
پايدار بودن يک جامعه انساني به چه معناست؟ 

پايداري يک معناي نسبي دارد. 

پايدار ماندن يعني به جلو رفتن و ادامه دادن. پايداري يك سمت و سو است نه يك مقصد. 

ھر پايدار شھري است كه حافظ و ارتقا دھنده رفاه اھالي چه در بلند مدت و چه در دوره متوسط مي باشد كه در ش

ضمن باالترين كیفیت زندگي از آن بدست مي آيد. پايداري ايجاب مي كند كه تصمیم گیري يكپارچه در نتايج اقتصادي و 

اكولوژي و اجتماعي خوب به اجرا درآيد. 

ي به معني حفظ سرمايه طبیعي است كه ايجاب مي كند ما انسانھا در مصرف مواد تجديد شونده و در پايداري محیط

مصرف آب و منابع انرژي حد و اندازه را رعايت كرده و بیشتر از انچه كه سیستم ھاي طبیعي مي توانند فراھم کنند 

كبار مصرف بیشتر از نسبتي نباشد كه منابع مصرف نكنیم. بعالوه به ياد داشته باشیم كه نسبت مصرف ما از منابع ي

پايدار تجديد شونده نتواند آنرا جبران كند بھترين مثال در اين مورد نفت و سوخت فسیلي است كه پس از اتمام شدن 

ديگر تجديد نمي شوند. 

دامن طبیعت باالخره پايداري محیطي بمعني رعايت اين اصل مھم است كه نسبت آالينده ھاي پراكنده در جو و در 

ھرگز بیشتر از ظرفیت جذب شدن آن آالينده ھا در ھوا و آب و خاك و بیشتر از توان تصفیه طبیعت نباشد. 

پايداري معني نسبي دارد برچسب زدن يك شھر يا عرف استفاده از شھر) به عنوان اينكه شھر پايدار است و برچسب 

ير زير مفھوم كلي پايداري نسبي نشان داده شده است شھر آن دگر كه شھر پايدار نیست كار درستي نیست . درتصو

درويي ھايي زياد مثل آلودگي سرشار از ھمه منابع و انرژي طبیعي مثل انرژی و غذا و آب وغیره دارند خروجي يا

حرارتي، فاضالب، ضايعات گیاھی و غیره نسبت به شھر ھم اندازه آن پايداري كمتري دارد. ايجاد وضعیت بھتر در 

پايداري نسبي يك شھر ايجاب میكند كه خصوصیاتي را كه در الگوي ورودی ھا و خروجي ھا اثر مي گذارند ارزيابي 

كنیم. احتماال در اين راستا بايستي خاك و آب و انواع ساختمان و سیستم ھاي حمل و نقل و سازمان قضايي را لحاظ 

محوطه در ساختمان ھا مورد ارزيابي قرار داد. كرد. سپس مي توان پتانسیل تغییرات را حین نقشه كشیدن 



سئول تصمیمات امروز نبايستي آينده كودكان و نسل آينده و آنچه را كه در آينده برمي گزيند به خطر اندازد. ھمه ما م.١

اعمال فردي و گروھي خود مي باشیم. 

منابع طبیعي بايستي عادالنه موثر مورد استفاده قرار گرفته و پايداري جامعه فداري پايداري جامعه ديگر نگردد. .٢

استفاده از منابع تجديد شونده مورد تائید و تشويق ما است و ضمن استفاده از منابع غیرتجديد شونده بايستي به .٣

قل برسد. مصرف منابع تجديد شونده نبايستي بیشتر از میزان تولید تجديدي آن شود. حدا

برقراري ارتباطات آزاد بین مردم و بخش اصناف و كلیه سطوح دولتي مھم اند. ما تنوع فرھنگي واقتصادی و محیطي .٤

را ارج مي نھیم. 

تعامل انسان ھا و تحصیالت و اشتغال و تفريحات ھر جامعه بايستي زمینه بھداشتی و حیاتي وبي خطري را براي.٥

سالم و سرگرمي ھا و توسعه فرھنگي فراھم كند. 

پايداري به توانمندي جامعه اكوسیستم و يا به ھر سیستم درحال فعالیت كنوني اطالق مي شود كه مي تواند تا .٦

ن منابع كلیدي به حكم اجبار به سمت سقوط آينده نامعلوم ادامه فعالیت داده بدون اينكه بر اثر فرسايش و تھي شد

ھدايت گردند. 

محیط است و توسعه امکانات اقتصادی با توجه به مالحظات محیطی و - توسعه پایدار به مفھوم حرکت بر محور انسان

ز عدالت اجتماعی را مورد توجه قرار مي دھد. توسعه پایدار پس از مشکالت ایجاد شده از توسعه صرفا اقتصادی پس ا

جنگ جھانی مطرح گردید. جایی که توسعه بی رویه باعث اختالفات طبقاتی و مشکالت زیست محیطی عدیده ای 

شده و مسیر توسعه به ابعاد محیطي و اجتماعي کمتر از اقتصادي بھا داده بود. 

و توسعه پایدار شھر با توسعه روزانه شھري شدن زندگی بشر مفاھیم مربوط به توسعه پایدار به این حیطه وارد گردید 

جمعیتي ٢٠٢٠محصول نگاه ھای جدید به عدالت اجتماعی,فضایی و محیطی نسبت به شھر است. شھرھا در سال 

درصد از فضاي شھري را در اختیار دارند. بنابر ٢درصد کل جھان را در عینی در خود جای خواھند داد که تقريبا ٧٥معادل 

یت و نیاز عمومی به جذب منابع اساسی منجر به بھره برداری ھای غیر طبیعی این این تراکم عجیب و بی سابقه جمع

از منابع محلی و استثمار منابع ھمسایگی خواھد شد. آثار این توسعه با پس ماند ھای غیر قابل پیش بینی به جای 



صول این توسعه خواھد مانده از شھرھا ادامه داشته و آلودگی ھا و بیماری ھا و گونه ھای زندگی حاشیه ای جدید مح

بود. 

اما توسعه پایدار شھری به عنوان جزئی از توسعه پایدار بر پایه استفاده معقول از منابع طبیعی استوار شده است و در 

این نوع توسعه مالحظات سه گانه, محیطي, اقتصادي و اجتماعي در کنار ھم لحاظ خواھد شد.بنابر اين شھر پايدار 

اقتصادي بوم شناسانه شھر -سعه اي است که ھنیت و امکان ارتقاي ھمیشگي سالمت اجتماعي برآمده از فرايند تو

فراھم کرده و اين ذھنیت و امکان را به عینیت و اقدام مبدل ساخته است. و منطقه را

بنابر اين راه کارھاي زير به عنوان راه کارھاي توسعه پايدار شھري مطرح است : 

ھاي زيست محیطي حداقل سازي پیامد-١

حداقل سازي مصرف منابع تجديد ناپذير -٢

بھره برداري از منابع تجديد پذير -٣

در اين مسیر به ناچار سیاست ھايي مثل کاھش اتکا به خودروي شخصي, افزايش فشردگي کالبدي در توسعه 

کاھش مصرف منابع و تولید آلودگي در شھر و شھري, حفاظت و احیاي نظام ھاي طبیعي در شھر و منطقه پیراموني,

ری و اصالح نظام اداری و حکمرانی منطقه, بھبود زيست پذيري اجتماعات بشري, پایندگی و تقویت اقتصاد شھ

بايستي اعمال شود تا شھر به سمت پايداري ھدايت شود. شھری,


