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چکیده
جویانه و ، رفتار سلطه، عدم توجه به فاکتورهاي محیطی و بومیهاي انسانیطبیعت و ارزش، فاصله گرفتن از بشر امروزي در اثر بر هم زدن توازن زندگی

گیري تدریجی بیند. این امر سبب شکلاي مبهم و خطرزا میاستفاده ابزاري از طبیعت به بحرانی عظیم گرفتار شده است و خود را در مواجهه با آینده
کهگرددمیشاملراتوسعهاقتصادياجتماعی،کالبدي،سنتیالگوهايمقابلدرهاییحلراهارائهپایداروسعهرویکردي به نام توسعه پایدار شده است. ت

زندگیکیفیتآمدنپائینوجمعیترویهبیافزایشآلودگی،عدالتی،بیرواجها،اکوسیستمتخریبطبیعی،منابعنابوديچونهممسائلیبروزازبتواند
، پایداري پایداري زیست محیطی با هدف تعادل اکولوژیکازايمجموعهکهشـودمیفراهمزمانیپایداريجامعشرایطواقعکند. درجلوگیريهاانسان

ایجاد شود. اقتصادي با هدف بقاي اقتصادي، پایداري اجتماعی با هدف عدالت اجتماعی و پایداري کالبدي با هدف تعادل مورفولوژیک
شهري، نظریات و پایدارتوسعهتعاریفوپایدار، مفاهیمشهرييتوسعهمقاله با استفاده از روش اسنادي و با رویکردي تحلیلی به بررسی مسألهدر این 

کالبدي، از منظر پایدارتوسعهشناسیپایدار و کارکرد فضاهاي عمومی شهري در این زمینه پرداخته شده است. در ادامه شاخصراهبردهاي توسعه
اقتصادي، اجتماعی و زیست محیطی بیان شده است.
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مقدمه
. از آنجا که واژه توسعه هاي بشر همراه با حفظ منابع و امکانات براي آیندگان استبراي رسیدن به آرماناي توسعه پایدار راه تازه

، حصول به آن نیازمند عزم ملی و هم، اقتصادي، سیاسی، کالبدي و زیست محیطی استپایدار در برگیرنده کلیه مفاهیم اجتماعی
هاي اخیر یکی از ارکان اساسی و ارائه برنامه جامع در این زمینه است. در دههها و نهادهاي دولتی و غیردولتییاري تمام بخش

هاي متعددي در جهت یافتن اصول و ریزيتوسعه پایدار، دستیابی به توسعه پایدار شهري است و در این راستا مطالعات و برنامه
هاي بسیار گسترده مورد توسعه شهري پایدار از جنبههاي توسعه شهري صورت گرفته است و اندیشه راهکارهاي کاربردي در برنامه

نقد و بررسی در امر توسعه در سطح ملی است.
زده منابع طبیعی در آمده و تولیدکنندگان پرتوان زباله و ضایعات کنندگان شتابشهرهاي مختلف در جهان به صورت مصرف

یابی به وضعیت مطرح شده، هدف فرایند توسعه شهري پایدار دست، تعاریف و پیشنهاداتی که در این زمینههستند. با بررسی نظرات
هاي پایداري در زندگی اقتصادي، اجتماعی، پایداري جوامع شهري می باشد؛ فرایندي که هدف آن ایجاد یا تقویت ویژگی

از پایداري اجتماعی با ايشـود که مجموعهدر واقع شرایط جامع پایداري زمانی فراهم میفرهنگی و زیست محیطی شهر است.
. پایداري زیست محیطی با هدف تعادل اکولوژیک بوجود آیدهدف عدالت اجتماعی، پایداري اقتصادي با هدف بقاي اقتصادي و

، سعی در توجه به تمام جنبه هاي اقتصادي، اجتماعی، زیست محیطی و هاي منطقیطرفداران توسعه شهري با تاکید بر پروژه
رو با توجه به هاي مذکور صورت پذیرد. از ایندارند و براي نیل به شهر آرمانی بایستی تعمق و تعامل بین بخشکالبدي طرح ها 

و اي از مجموعه نیازهاي اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی،اکولوژیکاهمیت مقوله پایداري در اهداف توسعه شهرها، دامنه گسترده
هاي پایداري شهر تعریف و تدقیق گردد.، که می تواند در قالب شاخصه استکالبدي براي حرکت به سوي پایداري مورد توج

فرایند پایداري جریانی چند بعدي است که، ضمن بهبود وضعیت اقتصادي و ایجاد رفاه همگانی، توام با عدالت اجتماعی، از 
- ه نیازهاي نسل حاضر را براورده میهاي اجتماعی به دور است، در حالی کآثار مخرب زیست محیطی و اکولوژیکی و ناهنجاري

دارد.سازد در عین حال ظرفیت و امکانات براورده سازي نیازهاي نسل آینده را نگه می
ها بیان شود تا ارائه یک شاخص همراه با مفاهیم ونیزاجزاء و عناصر در این راستا  الزم است روش هاي نوینی براي ارائه شاخص

تري از مسئله به تعاریف پایه از اصول و مفاهیم شهر پایدار پرداخته وسپس و درك جامعگام،آن صورت گیرد. به عنوان اولین
بندي زیست محیطی و کالبدي بررسی گردید و در نهایت طبقهاقتصادي،فرهنگی،هاي اجتماعی،چارچوب توسعه پایدار در حوزه

.یابی به شهر پایدار انجام گرفتاز شاخص ها در جهت دست

ي شهري پایدارتوسعهمسأله
شهر خواهد رسید. در 486تعداد ابرشهرها در کشورهاي در حال توسعه به 2025هاي سازمان ملل، تا سال بینیبراساس پیش

شهر بوده است. این شهرها عمدتاً مراکزي هستند که نسبت بسیار باالیی از جمعیت در 54فقط 1960که این تعداد در سال حالی
به دالیل مختلف شهرها در جهان سوم رشد 1950افتد. از حدود سال رده، مصرف عظیم منابع نیز در آنها اتفاق میآنها زندگی ک

میلیون نفر بر جمعیت شهري اضافه شده که پیرو آن 50اند. در کشورهاي در حال توسعه، هر سال به میزان اي داشتهسابقهبی
افتد برنامه اتفاق میهاي شهري به صورت خودبه خودي و بیسیاري از توسعهشود. بتقاضاهاي مسکن و خدمات شهري مطرح می

(Choguill,1993)هاي سطحی، . در بسیاري از شهرها، مسایل بهداشت محیط زیست، تبدیل به بحران شده است. فاضالب، آب
ت با آب سالم در شهرهاي آوري زباله و تجهیزات دفع در فضاي نامطلوب هستند. اگر چه میزان پوشش جمعیزهکشی، جمع

هاي فاضالب دسترسی دارند در نتیجه کیفیت محیط مختلف افزایش یافته است، اما تعداد مطلق جمعیتی که به آب سالم و سیستم
ها، زیست به شدت داراي مسأله است. فقر همراه با رشد سریع جمعیت، فشار مضاعفی را بر محیط زیست از طریق اثرات بر جنگل
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گذاري درصد در سال در کشورهاي فقیر، موجبات عدم سرمایه3و 2گی هوا، و ... گذاشته است. نرخ رشد جمعیت با خاك، آلود
. (white, 1994)شود و این امر توسعه پایدار نیستمحیطی میهاي زیستهاي آموزشی، حفاظت خاك و دیگر فعالیتدر بخش

انگیز توسعه پایدار با اولویت توسعه پایدار شهري خواهد بود. جدالکند که قرن بیست و یکم مواجه با بحثادعا می1لمن
میلیارد نفر خواهد بود در 7/4میالدي جمعیت شهري جهان بالغ بر 2025ي اول بحث است. تا سال افزایش جمعیت شهري مقوله

شود این شاخص بینی میپیشدرصد بود و40معادل 1980درصد و در سال 14نسبت جمعیت شهري فقط 1920حالی که در سال 
چنان که مک نیل معتقد است توسعه پایدار به میزان وسیعی با شهر ارتباط . هم(Leman, 1991)درصد برسد60به 2025در سال 
ها در سطوح مختلف و تولید و کند. دالیل عمده این رابطه تنگاتنگ را باید در توزیع جمعیت، نقش و فعالیت دولتپیدا می

هاي اقتصادي دارد. تفکر جدید، الها و خدمات دید که اثراث قابل توجهی در رابطه با مسایل اکولوژیکی با سیستممصرف کا
. از نظر دراکاسیس موضوعات توسعه پایدارشامل موارد زیر است: (Macneill, 1991)طلبدسیاست و تصمیمات جدید را می

تغال و فقر)؛ هاي اقتصادي، اش(شامل فعالیتموضوعات اقتصادي-1
ها و نقش دولت در این راستا و از طرف دیگر آن چه که به تین محورها، تقسیم مسئولیت: یکی از مهمعناصر فیزیکی شهر-2

آوري و دفع زباله و نیز گردد، است. در بخش دولتی، عناصري چون تأمین آب و انرژي و در بخش مردمی، جمعمردم باز می
بازیافت از زباله است.

رود. این نیازها طیف وسیعی از سرپناه تا خوراك، : به عنوان نیازهاي اساسی انسان به شمار میفضاي محیط اجتماعی-3
بر در مقیاس کالن را دارد. با این حال در شود. دولت نقش اساسی در پاسخگویی به نیازهاي هزینهآموزش و بهداشت را شامل می

درآمد از جمله معضالت شناخته شده تأمین خدمات مطرح شده است، فشار بر اقشار کمهاي اخیر که مشارکت مردمی در سال
ها اصوالً مسایل زیست محیطی را در درجه دوم و پس از مسایل اقتصادي . در بسیاري از موارد دولت(Drakakis, 1995)است. 

از منابع را به دنبال دارد با حفاظت نسل بشر در تضاد تردید ادامه توسعه اقتصادي که استفاده بیش از حد دهند. بیمدنظر قرار می
هاي با شکست مواجه شد. هر چند بسیاري از قسمت(Agenda 21)21است. اجالس زمین در ریو بجز یک مقوله دستور کار 

خاص را در ارتباط با پردازد با این حال چند عنصر ویژه وها، کشاورزي و ... میهایی کالن چون اتمسفر، اقیانوساین ماده به بحث
هاي محیطی و دفع زباله از آن جمله هستند. علیرغم مسایل شهري داراست که سالمت شهر، مدیریت اسکان شهر، زیرساخت

هاي ماده بیست و یک، وجود چنین هشدارهایی در رابطه با مناطق شهري در قالب بحث خالهاي مهم در ابعاد اجرایی توصیه
کند: مطرح میدراکاسیس اجزاء توسعه شهري پایدار را به شرح نمودار شماره یک پایدار مهم است. توسعه
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مفاهیم و تعاریف و نظریات توسعه پایدار شهري
زیست درباره مسائل زیست محیطی به خصوص محیط زیست شهري هاي طرفداران محیط نظریه توسعه پایدار شهري، حاصل بحث

هاي براي حمایت از منابع محیطی ارائه شد. توسعه پایدار شهري نیازمند شناسایی محدودیت"توسعه پایدار"که به دنبال نظریه 
ست. در این نظریه موضوع ها اهاي طراحی در این محدودیتهاي انسانی در ارتباط با شهرها و تطبیق روشمحیطی براي فعالیت

پذیر مطرح است نگهداري منابع براي حال و آینده از طریق استفاده بهینه از زمین و وارد کردن ضایعات به منابع تجدید نا
)Blowers,1994تواماًطبیعی،وانسانیهاينظامآندرکهجهانیتوصیفمنظوربهايگستردهطوربه).  واژه پایداري امروزه

عنوان شدن پایداري را می توان نتیجه رشد ).55: 1380بحرینی،(شودمیگرفتهکاربهدهندحیاتادامهدورياآیندهتاندبتوان
. این مسئله نیز به نوبه خود تحت تاثیر عواملی چون اي نسبت به مسایل جهانی محیط زیست و توسعه دانستآگاهی تازهمنطقی
هاي رشد، و اولین کنفرانس سازمان ملل در مورد محیط زیست انتشار کتابهایی نظیر محدودیت، 60هاي زیست محیطی دهه نهضت

سایرباهمگامنیزشهريمدیرانوطراحان،پایدارتوسعهضروریتوپایداريمفهومرشدبابود. همگام1972و توسعه در سال 
توسعهاهدافبهیابیدستبرايجدیديراهکارهايبهوکردهواردخودتخصصیرشتهدرراجدیدمفاهیمتاکوشیدندهارشته

افتاد: موضوع، اتفاقسهقالبدرپایداريطرحلزوم. کنندپیدادستشهريمدیریتوطراحیزمینهدرپایدار
منابع؛ محدودیت-
جبرانقابلغیرمحیطیفاجعه-
).1379:45گلکار،(اینده هاينسلبرابردراخالقیتعهد-

مطرحساززمینهزیست،محیطبراخیرقرننیمدرشدهاجراتوسعههايطرحناپذیرجبرانگاهومنفیتاثیراتبهآگاهی
برهر سالآن،ابعاد مختلفبهتوجهباشد و1972در سال"استکهلماعالمیه"و"فونکس"اجالسدر"پایدارتوسعه"نمودن

شد. کمیسیون برانتلند زیستمحیطدربارهمناظرهمحور"پایدارتوسعه"، "1987لندبرانت"درگزارش. شدافزودهآنگستردگی
هاي توسعه پایدار مقبولیت منتشر کرد و از آن پس واژه1987در اواسط سال "آینده مشترك ما"گزارش نهایی خود را تحت عنوان

اجزاءتوسعه شهري پایدار-)1(نمودار شماره 
Source: Drakakis, 1995: 665
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توجهموردیکپارچهسیستمیکعنوانبهوسعهتوزیست، محیط1992سالدراعالمیه ریوبانهایتاًًَکهاي یافتو رواج گسترده
. (Simmons, 1998: 85)گرفت قرار

رویه شهرها و افزایش جمعیت آنها در قرن اخیر و ایجاد مسایل و مشکالت مختلف در زمینه این نظریه که با رشد و گسترش بی
محیطی بوده و به بقیه جوانب هاي زیستمحدودیتهاي اقتصادي و ها بیشتر حول ضرورتشهرنشینی مطرح گردیده بود تا سال

نمود، به خصوص مباحث اجتماعی در کمترین درجه اهمیت قرار داشتند. اما در دهه اخیر با زندگی شهري توجه کمتري می
و نقش این نظریه در جنبه هاي محلی و بومی بیشتر شده و اهمیت ویژه » جهانی بیندیش، محلی عمل کن«افزایش روند تفکر 

هاي اخیر سبب تغییرات عظیمی در ساختار تفکري توسعه گردیده خاصی یافته است. مباحث توسعه پایدار اجتماعات محلی در سال
را منتشر نمود که یک طرح عملیاتی براي » 21دستورکار«سازمان ملل متحد » محیط زیست و توسعه«کنفرانس 1992است. در سال 

است. از سال 21هاي محلی با هدف محلی نمودن دستور کارطرح شامل پیشنهاداتی براي دولتبود. آن 21توسعه پایدار در قرن 
). Williams,2001:93محلی منتشر نمودند (21کشور جهان دستور کار 33دولت محلی در 1200نزدیک 1996تا 1992
است،گرفتهقراراستفادهموردهمهازبیشکهتعریفی. استنشدهارائهآنازجامعیتعریفهنوزکهاستعنوانیپایدارتوسعه

آیندههاينسلهايتواناییازنظرصرفومصالحهبدونراکنونینیازهايکهايتوسعهنوعآن«: استبرانتلندکمیسیونتعریف
).1379:45گلکار،(».کندتأمیننیازهایشان،برآوردندر

پایدار، به حداقل توسعه«دارد که اظهار می2هاي چندي قابل ارائه هستند. چوگولاهپایدار، دیدگدر رابطه با مفهوم و تعریف توسعه
دهد و در این راستا، استفاده پایدار از منابع تجدید شونده، رساندن مصرف منابع تجدید نشونده را در رأس اهداف خود قرار می

2000. در اجالس بین المللی  (Chogulli, 1993)». دهدهاي محلی و پاسخگویی به نیازهاي بشر را مدنظر قرار میجذب ظرفیت
هاي اکولوژیک، فرهنگی، ارتقاي کیفیت زیست شهري از جمله بخش": شودبرلین توسعه شهري پایدار به شکل زیر تعریف می

هاي طبیعی و سرمایههاي آینده که در نتیجه کاهش سیاسی، تاسیساتی، اجتماعی و اقتصادي بدون اعمال هر گونه فشاري بر نسل
گوید انتظار بر این است که توسعه در راستاي ارتقاء کیفیت مطلوب زندگی در می3. بروگمن"شودانحصارات محلی اعمال می

ابعاد اقتصادي، اجتماعی و زیست محیطی را مدنظر قرار دهد. 
ت اجتماعی باشد. به عبارتی، باید اطمینان حاصل شود در اینجا دو جنبه مهم توسعه قابل ارائه است. یکم) توسعه باید در قالب عدال

ها در تولید و بازیافت از مواد مند باشند. دوم) ضروري است به محدودیتکه تمامی افراد جامعه از حداقل سطح خدمات بهره
. (Brugmann, 1994)مصرف شده توجه شود 

اي، کاهش ظرفیت هاي تولید محلی، ي محیط شهري و ناحیههانظریه توسعه پایدار شهري موضوعاتی نظیر جلوگیري از آلودگی
کند. آور و از بین بردن شکاف میان فقیر و غنی را مطرح میهاي زیانها، عدم حمایت از توسعه، حمایت از بازیافتاي و ملیناحیه

ها باید از محیطدهد و معتقد است دولتها اهمیت بسیار میریزياین نظریه به مثابه دیدگاهی راهبردي، به نقش دولت در این برنامه
). در یک نگاه سیستمی و جامع توسعه پایدار در سه بعد زیر باید مورد clark,1992اي کنند ( زیست شهري حمایت همه جانبه

توجه قرار گیرد:
با توجه به ارکان زیر:پایداري زیست محیطی با هدف تعادل اکولوژیک-1

و ....پذیراز منابع تجدیدحداکثراستفاده ، منابع تجدید ناپذیر با سرعتی کمتر از رشد آنهااستفاده ازالف) انرژي: 
و ....سالمت جهانی، کیفیت بصري، کیفیت هوا، منابع آب سالم، زمین پاكب) محیط زیست: 
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پایداري اجتماعی و بارزه هاي آن
هاي جهانی از سوي دیگـر بیـانگر   مشکالت عظیم جامعه شهري در کالن شهرهایی چون تهران و آینده تیره آن از یکسو، و حرکت

چنـان رخ دهـد و ادامـه یابـد کـه      ، اجتماعی، اقتصادي، سیاسی، کالبدي و عملکـردي بایـد آن  آن است که تحوالت زیست محیطی
اي دوستدار طبیعت هاي بعدي نیز بتوانند در محدودهمتضمن توسعه پایدار و ساماندهی و تداوم کیفیت ها باشد. به سخن دیگر نسل

ه ، نظریـه آغـازین هـدایت کننـد    را مطرح می سازد. بر این اساسرشد یابند. چنین برداشتی نقش و لزوم توجه به پایداري در توسعه
ریچارد راجرز اعتقاد دارد ).1383(مثنوي،مطالعات شهري، با دو مفهوم پایداري و شهروند مداري (بعد اجتماعی) عجین شده است

، شهروندان خود را می سازد و شهروندان شهر خود را.که شهر
ها با یکدیگر تعامل سازنده داشته هاي مفهوم و محتوایی کیفیت در کلیه زمینهایجاب می کند که زمینهاین نگرش توسعه پایداربنابر

ها منوط به حضور و قوام کیفیت در سایر زمینه هاست. به طور مثال سـازمان فضـایی از   باشند. اساسا تجلی کیفیت در بسیاري از نظم
شود و کیفیت فضایی و کالبدي محـیط  عملکردي در فضاي شهري حادث می، سرزندگی اجتماعی وهاي سر زندگیتجلی کیفیت

). 1378(ذکاوت،، ادراکی و اجتماعی در آن استمحله موجد کیفیت هاي رفتاري
هاي شهري با ایجاد کیفیت زندگی و شادابی محیط است که در شهر شکل مـی  یابی به ارتقاء کیفیت در محیطاز سوي دیگر دست

آدمی محصول نشاط فرهنگی، مشارکت اجتماعی، شادابی محیط و پایداري توسعه است.گیرد. شادمانی
گرایی این است که جامعه بیش از حد در جهت حقوق فرد پـیش رفتـه و از مفـاهیم مسـئولیت هـاي      فرضیه اصلی طرفداران اجتماع

هاي بسیاري براي مقابله منظرسازي پایدار راهاجتماعی و تعهد نسبت به اجتماع بزرگ شهر دور شده است. ولی از دید شهرسازي و 
با چنین وضعیتی وجود دارد، از جمله:

ایجاد فضاهایی که مردم خود را نسبت به آن متعهد بدانند و به آن احساس تعلق کنند و در جهت حفظ آن کوشا باشند-
گذاري کنند و به رونق اقتصادي کمک شود.ایجاد فضاهایی که مردم در آن سرمایه-
ایجاد مکانهایی که مردم در فعالیت هاي شهري مشارکت کنند و موجب شکل گیـري تعـامالت اجتمـاعی و آشـنایی مـردم بـا       -

یکدیگر شود.
-هایی و فضـاهایی کـه مـردم در خصـوص وضـعیت بهداشـت و محـیط زیسـت شـهري احسـاس مسـئولیت کننـد             ایجاد مکان-

). 1383(میکاییلی،
عی طراحی شهري جهت ایجاد زندگی پایدار را در موارد زیر خالصه نمود:توان اصول اجتمابا این مقدمه می

کیفیت بخشیدن به فضاهاي جمعی و داراي سرزندگی در شهر.-
هاي با هویت ).تشویق به دوباره زنده کردن شهر ها(خصوصاً شهر-
تماعی.با تراکم مناسب به منظور تقویت ارتباطات اجmixed use)تشویق مردم به کاربري مختلط (-
ایجاد انگیزه براي مشارکت مردم در نگهداري شهر.-

پایداري اقتصادي و بارزه هاي آن
، ولی در این بـین مبـاحثی منتشـر شـد کـه      گرچه حوزه اقتصاد، میزان زیادي از پایه رشد جهانی در قرن بیستم را فراهم آورده است

ت؛ اینکه، بشریت نیازمند آن اسـت کـه اثـرات زیسـت محیطـی و      هاي اقتصادي رایج داراي نواقص عمیقی اسدهد دیدگاهنشان می
ورند، در برنامه هاي خود لحاظ تري از آنچه مسائل اقتصادي بوجود هاي درازمدتاجتماعی رشد اقتصادي را براي پذیرش دیدگاه

کنند.
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غییر نظام موجود را مورد بررسی قرار هاي خاص تمیالدي، اقتصاددانان بوم شناس و طرفداران محیط زیست راه90و 80هاي در دهه
کـه  دادند. گروه اول سعی داشتند تا موضوعات زیست محیطی و اجتماعی را در ابزارهاي موجود اقتصادي ترکیـب کننـد در حـالی   

گیري اقتصاد در بستر یک وضعیت گسترده جهانی متمرکز نموده بودند.گروه دوم بیشتر تالش خود را بر روي قرار
هرمان دالی، اقتصاد بر پایه رشد بی پایان تولیدات غیر ممکن است، و در عوض اقتصاد پایدار بر اسـاس رشـد کیفـی و نـه     به اعتقاد 

، از طریق کنترل دولـت  ،کاهش استفاده از منابعیابی به این وضعیت پایدارکمی را مطرح کرده است.روش ترجیحی وي براي دست
، فـن آوري  و این کاهش باید با ارائه سازو کـاري در بـازار (از طریـق قیمـت هـاي بـاالتر      بر حق استفاده از منابع اصلی مصرف بود

بهتر،جایگزینی و غیره) مد نظر قرار می گرفت.
وضعیت پایدار اقتصادي شامل شرایطی است که در آن کل جمعیت و کل موجودي ثروت مادي موجود بطور ثابت در یک سـطح  

صوالت نگهداري شود. در اینجا شاید پاسخ به یک سؤال اهمیت این موضـوع را بیشـتر آشـکار    مطلوب و با کمترین نرخ میزان مح
کند: چرا ایجاد وضعیت پایدار الزامی است؟

دانان کالسیک نیست که افزایش درآمـد و بهـره را باعـث حـذف سـود نهـایی و       پاسخ به این سؤال، دالیل ارائه شده توسط اقتصاد
بـوم اسـت کـه بایـد در وضـعیتی پایـدار بمانـد.        ستند، بلکه مسئله مهم محدود بودن منابع جهان و زیستدانمشوق پیشرفت بیشتر می

، این زیر سامانه نیز اي از زیست بوم با وضعیت پایدار است  بنابراین در یک سطح و در یک دوره زمانیاقتصاد انسانی زیر مجموعه
). 1384(ذاکر حقیقی،اري برسدباید حداقل در ابعاد طبیعی و ثروت طبیعی به پاید

هاي آنپایداري کالبدي و بارزه
ریزي شـهري مـورد مطالعـه    هاي توسعه به عنوان بخشی از برنامههاي مناسب شهري در طرحدر بحث کالبد شهر غالبا تعیین کاربري

نیاز به برنامه خاصـی دارد. جایگـاه ایـن    ، ، حساس بودن و تعیین کننده بودن موضوع زمینکه به دلیل اهمیتگیرد، در حالیقرار می
باید مورد نظر باشد.گذاري و هم در اجرا میریزي در برنامه ریزي شهري، هم در بعد سیاستبرنامه

ها پایداري کالبدي است که در صورت فـراهم بـودن سـایر عوامـل مـذکور در حـوزه       یکی دیگر از عوامل پایداري در توسعه شهر
. از این رو عواملی که باید در طراحی و توسعه پایدار شـهري در زمینـه کالبـد    گرددبراي تحقق آن فراهم می، بستر مناسبپایداري

:اند که در ادامه به بررسی هر یک پرداخته می شودآن لحاظ گردد در چهار مقیاس  به شرح زیر قابل تفکیک
مقیاس شهر-
مقیاس محله-
مقیاس واحد همسایگی-
مقیاس بنا-

داري در مقیاس شهرعوامل پای
توجه به فشردگی بافت (که بایستی متناسب با وضعیت شیب زمین، پوشش گیاهی، اقلیم در نظر گرفته شود).-
افزایش تراکم در اطراف شهر به منظور مصرف بهینه انرژي و جلوگیري از اتالف آن و تخریب محیط زیست.-
ها براي کاهش ترافیک و رفت و آمدها، کاهش ها و تقاطعراهچهارها، راهیها و به حداقل رساندن سهطراحی مناسب شریان-

مصرف انرژي و آلودگی هوا.
عملکردي و جلوگیري از قطبی شدن عملکردها و نزدیکی محل کار به محل زندگی.هاي چندافزایش کاربري-
باالتر.ها تا چهار طبقه به منظور کاهش اتالف انرژي در طبقات سازي ارتفاع ساختمانبهینه-
افزایش مراکز فعالیت در شهر و ایجاد تمرکز مورد نیاز در آنها.-
افزایش جذابیت و خوانایی شهر.-
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هاي پایداري شهري به عنوان ابزاري براي سنجش میزان حرکت به سوي انجام مطالعات تفصیلی براي تعریف و معرفی شاخص-
پایداري در فرآیند توسعه شهري.

ه حمل و نقل عمومیاستفاده از سیستم یکپارچ-
ریزي و طراحی براي افزایش و کارآیی هر چه بیشتر فضاهاي سودمند از نظر بیولوژیکی.برنامه-
مراتب و متناسب با ظرفیت حمل بستر اکولوژیک هر شهر (آمایش سرزمین).یافته شهرها در فضا بر اساس سلسلهتوزیع نظام-
براي شهرهاي جدید.ریزي بهینه یابی دقیق و طراحی و برنامهنمکا-
هاي بصري.ریزي و طراحی شهري براي کاهش آلودگی هوا و صدا و آلودگیتعیین ضوابط برنامه-

عوامل پایداري درمقیاس محله
، و پوشش گیاهی).، اقلیمتطابق طراحی محله با طبیعت و همگام با محیط پیرامونش (اعم از توپوگرافی-
4متروكهاي خالی و بناهاي استفاده از زمین-

استفاده از کمربند سبز در اطراف محله ها و تقویت پوشش گیاهی.-
روي ما یحتاج خود اي که افراد بتوانند بدون نیاز به خودرو و از طریق پیادهطراحی کاربري زمین در محله و مرکز محله به گونه-

را تامین نمایند.
مقیاس واحد همسایگیعوامل پایداري در

متنوع در واحد همسایگی.هاي افزایش کاربري-
زیباسازي خیابانها و شریانها.-
سازي خیابانها و مسیرها براي استفاده پیاده.ایمن-
طراحی مسیر هاي دوچرخه.-
باززنده سازي و حفظ بناهاي تاریخی.-
جلوگیري از تخریب بناها تا حد امکان .-
تامین انرژي مصرفی واحد همسایگی از منابع محلی.-

درمقیاس بناعوامل پایداري 
اي که تاثیر نا مطلوب به محیط اطراف نگذارد (جلوگیري از تاثیر ساخت بنا بر محیط زیست و گیاهان)طراحی بنا به گونه-
ها با کیفیت و استحکام الزم و با طول عمر باال.طراحی ساختمان-
ي)ها و قابلیت تغییر عملکرد آن ها (انعطاف پذیرقابلیت استفاده مجدد از ساختمان-
پذیر در بنا.هاي تجدیدحداکثر استفاده از انرژي-
ها.طراحی سازگار با اقلیم در ساختمان-
مشارکت در مدیریت انرژي توسط استفاده کنندگان.-
طراحی در جهت سالمت مردم.-
هاي بومی).کارگیري تجربیات گذشتگان در طراحیه(بآورد در طراحی بناهااستفاده از مصالح بوم-
هاي مختلف.جم بنا و سایه اندازي با استفاده از خورشید و نوع اقلیم در مکانتوجه به ح-
هاي دلپذیر ،زیبا و با حداقل هزینه نگهداري.طراحی ساختمان-
). 1382هاي ساخت و ساز صنعتی که باعث تقلیل هدر رفت مصالح می شود (مفیدي،بهبود روش-

اکولوژیکی و بارزه هاي آن- پایداري زیست محیطی
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، هـا گـردد. در ایـن بـین نقـش لکـه     پایداري اکولوژیکی به معناي حفظ و ارتقاء کیفیت اکولوژي منظر وارد بحث توسعه پایدار می
کننـد کریدورها، فضاهاي سبز و باز چه به صورت پیوسته و چه جدا از هم نقش کلیدي و مهمـی را در اکوسیسـتم شـهري ایفـا مـی     

). 1383(مثنوي،
کند، همواره روابط اکولوژیـک حـاکم اسـت، بـه     گیرد و سپس رشد میکه بر فضایی که شهر در درون آن شکل میبا توجه به آن

همین دلیل هر نوع تغییر در یکی از اجزاء جاندار یا بی جان سیستم اکولوژیک تغییراتی در کل اکوسیستم بـه وجـود مـی آورد. بـه     
نظمی و هرج و مرج یز و متضاد است و برخورد گسسته با این منافع فقط به بی، منافع رقابت آمعبارت دیگر جامعه شهري یک توده

اند. در این فضاهاست که تعارض میان انسان و طبیعـت  می انجامد. این بدان معناست که شهرها منبع اصلی فعالیت اجتماعات انسانی
میـان افـراد جامعـه بـا محـیط      "خوب و پایدار"اي هرسد. در این میان اهداف شهرسازي می بایست ایجاد رابطبه حد اعالي خود می

). 1384(بهرام سلطا نی،زیست طبیعی و مصنوع آنها باشد
هـاي حفاظـت محـیط    ریزان شهري این اعتقاد به وجود آمده است که توجه به دیـدگاه در حال حاضر حداقل در بین برخی از برنامه

اند در افزایش کیفیت محصول برنامه مؤثر افتد. در این بین مفهـوم اکولـوژي   توریزي و طراحی می، برنامهزیست در ضمن مطالعات
هـاي  شهري نیز نیازمند تعمق بیشتري است زیرا در تلقی دانش محیط زیست از مفهوم اکولوژي شهري و تلقی برخی دیگر از زمینـه 

ها به ویژه زمانی که اکولوژي شهري بـه  اوتشود و بدیهی است که وجود این تفهاي بارزي مشاهده میعلمی از این مفهوم تفاوت
عنوان یکی از سر فصل هاي مطالعات شهري در آید، می تواند جریان مطالعات را به مسیرهاي کامآل متفاوت بکشـاند (بهـرام سـلطا    

). 1370نی،
موال به سه بخش بسیار وابسته چه فرآیند زیستن را احاطه کرده و با آن در کنش متقابل قرار دارد، مع، در مفهوم هر آنمحط زیست

شود. محیط انسان ساخت یا مصنوع یعنی همان روسـتاها  به هم یعنی محیط طبیعی، محیط اجتماعی و محیط انسان ساخت تقسیم می
، اقتصـادي، اجتمـاعی و   هاي فیزیکی که بـه منظـور سـامان بخشـیدن بـه حیـات بیولوژیـک       هاي ما به انضمام کلیه زیر ساختو شهر

هاي شهري تبلـور عینـی شـیوه تفکـر انسـان و در      اند. از سوي دیگر ساخت فیزیکی محیطها سازماندهی شدهدر این محیطفرهنگی
نهایت جوامعی است که به وجود آورنده شهر ها هستند. بر این مبنا قبل از هر چیز شناخت وضـعیت بهنجـار اکوسیسـتم بسـتر شـهر      

شرایط اکولوژیکی بستر طبیعی شهر پـیش از احـداث شـهر اسـت. ایـن امـر در مـورد        ،حائز اهمیت است. منظور از وضعیت بهنجار
شود: شهرهاي جدید بسیار ساده است و با طی مراحل زیر امکان پذیر می

) شناخت اکولوژیک بستر طبیعی شهر (وضعیت بهنجار)1
اي ارزیابی زیست محیطی که قادر به پیش بینی ه) پیش بینی تاثیرات اکولوژیک ناشی از احداث شهر با استفاده از یکی از روش2

این تاثیرات باشد (مثالً روش تحلیل خطر)
) کوشش در جهت مهار و کاهش تاثیرات ناخواسته.3

-، باید کلیه رئوسی که در مطالعات اکولوژیک مورد بحث قرار میهاي شهريچنین براي مطالعه ساخت اکولوژیک محیطهم

این تفاوت که در محیط شهري، کلیه این عوامل شدیداَ تحت تاثیر ساخت کالبدي و زندگی اجتماعی ، هم مطرح شوند. باگیرند
اند (مانند فضاي ریزي و طراحی شهريمانند اقلیم، هیدرولوژي، خاك و غیره) و یا اصوالًً محصول برنامهگیرند (ها قرار میدر شهر

عیت بهنجار ساخت اکولوژیک بستر طبیعی شهر با وضع موجود شرایط ، از آنجا که قرار است وضسبز شهري). با این وصف
، دو مقوله شناخت ساخت یابد. در این صورتاکولوژیک محیط شهري مقایسه شود، موضوع شناخت کل بار محیط اهمیت می
). 1370(بهرام سلطانی،اکولوژیک بستر طبیعی محیط شهري و شناخت کیفیت محیط شهري ضروري است

گیري نتیجهويبندجمع
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35/هاي توسعه پایدار شهريها و بارزهها، شاخصرهیافتی تحلیلی در شناخت مؤلفه

اي جدیـد در جهـان مطـرح گردیـد. ریشـه هـاي       به عنـوان الگـوواره  "توسعه پایدار "پایداري شهري مفهومی است که در پی طرح 
گردد.اقتصادي در شهرها از منظر بوم شناسی (اکولوژي) بر می-نگرش توسعه پایدار به نارضایتی از نتایج توسعه و رشد اجتماعی

پردازد که به اتمام منابع و تازه با عنوان توسعه پایدار به مقابله با الگوهاي تولید، توزیع و مصرف ناسازگار با طبیعتی میاین الگوواره 
5اي را تأیید می کند که به بهبود کیفیت زندگی انسانها در حد ظرفیت پذیرشتخریب محیط زیست می انجامد و تنها فرآیند توسعه

هاي زیسـت محیطـی و بـه بیـان دقیـق تـر بـوم        نجر شود. این الگوواره جدید توسعه پایدار، حول حساسیتهاي پشتیبان حیات منظام
، جلوگیري از آلـودگی  ، حفظ فضاي سبز و پاکیزگی آبهاي توسعه شهريشناختی شکل گرفت و اشارات اولیه آن براي سیاست

تـري (در سـطوح   هاي جغرافیایی گسـترده هاي پایداري به پهنههوا و کاهش تولید زباله در سطح محلی بود. لیکن به تدریج سیاست
اقتصادي نیز توجه کرد.-روي آورد و افزون بر بعد بوم شناسانه، به ابعاد اجتماعی، ملی و جهانی)ايمنطقه
-سالمت اجتمـاعی اي است که ذهنیت و امکان ارتقاء همیشگی توان شهر پایدار را شهري دانست که برآمده از توسعهرو میاز این

اقتصادي و بوم شناسانه شهر و منطقه آن را فراهم کرده است.
هاي توسعه شهري  پایدار بود که با توجه به اهمیت آن در مقوله توسعه شهري مورد بررسی چه که ذکر شد درآمدي بر شاخصآن

اختصار مورد بررسی قرارمی گیرند:بندي ذیل در قالب شاخص هاي مهم  توسعه پایدار شهري به در جمعقرار گرفت و
  :شاخص هاي اجتماعی و فرهنگی شهر پایدار
پذیري اجتماعات شهري) بهبود زیست1
) جلب مشارکت فراگیر شهروندان در اداره امور محلی 2
هاي مدیریتی بین بخش عمومی و خصوصی ) استفاده از توافق3
مسئولیت ها و منابع بیشتر به آنهاهاي غیر دولتی و واگذاري) پشتیبانی از سازمان4
هاي محلی داوطلب براي مقابله با سوانح طبیعی) ایجاد گروه5
) تامین خدمات اجتماعی و مسکن در حیطه استطاعت همگان6
) حفاظت از میراث تاریخی و تنوع فرهنگی و هویت محلی و ابتکاراتی از این قبیل7
: شاخص هاي اقتصادي شهر  پایدار
"پایه-تولید"به جاي "پایه-انسان "جایگزینی اهداف )1

پاسخگویی به نیازهاي اساسی محلی)2
ریزي براي کاهش فقر و بیکاري و توزیع عادالنه مواهب رشد بین گروههاي شهريبرنامه)3
هاي برابر شغلی ایجاد فرصت)4
: شاخص هاي کالبدي شهر  پایدار
ریزي حمل و نقل برنامهریزي زمین با تلفیق برنامه)1
محدود ساختن زمانی و مکانی تردد خودروهاي شخصی)2
دوچرخه و اتوبوس،اولویت دادن به مسیرهاي پیاده)3
(شهر الکترونیک)ارائه خدمات با استفاده از رایانه و ارتباط از راه دور)4
اتومبیلها براي کاهش استفاده از ها و پارکینگگاهگذاري توقفقیمت)5
افزایش تراکم جمعیتی و ساختمانی)6
توسعه کالبدي شهر به صورت متراکم و در مسیر هاي خطوط  سریع حمل و نقل همگانی )7
هر یکهاي اشتغال درشهري با تناسبی بین جمعیت و فرصتایجاد مراکز متعدد شهري در منطقه کالن)8
شاخص هاي زیست محیطی شهر  پایدار:
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اي فضاي سبز براي زیستگاه حیواناتهاي سراسري و شبکهداالنایجاد)1
هاي کشاورزي و با ارزش منابع طبیعی حفظ زمین)2
ایجاد کمربندهاي سبز دور واحدهاي شهري)3
ممنوعیت هرگونه توسعه روي اراضی آبخیز و حریم رودخانه ها )4
کاهش مصرف منابع و تولید آلودگی در شهر و منطقه)5
تقلیل مواد زائد جامد)6
هاوضع مقررات انرژي براي ساختمان)7
هاي تجدید پذیرترویج استفاده از انرژي)8
بازیافت زباله )9

تعیین استانداردهاي پاکیزگی براي سوخت خودروها)10

هایادداشت
4- infill plots
5- carrying capacity

1- Leman
2- Choguill
3- Brugmann
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