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 چکیده:

پایداری به عنوان یکی از مباحث مطرح در کلیه ی عرصه ها به خصوص شهرسازی در اواخر قرن بیستم و شروع قرن بیست و یکم، 

و معماری مطرح شد. این بحث بعد از شکست مکاتب پست مدرن و مدرن به شرایط مطلوب زندگی و آثار مخرب به محیط زیست 

معماری از جمله مهمترین  و جامعه در مطرح ملی، منطقه ای و محلی پا به عرصه گذاشت.نقش پایداری در طراحی شهری و

موضوعات  بحث برانگیز در دوراتن معاصر محسوب می شود. اکنون باگذشت نیم قرن از پیدایش این بحث در برنامه ریز های 

شهری و تعریف مفاهیم و راهکارها در توسعه شهری پایداری و به ویژه در کشورهای جهان سوم هستیم. معماری و شهرسازی 

تمامی دوران با تکیه بر زیرساخت های فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و طبیعی زمان خود شکل گرفته و در نقاط ایرانی همواره در 

مختلف ایران به دلیل وجود اقوام، مذاهب و اقلیم های گوناگون، انواع مختلف سبک های معماری و شهرسازی به وجود آمده است. 

در شهرها در رای امور قرار گیرد. هدف از این پژوهش، ارائه مفامیم دقیق تر این مسائل موجب می وشند باتوجه به موضوع پایداری 

حوزه ی محیط زیست، اقتصاد و فرهنگ است و برنامه ریزی براساس این معیارها و استانداردها و ارائه راه  3از مفاهیم پایداری در 

که برای بقای شهرها الزم و ضروری است، رسید.   کارهای عملی به اهداف و اصول اصلی پایداری و به خصوص پایداری اجتماعی

همچنین توجه به ابعاد زیست محیطی در طراحی فضاهای شهری باتوجه به معماری و شهرسازی سنتی ایران است. روش کیفی و 

ش را تحلیل محتوایی است و همچنین این تحقیق جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده های کتابخانه ای است که اهداف این پژوه

 نشان می دهد. 

 معماری پایدار، توسعه پایدار شهری، استاندارد سازی شهری، شهرسازی پایدار، معماری و شهرسازی ایران. کلمات کلیدی:

 

 مقدمه:

 بیان مسئله:

است. نگاه توجه به برنامه ریزی و توسعه پایدار شهری چهره ای تازه به خود گرفته  02و در اوایل قرن  02در دهه های پایانی قرن 

سرمایه داران در توسعه شهرها و تعریف آرمان شهرها موجب به مخاطره افتادن زندگی اجتماعی مردم و نابودی محیط زیست در 

 سراسر جهان شده است. این مسئله درشهرها و کشورهای جهان سوم به صورت ناآگاهانه تری در حال بروز است. 

افتن انسان از بحرانه های زیست محیطی به وجود آمده در اثر تاخت و تاز نسل بشر میالدی را می توان، زمان آگاهی ی 02دهه 

برمحیط زیست دانستف که این اطالعات عکس العمل هایی را موجب گردید، توسعه پایدار که حاصل شناخت عمیق نسبت به 

ر گشت، توسعه پایدار که در عرصه ی محیط پیرامون انسان بوده، یکی از راهکارهایی است که در نتیجه انفعال انسان پدیدا

محیطی، در حیطه کار معماران و شهرسازان قابل تعریف می باشد، در اساس، یک موقعیت ثابت نیست، بلکه فرآیندی مستمر از 
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دگرگونی به سوی انطباق و وسازگاری با محیط زیست است که از یک سو گسترش رفاه اجتماعی نسل های کنونی و آینده توجه  

 و از سوی دیگر، به حفاظت از محیط زیست می پردازد.  نموده

اقتصادی در شهرها از منظر بوم شناسی )اکولوژی( برمی  -ریشه نگرش توسعه پایدار به نارضایتی از نتایج توسعه و رشد اجتماعی

وه مختلف توسعه پایدار ( در این راستا یکی از نگرانی های برنامه ریزان شهری و سیاست مداران توجه به وج2301گردد)صرافی 

 (2333است. تصمیم گیری های توسعه پایدار بایستی در برگیرنده همه سطوح فعالیتی و مکانی باشد. )افتخاری

شهرها که در گذشته محل آسایش، ایمنی، سالمت ، رفاه و بستر روابط بین مردمی بود بی هویت و مالل آور شده است. دلیل بروز 

فتن سودمندی و اهداف اقتصادی در استفاده از محیط زیست ومنابع طبیعی و انسانی بدون در نظرگرفتن این مسئله اولویت قرارگر

 زمینه های اجتماعی و محدودیت های اقلیمی است. 

عدم وجود استانداردهای مشخص برای تعریف میزان رفاه و آسایش مردم در محل زندگی و توجه به مباحث انرژی و اقتصادی از 

 پایین آمدن سطح رفاه و رضایت مردم در نتیجه ناپایداری شهرها است.  دالیل دیگر

از این رو فعالیت های انسانی باید در ارتباط با دو مقوله منابع محیطی و مهارت های طراحی هماهنگ با ارزش های اجتماعی و 

است، که براساس نیازها، فعالیت های و  فرهنگی -تقویت روابط انسانی انجام پذیرد. در این راستا شهر نیز مجموعه ای کالبدی

 رفتارهای ساکنین آن شکل گرفته است. 

علی رغم ابهاماتی که در معنا و تفسیر مفهوم توسعه وجود دارد، از آنها که اولین با در مقوله اقتصاد مطرح شد، همواره با اتصال به 

 (2332ی و کمی زندگی سوق می دهد.)نقی زادهموضوعات دیگر، آنان را نیز به سمت اقتصاد و به طور عام جنبه ماد

در تمایم جهان دیده می  ، فرمهای عناصر ویژه معماری بومیتا پیش از فروپاشی مرزهای فرهنگی که در قرن نوزدهم اتفاق افتاده

 (.2330تصور مردم با خواسته های محیط بود)فتحی حیه، میوه شگفت انگیز وحدت میمونشود ساختمان ها هرنا

میان اصول و ارزش های معماری بومی وسنتی شهرهای گذشته ما ایران به عنوان راهی روشن د رجهت رسیدن به اهداف  در این

توسعه پایداری است. احترام به طبیعت توجه به جایگاه محالت و  استفاده از تکنولوژی و مصالح بومی و برآوردن نیاز مردم از جمله 

ی بومی و برآوردن نیاز مردم از جمله ارزش هایی می تواند موانه زیادی را که در سد راه ارزش هایی است که با توجه به معمار

پایداری توسعه شهرها قرار دارد بردارد. در این میان دولت و برنامه ریزان نیز نقش بسیار مهمی را در رفع موانع و مشکالت دارند. با 

در محالت و میزن شرایط موجود برای پایداری اجتماعی و زیست محیطی  ارائه استانداردهای روشن در زمینه کیفیت زندگی انسان

 و وضع قوانین قاطع در این زمینه ها راه رسیدن به توسعه شهری پایدار دیگر غیرممکن نمی باشد. 

 

 روش تحقیق:

اشد که مطالعه ی این روش این تحقیق کیفی و تحلیل محتوایی است که در این مقاله مروری بر مفهوم پایداری و اصول آن می ب

مقاله مبتنی بر مطالعه اسنادی است که مرتبط با نظریه های موضوع تحقیق است. بررسی های این تحقیق به صورت کتابخانه ای و 

جست و جوی اینترنتی در مقاالت علمی و کاربردی و همچنین نتایج مربوط به گزرارشهای ثبت شده در جمالت علمی و پژوهشی 

می باشد. با استناد به این مطالب راه کارهای علمی در استاندارد سازی طراحی و برنامه ری محیط های شهری داخلی نظریات 

 نمایان می گردد. 
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 پیشینه تحقیق: 

نظریه پردازان در تعریف و مفاهیم پایداری نظریات مختلفی را ارائه داده اند زیرا در این موضوع اختالف نظر زیادی وجود دارد. 

یداری اولین بار در کمیسون براتلند ))دستیابی به نیاز نسل کنونی بدون به خطر افتادن نیاز سال های بعد در تامین نیاز تعریف پا

خود(( بیان شد و اصول آن نیز جلوگیری از زول سرمایه اقتصادی، اجتماعی و اکولوژیک و امرار معاش از طریق درآمد و نه از 

یداری بین رشد اقتصادی، حفظ محیط زیست و درونی کردن اجتماعی و حفظ عدالت بین این سرمایه بود. توافق کلی درباره پا

 (.2330هاست. )بدری و رکن الدین افتخاری، 

مفهوم توسعه پایدار یک تغییر مهم در فهم رابطه بین انسان و طبیعت و انسان ها با یکدیگر می باشد. این مسئله با دیدگاه دو قرن 

پایه جدایی موضوعات محیطی و اجتماعی و اقتصادی شکل گرفته بود، در تضاد است. در دو قرن گذشته، گذشته انسان که بر 

محیط به طور عمده به عنوان یک موضوع خارجی نسبت به بشر، تلقی می شده است و در نتیجه برای استفاده و استشهار انسان، 

 مشکالت محلی، اساساً به صورت محلی دیده می شدند. 

دیدگاه، ارتباط انسان و محیط به صورت غلبه انسان بر طبیعت درک می شد و باور داشتند که دانش و فن آوری بشر می در این 

تواند می تواند برتمام موانع محیطی و طبیعی فائق آید. این دیدگاه مرتبط با توسعه سرمایه داری و انقالب صنعتی و علم مدرن می 

سرمایه گذاران علم مدرن آن را بدین گونه مطرح می کند: )) جهان برای بشر ساخته می یکی از  "میگن"باشد. همان طور که 

 (2332شود و نه بشر برای جهان(( )فالمکی، 

در بیانی دیگر، توسعه پایدار، توسعه ای است که احتیاجات نسل حاضر را بدون به خطر انداختن نسل آینده برای رسیدن به 

 (Laurini.ROBERT,2002کند.) احتیاجات و آرزوهایشان، تامین

از موانع و مشکالتی که در جهت پایداری در شهرها به وجود می آید عدم توجه به جنبه اجتماعی پایدار است. معموالً اهداف 

اقتصادی بدون در نظر گرفتن هزینه های اجتماعی و زیست محیطی اولویت می یابند و در اینجا توسعه پایدار در نوعی پرادوکس 

موضوعی قرار می گیرد. یعنی توسعه اقتصادی که پایدار نیست. توسعه در هر شرایط به پشتوانه محیطی و مردمی نیاز دارد. در 

جنبه زیست محیطی، اقتصادی و  3مورد ذکر شده و ژایداری کالبدی به 4برخی گزارش ها نیز جنبه های مختلف ژایداری 

 (2333بی و همکاران، اجامناعی اضافه شده است. )مشاورزاده مهرا

اسماعیل ضرغامی در مقاله اصول پایداری مجتمع های زیستی نیز اصول پایداری را در عدالت، زیبایی شناسی، راحتی، آسایش، 

امنیت و هویت اجتماعی می داند. تعلق خاطر و وابستگی افراد  به محیط زندگی موجب احساس مسئولیت و تالش برای حفظ آن 

 (.2331ود. )ضرغامی توسط ساکنین می ش

تجدید رشد تغیر کیفیت رشد، موارد الزم برای آب، غذا، بهداشت، شغل، تامین سطح پایداری از جمعیت و نگه داری و افزایش 

منابع، ترکیب محیط و واقتصاد در برنامه ریزی و ایجاد ارتباط بین المللی از اصولی است که کمیسیون جهانی محیط  زیست در 

 (.2331پایداری بیان می کند. )سینگری و مفیدی شهیرانی، تعریف خود از 

شهر سبز فیزیکی از الگوهای ارائه شده توسط سازمان حفاظت محیط زیست است. شهر سبز شهری است که مردم در آن نسبت به 

ی زیست محیط زیست و فضای سیز خود احساس مسئولیت می کنند و مشارکت با نهادهای مدنی و دولت درحفظ استاندارها

 (.2333محیطی می کوشند. )زیادی و جانبا با نژاد، 
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 نتیجه گیری: 

در سالهای اخیر رویکرد پایداری در سطوح مختلف مورد توجه محققین و و برنامه ریزان قرار گرفته است، مفهوم توسعه پایدار یک 

 . تغییر مهم در فهم انسان در ارتباط با محیط فیزیکی و اجتماعی زندگی خودش است

توسعه پایدار و معماری پایدار با توجه به تعاریف اولیشان باید حفاظت از محیط زیست را انجام دهند و بدون برخورداری از اخالق 

زیست محیطی، پیشرفته ترین قوانین، بی ضررترین و پاکترین فناوری ها و پیچیده ترین تحقیقات نمی تواند  جامعه را در 

 ار سوق دهد. درازمدت به سمت توسعه پاید

الگو گرفتن از نحوه شناخت و ارتباط انسان ها با محیط پیرامون خود در گذشته، گرامی داشتن، حفاظت کردن و توجه مهربانانه به 

زمین، اشیاء، مخلوقات و مردم، اعتدال و میانه روی در تولید به تنوع زیستی، چارچوب مفهومی توسعه پایدار در پرتو اخالق زیست 

 تشکیل می دهد.  محیطی را

انسان مداری در شهرها و برابری و عدالت اجتماعی و اقتصادی را در اولویت موضوعات قرار دهند اما آنچه امروز در شهرها مشاهده 

می کنیم گست عملکردی و محتوایی این مباحث از یکدیگر است. هرچند که معماری و توسعه ی پایدار شامل استفاده از ساده 

پیشرفته ترین تکنولوژی های روز جهان است؛ مهم روش به کارگیری این اصول و مطابقت آن با زمینه ی محیطی و ترین اصول تا 

نیازهای اجتماعی است. در این میان نگاه به معماری بومی و سنتی و آموزه ها و ارزش های آن گامی اساسی در توسعه پایدار 

فرآیند و نه محصول از جمله درس هایی است که می توان از معیاری بومی در خواهد بود. توجه به معماری پایدار به عنوان یک 

 معماری گرفت. در واقع این که چگونه در فرآیند پایداری فرهنگ لحاظ و حفظ شود موجب موفقیت یا شکست پایداری می گردد. 

ر بالفعل کردن توان و دانش آنچه مشخص است برنامه ریزی و تعریف استانداردهای محیطی در سطح محالت عامل مهمی د

ساکنین محله و جلب مشارکن آنهاست. چراکه باتوجه به کوچک بودن و ملموس تر بودن ارتباط ذهنی افراد با محله، این مشارکت 

 جلوه بیشتری نسبت به کل شهر خواهد داشت. 

عماری، ارزشمندی بعد معنوی، با تجزیه و تحلیل اصول حاکم برمعماری فوق االشاره مشخص می شود که وجه بارز این م

همزیستی مسالمت آمیز و انسانی با طبیعت بوده است.الگوهای معماری بومی به دلیل انطباق با شرایط بومی، اقلیمی و فرهنگی 

معموالً در حالی که سالمت اقتصادی و اجتماعی جامعه تامین می کنند، موجب ارتقای کیفیت زندگی  با حفظ محیط زیست نیز 

د. نهایت می توان گفت اصول زندگی نوین در تلفیقی با اصول و الگوهای معماری بومی، می تواند به عنوان معیار پایداری می گرد

در طراحی ها به کار روند. الزم به ذکر  است باتوجه به تغییرات حاصله در تفکر جامعه امروز و همچنین تغییراتی در برخی از 

ل دهنده به آن هاست که حائز اهمیت استن و در هر زمان و مکانی نیازمند تغییر جداگانه نیازها، بلکه اصول و ارزش های شک

 است. 

در یک جمع بندی کلی این گ.ونه می توان مطرح کرد که در طول تاریخ، در سامان دادن به زیست گاه های خود با طبیعت و 

اند و هوشمندانه کوشیده اند تا با ایجاد هماهنگی و همخوانی  محیط پیرامون، از برخورد سلطه گرانه و در هم کوبیده پرهیز داشته

مطلوب ترین شرایط را به وجود آوردند، به عبارت دیگر شگفتی ها، زیبایی ها، توانایی ها و شکنندگی های آن را همه در کنار هم 

 پاسخگو آفریده اند.  دیده اند و سپس باتوجهبه شرایط و موقعیت های جامعه و نیازهای زندگی آمیزه ای موزون و

باتوجه به این مسائل وکیفیات محیطی که در این تحقیق بیان شد می توان با ارزیابی دقیق عملکردی و محتوایی مفهوم پایداری و 

ارائه استانداردهای کیفی در سطحی گسترده تر تعارفی را در سطوح مختلف برنامه ریزی شهری و محلی مطرح نمود و با تدوین 
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ی حمایتی و تنبیهی و در نظر گرفتن دانش و توان عمومی قوانین رابه همراه دفع موانع پایداری از زمینه های آموزشی سیاست ها 

گرفته تا علی، قانونی و اجرایی، مصوباتی در زمینه رعایت این استانداردها توسط طراحان و مجریان با همکاری اداره اسناندارد و 

 وجه قرار داد. قانون گذاران شهری مورد نظر و ت

چگونگی ارزیابی پایداری به صورت عملی و نحوه رتبه بندی روش ها و تعاریف و عملی کردن آن در برنامه ریزی و تدوین ضوابط به 

 چگونگی استاندارد سازی مفاهیم می تواند ازافق های تحقیقانی این بحث باشد. 

 فضاهای معماری و شهرسازی موارد زیر پیشنهاد می گردد: در پایان برای تعیین ضوابط طراحی پایدار محیطی در طراحی

تخریب و بازسازی فقط زمانی امکان پذیر است که ابنیه قابل استفاده نبوده و غیر اقتصادی باشد و یا با ساختارهای موجود  -2

 مطابقت نداشته باشد. 

از قبیل: باد غالب و جهت تابش مطلوب  انجام مطالعات شناختی کامل از تاریخ و فرهنگ بومی و نیز شرایط اقلیمی محلی -0

 آفتاب. 

 طراحی با حداقل رساندن هزینه و تاثیرات آن در محیط با تکنیک هایی از قبیل حفظ انرژی  -3

 استفاده از تکنیک های ساخت و ساز محلی و بومی و احترام به بافت پیرامون -4

 وجود ارتباط اکولوژیکی قوی میان فرد و عملکرد طرح پیشنهادی.  -1

 زگاری مطلوب و ارتباط اخالقی و معنوی طرح پیشنهادی با ساکنین محیط و طبیعت.سا -6

 

 توسعه

در لغت به معنای رشد تدریجی  "توسعه"ای است با کاربرد وسیع، ولی دقیقاً معلوم نیست که منظور از توسعه چیست. توسعه، واژه

 (.0222)فرهنگ لغات آکسفورد، در جهت پیشرفته تر شدن، قدرتمندتر شدن و حتی بزرگتر شدن است 

بروکفلید در تعریف توسعه می گوید: توسعه را باید برحسب پیشرفت به سوی اهداف رفاهی نظیر کاهش فقر، بیکاری و نابرابری 

 تعریف کنیم.

ه دارد. اجتماعی را به همرا -به طور کلی توسعه جریانی است که در خود تجدید سازمان و سمت گیری متفاوت کل نظام اقتصادی

 -توسعه عالوه بر اینکه بهبود میزان تولید و درآمد را دربر داردف شامل دگرگونی های اساسی در ساخت های نهادی، اجتماعی

 اداری و دیدگاه های عمومی مردم است. توسعه در بسیاری از موارد، حتی عادات و رسوم و عقاید مردم را نیز در بر می گیرد.

 

 پایداری

)به معنای نگه داشتن، حفظ کردن( تشکیل شده واز  Tenure)به خمعنای از پایین به باال( و  Subریشه التین  از Sustainفعل 

(. این فعل با مفاهیمی از قبیل 0223میالدی در زبان انگلیسی به کار گرفته شده است )فرهنگ لغات آکسفورد،  2102سال 

به کار می رود که مورد  "شرایط، حالت و یا چیزی"در توصیف  Sustainableآمیخته است و صفت  "حمایت، پشتیبانی و تداوم"

 پشتیبانی قرار گرفته یا به واسطه کمک یا تأمین معاش، همچنان تداوم یافته ست )همان(.
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دار رهنگ فارسی معین نیز پایداری به مفهوم پای6(. در ف40: 2300دهخدا پایداری را به معنای دوام و ماندنی آورده است )دهخدا،  

به معنای پایدار کردن و از خود استقامت نشان دادن آمده است. برای صفت پایداری پایداری نیز  "پایش"بودن و مقاومت، از مصدر 

 (.01: 2332این معانی بیان شده است: دارای ثبات، همیشگی و مقاومت کننده )فرهنگ معین، 

است فاقد معنای امروزی آن بوده و بر حفظ و ثبات تکیه انتخاب شده  Sustainabilityبنابراین واژه پایداری که به عنوان معادل 

: 2330آنچه که می تواند در اینده تد اوم یابد )سفالیی، "دارد. معنای واژه پایداری که در این بحث مدنظر می باشد عبارتست از: 

234.) 

های پایدار، ناشی از دوام الگو، روش یا سیستم یداری پدیدهپایدار یعنی باثبات، بادوام، یعنی چیزی  که ثابت و بادوام می ماند. پا

-اش دوام نمیهای مادی و غیرمادیها در طی زمان طوالنی است. یعنی در این حالت، خود و اصل پدیده با تمام ویژگیاین پدیده

کند. در ین تکرار و باز تکرار م پیدا میشود و از این طریق تداویتبند، بلکه در هر دوره بر اساس الگویی واحد و با ثبات، تکرار می

 (.40: 2331کند و در هر دوره سعی در هماهنگی هر چه بیشتر با شرایط پیرامونی خود دارد )حبیب، خود را اصالح می

شهروندان نیز در این میان پایداری از ان شهرها و یا فضاهای شهری ایست که تداوم فرهنگی را ارتقاء بخشیده و به بقاء و پایداری 

ها را فراهم آورده یا تقویت نماید و بر حس ارتباط در زمان و مکان بیفزاید. در شهر پایدار حس کمک کند و زینه رشد فردی آن

 (.31: 2303یابد )محمودی، تعلق به مکان ایجاد و افزایش می
 

 توسعه پایدار

 "پایداری"و محط زیست است. مفهوم ادل میان توسعه در حقیقت ایجاد تع Sustainable Developmentتوسعه پایدار یا 

متقاضی موازنه دقیق بین نیازهای اجباری امروز و نیازهای فردا، بین انگیزه های خصوصی و اقدامات عمومی در تنگنای حرص و 

 ترحم اجتماعی افراد و همدردی اجتماعی است.

بایستی در گیرد که مید اقتصادی و بهبود زیست محیطی شکل میتوان رویکردی دانست که در مالزمه رشرا می "توسعه پایدار"

های تاریخی و فرهنگی نیز توجه دارد. که با امکان دهی تغییرات در هر مکان و زمانی جنبه علمی داشته باشد، ضمن آنکه بر ویژگی

و کیفیت زیست محیطی را نیز دارد میهای دولتی در جهت بهبود اقتصادی همگام با مالحظات زیست محیطی، گام برسیاست

 دهد.ارتقاء می

 

 توسعه شهری پایدار

(. شهرها مرکز تحوالت مبتنی بر فن آوری 61: 2332توان موتور توسعه جامع نامید )عزیزی، شهرها را می« لمن»بر اساس نظر 

های یک سو، بیشترین تخریب هستند، نقش بنیادی و اساسی دارند و فراتز از عملکردهای اقتصادی و فن آوری نیز هستند. از

توان در شهرها به اجرا درآورد. محیطی را میهای ارتقاء زیستزیست محیطی در شهرها اتفاق می افتد و از سوی دیگر مؤثرترین راه

های اخیر وسیعی از ادبیات شهرسازی و تحقیقات توسعه شهری در جهان را به خود اختصاص داده توسعه شهری پایدار در سال

تواند در شهر اتفاق افتد؛ دالیل عمده این رابطه تنگاتنگ را باید در توزیع جمعیت، ای از مباحث توسعه پایدار میت. بخش عمدهاس

ها در تولید مصرف کاال و خدمات دید که از سرعت قابل توجهی در رابطه با مسائل اکولوژیکی برخوردار است. نقش و فعالیت دولت

ی شرایطی که شهرنشینان امروز و شهروندان فردا بتوانند در آن، در کمال آرامش  امنیت زندگی کنند و توسعه شهری پایدار، یعن

 (.16: 2332فرد، مند گردند )صالحیضمن تندرستی، از عمر دراز و در عین حال سازنده بهره
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ی این روند، افت. با گذشت زمان و ادامهبا توجه به افزایش جمعیت به ویژه جمعیت شهری، روز به روز استفاده از طبیعت افزایش ی 

 ها به وجود آمد.نگرانی

عضو شامل اعضای کشورهای پیشرفته و در حال پیشرفت، جهت تعیین استراتژی  00ها سازمان ملل متحد با به دنبال این نگرانی

حیطی و توسعه پایدار در ، نشستی تشکیل داد که به مسائل و مشکالت زیست م2134محیطی طوالنی مدت برای جهان در سال 

ی مشترک ما منتشر گردید. بعد از این (. گزارش نهایی این کمیسیون به نام آینده2303پرداخت )افتخاری، سراسر جهان می

ترین مباحث در تمام دنیا در رابطه با زندگی مردم به ویژه شهرنشینان مورد توجه قرار گرفت. ی پایدار از اصلیکمیسیون، توسعه

ی نسل بعد را به ی پایدار را فرایندی معرفی نمود که نیازهای نسل کنونی را برآورده کند بدون اینکه آیندهمیسیون توسعهاین ک

که سهم نسل آینده از طبیعت حفظ شود و به مقدار جبران  برداری از طبیعت را محدود نموده به صورتیخطر بیاندازد و بهره

 (.2301صرافی، 2د خواهد داشت پذیری اجازه استفاده از طبیعت وجو
 

 ایی پایدار محلهتوسعه

مند و کارآمد کند. امروزه دانش و کنش نظامدادن اجتماعی است که در بطن این محله زندگی می ای، توسعهی محلهتوسعه

کارآمد و اثربخش  هایگیری، طراحی و اجرای برنامهسازی، تصمیممدیریت شهری، توجه به حضور شهروندان در فرآیند تصمیم

ی اجتماعی است. برای پیش پذیر سرمایههای سنجشناپذیر است و اعتماد، همبستگی و مشارکت را که از شاخصاصلی اجتناب

 سازد.های شهری ممکن میبرد طرح

 مشارکت کنندگان

اندازتعیین چشم  پایش و ارزیابی 

های تعیین شاخص

 پایداری

 

 آموزش و انگیزش

 برنامه عملیاتی و اجرا ارزیابی توسعه پایدار

محلی برای اولویت بندیمشورت اجتماع  اقدامات به هنگام و نخستین  

ریزی توسعه برنامه

 پایدار محلی
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 های مختلف توسعه پایدار در شهرهاجنبه 

 توسعه اقتصادی

توجه به توسعه پایدار را از لحاظ اقتصادی و حفظ منابع چند برابر کرده است. واژه توسعه در  بحران انرژی و رشد روزافزون جمعیت

گردد. وقتی کشورها از رشد اقتصادی برخوردار باشند. قدرت تولیدشان نیز افزایش یافته و مرحله نخست به رشد اقتصادی باز می

امکان مالی برای رشد، جامعه است. جنبه اقتصادی توسعه پایدار تأمین  یابند. توسعه به معنی تغییر رو به بهبود اقتصادتوسعه می

دسترسی بیشتر انسان به کاال و خدمات و به کارگیری علمی و فنی و تکنولوژی به همراه بومی کردن آن است. در اینجا قابل ذکر 

تی که وضعیت زندگی و سالمتی و است که تولید هزینه های اجتماعی و محیطی خاص خود را دارد. توسعه اقتصادی در صور

های توسعه (. شاخصه2312ارامش انسان و همچنین محیط زیست را تهدید کند پایدار نخواهد بود. )علی الحسابی و همکاران، 

تر از زیرساخت و توان در طراحی منعطف و کاهش هزینه چرخه مواد، افزایش اشتغال، استفاده کماقتصادی در شهرسازی را می

مناسب مجموعه، استفاده از منابع تجدیدپذیر، حمل و نقل عمومی مناسب و امکان پیاده مداری دانست. کالتس در تعریفی تراکم 

ای باید برابر خواسته و رفاه اعضای خود پاسخگو باشد کلمه توسعه گوید اگر این درست است که هر جامعهدیگر از توسعه پایدار می

شود یک نظام گیرد. همچنین مجموعه تغییرهاست که موجب مینیل به این هدف را در برمیتمامی طیف تغییرهای ضروری برای 

 (2312شوند به سوی شرایط بهتر حرکت کنند. )قلمبر دزفولی، اجتماعی از شرایط زندگی که نامطلوب تشخیص داده می

 

 پایداری اجتماعی

جهت توسعه پایدار شهری است. چرا که توسعه پایدار مستقیماً با های برنامه ریزی در ابعاد اجتماعی و فرهنگی مهمترین عرصه

ریزی دهد که روند برنامهنشان میهای رفتاری و نگرش شهروندان به فرایند توسعه رابطه مستقیم دارد. تحقیقات ها، کنشارزش

های کل حلکاربران و پرهیز از راه یهای اجتماعی همههای فردی و گروهجهت توسعه پایدار شهرها بیش از پیش متوجه به تفاوت

ریزی های فرهنگی و اجتماعی توسعه نتیجه همین کل نگری در برنامهنگر و جلب مشارکت بیشتر مردم است. عدم توجه به ویژگی

ای و باورهای های اقلیمی و سازهشهری در راستای یکسان شدن و پیشرفت مدرن بوده. معماری قبل از مدرن نتیجه محدودیت

ای بود که نمود بسیار کامل پایداری است. مدرن با معیار قرار دادن ذهن انسان به عنوان محور همه چیز و حیطی و منطقهم

خودباوری از قید و بند محیط و فرهنگ خود را آزاد کرد و به سرعت پیشرفت کرد و همین سرعت باعث شد این نوع تفکر بازخورد 

وسعه پایداری بازنگری اصالح طلبانه نسبت به مدرنیسم و سنت و پیدا کردن راه بنیادین خود را در حین پیشرفت نشان ندهد. ت

یابد. از مشکالت امروز شهرها اشغال شدن تمام فضای جامعه با است که توجه جامعه و فرهنگ و درونی کردن تکنولوژی اولویت می

هایی است که هر روز با این و آسیب دیدن روان انسانهای متراکم و نماهای صلب و بیرون و خالی از پوشش گیاهی ساختمان

شود. توسعه پایدار شهرها و محالت رابطه مستقیم با ها سروکار دارند است. که موجب کاهش بازدهی کاری و روانی آنها میمکان

های فنی مردم وشانتظارات، آرزوها و نیازهای فرهنگ بومی، حساسیت فرهنگی به مسایل محیطی دانش و علم مردم، ترویج ر

اصل معماری بومی  1داری به عنوان یکی از پذیری و مطابق با عادات و نیازهای مردم با تکنولوژی بومی دارد. مردمبومی و انعطاف

های اصلی توسعه پایدار است. طراحی برآوردن نیازهای روحی و فیزیکی انسان است و تداوم و حیات توسعه پایداری بدان از ویژگی

ه است. توسعه پایداری به معنی خق محیطی است که امنیت سالمت و آسایش فیزیکی و روانی انسان را فراهم آورد. هرم وابست

های مختلف در جامعه است که در جهت پایداری مازلو به عنوان مبنا و اصول اولیه نیازهای فیزیولوژیکی و روانی انسان در زمینه
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یازهای رفتاری مثل امنیت منابع و امنیت سالمت در راستای توسعه به عنوان دومین سطح از اجتماعی باید ورد توجه قرار گیرد. ن 

 (.2333هرم مازلو نقش حیاتی در نیل به پایداری در زمینه اجتماعی خودش دارد )دانشپور و همکاران، 

 

 پایداری زیست محیطی:

شود، ارزیابی د اصلی درک معماری بومی محسوب میرسد که رابطه میان محیط زیست و محیط طبیعی انسان، کلیبه نظر می

 (kumar & et al 1993: 263)زیست محیطی، تحلیل پیامدها یا اثرات زیست محیطی یک طرح، برنامه، یا رشته فعالیت است 

ه، لذا توجه و یکی از مهمترین ابزار در فرایند برنامه ریزی توسعه پایدار بودهم چنین ارزیابی پایداری زیست محیطی، به عنوان 

-بررسی آن در جهت ارائه اصول و برنامه ریزی امری اجتناب ناپذیر است. این موضوع طی سه دهه آخر قرن بیستم، به صورت ویژه

ای مورد توجه محققین و دولتها بوده است. بر این اساس هر پژوهشی با رویکرد توسعه بدون توجه به مفهوم پایداری زیست 

 (. 26: 2330شود )سنگاچین یمحیطی، ناتمام تلقی م

 

 جایگاه مسکن، محالت و فضای سبز به عنوان فضای مکمل در پایداری شهرها

های بومی و پایدار قابل حل تأمین مسکن برای زندگی بهتر شهروندان با بررسی ویژگی و مشکالت موجود در شهرها و راه حل

های کاذب و باال و عدم مطلوبیت ناشی غیرارگانیک مجموعه های زیستی، قیمتاست. از مشکالت امروز مربوط به مسکن به توسعه 

سازی شتابنده که ناشی از ناشی از بساز و بفروش و سر درگمی فرهنگی، تغییر الگوهای سنتی و مسکن هویتیاز مدرنیته. بی

هر و گسست فرهنگی و اجتماعی آن های مسکونی با ششود. پیوستگی عملکردی مسکن و مجموعهمسائل صرف اقتصادی است می

موجب کیفیت پایین زندگی و کمبود خدمات شده است. گسست فرهنگی از ورود تکنولوژی ساخت از غرب و درونی کردن آن به 

با  وجود آمده است و در اولویت قرار گرفتن صرفه اقتصادی به عنوان هدف اصلی توسعه به این موضوع دامن زده است. در رابطه

% 3درصد تولید ناخالص ملی، و  1تا  6% سرمایه گذاری ثابت، 12% از اشغال کل کشور، 20توان اشاره کرد که مسکن میاهمیت 

کند کیفیت هم به اقتصاد جامعه ضربه مهلکی وارد میها تولید مسکن بیمنابع بانکی در ارتباط با مسکن است با توجه به این هزینه

به دنبال دارد. مسکن در بهزیستی خانواده نقش بسیار زیادی دارد و مالکیت آن از اهداف اصلی هم اختالالت روانی و فرهنگی را 

ای دارد و دوام آن نیز باالست. از مشکالت دیگر مسکن شهری در ارتباط با خانواده است. به عنوان کاالیی مصرفی و سرمایه

یزی شهری، کمبود فضای سبز، عدم حضور فضاهای زیستی و رپایداری، بررسی در مقیاس کالن و نه در مقیاس خرد در برنامه

و معضالت فرهنگ  -کریدورهای الکولوژیکی، عدم الگو و استاندارد بهینه مصرف عدم وجود استانداردهای محیطی و رفتاری

مناسب از عامل اصلی تولید مسکن به مسکن مناسب است. مسکن 4آپارتمان نشینی است. ریشه تمامی مشکالت از نگاه متفاوت 

دیدگاه سازنده، مصرف کننده و وزارت مسکن و نظام مهندسی، که هر کدام تعریف متفاوت و ناهماهنگی از مطلوبیت در زمینه 

اقتصادی زیست محیطی و فرهنگی اجتماعی دارند. بی توجهی به محالت از جمله عوامل دیگر ناپایداری شهرها و پائین بودن 

ه عنوان فصل مشتری خانه و جامعه نقش مهمی در شکل گیری هنجارهای شخصیتی فرد دارد. کیفیت زندگی مردم است. محله ب

 (.2312آید )قلمبر دزفولی، محله از معاشرت نزدیک روابط همسایگی و ارتباطات غیررسمی به وجود می

ماعی و بازگشت به محله با انگیزه ایجاد فضا برای تقویت حس اجت 02الگوهای اولیه طراحی محله محوری در نیمه اول قرن 

محله به صورت بسیار جدی به عنوان واحد اجتماعی و فرهنگی یاد شد. محالت به عنوان  02خودکفا بود. و در نیمه قرن دوم 
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-های اجتماعی برای گستره وسیعی از فعالیتهای فراغتی، فرهنگی، اقتصادی و تفریحی طراحی میها و فرصتای از حمایتشبکه 

این فضاها باید در کنار امنیت اجتماعی تأمین شوند از جمله معیارهای پایداری محالت در تحقیقات انجام شده  شود. در محالت

توان به تحرک، انرژی بافت ارگانیک شبکه معابر و بناهای فشرده میزان فضاهای زیاده و کاهش وابستگی به اتومبیل، میزان می

تجدیدپذیر و مصالح بومی و توجه به اقلیم محلی، فضاهای باز سبز و کیفیت بصری  حفظ بناهای با ارزش، استفاده مجدد از منابع

 (2336گزارش شده است. )حسینی و همکاران، 

جبه اکولوژیک  0فضای سبز نیز به عنوان فضای مکمل مسکن در محله و شهر تأثیر بسیار زیادی در پایدار شهر دارد. فضای سبز از 

گذارد. وجود فضای سبز أثیر بسیار مثبتی بر کیفیت زندگی مردم در شهر و به ویژه کالن شهرها میو فراغت و تعامالت اجتماعی ت

ای جز تأمین آسایش و رفاه روحی و معنوی برای انسان ندارد. به صورت کلی در محالت و نزدیک به نقاط پرازدحام شهری نتیجه

باشد. استفاده از فضای سبز به ویژه در یداری را در خود دارا میجنبه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اکولوژیک پا 3فضای سبز 

-شود. کاشت درخت در مناطق استراتژیک میها موجب کاهش مصرف انرژی ساختمان در گرم کردن یا سرد کردن میساختمان

شود که صرفه ز میتواند به عنوان سایه و بادشکن عمل کند. طراحی منحصر به فرد فضای سبز در شهر موجب جذب توریست نی

 (.2312قتصادی را به دنبال دارد )مثنوی و فتحی، 

ای و محلی، جلوگیری از کاهش ظرفیت تولید محلی و حمایت از بازیافت عدم حمایت از توسعه ناحیهجلوگیری از آلودگی شهرها و 

و وضع کننده قوانین مناسب در جهت آور زیست محیطی و اجتماعی از جمله باید به عنوان مسئول ارائه دهنده روش بدیع زیان

ریزی شهری از راهبردی و مدیریت محیط زیست و ایجاد اشتغال و تضمین رفاه و آسایش مردم قدر بردارند. تغییر سیستم برنامه

ه ای از واحدهای شهر از جملای و شهری به محلی و توجه به محالت به عنوان مجموعهمنطقه ریزیسطح کالن به خرد از برنامه

های صنعتی کشاورزی و اداری از سطح ملی تا محلی از ریزیگردد. یکپارچگی در برنامهپشنهاداتی است که در این زمینه مطرح می

 (.2332دیگر فاکتورهای رسید و به توسعه شهری پایدار است )زیاری، 

 

 راهبردهای عملی جهت توسه پایدار:

آسایش انسان است که به واسطه اقداماتی جذب نور، منظر دلپذیر، کیفیت هوا،  اهداف طراحی و توسعه پایدار به حداکثر رساندن

بینی الزم ایمنی و کنترل انسانی قابل دسترسی است. طراحی ساده و مدوالر های صوتی، کنترل مناسب دما، رطوبت و پیشعایق

بسیار مهم است. داشتن یک برنامه کارآمد برای  پذیری آسان باشد نیزکه هماهنگی آن با توسعه آینده و تغییرات ضروری و انعطاف

تحرک کاربران امنیت، سهولت در انطباق، تغییر، پاسخ به نیاز محلی شرط الزم برای رسیدن به توسعه پایداری محالت و 

ها شهرهاست. امکان استفاده از فضا برای همگان برای برقراری عدالت عمومی، آزادی حرکت در فضا به عنوان یکی از شاخص

پویایی محیط و به رسمیت و خوانایی الزم در جهت حفظ های متعدد به افراد در فضا و وضوح شهرهای مردم مدار، ارائه گزینه

شناختن حق انتخاب شهروند، به کارگیری مشارکت همگانی در خلق و نگهداری فضا و تحریک حس تعلق آنان به محیط، برپایی 

ستر مناسب برای تعامالت اجتماعی، افزایش معناگرایی محیط و تقویت هویت بومی و محلی از سوی و ب 0شرایط الزم برای ارتباط 

برای خلق خاطرات فردی و جمعی، به کارگیری مقیاس انسانی مناسب در سازی های کالبدی و همچنین زمینهطریق ایجاد تفاوت

مناسب امکانات و تسهیالت و مدیریت کارآمد شهری از خلق فضا، تعریف قلمروهای فردی و جمعی در فرایند خلق فضا، پراکندگی 

 (2333توان در راستای داشتن شهری انسانی اندیشید. )بهزادی فر و محمودی کردستانی، جمله تمهیداتی است که می
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نوری برای انتقال توان به استفاده از فیبر ریزان قرار گرفته اما عمومی نشده میاز ابتکاراتی که در این راستا مورد حمایت برنامه 

پوسته  0روشنایی نور روز به داخل در شب، تصویر مجدد اب درون ساختمان، استفاده از گاز ساتع شده از بام برای انرژی، نماهای 

و سامانه بام سبز است. در رابطه تا توسعه بام سبز بر ارتباط با توسعه پایدار باید گفت که این سامانه با توجه به جدید بودنش 

جنبه اقتصادی، اجتماعی و محیطی دارد. سامانه بام سبز زندگی سالمتر را به  3های توسعه پایدار را از ها و شاخصهمی ویژگیتما

واسطه فضای سبز برای انسان محیط سالم برای بازی رشد کودکان. مشارکت بیش از پیش زنان در توسعه فعال جامعه، رعایت 

ایش را دارد. همچنین بام سبز تأمین کننده بستری برای تعامالت اجتماعی ساکنین در همسائل بوم شناختی در تمامی زمینه

تواند الگوی های مسکونی و مشارکت آنها نیز هست. در صورت بومی شدن تکنولوژی بام سبز به همراه مشارکت عمومی میمجتمع

شود و تکنولوژی شهر و ناحیه برداشته می فرهنگی جدید و مناسبی هم برای محیط شهر و منطقه خلق شود. با استفاده از

تواند به عنوان ابزاری قدرتمند جهت مبارزه با چالشهای اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی استفاده شود. سامانه بام همچنین می

امی ارزشمند تواند شرایط مناسب برای تأمین امنیت بیشتر اخالق اجتماعی و مشارکت مردمی را فراهم آورد و گسبز همچنین می

های بلندمدت و کوتاه در جهت پایداری توسعه شهر از خرد تا کالن باشد. در این راستا نیز دولت با استفاده از الگویی جامع و برنامه

سنجی محیط و ساختمان آوری و ترکیب اهداف و فواید بام سبز و امکانهای اقلیمی به مناطق مختلف، جمعمدت، توجه به تفاوت

شناسی، شهرسازی و منظره و ای، گیاهاستانداردهای کمی و کیفی محیطی و تولیدی توسط متخصصان معماری سازهو ارائه 

های مردمی و گسترش جامعه اطالعاتی و افزایش آگاهی ملت های غیردولتی به تخصص تشکلهای ویژه سازمانهمچنین حمایت

 (. 2331قالتی و همکاران، قدم بسیار بزرگی در جهت توسعه پایدار بردارد )کشتکار 
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