
 

 

1385 تابستانو  بهار، تمشه ي هشمار، اي ناحيه ي هجغرافيا و توسع ي هجلّم  
  

  دكتر مهدي قرخلو

  سيدهادي حسيني

  دانشگاه تهران

    

  پايدار شهري ي هاي توسعه شاخص

  :چكيده

ـادي، فرهنگـي،       معاصـر  ي ر چنـد دهـه  د ،سريع شهري ي توسعه ـاعي، اقتص ـاد مختلـف اجتم از ابع
بـه عنـوان    ،پايـدار  ي مطرح شدن توسعه. ثير قرار داده استأبشر را تحت تزندگي ... سياسي، محيطي و 

ـتره   ي شعار اصلي هزاره ـاد مختلـف زنـدگي       ي سوم نيز ناشي از اثرات شهرها بر گس زيسـت كـره و ابع
معنـي   ه به شهرها و شهرنشيني بيپايدار بدون توج ي بدون شك بحث از پايداري و توسعه. استانساني 

رونـد و در واقـع    ناپايداري در جهان به شمار مـي  ي هرها به عنوان عامل اصلي ايجادكنندهش. خواهد بود
ه به پيچيـدگي ذاتـي   بر اين اساس با توج. هستندپايداري شهري و پايداري جهاني هر دو مفهومي واحد 

داري يابي به پاي ثيرگذاري آنها، شناخت عوامل اصلي و كليدي در جهت دستأشهرها و ابعاد مختلف ت
ـين كننـده در    سعي شده است برخي از شاخص نوشتاردر اين . رسد ضروري به نظر مي ،شهري هاي تعي

  .دشوگاه نويسندگان ارائه ديدبحث پايداري شهري از 
  .، سيستم ها شهرنشيني، پايداري شهري، پايداري جهاني، شاخص: هاي كليدي واژه

  :درآمد

ت جهان را به سوي خود جذب كردهشهرها درصد زيادي از جم ،صد سال اخير طياند عي .ـين بـار   براي او ل
ـيده        ،كنند در تاريخ تعداد كساني كه در شهرها زندگي مي به همان انـدازه افـراد سـاكن در بيـرون از شـهرها رس

ـان در نـواحي    60بيش از  2030هاي سازمان ملل برآورد كرده است كه تا سال  بيني پيش .است درصد مردم جه
انـد، آنهـا    درصد از سطح زمين را اشغال كـرده  2كه شهرها تنها حدود  با وجود اين. خواهند كرد شهري زندگي

ـال افـزايش    ،در سـال  تـن ميليـون   55كه با نرخي حدود  ،بيش از نيمي از جمعيت جهان را در اختيار دارند در ح
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آنها . است
4

ـتند ترين ت و اصليكرده  منابع جهان را مصرف 3 شـهرها بـه دليـل    . وليد كننده ضايعات در جهان هس

انـد،   شـده  تبـديل  بـزرگ انگلـي تهـي كننـده و تحليـل برنـده جهـان        سـاختارهاي   نياز به انـرژي و خـوراك بـه   
ـيني  و    (Egger,2005:2). و سرسـخت  مـروت  بـي رحم، آلـوده كننـدگاني    كنندگاني بي مصرف ـاس شهرنش مقي

ـتند       مشكالت ناشي از آن بيانگر اين ا ـاني هس ـال حاضـر جه بـراي مثـال شـهرها    . ست كـه پيامـدهاي آنهـا در ح
ـتن و تخريـب اليـه     .كننـد  اكنون منابع و مواد را از سرتاسر جهان به سوي خود جـذب مـي   هم ازن،  ي تحليـل رف

ـيله   ــه وسـ ــه ب ــدي را ك ــهرها و  ي تهدي ــازوكارهايش ــعه س ــي   توس ــرح م ــا مط ـامالًً  اي آنه ــوند، كـ ــن  ش روش
ـلّ  ، بايـد  بنابراين بحث اصلي در موضوع پايـداري .  (Hall,2005:153)نمايد مي ـترش   افـزايش تس ط شـهرها و گس

تـرين سـطح امكـان     كه بـه پـايين    داند شهرهاي آينده را شهري مي1،لوئيز مامفورد. نفوذشان باشد ي مناطق حوزه
ـيده    يافته و بـه سـطح    لبي احساس و عاطفه تنزّ ال، خودكار و غير ارادي و كامالًزندگي فع ـين رس ملزومـات ماش

ـيش بينـي كـرده اسـت، نيازمنـد          براي جلوگيري از رسيدن جايگاهي. است كه مامفورد بـراي شـهرهاي آينـده پ
ـين   ي كره ي سكنهو مهم من اصلي أتر نسبت به شهرها و ابعاد مختلف آنها به عنوان م پژوهشي وسيعتر و جامع زم

  .هستيم
تغييرات اجتماعي و اقتصادي ناشي  ي واسطه هييرات چشمگيري را باي آنها تغ ساختار شهرها و سازمان منطقه

العات خواهند پذيرفت و شهرها نيازمند بـه بازسـاخت   هاي ارتباطات و اطّ شدن و دگرگوني در عرصه از جهاني
جهاني شـهرها، توسـعه و    ي با افزايش سلطه. ها خواهند بود خويش در جهت همراهي با اين دگرگوني ي دوباره
 ،ها و تعامالت اجتماعي و اقتصادي گيري كنش ت شهرها و نواحي پيرامونشان به عنوان پايه و اساس شكلمديري
جهـاني   ي چراكـه پايـداري جهـاني تبـديل بـه موضـوع روز جامعـه       . بهتر درك شوند، ضـروري اسـت   دكه باي

ـ كالبـدي تمـد   معاصرشده است و رسيدن به اين پايداري بدون شناخت شهرها به عنوان مهمترين نمود ف ن ضايي 
  .رسد بشري به نظر غير ممكن مي

 ي هيـ دهـد و سـعي خواهـد نمـود بـه ارا      روابط بين پايداري و شهرها را مورد آزمون قرار مـي  نوشتار حاضر،
  . نويسندگان اقدام نمايدتوان علمي  ي جهت سنجش پايداري شهري در حديها شاخص

                                                
1. Lewis Mumford 
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  پايدار شهري ي توسعه

در يك سطح انتزاعـي و ذهنـي،    .استاي از معاني  گسترده ي وم قابل بحث با  دامنهپايدار يك مفه ي توسعه
ـي     ،طبيعي ي هاي يكپارچه پايداري با حفاظت و يا بهبود سيستم ـان را   ارهكـه در كـل زنـدگي در روي س شـامل  م

كـه   به دليـل ايـن   ،ها و پايداريشان جمعيت انساني است مركزي و كانون اين سيستم ي نقطه. ، ارتباط داردشود مي
ـين  ظرفي. ثر كرده استأاي محيط جهاني را مت تهايشان است كه به طور قابل مالحظهاليها و فع انسان ي سلطه ت زم

ـاد،       انتخـاب  ي هاي طبيعي و به وسيله تمحدودي ي ها به وسيله براي حمايت انسان ـا اقتص هـاي انسـان در ارتبـاط ب
انسـاني   1لت قابل تحمبنابراين ظرفي. شود و جمعيت مشخص مي) ها ها و سياست شامل ارزش( محيط و فرهنگ

ر، پويا و نامطمئن استزمين متغي.(Cohen,1995)    
ـان اسـت      ،بشري ي در يك سيستم پويا مانند جامعه« ـات در طـول زم در . پايداري اساساً به معنـي ثب
ت غيـر  و سنجيد، چراكه يك كيفي راحتي اندازه گرفت را به اين مفهوم چيزي نيست كه بتوان آن نتيجه،

  ). 84: 1381مولدان و بيلهارز،(»  ثابت ي نه يك نقطه  ،ثابت است
ـته بـه تـاريخ منطقـه، فرهنـگ، پايـه        هـاي مختلـف و بـي    تواند در شكل الگوي شهر پايدار مي  ي شـماري بس

ـته    روي اهدا داصوالً پايداري باي. ها نمود پيدا كند اقتصادي، اقليم و محيط و سياست ـاني بـه عنـوان هس  ي ف انس
ـايي در موضـوع كـارايي يـك شـهر،        اين ي واسطه هب. كيد نمايدأشهري ت ي توسعه راهكاراصلي هر  كه فشـار نه

متوجت سكونتگاههاي انساني آن استه كيفي .  
  : ند ازا عبارت كهه باشدصبايد داراي چهار مشخّ ،را پايدار ناميد كه بتوان توسعه براي اين

ـ اقتصادي كـه توليـد     هاي اجتماعي بين سيستم طبيعي و سيستم ،پوياست ي در واقع يك معادله: وري بهره .1
ت وري ظرفي بهره. باشد ري داشتهكه براي سيستم ضر بدون اين ،كند غذا و ديگر كاالها را براي مردم تضمين مي

  ؛سنجد  با بازده بهينه را ميهاي طبيعي در توليد غذا و كاال جامعه براي استفاده يا تغيير شكل سيستم
هـايي كـه ناشـي از كـاربرد يـا تغييـر        ها و تهديـد  فرصت ي ت جامعه در توزيع عادالنهيعني ظرفي: عدالت .2

ايـن اصـطالح در مـورد    . شود مانند توزيع آنچه كه از فرايند توسعه حاصل مي ،هاي طبيعي پيرامون هستند سيستم
  ؛رود مي كار هتوزيع ثروت در بين مردم نيز ب

                                                
1. Carrying capacity 
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ـا ضـربه   به ظرفي: پذيري انعطاف .3 ـاني گفتـه     ت جامعه در واكنش به فشارهاي طبيعي يا تحميلـي ي ـاي ناگه ه
ـاه يـا     نظمي وري در بي ت سيستم براي ترميم يا نگهداري سطح بهرهانعطاف پذيري يعني قابلي. شود مي ـاي كوت ه

  ؛طوالني مدت
ـتف  ي ت جامعـه در ادامـه  عنـي ظرفيـ  ي: ثبات .4 ـتم    اس ـا تغييـر فراينـد سيس ـاي طبيعـي بـدون دگرگـوني      اده ي ه
  ).387: 1381مولدان و بيلهارز،(شديد

هـاي ضـروري يـك شـهر پايـدار       اصول زير را به عنـوان ويژگـي   ،كميسيون جهاني محيط زيست و توسعه
  :كند عنوان مي

  ؛ن شهري را پوشش دهدااي كه ساكن به گونه ،هاي اقتصادي و اجتماعي افزايش فرصت. 1
  كاهش سهم انرژي در رشد شهري؛ .2
  بهينه در مصرف آب، زمين و ساير منابعي كه مورد نياز چنين رشد شهري است؛  ي استفاده .3
  بازيافت از پسماندها؛كردن  بيشينهتوليد زباله و فاضالب و  كمينه كردن ميزان .4
ـادي، اجتمـاعي و زيسـت     هاي مديريت با قدرت و كارايي كافي جهت نيل به اهـداف  ايجاد سيستم .5 اقتص

  محيطي؛
  پايدار؛ ي هاي مورد استفاده در شهر به سمت اهداف توسعه آوري سوق دادن فن .6
ـتاي در  ،تقويت تـوان منـاطق مختلـف شـهري     .7 ـا پاسـخ گـويي بـه تهديـدات و اهـداف         راس جلـوگيري ي

ـين   آينـد،  وجود مي بهعوامل طبيعي يا انساني  ي كه در نتيجه ،اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي همچن
شـهر پايـدار شـهري     ارتبـاط در ايـن  . با اختالالت غير منتظره در سيستم شـهر  روبروييپذيري در  انعطاف

  ــو ــاعي، تن ــدالت اجتم ــود در ع ــه در آن بهب ــت ك ــ اس ـا كيفي ــدگي بـ ــان زن ــع  و امك ــوب تحقّ ق ت مطل
  ).22: 1380عزيزي،(يابد

توانـد هرگونـه كـاهش منـابع طبيعـي را جبـران        نمي آوري فنپايدار بر اين انديشه است كه  ي نگرش توسعه
ـتا سـازمان ملـل از مبـاني و ديـدگاه         انسان ي ل سرمايهطبيعي مكم ي سازد و سرمايه ساخت اسـت و در ايـن راس
ـترهاي فرهنگـي مناسـب     ي يابي به توسعه كند و راه دست پايدار حمايت مي ي مفهومي توسعه پايدار را وجود بس

  ). 5  :1383كياني،( توان به آن دست يافت ا آموزش و آگاهي دادن به مردم ميداند كه ب مي
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ت سازگاري و انطباق را در زمـان تغييـرات اجتمـاعي و    قابلي دپايدار شهري باي ي بنابراين يك الگوي توسعه
ـلي  ي فـه لّؤجمعيت به عنوان م كه با وجود اين. هاي فرهنگي جامعه داشته باشد اقتصادي و ارزش در پايـداري   اص

كه شهر را به  ،ر عوامل اقتصادي، اجتماعي و محيطيبجمعيت  ي فهلّؤثيرگذاري مأچگونگي ت دمطرح است، باي
 . كند، مورد بررسي قرار گيرد سيستمي يكپارچه تبديل مي

  شهر به عنوان يك سيستم

اگرچـه شـهر داراي   . انـد  مين اهداف انساني تـداوم يافتـه  أكمك به ت ي واسطه هشهرها به عنوان يك سيستم ب
سـال اخيـر اسـت كـه شـهرها بـه عنـوان         دويست باشد، اما تنها در ساله در تاريخ مي ده هزاريك قدمت بيش از 

كه درست تـا قبـل از    توانيم ببينيم مي ،كنيمدقّت اگر . اند بارزترين ويژگي انسان و جمعيت بشري نمود پيدا كرده
ت در ل كشاورزان گروههاي بزرجنگ جهاني اوسـال  صد  دادند و حتي كشورها را تشكيل ميبيشتر گ جمعي

توانيم به شكل بهتـري بـه فهـم     دادند، ما مي جهان تشكيل مي همه جمعيت را در كلّ قبل از آن كشاورزان تقريباً
بـا  مقياس اثري كه شهر بر محيط دارد، آن را . شرايط آينده انسان و جهان پي ببريمتعيين شهرها در  نقش مركزي
ـتم    . سـازد   متمـايز مـي   ،ي كه درون اكوسيستم جهاني جاي دارنديها ديگر سيستم ـاير سيس هـاي   بـراي مثـال در س

ـاطق  ي اي متفاوت با آن چيزي است كه به وسيله مفهوم ضايعات تا اندازه ،اكوسيستم جهاني  ي شـهري جامعـه   من
توليداتش به  ي كه همه وجود ندارد، چنان هاي بيولوژيكي هيچ انباشت ضايعاتي در سيستم. شود ميمعاصر توليد 

ـاز مـي  صورت يك فرايند به هم پيوسته و يكپارچه به فرايند بيولـوژيكي   ـتم  ،بـر خـالف آن  . گردنـد  ب هـاي   سيس
هزاران تن ضايعاتي كه به شكل آلودگي هـوا،   ي شهري هنوز آنچنان پيشرفته و كارآمد نيستند تا بتوانند از عهده

بيشتر ايـن ضـايعات   . كنند، برآيند به اكوسيستم جهاني تحميل مي... بندي و پسماندها و  گنداب، فرايندهاي بسته
ـاي انسـاني    مكـان . تي طوالني به آلودگي محيط ادامه دهندتوانند براي مد شوند و مي به طور طبيعي تجزيه نمي ه

ايعات توليــد دهــد، ضــ بــار بيشــتر از آنچــه كــه محــيط بــه طــور طبيعــي ضــايعات انتشــار مــي  سيصــد بــيش از 
  (Egger,2005:3).كنند مي

ـاي پيچيـده   فـه لّؤا و بدون در نظر گرفتن ارتباطات آن با ديگـر م توجه به شهرها به صورت منفرد و مجزّ ي  ه
مداخله در كـاركرد  . تواند به پايداري جهاني كمك نمايد توانند پايدار بماند و نه مي تشكيل دهنده سيستم، نه مي
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هاي ديگر، منجر بـه   فهلّؤو بدون در نظر گرفتن ارتباطات آن با م جداگانهو اجزاء به صورت  ها فهلّؤهر كدام از م
  .ستها ات بارز سيستماين ويژگي يكي از خصوصي. سيستم خواهد شد هاي ديگر و در كلّ پيچيدگي در مولفه

ـايعات د       بين سيستم شهري با اكوسيستم ي يك تفاوت برجسته ـاي طبيعـي در ايـن اسـت كـه ض ـتم  ه ر سيس
ـين    از جمله تفاوت. د تا دوباره به فرايند طبيعي سيستم برگردندشون  شهري  به طور كامل جذب نمي هاي ديگـر ب

ـيش بينـي آينـده      ي بييبشري و خودآگاهي و توانا ي ل و انديشهتعقّ ي هاين دو نوع سيستم در قو نظير انسـان در پ
كـه ايـن روش    بـه فـرض ايـن   . شوند محيط طبيعي تنظيم مي ي هاي بيولوژيكي فرايندها به وسيله در سيستم. است

كـه در   ي است تا تغييرات در سيستم شهري را قبل از اينيبراي سيستم شهري مناسب باشد، انسان داراي اين توانا
  .(Newman,1999)فرايند طبيعي توسط محيط تحميل گردد،تسهيل نمايد ي نتيجه

حتي در صورت ايجـاد  . آسيب پذير است هاي طبيعي يگر سيستمشهر به عنوان يك سيستم به همان ميزان د
ـتالالت غيـر    ها و منابع ورودي به سيستم شهر با خروجي تعادل بين نهاده ها، به دليل وجود عوامل ايجاد كننده اخ
اق و ي شـهرها بـراي انطبـ   يتوانـا .ندشـو ي هاي پايدار تلقّ توانند به عنوان سيستم هاي آن، شهرها نمي منتظره و پيامد

ـان را تضـمين مـي   ير است كـه پايدار سازگاري با عوامل بيرونيِ ديناميك و متغي ـتم جهـاني منـاطق    .  كنـد  ش سيس
ـا يكـديگر مـرتبط شـده     هاي اطّ شهري از طريق ارتباطات تجاري، مهاجرت، سرمايه و جريان ايـن  . انـد  العـاتي ب

ـيچ گونـه كنترلـي بـر آنهـا      ارتباطات بدين معني است كه شهرها در مقابل عوامل بيروني كه كنت رل اندك و يا ه
ـتالالت غيرمنتظـره       د ند و بنابراين آنها باياپذير ندارند، آسيب ـند در جهـت حفـظ پايـداري بـه اخ اي كـه   قادرباش

 ددر واقع براي باقي ماندن در شرايط پايدار، شهرها بايـ . ، پاسخ مناسب بدهند كند ر ميثّأشان را مت كاركرد دروني
ـله مراتـب        در حال  دائماً ـند كـه قـرار اسـت عملكـردش را در سلس بازآفريني، سازگاري و تكامل در جهتي باش

  (Egger,2005:3).جهاني شهرها به نمايش بگذارد
هـاي ذهنـي    از سيستم پسهاي باز و به لحاظ سلسله مراتبي  سيستم وشهرها جز ،سيستمي ي از ديدگاه انديشه

العـات بـا   و اطّ انـرژي، مـواد   ي هاي باز همواره در حـال مبادلـه   سيستم .روند ها به شمار مي ترين سيستم پيچيده از
العـات را دريافـت   هاي ديگر، انرژي و مـواد و اطّ  ها از طريق جريانات بين خود و سيستم اين سيستم. يكديگرند

ـتف         . رسانند كنند و به مصرف مي مي اده آنها عناصـر خـود را در درون خـود تجزيـه يـا تركيـب نمـوده و قابـل اس
ت شهرها هر موقعي). 394: 1382هيچنز،(هاي باز بستگي دارد توان گفت كه پايداري جهان به سيستم مي. سازند مي

ـبكه شـهري     اي را كه در سطح منطقه و رتبه ـتم ش اي، بين المللي و جهاني دارا باشند، نيازمند تعامل در درون سيس
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پايـداري يـك شـهر در درون ايـن     . خواهنـد بـود   ت محيطي، اجتماعي و اقتصادي خـود در جهت افزايش كيفي
تواند در يك شرايط ايستا و ثابت به دست آيد و رسيدن بـه ايـن پايـداري بـراي      شبكه رقابتي جهاني شهرها نمي

ر در طول زمان استشهر، نيازمند پويايي و انطباق پذيري شهر با شرايط متغي   .  
ـين     هاي وابستگي فز لوگان و مولوچ در بحث از شيوه المللـي   اينده نواحي شهري بـه نظـام روابـط اقتصـادي ب

ـتند كـه در   . لين مورد شهر ستادي استاو .اند گونه شهر نوظهور را تشخيص داده پنج اين نوع شهرها مراكزي هس
ـازند و جهـت   هاي اصلي خود را مستقر مـي  تاليتي فعهاي بزرگ فراملي آنها شركت ـا معطـوف بـه      س گيـري آنه

ـات  سؤشهري اسـت كـه در آن م   ي اين نوع ناحيه. دومين نوع شهر مراكزنوآوري هستند. ستعاليق جهاني ا س
ـ   احي فرايندشوند و به طرّ تحقيق و توسعه متمركز مي ـاختن كاالهـايي      هاي علمـي و فنّ ـتفاده بـراي س ي مـورد اس

ـيم كـار پيچيـده    در ت .سومين نوع شهر محل توليد قطعات است. شود پردازند كه در جايي ديگر توليد مي مي قس
از نواحي شهري به . شوند بين المللي كاالها در مناطق دور از يكديگر در سراسرجهان ساخته و مونتاژ ميموجود 

شود و  شوند كه در آنها برخي قطعات محصوالت نهايي ساخته مي هاي توليدي تبديل مي هايي براي فرايند محل
ـان سـوم        .شود م ميمونتاژ نهايي در مناطق يا كشورهاي ديگر انجا ـاجران جه چهارمين گونـه مركـز ترانزيـت مه

المللي قرار دارد و سرانجام شهرهايي هستند كـه   ير شرايط بينأثت تحت است كه حتي بيشتر از انواع ديگر مستقيماً
ايـن  ). 620: 1384گيـدنز، (اي مهاجرت داخلي است اين پديده تا اندازه. يابند به عنوان مراكز بازنشستگي توسعه مي

هـاي   هـاي شـهري از فراينـد    ثيرپذيري شهرنشيني و محيطأثيرگذاري و تأچگونگي ت ي تقسيم بندي نشان دهنده
  . كند ريزي پايدار براي شهرها بازگو مي و لزوم درك اين فرايندها را در برنامه استالمللي  ي و بينملّ

ـات     ،جهان جهاني بازگوكننده اثري است كه شهر روي مناطق ديگر ي اصطالح شبكه هـم از طريـق ارتباط
ـاجرت و غيـره و هـم از طريـق       هاي مالي و سرمايه ريزي شده و هدفمند مانند تجارت، جريان برنامه گـذاري ، مه

ـين، آلـودگي، كـاهش منـابع طبيعـي و غيـره دارد        ارتباطات برنامه . ريزي نشده و اتفاقي مانند گرم شدن كـره زم
ـبت بـه اثـري     ي وابستگي متقابل شهرها در سراسر گستره جهاني مستلزم اين است كه هر شهري در اين شبكه نس

ـاملي بـه دسـت آورد    تعامـل  . كه كاركردش روي شهرهاي ديگر و ساير مناطق جهان دارد، درك و شناخت ك
ـارايي در ابعـاد     وجود داشته باشدتواند  بين شهرها و مناطق تنها زماني مي ـبي از ك كه كل سيستم يك سطح مناس

شـود يـا    روبـرو زماني كه كل سيستم شهري جهان با اختالل . صادي، اجتماعي و محيطي را دارا باشدمختلف اقت
ـ   ي ناپايدار گردد، اين ناپايـداري بـه كليـه    ـين المللـي سـرايت خواهـد كـرد     ي، ملّـ سـطوح محلّ پيچيـدگي  . ي و ب
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ري براي سنجش پايداري را جهاني است، تعيين معيا ي آن از خانواده تا كل جامعه ي هاي بشري كه دامنه سيستم
هايي كه شايسته است در بررسي پايداري شهرها مورد بررسي قرار گيـرد، شـامل    شاخص.سازد بسيار مشكل مي

  :زير هستندموارد 

  جمعيت .1

درصد از جمعيت جهان در شهرها زنـدگي   شصتحدود  2030هاي سازمان ملل تا سال  بيني بر اساس پيش
ـا بـا    ي رشد شهرنشيني به ويژه در كشورهاي در حال توسعه، به نظر ميخواهند كرد و با روند فعل رسد در آينده م

. شهرها براي حدود نيمي از جمعيت جهان حكم سرپناه و خانه را دارند. يك جهان شهرنشين روبرو خواهيم بود
در . گيرنـد  بر ميدرصد جمعيت را در  هشتاددر اياالت متحده آمريكا و ديگر كشورهاي صنعتي شهرها بيش از 
ـا رونـدي روبـه رشـد و تـو      عـات بـزرگ شـهري ماننـد     م بـا ايجـاد تجم  أكشورهاي در حال توسعه، شهرنشيني ب

ـافه خواهـد شـد،    . مادرشهرها در حال روي دادن است قسمت اعظم دو ميليارد جمعيتي كه به جمعيت جهان اض
سطح شهرنشيني جهـان در حـال   . ه روي دهددر مناطق شهري كشورهاي در حال توسع رود كه عمدتاً انتظار مي

تي شهرها در . اي بي سابقه در جهان است پديده د و اندازه بزرگترين شهرها،حاضر و تعدمناطق  بيشتررشد جمعي
و به ويژه در كشورهاي در حال توسـعه بـدون توجـه بـه مالحظـات اقتصـادي، اجتمـاعي و زيسـت محيطـي و          

ـايي و آمايشـي مناسـب، عـدم      برنامه نبود. ي آنها شكل گرفته استها تهاي طبيعي و محدودي پتانسيل ريزي فض
ـين المللـي   اي، ملّـ  ها در سطوح منطقه تعادل ـتر زمينـه را بـراي جـذب     ،ي و حتـي ب مهـاجران در شـهرها و بـه     بيش

ها و تسهيالت الزم بـراي پـذيرايي از ايـن     كه زيرساخت خصوص شهرهاي بزرگ فراهم كرده است، بدون اين
ت و  اصلي. را تدارك ديده باشد عظيم تجمعيثـرات اقتصـادي،   اترين عامل در بحث از پايداري شهري، جمعي

پس به جاست در بحـث  . باشد مديريتي آن روي شهرها و حتي زيست كره مي اجتماعي، زيست محيطي و نهايتاً
بررسـي تعـداد   . نمـود  از پايداري شهري و شاخص شناسي آن به جمعيت نيـز بـه عنـوان مهمتـرين عامـل توجـه      

ـيدن بـه     مـي ... رات آن در سـاختار جمعيتـي شـهر و    ثـ ها و ا جمعيت، نرخ رشد آن، ميزان مهاجرت توانـد در رس
  .  ر واقع شودثّؤپايداري شهري م
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  موقعيت اقتصادي. 2

ـاني و ارتباطـات بـه ناچـار در جهـت       ي هاي باز در عصر جهاني شـدن و دهكـده   شهرها به عنوان سيستم جه
در جهـت حفـظ شـرايط    . اي، ملي و جهاني خواهند بود نيازمند گسترش ارتباطات با سطوح منطقه, اوم و بقاءتد

خود و  ي توسعهراهكارهاي پايداري شهر درطول زمان از نظر اقتصادي شهرها نياز خواهند داشت كه در تدوين 
ـيل   تاستفاده را از موقعي ي بيشينهاي عمل نمايند كه بتوانند  هاي اقتصادي خود به گونه زيرساخت هـاي   هـا و پتانس

  .شان ببرند ت بيشتر زندگي ساكنانالمللي در جهت حفظ و تداوم كيفي ي و بيني و ملّخود در ابعاد مختلف محلّ
 ي هنظري مزي  ـاد تنـو هـاي    تاليـ ع فعت نسبي توسعه اقتصادي را در برخي شهرها و مناطق به جاي تشويق ايج

ـا ميـان  مـد  در كوتاه احتماالً. صنعت خاص متمركز كرده استاقتصادي  روي يك  ـار ت ايـن  مـد  ت ي بـه   راهك
 ي پذيري پايـه  آسيب راهكار،كيد بر اين أاما از سوي ديگر ت. افزايش ثروت جمعيت شهري كمك خواهد نمود

نـوآوري و   هميشه در حال جستجوي داين در حالي است كه شهرها باي. اقتصادي شهر را به دنبال خواهد داشت
از سوي . باشند ،به ويژه در يك محيط رقابت جهاني ،شان تابداع در جهت كارآمدتركردن و بهتر نمودن موقعي

داشته باشند كه هميشه از يك بهره وري و كارايي يكساني در طول مورد توجه اين موضوع را نيز  دديگر آنها باي
ـترده   بسيارع بخشي ين بيانگر اين موضوع است كه تنوت نسبي همچنتئوري مزي. زمان برخودار نخواهند بود گس

فعدنبـال  ه بـ  دپـس بنـابراين بايـ   . اي از منابع صورت نگيـرد  آمد و شايسته ها باعث خواهد شد كه استفاده كار تالي
ايجاد تعادل ميان موفقيت و ميانت كوتاه مد  ت بـا انعطـاف  مـد    ت بـود پـذيري در طـوالني مـد.(Henderson, 

1995)  پاييني  بسيارپتانسيل  مانند مراكز معدني، عموماً ،كنند كيد ميأي تشهرها يا مناطقي كه بر روي منابع خاص
كنـد، دارا   مـي  روبـرو شان را با اختالل  ت مركزي و اشتغال اصليالياقتصادي جديدي كه فع ي براي انطباق با پايه

ـتري از چرخـه      اكوسيستم يشتربعي است كه در تنو, آنچه كه اين شهرها ندارند. هستند هـاي   هـاي كـه تعـداد بيش
پـذير شـهري اسـت كـه بـر      شهر انعطاف. شود كنند، پيدا مي بازخورد وتعادل حياتي و خود پايداري را فراهم مي
صـادرات   بركه  ي،پيامدهاي بعدي اين چنين شهرهاي. نمايد اساس بازخوردهاي مناسب درك نموده و عمل مي

. يابـد  هايشان براي تعيين كردن سرنوشت خودشان كاهش مـي  يياين است كه توانا رند،داكيد أت ياالي خاصك
ـيوه صادرات عمدهد در يك بازار رقابتي جهاني، اين چنين شهرها باي ممكـن توليـد    ي شان را در كارآمدترين ش

ـاز بـه كارآمـدي ايـن اسـت      . نمايند تا قيمت محصوالتشان در يك سطح رقابتي باقي بماند ـات   ،مفهـوم ني ارتباط
ات خارجي در سـطح پـاييني   اثرشان روي  ا با اين حال كنترلدروني سيستم توليدي بايد در سطح بااليي باشد، ام
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بازخوردهـاي ضـعيف و    ي واسـطه ه بـ  ،پـذيري پـايين   با توانايي و پتانسيل پايين براي تغييـرات، انعطـاف   .باشد مي
ـاط و زوال را      عوامل بيروني، چ اثراتتوانايي پايين براي كنترل  ـيكل انحط نين شهرهايي دائمـاً خطـر ورود بـه س

   (Egger,2005:3).كنند احساس مي
اكثر يكـي حـد  : دشـو و نكتـه متمركـز   دبـر   دپس بنابراين هدف اصلي شهر در يك محيط رقابت جهاني باي

ـ اد فعكيد بر ايجـ أهاي اقتصادي و دومي ت تها و قابلي از پتانسيل) البته به صورت پايدار(استفاده هـاي اقتصـادي    تالي
ع در شــهر، بــدين جهــت كــه شــهر بتوانــد در مقابــل نوســانات و اخــتالالت غيــر منتظــره محــيط جهــاني   متنــو

  . پذيري و توان مقاومت الزم را داشته باشد انعطاف
GDPاستفاده از توليد ناخالص داخلي مادرشهر

ـادي را    1 بـه  به عنوان شاخص پيشرفت اقتصادي انتقادات زي
ـته    داشته است و به طور قطع نيز اين شاخص به تنهايي نمي الدنب ـايش شايس ـ  توانـد نم ت زنـدگي ارائـه   اي از كيفي

ـين گروههـاي        شاخص توليد ناخالص داخلي مادرشهر نمي. نمايد تواند چگـونگي توزيـع ايـن شـاخص را در ب
د را نيز به عنوان يك عامل ي غيرمولّها و جنبه  ها تالياين شاخص برخي از فعهمچنين  .مختلف جامعه بيان نمايد

تواند تغييـرات در ارزش موجـودي سـرمايه در     درستي نميه آورد و ب مثبت در توليد ناخالص داخلي به شمار مي
ـالص داخلـي         .طبيعي را برآورد نمايـد  ي بخش ساختمان و همچنين ارزش سرمايه بـه جـاي شـاخص توليـد ناخ

ـيله      اين نمايه روشي را ارائه مي. يدار استفاده كردرفاه اقتصادي پا ي توان از نمايه مي آن  ي دهـد كـه بتـوان بـه وس
ـنجش        وتشخيص داد تغييرات رفاه اقتصادي در طول زمان چگونـه بـوده اسـت     ـاس س ايـن بـه عنـوان پايـه و اس

هاي كليـدي كـه    تفاوت. نيز هست GDPكه به طور غيرمستقيم معياري براي سنجش  ،هاي مصرف كننده هزينه
به عنوان يك معيار توليد وجـود   GDPرفاه اقتصادي پايدار به عنوان يك معيار براي رفاه اقتصادي و  ي نمايه بين

  رفاه اقتصاد پايدار  ي اين است كه در نمايه ،دارد
   ؛شود نيز توجه مي) اقدامات تدافعي ي هزينه(هاي معادل اجتماعي و زيست محيطي به هزينه .1
   ؛شود طبيعي محاسبه مي ي يست محيطي و استهالك سرمايهت زهاي درازمد تخريب .2
   ؛شود در نظر گرفته مي) ها مانند سرمايه گذاري(انسان ساخت ي  توليد خالص سرمايه .3
كنـد كـه يـك     ت را بـازگو مـي  شود، چراكه اين واقعي تغييرات حاصله در توزيع درآمد در نظر گرفته مي .4

   ؛دهد تا ثروت ر را نشان مياضافي در يك جيب، بيشتر فق ي هسكّ

                                                
1. Gross Domestic Product  
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  ). 344: 1381مولدان و بيلهارز، (.شود داري نيز ارزش تعيين مي براي كارهاي خانه .5
اي  هاي مقايسه يابيشتواند در ارز گيري اين شاخص از نظر جهاني مورد قبول است و مي ا با اين حال اندازهام
بين فعهاي اقتصادي مورد استفاده قرار گيرد تالي.  

  تغيير اقليم .3

جهـان انتشـار    ي ركرد كه كشورهاي پيشـرفته مقرّ) 1كيوتو(كنوانسيون تغيير اقليم سازمان ملل ،1997در سال 
هاي  با وجود بحث. اثرات آنها بر اقليم جهاني و پيامدهاي ناشي از آن كاهش دهند دليلاي را به  گازهاي گلخانه

ها ضروري  اي براي كاهش اين تغييرات و پيامد روي موضوعات و پيامدهاي تغيير اقليم ، اصول پيشگيرانهمتعدد 
شـود،   حرارتـي مـي   ي اي فزاينده مانع عبور يـا تخليـه   كه به گونه ،زمين اي در جو تشكيل گازهاي گلخانه .است

اي،  گرفته در صـورت گازهـاي گلخانـه    برآوردهاي انجام ي بر پايه. آورد موجبات گرم شدن زمين را فراهم مي
افزايش ميـزان ايـن نـوع     ي از سوي ديگر با ادامه. گراد سردتر خواهد بودسانتي ي درجه 30درجه حرارت زمين 

چنين تغييـري   ي نتيجه. زمين پديد خواهد آمد ي ارهي سياي در ميانگين درجه حرارت كلّ گازها، افزايش فزاينده
كـه نـه تنهـا     ، اها، جاري شدن سيل در مناطق ساحلي و تغييرات اقليمـي خواهـد بـود   همانا افزايش سطح آب دري

دشواري و يا عدم امكـان   دليلبلكه به  ،اي در برخي نواحي را به دنبال دارد هتخريب مزارع و كاهش توليدات غلّ
ــه        ــراض گون ــرخ انق ــه، ن ــر يافت ــرايط تغيي ـا ش ــان بـ ــات و گياه ــي از حيوان ــازگاري گروه ــ  س ــز اف ــا ني زايش ه

  ). 111 :1376كهن،(»يابد مي
ـيم  يهاي آتي، شناخت تغييرات ناشي از شهرنشـ  گسترش بيش از پيش شهرنشيني در سال به هبا توج ني در اقل

به طور . رسد ضروري به نظر مي ،يابي به پايداري شهري يا به عبارت بهتر پايداري جهاني جهاني در جهت دست
كـه در آن ملـل و كشـورهاي     ،كنـد  كليـدي ايجـاد مـي   سازوكار ي يك المللي زيست محيط ي معاهدات بينكلّ

ايـن  كـاهش  مختلف به يك درك مشترك از مشكالت زيسـت محيطـي و توافقـات دوجانبـه جهـت حـل و       
  .رسند مشكالت مي

                                                
1. Kyoto 
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  كيفيت هوا .4

ـلي آلـودگي    تاليهاي خانگي و تجاري، فع توليد انرژي براي استفاده  هاي صنعتي و حمل و نقل عوامـل اص
ق در هوا در برخي شهرهاي بـزرگ بـه   ات معلّغلظت منواكسيد كربن، سرب و به ويژه ذر .هستندهوا در شهرها 

هـا در   از جمله بزرگتـرين نگرانـي  . ميزان چشمگيري از استانداردهاي سازمان جهاني بهداشت پيشي گرفته است
كه به ناتواني واست ات ريز و سرب ارتباط با بهداشت محيط، ظهور ذر   يـادگيري در نوجوانـان    ي هضـعف قـو

   .(Cohen,2005:14) كند كمك مي
ـابع  بدانيم شود كه  پايدار زماني آشكارتر مي ي ت نقش و كاركرد شهرها در توسعهاهمي حدود سه چهارم من

 سـه چهـارم  حـدود   »خروار ي مشت نمونه«رسد و به عنوان  طبيعي مورد استفاده جهانيان در شهرها به مصرف مي
ـا   ( شهرها كه در اين بين، كالنهمچنين بدانيم . شوند هاي شهري توليد مي ها در محيط ي آلودگيتمام شـهرهاي ب

زيرا وابستگي يك اند؛ پذير هاي آسيب بيش از هر گونه سكونتگاه ديگر ارگانيسم) تن جمعيتبيش از يك ميليون 
ـاز    مواد(ها  سويه و شديدي به جريان ورودي نهاده ـتانده   ) و انـرژي مـورد ني ـا   و جريـان خروجـي س ـا و   آالينـده (ه ه

 شهر در گرو تنظيم و كنترل اين جريـان ورودي و خروجـي در حـد    دارند كه پايداري كالن) هاي توليد شده زباله
ـ . ستا ت محيط حامل پشتيبان بقاي آنظرفي پايـدار   ي اسـت كـه توسـعه    موضـوع ت ايـن  تنها در صورت موفقي
هاي ورودي و خروجي گفته شـده،   ن جه به وابستگي بي چون و چراي شهرها به جريابا تو. تواند فراگير شود مي

ـان     أبريم پيش نياز پايداري شهرها، پايداري منطقه و مناطقي از جهان است كه مبـد  پي مي ـا مقصـد ايـن جري هـا   ي
  ). 8: 1380صرافي،(  هستند

ي، ت هواي محيط زيست در مقياس محلّهاي كيفي كننده ترين آلوده كه شهرها اصلي موضوعبا توجه به اين 
ـيط   ، شناخت عوامل آلودهاند بين المللي وي ملّ هـاي شـهري و تـالش در جهـت      ساز و تشديد كننده آنهـا در مح

  .باشد يابي به پايداري شهري مي هاي دست كاهش آنها از ضرورت

5. ت آب طبيعيكيفي  

ي بـراي دفـع   يها در طول تاريخ زمين ها، عموماً قيانوسها و ا منابع آب طبيعي پيرامون شهرها از قبيل رودخانه
ـاي شـهري بـه     جاري كردن ضايعات صنايع و فاضالب ،به ويژه از انقالب صنعتي به بعد.اند انواع ضايعات بوده ه

بـه عنـوان    - منابع آب طبيعي سطحي و زيرزميني پيرامـون شـهرها   ي ها و به طوركلّ ها و درياها و اقيانوس رودخانه
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حيــات انســاني و همچنــين بقــاء ســاير موجــودات زنــده پيرامــون  - تــرين ضــامن بقــاء و زيســت شــهرها اساســي
هـا   كـه، ايـن آلـودگي    نتيجـه ايـن  . ساخته اسـت روبرو ع زيستي آنها را با مشكل هاي آبي شهرها و تنو اكوسيستم
اثرات متنويان رساندن به زندگي آبزيان و پيامد آن، ز. ت بيولوژيكي و زيستي اين منابع داشته استعي را بر كيفي

توانـد پيامـدهاي    به همان ميزان آلودگي هوا، آلودگي آب نيز مي دقيقاً. باشد ت زندگي شهري ميهمچنين كيفي
ـته باشـد كـه نـه تنهـا       ديك شهر پايدار باي. گوناگوني بر شهر و مناطق ديگر داشته باشد به اين موضوع توجه داش

ـابع را        خودشان به آب سالم و بهداشتي  ـتفاده از ايـن من نياز دارند، بلكه همسايگانشان نيز بـه همـان ميـزان حـق اس
ـتي بـراي سـاكن         تلقّ ي پس الزمه. دارند ـالم و بهداش ـابع آبـي س ن، اي يك شهر به عنوان پايـدار، فـراهم كـردن من

شـهرها و عـدم    ت بيولوژيكي و زيستي منابع آبي سطحي و زيرزميني پيرامونجلوگيري از ايجاد اختالل در كيفي
ـيش از       ـتفاده ب ايجاد آلودگي و يا اختالل در منابع آبي ساير شهرها و نواحي زيستي پيرامـون شـهرها از طريـق اس

 .باشد اندازه و يا آلوده كردن منابع زيستي اين شهرها مي

  1باز ي جامعه .6

ـبكه نيـز    كننـد، بلكـه بخشـي ا    ص را اشـغال مـي  شهرها نه تنها سطوح مختلف سلسله مراتبي مشـخّ  ز يـك ش
العـات، سـرمايه،   هاي مختلفـي از اطّ  جهاني شهرها جريان ي در اين شبكه). 1382:65شورت،(شوند محسوب مي

ت خـود  درك مشترك شهرها در اين شبكه نسبت به موقعي. نيروي كار، كاال و خدمات و غيره در جريان است
ـبكه خواهـد    و سايرين و وجود ارتباطات متقابل وسيع ميان اين شهرها به  عنوان تضمين كننده پايداري در ايـن ش

هاي مختلف اقتصادي، زيست محيطي، اجتماعي و فرهنگـي و   وجود پيوستگي متقابل ميان شهرها در حوزه. بود
شهري جهاني نيازمند همراهي با يكديگر در جهت دوام و بقاي خـود   ي باعث شده است كه شهرها در شبكه... 

  . باشند
ـاختاري        رها نيازمند پيوستگي اجتماعي از طريق ارزشجهاني شه ي شبكه ـتركي اسـت تـا بتوانـد س هـاي مش

المللي جنـوا در شـروع جنـگ     در گزارشي كه توسط گروه مشورتي بين.كامل مبتني بر اصل جامعه ايجاد نمايد
ه ايـن  در مورد اين موضوع كه چرا آرامش و صلح از بين رفته اسـت، بيـان شـده اسـت كـ     , جهاني دوم ارائه شد

هـاي   بين المللي آنچنان وابسته شده است كه در صـورتي كـه برخـي عقايـد و ارزش     ي حقيقتي است كه جامعه

                                                
1. Open society 
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ـين  ي ييد و احترام متقابل قرار گيرد، جامعهأها مورد ت تملّ ي ت و جامعه به وسيلهمشترك در مورد انساني المللـي   ب
ي كه به احتمـال زيـاد   يها حتي با وجود تفاوت ،دننماي آميز در كنار يكديگر زندگي ند به طريقي مسالمتنتوا مي

هـاي   هم پيوسته از فرهنگه با وجود اين حقيقت كه جهان موزائيكي پيچيده و ب. در ساير موارد باقي خواهد ماند
نهـد و اصـول    ها را تصديق كـرده و ارج مـي   باز اين تفاوت ي جامعه ي ها و مذاهب است، انديشه تمختلف، سنّ
ـاعي    ،اش را بر اصولي جهان شمول دهاساسي عقي سـاختارهاي  . كنـد  متمركـز مـي   ،ماننـد آزادي و عـدالت اجتم
يابند، در صورت انـزوا وجـدا بـودن شـهرها و منـاطق از يكـديگر        كه در ارتباط ميان شهرها توسعه مي اجتماعي 

د ايدار حفظ نمايـد، بايـ  كه يك شهر به پايداري كمك نمايد و خودش را نيز در شرايط پ براي اين. وجود ندارد
  (Egger,2005:7).دوزمينه را براي يك جامعه باز فراهم نموده و تقويت نم

 ـ كارآمدي يك اجتماع به هماهنگي اصول ارزشي يا اخالقي و انگيزه افراد براي همكاري در يـك فعت الي
عالوه بر ابعاد  دبه عبارتي باي.كنند ها نقش اصلي را در تعامالت بشري ايفا مي اين ارزش. مورد عالقه بستگي دارد

ـين بعـد در دسـت    ـابي بـه    اجتماعي، اقتصادي و زيست محيطي و نهادي پايداري، بعد اخالقي را به عنوان پنجم ي
ـبت بـه پايـداري در همـه        وجود ارزش. پايداري مورد نظر قرار داد ـان نس ها و هنجارهاي مشترك در سـطح جه

ـته    يهـاي  از جمله شاخص. پذيرتر خواهد نمود اني را نيز امكانيابي به پايداري جه دست جوامع، مطمئناً كـه شايس
دهند  درصد افرادي كه ترجيح مي :توان به مي ،ر مورد بررسي قرار گيرداست در ارتباط با سنجش ميزان اين متغي

دهند براي رفـع مشـكالت    براي داشتن آزادي شخصي جايي ديگر زندگي كنند، درصد افرادي كه ترجيح مي
ـات آينـده فرزندانشـان بـه منطقـه     س ديگـري   ي اختاري در جايي ديگر زندگي كنند، درصد افرادي كه براي نج

ـارز، (كنند كوچ مي مهاجرفرستي يـك   ي ، ميزان سانسور در آزادي بيان و گفتارها، سرانه)122: 1381مولدان و بيله
  . اشاره نمود... شهر، ساختار سياسي و ميزان دموكراسي و 

  ريزي يكپارچه و واحد برنامه  .7

هـاي   د موضوعات و سـازمان ريزي مناسب ، تعد در موضوع شناسي مسائل و مشكالت شهري جهت برنامه
ريزان و سياستگزاران شـهري را نـاگزير بـه اتخـاذ      ريزي به دليل پيچيدگي ذاتي شهرها، برنامه دخيل در امر برنامه

ـ   ريزي واحد و يكپارچه جهت ايجـاد ه  برنامه ي هروي ـين اولوي ـاهنگي ب ـاي مختلـف ايـن مداخلـه       تم هـا و نيازه
ريـزي شـهري    كـه بـراي برنامـه    كيد قرار گرفته است أامروزه بيش از گذشته اين نكته مورد ت. نمايد كنندگان مي
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ل ضروري ؤوهاي مس رات و ضوابط اجرايي در بين نهادها و سازمانر، يكپارچگي در قوانين و مقرّثّؤكارآمد و م
ري را از ثّؤمـ   مند، روشـي اسـت كـه بـازده     اي از ضوابط و قوانين يكپارچه و نظام مجموعهكاربرد د و ايجا. است

آنهـا بـه     و بازخوردهـاي   1آورد كه امكان دارد فيدبك هنگ فراهم ميآ هاي انديشيده شده و هم طريق همكاري
برقـراري  . تگي مورد توجه قرار گيرداي از طرف شهرها براي تقويت ارتباطات، انسجام و پيوس پايهراهكار عنوان 

ـتالالت  كنندگان گوناگون به كاهش مد ر و كارا ميان مداخلهثّؤارتباط م ت زمان الزم براي واكنش در مقابل اخ
ريـزي   در سيستم و نظام شهري كمك خواهد كرد و حتي شايد خيلي مهمتر، كارآمـد بـودن ايـن فراينـد برنامـه     

ـيار   شـكل اي از عوامل بيرونـي را بـه    گسترده ي ريزي خواهد توانست دامنه تضمين خواهد نمود كه اين برنامه بس
اقتصادي، حفاظت  ي ابعاد مختلف توسعه داي جامع و يكپارچه باي براي رسيدن به نتيجه. نگري نمايد بهتري آينده

ـا، كنندگان و يا به عبـارتي افـراد، گرو   همه مداخله ي محيط زيست و ساختارهاي اجتماعي به وسيله نهادهـا و    هه
يـا يـك گـروه و     تـن تي كـه تنهـا يـك    وارد شدن در مـوقعي . شودنفع در شهر به درستي درك  هاي ذي سازمان

ه به نظرسازمان بخواهد بدون توجامـور   ي هاي ديگر گروهها و اشخاص حقيقـي و حقـوقي در همـه    ات و ايدهي
  . نخواهد داشت چندان مطلوبي به همراه ي گيري نمايد، مطمئناً نتيجه تصميم

  ي و پتانسيل نوآوري و ابداعيتوانا  .8

قادر بـه نـوآوري و ابـداع     دپذيري و سازگاري را دارا باشد، باي ت و پتانسيل  انطباقبراي اين كه شهري ظرفي
ـا سـرعت عمـل مناسـب در زمـان        يبدون وجود نوآوري مناسب و زيربنا. باشد ي، يك شهر قادر نخواهـد بـود ب

ـازار رقابـت جهـاني،       . ها ، با شرايط جديد انطباق پيدا كند سامانياختالالت و ناب توانـايي تكامـل در درون يـك ب
ر روي يـك سـطح   توانايي تفكّ ديك شهر باي. كند شهري سازگار ايجاد ميالگوي اي را براي يك  اساس و پايه

اي باشـد كـه بـه شـهر امكـان       ونـه ها به گ ريزيها و برنامه گذاري ريزي استراتژيك را داشته باشد و سياست برنامه
   .شركت در تعيين سرنوشت آينده خويش را بدهد

ارزش افـزوده و   ،شـود  هايي كه انجام مـي  افتد كه با اختراعات و نوآوري واقعي تنها وقتي اتفاق مي ي توسعه
ـتهالك   توليـد و  ي ت زندگي باال رود  و يا حجم بيشتري از كاالها و خـدمات توليـد شـود و نيـز هزينـه     كيفي اس

  ). 94- 93 :1381مولدان و بيلهارز،(كاهش يابد

                                                
1. feedback 
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9.  اي ت مربوط به زيرساخت منطقهپتانسيل و ظرفي  

نقاط جهان در ارتباط قرار  ي سيسات و تجهيزاتي است كه شهر را با بقيهأهايي زيرساختي، ت منظور از پتانسيل
توسـعه   دهـا بايـ   اين زيرساخت. و ارتباطات) يايياي، در ريلي، هوايي، جاده(هاي حمل و نقل مانند سيستم ،دهد مي

  . يابند  تا مانعي براي مشاركت شهر در اقتصاد جهاني ايجاد نگردد
ـتم ها در قـرن   گونه كه بزرگراه همان .است بيست و يكمزيرساخت اساسي براي قرن  ،ارتباطات راه دور  بيس

را  جديـد مركزي زندگي شـهري   ي دور هسته راه تكه ارتباطا با وجود اين. زيرساخت اساسي و مركزي بودند
ـات راه دور  رتباط در بررسي پايداري شهري به ا   دهند، تشكيل مي توجـه چنـداني نشـده      1ميان پايـداري و ارتباط

هـاي ارتبـاطي     اي كه تغييرات در سيستم تواند پايداري را به خاطر اثرات غير مستقيم و پيچيده ارتباطات مي. است
ـتي    . ر نمايـد ثّأي و مصرف انـرژي دارد، متـ  ي زمين، تصميمات محلّك، كاربرحرّتبر  ـات راه دور بـه درس ارتباط

ـتم  ايـن  بدون. باشد ميجديد سلسله عصب مركزي سيستم شهرهاي  ـاطي اشـخاص و بنگاههـاي      سيس هـاي ارتب
    (Moss, 2006:234-236)توانند كار كنند تجاري نمي

مشاركت در روند تجارت جهاني اسـت و اگـر كـه مـردم،      تنياز اساسي و پراهمي عامل سرعت، يك پيش
ـبي از نظـر   ها و نواحي حركت نمايند، شـهر در وضـعي   العات و كاالها نتوانند با سرعت در بين مكاناطّ ت نامناس

توان بـه مـواردي چـون     يابي اين شاخص ميشبراي ارز. ، اجتماعي، فرهنگي و غيره قرار خواهد گرفت اقتصادي
ــ ــ   ت دروازهظرفي ــراي صــادرات و واردات كاالهــا و خــدمات ماننــد ظرفي ت هــاي ورودي و خروجــي شــهر ب

ت پايانهفرودگاهها در ارتباط با حمل بار و مسافر، ظرفي سيسات و تجهيـزات  أت تهاي مسافربري و باربري و كيفي
اره كردت ارتباطات راه دور در شهر همانند تعداد مشتركين تلفن و اينترنت و غيره اشآنها، كيفي     .  

  2اجتماعي ي سرمايه  .10

اجتماعي عبارت است از توانـايي افـراد بـراي     ي سرمايه ،جامعه شناس آمريكايي ،نظر جيمز كلمان بر اساس
ـازمان     همكاري با يكديگر به منظور دست ـترك در گروههـا و س ـا  يابي به اهـداف مش ـارز،   (ه : 1381مولـدان و بيله

302.(   
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ـبكه      ي به عبارت ديگر سرمايه ـامالت و ش هـايي كـه در ميـان     اجتماعي عبارت اسـت از روابـط دوجانبـه، تع
دات ي به عنوان پيامد تعهـ و سطح اعتمادي كه در ميان گروه و جماعت خاص شوند گروههاي انساني پديدار مي

  ). 36: 1380جاجرمي،(شود و هنجارهايي پيوسته با ساختار اجتماعي يافت مي
گيري نهادهاي مدني  نهادسازي اجتماعي شامل شكل: ندازا اجتماعي عبارت ي يهكليدي در سرما ي دو نكته

هاي غير دولتي مبتنـي بـر    و ساير سازمانCBO 1يمحلّ ي هاي جامعه و سازمان NGOهاي غير دولتي مانند سازمان
ـين نهادهـاي       2بستگي اجتماعي و هم استمشاركت مردمي  ـاط دوسـويه و تعـاملي ب  عبارت اسـت از وجـود ارتب

هـاي مرسـوم در    ارتباط دو سويه به مفهوم انواع ارتبـاط . اجتماعي از يك سو و اعضاي اين نهادها از سوي ديگر
افـراد جامعـه    ميـان ها و باورها بتوانند بدون مانع و يا استفاده از قدرت به راحتي  كه ارزش اي گونهجامعه است، به 

 ،رسـد  يا يك معرفت عمومي به اجماع يا اتفـاق نظـر مـي   در مواقعي كه جامعه نسبت به يك پديده . مبادله شوند
هـاي   زمينـه سـازحركت   »وفاق بين االذهاني«تواند اين  آيد و مي  بستگي در جامعه به وجود مي بيشترين انرژي هم

ـترين سـرمايه اجتمـاعي در جامعـه اسـت، بـه       در اين مواقع هم. اي گردد توسعه  اي گونـه  افزايي مثبت نشانگر بيش
ــه پيوســتگي گروههــا و ســازمان بســتگي  هــم ــ  اجتمــاعي ب پايــدار  ي ق جامعــههــاي اجتمــاعي در راســتاي تحقّ
  ).14 :1384آبادي، خاتون(نجامد ا مي

ـتفاده كـرد     توان از شـاخص  اجتماعي در شهري مي ي ت سرمايهبراي شناخت ميزان و يا ظرفي : هـاي زيـر اس
ـا و انجمـن   سـازمان   ،هـا  لتعداد و نوع تشكّ ـ  هـاي غيردولتـي   ه ـان عضـوي     ي ي، سـرانه و محلّ ت، آنهـا و طـول زم

ـبت بـه سـاختارهاي اجتمـاعي        ي گروههاي اجتماعي و تعداد سرانه ـناخت مـردم نس ـاهي و ش بـه  . آنها، ميزان آگ
  .شود ها تعيين مي ت در گروهها و شبكهاجتماعي از طريق سنجش ميزان عضوي ي عبارت ديگر سرمايه

  آموزش  .11 

چنانچـه   .الت و آموزش پرورش دارند تا بتوانند به يك فرد مفيد در جامعه تبديل شوندها نياز به تحصي انسان
ي فراتر برود و مشاركت دموكراتيك در جامعه پديد آيد، آموزش جتماع محلّااي بخواهد از حالت يك  جامعه

ـايي سيسـ    تغييـر و تحـرّ  ). 94    :1376كهن،(در اين فرايند امري حياتي است ـا توان تم آموزشـي بـراي   ك اجتمـاعي ب
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ت به مهارتمجهـيش   . باشد هاي زندگي و همچنين اشتغال مرتبط مي زكردن جمعي در زماني كه اقتصاد شـهرها ب
شـوند و در نتيجـه نيـاز بـه      تـر مـي   صـي هـا تخص  شود، شغل تر مي عشود و بخش خدمات متنو از پيش جهاني مي

آمـوزش از طريـق شـكل دهـي     . كنـد  سـعه پيـدا مـي   بـه سـرعت تو   نوينها براي ارتباط با جهان  افزايش آگاهي
ـاگون خصوصـي و عمـومي، سـاختار الزم را بـراي پيشـرفت فـراهم مـي         مشاركت بين سازمان . نمايـد  هاي گون

 كيد در ايـن أهاي مورد ت شاخص. شامل آموزش رسمي و غير رسمي گردد دهاي مربوط به آموزش باي شاخص
ـاله در طـول زنـدگي     هسالهاي تمام وقت يا نيمه وقتي كه بچ تعداد( اميد به مدرسه: انداز ارتباط عبارت ـنج س ـان   هاي پ ش

 ي تعداد افراد با درجه(ت آموزش،كيفي)هاي رسمي و غير رسمي صرف كنند توانند انتظار داشته باشند كه در آموزش مي

ـارگران     ي وسيله هساعات آموزشي كه ب(كار ، آموزش در حين)تحصيلي باال ـان بـراي ك و كارمنـدان بـه طـور    كارفرماي

 ).شود مداوم فراهم مي

12 .تامني  

ـاي انسـاني مرتبـه     1تايمني و امني ـ همچـون خـوراك،        در سلسله مراتـب نيازه ـتي  اي بـاالتر از نيازهـاي زيس
ترين نياز انساني هر فرد  لين و اساسيبه عبارت ديگر او. دهد پوشاك، مسكن و جز اينهـا را به خود اختصاص مي

4 :1381ها، شهرداري. (ت استامني .(ـاني، مـي   ت به عنوان اساسيبرقراري امني مين أتوانـد عـالوه بـر تـ     ترين نياز انس
يـك شـهر   . نيـز باشـد  ـ ق، احترام و شكوفايي  مانند تعلّ - مين ساير نيازهاأ، زمينه ساز ت)فيزيولوژيك(نيازهاي اصلي

ـبت بـه ايمنـي و     ز. پايدار نيازمند يك محيط پايدار و ايمن براي ساكنانش است ماني كه اعتماد و اطمينان فـرد نس
كـه   در حـالي . مانـد  گيـري ناكـام مـي    ت كاهش يابد، توانايي شخص براي زنـدگي مناسـب بـه طـور چشـم     امني

شـوند،   مخـدر و جـز اينهـا مـي    مربوط به جرم و جنايت، دزدي، استعمال و خريد مواد ت عموماًهاي امني شاخص
مورد توجـه   دي در روان جامعه دارد، بايوريسم را نيز به عنوان عاملي كه سهم مهموقايع اخير در سطح جهان، تر

  .قرار داد

                                                
1. Safety and Security  
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  گيري  نتيجه

ـيش بينـي در منـاطق      ي ملل تقريباً همه هاي سازمان  بيني بر اساس پيش رشد جمعيتي جهان براي آينده قابـل پ
ت جهـان در     60تقريباً  ،2030تا سال . شهري و به ويژه مناطق شهري جهان سوم روي خواهد داد درصـد جمعيـ

ـين احتمـاالً بـه عنـوان مجموعـه      ي ارهدر اين راستا سي. مناطق شهري زندگي خواهند كرد ـتم  زم هـاي   اي از سيس
ـتند بايـ   . گيـرد بمـورد توجـه قـرار     داقتصادي، اجتماعي و بيولوژيكي وابسته كه داراي روابط زماني و فضايي هس

انساني با  ي را از تالش  براي درك و شناخت بهتر آن و ايجاد تعامل پايدارتر جامعهپيچيدگي اين سيستم نبايد ما 
شهري در اين جامعـه باعـث شـده اسـت كـه       ي انساني و افزايش توسعه ي ط يافتن جامعهتسلّ. يوس نمايدأآنها م

پايـدار   ي سـعه بـراي تو . قـرار دهـد   ورد توجـه يابي به پايـداري مـ   اي را در جهت دست ه ويژهسيستم شهري توج
گيري و سنجش باشد و درك و شناخت بهتـر   به طريقي كه قابل اندازه دهاي يك شهر پايدار باي شهرها، ويژگي

از  ،شهر يك سيستم منفـرد نيسـت  . دشوبين محيط، جامعه و اقتصاد را فراهم آورد، مشخص  ي تعامالت پيچيده
ـتم     ،ار دارندهايي كه در درون خودش قر يك طرف شهر روي پايداري سيستم همانند اجتماعـات انسـاني، سيس

انـد از   هايي كه شهرها را احاطه كـرده  گذارد و از طرف ديگر آنها روي سيستم ثير ميأت... حمل و نقل، اقتصاد و 
  .گذارند ثير ميأاي و جهاني ت ها و اقتصادهاي منطقه قبيل اكوسيستم

ا بـا  ام. كند ني براي ما فراهم مير نقطه زماني معيهاي باال ، درك وشناختي از شهر د تجزيه و تحليل شاخص
در صورت توسعه  ،بنابراين. كند العات شواهد كافي از پايداري يك شهر را براي ما فراهم نمياين اطّ ،اين حال

ـاعي و فرهنگـي  , هاي مناسب و كارآمد در درون ساختار شـهرها بـه لحـاظ اقتصـادي     تپيدا نكردن ظرفي  ،اجتم
هاي غير منتظره و پيش بينـي   اختالالت و آشفتگي ي كه بتوان از عهده نهادي و غيره براي اين ،يتيسياسي و مدير

ـازگاري پيـدا كننـد، بـه          ـا و ديناميـك تطـابق و س نشده برآمد و به طريقي كه بتوان با شرايط در حال تغييـر و پوي
العات زيادي در خصوص اطّ دابراين بايبن. احتمال زياد ناپايداري شهر در آينده نه چندان دور حتمي خواهد بود

ـاف     يابي تـوان شـ براي ارز, پايداري ي هاي نشان دهنده شاخص پـذيري آن در مقابـل    هـاي شـهري و ميـزان انعط
ي شـهر را  يهايي از توانا تا حدودي  نشانه, ي كه در باال ذكر شديها شاخص. اختالالت غير منتظره به دست آورد

  . كند پايدار را براي ما فراهم مي براي تكامل مداوم و حفظ شرايط
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