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  چكيده 
كه استقرار نظام مديريت سبز در سازمان ها و ارگان هاي مختلف جزو اولويت هاي دولت مي باشد و با توجه به اهميت استقرار  جايي از آن  

ري ضروري به اجراي اين نظام در كتابخانه ملي ايران ام جامد، زايدمديريت سبز در راستاي كاهش مصرف منابع مختلف آب، انرژي، كاغذ و مديريت مواد 
  .حساب مي آيد

  .جامد در كتابخانه ملي ايران و همچنين مديريت مصرف اين منابع پرداخته است زايدكاغذ و مواد  ،انرژي ،اين مقاله به بررسي منابع مختلف آب  
به بررسي ) مديريت سبز(منظور پس از توصيف و مشخص نمودن اهداف و چهارچوب هاي مديريت صحيح مصرف منابع مختلف به همين  

 براي رسيدن به اين هدف قدم اول .شود ارايهاست تا با مشخص شدن ميزان مصرف راهكارهاي مديريتي  شده مصرف منابع در كتابخانه ملي ايران پرداخته
طالعات الزم و انجام تا با جمع آوري ا بوده استتكميل چك ليست ها و پرسشنامه  ،بررسي وضعيت موجود كتابخانه از طريق انجام بازديدهاي متعدد

نتايج حاصل در خصوص مصرف انرژي سوخت در مقوله حمل و نقل در كتابخانه ملي حاكي از آن است . شود ارايهتحليل هاي مورد نياز راهكارهاي الزم 
 904(دهد ه خود اختصاص ميبيشترين مقدار را ب CO2ميزان توليد ) و هيدروكربن ها  CO2 ،CO ،NOx(كه از ميان آلودگي هاي حاصل از حمل و نقل 

ـاب كيلوگرم به ترتيب آلو 58/0كيلوگرم و هيدروكربن ها به ميزان  2به ميزان  NOx، كيلوگرم 6به ميزان  COو ) كيلوگرم ده كننده هاي بعدي به حس
كتابخانه ملي ايران بيشترين سهم را در  يخچال هاي موجود در ،در مورد ميزان انرژي مصرفي در مجموعه نيز در بين وسايل و تجهيزات انرژي بر. دمي آي
. مي باشد NOx 886/2كيلوگرم و  SO2 9072/3 ،كيلوگرم 32/1140براي كليه اين تجهيزات   CO2ميزان توليد. ددار NOxو CO2،  SO2توليد 

ترين سهم كم NOxبيشترين و  CO2 ،همچنين در بين گازهاي توليد شده. كيلووات ساعت است 71/2739مجموع انرژي مصرفي براي اين تجهيزات نيز 
 ،ليتر در سال بوده 45459ظرفشويي و توالت ها  ،درخصوص مصرف آب كتابخانه نيز مجموع آب مصرفي براي فضاي سبز. درا به خود اختصاص مي ده

يعات توليدي حاصل از مصرف مواد جامد و ضا زايددر بخش مواد  .ليتر در سال است 32471 وكه بيشترين سهم اين مصرف مربوط به آبياري فضاي سبز 
                                                 

  دانشگاه علوم پزشكي تهران  ،دانشكده بهداشت ،دانشيار گروه مهندسي بهداشت محيط -1
  استاد گروه مهندسي بهداشت محيط، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي تهران -2
  پزشكي تهراندانشگاه علوم  ،دانشكده بهداشت ،استاديارگروه مهندسي بهداشت محيط - 3
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به  CO2و ميزان است بيشترين حجم توليد ضايعات مربوط به مواد آلومينيومي و كاغذ  گرفته،بار نمونه گيري انجام  30نتايج حاصل از  ، براساسمختلف 
در نهايت پس از انجام كليه اقدامات و . شدكيلوگرم در سال مي با 92/2و ذرات  SO2 54/77 ،NOx  4/57ميزان  ،كيلوگرم در سال 19475آمده  دست
شده است و همچنين مشخص شده كه با اجرا و استقرار نظام مديريت سبز در مجموعه  ارايهراهكارها و پيشنهادهاي مديريتي و اجرايي  ياد شدهمطالعات

وجود دارد واين نظام مي تواند به كاهش هزينه ها در جامد در كتابخانه ملي ايران  زايدمديريت مواد  كاغذ و ،برق ،امكان مصرف بهينه منابع آب
 . مجموعه نيز كمك نمايد

  
  جامد زايدمديريت مواد  ، مصرف بهينه ، آلودگي ، مديريت مصرف ، نظام مديريت سبز :واژه هاي كليدي

  ه مقدم
 تخريب و حفاظت از محيط زيست، جلوگيري از آلودگي

ابي به عوامل دستي م ترينمهمصرف بهينه منابع از همچنين و  آن
متاسفانه بي توجهي به اين مهم كشور . دتوسعه پايدار محسوب مي شو

به جرات . را با بحران هاي مختلف زيست محيطي مواجه كرده است
مي توان گفت كه بسياري از بحران هاي زيست محيطي ريشه در 

اصالح نگرش و ضرورت د و از اين نظر، فرهنگي دار مشكالت
ست محيطي در سطوح مختلف جامعه كامال محسوس رفتار زي

دستيابي به چنين امري نيازمند پژوهش، آموزش و . است
چرا كه برنامه ريزي صحيح  ،دسترسي به اطالعات دقيق مي باشد

و مديريت زيست محيطي و ملحوظ داشتن اين عوامل در تصميم 
گيري هاي توسعه مي بايست مبتني بر اطالعات و آگاهي از 

  .ت ها و توانايي ها باشدواقعي
سازمان ملل متحد تحت عنوان توسعه پايدار و رشد  

توسعه انساني پايدار به معناي آن "اقتصادي اذعان مي دارد 
است كه ما اخالقا موظفيم در حق نسل بعدي دست كم به 
همان خوبي عمل كنيم كه نسل پيش از ما در حق ما عمل 

آن است كه براي  اين توسعه همچنين به معناي. "كردند
اجتناب از پديد آوردن بدهي اجتماعي براي نسل هاي آينده، 
بايد در آموزش و پرورش و سالمت جمعيت كنوني سرمايه 
گذاري كافي به عمل آيد و باالخره توسعه انساني پايدار به 

د كه با شيوه هايي مورد استفاده قرار گيره معناي آن است كه منابع بايد ب
از اندازه از ظرفيت كششي و توليدي زمين، بدهي هاي  بهره گيري بيش

  .زيست محيطي براي نسل هاي آينده به بار نيايد
در كشورمان ايران نيز، همانند ساير كشورهاي جهان، بحث 
حفظ محيط زيست و حركت به سوي توسعه پايدار از برنامه اول توسعه 

و در برنامه هاي  اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران آغاز
اگر چه سرعت تخريب محيط زيست در . دوم و سوم توسعه تداوم يافته است

ابعاد مختلف بسيار فراتر از تمهيدات انديشيده شده در برنامه هاي توسعه و يا 
ساير مقررات و قوانين بوده است، با اين حال براي اين موضوع مهم اجتماعي 

  .تالش هاي محدودي صورت گرفته است
كنون برنامه مديريت سبز مدتي است شروع شده ا

در اين برنامه الزم است مجموعه سازمان هاي تابعه دولت . است
يك به نوبه خود كليه شرايط پايه يك سازمان سبز را هر 

تواند در جامعه به عنوان  يك سازمان هنگامي مي. دارا باشند
و مطرح گردد كه در راستاي استفاده كارآمد  "سازمان سبز"

بهينه از منابع و مواد مصرفي  و بدون اسراف بتواند به فعاليت 
  .خود به صورت پايدار ادامه دهد

  
  روش بررسي  

در اين مقاله سعي شده است با بررسي، تعيين و 
 زايدتحليل مصرف منابع مختلف انرژي، آب، كاغذ، تعيين مواد 

راهكارهاي مناسب در خصوص مديريت  ارايهتوليد شده و 
 ارايهف اين منابع در كتابخانه ملي ايران و همچنين مصر

راهكارهاي تبديل كتابخانه به كتابخانه سبز گامي در جهت 
به همين . نزديك شدن به توسعه پايدار در كشور برداشته شود

قدم اوليه جمع آوري  ،منظور براي رسيدن به اين اهداف
رق، اطالعات الزم در خصوص مصرف منابع مختلف مانند آب، ب

به همين منظور پرسشنامه اي در . بوده است... انرژي، سوخت و
. خصوص شناسايي وضع موجود كتابخانه تهيه و تكميل گرديد

در ) مصرفي گازوييل(سپس قبوض مربوط به آب، برق و سوخت
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نيز درخصوص كاغذ . دريافت گرديد 1384كتابخانه در سال 
به حد انبار كتابخانه اطالعات الزم در مورد ميزان مصرف از طريق وا

جامد  زايددر زمينه توليد و نحوه برخورد با مواد . آمد دست
بدين ترتيب كه هر . صورت گرفتبار نمونه گيري  30دركتابخانه نيز 
، دو عدد كيسه به صورت تصادفي از محل تخليه 14روز در ساعت 

ليست  سپس چك. روزانه زباله ها جمع آوري،  تفكيك و توزين شد
و نتايج  شدههيه شده توسط داده هاي به دست آمده تكميل هاي ت

  .شده است ارايهحاصل از تحليل هاي صورت گرفته 
تاريخچه اي كوتاه  ارايهبه نظر مي آيد قبل از بيان هر مطلب 

به دنبال برگزاري اجالس زمين در سال . درباره دولت سبز ضروري باشد
رهاي توسعه يافته و ، مديريت سبز در بخش هاي مختلف در كشو1992

در بسياري از سازمان هاي دولتي استقرار يافته و توجه در حال توسعه 
كانادا اولين كشوري بود كه دولت سبز و . كشورها را به خود جلب نمود

ترين مرجع كشور خود يعني در سطح دولت  مديريت سبز را در عالي
سندي را تحت  1995دولت فدرال كانادا، در سال . مورد توجه قرار داد

. به تصويب رساند و به وزارتخانه ها ابالغ نمود "رهنمود دولت سبز"عنوان 
، راهبردها و بنابر اين سند، هر وزارتخانه موظف شد اهداف توسعه پايدار

 1997از سال  .برنامه اجرايي در حيطه وظايف خود را تهيه نمايد
را ملزم به تهيه  كميسيون محيط زيست و توسعه در كانادا، وزارتخانه ها

راهبرد توسعه پايدار در بخش مربوط نمود و در دوره سه ساله اين 
  ).1(راهبردها به روز شدند

در ايران نيز توجه به توسعه پايدار در سطح هيات 
محترم دولت مورد توجه قرار گرفت و اين موضوع توسط هيات 

تبصره  "پ"به استناد بند  17/1/1382وزيران در جلسه مورخ 
  .)2(كل كشور تصويب گرديد 1382قانون بودجه سال  20

كه در متن اين قانون  ذكر شده، يكي از اهداف  همان طور
. دولت سبز صرفه جويي در مصرف انرژي، آب، بنزين و كاغذ مي باشد

جويي در مصرف اين منابع دبيرخانه دولت  به منظور برآورد ميزان صرفه
ه اي را در جهت اندازه گيري سبز در پنج دستگاه پايلوت، طرح ويژ

نظام  اجرايمستقيم مصرف و مقايسه نتايج حاصل با شرايط پس از 
ها با استفاده از  آمده در پايلوت به دستنتايج . مديريت سبز اجرا نمود

ها در مورد برق، آب، كاغذ و تعداد وسايل  معيار تعداد كاركنان ساختمان

مومي تعميم داده شد كه اين نقليه در مورد بنزين براي دستگاه هاي ع
  .شده است ارايه ادامه مطالبنتايج در 

از طريق  هاي عمومي  جويي مصرف برق در دستگاه ميزان صرفه
ـاعت  3436ها با المپ كم مصرف بالغ بر  المپ جايگزيني  هزار مگاوات سـ
ماه از  4گذاري شده براي اين منظور دركمتراز  كل هزينه سرمايه. مي شود
 .شود جويي مستهلك مي فهطريق صر

در خصوص آب در صورت جايگزيني صرفا شيرهاي 
جويي در  صرفهمعمولي آب با شيرهاي هوشمند ميزان كل 

. هزار متر مكعب در سال مي شود 10448هاي عمومي  دستگاه
كل  آب مصرفي نقاط شهري  % 4/0اين مقدار مصرف حدود 

  .باشد مي) ...، عمومي، تجاري و  شامل مصارف خانگي(كشور 
زمينه كاغذ نيز با به كارگيري تمهيدات مناسب در 

ها، تجميع كار تكثير و استفاده از  استفاده از دو روي كاغذ در گزارش(
كاغذ يك رو سفيد براي پيش نويس و آموزش كاركنان براي مصرف 

برابر (هزار تن كاغذ  7/6ميزان صرفه جويي حدود ) بهينه كاغذ
كل مصرف كاغذ كشور مي  % 1/3ي معادل يعن) اصله درخت 94000

  .   شود
تعداد وسايل نقليه در اختيار دستگاه هاي دولتي حدود 

براساس نتايج بررسي شده با رفع نواقص . واحد است 132000
% 30خودروها و برنامه ريزي براي استفاده بهينه از همين خودروها تا 

مقدار بنزين  ن رواياز . امكان صرفه جويي در مصرف بنزين وجود دارد
ميليارد ريال براساس نرخ  66ميليون ليتر و يا  5/82قابل صرفه جويي 

  .)3(فروش فعلي بنزين مي شود
حال كه اهميت اجراي اين نظام با بيان ميزان صرفه جويي ها در 

اهميت آن در كتابخانه ها نيز كه مي توانند مركز  ، فوق نشان داده شد
صحيح مصرف باشند بيش از پيش مشخص مناسبي براي ارتقاي فرهنگ 

در هر كشوري تنها يك كتابخانه به عنوان كتابخانه ملي وجود دارد . مي گردد
كه در واقع معرف سطح اعتالي فرهنگ آن كشور و نيز الگوي پيشرفت 

است كه » ملي كتابخانه«كشور ايران هم داراي يك . كتابخانه هاي ديگر است
 بر اين. كند آن منظور شده است، فعاليت مي طبق اهداف و وظايفي كه براي

گردد وضع موجود اين كتابخانه در ساختمان جديد و تازه  اساس سعي مي
  .احداث مورد بررسي و تبيين قرار گيرد
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مترمربع بنا  97000ساختمان جديد كتابخانه ملي ايران حدود 
عادي اين ساختمان در شرايط . شده است بيني دارد و هشت واحد در آن پيش

 ميليون جلد كتاب 7بندي فشرده تا  ميليون جلد و در صورت استفاده از قفسه 4
ساعات كار كتابخانه از روزهاي شنبه تا . دهد و نشريه ادواري را در خود جاي مي

ساعات كار بخش ستادي كتابخانه از روزهاي . باشد مي 20 تا 8چهارشنبه از 
  ). 4(است/ 30 تا 8شنبه تا چهارشنبه از 

  

  نتايج
پس از بررسي هاي صورت گرفته نتايج حاصل 

 .مي شود ارايهازمصرف منابع مختلف به شرح ذيل 

نتايج حاصل در خصوص مصرف انرژي سوخت در مقوله  
حمل و نقل در كتابخانه ملي حاكي از آن است كه از ميان آلودگي هاي 

د ميزان تولي) و هيدروكربن ها  CO2 ،CO ،NOx(حاصل از حمل و نقل 
CO2 بعد از ). كيلوگرم 904(دهد بيشترين مقدار را به خود اختصاص مي
CO2 ،CO  كيلوگرم،  6به ميزانNOx  كيلوگرم و  2به ميزان

 كيلوگرم به ترتيب آلوده كننده هاي بعدي به 58/0هيدروكربن ها به ميزان 
نقليه جديد و سالم  وسايطنتايج نشان مي دهد چنانچه از . دحساب  مي آي

توليدي به حداقل ممكن   NOxاده شود ميزان دي اكسيد كربن و استف
  .د رسيدخود خواه

كه در حال حاضر سوخت مورد نياز براي گرمايش  جا از آن
ليتر  130111گازوييل مي باشد مصرف ماهيانه گازوييل به طور متوسط 

بوده كه اين ميزان 
بسته به فصول سال و 
ميزان درجه حرارت  

بررسي ها نشان مي دهد ميزان كلي مصرف گازوييل در . متفاوت است
ليتر مي باشد كه بيشترين ميزان مصرف اين  1171000مجموعه معادل 

باالتر بودن ميزان . سوخت طي سال مذكور در فصل زمستان بوده است
كتابخانه به طور  كاركناناستقرار  به دليلاين فصل نيز مصرف گازوييل در 
و در نتيجه تامين آب مناسب از نظر حرارت  و گرم   84رسمي در زمستان 

  نمودن فضاهاي ساختمان مي باشد
براساس آمار مربوط به قبوض مصرف برق در كتابخانه  

 1ملي ايران مي توان روند كلي مصرف برق را طبق نمودار 
كه مشخص است، ميزان مصرف انرژي  همان گونه. نمود ارايه

 الكتريكي طي دي ماه به ميزان حداكثر خود معادل
610000kwh  براساس همين آمار ماه آبان . بوده است

. داشته است kwh 540000كمترين مصرف انرژي را به ميزان
معادل  84به طور كلي مصرف انرژي برق مجموعه در سال 

6971900 kwh مصرف برق طي فصل زمستان به . بوده است
كيلووات ساعت بوده كه حداكثر مصرف طي  1810283ميزان
دليل اين افزايش مصرف نيز . را نشان مي دهد 1384سال 

و استقرار  84شروع به كار كتابخانه به طور رسمي در زمستان 
و كاركنان مجموعه و در نتيجه استفاده از تجهيزات  كاركنان

  .برقي بوده است

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  
  

  
  
  

  84متوسط مصرف ماهيانه برق در كتابخانه ملي ايران در سال  - 1نمودار
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همچنين نتايج حاصل از تكميل چك ليست مربوط 
به انرژي مشخص نمود كه در بين وسايل و تجهيزات انرژي بر 

بيشترين سهم را در يخچال هاي موجود  ،در مجموعه
براي كليه   CO2ميزان توليد. ددار Noxو CO2،  SO2توليد

و  كيلوگرم SO2 9072/3 ،كيلوگرم 32/1140اين تجهيزات 
NOx 886/2 مجموع انرژي . )2نمودار(مي باشد كيلوگرم

كيلووات ساعت  71/2739مصرفي براي اين تجهيزات نيز برابر 
  .است

با توجه به بازديدهاي صورت الزم به توضيح است كه       
 70رودي ها و محوطه وات در و 100گرفته تعداد المپ هاي  

 20عدد مي باشد كه تنها با جايگزيني آن ها با المپ كم مصرف 
ويي ــوات در مصرف برق كتابخانه صرفه ج 5600وات روزانه 

كيلووات ساعت  168مي شود كه اين ميزان در ماه رقمي معادل 
 مي باشد

  

  

  

  
  
  
  
  

  )5(ايران بر اثر استفاده از تجهيزات انرژي برميزان گازها و ذرات توليد شده در كتابخانه ملي  -2نمودار
  

بررسي ها نشان مي دهد ميزان مصرف كاغذ در 
كيلوگرم يا تعداد  4025معادل  ،بسته 1610ماه  6مدت 

بر اساس همين . مي باشد  A4برگ كاغذ در قطع   805000
 A4بسته كاغذ  94/4 مدت ياد شدهآمار مصرف سرانه كاغذ در 

مصاحبه هاي صورت گرفته دليل باالتر بودن .  را نشان مي دهد
ميزان مصرف كاغذ در ماه اسفند را  افزايش مكاتبات در 

  .مجموعه مي داند
اساس محاسبات صورت گرفته متوسط ميزان كاغذ بر 
كه تنها اگر نصف كاغذ  ،بوده A4برگ كاغذ  2/4472 مصرفي در روز

ستفاده قرار گونه اي مورد ا برگ كاغذ به 1/2236مصرف شده يعني 
برگ در روز  1118حدود  ،گيرد كه از دو روي آن ها استفاده شود

صرفه ) اصله درخت 15معادل قطع (ماه 6بسته در  402يعني حدود 
شايان ذكر است كه با درنظر گرفتن هر بسته معادل . جويي مي شود

 12069000ريال و ميزان صرفه جويي محاسبه شده مي توان  30000

در هزينه ها نيز صرفه جويي كرد كه رقم قابل مالحظه  ماه 6ريال در 
  .اي است

مي توان چنين بيان نمود كه خصوص مصرف آب نيز در
ظرفشويي و توالت ها  ،مجموع آب مصرفي براي فضاي سبز

كه بيشترين سهم اين مصرف مربوط  ،ليتر در سال بوده 45459
الزم  البته. است )ليتر در سال 832471(به آبياري فضاي سبز 

به توضيح مي باشد كه اين ميزان مصرف آب براي آبياري از آب 
چاه تامين مي شود و آب شهر براي اين منظور مورد استفاده 

  .قرار نمي گيرد
برآورد ميزان صرفه جويي در خصوص آب مصرفي در كتابخانه 
نيز چنين محاسبه گرديد كه متوسط زمان مورد نياز تنها براي شستن 

 6ثانيه و مقدار آب مورد نياز براي اين منظور  60فتن دست و وضو گر
بار براي هر نفر در روز  2كه با فرض تعداد دفعات شستن  ،ليترمي باشد

در صورت تعويض تنها شيرهاي . ليتر مي شود 8مصرف آب سرانه معادل 
ليتر  4موجود در مجموعه با شيرهاي هوشمند ميزان مصرف سرانه آب به 
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ليتر آب به ازاي هر نفر صرفه جويي  4ابد يعني روزانه در روز كاهش مي ي
معادل  كاركنانبنابراين ميزان صرفه جويي ماهانه آب براي كل . مي شود

  .)3نمودار (مي شود ليتر 39120
  

  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  )6(سهم هر يك از تجهيزات و موارد مصرف كننده آب در كتابخانه ملي ايران - 3نمودار

  
جامد و ضايعات توليدي حاصل از مصرف  زايدبخش مواد در 
 گرفته،بار نمونه گيري انجام  30نتايج حاصل از  ، بر اساسمواد مختلف 

كيلوگرم را  3/6 كهبيشترين ضايعات در خصوص توليد كاغذ مي باشد 
روز نمونه برداري به خود اختصاص داده  30به طور ميانگين در طي 

بازيافتي صورت نمي گيرد و  ونههيچ گاز اين ميزان كاغذ توليدي  .است
مخلوط در مجمـوعه جمــع آوري  كليه زباله هاي توليدي به صورت

   .دمي شو
كيلوگرم در  19475توليد شده CO2همچنين ميزان 

 كيلوگرم 92/2و ذرات  SO2 54/77،Nox  4/57ميزان  ،سال
به منظور انجام مقايسه در خصوص ميزان . در سال مي باشد

جامد در كتابخانه و ايالت متحده آمريكا  ايدزبازيافت مواد 
  :اطالعات زير قابل ذكر مي باشد

  

در  زايدمقايسه ميزان درصد بازيافت مواد  -1جدول 
  )7(كتابخانه ملي ايران با آمريكا

  آمريكا  كتابخانه مواد زايد توليدي

  66  0 آلومينيم 
  58  0 روزنامه

  26  0 پالستيك

  37  0 شيشه

ليل هاي صورت گرفته ضروري است تح با توجه به  حال
به اين مطالب ادامه شود كه در  ارايهراهكارهاي مديريتي مناسب 

  .اشاره مي شود
اقدامات اجرايي الزم در خصوص استقرار نظام مديريت 

  .سبز در كتابخانه ملي ايران به شرح زير مي باشد
  بخش انرژي - 1    

  كاهش مصرف برق 
 به گازتبديل نوع سوخت از گازوييل  

  كاهش مصرف در ساير موارد - 2   
  كاهش مصرف آب  
  كاهش مصرف كاغذ 
  كاهش ضايعات و تفكيك زباله هاي توليدي 

براي استقرار نظام مديريت سبز دو اصل مي بايست مورد 
  :استفاده قرار گيرد

  ايجاد فرهنگ سبز دركتابخانه ملي ايران  -     
تقاي آگاهي به منظور ايجاد فرهنگ سبز در كتابخانه ار

كه اين ارتقاي فرهنگ بايد براساس  ،كاركنان ضروري مي باشد
  .برنامه مدون آموزشي صورت گيرد

  ييو اجرا يالگوها ،روش ها -     

8280

4708

32471

موارد استفاده آب توالت ماشين ظرفشويي
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مورد روش هاي اجرايي مي توان از فن آوري و روش هاي در 
مختلف و مناسب كاهش مصرف مانند جايگزيني شيرها با شيرهاي 

همچنين . استفاده نمود... هاي اتوماتيك و استفاده از درب ،هوشمند
مي توان با تدوين دستورالعمل اجرايي مديريت سبز و اجراي اقدامات 
الزم در خصوص عملي نمودن دستورالعمل تدوين شده گام بزرگي 

اين دستورالعمل مي تواند دو . در خصوص استقرار دولت سبز برداشت
 : محور اصلي داشته باشد

افزايش سطح آگاهي كاركنان طالع رساني و ا ،آموزش -   1    
اين آموزش ها مي تواند به طرق مختلف  ارايه. كتابخانه

 :صورت گيرد

 بروشورهاي مختلف در خصوص دولت سبز ارايهتهيه و  - 

 كاركنانكتاب هاي آموزشي به  ارايه - 

ع ـابـــبرگزاري دوره هاي مختلف در زمينه مصرف من - 
 و روش هاي مصرف صحيح اين منابع

طراحي پوسترهاي متنوع در خصوص دولت سبز در  - 
 كتابخانه و در معرض نمايش قراردادن آن ها

برگزاري همايش هاي مستمر جهت معرفي دولت  - 
 سبز

سبز  مديريت حمايت مستمر از اجراي مجدانه نظام - 
 كتابخانه ملي ايران توسط مديران ارشددر 

تخصيص اعتبارات الزم براي اجراي نظام مديريت  - 
 سبز

 جراي اقدامات مناسب در زمينه بهينه سازي مصرف منابعا  - 2

 اقدامات الزم در زمينه كاهش مصرف آب - 

 شيرهاي هوشمند با شيرهاي موجود  جايگزيني 

انجام بازديدهاي دوره اي از تجهيزات جهت جلوگيري  
 نمودن از هدر رفت آب

  اقدامات الزم در زمينه كاهش مصرف انرژي و برق - 
در كتابخانه ملي  يك بارسال  5 انجام مميزي انرژي هر 

 ايران

 .در فضاهايي كه امكان دارد از نور طبيعي استفاده شود 

در هر فضايي كليد جداگانه براي خاموش و روشن كردن  
 .چراغ وجود داشته باشد

 .المپ هاي كم مصرف باالمپ هاي پر مصرف  جايگزيني 

نمودن وسايل برقي با تجهيزات مناسب ديگر جايگزين  
 .كتري هاي برقي در آبدارخانه هاي كتابخانه مانند

خاموش نمودن دستگاه هاي گرمايش و سرمايش در  
 .خارج ا ز وقت اداري

تنظيم ترموستات در دمايي كمتر از دماي كنوني  
 مجموعه

 .درهايي كه به فضاي آزاد باز مي شونصب فنر بر روي د 

 Aاستفاده از يخچال هاي با يرچسب انرژي  

  گازوييلر زمينه كاهش مصرف اقدامات الزم د - 
انجام بازديدهاي دوره اي از تاسيسات و لوله ها و سيستم  

 . عايق كاري آن ها جهت جلوگيري از هدر رفت

 .استفاده از درزگيرهاي در و پنجره  

 .استفاده از درهاي ورودي اتوماتيك 

  اقدامات الزم در زمينه كاهش مصرف كاغذ - 
 .تابخانهدر ك paper lessراه اندازي سيستم  

 .استفاده از دو روي كاغذ براي انجام كارها 

 .و فالپي به جاي كاغذ CDاستفاده از  

 .نصب و استفاده از وايت برد جهت جلسات در اتاق ها 

  و زباله زايداقدامات الزم در راستاي كاهش توليد مواد  - 
 .اسقرار ايستگاه سبز در كتابخانه 

 .ملزم نمودن كاركنان به تفكيك زباله 

نمودن مسئولين آبدارخانه ها جهت نظارت بر  ملزم 
 .تفكيك مواد

 .مصرف يك باراستفاده حداقل از ظروف پالستيكي و  

آمده و راهكارهاي  به دستبا توجه به نتايج  ،در پايان     
شده مي توان چنين بيان نمود كه با اجرا و استقرار نظام  ارايه

كاغذ  ،برق ،آبمديريت سبز در مجموعه امكان مصرف بهينه منابع 
. جامد در كتابخانه ملي ايران وجود دارد زايدو مديريت مواد 

جموعه نيز همچنين اين نظام مي تواند به كاهش هزينه ها در م
كه با مديريت صحيح اين منابع از استفاده  كمك نمايد  و از آن جا

نادرست و هدر رفت آن ها جلوگيري مي شود مي توان به حفظ 
هاي قبل نيز  بخشكه در  همان گونه. مك كردمحيط زيست نيز ك



  
 269                                                                                                         ...             بررسي كميت و كيفيت            

 

 

اشاره شد با اجراي اين سيستم و با كاهش هزينه هاي جاري در 
به كتابخانه از طريق استقرار نظام مديريت سبز منافع اقتصادي نيز 

خواهد آمد كه اين امر در نهايت باعث مي شود كتابخانه ملي  دست
 . ايران به يك كتابخانه سبز تبديل شود
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