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  چکیده

ر ، اجتماعی و اقتصاری و تاثیر متقابل آنها بمریط زیستیمفهوم پایداری و توسعع  پایدار مموار  رر ارتاا  با سع  مرور   

مای مای توسعع  فضعامای شعهری از آنجا ه  مر یز از مرورما نیازمتد ت ص    یکدیگر مطرح شعد  اسع د رر پرو    

برخالف مدف اولی ، توسع  پایدار تتها رر یز زمیت  گرفت  و مورر توج  قرار  متفاوت اس  رر اهثر موارر تتها یز مرور

ارزیابی میزان تعامل مرورمای سع  گان  پایداری رر رورخان  خکز شیراز اس د  شعورد مدف پووم  اارعر   انجام می

ن ورخان  ب  عتوامردور  باالی راسعع د ترلیلی -نمون  مورری با اسعتفار  از رامکارمای تویععیفی  ،روش ترقیق پووم 

مای پایداری رر س  مرور، مای میدانی، مککالت موجور شتاسایی شد  و شاخ مردور  مطالعاتی انت اب و با بررسی

نفر  10نظرات ما از مای بالقو  و بالفعل مردور تعیین پتانسیلبرای گرریدد  اجتماعی، اقتصعاری و مریط زیستی است را  

 ،مامای پرسکتام ترلیل رار با  بهر  برر  شددرر قالب پاسع  ب  پرسعکتام     شعهرسعازی،  مای معماری و از اسعاتید رشعت   

گان  پایداری نتایج رر اال اارر تعامل مرورمای س طاق  رر مر مردور  مک   گرریدد بالقو  و بالفعلمای پتانسعیل 

سد نهراعظم، پل عابر پیار  مرموری ، پل  ،آبارمای پل شامد، پل معالیتتها رر رو مردور  وجور رارر و ب  ترتیب مردور 

ان  گشهری، واجد بیکترین پتانسیلها برای تعامل مرورمای س رر رستیابی ب  فضامای پایدار هومسعار مهدی و پل زرگری 

ی بهیت  پیکعتهاری را جه  رسعتیابی ب  فضای شهری پایدار از   مانتایج پووم  چگونگی انت اب مرل مسعتتدد پایداری 

 رمد ه  قابل تعمیم ب  فضامای شهری مکاب  اس دگان  پایداری نکان میورمای س متظر مر

 ، متظر پایدارشیراز ، رورخان  خکزمریط زیستیپایداری اجتماعی، پایداری اقتصاری، پایداری  :هاکلید واژه
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 مقدمه . 1

  اما مورر استفار  قرار گرف و سعس  اقتصعاری   مریط زیسعتی گرچ  مفهوم توسعع  پایدار برای اولین بار رر اوز   

رر  0444رویکرر پایداری اجتماعی از سعععال ی نیز جایگا  ویو  پیدا هرر  اسععع د اخیر پایداری اجتماع مایرر سعععال

میالری، مرور مریط زیستی  34تا اواسط رم  (د 1930شعد  اس  ننواب   و ممکاران،  ماااث توسعع  پایدار مطرح  

رر توج  بور اما رر اواخر این رم ، اممی  مرور اقتصععاری بیکععتر گرریدد از سععال نسععا  ب  رو مرور ریگر بیکععتر مو

 متعارلی ایجار شد  اس د نگرشاممی  مر س  مرور یکسان ررنظر گرفت  شد  و تاهتون،  0444

 و مریط زیس  جهانی همیسعیون »طاق تعریف  .ارائ  شعد  اسع   بسعیاری   اریفپایدار تع رر مورر مفهوم توسعع  

 برآورر  آیتد  ماینسل برای ماپتانسیل ما وقابلی  خطر انداختن ب  بدون را اال زمان نیازمای پایدار وسع ، ت 1«توسعع  

 پایدار توسع  مترد، سیاس  ملل سازمان اساس تعریفبرد (1378، و توسع  س یز طیمر یجهان ونیسع یهمن سعازر می

 مرمدزار ، باشد ن لقایی و راشت  ارام  آیتد  برای بتواند طایعی متابع مصعرف  از اایعل  مثا  متافع ه  اسع   سعیاسعتی  

 و اجتماعی اقتصععاری، توسععع  مرور ایععلی سعع  میان متقابل ارتاا معموال رر  (د مفهوم توسععع  پایدار90 ، صد1987

نیز مطرح شد   و سیاسی شعور مرچتد رر برخی متابع توسع  فرمتگی و مکانی مطرح می 0ناهولو یکی( مریط زیسعتی 

 عارالن  نظر اجتماعی از غیرم رب، زیسعع  مریط نظر از پربازر ، اقتصععاری نظر اسعع د ب  این ترتیب توسععع  پایدار از

 میکععور  ایجار پایدار شععهر یز اجتماعی رر و اقتصععاری مریطی، عامل سعع  متقابل اسعع د چتین توسععع  ای با ارتاا 

 (د  1939قدیری و ممکاران، ن

 نبا پتج مدف هلی رر شععهرمای اروپایی ماتتی بر اداقل مصععرف فضععا و متابع طایعی، هارامد بور توسععع  پایدار 

مای شعهری، افات  از سعالم  جمعی  شعهری، رسترسی برابر ب  متابع و خدمات و مراقا  از تتور فرمتگی    جریان

پیکععارر توسععع  رر   ،پایدارطور هلی فلسععف  ایععلی توسععع    ب د(0443، 9نماو  و هاناروغلو اسعع ممرا  و اجتماعی 

اقتصاری برای نسل فعلی و آیتد  بر پای   -اعیمای اجتمو برابری رر هسعب فری   یمای مریطچوب مردوری چار

 و برابری اجتماعی اس د هارایی اقتصاری ،اهولو یکیس  ایل یکسارچگی 

االی ب  انجام رسید  و رر رو ای با مدف ترقق امداف توسعع  پایدار رر متظر شهری نوارمای س مطالعات گسعترر  

مای آب رائمی و فصعلی بررسعی شعد  اسع د از جمل  رر مطالع  عالی نصب و سوزنعی، عتایر متظر     رسعت ، جریان 

گیامی و عتایععر انسععانسععاز نمصععتور( موجور رر رور رر  رارآبار رر چهار رسععت  نسععطوح آبی، شععکل زمین، پوشعع 

رورخان  و پوشعع  گیامی موجور رر بسععتر رر  و باغهای هتاری ب  عتوان اولین اولوی  رر  ءبتدی شععد  و اایاتقسععیم

(، 1930ب  گفت  ایزری و بهزارفر ن (د1930متظر اهولو یکی پایدار شعتاخت  شعد  اسع  نعالی نسعب و سوزنعی،      ءاایا

طایعی  مایاستفار  از ویوگی باشتددنوارمای سعاالی رارای پتانسعیل ویو  ج ب و اضعور افرار ب  یعورت بالقو  می    

                                                           
1. WCED  

2. Triple bottom line (or otherwise noted as TBL or 3BL)  

3. Maoh and Kanaroglou,  
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و ددد جه  اضععورپ یری از وتایف برنام  ریزان و طرااان شععهری  مریط زیسععتی سععواال و ارتقاء هیفیات بصععری،

 اس د  

مای شععهری را برای رورخان  شامرور ما و رورخان سعازی مسعیل  ( الگومای باز زند 1930ریوسعاالر و ممکاران ن 

ی جه  هیفیتهای اجتماعی اارائ  رامکارم جه معای موثر بر جعامع  سعععاالی   مولفع   یپوومکعععهتتعدد رر  مطرح می

  شد  اسمای سازند  مکان رر قالب مدل مکان هانتر رر نمون  شهر نور ارائ  مولف  شتاسایی شد  واالی سع شعهرمای  

مای ارزیابی ارراک (، شاخ 1931رر مطالع  رورخان  خکعز شعیراز، اسدپور و ممکاران ن   (د1930نایزری و بهزارفر، 

 شععد  اسعع د نتایج این پووم  نکععان  شععامل ارتاا  متظر با مررم و ارتاا  مررم با متظر تاییناجتماعی رر رو رسععت  

ترین عتایر متظر برخوررار اسع د شعاخ    مردور  باالرسع  رورخان  از ترفی  ارراک اجتماعی باالتری رمد ه  می

اس نتایج اساس د بر« ساخ هالادی و انسان» ،«ااساسی»و « رری و فعالیتیهاره»، «مریط زیسعتی »مای رورخان  مولف 

این شهر اس  ه  عالو  بر ایجار  باز فضای و طایعی برترین پتانسعیل  شعیراز  خکعز  رورخان  طایعی این پووم ، متظر

 (د1931و ممکاران،  میتواند ساب ارتقا سالم  اجتماعی و پویایی شهر شور ناسدپور مریط زیستی توازن

 ءو سععاماندمی و اایا مای آب رائمی اسعع مای سععاالی جریانبیکععتر ترقیقات انجام شععد  رر مورر طراای لا 

ای د گرچ  رورخان  خکععز شععیراز ب  عتوان رورخان شععوررورما عمدتا با مدف توسععع  فضععای تفرجگامی انجام می

تواند رر فصول ارائ  شد  رر این مطالعات میفصعلی و خکعز از جریان آب رائمی برخوررار نیسع ، اما رامکارمای    

فرم  وردشپرآب شعیراز ب  آزمای  گ اشعت  شد  و رر فصول ریگر تغییر هاربری و استفار  عملکرری از فضا پیکتهار می  

فرمتگی، اقتصعاری و سعیاسعی شکل میگیررد نرانکسور و     مای جغرافیایی، اجتماعی،خاص مر شعهر ب  فراخور ویوگی 

 مای شرقیهومی رر مردور قعی  جغرافیایی شعهر شعیراز و قرارگیری رو رشعت  هو  رراک و بابا   ( مو1930، ممکاران

ر فرم شهر ر ی بسزاو غربی شعهر شعیراز و عاور رورخان  خکز از میان این رو، ساب شد  تا راستای ارهتی آن تیثیر  

است واناتدی ایلی شهر عاور هتدد بر ای فصعلی و خکعز از میان   ب  عتوان رورخان  رش آن راشعت  و و راسعتای گسعت  

موجور رر اطراف رورخان  خکز این اسعاس ب  متظور توسعع  پایدار شعهر شعیراز، شعتاسعایی و بررسعی پتانسیلهای        

، اجتماعی و اقتصاری( مؤثر باشدد این مقال  رر تالش مریط زیستیتواند رر بهسعازی فضعامای شهری ناز س  متظر   می

پررازی ب کهای م تلف رورخان ، چگونگی تجلی این س  متظر را بررسی و تصعاویر متظر   اسع  تا رر ارام  از طریق 

 مای بالقو  و بالفعل موجور رر این متاطق را شتاسایی هتددپتانسیل

شهری متعدری مطرح شد   پایدار مای توسعع  نظری شعهری،  ریزیب  طراای و برنام توسعع  پایدار  با ورور مفهوم 

 بر م رب تاثیر و همترین تجدیدناپ یر و رایعات مایانر ی اداقل مصرف با شهری مریط زیستی پایدار شعهر  اسع د 

 از پایدار شهرد هتد افظ بیکعتر  سعوی پایداری  ب  آتی مای رم  رر را خور فعلی هارهرر ه  بتواند اسع   زیسع   مریط

 طایعی مایگون  مریط زیسععتی افات  ب  بور  و مرور عدال  اجتماعی لراظ از و هارآمد و خورهفا اقتصععاری لراظ

، متظور از امداف مریطی از نظر بل مکارتی ایجار هیفی  خاهزندب  نقل از فیضعععی و  د(1930ررعععایی،( هتدمی همز

ا و ممریطی برتر، قابلی  هاربرر مجدر، ا ف زبال ، هام  مصعععرف مصعععالی، بازیاف  آب و ا ف انتکعععار آالیتد 
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مای خالقان  المای جاری و مصععرف انر ی، ارائ  را مای برتر، تقلیل مزیت ر ارزشامداف اقتصععاری مکععتمل بر ایجا

گی پ یری، زندنگر و تولید آسعان اس د رر االیک  امداف اجتماعی عدال ، امتی ، سازگاری، ا ف فقر، انعطاف آیتد 

 (د1978، خاهزندبر میگیرر نفیضی و سالم و آموزش مداوم را رر

و  انسععانی نیازمای ب  ااترام تمرهزگرایی، هام  آلورگی، زیسعع ، مریطء ارتقا خورهفایی، مؤلف  رر پوومکععی ر 

 ب  عتوان را نظارت و فضععا تمرهزگرایی خورهفایی، و تمایز، تکعع ی  انت اب، و تتور متابع، پ یری، هاراییانعطاف

 عتوان را ب  اهولو ی و خالقی  ایل رو اسعتیتر،  و تامسسعون  پررازانی چوننظری  دشعد  اسع    تایین پایداری مایمؤلف 

 با ناگسععسععتتی پیوندی طایع  مای اهولو یویوگی از الهام ه  گررندمی و مت هر معرفی پایدار متظر اسععاسععی ایععول

ایعععلی  مرور توج  ب  چهار شعععهری را رر توسعععع  پایدار متظر گلکار د(0441نبهاهعانی و مفت ر،   رارنعد  فرمتع  

(د 1971راند نگلکار، مریطی می زیس  عملکرری و مسعایل  مایارراهی، جتا  و ذمتی زیااشعتاختی عیتی،  زیااشعتاختی 

 ، اجتماعی و اقتصاری بور  و سایر مرورما ب مریط زیسعتی با ایتهم  رر اهثر متابع سع  مرور ایعلی توسعع ، پایداری    

(، ایول طراای پایدار 0شیرازنشکل رر پوومکی رر مورر رورخان  خکز شعوندد  مطرح می آنهای عتوان زیرمجموع 

اجتماعی را تتور، انعطاف پ یری،  و پعایداری  بور مریط زیسعععتی شعععامعل ارتقعا مریط زیسععع  و هعام  آلورگی    

تمرهزگرایی، تمایز و تکعع ی  و رر مورر پایداری اقتصععاری نیز رو عتصععر خورهفایی و نظارت و هارایی متابع مطرح 

 (د1973شد  اس  نپورجعفر و ممکاران، 

 اممی  مریط زیسعع  و افظ متابع از اوایل رم  مفتار میالری بسععیار مورر توج  قرار گرفت  اسعع د مکععکالت  

 خوررن روابط ممرب آن نتیج ه   اس  طایعی مریط با اایل تقابل و شهرما مسعائل  تریناسعاسعی   از مریطی زیسع  

سععتم و ب  اهوسععییا اهولو یکی ب  معتی افظ متابع پای  و ارتقای هیفی   مریط زیسععتیپایداری  دسعع  یاهوسععیسععتم

برراری و ترفی  بازتولید متابع با رامکارمای هام  مصععرف متابع و انر ی، هام  رععایعات و تعارل بین بهر عاارتی 

 دس آلورگیها

 آسای بیان شد  اس :  پایداری ب  یعورتهای زیر  مریط زیسعتی  مایمؤلف  شعهری  طراایم تلف  مای نظریرر 

 از پکععتیاانی و آلورگیها رسععاندن اداقل ب  انر ی، مصععرف نظر از هارآیی، مریط طایعی بسععتر ب  توج ، پیار  اقلیمی

 و خرر اقلیمایجار  ،، ا ف آلورگی یععوتی و بوارگانیز طراای، ای متطق  و بومی پیوندمای ب  توج ، اهوسععیسععتمها

رر پوومکعععی ریگر،  (د1930ننوروزی و ممکاران،  طایعی عوارض و اهولو ی زمین، طایعی متظر، افظ طایعی متظر

شعهر پایدار ماتتی بر افات  از اراری، الگوی توسع  پایدار شهری، زیربتای مفید، تجدید نظر رر  ماانی مریط زیسعتی  

ما، رمت ، ست  و ارزشما، افظ ف، تراهم متعارل، تغییر رر هاربرییجویی رر انر شعکل شعهرما، هتترل رشعد، یرف    

ار  مای فرسور ، استفاز اراری ررون شهر و باف   ، اسعتفار  از روچرخ ، استفار مروری مصعالی و مترمای بومی، پیار  

ما، ما و گسععلمای رارای آسععیب از قایل مسععیلجدید از بتامای قدیمی، اایای ارارععی ت ریب شععد ، روری از مکان

 (د1930نعالی نسب و سوزنعی،  اس بیان شد  ای از فضامای ساز مرل ای پیوست  شاک  و پایداری مسکن
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رر  رارآبار، اولوی  اول اایای رورخان  و پوشععع  گیامی موجور رر بسعععتر و -متظر اهولو یکی رور ءجه  اایا

نسععطری و زیرزمیتی(  آبهای جاریفرایتدمای میدرولو یکی شععامل مدیری  و افظ  ظافمای اطراف آن اسعع د باغ

فار  از بهاور شعرایط اقلیمی موارری چون است سع د  بیتی و هتترل سعیالب و اثار م رب ااتمالی  پی  ،رر برابر آلورگی

گیامی متاسععب و نق  آنها رر هام  آلورگی موا و بارمای مزاام و ایجار سععای  و هام  رما و خرراقلیم را  پوشعع 

   (د1930 نعالی نسب و ممکاران، شورشامل می

 اریم رعای  رور، بسععتر طایعی ورعععی  رر رخال  عدمما را رر رورخان  مریط زیسععتیپایداری ریعاررسععون 

 الیروبی و آب آلورگی هام ، خاک تثای  برای گیامی خاک با پوشعع  فرسععای  از جلوگیری طغیان، جه  ایمن

مکعع   پیکععتهار شععد   پیار  مسععیرمای ما،پل ما،جار  طایعی، اندازمایچکععم ویو ، تفرجگامی متاطق متظم مکانیابی

رورخان  موارری چون افظ  پایدارزندی  رر طرح  (د1973ممکاران، ، ب  نقل از زندی  و 1981اسععع  نریعاررسعععون، 

و  خاک فرسای  رورخان ، گ اریرسوب ب  توج ، وا  و آبزیان مای م تلف ایاتموجور و گون  بقای اهوسعیستم 

آبی را بیان  مایسععاز  بازسععازی و اایا، تاری  و فرمت ، آن اطراف گیامی پوشعع  و رورخان  اریم افظ آب، هیفی 

افات  و اایای متابع نیز بر روی رورخان  خکز شیراز رر پوومکعی مکعاب     (د1973هرر  اسع  نزندی  و ممکاران،  

ااشععی ،  سععازیخاهی، پیار  ما، تقوی  اضععور پرندگان، ااداب بتدمای آبی وآالیتد  طایعی، هاشعع  ررختان، ا ف

 د(1931د  اس  ناسدپور و ممکاران، گررشگری پیکتهار ش و اجتماعی فعالیتهای توسع 

ب  اجتماعی  مکعععاره  پعایداری اجتماعی توانایی جامع  برای افظ و نگهداری ابزارمای رعععروری ایجار رفا  و 

اجتماعی و فرمتگی جامع  مم پیوند با ابعار زیسعع  مای افظ و ثاات مولف  ب  رناال اشععار  میکتد و یععورت ممگن

هام  تعاررعات م رب، برابری ررون نسلی و بین   مای پایداری اجتماعی،از جمل  مولف د ری اسع  مریطی و اقتصعا 

فرمتگی، مکععاره   مایاممی  ارزش ،ی یععلی و امتی راقربر نیازمای ایععلی انسععان و هام  فقر، ءنسععلی، اررععا

 دس ااجتماعی  مایگرو 

مای خاص خور مای م تلف مورر بررسعععی قرار رار  و ب  تعریف مؤلف مرققین بسعععیعاری پعایداری را از ریدگا   

ای بالقو  و م مایی اسع  ه  بتوانتد رر شعتاخ  پتانسیل  اند، آنع  رر این ترقیق مدنظر اسع  اسعتفار  از مولف   پرراخت 

وص بیکتر مطالعاتی ه  ررخصبالفعل متاتر طایعی و مصعتور رر  فضامای شهری اطراف رورخان  خکز مؤثر باشتدد  

دد انم تلف شععهر پرراخت  هایقسععمت برای ایمای مقایسعع انجام گرفت  ب  ارائ  شععاخ پایداری اجتماعی رر شععهر 

عملکرر اجرایی مدیری  شعععهری، چهار شعععاخ  عی را مای پایداری اجتما( شعععاخ 1930ننواب   و ممکاران 

ا از طریق مآوری رار بیان هرر  و با جمع سعترسی ب  متابع و امکانات پایدار مکعاره  مررمی، هیفی  مریط زندگی و ر 

( پایداری را رر 1930فر و ممکاران نخوش انددما رر رو مرل  تهران پرراخت پرسععکععتام  و ترلیل آماری ب  مقایسعع  آن

داری اجتماعی مایی پایهالادی و نهاری تعریف هرر  اند و با تعریف مؤلف  ،مریط زیستیبعد اجتماعی، اقتصعاری،   پتج

   انددرا از طریق پرسکتام  و ترلیل آماری رر مرالت شاخ  شهر گرگان با یکدیگر مقایس  هرر 
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ر رقتصععاری رر مطالعات عتوان شععد  ه   تاری ی، اجتماعی و ا ،ایط  فرم هالادی شععهر با بیان اثرات فرمتگیرر 

اهم ا مای متفاوتی متتاسعب با سعاختارمای اجتماعی، سعیاسعی، اقتصاری و فرمتگی    مای گوناگون تاری ی، مکانرور 

اقتصعاری، سیاسی و جغرافیایی خاص خور را   مر ایدئولو ی ااهم بر جامع ، الگومای فرمتگی، دشعد  اسع   سعاخت   

د از ایترو مرققین بسعععیاری با بیان این تیثیر از ریدگا  رمدرا رر فرم هالادی شعععهر بروز میخور  رارر و رر نتیج  نمور

   داندمایی برای طراای مرل  اسالمی ارائ  هرر یدئولو ی اسالمی، معیارما و شاخ ا

مدف از اقتصعار پایدار افظ و بهاور شعرایط اقتصعاری رر سعطی مرلی و جهانی بور  و رر این راسععتا ت صی      

ما هام  مصعرف انر ی و اداهثر اسعتفار  از پتانسیل موجور مریط   گ اریمتاسعب و مدیری  هارامد متابع و سعرمای   

یان مای اقتصععاری ب  ایجار تعارل ممریطی رر فعالی با رر نظر گرفتن الزامات زیسعع مدنظر اسعع د پایداری اقتصععاری 

 .پررازرمای آتی میان توسع  برای نسلالزامات رشد اقتصاری و ررورت افظ متابع طایعی جه  امک

 آن سرمای  فیزیکی و رومین سرمای  یعتی سرمای  نور رر ریدگا  علم اقتصعار، چتدین نور سرمای  وجور راررد اولین 

 و سععومین آن سععرمای  اجتماعیما( پ یر ناهوسععیسععتمدیدو غیرتج پ یردیدتج) متابع طایعی زمین، عتصععر طایعی نسعع 

بسیار پیعید  اس د گزارش سازمان ملل مترد رر  زیستی مای طایعی و مریطسعتج  سعرمای    و گ اریارزش. اسع  

 مای تعاملشععاک  و متجارما اعتمار، مانتد میزان اجتماعی تکععکیالت ایمویوگی"، سععرمای  اجتماعی را 0447سععال 

ه   متجارمایی و روابط نهارما،" یا "ب کعععدمی ممامت  بهاور اقدامات تسعععهیل طریق از را جامع  ه  هارایی مدنی

 رر مستقل و مثا  مستقیم، هتدد سعرمای  طایعی نقکعی  می معرفی "رمتدشعکل می  را اجتماعی تعامالت همی  و هیفی 

 (د  17: 1934و ممکاران،  ایشوند نشرز  آن جانکین وانتدتسرمای  نمی ریگر ب  نروی ه  انوار پایدار رارر توسع 

 زیس  مریط از افات را  مریط زیستیمدف مرور  فقر، بر غلا  را اقتصاری مدف مرورتوان بطور خالیع  می 

(د 1930ان نمور ننوروزی و ممکاران، بی فرمتگی تتور و اجتماعی عدال و مدف از مرور اجتماعی را  زیسععتی تتور و

 و پایداری زیستیمریط متاسعب جه  ات اذ تصعمیمات رر اوز     رامکارمای تعیین رر مهمی نق  اقتصعاری  ترلیل

باال مسععتتد ه  افظ  اولی  ارزش طایعی متابعی با مایپایدار سععرمای  راررد از ریدگا  اقتصععار آیتد  مایبرای نسععل متابع

د رر )1934ای و ممکاران، راررد نشعععرز  مای اخالقی و فرمتگی بسعععتگیجریان پایداری اجتماعی و ارزش معا بع   آن

بررسعی شعد  اس د رابط  پایداری اقتصاری با   مکانی -ییفضعا  مایویوگی با قتصعاری ا پایداری ما رابطةبرخی پووم 

   دایین شد  اس تااساس امتی  اجتماعی و نیز ترصیالت و ررامد باالتر و عدال  اقتصاری نیز 

ان  میزان تعامل مرورمای س  گ رر پی پاسع  ب  این پرسع  اس  ه  چگون  میتوان   اارعر  پووم ب  این ترتیب 

ستج  نرو  ساماندمی یز فضای ل ا این پووم ، با مدف د ارزیابی قرار رار مورر رر یز فضعای شعهری  را پایداری 

گان  پایداری، ب  یورت ممزمان و رر تعامل با یکدیگر مای م تلف رر مرورمای س شعهری و با اسعتفار  از شعاخ    

 ی ب  عتوان نمون  مورری، بستر رورخان  خکز رر شهر شیراز انت اب شد  اس د  انجام شد  و مردور  مورر بررس
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 متدولوژی. 9

 روش تحقیق .1. 9

فار  شععد  ترلیلی اسععت -از روش ترقیق نمون  مورری با اسععتفار  از رامکارمای ترهیای و تویععیفی پووم رر این 

آبار تا پل زرگری ب  عتوان مردور  مطالعاتی انت اب مردور  باالی رورخان  اد فایل پل معالیرر مرال  اول اسع د  

رر مرال  مای میدانی، مکعکالت و تهدیدمای موجور رر مردور  سعای  شتاسایی شدد   شعد  و با اسعتفار  از بررسعی   

مرور پیکععیت  مورععور و مای پایداری از شععاخ پایدار،  متظر معیارمای طراای و ایععول نظری و با مرور ماانی روم

مای بالقو  و بالفعل تعیین پتانسیلبرای گرریدد  است را  مریط زیسعتی ر سع  مرور، اجتماعی، اقتصعاری و   مطالعات ر

 بر این اساس بهر  برر  شددرر قالب پاسع  ب  پرسکتام    و یعاااتظران نظرات اسعتاران  ما رر مر شعاخ  از  مردور 

 شامل مک صات هلی، ب   س رر  پرسکتام شدد تدقیق ( 1ن جدولشعرح   شعاخ  ب   17سعواالت ترقیق رر زمیت   

ب   اول، مکع صعات هلی اسعاتید شعامل جت ، میزان ترصیالت، مرتا       تدوین گرریدد معرفی مردور  و سعواالت 

رانکعگامی، رانکعگا  مرل تدری  و سعابق  تدری  افرار اسع د رر ب   روم نقکع  مردور  مورر نظر ارائ  و ش       

 مایمردور ی از مر ب   معرفی گرریدد رر ب   سعععوم اولوی  و ترتیب مورر بررسعععی ممرا  با تصعععاویر ب  

 مورر پرس  قرار گرف دما شکگان ، رر مورر مر یز از شاخ 
 

 )نگارندگان(های پایداری در سه محور محیط زیستی، اجتماعی و اقتصادی . مولفه1جدول 
 پایداری سه محور  

 اقتصادی اجتماعی محیط زیستی

ص
شاخ

 
های 

ش
مورد پرس

 

 تتور پوش  گیامی و تتور زیستی

مدیری  جریان آب و سالم  آب -

 جاری

خرراقلیم مرلی و متابع انر ی 

 تجدیدپ یر

 آسای  اقلیمی پیار 

آسای  بصری سوار  و پیار ، 

 هام  آلورگی موا و یوتی و بو

افظ متاتر ارزشمتد طایعی و 

آرای  فضایی گیامان و شیو  

 هاش 

 تتور باف  و رن 

 تتور هاربری و وجور عتصر خاص

پلهای اتصال رو طرف رورخان  و هیفی  اره  پیار  

 و سوار 

 مای فضامای جمعی برای جلب اضور افرارپتانسیل

جمعی رر   اره  واضور افرار و مکاره  رست

 رویدار مای روزان 

 افزای  تررهات اجتماعی

 خلق خاطر  جمعی با عتایر تاری ی فرمتگی و طایعی

استفار  گرو  مای م تلف  جه ی چتد متظور  فضاما

 ستی با تواناییهای متفاوت

تامین خرید روزان  با عاور از 

 مردور 

امتی  اجتماعی رر عاور از 

 مردور 

مای هیفی افظ ویوگی

طایعی نتوپولو ی زمین، 

 ا(ممتابع طایعی و اهوسیستم

یط مای مراستفار  از پتانسیل

برای فعالیتهای اقتصاری 

 رمتتو

 

مت ص  نیز معمار و یز شهرساز(  رواز نظرات  و پرسکتام  مای است راجیجه  اطمیتان از روایی شعاخ  

افرار جامع  آماری از نفر از اسععاتید رشععت  معماری و شععهرسععازی تکمیل گرریدد  10و سععس  توسععط  بهر  گرفت  شععد

 رمتدگان را نکان میدمدد جه  ( مکع صعات پاس   0جدول ن نددشعد انت اب و شعهرسعازی   معماری  رشعت  اسعتاران  
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هسععل افزار او نرم آمار تویععیفی روش از ماتعیین امتیازمای بالقو  و بالفعل شععاخ ما و مای پرسععکععتام ترلیل رار 

 مای بالقو  و بالفعل رر مر مردور  مک   گرریدد  و مجمور پتانسیلشد استفار 
 

  مشخصات جامعه آماری پژوهش. 9جدول 
 سطح تحصیالت )سال( سابقه تدریس طرح

 جنس
 دکترا کارشناسی ارشد 13-5 >13

 زن 8 1 0 0 1

 مرر 1 9 0 0 9

 جمع 10 7 0 0 7

 (1044مای پووم ، میخ : نیافت 
 

 محدوده مطالعاتی  .9. 9

رر بررسععی متظر هالن تاری ی شععیراز رورخان  خکععز آخرین عتصععر طایعی رر متظر هالن شععهر اسعع  ه  با    

 مسیلی شیراز رورخان  خکز د(1930مای اخیر مواج  شعد  اسع  نفیضعی و اسعدپور،     نامتاسعب رر سعال  مداخالت 

 ماس  از جت  رورخان  بسترد جریان اسع   رر شعرقی  جتوب ب  غربی شعمال  جه  رر شعهر  میان  از فصعلی اسع  ه   

 غیرمتراهم وجور راررد بامای رسی اس  و رر برخی قسمتها رر مجاورت رورخان  پوش  گیامی با برجسعتگی  سعت  

بتدی شعهری شهر شیراز و ساختار متدسی فضامای اطراف رورخان  خکز، میتوان این فضاما را ب  س   توج  ب  متطق 

قسععم  باالیی ، (9نمطابق شععکل ب   باالیی، میانی و پاییتی تفکیز هررد مردور  مورر بررسععی رر پووم  اارععر 

امد، نیای ، ش، آبارمعالیپل زرگری اسع د رر این مردور  چهار پل سعوار  و پیار  ن   تاآبار معالیرورخان  از ابتدای پل 

، یز پل م ت  پیار  نپل پیار  مرموری ( و یز مسععیر روگ ر سععوار  نروگ ر سععوار  قصععرالدشعع (    پل زرگری(

   ااداب شد  اس د

 هایافته. 0

ا ممای میدانی و نتایج پرسععکععتام بررسععیرو ب   رر جمع آوری مطالب و انجام مطالعات میدانی،  ما باتهی  یافت 

مای پرسکتام  رر ب   اول بر اسعاس مکعامدات نگارندگان و رر ب   روم بر اساس رار   رر ارام   شعد  اسع د  بیان 

 س داترلیل یورت گرفت  

 های میدانیبررسی .1. 0

بررسععی قرار گرفت  و مکععکالت و  مای عمد  مردور  سععای  مورر میدانی، ویوگی مایبررسععیبا اسععتفار  از 

توان ب  وجور هاربریهای ناسازگار نبیمارستان( و تهدیدمای موجور شعتاسعایی شد  اس د از مهمترین این مککالت می  

مای مریطی، آب راهد، و جلو  نامتاسعععب آن، آلورگی ایجار آلورگی مریط زیسعععتی، فرسعععای  هف و بدن  رورخان 

دور  سععد نهراعظم، متظر نامتاسععب، سععاخ  و سععازمای جدید بدون توج  ب    ما و پسععماندما رر مرتجمع پسععاب
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آبار تا پل نیای (، ارتفار نامتاسعععب جدار  تفکیز هتتد  توپوگرافی زمین و رر اریم رورخعانع  نمرعدور  پعل مععالی     

دور  عاوری رورخان  و مسعععیر پیار  و ممانع  از رید ب  رورخان ، عدم وجور رید و متظر متاسعععب ب  رورخان  رر مر

  ، ایجار لاشععهری قطار عاور با باغات و پیار  رسععترسععی مکععکالت عدید  پیار  رامها از جمل  انفصععالقطار شععهری، 

(، نقکعع  مردور  مطالعاتی و 1پرتگامی ناایمن، ناور مسععیر پیوسععت  متاسععب پیار  و عرض هم آن اشععار  هررد شععکل ن

 رمددهای م تلف آن را نکان میب کتصاویری از 

 هاهای پرسشنامهداده. 9. 0

 یمورر بررس شععکگان مای مای بالفعل و بالقو  مریط را رر مردور ما، پتانسعیل مای مسعت ر  از پرسعکعتام    رار 

مای بالفعل و بالقو  رر مردور  مورر ما، پتانسععیل، بر اسععاس نتایج اایععل از پرسععکععتام  9رمدد رر جدول نکععان می

های م تلف قسمترر ، توان طایعی مردور  1رر شکل  وگان  پایداری مک   شد  بررسعی، ب  تفکیز مرورمای سع   

 بر اساس مجمور پتانسیلهای بالقو  و بالفعل نمای  رار  شد  اس د  

 

مثلث: پتانسیل زیست محیطی، مربع: پتانسیل  .های بالفعل و بالقوه در محدوده مورد بررسیپتانسیل .0جدول 

  .است «بالقوه و بالفعل»نشانه پتانسیل  «و پررنگ کمرنگ»، عالمت تصادیاجتماعی، دایره: پتانسیل اق
 اقتصادی اجتماعی محیط زیستی هاپتانسیلانواع 

 (آبارمعالیفضاسازی میانی رورخان ، ایجار رید و رسترسی ب  رورخان  نمجاورت پل 
   

طراای مسیر پیار  را  سالم  رر مجاورت رورخان  و باغات قصرالدش  نجدار  غربی پل 

   تا پل نیای ( آبارمعالی
 

 و سد نهر اعظم( آبارمعالیافظ زیستگا  پرندگان مهاجر نپل 
 

  

ررختان یتوبر ااشی  ای رورخان  و پتانسیل ایجار توقفگا  پیار  و فضای تجمع نروبروی 

   بهار و مرموری  و اطالعات گررشگری(بوستان 
 

 ارتاا  پیار  را  سالم  و باغهای قصرالدش  جه  ایجار فضامای تعامل اجتماعی و اقتصاری
   

 استفار  از توپوگرافی زمین رر مجاورت مسیر مترو و رورخان 
 

  

و تقوی  آنها جه  ایجار رسترسی پیوست  پیار ، ارتاا  رو طرف رورخان  و   استفار  از پلها

رسترسی آسان ب  پیار  را  سالم  و پویایی فضای شهری نب کهای بسیاری از مردور  از 

 جمل  رر مردور  پل نیای ، پل پیار  روی مرموری (

 
  

توقفگا  نب کهای بسیاری از هاش  ررختان متراهم ااشی  ای جه  ایجار مسیر پیار  و 

   مردور (
 

  ایجار رسترسی پیار  و فضامای اجتماعی رر مجاورت پل سوار  هومسار مهدی
  

 رر مردور  پل شامدوجور باغات 
   

 رید از باال ب  متظر طایعی از روی پل سوار  هومسار مهدی
 

  

 مجاورت پل عابر پیار  مرموری ایجار رید ب  رورخان  رر مقابل متل چمران و رر 
 

  

  امکان رسترسی ب  رورخان  و ارتاا  نزریز با آن
 

 

امکان استفار  از پتانسیل مای اجتماعی و اقتصاری اایل از تقاطع رو شریان ایلی شهر 
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 اقتصادی اجتماعی محیط زیستی هاپتانسیلانواع 

 رر مردور  پل زرگری بولوار مطهری(لوار چمران و ونب
 

 (1044مای پووم ، میخ : نیافت 
 

 

 

 

 
 های ششگانه. توان طبیعی محدوده بر اساس پتانسیلهای بالقوه و بالفعل در محدوده1شکل 

 

 هاتعیین پتانسیل .0. 0

رر مقیاس  مراسا  و مای شکگان مردور مر یز از  پتانسیل بالقو  و بالفعلنتایج اایعل از پرسعکتام ،   اسعاس  بر

متککل از مجمور امتیاز پتانسیل بالقو  و بالفعل آن بور  و رر جدول  مردور د امتیاز مر (0نجدول  اسع  بیان شعد   14

 توج  ب  نکات زیر رروریس :   مردور رر ترلیل امتیازمای مر بیان شد  اس د  1

رمتد  مجمور پتانسعععیلها و قابلیتهای زیار آن مریط برای ، نکعععانمردور یز  رروجور مجمور امتیعازات بعاال    -

 اس د "متظر رورخان تیثیرگ اری مثا  بر "

ما انسیلرمتد  مجمور پتنکان، مردور رر یز مای بالفعل بیکتر نیز تعدار پتانسعیل  و باالوجور مجمور امتیازات  -

 نرمتد  توج  متتاسعععب مسععع ولیو نکعععانتیثیرگ اری مثا  بر متظر رورخان  مای زیار آن مریط برای و قابلی 

رر جر ب  افزای  هارهتم ه آن مردور   رر تعامل متاسعب بین س  شاخ   توان عتوان هرر ه اسع د رر نتیج  می 

 ، برقرار شد  اس دآنجا نیز خوامد شد مریط زیستیاقتصاری، اجتماعی و 

ما انسیلرمتد  مجمور پت نکان، مردور رر یز مای بالقو  بیکتر نیز تعدار پتانسعیل  و وجور مجمور امتیازات باال -

ن رمتد  عدم توج  هافی مسععع ولیو نکعععان تیثیرگ اری مثا  بر متظر رورخان مای زیار آن مریط برای و قابلی 
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وان عتوان هرر ه  تعامل متاسعب بین سع  شعاخ  رر آن مردور  رر یورتی برقرار خوامد    ترر نتیج  میاسع د  

 برستدد بالقو  مریط ب  فعلی مای ما و رامکارمای متاسب امر، پتانسیلشد ه  با توج  بیکتر مس ولین، با طرح

مریط برای  اندکمای ما و قابلی رمتد  مجمور پتانسعععیلنکععان ، مردور رر یز  پایینوجور مجمور امتیازات  -

مای موجور امکان برقراری تعامل تعیثیرگع اری مثا  بر متظر رورخان  اسععع د رر این متاطق ب  رلیل مردوری   

تدی مر ببر اساس موارر فوق، اولوی  برقرار نیس د (مریط زیستیری و بعد ناجتماعی، اقتصامتاسعب از مر س   

 تتظیم شد  اس د 0مردور  از متظر توان طایعی بر اساس امتیازمای آن رر جدول 
 

  اساس توان طبیعیبرششگانه  هایمحدودهبندی اولویتامتیازها و  .0جدول 
 اولویت مجموع امتیازات بالفعلپتانسیل امتیاز  پتانسیل بالقوهامتیاز  نام محدوده

 0 14 1 0 آبارمعالیپل 

 9 8 9 0 سد نهراعظم

 1 14 9 8 پل شامد

 1 9 4 9 پل هومسار مهدی

 0 0 1 9 پل عابر پیار  مرموری 

 1 0 4 0 پل زرگری

 (1044مای پووم ، میخ : نیافت 
 

توج  ب  مجمور با  "پل شعععامد"و  "آبارمعالیپعل  "توان نتیجع  گرفع  هع  رر مجمور مرعدور      می 0از جعدول  

ج  ب  مجمور وبا ت ود نمای بیکععتر خور، قابلی  تیثیرگ اری بیکععتری بر مردور  مسععیر رورخان  خکععز رارپتانسععیل

ما توج  اگیرندد بتابراین باید ب  یز نسععا  مورر توج  قرار گیرند تراز اثرگ اری میتوانتد قرار  امتیازات یکسععان رر یز

پل "( نکععان میدمد ه  تاهتون توج  بیکععتری ب  مردور  9و پل شععامد  1آبار مای بالفعل نپل معالیپتانسععیلب  تعدار 

القو  ب  مای بب  تادیل پتانسعععیل "پل شعععامد"یعععورت گرفت  اسععع د بتابراین از این پ  باید رر مردور   "آبارمعالی

 اب ب  عتوان اولوی  روم انت "آبارمعالیپل "اول و  ب  عتوان اولوی  "پل شععامد"فعلی ، بیکععتر توج  شععورد از ایترو 

ممعتین مردور   رمدداولوی  سوم را ب  خور اختصاص می "سعد نهراعظم "با توج  ب  مجمور امتیازات شعد  اسع د   

مای اولوی  ، ب  ترتیب رر9با مجمور امتیاز  "پل هومسعععار مهدی"و  0با مجمور امتیازات  "پعل عابر پیار  مردوری  "

گیرر ه  با توج  ب  قرارگیری رر تقاطع رو مسعیر ایلی شهری   قرار می "پل زرگری"گیرند و رر نهای  قرار می 1 و 0

و نیز نزریز شععدن سععاخ  و سععازمای شععهری ب  مردور  پل و از بین رفتن باغات  مطهری( بولوار لوار چمران وونب

شهری متاسای  تاهتون فضای دتواند باشداع آن اقتصاری میتتتها رارای رو پتانسعیل بالقو  اجتماعی و ب    ااشعی  مسعیر،  

ام قرار  1تجلی نیافت  اسععع  و از ایترو رر اولوی   "زرگری پل"برای بع  فعلی  رسعععاندن این رو پتانسعععیل رر هالاد  

مقایس  تعدار  .مکعامد  هرر  1توان رر جدول شعمار   یرا م نیچهارچوب نو نیما رر امردور  یبررسع  جینتا گیرردمی

ای رارند ه  ب  فعلی  مای بالقو ما پتانسععیلرمد ه  برخی مردور ، نکععان می1ما رر مر سعع  بعد رر جدول پتانسععیل
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اند ه  وزن این بعد از فضععای شععهری را رر مقایسعع  با ابعار ریگر همتر میکتد و گا  اتی با ب  فعلی  نرسععیدن نرسععید 

گان  مرورمای پایداری میسععر نیس د آنع  از ستون آخر میعیز از ابعار، تعامل سع  مای بالقو  رر میعیز از پتانسعیل 

 "پل شععامد"و  "آبارمعالیپل "مکعع   اسعع  ه  با توج  ب  عملکررمای موجور، تاهتون تتها رر مردور    1جدول 

الزم  تعامل مرورمای  ما نیازمتد تقوی  یا ایجار یکی از ابعارگان  برقرار شعععد  و ریگر مردور تعامل مرورمای سععع 

 گان  اس د  س 
 

  هادر محدوده گانهجهت تعامل محورهای سهقابل تقویت یا ایجاد، تعیین ابعاد . 5جدول 

 نام محدوده

تعداد پتانسیل 

 اجتماعی

تعداد پتانسیل 

 اقتصادی

تعداد پتانسیل  

 محیط زیستی
 بعد/ ایجاد تقویت 

 محیط زیستی اقتصادی اجتماعی بالفعل بالقوه بالفعل بالقوه بالفعل بالقوه

 ----- ----- ----- 9 0 1 1 0 1 آبارپل معالی

 -----  ----- 0 0 4 1 1 1 سد نهراعظم

 ----- ----- ----- 1 9 1 1 1 9 پل شامد

    4 1 4 1 4 1 پل هومسار مهدی

 ----- نایجار(   1 1 4 4 4 0 پل عابر پیار  مرموری 

 نایجار(    4 4 4 1 4 1 پل زرگری

 (1044مای پووم ، میخ : نیافت 

 بحث .0

قو  مای بالتوج  همتری ب  پتانسعععیل "پل هومسعععار مهدی"و  "سعععد نهراعظم"طاق نتایج، بطور هلی رر مردور  

رار قما رروریس  این نکت  مورر توج  گان  رر این مردور اقتصعاری یعورت گرفت  و ب  متظور تعامل مرورمای س   

این  مای بالقو مای اخیر رر مورر فعالسععازی میعیز از پتانسععیلرر سععال "پل هومسععار مهدی"گیررد با توج  ب  ایجار 

مای لنیز پتانسی "پل زرگری"و  "پل عابر پیار  مرموری "مردور  توج  خایعی یعورت نگرفت  اسع د عالو  بر آن    

ا ممایی مسعععتتد ه  رر مردور  آنها یکی از پتانسعععیلتتها قسعععم  ای رارند ه  تاهتون ب  فعلی  نرسعععید  و نیزبالقو 

 گان  میسر نیس دشتاسایی نکد  اس  و تعامل س 

انجام شععد  اسعع  ه  از آن مای شععهری رورخان مجاور متاطق ی رر رزمیت  پایدابسععیاری رر  مایپووم تاهتون 

اشععار   1973زندی  و ممکاران رر سععال و پووم   1930عالی نسععب و ممکاران رر سععال توان ب  پووم  جمل  می

 مای پیکععین با مروری آنسعع  ه  بر خالف مطالع  اارععر، پووم  مااین پزوم  بررسععینکت  قابل تامل رر  نمورد

 دندایورت گرفت مایی از متاطق شهری رر ب  و عمدتا پایداری زیسع  مریطی  گان  پایداری یکی از مرورمای سع  

مای سععتج  سعع  مرور پایداری رر پوومکععهای پیکععین، ب  تدقیق    پووم  اارععر با پ یرش و تجمیع شععاخ  
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فیضی  ( و1973( و پورجعفر و ممکاران نسال 1931ممکاران نسال  مطالعات اسدپور وارائ  شد  رر  هلی پیکعتهارات 

  مردور  اطراف رورخان  خکز شیراز پرراخت  اس دب  متظور ستج  و توسع  پایداری رر ( 1930و اسدپور نسال 

تاهتون جه  سععتج  پایداری رر مردور  رورخان  خکععز شععیراز انجام    ی ه مای پووم از  یز میچمرچتد 

 ، امااندی را ب  یعورت ممزمان مورر بررسععی قرار ندار  داریپا یطیمر سع  یو ز یو اقتصععار یاجتماع شعد ، سع  بعد  

میت  پایداری رر ز مطالعات انجام شععد  با پووم  این نتایجمقایسعع  نتایج اارععر با مطالعات پیکععین بیانگر آنسعع  ه  

 ارتاا  رر ،1931اسععدپور و ممکاران رر سععال  پووم  نتایج ایتک  از جمل  درارر مم وانیزیسعع  مریطی این ناای ، 

 پووم  این تایید مورر گررشگری و اجتماعی مایفعالی  پایداری زیسع  مریطی و توسعع    پارامترمای پیکعتهاری  با

 مرعدور  باالرسععع  رورخان  از ترفی  ارراک اجتماعی باالتری (، 1931پووم  اسعععدپور و ممکعاران ن  رر .اسععع 

ت  مای ررنظر گرفبا پتانسععیلی رامکارمای پیکععتهار بور  وه  رر ممامتگی با نتایج پووم  اارععر  برخوررار اسعع 

 برایایععول طراای پایدار  ،1973رر پووم  پورجعفر و ممکاران رر سععال  راررد مم وانیم  اارععر وشععد  رر پو

 یو پایدار (ارتقا مریط زیس  و هام  آلورگینمریط زیستی  شامل پایداریرر سع  مرور  رورخان  خکعز شعیراز   

ارایی خورهفایی و نظارت و هنو پایداری اقتصععاری  (تتور، انعطاف پ یری، تمرهزگرایی، تمایز و تکعع ی ناجتماعی 

   مورر ستج  قرار گرفت  اس د ،رر ب کهای م تلف این مردور  ،و رر پووم  ااررمطرح شد   (متابع

 مرقّقْ"ی چهارچوباارععر پووم  رر ما آنسعع  ه  سععایر پووم  ب  نسععا  اارععر پووم  امتیازات جمل  از

 یما لنسععیپتا"و  "بالقو  یمالپتانسععی" یریو ب  هارگ فیتعر قیاز طر تا شععد  یطراا ما،انجام ترلیل یبرا 1" سععاخت

 نمورد از نتایج پووم  اارعععر، ارائ ارائ   طیمر یداریپا یارتقا جه  متاطق م تلف را یبتد یبتوان اولو "بعالفععل  

ورر مریزان، مدیران و طرااان شععهری مای آتی متطق  توسععط برنام تواند رر توسععع ی م هور اسعع  ه  میبتد یاولو

 استفار  قرار گیررد

 گیرینتیجه. 5

ل ، اجتماعی و اقتصععاری و تاثیر متقابمریط زیسععتیمفهوم پایداری و توسععع  پایدار مموار  رر ارتاا  با سعع  مرور 

 ررمورععوعات رر مر مرور، معموال با توج  ب  گسععتررگی این رر االیسعع  ه  آنها بر یکدیگر مطرح شععد  اسعع د 

تتها یکی از مرورما مورر توج  قرار گرفت  و برخالف مدف اولی ، توسععع  پایدار  شععهری طراای فضععامای معماری و

با استفار  از  و شعورد پووم  اارعر با مدف سعتج  نرو  سعاماندمی یز فضای شهری    تتها رر یز زمیت  انجام می

مردور   دشععدتعامل با یکدیگر انجام  ب  یععورت ممزمان و رر ،گان  پایداریمای م تلف رر مرورمای سعع شععاخ 

 اس د  مورر بررسی ب  عتوان نمون  مورری، بستر رورخان  خکز رر شهر شیراز 

مای میدانی، مککالت و تهدیدمای موجور رر مردور  سای  شتاسایی شد  و سس  با مرور با اسعتفار  از بررسعی  

مای پایداری مسععت ر  از مطالعات رر سعع  مرور،  پایدار، شععاخ  متظر معیارمای طراای و ایععول نظری و ماانی

                                                           
1. Researcher- made 
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نظرات ما از مای بالقو  و بالفعل مردور تعیین پتانسععیلبرای شععد  و  اجتماعی، اقتصععاری و مریط زیسععتی اسععت را 

مر مردور   امتیازمایما و مای پرسکتام ترلیل رار با  شدد رر قالب پاس  ب  پرسکتام  استفار  و یعاااتظران اسعتاران  

 ددمای بالقو  و بالفعل مک   گرریمجمور پتانسیلتوان طایعی مر مردور  ب  یعورت  و  تعیین مازمیت  شعاخ  رر 

میزان امتیعازمعا رر یز مردور ، نکعععان رمتد  قابلیتهای زیار آن مریط برای تیثیرگ اری مثا  بر متظر رورخان  بور  و   

ط گان  مریرر مردور  این پلها ماتتی بر مرورمای سعع  بتدی امر ایجار فضععامای شععهری پایدار میتواند جه  اولوی 

ستیابی مای بهیت  پیکتهاری جه  رنتایج پووم  چگونگی انت اب مرلزیسعتی، اقتصاری و اجتماعی بکار برر  شورد  

ل پ" ،"مدشععاپل "مای ب  ترتیب مردور  رار  وگان  پایداری نکععان ب  فضععای شععهری پایدار را از متظر مرورمای سعع 

رر رسعععتیابی ب  را  "پل زرگری"و  "پل هومسعععار مهدی"، "پل عابر پیار  مرموری "، "سعععد نهراعظم"، "آبعار مععالی 

تتها  تینممع دمیداندگان  پایداری مرورمای س  متاسبواجد بیکعترین پتانسعیلها برای تعامل    ،فضعامای پایدار شعهری  

گان  رر گان  برقرار شععد  و رر آیتد  ایجار تعامل سعع مرورمای سعع تعامل  "پل شععامد"و  "آبارمعالیپل "رر مردور  

سععد "رر مردور  ما نیازمتد تقوی  یا ایجار یکی از ابعار ذهرشععد  ب  یععورت پتانسععیل بالقو  اسعع د   ریگر مردور 

ل پ" مایمردور مای بالقو  اقتصععاری یععورت گرفت  و توج  همتری ب  پتانسععیل "پل هومسععار مهدی"و  "نهراعظم

عامل ما شععتاسععایی نکععد  و تتتها قسععمتهایی مسععتتد ه  رر آنها یکی از پتانسععیل "پل زرگری"و  "عابر پیار  مرموری 

، تتها رارای رو پتانسععیل بالقو  اجتماعی و اقتصععاری "پل زرگری"مردور   ما میسععر نیسعع دگان  رر این مردور سعع 

 داندنرسید اس  ه  ب  فعلی  

طالعات پیکعین این مردور  با امداف ریگری رر زمیت  پایداری بررسععی شععد  و شععاخصهای  با توج  ب  ایتک  رر م

  تواند خال موجور رر زمیتسعع  مرور پایداری رر ارتاا  با یکدیگر ترلیل نکععد  اسعع د ل ا نتایج پووم  اارععر می 

ایعی مر توان طبا شتاسایی ب  این ترتیب ممامتگی سع  مرور پایداری را ب  یعورت توامان رر این متطق  پوش  رمدد   

مای شهری مکاب  سعاختاری برای بررسی آن شتاسایی شد ه  جه  ایجار فضامای شهری پایدار رر مردور   ،مردور 

اجتماعی و  ، اقتصاری ومریط زیستیگان  ما ماتتی بر مرورمای سع  بتدی مکانتواند ب  اولوی قابل تعمیم اسع  و می 

 ضامای اطراف آنها بیانجامددشتاخ  ابعار قابل تقوی  رر ف
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