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مدیریت بهداشت شهری
موضوع های  با  جلد   20 بر  مشتمل  شهرداری ها(،  عمل  )راهنمای  سبز1400  کتاب 
مختلف است که در سال یک هزار و چهارصِد هجری شمسی منتشر شده است. در 
این جلد موضوع “مدیریت بهداشت شهری” مورد بحث قرارگرفته است. محتوای این 
کتاب مشتمل بر مواردی همچون؛ چارچوب مفهومی بهداشت، انواع آلودگی ها و عوامل 
آالینده شهری و رویکردهایی که در خصوص بهداشت محیط شهری مورد توجه بوده 
است ) مانند شهر سالم( می باشد. همچنین نظام های مرتبط با بهداشت های محیط 
شهری، تجارب توصیه ها و راه حل ها در مواجهه با مسایل و مشکالت این حوزه از دیگر 

محورهای این کتاب می باشد.
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سخن�آغازین
در جهان کنونی سرعت تغییرات در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، 
زندگی  سبک  و  پیرامون  محیط  در  که  است  شتابان  حدی  به  فن آوری  و  محیطی  زیست 
به  رو  و  گسترده  نیازهای  کنار  در  تغییرات  این  است.  گذارده  عمیقی  تاثیرات  افراد،  همه 
گسترده،  سبز  فضای  پاك،  و  روان  نقل  و  حمل  همچون؛  زمینه هایي  در  شهروندان  تزاید 
فضاهای شهری مطلوب، بهداشت مناسب محیط شهری، ایمنی و ... از یک سو و مسایل، 
مشکالت، چالش ها و فرصت های باقیمانده از قبل در شهرها از سوي دیگر، صاحب نظران 
به مدیران و دست اندرکاران  آنها  با  بر آن داشته که رویکردهای جدیدی را در مواجهه  را 
مدیریت و برنامه ریزی شهری پیشنهاد نمایند. از جمله این رویکردها می توان به شهرهای 
پایدار، شهرهای هوشمند، شهرهای دانش بنیان، شهرهای خالق، شهرهای تاب آو، شهرهای 
دوستدار محیط زیست و مواردي از این قبیل اشاره نمود که متاثر از مبانی فکری و اندیشه ای 

ایده پردازان و صاحب نظران، در مواجهه با نیازهای جدید، تبیین و عملیاتی شده اند.
از اصلی ترین بازیگران در تحقق رویکردهای جدید در شهرها، مدیران و کارشناسان 
هر  سرمایه  اصلی ترین  کارآمد،  و  توانمند  انسانی  نیروی  که  چرا  هستند.  شهری  مدیریت 
دستگاه و سازمان است و در واقع این سرمایه انسانی با مجموعه ای از دانش ها و مهارت ها 

است که می تواند در پیشبرد اهداف هر سازمان نقش اساسی داشته باشد.
مدیریت شهري  زمینه  در  کاربردي  آموزش هاي  ارایه  در  اقدامات شاخص  از جمله 
و شهرسازي مي توان به مجموعه کتاب هایي که به عنوان "راهنماي عمل شهرداري ها" در 
برخي از کشورهاي جهان تهیه مي شود، اشاره نمود. هدف از تدوین این گونه کتاب ها، ارایه 
آموزش هاي کاربردي، به شیوه ترویجي و مبتني بر شرایط، ویژگي ها، ضوابط و مقررات هر 

کشور در زمینه هاي مختلف و مرتبط با مدیریت شهر و شهرسازي است.  
و  وظایف  راستای  در  نیز  کشور  دهیاری های  و  شهرداری ها  سازمان  این رو  از 
مأموریت های خود درخصوص توانمندسازی مدیران و کارشناسان مجموعه بزرگ مدیریت 
شهری کشور و افزایش دانش در این حوزه، در آستانه ورود به قرن جدید شمسی، اقدامات 
آنها  مهم ترین  از  یکی  که  است  داده  قرار  خود  کار  دستور  در  را  گسترده ای  برنامه هاي  و 
تهیه محتواهای علمی تحت عنوان "کتاب سبز 1400" )راهنمای عمل شهرداری ها( مشتمل 
مشارکت  با  که  می باشد  شهر  مدیریت  و  با شهرسازي  مرتبط  زمینه هاي  در  و  جلد   20 بر 
صاحب نظران و اساتید دانشگاهی تهیه و تنظیم شده است. امید است این اقدام، گام موثري 

در ارتقاي سرمایه های انسانی شاغل در مدیریت شهری کشور باشد.
در پایان الزم است از زحمات و تالش های همه کسانی که در تهیه این آثار ارزشمند 

همکاری داشته اند صمیمانه تشکر و قدردانی نمایم.
مهدی جمالی نژاد

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور
و رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور



سخن�ناشر

ــؤولیت ها و  ــی، دارای مس ــی غیردولت ــای عموم ــوان نهاده ــه عن ــهرداری ها ب ش
ــف  ــه وظای ــه نحوی ک ــند. ب ــف می باش ــای مختل ــی در زمینه ه ــف گوناگون وظای
ــوع  ــات متن ــه خدم ــا ارای ــهر ت ــزی ش ــت گذاری و برنامه ری ــطوح سیاس ــا از س آنه
ــماند،  ــت پس ــبز، مدیری ــای س ــل، فض ــل و نق ــای حم ــهروندان در زمینه ه ــه ش ب
فضــای ســبز، بهداشــت محیــط شــهری، ایمنــی و مدیریــت بحــران، امــور اجتماعــی، 
فرهنگــی و اقتصــادی را در بــر می گیــرد. از اینــرو برنامه ریــزی بــرای توانمندســازی 
مدیریت هــای شــهری، زمینــه توســعه شــهر در ابعــاد مختلــف و بــه تبــع آن افزایــش 
ــای توانمندســازی  ــن محوره ــی آورد. از اصلی تری ــم م ــت شــهروندان را فراه رضای
مدیریت هــای شــهری، ارتقــاي ســطح دانــش دســت انــدرکاران و کارشناســان ایــن 
ــه آن  ــا تولیــد و نشــر یافته هــای علمــی و آموزشــی ب حــوزه اســت کــه می تــوان ب

دســت یافــت.
کمبــود منابــع علمــی و آموزشــی در دهــه1370،  ایــن مرکــز را بــر آن داشــت تــا 
نســبت بــه تهیــه محتــوا و انتشــار کتــب در حوزه هــای مختلــف مدیریــت شــهری، 
اقــدام نمایــد. از مجموعــه کتابهایــی کــه در آن دهــه انتشــار آن آغــاز شــد، کتــاب 
ســبز شــهرداری ها بــود کــه ســیزده جلــد آن منتشــر شــد و مــورد اســتقبال مراکــز 
علمــی و اجرایــی قــرار گرفتــه و هریــک از آنهــا بــه چاپ هــای متعــدد رســید. ایــن 
مجموعــه بــر اســاس الگوهــای رایــچ در ســطح کشــورهای دیگــر از جملــه کتــاب 
ســبز تهیــه شــده توســط انجمــن شهرســازان آمریــکا، APA  تدویــن و چــاپ شــده 

بــود.
ــه  ــوای کتــب موصــوف و ب ــد نظــر در محت ــه تجدی ــاز ب ــه نی ــا توجــه ب حــال ب
ــزي  ــات برنامه ری ــز مطالع ــد، مرک ــی جدی ــات علم ــش و ادبی ــد دان ــور تولی منظ
شــهري و روســتایي، مجـــموعه کتــاب�ســبز��1400)راهنمــای�عمــل�شــهرداری�ها(�را 

ــه و منتشــر نمــوده اســت؛ ــل تهی ــه شــرح ذی ــوان ب در بیســت عن
1- شهرسازی                                                

2- کاربری زمین شهری



3- حمل و نقل شهری
4- نظام مراکز شهری و فضای مسکونی 

5- طرحهای شهری 
6- ساخت و سازهای شهری

7- مدیریت پسماندهای شهری 
8- تاسیسات شهری 
9- فضای سبز شهری

10- تسهیالت شهری )فضاهای فرهنگی، ورزشی و تفریحی( 
11- مدیریت شهری 
12- تجهیزات شهری

13- گردشگری شهری 
14- مدیریت  و برنامه ریزی

15- مدیریت ایمنی محیط شهری
16- مدیریت بهداشت شهری

17- پیاده رو سازی و پیاده راه سازی
18- بودجه و بودجه ریزي در شهرداري ها 

19- شهر هوشمند
20- شهر خالق

در پایــان شایســته اســت از اســاتید و کارشناســان فرهیختــه اي کــه در بازنگــري، 
تهیــه و تدویــن ایــن مجموعــه همــکاری داشــته اند و همچنیــن کارشناســان ســازمان 
شــهرداری ها و دهیاری هــای کشــور و ایــن مرکــز کــه بــا نظــرات خــود بــر غنــای 

ایــن مجموعــه افزودنــد، تشــکر و قدردانــی نماییــم.
انتشارات�



چکیده
ــدف  ــا ه ــهرداري ها(، ب ــل ش ــاي عم ــبز�1400" )راهنم ــاب�س ــه "کت مجموع
تدویــن بنیان هــای نظــری و عملــی برنامه ریــزی و مدیریــت شــهری تهیــه و تدویــن 
ــه  ــت ک ــي اس ــاب آموزش ــد کت ــر 20 جل ــتمل ب ــه مش ــن مجموع ــت. ای ــده اس ش
مي کوشــد تــا بــه تناســب وظایــف شــهرداری ها، محتواهــاي آموزشــي مــورد نیــاز را 

ــد.  ــه نمای ــب ارائ ــه مخاط ــه جامع ــف ب ــاي مختل در زمینه ه
ــم  ــش عل ــازی، پیدای ــف شهرس ــامل تعاری ــه، ش ــن مجموع ــت ای ــد نخس جل
شهرســازی در عصــر حاضــر، عوامــل مؤثــر بــر شهرســازی، رشــته ها یــا شــاخه های 
اصلــی شهرســازی )یعنــی برنامه ریــزی شــهری، طراحــی شــهری، برنامه ریــزی 
محیطــی و برنامه ریــزی منطقــه ای( اســت و رابطــه ایــن رشــته ها را بــا مبانــی علمــی 
ــا  ــه، گرایش ه ــت. در ادام ــته اس ــث گذاش ــه بح ــی ب ــدی و فضای ــزی کالب برنامه ری
ــن  ــن در ای ــای نوی ــهری و نگرش ه ــی ش ــزی و طراح ــی برنامه ری ــول اساس و اص

ــان شــده اســت. خصــوص بی
جلدهــای دوم تــا چهــارم ایــن مجموعــه، بــه تشــریح نظام هــای بنیــادی 
ــن  ــری زمی ــم کارب ــث مه ــه بح ــد دوم ب ــد. در جل ــهری می پردازن ــزی ش برنامه ری
ــاب  ــن کت ــه شــده اســت. در ای ــزی شــهری پرداخت ــان برنامه ری ــوان بنی شــهری به عن
همچنیــن مطالبــي درخصــوص منطقه بنــدي و حریــم شــهر بــه مخاطــب ارایــه شــده 
اســت. در جلــد ســوم کــه موضــوع آن، نظــام ارتباطــات و حمل و نقــل شــهری اســت، 
حمــل و نقــل از دیــدگاه برنامه ریــزی شــهری و در رابطــه بــا موضــوع کاربــری زمیــن 

ــه اســت.  ــرار گرفت شــهری و مســائل انســانی مــورد بحــث و تحلیــل ق
برنامه ریــزی مراکــز شــهری، یکــی از اساســی ترین مســائل برنامه ریــزی و 
طرح ریــزی شــهری اســت کــه هویــت و شــخصیت شــهرها بــه چگونگــی و کیفیــت 
کارکــردی و کالبــدی آن هــا مربــوط می شــود. ایــن موضــوع در بخــش نخســت جلــد 
ــری  ــام کارب ــای مســکونی، نظ ــام تشــکیل محله ه ــده اســت و نظ ــرح ش ــارم مط چه
ــد  ــن جل ــش دوم ای ــکونی در بخ ــای مس ــای فض ــخصات و معیاره ــکونی و مش مس

مــورد بحــث قــرار گرفتــه اســت. 



ــی  ــری و عمل ــول نظ ــوان اص ــاب، به عن ــد اول کت ــار جل ــي چه ــور کل ــه ط ب
شهرســازی، پایــه و مبنــای ســایر بخش هــا محســوب می شــود.

ــه  ــد، تاریخچ ــن جل ــت. در ای ــم اس ــد پنج ــوع جل ــهری، موض ــای ش طرح ه
ــد  ــهری مانن ــای ش ــواع طرح ه ــه ان ــخصات تهی ــران، مش ــهری در ای ــزی ش برنامه ری
ــث  ــی از مباح ــده اند. یک ــی ش ــا بررس ــایر طرح ه ــادی و س ــرح ه ــع، ط ــرح جام ط
ــالغ و  ــل اب ــهری و مراح ــای ش ــه طرح ه ــد تهی ــی فراین ــش، چگونگ ــن بخ ــم ای مه
ــران  ــازی در ای ــردی شهرس ــمی و کارب ــه رس ــه جنب ــه ب ــت ک ــا اس ــرای طرح ه اج

ــت. ــه اس پرداخت
ــط،  ــل، ضواب ــامل: مراح ــه ش ــاز ک ــرل ساخت و س ــام کنت ــه نظ ــم، ب ــد شش جل
ــاع و  ــم، ارتف ــی، تراک ــت، ایمن ــای حفاظ ــاختمان، معیاره ــرل س ــای کنت آیین نامه ه

ــردازد. ــت، می پ ــط اس ــالمت محی ــهر و س ــیمای ش ــرل س ــا در کنت ــش آن ه نق
جلــد هفتــم، شــامل برنامه ریــزی و مدیریــت بهداشــت و نظافــت شــهری اســت. 
ــت  ــا و مدیری ــا، معیاره ــه ي:  روش ه ــهرداری ها در زمین ــف ش ــد وظای ــن جل در ای
جمــع آوری، دفــع و بازیافــت پســماند مطــرح شــده اســت. یکــی از مباحــث بســیار 
جدیــد در ایــن بخــش، پاکیزگــی و نظافــت شــهری اســت کــه نقــش شــهرداری ها را 

ــازد. ــخص می س ــهری، مش ــت ش ــت محیط زیس ــوب حفاظ در چارچ
در جلــد هشــتم، مبانــی مکان یابــی، برنامه ریــزی و مدیریــت تأسیســات شــهری 
ــار و  ــوه و تره ب ــن می ــتارگاه، میادی ــتان، کش ــامل؛ گورس ــه ش ــت ک ــده اس ــرح ش مط

پایانــه اســت و همچنیــن وظایــف شــهرداری در ایــن زمینــه بیــان شــده اســت.
ــرار داده و  ــبز شــهری را محــور بحــث ق ــای س ــت فضاه ــم، مدیری ــد نه در جل
ــعه،  ــهرداری ها در توس ــی ش ــگاه قانون ــزی، جای ــی برنامه ری ــي مبان ــه بررس در آن ب
بهســازی و نگهــداری فضاهــای ســبز، پارك هــای شــهر و پیرامــون شــهری بــا توجــه 
ــای  ــه  روش ه ــرح و ب ــی مط ــرایط اقلیم ــا ش ــه ب ــان در رابط ــی گیاه ــه گونه شناس ب

ــه شــده اســت. ــز پرداخت ــاری، کاشــت و نگهــداری نی آبی
ــی-  ــای فرهنگ ــت فضاه ــزی و مدیری ــهرداری ها در برنامه ری ــن ش ــف نوی وظای
تفریحــی در زمینــه کتابخانه هــای شــهری، زمین هــای ورزشــی و تفرجگاه هــای 



ــان  ــه تفصیــل بی ــا عنــوان تســهیالت شــهری ب طبیعــی پیرامــون شــهرها در جلــد دهــم ب
ــت. ــده اس ــث ش ــز بح ــا نی ــزی آن ه ــای برنامه ری ــی و معیاره ــط مکان یاب ــده و ضواب ش
جلــد یازدهــم دربــاره اصــول و مبانــی مدیریــت شــهری بحــث می کنــد و شــامل دو 
بخــش اســت: بخــش اول بــه تبییــن اصــول نظــری و عملــی مدیریــت شــهری و فراینــد 
ــی و اداری  ــت مال ــش دوم، مدیری ــه و در بخ ــی آن پرداخت ــاد اجرای ــری و ابع تصمیم گی
ــائل  ــرح مس ــش ط ــن بخ ــم ای ــث مه ــی از مباح ــت. یک ــده اس ــرح ش ــهرداری ها مط ش
ــنهادهای  ــه ي پیش ــی و ارائ ــای علم ــن پژوهش ه ــاس جدیدتری ــر اس ــهری ب ــت ش مدیری

ــه اســت. ــن زمین اصالحــی در ای
جلــد دوازدهــم ایــن مجموعــه بــه لــوازم و تجهیــزات فضاهــای شــهری تحــت عنــوان 
تجهیــزات شــهری می پــردازد. در ایــن مبحــث بــا تأکیــد بــر طراحــی فضاهــای شــهری و 

بهبــود کیفیــت محیطــی، ویژگی هــا و معیارهــای زیباســازی شــهری تبییــن گردیده انــد.
ــد شــده  ــاب تاکی موضــوع جلــد ســیزدهم، گردشــگرِی شــهری اســت و در ایــن کت
اســت کــه موضــوع گــذران اوقــات فراغــت شــهروندان، مســتلزم تأمیــن فضاها، تأسیســات 
و امکانــات گوناگــون بــرای گردشــگری اســت. عــالوه بــر شــهروندان یــک شــهر، ســایر 
مــردم کشــور و حتــی مــردم جهــان بــرای گــذران اوقــات فراغــت و آشــنایی بــا فرهنــگ 
ملــل، عالقمنــد بــه ســفر بــه شــهرها و ســیاحت میــراث ملــی و میــراث فرهنگــی هســتند. 
مســئله گردشــگری شــهری امــروز یکــی از شــاخه های اقتصــاد، اشــتغال و توســعه بشــمار 

مــی رود.
ــا توجــه بــه مشــکالت  موضــوع جلــد چهاردهــم، مدیریــت و برنامه ریــزی اســت. ب
ــا مســائل  ــران  کــه ب متعــدد و پیچیــده مدیریــت شــهری به ویــژه در کشــورهایی ماننــد ای
جمعیتــی، اقتصــادی و اجتماعــی روبــرو هســتند، آگاهــی بــه وجــوه مختلــف مدیریــت و 
برنامه ریــزی ضــروری اســت. در ایــن کتــاب مشــکالت مدیریــت و برنامه ریــزی،  روش هــا 
و معیارهــای مناســب برنامه ریــزی و مدیریــت در ارتبــاط بــا یکدیگــر معرفــی می شــوند.
ــی محیــط شــهری اســت کــه امــروزه آن را  ــد پانزدهــم، مدیریــت ایمن موضــوع جل
ــل؛  ــی نشــده از قبی ــد. بحــران، رخدادهــای پیش بین ــز می نامن ــت بحــران شــهري نی مدیری
ــات  ــاکنین و تاسیس ــهرها، س ــه ش ــت ک ــوزی و ... اس ــان، آتش س ــه، طوف ــیالب، زلزل س
ــن  ــدف ای ــازد. ه ــا وارد می س ــه آن ه ــنگینی ب ــوده و آســیب های س ــد نم شــهری را تهدی
ــرای  ــی ب ــای مدیریت ــد و  روش ه ــر، تهدی ــات خط ــا موضوع ــنایی ب ــاب، آش بخــش از کت



ــت. ــا آنهاس ــه ب ــی و مقابل پیش بین
مدیریــت بهداشــت محیــط شــهری موضوعــي اســت کــه در جلــد شــانزدهم بــه آن 
پرداختــه شــده اســت. شــهرها بــه دالیــل مختلــف اجتماعــی، اقتصــادی و فرهنگــی روز 
ــا زمینه هــای  بــه روز آلوده تــر شــده و ســالمتی شــهروندان را تهدیــد می کننــد. آشــنایی ب
مختلــف آلودگــی و آگاهــی از  روش هــای نویــن مقابلــه بــا آلودگــی، بهداشــت شــهرها را 

تضمیــن خواهــد کــرد.
ــهرها  ــردازد. ش ــهری می پ ــای ش ــاده رو و پیاده راه ه ــوع پی ــه موض ــم ب ــد هفده جل
ــینی  ــل ماش ــت. حمل و نق ــف اس ــکال مختل ــه اش ــهروندان ب ــرور ش ــور و م ــل عب مح
ــوده  ــز نم ــوارد تهدید آمی ــی م ــگ و در برخ ــاده، تن ــت پی ــرای حرک ــا را ب ــج فض به تدری
ــر  ــا از نظ ــادگان در خیابان ه ــرور پی ــور و م ــزی عب ــرایط، برنامه ری ــن ش ــت. در ای اس
ــاب، ضمــن  ــن بخــش از کت ــه اســت. موضــوع ای ــت یافت ــی و آســایش بســیار اهمی ایمن
ــهری را  ــزی ش ــی و برنامه ری ــتانداردهای طراح ــط و اس ــا، ضواب ــت پیاده راه ه ــرح اهمی ط

مشــخص می ســازد. 
جلــد هجدهــم بــه موضــوع بودجــه و بودجه ریــزي در شــهرداری ها پرداختــه اســت. 
ــهرداری ها،  ــب در ش ــی مناس ــزی مال ــراي برنامه ری ــي ب ــاب راهنمای ــن کت ــدف از ای ه
ــی  ــای مال ــق ابزاره ــا از طری ــت ها و برنامه ه ــردن سیاس ــاده ک ــای پی ــی از  روش ه آگاه
ــهرداری  ــدت ش ــدت و بلندم ــان م ــزی می ــتای برنامه ری ــالیانه در راس ــدی س و بودجه بن
ــات  ــا و امکان ــا محدودیت ه ــهری را ب ــران ش ــی، مدی ــزی مال ــای برنامه ری ــت. راهنم اس

ــازد. ــنا می س ــوزه آش ــن ح ــزی در ای برنامه ری
ــه  موضــوع جلــد نوزدهــم، یعنــی شــهر هوشــمند، دارای دو بعــد اســت. یکــی جنب
تکنولــوژی اداره و مدیریــت توســعه شــهری اســت کــه به عنــوان ابــزاری بــرای مدیریــت 
ــری و  ــاد کارب ــهر در ابع ــمند ش ــد هوش ــر آن رش ــه دیگ ــد و جنب ــل می کن ــرل عم و کنت

ــده و آشــفته مطــرح می شــود.  ــل رشــد پراکن ــه در مقاب عملکــردی اســت ک
ــائل و  ــواع مس ــوع ان ــل وق ــهرها مح ــت. ش ــالق اس ــهر خ ــتم، ش ــد بیس ــوان جل عن
مشــکالت اجتماعــی، فرهنگــی، اقتصــادی و به ویــژه محیطــی هســتند کــه بســیاری از ایــن 
مســائل راه حــل فــوری و کوتاه مــدت ندارنــد. بــرای احیــای زندگــی، رونــق اقتصــادی و 
ارتقــای نشــاط فرهنگــی شــهرها، نیازمنــد راه حل هــای خالقانــه ی گوناگونــی هســتیم تــا 

بتوانیم بر مشکالت شهری فائق آییم. 
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پیشگفتار

بهداشــت شــهری بــه مجموعــه شــرایطی گفتــه می شــود کــه بــه ســالمت 
محیط زیســت شــهری ســکونتگاه های انســانی بــاز می گــردد. بــه همیــن جهــت 
بــه عوامــل متعــدد و مختلفــی بســتگی دارد. از آب و فاضــالب تــا هــوا و خــاك 
ــور  ــت و همین ط ــی کار و فعالی ــای فیزیک ــا و محیط ه ــاختمان ها و کانال ه و س
ــاختمان ها  ــه س ــا و بدن ــف خیابان ه ــت ک ــماندها و نظاف ــع آوری پس ــه جم ب
ــی  ــوم بهداشــت و طــرز تلق ــه مفه ــه نســبت ب ــه طــرز تفکــر جامع ــن ب ــر ای ب

ــه حفاظــت محیط زیســت. ــت نســبت ب مدیری
در مجموعــه کتــاب ســبز بســیاری از ایــن مــوارد تحــت عناویــن مختلــف 
مطــرح و موردبررســی قــرار گرفتــه اســت. به طــور اختصاصــی در جلــد هفتــم 
موضــوع پســماندهای شــهری و مســایل بهداشــتی مرتبــط بــا آن بحــث شــد. در 
ــوع  ــا موض ــی از فاضالب ه ــای ناش ــژه آلودگی ه ــالب به وی ــورد آب و فاض م
ــود  ــده می ش ــت« خوان ــی بهداش ــروزه »مهندس ــه ام ــت ک ــری اس ــی دقیق ت فن
ــردد؛ و  ــه می گ ــری و ارائ ــهری پیگی ــالب ش ــای آب و فاض ــط نهاده و توس
ــاب بهســازی شــهری  ــه کت کتاب هــای راهنمــای الزم نوشــته می شــود. از جمل

یــا آب و فاضــالب شــهری.
در ایــن مجلــه از کتــاب ســبز »بهداشــت شــهری« بــه موضــوع اساســی 
وظایــف  جــزو  یک ســو  از  کــه  می پــردازد؛  شــهری  محیــط  بهداشــت 
ــئله  ــهروندان. مس ــارکت ش ــتلزم مش ــر مس ــوی دیگ ــت و از س شهرداری هاس
بهداشــت شــهرها در عصــر مــا جــدای از پســماندها و فاضالب هــا کــه اشــاره 
ــط  ــه توس ــت ک ــا اس ــوا و فض ــاك، ه ــتی آب، خ ــت زیس ــئله حفاظ ــد، مس ش
عوامــل مخربــی ماننــد ســوخت های فســیلی، آلــوده می شــوند و رو بــه 

تخریــب و نابــودی می گذارنــد.
بهداشــت شــهری از ایــن دیــدگاه، کمتــر جنبــه فنی داشــته و بیشــتر دارای 
ــران و مشــارکت  ــر مدی ــد تدبی ــی اســت و نیازمن ــی و مدیریت ــت اجتماع خصل
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ســمن های  و  زیســت محیطی  و  بهداشــتی  نهادهــای  به ویــژه  شــهروندان 
)NGO( زیســت محیطی و اجتماعــی اســت کــه زمینــه فعالیــت آن هــا را دولــت 
به ویــژه شــهرداری ها می تواننــد فراهــم آورده و  توســط بهداشــت شــهری 

کمــک نماینــد.
ــی  ــدار بزرگ ــال 1399 هش ــا( در س ــد 19 )کرون ــدن کووی ــر ش همه گی
بــرای بهداشــت عمومــی از زاویــه ارتباطــات اجتماعــی بــوده اســت. ریشــه کنی 
ایــن بیمــاری عــالوه بــر جنبــه علمــی و فنــی و پژوهشــی تدابیــر مدیریتــی و 
مشــارکت اجتماعــی اســت، هــر دوي این هــا بــر پایــه آگاهــی جامعــه و ادراك 

بهداشــت عمومــی اســتوار اســت.
کرونــا نشــان داد کــه ســوای تمهیــدات فنــی و پژوهشــی، ادراك و فهــم 

عمومــی از بهداشــت، اهمیــت ویــژه ای دارد.
ــهری را  ــت ش ــهروندان بهداش ــهری و ش ــت ش ــان مدیری ــکاری می هم
ــی  ــتی کاف ــای بهداش ــتورالعمل ها و پروتکل ه ــا دس ــرد. تنه ــد ک ــن خواه تضمی
ــوردار  ــتری برخ ــت بیش ــی از اهمی ــاری و فرهنگ ــای رفت ــه الگوه ــت، بلک نیس
ــیب پذیر  ــد و آس ــردم کم درآم ــک م ــه کم ــا ب ــن بحران ه ــد در ای ــت. بای اس

ــرد.  ــت ک ــد حمای ــار کم درآم ــره اقش ــاغل روزم ــتافت و از مش ش
تقویــت گروه هــای  و  بســیج عمومــی  نیازمنــد  بهداشــت شــهری 
ــا  داوطلــب اســت. زیــرا بســیاری از آلودگی هــای بهداشــتی ارتبــاط نزدیکــی ب
ــتم های  ــد. سیس ــهرها دارن ــع  ش ــعه نیافتگی جوام ــائل توس ــام و مس ــر، ازدح فق
حمل ونقــل عمومــی و تأسیســات زیربنایــی و همچنیــن جمــع آوری پســماندها و 
فاضالب هــای شــهری در نواحــی عقب مانــده و حاشــیه شــهرها، عامــل  اصلــی 

ــد. ــمار می رون ــهر بش ــار آن در ش ــی و انتش آلودگ

در ایــن جلــد از کتــاب ســبز 1400، عــالوه بــر مقــاالت حــوزه بهداشــت محیــط 
ــل  ــی، حمل ونق ــط طبیع ــت محی ــهری و بهداش ــت ش ــل بهداش ــهری، عوام ش
ــل  ــورد تجزیه وتحلی ــز م ــوژی نی ــت و تکنول ــهری، صنع ــت ش ــهری، جمعی ش
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قــرار گرفتــه اســت.
در فصــل دوم عوامــل آالینــده محیــط شناســایی و از جنبه هــای مختلــف 
ــط شــهری  بررســی شــده اســت. در فصــل ســوم رویکردهــای بهداشــت محی
مــورد بحــث قــرار گرفتــه و در چارچــوب توســعه انســانی بــه وجــوه فرهنگــی 
و اجتماعــی بهداشــت محیــط پرداختــه شــده اســت. در فصــل چهــارم جایــگاه 
بهداشــت شــهری در توســعه پایــدار شــهری مــورد مطالعــه بیشــتر قــرار گرفتــه 
ــط  ــت محی ــهرداری ها و بهداش ــی ش ــگاه قانون ــم جای ــل پنج ــت. در فص اس
ــط  ــت محی ــن بهداش ــای تأمی ــرانجام روش ه ــده و س ــخص گردی ــهری مش ش
شــهری، معرفــی شــده اســت و ویژگی هــای »شــهر ســالم« تشــریح شــده اســت 

ــده اســت. ــط، مطــرح گردی و مشــکالت وســایل بهداشــت محی

احمد سعیدنیا
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مبانی�بهداشت�محیط�شهری

طرح�مسئله
در کشــورهای جهــان ســوم، تخریــب و آلودگــی محیط زیســت و در کل برخورد 
تخریبــی انســان بــا منابــع و محیط زیســت خــود را نمی تــوان محصــول توســعه 
صنعتــی و پیامدهــای ناگزیــر عملکــرد تکنولــوژی پیشــرفته دانســت. تخریــب و 
ــت  ــاکش محیط زیس ــال و پرکش ــش فع ــوان بخ ــهری، به عن ــط ش ــی محی آلودگ
ــزه شــدن  ــی، خــودکاری )اتوماســیون(، مکانی طبیعــی، حاصــل پیشــرفت صنعت
ــا  ــال آن ه ــهری و امث ــات ش ــینیزم در حی ــترده ماش ــور گس ــاورزی، حض کش
نیســت. بزرگ تریــن معضــل زیســت محیطی و بــه تبــع آن ســومی بــودن یعنــی 
فقــر، گرســنگی، بی ســوادی، بیــکاری، کمبــود مســکن، ســوء بهداشــت شــهری، 

ــه آب و فاضــالب و نظایــر آن اســت. فقــدان زیرســاخت های مربــوط ب
ــا معضــالت و مشــکالت عدیــده ای  در چنیــن شــرایطی جامعــه شــهری نیــز ب

ازنظــر بهداشــت محیــط و بهداشــت فــردی دســت بــه گریبــان اســت.
ــوم  ــهرهای جهان س ــهری در ش ــت محیط ش ــادی زیس ــایل بنی ــکالت و مس مش

بــه قــرار زیــر اســت.

رشــد روزافــزون جمعیــت شهرنشــین بــدون امــکان تأمیــن مســکن 
ــب. ــهری مناس ــاخت های ش و زیرس

تراکــم نابســامان جمعیــت، فقدان مســکن و بدمســکنی، حاشیه نشــینی 
ــینی. و حومه نش

ــع  ــانی، دف ــتم آبرس ــه و سیس ــات تصفی ــوی تأسیس ــدان تکاپ فق
فاضــاب، جمــع آوری و دفــع پســماند.

ســوء تغذیــه و بدغذایــی به ویــژه در میــان کــودکان و زنــان اقشــار 
ــهری. تهیدست ش
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ــعه  ــد و توس ــه، رش ــی جامع ــدی و اجتماع ــدن کالب ــی ش دوقطب
ــات و  ــدی شــهروندان از خدم ــت در بهره من ــدم عدال ــوزون شــهر و ع نام

ــات. امکان
ــی،  ــتی، آموزش ــی، بهداش ــای درمان ــات در زمینه ه ــف خدم ضع

حمل ونقــل، گــذران فراغــت...
توزیــع نامناســب جمعیــت در پهنــه شــهر و درنتیجــه تراکــم بیــش از 

حــد جمعیتــی در بخــش نواحــی شــهری.
منبــع: مجموعــه مباحــث و رو ش هــای شهرســازی، »محیط زیســت«، 

مرکــز مطالعــات و تحقیقــات شهرســازی و معمــاری ایــران

ــده  ــالش ش ــاب ت ــن کت ــامانی ها، در ای ــت و نابس ــن وضعی ــه ای ــه ب ــا توج ب
ــای آن  ــار و پیامده ــهری، آث ــت ش ــه بهداش ــوط ب ــوالت مرب ــم و مق ــه مفاهی ک
ــده و در  ــه ش ــی و ارائ ــایل آن بررس ــات و مس ــور، موضوع ــهرهای کش در ش
ــای  ــا و محدودیت ه ــی، توان ه ــای قانون ــه محمل ه ــه ب ــا توج ــز ب ــت نی نهای
مدیریــت شــهری و امکانــات و محدودیت هــای موجــود، راهکارهایــی جهــت 

ــود. ــه ش ــن و ارائ ــهری تدوی ــط ش ــت محی ــهری و بهداش ــت ش محیط زیس

بهداشت�محیط�شهری

مشکالت�بهداشت�محیط
بــا فرارســیدن عصــر ماشــینی، کم تحرکــی انســان ها، گســتردگی وســایل 
ــب و  ــبز، تخری ــای س ــش فض ــوت، کاه ــوا و ص ــی ه ــوری، آلودگ ــه موت نقلی
ــای  ــر الگوه ــهری، تغیی ــه ش ــهری و حوم ــزارع درون ش ــات و م ــودی باغ ناب
ســکونت، تراکــم و ازدحــام، تولیــد انبــوه پســماند و فاضــالب آالینــده 
ــه  ــوری ک ــت. به ط ــده اس ــم ش ــهرها حاک ــام ش ــره، در تم ــورت روزم به ص
شــهروندان در تمامــی اوقــات شــبانه روز بــا مخاطــرات متعــدد و متنوعــی کــه 

ــتند. ــه هس ــد مواج ــد می کن ــا را تهدی ــن، روح آن ه ــم و ت ــر جس ــالوه ب ع
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ــور در  ــود ن ــط، کمب ــت محی ــازل بهداش ــطح ن ــاد، س ــیار زی ــم بس تراک
ــت  ــای پرجمعی ــر، محله ه ــزان مرگ ومی ــودن می ــاال ب ــی، ب ــل کار و زندگ مح
کــه ســاکنان کم درآمــد آن هــا در معــرض ســروصدا، دود و غبــار کارخانجــات، 
رطوبــت شــدید و یــا تهدیــد ســیل و طغیــان رودخانــه قــرار دارنــد. ضــرورت 
اعمــال مدیریــت ویــژه ای را در جهــت بهبــود محیط زیســت و بهداشــت محیــط 

شــهری ناگزیــر نمــوده اســت.
ــذب  ــی و ج ــار اکولوژیک ــر آث ــه ازنظ ــبز چ ــای س ــودن فض ــی ب ناکاف
ــهروندان،  ــت ش ــات فراغ ــذران اوق ــی و گ ــاظ اجتماع ــه ازلح ــا و چ آلودگی ه
ــت،  ــا طبیع ــتی ب ــردش و آش ــرورت گ ــبز، ض ــای س ــوزون فض ــع نام توزی
ضــرورت برخــورداری همــه محــالت و کلیــه شــهروندان از آب ســالم، هــوای 
ــات فراغــت  ــی شــدن اوق ــن و روان و همگان ــا، ســالمتی ت ــر زیب ــزه، منظ پاکی
ــود  ــت بهب ــهری را در جه ــت ش ــه مدیری ــت ک ــی اس ــر دالیل ــرج، از دیگ و تف
ــوم  ــرای عم ــهری ب ــع ش ــهری و مناب ــی ش ــات عموم ــه خدم ــع عادالن و توزی

شــهروندان تشــویق می کنــد.
مشــکالت محیط زیســت و بهداشــت محیــط شــهری از قلمروهــای ملــی 
ــایل  ــروز مس ــد. ام ــد می کن ــی را تهدی ــات جهان ــه و کل حی ــرا رفت ــی ف و محل
ــی  ــه موضوع ــهروندان ب ــالمت ش ــهری و س ــط ش ــت محی ــالت بهداش و معض
ــه  ــر اســت:1 )فصلنام ــرار زی ــه ق ــل آن ب ــه برخــی از عل ــدل شــده ک ــی ب جهان

)1378 محیط زیســت 

1- . جمعیت جهان آب و آینده محیط زیست، شماره 26 بهار 1378.
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آب ســالم: گفتــه می شــود کــه بیــش از یــک میلیــارد نفــر از ســاکنان کــره زمیــن از 
امــکان دســتیابی بــه آب ســالم و بهداشــتی بی بهره انــد. در کشــور مــا نیــز ناهمگونــی میــان 
ــی  ــرب، نگرانی های ــژه ش ــون و به وی ــارف گوناگ ــرای مص ــزون آب ب ــای روزاف ــه و تقاض عرض
را برانگیختــه اســت. جدایــی مدیریــت آب در شــهرها از مدیریــت شــهری و عــدم ارتبــاط 
ــت. ــن آب شهرهاس ــازمانی تأمی ــی و س ــکالت حقوق ــن دو از مش ــان ای ــی می و هماهنگ

ــراری  ــد اضط ــش آم ــک پی ــا ی ــا ب ــر دنی ــال حاض ــهری: در ح ــت ش ــه جمعی ــد بی روی رش
ــن در  ــد. ای ــه رو می باش ــذا روب ــانی و غ ــت انس ــد جمعی ــه رش ــادل رو ب ــدم تع ــون ع چ
حالــی اســت کــه آمارهــا نشــان می دهنــد ضایعــات مــواد غذایــی در دنیــا حــدود 
تولیــدات مــواد غذایــی را شــامل می شــود. کشــور مــا نیــز از ایــن امــر مســتثنی 
تــن   500 حــدود  روزانــه  کــه  کــرده  اعــالم  پســماند  مدیریــت  ســازمان  نیســت. 
نــان و 2000 تــن میــوه و تره بــار در شــهر تهــران تبدیــل بــه ضایعــات می شــود.

ــی  ــق صنعت ــوا از مناط ــی ه ــه آلودگ ــک دامن ــی: این ــات جهان ــا و ضایع آلودگی ه
ــت.  ــرار داده اس ــدف ق ــن را ه ــی زمی ــای حیات ــه و الیه ه ــر رفت ــورها فرات ــهرها و کش و ش
آلودگــی آب بــه یــک مشــکل جهانــی بــدل شــده اســت، حجــم ترکیبــات ســمی کــه بــه 
ــده اســت،گرم شــدن زمیــن درنتیجــه  ــق می شــود فزاین ــن تزری ــه زمی صــورت فاضــالب ب
ــر  ــایل ب ــن مس ــه ای ــت و هم ــده اس ــده ش ــیلی نگران کنن ــوخت های فس ــتفاده از س اس
بهداشــت و ســالمت انســان ها، به ویــژه انســان های شهرنشــین آثــار زیانبــاری دارد.

ــودک درنتیجــه  ــون ک ــن میلی ــان و ســالمندان: هرســاله چندی ــودکان، زن آلودگــی و ک
آلودگــی هــوای شــهرهای بــزرگ و مناطــق صنعتــی جــان می ســپارند و یــا بــه علــت ابتــال 
ــد.  ــن در می دهن ــی ت ــرگ تدریج ــا م ــراه ب ــی هم ــی زندگ ــن به نوع ــای مزم ــه بیماری ه ب
ــوده  ــتفاده از آب آل ــت اس ــه عل ــد و ب ــالم دسترســی ندارن ــه آب س ــه ب ــی ک شــمار کودکان
ــان  ــوءتغذیه در می ــد. س ــن می رس ــا ت ــه میلیون ه ــد ب ــت می دهن ــود را از دس ــان خ ج
ــت. ــه اس ــر رفت ــی فرات ــد نگران ــالمندان از ح ــه دار و س ــا بچ ــاردار و ی ــان ب ــودکان، زن ک

ــان و  ــه کــودکان و زن ــار آلودگــی هــوا ب ــار زیان ب ــه آث ــد ب ــن بای ــر ای عــالوه ب
ســالمندان نیــز اشــاره کــرد. به طــوری کــه ســاالنه حــدود 4/2 میلیــون کــودك 
ــه بیماری هــای تنفســی ناشــی از آلودگــی هــوا  ــه علــت ابتــال ب زیــر 5 ســال ب
می میرنــد. پرتــو »اشــعه« نیــز از دشــمنان ســالمت کــودك اســت. وجــود پرتــو 
ــم و بســیارکم  ــر ک ــرای همــگان و در مقادی ــی کشــنده ب ــاد عامل ــر زی در مقادی

موجــب بــروز ســرطان و ناتوانــی حســی شــناخته شــده اســت.
ــترده  ــاد و گس ــالت ح ــان معض ــه گریب ــت ب ــز دس ــهری نی ــه ش جامع



20

کتاب سبز 1400- راهنمای عمل شهرداری ها

بهداشــتی و محیــط شــهری می باشــد. تراکــم بیــش از حــد انســانی در مســاکن، 
ــالم  ــد ناس ــان، رش ــکار و پنه ــکاری آش ــل کار، بی ــوزش و مح ــای آم محل ه
بخــش غیررســمی، ضعــف بنیان هــای بهداشــتی و پیشــگیری، هزینه هــای 
روزافــزون درمان هــا و شــبکه نامناســب حمل ونقــل شــهری، در اکثــر شــهرهای 
جهان ســوم از مهم تریــن عوامــل کاهــش کیفیــت زیســتی در محیط هــای 

شــهری شــده اســت.
محیط زیســت  بهداشــت،  جهانــی  ســازمان های  اســاس،  ایــن  بــر 
و مدیریــت شــهری جهانــی و نیــز ســازمان های متولــي آبرســانی تــالش 
گســترده ای را در ســطح جهانــی بــرای مقابلــه بــا کاهــش کیفیــت محیط زیســت 
ــهرهای  ــژه در ش ــهری، به وی ــت ش ــت بهداش ــود کیفی ــش و بهب ــهری و افزای ش

ــد. ــوم نموده ان ــان س جه
ــه  ــوط ب ــی مرب ــازمانی و مدیریت ــی و س ــات حقوق ــائل و موضوع مس
ــئول  ــازمان های مس ــه س ــرح و موردتوج ــر مط ــرار زی ــه ق ــهری ب ــت ش بهداش

ــت: ــه اس ــرار گرفت ــی ق جهان

ــان  ــی می ــدم هماهنگ ــهری و ع ــط ش ــت محی ــئول بهداش ــای مس ــازمان ها و نهاده ــدد س تع
ــئول. ــازمان های مس س

ــرای ایجــاد، بهبــود و ارتقــاء سیســتم های تأمیــن آب ســالم،  فقــدان راهکارهــای بنیادیــن ب
مبــارزه بــا آلودگــی هــوا، دفــع فاضــاب و پســماند، پاکیزگــی شــهرها، آثــار ســوخت های فســیلی 

و...
رونــد رو بــه رشــد مهاجــرت و ازدیــاد شــتابنده جمعیــت شــهری و عــدم تکاپــوی پروژه های 
ــن  ــاب، تأمی ــماند و فاض ــتی پس ــع بهداش ــل، دف ــبکه حمل ونق ــهری، ش ــاخت های ش ــاد زیرس ایج

مســکن مناســب.
جهانــی شــدن پدیــده بهداشــت محیــط شــهری و انتشــار ســریع بحران هــای زیســت محیطی 

بــه همــه نقــاط جهــان.

مفاهیم�و�مقوالت�بهداشت�محیط�شهری
کالن  نظــام  در  و  سیســتمی  نــگاه  از  شــهری«  محیــط  »بهداشــت 
ــارت  ــه عب ــت« و ب ــط  زیس ــانی تر »محی ــره انس ــی از پیک ــت، بخش محیط زیس
ــرای  ــن ب ــود. بنابرای ــوب مي ش ــتم  )Subsistem( آن محس ــر سیس ــر زی دیگ
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ارائــه تعاریــف، تقســیمات و تشــریح مقوله هــای مربــوط بــه »بهداشــت 
ــا  ــا ی ــده فض ــاب ارزش گذاری ش ــوان بازت ــد آن را به عن ــهری« می بای ــط ش محی

محیط زیســت شــهری محســوب کــرد.
نخســت تعاریــف و مقــوالت و تقســیمات عام مربــوط به »محیط زیســت« 
کــه »محیــط شــهری« نیــز جزئــی از آن به حســاب می آیــد مطــرح و ســپس بــه 

موضوعــات و مباحــث »بهداشــت محیــط شــهری« خواهیــم پرداخت.

الف( تعاریف و تقسیمات عام محیط شهری و بهداشت محیط شهری
Environment محیط زیست

ــه در  ــی ک ــه شــرایط بیرون ــارت اســت از مجموع ــی عب ــف کل ــک تعری محیط زیســت در ی
ــر می گــذارد. ــر او اث ــد انســان، ب ــده، همانن ــا زندگــی یــک موجــود زن طــول عمــر ی

)G.LLER. Environmentalscience, 1997(

Urban Environment محیط زیست شهری

ــع، انســان ها،  ــده مناب ــوم محیط زیســت شــهری در برگیرن ــی مفه به طــور کل
ــی  ــت و منف ــرات مثب ــا و تأثی ــه کااله ــع ب ــل مناب ــای تبدی ــات و فراینده خدم
آن هاســت. تأثیــرات منفــی ایــن فرایندهــا شــامل آلودگی هــای هــوا، آب، 

ــت اســت. ــم جمیع ــد، پســماند، فاضــالب و تراک ــواد زای ــد م صــوت، تولی
• فعالیــت شــهری، بســیاری از مشــکالت محیطــی و علــل و آثــار 	

ــتقیم و  ــت، مس ــن اس ــره زمی ــروزی ک ــاکنان ام ــه س ــه مبتالب ــا ک آن ه
ــا و  ــوط می شــود. مجمــوع نیروه ــه نواحــی شــهری مرب غیرمســتقیم ب
فرایندهایــی کــه »فعالیــت شــهری« را تشــکیل می دهنــد تأثیراتــی وســیع 
و درازمــدت دارنــد. آن هــا نه تنهــا در داخــل مرزهــای شــهرها بلکــه در 

ــد. ــر می گذارن ــز اث ــی نی ــه پیرامون منطق
• ــی، 	 ــط طبیع ــامل 3 محی ــی ش ــد مدیریت ــهری در فراین ــت ش محیط زیس

ــت: ــر اس ــرح زی ــه ش ــادی، ب ــی ـ اقتص ــاخت و اجتماع انسان س
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ــه  ــهری ب ــط ش ــت محی ــود، بهداش ــاهده می ش ــودار مش ــه در نم چنان ک
برآینــد 3 وجــه از محیط زیســت شــهری مربــوط می شــود. به طــوری کــه انســان 
ــای  ــون فعالیت ه ــایلی چ ــه و مس ــرار گرفت ــز ق ــهری در مرک ــای ش و فعالیت ه
صنعتــی، حمل ونقــل، تأمیــن آب و بــرق و انــرژی، دفــع فاضــالب و پســماند ، 

ــا آن قــرار می گیرنــد. مســکن و بهداشــت و... در ارتبــاط ب

عوامل چهارگانه مؤثر بر بهداشت محیط شهري

ــل  ــر 4 عام ــط شــهری تحــت تأثی ــوق، بهداشــت محی ــودار ف ــه نم برپای
اساســی قــرار دارد. ایــن عوامــل عبارتنــد از؛ »محیــط طبیعــی«، »محیــط 

انسان ســاخت و مصنــوع« و »محیــط اجتماعــی - اقتصــادی«. 
برایــن اســاس می تــوان بهداشــت محیــط شــهری را به مثابــه یــک 
ــف  ــر تعری ــرح زی ــه ش ــر در آن، ب ــط و مؤث ــتم های مرتب ــا زیرسیس ــتم ب سیس

ــود: نم
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عوامل�چهارگانه�مؤثر�در�بهداشت�محیط�شهري:
ــهر از  ــی ش ــی و اقلیم ــاختار طبیع ــهر: س ــی ش ــی و اقلیم ــاختار طبیع س
موقعیــت کلــی طبیعــی )کویــری، کوهســتانی، ســاحلی...( و نیــز شــاخص های 
ــیل ها،  ــا و مس ــوارض، روده ــا و ع ــز کوه ه ــت و...، نی ــا و رطوب ــی، دم بارندگ
گســل ها و رانــش زمیــن، منابــع آب هــای جــاری و زیرزمینــی، پوشــش گیاهــی 
ــی  ــاختار طبیع ــود. س ــکیل می ش ــی تش ــای طبیع ــایر ویژگی ه ــوری و س و جان
ــن  ــد تأمی ــر در فراین ــانی و مؤث ــل غیرانس ــی ترین عام ــهر اساس ــی ش و اقلیم

ــد. ــهری می باش ــط ش ــت محی بهداش
ــهر،  ــت ش ــد جمعی ــت و رش ــل جمعی ــم: عام ــکن و تراک ــت، مس جمعی
ــن، مســکن و مســکن پذیری،  مهاجــرت و منشــأ فرهنگــی و اقتصــادی مهاجری
تســهیالت گرمایشــی و سرمایشــی مســکن، تغذیــه، بهداشــت و آمــوزش 
ــالب  ــع فاض ــن آب و دف ــتم تأمی ــتی، سیس ــی و بهداش ــت، خدمات درمان جمعی
و پســماند ، ســبک زندگــی، معمــاری و ســیما و منظــر شــهری و مــوارد دیگــر. 

ــوند. ــوب می ش ــهری محس ــت ش ــر بهداش ــر ب ــل مؤث ــته  از عوام ــن دس دومی
ــه  ــوژی ب ــوژی: در شــهرهای معاصــر، صنعــت و تکنول صنعــت و تکنول
ــت  ــاری و مزاحم ــاد بیم ــهروندان و ایج ــالمت ش ــد س ــل تهدی ــن عام مهم تری
تبدیــل شــده اســت. از ســویی توســعه صنعــت و تکنولــوژی بــه بهبــود خدمــات 
و زیرســاخت های شــهری و نیــز اشــتغال و درنتیجــه بهبــود تغذیــه و گذرانــدن 
فراغــت و درمــان منجــر می شــود و از ســویی دیگــر در صــورت عــدم کنتــرل 
و مکان یابــی نامناســب بــه عامــل مهمــی در تخریــب و تهدیــد بهداشــت محیــط 

ــردد. ــدل می گ شــهری ب
ــل  ــترش حمل ونق ــهرها، گس ــد ش ــعه کالب ــا توس ــهری: ب ــل ش حمل ونق
موتــوری بــه جزیــی اساســی در زندگــی شــهری معاصــر تبدیــل شــده اســت. 
ــد  ــی، تهدی ــی صوت ــی، آلودگ ــی از ســوخت های بنزین ــای ناش ــواع آلودگی ه ان
ــفالته و  ــبکه های آس ــترش ش ــا، گس ــات، راه بندان ه ــن، تصادف ــره عابری و مخاط
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ــهرهای  ــار کالن ش ــوارض زیان ب ــن ع ــهری از مهم تری ــوژی ش ــار آن در اکول آث
ــند. ــل می باش ــتم حمل ونق ــد سیس ــه فاق ــت ک ــومی اس جهان س

مســایل زیســت محیط شــهری و بهداشــت محیــط شــهری دو جــز 
ــی  ــرزندگی، انبوه ــایش و س ــش آس ــهری می باشــند. کاه ــته نظــام ش پیوس
ترافیــک شــهرری، تهدیــد میــراث فرهنگــی و ســاختمان های تاریخــی، کاهــش 
ــب مســاکن ســاخته  ــا و تخری ــان رودخانه ه ــالك، طغی ارزش ســاختمان ها و ام
ــاك،  ــمی و خطرن ــای س ــماندها و فاضالب ه ــیل ها، پس ــم مس ــده در حری ش
ــف  ــاختمانی، ضع ــه س ــای بی روی ــرژی، تراکم ه ــع آب و ان ــت مناب محدودی
ــی  ــای مال ــئول، محدودیت ه ــازمان های مس ــدد س ــوءمدیریت و تع ــن، س قوانی
ــل در  ــه عوام ــه و... از جمل ــوزی و زلزل ــرات آتش س ــهری، مخاط ــت ش مدیری
ــط  ــر بهداشــت محی ــار آن ب ــه مســایل زیســت محیطی شــهری و آث ــم آمیخت ه

شــهری اســت.
ــب  ــن ترکی ــر و همچنی ــد و منظ ــهری، دی ــی ش ــهری: زیبای ــت ش هوی
مناســب فضاهــای صلــب و ســخت ســاختمانی بــا فضــای ســبز و مرطــوب، از 
دیگــر مســایلی اســت کــه در ســاختار پیچیده نظــام شــهری و شهرنشــینی معاصر 
ــی  ــالمت روان ــوری س ــای موت ــوزی و آلودگی ه ــیل و آتش س ــدازه س ــه ان ب
ــترس، بی حوصلگــی،  ــردگی، اس ــره می افکنــد. افس ــه مخاط ــهروندان را ب ش
ــا شــهروندان، ســردردها  عــدم بــی دلبســتگی بــه شــهر، عــدم ایجــاد ارتبــاط ب
ــته  ــادی نداش ــتقیم م ــأ مس ــت منش ــن اس ــد ممک ــی هرچن ــارهای عصب و فش
ــاری و رنجــوری شــهروندان شــهرهای  ــدازه در بیم ــان ان ــه هم ــی ب باشــند ول
معاصــر مؤثــر اســت. عــوارض روان ـ تنــی زنجیــره ای از مســایل و مشــکالت 
ــی(  ــه جمع ــردی و چ ــورت ف ــه به ص ــی را )چ ــادی و عاطف ــی و اقتص اجتماع

ــد مــی آورد. پدی
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مدیریت�بهداشت�محیط�شهری

تعریف مدیریت بهداشت محیط شهری
مدیریــت بهداشــت محیــط شــهری را می تــوان کوششــی هدفمنــد 
ــان را  ــالمت انس ــه س ــهری ک ــت ش ــاي محیط زیس ــرل آلودگی   ه ــور کنت به منظ

ــت. ــد، دانس ــره می افکن ــه مخاط ب
ــون،  ــل گوناگ ــری از عوام ــل تأثیرپذی ــه دلی ــهری ب ــط ش ــت محی بهداش
ــه  ــئول مواج ــازمان های مس ــدد س ــتگی و تع ــا چنددس ــز ب ــی نی ــر مدیریت ازنظ
ــه به صــورت  ــی ک ــه، مدیریت های ــر پیش گفت ــل مؤث ــه عوام ــا توجــه ب اســت. ب

ــد از: ــد، عبارتن ــط شــهری مؤثرن مســتقیم و غیرمســتقیم در بهداشــت محی
مدیریت شهری )شهرداری شورا(

مدیریت بهداشت و درمان
مدیریت توسعه صنعتی

مدیریت مسکن و شهرسازی
مدیریت حمل ونقل و ترافیک

مدیریت سازمان آب و منابع طبیعی
مدیریت محیط زیست

و...

مدیریت و روش های تأمین بهداشت محیط شهری
بــه دلیــل تنــوع و تعــدد عوامــل تأثیرگــذار بــر بهداشــت محیــط شــهری، 
ــت  ــه مدیری ــدف موردتوج ــن ه ــه ای ــیدن ب ــرای رس ــی ب ــای متنوع روش ه
بهداشــت محیــط شــهری در جهــان قــرار گرفتــه اســت. اهــم ایــن روش هــا بــه 

قــرار زیــر اســت:
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روش های بهبود بهداشت محیط شهری:
ــا  ــه گروه ه ــه کلی ــان ب ــگیری و درم ــه پیش ــترش دامن ــان و گس ــت و درم ــت بهداش مدیری

ــهروند ش
اجرای روش های بهینه حمل ونقل شهری و کاهش آلودگی های ناشی از آن

حفظ و توسعه منابع طبیعی از جمله کوه ها، رودخانه ها، باغات و مزارع
گسترش فضاهای سبز و فراغتی درون شهری، حومه و برون شهری

توزیع مناسب تراکم ساختمانی و تراکم انسانی در سطح شهرها
حفظ و ارتقا کیفیت های زیبایی شناختی، هویت شهری، دید و منظر

دفع بهداشتی فاضاب و بازیافت آب جهت آبیاری و گسترش فضای سبز
تفکیک در مبدأ پسماندها، جمع آوری و بازیافت پسماند

نظارت دقیق بر تولید و توزیع مواد غذایی
ــرای حــل ریشــه ای آلونک نشــینی و حاشیه نشــینی و حفاظــت  یافتــن راه  حل هــای مناســب ب

ــا و... ــل ها و دریاچه ه ــا و گس ــم رودخانه ه از حرای
پایش های مستمر زیست محیطی و شناسایی منابع و عوامل آالینده محیط زیست شهری

نگرش�توسعه�پایدار�شهری
توســعه پایــدار )Sustainable Development( بــه مفهــوم عــام 
ــع  ــت مناب ــی و مدیری ــع طبیع ــرداری نســل حاضــر از مناب ــی »بهره ب ــه معن آن ب
ــع  ــن مناب ــد از ای ــز بتوانن ــده نی ــل های آین ــه نس ــه ای ک ــت محیطی به گون زیس

ــت. ــوند، اس ــد ش بهره من
ــالق  ــهری اط ــعه ش ــه توس ــهری« )Urban.SD( ب ــدار ش ــعه پای »توس
ــرداری  ــر بهره ب ــل حاض ــط نس ــن توس ــوا و زمی ــع آب، ه ــه مناب ــود ک می ش
ــر  ــع تجدیدناپذی ــهری، مناب ــط ش ــی محی ــر آلودگ ــه ازنظ ــه ای ک ــود، به گون ش
زمیــن شــهری، آب موردنیــاز، دفــع فاضــالب و پســماند، سیســتم حمل ونقــل، 
توســعه صنعتــی و تکنولــوژی مــورد اســتفاده در ســاختمان ها، مصالــح 
ــی  ــل های آت ــرای نس ــه ب ــوند، بلک ــب نش ــا تخری ــره نه تنه ــاختمانی و غی س

ــتفاده باشــد. ــل اس ــز قاب نی
ــالت  ــهری، مح ــط ش ــت محی ــهری، بهداش ــدار ش ــعه پای ــرش توس نگ
ســالم و شــهر ســالم، شــهروندان ســالم و فعــال و شــهر بــا هویــت و زیبــا را در 
مرکــز توجــه خویــش قــرار می دهــد. بــر ایــن اســاس بهداشــت محیــط شــهری 
یکــی از منابــع توســعه پایــدار شــهری محســوب شــده و لــذا مدیریــت شــهری 

ــردد. ــت می گ ــو و هم جه ــهری هم س ــط ش ــت محی ــت بهداش ــا مدیری ب
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مفاهیم�و�مقوالت�بهداشت�محیط�شهری

تعریف�سالمتی
 بنــا بــر تعریــف ســازمان جهانــی بهداشــت )W.H.O(، مفهــوم ســالمتی 
عــالوه بــر فقــدان درد و بیمــاری شــامل برخــورداری از آســاش روحی، جســمی 
و اجتماعــی نیــز می شــود. از ایــن دیــدگاه زمانــی کــه انســان آلودگــی موجــود 
در محیــط خــود را آزاردهنــده و مزاحــم احســاس کنــد و آن را نوعــی تجــاوز به 
حریــم خصوصــی و ســالمت خــود تلقــی نمایــد، بــه خــودی خــود از مفهــوم 

واقعــی »انســان ســالم«، فاصلــه گرفتــه اســت.

تعریف�بهداشت
ــر  ــه خط ــان را ب ــالمت انس ــه س ــت ک ــی اس ــرل عوامل ــت کنت بهداش
ــرای  ــی ب ــمی و روان ــوای جس ــادل ق ــز تع ــان را نی ــالمت انس ــدازد و س می ان

ــد. ــا می کنن ــی معن ــور زندگ ــح ام ــام صحی انج

تعریف�آلودگی
آلودگــی، عبــارت اســت از انتقــال یــا داخل ســازی مســتقیم و یــا 
غیرمســتقیم مــواد یــا انــرژی توســط بشــر بــه محیــط کــه درنتیجــه آن اثــرات 
ــود. ــرای ســالمت بشــر ایجــاد می ش ــع زیســتی و خطــري ب ــاری در مناب زیانب

تعریف�آلودگی�محیط�زیست
طبــق آیین نامــه اجرایــی تبصــره 13 قانــون برنامــه اول توســعه، آلودگــی 
محیط زیســت عبارتســت از »پخــش یــا آمیختــن مــواد خارجــی بــه آب، هــوا و 
خــاك بــه میزانــی کــه کیفیــت فیزیکــی، شــیمیایی یــا بیولوژیــک آن هــا را تغییــر 
ــده  ــایر موجــودات زن ــه حــال انســان و س ــان آور ب ــه زی ــد، به طــوری ک می ده

و آثــار و ابنیــه باشــد.«
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تقسیمات�منشأ�آلودگی
آلودگی ازنظر منشأ به دو دسته تقسیم می شود:

 آلودگــی بــا منشــأ مشــخص )Source point( نوعــی آلودگــی اســت 
کــه منشــأ آن قابــل ردیابــی و جلوگیــری اســت، مثــل دفــع مــواد زایــد از یــک 

کارخانــه.
آلودگــی بــا منشــأ نامشــخص )Non Source point( نوعــی آلودگــی 
اســت کــه منشــأ آن پراکنــده بــوده و ردیابــی و کنتــرل آن مشــکل اســت، مثــل 

آلودگــی ناشــی از کشــاورزی.

تقسیمات�انواع�آلودگی
آلودگــی ازنظــر نــوع بــر چنــد دســته تقســیم می شــوند. ایــن تقســیمات 

بــه قــرار زیــر اســت:

آلودگــی هــوا؛ آلودگــی آب؛ آلودگــی خــاك؛ آلودگــی صوتــی؛ و آلودگــی ســیما 
و منظــر.

عوامل�آالینده�محیط�شهری
ــوند.  ــیم می ش ــته تقس ــج دس ــه پن ــهری ب ــط ش ــده محی ــل آالین عوام
ــه  ــط شــهری نشــان داده شــده اســت ک ــده محی ــل آالین ــر عوام ــودار زی در نم
عبارتنــد از: وســایل نقلیــه و ترافیــک، وســایل تنظیــم حــرارت محیطــی، صنایــع 

ــهری. ــیمای ش ــدی و س ــفتگی کالب ــماند، آش ــالب و پس ــا، فاض و کارگاه ه

عوامل�مؤثر�در�تخریب�بهداشت�محیط�شهری
ــر  ــر بهداشــت محیــط شــهری تأثی ــر آالینده هــا کــه مســتقیمًا ب عــالوه ب
ــر اشــاره نمــود کــه  ــرار زی ــه ق ــز ب ــه عوامــل دیگــری نی ــد ب ــد می بای می گذارن

ــن ــرار می دهــد. ای ــورد مخاطــره ق زندگــی و ســالمت شــهروندان را م
عوامل تخریب محیط زیست عبارتند از:
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• سوانح طبیعی نظیر سیل، زلزله، آتش سوزی رانش زمین و...	
• آب آشامیدنی ناسالم و کاًل مشکل آب آشامیدنی	
• کمبود یا فقدان فضای سبز و باز شهری	
• ــه 	 ــه در برخــی فصــول ب ــی در محــدوده شــهری ک ــای فصل رودخانه ه

ــوند. ــدل می ش ــالق ب ــداب و بات مان
• بــا صنایــع و کارگاه، گورســتان ها، 	 بافت هــای مســکونی  اختــالط 

دامداری هــا، فرودگاه هــا،  ترمینال هــا، 
• تغذیــه نامناســب و یــا ســوء تغذیــه و عــدم رعایــت بهداشــت فــردی در 	

ــهروندان میان ش

تعریف آلودگی هوا
طبــق مــاده 2 قانــون نحــوه جلوگیــری از آلودگــی هــوا )مصــوب 1374(: وجــود 
یــا پخــش یــک یــا چنــد آلوده کننــده اعــم از جامــد، مایــع،گاز، تشعشــع پرتــوزا 

و غیرپرتــوزا در هــوای آزاد را »آلودگــی« می گوینــد.

تعریف آلودگی صوتی
»آنچــه کــه انســان مایــل بــه شــنیدن آن نیســت ــــ حتــی صدای موســیقی 
ــود  ــت می ش ــان دریاف ــنوایی انس ــتگاه ش ــط دس ــته توس ــور ناخواس ــه به ط ک
ــه  ــی ب ــی صوت ــود. آلودگ ــده می ش ــروصدا نامی ــا س ــی ی ــی صوت ــــ آلودگ
ــدن  ــای ب ــک اعض ــت فیزیولوژی ــه در فعالی ــود ک ــالق می ش ــروصداهایی اط س

ــی بگــذارد.  ــر منف تأثی

تعریف فاضالب
ــای  ــل از فعالیت ه ــد حاص ــع زای ــاده مای ــوع م ــر ن ــی »ه ــف قانون ــر تعری بناب
صنعتــی، کشــاورزی، دامــداری یــا شــهری یــا بیمارســتانی و یــا آزمایشــگاهی و 

ــه می گــردد. ــا خــاك تخلی ــه آب ی ــه ب خانگــی اســت ک
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تعریف مواد زاید جامد
ــد  ــود، مانن ــوب می ش ــد محس ــًا زای ــه عرف ــدی ک ــاده جام ــوع م ــر ن »ه
ــهری و  ــز ش ــات مراک ــات، ضایع ــد حیوان ــتر، جس ــه، خاکس ــماند، خاکروب پس
صنعتــی و بیمارســتانی و فضــوالت دامــی، مــواد زایــد جامــد یــا پســماند نامیــده 

می شــود.«

تعریف آلودگی بصری )دیداری(
ــل  ــه عام ــد ب ــه خــود می توان ــز به نوب ــد شــهرها نی ســیما و منظــر و کالب
مخــل بهداشــت تبدیــل شــود. آلودگــی بصــری آشــفتگی و اغتشــاش در عناصــر 
ــر روح و  ــد ب ــه می توان اجــزای تشــکیل دهنده ســیما و منظــر شــهری اســت ک

روان و رفتــار شــهروندان تأثیــر ســوء داشــته باشــد.

آلودگی نوری
ــر  ــواج( از دیگ ــی ام ــش )آلودگ ــای زیان بخ ــواج و پرتوه ــش ام افزای

ــت. ــده اس ــناخته ش ــر ش ــه کمت ــت ک ــاز اس ــل آلوده س عوام

تعریف آلودگی و مزاحمت صنعتی
ازنظــر برنامه ریــزی و مدیریــت شــهری آلودگــی و مزاحمــت ناشــی از 
ــی دارای ابعــاد مختلــف زیســت محیطی، اقتصــادی،  ــدی و فن فعالیت هــای تولی
ـــ فضایــی اســت. »آلودگــی و مزاحمــت« صنعتــی بــه کلیه  اجتماعــی و کالبــدیـ 
ــود  ــالق می ش ــون اط ــات گوناگ ــدی و خدم ــای تولی ــی از فعالیت ه ــج ناش نتای
ــدی،  ــی و کالب ــط طبیع ــان )محی ــی انس ــط زندگ ــی محی ــرایط عموم ــه در ش ک
محیــط اقتصــادی، اجتماعــی و محیــط روانــی( اثــرات منفــی و اختــالل ایجــاد 

ــود. ــی می ش ــت زندگ ــش کیفی ــث کاه ــی باع ــد و به نوع می کن
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ــد.  ــا مــرگ در شــهر می گذرانن ــد ت ــًا تمــام طــول زندگــی خــود را از تول شــهروندان تقریب
ــب در  ــان اغل ــی انس ــوی زندگ ــادی و معن ــای م ــام فعالیت ه ــذت و تم ــرگرمی، درد و ل کار و س
ــهر  ــران ش ــمندان و صاحب نظ ــی از اندیش ــه بخش ــت ک ــی اس ــس بدیه ــرد. پ ــورت می گی ــهر ص ش
ــد  ــازی را نق ــان، شهرس ــی انس ــمی و روح ــامت جس ــر س ــهر ب ــر ش ــوزه تأثی ــازی از ح و شهرس
ــا  ــان ها را ب ــتی انس ــی مدرنیس ــدی و فضای ــای کالب ــر الگوه ــرن اخی ــه در ق ــًا ک ــد. خصوص می کنن
ــی در شــهرهای  ــرده اســت. ســامت روان ــت، مواجــه ک ــه بحــران هوی ــدد، از جمل ــای متع بحران ه
ــر  ــم ب ــی حاک ــاس ناامن ــترس و احس ــی اس ــای روح ــت و ناراحتی ه ــودی اس ــال ناب ــر در ح معاص

ــی شــده اســت. ــج و همگان ــري رای شــهروندان، ام
مأخذ: ذهل، »نیازسنجی شهری«، مدیریت شهری، شماره 1378
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آالینده�های�محیط�شهری

مقدمه

ســیما و ســاخت شــهرهای معاصــر حاکــی از نوعــی نگــرش یــک بعــدی 
ــر  ــد ب ــان بای ــه انس ــی اســت ک ــا، جای ــه فضاســت، فض ــًا اقتصــادی ب و عمدت
ــای  ــد. محیط ه ــی کن ــود در آن زندگ ــادی خ ــوی و م ــای معن ــاس نیازه اس
شــهری معاصــر از عواملــی چــون تراکــم جمعیــت، آلودگــی آب وهــوا، آلودگــی 
صوتــی، ترافیــک ســنگین وســایل نقلیــه موتــوری و ســایر عوامــل عصبی کننــده 
ــاینده  ــل فرس ــن عوام ــار ای ــده اســت. در کن ــده ش ــر انســان آکن ــاینده ب و فرس
روح و اجســام انســان شهرنشــینی، فقــدان فضاهــای صنعتــی نیــز صرفــًا جهــت 
راه انــدازی صنایــع ســازمان یافته انــد. عوامــل انســانی، یعنــی همــان انســانی کــه 
می بایســت بــه مــدد ســالمت روح و جســم او ایــن صنایــع را راه انــدازی کنــد 
تــا رونــق اقتصــادی کشــور را میســر ســازند، اساســًا به عنــوان عامــل اصلــی در 
ــوع  ــر ن ــه محــور ه ــد. حــال آن ک ــرار نگرفته ان ــزی موردتوجــه ق ــر برنامه ری ام
برنامه ریــزی می بایســت انســان و بهبــود و بهســازی شــرایط زیســتی او باشــد. 

)1371(
در شــهرهای جهــان ســوم متأســفانه آلودگی هــای محیط زیســت شــهری، 
برخــالف تصــور اولیــه، از توســعه صنعتــی ناشــی نمی شــود. بلکــه فقــر عمومــی 
ــرش  ــا نگ ــی و ب ــرداری افراط ــوءمدیریت، بهره ب ــی، س ــازل فرهنگ ــطح ن و س
صرفــًا اقتصــادی، مصــرف بی رویــه منابــع و نظایــر آن، از علــل اصلــی آلودگــی 

محیــط و ســقوط بهداشــت محیــط شــهری می باشــد.
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زمینه�آلودگی�ها�و�مخاطرات�بهداشت�محیط�شهری
تضعیــف  و  آلودگــی  علــل  و  زمینه هــا  دســته بندی  کلی تریــن  در 

بهداشــت محیــط شــهری، بــه شــرح زیــر تقســیم بندی می شــود.

وسایل نقلیه موتوری و ترافیک شهری	 
خدمات، تأسیسات و فعالیت های زیستی	 
فعالیت  تولیدی صنعتی و خدمات فنی	 
سوانح و مخاطرات طبیعی	 
تغذیه، بهداشت و درمان	 

ــه ذکــر اســت کــه حیــات مــادی و معنــوی انســان معاصــر  البتــه الزم ب
)اعــم از شهرنشــینی و غیــر آن(، بــا شــبکه حــل و نقــل موتــوری، فعالیت هــای 
ــه  ــر آن درآمیخت ــهری و نظای ــن ش ــاخت های نوی ــات و زیرس ــی، خدم صنعت
شــده اســت. لــذا حــذف کمتریــن عامــل و دســتاوردهای فنــی و تکنولوژیــک 
از زندگــی شــهروندان نیــز قابــل تصــور نیســت. بلکــه آنچــه کــه باعــث تردیــد 
ــر  ــدرن معاص ــگ م ــیوه ها و فرهن ــن و ش ــاوری نوی ــه فن ــبت ب ــی نس و بدگمان
می شــود؛ اســتانداردها و عــدم ســاماندهی عناصــر و عوامــل مذکــور اســت. در 

واقــع:

ــط  ــت محی ــب و بهداش ــهری را تخری ــت ش ــه محیط زیس ــه ک آنچ
ــای  ــد فعالیت ه ــره می افکن ــه مخاط ــهروندان را ب ــامت ش ــهری و س ش
زیرســاخت های  موتــوری،  حمل ونقــل  شــبکه  صنعتــی،  تولیــدی 
ــت  ــت و معیش ــن زیس ــیوه های نوی ــی و ش ــات فن ــک و خدم تکنولوژی
ــی  ــت و مکان یاب ــب و نادرس ــتفاده نامناس ــه اس ــت، بلک ــهروندان نیس ش

ــد. ــهری می باش ــط ش ــور در محی ــتاوردهای مذک ــط دس غل
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عوامل�مؤثر�در�بهداشت�محیط�شهری
• ــت و 	 ــرب محیط زیس ــل مخ ــل و عوام ــه عل ــن ب ــش از پرداخت پی

ــه  ــه ب ــت ک ــروری اس ــهری، ض ــط ش ــت محی ــده بهداش تهدیدکنن
زمینه هــای اساســی و مؤثــر در بهداشــت محیــط شــهری بــه اجمــال 

اشــاره شــود.

زمینه�های�مؤثر�در�بهداشت�محیط�شهری
موقعیــت طبیعــی و اقلیمــی مقــر )یــا خاســتگاه( شــهر. در واقــع موقعیــت 
ــاحلی و  ــتانی، س ــری، کوهس ــه کوی ــل ناحی ــی مث ــتگاه طبیع ــر خاس ــهر ازنظ ش
ــع آب هــای ســطحی و زیرزمینــی، کوه هــا،  ــز عواملــی همچــون مناب ــره و نی غی
ــی در  ــور کل ــی و... به ط ــبز طبیع ــای س ــی، فضاه ــاخص های اقلیم ــاك، ش خ
شــکل گیری محیط زیســت نقــش بــارزی دارد. البتــه ایــن امــر بــه معنــی 
»جغرافیاگرایــی« نیســت، لیکــن در مدیریــت بهداشــت شــهری تأثیــرات اساســی 

دارد. و همه جانبــه ای 
ــی ــــ  ــام فضای ــهری، نظ ــط ش ــت محی ــر در بهداش ــه مؤث ــن زمین دومی
ــانی،  ــاختمانی و انس ــم س ــزان تراک ــهری، می ــعه ش ــد توس ــهر، رون ــدی ش کالب
ــد توســعه  ــی فراین بنیان هــای اقتصــادی شــهری، الگــوی مســکن و به طــور کل

ــد. ــه آن، می باش ــوط ب ــت مرب ــهر و مدیری ش
ســومین زمینــه، ســطح کلــی فرهنگــی جامعــه شــهری، میــزان بهره منــدی 
ــگ و  ــطح فرهن ــت، س ــکونت و معیش ــل، س ــهیل حمل ونق ــاوری در تس از فن
بهداشــت شــهر و شــهروندان، چگونــه تغذیــه و مصــرف منابــع و میــزان پایبندی 

بــه قوانیــن و معیارهــای شهرنشــینی )شــهرگرایی( می باشــد.
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یارمندی�های�زیست�محیطی�مؤثر�در�بهداشت�محیط�شهری
ــط  ــت محی ــر در بهداش ــای مؤث ــوان »زمینه ه ــر به عن ــه پیش ت ــه ک آنچ
شــهری« مطــرح شــد، در مفاهیــم زیســت محیطی بــه گونــه دیگــر تقســیم بندی 
شــده اســت. در ایــن زمینــه، مفهــوم کلــی »محیط زیســت« بــه ســه نــوع محیــط 

تقســیم و معرفــی شــده اســت.

محیــط طبیعــی، 2- محیــط انسان ســاخت، 3- محیــط اجتماعــی، - 	
اقتصــادی

»محیــط طبیعــی«، عبــارت اســت از بخشــی از محیط زیســت کــه به طــور 
ــر ایــن  طبیعــی موجــود بــوده و در پیدایــش آن انســان نقشــی داشــته اســت. ب
ــه  ــا و کاًل هم ــا، رودخانه ه ــا، دریاه ــا، علفزاره ــا، درختزاره ــاس جنگل ه اس
ــت  ــد. در بهداش ــکیل می دهن ــی« را تش ــط طبیع ــی، »محی ــم اندازهای طبیع چش
ــی شــهر،  ــر طبیع ــه اشــاره شــد. خاســتگاه و مق ــط شــهری، همان طــور ک محی
ــا،  ــا و کوه ه ــت، رودخانه ه ــارش، رطوب ــا، ب ــل دم ــی مث ــاخص های اقلیم ش

ــند. ــر می باش ــات، مؤث ــع و باغ ــی و مرات پوشــش گیاه
از  بخــش  آن  بــه  مصنــوع«  »محیــط  یــا  انسان ســاخت«،  »محیــط 
محیط زیســت اطــالق می شــود کــه توســط انسان ســاخته شــده باشــد. در 
ــر، کارخانجــات و میادیــن  بهداشــت محیــط شــهری، ســاختمان ها، شــبکه معاب
ــد. ــر می باش ــاخت« مؤث ــط انسان س ــوان »محی ــر آن، به عن ــگاه ها و نظای و فروش
ــه آن »ســپهر  ــوم وســیع تر ب ــه در مفه ــط اجتماعــی ـ اقتصــادی »ک »محی
ــی  ــان در آن زندگ ــه انس ــه ای ک ــت از جامع ــارت اس ــد عب ــی« می گوین اجتماع
ــه را ســازمان  ــف جامع ــور مختل ــه ام ــای اجتماعــی ک ــد، به عــالوه نهاده می کن
می دهنــد. مدیریــت شــهری، شــهرداری و شــورا، خانواده هــای ســاکن در 
ــت و  ــیوه ها زیس ــا و ش ــطح نیازه ــگ و س ــرات و فرهن ــا، نظ ــهر، برنامه ه ش

ــد. ــر می باش ــهری مؤث ــط ش ــت محی ــی« بهداش ــا در»چگونگ ــت آن ه معیش
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به این ترتیب می توان نتیجه گرفت که:

زمینه های زیست محیطی مؤثر در بهداشت محیط شهری
ــام  ــه ع ــًا مقول ــه مجموع ــادی ک ــی ـ اقتص ــاخت و اجتماع ــی، انسان س ــای طبیع محیط ه
ــل  ــهری قاب ــط ش ــت محی ــر در بهداش ــای مؤث ــوان زمینه ه ــد، به عن ــکیل می دهن ــت را تش محیط زیس
ــی  ــط شــهری، مدیریت ــت بهداشــت محی ــز مدیری ــل نی ــن دلی ــه همی ــی می باشــند. ب بررســی و ارزیاب
چنــد نظامــه )Multi Discipiline( بــوده و مســتلزم همــکاری و همراهــی مدیریــت محیط زیســت 
ــی و  ــای اجتماع ــهروندها و نهاده ــا و ش ــهری خانواره ــا و ش ــهری، خانواره ــت ش ــی، مدیری طبیع

ــد. ــف می باش ــادی مختل اقتص

عوامل�آالینده�محیط�شهری
بهداشــت محیــط شــهری، بــه ســطح معینــی از اســتانداردهای پاکیزگــی 
آب، هــوا، دیــد و منظــر و... بســتگی دارد، عوامــل آالینــده کــه از فعالیت هــای 
نامتناســب انســانی بــا محیــط طبیعــی و جانمایــي و مکان یابــی نادرســت فضاهــا 
ــی  ــدی و خدمات ــای تولی ــه فعالیت ه ــوط ب ــتانداردهای مرب ــت اس ــدم رعای و ع
ــع و عوامــل  ــره علــل، مناب ــه آلودگــی منجــر می شــوند. زنجی ــد، ب ــد می آین پدی
آالینــده و تأثیرگــذاری آن بــر بهداشــت محیــط شــهری را می تــوان به صــورت 

نمــودار زیــر نمایــش داد.

عوامل�آالینده:
آب�وخاک
هوا�و�صوت
سیما�و�منظر
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آثار�زیست�محیطی�و�توسعه�شهری
ــای  ــه فرآینده ــوم ب ــورهای جهان س ــژه کش ــان، به وی ــینی در جه شهرنش
ــق  ــا از مناط ــیل مهاجرت ه ــت. س ــده اس ــدل ش ــیخته ب ــتابناك و لگام گس ش
روســتایی و شــهرهای کوچــک، مالزمــت تــام بــا گســترش بی برنامــه و ســریع 

ــد شــهری اســت. کالب
ــه اســت در حــال  ــد دهــه گذشــته توســعه یافت ــه در چن ــد ک ــن فراین ای
ــی اســت. ــل پیش بین ــد، قاب ــن رون ــا همی ــز ب ــی نی ــه آت ــد ده ــا چن حاضــر و ت

آثار�رشد�بی�رویه�شهرها�و�حاشیه�نشینی
افزایش تصاعدی جمعیت شهرنشین و رشد فیزیکی کالبدی شهری

اشــباع شــهر و بــروز پدیــده حاشیه نشــینی و آلونک نشــینی، رشــد 
ــه  ــاوز ب ــا، تج ــم رودخانه ه ــغال حری ــادر، اش ــهر م ــه ش ــک ب ــتاهای نزدی روس

ــی ــی مل ــات و اراض ارتفاع
ــد شــهری و  ــی شــدن کالب ــی و ســاختمانی، قطب ــم جمعیت ــش تراک افزای

گروه هــای شــهروند
ــهری،  ــاخت های ش ــات و زیرس ــرای خدم ــا ب ــدی تقاض ــش تصاع افزای
گســترش شــبکه معیــوب حمل ونقــل، نارســایی سیســتم آبرســانی، شــبکه های 

ناقــص دفــع فاضــالب، مشــکالت جمــع آوری پســماندها و زایــدات
ظهــور پدیــده برون افکنــی و جــذب مجــدد صنایــع و کارگاه هــا، میادیــن 
ــاك  ــات خطرن ــتان ها، تأسیس ــا، گورس ــا، فرودگاه ه ــار ترمینال ه ــوه و تره ب می
بــرق و گاز و... کــه بــا توســعه ســریع کالبــد شــهری به ســرعت توســط بافــت 
ــت محیطی و  ــازگاری زیس ــه ناس ــر ب ــده و منج ــم ش ــذب و هض ــهری ج ش

ــود. ــردی می ش ــم کارک تزاح
مشــکل تأمیــن آب ســالم، خدمات رســانی بــه حومه هــا، بــروز ســوءتغذیه 

و بی توجهــی بــه بهداشــت فــردی و محیطــی و...
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بــه ایــن ترتیــب مالحظــه می شــود کــه رونــد توســعه شــهری، چنانچــه 
بــا موازیــن و معیارهــای زیســت محیطی، توزیــع مناســب جمعیتــی، متناســب بــا 
ســاختار طبیعــی و شــکل زمیــن، کنتــرل مهاجــرت و رشــد برنامه ریــزی شــده 
ــار گســترده ای  ــی و زیان ب ــای منف ــار و پیامده ــر آن نباشــد، آث ــت و نظای جمعی

ــد از: ــوارض عبارتن ــن ع ــن ای ــه مهم تری ــذارد. ک ــا می گ برج

آثار�زیان�بار�توسعه�شهری:
ــن  ــن رفت ــز از بی ــه شــهری و نی ــزارع درون و حوم ــات و م ــودی باغ ناب

ــی ــای طبیع فضاه
اشــغال اراضــی حاشــیه ای، حریــم رودخانه هــا، دامنــه ارتفاعــات و بــروز 

ــینی ــده حاشیه نش پدی
ــی و  ــر اجتماع ــه ازنظ ــدی و چ ــر کالب ــه ازنظ ــهر چ ــدن ش ــی ش قطب

ــه مشــکل در ایجــاد فرهنــگ واحــد شــهروندی درنتیج
ــن زیســت محیطی  ــه قوانی ــل بی توجهــی ب ــه دلی ــروز ســوانح طبیعــی ب ب

و مخاطــرات جانــی و مالــی ناشــی از آن
ــی  ــل درآمیختگ ــه دلی ــهر ب ــطح ش ــا در س ــا و رفتاره ــم فعالیت ه تزاح

فعالیت هــای صنعتــی، خدماتــی، مســکونی...
تولیــد انبــوه روزانــه پســماند، فاضــالب شــهری، آلودگی هــای ناشــی از 
ــه فلــج شــدن  ــا مرحل ــوری و ســایر آلودگی هــا کــه شــهر را ت حمل ونقــل موت

می کشــانند.
مشــکل تأمیــن آب ســالم بــرای همــه، کمبــود فضاهــای ســبز و فراغتــی، 

کمبــود خدمــات و تأسیســات موردنیــاز شــهروندان...
ــهری،  ــام ش ــامانی نظ ــی در نابس ــل اساس ــوان عل ــوارض به عن ــن ع ای
ــن  ــل ای ــع کام ــا رف ــرده و ت ــد ک ــدی تهدی ــور ج ــهری را به ط ــت ش بهداش
بنیان هــای غلــط هرگونــه اقــدام بــرای بهبــود بهداشــت محیــط شــهری، تالشــی 

ــود. ــد ب ــر و مقطعــی خواه ــم اث ک
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منابع�آالینده�محیط�شهری
 همان طــور کــه اشــاره شــد، فعالیت هــای مســکونی و اجتماعــی ـ 
اقتصــادی انســان ها در محیــط شــهری و اطــراف آن، در صــورت عــدم رعایــت 
ــط شــهری و از  ــای حــاد محی ــه آلودگی ه ــی و زیســت محیطی ب ــن طبیع موازی

ــردد. ــط شــهری منجــر می گ ــد جــدی محی ــه تهدی ــق ب ــن طری ای
ــند  ــی می باش ــب آلودگ ــه موج ــهری ک ــی ش ــل زندگ ــن عوام کلی تری

ــد از: عبارتن
ــم و اراضــی  ــای مســکونی: خانه ســازی در حرای ــکونت و فعالیت ه س
نامناســب، اســتفاده از ســوخت بــرای گرمایــش و ســرمایش، تولیــد پســماند و 

فاضــالب
ــی  ــوری: گســترش شــبکه آســفالته، آلودگ ــل موت ــک و حمل و نق ترافی

ــا ــات و راه بندان ه ــی، تصادف ــی صوت ــوا، خــاك و آلودگ ه
فعالیت هــای صنعتــی و کارخانــه ای: تولیــد مــواد زایــد جامــد، 
ــد ــد تولی ــوخت و فرآین ــی از س ــای ناش ــه ای، گازه ــمی کارخان ــالب س فاض
ــع  ــا، دف ــت کشــتارگاه ها، فرودگاه ه ــات و تأسیســات شــهری: فعالی خدم

نامناســب پســماند و فاضــالب و...
سوانح طبیعی و انسانی: سیل، آتش سوزی، زلزله، خشکسالی و...

ــت بهداشــت  ــدم رعای ــه، ع ــردی: تغذی ــت ف ــگ بهداش ــه، فرهن تغذی
ــان ــگیری و درم ــات، پیش ــود امکان ــردی، کمب ف

سکونت�و�فعالیت�های�سکونتی
ســکونت  نواحــی  متراکم تریــن  و  بزرگ تریــن  معاصــر  شــهرهای 
و فعالیــت ســکونتی، تولیــدی، خدماتــی و فراغتــی محســوب می شــوند. 
ســکونت و خدمــات موردنیــاز بخش هــای ســکونتی، در صــورت برنامه ریــزی 
و مدیریــت نامناســب، تأثیــرات ســوء گســترده ای بــر بهداشــت محیــط شــهری 
ــات  ــکونتگاه ها و خدم ــن ســکونت، س ــاط بی ــه، ارتب ــد. در ادام ــی می گذارن باق
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ــی کــه متوجــه  ــق تهدیدات ــا آلودگــی محیط زیســت و از ایــن طری وابســته آن ب
ــردد. ــه می گ ــود، ارائ ــهری می ش ــط ش ــت محی بهداش

خانه ســازی و تراکــم جمعیــت و ســاختمان: اولیــن عملکــرد شــهری 
ــه خانه ســازی و اســکان جمعیــت در نقــاط مختلــف شــهر مربــوط می شــود.  ب
بی توجهــی بــه ســاخت زمیــن و ویژگی هــای مورفولــوژی زمیــن شــهر، 
ــی  ــن اقدامات ــم از مهم تری ــت ک ــی و مقاوم ــی دارای روان گرای ــل ها، نواح گس

ــده ای منجــر می شــود. ــرات عدی ــه مخاط ــه ب اســت ک
تراکــم و توزیــع نامناســب جمعیــت شــهری در نواحــی مختلــف شــهر که 
بــه تراکــم نامــوزون ســاختمان منجــر شــده و از ســویی باعــث اشــغال اراضــی 
مرغــوب بــا دیــد و منظــر و آب وهــوای مناســب توســط منتفذیــن می گــردد و 
ــینی  ــه حاشیه نش ــد ب ــای کم درآم ــوق دادن گروه ه ــث س ــر باع ــویي دیگ از س
و اقامــت در حلبی آبادهــا می شــوند. افزایــش ارتفــاع ســاختمان ها بــدون 
ــه گســل ها، کــور شــدن  ــن، نزدیکــی ب ــوان مقاومــت زمی ــدرت و ت ــی ق ارزیاب
دیــد و منظــر مطلــوب شــهری، در نواحــی مرغــوب و تراکــم پاییــن ســاختمانی 
و توســعه در ســطح، در نواحــی فقیرنشــین، تــوازن ســاختار تراکمــی )جمعیتــی 

ــد. ــم می زن ــر ه و ســاختمانی( شــهر را ب
ــی اســکان در ســرپناه مناســب جهــت  ــه معن »ســکونت« به طــور کلــی ب
اســتقرار در خانــوار، بازتولیــد انــرژی از دســت رفتــه اعضایــی کــه کار می کنــد 
ــد.  ــودکان می باش ــوزش ک ــو و آم ــد و نم ــرای رش ــب ب ــای مناس ــاد فض و ایج
ــددی  ــت محیطی متع ــار زیس ــر آث ــور اجتناب ناپذی ــکونتی به ط ــای س فعالیت ه

دارد.
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تأثیر�سکونت�و�فعالیت�های�سکونتی�بر�بهداشت�محیط�شهری
الف ــ تأمین آب آشامیدنی ساکنین خانوارها

ب ــــ تأمیــن مســکن مناســب، محکــم، بــا نورگیــری مناســب به عنــوان 
فضــای حیاتــی

ج ــ تولید پسماند در طی شبانه روز توسط افراد خانوار
د ــ تولید فاضالب

ــوخت  ــی و س ــی و سرمایش ــتم های گرمایش ــری سیس هـــ ــــ به کارگی
ــاال ــی ب ــار آلوده کنندگ ــا آث ــز ب ــرای پخت وپ ــرژی ب ان

ترافیک�و�حمل�و�نقل�موتوری
ــدون  ــی ب ــادی ـ اجتماع ــت اقتص ــی و فعالی ــر زندگ ــان معاص در جه
سیســتم های کارآمــد حمل ونقــل غیرقابــل تصــور اســت. به طــوری کــه 
ــد نام گــذاری  ــی« جوامــع جدی شــبکه حمل ونقــل را به درســتی »شــاهرگ حیات
نموده انــد. سیســتم حمل ونقــل شــهری انســان، مــواد، کاال و انــرژی را جابه جــا 
ــر می ســازد، بلکــه  ــزرگ را امکان پذی نمــوده و نه تنهــا ســکونت در شــهرهای ب
ــت.  ــوده اس ــهیل نم ــدور و تس ــز مق ــانی را نی ــع و خدمات رس ــد و توزی تولی
ــد  ــت آن در رون ــش مثب ــت و نق ــم اهمی ــوری علی رغ ــل موت ــبکه حمل ونق ش
ــای شــهری  ــون و آلودگی ه ــای گوناگ ــع مزاحمت ه توســعه خــود منشــأ و منب
شــده و بــه ایــن ترتیــب بهداشــت محیــط شــهری را به طــور جــدی بــه مخاطــره 
افکنــده اســت. عــالوه بــر وســایل نقلیــه موتــوری کــه بــا ســوخت خــود آثــار 
ــل  ــبکه حمل ونق ــر و ش ــا و معاب ــاختمان جاده ه ــد، س ــدیدی دارن ــی ش آالیندگ

ــد. ــی می باش ــدد و متنوع ــی )Side effects( متع ــرات جان ــز دارای اث نی
منفــی و عــوارض ســوء زیســت محیطی شــبکه حمل ونقــل  آثــار 
ــوارض  ــن ع ــن ای ــند. مهم تری ــوع می باش ــدد و متن ــهرها متع ــوری در ش موت

عبارتنــد از:
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آثار حمل ونقل موتوری بر بهداشت محیط و محیط زیست شهری
آلودگی هوا، خاک و آب و آلودگی صوتی ناشی از سوخت های فسیلی در موتورها
سایش الستیک، سایش لنت های آزبست که سرطان زا است و رهاسازی آن ها در هوا

ــاص  ــود اختص ــه خ ــهرها را ب ــطح ش ــد س ــن 20-15 درص ــور میانگی ــفالته، به ط ــر آس ــبکه معاب ش
می دهــد

تصادفــات منجــر بــه فــوت و جــرح، اســقاط شــدن خودروهــا، راه بندان هــای طوالنــی، اتــاف وقــت 
ــترس ها،  ــی، اس ــار روان - تن ــود آث ــه خ ــه به نوب ــروصدا ک ــی و س ــام، آلودگ ــوخت، ازدح و س

اضطراب هــا و بی حوصلگی هــا را در میــان شــهروندان ترویــج می دهــد.

فعالیت�های�صنعتی�و�کارگاهی
در شــهرهای معاصــر شــالوده اقتصــادی را فعالیت هــا و تولیــدات صنعتــی 
ــی  ــی و کارگاه ــای صنعت ــی واحده ــد. مکان گزین ــکیل می ده ــی تش و کارگاه
ــت  ــل باف ــهرها و گاه در داخ ــیه ش ــف در حاش ــای مختل ــر ضرورت ه ــا ب را بن

شــهری ناگزیــر ســاخته اســت.
فعالیــت صنعتــی بــه خــودی خــود آالینــده محیــط نیســت، لیکــن وقتــی 
ایــن فعالیــت بــدون رعایــت تمهیــدات و ضوابــط الزم و صرفــًا بــر پایــه تأمیــن 
حداکثــر ســود در مجــاورت بافت هــای مســکونی مکان یابــی شــده و بــه 
ــوند. ــت محیطی می ش ــاد زیس ــای ح ــد آلودگی ه ــد، موج ــت می پردازن فعالی

مســایل و مشــکالت همجــواری و مکان یابــی بی ضابطــه صنایــع و 
فعالیــت صنایــع بــدون رعایــت اســتانداردها، آثــار و عــوارض ســویی را متوجــه 

ــد. ــهری می کن ــط ش ــت محی ــهری و بهداش ــت ش محیط زیس

ــای  ــه واحده ــت بی ضابط ــواری فعالی ــار همج ــوارض و آث ــن ع مهم تری
صنعتــی و کارگاه هــای فنــی

ــات  ــدات و خدم ــوع تولی ــه ن ــته ب ــی بس ــی و کارگاه ــای صنعت واحده
فنــی بــه صنایــع و کارگاه هــای درون شــهری )موردنیــاز روزمــره ســاکنین(، بــه 

ــوند: ــیم می ش ــته تقس دو دس
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ــت  ــا رعای ــهری و ب ــای ش ــه دور از بافت ه ــد ب ــه بای ــر ک ــع مض صنای
تمهیداتــی مســتقر شــوند. صنایــع پــاك کــه هرچنــد موردنیــاز روزمــره ســاکنین 
ــاد و  ــت در اقتص ــرات مثب ــی و تأثی ــز منف ــار ناچی ــل آث ــه دلی ــی ب ــتند، ول نیس
اشــتغال شــهر، می تواننــد بــا رعایــت ضوابطــی در محدوده هــای شــهری 

ــوند. مســتقر ش
ــی در شــهرهای  ــع و کارگاه هــای فن ــی صنای یکــی از معضــالت مکان یاب
مــا از پدیــده »فرافکنــی و جــذب محــدود« صنایــع ناشــی می شــود. بــه 
ــه مناســبی از شــهر مســتقر  ــده در فاصل ــع آالین ــوالً صنای ــه معم ــی ک ــن معن ای
ــا توســعه ســریع کالبــدی و جمعیتــی شــهر پــس از مــدت  می شــوند. لیکــن ب
ــه  ــد، ب ــده بوده ان ــتقر ش ــهر مس ــرون ش ــه در بی ــور ک ــع مذک ــی صنای کوتاه

محاصــره بافت هــای مســکونی درمی آینــد.

آثــار زیســت محیطی فعالیت هــای صنعتــی بــه چنــد دســته تقســیم 
می شــوند:

	تزاحم ناشی از همجواری نامناسب صنایع با بافت های مسکونی
	 آالینده هــای هــوا، خــاك و آب ناشــی از ســوخت های مصرفــی در

ــه کارخان
	زایدات و ضایعات جامد، پخش ذرات، ایجاد دود و بخار
	فاضالب صنعتی، آلودگی شیمیایی، تخریب خاك و شکل زمین
	امکان بروز تشعشات، لرزش و ارتعاش، بوی نامطبوع و سروصدا

خدمات�و�تأسیسات�شهری
تأمیــن نیازهــای شــهروندان، در شــهرهای جدیــد بــا شــیوه های نویــن و 
ــر  ــاد بســیار گســترده امکان پذی ــک و در ابع ــتاوردهای تکنولوژی ــر دس ــی ب مبتن
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اســت. خدمــات و تأسیســات آبرســانی، برق رســانی، دفــع فاضــالب و پســماند، 
میادیــن میــوه و تره بــار، آرامســتان ها، نگهــداری و  ایجــاد کشــتارگاه ها، 
حمل ونقــل مصالــح ســاختمانی و نظایــر آن، در شــهرهای جدیــد جــزو نیازهــای 

ضــروری و اساســی شــهروندان اســت.
لیکــن تأمیــن ایــن دســت از خدمــات و تأسیســات چنانچــه بــا رعایــت 
ــکاری  ــهری و هم ــد ش ــت کارآم ــت محیطی، مدیری ــن زیس ــا و موازی معیاره
ــت محیطی  ــوء زیس ــترده و س ــار گس ــد، آث ــراه نباش ــئول هم ــای مس بخش ه

برجــا می گــذارد.

ایجاد� و� خدمات� تأمین� منفی� تأثیرات� و� زیست�محیطی� آثار� �
زیرساخت�های�شهری�بر�بهداشت�محیط

 ایجــاد تأسیســات آب، برق و گازرســانی مســتلزم اشــغال اراضی، تخریب 
ســیما و منظــر شــهری و موجــد مخاطــرات ناشــی از شکســتگی لوله هــای آب 

و گاز، تشعشــات و برق گرفتگــی و غیــره اســت.
جمــع آوری و تلنبارســازی پســماندها در صــورت عــدم تفکیــک در مبــدأ، 
ــاز دارد.  ــن نی ــرای نگهــداری و هزینه هــای حمــل و دف ــادی ب ــه فضاهــای زی ب
ــاك  ــیرابه ها در خ ــوذ ش ــن و نف ــای دف ــو و محل ه ــای دپ ــازی فضاه آلوده س
ــه پســماندها  ــد روزان ــه تزای ــه حجــم رو ب ــا توجــه ب ــی، ب ــای زیرزمین و آب ه
از مهم تریــن مشــکالت حفــظ بهداشــت محیــط شــهری اســت. تفکیــک 
ــنگین  ــای س ــم هزینه ه ــتانی علی رغ ــی و بیمارس ــی، صنعت ــماندهاي خانگ پس

ــی دارد. ــط شــهری ضــرورت حیات ــظ بهداشــت محی ــرای حف ب
دفــع بهداشــتي فاضــالب، تفکیــک فاضالب هــای صنعتــی و بیمارســتانی 
از فاضــالب خانگــی، جمــع آوری ســیالب های رهاشــده در معابــر و جمــع آوری 
آب هــای ســطحی در کالن شــهرهای امــروزی از مهم تریــن عوامــل حفــظ 

بهداشــت محیــط شــهری اســت.
مکان یابــی مناســب آرامســتان ها ، فرودگاه هــا، مخــازن آب، میادیــن 
میــوه و تره بــار، بــا توجــه بــه رونــد روزافــزون توســعه کالبــد شــهرها نیازمنــد 
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ــت. ــه ای اس ــق و همه جانب ــزی دقی برنامه ری

سوانح�طبیعی�و�انسانی
ســوانح طبیعــی و انســانی، در شــهرهای معاصــر مهم تریــن خطــر 
ــط شــهری،  ــن بهداشــت محی ــی و تأمی ــور کل ــهر به ط ــات ش ــظ حی ــرای حف ب
به طــور خــاص اســت. ســوانح طبیعــی و انســانی شــهری کــه جــان انســان ها، 
ــد  ــه تهدی ــهرها را ب ــت ش ــهری و محیط زیس ــت ش ــاختمان ها، بهداش ــای س بق
ــان ســوم می باشــد. ــا در شــهرهای جه ــن رویداده ــروزه رایج تری ــدازد، ام می ان

اهم مخاطرات سوانح طبیعی و انسانی شهرهای معاصر
ــان  ــیل، طغی ــر س ــهرها در براب ــاختن ش ــاع س ــهرها و بادف ــراف ش ــی اط ــط طبیع ــب محی تخری
ــودی پوشــش گیاهــی و... رایج تریــن تهدیــد شــهرهای معاصــر  رودخانه هــا، روان گرایــی خــاک، ناب

ــد. ــمار می آی ــه ش ب
ــه ای و  ــی کوهپای ــغال اراض ــد، اش ــای کم درآم ــط گروه ه ــا توس ــم رودخانه ه ــی حری ــغال اراض اش
ــمی  ــای موس ــا و طغیان ه ــادی رودخانه ه ــان ع ــوذ، جری ــای ذی نف ــط گروه ه ــوا توس ــوش  آب وه خ

آن هــا را بــه بلیــه ای فراگیــر و ویرانگــر بــدل ســاخته اســت.
ــکان  ــدون ام ــین ب ــات فقیرنش ــکل گیری مح ــاس، ش ــی حس ــاختمانی در نواح ــه س ــم بی روی تراک
ــات  ــه حی ــت ک ــی اس ــر مخاطرات ــره از دیگ ــانی و غی ــات اداری و آتش نش ــه خدم ــی ب دسترس

بافت هــای قدیمــی و زندگــی ســاکنین حومه نشــین را تهدیــد می کنــد.
ــال،  ــات س ــی از اوق ــاب در بخش ــع فاض ــیر دف ــه دان و مس ــه زبال ــی ب ــای فصل ــل رودخانه ه تبدی

ــد. ــد می آورن ــهر پدی ــطح ش ــردار را در س ــای واگی ــیوع بیماری ه ــه ش زمین
ــت اســتانداردهای  ــز، عــدم رعای ساخت وســازهای غیرمجــاز در روی و نزدیکــی گســل های زلزله خی
ســاختمانی بــرای مقاوم ســازی در برابــر زلزلــه و روان گرایــی خــاک و احتمــال آتش ســوزی گســترده 

در هنــگام زلزلــه از دیگــر ســوانح شــهری معاصــر محســوب می آینــد�

تغذیه،�بهداشت�فردی�و�فرهنگ�بهداشتی
موضــوع تغذیــه مناســب و تأمیــن آب آشــامیدنی ســالم بــرای شــهروندان، 
از مهم تریــن موضوعاتــی اســت کــه بهداشــت محیــط شــهری را تحــت تأثیــر 
ــت  ــن بهداش ــه تأمی ــود ک ــخص می ش ــب مش ــن ترتی ــه ای ــد. ب ــرار می ده ق
ــام  ــه بهداشــت فــردی )بعــد خصوصــی( بســتگی ت شــهری )بعــد عمومــی(، ب
ــل اجتماعــی  ــه عوام ــط شــهری ب ــل بهداشــت محی ــق عام ــن طری دارد. و از ای

ــد. ــتگی می یاب ــهروندان بس ــهر و ش ــی ش ــادی و فرهنگ اقتص
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رویکردها�و�دیدگاه�های�بهداشت�محیط�شهری
بهداشــت محیــط شــهری از دو دیــدگاه حایــز اهمیــت ویــژه اســت. در 
دیــدگاه نخســت »ســالمت انســان و توســعه« الزم و ملــزوم شــمرده شــده و در 
دیــدگاه دوم »محیط زیســت اجتماعــی« بخــش مهــم و تأثیرگــذار »محیط زیســت 

طبیعــی« فــرض شــده اســت.
در دیــدگاه نخســت هرگونــه توســعه اجتماعــی و اقتصــادی و فرهنگــی 
ــوب  ــعه محس ــور توس ــان  مح ــت و انس ــانی اس ــالمت انس ــه س ــروط ب مش
می شــود. در دیــدگاه دوم بیشــترین فعل وانفعــاالت در دایــره محیط زیســت 
ــه  ــت، ب ــر محیط زیس ــده ای ب ــرات تعیین کنن ــه تأثی ــد ک ــی رخ می ده اجتماع

ــی آن دارد. ــی و عموم ــوم کل مفه

دیدگاه�توسعه�انسان��محور�و�بهداشت�محیط�شهری
موضــوع بهداشــت محیــط شــهری و حفــظ ســالمت شــهروندان و 
چگونگــی دســت یافتــن بــه آن همــواره و از بــدو تشــکیل شــهرها و شهرنشــینی 
مســئله اصلــی مدیــران و مســئولین شــهری بــوده اســت. مســئله بهداشــت محیط 
شــهری در پیچیدگــی مشــکالت و ابعــاد شهرهاســت وگرنــه در اســاس رویکــرد 
»محوریــت انســان« در فراینــد »توســعه« تغییــر چندانــی حاصــل نشــده اســت.

ــات پیشــنهادی  ــا و اقدام ــًا هــدف برنامه ه صاحب نظــران توســعه، عموم
ــور  ــان  مح ــارت »انس ــمرده اند. عب ــان برش ــی انس ــطح زندگ ــا س ــود را ارتق خ
ــورد  ــانی م ــوم انس ــران عل ــمندان و صاحب نظ ــط اندیش ــا توس ــعه« باره توس

ــه اســت. ــرار گرفت اســتفاده وســیع ق
از دیــدگاه »توســعه انســان  محــور «؛ محیط زیســت بســتر توســعه اســت. 
محیط زیســت شــامل: محیــط طبیعــی، محیــط انسان ســاخت و محیــط اجتماعــی 
اســت. بنابرایــن بــرای ارتقــا ســطح زندگــی انســان می بایــد کیفیــت و کمیــت 

محیــط زندگــی او نیــز بهبــود یابــد.
ــع  ــح از مناب ــتفاده صحی ــظ و اس ــامل حف ــوان ش ــرایط را می ت ــن ش ای
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طبیعــی و عــدم تخریــب و آلودگــی آن هــا، ایجــاد ســکونتگاه های قابــل 
زیســت و متناســب بــا نیازهــای مــادی و معنــوی انســان و ایجــاد روابــط ســالم 
اجتماعــی، اقتصــادی و فرهنگــی دانســت. از ســوی دیگــر تجربــه نشــان داده کــه 
در فرآینــد توســعه بیــش از هــر چیــز )حتــی ســرمایه و فنــاوری(، ایــن نیــروی 
انســانی و شــرایط کیفــی آن اســت کــه عامــل اصلــی و موتــور محرکــه توســعه 

ــود. ــوب می ش محس

کیفیت�نیروی�انسانی:
ــرای�ســنجش�وضعیــت�کیفــی�نیــروی�انســانی�در�هــر�جامعــه�ای�از�مالک�هــای� ــزان�ب برنامه�ری

ــد: ــره�می�گیرن ــر�به ــه�زی پنج�گان
�ســالمت�)جســم�و�روان(،�2-�رفــاه�)مــادی�و�معنــوی(،�3-�آگاهــی�)ســواد�و�مهــارت(،�4-�امنیــت�

)شــغلی،�اجتماعــی�و�قضایــی(،�5-�مشــارکت�)مســئولیت�پذیری�و�مســئولیت�دهی(�
معیار�سالمت�شرط�الزم�برای�دستیابی�به�سایر�معیارهاست�

»توسعه«�و�»سالمت«
برپایــه رویکــرد توســعه انســان  محــور ی، »توســعه« و »ســالمت« 
ــه  ــل ب ــرای نی ــه ای ب ــر برنام ــام دارد. در ه ــت ت ــا یکدیگــر مالزم شــهروندان ب
ــر ایــن  توســعه؛ حفــظ و تأمیــن ســالمت انســان در اولویــت اول قــرار دارد. ب
اســاس عواملــی کــه ســالمت انســان را بــه مخاطــره می افکنــد به عنــوان »موانــع 
ــع معاصــر  ــه در جوام ــداد می شــوند. آنچــه ک ــی قلم ــد اجتماع توســعه« در بع
ــتند.  ــای زیســت محیطی هس ــد آلودگی ه ــد می کنن ــهروندان را تهدی ســالمت ش
بــر ایــن اســاس در اصــل پنجاهــم قانــون اساســی جمهــوری اســالمی ایــران بــر 

مــوارد زیــر تأکیــد شــده اســت:
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اصل پنجاهم قانون اساسی، توسعه و سامت انسان
ــه  ــی رو ب ــات اجتماع ــد در آن حی ــد بای ــروز و نســل های بع ــه نســل ام ــت ک ــت محیط زیس »حفاظ
رشــدی داشــته باشــند، وظیفــه عمومــی تلقــی می گــردد. از ایــن رو فعالیــت اقتصــادی و غیــر آن کــه 
ــوع اســت. ــد، ممن ــدا کن ــر آن مازمــت پی ــب جبران ناپذی ــا تخری ــا آلودگی هــای محیط زیســت و ب ب

مفاهیم�رویکرد�توسعه�انسان��محور
ــز  ــا نی ــور م ــن کش ــه در قوانی ــور ک ــان  مح ــعه انس ــرش توس ــه نگ برپای
ــان« و  ــعه«، »انس ــا »توس ــط ب ــم مرتب ــت؛تعاریف و مفاهی ــه اس ــکاس یافت انع

ــت. ــده اس ــه ش ــالمت« ارائ »س

• طبــق آیین نامــه اجرایــی تبصــره 13 قانــون برنامــه اول توســعه، »آلودگی 	
ــی  ــواد خارج ــن م ــا آمیخت ــش ی ــت از پخ ــارت اس ــت« عب محیط زیس
بــه آب، هــوا و خــاك بــه میزانــی کــه کیفیــت فیزیکــی، شــیمیایی یــا 

بیولوژیــک آن هــا را تغییــر دهــد.
• ــه 	 »بهداشــت« کنتــرل عواملــی تعریــف شــده کــه ســالمت انســان را ب

خطــر می انــدازد و ســالمت انســان نیــز همــان تعــادل قــوای جســمی 
ــا می شــود. ــور زندگــی معن ــح ام ــرای انجــام صحی ــی ب و روان

• ــوردار 	 ــر برخ ــی کم نظی ــهری از اهمیت ــط ش ــت محی ــت بهداش مدیری
ــرل  ــی کنت ــه در پ ــده ک ــف ش ــد تعری ــی هدفمن ــه کوشش ــت و ب اس
ــه  ــه ســالمت انســان را ب ــای محیط زیســت شــهری اســت ک آلودگی ه

مخاطــره می افکنــد.
• شــهرهای امــروزي بــا مشــکالت بهداشــتی متعــدد و گوناگــون 	

مواجه انــد. محیط  زیســت شــهری بــدون توجــه بــه ظرفیــت خودپاالیــی 
هرچــه بیشــتر و متناســب بــا توســعه شــهر و رشــد کالبــدی و افزایــش 
جمعیــت و تراکــم ســاختمانی و توســعه حمل و نقــل و مصــرف آب و 

ــوده می شــوند. ــزون آل ــور روزاف ــه ط ــد پســماند و فاضــالب، ب تولی
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عوامل�مؤثر�در�سالمت�انسان
ــادی،  ــد اقتص ــای تولی ــن کانون ه ــهرها مهم تری ــر ش ــع معاص در جوام
و  اکتشــافات  فــردی،  خالقیت هــای  فرهنگــی،  و  اجتماعــی  فعالیت هــای 
ــا  ــهرها ب ــی ش ــند. رودروی ــری می باش ــتاوردهای بش ــایر دس ــات و س اختراع
ــط شــهری در عمــل  ــای محی ــار ناشــی از آلودگی ه مســایل و مشــکالت مرگب
قلــب و مغــز روندهــای توســعه ملــل را هــدف قــرار داده اســت. برخــی از آثــار 
ــرح  ــه ش ــهری ب ــط ش ــای محی ــی از آلودگی ه ــار ناش ــیار زیان ب ــوارض بس و ع

ــر اســت: زی

• آثــار و عــوارض آلودگــی هــوا که بــه دو صورت مســتقیم و غیرمســتقیم 	
قابــل ارزیابــی اســت. انــواع بیماری هــا و مرگ ومیــر ناشــی از آلودگــی 
ــر،  ــدنی مرگ ومی ــای جبران نش ــی و هزینه ه ــای درمان ــوا و هزینه ه ه
ــات و  ــی، تصادف ــوخت اضاف ــت، س ــالف وق ــا، ات ــف خودروه توق
ــه  ــی و فاجع ــه آلودگ ــل؛ ک ــبکه های حمل ونق ــعه ش ــای توس هزینه ه
ــازد. ــدل می س ــی ب ــادی و اجتماع ــه اقتص ــه فاجع ــت محیطی را ب زیس

• ــط 	 ــای محی ــارز آلودگی ه ــاد ب ــر ابع ــهری از دیگ ــالب ش آب و فاض
ــه  ــتی فاضــالب، الزم ــع بهداش ــالم و دف ــن آب س شــهری اســت. تأمی
ــداث  ــهرها اح ــه اســت. در برخــي ش ــالم و ســالمت جامع ــات س حی
چاه هــای جذبــی در طــی چندیــن دهــه باعــث آلودگــی شــدید منابــع 
آب هــای زیرزمینــی شــده اســت، لــذا بــرای تأمیــن آب شــرب شــهرها 
ــا  ــای طاقت فرس ــا صــرف هزینه ه ــی و ب ــر آب از فواصــل طوالن ناگزی

ــود. ــل می ش منق
• مــواد زایــد جامــد شــهری و آلودگی هــای ناشــی از آن از دیگــر ابعــاد 	

بهداشــت شــهری اســت. مهم تریــن عامــل در دفــع مــوارد زیــاد و جامد 
شــهری، رعایــت بهداشــت شــهری اســت. بخــش مهمــی از مــواد زایــد 
ــالمت  ــرل س ــدم کنت ــورت ع ــه در ص ــد ک ــی دارن ــهری خصوصیات ش
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ــای  ــاك و آب ه ــوا، خ ــی ه ــد. آلودگ ــره می افکن ــه مخاط ــان را ب انس
ســطحی و زیرزمینــی و همچنیــن پدیــد آمــدن محیطــی مناســب بــرای 
ــن  ــا، از مهم تری ــر آن ه ــوذی و تکثی ــات م ــرات و حیوان ــی حش زندگ

عــوارض عــدم دفــع بهداشــتی پسماندهاســت.

تولید پسماند شهری
ــد  ــان مي ده ــال 1386 نش ــور در س ــاي کش ــهرداري ها و دهیاري ه ــازمان ش ــات س مطالع
کــه میانگیــن ســرانه تولیــد پســماند در شــهرها، 650 گــرم بــه ازاي هــر نفــر در روز مــي 
ــرم  ــور 17 گ ــهر کش ــال 1376 در 496 ش ــی در س ــروژه تحقیقات ــک پ ــج ی ــد و نتای باش

ــد. ــد می کنن ــی تولی ــماند صنعت ــرم پس ــتانی و 26 گ ــماند بیمارس پس
همچنیــن حجــم پســماند تولیــدی شــهرهای کشــور روزانــه بالــغ بــر 32 هــزار تُن بــرآورد 
شــده اســت، جمــع آوری و دفــن آن هــا به طــور متوســط روزانــه میلیون هــا تومــان هزینــه 

بــرای شــهرداری دارد.
ــی  ــتی و غیراصول ــای غیربهداش ــه روش ه ــان را ب ــور پسماندهایش ــهرهای کش ــب ش اغل
می ســوزانند یــا تلنبــار می کننــد یــا در چاه هــا و گودال هــا می ریزنــد، ایــن در 
ــی اســت کــه در اغلــب مــوارد پســماندهای بیمارســتانی کــه از جملــه مــواد زایــد  حال
ــمومیت  ــاد مس ــت زا و ایج ــاز، عفون ــع آلوده س ــود و از مناب ــوب می ش ــز محس مخاطره آمی
ــوند. ــن می ش ــی دف ــور غیراصول ــایر پســماند ها و به ط ــراه س ــه هم ــد، ب به حســاب می آین

مأخذ: »مدیریت بهداشت شهری«، ماهنامه شهرداری ها، شماره 32

ــی  ــه، وجــود کشــتارگاه های دام غیرصنعت ــر مــوارد پیــش گفت عــالوه ب
ــوالً  ــه معم ــی ک ــای فصل ــود رودخانه ه ــهری، وج ــای ش در محدوده ه
بــه محــل دفــع فاضــالب و پســماند هاي شــهری بــدل شــده اند، 
واحدهــای بــزرگ و کوچــک صنعتــی و تعمیراتــی، دامداری هــا، 
ــهرهای  ــژه در ش ــی به وی ــای صوت ــر آن آلودگی ه ــا و نظای مرغداری ه
بــزرگ، آلودگی هــای ســیما و منظــر شــهری؛ از دیگــر مــواردی اســت 
ــق کل  ــن طری ــده و از ای ــره افکن ــه مخاط ــان ها را ب ــالمت انس ــه س ک

برنامه هــای توســعه را تهدیــد می کننــد.
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دیدگاه�توسعه�پایدار
ــرد  ــهری در دو رویک ــط ش ــت محی ــگاه بهداش ــته جای ــش گذش در بخ

ــد: ــرح ش ــی مط اساس
الــف( رویکــردی کــه در آن انســان  محــور توســعه اســت، لــذا بهداشــت 
محیــط شــهری به عنــوان جایــگاه اصلــی و متراکــم انســان و فعالیــت از اهمیــت 

ویــژه برخــوردار اســت.
ب( رویکــردی کــه در آن حفاظــت از ســپهر کالن طبیعــی به عنــوان 
ــژه  ــت وی ــز اهمی ــریت حای ــداوم بش ــش و ت ــی پیدای ــان اساس ــواره و بنی گاه
ــی  ــر در آن یعن ــر و مؤث ــل متغی ــد عوام ــپهر بای ــن س ــظ ای ــرای حف اســت. و ب

ــوند. ــت ش ــرل و هدای ــانی کنت ــای انس ــان و فعالیت ه انس
ــرل  ــا کنت ــت ب ــان« و »حفاظ ــت انس ــا محوری ــعه ب ــش »توس ــم کن بره
انســان«، بــه پدیــده جدیــدی یعنــی »توســعه پایــدار« انجامیــد. در توســعه پایــدار 
ــانی،  ــای انس ــش و فعالیت ه ــت و ویژگی های ــش، طبیع ــان و نیازهای ــه انس ب
در هماهنگــی و در تــراز یکدیگــر نگریســته می شــود. بنابرایــن »توســعه 
ــت انســان، محیط زیســت و  ــه ارزش اهمی ــدی اســت ک ــدار« رویکــرد جدی پای
فعالیت هــای انســانی را متناســب بــا یکدیگــر ارج می نهــد و یکــی بــر دیگــری 
رجحانــی نــدارد. هرگونــه رجحانــی بــه نقــض و نادیــده گرفتــن عناصــر دیگــر 

ــد. ــات ذینفــع خواهــد انجامی توســط جریان
در رویکــرد »توســعه پایــدار« ســالمت انســان در قالــب بهداشــت محیــط 

ــری برخــوردار می شــود. شــهری، از اهمیــت بیشــتر و ارزش علمــی افزون ت
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نمودار بهداشت محیط شهری در رویکرد توسعه پایدار

دیدگاه�شهر�سالم
مفهــوم شــهر ســالم کــه توســط »لئونــارد دهــل« در ســال 1984 مطــرح 
گردیــد، از جملــه مهم تریــن جمــع بســت تجــارب مربــوط بــه بهداشــت محیــط 
شــهری اســت کــه تقریبــًا در دوره کوتاهــی فراگیــر شــده و بــه روشــی کارآ در 
بهبــود شــرایط زیســت محیطی، بهداشــتی و ســکونتی شــهرهای دنیــا بــدل شــد.

ویژگی�ها�و�زمینه�»شهر�سالم«
هویت بخشــی و تنــوع فضاهــای شــهری بــه جنبه هــای روانــی و عاطفــی 
شــهروندان پاســخ می دهــد. بهداشــت روانــی مهم تریــن پارامتــر در شهرنشــینی 
جدیــد اســت کــه باعــث جلوگیــری از افســردگی، خســتگی اضطــراب، تنــش، 
بی خوابــی، عصبانیــت و بســیاری پیامدهــای وخیــم روان - تنــی در میــان 

ــود. ــهروندان می ش ش
ــهر  ــرگ در ش ــا م ــد ت ــو را از تول ــی خ ــول زندگ ــام ط ــًا تم ــا تقریب م
می گذرانیــم. کار و ســرگرمی، درد و لــذت و تمــام فعالیت هــای مــادی و 
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معنــوی زندگــی انســان اغلــب در شــهر صــورت می گیــرد. لــذا بدیهــی اســت 
کــه بخشــی از اندیشــمندان و صاحب نظــران شــهر و شهرســازی از حــوزه تأثیــر 
ــد؛  ــد می کنن ــازان را نق ــان، شهرس ــی انس ــمی و روح ــالمت جس ــر س ــهر ب ش
خصوصــًا کــه در قــرن اخیــر الگوهــای کالبــدی و فضایــی نامناســب انســان ها 
ــت.  ــرده اس ــه ک ــت« مواج ــران هوی ــه »بح ــدد و از جمل ــای متع ــا بحران ه را ب
ــی  ــت و نارضایت ــودی اس ــال ناب ــر در ح ــهرهای معاص ــی در ش ــالمت روان س
ــی  ــر شــهروندان رایــج و همگان روحــی، اســترس و احســاس ناامنــی حاکــم ب

شــده اســت.
ــالم« را  ــهر س ــده »ش ــه ای ای ــه مقال ــا ارائ ــا 1984 ب ــل در س ــارد ده لئون
وضــع نمــود. »دهــل« شــهر ســالم را چنیــن تعریــف می کنــد: »محیــط اجتماعــی 
و کالبــدی بــا امکاناتــی کــه انجــام کلیــه فعالیت هــای زندگــی را بــه ســهولت و 

ــر ســازد«. ــوب امکان پذی ــی مطل ــا کارآی ب
ســازمان جهانــی بهداشــت )W.H.O( در ســال 1986 بــرای تحقــق شــعار 
»بهداشــت بــرای همــه«، ایــده شــهر ســالم را ارائــه کــرد. ایــده شــهر ســالم از 
ایــن تفکــر نشــأت می گیــرد کــه انســان هــم هــدف توســعه و هــم وســیله نیــل 

بــه آن اســت. بنابرایــن ســالمت همه جانبــه او بایــد تأمیــن شــود.
»شــهر ســالم« بنــا بــر تعریــف ســازمان بهداشــت جهانــی شــهری اســت 
ــود شــرایط اجتماعــی، فیزیکــی و زیســت محیطی و اســتفاده  ــا بهب ــه در آن ب ک
بهینــه از منابــع و امکانــات موجــود، موقعیتــی فراهــم شــود کــه در اثــر آن مــردم 
ضمــن حمایــت یکدیگــر و مشــارکت گروهــی در انجــام کلیــه امــور زندگــی 

ــر ممکــن رســانند. ــه حداکث قابلیت هــای خــود را ب
ــر  ــامل ه ــی، ش ــت جهان ــازمان بهداش ــر س ــالم« ازنظ ــهر س ــروژه »ش پ
پــروژه ای اســت کــه بــرای ارتقــاء ســطح ســالمت مــردم انجــام شــود، به شــرط 

ــت شــود، ــه دو اصــل در آن رعای آن ک
الف( همکاری های بین بخشی میان تمام بخش های مرتبط با پروژه
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ــارت و  ــرا، نظ ــدی اج ــری، اولویت بن ــردم در تصمیم گی ــارکت م ب( مش
ارزیابــی پــروژه

ــر  ــه ویژگی هــای زی ــرای رســیدن ب ــه ب - شــهر ســالم شــهری اســت ک
ــد: ــالش می کن ت

1( داشتن فضایی تمیز و محیط فیزیکی مطمئن با کیفیت عالی.
2( داشتن اکوسیستم شهری پایدار.

3( داشتن جامعه ای منسجم با حمایت دوجانبه مردم و دولت.
4( ایجــاد زمینــه مشــارکت مــردم در تصمیماتــی کــه بــر زندگــی، بهداشــت 

و آســایش شــهروندان مؤثــر اســت.
ــی و  ــد، ایمن ــر غــذا، آب، ســرپناه، درآم ــرآوردن نیازهــای اساســی نظی 5( ب

ــرای همــه. کار ب
6( داشتن حداقل سطح مناسب از بهداشت عمومی و خدمات درمانی.

7( دارا بودن سطح باالی بهداشت و سطح پایین بیماری ها.

بهداشت�محیط�شهری،�پیش�شرط�شهر�سالم
ــط  ــظ محی ــرای حف ــده ب ــد تعیین کنن ــهري مي توان ــط ش ــت محی بهداش
زیســت جهانی می باشــد. در حقیقــت در ایــن رویکــرد هرچنــد بهداشــت 
ــد توســعه  ــه علــت نقشــی کــه در فرآین ــه خــودی خــود و ب محیــط شــهری ب
ملــی کشــورها دارنــد؛ از اهمیــت ویــژه برخــوردار می باشــند، از جنبــه حفاظــت 

ــتند. ــژه هس ــت وی ــز اهمی ــز حای ــی نی محیط زیســت جهان
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مبانی�دیدگاه�بهداشت�محیط�شهری�پیش�شرط�حفاظت�محیط�زیست�
جهانی

ــخیص  ــل تش ــط قاب ــوع محی ــه 3 ن ــت« ب ــی، »محیط زیس ــوم کل در مفه
ــد از:1 ــه عبارتن ــود ک ــیم می ش تقس

• محیط طبیعی	
• محیط اجتماعی	
• محیط انسان ساخت	

ــاخته  ــه س ــارت اســت از بخشــی از محیط زیســت ک ــی عب ــط طبیع محی
ــا،  ــا، دریاه ــا، درختزاره ــه جنگل ه ــا ب ــن مبن ــر ای ــد. ب ــان نباش ــه انس و پرداخت
قطب هــای یــخ زده، رودخانه هــا و کلیــه چشــم اندازهای طبیعــی کــه بــر 

ــود. ــالق می ش ــت، اط ــذار اس ــته و تأثیرگ ــه داش ــان احاط ــات انس حی
عوامــل تشــکیل دهنده محیــط طبیعــی را بــه دو گــروه بی جــان و جانــدار 
)آلــی و غیرآلــی( تقســیم می کننــد. بــر ایــن پایــه محیط زیســت چنیــن تعریــف 

ــود: می ش

ــم  ــا آن بره ــه و ب ــات را فراگرفت ــد حی ــه فرآین ــی ک ــت از محیط ــارت اس ــت عب محیط زیس
ــه دســت  ــا فکــر و ب کنــش دارد. محیط زیســت از طبیعــت، جوامــع انســانی و نیــز فضاهایــی کــه ب
انســان ســاخته شــده اند، تشــکیل یافتــه اســت و کل فضاهــای زیســتی کــره زمیــن یعنــی زیســت کره 

ــرد. ــرا می گی ــفر( را ف )بیوس

محیــط انسان ســاخت یــا محیــط مصنــوع بــه آن بخــش از محیط زیســت 
ــاخت  ــط انسان س ــد. محی ــه انســان باش ــاخته و پرداخت ــه س ــود ک ــالق می ش اط
را برحســب زمینــه بحــث »محیــط فرهنــگ ســاخت«، »محیــط تفکــر ســاخت« و 

یــا »ســپهر فنــی« نیــز می گوینــد.
ــر  ــترین تغیی ــد، بیش ــاره ش ــین اش ــای پیش ــه در بخش ه ــور ک همان ط
صــورت  شــهری  کانون هــای  در  انسان ســاخت  محیــط  در  تحــوالت  و 

1- . مجموعه مباحث و روش های شهرسازی: محیط زیست، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری، 1371.
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ــانی« در  ــای انس ــق »فعالیت ه ــهری«، از طری ــتی »ش ــای زیس ــرد. کانون ه می گی
اثــر می گــذارد. »زیســت کره«  یــا  »محیط زیســت« 

محیط�انسان�ساخت�و�آثار�آن�در�زیست�کره
ــت  ــت کره، بهداش ــا زیس ــری ی ــت بش ــت محیط زیس ــدگاه حفاظ از دی
ــتقیم و  ــورت مس ــانی )بص ــای انس ــایر فعالیت ه ــراه س ــه هم ــهری ب ــط ش محی
غیرمســتقیم در عملکــرد زیســت کره بــا محیط زیســت  طبیعــی تأثیــر می گــذارد( 

ــند. ــرل می باش ــت و کنت ــد هدای نیازمن
ــهرها  ــًا در ش ــه عمدت ــانی ک ــای انس ــرات فعالیت ه ــر اث ــودار زی در نم
ــا زیســت کره نشــان داده شــده  ــی ی ــر محیط زیســت طبیع ــد، ب ــتقرار می یابن اس

اســت:
ــاورزی  ــی، کش ــای صنعت ــر فعالیت ه ــان؛ نظی ــف انس ــای مختل فعالیت ه
ــا،  ــواع گازه ــودن ان ــد و آزاد نم ــا تولی ــای پیشــرفته، ب ــتفاده از فناوری ه ــا اس ب
تغییــر اشــکال طبیعــی مثــل: جنگل تراشــی، تبدیــل مراتــع بــه اراضــی 
ــر  ــر آن؛ ب ــا و نظای ــیر رودخانه ه ــر مس ــا، تغیی ــر روده ــد ب ــتن س ــی، بس زراع
ــه  ــر الی ــه ای ب ــای گلخان ــرات گازه ــذارد. اث ــر می گ ــی تأثی محیط زیســت طبیع
ــای  ــی و پدیده ه ــای قطب ــن و ذوب شــدن یخ ه ــره زمی ــای ک ــر دم اوزون، تغیی
نوظهــور آب وهوایــی )ال نیــو(، از جملــه آثــار مخــرب فعالیت هــای انســانی بــر 

محیط زیســت کالن )بیوســفر( می باشــد.
ــه همــراه ســایر فعالیت هــای انســانی؛ بیشــترین  محیط زیســت شــهری ب
ــای  ــذارد. فعالیت ه ــی می گ ــان باق ــی جه ــت طبیع ــر محیط زیس ــرات را ب تأثی
صنعتــی و آلودگی هــای ناشــی از آن، تراکــم انســانی، اســتفاده گســترده از منابــع 
آب، آلوده ســازی آب وخــاك و هــوا، ترافیــک موتــوری، سیســتم های گرمایشــی 
و سرمایشــی، تغییــر پوشــش زمیــن و نظایــر آن به طــور مســتقیم یــا غیرمســتقیم 
ــر محیط زیســت طبیعــی کالن تأثیــر می گــذارد. بنابرایــن از دیــدگاه حفاظــت  ب
ــای اساســی  ــهری یکــی از مؤلفه ه ــط ش ــی، بهداشــت محی محیط زیســت طبیع

اســت کــه می بایــد دائمــًا کنتــرل و هدایــت گــردد.
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فصل�مشترک�دیدگاه�ها:�بهداشت�محیط�شهری
همان طــور کــه در دو رویکــرد اساســی مشــخص شــد، بهداشــت محیــط 
شــهری مؤلفــه ای اســت کــه چــه از دیــدگاه »توســعه« و چــه بــه لحــاظ »حفاظت 
ــاس  ــن اس ــر همی ــت. ب ــژه اس ــت وی ــز اهمی ــی« حای ــت کالن طبیع محیط زیس
مفهــوم »توســعه پایــدار« پدیــدار شــده کــه فصــل مشــترك دو رویکرد »توســعه« 

و »حفاظــت« محســوب می شــود.
در نمــودار زیــر پیوســت مشــترك حفاظــت و توســعه و چگونگــی ارتقــا 

هدفمنــد ایــن دو روش بــه »توســعه پایــدار« ارائــه شــده اســت:

ــط  ــت محی ــه بهداش ــه ب ــه توج ــردد ک ــه می گ ــب مالحظ ــن ترتی ــه ای ب
شــهری چــه از دیــدگاه توســعه متکــی بــر محوریــت انســان و چــه از دیــدگاه 
ــًا دارای نتیجــه ای واحــد اســت. ــراث و ارزش هــای طبیعــی، نهایت حفاظــت می

• پدیــده »توســعه پایــدار« نــه بــر جنبــه حفاظتــی صــرف منابــع طبیعــی و 	
نــه بــر جنبــه اســتفاده افراطــی و اقتصــادی منابــع، تأکیــد دارنــد، بلکــه 
ــب  ــد متناس ــانی بای ــای انس ــد فعالیت ه ــرد جدی ــن رویک ــه ای ــر پای ب
ــوری  ــد، به ط ــت محیطی باش ــای زیس ــیت ها و قانونمندی ه ــا حساس ب
ــه توســعه مــوزون و  ــا اســتفاده از محیط زیســت طبیعــی بتــوان ب کــه ب

پایــدار دســت یافــت.
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• در ایــن چارچــوب و رویکــرد توســعه پایــدار، بهداشــت محیــط شــهری 	
ــا  ــعه« و ی ــای »توس ــک از رویکرده ــر ی ــش از ه ــب بی ــی به مرات اهمیت

ــد. ــت«، می یاب »حفاظ
ــارب  ــده از تج ــه برآم ــا ک ــا و رویکرده ــن دیدگاه ه ــی از مهم تری برخ
ــه  ــنایی ارائ ــت آش ــن تجــارب اســت، جه ــه ای ــوط ب ــج مرب ــدی نتای و جمع بن

می شــوند.

منشور آتن و منشور 2000
ــمندان،  ــن اندیش ــال، بزرگ تری ــدود 70 س ــه ح ــا فاصل ــف و ب ــی مختل در دو دوره تاریخ
مدیــران و صاحب نظــران شهرســازی و بهداشــتی و مدیریتــی، دیدگاه هــای جالب توجهــی را 
ــن  ــک از ای ــر ی ــب ه ــده مطال ــد. چکی ــراز نموده ان ــهری اب ــط ش ــت محی ــن بهداش ــه تأمی در زمین

ــر اســت: ــرار زی ــه ق ــا ب رویکرده

منشور�آتن

اعالم�حضور�آتن
گســتردگی  انســان ها،  کم تحرکــی  ماشــین،  عصــر  رســیدن  فــرار 
ســفرهای موتــوری، آلودگــی هــوا و صــوت، کاهــش فضاهــای ســبز و طبیعــی 
ــام  ــام و... را در تم ــم و ازدح ــکونت، تراک ــای س ــر الگوه ــهری، تغیی درون ش

ــت. ــوده اس ــم نم ــهرها حاک ش
در بخش هــای پــر جمعیــت شــهر، شــرایط ســکونت، بــه دلیــل 
ــه دلیــل نگــه داری نکــردن از  ــل اســتفاده و باالخــره ب ــود فضــای ســبز قاب کمب
ســاختمان ها )و اعمــال کــردن کاربری هــا فقــط بــر مبنــای ســودجویی( وضــع 
ــطح  ــا س ــاکنین ب ــود س ــل وج ــه دلی ــع ب ــن وض ــد. ای ــود گرفته ان ــه خ ــدی ب ب
ــه وســایل پیشــگیری از  ــه تنهایــی ب زندگــی پاییــن و نامرفــه کــه نمی تواننــد ب
بیماری هــا دســت یابنــد، بــه وخامــت می گرایــد )مــرگ و میــر بــه بیســت درد 
هــم مــی رســد(. در ایــن میــان طبقــات مرفــه در بخش هــای خــوش آب وهــوا 
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ــد. ــب کرده ان ــی را غص ــق همگان ــر ح ــر کمت ــر و خط ــم انداز بهت ــا چش ب
ــار اکولوژیــک و آلودگــی و  ــودن فضــای ســبز چــه از نظــر آث ناکافــی ب
چــه از نظــر اجتماعــی و گــذران اوقــات فراغــت شــهروندان، توزیــع نامــوزون 
فضــای ســبز، ضــرورت گــردش و آشــتی بــا طبیعــت، ضــرورت برخــورداری 
ــا و  ــب زاغه ه ــی، تخری ــبز فراغت ــاز و س ــای ب ــهر از فضاه ــالت ش ــه مح هم
ــی  ــترده همگان ــن گس ــاد اماک ــینان، ایج ــرای زاغه نش ــن مســکن مناســب ب تأمی

ــتند. ــن هس ــاي منشــور آت ــي از آرمان ه ــح، همگ ــت و تفری ــات فراغ اوق

بــا نگاهــی اجمالــی بــه بیانیــه منشــور آتــن بــه نظــر می رســد کــه هنــوز 
بســیاری از شــهرها و محــالت شــهری در کشــور مــا بــا وضعیــت اســفباری کــه 
ـــ توصیــف شــده درگیــر هســتند. و  ـــ حــدود 90 ســال پیــشـ  در منشــور آتــنـ 
نیــز شــاید هنــوز ضرورت هــای ابرازشــده در منشــور آتــن اســاس برنامه هــای 
ــهرهای  ــهری در ش ــت ش ــت بهداش ــهرداری ها و مدیری ــه ای ش ــن مرحل چندی
ــوز  ــن هن ــد. و اهــداف مطرح شــده در منشــور آت ــا را تشــکیل می ده کشــور م

اهدافــی مهــم بــرای مــا محســوب می شــوند.

منشور�2000
ــص،  ــا متخص ــوی ده ه ــده از س ــالم ش ــه اع ــه بیان ــور 2000 ک در منش
ــران  ــازان، مدی ــکان، شهرس ــی، پزش ــه بین الملل ــران عالی رتب ــئوالن و مدی مس
ــرار  ــد ق ــورد تأکی ــر م ــای زی ــود، توصیه ه ــوب می ش ــره محس ــهری و غی ش

ــت. ــه اس گرفت
ــی  ــتم های طبیع ــا سیس ــی ب ــازگاری و هماهنگ ــد در س ــینی بای شهرنش
ــا  ــد ب ــد بتوان ــان بای ــام دارد و انس ــرورت ت ــی ض ــب اکولوژیک ــد. تناس باش
ــه،  ــت زبال ــی، بازیاف ــر طبیع ــظ مناظ ــود. حف ــب ش ــی ترکی ــتم های طبیع سیس
بازیافــت آب، رعایــت ســوانح طبیعــی و آوردن طبیعــت بــه داخــل شــهر، باعــث 
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ــده و  ــناتر ش ــر و آش ــی نزدیک ت ــتم های طبیع ــا سیس ــهروندان را ب ــود ش می ش
ــود. ــق مي ش ــت محق ــان و طبیع ــتگي انس ــت همبس در نهای

نظام�های�مرتبط�با�بهداشت�محیط�شهری
تأمیــن بهداشــت محیــط شــهری درگــرو شــناخت فضاهــای حاکــم و 
ــر در بهداشــت محیــط شــهری اســت.  ــا نظام هــای مؤث ــط ب مدیریت هــای مرتب

ایــن نظام هــا عبارتنــد از:
ــی و 	  ــده اجتماع ــای پیچی ــالم و نیازه ــوای س ــب، آب وه ــه مناس تغذی

ــان( ــت و درم ــه و بهداش ــت تغذی ــی )مدیری فرهنگ
ــکونتی و 	  ــت س ــی، موقعی ــادی و اجتماع ــای اقتص ــت فعالیت ه وضعی

ــت شــهری( ــای شــهری )مدیری ســایر فضاه
اقلیــم شــهری، ســاختگاه طبیعــی، ســوانح طبیعــی و... )مدیریــت 	 

) یســت محیطی ز
چگونگــی مکان یابــی شــهر، توســعه شــهری، امکانــات و محدودیت هــا 	 

ــازی( )مدیریت شهرس
ــهری  ــط ش ــت محی ــن بهداش ــردد؛ تأمی ــه می گ ــه مالحظ ــور ک همان ط
ــب و  ــه در مرات ــت ک ــف اس ــای مختل ــگ بخش ه ــت هماهن ــروه مدیری در گ
درجــات مختلــف، انســان، شــهر و محیط زیســت شــهری را هدایــت و کنتــرل 
ــر  ــای مؤث ــور در مدیریت ه ــا و همین ط ــیم فضاه ــن و تقس ــد. در تعیی می نمای
ــز  ــر نی ــر و جزیی ت ــوان تفصیلی ت ــط شــهری؛ می ت ــن بهداشــت محی ــرای تأمی ب
عمــل نمــود. مهــم آن اســت کــه درك جامعــه ی از کلیــه نظام هــای حاکــم بــر 
ــه  ــه مقول ــن اســاس س ــر ای ــد. ب ــته باش ــط شــهری وجــود داش بهداشــت محی
ــز دارد  ــهرداری ها نی ــف ش ــا وظای ــتقیمی ب ــاط مس ــه ارتب ــع ک ــته و جام پیوس
ــوان نظام هــای اصلــی تأمیــن بهداشــت محیــط شــهری بررســی می شــود: به عن

• جایــگاه بهداشــت محیــط شــهری در نظــام برنامــه توســعه اجتماعــی، 	
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اقتصــادی ملــی
• جایگاه بهداشت محیط شهری در نظام شهرسازی معاصر	
• جایگاه بهداشت محیط شهری در نظام مدیریت شهری	

جایگاه�بهداشت�محیط�شهری�در�نظام�برنامه�توسعه�ملی
اهمیــت شــهرها و بــه تبــع آن بهداشــت محیــط شــهری؛ از آنجــا ناشــی 
می شــود کــه در دنیــای معاصــر »شــهرها« مهم تریــن کانون هــای متراکــم 
جمعیتــی، تولیــد ثــروت، فعالیــت و اشــتغال، خالقیت هــای فــردی و اجتماعــی 
هســتند و مولــد ارزش هــا و هنجارهــای حاکــم بــر جوامــع محســوب می شــوند. 
ــی، اقتصــادی، فرهنگــی  ــرای توســعه اجتماع ــزی ب ــام برنامه ری ــن در نظ بنابرای
ــظ  ــژه ای برخــوردار می باشــند و حف ــگاه وی ــی کشــورها، شــهرها ز جای و... مل
ســالمت و تأمیــن بهداشــت محیــط شــهری اولیــن گام و در واقــع پیش شــرط 

ــود. ــوب می ش ــعه محس ــرای توس ــزی ب ــه برنامه ری هرگون
در برنامه ریزی هــای توســعه ملــی »شــهروندان«، »شــهر« و »فعالیت هــای« 
ــد. در  ــرار می گیرن ــه ق ــزی موردتوج ــزا برنامه ری ــوان اج ــهر به عن ــر ش ــی ب مبتن
ــه  ــر زمین ــی در ه ــزی توســعه مل ــه برنامه ری ــوط ب ــکات مرب ــن ن ــه مهم تری ادام

ــان می شــود: ــه اختصــار بی ب

• ســامت شــهروندان: در برنامه هــای توســعه ملــی، بــا توجــه 	
ــت و  ــه بهداش ــه ب ــعه، توج ــه توس ــان در برنام ــت انس ــه محوری ب
ــا،  ــب مهارت ه ــوزش و کس ــالم، آم ــوای س ــه، آب وه ــان، تغذی درم
ــتگی،  ــی، بازنشس ــن اجتماع ــتغال، تأمی ــت، اش ــات فراغ ــذران اوق گ
زمینه هــای  ســایر  و  خالقیت هــا  شــکوفایی  تجربه انــدوزی، 
ــخصی  ــد ش ــرد. در بُع ــرار می گی ــزان ق ــه برنامه ری ــط موردتوج مرتب
ــه  ــه« مشــخصًا ب ــان و تغذی ــت »بهداشــت و درم ــی، مدیری و اجتماع
ــه  ــه ب ــا توج ــا ب ــایر زمینه ه ــردازد و در س ــهروندان می پ ــالمت ش س
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پیچیدگــی موضوعــات مدیریت هــای دســتگاه هاي مختلــف بــه 
ایفــای نقــش می پردازنــد.

• رونــد توســعه شــهر: مکان یابــی شــهر، روندهــای گســترش کالبــدی، 	
ــاز و ســبز،  ــه فضاهــای شــهری، گســترش فضاهــای ب نظام بخشــی ب
ایجــاد مطلوبیــت ســکونتی، فراهــم آوردن امکانــات الزم بــرای گذران 
ــه نظــام حمل ونقــل،  ــژه فراغــت فعــال، روان بخشــی ب فراغــت، به وی
تعلق خاطــر و دلبســتگی بــه محلــه و شــهر، تقویــت بنیان هــای عینــی 
ــی  ــی، ایمن ــت شــغلی و اجتماعــی و قضای ــی شــهروندی، امنی و ذهن
در برابــر ســوانح طبیعــی، مســکن مناســب و... از مهم تریــن وظایــف 

برنامه هــای ملــی در مــورد توســعه شــهری اســت.
• ــای 	 ــف برنامه ه ــر وظای ــادی: از دیگ ــی و اقتص ــت اجتماع فعالی

توســعه ملــی کــه مســتقیم و غیرمســتقیم ســالمت شــهروندان را تحت 
تأثیــر قــرار داده و امکانــات تأمیــن بهداشــت محیــط شــهری را فراهــم 
ــف  ــای مختل ــرل فعالیت ه ــت و کنت ــی، هدای ــی آورد؛ سامان بخش م
ــاماندهی  ــود. س ــام می ش ــهر انج ــط ش ــه در محی ــت ک ــانی اس انس
ــار  مکانــی و نحــوه فعالیــت بنگاه هــای تولیــدی صنعتــی و کنتــرل آث
زیســت محیطی آن هــا، حفــظ فضاهــای ســبز، باغــات و مــزارع، 
بهســازی بســتر و ســاحل رودخانه هــا، به کارگیــری فنــاوری متناســب 
ــد، گســترش  ــد و جام ــواد زای ــع فاضــالب، م ــت و دف جهــت بازیاف
ــرای  ــتم های مناســب ب ــاد سیس ــل، ایج ــبکه های مناســب حمل ونق ش
ــدی،  ــای تولی ــب فضاه ــی مناس ــی، مکان یاب ــوانح طبیع ــا س ــه ب مقابل
ــه  ــتان ها و... ک ــا، گورس ــتارگاه ها، فرودگاه ه ــا، کش ــی، پایانه ه خدمات
مدیریت هــای مختلفــی را از مدیریــت شهرســازی، مدیریــت صنایــع: 
ــن: ــود. بنابرای ــامل می ش ــاورزی و... را ش ــرق و کش ــی، آب و ب بازرگان

ــای 	  ــرای برنامه ه ــن و اج ــهری در تدوی ــط ش ــت محی بهداش
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ــت. ــوردار اس ــژه ای برخ ــت وی ــی از اهمی ــعه مل توس
برنامه های توسعه 3 بُعد اساسی زیر را در بر می گیرد:

• سالمت شهروندان	
• توسعه موزون شهر	
• ساماندهی فعالیت های انسانی	

جایگاه�بهداشت�محیط�شهری�در�نظام�شهرسازی�معاصر
ــه ای  ــه مرحل ــر ب ــه اخی ــد ده ــهری در چن ــط ش ــت محی ــت بهداش اهمی
ــرار  ــر ق ــت تأثی ــز را تح ــر را نی ــای معاص ــازی دنی ــام شهرس ــه نظ ــیده؛ ک رس
ــه  ــتیابی ب ــت دس ــته ای از اهمی ــود برجس ــالم« نم ــهر س ــه »ش ــت. نظری داده اس
بهداشــت محیــط شــهری، در شهرســازی محســوب می شــود. در اینجــا رئــوس 
ــط شــهری  ــاره بهداشــت محی ــی کــه در نظریه هــای شــهر ســالم درب موضوعات

ــردد. ــه می گ ــده، ارائ ــرح ش مط

جایگزینی�کیفیت�فضایی�ــ�کالبدی�به�جای�کمیت�سرانه�ها
نظــام برنامه ریــزی کالســیک شــهری بــر »ســرانه« کاربری هــا کــه 
ــرانه ای  ــام س ــود. نظ ــتوار ب ــد اس ــوب می ش ــی محس ــی و فیزیک ــاخصی کّم ش
ــی  ــی و فعالیت ــکونتی، خدمات ــای س ــر نیازه ــدی( ب ــکال )کالب ــدی فیزی تأکی
شــهروندان بــود و مبنــای آن »مــرزی متوســط« بــا شــرایط یکنواخــت در کلیــه 

ــود. ــده ب ــوب ش ــهری محس ــای ش کانون ه

در حالــی کــه در نظــام منعطــف برنامه ریــزی جدیــد، نیازهــای انســانی 
ــوار، گــروه  ــب نیازهــای خان ــرد، بلکــه در قال ــر اســاس ف ــا ب »شــهروند« نه تنه
ــی و  ــی، ارزیاب ــمی و روان ــایش جس ــای آس ــر معیاره ــه ب ــا تکی ــی و ب اجتماع
ــادابی و  ــی«، »ش ــمی و روان ــالمت جس ــر »س ــی نظی ــوند. مقوالت ــن می ش تعیی
تحــرك«، »همبســتگی شــهروندی«، »هویــت«، »گذرانــدن مناســب اوقــات 
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ــت  ــه درنهای ــت ک ــدی اس ــای جدی ــه«، پدیده ه ــارکت و مداخل ــت«، »مش فراغ
ــی و جســمی شــهروندان  ــا نیازهــای پیچیــده روان کالبــد شــهری را متناســب ب

ســازمان می دهنــد.

مفاهیم�جدید�در�شهرسازی�جدید
امــروزه بــه شــهر به مثابــه عالی تریــن تجلــی کالبــدی ــــ فضایــی 
نیازهــای متنــوع انســانی و فراتــر از یــک »ســکونتگاه«، »محــل تولیــد« و »توزیــع 

ــود. ــته می ش ــرف« نگریس و مص
شــهر جدیــد شــهری اســت کــه به جــای جداســازی فعالیت هــای 
ــت را  ــهر، طبیع ــان، ش ــدور انس ــن و مق ــتی ممک ــم، همزیس ــر متزاح به ظاه
ــی انســان از  ــا شــهر، جــدا افتادگ ــرار داده اســت. بیگانگــی انســان ب هــدف ق
ــی و  ــرك، بی هویت ــدم تح ــهری، ع ــی ش ــر زندگ ــیزم ب ــلط ماش ــت، تس طبیع
نظایــر آن، در شهرســازی نویــن، جــای خــود را بــه شــهر پُرتحــرك، بانشــاط، 
ــور  ــت و به ط ــت داده اس ــر طبیع ــا مظاه ــه ب ــت، درآمیخت ــا هوی ــالق و ب خ
 کلــی از شــهر مســلط بــر انســان بــه شــهر در اختیــار انســان بــدل شــده اســت.

شهرسازی مشارکتی و اعتدال گرا
ــد  ــال می کن ــی را دنب ــای مختلف ــازی روش ه ــر شهرس ــال حاض در ح
ــت.  ــم آورده اس ــهروندان را فراه ــه ش ــور و مداخل ــکان حض ــترین ام ــه بیش ک
ــه شــهروندان  ــه محســوب نمی شــود ک ــده ای بیگان ــب شــهر پدی ــن ترتی ــه ای ب
ــهر  ــی دارد. ش ــاد وام ــت و انقی ــه اطاع ــان ب ــال و خواسته هایش ــالف امی را برخ
ــته های  ــا خواس ــه متناســب ب ــهروندان اســت ک ــوم ش ــارکت عم محصــول مش
آنــان و بــا هدایــت و نظــارت و کنتــرل دایمــی آن هــا اداره می شــود. ایــن رونــد 
مشــارکت خــالق و پرنشــاط همــه گروه هــای شــهروندی را تأمیــن نمــوده و بــه 
ــاد  ــا در موقعیــت انقی هیچ کــس اجــازه نمی دهــد کــه در مقــام انتقــاد صــرف ی
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صــرف باقــی مانــد. شــهر می بایــد دارای بســتری ســالم بــا ســازوکارهای ســالم 
باشــد تــا بتوانــد شــهروندانی ســالم و فعــال بپرورانــد.

جایگاه�بهداشت�محیط�شهری�در�نظام�مدیریت�شهری
همان طــور کــه اشــاره شــد از جملــه مقــوالت نویــن و اساســی در ادبیــات 
ــد  معاصــر شهرســازی، »نظــام مدیریــت شــهری« اســت. »شــهر ســالم« می توان
در پرتــو مدیریــت بایســته شــهری بــه بهداشــت محیــط شــهری و شــهروندانی 
ــهروندان« و  ــهر«، »ش ــه »ش ــن 3 مقول ــب بی ــن ترتی ــه ای ــد. ب ــت یاب ــالم دس س
»مدیریــت شــهری« می بایــد مناســبات و روابــط متقابــل ویــژه ای حاکــم باشــد 

تــا بــه اهــداف مختلــف و از جملــه »بهداشــت محیــط شــهری« نایــل گــردد.
بهداشــت محیــط شــهری و حفاظــت از ســالمت شــهروندان و چگونگــی 

دســت یافتــن بــه آن، از مهم تریــن مســئولیت های مدیــران شــهری اســت.

شرایط�تأمین�بهداشت�محیط�شهری�و�مدیریت�های�متنوع
ــتلزم  ــهری مس ــط ش ــت محی ــن بهداش ــد تأمی ــاره ش ــه اش ــور ک همان ط
فعالیت هــای مختلــف در زمینه هــای متفــاوت اســت. بهداشــت، درمــان و 
ــهرهای  ــزی ش ــزی و طرح ری ــی برنامه ری ــهروندان، چگونگ ــردی ش ــه ف تغذی
جدیــد و تأمیــن نیازهــای متنــوع شــهروندان، کنتــرل، هدایــت و نظام بخشــی بــه 
فعالیت هــای اجتماعــی و اقتصــادی در فضاهــای شــهری، شــناخت ویژگی هــای 
طبیعــی و اقلیمــی و برنامه ریــزی بــرای ایمــن کــردن شــهر و شــهروندان در برابر 
ــش  ــت کاه ــته در جه ــاوری بایس ــری فن ــی، به کارگی ــوانح طبیع ــا و س رخداده
ــیار  ــدد و بس ــل متع ــه عوام ــده و... از جمل ــع آالین ــذف مناب ــا و ح آلودگی ه
متنوعــی اســت کــه درنهایــت بهداشــت محیــط شــهری و ســالمت شــهروندان 

ــه: ــته اند. درنتیج ــا وابس ــه آن ه ب
بــه دلیــل تعــدد و تنــوع عوامــل، علــل و زمینه هــای مؤثــر در بهداشــت 
ــه  ــن زمین ــط شــهری و ســالمت شــهروندان، مدیریت هــای مختلفــی در ای محی
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ــان، مدیریــت اقتصــادی و اشــتغال،  ــد. مدیریــت بهداشــت و درم ــت دارن دخال
زیســت محیطی، منابــع، زیرســاخت ها و.... مدیریــت ورزش و فراغــت، مدیریــت 
شــهری و شهرســازی و مدیریــت متعــدد دیگــری در امــر تأمین بهداشــت محیط 
شــهری مؤثرنــد. لــذا دســتیابی بــه ایــن امــر )بهداشــت محیــط شــهری( مســتلزم 
ــی اســت کــه در  ــن ســازمان ها و نهادهای ــی بی هماهنگــی، همــکاری و همگرای
ــن  ــه همی ــد. ب ــت می کنن ــی فعالی ــداف بخش ــژه و اه ــازمانی وی ــوب س چارچ
دلیــل دســتیابی بــه هماهنگــی مدیریتــی کــه ماحصــل آن تأمیــن بهداشــت محیط 

شــهری اســت تــا ایــن انــدازه دشــوار و مشــکل اســت.

نقش�مدیریت�شهری�در�تأمین�بهداشت�محیط�شهری
بــا توجــه بــه ضــرورت فعالیــت ســازمان ها و نهادهــای متنــوع و حضــور 
ــود  ــهری، وج ــط ش ــت محی ــی بهداش ــن نهای ــون در تأمی ــای گوناگ مدیریت ه
مدیریتــی واحــد بــرای هماهنگــی بیــن نهادهــا و ســازمان های مســئول ضرورتــی 
ــش  ــی و نق ــه تجــارب جهان ــه ب ــا توج ــه ب ــد ک ــر می رس ــه نظ ــی دارد. ب حیات
دیرینــه شــهرداری ها در تأمیــن حداقــل بهداشــت محیــط در شــهرهای کشــور، 
ــازمان های  ــا و س ــن نهاده ــده بی ــر هماهنگ کنن ــه عنص ــد ب ــهرداری ها بتوانن ش
مســئول تبدیــل شــوند و هــدف چندبخشــی تأمیــن بهداشــت محیــط شــهری را 

تحقــق بخشــند.

وظایف�قانونی�شهرداری�ها�در�بهداشت�محیط�شهری
ــه  ــان ک ــک انس ــی و تکنولوژی ــادی، اجتماع ــترده اقتص ــای گس فعالیت ه
به طــور عمــده در فضاهــای شــهری اســتقرار یافتــه و انجــام می پذیرنــد، 

ــد. ــهری دارن ــط ش ــت محی ــی بهداش ــزایی در چگونگ ــرات به س تأثی
فعالیت هــای انســانی اثرگــذار در بهداشــت محیــط شــهری به طــور 

ــد از: ــار عبارتن اختص
• ــرات اقلیمــی 	 ــد پســماند، فاضــالب و اث ســکونت انســانی: تولی

و طبیعــی
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• جابه جایی موتوری: ترافیک و آلودگی های ناشی از آن	
• فعالیت هــای اقتصــادی و خدماتــی: تولیــد زایــدات و جامــدات، 	

گازهــا و ذرات، ســروصدا و...
• مداخله انسانی در عوامل طبیعی: ایجاد سوانح طبیعی	

تولید�پسماند�و�فاضالب�در�سکونتگاه�های�انسانی

صــرف ســکونت انســانی در کانون هــای شــهری، باعــث تولیــد پســماند 
و فاضــالب می شــود. کاربــرد وســیع فنــاوری در تأمیــن آســایش اقلیمــی نظیــر 
دســتگاه های سرمایشــی و گرمایشــی نیــز بــه آلودگــی هــوا منجــر شــده اســت. 
بــه ایــن ترتیــب مشــاهده می شــود کــه ســکونت انســانی در هــر محیــط مســتلزم 
ــن ســکونتگاه می باشــد.  ــار زیســت محیطی ای ــع آث ــرای دف ــی ب وجــود نهادهای
جمــع آوری و دفــع پســماندها و جمــع آوری و انتقــال فاضــالب، اولیــن اقداماتی 

اســت کــه در هــر کانــون زیســت انســانی می بایــد انجــام پذیــرد.

پسماند
مشــکل جمــع آوری و دفــع بهداشــتی پســماند ، به ویــژه پســماند شــهری، 
در کنــار فاضــالب از جملــه مهم تریــن مســائل زیســت محیطی و شــالوده تأمیــن 
ــور  ــط در کش ــور متوس ــردد. به ط ــوب می گ ــهری محس ــط ش ــت محی بهداش
ــهرداری ها  ــه ش ــود ک ــد می ش ــه تولی ــن زبال ــزار تُ ــا ه ــدود ده ه ــه ح ــا روزان م
ــکالت و  ــنگین و مش ــه س ــا هزین ــع آن ب ــع آوری و دف ــئول جم ــوان مس به عن
ــزات  ــدان تجهی ــی و زیســت محیطی جــدی مواجــه می باشــند. فق تنگناهــای فن
فنــی و ماشــین آالت مناســب، عــدم تفکیــک پســماندها ، نبــود اراضــی مناســب 
ــور و  ــتانی کش ــاحلی و کوهس ــق س ــژه در مناط ــماند ، به وی ــن پس ــت دف جه
ــکالت  ــن مش ــهروندان، از مهم تری ــط ش ــماند توس ــد پس ــده تولی ــد فزاین رون
شــهرداری ها در ایــن زمینــه می باشــند.جمع آوری و دفــن پســماند به طــور 
 متوســط روزانــه صدهــا میلیــون تومــان هزینــه بــرای شــهرداری ها ایجــاد می کند.
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بــر پایــه نتایــج پــروژه تحقیقاتی آنجا شــده در ســال 1376 در 496 شــهر کشــور، 
85 درصــد شــهرها پسماند هایشــان را بــه روش هــای غیربهداشــتی و غیراصولــی 
ــوارد  ــب م ــه در اغل ــی اســت ک ــن در حال ــد. ای ــار می کنن ــا تلنب ــوزانند ی می س
ــی  ــماند های خانگ ــراه پس ــز هم ــتانی نی ــاك بیمارس ــیار خطرن ــماند های بس پس
منتقــل و دفــن می شــوند. دفــن و تلنبــار غیربهداشــتی پســماندها موجــب نشــت 

شــیرابه آن هــا بــه خــاك و ســفره های آب هــای زیرزمینــی می شــوند.
ــًا  ــه عرف ــدی ک ــاده جام ــوع م ــر ن ــف »ه ــق تعری ــد طب ــد جام ــواد زای م
زایــد محســوب می شــود ماننــد پســماند، خاکروبــه، خاکســتر، جســد حیوانــات، 
ضایعــات صنعتــی و بیمارســتانی و فضــوالت دامــی...«. طبــق قانون شــهرداری ها 

موظــف بــه جمــع آوری، انتقــال و دفــن بهداشــتی آن هــا می باشــند.

نکته�مهم:

آنچــه کــه جمــع آوری و دفــن مــواد زایــد و جامــد شــهری را بــه اقدامــی 
ــت.  ــهری اس ــت ش ــت بهداش ــوده، رعای ــدل نم ــهرداری ب ــط ش ــی توس اساس
بخــش زیــادی از مــواد زایــد شــهری خصوصیاتــی دارنــد کــه در صــورت عــدم 
ــد.  ــه خطــر می اندازن ــط شــهری را ب ــرل، ســالمت انســان و بهداشــت محی کنت
ــدن  ــم آم ــز فراه ــی و نی ــطحی و زیرزمین ــای س ــاك و آب ه ــوا، خ ــی ه آلودگ
ــن  ــوذی، از مهم تری ــات م ــرات و حیوان ــی حش ــرای زندگ ــب ب ــی مناس محیط
عوارضــی اســت کــه عــدم دفــع بهداشــتی پســماندها می توانــد متوجــه شــهر و 

بهداشــت محیــط شــهری بنمایــد.

فاضالب
بنــا بــر تعریــف قانــون، فاضــالب »هــر نــوع مــاده مایــع زایــد حاصــل 
ــتانی  ــهری و بیمارس ــا ش ــداری ی ــا کشــاورزی و دام ــی ی ــای صنعت از فعالیت ه
ــردد«. ــه گ ــاك تخلی ــا خ ــه آب ی ــه ب ــت ک ــی اس ــگاهی و خانگ ــا آزمایش  و ی



69

مدیریت بهداشت شهری

در قوانیــن اولیــه شــهرداری های کشــور ــــ به ویــژه شــهرداری تهــران ــــ تنقیــه 
قنــوات و الیروبــی و پــاك کــردن مجــاری و نهرهــا در محــدوده شــهر بــه عهــده 
ــی  ــع بهداشــتی و اصول ــوده اســت. در حــال حاضــر مســئله دف شــهرداری ها ب

فاضــالب بــه عهــده شــرکت آب و فاضــالب شــهرها می باشــد.
ــال و  ــتم انتق ــد سیس ــور، فاق ــهرهای کش ــي ش ــر برخ ــال حاض در ح
ــع آوری  ــبکه جم ــداث ش ــرح اح ــراً ط ــند و اخی ــالب می باش ــع آوری فاض جم
ــام اســت.. در  ــال اتم ــزرگ کشــور در ح ــهر ب ــد ش ــران و چن فاضــالب در ته
شــهرهای شــمالی و جنوبــی کشــور وضعیــت فاضالب هــا بــه دلیــل بارندگــی 
ــدن  ــاری ش ــالب و ج ــراه فاض ــه هم ــطحی ب ــای س ــی آب ه ــاد و پس زدگ زی
ــایر  ــت. در س ــده اس ــاد و نگران کنن ــیار ح ــا بس ــر و خیابان ه ــطح معاب آن در س
ــدید  ــی ش ــث آلودگ ــال باع ــا س ــی ده ه ــی ط ــای جذب ــداث چاه ه ــهرها اح ش
ــه  ــز ب ــن روش نی ــه ای ــوان گفــت ک ــی شــده و می ت خــاك و آب هــای زیرزمین

ــت. ــیده اس ــت رس بن بس
مســئله بازیافــت آب در سیســتم فاضــالب کشــور بــا توجه بــه محدودیت 
شــدید منابــع آب موضــوع اساســی می باشــد. در ســطح کشــور و در بســیاری از 
مناطــق، کمبــود آب بســیار جــدی اســت و ســرانه آب آشــامیدنی در دســترس 
ــه 1200 مترمکعــب در ســال کاهــش  ــرد از 2700 مترمکعــب در ســال ب هــر ف
ــه و بازیافــت  ــرل، هدایــت و تصفی ــه همیــن دلیــل اهمیــت کنت ــه اســت. ب یافت
ــوند.  ــوب می ش ــور محس ــهرهای کش ــی در ش ــی اساس ــا، موضوع فاضالب ه

ــز اهمیــت اســت: ــد جهــت حای بازیافــت فاضالب هــا از چن

نجات آب های زیرزمینی از آلودگی	 
ــبزیجات و 	  ــی س ــانی و آلودگ ــای انس ــرایت بیماری ه ــری از س جلوگی

صیفی جــات
تأمیــن آب بــرای مصــارف مختلــف ــــ به ویــژه آبیــاری فضــای ســبز ــ 	 

از طریــق بازیافــت فاضــالب.
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نکته�مهم

هرچنــد مســئولیت احــداث شــبکه جمــع آوری و انتقال فاضــالب در حال 
ــل نقــش  ــه دلی ــده شــرکت آب و فاضــالب می باشــد، لیکــن ب ــه عه حاضــر ب
بســیار مهــم دفــع اصولــی و بهداشــتی فاضــالب در تأمیــن و حفــظ بهداشــت 
محیــط شــهری، شــهرداری ها می بایــد نظــارت فعــال و همه جانبــه ای بــر 
ــت فاضالب هــای شــهری داشــته باشــند. ــت و بازیاف ــد جمــع آوری، هدای رون

حمل�ونقل�موتوری�و�آثار�آالینده�ساز�آن

چگونگی�آلودگی�های�ناشی�از�حمل�ونقل�موتوری
بــه  مربــوط  بررســی های  و  مطالعــات  از  بســیاری  در 
موتــوری  حمل ونقــل  ســهم  محیــط،  آالینده کننــده  منابــع 
اســت. شــده  گــزارش  درصــد   60 از  بیــش  زمینــه  ایــن   در 
ــوا، آب، خــاك  ــه ه ــوری ک ــل موت ــف آلوده ســازهای حمل ونق  گســتردگی طی
و آلودگــی صوتــی را شــامل شــده تأثیــر ایــن آالینده هــا را در بهداشــت 
ــتردگی  ــه گس ــت ک ــی اس ــد. بدیه ــان می ده ــاد نش ــیار زی ــهری بس ــط ش محی
عوامــل آالینده ســاز نه تنهــا بهداشــت شــهروندان و ســالمت آن هــا را بــه 
ــوری، دوام  ــر فراینــد رویــش گیاهــی، حیــات جان ــدازد، بلکــه ب مخاطــره می ان

ســاختمان ها و ابنیــه تأثیــرات ســوء بی شــماری دارد.
احتــراق موتــور وســایل نقلیــه توســط بنزیــن و گازوئیــل، باعــث ایجــاد 
ــار  ــدن ذرات غب ــا ش ــرب، ره ــدن س ــمی و CO2 و SO2، آزاد ش ــای س گازه
ــفالت و  ــتیک ها، آس ــش الس ــدن پوش ــده ش ــمی، کن ــای س ــزات، بخاره و فل

ــود. ــز می ش ــت ترم ــت لن آزبس
بخشــی از ایــن آالینده هــا مســتقیمًا وارد سیســتم تنفســی شــهروندان شــده 
ــه داخــل خــون ضمــن  و باعــث بیماری هــای تنفســی می شــود. ورود ســرب ب
ــای  ــرات مخــرب روی خــون باعــث بیماری ه ــب هوشــی و تأثی کاهــش ضری
ــی  ــالمندان م ــاردار و س ــان ب ــودکان و زن ــژه ک ــهروندان و به وی ــی در ش خون



71

مدیریت بهداشت شهری

شــود.
ــاران ذرات دوده، ســرب، فلــزات و... بــا آب هــای ســطحی  ــا ریــزش ب ب
جریــان یافتــه، خــاك را آلــوده کــرده و منابــع آب هــای زیرزمینــی، ســبزیجات و 

ــازد. ــوده می س ــز آل ــره را نی ــات و غی میوه ج
ــه  ــنگینی در برگچ ــزات س ــود فل ــه وج ــد ک ــان می دهن ــی ها نش بررس
ســبزیجات، پــس از ورود بــه بــدن منجــر بــه بیماری هــای صعب العــالج 

می شــود.
عــالوه بــر آلودگــی آب، هــوا و خــاك، حمل ونقــل موتــوری، بــه آلودگــی 
صوتــی، ازدحــام، راه بنــدان نیــز منجــر می شــود. ترافیــک هوایــی و ریلــی و نیــز 
برخــی تولیــدات صنعتــی نیــز بــه آلودگــی صوتــی منجــر می شــود، لیکــن ســهم 
ــدك  ــوری بســیار ان ــی ناشــی از حمل ونقــل موت ــر آلودگــی صوت آن هــا در براب
اســت. آلودگــی صوتــی و ارتعــاش و لــرزش ناشــی از حرکــت وســایل نقلیــه 
موتــوری تأثیــرات مخربــی بــر اعصــاب و روان شــهروندان دارد، به طــوری کــه 
ــی  ــروز افســردگی، اســترس، نگران ــای جســمی، باعــث ب ــر بیماری ه ــالوه ب ع
ــل  ــتانه تحم ــود آس ــال خ ــه دنب ــده و ب ــره ش ــی و غی ــراب، کم حوصلگ و اضط
انســانی را کاهــش داده و بــا کمتریــن بهانــه بــه درگیری هــا، دعــوا، اختالفــات 

ــره منجــر می شــود. خانوادگــی و غی
نیــز  آلودگــی آب، هــوا و خــاك توســط فعالیت هــای صنعتــی و 
سیســتم های گرمایشــی خانگــی، نانوایی هــا و کارگاه هــای کوچــک نیــز 
ــار آالیندگــی ایــن  ــوان آث ــدات ســاده ای می ت ــا تمهی ــه ب ــرد. البت صــورت می گی
سیســتم ها را کاهــش داد، لیکــن در بخــش حمل ونقــل موتــوری نه تنهــا کاهــش 
نمی یابــد، بلکــه بــا افزایــش تصاعــدی خودروهــای موتــوری، گســترش شــبکه 
ــرویس های  ــدان س ــی، فق ــه خصوص ــایل نقلی ــداد وس ــش تع ــل، افزای حمل ونق
ــرای بهداشــت محیــط شــهری  ــد ب ــه بزرگ تریــن تهدی حمل ونقــل موتــوری، ب

بــدل شــده اســت.
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مشکالت�اساسی�شهری�و�معضالت�ترافیکی
ــی  ســاختار طبیعــی شــهر، عــوارض طبیعــی و شــیب شــمالی ــــ جنوب
ــور  ــر موت ــاخته و فشــار ب ــالل مواجــه س ــا اخت ــت را ب ــد حرک ــه رون ــهر ک ش

ــود. ــث می ش ــا را باع ــریع آن ه ــودگی س ــه فرس ــا و درنتیج خودروه
ــد و  ــز خری ــازار، ادارات، مراک ــع ب ــهر، تجم ــزی ش ــک مرک ــاختار ت س
خدمــات در محــدوده مرکــزی شــهر. به طوری کــه محــدوده 24 کیلومتــری مرکز 
ــه شــهری می باشــد.  شــهر تهــران جــاذب بیــش از 60 درصــد ســفرهای روزان

شــهرهای بــزرگ کشــور و حتــی کالن شــهر تهــران نیــاز بــه شــبکه قطــار 
ــاالی  ــبه ب ــم بالنس ــه حج ــه ب ــا توج ــذا ب ــترده تري دارد. ل ــرو( گس ــهری )مت ش
ســفرهای شــهری و حومــه شــهری، بایــد متــرو جایگزیــن اتوبوس هــا، اتوبــوس 
ــن  ــی جایگزی ــی و تاکس ــن تاکس ــوس جایگزی ــوس، مینی ب ــن مینی ب جایگزی

ســواری شــخصی شــود.

ــدی، 	  ــل کالب ــه دالی ــور ب ــهرهای کش ــهری در ش ــفرهای ش ــرانه س س
ــی  ــازی در ادارات، عقب ماندگ ــانی، کاغذب ــتم اطالع رس ــایی سیس نارس
ــا اســتفاده  ــه ب ــره بیــش از حــد اســت ک سیســتم خدمات رســانی و غی
ــوان از حجــم  ــه خدمــات برخــط مي ت از بســتر فضــاي مجــازي و ارای

آن هــا کاســت.
شــبکه حمل ونقــل عمومــی ناکافــی، بــا ســرعت کــم، شــلوغ و 	 

هســتند. بی برنامــه 
فرهنــگ ترافیکــی شــهروندان بســیار نــازل بــوده و تــالش چندانــی از 	 

ــرد. ــگ ترافیکــی صــورت نمی گی ــت فرهن ــرای تقوی ســوی مســئولین ب
ناهماهنــگ 	  و  متعــدد  چندگانــه،  شــهری  ترافیــک  مدیریــت 

انــدك  پارکینگ هــا  ناقــص،  فنــی  تجهیــزات  بــوده، 
اســت. ناچیــز  ترافیکــی  پشــتیبانی  تســهیالت  کاًل   و 
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پیامدها�و�آثار�ترافیک�شهری
ــهرهای  ــامان در ش ــک نابس ــی از ترافی ــای ناش ــوء و زیان ه ــرات س اث

ــت: ــر اس ــرار زی ــه ق ــوم ب ــان س جه

ــوری 	  ــک موت ــر ترافی ــن اث ــوا زیانبارتری ــی ه ــوا: آلودگ ــی ه آلودگ
ــق،  ــا، ذرات معل ــرد، هیدروکربوره ــات گوگ ــود. ترکیب محســوب می ش
اکســید ازت، اکســید کربــن و ســرب موجــود در بنزیــن باعــث بــروز 
ــاد  ــی، ایج ــای تنفس ــی در اندام ه ــای عفون ــر بیماری ه ــی نظی عوارض

ــود. ــوع و... می ش ــرگیجه و ته ــه، س ــده و ری ــرطان مع س
زمــان تلف شــده: کاهــش ســرعت حرکــت خودروهــا بــر اثــر 	 

راه بنــدان و شــلوغی خیابان هــا و نیــز راه بندان هــای پی درپــی بــا 
توجــه بــه حجــم ســفرهای روزانــه، هــرروز باعــث اتــالف میلیون هــا 

ــود. ــهری می ش ــک ش ــهروندان در ترافی ــت ش ــاعت وق س
ــر 	  ــرات آن ب ــوا و اث ــی ه ــی: آلودگ ــی و مال ــارات جان خس

ــت و  ــگ لجاج ــی، فرهن ــا بی احتیاط ــراه ب ــدگان، هم روان رانن
ــتم های  ــص سیس ــررات، نواق ــت مق ــدم رعای ــزی، ع قانون گری
کنترلــی مثــل چراغ هــای راهنمایــی و... موجــب افزایــش 
ــران،  ــار ای ــز آم ــار مرک ــق آم ــود. طب ــات می ش ــداد تصادف تع
ــره و  ــران 84869 فق ــال 1396 در ته ــات در س ــداد تصادف تع
تعــداد کشته شــدگان در ایــن تصادفــات 702 نفــر بــوده اســت. 
ــش از  ــز بی ــخاص نی ــه و اش ــط بیم ــی توس ــارات پرداخت خس

ــد. ــال می باش ــا ری میلیارده
معابــر 	  و  اتوبان هــا  احــداث  هزینه هــای  دولــت:  پرداختــی  یارانه هــای 

ــه  ــم، یاران ــب عالی ــی، نص ــزات ترافیک ــی، تجهی ــای عموم ــا و پارکینگ ه و پل ه
بابــت بنزیــن، ضــرر وارده بابــت سیســتم های اتوبوســرانی دولتــی و غیــره، 
ــد. ــی کن ــل م ــت تحمی ــه دول ــه بودج ــی ب ــه اضاف ــال هزین ــا ری ــاالنه میلیارده  س
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فعالیت�های�اقتصادی�و�آثار�آن�بر�بهداشت�محیط�شهری
در کشــورهای جهــان ســوم، ســهم کمتــری از تخریــب محیط زیســت و 
آلودگــی بهداشــت محیــط شــهری ناشــی از پیشــرفت صنعتــی، مکانیــزه شــدن 
کشــاورزی و »اتوماســیون« فعالیت هــا می باشــد. عمــده آثــار و عــوارض منفــی و 
زیان بــار فعالیت هــای اقتصــادی بــر بهداشــت محیــط شــهری از فقــدان برنامــه، 
ضعــف مدیریــت، ســطح نــازل فنــاوری و نابســامانی فرهنــگ شــهروندی اســت.

فعالیت�های�صنعتی�و�کشاورزی
ــی  ــع آلودگ ــن منب ــده مهم تری ــی های انجام ش ــات و بررس ــر مطالع ــا ب بن
محیــط شــهری، به ویــژه در شــهرهای بــزرگ و صنعتــی کشــور، بعــد از 
ــای  ــه واحده ــر بهین ــت غی ــب و فعالی ــع نامناس ــوری، توزی ــل موت حمل ونق
صنعتــی و کشــاورزی در محــدوده شــهری اســت. در ایــن زمینــه نــکات زیــر 

ــت اســت. ــز اهمی حای
تداخــل واحدهــای صنعتــی و کارگاهــی در بافت هــای شــهری، به گونــه ای 
ــه  ــب این گون ــواری نامناس ــل همج ــه دلی ــی ب ــای صنعت ــت واحده ــه مزاحم ک
واحدهــا بــا بافت هــای مســکونی رخ می دهــد. توســعه ســریع کالبــدی شــهرها، 
پراکندگــی صنایــع، عــدم مراعــات حرایــم ســبز و فیلترهــای حفاظتــی و نظایــر 
آن باعــث تداخــل و درآمیختگــی واحدهــای صنعتــی و کارگاهــی بــا بافت هــای 

شــهری شــده اســت.
تالش هــای واحدهــای صنعتــی و کارگاهــی بــرای بهره گیــری از خدمــات 
ــالب  ــا )فاض ــی واحده ــر خروج ــارت ب ــدم نظ ــهری، ع ــاخت های ش و زیرس
صنعتــی، ضایعــات و زایــدات، گازهــا و مــواد معلــق(، درآمیختگــی فاضــالب 
صنعتــی بــا فاضــالب شــهری، فشــار واحدهــای صنعتــی بــر منابــع آب، بــرق، 
گاز و ســایر زیرســاخت های شــهری، از دیگــر عــوارض فعالیت هــای نابســامان 

ــای شــهری اســت. ــی در محیط ه صنعت
در شــهرهای بــزرگ فعالیت هــای نابســامان صنعتــی و در شــهرهای 
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کوچــک رواج دامــداری و مرغــداری خانگی در محیط شــهری باعــث مخاطرات 
جــدی بهداشــت محیــط شــهری شــده اســت. در بســیاری از شــهرهای کوچــک 
ــداری  ــوند؛ نگه ــوب می ش ــزرگ محس ــتاهای ب ــع روس ــه در واق ــور ــــ ک کش
دام و پــرورش طیــور در منــازل مســکونی رواج داشــته و همیــن امــر بــه دلیــل 
ــال  ــیوع و انتق ــکان ش ــی، ام ــوالت دام ــات و فض ــش ضایع ــوا، پخ ــی ه آلودگ
بیماری هــای دامــی بــه انســان و بهداشــت محیــط شــهری را بــه مســئله جــدی 

ــازد. ــدل می س ب

وظیفه�شهرداری�ها
ــرای  ــک از دو مج ــا کوچ ــزرگ و ی ــهرهای ب ــه در ش ــهرداری ها چ ش
ــوب  ــهرداری ها« )مص ــون ش ــوب 1359( و »قان ــی« )مص ــام صنف ــون »نظ قان
ــی  ــئولیت سامان بخش ــه و مس ــدی(، وظیف ــات بع ــات و اصالح 1334 و الحاق
ــده  ــر عه ــی را ب ــدی و خدمات ــای تولی ــت واحده ــر فعالی و نظــارت مســتقیم ب
ــاده  ــد 20 م ــق »بن ــی طب ــی و خدمات دارد. ســاماندهی واحدهــای مزاحــم صنعت
55 قانــون شــهرداری ها«، )اصالحیــه 1345( و اجــازه جلوگیــری از کلیــه 
ــهرداری ها داده  ــه ش ــهروندان ب ــرای ش ــم ب ــتی و مزاح ــای غیربهداش فعالیت ه

شــده اســت.
ــادی  ــع زی ــا موان ــواره ب ــف هم ــل مختل ــه عل ــور ب ــون مذک  اجــرای قان
مواجــه بــوده اســت. لیکــن در ســال های اخیــر بــه دلیــل حــاد شــدن مشــکالت 
زیســت محیطی و بهداشــت محیــط شــهری و ســلب آســایش و ایمنــی 
ــر  ــور جدی ت ــون مذک ــال قان ــا، اعم ــای کاربری ه ــز تداخل ه ــهروندان و نی ش

شــده اســت.
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شرکت�ساماندهی�صنایع�و�مشاغل

تأســیس »شــرکت ســاماندهی صنایــع و مشــاغل« شــهر تهــران و ســپس 
ــال  ــهد از س ــیراز، مش ــان، ش ــهرهای اصفه ــابه در ش ــرکت های مش ــیس ش تأس
ــکان  ــهرداری ها ام ــون ش ــاده 55 قان ــد 20 م ــوب بن ــد در چارچ ــه بع 1369 ب
ــه شــهرداری ها داده  ــات محیطــی و بهداشــتی ب ــرای گســترش اقدام ــژه ای ب وی

اســت.
الــف( تفســیر مقــررات بنــد 20 و تدقیــق تعاریــف و مفاهیــم مربــوط بــه 

آلودگــی، مزاحمــت و روش هــای رفــع مزاحمــت...
ب( ایجــاد ســازمان مســتقل اجرایــی بــرای ســاماندهی صنایــع و مشــاغل 

ی شهر
ج(تدویــن و گــردآوری آمارهــای مربــوط بــه انــواع فعالیت هــای آالینــده 

و مزاحــم

تجــارب شــهرداری ها در زمینــه ســاماندهی مشــاغل و حــرف مزاحــم و 
انتقــال و تجمیــع آن هــا در مجموعه هــای برنامه ریــزی شــده، بــا امــکان کنتــرل 
آثــار زیســت محیطی، از جملــه تجــارب بســیار ارزشــمند شــهرداری ها محســوب 
ــای  ــل فعالیت ه ــش از تبدی ــز پی ــهرها نی ــایر ش ــه س ــت ک ــود و الزم اس می ش
نابســامان صنعتــی بــه یــک معضــل اساســی و در شــهرهای کوچــک، جمــع آوری 
ــال  ــهری و انتق ــدوده ش ــل مح ــزرگ داخ ــک و ب ــای کوچ ــال دامداری ه و انتق

واحدهــای دامــداری خانگــی را در دســتور کار خــود قــرار دهنــد.

سایر�فعالیت�های�مزاحم
ــهری،  ــدوده ش ــم در مح ــی مزاح ــی و کارگاه ــای صنعت ــر واحده ــالوه ب ع
نظیــر  شــهری  بــزرگ  تجهیــزات  و  تأسیســات  احــداث  و  مکان یابــی 
پایانه هــا و  نیروگاه هــا، آرامســتان ها،  کشــتارگاه های صنعتــی، فرودگاه هــا، 
ــی  ــهری و ایمن ــط ش ــت محی ــه بهداش ــد ک ــه عواملی ان ــز از جمل ــر آن نی نظای
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شــهروندان را بــه مخاطــره افکنده انــد.
امــکان جابه جایــی تأسیســات  هرچنــد در پــاره ای از مــوارد پیش گفتــه، 
ــا غیرممکــن اســت، لیکــن در  ــل هزینه هــای ســنگین مشــکل ی ــه دلی ــزرگ ب ب
ــه ایــن مــوارد نیــز الزم و ضــروری  چارچــوب وظایــف شــهرداری ها توجــه ب
ــه نظــر می رســد کــه در قالــب تهیــه طرح هــای شــهری و همین طــور  اســت. ب
در قالــب طرح هــای موضوعــی )مثــل ســاماندهی حریــم شــهرها(، می تــوان بــه 
بررســی وضعیــت اســتقرار تأسیســات و تجهیــزات بــزرگ شــهری در مطالعــات 
مکان یابــی توجــه بیشــتر نمــود. اجــرای طرح هــای ســاماندهی و به ویــژه 
ایجــاد حرایــم ســبز، فضاهــای جداکننــده، تغییــر جهــت توســعه شــهر و نظایــر 

ــر شــده اســت. ــط شــهری اجتناب ناپذی ــرای بهداشــت محی آن، ب
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ساماندهی�صنایع�شهری
یکــی از مشــکات اساســی شــهرداری ها در اعمــال قوانیــن مربــوط 
ــی محــدوده  ــف حقوق ــم، تعاری ــات مزاح ــع و خدم ــاماندهی صنای ــه س ب
ــه شــهرداری ها در محــدوده  ــکان مداخل ــدم ام ــی و اســتحفاظی و ع قانون
اســتحفاظی می باشــد. بایــد توجــه داشــت کــه معمــواًل مهم تریــن 
ــتحفاظی  ــوزه اس ــی ح ــهری در اراض ــزرگ ش ــزات ب ــات و تجهی تأسیس
ــن معمــواًل اراضــی حــوزه اســتحفاظی  ــر ای مســتقر می شــوند و عــاوه ب
ــد.  ــاب می آین ــهرها به حس ــی ش ــوزه طبیع ــت محیطی و ح ــم زیس حری
ــتقیم و  ــور مس ــرو به ط ــن قلم ــی در ای ــر و تحول ــه و تغیی ــه مداخل هرگون
ــذار  ــهری اثرگ ــط ش ــت محی ــهروندان و بهداش ــی ش ــر ایمن ــتقیم ب غیرمس
ــال  ــرای اعم ــی ب ــای قانون ــه محدودیت ه ــذا ضــروری اســت ک اســت. ل
ــی  ــه نحــو مطلوب ــت شــهرداری ها در حــوزه اســتحفاظی شــهرها ب مدیری

ــردد. برطــرف گ

سوانح�طبیعی�و�آثار�آن�بر�بهداشت�محیط�شهری
خدماتــی،  و  صنعتــی  واحدهــای  مزاحمــت  هماننــد  طبیعــی،  ســوانح 
ــع ســوانح طبیعــی  ــی رود. در واق ــه شــمار م پدیده ای»طبیعــی ــــ اجتماعــی« ب
ــی طبیعــی هســتند. چنانچــه در ســوانح طبیعــی همجــواری شــهرها  رخدادهای
ــای  ــث زیان ه ــد؛ باع ــکونی رخ دهن ــای مس ــی و بافت ه ــای جمعیت و کانون ه
مالــی و جانــی گســترده خواهنــد شــد. بنابرایــن یکــی از وظایــف بســیار مهــم 
ــی  ــهر و چگونگ ــر در ش ــی مؤث ــای طبیع ــناخت رونده ــهری »ش ــت ش مدیری

ــد. ــا« می باش ــن رخداده ــا ای ــتی ب ــا همزیس ــه و ی مداخل
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سیل
بســیاری از شــهرهای کشــور ازنظــر جایــگاه طبیعــی )مقــر( در نواحــی 
ــهری  ــای ش ــدد در محدوده ه ــیل های متع ــود مس ــده اند. وج ــع ش ــیل گیر واق س
ــل  ــن عوام نشــان دهنده ســیل گیری در حــوزه طبیعــی شــهرها می باشــد. بنابرای
ــد  ــت، می توان ــهری اس ــرل ش ــارج از کنت ــوارد خ ــیاری م ــه در بس ــی ک مختلف
منجــر بــه ســیل گیری شــهر و تخریــب و نابــودی ســرمایه های شــهری و حتــی 

تلفــات جانــی شــود.
ــهرها  ــی ش ــوذ طبیع ــی در اراضــی حــوزه نف ــت غیراصول ــه دخال هرگون
ــــ کــه معمــوالً در بیــرون از محــدوده مدیریــت شــهرداری ها قــرار دارنــد ــــ 
و تغییــر کاربــری زمیــن، ساخت وســازهای نامناســب و از بیــن رفتــن پوشــش 

ــه ســیل در شــهرها منجــر شــوند. ــد ب ــی می توان گیاه
غیرمجــاز  ساخت وســازهای  رودخانه هــا،  حریــم  بــه  تجــاوز 
خاك بــرداری و خاك ریزی هــای حســاب نشــده، احــداث پل هــای غیــر 
ــای  ــیل گیری بافت ه ــث س ــد باع ــهر می توان ــی ش ــدوده قانون ــی و... در مح فن

ــود. ــهری ش ش
ــرض  ــای کم ع ــه کانال ه ــهری ب ــی درون ش ــای فصل ــل رودخانه ه تبدی
و حتــی سرپوشــیده در محــدوده شــهری از مهم تریــن عوامــل ســیل گیری 
ــای  ــژه رودخانه ه ــه و به وی ــی رودخان ــن مهندس ــوند. بنابرای ــوب می ش محس
فصلــی کــه در اوقــات غیربارندگــی معضلــی اساســی بــرای محســوب می شــوند. 

ــرد. ــرار گی ــد موردتوجــه جــدی شــهرداری ها ق بای
ــل  ــن معض ــهرداری ها مهم تری ــازمان آب و ش ــن س ــی بی ــدم هماهنگ ع
ســازمانی اســت کــه می توانــد ایمنــی شــهر شــهروندان را بــه مخاطــره افکنــد.
ــای  ــیل گیری در محدوده ه ــال س ــه احتم ــری از هرگون ــور جلوگی به منظ
شــهری، همــکاری و هماهنگــی بیــن ســازمان های مســئول مثــل منابــع طبیعــی، 

ــی دارد. ــت اساس ــهرداری ها اهمی ــازمان آب و ش س
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زلزله،�آتش�سوزی
ــذا بســیاری از  ــرار دارد. ل کشــور مــا روی کمربنــد فعــال زلزله خیــزی ق
شــهرهای کشــور در مجــاورت و یــا تحــت تأثیــر گســل های متعــددی هســتند 

ــد. کــه نواحــی مختلــف کشــور را فراگرفته ان
شــهرداری ها جهــت مقابلــه بــا آثــار و تلفــات زلزلــه مســئولیت ســنگینی 
بــر عهــده دارنــد، هرچنــد کــه ممکــن اســت ازنظــر قانونــی مســئولیت چندانــی 

متوجــه ایــن نهــاد عمومــی ــــ مردمی نباشــد.

ــژه 	  ــی و به وی ــد از ساخت وســازهای مســکونی و خدمات ــری اکی جلوگی
ــل ها. ــم گس ــهری در حری ــاخت های ش زیرس

ــای 	  ــداث بناه ــاختمانی در اح ــژه س ــررات وی ــط و مق ــال ضواب اعم
مســکونی و به ویــژه بناهــای عمومــی.

آمــوزش بــه مــردم، پیش بینــی نواحــی ویــژه بــرای اســکان زلزلــه زدگان 	 
در نقــاط امــن و مناســب، تأمیــن حداقــل آب، انــرژی و دسترســی های 

اضطــراری در مواقــع وقــوع زلزلــه.
ــرای آمــوزش 	  ــا ســازمان های مســئول ملــی و بین المللــی ب همــکاری ب

مــردم، رعایــت اصــول ویــژه ساختمان ســازی و بســیج نیروهــای امــداد.

مسئولیت�های�شهرداری�ها
بســیاری از شــهرهای کشــور مــا در معــرض ســوانح طبیعــی مثــل زلزلــه، 
ــود  ــا وج ــد. ب ــرار دارن ــر آن ق ــاك و نظای ــی خ ــی، روانگرای ــیل، آب گرفتگ س
ــن طبیعــت حاصل شــده؛  ــا کشــف قوانی ــه در رابطــه ب ــادی ک پیشــرفت های زی
هنــوز کنتــرل بســیاری از پدیده هــای طبیعــی کــه دارای عــوارض منفــی بــرای 
ــد  ــر می رس ــه نظ ــی ب ــت. و حت ــر نیس ــتند امکان پذی ــهروندان هس ــهر و ش ش
کــه میــزان آســیب پذیری ناشــی از ایــن ســوانح رو بــه فزونــی اســت. افزایــش 
ــودی  ــل ها، ناب ــا و گس ــی رودخانه ه ــم طبیع ــت حرای ــدم رعای ــت، ع جمعی
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ــه ســاختمانی، عــدم رعایــت  جنگل هــا و مراتــع، کشــت مراتــع، تراکــم بی روی
ــات و  ــش تلف ــل افزای ــه دالی ــازی و... از جمل ــررات ساختمان س ــط و مق ضواب

ــد. ــی می باش ــوانح طبیع ــارات س خس

سوانح�طبیعی

حــدی  بــه  طبیعــی  ســوانح  خســارت های  و  تلفــات  اهمیــت 
ــی ) ــای طبیع ــش بالی ــی کاه ــه بین الملل ــام »ده ــه ن ــه ب ــک ده ــه ی ــت ک  اس
IDNDR( نام گــذاری شــده اســت. در اواخــر ســال 1991 و در جلســه افتتاحیــه 
ــی  ــوانح طبیع ــر س ــیب پذیری در براب ــش آس ــه IDNDR، کاه ــورای بلندپای ش
ــدف  ــن ه ــه ای ــتیابی ب ــد. دس ــالم گردی ــا اع ــی دولت ه ــدف اساس ــوان ه به عن

مســتلزم اقدامــات زیــر اســت:
- تالش هماهنگ دولت ها در انتقال تجارب و دستاوردهای علمی

- همکاری سازمان های بین المللی، جامعه علمی و فنی جهانی
- مشــارکت ســازمان های داوطلــب، بخــش خصوصــی، مؤسســات 

آموزشــی و رســانه های جمعــی
- آموزش عمومی و گسترده به مردم

تشــدید ســوانح طبیعــی معلــول دو دســته عوامل طبیعــی و عوامل انســانی 
اســت. ضــرورت شــناخت علمــی و فنــی عوامــل طبیعــی کــه زندگــی شــهری 
ــم  ــی و ه ــی و مل ــطوح بین الملل ــم در س ــد، ه ــرار می ده ــره ق ــور مخاط را م
ــی  ــازمان های علم ــارکت های س ــب مش ــا جل ــهری و ب ــت ش ــطح مدیری در س
ــه  ــر و آمــوزش عمومــی ب و فنــی محلــی و بســیج نهادهــا و مدیریت هــای مؤث

مــردم ضــروری اســت.
مطالعــات نشــان می دهنــد کــه بیــن »فقــر« و »بالیــای طبیعــی بــا 
ــم رودخانه هــا و  ــه حرای منشــأ انســانی« رابطــه مســتقیم وجــود دارد. تجــاوز ب
ــی،  ــتان، بوته کن ــط تهیدس ــیه ای توس ــی حاش ــازهای غیرفن ــل ها، ساخت وس گس
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احــداث کارخانجــات و ابنیــه بــزرگ در مســیرهای نامناســب، از جملــه عواملــی 
ــد. ــل درآین ــرل کام ــه کنت ــد توســط شــهرداری ها ب ــه بای انســانی اســت ک

ــا  ــرای دولت ه ــی ب ــی و بین الملل ــطح مل ــه در س ــی ک ــر وظایف ــالوه ب ع
جهــت مقابلــه بــا آثــار و تلفــات ســوانح طبیعــی ذکــر شــد، در ســطح محلــی 
ــر هســتند: ــات زی ــه انجــام هرچــه ســریع تر اقدام ــز شــهرداری ها موظــف ب نی
ــناخت  ــت، ش ــدوده مدیری ــل در مح ــوانح محتم ــا و س ــایی بالی شناس

عوامــل آن و بــرآورد آثــار و زیان هــای آن.
شناسایی افراد و نواحی در معرض خطر انواع سیل.

شناسایی راه حل های فنی و علمی کوتاه مدت و درازمدت.
ســازماندهی نیروهــا، بســیج امکانــات و آمــوزش عمومــی بــرای آمادگــی 

در هنــگام وقــوع ســوانح.
مکان یابی، تجهیز و معرفی نواحی امن برای اسکان آسیب زدگان در هنگام وقوع 

 سانحه.
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تجارب�و�روش�های�تأمین�و�حفظ�بهداشت�محیط�شهری

مقدمه
ــع  ــهری، در جوام ــط ش ــت محی ــظ بهداش ــن و حف ــای تأمی ــارب و روش ه تج

ــده اســت: ــه دســت آم ــر ب ــق زی مختلــف از ســه طری
شناخت علمی عوامل مؤثر در بهداشت محیط	 
پیشینه مدیریت بهداشت محیط	 
دستاوردهای علمی و فنی	 

ــیار  ــینه ای بس ــران پیش ــه ای ــینی در جامع ــازی و شهرنش ــه شهرس ــد ک هرچن
ــی  ــناخت علم ــدم ش ــل ع ــه دلی ــن ب ــی دارد، لیک ــع غرب ــر از جوام طوالنی ت
پدیده هــای مؤثــر در بهداشــت محیــط شــهری و نیــز عــدم مدیریــت بهداشــت 
محیــط بــه شــیوه های معاصــر، تجــارب بهداشــت شــهری در کشــور مــا تدویــن 

نشــده اســت.
در ســنت شهرســازی و مدیریــت شــهری در کشــور مــا، شــناخت عوامــل 
ــه درجــات باالیــی رســیده و روش هایــی  ــر در بهداشــت محیــط شــهری ب مؤث
ــن و حفــظ بهداشــت  ــرای تأمی ــات و مقــدورات آن دوران ب ــا امکان متناســب ب
ــت  ــد جمعی ــهرها و رش ــترش ش ــا گس ــن ب ــت. لیک ــده اس ــهری خلق ش ش
شهرنشــین، روش هــای ســنتی گذشــته قــادر بــه پاســخگویی نیازهــا و الزامــات 
ــد  ــه بتوان ــی بایســته ک ــاوری و دســتاوردهای فن ــرا فن ــوده اســت. زی ــد نب جدی
معضــالت و مشــکالت را در ابعــاد گســترده جدیــد و پیچیدگــی علمــی 
ــد،  ــنهاد نمای ــن پیش ــای نوی ــا راهکاره ــرای آن ه ــایی و ب ــات را شناس موضوع

وجــود نداشــته اســت.
بنابرایــن علی رغــم پیشــینه روش هــای تأمیــن بهداشــت محیــط شــهری 
در شــهرهایی شــرقی، پدیــده »بهداشــت محیــط شــهری« زاییــده شــرایط نویــن 
ــوب  ــر محس ــرن اخی ــد ق ــی و در چن ــع غرب ــی جوام ــی و صنعت ــعه علم توس

می گــردد.
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بــه ایــن ترتیــب تجــارب »مدیریتــی«، »علمــی و فنــی« مربــوط بــه حفــظ 
و تأمیــن بهداشــت محیــط شــهری، بــه جوامــع توســعه یافته صنعتــی جدیــد بــاز 
می گــردد و شــهرهای جوامــع کمتــر توســعه یافته در بهتریــن حالــت می تواننــد 
الگوهــا و روش هــای شــهرهای صنعتــی را بــا شــرایط ویــژه خــود انطبــاق داده و 

ــد. ــری نماین ــه بهره گی از آن به طــور خالقان

مفاهیم�و�تجارب�جدید�جوامع�توسعه�یافته
ســازمان بهداشــت جهانــی در ســال های اخیــر مفهــوم جدیــدی از ســالمت را 
در ســطح جهانــی، جایگزیــن مفهــوم ســنتی آن کــرده اســت. ســالمت در مفهــوم 
جدیــد تنهــا بــه معنــای نبــود بیماری هــای جســمی نیســت بلکــه شــامل 3 بُعــد 

زیــر اســت:
سالمت جسم	 
سالمت روان	 
سالمت اجتماع	 

ــر  ــه فــوق ضــروری اســت کــه عــالوه ب ــرای تأمیــن ســالمتی در ابعــاد 3گان ب
ــد.  ــارکت نماین ــز مش ــعه نی ــای توس ــایر بخش ه ــت و روان، س ــش بهداش بخ
ــای  ــل همکاری ه ــالم »اص ــهر س ــروژه ش ــل پ ــن اص ــل اولی ــن دلی ــه همی ب
اســت.« عمــران  و  توســعه  بخش هــای  تمــام  میــان  در   بین بخشــی 

عرصه�ها�و�روندهای�تجربه�بهداشت�محیط�شهری
همان طورکــه بیشــتر اشــاره شــد »بهداشــت محیــط شــهری« بــه عوامــل 
مختلفــی بســتگی دارد. لــذا تجــارب کشــورهای دیگــر در زمینــه تأمیــن حفــظ 
و بهداشــت شــهری مراحــل مختلــف و عرصه هــای گوناگــون را در بــر گرفتــه 

اســت.
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از پیدایــش اولیــن شــهرهای بــزرگ صنعتــی و بنــادر تجــاری و 	 
انبوهــی جمعیــت ســاکن در شــهرها؛ مســایلی نظیــر ریشــه کن ســاختن 
ــرای  ــالم ب ــوای س ــن آب وه ــرورت تأمی ــردار، ض ــای واگی بیماری ه
شــهروندان، پاك ســازی محیــط زندگــی از پســماندها و ضایعاتــی کــه 
بعدهــا پیشــرفت علــوم نشــان داد کــه محــل مناســبی بــرای رشــد عوامل 
ــع آن  ــورد فاضــالب و دف ــر در م ــن ام بیماری زاســت، مطــرح شــد. ای
و نیــز جداســازی محــل زندگــی انســان و دام، مســکن مناســب، تأمیــن 
نــور کافــی، تغذیــه مناســب نیــز تســری یافتــه و نتایــج آن روزبــه روز 

گســترده تر و غنی تــر شــد.
ــون 	  ــوم و فن ــا توســعه ماشــین، گســترش کارخانجــات، پیشــرفت عل ب

ــدی  ــعه کالب ــین و توس ــت شهرنش ــی جمعی ــه فزون ــد رو ب ــز رون و نی
ــت  ــورد بهداش ــدی در م ــناخت های جدی ــارب و ش ــه تج ــهرها ب ش
ــت  ــا کیفی ــد ب ــن رون ــه ای ــد. به طــوری ک ــط شــهری منجــر گردی محی
ــن و  ــا پنهان تری ــته و ت ــه داش ــته ادام ــر پیوس ــده اخی ــد س ــی چن در ط
ــت. ــه اس ــر گرفت ــط را در ب ــان و محی ــالمت انس ــای س ــن زوای پیچیده تری

�سرآغاز�شهرسازی�مدرن�در�انگلستان�و�فرانسه
برای آشــنایی با نقش و جایگاه بهداشــت محیط شــهری در شهرســازی مدرن در 
کشــورهای پیشــرفته نگاهــی به نخســتین تجارب در کشــور انگلســتان و فرانســه 
ضــروری اســت. »لئونــاردو بنه لــو« در کتــاب بنیادهای شهرســازی مــدرن یکی از 
عوامــل مؤثــر در ســرآغاز شهرســازی نویــن )در قرن نوزدهــم( را مســائل مربوط 
بــه بهداشــت محیــط شــهری می دانــد کــه مطالــب آن به اختصــار  آورده می شــود.

در انگلســتان اولیــن اقدامــات جــدی و واقعــی بــرای بهبــود بهداشــتی شــهر پس 
از تجدیدنظــر در قانــون انتخاباتــی 1832 انجــام یافــت و در قالــب برنامــه وســیع 
اصالح طلبانــه دولــت جدیــد قــرار گرفــت. در همــان ســال »ادمونــد چدویــک« 
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به عنــوان بــازرس تعییــن گردیــد و مقــارن بــا همیــن اقدامــات تشــکیالتی نیــز 
جهــت نظــارت تأســیس گردیــد کــه بســیار دقیق تــر از ادارات قبلــی بــود.

ــر شــرایط زندگــی  ــر کمیســیون به طــور مســتدل ب ــوان دبی ــه به عن ــک ک چادوی
طبقــه محــروم شــهری واقــف گردیــد کــه دالیــل آن وضــع بســیار وحشــتناك 
بهداشــتی وابســته و غیرقابــل تفکیــک از محیــط ســاختمانی بــود و جهــت بهبــود 
آن هــا دیگــر اســتفاده از ابــزار و وســایل ســنتی نمی توانســت مؤثــر واقــع شــود.
ــی  ــی ادارات دولت ــداد قابل توجه ــهرها تع ــه در ش ــود ک ــاهده می ش ــاًل مش عم
ــال  ــرق، ایجــاد کان ــن ب ــد کــه مســئول تأمی ــا( وجــود دارن ــدن ســیصد ت )در لن
ــت  ــرل رعای ــا، کنت ــا و پیاده روه ــازی خیابان ه ــانی، کف س ــالب و آبرس فاض
مقــررات ســاختمانی عبــور و مــرور و امنیــت هســتند، ولــی همــه بــی ارزش و 
ــا مشــکالت  ــد مســئولیت خــود را ب ــادر نبودن ــه هیچ وجــه ق ــوده و ب ــوان ب نات

ــد. ــف دهن ــهر وق ــد ش ــکل یابی جدی ــی و ش فن
در ســال 1835 تشــکیالت جدیــد شــهرداری بــر اســاس انتخابــات انجمــن شــهر 
بــه وجــود آمــد و تکالیفــی کــه تــا آن تاریــخ بــه عهــده دســتگاه های متفــاوت 
بــود، بــه آن واگــذار شــد، ولــی الزم بــود اختیــارات و قــدرت الزم نیــز بــه آن 
داده شــود تــا مقــررات الزم را در جهــت محــدود کــردن حقــوق مالکیــن شــهری 

تدویــن نمایــد.
ــرایط  ــه )ش ــی قضی ــه بررس ــان ب ــی در پارلم ــه خاص ــوال کمیت ــن اح در همی
بهداشــتی محــالت شــهری( می پــردازد و اقــدام بــه تشــکیل کمیســیون ســلطنتی 
ــه اطــالع عمــوم می رســد. بررســی می شــود کــه نتایــج آن در 1844 و 1845 ب
ــیع در  ــیار وس ــوع بس ــه تن ــلطنتی متوج ــیون س ــزارش کمیس ــدن گ ــا خوان ب

مقــررات پیشــنهادی جهــت بهبــود وضــع بهداشــتی شــهر می گردیــم:
واگذاری کنترل بهداشتی به مقامات محلی	 
مطالعات الزم و تهیه نقش برای شبکه فاضالب	 
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ــا 	  ــبکه فاضــالب ب ــیدن ش ــه کش ــوط ب ــات مرب ــردن اقدام ــگ ک هماهن
ــدی مســیر آن. کف ســازی بع

ــرای 	  ــار مقامــات محلــی ب تأمیــن بودجــه الزم و قــرار دادن آن در اختی
ــا. ــود آن ه ــی بهب ــور کل ــا و به ط ــرض خیابان ه ــه ع ــعت دادن ب وس

ــکونی و 	  ــای مس ــه واحده ــرای کلی ــت الزم ب ــل بهداش ــن حداق تعیی
ــتی. ــات بهداش ــردن تأسیس ــاری ک اجب

مجبــور کــردن مالکیــن بــرای نظافــت و همچنیــن تأمیــن جریــان هــوا 	 
ــرای اجــاره آن هــا. ــن جــواز ب در ســاختمان های ناســالم و تعیی

ــی 	  ــرای طبیب های ــازمانی ب ــت های س ــه و آوردن پس ــص بودج تخصی
کــه کنتــرل بهداشــتی را عهــده دار خواهنــد شــد.

تأمیــن اعتبــار جهــت احــداث پارك هــای عمومــی در شــهرهای 	 
ــتند. ــد آن هس ــه فاق ــی ک صنعت

ــب  ــد در قال ــده، بای ــتی آین ــن بهداش ــه قوانی ــاًل روشــن اســت ک در اینجــا کام
قوانیــن کلــی شهرســازی مطــرح گردنــد و چــون روی مســایل بهداشــتی دســت 

گذاشــته شــد، بقیــه نتایــج نیــز متناســب ب آن شــکل گرفــت.
ــرای  ــال 1844 ب ــون س ــی ها قان ــن بررس ــی ای ــی و قانون ــه حقوق ــن نتیج اولی
لنــدن و حومــه آن بــود کــه حداقــل ضروریــات بهداشــتی را جهــت واحدهــای 
مســکونی تأمیــن نمــود و اســتفاده از زیرزمیــن را بــرای ســکونت از ژوئیــه بــه 

بعــد ممنــوع داشــت.
در همیــن ســال قانــون احــداث حمــام و رختشــوی خانه عمومــی در پایتخــت 
نیــز بــه تصویــب رســید. اولیــن قانــون تندرســتی عمومــی در ســال 1848 بــه 
ــی  ــر سیاس ــوری از نقطه نظ ــل تص ــت غیرقاب ــه دارای اهمی ــید ک ــب رس تصوی
بــود. چــون اولیــن تجربــه در جهــت کشــاندن واقعیــت جدیــد شهرســازی و یــا 
ــن  ــود. ای ــن ســنتی ب ــه داخــل قوانی ــی و قابل لمــس آن ب ــای عین ــل جنبه ه الاق
ــون )31 اوت 1848( مــدرك مفصــل و بســیار دقیقــی اســت کــه شــرح آن  قان
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70 صفحــه را اشــغال می کنــد. هدف هــای قانــون بــه شــرح زیــر آمــده اســت.
ــت  ــری جه ــد و مؤث ــای جدی ــت پیش بینی ه ــه الزم اس ــه این ک ــه ب ــا توج »ب
شــرایط بهداشــتی شــهر و حوزه هــای متراکــم انگلســتان انجــام یابــد و صحیــح 
ــه  ــهرها و حوم ــن ش ــامیدنی ای ــن آب آش ــه تأمی ــت ک ــه اس ــرون به صرف و مق
ــن  ــه ممک ــا ک ــا آن ج ــازی ت ــت و کف س ــری و نظاف ــالب، رفتگ ــا، فاض آن ه
اســت تنهــا بــه یــک ســازمان محلــی واگــذار گــردد کــه خــود تحــت نظــارت 
ــاده  ــردد... .« )م ــدان اشــاره می گ ــر ب ــه در زی ــود ک ــد ب ــی دســتگاهی خواه کل

یــک(
ــه  ــر ناحی ــت. در ه ــتی اس ــی تندرس ــورای همگان ــن ش ــون تعیی ــن کار قان اولی
شــورای محلــی متشــکل از کارمنــدان عالی رتبــه و نماینــدگان مالکیــن و 
مالیات دهنــدگان بــه وجــود خواهــد آمــد. اختیــارات شــوراهای محلــی شــامل 

ــر هســتند: ــوارد زی م
ــه  ــه ای ب ــه نقش ــد ک ــن می کن ــون تعیی ــا 54( قان ــاده 40 ت ــالب )م ــف( فاض ال

ــردد: ــه گ ــر تهی شــرح زی
»نقشــه ای کــه سیســتمی بــرای فاضــالب معرفــی نمایــد و قــادر باشــد احتیاجات 
ناحیــه را ارضــا کنــد و نقشــه در مقیاســی خواهــد بــود کــه انــدازه آن توســط 
ــه تأسیســات فاضــالب موجــود  ــًا کلی شــورای محلــی تعییــن می گــردد.« مضاف
از لحظــه اجــرای ایــن قانــون و یــا آنچــه کــه بعــداً ســاخته خواهــد شــد )جــز 
مــوارد اســتثنایی( بــا تمامــی ســاختمان ها و تجهیــزات وســایل مربوطــه تحــت 

مالکیــت شــورای تندرســتی محلــی قــرار خواهنــد گرفــت.
ب( رفتگری شهری )ماده 55 تا 57(

ــتی را  ــای بهداش ــه ممکــن اســت ضرره ــن آنچــه ک ــت و برانداخت ج( ممنوعی
ــد در  ــای راک ــه، آب ه ــی، خاکروب ــرباز، خوك دان ــیرهای س ــود )مس ــبب ش س

ــا 60( ــواد 58 ت ــره )م ــی و غی ــن تحتان ــمت های زیرزمی قس
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د( مقررات مربوط به کشتارگاه ها )مواد 61 تا 65(
ه( مقررات مربوط به خانه های اجاره ای )مواد 66 تا 67(

کــه بایــد کلیــه احتیاجــات مربــوط بــه نظافــت و جریــان هــوا را جوابگــو باشــد. 
ــد،  ــردد نباش ــن می گ ــه تعیی ــرایطی ک ــامل ش ــه ش ــن چنانچ ــتفاده از زیرزمی اس
مطلقــًا ممنــوع بــوده و بیــن شــش مــاه تــا یــک ســال کلیــه زیرزمین هایــی کــه 

قابــل ســکونت نیســتند بایــد تخلیــه شــوند.
و( کف سازی و نگهداری خیابان ها )مواد 68 تا 73(

ز( پارك هــای عمومــی )مــاده 74( »شــورای محلــی پــس از تصویــب شــورای 
مرکــزی می تواننــد پیش بینــی، نگهــداری، تأســیس، کشــت و یــا بهبــود 
تجهیــزات مربــوط بــه پارك هــا و باغ هــا را عهــده دار گردیــده و بــه ایــن قبیــل 

ــد«. ــز کمــک کنن ــکارات از طــرف بخــش خصوصــی نی ابت
چ( تأمین آب آشامیدنی )مواد 75 تا 80(
ت( نحوه تدفین مرده ها )مواد 81 تا 83(

ــد،  ــاز کردن ــود را آغ ــکالت کار خ ــا مش ــالنه و ب ــی سالنه س ــوراهای محل ش
ولــی در مرحلــه اول اجــرای قانــون نقــش شــورای همگانــی تندرســتی بســیار 
ــا(  ــداوم )لیبرال ه ــای م ــا مخالفت ه ــو ب ــال ول ــدت ده س ــه م ــود و ب ــع ب قاط
بــه کار خــود ادامــه داد تــا این کــه در ســال 1858 منحــل گردیــد و اختیــارات 
ــاه  ــدت کوت ــن م ــد. در ای ــذار ش ــی واگ ــش خصوص ــی در بخ ــه مجمع آن ب
ــاندن  ــب رس ــه تصوی ــی و ب ــورای محل ــیس 1830 ش ــه تأس ــق ب ــورا موف ش
ــک  ــت و کم ــت حمای ــاختمانی تح ــای س ــه فعالیت ه ــوط ب ــون مرب ــن قان اولی
ــه  ــال 1875 ب ــد در س ــتی جدی ــون بهداش ــد. قان ــال 1851 گردی ــت از س دول
ــاختمانی و  ــای س ــه کمک ه ــوط ب ــن مرب ــه قوانی ــا این ک ــید ت ــب رس تصوی
ــدند. ــق ش ــری در 1890 تلفی ــازه دیگ ــون ت ــب قان ــت در قال ــن بهداش  همچنی
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در فرانســه نتایــج صنعتــی شــدن و شهرنشــینی بــا تأخیــر نســبت بــه انگلســتان 
ظاهــر می شــد، ولــی شــرایط بهداشــتی شــهرهای بــزرگ و تجمع هــای صنعتــی 
از 1840 بــه بعــد دچــار همــان وضــع خطرناکــی بــود کــه در انگلســتان مشــاهده 

کردیــم در مــاده یــک قانــون 1850 چنیــن آمــده اســت:
در تمــام شــهرداری ها چنــان چــه انجمــن شــهر ضــروری ببینــد کمیســیونی را 
ــرای بهســازی خانه هــا و قســمت های  ــط الزم ب مأمــور بررســی و تعییــن ضواب
ــر از  ــه غی ــخاصی ب ــط اش ــده توس ــغال ش ــا اش ــه و ی ــاره رفت ــه اج ــالم ب ناس

ــود. ــد نم ــت خواه ــه، اس صاحب خان
ــد کــه یــک مهنــدس معمــار  ــاده دوم ترکیــب کمیســیونی را مشــخص می کن م
ــالم و  ــی ناس ــدی چگونگ ــواد بع ــرد. م ــر می گی ــز در ب ــک را نی ــک پزش و ی
ــه علــت  نامناســب تلقــی کــردن را توجیــه می کننــد. »چنانچــه ناســالم بــودن ب
ــود  ــص نم ــع نق ــه رف ــه هیچ وج ــوان ب ــد و نت ــداوم باش ــی و م ــل خارج دالی
ــاده از  ــن م ــد. در ای ــداري نمای ــک را خری ــی مل ــد تمام ــهرداری می توانن ش
قانــون اســت کــه تمــام اهمیــت قضیــه متمرکــز شــده اســت. ایــن قانــون مهــم 
کــه جهــت کارهــای عمرانــی منظــور شــده بــود؛ می توانســت بــرای بهســازی 
محــالت مســکونی بــه کار رود و در حقیقــت همــان قانونــی اســت کــه بعدهــا 

ــت. ــرار گرف ــس ق ــی پاری ــرای دگرگون ــورد اســتفاده هاوســمان ب م
ــای  ــری روش ه ــث به کارگی ــی باع ــی و علم ــتاوردهای فن ــترش دس گس
ــت  ــه و بهداش ــالب، تغذی ــماند و فاض ــال پس ــه آب، انتق ــرای تصفی ــن ب نوی
فــردی، بهبــود تکنولــوژی ساختمان ســازی و شهرســازی و تلطیــف آب وهــوای 

ــد. ــورد اســتفاده شــهروندان گردی م
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شناخت�علمی�پدیده�های�مربوط�به�سالمت�فردی�و�جمعی
پیشــرفت علــوم مختلــف و شــناخت منشــأ بیماری هــای فراگیــر، ضرورت هــای 
ــرورت  ــه، ض ــوم تغذی ــی، عل ــت محیط ــردی و بهداش ــت ف ــه بهداش ــوط ب مرب
ـــ روانــی، روش هــای نویــن در شهرســازی و ایجاد  ســالمت جســمی و روحــیـ 
فضاهــای پرتحــرك و نشــاط آور شــهری، فضاهای باز و ســبز و امکانــات فراغتی 
ــه  ــرد، جامع ــت ســالمت ف ــه درنهای ــی اســت ک ــه دســتاوردهای مختلف از جمل
ــی،  ــای همگان ــه ورزش ه ــوم ب ــد. تشــویق عم ــرار داده ان ــدف ق ــط را ه و محی
ــترش  ــب، گس ــکن مناس ــاخت مس ــه، س ــوه تغذی ــه نح ــوط ب ــدارهای مرب هش
ــای شــهری، توســعه گردشــگاه های  ــک در محدوده ه ــاری از ترافی ــای ع فضاه
ــک  ــبکه های ترافی ــترش ش ــهری، گس ــهری و برون ش ــه ش ــهری، حوم درون ش
ســالم و کنتــرل جــدی آلودگی هــای ناشــی از حرکــت وســایل نقلیــه موتــوری، 
ــه  ــت ک ــت هایی اس ــت؛ سیاس ــان و طبیع ــن انس ــدد بی ــاط مج ــتی و ارتب آش
مدیــران شــهری و مدیریــت بهداشــت محیــط شــهری در دوره اخیــر بــرای نیــل 

بــه جامعــه ای ســالم و ســعادتمند بــه کار گرفتــه اســت.

پیشرفت�های�فنی�در�زمینه�دفع�آالینده�های�محیطی
یکــی دیگــر از عرصه هــای فعالیــت و تجربــه مســئولین شــهری و مدیــران 
ــرای دفــع  ــرای کشــف روش هــای بهینــه ب بهداشــت محیــط شــهری، تــالش ب
پســماند، فاضــالب و آلودگی هــای مختلــف اســت. امــروزه تجــارب مســئولین 
ــماند ها،  ــت پس ــدأ، بازیاف ــماند از مب ــک پس ــر تفکی ــی نظی ــور در عرصه های ام
به کارگیــری روش هــای فنــی بســیار کارآمــد و بهداشــتی در جمــع آوری، 
ــه  ــت. در زمین ــیده اس ــات رس ــن درج ــه عالی تری ــماند ب ــاء پس ــال و امح انتق
ــه  ــی ب ــی و بیولوژیک ــای تکنیک ــز روش ه ــت آب نی ــالب و بازیاف ــع فاض دف
ــت  ــروزه بازیاف ــه ام ــوری ک ــده اســت. به ط ــل آم ــانی نای پیشــرفت های درخش
ــته  ــی انگاش ــری بدیه ــالب ام ــم فاض ــد حج ــا 80 درص ــا ت آب از فاضالب ه

می شــود.
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ــای  ــز روش ه ــره نی ــوری و غی ــی، موت ــی، خانگ ــای صنعت ــه آالینده ه در زمین
فنــی و مدیریتــی مختلفــی بــه کار گرفتــه شــده اســت. تجــارب مدیــران در ایــن 
عرصــه نیــز بــه تعمیــق فرهنــگ ترافیکــی و فرهنــگ زیســت محیطی بهداشــتی 

شــهروندان و مســئولین منجــر شــده اســت.

تدوین�ضوابط،�استانداردها�و�آموزش�و�ترویج
ــا بهداشــت  ــه ارتق ــد ب ــی نمی توانن ــی به تنهای ــی و فن پیشــرفت های علم
ــن انســان ــــ  ــویه بی ــه ای دوس ــا رابط ــوند. در این ج ــط شــهری منجــر ش محی
ــک از آن هــا  ــه اگــر هــر ی ــوژی و روش هــای وجــود دارد ک شــهروند و تکنول
وظیفــه خــود را به درســتی انجــام ندهــد هــدف بهداشــت محیــط شــهری تأمیــن 

نخواهــد شــد.
بــر ایــن اســاس در دهه هــای اخیــر ضوابــط و مقــررات مختلفــی در مــورد 
ساختمان ســازی و شهرســازی، فعالیت هــای واحدهــای صنعتــی و خدماتــی بــا 
ــران  ــدگان و مدی ــه تولیدکنن ــه وظیف ــن شــده ک ــط تدوی ــن آلودگــی محی کمتری
ــتانداردهای  ــر اس ــرف دیگ ــت. از ط ــوده اس ــن نم ــده را روش ــای آالین واحده
ــه هــدف »صنایــع پــاك«،  اعــالم شــده در زمینه هــای مختلــف به منظــور نیــل ب
ــی  ــی و کیف ــی کم ــاك اهداف ــی پ ــای فعالیت ــایر عرصه ه ــاك« و س ــک پ »ترافی
بــرای کلیــه نهادهــا و مؤسســات مســئول و مؤثــر در بهداشــت محیــط شــهری 

تعییــن نمــوده اســت.
ــز  ــهری نی ــط ش ــت محی ــگ بهداش ــج فرهن ــوزش و تروی ــد آم در بُع
ــون  ــده اند. چ ــل ش ــمگیری نای ــتاوردهایی چش ــه دس ــف ب ــای مختل مدیریت ه
در صــورت عــدم رعایــت موازیــن الزم از ســوی شــهروندان کــه خــود نقــش 
ــد،  ــی دارن ــای محیط ــایر آلودگی ه ــد پســماند و فاضــالب و س ــی در تولی مهم
ــود.  ــد ب ــی خواه ــا ناکاف ــع آلودگی ه ــرای دف ــی ب ــی و علم ــات فن ــایر اقدام س
بــه ایــن ترتیــب بیــن 3 بخــش »شــهروندان«، »مدیــران« و »دســتاوردهای علمــی 
ــا  ــل و متناســب وجــود داشــته باشــد ت ــاط متقاب ــد همــواره ارتب ــی« می بای و فن

ــد. ــط ســالم و بهداشــتی تحقــق یاب ــًا شــهر ســالم و محی نهایت
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تجارب�نظام�های�مدیریتی
در تأمیــن و حفــظ بهداشــت محیــط شــهری، مقولــه مدیریــت از اهمیتــی ویــژه 
برخــوردار اســت. در حقیقــت ایجــاد ارتبــاط بــه ســامان و متناســب بیــن »شــهر 
ــای  ــی« و »شــناخت علمــی پدیده ه و شــهروندان«، »دســتاوردهای علمــی و فن
مخــرب بهداشــت محیــط«، وظیفــه اساســی و خطیــر مدیریــت بهداشــت محیــط 
ــه  ــد ب ــای جدی ــا و رویکرده ــز دیدگاه ه ــل نی ــن دلی ــه همی ــت. ب ــهری اس ش
ــه  ــی ارائ ــای مدیریت ــب نظام ه ــًا در قال ــهری اساس ــط ش ــده بهداشــت محی پدی

می شــوند.

»اوقات�فراغت«�و�بهداشت�محیط�شهری
نظــم فیزیکــی و یکنواختــی امــور زندگــی در شــهرهای معاصــر و جــدا افتــادن 
انســان از طبیعــت آن چنــان بــر ســالمت جســمی و روحــی، خالقیــت فــردی و 
اجتماعــی، شــادابی و درنهایــت کارآیــی شــهروندان تأثیــرات مخــرب می گــذارد 
ــت  ــی بهداش ــای اصل ــوان زیربن ــت به عن ــات فراغ ــترش اوق ــده گس ــه پدی ک

محیــط شــهری بــه یــک بــاور عمومــی بــدل شــده اســت.
گســتردگی و پیچیدگــی زندگــی شــهری، به ویــژه در جوامــع صنعتــی و 
شــهرهای بــزرگ و نیــاز افــراد بــه کاســتن از فشــارهای زندگــی و یکنواختــی 
فعالیت هــای روزمــره زندگــی شــهری مــدرن موجــب شــده تــا اوقــات فراغــت 
ــای  ــی در عرصه ه ــت خاص ــرای آن از اهمی ــزی ب )Recreation( و برنامه ری

ــد. ــوردار باش ــهروندان برخ ــی ش ـ تن ــت روان  ــژه بهداش ــف و به وی مختل
اوقات فراغت دارای کارکردهای مثبت زیر است:

• ــط 	 ــراد و جامعــه، شــناخت محی ــن ســالمت روحــی و جســمی اف تأمی
ــا و  ــای زیب ــعه هنره ــی، توس ــای آموزش ــب تجربه ه ــت و کس و طبیع
ــت  ــردن ظرفی ــاال ب ــراد، ب ــناختی اف ــس زیبایی ش ــت ح ــاء و تقوی ارتق

ــاب. ــدد اعص ــتراحت و تم ــک دوره اس ــس از ی ــهروندان پ کاری ش
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• فضاهــای ســبز طبیعــی و شــبه طبیعی )پارك هــا و پارك هــای جنگلــی( 	
جنبه هــای ضــروری عملکردهــای تفرجــی شــهر هســتند. ایــن فضاهــا 
عــالوه بــر جنبــه اجتماعــی )تفرجــی(، روحیــه شــهروندان را نیــز تحت 
تأثیــر قــرار داده و شــهر را از حالــت خشــک و کالبــدی صــرف خــارج 
ــه  ــی هســتند ک ــد. آب جــاری، درخــت و ســایه عناصــر زودیاب می کنن

تأثیــرات عمیقــی بــر ســالمت روان و تــن شــهروندان می گذارنــد.
• در شــهرهای کنونــی معمــوالً محیط هــا و فضاهــای مســکونی کوچــک 	

و شــلوغ اند، محیط هــای آموزشــی نیــز بــا تراکــم بیــش از حــد 
ــوارد  ــز در بیشــتر م ــای شــغلی نی ــد، در محیط ه ــوزان مواجه ان دانش آم
ــش و  ــکان آرام ــاًل ام ــن، عم ــان و مراجعی ــلوغی کارکن ــام و ش ازدح
ــاز  ــن ترتیــب نی ــه ای ــرای شــهروندان باقــی نمی گــذارد. ب اســتراحت ب
شــهروندان بــه فضاهــای بــاز و طبیعــی، در آرامــش و لطافــت محیطــی 
ــق دارد. ــر عمی ــرم و در ســالمتی روح و جســم شــهروندان تأثی بســیار مب

• ــای 	 ــترش فضاه ــت گس ــر نهض ــه اخی ــد ده ــاس در چن ــن اس ــر ای ب
ــر  ــزرگ، فراگی ــهرهای ب ــژه در ش ــی، به وی ــبه طبیعی فراغت ــی و ش طبیع
شــده و تأمیــن و تجهیــز این گونــه فضاهــا جــز مهم تریــن دغدغه هــای 

مدیریــت شــهری شــده اســت.

نکته�مهم:

ــط  ــظ بهداشــت محی ــن و حف ــایر کشــورها در تأمی بررســی تجــارب س
ــازد. ــرح می س ــی را مط ــیار مهم ــه بس ــهری نکت ش

ــل  ــی، مث ــرایط مقدمات ــه و ش ــای اولی ــن نیازه ــه تأمی ــل اولی در مراح
ــر آن،  ــال پســماندها و نظای ــان، انتق ــالم، شــبکه بهداشــت و درم آب شــرب س

ــت. ــوده اس ــهری ب ــط ش ــت محی ــق بهداش ــل تحق ــن عوام مهم تری
بــا گســترش دســتاوردهای فنــی و علمــی، پیچیدگی مناســبات شهرنشــینی 
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ــه ای  ــه مقول ــط شــهری ب ــن بهداشــت محی ــق فرهنــگ شــهروندی، تأمی و تعمی
ــدل شــده اســت. به طــوری کــه در حــال حاضــر انتقــال  ــه ب ــده و چندالی پیچی
و بازیافــت پســماندها ، شــبکه جمــع آوری و بازیافــت فاضــالب، تحقــق 
اســتانداردهای فعالیت هــای صنعتــی و حمل ونقــل موتــوری، بهداشــت و 
تغذیــه فــردی و نظایــر آن بــه شــرط الزم تحقــق بهداشــت محیــط شــهری بــدل 
شــده اســت. لیکــن شــرط کافــی؛ موضوعاتــی گســترده تر مثــل ســالمت روانــی 
شــهروندان، ســالمت اجتماعــی و نظایــر آن را شــامل می شــود کــه بــا گســترش 
ــال آن  ــرج« و امث ــترش تف ــالم«، »گس ــهر س ــون »ش ــی همچ ــای نوین رویکرده

ــت. ــر اس امکان پذی
بــه ایــن ترتیــب تأمیــن بهداشــت محیــط شــهری را بــه دوالیــه یــا مرتبــه 
ــی، علمــی و  ــه اول ایجــاد شــرایط و تســهیالت فن ــوان تقســیم نمــود. الی می ت
ــه دوم،  ــط شــهری و الی ــل مخــرب بهداشــت محی ــع عوام ــرای رف بهداشــتی ب
ایجــاد شــرایط و تســهیالتی کــه بــه تعمیــق ســالمت روحــی و جســمی، شــادابی 

و خالقیــت و کارآیــی بیشــتر شــهروندان منجــر می شــود.
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مسایل�و�مشکالت�و�توصیه�ها�و�راه�حل�ها
همان طــور کــه در بخش هــای پیشــین مطــرح گردید،تجــارب کشــورهای کمتــر 
توســعه یافته در زمینــه تحقــق و تأمیــن بهداشــت محیــط شــهری، تحــت تأثیــر 
ــهرهای  ــع ش ــد. در واق ــعه یافته می باش ــورهای توس ــارب کش ــداد تج و در امت
جهــان ســوم ناگزیــر بــه انتقــال تجــارب مدیریتــی، جــذب دســتاوردهای فنــی 
ــن شــده  ــع آالینده هــای محیطــی و الگوهــا و اســتانداردهای تدوی و علمــی رف

ــرای بهداشــت و ســالمت فــردی و اجتماعــی شــهروندان می باشــند. ب
در کشــور مــا نیــز علی رغــم پیشــینه طوالنــی و درخشــان شهرنشــینی و تجــارب 
ــه  ــتیابی ب ــهری، دس ــط ش ــت محی ــن بهداش ــرای تأمی ــهری ب ــای ش مدیریت ه
ــر  ــتر ب ــکا بیش ــتلزم ات ــر مس ــی در دوره معاص ــت محیط ــن بهداش ــدف تأمی ه

ــد. ــر می باش ــورهای دیگ ــارب کش تج

مسایل�و�تنگناهای�اساسی�در�تأمین�بهداشت�محیط�شهری
»بهداشــت محیــط شــهری« در شــهرهای کشــور در مجمــوع از وضعیــت مطلوب 
ــه  ــوان مجموع ــع می ت ــن وض ــن ای ــت. در تبیی ــوردار نیس ــی برخ و قابل قبول

عوامــل مؤثــر را در دودســته کلــی خالصــه کــرد:
الــف( فقــدان تــوان علمــی و فنــی در برخــور بــا عوامــل تهدیدکننــده بهداشــت 

محیــط شــهری
ــف  ــوع و ضع ــدد و متن ــکالت متع ــروز مش ــینی و ب ــریع شهرنش ــد س ب( رش

ــکالت ــایل و مش ــا مس ــه ب ــهری در مقابل ــت ش ــت بهداش مدیری
ــایل  ــه ای مس ــی و برنام ــت اجرای ــه مدیری ــت ک ــوان گف ــه می ت ــن پای ــر ای ب
ــر  ــد مهارناپذی ــا رش ــوم ب ــان س ــورهای جه ــهری در کش ــط ش ــت محی بهداش
توســعه شــهری و مســایل و تنگناهــای آن روبــه رو بــوده اســت، در عیــن حــال 
کــه از ابزارهــای علمــی و فنــی و امکانــات الزم بــرای مقابلــه بــا ایــن مشــکالت 
ــایل و مشــکالت  ــیاری از مس ــل بس ــن دلی ــه همی ــوده اســت. ب ــره ب ــز بی به نی
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ــا  ــط شــهری ظاهــر شــده و ســال ها و بلکــه دهه ه ــده بهداشــت محی تهدیدکنن
ــد.  ــکالت افتاده ان ــن مش ــل ای ــر حل وفص ــه فک ــئول ب ــای مس ــد مدیریت ه بع
مثــال بــارز در ایــن زمینــه فقــدان سیســتم حمل ونقــل زیرزمینــی )متــرو( و نیــز 
ــزرگ  ــهرهای ب ــالب، در ش ــال فاض ــع آوری و انتق ــتقل جم ــبکه مس ــدان ش فق
ــاره  ــر چ ــه فک ــکل، ب ــروز مش ــس از ب ــا پ ــال ها و دهه ه ــه س ــور اســت ک کش
ــر.  ــی افزون ت ــنگین و مشــکالت اجرای ــای س ــا هزینه ه ــع ب ــم؛ بالطب کار افتاده ای
ــکل و  ــروز مش ــن ب ــه بی ــه فاصل ــت ک ــده اس ــالش ش ــر ت ــای زی در نموداره
ــعه یافته،  ــر توس ــعه یافته و کمت ــع توس ــا در جوام ــل آن ه ــرای ح ــی ب چاره جوی

نشــان داده شــود:
در جوامــع 	  بهداشــت محیــط شــهری  فرآینــده حــل مشــکالت 

فته ســعه یا تو

ــر 	  ــع کمت ــهری در جوام ــط ش ــت محی ــکالت بهداش ــل مش ــد ح فراین
فته توســعه یا
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مسایل�و�مشکالت�اجرایی�و�مدیریتی
در شــرایط کنونــی، شــهرهای کشــور ازنظــر تأمیــن بهداشــت محیــط بــا 
مســایل و مشــکالت بنیــادی و نیــز ســطح نســبتًا همســانی از تأمیــن بهداشــت 

ــد. ــط شــهری و توقعــات جامعــه شــهروندی مواجه ان محی
در حــال حاضــر مدیریــت بهداشــت و درمــان، از مدیریــت شــهری کامــاًل 
ــت  ــده »بهداش ــا پدی ــور م ــی در کش ــور کل ــد. به ط ــتقل می باش ــک و مس منف
محیــط شــهری« به عنــوان یــک پدیــده واحــد پذیرفتــه نشــده و لــذا هــر بخــش 
و عناصــر و عوامــل همبســته و مؤثــر در آن، تحــت مدیریــت ســازمان و نهــاد 
ــرای  ــز ب ــداف مشــخصی نی ــه و اه ــر، برنام ــرف دیگ ــرار دارد. از ط ــژه ای ق وی

تحقــق تأمیــن و تعمیــق بهداشــت محیــط شــهری وجــود نــدارد.
ــی  ــی ــــ عموم ــای دولت ــابقه ترین نهاده ــا س ــوان ب ــهرداری ها، به عن ش
چــه بــه لحــاظ قانونــی و چــه ازنظــر مرجعیــت مردمــی بیشــترین مســئولیت را 
در قبــال تأمیــن بهداشــت محیــط شــهری در زمینه هــای زیــر بــر عهــده دارنــد:

• ــرو(، 	 ــهری )مت ــار ش ــیرانی، قط ــرانی، تاکس ــک اتوبوس ــه ترافی در حیط
محــدوده طــرح ممنوعیــت ترافیکــی، پایانه هــا و... تحــت نظــر 

ــد. ــرار دارن ــهرداری ق ش
• ــای 	 ــر واحده ــی نظی ــی و خدمات ــای صنعت ــرل آلودگی ه ــه کنت در حیط

ــی و  ــات فن ــتارگاه ها، خدم ــاختمانی، کش ــح س ــد مصال ــدی، تولی تولی
تعمیراتــی و غیــره تحــت نظــر شــهرداری قــرار دارنــد و مطابــق قانــون 
ــهرداری  ــی ش ــت عموم ــن بهداش ــت و تأمی ــع مزاحم ــت رف و در جه

ــد. ــف می باش ــد متخل ــی واح ــی تعطیل ــه و حت ــه مداخل ــاز ب مج
• در عرصــه ایجــاد و توســعه فضاهــای ســبز و تفریحــی، احــداث 	

مراکــز  فرهنگــی،  مجموعه هــای  جنگلــی،  پارك هــای  پارك هــا، 
ــر  ــی زی ــی ورزش ــای محل ــینماها و فضاه ــا، س ــی، کتابخانه ه تفریح
نظــر شــهرداری قــرار داشــته و یــا بــا مشــارکت شــهرداری ها احــداث 

می شــوند.
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• در زمینــه ســوانح طبیعــی، حفــظ حرایــم رودخانه هــا و حریــم 	
شــبکه های انتقــال نیــرو و صــدور مجــوز احــداث بنــا، اجــرای 
طرح هــای جامــع و تفصیلــی و آتش نشــانی، امدادرســانی و غیــره 

تحــت نظــر شــهرداری ها قــرار دارنــد.
• جمــع آوری، بازیافــت، انتقــال و امحــاء پســماندها، پاکیزگــی و نظافــت 	

فضاهــای شــهری و معابــر، احــداث و نگهــداری فضاهــای ســبز 
ــت. ــده شهرداری هاس ــر عه ــز ب ــیه ای نی حاش

بــا ایــن حــال شــهرداری ها در تأمیــن بهداشــت محیــط شــهری، 
ــر  ــرح زی ــه ش ــادی ب ــکالت زی ــا مش ــداول، ب ــتانداردهای مت ــوب اس در چارچ

مواجه انــد، 
• تعــدد ســازمان های مؤثــر و مســئول در امــر بهداشــت محیــط شــهری 	

کــه عمــاًل فاقــد هماهنگــی الزم بــا شــهرداری ها بــوده و نیــز از برنامــه 
ــد. ــروی نمی کنن واحــدی پی

• عــدم تــوان علمــی شــهرداری ها در نظــارت بــر مــواد غذایــی و دارویــی 	
و مصرفــی کــه مســتقیمًا ســالمت شــهروندان را بــه مخاطــره می افکنــد. 

• عــدم احاطــه شــهرداری ها بــر امــور آب، فاضــالب، بهداشــت و درمــان 	
ــه  ــتیابی ب ــهرداری ها را از دس ــاًل ش ــه عم ــابه ک ــوارد مش ــی و م عموم

تحقــق اهــداف بهداشــت محیــط شــهری بــاز مــی دارد.
• ــط 	 ــت محی ــر بهداش ــئول در ام ــازمان های مس ــدد س ــر تع ــالوه ب ع

ــارکت  ــدم مش ــی، ع ــتگاه های اجرای ــن دس ــی بی ــهری و ناهماهنگ ش
ــز  ــهری نی ــط ش ــت محی ــن بهداش ــردم در تأمی ــه م ــی و همه جانب واقع
بــه معضلــی اساســی تبدیــل شــده اســت. چنانچــه مجــدداً بــه اصــول 
اساســی پــروژه شــهر ســالم نگاهــی بیندازیــم، متوجــه اهمیــت نقــش 
مــردم و مشــارکت آن هــا در تحقــق بهداشــت محیــط شــهری خواهیــم 

شــد.
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ــر  ــامل ه ــی »ش ــت جهان ــازمان بهداش ــر س ــالم ازنظ ــهر س ــروژه ش پ
پــروژه ای اســت کــه بــرای ارتقــا ســطح ســالمت مــردم انجــام شــود بــه شــرط 

ــود: ــت ش ــل در آن رعای ــه دو اص آن ک
الف( همکاری بین بخشی میان تمام بخش های مرتبط با پروژه

ــارت و  ــرا، نظ ــدی اج ــری، اولویت بن ــردم در تصمیم گی ــارکت م ب( مش
ارزیابــی پــروژه

توصیه�ها�و�رهنمودهای�مدیریتی�و�اجرایی
ــرار  ــد ق ــورد تأکی ــا م ــه باره ــور ک ــهری، همان ط ــط ش ــت محی بهداش
گرفــت، ابعــاد گســترده و متنوعــی دارد. لــذا بــرای دســتیابی بــه شــرایط مناســب 
بهداشــتی در شــهرها، یعنــی ایجــاد هــوای پــاك و عــاری از آالینده هــای مضــر، 
تأمیــن و عرضــه آب ســالم، جمــع آوری و دفــع بهداشــتی فاضالب هــا و 
ــراض  ــار ام ــی، مه ــای صوت ــرل آلودگی ه ــش و کنت ــهری، کاه ــماندهاي ش پس
و بیماری هــای مســری، نظــارت بــر تولیــد و توزیــع بهداشــتی مــواد غذایــی و 
بهســازی ســیما و منظــر شــهری و...، فعالیــت ســازمان ها و نهادهــای مختلــف 

ضــروری اســت.
در حــال حاضــر ناهماهنگــی بیــن دســتگاه های مؤثــر در بهداشــت 
شــهری، برنامه هــای متفــاوت و متنــوع و گاه متعــارض، بخشــی نگری، اهــداف 
متفــاوت و گاه متضــاد، مدیریت هــای مختلــف و... مهم تریــن مشــکالت 
ــوب  ــهری محس ــط ش ــت محی ــظ بهداش ــر حف ــکیالتی در ام ــاختاری و تش س
ــی  ــرورت فرابخش ــا ض ــر ب ــازمان های مؤث ــی نگری س ــع بخش ــود. در واق می ش

ــارض اســت. ــط شــهری در تع ــده بهداشــت محی ــودن پدی ب
مــاده 136 قانــون برنامــه ســوم توســعه دولت را مجــاز می دارد که بخشــی 
ــن  ــد. ای ــذار نمای ــه شــهرداری ها واگ ــی را ب ــای دســتگاه های اجرای از تصدی ه
ــهری  ــت ش ــن بهداش ــئولیت تأمی ــال مس ــرای انتق ــبی را ب ــه مناس ــون زمین قان
بــه شــهرداری می باشــد. ســازمان هایی نظیــر محیط زیســت، ســازمان هایی 
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ــهرداری  ــه ش ــی را ب ــور اجرای ــه ام ــت ک ــروری اس ــوده و ض ــت گذار ب سیاس
ــدف  ــق ه ــه تحق ــزی ب ــت گذاری و برنامه ری ــور سیاس ــوده و در ام ــل نم منتق

تأمیــن بهداشــت محیــط شــهری کمــک نماینــد.
طبــق تعریــف ســازمان ملــل متحــد، »شــهر ســالم« شــهری اســت کــه در 
آن بــا آفرینــش و گســترش پیوســته شــرایط اجتماعــی و فیزیکــی زیســت محیطی 
و اســتفاده بهینــه از منابــع و امکانــات موجــود موقعیتــی فراهــم شــود تــا در آن 
مــردم جامعــه ضمــن حمایــت یکدیگــر و مشــارکت گروهــی در انجــام کلیــه 

امــور زندگــی، قابلیت هــای خــود را بــه حداکثــر ممکــن برســانند.
ــوب  ــدف محس ــر ه ــرایط زی ــه ش ــیدن ب ــالم رس ــهر س ــع در ش در واق

می شــوند:

داشتن فضایی تمیز و محیط فیزیکی مطمئن با کیفیت عالی	 
داشتن اکوسیستم شهری پایدار	 
داشتن جامعه ای منسجم با حمایت دوجانبه مردم و دولت	 
ایجــاد زمینــه مشــارکت مــردم در تصمیماتــی کــه بــر زندگــی، بهداشــت 	 

و رفــاه شــهروندان مؤثــر اســت.
تأمین نیازهای اساسی نظیر آب، غذا، سرپناه، درآمد و شغل،	 
داشــتن حداقــل ســطح مناســب از بهداشــت عمومــی و خدمــات 	 

ــی. درمان
دارا بودن سطح بهداشت باال و سطح بیماری پایین.	 

فرهنــگ مشــارکت در تحقــق اهــداف بهداشــت محیــط شــهری اصلــی 
اساســی اســت. حتــی در صورتــی کــه شــهرداری ها بتواننــد  مدیریــت واحــدی 
بــر امــور شــهری اعمــال کننــد، مدیریــت خدمــات و بهداشــت شــهری بــدون 
ــیاری از  ــود. بس ــد ب ــر نخواه ــردم امکان پذی ــکل م ــترده و متش ــارکت گس مش
آلودگی هــای زیســت محیطی ناشــی از عــدم همــکاری و مشــارکت مــردم و یــا 

عــدم آشــنایی آن هــا بــا فرهنــگ زندگــی شــهری اســت.
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ــد آلودگی هــای  ــا تحدی ــا در گســترش ی ــار آن ه ــر رفت ــردم ب ــوزش م آم
ــک  ــه تفکی ــذار اســت. از جمل ــی شــهر اثرگ زیســت محیطی و بهداشــت عموم
ــه راه هــای کاهــش آلودگــی ناشــی از پســماند  ــد از جمل ــدأ تولی پســماند از مب
ــهری و  ــماندهاي ش ــتفاده از پس ــل اس ــواد قاب ــت م ــکان بازیاف ــرا ام ــت. زی اس
قــرار گرفتــن آن هــا در چرخــه مصــرف را پدیــد مــی آورد. در واقــع بــه دلیــل 
ــردم،  ــوزش م ــرمایه گذاری در آم ــدم س ــل ع ــه دلی ــا ب ــردم ی ــی م ــدم آگاه ع
روزانــه هــزاران تـُـن از مــواد بــا ارزش و قابــل بازیافــت بــه همــراه دیگــر مــواد 
نابــود می شــود و بــر آلودگی هــای محیطــی می افزاینــد. در یــک تجربــه موفــق 
ــاه  ــت در 12 م ــت محیطی توانس ــای زیس ــا آلودگی ه ــارزه ب ــان مب ــت زن جمعی

ــدأ آمــوزش دهــد. ــرای تفکیــک پســماند در مب ــوار شــهری را ب 26.000 خان
آمــوزش مــردم در تغییــر الگــوی مصــرف آب، تولیــد فاضــالب، آلودگــی 
ــود.  ــز قطعــًا نتیجه بخــش خواهــد ب ــی و ســایر مــوارد نی هــوا و آلودگــی صوت
ــی از  ــرا برخ ــود، زی ــز داده ش ــئولین نی ــه مس ــوزش ب ــت آم ــن الزم اس همچنی
مدیــران شــهری و تصمیم گیرنــدگان آگاهــی الزم را نســبت بــه حیطــه مدیریــت 
ــن  ــف بی ــه ضعی ــد. رابط ــد ندارن ــه می گیرن ــی ک ــب تصمیمات ــود و عواق خ
مــردم و مســئولین نیــز بــر شــدت مشــکالت حــوزه بهداشــت محیــط شــهری 
ــن  ــه رابطــه مناســبی در ای ــد حلق ــی می توانن ــد و ســازمان های غیردولت می افزای

میــان باشــند.
ــی و  ــته اصل ــوان هس ــواده به عن ــان در خان ــش زن ــه نق ــال ب ــه ح ــا ب ت
ــته  ــواده، هس ــر خان ــوان مدی ــت. زن را به عن ــده اس ــاره ش ــه اش ــادی جامع نه
ــوزش  و  ــدأ آم ــان را اســاس و مب ــه زن ــرا ک ــد. زی ــی می کنن ــه تلق ــی جامع اصل
پــرورش افــکار چــه در محیــط خانــواده و چــه در جامعــه می داننــد. لــذا زنــان 
می تواننــد در زمینــه آمــوزش و ترویــج فرهنــگ بهزیســتی شــهری و بهداشــت 

ــند. ــا باش ــهری راه گش ــت محیطی ش ــگ زیس ــهری و فرهن ــط ش محی
زمــره  از  به دســت آمده،  جهانــی  تجــارب  نتایــج  و  شــواهد  طبــق 
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ــاد جمعیــت، فقــر و تخریــب  ــن کســانی کــه مــورد آســیب  ناشــی از ازدی اولی
محیط زیســت و فقــر بهداشــت محیــط شــهری قــرار می گیرنــد، زنــان و 
کــودکان هســتند. نظــر بــه تــوان اقشــار مختلــف زنــان در امــر بهداشــت محیــط 
ــک  ــوده و کم ــتفاده نم ــد اس ــر می بای ــث زی ــت مباح ــان در جه ــهری از زن ش

ــت: گرف
ایجــاد تشــکل های زنــان در محــالت و مناطــق شــهری به منظــور 	 

ــبز ــای س ــداوم فضاه ــظ و ت حف
ــتی پســماند از 	  ــت بهداش ــت بازیاف ــی در جه ــای اجرای ــداوم برنامه ه ت

ــه ای ــای محل ــان و تعاونی ه ــق زن طری
جلــب مشــارکت زنــان در شناســایی منابع آالینده شــهری و درخواســت 	 

طــرح و برنامــه از آن هــا بــرای حــل ایــن معضالت.
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