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پیشگفتار

را  کشورها  رویکرد  دنیا،  تمام  در  کالن  سیاست گذاری  در  مؤثر  عاملی  به عنوان  محیط زیست  و  آب  انرژی،  بحران  زمین،  گرمایش 
نسبت به مصرف منابع انرژی تغییر داده است. افزایش روند مصرف سوخت های فسیلی، محدودیت و تجدیدناپذیر بودن آنها و 
همچنین پیامدهای سوء زیست محیطی و بهداشتی ناشی از مصرف این منابع، توجه بسیاری از تحقیقات جهانی را به مهار بحران 
کاراترین  که دیدگاه درون گرا نسبت به این مسئله ندارند، در آینده دچار چالش خواهند شد. یکی از  کشورهایی  کرده و  انرژی جلب 
کیفیت فیزیکی و  کاهش مصرف انرژی و آلودگی های محیطی و همین طور ارتقای  ح شده به منظور  و بدیع ترین راه حل های مطر
کارا در معماری است.  متعاقبًا فضایی ساختمان ها در راستای تحقق توسعۀ پایدار، استفاده از روش های طراحی غیرفعال و انرژی 
آبی،  زمین گرمایی،  بادی،  انرژی خورشیدی،  مانند  پایدار،  ک  پا انرژی های  از  استفادۀ هوشمندانه  با  واقع معماری می تواند  در 
کاهش مصرف  کیفیت زندگی را ارتقا داده و در  بیومس و... به جای انرژی حاصل از سوخت های فسیلی و با اجرای اصول پایداری، 

منابع تجدیدناپذیر و بهینه سازی مصرف انرژی های تجدیدپذیر مؤثر باشد. 

در  که  بودند  اصولی  و  روش ها  تدوین  به دنباِل  زیست محیطی  پایداری  به  رسیدن  برای  گذشته،  دهۀ  دو  در  معماران  ازاین رو 
و  مالکان  معماران،  واقع  در  است.  شده  معرفی  سبز،  معماری  و  معماری  در  پایداری  پایدار،  طراحی  قبیل  از  مختلف،  نام های 
کاربران ساختمان ها، می توانند با انتخاب مصالح مناسب از نظر زیست محیطی، استفاده از فرایند طراحی پایدار و توجه مسئوالنه 
برسانند.  حداقل  به  را  انرژی  مصرف  و  شهرها  رشد  و  ساخت وساز  از  حاصل  زیست محیطی  تبعات  ساختمان ها،  از  استفاده  به 
گی های  اجرای ساختمان، شکل و جهت گیری ساختمان، ویژ بر عواملی نظیر  تأثیرگذاری  با  افراد می توانند  این  به عنوان مثال، 
کامل ردپای انرژی در یک مجموعه،  کنند. در واقع ماهیت  کنترل  اقلیم داخلی و فعالیت های داخلی در ساختمان؛ مصرف انرژی را 
به  برای رسیدن  پایدار است.  آغاز خلق ساختمان های  نقطۀ  این،  بیان می شود.  اجرا،  در  انرژی  تحلیل مقدار مصرف  از طریق 
کثر میزان مصرف انرژی ساختمان ها  گریزی نیست جز تدوین استاندارد و تعیین میزان ثابتی برای حدا ایده های معماری پایدار، 
که  کشورهایی  انرژی و چه  کشورهای تولیدکنندۀ منابع  کشورهای جهان، چه  انرژی در آن  گردد.  همۀ  کنترل مصرف  که باعث 
برای تأمین نیازهای خود، انرژی را از دیگر تولیدکنندگان می خرند، بدون استثنا، برنامه های استراتژیکی برای بهینه سازی مصرف 
گام های مؤثری را برای روند روبه رشد تولیدات مختلف، از جمله صنعت تولید  کاهش مصرف،  انرژی اندیشیده اند و توانسته اند با 

ساختمان بردارند. 



کتاب، دارای ۶ فصل با عناوین زیر است: این 

فصل اول: پایداری و معماری؛ فصل دوم: رابطۀ انرژی با پایداری؛ فصل سوم: انرژی مصرفی در ساختمان؛ فصل چهارم: آسایش 
حرارتی؛ فصل پنجم: تکنولوژی و مصالح؛ فصل ششم: طراحی و ساخت پایدار.

کردن مصرف انرژی در نتیجۀ طراحی پایدار؛ اصول معماری مربوط به  کتاب، در مجموع، عبارتند از: روش های عملیاتی  مباحث 
کارآمد برای بهره وری انرژی های نو؛ طراحی خورشیدی مناسب برای ساختمان سازی با استفاده  طراحی ساختمان ها به صورت 
کنترل حرارت دریافتی و افت حرارتی حاصله  کارآمد؛ شرایط مناسب اقلیمی ساختمان در  از سیستم های منفعل و تکنولوژی های 
گرمایش، سرمایش، نورپردازی و مصالح مصرفی در ساختمان  و تمهیدات اقلیمی موردنیاز در  طی فرایند ساخت وساز در محل؛ 

کاربران هنگام استفاده از محیط. طراحی این گونه ساختمان ها به منظور ایجاد احساس آسایش در 

که حتی  پایداری است  انرژی، روش های  کاهش دهندۀ مصرف  که: روش های معماری  این پژوهش نشان داده است  ماحصل 
از دیگر روش هاست. صرفه جویی در  از نظر زیست محیطی مناسب تر  اقتصادی و چه  از نظر  انرژی، چه  افزایش قیمت  درصورت 
کشورها قابل استفاده است، ولی به دلیل ساختار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، برای  مصرف انرژی با طراحی معماری در همۀ 

ایران مناسبت بیشتری دارد. بنابراین این شیوه می تواند اقبال عموم را به دنبال داشته و موفقیت آمیز باشد.

                                                                                                                                                                                            مؤلفان
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1-1- مقدمه
کمتر از 45 سال  که این رقم نشان دهندۀ رشد دو برابری، در ظرف  در سال 2015 جمعیت انسانی از هفت میلیارد نفر فراتر رفت 
گزارش سازمان ملل تا سال 2050 به 9/6 میلیارد نفر خواهد  خ تصاعدی رو به افزایش است و طبق  کنون نیز جمعیت با نر است. ا
خ  کشورهای در حال توسعه، سهم عمده ای از این رشد جمعیت خواهند داشت )UN News Centre, 2013(. با این نر که  رسید 
روزافزون احساس می شود. صنعتی  و رفتن به سوی صنعتی شدن  نیاز به ساخت ساختمان های بیشتر  انسانی،  رشد جمعیت 
به صنعتی  کشاورزی  و  زندگی روستایی  از شیوۀ  از مردم  زیادی  تعداد  که  تغییر می دهد  گونه ای  به  را  زندگی  اساسًا شیوۀ  شدن 
که با صنعتی شدن همراه است، مساوی است  شدن و شهرنشینی روی می آورند )Boone& Modarres, 2006(. رشد سریع شهرها 
کار بیشتر در بخش ساخت وساز خواهد شد. بر  که خود باعث رونق   )Boyer, 1978( کافی کم باالی جمعیت در خانه های نا با ترا
گرمایش جهانی یک مشکل  که  که در سال 2007 در آمریکا انجام شده، یک سوم مردم آمریکا بر این باورند  اساس یک نظرسنجی 
زیست محیطی بحرانی است )Faiola & Shulman, 2007(، همچنین نزدیک به نیمی از مردم در نظرسنجی مشابه در سال 2006 
گلخانه  ای و بالغ بر 40درصد از مصرف  گازهای  نیز بر همین باور بوده اند )همان(. بخش ساختمانی بالغ بر ۳0درصد از برون فرستی 
که تولیدکنندۀ یک سوم  انرژی ساالنۀ جهانی را در بر می گیرد. تخمین زده می شود، در حال حاضر، صنعت ساختمان به میزانی 
گلخانه  ای است، در درجۀ اول به همان اندازه از طریق استفاده از سوخت های فسیلی در طول فاز عملیاتی خود نیز در  گازهای 
کسیدکربن«1  گاز »دی ا که برون فرستی  کرده اند  گلخانه  ای سهم داشته باشد )UNEP, 2009(. دانشمندان پیش بینی  گازهای  تولید 
کرۀ زمین در این قرن خواهد شد.  گلخانه  ای ناشی از فعالیت های بشر، به میزان چشمگیری باعث باالرفتن دمای  گازهای  و سایر 
گازهای  برای مثال در سال 2004 میزان  گلخانه  ای دارد.  گازهای  تولید  نیز سهم عمده ای در  این میان صنعت ساخت وساز  در 
که در واقع بیش از ۳9درصد از  تولیدی از ساختمان های مسکونی و تجاری در ایاالت متحدۀ آمریکا، بالغ بر 22۳6000000 تن بود 
گازهای تولیدی در بخش صنعتی و  کسیدکربن، از  گاز دی ا کسیدکربن خروجی در آمریکاست. این میزان تولید  گازهای دی ا تمامی 
گلخانه  ای تأثیرات بسیار عمیقی بر زندگی بشر خواهد  گازهای  حمل ونقل در آمریکا بیشتر بوده است )UNEP, 2009(. تولید و نشر 
که می تواند باعث باالرفتن سطح آب دریاها، سیل های مکرر، خشکسالی )Costello et al, 2009( و حتی افزایش  گذاشت، تا حدی 
گلخانه  ای  گازهای  برون فرستی  آب وهوایی،  تغییرات  تهدیدهای  مهار  برای   .)Patz et al, 2003( گیر شود  وا بیماری های  سرایت 
کم کم متوقف شود، تا در نهایت به حالت اولیه بازگردد. برای مقابله با این چالش، به پیشرفتی شگرف در عرصۀ  باید آهسته تر و 

1-  CO2
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تکنولوژی و ایجاد دگرگونی در چگونگی تولید و مصرف انرژی در عرصۀ اقتصاد جهانی نیاز داریم. در این زمینه، »ساختمان سبز«1 
که تأثیرات  کارایی باال یاد می شود  ابزاری حیاتی برای مبارزه با تغییرات آب وهوایی است. از ساختمان سبز به عنوان ساختمانی با 
کاهش اثرات  کمتر و  از انرژی و آب  کاهش یافته است. ساختمان سبز برای استفاده  منفی آن بر محیط زیست و سالمت انسان 

.)Krygiel& Nies, 2008; Yudelson, 2010( زیست محیطی در زیست چرخۀ مواد استفاده شده در آن طراحی می شود

1-2- مفهوم پایداری
که در این بحث نیز مدنظر  کنونی واژۀ پایداری  دهخدا پایداری را به معنای »بادوام و ماندنی« آورده است  )دهخدا، 1۳62(. معنای 

است، عبارت است از: آنچه می تواند در آینده تداوم یابد )سفالیی، 1۳82(.

ریشۀ لغوی و عبارات مرتبط در انگلیسی: )آذربایجانی، 1۳82(

Sustain: حمایت، زنده نگه داشتن، ادامه دادن مستمر

که باعث آرامش و تغذیه و تأمین زندگی و در نتیجه منجر به تداوم و  که چیزی را توصیف می کند  Sustainable: پایداری، صفتی 
کردن آن می شود. طوالنی 

که بتوانند در محیطی سالم، طوری زندگی  گونه ای  کیفیت زندگی انسان ها به  کرد: بهبود  لذا پایداری را این چنین می توان توصیف 
.)Ortiz et al, 2009( که باعث بهبود وضعیت اجتماعی، اقتصادی و شرایط محیطی برای نسل های حال و آینده شود کنند 

1-3- تاریخچۀ پایداری
گذرا بر فرهنگ  کهن در تاریخ بشری دارد. با نگاهی  طرز دیدگاه و تفکر دربارۀ بهره وری بهتر و حفظ انرژی در ساختمان ها، ریشه ای 
گذشته با انتخاب مواد ساختمانی مناسب و محل قرارگیری ساختمان در  که مردم در  ساخت ساختمان های باستانی، می بینیم 
که از  کرد  شرایط آب وهوایِی متفاوت، به صورت ماهرانه انطباق یافته بودند. برای مثال می توان به چادرهای عشایر ایران اشاره 
گیاهی و حیوانی طبیعی موجود در منطقه ساخته شده است. خیمه ها سبک بوده و حمل ونقل و استفادۀ مجدد  هر دو مصالح 

1-  Green construction
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گرمایش و سرمایش طراحی شده است. همچنین مردم ایران باستان در  از آن آسان است و با استفاده از جریان طبیعی هوا برای 
که در تابستان نسبتًا  کاهگل، خانه هایی می ساختند  برخی مناطق، با استفاده از مصالح موجود در منطقه، مثل خشت پخته و 
که در طول روز  که هنگام ساخت، اتاق هایی را به سمت خورشید قرار می دادند  گرم بود؛ به این صورت  سرد و در زمستان نسبتًا 
گرمای خورشید ببرد )اتاق آفتاب رو یا بتاب(؛ و بعضی اتاق ها را دور از نور خورشید در نظر می گرفتند )اتاق  بیشترین بهره را از نور و 
گرمایش و نوردهی خانه های خود  که می توان از خورشید و مصالح موجود در منطقه برای سرمایش،  نسار(. آنها دریافته بودند 
کمترین آسیب را به  بیشترین بهره را ببرند. این شیوۀ زندگی، برای سال های متمادی، از ابتدای تمدن بشری تا انقالب صنعتی، 
محیط زیست و سالمت انسان ها وارد می کرد. بعد از انقالب صنعتی تغییرات بسیاری در شیوۀ زندگی بشر به وجود آمد. هدف اصلی 
که حتی ارزش منابع طبیعی به ندرت  گونه ای  انقالب صنعتی حفظ نیروی انسانی به منظور تولید نیازهای جامعۀ بشری بود، به 
کمیابی آن منبع بستگی داشت )Krygiel& Nies, 2008(. اعتقاد بر این است  نزدیک به ارزش واقعی آن بود و بیشتر به فراوانی یا 
که می توان  که فهم مدرن از تأثیرات انسان بر محیط زیست، از سال 1960، بر اثر رویدادی نامشخص آغاز شده است. نقطۀ عطفی 
کارسون«2  کتاب پرفروش »بهار خاموش«1 اثر »راشل  کرد، مربوط به سال 1962 است. این مستند، انتشار  از آن دهه به آن استناد 
کتاب درسی  که در سال 1987، بعد از تصویب قانون طبیعِت دست نخورده در سال 1964، به عنوان  استاد شیمی دبیرستان است 
کتاب »بهار خاموش« اولین رویکرد علمی به مقولۀ تخریب محیط زیست به وسیلۀ سموم، حشره کش ها و دیگر  تدریس می شد. 
گونه ای  گسترده اتفاق می افتاد. عالقه مندی عمومی به این موضوع در سال 1970 به  که در ابعاد  محصوالت رایج در آن زمان بود 
که انسان می تواند تأثیر مستقیمی بر محیط زیست داشته باشد. از روز  که پیوسته تعداد بیشتری از مردم متوجه شدند  ادامه یافت 
که هنوز هم  زمین و سازمان حفاظت از محیط زیست ایاالت متحده )EPA(۳، می توان به عنوان دو دستاورد از سال 1970 نام برد 
گیلورد نلسون4 از ایالت ویسکانسین5، در بهار سال 1970، فراخوانی را به نام آموزش برای محیط زیست  موردتوجه هستند. سناتور 
کردند. روز زمین در حال  و یا روز زمین6 به راه انداخت، و در 22آوریل1970 بیش از بیست میلیون آمریکایی در این فراخوان شرکت 
که روز زمین، در حال حاضر، بزرگترین  کشور برگزار می شود و نهاد روز زمین ادعا می کند  حاضر توسط نهادهای غیرانتفاعی در 175 

1-  Silent Spring
2-  Rachel Carson
3-  US Environmental Protection Agency 
4-  Gaylord Nelson
5-  Wisconsin
6-  Earth day
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گرفته می شود. سازمان حفاظت از محیط زیست  که ساالنه توسط بیش از نیم میلیارد نفر جشن  تجمع غیرمذهبی در جهان است 
از  حفاظت  سازمان  وظیفۀ  شد.  تأسیس  آمریکا  متحده  ایاالت  وقت  جمهور  رئیس  نیکسون1،  ریچارد  توسط   1970 سال  در  نیز 
کوچکی از طراحان  گروه  محیط زیست ایاالت متحده، محافظت از سالمت انسان و محیط زیست است. همچنین در سال 1970 
که خیلی دور از وابستگی های قبلی  کردند  حرفه ای و متصدیان ساختمانی درک چگونگی طراحی و ساخت وساز استاندارد را آغاز 
کمبود نفت و رویدادهای سیاسی  کنشی به  کوتاه مدت جنبش ساختمان سازی سبز، وا در اصول طراحی آن زمان بود. این بخش 
و زیست محیطی آن دوره بود. این بخش از جنبش در درجۀ اول بر حفاظت از انرژی متمرکز شده بود، با این حال، پس از اتمام 
که جوامع دوباره به سمت  گونه ای  تحریم نفت و جنگ اعراب و اسرائیل و جنگ ویتنام در اواسط سال های 1970 به پایان رسید؛ به 
واقعۀ زیست محیطی  زمان، چند  از  برهه  این  ادامه داشت. در  اوایل سال 1990  تا  و  گاهی زیست محیطی، سوق داده شدند  ناآ
کشف  کادیز۳، واقعۀ هسته ای Three Mile Island و یا  کشتی نفتی آموکو  کسون والدز2، نشت نفت  کشتی ا عمده از قبیل نشت نفت 
سوراخ الیۀ ُازن توسط آمریکایی ها و انگلیسی ها، به تنها رویداد مثبت در زمینۀ حفظ محیط زیست یعنی تصویب پروتکل مونترال4 

کاهش تولید مواد مضر برای الیۀ ُازن در اواخر سال 1980 منجر شد. به عنوان معاهده ای بین المللی در زمینۀ 

1-4- توسعۀ پایدار
کار رفته است. امروزه بحث توسعۀ پایدار،  واژۀ توسعۀ پایدار از اواسط دهۀ هفتاد میالدی و پس از بحران نفتی سال 197۳، بسیار به 
یکی از مباحث بسیار مهم و رایج در سطح بین المللی است. سازمان ها و نهادهای پرطرفدار محیط زیست در جهان و همچنین 
کارشناسانه در این مورد، پس از بحران یادشده آغاز  سازمان ملل، از مهم ترین ارگان های دخیل در این امر هستند. بحث جدی و 
کنفرانس جهانی توسعۀ پایدار، معروف به برزیل  شد. نقطۀ اوج این بحث ها، در سال 1992 در شهر ریودوژانیرو »اجالس زمین« به 
کشورهای  انجامید. این اجالس بعدها به اجالس ریو مشهور شد و در آن قطعنامه ای برای ارائۀ راهبردهایی در جهت توسعۀ پایدار 

کشورهای جهان ملزم به پیروی از این قطعنامه شدند. جهان صادر شد و 

کارشناسان  و  کشورها  وزرای  سطح  در  جنوبی  آفریقای  در  ژوهانسبورگ  شهر  در  دیگری  کنفرانس   ،2002 سال  در  بعد  سال  ده 

1-  Richard Nixon
2-  Exxon Valdez
3-  Amoco Cadiz
4-  Montréal Protocol
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کردن این مصوبات در سطح جهانی بود. مهم ترین  کنفرانس ریو و اجرایی  کید بر مصوبات  محیط زیست برگزار شد و هدف آن تأ
کنونی بشر را بدون به مخاطره افکندن  که نیازهای  که در اجالس ریو از توسعۀ پایدار ارائه شد، از این قرار است: »توسعه ای  تعریفی 
کنون تعاریف زیادی از  نیاز نسل های آینده، برآورده ساخته و در آن به محیط زیست و نسل های فردا نیز توجه شود.« هرچند تا
توسعۀ پایدار ارائه شده، ولی محور تمامی آنها توجه به نسل های بعدی، آیندۀ محیط زیست و حفاظت از محیط زیست جهانی، 
که از مطالعات مختلف مرتبط درمورد مردم، محیط زیست و جامعه  گسترده ای است  بوده است.  مفهوم پایداری، مسئلۀ جهانی 
تشکیل شده است )GhaffarianHoseini et al, 2011(.  پایداری دارای سه جزء اصلی اقتصاد، عدالت اجتماعی، و محیط زیست 

.)Wells& Bardacke, 2007( است

که  گزارش نشست مجمع عمومی آن، توسعۀ پایدار عبارت است از: »توسعه ای  کمیسیون جهانی سازمان ملل، در   بر اساس تعریف 
پاسخگوی نیازهای فعلی باشد، بی آنکه توان نسل های آینده را در تأمین نیازهای خود تحت تأثیر قرار دهد« )UN, 1987(. بانک 

که دوام یابد. جهانی توسعۀ پایدار را چنین تعریف می کند: توسعه ای 

کمیسیون توسعۀ  کرده است. این  کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه ارائه  که  متداول ترین تعریف پایداری، تعریفی است 
که احتیاجات نسل حاضر را بدون لطمه زدن به توانایی نسل های آتی در تأمین نیازهای فرد برآورده  کرده  پایدار را توسعه ای تعریف 

می کند )طاهباز و جلیلیان، 1۳87( )شکل 1-1(. 

شکل 1-1- اهداف توسعۀ پایدار در رابطه با مسائل محیطی )گرجی، 1389(
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کیفیات  کیفی و متوجه  که توسعۀ پایدار؛ توسعه ای است  جمع بندی تعاریف و برداشت های مختلف از توسعۀ پایدار نشان می دهد 
پایدار در سه حیطه مضامین عمیقی دارد: 1-  آیندگان است. توسعۀ  برای  کیفیت زندگی  باال بردن سطح  از آن  زندگی؛ و هدف 
که در ارتباط با معماری اهمیت زیادی دارد و مسائل زیست محیطی  پایداری محیطی؛ 2- پایداری اقتصادی؛ ۳- پایداری اجتماعی 
که آیندۀ بشر را به خطر انداخته، معماران را به چاره اندیشی واداشته  »پایداری محیطی«، در راستای تحقق اهداف توسعۀ پایدار 

است )شکل 2-1(.

شکل 1-2- حیطه بندی توسعۀ پایدار )مفیدی، 1۳82(

1-5- شناخت توسعۀ پایدار و مؤلفه های آن
توسعه، بهره گیری از منابع به منظور ایجاد زیرساخت ها و شرایط مادی پیشرفت یک جامعه، به ویژه از نظر دسترسی به علوم و 
که فعالیت و دستاوردهای آنها، نیازهای اساسی مردم را در روند  فناوری و همچنین ایجاد ساختارهای اقتصادی و صنعتی است 
که در جهت توسعۀ دولت ها و دیگر عامالن اقتصادی  کند. در نگرشی خوش بینانه، اقتصادی سودمند است  زندگی عادی تأمین 

پیش بینی شود )کیس، 1۳92(.
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گیر و  که اصل و اساس توسعه، پذیرفته شده و انکارناپذیر است، اما محدودۀ آن  فرا توسعۀ »پایدار«؛ اضافه شدن قید نشان می دهد 
کرده است. بر  کالسیک را محدود  بی ضابطه نیست. به واقع، شاخص و معیاری با عنوان »حفاظت از محیط زیست«، دامنۀ توسعه 
که معیار حفاظت از  گونه ای باشد  این اساس، توسعه، ضمن مقبولیت و نیاز مبرم »شیوه« جامعه به آن، باید از نظر به کارگیری، به 
که خود از جمله نیازهای اساسی بشر است ) حق جمعی و همگانی بر داشتن محیط سالم(، رعایت نماید. از این رو،  محیط زیست را 
کالسیک  کنترل کننده و نظم دهنده به توسعۀ  حفاظت از محیط زیست و حق بر داشتن محیط سالم برای زندگی، به عنوان معیاری 
عمل نموده و »توسعۀ پایدار«، و نتیجۀ آن است. توسعۀ پایدار در تقابل دو ضرورت مهم توسعه یافتگی و حفاظت از محیط زیست، 

وارد ادبیات حقوقی شد )رمضانی قوام آبادی، 1۳92(.

به تعبیری، توسعۀ پایدار، تعادل بین انسان محوری و زیست محوری است. در معنای انسان محوری، از محیط زیست باید حفاظت 
که خودش داراست. ولی نظریات زیست محوری بیان می کند، انسان هم مانند  که برای انسان دارد، نه ارزشی  شود؛ به دلیل نفعی 
گویاست و پایداری ثبات را به ذهن متبادر می کند. اصول  سایر موجودات است و نمی تواند عناصر را از بین ببرد. توسعه، مفهومی 

1 و 2 اعالمیۀ ریو می کوشد تعریفی از توسعۀ پایدار ارائه دهد )رمضانی قوام آبادی، 1۳92(.

کلی، رفع دوگانگی بین رشد  نبود تعریفی دقیق از واژۀ توسعۀ پایدار، مزایا و معایب خاص خود را دارد. امکان دستیابی به توافقی 
کردن ارزش هایی نظیر آزادی، عدالت و تساوی در این بحث، از جمله مزایای نداشتن  اقتصادی و حفظ محیط زیست و داخل 
)پایداری(،  یا یک حالت  و  )توسعه(  فرایند  از یک  برداشت های متفاوت  مزایا، مشکل وجود  این  کنار  تعریف مشخص است. در 
ح می شود. مضاف بر  گزینه های سیاسی در سطوح متفاوت هستند، مطر که اساس توابعی از  به دلیل وجود مسیرهای مختلفی 
که برای آن تعیین شده است. بنابراین هریک از تعاریف  اینکه تعاریف متفاوت از پایداری توسعه، به دلیل اهداف مختلفی است 

کاربردی پرسش های متفاوت خود هستند )طبیبیان، 1۳77(. موجود، واجد مفاهیم 

و  اجتماعی  توسعه  اقتصادی،  »فعالیت  محور  سه  بین  متقابل  ارتباط  ایجاد  و  سازماندهی  برای  مفهومی،  نظر  از  پایدار  توسعۀ 
در  گستردۀ محیط زیست  تخریب  به همدیگر، موجب  بی توجهی شان  که  را  این سه حوزۀ مستقل  تا  ایجاد شده  محیط زیست« 
کار  آنچه اساس  این میان،  نماید. در  کرده و حول محوری مشترک سازماندهی  نزدیک  به همدیگر  انقالب صنعتی شد،  دوران 
شد، اولویت رعایت و توجه به مالحظات زیست محیطی در فعالیت اقتصادی و اجتماعی و به ویژه تحلیل اقتصادی منابع زیستی 
گرفت و به دلیل اینکه توسعۀ همساز با حفظ محیط، موجب پایداری  است. یعنی حفاظت از محیط زیست، اساس توسعه قرار 
حیات بشری و همچنین استمرار منابع طبیعی و زیستی الزم برای توسعه به نظر می رسید، مفهوم »پایدار« به چنین الگویی از 
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توسعه الحاق شد. شکل گیری و رشد این مفهوم، مرهون »ادعاهای حقوقی مرتبط با مظالم مستعمراتی و عدالت توزیعی«، یعنی 
خواسته ها و مطالبات جهان سوم است )کینگز، 1۳89(.

تعیین  راه حل هایی  جوامع،  مسائل  از  نظام مند  و  سیستماتیک  تحلیلی  پایۀ  بر  آن  در  که  است  علمی  فلسفه ای  پایدار،  توسعۀ 
کمیسیون جهانی محیط زیست توسعه نیز آن را  که برابری، عدالت و صلح را در نظام جهانی به همراه خواهد داشت.  می شوند 
که در استفاده از منابع، هدایت سرمایه گذاری ها، سمت گیری توسعه  این گونه تعریف می کند: توسعۀ پایدار فرایند تغییری است 
که از توسعۀ پایدار در اجالس ریو ارائه  که با نیازهای حال و آینده سازگار باشد. مهم ترین تعریفی  تکنولوژی و تغییری نهادی است 
کنونی بشر را، بدون به مخاطره افکندن نیاز نسل های آینده برآورده ساخته  که نیازهای  شده، از این قرار است: توسعه ای است 
گزارش براتلنــد مفهــــوم توسعۀ پایدار چنین بیان شده  و در آن به محیط زیست و نســـل های فردا توجـــه شود؛ به سخن دیـــگر، در 
است  فعلی  نیازهای  پاسخگوی  آتی،  نسل  به  متعلق  آیندۀ  ظرفیت های  به  رساندن  آسیب  بدون  توسعه،  از  نوع  این  که؛  است 
کیفیت های  بر  آن عالوه  که در طی  فرایندی است  که  کرد  تعبیر  این گونه  را می توان  پایدار  توسعۀ  ازاین رو،   .)Moughtin, 1996(
مناسب زندگی و نیازهای نسل آینده، حفاظت از محیط زیست نیز مدنظر باشد )حسین زاده دلبر، 1۳85(؛ و یا اداره و بهره برداری 
که با به کارگیری امکانات فنی و  صحیح از منابع پایۀ طبیعی و مالی و نیز نیروی انسانی برای دستیابی به الگوی مصرف مطلوب 

ساختار و تشکیالت مناسب برای رفع نیازهای نسل امروز و آینده، به طور مستمر و رضایت بخش عمل می کند )زیاری، 1۳8۳(.

موضوع مهم دیگر در بحث توسعۀ پایدار، توسعۀ سرانه؛ و یک شاخص خوب در این زمینه، سرمایۀ سرانه است . سرمایه را نیز 
کرد: می توان به سه دسته تقسیم 

1- سرمایۀ فیزیکی یا انسان ساخت؛ 2- سرمایۀ طبیعی )منابع طبیعی(؛ ۳- سرمایۀ انسانی. 

کلی )سرانۀ سرمایۀ فیزیکی + سرانۀ سرمایۀ طبیعی + سرانۀ سرمایۀ   بنابراین توسعه باید موجب افزایش سرمایۀ سرانه، به طور 
که در صورت استفاده از منابع طبیعی، سرمایۀ طبیعی باید به سرمایۀ فیزیکی یا انسانی  انسانی( شود. این امر به این معناست 
کاهش نیافتن  کرد(؛ و پایداری نیز می تواند به معنای  تبدیل شود )شاید بتوان آن را با تبدیل صورت های انرژی به یکدیگر مقایسه 
امر مهم است:  ثابت ماندن سرمایۀ سرانه، مستلزم تحقق دو  البته  تلقی شود )خلیلیان ، 1۳78(.  سرمایۀ سرانه در طول زمان 
کاهش ارزش طی زمان. همچنین پایداری در عمل موازنه ای بین ضرورت های زیست محیطی و   جبران افزایش جمعیت و جبران 

کاهش فشارها و افزایش ظرفیت های موجود )نصیری، 1۳79(. نیازهای توسعه است و از دو طریق محقق می شود: 
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1-۶- تفاوت توسعۀ پایدار و حفاظت از محیط زیست

کرد. بر این اساس،  گستردگی مفهوم توسعۀ پایدار اشاره  در تفاوت و مقایسه توسعۀ پایدار با حفاظت ازمحیط زیست، می توان به 
گستره ای فراتر  کیهانی،  این توسعه با تحت پوشش قرار دادن همۀ نسل های بشری و سکونت آنها بر زمین و بهره مندی از محیط 
که مرکز ثقل حفاظت ازمحیط زیست است، در بر می گیرد. در واقع، توسعۀ پایدار صرفًا ناظر بر رفتار بشر در طبیعت و  از طبیعت را 
سیارۀ زمین نیست، بلکه همۀ اجزا و ابعاد عملکرد انسانی و سرنوشت وی را در ابعاد محیطی، اجتماعی و اقتصادی دربر می گیرد 

)ساعد، 1۳88(.

 25 اصل  باشد.  محیط زیست  از  نگهداری  تضمین کنندۀ  باید  توسعه  فرایند  پایدار،  توسعۀ  به  دستیابی  برای  گفت  می توان  لذا 
و  دارند  دوسویه  وابستگی  محیط زیست  و  توسعه  صلح،  می کند:  کید  تأ چنین  توسعه  و  محیط زیست  پیوند  بر  نیز  ریو  اعالمیل 

جدایی ناپذیرند )رمضانی قوام آبادی، 1۳88(.

که نیازهای مربوط به توسعه و محیط زیست نسل های حاضر و آینده را، بدون به  لت دارد  مفهوم توسعۀ پایدار بر توسعه ای دال
کند. این مفهوم، عناصر مختلفی را اعم از شکلی و  کردن نیازهایشان، تأمین  خطر انداختن توانایی نسل های آینده در برآورده 
که ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند و غالبًا به صورت ترکیبی و نیز به جای یکدیگر  ماهوی، به عنوان عناصر حقوقی شناسایی می کند 

که وضعیت و تعریف حقوقی معین و موردتوافقی ندارند )مسعودی، 1۳94(. استفاده می شوند؛ و بیانگر این موضوع است 

که شامل موارد زیر است: کرده است  کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه)WCED(1 الزاماتی را برای توسعۀ پایدار ارائه 

که با تأمین امنیت برای شهروندان، آنها را در تصمیمات مشارکت دهد.    وجود نظامی سیاسی 

کند.   که بتواند برای تنش های ناشی از ناموزونی توسعه، چاره اندیشی  وجود نظامی اقتصادی 

که ظرفیت خوداصالحی داشته باشد )هارتمورت، 1۳81(.   وجود یک نظام مدیریتی انعطاف پذیر 

1-  World Commission on Enviroment and Devolopment
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1-۷- ابعاد و سطوح توسعۀ پایدار
یافتن  عینیت  برای  است.  قابِل اعمال  جهــــانی  و  ملی  محلی،  سطـــوح  در  که  دارد  چنـــدگانه ای  سطوح  و  ابعاد  پایدار  توسعۀ 
هدف های توسعۀ پایدار، باید به تمام ابعاد در هر سه سطح توجه شود. ابعاد و سطوح توســــعۀ پایدار در شکل 1-۳ ارائه شده است 

.)UN, 2005(

)UN, 2005( شکل 1-۳- سطوح توسعۀ پایدار

از  حفاظت  به  محیطی،  پایداری  در   .)4-1 )شکل  است  اجتماعی  و  اقتصادی  محیطی،  ابعاد  بر  مشتمل  شهری،  پایدار  توسعۀ 
کوسیستم های طبیعی  سرمایه های طبیعی توجه می شود و این خود از طریق پایداری محیطی و اراضی تحقق می یابد. اولی با ا
کارآمدی  به  اقتصادی،  پایداری  در  شهر-روستا.  شکل  و  انسانی  فعالیت های  فضایی  توزیع  ارزیابی  با  دومی  و  است  مرتبط 
پیشرفت  ترتیب  بدین  و  توجه می شود  گسترده تر  و  بیشتر  قوانین عملکردی(،  و  )مؤسسات، سیاست ها  اقتصادی  سیستم های 
کیفی و برابری اجتماعی تضمین می گردد. پایداری اجتماعی، خود مشتمل بر ابعاد و نتایج پایداری اجتماعی و همچنین  کمی و 

.)Assefa & Frostell, 2007( پایداری فرهنگی است


