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  )شاخص هاي رفاه زیست محیطی(نقش عوامل زیست محیطی در سالمت و رفاه اجتماعی 

  دکتر مهرداد فرخی
  استاد مهندسی بهداشت محیط، گروه سالمت در بالیا، دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی، تهران، ایران

  
و باتوجه به توسعه پایدار و نقش محیط زیست در سالمت و  1970هه رویکرد رفاه اجتماعی از اواخر د

توزیع عادالنه منابع زیست محیطی و ارایه شاخص هاي جدیدي براي رفاه اجتماعی که . رفاه اجتماعی تغییر یافت
به غیر از توزیع عادالنه ثروت به نابرابري هاي زیست محیطی نظیر شاخص هاي دسترسی به آب سالم و سیستم 

باکمی دقت متوجه این موضوع مهم می شویم که کیفیت محیط . دفع فاضالب بپردازد مورد توجه قرار گرفت
و نکته اساسی در رویکرد رفاه زیست محیطی  داردزندگی نقش بدیلی درزمینه تامین رفاه و خوشبختی جامعه 

یکه مصرف و مداخله بیش از حد است به طورتوجه همزمان به نسل فعلی و نسل هاي آینده و هماهنگی بین آنها 
به . در منابع محیط زیست توسط نسل فعلی موجبات زوال پایه هاي رفاه و خوشبختی نسل هاي بعد را فراهم نکند

  :مثال هایی روشن و آشکار در این زمینه به شرح ذیل می توان اشاره کرد
ابع آب کشور، بیابان زدایی، آلودگی هواي تهران و سایر کالن شهر هاي کشور، وضعیت کمی و کیفی من

  ...جنگل زدایی، فرسایش خاك و 
امروزه اهمیت رفاه زیست محیطی به گونه اي است که کشورهاي توسعه یافته و همچنین سازمان هاي 
بین المللی مرتبط با سالمت و رفاه شاخص هاي رفاه زیست محیطی را تعریف کرده و دنبال دستیابی به استاندارد 

  :ي آن می باشند که به طور خالصه به چند مورد به شرح ذیل می توان اشاره کردهاي سطح باال
شاخص هاي رفاه زیست محیطی بانک جهانی که براساس توسعه پایدار شهري در چهارگروه شامل شاخص هاي 

تغییرات آب و (شاخص هاي آلودگی -...)کشاورزي، سوخت هاي فسیلی، منابع طبیعی، آب، معادن و (اصلی
تنوع زیستی، تغییرات (شاخص هاي منابع زیستی  –...) ی، گازهاي گلخانه اي، باران هاي اسیدي و هوای

بهداشت، کیفیت آب آشامیدنی، سالمت غذا، کیفیت هوا، (و شاخص هاي انسانی ...) اکولوژیکی خشکی و دریا و 
  .ارئه گردیده است...) دفع مواد زاید  و 

  .ی در سالمت و رفاه اجتماعی مورد بررسی قرار خواهد گرفتدر این گزارش نقش عوامل زیست محیط
  رفاه اجتماعی، سالمت اجتماعی، عوامل محیطی، رفاه زیست محیطی: کلیدواژه ها
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