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پارادی���م توس���عه پای���دار امروزه ب���ه عنوان یك پارادیم مس���لط از س���وی بس���یاری از 
گاهی های فزاینده جهانی در  اندیش���مندان معرفی ش���ده اس���ت. این امر معلول آ
كالبدی می  گون اقتص���ادی ،اجتماعی و  گونا ارتب���اط با عدم موفقیت برنامه های 
كیفی���ت زندگی وفش���ارها و تنگناهای محیط زیس���تی بوده  كه ب���ی توجه به  باش���د 
كارشناس���ان و سیاستمداران در ارتباط با شناخت  اس���ت.گام های جدی از سوی 
مس���ائل جامعه در راس���تای ایده پایداری برداشته شده اس���ت.اما به جهت حجم 

كافی به نظر می رسد. وسیع فعالیتهای درگیر آن نا

ارزیاب���ی پایداری ب���ه عنوان موضوعی با اهمیت در راس���تای نیل ب���ه عدالت درون 
نس���لی و بین نس���لی و رفع نابرابریهای جغرافیایی بس���یار اساسی به نظر می رسد.
كه از آن طریق بتوان ارزیابی پایداری را  تالش در دستیابی به معیارها و روشهایی 

پیشگفتار
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كتاب می باشد. كمی تبدیل نمود  از اهداف اساسی این  كیفی به  از حالتی 

كولوژیكی   كتاب با هدف ارزیابی پایداری شهری با استفاده از روش جای پای ا این 
ح  ح موضوعاتی نظی���ر طر در 4 فص���ل تدوی���ن ش���ده اس���ت.در فص���ل اول ب���ه ط���ر
مسأله،پیش���ینه و ادبی���ات موضوع ،س���ؤاالت و فرضیات تحقیق و روش شناس���ی 
پرداخت���ه اس���ت.فصل دوم ب���ه دیدگاهها،رویكرده���ا و نظری���ات مرتبط با توس���عه 
گیهای  پایدار و پایداری ش���هری اختصاص یافته اس���ت.درفصل س���وم شناخت ویژ
گرفته اس���ت. جغرافیایی و توان های محیطی ش���هر و حومه آن مورد بررس���ی قرار 
فص���ل چه���ارم به روش شناس���ی و یافت���ه ها اختص���اص یافته اس���ت،در این فصل 

گرفته است. موضوع پایداری مورد تحلیل قرار 

مصطفی شاهینی فر 

شش
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