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 چکیده
االت که پس اا رشگ  الگریش شگهری و افگزای       یای چن بع  پای ار شهری مفهوم و واژ  ی توالعه

بر ابعگاد اجتاگا، ، اصتدگادی، فریناگ ، الیاالگ ،       یا چنین توالعه بار انیشهرنشین  و زشکار ش ن زثار ا
نظگران   موردتوجگه اگا      یااپگ   یشگ   و بگ   اخیر مطگر   ییا در ط  دیه  یات انسان و ... ،محیط 

بر کیفیت بستر  یریناپذ جبران ییا انیا تنها، اصتدادی ی این  قیقت که توالعه افتنیصرارگرفته االت. در
، با،گ  شگ  کگه نظریگات     شود م محسوب  زین   ییا و ته ی ی برای نسل کن   محیط  شهریا وارد م
و ... در دالتور کار  ینار ن  یز محوری نظیر کیفیت محیط، ، الت و برابری، یریکارگ نوین  در راالتای به

پای ار شهری، شهرنشین  پای ار، شهر  ی به یاین ،لت امروا مقوالت  چون توالعهیزان صرار گیرد. ر برنامه
 یریگ می، شهر الالم و شهر البز یر چه بیشتر جای خود را در محافل ،لا  و تداالااگار( )بوم اکولوژیک

ی پایگ ار و تگ وین چگارچوب      این تحقیق به دنبال تفکیک مبا   مگرتبط بگا توالگعه    رو نیااا .کن   باا م
کگاربردی   بایگ   تواگیف  و  -و رویکگرد زن تحلیلگ    التااول  و با در نظر گرفتن تاام  ابعاد توالعه ا

ی اینترنت  یا تیالا، مقاالت، یا کتابای ) کتابخانه-االت. ابزار گردزوری اطی،ات شامل مطالعات االنادی
 –ریگت ااگول فریناگ     ی پای ار شهری با محو در صال  معیاریای توالعه زم   دالت به. نتایج االتو ...( 

ی پای ار مح ود بگه بعگ  خااگ  نیسگت       گر این موضوع االت که توالعه اجتاا،  زورد  ش   االت و بیان
  و ...( را در طگ یمح سگت یای والیش در غال  تاگام  ابعگاد )کالبگ ی، اصتدگادی، اجتاگا، ،      ا گستر بلکه 

 برگرفته االت.

 .پای ار شهری ی پای ار، توالعه ی م یریت شهری، توالعه، توالعه: واژگان کلیدی
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 بیان مسئلهمقدمه و  -1
پای ار االت. این مفهگوم بگر    ی یای اخیر وارد ادبیات توالعه ش  ، مفهوم توالعه مفهوم  که در الال

ان گ  انسگان را افگزای  دیگ  بگ ون دخالگت و       ی هیاین  قیقت االتوار االت که الطح االتان اردیای اول
ابنگای بشگر    ی که متعلق به یاه ستیا طیطبیع  و تغییر و تخری  مح ی هیدر منابش اول اا    یتدر  ب
 یا پای ار در پاالخ به رش  منطق  را بای  زگای  تاا  ی (. پی ای  مفهوم توالعه242: 2831 ،)لطیف  االت

انسگان  و   ی و توالعه دانست کگه تحگت تگرثیر فرزینگ یای توالگعه      ستیا طینسبت به مسائل جهان  مح
 ، افگگزای  جاعیگگت و تغییگگرات الگگاختار الیاالگگ  صرارگرفتگگه االگگت  طگگیمح سگگتیاصتدگگادی، مسگگائل ا

(Nader et al, 2008: 771). 
اصتدگادی جوامگش    -،ایگق در ارکگان الگاامان اجتاگا،      ییا  ونگبا بروا انقیب انعت  و دگر   

طور ،ا   ناشگ  اا پیشگ  گگرفتن     در شهریا به وجود زم  که به یو نوظهور الابقه  مسائل و مشکیت ب
و شهرالاای متناال  با شرایط ج یگ  بگود  االگت. در ایگن      یزیر بر فرینگ برنامه یرش  انعت و فناور

اویگای مختلفگ  بگرای    و ال یگا  امان و یاچنین پس اا صرن بیستم رویکردیای متعگ د شگهری و طگر    
 کگه در ایگن مقولگه    ی یگا   گا یگ (. یکگ  اا د 11:2822)ملکگ ،   شگود   دی  فضای شهریا ارائه م الامان

ت شگ   االگ   اواخگر صگرن بیسگتم مطگر      دراالگت کگه   « پای ار شهری ی توالعه ی نظریه» شود  مطر  م 
(Barow, 1995: 112)     یگ  ) ز  یگا پ یگ  مگ    در زن ایسگت  محگیط توالگعه و   بنابراین مظگایر ااگل 

(Conelly, 2007: 259   بگ ان    افتگ    شهریا اتفگا  مگ  برزوردیای ا،م اا منف  و مثبت زن ،ا تاً در
% اا جاعیگت جهگان در شگهریا انگ گ      22تنهگا   2222،لت که طبق گگزار  الگاامان ملگل در الگال     

 .%. خوای  رالی 02شهری جهان به  تیجاع 1222تا الال  شود  م  نیب  یاما پ  کردن   م
 نی ، تگرم به معن  بهبود شگرایط انگ گ   و تا ن بشری االت  الال توالعه در مفهوم کل  به کهن   
 اگر ید ،بگارت  توالعه در مفهوم خاص بگه  ی اما مطالعه االت  یا به زرمان رالی نبرای  یالاا نهینیاایا و ام

توالگعه   .تگر دارد  بسیار کوتا  یا خچهیتار« در ،راه اصتدادی ژ یو منظم مسائل و جریانات به ی مطالعه»
زن را اا  توانگ    یگک نفگر و یگا یگک جامعگه ناگ       که نییک نوع افزای  توانای  و ،یصه االت و به دلیل ا

تنهگا   فگرد یگک   .دیاگری را توالگعه دیگ     توانگ    دیاری بیامواد بنابراین یک فرد و یا یک جامعه نیز نا
اا توالگعه تعگاریف و مفگاییم    . (23: 2832)االیم ، کن دیاری را تشویق و تجهیز  ، برای توالعه توان   م

 ،(growthرشگ  )  ،(progressاالگت و گرچگه مفهگوم ترصگ  )     ش  نظران مطر   متفاوت  توالط اا  
خیلگ  دور در ادبیگات اصتدگادی و     یا ( اا گذشتهexpanding) ( و گستر advancementپیشرفت )

به مفهوم مت اول کنگون  زن پگس اا جنگگ     (development) توالعه ی اجتاا،  مطر  بود  لیکن واژ 
پیشرفت و گستر  در  قیقت گرچه  رکت   ،رش ، تحول ،االت. مفاییم ترص   اکرد یجهان  دوم رواج پ

اما به نسبت توالعه اا معان  و مفاییم  در نظر گرفتدر جهت بهبود اوضاع و شرایط موجود یک جامعه را 
مح ودتری برخوردارن . توالعه در مفهوم  رکت به الات بهبود و تغییر شرایط اا وضش کنون  به شگرایط  

البتگه مفگاییم توالگعه در مسگیر      .گگذارد   را به ناای  م تر  زرمان و ی فان  ی تر در  قیقت جنبه مطلوب
 ییگا   گا یگ ،لا  توالعه را بر االگا  د  ییا االت و گرو  ش  متحول  12دوم صرن  ی تحول زن در نیاه
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یگا و ایگ ا  خگود     به زرمان رالی ناا تحول االت که جامعه را برای  یا توالعه درجه ان . کرد خود تفسیر 
مردم و دولگت را بگرای بهبگود     ییا به بیان الاامان ملل توالعه فراین ی االت که کوش  .کن   ی ایت م

اوضاع اجتاا،  و اصتدادی و فرینا  یر منطقه متح  کرد  و مردم این مناطق را در ان گ  یگک ملگت   
را در ابعاد . شای  بتوان مفهوم توالعه الااد  یا را برای مشارکت در پیشرفت مل  توانا م و زن کرد ترکی  
رفگا  و  در ایایگت انسگان و   ی   نهای  توالگعه را   و الیاال  و فرینا  زن شناخت ،اجتاا،  ،اصتدادی

بخ  برای مگردم االگت تگا اا انگ گ       پس ی   االاال  ایجاد محیط  توان  یا دانست خوشبخت  انسان
 (.238: 2838،یاکارانبرخوردار شون  )ندیری ااد  و  تیفیخی  و باک ،الالم ،طوالن 

 

 زمینه و هدف -9

 پایدار ی توسعه ی پیشینه و تاریخچه 9-1
 رفتگه بسیار به کگار   2228مییدی و پس اا بحران نفت   22 ی اواالط دیه پای ار اا ی توالعه ی واژ 

االگت.    الاللگ  نیبسگیار مهگم و رایگج در الگطح بگ      ییگا  پای ار یک  اا بحگ   ی امروا بح  توالعه .االت
دخیل در ایگن   نهادیای نیتر در جهان و یاچنین الاامان ملل اا مهم ستیا طییا و نهادیای مح الاامان

 –شگورای اجتاگا،     22 ی اوایگل دیگه   در سگت یا طی ل مشگکیت متعگ دی در محگ    برای .امر یستن 
پایگ ار   ی درگگرو توالگعه   ستیا طیاین مطل  که الیمت محکردن اصتدادی الاامان ملل متح  با ،نوان 

در  2221اولین اجگی  در الگال    کرد.  یپای ار توجه و ترک ی و توالعه ستیا طیبر محل تیص  مح ،االت
این اجی  بگرای شگناخت بسگتر     ییا هیو توا یا ی االتکهلم با ،نوان انسان و محیط برگزار ش . رایناا

 .یا بگود  محیط مناال  برای ان گ  انسان کردن، زموا  و پژوی  برای فرایم یا  محیط، کنترل زلودگ
دومگین نشسگت    و در چهگل  2232. در الال گردد  پای ار به گزار  براتلن  باام ی ااطی  توالعه ی الابقه

و توالگعه تحگت نظگارت     سگت یا طیمحگ  ی هنیکایسیون جهان  درام ،اجی  ،اوم  الاامان ملل متح 
ین کرد که مفهوم نو میتسل« مشترک ما ی زین  »با ،نوان   به ریاالت خانم براتلن  گزارشو الاامان ملل 

 ییگا  تیگ . این مفهوم شرایط انسان  و طبیع  را در فعالکرد  را معرف  م« پای ارصابل  فظ و  ی  توالعه»
 فاظت جهگان  در   ی بار اتحادیه نیرا نخست« پای ار ی توالعه». اگرچه مفهوم گرفت  در نظر م یا توالعه
ااگطی  ،اومیگت نیافگت. بگر      ،نیمنتشر کرد تا امان گزار  براتلن  یعن  یفت الال بع ااا 2232الال 

 ییگا  نیاایای نسل کنون  را ب ون به مخاطر  ان اختن توانای  نسل« پای ار ی توالعه»االا  این گزار  
. این مفهوم بر رییافت  بلن م ت داللت دارد که ،گیو  بگر   کن   م نیبع ی برای برزوردن نیاایایشان ترم

 ی مواد غذای ، انرژی، اگنعت و توالگعه   ی ،رضه ،ا ،وامل فرین ،منابش انسان    بهطیمح ستیمسائل ا
 (.0: 2832)،زیزی، کن  نیز توجه م شهری 
 

 پایدار ی فهوم توسعهم 9-9
 ی االت کگه یگر بحگ  معااگری دربگار        اکرد یچنان ایایت  پ مفهوم پای اری در ،در  اضر زن
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باوجودزن نبایست  چنان توجه  شود  م و توالعه ب ون توجه به این مفهوم بحث  ناتاام تلق   ستیا طیمح
. در فرینگگ زکسگفورد فعگل    ردیگ گ  ما را در بگر مگ   ی کرد که یایشه این واژ  بخش  اا امکانات روامر 

. در فرینگگ  «طگور دائگم   ، دوام یا  فظ انجام کاری بگه ی توانا» :االت ش   فیپای اری به این اورت تعر
 ی معنای کنون  واژ . (42ش   االت )فرینگ دیخ ا: دیخ ا فعل پای اری به معنای بادوام، مان ن  زورد  

 «در زینگ   تگ اوم یابگ     توانگ    زنچگه مگ  »،بگارت االگت اا    ،االگت  ورد نظگر پای اری که در این بحگ  مگ  
 .،لاگ    اخیص  االت و به تعبیر دیار مفهوم  پای ار به تعبیری مفهوم ی (. توالعه248: 2831)الفیی ،

 ییگا  اما شگای  بیشگتر برزمگ   اا فرینگگ و ارا       االت ختهیاد درزماگرچه کامیً با ،لوم طبیع  و اصتد
بنای بنیان  ج ی  برای روابط انسگان  و تگ اوم    توان   درواصش م .انسان  باش  و در پاالخ به یک نیاا  یات 

وجه  را بگه ایگان وجگه دیاگر      توان  پای ار نا ی با این واف در تعریف توالعه . یات بشری تدور شود
در این مناظر  نقش  محوری دارد اما نبای  و  ستیا طیاگرچه توجه به مفهوم مح ارید انیب به  انتخاب کرد

 ناگر  پای ار کگل  ی مفهوم ج ی  توالعه .خیاه شود ستیا طیارفاً در چهارچوب  فاظت اا مح توان   نا
بگه ا،تبگاری    .ردیگ گ  دیاگر نیاایگای بشگری را در برمگ     فرینا  و ،اصتدادی ،ابعاد اجتاا،  تااماالت و 
 توانگ    پای ار نا ی به این دلیل معاای توالعه .زن االت ینار پای ار در جامش ی جاذبه در توالعه نیتر مهم

پارچه و در یر دو بعگ  ،لاگ  و اجتاگا،      اورت یک این مفهوم بای  به  اا طریق تارکز بر اجزا  ل شود
االگت کگه    یا پای ار توالگعه  ی توالعه .اا موضو،ات و مسائل ج اگانه یا وان اللسله،ن و نه به بررال  شود

)بیانیگه کایسگیون    دارد در نظرنیاایای  ال انسان را با توجه به توانای  نسل زین   در دریافت نیاایای  
 (.2232 ،و توالعه زین   ستیا طیمح

 

 پایدار ی در خصوص توسعه مختلف یها دگاهید 9-9

 :لمن و کاکس یها هینظر
اجتاا،  و فرینا  االت که  ،پای ار فراین  اای  و بهبود اصتدادی ی اانظر این دو دانشان  توالعه

را زلگود  و منگابش    بوم( )ایست به طریق  که اکوالیستم االتمبتن  بر فناوری و یارا  با ، الت اجتاا،  
جوامگش بگه الگات     یتوانان الگاا  و پای ار به معن  افزای  منابش انسگان  ی طبیع  را تخری  نکن . توالعه

 (.40: 2832فناوری و فرینا  االت )االیم ، ،اجتاا، ، اصتدادی ییا یافزای  توانان 

 استرانگ ی نظریه: 
پایگ ار را   ی مگییدی فگردی بگه نگام مگوریس االگترانگ توالگعه        22 ی خستین بار در اواخر دیگه ن

طر  الاوی  برای توالگعه بگود کگه بگرای      یگذار نیت در این نام نیتر مهم .نامی « شناالانه بوم ی توالعه»
را ااگل صگرار داد و اا    سگت یا طینباش . وی ا ترام به انسان، طبیعگت و محگ   زور انیجهان  ا ستیا طیمح

بنابراین در اوایگل    و طبیعت نام برد انسان متناال  با شرن ی ،نوان توالعه پای ار به ی مفهوم ج ی  توالعه
و تعریگف   یبنگ   و با توجه خاص به پای اری فرمگول  ی،نوان مفهوم چن بع  مییدی توالعه به 32 ی دیه
جاعیگت،   ی کگه مسگئله   دوشگ   اجتاگا،  مگ   ییگا  تنها شامل اصتداد و مناالبت پای ار نه ی لذا توالعه  ش 
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 ردیگ گ  را نیگز در بگر مگ    سگت یا طیر محگ این ،وامگل بگ   راتیترث ژ یو االتفاد  اا منابش طبیع  و به ی شیو 
 (.02: 2832)االیم ،
 چوگول ی نظریه: 
و در ایگن راالگتا    دانگ    را به   اصل رالان ن مدر  منابش تج ی  ناشگ ن  مگ    اریپا ی توالعه» یو
گوی  به نیاایگای بشگر را مگ نظر     محل  و پاالخ ییا تیجذب ظرف ، شون  یپای ار اا منابش تج  ی االتفاد 
 (.0: 2832)،زیزی، «دی   صرا م

 دولین و یاپ یها هینظر: 
معضگل    ایگ شناالگانه )اکولوژییگک(    ارفاً بگوم  یا دیار مسئله کر  ستیامان  گفته ش  که پای اری ا

دولین و یگا  اا الیاالگ  بگودن ایگن      .االت 8اا یر  یا ز یبلکه زم  اصتدادی نیست یا اجتاا،  یا مسئله
نخوای  برد و ان یشان ان  نیگز   ی جا مفهوم الخن به میان زوردن  و گفتن  که توالعه ب ون فرینگ را  به

یگک ،امگل، بگه     یجا به رال   به نظر م  یترت نیا . بهتوجه کردن دخالت اخی  و مفاییم مرتبط با زن به 
 (.24: 2838)اکرم ، شود  توجه م  ،ش چهار ،امل که بع یا مطر   ژ یو اله و به

 آدامز ی نظریه: 
 یگادزوری   درالگت  و پای اری در جهان الوم بگه  ستیا طیب محادبلیو. ام. زدامز در کت 2222در الال 

یا و  درک شود. برای شناخت چال   خوب در یک خأل تاریخ  به توان   پای ار نا ی که مفهوم توالعه کرد
که در ان یشه و ،ال پیرامون  شودتوجه  ی یا  دگرگونبه زن پیشاپی  الام االت  ییا تیظرایف و ظرف

 ش   االگت  این مفهوم ج ی  منجر  یریگ الرفدل توالعه به وصوع پیوالته االت و نیز تجارب  که به شکل
یگ   پایگ ار الجگرم با   ی بالقو  و بالفعل نهفته در مفهوم توالگعه  ییا تیبرای درک اوایا و صابل  یترت نیا به

و امیگ یای بشگری در    یگا  میو یاچنین بگ  یا تیموفق ،یا شکست ،مسیر پیاود  ش   ،جریان مستار نق یا
 (.12: 2838)پاگ،شون  کنار یم ارایاب  

 فوگل ی نظریه: 
پایگ ار   ی به نظر وی به اشت و فقر اا ابعاد مهم رش  اصتدادی االت و در مسائل مربوط به توالگعه 

کاگ    ییگا  کیگ در اصتداد با تلفیگق تکن  2228جایز  نوبل  ی ت فوگل برن  نیز ایایت االاال  دارد. رابر
رش  اصتدادی و تحوالت اصتدادی  ی برای درک رابطه یج ی  ییا رو  ،اصتدادی ی نظریه)مق اری( و 

و به اشگت     شناالگ  جامعگه  ،اصتدگادی  ،تاریخ  ییا غن  اا داد   وی با االتفاد  اا منبع .ارائه داد  االت
بین فقر و به اشت ارائه  ی و رابطه یدار اثرات اصتدادی برد  ی دربار  یا ینوزوریارا  با  ج ی   ای ان یشه
 (.18: 2832االت )مول ان، کرد 

 الیون آنالدورا و یها هینظر: 
کگه رشگ     کنن   م  یاین نکته ترک ( بر2228فقر ) ی الیون در تکایل تحقیقات خود دربار  زنال ورا و
 ی بلکه به نحو   با،  بهبود کیفیت ان گ  و ارتقاء شرایط به اشت  شود توان   نا خود یخود اصتدادی به

که خ مات به اشت  کاف   ش    ،اوم  طوری طرا  ییا  مش توایش توالعه بستا  دارد و اینکه زیا خط
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 (.12: 2838)پاگ، اجتاا،  صرار گیرد یا خیر ییا در اختیار تاام گرو 

 زسب یها ستینظریه اکولوژ: 
الگبز بگرای  گل مشگکیت      ییگا  سگت ی( شگر  داد  االگت اکولوژ  2223) یکگه بگار   یطگور  یاان

ومگرج   افراط  و  ت  یگرج  ییا رو  ،ستیا طیاصتدادی  افظ مح ییا االتیال گرفتنو   طیمح ستیا
منطقگ  بگرای    ییگا  بر پگروژ    یشهری با ترک ی یا طرف اران توالعه . برخی  زنکنن   طلبانه را دنبال م

اجتاگا،  و دولتگ  را در نظگر بایرنگ  و      ،اصتدگادی  ییگا  تگا تاگام جنبگه    کنن   افزای  پای اری الع  م
 (.12: 2838به مسائل ناا  کنن  )پاگ، انهیگرا واصش

 نظریه رنه دوبو: 
 توأمان الخن به میان ی و اا دو مبارا  دان   متقابل انسان و امین م ی پای ار را رابطه ی وی توالعه

مبارا  با زنان که بر االا  النت کیالگیک توالگعه را بگ ون توجگه بگه بگوم مگ اری دنبگال          -2: زورد  م
کارانه یرگونگه دخگل و تدگر  در طبیعگت را      که بر االا  دی گا  محافظه  کسان مبارا  با -1  کنن   م

 (.248: 2822)ندیری، دانن   مانوع م

 ی:ا سبز و قهوه یها دستور کار گروه ی نظریه 
کگرد.   یبنگ   دو دالتور کار دالگته  ایدر دو گرو   توان  شهری را م ستیا طیمشکیت مربوط به مح

شگود )اغلگ  در دالگتور کگار       ایست مگ  اول موضو،ات  که مربوط به به اشت ،اوم  یا به اشت محیط
شرایط  مشکیت  اا صبیل .با زن الرو کاردارن  نانیاالت که شهرنش طوالن   ( و م تردیگ  صرار م یا صهو 
 خطرناک در یوا و زب مدرف  شهری و انباشتا  مگواد اائگ     ییا ن  یجود زال ،برای ان گ   ربه اشتیغ

 .رن یگ  صرار م  این دالته جام  در

 پایدار شهری ی توسعه ی نظریه: 
 ی مطالعات در امور توالعه االت. ارائه ی بسیار گسترد  ییا شهری پای ار اا جنبه ی توالعه ی ان یشه

 طریگق شهری پایگ ار اا   ی معن  توالعه شود  اما الع  م  مشخص در این رابطه ایاد الاد  نیست  تعریف
تنهگا در    اریگ شگهری پا  ی توالگعه  ی مطالعات کاربردی تشریح شود. ان یشه ی تاریخچه و ااول ،مفاییم

،لوم مختلف و دان   ی خردمن انه ی بلکه در این رابطه توالعه  شود  ارتباط با تحوالت تاریخ  مطر  نا
 ی  جگم و کیفیگت دانگ  موجگود دربگار       شگود   اجتاا،  نیز مطر  االت. توجه به تحگوالت با،گ  مگ   

تغییگرات   ی،ا گاایگای گلخانگه   ،شهری افزای  یاب  ااجاله ،لم شناالای  و رفش زلودگ  یوا ستیا طیمح
اگا،  نیگز بگا کاگک دالگتور      ،لگوم اجت  ی هنگ یپیشرفت درام .ویوا و موارد دیاری اا این صبیل جهان  زب

ایگن   ی دینگ    نشگان  ،شگ   گفتهزنچه  .رن یگ  پای ار اورت م ی توالعه ی کاریای تحقیق  مختلف دربار 
مفاییم و موضو،ات مختلفگ  صرارگرفتگه و بگا ،لگوم  چگون       ریشهری تحت ترث ی االت که بح  توالعه

بگا  یاگرا   نیگز   اوصگات   بعضگ  و تجرب  به مقابله برخاالگته االگت و   نظریاصتدادی و دان   ییا االتیال
 (.22: 2822)ندیری، گرفته یا تغییر جهت داد  االت تحوالت تاریخ  شکل
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 پایدار ی توسعه یها شاخص. 9

 کمی و کیفی یها شاخص 9-1
پای ار الع  دارن  اا ، م  ی یا توالعه ستیا طیمح ییا ش   در ارتباط با شاخص اغل  تعاریف مطر 

یا به متغیریگای   کیف  بکاین  و این کار را اا طریق رصا  کردن مفاییم و تب یل زن ییا صطعیت شاخص
ش   االت کگه یکگ      ی. درواصش بر این نکته ترکدین   انجام م تلویح چه  اورت اریح و  چه به ،، دی

کیفگ ،   یمتغیگر  توانگ    یک شاخص مگ   طورکل یا االت. البته به یا کا  بودن زن اا خدوایات شاخص
 کا  )مق اری( باش . یا، اد ترتیب  یا متغیر ی هرشت 

 االت کگه کگاربرد طگوالن  در اکولگوژی    « شاخص ییا گونه»  ایکیف  ص  ییا یک  اا شاخص   
  طگ یمح سگت یخدگوص ا  هاالت که با شرایط ب ی یا داشته و برای تشخیص و تفکیک گونه شناال ( )بوم

کیفگ  در الگه    ییگا  خدوص االت. شگاخص  هشرایط ب یا دلیل  بر وجود زن این گونه وجود ارتباط دارن  و
در دالگتر  نباشگ ، وصتگ      کا  ترجیح دارنگ : وصتگ  اطی،گات کاگ  )مقگ اری(      ییا  الت بر شاخص

باشگ . در   کننگ    نییتع یریگ ان اا  ی باش  و امان  که یزینه یریگ ان اا  رصابلیموردنظر ذاتاً غ ی مشخده
 به ناادیای کا  تب یل شون . ن توان  کیف  م ییا  ابیبعض   االت، ارا

و تاگاییت ذینگ     یا افتی: در ینگو  و م  ننام  ذین  م ییا یا )کیف ( را شاخص کهن شاخص   
 یبن  یا در نظر گرفت. رد  اا شاخص یا برای مجاو،ه توان  مردم ااجاله مبان  و معیاریای  االت که م

اا  یا تعیین مجاو،گه برای تطبیق   یا لهی،نوان وال به توان   مردم م ی ایایت ،وامل گوناگون اانظر تود 
کل جاعیت تعیین شگود و   ی ،نوان نااین   زماری به یا کار رود. در این رون  ابت ا بای  ناونه  هیا ب شاخص
زماری، ،وامل  مانن  مسکن، درزمگ ، شگغل را بگر طبگق ایایگت یگر یگک اانظگر          ی اازن افراد ناونه پس
 ی کنن  و ا،یم دارن  که به نظر زنان یر یک اا این ،وامگل طگ  یگک دور     ین ب خود رد  یمن  تیرضا

 نگ  یز  این نوع اطی،ات به دالگت مگ   ی که بر پایه ی یا . شاخصاالت  افتهی امان  خاص تا چه    بهبود
 .یستن « ذین  ییا شاخص»

گرفتگه روی   نجامخود نتایج  اال اا بررال  ا ی در مقاله« مارک زبرامز»مییدی  2228در الال    
ش   بگود تگا    اا مردم خواالته  اا مردم در یفت شهر بزرگ انالستان را ا،یم کرد. در این بررال یا ناونه

چون انگ گ  خگانوادگ ، به اشگت، االگتان ارد انگ گ  و غیگر         ی یا نهیخود را در ام یمن  تیالطح رضا
من ی شخد  مشخص الگاان .   کنن  و یاچنین ایایت یر یک را نسبت به الطح کل  رضایت یبن  رد 

 (.12: 2822)کهن، 
 

 ی پایدار اصول توسعه -9

 قدر قدرتی انسان کنار گذاشتن -1
 بگه چنگان   یفنگاور  و تاگ ن  ،گروج  مسگیر  در انسان که ش  ناش  نجایااا انسان ص رت  ص ر تدور

 کگه  کرد تدور بلکه میسر ش  او برای بوم ایست زشیان اا خروج تنها نه که افتی دالت فناورانه توانان ی
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 ظرفیگت  اا غفلت تدوری چنین دی .  اال انجام توان   م را کاری یر و االت خود محیط صادر و مالک

 دیار الوی اا واصعیت این و نادی   گرفتن الو یک اا الااگار( اکولوژیک )بوم ییا نظام تحال و ناه اشت

 بایگ   و بیشگتر  نه و االت طبیع  محیط یای ارگانیزم مجاو،ه اا ارگانیزم )ان اماان( یک انسان که االت

 باش   داشته امین یست  کر  نظام موجودات دیار با متعادل  و معقول روابط

 از درک و تصور فعلی است تر مهمبوم بسیار  زیست -9
 ارائه طبیع  محیط و یا بوم ایست که خ مات  و یا )اکوالیستم( بوم ایست کارکردیای و کیفیت

 بیان دارد و وجود ،اوم  تدور در و توالعه یزیر برنامه در که االت چیزی زن اا تر مهم مرات  به دین   م

 نیست  ماکن اصتدادی ییا واژ  و ااطی ات صال  در یا زن

 عدالت و برابری -9
 برابری و کشوریا بین یبرابر جنسیت ، کشوری، برابری درون برابری نسل ، درون برابری شامل

 االت  یا نسل بین

 آشتی توسعه و پایداری -9
تاام  به کاف  توجه و دصت طریق اا پای اری و توالعه بین زشت  پای ار ی توالعه اال  ی فلسفه

ی یا االتیال اا بسیاری که  در ال ارید ،بارت   بهاالت گرایانه کل و ای( الیستا  )الامانه دی ی اا ای ا 
 پای اری بر و دان   ماصتدادی  ،امل  را رش  پای ار ی توالعه بود، رش  ی نظریه بر االا  درگذشته توالعه

 ( 2834)اای ی و یاکاران،  کن   م ترکی   طیمح ستیا و طبیع  الیاال ، اجتاا، ، اصتدادی،

 مشارکت و وفاق -9
 بودن مشروع موج  و االت پای ار ی توالعه یاایاین  یپ اا یک  یریگ میتدا در والیش مشارکت

 اال و ی   االت یک خود ی  نوبه به مشارکت .شود  م یا زن اجرای اا پشتیبان  و یا برنامه و یا میتدا

 یالو به  رکت و بلن م تزرمان  مورد در وفا  الب  توان   م و الااد  م برزورد  را برابری االاال 
  (Kirkpatrick & et al, 2001)شود  پای اری

 مردم محوری -9
 اال مشارکت با نیز و زن ی فلسفه و پای اری پارادایم با که االت االاال  اال یا انسان بودن محور

  (Kirkpatrick & et al, 2001)االت  خوان یم وفا  و

 ی و تلفیقیا چرخهی جامع،  برنامه -9
یگک   و برگرفتگه  در را ی مگوارد  یاگه  م اوم گستر  با بای  پای ار ی توالعه ییا برنامه و یا تیفعال

 به وجود بلن م ت تا م ت کوتا  ییا تیفعال نیز و ضروری مرتبط، ییا تیفعال تاام اا مناال  تلفیق  نظام
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بگه   االت. این یزیر برنامهدر  یا چرخه مفهوم صبول ی پای ار توالعه یزیر برنامه در دیار مهم مبح  زورد.
 تاگام  لحاظ کگردن  برای ییچ ضرورت  لذا و رال   نا اتاام به بار  کی یزیر برنامه کار که االت معنا زن

شود  تکایل بع ی ییا چرخه در تا شروع کرد کم و الاد  اا توان  م و نیست اول یاان اا ضروری موارد
 ( 2834)اای ی، 

 گرایانه ی و کلا سامانهدیدی  -9
ایگ ا    تلفیگق  لحگاظ  بگه  و نیسگت  خوان یم ،امل  تک یا یبع  تک ییا نار  با پای ار ی توالعه

 درون  بررال  پای اری در و دارد گرایانه کل ای توجه الیاال  و  طیمح ستیا اصتدادی، اجتاا، ، مختلف

 ( 2834)اای ی،  کن   م االتفاد  یا الامانه دی  اا الیستم )الامانه( بیرون  و

 وجود دارد آنچهساخت بر روی  -2
 این ی پای ار توالعه یزیر برنامه یا چرخه خاایت شود. شروع ابت ا اا زیچ یاه که ن ارد وجود دلیل 

 یگا  چرخگه  در طگ   و کرد شروع اجرا(  ال در ی برنامه یک )مثل موجود ی هیپا  کی اا توان  م که االت

  ( 2834کرد )اای ی،  کامل را یا زن

 یریپذ انعطاف -11
 و تغییرات اختیالت مقابل در خود موجودیت  فظ در نظام یک ظرفیت و ص رت ی،ریپذ انعطا 

 اثر نوع دو باش  یا الیاال   طیمح ستیا اجتاا، ، اصتدادی، االت ماکن تغییرات که این االت. بیرون 

 ضربه و فشار زم ن وارد رغم  ،ل که پای ار االت اورت  در شوک. الیستم یا ضربه و دارن : فشار متفاوت

 زثار که دارد اشار  مستار اما جزئ  کم و زثاری به داشته باش . فشار را خود وضعیت  فظ ی توانا شوک یا

 ،امل یک ضربه که  ال  در محدول  برای بااار تقاضای کای  مثلباش   ایاد توان   م زن تراکا 

 ( 2822)یانگ و یاکاران،  یا نهاد  صیات ناگهان  افزای  یا  الال خشک مثل گذرا االت اما توجه صابل

 استفاده عاقالنه از منابع -11
منگابش   مدگر   در کگارای   ر،ایگت  و پگذیری  تج یگ      در پذیر تج ی  منابش اا االتفاد  معنای به
 منگابش،  وا   مدگر   ااای به تولی  میزان افزای  معنای به نیز منابش مدر  . کارای االت ریناپذ  یتج 

 و زلگودگ   و زینگ    ییا نسلبرای  منابش اا بیشتری مق ار گذاشتن باص  و مدر  کای  یزینه، کای 
 ( 2834االت )اای ی،  کاتر ضایعات

 تفکر جهانی و عمل محلی -19
بگا   جگز  پایگ ار  ی توالگعه  و االگت  ی پای ار توالعه اال  شعار کن، ،ال محل  و ان یشه کن جهان 

و  طگر   کیگ اا یگا  نفگش  یذ مشگارکت  طریگق  اا زن  گل  و محلگ   مشگکیت  بگه  کگاف   و واصعگ   توجه
 (.2834)اای ی،  شود  نا  اال دیار طر  اا  الالل نیب ییا ییاکار
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 روش بررسی -9
 بایگ   تواگیف  و  -بگا رویکگرد تحلیلگ     زن اا بخشگ   در و تجربگ   مطالعه این در تحقیق رو 

، مقگاالت،  یگا  کتگاب ای ) کتابخانگه -کاربردی االت. ابگزار گگردزوری اطی،گات شگامل مطالعگات االگنادی      
 تگاکنون ی پای ار اا ابتگ ا   . با بررال  متون مختلف به ت وین مفاییم توالعهاالتی اینترنت  و ...( یا تیالا

و در ادامگه نیگز تجگارب توالگعه در چنگ ین کشگور بررالگ  شگ   االگت  یاچنگین ابعگاد و             ش   پرداخته
 درگگذر ی پگی  روی ایگن توالگعه    یگا  چال زورد  ش   و  لیتفد بهی کا  و کیف  توالعه نیز یا شاخص

 زورد  ش   االت.اختدار  پای ار شهری به ی مهم توالعه ییا شاخص. در پایان نیز االتامان تبیین ش   
 

 ها افتهی -9

 ی پایدار ی توسعهها چالش 9-1
 اا: ان  ،بارت پای ار ی توالعه ییا چال  نیتر مهم

 توجه به رشد پایدار -1
 بگه  رش  فقط که  در ال  شود  م تلق  پای ار رش  به معنای افراد اا بسیاری نزد در پای ار ی توالعه

 کگل  ثگروت  طریق افزای  اا اصتدادی رش  که االت واصعیت کی  نیا البته دارد. توجه توالعه اا بع  یک

 جوامگش  تگاریخ    امادی   م اجتاا،  افزای  مسائل الایر  ل و فقر کای  برای را کشور ی توانا جامعه،

 االگت  نشگ    توالگعه  ابعگاد  یاگه  در پیشگرفت متگواان    موج  اصتدادی رش  که دی   م نشان مختلف

(Soubbotina & et al, 2001)   

 مختلف یها حوزه در بحرانی یها آستانه به رسیدن خطر -9
 اا: ان  ،بارتاین موارد  نیتر مهم
 برداشت و برابر 2 جهان جاعیت تاکنون انعت  انقیب افزای  جاعیت و مدر  منابش: اا -1-2

 زینگ    الگال  12 در کگه  االگت  شگ     نگ یب  یپگ  (.www.nssd.net)االگت   شگ    برابگر  82 زب الگرانه 
 االگت   توالگعه  در ال کشوریای به مربوط زن درا  20 که اضافه شود جهان جاعیت به نفر میلیارد دو 

(OECD, 2001)  
 اول برنامگه  اا ایگران  در .برن   م به الر مطلق فقر در جهان در نفر میلیارد یک اا فقر: بی  -1-1

 11 اا یرگز کاتر روالتای  فقرای درا  تاکنون . (  2823کشور )الال  اجتاا،  و ی اصتدادی توالعه

 االت  نش   کشور جاعیت درا 
 خگود  ییا جنال اا لومترمربشیک میلیون 2 امین الال،کر  122 اا کاتر ته  ش ن منابش: در -1-8

االگت. بگر    یکتگار  میلیگون  2  گ ود  2842-2822 ی دیه اله برای ایران در رصم االت. این داد  اادالترا 
 2832 الگال  در کشگور  خگاک  فرالای  میزان االیم ، شورای مجلس ییا پژوی  مرکز گزار االا  
 بود  مترمکع  میلیارد 0 برابر
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اا  بسگیاری  در فاجعگه  اا نشگان  یگا   زلگودگ  و یا  پساان ی دربار   الالل نیبزلودگ : گزار   -1-4
در بسگیاری   خاک و یوا زب، ییا  زلودگ افزای  اا  اک  تحقیقات  ییا افتهی دارد  یاچنین یا نیالرام

  اا نقاط جهان االت 
 غلظگت  و متگان  گگاا  افگزای   ی هنگ یدرام بسگیاری  ییگا  گگزار  : ویوا زبتغییرات جهان   -1-0

 ( 2834دارد )اای ی،  وجود ی اان دی ن الیه  خسارت و اتاسفر در ی کربناکس ید
  نو، م. 2234 الال اا که االت ش   با،  درزم  کم کشوریای ییا  ب ی ب ی : افزای  -1-2
گیگرد   اگورت  بگاال  درزمگ   بگا  کشگوریای  بگه  درزمگ   کگم  کشگوریای  اا خگالص الگرمایه   انتقگال 

(www.nssd.net)  
 در ژ یگ و بگه  االاالگ   ییگا  بتیمدگ  یگا  یاگار یب دیار و ماالریا ی خطرناک: ای ا،یا یااریب -1-2

 یستن   توالعه در ال و درزم  کم کشوریای
 االت  مت اول بسیار الوم جهان کشوریای اکثر در الیاال   ثبات  ب  الیاال : ثبات  ب -1-3
  اایگت اا  در یگا  زن کگه  اصگ امات   و پیشگرفته  کشگوریای  یفنگاور  ی ش ن: ص رتا هی اش -1-2

این   رواافزون طور به توالعه در ال کشوریای اا بسیاری داخل ی مشکیت و دین   مانجام  خود ییا نظام
  دی   م الو   اشیه به جهان  اصتداد در را کشوریا

 از مسائلی بسیاری چندبعدماهیت  -9
االگت )اایگ ی،     چن بخشگ  منگ  و  نظگام  ییگا   ل را  و توجه محتاج که غیر  و نابرابری فقر، مثل

2834 ) 

 شدن یجهانعدم تمرکز و  -9
 االت. یک ش ن  جهان مستلزم مختلف کشوریای با پیون  و تارکز ، م محتاج کردن ،ال محل 

 توجگه  چه اگورت  و به الطح ک ام در موضو،ات ک ام به که االت این پای ار ی توالعه برای مهم چال 

   (UN, 2001) شود

 ی پایدار شعار شدن توسعه -9
 ی توالعه ش ن لیتب  زن و االت ج ی خطری معرض در پای ار ی توالعه که االت این یاهم  مسئله

 زن اورت پذیرد  ییا ی   تحقق برای ج ی تی  اینکه االت  ب ون شعار و تابلو کلیشه، به پای ار

 کمبود آگاهی، تجربه و ظرفیت -9
 (.2834الوم به زن مبتی یستن  )اای ی،  جهان کشوریای که االت مهم ای مسئله

پای ار شهری در صال  یک فراین  امان  نامح ود و  ی توالعه ی گفت چون نظریه توان  درمجاوع م
 ستیا طین تخری  محو... و یاچنین ب و  ، فن ، اجتاا،یبا در نظر گرفتن تاام جوان  الیاال ، اصتداد
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لگذا اا مقبولیگت جهگان  برخگوردار       درا د ارتقای شرایط کا  و کیف  ان گ  انسان در کل جامعه االت
 االت. ش   رفتهیشهری پذ ی ،نوان پارادایم مسلط در مبا   توالعه بود  و امروا به

شهری که یرک ام بر االا  یک یا چن  ،امل بگه   ی توالعه یای نظریهبرخی  تاام  ارید  ،بارت به
پایگ ار شگهری اا رویکگرد     ی در ناگر  توالگعه   پرداختنگ    شهر و شهرنشین  م لیوتحل هیشناخت و تجز

 یگا  یزیر امان به تاام اجزاء و ،ناار الیستم شهری در تحلیل مسائل شهری و برنامه و توجه یم من  نظام
شگهری را مطگر  و بگر     ی بردیای توالگعه  را  نانهیب ر  با دی ی واصشاین نا که ی . اازنجاشود  االتفاد  م

لذا امگروا ان یشگان ان و     کن   م  یشهرنشینان ترک ی زین  و توجه به نیاایای  ستیا طی، م تخری  مح
 یگای  نظریگه شگهری در بگین    ی ،نوان زخرین و بهترین نوع توالگعه  امور شهری این نظریه را به انیمجر

 ،لا  دنیا نیز االت. ی که موردتوافق و اجااع جامعه کنن   شهری صلا اد م
 

 یریگ جهینت -9
 ایجاد شگهری مناالگ    .دار موضو،ات مرتبط با  یات شهری االت م یریت شهری در شهریا ،ه  

زور مگ یریت شگهری    موریت خطیر و الزامرشهرون ان یعن  ایجاد شهر پای ار م ی ان گ   ال و زین   برای
ای خوای  بود  نهوزن متواان و به گ ی پای ار توالعه ی شهری که بر مبنای تعریف توالعه. شود م  محسوب
الاختن نیاایایشان با مخاطر    در برزورد زین   را ییا نیاایای نسل کنون ، توانای  نسل نیترم که ضان
ای ج یگ    ،نوان الاووار  پای ار به ی توالعه پای اری شهری مفهوم  االت که در پ  طر ی .الااد  مواجه نا

 - پای ار به نارضایت  اا نتگایج توالگعه و رشگ  اجتاگا،      ی نار  توالعه ییا شهی. رش  در جهان مطر 
 .گردد  برم (اکولوژی)  شناال در شهریا اا منظر بوم یاصتداد

ایگش و مدگر    پایگ ار بگه مقابلگه بگا الاویگای تولیگ ، تو       ی با ،نوان توالعه ج ی  ی این الاووار    
ی  . توالگعه انجامگ    مگ  سگت یا طیکه به اتاام منابش و تخری  مح ، الاویای پردااد  ناالااگار با طبیعت م

در  گ  ظرفیگت پگذیر      یا بهبود کیفیت ان گ  انسان که به کن   م  ییرا تر یا تنها فرزین  توالعه پای ار
ی یگا  تیپایگ ار،  گول  ساالگ    ی توالگعه  ج یگ   ی پشتیبان  یگات منجگر شگود. ایگن الاگووار       ییا نظام
 ییگا  االگت یزن بگرای ال  ی اولیگه  شگکل گرفگت و اشگارات     شگناخت  بوم تر قیو به بیان دص  طیمح ستیا

کای  تولی  ابالگه در الگطح    پاکیزگ  زب، جلوگیری زا زلودگ  یوا و ،شهری،  فظ فضای البز ی توالعه
و  یا در الگطو  منطقگه   یتر ای  گسترد جغرافی ی پای اری به پهنه ییا االتیال جیت ر لیکن به  محل  بود

 رو نیگ ااا نیز توجه کگرد.  اصتدادی - شناالانه، به ابعاد اجتاا،  مل  و جهان  روی زورد و افزون بر بع  بوم
ارتقگاء یایشگا     االت که ذینیت و امکگان  یا شهر پای ار را شهری دانست که برزم   اا توالعه توان  م

 شهر و منطقه زن را فرایم کرد  االت. ی نهشناالا الیمت اجتاا،  اصتدادی و بوم
شهری پای ار بود که با توجه بگه ایایگت زن در    ی توالعه ییا ش  درزم ی بر شاخص گفتهزنچه    
پایگ ار   ی مهگم توالگعه   ییگا  در صالگ  شگاخص   ی ایربن  و در جاش بررال  ش  شهری ی توالعه ی مقوله

 شون . بررال  م اختدار  شهری به
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 اجتماعی و فرهنگی شهر پایدار: یها شاخص 
  اجتاا،ات شهری یریپذ ستیبهبود ا (2

  امور محل  ی ل  مشارکت فراگیر شهرون ان در ادار ج (1

  م یریت  بین بخ  ،اوم  و خدوا  ییا االتفاد  اا توافق (8

  یا و منابش بیشتر به زن یا تیو واگذاری مسئول  ردولتیغ ییا پشتیبان  اا الاامان (4

  محل  داوطل  برای مقابله با الوانح طبیع  ییا ایجاد گرو  (0

  االتطا،ت یااان ی خ مات اجتاا،  و مسکن در  یطه نیترم (2

 . فاظت اا میراث تاریخ  و تنوع فرینا  و یویت محل  و ابتکارات  اا این صبیل (2

 اقتصادی شهر پایدار: یها شاخص 
  «پایه -تولی » یجا به« پایه –انسان »جایازین  ای ا   (2

  به نیاایای االاال  محل  گوی  پاالخ (1

  شهری ییا موای  رش  بین گرو  ی برای کای  فقر و بیکاری و توایش ،ادالنه یزیر برنامه (8

 .برابر شغل  ییا ایجاد فرات (4

 کالبدی شهر پایدار: یها شاخص 
  ونقل  ال یزیر امین با برنامه یزیر تلفیق برنامه (2

  مح ود الاختن امان  و مکان  تردد خودرویای شخد  (1

  اولویت دادن به مسیریای پیاد ، دوچرخه و اتوبو  (8

  خ مات با االتفاد  اا رایانه و ارتباط اا را  دور )شهر الکترونیک( ی ارائه (4

  برای کای  االتفاد  اا اتومبیل یا نگییا و پارک گا  توصف یگذار اتیص (0

  افزای  تراکم جاعیت  و الاختاان  (2

  ونقل یااان  خطوط الریش  ال یریایاورت متراکم و در مس کالب ی شهر به ی توالعه (2

 ییگا  با تناالگب  بگین جاعیگت و فراگت     یشهر کین ی ایجاد مراکز متع د شهری در منطقه (3
 .اشتغال در یر یک

 شهر پایدار: یطیمح ستیز یها شاخص 
  فضای البز برای ایستاا   یوانات یا الراالری و شبکه ییا ایجاد داالن (2

  باارا  منابش طبیع یای  امین کشاورای و  ییا نیفظ ام  (1

  ایجاد کاربن یای البز دور وا  یای شهری (8

  یا خیز و  ریم رودخانه مانو،یت یرگونه توالعه روی اراض  زب (4

  کای  مدر  منابش و تولی  زلودگ  در شهر و منطقه (0

  تقلیل مواد اائ  جام  (2

  یا وضش مقررات انرژی برای الاختاان (2
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  تج ی  پذیر ییا یاالتفاد  اا انرژترویج  (3

  باایافت اباله (2

 .تعیین االتان اردیای پاکیزگ  برای الوخت خودرویا (22
 

 منابع
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 .تهران شهی  بهشت ،
مقگاالت    مجاو،گه  .پای ار ی بااالاای روالتایای بم با ناا  به توالعه طرا   و(. 2838)رضا  غیم اکرم ،
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 .41-22، اص 4ی  ، شاار 22ی  ،لوم انسان ، دور 
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 دیخ ا. فرینگ

 .چا  اول، شرکت چا  و نشر باارگان  .پای ار ی شاخص شناال  در توالعه(. 2822گ )کهن، 

ی  ژ یگ واجتاا،  ) ،لوم ی نامه فدل فرینا . ی توالعه پای ار، شهری ی توالعه (.2831رضا ) غیم لطیف ،
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ی  نامگه  ی کاو  مجله (. بررال  وضعیت فرینا  شهرالتان یزد.2838و دیاران )  رضای ا ،ااد  یریند
 دانشاا  یزد. 3و  2 ی شاار  ،لوم انسان ،

 فرینگ و ان یشه. انتشارات جهان الوم، ان اا چشمی پای ار  (. توالعه2822) نی س ندیری،
 

 



  آغاز تاکنون از یشهر ی توسعه یها هینظر و میمفاه یبررس

119 

 ب. انگلیسی
Borow,C.J. (1995) “Sustainable development, concept, value and 

practice”.Third World Planning Review.17(4), 121-134. 

Connelly, S., (2007) “Mapping sustainable development as a 

contestedconcept”, Local Environment, 12(3), 259–278. 

Kirkpatrick C.& et. al. (2001), Development of criteria to assess the 

effectiveness of national strategies for sustainable development; 

Institute for Development Policy and Management; University of 

Manchester. 

Nader,M.R.,Sallounm,B.A.& Karam.N. (2008) “Environment and 

sustainable development indicators in Lebanon: A practical municipal 

level approach”, Ecologcal Economics, 18(64), 186-198. 

OECD; (2001), The DAC guidelines, strategies for sustainable development. 

Soubbotina p., Sheram A (2001). Beyond ecoonomic growth, The world 

Bank, Washington D.C. 

UN, (2001), Guidance in preparing national sustainable development 

strategies; 2001; Rivesed Draft, New York, Oct. (www.nssd.net). 

 

 

 


