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 1ها و الزامات بومياي؛ ديدگاهتوسعۀ پايدار منطقه

 3، سيد حسين ميرزاده1اسماعيل شيعه

 

 

 چكيده

اي در كشور اي مختل  بر پايۀ نظرياتي با ما يتي اقتاادي به ريزي منطقهقر  بيستم ميالدي برنامه 38-18 اي در طول د ه

داد كه نه تنها عدم تعادل فضايي در كشور اي فعال در اين عرصه كا ش نيافته  ا نشا  مينتايج حاصل از اين برنامه. اجرا در يمد

فر نگي   حتي سياسي، به  يژه  -طي، اجتماعيمحيبلكه داشتن ديد صرفا اقتاادي به توسعه، سبم بر ز مشكالت متعدد زيست

ريزي فضايي   تالش براي توجه به  مۀ با شر ع جريا  فكري توسعۀ پايدار در عرصۀ برنامه. كشور اي در حال توسعه شده است

اي، ريزي منطقهدر ادبيات تخااي برنامه. اي نيز مورد توجه  اقع شدريزا  منطقهابعاد توسعه، اين جريا  فكري از سوي برنامه

با  جود توافق بر اين اصول . شودحفاظت محيط زيست مي -6عدالت اجتماعي    -2رشد اقتاادي،  -7اصول توسعۀ پايدار شامل 

 اي منحاربفرد ي  در ابعاد ريزي معتقدند بايد براي  ر منطقه با توجه به  يژرينظرا  عرصۀ برنامهكلي، بسياري از صاحم

در اين پژ  ش بر . طي، اجتماعي، فر نگي   حتي سياسي، تعري    اصول خاصي از توسعۀ پايدار ارائه ررددمحياقتاادي، زيست

اي در ايرا  ريزي در سطح منطقهاساس مباني نظري موجود در عرصۀ توسعه پايدار كشور، تعريفي بومي از توسعۀ پايدار براي برنامه

 -2 توسعه -7اي در ايرا ، توجه به ن است كه اصول بومي براي توسعۀ پايدار منطقهنتايج اين پژ  ش بيانگر اي. مطرح ررديده است

در  اقع در اصول پيشنهادي اين مقاله، د  اصل ابتدايي توسعۀ . اي است اي منطقهحفاظت محيط زيست، در برنامه -6عدالت   

ري پژ  ش براي بررسي ادبيات اين عرصه استفاده شده در پژ  ش حاضر از ر ش تحقيق بازنگ. اندپايدار مورد بازبيني  اقع شده

 .است

 اي، عدالت، محيط زيست، اقتصادي، اجتماعي      ريزي منطقهتوسعۀ پايدار، برنامه: واژگان كليدي
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