک سازمان که بتواند با محیط زیست تأثیر متقابل داشته باشد
 جنبه زیست محیطی بارز آن جنبه زیست محیطی است که پیامد زیست محیطی بارزی داشته یا بتواند داشته باشد -یادآوری

  ).مراجعه شود 1377 سال 14001ی  ایزو شماره–به استاندارد ملی ایران (

2-3  

  )ECI (3شاخص وضعیت  زیست محیطی

  .کند ای، ملی یاجهانی محیط زیست را ارائه می ای که اطالعات در مورد وضعیت  محلی، منطقه اصطالح ویژه
 منطقه ممکن است شامل یک ایالت، یک استان و یا یک گروه ایالت ها در یک کشور و یا یک گروه کشور -یادآوری

  .بسته به مقیاس وضعیت  محیط زیست  که سازمان مورد توجه قرار داده استیا یک قاره باشد، 
                                                                    

1 - Environment 
2- Environmental  aspect 
3 -Environmental condition indicator 
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2-4  

  1پیامد زیست محیطی

هر تغییری در محیط زیست، اعم از نامطلوب یا مفید، که تمام یا بخشی از آن ناشی از فعالیت ها، محصوالت 
  ).    مراجعه شود1377 سال 14001ی  ایزو شماره–به استاندارد ملی ایران (یا خدمات یک سازمان باشد 

2-5  

  EMS) (2سیستم مدیریت زیست محیطی

ریزی، مسئولیت ها، اعمال، روش  بخشی از کل سیستم مدیریت که شامل ساختار سازمانی، فعالیت های طرح
به (های اجرایی، فرآیندها و منابع برای توسعه ، اجرا، حصول، بازنگری و حفظ خط مشی زیست محیطی

  ).  مراجعه شود1377 سال 14001ی یزو شماره ا–استاندارد ملی ایران 
2-6  

  3هدف کالن زیست محیطی

هدف زیست محیطی فراگیر بر گرفته از خط مشی زیست محیطی که یک سازمان خود را مقید به حصول 
 سال 14001ی  ایزو شماره–به استاندارد ملی ایران (گردد المقدور بصورت کمی بیان می داند و حتی آن می
  ).   د مراجعه شو1377

2-7  

  4عملکرد زیست محیطی

  جنبه های زیست محیطی یک سازمان بر نتایج مدیریت 
 ایزو -  استانـداردهــای ایران عملکــرد زیست محیطـــــــــــی در ایــن استانـدارد تعریف متفاوتی نسبت به  -1یادآوری
  . دارد14004  و ایزو 1377 ـ 14001

مشی زیست محیطی ،  یریت زیست محیطی، نتایج ممکن است در قیاس باخطدر متن موضوع سیستم های مد -2یادآوری
  .گیری شود اهداف کالن و اهداف خرد سازمان اندازه

2-8  

  5معیار عملکرد زیست محیطی

 یا سایر سطوح عملکرد زیست محیطی مورد نظرکه توسط مدیریت سازمان مشخص وهدف کالن، هدف خرد 
  . گیرد ی مورد استفاده قرار میشده و برای ارزیابی عملکرد زیست محیط

                                                                    
1 - Environmental impact  
2 -Environmental management system 
3 -Environmental objective 
4 -Environmental performance 
5 -Environmental performance criterion 
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2-9  

  )EPE (1ارزیابی عملکرد زیست محیطی

 تصمیمات مدیریت با درنظر گیری عملکرد زیست محیطی یک سازمان ازطریق  انتخاب تسهیلفرآیند 
ها، جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها، ارزیابی اطالعات در مقایسه با معیارهای عملکرد زیست  شاخص

  .ای و بهبود این فرآیند  بازنگری دورهرسانی و و اطالعدهی  سیستم گزارشمحیطی و ایجاد 
2-10  

  )EPI (2شاخص عملکرد زیست محیطی

  .کند ای که اطالعاتی  در باره  عملکرد زیست محیطی یک سازمان ارائه می اصطالح ویژه
  1 ـ 10ـ 2
  )MPI( 3شاخص عملکرد مدیریتی 

های مدیریت است که عملکرد زیست  عاتی از تالششاخص عملکرد زیست محیطی ، ارائه دهنده اطال
  . محیطی یک سازمان را تحت تاثیر قرار می دهد

  2ـ 10ـ 2
  )OPI( 4شاخص  عملکرد عملیاتی 

شاخص عملکرد زیست محیطی که اطالعاتی درباره عملکرد زیست محیطـی عملیـات یـک سـازمان را ارائـه                    
  .دهد می

2-11  

      5خط مشی زیست محیطی

زمان راجع به مقاصد و اصول آن در رابطه با عملکرد زیست محیطی کلی سازمان کـه  بیانیه یک سا
  .دهد چارچوبی برای اقدام و  برای تعیین اهداف کالن و اهداف خرد زیست محیطی آن بدست می

  . مراجعه شود1377 سال 14001ی ایزو شماره– به استاندارد ملی ایران -یادآوری

                                                                    
1 -Environmental performance evaluation 
2 -Environmental performance indicator 
3 -Management performance indicator 
4 -Operational performance indicator 
5 - Environmental policy 
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2-12  

  1هدف خرد زیست محیطی

هـایی از آن   المقدور بصورت کمی بیان شده و قابل اعمال در سازمان یا بخش        عملکردی تفصیلی که حتی   الزام  
شود و الزم اسـت بـه منظـور دسـتیابی بـه آن اهـداف                 است ، که از اهداف کالن زیست محیطی بر گرفته می          

  . کالن، تعیین و برآورده شود
  . مراجعه شود1377 سال 14001ی ایزو شماره–به استاندارد ملی ایران  -یادآوری

2-13  

  2طرف ذینفع

  .پذیرد باشد یا  از آن تأثیر می فرد یا گروهی که به عملکرد زیست محیطی یک سازمان مربوط می
  . مراجعه شود1377 سال 14001ی ایزو شماره–به استاندارد ملی ایران  -یادآوری

2-14  

  3سازمان

 یا بخش یا ترکیبی از آنها، اعم از ثبت شده یا شرکت، بنگاه، اداره، مجتمع کاری، نهاد مسئول یا مؤسسه،
  .نشده، دولتی، عمومی یا خصوصی که دارای وظایف و تشکیالت اداری خاص خود باشد

توان یک سازمان تلقی  در سازمان هایی که بیش از یک واحد کاری دارند هر کدام از واحدهای کاری را می - یـــادآوری
  ). مراجعه شود1377 سال 14001ی زو شماره ای–به استاندارد ملی ایران (کرد 

  

  4           ارزیابی عملکرد زیست محیطی3
  مرور کلی  3-1
  EPE الگوی فرآیند 1ـ 1ـ 3

عبارت است از  یک فرآیند مدیریتی داخلی که از شاخص هایی جهت  )EPE( ارزیابی عملکرد زیست محیطی
حیطی یک سازمان در حال و گذشته با معیارهای برای مقایسه عملکرد زیست م) مورد نیاز(ارائه اطالعات

 همانطور که جزئیات آن در این استانداردآمده EPE. عملکرد زیست محیطی آن سازمان  استفاده می نماید
جاری به  های این فرآیند گام. نماید  تبعیت  می"طرح ریزی ، اجر ا، بررسی، اقدام"است از مدل مدیریتی 

  :شرح زیر است
  

                                                                    
1 - Environmental target 

2 - Interested party 

3 - Organisation 

4 - Environmental performance evaluation 
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  ریزی طرح

  EPE ریزی ح  طر-  
دو مورد انتخاب از  ها ممکن است شامل هر فرآیند انتخاب شاخص (EPEها برای   انتخاب شاخص-  

  ).های جدید باشد های موجود و شاخص شاخص
   اجــرا

  :هایی که شامل موارد زیر می باشد استفاده از اطالعات و داده
  شده های انتخاب  های مرتبط با شاخص   جمع آوری داده-   
  ها به اطالعات توصیف کننده  عملکرد زیست محیطی سازمان   تحلیل و تبدیل دادهو تجزیه -  
محیطی سازمان در مقایسه با معیار عملکرد زیست             کننده عملکرد زیست  ارزیابی اطالعات توصیف-  

  محیطی سازمان    
  کرد زیست محیطی سازمان  اطالعات توصیف کننده عملرسانی  و اطالع گزارش دهی-  

  بررسی و اقدام  
  EPE  بازنگری و بهبود -  

. کند ها و عناوین بندهای مرتبط در این استاندارد ارائه می با ارجاع به شماره EPEاز   طرح کلی1شکل
  .کند ارائه می EPEرهنمود تکمیل را برای پشتیبانی  الفضمیمه 
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  EPE هایی برای شاخص 2ـ 1ـ 3

  .کند  توصیف میEPEها برای  این استاندارد دو گروه عمومی  را در مورد شاخص
 )ها EPI (های عملکرد زیست محیطی شاخص •

 )ها ECI (های وضعیت  زیست محیطی شاخص •

  وجود دارد EPI دو نوع

 طـرح ریزی
  ابی عملکرد زیست محیطیریزی ارزی  طرح3-2

 

  ا اجر
  وداده ها استفاده از اطالعات  -3-3

 هــاداده

 بررسی و اقدام
   زیست محیطی بازنگری و بهبود ارزیابی عملکرد4 ـ 3

  ـ ارزیابی عملکرد زیست محیطی1شکل 

 جمع آوری داده ها-3-3-2

 تحلیل و تبدیل داده ها-3-3-3

اطالعات

  اطالعاتارزیلی-3-3-4

 یجنتا

 رسانیو اطالعگزارش دهی-3-3-5

 شاخص هایی برای ارزیابی عملکرد زیست انتخاب3-2-2
  محیطی 
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ت که ارائه دهنده اطالعاتی از تالش های مدیریت  اسEPI نوعی از، ) هاMPI (های عملکرد مدیریت ـ شاخص
  .است که عملکرد زیست محیطی سازمان را تحت تاثیر قرار می دهد

است که اطالعاتی درباره عملکرد زیست محیطی  EPI نوعی از) ها OPI (های عملکرد عملیاتی ـ شاخص
  .عملیات یک  سازمان ارائه می دهد

ECI تواند به یک سازمان برای درک   این اطالعات می. کنند زیست ارائه میها اطالعاتی درباره وضعیت محیط
  .کمک کند EPE ریزی و استقرار های زیست محیطی و بنابراین به طرح بهتر پیامد بالقوه یا بالفعل جنبه

 2شکل. اش مرتبط است ای تنگاتنگ با عملکرد عملیات تصمیمات و اقدامات مدیریت یک سازمان به گونه
 EPE زیست را با ذکر نوع شاخص  درونی میان مدیریت یک سازمان و عملیات آن و وضعیت محیطارتباطات

  .دهد با هر یک از این عناصر ارتباط دارد نشان میکه 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  یست ـ ارتباط درونی میان  مدیریت وعملیات یک سازمان با وضعیت  محیط ز2                               شکل 
  کلید

  جریان اطالعات
  جریان درونداد و برونداد در رابطه با عملیات سازمان 

  جریان تصمیمات

  )ها ECI (وضعیت  محیط زیست
 

  )ها EPI (سازمان
  
  

  )ها MPI (مدیریت سازمان
  
  

  )ها  OPI (عملیات سازمان
  
  

  روندادهاد تجهیرات فیزیکی            تسهیالت و      روندادها ب    
   تامین                                                                               تحویل

                                                                                                     
                                                                                                     

هــای   طــرف
  ذینفع

وضعیت  
محیطی  زیست

  و سایر منابع
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  EPE     استفاده 3ـ 1ـ 3

بایستی متناسب با اندازه، موقعیت، نوع و نیازها و  EPE .ضروری است EPE تعهد مدیریت برای اجرای
نیز بخشی از  و   بوده مقرون به صرفهاز نظر اقتصادی ستی بای EPE .های سازمان باشد اولویت

تواند یک  می EPE اطالعات بوجود آمده توسط. فعالیت های منظم یک سازمان باشد و )عملیات(فرآیندها
  :سازمان را در موارد زیر یاری نماید 

    الزم برای دستیابی به معیارهای عملکرد زیست محیطی هر گونه اقدام تعیین 
 بارزحیطی های زیست م شناسایی جنبه

 )برای مثال جلوگیری از آلودگی(های زیست محیطی  شناسایی فرصتها برای مدیریت بهتر جنبه

 شناسایی روندهای عملکرد زیست محیطی  •

 افزایش کارایی و اثر بخشی سازمان •

 شناسایی فرصتهای راهبردی •

 عملکرد زیست کننده ارتباطات داخلی اطالعات توصیف گیری و دهی و گزارش برقراری سیستم گزارش
محیطی سازمان برای کمک به کارمندان جهت انجام کامل وظایفشان  مهم بوده و از این طریق سازمان قادر 

مدیریت همچنین ممکن است چنین اطالعاتی . اش دست یابد می باشد به معیارهای  عملکرد زیست محیطی
 .را به سایر طرف های  ذینفع گزارش داده و تبادل نماید

EPE   های بهبود مورد بازنگری قرار گیرد سازمان بایستی بطور متناوب برای شناسایی فرصتیک.  
  )طرح ریزی (EPEریزی طرح 2ـ3
     رهنمود کلی1ـ2ـ 3
  . بر اساس موارد زیرقرار دهد)EPE های از جمله انتخاب شاخص( خود را EPE ریزی یک سازمان بایستی طرح 

 آنها را کنترل نموده و فراتر از آن بتوان انتظار داشت که بر آنها  که بتواندبارزیهای زیست محیطی   جنبه •
 .تاثیر گذار باشد

 معیارهای عملکرد زیست محیطی آن  •

 های دینفع نقطه نظرات طرف •

  .کند  را ارائه میEPEهای ذینفع در متن   رهنمود برای شناسایی نقطه نظرات طرفرد  این استاندا2 ـ الف بند  :یادآوری

  :تواند موارد زیر را در نظر داشته باشد ، سازمان همچنین میEPEزی ری در طرح
  ؛ـ حداکثر میزان فعالیت ها، محصوالت و خدمات خود را
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  ؛اش را ـ ساختار سازمانی
  ؛اش را  کلی کاری  ـ استراتژی

  ؛اش را مشی زیست محیطی ـ خط
  ؛ازمانـ اطالعات مورد نیاز برای رعایت قوانین و سایر الزامات مترتب بر س

  ؛المللی مرتبط های زیست محیطی بین ـ توافقنامه
  ؛ـ هزینه هاو فواید زیست محیطی

  ؛ـ اطالعات مورد نیاز برای تحلیل تأثیرات مالی مرتبط با عملکرد زیست محیطی
   ؛ـ نیاز به اطالعات منسجم در رابطه با عملکرد زیست محیطی آن بصورت سالیانه

 .ای، ملی و جهانی محیط زیست ، منطقهـ اطالعات در مورد وضعیت  محلی

  ـ عوامل فرهنگی و اجتماعی
 بایستی شناسایی شده و توسط مدیریت EPEمنابع مالی، فیزیکی و انسانی مورد نیاز برای اجرای الزامات 

  .  گرددفراهم
سته از  به آن د ممکن است یک سازمان، EPEبر اساس منابع و توانمندی های  سازمان، دامنه کاربرد اولیه 

عناصر فعالیت ها، محصوالت و خدمات آن سازمان ، که باالترین اولویت توســـط مدیریت سازمان به آنها 
 ممکن است به سایر عناصری از فعالیت EPEبا گذشت زمان دامنه کاربرد اولیه . داده شده است محدود شود

  .ه است ، اشاره نمایدها، محصوالت  و خدمات یک سازمان که قبالًَ به آنها اشاره نگردید
. محسوب می گردد EPEریزی  های زیست محیطی یک سازمان ، دروندادی  مهم  در طرح شناسایی جنبه

های   رهنمود شناسایی جنبه. این اطالعات نوعاًَ در متن یک سیستم مدیریت زیست محیطی توسعه می یابند
 1377 سال14001ایزو  :تانداردایراناس در محیطی زیست مدیریتدر متن یک سیستم  زیست محیطی بارز

یک سازمان دارنده یک سیستم مدیریت زیست ). رجوع شود به فهرست منابع(شود  یافت می14004و ایزو 
مشی زیست محیطی، اهداف کالن، اهداف  اش را در مقایسه با خط تواند عملکرد زیست محیطی محیطی می

  .ابی نمایداش ارزی خرد و سایر معیارهای عملکرد زیست محیطی
های   برای کمک در شناسایی جنبهEPEیک سازمان بدون سیستم مدیریت زیست محیطی ممکن است از 

 رفتار خواهند نمود و نیز تعیین معیارهای عملکرد بارزهای زیست محیطی  زیست محیطی که به عنوان جنبه
 زیست محیطی بایستی رزباهای  چنین سازمانی برای شناسایی جنبه. زیست محیطی خود استفاده نماید

  :موارد زیر را در نظر داشته باشد
  ؛انرژی  ومواد اولیهمیزان و ماهیت مصرف  •

  ؛انتشار آلودگی ها •



 

 10

 ؛)ریسک(احتمال وقوع آسیب و خسارت  •

 ؛وضعیت  محیط زیست •

 ؛احتمال وقوع رویدادهــا •

 .نیازهای قانونی، نظارتی و سایر الزاماتی  که سازمان تقبل می نماید •

های زیست محیطی روی عملیات سازمان تمرکز خواهد یافت ،    بسیاری از سازمان ها ، بازنگری جنبهبرای
  . نشان داده  شده است 1 ـالف همانطور که در شکل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

یک سازمان چه دارای سیستم مدیریت زیست محیطی باشد یا نباشد بایستی در رابطه با تنظیم معیار 
 در مقایسه EPEهای انتخاب شده برای   را طرح ریزی کند، بنابراین شاخصEPEش ا عملکرد زیست محیطی

  .با این معیارها برای تشریح عملکرد زیست محیطی سازمان مناسب خواهد بود
  :تواند از آنها کسب شود شامل هایی از منابعی که معیار عملکرد زیست محیطی می مثال

  ـ عملکرد جاری و گذشته؛
  ؛ـ الزامات قانونی

  ـ کدها، استانداردها و بهترین الگوهای شناسایی شده ؛

 1تمرین عملی جدول شماره
های زیست محیطی و میزان اهمیت مربوط به هر یک از آنها در متن  هایی از رویکردهای  شناسایی جنبه نمونه
EPEبرای سازمان هایی بدون سیستم های مدیریت زیست محیطی  

 ت مرتبط با آنها و های زیست محیطی مشخص و اهمی شناسایی فعالیت ها، محصوالت و خدمات سازمان، جنبه •
 بارزهای زیست محیطی  پیامدهای بالقوه در رابطه با جنبه

ها، تولیدات و خدمات سازمان که ممکن است  استفاده از اطالعات درباره وضعیت  محیط زیست برای شناسایی فعالیت •
 .باشنددارای یک پیامد بر وضعیت خاص 

های منتشره  ها، پسماندها وآلودگی د دروندادهای انرژی و ماده، تخلیهتجزیه و تحلیل اطالعات موجود یک سازمان در مور •
  .و ارزیابی این اطالعات با توجه به ریسک

بارز های زیست محیطی  شناسایی نقطه نظرات طرف های  ذینفع و استفاده از این اطالعات برای کمک به ایجاد جنبه •
 .سازمان

 که برای آنها  وباشد ست محیطی و یا سایر الزامات بر آنها مترتب میشناسایی فعالیت های یک سازمان که قوانین زی •
 .شود آوری می های مورد نیاز توسط سازمان جمع داده

   در نظر گرفتن طراحی، توسعه، تولید، توزیع، خدمات رسانی، استفاده، استفاده مجـــدد، باز گردانی و دفع •
 . آنهاحصوالت سازمان و پیامدهای زیست محیطی مرتبط بام

  .ها یا فواید زیست محیطی هستند شناسایی آن دسته از فعالیت های سازمان که دارای بیشترین هزینه •
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  های بخشی؛ ها واطالعات عملکرد توسعه یافته توسط صنعت و سایر سازمان ـ داده
  ها؛ های مدیریتی و ممیزی ـ بازنگری

  های ذینفع؛ ـ نظرات طرف
  ـ تحقیق علمی؛

  EPEها برای   انتخاب شاخص2ـ2ـ3
   رهنمود کلی3-2-2-1

های کمی وکیفی و یا اطالعات به شکل بسیار مفیدتر   بعنوان ابزاری جهت نشان دادن دادهEPEهای  شاخص
های مرتبط به اطالعات فشرده  ها به تبدیل داده این شاخص. شوند ها انتخاب می و قابل فهم تر توسط سازمان

عملکرد زیست های مدیریت جهت تأثیرگذاری بر عملکرد زیست محیطی سازمان،  و مختصر در مورد تالش
یک سازمان بایستی تعداد کافی از . کنند کمک می محیطی عملیات سازمان یا وضعیت محیط زیست،

های  تعداد شاخص .اش انتخاب کند های مرتبط قابل فهم را برای ارزیابی عملکرد زیست محیطی شاخص
ها برای  انتخاب شاخص. باشد   بایستی منعکس کننده ماهیت ومیزان عملیات سازمان EPEانتخاب شده برای 

EPEها  برای سهولت بخشیدن به این تالش، سازمان.  معین خواهد کرد کدام داده بایستی استفاده شود
استفاده  آوری شده است، هایی که قبال در دسترس بوده و توسط سازمان یا دیگران جمع ممکن است از داده

  .نماید 
اطالعات  یا  یا نسبی و مستقیمهای اندازهتواند به عنوان   میEPEهای  اطالعات منتقل شده از طریق شاخص

 ممکن است متناسب با ماهیت اطالعات و مقصود ازاستفاده این EPEهای  شاخص.  تلقی گرددای ضمیمه
ای   با دقت انجام گیرد به گونهستیگذاری بای گروه بندی وارزش.  شونددهی وزنبندی شده یا  اطالعات گروه

ممکن است . بودن و قابل فهم بودن آنها اطمینان حاصل گردد قابل مقایسه انسجام، بودن،که از قابل تصدیق 
 بوجود EPEهای  ها و انتقال آنها به اطالعات و شاخص ای کامالًَ قابل فهم در مورد ایجاد داده در اینجا فرضیه

  .آید
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گردد ونیز رویکردهای  یک سازمان اعمال می، مالحظات متعددی توسط EPEهای به هنگام انتخاب شاخص
  .  ها مورد استفاده قرار گیردECIو )  هاMPI و OPI(ها  EPI متعددی هم ممکن است در انتخاب 

هایی   ارائه شده است، نمونه2 ـ3 ـالف و 1 ـ3ـالف  در EPEهای  بسیاری از مالحظاتی که برای انتخاب شاخص
  .را  ارائه می کندEPEهای  از دستیابی به انتخاب شاخص

ها برای ECIها و EPIممکن است پیچیده باشد و لذا انتخاب ترکیبی از زیست محیطی های   بعضی از جنبه
  .هایی می تواند مفید باشد ارائه  یک ارزیابی  جامع از عملکرد مرتبط با چنین جنبه

تأثیری که در جهت  بایستی طوری انتخاب شود که مدیریت اطالعات کافی برای درک EPEهای  شاخص
بدست آوردن هر نوع معیار عملکرد زیست محیطی که عناصر دیگری از عملکرد زیست محیطی نداشته باشد 

 مشتق شده از یک سری معمولی EPE  ها ممکن است انتخاب چندین شاخص سازمان. در اختیار داشته باشد
  . را مفید بدانند های وابسته به مخاطبین در هر شاخص داده

  
  
  
  
  
  

 2ل شمارهتمرین عملی جدو
  EPE های های مورد نیاز شاخص هایی از ویژگیهای داده نمونه

 .  آلودگی منتشر شده تناژداده ها یا اطالعات پایه ، مانند : گیریهای مستقیم محاسبات یا اندازه •

سطح تولید، زمان، مانند(ها  ها یا اطالعات در مقایسه یا در ارتباط با سایر پارامتر  داده: گیری ها یا محاسبات نسبی اندازه •
 منتشر های  آلودگیتناژ منتشر شده به ازاء هر تن محصول تولید شده، یا های   آلودگیتناژمانند ) موقعیت یا وضعیت زمینه

  فروشمالی شده به ازاء هر واحد گردش

مبنای   تاندارد ویا توصیف کننده داده ها یا اطالعات تبدیل شده به واحدها یا  به شکلی که اطالعات را به یک اس: ضمیمه •
انتخاب شده مرتبط می سازند،از قبیل انتشارات آلوده کننده ها در سال جاری بیان شده به عنوان درصدی از انتشارات در 

 .یک سال مبنا

آوری و بیان شده بعنوان یک ارزش   توصیف کننده اطالعات یا داده ها از یک نوع اما از منابع مختلف، جمع: شده گروه بندی •
های منتج از تولیدات یک محصول در یک سال مشخص از طریق جمع کل انتشارات خروجی  ها از آلودگی کیبی مانند تنتر

آلودگی ها در مقایسه با خدمات متعددی  که از   گیری جمع از تسهیالت تولیدی که همان محصول را تولید می کنندواندازه
 .آید آن تولید بدست می

 ها یا اطالعات تغییریافته از طریق استفاده از فاکتورهای مرتبط با اهمیت آندادهتوصیف کننده:  وزن یافته •
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ای، ملی وجهانی مرتبط با عملکرد زیست محیطی یا توسعه پایدار،توسط آژانسهای دولتی،  های منطقه شاخص
به هنگام انتخاب .  تحقیقاتی در حال توسعه و بهبود می باشند علمی وسازمان های غیردولتی و مؤسسات

های  ل به استفاده و توجه به شاخصها ممکن است که تمای ها، سازمان  و جمع آوری داده EPEهای شاخص
الذکر به همراه سایر اطالعات  ای از نظرات مراکز فوق بهبود یافته توسط چنین مراکز مستقل و مجموعه

  . موجود، داشته باشند
   هـــاMPI انتخاب 2ـ2ـ2ـ3

های  عالیتف ، ها،کارکنان مدیریت یک سازمان دربردارنده کلیه موارد از جمله خط مشی ،EPEدرمتن موضوعی
های اجرایی در کلیه سطوح سازمان و تصمیمات و اقدامات مرتبط با جنبه های  ریزی، اعمال و روش طرح

مجموعه تالش ها و تصمیمات صورت گرفته توسط مدیریت سازمان ممکن . زیست محیطی سازمان می باشد
ر عملکرد زیست محیطی زیست است بر عملکرد عملیات سازمان تاثیر بگذارد و بنابراین ممکن است در کل ب

  ). را مالحظه نمائید2شکل (محیطی سازمان نیز اثر گذار باشد 
اطالعاتی را در خصوص قابلیت ها و تالش های سازمان در  بایستی) هاMPI(های عملکرد مدیریتی  شاخص

تفاده ، تخصیص منابع و اس)مالحظات قانونی(مدیریت موضوعاتی از قبیل آموزش، نیازمندی های قانونی
محیطی، خرید، توسعه محصول، مستند سازی یا اقدام  های زیست کارآمد از منابع، مدیـــریت هزینــه

 ها MPI. تواند تاثیر داشته باشد، ارائه نماید اصالحی که بر عملکرد زیست محیطی سازمان اثرگذار بوده یا می
صورت گرفته جهت بهبود عملکرد زیست مدیریتی ها، تصمیمات و اقدامات  پروسه ارزیابی تالش بایستی بر

  .محیطی، کمک نمایند
  : ها به منظور ردیابی هر یک از موضوعات زیر می توانند مورد استفاده قرار گیرندMPIبرای مثال،  

   ختلفهای مدیریت زیست محیطی م اثربخشی برنامه ـ پیاده سازی و
ن واحتماالًَ بر وضعیت محیط زیست اثر ـ اقدامات مدیریتی که بر عملکرد زیست محیطی عملیات سازما

  .گذارد می

 3تمرین عملی جدول شماره
 را با استفاده از یک سری داده های مشترک و بر EPEیک مثال برای نشان دادن سازمانی که چندین شاخص 

  اساس مخاطبین مورد نظر انتخاب کرده است
  : انتخاب می کندEPEهای زیر را برای  کند شاخص  شده در یک دریاچه تخلیه میسازمانی که پساب تصفیه

 )جمعیت  محلی : مخاطبین مورد نظر احتمالی(مقدار کل آالینده مشخص تخلیه شده در سال  •

 )گذاران قانونمقامات حکومتی و : مخاطبین مورد نظر احتمالی(غلظت آالینده در پساب  •

مدیریت و : مخاطبین مورد نظر احتمالی(ازاء هر واحد محصول تولید شده مقدار آالینده تخلیه شده به  •
 )ها کننده مصرف

یا  تر گذاری های صورت گرفته در ایجاد تکنولوژی پاک تغییر در مقدار آالینده تخلیه شده در سال مرتبط  با سرمایه •
  )  گذاران مدیریت و سرمایه: مخاطبین مورد نظر احتمالی (رتقاء فرآیند تولید ا
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  های صورت گرفته توسط برخی از مقامات خاص جهت مدیریت زیست محیطی موفقیت آمیز سازمان ـ تالش
پذیری برای مواجهه با تغییر وضعیت ها،  انعطاف ـ توانمندی های مدیریت زیست محیطی سازمان از جمله

  ثر یا ظرفیت حل مسئلهتحقق اهداف کالن خاص، هماهنگی مؤ
ـ تطابق با قوانین و نیازمندی های قانونی و سازگاری با سایر نیازمندی هایی که سازمان آن هارا تقبل نموده 

  .است
  ـ هزینه های مالی یا منافع

  :تواندبه انجام هر یک از موارد زیر کمک نماید  های مؤثر میMPIبه عالوه 
 بینی تغییرات در عملکرد پیش •

ای در مواردی  که عملکرد واقعی از معیارهای عملکرد زیست محیطی مربوطه باالتر   علل ریشهشناسایی •
 .نماید رفته وبا معیارهای مورد نظر را تامین نمی

 شناسایی فرصتهای موجود جهت اقدام اصالحی   •

  .. این استاندارد ارائه گردیده است2ـ2ـ4 ـالف  ها در بخش MPIهایی در مورد  مثال 
   هاOPI انتخاب 3ـ2ـ2ـ3

بایستی اطالعات عملکرد زیست محیطی سازمان را در اختیار )  ها OPI(های عملکرد عملیاتی  شاخص
   ها مربوط هستند با OPI. مدیریت قراردهد

) ، منابع طبیعی برای مثال مواد فرآوری شده، بازیافتی، استفاده مجدد شده یا موادخام(مواد : دروندادها •
 انرژی وخدمات ؛

 مین دروندادها به عملیات  سازمان ؛تا •

 تسهیالت فیزیکی و نگهداریو ) شامل وقایع اضطراری و عملیات غیرمعمول(طراحی ، نصب، عملیات  •
 تجهیزات سازمان ؛

برای مثال محصوالت اصلی، محصوالت جانبی، مواد بازیافتی ویا استفاده شده (محصوالت : بروندادها •
ل جامد، مایع، خطرناک، غیرخطرناک، قابل بازیافت و قابل استفاده برای مثا(، خدمات، ضایعات )مجدد
و  د شده به آب یا خشکی، سرربرای مثال آالینده های منتشر شده در هوا، جریان های وا(و انتشارات ) مجدد

 ناشی از عملیات  سازمان ؛) صدا، ارتعاش، گرما، تشعشعات و نور 

 .توزیع بروندادها ناشی از عملیات سازمان •

. باشد  ارائه دهنده جزئیات بیشتری در این خصوص می1 نشان دهنده عملیات سازمان و شکل ا لف ـ3شکل 
در مواردی که فعالیت های پی در پی یا تسهیالت فیزیکی محصول مشخص را تولیدیا خدمات خاصی را 
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کرد زیست محیطی لحاظ ایجاد می نماید، سازمان بایستی کلیه این فعالیت ها و تسهیالت را در ارزیابی عمل
  .نماید
  .  این استاندارد  ارائه می گردد2ـ3ـ4هــا در بخش ا لف  ـOPIهایی از   مثال

  
  
  
  
  
  
  

  )مرور کلی(ـ عملیات  سازمان 3شکل 
   هاECIـ انتخاب 4ـ2ـ2ـ3

ای، ملی و جهانی  اطالعاتی در مورد وضعیت محلی، منطقه) ها ECI(محیطی  های وضعیت زیست شاخص
وضعیت  محیط زیست ممکن است با گذشت زمان یا در اثر وقایع خاصی تغییر . دهند محیط زیست ارائه می

تواند اطالعات مفیدی   میECIهای پیامد زیست محیطی نیستند، تغییرات در  ها اندازهECIدر حالیکه . نماید
  .مایدهای سازمان، محصوالت و خدمات ارائه ن در خصوص وضعیت محیط زیست و فعالیت

ها به یک سازمان دارای ECI. های خود مورد توجه قرار دهندEPEها را در ECIشوندکه  ها تشویق می سازمان
  :متن محیط زیست و برای پشتیبانی از هر یک از موارد زیر، کمک اطالعاتی می نمایند

 های زیست محیطی بارز؛ شناسایی و مدیریت جنبه •

  محیطی؛ارزیابی تناسب  معیارهای عملکرد زیست •

 ؛)هاOPIها و MPI(ها EPIانتخاب  •

 گیری تغییرات ؛ ای برای اندازه برقراری اساس و پایه مقایسه •

  ؛تعیین تغییر زیست محیطی با گذشت زمان و در ارتباط با پیشرفت برنامه های زیست محیطی جاری •

زمان، تحقیق در خصوص ارتباطات احتمالی موجود میان وضعیت زیست محیطی و فعالیت های سا •
 ؛ محصوالت و خدمات

 .تعیین نیازها برای اقدام  •

                    
                                                                                               بروندادها                                           

 محصوالت •

 خدمات •

 ضایعات •

  انتشارات آالینده ها •

                    
وتجهیزات  تسهیالت

  فیزیکی 

  دروندادها       
 مواد •

 انرژی •

  خدمات •

  تأمیــن  حویلت
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ای و محلی،  المللی، منطقه های مکرر آژانسهای دولتی، ملی یا بین ها یکی از فعالیتECIتوسعه و کاربری 
های کاری انفرادی  باشد و کمتر جزیی از فعالیت سازمان های غیردولتی و مؤسسات تحقیقاتی و علمی می

های خودشان و وضعیت  هایی که بتوانند ارتباطی را میان فعالیت  به هرحال سازمان.یک سازمان می باشد
ها بعنوان کمکی در ECIبرخی از اجزاء محیط زیست خود پیدا کنند، ممکن است خود نسبت به توسعه 

 ها و نیازهای خودشان، اقدام مندی ها، عالقه شان متناسب با توانمندی ارزیابی عملکرد زیست محیطی خود
  .نمایند

ها، محصوالت و خدمات خودش  سازمانی که وضعیت خاصی از محیط زیست را که مستقیماًَ ناشی از فعالیت
را ) هاOPIها و MPI(ها EPIمی باشد شناسایی کرده باشد، ممکن است که تمایل داشته باشد آن دسته از 

محیطی ارتباط برقرار   زیستهای های مدیریتی و عملکرد عملیاتی با تغییرات در وضعیت که بین تالش
  .کند انتخاب کند می

  . این استاندارد ارائه شده است2-4-4-ها در قسمت الفECI هایی از نمونه
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 )اجــرا(ها واطالعات   استفاده از داده3ـ3

   مـــرور کلــی1ـ3ـ3
این . دهد ی ارزیابی عملکرد زیست محیطی را نشان میها و اطالعات برا  مراحل استفاده از داده4شکل 

  . توضیح داده می شوند5ـ3ـ3 از طریق بخش 2ـ3ـ3مراحل متعاقبا و بیشتردر بخش 

 4تمرین عملی جدول شماره
ب شده های  مرتبط و انتخا هایی  برای تشریح یک موضوع  زیست محیطی شناخته شده همراه با شاخص مثال
 EPEبرای 

  1مثال 
بخش نیست، از اطالعات کیفیت هوا برای  یک سازمان خدماتی واقع در ناحیه ای که کیفیت هوا درآن محل رضایت

های خروجی از وسایل نقلیه خود،   و سازگار با هدف کالن خود جهت آالیندهEPEهای مناسب برای  انتخاب شاخص
  .استفاده می نماید 

ECI:  
 .های منتشره از وسایل نقلیه موتوری ها در هوا مرتبط با خروجی غلظت آالینده  •

OPI  هــا:  
 کاهش آالینده های خروجی از وسایل نقلیه موتوری با کمک استفاده از سوختهای جایگزین ؛ •

 ها ؛ کمیت کل مصرف  سوخت •

 کارآیی سوخت توسط  وسیله نقلیه موتوری ؛  •

 تواتر تعمیرات وسایل نقلیه ؛ •

  موجود و مجهز به تجهیزات کنترل زیست محیطی ؛ قلیهتعداد وسایل ن •

MPIها :  
 ونقل عمومی  و استفاده آن صرف میگردد ؛ مقدار پولی که جهت توسعه  حمل •

 ونقل عمومی قرار می گیرند ؛ های مرتبط با منافع استفاده از حمل تعداد ساعاتی که کارکنان تحت آموزش •

یی سوخت و استفاده از آمصرف سوخت ، بهبود تعمیر وسایل نقلیه و کارهای بعمل آمده جهت کاهش  اثر بخشی تالش •
  های جایگزین ؛ سوخت

  :2مثال 
باشد ، یک سازمان ممکن  در یک منطقه جغرافیایی که در آنجا اطالعات زیست محیطی نشان دهنده کاهش منابع آب می

  .  اطالعات انتخاب نمی شد، انتخاب نمایدجویی آب که بدون آن های صرفه   مرتبط با روشEPEهایی برای  است شاخص
ECIها :  

  سطح آبهای سطحی؛ •

 میزان تجدید پذیری ؛ •

OPIها:  
 کمیت آب استفاده شده در هر روز ؛ •

 کمیت آب استفاده شده بازاء هر واحد محصول ؛ •

M P I ها:  
  .های کاهش مصرف آب صرف گردیده است میزان پولی که جهت تحقیقات در مورد روش •
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  3ـ3ـ زیر بند 4                                             شکل 
  
  
  

 )اجـــرا(ها و اطالعات استفاده از داده3-3       
                                                                                            بروندادها                                                    دروندا ها

  هـــا منابع داده
3-3-2  
  ها ادهآوری د جمع

مالحظات تجزیه 
وتحلیل داده ها و 

  تکنیک های مربوطه 

3-3-3  
تجزیه وتحلیل وتبدیل داده 

  ها

معیـــارهای عملکرد 
زیست محیطی برای 

  مقایسه

3-3-4  
  ارزیابی اطالعات

3-3-5  
  ایجاد سیستم گزارش دهی و

  گزارش گیری وارتباطات 

 نتایــج

    نیروهای خارجی 
 )های  ذینفع طرف( 

 نیروهای داخلی

 )کارمندان و پیمانکاران(
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 هــا آوری داده  جمع2ـ3ـ3

 را EPEهای  های مورد نظرجهت محاسبه ارزشهای موجود برای انتخاب شاخص دادهبایستی ک سازمان ی
های مذکور بایستی بصورت نظام یافته از منابع مناسب و سازگار  داده. آوری کند ای جمع بصورت منظم و دوره

  .آوری شود  جمعEPEبا طرح ریزی 
ها را تضمین نموده و این امر به فاکتورهای  لیت اطمینان دادهها بایستی قاب آوری داده های اجرایی جمع روش

آوری   جمع. مختلفی از جمله دسترسی، کفایت، صحت علمی و آماری و قابل تصدیق بودن آنها بستگی دارد
ای پشتیبانی شود که اطمینان  ها بایستی از طریق روش های کنترل کیفیت و تضمین کیفیت به گونه داده

های  روش .باشند  مناسب میEPEآوری شده از نظر نوع وکیفیت برای استفاده  های جمع حاصل شود داده
ها و  ، تنظیم و اصالح دادهبایگانیها بایستی در بردارنده  شناسایی مناسب، تکمیل،  آوری داده اجرایی جمع
  .اطالعات باشد
، برای مثال نمایدنابع استفاده های حاصل از سایر م های خودش و یا از داده  از دادهممکن استیک سازمان 

  :آوری شوند توانند از منابع زیر جمع ها می داده
 ؛گیری پایش و انداز •

 ؛ و مشاهداتها مصاحبه •

  ؛تنظیمیهای  گزارش •

  ؛ و تولیدگردانیسوابق انبار •

  ؛سوابق مالی و حسابداری •

 ؛سوابق خرید •

  ؛زیست محیطی ، ممیزی یا ارزیابی سوابق بازنگری •

 ؛ های زیست محیطیسوابق آموزش •

 ؛سوابق ومطالعات علمی •

 ؛مدم نهادهای  های دولتی، مؤسسات دانشگاهی وسازمان آژانس •

 ؛تأمین کنندگان و پیمانکاران فرعی •

 ؛های ذینفع مشتریان، مصرف کنندگان و طرف •

 ؛های تجاری انجمن •
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  ها  تجزیه و تحلیل و تبدیل داده ـ3ـ3ـ3
 توصیف کننده عملکرد  کهه و تحلیل شده و تبدیل به اطالعاتی شوندآوری شده بایستی تجزی  های جمع داده

داوری در   پیش هرگونهبه منظور پرهیز از. گردند  بیان میEPEزیست محیطی سازمان باشند که به عنوان 
  .است بایستی مورد توجه قرار گیرند آوری شده های قابل اطمینان و مرتبط که قبال جمع  نتایج، کلیه داده

ها به منظور  ها ممکن است شامل اعمال مالحظات برکیفیت، صحت، کفایت و کامل بودن داده  دادهتحلیل
  . تولید  اطالعات قابل اطمینان  باشد

ها،  تواند با استفاده از محاسبات، بهترین تخمین محیطی سازمان می اطالعات توصیف کننده عملکرد زیست
  .بندی و وزن دهی توسعه یابد بندی، گروه ا بوسیله فهرست های گرافیکی و ی روش های آماری و یا تکنیک

  ـ ارزیابی اطالعات4ـ3ـ3
ها بیان ECIها و احتماالًَ تحت عنوان  EPIها که اصطالحا بعنوان  تحلیل داده و اطالعات حاصل از تجزیه

اصل از این نتایج ح. شوند، بایستی با معیارهای عملکرد زیست محیطی سازمان مورد مقایسه قرارگیرند می
. اند ، مفید باشد  یا نشده محیطی محقق شده مقایسه ممکن است در فهم اینکه چرا معیارهای عملکرد زیست

شود  اطالعات توصیف کننده عملکرد زیست محیطی و نتایج این مقایسه، بایستی به مدیریت سازمان گزارش 
ی بهبود و تداوم سطح عملکرد زیست محیطی را تا بتواند پشتیبانی مناسب از اقدامات مدیریتی مورد نیاز برا

  .داشته باشد
   رسانی اطالع و دهی گزارش  5ـ3ـ3 

  رهنمود کلی1-5ـ3ـ3

  کننـده  زیـست محیطـی، اطالعـات مفیـدی را کـه توصـیف        رسـانی عملکـرد     دهـی و اطـالع      زارش گـ  سیستم
ساس  ا و یا خارج ازسازمان بر     این اطالعات درداخل   .نماید  سازمان باشد فراهم وارائه می     محیطی ملکردزیستع

های ذینفع رسیده و یـا بـه         ارزیابی مدیریت از مجموع نیازها و مخاطبین سازمان، ممکن است به اطالع طرف            
  .آنها گزارش شود 

  :تواند از جمله موارد زیر باشد محیطی می  عملکرد زیسترسانی  و اطالعدهی منافع سیستم گزارش
 محیطی خود؛ عیارهای عملکرد زیستکمک به سازمان جهت دسترسی به م •

محیطی  عملکردزیست محیطی سازمان، معیارهای های زیست مشی وگفتگوها درخصوص خط آگاهی افزایش •
 و سایر دستاوردهای مربوطه ؛ 

 های صورت گرفته جهت بهبود عملکرد زیست محیطی ؛ بیان کننده تعهد مدیریتی سازمان و تالش •

های زیست  دهی به سواالت و موضوعات مورد توجه در مورد جنبه  پاسخایجاد وارائه مکانیزم به منظور •
 محیطی سازمان؛
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  رسانی داخلی  و اطالعدهی  گزارش2ـ5ـ3ـ3

محیطی  مدیریت بایستی اطمینان حاصل نماید که اطالعات الزم و مناسب توصیف کننده عملکرد زیست
تواند به  این موضوع می. باشد  جریان میهای مشخص در سازمان در بین سطوح مختلف سازمان و در زمان

های خودشان را به نحو  های مرتبط با سازمان کمک نماید که مسئولیت کارکنان، پیمانکاران وسایر گروه
محیطی خودش دست  احسن انجام داده و نیز به سازمان کمک می نماید تا بتواند به معیارهای عملکرد زیست

زیست  باشد این اطالعات را در طی بازنگری سیستم مدیریت داشتهیک سازمان ممکن است تمایل . یابد
  . مورد توجه قرار دهد خودش محیطی 

  :تواند در بر دارنده موارد زیر باشد  محیطی سازمان می هایی از اطالعات توصیف کننده عملکرد زیست مثال
 ؛)برای مثال کاهش ضایعات( سازمان  محیطی های عملکرد زیست روند •

  قوانین ومقررات؛تطابق با •

 هایی که سازمان خودش را ملزم به رعایت آنها کرده است؛ تطابق سازمان با سایر نیازمندی •

 صرفه جویی در هزینه ها یا سایر نتایج مالی؛ •

 هایی جهت بهبود عملکرد زیست محیطی سازمان؛ فرصت هایی یا توصیه •

 رسانی خارجی اطالع   و دهی دهی، گزارش  گزارش3ـ5ـ3ـ3

محیطی در بر دارنده  های زیست  خودخواسته یا اجباری گزارش ها یا بیانیه بصورتسازمان ممکن است یک 
  EPE. محیطی خودش را به طرف های  ذینفع خارجی ارائه دهد اطالعات توصیف کننده عملکرد زیست

یا در سایر محیطی خودش استفاده نموده  دهد که یک سازمان در گزارش های زیست اطالعاتی را ارائه می
  .ها و مخاطبین خارجی از آن اطالعات استفاده کند ارتباطات با طرف

برخی از عواملی که ممکن است بر تصمیم سازمان جهت گزارش داوطلبانه اطالعات توصیف کننده عملکرد 
تواند در بردارنده تمایل یک سازمان در بهبود   این عوامل می.زیست محیطی آن سازمان اثرداشته باشند

های ذینفع، از جمله ارتباطات با جوامعی که  اش و نیز بهبود روابط میان سازمان با طرف موقعیت تجاری
  ..سازمان در آنها عملیات خودش را انجام می دهد

کننده  اطالعات توصیف. محیطی سازمان باشد این ارتباط بایستی معرفی قابل اطمینانی از عملکرد زیست
ای ارائه شود که سطح دانش فنی مخاطب  بایستی مشخص بوده و به گونهمحیطی سازمان  عملکرد زیست

های  نماید، روش  خارجی را انتخاب میرسانی اطالعزمانی که یک سازمان . مورد نظر سازمان را تعیین نماید
  .های  ذینفع باشد کننده ارتباطات میان سازمان و طرف  بایستی ترغیبرسانی  و اطالعدهی گزارش
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  )بررسی و اقدام( EPE  بازنگری وبهبود4ـ3

EPEهای بهبود مورد بازنگری قرار  منظور شناسایی فرصت  ای به  یک سازمان و نتایج آن بایستی بصورت دوره
تواند به اقدامات  مدیریت برای بهبود عملکرد مدیریت و عملیات سازمان کمک  یک چنین بازنگری می. گیرد

  . بهبود وضعیت  محیط زیست را به دنبال داشته باشدتواند در نهایت نموده و می
  :تواند در بردارنده بازنگری هر یک از موارد زیر باشد  و نتایج آن میEPEهای الزم جهت بازنگری  گام

 صرفه اقتصادی و منافع حاصله؛ •

 محیطی؛ های حاصله جهت تحقق معیارهای عملکرد زیست پیشرفت •

 ؛محیطی تناسب معیارهای عملکرد زیست •

 ؛EPEهای انتخاب شده برای  تناسب شاخص •

 .ها ها و کیفیت داده آوری داده های جمع ها، روش منابع داده •

  
  
  
  
  
  
  
 
  

 5تمرین عملی  جدول شماره
های ذینفع خارجی   با طرفرسانی دهی و اطالع گزارشتواند در هایی از اطالعات که یک سازمان می نمونه

  :لحاظ نماید
  محیطی؛ به عنوان بخشی از مدیریت زیستEPEای در مورد تعهد سازمان به   بیانیه •

 ها، محصوالت و خدمات سازمان؛ توصیفی از فعالیت •

 ؛EPEهای مربوط برای  های بارز زیست محیطی و شاخص ای از جنبه بیانیه •
 اطالعات در مورد عملکرد مرتبط با معیارهای عملکرد زیست محیطی؛ •

 ؛EPEقدامات نشأت گرفته از ا •
 سازمان؛ جهت موفقیت کلیEPEتلفیقی از  مدیریت زیست محیطی و •
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  الف  ضمیمه

  )اطالعاتی (
   EPEرهنمود تکمیلی در مورد 

  
  
  
  
  
  
  

 )بررسی (6تمرین عملی جدول شماره
  :نمایند کمک می EPEهایی از سئواالت که در بازنگری  مثال 
 :ماناز س EPEآیا  

 نماید؟ محیطی سازمان ارائه می ییرات عملکرد زیستغگیری ت هاطالعات کافی را جهت انداز •

 برای مدیریت فراهم می نماید؟را اطالعات مفید و مناسبی  •

 س طرح به مورد اجرا گذاشته می شود؟بر اسا •

 های مناسب و جمع آوری متواتر داده ها استفاده می کند؟ از منابع داده •

 آوری شده را تجزیه و تحلیل و ارزیابی می نماید؟ های جمع بصورت مؤثر داده •

 توسط منابع کافی مورد حمایت و پشتیبانی قرار می گیرد؟ •

 باشد؟ ی سازمان میمحیط مرتبط با معیارهای عملکرد زیست •

  فراهم می نماید؟EPE برای گزارش و ارتباط اطالعات  رااطالعاتی •

 دهند؟ دروندادهای آمده از جانب طرف های  ذینفع را در صورتی که مناسب باشند مورد توجه قرار می •

 ای به سازمان اضافه می نماید؟ ارزش افزوده •

 می باشد؟پاسخگوی تغییرات در سازمان یا محیط اطراف سازمان  •

 به موضوعات زیست محیطی جدید اشاره می نماید؟ •

 ام شده است؟غبا سایرروش های عملکردی سازمانی پذیرفته شده به خوبی اد •

  )اقـــدام (۷ تمرين عملي جدول شماره 
   EPEهايي از اقدامات بهبود  مثال  

 . ها بهبود كيفيت، قابليت اطمينان و دسترسي داده •

 .ي تجزيه و تحليل و ارزيابي ها بهبود توانمندي •

 .EPEتري  براي   جديد يا مفيدهاي شاخصتوسعه يا شناسايي  •

 .EPEتغيير دامنــه كاربرد  •
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  )اطالعاتی( ضمیمه الف
  EPE رهنمود تکمیلی در مورد

  مرور کلــی  1الف ـ 
برای تکمیل مفهوم کلی ارائه شده در متن اصلی این استاندارد از طریق مثالها و اشکال ارائه شده این ضمیمه 

  .دهد ارتباط بین عناصر متن اصلی و عناصر ضمیمه الف را نشان می 1  ـجدول الف. است
  

  عناصر مرتبط ضمیمه الف  متن اصلی

 طه نظرات طرف های  ذینفع در متن رهنمود در مورد شناسایی نق2ـالف  )طرح( EPE طرح ریزی 2ـ3
EPE  

 انتخاب شاخص ها 2ـ2ـ3
  EPE برای

  EPE های شاخص  رهنمود تکمیلی برای  انتخاب3ـالف
  EPE ها برای توجه در انتخاب شاخص 1-3ـالف
  EPE های هایی از رویکردهای انتخاب شاخص   نمونه2ـ3ـالف
  EPE های هایی از شاخص نمونه 4ـالف

 های عملکرد مدیریتی   شاخص2ـ4ـ الف  هــاMPI انتخاب2ـ2ـ2ـ3

  های عملکردعملیاتی    شاخص3ـ4ـالف هــا OPI انتخاب 3ـ2ـ2ـ3
  های وضعیت  زیست محیطی   شاخص4ـ4 ـالف   هـاECI انتخاب 4ـ2ـ2ـ 3

   ارتباط بین عناصر متن  اصلی و عناصر ضمیمه الف 1                                    جدول الف  ـ

  EPEهای ذینفع درمحتوای  رهنمود در مورد شناسایی نقطه نظرات طرف    2الف ـ
های   هایی باشد که جهت شناسایی و بدست آوردن اطالعات از طرف  بایستی شامل روشEPEریزی  طرح

  .ذینفع مرتبط سازمان کاربرد داشته باشد
  های  ذینفع بالقــوه  طرف 1ـ2الف ـ
ریزی  ارتباطشان با سازمان، سهم آنها در سازمان، نقش بالقوه آنها در طرح ی درا های ذینفع بطورگسترده طرف
EPEکنند متمایز هستند یین ومنعکس میب و اینکه چگونه عالیقشان را ت.  
  های ذینفع هایی از طرف مثال

  ؛نمایندگان مدیریت •

 ؛کارمندان •
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 ؛گذاران بالقوه گذاران وسرمایه سرمایه •

 ؛کنندگان  مشتریان و تأمین •

 ؛پیمانکاران •

 ؛مؤسسات اعتباری وبیمه کنندگان •

 ؛موسسات نظارتی و قانون گذار •

  ؛ای های منطقه همسایگان وانجمن •

 ؛گروهیهای  رسانه •

 ؛مؤسسات تجاری، اداری ،دانشگاهی  و تحقیقاتی •

 ؛های مردم نهاد های مصرف کننده ذینفع و سایر سازمان های زیست محیطی، گروه گروه •

 ؛عموم مردم •

ها  های فهرست شده در آن لزوما به همه سازمان تمام طرف. ای است های ذینفع صرفا نمونه رست طرفاین فه
  .ها ممکن است بر اساس ماهیت، محل جغرافیایی و وضعیت سازمان شناسایی شوند سایر طرف. ارتباط ندارند

 های ذینفع  طرف اصول و نقطه نظرات  2ـ2الف ـ

  :تواند شامل موارد زیر باشد موضوعات مربوط به عالیق مالی می
 ؛های زیست محیطی مدیریت و میزان هزینه •

  ؛پیامد مالی مرتبط  با تعهدات زیست محیطی گذشته یا حال •

 ؛ابتکارهای مثبت زیست محیطی •

 بخشد؛  هایی که عملکرد زیست محیطی را بهبود می گذاری سرمایه •

 ؛مزایای اقتصادی ناشی از اصول زیست محیطی •

  ؛طباق یا عدم انطباق با قوانین و مقررات زیست محیطیهای ان هزینه •
تواند شامل موارد زیر  موضوع مرتبط با عالیق زیست محیطی یا برای توسعه و تعیین خط مشی عمومی می

  : باشد
  ؛بهداشت و ایمنی •

   ؛های سازمان شامل روندها در طول زمان خطرات واقعی و قابل درک زیست محیطی ناشی از فعالیت •

 ؛ )مانند سر و صدا، بو و یا پیامد بصری(دها بر کیفیت زندگی پیام •
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 ؛شکایت ها و رویدادهای زیست محیطی •

  ؛شواهدی که مبنی بر انجام تعهدات زیست محیطی سازمان است •

 ؛پیامدهای زیست محیطی •

  ؛ها در طول زمان شامل روند) ها، وارهایی پسماند برای مثال انتشارها، تخلیه(بار زیست محیطی  •

 ؛تنوع زیستی •

 ؛پایداری •

 ؛آلودگی فرامرزی و سایر موضوعات جهانی زیست محیطی •

 ؛پیامدهای تجارت بر محیط زیست •

 ؛های نظارتی هماهنگی رژیم •

 ؛های زیست محیطی محصوالت و خدمات ویژگی •

 ؛مطابقت با الزامات قانونی و نظارتی زیست محیطی •

 ؛مصرف منابع •

 های ذینفع طرفهای شناسایی نقطه نظرات    روش3ـ2الف ـ

  :های ذینفع های شناسایی نقطه نظرات طرف هایی از روش مثال
 ؛ها ها، پرسشنامه بررسی •

 ؛پیشنهادات کارمندان •

 ؛اه ها وکارگاه یی گردهما •

 ؛ها ای شهروندی و گردهمایی های مشاوره گروه •

 ؛هــا مصاحبه •

 ؛ ذینفعهای های داخلی وابتکارات  طرف های عمومی، برنامه بازنگـــری بیانیه •

 ؛تحقیق بازار •

 ؛پیگیری منظم •

 ؛های داوطلبانه واستانداردها راهنمایی •

 ؛تبادل اطالعات الکترونیکی •

 ؛های عمومی ذینفع مشارکت در صنعت و گروه •
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 ؛کنندگان های تنظیم مقررات ، مشتریان و تأمین ارتباط مستقیم با همسایگان، سازمان •

 ؛مومیها و سایر منابع اطالعات ع اطالعات از رسانه •

های دستیابی  های ذینفع خود را در انتخاب واستفاده از روش های طرف ها بایستی موقعیت و ویژگی سازمان
  .چه بطور مستقیم و یا غیرمستقیم مدنظر داشته باشند به نقطه نظرات و دروندادها

 EPE هایی برای  رهنمود تکمیلی انتخاب شاخص     3الف ـ

  EPEهای  ص  مالحظات انتخاب شاخ1ـ3الف ـ
  :، یک سازمان بایستی توجه داشته باشد که آنهاEPEهای  هنگام انتخاب شاخص

 مشی زیست محیطی بیان شدۀ سازمان سازگار هستند؛ با خط •

 های مدیریتی ،عملکرد عملیاتی یا وضعیت زیست محیطی تناسب دارند؛ با تالش •

 باشند؛ سازمان مفید میگیری عملکرد در مقایسه با معیارهای زیست محیطی  برای اندازه •

 های ذینفع داخلی و خارجی، مرتبط و قابل فهم هستند؛ برای طرف •

 زمان قابل دسترس هستند؛ از نظر هزینه و •

 باشند؛ ها کافی  برای استفاده مورد نظر بر اساس نوع، کیفیت و کمیت داده •

 باشند؛ معرف عملکرد زیست محیطی سازمان  •

 ها با عملکرد زیست محیطی باشد؛  ر بخشگیری د در صورت لزوم قابل اندازه •

 جوابگو و حساس به تغییرات عملکرد زیست محیطی سازمان هستند؛ •

 قادر به ارائه اطالعات برای روند عملکرد زیست محیطی حال و آینده هستند؛ •

  باشد؛  در سازمان نیازی به تأمین تمام این مالحظات  نمیEPE  برای استفاده یک شاخص
 EPEهای  هایی از رویکردهای انتخاب شاخص ال   مث2ـ 3الف ـ

    رویکرد علت و معلول1 -2ـ 3الف ـ
حیطی م های بارز زیست هایی را تعیین کند که به علل اصلی و زیربنایی جنبه یک سازمان ممکن است شاخص

 زاگرفته های بر   و شاخصها تانتخاب این عل این کار ممکن است تجزیه تحلیلی برای شناسایی و. اشاره دارد
  .آن باشد

  پیشگیرانه  بعنوان مثال یک سازمان ممکن است انتشار مقادیر بیش از حد ذرات معلق را ناشی از تعمیرات
مناسب مانند کمیت انتشار ذرات معلق  در  OPIبنابراین یک سازمان ممکن است یک . منظم و ناکافی بداند نا

یافته برای تعمیرات پیشگیرانه و دفعات تکرارآن های مناسب مانند مقدار پول تخصیص MPIهر روز، و 
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شود، انتشار  رود به همان اندازه که تعمیرات پیشگیرانه با تناسب و نظم بیشتر اجرا می انتظار می. انتخاب کند
  .ذرات معلق سازمان کاهش یابد

    رویکرد مبتنی بر ریسک 2ـ2ـ3الف ـ
    کلــی1ـ2ـ2ـ3الف ـ

نماید همسو با  ساس مالحظات ریسک که مدیریت سازمان تشریح می ممکن است بر اEPEهای  شاخص
های زیر برای رویکردهای  مختلف مبتنی برریسک  مثال. محصوالت و خدمات انتخاب شوند های جزء، فعالیت

  .اند  آورده شده
    رویکرد مبتنی بر ریسک احتمالی2ـ2ـ2ـ3الف ـ

ناشی از عملیات خود توجه دارد ممکن است از های عمده زیست محیطی  یک سازمان که به ریسک خسارت
ای علت اصلی یک انفجار یا  یک رویکرد مبتنی بر ریسک احتمالی برای شناسایی اینکه چه فرآیند ویژه

های اجرای آموزش ایمنی  ساعت:  ممکنMPIیک . ها در محیط زیست است، استفاده کند وارهایی آالینده
  .ویژه شناسایی شده درگیر هستندفرآیند برای کارگرانی که با فرآیند 

    رویکرد مبتنی بر ریسک سالمتی انسان3ـ 2ـ2ـ3الف ـ
 با  خاصیمواددهد ممکن است  می یک سازمان که سالمت کارکنان خود را در درازمدت مورد توجه قرار

 OPI  یک.را شناسایی نماید که بیشترین تهدید بارز را برای سالمتی کارکنان بدنبال دارد باالترین ریسک

  . میزان ماده ویژه منتشر شده در اثر عملیات سازمان است: ممکن در این زمینه 
   رویکرد مبتنی بر ریسک مالی4ـ2ـ2ـ3الف ـ

یک سازمان ممکن است عناصری را که با عملکرد زیست محیطی آن در ارتباط هستند و بارزترین هزینه را 
های  شاخص.  انتخاب کندEPE مناسب برای   شاخصدارند شناسایی کند، با توجه به آن ممکن است یک

  :EPEممکن برای 
 ؛هزینه گران ترین مواد مورد استفاده درعملیات سازمان •

  ؛های سازمان در فعالیت میزان مصرف همین مواد •

 ؛این مواد از پسماند هزینه برای تبلیغات و مورد استفاده مجدد •

 ؛درصد وجود این مواد در میزان مشخصی از پسماند •

  
 

   1  رویکرد مبتنی بر ریسک پایداری5ـ 2ـ2ـ3الف ـ
                                                                    

1- Sustainability risk-based approach  
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پذیری  یا رقابت و کند زیست را تهدید می یک سازمان ممکن است به یک جنبه زیست محیطی که محیط
گذاری سازمان به جایگزینی  تخصیص سرمایه :MPIای از یک  نمونه. توجه نماید کند می سازمان را تهدید
  ها کلروفلورو کربن

    رویکرد چرخه حیات3ـ2ـ3الف ـ
هایش را با در نظرگرفتن دروندادها و بروندادهای مرتبط با یک محصول  یک سازمان ممکن است شاخص

ها و پیامدهای زیست محیطی بارز در هر مرحله از چرخه حیات محصول انتخاب  بخصوص یا بر اساس جنبه
  .کند

 EPE های احتمالی شاخص.  استفاده ممکن است افزایش یابدسازمان دریافته که بازده  سوخت یک محصول در طول ـ1مثال 
  .توانند تعداد واحدهای مصرفی انرژی در هنگام تولید و تعداد تغییرات در طراحی محصول برای افزایش بازده سوخت باشند می

یست محیطی آن سازمان دریافته که استفاده از مواد غیر قابل باز یافت در ساخت یک محصول بارزترین جنبه ز ـ2مثال 
توانند مقداری از ماده غیر قابل باز یافت که در هر قسمت از محصول استفاده  می EPE های ممکن برای شاخص. محصول است

  .شده و منابع اختصاص یافته به مطالعه جایگزینهای ممکن برای ماده غیر قابل باز یافت باشند

تواند از مشتریان باز پس گرفته شده و  برای انتقال یک محصول میبندی مورد استفاده  سازمان دریافته که بسته ـ3مثال 
بندی باشد که از  تواند درصدی از مواد بسته احتمالی می OPI یک. بندی در کارخانه مورد استفاده قرار گیرد مجدداًَ برای بسته

  .مشتریان باز یافت شده و  بدون فرآوری اضافه مورد استفاده مجدد قرار گیرد
  مورد جدا شده وسادگی  بهدهد اجزای آن ای است که اجازه نمی سازمان دریافته که ماهیت یک محصول به گونه ـ4مثال 

  : موارد زیر باشندتوانند شامل می EPE های ممکن برای بنابراین شاخص.  یا بازیافت قرار گیردودوباره مصرف 
 ؛ نمودیا استفاده مجدد بازیافتتوان  درصدی از اجزای یک محصول که می •

 ؛ یا استفاده مجددنیستندبازیافتدرصدی از اجزای محصول که قابل  •

 ؛تعداد تغییرات در طراحی محصول برای تسهیل در جدا سازی اجزا  محصول •

   اولیه نظارتی یا دواطلبانهیکرد  رو4ـ2ـ3الف ـ
 اجباری دواطلبانه یا  را روی مناطقی که برای آنها الزامات عملکردEPEها باید انتخاب خود در مورد  سازمان

های مورد نیاز برای توسعه  های عملکرد یا داده در بسیاری موارد سنجش. اند متمرکز کنند را شناسایی کرده
 ی کهبنابراین سازمان. اند آوری شده یا قبالًََ گسترش یافته های عملکرد مرتبط توسط سازمان جمع سنجش

 از آن به عنوان تواند میباشد  نظم یا تصادفی منتشر شده میملزم به گزارش مقدار آلودگی ویژه که بصورت م
  . استفاده کندEPE  یک شاخص

OPI  هایی  هایی که در سال به شکل منظم تخلیه شده و میزان آلوده کننده ه تعداد آلوده کنند: های احتمالی
  .شود  که به ازاء هر سال منتشر می
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 ای ه داوطلبان مواردتواند مرتبط با چنین  را میEPEهای   شاخصپذیرد،  را میهداوطلباناقدام یک سازمان که 
 3المللی  اتاق بــــازرگانی بین، SM 2پایدار ، اقدامات جنگلداری        1مانندمراقبت مسؤالنه[.انتخاب کند

)ICC(    4، منشور تجاری توسعه مورد تائید،ائتالف اصول اقتصادی مسووالنه زیست محیطی )CERES( [ .
باید یک برنامه بخصوص را برای پیشگیری  ی مثال یک سازمان که به عنوان بخشی از یک اقدام داوطلبانه برا

های مورد قبول سازمان را در بخشی از سال  از آلودگی اجرا نماید ، ممکن است بخواهد تعدادی از فعالیت
  .دنبال کند

  EPEهای  هایی از شاخص  نمونه    4الف ـ
    مرور کلی1ـ4الف ـ

بندی منطقی ایجاد شده در مورد نتایج و کاربردها برای ارزیابی  مدیریت ممکن است درک کند که گروه
  . مفید است EPEهای مناسب  شاخص

ها،  بندی گروه. باشد  که در زیر آمده صرفاًَ برای اهداف تشریحی و توصیفی میEPEهای  هر مثالی از شاخص
ها در  سازمان. فهم و مناسب برای تعبیر نیستند ی کامل، قابلهای زیر برای هر سازمان ها و مثال لیست
 انتخاب کند EPEهای  هر سازمان بایستی شاخص. مشی، اهداف کالن و ساختار آنها بسیار متنوع هستند خط

  .اش را دریابد که بتواند اهمیت دستیابی به  معیار عملکرد زیست محیطی
ها را  های مستقیم، وقایع و شماره گیری به شکلی هستند که اندازهاند  هایی که در زیر آورده شده بیشتر مثال

یک سازمان . کند تواند برای پایش مفید باشد بیان می به طورساده برای توصیف انواع فاکتورهایی که می
 بیابد که برای نیازهای مدیریتی قابل استفاده و فهم بوده و بصورت اجزاء EPEهایی برای  ممکن است شاخص

ها بیان   واحد فروش بر واحد تولید یا سایر انواع نسبت برصدها، تعداد دریک واحد زمان برتعداد پرسنلیا در
  .شود

  های عملکرد مدیریت   شاخص2ـ4الف ـ
    مرور کلی1ـ2ـ4الف ـ 

ها،  ها و برنامه مشی  خطیتالشهای مدیریتی برای بهبود عملکرد زیست محیطی ممکن است شامل اجرا
های زیست محیطی بارز  بسته به جنبه. امات وانتظارات ، عملکرد مالی و ارتباطات جمعی باشدانطباق با الز

سازمان و معیار عملکرد زیست محیطی آن  ممکن است هیچکدام و یا تعدادی از مثالهای زیر مورد استفاده 
  .قرارگیرد

                                                                    
  Responsible Care (R)                                                                                                           مسئوالنه مراقبت -1
  Sustainable Forestry Initiative (SM)                                                                           پایدار جنگلداری اقدامات -2
 International Chamber of Commerce (Icc)                                                            المللی بین بازرگانی اتاق -3
 Coalition of Environmentally Responsible Economics Principles (CERES)         ه مورد تائید منشور تجاری توسع-4

R
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های مدیریتی یک سازمان انتخاب   تالشگیری ه تواند برای انداز  ها را که میMPIهایی از   نمونه این زیر عبارت
  .دهد شود ارائه می

   هاMPI  مثال هایی از 2ـ2ـ4الف ـ
  ها ها و برنامه   پیاده سازی خط مشی1ـ2ـ2ـ4الف ـ 

ها  MPIهای زیست محیطی از طریق سازمان باشد،  های برنامه اگر مدیریت عالقمند به ارزیابی خط مشی
  :ممکن است شامل موارد زیر باشد

 داد اهداف کالن و اهداف خرد  به نتیجه رسیده ؛تع •

 اند؛ های سازمانی که به اهداف کالن و اهداف خرد زیست محیطی دست یافته تعداد بخش •

 های ویژه مدیریتی یا تجربه عملی؛ درجه پیاده سازی روش •

 تعداد اقدامات اجرا شده در جلوگیری از آلودگی؛ •

 یطی بخصوص؛مسئولیت زیست مح تعداد سطوح مدیریتی با •

 شان الزامات زیست محیطی وجود دارد؛ تعداد کارمندانی که در تعاریف شغلی •

برای مثال پیشنهاد، بازیافت، اقدامات (کنند های زیست محیطی مشارکت می تعداد کارمندانی که در برنامه •
 ؛)پاکسازی و یا سایر موارد

 اند؛ ه مشارکت دارندمورد تشویق قرارگرفتهتعداد کارمندانی که در مقایسه با کل کارمندانی که در برنام •

 اند نسبت به آنهایی که به آموزش نیاز دارند؛ تعداد کارمندانی که آموزش دیده •

 تعداد پیمانکاران آموزش دیده؛ •

 سطح دانشی که توسط افراد آموزش دیده بدست آمده؛ •

 تعداد پیشنهادات پرسنل برای بهبود زیست محیطی ؛ •

 شده از دانش کارکنان درباره مسایل زیست محیطی سازمان؛های انجام  نتایج بررسی •

 اند؛ کنندگان و پیمانکارانی که در مورد اصول زیست محیطی مورد سؤال قرار گرفته تعداد تأمین •

 تعداد پیمانکاران خدماتی دارای سیستم مدیریت زیست محیطی پیاده شده یا گواهی شده؛ •

 ؛» ولتدارک محص«تعداد محصوالت با طرحهای واضح  •

  شده برای دمونتاژ، بازیافت و یا استفاده مجدد؛طراحیتعداد محصوالت  •

 .که دارای دستورا لعمل مناسب برای استفاده زیست محیطی مطمئن و قابل کنترل باشد تعداد محصوالتی •
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    انطباق 2ـ2ـ2ـ4الف ـ
ه با الزامات یا انتظارات اگر مدیریت عالقمند به ارزیابی اثربخشی سیستم مدیریتی بر سازگاری بدست آمد

  :های احتمالی ممکن است شامل موارد زیر باشد MPIباشد، 
 درجه سازگاری با قوانین؛ •

 درجه سازگاری ارائه دهندگان خدمات باالزامات وانتظارات مشخص شده توسط سازمان طرف قرارداد؛ •

 زمان واکنش یا اصالح حوادث زیست محیطی؛ •

  باشند؛شده ده که تصویب یا ردتعداد اقدامات اصالحی شناسایی ش •

  ها؛ تعداد یا هزینه بر آورد شده برای غرامت و جریمه •
 ؛)ها  مانند ممیزی(های ویژه  تعداد و دفعات فعالیت •

 ریزی شده؛ های انجام شده در مقایسه با تعداد برنامه تعداد ممیزی •

 تعداد ممیزهای اعالم  شده در هر دوره ؛ •

  عملیاتی؛های اجرایی دفعات بازنگری روش •

  های اضطراری انجام شده؛ تعداد تمرین •
 .دهنده آمادگی طراحی شده است  های انجام شده که نشان های اضطراری و تمرین درصد آمادگی •

    عملکرد مالــی3ـ2ـ2ـ4الف ـ
های احتمالی  MPIاگر مدیریت عالقمند به ارزیابی ارتباط عملکرد زیست محیطی با عملکرد مالی باشد، 

  : شامل موارد زیر باشدممکن است
 های زیست محیطی یک مرحله یا یک محصول مرتبط است؛ که با جنبه)ای عملکردی وسرمایه(ها  هزینه •

 های زیست محیطی؛ بازگشت سرمایه برای بهبود پروژه •

 صرفه جویی ناشی از کاهش استفاده ازمنابع، جلوگیری از آلودگی یا بازگردانی پسماند؛ •

 محصول جدید یا محصول فرعی طراحی شده برای رسیدن به اهداف زیست درآمد حاصل از فروش یک •
 محیطی یا اهداف طراحی شده؛

 های با اهمیت زیست محیطی؛  پروژه بر رویتحقیق و توسعهبرای  های تأمین شده سرمایه •

 .تعهدات زیست محیطی که پیامد مادی بر اعتبار مالی سازمان دارد •
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  ی  ارتباطات اجتماع4ـ2ـ2ـ4الف ـ
اجتماعات محلی با توجه به اصول زیست محیطی باشد،  هایش در اگر مدیریت عالقمند به ارزیابی برنامه

MPI تواند شامل موارد زیر باشد های احتمالی می:  
 های مرتبط زیست محیطی؛ تعداد نقد وبررسی •

 های مطبوعاتی در مورد عملکرد زیست محیطی سازمان؛ تعداد گزارش •

 اخبار زیست محیطی ارائه شده به جامعه؛ها یا  تعداد گزارش •

 ؛ جامعههای زیست محیطی منابع تأمین شده برای حمایت از برنامه •

 های زیست محیطی؛ های کاری دارای گزارش تعداد محل •

 های حیات وحش؛ تعداد محل های کاری دارای برنامه •

 پیشرفت در فعالیت های اصالحی محلی؛ •

 ازگردانی، پشتیبانی شده یا خود جوش؛تعداد ابتکارهای محلی پاکسازی یا ب •

 .های جامعه آمار ثمر بخشی از بررسی •

  های عملکرد اجرایی   شاخص     3ـ4الف ـ
    مرور کلی1ـ3ـ4الف ـ

های زیست محیطی سازمان  گیری فعالیت هایی را که ممکن است برای اندازهOPIهایی از  این زیر عبارت مثال
ها از  های سازمان ممکن است بطور منطقی و بر پایه دروندادها و برونداد فعالیت. کند مناسب باشد ارائه می

همان  فعالیت های سازمان ممکن است به اندازه . تسهیالت فیزیکی و تجهیزات سازمان گروه بندی شده باشد
 این 1 ـالف شکل  . مقدار تسهیالت و تجهیزات فیزیکی باشد که در اختیار آن قرارگرفته و یا از آن اخذ شود

  .کند روش را تشریح می
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  )با جزئیات بیشتر(های سازمان   عملکرد1شکل الف  ـ
  
  

                                                                   بروندادهـــا                         
  دروندادهـــا

 و تجهیزاتتسهیالت محصوالت 
  فیزیکی

 طــــراحی •

 نصـــب •

 عمـــلیات •

 نگهداری •

  استفاده ارضــی •

 محصوالت اصلی •

 محصوالت فرعی •

   مواد بازیافتی و استفاده مجددشده •

  خدمات ارائه شده
 توسط سازمان

  پسماندهـا

 مایع/ جامد  •

 خطر بی/ خطرناک  •

  قابل استفاده مجدد/ قابل بازیافت  •

  انتشارهــا

 انتشار در هوا •

 انتشارمایعات در آب یا زمین •

سرو صدا، گرما، ارتعاش، نور،  •
 تشعشعات

  ادمــو

 فرآیند شده، بازیافت شده، استفاده مجدد  •
 یا مواد خام

 منابع طبیعی •

  انـــرژی

  خدمات پشتیبانی  
   عملیات سازمان

 انواع انرژی مورد استفادهمقدار یا 

  پاکسازی، سرایداری و نگهداری اراضی •
 نگهداری، حمل ونقل و تحویل •

 اطالعات و ارتباطات •

 امنیت •

 غذا و تدارکات غذا •

 وارهایی پسماند •

 دمات واگذار شدهسایر خ •
 

  تأمین  تحویــل
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   هــا OPI مثالهای 2ـ3ـ4الف ـ
    مواد1ـ2ـ3ـ4الف ـ

 مورد هایش که در فعالیت  یهای زیست محیطی مرتبط با مواد به بررسی عملکرد اگر مدیریت عالقمند
  :تواند شامل موارد زیر باشد های احتمالی می OPIاستفاده است باشد، 

  مصرف شده، به ازاء هر واحد محصول؛ موادمقدار  •

 مقدار مواد مورد مصرف فرآوری شده، قابل بازیافت و یا استفاده مجدد؛ •

 بندی استفاده مجدد شده یا دور ریختنی بازاء هر واحد محصول؛ مقدار مواد بسته •

 ار مواد کمکی بازیافت شده یا دوباره استفاده شده؛مقد •

 مقدار مواد خام دوباره استفاده شده در فرآیند تولید؛ •

 مقدار آب مصرفی  بازاء هر واحد از محصول؛ •

 مقدار آب دوباره استفاده شده؛ •

 .مقدار مواد خطرناک مورد استفاده در فرآیند تولید •

    انرژی2ـ2ـ3ـ4الف 
 بررسی عملکرد زیست محیطی مرتبط با کل یا نوع انرژی مورد استفاده یا کارآیی به اگر مدیریت عالقمند

  :تواند شامل موارد زیر باشد های احتمالی می OPIانرژی عملیات سازمان باشد، 
 ؛مقدار انرژی مصرف شده بازاء هر سال یا هر واحد از محصول •

 ؛مقدار انرژی مصرف شده بازاء هر خدمت یا هر مشتری •

 ؛ نوع انرژی مورد استفادهمقدار هر •

 ؛مقدار انرژی تولید شده توسط محصوالت جانبی یا در مراحل فرآیند •

 .جویی انرژی های صرفه جویی شده درطی برنامه مقدار واحدهای انرژی صرفه •

  های سازمان   خدمات پشتیبانی فعالیت3ـ2ـ3ـ4الف ـ
هایش باشد،  مات پشتیبانی فعالیتاگر مدیریت عالقمندبه بررسی عملکرد زیست محیطی مرتبط با خد

OPIتواند شامل موارد زیر باشد های احتمالی می.:  
 مقدار مواد خطرناک که توسط تأمین کنندگان خدمات استفاده شده؛ •

 ها که توسط تأمین کنندگان خدمات استفاده شده؛ مقدار پاک کننده •

 ندگان خدمات استفاده شده؛مقدار مواد قابل بازیافت و قابل استفاده مجدد که توسط تأمین کن •
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 .مقدار یا نوع پسماند تولید شده که توسط تأمین کنندگان خدمات ایجاد شده  •

   فیزیکیسهیالت  تجهیزات و ت4ـ2ـ3ـ4الف ـ
ها  OPI فیریکی باشد، سهیالتتبه بررسی عملکرد زیست محیطی مرتبط با تجهیزات و  اگر مدیریت عالقمند

  :تواند شامل مواد زیر باشد می
 تعداد تجهیزات دارای قطعات طراحی شده برای دمونتاژ آسان، بازیافت و استفاده مجدد؛  •

 تعداد ساعاتی در سال که یک دستگاه بخصوص عملیاتی است؛ •

 در هر سال؛) مانند توقف(های غیر معمول یا فعالیت) مانند انفجارها(تعداد وقایع اضطراری  •

 داف تولیدی؛کل مساحت زمین منطقه مورد استفاده برای اه •

 مساحت زمین مورد استفاده برای تولید یک واحد انرژی؛ •

 مصرف میانگین سوخت ناوگان وسایل نقلیه؛ •

 باشد؛ تعداد وسایل نقلیه در ناوگان که دارای تکنولوژی کاهش آلودگی می •

 .تعداد ساعات نگهداری پیشگیرانه برای تجهیزات در هر سال •

    تأمین و تحویل5ـ 2ـ3ـ4الف ـ
به بررسی عملکرد زیست محیطی مرتبط با تأمین دروندادها و تحویل بروندادهای منتج  یریت عالقمنداگر مد

  :تواند شامل موارد زیر باشد های احتمالی می OPIهای سازمان باشد  از فعالیت
 یل نقلیه؛امیانگین مصرف سوخت در ناوگان وس •

 های محموله بوسیله حمل ونقل در هر روز؛  تعداد تحویل •

 اد وسایل نقلیه در ناوگان با تکنولوژی کاهش آلودگی؛تعد •

 اند؛ جویی شده که مسئله آنها از طریق سایر وسایل ارتباطی انجام شده تعداد سفرهای تجاری صرف •

 .تعداد سفرهای تجاری توسط حمل ونقل •

                                 محصوالت                                                               6ـ2ـ3ـ4الف ـ
مانند ( اگر مدیریت عالقمند به بررسی ارتباط عملکرد زیست محیطی با محصوالت یا محصوالت جانبی باشد

موادی غیر از محصول اصلی، شامل مواد بازیافت شده واستفاده مجددشده، که برای اهداف تجاری بیشتر 
  :تواند شامل موارد زیر باشد ی های احتمالی مOPI) اند تولید و نگهداری شده

 تعداد محصوالت معرفی شده به بازار که دارای مشخصات خطرزایی کمتری هستند؛ •

 باشند؛ تعداد محصوالتی که قابل بازیافت و یا استفاده مجدد می •
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 درصد اجزایی از محصوالت که قابل بازیافت و استفاده مجدد باشند؛ •

 میزان محصوالت معیوب و ناقص؛ •

 دهای محصوالت جانبی که بازاء هر واحد محصول تولید شده است؛تعداد واح •

 تعداد واحدهای انرژی که در طول استفاده از محصول مصرف شده است؛ •

 طول عمر محصول؛ •

 .تعداد محصوالت که دارای دستورالعمل استفاده و دورریزی زیست محیطی مطمئن هستند •

    خدمات ارائه شده توسط سازمان7ـ2ـ3ـ4الف ـ
ک سازمان خدمتی ارائه کند و مدیریت عالقمند به بررسی ارتباط عملکرد زیست محیطی با این اگر ی

  :تواند شامل موارد زیر باشد  های احتمالی میOPIخدمت باشد، 
 ؛)برای یک سازمان خدمات نظافتی(های استفاده شده بازاء هرمترمربع مقدار پاک کننده •

 ؛)هنده خدمات حمل و نقلبرای یک سازمان ارائه د(مقدار مصرف سوخت •

 ؛)برای یک سازمان تصدیق کننده تکنولوژی(ها های اعطاء شده برای بهبود فرآیند تعداد گوهینامه •

 ؛)برای یک سازمان خدمات مالی(های باریسک مورد قبول زیست محیطی تعدادرویدادهایا ورشکستگی •

  .مقدار مواد مورد استفاده در طول خدمات بعد از فروش محصوالت •
   پسماندهــا8ـ 2ـ3ـ4ف ـال

تباط عملکرد زیست محیطی با پسماندهای تولیدشده حاصل از فعالیتهایش راگر مدیریت عالقمند به بررسی ا
  : های احتمالی ممکن است شامل موارد زیر باشدOPIباشد 

 مقدار پسماند به ازاء هر سال یا هر واحد از محصول؛ •

 فاده مجدد به ازاء هر سال؛مقدار پسماند خطرناک، قابل بازیافت و است •

 ؛دورریزیمقدار پسماند کل برای  •

 شده در محل؛ مقدار پسماند ذخیره •

 مقدار کل پسماند تحت کنترل مجاز؛ •

 مقدار پسماند تبدیل شده به ماده قابل استفاده مجدد بازاء هر سال؛ •

 .مقدار پسماند خطرناک حذف شده ناشی از جایگزینی مواد •
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   انتشارات9ـ2ـ3ـ4ـالف 
های سازمان   یتاگر مدیریت عالقمند به بررسی ارتباط عملکرد زیست محیطی با انتشار در هوا، ناشی از فعال

  :رد زیر باشدا های احتمالی ممکن است شامل موOPIباشد، 
  سال؛ هرمقدار انتشارات بخصوص بازاء •

 مقدار انتشارات بخصوص بازاء هر واحد از محصول؛ •

 ه درهوا؛شد مقدار انرژی پسماند رها •

 باشند؛ مقدار مواد منتشر شده در هوا که دارای پتانسیل کاهش اوزون می •

 .دنباش مقدار مواد منتشر شده در هوا که دارای پتانسیل تغییر آب و هوا در سطح جهان می •

اگر مدیریت عالقمند به بررسی ارتباط عملکرد زیست محیطی با نفوذ مواد و انرژی در زمین و آب، ناشی از 
  : های احتمالی ممکن است شامل موارد زیر باشدOPIهای سازمان باشد  لیتفعا
  سال؛هر مقدار ماده بخصوص تخلیه شده بازاء •

 مقدار ماده بخصوص تخلیه شده در آب بازاء هر واحد از محصول؛ •

 مقدار پسماند انرژی رها شده درآب؛ •

 مقدار ماده وارد شده به زمین بازاء هر واحد از محصول؛ •

 .ساب بازاء هر واحد خدمات یا مشتریمقدار پ •

های سازمان   یتاگر مدیریت عالقمند به بررسی ارتباط عملکرد زیست محیطی و سایر انتشارات ناشی از فعال
  : ها ممکن است شامل موارد زیر باشدOPIباشد، 

 گیری شده سر و صدا در یک محل بخصوص؛ میزان اندازه •

 مقدار تشعشع رها شده؛ •

 .تعاش یا نور ساطع شدهمیزان گرما، ار •

  های وضعیت  زیست محیطی   شاخص4ـ4 الف ـ
    مرور کلـــی1ـ4ـ4الف ـ

  .کند  ها را ارائه میECIهایی از  این زیر بند نمونه
های غیر  ای و ملی، سازمان المللی، محلی، منطقه ها غالباًَ تابع کارکرد آژانسهای دولتی، بینECIتوسعه کاربرد 

برای اهداف چنین سرمایه . های خاص باشد تا کارکرد سازمان یقاتی و علمی میدولتی و مؤسسات تحق
ها و  ها، سازمان گذاریهای علمی، توسعه ضوابط و استانداردهای زیست محیطی یا ارتباطات مردمی این بنگاه

  :آوری کنند ها در موارد زیر را جمع مؤسسات ممکن است اطالعات و داده
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 اصلی آب؛های عناصر  کیفیت و ویژگی •

 ای؛ کیفیت هوای منطقه •

 های زیستی؛ به خطر انداختن گونه •

 کمیت وکیفیت منابع؛ •

 ها؛ درجه حرارت اقیانوس •

 های موجودات زنده؛ غلظت آلودگی در بافت •

 تهی شدن اوزون؛ •

 تغییر آب و هوای جهان؛ •

 .و بسیاری عوامل دیگر •

های زیست محیطی یک سازمان  ت جنبههایی که ممکن است در مدیریECIتعدادی از این اطالعات به شکل 
 خود مدنظر قرار دهد وجود EPEهای  ای که یک سازمان باید در طرح مفید باشد و یا نشان دهنده اصول ویژه

  .داشته باشد
هایی از محیط زیست محلی را  هایشان و وضعیت بخش توانند ارتباط بین فعالیت ها که می تعدادی از سازمان

 های خود را به عنوان کمک به ارزیابی عملکرد زیست محیطی ECIست توسعه شناسایی کنند، ممکن ا
  .ها، عالئق و نیازهایشان تناسب داشته باشد انتخاب نمایند تا با قابلیت

   هاECIهایی از  نمونه     2ـ4ـ4الف ـ
  ای، ملی یا جهانی  های منطقهECI  1ـ2ـ4ـ4الف ـ

تواند  زیست باشد، سازمان می ای، ملی یا جهانی محیط ط منطقه شرایبا مدیریت به همکاری سازمان  عالقهاگر
 های غیردولتی و مؤسسات علمی و های دولتی، سازمان های بررسی شده و توسعه یافته توسط آژانس شاخص

هایی شامل ضخامت الیه اوزون، میانگین  هایی از چنین شاخص مثال. پژوهشی را مورد استفاده قرار دهد
  .باشد ها می ها در اقیانوس زه جمعیت  ماهیدمای زمین و اندا

  ای  های محلی و منطقهECI  2ـ2ـ4ـ4الف ـ
توانند برای آنها توسعه یابند شامل هوا، آب، زمین، گیاه، جانور، انسانها،   ها میECIهایی از مناطقی که   نمونه

  .باشد  زیباشناسی، میراث و فرهنگ می
    هــوا-

تواند   های ممکن میECIای هوا باشد،  اطالعات در مورد شرایط محلی یا منطقه مدیریت به داشتن عالقه اگر
  :موارد زیر را شامل شود
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 های انتخابی پایشی؛ غلظت یک آلودگی ویژه در هوای محیط محل •

 ؛یهایی در فاصله مشخص از مجموعه سازمان دمای محیط در محل •

 سطح کدری جریان های باد باال دست وپایین دست سازمان؛ •

 های فتوشیمیایی در یک محدوده حوزه محلی معین؛ تناوب وقوع مه دود •

 میانگین وزنی سطوح آلودگی صوتی در پیرامون تأسیسات سازمان؛ •

 .گیری شده در یک فاصله خاص از مجموعه سازمانی بوهای اندازه •

  مثال
  یک وضعیت ویژه)1

ها را در یک منطقه مسکونی مجاور بعنوان شاخصی از یک سازمان واقع در یک منطقه دور غیر صنعتی ممکن است بخواهد بو
  .اش در کنترل انتشار آلودگی در هوا پایش نماید موفقیت

  مرتبط ممکن ECI یک)2
  .گیری شده در یک فاصله خاص از مجموعه سازمانی  بوی اندازه

  آب    - 
ها  همانندرودخانههای زیرزمینی یا سطحی  اگر عالقه مدیریت به داشتن اطالعات در مورد شرایط آب

  :های ممکن موارد زیر را شامل می شود ECIای یا محلی باشد،  ها در یک حوزه منطقه دریاچه
 غلظت یک آلوده کننده ویژه در آبهای زیرزمینی یا سطحی؛ •

دستی نقطه  های باالدستی و پایین های سازمانی در محل گیری شده در نهرهای مجاور مجموعه کدری اندازه •
 ؛تخلیه پساب

 های دریافت شده؛ اکسیژن محلول در آب •

 های سازمانی؛ با مجموعهر درجه حرارت سطح آب مجاو •

 تغییر در سطح آب زیرزمینی؛ •

 .های کلیفرم موجود در هر لیتر آب تعداد باکتری •

  مثال
   یک وضعیت ویــژه ) 1

دست  های کلیفرم باال و پائین باکترید دار است، ممکن است بخواه خانه پساب را عهده یک تصفیه مدیریت یک اداره محلی که 
  .که پساب در آن تخلیه شده را پایش کند تا نیاز به اقدامات کنترل ریسک سالمت را معین کند  رودخانه
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  مرتبط ممکن ECI یک) 2
  .تعداد باکتریهای کلیفرم در هر لیتر آب

     زمین-
 های ECIای باشد،  یک حوزه محلی یا منطقهاگر عالقه مدیریت به داشتن اطالعات در مورد شرایط زمین در 

  :شود ممکن موارد زیر را شامل می
ای که مجموعه سازمان در آن  های انتخابی در منطقه تجمع یک آلودگی ویژه درسطح خاک در محل •

 محصور شده؛

 های مجاور مجموعه سازمانی؛ ی انتخابی در خاکذتجمع مواد مغ •

 ن؛منطقه احیاء شده در یک حوزه محلی معی •

 های مرطوب در یک حوزه محلی معین؛ گردشگری و یا زمین وسعت منطقه تخصیص یافته به دفن زباله، •

 فرش شده و غیر حاصلخیز در یک حوزه محلی معین؛ مناطق سنگ •

 مناطق حافظت شده در یک حوزه محلی معین؛ •

 .گیری فرسایش خاک سطحی در یک حوزه محلی معین اندازه •

  مثال
  یک وضعیت ویــژه ) 1

  .اش باشد یک سازمان ممکن است نگران از دست دادن خاک زمین
  ممکن  مرتبطECI یک) 2

  .اندازگیری فرسایش خاک سطحی در یک حوزه محلی معین

    گیاهان-
های  ECIای باشد،  اگر عالقه مدیریت به داشتن اطالعات در مورد شرایط گیاهی در حوزه محلی یا منطقه

  :دممکن موارد زیر را شامل می شو
  گونه گیاهی ویژه که در منطقه یا حوزه محلی یافت شده است؛ تجمع یک آلودگی ویژه در بافت •

 ثمره گیاهان در طول زمان از مزارعی در منطقه محصور؛ •

 های گیاهی ویژه در یک محدوده تعیین شده از مجموعه سازمان؛ جمعیت گونه •

 ازمانی؛های گیاهی در یک فاصله معین از مجموعه س تعداد کل گونه •

 های ثمرده در یک محدوده محلی معین؛ تعداد و تنوع گونه •

 های ویژه در حوزه محلی؛ گیری ویژه کیفیت زیستگاه برای گونه اندازه •
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 ها در حوزه محلی؛ گیری ویژه کمیت رستنی اندازه •

 .ها در حوزه محلی معین گیری ویژه کیفیت رستنی اندازه •

  مثال
  یک وضعیت ویژه)1

های گیاهی را در مجاورت مجموعه  شود، ممکن است نظارت اش شامل فلوراید می های هوایی منتشره یندهیک سازمان که آال
  .هدایت کند سازمانی خود برای پایش بهبود کنترل آالینده های هوا،

 ممکن مرتبط ECIیک )2

  ها در یک حوزه محلی معین گیری ویژه کیفیت رستنی اندازه

    جانوران- 
ای یا محلی باشد،  به داشتن اطالعات در مورد شرایط جانوری در یک حوزه منطقهاگر عالقه مدیریت 

ECI گیرد در بر میهای ممکن موارد زیررا:  
  ویژه ازجانوری که در منطقه یا حوزه محلی یافت شده است؛   تجمع یک آلودگی ویژه در بافت گونه •

 زمانی؛های ویژه جانوری در یک فاصله معین از مجموعه سا جمعیت گونه •

 های ویژه در حوزه محلی؛  گیری خاص کیفیت زیستگاه گونه اندازه •

 .ای جانوری در یک حوزه محلی معین تعداد کل گونه •

  مثال

  یک وضعیت ویژه)1

  .یک شرکت مدیریت اراضی ممکن است بخواهد روابط بین عملیات و تنوع زیستی را در منطقه اثرگذاری خود مشخص کند
  مرتبط ممکن ECI یک) 2

  های جانوری در یک حوزه محلی معین تعداد کل گونه
     انسانها-

 های ECI ای باشد اگر عالقه مدیریت به داشتن اطالعات در مورد شرایط جمعیتی در حوزه محلی و منطقه
  : موارد زیررا شامل می شود،احتمالی ممکن

 های دیرپای برای جوامع ویژه؛ داده •

اساس مطالعات اپیدمیولوژی در حوزه محلی یا  جوامع حساس، برهای خاص، بویژه درمیان  وقوع بیماری •
 ای؛ منطقه

 ای؛ نرخ رشد جمعیت در حوزه محلی یا منطقه •
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 ای؛ تراکم جمعیت در حوزه محلی یا منطقه •

 .میزان سرب موجود در خون افراد جمعیت محلی •

  مثال
  یک وضعیت ویژه)1

کند بخواهد رابطه سرب رها شده در آالینده های خود را با  یممکن است یک سازمان که از سرب در محصوالتش استفاده م
  .جمعیت محلی پایش کند

  مرتبط ممکن ECI یک)2
  سطح سرب موجود در خون افراد جمعیت محلی

  شناسی، میراث و فرهنگ  زیبا-
 و های مهم فرهنگی اگر عالقه مدیریت به داشتن اطالعات در مورد عوامل زیبایی یا شرایط ساختارها ومکان

  :شود  های ممکن موارد زیررا شامل می ECIای باشد،  تاریخی درحوزه محلی و منطقه
 گیری شرایط ساختارهای حساس؛ ه انداز •

 گیرند؛ های سازمانی مد نظر قرار می های مذهبی که در مجاورت مجموعه گیری شرایط مکان اندازه •

 .گیری نمای ساختمانهای تاریخی در حوزه محلی اندازه •

  مثال
  یک وضعیت ویژه)1

  .های هوا برروی بناهای تاریخی حوزه محلی خود باشد ممکن است یک سازمان نگران تأثیر انتشار آالینده
   احتمالی ممکنECIیک )2

  .های تاریخی در حوزه محلی گیری نمای تمام ساختمان اندازه
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  کتابنامــه
  
مشخصات همراه با رهنمود  ـ ست محیطیهای مدیریت زی ، سیستم1377سال: 14001 ایزو / ایران]1[

  .استفاده
ها  کلی در مورد اصول، سیستم های مدیریت زیست محیطی ـراهنمای ، سیستم1996 سال :14004 ایزو ]2[

  .های پشتیبانی آوری و فن
  .1هایی برای ممیزی زیست محیطی، اصول کلی ، راهنمائی1996 سال: 14010 ایزو ـ]3[
هایی برای ممیزی زیست محیطی، مراحل ممیزی، ممیزی  راهنمائی ،1996سال: 14011 ایزوـ]4[

  2های مدیریت زیست محیطی سیستم
  ).(EPEمدیریت زیست محیطی ـ مثال هایی از ارزیابی عملکرد زیست محیطی : TR 14032/  ایزو]5[
  .ب اصول و چارچوـ، مدیریت زیست محیطی ـ ارزیابی چرخه حیات 1386 سال: 14040ایزو/ ایران ]6[
، مدیریت زیست محیطی ـ ارزیابی چرخه حیات تعاریف هدف و دامنه کاربرد 1997 سال :14041 ایزو ـ ]7[

  .3و تحلیل موجودی کاال
  .4حیات ـ ارزیابی پیامد چرخه حیات   مدیریت زیست محیطی ـ ارزیابی چرخه- :14042 ایزو ـ ]8[
  . تفسیر چرخه حیات–یات  ارزیابی چرخه ح– مدیریت زیست محیطی- : 14043 ایزو ـ ]9[
  .نامه واژه –، مدیریت زیست محیطی1385 سال: 14050 ایزو /ایران]10[
  
 
  
  
  

                                                                    
یا محیط زیست جایگزین این /های مدیریت کیفیت و ،خطوط راهنمای ممیزی سیستم2002سال: 19011استاندارد ایزوـ  و اطلباین استاندارد  -1

       .استاندارد شده است 
 
یا محیط زیست جایگزین این /های مدیریت کیفیت و ،خطوط راهنمای ممیزی سیستم2002سال: 19011و استاندارد ایزوـ  د باطل این استاندار-٢

.استاندارد شده است        
.ادغام شده است 14040این استاندارد ابطال ودر استاندارد ایزو -٣    

 
.استادغام شده  14040این استاندارد ابطال ودر استاندارد ایزو -۴   
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ICS: 13.020.10 

  44:  صفحه  
 

  
  


