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  چكیده
پدیده حاصل از عصر اطالعات، تاکنون این شدن پدیده ایست که امروزه بسیاری از جوامع با آن درگیر هستند. جهانی 

حاضر به تحلیل این پژوهش د کرده است و الگوهای تازه ای را پدید آورده است. ایجا ر شهر هادرا ییرات بسیاری تغ

حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که آیا این الگوها در راستای پژوهش . لق با رویکرد پایداری می پردازدالگوها مطا

لگوهای او  منظور ابتدا به بررسی پدیده جهانی شدن و شهر پرداخته می شودبدین حرکت می کنند یا نه.  پایدارتوسعه 

و با ذکر نمونه پرداخته  الگوها و  یفی از پایداریو سپس به ارائه تعار  بررسی می گردند جهانی مورد استفاده در تهران 

 می پردازیم.سپس به تحلیل میزان پایداری الگوها 

 

  .شهر، پایداری، الگو توسعه، جهانی شدن،کلیدي: هاي واژه

 

  مقدمه -1
تکنولوژی اطالعات و بازسازی انقالب ان های متضاد جهانی شدن و هویت شکل می گیرد. و زندگی ما به دست جریدنیا 

( این اتقالب تکنولوژی 1380،ستلزا)کمعه شبکه ای را پایه گزارده استساختار سرمایه داری، شکل تازه ای از جامعه یعنی جا

نبه های و بسیاری از ج اطالعات تأثیرات بسیاری را بر شهرها گذاشته است و به شکل گیری الگوهای جدید در روابط، خرید

 شته است.دیگر زندگی انسان های هزاره سوم میالدی منجر گ

ی شرق آسیا تا قلب خاورمیانه، اروپا و آمریکا با شدن، شهرهای بزرگ و کوچک جهان از دورترین نقطهر جهانیدر عص

ال های زمانی و مکانی در حهم پیوسته و عنصر تفاوت ای و وسایل جدید حمل و نقل و مبادله به شدت بههای رایانهسیستم

میزان پایداری الگوهای جهانی که به نظر می رسد در اکثر این پژوهش سعی در بررسی ر د .(1386ناپدید شدن است )سلیمی، 

 ها یکسان است پرداخته شود.کشور

 جهاني شدن -2
 تعریف جهاني شدن -2-1

جهانی شدن یک فرآیند است، مرحله چرخشی و غیر ایستا. بر اساس تئوری انتقال دهندگی اندیشمندانی چون مانوئل 

 م. تبادالت اقتصادی میان کشورها به سوی اقتصاد جهانی پیش رفت.80م. تا 70کستلز، دیوید هاروی و آنتونی گیدنز از دهه 

میداند که در ادامه حرکت سرمایهداری، پهنه  مانوئل کاستلز در کتاب عصر اطالعات، جهانی شدن را نوعی ظهور اطالعات

دیوید هاروی جهانی شدن را فشردگی زمان و مکان معرفی میکند . )1380اقتصاد جامعه و فرهنگ را در بر میگیرد )کاستلز، 

ن به تصویر که در کتاب وضعیت پست مدرنیته این فرآیند را در یک نمودار نشان میدهد که چهار نقشه از کره زمین را طی زما



3.th International Congress on Civil Engineering , Architecture 

 and Urban Development 

29-31 December 2015, Shahid Beheshti University , Tehran , Iran 

 2 

آنتونی گیدنز فرآیند جهانی شدن را با توسعه جوامع جدید مرتبط میسازد. از نظر گیدنز  .(Harvey, 1989) کشیده است

 های جدیدتر آن اطالق میشود که دارای چهار ویژگی نهادی و سازمانی است جامعه مدرن بعد از اروپای فئودال و یا نمونه

(Giddens, 1987). توان گفت جهانی شدن نظریهای است که بعد از افول پارادایمهای دو قطبی بر جهان، ارائه شد و می

جهانی شدن واقعیتی کلی است که ابعاد مختلف سیاسی، فرهنگی،  .جغرافیای توسعه را با تغییراتی نوین مواجه ساخت

ثابه یک نظام اجتماعی نوین دید که کارکردهای مختلفی در ابعاد اقتصادی و... را شامل میشود و در واقع باید آن را به م

بسیاری از صاحبنظران بر این باورند که جهانی شدن بیشتر جنبه اقتصادی دارد و یکی از برجستهترین تحوالتی  .گوناگون دارد

ده است که در پی پیشرفتهای که در سالهای اخیر به وقوع پیوسته همگرایی و ادغام اقتصادهای ملی در اقتصادهای جهانی بو

تکنولوژیک و فناوری اطالعات و در بستری از سیاستهای آزاد سازی به پیش رفته است. از آنجا که جهانی شدن فرایندی چند 

 .بعدی است، منطقی است که شاخصهای مختلفی نیز برای آن وجود داشته باشدکه هر یک ابعاد مختلفی از آن را پوشش دهد

های سیال شرکت های چند  ای جهانی و اهمیتیابی اقتصادی آنها در سه دهه اخیر را ناشی از ظهور سرمایهساسن ظهور شهره

ملیتی و سازماندهی تولیدات آنها در مقیاس جهانی به مدد پیشرفتهای فناوری اطالعات عنوان کرده است. او یک روند معطوف 

 ایی میکند که پیامد آن نقش استراتژیک نوین برای مادر شهرها بهبه سازمان اقتصادی یکپارچه ولی پراکنده جهانی را شناس

 1387 ).عنوان سمتهای فرماندهی بسیار متمرکز اقتصاد جهانی بوده است )احمدی، 

 معیارهاي فرم شهر در عصر جهاني شدن -2-2

بر روی تاثیر جهانی شدن بر فرم شهرهای جهان سوم داشته اند ( 1993و همکاران  Pizzaro)توجه به تحقیقاتی که ا ب

 :مورد معیار  که به تفصیل زیر بیان شده ،مطرح کردند 7عناصر فرم شهری را ،

 

 «Pizzaro,1993»معیار های فرم شهر در عصر جهانی شدن : 1 جدول

 زیشهرسا
فرهنگ و سبک زندگی ساکنان، تجارب زندگی، الگوهای فعالیتی، محیط اجتماعی و شیوه زندگی 

 شهرسازی اطالق می گردد.در شهر مکان آن را می سازد که به 

 ذهنی و هویتتصویر 
ساختار انتزاعی سبک زندگی و ادراک شهرها در ذهن استفاده کنندگان. پارامترهای تصویر ذهنی 

 سازنده هویت و تشخص مکان های محلی از زمینه اطراف خود هستند.

 ساختار شهر

 مثال برای. شهر بافت ساختار -معمول معیارهای از بیش و –گوهای ساخت تراکم ساختار و ال

کل از یک یا ترکیب الگوهای تک هسته ای، چند هسته متش است ممکن شهر یک فضایی ساختار

 ای، گسترده، متراکم و... باشد.

 یط اجتماعیمح

این بعد فرم شهری حاصل از تالقی عمل اجتماع، اقتصاد، سیاست و... است که اگوهای توزیع 

قومی و -هدایت می کند. عالوه بر این تبعیض اجتماعی و نژادیجمعیت در فضاهای شهری را 

 معایب گروه های اجتماعی می توانند به عنوان زیرمجموعه این فاکتور قرار گیرند.

 قلمرو عمومی

تسهیالت و ویژگی ها و توزیع آن ها در شهر مولفه های فضاهای شهری عمومی و تسهیالت و 

ایی و باز بودن فضاهای شهری و امکان دسترسی و حمل و دیگر فرم شهری هستند. همچنین خوان

 نقل به آن ها نیز با اهمیت هستند.

 معماری محلی
آخرین معیار تأثیرگذار بر فرم شهر، معماری بومی هر شهر است که به عنوان قصه شهر وصف می 

 گردد. فرم بصری منظر شهری جایگاه قابل توجهی در ساختار رسمی شهرها دارد.

 توسعه

گونه های دانه های شهری، بافت و مقیاس توسعه های جدید در ساختار فیزیکی شهرها معیارهای 

دیگری هستند که  بر فرم شهر تأثیر می گذارند. هماهنگی و پیوستگی یا عدم پیوستگی توسعه 

 های نو و مقیاس آن ها نقش مهمی را در فرم شهری شهرها بازی می کنند.
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 و مفاهیم مرتبط با توسعه پایدار فتعاری -3
 توسعه -3-1

تا دهه  .و بارزتر شدن اجزای هرچیز و رشد چیزی است که وجود دارد در اصطالح عام به معنی شکفتگی تدریجیتوسعه 

ما ا مد سرانه کشور سنجیده می شد.معنای توسعه تداوم رشد اقتصادی بود که اغلب با رشد تولید ناخالص ملی و درآ ،م.1960

با سنجش رشد تولید معیار رشد اقتصادی را ی و قرار گرفت. "دادلی سیرز"این معنا از توسعه مورد انتقاد بسیاری از جمله 

 (1377،و اندیشه را الزمه بررسی توسعه نامید)صرافی درآمد، اشتغال و تفکر ناخالص ملی ناکافی دانست و مولفه هایی از قبیل

 اساسی در ساخت هایدرآمد، شامل دگرگونی  و افزایش بهبود در میزان تولید، عالوه بر در مفهوم عینی و کاربردیتوسعه 

در روندی است فراگیر توسعه (. 1385پاپلی یزدی،مردم است ) های اداری، فرهنگی و همچنین سوگیرینهادی، اجتماعی، 

 و، ضمن آنکه نیازها پیوسته در پرتاجتماعی-گویی به نیازهای انسانیاجتماعی برای پاسخ -های انسانیتوانایی  جهت افزایش

 (.1377،پاالیش یابند)صرافی بینش های پایدار جهانارزش های فرهنگی جامعه و 

 

 توسعه پایدار -3-2

کیفیت زیست  در قالب "توسعه"به نام  لجام گسیخته رشدده ها سال که م. 1980از اوایل دهه  "توسعه پایدار"مفهوم      

برای کامل  ارائه تعریفی دراکثر طرفداران پایداری  (1384پارتر و ایونز،، خود را نشان داد )جهانی بروز کرد مقیاسمحیطی در 

دت که رفته نظام گرایانه بلند م تعریف نسبتا ساده و فرآیندگراک ی به تعریف برانتلند روی می آورند.مانده اند، الجرم  پایداری

 هد می تواند جمله زیر باشد:مد نظر قرار د را

 «.د بخشدبلندمدت بهبو اکولوژیکی را در که سالمت انسان و نظام های توسعه پایدار آن توسعه ای است»     

و  اما از زمان کمیسیون جهانی محیط زیست وجود ندارد در مورد تعریف توسعه پایدار وافقی علمیرغم آنکه تعلی      

 و زیست محیطی ابعاد اقتصادی، اجتماعی که پایداری می بایست حداقل با تاکنون به تدریج آشکار شده است (1987توسعه)

یژگی و. زیست محیطی گشته است پایداری اجتماعی و پایداری میان پایداری اقتصادی، خود منجر به تمایزین ا هم بسته باشد.

 :ترسیم شده است (1994)گودلندبه خوبی توسط  این سه بعد پایداری و روابط دها و ابعا
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 «Goodland,1994» : ابعاد پایداری1تصویر 

 

 

 مفاهیم و تعهدات نهفته در توسعه پایدار -3-3

 :نهفته زیر را دریافت چهار مفهوم یا تعهد اصلی تعاریف توسعه پایدار می تواناز       

و  و پشتوانه های علمی از منابع طبیعی جهت تأمین نیازشان احتیاجات نسل های آیندهولیت رفع مسئ( آینده گرایی: 1

 آنها فرهنگی

 محیطی و زیستی موثر از منابع مسئولیت حمایت و مدیریت محیط گرایی: (2

 برای همه بر اساس عدالت و ایجاد فرصت محلی و جهانی منابع در مقیاس مسئولیت در دسترس قرار دادنعدالت گرایی:  (3

و دسترسی آزادانه  با محیط بر اساس مشارکت مردم برای تشخیص مسائل مرتبط مسئولیت مدیریت جامعه( مشارکت گرایی: 4

 (1387،زادهامین ) به اطالعات

 و توسعه پایدار الگوها -4
 د را بررسی و تحلیل می کنیم:یشدن یعنی الگوهای حمل و نقل و الگوهای خراین بخش دو الگوی غالب جهانی در 

 الگوي حمل و نقل و توسعه پایدار -4-1

 در رابطه با الگوهای حمل و نقل نشان می دهند: در فرآیند جهانی شدن دو واکنشها شهرنظر می رسد به 

چهار تعهد یاد شده در  از اتومبیل و عدم توجه به معضالت آن، استفادهتأکید بر  ر این مورد به دلیل: دایجاد بزرگراه هاالف( 

 شود و این الگو در نوع گسترده خود، در خالف جریان توسعه پایدار گام بر می دارد.بخش پیشین رعایت نمی 

اری از معضالت زیست محیطی ایجاد این وسایل از دیدگاهی می تواند از بسی ب( ایجاد وسایل حمل و نقل مدرن عمومی:

شهر بانکوک در تایلند اتفاق در برخی موارد نظیر آنچه در اما ممکن است از دیدگاه پایداری اجتماعی  نظیر مترو تهران بکاهد

پرداخته و سپس به تحلیل نقل عمومی بانکوک  به بررسی تحوالت حمل و ابتدا حالافتاد است، در جهت پایداری حرکت نکند. 

 تعهدات توسعه پایدار می پردازیم: آن مطابق معیارهای

 تجربه حمل و نقل عمومي در بانكوک -4-1-1

بزرگ که با هر استانداردی، پیشرو در تایلند و با اهمیت در منطقه جنوب شرقی آسیا می بانکوک شهری است 

( حکمرانان بانکوک جمعیت این شهر را چیزی حدود ده میلیون نفر تخمین زده Alpha Research 2001باشد.)

ی ها یک آرزو بود هنگامی که نقش کلیدی به میالدی جهانی شدن برای تایلند 1990( در دهه Sundaravej 2001اند.)



3.th International Congress on Civil Engineering , Architecture 

 and Urban Development 

29-31 December 2015, Shahid Beheshti University , Tehran , Iran 

 5 

شهر برتر در بانک  25میالدی بانکوک به عنوان یکی از  1998عنوان ببر اقتصادی آسیا را بازی می کردند تا اینکه در سال 

صاد میالدی بود که یه بمب اقتصادی در تایلند به وقوع پیوست و اقت 1990( در همین دهه Sassen 2000جهانی قرار گیرد.)

تایلند به صورت اقتصاد آزاد درآمد. این امر موجب گشت تا سرمایه خارجی جذب تایلند و بخصوص بانکوک شوند. بیشتر این 

سرمایه هایه گذاری ها در بازار مسکن بود و ساخت مساکن بلند مدت در دستور کار قرار گرفت. این امر تا جایی پیش رفت که 

بسیاری از وام ها به بانک ها بازگردانده نشد، بیکاری افزایش یافت و تایلند رو به  بسیاری از این مساکن خالی ماند و

( ظرفیت کم خیابان ها به همراه مدیریت ضعیف ترافیک تا Jenks 2003ورشکستگی رفت و ترافیک خیابان ها بیشتر شد. )

 Barter 2000; Bae andتر برسد. )کیلوم 9حدی پیش رفت که سرعت متوسط اتوبوس در هسنه مرکزی تایلند به کمتر از 

suthinarnat 2003 ایده افزایش بزرگراه ها و جاده ها منجر به افزایش ترافیک و افزایش استفاده از اتومبیل شخصی گشت و )

 1999( مطرح شد. اسکای ترین در سال Sky trainوضع ترافیک بدتر از گذشته شد تا اینکه ایده حمل و نقل ریلی در شهر )

ینه های فراوان افتتاح شد. این سیستم بر فراز خیابان های بانکوک راه اندازی شد و از اکثر نقاط شهر قابل رویت بود، بر با هز

خالف خیابان های آلوده بانکوک دارای سیستم تهویه مناسب بود اما هزینه استفاده از آن زیاد بود و بخش های جهانی بانکوک 

را به هم متصل می کرد و به مراکز پر تردد محلی راهی نداشت. این وجب گشت تا دو دنیای نظیر هتل ها و مراکز خرید بزرگ 

متفاوت پدید آید. یکی اسکای ترین که دارای سرعت باال و تهویه مناسب با هزینه باال برای قشر ثروتمند و دیگری خیابان های 

( خیابان ها تنها محلی Jenks 2003در آن رواج داشت.) آلوده و شلوغ با سرعت کم تردد اما سرزنده بانکوک که تجارت محلی

 ( و این ویژگی مثبتی است کهLevitas 1986برای عبور نیستند بکه مکان های هستند برای تجارت و زندگی اجتماعی )

 خیابان های بانکوک دارد.

 پایداريتوسعه و  ، مترو تهراناسكاي ترین -4-1-2

  ی پردازیم:مطابق جدول زیر م تعهدات توسعه پایدار مطابق معیارهای اسکای ترین میزان پایداری این بخش به تحلیلدر 

 

 : تحلیل اسكاي ترین از دیدگاه توسعه پایدار2جدول

 پایداریتحلیل  تعهدات توسعه پایدارمعیار 

اسکای ترین سعی در رفع به نظر می رسد این مورد در  گراییآینده 

توسعه به این بتواند با اندکی دارد و  آیندگاننیازهای ترافیکی 

  نیاز پاسخ دهد.

سار ناچیزی ترین در مقایسه با اتومبیل ها آلودگی بیاسکای  گراییحیط م

تولید می کند و از این حیث در جهت توسعه پایدار گام بر می 

 دارد.

 کای ترین حق مردم بر شهر را نادیده میساین مورد ادر  گرایی عدالت 

از که قشر بخصوصی می تواند از آن استفاده کند.  گیرد چرا

 در خالف جهت پایداری گام بر می دارد. این روی

ترین طرحی از باال به پایین است که بدون توجه به اسکای  گراییمشارکت 

خالف توسعه  برنظر مردم ساخته شده و از این حیث نیز 

 پایدار گام بر می دارد.

 

 می پردازیم: 3میزان پایداری مترو تهران مطابق معیارهای تعهدات توسعه پایدار مطابق جدول  به تحلیلحال 
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 مترو تهران از دید توسعه پایدارتحلیل : 3جدول

 پایداریتحلیل  تعهدات توسعه پایدارمعیار 

تهران جهت پاسخگویی به نیازهای ترافیکی بنا شده مترو  گراییآینده 

این رو در جهت پایداری از در حال گسترش است. است و 

 حرکت می کند.

ترو در جهت پایداری قدم از نظر زیست محیطی ممشخصا  گراییمحیط 

 گذاشته است.

شهروندان می توانند از اکثر قیمت مناسب مترو تهران، بدلیل  گراییعدالت 

و از این حیث در جهت پایداری گام برمی استفاده کنند  آن

 دارد.

ن یتهران نیز همانند اسکای ترین طرحی از باال به پایمترو  گراییمشارکت 

 گرفته است.بوده و مشارکت مردم را نادیده 

 
 

 خرید الگوي -4-2

تحول گسترده را دو روند در شهرهای ایران نیز مشهود است. این بسیار متحول شده است. خرید در طول گذر زمان لگوی ا

ه خیابان بود و تحول دوم که اکنون در حال تحقق است، گذر اول گذر از بازار بتحول . می توان برای الگوی خرید در نظر گرفت

و  هستند ل ها و بزرگراه ها()ماآمریکایی  زندگی مجتمع ها تابع الگویاین است. از خیابان به سمت مجتمع های خرید برزگ 

به تحلیل این مجتمع های تجاری بزرگ می  4جدول در پایداری اجتماعی و زیست محیطی را به شدت به خطر می اندازند. 

 پردازیم:

 

 مجتمع هاي تجاري از دید توسعه پایدار : تحلیل4حدول

 پایداریتحلیل  تعهدات توسعه پایدارمعیار 

این مجتمع ها بخصوص در بافت کنونی شهر های حضور  گراییآینده 

ایران، موجب ازهم گسیختگی بافت و پیدایش بزرگراه های 

این روی در خالف از جدید در آینده نزدیک خواهد شد. 

 جهت پایداری گام بر می دارد.

در خیابان های منتهی به این مجتمع به وجود آمده ترافیک  گراییمحیط 

و نیز آلودگی ناشی از  و آلودگی ناشی از ترافیک اتومبیل ها ها

دو عامل  این مجتمع هاسیستم های سرمایش و گرمایش 

 ناپایداری این مجتمع ها مطابق این معیار می باشد.اصلی 

مجتمع های بخصوص مجتمع های لوکس تر، به طور این  گراییعدالت 

کامل حق به شهر را نادیده می گیرند و بدلیل وجود برندهای 

آن ها را ندارند، همه  خاص که تمامی افراد توان خرید از

 شمول نیستند.

مجتمع ها نتیجه جامعه سرمایه داری است و سرمایه این  گراییمشارکت 

 ود آمدن آن ها نقش داشته اند نه مردم.داران در به وج
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 گیري نتیجه-5
طی فرآیند جهانی شدن تا  توان این نتیجه را گرفت که الگوهای شکل گرفتهب به نظر می رسدتوجه به موارد ذکر شده با       

بخصوص در ایجاد ر خالف جهت توسعه پایدار حرکت می کنند و نیاز به اصالح الگوهای ناشی از جهانی شدن دحد زیادی 

بافت های و در پی آن بزرگرا هایی که به دنبال آن ها ایجاد می شوند، مجتمع ها این مجتمع های تجاری بزرگ توجه شود. 

به  جهانی میالگوهای حمل و نقل عمو ایجاد طرفیاز و برخالف توسعه پایدار گام بر می دارند.  شهرهای موجود را می درند

همانند مترو تهران، می تواند گامی مهم در جهت توسعه پایدار  طوری که مورد استفاده اکثر ساکنین شهر )همه شمول( باشد

تلقی  ی امروزینامری واجب در شهر ها را می توان این با توجه به تحلیل های صورت گرفته، تعدیل الگوهای جهانیبنایر . باشد

 کرد.
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