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 چکیده

تهممی    کهه  دحهی   بهه تبدیل به یکی از ارکان مهم امنیت شههروددان شهده ا هت     زیستی محیطامروزه امنیت 

مد خیاههد بهید    راداکا ،زیستی محیطامنیت اقتصاد ، اجتماعی و فیزیکی برا  شهروددان بدون تممی  امنیت 

ا هت کهه امنیهت شههروددان را از      زیسهتی  محهیط تهری  مکهک      آلیدگی هیا یکهی از جهد    ،در ای  میان

شهد  داهار اخهت       بهه ها  مختلف بهداشتی، اقتصهاد ، اجتمهاعی و البتهه ایمنهی اکی یسهتمی را       جنبه

تهممی    ؛ویههه دولهت ا هت    بهه  ،دهادهها  عمهیمی   عهده بر ازد  با تیجه به اینکه تممی  امنیت شهروددان  می

دیهز بایهد در  هرلیاه اقهداما  ایه  دهادهها باشهد  ایه  در اهالی ا هت کهه میهزان              زیسهتی  محهیط امنیت 

با میهزان شهد     زیستی محیطتری  تهدید  جد  عنیان پذیر  ای  دهادها در مقابله با آلیدگی هیا به مسئیلیت

متنا ب دیسهت  داهاک کنهیدی اقهیقی ایهران در ای هاب        زیستی محیطو آثار دامطلیب آن بر ایا  ادسادی و 

مد  الزک را ددارد و بهدون اعمها  تحهیلی ا ا هی در مبنها       راکا ،ثرترؤپذیر  بیکتر و م دولت به مسئیلیت

و هیا  پاک را برا  شهروددان به ارمغهان آورد  اها     زیستی محیطنیت تیان ام اقیقی مسئیلیت دولت، دمی

تیان خیا تار ایفا  دقش بیکتر دولهت   تی ط دولت، می زیستی محیطتممی  امنیت  ضرور  بهآدکه با ا تناد 

ا  از مسهالل امنیهت    لهئعنیان مس ثر آلیدگی هیا  شهر  شد  انادچه آلیدگی هیا  شهر  بهؤدر مدیریت م

 جادبه دولت خیاهد بید  دردگ،  ریع و همه شهروددان تلقی شید، تممی  ای  امنیت مستلزک اقداک بی

 واژگان کلیدی
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 جستارگشایی
دهدر    امهروزه بهه  ا  ا هت کهه    ای  مهده«! تنفس خیاهند کرد پاکهمکهریان ما امروز هیا  »

بیکهتر  ر د که  د و انان به دار میبه شهروددان دا شهرها ک ن  تیان در میرد وضعیت هیا می

یکهی از   عنهیان  بهه روزها  زددگی شهر  معمیالً باید با هیا  دا الم  پر  شید  آلهیدگی ههیا   

ی و هها   هنگی  بهداشهت    ا  هزینهه  فزاینهده  صهیر   به  اله همهمعض   ثابت زددگی شهر ، 

زمینهه را بهرا     ،گرفت  دالمی در معهر  آلهیدگی ههیا    کند  قرار اقتصاد  بر جامعه تحمیل می

در ایه   آمارهها  مختلفهی    ،دهادهها  مختلهف    هاله  همهو   ازد آماده می صدما  جادی و مالی

کند که آلیدگی هیا  االده باعث مهر     ازمان بهداشت جهادی اع ک می   دکنن منتکر می زمینه

شهید کهه    هها  بهاز مهی    میلیین دفر در محیط 3/1ها  بسته و  میلیین دفر در محیط 2 زودرس

  بنها بهه آمهار منتکهره ایه       (WHO, 2011) دههد  رخ مهی  تی عه دراا بیکتر آدها در ککیرها  

 طهیر  بهه  دفر 17947ادود  2008دفر و در  ا   هزار 9د در ایران ادو 2002زمان، در  ا   ا

ها داشهی   ادد که قسمت اعام ای  مر  هیا  باز داار مر  زودرس شدهمستقیم در اثر آلیدگی 

، 2008 ایران از ای  لحاظ در  ا   ها  قلبی و ریی ، تنفسی و  رطان ریه بیده ا ت از بیمار 

 زیسهتی  محهیط کهارکرد    همچنی  شهاخ    (WHO, 2007) جهادی را کسب کرده ا ت 12رتبه 

گرفت  در معر  ذرا   میادگی  قرار ازلحاظکه ایران  دهد دکان می 2014در  ا   ییلدادکگاه 

؛ (Yale University, 2014)جهادی را کسب کرده ا ت 124، رتبه 100از  68/92معلق هیا با دمره 

 ،تهدیهدها  زدهدگی شههر  بهدادیم     ی تهر  بهزر  بنابرای  اگر آلیدگی هیا  شههر  را یکهی از   

 آمیز دیست  اغراق

الیهه ازن و   ضهخامت  مختلفی مادند دگرگیدی اقلیمهی، کهاهش  در بحث آلیدگی هیا مسالل 

جیامهع   زیسهتی  محهیط تهری  مکهک      شید و ای  میارد از مهم آلیدگی فرامرز  هیا مطرح می

برر ی مبنایی اقیقی برا  مقابله با آلهیدگی ههیا  شههر  از     هامروز هستند، اما ای  مطالعه ب

آلهیدگی   اراکهه د؛ پهرداز  یمه  یفرابخکه هبرد برا  ر یدن به یک را زیستی محیطمنار امنیت 

هیا  شهر  به دلیل عینیت و شد  بیکتر آن، بیکتر از  ایر مسالل آلیدگی هیا مهیرد تیجهه   

کنند در مناطق شههر  اهادتر و اثرگهذارتر     ها  هیا ای اد می و مکک تی که ادیاع آالینده بیده

شهروددان را بهه    متی و رفاه شهر  آلیدگی هیا   آد اکه از  (Driesen, 2002-2003: 25) ا ت

ارتبها    زیسهتی  محهیط له امنیهت  ئبها مسه  مسهتقیم  به صیر  اددازد، ای  دیع آلیدگی  خطر می

زیست بایهد تبهدیل بهه یهک      بنابرای  تممی  ای  امنیت ایاتی برا  شهروددان و محیط؛ یابد می

 شهده  مکخ راهبرد  ملی شید تا دهادها  مسئی  در زمینه کنتر  ای  معضل شهر   مسئله

تری  دهاد مسهئی  در زمینهه    و با جدیت بیکتر  به افظ هیا  پاک شهر  همت گماردد  مهم
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مسهئیلیت دولهت    مبنا  اقهیقی  با ای  اا دولت ا ت   ،شهروددان زیستی محیطافظ امنیت 

و  شهده  واقهع بحهث   مهیرد  آلیدگی هیا  شهر  کمترمدیریت  هزمین در)در معنا  قیه م ریه( 

  ها  مختلفی در ای  خصیص به اا  خید باقی ا ت پر ش

در زمینه کنتر  آلهیدگی  اینکه اه کسی  دخستشید:  در این ا  ه پر ش اصلی مطرح می

؟ شههردار ؟ دولهت؟   یرا هتاددارد غمسئی  ا ت؟ شهروددان؟ مالکان خیدروهها   هیا  شهر  

در برابهر  بایهد  شید، پس همه  همه مربی  میبه آلیدگی هیا مککلی ا ت که  آد اکه ازان گم بی

بهرا    زیستی محیطدولت در تممی  امنیت اصلی دقش  با تیجه بهاما ؛ ندباشای  مککل مسئی  

 عهده برمسئیلیت اصلی را  ،تیان ا تدال  کرد که دولت در ال ای  معضل شهروددان، انی  می

 دارد 

 درتری  مبنا  مسهئیلیت دولهت    اینکه مبنا  مسئیلیت ای  دهاد ایست؟ تاکنین مهمدوک 

زیست، مسئیلیت مددی بیده ا ت، اا  آدکه ایه    آلیدگی محیط یطیرکل بهآلیدگی هیا و  زمینه

تیجیهه کنهد و ماهیهت و اهمیهت      یخهیب  بهتیادد مسئیلیت دولت در ال ای  معضل را  مبنا دمی

، مبنا  جدیهد  را بهرا  مسهئیلیت دولهت در ایه  زمینهه ای هاب        خاص آلیدگی هیا  شهر 

کند   یک اینکه آیا دهاد مذکیر ابزارها  اقیقی الزک برا  اعما  مسهئیلیت خهید را دارد یها     می

شههروددان را   زیسهتی  محهیط با تمکید بر اینکه آلیدگی ههیا  شههر  امنیهت     ای  مقالهدر ده؟ 

شنا ی مبنا  مسئیلیت دولت در مقابله بها   لی به آ یببه روش تیصیفی و تحلی کند، تهدید می

 شید  پرداخته میو لزوک اتخاذ یک راهبرد فرابخکی جامع در ای  را تا آلیدگی شایع  ای  دیع

 زیستی محیطآلودگی هوا و امنیت . 1
تی رفع تهدیدها و امایت از اکیمافتد، دخستی  وظیفه هر  مردک به خطر می امنیت که یهنگام

 ادگیزهی  تر اصلی، ها اولیه برا  زددگی ادسان تممی  امنیت ا ا اً اراکه؛ شهروددادش ا تجان 

در  ،مهد  دولهت  اتری  مه ک در ارزیهابی کار   و مهم آید جامعه به شمار میهر در  دولتتککیل 

ها  اخیر مفههیک امنیهت    در دهه  قابلیت آن در تممی  امنیت الزک برا  زددگی شهروددان ا ت

می د  هفتاد دهه طی ها  رفاهی  گرایش به  مت ای اد دولت ، ی یکاز ی یافته ا ت  تغییرات

بروز تحهیال   یا هی گسهترده در طهی      ،تغییراتی در کارکرد دولت ای اد کرد و از  ی  دیگر

تغییهر داده   یجتدر بهرا امنیت  مفهیک جنگ  رد و تهدیدها  داشی از آن، ویهه پایان به 90دهه 

تیادد بهه مقابلهه    شید که دیرو  داامی دمی شامل امنیت در برابر تهدیدهایی مییت و امروزه امن

دیگهر   آد اکهه  از  زیسهتی  محهیط مادند امنیت اقتصاد ، امنیت ادهری  و امنیهت    ،با آدها برخیزد

 ریهز  گسهترده   گهذار  و بردامهه   ردگ شده بید و  رمایه تهدیدها  داامی دسبت به گذشته کم

جدیهد   هها   یههکهارو ها با تعریف  داامی ککیر تیجیه اندادی دداشت، دولتامنیت  برا  تممی 
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  قرارداددهد ها  جدیدتر  در د هتیر کهار خهید     تممی  امنیت شهروددان را در ایزه برا  خید،

مفهیک امنیت از معادی اولیه خید یعنی امنیت فیزیکی به  مت معهادی جدیهدتر و    ،یبترت ی بد

ا اد  که امروزه امنیت ملهی در پهنج د هته امنیهت داهامی،      ت تر  ارکت کرده ا ت گسترده

  (Barnett, 2001: 17) دشی بند  می د ته زیستی محیط یا ی، اجتماعی، اقتصاد  و 

 ه متی   جهد  در افاظهت از  ها   دغدغه زیستی محیطفزاینده اخیر مکک    قرن یمددر 

گهرفت  تهدیهدها     تغییهر و شهد   ها دیهز همهیاره بها     و ای  دغدغه ای اد کردهادسان در جیامع 

بهه   کهه   دحهی  به ،Dunlap, 1999: 7-8 ;WHO, 2003: 3-4))رو به افزایش بیده ا ت  زیستی محیط

ثر دهادهها   ؤمآدها جز با مکارکت  وفصل الدلیل ماهیت خاص و دامنه گسترده ای  مکک  ، 

ها از دولت اداقلی  تحی  دولتبر ای  ا اس با   (Гостева, 2010: 704) عم ً امکان ددارد مربیطه

تممی  امنیهت در  به ها  دولت  ها  رفاهی و تی عه دیی  و افزایش وظایف آدها، کارویهه به دولت

مداخلهه  ا هت    یافتهه  گسهترش و ایمنی زیسهتی   زیستی محیطاشکا  مختلف آن شامل امنیت 

 کند  میزیست ای  دکته را تمیید  ها  مختلف افاظت محیط ها در ایزه پرردگ دولت

عنهیان   ایاتی هستند که بتهیان آدهها را بهه     ا اددازه به زیستی محیطاما آیا اهمیت مکک   

بهر   زیسهتی  محهیط ا  از مسالل امنیت تلقی کرد؟ امروزه با تیجه به آثار گسترده ف هایع   مسئله

ادسان جدا  اراکه ؛دیاب اهمیت میبرا  جیامع  ازپیش یشب زیستی محیطها، امنیت  زددگی ادسان

، اقتصاد و جامعهه دهاام  را بهه ددبها      داام  زیست محیطکند و  زیست خید زددگی دمی از محیط

اهمیت یافتهه ا هت کهه بعهد        ا اددازه بهاخیر  قرن یمددر  زیست محیطدارد    متی ادسان و 

 کهه  یهنگهام ای هاد کهرده ا هت      زیسهتی  محیطامنیتی یافته و مفهیک جدید  با عنیان امنیت 

، زیسهتی  محیطها مرتبط ا ت، امنیت ملی بدون امنیت  با تمامیت جسمادی ادسان زیست محیط

 زیسهت  محهیط امنیت   Barnett, 2001: 21-22) (Brunnée, 1995: 1742;مفهیمی داق  خیاهد بید 

دهیعی فضها     زیسهت  محهیط بلکه تخریب  ،ها دیست ادسانجسمی  صرفاً داظر بر تممی    متی

را هها   تی عه اقتصاد  و اجتماعی جیامع و همچنی  پایدار  اکی یسهتم کند که  داام  ای اد می

 زیسهتی  محهیط   در پرتهی امنیهت   Glibert, 2003: 81 (Dannenmaier, 2001: 5;کند ) تهدید میدیز 

تیادد بهه اد هاک    میدیز مند شده و دولت  تیادند از اقیق ا ا ی خید بهره ا ت که شهروددان می

  (Гостева, 2010: 710) زدوظایف خید بپردا

تها  ها  اخیر، ای  مفهیک همچنان  در دهه زیستی محیطمفهیک امنیت طرح و تی عه  باوجید

بهر  هر    تیافهق  که  دحی به ،دیآ میادود  مبهم و می ع بیده و تعاریف مختلفی از آن به عمل 

بردامه اهداف ههزاره   مثا  عنیان به  (Belluck, 2006: 4) شید دشیار میای  مفهیک  از تعریفی وااد

امایهت از   هرگیدهه »کنهد:   انهی  تعریهف مهی    را زیسهتی  محهیط  ازمان ملل متحهد، امنیهت   
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 ادسهادی  بهار  یانزها   فعالیتاز طبیعی و ادسادی در برابر آثار درودی و بیرودی داشی  زیست محیط

 ,AC/UNU Millennium Project) «شید زیست محیطمن ر به تهدید   مت ادسان و  یدیع بهکه 

 یطهیرکل  بهرا شناخت   زیستی محیطدخست باید تهدید  ،زیستی محیطتعریف امنیت در   (2009

کند یک تهدید  داار اخت  را  زیست محیط ها  و پایدار  اکی یستمی که   متی وضعیتهر 

وابسهته   ستزی محیطامنیت ادسان به امنیت  آد اکه ازد و شی تلقی می زیست محیطعلیه امنیت 

  اد امد به اخت   در امنیت ادسان می زیست محیطاخت   در کارکردها  ایاتی  هرگیدها ت، 

O'neil, et al. 1986: 113-114) (Calow, 1999: 8; تهیان افهظ     را می زیستی محیطبنابرای  امنیت ؛

اکی یسهتمی   3و پایدار  2  مت 1یعنی یکپاراگی، زیستی محیطکارکردها  ا ا ی و ایاتی 

اجازه تداوک زیستی را برا  ادسان و عناصر طبیعی فراهم  ازد   که  دحی به ،دادست زیست محیط

محهیر از ایه     جمهیر  آذربای ان بیکتر مفهیمی ادسان زیستی محیطقادین امنیت  1البته ماده 

امنیهت  عبار  ا ت از تهممی    زیستی محیطامنیت  ،ای  ماده میجب بهدهد   عبار  به د ت می

 Ekoloji)بهر ادسهان    زیسهتی  محهیط جامعهه و کهاهش خطهرا  آثهار      ،در منافع ایهاتی ادسهان  

təhlükəsizlik haqqında Qanun, 1999)  

یهک جنهگ داهامی،     مادنهد  بهآن ا ت که کلی بیده و  زیستی محیطویهگی مهم تهدیدها  

 زیستی محیطامنیت  ،جهت ی ا از بهداشتی، اقتصاد ، اجتماعی و  یا ی دربر دارد  آثار فراگیر

  متی، رفاه اقتصاد ، تی عه اجتمهاعی و   ها مادند با یک بخش، بلکه با بسیار  از بخش فقط ده

پهذیر   و ادسان آ هیب  زیست محیط  متی  آد اکه از  (Allenby, 2000: 5-6) شهر  مرتبط ا ت

تهری  ههدف امنیهت     مههم درپهی دارد،  داپهذیر   جبهران صدما   ای    متی معمیالً تهدیدبیده و 

تا اد  که کارکردها  ایاتی ههر دو   ادسان ا ت و زیست محیط، تممی    مت زیستی محیط

  افظ شیدد

بهرا    زیسهتی  محهیط ، تممی  امنیهت  زیست محیطبا تیجه به تهدیدها و آثار زیادبار تخریب 

، تخریهب  ایه  آثهار  و افهزایش   شده ا تافراد در معر  خطر تبدیل به دغدغه اجتماعی جد  

 اراکهه  ؛دههد  را برا  تممی  ای  امنیت دکهان مهی   زیست محیطمد اکاراهمیت فزاینده مدیریت 

مد  دهادها  مسئی  در ادر درجه دخست داشی از داکار زیستی محیطبروز تهدیدها علیه امنیت 

 بها   (Weintraub, 1995: 556)ا هت   زیسهت  محهیط ها  الزک برا   ه مت   تممی  اداقل شاخ 

 زیسهتی  محهیط تیان با امنیهت   را الزاماً دمی امروز  زیستی محیط تهدیدها همه ادیاع  ، اا ی ا

ای  مکک   بهه   اراکه ؛ه و همه دهادها  اجتماعی را در ای  زمینه درگیر  اختمرتبط دادست

                                                                                                                                                       
1. Integration 

2. Health 

3. Sustainability 
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بهه دهیع و شهد  بهروز آدهها       هرکداککنند و اهمیت  یک دحی امنیت جیامع ادسادی را تهدید دمی

امنیت جیامع ادسادی  یدیع به، زیستی محیط تهدیدها همه  هراند، یگرد عبار  بهدارد   بستگی

ههایی   بنهابرای  بایهد شهاخ    ؛ متفاو  ا ت کداک هرکنند، اما شد  ای  تهدید در  را تهدید می

 زیسهتی  محهیط ا  از مسهالل امنیهت    مسهئله عنهیان   بهه  زیستی محیط تهدیدها  برا  شنا ایی

مسهالل   ءجهز  ،زیر را داشهته باشهند   که  ه ویهگی زیستی محیط تهدیدها داشت  آن د ته از 

 :(Allenby, 2000: 7)آیند  به شمار می زیستی محیطامنیت  دخستدرجه 

کهارکرد  باید به دحهی  شهدید و اثرگهذار باشهد کهه       زیستی محیط تهدید .بودن اساسی (1

 مثا  عنیان بهها را تهدید کند     مت جسمادی و رفاه اقتصاد  ادسانها و  ایاتی اکی یستم

اما  د،دهد در معر  خطر قرارها  جادیر  ممک  ا ت ایا  ادسادی را  ادقرا  برخی گیده

 تهدید  جد  علیه   مت بکر  ا ت  وهیا آبآلیدگی 

باید به لحاظ ت ربی مکخ  و قابل تیصیف بیده و  زیستی محیط تهدید .بودن مشخص (2

دبید تغییر در میدان مغناطیسی زمی  را به دلیل  مثا  عنیان بهکرد   بتیان آثار آن را ارزیابی

دادسهت، امها    زیستی محیطا  برا  امنیت  مسئلهتیان  ماهیت مککل، دمی قطعیت علمی در

آن  بهار  یهان زبهیده و عیامهل و آثهار     بهار  یانزمکخ  طیر  به زیست محیطآلیدگی شیمیایی 

  (Yu, 2005: 1, 99-105)ا ت  روش  و قابل ارزیابی

و آثهار آن رابطهه علهت و معلهیلی      زیستی محیط تهدیدباید میان عیامل  .بودن مستقیم (3

 مککل میرددار را شنا ایی کرد  ی ادکنندهامستقیم عیامل طیر  بهبرقرار باشد و بتیان 

بهدی  دحهی    ؛را دیز اضافه کردبیدن  جادبه عمیمی و همهیعنی ویهگی دیگر تیان یک  البته می

  قرار دههد  یرتحت تمثرا  زیست محیطهمه افراد در معر  تخریب باید  زیستی محیطتهدید که 

، زیسهتی  محهیط بدی  ترتیب برا  شنا ایی مبنا  اقیقی مسئیلیت دولهت در تهممی  امنیهت    

دااک اقیقی دیهز   ،دااار به مسئلهبیدن  ها ضرور  ا ت و به دلیل فرابخکی تیجه به ای  شاخ 

باید برا  ال آن یک راهکار راهبرد  جامع و فرابخکی اراله دههد  بهه همهی  دلیهل پیکهنهاد      

و  شهده   یهق تلفباید در بردامه جامع تی عه پایدار ککهیر   زیستی محیطشید که تممی  امنیت  می

تهیان بهه    مهی    در ای  میرد(Гостева, 2010: 714)فرایند تی عه همسی با تممی  ای  امنیت باشد 

تهری    اشهاره کهرد کهه مههم     2030تا  ا   زیست محیطتی عه  ینهزم دررو یه ا ا ی راهبرد 

 ,Российскaя Федерация)ا هت  زیسهتی  محیطتی عه پایدار و تضمی  امنیت آن تممی  مبنا  

جمههیر  آذربای هان دیهز دولهت را مکلهف       زیسهتی  محهیط قادین امنیهت   4ماده  1بند   (2012

را در اولییت قرار  زیستی محیط ازد تا در اتخاذ و اجرا  راهبرد تی عه پایدار، تممی  امنیت  می

 دهد 
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، آلیدگی هیا با ماهیت ویهه خید، از هر اهار زیستی محیطمختلف تهدیدها   ادیاعدر میان 

، عنیان مککلی ا ا ی، بسیار  از دقا  شهر  جههان  آلیدگی هیا به ویهگی باال برخیردار ا ت:

آن بهر  ه متی ادسهان و     بهار  یهان ز و آثهار کنهد   شهردکینان را تهدیهد مهی   زیستی محیطامنیت 

را بهه مکهادی دهاام      ها  هنگفت اقتصاد  و اجتماعی آن، شهرها  آلیده و هزینه زیست محیط

  در ای  میان آدچه که از آلیدگی ههیا یهک تهدیهد    (WHO, 2003: 30, 95, 99) تبدیل کرده ا ت

 ازد، ماهیت ویههه آن یعنهی گسهتردگی و فرامهرز       مردک می زیستی محیطمنیت جد  علیه ا

مککل آلیدگی هیا به لحاظ ت ربهی   آدکه با بیدن و ایراد آثار بهداشتی و اقتصاد  هنگفت ا ت 

ا ت، امها هنهیز ههم دکها       شده ییشنا امکخ  بیده و بسیار  از عیامل بروز و آثار آن  کام ً

با افهزایش دادهش بکهر  در ایه       که  دحی به ؛ل و آثار آن وجید داردمبهم زیاد  درخصیص عل

دمیدهه از   عنهیان  بهشید   میارد بیکتر  از آثار مخرب آلیدگی هیا شناخته می روزه هرخصیص، 

ها  ادسهادی شنا هایی شهده     الیه ازن داشی از فعالیتضخامت اهار دهه پیش که خطر کاهش 

شیاهد ت ربهی   ،ها  اخیر شیدد  طی  ا  ای  معضل ککف میتر  از  روز آثار وخیم ا ت، روزبه

و شمار ای  شیاهد رو به  آمده د ت بهآلیدگی هیا بر   متی ادسان  بار یانزمتعدد  از ادیاع آثار 

دولتهی دگرگهیدی اقلیمهی     ت بهی  ئه تیان به گهزارش پهن م هی   دمیده می عنیان به  افزایش ا ت

 ,IPCC)ها  ادسادی بر دگرگیدی اقلهیم اشهاره کهرد    درصد  تمثیر فعالیت 95درخصیص قطعیت 

ها  هیا و    مککل دیگر در ای  زمینه آگاهی عمیمی داکافی برا  شناخت ادیاع آالینده(2 :2014

هها و گهاز    داشی از پمپ بنهزی   ها هایی مادند آزبست، بخار آالینده مثا  عنیان به  آثار آدها ا ت

عمهیمی  هسهتند کهه آگهاهی      ا شهده  شهناخته کمتر ی به لحاظ عمیمها   آالینده ،ازن  طحی

باعث تکدید معضل آلیدگی هیا و تهدید امنیهت   داآگاهیو ای   ا ت دسبت به ماهیت آدها کمتر

 شید  شهروددان می زیستی محیط

  متی جسمی و رفاه اقتصاد  شهردکینان را  ،مستقیم و غیرمستقیم صیر  بهآلیدگی هیا 

دههد    از میارد آلیدگی هیا آثار بهداشتی خید را مسهتقیم دکهان مهی   کند  در بسیار   تهدید می

عیامهل متعهدد  مادنهد میهزان و دهیع در معهر         براسباثرپذیر  از آلیدگی هیا  هراند که

گرفت ، داشت  آلری ، زمینه ارثی،   ، جهنس و وضهعیت بهداشهتی خهاص افهراد       آلیدگی قرار

دتی ه یهک   ،مثا  عنیان به  گذارد شهردکینان اثر می، اما آلیدگی هیا بر   متی همه تفاو  دارد

 100طیر متی ط  هدر اتحادیه اروپا دکان داد که در اروپا  االده ب 2004پهوهکی در  ا   طرح

شهیدد   گرفت  در معر  ذرا  معلق در ههیا  بهاز داهار مهر  زودرس مهی      دفر در اثر قرارهزار 

(WHO, 2004: 17)  
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بدی  ترتیب که مهیاد  ، دیز دارد یرمستقیمغو  بلندمد ی آثار از  ی  دیگر آلیدگی هیا برخ

ند و به  هایر  ده دکان می مرور بهآثار خید را  ،شخاصشدن تدری ی در جسم ا آالینده با ادباشته

  بهه  (Colls, 2002: 10.1) زدنهد  ها  قلبی و تنفسی دام  مهی  مکک     متی دیز مادند بیمار 

جهادی اکیداً بر اثرپذیر  شدید کیدکان در معر  آلیدگی ههیا از  همی  دلیل  ازمان بهداشت 

ها  تنفسی دایر مکک   ریی ، آ م و  آثار ای  آلیدگی و ااتما  باال  ابت   آدان به بیمار 

بهدی  ترتیهب     (WHO, 2005: 11-12)کنهد   تمکیهد مهی   ی هال  بهزر  ها   رطان در  ای اد زمینه

گیردد، انادچه  هابقه بیمهار  داشهته یها اسا هیت       ر میکسادی که در معر  آلیدگی هیا قرا

بیکتر یا آمادگی جسمادی کمتر  داشته باشند، در اثر تماس با ای  آلیدگی بیمار  آدها تکدید 

مرواریهد   آب ،بروز یا تکدید  ردردمتعدد  بر   متی ادسان مادند آثار  خیاهد شد  آلیدگی هیا

ها مادند  ردرد    عیار  برخی بیمار داردزودرس گاه مر  و  رطان  مکک   تنفسی،اکم، 

هایی مادنهد  هرطان و آب مرواریهد اکهم در بلندمهد  و       اما بیمار  ،یابند بروز می اده زودتر 

 (Ayres  et al, 2006: 9, 20, 90)دهنهد   و عهیار  خهید را دکهان مهی     گرفتهه  شهکل تهدریج   بهه 

(Lippmann, 2003: 35-39        آلیدگی هیا افزون بر آثار گسترده بر  ه متی ادسهان، آثهار اقتصهاد

هها    وردهآفر هایش و تخریهب  هطش اشهیا، تخریهب گیاههان و کهاهش فهر         مادندمتعدد  دیز 

تهیان ایه  آثهار را     دمهی  وجهه  یچهه  بهبهداشت دارد که  برا  ها  مالی ککاورز  و افزایش هزینه

 زیسهتی  محهیط امنیهت  در گهرو  رفاه اقتصاد  تممی  برای  بنا ،(Colls, 2002: 9-10) دادیده گرفت

شید آلیدگی هیا ا ا اً تهدید  علیه تی عه پایدار ا ت    به همی  دلیل ا ت که گفته میا ت

(Driesen, 2002-2003: 26-27)  

شید که عیامهل مختلفهی    ادعا بیدن آثار آلیدگی هیا یرمستقیمغممک  ا ت به دلیل ابهاک و 

تهمثیر  هها و تخریهب  هطش شههر      مکک   بهداشتی و اقتصاد  مادند بیمار دید در بروز یا تک

هایی مادند  ویهه در میرد بیمار  به ،ادعاو آلیدگی هیا یگاده عامل ای  مکک   دیست  ای   داردد

 با ایه  اها  هرانهد    بیکتر مطرح ا ت  ،ا  داردد ها  قلبی که منکم پیچیده  رطان و بیمار 

دقش داشته باشهد، امها آلهیدگی ههیا یکهی از       تیادد در بروز مکک   مذکیر عیامل متعدد  می

آن امهروزه   یرمستقیمغا ت که بسیار  از عیامل و آثار مستقیم و  اثرگذارتری  ای  عیامل  مهم

تهمثیر   زمینهه  درو شد  تهدید آن علیه   متی شهروددان محل تردید دیسهت    شده  ییشنا ا

 گرفتهه  اد هاک اه ادسادی، امروزه مطالعا  بسهیار گسهترده و تفصهیلی    آلیدگی هیا بر   متی و رف

هها و بهروز    در ای هاد یها تکهدید بیمهار      یدیع بهکنند همه عناصر آالینده هیا  ا ت که ثابت می

 :Brunekreef & Holgate, 2002: 1234) (Dockery et al, 1993هها  اقتصهاد  دقهش داردهد      آ یب

اط عها   بها افهزایش   بهدیهی ا هت کهه     (1)تیان دادیده گرفهت   دمی ها  آدها را یافته که  دحی به
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 ,Alberini)شید  تر دیز بیکتر می اد اک اقداما  جد ، ضرور  آلیدگی هیا بار یانزدرخصیص آثار 

Chiabai, 2007: 240) بها   و تی هعه  زیسهت  محهیط زمینه  دراع میه ریی  15  به همی  دلیل اصل

قطعیت علمهی در مهیارد  کهه تهدیهد      دبیدکند که  اع ک می صراات بها تناد به اصل ااتیا  

ثر برا  پیکگیر  ؤتیادد تعلل در اقداما  م جد  ا ت، دمی زیست محیطعلیه   متی ادسان و 

 ,Rio Declaration on Environment & Development) را تیجیهه کنهد   زیسهت  محهیط از تخریهب  

1992)  

خطهر  بهه  ا ردر میارد  مادند آلیدگی ههیا کهه  ه متی افهراد      ویهه به ،ها باید بنابرای  دولت

 ه متی مهردک،   علیهه  تهدیهد   کهه  یهنگهام ، اقداما  ااتیاطی الزک را به عمل آوردد و اددازد می

آدان باشد، ضهرور  اد هاک ایه  اقهداما  ااتیهاطی بیکهتر        زیستی محیطتهدید  برا  امنیت 

تری  آثار آلیدگی هیا بر   متی ادسهان، ای هاد یها     یکی از مهم ،مثا  عنیان به دمایان خیاهد شد 

برر ی تمثیر آلیدگی هیا  شهر  بر   متی و ااتمها  بهروز    ها  تنفسی ا ت  تکدید بیمار 

و  (Rheingold, 1966-1967: 17-24)در افهراد در معهر  آلهیدگی ههیا      ها  تنفسهی  ادیاع بیمار 

-Thomas, 1977)ویههه  هرطان ریهه     به ،ها ای  بیمار  تکدید ها  محیطی با ارتبا  ادیاع آالینده

 ت  یکهی  بیده ابحث  میرد امروزتا و  شده مطرحمی د   70و  60ها   از دهه (701-702 :1978

قطعیت، برر ی تمثیر آلیدگی هیا بر بروز یا تکدید بیمار   رطان ا هت   دبیداز بارزتری  میارد 

 ,WHO) ا تدشیار  درخصیص ای  بیمار  ها  متعدد یل ابهاککه اثبا  ای  تمثیر همیاره به دل

ههایی بهرا  اگهیدگی     روش دیست و ابهداع  داپذیر اما اثبا  ،WHO, 2004: 15,17)؛(61,107 :2013 

 & Havender & Whelan, (Mcelveen 547 :1982اقیقی ا هت )  مسالل یکی از اثبا  ای  ارتبا 

Eddy, 1984-1985: 47,66)        از ای  جهت الزک ا ت تها افاظهت از  ه متی شههروددان در برابهر

 بینی شید  انی  معضلی در راهبردها    متی دولت پیش

 و در دتی هه    متی جسمادی و رفاه اقتصاد  شههروددان  ،آلیدگی هیا در کیتاه و بلندمد 

کتر به ای  مکهکل  ا  که بی مسئله اما؛ کند را به دحی جد  تهدید میآدان  زیستی محیطامنیت 

دقهش متفهاوتی در    ، ی اشخاص مختلف بر اسب شرایط خهید  زدد ای  ا ت که از یک دام  می

آلهیدگی معمهیالً اقکهار    و از  هی  دیگهر ایه      (Weintraub,1995: 554)بروز آلیدگی ههیا داردهد   

دهیعی دهابرابر     جههت  یه  ا ازدهد و  قرار می یرتحت تمثدرآمد شهر  را بیکتر  پذیر و کم آ یب

بهه   و در ایه  را هتا    (Pearce & Kingham, 2008: 981)شهید   زیستی دیز ای اد مهی  زیست محیط

بها  و راهبردها  کنتر  آلهیدگی ههیا بایهد    قیادی  در ککیر،  زیستی محیطتحقق عدالت منایر 

ایه   مردک مناطق مختلف و بر اسهب میهزان مکهارکت آدهان در تیلیهد       شرایط خاصتیجه به 

بهرا    زیسهتی  محهیط بدون تممی  امنیهت   ( Gianessi et al, 1979: 281, 291د )اعما  شیدگی آلی
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ا  بهرا  آدهان دخیاههد داشهت  دگهاهی بهه        شهروددان، تممی   ایر مهیارد امنیهت عمه ً فایهده    

 یخهیب  بهه خصیص آلیدگی هیا، ایه  دکتهه را    ه، بزیستی محیطها  تهدیدها   تری  ویهگی عمده

  دهد دکان می

ایها    تهداوک کهادین زدهدگی و عامهل     زیست محیط: از آد اکه ودنب گدرن حیاتی و بی (1

تیادد زددگی ادسان را مختهل  هازد، دهاگزیر بایهد افهظ       می بار یانزبکر  ا ت و هرگیده تغییر 

ویههه ههیا و آب    به ،زیست محیطآلیدگی   اتی گاهی آید ایاتی به شمار  یضرورت زیست محیط

که دیازمند اد اک اقداما  فیر  برا  افاظت شهروددان  شید ار  تلقی میشرایط اضطر ازجمله

کمیسیین اکمرادهی جههادی در گهزارش     ،  به همی  دلیل(Гринин, Новиков, 2000: 11)ا ت 

امنیت بکر   مسئلهتری   عنیان مهم را بهآن ، ضرور  افظ زیست محیطتخریب  زمینه درخید 

خطرا  امنیتی معمیالً  آد اکه از  (Commission on Global Governance, 1995) گیرد در دار می

اقداما  الزک برا  رفع ایه  خطهرا  بایهد    راهبردها  ا ا ی و هستند، و گاه اضطرار  ایاتی 

 دردگ اد اک شیدد  صیر  فیر  و بی به

 ازلحهاظ ویههه   بهه  ،زیسهت  محهیط تخریهب   یکی از مکک   اصلی کنتر : قطعیت نبود (2

هها    افزایش دادش فنی در ای  زمینه، پر هش  باوجیدا ت و هنیز  علمیقطعیت  اقیقی، دبید

در علمهی  قطعیهت   به دلیل دبید  ازد  پرشمار  مطرح ا ت که کنتر  ای  معضل را دشیار می

بایهد یکهی از    زیسهتی  محهیط تهممی  امنیهت   بینهی و   پهیش  ،زیست محیطآثار آلیدگی و تخریب 

 Shearer)آینده باشد در  زیست محیطها  دامطمئ   ت در مدیریت وضعیتها  اصلی دولراهبرد

et al, 2011: 2-3)مادند اینکه کداک شهرایط   ؛ ازد قطعیت وضعیت آینده را مبهم می دبید اراکه ؛

با اه شدتی بروز خیاهد کرد، آثار ای  شرایط جدید اه خیاهد بید، اه افراد  از  زیستی محیط

تغییرا  اقدر ا ت، اهه   ی برابر اپذیر  در  خیاهند شد، میزان آ یب ای  شرایط جدید متمثر

-Shearer et al, 2011: 3بهید ) اقداماتی برا  مقابله با ای  شرایط الزک ا ت و آثار آدها اه خیاهد 

اگیدگی تمثیر آلیدگی هیا بر دیزادان یا جنی  همهراه بها برخهی ابهامها       مسئله ،  برا  مثا (4

 بهارتر   یهان زتیادنهد ترکیبها     ها  هیا در ترکیب با هم مهی  آالینده؛ یا اینکه ا ترو  علمی روبه

 بینی آثار آدها دشیارهایی خهاص خهید را دارد   )مادند تککیل باران ا ید ( که پیشای اد کنند 

(Behles, 2011: 215) ها  اکیلیییکی ادتکار ایه  مهیاد دیهز     هزینهها  ادسادی،  و گذشته از هزینه

  (Engel, 2006: 1022)روشنی معلیک دیست  تا اندی   ا  آینده به کم د ت

ویههه آلهیدگی ههیا     بهه  ،زیسهتی  محهیط بسیار  از مکک   بودن:  جانبه و فراگیر همه (3

ا   ادسادی و طبیعهی گسهترده   زیست محیطکنند و  از ادود جغرافیایی پیرو  دمیو فراگیر بیده 

دهند  آلیدگی هیا  شهر ، مککلی ا ت کهه کمهابیش  ه متی و رفهاه      قرار می یرتحت تمثرا 
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ا  کام ً عمیمی ا ت کهه بهه منهافع     مسئله بنابرای  ؛ ازد اقتصاد  همه شهروددان را متمثر می

 شید  عمیمی مرتبط می

 ایه  در ارتبا  آلیدگی هیا با   متی ادسان  مسئلهتری   گمان مهم : بیناپذیری جبران (4

جبهران    دشهیار  بهه داپهذیر بهیده یها     ب آثار آلیدگی هیا بر  ه متی ادسهان جبهران   ا ت که اغل

 شیدد  می

دردهگ و مبتنهی بهر     مقابله با آلیدگی هیا بایهد فهیر  و بهی    دهند که دکان می ها ای  ویهگی

ها  دقیق و گسترده بیده، پیکگیراده و فعاالده باشد، همه دهادها  مرتبط بها   مطالعا  و برر ی

آلیدگی هیا در کلیه ابعاد  رزمینی ککیر در مدیریت ای  معضل دخیهل بهیده و ابزارهها  الزک    

 ای  آلیدگی ای اد و اجرا شید  بار یانزبرا  جبران خسارا  و کاهش آثار 

 مسئولیت دولت .2
عنیان  بهشهر    آلیدگی هیا مقابله با مسئیلیتشید که  مطرح می مسئلهبه لحاظ اقیقی ای  

را برا  شههروددان   زیستی محیطشهر  و تممی  امنیت  زیست محیطتری  مکک    یکی از مهم

گزینهه   ،عنیان دهادهها  مهدیریت شههر  در بهاد  امهر      ها به ؟ طبیعتاً شهردار کیستبرعهده 

افهظ   زمینهه  در( دیهز  11/4/1334قادین شههردار  )  55 و ماده منا ب برا  ای  مهم هستند

تهری  عیامهل    با دگاهی به مهماما   شهر  وظایفی برا  ای  دهادها مقرر کرده ا ت زیست محیط

بیکهتری   ههم را در    ، هی  از یهک تیان به ای  دتی ه ر ید که دولت  آلیدگی هیا در شهرها می

عبارتند از منهابع  که تری  منابع آالینده هیا  شهر   عمده ؛گیر  عیامل ای  آلیدگی دارد شکل

دیهافت    تی هعه  ،پهایی  بها کیفیهت    هیخت   مصرف کیفیت با یعنی تردد خیدروها  بی متحرک

فعالیت واادها  صهنعتی و ت هار  آالینهده در شههرها و     و  ودقل همگادی شهر  منا ب امل

وااهدها     یتر بزر  همچنی  و (40و  34-38: 1391، 1هی و همکاران ل)عبدالاطراف شهرها 

در اختیههار ههها   سهها  تیلیههد  بههزر  و دیروگههاهؤو متهیههه  ههیخت خیدروههها  ،تیلیههد خههیدرو

شهر  از مسئیلیت قهادیدی   زیست محیطدولت در افظ  ،از  ی  دیگر ا ت  یدولتها   شرکت

 ترتیهب کهه  بهدی    ؛گیهرد  قرار می وظایف دولت در ایطه منابع آالینده هیااغلب دیست  کنتر  

کنتهر  و  ( و 3/2/1374قادین دحیه جلیگیر  از آلهیدگی ههیا    9کنتر  کیفیت خیدروها )ماده 

هها  صهنعت،    وزارتخادهه  عههده  برکردن کیفیت بنزی   ها و ا تاددارد بنزی  کاهش آالیندگی پمپ

عههده   ادتقا  صنایع آالینده در شهرها و ااشیه شهرها دیز بر و البته معدن و ت ار  و دفت ا ت

ها  قادیدی بسیار کمتهر    ها ص ایت شهردار اا  آدکه  ( باالقادین  18)ماده  قرار دارددولت 

ای هاد مراکهز    کهه شهامل   ویهه کنتر  آلیدگی هیا داردهد  به ،شهر  زیست محیطافظ  زمینه در

بها همکهار     ادتقا  صنایع مهزاام بهه خهارز از شههرها     ،(باالقادین  5معاینه فنی خیدرو )ماده 
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قهادین تی هعه    9شههر  )مهاده    ودقهل  املمدیریت همچنی  وزار  صنعت، معدن و ت ار  و 

ودقهل   امها تی هعه امهل    ،شهید  مهی  (18/9/1386ودقل عمیمی و مدیریت مصرف  یخت ) امل

کهه تحقهق آدهها بهدون      مستلزک تیان مالی زیاد  ا ت زیستی محیطتر به لحاظ  عمیمی و  الم

قهادین   8و  1مهیاد    به همی  دلیهل  ت ممک  دیستدول از  ی  الزکاعطا  کمک مالی و فنی 

ی تبصهره  یدامه اجرا ی یآ 8ماده همچنی  ودقل عمیمی و مدیریت مصرف  یخت و  تی عه امل

 از  عرضه و تقاضها    بهینهوظیفه  ،(22/3/1381) قادین دحیه جلیگیر  از آلیدگی هیا 6ماده 

هها    و همچنهی  تهممی  بخکهی از هزینهه    مصهرف ادهری       هاز  نهه یبهودقهل و   خدما  امل

 یا هت  دولهت در   مد اکه تمثیر داکار هراند دهد  عهده دولت قرار می هرا ب ودقل عمیمی امل

  تیان دادیده گرفت دمیمعضل آلیدگی هیا را در تکدید تمرکززدایی ادار  و اقتصاد  

مقابلهه بها   در  مهد  اکارثر و ؤدقش متیادد  میخید  ها  دولت با تیجه به امکادا  و ص ایت

 زیسهت  محهیط یکی از دکا  میرد تمکید اقیق که  از آد اییداشته باشد و  زیست محیطتخریب 

و خهید دولهت    مؤ سها  بهه زدهدگی شههروددان،     زیست محیطهرگیده تخریب در که ای  ا ت 

 زیسهت  محهیط جلیگیر  از تخریب و افظ   مت دولت باید دقش متنا بی در زدد،  صدمه می

گیدهه کهه تهممی  امنیهت جسهمادی مهردک را          دولت همان(Lawrence, 1997: 177-178) کند ایفا

زدد، اقداما  متنا ب را  مردک صدمه می ی  مت بهدارد، باید با برر ی دقیق میارد  که  عهده بر

 زیسهت  محهیط  ت ازظااف ،از  ی  دیگر در جامعه اد اک دهد  زیستی محیطبرا  تممی  امنیت 

قیهه  و ب خصیص پرداخت ایزه بهیک به افاظت از تیان و دباید فقط  یکپاراه ا ت و دمی  امر

مربی  به امنیت جامعهه ا هت،    مسئله زیست محیط ت ازظابنابرای  اگر اف؛ دهاد فرورا  ها ایزه

ا   مسهئله ، زیست محیطمقابله با آلیدگی هیا هم به دلیل ارتبا  و وابستگی دو ییه میان هیا و 

عنیان مسئی  اصهلی تهممی  امنیهت     دولت به ،ر ای  ا اسب ،به امنیت جامعه خیاهد بیدمربی  

بهر  ها  مقتضهی   اتخاذ راهبردها و  یا ت راهاز ملی، باید مسئیلیت جلیگیر  از آلیدگی هیا را 

یک  زیستی محیطتیان ادعا کرد که مقابله با آلیدگی هیا برا  تممی  امنیت  میپس ؛ گیرد عهده

گهذار  و کنتهر     ها  اولیه آغهاز مقهررا    از دهه آید  شمار می مسئیلیت راهبرد  برا  دولت به

میرد تمکید بیده ا ت کهه مسهئیلیت دولهت در برابهر آلهیدگی ههیا،        مسئلهآلیدگی هیا دیز ای  

 م ااهه   قابهل آلهیدگی   زمینه دری  دکته در قیادی  و مقررا  آمریکا او  مسئیلیت جمعی ا ت

داردهد امها دهادهها      عهده برکند دهادها  محلی مسئیلیت کنتر  آلیدگی را  ت که تمکید میا 

  Harkaway, 1970: 66دهد  مکهارکت دار در ایه  زمینهه    گهذار  و داهار    دیز بها مقهررا   فدرا  

Norman, 1971-1972: 1001-1002)  
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اد عمیمی دسهبت  گذار ، کسب اعتم تری  اهداف مداخله دولت از طریق مقررا  یکی از مهم

تهیجهی یها    هها و اهیادثی کهه در اثهر بهی      به دهادها  دولتی ا ت  در میارد  مادند بروز بحران

گهذار    ها  گسترده، دولت با اقداک به مقهررا   بروز آلیدگی همچین ؛مد  بروز کرده ا تاداکار

 ،و ارتقا  بهداشت عمهیمی  زیستی محیطگذار   آید  مقررا  درصدد کسب اعتماد عمیمی برمی

کسهب مکهروعیت اجتمهاعی     باههدف دمیده بارز ای  میارد ا ت که مداخله دولت در ای  زمینه 

گیرد  الزمه کسب ای  مکروعیت آن ا ت که دولت باید پیش از بروز بحران، بر طبق  صیر  می

بهداشهت   و ارتقها   زیسهت  محیطها  ابتکار  الزک برا  افظ راهبرداصل ااتیا  و پیکگیر  

 :King, 2007)بهه اجهرا درآورد   خطرپذیر گذار  و کنتر   عمیمی در جامعه را از طریق مقررا 

مد اجرا شیدد تها تهممی    اا  کار گیده باید به زیستی محیط  مقررا  داظر بر کنتر  آلیدگی (25,36

، ههم  زیسهتی  محهیط افزون بر ای هاد امنیهت    راهاز ای   اراکه ،بهداشت عمیمی را تضمی  کنند

یابد و هم تابعان ای  مقررا  بها تمایهل بیکهتر  الزامها       مکروعیت اجتماعی دولت افزایش می

 ( Craig, 2008-2009: 405کنند ) ای  مقررا  را اجرا می

  متی، تکلیف دولت درخصیص تضمی  و تحقهق اهق بهر     مسئلهبه دلیل اهمیت ایاتی 

یّ  شید و از ای  لحاظ امروزه در قیادی  ا ا ی   متی باید در قیادی  با ضمادت اجرا  باال متع

(، 7اصهل   2(، رو هیه )بنهد   56(، ترکیه )اصهل  43اصل  2بسیار  از ککیرها مادند ا پادیا )بند 

  ا ت قرارگرفتهمیرد تمکید  صراات بهدولت  وظیفهای   (47(، هند )اصل 25اصل  2یاپ  )بند 

دولهت را مکلهف بهه افاظهت از      طیر صریش  بهقادین ا ا ی جمهیر  ا  می ایران،  ،اا  ی ا با

مند  از هیا  پهاک در   اق بر بهره مثا  عنیان بهاتی   مت و بهداشت عمیمی دساخته ا ت  

  بهرا   د هتاویز تیادهد   ای  تصریش در قادین دمی دبید اما ،قیادی  عاد  ایران متعیّ  دکده ا ت

عمهیمی   بهداشهت کهه افاظهت از    اهرا  ؛ی  مسئیلیت ا ا ی تی ط دولت باشهد گریز از ایفا  ا

آیهد کهه بهه دالیلهی مادنهد       عمهیمی بهه شهمار مهی      امهر  جامعه ماهیتهاً یهک ارزش ا ا هی و   

بایهد بهه د هت دولهت      برا  مکارکت در ای  زمینهه  ی بخش خصیصیداتیادو آن بیدن  بر هزینه

قهیادی  مختلفهی    بر ع وهرا پر کرده و  قیادی  عاد  ای  خأل ،مدیریت شید  با تیجه به ای  دکته

قهادین مهدیریت    8 هازدد، بنهد )ک( مهاده     که دولت را میظف به افاظت از   مت عمیمی می

بهداشهت و آمهیزش عمهیمی و مقابلهه و       دارد که ارتقا ( مقرر می8/7/1386خدما  ککیر  )

یعنهی جهزو وظهایف     ؛امر ااکمیتی ا ت ها  عمیمی یک کاهش اثرا  ایادث طبیعی و بحران

با آدکه ای   به اد اک بر د  یدولتدهادها  آید که باید تی ط  شمار می دولت بهو راهبرد  اصلی 

با تیجه به آثهار  گیده که عنیان شد  هماندهد، اما  ماده تعریفی از عبار  بحران عمیمی اراله دمی
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آلیدگی هیا مصداق بارز یک بحران عمهیمی   ویهه در شهرها  بزر ، به ،آلیدگی هیا و شد  آن

 شهر  و مقابله با ای  آلیدگی دیز مصداق بارز امر ااکمیتی ا ت  زیست محیطا ت و افظ 

بهیدن آن ا هت     تری  رک  مسئیلیت دولت در مقابله با آلیدگی هیا، ای ابی و راهبهرد   مهم

زک بهرا  تضهمی  ههیا  پهاک     ای ابی به ای  معنا که دولت بایهد از همهه ابزارهها  ممکه  و ال    

د تاده الزک را اد هاک دههد و راهبهرد  بهدان معنها کهه بهه دلیهل          ا تفاده کند و اقداما  پیش

هها    دولت باید کنتر  و مدیریت ای  معضل را در  یا هت  ،آلیدگی هیا مسئلهفرابخکی بیدن 

 زیسهتی  حهیط متممی  امنیهت   درخید  مسئیلیتدولت برا  ایفا  ای  راهبرد  خید قرار دهد  

قیادی  و مقررا  متعدد  در ایه    ،در اا  ااضر  الزک را دیاز داردابزارها  اقیقی  ص ایت و

ابزارها  الزک را در اختیهار  ص ایت تکلیفی و ایران به تصییب ر یده و دااک اقیقی در  زمینه

دولهت   ،قرار داده ا ت  ای  قیادی  و مقررا  زیست محیط تظاعنیان مسئی  اصلی اف دولت به

وظهایف  و  کننهد  عنیان مرجع و مسئی  اصلی کنتر  و مهدیریت آلهیدگی ههیا معرفهی مهی      را به

داردد  عمده ای  وظایف که بسهیار  از   افاظت از هیا  پاک مقرر می زمینه درمختلف دولت را 

 بند  ا ت: به شرح زیر قابل د ته د،اد شده مصرحآدها در قادین دحیه جلیگیر  از آلیدگی هیا 

 ؛پیکهگیر  از بهروز آلهیدگی ا هت     زیسهت  محیط: بهتری  تدبیر در مدیریت پیشگیری (1

شهامل اقهداما     پیکگیر  دیست  یزدودد زیست محیط رخسارهبرخی از آثار تخریبی از  اراکه

ههیا  پهاک و    گذار ، تعیهی  ا هتادداردها    ریز  و  یا ت بردامهبینی،  پیش ازجملهمتعدد  

ها در داخهل و ایمهه شههر، تعطیهل یها       داار  بر اجرا  آن، جلیگیر  از فعالیت برخی آالینده

تخریب منابع آالینده یا ادتقا  آدها به مناطق خارز از شهر و الزاک منابع آالینده به ت هیز منهابع  

 شید  می ها  پاک و کمتر آالینده آالینده به فناور 

هها  اقتصهاد  زیهاد  دربهر دارد و بهه         کنتر  آلیدگی هیا، هزینهه اعما  قیادی  و مقررا

آلیدگی هیا مهیرد غفلهت    جادبه همههمی  دلیل ممک  ا ت برخی از اقداما  الزک برا  کنتر  

دااک اقهیقی کنتهر  آلهیدگی      گرفت    متی ادسان باشد اتی اگر به قیمت دادیده ،واقع شید

یادد کیفیت هیا  پاک را با تیجه بهه کلیهه ابعهاد  ه متی     مد خیاهد بید که بتاهیا هنگامی کار

  مقررا  ضعیف و بدون ضمادت اجهرا  مقتضهی   (Eriksen, 1968-1969: 635)ادسان تضمی  کند 

مهد خیاهنهد   ادر اعما  ا تادداردها  الزک برا  افظ   متی ادسان در برابر آلهیدگی ههیا داکار  

جز تعریف برخهی ا هتادداردها  اولیهه در مهیرد      هان، بدااک اقیقی مقابله با آلیدگی در ایربید  

و راهبهرد   کند پیکگیر  از بروز آلیدگی هیا را ای اد دمی برا برخی میاد آالینده، ابزارها  الزک 

  دههد  ثر  برا  افاظت از کلیه ابعاد  ه متی شههروددان در برابهر آلهیدگی ههیا ارالهه دمهی       ؤم

در  کننهد،  آدکه ا تاددارد هیا  پاک را مکهخ  دمهی   ا تادداردها  میجید آالیندگی هیا ضم 
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دههد و در صههیر  تکههدید ایهه    الزک را ددارمههداکار ،ا ههم فزاینههده ادههیاع آالینههدگیکنتههر  

هها  اقتصهاد  وااهدها  آالینهده      هها  پهاک، هزینهه    ا تادداردها، مادند الزاک به ت هیز فناور 

هها  منا هب، مایهل بهه      مند  از مکهیق  افزایش خیاهد یافت که طبیعتاً ای  واادها بدون بهره

ها  اضافی دخیاهند بید  با آدکه قادین دحیه جلیگیر  از آلیدگی هیا، تهدابیر   پرداخت ای  هزینه

عههده  هازمان    هها  متعهدد  بهر    کنهد و مسهئیلیت   مختلفی برا  کنتر  آلیدگی هیا اتخاذ می

گهذار  پیکهگیراده و    ریهز  و  یا هت   گهذارد، امها صه ایت بردامهه     مهی  زیست محیطافاظت 

پیکگیر  از  منایر بهرا ها  مالی آن  ثر هزینهؤو تممی  مد تاده برا  مدیریت آلیدگی هیا  پیش

 (2)ه ا ت گرفتدادیده  بروز ای  معضل

بینهی   پهیش  ،شههرها  ک نتمرکززدایی از  ،کنتر  آلیدگی هیا زمینه دراقداک مهم پیکگیراده 

دولت آن ا ت   بر ا اسریز   میجید و بردامه زیستی محیطتغییرا  جمعیتی و منابع ادسادی و 

اقداک به بازطراای و باز از  ا کان شهر  بهرا  تسههیل    زیست محیطباید برا  تممی  امنیت 

 اخت  مهردک   ها  اقتصاد  و صنعتی و آماده د تر ی به خدما  اولیه و جایابی دوباره فعالیت

ر هد کهه    بهه داهر مهی     (Балашенко, и др, 2008: 339-340) کند زیستی محیطدر برابر صدما  

شهر از   زمینه در میفقیت کمتر به دلیل الگی  داق  تمرکززدایی ادار  و اقتصاد ، دولت 

هها   مدیریت شههر  از وظهایف شههردار     آدکه باداشته ا ت   زیستی محیطهمساز با م ااا  

مهدیریت یکپاراهه امهیر    قی مقتضهی را بهرا    منابع الزک و اختیارا  اقی ای  دهادهاولی  ،ا ت

 بهرا  را الزک اقهیقی  دداردد و ای  دولت ا ت که منهابع ادار  و اقتصهاد  و صه ایت     شهر 

تیادد در ادتقها    دارد  شهردار  هنگامی می ختیاراها  امیر عمیمی در  مدیریت بسیار  از ایزه

هها    ها  الزک با وزارتخاده هماهنگی ،ا با برخیردار  از امکادصنایع آالینده هیا میفق باشد که 

هها    صهنعت، معهدن و ت هار  )بهرا  ااهداث شههرک      جهاد ککاورز  )برا  تعیی  مکهان( و  

یها   در روزهها  آلهیده   ها هادارکردن    رویکردها  اذفی میقتی مادند تعطیلاد اک شیدصنعتی( 

به دلیل آلیدگی هیا و ادتقا  مقطعی کارکنان ادار  به شههرها  دیگهر،    ها هکردن کارخاد تعطیل

بهه همهی  دلیهل ا هت کهه بهرا         دیست ثر و همیکگی برا  ال ای  مککل ؤعم ً راهکار  م

مقابلهه بها    زمینهه  دردیازمند یک راهبهرد اصهیلی و جهامع     ،مداپرهیز از راهکارها  میقتی داکار

 آلیدگی هیا هستیم 

ر هادی   کنتر  آلهیدگی ههیا اطه ع    درتری  تدابیر  از مهم از  مردک  آگاه: نیرسا اطالع (2

ر ادی در میرد بروز آلهیدگی ههیا بهه دگرادهی      ا ت  گاه ممک  ا ت انی  تصیر شید که اط ع

اد امد و ای  همان اشتباه فااکهی ا هت کهه دولهت اتحهاد جمهاهیر شهیرو          افکار عمیمی می

مرتکهب شهد  انادچهه دولهت     اردیبیهل  در مهیرد فاجعهه    قهع می بهر ادی  عدک اط ع درخصیص
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در آن اهد گسهترش   داد، ابعهاد فاجعهه    تر  اد اک مهی  ر ادی  ریع ای  فاجعه اط ع درخصیص

اقداما  فرهنگی و  ازجملهر ادی شامل اقداما  مختلفی  اط ع  (IAEA, 2006: 16-18) یافت دمی

ر هادی در مهیرد    و آمادگی در برابر آلیدگی هیا، اطه ع  ، کاهشتروی ی برا  پیکگیر ، کنتر 

بینهی برخهی    پیش باوجید  شید می ها  بهداشتی و فنی الزک وضعیت آلیدگی هیا و اراله آمیزش

ثر و ؤر هادی مه   مد  برا  اط عاتدابیر در قادین دحیه جلیگیر  از آلیدگی هیا،  ازوکارها  کار

با ا تناد به مهاده   زیست محیط ازمان افاظت  ا ت آلیدگی هیا ای اد دکده  خصیص در ریع 

زیست ککهیر   مرکز کنتر  و پایش محیط اله پن م تی عه درصدد ای اد  قادین بردامه پنج 189

تیادهد گهاک    کهه مهی   ا هت  زیسهتی  ها  محیط پایش و  ن ش مداوک و پیی ته آلیدگی منایر به

  آلیدگی هیا  شهر  باشد زمینه درر ادی  ثر  برا  ارزیابی و اط عؤم

ثر با آلهیدگی ههیا   ؤمقابله مشید که  همیاره تمکید می: مالی و فنی توسعه راهکارهای (3

ها  پیکرفته و تممی  مهالی بهرا  تی هعه     گیر  از بهتری  دادش فنی روز، فناور  مستلزک بهره

دالیل مختلفهی مادنهد   اما به  ،(Eriksen, 1968-1969: 634-635) ابزارها  کنتر  آلیدگی هیا ا ت

گستردگی بخش اقتصهاد   ،ها  آلیدگی کردن هزینه و داتیادی آن در درودی ضعف بخش خصیصی

هها  آالینهده    ها  جادبی داشهی از فعالیهت   هر دو بخش در کاهش هزینه بیدن هادگیز و بی دولتی

 ده ا هت  خید، زمینه الزک برا  امایت مالی و فنی از مقابله با آلهیدگی ههیا هنهیز فهراهم دکه     

مادند ای اد  ازوکارها  اقیقی و مهالی   ا ا ی میرد دیاز برا  ال معضل آلیدگی هیااقداما  

گیر  و تی عه  ، بهرهزیست محیطالزک برا  تی عه و تکییق ا تفاده از ت هیزا  فنی  ازگار با 

مدیریت و کاهش آلیدگی هیا، ارتقا  دادش فنهی خیدروهها     زمینه درها  روز  آخری  فناور 

کهردن   ودقل عمیمی، ا تادداردکردن  یخت، تی هعه فضها   هبز، خهارز     داخلی، تسهیل امل

خیدروها  فر هیده و معاینهه فنهی خهیدرو و همچنهی  تهممی  ت هیهزا  پزشهکی و امکادها           

باید تی ط دولت و با مکارکت دیگهر  بر هستند که  هزینه بر و زمان امدادر ادی منا ب، اقداماتی

 ادهد   برا  ای  منایر تدبیر دکده منا بولی هنیز  ازوکارها  اقیقی  ،ها به اد اک بر ند بخش

عنهیان یکهی از    هها  اخیهر در برخهی ککهیرها بهه      ها  مالی در دهه ها و اراله مکیق اخذ مالیا 

 ,Aidt & Dutta)واقع شده ا هت گذار  برا  کاهش آلیدگی میرد تیجه  ابزارها  منا ب مقررا 

اتخهاذ  ها،  به دلیل ضعف دااک بازار و عدک تیادمند  مالی شهردار  ،اا  ی ا با  (458-459 :2004

ایه    گیرد که البته دولت و م لس قرار می عهده بر باال  راهکارها تممی  مالیانی  ابزارهایی و 

و تیجه بیکتر به تممی  گذار   ر مقررا ادتخاب ابزا ،ها  مالی امر دیازمند ت دیددار در  یا ت

 تی ط ای  دو دهاد ا ت  زیست محیطاز ها  افاظت  مالی بردامه
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بهیدن، خسهارا  هنگفتهی بهر ادسهان و       : آلیدگی هیا به دلیهل فراگیهر  جبران خسارات (4

 ازد  با تیجه به اینکه  االده بسیار  از شهروددان از ای  آلهیدگی صهدمه    وارد می زیست محیط

 و کند که بر طبق قاعده هیچ خسارتی دباید بدون جبران بهاقی بمادهد   بینند، عدالت اکم می می

   هاز  پهاک دیز بهساز  و  ی ادشدها و آلیدگی گکته کلیه خسارا  داشی از آلیدگی هیا جبران

دعی  بهرا  جبهران   اقامه شید،  بر شخصی می هصدم ایرادآلیدگی هیا من ر به  که یهنگامشید  

تری  روش برا  جبران ای  خسار  ا ت، امها بهرا  اثبها  مسهئیلیت شهرایط       ی خسار  معق

 :Elliott et al., 2009: 17,281 (Harpwoodاثبا  تخلف و بروز صدمه الزک ا هت   ازجملهمتعدد  

اثبها  ایه  شهرایط در مسهئیلیت داشهی از       ،میارد زیهر ازجمله که به دالیل مختلفی  (21 :2000

 ا ت: یرممک غآلیدگی هیا اغلب دشیار یا 

در ای هاد   مؤثرآالینده منبع : گاه تعیی  شخ  آالینده یا شناخت . شناسایی آالینده4-1

 گسترده و تحلیل آدهاصدمه دشیار و غیرممک  ا ت یا اینکه دیازمند د تر ی به اط عا  فنی 

 ا ت 

زیهاد  صهدمه    افهراد اغلهب بهه   بهیدن   به دلیل فراگیر: آلیدگی هیا ربانی. شناسایی ق4-2

 ممک  دیست  ی ادگ به دیده افراد زیانزدد که شنا ایی ای   می

در بسیار  از میارد بهه دو دلیهل عمهده اثبها       :. اثبات رابطه میان آالینده و زیان4-3

تعدد منابع آالینده و عدک امکهان   دخست به دلیل ؛تمثیر آالینده بر قربادی در شهرها دشیار ا ت

بیدن اثبا  تمثیر یک آالینده بر   متی یها امهیا  یهک     شنا ایی تمثیر میرد  آدها و دوک دشیار

در اثهر   ها  مرتبط با آلیدگی هیا یها تخریهب امهیا     شخ   بدیهی ا ت که بسیار  از بیمار 

؛ دارد آالینده و محیط دا هالم ، میاد غذایی مصرف دخادیا  عیامل مختلفی مادند آلیدگی محیط

هها  مختلهف بهر     بنابرای  اثبا  تمثیر یک یا اند آالینده از یک منبع مکخ  از میان آالینهده 

و دااک اقیقی در انی  مهیارد  همهیاره      متی و رفاه یک یا اند شخ  معی  دشیار ا ت

  دهد راهکارها  مکخصی اراله دمی

داشی از آلیدگی هیا هنگامی مسئیلیت بهه   صدمه: ایراد عمل بودن یرقانونیغ. اثبات 4-4

غیرقهادیدی بهیده و خهارز از ضهیابط و ا هتادداردها        شهده  اد هاک عمل همراه خیاهد داشت که 

مادند اینکه یک منبع آالینده هیا اقداک بهه تخطهی از اهدود م هاز      ،اقیقی صیر  گرفته باشد

  قهادین دحهیه جلهیگیر  از آلهیدگی ههیا و      امهروزه بها اعمها     برا  ادتکهار مهیاد آالینهده کنهد    

ها  مربی  به ادود م از برا  ادتکار آلیدگی در شهرها، بسیار  از منابع آالینده ههیا   دامه آیی 

منابع متحهرک و ثابهت در شههر یها اطهراف شههرها، م بهیر بهه فعالیهت در اهارایب            ازجمله

بیدن عمهل   بنابرای  اثبا  غیرقادیدی ؛ادد شده ا تادداردها  اد م از آلیدگی هیا و قادین مذکیر
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اثبا  مسئیلیت صاابان ای  منابع بسیار دشهیار ا هت  ایه  در     ی هدردتو  هر یک از ای  منابع

تیان  شید و دمی مقادیر عایمی از میاد آالینده در هیا  شهرها منتکر می روز هراالی ا ت که 

 اراکهه  ،داشی از آلیدگی هیا دادسهت صاابان ای  منابع را به لحاظ مددی مسئی  ایراد خسار  

فعالیت هر یک منابع منتکرکننده ای  میاد در اارایب ا تادداردها  آلیدگی هیا بهیده ا هت    

ا  ا هت   منابع آالینهده داشی از  ها  آالیندهت مع آلیدگی هیا  شهر  داشی از  ،عبار  بهتر به

امها م مهیع آلهیدگی داشهی از      ،کنند که اغلب در اارایب ا تادداردها  هیا  پاک فعالیت می

 گهذار  قهادین فعالیت آدها، بیکتر از اد م از برا    متی و رفاه شههروددان ا هت، اها  آدکهه     

تعریهف دکهرده   در هیا  شهر  منتکرشدهاد م از م میع میاد آالینده تعیی  برا  ا تاددارد  

  ا ت

: اتی اگر وجید رابطه میان آالینده و بروز زیان اثبا  شهید،  . امکان جبران خسارت4-5

گیده که عنیان شد، آثهار زیادبهار     همان  ممک  دیست ی ادگ بهاگیدگی جبران خسار  وارده 

و درمهان   ییشنا ها  قابهل  ی هادگ  بهه مادند  رطان و بیمار  قلبی داشی از تنفس هیا  آلهیده،  

به پی  دیست که آالینده مسئی  بتیادد آن را جبران  ییمادسان قابل تقدیستند و ا ا اً   متی 

که اثبا  بار مسهئیلیت   در میارد  زیستی محیطها   جبران خسار دحیه در قیادی  ایران  کند 

قادین دحیه جلهیگیر  از   29ماده  1تبصره  میجب به  بینی دکده ا ت در آدها دشیار ا ت، پیش

بهه  بهر محکیمیهت    عه وه  ،کننده آلیدهها   و کارگاه ها هصاابان و مسئیالن کارخاد»آلیدگی هیا، 

و اشخاص اقیقهی و اقهیقی    ستیز طیمحمکلف به پرداخت ضرر و زیان وارده به جزا  دقد ، 

ایه    کهه  یدرصهیرت کنهد کهه    ای  ماده روش  دمهی  ،اا   یا با .«باشند دادگاه صالحه می اکم به

ند، آدگاه شنا ایی قربادیان آلهیدگی ههیا و   آالیندگان کل اکی یستم جی  یک شهر را آلیده کن

الزاک به پرداخت خسار   ،تعیی  میزان خسار  آدها اگیده صیر  خیاهد گرفت؟ گذشته از ای 

صهنعتی   هها   و کارگهاه  هها  هکارخاده به قربادیان آلیدگی هیا، صرفاً به منابع ثابت آالینهده یعنهی   

و مسکیدی را که هر  هه از منهابع مههم    و منابع آالینده متحرک و واادها  ت ار   محدودشده

مسئیلیت مهددی در ایهران عمهدتاً پهس از       ردیگ یبردم در ،آیند شمار می آلیدگی هیا  شهر  به

و  (7/2/1339) قهادین مسهئیلیت مهددی    جههت  یه  ا ازشید و  ای اد خطر و بروز زیان مطرح می

 هاخت  دولهت بهه پرداخهت      مد  الزک برا  مکلهف ادااک  نتی مسئیلیت مددی کار یطیرکل به

همیاره به عهده قربهادی   زیستی محیطکه اثبا  ایراد زیان  ارا ؛خسارا  داشی از آلیدگی را ددارد

(  دشیار  در تعیهی   289-290بیده و به لحاظ فنی و اقیقی دشیار ا ت )کاتیزیان و ادصار : 

بنابرای  اتکا به ای  قهادین بهرا    ؛ خسارا  داشی از آلیدگی هیا دیز مصداق بارز ای  معضل ا ت
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دتی هه اکهمگیر  دخیاههد     ،مقابله با آلهیدگی ههیا   زمینه درآفرینی بیکتر  الزاک دولت به دقش

 داشت 

و اایادهاً مهر  زودرس شههروددان     بیمهار  ها  ههیا بهر    با آدکه اثبا  اقیقی تمثیر آالینده

تهری  عیامهل    کنند که یکی از مهم دشیار ا ت، اما امروزه د تاوردها  علمی متعدد  اثبا  می

هها  قلبهی، عیامهل محیطهی مادنهد       هایی مادند  هرطان،  هردرد، آ هم و بیمهار      بروز بیمار 

آلیدگی هیا ا ت  بها آدکهه بهه دلیهل عهدک       ازجملهگرفت  در محیط دا الم فیزیکی و روادی  قرار

ت دولهت در ایه    ها به آلهیدگی شههر ، اثبها  مسهئیلی     قطعیت اقیقی در ادتساب ای  بیمار 

تهیان عامهل همهه     یعنهی دمهی   ؛زمینه دشیار ا ت، اما اثبا  عکس ای  قضیه دیهز دشهیار ا هت   

عیامل محیطهی مادنهد آلهیدگی ههیا      اراکه ،را به دالیلی غیرمحیطی دسبت داد باالها   بیمار 

ی  ترتیهب در انه     بدی اضیر تقریباً همیکگی داشته و تمثیر آدها بر   متی ادسان محرز ا ت

با اتخهاذ  دولت باید میارد  که اثبا  ضرر داشی از آلیدگی هیا دشیار ا ت، پیکنهاد شده ا ت 

و امایت از قربادیان آلیدگی ههیا را   مداخله کنددق  اقیقی برا  ال ای  یک دقش امایتی، 

 ،ترتیب (  بدی Miller et al, 1970: 465 ; Brunnee, 1993: 844) مستلزک اثبا  ورود خسار  دسازد

از بایهد  دیهز  شهید، دولهت    درصد  از عامل بیمار  به آلیدگی هیا مربی  می کم د تکه  از آد ا

شهروددان دارد، پرداخت  زیستی محیطجهت مسئیلیت  یا ی و اجتماعی که در تممی  امنیت 

یکی از دالیل اتخاذ اصهل ضهرور    د  عهده بگیر ررا بیا اتی همه آن  قربادیاناز خسار   بخکی

همی  ضهرور  بهیده    زیست محیط اک اقداما  ااتیاطی پیش از ورود خطر و زیان در اقیق اد

ها  اخیر بهه  همت افهزایش مسهئیلیت      در دهه زیست محیطا ت و بر ای  ا اس دااک اقیق 

 ،زیسهتی  محهیط د تاده الزک بهرا  مقابلهه بها تهدیهدها       ای ابی دولت برا  اد اک اقداما  پیش

انادچهه  (  ;O'Leary, 1993: 543 Dannenmaier, 2001: 13-14یابهد )  رایش میویهه آلیدگی هیا گ به

یکی از مبادی مسهئیلیت دولهت در کنتهر  آلهیدگی ههیا و       ،زیستی محیطضرور  تممی  امنیت 

 زمینهه  درپهذیر  بیکهتر     ها  داشی از آن تلقی شهید، دولهت بایهد مسهئیلیت     جبران خسار 

ها  شهروددان داشته باشهد  عنصهر اصهلی ایه       مدیریت ای  امر مهم عمیمی و جبران خسار 

پیکهگیراده، کنترلهی و    راهبهرد   ریز  و اد هاک کلیهه اقهداما     ، الزاک به بردامهای ابی مسئیلیت

 ترمیمی برا  رفع کامل آلیدگی هیا  شهر  تی ط کلیه دهادها  مرتبط ا ت 

دالت که هیچ خسارتی دباید بدون جبران باقی بمادد و افزایش دولت برا  تحقق ای  اصل ع

مردک، باید راهکارهایی برا  جبهران   زیستی محیطتممی  امنیت  راهمکروعیت اجتماعی خید از 

ر د که دولهت در   به دار می ،اا  ی ا با ها  داشی از آلیدگی هیا تدبیر دماید  خسارا  و هزینه

البته ای  اصهل مههم    ددارد  داشی از آلیدگی هیا ران خسارا عمل هنیز تمایلی به پذیرش و جب
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ههایی در داهاک اقهیقی ایهران      پرداخهت انهی  خسهار     در دااک اقیقی ایران دادیده دمادده و

ههایی مادنهد   تیان یافت که دولت در صهیر  بهروز خسهار     دامعمی  دیست و میارد متعدد  می

دمیده قادین تممی  منابع مهالی   عنیان بها ت )و زلزله، اقداک به جبران خسار  کرده  یخککسال

و متمم قادین بیدجه  ها    14/7/1383خککسالی یا  رمازدگی   برا  جبران خسارا  داشی از

دیهاز واردا  کاالهها  ا ا هی و ضهرور  و جبهران       اعتبهار مهیرد   تممی برا  کل ککیر  1387

 هید در شهرایطی کهه دولهت     اما باید پر  11/4/1387و  رمازدگی  یخککسالخسار  داشی از 

و  یخککسهال از  دیهده  یهان زپرداخهت خسهارا  ککهاورزان     در لیایش قادین بیدجه  هاالده،  مداک

کند، ارا دباید خسار  قربادیان داشهی از آلهیدگی ههیا  شههر  را      بینی می را پیش  رمازدگی

بهیده و دقهش   ا  طبیعهی   که معمهیالً پدیهده   یخککسالجبران کند؟ آیا خسارا  مالی داشی از 

تهر از   ، مههم (Wilhite & Buchanan-Smith, 2005: 29) عیامهل ادسهادی در بهروز آن ادهدک ا هت     

ادسادی بهیده و جهان،  ه متی و     از اقداما آلیدگی هیا  شهر  ا ت که کام ً داشی  خسارا 

 رفاه بکر  را هدف گرفته ا ت؟

کنهد کهه    دین ای هاب مهی  ، ااکمیت قها برا  دولتافزون بر لزوک کسب مکروعیت اجتماعی 

ها  داشی از فعل و ترک فعل خید  دولت مسئیلیت اعما  خید را به عهده گرفته و در برابر زیان

ایه    بهر ا هاس  کند   را تمیید می دکتهقادین مسئیلیت مددی دیز همی   11ماده پا خگی باشد و 

شخصهاً مسهئی     ماده هرگاه خسارا  وارده داشی از تقصیر کارکنهان دولهت باشهند، خهید آدهها     

صههدور م ههیز بههرا  وااههدها  آالینههده، ضههیابط و  فراینههد درکارکنههان مادنههد اینکههه  ؛هسههتند

 سها   ؤمربی  به دق  و هایل ادارا  و م ای  خسارا  ند  ولی هرگاه نا تادداردها را رعایت دک

 مهؤثر مادنهد عهدک اجهرا      ؛ سهه مربیطهه ا هت   ؤعهده اداره یا م مزبیر باشد، جبران خسار  به

اقداما  پیکگیراده ددادن بر عیامل آالینده، اد اک  مؤثرا تادداردها  آلیدگی هیا، فقدان داار  

 کنتر  آلیدگی هیا و آمایش  رزمی  که همگی از وظایف دولت ا ت  همچین

  یکی ا هت آن برا  قربادی قالل شد که البته دتی ه تفکیک تیان میان دو دق   در این ا می

مقابلهه بها    زمینهه  درت دق  میجید داشی از قهیادی  و مقهررا  ککهیر    دخست اینکه ممک  ا 

هها    اارایب دخست،در درجه  زیستی محیطآلیدگی هیا  شهر  باشد که باید گفت مقررا  

اولیه دااک افاظت از هیا  پاک و مقابله با آلیدگی آن را مکخ  و وظایف دهادهها  دولتهی را   

تیادنهد بهه فقهدان     دمهی  عنهیان  یچهه  بهه دهادها  دولتی  که  دحی به ؛ادد در ای  زمینه معی  کرده

هها  اقهیقی در ایه  زمینهه وجهید       ها  قادیدی خید ا تناد کنند  البته برخی کا تی ص ایت

آلیدگی  ٔ  ینهزم درعنیان قادین مادر  عنیان دمیده قادین دحیه جلیگیر  از آلیدگی هیا به به ،دارد

دادسته ها را مسئی  اجرا  آن  ای  قادین، همه د تگاه 1ه هیا متیلی اجرایی خاصی ددارد و ماد
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خصهیص مقابلهه بها آلهیدگی ههیا در       به همی  دلیل اتخاذ یک راهبرد جامع و مکخ  در  ا ت

ای  معضل  بار یانزابزارها  الزک برا  جبران خسارا  و کاهش آثار  عمل دشیار ا ت  همچنی 

 ادی  و مقررا  داظر بر آلیدگی هیا  شههر  دقایصهی  اگر قی اا  ی ا با ا ت  دکده بینی یشپدیز 

فنی و تخصصی ا هت، دولهت بایهد بها ارالهه الیحهه قهادیدی         مسئله یک  ی ادارد، به دلیل اینکه 

تهممی   دسبت به رفع ای  دقای  و کسب ابزارها و اختیارا  میرد دیاز مادنهد   منا ب به م لس،

 منابع مالی اقداک کند 

، داشهی از آن  مکک   متعهدد آلیدگی هیا و   شید دولت مربی  می اما دق  دوک به عملکرد

ای  قیادی  و مقررا  و فقدان راهبردها  ک ن  دادر تاجرا  دکدن یا  از اجرا دخستدر درجه 

گیهرد  مکهک تی    ها  هماهنگ برا  ال مککل آلهیدگی ههیا  شههر  ریکهه مهی      و  یا ت

، تیلیهد و افهزایش   آن رویهه جمعیهت   افزایش بهی مد تی عه شهر  و اها  داکار  یا تهمچین 

 زمینهه  درمهد  ا هازوکارها  ادار  داکار  هیخت دامنا هب،   و ایل دقلیه میتیر  غیرا تاددارد، 

در دردگ الزک برا  مقابله با آلیدگی ههیا   اقداما  فیر  و بیدکردن  افاظت از هیا  پاک، اتخاذ

ها  دقیق و گسترده هیا  شههرها    رر یدااک پهوهکی برا  بدیافت   ، تی عهشرایط اضطرار 

اقهداما    جهدیت در  دکردن منابع آالینده متخلف یها م هازا  داکارامهد، دداشهت      م ازا  آلیده،

دهادها  مرتبط بها  جد  مکارکت دبید د تاده برا  ال معضل آلیدگی هیا و  پیکگیراده و پیش

مکهک تی   یعنی؛ شید داشی می در باد  امر از عملکرد دولت آلیدگی هیا در مدیریت ای  معضل

ایه   بسیار  از ابزارهها  الزک بهرا    البته آدها ا ت و و ال مسئی  مستقیم مدیریت دولت که 

ا   ها  گسهترده  بدیهی ا ت انادچه دولت با تیجه به امکادا  و ص ایت دارد  امر را در اختیار

گذاشت، وضعیت خطرداک آلیدگی    به اجرا میمؤثرصیر   که دارد، تدابیر و اقداما  الزک را به

تهیان یهک رابطهه مسهتقیم میهان تکهدید آلهیدگی ههیا و          کرد و از ای  لحاظ مهی  هیا بروز دمی

به همهی  دلیهل    مد  دولت در اجرا  قیادی  و مقررا  افاظت از هیا  پاک تر یم کرد اداکار

دگی ههیا  مهدیریت و اهل معضهل آلهی     زمینه درتیان انی  دتی ه گرفت که دولت در عمل  می

پا هخگی  تهممی  امنیهت     که  دحی به ،رویکرد  منفع ده و دامتنا ب با شد  ای  مککل دارد

ی و یمسهئیلیت قضها  تیادهد   یا  ا هت کهه مه    مسئلهو ای   شهروددان دخیاهد بید زیستی محیط

  یا ی دولت را مطرح  ازد 

 فرجام
 اراکهه  ؛شهده ا هت   زیسهتی  محهیط ا  از مسالل امنیت  مسئلهآلیدگی هیا در شهرها تبدیل به 

و اجتمهاعی   اقتصهاد   ،بهداشهتی  و روادی مردک، دهیعی دهاامنی   جسمی افزون بر تهدید   متی

تممی  امنیت شهروددان همیاره بر عهده دهادهها    آد اکه ازکند   برا   اکنان شهرها ای اد می
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مقابله با آلهیدگی   زمینه در ویهه به ،شهروددان زیستی محیطعمیمی بیده ا ت، لذا تممی  امنیت 

دولهت بهر    ،شد  معضل آلیدگی هیا در شهرهابه با تیجه گیرد   هیا بر عهده ای  دهادها قرار می

و دیهز از جههت امکادها  و     دارد زیسهتی  محهیط ا  کهه در جههت تهممی  امنیهت      مبنا  وظیفه

لیدگی ههیا و  آ مقابله بامسئی  اصلی ا  که در اداره امیر عمیمی جامعه دارد،  اختیارا  گسترده

مبادی اقیقی مسئیلیت مددی برا  الزاک دولت به  ،اا  ی ا باجبران خسارا  داشی از آن ا ت  

با آلیدگی هیا و جبران کلیه خسهارا  داشهی از آن کهافی دیسهت  الهزاک دولهت بهه         مؤثرمقابله 

ن، تر در مقابلهه بها آلهیدگی ههیا و جبهران خسهارا  داشهی از آ       مؤثرپذیرش مسئیلیت بیکتر و 

تحیلی که ای  ؛ اقتضا  تحیلی ا ا ی در مبادی مسئیلیت دهادها  دولتی در ای  زمینه را دارد

تر و اتخاذ راهبردها  ک ن فرابخکی در مقابله بها آلهیدگی   مؤثردهادها را به  مت ایفا  دقکی 

بههرا  شهههروددان را یکههی از  زیسههتی محههیطاگههر تههممی  امنیههت هههیا  شهههر   ههیق دهههد  

و ارتقا  بهداشت عمیمی بدادیم، دقش دولت  زیست محیطدولت در افظ  ا ا یها   مسئیلیت

دهها  پیکهگیراده و   اهبراتخهاذ ر  و بهه  همت   یافتهه   یشافهزا در کنتر  آلیدگی هیا لزوماً بایهد  

بدی  ترتیب بایهد مقابلهه بها آلهیدگی ههیا در       پذیر  بیکتر تحی  یابد  د تاده و مسئیلیت پیش

ارا که تممی  امنیت شهروددان  ؛ها  تی عه ککیر قرار گیرد بردامه ها  کلی و  رلیاه  یا ت

تهری  مسهئیلیت دولهت ا هت و      و بهداشتی آدان پییدد خیرده، اصلی زیستی محیطکه با امنیت 

شههروددان   زیسهتی  محهیط ضرور  مقابله با تهدیدها  داشی از آلهیدگی ههیا بهر علیهه امنیهت      

 کند  جیه میاد اک منا ب ای  وظیفه را تی یروشن به

 :ها نوشت یپ
بیمهار    تیان به منابع زیر مراجعه کهرد:  میها  مختلف هیا بر   متی ادسان  آگاهی از دحیه تمثیر آالینده برا ( 1)

هیا  شههر تههران بهر     ها  یندهآالتمثیر عناصر جی  و »، (1390اعتماد ) ی البن اک و محمد ، اسی  : رطان
  79-89: 78،  ا  بیستم، شماره سپهرفصلنامه  ،«بیمار   رطان ریه

   ها  مختلف هیا بر   متی ادسان: تمثیر آالینده -
Brook, R. D. (2003), “Air pollution: the" Heart" of the problem”, Current hypertension 

reports, Vol.5, No.1: 32-39. 

 تمثیر آلیدگی هیا  باز بر   متی قلب: -
Von Klot, Stephanie et al (2005), “Ambient air pollution is associated with increased risk of 

hospital cardiac readmissions of myocardial infarction survivors in five European cities”, 

Circulation, Vol.112, No.20: 3073-3079. 

 ادسان:تمثیر ذرا  معلق بر   متی  -
Fraser, Matthew P. (2011), “The Science of Particulate Matter Health Effects”,. Arizona State 

Law Journal, 43: 725-733. 

Samet, Jonathan M., et al. (2000), “Particulate Air Pollution and Mortality in 20 US Cities, 

1987–1994”, New England Journal of Medicine, 343 (24): 1742–1749. 
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Ruidavets, Jean-Bernard; et al. (2005), “Ozone Air Pollution Is Associated With Acute 

Myocardial Infarction”, Circulation, 111: 563-569. 

 در بیماران قلبی: فکارخینتمثیر آلیدگی هیا بر  -

Zanobetti, Antonella; et al. (2004), “Ambient Pollution and Blood Pressure in Cardiac 

Rehabilitation Patients”, Circulation, 110: 2184-2189. 

 تمثیر آلیدگی هیا بر ضایعا  مغز : -
Levesque, Shannon (August 2011), “Air Pollution & the Brain: Subchronic Diesel Exhaust 

Exposure Causes Neuroinflammation and Elevates Early Markers of Neurodegenerative 

Disease”, Journal of Neuroinflammation, 8: 105-115. 

 بر کاهش بارور : یر طحیزتمثیر ازن  -
Sokol, Rebecca Z. (March 2006), “Exposure to Environmental Ozone Alters Semen Quality”. 

Environmental Health Perspective, 114 (3):360–365. 

Legro, Richard S.; et al. (May 2010), “Effect of Air Quality on Assisted Human 

Reproduction”, Journal of Human Reproduction, 25 (5): 1317-24. 
ر ک: شنا ی قیادی  و مقررا  داظر بر افاظت از هیا  آ یبه ینزم درها  تفصیلی  مطالعه بحث ا بر( 2)
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