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 چکیده

امروزه با توجه به مسایل و مشکالتي که شهرها دارند، بایستي به ابعاد و اصول توسعه پایدار شهری توجه نمود و برای رسیدن 
اید داد. شهرها ب به توسعه پایدار انساني و شهر پایدار باید خصوصیاتي که یک شهر سالم الزم است داشته باشد، مد نظر قرار

محیطي باشند. در چارچوب مفهوم پایداری باید در جستجوی زندگي شهری و شکل هایي از انسجام و هماهنگي زیستنمونه
، رویهایي قابل پیادهگیرد و محیطروحي و دوری از طيیعت را از شهر ميهویتي، بيشههر بدون اتوميیل بود. شهر پایدار، بي 

های دهد. پایداری در شهر برای این که از اعتيار و ارزش الزم برخوردار باشد باید به جنيهسرزنده تحویل ميفعال، پرتحرک و 
های انسهاني فعال، فااهای زنده و شهرهایي است که کیفیت باالیي را  اجتماعي توجه نماید. منظور، ایجاد و حمایت از محیط
اضر پس از مروری بر مفاهیم پایداری و توسعه پایدار، به مطالعه و بررسي برای زندگي شههروندان  فراهم نماید. در مااله ح 

پرداخته و در نهایت به تيیین  پایداری محیطي و جلوه های آن در طراحي شهههریهای مختل  در زمینه تعهاری  و دیهدگاه  
 پردازیم. مي آناصول 
 
 

 
 محیطشهر پایدار، طراحي شهری پایدار،  توسعه، پایداری،  کلمات کلیدی:
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 مادمه -1

لف های مختمحیطی، دولتپی زیستدرهای پیافزون آلودگی و تخریب محیط زیست و نیز بروز بحرانبا توجه به رشد روز

المللی و بیننامه معاهده و موافقت 082که تاکنون حدود اند، به دوریاز حددود ههدار دهده قبد  بده دور جدی به تااپو افتاده     

کنوانسیون و پروتا   02زیست و مسائ  مرتبط با آن منعقد شده است که از این میان حدودای در زمینه حفاظت محیطمنطقه

ای بوده اسددتع عزم جهانی برای حفاظت محیط زیسددت با تشددای  اولین کنفراني جهانی  جنبه جهانی داشددته و مابقی منطقه

در استاهل  سوئد جنبه  2700ژوئن  پنج محیط زیسدت معرو  به کنفراني استاهل  در   سدازمان مل  متحد درباره انسدان و  

در این میان،  تراز با حقوق بشدر شناخته شدع داری انسدان از محیط زیسدت سدال  ه    رکه حقوق برخوعینی پیدا کرد؛ به دوری

 سی آن می پردازی عپایداری محیطی از اهمیت بسیار باالیی برخوردار بوده که در این مقاله به برر
 

 مياني نظری -2

 مفهوم پایداری -2-1

پایداری و دوام یک شددهر، عبارت از میزان مقاومت عنا ددر کالبدی  شددهر در مقاب  فرسددودگی و زوا  و دارا بودن توانایی 

هر شخص در باشدع ای از فرضیات معقو  میفعالیت دی دوره دوالنی اسدتع ارتبا  پایداری با اهدا  اسداسدی انسدان، زنجیره    

ی نیز دالب دوام همیشددگی آن ارا ناپایدار و عدهدهدع برخی آنهای خا ددی را اهمیت میمورد پایداری و دوام شددهر خود جنبه

ا ترین بحثی که در ارتبا  بگیری از منابع در یک حالت ماندگار داردع اما مه پایداری مفهومی پویاست و تاکید بر بهرههسدتندع  

 باشد و آنباشدع دراحی پایدار مهمترین ابزار برای دستیابی به پایداری میپایدار می شود، مربو  به دراحیپایداری مطرح می

 کیفیت ،تردید بدونع یابندمی ایویژه اهمیت دراحی شددده در آن فضدداهای کیفیت که مردمی اسددت دراحی

 بعنوان فضا خود ماندگاری و پایداری که آنجا از عآیدنمی فراه  زیسدت و محیط دبیعت به توجه بدون مطلوب

 باید نیز دوالنی ماندگاری قابلیت با مصالحی از استفاده باال، کیفیت با ساختن لذا، است نظر مد پدیده یک

 هاتانولوژی آخرین کارگیری به و کارآمد مدیریت از استفاده با شرایطی هنین به رسیدن عشود گرفته نظر در

 را هاانسان سدالمت  واقع در که آسدای   و امنیت کیفیت، باالی اسدتانداردهای  به دسدتیابی  عگیردمی  دورت 

 که گرفت نادیده نباید را ناته این ایناه ضددمن در عاسددت پایدار دراحی اهدا  مهمترین از ،کندمی تامین

 بود خواهد پایدار دراحی به دسددتیابی راهگشددای ،دراحی کیفیت بهبود در گذشددتگان تجربیات از گیریبهره

(Jong-Jin, k: P.4)های هد  شددهرهای امروز بر پایه تفارات گذشددته اسددتوار اسددتع شددهرها در گذشددته بهترین نمونه  ع

مح  نظیر آب، توسدعه متناسدب و سازگار با دبیعت،    های اکولوژیکاندع توجه به محدودیتپایداری را در خود متجلی سداخته 

های مناسب برای ادامه حیات نظیر قنات و بادگیر و استفاده بومی، ابداع روش درفه جویی در منابع، اسدتفاده از مواد و مصال    

هایی از هنرمندانه از آب و گیاه با هد  تلطیف هوا و ایجاد مناظر مطبوع در فضددداهای عمومی و ادرا  شدددهرها، همگی نمونه

 (ع08: 2701)بحرینی،  اندایداری بودهپعوام  موثر در این 
 

 

 توسعه پایدار -2-2

مطرح « آینده مشترک ما»در گزارش  2780لند در سدا   خان  برانت واژه توسدعه پایدار اولین بار به دور رسدمی توسدط   

برداری  ددحی  و کارا از منابع پایه، منابع دبیعی، منابع مالی و نیروی اداره و بهره»شدددع این واژه به مفهوم گسددترده آن شددام  
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های انسانی برای نی  به الگوی مصر  مطلوب همراه با باارگیری اماانات فنی و ساختار و تشایالت مناسب برای رفع نیاز نس 

ر به خوبی با اهدا  و مقا د شهرسازی رسد مفهوم توسعه پایدااستع به نظر می« امروز و آینده به دور مسدتمر و قاب  رضدایت  

: 2701نوین سدازگار باشدد و شدهرسازی بتواند به عنوان وسیله موثری برای تحقه اهدا  پایداری از آن استفاده کند )بحرینی،    

توان بازگشددت به دبیعت پي از یک قرن حاکمیت  ددنعتی شدددن تجارت و شددهرگرایی به عنوان    (ع توسددعه پایدار را می08

تاکید بر  نگر و نیز باهای توسعه است که با دیدی ک پیشرفت ملی تو یف کردع توسعه پایدار حالت تااملی برنامه هایشداخص 

 (ع277: 2782بخ  را دنبا  کند )لطیفی، بینشی سیستمی سعی دارد یک رهیافت تعاد 

ر نظر هایی که بدون دفتدع سیاستتواند بدون تفار دقیه و محسدوب داشدتن اماانات انسدانی اتفاق بیا   توسدعه پایدار نمی 

 در پایدار هتوسعتوانند با موفقیت به اجرا در آیندع افتد، نمیهای انسانی که توسعه در آن اتفاق میگرفتن سیست  ساونتگاه

 عاجتماعی پایداری و اقتصادی پایداری  ،محیطی پایداری: است عمیقی مضامین دارای حیطه سه

تعریفی سداده و فرایندگرا که رفاه نظام گرایانه بلند مدت را مد نظر قرار دهد به ترتیب زیر بسنده  شداید بهتر آن باشدد به   

لی هد  ا «ع مدت بهبود بخشدهای اکولوژیای را در بلندای است که سالمت انسان و نظامتوسدعه پایدار آن نوع توسعه »گردد: 

تر و ای امنها و آیندهزندگی برای همه ، حفظ و اداره بهتر اکوسیست  توسدعه پایدار، تامین نیازهای اسداسی، بهبود ارتقاس سط   

باشدع اعتقاد عمومی بر این است که ابعاد اجتماعی توسعه پایدار باید دارای همان وزن و اهمیت باشد که اهدا  تر میسعادتمند

روشنی بخ  مسیر حرکت  2770سدا    در این میان ا دو  بیانیه ریو در  (ع44: 2782زیسدت محیطی آن )بحرینی و مانون،  

 بسوی پایداری است:
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 ارکان توسعه پایدار -2-3

 ندارتبا  با یادیگر قرار دار انسان، اجتماع و محیط زیست به عنوان ارکان ا لی در فرآیند توسعه پایدار حضور داشته و در

 ع(20: 2700)مانون، 

 انسان  • 

ای در انسان به عنوان رکن ا لی فرایند توسعه، ضمن برخورداری از توانمندی عظی  در تفار و خالقیت دارای کرامت ویژه

از  های انسانیها و دغدغهو نیازهای انسانی باید در فرایند توسعه پایدار پاسخ داده شودع رفع نگرانی هاادیان نیز هسدتع خواسدته  

پذیری زیاد نسددبت به ری و ایجاد زمینه توسددعه پایدار اسددتع زنان به دالی  مختلف از جمله آسددیب  های اولیه رفع ناپایداپایه

 ها نق  ناپایداری

 حساسی در نهادینه کردن فرهنگ و ایجاد ثبات توسعه پایدار خواهند داشتع 

 جامعه  •

های متفاوتی در مورد جامعه تاریخ نق جامعه به عنوان رکن دیگر توسدعه در ارتبا  تنگاتنگ با انسان می باشدع در دو   

موجود در هر های غیردولتی کننده توسعه پایدارند، سازمانکه ایجاد هاسازمانترین وجود داشدته اسدتع شاید مهمترین و ا لی  

اند، نق  تهشوند و از د  مردم و درون مردم برخاسها هون به  ورت داودلبانه به وجود آمده و اداره میاندع این سدازمان جامعه

های غیردولتی که جایگاه مشارکت علمی و ا ولی در مه  و راهبردی در توسدعه پایدار خواهند داشدتع به عبارت دیگر سازمان  

 توانند جهان را به سمت توسعه پایدار رهنمون سازندع جهان هستند، می

 زیست  محیط   •

ها بر پایه حفظ منابع دبیعی و پایدار، توسعه در همه زمینهیای دیگر از ارکان این توسدعه، محیط زیسدت اسدتع توسدعه     

عه اقتصادی، اجتماعی و سدازی ابعاد مختلف توسد  محیط زیسدت اسدتع به عبارت دیگر یای از ابعاد مه  توسدعه پایدار یاچارهه   

 سیاسی بر پایه حفظ محیط زیست استع

 

 یشهرمحیط  وپایداری  -3

 پایداری محیطي -3-1

به عنوان موضوعی خاص بخ  وسیعی از ادبیات دراحی را به خود اختصاص « پایداری محیط» مفهومهای اخیر، در سا 

سداخت، ویژگی عملارد آن در تداوم سدیسدت  ارزشی فضای آن کالبد است که از    داده اسدتع ویژگی یک محیط کالبدی انسدان  

های ارزشی و در توان در عملارد سددیسددت یهای کالبدی را مآیدع پایداری محیطدریه سداخت روابط اجتماعی آن حا د  می  

ن تواهای ذهنی ساخت فضا جستجو کردع با استخراج ا و  ارزشی موجود در محیط است که میرابطه با ارزیابی مداوم گزین 

 ها و مفاهی  دراحی اقدام نمودعدر جهت ابداع ایده

 اهمیتو دراحی شددهری  معماری با ارتبا  در یمحیط پایداری پایدار، توسددعه اهدا  تحقه راسددتای در

 به را و دراحان شهری معماران ،است انداخته خطر به را بشر آینده که محیطی زیست مسائ  و دارد زیادی

 برای شا  بهترین به زمین گذاردن باقی :از عبارتسدت  محیطی پایداری ایدهع اسدت  داشدته  وا اندیشدی هاره

 تقلی  بدون بتواند که است پایدار محیطی نظر از زمانی تنها انسدان  فعالیت که تعریف این با آینده، نسد  

  عشود اجرا دبیعی محیط تنز  یا دبیعی منابع

های شهری باید احساس تعله به ماان را در مردم ایجاد کردع محیطی حي ماان بعد مهمی از پایداری اسدت و در توسعه 

 شود که سالمت و بهزیستی افراد و بقاس موجودات زنده را تامین کندع  ساونتگاه خوب تلقی می
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 :دارد تاکید زیر موارد بر زیست محیط حفظ هد  با محیطی پایداری

  محیط در انرژی پخ  و اتال  کاه 

  انسان سالمت بر هاگذارنده تاثیر تولید کاه 

 دبیعت هرخه به بازگشت قاب  مواد از استفاده 

 عمواد سموم رفع 

  :شودمی تبیین زیر اهدا  با نیز معماری و دراحی شهری در محیطی پایداری

 تجدیدپذیر مصال  از استفاده 

 انرژی منابع مصر جویی در رفه  

 ع آلودگی ایجاد بدون آن کام  بازیافت و انرژی عرضه و حفاظت 

 

 طراحي شهری پایدار -3-2

های دیگر به ارائه الگوهایی جهت شهری همانند متخصصین رشتهبه دنبا  درح مبحث توسدعه پایدار، معماران و دراحان  

 دراحی»، «دراحی شددهری پایدار»ها، تحت عناوین گوناگون نظیر اندع این تالشانطباق فعالیتشددان در هارهوب مزبور پرداخته

هارهوب توسعه اندع به دور کلی، اهدا  دراحی شهری در و غیره مطرح گردیده «دراحی شدهری اکولوژیک »، «شدهری سدبز  

توان سه پردازان، اجماال میسداخت تاکید داردع بر اساس آراس نظریه پایدار، بر حفاظت همزمان از محیط دبیعی و محیط انسدان 

 معرفی نمود:« گانه دراحی شهری پایدارا و  سه»ا   زیر را به عنوان 

ها با معابر موجود از دریه منطبه نمودن آنها، اماکن، زیرسدداختارها و شددباه  سدداختمان اولویت بخشددیدن به بازیافت

های شددهری موجود تاکید ویژه شددرایط و نیازهای جدیدع در واقع، در دراحی شددهری پایدار بر حفاظت و بهسددازی ابنیه و بافت

 شودعمی

نه مصال  رو، هرگووح  را داردع از ایندراحی شهری پایدار، دغدغه حفاظت از منابع دبیعی، منظر دبیعی زمین و حیات

 جدید ساختمانی الزم است از منابع پایدار محلی به دست آمده باشدع

دراحی شددهری پایدار در توسددعه نواحی شددهری جدید)نظیر احدا  محالت و شددهرهای جدید( دغدغه کاسددتن از میزان  

ب، توزیع فضددایی های سدداختمانی مناسد بندی شددهری  دحی ، گونه مصدر  انرژی را داردع این هد  از دریه کاربرد اسدتخوان  

جویی در مصددر  انرژی از دریه ایجاد شددودع به عبارت دیگر  ددرفه ها و اسددتفاده از تراک  بهینه پیگیری میمناسددب کاربری

ها از نظر بازدهی مصر  انرژی های مختلف شدهری و همننین از دریه کنتر  درح سداختمان  تر بین کاربریارتبادات نزدیک

 (ع41: 2707 گردد )گلاار،پذیر میاماان

نق  انتخاب گردد که قادر باشد تعاد  وای از سدیسدت  حم   در دراحی شدهری پایدار، جهت سداختار جدید شدهری، گونه   

محیطی و تضمین کیفیت زندگی آینده جامعه برقرار سازدع ترکیب و موزونی را میان الزامات توسدعه اقتصدادی، حفاظت زیسدت   

روی تاکید نق  را افزای  داده و بر پیادهوز به سدددفر نق  مهمی دارد و بازدهی حم ها، در کاه  نیاتجمیع مناسدددب کاربری

یطی نماید و محمحوری، دسترسی وسای  نقلیه را به خیابان یا ناحیه محدود کرده و آنرا مختص عابرین پیاده مینمایدع پیادهمی

های اجتماعی و فرهنگی را خریدد بوجود آورده و فعالیت امن و مطبوع برای عدابران فراه  کرده و امداکن تجداری مطلوبی برای    

 نمایدع  تقویت می

 (:20 :2787)فرای،  نمایدفرای، معیارهای زیر را برای ساخت و شا  پایدار شهر پیشنهاد می

  نقوهای مختلط، افزای  اسدددتفاده از حم محدودیت توسددعه در بافت، تراک  جمعیتی و فعالیتی باال، محیطی با کاربری 

 دا و ازدحام، خودکفایی وعمومی، سلسله مراتبی از تسهیالت و خدمات برای افزای  حه انتخاب، محیطی عاری از آلودگی، سر

 و دسترسی به فضاهای باز سبزع
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 منظر شهری پایدار -3-3

مرحله متاخر یعنی محصو  دوران بلوغ دراحی شهری استع « دراحی شهری پایدار»منظر شهری پایدار، محصو  الگوی 

اوج گرفته و در هزاره سددوم میالدی نیز  2772میالدی آغاز شددده و در دهه  2782تاام  دراحی شددهری را، که از اواخر دهه 

یابد، باید دوران بلوغ دراحی شدهری دانستع در دوران مزبور به دنبا  درح مسائ  جدی  ای تداوم میهمننان به شدا  فزاینده 

به دور رسمی در دستور کار سیاسی سازمان مل  قرار گرفتع تالش معماران و دراحان « پایدارتوسعه »محیطی، مبحث زیسدت 

های محیطی بسدددتر مورد مداخله باشدددند و منابع)اع  از منابع هایی که در محدوده ظرفیتشدددهری در راسدددتای نی  به درح

ف گسترده و متنوعی از پیشنهادها شده استع ای باار گیرند، منجر به دیمصدنوعی، دبیعی و فرهنگی( را به شدا  هوشمندانه  

دراحی شهری »و در سوی دیگر « آوری پیشرفتهدراحی شهری پایدار با برخورداری از فن»توان از در یک سوی دیف مزبور می

اشددناسددی  ای که الفبای زیبهای مزبور در قالب واژگان دراحانهنام بردع مجموعه تالش« آوری سددنتیپایدار با برخورداری از فن

ناسی دهندع جوهره زیباشهای منظر شهری پایدار را تشای  میسازند تجلی یافته و بنیاناکولوژیک و یا زیباشدناسی سبز را می 

گرایی اکولوژیک و احترام به ظرفیت محلی بستر مورد مداخله و اکولوژیک که بنیان نظری منظر شهری پایدار است، همانا زمینه

 های ساختمانی استعن و مجموعههرخه کام  حیات ساختما

گرددع هارهوب فضایی پایدار مطرح می دمهمترین ویژگی منظر شهری پایدار آن است که به عنوان یک ساختار اجتماعی 

توان پدارادای  ماان پایدار در نظر گرفت که در آن ههار عنصدددر کالبد، فعالیت، تصدددورات و  کلی منظر شدددهری پدایددار را می  

های دراحی شهری پایدار به باشندع برخی از تالشور هماهنگ در شدا  بخشدیدن به منظر شهری سهی  می  اکوسدیسدت  به د  

امیده محور انج دهای حم  و نق  عمومی تدوین الگوهایی نظیر شهر فشرده و واحدهای همسایگی سنتی نیواوربنیستی و توسعه

ه قرار داشته استع منظر شهری پایدار، ههار نق  عملاردی، که در آن، ادراک منظر شدهری در مقیاس حرکت پیاده مورد توج 

 (ع 42: 2782زیباشناختی)عینی(، زیباشناختی)ذهنی د ادراکی( و زیست محیطی بر عهده داردع )گلاار، 

 

 جمع بندی -4

مسائ  رسدیدن به باالترین سدط  پایداری در شدهرهای امروزی، امری ضدروری استع زیرا شهر مدرن، با حج  وسیعی از     

ه س زیسدت محیطی دسدت به گریبان اسدت و برای رفع آن، نیازمند انجام ا الحاتی نظیر موارد مطرح در شهر پایدار می باشدع   

های مربو  به مصدددر  انرژی و الویت دادن به دهی به محیط در یک هارهوب اکولوژیک، توجه به محدودیتا ددد  کلی: نظ 

توانند در پایداری شددهری و نیز سددرزندگی و حیات شدددهرها نق  مهمی   احدا ، میاحیاس، مرمت و بازیافت به جای تعریض و 

 :داشته باشند 

 دهی به محیط در یک هارهوب اکولوژیکا   او : نظ 

ساخت همساز با بستر دبیعی موجود  ورت پذیرد تا اعما  تغییر های انسانگیری فضاها و نظامالزم است دراحی و شا 

های دبیعی یعنی تنوع مطلوب و های ا دددلی نظامحداق  ممان برسددددع بدین منظور توجه به ویژگی های دبیعی بهدر محیط

تعداد  اهمیدت زیادی داردع نظ  اکولوژیک را نتیجه تنوع در اجزاس تعاد  میان اجزای سدددازنده با یادیگر و با محیط پیرامونی،   

ای دانست که به پایداری و تاام  در بستر زمان ده هر پدیدهوحدت، انسدجام و یاچارهگی در نحوه رفتار و عملارد عنا در سازن  

 گرددعرهنمون می

 های مربو  به مصر  انرژیا   دوم: توجه به محدودیت

اعتنایی نسدددبت به تبعات نامطلوب محیطی معابر ناشدددی از بیجای تردید نیسدددت که بسدددیاری از معضدددالت زیسدددت 



3.th International Congress on Civil Engineering , Architecture 

 and Urban Development 

92-33 December 9132, Shahid Beheshti University , Tehran , Iran 

 

 های فسیلی استع کاه رویه منابع انرژی بویژه سوختناشی از مصر  بی محیطی، فنی، اقتصدادی، اجتماعی و کالبدی زیسدت 

 مصر  انرژی از جنبه های اقتصادی و زیست محیطی، نتایج بسیار درخشانی بدنبا  دارد که بر کسی پوشیده نیستع

افزای  مقاومت و ای ضرورت داشته و موجب ا   سوم: احیاس، مرمت و بازیافت ا لی است که برای تداوم حیات هر پدیده

 ها بهگرددع اسدتفاده بهینه از فضدداهای موجود و بهسازی آن ها در برابر عوام  فرسداینده فعا  در بسدتر زمان می  پایداری پدیده

باید مورد توجه مسدوولین قرار گیردع زیرا بدین وسیله تغییرات کمتری در محیط ایجاد شده  های جدید میجای دراحی خیابان

 یابدعهای جدید کاه  میها و یا احدا  خیابانناشی از تعریض خیابان و تاثیرات سوس
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