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 چکیده

ن سائلی چومری دچار است، زیرا فضاهای شه قرارگرفته موردتوجهاز اواخر قرن بیستم  اساساً، زیست پذیری
 زنظراهر ساری نواحی ش بندیرتبههدف این پژوهش  و هوا و... شده بودند. کیفیت پایین محیط، آلودگی صوتی

روش  ازنظرردی و هدف کارب ازنظرزیست پذیری شهری است. پژوهش حاضر  هایشاخصاز میزان برخورداری 
ز ااستفاده  روش اسنادی و میدانی و در این تحقیق، از دو هاداده آوریجمع. برای باشدمیتحلیلی  –توصیفی 

 ریزیبرنامهفر از متخصصان ن 20ی گلوله برفی در میان ریگنمونهبا منطق  که است. شدهگرفتهپرسشنامه بهره 
کار  و اقتصادی در این راستا به محیطیزیستسه شاخص اجتماعی،  هایمؤلفهاست و  گرفتهانجامشهری 

ن پژوهش نشا هاییافتهشد. رفته بهره گچند معیاره تاپسیس  گیریتصمیماز روش  بندیرتبهگرفته شدند. برای 
در حد  هاآن در زیست پذیریناحیه برخوردار و محسوب شده و سطح  5که وضعیت  صورت این به. داد که

شده این نواحی در مناطق حاشیه شه ارائه. نظر به نق3-2و  2-5، 3-1، 3-5، 1-2متوسط قرار داشت؛ نواحی 
. از اندتهداشبراز ا یریزیست پذوندان از رضایت باالی خود را در مورد شمالی و جنوبی شهر قرار دارند و شهر

ی نیز ضریب نواحدر مورد سایر  2-4و  1-7، 3-4ر داشتند؛ نواحی ناحیه در دست نواحی محروم قرا 3طرفی 
نتیجه توان ییمه برخوردار جای داد. در کل مرا در دسته ن هاآنتوان ی بود که میاگونهبه شدهکسباولویت 

ضعیت وامر نشان از  قرار دارند که این زیست پذیریناحیه در وضعیت مطلوبی از  20ناحیه از  17گرفت که 
با توجه  توان گفت که نواحی مرکزی شهر ساریدر شهر ساری حکایت دارد. در کل می زیست پذیریمتوسط 

بی ت نامطلور وضعید زیست پذیری کیفیت ازلحاظبه کیفیت کم فضای سبز، بافت فرسوده، تراکم جمعیت و... 
 قرار دارند و نیاز به توجه بیشتری دارند.
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 مقدمه

فیت ی چون کیار مسائلچداست، زیرا فضاهای شهری  قرارگرفته موردتوجهاز اواخر قرن بیستم  اساساً، زیست پذیری 

انی، جین اعات انساجتم پایین محیط، آلودگی صوتی و هوا و... شده بودند. انتقادات وارده از سوی محققان شهری و

حیط شهری ویکردهای دستیابی به مریکی از  عنوانبه زیست پذیری( را بر آن داشت تا بر مفهوم 1۹۸7جاکوبز و اپلیارد )

درن مشهرهای  انسانی در بهبود کیفیت فضاهای شهری با مقیاس هاآنکنند. هدف اصلی  تأکیدقابل زیست و باکیفیت 

افزوده  ییست پذیرزای بر اهمیت فزاینده طوربهاز آن زمان تاکنون، موج گسترده شهرنشینی و مشکالت آن همواره . بود

ه ضوع، از دهای با محوریت این موهای ساالنههمایش کهچنان از آن را دشوار و غیرممکن کرده است. پوشیچشمو 

ویج تی خود ترهای محلی و ایالریزیبرنامهنیز این مضمون را از طریق  هاییسازماناست و  برگزارشدهتاکنون  1۹70

ز تسهیالت متنوعی ا های مختلط و چندگانه و ایجاد دامنه، توسعه کاربریرویپیاده باقابلیت. توسعه شهرهایی اندداده

ست. اصلی این جنبش بوده ا شهری، از موضوعات هایمحیطکردن  تربخشلذتو  زیست پذیربرای  عمومی شهری،

وئیس قرن بیستم، مانند ل ترقدیمی گرایانسانشهری و  نظرانصاحبهای ، در کار خود از نوشتهزیست پذیریطرفداران 

 (.25: 13۹3)ویلر،  اندگرفتهمامفورد، ویلیام اچ ویت و برنارد رودوفسکی الهام 

 است شدهتبدیلمسائل مؤثر بر ابعاد کمی و کیفی زندگی انسان  ترینمهمامروزه مسائل شهر و شهروندی به  

از مردم  تریوسیعدوره نیز شهر در مفهوم عام آن اهمیت داشت، اما در دوران معاصر این اهمیت توسط طیف  ازاینپیش

حل  باهدفجدید شهر که هر یک  هایتئوریپرداختن به  روزاینااست.  شدهادراکو نیز طیف فراتری از متخصصان 

مشکالت شهری، بهبود وضعیت کیفی و کمی زندگی شهروندان در شهرها، ارتقاء کیفیت محیط شهر، مدیریت شهر، 

یکی از  زیست پذیریمهم است. بر این اساس  ازپیشبیش، اندشدهمطرح ...شدن و  ترمطلوب سویبهپیشبرد شهر 

نوین مثل شهر توانا، شهر خالق،  هایتئوریکه مانند دیگر  باشدمیشهری  ریزیبرنامهاخیر در  هایتئوریث و مباح

سازد برای زندگی و توسعه شهری پایدار رهنمون می ترمطلوبداشتن شهری  سویبهرا  ما شهر پایدار، شهر تاب آور،

های اقتصادی، اجتماعی و های بسیاری در زمینهبا چالشامروزه  شهرهاکالن(. در این میان 3: 13۹0)بندرآباد، 

نسبت روزافزون شهرنشینی پیامدهای زیان باری برای  به همراهافزایش جمعیت  حالدرعین؛ اندشدهمواجه  محیطیزیست

رشد شهرنشینی با مشکالت اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و  گونهاینشهرها در پی داشته است. تداوم  گونهاین

. همچنین مشکالتی دیگر همچون انواع باشدمی شهرهاکالنو هشداری بر ناپایداری  آفرینبحران محیطیتزیس

 شدتبهرا  شهرهاکالندر  زیست پذیریآن  تبعبه، ترافیک مسائل و مشکالت روانی و غیره، کیفیت زندگی و هاآلودگی

به تعریف  زیست پذیریا این فصل ضمن بیان نظریه در این راست (.2۸: 13۹4)ساسان پور و همکاران،  دهدمیکاهش 

در معنای اصلی و کلی خود به مفهوم دستیابی به قابلیت  زیست پذیری .شودمبانی و مفاهیم و معیارهای آن پرداخته می

زیست شهری خوب یا مکان پایدار است. پیرامون مفهوم  ریزیبرنامههمان دستیابی به کیفیت  درواقعزندگی است و 

شود که نشان سرزنده، ابعاد مختلف جامعه و ... می هایمحیط، ونقلحملای در مورد پایداری، های گستردهبحث ریپذی

)محیطی(، پایداری  سرزندگی گویند، از طریقشهری که به آن شهر موفق نیز می زیست پذیریدستیابی به  دهدمی

)کاهش  محیطیزیست(، اقتصادی )بیکاری، اعتیاد و ...(، ...اکولوژیکی، حل معضالت اجتماعی )فقر، اختالف طبقاتی و

یکی  عنوانبهشهر ساری  .(30: 13۹4شود )ساسان پور و همکاران، یو ...( حاصل م سوادیبی)آلودگی و ...( و فرهنگی 

در از نقاط پرجمعیت استان مازندران در فرآیند رشد شتابان جمعیت و هجوم جمعیت انبوه گردشگر به شمال کشور 

مختلفی مواجه شده که زیست پذیری و کیفیت زندگی در نواحی مختلف این  هایچالشاخیر با مشکالت و  هایسال

زندگی  تیفیباکدر برخی از نقاط حاشیه شهر و همچنین محالت  آبادیحلبایجاد مناطق مختلفی دارد.  هایجلوهشهر 
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های محالت و نابرابری در زیرساخت ریزیبرنامهین تفاوت شود و همچنپایین ساکنان که اکثراً مهاجران را شامل می

در سطح محالت با  زیست پذیریتعادل محیطی در شهر ساری شده و کیفیت  برهم خوردندر شهر ساری موجب  هاآن

نواحی شهر  زیست پذیری بندیرتبهیکدیگر متفاوت است در همین راستا در این تحقیق سعی خواهد شد تا به بررسی و 

 بپردازیم. (کالبدی و زیست پذیریشهری یعنی اجتماعی، اقتصادی و  زیست پذیریی )در چهار بعد سار

، زندگی داشتن و یا ایجاد زندگی برای کسی و یا 1کردنزندگی  به معنای Lebenاز فعل آلمانی  Livabilityواژه 

یا زندگی در ساخت این واژه  iveLوجود واژه  (.2016)دیکشنری آکسفورد،  است 2زندگی کردن در یک مکان مقطعی

 –و استفاده از این واژه به مفهوم بیولوژیکی آن  سبب شده که این واژه بیش از هر چیز مفهومی بیولوژیکی به خود بگیرد

گردد که نشانگر احتمال کشی بازمیمیالدی و در صنایع جوجه 17حداقل به اوایل قرن  -اینکه چیزی قابل زندگی باشد

اجتماعی نیز  –مرغ بود. عالوه بر کاربرد بیولوژیکی استفاده از این واژه از پیشینه مشخص فرهنگی از تخمتولید جوجه 

عنوان صفت برای یک مکان مناسب و درخورشان زندگی برخوردار است. ازجمله ادبیاتی که از زیست پذیری به

عنوان فهمی هنجاری و زندگی )زیست پذیری( بهاست که در آن قابلیت  4، پارک منسفیلد3اند. رمان جین آستنیادکرده

یکی از مفاهیمی که ارتباط نزدیک با حس (. 36: 2005الریک، ) بودشده درک طبقاتی از زندگی خوب به کار گرفته

که بسیاری های عمومی از اینآمدن آگاهی های اخیر و با به وجودمکان دارد، مفهوم جوامع زیست پذیر است که در دهه

مفهوم (. 7۸: 13۹3جمعه پور، احمدی،) کنند؛ بسیار موردبحث بوده است.مع امروزی ما این معیار را برآورده نمیاز جوا

های بسیار شدن به تشکیل جمعیتزیست پذیری برای افراد گوناگون معانی متفاوتی دارد، چراکه شهر گرایی و جهانی

قبول و شود، ارائه تعاریف قابلهای آنان ظاهر میو خواسته طور که نیازهامتمایز در شهرهای جدید منجر شده و همان

شود. زیست پذیری در معنای اصلی و کلی خود به مفهوم دستیابی به برانگیز میکاربردی برای زیست پذیری چالش

ان پور ساس) ریزی شـهری خـوب یـا مکـان پایـدار اسـتقابلیت زندگی اسـت و درواقع همان دستیابی به کیفیت برنامه

ونقل، امنیت و لگیری بسیار متنوعی است که معموالً تراکم، حماندازهقابل یو شامل نما گرها (122: 13۹3همکاران، و

شده که نیز به این موضوع اشاره در گزارش انجمن و دولت محلی انگلیس دهندپایداری اجزای ثابت آن را تشکیل می

رو درباره یک حوزه سیاسی جدید است و ازاینک میدان مین بوده و تعریف آنارائه تعریف درباره زیست پذیری همانند ی

نظر وجود دارد. با این اوصاف یک تعریف معقول اینکه چه مسائلی توسط این چتر بزرگ تحت پوشش قرار بگیرد؛ اختالف

ن مکانی مناسب برای زندگی عنوازیست پذیری به کهطوریشده، بهارائه»و بستر  انیمر« از زیست پذیری توسط لغتنامه

زیست پذیری یک معنای کلی است که با تعدادی از مفاهیم و اصطالحات  (.2016)ماریام وبستر، انسانی معنا شده است 

. (26: 2000)نوریس و پیت من، دیگر مانند پایداری، کیفیت زندگی، کیفیت مکان و اجتماعات سالم در ارتباط است 

ریزی اجتماعی برای توان از اهداف برنامهز یک اجتماع به اجتماع دیگر متفاوت است، میاگرچه تعاریف زیست پذیری ا

های ایجاد معیارهای بومی زیست پذیری بهره گرفت. زیست پذیری غالباً برای تعریف ابعاد مختلف اجتماع و تجربه

انسان از مکان تمرکز نموده و این  شود. زیست پذیری بر روی تجربهدهند، به کار گرفته میمشترکی که آن را شکل می

 .گیردتجارب را در ظرف زمانی و مکانی مشخص در نظر می

عنوان پیشرو در بررسی و ارزیابی زیست پذیری در جهان شناخته که به 5شهر ونکوورای کالنریزی منطقهبرنامه 

رسی، برابری و مشارکت دانسته است. بر های انسانی را دستای زیست پذیری در سکونتگاهشود، اصول مبنایی و ریشهمی

                                                           
1. To Live 

2. TO be alive 

3. Jin Aston 

4. Park Mansfield 

5. Greater Vancouver Regional District 
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ونقل، ارتباطات، آب و بهداشت( غذا، حملها )این مبنا سکونتگاه زیست پذیر جایی است که امکان دسترسی به زیرساخت

)تیمر و سازد ها را برای همه شهروندان مهیا هوای پاک، مسکن مناسب، شغل مناسب و موردعالقه، فضای سبز و پارک

 (.۹ :2005سامر، 

 یش گرفت:اهداف زیست پذیری در پ ردهای زیر را در جهت تحققشهری ونکوور، راهبهمچنین طرح منطقه کالن

 ؛ها و مزارعحفاظت از فضاهای سبز: حفاظت از منابع طبیعی شامل پارک 

 د ریق ایجاطی از ایجاد اجتماعات محلی کامل: توازن بهتر در توزیع مشاغل، مساکن با کیفیت، خدمات عموم

 ؛اجتماعات محلی کامل

 ونقل و های خاص باهدف حمایت از اهداف بخش حملشهری ترکیبی: تمرکز رشد بر مکانایجاد منطقه کالن

ونقل عمومی و از سواری، حملروی، دوچرخهدهی به پیادهونقل: اولویتزیست و افزایش قدرت انتخاب برای حملمحیط

 (.۹: 200۹)اونز،  سرنشینکاولویت خارج کردن سفرهای وسایل نقلیه ت

زیست و فرهنگی به بررسی های امنیت، اقتصادی، اجتماعی، محیطای با استفاده از شاخص( در مقاله2006) 1بوآهیو

پذیری و محیط  نظریه شهر زیست پذیری پرداخته است و معتقد است در بررسی شهر زیست پذیری باید محیط زیست

 اجتماعی باهم در نظر گرفته شود.

 معیار مؤثر را برای 3عنوان سرزندگی شهری: منبع جدیدی از رقابت شهری، ای به(. در مقاله2000چارلز الندری ) 

نیت، هویت و اند از: تراکم مفید افراد، تنوع، دسترسی، ایمنی و امشمارد که عبارتشناسایی یک شهر زیست پذیر برمی

های حرانبها دچار ه شهرازمانی و رقابت. او معتقد است که امروزتمایز، خالقیت، ارتباط و تشریک مساعی، ظرفیت س

دوراز هیاهو کند که برای داشتن شهری سالم و بهافتد و تأکید میسختی اتفاق میها بهاند که خروج از این بحرانشده

یست پذیری شهری زررسی ب (.4: 2000الندری، )های شهری قرار دهیم یابی به برنامهمعیار باال را در صدر دست 3باید 

انه (. فرز136: 13۹2، به آن توجه شده است )ساسان پور و همکاران 13۸۹در کشور ما موضوعی جدید هست که از سال 

ودوگانه ای با عنوان سنجش و ارزیابی زیست پذیری شهری در مناطق بیست( در مقاله13۹2ساسان پور و همکاران )

اقتصادی،  گانه تهران در سه شاخص 22ی مناطق یلی به بررسی زیست پذیرشهر تهران با روش توصیفی تحلکالن

نه، مناطق یک و سه گا 22اند، نتایج این تحقیق نشان داده است که در میان مناطق اجتماعی و زیست پذیری پرداخته

برای بعد  2۹2/۸۸و  2۸7/75برای بعد زیست پذیری  301/65و  353/75های شهر تهران به ترتیب با میانگین رتبه

ست. در اطق برخوردار برای بعد اقتصادی از بیشترین زیست پذیری نسبت به دیگر منا 2۹4/76و  33۸/25اجتماعی و 

برای بعد اقتصادی  35 برای بعد اجتماعی و ۹0/34برای بعد زیست پذیری، ۹0/2۹ای مقابل منطقه بیست با میانگین رتبه

توان چنین تحلیل کرد که در بین مناطق هست. به عبارتی می 22مناطق  دارای کمترین میزان زیست پذیری در بین

باشد در مناطق تری میشهر تهران استانداردهای زندگی که نشان از قابلیت زندگی بهتر و باکیفیتودوگانه کالنبیست

اقل گی در آن حدتری دارند. در مقابل منطقه بیست که استانداردهای زندشهر تهران وضعیت مطلوبیک و سه کالن

 ش به همراه دارد.قبولی را برای ساکناندگی غیرقابلباشد؛ قابلیت زنمی

 

 مبانی نظری 

زیست پذیری ، وجودبااینوجود ندارد.  زیست پذیریشده برای مفهوم پذیرفته طورکلیبهگونه فرمول یا شکل هیچ

شود که تعریف آن ممکن دارد که منجر به این می چندین وجه کیفی و کّمی دارد. این مفهوم بستگی به دو مفهوم دیگر

                                                           

1. Baohua, L 
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آمریکا، این مفهوم در ابتدا به  متحدهایاالتدر  ۹0و  ۸0های در دهه شدهاستفادهغالب  طوربه شود: کیفیت زندگی و رفاه.

 موضوعات تولیدشده از طریق گسترش زمینهپساتصال نزدیک با جامعه شهری که آن تعریف و مشخص خواهد کرد در 

سعی در  زیست پذیریدر ارتباط با مفهوم  شدهانجامهای ها، تحقیقات و تحلیلشهر و وابستگی رو به رشد اتومبیل

سازی سران امور در ارتباط با شرایط شناسایی کردن عناصر اساسی رقابت در سطح شهری هستند، همچنین، سعی در آگاه

 (.3: 2017دنیل، ) زندگی هستند

، "1شهرها و طبقه خالق"کنند. در این مطالعه، تحت عنوانالی/کارآفرینی و انسانی را جذب میسرمایه م کهطوریبه

دارند حمایت کرده است  "مردمی وهوایآب"یک اقتصاددان مشهور از این ایده که شهرها نیاز به یک  2ریچارد فلوریدا

 هاآنرفاه را احساس کنند و جایی که  توانند آسودگی وزیست است جایی که ساکنان شهر میکه به معنای یک محیط

 (.5: 2015رمی، )های زندگی خود را تحقق بخشند توانند آرمانمی

از دیدگاه  کهحالیدرهد، دهمگان قرار  موردتوجهسعی کرده است تا تساوی را  زیست پذیریاز دیدگاه اجتماعی، مفهوم 

هایی که برای آن ویژهبهن است و ی تمامی ساکناهای سودآور برااقتصادی، هدف آن سهیم شدن در ایجاد سیاست

هوشمند،  دار، شهرهر پایشبرای شناسایی مفاهیم دیگر از قبیل مفاهیم  زیست پذیریمحروم هستند. استفاده از مفهوم 

 لی کامالً هستند )و هیم بسیار به یکدیگر وابستهاست که این مفا شدهاستفادهآل، شهر با سرعت شهر جهانی، شهر ایده

ئه کردن یکی از شود برای ارادر نظر گرفته می زیست پذیرینی داشته باشند(. معموالً مفهوم توانند با یکدیگر همپوشانمی

د از سال ر دوره بعدزیستی و حاکمیت خوب(. عناصر اساسی پیوستگی و تداوم )همراه با عملکرد اقتصادی، حفاظت محیط

ساکنان  ه است زیراشهرها بیشتر و بیشتر متناوب و غالب شد زیست پذیریبا  هایی در رابطهگریها و واسطه، بحث1۹۹0

ک شهر بایستی در هر دو، ی و زیر ساختارهااند. در کنار مزایای در ارتباط با اقتصاد، نواحی شهری به این حقیقت پی برده

باشد. در  وش مناسبرن در یک ند شداز همه، مکانی برای زندگی کردن، برای تربیت کودکان و برای سالم ترمهمابتدا و 

ای تمامی دی که براندارحقیقت، اکثر تعاریف این مفهوم متمرکز بر استاندارد خاصی برای کیفیت زندگی هستند. است

ی اکثر ستند، ولیکرد ضروری هفراهم کردن یک تعریف برای این مفهوم، چندین رو منظوربهشهرها و ساکنین کاربردی 

ستگی به لی زیاد ب، خیزیست پذیریکنند موافق با این ایده هستند که برای یک شهر قابل یل میکسانی که آن را تحل

این مشخصه  یافته(، بلکهیافته یا کمتر توسعهتندیسی که آن کشور به آن تعلق دارد ندارد )مربوط به یک کشور توسعه

فرینی و غیره حیط کارآمری اقتصادی، تماعی، پایداهای اجترجیحاً به جذابیت شهر ارتباط دارد، که از این طریق فعالیت

از عناصر  شود، برخالف اقرار و اذعان به برخیدشوار می زیست پذیریگیری مفهوم شود. واضح است که اندازهایجاد می

 بایستی ییست پذیرزشهر  مشترک خاص: هزینه زندگی کردن، کیفیت زندگی، شادی، رفاه و غیره. از این دیدگاه، مفهوم

 (.7: 2011فرانک، )کند رونق کل شهر را فراهم می نهایتاًسه کاربرد اصلی را تحقق بخشد که 

 ؛توجه، و نتایج اقتصادیهای پایین، درآمد قابلاقتصادی: نرخ تولیدی باال، هزینه (1

 ؛زیست تمیز(مادی و کاربردی )زیرساخت شهری صحیح و خدمات، محیط (2

رای ها، معماران و غیره که بها، طراحان شهری، اقتصاددانان، خبرهو غیرسیاسی )حاکمیت خوب، متخصص فنی (3

 هستندد رس و موجوهای توسعه در راستای روندهای جهانی و با ملزومات بومی در دستارائه دادن و تولید استراتژی

 (.5: 2017دنیل، )

 

                                                           
1 . Florida R. (2002), The Cities and Creative Class, 

http://creativeclass.com/rfcgdb/articles/4%20Cities%20and%20the%20Creative%20Class.pdf 

2 . Richard Florida 
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 پژوهشروش 

ن در ای موردبررسیهای موضوع و شاخص با توجه به ماهیت و حلیلی استت-پژوهش حاضر از نوع روش توصیفیاین 

وری رای گردآبدی است. لحاظ هدف کاربر و ازخواهد گردید  از روش تحقیق اسنادی و مطالعه میدانی استفاده پژوهش

 شدهتعیین هایمؤلفه بر اساس ؤاالتسو  محقق ساخته استفاده گردیده است نامهاز پرسش موردنیازاطالعات ها و داده

واحی نپژوهش شامل ساکنان و مردم در  ی در این. جامعه آماراست شدهتنظیمای طیف لیکرت ینهگز 5 صورتبه

استخراج  زیست پذیریهای ص. برای تحقق هدف تحقیق بامطالعه ادبیات تحقیق شاخباشدمیشهر ساری  گانهبیست

جهت  اینمونهتک  tن راستا از آزمون در ای شدهاستفاده spss افزارنرماطالعات از  وتحلیلتجزیهبرای  .گردیده است

 شدهاستفاده فرمول کوکران آوردن حجم نمونه از به دستبرای  .است شدهگرفتهزیست پذیری بهره  هایشاخصسنجش 

 تصادفی و ایخوشه صورتبهدر این پژوهش  گیرینمونهاست.  شدهانتخابحجم نمونه  عنوانبهنفر  400 نهایتاًکه  .است

 .است گرفتهانجام ونهنم 400 درمجموع و نمونه 20 ناحیه هر سهمیه با، ساری شهر گانه 20 نواحی انساکن میان در

از  و شدهاستفادهش تاپسیس از رو زیست پذیری هایشاخصبرخورداری از  ازنظرر ساری نواحی شه بندیرتبهبرای 

 .است شدهگرفتهخالقیت بهره  هایشاخصرخورداری نواحی شهر ساری از برای تحلیل فضایی میزان ب GIS افزارنرم

 

 موردمطالعهمحدوده 

است. این  شهرستان ساری و استان مازندران ، مرکزپایتخت پیشین ایران و شمال ایران ترین شهرهایاز پرجمعیت 

ساری  .رودمی به شمارشهرهای شمال کشور  ترینبزرگو از  استان مازندران شهر ترینبزرگو  ترینشهر پرجمعیت

 نفر 347٬402برابر با  13۹5. جمعیت این شهر در سال شودشهرهای ایران محسوب میترین همچنین یکی از قدیمی

 .(13۹4، شهر نگارمهندسین مشاور ) باشدمیمحله  74ناحیه شهری و  20منطقه شهری،  4شهر ساری داری بوده است. 

 

 
 موردمطالعهمحدوده . 1شکل شماره 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 هابحث و یافته

 ینواحی شهر زیست پذیریبندی رتبه

واحی شهری ر میان نهای آن را دو مؤلفه زیست پذیریی بتوانیم کیفیت آماردر این بخش بایستی با استفاده از آزمون 

ی آماری هاوشری انجام دهد. از بین درستبهبندی را ی انتخاب کنیم که رتبهآزمونرو بایستی از ساری بررسی کنیم. ازاین

ام حاضر انج تحقیق مسئلهرا در مورد  ی این عملدرستبهبندی تاپسیس هموجود پس از بررسی مشخص شد که روش رتب

 .دهدمی

است. در این روش  (MCDM) گیری چند معیارهر تصمیمدهای مورداستفاده روش تاپسیس یکی از تکنیک

بندی ها رتبهینهگیری وجود دارد که باید با توجه به معیارها، گزگیری تعدادی گزینه و تعدادی معیار برای تصمیمتصمیم

ه با ین است کتاپسیس ا یک نمره کارایی اختصاص داده شود. فلسفه کلی روش هاآنشوند و یا اینکه به هر یک از 

ای است از بهترین مقادیر ها مجموعهشوند. یکی از این گزینههای موجود، دو گزینه فرضی تعریف میاستفاده از گزینه

نامیم. ضمن اینکه آل مثبت )بهترین حالت ممکن( مییدهارا اصطالحاً  نهیگزی. این گیرشده در ماتریس تصمیممشاهده

آل منفی نام دارد. معیارها های ممکن باشد. این گزینه ایدهشود که شامل بدترین حالتیک گزینه فرضی دیگر تعریف می

 .تواند متفاوت باشدنیز می هاآنگیری ت مثبت یا منفی باشند، همچنین واحد اندازهتواند دارای ماهیمی

 نهیز گزو ا کیزدنمثبت  آلدهیا نهیتا حد امکان به گز هانهیاست که گز نیا سیمحاسبه نمرات در روش تاپس اریمع

بندی تبهرنمرات  نیمطابق ا هانهیشود و گزمحاسبه می نهیهر گز ینمره برا کیاساس  نیدور باشد. بر ا یمنف آلدهیا

 (.13۹۸)امانپور،  شونداجرا می ریهای زگام سیسازی و انجام روش تاپسجهت پیاده شوند.می

شامل  روش نیا میتصم سیاست. ماتر میتصم سیماتر لیروش تشک نیا هی: گام اولمیتصم سیماتر لیتشک -1

ها در سطر هستند؛ و هر سلول گیرند و گزینهها قرار میدر ستون ارهایکه مع یسیماتر کی باشدمی نهیو گز اریمع یکسری

وسط نظرات تبایست آن را می ؛شد لیتشک میتصم سیاست. بعدازاینکه ماتر ارینسبت به هر مع نهیهر گز یابیارز سیماتر

شنامه پرس واردمگیرد در صورت می یاعداد واقع ایو  یساعت ای کرتیل فیتوسط ط ندیفرا نیکه ا میکن لیخبرگان تکم

 کنیم.استفاده می 5تا  1 فیطاز  بجای طیف ندارد یآن مفهوم یبرا یاست و عدد کم یفیک اریکه مع زیست پذیری

ز ستفاده ابا ا سیردن در روش تاپسک بی مقیاس(: میتصم سیسازی ماتر)نرمال میتصم سیکردن ماتر بی مقیاس -2

 اریعمآن ستون  یهاهیموع مربعات درابر جذر مج هیشود که هر درایانجام م به این صورتو  ردیگیروش نرم صورت م

 شود.می بعدیب سیماتر کیبه  لیتبد میتصم سیگام درواقع ماتر نیشود. در امی میتقس

 
آمده است را در دستبه گرید یهاه از روشک ارهایوزن مع دیگام با نیدار: در اوزن بی مقیاس سیماتر نییتع -3

 ستین اارهیسبه وزن معقادر به محا ییتنهابه سیدار حاصل شود )روش تاپسوزن سیتا ماتر میال ضرب کننرم سیماتر

روش  نیبه ا یعنوان ورودبه را محاسبه کرد و ارهایمع زنو …و  ی، آنتروپAHP رینظ گرید یهااز روش دیبا نیبنابرا

نفر از  20که از  رتبه این صواستفاده شد؛  AHPروش وزن دهی  بر اساسدر این تحقیق نمره وزنی هر شاخص  داد(.

مره معیار، ن وهای تحقیق نمره دهند. درنهایت برای هر شاخص شهری خواسته شد تا به شاخص ریزیبرنامهمتخصصان 

 است. شدهمحاسبهصورت زیر وزنی به

 
بندی نواحی ر شاخص، برای رتبهطبق فرمول زیر اعمال گردد. باید توجه داشت که در ه شدهنرمالبایستی در ماتریس 

است و  1در ستون اول، هر شاخص مجموع اعداد برابر  کهطوریبه شدهمحاسبهجداگانه  صورتبهی وزنی هانمرهشهری 
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بی ها برابر یک است و در تشکیل ماتریس نیز مجموع تمامی مؤلفه زیست پذیریی وزنی هانمرهنمره وزنی در ستون 

 بندی کند.رتبه زیست پذیریهای کل شاخص بر اساسشود که قرار است تا نواحی شهری را می استفاده داروزن مقیاس
 

 زیست پذیری شهری هایشاخصوزن دهی  .1جدول شماره 

نمره وزنی برای هر  مؤلفه شاخص
 شاخص

نمره وزنی 
 زیست پذیری

 اجتماعی

 0/19 0/06 روابط با همسایگان

 0/16 0/05 دسترسی و کیفیت امکانات آموزشی

 0/13 0/04 دسترسی و کیفیت امکانات بهداشتی

 0/13 0/04 دسترسی و کیفیت امکانات تفریحی

 0/29 0/09 احساس امنیت

 0/10 0/03 حس تعلق

 محیطیزیست

 0/29 0/07 تأسیسات و تجهیزات

 0/21 0/05 کیفیت بصری

 0/33 0/08 های محیطیانواع آلودگی

 0/17 0/04 فضای سبز

 اقتصادی

 0/33 0/15 وضعیت معیشتی

 0/27 0/12 مسکن و کیفیت سکونت

 0/18 0/08 دسترسی به اماکن خدماتی و مذهبی و تجاری

 0/22 0/10 ه عمومیونقل و وسایل نقلیحمل

 

 یارهای. معیمنف ایدارند  جنبه مثبت ای ارهایمشخص شود مع ارهاینوع مع دیآل: در اینجا باآل و ضد ایدهحل ایده افتنی-4

بت ز نوع مثا اریمع نیامحصول  کی تیفیشود مثل ک ستمیباعث بهبود در س هاآن شیهستند که افزا ییارهایمثبت مع

 یارهایمع یسلول. برا هیترین دراآل برابر با کوچکدهو ضد ای اریستون مع هیراد ترینبزرگآل آن برابر با است و حل ایده

 بالعکس. یمنف

 است اریمقدار آن مع ترینبزرگمثبت  آلدهیکه بار مثبت دارند ا ییارهایمع یبرا. 

 است. اریترین مقدار آن معکوچک یمنف آلدهیکه بار مثبت دارند ا ییارهایمع یبرا 

 است. اریترین مقدار آن معمثبت کوچک آلدهیدارند ا یکه بار منف ییارهایمع یبرا 

 است اریمقدار آن مع ترینبزرگ یمنف آلدهیدارند ا یکه بار منف ییارهایمع یبرا. 

آل مثبت و را ایده نهیفاصله هر گز ریرابطه ز اساس برگام  نیآل: در اآل و ضد ایدهحاسبه فاصله از حل ایدهم -5

 کنیم.اش محاسبه میمنفی

 

 
 ریز رابطه اساس برست و ا نهیهر گز ازیدهنده امتها: شاخص شباهت نشانبندی گزینهشاخص شباهت و رتبه محاسبه

 .دهدمی نهیآن گز یتر باشد نشان از برترنزدیک کیشاخص به عدد  نیشود هرچقدر امحاسبه می
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 خص ورای هر شاشود که رتبه میانگین هر ناحیه شهر ساری را باستفاده می گونهایندر ادامه از این آزمون به 

بندی و به، رتزیست پذیریشاخص و درنهایت  هر سه بر اساس های آن محاسبه و سپس هر یک از نواحی رامؤلفه

 کنیم.بندی میگروه

 

 شاخص اجتماعی بر اساسبندی نواحی رتبه

جدول  تهیه این یج جدول زیر به دست آمد. درشاخص اجتماعی نتا بر اساسبندی نواحی شهر ساری در بررسی و رتبه

بندی هرتیب رتبول زیر به تو در قالب جد شدهمحاسبهه عمل شده و ضریب اولویت برای هر ناحی سیتاپسروش  بر اساس

 و محروم خوردارشاخص اجتماعی در قالب سه گروه برخوردار، نیمه بر بر اساسشده است. همچنین نواحی شهری 

 شده است.و که در قالب طیف رنگی در نقشه زیر نمایش داده اندشدهمیتقس
 

 شاخص اجتماعی بر اساسبندی نواحی شهر ساری رتبه .2جدول 

میانگین ضریب  ضریب اولویت میانگین ناحیه رتبه
 اولویت

 میزان کیفیت

1  1-2 3/22 0/88 

 0/87 3/21 5-3  2 برخوردار 0/84

3  1-4 2/99 0/78 

4  3-2 2/94 0/71 

 نیمه برخوردار 0/66

5  2-5 2/86 0/71 

6  3-1 2/85 0/69 

7  1-1 2/83 0/69 

۸  2-2 2/74 0/65 

۹  2-1 2/72 0/64 

10  2-6 2/68 0/64 

11  1-7 2/67 0/63 

12  1-5 2/66 0/63 

13  3-4 2/66 0/59 

 محروم 0/55

14  2-8 2/65 0/57 

15  1-3 2/64 0/56 

16  3-3 2/53 0/56 

17  1-6 2/50 0/55 

1۸  2-3 2/49 0/54 

1۹  2-4 2/49 0/53 

20  2-7 1/31 0/50 
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 شاخص اجتماعی ساسبر انقشه وضعیت نواحی شهری  .2شکل 

 

ماعی در رتبه باال و در شخص اجت 1-4و  3-6، 1-2که در نقشه و جدول باال مشخص است نواحی  گونههمان

ن دارد شان از آنشده در نقشه نکته حائز اهمیت این است که موقعیت جغرافیایی نواحی یاد .شوندمیبرخوردار محسوب 

طور معناداری از هبگفت که موارد زیر  توانیمبهتری دارند. در این نواحی شهر، وضعیت اجتماعی  تریاهیحاشکه نواحی 

 است. شدهگزارشسایر نواحی شهری بیشتر و وضعیت بهتری 

 ؛هاآنو روابط با  گانیاز همساباال  تیرضا زانیم 

  ؛هاآنفعال در  شرکت و محله یهاشیها و همامراسمکیفیت مناسب 

  ؛میان جامعه تیمیصم ابراز و گفتگو یمناسب برا یفضاهاوجود 

  ؛خود یهایامحلهاعتماد نسبت به هم حسوجود 

 ؛مردم در امور مشترک محلهبالی مشارکت  وجود 

 ؛هاآنباالی  تیفیو ک ی، بهداشتی و تفریحی مناسببه امکانات آموزش یدسترس 

 ؛گریاعتماد افراد محله به همد باالی زانیم 

  ؛انهشباوقات در  تیامن و کانزنان و کود یبرا تیامنوجود احساس 

  ؛در محله نیوآمد معتادو رفت مزاحمتوضعیت مناسب در مورد 

 ؛به ماندن در محله یمندعالقهو ناحیه زندگی و وجود  به محلهباال  بستگیدل 

باال  های ذکرشده درصقرار دارند در شاخ محرومواحی که وضعیت نیمه برخوردار و یا نتوان گفت که سایر در مقابل می

 وضعیت مطلوبی ندارند.

 

 در شهر ساری محیطیزیست شاخص بر اساسنواحی  بندیرتبه

یس در جدول زیر آمده در روش تاپسدستمحیطی، ضریب اولویت بهبندی نواحی شهری در شاخص زیستبرای رتبه

د و ای قرار دارنچه رتبهدر  زیست پذیریرد که هر ناحیه در شاخص کتوان مشاهده است. در این جدول می شدهگزارش

ردار و یمه برخونخوردار، ی از وضعیت نواحی در سه گروه برانقشهکیفیت هرکدام در چه سطحی است. در ادامه  زانیم

 شده است که نشان از وضعیت پراکنش جغرافیایی نواحی شهر ساری در این شاخص دارد.محروم ارائه
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 محیطیشاخص زیست بر اساسبندی نواحی شهر ساری رتبه .3 جدول

 میزان کیفیت میانگین ضریب اولویت ضریب اولویت میانگین ناحیه رتبه

1  1-2 3/20 0/83 

 0/78 3/12 5-3  2 برخوردار 0/76

3  2-5 2/97 0/74 

4  1-1 2/95 0/70 

5  3-1 2/79 0/62 

0/55 
 نیمه برخوردار

 

6  1-6 2/75 0/61 

7  2-2 2/74 0/60 

۸  1-4 2/73 0/60 

۹  2-6 2/70 0/60 

10  2-7 2/69 0/60 

11  3-3 2/69 0/59 
12  3-2 2/68 0/58 

13  2-3 2/64 0/54 

14  1-5 2/63 0/54 

15  2-1 2/63 0/53 

16  1-3 2/57 0/52 

17  2-4 2/57 0/52 

1۸  4-1 2/55 0/52 

1۹  3-4 2/40 0/49 

 محروم 0/40 0/20 1/69 1-7  20

 

 
 محیطیشاخص زیست ر اساسبوضعیت نواحی شهری  نقشه .3شکل 

 

ردار قرار دارند؛ به ناحیه دارای وضعیت برخو 4نواحی شهری ساری وضعیت مناسبی دارند و  زیست پذیریدر شاخص 

توان مشاهده کرد که بیشتر به نواحی حاشیه جغرافیایی این نواحی می . در پراکنش1-1و  2-5، 3-5، 1-2 ینواحترتیب 

 .اندداشتههای زیر وضعیت مناسبی که این نواحی در شاخص اندداشتهراز شهر تعلق دارند و ساکنان اب

  ؛قهدر منط تلفن همراه آنتن دهی، برق، گاز، تلفن و آب شبکهی هارساختیزوضعیت خوب در 

 ؛ظرف زباله و...( مکت،یمحله )ن مبلمانو وضعیت خوب  محله ی مناسبو نقشه کل یطراح 

  ؛محله یو ظاهر یبصر و زیبای گیزندازنظر طراوت و سر محلهوضعیت خوب 

  ؛و... هاهیهمسا ،یسازاز ساختمان یناش یسروصدارضایت از آلودگی کم سمعی و 
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 ؛ها(ارگاهک تیفعال و یسطح یهااز )زباله، فاضالب، آب یناش یبوو  و...( یدنیهوا، آب آشام) یآلودگ انواع کم بودن 

 ؛سبز موجود در محله یاز مقدار فضا تیارضو  سبز یمحله به فضا ی مناسبو دسترس تیموقع 

  ؛ها در محلهو پسماند کارگاه یسطح یهاآبمناسب دفع 

 هازباله یآوردر جمع یشهردارخوب  عملکرد. 

شوند، وضعیت حروم محسوب میکه مناطق م 1-7جز ناحیه از طرفی باید متذکر شد که وضعیت سایر نواحی شهری به

قرار دارند.  جز این سه ناحیه بقیه نواحی در وضعیت مناسبیتوان گفت که بهدر کل می شوند ونیمه برخوردار محسوب می

 خوبی برخوردار است. تیوضعی شهر ساری در این شاخص از توان گفت که وضعیت نواحدرنتیجه می

 

 اقتصادی شاخص بر اساسنواحی  بندیرتبه

شود. این شاخص محسوب می نظرانصاحبزنظر شهری ا زیست پذیریشاخص در  ترینمهمشاخص اقتصادی یکی از 

ر کیفیت دهای هر ناحیه، اثر مهمی تواند با ضریب باالتری از سایر شاخصشد که می نظر گفتهی در اگونهبهدر بررسی 

لویت هرکدام ضریب او حیه وآن ناحیه داشته باشد. لذا در ابتدا نتایج مربوط به آزمون تاپسیس در هر نا زیست پذیری

 است. مشاهدهقابلو رتبه هر ناحیه در جدول و نقشه زیر  شدهسبهمحا
 

 شاخص اقتصادی بر اساسبندی نواحی شهر ساری رتبه .4جدول 

 میزان کیفیت میانگین ضریب اولویت ضریب اولویت میانگین ناحیه رتبه

1  1-2 3/20 0/82 

 برخوردار 0/67

2  3-1 3/17 0/73 

3  3-5 3/02 0/72 

4  4-1 2/99 0/67 

5  3-2 2/92 0/66 

6  2-7 2/87 0/65 

7  2-1 2/83 0/65 

۸  2-5 2/83 0/63 

۹  2-2 2/78 0/56 

 نیمه برخوردار 0/49

10  1-4 2/76 0/53 

11  2-6 2/67 0/52 

12  1-1 2/63 0/51 

13  1-6 2/62 0/50 

14  2-3 2/57 0/47 

15  1-3 2/56 0/46 

16  1-5 2/48 0/46 

17  3-3 2/47 0/43 

1۸  3-4 2/45 0/35 

 0/34 2/29 7-1  1۹ محروم 0/26

20  2-4 2/04 0/11 
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 شاخص اقتصادی بر اساسنقشه وضعیت نواحی شهری  .4شکل 

 

دارند؛ به  ناحیه در وضعیت برخوردار و مناسبی قرار 20ناحیه از  ۸توان گفت که بندی نواحی مینظر به جدول رتبه

واضح در حاشیه غربی شهر قرار  طوربهی مذکور احنو. 2-5و  2-1، 2-7، 3-2، 4-1، 3-5، 3-1، 1-2ترتیب نواحی 

های شاخص بر اساستوان ا میی برخوردار رهاهیناحنشان داده است. هریک از این  خوبی این نکته رادارند و نقشه باال به

 زیر در وضعیت مناسبی ارزیابی کرد.

 ؛ینقد ارانهیوار به اتکا نداشتن خان عدمشغل درآمد و  مناسب تیوضع 

 ؛یشخص هینقل لیوسا تیفیک ی وونقل عمومحمل یرسانو خدمات یگستردگ 

  ؛روهاادهیپمعابر و مناسب  عرض و لیو محل پارک اتومب نگیپارککیفیت 

 ؛(یداخل یاز مسکن )مساحت، طراح یکل تیرضا زانیم 

 ؛له(ل و زلزیدرواقع بروز بحران )س و مقاومت مسکن شما یبنا عمرو  قدمت 

 ؛یذهبم -فرهنگیکز مسجد و مراداروخانه،  درمانی، -یبه مراکز بهداشتمناسب  یدسترس 

 و بانک دیمراکز خرو نزدیکی  روزانه خانوار یمصرف یکاالهاخدمات و به  ی مناسبدسترس. 

متوسطی در سایر نواحی نیز از وضعیت  و ؛2-4و  1-7، 3-4تنها سه ناحیه وضعیت محروم قرار دارند؛ نواحی  از سویی

 ار دارند.تصادی قرخص اقاین شاخص قرار دارند. لذا باید گفت که در کل نواحی شهری در کل از وضعیت مناسبی در شا

 

 یشهر سارنواحی  زیست پذیریبندی رتبه

توان نواحی را محیطی و اقتصادی میاجتماعی، زیست گانهسههای شاخص بر اساسبندی نواحی شهری پس از رتبه

ین ابندی کرد. در رتبه نواحی شهری ساری زیست پذیریبه این سه شاخص، در قالب وضعیت  نظر داشتکلی با طوربه

 مؤلفهضریب وزنی خاص هر  لحاظ کردنصورت یکجا، با شاخص به 3از  حاصلهبندی با تاپسیس، نمره مرحله برای رتبه

ه ی در کل چکه نواحی شهر دهدمینتایج نشان شاخص، محاسبه شد و نتایج محاسبات در جدول زیر گزارش شد. این 

 دارند. حروم قرارمدار، نیمه برخوردار و دارند و به ترتیب در کدام طبقه برخور زیست پذیریای را در وضعیت رتبه
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 نواحی شهر ساری زیست پذیریبندی رتبه. 5جدول 

 میزان کیفیت میانگین ضریب اولویت ضریب اولویت نیگمیان ناحیه رتبه

1  1-2 3/20 0/84 

 برخوردار 0/72

2  3-5 3/18 0/76 

3  3-1 2/91 0/69 

4  2-5 2/85 0/68 

5  3-2 2/85 0/65 

6  1-4 2/80 0/61 

 نیمه برخوردار 0/56

7  2-1 2/79 0/61 

۸  1-1 2/75 0/61 

۹  4-1 2/73 0/60 

10  2-2 2/73 0/59 

11  2-7 2/72 0/59 

12  2-6 2/68 0/57 

13  1-6 2/67 0/54 

14  1-5 2/66 0/52 
15  2-3 2/60 0/51 

16  3-3 2/59 0/51 

17  1-3 2/57 0/51 

 محروم 0/38 0/45 2/54 3-4  1۸

1۹  1-7 2/44 0/39 

20  2-4 2/28 0/30 

 

 
 نواحی شهر ساری زیست پذیرینقشه وضعیت . 5شکل 

 

ی در مورد تمامی نواحی درستبه تواننواحی شهری ساری می زیست پذیریبا توجه به جدول و نقشه مربوط به 

-5، 3-1، 3-5، 1-2شود؛ نواحی ناحیه برخوردار محسوب می 5که وضعیت  به این صورتصورت یکجا قضاوت کرد. به

شده این نواحی در مناطق حاشیه شمالی و جنوبی شهر قرار دارند و شهروندان از رضایت . نظر به نقشه ارائه3-2و  2

-7، 3-4ناحیه در دست نواحی محروم قرار داشتند؛ نواحی  3. از طرفی اندداشتهابراز  یست پذیریزباالی خود را در مورد 

را در دسته نیمه برخوردار  هاآنتوان ی بود که میاگونهبه شدهکسبی نیز ضریب اولویت نواح. در مورد سایر 2-4و  1

قرار دارند که این  زیست پذیریر وضعیت مطلوبی از ناحیه د 20ناحیه از  17توان نتیجه گرفت که جای داد. در کل می
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 در شهر ساری حکایت دارد. زیست پذیریامر نشان از وضعیت متوسط 

 

 گیرینتیجه

وزه امراست.  شدهانجامزیست پذیری  هایشاخصمیزان برخورداری از  ازنظرنواحی شهر ساری  بندیرتبهاین مقاله  در

د. وبرو هستنر ...محیطی و اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، زیرساختی، زیست ایهزمینهشهرها با مشکالت مختلفی در 

شر بی افراد زندگی برا شرایط بهتر فراهم آوردنمختلفی در جهت رفع مشکالت کنونی شهرها و  هایدیدگاه تاکنون

گی امعه همه ابعاد زندج صورتبهکه  باشدمی زیست پذیری، دیدگاه هادیدگاهاین  ازجمله. اندشدهمطرحساکن در شهر 

به ین مقاله در ا ستا،یفیت زندگی باشد در این ران مفهوم کلی کهما کنندهیتداعتواند ی مینوعبهشود و بشر را شامل می

. آمد ستبه دصورت زیر ر ناحیه بههکه نتایج مربوط به  میاپرداختههرکدام از محالت  زیست پذیریبندی بررسی و رتبه

وت صورت یکجا قضاامی نواحی بهی در مورد تمدرستبهتوان نواحی شهری ساری می زیست پذیریال توجه به جدول با

 در حد متوسط قرار هاآندر  زیست پذیریناحیه برخوردار و محسوب شده و سطح  5که وضعیت  به این صورتکرد. 

مناطق حاشیه شمالی و جنوبی شهر  شده این نواحی در. نظر به نقشه ارائه3-2و  2-5، 3-1، 3-5، 1-2داشت؛ نواحی 

ناحیه در دست نواحی  3. از طرفی اندداشتهابراز  زیست پذیریقرار دارند و شهروندان از رضایت باالی خود را در مورد 

ی بود که اگونهبه شدهکسبی نیز ضریب اولویت نواحایر . در مورد س2-4و  1-7، 3-4محروم قرار داشتند؛ نواحی 

ناحیه در وضعیت  20ناحیه از  17توان نتیجه گرفت که را در دسته نیمه برخوردار جای داد. در کل می هاآنتوان می

. در کل ایت دارداری حکدر شهر س زیست پذیریقرار دارند که این امر نشان از وضعیت متوسط  زیست پذیریمطلوبی از 

 ازلحاظ معیت و...سبز، بافت فرسوده، تراکم ج زی شهر ساری با توجه به کیفیت کم فضایتوان گفت که نواحی مرکمی

ر راستای د نهادهاییپیشه در ادام در وضعیت نامطلوبی قرار دارند و نیاز به توجه بیشتری دارند. زیست پذیریکیفیت 

 :گرددمیبهبود زیست پذیری شهری در شهر ساری ارائه 

، ین بافتیبوسعه ی اجتماعی و ارتباطی ترونق بخشیدن به واحدهای همسایگی نامطلوب از طریق ایجاد فضاها -

 ؛عمومی یهادانیو یا م یاهای تاریخی، حفاظت از عناصر نشانهبهسازی ساختمان

یر ارک و ساان، پایجاد فضای اجتماعی که در آن ساکنان فاصله بین محل کار، زندگی، مدرسه، خرید، رستور -

 ؛نندونقل عمومی پیمایش کو حمل یسواروچرخه، دیروادهیتسهیالت رفاهی و تجاری را با استفاده از پ

 ؛مناسب آن در سطح شهر عیسبز و توز یشهر به فضاها زیتجه -

 کیافکم کردن تر یبرا یاهیشهر به نقاط حاش یمرکز یهااز قسمت یو خصوص یدولت یهاانتقال ادارات و سازمان -

 ؛مرکز شهر

 ؛هرشو محالت مختلف  یحمناسب آن در نوا عیو توز اسیمقبزرگ یونقل عمومحمل لیشهر به وسا زیتجه -

 ؛ننش آموزادا یهاییتجهیز مدارس شهر به کارگاه، آزمایشگاه و زمین ورزشی برای رشد استعدادها و توانا -

، راهبند، گله دزا نییاپ ،یغفار ،ین، باغ کرمایک، باال علالزمانصاحباتحاد،  ات،یباغ، دخان نهیتوجه به محالت سرو -

در  هاآن دادن قرارو  یشهر سار یاهیمحروم و حاش ینواح عنوانبهذغال چال و هوال  ،یعباس شمال دون، امامزاده

 .یشهر ریزیبرنامهاول  یهاتیاولو

 

 تقدیر و تشکر
 .نداشته استبنا به اظهار نویسنده مسئول، این مقاله حامی مالی 
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