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 بررسی نظریه های توسعه پایدار شهری و منطقه ای با برنامه ریزی

 

 تیمور محمدپور

 

 گرایش برنامه ریزی  شهری،دانشگاه آزاد اسالمی واحد مالیر،دانشجوی دکتری رشته جغرافیا 

 

نظریه توسعه پایدار شهری موضوع های جلوگیری از آلوودگی هوای محویی زی و       چکیده:

 ظرفی  های تولید محویی محلوی، ناحیوه ای و ملوی حمایو  از     ناحیه ای، کاهش  شهری و

غنوی را مرور     بازیاف  ها، عدم حمای  از توسعه زیان آور و از بین بردن شکاف میان فقیر و

اهمیو  ب ویاری موی دهود و      می کند. همچنین راه رسیدن به این اهداف را با برنامه ریوزی 

جانیوه ای کننود. ایون نظریوه      ی  همهمعتقد اس  دول  ها باید از محیی زی   شهری حما

الگوی مؤثر حمل و نقول در زمینوه مفورف     پایداری شکل شهر، الگوی پایداری سکونتگاه ها،

ناحیه شهری بررسی می کند. امروزه شهرها به عنووان   سوخ  و نیز شهر را در سل له مراتب

انود.   اری شوده کانون توجوه بحوپ پایود    مفرف کننده و توزیع کننده اصلی کاالها و خدمات،

پایدار واقعوی در شوهرها، تودوین سیاسو  هوایی       بنابراین به منظور دستیابی به یک وضعی 

توسوعه شوهری پایودار بوه عنووان ب وش       می نماید.  جه  حفول به شهرهای پایدار ضروری

توسوعه   توسعه پایدار بر پایه استفاده بهینه و مناسب از منابع طبیعی استوار اسو  و  مهمی از

اقتفادی و توممین   عنوان جزئی از سیاس  های توسعه ملی در راستای تحقق رشد شهری به

سوازد کوه دارای   متبلور موی  عدال  اجتماعی حرک  می کند. توسعه پایدار شهری، شهری را

مالی، طبیعی و سورمایه اجتمواعی رفواه     چارچوب ارزشی و اخالقی اس  و با استفاده از منابع

ترتیب پویایی و آسایش اجتماعی در روند توسعه پایودار   و به اینکند اجتماعی را برآورده می

 .شهری را فراهم می کند

 نظریه ها، توسعه پایدار شهری ، منرقه ای ، برنامه ریزی واژه های کلیدی:

 

 مقدمه:

ارد کند توداوم  خ ارتی به محیی زی   و توسعه پایدار توسعه ای اس  که بتواند در دوره زمانی طوالنی بدون اینکه         

 را یافته اس . توسعه پایودار بور تحووالت ورشود     0991های زی   محیری دهه سیاس  یابد. این عبارت حکم شعار حزبی
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ن لی استوار اس . به این معنوا کوه توسوعه     اقتفادی و اجتماعی به صورت فراگیر و همه جانبه با تمکید بر همب تگی میان

 هوای بشور از هوم گ  وته    خاکی حق همه بشر دان ته شده و معتقد اسو  کوه ن ول    یافتگی و بهره مندی از مواهب کره

از منوابع طبیعوی بوه خفووا منوابع تجدیود        نی تند، بلکه در مقابل یکدیگر م ئولی  دارند. این برهان بر استفاده پایودار 

 توع تمکیود دارد. اگور چوه    هوا و مرا آب سالم، بهداش  مناسب و حفاظ  از جنگل ها ازنشدنی و همچنین بهره مندی ان ان

بحوپ زموانی منرقوی از کارآمودی      رسود ایون  درظاهر امر، توسعه پایدار یک مفهوم زی   محیری اس ، اموا بوه نظور موی    

اجتماعی، زی   محیری و فرهنگی با هم و در ارتبوا  متقابلشوان موورد     برخوردارخواهد بود که چهار بعد توسعه اقتفادی،

ای ناپایوودار مبوودل  هووا بووه توسووعهبوودون در نظوور گوورفتن هوور یووک از ایوون مؤلفووه  قرارگیوورد و توسووعه پایوودار  بحووپ

به برنامه ریزی کاربری زموین بوه گونوه ای موی باشودکه       (. نحوه نگرش توسعه پایدار ن ب 39،ا0991شود)معفومی،می

برناموه   ی دراجتماعی توصیه می گردد که از تمثیرات مهم به کارگیری شاخص هوای اجتمواع   ضرورت توجه به شاخص های

شناخ  و ارزیابی نیازهای فضایی اس  که مفهووم و   ریزی کاربری زمین، دستیابی به معیارهای جامع تر و دقیق تر در مورد

سه اصل عمده پایداری  (. توسعه پایدار بر0939استانداردهای سرانه ی کاربردی زمین دارد)مهدی زاده، کاربردی وسیع تر از

استوار اس . پایداری بوم شناختی تضمین کننوده آن اسو  کوه     پایداری اجتماعی،اعی فرهنگی بوم شناختی، پایداری اجتم

 (.091،ا0931باشد)سوینایی،  فرایندهای اساسی زی   محیری، تنوع و منابع گونه هوای زی وتی سوازگار    توسعه با حفظ

کوه متومثر از آن ه وتند سوازگار      کند که توسعه با فرهنگ و ارزش های مردمی پایداری فرهنگی اجتماعی تضمین می     

کوارایی اقتفوادی بووده و منوابع بوه       هوی  جامعه را حفظ کند. پایداری اقتفادی تضمین می کند که توسوعه واجود   بوده و

 های آینده باشند. چون ان ان به عنوان به عنوان مرکز توجهات توسوعه پایودار   ترتیبی اداره شوند که بتوانند پشتیبان ن ل

توسعه اقتفوادی، توسوعه اجتمواعی،     (. توسعه دارای ابعاد م تلفی اس . از جمله001،ا0931 )لواسانی، معرفی شده اس

 موارد دیگر . هر کدام از این ابعاد جنبه های م تلفی از توسعه را در بر می توسعه فرهنگی، توسعه سیاسی، توسعه ان انی و

دگرگون می شود. به طووری کوه حاصول     های اقتفادی جامعهگیرند. توسعه اقتفادی فرایندی اس  که در طی آن شالوده 

 نابرابری های اقتفادی و تغییراتی در زمینه های تولیدی، توزیوع و الگوهوای   چنین دگرگونی و تحولی در درجه اول کاهش

لزاماً به پیوسته یک پدیده اند و هر دو نوع ا مفرف جامعه خواهد بود. توسعه اجتماعی و توسعه فرهنگی جنبه های مکمل و

را برای  (. توسعه سیاسی فرایندی اس  که زمینه الزم01،ا0931جامعه منجر می گردد)صدوق، ایجاد وجوه تمایز فزاینده

توانمنودی یوک نظوام سیاسوی اسو )ازکیا،       نهادی کردن تشکل و مشارک  سیاسی فراهم می کند که حاصول آن افوزایش  

 مکانات افراد بشر افزایش می یابد. هر چند این امکانات با مرور زمانطی آن ا (. توسعه ان انی روندی اس  که03،ا0931

م مله اساسی برای موردم عبوارت اسو  از      می تواند به شکل اساسی دچار تغییر در تعریف شود، اما در کلیه سرو  توسعه،
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آوردن  ه منابعی که بورای پدیود  تندرستی، دستیابی به دانش و در نهای  توانایی نیل ب برخورداری از زندگی طوالنی همراه با

پایدار نامید، باید دارای چهار مش فه باشود کوه    (. برای این که بتوان توسعه را33سرح مناسب زندگی الزم اس )همان،ا

طبیعوی و   عدال ، انعراف پذیری و ثبات. بهره وری در واقع یوک معادلوه پویاسو  بوین سی وتم      عبارت اس   از بهره وری،

مردم تضمین می کنود، بودون ایون کوه بورای سی وتم        اقتفادی که تولید غذا و دیگر کاالها را برای-سی تم های اجتماعی

کاال بوا بوازده    ظرفی  جامعه برای استفاده یا تغییر شکل سی تم های طبیعی در تولید غذا و ضرری داشته باشد. بهره وری

  هوا و تهدیودهایی کوه ناشوی از کواربرد یوا تغییور        فرصو  بهینه را می سنجد. عدال  یعنی ظرفی  جامعه در توزیع عادالنه

موورد توزیوع    ه تند، مانند توزیع آن چه که از فرایند توسعه حاصل می شود. این اصرال  در سی تم های طبیعی پیرامون

ه جامعه در واکنش به فشارهای طبیعی یا تحمیلی یوا ضورب   ثروت در بین مردم نیز به کار می رود. انعراف پذیری به ظرفی 

در بی نظمی هوای   شود. انعراف پذیری یعنی قابلی  سی تم برای ترمیم یا نگهداری سرح بهره وری های ناگهانی گفته می

استفاده یا تغییر فراینود سی وتم هوای طبیعوی بودون دگرگوونی        کوتاه یا طوالنی مدت. ثبات یعنی ظرفی  جامعه در ادامه

اقتفوادی، اجتمواعی و    ن و کاکس توسعه پایودار فراینود اصوال  و بهبوود    (. از نظر لم933،ا0930بیلهارز، شدید)مولدان و

اجتماعی باشد به طریقی کوه اکوسی وتم را آلووده و منوابع طبیعوی را       فرهنگی اس  که مبتنی بر فناوری و همراه با عدال 

وانمندی هوای اقتفوادی،   افزایش ت توسعه پایدار به معنی افزایش منابع ان انی)توانمند سازی جوامع به سم  .ت ریب نکند

پایدار نمی تواند بدون تفکر دقیق و در نظر داشتن امکان هوای ان وانی    اجتماعی، فناوری و فرهنگی( اس . همچنین توسعه

فرایندی پویا، پایدارو چند بعدی کوه بور     افتد نکته بارز این نظریه این اس  که توسعه پایدار را یک فرایند دیده اس  اتفاق

فرایند پویوا و   توسعه پایدار یک اتفاق یا رویداد نی   که یکباره اتفاق بیافتد، بلکه یک م با عدال  اس  بنابراینفناوری و توا

هودف آن ارتقواس سورح حیوات ان وان اسو  و نیواز بوه          هدفمند اس  که در طول زمان و با برنامه ریزی تحقق می یابود و 

پایدار بایود در   ن نظریه توجه به عدال  اجتماعی اس ، یعنی توسعهخالقی  دارد. نکته مهم ای هوشمندی، تجربه، شناخ  و

نابرابری های اجتماعی را از نظر فرهنگی و اقتفادی در م یر خوود   روند خود همواره عدال  اجتماعی را مد نظر قرار دهد و

پایودار در فراینود خوود بایود      غایی این تعریف افزایش منابع ان انی و توانمند سازی جامعه اس . یعنی توسوعه  بزداید. نکته

 .(14،ا 0930آگاه، کارآمد و خالق تربی  کند)اسالمی، منابع ان انی را افزایش دهد که ان ان هایی

 مفهوم توسعه پایدار شهری

اند. بنوابراین   کانون توجه بحپ پایداری شده امروزه شهرها به عنوان مفرف کننده و توزیع کننده اصلی کاالها و خدمات،    

 پایدار واقعی در شهرها، تدوین سیاس  هایی جه  حفول به شوهرهای پایودار ضوروری    منظور دستیابی به یک وضعی  به
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و تا به امروز مورد توجه قرار  0991دهه  می نماید. به همین منظور مقوله ای مهم تح  عنوان توسعه شهری پایدار در طول

 ش های اساسی مانند ترافیک و تراکم زمین، ساختمان های متروکجهان م ائل و چال گرفته اس . در ب یاری از شهرهای

موضووعات زی و  محیروی دیگور موضووع       و خالی از سکنه، تغییر کاربری زمین، آلودگی صوتی، آلودگی آب و ب ویاری از 

 اصوول توسوعه   شهرها دارند بای تی به ابعاد و به م ائل و مشکالتی که کالن پایداری شهرها را مرر  می کنند. لذا با توجه

پایداری شهری، باید برنامه ریزان، شهرسوازان   پایدار شهری توجه نمود و برای رسیدن به توسعه پایدار ان انی، شهر پایدار و

بوی   سالم بتوانند فضایی سالم و درخور برای مردم ایجاد کنند. از طرفوی بوا مهواجرت    و مدیران شهری، با مدیری  صحیح و

مرر  می گردد. ب ش عمده ای از گ ترش  حثی مانند اسکان شهروندان، حاشیه نشینی و بیکاریشهرها، مبا رویه به کالن

باف  موجود پاس گوی نیازها و انتظارات جمعیو  سواکن در آن نی و  و اجتمواع      دهد کهافقی شهرها به این دلیل رخ می

هوای  جدید بنیان اسو . بافو    ریتر محیی ان ان ساخ  جدیدی را در ب تدرج تجوی محیی پاس گوتر و مناسب ساکن

شود، بوافتی کوه از   انتظارات شهروندان آن نبوده و از جمعی  اصلی تهی می تاری ی نواحی مرکزی شهرها، پاس گوی نیاز و

(. اندیشه 0934دس  داده اس )عزیزی، زی   محیری و اکولوژیکی پایدار بوده، اما پایداری اجتماعی و اقتفادی را از لحاظ

 گ ترده مرالعات در امور توسعه اس . ارائه یک تعریف مش ص در این رابره زیاد پایدار از جنبه های ب یار توسعه شهری

تاری چه مرالعات کاربردی تشریح شوود.   ساده نی  ، اما سعی می شود معنی توسعه شهری پایدار از بین مفاهیم، اصول، و

علووم   اری ی مرر  نمی شود، بلکه در این رابره توسوعه خردمندانوه  ارتبا  با تحوالت ت اندیشه توسعه شهری پایدار تنها در

کیفیو  دانوش موجوود دربواره محویی       م تلف و دانش اجتماعی نیز مرر  اس . توجه به تحوالت باعپ می شود حجوم و 

 ا و مووارد و رفع آلودگی هوا، گازهای گل انه ای، تغییرات جهانی آب و هو زی   شهری افزایش یابد؛ از جمله علم شناسایی

اجتماعی نیز با کمک دسوتور کارهوای تحقیقوی     دیگری از این قبیل در این رابره مرر  می شوند. پیشرف  در زمینه علوم

 گیرند. آن چه ذکر شد نشان دهنده این اس  که بحپ توسعه شوهری تحو  تومثیر    م تلف درباره توسعه پایدار صورت می

دانش تئوری و تجربی به مقابله برخاسوته   علومی چون سیاس  های اقتفادی ومفاهیم و موضوعات م تلفی قرار گرفته و با 

 (. توسوعه پایودار  03،ا0939تاری ی شکل گرفته یوا تغییور جهو  داده اس )نفویری،     اس  و بعضی اوقات نیز با تحوالت

به این کوه اموروزه بوا     ساختمان هاس . با توجه شهری به معنی بهره وری در استفاده از زمین و تشویق به استفاده مجدد از

شوهرها   بی رویه انرژی و استفاده بی قید و بند از منابع تجدید ناپذیر روبرو ه تیم و م ائلی همچون گرم شدن هوا، مفرف

باید سیاس  گذاری های اصولی و فرامنرقه ای را در  جزو عوامل اصلی بروز این ناهنجاری ها در ان ان و طبیع  می باشند،

خوود را   بگیریم. درواقع شهرهایی در قرن های آتی قابول زی و  خواهنود بوود کوه پایوداری       رف در پیشبه کارگیری و مف

با توسعه شهرها و تمرکز پیوسته رو به رشود   (.393،ا0933مدیون فروتنی، عروف  و قبول مفهوم قناع  ه تند)بحرینی،
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قورار   یافته، پایداری شهری بیشوتر موورد توجوه   شهری، به ویژه در کشورهای کمترتوسعه  و فعالی  های اقتفادی در مراکز

سبب خواهد شد م ایل و مشکالت موجود  (. زیرا بی توجهی به پایداری شهرها،99، ا0931گرفته اس )کاظمی محمدی،

 کاهش سرح کیفی  زندگی، وضعی  م کن و توسعة فیزیکی شهرها، بیکاری و اشتغال در شهرها، از قبیل  نابرابری و فقر،

پایداری در فرآیند توسوعه، بور شوهرها تومثیر      م و ف اد، بیش از پیش افزایش یابد. بنابراین، نه تنها بی توجهی بهکاذب و جر

داشو    پیرامون و سکون  گاه های ان انی کوچک)روستاها( نیز تمثیرات منفی خواهد منفی خواهد گذاش ، بلکه در مناطق

برناموه ریوزی بهینوه منرقوه ای ضوروری موی نمایود.         و توسعة منرقوه و که این امر، لزوم توجه به پایداری شهرها را در گر

مرالعوات توسوعه    شهرنشینی پایدار، اصول و رهیاف  های توسعه پایدار را به عنوان اصولی در  دراکاکیس اسمی ، در فرآیند

ندی، دسترسوی  اقتفادی، عدال  اجتمواعی و حقووق شوهرو    شهرها پیشنهاد می کند که توجه به برابری و م اوات در رشد

در  اساسی و ارتقای آگاهی ن ب  به محیی زی  ، حرکتی مناسب بوه سووی کوارآیی بیشوتر     مناسب به خدمات و نیازهای

شوهرها را بوه سووی پایوداری سووق خواهود        استفاده از منابع، محیی زی   و عدال  اجتماعی خواهد بود، که به نوبه خود

 (.  34،ا0939داد)ن ترن و دیگران،

مانند برنامه ریزی آموزشی، بهداشتی  عه پایدار به تغییرات شهری و به فرم کالبدی شهری نیز توجه دارد و نکاتیتوس مفهوم

تشویق بوه   (. توسعه پایدار شهری بهره وری در استفاده از زمین و0933اس )مجتهدزاده، و رفاه اجتماعی را نیز در بر گرفته

م ائلی همچون گرم شدن هووا، مفورف بوی رویوه انورژی و       این که امروزه بااستفاده مجدد از ساختمان هاس . با توجه به 

هوا در ان وان و    منابع تجدید ناپذیر روبرو ه تیم و شهرها جزو عوامل اصولی بوروز ایون ناهنجواری     استفاده بی قید و بند از

پویش بگیوریم. درواقوع    را در بکوارگیری و مفورف در    طبیع  می باشند، باید سیاس  گذاری های اصوولی و فرامنرقوه ای  

 زی   خواهند بود که پایداری خود را مودیون فروتنوی، عروفو  و قبوول مفهووم قناعو        شهرهایی در قرن های آتی قابل

 (. 393، ا0933ه تند)بحرینی،

نی  . شهر پایدار برآمده از فرآیند توسوعه ای اسو  کوه ذهنیو  و امکوان       توسعه پایدار شهری لزوماً به معنای شهر پایدار

ایون ذهنیو  و امکوان را بوه      اجتماعی بوم شناسانه شهر و منرقوه آن را فوراهم کورده و    -همیشگی سالم  اقتفادی ارتقاس

به عنووان شوبه پوارادایمی م ولی در راهبردهوای توسوعه شوهر در         عینی  و اقدام مبدل ساخته اس . توسعه پایدار شهری

آن برای سیاسوتهای توسوعه    شناختی شکل گرف  و اشارات اولین اجتماعی از منظر بوم -های اقتفادینارضایتی واکنش به

آلوودگی هووا و کواهش تولیود زبالوه در سورح محل)وی بود)صورافی،          شهری، حفظ فضای سبز وپواکیزگی آب، جلووگیری از  

 .شماره یک دیدگاه اقتفاددانان در مورد توسعه پایدار شهری مالحظه می گردد (. در شکل3،ا0939
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ناحیه ای، کواهش ظرفیو     موضوع های جلوگیری از آلودگی های محیی زی   شهری و ایدار شهرینظریه توسعه پ    

بازیاف  ها، عدم حمای  از توسعه زیان آور و از بین بردن شوکاف میوان    های تولید محیی محلی، ناحیه ای و ملی حمای  از

اهمی  ب یاری می دهد و معتقود اسو     امه ریزیغنی را مرر  می کند. همچنین راه رسیدن به این اهداف را با برن فقیر و

جانیه ای کنند. این نظریه پایداری شکل شهر، الگوی پایداری سوکونتگاه   دول  ها باید از محیی زی   شهری حمای  همه

ناحیه شهری بررسی می کند. زیرا ایجاد  الگوی مؤثر حمل و نقل در زمینه مفرف سوخ  و نیز شهر را در سل له مراتب ها،

 میان توسعه پایدار و مقوله قدرت ارتبا  تنگواتنگی  .Scout, 2005, p:89))داند هر را فقی برای لذت شهر نشینان میش

وملزوم یکدیگرند و تحقوق یکوی بودون     وجود دارد تا جایی که برخی متعقدند عدال  اجتماعی و تعادل زی   محیری الزم

 بهره وری در استفاده بهینه از زمین و تشویق بر بهره گیری مجدد از توانمی دیگری غیرممکن اس . توسعه پایدار شهری را

اجتماعی را محقق گرداند و با فوراهم نموودن    ها دان   که امکان عدال  گ تری اجتماعی، در ب تر فضا و برابریساختمان

ی  شوهروندی را  شهری و حقوق شهروندی، بهبود کیفی  زی   محیری شوهری و رضوا   امکانات رفاهی، اجتماعی، خدمات

هوای مل)وی و محل)وی    تحقوق سیاسو    گرداند. بر این اساس شهرسازی بای تی بوه عنووان ابوزاری موؤثر بورای اجورا و       ممکن

منابع انرژی زمین و محیی زی   در ساختار شهری ارایوه کنود توا بوه ایجواد       هایی مرلوب را برای استفاده بهینه ازفرص 

کنود  های آینده را نیز فوراهم موی  ن ل دگی مرلوب و شای ته برای ن ل حاضر بلکهگاهی امکان دهد که نه تنها زن سکون 

را  توان شهر پایدار(. حقیق  این اس  که نمی0933نماید )بحرینی، نیز تضمین می بلکه پایداری کره زمین و رو  ان انی را

. زیورا از یوک سوو، مقولوه پایوداری از      سواخ   با دق  و وضو  تفویر کرد و در نتیجه راهکارهای دستیابی به آن را مش ص

در این مقیاس اس ( همب ته اس  و ازسوی دیگر، هنوز بر سر پیامدهای ب یاری  مقیاس جهانی تا مقیاس محلی )که شهر

ه ، بلک"باال"نه به شیوهای اقتدارگرایانه و از  اقدامات و فرایندهای توسعه، نظریات متناقضی وجود دارد. بنابراین شهرپایدار از

اس  که فن  (. نگرش توسعه پایدار بر این اندیشه39،ا0991ساخته شود)معفومی، "پایین"از  به گونه ای مردم ساالرانه و

طبیعی مکمل سرمایه ان ان ساخ  اسو  و در ایون    آوری نمی تواند هر گونه کاهش منابع طبیعی را جبران سازد و سرمایه

وجوود   توسعه پایودار حمایو  موی کنود و راه دسوتیابی بوه توسوعه پایودار را         دیدگاه مفهومی راستا سازمان ملل از مبانی و

 (.4،ا0939توان به آن دس  یاف )کیانی، ب ترهای فرهنگی مناسب می داند که با آموزش و آگاهی دادن به مردم می
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 :گیردتکوین مفاهیم زیر جنبه کارامدی به خود می بر این اساس توسعه پایدار شهری در 

 رسازی عدال  اجتماعی و شهروندیب ت -الف

 ب تر سازی مشارک  شهروندی و همب تگی اجتماعی -ب

 ب ترسازی تقوی  بنیان نهادهای اجتماعی و بنیان خانوادگی -پ

 رویکرد استرتژیک بر پدیداری توسعه پایدار شهری -ث

 گ ترش آداب و فرهنگ شهرنشینی -ج

 یهای دولتی و خفوصم اعدت و سازماندهی ارگان -چ

 ها و برنامه های سیاس  گذاری در حوزه کالن شهریکارآمد سازی سیاس  - 

 گ ترش حقوق شهروندی و بهینه سازی مناسبات مدنی -خ

 گیرد:  طراحی پایدار در ساختار شهری بر مینای سه اصل اساسی شکل می   

منوابع، میوزان کواربرد ذخوایر      ف بهینهتوان صرفه جویی در مفرف منابع دان   که در صدد اس  تا با مفررا می اصل اول

پایین آورد. اصل دوم بر طراحی بر اساس چرخه حیات مبتنی اسو  کوه    تجدید ناپذیر را در س   و کارکرد بناهای شهری

بازگش  به طبیعو  در بور    تبعات زی   محیری کل چرخه حیات منابع ساخ  و ساز شهری را از مرحله تدارک تا نتایج و

هوای زی وتی دارد و توداوم    در نیاز به حفظ عناصر زنجیره ای نظوام  دانند که ریشهم را طراحی ان انی میگیرد. اصل سومی

های کار و زی تی کیفی  محیی بای تیان ان را در پی دارد. بر این اساس طرحی شهری و معماری پایدار می حیات و بقای

گوردد کوه هموان    وانی ان انی و بهبود شرایی زی وتی موی  فشارهای ر را بهبود ب شد که موجب افزایش بهره وری و کاهش

سواختار مودیری  شوهری بایود     .)4-9،ا 0990کند)باشگاه اندیشوه، اجتماعی و شهروندی را به ذهن متبادر می مفهوم رفاه

این اصول را می توان بددین صدورب بیدان     را به وجود می آورند. مبتنی بر اصولی باشد که در واقع شالوده این ساختار

 :نمود
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 اصل تربی  شهری و آموزش شهروندی.0

 اصل نظریابی مداوم از شهروندان.3

 اصل ضوابی مدون و منتشر شده برای آگاهی و راهنمایی شهروندان.9

 اصل رعای  بعد زمان در اقدامات و اجرای امور.1

 .)0939مزینی، اصل بازبینی و تجدید نظر در اقدامات انجام شده در پند آموزی از تجربه های گذشته) .4

 سبز در شهرها فضای وجود ضرورب

 به عنوان کانون شهرها .نی   تفور قابل دیگر آن گوناگون اشکال در موثر سبز فضای وجود بدون شهرها مفهوم امروزه

 و پذیرش ساختار ای جز چاره کنند تضمین را خود پایداری بتوانند اینکه برای ها ان ان زندگی و فعالی  تمرکز، های

 در شهرها الینفک پیکره و جزس ضروری عنوان به سبز فضای میان این در. ندارند طبیعی های سی تم از متاثر رکردیکا

 .به وجودآورد شهرها حیات جدی در اختالالت تواند می آنها کمبود که دارند اساسی نقش آنها متابولی م

 استفاده تفرجگاهی برای که خشکی یا آبی از ماع طبیعی سی تم گونه هر از اس  عبارت تفرج برای طبیعی منبع یک

 که غار یک تا یک جویبار ساده از را طبیعی سیماهای از ای گ ترده طیف تواند می تفرجگاه یک .شود می گذاشته کنار

 معیارهایی. باشد شده یا اصال  ان ان دگرگون توسی تواند می طبیعی سیمای این. گیرد بر در دارد، قرار زمین عمق در

 .جمله معیارهای قابل ذکر در این زمینه اند از طبیعی جذابی  و توپوگرافی ها، جنگل درختان، نوع یرنظ

 در اوقات فراغ  رغب  و میل با و قبلی قفد با که فعالی  عدم یا فعالی  گونه هر از اس  عبارت اقتفادی نظر از تفریح

 به. دهد دس  می آنها فراغ  به هنگام در افراد تمایل با که اس  ب ش لذت و اح اسی تجربه یک تفریح .گیرد انجام

در زمان فراغ  وجود نداشته باشد،  عدم فعالی  یا ها فعالی  در اجبار از اح اسی ترین کوچک که هنگامی دیگر عبارت

 .به طورقرع می توان این حال  را تفریح نامید

 به محیی های باز در تفرج .گیرد می انجام محدود و ب ته های محیی از خارج در که اس  تفریحاتی کلیه شامل تفرج

طبیعی وکمتر  توان منابع می ببرند، باال را تفرج کیفی  توانند می که منابعی ترین مناسب از .دارد نیاز منابع و فضا

ی را در ان ان های مجموعه فعالی  اگر .تغییر یافته را نام برد که هنوز جنبه های زیبایی شناسی خود را حفظ کرده اند
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فعالیتهای شغلی  به منظور تالش   بهره وری از زندگی از هم تفکیک کنیم، این فعالیتها به شش دسته تق یم می شوند 

 .برای گذراندن زندگی

بهداش ، تغذیه و   کارهای مربو  به احتیاجات زی تی .کارهای مربو  به منزل .تباین کامل با اوقات فراغ   اضافه کار

فعالی   به توجه که با .انجام کارهای آموزشی .که برمبنای تعهدات خانوادگی، اجتماعی یا معنوی اس کارهایی  .خواب

  :های شش گانه باال ، اوقات فراغ  را به این صورت می توان تعریف کرد

 یم و آزاد اس  شغلی و اجتماعی خانوادگی، تکالیف و تعهدات تمام از فرد یک که اس  زمانی مدت فراغ  اوقات«

 . »باشد بیداری اوقات از کار ساع  تفاضل تواند نمی م لم طور به که بگذراند را آن خویش میل به خواهد

جزو اوقات فراغ   هم توانند می ها فعالی  از یک ری زیرا باشد صددرصد تواند نمی باال بندی طبقه که اس  ذکر به الزم

 مهم از کنند، یکی می منرقه زندگی یک در که افرادی تعداد یا جمعی  .قرار بگیرند و هم جزو فعالیتهای اجباری ان ان

 از جمعی  و تراکم رشد و آن ترکیب هم خوردن به جمعی ، تغییر شوند. می مح وب تفرجگاهی تقاضای عوامل ترین

  .شندتاثیرزیادی داشته با توانند می امکانات و عرضه تنوع تعداد، نظر از ها تفرجگاه روی که ه تند عواملی

جامعه  محیی زی   عنوان به را شهرها که آنهاس  محیری زی   کارکردهای شهرها، در سبز فضای اثرات ترین مهم

 بودن سرح باال و سو از یک تکنولوژی نادرس  کاربری و صنع  گ ترش سوس اثرات با مقابله با و کرده دار معنی ان انی

 تعدیل دما، شهرها در سبز فضای ترین اثرات مهم .شوند می شهرها زی تی کیفی  افزایش باعپ دیگر، سوی از زیبایی

 دارند ولی ن بی نقش شهرها در سبز فضای سایر اثرات .اس  غبار و گرد و جذب هوا تلریف ن بی، رطوب  افزایش

   ممکن نی آنها وجود بدون که طوری به کند می ناپذیر اجتناب شهرها در را آنها حضور سبز فضای اثرات مجموعه

 .شهرها پایدار باقی بمانند

 

 شهر در سبز فضای اجتماعی های ویژگی

 با همگام ماشینی، زندگی سوی به گرایش و جدید تکنولوژی براساس صنع ، حاکمی  و ان انی تمدن ی دامنه گ ترش

 در تمانی،ساخ تشکیالت به باغات و مزروعی اراضی تبدیل گیاهی، های پوشش و طبیعی منابع تباهی و اثرات ت ریبی

 توان و اکولوژیکی سی تم تعادل تنها نه زی  ، محیی های آلودگی و شهرها در جمعی  ی رویه رشد بی افزایش کنار

 اثرات که ای گونه به اس ؛ کرده فراهم ها ان ان زندگی برای نیز، را دشواری بلکه شرایی اس ، زده برهم را بهزی تی

 (39  0930)تبرکی، .اس  کرده بدرفتار حدودی تا و عفبانی تندخو، را آدمی مشکالت، با مقابله از ناشی روانی
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 داشتند شهری - روستا ماهیتی بیشتر شهرها ما پدران حتی و ها پدربزرگ دوران در یعنی دور، چندان نه ای گذشته در

 یا و کشاورزی وعمتن چشم اندازهای و بودند نشده تهدید جدی طور به هنوز زندگی، طبیعی های بنیان آن دوران، در.

 به دسترسی دلیل، همین به .دادند می       تشکیل را ایران سرزمین از وسیعی ب ش اندازهای طبیعی، چشم بقایای

 که امروزه .رسید نمی نظر به دشوار چندان طبیع ، کنار در پربار روز گذران یک و هواخوری زدن، قدم آزاد، طبیع 

 و طبیعی های محیی با ان ان ارتبا  و شده شهری های از عرصه طبیع  نشینی عقب به منجر نشینی شهر تحوالت

 های محیی در که محیری زی   تحوالت افتاده اس ؛ جریان به نیز، دیگری فرآیند اس ، یافته کاهش نما طبیعی

 ، ... و شناختی روان پزشکی، از دیدگاه اما اس  گرفته صورت محوری ان ان های بهانه به هرچند اس  داده رخ شهری

 و قبلی های سکته : قبیل از ها بیماری از ب یاری ی ریشه امروزه که طوری به .اند گرفته قرار ستیز ان ان م یری در

 های آلودگی یا بفری های آلودگی بزرگ، شهرهای در .دانند می شهرها در روزمره، زندگی فشارهای را ها سرطان

 0931  .سلرانی )بهرام .کند می تهدید را شهروندان سالم  زا، استرس عوامل مهمترین از یکی عنوان به محیی سیمای

  49) 

 داشته همراه به ان ان برای را آرامش توانند می طبیع ، از نمادهایی عنوان به سبز فضاهای شهرها هیاهوی بین در

 را دلپذیری لحظات واندت می صنفی، و گروهی های تجمع برای مکانی عنوان به ها ک پار از استفاده چنین، هم .باشند

 از باشند. محله در خدماتی یا م کونی ازفضاهای ب شی ی کننده تکمیل توانند می ها پارک .ارمغان آورد به مردم برای

 می که شود می ها گروه همین از دیگری افراد با ارتبا  برقراری به منجر ها ک پار در و کودکان سالمندان تجمع رو این

 فعالی  از ب شی .کند می آمی ته مف)ر  های صحبتی هم و نشینی هم به جامعه را امروزی یی هایتنها از ب شی تواند

 میزان توانند می گوناگون، مراسم و ها نمایشگاه برپایی : مانند دهند، رخ ها پارک در اس  ممکن که خدماتی های

 .دهند افزایش را مردم مندی رضای 

 چند هر. کرد استفاده شهری های محیی در ج می و روحی آرامش ایجاد و ییزدا تنش برای توان می سبز، فضاهای از

 این از گیری بهره اما کند، می کمک محیی در آرامش ایجاد و زیباسازی ب شی روان به سبز، فضای هر نوع احداث

 ریزی برنامه ضرورت به مدار، ان ان شهری داشتن برای اس  الزم. اس  آن برای دقیق ریزی برنامه م تلزم عملکرد،

 ( 99   0934 همکاران ، ) بهبهانی و. شود توجه سبز فضای و گ ترش پراکنش مورد در ریزی برنامه و فراغ  اوقات

 که این در. باشند فضیلتی گونه هیچ ی دهنده پرورش توانند نمی بدترکیب، و متراکم صدا، و پرسر آلوده، شهرهای

 نیز معنوی ابعاد از مادی، ابعاد بر عالوه ان ان، زندگی ولی ندارد؛ وجود ردیدیت هیچ کند، تالش و کار همواره باید ان ان
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 در توان می را فراغ  اوقات گذران و خلوت آرامش، استراح ،: جمله از ان ان، معنوی نیازهای از ب شی. اس  برخوردار

  .کرد برآورده کها پار

 به سنتی زندگی های قالب و ساختارها از عبور حال در وصف غیرقابل سرعتی با ، شهری جامعه که اس  این واقعی 

 شدت به موجود، شهرهای .شود می متحول سرع  با نیز، ای جامعه چنین نیازهای که اس  طبیعی .اس  صنعتی

 فراهم. اس  موثر ب یار نیازی چنین برآوردن منظور به سبز و آزاد فضاهای ایجاد رو، این از. ه تند زدایی تنش نیازمند

  .نی   غیرممکن ولی باشد دشوار اندکی بزرگ شهرهای در اس  ممکن شرایری چنین دنآور

 

 شهری ساختار در سبز فضای کالبدی های ویژگی

 مهمی های نقش توانند می سبز فضاهای .شود می قلمداد آن از جزئی سبز، فضای که اس  پویا و زنده سی تمی شهر،

 و م کونی فرهنگی، آموزشی، تاسی ات کارکرد بهبود و تکمیل دایتی،ه م یرهای ایجاد شهری، تراکم در کاهش را

 شهر کالبدی ساخ  دار جان ب ش سبز، فضای .باشند داشته برعهده را شهر ی آینده برای گ ترش زمین ذخیره ی

  ،حال این در .دهد می تشکیل را شهر سیمای و باف  یا و ساختار شهر، جان کالبد بی ب ش با هماهنگی در و اس 

)سعید نیا ، بگیرد. عهده بر را ها راه شبکه ی آرایش و فضاهای شهری تفکیک شهر، ی لبه نقش تواند می سبز فضای

0939  93) 

 :شاخص های توسعه پایدار شهری

 :کمی یون جهانی محیی زی   و توسعه، اصول زیر را به عنوان ویژگی های ضروری یک شهر پایدار عنوان می کند

 .ای اقتفادی و اجتماعی، به گونه ای که ساکنان شهری را پوشش دهدافزایش فرص  ه.0

 کاهش سهم انرژی در رشد شهری.3

 .و سایر منابعی که مورد نیاز چنین رشد شهری اس  استفاده بهینه در مفرف آب، زمین.9

 کمینه کردن میزان تولید زباله و فاضالب و بیشینه کردن بازیاف  از پ ماندها.1

 های مدیری  با قدرت و کارایی کافی جه  نیل به اهداف اقتفادی، اجتماعی و زی   محیری ایجاد سی تم.4
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 سوق دادن فن آوری های مورد استفاده در شهر به سم  اهداف توسعه پایدار.9

اهداف اقتفادی، اجتماعی و زی    توان مناطق م تلف شهری، در راستای جلوگیری با پاسخ گویی به تهدیدات و تقوی .3

وجوود موی آینود، همچنوین انعرواف پوذیری در روبرویوی بوا اخوتالالت           حیری که در نتیجه عوامل طبیعی یا ان انی بوه م

اجتمواعی، تنووع و امکوان     سی تم شهر. در این ارتبا  شهر پایدار شهری اس  کوه در آن بهبوود در عودال     غیرمنتظره در

 (.33،ا0931زندگی با کیفی  مرلوب تحقق یابد)عزیزی،

شوامل مووارد ذیول ه وتند)قرخلو و      هایی که شای ته اس  در بررسی پایداری شوهرها موورد بررسوی قورار گیورد،     شاخص 

 :(091-031،صص0934ح ینی،

محیروی و نهایتواً    ترین عامل در بحپ از پایداری شهری، جمعیو  و اثورات اقتفوادی، اجتمواعی، زی و       جمعی   اصلی.0

بحپ از پایوداری شوهری و شواخص شناسوی آن بوه       باشد. پس بجاس  درمدیریتی آن روی شهرها و حتی زی   کره می 

 توجه نمود. بررسی تعداد جمعی ، نرخ رشد آن، میزان مهواجرت هوا و اثورات آن در    جمعی  نیز به عنوان مهم ترین عامل

 .شود ساختار جمعیتی شهر و ... می تواند در رسیدن به پایداری شهری مؤثر واقع

دهکده جهانی و ارتباطات به ناچوار در جهو     ها به عنوان سی تم های باز در عفر جهانی شدن وموقعی  اقتفادی  شهر.3

پایداری شهر  ارتباطات با سرو  منرقه ای، ملی و جهانی خواهند بود. در جه  حفظ شرایی تداوم و بقاس، نیازمند گ ترش

هکارهای توسعه خود و زیرسواخ  هوای اقتفوادی    تدوین را در طول زمان از نظر اقتفادی شهرها نیاز خواهند داش  که در

ابعاد م تلف محلی و ملوی   نمایند که بتوانند بیشینه استفاده را از موقعی  ها و پتان یل های خود در خود به گونه ای عمل

ساکنانشان ببرند. هدف اصلی شهر در یک محیی رقابو  جهوانی    و بین المللی در جه  حفظ و تداوم کیفی  بیشتر زندگی

تمکیود بور ایجواد فعالیو       متمرکز شود  یکی حداکثر استفاده از پتان یل ها و قابیل  های اقتفادی و دومی اید بر دو نکتهب

در مقابل نوسانات و اختالالت غیر منتظره محیی جهوانی انعرواف    های اقتفادی متنوع در شهر، بدین جه  که شهر بتواند

 .مقاوم  الزم را داشته باشد پذیری و توان

شهرنشینی در سال های آتوی، شوناخ  تغییورات ناشوی از شهرنشوینی در       تغییر اقلیم  با توجه به گ ترش بیش از پیش.9

نظر می رسد. بوه طوور کلوی     در جه  دستیابی به پایداری شهری یا به عبارت بهتر پایداری جهانی، ضروری به اقلیم جهانی
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ایجاد می کند که در آن ملل و کشورهای م تلف بوه یوک درک    یمعاهدات بین المللی زی   محیری یک ساز و کار کلید

 .محیری و توافقات دو جانبه جه  حل و کاهش این مشکالت می رسند مشترک از مشکالت زی  

محیی زی   در مقیاس محلوی،   هوا  با توجه به این موضوع که شهرها اصلی ترین الوده کننده های کیفی  هوای آلودگی.1

تشدید کننده آن ها در محیی های شهری و توالش در جهو  کواهش آن     اند، شناخ  عوامل آلوده ساز و ملی و بین المللی

 .دستیابی به پایداری شهری اند ها از ضرورت های

 عنوان پایدار، فراهم کردن منابع آبی سالم و بهداشتی برای ساکنان، جلوگیری کیفی  آب طبیعی  الزمه تلقی یک شهر به.4

پیرامون شوهرها و عودم ایجواد آلوودگی و یوا       ل در کیفی  بیولوژیکی و زی تی منابع آبی سرحی و زیرزمینیاز ایجاد اختال

منوابع   نواحی زی تی پیرامون شهرها از طریق استفاده بیش از اندازه و یوا آلووده کوردن    اختالل در منابع آبی سایر شهرها و

 .زی تی این شهرها می باشد

سل له مراتبی مشو ص را اشوغال موی کننود، بلکوه ب شوی از یوک شوبکه نیوز           سرو  م تلفجامعه باز  شهرها نه تنها .9

کار، کاال و خودمات و ... در   شوند. در این شبکه جهانی شهرها جریان های م تلفی از اطالعات، سرمایه، نیروی مح وب می

  .جریان اس 

بوه   ارتباطات متقابل وسیع میوان ایون شوهرها   ن ب  به موقعی  خود و سایرین و وجود  درک مشترک شهرها در این شبکه

میان شهرها در حوزه های م تلف اقتفادی،  عنوان تضمین کننده پایداری در این شبکه خواهد بود. وجود پیوستگی متقابل

 باعپ شده اس  که شهرها در شبکه شهری جهانی نیازمند همراهی با یکدیگر در ... زی   محیری، اجتماعی و فرهنگی و

  .ام و بقای خود باشندجه  دو

شناسی م ائل و مشکالت شهری جه  برنامه ریزی مناسب، تعودد موضووعات و    برنامه ریزی واحد و یکپارچه  در موضوع.3

سیاسوتگزاران شوهری را نواگزیر بوه      های دخیل در امر برنامه ریزی به دلیل پیچیدگی ذاتی شهرها، برنامه ریوزان و  سازمان

ایجاد هماهنگی بین اولوی  ها و نیازهای م تلف این مداخله کننودگان موی    واحد و یکپارچه جه ات اذ رویه برنامه ریزی 

ریزی شهری کارآمد و موؤثر، یکپوارچگی    امروزه بیش از گذشته این نکته مورد تمکید قرار گرفته اس  که برای برنامه .نماید

 م ئول ضروری اسو . ایجواد و کواربرد مجموعوه ای از     بین نهادها و سازمان های در قوانین و مقررات و ضوابی اجرایی در

همکاری های اندیشه شده و هم آهنگ فراهم  ضوابی و قوانین یکپارچه و نظام مند، روشی اس  که بازده مؤثری را از طریق
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پیوسوتگی   به عنوان راهکار پایه ای از طرف شهرها برای تقوی  ارتباطات، ان وجام و  می آورد که امکان بازخورد های آن ها

 .مورد توجه قرار گیرد

قوادر   این که شهری ظرفی  و پتان یل انرباق پذیری و سازگاری را دارا باشد، باید توانایی و پتان یل نوآوری و ابداع  برای.3

قادر ن واهد بود با سرع  عمول مناسوب در زموان     به نوآوری و ابداع باشد. بدون وجود نوآوری مناسب و زیربنایی، یک شهر

اسواس و پایوه ای    شرایی جدید انرباق پیدا کند. توانایی تکامل در درون یک بازار رقاب  جهانی، الالت و ناب امانی ها، بااخت

توانایی تفکر روی یک سرح برنامه ریزی اسوتراتژیک را داشوته    را برای یک الگوی شهری سازگار ایجاد می کند. یک شهر با

سرنوشو  آینوده خوویش را     ا به گونه ای باشد که به شهر امکان شرک  در تعیوین ها و برنامه ریزی ه باشد و سیاستگذاری

 .بدهد

تجهیزاتوی اسو  کوه      ای  منظور از پتان یل های زیرساختی، تمسی وات و  پتان یل و ظرفی  مربو  به زیرساخ  منرقه.9

هووایی، جواده ای، دریوایی( و     ،بقیه نقا  جهان در ارتبا  قرار می دهد، ماننود سی وتم هوای حمول و نقول)ریلی      شهر را با

مانعی برای مشارک  شهر در اقتفاد جهانی ایجاد نگردد. عامل سرع ، یوک   ارتباطات. این زیرساخ  ها باید توسعه یابند تا

اطالعات و کاالهوا نتواننود بوا سورع  در      نیاز اساسی و پراهمی  مشارک  در روند تجارت جهانی اس  و اگر که مردم، پیش

 شهر در وضعی  نامناسبی از نظر اقتفادی، اجتماعی، فرهنگی و غیره قرار خواهود  ها و نواحی حرک  نمایند، بین مکان ها

ورودی و خروجوی شوهر بورای صوادرات و      گرف . برای ارزشیابی این شاخص می توان به مواردی چون ظرفی  دروازه هوای 

بواربری و   مل بار و م افر، ظرفی  پایانه هوای م وافربری و  فرودگاه ها در ارتبا  با ح واردات کاالها و خدمات مانند ظرفی 

همانند تعداد مشترکین تلفن و اینترن  و غیره اشواره   کیفی  تمسی ات و تجهیزات آن ها، کیفی  ارتباطات راه دور در شهر

 .کرد

از توانوایی افوراد    عبوارت اسو    اجتماعی  بر اساس نظر جیمز کلمان، جامعه شناس آمریکایی، سرمایه اجتمواعی  سرمایه.01

(. 913، ا0930اهداف مشترک در گروه ها و سازمان ها)مولودان و بیلهوارز،    برای همکاری با یکدیگر به منظور دستیابی به

استفاده کرد  تعداد و نووع تشوکل    شناخ  میزان و یا ظرفی  سرمایه اجتماعی در شهری می توان از شاخص های زیر برای

 محلی، سرانه آن ها و طول زمان عضوی ، گروه های اجتماعی و تعداد سورانه آن  غیر دولتی و ها، سازمان ها و انجمن های

سرمایه اجتماعی از طریق سونجش میوزان    ها، میزان آگاهی و شناخ  مردم ن ب  به ساختارهای اجتماعی. به عبارت دیگر

 .شود عضوی  در گروه ها و شبکه ها تعیین می
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کوردن جمعیو  بوه مهوارت هوای زنودگی و        عی با توانایی سی تم آموزشوی بورای مجهوز   آموزش  تغغیر و تحرک اجتما.00

که اقتفاد شهرها بیش از پیش جهانی می شود و ب ش خدمات متنوع تور موی    همچنین اشتغال مرتبی می باشد. در زمانی

نوین به سرع  توسوعه پیودا   جهانی  ها ت ففی تر می شوند و در نتیجه نیاز به افزایش آگاهی ها برای ارتبا  با شود، شغل

  .می کند

اصولی)فیزیولوژیک(، زمینوه    عنوان اساسی ترین نیاز ان انی، می تواند عالوه بر تممین نیازهوای  امنی   برقراری امنی  به03

 یخودشکوفایی نیز باشد. یک شهر پایدار نیازمند یک محیی پایدار و ایمن بورا  ساز تممین سایر نیازها مانند تعلق، احترام و

   .ساکنانش اس 

 نتیجه گیری

توسعه اقتفادی، توسعه اجتماعی، توسوعه فرهنگوی، توسوعه سیاسوی، توسوعه       توسعه دارای ابعاد م تلفی اس . از جمله   

این که توسعه پایودار   با توجه بهگیرند.  موارد دیگر . هر کدام از این ابعاد جنبه های م تلفی از توسعه را در بر می ان انی و

کند، بنابراین به منظور دستیابی به یک وضعی  پایودار واقعوی در    هر معیاری بر معیارهای کیفی و ان انی تمکید می بیش از

هوای اقتفوادی    سیاس  هایی جه  حفول به شهرهای پایدار ضروری می نماید. علوی رغوم اهمیو  جنبوه     شهرها، تدوین

گذشوته از بهبوود سورح موادی زنودگی، عودال         اسو  و توسعه، به نظر می رسد که توسعه چیزی بیش از رشد اقتفوادی  

نظوام   نیز در بر می گیرد. لذا توسعه را می توان به معنای ارتقاس م وتمر جامعوه و   اجتماعی و ارزش ها و سن  های بومی را

کوه شورایی زنودگی نوامرلوب را بوه مرلووب        اجتماعی به سوی زندگی بهتر دان  . و به عبارت دیگر توسعه فرایندی اس 

 دانند کوه بهبوود کیفیو  زنودگی را در بور     توسعه را بهره رساندن به ان ان می تبدیل می کنند. بر این اساس هدف اساسی

یابد. در واقع توسعه بیانگر ایون اسو  کوه    می گیرد و در قالب افزایش درآمد و گ ترش اشتغال و رفاه عمومی امکان بروزمی

حالو    اساسی و خواسته های افراد و گروه های اجتمواعی در داخول نظوام، از    نیازهای مجموعه ارکان یک نظام، هماهنگ با

معنوی بهتر اس ، حرک  می کند. توسعه شهری  نامرلوب زندگی گذشته خارج شده و به سوی موقعیتی که از نظر مادی و

توسعه شهری به  استوار اس  وتوسعه پایدار بر پایه استفاده بهینه و مناسب از منابع طبیعی  پایدار به عنوان ب ش مهمی از

 اقتفادی و تممین عدال  اجتماعی حرک  می کند. عنوان جزئی از سیاس  های توسعه ملی در راستای تحقق رشد
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 د،فراتجدد و پس ازآن درشهرسازی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران(، تجد0934بحرینی، سیدح ین)
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 ، تهران.9عمران روستایی، جلد 
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