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 تحلیل و بررسی عوامل موثر بر توسعه پایدار شهری در فرآیند برنامه ریزی شهری

 
 لنگرودی مهسا پورمیرزاآقا

 ( rojin.prm1370@yahoo.com) دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری ، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی دیلمان الهیجان
 

 
 

  چكیده
رها، منجر به توسعه غیر قابل کنترل نواحی شهری، کاهش سطح رفاه انسانی، نیل به رشد جمعیت شهرنشین و افزایش مهاجرت به شه   

سمت حومه نشینی و بروز مشكالت فراوان برای مدیران مختلف شهری به ویژه در کشورهای در حال توسعه شده است و مجموعه این 

یران، برنامه ریزان شهری و همچنین سیاست مداران را عوامل، سبب نگرانی های برنامه ریزان شهری شده است و زمینه مطالعه جدی مد

یكی از مباحث مهم پیرامون مسائل شهری، مفهوم توسعه پایدار شهری است که توسعه ای مبتنی بر نیازهای واقعی و . فراهم نموده است

را « توسعه پایدار». می گردد تصمیم گیری های عقالیی، با در نظر گرفتن مالحظات مختلف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی محسوب

الیوت، )دهد دانند که در آن تأمین مستمر نیازها و رضایتمندی افراد همراه با افزایش کیفیت زندگی انسان را مدنظر قرار می نیز مفهومی می

کارآمدی  پایداری شهری که با معیارهایی نظیر عدالت اجتماعی، مشارکت شهروندی و همبستگی اجتماعی، افزایش(. 7، ص1731

ها و برنامه های سیاست گذاری در حوزه کالن شهری و بهینه سازی  نهادهای اجتماعی، ارتقاء فرهنگ شهروندی و کارآمدی سیاست

در این راستا، ابعاد مختلف توسعه پایدار .یابد، آرمانی برای کیفیت پویایی زندگی شهری و سبک جدید زیستن است مناسبات مدنی قوام می

. تفاوت، مورد بررسی، تجزیه و تحلیل و ارزیابی قرار گرفته و در قالب دیدگاه های مختلف، راه کارهایی نیز اندیشیده شده استاز زوایای م

و به بررسی کاربرد مفهوم توسعه پایدار در شهرهای . در این مقاله، چارچوبی جهت اندیشیدن درباره توسعه پایدار شهری ارائه می شود

     .ه پرداخته و فرآیندهائی جهت تحقق توسعه پایدار شهری در این کشورها پیشنهاد خواهد شدکشورهای در حال توسع

  پایداری ،توسعه پایدار،توسعه شهری،پایداری در شهرها  :واژه های کلیدی

         

  مقدمه -1
   با خاموش شدن آتش کشورهای پیشرفته (. 11: 1711فكوهی،)میالدی وارد زبان انگلیسی شد  13واژه توسعه از قرن 

این ( درکنار به استقالل رسیدن بسیاری از کشورهای مستعمره ای )جنگ جهانی دوم و شكل گیری نظمی عمومی در جهان 

شكاف به خوبی نمایان شد و ملل مختلف جهان را با این سوال انسانی مواجه ساخت که چرا بعضی از مردم جهان در فقر و 

از همین رو دوران اندیشه ها و نظریه های توسعه در جهان شكل گرفت   .و بعضی در رفاه کامل گرسنگی مطلق به سر می برند

دراین دوران بسیاری از مردم و اندیشمندان چه در . پس در واقع نظریات بعد از نظریات توسعه اقتصادی متولد گردید 

قدرتمند و استعمارگر انداختند بعضی نیز  کشورهای پیشرفته و چه در کشورهای جهان سوم تقصیر را به گردن کشورهای

مدرن شدن را علت اصلی می دانستند بعضی دیگر نیز وجود حكومت های فاسد و دیكتاتوری در کشورهای توسعه نیافته و 

ضعف های فرهنگی و اجتماعی این ملل را مسبب اصلی معرفی می نمودند و عده ای هم دین یا حتی ثروتهای ملی را علت 

خرابی های ناشی از جنگ جهانی دوم و ضرورت بازسازی های وسیع به . م حرکت مثبت این ملل تلقی می نمودندرخوت و عد

ویژه در کشورهای اروپایی که از جنگ صدمه زیادی دیده بودند طرح های گوناگونی را در زمینه عمران و آبادی و به عبارتی 

یشنهاد غرب و بویژه آمریكا برای کشورهای صدمه دیده از جنگ جهانی مدل های توسعه در این سالها به پ. توسعه مطرح نمود 

در این مدل توسعه مترادف با رشد بود و شاخصها و محور آن نیز افزایش تولید ناخالص داخلی ، درآمد سرانه و . مطرح شد 

ناخت مكاتب و اندیشه های آنچه در اینجا برای ما اهمیت دارد درک مفهوم توسعه ، ش. سایر شاخص های کمی اقتصادی بود 

داشتن این اندیشه های جهانی مارادر انتخاب یا خلق . مختلف و ارتباط آنها با مقوله توسعه اقتصادی و توسعه روستایی است
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توسعه در جهان متداول گردیده است و در ابتدا  12تقریبا از نیمه قرن . رویكرد مناسب برای کشور خودمان یاری خواهد نمود

  (121: 1731مشایخ ،)ت شناسان به جای فرایند ارگانیكی به شمار می رفتتوسط زیس

طی سال های اخیر مقوله ی توسعه ی پایدار به ویژ در شهرها بسیار موردتوجه قرار گرفته است و در دو سطح خرد و 

به این که بسیاری از کیفیت زندگی انسان ارتباط مستقیمی با کیفیت محیط زیست او دارد وباتوجه . کالن مطرح شده است

انسان ها در مكانی به نام شهر زندگی می کنند که محل برقراری اکثر ارتباطات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نیز می باشد 

مسائلی از جمله بحران محیط زیست ، انرژی، آلودگی هوا،آلودگی صوتی ، ترافیک بخشی از عواملی هستند که می توانند 

دستخوش تغییر ودگرگونی قرار دهند و در این شرایط در راستای افزایش وبهبود کیفیت زندگی انسان  کیفیت زندگی انسان را

بررسی مسائل مربوط به پایداری زمانی ملموس می شود .توجه به مقوله ی توسعه ی پایدار یا پایداری در شهر مطرح می شود 

د عملی آن شكل گرفته باشد و منجر به نتایج موفقیت آمیزی که نمو  بررسی مسائل مربوط به پایداری زمانی ملموس می شود.

توسعه پایدار شهری را می توان بهبود کیفیت زندگی در ساختار شهری دانست که بهبود کیفیت زیست محیطی را نیز .گردد

ل گیری سرمایه بر این اساس توسعه پایدار شهری، توسعه انسانی پایدار را نیز به همراه می آورد که به شك. بهمراه دارد

مفهوم پایداری در توسعه، با بسترسازی برای افزایش رفاه شهروندی ممكن . اجتماعی و ایجاد عدالت اجتماعی مدد می رساند

بر این . می گردد که بهبود زیرساختها و مسكن شهری و توزیع متناسب و عادالنه تسهیالت و خدمات شهری را بهمراه دارد

توان محور اصلی توسعه پایدار شهری دانست که افزایش امنیت انسانی و رضایتمندی اجتماعی را اساس رفاه شهروندی را می 

این نوشتار نیز به توسعه پایدار شهری و طراحی شهری پایدار می پردازد و بر مالحظاتی برای افزایش رفاه  .امكان می دهد

  .اجتماعی شهروندی در ساختار شهری، اشارت دارد
 

  مفهوم توسعه -1
را می توان تكامل سطح زندگی و رسیدن به شرایط آرمانی در حوزه اقتصادی، اجتماعی و  (DEVELOPMENT) توسعه

فرهنگی دانست که تحقق مفاهیم آزادی، عدالت، پویایی اجتماعی، توسعه انسانی و رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را 

به حرکتی تكاملی بشمار می آورند که پدیده های اجتماعی،  همچنین توسعه را کشف روشهای دستیابی. بهمراه می آورد

اقتصادی و فرهنگی را متعادل و متوازن می سازد و شرایطی نوین را برای پویایی اجتماعی، اقتصادی و تحقق عدالت 

بر خالف پیشرفت که حرکت به سمتی تازه را (. 5ص: 1711زاهدی اصل، )فراهم می کند  (SOCIAL JUSTICE)اجتماعی

القا می کند، توسعه نوعی انطباق پذیری با چیزی که هم اکنون موجود است و استمرار در تحول که آن را هویت می نامند، را 

بر این اساس هدف اساسی توسعه را بهره (. 33ص: 1731مارک هنری، )القا می کند و لذا از مفهوم پیشرفت متمایز میشود 

یت زندگی را در بر می گیرد و در قالب افزایش درآمد و گسترش اشتغال و رفاه رساندن به انسان می دانند که بهبود کیف

که از این باب مفاهیم توسعه انسانی و توسعه پایدار، رابطه ( 11ص: 1735گریفین و مک کنلی، )عمومی امكان بروز می یابد 

 ین راه بهره مندی از سرمایه اجتماعیای التزامی می یابند که می بایست همگون و همگام با یكدیگر تحقق یابند که در ا

(SOCIAL CAPITAL) و بهره گیری از مشارکت عمومی (SOCIAL PARTICIPATION) از این جهت . مهم می نماید

نظام )رفاه اجتماعی پیش نیاز توسعه به حساب می آید که می بایستی بوسیله ارگانهای دولتی و نهادهای اجتماعی تكوین یابد 

 .تا توسعه پایدار در راستای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و مدنی را حاصل گرداند( 11ص: 1731تماعی، رفاه و تامین اج

 :به طور کلی در جریان تحول اندیشه توسعه ، سه نظریه قابل تشخیص می باشد که عبارتند از 

ساهم کشااورزی در کال  که به معنای بهره وری نیروی انساانی ، کااهش( Economical Development)توسعه اقتصادی -1

تولید ، پیشرفت تكنولوژی سخت افزار ، توسعه شهرنشینی و افزایش شهرنشاین نسابت باه روستانشاینی اسات و در آن تغییار 

 .ساختار اقتصادی معموالً با رشد اقتصادی نیز همراه است 

اخصهایی از معیارهاای زنادگی که با تمرکز بر ش( Social and Economical Development)توسعه اقتصادی و اجتماعی -1

همچون فقر ، توزیع درآمد ، تغذیه ، امید به زندگی ، باسوادی ، آموزش و پرورش ، اشتغال ، مسكن ، آبرسانی و خادمات دیگار 
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این تفكر عالوه بر ایجاد ظرفیتهای اقتصادی ، باه عادالت اجتمااعی از قبیال توزیاع عادالناه ثاروت و کااهش . انجام می گیرد 

 .ت طبقاتی و تامین حداقل سطح زندگی نیز توجه دارد اختالفا

کاه بار حساب معیارهاایی از قبیال ( Political and Economical Development)توسعه سیاسی، اقتصادی و اجتمااعی -7

درک بهتر فرایندهای اقتصادی ، سیاسی و اقتصادی شایستگی خود در تحلیل و حل مسائل روزمره زنادگی ، گساترش مهاارت 

دستی و کنترل بیشتر بر منابع اقتصادی ، بازگرداندن حیثیت انسانی و رابطه بین گروههاای اجتمااعی بار مبناای احتارام  های

 .متقابل و برابر سنجیده می شود 

توسعه عالوه بر اهداف اقتصادی و اجتماعی ، هدفهای فرهنگی و سیاسی هم داشاته باشاد ، توساعه تماام »از نظر دنیس گولت 

. ستم اجتماعی را برمیگیرد ، تغییراتی که جامعه را از وضعیت نامناسب فعلی به سمت یک وضع انسانی می کشااند تغییرات سی

به طور کلی توسعه یعنی بلاو  انساانگرایی ، . توسعه باید بر اساس خواستهای اخالقی انسان باشد و ارزشهایی برای آن بیافریند 

 ( .17: 1731معصومی اشكوری،)« تعالی و آزادی برای همه

موضوع آن دربااره رشاد ضاریبهای پاس اناداز و . مالحظه می شود که توسعه تنها به معنی رشد شاخصهای درآمد ملی نیست 

هدف نهاایی . لذا بایستی با تشخیص نیازهای انسانی آغاز شود . سرمایه هم نیست ، بلكه توسعه درباره مردم و برای مردم است 

این امر مستلزم رفع نیازهایی نظیر بیكاری ، بهبود کیفیت نیروی کار . ح زندگی همه افراد باشد توسعه بایستی بهبود سریع سط

 .، غذای بهتر و آموزش مناسبتر است 

از آنجا که هر جامعه ای فرهنگ و ویژگی های خاص خود را داراست ، ضرورتاً توسعه باید بر اساس آن ویژگی ها استوار باشاد و 

توجه به فرهنگ به عنوان نقطه شروع تغییر در جامعه به معناای : ساس است که گزاویه دوپویی معتقد است بر این ا.تحقق یابد 

. استوار ساختن توسعه بر هویت و ارزشهای اخالقای و معناوی ملتهاا و ارتبااط آن باا محایط زیسات طبیعای و انساانی اسات 

 (12: 1731دوپویی،)

هبود در کیفیت سطح زندگی از هماه ابعااد آن ، یعنای چیازی بایش از افازایش نتیجه آنكه توسعه در مفهوم وسیع آن یعنی ب

درآمد ، یعنی آموزش بهتر ، بهبود استانداردهای بهداشتی و تغذیه ، کااهش فقار ، محایط زیسات بهتار و براباری اقتصاادی و 

 .فرهنگی اجتماعی باالتر در برخورداری از امكانات و فرصتها ، آزادی بیشتر فردی و زندگی غنی تر 

 تاریخچه و مفهوم توسعه پایدار -7

بار ایان . اندیشمندان زیادی سخن گفته اند ( Sustainable Development)تاکنون در رابطه با مفهوم و تعریف توسعه پایدار 

عه تا قبال توس. مبنا هر یک از اندیشمندان بسته به ماهیت رشته تخصصی شان تعریف خاصی را از توسعه پایدار ارائه کرده اند 

لكان از . توجه می شاود ( انسانی و محیطی)بیشتر جنبه های اقتصادی را شامل می شد و کمتر به سایر جنبه ها  1112از دهه 

به بعد در جهت رهایی از این وضع ، سمینارها و کنفرانسهای متعددی برگزار گردید کاه کنفارانس زیسات کاره در  1112دهه 

، کنفارانس محایط انساانی در ( 1111)اکولاوژیكی توساعه باین المللای در واشانگتن  خصیصه هاای( 1111)پاریس در سال 

، اجالس زمین ( 1111)، اجالس کره زمین در ربودوژانیرو ( 1111)، کنفرانس محیط زیست و توسعه در دهه( 1131)استكهلم 

لم مطرح شد ، نمونه هایی از اینگوناه و باالخره محدودیت های رشد که از طرف باشگاه رم در دنیای ع( 1113)در نیویورک + 5

 .سمینارها و کنفرانسهاست 

اتحادیه حفاظت جهانی و برنامه محیطی سازمان ملل ، اصطالح توساعه زیسات باوم را بكاار بارد اماا اصاطالح  1132در سال  

ساماجی . )ود ، مطارح شاد نسبت داده می ش( B.ward)به خانم باربارا وارد  1132توسعه پایدار برای اولین بار در اواسط دهه 

 (11:1731بارو،

مفهوم توسعه پایدار تازه نبود لیكن کوششهایی برای ارتقاء آن به توسعه ای متناسب به محایط و باوم صاورت پاذیرفت کاه باا 

به مشاارکت بایش ( برزیل)الهه و بویژه اجالس کره زمین در ریو دوژانیرو  1111( UNCED)کنفرانس محیط زیست و توسعه 
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به سرانجام رسید و از آن پس توسعه پایدار به عنوان یكی  1111در سال ( NGO)کشور و بیش از هزار گروه غیردولتی  132از 

 (17:1731موحدعلی،. )تلقی شد  11از مباحث اصلی برنامه ریزی مطرح و توسعه پایدار به عنوان برنامه جسمانی برای قرن 

انی برای کره زمین بر پایه قطعنامه مجمع عماومی ساازمان ملال ، در اواخار ساال با اوج گرفتن نگرانی از عواقب فعالیتهای انس

از نروژ جهت بررسای جاامع مساائل زیسات محیطای و ( Brandt Land)کمیسیون جهانی به ریاست خانم برانت لند ( 1117)

رش نهاایی خاود را تحات در پی پژوهشها و گفت و شنودهای وسیع بین المللی این کمیسیون گازا. توسعه جهانی تشكیل شد 

منتشر کرد و از آن پس واژه توسعه پایدار که بحث محوری این گزارش را تشاكیل  1113عنوان آینده مشترک ما در نیمه سال 

کنفرانس زمین که با گردهمایی بیشترین تعداد سران کشورهای جهان نسابت باه . می داد ، مقبولیت و رواج گسترده ای یافت 

در ریودوژانیرو برگزار شد ، بازتاب طرح مسئله و پیشنهادهای همین گازارش  1111قرن حاضر ، در سال  هر کنفرانس دیگر در

 بود 

 :مهمترین نكات اعالمیه ریو در مورد توسعه پایدار عبارتند از 

 .توسعه حقی است که باید بصورت مساوی نسلهای کنونی و آینده را پوشش قرار دهد 

 .کز توجه است و انسانها هماهنگ با طبیعت شزاوار حیاتی توأم با سالمتی و سازندگی هستند در توسعه پایدار ، انسان مر

. حفاظت از محیط زیست ، بخشای جدانشادنی از وساعه اسات و نمای تواناد باه صاورت جداگاناه ماورد بررسای قارار گیارد 

 (112:1711موحد،)

 

 تعریف توسعه پایدار -1
ود که نیازهای نسل کنونی را برآورده سازد بدون آنكه تواناایی نسال هاای آیناده را در توسعه پایدار به توسعه ای گفته می ش»

 (Wced.our comman Future،  1113)«تامین نیازهایشان با تقصان روبرو سازد

و  1131پایج )توسعه پایدار عبارتست از حفظ فرصت ها برای نسل آینده ، بعنوان یک احساس عمومی از عادالت باین نسالی »

1111 ) ». 

توسعه پایدار عبارتست از اعتالی کیفیت زندگی انسان ها تا زمانیكه در چهار چوب ظرفیت اکوسیستم های برطرف کننده این »

 .« ( Carring For the Earth، 1111)نیازها باشد 

، ( ان را فدا مای کنادکه برای رسیدن به بازدهی کوتاه مدت ، عایدی درازمدت ولی زم)توسعه پایدار برخالف تمایالت موجود »

و در ... در مسیری پیش می رود که تمام کارهای توسعه را به هم مرتبط کند و این کار هم در کشورهای فقیر انجام مای گیارد

 .« ( 1117بروکس،)توسعه بین المللی پایدار بودن یا نبودن یک پروژه ، معیار محسوب می شود 
 

 مفهوم توسعه پایدار شهری-5
بناابراین باه . به عنوان مصرف کننده و توزیع کننده اصلی کاالها و خدمات، کانون توجه بحث پایداری شاده انادامروزه شهرها 

منظور دستیابی به یک وضعیت پایدار واقعی در شهرها، تدوین سیاست هایی جهت حصاول باه شاهرهای پایادار ضاروری مای 

و تا به امروز مورد توجه قرار گرفتاه  1112ایدار در طول دهه به همین منظور مقوله ای مهم تحت عنوان توسعه شهری پ. نماید

در بسیاری از شهرهای جهان مسائل و چالش های اساسی مانند ترافیک و تراکم زمین، ساختمان های متروک و خاالی از . است

ایاداری شاهرها را سكنه، تغییر کاربری زمین، آلودگی صوتی، آلودگی آب و بسیاری از موضوعات زیست محیطی دیگر موضوع پ

لذا با توجه به مسائل و مشكالتی که کالنشهرها دارند بایستی به ابعاد و اصول توسعه پایدار شهری توجه نماود . مطرح می کنند

و برای رسیدن به توسعه پایدار انسانی، شهر پایدار و پایداری شهری، باید برنامه ریزان، شهرسازان و مدیران شهری، باا مادیریت 

از طرفی با مهاجرت بی رویه به کالنشهرها، مبااحثی مانناد . الم بتوانند فضایی سالم و درخور برای مردم ایجاد کنندصحیح و س

دهاد  بخش عمده ای از گسترش افقی شهرها به ایان دلیال رم می. اسكان شهروندان، حاشیه نشینی و بیكاری مطرح می گردد

ساکن در آن نیست و اجتمااع سااکن درجساتجوی محایط پاساخگوتر و  که بافت موجود پاسخگوی نیازها و انتظارات جمعیت
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های تاریخی نواحی مرکزی شهرها، پاسخگوی نیااز  بافت. تر محیط انسان ساخت جدیدی را در بستری جدید بنیان است مناسب

یكی پایدار باوده، اماا شود، بافتی که از لحاظ زیست محیطی و اکولوژ و انتظارات شهروندان آن نبوده و از جمعیت اصلی تهی می

اندیشه توسعه شهری پایادار از جنباه هاای بسایار گساترده (. 1715عزیزی،)پایداری اجتماعی و اقتصادی را از دست داده است

ارائه یک تعریف مشخص در این رابطه زیاد ساده نیست، اما سعی می شود معنی توساعه شاهری . مطالعات در امور توسعه است

اندیشه توسعه شهری پایدار تنها در ارتبااط باا تحاوالت . ، اصول، و تاریخچه مطالعات کاربردی تشریح شودپایدار از بین مفاهیم

توجه به تحاوالت . تاریخی مطرح نمی شود، بلكه در این رابطه توسعه خردمندانه علوم مختلف و دانش اجتماعی نیز مطرح است

شهری افزایش یابد؛ از جمله علم شناسایی و رفع آلودگی هاوا،  باعث می شود حجم و کیفیت دانش موجود درباره محیط زیست

پیشارفت در زمیناه . گازهای گلخانه ای، تغییرات جهانی آب و هوا و موارد دیگری از این قبیل در این رابطه مطارح مای شاوند

ه ذکر شد نشان دهناده آن چ. علوم اجتماعی نیز با کمک دستور کارهای تحقیقی مختلف درباره توسعه پایدار صورت می گیرند

این است که بحث توسعه شهری تحت تأثیر مفاهیم و موضوعات مختلفی قرار گرفته و با علومی چون سیاست های اقتصاادی و 

دانش تئوری و تجربی به مقابله برخاسته است و بعضای اوقاات نیاز باا تحاوالت تااریخی شاكل گرفتاه یاا تغییار جهات داده 

پایدار شاهری باه معنای بهاره وری در اساتفاده از زماین و تشاویق باه اساتفاده مجادد از توسعه (. 13،ص1731نصیری،)است

با توجه به این که امروزه با مسائلی همچون گرم شدن هوا، مصرف بی رویه انرژی و استفاده بی قیاد و بناد از . ساختمان هاست

اری ها در انسان و طبیعت می باشند، باید سیاسات منابع تجدید ناپذیر روبرو هستیم و شهرها جزو عوامل اصلی بروز این ناهنج

درواقع شهرهایی در قرن های آتی قابال زیسات . گذاری های اصولی و فرامنطقه ای را در به کارگیری و مصرف در پیش بگیریم

شاهرها با توسعه  (.113،ص1731بحرینی،)خواهند بود که پایداری خود را مدیون فروتنی، عطوفت و قبول مفهوم قناعت هستند

و تمرکز پیوسته رو به رشد و فعالیت های اقتصادی در مراکز شهری، به ویژه در کشورهای کمترتوسعه یافتاه، پایاداری شاهری 

زیرا بی توجهی به پایداری شهرها، سبب خواهد شد مسایل (. 11، ص1712کاظمی محمدی،)بیشتر مورد توجه قرار گرفته است

نابرابری و فقر، کاهش سطح کیفیت زندگی، وضعیت مساكن و توساعف فیزیكای شاهرها، : و مشكالت موجود در شهرها، از قبیل

بنابراین، نه تنها بی توجهی به پایداری در فرآیند توساعه، بار . بیكاری و اشتغال کاذب و جرم و فساد، بیش از پیش افزایش یابد

نیاز تاأثیرات منفای ( روساتاها)انساانی کوچاکشهرها تأثیر منفی خواهد گذاشت، بلكه در مناطق پیرامون و سكونت گاه های 

خواهد داشت که این امر، لزوم توجه به پایداری شهرها را در گرو توسعف منطقه و برنامه ریازی بهیناه منطقاه ای ضاروری مای 

توسعه  دراکاکیس اسمیت، در فرآیند شهرنشینی پایدار، اصول و رهیافت های توسعه پایدار را به عنوان اصلی در مطالعات. نماید

شهرها پیشنهاد می کند که توجه به برابری و مساوات در رشد اقتصادی، عدالت اجتماعی و حقوق شهروندی، دسترسی مناساب 

به خدمات و نیازهای اساسی و ارتقای آگاهی نسبت به محیط زیست، حرکتی مناسب باه ساوی کاارآیی بیشاتر در اساتفاده از 

نساترن و )د بود، که به نوبه خاود شاهرها را باه ساوی پایاداری ساوق خواهاد دادمنابع، محیط زیست و عدالت اجتماعی خواه

مفهوم توسعه پایدار به تغییرات شهری و به فرم کالبدی شاهری نیاز توجاه دارد و نكااتی مانناد برناماه (. 15،ص1711دیگران،

عه پایدار شهری بهره وری در استفاده توس(. 1731مجتهدزاده،)ریزی آموزشی، بهداشتی و رفاه اجتماعی را نیز در بر گرفته است

با توجه به این که امروزه با مسائلی همچون گرم شدن هوا، مصارف بای . از زمین و تشویق به استفاده مجدد از ساختمان هاست

ا در رویه انرژی و استفاده بی قید و بند از منابع تجدید ناپذیر روبرو هستیم و شهرها جزو عوامل اصلی باروز ایان ناهنجااری ها

درواقاع . انسان و طبیعت می باشند، باید سیاست گذاری های اصولی و فرامنطقه ای را در بكارگیری و مصرف در پایش بگیاریم

شهرهایی در قرن های آتی قابل زیست خواهند باود کاه پایاداری خاود را مادیون فروتنای، عطوفات و قباول مفهاوم قناعات 

شهر پایدار برآمده از فرآیند توساعه ای . ری لزوماً به معنای شهر پایدار نیستتوسعه پایدار شه(. 113، ص1731بحرینی،)هستند

اجتماعی باوم شناساانه شاهر و منطقاه آن را فاراهم کارده و ایان  -است که ذهنیت و امكان ارتقاء همیشگی سالمت اقتصادی

به پاارادایمی مسالط در راهبردهاای توسعه پایدار شهری به عناوان شا. ذهنیت و امكان را به عینیت و اقدام مبدل ساخته است

اجتمااعی از منظار باوم شاناختی شاكل گرفات و اشاارات اولاین آن بارای  -های اقتصادی توسعه شهر در واکنش به نارضایتی
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سیاستهای توسعه شهری، حفظ فضای سبز وپاکیزگی آب، جلاوگیری از آلاودگی هاوا و کااهش تولیاد زبالاه در ساطح محل ای 

  .در شكل شماره یک دیدگاه اقتصاددانان در مورد توسعه پایدار شهری مالحظه می گردد(. 1،ص1731صرافی، )بود

 

 شهری پایدار توسعه فرضهای پیش -1 

در راستای تحقق توسعه پایدار شهری می بایست شرایطی فراهم شود تا امكان بستر سازی توسعه پایدار انساانی و بهباود رفااه 

طراحای ( 11 -112ص: 1731هااروی، )این بستر می توان به برقراری عدالت اجتمااعی اجتماعی شهروندی، فراهم گردد که در

، تقویت سااختارهای همبساتگی اجتمااعی همچاون تعهاد و (1712بحرینی، شیعه، )اقلیمی هماهنگ با محیط زیست انسانی 

وایجااد انتظاام ( 1731بحرینای، )مسئولیت پذیری، تقویت بنیانهای اجتمااعی و خاانوادگی و احیاای محایط زیسات همگاانی 

و بهباود بهاره گیاری از  (34 -11ص: 1711کوین لینچ، )ساختاری در فضای شهری برای ادراک زیباشناختی و خوانایی شهری 

و یكپارچگی بخشای باه سااختار بصاری محایط و ( 111 -11، ص1731بحرینی، )فضاهای شهری و افزایش رضایت شهروندی 

 . اشاره کرد( 12 -11ص: 1733گوردن کالن، )منظر شهری 

مشارکت شهروندان در تصمیم گیری در  -1:کند می بیان چنین را پایدار توسعه الزامات نیز زیست محیط جهانی کمیسیون

التزام به ترمیم  -7چاره اندیشی برای تنشهای حاصل از ناموزونی توسعه در بستر یک نظام اقتصادی  -1 بستر یک نظام سیاسی

فراهم سازی الگوهای پایداری از تجارت مالی در بستر یک نظام دانش  -1 بستر یک نظام تولیدیو حفاظت محیط زیست در 

وجود انعطاف پذیری و خود اصالحی در بستر یک  -1ایجاد الگوهایی از تجارت و دارایی در بستر یک نظام بین المللی  -5 فنی

 نظام مدیریتی

 

 شهری پایدار توسعه الزامات-3

 :گیرد می خود به کارامدی جنبه زیر مفاهیم تكوین در شهری پایدار توسعه اساس این بر

 .شهروندی و اجتماعی عدالت بسترسازی -الف

 .اجتماعی همبستگی و شهروندی مشارکت سازی بستر -ب

 .خانوادگی بنیان و اجتماعی نهادهای بنیان تقویت بسترسازی -پ

 .شهری پایدار توسعه پدیداری بر استرتژیک رویكرد -ث

 .شهرنشینی فرهنگ و آداب گسترش -ج

 .خصوصی و دولتی ارگانهای سازماندهی و مساعدت -چ

 .شهری کالن حوزه در گذاری سیاست های برنامه و سیاستها سازی کارامد -ح

 (71-71صص  -بمانیان و محمودی نژاد) .مدنی مناسبات سازی بهینه و شهروندی حقوق گسترش -م

سیعی از ادبیات شهرسازی و تحقیقات توسعه شهری در جهان را در سالهای اخیر باه خاود موضوع توسعه شهری پایدار بخش و

در کشاور ماا نیاز باا تشاكیل . مجامع بین المللی فراوانی این مقوله را مورد بحث و بررسی قرار داده اناد . اختصاص داده است 

عنوان یک پدیده مهم برناماه ای و تحقیقااتی در برناماه  ستادها و نهادهای مختلف به ابعاد توسعه پایدار پرداخته شد و بعضاً به

 .های توسعه نیز وارد شده است 

بحثهای قابل مالحظه ای در داخل اجتماعات علمی ، آژانسهای برنامه ریزی و دیگر سازمانهایی که هر کدام به نحوی با مساائل 

توافقی بر سر این کاه آیاا تماامی آنهاا بایساتی دارای  پایداری شهری و خصایص مربوط به آن سر و کار دارند وجود دارد ، ولی

باالخره این گزارشها به پایداری شهری تاکنون تعریف واحادی از آن ارائاه ناداده ، از . اهداف مشترکی باشند مشاهده نمی شود 

رتبااط باا جریاناات و تصاورات متفااوتی را از پایاداری شاهری در ا. این رو جوامع مختلف خواهان توسعه ای آرام و جامع باود 

 (Macloren ،115:1111. )اقتصادی ، محیطی و رویدادهای اجتماعی و ارزشهای اخالقی دارا می باشند 
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 نظریات توسعه پایدارشهری   -1
نظریه توسعه پایدار شهری، حاصل بحثهای طرفداران محیط زیست دربااره مساائل زیسات محیطای بخصاوص محایط زیسات 

 .ارائه شد« توسعه پایدار برای حمایت از منابع محیطی»ریه شهری است که به دنبال نظ

در این نظریه موضوع نگهداری منابع برای حال آینده از طریق استفاده بهینه از زمین و وارد کردن کمترین ضاایعات باه مناابع 

ناحیاه ای، کااهش  نظریه توسعه پایدار شهری موضوعهای جلوگیری از آلودگیهای محایط شاهری و. تجدید ناپذیر مطرح است

ظرفیتهای تولید محیط محلی، ناحیه ای و ملی، حمایت از بازیافتها، عدم حمایت از توسعه های زیان آور و از بین باردن شاكاف 

همچنین راه رسیدن به این اهداف را با برنامه ریزیهای شهری، روساتایی، ناحیاه ای و ملای . میان فقیر و غنی را مطرح می کند

این نظریه به مثاه دیدگاهی راهبردی به نقش دولت در این برناماه . نون کنترل بیشتر در شهر و روستاست می داندکه برابر با قا

ایان نظریاه، . ریزیها اهمیت بسیاری می دهد و معتقد است دولتها باید از محیط زیست شهری حمایات هماه جانباه ای کنناد

وثر حمل و نقل در زمینه مصرف سوخت و نیز شهر را در سلساله مراتاب پایداری شكل شهر، الگوی پایدار سكونتگاهها، الگوی م

 (712پاپلی یزدی و سناجردی ص . )ناحیه شهری بررسی می کند، زیرا ایجاد شهر را فقط برای لذت شهرنشینان می داند

 

 دیدگاههای جدید در توسعه پایدار شهری -1

ولوژی و نیروی متخصص مورد نیاز صنعت در شهرها وجود زیربنایی، تكن در بیشتر کشورهای در حال توسعه تأسیسات

از طرف . شده است غالب فعالیتهای اقصتادی و تولیدی در کنار این شهرها شكل گرفته و باعث رشد سریع آنها اند؛ لذا داشته

 ,(Friedman همان گونه که اقای جان فریدمن ها در شهرهای بزرگ باعث دوگانگی اقتصادی شده و دیگر تمرکز سرمایه

 کنند و باعث ها و نیروی انسانی کارآمد را به خود جلب می مانند پمپ قوی، سرمایه نماید، این گونه شهرها مطرح می ,1982)

  .نمایند در منطقه می شوند و ایجاد دوگانگی اقتصادی تخلیه آنها از دیگر مناطق و مخصوصاً مناطق محروم می

. باشد ها در کنار شهرهای بزرگ رشد سریع شهرنشینی می سرمایه جوامع و تمرکز یكی از اثرات توجه خاص به صنعتی کردن

 کشورهای در حال توسعه معتقدند که رشد اقتصادی رابطه مستقیمی با شهرنشینی دارد بیشتر برنامه ریزان در
 

  (Simmuns, 1994) سیمونز نظریه1-1

 : داند چنین می رگ دامن زده و عوامل مؤثر راتوسعه اقتصادی و تمرکز سرمایه ها به روند رشد شهرهای بز

تمرکز ساختمانها و  -7 تمرکز صنایع در کنار شهرهای بزرگ -1.کاهد برنامه بهداشت عمومی که از میزان مرگ و میر می-1

ان و کشاورز مكانیزه و مدرنیزه شدن وسایل تولیدات کشاورزی که باعث آزاد شدن -1شهرهای بزرگ فعالیتهای دولتی در کنار

  .شود ازدیاد بیكاری آنها و مهاجرت به شهرها و مخصوصاً شهرهای بزرگ می

مهاجرت روستایی به شهر و شهرهای بزرگ  باید توجه داشت که اختالف سطح درآمد شهری و روستایی یكی از عوامل مؤثر در

 ا به وجود آورده و بیشتر برنامه ریزانشهرهای بزرگ مشكالتی را برای اینگونه شهره واضح است که تمرکز جمعیت در .باشد می

به . کند را برای دولتها ایجاد می های زیادی رویه شهرها و شهرهای بزرگ هزینه ای معتقد هستند که رشد بی شهری و منطقه

  .شهری، ازدحام و نهایتاً از بین رفتن محیط زیست عنوان نمونه، کمبود مسكن، عدم دسترسی به خدمات

 

 ن و کاکسنظریه های لم1-1

اجتماعی و فرهنگی است که مبتنی بر فناوری و هماراه  –از نظر این دو دانشمند توسعه پایدار فرایند اصالح و بهبود اقتصادی 

توسعه پایدار به معنی افازایش مناابع .با عدالت اجتماعی باشد به طریقی که اکوسیستم را آلوده و منابع طبیعی را تخریب نكند

همچناین . فنااوری و فرهنگای اسات –اجتمااعی  –سمت افزایش توانمندی هاای اقتصاادی  توانمند سازی جوامع به -انسان

توسعه پایدار نمی تواند بدون تفكر دقیق و در نظر داشتن امكان های انسانی اتفاق افتد نكته باارز ایان نظریاه ایان اسات کاه 

فناوری و توام باا عادالت اسات بناابراین توساعه  توسعه پایدار را یک فرایند دیده است فرایندی پویا، پایدارو چند بعدی که بر
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پایدار یک اتفاق یا رویداد نیست که یكباره اتفاق بیافتد بلكه یک فرایند پویا و هدفمند است که در طول زمان و با برنامه ریزی 

نكته مهم ایان  .شناخت و خالقیت دارد -تجربه –تحقق می یابد و هدف آن ارتقاء سطح حیات انسان است و نیازبه هوشمندی 

نظریه توجه به عدالت اجتماعی است یعنی توسعه پایدار باید در روند خود همواره عادالت اجتمااعی را ماد نظار قارار دهاد و 

نكتاه غاایی ایان تعریاف افازایش مناابع انساانی و . نابرابری های اجتماعی را از نظر فرهنگی و اقتصادی در مسیر خود بزدایاد

یعنی توسعه پایدار در فرایند خود باید منابع انسانی را افزایش دهد که انسان هایی آگاه ، کارآماد و توانمند سازی جامعه است 

 (.15: 1711اسالمی،)خالق تربیت کند

 

 نظریه فوگل1-7
رابارت . به نظر وی بهداشت و فقر از ابعاد مهم رشد اقتصادی است و در مسائل مربوط به توسعه پایدار نیز اهمیت اساسی دارد 

وتئوری اقتصادی روش های جدیاد بارای درک ( مقداری)در اقتصاد با تلفیق تكنیک های کمی  1117فوگل برنده جایزه نوبل 

جامعاه  –اقتصادی  –رابطه رشد اقتصادی و تحوالت اقتصادی ارائه داده است وی با استفاده از منبع غنی از داده های تاریخی 

. اثرات اقتصادی برده داری و رابطه بین فقر و بهداشت ارائاه داده اسات  -وآوری هاشناسی و بهداشتی اندیشه جدیدی درباره ن

فقر و زن متوسط افراد جامعاه و خاط مشای هاای  –ارائه شده است به رابطه بین بهداشت  1111نتایج مطالعات فوگل که در 

عظیمی از فقارا از نظار مراحال رشاد دچاار فوگل دریافت که در مراحل اولیه تولید بخش . مربوط یه توسعه پایدار می پردازد 

ایان مشاكل . و در برابر ببماریها بسیار آسیب پذیرناد(.این افراد دچار کم وزنی بوده و از انرژی کمی دارند)نقصان می شدند و 

رواباط مسالما . ناشی از سوء تغذیه است که نهایتا باعث می شود تولید کاهش یابدو به تبع آن بهره وری و درآمد کاهش یاباد

فوگل چنین بیان می کناد کاه در .متقابل زیادی بین انرژی و بهداشت از یک طرف و پیشرفت توسعه از طرف دیگر وجود دارد

کشورهای توسعه یافته امكانات پژشكی بسیار وسعت یافته است و خط مشی های بهداشتی و خانه ساازی ارتقااء چشامگیری 

یروی انسانی برای کار می شود ودر نتیجه رشد اقتصادی و توسعه اجتماعی تحقاق پیدا کرده که این خود باعث قابلیت بیشتر ن

می یابد در حالی که در کشورهای در حال توسعه مشكالتی از قبیل عقب ماندگی رشد ، فقار غاذایی و ماالی از عماده تارین 

با ( 1111)نیز ایجاد می کند فوگلسوءتغذیه در کشورهای در حال توسعه مشكالت دیگری .عوامل بازدارنده توسعه پایدار است

اقتصادی به تلفیق شواهد اقتصادی و تجربیات پزشكی پرداخته است تا بتواند رابطه رفااه بشار و  –استفاده از روشهای تاریخی 

اهمیت توسعه را تشریح کند و نشان دهد رفاه در دراز مدت باعث بهبود تغذیه و افزایش نیروی کار بشر مای شاود در شارایط 

صادی تاثیر مثبت می گذارد در دوران های زمانی طوالنی دیده شده که نسل های جدید رشد بهتری داشته و وزن متوساط اقت

فوگال دلیال ایان امار را باه . آنها افزایش یاقته است و این امر باعث افزایش نرم اشتغال و بهره وری نیروی کار گشاته اسات 

 (.17: 1711مولدان،)هبود شرایط مسكن نسبت می دهدپیشرفت دانش پژشكی کاهش شیوع سوء تغذیه و ب

 

 نظریه های آنالدورا والیون1-1
براین نكته تاکید می کنند که رشد اقتصادی به خودی خود نمای ( 1117)آنالدورا والیون در تكمیل تحقیقات خود درباره فقر 

توزیع توسعه بستگی دارد و اینكه آیاا خاط مشای تواند باعث بهبود کیفیت زندگی و ارتقاء شرایط بهداشتی شود بلكه به نحوه 

در واقاع . های عمومی طوری طراحی شده که خدمات بهداشتی کافی در اختیار تمام گروههای اجتماعی قارار گیارد یاا خیار

بهبود ارتقاء تمام شاخص های انسانی و سایر فاکتورها به میزان و قیمت دسترسی به خدمات بهداشتی و افزایش درآمد مطلاق 

درصد انتهایی جامعه به شما ر می رود بستگی دارد در عین حال ایان عوامال بار تحاوالت  12و نسبی د رخانوارهایی که جزء 

 (.11: 1717پاگ،)دراز مدت توسعه پایداری نسبی معیشتی وزیست محیطی نیز تاثیر می گذارد 
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 شاخص های توسعه پایدار-12
قرخلاو و )ری شاهرها ماورد بررسای قارار گیارد، شاامل ماوارد ذیال هساتندشاخص هایی که شایسته است در بررسای پایادا

 :(111-131،صص1715حسینی،
 شاخص های اقتصادی-1

هدف از مطالعات اقتصادی یافت و شناخت بیشتر اقتصادی در شهر و بررسی میزان و چگونگی تأثیر اقتصاادی بار الگاو و روش 

ر گذاری تحوالت اقتصادی در شكل گیاری آتای شاهر ناه تنهاا میازان و در بررسی چگونگی اث. کاربری زمین در این شهر است

 .و چگونگی آن در تعیین و محاسبه کاربری ها لحاظ شود. اندازه آنها بلكه شعاع تأثیرگذار نیز باید مدنظر قرار گیرد

تاا از ایان . قتصادی اساتانجام دادن مطالعات اقتصادی آگاهی از ترکیب و ارزیابی حیات اقتصادی و پیش بینی وضعیت آینده ا

درآمد میزان نیااز باه فضاا بارای فعالیات  –و در این مطالعه باید اشتغال . طریق بتوان رشد و توسعه منطقه ای پیش بینی کرد

 .های مهم اقتصادی مشخص شود

ات افازایش براساس تحقیقات انجام شده بازده تولید در مادر شهر بزرگ بیشتر از شاهرهای میاانی اسات بادین ساان باه ماواز

مایه گذاری بیشتر در شهرها میزان بازده و به تبع آن درآمد و وابستگی های آن افزایش یافته و در نهایات رجمعیت شهری و س

منطقه و انتخاب مكان برای ساخت شهر باید فاکتورها و پارامترهای الزم اقتصادی بنا به نیاز شهر را داشاته باشاد تاا بتواناد در 

 (71، ص 1733مطیعی لنگرودی، )دی های یک شهر کامل با جمعیت فراوان آن را تأمین کند آینده تمام نیازمن

در قابلیت اقتصادی منطق برای یک شهر عوامل زیادی از جمله سیاست و برنامه ریزی حكومات امكاناات و تأسیساات باالقوه و 

را داشته باشد تا بتوان برای منطقاه باا ایان  بالفعل الزم برای ساخت شهر جهت صدور کاال و جذب سرمایه و نقش مرکز ناحیه

ایجاد انگیزه بین افراد باعث سودمند شادن تجاارت مای . داده ها و تأسیس یک شهر جدید برنامه ریزی مناسبی را انتخاب کرد

دسات  شود و صرفه جویی ها به جای تمرکز سرمایه در دست افراد به صورت کارخانه های انبوه در می آید و تجمع سارمایه در

افراد به صورت کارخانه های انبوه در می آید و تجمع سرمایه که عامل گرد هم آمدن فعالیات هاای اقتصاادی در یاک منطقاه 

 (15، ص 1712صبا  کرمانی، . )خاص است و باعث رشد و توسعه فیزیكی شهر می شود

یاه اصالی مطالعاات شهرساازی و طراحای منطقه ای تعیین می کند و پا –نقش اقتصادی غالب و نقش هر را در اقتصاد محلی 

 (111، ص 1712شیعه،. )شهری براساس اشتغال جمعیت و درآمد آنها و نهایتاً میزان نیاز آنها به فضا مشخص می شود

 .سرنوشت هر شهر براساس میزان و چگونگی فعالیت های تولیدی و درآمد زایی آنها معلوم می شود

اعث ایجاد اشتغال شده و موجب مهاجرت افراد به محل کار می شود پس طبیعی است کاه زیرا تولید و توزیع کاالها و خدمات ب

 (11، ص 1717هوشیار،.)عامل اقتصادی را مترادف با نیاز بیشتر به زمین برای هر نوع فعالیت های اقتصادی دانست

مراحل اولیه توسعه اقتصادی، تمرکاز  معموالً شهرهایی که دارای پایه اقتصادی قوی هستند تمایل زیاد به بزرگ شدن دارند در

افزایش می یابد زیرا منابع و امكانات به طور فزاینده ای به ما در شهر جریان دارد، در حاالی کاه ( پیرامون -نظریه مرکز)شهری 

 (153ص  -1735فرید .)سطوح پیشرفته ما در شهرها رشد خود را از دست داده و شهرهای متوسط توسعه می یابد

 اجتماعیعوامل  -1

یكی دیگر از عوامل مهم که در استقرار و رشد و پویایی شهر تأثیر دارد عوامل اجتماعی و نوع کاربری زمین در راستای افازایش 

خدمات و تسهیالت برای عمومی شهروندان سعی و تالش برای از بین بردن نابرابری موجود در استفاده از زمین شاهر توقیات و 

بهسازی قسمت های قدیمی شاهر و محلاه هاایی کاه بارای . طول زمان رشد شهر به وجود می آید از بین تبعیض هایی که در

شهروندان هویت محله ای ایجاد می کند ایجاد مناطق و مرکزی جهت باال بردن سطح رفاه شاهروندان و گذرانادن بهتار اوقاات 

ی در جهت کیفیت استفاده از امكانات موجود در اقدام فعالیت های عمران. فراغت و لذت و رضایت شهروندان را جلب کرده است

شهر و باالبردن کیفیت بناهای ساختمانی واهمیت دادن به زیبا سازی شهر واطراف آن وتوجه به توان هاای محیطای و طبیعای 

ایان  وانتخاب آنها که ازجذب جمعیت مهاجران جدید و رشد دادن این استعدادهای بالقوه وتوسعه راه های ارتباطی درمجااورت
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توان ها درجهت استفاده از آنها وسرمایه گذاری دراین قسمت که همه وهمه درجهت رشد وتوسعه فیزیكی شهر نقش به سزایی 

 . را ایفا می کنند

ساکنان وشهروندان وهرکس درحد واندازه ومهارت وتوان فكری خود قدرت بهره وری از منابع و امكاناات را دارا هساتند انساان 

سارمایه . نش وتخصص بیش تر می باشد ازامكانات وخدمات استفاده بیش تر بوده ونتایج مطلوبی خواهید رسیدهایی از سطح دا

گذاری روی انسان یكی از سودمند ترین سرمایه گذاری ها است به دنبال آن دراختیار داریم که از تاوان کاارایی الزم را داشاته 

 . باشند

شهروندان خود سرمایه گذاری کنیم و این سرمایه گذاری با ایجاد مراکاز جهات  برای رشد وتوسعه مناسب شهر ما باید ب روی

مطیعای . )برآورده ساختن نیازهای شهروندان صورت می گیرند که  همگی به نحو مؤثر دررشد و توسعه آینده تأثیر می گذارناد

 (31ص – 1733

ات فراغت وچگاونگی دسترسای باه آنهاا و آزادی هاا معموالً ساکنان شهری  درانتخاب نوع شغل ومحله زندگی ونوع گذران اوق

وحقوق شهروندی درراستای انتخاب شهر محل سكونت خود اهمیت داده ودر صورت مثبت بودن ایان فاکتورهاا وانتخااب شاهر 

 . باعث رشد شهر خواهدشد

 جمعیت   -7

ناماه ریازی مخصوصاا ًکااربری زماین شناسایی وبرآورد جمعیت یک منطقه مورد مطالعه یكی از مهمترین داده ها بارای هار بر

ونقش آن درجهت رشد مناسب شهری به شمار می رود زیرا براساس آن می توان سطوح فضای مورد نیاز برای جاذب وکااربری 

 . خدمات وغیره تعیین شود -رفاهی -مسكونی وتمیزسایرکاربری ها ازجمله آموزشی تجاری

گذاری دررشد وتوسعه فیزیكی شهر محساوب مای شاود باا روش مناساب  وشناخت جمعیت که یكی از عوامل جغرافیایی تأثیر

شاناخت جمعیات دروضاع موجاود از نظار . ومخصوص مورد مطاله قرار می گیرد معموالً گرایش وجمعیت گذشته یک منطقاه

کااربری  ترکیب سنی وجنسی جمعیت وروند روبه رشد جمعیت درآینده تا بتوان برای این رشد نیازمندی های وابسته از قبیال

آموزشی وتفریحی وتجاری مسكونی را نیز پیش بینی کرد تا شهر رشد متعادل داشاته باشاد واگار ایان برناماه ریازی درزماان 

مناسب صورت نگیردشاهد رشد ناموزون وهجوم ومهاجران وایجاد خانه هاای مساكونی جدیاد در اطاراف شاهر موجاود ورشاد 

زیراداده های جمعیت وآمار با بسایاری از . ی مشكالت مربوط به آن به وجود آمدناموزون مورنولوژی رشد ناهنجاری روانی وتمام

مسائل اداری واجتماعی شهر دررابطه است تراکم جمعیت با مناسب کاربری مسكونی وسطح تراکم جمعیت شهری درهر هكتاار 

باه آن درآن  حیطاه مشاخص با مشخص شدن تعداد و تراکم نیازمندی های وابسته وکاربری وابسته . شهری مشخص می شود

 .  می شود

یكی از مهمترین مسائلی که امروزه توجه تعداد فراوانی از کارشناسان را به خود جلب کرده جمعیت شاهر ماوردنظر مای باشاد 

بدون آگاهی ازوضعیت جمعیتی و یا بدون داشتن آمارهای درست درترکیب و ساختمان جمعیت نتیجه گیاری دربرناماه ریازی 

 (11ص-1733مطیعی . )تماعی وفرهنگی وآموزشی دریک شهر با شكست مواجه می شوداقتصادی واج

فعالیتهای عمرانی وآماده سازی به عنوان بخش مهمی ازفعالیتهای شهری می باشد که بیان کننده پویایی و حیات یک مجموعه 

ا جدا از فعالیت هاای روزماره باه شامار شهری است که امروزه با زندگی بیشتر شهروندان عجین شده که تقریباً نمی توان آن ر

 . آورد

 شاخص های سیاسی-1

مهمترین شاخص سیاسی در جهت دستیابی به توسعه پایدار ، میزان مشارکت مردم در تصمیم گیریها و شاراکت میاان بخاش 

محسوب می شاود امروزه مشارکت یكی از ارکان توسعه پایدار .عمومی و خصوصی در اجرای برنامه ها و طرح های عمرانی است

همچنین ، میزان مشارکت مردم در تصمیم گیریها و شرکت آنها در فعالیت های عمرانی بستگی به تاوان اقتصاادی ، فرهنگای، 

 (.1717اردشیری،.)فنی و حقوقی آنها دارد
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 شاخص های زیست محیطی-5

اول از این جهت که . وسعه پایدار هستند تعاریف متعادل توسعه پایدار همگی نشانگر نقش و اهمیت غیر قابل انكار صنعت در ت

صنعت و توسعه صنعتی خود اولین منشا ایجاد کننده مشكالت زیست محیطی به شمار می روند و دوم اینكه بخش صانعت باا 

صنعت در چهار جنباه ماورد بحاث در . تلفیق اقتصاد و فن آوری راه حل های موثری برای دستیابی به پایداری ارائه می دهند 

دخالت داردو در بسیاری از شااخص هاای توساعه پایادار ( جنبه های اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و نهادی)چوب چهار

عالوه بر نقشی که صنعت در اشتغال زایی و به دنبال آن افزایش درآمدو کاهش یا ناابودی فقار . ذکر می شود«فاکتور صنعتی»

مشخصه های رشاد اقتصاادی . رین عامل در مدرنیزه شدن کشورهاستدارد باعث توسعه اجتماعی نیز می گردد که خود مهمت

ناپاذیر فراگردهاای در حاال رشاد، از   همچنین درک نقش صنعت به عنوان یک جزء تفكیاک. پایدار ، توجه به مسائل باالست

سات کاه بمنظاور زیست محیطی ، آشكار ا –از نقطه نظر اتصادی (. 153: 1711مولدان و بیلهارز، .)ضرورت های پایداری است

عادالت ، محایط زیسات : دستیابی به توسعه پایدار، تاکید اصلی ، عالوه بر عوامل اقتصادی باید به یكپارچگی جنبه هایی مانند

 .انسانی، آینده نگری و عاقبت اندیشی نیز اعمال شود

 برنامه ریزی واحد و یكپارچه -1

مناسب، تعدد موضوعات و سازمان های دخیال در امار برناماه  در موضوع شناسی مسائل و مشكالت شهری جهت برنامه ریزی 

ریزی به دلیل پیچیدگی ذاتی شهرها، برنامه ریزان و سیاستگزاران شهری را ناگزیر به اتخاذ رویه برنامه ریزی واحاد و یكپارچاه 

از گذشته این نكتاه ماورد  امروزه بیش. جهت ایجاد هماهنگی بین اولویت ها و نیازهای مختلف این مداخله کنندگان می نماید

تأکید قرار گرفته است که برای برنامه ریزی شهری کارآمد و مؤثر، یكپارچگی در قاوانین و مقاررات و ضاوابط اجرایای در باین 

ایجاد و کاربرد مجموعه ای از ضوابط و قوانین یكپارچه و نظام مند، روشی است که . نهادها و سازمان های مسئول ضروری است

ری را از طریق همكاری های اندیشه شده و هم آهنگ فراهم می آورد که امكان بازخورد های آن ها به عناوان راهكاار بازده مؤث

 .پایااااه ای از طاااارف شااااهرها باااارای تقویاااات ارتباطااااات، انسااااجام و پیوسااااتگی مااااورد توجااااه قاااارار گیاااارد

 توانایی و پتانسیل نوآوری و ابداع  -3

بادون وجاود . باق پذیری و سازگاری را دارا باشد، باید قادر به نوآوری و اباداع باشادبرای این که شهری ظرفیت و پتانسیل انط

نوآوری مناسب و زیربنایی، یک شهر قادر نخواهد بود با سرعت عمل مناسب در زمان اختالالت و نابسامانی ها، با شرایط جدیاد 

و پایه ای را برای یک الگوی شهری ساازگار ایجااد مای  توانایی تكامل در درون یک بازار رقابت جهانی، اساس. انطباق پیدا کند

یک شهر با توانایی تفكر روی یک سطح برنامه ریزی استراتژیک را داشته باشد و سیاستگذاری هاا و برناماه ریازی هاا باه . کند

 .گونه ای باشد که به شهر امكان شرکت در تعیین سرنوشت آینده خویش را بدهد

 آموزش -1

اعی با توانایی سیستم آموزشی برای مجهز کردن جمعیت به مهارت های زندگی و همچنین اشتغال مرتبط تغیر و تحرک اجتم 

در زمانی که اقتصاد شهرها بیش از پیش جهانی می شود و بخش خدمات متنوع تر می شود، شغل هاا تخصصای تار . می باشد

  .نااوین بااه ساارعت توسااعه پیاادا ماای کنااد ماای شااوند و در نتیجااه نیاااز بااه افاازایش آگاااهی هااا باارای ارتباااط بااا جهااانی

، زمیناه سااز (فیزیولوژیاک)برقراری امنیت به عنوان اساسی ترین نیاز انسانی، می تواند عالوه بر تأمین نیازهاای اصالی :امنیت

 یاک شاهر پایادار نیازمناد یاک محایط پایادار و ایمان بارای. تأمین سایر نیازها مانند تعلق، احترام و خودشكوفایی نیز باشاد

 ساکنانش است

 شاخص های بهداشتی -1

این شاخص بیان کننده ارتباط بین محیط زیست و سالمت بشر با هادف »:شاخص بهداشت را می توان به شكل زیر تعریف کرد

این تعریف ابعااد زیاادی دارد « .اتخاذ یک خط مشی یا مدیریت ویژه به شكلی که تصمیم گیری درست و موثر را تسهیل نماید

در درجه اول اینكه شاخص بهداشت محیط زیسات تجسام بخاش ارتبااط و پیوساتگی محایط . ورد تاکید قرار گیرد که باید م

. بدین معنی که این شاخص چیزی فراتر از یک شاخص زیست محیطی یا یک شاخص بهداشاتی اسات. زیست و بهداشت است
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به شاخص های بهداشت محیط دست یافت پس می توان شاخص های زیست محیطی و شاخص های بهداشتی را تلفیق کرد و 

 . که در واقع علم رابطه بین مسائل زیست محیطی و اثرات بهداشتی است

 شاخص های حمل و نقل-12

در . سیستم حمل و نقل نقش عمده ای در حیات اقتصاادی کشاورها و نیاز زنادگی روزماره دیگار شاهروندان ایفاا مای کنناد

اهمیت اساسی دیگری کاه . درصد اشتغال را شامل می شود  1تا 1و   GDPرصدد 1تا1کشورهای صنعتی ، بخش حمل و نقل 

این بخش دارد نقش آن در تجارت بین المللی ، فرآیندهای بازرگانی ، هزینه های مصرفی خانوار و نیز هزینه های عماومی مای 

ی و دیگر منابع طبیعای ، شالوغی و اثرات منفی فعالیت های حمل و نقل عبارتست از آلودگی هوا، سرو صدا، مصرف انرژ. باشد

با توجه به این معلومات ، خط مشی های مربوط به حمال . تصادفات که در زمره مشكالت زیست محیطی نیز به شمار می روند

و نقل باید طوری تغییر کند که مخاطرات زیست محیطی را نیز مورد توجه قرار دهد و از طرح و برناماه هاای ناپایادار توساعه 

 گردداجتناب 

 فعالیت های عمرانی شهر -11

تأثیر واهمیت فعالیت های عمرانی وفعالیت های زیرمجموعه آنها درمجموعاه شهرساازی وحال مشاكالت شاهروندان درهماه 

زمینه به خصوص درزمینه حمل ونقل یكی از اصلی ترین اهداف مهندسان شهر ساز جهت افزایش مطلوبیت شهرنشاین بارای 

 .م گیری نامناسب دربرنامه ریزی کاربری زمین دربرخی موارد آثار مطلوب زیادی را به باار مای آوردشهروندان است زیرا تصمی

تمامی وابستگی خدماتی بدون برنامه ریزی مناسب درزمینه فعالیت عمرانی امكان پذیر نیست وایان برناماه ریازی باا سلساه 

ی پیوند نزدیكای دارد وتقاضاا بارای دریافات خادمات مراتب شهری وتراکم جمعیت دریک ناحیه وارتباط آن مكان های مرکز

تغییارات مهام درتغییار کااربری زماین . بیشتر باعث افزایش فعالیت عمرانی شهرسازان با فعالیت های وابسته به آن می شود

جمعیت وتراکم جمعیت وبخش مسكن الگوی خدمات به خصوص حمل ونقل را تغییر می دهاد وهادف برناماه ریازان ایجااد 

خادمات . بین فعالیت ها وخدمات ونیازمندی های وابسته به آن وتقاضای شهروندان وپیش بینی مشكالت وحل آنهاست تعادل

 . شهرداری درعرضه واگذاری خدمات به شهروندان برای حصول به این هدف وحفظ تعادل صورت می گیرد

گرفتن جمعیت آنها عملی تر باه نظار مای رساد اختصاص طرح های عمرانی به نواحی مختلف شهر ویقین بودجه آنها با درنظر 

دریایی و جود مراکز شهری را می طلبد و توسعه حمل ونقل هام علات وهام معلاول  -احداث شبكه راهی اعم از راههای زمینی

فعالیت بیشتر اقتصادی ورشد شهر بوده وترویج امكانات جدید درالگوی مصرف حمل ونقل که امر جابجایی را تسریع مای کناد 

 ( 152،ص1735اعتماد، )ایجاد شهرهای جدید وگسترش شهرهای قدیم کمک فراوان می کندبه 

فعالیت های عمران واعتبارات آنها دردودسته استانی وملی تقسیم می شوند وایان اعتباارات اساتانی بعاد درمراحال جزئای باه 

د مسائوالن شاهری ایان اعتباارات را شهرستان ها ودرداخل شهرستان به شهرها ومناطق دیگر تخصیص می یابد ودرمرحله بعا

دربخش های مختلف عمرانی وآبادانی شهر جهت ارائه خدمات به شهروندان به خدمات زیربنایی وخدمات روبناایی تقسایم مای 

دربخش فعالیت های روبنایی با ایجاد مراکز دولتی به خصوص آموزشی وبهداشتی وسایرمراکزی که به شهروندان خادمات . کند

برق وگازو راه تخصیص می دهند تا بتوانند به شهروندان خادمات  -د ودربخش زیربنایی به فعالیت هایی از قبیل آبارائه می  ه

ساازمان برناماه . )موردنیاز را ارائه داده وتمامی نیاز آنها را درحد توان برآورده سازنده تا آنهاا از شاهر نشانی خاود لاذت ببرناد

 (12، ص 1731وبودجه استان ، 

  اقلیم-11

شناخت اقلیم هر سرزمین عامل بسیار مهمی در زیست و تقسیم نواحی و جغرافیایی زیستی بشر بشمار می رود شاناخت اقلایم 

 . در اغلب فعالیت های انسان به منظور آزمایش سرزمین نخستین گام و ضروری ترین اقدام مطالعاتی تلقی می گردد

اساتقرار واحادهای مساكونی و صانعتی و چگاونگی جاذب جمعیات و اقلیم منطقه با ایجاد مناطق شهری جدیاد و چگاونگی 

مناطق صنعتی که در اطراف شاهرها سااخته مای شاود بایاد باا .مهاجران جدید و اثرات زیست محیطی تعیین کننده می باشد

تی بررسی اقلیم منطقه و جهت وزش باد و حرکت آب های سطحی صورت گیرد تا در آینده برای شهروندان و سااکنین مشاكال
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ایجاد شهرک های صنعتی در اطراف شهرهای باعث جذب جمعیت و مهاجران شده و این جمعیت جذب شده نیااز .ایجاد ننماید

به خدمات و مناطق مسكونی جدیدی دارند که در این رابطه مسئوالن و برنامه ریزان با یک پیش بینی و آیناده نگاری مطلاوب 

 .طق جدیدی را جهت و توسعه در نظر بگیرندبتوانند زمین های مناسب را حفظ کرده و منا

 

  نتیجه گیری -11

شهر پایدار را می توان بستری برای رسیدن به اهداف پایداری دانسات کاه رفااه شاهروندی، اعااده حقاوق شاهروندی، عادالت 

وتساهیالت اجتماعی شهروندی و توسعه انسانی را به همراه دارد که بهبود کیفیت زیسات محیطای و پاراکنش بهیناه خادمات 

توسعه پایدار شهری نیز درصدد است تا به طراحای همگاون باا . شهری را برای افزایش رضایتمندی اجتماعی شدنی می گرداند

اقلیم، تقویت بنیانهای اجتماعی، حفاظت و ترمیم محیط زیست شهری امكان دهد و کیفیت زندگی در شهر را به میزان مطلوب 

علی رغم اهمیت جنبه های اقتصادی توسعه، به نظر مای . ی و فرهنگی را نیز در بر می گیردبرساند که تمامی معیارهای اقتصاد

رسد که توسعه چیزی بیش از رشد اقتصادی است و گذشته از بهبود سطح مادی زندگی، عدالت اجتمااعی و ارزش هاا و سانت 

مر جامعه و نظام اجتماعی باه ساوی زنادگی بهتار لذا توسعه را می توان به معنای ارتقاء مست. های بومی را نیز در بر می گیرد

بر ایان اسااس هادف . و به عبارت دیگر توسعه فرایندی است که شرایط زندگی نامطلوب را به مطلوب تبدیل می کنند. دانست

گساترش  گیرد و در قالب افزایش درآمد و دانند که بهبود کیفیت زندگی را در بر می اساسی توسعه را بهره رساندن به انسان می

در واقع توسعه بیانگر این است که مجموعه ارکان یاک نظاام، هماهناگ باا نیازهاای . یابد اشتغال و رفاه عمومی امكان بروز می

اساسی و خواسته های افراد و گروه های اجتماعی در داخل نظام، از حالت ناامطلوب زنادگی گذشاته خاارج شاده و باه ساوی 

توسعه شهری پایدار به عنوان بخش مهمی از توساعه پایادار بار . تر است، حرکت می کندموقعیتی که از نظر مادی و معنوی به

پایه استفاده بهینه و مناسب از منابع طبیعی استوار است و توسعه شاهری باه عناوان جزئای از سیاسات هاای توساعه ملای در 

ساازد کاه  ری، شاهری را متبلاور میتوسعه پایادار شاه. راستای تحقق رشد اقتصادی و تأمین عدالت اجتماعی حرکت می کند

کناد و  دارای چارچوب ارزشی و اخالقی است و با استفاده از منابع مالی، طبیعی و سرمایه اجتماعی رفاه اجتماعی را برآورده می

 .به این ترتیب پویایی و آسایش اجتماعی در روند توسعه پایدار شهری را فراهم می کند
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