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 چکیده

شهر شیراز جهت  3در منطقه  CDSهای  بررسی شاخصحاضر،  پژوهش از هدف
باشد. روش  بهبود وضع موجود و نقش آن در دستیابی به توسعه پایدار شهری می

در این راستا با استفاده از . تحلیلی انجام گرفت -پژوهش در دو بخش توصیفی
 عنوان بهن در محدوده نفر ساک 205775روش کوکران و با لحاظ کردن جمعیت 

ای از  جهت سنجش روایی سازهتعیین شد. نفر  384جامعه آماری، حجم نمونه تعداد 
تحلیل عاملی اکتشافی و به  تعیین روایی محتوایی از برایآلفای کرونباخ، آزمون 
چند گرسیون تگی پیرسون و رضریب همبس های آزمون ها از تحلیل داده منظور

میانگین معیار قابلیت  به دست آمده،نتایج  براساسشد.  فادهاستگام به گام متغیره 
و حکمروایی خوب شهری  81/2، بانکی بودن 08/3پذیری  ، رقابت56/2زندگی 

توان گفت که منطقه  میانه نظری، می عنوان به 5/2باشد و با توجه به عدد  می 16/2
د. نباش میخوبی دارا وضعیت نسبتا  CDSهای  به لحاظ برخورداری از شاخص 3

پذیری و حکمروایی خوب شهری دارای رابطه  معیارهای قابلیت زندگی، رقابت
معیار بانکی بودن  و باتوجه به نتیجه آزمون رگرسیون چندمتغیره، باشند دار می معنی
 دارد.  3در منطقه  CDSین تأثیر را در جهت ارتقاء رویکرد تر بیش
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Abstract   

The goal of this research is investigation of CDS index in3rd 

region of Shiraz for improving current situation and its role 

in achieving urban sustainable development. The method of 

this research is descriptive- analytic. In this way, by using 

Cochran method and the society of 205775 citizens, the 

sample size of 384 persons is determined. For reliability 

test, Cronbach' Alpha and for validity one, exploratory 

factor analysis is used and by using pearson correlation 

coefficient and stepwise regression test, data were analyzed. 

Based on results, the average of livability criteria equals 

3.08 and the bankability one is 2.81 and this average for 

good urban governance equal 2.16. According to theoretical 

middle -2.5-, it is mentionable that 3rd region of Shiraz 

municipality has good situation in having CDS criteria. And 

the mentioned criteria – livability, competiveness and good 

urban governance have meaningful relation. But bankability 

can have the most effect in improving CDS approach in 3rd 

region of Shiraz municipality. 
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 همقدم
شود،  آشکاری دیده می صورت بههای اخیر آنچه به وفور و  در سال

های ساخت و سازهایی است که با هدف توسعه شهری  نابسامانی
شود  ، رشد و گسترش معنا میگیرد. توسعه در معنای عام ورت میص

(. مفهوم توسعه در فرآیند 87: 1395لی و قرشی،  سنگ  )محمدی
تر شدن، جامع شدن، چندبعدی نگری،  قزمانی همواره به سوی عمی

تر شدن حرکت  در بر گرفتن شرایط و عوامل ساختاری و مردمی
 (. Michelle, 2008: 362کرده است )

در حال حاضر از جمله رویکردهای حاکم، پس از تطور و تحول 
تاریخی انواع رویکردهای مختلف مرتبط با توسعه، رویکرد توسعه 

ریزان  رویکرد غالب، ساختار فکری برنامه عنوان بهپایدار است که 
را در ساماندهی فضاهای جغرافیایی تحت تأثیر قرار داده است 

های اخیر  در دهه( و 65: 1389، )اکبرپور سراسکانرود و نجفی
یکی از ارکان اساسی توسعه پایدار، دستیابی به توسعه پایدار شهری 

 (. 254: 1394است )عبدالهی، 
های  های جلوگیری از آلودگی ر شهری موضوعنظریه توسعه پایدا

های تولید محیط محلی،  ای، کاهش ظرفیت محیط شهری و ناحیه
های  ها و عدم حمایت از توسعه ای و ملی، حمایت از بازیافت ناحیه
کند.  آور و از بین بردن شکاف میان فقیر و غنی را مطرح می زیان

 (44: 1391ودی، توسعه پایدار شهری پدیده چند وجهی است )محم
محیطی، عدالت اجتماعی و پویایی  و در آن مالحظات زیست

دهد  اقتصادی در وضعیتی متعادل با یکدیگر را مدنظر قرار می
(Mohammadpour, 2015: 111.) 

نگر و ای متعادل، همه سو هدر واقع مفهوم توسعه پایدار مبین توسع
باشد که طی آن  محور است. توسعه پایدار نشانگر فرآیندی می عدالت

ست که ا ها ای از وضعیت باید پایداری اتفاق بیفتد. پایداری مجموعه
در  (.126: 1394، ان باید دوام داشته باشد )نیکپوردر طول زم

ای رویایی، مافوق  حقیقت، توسعه پایدار، ما را به ایجاد جامعه
سازی آن برای  نماید و به واقعیت جامعه امروزی دعوت می

 (.126: 1391 همکاران،)رازدشت و  کند ی تأکید میهای آت نسل
توانمندسازی، مشارکت، حکمرانی خوب  مانندطرح مفاهیم نوینی 

ریزی استراتژیک و  شهری، توسعه پایدار، رقابتی نمودن شهرها، برنامه
ریزی شهری است.  دهنده موجی نوین در تفکر برنامه نظایر آن نشان

 عنوان به 1(CDSعه شهری )در این میان، فرآیند راهبرد توس
ریزی شهری  محتوایی و رویکردی نوین در برنامه -ای ای رویه نظریه

با هدف کاهش فقر،  ،1999توسط سازمان ائتالف شهرها در سال 
توسعه پایدار و ارتقاء مشارکت و ایجاد حکمرانی خوب شهری مطرح 

                                                                        
1. City Development Strategy 

 و در چند سال (36: 1392گردید )احدنژاد روشتی و مرادی مفرد، 
ای ایران را نیز به خود  حرفه -اخیر توجه بسیاری از محافل علمی

(. Hosseinzadeh Dalir, 2012: 173معطوف کرده است )
های غیر منعطف قبلی در  تواند جایگزین برنامه این رویکرد می

رو در کشورهای در حال توسعه گردد.  های پیش بهبود بحران
های نوین توسعه  هبرداست که در صورت عدم استفاده از را روشن

توان  های قدیمی نمی ها و سیاست گیری از روش شهری و بهره
مشکالت و مسائل پیچیده، پویا و فزاینده شهرسازی کشورمان را 

 (.238: 1393فرد،  حل کرد )نوروزی
 های تحقیق حاضر عبارتند از:  سؤال

های راهبرد توسعه  شیراز با شاخص 3آیا وضع موجود منطقه  .1
 ( مطابقت دارد؟CDSشهری )

( در دستیابی CDSهای راهبرد توسعه شهری ) آیا شاخص .2
 باشند؟ به توسعه پایدار شهری تأثیرگذار می

توسعه یکی از مفاهیمی است که بعد از جنگ جهانی دوم در 
 چنین هممباحث علمی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، کشورداری و 

رده است )نوابخش و المللی جایگاهی ویژه پیدا ک در مسائل بین
 (. 50: 1393بذرافشان، 

ای یافتند  زده شهرها پس از انقالب صنعتی رشد و توسعه شتاب
و این رشد و توسعه که تاکنون نیز ادامه داشته است، آثار 

ساکن آن  های باری بر محیط زیست و روح و جسم انسان زیان
ل و چاره ح وارد ساخته است. این آثار، انسان را به فکر ارائه راه

واداشت؛ در چنین فضایی بود که راهبرد توسعه پایدار مطرح و 
 (. 31: 1388االسالم،  تبلور یافت )شیخ

هایی در مقابل الگوهای  حل مفهوم توسعه پایدار به معنی ارائه راه
باشد. توسعه پایدار  سنتی کالبدی، اجتماعی و اقتصادی توسعه می

هرهای بشر همراه با حفظ منابع ای برای رسیدن به آرمان ش راه تازه
معتقد است قرن  2لمندر این رابطه و امکانات برای آیندگان است. 

بیست و یکم مواجه با بحث جدال انگیز توسعه پایدار با اولویت 
 (.254: 1394توسعه پایدار شهری خواهد بود )عبدالهی، 

مفهوم اصلی توسعه پایدار شهری، برای اولین بار توسط 
گونه تعریف کرد:  این مفهوم را این گردید. اومطرح  3پیترهال

توسعه پایدار شهری، شکلی از توسعه امروزی است که توان »
های آینده را تضمین  توسعه مداوم شهرها و جوامع شهری نسل

(. در Mohammadpour Zarandi, 2015: 113کند ) می
برداری  واقع دستیابی به توسعه پایدار شهری به منظور بهره

ناسب از منابع و ایجاد رابطه متعادل و متوازن میان انسان، م
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ریزان و مدیران  اجتماع و طبیعت است که هدف نهایی برنامه
 (. 125: 1394، همکارانباشد )نیکپور و  توسعه شهری می

ریزی شهری در چارچوب توسعه پایدار شهری، از  برنامه
ری و موضوعات اساسی مطرح شده در تدوین الگوی توسعه شه

ها و نیز شهر کالنای است، ضمن اینکه پیچیدگی ساختاری  منطقه
افزایش جمعیت شهرنشین پس از انقالب صنعتی و مشکالت ناشی 

ریزان شهری برای هدایت  تواند علت اصلی دغدغه برنامه از آن، می
 (.116: 1393فر،  ها با تأکید بر پایداری باشد )صابریشهر کالن

های جامع، به  ن تهیه و اجرای طرحبیش از چهل سال از زما
های کلی ایران گویای  گذرد؛ ارزیابی منظور ساماندهی شهرها می

ها در دستیابی به اهداف خود  این واقعیت است که این طرح
زیرا  ؛(48: 1393، همکارانشکیب و  اند )جهانی ناموفق بوده

ن کالبدی، ایستا و سنتی بوده و در تدوی تر بیشها  گونه طرح این
و مدیریتی لحاظ نشده است  ها ابعاد اجتماعی، اقتصادی آن

رویه جمعیت سبب  (. از طرفی، رشد بی108: 1391، )رهنما
گیری محالت غیر رسمی، ایجاد  گسترش افقی شهر و شکل

نابرابری مکانی و فضایی و پیامدهایی در بعد اجتماعی، فرهنگی و 
از الگوی  رلذا گذ(. 255: 1394غیره شده است )عبدالهی، 

ریزی راهبرد توسعه  های جامع شهری به سمت برنامه برنامه
پذیر بودن و پویایی  شهری، با توجه به خاصیت ترکیبی، انعطاف

آن در جهت حل مسائل و مشکالت و سازگاری با تحوالت آینده 
 (. 108: 1391رسد )رهنما،  ضروری به نظر می

 شهری، محوریت فقرگرا، با  لهئراهبرد توسعه شهری، رویکردی مس
محیطی و نابرابری اجتماعی است.  نشینی، فشارهای زیست  حاشیه

این طرح با رویکردی راهبردی در پی حل معضالت نوین شهری 
 (.237: 1393، فرد توسعه یافته است )نوروزی تر کمدر کشورهای 

شهر شیراز به بررسی و  3پژوهش حاضر سعی دارد که در منطقه 
عاد راهبرد توسعه شهری جهت دستیابی به تجزیه و تحلیل اب

 توسعه پایدار بپردازد.
 

 مبانی نظری
 توسعه پايدار شهری

در  تر بیششهر پایدار، شهری است که در حرکت به سوی کارآیی 
محیطی، عدالت اجتماعی و  استفاده از منابع به حفظ کیفیت زیست

معه کارایی اقتصادی توجه داشته باشد. پایایی توسعه در یک جا
گردد که شهرسازی قادر باشد سطح  شهری زمانی تضمین می

تولید اقتصادی را در حد مطلوب تأمین نماید، رفاه اجتماعی در 
شهر شکل بگیرد و زندگی سالم جریان داشته باشد. آن زمان 

 (.6: 1392زاده،  نماید )نقی است که توسعه پایدار شهری رخ می

 

و کیفیت زندگی افراد و بهبود  اصطالح توسعه معطوف به ارتقاء سطح
رفاه عمومی جامعه است و پایداری اشاره به استمرار این فرآیند در 

ها و  های بشر دارد. به این ترتیب، توسعه پایدار، کلیه جنبه طول نسل
توسعه (. 110: 1392، پور گیرد )صفایی بشر را در بر میابعاد زندگی 

های جدید در ادبیات علمی  مپایدار و توسعه پایدار شهری از پارادای
ریزی شهری رایج  و نظری هستند که در زمینه توسعه و برنامه

 (. Firouzbakht, 2012: 30اند ) شده
در  1972اصطالح توسعه پایدار برای اولین بار در سال 

کنفرانس سازمان ملل متحد در خصوص محیط زیست مطرح 
انس سازمان در کنفر 1992در سال  چنین هم. این مفهوم گردید

به  ،21کار  دستور عنوان بهملل در مورد محیط زیست و توسعه 
های انسانی مورد استفاده قرار گرفت  منظور پایداری سکونتگاه

(Rasoolimanesh, 2011: 153یکی از پذیرفته شده .)  ترین
تعاریف از توسعه پایدار در گزارش کمیسیون جهانی محیط زیست 

آمده  «آینده مشترک ما»عنوان تحت  1978و توسعه در سال 
این گزارش،  براساس(. 121: 1393فر و فالحت،  است )صابری

توسعه پایدار باید بتواند نیازهای نسل امروز را بدون به خطر 
انداختن توانایی نسل آینده در رفع نیازهای خود برآورده سازد 

(Farhudi, 2011: 13.) پایدار شهری،   نظریه توسعهچنین  هم
 مباحثات طرفداران محیط زیست درباره مسائل حاصل
محیط زیست شهری است که به دنبال  خصوص بهمحیطی  زیست

نظریه توسعه پایدار برای حمایت از منابع محیطی ارائه شد. در 
این نظریه، موضوع نگهداری منابع برای حال و آینده، از طریق 

ه منابع ین ضایعات بتر کمدن استفاده بهینه از زمین و وارد کر
(. در 51: 1393ناپذیر، مطرح است )واقفی و حقیقتیان، تجدید

ها و طبیعت  اصل، توسعه پایدار در بر دارنده تغییر روابط بین انسان
در زمان کنونی و در طول زمان است که عدالت اجتماعی، حفظ 

فرهنگی، حفظ محیط زیست و جامعه سالم، همه در شمار  میراث
دهند  ی توسعه پایدار را تشکیل میمفاهیمی است که زیربنا

 (.107: 1393)مشکینی و مؤذن، 
پیترهال معتقد است توسعه پایدار شهری موضوعات جلوگیری از 

های تولید  ای، کاهش ظرفیت های محیط شهری و ناحیه آلودگی
ها، عدم حمایت از  ای و ملی، حمایت از بازیافت محیط محلی، ناحیه

دن شکاف میان فقیر و غنی را مطرح آور و از بین بر توسعه زیان
دارد  اظهار می 4(. چرگول40: 1393، همکارانکند )مرصوصی و  می

که توسعه پایدار، به حداقل رساندن مصرف منابع تجدید نشدنی را 
دهد و در این راستا، استفاده پایدار از  در رأس اهداف خود قرار می

                                                                        
4. Chrgvl 
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گویی به های محلی و پاسخ منابع تجدید شونده، جذب ظرفیت
 (. 72: 1395، دهد )قدیری را مد نظر قرار می نیازهای بشر

معتقد است توسعه پایدار روندی است که بهبود شرایط  5ککس
آوری به سوی عدالت اجتماعی  اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و فن

کند و در جهت جلوگیری از آلودگی اکوسیستم و  را دنبال می
 (. 6: 1392)تقوایی و صفرآبادی،  دارد تخریب منابع طبیعی گام برمی

  تا کوشد باور است که توسعه پایدار شهری میاین  نیز بر 6ترنر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 (CDS)اهبرد توسعه شهری ر

ریزی استراتژیک در سطح شهرها، بانک  با توجه به اهمیت برنامه 
های سازمان ملل متحد، در سال  جهانی با همکاری مرکز سکونتگاه

را با هدف بهبود شرایط زندگی در  «سازمان ائتالف شهرها»، 1999
ریزی  کشورهای در حال توسعه به وجود آوردند. در کل، برنامه

ای سیستماتیک در جهت ایجاد پیوستگی بین  استراتژیک شیوه
هایی با عنوان راهبرد توسعه شهری در  دار است. طرح اقدامات اولویت

شهری و ارتقاء کیفیت زندگی  های توسعه واکنش به ناکارآمدی طرح
 (. 111: 1395، مدیریت شهری به وجود آمد )رضایی و بهبود

فرآیندی است که در خالل آن  (CDS) راهبرد توسعه شهری   
شود که  ای تهیه می به گونه شهر هر انداز توسعه شهری چشم

گردد  مدت تدوین می آن برنامه اقدامات عملی کوتاه براساس
راهبرد توسعه شهری ابزاری  چنین هم(. 66: 1389چیانه،   )حیدری

                                                                        
5. Cocos 

6. Turner 

های شهرنشینی  کند تا یک شهر از پتانسیل است که کمک می
 (.Khammar, 2014: 110برداری کند ) بهره
 ریزی  جدیدترین رویکرد در برنامه عنوان بهراهبرد توسعه شهری    

رنگ  کلیت، سرزندگی، تنوع و زیبایی را که در شهرسازی مدرن کم
به عبارت  (.40: 1393ه دوباره به شهرها بازگرداند )مرصوصی، شد

دیگر توسعه پایدار مفهومی چندبعدی و دارای ابعاد اقتصادی، 
 (.  1(، )شکل 103: 1395محیطی است )قنبری،  اجتماعی و زیست

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 های های درون جامعه شهری و شیوه راهبردی، بر سرمایه 
 سیستمی و سلسله مراتبی تأکید داردک، دموکراتیمشارکتی، 

های برخوردار  ( و برآن است که زمینه50: 1393، شکیب )جهانی
شدن شهروندان از زندگی و خدمات پایه شهری را فراهم ساخته، 

 «شهر محروم»را در برابر  7«شهر کامل»یا  «شهر برخوردار»شعار 
 (. 65: 1390نژاد،  احیا کند )حاتمی 8«شهر فاصل»یا 

استوار است تدوین  CDSمحوری که بر رویکرد ترین  مهم
هدف غایی نیست بلکه توجه و تأکید بر  عنوان بهصرف اسناد 
 (. 37: 1392مفرد،   باشد )احدنژاد روشتی و مرادی مقوله اجرا می

تواند  به لحاظ دستاوردهای مهمی که می CDSرویکرد  چنین هم
یی به نهادها و از نظر اصالح نظام مدیریت شهری، پاسخگو

 سازی فرآیندها به بار آورد، مورد استقبال واقع گردیده شفاف
 (. اتخاذ راهبردهای حمایت از42: 1391چیانه،  )حیدریاست

                                                                        
7. Inclusive City 

8. Exclusive City 

 ابعاد توسعه پایدار .1شکل

 Rasoolimanesh et al, 2011b: 627 :أخذم
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درآمد، بهبود شرایط زندگی طیف غالب شهری  های کم گروه
(Hosseinzadeh Dalir, 2012: 182 ،)محلی، اقتصاد توسعه 

  منظم  هشکا و در نهایت ریداری و مدیریت شه حکومت بهبود
باشند  می CDSو مداوم فقر شهری از جمله اهداف 

(Sasanpour.,  Mehrnia, 2012: 194 .) 
گیتری مشتارکتی بترای     راهبرد توسعه شهری در نهایتت، تصتمیم  

شهرهایی است که با بحران فقرشهری، افزایش رقابت و اعمال فشتار  
( از طریق CDSراهبرد ) این رو هستند. بر پایداری محیط زیست روبه

ها، چارچوبی برای رشد اقتصادی، پایتداری   ترکیبی از اقدامات و راهبرد
 (.Fouladi, 2015: 470کند ) و برابری فراهم می

راهبرد توسعه شهری شامل اصولی است کته ستازمان ائتتالف    
هتا را بتا عنتوان شتهرهای پایتدار یتاد        شهرها و بانک جهانی آن

(. بتتر ایتتن استتاس، 44: 1393 ،ارانهمکتتکننتتد )حستتینی و  متتی
 باشند: زیر یها ویژگی دارای شهرهای پایدار شهرهایی هستند که

 قابلیت زندگی -
فراهم کردن چارچوبی که تضمین کند فقیران به استانداردهای 

ایتن چتارچوب    چنتین  هم .سالمتی و زندگی با کرامت دست یابند
اعتبتار،  هایی برای مسکن کافی، حق تصتدی ایمتن،    باید سیستم

حمل و نقل، سالمتی آموزش و سایر خدمات برای خانوارها فراهم 
محیطی، ایمنی عمومی و حفاظتت از   های زیست کند و به کاستی

میراث فرهنگی در جهت منفعت تمامی ساکنان نیتز توجته نمایتد    
(. در واقتتع شتتهری قابتتل 245: 1393، همکتتارانو  فتترد نتتوروزی)

برابتر از   صتورت  بته بتواننتد  زندگی است که در آن همه ستاکنان  
منتد شتوند    های مشارکت، زندگی اقتصادی و سیاسی بهره فرصت

(Khaliq, 2014: 852 .) 

یکتتی از معیارهتتای قابلیتتت زنتتدگی، ستتنجش کیفیتتت زنتتدگی  
توان کیفیت زنتدگی را در   (. می96: 1388شهروندان است )اشرفی، 

رد. عینی( تعریف کت  -ذهنی( و کالن )اجتماعی -سطح خرد )فردی
هایی نظیر ادراکات کیفیت زندگی، تجارب  سطح خرد شامل شاخص

هتای مترتبط ماننتد رفتاه، خوشتبختی و       های فرد، و معرف و ارزش
رضایت از زندگی است و سطح کالن شامل درآمد، اشتغال، مسکن، 
آموزش و پرورش و سایر شرایط زنتدگی و محتیط استت )براتتی و     

این معیار، مسائل مربوط به محیط  (.34: 1390آبادی،  شاه پناه  یزدان
دهتد و بته ارائته راهکارهتایی جهتت       زیست را متد نظتر قترار متی    

 پردازد. برداری بهینه از منابع محیط زیست می بهره
 مدیریت و حکمروایی خوب شهری -

های شهری جدید در دوره جهانی شدن و رقابت میان  سیاست

ه شده های جدیدی از حکمروایی شهری همرا شهرها با شکل
های  کننده برنامه  است که در آن، بخش خصوصی نقش هدایت

های مختلف که  شهری را دارد. این نوع همکاری میان بخش
 سازد در واقع ائتالفی اجرای رویکرد جذب سرمایه را ممکن می
 (. 19: 1394برای توسعه شهر است )سروری و ماجدی، 

 هدف نیل اپاسخگو بشفاف و  مدیریت عنوان بهحکمروایی خوب 

 به توسعه اقتصادی و اجتماعی عادالنه و پایدار تعریف شده است. 
منشاء قدرت و مشروعیت در حکمروایی شهری، مشارکت تمامی  

مدنی  معهها و ارکان جا ها در همه صحنه شهروندان و حضور آن
  (. 243 :1395همکاران،  و   علیزاده است )حاجی 

ری خوب به شرح زیر است: شه معیارهای ارزیابی حکمروایی   
مندی، پاسخگویی،  مشارکت، اثربخشی و کارایی، شفافیت، قانون

 (.153: 1393)رهنما و اسدی، گیری توافقی، عدالت  جهت
 پذیری رقابت -

مناسبات مابین کشورها در فرآیند جهانی شدن معاصر، از جهت 
های اساستی   ها، ابزارها و پیامدها دارای تفاوت نوع، مقیاس، روش

با تعامالت ماقبل عصر متدرن یتا جهتانی شتدن ستطحی استت       
پتذیری بته    (. از ایتن رو، رقابتت  193: 1394)مطلبی و همکاران، 

گذاری و ایجتاد   معنای رشد اشتغال و دیگر منابع درآمدی، سرمایه
 .(Rasoolimanesh, 2011: 156)فضای رقابتی است 
ری پتذی  ، رقابتت 9نظرانی چون مایکتل پتورتر   از دیدگاه صاحب

وری است  بنگاه با هدف افزایش سودمندی در گرو افزایش بهره
به ازای واحتدهای   تر بیشو تنها در صورت تولید برون دادهای 

توان به مزایای رقتابتی دستت    ها می نسبت به رقیب تر کمتولید 
(. بتر همتین   7: 1394طوستی،   زادگان و نتدایی  پیدا کرد )شریف

یر بودن به معنای امکتان بته   پذ اساس، در اقتصاد جهانی، رقابت
المللتی   دست آوردن موقعیت مناسب و پایدار در بازارهتای بتین  

 (.114: 1391است )رهنما، 

 پذیری بانک -

پذیری شهر قترار دارد، بته    پذیری در ارتباط نزدیک با رقابت بانک
پتذیر هتم    پذیر شهرهایی هستند کته بانتک   عبارتی شهرهای رقابت

الیه شهری کارآمد در استتفاده از منتابع   باشند، یعنی دارای سیستم م
رستانی   هتای اطتالع   ای خود هستند. ایجتاد ستایت   درآمدی و هزینه

هتای اطالعتاتی آنالیتن و بته ویتژه بانتک        اینترنتی و تهیه بانتک 
اطالعات شهری، در جهت شفافیت بخشیدن به تمامی تصمیمات و 

هتای   شناستاندن مزیتت   چنتین  همعرضه بدون واسطه اطالعات و 
های مالی و انسانی کمتک زیتادی بته     هر در جهت جذب سرمایهش

                                                                        
9. Porter 
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 (.  97: 1388)اشرفی،  پذیری شهرها خواهد کرد افزایش توان بانک
توان از دو رویکرد متفاوت مورد بررسی قترار داد،   بانکی بودن را می

بعد اول از نظر رشد فناوری و پیشرفت تکنولوژی ارتباطات که باعتث  
گردش مالی در سطح جهان شده استت کته   تسهیل در امر تجارت و 

این امر به پایداری شهرها کمک شایانی خواهد کرد، بعد دوم از لحاظ  
گیرد، اصوالً شتهرها بترای    سیستم مالیه شهری مورد بررسی قرار می

داشتن یک توسعه پایدار باید از درآمدهای پایدار نیتز برختوردار باشتند    
ه معیارهتتای بتتانکی بتتودن از جملتت چنتتین هتتم(. 111: 1391)رهنمتتا، 

گیری از حمل و نقل هوشمند، برنامه راهنمتای شتهر،    توان به بهره می
 باند اشاره کرد.   کیوسک پویا و دسترسی به اینترنت پهن

 (CDSراهبرد توسعه شهری )توسعه پايدار و مقايسه 
سه جنبه از توسعه پایدار، یعنی حفاظت از محیط زیست، توسعه  

 های تعریف ها و محتویات اجتماعی با شاخصاقتصادی و عدالت 
CDS  پذیری،  قابلیت زندگی، رقابت مؤلفهچهار و  گردیدمقایسه

 CDSپذیری در تعریف  و بانک (مدیریت خوب)داری  حکومت
  .توسط بانک جهانی گنجانده شده است

سازمان ملل متحد معیارهای پناهگاه، توسعه اجتماعی، توسعه 
 عنوان بهمحیطی را  مدیریت زیست داری و اقتصادی، حکومت

 (،1)جدول  است در نظر گرفته CDSهای  شاخص
(Rasoolimanesh, 2011: 628). 

 
 

 مقایسه توسعه پایدار و راهبرد توسعه شهری. 1جدول

 از نظر سازمان ملل متحد CDSهای  شاخص از نظر بانک جهانی CDSهای  شاخص های توسعه پايدار شاخص 

ط ز
حی

ح
ز م

ت ا
اظ

حف
ت

س
ي

 

 *  تالش برای حفاظت از انرژی -

   های تجدیدپذیر استفاده از انرژی -

 *  های کنار خیابان امه بازیافت سطلبرن -

 * * حفاظت از کیفیت آب -

  * فاظت از محیط زیست در مناطق حساسح -

 * * برنامه حفاظت از فضای باز -

 * * هاسایل حمل و نقل عمومی داخل شهرقرار دادن و -

 * * مدیریت تقاضای حمل و نقل -

 * * رک در جهت سازگاری با محیط صنعتیتوسعه پا - 

ی
اد

ص
اقت

ه 
سع

تو
 

   ای دوستداران حفاظت از محیط زیستهای مالیاتی بر تشویق -

 * * برنامه حفظ کسب و کار -

 * * ایجاد تشکیالت اقتصادیتوانمندسازی از طریق  -

 * * کسب و کار محلیهای  رشد برنامه -

ی
اع

تم
اج

ت 
دال

ع
 

 * * و مقررات برای مساکن ارزان قیمت تعیین ضوابط -

 * * جاد مهدکودک برای اقشار کم درآمدای -

 * * ها خانمان گیری و مداخله برای بیهای پیش برنامه -

 * * تعادل بین شغل و مسکن -

 * * دسترسی به حمل و نقل عمومی -

 * * ی محلهبرنامه ریز -

 * * های پایدار تغذیه سیستم -

 * * گرا )زنان( یجاد کسب و کار اقلیتهای سرمایه گذاری برای ا توسعه برنامه -

 Rasoolimanesh, 2011: 628 مأخذ:
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 روش تحقیق
های راهبرد توسعه شهری  تحقیق حاضر، با هدف بررسی شاخص

(CDS در منطقه )مطالعات  براساسشهرداری شهر شیراز،  3
پرداخته  CDSنظری به تدوین معیارهای تأثیرگذار در رویکرد 

ای  شده است. سپس با توجه به معیارهای تدوین شده، پرسشنامه
 هت تعیین پایاییجسؤال تهیه گردید. سپس  61با تعداد 

به دلیل  گویه 4 و شد استفادهآلفای کرونباخ  پرسشنامه، از آزمون
که  گونه همانمقدار آلفا در نهایت  .پایایی ضعیف حذف گردیدند

 72/0باالتر از  شود، برای تمام متغیرها ، مالحظه می2در جدول 
 به دست آمده است.

 

 ای سنجش روایی سازه .2جدول 

 ضريب آلفای کرونباخ شاخص

 728/0 قابلیت زندگی

 750/0 رقابت پذيری

 904/0 بانکی بودن

 757/0 حکمروايی خوب شهری

 

 

 نفر 205775 دارای (شهر شیراز 3منطقه ) مطالعه مورد جامعه
، که حجم نمونه آن با استفاده از فرمول کوکران باشد میجمعیت 

 .گردیدتعیین نفر  384
ها، از تحلیل عاملی  جهت سنجش روایی محتوایی پرسشنامه

( محاسبه 6/0شاخص کفایت داده )قدار شد. م استفادهاکتشافی 
، 3که در جدول گونه همانبارتلت،  آزمون سطح معناداریگردید و 

دهد؛  نشان میکه  به دست آمده است 000/0شود،  مالحظه می
 باشد: برخوردار می الزم و اعتبار محتوای پرسشنامه از روایی

 

 شاخص کفایت داده و آزمون بارتلت .3جدول 

 6/0 (KMO)شاخص کفايت داده

 718/9776 آزمون بارتلت

 1176 درجه آزادی

 000/0 داری سطح معنی
 
 

ها در دو بخش توصیفی و تحلیلی انجام گرفت، در  تحلیل داده  
ضریب همبستگی  های  بخش تحلیلی با توجه به نوع داده، از آزمون

  استفاده گردید. گام به گام چند متغیره پیرسون و رگرسیون
 

 محدوده مورد مطالعه

که در  باشد گانه شهرداری شیراز می 11یکی از مناطق  3منطقه 
 1744شمال شهر شیراز قرار گرفته است. وسعت منطقه، حدود 

 شود.  درصد از مساحت کل شهر را شامل می 14هکتار است که 
های ریاستی، اهلل اکبر، دروازه قرآن و  منطقه از شمال به کوه

تخت و  باباکوهی، از غرب از تقاطع فردوسی باغ حر تا چهارراه باغ
دامنه کوه، از سمت جنوب از تقاطع  امتداد از مرکز پیاده تا

باغ حر و در امتداد خیابان تختی و مدرس تا پل غدیر و  یفردوس
 شود.  از شرق به بلوار سرداران از پل غدیر تا دامنه کوه منتهی می

همجوار بوده و از جهت شمال  8و  7، 2، 1با مناطق  3منطقه 
  .(2)شکل شود نیز به مرز محدوده شهر ختم می

هایی که این منطقه را از سایر مناطق شهر  ترین ویژگی اساسی
 -وجود عناصر و مراکز فرهنگی: کند عبارتند از شیراز متمایز می

گردشگری و میراثی نظیر آرامگاه حافظ، آرامگاه سعدی، آرامگاه 
زاده علی بن حمزه و غیره که  خواجوی کرمانی، دروازه قرآن، امام

زیادی از گردشگران داخلی و ساله تعداد  شود همه  باعث می
ها به این منطقه رفت و  خارجی برای بازدید از این مراکز و مکان

 کنند.  آمد می
پهنه عملکردی در  ترین  مهم عنوان به مورد مطالعه منطقه

سطح شیراز، دارای عملکرد فراتر از شهر، محورهای اصلی 
اشتغال، مرکز  های ایجاد درآمد و ارتباطی، پتانسیل و مزیت

زمینه  دارای چنین هماست.  گرفته  ای خدماتی شکل منطقه
مند از  ملی و فراملی، بهره -ای مساعد برای ایفای نقش منطقه

های ارتفاعات شمال شهر و همجوار  منطقه تفرجگاهی در دامنه
اندازهای مشرف به شهر با قابلیت ایجاد فضای سبز  چشم

بلیت توسعه و افزایش ظرفیت ارتفاعی، توسعه فضای شهری، قا
حضور دو  چنین همباشد.  بخشی به شهر می اکولوژیکی و هویت

شیراز و  -ورودی اصلی شهر در منطقه، یعنی ورودی اصفهان
رود  به شمار می ،3های منطقه  ترمینال کاراندیش از دیگر قابلیت

توان جهت تقویت عملکرد خاص تاریخی، فرهنگی و  که از آن می
 تفاده کرد.فراغتی اس
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 موقعیت محدوده مورد مطالعات .2شکل

 
ججج

 ها یافته
های راهبرد توسعه شهری  شاخص مقايسه میانگین  -

(CDS)  شیراز 3در منطقه 

با استفاده از   ،3در منطقه  CDSهای  میانگین وضعیت شاخص
 .طرفه به دست آمد آزمون تی یک

 

 زشیرا 3در منطقه  CDSمیانگین معیارهای  .5جدول 
 5/2معیار میانگین= 

 65/2 قابلیت زندگی

 08/3 پذيری رقابت

 81/2 بانکی بودن

 16/2 حکمروايی خوب شهری

 

شود، میانگین معیارهای  ، مالحظه می5 که در جدول طور همان
 تر بیشپذیری و بانکی بودن از میانه نظری  قابلیت زندگی، رقابت

میانه نظری  است و میانگین معیار حکمروایی خوب شهری از
دهند که وضعیت معیار  باشد و این نتایج نشان می می تر کم

، دارای CDSحکمروایی خوب شهری نسبت به سایر معیارهای 
پذیری دارای باالترین تاثیرگذار در توسعه  ترین و رقابت ضعیف

 باشند. می 3شهری منطقه 
 

 معیارهای راهبرد توسعه شهری بینرابطه  -
معیارهای راهبرد توسعه شهری از  بینبه منظور سنجش رابطه 

 . همبستگی پیرسون استفاده گردیدآزمون 

 

 



 99    1397، بهار و تابستان 17پیاپی، 1شماره م، نهل ساشهری، شناسیهای بومپژوهشی پژوهش -دو فصلنامه علمی                           

 

 نتایج آزمون همبستگی پیرسون  .6جدول 

 حکمروايی خوب شهری بانکی بودن رقابت پذيری قابلیت زندگی 

 قابلیت زندگی

333/0 1 همبستگی پیرسون ** 071/0- 232/0 ** 

داری سطح معنی    000/0  167/0  000/0  

 384 384 384 384 تعداد نمونه

 رقابت پذيری

333/0 همبستگی پیرسون ** 1 055/0-  276/0 ** 

داری سطح معنی   000/0   285/0  000/0  

 384 384 384 384 تعداد نمونه

 بانکی بودن

-071/0 همبستگی پیرسون  055/0-  1 042/0  

داری سطح معنی   167/0  285/0   416/0  

 384 384 384 384 تعداد نمونه

 حکمروايی خوب شهری

232/0 همبستگی پیرسون ** 276/0 ** 042/0  1 

داری سطح معنی   000/0  000/0  416/0   

 384 384 384 384 تعداد نمونه

دار است معنی 01/0همبستگی در سطح  .**   

داری  شود، سطح معنی ، مالحظه می6که در جدول  گونه همان
پذیری و حکمروایی خوب  بتهای قابلیت زندگی، رقا بین شاخص

باشد که نشان دهنده وجود رابطه  می 05/0از  تر کمشهری 
سطح  چنین همهای مذکور است.  داری بین شاخص معنی
پذیری و  های قابلیت زندگی، رقابت داری بین شاخص معنی

 05/0از  تر بیشحکمروایی خوب شهری با شاخص بانکی بودن 
داری  عدم وجود رابطه معنیباشد و این مسئله نشان دهنده  می

 با شاخص بانکی بودن است.  ذکر شده های  بین شاخص

 
 آزمون رگرسیون گام به گام

های قابلیت  و شاخص CDSنتیجه آزمون رگرسیون بین شاخص 
در پذیری، بانکی بودن و حکمروایی خوب شهری  زندگی، رقابت

 .(3)شکل  ه استارائه گردید، 3شکلو ، 9 تا 7 های جدول
 براساس، هیستوگرام توزیع نرمال متغیر وابسته را 3ل شک

دهد و  مانده در مدل رگرسیون را نشان می متغیرهای باقی
  .باشد شود، توزیع نرمال می که مالحظه می گونه همان

 برای ضریب تبیینشود،  مالحظه می، 7جدولدر گونه که  همان
به دست  ،1 مانده در مدل رگرسیونی مقدار متغیرهای مستقل باقی

 در متغیرهای مستقل تحقیقاین معنا که   آمده است؛ به
، را CDSشاخص کامل تغییرات واریانس  توان تبیین مجموع
مطابق نتایج تحلیل واریانس که در جدول  چنین همباشند.  دارا می

به دست آمده است؛  000/0داری  ، ارائه گردیده، سطح معنی8
 ریمتغ یروبر مستقل  یهاریمتغ یو خط یبیاثرات ترک نیبنابرا

 .وابسته معنادار است
، نشان 9مانده در مدل رگرسیونی در جدول  نتایج متغیرهای باقی

های  کدام از متغیرهای مستقل تحقیق )شاخص دهد که هیچ می
بودن و حکمروایی خوب شهری(،  پذیری، بانکی زندگی، رقابت قابلیت

ضریب بتای استاندارد  متغیر بانکی بودن بااند و  از مدل خارج نشده
ین اهمیت را در تبیین متغیر وابسته یعنی شاخص تر بیش 63/0

CDSدارد ،. 
مقدار بتای هر کدام در تحلیل رگرسیون چندمتغیره،   چنین هم

دهد که با چه ضریبی و در کدام  نشان می ی مستقل،از متغیرها
 د. با  توجه به نتایجنشو جهت باعث تغییر در متغیر وابسته می

، با افزایش CDSتوان نتیجه گرفت که مقدار شاخص  می آزمون
، در وضعیت 3/0هر واحد در وضعیت بانکی بودن، با ضریب 

، با افزایش هر واحد در وضعیت 24/0قابلیت زندگی؛ با ضریب 
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 یابد. می ، افزایش22/0حکمروایی خوب شهری؛ با ضریب و با افزایش هر واحد در وضعیت  22/0پذیری؛ با ضریب  رقابت
 

 

 

 

 

 
 های رگرسیون باقیمانده براساسنمودار توزیع متغیر وابسته  .3شکل 

 

 خالصه مدل رگرسیونی .7جدول 

 تخمین خطای استاندارد ضريب تبیین تعديل شده ضريب تبیین  ضريب همبستگی چندگانه مدل

1 a1 1 1 000/0  

.a قابلیت زندگی، بانکی بودنحکمروایی خوب شهری، رقابت پذیری ,بینی )ثابت( : پیش ، 

 

 نتایج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه  .8جدول  

 داری سطح معنی F میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات مدل

1 

 000/0 768/6 4 145/27 رگرسیون
a000/0 

   000/0 379 000/0 مانده باقی

    383 145/27 جمع کل

.a خوب شهری، رقابت پذیری، قابلیت زندگی، بانکی بودن حکمروایی ,بینی )ثابت( : پیش 
 

 

 متغیرهای باقی مانده در مدل رگرسیونی .9جدول 

 مدل
 ضرایب استاندارد ضرایب غیر استاندارد

t داری سطح معنی 
B خطای استاندارد Beta 

1 

 000/1 000/0  000/0 -61/1 (ثابت)

 000/0 796/1644004667 633/0 000/0 306/0 بانکی بودن

 000/0 992/992003419 408/0 000/0 245/0 قابلیت زندگی

 000/0 992/874053778 364/0 000/0 224/0 رقابت پذیری

 000/0 143/836631184 338/0 000/0 224/0 حکمروایی خوب شهری

 CDSمتغیر وابسته 
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 گیريبحث و نتیجه
ریزی  امه( جدیدترین رویکرد در برنCDSراهبرد توسعه شهری )

با  1999شهری است که توسط سازمان ائتالف شهرها در سال 
هدف ارتقاء توسعه شهری پایدار، ارتقاء کیفیت اداره و مدیریت 
شهر و کاهش سیستماتیک و مداوم فقر شهری و حفاظت از منابع 

یک فرایند  عنوان به CDSزیستی پیشنهاد شده است.  محیط
د مدیریت شهری، رشد مشارکتی دارای سه هدف اصلی: بهبو

اقتصادی و کاهش فقر است و به دنبال شهری با قابلیت زندگی 
باشد.  پذیر و حکمروایی خوب شهری می پذیر، بانک باال، رقابت

در کشورهای در حال توسعه مانند ایران، نیاز  CDSجهت تحقق 
ناپذیر  به اصالحات ساختاری در نظام مدیریت شهری اجتناب

باشد و  کشور ما در مراحل آغازین خود می در CDSخواهد بود. 
 ی قرار خواهد گرفت.تر بیشمسلماً رفته رفته مورد توجه 

های راهبرد  در همین راستا، در مطالعه حاضر به بررسی شاخص
یک رویکرد نوین جهت دستیابی  عنوان به( CDSتوسعه شهری )

شهر شیراز پرداخته شد.  3به توسعه پایدار شهری در منطقه 
ساس نتایج به دست آمده از تحقیق، فرضیات مورد نظر مورد برا

شیراز تا  3بررسی قرار گرفتند. سوال اول: وضع موجود منطقه 
( مطابقت CDSهای راهبرد توسعه شهری ) حدودی با شاخص

دارد؟ جهت بررسی این سوال، نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن 
، میانگین معیار 56/2است که میانگین معیار قابلیت زندگی برابر 

و  81/2، میانگین معیار بانکی بودن برابر 08/3پذیری برابر  رقابت
باشد. از  می 16/2میانگین معیار حکمروایی خوب شهری برابر 

در  5/2های مذکور با میانه نظری که برابر  طریق مقایسه میانگین
پذیری با  نظر گرفته شد، چنین به دست آمد که معیار رقابت

ترین میانگین،  میانگین و حکمروایی خوب شهری با پایینباالترین 
، به ترتیب دارای بهترین وضعیت و CDSنسبت به سایر معیارهای 

معیارهای  چنین همباشند.  می 3ترین وضعیت در منطقه  ضعیف
قابلیت زندگی و بانکی بودن، وضعیت متوسطی در این منطقه دارند 

مذکور، به لحاظ شرایط دهد که در منطقه  و این مطلب نشان می
های قابلیت زندگی است دارای  محیطی که از جمله شاخص زیست

باشد و جهت ارتقاء سطح کیفیت  وضعیت نسبتاً مطلوبی می
 محیطی باید اقداماتی صورت گیرد. های زیست جنبه

با توجه به نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون، به 
شد. ضریب  پرداخته CDSبررسی رابطه بین معیارهای 

 333/0پذیری برابر  شاخص قابلیت زندگی و رقابت همبستگی بین
داری  باشد. سطح معنی می 000/0داری برابر  و سطح معنی

دهد که بین این دو شاخص، به طور  نشان می 05/0کوچکتر ار 
داری همبستگی مثبت وجود دارد. با افزایش کیفیت معیار  معنی

یابد و با  پذیری نیز افزایش می بتقابلیت زندگی، کیفیت معیار رقا
پذیری نیز  کاهش کیفیت معیار قابلیت زندگی، کیفیت معیار رقابت

یابد. ضریب همبستگی بین معیار قابلیت زندگی و  کاهش می
 167/0داری برابر  و سطح معنی -071/0بانکی بودن برابر 

دهد که بین  نشان می 05/0داری بزرگتر از  باشد. سطح معنی می
داری وجود ندارد و در واقع  دو معیار، رابطه همبستگی معنی این

تواند تأثیر محسوسی روی معیار  افزایش معیار قابلیت زندگی نمی
بانکی بودن داشته باشد. ضریب همبستگی بین معیار قابلیت 

داری  و سطح معنی 232/0زندگی و حکمروایی خوب شهری برابر 
که بین این دو معیار، به دهد  باشد و نشان می می 000/0برابر 

داری همبستگی مثبت وجود دارد. ضریب همبستگی  طور معنی
و سطح  -055/0پذیری و بانکی بودن برابر  بین معیار رقابت

باشد و این مسئله حاکی از این است  می 285/0داری برابر  معنی
 داری وجود ندارد.  که بین این دو معیار، رابطه همبستگی معنی

پذیری و حکمروایی خوب  ی بین معیار رقابتضریب همبستگ
باشد و نشان  می 000/0داری برابر  و سطح معنی 276/0شهری 

داری همبستگی مثبت  دهد که بین این دو معیار، به طور معنی می
وجود دارد. ضریب همبستگی بین معیار بانکی بودن و حکمروایی 

این باشد، در  می 416/0داری  و سطح معنی 042/0خوب شهری 
داری وجود  حالت، ضریب همبستگی مثبت است ولی رابطه معنی

ندارد. براساس نتایج حاصل از آزمون رگرسیون گام به گام به 
پرداخته شد. در این  CDSبررسی رابطه بین معیارها با رویکرد 

دار را شرح  معنی Fآزمون، جدول همواری مدل، یک آماره 
داری در تمام  عنیدهد و همواری مدل مثبت است. سطح م می

پذیری و حکمروایی  معیارهای بانکی بودن، قابلیت زندگی، رقابت
دهد که معیارهای  باشد و نشان می می 000/0خوب شهری برابر 

 دار وجود دارد.  رابطه معنی CDSمذکور با رویکرد 

، 633/0در معیار بانکی بودن برابر  Betaضریب استاندارد 
و  364/0پذیری برابر  رقابت، 408/0قابلیت زندگی برابر 

است. در واقع مثبت بودن  338/0حکمروایی خوب شهری برابر 
دهنده تأثیر   ضریب استاندارد در معیارهای مطرح شده، نشان

باشد و هر چه مقدار مطلق  می CDSمثبت این معیارها با رویکرد 
ی روی مدل تر بیشتواند تأثیر  ضریب استاندارد بزرگتر باشد می

باشد. به عبارت دیگر، با توجه به مقدار مطلق ضریب داشته 
تواند بر  ین تأثیر را میتر بیشاستاندارد بانکی بودن، این معیار 

 داشته باشد.  CDSرویکرد 

( در CDSهای راهبرد توسعه شهری ) سوال دوم: شاخص
   باشند؟ دستیابی به توسعه پایدار شهری تأثیر گذار می

  عنوان به CDSعنوان شد،  یشینپدر مطالب که  گونه همان 
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به توسعه پایدار شهری مطرح دستیابی رویکردی نوین جهت 
در  CDSگردیده است و در نتیجه با بهبود کیفیت معیارهای 

شود.  به اصول توسعه پایدار نزدیکتر می ، این منطقه3منطقه 
 گردد. تأکید می این، سوال دوم نیزنابرب

 

 هاراهکار
در راستای دستیابی به توسعه پایدار  CDSد از آنجایی که رویکر

کند و با توجه به اینکه، حفاظت از محیط زیست از  حرکت می
های  با توجه به یافتهو  رود جمله ابعاد توسعه پایدار به شمار می

 شود: راهکارهای زیر پیشنهاد میبر همین اساس تحقیق 
  ساماندهی رودخانه خشک به منظور بهره برداری

یک  عنوان بهمنابع محیط زیست طبیعی اصولی از 
 انداز طبیعی در شهر. چشم

 تتفاعااردر  زیستکیفیت محیط  تقاءتوسعه پوشش سبز جهت ار 

 های چند منظوره؛ نطقه برای کاربریکوهستانی شمال م 

  تعریف پیاده راه از دروازه قرآن به سمت بافت تاریخی شهر
تردد  ط زیست ناشی ازهای محی به منظور کاهش آلودگی

 وسایل نقلیه؛

 گیری از سامانه قطارشهری و سیستم حمل و نقل  بهره
 ر منطقه، جهت حفاظت از محیط زیست؛عمومی د

 های نامتجانس با نقش  پاالیش عملکردی منطقه از فعالیت
دیش، منطقه و آالینده محیط زیست، مانند: پایانه کاران

 نباتی و غیره، کارخانه روغن

 ی مجازی به منظور تسهیل در انجام ها توسعه و تقویت شبکه
و غیره( و کاهش امور گوناگون )خرید، امور اداری و بانکی 

 سفرهای غیر ضروری؛

  کابین باباکوهی تا ارتفاعات سعدی؛احداث تله 

  تغییر ماهیت غالب اقتصادی منطقه به سمت درآمدزایی و
 ؛رونق خدمات فراغتی و فرهنگی

 تفاعات شمالی شهر تعریف کریدورهای بصری نسبت به ار
 ؛پتانسیلی برای رونق گردشگری و اکوتوریسم عنوان به

 ؛عبور محورهای گردشگری در منطقه از حافظیه تا سعدیه 

 ها. ایجاد و بهسازی مسیرهای پیاده با تأکید بر اختالط کاربری 

 های محصوالت فرهنگی و  ایجاد و توسعه بازارچه
 ؛دستی صنایع

 ی مشارکتی و گسترش ها بسترسازی برای اجرای طرح
 ؛فضاهای کسب و کار

  طبقاتیافزایش ظرفیت توان پارکینگ منطقه و ایجاد پارکینگ 

 های گردشگری )آرامگاه سعدی، حافظ و  در مجاورت مکان 
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