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انســان ها موجوداتــی اجتماعی انــد و محیط های شــهری طیف 
وســیعی از انتخاب های اجتماعی، آموزشــی، فرهنگی و اقتصادی را 
پیش روی آنان قرار می دهد. ســاختارهای متراکم و هماهنگ شهری 
به واســطه هزینه کمتر و دسترسی به خدمات، می تواند انرژی و سایر 
منابــع را ذخیره کند، و زمینه توســعه اقتصاد مقیــاس و صرفه جویی 
را فراهــم نمایند. شــهرهای پایدار و خوش ســاخت مــی توانند تاثیر 
حداقلی زیســت محیطی، انرژی تجدید پذیر و استفاده از منابع را به 
وجود بیاورند و یک اقتصاد ســبز پر رونــق را به پیش ببرند. همچنین، 
شــهرهای پایدار می توانند یک محیط دوست داشتنی، ایمن و سبز و 

یک زندگی متنوع اجتماعی، فرهنگی و فکری فراهم کنند. 
در زمینه پیاده سازی توسعه پایدار، مراکز تحقیقاتی و سازمان های 
جهانــی الگوهای متنــوع و متعددی را مطرح کرده اند. الگوی شــهر 
هم گــرا )Symbicity( یکی از الگوهای نســبتًا موفــق جهانی در حوزه 
توسعه پایدار شهری است که به واسطه سازمان های تحقیقاتی و غیر 
انتفاعی ســوئد مطرح و بر اساس دســتورالعمل های آن در شهرهای 
مختلف جهان، به ویژه در شهرهای پر چالش جهان سوم، پیاده سازی 

می شود. 
رویکــرد »شــهر هــم گــرا« SymbioCity بــا اســتفاده از اصطالح 
میان رشــته ای، بر ضرورت جــذب بازیگران مختلف در روند توســعه 
شــهری  تاکید موکد دارد. همچنین، اصطالحات »میان رشته ای« و 
»فرا رشــته ای« نیز در این رویکرد مورد اســتفاده قرار می گیرند، که 
مفهوم فرارشته ای  نشان دهنده رویکردی استراتژیک به تولید دانش 
اســت، که دانش علمی را با تجربه های موجود در سیاســت گذاری، 

عمل در کسب و کار و زندگی اجتماعی ترکیب می کند.
رویکرد شهر هم گرا SymbioCity فرصت هایی برای ارتباط احتمالی 
گوناگــون برای توســعه پایدار شــهری از منظر برنامه ریزی شــهری و 

توســعه ارائه می دهد و بــه راه حل های زیســت محیطی، اجتماعی 
و فرهنگــی و اقتصادی به صورت توامان توجه مــی کند. این رویکرد 
می تواند به مثابه یک نقطه آغاز و الهام بخش برای ایجاد چشــم انداز 
ها، ســناریوها، راهبردها و راه حل هایی برای توسعه پایدار شهری در 
کشــورهای در حال توســعه و گذار، به ویژه در شرایط و نیازهای گروه 
های فقیر، آســیب پذیر و حاشــیه نشــین مانند زنان و کودکان، مردم 

بومی و مهاجران فراهم کند. 
این رویکرد فرایندهای توســعه فراگیر و همــکاری میان ذینفعان، 
از جملــه انجمن ها، شــهرداری هــا، دولت های منطقــه ای و ملی، 
موسســات و دانشــگاه ها، ســازمان های جامعه مدنی و شرکت های 
خصوصــی را در اولویــت قــرار می دهــد. امــا، مهم تریــن ذینفعان 
جوامع شهری مشخصًا ســاکنین فقیر هستند که نیاز به مشارکت در 

موضوعاتی دارند که بر زندگی آنها تأثیر می گذارد.
معاونت برنامه ریزی و توســعه شــهری و امور شوراهای شهرداری 
تهران، در راســتای تدوین برنامه ســوم، مبادرت به تدوین و مقایســه 
الگوهای توســعه پایدار و بهره گیری از تجارب نظری و عملی ســایر 
کشــورها و شــهرها نموده اســت. بدین جهت، ترجمه الگوی شــهر 
هم گرا به عنوان یکی از مدل های توســعه پایدار در دســتور کار قرار 
گرفته اســت. متنی که در ادامه می آید، به صورت خالصه به تعریف، 
احصاء شــاخص ها و نحوه ارتباط میان بخش های مختلف در الگوی 
شهر هم گرا را نشــان می دهد. همچنین، در کتاب حاضر به تجارب 
ســایر شهرها در خصوص پیاده ســازی مدل شهر هم گرا اشاره شده 

است.
حجت اله میرزایی
معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورا
شهرداری تهران
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 گرااي بر رویکرد شهر هممقدمهفصل اول: -1

 پیش زمینه: 1-1

نده و یضرورت فزآریقا، سرعت افزایش و مقیاس شهرنشینی، به ویژه در مناطق آسیا و آف
 ،طلبد. اگرچهمیریزي توسعه شهري را جامع و برنامه ،گرایانهکل حکمرواییفوري براي 

 ،هبه وجود آورد خاص خود را اقتصادي-هاي زیست محیطی و اجتماعیلششهرنشینی چا
-برنامه و حکمرواییرود. شهرنشینی با به شمار مییک پدیده مثبت شهرنشینی  اما اساساً

هاي اجتماعی، انسجام قومی و فرهنگی، تواند به بهبود معیشت و ارزشیزي مناسب، میر
تواند توسعه . شهرنشینی می1ندگسترش حقوق دموکراتیک و کاهش فقر کمک ک

 سیاسی، فرهنگی و اقتصادي و شرایط زندگی بهتر را به ارمغان آورد. 

گیري اثرات منفی شکلبه  با این وجود، رشد سریع و بدون برنامه شهري اغلب منجر
، حدود 2010شود. در سال می زیست محیطی و اجتماعی براي شهرها و ساکنان شهرها

-هاي فقیرنشین یا سکونتگاهها، در محلهمیلیارد شهروند ساکن در شهر 3،5میلیارد از  1
مستمري ناچیز، آب آلوده و و با حقوق  کردند، که عمدتاًهاي غیر رسمی زندگی می

 10. در کشورهاي در حال توسعه در طول 2بردندنامناسب زندگی را به سر میاه پناهگ
درصد  39کند از ین زندگی میسال گذشته، نسبت جمعیت شهري که در مناطق فقیرنش

است. اما، تقسیم و تفکیک کاهش یافته 2010درصد در سال  32 به حدود 2000در سال 
فقیرنشین به طور قابل توجهی افزایش یافته  ، زیرا قدر مطلق ساکنانداردشهرها ادامه 

 . 3است و در آینده نزدیک نیز افزایش خواهد یافت

هاي مرتبط به هم عبارتند از محدودیت در امور مالی دولتی، فقدان اراده سیاسی، چالش
نظر فقر باید از ماقتصادي فقرا.   رانده شدنساختار و ظرفیت اداري نامناسب و به حاشیه 

بلکه محرومیت از نظر نیاز   ؛ري درك شود و فقط به فقدان درآمد محدود نشودتگسترده
ه لمادامی که مسأو حقوق بنیادي انسانی نیز واجد اهمیت است. با توجه به این نگرش، 

هاي زیست محیطی ، اگر چالشیابد. در مقابلتحقق نمیفقر حل نشود، توسعه پایدار 
قوق م منجر به فقر و نقض حطور مستقیم و غیر مستقی مورد توجه قرار نگیرند، این امر به

 . انجامدبشر می

اند.پیامدهاي شهرنشینی بیشتر مورد بحث واقع شده –برآورد تقسیم شهري هبیتات  – 2011/2010در سال در رابطه با شهرهاي جهان   -1
 یدنیام: آب آشریز ویژگیچند  ای کیبا  یکناافراد ساکن در مسکند: را اینگونه تعریف می يشهرهاي زاغه شرایط ساکنینسازمان ملل متحد  -2

 .عدم امنیت در حق نگهداشت زمیناز حد و  شیبتراکم و ازدحام ؛  فی/ دوام مسکن ضع يرساختا تیفیک ؛یبهداشت ناکاف ؛یناکاف
.برآورد تقسیم شهري هبیتات  – 2011/2010در رابطه با شهرهاي جهان در سال  -3
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شهر یک مشکل نیست بلکه یک  »
 شود.حل محسوب میراه

جامی لرنر، شهردار سابق کوریتیبا، 
 برزیل

، هاي شهري و محیطیتزیرساخ اصالحمدیریت  در کنارهاي یکپارچه سیستم، حلراه
ه ک هي مزبور ضروري است. این نیاز ضروري منجر به این شدهابراي رسیدگی به چالش

را در  1شهر پایدارمفهوم  نی سوئدانجمن بازرگانمایندگان دولت سوئد و نمایندگان 
اساس این . برمطرح نمایند 2002در ژوهانسبورگ در سال  2اجالس جهانی توسعه پایدار

راهنماي  2007-2006در سالهاي Sida(3( سوئد یالمللنیتوسعه ب يآژانس همکار ،طرح
عه ي توسهامداخالت مداوم و پروژهدستیابی به توسعه پایدار محیط زیست را توسعه داد. 

 Hammarby Sjöstadهایی مانند این ابتکار را تقویت کرد. پروژه پایدار شهري در سوئد،
گیري از رویکردهاي توسعه پایدار دلیل بهرهبه  Malmöمالمودر استکهلم و بندر غربی
 اند. حال توسعه و پیشرفته شناخته شده شهري در کشورهاي در

 روپیشالمللی پایدار شهري، در سطح ملی و بینه کمک به توسع دراز آن زمان، سوئد 
-چالش است. یک سند دولتی به طور مشخص، سیاست توسعه منسجم براي مواجهه با

توسعه شهرنشینی پایدار را به  ،این سند .4)129: 2009/10کند (اشاره میهاي جهانی 
ت تحت عنوان تغییرا، 12-2010مثابه یک حوزه کانونی در سیاست توسعه جهانی 

تعریف می کند. همچنین، در خالل سال هاي  5هاي زیست محیطیاقلیمی و چالش
براي موضوعات زیست محیطی و تغییرات آب و  یک سیاست خاصسوئد  2010-2014
 است. هاي سوئدي در پیش گرفتهشرکترا براي توسعه  6هوایی

دان فقیر رونثیرات شدیدي بر شهه تغییرات زیست محیطی و اقلیمی تأبا توجه به اینک
 و، ارتقاء توسعه پایدار شهري موضوعی کلیدي ردشهري، به خصوص زنان و کودکان دا

، مبارزه با فقر در یک Sidaرود. سیاست پشتیبان توسعه شهري اساسی به شمار می
آن اصلی ، همچنین هدف  7)11-2006( جهان شهري را در دستور کار خود قرار داده 

هایی براي بهبود که در آن همه شهروندان فرصت اري استترویج توسعه شهرهاي پاید«
توانند در خدمت توسعه شهر و کشورشان میشرایط زندگی خود دارند و در نتیجه بیشتر 

  ».باشند

را براساس  SymbioCity گراشهر هم ، سیاست توسعه پایدار یا2008در سال دولت سوئد
يهاي توسعه شهرهمکاري هر پایدار، و باسازي مفهوم شپیادهدانش و تجربیات حاصل از 

1 - Sustainable City
2 - World Summit on Sustainable Development
3 - Swedish International Development Cooperation Agency (Sida)

 .2006، وزارت امور خارجه، مارس 2006 یسال مال يسوئد برا یالملل نیب ۀتوسع همکاري به آژانس یدستورالعمل دولت هیاصالح -4
5 - Climate Change and Environmental Challenge

 .2010، دفاتر دولتی 2014-2010سوئد، سیاست گذاري براي مسائل زیست محیطی و آب و هوایی در همکاري توسعه  -6
 گذاري)پشتیبانی از توسعه شهري (سیاست –)، مبارزه با فقر در یک جهان شهري Sida) (2006( سوئد یالملل نیب ۀتوسع همکاري آژانس7-
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Sida  به راه انداخت. هدف این بود که براساس دانش و فناوري زیست محیطی سوئد یک
 پلت فرم بازاري منحصر به فرد براي توسعه شهري پایدار ایجاد شود.

به عنوان مفهوم جامع و پلت »گراشهر هم« ، مفهوم شهر پایدار  با طرح2010در سال 
ارتباطی براي مؤسسات سوئد و بازیگران درگیر در توسعه پایدار شهري ادغام شد. فرم 

بخشی جدایی ناپذیر از این طرح است گراشهر هماین نسخه تجدید نظر شده از رویکرد
 و تغییر از اجرا به چارچوب مفهومی نشان دهنده تغییر در هدف و بهره گیري از رویکرد

 رود. به شمار می

هاي شهري با کیفیت و بهتر از طریق به منظور دستیابی به محیط، گرهمشهر  رویکرد
هاي مختلف شهري، رویکردي یکپارچه، افزایی بین سیستماستفاده از منابع کارآمد و هم 

. رویکرد بردمطرح و به پیش میاي را براي توسعۀ شهري پایدار و چند رشته گرا کل
پایدار شهري، با ایجاد شهرهاي بهتر براي همه اي براي توسعه رشته فراگیر و میان

 ساکنان و مسائل مربوط به تغییرات آب و هوایی می تواند به کاهش فقر نیزکمک کند. 

کاف ش گیرند، به گونه اي کهمورد استفاده قرار می یدر توسعه شهري اصطالحات مختلف
با استفاده از گراشهر هم   هاي مختلف و ذینفعان را برطرف سازند. رویکردبین بخش
ید تأکرشته اي بر ضرورت جذب بازیگران مختلف در روند توسعه شهري  میاناصطالح 

استفاده قرار مورد نیز » ايفرا رشته«و » ايمیان رشته«کد دارد. همچنین، اصطالحات مؤ
ك به تولید دانش است، که راهبرددهنده رویکردي اي نشانمفهوم فرارشتهگیرند، که می

ار و زندگی گذاري، عمل در کسب و کدر سیاست هاي موجودعلمی را با تجربه دانش
 کند.اجتماعی ترکیب می

در کشورهاي  Sidaبا استفاده از اولین نسخه کتابچه راهنماي شهر هم گرا  رویکرد
در شهرهاي  2009-2007است. این مفهوم در سالهاي مورد استفاده قرار گرفتهمختلف 
هاي کوتاه مدت و بلند راهبردهند، براي شناسایی  2یه و ویساکاپاتنام، مقدون1اسکوپیه

آوري شدهدر مجلد حاضر جمعمدت به صورت پایلوت به کار گرفته شد. این تجربیات 
 است.

شهر توسعه است تا اصول در چین مورد استفاده قرار گرفته هایی از این مفهوم نیزبخش 
قرار  اي از ابعاد مورد بسط و بررسیپارهشود.  يسازپیادهپاك و مناطق شهري سبز به 

اي براي انرژي، هاي یکپارچهحله راهک »هاي زیستیچرخه«هاي گرفتند، از جمله مدل
زباله و آب، استفاده مجدد از زمین و حمل و نقل، برنامه ریزي اکوسیستم ها، طراحی 

1 - Skopje
2 - Visakhapatnam
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ند. هاي کاهش آلودگی هوا ارایه می ده راهبردساختمان پایدار و 

گران سوئدي و مقامات محلی و همچنین مبنایی براي گفتگو بین کنش رویکرداین 
مرکزي چین در راستاي تالش هاي مشترك براي ترویج توسعه پایدار شهري را بوجود 

در استفاده  اصلییکی از دالیل  Tangshan Eco-Cityریزي شهر خلیجبرنامهآورد.
کپارچه است که به همکاري نزدیک بین متخصصان هاي یهاي سیستمحلگسترده از راه

، یک نسخه چینی از این مفهوم در ارتباط با 2010ر سال د. دنجامیا سوئدي و چینی
 .نمایشگاه جهانی شانگهاي منتشر شد

 

 اهداف متنوع  براي گراشهر هم کردی: استفاده از رو1-1شکل 

 يرشه داریتوسعه پا يگوناگون برا یحتمالارتباط ا يبرا ییهافرصتگراهمشهر کردیرو 
 ،یطیمح ستیز يدهد و به راه حل ها یو توسعه ارائه م يشهر يزیراز منظر برنامه

ه تواند بیم کردیرو نیکند. ایبه صورت توامان توجه م يو اقتصاد یو فرهنگ یاجتماع
راهبردها و راه  وها،یچشم انداز ها، سنار جادیا يو الهام بخش برا آغازنقطه  کیمثابه 

در  ژهیدر حال توسعه و گذار، به و يدر کشورها يشهر داریتوسعه پا يبرا ییهاحل
 مانند زنان و کودکان، مردم نینش هیو حاش ریپذ بیآس ر،یفق يهاگروه يازهایو ن طیشرا
 .و مهاجران فراهم کند یبوم

 و يداریبه منظور پا يدر مناطق شهر روشیپ راتییاز تغ توانندیمگراهم شهر کردیرو
 انیم يو همکار ریتوسعه فراگ يندهایفرا کردیرو نیکمک بطلبند. ا شتیبهبود مع

و  اتسسؤم ،یو مل يامنطقه يهاها، دولتيها، شهرداراز جمله انجمن نفعان،یذ
 نیبرد. با ایم شیرا به پ یخصوص يهاو شرکت یجامعه مدن يهاها، سازماندانشگاه

شارکت به م ازیهستند که ن ریفق نیساکن ژهیو به و يجوامع شهر نفعانیذ نیترحال، مهم
 يآژانس همکار ،2010گذارد. در سال یم ریآنها تأث یدارند که بر زندگ یدر موضوعات
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ی مشاغل و مناطق محل صاحبان هیقرارداد خود را با اتحاد )Sidaسوئد ( المللینیتوسعه ب
)SALAR(1 با تمرکز بر گراشهر هم کردیرو بردشیپرکت تابعه آن به منظور و ش

 هیاداتح  عیانتخاب براساس شبکه وس نیدر حال توسعه و گذار منعقد نمود. ا يکشورها
 رییغو ت یطیمح ستیسوئد، که روزانه با مسائل ز یمحل یمقام محل 290ها متشکل از  

 .ودشیسر و کار دارند، انجام م يشهر يداریآب و هوا مرتبط با توسعه و پا

 يهرش داریمبتکرانه است متعلق به دولت سوئد که توسعه پا یطرحگراشهر هم  کردیرو
 جیترو يشهر يداریبه پا یابیاساس دانش و تجربه در جهت دسترا در سرتاسر جهان، بر

و  يانرژ ،يگذار هیامور خارجه، سرما ست،یز طیمح يطرح  وزارتخانه ها نیدهد. ایم
 ياز بخش کسب و کار)، دانشگاه ها یندگیسوئد (به نما یانبازرگ يارتباطات، شورا

رفت.گیم مشاغل را در بر يو انجمن ها يسوئد

رتباط ا داریپا يشهرها يسوئد برا یندگیبا انجمن نما کیطرح مبتکرانه به طور نزد نیا
ا ر  یمال تیاز جمله حما يشهر داریکه توسعه پا يامتحد کننده یانجمن مل کی -دارد 
توسعه  یالملل نیمرکز ب -) MISTRA( سترایم ينگار ندهیهده دارد و با انجمن آبر ع

را در دو حوزه پژوهش و اقدام در  نفعانيذ نی؛ همچن دیمانیم يهمکار يشهر داریپا
 .ردیگیدر بر م نیو چ ایکن ،یجنوب يقایعضو از جمله سوئد، انگلستان، آفر يکشورها

 

 

 

 

هدف و دامنه  -را : رویکرد شهر هم گ 1-2 

اي در قبال توسعه پایدار جامع، یکپارچه و چند رشته رویکردي  گراشهر هم رویکرد

1 - Swedish Association of Local Authorities and Regions (salar)
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ابعاد زیست محیطی، اجتماعی، اقتصادي و فضایی  داراي گیرد کهشهري در پیش می
کند تا استانداردهاي زندگی و رفاه، ایمنی، هایی را فراهم میاین رویکرد فرصت. استر

فیت زندگی براي همه شهروندان بهبود یابد. رهیافت فوق چارچوب مفهومی آسایش و کی
براي توسعه پایدار شهري فراهم می کند که ابعاد فضایی و زیست محیطی نقاط محوري 

 آن هستند. 

 داریتوسعه پا قیو تشو جیترو  SymbioCityگرا شهر هم کردیرو ییهدف نها
با بهبود  کردیرو این و متوسط است.کم درآمد  يدر درجه اول در کشورها ،يشهر
اند تویم ،يو اقتصاد یفرهنگ ،یاجتماع ،یطیمح ستیز ياز منظرها یزندگ طیشرا

با  دیو با استیپو یچارچوب کردیرو نیا یمفهومبه کاهش فقر کمک کند. چارچوب 
 مورد استفاده قرار ریانعطاف پذ ياوهیبه ش یمحل نهیزم يازهایو ن طیتوجه به شرا

ه در حال توسع يکشورها يهاشهرها و شهرستان يحاضر  برا کردیرو ن،یبنابرا .ردیگ
 دارد. تیاهم زیو گذار ن

دهاي توسعه ، راهنما و ابزاري براي پشتیبانی از فرآینگراشهر هم همچنین، رویکرد
کند. این یک مفهوم پویا و متغیر است که باید با مناطق خاص، پایدار شهري فراهم می

 شهر اهداف اصلی رویکردرستان ها و مناطق شهري تنظیم  و منطبق شود. شهرها، شه
 :عبارتند ازگرا هم

نفعان با رویکرد اي بین ذيهاي چند جانبه و بین رشتهتشویق و حمایت از همکاري
جامع و یکپارچه؛

گذاري متقابل دانش و تجربه بین ذینفعان سازي از رهگذر به اشتراكکمک به ظرفیت
در درجه اول در سطح دولت محلی؛ مختلف،

 ،خدمت به مثابه مبنایی براي گفتگو و همکاري بین ذینفعان، به ویژه در سطح محلی
و در عین حال در نهادهاي منطقه اي و ملی؛

هاي پایداري شهري، براساس رویکرد خدمت به عنوان یک راهنما براي بازنگري
لف هاي مختسطوح مختلف یا مقیاس تواند دراي و بخشی، که میترکیبی چند رشته

شهري استفاده شود؛
هاي شهري براي بهبود کوتاه، متوسط و بلند مدت مناطق راهبردبرد کمک به پیش

شهري، از جمله در تمام ابعاد پایداري؛
 حمایت از شهرها و شهرستانها در شناسایی راهکارهاي عملی و یکپارچه براي توسعه

شهري پایدار.

-یستمري از ساست که بسیا ايپایدار یک میدان و یا زمینه بسیار پیچیدهتوسعه شهري 
یک مرور کلی نسبت به  گراشهر هم گیرد و رویکردرا در بر میها، خدمات و روابط 

 بسیاري از مسائل و پیوندهایی که باید در هر طرح توسعه شهري مورد توجه قرار گیرد،
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دهاي توسعه و روشهاي کار نظام ها، و نیز کند. چارچوب مفهومی بر فراینفراهم می
کید دارد. همچنین، تأها و ابعاد مختلف ، زمینههاسیستم افزایی میانها و همرابطه

 هایی باشد که به کاهشگیرنده تحلیل فقر و پیشنهاددر برتواند می چارچوب مفهومی
 کند. فقر کمک می

ها را جنبه که به طور کامل همهبا این وجود، چارچوب مفهومی داعیه این را ندارد 
دهد و براي مثال، همه ابعاد اجتماعی یا اقتصادي توسعه را به شکل عمیق پوشش می
گیرد. نقطه ورود اولیه و محوري چارچوب مفهومی، ابعاد زیست محیطی در بر می

 پایداري شهري است، اما در ارتباط با ابعاد دیگر.

ک به یک رویکرد یکپارچه و جامع براي توسعه چارچوب مفهومی به دنبال تشویق و کم
ها و سیاستهاي نظارتی، چارچوب در کنارچارچوب باید پایدار شهري است. این 

دد  درص شهر هم گرا هاي موجود به صورت مکمل به کار گرفته شود. رویکرددستورالعمل
راي شهري بهاي توسعه پایدار طرحگرا در قبال و فرایند شناختیروشارائه پشتیبانی 

ها و مقاصد مختلف است. نحوه اجرا و میزان اعمال رویکرد ادغام و بیان نیازها، دیدگاه
 فوق به زمینه محلی و منابع اقتصادي، فنی و انسانی موجود بستگی دارد. 

هاي مختلف توسعه شهري دارد. این جنبه به گرایانهکل نوعی نگرشگراشهر هم رویکرد
-الش، چد رویکردهاي دیگر و منابع موجود در روندهاي شهرنشینیییعالوه بر تأرویکرد 
 هاي شهري، ابعاد نهادي، اقتصادي و اجتماعی و فرهنگی را مورد پذیرشحلها و راه
کسانی که منافع مشترك و اهداف  یندهد. رویکرد حاضر به جاي رقابت بقرار می

 کند. تأکید میمشترك دارند، بر همکاري و تکمیل 

یل یا برنامه توسعه شهري باید به وضعیت زنان، مردان، دختران و پسران محروم هر تحل
را در نظر بگیرد و اطمینان حاصل شود که نیازها و حقوق آنان در نظر گرفته شده است. 

هاي فقیر و محروم اغلب گروه ز اهمیت است، چه آنکهبه طور ویژه اي حائاین امر 
ه بازي گذارند بآنها تأثیر میه ها و تصمیماتی که بر نمایندگی کافی ندارند و در برنام

شوند. این بخش در خارج از محدوده این کتاب قرار دارد تا این موضوع مهم نمی گرفته
را به طور دقیق مورد توجه قرار دهد، اما در فصل عوامل نهادي به بررسی مسائل مربوط 

 و مشارکت در توسعه شهري می پردازد.  حکمرواییبه 
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 مبتنی برهمگرا بر توسعه شهري، : تأکید رویکرد شهر2-1شکل 
ا همابین مراکز شهري، حومه پیوندهايوجود  تأکید برمحلی؛  بستر

 و نواحی روستایی.

 

در  SymbioCity کردیرو
بر  دیأکت ينظر دارد به جا

با منافع  گرانیرقابت با د
 .کند يمشترك و اهداف همکار

ر د يشهر داریپردازد که در توسعه پایم ینفعانیدر درجه اول به ذگرا شهر هم کردیرو
 ياهتهیانتخاب شده در کم ندگانیمثال، نما يدارند؛ برا تیفعال یسطح مقامات محل

 یو مل يامرتبط منطقه يهاها. سازمانيشهردار ای یمحل يو مقامات شوراها یاسیس
. گرددیخاص بر م يازهایبه مسائل و ن آنها يعملکرد زه؛ چرا که حوشوند ریدرگ دیبا
 ياهبرنامه نهیدر زم ریموضوع جامع و فراگ کیتواند به عنوان یم نیهمچن کردیرو نیا

 يهابرنامه ،يریفراگ ،یآموزش يهاانبه و چند جانبه توسعه و برنامهدوج يهمکار
 صادرات و گسترش دیتبادل و بازد يهاتوسعه، برنامهو  قیتحق يهايهمکار ،یآموزش

 .ردیمورد استفاده قرار گ ياقتصاد يو همکار

 

 

 

 

را به عنوان  مختلف نفعانیگرا ذشهر هم کردیرو :3-1شکل 
در  رهیسازان، مشارکت جو ، مساعدت کننده و شرکا و غ میتصم

.ردیگینظر م
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 روش کیهم گرا به مثابه  کردشهریرو :1-3 

اهنمایی انعطاف پذیر است که باید با شرایط چارچوبی مفهومی و رگرا شهر هم رویکرد
هاي تواند در سطوح و مقیاسمی محلی و نیازهاي خاص سازگار باشد. این چارچوب

 مختلف شهري مورد استفاده قرار گیرد از جمله: 

ریزي توسعه؛و اجراي فرآیندهاي برنامه راه اندازي
ق موجود و یا پیشبرد راهبردهاي توسعه براي شهرها، شهرستانها و مناط

جدید؛
اي خاص؛و یا منطقه ارزیابی پایداري یک شهر، شهرستان
 .تحلیل چارچوب نهادي و سازمانی در بسترهاي شهري

این رویکرد مستلزم برقراري ارتباط و ایجاد پیوندها با ناحیه شهري مثل رابط کاربري 
لی و م ه با بسترایجاد اتصال بین ناحیه شهري و روستایی، و همچنین برقراري رابط

 المللی است. بین

-مؤلفهمدل مفهومی،  -سه حوزه اصلی به هم مرتبط استوار است  گراشهر هم رویکرد
جه به زمینه، هدف و تمرکز هاي شهري. هر حوزه اصلی  با توسازمانی و سیستم هاي

یب کها ممکن است به طور مستقل در ارتباط باشد. اما، در بسیاري از موارد، ترفعالیت
 هاي مختلف انجام داد. توان با روشکه می سه حوزه اصلی مفیدتر است

ریزي یک سیستم خاص شهري مانند آب، زباله یا انرژي، براي مثال، هنگام برنامه
ریزي شهري اغلب براي موفقیت پروژه اهمیتی مل سازمانی مانند نظارت و برنامهعوا

ف پایداري در محدوده محلی و شناسایی تواند به تعریمی میکانونی دارد. مدل مفهو
هاي شهري و ارتباطات با ابعاد اقتصادي و با دیگر سیستم هاافزاییها و همهمکاري
 فرهنگی کمک کند. -اجتماعی

 



ن  9
یبا

شت
د پ

سن

23

 

 

 

 

 

 

 کیبه عنوان  گراشهر هم کردیاستفاده از رو :4-1شکل 
 داریتوسعه پا يندهایفرآ يو راهنما یچارچوب مفهوم

 ؛يشهر

تواند یاست که م يکار هیرو کی ایو  یروش کار عموم کیشامل  یوب مفهومچارچ 
. ردیها مورد استفاده قرار گراهبردو  شنهاداتیها، پیابیارز ،یمحل لیو تحل هیتجز يبرا

بهبود  يدر هنگام مشارکت در طرح برا يکار يهاهیو رو یسه حوزه اصل نیا بیترک
 حیبه طور خالصه در ادامه توض یاصل يهازه. حوودشیم قیتشو يشهر داریتوسعه پا

 ت.داده شده اس

 ستیابعاد ز نیرا با نشان دادن روابط ب يشهر يداریپا فیتواند تعریم یمفهوم مدل
 با نیکند، و همچن تیهدا یمحل نهیتوسعه در هر زم يو اقتصاد یفرهنگ ،یطیمح

 یکند. مدل مفهوم دجایارتباط ا يشهر يهاستمیو س ينهاد يهاجنبه ،ییابعاد فضا
 .داده شده است حیتوض 3در فصل 

توسعه و در  یچشم انداز کل نهیدر هر جامعه، در زم میو تنظ ينهاد چارچوب
 ينهاد تیاست. صالح نیادیبن يواجد جنبه ا يمناطق شهر تیریو مد حکمروایی

 يزنگربا کیاست. هنگام انجام  يضرور داریو پا يساختار راتییبه تغ یابیدست يبرا
 يهاهنیزم شیشرط ها و پ شیپ ،یزمانساختار سا لیتحل ها،راهبرد رییتغ ایو  داریپا

 میبسط مفاه ياغلب برا ينهاد يلفه هاؤشوند. میم ییشناسا از،یو مورد ن يضرور
 .)4دارند( فصل  یکانون تیاهم  کپارچهی يهاحلها و راهراهبردها، دهیا کپارچه،ی

 کیموجود و مطلوب  يو کاربرد ییعناصر فضا ریناپذییجدا وجز يشهر يهاستمیس
شامل عملکردها،  يروند. مناطق شهریمنطقه به شمار م ایمنطقه، شهر، شهرستان و 

 عیتوز یبه طور تصادف ای کیستماتیهستند که به طور س یها و خدمات متنوعستمیس
 تسیز يهاو حل چالش يداریپا جیشوند و به صورت متصل هستند. به منظور ترویم
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و  يشهر يهاستمیگرا سهم شهر کردیرو ،يو اقتصاد یو فرهنگ یاجتماع ،یطیمح
 ياهستمینه تنها به س يشهر يهاستمیآنها تمرکز دارد. س نیب ییافزاها و همرابط

د شویاطالق م يو اقتصاد یو فرهنگ یاجتماع يها و ساختارهاستمیبلکه به اکوس ،یفن
 . )5(فصل 

گرا، هدف دیبا يکار يهاهیرو ،يتوسعه شهر يهاراهبرد رییتغ ای نیتدو هنگام
فوق الذکر و  يکار يهاهیاز رو تیحما يباشد. برا ریشفاف و فراگ ،يا رشتهانیم

 يبرا راهبرد يزیرو برنامه يداریپا لیو تحل هیو اطالعات، تجز هیپا يهاداده يآورجمع
استفاده کرد.  یمختلف يها و ابزارهاوشتوان از ریم قه،منط کیدر  يداریپا شیافزا
 رد.یها را در نظر بگتیفعال يریگیاجرا و پ يبرا ییراهبردها دیبا يکار يهاهیرو

 ،یدر سطح جهان ینیشهرنش يو روندها یکنون تیچارچوب شامل ارجاع به وضع نیا
از  ییهاطلبد. نمونهیرا م تیریباشند که ضرورت مد یجیرا يهاها و فرصتچالش
 شیافزا يبرا یمختلف يهاروش .دهدینشان م 7در فصل  يتوسعه شهر يهاپروژه

 .هستند ودمختلف موج اسیدر سطوح و مق يمناطق شهر يداریپا

مختلف از  يهانهیو در زم يزیرتواند در سطوح مختلف برنامهیگرا مشهر هم کردیرو
 یو بررس یابیو ارز ییفضا يهاطرح هیها، تهراهبرداندازها و چشم نیجمله در تدو

 یتواند چارچوب نظارتیم کردیرو نیا ن،ی. همچنردیمورد استفاده قرار گ يداریپا
 شیافزا يداریپا يهاجنبه قیرا به منظور بهبود و تطب يزیربرنامه يهاموجود و روش

 دهد.

 داریآغاز گفتگو در مورد توسعه پا يبرا رانهیشگیراه پ کی يشهر يداریپا يبازنگر
امه و با برن ییایمنطقه جغراف کیتواند در یمختلف است و م نفعانیذ انیدر م يشهر

 ) اجراکپارچهیبرنامه توسعه  ایموجود (مثل طرح جامع  ياتوسعه يهابدون برنامه ای
 بهبود عملکرد و يبرا دیاست که با یمسائل ییسامدل، شنا نیشود. هدف مشترك ا

 يبرا رانهیشگیراه پ کی يشهر يداریپا يبازنگر .رندیمنطقه مورد توجه قرار گ يداریپا
ند توا یمختلف است و م نفعانیذ انیدر م يشهر داریآغاز گفتگو در مورد توسعه پا

موجود (مثل طرح  يتوسعه ا يبدون برنامه ها ایبا برنامه و  ییایمنطقه جغراف کیدر 
 یمسائل ییساامدل، شن نی) اجرا شود. هدف مشترك اکپارچهیبرنامه توسعه  ایجامع 

 .رندیمنطقه مورد توجه قرار گ يداریبهبود عملکرد و پا يبرا دیاست که با



ن  9
یبا

شت
د پ

سن

25

 

بر گرا شهر هم کردیاگر چه رو :5-1شکل 
کند، اما بر یم دیکأت ياچند رشته کردیرو

 دیتاک شتریب يمحور ایدو نقطه ورود و 
 دارد.

 

 

 

 

 

 

 لیبا تحل یبخش کردیرو:: 6-1شکل 
 آغاز ژهیو يشهر ستمیس کیاز  یلیتفص

 شود. یم

 

ه و توسع رییمختلف تغ يها ندیتواند در فرا یم نیهمچنگراشهر هم کردیرو
 :المث يبرا رد،یمورد استفاده قرار گ يمنطقه شهر ایشهر، شهرستان  کیدر 

؛يشهر داریپا دیمناطق جد يزیدر برنامه ر 
؛يداریپا شیافزا يمناطق موجود برا ینیدر بازآفر 
از نظر راه حل  يگسترده ا ایجامع  دیراهبردك جد يح برنامه هادر اصال

 شود؛ یم يداریپا شیمنجر به افزا یطیمح ستیز يها
؛شتریب داریاز توسعه پا تیحما يموجود برا يبرنامه ها يدر بازنگر 

 

 يبرا دگاهید نیمنطقه را از چند کیاست که  ياچند رشته کردیرو-1
 يزیرختلف در چارچوب برنامهم يهاجنبه نیب يهمکار ییشناسا

 يدر نقطه شروع برا کردیرو نیدهد. ایقرار م لیمورد تحل کپارچهی
  روند باز و شفاف کیمنافع متضاد به  ایممکن  یموانع سازمان تیریمد

 .دارد ازین
ثال به عنوان م ،يخاص شهر ستمیس کی اتیکه جزئی بخش کردیرو کی-2

کند. در یم لیت جزء به جزء تحلحمل و نقل را به صور ایآب، زباله و 
 يهاییافزاتواند همیم یرونده دامنه بررس شیمورد، گسترش پ نیا

 یزمان دکریرو نیکند. ا ییمرتبط شناسا يهاستمیبالقوه را با ابعاد و س
قرار باشد  ایطرح موجود در حال اجرا باشد و  کیکه  دیآیبه کار م

زمان  در طول حاًیترج دیبا یبخش کردیشود. رو یبررس مجدداً سیشنویپ
 .ابدیبسط و توسعه  ياچند رشته کردیبه رو
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 ساختار کتاب: 1-4

استوار گرا شهر هماین نسخه از کتاب بر اساس محورهاي مختلف چارچوب مفهومی 
است. روش فوق به ما این امکان را می دهد که بسته به نیاز و زمینه فصل ها به طور 

نگاشته شود. اما، براي درك کامل از چارچوب مفهومی، باید همه  هم مستقل از
 محورها را در نظر گرفت. 

هاي نحوه بهره گیري از و دستورالعمل ، چارچوب، هدف، مقاصدفصل اول
 کند. در زمینه هاي مختلف را معرفی می چارچوب

هاي شهرنشینی اختصاص دارد. و چالش ، به تعریف روندهافصل دوم 
مدل مفهومی را به مثابه مبنایی براي یک رویکرد یکپارچه و فصل سوم ،

توان براي می کند و از طریق آن میجامع براي توسعۀ پایدار شهري مطرح 
 برطرف ساختن مسائل پیچیده شهري استفاده کرد. 

هاي سازمانی که براي رویکرد موفقیت به مؤلفه، یک مرور کلی فصل چهارم
ابی به اهداف سازي براي دستیپیاده هايروش ملهآمیز پایداري شهري، از ج

 دهد. مشخص شده، ارائه می
هايبازبینیهاي شهري دارد که باید در سیستم ، مروري برفصل پنجم 

ریزي توسعه باید مورد توجه قرار گیرد. پایداري شهري و فرایندهاي برنامه
تواند دهد که چگونه ارتباطات بالقوه مینشان می همچنین، فصل فوق

 شناسایی و مورد توجه قرار گیرد. 
ه ارائ ، یک رویه کاري عمومی و پویا را با شش مرحله فراینديفصل ششم

شود. این پشتیبانی می ها با چندین روش و ابزار کاري. این رویهدهدمی
تواند در هنگام تنظیم، سازماندهی و اجراي بررسی می ایزارها و روش ها

 د برنامه ریزي توسعه استفاده شود. پایدار شهري یا فراین
مقدمه کوتاهی به تعدادي از مطالعات موردي توسعه پایدار  فصل هفتم

را گرا شهر هم دهد که مفهوم و روش یکپارچگی رویکردئه میشهري ارا
توان هم نشان می دهد که چگونه می نشان می دهد. به عالوه، این فصل
 هاي سیستم به رسمیت شناخت.  افزایی را به عنوان بخشی از راه حل
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 چارچوب سیاست جهانی براي توسعه پایدار شهري: 1-5 

عه پایدار شناخته شده توس فیبشر است. تعر ندهیآ يبرا یاتیمسئله ح کی داریپا ینیشهرنش
  .) آمده است1987گزارش براتلند (  Brundtland Reportدر گزارش

با اطمینان از اینکه نیازهاي حال حاضر را، بدون  –شد تواند توسعه پایدار داشته بابشریت می
 به خطر انداختن توانایی نسل هاي آینده براي رفع نیازهاي خودشان، برآورده سازد.

 طیکنفرانس مح نیآن در اول یو اجتماع یطیمح ستیز يامدهایو پ ینیشهرنش عیرشد سر
-نیب ندیفرانس سرآغاز فراکن نیشد. ا حیو تصر ییشناسا 1972در استکهلم در سال  ستیز

در سطح  یطیمح ستیز يهاپرداختن و توجه به چالش يدر سطح سازمان ملل برا یالملل
شد  21و دستور کار  ویر هیانیمنجر به ب 1992در سال  ویدر ر ياست. کنفرانس بعد یجهان

 .یماعو اجت ياقتصاد ،یطیمح ستیز داریتوسعه پا يبرا یالملل نیجامع و برنامه ب کردیرو -

 يبرنامه قرار داد و بر توسعه شهر یرا به عنوان مولفه اصل یدولت محل  21 یکار محل دستور
در ژوهانسبورگ،  (Wssd)داریتوسعه پا یاجالس جهان ،يبعد یتمرکز دارد. کنفرانس جهان

بود که شامل اقدامات  ییو برنامه اجرا هیآن اعالم جهیبود که نت 2002در سال  یجنوب يقایآفر
 .شدیم زین يشهر داریتوسعه پا ياالزم بر

فوق را بر عهده دارد، بر  ندیفرا تیریمد (UNCSD)داریتوسعه پا يملل متحد برا ونیسیکم
چارچوب يها نهیاز جمله در زم ،يدارد و در مورد اقدامات بعدها نظارت شرفتیپ

SymbioCity  مهم جینتا دهد.یو حمل و نقل مشورت م يمانند آب و بهداشت، انرژWBSD 

 .بود 21و  21 يدستور کارها ياجرا يمذاکره برا ونبد يشامل مشارکت و طرح ها

هزاره درباره توسعه،  هیسازمان ملل، اعالم یجمهور در مجمع عموم ي، رؤسا2000سپتامبر  در
توسعه  تجارت و ،یمال تأمین،  دزیو درمان ا يریشگیکمک به پ ست،یز طیفقر، مح یکن شهیر

 (MDGS)بعدها در قالب هشت هدف توسعه هزاره هیانیب نیکردند. ا بیها را تصويرهمکا

خاص خودشان را داشتند. هدف هفتم، به  يخالصه شد که هر کدام با اهداف و شاخص ها
از هدف هفتم به ضرورت  ازدهمیپردازد. شاخص یم یطیمح ستیز يداریاز پا نانیاطم

اکن در زاغه ها را نفر از مردم س ونیلیم 100ست کم د یاصالح و بهبود قابل مالحظه زندگ
شده است. شاخص  انیب زیهزاره ن هیدر اعالم فهد نیا ن،یکند. همچنیم دیکأت 2020تا سال 

لم و سا یدنیبه آب آشام داریپا ینصف افراد بدون دسترس بایدهم از هدف هفتم، کاهش تقر
 .اشاره دارد 2015تا سال  یبهداشت عموم

 راتییسازمان ملل متحد در مورد تغ ونیتحت چارچوب کنوانس 1997در سال  وتویک پروتکل
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-2008به اجرا در آمد، اما دوره پنج ساله  2005شد و در سال  بیتصو (unfccc)یمیاقل
به کاهش انتشار  ییو جامعه اروپا یکشور صنعت 37دهد. در مجموع، یرا پوشش م 2012
اند. از متعهد شده 1990درصد نسبت به سطح  5وسط طور مت هب (GHG)ياگلخانه يگازها

 شرفتیمشارکت کننده به منظور نظارت بر پ يو پروتکل، کشورها ونیکنوانس نیزمان تدو
 .انددر دوربان مالقات کرده 2011سال  در رایکنند و اخ یمالقات م گریساالنه با همد

 يبرا ژهیبه و ،یجهان يهامهتوافقنا يسسات مختلف در جهت اجراؤو م هاامروزه، سازمان 
)، برنامه اسکان بشر سازمان ملل UNDPسازمان ملل متحد ( یتوسعه انسان ،یجهان يهابانک

 ی)، مجمع جهانUNCSD( داریتوسعه پا ي)، برنامه سازمان ملل براUN-Habitatمتحد (
توسعه  یجهان يهااستیکنند. اکنون، سیم تیفعال گرانی) و دCities Allianceشهرها ( 

 تیا هدار داریبه توسعه پا یابیدست يبرا یو محل یمل يهااز دولت ياریبس يهاتیفعال داریپا
شهرها   ینشست جهان نی+ و ششم 20 ویمانند ر ندهیآ يهابرنامه قیاز طر میدواریکند و امیم

VI  شود. تیقوت 2012در ناپل در سال 



فصل دوم: 
چالشهایشهریبهمثابهفرصت
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 ذار و در حال توسعهروند رشد شهري در کشورهاي در حال گ: 2-1

کنند. پیش بینی یت جمعیت جهان در شــهرها زندگی می، اکثرســده حاضــراز آغاز 
ــال می ــود جمعیت جهان از س لیارد افزایش می 9میلیارد به  7از  2050تا  2010ش

مردم در شـهرها زندگی  ٪60 ،2030کنند که تا سـال بینی مییابد. سـناریوها پیش
. این از مردم در شهرها سکونت خواهند داشت ٪70یبا تقر 2050کنند و تا سال می

شورهاي در حال گذار  سعه و ک شورهاي در حال تو شهري به ویژه در ک سعه  روند تو
رشد آینده جمعیت جهان تقریبا به طور کامل در  ،است. بنابراین ترآشکارتر و سریع 

ســال کشــورهاي کمتر توســعه یافته صــورت خواهد گرفت. هر  هايحومهشــهرها و 
یا  50حدود  تاً 140میلیون نفر ( مد ـــهري و ع ناطق ش به م به  هزار نفر در روز) 

 کنند.حرکت میشهرهاي شیک 

جمعیت شهري در کشورهاي  20201، تا سال هاي سازمان مللبینیبا توجه به پیش
ــی خواهد گرفت. از دهه  ــتایی پیش ــعه از جمعیت روس افزایش  1950در حال توس

ــهر ــهم جمعیت ش ــت. در  حومه هاها و مداوم س ــهود اس ــخص مش  دههبه طور مش
درصد جمعیت در کشورهاي توسعه یافته شهرنشینی شدند، اما  25، بیش از 1950

. متوسط نرخ رشد بوددرصد  18در مناطق توسعه یافته کمتر توسعه حدود این رقم 
آنها بوده است، اما برخی از  ٪4شهري ساالنه در کشورهاي کمتر توسعه یافته تقریبا 

درصــد از جمعیت  68، به طور متوســط 2050را داشــتند. تا ســال  ٪6نرخ بیش از 
جهان شهرنشینی خواهد شد. 

درصد  10تا 7برخی از شهرهاي بزرگ میزان رشد سالیانه  ،1900در نیمه دوم دهه 
، جمعیت شــهري در مناطق کمتر 2007 تا 1975را تجربه کردند. بین ســال هاي 

میلیون نفر افزایش یافته و انتظار می رود تا  2382میلیون به  817توســعه یافته از 
، وجودبا این  )un-Habitat, ۲۰۰۹میلیون نفر برســـد ( 590 3به  2025ســـال 

 هاي قابل توجهی بین شهرهاي مختلف، مناطق و کشورها وجود دارد.تتفاو

 

1 - UN-Habitat, Planning Sustainable Cites, ۲۰۰۹.
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شود که سهم نواحی شهري تا سال خمین زده میبینی توزیع جمعیت جهان بین مناطق شهري و روستایی. ت: پیش1-2شکل 
UN statistics, ۲۰۱۱درصد خواهد بود. جمعیت کل براساس میلیون نفر ( 68، در حدود 2050درصد و سال   60، در حدود 2030

revision(   

 

در شهرها معیتی که ج 2020: توزیع پیش بینی شده جمعیت شهري و روستایی در مناطق کمتر توسعه یافته؛ تا سال 2-2شکل 
جمعیت شهري در این کشورها تقریباً همانند میانگین جمعیت  2050باشد. تا سال درصد می 50زندگی خواهند کرد در حدود 

UN statistics, ۲۰۱۱). جمعیت کل در کشورهاي کمتر توسعه یافته براساس میلیون نفر، (%65شود (شهري در سطح جهان می

revision( . 

 

 

میلیون نفر،  50ل حدود هر سا« 
هزار نفر در روز، به  140یا 

هري و بیشتر به ـمناطق ش
رت می ـاجـک مهـهرهاي کوچـش

 »کنند.

سال  . دری را دارندشهرنشیننرخ کشورهاي در حال توسعه در آمریکاي التین بیشتر 
حد2010 هاجمعیت  ٪80ود ،  ـــور ندگی می این کش ـــهري ز ناطق ش ند در م کرد

تر کمی پاییننشینی رشد شهر). نرخ ٪72و آمریکاي مرکزي  ٪84(آمریکاي جنوبی 
. رشد رسدمیدرصد  2کمتر از به میزان از سایر کشورهاي در حال توسعه است که 

ـــاالنه در ریودوژانیرو ( ـــت و کاهش یاتا حدودي میلیون نفر)  12جمعیت س فته اس
 . را تجربه کنددر سال  ٪0,9تنها  2015تا  2000رود که بین سال هاي انتظار می

شینی نرخ قاره آفریقا، کمترین شهري د 40 را دارد و  شهرن صد مردم در مناطق  ر
 -افزایش یابد  ٪50تا  این رقم  2030شــود تا ســال کنند. پیش بینی میزندگی می

شهري حدود  شد  سال  ٪5نرخ ر ست. در آفریقاي جنوبی در  صد مردم در د 61ا ر
رصــد در آفریقاي شــرقی د 24کنند، در حالی که فقط مناطق شــهري زندگی می

از  ٪80شــوند. در اوگاندا، اتیوپی، اریتره، ماالوي، رواندا و بوروندي، شــهرنشــینی می
 کنند. هنوز در مناطق روستایی زندگی میمردم 
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: جمعیت جهان در 3-2شکل 
، مرکز آمار سازمان 2010سال 

 2011ملل، ویرایش 

فقط کمی  -کنند ر مناطق شــهري زندگی میاز مردم د درصــد 42در آســیا، حدود 
این میزان  درصــد و در کامبوج  2,5باالتر از آفریقا. رشــد شــهري به طور متوســط 

. اخیرا چین بزرگترین مهاجرت داخلی رسدمی درصد در سال 5,5 و به  باالتر است
جامعه عمدتاً نده، چین از یک  ـــت. در دهه آی تاریخ جهان را تجربه کرده اس  در 

ست شد که  جامعهایی به یک رو سالشهري تبدیل خواهد   60حداقل  20301،2تا 
 در این رابطه یک تبیین حومه ها سکونت خواهند داشت.درصد از مردم در شهرها و 

ــطالح  ــت که بخش بزرگی از نیروي کار چین، به اص ــناور"این اس ، در "جمعیت ش
ـــنامهمحل  ـــناس ـــال  . hukou(3( کنداي کار نمیتولد ش  ٪27، تنها 9019در س

سال جمعیت در شهرها زندگی می ، جمعیت شهري از 2010تا  2000کردند، اما از 
شهر با بیش از  90، چین حدود 2010افزایش یافت. در نتیجه، تا سال  ٪47به  36٪
 . 4دارا بودمیلیون نفر جمعیت  1

 آوردشهرنشینی فرصت هاي جدیدي براي بشر به ارمغان می: 2-2

صتفر چه آنکهشهرها متوقف شود، سوي مردم به  حرکت رسد جریانیبعید به نظر م
بسیار بیشتر از سایر حتی براي افراد محروم در شهرها  هاسایر فرصتهاي اقتصادي و 

، شرایط اقلیمیهاي زیست محیطی و تغییرات شهرنشینی به رغم چالش مناطق است.
. دهدارائه می هاي شغلیفرصتر، انسجام اجتماعی، درآمد و زندگی بهتر، مصرف پایدا

هاي یکپارچه راه حل ضرورتهاي زیادي که در مناطق شهري متمرکز هستند چالش
. رشد طلبدرا میهاي شهري با کیفیت بهتر مالی و اجتماعی براي ایجاد محیط فنی،

هاي معیشتی بیشتري کند و گزینهیک محیط پویا ایجاد می هاحومهسریع شهرها و 
کند. از منظر توسعه، شهرنشینی یک چالش مهم و فرصت براي ایجاد یرا فراهم م

. شهرهاي با تراکم جمعیت انجامدمی با محیط یهماهنگبه الگوهاي زندگی است که 
حمل و نقل عمومی، بازیافت آب، مواد هایی مثل زهحودر  اقتصاد مقیاستوانند باال می

 ،هاها در شهرمردم و فعالیت تراکمد. مواد و مصرف انرژي کارآمد را توسعه دهن ،زائد
 دهد. و امکانات را ارائه می عملکردهااز  گوناگونیترکیبی متنوع و 

هاي کنند زیرا فرصتکنند و ساکنان را حفظ میشهرها مهاجران را جذب می
از چنین فرصتکنند که در مناطق روستایی را فراهم می معیشتو  اشتغال، آموزشی

ز آنها همچنین و کار اقتصادي پویا و پویا را ا شهرها شرایط کسب .هایی خبري نیست

۱ - United Nations, World Urbanization Prospects, ۲۰۰۹ revision.
۲ - Benewick, R & Donald, SH (۲۰۰۹), The State of China Atlas, Mapping the fastest-growing economy, University 
of California Press, Berkley Los Angeles
۳ - Ljunggren, B (۲۰۰۸), Kina – vår tids drama (China – the drama of our time), Hjalmarsson & Högberg.
٤ - United Nations, World Urbanization Prospects, ۲۰۰۹ revision.
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ر میان افراد و گروه ها ارائه هاي اجتماعی دسازيهاي بیشتري براي شبکهفرصت
تماعی و ارتباطات هاي اجاي توسط رسانهندهها به طور فزایدهند و این رسانهمی

دسترس و با کیفیت بهتر و  بلهاي قااي از سرویسو طیف گسترده یابدافزایش می
 انبستر و پیشر دهند.  به طور کلی، شهرهااي اجتماعی و فرهنگی را ارائه میهفعالیت

 توسعه سیاسی، دموکراتیک، فرهنگی و اقتصادي هستند. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

: سهم درصد جمعیت جهانی نسبت به تولید 4-2شکل 
 1نخالص ملی در شهرهاي منتخب

-را به کار میاز جمعیت کشور  یکوچک نسبتاً رها، شهرها حجمدر بسیاري از کشو 
کنند. طبق را تولید می (GDP)تولید ناخالص داخلی، اما بخش بزرگی از گیرند

ی اقتصادي در مناطق شهري درصد از تولیدات جهان 75گزارش بانک جهانی ، حدود 
ل افزایش گیرد. این سهم در کشورهاي در حال توسعه به سرعت در حاصورت می

 رسد.می ٪60بیش از به GDPها از م شهرو سهاست، 

ي بزرگ سه برابر بیشتر از جاهاي دیگر در تولید مردم در سطح جهانی، در شهرها
GDP   .د و مبالقوه منجر به توزیع برابر درآ به صورت بنابراین شهرنشینینقش دارند

 نهادها و ایجاد مستلزم امرشود. با این وجود، این پایداري بیشتر محیط زیست می
توزیع مجدد قدرت و منابع را  ي،هاي مبتنی بر حقوق است که  عدالت محورسیاست

. در بلندمدت، پایداري اقتصادي به پایداري اجتماعی و محیطی بستگی تسهیل کند

1 - State of the World’s Cities, 2011 – Bridging the Urban Divide, UN-Habitat 2008 
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 . خواهد شد

هاي سازمانی و سیستم فصولو در  2,9تا  2,6ها در بخش هاي برخی از این فرصت
 به بحث گذاشته و به تفصیل آمده است. هاي شهريسیستم

 تغییرات اقلیمی و انرژي: 2-3

در حال حاضر تغییرات اقلیمی یکی از مهمترین چالش ها در سطح جهانی و محلی 
است و تاثیرات آن سبب افزایش چالش هاي موجود در شهر می شود. اما، این چالش 

ایت کند و به این ترتیب به یک می تواند تغییرات رفتاري را هدو ضروري فوري 
از این فرصت ها بهره گیري  فرصت تبدیل شود که باید با هر مداخله توسعه شهري 

گسترده و پیچیده  حوزهبراي این گراشهر همرویکرد در متن حاضر با عنوان رد. ک
 تر تغییرات اقلیمی، نشریاتاست. براي درك عمیق فراهم زمینهپیشمعرفی کوتاه و 

 سایت هاي ذکر شده به عنوان منابع مراجعه کنید.و وب 

 

اي (%). عدد : انتشار جهانی گازهاي گلخانه5-2شکل 
 1استفاده انرژي است.مربوط به  62%

 ،کشورهاي توسعه یافته در مقایسه باکشورهاي در حال توسعه 
درصد  25حدود  فقط، زیرا دارندگرمایش جهانی سهم کمتري در 

اما، کنند. اخلی سرتاسر جهان را تولید میص داز تولید ناخال
تغییرات  در مقابلشهري در کشورهاي در حال توسعه  ايرفق

 ، فرسایشباال آمدن آبهاي ساحلی، سیل، ، مانند طوفاناقلیمی
ند، کمی بیشتر آالیندهرا و نفوذ آب شور که منابع آب شیرین 

 پذیر هستند. آسیب

کند بینی میپیش (ipcc)یالمللی تغییرات آب و هواینل بینپ
درجه  6تا  1، دماي متوسط جهانی بین 2100که در سال 

جب افزایش چشمگیر سلسیوس افزایش یابد، که ممکن است مو
سطح بالقوه سطح دریا مشخص نیست.  سطح دریا شود. حد باالي

دهد که سطح باالتري از کارانه نشان میهاي محافظهبینیپیش
، سطح وجود. با این محتمل است 2100 لسا متر تا 0,5بیش از 

وه ، و با انتشار بالقیابدافزایش می دریا سریع تر از این سناریوها
 2100در مقیاس بزرگ از قطب جنوب و گرینلند، ممکن است تا 

 باشد. ها بینیاز پیشبسیار باالتر 

1 - Cities and Climate Change, UN-Habitat, ۲۰۱۱
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دریا  در سطح رود، افزایش قابل توجهیبه طور کامل از بین بخی گرینلند اگر کاله ی 
-باعث افزایش خطرات و آسیباز بسیاري جهات  اقلیمیاثرات تغییرات  ممکن است.

ی اقلیمشود. افزایش دماي جهانی موجب وقوع شرایط شدید پذیري مناطق شهري می
در آسیا ممکن است  موسمیمانند گرما، سیل و طوفان شدید خواهد شد. الگوهاي 

ج از قاره اختالل ایجاد شود. شهرهایی که در داخل و خار دربارش  وقوعدر صورت 
سواحل هستند بیشتر در معرض خطر باالي سیل  مسیر سیل قرار دارند و در کنار

گیرند و افزایش سطح دریا تاثیرات شگرفی خواهد داشت. توزیع نامتوازن یقرار م
 رللی دالمهاي جامعه بینانه اي یکی از مسائل اصلی و چالشانتشار گازهاي گلخ

. میزان انتشار کشورهاي رودبه شمار میهاي موثر و درست تالش براي یافتن راه حل
 بود.  2005درصد از کل جهانی در سال  1کمتر توسعه یافته کمتر از 

با این حال، با توجه به رشد و صنعتی شدن سریع، کشورهاي در حال توسعه در تولید 
 G8کشورهاي عضور  زهاي گلخانهاياي بسیار بیشتر از انتشار گاگازهاي گلخانه

در حمل و  ٪17در مقابل  ٪118در فرایندهاي صنعتی،  ٪8در مقابل  ٪237: هستند
 در برق و گرمایش.  ٪9در مقابل  ٪176نقل و 

اي کشورهاي در حال توسعه با حتی اگر چند سال پیش از انتشار گازهاي گلخانه
یت بسیار حیاتی است که باید کشورهاي توسعه یافته همخوانی داشته باشد، وضع

همه اقدامات احتمالی را براي کمک به کشورهاي در حال توسعه براي تدارك 
هاي جایگزین و محدود کردن افزایش تولید گازهاي گلخانه ايفناوریهاي نوین و 

حاضر به طور عمده از سوختن  انرژي در حال . بگیردبه کار را ریزي پایدار برنامه
شود که منجر به انتشار حاصل می)(نفت، گاز و زغال سنگ هاي فسیلیسوخت

. تولید برق، حمل شودمی (CO2)کربناکسیدو به ویژه دي (GHG)ايزهاي گلخانهگا
غییرات در استفاده از زمین همگی کشاورزي و تنقل، گرمایش، صنعت، زباله،  و 

اي باعث هاي گلخانهند. افزایش انتشار گازکنرا تولید میghgگازهاي گلخانه اي 
. دانشمندان با اقلیمی را در پی داردافزایش گرمایش جهانی و خطر تغییرات شدید 

در حال حاضر بسیار 2Coهاي قطب جنوب کشف کردند که سطوحبررسی هسته یخ
به  2005تا  1906سال گذشته است. این افزایش در سالهاي  400،0001تر از البا

. 2درجه سانتیگراد منجر شد 0,74 گینافزایش دماي جهانی با میان

1 - Dow and Downing, Earthscan, p ۳۸.
۲ - UN-Habitat, ۲۰۱۱, Global report on Human Settlements ۲۰۱۱, Cities and climate change.
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تیچند واقع

کم ارتفاع یها در مناطق ساحلسکونتگاه

 قایدر آفر ژهیکم ارتفاع، به و یساکن در مناطق ساحل يشهر تیرود سهم جمعیانتظار م•
درصد در سال  56(از  ایو در  آس 2025درصد در سال  71تا  2000درصد در سال  60از 

برسد.  2025در سال درصد  68به  2000
کنند، یم یدر حال توسعه زندگ يآنها در کشورها تینفر، که اکثر ونیلیم 140حدود •

کنند؛یم یزندگ ایمتر از سطح در کیکمتر از 
واقع شده اند، که  ینفر در مناطق ساحل 100،000از  شیب تیهزار شهر با جمع ستیب•

ر دارد؛در حال توسعه قرا ياز آنها در کشورها ياریبس
 ی) از ساحل زندگلومتریک 96(حدود  لیما 60در فاصله کمتر از  ادنی مردم همه از 40٪•
کنند.یم
جهان واقع  يشهرها نیجهان در بزرگتر تجمعی از ٪13جهان و  يها نزمی کل از 2٪•

کنند.یم یکم ارتفاع زندگ یدر مناطق ساحل

-Dow, K & Downing,T E, Earthscan, 2011, The Atlas of climate change. Mapping the 
world’s greatest challenge.
-UN Habitat, 2011, Global report on Human Settlements, Cities and climate change.  

، تأثیر تغییرات هســتندمناطق روســتایی مرتبط  حومه ها باشــهرها و  از آنجایی که 
ق شـــهري نیز خواهد داشـــت. تاثیر حوادث آن، پیامدهاي جدي براي مناط اقلیمی

ـــدید  ـــهري  اقلیمیش ـــتایی، مهاجرت ش پناهندگان " از رهگذر در مناطق روس
ــت ــ "محیطیزیس ــریع خواهد کرد. در مناطق خش تر می ک، کمبود آب بحرانیتس
که مناطق مرطوب می توانند باران بیشــتري را انتظار داشــته باشــند. آن حال شــود، 

صوص اسیل و رانش زمین می ت شد، به خ شهري ویرانگر با گر واند در محیط هاي 
شهري منجر به برنامه سریع  شد  ساختر سب، زیر نامطلوب ها و مدیریت ریزي نامنا

 غیر رسمی اغلب در این زمینه بسیار آسیب پذیر هستند.  هايزمین شود. سکونتگاه

از یک  کمترمیلیون نفر  17، جایی است که ترین کشورهارپذییکی از آسیببنگالدش 
در چین و ویتنام، سیل بسیار شدید هزاران نفر را . کنندمتر از سطح دریا زندگی می

کنند بیشتر در اي زندگی میهاي حاشیهامع فقیر شهري که در زمینکشت. جو
معرض خطر هستند. طوفان میچ در آمریکاي مرکزي اثرات چنین حوادثی را نشان 

یتنام، فیلیپین و اندونزي، تعداد زیادي از مردم را داد و طوفان هاي مشابه در هند، و
شود.میو باعث مرگ و میر فراوان  از بین برده
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 مثال

 انرژي و انتشار گازهاي گلخانه اي

عبارت بود از:  2005طبق گزارش هواشــناســی چین، کل مصــرف انرژي در چین در ســال 
اي، انرژي باد ژي آبی، انرژي هستهدرصد نفت و گاز طبیعی، انر 21درصد ،  69زغال سنگ 

شیدي به میزان  صاد متکی به  10و انرژي خور ست که اقت صد. این بدین معنی ا زغال "در
ست، که  "سنگ سط نیروگاه 80ا شده تو صد از برق تولید  سیله زغال در هاي برقی به و

رین تگیرد. این سوخت فسیلی که در ترکیب انرژي قرار دارد، چین را بزرگسنگ صورت می
سرانه کربن تبدیل کردهاکسیدتولید کننده دي ست. انتشار  اکسیدکربن در چین تن دي 4ا

سرانه  ست که  شار ایاالت متحده ا ست اما این رقم فقط یک پنجم از انت سیار قابل توجه ا ب
 .1تن است 20آن 

 وجود دارد: اقلیمیدو راه اصلی براي مقابله با اثرات تغییرات  
اي، کاهشبراي کاهش انتشار گازهاي گلخانه پیشگیرانه یا اقدامات کاهش 

 میزان افزایش دماي جهانی و در نتیجه کاهش خطرات تغییرات آب و هوایی؛
هاي طبیعی و انسانی براي مقابله با تغییر شرایطیا تنظیم سیستم سازگاري 

پذیري را کاهش اقی می تواند هر دو تأثیر و آسیبمحیطی. اقدامات انطب
 دهد. 

) 5در مورد سیستم هاي شهري ضروري است (نگاه کنید به فصل  راهبرداین دو 
راه حل هاي یکپارچه را نشان می دهد که باعث ایجاد  و کارآمدي فصل هفتم کارایی

همکاري در میان سیستم هاي شهري می شود تا به کاهش تاثیرات و هزینه ها 
عوامل سازمانی سازمانی نیز براي و  می کند که ساز و کارها نشان 5فصل   .بیانجامد

 راه حل هاي کارآمد ضروري هستند.

 

1 - Benewick, R & Donald, SH (2009), The State of China Atlas, Mapping the fastest-growing economy, University 
of California Press, Berkley Los Angeles and Ljunggren, B (2008), Kina – vår tids drama (China – the drama of our 
time), Hjalmarsson & Högberg.
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 آوري شهريتاب: 2-4 

ــهرتاب ــهري به ظرفیت بلند مدت ش ــخ به تهدیدها و حومهآوري ش ها و ها براي پاس
شها اطالق می سعه نیز ادامه دهند. در چال دوران شود که در عین حال به تغییر و تو

ست سی ضاعف به  شارهاي م ستمهاي اجتممف سی شناخت نحوه تقویت این  ها اعی، 
 بسیار ضروري است.

 آوريتاب

توانایی یک سیستم اجتماعی یا زیست محیطی براي جذب اختالالت، در عین آنکه یک «
ساختار اساسی و راهکارهاي عملکرد، ظرفیت سازماندهی و توانایی انطباق با استرس و 

 1»تغییر حفظ شود.
، بهداشت و ایمنیهاي جنبه از جملهبه تاثیر تغییرات اقلیمی  انعطاف پذیري شهري

بسیاري از شهرها به علت موقعیت و  شود.را شامل میانرژي  تأمینامنیت غذایی و 
ریزي و توسعه شهر باید آسیب مخاطره هستند و برنامهمکان فضایی خود در معرض 

 ات پیش رو کاهش دهد.پذیري و افزایش قابلیت انعطاف پذیري را در برابر تهدید

ردپاي اکولوژیکی در هر منطقه در : 6-2شکل 
هکتار در  1,8مقایسه با ظرفیت زیستی زمین (

 2واحد)
 

اي، هاي منطقهمناطق اطراف و وابستگیوسیع  بسترشهري باید با توجه به آوري تاب 
منابع، نیروي کار، سرمایه و  المللی، از جمله فراهم آوردن آب، غذا، انرژي،ملی و بین

در یک منطقه شهري و مجاورت مثال، افزایش تولید مواد غذایی محلی  براي. باشد بازار
اند توورتر را کاهش دهد. تغییر اغلب میاز مناطق د تأمینتواند وابستگی به آن می

 المللی تغییرات آب و هوايتعریف براساس انجمن بین -1
2 - Source: WWF, ۲۰۰٤. See also additional statistics from »Living Planet«, Report, ۲۰۱۰, p ٤۰
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ر اتوسعه باید آگاهانه در رابطه با تغییرات و مخاطرات مورد انتظبینی شود و پیش
ون و بد یناگهان هاي اخیر، تغییرات خاصوصف، در سالبا این   .برنامه ریزي شود

امع ثیرات شدیدي بر روي هر دو اکوسیستم و جواطالع قبلی رخ داده است، که تأ
شامل قابلیت دراز مدت براي مدیریت تغییرات ناگهانی و  آوريتاب .کندایجاد می

 حوادث است. 

تحلیل ریسک جامع براي شناسایی تهدیدها، به  مستلزم شهريتوسعه ریزي برنامه
ریزي و اقدامات براي به حداقل رساندن خطرات هاي برنامهراهبردبراي  مبنایی مثابه

یزي رو کانونی در راستاي برنامهریزي مهم آوري یک برنامهتاب. ستو مدیریت پیامدها
 است. ايو منطقه ستاناي، شهر، شهرمنطقه

یکیلوژاکو يردپا 

 ي،نرژا تأمین يبرا یازمورد ن یديتول يها یناز زم ییبه عنوان قلمرو یطیمح یستز يردپاها 
 ستم،یثروتمند در طول قرن ب يکشورها یکیاکولوژ يشود. ردپایم یفمنابع تعر یرغذا و سا

 يبرا یموجود در سطح جهان يهایناست. در طول همان دوره، زم یافته یشدرصد افزا 400
هر  ازاي به هکتار 1,8 تا 6 از موجود، 1900 سال به نسبت ٪25 یزانبه م اییمواد غذ یدتول

).WWF,2010است (یافتهکاهش  یتجمع یشنفر، به علت افزا

 يبرا یجهان یتبرابر سطح سرانه نسبت به کل جمع 5تا  3به  یازن یافتهتوسعه  کشورهاي
تر از کم یکیاکولوژ يآرام، متوسط ردپا یانوسو اق یاو آس یقادر دسترس دارند. در آفر یاراض

به سرعت در حال  ینردپاها در هند و چ ینحال، ا ینسرانه است. با ا یوسفرب یديقلمرو تول
است.  یشافزا

 يشهر یطیمح یستمشکالت ز یفتوص يبرا یطیمح یستز يردپاها ینگاه کل یک در
اه عمل کند که ما را آگ» زنگدارساعت « یکتواند به عنوان  یم یکیاکولوژ يارتباط دارد. ردپا

 نیبخشد. ا یما را بهبود م یستز یطو مح یمدار یازن يمصرف کمتر یتکند که به فور یم
ح تواند در سط یشهر م ي. رد پاینیمبزرگتر بب یدگاهرا در د ئلکند مسایامر به ما کمک م

آن را  مصرف کلمحصور شود تا بتواند  يایشهگنبد ش یردر ز یدکل مساحت شهر باشد که با
حفظ کند. 

 یعسر یش، افزا یتجمع یادتراکم ز یلدهد: به دلیرا نشان م یمهم یتواقع یدهپد مفهوم
 یکیاکولوژ يرو به رشد به تجارت، مکان ها یو مصرف سرانه و وابستگ يمصرف انرژ

 یتق صنع. شهرها و مناطیستآنها منطبق ن یاییجغراف یتبا موقع یشترب یانسان يهاسکونتگاه
 ییکاکولوژ یدياز منظر تول یجهان یندهگسترده و به طور فزا دره یکبقا و رشد در  يبرا
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.  1اندوابسته

 ییطمح یستز يردپا یرياندازه گ يبرا یروش توافق یچاست که ه ینها ایتاز محدود یکی
 مفهوم شود، استفاده ازیاز نقاط جهان وارد م یاريکه منابع بس ییشهرها وجود ندارد. از آنجا

، وجود یندشوار است. با ا يشهر یدارتوسعه پا یزيو برنامه ر یلو تحل یهدر تجز ردپا عمالً
. 2دانجدا شده یمحل یهاول یدمدرن به شدت از مناطق تول يدهد که شهرهاینشان م همقول ینا

  OECDي عضو توسعه اقتصاد يکشورها  یشمال يدر شهرها یمحل يانرژ یدمصرف و تول
 یشترب یاربس یدسهم با ینا یافته،شهرها در مناطق کمتر توسعه  يدرصد است. برا 2-1فقط 

 ییشهرها و مناطق روستا یانم یکارتباطات نزد یطیمح یستز يکاهش ردپا يباشد و برا
 .یابد یشافزا یداطراف آن با

 

 

 

 

 
 
 
 

 -اکولوژیکی دپاهاي: ر7-2شکل 
اختالف ردپاها در دنیاي ثروتمند 

یکاي شمالی و اروپا) در مقایسه با (آمر
زمین هاي موجود براي جمعیت جهانی 

 3به صورت سرانه.

 
 

۱ - Wackernagel & Rees (۱۹۹٦) Our Ecological Footprint. Reducing Human Impact on the Earth. New Society 
Publishers.

2 - According to Berg, P., (۲۰۱۱), Sustainable Cities as Resilient Citylands SUCAR (PM).
۳ - Source: Wackernagel & Rees (۱۹۹٦); Ranhagen et al (۲۰۰۰)
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 سازي و رشد شهريشهر هاي محیطی مربوط به: چالش2-5

شینی نکالت شهردهد، مشنشینی ارائه میاي که شهرهاي واقعی و بالقوهبه رغم تمام فرصت
به ویژه در شهرهاي در کشورهاي  نشینیهاي شهرغالب است. فرصتها به طور کلی در بحث

اقتصادي و مهمترین  مولدهاي. شهرها به عنوان یابدتحقق میحال توسعه به ندرت 
هاي شهري، بویژه براي د منابع اقتصادي را براي حل چالش، بای GDPمشارکت کنندگان

 . گیرندبه کار  هاي محرومگروه

تی و حجم منابع طبیعی جمعیت شناخ »وزن«اثرات زیست محیطی شهرها به علت افزایش 
اي از زندگی شهري پیامدهاي قابل توجهی کنند بسیار زیاد است. هر جنبهکه مصرف می

زرگ هاي بدها نفر براي رانندگی در بزرگراهکه براي میلیار اي انرژي –براي این سیاره دارد 
ب ، اغلشودصرف می مواد غذایی و دیگر منابع تأمینهاي گرما و یا سرد و انشهري، ساختم

ن وري انرژي پاییسوخت فسیلی و بهره يشود. انرژي پایهتولید می مخالف زمین سویهاز 
شود که به تغییرات آب و میCO2ها باعث افزایش انتشارنقلیه و ساختماندر وسایل 

 . شودمی منجرهوایی 

هاي آسیب پذیر اغلب تحت تاثیر قرار گرفتن در معرض آسیب فقیر و دیگر گروه اجتماعات
 زدگی محیط زیست و یا ناشی از مدیریت ضعیف محیط زیست هستند، زیرا آنها معموالً 

گی . قرار گرفتن در معرض آلوداندوابستهبیشتر به منابع طبیعی محلی براي معیشت خود 
رات زیست محیطی مانند سیل، سونامی، خشکسالی آب و هوا، مواد شیمیایی سمی و خط

الوه ع توانند مقابله کنند. نمی که مردم فقیر معموالً هستندو رانش زمین مشکالت بزرگی 
کند، اغلب بدون داشتن هاي غیر رسمی زندگی میسکونتگاهشهري که در  فقرايبر این، 

یزي رندارند و در برنامهفعالی این شهر، معموال نمایندگی رسمی مالکیت زمین و یا ساکنان 
ست تواند در یک محیط زیشهري دخیل نیستند. حقوق بشر نمی هاي توسعهگیريو تصمیم

کند که چه میزان مردم شود، زیرا شرایط محیطی تعیین می تأمین تخریب شده یا آلوده
 از حقوق اساسی زندگی، بهداشت، آب مناسب، غذا، مسکن و خدمات عمومی برخوردار

 نداشب

هاي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی موجود هاي زیست محیطی از سیستمبسیاري از چالش.
هاي رفتاري از الگوهاي و نگرش و در عین حال – خیزدشهرستانها بر میدر شهرها و 

زندگی در کشورهاي توسعه یافته، به طور جهانی  سبک. گیردنیز نشأت می جمعی و فردي
 بکساز منابع نیاز دارد. این  کشیامکان ناپذیر بهرهد، اما به سطح گیرقرار می الهاممورد 

است. این بدان معنی است پایدار نا، حتی در کشورهاي غنی زندگی مصرف باال براي همه
که یک تغییر پارادایم در دیدگاه ما هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت براي جامعه آینده 
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 مثال

 هاي پر خطرها در مکانگاهسکونت
هاي رودخانه باریکه اي قرار دارد وهاي خطرناك تپهها در سائو پائولو برزیل در تپهیک چهارم زاغه

، ونزوئال، دو سوم جمعیت لجام Caracasبا احتمال خطر فرسایش سریع مواجه هستند. درکاراکاس 
داقل اي قرار دارند. حهاي لرزهکنند که تحت تاثیر فعالیتهاي ناپایدار زندگی میگسیخته در تپه

ساکن  800،000انه نیل ، باران و سیل رودخ1988کنند. در اوت در فقر مطلق زندگی می 25٪
پیشی گرفت و تأثیر  1946فقیر خارطوم در سودان را آواره کرد. سیالب از نقطه اوج عالمت سال 

هاي واقع در سیالب به علت افزایش فشاري ناهنجاري 1946اي بود که در سال آن ده برابر واقعه
 و بدون زهکشی بوجود آمد.

    

 
 جراحات : تراکم ترافیک، مرگ و میر و2-5-2

هاي عمومی یا حمل و گذاري دولتی معادل در بزرگراهرشــد شــهرنشــینی بدون ســرمایه 
شور  شهرهاي ک سیاري از  سالمتی عمومی در ب نقل، ترافیک را به عنوان یک فاجعه براي 

ست شته ا شهرهاي در بدل گ سایل نقلیه موتوري در  ستفاده از و شدید، ا . به رغم تراکم 
درصد از  18، کشورهاي در حال توسعه فقط 1980در سال  .بدحال توسعه افزایش می یا

 50، حدود 2020شــود که تا ســال برآورد می. دادندمیکل مالکیت خودرو را تشــکیل 
ا همراه ب - باشدمیلیارد خودرو، کامیون و اتوبوس پیش بینی شده در جهان  1،3درصد از 

سکوتر سیکلت و ا صد میلیون موتور شهرهاي خیابان ها و کو-چند  شهرهاي و  چه هاي 
 کشورهاي فقیر را مسدود خواهد کرد. 

هزینه کلی مرگ و میر جاده ها را تخمین زده است که (WHO)سازمان بهداشت جهانی
سع شورهاي در حاهتقریبا دو برابر کل کمک هاي تو ست که ک سر اي ا سرا سعه در  ل تو

ي بهداشــتی در معرض فقر هاکنند. ترافیک را یکی از بدترین آســیب جهان دریافت می
اي ســومین علت ، حوادث جاده2020شــود که تا ســال ند و پیش بینی میدانشــهري می

شد و میر مرگ شینی .با سترش شهرن سعه، همراه با گ شورهاي در حال تو سریع در ک
به دلیل بخارات ناقص ناشـــی از  که در آن مردم کردهایجاد موقعیتی صـــنایع و ترافیک، 
هاي حمل و نقل شهري در بسیاري از شهرهاي ، عدم کارکرد سیستماحتراق زغال سنگ

شرقی و تعداد روزافزون خود سیاي جنوب  سالمتی میآ شدید  شکالت  شود. روها باعث م
شی از ترافیک به ع سودههاي ها و کامیونلت اتوبوسآلودگی هوا نا سیکلتو  فر  اهموتور 

ــده برابر ذرات  10 زبانه(موتورهاي دو  ــین هاي مدرن و ماتولید ش ــطح  5تا  3ش برابر س
شده  صیه  شتتو ست. در دهلی نو) یک سازمان جهانی بهدا شکل جدي ا هند، برآورد  م

 میرند.می نفر 10،000ترافیک، ساالنه  وشده است که در نتیجه آلودگی هوا 
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 مثال

خانه سابق دوچرخه -چین   
، بخاطر تحریک دولت 2009ر سال شود. ددر حال حاضر اولویت غیر منطقی به خودروها داده می

میلیون وسیله نقلیه  13,6فروش خودرو منفجر شد و چین بزرگترین بازار خودرو در جهان بود (با 
، مالکیت 2008تا  2006).  از سال 2008بیشتر از سال  ٪50 - 2009فروخته شده در سال 
ملت "ین به طور سنتی نفر افزایش یافت. چ 1000اتومبیل در /  27تا  18خودروهاي شخصی از 

درصد کاهش پیدا کرد و  26،  2006تا  2001بود، اما استفاده از آنها بین سالهاي  "دوچرخه
سواران در حال حاضر با هاي شهر ممنوع است. عالوه بر این، دوچرخهاکنون در بسیاري از خیابان

ند. با این حال، یک نشانه شوهاي دوچرخه مواجه میمجوز جدید و پایان دادن به یارانههزینه هاي
 هاي الکتریکی در شهرها است. مثبت افزایش تعداد موتوري

نفردر صد میلیون   68به میزان  2006میانگین مرگ و میر دوچرخه سواران در جاده ها در سال 
 نفر بود. 

 با این وجود، با وجود افزایش قابل توجه در وسایل نقلیه خصوصی، تعداد افرادي که در حوادث
 یابد.اند، کاهش میترافیکی کشته شده

. یندبیرا به خود م یدجد یلاتومب 1000و پکن  یدجد یلاتومب 500بانکوك هر روز  
درصد  25روند که یبه شمار م یجهان یمیاقل ییراتعوامل تغ یناز مهمتر یکیها یلاتومب

ث باع یهنقل یلوسا از یخروج يکنند. گازهایم یدرا تول ياگلخانه ياز کل انتشار گازها
و  یتروژنن یدگوگرد، اکسیداکسيشود. ذرات دیم زودرسو مرگ  یمشکالت بهداشت

ها یههستند) که در ر یکرونم 10که کمتر از  ییآنها یژه(به و یمیاییفتوش هايیداناکس
ه شوند و ممکن است ب یم یتمانند آسم و برونش یمانند، باعث مشکالت تنفسیم یباق

که  ییحساس هستند و فقرا شارانت ینبه ا یژهمنجر شود. کودکان به و ینفست یرمرگ و م
 .کنند به شدت در معرض خطر هستند یم یدر شهرها زندگ یکبه تراف یکنزد

 مثال 
 آلودگی هوا و سالمت

روز آلوده پوشیده ازن در  300ي ناشی از سوخت فسیلی در شهرهاي بزرگ مکزیکوسیتی (هوا
تریین عامل است. در چین، یک مطالعه دولتی نشان داد کشندهدهلی نو و پکن سال)، سائو پائولو، 

، 2006شود. در سال زودرس در هر سال میمرگ  400،000که آلودگی هوا در هواي آزاد موجب 
میکروگرم در متر براي کشورهایی با آلودگی  70را  WHOتنها دو شهر بزرگ چین، هدف موقت

ده وسیع از اتومبیل در شهرها عالوه بر ایجاد سر و صدا و آلودگی همچنین استفاسنگین دیدند.
اي و فضاي مصرف خودرو نیز می شود.  هاي جادهها و فضا به عنوان شبکهاستفاده از خیابان هوا به

و انتشار گازهاي  توانند به طور فنی طوري طراحی شود که سر و صدا یل نقلیه میاگر چه وسا
کند. با این حال، ت فضاي مصرفی و احتقان را حل نمیابد، اما این مشکالاي آن بهبود یگلخانه
تواند تمام این مشکالت را کاهش دهد و باعث افزایش هاي حمل و نقل عمومی یکپارچه میسیستم

 هاي اقتصادي در شهرها شود.فعالیتتحرك و در نتیجه رشد 
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 و تنوع زیستی فقدان مناطق سبز:2-5-3

ها و مناطق کشاورزي، زندگی ها، جنگلظ فضاهاي باز سبز، از جمله تاالببا ایجاد و حف
وري محیطی و رفاه عمومی نیز به خدمات اکوسیستم یابد. بهرهمی ارتقاشهري پایدار 

زیست  فرایندهاي،  UN-Habitatبرنامه اسکان سازمان ملل يتهبستگی دارد. طبق گف
سالمت انسان حیاتی است، فراهم ی مزایایی را که براي عملکرد شهر و محیطی طبیع

ی هاي مختلف زیست محیطیا خدمات اکوسیستم توسط اکوسیستمکند. این فرایندها و می
نند و کهاي فیلتر را تولید میدهشوند که اکسیژن، کربن ذخیره و سموم و آالینتولید می

 حیاتی است. بسیار آنها براي بقاي ما هاي بیولوژیک پذیري و قابلیتانعطاف

 ،خدمات اکوسیستم شامل محافظت طبیعی ساحلی و دیگر مناطق از سیل، مواجهه با باد
ها بهاي انسانی مانند توسعه زمین، آلودگی و تخریب تاالفرسایش و غیره می باشد. فعالیت

افزایش محیطی آسیب برساند. تواند به چنین خدمات زیستهاي سبز میو محیط
شهرنشینی، تقاضاي بیشتر براي منابع طبیعی را ایجاد می کند و فشارهاي قابل توجهی را 

آنها را براي جوامع زیست محیطی که خدمات اکوسیستمی و مزایاي اساسی  فرایندهايبر 
 آورد. به ارمغان می

طریق  مثال از نوانشهرها باید با طبیعت متحد شوند تا مواد زائد خود را بازیافت کنند، به ع
اي انرژي تولید کند. اما، فض ایجادتواند منابع را براي کشاورزي، باغبانی و کمپوست، که می

 هايمحدودهگیرد و هاي کنترل نشده تحت پوشش قرار میباز شهري اغلب به تخریب زباله
حتی مناطق کوچک سبز در  شوند. با این حال،تبدیل می آلودههاي به زمینسبز محیطی 

 . 1ها را حفظ کنندتنوع زیستی باال، به خصوص تاالب توانندشهرها می

درصد از  75هستند و  ییمیلیون نفر از نظر تغذیه دچار کمبود غذا 850در سراسر جهان، 
هاي برند. کشاورزي شهري در زمینشهري از کمبود مواد غذایی رنج میآنها در مناطق 

مشکل کمک کند و تغذیه کودکان را بهبود بخشد.  تواند به حل ایناي و عمومی میحاشیه
 :افزایش کشاورزي شهري عبارتند از ها براياستدالل

کمبود عرضه و دسترسی به غذا در کشورهاي در حال توسعه؛ 
و  ايش تولید گازهاي گلخانهوابستگی به حمل و نقل از راه دور، که باعث افزای

 شود؛کاهش کیفیت محصول می
از ٪14نتشار گازهاي گلخانهاي در بخش کشاورزي، که به میزان نیاز به کاهش ا ،

1 - Patrick Geddes in Geddes, P (۱۹۱٥) Cities in Evolution. Lond on: Williams and Norgate
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گیرد؛را در بر میدر سوئد)  ٪65کل انتشارات (
 ،مثال انرژي، آب و مواد مغذي برايکمبود منابع دیگر. 

میلیون نفر) است که یک سوم محصوالت کشاورزي آبزي  10مثال مثبت (یک بانکوك 
 آورد.شهري به دست میوچک ک(گیاهان ماهی و آب) را از مناطق 

تغییرات آب و هوایی را به عنوان یک عامل کلیدي در از دست  ارزیابی اکوسیستم هزاره 
 60دهد که حدود نشان می ها. ارزیابیتعریف می کند رفتن و تضعیف خدمات اکوسیستم

 ورتصروند یا به اند که از بین میگرفتهدرصد از خدمات اکوسیستمی مورد ارزیابی قرار 
 داز وها به واسطه اصالح چشم انهاي آتی تاالبشوند. در طول دههثباتی استفاده میبی

 ریزند. زمین را زیر سطح دریا فرو می دلتاهايشوند که افزایش سطح دریا، تهدید می

مواد غذایی و سالمت  تأمینبالقوه بر  ثیرتأ از دست دادن خدمات اکوسیستم، عالوه بر
د به طور قابل توجهی درآمد شهرها را کاهش دهد. جوامع فقیر و آسیب پذیر توانانسان، می
تا نیازهاي اساسی خود را برآورده کنند و  اندطور مستقیم به این خدمات وابسته بیشتر به

 . شودوارد می آسیب بیشتري به خدمات اکوسیستمی

 
 

 مشکالت زباله و مدیریت زباله :2-5-4
ها روزانه توسط درصد زباله 50ال توسعه، کمتر از در ح يهابزرگ در کشور يدر شهرها

نشده  یسازمانده يامجموعه یچه ياشود. در اکثر مناطق زاغهیم يآورها جمعيشهردار
بهم اغلب م یافتهسازمان  یبه درست یهزباله و تخل یدتول یزانم یناست. اختالف مزمن ب

ها و خانوارها یمارستانب یع،صنا يو مسر خطرناك يهادر مورد زباله یژهبه و یتاست. وضع
 .یابدیم یشاست و حجم هر نوع زباله به طور مداوم افزا یموخ یاربس

 
 مثال

، کراچی، ٪25آوري ضایعات در بسیاري از شهرهاي کوچک (دارالسالم، تانزانیا متوسط جمع
) 2007میلیون نفر ( 3،2) پایین است. کابل افغانستان با ٪60، جاکارتا، اندونزي ٪40پاکستان 

 کند.درصد از کل زباله شهر را حمل می 40تا  25کامیون زباله دارد که تنها  40تنها 
صر اي کشیده شده، شکل منحهاي فقیرنشین به قلمرو حاشیهدر کلمبو، سریالنکا، جایی که محله

هاي ر است، زبالهاست، در حالی که هر جا که امکان پذیظهور کرده "keera kotu"به فردي از کشت
 کند.شهري، از جمله آنچه که از نظر بهداشتی نامناسب است، به سرعت رشد می

ه نشد ها در کشورهاي در حال توسعه کمیاب است و تخریب کنترلزبالهدفن بهداشتی  
کند. حتی توان هاي زیرزمینی و سطوح آب فراهم میخطر بزرگی را براي خاك، آب

هاي کنترل نشده در جهان، میلیاردها دالر هزینه زباله هايمکانم بازسازي محدودي از تما
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خطرناك منجر به انباشت زیست هاي و دفع زباله خواهد داشت. استفاده کنترل نشده
غنی و فقیر شود، که بر همه افراد، اعم از لی پایدار در کل زنجیره غذایی میهاي آتوده

قبیل  هایی ازله همچنین باعث گسترش بیماريزبا گذارد. مدیریت ضعیف در دفعتأثیر می
 شود. ها و پرندگان میها، میمونها، سگموش افزایش تعداد

 
 

 : کمبود آب2-5-5
عنوان کمبود آب وجود ندارد. با این حال، کمبود آب در  تحتاز دیدگاه جهانی، چیزي 

 ی مهمی است، حتیبرخی از کشورهاي آفریقایی، خاورمیانه، آمریکاي جنوبی و آسیا نگران
ر ساله زیرزمینی ههاي ه شهرنشینی وابسته نباشد. سطح آباگر همیشه به طور مستقیم ب

کنند. در شهرها و صنایع براي آب رقابت می یابد، چرا که کشاورزي،به شدت کاهش می
به آب شود. یرین جهان در کشاورزي استفاده میدرصد از آب ش 70سطح جهانی، بیش از 

منابع آب از سطوح  ، نیازمند بهبود مدیریتع عمده در بین کشورها مشتركبعنوان من
آب در  در حال حاضر نیاز به حفظ و مدیریت. است ملی، منطقه اي و محلیالمللی، بین

، اما پیشرفت در مدیریت آب آهسته است. اي شناخته شدهسراسر جهان به طور گسترده
یابد ب صحراي آفریقا هر سال افزایش مینوآب در چین، هند و کشورهاي ج فشار کمبود
 .بگیرندثیر آن تأ ازمیلیارد نفر  3بیش از  2025رود تا سال و انتظار می

 
 مثال

د کنند. تولید موات زمین، در مناطق کم آب زندگی میمیلیارد نفر یا یک پنجم جمعی 1,2حدود 
 30حالی که خانوارها نیز هر روز  میلی لیتر آب در روز نیاز دارد، در 3-2غذایی به طور متوسط 

 کنند. هر فرد مصرف می لیتر براي 150تا 
  .یابدچین، هر ساله کاهش می هاي زیرزمینی در مغولستان وسطح آب

، این کاهش به میزان یک متر در سال گزارش شده است. چین Hohhot در منطقه مغولستان
م از میانگین جهانی (و در شمال و غرب چین، داراي دسترسی کم به سرانه آب، به میزان یک چهار

 یک دهم میزان جهانی) قرار دارد.

فرد این موضوع مهم نیست که کمبود آب داراي ابعاد کمی و کیفی است و کمبود  براي یک 
، تعداد افراد بدون دسترسی به 2004تا  1990. از سال وخیم باشدآب در این حوزه، حتی 

درصد  30 ی بوده تابهداشت فاقد آبصد و بخشی از مردم در 25 تاآب آشامیدنی سالم 
 یزن افزایش یافته است. این ارقام هشدار دهنده در سناریوهاي تغییرات آب و هوایی افزایش

میلیارد  1،6، بیش از 2015تا سال  (MDG)اهداف توسعه هزارهمی یابد. براي رسیدن به 
سترسی به بهداشت مناسب و آب آشامیدنی نیاز به د -نیمی از آنها در مناطق شهري  -نفر 

 دارند. 

ه نزدیک ک شودبا وجود تالش براي افزایش دسترسی به آب آشامیدنی سالم، پیش بینی می 
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 . این احتمال وجود دارد که اهدافنخواهند داشتدسترسی  2015 میلیارد نفر تا سال  1به 
ی به طور متوسط سه که در آن دسترس در مناطق شهري بهتر شود MDGتوسعه هزاره
 . اي خواهد بودحومه مناطق برابر بهتر از 

 : مشکالت آب و فاضالب2-5-6

در کشورهاي در حال توسعه ضعیف است  فاضالبآب و  تأمینپوشش خدمات به طور کلی 
قیر است. ف غالباًو حتی اگر پوشش بیشتر باشد، کیفیت خدمات و حفاظت از محیط زیست 

 بهداشتیبیش از حد گران است و فقدان آب  اجتماعات محرومي خدمات آبرسانی اغلب برا
 آب است که هر سال حداقل برخاسته ازعمومی یکی از علل عمده بیماري هاي  فاضالبو 

 شود افراد فقیر در مناطقیشهرنشینی سریع باعث می. گیردمیلیون کودك را می 1,8جان 
-قاط شهر است، مانند رودخانهز سایر نکه وضعیت آب و هوا و وضعیت بهداشتی آنها بدتر ا

ب پاك کمبود آ هاي کنترل نشده اسکان پیدا کنند.دیک به دفع زبالهو یا نزهاي فاضالبی 
هاي شهري به دلیل آلودگی میکروبی و سطوح باالي مواد شیمیایی خطرناك یک زاغهدر 

 بیماري هاي  بهنگرانی رو به رشد است. شرایط غیر بهداشتی در اکثر زاغه ها خطر ابتال
آب و بهداشت،  تأمینباید اقدامات شدید انجام دهند. ها کنند و دولتهمه گیر را ایجاد می

بع مالی زیادي براي ، اما مقامات محلی اغلب منارودبه شمار میمحلی  یمسئولیت معموالً
ه ه عنوان یک راسازي خدمات آب گاهی اوقات بهاي بزرگ ندارند. خصوصیگذاريسرمایه

هاي دولتی گذاريند و سرمایهشوفرسوده میآید، زیرا زیرساخت ها حل به اجرا در می
ه نجر بسازي به طور معمول مرود. با این حال، خصوصیپیش نمیبا شهرنشینی  هماهنگ

غالباً با آن مخالفت شود و ها و قطع آب در جوامع فقیر میکاهش دسترسی، افزایش قیمت
 کنند.می

 1مثال 

میلیون  10نشهر کینشاسا در جمهوري دموکراتیک کنگو با جمعیتی که به سرعت نزدیک به کال
سیستم فاضالب ندارد.  سیستم فاضالب  ٪10کمتر از نفر ، هیچ  از خانه ها در مانیل فیلیپین به 

شهر و شهرستان هاي بزرگ قبل از تصفیه  3،700شهر بزرگ از  17وصل شده اند. در هند تنها 
سی شهرهایی با نهایی،  ضالب اولیه دارند، و  صفیه فا ساعته اندکی یافت می  24آب  تأمینستم ت

شتی از شود.  شش بهدا شهرهاي چین، پو سال  61در  صد در  سال  74به  1990در صد در  در
ــت، 2006 ــتایی از افزایش یافته اس ــال  43همچنین در مناطق روس ــد در س  59به  1990درص

 . 2رسیده است 2006درصد در سال 

1 - Davies, M, (۲۰۰٦) Planet of Slums, London, Verso
2 - UN Habitat (۲۰۰۹), Planning for Sustainable Cities, Global Report on Human Settlements, Earthscan London 
Sterling, VA.
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-مار میبه شآب نگرانی اصلی بهداشتی غیر تأمینو نامناسب مستقیم فاضالب پیامدهاي 

ها، دریاچه ها، ثرات منفی زیست محیطی بر رودخانه، اما مدیریت نامناسب آب نیز ارود
ها بوسیله فاضالب بیش از حد بارور ها و دریاچهو آبهاي زیرزمینی دارد. رودخانه سواحل

هاي شود؛ آبها میبافت جانوري و گیاهی و حتی انقراض گونه ییرشده و منجر به تغ
آلوده  نیز آب تأمینسایر منابع شوند و ها آلوده میبه واسطه نیترات و باکتريزیرزمینی 

 . اندشده
 اي بهایندهبه طور فز فاضالب ضعیف بر اقتصادو آب اي از خدمات تأثیر محدود کننده

ود بمانند هند و چین، تقاضا براي به يصادهاي در حال رشدرسمیت شناخته شده و در اقت
در بسیاري از  واگذار شده است.بخش خصوصی  بهاي خدمات و پوشش به طور فزاینده

هاي ريهاي فنی، بلکه به نوآورستانها که خدمات آب بهبود یافته، این نه تنها به پیشرفتشه
 مالی و مدیریت نیز بستگی دارد.

 مت شهري: بحران سال2-5-7

بار غ  انگل روده، گرد ومثال  براي( شهري گیرهاي همهبیماري شهرنشینی سریع فقرا به 
هاي جدید می شــد) و تشــدید بیماريعمدتا به مناطق روســتایی محدود  و غیره که قبالً

رشد جمعیت شهري در بسیاري از شهرها به شدت با  منجر شده است./ ایدز  HIVمانند 
شتی محیط هاي رو به  ستزوال و طیف گسترده اي از خطرات بهدا شده ا . برآورد مواجه 
ساالنه  شهري میاريبیم در اثرمیلیون نفر  2شده که  سهالی در مناطق  به  .میرندهاي ا

سی به آب  ستر شتیدلیل عدم د ضالبو  بهدا شین به  فا سب، مردم در مناطق فقیرن منا
شکال ستند، که باعث م سیب پذیر ه سالویژه آ شدید  سهال و وبا میت   ود.شمتی مانند ا

 د که منابع آب آشامیدنی توسط خروجیشواین واقعیت بدتر می به واسطهاین مشکالت 
شوند. بسیاري از شهرستانها و شهرها  زباله ،  آلوده میصنایع، آفت کش ها و غیره آالینده

ــت محیطی ــادر"و اثرات زیس ــت براي غرق و کنندمی  "ص ــااز مناطق پایین دس  زيه س
کل نیز یک مشها به واسطه دفن زبالههاي زیرزمینی کنند. آلودگی آباستفاده میآلودگی 

 .دشونترکیب میهاي خانگی با ضایعات صنعتی یج است، به ویژه هنگامی که زبالهرا

 

 

 

 

 

 مشکالت زیست محیطی و بهداشتی : عوامل2-5-8

 هاریشهگونه که در باال توضیح داده شد، محیطی و بهداشتی شهري همانمسائل زیست 
سریع و غیر هماهنگ، افزایش جمعیت و زیادي دارند:  عواملو  شهري بیش از حد  شد  ر

ــاي  ــرمایهتقاض ــایی، س ــنعت؛ فض گذاري ناکافی در زمینه خدمات؛ فناوري ناکافی در ص
ه سب کهاي فاضالب نامناتمزیست محیطی؛ سیسمناسب حمل و نقل ناو  هازباله افزایش
ت مدیری دهد،انتقال می هاي تصفیه نشده را از صنایع و خانوارها به محیط زیستفاضالب

  و غیره. رضایت بخش ضایعاتغیر 
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از منابع طبیعی و حفاظت محدود محیط زیســت نیز ناشــی از فقدان  غیر بهینهاســتفاده 
یرد. گمینر هاي مختلف شهري را در نظستمرویکردهاي یکپارچه است که ارتباط بین سی

ــتفاده از انرژي هاي غیر قابل تجدید نیز ــه ناکارآمد و اس ــکالت محیطی و  عرض باعث مش
و انرژي  به منابع آلودهاي سال گذشته، شهرها به طور فزاینده 150در . شودبهداشتی می

 ود.شزیاد گازهاي گلخانه میودگی هوا و انتشار مقدار باعث آلاند که وابسته شدهاز راه دور 
ــی ندارند و  ــترس ــهرهاي جهان به خدمات انرژي مدرن دس میلیون ها نفر از فقیرترین ش

. ســاکنان شــهري در شــودمی تأمینپایداري هاي غیر نیازهاي انرژي آنها اغلب به شــیوه
، کنندیاستفاده م يانرژي کمترسرانه  کشورهاي توسعه یافته نسبت به ساکنان روستایی

شورهاي در حال سعه اغلب این  در حالیکه در ک ست.تو صادق ا به عنوان مثال،  مباحث 
شهرها زندگی می کنند،  سوم جمعیت هند که در  صد از  87یک  شوردر را  انرژي برق ک

 کند. مصرف می

شکالت ست محیطی،  عالوه بر علل و منابع علمی باال براي  م و  کمبود منابع مالی اًلباغزی
. مقامات است مبارزه با فقر امل ضروري براينیز وجود دارد که هر دو از عو ظرفیت نهادي

ضعف دارند ست محیطی اغلب  سبک مدیریتیو  در زمینه مدیریت زی صمیم از   قدیمی ت
ستفاده میباال به پایین گیري  ستا سیا ست محیطی کنند.  درت بهبود به ن برايهاي زی

هاي زینهصرف ه ي اغلب محدود هستند و عمدتاَدار. بودجه هاي شهرشوندواقع میثر مؤ
از شــوند، در حالی که ســرمایه گذاري عمده اغلب نیازمند تأمین مالی می روزمره و جاري

 دولت است. جانب 

مثال مسئله کنترل  ؛ برايمحیط زیست است کارآمدمانعی براي مدیریت  فسادهمچنین 
ــعیف مقررات کنترل آلودگی ــتخراج منابع طبیعی و اجراي ض ــاله  مجوز غیرمجاز اس مس

 . ستمهمی ا

ست محیطی سایر نگرانی مدیریت زی ست و به طور جداگانه از  سعه قابل درك نی هاي تو
یر حوزه هاي ســیاســت گذاري و محیطی را در ســازیســت ضــروري اســت که مالحظات 

ستم صنعتسی شهري مثل انرژي، حمل و نقل و  . بهبود مدیریت شودمتمرکز  نیز هاي 
شیوهاي که براي فقرا ست محیطی به  شدنفع فقرا به  و زی سیبا سیا و  ، نیازمند تغییرات 

سر بخش ها سرا ست که در  شد سازمانی ا ست  در جهت و با سیا صادي و بهبود  هاي اقت
 اجتماعی و حکومتی باشد.

شهرها سیاري از  سعه يدر ب شورهاي در حال تو بین بازیگران درگیر  اندکیهماهنگی  ،ک
رافیک و مدیریت زیست محیطی وجود انرژي، حمل و نقل، ت ریزيهزباله، برنامدر مدیریت 

تحقق افزایی اضافه شود، همکاري و همممکن است به واسطه که  یدارد. در نتیجه، ارزش
 تواند بیوگاز، برق و انرژي برايزاندن زباله به عنوان یک منبع میمثال، ســو یابد. براينمی
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سازي تولید کند. این  ها را به و هزینه آوردبوجود میارزش افزوده امر گرم کردن یا خنک 
به تر بیشتواند با سود اله یا انرژي تولید شده از آن میزب - کاهش دهدهاي مختلفی شیوه

تواند یابد و حمل و نقل عمومی میهاي آن کاهش میها و هزینهفروش برسد، تخلیه زباله
سبتاً ي زها جلوگیراز مضر بودن انتشار گاها را دریافت کند و ارزان براي اتوبوس سوخت ن

 کند.

ت اسهاي مختلف در محیط شهري سیستمو یکپارچگی ادغام  مقولهاز اي این فقط نمونه
ست آورد. میکه  ست را به د از نی و یکپارچگی ، این ادغاماماتواند منافع مالی و محیط زی

ــکالت مربوط به زمی عملکردها و کارکردهايبه تحلیل  ــتمنهخاص یا مش ــیس هاي ها و س
ها دارد. براي رابط مرتبط و ـــیدنهاي بین آن ـــازمانبخش رس هاي مختلف براي ها و س

  هایی ضروري است.مشوق همکاري منافع حاصل از برداري ازهمکاري و بهره

 

هاي توسعه قابل درمان نیست و ضروري است که مدیریت زیست محیطی به طور جداگانه از سایر دغدغه«
هایی نظیر انرژي، حمل و نقل و صنایع نیز ریزي براي زیر سیستمو برنامه گذاريمالحظات محیطی را در سیاست

 »اعمال شود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چالش هاي اجتماعی و فرهنگی توسعه پایدار شهري: 2-6

فرهنگی و اقتصادي زندگی شهري براي رفاه و توسعه پایدار -هاي اجتماعیجنبه
به هاي شهري جنبه ها پیچیده هستند و در زمینهاما، این شهري ضروري است. 

 یشرایط اقتصادي و معیشت این جنبه ها در برگیرندهمورد توجه قرار گیرند. سختی 
ها، جنسیت و توزیع قدرت، فرهنگ و هویت گروهی، دین و ارزش هاي شغلی،و فرصت

و  تارهاي اجتماعی و شبکه هاشهري، ساخ-آموزش، مهاجرت و ارتباطات روستایی
  غیره هستند.

فرهنگی به  -هاي اجتماعی انداز توسعه، جنبهریزي شهري و چشماز منظر برنامه
ی نگران شود کهاطالق می دسترسی عادالنه به خدمات فیزیکی و اجتماعی اساسی

 کاربري مختلطریزي مناطق معیار براي افزایش دسترسی، برنامهاست. یک  محوري
مر محیط پر جنب و جوش را با خصوصی است. این ا خدمات عمومی و ترکیبی ازبا 

ومی خدمات عماده بهتر از هاي بهتر براي اشتغال و درآمد، ایمنی بیشتر و استففرصت
ریزي و طراحی توسعه شهري، برنامهخوب  حکمرواییدهد. و فضاها را ارتقا می

رایط ی و شزندگ بندي اقدامات براي بهبود استانداردهايشناسایی و اولویت مستلزم
قلیت هاي االمندان، معلولین، کودکان و گروههاي آسیب پذیر مانند سبراي فقرا و گروه
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 ياست. دسترسی بهتر به آموزش، خدمات بهداشتی و فرصت هاي تولید درآمد برا
 تر ضروري است. توسعه اجتماعی و اقتصادي مناسب

فضاهاي طراحی شده  ایمنی و امنیت نیز حیاتی است و ساختارهاي شهري مناسب و
شود. دسترسی به نظارت، ایمنی و تعامل اجتماعی میو روشن باعث افزایش  خوب

سبز و امکانات ورزشی و تفریحی مانند مدارس، کلیساها، کتابخانه ها و دیگر  فضاهاي
حیاتی است. یک محیط ساخته شده به خوبی  خدمات عمومی و محل هاي مالقات

کند و تشویق میرا عمومی  قلمروهاي ر زمینهدطراحی شده، مالکیت جامعه 
 دهد. میساختمان جامعه را ارتقا 

و توسعه یک منطقه خاص ، تاریخ هاریشهابعاد اجتماعی و فرهنگی نیز مربوط به 
احساس هویت جامعه را تقویت  هاي فرهنگی و تاریخیها و فعالیتاست. ویژگی

شود. بسیاري از شهرها و  تقویت ریزي و طراحی شهري بایدبرنامه و لذاند کمی
هاي اقتصادي و دسترسی به هاي ساخته شده، فرصتها با توجه به محیطستانشهر

 ییها. چنین نابرابريشوندشناخته می خدمات و فعالیت هاي فرهنگی و سرگرمی
باید به عنوان یک اولویت عمومی در فرایندهاي توسعه شهري مورد توجه قرار گیرد 

 دهد. را ارتقاء می مومیعکه پایداري 

فرهنگی و شرایط زندگی ارتباط -هاي اجتماعی، جنبهترزمان وسیعدر دراز مدت و 
ید هدف . باکنندپیدا میبا ابعاد اقتصادي و زیست محیطی توسعه شهري  یمستقیم

توسعه پایدار شهري ایجاد یک محیط شهري با کیفیت در تمامی جهات و براي تمام 
. در کشورهاي در حال توسعه، باشدمچنین انعطاف پذیر و پایدار جوامع باشد که ه

تمرکز بر کاهش فقر و بهبود معیشت، کیفیت زندگی، رفاه و ایمنی،  امر مستلزماین 
 . باشد به ویژه در جوامع فقیر

 هاي اقتصادي توسعه پایدار شهري: چالش2-7

. کاهش فقر است یديلاغلب از موانع ک یتوام با فقدان منابع مال یفضع حکمروایی
انجامش  يانجام دهند، اما برا یدبا يدانند چه کاریفقرا م : «یدگوی) م2008ساچس (

خود (غذا، آب سالم،  يفور یازهايتوانند نیهستند. از آنجا که آنها نم یرفق یلیخ
-هیانداز و سرماپس یندهآ يتوانند براینم کنند،) را برآورده یبهداشت يهامراقبت

موقت  یش. افزایدآیم یخارج يهااست که کمک ییکنند. عرصه فقر جا يگذار
 شیتواند به افزایشود، م يگذاریهسرما یسال، اگر به درست ینکمک در طول چند

». منجر شود يوربهره یدائم
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 بهره یشافزا »شکل است: کمک موقت  ینبه ا یمنطق یره، زنج1گفته ساچس طبق
به  یازن ید.  فرار از فقر شدیداررشد پا»  يگذاریهاو سرم ییصرفه جو یشافزا » يور

دارد: يگذاریهسرما

اء ارتق يبرا ي،به عنوان مثال در کشاورز یشتی،مع یاصل يهایتدر فعال يوربهره
یشت؛مع يکشاورزان کوچک در سطح باال

یمانو زا يایهعفونت، فقر تغذ - یکشنده اصل يهایماريسالمت، از جمله کنترل ب 
،یو درمان یشگیرانهپ یخدمات بهداشت یقاز طر - نیمناا
و اشتغال هستند؛ ياقتصاد یتکه مربوط به فعال ییهاتوسعه مهارت يآموزش، برا
سالم  یدنیها، آب آشامجاده ي،از جمله انرژ ي،وراز بهره یتحما يبرا یرساخت،ز

؛و خدمات پورت ینترنتو فاضالب، اتصال تلفن، ا

هستند.  يو اقتصاد یاسیس ی،اجتماع ی،توسعه فرهنگ "يموتورها" يشهر مناطق
 يهایتکند و فعال یقرا تشو يطرح اقتصاد یدبا يشهر یزيرکه برنامه یدر حال
به مداخالت در سطوح مختلف، از  یازن ياقتصاد یداريرا فراهم کند، پا ياقتصاد

وصف،  ینا ااست. ب ینیکارآفر یشتا افزا حکمرواییو از بهبود  ی،سطوح کالن به محل
ها و مالحظات و ینهزم یراست که در تعادل با سا يمستلزم توسعه اقتصاد یداريپا

 منابع موجود باشد.

 

-، همکاري بین بخشHelix: مدل سه بعدي 8-2شکل 
هاي عمومی، خصوصی و علمی را براي دستیابی به توسعه 

 کند.پایدار شهري ترویج می

 

 

 یزي،ربرنامه یچالش خاص را در مورد چگونگ یک ییراتو تغ ياقتصاد یعسر رشد
 يبرا يشهر یزيردهد. اقدامات برنامهیشهرها و شهرها ارائه م یریتو مد یریتمد
 ي(توسعه کاربر ینمختلف زم يهايعبارتند از: ادغام کاربر يتوسعه اقتصاد یجترو

1 - Sachs
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که مانع توسعه  "خط قرمز"و  ضروري یر)، و به حداقل رساندن عواقب غیاختالط
موارد  یطممکن است در همه شرا ینه،رود.  اما، بسته به زمیکسب و کار به شمار م
مزبور مناسب نباشد. 

بخش  يگذاریهسرما يبرا یدها باشهرها و شهرستان ي،اقتصاد یداريپا یجترو براي
بخش  یانم يتعامل و همکار يبرا ییهافرصت یجادو کار و ا و توسعه کسب یخصوص
به عنوان مدل سه  ی(که گاهمبادرت کنند یدانشگاه ها و بخش عموم ی،خصوص

ها تواند به توسعه مهارتیم يهمکار ینشوند). چنیشناخته م Helix یکسهل يبعد
ها کمک کند. همه طرف يبرا یتظرف یجادو ا

-يدر فناور يگذاریهسرما یشها و افزاتواند فرصتیلف ممخت ینفعانذ ینب همکاري
 يانرژ تأمینخدمات، حمل و نقل، مسکن و  یرساخت،ز یرنظ ییها ینهسبز در زم يها

است،  يشهر یداردر توسعه پا یديجنبه کل یکاقتصاد  "يساز ینهسبز"خلق کند. 
و  يمناطق شهر یتیرو مد یریتدر حوزه مد یمپارادا ییربه تغ یازامر اغلب ن یناما ا

 يهادر پروژه يگذاریهسبز و سرما ياقتصاد شهر یک یجاددارد. ا یدر بخش خصوص
د و کمک کن یمیاقل ییراتبا تغ يتواند به کاهش و سازگاریم یستز یطمح یدارپا

 يهایزهانگ یو معرف ییکند. شناسا یجادرا ا یمحل يو توسعه اقتصاد یشغل يهافرصت
است.  ینا یکه منابع کم است چالش اصل یطیدر شرا یژهبه و ینانهواقع ب

 ییزیکو ف یاییجغراف يهاشرط یشتواند با ارائه پیم يشهر یو طراح یزيربرنامه
حکومت و  یگرسطوح د ی،کمک کند، اما مقامات محل یدارپا يتوسعه اقتصاد يبرا

عث با یبیمتراکم و ترک يشهر یطمح یکشوند.  یرفعاالنه درگ یدبا یبخش خصوص
شود و زمان صرف مسافرت و یم ديمختلف اقتصا يهایتفعال ینب ییافزاهم یشافزا

دهد. یرا کاهش م یکار و ارزش اضاف

 دارند که شامل يتوسعه اقتصاد يبلندمدت برا یکردرو یکبه  یازن یمحل مقامات
-یهسرما یژهبه و ي،گذاریهدر سرما یروشن و بازده واقع يهایاستچشم انداز و س

دادن  یوندپ يبرا یکپارچه یکردشود. رویم یخدمات اصل يهایرساختدر ز يارگذ
چارچوب چشم انداز و  یکدر  هريش يهاابعاد توسعه یگرو د ياقتصاد يهاجنبه

-ها ملزميهمه شهردار ی،جنوب یقايمثال، در آفر ياست. برا يتوسعه مشترك ضرور
 یکه مشارکت عموم یندفرا یکاساس را بر IDPS(1( یکپارچهتوسعه  يهااند طرح

 کنند. ینتدو

 

1 - Integrated Development Plans
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سبت جمعیت : 9-2شکل   هازاغهن
 1نسبت به کل جمعیت شهری

 ریزی توسعه یکپارچه، آفریقای جنوبیبرنامه

های کلیدی طراحی شده برای تسهیل مولفهیکی از ابزارها و  (IDP) برنامه توسعه یکپارچه
درصدد توسعه مشورتی،  IDP فرایند برنامه توسعه یکپارچه .شهری استتوسعه یکپارچه 

بیجاشدگان  .و هماهنگی در کوتاه مدت، متوسط و بلند مدت است یسیستماتیک و راهبرد
ریزی و مدیریت زمین، توسههعه اصتدههادی بندی شهههری، برنامهای برای بودجهداخلی پایه

در   IDPآیند برنامه توسهههعه یکپارچه فر .دهندحلی و ترتیبات نهادی را تشهههکیل میم
ها، ادغام، ها، شناسایی پروژهبرگیرنده شناسایی نیازها و تعیین اولویت، فرموله کردن راهبرد

برنامه توسعه . شودارت، ارزیابی و بررسی سالیانه میتدویب توسط نمایندگان منتخب و نظ
 شوند. ز میه به روای پنج ساله دارند که ساالنبرنامه  IDPیکپارچه 

های اصتدادی و صنعتی موجود برای کاهش نظر زیست محیطی، حمایت از فعالیتاز م
واجد اهمیت کانونی است. در آلودگی و تبدیل شدن به مسئولیت زیست محیطی 

ش بزرگی از انتشار های صنعتی در کشورهای در حال توسعه بخحال حاضر، فعالیت
 . 2کندد میای را تولیای گلخانهگازه

 یشهر یداریپا ییابعاد فضا: 2-8 

 یکنند که تقاضاهایرا تجربه م یترشد جمع ینی،شهرنش ینددر خالل فرا شهرها
 یهاکند. طبق گزارشیم یجادا یرساختمسکن، اشتغال، خدمات و ز یرا برا یدیجد

به  ییفضا یثها از ح، شهرها و شهرستان UN-Habitat برنامه اسکان سازمان ملل
 ییرو)پراکنده یرامونپ هرنشینیش یا "یکالنشهر"به گسترش  یلم یایندهزاطور ف
توسعه  یایآورد. در دنیبوجود م یداریپا یبرا یمتنوع یامدهایدارند و پ 3(یشهر

 9.8کنند و تنها یم یمتوسط و کوچک زندگ یدرصد از مردم در شهرها 63 یافته،
کالنشهر در  14الن شهر جهان ک 19اند. از یدهدرصد در کالن شهرها سکونت گز

در کالنشهر  یشهر یتدرصد جمع 8.4توسعه صرار دارد، اما فقط  حالدر  یکشورها
                                                      
1 - UN-Habitat, Planning for Sustainable Cities, 2009. 
2 - UN-Habitat, (2011) Cities and climate change, p 57. 
3 - UN-Habitat, (2009) Planning for Sustainable Cities, p 27–29. 
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 .1ندکنیم یزندگ

ساختار  یدشهرستان، با یاشهر  یکبدون توجه به اندازه  یو طراح یشهر یزیربرنامه
و  یداصتدا یست،ز یطمح یدارکه از توسعه پا یرا به نحو ییو سازمان فضا یشهر

 یازمندکوچک و متوسط ن یکند، شکل دهد. رشد و توسعه شهرها یبانیپشت یاجتماع
 یدر حال توسعه، اغلب در شهرها یدر کشورها یژهتمرکز، به و یرااست، ز یشترتوجه ب

 .بزرگ است

 

 
 
 
 

 

های، : در بسیاری از شهرها و شهرستان10-2شکل 
ده رویی غیر قابل کنترل، فراتر از محدوپراکنده

شهری رخ می دهد، که این اغلب به دلیل فقدان 
 زمین مناسب برای توسعه است.

 یاستواند به اصتداد مقیم یدر مناطق شهر یاصتداد یهایتمردم و فعال یادز تمرکز 
 یدهپد یکتواند یم ینیمنجر شود. شهرنش یو همکار یکینزد یهبر پا ییافزاو هم

 یکارآمد، که به نوبه خود به کاهش انتشار گازها یمثبت باشد اگر به استفاده از انرژ
و دسترس  یکینزد یدبا یرشد شهر یریتامد. مدیانجکمک کند، ب GHG یگلخانه ا

)خانه ها، کسب و کارها، خدمات و  یبه عملکردها و امکانات مختلف شهر یریپذ
 یارو دوچرخه سو یرویادهپ ی،دهد و استفاده از حمل و نقل عموم یش( را افزایرهغ

 یعوامل مهم یمناطق شهر یشناستراکم و گونه یی،کند. سازمان فضا یقرا تشو
 . دهندیکاهش م یادهند و یم یشرا افزا یشهر یداریپا یاکه  هستند

و رشد مناطق  ینیشهرنش یاغلب موجب پراکندگ یهماهنگ شهر یرو غ یعسر رشد
مورد استفاده  یارآمدکه منابع و خدمات موجود به نحو ک یشود، به طوریم یدیجد

و  یرسم یرغ یاز رشد سکونتگاه ها یناش ینینوع رشد شهرنش ین. ایرندگ یصرار نم
                                                      
1 -  UN-Habitat, Planning for Sustainable Cities, p 27–29. 
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مسکن و هجوم  یها یعقب ماندگ یبرا یمسکن، به مثابه پاسخ تأمینبه  یازن
 .است یدجد ینمهاجر

اغلب در  یرسم یرغ یهااست، چه آنکه سکونتگاه یازمسکن مورد ن یبرا یدجد زمین
 یطندارند و شرا یخدمات یهایرساختاماکن ز یناند. انامناسب ساخته شده یهاینزم

منجر به  یشهر ی. پراکندگینندبیخود م یرو یشنامناسب و ناسالم را پ یزندگ
 یهاتراکم اندک و مکان یلخدمات به دل یو ناکارآمد یندر استفاده زم یناکارآمد

خدمات  یمت،تر و گران ص یعو وس یدخدمات جد یهایرساختبه ز یازن ی،ایهحاش
بوس به وجود  ینیو م یشخد یها یاستفاده از تاکس یاو /  یحمل و نقل عموم

حل  یها برایرساختز تأمینو  ینزم یکاربر یریتمناسب و مد یزیربرنامه  .آوردیم
 یهااست. چالش یاتیح یآورو تاب یداریپا یششهر و افزا یطیمح یستمشکالت ز

 یرغ یهاو رشد سکونتگاه یدر حال توسعه، کاهش پراکندگ یادر کشوره یاصل
 ین،زم یدارپا یزیر: برنامهازها عبارتند چالش ینمقابله با ا یاست. اصدامات برا یرسم

 .1یشهر یطراح یو استانداردها یبیتوسعه ترک ی،جامع ، تراکم شهر یزیربرنامه

 یشهرها همچنین و هاانشهرست – یاز مناطق شهر یاریبس یها برااز چالش یکی
ملل هاست. برنامه اسکان سازمان زاغه یندهسهم فزا یریتمد  -کوچک و شهرک 

 یرو زندگ یشپ یتچند موصع یا یکداند که در یم یافراد»را  یشهر هاییننشزاغه
استحکام /یفضع یساختمان یفیتک ی؛ناکاف داشتبه ی؛ناکاف یدنیکنند: آب آشام یم

  .«و تدرف یتدر مالک یحد و ناامناز  یشب یتمسکن؛ جمع

 یژهشهرها، به و یی/ فضا یزیکیف یطبه مح یممسائل به طور مستق ینبه ا رسیدگی
 یچیدگیها و خدمات اشاره دارد. پ یرساختمسکن، ز تأمینو  ینزم یریتمد ینهدر زم

 .یستو اندک ن یلچالش ها صابل تقل ینا یو بزرگ

تواند نقش یم یزساخته شده آن ن یطشهر و مح یک یو طراح ییفضا ساماندهی
فشرده و کارآمد به علت  یهاکند. شهرک یفاا ییآب و هوا ییراتدر کاهش تغ یمهم

 ییسرانه صرفه جو ی،از حمل و نقل عموم یمسافرت کوتاه مدت و استفاده حداصل
ها ساختمان یبردارو بهره ازساخت و س یبرا ینکنند. همچنیمدرف م یکمتر یانرژ

 یطراح ،یزیربرنامهرا استفاده کنند. هنگام  یازمورد ن یسوم انرژ یکنند حدود توایم
است که  یمناطق موجود، ضرور یبازساز یاساخت و  یاو  یدو ساخت مناطق جد

مورد  یزاتها و تجه یستممواد، س ی،طراح یطیمح یستز یو ردپا یراندمان انرژ
 .یریماستفاده از منظر چرخه عمر را در نظر بگ

                                                      
1 - Un-Habitat, Cities and Climate Change, p 94 
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  يشهر يداریپا يبرا یمدل مفهومفصل سوم: -3
 

توسعه دارد که  در قبالاي ي چندرشتهرویکرد مستلزم داشتن پایداري شهري
دل ممعرفی  بخش به. این را شامل شودابعاد اقتصادي، اجتماعی و زیست محیطی 

 براي ابعاد بخشنظام یبه عنوان چارچوب)SymbioCity» (گراشهر هم« مفهومی
 . اختصاص دارد فوق الذکر

 
 : ابعاد پایداري شهري3-1

هاي توســعه اقتصــادي، اجتماعی، ها اغلب به عنوان گلوگاهشــهرها و شــهرســتان
 نیز مدیریتیمراکز  شهرهاشوند. در برخی موارد، فرهنگی و سیاسی شناخته می

ــد  ــهري از لحاظ افزایش جمعیت، رش ــد ش ــعه و رش ــتند. به طور کلی توس هس
ایداري مناطق توجه به پ، براي شــود.  اماجغرافیایی دیده می اقتصــادي و اندازه

ک ی باید، را در بر بگیردشــهري، که ابعاد اقتصــادي، اجتماعی و زیســت محیطی 
ستا با کتاب . اتخاذ شود يترچشم انداز وسیع توسعه شهر هاي پایدار در "هم را

 نام برد:به شرح زیر  توانرا می جنبه اصلی) ، سه 2011( "1سوئد

 : ابعاد زیست محیطی3-1-1

و صـــیانت از ســـیســـتم هاي و فرآیندهاي  حفاظتمحیطی به زیســـتپایداري 
ست محیطی شاره دارد درازمدت در بیولوژیکی و زی ضمین تنوع  نمونه، براي ؛ا ت

این موضــوع واجد اهمیت اســت که خدمات زیســت محیطی.  اصــالحزیســتی و 
ستحمل محیطتظرفیت  سانی و فعالیت ها و  سکونتگاه هايرا با توجه به  زی ان

ــایی کنیم. نیازهاي آنها ــناس محیطی به زیســت  همچنین، تاب آوري تغییرات ش
ـــازگاري و تعدیل ـــار س ه دارد که به کاهش تاثیرات تغییرات اقلیمی اقدامات اش

 ی کند. کمک م

شهري،  منظراز  سعه  شار گازهاي تو ستفاده از انرژي کارآمد، کاهش انت نیاز به ا
شهري براي  تاب آوريو افزایش  گلخانه اي در برابر اثرات  تاب آوريمحیط هاي 

بز، است. عالوه بر این، مناطق س اقلیمیتغییرات پیش بینی شده و ناگهانی تغییر 
ضاهاي عمومی، جنگل کوریدور شهري و دیگر منابع ها و ف شاورزي  ها، مناطق ک

ــائل ــوند. مس ــعه و حفاظت ش ــت محیطی براي  طبیعی باید توس و اقدامات زیس

1 - Developing Sustainable Cities in Sweden (۲۰۱۱), SKL, Ordbildarna Developing Sustainable Cities in Sweden, 
۲۰۱۱
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 يداریپا مقولهبه یدگیرس يبرا
که شامل ابعاد  ،يمناطق شهر

 ستیو ز یاجتماع ،ياقتصاد
به چشم انداز  ازیاست، ن یطیمح

 تر است. عیوس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

آســیب اقلیمی قرار دارند و تغییرات  در معرضکه بیشــتر  حومه هاییو  شــهرها
 است.  کانونی، بسیار پذیرتر هستند

 ابعاد اجتماعی:3-1-2

ظرفیت ارائه خدمات اســاســی اجتماعی، تجاري و فیزیکی  پایداري اجتماعی به
شاره دارد شارکت جامعه عادالنه یک ابعاد اجتماعی به . همچنینا پذیر اطالق و م

موکراتیک و مدنی، د فرایندهايتواند در می هر فرديکه شـــود، به طوري که می
مندان و باید به زنان، کودکان، ســال  رکت کند.اشــمریزي شــهري، از جمله برنامه

 .معطوف شود ايویژه نگاهپذیر هاي آسیبهاي قومی و سایر گروهاقلیت، نمعلوال
 مراقبت دســترســی به خدمات بهداشــتی و آموزشــی، مدارس و پارك ها، مراکز

به شــمار هاي تفریحی و غیره، بخشــی از ترویج پایداري اجتماعی روزانه، فرصــت
یدي اســـت، رودمی هداف کل یت یکی دیگر از ا عا. ایمنی و امن ثل که اب دي م

حمل و نقل عمومی کارآمد  شــود و به واســطهدســترســی و تحرك را شــامل می
مناطق مجاور و متنوع  با همکاري توانرا میاجتماعی  پایداري. یابدمیافزایش 
هاي هواع گزینزمین، تنوع فرهنگی و انهاي کاربريبا استفاده ترکیبی از  ، شهري
) UN-HABITAT(برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد بهبود بخشید.  مسکن

لهبراي جبران بی مداخالت عدالتی در مح ـــین  عدیلی ویژههاي فقیرنش اي را ت
  کند.تعریف می

 ابعاد اقتصادي: 3-1-3

شوند. می شناختهرشد اقتصادي محرك موتورهاي  مثابهمناطق شهري اغلب به 
صادي سعه ،پایداري اقت ستلزم تو ست که با منابع موجود در تعادل  ايم شدا . با
ــعه مبتنی بر  ــنوعمحیط  براي ریزي منظمبرنامهتوس ــعهاز فعالیت مص  هاي توس

ـــرمایه ـــادي محلی و س کند. یک محیط متنوع و حمایت میمحلی گذاري اقتص
 بخشد. کار عمل و کارآفرینی را ارتقا میشهري، خالقیت، ابت ترکیبی

گار با محیط هاي سازگذاري در زیرساختسرمایه از رهگذرپایداري اقتصادي نیز 
که تغییرات اقلیمی را کاهش  شــودیی میســر میهازیســت، خدمات و ســیســتم

ــتمی ــتدهد و فرص ــغلی و فرص ــب و کار ایجاد میهاي ش کند. هاي جدید کس
ي نیز پایداري اقتصاد هاران بخش خصوصی و دولتی و دانشگاههمکاري بین بازیگ

 رحطگذاري و براي جذب سرمایه ستانشهر یا شهریک تصویر  کند.یرا تسهیل م
محیط فقط به مثبت نه  هايبرداشــتاســت و  بســیار با اهمیتاقتصــادي جدید 

  نیز بستگی دارد. محیط اجتماعی و اقتصادي بهفیزیکی بلکه 
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توزیع فضایی و مکان کارکردها، 
از ها و خدمات شهري سیستم

 ي مقولهبرا یاساس هاياولویت
 .شوندمحسوب میيداریپا

 
 : ابعاد فضایی3-2

یک رویکرد متقابل و چند بعدي دارد، چرا که شهرها توسعه پایدار شهري نیاز به 
شامل ستانو شهر ست. این رویکرد ها و روابط پیچیدهعملکردها، سیستمها  اي ا

ه (از جمل اجتماعی، اقتصــادي و محیطیمرتبط متقابل و به هم ه ابعاد یکپارچه ب
ـــورت توامان میهاي فرهنگی و فنیجنبه به پیچیدگی  عنایت. با پردازد) به ص

، اي مختلفهها و سیستمهاي بین بخشط و وابستگیمناطق شهري با تمام رواب
ه ، باماهاي مختلفی براي توصیف سه بعد اصلی پایداري شهري وجود دارد. روش

ست که بعد  شدن به تعریف پایداري، الزم ا ضاییمنظور نزدیک  ساخت ف ه محیط 
صنوع را در ارتباط با جنبه شده صادي هاو یا م ست محیطی، اجتماعی و اقت ي زی

  مورد بررسی قرار دهیم. توسعه پایدار شهري

شهري داراي پیامدها و معانی ست (بخش  پایداري  ضایی و جغرافیایی ا .  )8-2ف
ها و خدمات شــهري براي پایداري از ها، ســیســتمکاربريتوزیع فضــایی و محل 

ــعه  ــت. توس ــی برخوردار اس ــاس ــعیف یا غیر  ریزيمبتنی بر برنامهاهمیت اس ض
ز شود. بعضی امیو ناکارآمدي شهري منجر پراکندگی به  غالباً ،ریزي شدهمهبرنا

ساختاري شهري از لحاظ  سکونتگاه مناطق   یابدهاي متراکم توسعه میاز رهگذر 
ــاخت ــهرها در اطراف زیرس ي مهم و حیاتی مثل هاحال آن که برخی دیگر از ش

ستم سی ریختیابند. در همه موارد، سعه میهاي حمل و نقل عمومی توسی شنا
ایدار توسعه پهاي شرط ها و پتانسیلشهري تأثیر مستقیم بر پیش  )مورفولوژي(

 شهري دارد. 

-UN(گزارش برنامه اســـکان ســـازمان ملل متحد طبق  Habitat( حداقل هفت ،
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شهري تأثیر میجنبه  سی بر پایداري مناطق  سا شردگیگذارد: ا ، حمل و نقل ف
یدار، تراکم،  ـــی مختلط کابريپا عال واراض یدي غیر ف ـــ  ، تنوع، طراحی خورش

سبز. همه موارد یاد شده باید در توسعه مناطق شهري به صورت ساختمان هاي 
ـــا1یکپارچه تحقق یابد ـــاي .  توزیع و س عمومی و همچنین کیفیت ماندهی فض

هاي عمومی و مراکز ریزي و طراحی فضـــاشـــده (از جمله برنامهمحیط ســـاخته
ـــوندریزيبرنامه باید در )فرهنگی و تاریخی . همه موارد فوق داراي ها لحاظ ش

 پیامدهاي فضایی مستقیم هستند که باید مورد توجه قرار گیرند. 

 

 طی: محيشهر يداریچهار بعد پا: 1-3شکل 
 ییو فضا یفرهنگ-یاجتماع ،ياقتصاد ،یستیز

انسان، سالمت .)ساخته شده ستیز طی(مح
ین ادر مرکز  یزندگ یکل تیفیو ک یمنیا ش،یآسا

 قرار دارد.ابعاد 

 
 
 
 
 
 
 

شد می به موازات آنکه سعه و ر سکن، یابند، زمینشهرها تو شتري براي م هاي بی
ســته به نیازها و منابع موجود، کار، خدمات و زیرســاخت مورد نیاز اســت. بمحل 

ساختن این نیاز فراهم نمود. در هنگام می توان راهبردهاي مختلفی براي برآورده 
راهبردهاي توســـعه پایدار شـــهري، نواحی  طراحی و تدوینو یا  بازبینیتحلیل، 

راکز ها یا م به عنوان گلوگاه فضایی جداگانه، بلکهشهري نباید به عنوان نهادهاي 
 )با حومه اطراف آن (که ممکن است روستایی باشد یا شامل سایر مناطق شهري

ــهري . مورد مالحظه قرار گیرد محیط هم از لحاظ جمعیت و  همتراکم مناطق ش
 . تلقی شودیک جنبه حیاتی تواند میزیست، 

1 - UN-Habitat, ۲۰۱۱, Cities and Climate Change, p ٥٥.
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بر روابط بین ابعاد  مدل مفهومی
زیست محیطی، اقتصادي، فرهنگی 

پایداري شهري تأکید  و فضایی
 دارد.

 
 

سمی و م ه ستم ر سمی که از زندگی و عملکردهم سی شهر یا د هاغیر ر ر یک 
شتیبانی میشهر با   اي و یا فراتر از آنو حومه کنند، با یک ناحیه بیرونیستان پ

داراي پیوند هستند. پیوندهاي مربوط به  المللیاي، ملی و بینهاي منطقهمقیاس
پیامدهاي  هاي حمل و نقل معموالًپسماند و سیستمآب و انرژي، مدیریت  تأمین

ي شغلی در شهرها اغلب با هادیدگاه اقتصادي، فرصت ی دارند. ازفضایی مستقیم
کنند، مرتبط هســتند. ق دورافتاده روســتایی زندگی میهایی که در مناطخانواده

اي وابسته به تجارت ستان ها به طور فزاینده، شهرها و شهرشده جهانی دنیايدر 
 اي، ملی و بین المللی (واردات و صادرات) و خدمات هستند. منطقه

 مدل مفهومی براي توسعه پایدار شهري: 3-3

ــهر هم رویکرد ــتهیک گراش ــعۀ رویکرد جامع، یکپارچه و چند رش اي براي توس
شهرنه فقط که  کندارائه میشهري توسعه  شهرها و  در حال توسعه  يهاستانبه 

و  میعمو فوق مدلی . مدلنیز کاربرد دارد یا گذار بلکه در کشورهاي توسعه یافته
ست  شهري و روابطی باید  وپویا سائل مربوط به توسعه  سیاري از م پیچیدگی و ب

شوند ستان یا  از آنجا که، وجود. با این گیردرا در بر می اداره و مدیریت  شهر هر 
سعهو چالش، زمینه  هاویژگیشهر داراي  ست، مدل باید هاي تو اي خاص خود ا

اف مختلف اســـتفاده ف و براي اهدهاي مختلو به روش به شـــرایط محلی تنظیم
 شود. می

ــتیبانیتواند براي این مدل می ــیاز  پش ــهري و برنامهبررس  ریزيهاي پایداري ش
ستفاده قرار گیرد و براي تجزیه و تحلیل  توسعه شهري در سطوح مختلف مورد ا

  ).6شود (فصل ها و ابزارهاي مختلفی استفاده میها از روشحلسعه راهو تو

 زیســت محیطی، اقتصــادي، فرهنگی و فضــاییبر روابط بین ابعاد  مدل مفهومی
چارچوبی براي توصیف روابط بین  ، این مدلکید دارد. همچنیني تأپایداري شهر

ـــتم کاربري ها ـــیس ـــهري فراهم میهو س کند تا بتوان اي مختلف در مناطق ش
سایی کردارتباطات بالقوه بین آنها را  سایی  ،. همچنینشنا شنا ضادبراي   ايهت

نافع در مرحله اول ئل و م ـــا مه بالقوه بین مس نا به نظر مفید  ریزي این مدلبر
تواند مورد در تحلیل رابطه یک شـــهر یا یک میمزبور  مدل رســـد. به عالوه،می

  مورد استفاده قرار گیرد. و زمینه گسترده تر اشپیرامونیمناطق  ستان باشهر

 اصالح کناردر  ،زیست محیطیي هاپاردهدف اصلی توسعه پایدار شهري، کاهش 
ساکنان فعلی و  سایش و ایمنی براي  سالمت، آ محیط طبیعی و کیفیت زندگی، 
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ارتقاء پایداري شهرها این است:  سسه سیدامؤشهري  گذاريآینده است. سیاست
مند شوند و از براي بهبود شرایط زندگی شان بهرهها  همه شهروندان از فرصکه 

 . بتوانند در توسعه شهر و شهرستان خود سهیم باشنداین طریق بیشتر 

 

: ابعاد دیگر پایداري شهري در 2-3شکل
عبارتند از گراشهر هممدل مفهومی

-فاکتورهاي نهادي (سازمانی) و سیستم
 هاي شهري.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شهري ارائه می  با آنکه مدل مفهومی رویکرد جامع و چند رشته اي براي توسعه 
مدلدهد،  به عنوان ابزار این  ند  ـــ يمی توا یل بخش مه ریزي  یبراي تحل نا و بر

دل این متوضیح داده شده،  يکار رویهتوسعه استفاده شود. همانطور که در فصل 
سترش می تواند سط و گ ضافی ب دیگري را در زیر چتر خود  یابد تا بخش هاي ا
 براي ترویجو مشوق ها . صرف نظر از نقطه ورود یا تمرکز، باید انگیزه ها قرار دهد

 . یابدتوسعه و تسهیل رویکردهاي یکپارچه 

ـــعه همچنین  . مدل مفهومی قبل از متعهد بودزمانی  باید به بعددر فرآیند توس
تحلیل ه کند کریزي توسعه، پیشنهاد مید برنامهپایداري یا فرآین بررسی وضعیت

شین ضعیت فعلی و چالش به وجود آورنده علل پی سی قرار دهد. و ها را مورد برر
ـــط منابع  راه پیش رو معموالً ـــاختارهاي حکومتی، فنی و مالی توس موجود، س

ــتچارچوب ــیاس ــود. ها تعیین میهاي قانونی و س ــم اندازيش ــط  چش که توس
ــعه و  ــناریوهاي توس ــود هاي اجرایی تکمیل میراهبردس ــی از  ، همگیش بخش

 باشد. می آیندهچگونگی دستیابی به تغییر در 

شاخص هایی مثلکیفیت زندگی سایش و ایمنی براي همه  ، در ذیل  سالمت، آ
 گیرد.قرار می مفهومی ، به عنوان هدف نهایی توسعه، در مرکز مدلانسانها
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ن« شهر موفق  کی میاگر ما بتوا
 کیما  م،یکن جادیکودکان ا يبرا

 میهمه مردم خواه يشهر موفق برا
 ».داشت

نر                               ن کهیا  1الوسایپا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فرهنگی-زیســت محیطی، اقتصــادي و اجتماعینشــان دهنده ابعاد  دایره اول 
سه بعد ست.  شهري ا شتر موارد مربوط به  مزبور پایداري  سازمانی و در بی عوامل 

ستم شهريسی ست. ب هاي  ستم حمل و نقل ا سی راي مثال، هنگام طراحی یک 
عمومی جدید، طراحی سیستم به منابع مالی مورد نیاز براي ساخت و استفاده از 

ستم ( صاديسی ستگی دارد. ابعد اقت ستم به احتمال زیاد به گروه) ب سی اي هین 
ـــرویس میمختلف کاربر (اجت ـــتفاده از  دهد و بهماعی و فرهنگی) س کاهش اس

شین شار گازهاي گلخانههاي ما صی، انت ستشخ صوتی (محیط زی  )اي و آلودگی 
مدمی جا نه. ان بهدر این دایره، نمو ماعی، هایی از جن ـــت محیطی، اجت هاي زیس

 .وجود داردفرهنگی و اقتصادي 

شان دایره دوم ستمدهنده ن شهريسی براي آب، انرژي، زباله، حمل و نقل و  هاي 
انداز و فضــاي اجتماعی اســت. و چشــم ICT ترافیک، ســاختمان ها و معماري، 

بریم در زندگی روزمره به کار می هاي شــهري که ما معموالًزیرســاختو  هاکاربري
ــکن، مح ــهري (مانند مس ــتم ش ــیس ل کار و خدمات اجتماعی و به عنوان یک س

ستم . شودتعریف می )هاي تجاري و غیره ساختمان سی شهري و نحوه این  هاي 
بالقوه آنها  هايافزاییهمهاي شــهري و کدیگر در فصــل ســیســتمباط آنها با یارت

 بیشتر توضیح داده شده است. 

عملکرد و توسعه  و عواملی است که از هاي نهاديسیستمدهنده نشان دایره سوم
را بر د یا غیرمستقیم خو ثیر مستقیمتأ . این عوامل معموالًکندشهر پشتیبانی می

 ارنداي دتعریف گسترده هاي نهاديسیستمگذارند. نحوه توسعه پایدار شهري می
شامل مدیریت و مدیری ستم اداري براي برنامهو  سی شهري،  شهري و ت  ریزي 
ي اهریزي، گزینهگیري و برنامهقانونی براي تصــمیم هايمدیریت زمین، چارچوب

شارک تأمین از  ی،تمالی، همکاري بین بازیگران و ذینفعان مختلف و فرآیندهاي م
 شود. مله آموزش و ایجاد ظرفیت میج

را نشــان می دهد که زمینه مکانی  فضــایی و فیزیکی محیطاین مدل  بعد چهارم
ــت. طرح فیزیکی یا  ارتقا و افزایشبراي هر مداخله اي براي  ــهري اس پایداري ش

زیرساخت و ادغام  یحاشامل طر ستانطراحی و سازمان فضایی یک شهر یا شهر
 محیط طبیعی با محیط زیست ساخته شده است. 

ابعاد دیگر عمود بر  "فلش زمان"با  دهد کهرا تشــکیل میمدل  بعد پنجم ،زمان
ست. بنابراین مدل می صیف موقعیتا شته، حال و آینده، و تواند براي تو هاي گذ

1 - Enrique Peñalosa
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شنهاد مراحل و مراحل آ شود. فرایند بتحلیل و پی ستفاده  شامرنامهینده ا ل ریزي 
یت عال ندهی ف ما ـــاز مان میس ـــود، ها در ز ثال و ش نه میبه عنوان م توان چگو

سی شنهادها و برر صل ها را در چرخه برنامهپی سعه داد (ف هاي یهرو – 6ریزي تو
شود تغییر در مفاهیم میدر مدل باعث  محورينقش  که ابعاد زمانی ارایه. )کاري

سط و  کلی و مهم مانند انعطاف پذیري، ستحکام، و غیره در یک دید کوتاه، متو ا
 امکان پذیر باشد. بلند مدت

 
 يو جامع برا کپارچهی کردیرو کی براي گراشهر هم ی: چارچوب مفهوم3-3شکل  

 ،یفرهنگ ،یاجتماع ،یطیمح ستیمدل ابعاد ز نی. اشودیم نیتدو يشهر داریتوسعه پا
-و نمونه دهدیرا نشان م يشهر داریتوسعه پا هايستمیو س ينهاد ،ییفضا ،ياقتصاد

 .ددهیرا نشان م یاز ابعاد اصل کیدر هر  يدیاز عوامل کل هایی
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از جمله سالمت،  ،یزندگ تیفیک
نها،  يبرا یمنیو ا آسایش نسا همه ا

نها توسعه، در  ییبه عنوان هدف 
 .ردیگ یمرکز مدل قرار م

 عوامل کلیدي -مدل مفهومی شهر هم گرا
بهداشت 
آسایش 
ایمنی 
کیفیت زندگی 

 ابعاد زیست محیطی
تغییرات اقلیمی 
خطر سوانح 
آلودگی صوتی 
آالیندگی 
مواد آالینده 
آلودگی هوا 
انتشار اشعه ها 

 ابعاد اقتصادي
نوآوري 
ثروت شهري 
مصرف و تولید 
رشد اقتصادي 

 فرهنگی –ابعاد اجتماعی 
عدالت 
مشارکت اجتماعی 
سرمایه انسانی 
مدارا 
جمعیت 
فرهنگ و سنت 

 سیستم هاي شهري
هاي شهريها و زیرساختکاربري 
معماري  ساختمان 
انرژي 
زباله 
آب 
منظر و فضاي اجتماعی 
ترافیک/ حمل و نقل 
فناوري هاي ارتباطات و اطالعات ITC

 عوامل نهادي
ریزي شهريبرنامه 
حکمروایی شهري 
گذاريگذاري و سیاستقانون 
مالی تأمین 
 فراگیريآموزش و 
 خصوصی –شراکت عمومی 
فناوري 
مشارکت عمومی 

 ابعاد فضایی
ارتباطات منطقه اي 
 روستایی –پیوندهاي شهري 
تراکم 
پیکربندي 
اندازه 
(توپوگرافی) ریخت شهري 
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 عوامل نهادي
ریزي شهريبرنامه 
حکمروایی شهري 
گذاريگذاري و سیاستقانون 
مالی تأمین 
 فراگیريآموزش و 
 خصوصی –شراکت عمومی 
فناوري 
مشارکت عمومی 

 ابعاد فضایی
ارتباطات منطقه اي 
 روستایی –پیوندهاي شهري 
تراکم 
پیکربندي 
اندازه 
(توپوگرافی) ریخت شهري 

 

 





فصل چهارم: 
فاکتورهاینهادی
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1 - The State of the World's Cities - Bridging the Urban Divide (۲۰۱۰/۲۰۱۱) and – Harmonious Cities (۲۰۰۸/۲۰۰۹), 
UN-Habitat.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

حکمروایی شهري شامل مدیریت و 
ها، و شهرستاناداره شهرها و 

مالی، فنی، سازمانی  تأمینهمچنین 
سانی مورد نیاز در جهت  و منابع ان

 توسعه پایدار شهري می باشد.

 فصل چهارم: فاکتورهاي نهادي-4

براي ارتقاء توسعه پایدار شهري و بهبود محیط شهري  ثرچارچوب نهادي مؤیک 
امر شامل  ، این SymbioCityگرا نظري شهر هماست. در چارچوب و کانونیضروري

  شود:میهاي کلیدي زیر جنبه
له ساختار سازمانی مناسب و شهري و ایجاد ظرفیت، از جم حکمروایی

هاي سیاسی و فنی؛گیري و تقویت ظرفیتتصمیم
؛ها و اجراي آنهاقوانین و سیاست 
؛ریزي فضایی و مدیریت زمینبرنامه 
اي از ذینفعان و اطالعات عمومی و فرآیندهاي مشارکتی که طیف گسترده

را در بر بگیرد؛ارتباطات موثر 
 ؛هامشوقمنابع مالی و 
؛مشارکت بخش خصوصی 
؛شفافیت و پاسخگویی

ستیابی به راه حل سازمانی مختلف در فرآیند به منظور د هاي پایدار، ترکیب عوامل 
شهري  سعه  ستتو سیار حایز اهمیت ا سازمانی به ب ستقیم بر طور، زیرا تدارکات   م

دشـوار اسـت  گذاريقانونمثال، بدون  برايگذارد. ها تأثیر میدسـتیابی به همکاري
ا هدهد، یا اگر جریمهاي کاهش را متقاعد کنیم که گازهاي گلخانهصنعت بخش که 

  گازها به صورت خود به خودي کاهش یابد.  ،شودکمتر 

کند. مطالعات طرح میمرور کلی عوامل مهم نهادي در توسعه شهري را به این فصل 
سازمان ملل و منابع زیادي در این زمینه وجود دارد، به عنوان مثال، سکان   1برنامه ا

  متون دیگر را ارائه کرده است.لیستی از مراجع و همین کتاب،  8، و فصل 
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1 - Planning Sustainable Cities, Global Report (۲۰۰۹) UNHabitat, p ۷۳.
2 - World Bank definition of Good Governance - The World Bank's Experience (۱۹۹٤) – World Bank.

 حکمروایی شهري و ایجاد ظرفیت: 4-1

ها ستانبسیار مهم است؛ زیرا مدیریت و اداره شهرها و شهرمقوله شهري  حکمروایی
شهري سعه پایدار  سانی الزم براي تو سازمانی و ان شامل می و منابع مالی، فنی،  را 

شینی. شود ضر نیاز به بهبود  شهرن ست محیطی در حال حا شکالت زی سریع و م
 . طلبدمیرا ها ملی و محلی براي برطرف کردن چالشظرفیت اداري در سطح 

وع راهبه مجم«کند: برنامه اســکان ســازمان ملل حکمروایی را این چنین تعریف می
ریزي و مدیریت امور مشترك و نهادها، عمومی و خصوصی، برنامههاي مختلف افراد 

ست که از طریق آن  حکمرواییشود. حکمروایی اطالق می شهر یک فرآیند مداوم ا
ی در نظر گرفته شود و اقدامات همکاري صورت ممکن است منافع متناقض یا متنوع

ــرمایه  ــمی و س ــمی و همچنین توافقات غیر رس ــامل نهادهاي رس پذیرد. این امر ش
 ».1شودنیز میاجتماعی شهروندان 

ـــت«تعریف می کند: این گونه خوب را  حکمروایی  2بانک جهانی یاس ـــ گذاري س
باز و رپذیربینی پیش با روحیه حرف،  ـــی  ـــن، یک بوروکراس اي که براي خیر هوش

شفاف و یک جامعه مدنی قوي در امور عمومی  عمومی، حاکمیت قانون، فرآیندهاي 
 ».دهدرا مشارکت می

 ریزي شهريگرا حکمروایی شهري را از منظر دیدگاه توسعه و برنامهشهر هم رویکرد
ـــتم و بر نگردمی ـــیس ـــهري، از جمله س -هاي اجتماعیها و جنبهبهبود محیط ش

 کند.اقتصادي و فضایی تأکید میرهنگی، ف

سعه نهادهاي دولتی موثر  حکمرواییبراي بهبود  ک باید ی ایجاد ظرفیتخوب و تو
 هايو تداخلباید در میان موانع ســـنتی  نهاديســـاختار  فرایند مســـتمر باشـــد.

ــاز و کار  عملکردها، ــتهچند همکاري س ــته واي رش ــویق کند. باید فرا رش اي را تش
ــعهي تشــویق کاهایی براانگیزه ي کوچک و بزرگ رهاي یکپارچه در پروژه هاي توس

شود. این امر  شهر ارائه  سطح  ستلزمدر  سی م سیا مدیریت  جانب از اراده و رهبري 
شد و  سبظرفیت حرفهار سب در زمینه  اي منا صمیمات منا براي ایجاد و اجراي ت

 توسعه پایدار شهري است. 

ــارکت و ایجاد نظم عمومی در بین  حکمرواییهمچنین  ذینفعان در دموکراتیک مش
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1 - Tannerfeldt, G & Ljung, P (۲۰۰٦), More Urban Less Poor – an introduction to Urban Development and 
Management.

مسئولیت . طلبدمی را هاي عمومی و خصوصیها و بین بخشداخل و بین شهرداري
ـــمیم ـــود تا بتواند به تص گیري و مدیریت منابع باید به مقامات محلی متمرکز ش

 نیازهاي توسعه محلی و شرایط محیطی پاسخ دهد. 

مســتلزم تقویت ظرفیت نهادي و پشــتیبانی فنی،  ه یافتهتوســع محلیحکمروایی 
اي و سیستم ملی براي نظارت بهبود ارتباطات و مشارکت عمومی، حسابرسی حرفه

شهرداري ست بر عملکرد  شهرداري. من1ها سط  سب، که تو ها کنترل ابع مالی منا
 . ف داردمضاعی تشوند، نیز ضرورمی

ــعه و ارتقاي آ نهادهاي دموکراتیک ــرو توس ــارکت نها یک پیش ش ط الزم براي مش
ـــت. هاي ذینفع در برنامهجوامع و گروه ـــت اس ـــهري و بهبود محیط زیس ریزي ش

نمایندگی موثر توســط نمایندگان محلی انتخاب شــده، نقطه شــروع ضــروري براي 
 حکومت محلی دموکراتیک است. 

 

 

 

 

 

 
 

: تناسب و هماهنگی خدمات در طول سطوح 1-4شکل 
 نواحی کالنشهري.دولتی و 

 

 

در سراسر جهان، «که:  می نویسد (2008a)گزارش برنامه اسکان سازمان ملل متحد
مرزهاي سنتی شهري را یابند و ري از مرزهاي قدیمی شهر گسترش میجمعیت شه

منســـوخ  دهند و به عالوه، ســـاختارها و نهادهاي حاکم ســـنتی نیزگســـترش می
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سعه چالششهرهاي بزرگتر، پیچیده »اند.شده سریعتر در حال تو هاي جدیدي تر و 
  ،با توجه به عدم هماهنگی) a 2008بنا بر گزارش هبیتات ( آورند. را به وجود می

ضایی یکی از مهمترین چالشهم شاهنگی ق ست که براي  سر هایی ا سرا هرهاي در 
 اصلی است:دو جنبه مقوله واجد  جهان مطرح است. این 

؛هماهنگی قضایی عمودي، چند سطحی در سطوح مختلف حکومت
هماهنگی افقی بین قضایی در سراسر مناطق شهري.

اي و دیگر ادارات دولتی، عالوه بر مقامات محلی، در مدیریت هاي ملی و منطقهدولت
ـــهري  حکمروایی ـــتند، و ه دخیلش ریزي و آنها باید در جهت حفاظت، برنامهس

ه حوزه هاي مختلف حکومت تقســیم میمدیریت یک محیط چند بعدي که اغلب ب
شوند، همکاري کنند. این امر در کشورهاي توسعه یافته و در حال توسعه نیز صادق 

سازمان ملل متحد ( ست. طبق گزارش  صلی a2008ا براي )، می توان از دو معیار ا
  کرد:استفاده  کالن شهريمناطق شهري و  حکمروایی شناسایی

 شهري عملکردهايدرجه و سطح تمرکز یا کنترل
هاوابط بین واحدهاي مختلف و سازماندر ر تدرجه رسمی.

تنوع و شیوه ها و سطح ، بر مبناي 5) 2003( آمریکاطبق نظر شوراي پژوهشی ملی 
 وجود دارد: حکمرواییچهار نوع عمده سیستم  تمرکز

کدام  مدل چندپاره که هر  حدهاي خودمختار دولتی محلی  عدادي از وا با ت
 داراي اختیارات خاصی نسبت به وظایف خاص یا قلمرو محلی خاص دارا هستند.

هاي محلی نیمه مســـتقل و ، که در آن بســـیاري از شـــهرداريمدل ترکیبی
ـــازمان ـــهري س کنند ( براي مثال فعالیت میهاي دولتی با هم در یک منطقه ش

 کازابالنکا و رباط در مراکش و استکهلم سوئد.
ـــصـــی مدل متمرکز آن، مناطق ، که در آن دولت مرکزي و ادارات دولتی تخص

 کنند (مانند شهر هوشی مین، ویتنام)بزرگ شهري را کنترل می
جامع بل توجهی در مدل  قا تاري  قدرت و خودمخ مات محلی  قا که در آن م  ،

منطقه شـــهري دارند (به عنوان مثال منطقه کلمبیا کویتو، اکوادور، عملکرد در کل 
 )آبیدجان، کیپ تاون، آفریقاي جنوبی

شهري با  سمیتهمکاري میان واحدهاي  شخص می درجه بندي ر شود. به دالیل م
مختلف، اغلب همکاري غیر رســمی و مبتنی بر همکاري اســت. ســطوح باالتر دولت 

ست از  از طریق  هاي بزرگاي جمعیتبرجایگزین قدرت  ساختارهاي ایجادممکن ا
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با  همکاري میان واحدهاي شهري 
درجه بندي رسمیت مشخص می 

 شود.

 

 

 

 

 

میان  تضــادهاباشــند. همچنین ممکن اســت اختالفات و  حکمروایی شــهري نگران
 هاي محلی و سایر ادارات دولتی وجود داشته باشد. دولت

سمیاز  »ضعیف«و  »قوي«هر دو نمونه  سخه قوي، مقامات  مدل ر وجود دارد. در ن
هایی در هستند. چنین نمونه اقتدارط مشی روشن مرکزي محلی داراي رهبري و خ

شود. در شرایط ضعیف، یافت میگینه نوآفریقاي جنوبی و ناحیه جدید ابیدجان در
صی از اختیارات مربوط  شخ مقامات مرکزي قدرت محدودي دارند و اغلب خطوط م

ـــوراهاي مختلف محل بانکوك و ی وجود دارد. نمونه هایی از دولتبه ش هاي کالن 
  توان در این زمینه ذکر کرد.را میمانیل 

انتخاب  نحوه،  )a2008هبیتات ( سازمان ملل متحد  اساس دیدگاه برنامه اسکانبر
شهري  شهرونديشهروندان محلی و  شهريدر حوزه  مهمی در تعیین  نقش و کالن
اغلب کوتاه مدت  مشــروعیت نداشــته باشــند، نهادهادارد. اگر  موفقیت و تداوم آنها

  یگر از اهمیت حیاتی برخوردار است:. سه عامل وابسته به یکدخواهند بود
شدن و ایجاد اجماع در مناطق براي غلبه بر تکه تکه  رهبري موثر و کارآمد

 شهري؛
؛کالنشهري به عنوان یک نیاز اصلی حکمرواییبراي  مالی کارآمد تأمین 
مورد تخصیص منابع در میان چندین گیري در در تصمیم مشارکت عمومی موثر

سازمان شهري.
 نکاتی که باید مورد توجه واقع گردد

 یمقامات محل ست،یز طیو مسائل مربوط به مح يزیربرنامه ،يبا توجه به توسعه شهر•
 شوند؟یم یچگونه سازمانده

 هد؟دیرا ارتقا م ياچند رشته کردیرو ،يگرید یو ساختار سازمان نیگزیجا تیریچه مد•
 ه است؟چگون یبه سطح محل یاز سطح مل ،یادارات مختلف دولت نیب تیمسئول میتقس•
ونه چگ ستیز طیدر مح يریگمیو تصم يشهر يزیر/ تمرکز برنامه یینحوه تمرکززدا•

 است؟
و بهبود  يتوسعه شهر يهاها، استانداردها و برنامهاستیاز نظر توسعه س یدولت محل•

 دارد؟ ییهاتیچه ظرف ستیز طیمح
 ایوجود دارد؟ آ يشهر يفقرا در سکونتگاه ها يبرا ییحکمروا يبرا ییچه نهادها•

 رند؟یگیدر بر م زیرا ن یطیمح ستیز يها تیمزبور فعال ينهادها
 يهاکانال ایکرد؟  آ دایرا پ یمربوط به نظرات عموم يهاتوان اطالعات و دادهیکجا م•

 شده است؟ جادیبا جامعه ا یارتباط
 قرار دهد؟ ریتواند سنت و فرهنگ را تحت تاثیم زانیبه چه م يزیربرنامه•
از جمله  - ستیز طیدر مورد مح ينظارت بر عملکرد شهر يبرا یستمیچه س•

 وجود دارد؟ يشهر يهاسکونتگاه
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ساخت  يجامعه محور برا يطرح ها ای یخصوص ازاتیامت تیریقادر به مد يشهردار ایآ•
 خدمات است؟ ریها و سا رساختیاز ز يبرداربهره ایو ساز 

جود تضاد و ایو  ی) اختالف نظر منفیافق ای يمختلف (در سطح عمود نفعانیذ نیب ایآ•
 مقاومت کند؟ کپارچهی کردیرو کیدارد که در برابر 

 گرانیباز ایکنند؟ آیرا محدود م يهمکار ای تیوجود دارد که فعال یموانع داخل ایآ•
 گر،یح ددر سط يریگ میقرار گرفتن تصم لیدهند؟ به دلیم گریکدیدست خود متعهدانه به 

 ؟آنها محدود است يریگمیمحدوده تصم ایآ

-همه ساکنان باید به تمام جنبه
هاي زندگی اساسی، شرایط 
ند مسکن،  ن مناسب زندگی ما

نقل، آموزش و پرورش،  حمل و 
ح، ارتباطات، فرهنگ،  تفری

مذهب، اشتغال و امور قضایی 
.دسترسی داشته یاشند

 : قوانین و سیاست ها4-2

 میزموفقیت آتوسعه و اجراي  پیشبردبراي  يابزار قدرتمند گذاريقوانین و سیاست
شهري و قوانین زیست محیطی (براي ریزي رود. برنامهبه شمار میدر محیط شهري 

شهري و قوانین محیط زیستمثال برنامه توسعه شهري ارچوب ملی براي چ)ریزي 
سطه تعیین اهداف، برنامه صوبه هاریزي و را به وا ستانداردهاي ایجاد مقررات و م ، ا

ــت محیطی و غیره ــهري را در کند که تنظیم و را فراهم می زیس ــعه ش هدایت توس
  برد. سطح محلی را به پیش می

ست محیطی باید انعطاف پذیر وجود، برنامهبا این  شهري و قوانین زی شریزي  ند و با
ها و اســتانداردهاي محلی در داخل یط و نیازهاي محلی و توســعه ســیاســتبا شــرا

شد. هماهنگ ملی هاي کالنچارچوب ستسازگار با سیا هاي ملی، سازي قوانین و 
یادي دارد. راهبرد بردپیشاي و محلی براي منطقه ـــب محلی اهمیت ز ناس هاي م
م هکه  حلی مناسبی تدوین شودهاي مقوانین و سیاستاین است که اصلی چالش 

 عمودي خدمات را ارتقاء دهد. هم افقی و  به صورت

در عین تناقض ممکن اســت معتبر هاي مختلف در برخی موارد، قوانین و ســیاســت
شند. براي مثال، وري خدمات در ارتقاء بهره براي افزایش پایداري وسازي متراکم با

فاه و ر هایی که درصدد افزایشاستباشد؛ سی هاي زیست محیطیسیاستبا  تقابل
هایی براي کاهش ترافیک، سر بزرگ یا سیاستیا حفاظت از مناطق سبز  وسالمت 

د کیفیت ها به بهبوعین اینکه همه این ســیاســت. در هســتند و صــدا و آلودگی هوا
 تواند متناقضهاي پیشــنهادي آنها میپردازند، راه حلزندگی و پایداري شــهري می

ـــد.  با اهمیت ریزيایجاد تعادل و مدیریت از جانب مقامات برنامه ،بنابراین نیز باش
ست شکه تنظیم و تدوین برنامه ا سیاستهاي توسعه  ضاد میهري یا  ند توانهاي مت

 . بیانجامدمختلف  عملکردهاي، و نه همکاري میان و تفکیک به تقسیم

سرویکرد یکپارچه  سیا شناخت  شهري مبادرت به  سعه  سبت به تو ضادتن  هاي مت
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1 - UN-Habitat, ۲۰۰۸b. 

 

ار ریزي قرمرحله اولیه در فرایندهاي برنامهکرده و سناریوهاي توسعه جایگزین را در 
هد ومی عان با د نار هم قرار دادن ذینف به  ،در ک یابی  ـــت هداف مختلف براي دس ا
ـــت محیطی، اجتماعی و فرهنگی، مالحظات  ی ازهایی که بهترین ترکیبحلراه زیس

  گیرند.، پی میشوندیرا شامل ماقتصادي و فضایی 

ستق سیا شهرهاي فراگیروانین و  صت يها نیز باید به  از  ها و حمایتبیانجامدکه فر
سازيساکنان محروم را براي  سهم  هايظرفیتکامل  آزاد ست آوردن  خود و به د

هاي به تمام جنبه«. همه ساکنان باید را داشته باشند منصفانه خود از مزیت شهري
زندگی اساسی، شرایط مناسب زندگی مانند مسکن، حمل و نقل، آموزش و پرورش، 

».1اشنددسترسی داشته ب قضایی امورتفریح، ارتباطات، فرهنگ، مذهب، اشتغال و 

 

 

UN-HABITAT

 براي یک آینده شهري بهتر

 ریفراگ يارتقاء شهرها

 ریشهر فراگ کی يارتقا يرا برا ریپنج قلمرو ز Un-Habitatاسکان سازمان ملل متحد  برنامه
 کرده است:  یمعرف

  ؛شرفتیپ يریگذشته و اندازه گ یابیارز.1

خاص، به عنوان  تیوضع کی یاز عوامل اصل یاست که درك کامل و روشن یمعن نیبد نیا
 .ردیمشارکت همه جانبه قرار گ شیافزا يراهبرد برا نییتع يبرا ییمبنا

 ؛ موجود ينهادها تیتقو ایو کارآمدتر و  دیجد ينهادها جادیا.2

مسئله مورد توجه قرار  یککه در آن  ياوهیدهد که شیمختلف نشان م يشهرها تجارب
 قیقد یجو، بررسو مشارکت ریفراگ يدارد. شهرها جیبر نتا ياقابل مالحظه ریثأت رد،یگیم
. رندیگیبه کار م رییتغ ریمس لیتسه يخود را برا ينهاد يهازمیها، ساختارها و مکان ستمیس
 اردیتوسعه پا تیرا در محور ينهاد يساختارها رایباشد ز يتواند ضروریم میپارادا رییتغ

 شناسد. یم تیرا به رسم یو قدرت تحول اجتماع یدهد و اهرم اخالقیقرار م يشهر

 ؛ تیو اتحاد در سطح حاکم دیارتباطات جد جادیا.3

 تیاغلب به ظرف ییسطوح مختلف حکمروا نیموفق ب يدهد که همکارینشان م تجربه
به اشتراك گذاشتن منابع (مثال کارکنان، مهارت ها، بودجه، اطالعات و دانش)  يبرا یسازمان

توانند توسعه یم يو همکار يراهبرد يدارد. اتحادها یدو جانبه بستگ تیمز ایسود  يبرا
جامعه  و یمقامات دولت نیب وندیدهد. پ شیفزاثر از منابع را اؤنوآورانه و استفاده م يهابرنامه
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 دهد.  شیرا افزا یمحل يهابرنامه يداریتواند پایم یمدن

 ؛و همه جانبه يریارتقاء فراگ يو جامع برا داریپا دگاهید کی جادیا.4

است که  ندهیچشم انداز روشن از آ کی ازمندیدر حال گذار و در حال توسعه ن يشهرها 
مدت را اطالع  جامع دراز يزیرکند تا برنامه بیرا ترک یو الهام بخش ییگراواقع ت،یخالق
-نهیبا زم دیبا -بخش خاص  ایمنطقه  کی ایکل شهر  يبرا - يکند. هر چشم انداز یرسان
در قبال چشم  "دیخر" وهیبرود. ش شیبه پ تیجمع يهاو با مشارکت همه بخش يساز

خاصه آنکه روند شفاف، جامع  - کندیم نیتضم را تیاز مشارکت و مالک ییانداز، سطح باال
 قیدق یبرنامه قابل اجرا با منابع مال کیدر قالب  دی. چشم انداز باردیبگ شیرا در پ یو واقع
 شود.  فیتعر يحسابدار سمیو مکان

 ؛عادالنه فرصت ها عیاز توز نانیاطم.5

موجب رشد اقتصاد  يدیتول يهاتیدهد که تمرکز افراد و فعالینشان م يقو یتجرب شواهد
 لیاز جمله تحو د،یتول يهانهیامر باعث رشد و کاهش هز نیشود. ایم ییو صرفه جو اسیمق

 ادجیرو به منظور به هم رساندن و ا شیپ يگذار استیشود. پنج حوزه سیم یخدمات اساس
 شده است: ییمحروم و طرد شده شناسا يو ادغام گروه ها وندیپ
 ؛يشهر يفقرا يبرا ژهیبه و ،یزندگ تیفیبهبود ک )1(
؛یانسان هیدر توسعه سرما يگذارهی) سرما2( 
؛داریپا ياقتصاد يهافرصت جادی) ا3( 
؛یاسیس ينهادها شی) افزا4(
  .ی) ارتقاء ادغام و مشارکت فرهنگ5(

 منابع:
UN-Habitat (2008), State of the World’s cities.

2010/2011, Bridging the Urban Divide. 
 نکاتی که باید مورد توجه واقع گردد

اي وجود ود محیط زیست در سطح ملی و منطقهها و اهداف مربوط به بهبسیاست چه
کند؟هبود محلی محیط زیست پشتیبانی میدارد که از ب

 
ریزي شهري و محیط شهري، از جمله اهداف، شاخص اي برنامهچه مقررات محلی بر

آید؟ به وجود میها و اهداف محلی وجود دارد؟ قوانین محلی (احکام و دستورات) چگونه 
ا ؟ آیسازي و نظارت می شوندلی سازگار هستند؟ آیا آنها پیادهآیا آن احکام با قوانین م

ی پیاده کرد؟ چه موانعی در این اي را به راحتی در محیط محلتوان اهداف ملی و منطقهمی
زمینه وجود دارد؟
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1 - spatial planning or comprehensive urban planning

اند که در آن چارچوب قانونی ملی و هایی را شناسایی کردهآیا مقامات محلی موقعیت
غیره مانع مدیریت کارآمد محیط شهري شود؟

مند کافی براي حفظ ثبات درازمدت براي فقرانظامها و چارچوب قانونی و آیا سیاست 
شوند؟اجرا می ها و مقررات در واقعیتسیاست وجود دارد؟ آیا

آیا شهرداري یک برنامه محیط زیست محلی دارد؟ آیا اجرا شده است؟ 

 

 ریزي: مرور کلی سیستم برنامه2-4شکل 
ن دهنده ارتباط بین قانون سوئدي، نشا

ریزي و ساختمان و قانون محیط برنامه
.زیست است

 

 

 مدیریت زمینبرنامه ریزي فضایی و : 4-3

 نوعمه ه دربرگیرندهنزدیکی دارد و  پیوند هاي حکمروایینظامریزي فضایی با برنامه
شود. زمین و محیط زیست در طول زمان میاستفاده از در خصوص هماهنگی 

مناطق شهري که در  گردداطالق میهاي شهري آن دسته از  برنامه به ،همچنین
تعامل میان مناطق شهري و روستایی براي توسعه  از آنجا که، اماشود. استفاده می

برنامه  اصطالح از دهدترجیح میشهر هم گراپایدار شهري بسیار مهم است، رویکرد
  استفاده کند.  1شهري ریزي فضایی یا برنامه ریزي جامع

امر  ینمحلی است، زیرا ا عملکرد مدیریتیریزي فضایی در حالت ایده آل یک برنامه 
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1 - Li, Yuheng (۲۰۱۱), Urban-rural relations in China, Doctoral thesis in Infrastructure with specialisation in 
Planning and Implementation, KTH, Stockholm.

ت خدمات هاي شهري مانند استفاده از زمین، زیرساخیکپارچگی سیستمهماهنگی و 
ایی باید روابط مناطق شهري و روست رریزي دکند. برنامهو مناطق سبز را تقویت می

 ستانیک شهر یا شهر ارگانیکهاي مثال، زباله برايکند. ها را شناساییو هم افزایی
خراج بیوگاز کشاورزي یا براي استکود براي تولید محصوالت به عنوان تواند می

تواند نقش مهمی در ارتقاء هم افزایی شهري و ریزي فضایی میاستفاده شود. برنامه
  رد پاهاي اکولوژیک کمک کند.روستایی در شهرداري ایفا کند و به کاهش 

 

ي اتوسعه شهرنشینی و توسعه منطقه نیاز روزافزون به: 3-4شکل 
مراتب شهري هماهنگ، یکپارچه و براي ایجاد یک سلسله 

 .متعادل و با مراکز فرعی در مناطق روستایی وجود دارد

اي وجود دارد تا یک سلسله مراتب عه شهري و منطقهاي براي ارتباط توسنیاز فزاینده 
ایی روست ايحاشیه شهري با تفکیک، یکپارچه و متعادل و با مراکز فرعی در مناطق

. مراکز کوچک و متوسط در جذب مهاجران روستایی نقش مهمی در 1ایجاد شود
 يبه عنوان مراکزشهرها کنند. همچنین فشار بر مراکز بزرگ شهري ایفا میکاهش 

 کاالها و خدمات به مناطق روستاییبراي بازاریابی محصوالت کشاورزي، تولید و توزیع 
را به روستاییان عرضه  الهاي غیر کشاورزي و اشتغفعالیتو همچنین  کنندعمل می

-هاي رشدي باشند که امکان خوشهگلوگاهتوانند نمایند. مراکز شهري متوسط میمی
 کنند که در روستاهاي کوچکها را فراهم میبندي خدمات، امکانات و زیرساخت 

  دارند.اقتصادي ن صرفه
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1 - Tornberg, P (۲۰۱۱), Making Sense of Integrated planning, Doctoral Thesis in Planning and Decision Analysis, 
with specialisation in urban and Regional Studies, Stockholm.
2 - The National Board of Housing, Building and Planning (۲۰۰٤).

ي و راي مختلف شههبین سیستمهم افزایی یک چارچوبی براي ریزي فضایی برنامه
 هاي فیزیکی و اجتماعیو بر محیطکند، هاي یکپارچه فراهم مییک رویکرد سیستم

ها و سطوح اداري تلف، سازمانهاي مخریزي که بخشتمرکز دارد. فرایندهاي برنامه
امر . این 1کنددخیل میاي و بخش متنوعی را هاي حرفهشود، دیدگاهرا شامل می

شود که بخش مهمی هاي شهري میبین سیستمافزایی و هم باعث تقویت همکاري
 .آیدبه شمار میگراشهر هم از رویکرد

ندهاي یریزي و فرآك از نقش برنامهیک درك مشتر ی با چند ذینفع مؤثر،محیط وجود
کند. این یکپارچگی واقعی را براساس همکاري بازیگران با می واجد اهمیت را  آن

 کند.ن پذیر میمختلف و گاه متضاد امکاهاي مشارکت

ریزان، متخصصان محیط زیست و در یک کمپین براي تشویق سیاستمداران، برنامه 
ریزي یکپارچه شهري، یک آژانس اري در برنامهمهندسان ترافیک محلی براي همک

هاي تانسریزي ترافیکی و توسعه مسکن دیگر نباید در شهربرنامه: 2سوئدي اعالم کرد
که در آن ترافیک یکی از پیش  جایگزین شود شهرسازيا ما اعمال شود، اما باید ب

این  ».رودهاي با عملکرد مثبت به شمار میهاي اساسی براي زندگی و شهرشرط
ي هاي شهرسیستمبه سایر  سازيیا شهردر فرایندهاي شهري توان میروش تفکر را 
 گسترش داد. 

یزي ردر فرایند برنامه مختلفادغام ذینفعان مستلزم  جامع براي توسعهریزي برنامه
 و بخش اجتماعاتاست. پیش نیاز دیگر موفقیت، دخالت ذینفعان مختلف از جمله 

  است. ریزي به عنوان یک فرایند مشارکتینامهخصوصی در همه مراحل بر

را به عنوان نقطه عزیمت  21دستور کار محلی  ،هاي زیست محیطی شهريراهبرد
حکمروایی خوب نیز گیري شفاف و ت عمومی، تصمیمخود قرار داده، که بر مشارک

در  برنامه جامع توسعهاز:  استعبارت  رویکرد هاي خوب اینکند. نمونهتأکید می
 هاي سوئد. ریزي جامع در شهرداريآفریقاي جنوبی و روند برنامه

و  کندرا هدایت می کوتاه مدت و بلند مدتتوسعه  طرح شهري فضایی یا جامع،یک 
در زمینه استفاده از زمین و توسعه محیط زیست ساخته  حکمرواییگیري و یماز تصم
براي  چشم انداز دراز مدت. یک طرح فضایی شهري باید یک کندحمایت میشده 
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اند به محیط زیست، مسکن، توته باشد و نشان دهد چگونه شهر میتوسعه شهري داش
برنامه فضایی چارچوبی را ها پاسخ دهد. گذاري و سایر چالشها، سرمایهزیرساخت
محله هاي خاص ریزي دقیق توسعه را براي مناطق خاص یا کند که برنامهفراهم می
هاي ساخت و ساز. برنامه تنظیم کاربري زمین و حقوق براي مثالدهد، انجام می

را بر عهده  و کنترل هاي ساخت و سازه نوبه خود مجوزب و تفصیلی توسعه دقیق
وسعۀ تبراي  گیرد، مبناییرا در بر می همه ذینفعان مطلوبجامع یک برنامه . گیردمی

 .کندفراهم میکارآمد، یکپارچه و جامع شهري 

ند، چرا که آنها باشنیز در ارتباط هاي شهري هاي فضایی نیز باید با بودجهطرح
دهاي مالی عه و پیامهاي توسهاي مختلف را براي مدیریت چالشراهبردها و اولویت

 دهد. آنها نشان می
صورت منظم الزم است تا اطمینان حاصل  هاي فضایی بهنقشهبررسی و بازنگري 

شوند. در داخل و خارج از شهر به روز می ايزمینهشود که آنها در رابطه با تغییرات 
ین، عنی شهروندان، صاحبان زمبررسی برنامه باید شامل گفتگو با ذینفعان، ی فرایند
. روند برنامه پس از آن باشد هاي مدنی و غیرههاي دولتی و خصوصی، سازمانشرکت

کند. رکتی عمل میبراي تقویت توسعه و همکاري مشا پلت فرم ارتباطیبه عنوان یک 
شود، در صورت هري ظاهر میباید مسائل جدیدي را که در دستور کار ش مقوله این

 بپردازد.مسائل و منافع متضاد  لزوم به

جامع يشهر يزیربرنامه نگرانهندهیآ يهانقش 

 يزیربرنامه يبرا يانگرانهندهیآ يهانقش UN-Habitatاسکان سازمان ملل متحد  برنامه
استفاده از  ایو  نیتوانند در هنگام تدویخاص م يهاکرده است. جنبه ییشناسا يشهر

در حال توسعه به مثابه دستورالعمل استفاده شوند.  يدر کشورها يزیربرنامه يهاستمیس

 تیفعال کیارزش محور است، نه  تیفعال کی يزیربرنامه – يزیربرنامه شرانیپ ارزش•
.یصرفاً فن

 يبرا ریفعاالنه تر و انعطاف پذ کردیرو کیواجد  دیمداخله با - در شکل برنامه ها رییتغ•
به اصطالح استاد.  زانیصرف به واسطه برنامه ر يزیباشد و نه برنامه ر يتوسعه شهر

 نیب يکر یانجیم ،يزیبرنامه ر ينقش محور - يزیبرنامه ر يندهایدر فرا رییتغ•
 مستلزم ورود و يزیو است. برنامه ر نیبر سر منابع زم يریاجتناب ناپذ يها يتضادها

از مشاغل است ، نه فقط منافع برنامه  یعیوس فیو ط نفعانیاز جوامع، ذ یبانیپشت
. زانیر

م مانند تراک داریپا ییفضا يها یژگیبه و دنیرس يبرا - يدر اشکال شهر راتییتغ•
 کی ،ییفضا یکپارچگی ،یبلند و کوتاه)، حمل و نقل عموم ي(اما ساختمان ها شتریب

از  يریجلوگ يشهر برا يها رامونیشده و محافظت شده و پ فیباز تعر ییفضا ستمیس
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1 - Tannerfeldt
2 - Ljung

. یپراکندگ
ژه پرو يبرا ینیگزیجا افتنی - مساله مند است يمدل ساختار کی يشهر سمیمدرن•

را  ردایبرد و مصرف ناپا یم نیکه فقرا را از ب ،یررسمیغ يها تیبزرگ بدون فعال يها
کند. یم قیتشو

 يها دهیا جادیا - آنان يو با همکار یررسمیغ يسکونت گاه ها يبرا يزیر برنامه•
 لیاز اداره و تحو يدیتوسعه اشکال جد ؛یرسم ریغ داریاشکال پا جیترو يخالق برا

اه سکونت گ يبرا نیخدمات زم هیو ارا تأمینشود؛  یم نیتدو یکه با قانون عرف نیزم
ارائه  ؛یرسم ریغ یدرون مناطق مسکون خدمات لیتکم يبرا ییراهها ؛یرسم ریغ يها

. یرسم ریتجارت غ يبرا رساختیو ز یعموم يفضاها
 شتریب بیامکان ترک - يزیبرنامه ر ستمیس یو نظارت یدستورالعمل يجنبه ها يبازنگر•

ه ک رتریانعطاف پذ يو طبقه بند یارض يکاربر ؛يو اشکال شهر نیزم يها يکاربر
 يبر عملکرد به جا یمبتن يارهایشود؛ مع یم زین یرسم ریغ يشامل سکونت گاه ها

 وندیپ دیجد يراه ها ن؛یزم يکاربر رییتغ بیتصو يبر استفاده برا یمبتن يارهایمع
.نیحقوق و استفاده از زم یبا اشکال بوم ینظارت يزیبرنامه ر ستمیدادن س

 مختلف، يدر ادغام بخش ها يزیبر نقش برنامه ر دیتاک - يو ادغام نهاد يزیر برنامه•
دارد. ییفضا يامدهایپ شانیکه برنامه ها یبخش يبا همه برنامه ها

 ياداقتص تیو جذاب لیپتانس يکه دارا يمفهوم منطقه  شهر - يزیبرنامه ر يها اسیمق•
 اسیدر تمام مق کپارچهیهماهنگ و  ییفضا تیریو مد يزیبرنامه ر ازمندیاست، ن یمهم

است. يشهر يها

Source: UN-Habitat, Planning Sustainable Cities, 2009 (summarised) 

 نیفعال زم تیریسو و مد کیاز  ییطرح فضا کی يهاچشم انداز و راهبرد نیتعامل ب 
 نیا نیبهتر ب یبه هماهنگ ازیکند که نیم جادیرا ا يدیجد يهافرصت گر،ید ياز سو

-رنامهبا ب دیبا نیزم تیریمد يهاستمیتوسعه س ن،یطلبد. بنابرایدو مقوله مهم را م
مرتبط باشد. يشهر يزیر

 ،يفقرا در مراکز در حال رشد شهر يمسئله مهم برا کی« 2و النگ 1به باور تانلفرد  
 و مسکن نیثرتر زمؤم يمسکن است. بازارها يمقرون به صرفه برا يهانیفقدان زم

حذف خواهد کرد.  زیرا ن ياز موانع توسعه اقتصاد یکیبخشد و یرا بهبود م تیوضع
استفاده  ،یدهد قطعات کوچکینظر مقررات که اجازه م دیو تجد یقانون تاصالحا

 یاساس یمقرون به صرفه، ضرورت يهارساختیو ز یجیمسکن تدر ن،یمختلط زم
در دسترس نباشد، مقامات  ندهیو آ یفعل يازهاین يبرا یعموم يهانیدارد . اگر زم

 يامر به شهردار نی. ارندیگسترش شهرها را بدست بگ يبرا نیزم ریذخا دیبا یمحل
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1 - Tannerfeldt & Ljung page ۹۷–۹۸.

توسعه دهندگان  ریبازار به سا يهامتیاز قطعات را به ق یدهد برخیاجازه م
 دادن ارانهیتواند به واسطه یبه علت توسعه شهرها م نیارزش زم شیافزا». 1بفروشد

 شود. جبران کپارچهی یطیمح ستیاقدامات ز قیبه فقرا، از جمله از طر

 
 گرددنکاتی که باید مورد توجه واقع 

جامعه وجود  ییایمناطق جغراف ایدر سطوح مختلف  يزیربرنامه يبرا ییهاستمیچه س •
منطقه (برنامه جامع) و سطح  ای(برنامه جامع)، سطح شهر  يمثال سطح شهر يبرا -دارد 

توسعه)؟ یلیتفص يمنطقه / محله (برنامه ها

-یمورد مالحظه قرار م یلیتفص ای يراهبرد يزیردر برنامه یطیمح ستیچگونه مسائل ز•
 يهایابیو ارز يزیربرنامه شنهاداتیاهداف، پ يبندمثال در مطالعات، صورت يبرا رد،یگ

ها؟برنامه یطیمح

 يهاتیمورد بحث در فعال یطیمح ستیمسائل مختلف ز نیتضاد ب ایو  ییافزاتا چه حد هم •
و اسناد و مدارك وجود دارد؟ يزیربرنامه

 ،یکیروش گراف کیها و مدارك در برنامه ایشود؟ آیابزارها به کار گرفته م کدام روش و•
ها رنامهنظر ب دیارائه، اسناد و تجد يبرا يوتریکامپ يهاستمیس ایفهم ارائه شده است ؟ آآسان

وجود دارد؟

گنجانده شده است؟ قیو دقي راهبرد يهافقرا در برنامه یطیمح ستیز يازهایچگونه ن •

وجود  يشهر يهامربوط به برنامه نیزم تیریمد يبرا یدر سطح محل ییهاستمیچه س •
دارد؟

مسکن، صنعت و خدمات در دسترس فقراست؟ يمناسب برا يهانیتا چه حد زم•

 يسازیبر  محل میشده که  تصم تأمینفقرا، از جمله زنان،  يبرا ییهاچه فرصت•
آنهاست ؟ يازهایمربوط به ن يشهر يعملکردها

مقرون به صرفه و  يهارساختیبا ز نیزم هیو ته دیراهبرد مربوط به خر یمقامات محل ایآ •
 هریلغزش و غ ینیهوا، سر و صدا، خطر زم یقابل قبول با توجه به آلودگ یطیمح طیشرا

دارند؟

 ت؟سیچ یعموم يهانیزم شیمایو پ نیو استفاده از زم تیمربوط به حقوق مالک تیوضع •
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: روشن ساختن نقش ذینفعان 4-4
هاي ارتباطی بین آنها در مختلف و راه

 ریزيطول یک فرآیند توسعه و برنامه
 بسیار مهم است.

و مشارکت یعموم یآگاه: 4-4

 داریب و پامطلو جیبه نتا یابیدست يهمه جانبه برا يزیرتوسعه و برنامه ندیفرا کی
 ياهمشتمل بر شهروندان، سازمان نفعانی. ذردیبگالزم را در بر نفعانیهمه ذ دیبا

-گوناگون، شرکت يها)، گروهCBOمحله محور ( ياه) و سازمانNGO(مردم نهاد 
 يبرا نفعانیذ انیدر م یبردن آگاه هستند. باال رهیو غ یو دولت یخصوص يها

 اتمقام تیدر زمره مسئول نفعانیاست. عموماً ارتباط با ذ يارتقاء مشارکت ضرور
در سطوح مختلف است.  یمحل

العات به اط یدسترس ،يزیربرنامه ندیدر فرا نفعانیشرط مشارکت معنادار ذ شیپ
و  يداریدر مورد مسائل پا یعموم یاست آگاه يضرور نیمربوطه است. همچن

 یو آموزش مدن یارتباط يها. برنامهمیده شیرا افزا کپارچهی يهاستمیس کردیرو
کنند.  بیو مشارکت را ترک يامختلف رسانه يهانهیگز دیبا

 يزیربرنامه يندهایفرا تیفینقطه شروع مشارکت و ک یبردن سطح آگاه باال
 يآن به وضوح موکول به درجه باز بودن و مشارکت است. برا جیاست و نتا يشهر

 یطیمح ستیدر مورد مسائل ز دیکننده باکننده و هم مصرفدیمثال، هم تول
توانند در یم یمحلها مشارکت داشته باشند. مقامات مطلع شوند و در راه حل

شوند تا: ریو جوامع درگ نفعانیبا ذ یمشارکت ندیفرا کی

تیتقو یمحل يندهایمردم در فرا شتریبا مشارکت ب یمحل یدموکراس 
شود؛

ابد؛ی شیافزا یو اثربخش تیشفاف
شهروندان منجر شود؛ يها تیبه درك بهتر اولو
 استفاده شود؛ يزیمنبع برنامه ر کیاز دانش شهروندان به عنوان
شود؛ یبه شهروندان اطالع رسان يدر مورد هدف و خدمات شهردار
ابد؛ی شیافزا یمشارکت در انتخابات محل
ابدی شیافزا یمشارکت شهروندان در توسعه محل.

 ندیه به هدف و مرحله در فراگفتمان، بست جادیمختلف ارتباط و ا يهاروش
مختلف وجود دارد. يهااز جمله روش ،يزیربرنامه

 



ن  9
یبا

شت
د پ

سن

87

  
 ؛یآگاه شیافزا يبرا هیدر مراحل اول ژهیبه و -انتشار اطالعات 

 دهند؛یدعوت به پاسخ م نفعانیارائه شده و ذ شنهاداتیکه پ یزمان - مشاوره
 ها؛راه حل يریگو در شکل ازهایها و نمکان یابیدر ارز - مشارکت

 اجرا. ایو  يزیرشرکت در برنامه يسهامداران برا - جیبس
 
 
 
 
 
 

-نقش جامعه مدنی در برنامه
ریزي زیست محیطی باید از 

یندهاي تصمیم گیري طریق فرا
نظر مشارکتی، روش هاي تجدید 

قضایی و دسترسی به اطالعات 
محیط زیست با کیفیت تقویت 

 شود.

ریزي هدفمند، هاي برنامهریزي مشـــارکتی شـــامل انجمنجلب برنامهها براي روش
ت عمومی اســت. هاي موضــوعی و جلســات عمومی و یا جلســامینارها و کارگاهســ

ـــنجیورودي و بازخورد می ـــه به ها، گروهتواند از طریق نظرس هاي متمرکز و جلس
ها، از جمله ها و رســـانهعات را از طریق طیف وســـیعی از روشدســـت آمده و اطال

مهبر یا منعکس نمود هاي رادیو و تلویزیوننا خاص  قه  یک منط ماع. در  ، اجت
سایت و بازدید  شی از نمونهبازدیدکنندگان   د براي نمایندگانتوانهاي خوب میآموز

ـــتذینفع،  ـــات بحث در مورد فرص ـــنهادات ها، محدودیتهمراه با جلس ها و پیش
 ها براي توزیع اطالعاتایتزایش دسترسی به اینترنت، وب سبا افسازماندهی شوند. 

ورودي و بازخورد و  دســترســی به گیرد،اســتفاده قرار می مورد ايبه طور فزاینده
ـــدمیهاي گفتگو میزبانی انجمن وري فناهاي مبتنی بر. روشتواند منبع خوبی باش

شیوهدر  ICTارتباطات و اطالعات به کار ریزي هاي برنامهفعالیتدر مختلف  هايبه 
ــود. گرفته می ــانه ش ــانهرس هاي اجتماعی نیز براي ایجاد آگاهی، هاي جمعی و رس

 عمومی و انتشار اطالعات مهم هستند.  يبحث و گفتگو

ریزي و تالش براي بهبود محیط زیســـت بســـیار مشـــارکت عمومی در روند برنامه
ساکنین باید در ابتداي فرایندهاي مربوط به محوري ست.  شارکت در  ا شاغل و م م
ضور سازي و پیگیريریزي، پیادهرنامهجریان ب شوند. در حالی که انتظار ح ها مطلع 

ـــت ، افراد همه  در باید نمایندگان و رهبران  معموالًاما در همه زمانها عملی نیس
 ، وجود دارد. کنند مداخلهرسمی و غیررسمی، که باید  هاي گاهسکونت

مه نا مدنی در بر عه  جام ید از محیزیســــت ریزي نقش  با هاي طی  ند طریق فرای
هاي تجدید نظر قضایی و دسترسی به اطالعات محیط گیري مشارکتی، روشتصمیم

سترده، ایجاد  شارکت گ ستیابی به م شود. یکی از راههاي د ست با کیفیت تقویت  زی
ـــت که می یک محل ارتباطی و ارتباطی در منطقه مورد ـــات و نظر اس تواند جلس

ها با ساکنان و سایر پیشنهادها و طرح آنجاو در ، شودبرگزار  نیزهاي آموزشی کارگاه
، تحقق یابدتواند در یک مرکز عمومی میامر شــود. این داران نمایش داده میســهام
ــهرداري یا یک مرکز حمایت اجتدر مثال  براي  ماعی مرتبطیک دفتر یا کتابخانه ش

ـــایر هایی از ابزارهاي تعاملی براي تعامل با یک جابا پروژه جدید. نمونه معه (یا س
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عان و  ند ها) در گروهذینف مهگفتگو و فرای نا ند از  ریزيبر بارت یادهع هاي پ ، رويتور
توانید با سیاستمداران محلی یا کارمندان هایی که میرویدادهاي خانه باز (نمایشگاه

 دولتی مالقات کنید)، یا سمینارهاي فضاي باز. 
 

یجنوب يقایدر شهر بوفالو، آفر يامحله یبانیمراکز پشت

س يکنند اغلب برایم یزندگ ریکه در مناطق فق يافراد ستر شهر ید ات و خدم يبه دفاتر 
مات به خد یبهبود دسترس يسفر خرج کنند. برا يبرا یقابل توجه يهانهیهز دیبا ،يشهر

ــهردار ــت ،يو تعامل با مقامات ش ــهر  *)CSCs( يامحله یبانیمراکز پش ــه منطقه ش در س
ـــ ـــدند.  سیتأس کار م یکه مردم زندگ رندیگیم رارق ییدر جا این مراکزش کنند و یو 

ارتباط برقرار کردن  يهااطالعات، امکانات پرداخت و فرصت و یبه خدمات اساس یدسترس
خدمات  CSC يامحله یبانیمراکز پشـــت نیکند. همچنیرا فراهم م يو مراقبت از مشـــتر

سکن لیمربوط به تحو شهرها يفور  يازهای، نم  نیهمچن ،یجنوب يقایآفر يدر مناطق و 
مراکز در  نیکند. ایرا فراهم م یاجتماع يهاتیفعال يها، ارتقاء ســـالمت و فضـــاکتابخانه

قرار دارند.  یحمل و نقل عموم قیآسان از طر یبا دسترس ،یاصل يهامرکز و در جاده

*- Community Support Centres

Source: 
-Klas Groth, Buffalo City Project, The Urban Development Programme 1996–
2007, Swedish-South African Cooperation,
-Sida/SIPU International (2007).

 نکاتی که باید مورد توجه واقع گردد

و راهبرد یطیمح ستیز تیریمد يهادر برنامه یمشارکت عموم يبرا ییهانهیچگونه گز•
 گنجانده شده است؟ يشهر ییحکمروا يها

حث ارائه، ب ،یاطالعات يفضاها ایشده ، آ هیتعب ستیز طیکه برنامه بهبود مح یدر مناطق•
 شده است؟ جادیا یآموزش يهاو کارگاه

 يهاقامات و سازمانم استمداران،یبا س یمشارکت عموم يبرا یملموس و خوب يهاطرح ایآ•
 ارائه شده است؟ یجامعه مدن

 یو تحوالت يگذارهیبر سرما يگذارریتاث ایمردم جهت ابراز نظرات و  يبرا ییچه فرصتها•
 شود؟یدارند، ارائه م ستیز طیبر مح یمنف ایمثبت  ریثأکه ت

استفاده  یعموم یآگاه شیبه منظور افزا یها از جانب مقامات محلاز کدام راهبردها و روش•
 کنند؟یم
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و  یطیمح ستیدر مورد مسائل ز یآگاه يهانهیانتشار اطالعات و آموزش در زم يبرا•
 وجود دارد؟ یچه مؤسسات محل يشهر

ود وج يشهر ستیز طیبهبود مح يهامشارکت کارشناسان در برنامه يبرا ییهانهیچه گز•
دارد؟

رویکرد هاي مختلف و در مورد زیر سیستم اي براي توسعه آموزش و مهارتچه گزینه•
 هاي یکپارچه وجود دارد؟سیستم

 

 

 
گانه، توسعه سه Helixمدل : 5-4شکل 
 نیب يشهر داریتوسعه پا يهايهمکار
دانشگاهی و  یخصوص ،یعموم يهابخش

-یرا ممدل  نی. ادهدیم جیرا ترو (علمی)
و در  یسطح گسترده و عموم کیتوان در 

  .اعمال کرد یو محل یبخش يهاپروژه

 مشارکت بخش خصوصی:4-5

همکاري مداوم بین  به منظور ترویج و ارتقاء توسعه پایدار شهري، توسعه
است. گفتگوهاي چند با اهمیت تجاري  هايانجمنریزي و مقامات برنامه

 محله باشد.باید شامل بخش خصوصی، جامعه مدنی و نمایندگان  ذینفعی
ي کسب و کارهاي کوچک راباید فراهم شود، براي مثال بها و مشوقها انگیزه

-صالح در زمینهذيمشاوران کنند. هاي تحول محلی شرکت میکه در پروژه
دهند ت نوآورانه و پایدار را ارائه میهایی که محصوالو شرکت هاي مختلف
 کنند.  مشارکتهاي بزرگ مانند توسعه زیرساخت باید در پروژه

شفاف و تحت نظارت دموکراتیک و مراحل  ها بایدهمکاري با کسب و کار
ت خدما تأمینمشارکت بخش خصوصی در جلب تدارکات مناسب قرار گیرد. 

گرفته که مدیریت آب و تأسیسات بهداشتی هاي چند ملیتی آب از شرکت
ل شامهاي بازیافتی را بر عهده دارند تا درآمد زبالهبه شهروندان فقیر شهر 

 شود. می

 ییهافرصتباید ها و شهركاقتصادي، توسعه شهرها  يارپایدبراي ارتقاء  
ک . تحریشودگذاري بخش خصوصی و توسعه کسب و کار فراهم براي سرمایه

تعامل بین بخش کسب و کار، دانشگاهی و بخش عمومی مدل سه بعدي 
(Helix) خشبسازي براي تمام تواند ظرفیتیک رویکرد براي تشویق که می-

رتقاء دهد. شرکت کننده را ا هاي
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1 - conditional cash transfers

 
 نکاتی که باید مورد توجه واقع گردد

 ایآ ستیز طیو مح يدر رابطه با مسائل شهر یخصوص نفعانیو ذ یمقامات محل نیب •
 یهماهنگ ای يهمکار نیا تیوجود دارد؟ ماه یرسم ریغ ای یرسم یهماهنگ ایمشارکت 

ست؟یچ

 ،ي(انرژ یعموم رساختیز نهیرا در زم یدولت - یمشارکت خصوص يکشور و شهردار ایآ •
داند؟یآب، حمل و نقل و ...) مجاز م

-طیکننده متمرکز بر مسائل مربوط به محتأمین يهاستمیتوسعه س يبرا ییهانهیچه گز •
 را در بخش ییهاستمیس نیتوان چنیم ایو کسب و کار متمرکز وجود دارد؟ آ يشهر ستیز

 دیدج يهاستمیتا س دیمناطق الهام بخش گرید يهابا شرکت يدر همکار ،یکسب و کار محل
مقرون به صرفه باشد؟ زین ریمردم فق يدهند که برا شنهادیرا پ ياو نوآورانه

 ایقراردادها  تیریمذاکره و مد يبرا یکپارچگیو  تیظرف يدارا یمقامات محل ایآ •
هستند؟ یخصوص يهابا شرکت یساختمان يقراردادها

 ،یکوچک محل يهابا بنگاه ییآن را دارند تا قراردادها تیعالقه و ظرف یمقامات محل ایآ •
 منعقد کنند؟ یمحل يهاها و سازمانیتعاون

 
 
 

هرآنچه سرمایه گذاري « 
باشد، اما مفهوم خاص داشته

-بهره شیافزا یکسان است: 

 کی جادیبه منظور ا ريو
 .»يروند مستمر رشد اقتصاد

                         
 ساچس يجفر                          

 
 
 
 
 
 

 هامشوقمنابع مالی و : 4-6

ایی هها و بخشابتدایی باید ترکیبی از زیرساخت هايگذاريدر مناطق شهري، سرمایه
 مهارتیمثال، تولید، خدمات آموزشی و  برايرا که براي اقتصاد شهري مهم هستند، 

توانند رشد اقتصادي پایدار براي جمعیت می. همچنین شهرها را مورد هدف قرار دهند
هاي ساختمانی خصوصی و پروژه عمومی مشوق شغلیکارهاي  رهگذرفقیر را از 

موثرترین مکانیسم کاهش فقر   (ccts)1روط، انتقال پول نقد مشاماتحریک کنند. 
 .دهدهاي درازمدت را افزایش میرا درآمد در کوتاه مدت و تواناییاست؛ زی

ه مناطق شهري و سایر روابط نقل بوگذاري در کشاورزي شامل حملسرمایههمچنین، 
تواند می . کشاورزي شهري در آیندهداراي اهمیت زیادي استروستایی  -شهري 
شهري (و دیگران) و به عنوان یک  فقرايمعیشتی براي  به عنوان ابزارهمی نقش م

 ایفا کند.  بخش کسب و کار تولید سبزیجات محلی، میوه و غیره
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ممکن  يشهر يکشاورز نده،یدر آ
عنوان هرا ب یاست نقش مهم

  يشهر فقر يبرا شتیمع لهیوس
به عنوان بخش کسب  :کند يباز

 وهیم جات،یسبز دیو کار تول
   و غیره ...ی محل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ها درآمد کافی را به اگر شهرداري
باید مخاج خود را دست نیاورند، 

به منظور تعادل بودجه کاهش 
این اغلب به معنی کاهش  .دهند

هاي نگهداري و بازسازي هزینه
کاهش  جهینت .دارایی است

 یخراب تاًیها و نها ییدارا ییکارا
است که به نوبه خود به  ییدارا

ها ياست که شهردار یمعن نیا
قادر به ارائه خدمات با  گرید

-یم موضوع نی. استندین تیفیک
 بسیار بد يچرخه کیتواند به 

-یشهروندان نم رایمنجر شود، ز
 تیفیکبا خدمات  يخواهند برا

 مالی زیرساخت هاي عمومی تأمین

وصیه ت مالی مناسب براي بهبود محیط زیست شهري ضروري است. کارشناسان تأمین
اي هبازنگري جامع از نیازهاي مالی و ظرفیت و ریسککنند که قراردادها به منظور می

نعقد م مالی براي بسیج ترکیبی مطلوب از منابع مالی تأمینمالی، و ایجاد یک طرح 
 هاي مالی باید موارد زیر را در بگیرند:شود. برنامه

حمل و نقل) (آب، بهداشت، برق و زیرساختیهاي گذاريسرمایه
خدمات مالی مسکن براي فقرا
افزایش بهره وري بازار زمین و مسکن و ارائه زمین براي رشد آینده شهري 

هاي ها فقط سهم کوچکی از هزینهکشورهاي در حال توسعه، شهرداري بسیاري ازدر 
و باشد نیز ممکن است محدود  ها، شهرداري. قرض گرفتن بر عهده دارندعمومی را 

ود نابع محدیید قرار گیرد. ممورد تأهري باید توسط دولت مرکزي هاي شاغلب بودجه
هاي سرمایه سهمشود، در حالی هاي عملیاتی استفاده میآنها اغلب براي هزینه

 کم است. گذاريسرمایه

 به جز انتقال مازاداین میزان شود، پرداخت می استفاده کنندههاي هنگامی که هزینه 
میر و نگهداري را پوشش و تع یهاي عملیاتبه ندرت هزینه ،هاي عاملبه سازمان

که  دارندو ظرفیت کمتري براي بهبود زیربنایی  هامشوق سیساتتأشهرها و . دهدمی
اي هشود. به این ترتیب، روشیم هادر این حوزه گذاري کمبه نوبه خود باعث سرمایه

 سیساتتأهاي گذاري را بر مبناي ترازنامهمالی، سرمایه تأمینمدرن و پایدار براي 
 سنجد. می شهري

 هايو کارآیی در جهت یدشوار است، زیرا اهداف توزیع ذاتاً مقولهیک  تعرفهتنظیم 
شرو هاي پیعرفهطرفدار فقرا، تدیدگاه ، یاز دیدگاه توزیع کنند.ی حرکت میمختلف

رود. ور به شمار میبهرهاي کمتر با این حال، چنین تعرفهشود. داده میترجیح 
-اي را دنبال میهاي حاشیهاي ساختار هزینهورترین ساختار تعرفهکارآمدترین و بهره

کننده اصلی کمترین هزینه و کمترین پرداخت را داشته اي که مصرفکند به گونه
 هاي پیشرو به این معنی است که:تعرفه باشد. 

دهندگان خدمات آمد، کوچک سودآور نیستند و ارائهکنندگان کم درمصرف
.رضه به  آنها را  ندارنداي براي عانگیزه

هاي تصفیه خرید سیستم و» انتخاب«براي  هاییمشوقکنندگان عمده مصرف
.کندکه بیشتر مالیات شهري را تضعیف می دارندآب، ژنراتورها و غیره 
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در پرداخت کنند و پول  نییپا
-یم شتریدرآمد بکاهش  نتیجه

 شود.

این است که بهتر است به جاي خدمات براي  پیشروهاي یک استدالل در برابر تعرفه
یک شهر انتخاب  گزینه تعرفه اي کهجایگزین شود. هر  ارتباطات یارانه اي ،فقرا
و تأثیرات آن  سایی کندشناآن را کند، مهم است که تصمیمات شفاف و عواقب می

هاي . تأمین مالی زیرساختدهدکاهش آن را و  را شناسایی کندهاي محروم بر گروه
ا اعتبار از مؤسسات ها یاي از دولتاي مرکزي، که در آن شهرها یارانههشهري از بودجه
اي هها اغلب توسط سازمانهاي مستقل. پروژهاساس تضمینکنند، برمالی دریافت می

سئولیت مشخص ها بدون مشوند و شهرداريهاي مستقل اجرا میمتعهد و یا سازمان
 روند.ها میها یا کمک مالی به بدهیبراي نگهداري دارایی

را براي توسعه و هاي مقامات محلی ئولیتها و مسبنابراین ضروري است که نقش 
-ها و برنامهینکه نیازهاي فقیر شهري در بودجهها و اطمینان از انگهداري زیرساخت

هاي درازمدت مقرون . دسترسی به بدهیگذاري مورد توجه قرار گرفتههاي سرمایه
 يشهرگذاري هاي زیربنایی کار و سرمایه، براي تأمین سرمایهبه صرفه، سرمایه 

-ها و چارچوبگذاري عمومی، سیاستریزي سرمایهضروري است. این نیاز به برنامه
 هاي قانونی دارد. 

 
 

در حالی که منابع مالی اندکی در کشورهاي در حال توسعه نابرابر و توزیع شده است، 
استفاده از منابع به وسیله تقویت ارتباطات میان دولت محلی و مرکزي ضروري است. 

هاي محلی، بلکه براي جلوگیري از صی باید نه تنها براي پوشش هزینهخدمات خا
ا، هل، از دیدگاه بخش انرژي، ساختماناثرات جانبی خارجی یا جهانی باشد. براي مثا

ریزي شوند تا حمل و نقل و سایر اشکال مصرف انرژي را باید برنامه ها و شهرهاجاده
ید با پرداخت مالیات باالي برق خانگی و سوخت به حداقل برسانند. این سیاست با

 مورد حمایت قرار گیرد. 
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 مسکن براي فقرا تأمین

 و به یک صنعت داشتهمالی خرد تأثیر قابل توجهی تأمین در بسیاري از کشورها، 
ست. ا چارچوب نادرستیبالغ و پایدار تبدیل شده است، اگر چه چارچوب قانونی اغلب 

از جمله بهبود مسکن و سرمایه گذاري در کاالهاي  -مسکن  تأمین مالی خرد، اما
 خیبررسیده است. در خوبی نبه وضعیت مشابه  -مثال محیط زیست  براي -عمومی

حال محدود می شود،  کارآفرینیخرد به اهداف تولید درآمد و  تأمین مالیکشورها، 
اي هد. چالششوتنها تحت شرایط استثنایی اعطا میمسکن  تأمین مالی خرد آنکه،

 :عبارتند از مسکنتأمین مالی خرد دیگر در مورد 

کیت ضعیف و / یا فقدان چنین حقوق مالکیت؛مال و  نقض حقوق 
هاي بلند مدتگذران براي ارائه وامعدم تمایل کارگزاران و سرمایه،
فقدان درآمد پایدار،
مسکن؛ل کبراي هاي مقرون به صرفه و یک وام بالقوه عدم هماهنگی بین وام
؛هاي مورد استفادهکمبود وام براي خانه
؛کمبود اطالعات در مورد مشتریان
 تدریجی).هاي مسکن استقراض (مگر وامتکرار اندك احتمال 

دهد. در حالیکه هاي مسکن را کاهش میوام همه موارد باال انگیزه براي بازپرداخت
از موارد  بسیارياما مالی خرد مسکن اختصاص دارد،  تأمینبرخی از این موارد به 

أمین تهاي نیز قابل تسري است. یکی دیگر از جنبهعادي  گذاري خردفوق به سرمایه
یاري از بس .اي استهاي یارانه، ارتباط آن با دولت یا سایر طرحمسکن مالی خرد

 دهند. فقرا یارانه میبراي مسکن  ها به راحتیدولت

به مانند  ،هاي اعتباريها از طریق طرحناعادالنه هدایت یارانه هايروش به طور کلی
-اي از فعالیتهاي یارانهروند جداسازي طرح هاي تأمین مالی خرد، بابسیاري از طرح

هاي اعتباري مسکن به ارائه مصالح برخی از طرح. شده استهاي اعتباري جایگزین 
 در پیشهاي ساخت و ساز مشارکتی و یا روش پردازندبا قیمت اندك میساختمانی 

 . شوددشوار می ارزیابی پایداري خدمات مالیهرچند  - اندگرفته

-چارچوب سیاستو با ها با ایجاد یک محیط اقتصاد کالن پایدار، به طور کلی، دولت
عین پرهیز از ، در دهنداختصاص میو حقوق مالکیت که به فقرا  سازهاي توانمند

ه، عملکرد بهتري خواهند هاي بهره و غیر، تنظیم سقفايهاي بهرهرانهپرداخت یا
  داشت.
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ر د مالی خرد تأمین مالی خرد مسکن نقش مشابهی در تأمیننقش اهداکنندگان در 
کنندگان دایت شود. کمکتجاري خوب ه رویهاز طریق که باید  ها داردسایر عرصه

 وندش پایدار مؤسسات مالی متعهد باید بر حمایت دولت در نقش کالن خود، تقویت
سسات مالی هاي میان مدت براي مؤکه صندوقتأمین مالی مجددهايمکانیسم برو 
کنند، تمرکز کنند. می تأمینرا 

 

 
 نکاتی که باید مورد توجه واقع گردد

 ،دیآیاز کجا م يگذارهیسرما يبرا یمال نیشود؟ تأمیچگونه برقرار م يبودجه شهردار•
 میرا متفاوت تنظ اتیتوان مالیم ایکند؟ آیم نیرا تأم یمال يو نگهدار اتیعمل یو چه کس

استقراض کند؟ یمال يتواند در بازارهاینم يوجود دارد که شهردار لیدال ایکرد؟ آ
(از جمله خدمات  يگذارهیسرما يهانهیاز هز زانیشوند؟ چه میم نیها چگونه تدوتعرفه•

نده ما یدهد، و از کجا باقی) آنها را پوشش ميو نگهدار ریو تعم اتی، عمل يو نگهدار ریتعم
شود؟یم نیبودجه تأم

 یطیمح داریپا يهادر توسعه راه حل تیمحدود ایو  جادیا يبرا ییهازهیها انگتعرفه ایآ•
کنند؟یم جادیا
 نیا یمثال با مشورت عموم يبه تعرفه در نظر گرفته شده و برا یمسئله دسترس ایآ•

شده است؟ بیتعرفه ها تصو
 چگونه انجام يگذارهیاست؟ اگر نه، سرما یالمللنیتجارت ب يبرا طیشهر واجد شرا ایآ•
شود؟یم
 تسیز يهاحلو راه ستیز طیمسکن، بهبود مح نهیفقرا در زم يبرا یمال يهانهیگز چه•

 هستند؟ داریطرح ها پا نیا ایوجود دارد؟ آ یطیمح

 

 

 

 

 

 

 هایینمونه يریفراگآموزش و 
 تواندیاست که م یاز مداخالت

 شفافیت و پاسخگویی: 4-7

)مردم باید اطالعاتی در مورد چگونگی استفاده مقامات محلی (و دیگر بازیگران دولتی
مقامات باید مسئولیت استفاده از بودجه را براي مثال، از بودجه عمومی داشته باشند؛ 
 . بر عهده بگیرند هابه طور موثر و با توجه به برنامه

-عمومی ضروري است. سیستم راي کاهش تقلب و سوء استفاده از اموالشفافیت نیز ب
 ،ابع یا ظرفیت نیستندهاي ناکارآمد همیشه نتیجه فقدان منهاي دولتی و زیرساخت

براي ناکارآمدي به شمار مهمی  هايمؤلفهو فساد اغلب  حامی پروري، پارتی بازي
درصد از منابع مالی  40تا  20مثال، بانک جهانی برآورد می کند که  براي. رودمی

عه سازمان توسگزارش به  د.روفسادانگیز و تقلب از بین میبخش آب از طریق اقدامات 
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1 - Corruption in the Water Sector (۲۰۰٦), Stockholm International Water Institute (SIWI).

در برابر فساد مقابله کند، در 
حال متضمن ثبات و  نیع
 يشهر یعموم تیظرف تیتقو

 دارد. یرا در پ

. 1دهدعمومی رخ می فرایندهاي تداراکاتدرصد از  50رشوه در )CDOEهمکاري (
اب تکنولوژيها، انتخمنجر به افزایش هزینه (خرید و فروش) عمومی تداركفساد در 

بیش از حد  مصرفاي و آلودگی، کردن انتشار گازهاي گلخانهدوم، پنهاندست هاي 
. همچنین شودموارد می خطرناك و دیگرهاي یب غیرقانونی و استفاده از زبالهآب و تخر

رساند، زیرا افراد فاسد عالقه خاصی به اجتناب از قرار فساد به شفافیت آسیب می
ی است هایی از مداخالتنمونه فراگیريدارند. آموزش و پاسخگویی  گرفتن در معرض 

 تضمن ثبات و تقویت ظرفیدر عین حال مت، مقابله کندفساد  تواند در برابرکه می
 را در پی دارد. عمومی شهري

 
 نکاتی که باید مورد توجه واقع گردد

وجود دارد؟ رهیمنابع و غ انیو کنترل قراردادها، جر يزیمم يبرا یرسم يهاستمیچه س •

 يبرا یعموم يهاکانال ایآیا عموم مردم اطالعات کافی در مورد اداره منابع مالی دارند؟ آ •
وجود دارد؟ نیسوء ظن چن ایبخش  تیرضا تیریدر مورد مد يادار يهاتیشکا

وجود دارد؟ یمبارزه موثر با فساد در سطح محل يبرا یمل يهاطرح ایآ •

وجود دارد؟ یشفاف دولت يبرا ییهاستمیعملکردها و س ایآ •

و  تیشوند، مانند حمایم تیکه مانع شفاف ییهاسنت ای یاجتماع ای ينهاد يساختارها ایآ •
 جامعه وجود دارد؟ کیگذارها در هیتوسط سرما "آرا" دیخر





فصل پنجم: 
سیستمهایپایدارشهریوپتانسیلهمافزایی
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 افزاییهم یلو پتانس يشهر یدارپا هايیستمس فصل پنجم:-5

و  کارکردهاهستند که  هاییزیرساختو ها ها داراي سیستمشهرها و شهرك
سبز شهري و  محیط آب، انرژي، :براي مثال کنندمیرا فراهم  خدمات ضروري

شهر رویکرد  در .شده و غیرهساخته، محیط جاییجابهو  ونقلحمل، هااکوسیستم
کارکردهاي  ازجملهشهري همچنین شامل کارکردهاي شهري  هايدستگاه، گراهم

که شهروندان را در  شودمیموزشی و روندهاو خدمات اقتصادي سیاسی، فرهنگی، آ
 مانند تولید، تجارت و بازرگانی).( کندمیپشتیبانی  زندگی روزمره

 شهري پایدار اهمیت حیاتی دارند. يتوسعهشهري براي  هايسیستماین  يهمه
که دیدگاه یکپارچه و  شوندمیمتفاوت به چهار بعد پایداري مرتبط  طوربه هاآن

، کارکردهاي شهري، خدمات ارتباطدراین .دهدمیبین بخشی به توسعه را پیشنهاد 
. براي قرارگیردبه هر قیمتی باید براي همه در دسترس  هازیرساختشهري و 

الزم است بدین علت وجود  توجهقابل هايگذاريسرمایهشهري وجود  يتوسعه
خوب و ظرفیت  حکمروایی .شودمیي محسوب مالی کافی ضرور هايمکانیسم

 شوند يبنداولویتفقرا و محرومین باید  ویژهبهو نیاز شهروندان  اندحیاتینهادي نیز 
 به فصل چهارم رجوع کنید).(
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کارکردهاي شهري و ساختار شهري 
به عنوان یک سیستم شهري در نظر 
گرفته می شود در حالی که برنامه 

شهري یک فرآیند ریزي فضایی 
سازمانی است که توسعه ي سیستم 

 را شکل می دهد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ن به روابط بی ايویژهشهري متنوعی آورده شده که توجه  هايسیستمدر این فصل، 
 ازو  شوندمیبه هم مرتبط  هاسیستمشده است یعنی چگونه این  هاآنو درون 

و  اهپروژهسنتی،  طوربه .شوندمی افزاییهمو چگونه موجب  اندوابستهبه هم  درون
ک ت که اغلب منجر به شدمیو مدیریت  ریزيبرنامهمختلف  هايبخشمداخالت در 

دستیابی به راهکارهاي مطلوب و  منظوربه هم گرا. رویکرد شهر شودمی نگري
 .بردیممختلف را باال  هايسیستمبین  افزاییهمو  پیوندهااستفاده از منابع محدود، 

در یک رویکرد یکپارچه  نفعانذي يهمهتنها با دخالت دادن  افزاییهم حالبااین
 حیطیمزیستنیازهاي اقتصادي،  است که شامل ابعاد و شناساییقابل براي توسعه
 یک بافت توسعه، اغلب منافع یا اهداف متضادي در .شودمیاجتماعی -و فرهنگی

و کارکردهاي شهري وجود دارد که باید مدیریت شود. ممکن است  نفعانذيبین 
این  که ؛گروه دیگر در تضاد یا رقابت باشد هاياولویتمنافع یک گروه با نیازها و 

 هایتمسئولمتضاد، منافع شخصی، تقسیم ضعیف  هايراهبرددلیل  ممکن است به
 ونهگاین تواندمیمثال، اهداف متناقض  براي و یا رقابت بر سر منابع محدود باشد.

پسماند با استفاده از  آوريجمعسنگین در محله و بهبود  ونقلحمل کاهش باشد:
 کامیون.

ي رو به رشد از مقیاس هاي شهري، توسعهسیستم با توجه به فنّاوري
 تا مقیاس بزرگ/فنّاوري کوچک/فنّاوري پایین، به مقیاس متوسط/فنّاوري متوسط

هاي فنّاوري مناسب براي کشورهاي حال گزینهبااین پذیر است.باال امکان
اقتصادي باشد مانند ایجاد  -ي اجتماعیتوسعه باید با در نظر گرفتن جنبهدرحال

رویکرد هم گرا  گر.کار فشرده و انتخاب فنّاوري مداخله هاياشتغال از طریق روش
برد و پیش می ي محیط شهري یکپارچهرویکردهاي خالقانه را به سمت توسعه

از یک دیدگاه یکپارچه و انسانی ایجاد  دیدگاه کامالً فنی جاي یکراهکارهایی که به
  شود.می

 کارکردهاي شهري و ساختار شهري: 5-1

و پیوندها و پیامدهاي  شودمیکارکردهاي شهري در ابتدا به زندگی روزمره مرتبط 
هري ش يتوسعهاجتماعی -، ابعاد اقتصادي و فرهنگیزیستمحیطزیادي با و براي 

ملک و محله، تولید  يتوسعه، کارکردهاي شهري، هم گرابافت شهر  در دارد.
، بهداشت و دیگر وپرورشزشآموو تفریحی،  فرهنگی بازرگانی، خدمات صنعتی،

این کارکردها در ساختار شهري  يهمه .گیردبرمیخدمات اجتماعی را در 
یک  عنوانبهاین چهارچوب، کارکردهاي شهري و ساختار شهري  در .اندشدهادغام

فضایی شهري  ریزيبرنامه کهدرحالی شوندمیسیستم شهري در نظر گرفته 
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دسترسی به کارکردهاي شهري 

ها در ي گروهمختلف براي همه
جامعه یک چالش کلیدي است که 

پیامدهاي زیست محیطی به دنبال 
 دارد.

 

 و ریزيبرنامه .دهدمیاین سیستم را شکل  يتوسعهفرآیندي است که در ابتدا 
 ازجملهفرهنگی  -شامل ابعاد اقتصادي و اجتماعی هاشهركو  شهرهاتوسعه 

جمعیت  افزایش .شودمیضعیف و محروم  هايگروهو  غیررسمی هايسکونتگاه
ساختار شهري و طراحی و تعیین  ریزيبرنامهشهري و ساختار جمعیتی باید در 

ردهاي به کارک دستیابی مسکن و دیگر فضاها. ازجملهکارکردها در نظر گرفته شود 
اجتماعی یک چالش کلیدي است که  هايگروه يهمهمختلف شهري براي 

ن مسک مهیاکردنچالش کلیدي  یافتهتوسعهکشورهاي  در پیامدهاي محیطی دارد.
 غیررسمی هايسکونتگاهدر  عمدتاً عیفی است که و خدمات کافی براي اقشار ض

 هاچالشتوسعه براي حل  ریزيبرنامهدر  نفعذيچندین  مشارکت .کنندمیزندگی 
 است. موردنیاز

نگین، س( صنایع يگستردهتولید از طیف  هايسیستمو  بازارهاتجاري،  هايفعالیت
ات اجتماعی و متوسط، سبک و صنعت دانش) باید با توجه به اشتغال، مالحظ

صنعتی پایدار باید بر اساس  يتوسعه قرار گیرد. موردمطالعه پیامدهاي زیستی
پاك، سازگار با محیط کشورهاي خاص  آوريفنحفظ مواد و انرژي و  هايروش
 باشد.

 ها: نمایش الگو وار کارکردهاي شهري و روابط آن1-5شکل  
 

 
 
 

 گذاريسیاستنیازمند  زیستمحیطدار ضروري تولیدات و محصوالت دوست تغییر
در کشورهاي  حتی حامی تولید و مصرف پایدار است.هاي برنامهو  بلندمدت



ن  9
یبا

شت
د پ

سن

101

 

: توسعه در گره ها در امتداد 2-5شکل 
ا و کوریدورهاي حمل و نقل ،سیستم ه

 دهد.خدمات جابه جایی را ترویج می

 
 
 
 

 
پیوندهاي کارآمد بین : 3-5شکل 

مراکز در ساختار چند مرکزي با توسعه 
 ،در گره ها و در امتداد کوریدورها

 داد.افزایش پایداري را ترویج می

 

 

ارزان  ،مقیاسکوچکبراي پتانسیل بازار محلی،  روزافزونی، هشیاري یافتهتوسعه
 وجود دارد. هاشهركو  شهرهااما سازگار با محیط در 

وجه به کارکردهاي خدماتی، این امر مهم است که نیازهاي تجاري، خدمات با ت
هاي تجاري و ي جمعیت مورد انتظار، فعالیتاجتماعی را به توسعه-فرهنگی

 توزیع فضایی و موقعیتی این خدمات هاي مسکونی مرتبط کنیم.صنعتی و منطقه
، با الگوهاي زندگی ریزي شود تاانداز شهري باید تجزیه تحلیل و برنامهدر چشم

 جایی مطابقت کند.کار و جابه

 يتوسعه، هم گراشهري، دیدگاه شهر  يتوسعه هايچالشبراي رسیدگی به 
 وريکك مناطق شهري را با ترکیب کاربري زمین و تراکم جمعیتی باال در راهبرد

 رب باید هاراهبرد، این حالبااین .بردمیتوسعه پیش  هايگرهو  ونقلحمل دورهاي
 راکمت بافت شهري ویژه باشد و با شرایط خاص مطابقت کنند. وتحلیلتجزیه اساس

و محیط  دهدمیخدمات را افزایش  وريبهرهشهري، دستیابی به خدمات و 
و  شدهساختهاین راستا، طراحی محیط  در .کندمیرا تقویت  فرهنگی و اجتماعی

 .رودمیادغام آن با محیط طبیعی و کیفیت فضاي عمومی امري مهم به شمار 

 پیکربندي کلی شهر باید با تراکم شهري متنوع و کاربري مختلط همراه باشد.
 )و غیره چندمرکزي ،دایرهنیم، ايستارهمختلف (متمرکز، مدل  هايپیکربندي

 .شوندمیکیبی دیده به حالت تر معموالًوجود دارند  تنهاییبه ندرتبه

با توسعه و رشد شهر، اغلب نیاز به زمین براي مسکن، محل کار، خدمات و 
 هايراهبردو در دسترس،  موردنیاز. بسته به منابع یابدمیافزایش  هازیرساخت

بسیاري از موارد، شهرها تا یک نقطه گسترش  در .شودمیمختلفی در نظر گرفته 
بود است براي مثال به دلیل کم محدودشدهبیشتر جایی که گسترش  کنندمیپیدا 

ا یا پیامدهاي محیطی ی هاسیستم ازحدبیشزمین مناسب براي توسعه، گسترش 
براي انطباق با رشد شهري  راهبرد اولین ، تراکم،هاییبافتچنین  در بهداشتی.

ر ظدر ن جداگانه طوربهرا  هاشهركفضایی نباید شهرها و  ریزيبرنامهمداوم است. 
 تغذیه، هايسیستمرا مراکزي با مناطق اطرافش بداند که با  هاآنبگیرد بلکه باید 

. از دیدگاه اندخوردهپیوند  هم بهو دیگر خدمات  ونقلحمل، انرژي، زباله ،آب
، ملی و جهانی از جهت تجارت و ايمنطقه هايبافتاقتصادي، این ارتباطات در 

 .اندشدهگسترده  دیگر روابط

 ویژههب و خدمات شهري، هاسیستم فضایی باید دسترسی به عملکردها، ریزيبرنامه
نیازهاي  کشینقشهو  شناسایی را ارتقاء دهد. ايحاشیهبراي جوامع ضعیف و 
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مثالی از مسکن چندکاردبري با 
ح زمین براي   تجارت،فضاهاي سط

هاي ساختمان در جنوب آفریقا.
چندکاربره فرصت را براي تولید 

ئه خدمات در محله ها درآمد و ارا
ج می  دهد.تروی

 
 

دیدگاه شهر هم گرا ساختار شهري 
ج  کاربري مختلط زمین را تروی

هاي بزرگ تک کاربرد از بلوك کند:می
 تا ساختار با تراکم باال و کاربري

 .مختلط

 ينقطهزیستی  تجربه دارند. ریزيبرنامهدر مراحل اولیه  ايویژه اهمیت متفاوت،
 یک منطقه یا کل شهر است. براي جوامع پایدار ریزيبرنامهمناسب خروج از 

و دسترسی دو امر  جاییجابهدیدگاه انسانی  از از مقیاس شهري، نظرصرف
عمومی  ونقلحملو  سواريدوچرخه، رويپیادهو از دیدگاه پایداري،  اندضروري

 و حمایت شود. باید ترویج

د تا یج یابترو جامعه و خانواده توسعه بر مبناي اختالط کاربري باید درسطح شهر،
 .تولید درآمد، تعامالت اجتماعی و امنیت را باال ببرد دسترسی به خدمات،

 شناسی و تراکم شهريگونه

کاربري زمین  وريبهرهبر  هاشهرك تراکم و طراحی شهرها و شناسی شهري،نهگو
 هاينهگو .گذاردتأثیر میاجتماعی –اقتصادي و پایداري فرهنگی  يتوسعهو امکان 

ا ر شدهبازسازيجدید و  هايمحیطکلیدي و مسائل طراحی براي  ریزيبرنامهزیر 
تک است، اما گونه شناسی شهر و تراکم  هايبلوكبراي آن  مثال .دهدمینشان 

 .انداهمیتبرابر حائز  طوربهشهري در سطح محیط، منطقه و شهر 

 

 

ا جایی رهاي جابهاي باشد تا دسترسی به خدمات و سیستمگونهبهریزي یکپارچه و طراحی محیط شهري باید : برنامه4-5 شکل
ي مطلوب از خانه تا خدمات و دسترسی به لوازم ضروري را نشان شکل باال حداکثر فاصله ي شهروندان ممکن سازد.براي همه

 .یقاجنوب آفر یجنلسون ماندال، خل یدار،جوامع پا یزيربرنامه ياز راهنما یريتصو دهد.می

رده فش یطمح کهیبلند دارد درحال يهابه ساختمان یازباال ن يباورند که تراکم شهر یناز مردم بر ا یاريبس
 ساخته شود. یساختمان یو طراح يشهر يهااز گونه یعیوس یفط یببا ترک تواندیمتنوع و جذاب م
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مثالی از مسکن چندکاردبري با 
ح زمین براي   تجارت،فضاهاي سط

هاي ساختمان در جنوب آفریقا.
چندکاربره فرصت را براي تولید 

ئه خدمات در محله ها درآمد و ارا
ج می  دهد.تروی

 
 

دیدگاه شهر هم گرا ساختار شهري 
ج  کاربري مختلط زمین را تروی

هاي بزرگ تک کاربرد از بلوك کند:می
 تا ساختار با تراکم باال و کاربري

 .مختلط

 ينقطهزیستی  تجربه دارند. ریزيبرنامهدر مراحل اولیه  ايویژه اهمیت متفاوت،
 یک منطقه یا کل شهر است. براي جوامع پایدار ریزيبرنامهمناسب خروج از 

و دسترسی دو امر  جاییجابهدیدگاه انسانی  از از مقیاس شهري، نظرصرف
عمومی  ونقلحملو  سواريدوچرخه، رويپیادهو از دیدگاه پایداري،  اندضروري

 و حمایت شود. باید ترویج

د تا یج یابترو جامعه و خانواده توسعه بر مبناي اختالط کاربري باید درسطح شهر،
 .تولید درآمد، تعامالت اجتماعی و امنیت را باال ببرد دسترسی به خدمات،

 شناسی و تراکم شهريگونه

کاربري زمین  وريبهرهبر  هاشهرك تراکم و طراحی شهرها و شناسی شهري،نهگو
 هاينهگو .گذاردتأثیر میاجتماعی –اقتصادي و پایداري فرهنگی  يتوسعهو امکان 

ا ر شدهبازسازيجدید و  هايمحیطکلیدي و مسائل طراحی براي  ریزيبرنامهزیر 
تک است، اما گونه شناسی شهر و تراکم  هايبلوكبراي آن  مثال .دهدمینشان 

 .انداهمیتبرابر حائز  طوربهشهري در سطح محیط، منطقه و شهر 

 

 

ا جایی رهاي جابهاي باشد تا دسترسی به خدمات و سیستمگونهبهریزي یکپارچه و طراحی محیط شهري باید : برنامه4-5 شکل
ي مطلوب از خانه تا خدمات و دسترسی به لوازم ضروري را نشان شکل باال حداکثر فاصله ي شهروندان ممکن سازد.براي همه

 .یقاجنوب آفر یجنلسون ماندال، خل یدار،جوامع پا یزيربرنامه ياز راهنما یريتصو دهد.می

رده فش یطمح کهیبلند دارد درحال يهابه ساختمان یازباال ن يباورند که تراکم شهر یناز مردم بر ا یاريبس
 ساخته شود. یساختمان یو طراح يشهر يهااز گونه یعیوس یفط یببا ترک تواندیمتنوع و جذاب م

 :5-5شکل 
حل باغ یا اماکن خصوصی را این راه

هیچ ارتباط  دهد.پیشنهاد نمی
اي همستقیمی بین ساختمان و خیابان

 اطراف آن نیست و فضاي باز بزرگ
هاي گذاريممکن است به سرمایه

توجهی براي حفظ و مدیریت نیاز قابل
 داشته باشد.

 
 

پوشش کم، تک بلوکهسطح ارتفاع زیاد، 

 
هاي کنار همردیف، زیادپوشش سطح ، کمارتفاع 

حل فضاي عمومی با تقسیم این راه
بین قلمروهاي عمومی و روشن

تمام  دهد.خصوصی را پیشنهاد می
 هايمنازل دسترسی مستقیم به باغ

پوشش بلند محل،  خصوصی دارند.
انداز پتانسیل فضاي جمعی و چشم

 رساندمتنوع شهري را به حداقل می

 
سطح پوشش متوسطهاي شهري با بلوكارتفاع متوسط،  

فعال یک نماي ساختمانی  این طراحی
و  هاي تجاريبا پتانسیل انجام فعالیت

ي پایین ساختمان عمومی در طبقه
تواند براي فضاي بیشتر می دارد.

هاي جمعی و هاي خصوصی، محیطباغ
ارتفاع مختلف  پارك در دسترس باشد.

ها ایجاد ها و عرض طرحساختمان
کنند.تنوع می
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 ارتباطاتافزایی و پتانسیل هم -کارکردهاي شهري 
خدمات اجتماعی و تجاري را حفظ و پشتیبانی  تنوع ي کارکردهاي ترکیبی،ي تراکم و ارائهدرجه•

 کند.می
اي ساختاره افزایی بین کاربري یکپارچه،تواند همي میشناسایی سناریوهاي جایگزین توسعه•

 برانگیزدها جایی و زیرساختفضاهاي سبز، سیستم جابه مبتنی بر اختالط کاربري،
تواند کند که میهاي اقتصادي ایجاد میها، مقیاسي شهري همراه با کوریدورها و گرهتوسعه•

 ها و خدمات عمومی را پایدار کندونقل و دیگر زیرساختهاي حملسیستم
ده شو محیط ساخته خرد اقلیم سازي و خدمات اکوسیستمی، تواند سبزمجموع بارش و طوفان می•

 بهبود سازد. (منظر شهري) را
هاي اقشار ونقل عمومی متناسب با خدمات مرتبط، دسترسی را براي ساکنین سکونتگاهحمل•

 بخشد.ضعیف به مراکز شهري، محل کار و خدمات اجتماعی و تجاري را بهبود می
 ها ودیگر کاربري آوري زباله باید با توجه بهي جمعخانه فاضالب و نحوهمحل صنایع، تصفیه•

در نظر گرفته شود. زیستمحتمل بر بهداشت و سالمت ساکنان و محیطتأثیرات 
 

 ی براي مالحضهیهاجنبه
 کرد؟ یبرا با تراکم ترک ینزم يکاربر توانیچگونه م•
 کرد تا در مقابل سازيیکپارچه یو طراح یزيررا با تراکم در برنامه ینزم يکاربر توانیچگونه م•

 یرد؟قرار گ يبعدتک يتوسعه
 داد؟ یشافزا محیطییستو ز یخیتار ی،تراکم را بدون سازش فرهنگ توانیمچگونه •
در مراکز  یو فرهنگ يتجار ی،اجتماع يکارکردها يتوسعه يبرا ییهاو راهبرد گذاريیاستس یاآ•

سبز و  هايیطبه مح یدسترس توانیو مرکز شهر وجود دارد؟ چگونه م يشهر يهاگره ی،مسکون
 ید؟بهبود بخش یفاقشار ضع يبرا یژهورا به یحیتفر

 یامدهايآب، هوا و صوت و پ یآلودگ تواندیم يشهر يکارکردها یتو موقع یچگونه ساختار، طراح•
 را کاهش و به حداقل برساند؟ یعصنا محیطییستز
 يسکونت، محل کار و توسعه يبرا ینمدت استفاده از زمبلندمدت و کوتاه ياندازهابه چشم یازن یاآ•

 شود؟یم سازيیکپارچهها ها و برنامهراهبرد ها،یاستدر س یصنعت
پر لغزش،  يهانامناسب (محل دفن زباله، محل يهادر مکان یررسمیغ يهاچگونه مسکن•

جا شود؟مکان و جابهنقل تواندی) میرهها و غتاالب یزها،رخاك
 

 
 
 
 

 فضاي عمومی و قلمرو عمومی: 5-2

که  شدهتشکیلو کارکردهاي شهري مختلف  هاسیستماز طیف وسیعی  هاشهركشهر هاو 
یا قلمرو عمومی عنصري منسجمی  عمومی فضاي است. شدهتوزیعو  دهیسازمانفضایی  طوربه

 بسته به کارکرد، توانمیعمومی را  فضاي .کندمیمرتبط  باهمکارکردها را  يهمهاست که 
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فضاي عمومی یا نیمه عمومی خواند. دیگر کارکردهاي شهري  توانمیو مدیریت آن  مالکیت
 .اندخصوصینیمه خصوصی یا

ضا یعنی ف داندمیفضاهایی که خصوصی نیستند را فضاي عمومی  يهمه گراهمرویکرد شهر 
عمومی  فضاي شهري که براي شهروندان با اهداف مختلف در دسترس قرار دارد. اندازچشمدر 
قات مال باهدفیا  هدفبیتعبیر شود، جایی که مردم همدیگر را »  شهر یمننشاتاق  « تواندمی
عمومی باید در دسترس و ایمن بوده و شهر را براي شهروندان و گردشگران  فضاهاي .کنندمی

 به محلی جذاب تبدیل کند.

، امکانات عمومی شودمی هاخیابانو  هامیدان سبز، هايمحیط، هاپاركعمومی شامل  فضاي 
 کهدرحالیاتوبوس بوده  هايایستگاهورزش و  هايزمین، هاکتابخانهشامل مدارس، 

از فضاي عمومی ممکن است ناخواسته باشد  استفاده .اندعمومیتجاري نیمه  هايساختمان
علیه شرایط موجود یا غفلت  ویژهبهاعتراضات  مثل زمانی که شهروندان فضاي عمومی را براي

 .کنندمیاشغال  حقوقشاناز نیازها و 

 

تعامالت بین فضاهاي عمومی و خصوصی  :6-5 شکل
در  کند.انداز جذابی ایجاد میامنیت را باالبرده و چشم

هاي بلند، تماس بازندگی خیابان کاهش ساختمان
 یابد.می

 

مکان، مکان  يگذاربا اشتراك« 
 ».داشت یمخواه یشتريب

و  یزيربرنامه یرمدکارتی، داون مک
نلسون ماندال  يشهردار ین،زم یریتمد

 یجخل

 فرهنگی،-و ابعاد پایداري اجتماعی زیستمحیطمختلفی به  هايروشبه عمومی  فضاي
 هامیدان، هاخیابانطرح و طراحی فضاهاي عمومی مثل  .شودمیمرتبط  و فضایی اقتصادي

درختان و دیگر گیاهان، اکوسیستم  کاشت باید حامی محیط سبز شهري باشد. هاپاركو 
 اجتماعی و تفریحی-و کارکردهاي فرهنگیشهري، تنوع زیستی و جذابیت را افزایش داده 

 "رارتیحجزایر " تواندمیمناسب گیاهان به همراه بارش باران  انتخاب .کندمیرا پشتیبانی 
 دلپذیر در شهر ایجاد کند. را کاهش داده و خرد اقلیم

 هايگروهتعامل اجتماعی را بین  توانندمیعمومی جذاب و دوستدار محیط  فضاهاي 
ومی عم خدمات تقویت شود اگر کارکردها، تواندمیموضوع  این باال ببرند. مختلف اجتماع

تجاري در فضاهاي عمومی ایجاد شود. طراحی فیزیکی و فضایی امري مهم  هايفعالیتو 
ممکن است موجب  اندبزرگکه بسیار  فضاهایی در ساخت فضاي عمومی جذاب هستند.

اس عمومی باید در مقی فضاهاي بودن به افراد بدهد. ناایمن، انزوا و پناهیبیآشفتگی، حس 
و گیاهانی که موجب جذابیت آن  درختان ،هانیمکتانسانی باشند همراه با نورپردازي، 
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: تأمین و دسترسی به فضاي 7-5شکل 
 هايعمومی کاربردي و جذاب در محیط
 هايپرجمعیت و پرتراکم مثل سکونتگاه

 .غیررسمی بسیار پراهمیت است

 
 
 
 
 
 
 
 

فضاهاي عمومی کارکردهاي 
اجتماعی،فرهنگی،تفریحی و 

 اقتصادي دارند.
 

متنوعی از کاربردها و کاربران باید ترغیب شود که این امر محیطی غنی،  ترکیب شود.
 .کندمیرا ایجاد  ايبرانگیزانندهمتنوع و 

و محیط جذاب، متصل و امن  جاییجابهبه  هامکانپیوندها و تداوم بین فضاهاي مختلف و 
ه سبز باشد ک هايمحیطسبز یا یکپارچه با  تواندمیپیوندهایی  چنین .کندمیکمک 

 کند.میشهري را تقویت  زیستمحیطحفاظت و توسعه 

 افزایی و ارتباطاتپتانسیل هم-فضاي سبز

یت امن تواند به باال بردن ایمنی،و طراحی فضاي عمومی در شهر یا محیط میاتصاالت  تأمین،•
 و تعامالت اجتماعی کمک کند.

تواند پیامد مثبتی بر اقلیم شهري و فضاي عمومی همراه با سبز سازي و مدیریت آب می•
 ها داشته باشد و به جذابیت کمک کند.اکوسیستم

تواند محیط شهري پر اجتماعی و تجاري می فضاي عمومی با طراحی خوب همراه با خدمات•
 وجوش و جذابی را ایجاد کند.جنب

یاده ویژه براي عابران پجایی بهاي باشد که جابهگونهپراکندگی و طراحی فضاي عمومی باید به•
 سواران را تشویق کند.و دوچرخه

که فضاي باز هایی ویژه در بافتدارد به فضاي عمومی یک کارکرد اجتماعی و تفریحی مهم•
 خصوصی محدودیت دارد.

ها آن کند.فضاهاي عمومی با طراحی خوب و جذاب به تصویر و ماهیت یک منطقه کمک می•
 نند.ککنندگان کمک میبه تجربه و کیفیت زندگی شهروندان و گردشگران شهري و استفاده

 نکاتی که باید مورد توجه واقع گردد

چگونه  شده است؟پراکندگی و استفاده از فضاي عمومی انجامي تأمین، وتحلیلی دربارهآیا تجزیه•
 کند؟ها کمک میوتحلیل به راهبرد و برنامهنتایج تجزیه

 هایی براي تأمین فضاي عمومی از سطح شهري تا محلی وجود دارد؟آیا راهبرد•
 کند؟جایی در سطح محله و سطح شهر را پشتیبانی میچگونه فضاهاي عمومی، جابه•
جایی و دسترسی به کارکردهاي تواند افزایش یابد تا جابهصاالت فضاهاي عمومی میچگونه ات•

 متنوع شهري را پشتیبانی کند؟
 هاي تفریحی وجود دارد؟ي جدید یا محیطیافتههاي توسعهآیا فضاي عمومی کافی در محیط•

  
 هایستمو اکوس يانداز شهرچشم یزيربرنامه: 5-3

و ایجاد  اندازچشم ریزيبرنامهشامل  هاشهركفضاي عمومی در شهرها و  تأمین
تنوع زیستی و ایجاد  تقویت که به تغییرات اقلیمی، شودمیقوي  هاياکوسیستم

 نتأمیشامل  اندازچشم ریزيبرنامه .کندمیتفریحی اجتماعی در شهر کمک  هايفعالیت
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و  هاپاركو موقعیت  پراکندگی ،هاشهركفضاي باز درون و اطراف شهر/ هايسیستم
، دازانچشم ریزيبرنامه .شودمیو فضاهاي عمومی  هاخیابان سازي سبزکوریدورهاي سبز و 

 به موارد زیر کمک کند: تواندمیتوسعه داده که  شهري را اندازچشم
تفریحی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي هايفعالیتانسان براي  ياستفاده 
 اقلیمیتغییرات 
تنوع زیستی و پایداري اکوسیستم 
بازیافت مواد زائد با امکانات 

باید در  و اندايمنطقهاکوسیستم  يیکپارچه، عناصر هااکوسیستمسبز شهري و  اندازچشم
  قرار گیرد. موردتوجهمحلی  يتوسعهو  ریزيبرنامه

موضوع بسیاري از و اندازه و پیامدهاي آن  پیکربندي وارد بر محیط سبز شهري، فشار
 هايمحیطتفریحی از  ياستفاده . براي مثال،شهرهاستدر بسیاري از  هابحثتحقیقات و 

از محیط زندگی و محل کار بستگی دارد. پیوستگی فضاي  هاآنسبز شهري به دسترسی 
 ریزيبرنامه هم ارزش باالیی دارد. هااکوسیستمسبز براي گیاهان و جانوران و همچنین 

در  هاساختمانطبیعی و  هايمحیط سازيیکپارچهشهري کارکرد مهمی در  اندازچشم
 بهترین حالت دارد.

 شهري و هايپاركسبز با پیوند بین حیاط سبز،  هايمحیط مراتبسلسله يتوسعه 
، هارودخانه، هاشهركو  شهرهابسیاري از  در تفریحی بسیار سودمند است. هايمحیط
 هايمحیطاز  ايیکپارچه يشبکهتا  شودمی، یک اسکلت طبیعی ایجاد هالگوداو  هاتاالب

  شهري را توسعه دهد. يدورافتادهطبیعی به مناطق  پیوندهايسبز با 

 حیطم اقشار ضعیف باید به کوریدورهاي سبز که شامل دوچرخه، پیاده راه، هايسکونتگاه
بز فضایی س يشبکه متصل شود. ورزشی هستند، هايزمینمالقات و  هايمکانتفریحی، 

 فضایی در شهر است. يبرنامهیک سیستم ضروري و جزء هر 

از  بسیار بیشتر شدهساختهمتراکم  هايمحیطدر  دسترسقابلو  مقیاسکوچک هايپارك
ترتیب این امر که موقعیت  بدین .شوندمیسبز استفاده  هايمحیطیا  تربزرگ هايپارك
در تعادل  محلی هايپاركسبز کوچک و  هايمحیطسبز با  هايمحیطبزرگ و  هايپارك

 است. پراهمیتقرار گیرند بسیار 
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انداز چگونه عناصر مختلف چشم  :8-5شکل 
تواند به فضاهاي عمومی جذاب و سبز متصل می

شده و خدمات اکوسیستمی شهر را پشتیبانی 
 کند.

 
 و ارتباطات افزاییپتانسیل هم–انداز ریزي چشمبرنامه

 هاي متصل به محیط تفریحی و تنوع زیستی و استفاده از منابع آب محلیسازي آبراهپاك•
با ایجاد دریاچهریزي یکپارچه محیطبرنامه• ـــبز و کاهش طوفان آب  باز و هاي س هاي 

 هاها و کانالجریان ها،رودخانه جذاب،
 هاهاي سبز و پاركهاي بایر به محیطتبدیل زمین•
 ي سربسته و تبدیل آن به محیط سبز براي تفریحهاي دفن زبالهي مجدد محیطتوسعه•
 زیست توسط کودکانهاي سبز براي کمک به درك اکوسیستم و محیطاستفاده از محیط•
 اندهاي شهرند که براي کاهش آلودگی ضروريهاي سبز ریهمحیط•
 ریزي شوندها برنامهپیاده راهو  کوریدورهاي سبز باید در هماهنگی با مسیرهاي دوچرخه•
شش گیاهی محیط• سبز میتوپوگرافی و پو شار انت تواند منجر به تعدیل خرد اقلیم،هاي 

 کاهش نور خورشید باد شود و مؤثر بر تقاضاي انرژي باشد. هواي آلوده،
ستفاده از محیط• شهري بها شاورزي  سبز براي ک گاوها  مثال در جنوب آفریقا،عنوانهاي 

 .شوندچرانیده می هاي غیررسمیهاي سبز در کنار سکونتگاهر محیطاغلب د

 نکاتی که باید مورد توجه واقع گردد

آیند حســـاب میهاي ضـــروري بهعنوان اکوســـیســـتمهاي ســـبز بهتا چه اندازه محیط•
 کندتوجهی بر سالمت و رفاه محیط شهر کمک میطور قابلهایی که بهاکوسیستم

تفریح در سطوح مختلف در نظر  هايعنوان منابعی براي محیطههاي سبز بچگونه محیط•
ته می ند:گرف ـــو مان ش یاط درون ســـاخت پاركح له،ها،  هاي ورزش، زمین هاي مح

 اندازهاي اطراف آنهاي شهر و چشمکوریدورهاي سبز و پیوند به سایر قسمت
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 اهان، حشــرات،ها، دریاچه و غیره) براي حفظ تنوع زیســتی (گیجریان( هاي کم آبآبراه•
ــتان، ماهی، ــمار می) پرندگان و غیره دوزیس ــوع  روند؟مهم به ش و تا چه میزان این موض

 موردتوجه قرارگرفته است؟
 یابد؟هاي فضایی شناسایی و افزایش میها در برنامهآیا اهمیت فضاهاي سبز و اکوسیستم•
ســازي ارچههاي فضــایی یکپهاي شــهري و روســتایی در برنامهي محیطچگونه رابطه•

 شود؟می

 

 

 ونقلو حمل یکتراف یی،جاجابه: 4- 5

همه س شهروندان به کارکردها، خدمات و  یدسترس يشهر هايیطمح یديکل یژگیو یک
مختلف در سطح مناطق،  ییجاجابه هايیستمبه س یازامر ن یناست. ا يشهر هايیستمس

 یستمس یکسطوح است.  ینا ینونقل بحمل یکپارچه يهاشهر و شهرك، محله و فرصت
 ییجاجابه يهاتمام گره هايیرساختو عملکرد ز یریتشامل مد (ITS)1ونقلحمل یکپارچه

 .شودیها) مآهن و آبراهعابران، خطوط دوچرخه، خطوط اتوبوس، جاده و راه یادهپ یرهاي(مس

. ودشیم یمنیا يهاو جنبه یکتراف یریتشامل مد ینونقل همچنحمل یکپارچه یستمس
 هايیستممثال س يکمک کند (برا ITSبه تواندیم (ICT)اطالعات و ارتباطات يآورفن

باطات اطالعات و ارت یت،هو ییو مشکالت شناسا یمنیا یشافزا ينظارت برا یت،بل يیکپارچه
توسعه درحال يکشورها يرا برا »اغهجهش قورب« يهافرصت هایستمس ین). ایعموم

 .نشان داده است یلدر برز یتیبیامثل کور ییطور که شهرهاهمان کنندیم یشنهادپ

و  ییجاجابه هايیستمس یو طراح یزيربرنامه يیکپارچه یکردشهر هم گرا، رو رویکرد
 تواندیونقل محمل یزيرو برنامه ینمختلط زم ي. کاربردهدیم یجونقل را تروحمل

 یبترک یندر بلندمدت بهبود بخشد. ا یژهوها را بهدر شهر و شهرك ییجاجابه هايینهگز
 یجادا ،گذاريیاستو س يگذارقانون ي،نهاد یباتترت ي،و نوآور نیف یتبا ظرف یدبا یديکل

 .شود یبانیپشت یابیو نظارت و ارز یتظرف

1 - Integrated Transport System
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م حمل و نقل و سلسله : سیست9-5شکل 
هرك یا منطقه. جایی در شهر،شبهمراتب جا

 جوانب مختلف راهبرد ،بسته به بافت محلی
 جایی پایدار اولویت بندي می شود.بهجا

ه شود. در نظر گرفت یدبا یمختلف هايینهگز یی،جاجابه یستمس یاسبسته به سطح و مق
در  یازهان بنديیتاولو يبرا ییراهنما توانندیم ییجامراتب حاالت جابهسلسله

و  رويیادهپ هايیستممثال در سطح محله، س يباشند. برا یژهو هايیتموقع
قرار  یتدر اولو توانندیم یعموم ونقلحمل هايیستمو در سطح شهر س يسواردوچرخه

ا ت دهدیم یجونقل را ترومختلف حمل هايیستمس یبشهر هم گرا، ترک یکرد. رویرندگ
 یجادا یرتريپذو انعطاف تريونقل قوحمل یستمس ینشود و همچن یشترامکان انتخاب ب

که کارکردها و  ییجا کنندیرا مشخص م يشهر يهاونقل اغلب گرهحمل يهاکند. گره
ها و خطوط راه یادهو پ یونقل عمومو استفاده از حمل شوندیم يبندخوشه یگرخدمات د

 .دهندیم یشدوچرخه را افزا

 یننگس یکدر نظر گرفته شود. تراف يشهر یطدر هر مح یدبا یکتراف یانمختلف جر انواع
ن سواراو دوچرخه یادهو خطوط محدود شود تا از عابران پ یرهابه حداقل برسد و به مس یدبا

 يو کارکردها ینزم يبا کاربر یدمواد خطرناك) با یژهوونقل کاال (بهمحافظت شود. حمل
 را به حداقل برساند. محیطییستز يخطرها تاهماهنگ شود  يشهر
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ریزي کاربري زمین و رویکرد یکپارچه براي برنامه: 10-5کل ش
را  تواند خطر آلودگی صوت و هوامی ونقلریزي حملبرنامه

 براي ساکنان کاهش دهد.

 

يو سطوح فناور مقیاس– ي حمل و نقلها یستمس: 11-5شکل   
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 و آیدیحساب مونقل بهاز شهرها حالت غالب حمل یاريدر بس یخصوص يیهنقل یلوسا
هوا و صوت  ی، ازدحام و آلودگco2که منجر به انتشار یمنف یراتموضوع باوجود تأث ینا
 یدتجد يهاو سوخت یهنقل یلوسا یدجد هاييآورهمچنان ادامه دارد. اگرچه، فن شود،یم

، مثل اتانول یدجد يهامشکالت باشند. سوخت ینا يد پاسخگوتواننیم یندهدر آ یرپذ
 یراپذن یدتجد يهاو سالمت سوخت محیطییستاثرات ز یسیتهو الکتر یدروژنه یوگاز،ب

 .دهندیرا کاهش م

 یصخصو یهنقل یلخودرو در شهر، کاهش استفاده از وسا يازدحام و نبود فضا برا یلدل به
 يخودرو با کاهش استفاده از خودرو و ناکارآمد يگذار. اشتراكآیدیحساب مبه يضرور

 .یردموردتوجه قرار گ یدقل باونحالت حمل ینا

 یتمنو ا یمنیشوند تا ا یو طراح یزيرکامالً برنامه یکاز منظر تراف یدبا يشهر هايمحیط
 چهیکپار يشدهاشتراك گذاشته يفضا يهاحلراه حال،ین. باایابد یشکاربران افزا يهمه

 ت کم و با در نظرتنها با سرع یکه رانندگ ییهامثال مکان يمرتبط باشد برا تواندیم
 .مجاز است یادهعابران پ یکگرفتن تراف

 
حالت ها  یندهد که ا ینشان م-دوچرخه یا ین،اتوبوسسفر با ماش ينفر برا 60 يبرا یازمورد ن يفضا-ییفضا یسهمقا

.بر استفاده از فضا در شهر دارند یاثر قابل توجه

 ونقلحملشهر را کاهش داده و  هاينظمیبی ،ونقلحملو  جاییبه جابهرویکرد یکپارچه  
بدین ترتیب نیاز به استفاده از وسایل نقلیه خصوصی را کاهش  دهدمیعمومی را افزایش 

ـــت .دهدمی ـــادي همچنین همراه با کوریدورهاي هايفرص عمومی در  ونقلحمل اقتص
شتر  بهبودیافته هاگره سی به خدمات اجتماعی، فرهنگی و تجاري بی ستر  با .شودمیو د

 .شودمیخلق  تريزندهو  ترجذاب سازدستخوب، محیط  ریزيبرنامهیک طراحی و 
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 مثال

 طبق تابلوي ملی سوئد: ریزي ترافیک،چهاراصل براي برنامه
 کاهش نیاز به حرکات ترافیکی-1
 استفاده بهتر از سیستم موجود-2
 اصالح سیستم موجود-3
 دیدگاه)( سیستم جدید-4

 را مدتهاي کوتاهها و پروژهو راهبرد ي بلندمدتونقل باید توســعهجدید حملدیدگاه ســیســتم 
 هدایت کند.

ــتم جابه ــیس ــیاري بین س ــت و  اجتماعی،-هاي فرهنگیجایی و جنبهتعامالت بس بهداش
ونقل براي غلبه بر اثرات براي مثال، سبز سازي سیستم حمل محیطی وجود دارد.زیست

ضروري  ستی خودروها  ست.محیط زی ند کنشهروندان که نزدیک به ترافیک زندگی می ا
قطار و دوچرخه  ي اتوبوس،مسیرهاي ویژه در معرض خطر انتشار هواي سمی قرار دارند.

ـــبزخیابان«کنند.آوري کمک میبه پایداري و تاب جایی که ترافیک ممنوع و یا  »هاي س
شهر معرفی شدند براي هاي باریکی در مرکز صورت خیابانمحدودیت دسترسی دارند به

ــهر کیپ، جنوب آفریقا، ــهر را افزایش به مثال، در ش ــدت محیط اجتماعی فرهنگی ش ش
 دهد.می

 مثال 

 یونقل عمومحمل یشافزا يبرا یاقدامات

 مثال در استکهلم، سوئد و لندن، انگلستان يبرا ی،اصل يهاجاده یحمل بار در برخ هايینههز•
ایو بوگوتا، کلمب یلبرز یتیبا،مثال. کر يبرا ی،ونقل عمومحمل يیکپارچه هايیستمس•
(اختالط  دهدیرا کاهش م ینبه سفر و استفاده از ماش یازکه ن يشهر یو طراح یزيربرنامه•

 )یرهمحله و غ یزيربه خدمات، برنامه یدسترس ین،زم يکاربر

 افزایی و ارتباطاتپتانسیل هم-حمل و نقل 

ــاند، ها نیاز به ســفر را به حداقل میتنوع کارکردهاي شــهري در محلهاختالط کاربري و • رس
ــی را افزایش می ــترس ــوت را کارایی انرژي را بهبود می دهد،دس ــد و آلودگی هوا و ص بخش

 دهد.کاهش می
سعه و گرهترکیب ارائه• شهري همراه با کوریدورهاي تو شهري با افزایش ي کارکردهاي  هاي 

 کند.ونقل عمومی را پشتیبانی میتراکم، استفاده از حمل
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 شودعنوان سوخت براي وسایل نقلیه استفاده میکنند که از آن بهها تولید گاز میتودهزیست•
شهر یا محیط را دربرمی گیرد میي جابهشبکه• سواري و روي و دوچرخهتواند پیادهجایی که 

 تبع آن بهداشت و رفاه ساکنان را افزایش دهد.به
ـــیرهاي خاصهماهنگی • ـــنگین و حمل( ترافیک در مس ونقل کاالهاي خطرناك) ترافیک س

تواند ایمنی را باالبرده و خطرهاي محیطی را کاهش بدهد.می
 

 نکاتی که باید مورد توجه واقع گردد

ـــت؟گیري یا ارزیابیونقل اندازهآیا نیازهاي جاري حمل• ـــده اس چگونه نتایج آن در طرح  ش
 شود؟سازي مییکپارچهونقل شهر حمل

دهد و کاربران آیا کل شــهر را پوشــش می ونقل عمومی چگونه اســت؟وضــعیت فعلی حمل•
 کنند؟احساس رضایت می

هاي جایگزین یا مکمل بهبود یابد؟تواند با سیستمونقل عمومی میسیستم حمل چگونه•
شبکه• سازمان ونقل عمومیي حملچگونه  ستم به  چگونه این شود؟دهی میطراحی و  سی

شود؟کارکردهاي مختلف شهري متصل می
ویژه اقشار ضعیف به این سیستم دسترسی دارند؟ي شهروندان بهآیا همه•
شود؟ونقل متصل میي دوچرخه و مسیر پیاده به سیستم حملآیا شبکه•

ــبکه ــخگوي نیازهاي کاربران مختلفها میچگونه این ش زنان، مردان)  کودکان،( توانند پاس
 ساعات اوج) باشند؟ شب، روز،( هاي مختلفاندر زم

ومی ونقل عمآیی و رضایت کاربران از سیستم حمل تواند کارجایی میسیستم مدیریت جابه•
نفعان مختلفی وجود داشته باشد.ویژه اگر ذيرا باال ببرد به

در  جاییهونقل/جابریزي حملریزي کاربري زمین و برنامهاي براي برنامهآیا رویکرد یکپارچه•
و  جاییتواند همراه با افزایش تراکم، افزایش جابهچگونه این امر می شـده اسـت؟نظر گرفته

دسترسی به خدمات و محل کار را باال ببرد؟

 

 
 يساختمان و معمار یطراح: 5-5

که به هنگام  شودیجوانب مرتبط م يشامل همه یدارپا يشهر هم گرا، معمار یکردرو در
 يدر نظر گرفته شود. سازگار یدها باو ساخت تمام ساختمان یطراح یزي،ربرنامه

و  یکتراف یستماطراف و س يهاو ساختمان ینزم یطشرا یم،ها با خرد اقلساختمان
 تواندیخوب م یاست. طراح یتپراهم یاربس رافو اط یداخل یطمح يسبز برا يمنطقه

 .را کاهش دهد یمصرف هايینهو هز محیطییستکرده و اثرات ز تريها را پرانرژساختمان

ز ا یشو سرما یشگرما یژهوبه یفن هايیستممناسب ساختار و انتخاب مواد و س یطراح
 ،یکشدر لوله يکاهش مصرف انرژ یدبا ی. هدف اصلروندیبه شمار م یديکل يهاجنبه
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 يدرصد از کل انرژ 40از  یشها بساختمان ی،طورکلو معامالت در شهر باشد. به کشییمس
 .کنندیم یجادکربن در جهان را ا اکسیديدرصد انتشار د 15و  یمصرف

 

 يخورده  یوندجوانب پ: 12-5شکل
، طرح  یزيدر برنامه ر یدمتفاوت با

 یدارپا يساختان ها یو طراح يبند
 .در نظر گرفته شوند

و کارکرد ساختمان باهم  یبسته به طراح یريطور چشمگها بهدر ساختمان یمصرف انرژي 
کمتر و در  يسازبه خنک یازگرم ن يدر هوا شدهیخوب طراح يهاتفاوت دارند. ساختمان

 يانرژ يهاساختمان یجادها، ااز بافت یدارند. دربرخ یازن يکمتر یشسرد به گرما يهوا
 یدتول که ییهاانساختم ی) و حتیسنت يهاساختمان یشترعال (بیرفغ يهاصفر، ساختمان

 ینف هايیستماست. س یرپذامکان شودیم یدهپالس نام يهاکه ساختمان کنندیم يانرژ
ند. ها فعال کنساختمان ینگرما و سرما را داخل و ب ییرتغ هايیستمس توانندیاکنون مهم

ب سسالم و منا یمی. اقلکنندیم یجادرا ا نرژيا یعبه نام توز یدموضوع جد هاینهگز ینا
 تمیسس یدار،پا يدارد. انرژ یخوب بستگ یو فن یطراح هايیستمداخل ساختمان به س

 یابی. ارزکندیشهر کمک م یداريپسماند و آب در ساختمان (سطح خرد) به پا
 و مساختمان بر مرد یروندرون و ب محیطییستاثرات ز یدها باساختمان محیطییستز

 یراحط يطور یدها باساختمان ی،محل یمیو اقل یت. بسته به موقعیردرا در برگ یعتطب
. ندیراز آن بهره گ یدرستبه یاو رطوبت محافظت شوند  یاد ید،شوند که از اثرات خورش

ساده،  يهاساخت ساختمان يبرا یراه یافتننتوسعه درحال يدر کشورها یديچالش کل
شده و سرما محافظتاست که از گرما  یطو دوست دار مح یمحل يو سالم از مواد يکاربرد

 ياهخودساخته بر اساس تجربه يهاصرفه است. خانهبهمقرون یفقشر ضع يامر برا ینو ا
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به  ندتوایکه مردم آن را از آن خود بدانند و به آن افتخار کنند م یزیکیف یطو مح یسنت
 .موضوع کمک کند ینا

 یراز کنندیم یفاها اساختمان یدر طراح ینقش مهم یبوم يو معمار یفرهنگ هايسنت
 یژهبافت و یکو در  یژهو یطزمان با توجه به شرا یرادارند که در ط یفیتک ینها ااغلب آن

 معاصر انتقال داده شوند. یبه طراح تواندیو م اندیافتهتوسعه

 
بوم شهر خلیج تانگشان،چیننمونه اي از طراحی پایدار-مرکز پایداري   

 افزایی و ارتباطاتپتانسیل هم-ساختمانطراحی  

براي کاهش تقاضاي انرژي  )هافضا و طراحی پنجره عایق،( طراحی دیوارها، سقف و کف•
 رود.ها مهم به شمار میو هزینه

انداز اطراف و خرد تواند با طراحی مناسب ساختمان با توجه به چشمتقاضاي انرژي می•
 باد) کاهش یابد.براي مثال محافظت خورشید و ( اقلیم

سازي هوا در تابستان توانند جریان آب را کاهش دهد و به خنکهاي سبز میسقف•
 .کمک کنند

آوري پسماند ها و محیط اطراف باید طوري طراحی شوند تا جداسازي و جمعساختمان•
.هاي چند خانوارراحت شود براي مثال مرکز مدیریت در طبقه همکف خانه

.ها در دسترس باشندراحتی از مسیر دوچرخه و پیاده و پارکینگها باید بهساختمان•
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ن ای کنند.تر میوکار استفاده را راحتهاي چندمنظوره براي سکونت و کسبساختمان•
محیطی را در سطح موضوع مزایاي اجتماعی و اقتصادي دربر دارد و مسائل زیست

کند.ساختمان حل می
 نکاتی که باید مورد توجه واقع گردد

 ؛مواد ساخت سازگار با محیط•

 ؛دهدموادي که مصرف انرژي را کاهش می•

 ؛تبادل گرما•

 ؛کن خورشیدي و تولید برق خورشیديگرمآب•

 ؛در صورت لزوم)( ي و تهویه مناسبسایه•

وري از سلول جهت به سمت خورشید براي گرمایش غیرفعال و پنل خورشیدي/بهره•
 ؛خورشیدي

 ؛آوري پسماندو جمعبندي فضا و سیستم براي طبقه•

 ؛در مناطق کم آب)( ي مجدد از آب خاکستريهاي استفادهسیستم•

 ؛هاي کاهش اثرات منفی باد و خورشیدروش•

 

 هاي انرژي: سیستم5-6

شامل  ستفاده از انرژي براي اهداف مختلف  توزیع تولید،بخش انرژي   یک در .شودمیو ا
ضهشهر پایدار،  ست يعر انرژي  وريبهرهو  پذیر تجدیدایمن انرژي از منابع  محیطیزی

در  موردنیازســازي انرژي  حداقل در تمامی جوانب و ســطوح باید در اولویت قرار گیرد.
ــاختمان فاکتوري مهم در  ــت.انرژي  وريبهرهس  نفعانذي يهمهمحلی باید  مقامات اس

نده( یدکن ندهتوزیع انرژي، يتول ـــرفو آخرین  کن ندهمص جاري و  کن در هر دو بخش ت
 پایداري درگیر کند. هايحلراهمسکونی) را در شناسایی 

ــاي انرژي از طریق  راهبرد  ــازي تقاض ــهري انرژي، ریزيبرنامهاول، حداقل س  طراحی ش
ستم تولید، فرآیندهاي ساختمان، سایل ،ونقلحمل هايسی س ،تجهیزات نقلیه، و  تمسی

ـــت. ـــبک زندگی اس انرژي از انرژي بهینه و تجدید پذیر حمایت  حفاظت نظارت و س
ست. گونهاینخورشیدي در اکثر کشورها  انرژي .کندمی سیستم  سازيخنک حلراه ا و 

شی در  ست. حلیراهپرجمعیت  هايمحیطگرمای سب ا ساختمان و  در حلراه منا سطح 
عمومی و  هايآگاهیآن در دسترس است. اگرچه  آوريفنخانوارها امري ضروري است و 
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نرژي پاك و تجدید پذیر  منابع ا
ند به کمبود دسترسی به می ن توا

الکتریسیته و دیگر خدمات مدرن 
ند. نرژي کمک کن  ا

 .روندمیاصلی به شمار  هايمحدودیتوضعیت مالی خانوارها اغلب 

ـــاختو  ونقلحمل ـــازس عمومی انرژي  ونقلحمل همچنین انرژي زیادي الزم دارند. وس
و آلودگی هوا و صوت را کاهش  اکسیدديکربن  در انتشار محیطیزیست اثرات و مصرفی

 .دهدمی

ــهرها زندگی  300نزدیک به  ــعیف در ش ــر ض ــیته و  کنندمیمیلیون قش که به الکتریس
ــی ندارند. ــترس ــمت خدمات مدرن انرژي دس ــوزاندن کود، هاآن يعمده قس  ،چوب با س

که این عمل منجر به آلودگی هوا  گذرانندمیزندگی  هاتودهزیســتو دیگر  ســنگزغال
سالهشده و  و منابع انرژي پاك  هاساختمان بنديعایق.گیردمینفر را  هامیلیونجان  هر

شند. توانندمی پذیر تجدیدو  سئله با سخی براي حل این م  منناایناکارآمد و  سوخت پا
ــتی و  وپزپخت(مثل پارافین) و تجهیزات  ــاز اثرات بهداش ــتو گرماس دارند  یمحیطزیس

غیررســمی که قشــر ضــعیف و  هايســکونتگاهویرانگر در  هايســوزيآتش مثالعنوانبه
 .بینندمیزنان و کودکان بیشترین آسیب را  ویژهبه

سعه  ساکنان يهمهبراي  صرفهبهمقرونانرژي ایمن و  تأمینشهري پایدار نیازمند  يتو
ــتزمان يهمهدر  ــهر، هايحلراه .هاس و خانوار باید در  محله ،منطقه فنی مختلف در ش

ستم انرژي تاب آور و کارآمد کنند که  سی صرف با م ايفزاینده طوربهکنار هم تولید یک 
ــتبه کاهش تغییرات اقلیمی و اثرات  پذیر تجدیدانرژي  منابع ــر کم محیطیزیس ک مض
 کند.
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يو سطوح فناور مقیاس -هاي انرژي: سیستم13-5شکل    

 افزایی و ارتباطاتهمپتانسیل  

شهري می• صرف انرژي  صرفهتواند با برنامهم شهري  ساختمان،ریزي   جویی انرژي، طراحی 
 هاي تولید کاهش یابد.آوريفرآیندها و فن

 .وپز و ایجاد گرما کندتواند تولید گاز براي پختجذب ضایعات زیست تخریب می•
ست• سوخت زی ستم زدایی،توده باعث کاهش جنگلکاهش  سی شود که ها میحفاظت از اکو

 بخشد.اکسید کربن جذب و محیط درونی و سالمت را بهبود میدي
ـــتم• ـــیس ـــتر در س ـــماند به خاکس اما  (ترکیب گرما و قدرت)، CHPهاي بزرگ تبدیل پس

 کسید ضروري است. آوري بهینه براي محدود کردن دیواستانداردهاي باال و فن
صـــرفه، کارآمد و دوســـت دار محیط زیســـتی تواند با بهرونمق هاي انرژي جایگزین،حلراه•

عه ـــ مات محلی همکاري توس قا غال،همکاري بین بخش انرژي و م ـــت جاد اش به ای ته و   یاف
زیست بهتر و تأمین انرژي پاك کمک کند.محیط

 

 نکاتی که باید مورد توجه واقع گردد
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 ساعت روز وجود دارد؟ 24در آیا برنامه و راهبرد براي تأمین انرژي براي تمامی ساکنان •
 ها را دربرمی گیرد؟ي بخشوري انرژي همهآیا بهره•
 آیا جایگزین کردن منابع تجدید ناپذیر دي برنامه قرارگرفته است؟•
 صرفه براي اقشار ضعیف را در نظر گرفته است؟بهآیا برنامه تأمین انرژي مقرون•
ــتم هاي مرکزي و منطقهحلآیا راه• ــیس ــازي و تولید گرما موردتوجه قرار خنکاي براي س س

 دارد؟
 اي و نشر گازهاي دیگر در نظر دارد؟اي براي کاهش گازهاي گلخانهآیا شهر برنامه•
ریزي منطقه و طراحی ســـاختمان ریزي شـــهري شـــامل حفاظت انرژي در برنامهآیا برنامه•

 شود؟می
 ؟یافته استریزي و توسعههبرنام پذیر شناسایی، هایی براي منبع انرژي تجدیدچه گزینه•

 

 

 

 

 

 

 :  مدیریت پسماند5-7

 و بهداشــت پایدار پســماند براي بهبود زیســت محیط، مدیریت ،هم گرادر رویکرد شــهر 
ستفاده از پسماند  ساکنان و ا  تأمین کمپوست یا منبع براي مثال عنوانبهکیفیت زندگی 

و ظرفیت  انرژي امري ضــروري اســت. مدیریت پســماند کارآمد و آگاه از منابع به جوانب
ستگی دارد. فنی ،عملیاتی سازمانی، سله و مالی ب شان  مراتبسل سماند ن ه ک دهدمیپ

امر  ینا اروپا باشد. ياتحادیهترتیب دفع زباله باید بر اساس دستورالعمل مصوب پسماند 
 ذکرشده آورده شده است. دستورالعملکه با الهام از  شودمیشامل مراحل زیر 

 توزیع ،بنديبستهحداقل سازي) حجم زباله و خطرات ناشی از آن در تولید، ( کاهش-1
؛و مصرف

؛دوماستفاده مجدد از پسماندها براي مثال بازاریابی و فروش محصوالت دست-2
وان عندیگر محصــوالت بهاســتفاده از مواد دربســته بندي و  بازیافت زباله براي مثال-3

؛منبعی براي تولیدات و محصوالت جدید
؛ازیابی انرژي از پسماندها براي جایگزینی سایر مواد غیر زیستیب-4
حل موجود است نگهداري و تصفیه ضایعات پسماندها در محل دفن زباله آخرین راه-5

شده است.ها به کار گرفتهوقتی دیگر گزینه

ــنعتی نزباله ــوند و زبالهباید درهمهاي خانگی و ص ــري باید ریخته ش هاي خطرناك و مس
شده یا در زمین سایی و جمع شده قرار گیرند.هاي محافظتسوزانده  صفیه شنا آوري و ت

ها و غیره بسیار پراهمیت است.خانوارها بیمارستان هاي خطرناك از صنایع،ي زبالهجداگانه
ــند وباید از زباله ــته باش  هابه تجهیزات انتقال یا بازیافت این زباله هاي پرخطر آگاهی داش

شته باشند. برنامه  شود،که توسط مقامات محلی یا بخش خصوصی تهیه می دسترسی دا
ست و باید کاهش مواد خطرناك در  ضروري ا سیار  سماندهاي خطرناك ب براي مدیریت پ

به ـــوالت  یدات و محص ند تول غذا را در بربگیرد.فرآی ـــاورزي و  باط، یندرا ویژه در کش ارت
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  کشاورزي پایدار و ارگانیک باید ترویج و حمایت شود.

ــرباز غیرقابلهرگونه دفع زباله در محیط ــت و جمعهاي س ــدهآوري مدیریتقبول اس ي ش
ست بههاي ایمن و محافظتها و زمینزباله ضروري ا ضعیف در شده  شر  ویژه جایی که ق

شارکت پیمانکارهاي کوچک آموزش عمومی و  کنند.ها زندگی میمیان زباله اجتماعی و م
سکونتگاه سماند در  ست که محلی براي بهبود مدیریت پ ضروري ا سمی امري  هاي غیرر

سایل نقلیه جمع سی اغلب براي و ستر شهري در مقیاس بزرگ غیرقابل د سماند  آوري پ
 است.

هاي دفن زباله گذاشــته هاي تولیدشــده در ســوئد در زمیناز کل زباله %15، تنها 2008در ســال  
ستفاده مجدد از مواد،  %42( شدند شده).سدیم درمان %6تولید انرژي و  %37ا از  %1تنها حدود  ن
ـــال زباله ـــوئدي در س ـــدهتخلیه 2010هاي خانوارهاي س ـــوزانده اند باقی آنش ها بازیافت یا س

اکســید کربن جلوگیري تن دي 2ز یک تن پالســتیک از انتشــار حدود اســتفاده مجدد ا...اندشــده
 که برابر است با: کندمی

 کیلومترمربع رانندگی 10640•
 737ساعت پرواز با بوئینگ  224•
 هاي غیرالکلیقوطی براي نوشیدنی 15748تولید •

سازي، جمع  شهرها جدا سیاري از  ستاندارهاي در ب هاي زمینآوري و کنترل زباله ازجمله ا
ــود و به مکان دیگر انتقال یابد.زمین باید بهبود یابد. دفع زباله،  هاي قدیمی باید بســته ش

سابق میزمین ستی در محیط را توانند به محیطهاي  سبزي تغییر یابند که تنوع زی هاي 
هاي دفع زمین عنوان پارك و مکان تفریحی اســـتفاده شـــوند.دهد و همچنین بهارتقا می

ستی و ایمنی باال توسعه یابد تا محیطزباله ب ستانداردهاي زی ست را بهبوداید با ا داده و  زی
هاي بازیابی را در توانند تولید گاز و سیستمها میزمین خطرهاي بهداشتی را کاهش دهد.

 برگیرند.

در سطوح  حال، کاهش حجم زباله از طریق کاهش ضایعات، استفاده مجدد و بازیافتاین با
ــت. مختلف، ــروري اس ــتند.  مقامات محلی غال امري ض ــماند هس ــئول مدیریت پس با مس

امل نفعان شنفعان دارد این ذيسیستم مدیریت پسماند پایدار نیاز به همکاري تمامی ذي
سماند ایفا میجوامع و بخش خصوصی می کنند شود که هر دو نقش مهمی در مدیریت پ

 کنند.جاد میهایی براي اقتصاد رسمی و غیررسمی ایو فرصت
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يو سطح فناور یاسمق-پسماند یستمس :14-5شکل    

 افزایی و ارتباطاتپتانسیل هم-مدیریت پسماند 

ــماند، کند.ونقلی زیادي ایجاد میآوري زباله، بار حملجمع• ــانان بخش پس بخش  خدمت رس
 د.ریزي کننبرنامهونقل پسماند خصوصی و برنامه ریزان تردد کاال باید براي کارآمدي حمل

سات محدوددر محیط• سی ضالب یا با تأ سات تخلیه فا سی شهري بدون تأ ستم هاي   ها وسی
منظور حفاظت از بهداشـــت جوامع و کیفیت در دســـترس به آوري کارآمد و/یاخدمات جمع

دیگر  لجن سپتیک و هاي خشک توالت،تعیین مسئولیت زباله زندگی باید توسعه داده شوند.
 رود.ها از کارهاي مهم به شمار میلهانواع زبا

له• با ـــازي ز قل س یازمند همکاري بین مقامات حدا ـــنعتی و جایگزینی خطرناك ن هاي ص
 باشد.و صنایع می زیست و پسماندمحیط

ــالب و جمع کننده• ــانان آب و فاض ها و ي زبالهها براي جلوگیري از تخلیهي زبالهخدمت رس
 باید باهم همکاري کنند. اي آب طبیعیهلجن سپتیک در آب طوفان و سیستم

 تواند گاز تولید کندمانند لجن فاضالب) می( هاي زیستی پسماندجذب توده•
شــود اما ها یک روش محســوب میدر کشــورها با درآمد متوســط، خاکســتر کردن زباله•

 دقت صورت گیرد.هاي زیستی باید بهکنترل
دقت تعیین و زمین از آلودگی باید به آبي جدیدي براي حفاظت از منابع هاي زبالهزمین•

 هاي حال و آینده خیلی نزدیک نباشند.سکونتگاه که به شوند طوري
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 .محیطی و تفریحی بازسازي شوندي قدیمی باید براي اهداف زیستهاي دفع زبالهزمین•

 نکاتی که باید مورد توجه واقع گردد

 تی مدیریت ضعیف پسماند دارند؟محیطی و بهداشآیا مردم آگاهی کافی از اثرات زیست•
رد را در بربگی صرفه براي اقشار ضعیفبههاي مقرونحلمدیریت پسماند که راه آیا شهر براي•

 اي دارد؟برنامه
 هاي بیمارستانی در برنامه آورده شده است؟آیا مدیریت پسماند خطرناك و زباله•
 حل حضور دارند؟ي راهارائهریزي و در برنامه) رسمی و غیررسمی( آیا بازیگران خصوصی•
 صنعت و بیمارستان وجود دارد؟ هاي خطرناك خانه،هایی براي مدیریت زبالهحلچه راه•
ـــماند و دپارتمان برنامه• ـــتچگونه همکاري بین مدیریت پس ـــهري ریزي زیس محیطی و ش

 تواند بهبود یابد؟می
 ارتقاء است؟میزان، نوع و تصفیه پسماندها قابل  يچگونه دانش درباره•
 اهداف مدیریت پسماند و حداقل سازي پسماندها چیست؟•
 اي هست؟ها برنامههاي خطرناك وجود دارد یا براي ساخت آنهاي بهداشتی براي زبالهزمین•
آیا همکاري با شهرداري محله براي مدیریت پایدار پسماند وجود دارد؟•

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نایاب در  آب آشامیدنی منبعی 
قسمت هاي دنیاست بسیاري از 

.و باید درست مصرف شود  
 

 مدیریت آب و بهداشت : 5-8

شت تأمین ست. هايپایهیکی از  آب و بهدا صلی پایداري ا سعهاز اهداف  یکی ا هزاره  يتو
به نصف رساندن جمعیت فاقد دسترسی پایدار به آب آشامیدنی سالم و بهداشت مناسب 

 سیستم پرجمعیت و کشورها با درآمد متوسط، هايمحیط در است. 2015محیط تا سال 
ضالب مبتنی بر آب و  صفیهفا شد  يت سر با ست می  هايمحیط کهدرحالیگیاهان ممکن ا

 است.  ترمناسببهداشتی خشک اغلب  سیستم پیرامونی و با منابع ناکافی،

با کاهش حجم  تواندمیآب و بهداشت  يدرزمینهمدیریت فاضالب توسط خدمت رسانان 
 تولید گاز ارتقاء داده شود. هايسیستمتصفیه و ترکیب  هايروش بهبود ضالب،فا

ــود. ــیاري از نقاط جهان اســت و باید با دقت مصــرف ش  آب تازه یک منبع کمیاب در بس
سی ستر شامیدنی در  يتهیهو  د شود. شهرهاآب آ آب مانند  منابع باید با دقت محافظت 

ــرف و از آلودگی و ناپاکی حفظ  دقتبه باید هاهرودخانیا  هادریاچه زیرزمینی، هايآب مص
ســازي رهایی فاضــالب و مواد مضــر در  حداقل بســته، هايســیســتممثل  اقداماتی شــود.

ـــدهکنترل هايکاربريو ذخایر آب و  هارودخانه ـــود. هايحوزهدر  ش  آبریز باید انجام ش
 کاهش ،هاخانهو  هازیرساختبا حداقل سازي نشتی در  تواندمیآشامیدنی  آب از استفاده

کاهش یابد. آگاه کردن کاربران از  هاخانهدر  کارآمدترینمصـرف آن در صـنایع و مصـرف 
  در مصرف امري ضروري است. جوییصرفهو  نیاز به حفظ آب
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شامیدنی را کاهش دهد براي مثال  تواندمیمنابع مختلف آب هم  ترکیب ستفاده از آب آ ا
سبز  هايمحیطو  هاباغبراي آبیاري  تواندمی هاتانکیا  هاوضچهحآب باران جمع شده در 

 اگر جداسازي فاضالب از دیدگاه فنی و اقتصادي یک گزینه محسوب شود، استفاده شود.
رار ق مورداستفادهیک منبع انرژي  عنوانبه تواندمیکه داراي مواد ارگانیک است،  سیاهآب

 گیرد.

ــهر  ــای بر ،هم گرادیدگاه ش ــناس ی منابع مختلف آب در هنگام انجام بازبینی پایداري و ش
سعه و ترکیب  ریزيبرنامه ستمبراي تو سانی  هايسی  افزاییهمایجاد  منظوربهطبیعی و ان

 دارد. تأکیدحامی مدیریت آب پایدار است،  که

ـــتفاده کارآمد از انواع  هايمحیطو طراحی  ریزيبرنامهرویکرد یکپارچه  ـــهري باید اس ش
شامیدنی  مختلف سازي مصرف آب آ  .بربگیرددر مناطق کم آب را در  ویژهبهآب و حداقل 
طوري طراحی شوند که آب را در  توانندمی هامیدانو  هاخیابان ،هاپارك سبز، هايمحیط

 .شودمیمحیط  داشتننگهخود حفظ کنند که این امر در هواي گرم موجب خنک 

 هســـتند. برگشـــتغیرقابل عمدتاًبزرگ براي مدت طوالنی و  هايســـیســـتم هايحلراه
ز ا دقتبهپایدار باید  هايگزینه .شـــودمیضـــعیف منابع آب منجر به کمبود آب  مدیریت

 شــوند که شــامل موضــوعاتی مثل حفاظت از آب، آب، گرفته نظردیدگاه ســیســتمی در 
هداشـــت زیرزمینی، هايآب آلودگی هداشـــت، ب نب و علم ب ما جوا فرهنگی و -عیاجت
ست و باید  طراحی .شودمیبودن  صرفهبهمقرون ضروري ا شفاف  ستمی عادالنه و  سی

 .بربگیردرا در  نفعانذيمشارکت تمام 
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مقیاس و سطح فناوري-: سیستم تقاضاي آب و بهداشت 15-5شکل    

 

 
: نمایش الگوي مدیریت آب آشامیدنی16-5شکل    

 
 و ارتباطات افزاییپتانسیل هم-تأمین آب
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ها اغلب با فاضــالب آلوده آمیخته شــوند زیرا منابع آبکارکردهاي آب و فاضــالب باید درهم•
 شوندمی

هاي دفن زباله و صنایع نباید درجایی قرار گیرند که منابع آب را در زمین مکان تخلیه زباله،•
 معرض آلودگی قرار دهند

 ی را کاهش دهندتوانند انرژي مصرفگیاهان تصفیه آب و فاضالب می•
منظور جلوگیري از تخلیه فاضــالب و لجن مدیریت تأمین آب، آب طوفان و فاضــالب باید به•

 آب طوفان و مسیرهاي طبیعی آب باهم همکاري کنند. هايسپتیک در حوضچه
 استفاده تولید کند.تواند گاز قابلتوده، لجن فاضالب و غیره میجذب ضایعات زیست•
نفعان ارتقاء یابد تا تواند از طریق همکاري با صـــنایع و دیگر ذيمیکیفیت آب و فاضـــالب •

 محیطی را کاهش دهد.مشکالت زیست
 .ریزي باید براي مدیریت آب طوفان باهم همکاري کنندسازي، آب و برنامههاي راهبخش•
ـــت محیطی را به عهده بگیرد تا علم • ـــت باید آموزش بهداش دپارتمان تأمین آب و بهداش

 هاي ناشی از آب کاهش دهد.منظور مقابله با بیماريرا در جوامع ضعیف بهبهداشت 

 نکاتی که باید در نظر گرفته شود

شت، سطح آیا اهدافی براي کیفیت آب،•  شدهدادهاز آب قرار  محافظت خدمات بهدا
 است؟ راستاهماست؟ آیا این اهداف با اهداف ملی و استانداردها 

 وجود دارد؟ هافاضالب محیطیزیستبراي مدیریت  ايبرنامهآیا •
آب  تأمینبراي کاهش نشــت آب و خســارت ناشــی از آن در ســیســتم  ايبرنامهآیا •

 موجود است؟
 ؟شوندمیچه میزان و چگونه منابع آب محافظت •
ـــهري منابع کافی براي اجراي • ـــیدن به  منظوربهخود  هايراهبردآیا مقامات ش رس

 ز آب سطحی و زیرزمینی حفاظت کنند؟دارند تا بتوانند ا اهداف، قوانین
 توانمی چگونه ،اگرنه در دسترس است؟ روزشبانهساعت  24آیا آب براي هر فرد در •

 ؟یافتدستبه این هدف 
ـــقفاز طریق  تواندمیمقدار آب طوفان  حداکثرآیا • ـــبز و  هايس ـــچهس  هايحوض

 به حداقل برسد؟ سطحهم
 است؟ شدهگرفتهآیا بارگیري آب باران در نظر •
 است؟ شدهگرفته نظردر  هافاضالبآیا استفاده دوباره از •
آب و تصـــفیه  تأمینو عملیاتی براي اجراي ضـــعیف در  مالی چه دالیل ســـازمانی،•

 فاضالب وجود دارد؟
ـــتمچگونه • ـــیس ـــماند آب، هايس ـــت و انرژي در پس ـــهري  هايمحیط، بهداش ش
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صال، و نقاط آوريجمعمحل ( شوندمی سازيیکپارچه ستمبراي  محیط ات  هايسی
 بازیافت و دفن زباله)؟ مناطق ،رسانیآببهداشتی و 

 

 ریزي: رویکرد شهر هم گرا، بازبینی شهري و فرآیندهاي برنامه17-5شکل 
تواند به دارد که میافزایی را در نظر هاي همدهد که پتانسیلرا ارتقاء می

و فضایی  فرهنگی-ي زیست محیطی،اقتصادي،اجتماعیجوانب توسعه
 ارزش بدهد.
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 هم افزایی و تغییرات اقلیمی-شهری های: سیستم5-9 

 نظرکه با در  دهدمیرا ترویج  ریزیبرنامهو فرآیندهای  شهری بازبینی ،هم گرارویکرد شهر 
-فرهنگی ،اقتصادی به جوانب توسعه محیط زیستی، تواندمی افزاییهمپتانسیل  گرفتن

 شهری مثل مدیریت انرژی، هایسیستمدر  شدهشناخته افزاییهم بها دهد. اجتماعی و فضایی
زیست  یچرخهمدل »تمی ترجمه شود یعنی سیس هایحلراه تواندمی متعاقباًو آب  پسماند

مشاهده شود منظری که کارکردهای  تریگستردهباید از منظر  افزاییهم، حالبااین .«سالم
به سطح باالیی در چهارچوب  افزاییهم تحقق .برگیردرا در  ونقلحملشهری، کاربری زمین و 

بین  هاییدرگیرین است ، ممکافزاییهمشناسایی  هنگام نهادی و همکاری بستگی دارد.
 و کارکردها بر سر منافع پیش آید که در همان مراحل اولیه باید بررسی شود. هاسیستم

در زیر آورده شده است و اینکه چگونه این موضوع  افزاییهم هایپتانسیلاز انتخاب  هایینمونه
 .شوندمیبه تغییرات اقلیمی مرتبط 

با توجه به  ونقلحمل هایسیستممی و عمو ونقلحملبرنامه ریزی -هم افزایی
 موقعیت کارکردهای شهری

سیستم  ریزیبرنامهکاربری یکپارچه زمین برای کارکردهای مختلف شهری باید با  ریزیبرنامه
یک ضرورت  تواندمی ونقلحمل، کاهش وسیلهبدین همکاری نزدیکی داشته باشد. ونقلحمل

اشت برای مثال کاهش انرژی و گازهای خواهد د جایبهآید که اثراتی  حساببه
 هایسیستم یتوسعهبرای مقدمه سازی و  نیازیپیشهمچنین  ریزیبرنامه.رویکرد ایگلخانه

شهری و  تراکم .آیدمی حساببه هاشهرکعمومی در شهرها و  ونقلحملو  جاییجابه
 دارد. ونقلحملی در الگوها توجهیقابلپیکربندی مناسب برای کارکردهای مختلف شهری اثر 

برابر است اما تراکم  هاآنمناطقی که میزان مالکیت خودرو به ازای هر نفر در  یمقایسه با
  .1یابدمیبا توجه به تراکم شهری کاهش  ونقلحمل میزان شهری متفاوتی دارند،

ی کارآمد برا راهی و کوریدورها، هاگرهدر محل  ترمتراکمالگوی شهری در شهرهای  یتوسعه
روند -است«پراکنده روی شهری»روشی متضاد با  این عمومی است. ونقلحملترویج سفر با 

 ترارزانکار و سکونت  دفاتر که زمین برای توسعه تجارت، درجاییپیرامونی  هایمکانانتخاب 
  .2است

آن ممکن است در محاسبه و نمایش این پیامدها به کار گرفته شود و  یپیشرفته هایمدل
 فضایی تسهیل شود. ریزیبرنامه هایجایگزینبحث چگونگی تجدیدنظر و تصحیح  موضوع

                                                      
1 - Newman, P & Kenworthy, J (1989) Cities and Automobile Dependence: a Source Book. 
2 -  Hans Örn quoted in Tannerfeldt and Ljung, pages 99–102. 
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 اندازچشم يزیرپسماند و آب و برنامه ،يانرژ تیریمد نیب ییافزاهم

 کیانارگ يمثال پسماندها يپسماند (برا يهاستمیو س يآب، بهداشت، انرژ نیتأم بیترک با
 يادیز لیاستفاده شوند) پتانس وگازیب يمتان در راکتورها دیتول يبرا توانندیمنابع م ياز همه

 عاتیضا ت،یفی. بسته به کشودیم جادیا یو اجتماع ياقتصاد ،یطیمحستیز يایمزا يبرا
 ن،یگزیجا يآورشهر استفاده شوند. فن يسبز ساز ای يان کود در کشاورزعنوبه توانندیم

 ازین يانرژ دیاز تول شتریب يزیبه چ نیاست هرچند ا کیکمپوست کردن پسماند مواد ارگان
کود دادن به  يلجن فاضالب برا يهیاستفاده از کمپوست و تصف گر،ید ییدارد. هم افزا

برق کوچک متوسط و بزرگ مورداستفاده  يهاروگاهیاست تا در ن یستیمحصوالت سوخت ز
 در نظر گرفته شود.  دیها بادر لجن یاز مواد سم یناش ی. خطرات احتمالردیقرار گ

و  کپارچهی ياندازهااست. چشم ازیموردن ماندهیمحصوالت باق تیریمد يسبز برا مناطق
 شودیفاضالب و پسماند م هیمنابع آب، تصف تیریکه شامل مد هاستمیاکوس يزیربرنامه

در  توانندیم شدههیتصف يهارا ارائه دهد. فاضالب یموفق یکیاکولوژ يهاحلراه تواندیم
 ياندازهابه چشم توانندیسابق م يدفت زباله يهانیاستفاده شوند و زم یحیمناطق سبز و تفر

 شوند. لیتبد يسبز شهر

و بخش  یمدن يبا جوامع، جامعه يو همکار يریدرگ نه،یبه يهاحلراه ییشناسا منظوربه
 يریگیوپرورش کارشناسان و ساکنان در پاست. ارتباطات، آموزش يضرور يامر یخصوص

 است. تیبااهم تیفیک يو استانداردها داریپا یطیمحستیز يهاحلراه

 اطراف ياندازهاو چشم میو خرد اقل يبندساختمان و طرح یطراح نیب ییافزاهم
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 گرما و برق جادیا يبرا يدیخورش ياستفاده از انرژ توانندیها مساختمان یو طراح يبندطرح
 استیامر باس نیکنند (مثالً قرار گرفتن در معرض باد). ا يسازنهیرا به يو کاهش مصرف انرژ

و  یمقامات محل نیب يو همکار یعموم يهایآگاه ،يشهر يزیربرنامه يهايگذار
 داده شود. جیترو دیبا یصوصدهندگان ختوسعه

 

 افزایی و تغییرات اقلیمیهم

شامل  یلتعد شهري باشد. ریزيبرنامهسازگاري و تعدیل تغییرات اقلیمی باید از اهداف کلیدي 
یعنی کاهش منابع و  شودمیکربن  اکسیددينشر  اقدامات پیشگیرانه براي کاهش و جذب

 زيریبرنامه کهکلیدي براي زمانی است  راهبردیک  تعدیل ).هااکوسیستم( هاچاهکافزایش 
و  دهیشکلانرژي را  هايسیستمو  ونقلحمل ،زیرساخت انسان، سازدستشهري محیط 

 .دهدمیسازمان 
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گرا فرآیندهاي رویکرد شهر هم
هاي ریزي و بررسیبرنامه

-هاي بالقوهافزاییشهري که هم
-دهند، میاي را مد نظر قرار می

ند به ارزش توسعه ابعاد  توا
-محیطی، اجتماعیزیست

فرهنگی، اقتصادي و فضایی 
ید.  بیافزا

 شاره دارد.محیطی اهاي طبیعی و انسانی براي تغییر شرایط زیستسازگاري به تنظیم سیستم
هاي ي برنامههمه توانند با اقدامات سازشی کاهش داده شوند.پذیري میاثرات و آسیب

می هاي بین سیستافزاییهاي یکپارچه مبتنی بر همحلها و راهباید راهبردهاي شهري سیستم
ها را کاهش دهند. ترتیبات نهادي که را در نظر داشته باشند تا کارآمدي را ارتقا داده و هزینه

 کنند باید توسعه داده شوند.هاي بین کارکردي را حمایت میهمکاري

هاي شهري را افزایش ونقل موتوري و سایر ضعفروي شهري که وابستگی به حملپراکنده
طبق دفتر اسکان  توسعه شده است.یافته و درحالدهد موجب نگرانی در کشورهاي توسعهمی

یافته براي پراکنده روي شهري اقدامات تعدیلی اندکی در کشورهاي توسعه بشر ملل متحد،
هایی مثل کمبود ظرفیت دولت محدودیت شودوجود دارد و حتی زمانی که به آن پرداخته می

 ونقل سریعحال، سیستم حملبااین سازي کارآمد این اقدامات است.محلی مانعی براي پیاده
اي است که به کاهش شده نمونهریزياتوبوس که در خلیج شهرداري نلسون ماندال برنامه

 کند.پراکنده روي شهري کمک می

موجود  هايهاي سیستمآوري حاشیهها و تابیتسازگاري با تغییرات اقلیمی باید تقویت ظرف
که شده در آینده مطابقت کنند بدون اینبینیتا با اثرات پیش شده را در بربگیردریزيو برنامه

ه توانند بها میساختارهاي شهري و زیرساخت هاي بزرگی اتفاق بیفتد.بازطراحی و بازسازي
 سازگاري اي ندارند.هاي فنی پیچیدهحلز به راهها نیاي آنهاي مختلف سازگار شوند همهروش
 تطبیق یا حفاظت شود. نشینی،تواند شامل اقدامات عقبشده میریزيبرنامه
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 عیعبور و مرور اتوبوس سر ستمیس
نلسون ماندال به  يشهردار جیدر خل ریالس

یکمک م يشهر یتراکم و کاهش پراکندگ
 کند

شهري مختلف  هايسیستمچگونه  دهدمیآورده شده که نشان  ايخالصه زیردر جدول 
 با تغییرات اقلیمی تعدیل یا سازگار شوند. تواندمی

 

هاي شهريسیستم  سازگاري اقلیم تعدیل اقلیم 

ساختار شهري و کارکردهاي 
 شهري

از پراکنده روي شهر جلوگیري کرده و 
ونقل شهر فشرده را ارتقاء دهید تا حمل

 کننده وهاي خنکسیستم کاهش یابد.
کننده کارآ را تقویت کنیدگرم  

هاي ساحلی کم ارتفاع از پراکنده روي شهر در محدوده
ي فشرده را در ارتفاع باال ارتقاء اجتناب کنید و توسعه

این  از شهر پرتراکم در مکان پرخطر اجتناب کنید. دهید.
نشینی عقب دفاع، حمله، را در نظر بگیرید: راهبردسه 

 باهم

اندازریزي چشمبرنامه  
مناطق سبز به انرژي تجدید پذیر کمک 

کندمی  
 پیشگیري از اثرات جزایر گرمایی و تعدیل طوفان آب

 طراحی ساختمان
بندي براي و عایق طراحی ساختمان

 کاهش مصرف انرژي
بندي براي مقاومت در برابر طراحی ساختمان و عایق

دماي باال و تغییرات اقلیمی

ونقلترافیک و حمل  

 پیاده روي،-ونقل پایدارترویج حمل
 ونقل عمومیسواري و حملدوچرخه

همچنین در آب)؛ آمایش سبز؛ (
 هاي فسیلی باانرژيجایگزینی سوخت

پذیر تجدید  

ها و فرودگاه آهن،راه ها،جایی جادهتنظیم مجدد و جابه
 بندرها پرخطر

 انرژي
 افزایش کارآمدي انرژي /کاهش مصرف

 انرژي و وابستگی به سوخت فسیلی
تقویت کارآیی انتقال و توزیع، کاهش وابستگی به یک 

هاي غیرمتمرکزمنابع، ترویج سیستم  

 مدیریت پسماند
استفاده مجدد، بازیافت، بازیابی؛  کاهش،

عنوان منبع و حداقل استفاده از پسماند به
ايرساندن انتشار گازهاي گلخانه  

منظور دفن زباله از سیل و زلزله بههاي حفاظت از زمین
هاي زهکشی جلوگیري از آلودگی؛ حذف زباله از کانال

 براي جلوگیري از آلودگی و جاري شدن سیل

 مدیریت آب
حداقل سازي انرژي الزم براي مدیریت 

ايآب و درنتیجه انتشار گازهاي گلخانه  

آوري ذخیره و حفظ آب، برداشت گسترده از آب باران، فن
وري از آب و بهره زدایی،نمک استفاده مجدد از آب،

 آبیاري



فصل ششم: 
رویههاییکاری:اجرایفرآیندهایکاملوشفاف
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1 - www.environ.se – Ranhagen et. al. ۲۰۰۰, and Sustainable Municipality – Ranhagen, ۲۰۱۲.

 
 
 
 

 

 کامل و شفاف يندهایفرآ ي: اجرايکار هاییهیروفصل ششم: -6

را  داریپا يشهر يکه توسعه شودیم یمدل مفهوم کل کیگرا شامل شهر هم کردیرو
 يهاو روش يزیربرنامه يندهایمدل که شامل فرآ نی). کاربرد ا3(فصل  دهدیم جیترو

 يسازگار یمحل طیها و شراخاص و در بافت يفهیوظ ای تیبا مأمور دیبا باشد،یکار م
 يندهایدر فرآ یاعمال مدل مفهوم يکار، برا یکل يوهیش لفص نیداشته باشد. ا

 .دهدیرا ارائه م داریپا يشهر يتوسعه ینیو بازب يزیربرنامه

ها و و روش کندیم هیشهر هم گرا ته یمدل مفهوم ياجرا يبرا وهیش کیکار  روش
ها و . روشدهدیم شنهادیپ يارشتهنیو ب کپارچهی يزیربرنامه کردیرو يبرا ییهاگام

 يهاینیمثال بازبعنواناعمال شوند به يزیرمختلف برنامه يهادر بافت توانندیابزارها م
در  دیجد يهاطیمح يزیرموجود و برنامه يهاطیمح ددمج يبازساز ،يداریپا
 .يمختلف شهر يهااسیمق

ت اس يسوئد يهايو کار با شهردار قیها تحقبر اساس سال یکل ندیفرآ کیکار  روش
 .1تبوده اس SAMSيمثال پروژهعنوانآن به يجهیکه نت

سوئد اجرا و توسعه داده شد که از طرف  يشهردار داریدر پروژه پا یکار مشابه روش
را در بهبود ادغام  يسوئد يشهردار 30و حدود  شدیم یمال نیسوئد تأم يآژانس انرژ

روش در نظر دارد تا با جوانب  نیگرفت. ا یدربرم یدر سطح محل يو انرژ يداریپا
ها و ابزار مختلف از روش یبیترک يارائه وموجود  یدر چهارچوب قانون يداریپا

 RUSPSعنواناست به يکردیبخش رو نیا يبرا گری. منبع دابدیو ارتقاء  شدهبیترک

از  يتعداد يبرا يبخش شهر جادی) که به ايداریپا يبرا يشهر عیبخش سر جادی(ا
است که شهر  نیموفق روش کار ا ياجرا يبرا شرطشیپ کی .شهرها منجر شده است

 يعنوان نقطهبه دیانداز باچشم نی. اابدییتوسعه م یاسیس ياندازشهرك با چشم ای
  .فته شودبکار گر يداریطرح بهبود پا ای ینیبازب يتوسعه يبرا کیستماتیشروع کار س

 يامر یمقامات ارشد محل ومنتخب  ندگانیانداز توسط نماو ارتباط چشم رشیدرك، پذ
 نفعانيبا بحث و توافق ذ دیبا یدر بافت محل يشهر يداریپا فیرتع .است يضرور
 و یجوامع مدن ندگانشان،یجامعه و نما فیکه شامل شهروندان ضع ردیصورت گ یمحل

.شوند ریدرگ يزیربرنامه ندیدر فرآ دیکه با شوندیوکار مکسب
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ها طرح یابیو ارز ینیبازب يبرا تواندیمراحل در روش کار م نیا
 يدرباره نفعانيذ گریها استفاده شود و با شرکا و دو پروژه
 .گفتگو کند جادیا داریپا يشهر يتوسعه

توسعه و بهبود  يبرا ییشامل ابزارها نیکار همچن روش
و  ياها در سطح منطقهها و پروژهبرنامه ها،استیس کردها،یرو

، توسعه ای يزیربرنامه تیاز شروع فعال شی. پباشدیم یمحل
شود تا کار  فیتعر دیبا تیفعال يبرا یاز اهداف کل يامجموعه

 یاسیانداز سد با چشمیاهداف با نیشود. ا تیهدا يزیربرنامه
 .شهر/شهرك هماهنگ شود

اند از:عبارت يشنهادیروش کار پ یمراحل اصل

يداریپا ینیبازب یدهو سازمان فیتعر-1

یفعل تیوضع صیتشخ-2

يدیمسائل و اهداف کل نییتع-3

نیگزیجا يهاطرح يتوسعه-4

و بالقوه شدهینیبشیاثرات پ لیوتحلهیتجز-5

يریگینظارت و پ ،يسازادهیپ يانتخاب راهبرد برا-6

بخش راهنما و الهام کیعنوان به تواندی) م3(فصل  یمفهوم مدل
 و به یدر هر بافت محل يشهر يداریپا يبه هنگام بحث درباره

 نیمدل همچن نیاستفاده شود. ا یاهداف کل نییهنگام تع
مربوط به  يهادر شناخت موضوعات مرتبط و سؤال تواندیم

 و توسعه يزیررنامهب يهاتیفعال يو محدود کردن دامنه فیتعر
 به کار گرفته شود.

که  دهدمیو تکراري را پیشنهاد  ايچرخه، روش کار هم گرارویکرد شهر  
شود و نباید  هايبه روش تواندمی الگوي ثابت در  عنوانبهمختلف اعمال 

در ســه  ايچرخهکار کلی و  روش ،1-6شــکل  در شــود. شــدهگرفتهنظر 
ــان  ــدهدادهحلقه نش ــت براي مثال  ش یک بازبینی پایداري یا  کهوقتیاس

 .شودمیهدایت  ریزيبرنامهپروژه 
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 ریزي/رویه کارياستفاده از مدل فرآیند برنامه

 

 

 روند کار چرخه اي و روابط آن با مدل مفهومی : 1-6شکل  

 و  ریزيبرنامه دهیسازمان -توجه دارد 2و  1به مراحل  عمدتاًاول  چرخه
 هايطرحو  بررسی کار و تشخیص وضع موجود. این حلقه تعریف اهداف کلی

 گیرد.برمیدررا  زیستمحیطجایگزین اولیه براي بهبود 
تشخیص با  يمرحلهاما  -توجه دارد 4و  3به مراحل  عمدتاًدوم  چرخه

اول  چرخهو براي ارزیابی تصاویر آینده در  خوردمیو ارقام رقم  هاواقعیت
صورت لزوم اهداف و آماج همچنین باید تکمیل و تصحیح  در است. موردنیاز

 شوند.
هایافتهقبلی بر اساس  حلمرا توجه دارد. 6و  5 مرحلهبه  عمدتاًسوم  چرخه 

 و ریزيبرنامه بنديفرمولشرایط پایداري ویژه،  ترعمیق وتحلیلتجزیهو 
 هايحلقهبه پیچیدگی پروژه  بسته .اندشدهو غیره کامل  هاشاخصنظارت 

 بیشتري ممکن است در نظر گرفته شود.

ز ر بسیاري اکه اشاره شد، روش کار باید با شرایط غالب سازگار باشد. د طورهمان
خطی در میان تمام مراحل نه وجود دارد و نه  صورتبهموارد، امکان کار کردن 

 .شودمیپیشنهاد 

وجود  ايچرخهو  تکراري ،پذیرانعطاف ايشیوهکار کردن در  مزایاي بسیاري در
 دارد.

و فرآیندهاي بازبینی را شهري  ریزيبرنامهاین دیدگاه، ادغام مسائل پایداري در 
 اول و دوم چرخهوظیفه را در  يپیچیدهسریع اما  نسبتاًو تعریف  کندتسهیل می
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سوم قرار  )چرخه( يمرحلهدر  و پرهزینه برزمان هايفعالیت سازد.ممکن می
 که خطوط اصلی ایجاد شدند. زمانی ،گیردمی

 توسعه براي بهبود شهر در مرحله (حلقه) هايطرح يدربارهو بحث  بنديفرمولبا 
 پایه را تحلیلوتجزیهامر  این .شوندمیي اول، عوامل و جوانب مرتبط شناسایی 

جامع قبل از  ازحدبیشاز تحقیقات -کندمیفراهمدر مسائل و عوامل مرتبط 
 .کندمیتوسعه اجتناب  هايطرحاهداف خاص و  بنديفرمول

مرتبط با بهبود پایداري در طول زمان و مدل  ايچرخهروش کار  1-6شکل 
 نظرکه تمام عوامل پایداري باید در  دهدمینشان  این .دهدمیمفهومی را نشان 

 ايرشتهاز مسائل و وظایف چند  ايگستردهشود و روش کار بر روي طیف  گرفته
مقامات شهري و  ازجمله نفعانذيمشارکت تمامی  همچنین است. اجراقابل

دانشگاهی و بخش خصوصی و بخش  متخصصان داران، شهروندان،سیاستم
 .کندمیرا ترویج داده و تسهیل  وکارکسب

 هاییفعالیتثبت شود  شدهانجام هايفعالیتکه فرآیند از طریق  شودمی توصیه 
و  دهدمی افزایش راکه کیفیت فرآیند  هاگیرينتیجهو  شدهمطرحمسائل  ازجمله

را در  هاعکسو  هاطرح، هانقشه ،هایادداشتباید  اسناد .ردبمیشفافیت را باال 
، توسعه یا فرآیند بازبینی يمداخلهشهري پیشرفته و  ریزيبرنامه در .بربگیرد

ا کمک ب برداري(نقشهبا استفاده از  توانندمی هاطرحسناریوهاي توسعه جایگزین و 
مشابه ثبت  هايسیستم) GISاطالعات جغرافیایی هايسیستم( و CAD کامپیوتر)

 حیه،نا-شهر ،شهر منطقه، -ریزيبرنامهبر سطوح مختلف  تواندمیکار  روش شوند.
و بازبینی  ریزيبرنامه ياولیهیا بلوك اعمال شوند. این امر که مراحل  محله

و بهبود کامل عملکرد پایداري باشد بسیار مهم  ايرشته چند باهدف هافعالیت
در تمام سطوح انجام  زمانهمو بازبینی کار  ریزيبرنامهشهرك، است. در شهر یا 

 .شودمی

 ابزار رویکرد شهر هم گراجعبه

 ابزارجعبهو ابزارهاي موجود در  هاروشتوسط  گراهمکار شهر  روشدرهر مرحله 
 .شودمیپشتیبانی 

مراحل  خاص مربوط به ابزار است، شدهدادهنشان  2-6که در شکل  طورهمان
در چند مرحله به کار گرفته  توانندمیخاص در هر فرآیند است اما برخی از ابزار 

 کارآمد باشد.  5و  2 يمرحلهدر  تواندمی SWOTشوند. 
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ند در مراحل توانها میابزار گرا.ي شهر هم: نمایش الگوي جعبه2-6شکل 

 .گرفته شوند پذیر به کارریزي به طور انعطافمختلف فرآیند برنامه

خاص ممکن است. هدف،  ریزيبرنامهترکیب ابزار به روشی خالقانه بسته به موقعیت  
بزارهاي ا يتوسعه است. گراعملدر پرتو تحقیق و تمرین  ابزارجعبهو تجدید  روزرسانیبه

باید در این زمینه در نظر گرفته  اجتماعی هايرسانه ازجملهدیجیتالی براي ارتباطات 
 شود.

 و ریزيبرنامهدر  توانندمیاین است که بیشتر ابزارها  رودمیچیزي که مهم به شمار 
، نقشه SWOTمثل  ابزارها برخی از. استفاده ایجاد گفتگو در سهامداران استفاده شوند.

 مشارکتی آسان است. ریزيبرنامهشده در فرآیند  دهیسازمانذهنی، طوفان فکري 
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و  ترندپیچیده معیارِهچند  وتحلیلتجزیهشاخص، نمودار و اهداف/آماج/ ازجمله ابزارها
 هايموقعیتدر  توانندمی هاآنپایه  بادانشدارند، اما  ايویژهتحلیلی  هايمهارتنیاز به 

 کامپیوتري و مهارت است و هايبرنامهنحو فضا نیازمند  ابزار گفتگو هم استفاده شوند.
گفتگو  زيریبرنامهدر  توانندمی وتحلیلتجزیهایج اما نت رودمییک ابزار تخصصی به شمار 

مربوط به هر مرحله  فعالیت است. شدهدادهروش کار در زیر شرح  مراحل استفاده شوند.
 متفاوتبازبینی  هايپروژهخاص و  هايبرنامهدر هر حلقه توضیح داده نشده زیرا در 

خواهند بود.

 

توانند در کارشناسانی که می:3-6شکل 
 بررسی پایداري نقش مهمی ایفا کنند.

: ساختار سازمانی ممکن براي بررسی 4 -6شکل 
  شهري یکپارچه توسعه
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 ي اول: مرحله6-1
کاربازبینی ریزي یادهی برنامهتعریف و سازمان

 هاي مختلف شهريتوانند در مقیاسریزي یکپارچه و جامع یا بازبینی کار میبرنامه
توصیف، ثبت و نمایش وضعیت غالب ازجمله عوامل  ابتدا بررسی،اما  اجرا شوند

هدف  فرهنگی، اقتصادي و فضایی امري ضروري است.-محیطی، اجتماعیزیست
ها یا برنامه و بازبینی پروژه هاي آینده، بهبود طرحممکن است شناسایی پروژه

 ي پایدار باشد.توسعه

شم انداز کلی ایجاد شهر پایدار سرچشمه چریزي یا بازبینی کار معموالً از یکبرنامه
گاهی اوقات هدف بهبود سیستم  توجه ویژه به فقرا و محرومین. گیرد، اغلب بامی

هاي شهري ي سیستموتحلیل یکپارچهشهري است اما حتی در این مورد، تجزیه
کی ریزي یا بازبینی کار یدهی برنامهتعریف دقیق و سازمان مرتبط باید هدایت شوند.
 ها را دربرمی گیرد.که تعریف روشن اهداف و دامنه از کلیدهاي موفقیت است

ریزي درگیر ریزي بازبینی یا فرآیند برنامهنمایندگان کارکردهاي مختلف باید در برنامه
 هاي مرتبط و جوانب پایداري به کار بگیرند. یشوند تا متخصصان را درزمینه

هاي متقابل عملکردي انجام شود توسط تیمهاي پایداري شهري باید ترجیحاً پروژه
تواند همچنین شناسایی نمایندگان متناسب مدل مفهومی می ي واحد.نه یک اداره

 را هدایت کند.

ها، هنقش هاي پایداري درصورت هدفمند ویژگیهدف بازبینی پایداري این است که به
انی زم شده ارزیابی شود.کمیلدر حال انجام یا ت شده،ریزيهاي برنامهها و پروژهبرنامه

هاي شود که فعالیتبندي آماده میشود، فرآیند برنامه و زمانکه کار تعریف می
د دهد و به یکدیگر و به موضوعات پایداري پیونبازبینی را شناسایی و نظم و ترتیب می

 ).5-6شکل ( خوردمی

ل دستیابی به درك کام برايریزي یا بازبینی دهی برنامهي سازماندهندهنمودار نشان
 هاي احتمالی کارآمد است.ي گزینهو بحث درباره

نفعان در بازبینی اي از چگونگی درگیري ذينمونه 4-6دهی در شکل نمودار سازمان
دهد.یک گروه هادي که شامل شهردار و دیگر رهبران اي از شهر را نشان میناحیه

هاي شهروندان در محیط، فرایند ها و گروهعالوه نمایندگان سازمانشهرداري است به
ند تیم بازبینی چ شود.کند که این گروه توسط مدیر پروژه حمایت میرا مدیریت می

 دو گروه مرجع هاي مختلف را دربرمی گیرد.اي برنامه ریزان و متخصصان رشتهرشته
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اف ها در محل و اطرها و انجمن NGOاي و شامل نمایندگان مجلس ملی و منطقه
 شوند.می

ساختار پروژه ممکن است با توجه به شرایط محلی خاص متفاوت باشد اما معموالً 
 اي و بازبینی از سطوحریزي چند رشتهتیم برنامه گیري از گروه هادي،براي تصمیم

 شود.اي استفاده میمحلی و منطقه

 

را  يداریپا یبررس ای يزیبرنامه ر ی: وقت5-6شکل 
و جدول  یچارت سازمانده کیم،یکنیم یسازمانده

 .استفاده شود دیزمان با

 

ظر گرفتن ن دهی شود تا فرصت بررسی چگونگی درریزي و کار بازبینی باید سازمانبرنامه 
سهیل ت سازي شود.موضوعات پایداري در بافت توسعه با توجه ویژه به اقشار ضعیف بهینه

هاي هاي مختلف و سیستمنمایندگان زمینهو ترویج رویکردهاي یکپارچه و همکاري بین 
اي، این امکان وجود دارد که با کارکردن به روش چرخه شهري بسیار پراهمیت است.

این موضوع در مقایسه با روش کار خطی  سازي شوند.موضوعات مرتبط به هم یکپارچه
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ر هاي جامع شود اما تمرکز بمزایایی دارد که ممکن است منجر به یافتن واقعیت
 دهد.محیط را از دست می موضوعات پایداري راهبردك و

 نفعان مختلف،ریزي کارآمد یا پروژه بازبینی با مشارکت ذيمنظور انجام برنامهبه
 رود.بندي امري مهم به شمار میي شفاف و منعطف جدول زمان مربوط به بودجهتوسعه

دي ي کلیزمان و نقطهفعالیت همنمودار گانت یا جدول فعالیت زمان اتفاق افتادن چند 
نفعان را در مراحل این نمودار همچنین زمان مشارکت ذي دهد.تصمیم را نشان می

ي تخصیص جدول زمان پایه توجه کنید. 6,5دهد، به شکل مختلف فرآیند نشان می
 منابع مالی و انسانی در مراحل مختلف پروژه است.

ي آن هاي زیرمجموعهصلی مختلف و فعالیتهاي ادر قسمت باالي جدول زمان فعالیت
 در این مورد، شود.اي که باال ذکر شد مشخص میریزي چرخهبا توجه به اصول برنامه

اي را در ریزي چرخههر مرحله حدوداً سه ماه است اما این امکان وجود دارد که برنامه
حلقه/مرحله. در  تري اعمال کنیم براي مثال یک هفته یا یک ماه براي هرزمان کوتاه

 نفعان مختلفو مالقات با حضور ذي شدهریزيهاي برنامهقسمت پایین جدول، فعالیت
ه نفعان ببندي حضور ذيزمان شده است.هاي باالي جدول نشان دادهبا توجه به فعالیت

توان آن را نادیده دهد که این بخش مهمی از پروژه است و نمیاین روش ضمانت می
هاي مختلف متفاوت خواهد بود اما ساختار کلی ذکرشده زمان پروژهجدول  گرفت.

تواند در بیشتر موارد استفاده شود.می

 در نظر گرفته شود نکانی که باید 

 شده (ساختارریزيي برنامهآیا چهارچوب نهادي براي تصریح پیوندهاي مختلف با مداخله•
ست چهارچوب نظارتی، سازمانی، ست ریزيهاي برنامهسیا سایی محیطی)و زی شده شنا

 است؟
موضـوعات پایداري در  ریزي با توجه بهتا چه مقدار پیوندهاي بین سـطوح مختلف برنامه•

 ي شهر/شهرك و غیرهسطح شهر/شهرك، ناحیه اي،منطقه شده است؟ملی،نظر گرفته
 )شده دارد؟(مالی و انسانیریزيآیا سازمان ظرفیت اجراي پروژه را در زمان برنامه•
صان الزم براي ترویج ادغام محیط• ص ست،آیا تمام متخ صادي فرهنگی،-اجتماعی زی  و اقت

 اند؟ابعاد فضایی پایداري در روش کار واردشده
ــهروندان و دیگر ذي• ــوندنفعان چگونه در مراحل مختلف فرآیند درگیر میش  NGO( ش

 و بخش خصوصی)؟ ها CBOها،
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 دومي : مرحله6-2
شناخت موقعیت موجود

 در محیط شهريتدریجاً ست که فقر ا رشد شهري این آمد روند پی ترینبزرگ
 ذارتأثیرگ محرومین وبر فقرا  معموالًزیست محیط شهري  مشکالت شود.می متمرکز

 شاناساسیضروري براي برطرف کردن نیازهاي  خدمات ازاست، کسانی که حتی 
.سالمت ،بهداشت آب کافی، مثالعنوانبهمحروم هستند 

شود تا  داده قرار نقشه درپایداري ویژه در منطقه شهري خاص باید  هايچالش
حتی اگر مشکالت بر  شناخته شود. هاویژگی ،هافرصت ،مشکالت ،نیازها شرایط،

مثبت، براي  هايویژگی غلبه کند شناخت ارزشها وري شه هايمحیطبسیاري از 
ر ب تأکید بسیار مهم است و دیگر جوانب اجتماعی فرهنگی مرتبط هايجنبهنمونه 
 و منابع .انگیزدبرمی رامحلی  نفعانذيفعال  مشارکت ،مثبت هايویژگی و هاارزش
از  ادهاستف .باید شناخته شود یکپارچه و مؤثر هايحلراهپایه  عنوانبه مشکالت علل

شناسایی محلی  نفعانذي موقعیت را با کهوقتیمشکل  جايبهاصطالح چالش 
 اساییشن وموقعیت تجزیه تحلیل  کههنگامی است. برانگیزبحثبسیار  کنیممی
 لمراح درنهایت وشوند  استفاده وباهم ترکیب  توانندمیمختلف  ابزارهاي ،شودمی

 کار استفاده شود درروشزیر باید 

 یا بازبینی محیط ریزيبرنامهگرافیکی  سندسازي.1
که  شودمی ریزيبرنامه نمودارهاي و هابرنامهگرافیکی شامل انواع مختلف  سندسازي

ان یکپارچه نش هايفرمتدر  ترکیبیجداگانه  صورتبه مختلفی را کارکردهايجوانب 
 هايزیرساخت ،ونقلحمل ،سازي سبز ، براي مثال الگوهاي کاربري زمین،دهدمی

 یابیمکاندرآمد،  توزیع ،اقتصادي ووپسماند، خدمات فرهنگی اجتماعی  آبانرژي، 
.دشومی غیره ومیراث فرهنگی  هايمکانرها، اتجاري که شامل باز کارکردهايصنایع 

ثال م براي باشند. دیجیتالی و )دستی (نقشه کشیدن صورتبه توانندمی هانقشه
 درموجودیت داشته باشند یا  توانندمی ها. نقشهGIS)(جغرافیایی  اطالعاتسیستم 

بین جوانب مختلف به  درگیري و افزاییهماساس ارزشیابی  عنوانبه موارد برخی
 که موضوع را نشان ریزيبرنامه پروپوزالدر بازبینی برنامه، محیا کردن  وجود آیند.

 ظرن دررا  تريبزرگمنطقه شهري  وتحلیلتجزیهاگر  بسیار پراهمیت است. دهدمی
درك نحوه اتصال  منظوربه ايمنطقهارتباطات  نمودار بگیرد براي مثال کل شهر،

روستایی بسیار پرکاربرد است این امر در  هايمحیط و هاشهركشهرها به هم، به 
 شودمیروستا مرتبط -مختلف شهر پیوندهاي ونقلحملالگوهاي  تصویرسازي
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نمونه اي از تجزیه و تحلیل  6-6شکل 

SWOT 
 

 منفی ومثبت  هايویژگی سندسازي.2
جزیه ت بسیار پراهمیت است. موردنظرمنطقه  منفی ومثبت  هايویژگی وتحلیلتجزیه

 برگرفتن در) ابزاري خوب براي تحدیدها ،هافرصت، هاضعف، هاقوت( SWOTتحلیل 
، محیطیزیست هايارزشباري مثال ( ها قوت )6-6است (شکل نفعان ذيتمامی 

 و هافرصت کهدرحالی، اند )داخلی(ویژه محیط  هاضعف و) فرهنگی واقتصادي 
 .ممکن است خارجی یا داخلی باشد تحدیدها

دهد تا تصویر متوازنی از عوامل کلیدي و ممکن در نفعان اجازه میاین جدول به ذي
که چه چیزي باید تغییر کند تا پایداري موقعیت و بافت موجود ایجاد کنند مثالً این

همچنین در این مرحله، جوانب کلیدي و اهداف ممکن  طوح مختلف باال رود.در س
درگیر کردن افرادي که با جزئیات بافت مشخص آشنایی ندارند  است به وجود آیند.

بحث هدفمند بپردازند غالباً امري مفید است. وارد کرد این  وتحلیل وتا به تجزیه
ر هاي بازبینی در نظریزي و فعالیتامهدهی برنمنابع انسانی باید به هنگام سازمان

 گرفته شود.

ي مشخص، متوازن کردن منظور درك پتانسیل کامل بالقوه توسعه یک منطقهبه
-آید. جوانب اجتماعیها امري مهم به شمار میها و فرصتها و تهدیدها باقوتضعف

 شوند. هوتحلیل شناسایی و گنجاندهاي کیفی باید در تجزیهفرهنگی و دیگر جنبه
 رود.این امر همچنین در دخیل کردن جوامع در فرآیند تغییر مهم به شمار می

 وتحلیل توپولوژي شهر و منظره شهرتجزیه.3
وتحلیل شهر و ساختارهاي کارکردي آن براي کشف و درك الگوي شهري اغلب تجزیه

 تشود که بر موقعیامري باارزش است که شامل توپولوژي تاریخی و مدرن شهر می
توپولوژي معموالً به  فرهنگی یا اقتصادي اثرگذار است.–محیطی، اجتماعی زیست

انداز و نیازهاي جامعه را در زمان عصر یا جنبش خاصی مرتبط می شودکه چشم
 هايویژگی هاي مختلف،تصویرسازي و توصیف توپولوژي کند.مشخص بیان می

 دهد.زمان را نشان می هاي فرهنگی شهر چگونگی توسعه در طولفضایی و الیه
تواند در کنار شناسایی توپولوژي شهري به کار گرفته شود می SWOTوتحلیل تجزیه

 تا یک تصویر جامع از مشکالت و کیفیت مناطق شهري ایجاد شود.

 محیطیوتحلیل دقیق شرایط زیستتجزیه.4
تواند بر اساس محیطی میوتحلیل دقیق و مشخص وضعیت زیستتجزیه
 مشکالت کند.مسائل پایداري را فراهم می ايباشد که خالصه SWOTلیل وتحتجزیه

ها ازجمله انتشار آلودگی یا دیگر انواع اختالالت) باید سامانمند و مرتبط با مقیاس(
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وان عنهمچنین ارزیابی علل و اثرات در این مرحله به یا سطوح شهري مختلف باشند.
نمایش و ارتباط  ها و همچنینها و تالشیتبندي و تمرکز فعالاي براي اولویتپایه

از مقیاس ) 7-6شکل  شده (مثال نشان داده شود.دادن نتایج کاري مفید محسوب می
براي هر عامل محیطی تعریف  هر درجه کند.استفاده می 5-1ي شدهبنديدرجه

شود اما مزیت استفاده از همان مقیاس براي تمام عوامل این است که امکان می
 کند.ایسه را فراهم میمق

 

 
: تشخیص بازبینی اولیه از وضعیت 7-6شکل  

زیست محیطی شهري با استفاده از مقیاس پیش 
 رو براي ارزیابی عوامل

 ي کوتاه ،بسیار خطرناك است،.به عنوان نتیجه1
 ي بلند مدت خطر ناك است،.به عنوان نتیجه2
 .ایمن اما ناخوشایند و تحریک کننده،3
 .راحت4
 .بسیار راحت5

 هاها، منابع و پیامدهاي مشکالت و داراییوتحلیل علت.تجزیه5 

اي هطور جداگانه مشاهده و ذکر شود براي نمونه بیماريپیامدهاي مشکالت باید به
برد، بهاي آومیر باالي کودکان به دلیل بیمارينرخ مرگ تنفسی ناشی از آلودگی هوا،

ارتباط دادن مستقیم  ي آب.درمانی به دلیل منابع آلودهآبهاي باال براي هزینه
بسیاري از  محیطی خاص اغلب دشوار است.وضعیت سالمت به مشکالت زیست

محیطی مختلف به وجود ي ترکیبی از اثرات مشکالت زیستواسطهها بهبیماري
ا هوقتی به دنبال این مشکالت و پیامد ها امري دشواراست.آیند که سنجش آنمی
ی محیطی شناسایهاي مختلفی را براي مشکالت زیستگردیم باید منابع و علتمی

 کنیم و دلیل ایجاد این منابع را پیدا کنیم.

ارتعاشات
آلودگی آب 

زیرزمینی

آلودگی آب 

رودخانه

آلودگی هواي 

ناشی از صنعت

آلودگی صوتی 

ناشی از ترافیک
منطقه شهري

5 3 1 2 1 غرب

5 3 1 1 2 جنوب

5 3 1 4 2 مرکز

5 2 1 2 3 شرق
5 3 2 3 2 شمال
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براي مثال، آلودگی هواي  منابع مشکالت ممکن است چندوجهی و پیچیده باشند.
 هاي سوخت فسیلی و تشدید آنناشی از انتشار گازهاي صنایع، ترافیک و نیروگاه

هاي شهري شده که توسط کمبود فضاهاي سبز و توپوگرافی نامطلوب مثل دره
تواند توسط پوشش گیاهی جذب اي معکوس ایجاد کرده و نمیآلودگی در آن الیه

 شود.

 
هاي : نمایش پیوندهاي بین علت8-6شکل 

  هاي آنآمدمشکالت ، منبع مشکالت و پی
 

 ها و اثرات مشکل است.نمایش علتدرخت مشکالت ابزار مفید دیگري براي 
وتحلیل درخت تجزیه ها را در پایین درخت نشان دهند.هاي پایداري باید علتحلراه

نفعان محلی انجام شود کسانی که اثرات را تجربه کرده تواند توسط ذيمشکالت می
 ها دارند.ي علتي خوبی دربارهو در بسیاري از موارد ایده

 
براي تجزیه و تحلیل  مشکل ابزاري : درخت9-6شکل  

 هاي مشکالت زیست محیطی مشخص است.منابع و علت
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هاي واحد، مشکالت ي اصلی رویکرد شهر هم گرا جلوگیري از بررسی دارایینکته

ها طور جداگانه و تمرکز بر روابط بین عوامل و سیستمها بهمحیطی یا علتزیست
ا هم مرتبط کرد ت یت پسماند و گرمایشی را بهتوان مدیراست، براي مثال چگونه می

یص تواند در تشخاین رویکرد یکپارچه همچنین می از منابع کارآمدتر استفاده کنیم.
ها و مشکالت به هم مربوط وضعیت موجود اعمال شود با این دید که چگونه دارایی

ها و ریزيبرنامهخورند. برخی از هاي مختلف پیوند میشوند و به منابع و علتمی
شوند اما حتی در این ي خاص یا سیستم شهري متمرکز میبازبینی کارها بر جنبه

منظور ها بهوتحلیل روابط و پیوندها با مناطق دیگر و زیرسیستممورد، تجزیه
 است. ها ضروريافزایی و درگیريسازي و شناسایی پتانسیل همجلوگیري از زیر بهینه

ین ا کنیممیاز شهر بررسی  ايناحیهرا در یک شهر یا  یطیمحزیستوقتی وضعیت 
یم مرتبط کن ايمنطقهملی و  بافت ،ترگستردهامر که بتوانیم وضعیت را به جهان 

مثال، داشتن اطالعات مربوط به تغییرات اقلیمی  براي .آیدمیامري مهم به شمار 
 .سودمند است GNP يسرانهمرتبط با جمعیت و 

کنیم عوامل سازمانی وتحلیل میمحیطی را تجزیهمشکالت زیست که علتهنگامی
 شهر/شهرك اغلب به علت منطقه، شرایط سازمانی در کشور، هم باید در نظر بگیریم.

براي مثال، ضعف قوانین  کند.هاي توسعه کمک میحلو تشخیص ظرفیت براي راه
صنایع در فنّاوري گذاري یک دلیل براي عدم سرمایهمحیطی و/یا اجراي آنزیست

  پایدار است.

 هايحلمنظور گسترش راهمحیطی بههاي سازمانی مشکالت زیستشناسایی علت
  پایداري امري ضروري است.

ها یا تهدیدها در بهبود ي فرصـــتتوانند با توجه به میزان ارائهعوامل ســـازمانی می
ست شوند. تجزیه محیطی مرتبط با پروژه یا طرحزی ص تحلیل  اي از خالصه 4ل در ف

 عوامل سازمانی آورده شده است.

هاي خارجی داشــته باشــد که محیطی ممکن اســت منابع و علتمشــکالت زیســت
وتحلیل این عوامل باید شناسایی و تجزیه تواند مستقیماً بر آن اثر گذارد.مداخله نمی

شان بر محیط شود.شوند تا اثر ست و اجرا و نتایج پروژه ارزیابی   ین عواملمرز ب زی
ــت در طول  ــت اما باید تا جایی که ممکن اس ــخص اس داخلی و خارجی اغلب نامش

شخص می سایی که با مداخله م شنا شوند. در فرآیند  صلی تعریف  شکالت ا شود، م
 روسازي پروژه اغلب شامل تعریف مجدد مداخله و ازایني آمادهفرآیند تکرار، مرحله
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براي مثال، در پروژه کاهش آلودگی  مشــخص کردن عوامل داخلی و خارجی اســت.
پاك، هوا ّاوري  خارجی معمول قوانین، با معرفی فن مل  مه عوا نا ـــهري و بر هاي ش

حال، اگر مداخله براي مشــخص کردن این عوامل بااین هاي دولتی هســتند.مشــوق
 شوند.این عوامل داخلی می مجدداً تعریف و گسترده شود،

منظور هاي اســاســی یک مشــکل کانونی بهعلتشــناســایی و درك  طور خالصــه،به
که شود. هنگامیهاي پایداري امري ضروري محسوب میحلي راهشناسایی و توسعه

شـــود اغلب دالیل و نفعان انجام میوتحلیل مشـــکل در اتاق کار همراه با ذيتجزیه
ي این عوامل، بپرســید چرا براي شــناخت همه شــود.اثرات بســیاري شــناســایی می

شکل سپس  م شد و  شته با سخی براي آن وجود ندا وجود دارد؟ تا زمانی که دیگر پا
 ها نگاه کنید.به فرصت

 
 نکاتی که باید در نظر گرفته شود

زي ریهایی از مســـائل داخلی و خارجی و جوانبی که در بازبینی یا فعالیت برنامهنمونه•
 باید در نظر گرفته شود در زیر آمده است.

ستي کدام جنبه• آیا جوانب  شود؟محیطی در محیط به پروژه مرتبط میپایداري و زی
 اند؟بندي شدهاولویت

 ها کدام است؟ها و داراییي شهري پایدار ازجمله چالشعوامل کلیدي ترویج توسعه•
 اند؟هاي شهري، عوامل سازمانی و غیره) کدمها (سیستمها و داراییمنابع چالش•
راحتی و  ایمنی، محیطی با توجه به بهداشــت،اي زیســتهپیامدهاي مشــکالت/دارایی•

 اند؟کیفیت زندگی کدم
آیا ممکن است  گذارد؟ي منطقه/کشور اثر میي عمومی بر توسعهچه روندهاي توسعه•

 چگونه؟ این روندها بر محیط پروژه اثر گذارد؟
 مورد اي و محلی (درمنطقه هاي ملی،ها و برنامهکدام شرایط خارجی ازجمله سیاست•

سعه ستتو صادي، اجتماعی، زی ضایی) به پروژه مربوط میي اقت یا آ شوند؟محیطی و ف
 اند؟وتحلیل شدهبه روش سامانمند تجزیه

ائل و مس وتحلیل شده است؟تر تجزیهآیا شرایط اقشار ضعیف در محیط و بافت وسیع•
 اند؟نیازهاي کلیدي کدم

ـــلی (قوتویژگی• ـــعفها/داراییهاي اص کدام اســـت؟هاها و ض یا قبالً  ) محیط  آ
 اند؟چگونه ثبت و پیگیري شده اند؟وتحلیل شدهتجزیه

مدیریت زمین و وضعیت  اند؟ریزي رسمی و قانونی مربوط به محیط کدمشرایط برنامه•
 گذارد؟ریزي اثر میحاکم چگونه بر فعالیت برنامه
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 ري باال رود؟ي پایدار شهکدام جوانب باید در اولویت قرار گیرند تا توسعه•
ساخته• شامل ویژگیاکوسیستم الگوي چشم شده،الگوي محیط   هاي پوششانداز که 

 اند؟شود، کدمتوپولوژي و هیدرولوژیکی می گیاهی،
ــرایط ژئوتکنیکی مکان کدم• ــیل و غیره در  لرزه،زمین آیا خطر لغزش زمین، اند؟ش س

 شده است؟نظر گرفته
 وتحلیل و موردتوجه قرارگرفته است؟زیهآیا میراث فرهنگی و تاریخی محیط تج•
اي هونقل و زیرساختسیستم ترافیک و حمل شده،استانداردهاي فعلی محیط ساخته•

 پسماند و انرژي چگونه است؟ فاضالب، آب،

 

 3ي : مرحله6-3
 ها و مقاصدشاخص تعیین اهداف،

له مان 3ي مرح هایی و آر هداف ن ندها تهبر اســــاس  ي محیط راها آی ها و یاف
شخیص شخص می 2ي هاي مرحلهت سعه کند،م ها و ي دقیق طرحاین امر بدون تو

ست.حلراه صد براي شاخص اي از اهداف،سپس مجموعه ها بهترین کار ا ها و مقا
سعه می ساخت عملکرد موردنظر آینده محیط  یابد.مداخله و محیط تو این مرحله بر

ست.مدت و بلندمدت ممیان مدت،در کوتاه صد باید  ها وشاخص اهداف، تمرکز ا مقا
راســتاي اهداف ها باید همآن حال،بااین شــده تمرکز کنند.ریزيي برنامهبر مداخله

هر  تضاد با آن نباشند. هاي شهر و شهرك باشند و درها و برنامهموجود در سیاست
 وفصل شود.بحث و حل انحراف و اختاللی باید شناسایی،

ــند.اهداف باید بر  ــهري در محیط باش ــخیص اولیه و تعریف پایداري ش ــاس تش  اس
شند اما باید ازاهداف می صد و ها دقیقآرمان توانند کمی و کیفی با شند و مقا تر با

شمار اعمال این ایده ها را در بربگیرد.شاخص شهر امري مهم به  ها با توجه به نیاز 
 .ي عمومی در این فاز وجود داردچهار مرحله رود.می

 تعریف پایداري شهري در بافت محلی.1

تواند بر اساس مفهوم کلی رویکرد ي پایدار شهري میگسترش تعریف محلی توسعه
اي براي بحث خالقانه با عنوان پایهتواند بهبرداري ذهنی مینقشه شهر هم گرا باشد.

یداري، داراییذي پا نب  عان مختلف در جوا نب نف هاي بین جوا ند هاي محلی و پیو
ـــود. تري از چگونگی پیوند موقعیت این کار به درك عمیق مختلف به کار گرفته ش

کمک  ترهاي گستردهاي و جهانی و چگونگی ارتباط گفتمانمحلی با موقعیت منطقه
 کند.می
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ــد.تعریف محلی باید با چشــم ــهر مرتبط باش اگر این وجود ندارد،  انداز کلی براي ش
 باید ایجاد شود.ي پروژه اندازي براي منطقهچشم

روشی متعادل و کارآمد  ي پایدار شهري باید از تمام منابع در دسترس درتوسعه :اندازاي از تعریف/چشمنمونه
 محیطی).انسانی و زیست اقتصادي،( استفاده کند

 

ي ذهنی،جایی که جوانب و نمایش الگوي نقشه 1:0-6شکل 
 .دمربوط می شونپیوندها به سلسله مراتب جغرافیایی مختلف 

 
 ریزي و بررسی هاي آیندهشناسایی مسائل کلیدي براي برنامه.2

و  انداز کلیاي از مسائل کلیدي باید شناسایی شوند مسائلی که به چشممجموعه
 د.ریزي آینده مرتبط باشنوتحلیل و برنامهتعریف محلی پایداري براي هدایت تجزیه

شناسایی و ایجاد این مسائل کلیدي که باید تواند براي طوفان مغزي ساختاري می
توانند مسائل کلیدي همچنین می بندي شوند به کار گرفته شود.بندي و اولویتدسته

ها و ي تعدیل ضعفنظر گرفتن نحوه و در SWOTوتحلیل بندي نتایج تجزیهبا دسته
 شوند. ها شناساییها و استفاده از فرصتتهدیدها، تقویت عوامل مثبت و دارایی

 ي آینده کمیاب است.نیازهاي توسعه زمین موجود براي رفع ي کلیدي:اي از مسئلهنمونه

 
 ایجاد اهداف اصلی.3

ـــاس نکتهرب یهپیش ،2و  1ي اس ـــلی براي محیط ایجاد نویس اول هداف اص اي از ا
شممی شد.شود که باید با چ شهرك هماهنگ با شهر/ ست  انداز کلی  فرآیند ممکن ا

اهداف کلی باید بیان کنند چگونه پایداري  انداز کلی کمک کند.چشـــمهمچنین به 
 یابد.در محیط بهبود می
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 زمین باید کارآمدتر استفاده شود تا تقاضاي آینده براي توسعه را رفع کند.از هدف اصلی:  نمونه اي

 

مقاصد ممکن است این 
رفت %30-20باشد: افزایش 

 و آمد افراد با دوچرخه
 

 ها و مقاصدشاخصایجاد .4

ها را آن یابند،ها و مقاصــد در اینجا براي اهداف اصــلی و فرعی توســعه میشــاخص
شمند می شخص، قابلهو ساس زمان. بینانهواقع سنجش، معهود،کنند یعنی م  و بر ا

صد باید به سبتمقا شوند و بر راهصورت ن صول ایجاد  سته ها یا ا صی واب حل فنی خا
 هاي جایگزین و خالق را ترویج و تسهیل کنندحلي راهنباشند تا توسعه

 شده براي استفاده از انرژياهداف فرعی و مقاصد شناسایی اي از اهداف ممکن،نمونه

 محیطی ناشی از مصرف انرژيحداقل سازي اثر زیست ):1سطح ( هدف اصلی•

ي کارکردهاحداقل سازي تأمین انرژي براي همه ):2سطح ( اهداف فرعی•

با استفاده از شاخص مصرف انرژي ( کیلووات ساعت بر مترمربع در هرسال 55حداکثر  ):3سطح ( قصد•

 ها)/مترمربع/سال براي مثال در ساختمان

 

صود براي  شاخص و مق
ند  یدار می توا پا مســکن 

شد: حداقل   %Xاینگونه با
ید در  از مســکن هاي جد
نوار  ساختارهاي چند خا
بره  کار ند  چ یط  مح و 

 .باشند

نباید با مقصد اشتباه گرفته شود. شاخص یک اصطالح فنی یا روش بیان یک شاخص 
اي براي ایجاد مقاصد شاخص ممکن است پایه ي خاص به روش فشرده است.پدیده

ایجاد یک مقصد براي  مسافران دوچرخه. %30- 20مثال افزایش عنوانکمی باشد، به
توانند در موارد زیر ها میشاخص کند.گرا و ملموس میشاخص آن را مشخص، واقع

 :به کار روند

ایجاد مقصد در سطوح مختلف 
نظارت بر اجراي فرآیند 
ارزیابی نتایج و اثرات

 
 برندیرنج م یاز آلودگ یاست که از عالئم استرس ناش تیاز جمع يدرصد یطیمحستیز يهااز شاخص ییهانمونه

.کنندیاستفاده م یونقل عمومکه از حمل تیاز جمع يدرصد ای  
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1 - Ranhagen, U and Trobeck, S, ۱۹۹۹, The use of indicators in spatial planning. A situation report. The National 
Board of Housing and Planning and the Swedish Environmental Protection Agency.

 
 
 

مثالی از شاخص و مقصد 
براي مسکن پایدار: حداقل 
X% از مساکن جدید باید با  

ساختار چند خانوار در محیط 
با اختالط کاربري ساخته 

 شوند.

شود و ایجاد مقاصد پایداري را مربوط می 1ریزي فضاییریزي به برنامهشاخص برنامه
آینده را با همان روش قبلی که ریزي شرایط هاي برنامهشاخص کند.تسهیل می

 :براي مثال کند.کند توصیف میعنوان خط مقدم عمل میبه

هاي اتوبوس یا قطار در ي محیط شهري با ایستگاهشدهریزينسبت برنامه
 متر، به نسبت موقعیت فعلی Xعرض 

ي شده براي استفادههاي سبز حفاظتشده محیطریزينسبت برنامه
قعیت فعلیبه نسبت مو تفریحی،

توانند در جهت نظارت پیشرفت اند که میهاي میدانیشاخص ها،بسیاري از شاخص
اي عنوان نشانههاي زیرزمینی بهاهداف به کار روند براي نمونه زندگی آبزیان در آب

 هايي بدنهتواند منطقهریزي مربوطه میهاي برنامهشاخص از سالمت اکوسیستم.
 کنند.باشند که زندگی آبزیان را محافظت میشده آبی منسجم و حفاظت

 
 ، که عبارتند از:قرار دارد 3چهار زیر مرحله در مرحله ي  

 
 

 چین هاي پایداري براي بوم شهر تانگشان،شاخصمثال: 

انداز کلی براي بوم شهر تانگشان این است که شهري مشهور در جهان، مدرن، چشم
سیستم  محیطی باشد.ي پایدار زیستجامعهمردم محور، مرفه، اقلیم طبیعی و 

طراحی و تولید را هدایت و حمایت می  ریزي،هاي اکو شهر فرآیند برنامهشاخص
سیستم شاخص شامل  کنند.انداز آماده میکنندو اکو شهر را براي اجراي این چشم

ي کیلومترمربع)، سطح ناحیه 30( سطح شهر شود:ها در سه سطح فضایی میشاخص
طی و محیسیستم شاخص به پایداري زیست کیلومترمربع) و سطح بلوك. 12( شهر

ریزي و نظارت این شامل هر دو شاخص برنامه شود.اقتصادي مربوط می-اجتماعی
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 شاخص ها سطح هدف معیارها اهداف

 کارکردهاي شهري

        x تراکم -1 نفر / متر مربع 

        x فضاي زندگی -2 متر مربع / نفر 

 دسترسی محلی به خدمات -3 نواحی مسکونی 100%        

        

گره هاي  100%
 ترکیب کارکردها -4 شهري

 مسکن با قیمت مناسب  -5 5% >        

 خانه هاي موجود در نواحی خطرناك -6 0%        

 فضاي شهري

 محیط زیست شهري -7 نواحی مسکونی 100%        

 اندازه بلوك ساختمانی -8 متر 60-100        

 ساختمان و معماري

 ساختمانهاي پایدار -9 ساختمانها 100%        

 ترافیک و حمل و نقل

 حمل و نقل محلی غیر موتوري -10  50% >        

 سفر منطقه اي با حمل و نقل عمومی -11  70% >        

        
 مناطق شهري 100%

راهبردهاي مکان و محدودیت هاي  -12
 پارکینگ

        

 بار 1,5<

نسبت تفاضل زمانی دوچرخه/ اتوموبیل  -13
شخصی و حمل و نقل عمومی/ اتوموبیل 

 شخصی

 شتاب مازاد -14 0%        

اقتصادي و فضایی با تمرکز بر فاز -اجتماعی محیطی،هاي زیستشود که به آرمانمی
شود. فهرست کامل وط میهاي شهري مربریزي و رویکرد یکپارچه سیستمبرنامه

تاي آن براي مدیریت اطالعات  30شاخص هستند که  140ها شامل شاخص
 اند.شدهانتخاب
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 شاخص ها سطح هدف معیارها اهداف

 انرژي

 تقاضاي انرژي -15 کیلووات/ هر نفر 10000 2فاکتور       

 انرژي تجدیدپذیر -16 95%        

 پسماند

        
100% 

جمع آوري پسماندهاي خطرناك  -17
 شهري

 بازیافت -18 100%        

        
<90% 

بازیافت و استفاده مجدد در راستاي  -19
 کشاورزي

 آب و پسماندهاي آب

 مصرف آب -20 لیتر/روز/ نفر 100-120        

 منابع آب براي آب آشامیدنی -21 90%>        

 بهداشتسطح  -22 100%        

 سیستم تخلیه فاضالب مجزا -23 ساختمانها 90%>        

 کیفیت آب -24 100%        

 جمع آوري آب حاصل از طوفان -25 90%        

 چشم انداز و فضاهاي باز

 فضاي  سبز عمومی -26 متر مربع/نفر 20        

        
 نواحی مسکونی 100%

 فضاهايدسترسی محلی به پارك و  -27
 عمومی

 زمین هاي زراعی محافظت شده -28 100%        

 تاالب هاي حفاظت شده -29 100%        

 پوشش درختی -30 50%        

 راهنما

 استاندارد چین براي بهبود فاکتورها = سطح هدف دو برابر بهتر از منبع2فاکتور 

 اهداف زیست محیطی  

 اقتصادي -اهداف جتماعی   

 اهداف مکانی  

 . شتاب مازاد14  
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 نکاتی که باید در نظر گرفته شود.

 ي شهر/شهرك/منطقه وجود دارد؟چشم انداز سیاسی سازگار و راهبرد توسعهآیا یک•
 روزرسانی شده است؟تواند بهچگونه این موضوع می

 شده است؟شناسایی ي پایدار شهريچه اهدافی براي ترویج توسعه•
سعهچگونه این • ستاهداف تو صادي، محیطی،ي زی ضایی را  اقت فرهنگی اجتماعی و ف

 بخشد؟ارتقاء می
 شوند؟اي مربوط میهاي کلی ملی و منطقهاهداف محلی چگونه به آرمان•
 هایی براي جوانب پایداري ایجادشده است؟چه مقاصد و شاخص•
مثال عنوانبهنفعان هاي خاصــی از ذيها نیازهاي گروهآیا اهداف، مقاصــد و شــاخص•

 گیرند؟وکارهاي کوچک را در نظر میاقشار ضعیف، کسب

 

ست که  این شهر یک چشم انداز کلی بوم شهر تانگشان این ا 
سرسبز، با اقلیم پاك و  محور،انسان مدرن، ي مشهور،جامعه

 2010ي خورشیدي ط زیست پایدار باشد. تکمیل مدرسهمحی

 :  مرحله چهارم6-4
 هاي جایگزینتوسعه دادن طرح
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جایگزین :  چهار پیشنهاد 11-6شکل 

 ریزي در شانگهاياز فاز برنامه

 

صد به شخیص موقعیت فعلی و تعریف اهداف و مقا سایی و ایجادعنوان پایهت شنا  ي 
ها و مشـــکالت در که چالشازآنجایی کنند.هاي جایگزین عمل میي طرحتوســـعه

ـــهري اغلب پیچیدهمحیط ـــتردهدامنهاند، هاي ش هاي جایگزین حلاي از راهي گس
هاي افزایی بین سیستمهایی که بر همحلراه شود.براي آن در نظر گرفته می مرتبط

ـــهري مختلف تأکید می ـــوند.ش این امر در  کنند باید از منظر پایداري ارزیابی ش
شورهاي درحال ست.ک سیار مهم ا سعه ب ضی موارد، انعطاف تو ها لحپذیري راهدر بع

 هم مهم است.

سیاري از موارد، صد می در ب شده و توانند به روشاهداف و مقا هاي مختلف مواجه 
مدت و بلندمدت میان مدت،هاي جایگزین باید ازلحاظ هزینه و منافع کوتاهحلراه

ي شهري مناطق مسکونی، محل ها شامل توسعهحلهایی از راهارزیابی شوند. نمونه
سرما سنگینیهکار و خدمات،  صنایع  ي گذاربهبود قانون گذاري در فنّاوري پاك در 

 شود.با توجه به کیفیت هوا و ایمنی ترافیک می

در صــورت ممکن، تمرکز باید بر جلوگیري از مشــکالت باشــد تا پرداختن به اثرات 
ندارد، آن. کان وجود  که این ام یل اثرات منفی جایی  عد که  ت ماتی  قدا از طریق ا

ـــد نه جایگزین کند توجیه را فنّاوري موجود ـــتبهبود بخش براي نمونه ( پذیر اس
 کاتالیزورهاي مبدل براي کاهش آلودگی هوا).

سیاري از موارد، تعدیل در کوتاه ست.تر و عملیهزینهمدت کممدت و میاندر ب  تر ا
هاي پایداري بلندمدت را به تأخیر بیندازد حلتواند اجراي راهحال، این نیز میبااین

شتر از حمل ستفاده بی سایل نقلیه باانرژي براي نمونه ا ستفاده از و ونقل عمومی و ا
در موقعیت خاص، ترکیب تعدیل و جلوگیري تا آنجا که ممکن اســت  پذیر. تجدید

 بهترین راه است.

سعهپس سعهنگري ابزاري براي تو سناریوهاي جایگزین براي تو ستي  شهري ا  ي 
سعهاین امر  ).نگريکادر پس( سهیل میحلي راهتو  د.کنهاي بهینه و یکپارچه را ت

 توانند به دو روش توسعه یابند.سناریوهاي جایگزین می

یدي را انتخاب کنید -1 ئل کل ـــا باال ببینید 3-6 /2ي مرحله( مس و براي ) را در 
ــاد را به هرکدام، ــعهعنوان پایهموقعیت متض ه جانبهاي یکي جایگزیناي براي توس
ید. نمودار درختی میتعریف  یبکن ند براي ترک به توا بل  قا هاي مت  منظورتضـــاد

 هاي یکپارچه استفاده شود.حلرسیدن به راه

ــامل انتخاب دو مســئله-2 ــناریو ش ي کلیدي و رســم دو موقعیت روش ماتریس س
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شتر در کنار دو محور در ماتریس  ست 4*4بی هاي برخی از نمونه ).13-6شکل ( ا
 اند از:عبارت هاي متضاد آنعیتموق مسائل کلیدي و

 قطبیچندقطبی در مقابل تک-ساختار•

 متمرکز در مقابل پراکنده-ساختار•

 متمرکز در مقابل عدم تمرکز-حکمروایی•

 تراکم باال در مقابل تراکم پایین-تراکم•

 .به عنوان یک روش باارزش و منطقی است-پس نگري 

هاي متمرکز بر حلنوآورانه و راههاي نگري یک روش براي تصــویرســازي ســیســتمپس
نگري شامل تصویر هاي مختلف شهري و عوامل سازمانی است. پسافزایی بین سیستمهم

ضعیت پایدار آینده بدون در نظر گرفتن پیش سطها و محدودیتشرطکردن و  هایی که تو
تلف مخهاي پایدار این تصویر آینده شامل سیستم اند.شدهو مشکالت حاضر تحمیل موانع

 .1شودونقل میازجمله حمل

ضعیت کنونی مرتبط میمرحله صویر آینده را به و سیري بعدي ت ي کند و به دنبال یافت م
ــت. ــعیت آینده اس ــعیت حال به وض مدت و مدت میانهاي کوتاهحلاین رویکرد راه از وض
 ي ضــعیفهانگري براي بهبود محیطکند. پسبلندمدت را دربرمی گیرد و در هم ادغام می

شورهاي درحال ست. راهدر مقیاس بزرگ و کوچک در ک سعه کارآ ا سعهحلتو یافته هاي تو
تواند پایه و اســـاســـی می) ي پنجمپس از ارزیابی اثراتش در مرحله( از طریق این رویکرد

 باشد. 6ي سازي راهبرد در مرحلهبراي پیاده

ـــت کهمزیت پس ـــد تري با آینده روبهملموسطور توان بهتر میراحت نگري این اس رو ش
گامی یتهن حدود ها میکه از م ـــود. پسهاي کنونی ر ـــکالت ش نگري تمرکز را از مش

ند پایهغافلگیرکننده دور کرده و می با آینده مهیاي براي روابط متوازن و واقعتوا نه  یا ا گرا
 .2کند

 

1 - A thesis on backcasting is: Wangel, J (۲۰۱۲). Making Futures – On Targets, Measures and Governance in 
Backcasting and Planning for Sustainability. Doctoral Thesis in Planning and Decision Analysis, KTH Royal Insitute 
of Technology, Stockholm.
2 - Jönsson, B (۱۹۹۹) Tio tankar om tid. Bromberg, cited in SAMS (۲۰۰۰).
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با اهداف توسعه  يشهر ياز توسعه ندهیآ ری: تصوينگرپس ندی: نمودار فرآ12-6شکل 

اهداف  2)، سطح 2050مثال عنواناهداف بلندمدت (به 3که سطح  ییجا ابد،ییم
مثال عنوان(به دهدیمدت را نشان ماهداف کوتاه 1)، سطح 2030مثال عنوان(به مدتانیم
وسعه ت يبرا نیگزیدو راهبرد جا ،یکنون تیبه وضع ندهیآ ریسال). با ارتباط دادن تصو 5
 :کرد ییشناسا توانیا مر
کم در  يگذارهیمدت، با سرماتوجه در کوتاهقابل يگذار هیسرما-آهسته-عیسر-
 و بلندمدت مدتانیم
توجه در قابل يگذارهیمدت با سرمامحدود در کوتاه يگذار هیسرما-عیسر-آهسته -
 و بلندمدت مدتانیم

 اند از:عبارتي پایدار شهري دو اصل مختلف و متضاد براي توسعه 

ـــاي بزرگ محیط براي حلراه• هاي متمرکز در مقیاس بزرگ براي مثال تقاض
 انرژي و فنّاوري بسیار تخصصی و مقیاس بزرگ

ّاوريحلراه• ـــاري براي مثال فن مقیاس و کوچک هاي محله محور،هاي انحص
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 .1هاي مشتق شده از انرژيفنّاوري

 هاي هر دو سناریو شود.حلراهارزیابی سناریوها ممکن است منجر به ترکیب 
 

 
 

ماتریس سناریو ساختارهاي  :13-6شکل 
 .دهدشهري مختلف را نشان می

 تعریف عبارات 

ـــت.هاي آینده، تعریف عبارتهنگام کار با جایگزین ـــیار پراهمیت اس در  هاي کلیدي بس
 شود.رویکرد شهر هم گرا، تعاریف زیر استفاده می

 ؛آینده موردنظر-چشم انداز

 شده است؛عوامل خارجی مختلف تعریفوضعیت ممکن آینده در ارتباط با -سناریو

 ؛پیش بینی روند واقعی با توجه به دیدگاه قطعی-پیش بینی

 ؛که لزوماً به عوامل خارجی پیوند نخورده است فضایی سناریو ملموس،-تصویر آینده

 ؛تصویر آیندهانداز، سناریو یا راه بین وضعیت حال و چشم-راهبرد

1 - The scenario technique combined with backcasting presented in Wizelius, T. (۱۹۹۹) Sweden in the year ۲۰۲۱: 
toward a sustainable society. (Swedish Environmental Protection Agency) may also be a source of inspiration when 
developing sustainable urban proposals in developing countries.
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 ؛تواند تحقق یابدي مطلوب که نمییک ایده -گراشهر آرمان

 .سناریوي کابوس)( ي غیرانسانی و نامطلوبیک ایده-ویران شهر

 

 هاي مختلف شهريافزایی ضروري بین سیستمشناسایی هم 

 کند بههاي مختلف تأکید میافزایی بین سیستمرویکرد شهر هم گرا بر هم
توسعه است که طرح جایگزین درحالهنگامی پایدار دست پیدا کند.هاي حلراه
 هاي زیر را به همراه دارد:که مزیتشود ي کلیدي محسوب مییک جنبهاین

راه حل دو یا چند مشکل را که معموالً داراي مزیت هزینه هستندزمانی که یک 
 شودسازي خودداري میبهینه کند از زیرحل می

افزایی هاي رسمی براي شناسایی هماي و همکاري بخشرویکرد چند رشته
دهد که براي گذاري دانش و همکاري را ترویج میاین امر اشتراك ضروري است.

ریزي ساده امري ضروري و برنامه جویی در هزینهدست آوردن فرآیند صرفه به
 است.

اع عه انوتوان براي بحث و توسهاي شهري را میسیستم يمدل مفهومی دربرگیرنده
ه هاي جایگزین بي طرحهاي شهري به هنگام توسعهافزایی بین سیستممختلف هم

هاي اقتصادي افزایی حاصل از آن همچنین به منفعتکاربرد. رویکرد یکپارچه و هم
 7افزایی در مطالعات موردي در فصل هایی از همنمونه کندو اجتماعی کمک می

 شده است.ارائه

 در نظر گرفته شودنکاتی که باید  

بهبراي پیش هاهاي جایگزین/راهبردطرح مداخله  یداري و گیري/ پا منظور بهبود عملکرد 
 اند؟محیط کدم

 د؟شوانداز سیاسی کلی براي شهر/شهرك/محیط مرتبط میها به چشمچگونه این راهبرد
آیا  د؟شـــودر کدام جوانب، تعدیل تنها اقدام ممکن یا تنها راهبرد تکمیلی محســـوب می

 هاییچه فرصت شده است؟ي ساخت وضعیت شهري نامطلوب در نظر گرفتهخطر بالقوه
 دارد؟ براي ساخت تغییرات در مراحل آخر وجود

ـــبز یکپارچه،ها/طرححلآیا راه ـــاهاي س ریزي برنامه هاي جایگزین براي کاربري و فض
 شده است؟ونقل و زیرساخت ارائهترافیک/حمل
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یا روابط متقابل، ـــته آ ـــعهرویکردهاي چند رش به هنگام توس  ها در نظري جایگزیناي 
 نتایج آنچه بوده است؟ شده است؟گرفته

 شده است؟بلندمدت براي محیط شناسایی آیا سناریوهاي یکپارچه،

 

 5ي : مرحله6-5
 و تحلیل اثراتتجزیه 

ــت که ــطالح عمومی اس متنوع به ها و ابزارهاي براي روش ارزیابی پایداري یک اص
ــعهرود تا طرحکار می ــی کند.هاي توس ــهري را بررس تواند ارزیابی می ي پایدار ش

ســطح راهبردك و پروژه را پوشــش دهد تا مطمئن شــود اهداف و مقاصــد افزایش 
محیطی و زیســت اجتماعی، اثرات اقتصــادي، شــده اســت.پایداري در آن گنجانده

ـــایی طرح ـــناختهحلها و راهفض ـــده باید بههاي جایگزین ش ـــاس ش عنوان اس
ا ی تواند براي یک جایگزیناین امر می گیري رسمی مطالعه و ارزیابی شوند.تصمیم

ـــود. ي مهم در وتحلیل اثرات یک مرحلهتجزیه ترکیبی از چند جایگزین انجام ش
هاي همچنین کارکرد اصـــلی بازبینی هاي جامع و نوآورانه اســـت.ي طرحتوســـعه

-فرهنگی محیطی،زیست چهارچوب مفهومی بر ارزیابی اثراتتمرکز  پایداري است.
 ویژه در اقشار ضعیف شهري است.هاي جایگزین بهحلاجتماعی و اقتصادي راه

یه پا باید یک بخش طبیعی و  پایداري  ـــمیمارزیابی  ي گیري در همهاي براي تص
 ویژه وي ارزیابی بسته به اهداف، وضعیت محدوده ي شهري باشد.مداخالت توسعه

یا طرح مداخالت  یابینوع  هد بود.هاي ارز ـــده متفاوت خوا جام این  ش چگونگی ان
سمی،ارزیابی ست ها به چهارچوب ر سیس برنامهسیا شورها،ها و پراک  ریزي در ک

 مناطق و شهرهاي مختلف بستگی دارد.

 يها با پیامدهاي گســـترده از دیدگاه پایدارها و پروژهبرنامه ها،طورکلی، نقشـــهبه
ست  ست. در پروژه با اثرات محدود، ارزیابی ممکن ا نیازمند ارزیابی جامع و دقیق ا

شد. ارزیابی طرح هاو راه به صر با  يها براي بهبود پایداري (در مرحلهحلسایر مخت
شـــده در ارزیابی اثرات یافته) باید بر اســـاس اهداف و مقاصـــد تعریفتوســـعه 3

ــت ــد.EIAS( محیطیزیس ــده با یک رکورد خوب در زار ثابتیک اب EIAS) باش ش
ست صتارزیابی خطرات زی ست.هاي طرحمحیطی و فر شنهادي ا این روش  هاي پی

سعههمچنین در برنامه شهري قابلهاي تو ست که اثرات فرهنگی ي محدود  اجرا ا
اجتماعی و اقتصادي را دربرمی گیرد.

ــابه براي حال، نیاز به یکبااین ــمیمروند ارزیابی مش ــطح راهبردك تص گیري در س
ــناخته ــتش ــت هرچند ارزیابی زیس ــده اس ها در برخی بافت محیطی راهبردكنش
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ستفاده ستا سمت پایین توجه کنید).( شده ا ست به ق ه محیطی محدود بارزیابی زی
سایی گزینهسطح پروژه، فرصت شنا ست منجر به هاي  هاي راهبردك را که ممکن ا

 دهد.ینتایج پایدارتر شود کاهش م

ست محیط سیا ست از پیش تعیینارزیابی پروژه معموالً در  تد. افاتفاق می شدهزی
ست سیلیبراي مثال ارزیابی اثرات زی سوخت ف ستگاه تولید انرژي  عید ب محیطی د

ـــت گزینه  ها برايهاي انرژي تجدید پذیر را در نظر بگیرد. درنتیجه، جایگزیناس
ناوري در چهارچوب تولید برق با سوخت فسیلی هاي فتولید انرژي به مکان و گزینه

 .1محدود خواهند شد

 

(سیاست،برنامه ها و راهبرديبر سطح  SEA :14-6شکل 
 هابر پروژه  EIAنقشه ها)متمرکز است درحالیکه 

1 - OECD (۲۰۰٦) DAC Guidelines and Reference Series. »Applying Strategic Environmental Assessment. Good 
Practice Guidance for Development Cooperation«, p ۳۱.
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یک مدل ایده ال براي کار کردن با ارزیابی برنامه ها در تمام فازها با : 15-6شکل 

 دقت و کاهش قلمروافزایش درجه ي میزان 
RP: برنامه ي منطقه اي        ICP : ي کامًال جامعبرنامه 
DP  :برنامه ي دقیق              :CP برنامه ي جامع 

ـــت  یابی زیس ـــطالح جمعی براي روشSEA(محیطی راهبردك ارز یک اص ها و ) 
ها و نقشــه ها،محیطی ســیاســتوتحلیل اثرات زیســتابزارهاي متمرکز بر تجزیه

ـــهري بزرگبرنامه ـــطح راهبردك و براي محیط ش تر در دیدگاه بلندمدت ها در س
گیري راهبردك آن در فرآیند بازبینی بسیار ارزشمند است فرآیندي که جهت است.

ـــیعجایگزین گاه وس ید یداري در د پا جامعی براي بهبود عملکرد  تر در نظر هاي 
 شود.صادي میهاي فرهنگی اجتماعی و اقتگیرد که شامل دیدگاهمی

ـــت یابی راهبردك زیس نهارز نه گزی ند چگو یابی ک ید ارز با ها در طرح بر محیطی 
ــتمحیط ــتیابی به اهداف زیس ــت و دس ارزیابی تا زمانی  گذارد.محیطی اثر میزیس

شود که امکان تغییر راهمی شد.حلتواند انجام  شته با  SEAهاي پیشنهادي وجود دا

ل نفعان را شـامند پویا اسـت که مشـورت با ذيفرآی روند فنی ثابت نیسـت یکیک
فرهنگی اجتماعی و اقتصادي پایداري را دربرمی  محیطی،شود که جوانب زیستمی

 هاي پایداريتواند به افزایش آگاهی و درگیري در نگرانیخوب می SEAیک  گیرد.
ـــت یدگاهو زیس ند و د جادحلها و راهمحیطی کمک ک جدیدي را ای ند.  هاي  ک

سایی و همچنی شنا شده را  سؤاالت ایجاد سیل اثرات منفی و  ن باید احتمال یا پتان
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شکل همانارزیابی کنند. شان داده 14-6طور که در  ست شده،ن محیطی ارزیابی زی
ـــت ـــؤاالت چگونه، اگر و کجا و ارزیابی اثرات زیس محیطی بر راهبردك عمدتاً بر س

 چگونه متمرکز است.

شده نشان داده 15-6ردك در بافت شهري در شکل راهب SEAیک مدل براي فرایند
اي و جامع در سطح ریزي منطقهبا برنامه SEAفرآیند  در این مدل، است.

محیطی در دیدگاه بلندمدت شود تا براي مثال اثرات زیستشهر/شهرك ادغام می
شده در فرآیند اي براي ارزشیابی دقیق و تصمیمات گرفتهپایه SEAپوشش دهد. 

EIA ها و ابزارهاي مختلفی روش کند .ریزي دقیق و پروژه فراهم میسطح برنامه در
ها و فرآیندهاي ریزي طرحمحیطی برنامهدر ارزیابی اثرات پایداري و زیست

 توان به کار برد.ریزي مشارکتی میبرنامه

 هاي منتخب بر روي محورهاي شعاعیشاخص-نمودار رادار)( نمودار عنکبوتی 
ي، اقتصاد محیطی،توانند با توجه به ماهیت زیستها میدارند. این شاخص دایره قرار

بندي شوند مگر اینکه تنها براي جوانب اکولوژیکی فرهنگی اجتماعی یا فضایی طبقه
 3,5براي مثال ( ها با عملکردهاي مطلوب در محیط پیرامونشاخص استفاده شوند.

 ببینید. را 16-6شوند، شکل بندي می) و کمترین عملکرد در مرکز دایره درجه10و 

 هايهاي منتخب در ستون عمودي بارنگشاخص -بندينمایه اثر یا نمودار رتبه
ها زمانی که شاخص شده است.هاي مختلف نشان دادهمختلف براي جایگزین

کی اي گرافیتوانند با هر جایگزین پیوند خورده تا نمایهها میشوند آنبندي میدرجه
 عملکرد ارائه دهند.از 

وتحلیل اثرات روش سامانمند براي تجزیه -)MCA( تجزیه و تحلیل چند معیاره
رود هاي پیچیده به کار میغالبًا براي ارزیابی MCAهاي مختلف. جایگزین
شده و این دو عامل بنديها درجهها سنجیده شده و عملکرد آنکه شاخصهنگامی

ها براي شود . سپس نمرات شاخصدر هم ضرب میبراي رسیدن به نمره هر شاخص 
 شود.هر جایگزین جمع می
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طبق چهار بعد نمودار انکبوتی دو سناریو را :  16 -6شکل 
 .کندپایداري ارزیابی می

 نکاتی که باید در نظر گرفت 

ها محیطی در سطح راهبردك براي مقایسه و ارزیابی جایگزینآیا ارزیابی زیست•
 SEAآیا فرآیند  شده است؟گرفته ریزي در نظرها در برنامهآیا توصیه است؟شده اعمال

 ارزیابی فرهنگی اجتماعی و اقتصادي را دربرمی گیرد؟
) در سطح پروژه SIAو  EIAیا  ESIAمحیطی و اجتماعی (آیا ارزیابی اثرات زیست•

 ها چه بوده است؟ي طرحهاي اصلی براي توسعهتوصیه شده است؟انجام
اي وتحلیل چرخه) و تجزیهMCA( وتحلیل چند معیارها ابزارهاي پیشرفته مثل تجزیهآی•

 هاي بیشتري به کار برد؟توان براي ارزیابی جوانب و شاخصرا می
 هاجایگزین ارزیابی براي بنديرتبه نمودار یا عنکبوت نمودار مثل ابزارهایی از آیا•

 است؟ شدهاستفاده
 ند؟شومله نمایندگان قشر ضعیف در ارزیابی درگیر مینفعان مختلف ازجچگونه ذي•
محیطی و اقتصادي هایی بین اهداف مختلف براي مثال اهداف زیستچه درگیري•

 شده است؟شناسایی
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 6ي : مرحله6-6

 ي راهبرد براي اجرا و پیگیريتوسعه

اطالع  EIA و SEAهاي موجود را کامل کرده و توسط طرح نهایی بهینه (که برنامه
شده است) باید راهبرد اجرا و پیگیري را در بر بگیرد. این طرح ممکن است داده

 چند با شده یا یک جایگزین اصلی رادر نظر گرفته عناصري را از چندین جایگزین
ي اول انتخاب شد، متوازن کردن عناصر براي اضافات/تغییرات ترکیب کند. اگر گزینه

ار پراهمیت بسی باکیفیت پایین» بده بستان«را ه حل سازي و بهینه جلوگیري از زیر
باید در تمام  -اکولوژیکی فرهنگی اجتماعی، اقتصاد،–تمام جوانب پایداري است.

ریزي فضایی، طراحی برنامه( ادغام شوند فازهاي فرآیند اجرا در تمام سطوح
شکل  ه).انداز و غیرریزي چشمفضاي عمومی و برنامه خدمات، ونقل،حمل ساختمان،

 ببینید. را 6,17

   
 جوانب و اهداف پایداري کلیدي باید در تمام فازهاي برنامه ریزي،طراحی و اجرا ادغام شود.: 17-6شکل  

 

ي رو تعریف تعدادکند و ازاینریزي نمیطور دقیق برنامهطرح نهایی تمام جوانب را به
ریزي مثال برنامهعنواناست بهعنوان قسمتی از اجراي پروژه ضروري زیر پروژه به

ن شده بیافزایی شناختهازاین همها و فضاي عمومی و غیره. پیشخیابان ها،زیرساخت
 هاي مختلف شهري همچنین در این سطح مرتبط هستند.سیستم
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تر که اجراي آن چهارچوب زمانی بلندمدت را ي شهري وسیعهاي توسعهدر پروژه
واند تریزي دقیق میبرنامه ي اجرایی باید تعریف شود.دهد، تعدادي فازهاپوشش می
منجر  تواندسازي در اجرا جلوگیري کند. فاز توسعه با ارزیابی درونی، میاز زیر بهینه

ویژه آزمایش به شناختی شود که به فازهاي بعدي سود برساند. فاز آزمایشی به
ارزیابی  شود.ده میو یادگیري دروس اغلب در آن گنجان مقیاسهاي کوچکحلراه

از سریزي بسیار مهم است یعنی محیط دستمداوم نتایج حاصل از فرآیند برنامه
 ریزي پروژهفاز مداوم است که باید در برنامه) یکO& M(عملیات و نگهداري  انسان.

هاي موفق پروژه را غفلت از هرکدام بسیاري از زیرساخت تأمین مالی) قرار گیرد،(
 کند.ي زندگی را کوتاه مییا نقشهناپایدار کرده 

O&M ،اي و نگهداري وهاي دورهارزیابی سیستم نظارت بر عملکرد پیوسته و منظم 
هاي ها و داراییبخشی مداخالت را دربرمی گیرد تا حفظ و عملکرد سیستمتوان

 زیرساختی را تضمین کند.

 محیطیهاي صدور گواهینامه زیستسیستم 

ریزي و نظارت محیط برنامه منظوردر دسترس به صدور گواهینامهتعداد زیادي سیستم 
هاي ها در بازار وجود دارد. سیستمها و محیطساز از دیدگاه پایداري براي ساختماندست

محیطی روش ارزیابی زیست  BREرود.طور گسترده به کار مینظام دوحزبی به
)BREEAMر د و توسعه هاي جدید و موجود) یک سیستم انگلیسی براي ارزیابی ساختمان

 مقیاس جامعه است.

یک ) محیطی(رهبري در طرح انرژي و زیست LEEDسیستم  USشوراي ساختمان سبز 
هاي حلمنظور شناسایی و اجراي راهدهندگان و صاحبان ملک بهچهارچوب براي توسعه

سبز مهیا  وساز، عملیات و نگهداري ساختمانساخت گیري طراحی،اندازهعملی و قابل
 کند.می

هاي شهري توسعه اي براي محیطهاي صدور گواهینامهسیستم LEEDو  BREEAMهر دو 
 ).BREEAMو  LEED NDجوامع ( اند که به دنبال دستیابی به شناخت بیشتر هستندداده

شود المللی استفاده میصورت بینوجود دارد که به تعداد دیگري سیستم هاي گواهینامه
 ژاپن. CASBEE سیستمبراي مثال 

 دهد.در سوئد، شوراي ساختمان سبز سوئد خدمات مشابهی در بخش ساختمان ارائه می
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شود که به شوراي ساختمان هاي ملی مرتبط میچندین سیستم صدور گواهینامه به سازمان
ها با بافت محلی و تکمیل سیستم اغلب سازگاري این سیستم خورد.سبز جهانی پیوند می

 شود.هاي مخصوص مکان ضرورت محسوب میبا شاخص

هاي صدور گواهینامه براي پیگیري وجود دارد تا ي زیادي در اجراي سیستمعالقه 
معیارهاي  ریزي را مشخص کند.کیفیت حفاظت در فرآیندهاي بازبینی و برنامه

 3ي شده در مرحلههاي تعریفها باید به مقاصد و شاخصشده در این سیستماعمال
 مرتبط شود.

گیري ابزار مفیدي براي روشن ساختن گیري یا درخت تصمیمنمودار تصمیم
 گیري است.هاي مهم آینده و تصمیمگزینه

ها فعالیت ها،خروجی مراتب اهداف،چهارچوب با سلسله( رویکرد چهارچوب منطقی
 پروژه است.ریزي، نظارت و ارزیابی براي فاز برنامه ها) ابزاري بسیار کارآو شاخص

 رویکرد چهارچوب منطقی 

هاي بسیاري با رویکرد چهارچوب روش کار پیشنهادشده در رویکرد شهر هم گرا شباهت
 چهارچوب مفهومی شهر هم گرا ریزي پروژه دارند.) پرکاربرد براي برنامهLFA( منطقی

 توسعه ریزي شهري وها در بافت برنامهوتحلیل چالشتري به سمت تجزیهطور عمیقبه
 عبارت است از: LFAمراحل  رود.ها میحلارزیابی سناریوها و راه

 ؛پروژه محیطی و نهانگاهاطالعات زیست-وتحلیل محتواتجزیه .1ي مرحله

 ریزي و اجرا درگیرکسانی که باید در برنامه-وتحلیل/مشارکت ذي نفعانتجزیه .2مرحله 
 ؛شوند

 ؛یابی شودکل باید حل شود و علتمش-وتحلیل مشکل /وضعیتتجزیه .3مرحله 

گیري در مورد اثرات و تصویري از وضعیت آینده/تصمیم-وتحلیل اهدافتجزیه .4مرحله 
 ؛نتایج

وسیله ي دستیابی به اهداف و از بین بردن علت -ها و نتایجي فعالیتبرنامه .5ي مرحله
 ؛مشکالت

 ؛هااجراي فعالیتهاي موردنیاز براي ورودي -ي منابع. برنامه6 يمرحله

 ،سنجش نتایج-. شاخص ها7مرحله 
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هاي وتحلیل خطر بر اهداف و برنامهتجزیه–وتحلیل خطر و مدیریت ریسک . تجزیه8مرحله 
 ،گذارد تا از این خطرات جلوگیري کندها اثر میپروژه

 .ي پروژهاند اما بیرون از محدودهعوامل براي رسیدن به هدف مهم-فرض هاپیش .9مرحله 

هاي ها و شاخصحلپیگیري راه )،6ي ها (مرحلهریزي منابع در پروژهبا توجه به برنامه 
هاي فرض) و پیش8ي مرحله( )، خطرات احتمالی مربوط به اجرا7مرحله ( اجراشده

-6)، مراحل 9ي مرحله( منطقه یا شهر/شهرك مربوط به وضعیت سازمانی در کشور،
 کنند.میهاي مهمی را فراهم توصیه 9

مثال در عنوانترکیب شود به LFAراحتی با تواند بهروش کار شهر هم گرا می
 شده است.ها تعریفدر ابتداي طرح LFAریزي شهري که توسط هاي برنامهپروژه

هاي جایگزین، پتانسیل حلوتحلیل راهاي به تجزیهروش کار شهر هم گرا توجه ویژه
 کلش هاي پیشنهادي دارد.حلري و تأثیرات راههاي مختلف شههمکاري بین سیستم

 دهد.ریزي را نشان میهاي برنامهدر زیر نقاط اتصال بین روش 6-18

 ي رویکرد شهر: مقایسه 18-6شکل 
  گرا و رویکرد چهارچوب منطقیهم

 

 نکاتی که باید در نظر گرفته شود 
ی هایبلندمدت چه برنامه مدت ومیان مدت،با توجه به اقداماتی در دیدگاه کوتاه•

 شده است؟توسعه داده
ي قبل هاي اجراشدههایی براي پیگیري و نظارت برنامهها و روشچه سیستم•

 وجود دارد؟
 ي سامانمند براي اجرا ایجادشده است؟برنامه آیا با ارزیابی مراحل مختلف اجرا،•
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ها شاخصآیا این  ها وجود دارد؟هایی در نظارت و ارزیابی روشچه شاخص•
محیطی، فرهنگی اجتماعی، اقتصادي و فضایی توسعه را دربرمی جوانب زیست

 گیرد؟
اند و چگونه فرآیند تعریف و انتخاب ها دخیلنفعان در تنظیم شاخصکدام ذي•

 دهی شده است؟ها سازمانشاخص
 اند؟ریزي و اجرا در مراحل بعدي پراهمیتهاي مالی براي برنامهچه مکانیسم•
جوانبی نیاز به تحقیق و بررسی بیشتر دارد؟چه •

 



فصل هفتم: 
نمونههاییازاقداماتخوب
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 از اقدامات خوب ییهانمونه: فصل هفتم-7

ان نش هانمونه. دهدمیپایدار شهري را ترویج  يتوسعهکه  کندمیو رویکردهایی را معرفی  هاپروژهاین فصل تعدادي از 
ستو  هاراهبردچگونه  دهندمی سطح  ریزيبرنامهمداخالت  يپایه عنوانبه هاسیا سعه  تواندمی تردقیقشهري در  تو

ستمبین  همچنین پیوندهاي هاآنشوند.  اجرایابد  شهري و چگونگی افزودن ارزش به مداخالت  هايسی  باهممختلف 
 .دهدمیافزایی را نشان 

سیاري از  شهر  يمحدودهخارج از  هانمونهب شدهو  یافتهتوسعه هم گرامستقیم رویکرد  صلی حالبااین .انداجرا ، ارزش ا
 و اجتماعی، اقتصـــادي فرهنگی ،محیطیزیســـتاز نقاط ورودي براي بهبود عملکرد  ايگســـتردهاین رویکرد و طیف 

ضایی  شان  شهري را هايمحیطف ده الهام گرفته و به شهري آین يتوسعهاز مداخالت  هانمونه، خوشبختانه .دهندمین
 هايمهبرناشهري یکپارچه،  هايبرنامهو اجراي  و ایجاد هاراهبردو  هاسیاست يتوسعه و بازبینی، ارزیابی ،وتحلیلتجزیه

 .کنندمیدقیق کمک  يتوسعه هايبرنامهجامع و 
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 ؛2010اي براي منطقه استکهلم،ي منطقهي توسعهبرنامه .1
 ؛پیادهشهر  .2
 ؛عقب نشینی، دفاع، حمله-اقلیمی هايراهبرد .3
 ؛بندر غربی مالمو .4
 ؛آبشار هاماربی .5
 ؛بندر رویال استکهلم .6
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سایت  شتر به وب راي اطالعات بی ب
 زیر مراجعه شود:
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 2010ي استکهلم،اي براي منطقهطرح توسعه منطقه .1
 سوئد کشور :                     

 استکهلم                         شهر:
 سطح منطقه مقیاس شهري:         

 ي شهريمنطقه ریزي راهبردك،برنامه اي،ریزي منطقه:         برنامه مسائل کلیدي

شد منطقه سال با ر ستکهلم هر ست که  )%1,5( نفري جمعیت 30000ي ا مواجه ا
ـــتچالش  آورند.محیطی و اقلیمی را به وجود میهاي جدیدي ازجمله اثرات زیس
 ي شـهري ازترین منطقهه جذابي اسـتکهلم تبدیل این منطقه بانداز منطقهچشـم
 طریق

بهبود شرایط زندگی براي سکوت و خدمات و آموزش 
زیستمحیطکارآ از منابع با حفظ  ياستفاده 
 ستزیمحیطافزایش دسترسی و اتصاالت بدون به خطر انداختن یا تخریب 

 و اقلیم
جاییجابهو بهبود  سازيایمن 
 جنسیتی هايآگاهیترویج پذیرش اجتماعی و 

صورت زیر بیان به 2030هاي توسعه را در سال ها و راهبرداي آرماني منطقهبرنامه
 کندمی

،و بخش مسکن ونقلحمل افزایش ظرفیت پایداري و کیفیت در آموزش 
تجدیدنظرو ظرفیت  هاایده يتوسعه 
حفاظتی براي نیازهاي آینده هايارزش 
چندمرکزي يمنطقه تراکم بیشتر، يتوسعه 
 انسجامتقویت 
آزادسازي شانس زندگی 

صاویر سعه( ت ست) تو ي منطقه را درکنار کوریدورهاي شدهریزيي برنامهسمت را
ـــان میحمل قل نش ـــبز و آبیکه کیفیت فلشدهد درحالیون که محیط  هاي س
ست صاالت محوري براي  یابد.شده و حتی ارتقاء میاند حفظساز را احاطه کردهد ات

 اي پیشنهادي ضروري است.منطقهپشتیبانی از ساختار 
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سایت  شتر به وب راي اطالعات بی ب
 زیر مراجعه شود:
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این طرح به عنوان یک ابزار 
هدایت مسیر در نظر گرفته شده  
تا راهنماي روشنی از مقاصد و 

نداز   2030اهداف را در چشم ا
د. این طرح به طور آماده کن

روزرسانی شود تا مداوم باید به
را نشان دهد  هاي جدیدوضعیت

ي شهر بحث و با توجه به آینده
 و گفتگو ایجاد کند.

 روي)پیاده( شهر پیاده .2
سوئد                    :کشور  
استکهلم                      :شهر  

يسطح جامع شهر       ي:شهر اسیمق  
يراهبرد يشهر يجامع، توسعه يزیربرنامه       : يدیکل مسائل  

 

شهر -استکهلم طرح جامع شهري جدیدي را به تصویب رساند شهر ،2011در سال 
 اينطقهم يتوسعهشهر، مطابق با طرح  يآینده يتوسعهسکویی براي  عنوانبهپیاده، 

 سیسیا اقتصادي، مرکز پایتخت سوئد، عنوانبه. استکهلم 2030شهري  اندازچشمو 
به  وکارهاي جدید راهاي جدید و کسبسکونت روازاینمنطقه و کشور است  واداري

 .کندمیخود جذب 

شهري چندمرکزي،  يمنطقهحاصل از گستردگی منطقه شامل حمایت از  هايچالش
به  توجه کارآ تر از منابع، ياستفاده انطباق شهر با تراکم جمعیتی بیشتر،

 مثالعنوانبه شودمی اجتماعی هاينابرابريو مسائل اقلیمی و توجه به  زیستمحیط
ي شهر بر سازي و توسعهفشرده .نشینحاشیهبهبود شرایط زندگی در مناطق 

هاي موجود در ده سال اخیر راهبرد ي و استفاده از زیرساختیافتههاي توسعهکاربري
وجوش و جذاب ها و ترویج شهر پر جنبمنظور حل چالشمحسوب شده است. به

 شده است.ر راهبرد کلیدي در شهر پیاده مشخصچها

به مرکز استکهلم در  بخشیتنوعو  سازيفشردهرقابت در شهر با  يتوسعهحفظ و 
به مناطق مسکونی موجود براي ترویج انسجام  افزودن ك،راهبرد يتوسعهمناطق 

 اجتماعی در شهر

دمرکزي و ك در محیط شهري براي حمایت از شهر چنراهبرد هايگره يتوسعه
 فرهنگی و مشاغل هايفرصت ایجاد سکونتگاه با طیف وسیعی از خدمات،

 هايحالتکه  هازیرساختدر شهر و منطقه توسط بهبود  جاییجابهبهبود اتصاالت و 
 شودمیرا شامل  رويپیادهو مسیرهاي  سواريدوچرخهعمومی و  ونقلحملمختلف 

فضاي عمومی  کهدرحالیشهري با افزایش تراکم شهر  پویايایمن و  يتوسعه
 .کندمیو فضاي کافی براي خدمات عمومی ایجاد  باکیفیت
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سایت  شتر به وب راي اطالعات بی ب
 زیر مراجعه شود:

 
www.goteborg.se 

www.mistraurbanfuture.se 

 حمله دفاع، عقب نشینی،-هاي اقلیمیراهبرد .3
 سوئد                        :کشور
 گوتنبرگ يجامع / شهردار يشهر يندهیآ                         :شهر

 سطح جامع/سطح مناطق           :يشهر اسیمق

ي شهري عنوان یک تمرین براي بررسی پیامدهاي تغییرات اقلیمی، آیندهبه
نجر مکند که اي را هدایت میرشتهي میاني پایدار) یک مطالعهمیسترا(مرکز توسعه

شود. این مطالعه بر اساس سه ي ممکن براي شهر گوتنبرگ میهاي توسعهبه راهبرد
(سازمان  ICTو  BBFراهبرد بوده تا با تغییرات اقلیمی سازگار شود که توسط 

 شده است.مهندسین عمران) طراحی

هاي ساحلی با افزایش سطح دریا و سیل که پیامدهاي بسیاري از شهرها و شهرك
شهرها ممکن است  بسته به موقعیت جغرافیایی، اند.اقلیمی است مواجه تغییرات

را  تر در زمستانهاي خشک و باران بیشتر و سنگینهمچنین افزایش دما و تابستان
 ساز و طبیعی به دنبال دارد.تجربه کنند که تهدیداتی را براي محیط دست

 هاي معرضشده از سکونتگاهریزيبرنامهدفاع و حمله، خروج  نشینی،سه راهبرد عقب
و  دفاع)( یا سدها ساخت دیوارهاي محافظ سیل نشینی)،مناطق ساحلی (عقب

 حمله)( ي آبی براي توسعهاستفاده از پهنه

 شده استاین سه راهبرد در قسمت پایین خالصه کنند.را پیشنهاد می

ي وجود از منطقهي مشدهدهد که محیط ساختهنشینی نشان میسناریوي عقب
ها و دیگر انواع کارکردهاي زیرساخت ها،ویژه ساختمانجا شود بهموردنظر جابه

د رسشده باسیل به حداقل میشدن محیط ساختهیا این رویکرد، خطر مواجه شهري.
 هاي رهاشده به تاالب،یابد. اگر محیطزمان ایمنی ساکنان افزایش میکه همدرحالی

هایی ممکن است براي مدیریت موقت آب در شهر شوند فرصت پارك و غیره تبدیل
هاي حذف و این راهبرد شامل هزینه و حمایت از تنوع زیستی در محیط ایجاد شود.

 شود.هاي جدید در محیط میگذاريهمچنین تمایل کمتر براي سرمایه

 گذاري در دیوارهاي حفاظتی پرهزینه نیست.در قسمت باال، نیازي به سرمایه

دهد تا از ورود سیالب در شهر دیوارهاي حفاظت از سیل را پیشنهاد می ناریو دفاع،س
توانند در شده باشند میدرستی طراحیها بهاگر این دیواره جلوگیري شود.

شده و فضاهاي عمومی کار ایجاد کنند براي اندازهاي طبیعی و شهري ادغامچشم
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ي گذارها بسته به روش و سطح سرمایههاین دیوار مثال پیاده راه اطراف خط ساحلی.
هاي پذیر و ساختمانهاي آسیباین رویکرد از زمین توانند موقت یا دائمی باشند.می

ثرات ا رساند.هاي نوسازي پس از سیل را به حداقل میموجود پشتیبانی کرده و هزینه
احلی ي سمنفی بالقوه ممکن است منجر به تغییرات و یا آسیب احتمالی به محدوده

 طبیعی و یا کاهش دسترسی ساکنان به دریاکنار شود.

دهد تا سیل ي آبی براي توسعه استفاده می کندو اجازه میسناریو حمله از پهنه
یق ها براي تطبها و زیرساختاحتمالی و افزایش سطح آب اتفاق بیفتد زیرا ساختمان

وساز را د دارد که ساختیک امکان وجو اند.شدهو سازگاري با این تغییرات طراحی
 ها را عایق کنیم.ها و کف زمین ساختمانها انجام دهیم و وروديبر روي ستون

این راهبرد ممکن است منجر  هاي موجود است.هاي شناور یکی دیگر از گزینهساخت
ال، حبااین هاي بیشتري دارد.ي فنّاوري شود که مزیتهاي خالقانه و توسعهحلبه راه

که ایجاد کند درحالی توجهیهاي قابلآوري را با هزینههاي تابسکونتگاه ممکن است
 نقاط دیگر شهر بدون حفاظت باقی بماند.

 

 

 

 

 

 

 



ن  9
یبا

شت
د پ

سن

177

 
 

سایت زیر  شتر به وب راي اطالعات بی ب
 مراجعه شود:

 
www.malmo.se 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 بندر غربی)( مالمو غربی، بندر .4
 سوئد                         : کشور
 مالمو                           : شهر

 ي شهريسطح ناحیه             :مقیاس شهري
 توسعه، توسعه شهري یکپارچه             :مسائل کلیدي

بندر غربی در مالمو از یک پارك صنعتی به محیطی پایدار  در چند دهه،
این محیط انداز چشم شده است.کار و تولید دانش تبدیل براي زندگی،

، ايي ملی و منطقهي شهري پایدار و یکپارچهیافته، ایجاد توسعهتوسعه
این محیط  آموزي است.محل کار و امکانات علم خدمات، سازي مسکن،آماده

کم ي پیشرو از ترااین ناحیه یک نمونه باید به یک شهر دانش تبدیل شود.
اجتماعی و  ،تالش به سمت پایداري اقتصادي شده ودر محیط ساخته

بخش غربی این محیط در ارتباط با نمایشگاه مسکن  محیطی است.زیست
استانداردي براي  این فاز، یافته است.توسعه 2001در سال  Bo 01اروپا 

استانداردهاي باال براي  ها،فازهاي دیگر توسعه از طریق کیفیت نقشه
هاي سیستم .دهددهندگان قرار میهاي عمومی و تنوع زیادي توسعهمحیط

ي بازیافت و استفاده شامل حداقل رساندن پسماند،Bo 01اکولوژیکی در 
که داراي دو  شودمجدد از آن و ایجاد انرژي از پسماندها و فاضالب می

ونقل حمل آلی/مواد غذایی و دیگر پسماندها، سیستم موازي براي مواد
تولید محلی باشد. هدف این محیط هاي پسماند میپسماند و خردکننده

انرژي خورشیدي و  پذیر بر اساس قدرت باد، هاي تجدیدانرژي 100%
کنند. این هاي حرارتی است که از دریا و آبخوان، آب استخراج میپمپ

ي انرژي مستقیماً به سیستم گرمایش و سرمایش شهر واحدهاي تولیدکننده
 نرژي از سیستما بسته به اینکه در چه زمانی از سال قرار داریم، اند.متصل
 که منجر به تولید انرژي تجدید-تري دریافت یا تحویل داده می شودبزرگ
 شود.براي مصرف ساالنه می 1:1پذیر 

B0 يمنطقه روي و ي بدون ماشین است که به پیادهیک منطقه 01
ونقل سواري اولویت داده و ساکنان را تشویق به استفاده از حملدوچرخه

کنند که به این طریق محیط را به مثل اتوبوس می زیستدوست دار محیط
 دهد.هاي شهري پیوند میترین گرهمهم
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سایت زیر  شتر به وب راي اطالعات بی ب
 مراجعه شود:

 
http://vision.stockholm.se/

hammarbysjostad
www.hammarbysjostad.se/ 

 

 

 

 

 

 . آبشار هامارباي5
 سوئد                        :کشور
 استکهلم                          :شهر

 ي شهرسطح ناحیه           :مقیاس شهري
ي مدل چرخه ي مجدد،ي شهري، توسعهي یکپارچهتوسعه           :مسائل کلیدي

 زیستی

محیطی در استکهلم بود ي زیستاولین نمایه )هاماربی ايي دریاچهمنطقه(
دي ي بعي بندر رویال استکهلم (صفحهآمده از آن در توسعهدستو تجارب به

هامارباي یک منطقه با طبیعت مستمر  استفاده و اصالح خواهد شد.) را ببینید
ریزي شهري و طراحی برنامه ها،شهر درونی استکهلم است که زیرساخت

ي قدیمی، بسیار آلوده و صنعتی به منطقه دهد.شکل میها را ساختمان
 ايي دریاچه، منطقه2017شده است. در سال ي پایدار شهري تبدیلناحیه

محل کار را در  10000نفر و  25000واحد مسکونی براي  11000 هامارابی
اثرات  %50زیست براي این ناحیه کاهش برنامه محیط خود جاي خواهد داد.

 1995شده است در ي عادي ساختهدر مقایسه با یک منطقه محیطیزیست
رویکرد یکپارچه  محیطی است.هاي شهري و زیستحلکه کامالً نیازمند راه

ریزي دقیق، ریزي جامع تا برنامهاي در تمامی فازها از برنامهرشتهو میان
 کند. این منطقه توسطآیی پروژه را تسریع می گیري و کارفرآیند تصمیم

باز و ساختارهاي شهري فرد ساختارهاي شهري مدرن، نیمهترکیب منحصربه
یک تراف شده است.هاي سنتی درونی شهر مشخصمبتنی بر بلوك و ویژگی

در امتداد  BRTهاي و اتوبوس LRTو خدمات ازجمله قطار سبک شهري 
و با  ي هاماربیاند که در داخل منطقهکیلومتري متمرکزشده 3یک خیابان 

 %80تا  %75ونقل عمومی در حمل کنند.یط اطراف دسترسی ایجاد میمح
ها ها با ویژگیاسکله هاو پیاده راه ها،پارك افتد.سفر در اوج ساعت اتفاق می

هم متصل  هاي داخل این منطقه و اطرافش را بههاي مختلف محیطو طراحی
محیطی تاي زیساي هاماربی داراي مدل چرخهي دریاچهمنطقه کنند.می

انرژي و آب و  اي براي پسماند،محیطی یکپارچههاي زیستحلاست که راه
محیطی پیوند روشنی با اي زیستطراحی این مدل چرخه فاضالب دارد.

انداز چشم ریزي و طراحی شهري منطقه ازجمله فضاي عمومی،برنامه
 ونقل دارد.ریزي و سیستم حملبرنامه
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شتر به  راي اطالعات بی سایت زیر ب وب
 مراجعه شود:

http://vision.stockholm.se/
norradjurgardsstaden 

 

 

 

 

 

 بندر رویال استکهلم .6
 سوئد                     :کشور 

 استکهلم                       : شهر
 ي شهريسطح ناحیه         :مقیاس شهري

سائل کلیدي سعه         :م سعهتو شهري یکپارچه، تو شهري ي مجدد، ناحیهي  ي 
 محیطیپایدار زیست

ي شهري در مرکز استکهلم ( و سوئد) ترین ناحیهبندر رویال استکهلم بزرگ
این منطقه  در 2030در سال  خواهد یافت. هاي آینده توسعهاست که در سال

محل کار جدید در محیط  30000واحد مسکونی جدید و  11000
این توسعه در زمین صنعتی و  ي چند کاربري آماده خواهد شد.شدهاختهس

ي عنوان یک خصیصه در ناحیهافتد اگرچه بندرگاه بهبندرگاه قبلی اتفاق می
عنوان محیطی با اقلیمی مساعد براي نسل این ناحیه به جدید باقی خواهد ماند.

 شود. هدف رسیدن بهمیهاي نوآورانه و پایدار توصیف حلآینده همراه با راه
 CO2 است با انتشار 2030ي آزاد سوخت فسیلی تا سال اقلیم پاك و منطقه

هاي موردتوجه محیطاست. 2020تا سال  تن در سال، 5 و 1در سرانه کمتر از 
 اند.شدهعنوان مراکز دستیابی به مقاصد پایداري شناساییپیش رو به

 قلیمزیست عمومی سبز و سازگار با امحیط .1
شود؛ تنوع ناحیه در برابر تغییرات اقلیمی و افزایش سطح آب تاب آور می

 شودزیستی حفظ و بیشتر می
 هاي انرژي مثبتهاي غیرفعال یا خانهخانه–شده باانرژي کافی محیط ساخته .2

استفاده از برق هوشمند  با منابع انرژي تجدید پذیر ازجمله خورشید و باد،
 ر دسترس از طریق الگوهاي مصرف سازگار و غیره.شبکه طبق نوسانات د

مواد غذایی -ها براي انرژي پسماند، آب و انرژيبازیافت و بسته شدن حلقه .3
شوند؛ ها در تولیدات کشاورزي استخراج و استفاده میدر فاضالب

شده تا پسماندهاي ارگانیک ها نصبهاي پسماندها در تمام آپارتمانخردکننده
 فاده در تولید بیوگاز آماده کند.را براي است

 هاياي از حالتاین ناحیه طیف گسترده–ونقل پایدار هاي حملسیستم .4
ها گرفته تا مسیرهاي دوچرخه ونقل را دربرمی گیرد از پیاده راهمختلف حمل

 تا دسترسی و اتصاالت را افزایش دهند. و اتوبوس و تراموا،
ها براي انتخاب گزینه هی و ایجاد فرصتافزایش آگا-زندگی و کار یکپارچه .5

 ICTي هاي متنوع و پیشرفتهحلبراي مثال راه
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 ، سوئد*. اولسهمن7
 سوئد                               :کشور
 شهرداري اولسهمن                                 :شهر

 سطح جامع                  :مقیاس شهري
 ریزي جامعهم گرا/مدل پایدار شهرداري، برنامه          :شهر مسائل کلیدي

سوئد ( سهمن  شهر نمونه) ساکن 23000شهرداري اول هم اي از اعمال روش 
شهرك و حومهگرا در برنامه ست.ریزي مداخالت براي  سهمن یک  ي آن ا اول

ــتغال نســلهایی مثل فرصــتشــهرك کوچک اســت که با چالش  ها،هاي اش
ست. سال  مهاجرت و غیره مواجه ا سهمن در  صویب  2008برنامه جامع اول ت

ــعه ــمتی از آن از طریق توس ــد و قس ــاختمانش هاي هاي جدید و تغییرات س
تر به ي بزرگیافتههاي توســعهمحیط و کاربري زمین اجراشــده اســت. موجود

خانوار بیشــتر در  ســاختارهاي چند نواحی گرم در مرکز متصــل شــده اســت.
کان عه هاي مرکزي بودهم ـــ ناطق بزرگ توس تا در م ته.اســـت   راهبرد یاف
شردهریزيبرنامه صتشده ف شهر با افزودن فر سکونی در مناطق سازي  هاي م

 راه اســـت.آهن و بزرگهاي اصـــلی مثل راهي زیرســـاختمرکزي و توســـعه
ـــعه ـــیاري از توس ـــکونتگاهدرنتیجه، بس ها در مراکز اتفاق افتاده و ي هاي س

در بلندمدت آهن احتماالً راه شده است.راه گرفتهتصمیماتی براي اجراي بزرگ
اي میان کارمندان رشـــتهدر طول فاز اول اجرا، تمرکز بر کار بین اجرا شـــود.

شهرداري سات عمومی در توسعه بود. دولت در  ساکنان از طریق جل ي حومه، 
شارکتی به سهیل روند م ستمداران نقش مهمی در ت سیا شدند و  وان عندرگیر 

این رویکرد  شــتند.ي کل شــهرداري داســازي مســیر توســعهبخشــی از آماده
 ریزي موفقازلحاظ مشارکت عمومی در فرآیندها و پیوند سطوح مختلف برنامه

ست. شهرداري پایدار  عمل کرده ا سعه  شنهادي پروژه تحقیق و تو ابزارهاي پی
ــتفادهدر فرآیند برنامه ــهري اس ــت براي مثال طوفان مغزي ریزي ش ــده اس ش

پس از س کلیدي و مسائل توسعه.ساختاریافته براي شناسایی منابع/نقاط قوت 
یدي و  ئل کل یداري، تعریف مســــا پا جاد تعریف محلی  تایج آن براي ای ن

ــاخص ــد.راهبردهاي ارزیابی ش ــتفاده ش ــتمداران همچنین از  ك اس ــیاس س
شــناســایی  2050نگري اســتفاده کرده و چهار ســناریو براي توســعه در پس

ر مسکن و زیرساخت کمک ي شهري جامع با تمرکز بکردند. این کار به برنامه
ر بندي و گیامکان اولویت ك،راهبردبا استفاده از این ابزارها در سطح  کند.می

اول  چرخهك اولیه بخشی از راهبردریزي برنامه نکردن در جزئیات وجود دارد.
 ریزي شهر هم گرا است.اي برنامهدرروند چرخه
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 ، هندوستان*ویساکاپاتنام بررسی پایداري شهري، .8

 هندوستان                         :کشور
 ویساکاپاتنام                           :شهر

 شهرکالنسطح شهر،             :مقیاس شهري
 بررسی پایداري شهري، نقشه اصلی، مشاوره            :مسائل کلیدي

 2009-2008 ي زمانیبررسی پایداري توسط سیدا در ویساکاپاتنام در طول بازه
هدایت بررسی سریع  هدف، است. GVMCاین شهر مرکز اصلی شهري در  انجام شد.

 :وضعیت کنونی با اهداف زیر است
زیست شهرير مزایاي رویکرد جامع براي بهبود محیطتکمک به درك عمیق 
روز شده از وضعیت محیط زیستی شهردستیابی به تصویري جامع و به 
راي اي بعنوان پایهها از وضعیت شهري بهوتحلیل مبتنی بر داراییاعمال تجزیه

 هاي بعديریزيبرنامه
و  فهاي مختلده گروهاین بررسی با کمیته فرماندهی و تیم بررسی با اعضاي نماین

قبل از انجام کار، بررسی با  دهی شده است.روساي ادارات و مقامات سازمان
وتحلیل و مطالعات چهارچوب نهادي آغاز شد که شامل چهارچوب توسعه تجزیه

ي برنامه )،ویساکاپاتنامي شهري (قدرت توسعه  VUDAي جامع متشکل از برنامه
نفعان هاي آموزشی با ذيکارگاه شود.ي شهري میي شهري و راهبرد توسعهتوسعه

اره بندي شده اشطور مشترك به تعدادي از مسائل اولویتمختلفی برگزار شد که به
 آلودگی هوا، ونقل،ترافیک و حمل و بهداشت، کردند یعنی مدیریت پسماند، آب

رنهایت دي ساحلی که مسائل حاصل از خطر و تغییرات اقلیمی را دربرمی گیرد توسعه
 حکمروایی.

 هايبراي شرح دقیق منابع و اثرات چالش هاي اولیه،مطالعات مرکزي بعد از کارگاه
ایی ها و شناساي براي دور دوم مباحث مشارکتی ارزیابیشود که پایهمختلف انجام می
 راه پیش رو است.

ي یندهي آازآن با توجه به توسعهمدت و بلندمدت پسمیان مدت،هاي کوتاهتوصیه
 ی،هاي مالی و انسانموردبحث قرار گرفت که این شامل تقویت ظرفیت ویساکاپاتنام

ها و ي روشهاي موردنظر، توسعهاي پشتیبان برخی از محلهمدیریت مالی و پروژه
 ي سریع ارزیابیابزارهاي سازگار با بافت محلی و مطالعات بعدي براي مثال مطالعه

ت پیشنهاد شد که یک بررسی براي تقویت در بلندمدزیست شهري.محیط
صورت کارآمدتر؛ افزایش شفافیت و ساختارهاي حکمروایی ازلحاظ مصرف منابع به

این  هاي بازیافت براي پسماندها و آب و غیره انجام شود.ي مدلتوسعه افزایی،هم
ي ي راهنماي سیدا در مورد پشتیبانی توسعهبررسی پایداري با توجه به کتابچه

 .پیش برده شده است محیطیهري پایدار زیستش
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Ad hocسناریو 

پراکنده رویی شهريسناریو 

BRTسناریو 

 اسکوپیه، مقدونیه بررسی پایداري شهري، .9
 مقدونیه                           :کشور
 اسکوپیه                            : شهر

 سطح شهر              :مقیاس شهري
 ونقلراهبرد حمل بررسی پایداري شهري،              :مسائل کلیدي

 اسکوپیه در دو فاز انجام شد. در شهر 2009-2008بررسی پایداري شهر در طول 
ابل یدي و مناطق قزیست شهر و شناسایی مسائل کلوتحلیل محیطاولین فاز تجزیه

ین ا ونقل شهري متمرکز بود.دومین فاز بر ترافیک و سیستم حمل پیشرفت بود.
جام انس زیست،محیط ي زمین،توسعه ونقل،منظور نمایش ارتباط بین حملاهداف به

اي که وضعیت ترافیک و برنامه يتوسعه اجتماعی و پیشرفت اقتصادي بوده و
هاي ین فاز، کمبود کنترل بر رشد استفاده از اتومبیلاول ونقل را بهبود بخشد.حمل

 ونقل عمومیسیستم حمل ها را دربرمی گیرد.ومرج پارکینگشخصی و وضعیت هرج
سناریوهاي  شدت رو به افول بوده است.همچنین به علت کمبود منابع مالی به

متفاوت بوده  این سناریوها اساساً اند.یافتهساله توسعه 30جایگزین براي افق زمانی 
 دارند.محیطی مختلفی در پیو آثار زیست

 نهادهاي غیر هاي متناقض،سیاست سناریوهاي موقت شامل منابع محدود، 
ونقل جایی نامناسب براي صاحبان خودرو و استانداردهاي حملجابه هماهنگ،

رافیک تحجم  اي باکیفیت،ي جادهسناریو خودرو شبکه شود.قبول میعمومی غیرقابل
ي هاپراکندگی شهري و استاندارد پایین گروه ونقل،غفلت از سیستم حمل زیاد،

 پذیر را دربرمی گیرد.آسیب

شود که توسط ي عبور و مرور متراکم میونقل عمومی شامل شبکهسناریو حمل
 افزایش تراکم و هاي پیاده،شود دوچرخه و شبکهکننده تکمیل میسیستم تغذیه

 از خودروي شخصی در این سناریو قرار دارند.کاهش استفاده 

 اند:یافتهونقل عمومی توسعههاي پیش رو بر اساس سناریو حملراهبرد
 تغییر شکل سیستم اتوبوس موجود .1 
ل ونقي سیستم عبور و مرور مجزا، باکیفیت و متراکم ترجیحاً بر اساس حملتوسعه .2 

 BRT السیرهاي سریعاتوبوس
 ايي جادههبهبود شبک .3 
 اجراي سیاست پارکینگ .4 

ي ي راهنماي سیدا در مورد پشتیبانی توسعهبا توجه به کتابچه بررسی پایداري
 پیش برده شده است. محیطیشهري پایدار زیست
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 آفریقاي جنوبی شهرداري بوفالو، ي یکپارچه،ریزي توسعهبرنامه .10
 آفریقاي جنوبی                          :کشور
 شهرداري شهر بوفالو                            :شهر

 سطح جامع             :مقیاس شهري
 محیطیحکمروایی، زیست ي یکپارچه،ریزي توسعهبرنامه             :مسائل کلیدي

آبریز بزرگی براي مقامات محلی  يحوضهشامل  IDP یکپارچه يتوسعه ریزيبرنامهظهور 
اساس  2000 سال شهرداري هايسیستمدر  IDP. قوانین ملی شودمیدر آفریقاي جنوبی 

ارائه خدمات و توسعه بوده در  تريمهمبراي ایفاي نقش  هاشهرداريتغییر جهت  يپایهو 
ها معرفی شد منظور توانمندسازي شهرداريبه ریزي یکپارچهبرنامه ،1990در اواخر  است.

 تر و پایدارتر گام بردارند.ي جامعتا به سمت رویکرد توسعه

IDP عنوان روشی براي اشاره به کمبودها و خدمات نابرابر جوامع ضعیف در یک فرآیند به
 را IDPهاي آفریقاي جنوبی رویکرد ي شهرداريفراگیر و شفاف در نظر گرفته شد . همه

روزرسانی ساله آماده کرده و هرسال آن را بهي راهبردك پنجي توسعهعنوان برنامهبه
در شهرداري شهر بوفالو در ابتدا در وضعیت گذار قرار گرفت و یک  IDPفرآیند  کنند.می

هاي عنوان مرزهاي شهري مشخص شد تا محیطو نوظهور براي شهرداري به هویت جدید
ا در شد رهاي تاریخی و فرهنگی شناخته میهاي متفاوت و الیهویژگیتري را با که بزرگ

 بربگیرد.

محیطی مسائل زیست ریزي جامع شهري،و با حمایت سیدا در برنامه IDPدر چهارچوب 
گیرد که ارزیابی نیازهاي جوامع را وتحلیل و ارزیابی موردتوجه قرار میاز طریق تجزیه

 دربرمی گیرد.

 مدیریت پسماند، آب و بهداشت، اسایی و مطرح شد شامل مسکن،که شن مسائل مهمی
ي چهارچوب توسعه IDPعنوان بخشی از به باشد.خاك و هوا می ونقل و آلودگی آب،حمل

ها ها و برنامهنقشه ها،راهبرد مدت و بلندمدت،محیطی که شامل اهداف کوتاهزیست
 یافته است.شود توسعهمی
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ونقل یکپارچه، مناطق شهري خلیج نلسون ریزي حملبرنامه .11
 آفریقاي جنوبی ماندال،

 آفریقاي جنوبی                            :کشور
 ماندالمناطق شهري خلیج نلسون                               :شهر

 سطح جامع               :مقیاس شهري
ونقل حمل ونقل،حمل ي یکپارچه،ریزي توسعهبرنامه               :مسائل کلیدي

 عمومی

ریزي جامع شهري و عنوان قسمتی از حمایت مداوم سوئد از برنامهبه
ي شهري نلسون ماندال، دو طرح یکپارچه در منطقه يریزي توسعهبرنامه

ونقل عمومی یکپارچه سیستم جدید حملاندازي شد.شناسایی و راهجالب 
هاي بوساي و تاکسی مینیهاي یارانهجاي اتوبوسمنظور قرار گرفتن بهبه

در امتداد کوریدورهاي  BRTمسیرهاي  اي توسعه خواهند یافت.غیر یارانه
هند اکنندگان در اطراف پشتیبانی خوهاي تغذیهیافته توسط اتوبوستوسعه

ها در مسیر مشخصی که از طریق خطوط اختصاصی و عالئم اتوبوس شد.
ي سفرهاي یک سیستم واحد بلیط اجازه اند قرار خواهند گرفت.شدهآماده

ونقل براي کند. متصدي جدید حملچندمسیره با یک بلیط را فراهم می
دمات ي خحکومت و نظارت بر قراردادهاي اجرایی و ایمنی شهروندان و ارائه

به محل کار و خدمات  بهبود دسترسی گیرد.صرفه قرار میبهراحت و مقرون
ي عمومی و تجاري براي قشر ضعیف به رشد اقتصادي و سیستم یکپارچه

 کند.ونقل کمک میحمل

از خودروي شخصی  %41از مسافران آونگی عابران پیاده هستند، %33امروزه،
این میانگین سفرها را  نند. اگرچه،کونقل عمومی استفاده میاز حمل %26و 

گیري طور چشمهاي سفر بین جوامع ضعیف و مرفه بهحالت دهد،نشان می
از خودروي شخصی استفاده  %10تنها  در یک شهر معمولی، متفاوت است.

روي ونقل عمومی استفاده کرده یا پیادهاز حمل %90که کنند درحالیمی
 نظر از وضعیتافراد باید صرف اقتصادي،منظور حمایت از رشد کنند. بهمی

 هاي مختلف در شهر داشته باشند.شان، دسترسی بهتري به فعالیتاجتماعی
فراد اي باشد که وقتی اگونهونقل یکپارچه بهي سیستم حملهمچنین توسعه

ونقل عمومی وضعیت اقتصادي بهتري پیدا کردند بازهم استفاده از حمل
 منظور تشویق مردماین سیستم همچنین باید به د.ها باشاولین انتخاب آن

 ونقل عمومی طراحی شود.در مناطق ثروتمند براي استفاده از حمل
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 ي شهري خلیج نلسون ماندال،منطقه ي پایدار،مفهوم جامعه .12
 آفریقاي جنوبی

 آفریقاي جنوبی                           :کشور
 ي شهري خلیج نلسون ماندالبندر الیزابت/منطقه                             :شهر

 سطح جامع              :مقیاس شهري
 کاربري مختلط ي یکپارچه، مشارکت جامعه،توسعه              :مسائل کلیدي

را توسعه داده  SCUي پایدار  مفهوم جامعهي شهري خلیج نلسون ماندالمنطقه
ي یکپارچه در سطح شهر و ریزي توسعهریزي در بین برنامهاست تا شکاف برنامه

اي براي هدایت وسیله SCUرویکرد  ها را از بین ببرد.بندي دقیق محلهطرح
 ها و ترویج ادغام ومنظور کاهش نابرابريبندي شهرداري و تخصیص منابع بهبودجه

ي کارکردي را با شش منطقه SCUپایداري شهري در سطح جامعه است. رویکرد 
 مسکن، د:کنریزي فضایی شناسایی میپیوندهاي مستقیم و غیرمستقیم به برنامه

هاي طیف وسیعی از محله SCUشخصیت و هویت.  جامعه، ونقل،حمل خدمات، کار،
را براي ارتقاي تنوع و هاي تصدي ها و گزینهانواع مسکن اجتماعی اقتصادي،

غال اشت ي اقتصادي،دهد . براي برانگیختن توسعهآوري در طول زمان ترویج میتاب
وکار را داخل و نزدیک واحدها و هاي کسبفعالیت SCUهاي تولید درآمد و فرصت

ي مراکز اقتصادي و کوریدورهاي تجاري و دسترسی به هاي مسکونی، توسعهمحیط
 دهد.ارتقاء می ونقل عمومی راحمل

تفریحی و خدمات شهري را در جامعه با  تجاري، این مفهوم خدمات سیاسی،
پایدار و  ي راحت و ایمن مبنی بر استانداردهاي کافی،هاي پیادهمسافت
جوامع مختلط و متنوع با دسترسی به خدمات محلی  دهد.صرفه ترویج میبهمقرون

 دهند.یونقل شهري را کاهش مو کار نیاز به حمل

هاي ایمن و مسیرهاي دوچرخه و بهبود دسترسی به عمل و نقل عمومی پیاده راه
این امر حس جامعه و  دهد.سواري را افزایش میروي و دوچرخهتمایل به پیاده

 دهد.افتخار و هویت می کند و به آن حس مکان،ویژگی یک محیط را تقویت می
گیري و اجراي مداخالت تصمیم زي،ریبراي این کار مشارکت جامعه در برنامه

ه ویژي پایدار به کاهش فقر و بهبود شرایط زندگی بهمفهوم جامعه ضروري است.
ها و معلولین کمک سالمیان کودکان، هاي خاص مثل مبتالیان به ایدز،براي گروه

هاي اصلی را در فرآیندهاي مشارکت ارزش جریان اصلی برابري و جنسیت، کند.می
تراکم،  ي کوریدور،توسعه ي چند کاربره،توسعه دهند.اتیک شکل میو دموکر
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زیست را بهبود آوري محیطایمنی و امنیت و تنوع و تاب ي اقتصاد محلی،توسعه
 دهد.پراکندگی شهري را کاهش می بخشد ومی

ي رهبري جهانی و شناخت رسمی ملی و ي جایزهي پایدار برندهمفهوم جامعه
 المللی شد.بین
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 ونقل سریع اتوبوس در کوریتیبا و بوگوتاهاي حملسیستم .13
 برزیل و کلمبیا                          :کشور
 کوریتیبا و بوگوتا                            :شهر

 شهرشهر/مقیاس کالن               :مقیاس شهري
 عبور و مرور سریع اتوبوس ونقل یکپارچه،ریزي حملبرنامه            :مسائل کلیدي

ز عنوان بخشی اکلمبیا به برزیل و بوگاتی، در کوریتیبا، BRTهاي موفق سیستم
ي در کوریتیبا، یک برنامه اند.یافتهونقل توسعهملکاربري یکپارچه و رویکرد ح

در  ي شهرمنظور گسترش آیندهبه 1968ونقل در سال کاربري یکپارچه و حمل
ي شبکه ونقل عمومی در مرکز تصویب شد.امتداد محور خطی با مسیرهاي حمل

 لفهاي مختکل سیستم و اتوبوس روزرسانی شد.مسیر کامالً یکپارچه طراحی و به
زرد براي  السیر،هاي سریعداراي کدهاي رنگی هستند: قرمز براي اتوبوس

اي که هاي میان منطقهسبز براي اتوبوس ي حومه،کنندههاي تغذیهاتوبوس
 کنند.هاي متحدالمرکز را به هم وصل میحومه

شود. پایانه مسافر در شاه مسیرها استفاده می 270هاي سه محوره با ظرفیت اتوبوس
 آیند.عنوان مراکز جامعه و تجارت به شمار مییافته و بهها کامالً توسعهبوساتو

ها براي فراهم ي خیابان شهروندي باهدف ساخت مجدد مناطق در اطراف پایانهپروژه
زمانی که این مناطق  ونقل عمومی است.شدن خدمات بیشتر و استفاده از حمل

اعتماد ها به لحاظ تجاري قابلیرد آنگبراي بسیاري از افراد در دسترس قرار می
 گردد.ونقل عمومی برمیکنند که به سیستم حملشوند و تولید درآمد میمی

شود میلیون مسافر در روز استفاده می 1,3ونقل عمومی توسط بیش از سیستم حمل
برابر  50هاي کوریتیبا اتوبوس کند.جمعیت را به خود جذب می 2/3و نزدیک به 

ونقل عمومی سیستم حمل کنند.جا میسال پیش جابه 20بیشتر نسبت به مسافر 
تراکم کم و  به لذت بردن از شهر با کمترین میزان آلودگی هوا در برزیل،

 کند.زیست دلپذیر و جذاب شهر کمک میمحیط

رفه صبهراه حل مقرونالسیر در بوگاتا یکهاي سریعسیستم عبور و مرور اتوبوس
م، هاي این سیستاز ویژگی رود.وان مدلی براي شهرهاي دیگر به کار میعناست که به

هاي بزرگ براي ورود و خروج سریع به اتوبوس و درب خطوط اختصاصی،
مناطق فقیرنشین را به  BRTهاي مترو هست. هاي اتوبوس مشابه ایستگاهایستگاه

کیلومتر  355ز کیلومتر ا 82کند و این سیستم اکنون دیگر مناطق شهري متصل می
استفاده از  ،2005تا  1997هاي بین سال دهد .شده را پوشش میریزيبرنامه

بوگاتا همچنین یکی از  یافته است.کاهش %12به  17خودروهاي شخصی از %



را 
م گ

ر ه
شه

رد 
ویک

ر
 

 330هاي دوچرخه در دنیا با پوشش یافته به شبکهترین شهرهاي اختصاصبزرگ
 شود.کیلومتر محسوب می
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 چین . بوم شهر خلیج تانگشان،14
 چین                                 :کشور
 بوم شهر خلیج تانگشان                                  : شهر

 فراگیرسطح شهر/                  :مقیاس شهري
 زیستمحیط ریزي یکپارچه،بوم شهر، برنامه                    :مسائل کلیدي

اي ي منطقهطور راهبردي در مرکز بافت توسعهي بوم شهر خلیج تانگشان بهپروژه
ي جنوب توسعه قین هوانگهو و تانگشان را دربرمی گیرد. بالقوه قرار داردکه تیانجین،

نعتی ي صالمللی جدید و منطقهبندر دریاي عمیق بیني تانگشان بر اساس توسعه
دهد. نه ویژگی مرکزي اساس ي اقتصادي را نشان میبزرگ است که چرخه بسته

اي را براي رشتهریزي و طراحی بوم شهر اند که رویکردي جامع و میانبرنامه
 کنند.ي شهر پایدار منعکس میتوسعه

هاي مختلف براي تشکیل که در آن الیهبوم شهر ساختاري فشرده و متنوع دارد 
عنوان مراکز مناطق هاي شهري بهگره اند.شدهبخش در هم ادغامنهاد الهامیک

علم و ورزش را  تجارت، هاي متمایزي ازجمله نوآوري،شهري عمل کرده و نمایه
 کند.رسانی میخدمت

وکار بمثبتی بر کسکند که تأثیر کارکردهاي مختلط شهري به جو نوآورانه کمک می
دهی به اولویت ونقل پایدار،هاي حملي حالتاین ساختار توسعه و فرهنگ دارد.
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کند. ساختارهاي ونقل عمومی را پشتیبانی میسواري و حملدوچرخه روي،پیاده
 اند.ناپذیر از فضاي عمومیسبز و آبی بخش جدایی

ن از رین تقاضاي انرژي ممکهاي انرژي اقلیم پاك بر اساس دستیابی به کمتسیستم
جویی در مصرف انرژي است. نیروهاي هاي صرفهها و سیستمطریق ساخت ساختمان

ا ها بهاي بادي و سوزاندن زبالهطور محلی عمدتاً از طریق توربینپذیر به تجدید
هاي خورشیدي و انرژي فرصت افزایش دیگر منابع انرژي تجدید پذیر مثل سلول

 شوند.یجذر و مد تولید م

پسماند و آب و استفاده  پذیر، اي پیشنهادي براي مدیریت انرژي تجدیدمدل چرخه
یکی از مزایاي آن امکان  عنوان سوخت خودرو را دربرمی گیرد.هاي بهاز بیوگان

هاي عمومی و اطالعات با عنوان سوخت خودرو است. آگاهیاستفاده از بیوگازها به
این شهر داراي یک ساختار کلی  شود.ترکیب می هاي دوست داران کاربرانسیستم

همچنین تنوع در تقسیم و طراحی  سازي سریع و کند،ي پیادهاست که اجازه
ي شهري یکپارچه حمایت از کیفیت هدف توسعه دهد.ها را میها و ساختمانبلوك

 برخورداري و سالمت است. امنیت اجتماعی، سرزندگی، زندگی،
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