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  مقدمٍ -1
 وِ تاؾ اؾتَاض حمیمت ایي ثط هفَْم ایي. اؾت پبیساض تَؾقِ ی هفَْم قسُ، تَؾقِ ازثیبت ٍاضز اذیط ؾبلْبی زض وِ هفَْهی

 ترطیت ٍ تغییط ٍ عجیقی اٍلیِ ی هٌبثـ زض حس اظ ثیف تهطف زذبلت ٍ ثسٍى ضا اًؿبى ظًسگی لیِ یاٍ اؾتبًساضزّبی ؾغح

 ضا هٌغمی ضقس ثِ زض پبؾد  پبیساض تَؾقِ هفَْم پیسایف .زّس  افعایف اؾت، ثكط اثٌبی ّوِ ی  ثِ هتقلك وِ ظیؿت هحیظ

 التهبزی، ٍ اًؿبًی تَؾقِ فطآیٌسّبی تأحیط تحت وِ ؿتتَؾقِ زاً ٍ هحیظ ظیؿت رْبًی هؿبئل ثِ ًؿجت ای تبظُ آگبّی ثبیس

 زگطگًَی ّبی ٍ نٌقتی اًمالة ثطٍظ ثب .گطفتِ اؾت لطاض ؾیبؾی ؾبذتبض تغییطات ٍ افعایف روقیت هحیغی، ظیؿت هؿبئل

 ثِ عَض وِ آهس ٍرَز ثِ قْطّب زض ًَؽَْضی ٍ ثی ؾبثمِ هكىالت ٍ رَاهـ هؿبئل التهبزی -ارتوبفی ؾبظهبى اضوبى زض فویك

. اؾت رسیس ثَزُ قطایظ ثب هتٌبؾت قْطؾبظی ٍ ثطًبهِ ضیعی فطٌّگ ثط تىٌَلَغی ٍ نٌقت ضقس پیكی گطفتي اظ ًبقی فوسُ

 فضبیی ؾبهبًسّی ثطای هرتلفی ٍ الگَّبی عطحْب ٍ قْطی هتقسز ضٍیىطزّبی ثیؿتن لطى اظ پؽ ّوچٌیي ٍ ظهبى ایي زض

 ظهبى ثطگعاضی اظ وِ اؾت "قْطی پبیساض تَؾقِ ًؾطیِ" هیكَز هغطح همَلِ ایي زض وِ اظ زیسگبّْبیی یىی. هیكَز اضائِ قْطّب

 قسُ هغطح ثیؿتن لطى اٍاذط ثطای ّبی تَؾقِ پبضازاین هْوتطیي اظ یىی فٌَاى ثِ عطف، ایي ثِ 1992 ؾبل زض ؾطاى وٌفطاًؽ

 اؾت.

 اًؿبى ظًسگی ویفی ثِ قطایظ ثركیسى ثْجَز ىآ ّسف وِ اؾت تَؾقِ هرتلف اثقبز هیبى تَاظى ٍ تقبزل حبلت پبیساض تَؾقِ

 زضذسهت هفیسی اثعاض ًؿلی، ی زضٍى ثطاثط ٍ ارتوبفی فسالت انل ثط تىیِ ثب پبیساضقْطی تَؾقِ ضٍیىطز ارتوبفی ثقس. اؾت

 بلْبیؾ اؾت. زض ثطذَضزاض ایٍیػُ اّویت اظ قْطّب ارتوبفی پبیساض تَؾقِ عطح هجحج زلیل يیّو ثبقس، ثِهی قْطی اًؿزبم

ظیؿت  ٍ التهبزی هفبّین اثتسا زض وِ قسُ، ًگطیؿتِ پبیساض هجٌبی تَؾقِ فٌَاى ثِ( ارتوبفی پبیساضی)ارتوبفی اثقبز ثِ اذیط

 ًٍبهلوَؼ رٌجِ غیطفیٌی ٍهبّیت 1961 زِّ ظیؿت هحیغی رٌجكْبی زلیل ثِ آى فلت ٍ پبیساضغبلت ثَزُ تَؾقِ ثط هحیغی

 ثبظ پبیساض تَؾقِ ثِ هطثَط ازثیبت ضا زض ذَز ربی ثقس ثِ 2111 ؾبل ارتوبفی اظ پبیساضی زضٍیىط اؾت. اهب ثَزُ ارتوبفی ّبی

 تَؾقِ اؾت.  ّسف اظ ایي پػٍّف ثطضؾی ٍ هكبضوت هطزم زض ضاؾتبی اضتمب ویفیت ظًسگی آًْب هی ثبقس . ّوگبهی وطزُ

 ٍ التهبزی هحیغی، ظیؿت پیبهسّبی زیگط، ؾَی اظ اذیط ؾبلْبی زض قْطًكیٌی ٍ ضقس ؾَ یه اظ نٌقتی قسى ٍ قْطی

 . [1] ضازضپی زاقت. ارتوبفی هتقسزی

 ثِ ًیبظ ٍ گبم ثطزاضًس ظیؿت هحیظ حفؼ هؿئلِ اظ فطاتط تب زاقت آى ثط ضا تَؾقِ هتفىطیي پبیساض تَؾقِ ارتوبفی ضٍیىطز ثقس

 ارتوبفی، اضظقْبی تطٍیذ ٍ رتوبفبتا ٍ ذبًَازُ ّب ًمف تطٍیذ ارتوبفی، تٌكْبی وبّف ثط تبویس ثب ربهقِ زض ضا ثطاثطی

 تَاًس هی فَق هَاضز ٍالـ ثِ وِ زٌّس، لطاض ًؾط هَضز هسًی هكبضوتْبی ٍ ٍ ثْساقت ؾالهت اقتغبل، ٍ زضآهس روقیت، پَیبیی

 .ًوبیس ایفب ظًسگی ویفیت اضتمبء زض هْوی ًمف ٍ ثبقس ارتوبفی پبیساض تَؾقِ انلی اظ هحَضّبی
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 مباوی وظری -2
زض رْت زضن پػٍّف ّبی فلوی هتقسزی وِ زض ظهیٌِ تَؾقِ پبیساض نَضت گطفتِ قٌبذت نحیح ٍ وبهل اظ اٍلیي لسم 

هفَْم قبذم ّبی تَؾقِ پبیساض هی ثبقس. زض ایي ضاؾتب ًیبظ اؾت اثتسا ثِ هفَْم تَؾقِ پبیساض  ٍ ؾپؽ ثب ازضان ثِ زؾت آهسُ 

 تَؾقِ پبیساض ارتوبفی گطززاظ آى هجبزضت ثِ تقطیف قبذم ّبی تَؾقِ پبیساض ثبالذم 

 

 تًسعٍ پایدار – 2-1
، ثقس اظ 1981اهطٍظُ پبیساضی ثِ فٌَاى ثركی اؾبؾی  اظ ًؾن رْبًی اؾت وِ ثِ ٍاؾغِ  تقطیف تَؾقِ پبیساض زض اٍاذط زِّ 

اًؿبى ّب  هغطح قسى زض وٌفطاًؽ آیٌسُ هكتطن هب ،فوَهیت پیسا وطز . تَؾقِ پبیساض ضٍیىطزی ربهـ ثِ اضتمب ویفیت ظًسگی

زض رْت ضؾیسى ثِ ضفبُ التهبزی ، ارتوبفی ٍ هحیغی ؾىًَتگبُ ّبی اًؿبًی اؾت وِ ثِ زلیل هبّیت روقی فقبلیت ّبی 

اًؿبًی ٍ ًیبظ ثِ حضَض زض فضبّبی روقی رٌجِ ٍؾیـ اظ فضبّبی قْطی ضا زض ثط هیگیطز. زض حمیمت تَؾقِ پبیساض یه ضٍـ 

قْطّب ثِ  ه ًگطـ ٍ ضٍـ هتفبٍت ثطای تهوین ؾبظی زض عطاحی قْط ٍ هحلِ اؾت،َّقوٌساًِ ٍ فبلالًِ ویفی ظًسگی ٍ ی

هفَْم تَؾقِ ی [  2]فٌَاى ههطف وٌٌسُ ٍ تَظیـ وٌٌسُ ی انلی وبالّب ٍذسهبت تجسیل ثِ ًمبط وبًًَی پبیساضی قسُ اًس

فطآیٌسی اؾت وِ زض عی آى ثبیس  تَؾقِ ی پبیساض ًكبًگط.  هحَض فسالت ٍ ؾًَگط ٍّوِ  پبیساضهجیي تَؾقِ ای اؾت هتقبزل

 [ .3] پبیساضی اتفبق ثیفتس ٍپبیساضی هزوَفِ ای اظ ٍضقیت ّبؾت وِ زضعَل ظهبى ثبیس زٍام زاقتِ ثبقس.

 :تقبضیف ظیبزی اظ تَؾقِ پبیساض ٍرَز زاضز اهب زٍ تقطیف ظیط هبّیت ایي ٍاغُ ضا ثیكتط ضٍقي هی ؾبظز

 .فتي ؽطفیت تحول هحیظ ظیؿتاضتمبی ویفیت ظًسگی زض ضوي زض ًؾط گط.1

 [4] .پبؾد گَیی ثِ ًیبظّبی ًؿل حبضط ثسٍى آًىِ تَاًبیی ٍ اهىبًبت ًؿل ّبی آیٌسُ ثطای تأهیي ًیبظّبیكبى هحسٍز قَز.2

تَؾقِ پبیساض ثب پیكطفت ویفیت ظًسگی زض اضتجبط ثَزُ ٍ تبویس ثط ثطاثطی ٍ تساضن اهىبًبت ثطای ثرف ّبی هحطٍم ًؿل وًٌَی 

ُ زاضز.ثطاثطی ارتوبفی ،زض ثیي ّط زٍ ًؿل یه ّسف اؾبؾی ثَزُ ٍثِ عَض هكبثْی ایي ضٍیىطز ، حطوت ثِ ؾَی ٍ آیٌس

ّوبٌّگی ثیي ثكط ٍ ضٍاثظ اًؿبى ٍ هحیظ ظیؿت ضا زًجبل هی وٌس .ایي هفَْم ثِ عَض ؾٌتی ،غبلجب زض تقطیف ظیؿت هحیغی 

.زض ّط نَضت ثِ وبضگیطی ایي [5]گی ٍ تبضیری پی ضیعی قسُ اؾتهحسٍزی ثىبض ثطزُ هیكَز ٍ ثِ هٌؾَض حفبؽت هیطاث فطٌّ

 هفَْم ضٍی ؾِ پبضاهتط هتوطوع قسُ : 

 زض هسیطیت اًطغی ، حول ٍ ًمل ، ضبیقبت ٍ آلَزگی . "ثْتطیي تىٌیه "پبیساضی هحیغی :قبهل ثِ وبضگیطی 

 هفَْم هؿئَلیت فطزی ثطای ّوِ ربهقِ. پبیساضی ارتوبفی : هطتجظ ثب اضتمب ؾطهبیِ گصاضی ٍ نٌبیـ ذسهبتی  ٍ ثْجَز

 [6] پبیساضی التهبزی : قبهل ذَزوفبیی التهبزی قْط ّب ٍ ثِ هٌؾَ ض ایزبز ثطاثطی ٍ فسالت هحلی.

 

 شاخص َای تًسعٍ پایدار -2-2

ض قبذم ّب ؾٌزِ ّبی اضظیبثی پیكطفت ثِ ؾَی یه ّسف ، یب ارطای یه ؾیبؾت یبثطًبهِ ّؿتٌس .قبذم ّبی تَؾقِ پبیسا

ثط ٍضقیت یه ؾیؿتن التهبزی ،ظیؿت هحیغی ٍ ارتوبفی ثِ هٌؾَض فطاّن ًوَزى هجٌبیی ثطای اضظیبثی ایٌىِ آیب ؾیبؾت ّب ، 

ذم ّبیی وِ زض فهل بعطح ّب ٍ ثطًبهِ ّب اظ احطات هغلَثی ثطذَضزاضًس ، ًؾبضت هیىٌٌس.ثٌبثطایي زض ایي لؿوت ثِ قٌبؾبیی ق

برای ٌر یک ازپارامتر ٌای تُسعً پایدار شٍری  [7] ذبنی قسُ اؾت هیپطزاظین. ثِ آى ّب تبویس 21چْل زؾتَض وبض 

 [8]ز وُع کمی ، کیفی َ ترکیبی میسان دستیابی بً ٌدف را اودازي گیری میکىىد.شاخص ٌای متعددی تعییه شدي کً ا
 زض ایي لؿوت ثِ ثطذی اظ ایي قبذم ّب اقبضُ هیكَز :

ؾت وِ ثِ ٍاؾغِ اضگبى ّبی ضؾوی ٍ غیط ضؾوی زض ربهقِ تحمك هی یبثس ٍ ضفتِ ضفتِ آپبض ارتوبفی پَیكی زضاظ هست اپبضاهتط 

ًطخ ضقس ، آهَظـ ، زؾتطؾی ثِ ذسهبت ، تطاون روقیت ،  ذَز ضا زض ربهقِ ؽبّط هیىٌس .اظ هقیبض ّبی ارتوبفی هیتَاى ثِ 

 اقبضُ ًوَز. ضقس قبذم رطم ٍ فمط

 قیت قبغلیي ، اقتغبل ، فطنت قغلی ، پطاوٌسگی فقبلیت ّبی التهبزی ٍ ...روقبهل هجبحخی ّوچَى  التهبزپبضاهتط 



  معمارایران سراسری اوجمه َای صىفی مُىدسان کاوًن

 َمایش بیه المللی معماری،عمران ي شُرسازی در َسارٌ سًم

 44ماٌ  تیر -تُران 

 

 3 

پبضاهتط هحیغی   ، قْط ثِ فٌَاى یه ٍاحس اوَلَغِوی ضاثغِ زلیك هیبى اًؿبى ٍ هحیظ ضا زض آغَـ زاضز وِ زض آى تحت تبحیط 

اظ هقیبضّبی آى ثِ قوبض  آة ٍ َّا ٍ...هیعاى آلَزگی , فبضالة قْطی ، ویفیت فَاهلی ّوچَى ظهبى ٍ هىبى لطاض هیگیطز  ٍ 

 [9] .هیطٍز

 

  تًسعٍ پایدار اجتماعی -2-3

 ثِ ارتوبفی ثبقس. پبیساضی زهَوطاؾی ٍ زضذهَل ثطاثطی هْن اضظقْبی حبٍی ثبیؿتی ارتوبفی اظپبیساضی هٌؿزن تقطیف یه

 گصاضی زض ؾطهبیِ ٍ هطزم اؾبؾی ًیبظّبی ـضف رْت زض تالـ ربهقِ، زض تٌَؿ اظ حوبیت ، ثطاثط هٌبثـ تَظیـ اظ حوبیت هقٌبی

 یبثس. هی هحیغی تحمك ظیؿت ٍ التهبزی ولیسی اّساف آًْب، عطیك اظ وِ اؾت، ارتوبفی ٍ اًؿبًی هٌبثـ

 ضا فمطظزایی تبویسی، چٌیي. ارتوبفی اؾت فسالت تبهیي رْت اهىبًبت اظ اؾتفبزُ ٍ فطنتْب زض ثطاثطی هؿبلِ ارتوبفی پبیساضی

 ٍ ّب فطنت تب آٍضزُ فطاّن ضا قطایغی الل حس تب وَقس هی ٍ وٌسهی تجسیل ارتوبفی فسالت تحمك رْت زض سامال اٍلیي ثِ

 .آٍضز  وف ثِ ًوَ ٍ ضقس ٍ ثطٍظ اهىبى ّب ٍذاللیت گیطز لطاض افطاز توبهی زض اذتیبض فبزالًِ نَضتی ثِ اهىبًبت

 فقبالًِ عَض ثِ ضٍاثظ ٍ ؾبذتبضّب ًؾبم ّب، فطآیٌسّب،:  وِ زّس هی ضخ ظهبًی ارتوبفی پبیساضی گًَتلت ٍ ثبٍضى ًؾط ثِ ثٌب

 ربهقِ.  وٌس حوبیت ضا ربهقِ ثَزى ظیؿت لبثل ٍ پیكطفت ٍ ایزبز ثْجَزی هٌؾَض ثِ ضا آیٌسُ ّبی ًؿل ٍ وًٌَی ؽطفیتْبی

 [11]هی وٌس فطاّن ضا ذَة ظًسگی ٍویفیت ثَزُ زهَوطاتیه ضٍاثظ زاضای ٍ هطتجظ ، ٍ هتٌَؿ ثطاثط ، ارتوبفی پبیساض

 ؾبظی ؽطفیت ربهقِ زض ثبیؿتی هٌبثـ هی ؾغح زٍ ربهقِ پبیساضی ٍ وبضوطز ، حفؼ هٌؾَض ثِ لی، هبضیَ ٍ گیتع ضیه زیسگبُ اظ

 ٌّزبضّبیی ٍ ضٍاثظ قجىِ قبهل وِ ارتوبفی ؽطفیت ٍ ؾالهتی هْبضت ٍ تحهیالت،: قبهل وِ فطزی ٍ اًؿبًی ؽطفیت. قَز

( ٍ فطزی ارتوبفی) هٌبثـ ایي ّطزٍ حجبت ٍ ثركی احط. وٌس هی تؿْیل ظًسگی ویفیت ثْجَز هٌؾَض ثِ ضا روقی ّبی وٌف وِ

( ٍتَافك ؾبظگبضی -اهٌیت -ارتوبفی ٍ تقبهل ؽطفیت -ثطاثطی) ضاٌّوب انل 4 زاضای وِ ثؿتط یه زض ثبیس ٍ زاضز تَؾقِ ثِ ًیبظ

 ثیبفتس. اتفبق هیجبقس،

 قطایظ زضآهس، قغل، آهَظـ، ؾطپٌبُ، غصا، ثِ اؾبؾی ًیبظّبی: وِ اؾت ای تَؾقِ وبفی،ارت پبیساض تَؾقِ هىٌعی ًؾط ثِ ثٌب

 تؿبٍی ثِ رْبى ؾطاؾط زض وبهال تَؾقِ هٌبثـ وِ ثسّس، ضا ایي اعویٌبى ٍ ثبقس ذَاُ فسالت .وٌس هی تبهیي ضا فقبلیت ٍ ظًسگی

ٍ  ذاللیت آهَظـ،. ثجطز ثیي اظ حسالل یب ٍ زازُ اضتمبء ضا روقیت ارتوبفی شٌّی، فیعیىی، ضفبُ .قَز هی تَظیـ هٌهفبًِ ٍ

 هحیظ ٍ تبضید ثب اضتجبط هیطاث فطٌّگی ٍ ظیؿتی ضا حفؼ وطزُ ٍ احؿبؼ.ًوبیس تطٍیذ ربهقِ ول ثطای ضا اًؿبًی تَاى تَؾقِ

 ثیي ٍ وطزُ ْتطث ضا ظًسگی قطایظ.وٌس تطٍیذ ضا هطزم ؾبالضاًِ ثبقس ٍ هكبضوت ٍ زذبلت قْطًٍساى. وٌس تمَیت ضا ظیؿت

  .ًوبیس ثطلطاض اضتجبط قْط ؾبوٌبى ّیزبى ٍ قَض ٍ وبلجسی ارتوبفی ضفبُ عطاحی ٍ قىل هحل ّبی فوَهی قْط ثب

 :قسُ اؾت ًْبزُ ثٌب ظیط هَاضز زض ارتوبفی پبیساضی ثٌیبًْبی الولل ثیي تَؾقِ زپبضتوبى اؾبؼ ثط

 ًؿل ثطای چِ ٍ حبل زض هطزم چِ توبم ثطای ثكط حمَق ٍ ثطاثط فطنتْبی قسى فطاّن: اظ اؾت فجبضت وِ : ارتوبفی ثطاثطی

  .آیٌسُ ّبی

 .هطزم هرتلف گطٍُ ّبی ثیي هؿبفی تكطیه ٍ ّوىبضی ، ّوسلی حؽ اظایزبز اؾت فجبضت وِ: ارتوبفی اًؿزبم

 ظًسگی فیتوی قرم ّط ایي عطیك اظ ثتَاًٌس تب ربهقِ افطاز ته ته ثطای فطنت قسى اظفطاّن اؾت فجبضت وِ: هكبضوت

  .ثركس ثْجَز ضا ذَیف

 هربعطات عجیقی  ثطاثط زض ٍ  هقبـ اهطاض زض اهٌیت قسى فطاّن اظ اؾت فجبضت وِ :اهٌیت

[11] 

 ثب زیگط ؾَی اظ ٍ زازُ ضا اًقىبؼ التهبزی فقبلیتْبی فٌبنط ثتَاًس ثبیؿتی هی ارتوبفی پبیساضی گفت، ثبیس ایي ثِ تَرِ ثب

 [12]ظًسگی ثپطزاظز ویفیت ٍ ضفبُ تمَیت ثِ ارتوبفی ّبی قجىِ گؿتطـ
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 هی ضیعی ثطًبهِ هؿتلعم الساهبت آیٌسُ ثطای پبیساض قْطّبی ؾبذت ارتوبفی پبیساضی هٌؾط اظ قْطی تَؾقِ حَظُ زض

 ؾطهبیِ اظ ّوچٌیي ٍ قىَفب التهبزی لحبػ اظ ٍ ایوي، ؾبلن هحیظ یه اظ ثطذَضزاض فطاگیط، انَال ثبیؿتی قْطّب. ثبقس

 ثبقس. طذَضزاضث ارتوبفی

 ثطای هحیظ ایي عَضیىِ .ّؿتٌس ؾبظز، هی ًوبیبى ضا آى فطم یب قىل وِ وبلجسی ؾبذتبض اظ ای آهیعُ انَال قْطّب

  :اظ اؾت فجبضت ذَیف ثغي زض آهیعُ ایي.ثبقس پصیط ظیؿت قْطًٍساى

 ایي زض. ثركس هی( ثَزىهىبى )حؽ قْط، یه ثِ وِ اؾت وبلجسی فٌبنط ولیِ ًیع ٍ ًمل ٍ حول ّبی ثرف ؾبذتوبًْبٍ

 ٍ زازُ ربى ارتوبفی ّبی قجىِ ثِ وِ ثبقس فقبلیتْبی التهبزی فٌبنط آى وٌٌسُ هٌقىؽ ثبیؿتی ارتوبفی پبیساضی هیبى

 [12] ثركس. ًیع ضًٍك قْطًٍساى ضفبُ ٍ ظًسگی ویفیت ثِ

. زّس هی لطاض حت تبحیط ذَزضا وِ زض آًزب ظًسگی هی وٌٌس، ت قْطًٍسی ظًسگی قیَُ حسٍزی تب قْطّب قىل فالٍُ ثِ

 ًیع ٍ ثطاثطی ٍ اهٌیت هیعاى ارتوبفی، تفبّن هحلی، ؾغح التهبز قىَفبیی قْطی، ظًسگی ویفیت لَای زض قْطی اًؿبى

زض ثبال ثِ آى  وِ آًچِ ّوِ ضٍ ایي اظ. زّس هی ازاهِ ذَیف حیبت ثِ فقبلیت افطاز زض هىبى ّبی فوَهی چگًَگی ٍ ًَؿ

 پبیساضی ضٍیىطز ثِ تَرِ ثب ؾبذتبضّبی قْطی ثبقٌس ّوچٌیي هی قْطی پبیساضی زض فاللِ هَضز اقبضُ قس، اظ فٌبنط

 ؾَق ارتوبفی ّبی اضظـ ؾوت ثِ ضا پبیساضآًْب تطغیت ضفتبضّبی ٍ حوبیت ثب وِ ثبقٌس اهط ایي هكَق ثبیس ارتوبفی

 ؾغح ٍ تَلیس ههطف، چگًَگی ٍیػُ ثِ) ساىقْطًٍ ضفتبض اگط. ّؿتٌس قْط اٍلیِ رع هبیوله قْط، ٍ قْطًٍساى ظیطا زٌّس،

 ًرَاّس ٍالقیت زٍض اظ چٌساى پبیساض قْط یه ثِ زؾتیبثی نَضت ایي زض قَز، زازُ ؾَق قْطی پبیساضی ؾوت ثِ (ظًسگی

 [13]ثَز

 ًیع ٍ ّن بث افطاز هتمبثل ، اضتجبط چگًَگی ٍ تٌَؿ ، ثطاثطی زاضای اًس ارتوبفی پبیساضی اظ ثطذَضزاض وِ قْطّبیی عَضولی ثِ

 . ثطای,Rann)2115:1 ( ثطًس هی لصت ًیع هٌبؾت یىعًسگی ویفیت اظ قْطًٍساى ایٌىِ ضوي ثبقٌس، هی زهَوطاتیه رَ

 الساهبت ّسایت ثب ٍ ثگیطًس زؾت ضا زض فول اثتىبض ّب اٍلَیت اظ زضؾت زضن ثب تب زاضز ٍرَز فطنت ایي اغلت ّب قْطزاضی

 ثب تَاًٌس هی( ّب قْطزاضی) ًْبز ایي ّوچٌیي. ثپَقبًٌس فول ارتوبفی ربهـ ضیپبیسا اّساف ثِ فوَهی، ٍ ذهَنی ثرف

ثطؾٌس  ذَیف ًؾط هَضز اّساف ثِ ظیبزی حسٍز تب ارتوبفی پبیساضی ثِ زؾتیبثی ؾبیِ زض ٍ ًیع روقی ذطز اظ اؾتفبزُ
[12] 

 حفؼ ثِ ذَز وبضوطز ثب ارعا ظا وسام ّط وِ هیجبقس( قْط وبلجس ٍ قْطی قْطًٍس، هسیطیت)اظ هتكىل وِ ؾبذتبضقْطی

 قْطی هسیطیت قْط ٍ وبلجس ٍ قْطًٍس ضوي ؾِ اظ هسًی حیبت زض قْطی ؾبذتبض ثقالٍُ. ًگطز هی قْط پبیساضی ارتوبفی

 الغجـ هسًی ثِ ثٌب اًؿبى. اًفقبلی هبّیت وبلجس قْطی ٍ زاضًس فبفلی هبّیتی قْطی هسیطیت ٍ قْطًٍس. قَز هی تكىیل

 اؾت قْط وبلجس هسیطیت ٍ ؾبهبًسّی ثِ هىلف قْطی هسیطیت ٍ اؾت حیبت هسًی ًیبظهٌس ٍ زاضز یقْطًٍس ثِ هیل ثَزى

 (.71: 1377)زیىٌع،
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 وتیجٍ گیری-3
 هیعاى قْطی، هسیطیت ارطایی فولىطز ًحَُ ، قْطًٍساى قْطًٍسی پبیساضی ارتوبفی ثب تَرِ ثِ قبذم ّبی هكبضوت

 هحیظ ظًسگی ویفیت ٍ( ثْساقتی،آهَظقی ظیطثٌبیی، ذسهبت ِث زؾتطؾی)قْطی اهىبًبت ٍ ثِ هٌبثـ زؾتطؾی

 ٍّوچٌیي ٍضظقی ٍ اهىبًبت تفطیحی ٍ فطٌّگی اهىبًبت قبهل وِ فطاغت اٍلبت ٍ ضفبّی اهىبًبت اظ ثطذَضزاضی:)قبهل

 ثبفج پبیساضی قْطی هی قَز.( قْطی ظیؿت هحیظ ویفیت ٍ هؿىًَی هحل اهٌیت

 ثْساقت، ٍ ثطاثطی: ًؾیط ؾٌتی ّبی ارتوبفی ؾیبؾت ّبی حَظُ ٍ هجبًی اظ اؾت، ای ُآهیع ارتوبفی پبیساضی ًؾطی لحبػ ثِ

 ٍ ضفبُ ، قبزهبًی هَضَؿ ًیع اذیطاً ٍ ظیؿت هحیظ ، التهبز ؾطهبیِ ارتوبفی، ّب، ًیبظهٌسی ّب، هكبضوت ثب هطتجظ هَضَفبت

ّبی  قجىِ ثِ وِ ، اؾت التهبزی ْبیفقبلیت ٍ فٌبنط آى وٌٌسُ هٌقىؽ ضٍیىطز ایي ّوچٌیي .ثبقس هی ظًسگی ویفیت

 ارتوبفی پبیساضی ثِ ضاثغِ زؾتیبثی ایي زض. ثركس هی ضًٍك قْطًٍساى ضفبُ ٍ ظًسگی ویفیت ثْجَز ثِ ٍ زازُ ربى ارتوبفی

 ّوِ زض ٍ افطاز ّوِ ثطای ٍالقی ّسف یه نَضت ثِ آى ثبیؿتی ٍ اؾت ظًسگی ویفیت پیطاهَى هطزم ًگطـ زض هؿتلعم تغییط

 وِ قَز هی هحمك ظهبًی ارتوبفی پبیساضی وِ: گفت ثبیس پبیساض ارتوبفی تَؾقِ ضٍیىطز ربیگبُ تجییي زض .زضآیس ظهبًْب

 ثط ؽطفیت ثیكتط ّطچِ یىسیگط هؿبفی ثب قْطّب زض هَرَز ضٍاثظ ٍ ؾبذتبضّب ّب، ؾیؿتن ، ٍ غیطضؾوی ضؾوی فطایٌسّبی

  .ثَز ذَاّس ؾطظًسُ ًیع ٍ هساض ؾالهت ، بیقْط پَ یه اظ ثطذَضزاضی آى ًِتیز لبفستبً وِ ثىَقٌس، آیٌسُ ّبی ًؿل ٍ فقلی ًؿلی

 

 پیشىُادات-3
  :ظیط هحَضّبی ؾَی ثِ ای تَؾقِ ؾیبؾتْبی زّی رْت

 ًؿل ٍ آهَظاى زاًف رولِ آهَظـ اظ قْطًٍسی ٍؽبیف ثِ قْطًٍساى ثیكتط قٌبذت رْت زض قْطًٍساى آهَظـ -الف

  .پبیساض َؾقِت ّبی هؤلفِ تحمیك هَضز زض وًٌَی

 هفبّین ثب رَاًبى آقٌب وطزى رْت زض ّب ضؾبًِ ؾَی اظ تجلیغبتی ّبی ثطًبهِ تسٍیي قْطًٍساى؛ ثِ ضؾبًی اعالؿ - ة

 فوَهی ضؾبًی اعالؿ اظ ٍؾیـ اؾتفبزُ زیگط ثِ فجبضت. آیٌسُ زًیبی اهیسّبی ٍ ّب ثین آگبّبًِ اًتمبل ظهیٌِ زض پبیساض تَؾقِ

 هجحج آهَظـ ثب گیطاى تهوین ٍ هترههبى. ربهقِ آگبّی ٍ َّقیبضی ٍ اضتمبء فوَهی ضوتهكب تكَیك ٍ تطٍیذ ثطای

  .ًوبیٌس قْطی پبیساض تَؾقِ ّبی عطح پصیطـ آهبزُ ؾٌی ّبی گطٍُ توبم ضا زض هطزم پبیساضی،

 ٍ هؿىًَی ّبی ِؾبوٌیي هحل ثِ زازى ثْب رولِ اظ ّب هحلِ ًیبظ ثط هجتٌی هسیطیت ٍیػُ ثِ هسیطیتی ّبی قیَُ تغییط -د

 .ّب گیطی تهوین زض آى ارتوبفی هكبضوت

 .آى ارطای ٍ قْطًٍسی حمَق تسٍیي -ز

 هحلی  ؾغح زض آهَظقی – فطٌّگی هطاوع تمَیت ٍ گؿتطـ -ٍ

قْطًٍساى  ثطای هساض ٍؽیفِ ّن ٍ هساض حمَق فطٌّگی، العاهبت حبٍی ّن وِ هساض گفتوبى قْطًٍس ثط هجتٌی لبًَى -ُ

 .گیطز لطاض قْطًٍسی گصاضی ؾیبؾت وبض زؾتَض قَز زض یه پیكٌْبز ثبقس،

 ثبیس ثلىِ قَز افوبل ٍ ثبال اًتربة اظ ًجبیس قْطی تَؾقِ اؾتطاتػیْبی وِ ای گًَِ ثِ قْطًٍسی هكبضوت هٌكَض تسٍیي -ى

 .قَز تطویت عطاحی ٍ هترههبى ٍ هطزم تَؾظ
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 مراجع
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  2.13هَضزی:قْط رسیس ثْبضؾتبى(

[6] Cozens. Sustainable Urban Development and Crime Prevention Through Environmental Design for the 

British City, 21st Towards an Effective Urban Environmentalism for the Cities, Century, (2)19, 129-137, 2002. 

 .1392حیسضی رْبًگیط ،هجبًت ٍ هفبّین تَؾقِ پبیساض ٍ تَؾقِ پبیساض قْطی،آشضذف ،[7]

 1393،[فطة ّب ًؿطیي ،تَؾقِ ًبپبیساض ٍ فَاهل هَحط 8]

 [هطنَهی ًفیؿِ ، ثْطاهی ضحوت اهلل ، تَؾقِ پبیساض قْطی9]

[11] Barron Leanne , Erin Gauntlletl,(2112) Social  Sostainability, WACOSS,p:3 

 

[11] Department for International Devlopment. (DFID) 2117, p: 1-2[11] [11] [11] 
 

[12] Mathias, Louella, (2115) Corporatesocial Responsibility and social sustainability: A 

role for local government, Simon fraser university, p: 19 

 

[13]Danish Ministry of the Environment, (2117) Copenhagen. Agenda for sustainable cities 11 

principles for sustainable city governance ,Denmark, p: 7 

 

 

 


