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 فصلنامه مطالعات عمران شهری  9911تابستان ، دهمسیز، شماره چهارمدوره 

 
 31/20/3111تاریخ دریافت: 

 32/20/3111تاریخ پذیرش: 

 

ارزیابی وضعیت پایداری محیط شهری در شهر جدید شوشتر نو با تأکید بر 

بینی وضعیت آینده پایداری محیطی در این های پایداری و پیششاخص

 شهر

 
 2، بیژن کلهرنیا9*حجت کرمی

 

 چکیده
اصلی سرریز جمعیت محسوب شده و نقش های از آنجا که شهرهای جدید به عنوان روزنه

-تواند نتایج بسیار مفیدی در توسعه متعادل منطقهجدید می لذا تقویت شهرهای ،گیری داردچشم

ای داشته باشد. هدف از این مطالعه بررسی وضعیت پایداری شهر جدید شوشترنو بر اساس 

-العه به بررسی ابعاد فرهنگیاست. در این مط DPSIRهای پایداری با استفاده از روش شاخص

فیزیکی و سیاسی در شهرجدید شوشترنو پرداخته  -محیطی، اقتصادی، کالبدی اجتماعی، زیست

شد و مشخص گردید که در این شهر به دلیل وجود سرانه پایین مراکز فرهنگی، سرانه پایین 

اری، عدم اجرای فضای سبز و پراکندگی نامناسب آنها، عدم توجه به مراکز خدمات شهری و تج

ای( و عدم درمانی، کمبود مراکز آموزشی )مدارس، مراکز آموزش فنی و حرفه –مراکز بهداشتی 

های توسعه پایدار شهری است. بنابراین، نیازمند بکارگیری وجود شهرداری مستقل فاقد شاخص

 های توسعه پایدار شهری است.اعمال مدیریت صحیح جهت دستیابی به شاخص

 

 و توسعه پایدار شهری. DPSIRشهرجدید شوشترنو، روش کلیدی:  واژگان
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 مقدمه

در  کلیدی مفهوم عنوان به را پایدار توسعه طبیعی، منابع کاهش و محیط اضمحلال درباره موجود هاینگرانی

 اواسط از کهطوری(. بهVouvaki & Xepapadeas, 2008: 473است ) کرده مطرح المللیبین و ملی هایسیاستگذاری

 توسعه جدید رویکرد عنوانبه مختلف مجامع در "پایدار توسعه"اصطلاح  برانتلند گزارش دنبال به و 3192 دهه

 را حاضر نسل نیازهای که ایتوسعه"صورت  به را پایدار توسعه برانتلند گزارش(. Baker, 2006: 6شود )مطرح می

3WCED ,) کندمی تعریف "خودشان نیازهای برآوردن یبرا آینده هاینسل هایتوانایی انداختن خطر به بدون

 اقتصادی شرایط با تنگاتنگی ارتباط در آمده وجودبه محیطی ، مشکلات3110سال  در ریو کنفرانس در(. 43 :1987

 اجتماع و اقتصاد و محیط بعد سه به که لازم است پایدار توسعه در بنابراین شود،می دیده کشورها اجتماعی و

 توسعه عنوان به آن از پایدار توسعه از بحث در (. آدامزBrandon & Lombardi, 2005: 12شود ) داده سانییک اهمیت

 هایپایه عنوان به آتی هاینسل و بشری نسل برای تداوم را طبیعی منابع از حفاظت و کندمی یاد سبز سیاست و سبز

 این به توجه با است معتقد 0هادر(. 040: 3110ن، به نقل از علیان و همکارا Adams, 1999: 25داند )می ضروری

رشد  توسعه، برای مفهوم ترینمناسب است، اجتماع هاىنابرابری تمام برداشتن میان از توسعه، اصلی هدف که

 (.Hadder, 2000: 3است ) اجتماعی عدالت با همراه

کانی به م -فضاساز در فرآیندی زمانی  عنوان نظام جغرافیایی متأثر از عوامل و نیروهایهای شهری بهسکونتگاه

 -فرهنگی، اقتصادی، محیطی  -تأثیر فرآیندهای درونی و بیرونی )اجتماعی وجود آمده و همواره تحت

اند. در واقع مبحث توسعه پایدار شهری از موضوعات نو و جدید اکولوژیکی( در حال تغییر و تحول بوده

پایداری در شهرها دست یابد و چارچوب جدیدی را برای توسعه ریزی شهری است که سعی دارد به برنامه

های بالادست محیطی جدید، پیوند کارآفرینی با های اقتصادی، بازسازی جوامع، توسعه تولید فناوریفرصت

نظارت محیطی و تعادل بیشتر روش زندگی با طبیعت را در کنار هم پدید آورد و به حفظ منابع کمیاب اعم از 

انسانی، رشد کمی و کیفی تولیدات اعم از صنفی، کشاورزی، خدماتی، بهبود شرایط فرهنگی، اجتماعی طبیعی یا 

 سال صد طی (.44: 3112و مدیریت صحیح منابع با تأمین رشد فزاینده و پایدار تولیدات بپردازد )سلیمانی، 

 این از حاکی ملل سازمان نیبیپیش .اندکرده جذب خود سوی به را جهان جمعیت از زیادی درصد شهرها اخیر

 (.Egger, 2006: 1238کرد ) خواهند زندگی نواحی شهری در جهان مردم درصد 02 از بیش 0212 سال تا که است

 زمین سیاره طبیعی منابع درصد54 هاآن ساکنان اند،کرده اشغال را زمین سطح درصد0 تنها که این وجود با شهرها

 قابل ایمسأله شهرنشینی سریع توسعه واقع در کنند.تولید می را جهانی اکسیدکربن دی درصد 92 و مصرف را

 طوربه پدیده این عمدتاً که باشدمی یکم و بیست بیستم و قرون پدیده مهمترین و ترینپیچیده نوعی به و ملاحظه

 همین به کند.می ایجاد محیط با مردم ارتباط و طرق مصرف و تولید در بازگشت غیرقابل تغییراتی ایملاحظه قابل

توسعه پایدار (. Allen, Adriana, 2009: 1است ) یافته رواج« پایداری»عنوان  با جدیدی نگاه اخیر هایدهه در دلیل

های بشر همراه با حفظ منابع و امکانات برای آیندگان است. از آنجا که واژه رسیدن به آرمانجهت ای راه تازه

ول به آن محیطی است، حصاهیم اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، کالبدی و زیستتوسعه پایدار دربرگیرنده کلیه مف

و ارائه برنامه جامع در این زمینه است.  ها و نهادهای دولتی و غیردولتینیازمند عزم ملی و همیاری تمام بخش

                                                           
3 . World Commission on Environment and Development 
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تا ین راسهای اخیر یکی از ارکان اساسی توسعه پایدار، دستیابی به توسعه پایدار شهری است و در ادر دهه

های توسعه شهری های متعددی در جهت یافتن اصول و راهکارهای کاربردی در برنامهریزیمطالعات و برنامه

های بسیار گسترده مورد نقد و بررسی در امر توسعه صورت گرفته است و اندیشه توسعه شهری پایدار از جنبه

 (. 01: 3112)پورجعفر و همکاران،  در سطح ملی است

عیت مهار ابعاد تمرکزگرایی جم، هرهای جدید با هدف ایجاد ساختار فضایی، کاربری بهینه منابع طبیعیاحداث ش

گیرد. با توجه به پیچیدگی ذاتی شهرها و ابعاد در شهرها و آمایش سرزمین در نظام زیستی کشور صورت می

ظر داری شهری، ضروری به نمختلف تأثیرگذاری آنها، شناخت عوامل اصلی و کلیدی در جهت دستیابی به پای

های توسعه پایدار از جمله ریزان و مدیران شهری در ایجاد تعادل و به کارگیری مؤلفهرسد. نقش برنامهمی

باشد. محیطی و اقتصادی مهم و انکارناپذیر میهای زیستهای نهادی، شاخصهای اجتماعی، شاخصشاخص

مطلوبیت زندگی برای ساکنین این شهرها یکی از وظایف  ریزی برای شهرهای جدید و ایجاد رفاه وبرنامه

ه و پایداری و میل و رغبت مهاجران برای حضور و اسکان در شهرهای جدید عریزان شهری در جهت توسبرنامه

ترین مزیت ایجاد شهرهای جدید در این است که در کاهش عمده (.5: 3110اللهی و نصیری، )عطاء باشدمی

ی بزرگ و پرجمعیت کمک کرده و در ایجاد محیط زندگی بهینه برای ساکنان و کنترل فشار جمعیتی شهرها

: 3199، کنند )خزائیرویه شهری و ایجاد قطب رشد برای توسعه مناطق پیرامون کمک مینظمی و گسترش بیبی

305.) 

ویت ایرانی های طراحی آن هشهر جدید شوشترنو نه تنها شهر جدید ساخته شده در ایران است که ویژگی

آید ولی از آنجا نمونه باارزشی برای ساخت و ساز شهرهای جدید در آینده به شمار میمستحکمی دارد و پیش

های زیادی نسبت به که طرح اولیه شهر شوشترنو به طور کامل اجرا نشده است و وضع موجود شهر تفاوت

لایی فرسوده است لذا با توجه به بررسی منابع طرح اولیه دارد و هم  از لحاظ کالبدی و هم فعالیتی در حد با

-صورت گرفته و با توجه به اهمیت توسعه پایدار شهری هدف از این تحقیق ارزیابی وضعیت پایداری محیط

 بینیهای پایداری و پیششهری در شهرهای جدید ایران )نمونه موردی شهر شوشترنو( با توجه به شاخص

 ین شهر در نظر گرفته شده است.وضعیت آینده پایداری محیطی در ا

 

 مبانی نظری پژوهش

اصلی سرریز جمعیت محسوب شده و نقش چشمگیری دارد لذا های از آنجا که شهرهای جدید به عنوان روزنه

اتی که ای داشته باشد. طبق تجربیتواند نتایج بسیار مفیدی در توسعه متعادل منطقهجدید می تقویت شهرهای

 رویه به سمتهای بیتوان از مهاجرتن زمینه داشته است با توسعه شهرهای جدید میکشورهای مختلف در ای

شهر جلوگیری کرد و تا حد زیادی از مشکلات گوناگون اینگونه مادرشهرها رویه در کلانشهرها و تمرکز بیکلان

کار و زندگی  هایحلایجاد توأمان م، ایجاد شهرهای جدید(. یک نظریه در 14: 3199آبادی، مرتفع کرد )رستم

ت. شهرهای جدید به دلیل هویت نوپا و کارکرد خوابگاهی در یک ناحیه و احداث مراکز سکونتگاهی فعال اس

ریزی برای این شهرها را با مشکل روبرو خواهد که دارند از سطح پایداری مبهمی برخوردار هستند که برنامه

الخصوص ایران است )زیاری و هم در شهرهای جدید علیکرد لذا بحث پایداری و تحلیل آن یکی از مسائل م

اند و از (. شهرهای جدید در ایران عمدتاً جهت سرریز جمعیتی مادرشهرها به وجود آمده4: 0230همکاران، 
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عنوان عامل اصلی ایجادکننده ناپایداری های این شهرها مسئله پایداری است. در واقع شهرها بهترین چالشمهم

ویژه در دهه اخیر به محور اصلی مباحث ( و توسعه پایداری شهری به301: 3194ند )قرخلو، در جهان هست

 (.014: 3113های علمی تبدیل شده است )بزی، بسیاری از رشته

از جمله اهداف شهرهای جدید ایجاد اشتغال، جلوگیری از بیکاری، جلوگیری از حاشیه نشینی و کاهش بار 

جدید  هایارائه راهکار برای ایجاد اشتغال پایدار در شهر هااین پژوهشاز دف جمعیتی شهرهای بزرگ است. ه

 جدید (. شهرهای4: 3110، زادهعبدالعلی) و رونق اقتصادی آن در راستای رسیدن به توسعه شهری پایدار است

شکلات ل و ممسائ حل هدف با ابتدا در که شهرهایی. هستند مطرح ایران شهرنشینی نظام در تجربه یک عنوانبه

ها دچار شکست شدند. با توجه به اینکه شهرهای جدید، شهری ایران مطرح شدند ولی با گذشت زمان اغلب آن

گذاری، تجهیز خدمات و امکانات رفاهی و اجتماعی به وجود های جدیدی برای اشتغال، سرمایهفرصت و زمینه

کشاند و به واسطه تعاملات و ت شهرهای جدید میشهرها به سمآورند و این عمل فرآیند توسعه را از کلانمی

ی ایجاد شهرهای طور کلی انگیزهشوند. بهمؤثر واقع می پایداری شهرهای جدیدجریان متقابل در استمرار و 

 (. 05: 3192پورشکیبایی،جدید بیشتر به منظور کاهش تراکم جمعیت در نواحی شهرهای بزرگ بوده است )

اجتماعی، اقتصادی،  گاهی در سطوح جهانی در مورد مسائل و موضوعات محیطی،توسعه پایدار حاصل رشد آ

ماعی پایدار این موضوعات )محیطی، اجت ها درباره یک آینده سالم برای بشر است. توسعهفقر و نابرابری و نگرانی

علت افزایش (. در این خصوص به Hopwood, et al, 2005: 40دهد )و اقتصادی( را بسیار محکم بهم پیوند می

اص ای را به خود اختصهای اقتصادی در مراکز شهری توسعه پایدار شهری جایگاه ویژهرویه جمعیت و فعالیتبی

 دربرگیرنده مفهوم این گیرد.می بر در را گوناگونی ابعاد که باشدمی بعدی چند مفهوم یک شهری پایداریداده است. 

 نظر از باید بیشتر که باشدمی زمین کاربری زمینی و فضایی ایالگوه جمله از طبیعی، منابع نگهداری و حفظ

 پایداری ابعاد فضایی (.Botequilha, et al, 2002: 67باشد ) مثمرثمر و مفید اقتصادی و اجتماعی شناختی،زیست

 زداییو تمرکز کشاورزی و طبیعی نواحی شدن تکهتکه مثل آن، از منتج نتایج و زمین کاربری پویایی بر تواندمی

توسعه پایدار شهری امروزه (. 045: 3110به نقل از علیان و همکاران،  Campagna, 2005: 9شوند ) متمرکز شهری

. بررسی ها را در اختیار داردبه عنوان مفهومی بسط یافته و نهادینه شده چارچوب کلی تحلیل وضعیت سکونتگاه

های زیادی در زمینه شناخت وضعیت و مسائل مندیدهد که این رویکرد دارای توانمطالعات مختلف نشان می

عه پایدار . توسشودتوسعه پایدار که به عنوان بزرگترین چالش حال حاضر بشر تلقی میروی شهرهاست. پیش

شود که نیازهای نسل کنونی را بدون در خطر انداختن توانایی نسل آینده در تأمین نوعی توسعه تعریف می

 (. Wass, et al, 2010: 629د )ساز نیازهایشان برآورده

مفهوم پایداری در شهر و ناحیه شامل مواردی نظیر کاهش آلودگی، نگهداری منابع طبیعی، کاهش حجم ضایعات 

ها، کاهش انرژی مصرفی، افزایش جانداران مفید در شهر و روستا، افزایش تراکم متوسط افزایش بازیافت شهری،

کاهش فواصل ارتباطی، ایجاد اشتغال محلی، توسعه متنوع در مراکز و شهرهای کوچک،  های شهریدر حومه

کاهش ارتکا به شهرهای بزرگ، ساختار اجتماعی متعادل، حمل و نقل  اشتغال، توسعه شهری کوچک برای

بازیافت نشدنی و توزیع منابع و تهیه غذای پایدار محلی ای، مدیریت ضایعات بندان جادهعمومی و کاهش راه

شهر پایدار شهری است که به نحوی سازماندهی ( 0220از نظر کاهیل ) (.103: 3110 همکاران، و پور)نوذراست 

ت ها را بدون اینکه به طبیعرفاه آن شده است که تمام شهروندانش را در تأمین نیازهایشان توانمند سازد و سطح
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دهد )پیرو و همکاران،  و آینده ارتقا آسیب وارد شود و یا شرایط زندگی دیگر افراد به خطر افتد، در زمان حال

0230 :4.) 

 موضوع این در خود تحقیقات طی در آلن باشد.می ابعاد گوناگون و هاشاخصه از متشکل شهری پایداری کل در

 کند.می اشاره سیاسی و محیطی فیزیکی، زیست اجتماعی، اقتصادی، پایداری بعد پنج به

 منابع دادن پوشش جهت در لازم توانایی کسب منظوربه فعالیت کی توانایی عنوان به اقتصادی؛ پایداری -

 آنچه و طبیعی منابع کاهش و خسارت بدون منافع، از جامعه بلندمدت استفاده منظور به محلی و ایمنطقه

 شود.می تعریف 3شهر شناختیزیست جای پای افزایش بدون نوعی به و دارد بستگی که بدان

 توزیع منظور به مداخله نوعی به و فرهنگی خوداتکایی و برابری عدالت، هب اشاره اجتماعی؛ پایداری -

 تأکیدی که محلی جوامع حیات و سرزندگی پشتیبان که دارد اقتصادی و فیزیکی طبیعی، منافع برابر

 دارد. مهاجر و های فقیرگروه بر خاص

 ساخته فضاهای در 0رزندگیس افزایش منظور به آگاهانه مداخله با ارتباط در فیزیکی؛ محیط پایداری -

-می شهری منطقه محیط بر زیان و خسارت بدون شهر ساکنان همه برای شهری هایو زیرساخت شده

 اقتصاد از حمایت برای فیزیکی محیط بودن بسنده و کفایت برگیرنده در موارد اغلب مفهوم در این باشد.

 باشد.می محلی

 و تمامیت بر و بوده شهری مصرف و تولید ابعاد با تبطمر پایداری از بعد این محیطی؛زیست پایداری -

 ناحیه بین ارتباط مدت طولانی توجه مستلزم مبحث این باشد.می جهانی ظرفیت و شهری منطقه سلامت

 باشد.می بدان شده تحمیل مطالبات ارزیابی و خدمات و منابع محیطی پویایی و

 فعالان اقدامات و ارتباطات هدایت ،1حکمروایی مسیست کیفیت با ارتباط در سیاسی پایداری نهایتًا، -

 گونهاین توانمی نتیجه در (.Allen, Adriana, 2009: 3باشد )می شده ذکر بعد چهار سایر میان در مختلف

باشد می دخیل سازیتصمیم هایعرصه تمامی در و محلی جوامع مشارکت و دموکراسی که نمود تفسیر

 باشد.می شده ذکر ابعاد بین ارتباطات دهنده( نشان3)شکل 

 

 
 ابعاد پایداری شهری -9شکل 

                                                           
3 . Ecological Foot Print 

0 . Livability 

1 . Governance 
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 Allen, Adriana, 2001: 5 منبع: 

 پویا فرآیندهای درون در شهرنشینی آزمون درصدد که است جهانی پایداری از جداناشدنی بخشی شهری، پایداری

 Nationalاست ) ناپایدار ایهگونبه شهری رشد تولیدکننده اکولوژیکی و اقتصادی سیاسی، اجتماعی، و پیچیده

Science Foundation, 2000: 12 .)تفکرات در باید را آن گیریشکل محل که است مفهومی پایدار توسعه و پایداری 

 با شهری ریزیبرنامه مطالعات و شهری ادبیات در ایگسترده طوربه امروزه و دانست شناسانزیست و اقتصاددانان

 برانتلند کمسیون در پایدار توسعه گیریشکل (. نقطهAdinyira, et al, 2007: 2است ) حمطر 3پایداری شهری عنوان

 برنامه زمان آن از(. WCED, 1987: 43باشد )می پایدار توسعه تعریف و خود معروف بیانیه صدور با 3195 در سال

 برای پایدار توسعه کار حطر یک عنوان به آن که گرفت، قرار تهیه دست در بشریت آینده برای منشوری 03 کار

(. 10: 3192دلیر،  زادهحسین ؛3: 3155توسعه،  و زیست محیط درباره ملل سازمان کنفرانس) آمد بیرون 03 قرن

 توجه کانون در توسعه مقابل در زیست محیط به مربوط هایبخش در پایدار، توسعه مفهوم زمان این از در واقع

 اولین سند (. این05: 3155وافورد،  و پیرس) کرد باز جوامع میان در را خود جای سیاسی هایبحث با و شد واقع

 اقتصادی، عوامل میان توازن وجویجست برای رهیافتی عنوانبه را (SDپایدار ) توسعه مفهوم که بود سندی

 بارتی،ع به را پایدار توسعه اتحادیه این (.120-123: 3193کرد )آسافوآجایی،  پیشنهاد و اکولوژیکی اجتماعی

 برآورده خود نیازهای تأمین در آتی هاینسل توانایی به زدنلطمه بدون را حاضر نسل احتیاجات که ایتوسعه

 اینکه از قبل تعریف این بر مبنای(. Wackernagel and Ress, 1996: 26-27 ;WCED, 1987: 45) کرد تعریف سازد،

 و اجتماعی توسعه .گردند تأمین باید هانسل درون و هانسل بین عدالت برسد، پایداری به بتواند ایجامعه هر

-فعالیت بتواند اثرات شود، تحمیل ایهزینه آینده هایبرنسل که هرزمان در که پذیرد، تحقق ایگونه بایدبه اقتصادی

 کهجدید هایتکنولوژی از استفاده یا برساند حداقل به را ضایعات جذب ظرفیت و منابع ذخایر بر اقتصادی، های

: 3193دیگران،  و ترنر) سازد مهیا آوردمی فراهم فسیلی سوخت جای به را خورشیدی انرژی از گیریبهره امکان

 (.Wackermagle and Rees, 1996: 95؛ 1: 3192دلیر،  زاده؛ حسین50

 

 پیشنیه تحقیق

 رهنمون ارزشمندی و مفید تمقالا و منابع به را ما شهری پایداری زمینه در گرفته صورت تحقیقات و ادبیات مرور

 .شد خواهد اشاره ها آن از مورد چند به ادامه در .سازدمی

 سیاست، پیوند :شهری پایداری ارزیابی برای جدید چارچوبی»عنوان  با خود در پژوهش (0229همکاران ) و 0زلنر 

 شهری سیستم یدگیپیچ فهم در شهری گذارانسیاست برای شهری مسائل حل اصلی کلید« پیچیدگی و اطلاعات

 ارزیابی برای ایساده مدل اول، بخش :دهندمی ارائه مهم بخش دو با چارچوب ارزیابی یک منظور این برای و است

 و است هاآلاینده جذب و انتشار سوخت، مصرف و انرژی زیست، اجتماع، محیط اقتصاد، زمینه در شهر فضای

 پژوهش در ( نیز0221همکاران ) و 1لی کند.می بیان شهر پایداری در ها راگیریتصمیم و هاسیاست تأثیر دوم بخش

 پردازندمی شهر این پایداری وضعیت بررسی به رادار تحلیل و شهری پایداری توسعه شاخص 40 از استفاده با خود

                                                           
3 . Urban Sustainability 

0 . Zellner 
1 . Li 
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 و 3چیلدرز .دهدمی نشان را پایداری سمت به حرکت جینگ شهر توسعه و رشد که رسندمی نتیجه به این و

 هاچالش و شهری پرداختند پایدار توسعه باب در جدیدی نظریات و تئوری ارائه به 0234 سال در نیز کارانشهم

 :شهری پایداری" عنوان با خود اثر در (0234) 1واردی و 0رابینسون .دادند قرار بررسی مورد را آن هایفرصت و

 4دیویدسون .پایدار پرداختند توسعه حوزه در گرفته صورت هایپژوهش تحلیل و بررسی به "جهانی اندازیچشم

 این هایمتروپل ریزیبرنامه راهبردهای آخرین ارزیابی به استرالیا کشور در پژوهشی در نیز (0234) 4آرمان و

( در تحقیقی با عنوان ارزیابی پایداری شهرهای 0239و همکاران ) 0گونزالز .پرداختند پایداری راستای در کشور

طی، محیهای زیستمحیطی، اجتماعی و اقتصادی به ارزیابی شاخصهای زیستبه شاخص اسپانیا با توجه

ماعی های اجتشهر اسپانیا پرداختند. نتایج پژوهش نشان دادند با توجه به اهداف شاخص 00اقتصادی و اجتماعی 

 قرار گیرند در عینو اقتصادی، توجه به نرخ بیکاری و تعداد جرائم در شهرهای مورد مطالعه باید در اولویت 

محیطی در ای در محل، از نظر زیستحال میزان مصرف برق، ضایعات جامد شهری و انتشار گازهای گلخانه

ا ها و ساکنان رشهرهای مورد مطالعه در سطح مطلوب است. این نتایج منافع بالقوه برای سیاستمداران، دولت

 ند.کاقتصادی جهت دستیابی به پایداری بهینه می-عیهای اجتماهای متابولیک و شاخصبرای شناسایی جریان

های اجتماعی و اقتصادی و محیطی و با توجه از جنبهرا  شهر جدید پردیس یدر پژوهش( 3110) زادهعبدالعلی

 نتایجداد و های پایداری مورد بررسی قرار ها و تهدیدهای موجود بر اساس شاخصها، فرصتها، ضعفبه قوت

شهر جدید پردیس در زمینه ایجاد اشتغال پایدار در راستای رسیدن به توسعه پایدار ناموفق که  دادتحقیق نشان 

است. یعنی این شهر نه تنها نتوانسته در جذب جمعیت و اشتغال از کلانشهر تهران موفق باشد، بلکه در ایجاد 

-تگاهی و عدم جذب فرصاشتغال پاسخگوی ساکنین در شهر جدید پردیس نبوده است و به دلیل ماهیت خواب

شادان و  .گرددزای مهم به لحاظ خودکفایی اقتصادی و شغلی، همچنان وابسته تلقی میهای اقتصادی و اشتغال

ریزی توسعه پایدار شهرهای جدید و تأثیر آن بر شهر جدید پرند انجام ( تحقیقی با عنوان برنامه3114همکاران )

ررسی های اسنادی و میدانی، به بتحلیلی بود و با تکیه بر یافته-یدادند. این تحقیق از لحاظ ماهیت توصیف

و  AHPآوری کردند. و با استفاده از روش ها را جمعموضوع پرداختند و با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه داده

SWOT ه ک ها پرداختند نتایج پژوهش نشان دادند شهر جدید پرند در ایفای نقش خودبه تجزیه و تحلیل داده

پذیری بخشی از مازاد جمعیت و تمرکززدایی از مادرشهر تهران بود چندان موفق نبوده است بخش همانا جمعیت

ها اشتغال و فعالیت در این ها و نبود زمینهزیادی از این عدم موفقیت ناشی از عدم احداث متناسب زیرساخت

 سب با نیازهای توسعه شهری بوده است. نجفی کانیریزی نامتناشهر بود که به دلیل ناکارآمدی مدیریت و برنامه

شهر انجام دادند. این تحقیق های توسعه پایدار در شهر جدید عالی( با هدف بررسی شاخص3114و همکاران )

تحلیلی و میدانی بود. این محققان جهت دستیابی به اهداف -به صورت کاربردی و روش آن به صورت توصیفی

نفر از  032ای ساکنان شهر جدید عالی شهر تنظیم کردند و با استفاده از فرمول کوکران ای برموردنظر پرسشنامه

                                                           
3 . Childers 
0 . Robinso 
1 . Varady 
4 . Davidson 
4 . Arman 
0 . Gonzalez 
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ساکنان به عنوان جامعه نمونه تعیین و به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. نتایج این تحقیق نشان داد که 

د اما نسبتًا مطلوب بو های اجتماعی، اقتصادی، اکولوژیکی و نهادیاگرچه میزان رضایتمندی شهروندان از مؤلفه

ریزی برای ساکنان بعد از شهر، عدم برنامهبه دلیل توزیع نامتناسب امکانات و خدمات در سه فاز جدید عالی

های مناسب شهری، این شهر در وضعیت بازنشستگی و احتمال مراجعت آنان به موطن اصلی و کمبود زیرساخت

ریزی ( در پژوهشی با عنوان بررسی شاخص سازگاری در برنامه3114ناپایداری قرار دارد. شمایی و لطفی مقدم )

کاربری زمین شهری به منظور پایداری اقتصادی شهر، مطالعه موردی: منطقه یک شهرداری تهران، به دلیل 

شهری بر اساس شاخص سازگاری جهت دستیابی به پایداری اقتصادی در منطقه یک وضعیت کاربری زمین

متری  522ها در محدوده درصد کاربری 42یابی تند و نتایج پژوهش آنان نشان داد مکانشهرداری تهران پرداخ

های منطقه از درصد کاربری 1ها در شیب نامناسب و درصد کاربری 02آمیز هستند. گسل قرار دارد و مخاطره

وضعیت  محیطی و مزاحمت در وضعیت نامطلوبی قرار دارند و در مجموعهای آلودگی زیستلحاظ شاخص

 کنونی، ناپایداری اقتصاد شهری را به دنبال داشته است.

  

 معرفی محدوده مورد مطالعه

دقیقه طول شرقی در دشتی که از  42درجه و  49دقیقه عرض شمالی و  1درجه و  10شهر جدید شوشترنو بر

ها به ه در تابستان(. هوای منطق3های مسطح تشکیل یافته، بنیان گرفته است شکل )های قدیمی و تراسآبرفت

احداث شهر شوشتر نو به منظور اسکان کارگران و  (.3141 ،دیبا) معتدل است ها نسبتاً شدت گرم و در زمستان

)بخش کشاورزی( و کارگران  کارمندان مجموعه کشت و صنعت کارون متشکل از دو بخش کارگران یقه سفید

 طراحیغیره ناتی شامل مدرسه، مسجد، مرکز تجاری و های آنها که با امکا)بخش صنعت( با خانواده یقه آبی

شهرستان شوشتر  ( انجام شد3141شده است. بر اساس مطالعات طرح جامع که توسط مهندسین مشاور داض، )

شهر اولیه جمعیت اما نفر جمعیت داشته  45122هجری شمسی  3114کیلومتر مربع مساحت در سال  141با 

و بر اساس گنجایش داشت  نفر 13222تخمین زده بود  3104ژه که سال بعد از ساخت پرو جدید شوشترنو

با  3192تا سال  3104سال بعد یعنی از سال  34های انجام شده طی بینیقرارداد های منعقده و مطالعات و پیش

 (.3194، تدوینطرح مهندسین مشاور ) نفر خواهد رسید 00444درصد به  0/0نرخ رشد سالانه 

 

 
 یت شهر شوشترنو نسبت به شهر شوشترموقع -9شکل 
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 .3191دیبا، : منبع

 

 

 روش پژوهش

استفاده  DPSIRهای پایداری شهری در شهر شوشتر نو از مدل مفهومی در این تحقیق جهت بررسی شاخص

 گردید. 

 

  DPSIRمدل مفهومی 

کند. اهم میاکوسیستم را فرای جهت تحلیل دلایل، نتایج و پاسخ به تغییرات در یافتهساختار سازمان DPSIRمدل 

شود و از طریق فشارها بر در زنجیره ارتباطات علیت است که با نیروهای محرکه آغاز می DPSIRچارچوب 

گردد. های مدیریتی میها، سلامت انسان و عملکردها، در نهایت منجر به پاسخوضعیت و تأثیرات بر اکوسیستم

کند و چارچوبی جهت استفاده گسترده در زمینه حفاظت د میها را تولیای از شاخصمجموعه DPSIRمدل 

 (. Zacharias, et al, 2008: 255کند )زیست و توسعه پایدار در جهان را فراهم میگسترده از محیط

ود شی ارتباطات علیت است که با نیروی محرک آغاز میابزار مفیدی، متشکل از زنجیره DPSIRمدل مفهومی 

ا و هیی بر وضعیت و تأثیراتی در محیط و سلامت انسان و عملکردها، در نهایت به پاسخو با ایجاد فشارها

 انجامد. ها میواکنش

که در ست ا های طبیعی، اجتماعی و اقتصادی به روش سیستماتیکسازی سیستمابزاری برای یکپارچهاین مدل 

تاری چارچوبی برای تحلیل کاربردی و ساخاین مدل . جهت فراهم آوردن مبنایی بر تحلیل با جزییات بیشتر است

 DPSIR(. چارچوب Ness et al., 2010: 481) زیستی استهای علت و معلولی مسایل محیطالعملبرای عکس

کند و چارچوبی برای استفاده گسترده در زمینه حفاظت از محیط زیست و ها را تولید میای از شاخصمجموعه

این چارچوب ساختاری را (. 042: 3111محمد و همکاران، )آل ی فراهم می کندالمللتوسعه پایدار در جهان بین

اران در مورد کیفیت ذارائه می دهدکه از طریق آن شاخص های مورد نیاز بر آشکارسازی بازخورد به سیاستگ

 ,.Ness, et al) محیط زیست و تأثیرات ناشی از سیاست هایی که قرار است در آینده ساخته شود، ارائه می دهد

2010: 481.) 

 9نیروی محرکه

هایی از نیروی محرکه برای افراد، نیاز به پناهگاه، غذا و آب است و در واقع مثال نیروی محرکه یک نیاز است

در  طور مستقیم یا غیرمستقیم منجر به تغییرهب( که اجتماعی - اقتصادی) فاکتورهای طبیعی یا انسانیشامل 

 .هستنداجتماعی تأثیرگذار بر اکوسیستم شود،  - صادیاکوسیستم یا فرآیندهای اقت

 2فشار

ای ههای انسانی از جمله حمل و نقل یا تولید غذا جهت رفع نیاز است. این فعالیتنیروی محرکه منجر به فعالیت

فشارها نتایج بعدی نیروهای  .کنندزیست وارد میانسانی فشار ناشی از فرآیندهای تولید یا مصرف بر محیط

                                                           
1 . Driving Forces 
2 . Pressure 
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های اقتصادی اجتماعی مربوط به آن است. فشارها چگونگی رکه بر محیط زیست یا هر نوع توسعهمح

 .ثر بر محیط زیست و اختلال در وضعیت اکولوژیک آنها استؤآشکارسازی نیروهای م

 9وضعیت

اهد وگیرد تغییراتی در وضعیت ایجاد ختأثیر قرار میوقتی محدوده و محیط مورد بررسی در اثر فشارها تحت

ها شامل کیفیت آب، کیفیت هوا، اکوسیستم و خاک این وضعیت .شودوضعیت در نتیجه فشارها ایجاد میشد. 

  هستند

 2اثرات

ها در وسیستمها، توانایی اکزیستی و اقتصادی بر عملکرد اکوسیستمتغییرات در وضعیت احتمالًا تأثیرات محیط

در  تغییراتکارایی اقتصادی و اجتماعی مؤثر است. در واقع  حمایت از زندگی و در نهایت بر سلامت انسان و

ت تأثیر قرار ها و رفاه انسانی را تحیا بیولوژیکی محیط زیست، کیفیت اکوسیستم وضعیت فیزیکی، شیمیایی

 .دهدمی

 9پاسخ

ی اهتواند بر هر یک از بخشگذاران نتیجه تأثیرات ناخواسته است و مییک پاسخ توسط جامعه یا سیاست

های مردم نهاد تواند در سطح خانواده، جامعه، سازمانها میپاسخ .زنجیره میان نیروی محرکه و تأثیر اثر گذارد

 (.Zacharias, et al, 2008: 255و دولت باشند )

 

 
 DPSIR روابط میان عناصر مدل -2شکل 

 

مطابق و  شوندمی وارد DPSIRل حاصل از مد در این ماتریس تهدیدهای: مورد مطالعهماتریس تهدیدهای منطقه 

هدید است. ت وقوع احتمال ربوط بهگری مدی و تهدید شدت مربوط به اولی که شوددونمره داده می( 3) رابطه

( که بر اساس قضاوت L( و کم )M(، متوسط )H) شدت و میزان احتمال وقوع در سه سطح امتیاز زیاد میزان

 ی داده شده است. اکارشناسی و نتایج پایش تصاویر ماهواره

                                                           
1 . State 
2 . Impact 
3 . Responses 
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  امتیاز تهدید =اهمیت تهدید  ×احتمال وقوع تهدید   ارزیابی تهدیدها(: 3ه )رابط

 

 های پژوهشتجزیه و تحلیل یافته

-محیطی، اقتصادی، کالبدیاجتماعی، زیسیت-های پایداری از لحاظ بعد )فرهنگیجهت بررسیی شیاخص

اسییتفاده گردید و بر اسییاس این مدل نیروهای  جهت بررسییی پایداری DPSIRفیزیکی و سیییاسییی( از روش 

های احتمالی برای هر کدام از ابعاد پایداری عنوان شده است )جدول محرکه، فشیارها، وضعیت، اثرات و پاسخ

محیطی، اجتماعی، زیسییت-(. مهمترین  مشییکلات تهدیدهای شییهرشییوشییترنو در هر کدام از ابعاد )فرهنگی3

مشیخص گردید و بعد از شناسایی تهدیدها و  DPSIR ی( بر اسیاس مدل فیزیکی و سییاسی-اقتصیادی، کالبدی

( اسییتفاده گردید. سییپس تهدیدهای 0ها از ماتریس ترکیب عمومی امتیاز )جدول ها، جهت امتیازدهی آنارزش

بودن متناسب نشیناسیایی شیده در ماتریس ارزیابی تهدیدها قرار گرفتند و امتیازدهی شدند و مشخص شد که  

 بندی اصلیعنوان استخوانراه اصیلی شهر بهعدم احداث ادامه پیادهو  هایی جدید با بافت شیهرقدیمسیاختمان

 گذاری دولتی و جذببیکاری جوانان، عدم سییرمایهافزایش کالبدی، -مهمترین تهدیدها در بخش فیزیکی شیهر

ر بخش اقتصادی شناسایی گذاران فعلی از مهمترین تهدیدها دگذارهای بخش خصوصی و فرار سرمایهسیرمایه

 (.  1شدند )جدول 
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 بررسی توسعه پایدار شهری مطالعه موردی: شوشتر نو در سیستم DPSIRمدل های پژوهش با کاربرد یافته-9جدول
 پاسخ احتمالی آثار وضعیت فشار نیروی محرکه بعد 

 

 

فرهنگی 

–

 اجتماعی 

  کمبود مراکز فرهنگی

 )مسجد، سینما و کتابخانه(

 کز آموزشی در پایه کمبود مرا

های مختلف دبستان، راهنمایی 

 و دبیرستان

 

سرانه پایین وجود مراکز فرهنگی  -

 مترمربع( 4/2در شهر )سرانه هر نفر 

عدم وجود مراکز آموزشی کافی  -

 )مدرسه، مراکز آموزش هنری(

 

 و سه جامع مسجد : یک مسجد چهار اولیه طرح در -

 وجود کتابخانه ،سینما مانند ای، مراکزیمحله مسجد

 در هم آن مسجد یک فقط موجود وضع در داشته

 است. گردیده احداث اول فاز محدوده

عدم ساخت و بهره برداری از مراکز آموزشی مانند  -

 احداث هنرستان فنی پیش بینی شده در طرح اولیه شهر

عدم وجود فضاهای سرگرمی مناسب برای قشر  -

 جوان و نوجوان

 مسافر به شهر عدم جذب توریسم و -

 عدم وجود امکانات مناسب آموزشی  -

انتخاب مراکز آموزشی بهتر و باکیفیت تر توسط  -

 افزاد مستعد 

کاهش جمعیت افراد مستعد در مراکز آموزشی به  -

 دلیل کیفیت پایین خدمات آموزشی 

 اعمال مدیریت صحیح، اختصاص بودجه 

 های ساخت مراکز بردای کامل از طرحبهره

 در طرح اولیه  فرهنگی

 اعمال مدیریت صحیح، اختصاص بودجه 

 های مربوط مراکز بردای کامل از طرحبهره

 آموزشی طرح اولیه

 

 

 

 

زیست 

 محیطی 

کمبود و پراکندگی نامناسب  -

 فضای سبز 

کمبود مراکز درمانی و  -

 بهداشتی 

 

 

سرانه پایین فضای سبز )سرانه هر  -

 مترمربع است( 5/3نفر 

 کتار از فضای سبز ه 13کاهش  -

پراکندگی نامناسب فضای سبز  -

 بدون توجه به مراکز خدمات شهری

برداری و محقق ساختن عدم بهره -

 های درمانی در شهر طرح

 مترمربع است 4/2سرانه هر نفر  -

فضای سبز و تفریحی در طرح اولیه شهر شوشتر نو  -

طح کاربری فضای سبز و تفریحی : سهکتار 14برابر با 

هکتار 13ر وضع موجود نسبت به طرح اولیه حدود د

در حال حاضر به و پارک مرکزی شهر  30: کاهش دارد 

 . کاربری آموزش عالی)دانشگاه آزاد( تغییر یافته

 تهداش کاهش هکتار یک حدود بهداشتی کاربری سطح -

 مرکز یک و عمومی حمام0 اولیه طرح است: در

 سطح در بهداشت چند خانه و پیشگیری و بهداشت

  بود شده گرفته نظر در شهر محلات

 خانه یک و عمومی حمام یک تنها موجود وضع در -

 دارد وجود بهداشت

عدم وجود تفریحگاه و پارک مناسب برای  -

 شهروندان برای ایام تعطیلات

 عدم وجود مکان مناسب تفریحی برای جوانان  -

 عدم جذب توریسم و مسافر  -

انی مناسب به دلیل عدم وجود امکانات درم -

 کمبود مراکز درمانی

 

  

 

 اعمال مدیریت صحیح، اختصاص بودجه 

 های مربوط به فضای بردای کامل از طرحبهره

 سبز طرح اولیه

 اعمال مدیریت صحیح، اختصاص بودجه 

 های مربوط به مراکز بردای کامل از طرحبهره

 بهداشتی طرح اولیه
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 اقتصادی 

 کمبود مراکز تجاری  -

 عدم استقرار صنایع وابسته -

کم توجهی به طرح کشت و  - 

 صنعت کارون 

عدم اجرای بازارچه های رو باز و  -

سرپوشیده تجاری محور پیاده راه و 

 سایر مناطق در شهر

برداری از صنایع تکمیلی عدم بهره -

 و تبدیلی 

 

سه مرکز تجاری سر پوشیده در محور پیاده راه برای  -

در میدان اصلی شهر لات مختلف خدمات رسانی به مح

میزان فقط مرکز تجاری  از ایندر نظر گرفته شده بود: 

 فاز اول اجرا گردید

هزار نفری کاغذ سازی به  30عدم احداث کارخانه  -

 عنوان صنایع تبدیلی

کم توجهی به کشت و صنعت کارون به عنوان بهره  -

 برداران اصلی شهر

 بیکاری جوانانافزایش-

ه گذار های دولتی و بخش خصوصی عدم سرمای-

برای فعالیت بیشار کشت و صنعت کارون و 

 کارخانجات و ابسته

 جوابگو نبودن سرمایه گذاری های فعلی -

  اعمال مدیریت صحیح، جهت اختصاص

 بودجه

 بردای برای احداث مراکز تجاری شهر و بهره

از صنایع وابسته جهت رونق اقتصادی متناسب با 

 لیهسیاست های طرح او

ی 
یک

یز
و ف

ی 
بد

کال
 

 هاییمتناسب نبودن ساختمان -

 جدید با بافت شهرقدیم

عدم احداث ادامه پیاده راه  -

اصلی شهر به عنوان استخوانبدی 

 اصلی شهر

 

 

 

 

 

 مصالح ساختمانی فرسوده  -

 روهای فرسوده پیاده -

 روشنایی نامناسب معابر -

 بافت ساختمانی ناهمگون  -

ی الحاقی جدید با بافت قدیم شهر ناهمگونی بافت ها -

و استفاده نامناسب از مصالح ساختمانی جدید بدون 

 توجه به بافت ارزشمند قدیم

اختشاشات بصری فراوان در بافت های جدید از  -

 جمله نصب دکل برق

آسفات معابر جدید در حالی که بافت قدیم کف  -

 سازی می باشد 

ظاهرنامناسب ساختمانهای مسکونی جدید -

 متناسب با بافت قدیم 

 عدم هارمونی بافت جدید شهر با بافت قدیم -

عدم رعایت استفاده از مصالح جدید ساختمانی  -

 متناسب با مصالح بومی و محلی بفت قدیم

ارزش بودن ساخت و ساز های جدی و بی -

 نداشتن سیما و منظر شهری متناسب با بافت قدیم

  اعمال مدیریت صحیح جهت هماهنگ کردن

ها جدید متناسب با مصالح مصالح ساختمان

 بافت قدیم 

ی 
اس

سی
 

نداشتن شهرداری مستقل در  -

 این شهر 

کمبود دفتر شرکت کشت و  -

 صنعت کارون

عدم نظارت درست مدیریت شهری  -

 بر تنظیفات شهری

-عدم نظارت کامل بر احداث پروژه -

های جدید توسعه شهر از جمله 

 فضای سبز

 اختمان سازی عدم نظارت بر س -

 سازینظمی در ساختمانایجاد بی

 نداشتن ظاهر شهری مناسب

 افزایش آلودگی زیست محیطی

 

 افزایش مهاجرت به ویژه قشر جوان -

های زیست محیطی و احتمال شیوع ایجاد آلودگی-

 بیماری

افزایش نرخ بیکاری جوانان)با استقرار شهرداری -

اداره منجر به بکارگیری جوانان بومی در این 

 خواهد شد(

 

 راه اندازی شهرداری مستقل برای شوشترنو 

  راه اندازی دفتر کشت و صنعت کارون 
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 ماتریس عمومی ترکیب امتیاز-2جدول 

 عامل اول ارزیابی

 عامل دوم ارزیابی

  (Lowکم ) (Mediumمتوسط ) (Highزیاد )
M L L ( کمLow) 
H M L ( متوسطMedium) 
H H M ( زیادHigh) 

 

 برای شوشترنو )تهدیدهای موجود جهت بررسی توسعه پایدار شهری( DPSIRها بر اساس مدل تحلیل یافته-9جدول 

تهدیدها     

 

 

 

 

 

 عامل ارزیابی

 (0شدت تهدید )

 (Hزیاد )

 

 (Mمتوسط )

 

 (Lکم )

 (3) احتمال وقوع

داده و احتمال وقوع  خدر گذشته زیاد ر

 (H)آن در آینده زیاد است 

داده و احتمال وقوع آن  خه ردر گذشت

 (M)در آینده وجود دارد 

داده و احتمال وقوع  خدر گذشته کم ر

 L)آن در آینده کم است )

امتیاز ارزیابی 

مطابق  تهدید

ماتریس 

 عمومی

 

(3(*)0) 

 

-فرهنگی

 اجتماعی

 عدم وجود فضاهای سرگرمی مناسب برای قشر جوان ونوجوان -

 عدم جذب توریسم و مسافر به شهر -

M L L 

 
 

 اقتصادی 

 

 بیکاری جوانانافزایش  -

عدم سرمایه گذاری دولتی و جذب سرمایه گذارهای بخش  -

 خصوصی

 گذاران فعلی فرار سرمایه -

M M M 

کالبدی و 

 فیزیکی 

 هایی جدید با بافت شهرقدیممتناسب نبودن ساختمان -

عدم احداث ادامه پیاده راه اصلی شهر به عنوان استخوانبدی اصلی  -

  شهر

H L M 

 

 

-زیست

 محیطی 

عدم وجود تفریحگاه و پارک مناسب برای شهروندان برای ایام  -

 تعطیلات

 عدم وجود مکان مناسب تفریحی برای جوانان  -

 عدم جذب توریسم و مسافر  -

 عدم وجود امکانات درمانی مناسب به دلیل کمبود مراکز درمانی -

M L L 

 نداشتن شهرداری مستقل در این شهر  - سیاسی 

  دفتر شرکت کشت و صنعت کارونکمبود  -

M M M 
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 گیرینتیجه

شود، اتخاذ تدابیر موفق در راستای اهداف توسعه پایدار از آنجا که شهر یک اکوسیستم پیچیده و پویا محسوب می

شهری گانه پایداری ( و بررسی ابعاد پنج1تا  3بر اساس نتایج به دست آمده )جداول شماره . نیازمند رهیافتی جامع است

 فیزیکی در شهر شوشترنو با استفاده از -فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، زیست محیطی و کالبدی  -از جمله اجتماعی 

ها بوده و آنچه های توسعه پایدار شهری در تمام شاخص، مشخص شد که شوشترنو فاقد شاخصDPSIRروش تحلیل 

ن مشاور داض و برای استفاده کارمندان و کارگران توسط مهندسی 3141که در طرح جامع اولیه آن شهر که در سال 

ساله بعنوان اولین تولیدکننده شکر  02منظور رسیدن ایران در یک افق کشت و صنعت کارون و صنایع وابسته آن و به

و به دنبال آن وقوع جنگ عراق با کشور  3145بینی گردیده بود به دلیل وقوع انقلاب اسلامی ایران در سال دنیا پیش

های بعد از انقلاب محقق نگردید و با وجود اینکه این شهر های دولتایران و به طبع آن عوض شدن نگرش و سیاست

قبل از انقلاب( جایزه آقاخان را برده است ولی به دلایل متناسب نبودن  0و 3از لحاظ کالبدی و فیزیکی )احداث فازهای 

دو فاز قبلی از لحاظ کالبدی و محقق نشدن در ابعاد اقتصادی، با  4و  4، 1و نداشتن هارمونی در احداث فازهای 

محیطی و نرسیدن به اهداف طرح جامع اولیه فاقد پایداری شهری بوده اجتماعی، فرهنگی، سیاسی )مدیریتی( و زیست

لی و محعنوان بافت تاریخی با ارزش که متناسب با اقلیم و با مصالح بومی آن به 0و 3و در حال حاضر فقط در فاز 

 شود.طراحی شده است به آن نگریسته می

ای هلذا برای رسیدن به توسعه نسبی پایدار شهری نیازمند بکارگیری اعمال مدیریت صحیح جهت دستیابی به شاخص

توسعه پایدار شهری است. برای این منظور به یک طرح پیشنهادی و ارائه راهکارهایی جهت ارتقاء کیفیت زندگی 

 شترنو با رویکرد توسعه پایدار شهر برای آینده پرداختیم.ساکنین شهر شو

 

 
 طرح اولیه  -1شکل 
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 وضع موجود -4شکل 

 

 
 طرح پیشنهادی-4شکل 
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توسط مهندسین مشاور  3141باشد که درسال( مربوط به طرح جامع اولیه شهرشوشتر نو می1در تصویر بالا شکل )

( نقشه پیشنهادی شهرشوشترنو 4باشد و شکل )ع موجود شهر شوشترنو می( نقشه وض4داض طراحی گردیده، شکل )

 باشد.سازی شهری میدر راستای توسعه پایدار شهری و مبتنی بر بازآفرینی، معاصرسازی و باززنده

 

 
 سه بعدی طرح پیشنهادی شهر شوشتر نو -6شکل 

 

طرح اولیه را حفظ نموده است. با این تفاوت بندی ای طراحی شده که ساختار و استخوانطرح پیشنهادی به گونه

 ایم. بازسازی زدهبه ناچار های هم سازی و در بخشکه در طرح پیشنهادی دست به معاصرسازی، باززنده

ر بر اگر بخواهیم شرحی مختص .باشدطراحی طرح پیشنهادی شهر شوشترنو تلفیقی از طرح شطرنجی و شعاعی می

 ند.ارنو داشته باشم، اکثر فضاهای شهری در مسیر و اطراف محور پیاده را طراحی شدهکالبد طرح پیشنهادی شهر شوشت

در جنوب شهر  و غیرههای عمومی شهر مانند اداری، درمانی، فضای سبز، گردشگری و پذیرایی بخشی از کاربری

کارون جهت جذب به منظور جذب گردشگر و در راستای توجه به زیست بوم رودخانه و مشرف بر رودخانه کارون 

  .طراحی گردیده استگردشگر 

سیسات شهری مانند برق، آب، گاز، تلفن به مانند طرح أی تبرای جلوگیری از اغتشاش بصری سیمای شهری کلیه

 اولیه شهر شوشترنو زیرزمینی در نظر گرفته شده است. 

. اشدبموجود شهر شوشترنو میهمچنین طرح پیشنهادی حاصل مطالعات بدست آمده از مقایسه طرح اولیه و وضع 

ر جهت د واین طرح با ارائه راهکارها و پیشنهادهای طراحی شهری برای بهبود کیفیت وضع کنونی شهر پرداخته است 

و در راستای  های طرح اولیه و سرانه استانداردهای شهری و نزدیک کردن آنها به سرانهبرطرف نمودن کمبود سرانه

رسازی راه را احیاء و معاصکلیه فضاهای شهری اطراف پیاده ،پرداخته است و با طراحی مناسب دهتوسعه پایدار شهر در آین

نموده است تا فعالیت را به کالبد شهر برگرداند و این طرح به مقوله گردشگری و تفریحی به دلیل پتانسیل بالای شهر 

  ای داده است.اهمیت فوق العاده
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