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 چکیده 

مسئله توسعه پایدار یکی از مهم ترین مسائلی است که تمام کشورها، اعم از درحال  با توجه به اینکه

توسعه یافته به دنبال آن هستند، در این مقاله سعی شده است تا به سه مقوله مهم مربوط به این  ه وتوسع

مد نظر است که متوازن باشد،  مسئله پرداخته شود. البته این نکته حائز اهمیت است که توسعهِ پایداری

خصوصی کردن بنگاه های یعنی شامل تمام قشرهای جامعه شود. لذا اولین مقوله مربوط به نقش دولت در 

دولتی، کنترل جمعیت و ایجاد درآمدهای غیر نفتی است، مقوله دوم مربوط به توسعه پایدار و محیط 

زیست است، چرا که محیط زیست از اساسی ترین شاخصهای توسعه پایدار متوازن است. بحث آخر نیز 

ا در قرن حاضر معموال شهرها مربوط به توسعه درونی شهرها است، چون که بیشتر جمعیت هر کشور ر

تشکیل میدهند، بنابراین پرداختن به مسئله مهمی چون توسعه متوازن پایدار بدون در نظر گرفتن شهرها 

 عمالً بی معنی خواهد بود.

 

 توسعه متوازن، دولت، محیط زیست، توسعه درونیواژگان کلیدی: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 مقدمه

مختلفی جهت تحقق  جامعه ایران به شمار آورد که تاکنون طرح های راهبردی متعدد وتوان دغدغه دیرین توسعه، را می 

اما همان طور که اشاره شد این یک دغدغه دیرینه است و پژوهشگران در دهه های گذشته به این  آن ارایه و عملیاتی شده است.

ادی باشد که پایداری از ویژگی های اصلی آن نتیجه رسده اند که توسعه ای می تواند سبب برون رفت کشور از معظالت اقتص

پایداری، را باید صفت بارز و برجسته الگوهایی از توسعه قلمداد نمود که توجه بسیاری از اندیشه گران این حوزه را به خود باشد. 

 تند از :ترین آنها عبار مشغول داشته است. از این منظر شاهد ارایه نظریه های مختلفی از پایداری هستیم که مهم

 الف. پایداری مبتنی بر ابعاد ، که در آن توسعه همه جانبه به عنوان الگوی پایدار توسعه تلقی می شود؛

 ب. پایداری مبتنی بر محیط زیست، که در آن توسعه سبز به عنوان الگوی پایدار توسعه قلمداد می گردد؛

 عنوان الگوی پایدار توسعه محسوب می شود؛ و باالخره : ج. پایداری مبتنی بر توان داخلی که در آن توسعه درونزاد به 

 د. پایداری مبتنی بر تناسب که در آن توسعه عادالنه به عنوان الگوی پایدار توسعه به حساب می آید.

به دلیل جامعیت و کلیتی که دارد، می تواند بهترین  "تناسب"در یک جمع بندی کلی می توان اظهار داشت که مفهوم راهبردی 

 (.4931)افتخاری،راهنمای توسعه برای پایدار ساختن آن باشد

به همین دلیل پایداری مبتنی بر توازن و تناسب آخرین و بهترین راه حل ارائه شده ای است که می تواند سبب شکوفایی اقتصاد 

و جایگاه های اجتماعی  کشور شود به طوری که عدالت اقتصادی برای همه ی بازیگران اقتصادی مهیا باشد و فرصت های شغلی

 در اختیار همه قرار بگیرد.

 یکی عنوان به روستایی گاههای سکونت به نگر کل نگاه فقدان و ملی کالن ریزی برنامه فرآیند در بخشی نگاه حاکمیت

 توسعه و شهرها و روستاها میان شکاف افزایش توسعه، فرایند در فضایی تعادل عدم به منجر سرزمینی، نظام حیات ارکان از

 و است ای منطقه توانهای و ظرفیتها از استفاده عدم آثارش از یکی و است نامناسب کشور برای توازن عدم. است شده نامتوازن

 (.4931است )فضلی، هاریزی  برنامه همین از ناشی ای منطقه و اقتصادی و جغرافیایی شکافهای

ه عنوان یک آرمان نهایی مورد توجه مسئوالن قرار بگیرد، چون با توجه به مطالب گفته شده توسعه متوازن پایدار باید ب

که توسعه متوازن توسعه ای است که عالوه بر اینکه سبب از بین بردن فقر، تورم، بیکاری و دیگر متغیرهای که الزمه توسعه 

اختیار همه قرار بگیرد،  است، می شود، سبب برپایی عدالت اجتماعی و اسالمی در جامعه می شود به گونه ای که فرصت ها در

 توان می تجربی و نظری های بنیان بر مبتنی در اینجا جا دارد به سخنان دکتر فرشاد مومنی درباره اهمیت این بحث اشاره شود:

 نیز و جهانی سطح در یافتگی توسعه در کننده تعیین مسایل مهمترین از یکی "اجتماعی عدالت"مقوله که نمود بیان جرات به

 بیشترین اما شده؛ تاکید اجتماعی عدالت به توجه لزوم به روشنی به ملی و دینی بزرگان آثار در اینکه وجود با .است نایرا در

 برنامه و سیاستها در اجتماعی عدالت مقوله به دولتها سوی از عملی توجهی کمی از ناشی ایران در نیافتگی توسعه های هزینه

 .است کشور در "اجتماعی عدالت" زمینه در واحد و مشخص تعریف نبود امر، این دالیل جمله از .باشد می توسعهای های

 جامعه باشد، نکرده تعیین عدالت مبنای بر را خودش تکلیف که ای جامعه تاریخی، مشاهدات و اسالمی موازین براساس

 .کرد نخواهد رشد آن در )یافتگی توسعه اصلی های مولفه عنوان به( اخالق و عقل علم، که بود خواهد ای

در رابطه با توسعه متوازن می توان به نقش دولت برای اجرای کردن این مهم اشاره کرد، پایدار بودن توسعه که از 

اصالحات بوم شناسی است، ضرورتا نقش عمده دولت را می طلبد. البته کاربردهای مهمی از اصول بازار نیز وجود دارد، اما وظیفه 

 (.4331کار گیرند. خصوصاً بازار آنقدر مجهز نیست که بتواند از منافع نسلهای آینده حفاظت کند)ویلیامز،دولتهاست که آنها را به 

در جمله اخیر به منافع نسل های آینده اشاره شد که در اینجا محیط زیست به عنوان یک مهره مهم از شاخص های توسعه 

کنترل جمعیت و کاهش االینده های کارخانه های تولیدی اشاره می  پایدار مورد توجه قرار می گیرد و دوباره به نقش دولت در

 شود، همچنین به نقش دولت در استفاده از درامدهای نفتی اشاراتی خواهد شد.

میلیون نفرکل کشور، در شهرهای زندگی می کنند،  9393میلیون نفر از جمعیت 05با توجه به اینکه در کشور ما بالغ بر

ا و الودگی های پیش رو) بخصوص در کالن شهرها( بسیار مورد توجه قرار گرفته است، بحثی که اخیرا بحث تراکم جمعیت شهره

 به درونی توسعهپژوهشگران از آن برای اجرای کردن توسعه متوازن در شهر ها استفاده می کنند به توسعه درونی شهرت دارد. 



  

 درون حاضر حال در که پردازد می هایی زمین خالقانه بازیابی به که شود می اطالق هدفمند اقداماتی و ها برنامه مجموعه

  نیستند برخوردار الزم کارآمدی از حاضر حال در و اندقرارگرفته  استفاده مورد قبالً  یا شده رها خالی صورت به شهرها

(Cabernet,2006). 

پردازیم، هر چند که در خالل بحث به مقوله بنابراین در این مقاله به سه مقوله مهم جهت رسیدن به الگوی توسعه متوازن می 

 های فرعی نیز که در جای خود کم اهمیت نیستند اشاره می شود.

 : بازنگری نقش دولت4

 الف: در کنترل جمعیت

 ب: در کنترل درامدهای نفتی و چگونگی استفاده از آن

 ج: در خصوصی کردن بنگاه های و چگونگی فعالیت در بازار

 محیط زیست: توسعه متوازن و 1

 : توسعه درونی شهرها9

مقاله حاضر به بررسی اهمیت عوامل مذکور در برپایی توسعه پایدار متوازن می پردازد، نتیجه ای که از این مقاله گرفته می شود 

این است که تا زمانی که برنامه های هدفمند و دقیق برای رسیدن به هدف نهایی که همان توسعه متوازن است اجرا نشود، 

 وضعیت اقتصادی کشور بدتر نشود بهتر نمی شود و برای جواب گرفتن از سیاست های فعلی باید قرن ها انتظار کشید.

 

  : دولت وتوسعه پایدار متوازن1

دولت مهم ترین نهاد یک کشور می باشد که اختیار زور قانونی دارد، همچنین می تواند به گونه های مختلفی اقتصاد 

قرار بدهد، دولت می تواند با تحت تاثیر قرار دادن متغیر های اقتصادی سبب تحولی عمیق در وضعیت کشور را تحت تاثیر 

 اشتغال و رفاه مردم شود.

در چند سال اخیر، با دقت بر نقش دولت، شاهد تعادلی جدید در توسعه بوده ایم. بانک جهانی در گزارش توسعه جهانی، 

ایجاد نظم و قانون و خدمات عمومی تاکید نمود. خصوصا بانک جهانی نقش ویژه دولت  ، بر عملکردهای دولت فراتر از4334سال 

 (4331را در سیاست مالی و اقتصاد کالن، محیط زیست، جمعیت و منابع انسانی را مورد توجه قرار داد)ویلیامز،

ردن بنگاه های دولتی اشاره می بنابراین در این بخش به نقش دولت در کنترل جمعیت، تاثیر بر درآمدهای نفتی و خصوصی ک

 کنیم.

پایدار بودن توسعه که از اصالحات بوم شناسی است، ضرورتا نقش عمده دولت را می طلبد. البته کاربردهای مهمی از 

 اصول بازار نیز وجود دارد، اما وظیفه دولتهاست که آنها را به کار گیرند. خصوصاُ بازار آنقدر مجهز نیست که بتواند از منافع

 (.4331نسلهای آینده حفاظت کند)ویلیامز،

 

 : نقش دولت در خصوصی کردن بنگاه های دولتی1-1

نکته غیر قابل انکار این است، بنگاههایی که تحت مالکیت و مدیریت دولت می باشند پیشرفت اقتصادی واجتماعی ایجاد 

 س همه و نهایتًا با نتایجی همراه است.نمی کنند. نیروی محرکه توسعه، فرهنگ سودگرانه بخش خصوصی است که در را

یک بخش خصوصی قوی تشکیل سازمان های انعطاف پذیر را به منظور انجام کار هایی با مقیاس های مختلف و در چارچوب 

بازار، آسان می کند. این  فرهنگ، آن گونه نوآوری و سرمایه گذاری را ترغیب می کند که جوابگوی تغییرات و پیشرفت های 

 علوم و تکنولوژی باشد.سریع 

بخش خصوصی غنی ترین منبع سرمایه گذاری داخلی و خارجی است و بهترین پدیدآورنده نه تنها ثروت، بلکه اشتغال، 

مد ملی است. سرمایه گذاری های خصوصی اگر آتوسعه خصوصی عامل قاطع در رشد دربازرگانی، تکنولوژی و نوآوری نیز هست. 

 وسسات جدید به نوبهرشد موسسات تولیدی موثر باشند، بنابراین این م اشند ، می توانند در پیدایش وجنبه تولید کننده داشته ب

تهیه کنندگان کاال نیاز دارند و بدین ترتیب امکانات جدیدی را برای رشد اقتصادی ایجاد می  و خود به بازار



  

 .(4931)سهرابی،کنند

د تا هر نوع صنعت و کسب و کاری در خدمت هدف عمومی دستیابی به دولت باید تالش کند تا چارچوب مناسبی فراهم آور

 توسعه باشد، و در نتیجه آن، شان و منزلت انسانها و یکپارچگی محیط زیست حفظ گردد. 

 

 : نقش دولت در کنترل جمعیت1-2

 نسبت خوردن مه به و شهرها به مهاجرت عوامل تریناصلی  از کشور در اجتماعی و اقتصادی سیاسی، ناهمگون توسعه

نقش دولت در این میان به کار بردن سیاست های است که بتواند سبب توسعه  .است بوده اخیر سال 30 در کشور در جمعیتی

متوازن اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در نواحی شهری و روستایی شود. در بحث کنترل جمعیت با دو مشکل روبرو هستیم یکی 

روستایی و شهرها است و دیگری تراکم بیش از حد شهرها)بخصوص کالن شهرها( و الودگی این همان توسعه نامتوازن در نواحی 

نواحی است، در چند سال اخیر شاهد مهاجرت روستایان و حتی شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ، عمدتاً تهران هستیم، به 

از سایر شهر و روستاها به این کالن شهر بزرگ  علت وجود اکثر کارخانه ها و دیگر مشاغل کاری در این شهر مردم دیار خود را

ترک می کنند، از سوی دیگر این شهر پایتخت کشور است و اکثر وزارت خانه ها و سازمان های دولتی در این شهر مستقر اند، 

شده اند پس مهاجرت مردم و نیروی دولتی بیش از حد در این شهر دست به دست هم داده اند وسبب ایجاد شهری بسیار الوده 

 که زندگی را در این شهر بسیار سخت کرده است.

 افرادی از بخشیاز جمله سیاست های که برای کاهش تراکم جمعیت تهران گرفته شده بود، طرح مهاجرت معکوس بود، 

 خواهد فراهم برایشان دولت که تسهیالتی با اینک ،به این شهر رفته اند بهتر، زندگی و کار و کسب امید به گذشته سالیان در که

 ها،ه خان وزارت انتقال بحث دیگر، سوی از .شود کاسته تهران جمعیت تراکم از قدری رهگذر، این از تا بازگردند خود دیار به کرد،

مثال مذکور یک   .هستند تهران از خروج داوطلب کارمند هزار 15 به نزدیک و شده داغ تهران از خارج به دولتی نهادهای و ادارات

ز تالش وتوانایی دولت ها برای کنترل جمعیت می باشد، این نکته حائز اهمیت است که باید دولت ها با دقت بیشتر و نمونه ا

 سیاست های دقیق تر جهت رسیدن به توسعه متوازن در نواحی مختلف کشور تالش کنند.

در  نفر ونیلیم 15/ 8حدود  از نیشهر نش تیدهد که جمعمی نشان ( 50 - 88 )ساله  11دوره  کینگاهی به آمارهای 

/ 0مذکور تنها  دوره در یینرخ در مناطق روستا نیدر حالی که رشد ا ده،یرس نفر ونیلیم 13/ 3درصدی به  85با رشد  50سال 

 (.4983) ماهنامه اقتصاد ایران، شودمی درصد محاسبه  4

نده ای در حال رشد کردن است و اگر متوجه می شویم که جمعیت کشور به صورت فزای 4930با نگاه به سرشماری سال

 فکری برای کنترل آن نشود عوراض فرهنگی، اقتصادی و زیست محیطی فراوانی به بار می اورد.

 کی توسعه هایص بلکه از شاخ ست،یامری نامطلوب ن نییشهرنش در نظر گرفت که به طور کلی، دینکته را با نیالبته ا

 متیبه ق دینبا رانیا همچونعه به شهری برای کشورهای در حال توس ییروستا شود، اما گذار از زندگیمی کشور محسوب 

) تمام شود -نفتی و گازی  درآمدهای آن هم با اتکای مطلق به -افراطی واردات  شیافزا و صنعتی و کشاورزی داتینابودی تول

 همان(.

 

 مد های نفتینقش دولت در کنترل درآ: 3-1

 مسیر توسعه در را موانعی ما، کشور در بانکی سیستم ی های و درگیر اقتصادی فمختل بخشهای مالی تأمین مشکالت

 باید ها تحلیل از یم، بخشیواقع ا آن در که شرایطی هر در که است آن ایران اقتصاد اساسی در مشکل  .ه اند آورد پدید اقتصادی

 این شده فراموش و مهم نکته  .کشور است اقتصادی سعهتو ابزارهای حد از بیش بودن نتیجه نفتی امر، این .بگذرند نفت کانال از

می  کشور اقتصادی رشد ارتقای بخش ها در گذاری این اثر راهکارهای بررسی و اقتصادی بخش های حضور سایر تقویت معادله،

 .باشد)همان(

دچار انواع بیماری  مد های حاصل از نفت اقتصادی فلج است وآعت رسید که اقتصاد ایران بدون درمی توان به این قنا

از رشد اقتصادی باز می ماند اینجاست که بحث سرمایه گذاری مطرح می شود تا به وسیله آن زمینه  های اقتصادی می شود و



  

رشد را در کشور فراهم کرد در رابطه با این موضوع بد نیست که به نکات محمد کرد بچه )مشاور رییس سازمان ومدیریت وبرنامه 

اقتصاد » ره کرد . ایشان معتقدند که نباید در پی ایجاد اقتصاد بدون نفت در کشور بود بلکه بهتر است به دنبالاشا ریزی کشور(

پی سخنان به این نکته اشاره داشتند که نباید نفت را از بخش اقتصاد حذف کرد بود در « مد های حاصل ازنفتآبه دربدون اتکا 

سی که بر روی رشد تاثیر می گذارند سیاستی غلط است، بلکه باید زمینه را برای همان طور که حذف هرکدام از متغیر های اسا

داخلی  ایجاد نمود تا از این طریق هم رشد اقتصادی ایجاد شود وهم تاثیر نوسانات نفت بر روی  رشد سرمایه گذاری خارجی و

 .(4931)سهرابی،اقتصاد کمتر شود

توسعه آن ها باید مورد توجه قرار بگیرد تا تناسب و توازن در تمام بخش های اقتصادی به  بنابراین ایجاد ساختار های غیر نفتی و

 وجود بیایید.

 

 : توسعه متوازن  و محیط زیست2

 توسعه، به یابی دست برای انسان ترتیب بدین و گردد می میسر بیشتر انرژی کارگیری به با توسعه بشری، جوامع در

 مصرف و انتقال تولید، .سازد می دگرگون را خود زیست محیط سنتی و اجتماعی لوژیکی،بیو شیمیایی، فیزیکی، خصوصیات

 (.4980گذارد)عبدلی و یدقار، می جای بر زمین اکوسیستم در مهمی محیطی زیست اثرات انرژی،

 از .دهد می ارائه وده،نم احاطه را آن که زیستی محیط و اقتصادی سیستم یک رابطه از ای کننده گمراه تصویر غالباً  سنتی اقتصاد

 فراهم و منابع بهینه و کارآمد تخصیص برای که است هایی فعالیت و نهادها از ای مجموعه شامل اقتصادی سیستم دیدگاه این

 ها ماکوسیست از متشکل زیست، محیط و آید می در اجرا به و طراحی بشری تمایالت و هات خواس نتیجه در منفعت و سود آوری

 اقتصادی ساده های مدل این .است محیط غیرجاندار یا زنده غیر ساختار با یا و تنهایی به جاندار های گونه بین یدرون روابط یا

 اقتصاد، .کند می ثابت را موضوع این خالف( واقعیت) عمل در .اند کرده نظر صرف زیست محیط با اقتصاد درونی روابط از اساساً

 زیست وتشکیالت نهادها جانب از که دهد انجام را خویش کارکرد تواند می ورتیص در تنها که است گردشی و باز سیستم یک

 (.4988)عالیی و یار علی،شود حمایت محیطی

 این به .شود می افزوده بحران این دامنه و عمق بر روز به روز که شده تبدیل جهانی بحرانی به زیست محیط تخریب امروزه

 شدن ماشینی با .نماید می ضروری آن از کیفری حمایت که است شده تبدیل قیاخال ارزش چنان آن به آن از حفاظت دلیل

 بالمنازع ارباب عنوان به انسان پس این از. گردید فراهم طبیعت بیشتر مهار زمینه وی، تکنولوژیک های پیشرفت و انسان زندگی

 .گرفت پیش در را طبیعت پاولچ راه خود رشد به رو نیازهای رفع و اهداف به دستیابی برای و گشت ظاهر طبیعت

 شناخته طبیعت حاکم انسان که شد تبدیل نابرابر ای رابطه به برابر و متعادل رابطه یک از طبیعت و انسان رابطه نتیجه در

 به دستیابی محیطی عدالت راستای در اینکه به توجه با.ساخت روبرو مشکل با را پایدار توسعه به دستیابی ترتیب این به .شد می

 نبود بنابراین ، باشد می جامعه و فرهنگ(د ، اقتصاد (ج ، منابع و جمعیت(ب محیط (الف عامل چهار وجود متضمن پایدار وسعهت

 از یکی عنوان به نیز زیست محیط بین این در .شد خواهد محیطی عدالت و پایدار توسعه به دستیابی از مانع عوامل این از هریک

 زود توسعه به دستیابی برای اساسی ای وسیله به نماید می ایفا را مؤثری نقش انسانی حیات رد که پایدار توسعه اصلی عوامل

 و برداری بهره فعلی روند صورتیکه در.است شده تبدیل داری سرمایه جهان در موجود سودمحور دیدگاههای اساس بر هنگام

 بلکه شد خواهد پایدار توسعه تحقق از مانع تنها نه یابد ادامه داری سرمایه و فایده اصالت مکاتب بر تکیه با زیست محیط تخریب

 (.4983دهد)احمدی و حاجی نژاد، می قرار نابودی خطر معرض در زمین در را حیات آینده

با توجه به مطالب مذکور اگر علل تخریب محیط زیست در کارکردهای اقتصادی ریشه داشته باشد، راه حل نیز در همان 

 در اینجا به شش اصل مهم که در گزارش الهه معرفی شده است؛ اشاره می کنیم:نهفته است، بنابراین 

 : توجه به محیط زیست، توجه به یک قصه علمی نیست، بلکه خطر واقعی در حال رشد است.4

درصد از ظرفیت خاک های سیاره ما زمین های حاصل خیز بوده که بر  45درباره این مورد می توان گفت که در حدود 

درصد آن در معرض خطر از بین رفتن  10خالت عمدی و یا بی توجهی مردم، تبدیل به کویر یا ضایعات شده اند، در حالیکه اثر د



  

میلیون هکتار از جنگل های  15میلیون هکتار از طریق فرسایش از بین می رود. بیش از  890قرار گرفته است وهر سال حدود 

 حاره ای هر سال قطع می شوند.

دیشمندانه به مسایل محیط زیست، آن نیست که رشد اقتصادی فعلی را متوقف کنیم، یا الگوی قبلی رشد را ادامه : پاسخ ان1

 دهیم، بلکه مدل های جدید را باید برای توسعه پایدار طراحی کرد.

خطر زیست محیطی : در مدل های جدید توسعه پایدار توجه اصلی به مردم، به عنوان مهمترین عامل، همراه با تکنولوژی بی 9

است. تمام برنامه های سرمایه گذاری به دنبال راه هایی هستند که کمیابی منابع زیست محیطی را در فرایند تصمیم گیری 

 آینده منعکس نمایند.

 : مفهوم پایداری، سواالت عمیقی را درباره خصوصیات و چگونگی توزیع آینده رشد جهانی مطرح می کند.1

 یست محیطی کشورهای پیشرفته و در حال توسعه تفاوت های بحران آمیزی وجود دارد.: بین اولویت های ز0

 : مدل های توسعه پایدار باید از تفاوت های بین مسایل زیست محیطی ملی وجهانی اجتناب ورزند.5

 

 : توسعه درونی شهرها3

عی و روانی، مطلوبیتی ندارد. شهرها به وضوح دیده می شود که الگوهای توسعه شهری در اغلب نقاط جهان از نظر اجتما

و سکونتگاه ها ی موجود به هیچ وجه مطابق با معیارها وضوابط مورد نظر نیستند. مراکز شهری اغلب فرسوده وخالی از فعالیت 

 شده اند. حومه های شهری فاقد روحیه شهری و به شدت متکی بر اتومبیل اند. الگوهای پراکنده و بی رویه توسعه در مناطق

شهری وابسته به یک شبکه ارتباطی و حمل ونقل پیچیده ای است که نتیجه آن گره های طوالنی ترافیک و رفت وآمد های 

طوالنی وخسته کنند روزانه است. مردم به طور روز افزونی از یکدیگر جدا می شوند. الگوهای کاربری زمین با مبنای جداسازی و 

استوار است و این خود ریشه در توزیع نامتعادل و غیر منصفانه امکانات و موقعیت  تفکیک قشرهای مختلف برحسب درآمد وشغل

 (.4989ها دارد)ستاری رئوف و بهرامی فر، 

توسعه سریع شهری، در چند دهه ی معاصر از ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، محیطی و .... زندگی 

دن توسعه ی پایدار، به عنوان شعار اصلی هزاره ی سوم نیز ناشی از اثرات شهرها بر بشر را تحت تاثیر قرار داده است. مطرح ش

گستره ی زیست کره و ابعاد مختلف زندگی انسانی است. بدون شک بحث از پایداری و توسعه ی پایدار بدون توجه به شهرها و 

اپایداری در جهان به شمار می روند)قرخلو و شهر نشینی بی معنی خواهد بود. شهرها به عنوان عامل اصلی ایجاد کننده ی ن

 (.4980حسینی، 

 سادگی به را شهر توان نمی نندمیک زندگی شهری مناطق در زمین کره افزایش به رو جمعیت اکثریت اینکه به توجه با

 .کرد رها

 نادیده سادگی به را اینها توان نمی که شده سرمایه گذاری زیادی مبالغ گرفته، صورت ای گسترده های تالش شهر در

 قرن پایانی های سال متحول شرایط در شهر توسعه معمای برای حلی راه صورت به شهری پایدار توسعه راستا همین در .گرفت

 در بایر اراضی یا طبیعی مهم اراضی تخریب یا مصرف از قبل که است این هدف پایدار شهر در .گرفت قرار توجه مورد بیستم

 (.4998)برند فری، آید عمل به شهراستفاده داخل در موجود یها زمین از شهر، اطراف

 بافت پرکردن طریق از جمعیت آیندة رشد اعظم بخش استقرار و شهری توسعة پوشش تحت های زمین مؤثرتراز استفاده

 درونی توسعة در قدیمی بناهای کاربری تغییر و احیاء و فرسوده مناطق بازسازی و نوسازی تراکم، متعادل افزایش شهر، موجود

 (.4988)حبیبی، است تأکید مورد شدت به شهر

 جای به دیگر طرف از .گیرد شکل آن واقعی معنای به شهرسازی که آوردمی  وجود به را امکان این شهری بافت نوسازی

 شهرانجام ندرو در گذارییه سرما آن، گسیختة هم از و پراکنده رشد و شهر از خارج های عرصه در هنگفت های یگذار سرمایه

 (.4981گیرد)شماعی و پور احمد، 



  

 تحقق شهری پایداری و شده جلوگیری نیز شهر کالبد رویة بی گسترش از نوسازی، ضمن درونی، توسعة طریق از واقع در

 و کرده کمک کشور در درونی توسعه اهداف تحقق به تواند می آنها نتایج بررسی و داخلی و جهانی تجربیات در تأملی .یابد می

 (.4930)ایزدی و امیری، باشد ها حوزه این به چندان دو توجه ضرورت و موضوع اهمیت بر تأکیدی همچنین

 منزلت افت ویژه به شهری مسایل بروز در اصلی عوامل از یکی شهرها کالبدی ناموزون و شتابان رویه، یب گسترش

 الگوی پایدارترین عنوان به درونی توسعة معضالت، نای با مواجهه در .آنهاست کالبدی و محیطی زیست عملکردی، اجتماعی،

 شهری پایدار و متعادل موزون، توسعة به دستیابی هدف با که است سیاستی توسعةدرونی، .است شده معرفی شهرها برای توسعه

 میان این در .پردازدمی  شهر محدودة درون در توسعه موجود های ظرفیت از بهینه استفادة برای ریزی برنامه و شناسایی به

 درونی توسعة های ظرفیت ترین مهم از یکی عنوان به شهرها، در خود وسیع های پهنه با شهرها درونی نظامی اراضی و تأسیسات

 )همان(.باشند شهرها حیات تجدید برای فرصتی میتوانند

 در که پردازدمی  هایی زمین انهخالق بازیابی به که شود می اطالق هدفمند اقداماتی و ها برنامه مجموعه به درونی توسعه

 برخوردار الزم کارآمدی از حاضر حال در و انده قرارگرفت استفاده مورد قبالً یا شده رها خالی صورت به شهرها درون حاضر حال

 (.cabernet، 2006)نیستند

 می را کار این .کند معکوس حتی یا متوقف  را رویه بی توسعه تا است، شهر افقی گسترش محدودیت نوعی سیاست این

 اراضی و ها زیرساخت از مجدد استفاده آلوده، اراضی و استفاده بال - استفاده کم های یکاربر از مجدد کمک استفاده به توان

 (.4998)برند فری،  داد انجام شهری زندگی ارتقای و شهر موجود مناطق حیات تجدید قبلی، یافته توسعه

 توسعة به دستیابی هدف با که است شهری توسعة از ای گونه درونی توسعه ان،ایر در شهری بازآفرینی سند براساس 

 شهر محدودة درون در توسعه موجود های ظرفیت از بهینه استفادة برای ریزی برنامه و شناسایی با شهری پایدار و متعادل موزون،

 استوار شهروندان زندگی کیفی شرایط ارتقاء و انساکن توانمندسازی و استاندارد و ایمن سالم، زندگی شرایط کردنفراهم  اصل بر

 (.4939) عمران و بهسازی شهری،  است

 

  گیریبحث و نتیجه
با توجه به اینکه توسعه پایدار بحثی است که چند دهه از شروع آن می گذرد، می توان گفت که چهار چوب این پژوهش 

نکته در اینجا حائز اهمیت است اول اینکه در این پژوهش به  در راستای دیگر پژوهش های مربوط به این حیطه است، ولی دو

توسعه متوازن پایدار که بحثی جدید در کشور ایران است اشاره شده است و دوم اینکه در این مقاله سعی شده است تا به طور 

 جامعی به عوامل موثری که سبب شکوفایی توسعه متوازن پایدار شود، اشاره شود.

نبال زندگی عادالنه هستند به طوری که هرکسی به هرجای که لیاقت دارد برسد، اگر به این مسئله از تمامی جوامع به د

زاویه اقتصادی نگاه کنیم دقیقا به همان توسعه متوازن پایدار می رسیم لذا پیشنهاداتی که داده می شود این است که اوال، دولت 

ند عدالت اجتماعی را در جامعه نهادینه کنند. دوم اینکه خصوصی کردن ها باید به طور دقیق و طی یک برنامه هدفمند بتوان

بنگاه ها و حمایت اولیه از آن ها باید در دستور کار قرار بگیرد و آخرین پیشنهاد این است که توجه به محیط زیست چه در شهر 

ه باید برای تمام مناطق کشور به تناسب ها و چه در روستاها مورد توجه قرار بگیرد و این که منحصر به شهر خاصی نباشد بلک

 الودگی که دارد اقدامات الزم اجرا شود تا هم محیط زیست حفظ شود و هم عدالت متوازن نیز اجرا شود.
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  مفاهیم جدیدی از مسئولیت بخش دولتی وبخش خصوصی، کنفرانس جهانی  –ویلیامز، موریس، توسعه نهادین متوازن

 4331کارآفرینی ومسئولیت شرکتی، شهر رم، هشتم سپتامبر 

 خبری، دبیرخانه دائمی همایش الگوی توسعه پایدار -فضلی، رحمان، الگوی توسعه پایدار و متوازن منطقه ای، نشریه علمی

 4931مهر ماه  48، 90، شماره مسلسل10ومتوازن منطقه ای، سال دوم، شماره

 دائمی دبیرخانه خبری،  -علمی نشریه الت اجتماعی در توسعه پایدار و متوازن منطقه ای،مومنی، فرشاد، جایگاه و نقش عد 

 4931شهریور  14، 94مسلسل شماره ، 14 شماره دوم، سال، ای منطقه متوازن و پایدار توسعه الگوی همایش

 می همایش الگوی توسعه پایدار امنیتی توسعه پایدار ومتوازن منطقه ای، نشریه خبری دائ -احمدی، فرج اله، ابعاد سیاسی

 4931مرداد 45، 10، شماره مسلسل40ومتوازن منطقه ای، سال دوم، شماره

  95و  13صادقی، حسین، فتحی، مهدی، فرهنگ، توسعه پایدار و محیط زیست، ماهنامه مهندسی فرهنگی، سال سوم، شماره ،

 4988خرداد وتیر 

 54تا 09، صفحه 10نه توسعه پایدار، بانک واقتصاد، شماره پرانک، ژان، الحق، محبوب، گزارش الهه؛پیش زمی 

  عالیی، حسن، یارعلی، نبی اله، اقتصادپایدار، توسعه پایدار، مجموعه مقاالت هشتمین همایش از سلسله همایش های منطقه ای

 4988، دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر کرد، فروردین 4151چشم انداز جمهوری اسالمی ایران در افق 

  احمدی، علی، حاجی نژاد، علی، تخریب محیط زیست مانعی در برابر توسعه پایدار، مجموعه مقاالت چهارمین کنگره بین المللی

 4983فروردین  10(، زاهدان، دانشگاه سیستان وبلوچستان، ICIWG 2010جغرافیدانان جهان اسالم)

 ،4980، مرداد 15نشریه انرژی ایران، سال دهم، شماره عبدلی، محمدعلی، یدقار، امیر محمد، انرژی، توسعه ومحیط زیست 

 
 


