
 

 
 81/3/8331تاريخ دريافت: 

 1/5/8331تاريخ پذيرش: 

 8-81 صفحات:

 

 در چارچوب پایداری رزیابی راهبردی ساختار فضایی شهرا

 ه موردی شهر ساری(مطالع)

 

  *1مصطفی قدمی
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 چکیده

ه شهري، توسعدر بلندمدت، با كارايی  به نحوي كه در شهر است،ساختار فضايی شهر نتيجه فرايندهاي فضايی موجود 

ی طيمحستيزي، مطلوبيت و مصونيت ريپذستيزي، ريپذرقابت. اين مفهوم بر كيفيت خواهد بودداراي ارتباط تنگاتنگ 

، هايكاربري اختالط ريپذهيتوجشهرها تأثير عميق دارد. در اين رابطه، تکوين يک ساختار فضايی پايدار، به شرايطی چون 

 و یطيمحستيزي، كيفيت ريپذانعطافونقل عمومی و ميزان انطباق و ي حملريپذهيتوجسهولت حركت و دسترسی،  تأمين

ساختار ي هایژگيوشناسايی و ارزيابی كاربردي با هدف  اين تحقيقِ .بستگی دارد ،رعايت فاصله بين مراكز فعاليت و سکونت

است. روش تحقيق،  گرديدهانجام  8338عه پايدار در سال توسدر قالب مفهوم  و رويکردي راهبرديفضايی شهر ساري با 

ر راستاي ت. دي شده اسآورجمعپرسشنامه( ) روش ميدانیو اطالعات مورد نياز از طريق  هادادهتوصيفی ـ تحليلی بوده و 

و تهديدهاي ساختار فضايی شهري مورد تحليل  هافرصت، نقاط قوت، ضعف، SWOT کيتکن ازاهداف تحقيق با استفاده 

. تجزيه و اندارائه شده یي مناسبهااستيسقرار گرفته و سپس در جهت دستيابی به ساختار فضايی پايدار، راهبردها و 

ه قابل فاصل، ساختار فضايی كنونی شهر ساري با معيارهاي پايداري دهدیممطالعه نشان  يمورد ةنموني تجربی در هاليتحل

 توجهی دارد. 

 ، ساريSWOTارزيابی راهبردي، ساختار فضايی، پايداري،  هاي کلیدي:واژه

 .JEL: H11, R10, R58بندي طبقه
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 مقدمه -1

با پيوند شهرنشينی و مصادف شروع انقالب شهري 

ي شهر صنعتی ريگشکلصنعتی شدن است كه با سرآغاز 

و نرخ بيش از حد رشد شهري و در پی آن افزايش تعداد 

هم راسـتا شـده   و اندازه شهرها و تغييرات عظيم كالبدي 

 ؛8311؛ نظريـــان، 8311زيـــاري و همکـــاران، ) اســـت

Pumain, 2003.) گسترش شهرنشينی با رشد و  ،به عالوه

وسـازهاي  نبوده و به سـاخت همگام كالبدي شهرها  توسعه

ـ رويـه و  بی ـ ، گسـترش  ضـابطه یب و مهارنشـدنی   قاعـده یب

شهرها به حالتی غيراستاندارد و مجزا با بافـت اصـلی و بـه    

سوي اراضی زراعی اطراف و به هم خـوردن نظـم سـاختار    

را بـا مسـائل و معضـالت     آنهـا شده و منجر فضايی شهرها 

 ؛8311نقيبی، ، شيرمحمديت )متعددي مواجه ساخته اس

Dai et al., 2001 ي كشـاورزي، ادغـام   هـا نيزم(. تخريب

طــی و روســتاها در كالبــد شــهرها، مشــکالت زيســت محي

و خـدمات   هـا رسـاخت يز مخاطرات طبيعی، افزايش هزينة

ي از ايـن  انمونـه شهري و عـدم اسـتفاده بهينـه از زمـين     

ــن معضــالت از مــرز مســائل   ،مشــکالت اســت. امــروزه اي

ی طـ يمحسـت يزعـدي اجتمـاعی و   اقتصادي عبور كرده و بُ

 .  اندافتهي

يکی از پيامدهاي اصـلی و   ،كه گفته شد طورهمان

شهري بدون برنامه، به هم خوردن نظـم   توسعهزيربنايی 

ســاختار فضــايی شــهرها اســت. ســاختار فضــايی از      

ي و طراحـی  زيربرنامهمفاهيم رايج در عرصه  نيتريديكل

ي هــامؤلفــهشــهري اســت؛ چــرا كــه بــا تمــام عناصــر و 

ساختاري شهر درگير بوده و مبـين چگـونگی اسـتقرار و    

اختار . سـ باشـد مـی عملکرد اين عناصـر در سـطش شـهر    

ي و شـهر ی از فـرم  ناشي از ارتباطات امجموعهيی به فضا

و اطالعـات اشـاره    كـا   انيـ جرونقل، تجمع مردم، حمل

امــروزه پويــايی و   .(Rodrigue et al., 2009) ددار

مستقيمی با نحوه ساختاريابی  طهرابسرزندگی هر شهري 

. (Cheng et al., 2006)د عناصـر فضـايی آن شـهر دار   

ي و اقتصاديی كارای بر مهمير تأثيی يک شهر، فضاساختار 

ی فـرم  تکـامل ير سـ ين حال اي دارد. با شهريط محيفيت ك

ــهي، شــهر ــامالت  ك ــده پتوســط تع ــازار، نيچي ــاي ب يروه

گيـرد، اغلـب   یمـ  شـکل ی و مقررات عمومگذاري يهسرما

هاي مهم يناكارآمديجه، نتگيرد. در ینميش قرار پامورد 

يـده گرفتـه   ناديف اغلـب  ضعيی فضای از يک ساختار ناش

ی از دسـت  اقـدام ي هرگونه برازمان  كهيی جاشود تا یم

 تواندیمساختار فضايی كارآمد . (Bertaud, 2003) رودیم

پويـايی اقتصـادي و در نهايـت،    جهـت  به مشوق و پشتيبان 

 جـه ينتي شهر مبدل شود. ساختار فضايی پايـدار  ريپذرقابت

به كارگيري معيارهاي پايداري و شرايط مختلفی اسـت كـه   

. تکوين يـک سـاختار فضـايی    رنديگیمدر طول زمان شکل 

سـهولت حركـت و دسترسـی     پايدار به شرايطی چون تأمين

پـذيري  ومی، توجيـه ونقـل عمـ  پذيري حمـل توجيه به همراه

پـذيري، كيفيـت   و ميزان انطباق و انعطاف هايكاربراختالط 

رعايت فاصله بين مراكز فعاليت و سـکونت   و زيست محيطی

 .(Meijer et al., 2011) دبستگی دار

ارزيابی ساختار فضايی شهرها با تأكيـد بـر    ،رواز اين

معيارهاي توسعه پايدار شهري يکی از موضـوعات اساسـی   

شهر ساري ي شهري است. در اين ميان زيربرنامهدر حوزه 

به عنوان مركز استان مازندران در چند دهه اخيـر رشـد و   

بـه طـوري كـه     ؛اي را تجربـه كـرده اسـت   توسعه گسترده

 118133بـه   8355ر در سـال  نفـ  07053جمعيت آن از 

. همچنين رشد و توسـعه فيزيکـی   رسيد8315نفر در سال 

اسـت. بـه   بـوده  شهر در طی اين سه دهـه درخـور توجـه    

دور از نيـز  تداوم روند اين توسعه ناهمگون در آينده  ،عالوه

ي اخيـر و  هـا سالانتظار نيست. با توجه به توسعه فيزيکی 

مســائل و  توسـعه جديـدي كــه در حـال گســترش اسـت،    

ــناپا ــايداري ــب  ه ــراكنش نامناس ــل پ ــاعی، از قبي ي اجتم

ي شهري و عدم دسترسی مناسب بـه خـدمات و   هايكاربر

در  محيطـی، هـاي زيسـت  عالوه بـر بحـران  امکانات شهري 

رو، مطالعـه  از ايـن اسـت.   وجود آمـده ي مختلف به هابافت

حاضر به ارزيابی راهبردي ساختار فضـايی شـهر سـاري بـا     

. ايـن  پـردازد مـی  ،معيارهاي توسعه پايدار شـهري  تأكيد بر

 :باشدمیتحقيق در پی پاسخگويی به سؤا ت اصلی زير 

لعهمحدوده مورد  ضعفو  نقاط قوت -8  در مطا
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 3ـــــــــــــــــــ .../ مصطفی قدمی، اسداله ديوسا ر، زينت رنجبر، طاهره غالميان آقامحلی  فضايی شهر ارزيابی راهبردي ساختار

 راستاي توسعه پايدار شهري چيست؟

و تهديدهاي محدوده مورد مطالعه در  هافرصت -1

 راستاي پايداري شهري چيست؟

و پرسشنامه اوليـه بـراي   در اين پژوهش، طرح كلی 

تعـداد   ،بررسی روايی و پايايیو پس از  اظهارنظر تهيه شده

تکثير و در اختيار كارشناسـان و متخصصـان امـر     نسخه 1

 قرار گرفت.

به شمار رفتـه   مفهومی جامع به عنوانتوسعه پايدار 

در نشسـت سـران    8331سـال   درسند چهل فصلی كه و 

مورد پذيرش قرار گرفـت در سـطوح پـايين     8جهان در ريو

كـاظمی محمـدي،   موسوي ) گيردجاي میسازمان فضايی 

شـهري بخـش وسـيعی از    پايـدار  (. موضوع توسـعه  8317

ادبيات شهرسازي و تحقيقات توسـعه شـهري در جهـان را    

عزيـزي،  ت )ي اخير به خـود اختصـاد داده اسـ   هاسالدر 

اقتصــادي، ي هــاســتميس(. پايــداري بــه توانمنــدي 8317

كـه  به نحوي  شودیماي اطالق اجتماعی و محيطی جامعه

زندگی سالم و مؤثري را براي تمام ساكنان جامعه در حـال  

بــه (. 8310، گــانزادعبــا  ،رهنمــاد )و آينــده فــراهم آور

ه شهر عبارت است از توانايی عرصپايداري در  ،عبارت ديگر

ثابت ماندن شهر فراتر از زمان، به طوري كه نيازهاي نسـل  

كنــونی بــدون كــاهش توانــايی نســل آينــده تــأمين شــود 

(Lewis, 2006). 

اي اسـت  كلی توسعه پايدار شـهري توسـعه   به طور

كه در بلندمدت بـه بهبـود وضـع اجتمـاعی، بهداشـتی و      

توسعه  .(Blowers, 1994)د محيطی شهر بيانجامزيست

پايدار شهري از نظر كالبدي يعنی تغيير تراكم و كـاربري  

اراضی شهري جهت رفع نيازهاي اساسی مردم در زمينـه  

اي كـه شـهر از   ونقل، فراغت و غيره به گونهمسکن، حمل

محيطی قابل سـکونت و از نظـر اقتصـادي بـا     نظر زيست

تغييــرات  و بــودهدوام و از نظــر اجتمــاعی داراي برابــري 

تکنولوژيکی و صنعتی شهرها، مـالزم و همـراه بـا ايجـاد     

محيطـی  اشتغال، تأمين مسـکن و حفـش شـرايط زيسـت    

ايجـاد يـک   اهدافی چـون  باشد. توسعه پايدار شهري بايد 

                                                           
1- Rio 

، يعنـی  را دنبال كندسا ر با منابع غنی شهر سالم و مردم

ابل قنه تنها از لحاظ فرم شهري و ميزان دسترسی انرژي 

 به عنوانشهر را  ،بلکه از لحاظ نقش و كاركردباشد قبول 

؛ 8311بحرينـی،  ) قـرار دهـد  مکانی براي زندگی مـدنظر  

ي انـرژ مصـرف   كـه يی آنجـا از (. 8311حسـينی،   ،قرخلو

ی از آن در ناشـ ی طـ يمحي هـا یآلودگونقل و ي حملبرا

ي شـهر ي داريـ پای در رابطـه بـا   اصـل شهرها دو موضـوع  

ی شـهرها  طراحـ ؛ فرم فضايی حاصل از شوندیممحسوب 

د و نقش شـهر و  ی دارعيطب ستيز طيمحي بر اديز ريتأث

ي و سـاخت  شهرسـاز و  ميمسـتق ي بـه طـور   شهری نواح

در  اهــآنو ســهم  ميمســتقريغی شــهرها بــه طــور کــيزيف

 ،یعلمـ ي محافـل  جدي موجود، به سرعت، توجه داريناپا

ي و معماران شهر زانير، برنامهگذاراناستيسی و حکومت

اسـت. پايـداري سيسـتم شـهري      كـرده را به خود جلـب  

گسـترده بـه عنـوان توسـعه شـهري و       به طـور ، تواندیم

د نيازهاي رايج را بدون نيی تعريف شود كه بتوانهاانيجر

د ي آينــده، بــرآورده ســازهــانســلي هــايیتوانــاتبــاهی 

(Maoh, Kanaroglou, 2009). 

و اعتدال در  انجامدیمآنچه كه به پايداري شهري 

، شـامل شـيوه   آوردیمـ شرايط زيست شهرها را فـراهم  

و  هـا یدسترسـ كارآمد كـاربري زمـين، ايجـاد بهتـرين     

از  ونقل به تمـام نقـاط شـهر بـا حـداقل اسـتفاده      حمل

، كاربرد كارآمد منـابع،  كنندهوسيله نقليه موتوري آلوده

و ضـايعات محيطـی، اسـتفاده     هـا یآلـودگ فقدان انـواع  

سـت از منـابع طبيعـی و امکـان تجديـد چرخــه آن،      در

هـاي سـالم، برقـراري    سازي مطلوب و ايجاد محلـه خانه

شناسانه پايـا و سـالم، اقتصـاد شـهري پايـدار،      نظام بوم

هـاي  امکان حضور و فعاليت ساكنان شهرها در مشاركت

نشــينی و اجتمــاعی و تصــميمات شــهري، حــذف زاغــه

فرهنـگ محيطـی   مسکن غيربهداشتی و با خره حفـش  

ت شهرها بر اسا  اسـتيالي عقـل و خـرد جمعـی اسـ     

(Wheeler, 2004).  مستقيم بـا   به طوراين موضوعات

يی فضـا سـاختار  ساختار فضايی شهر در ارتبـاط اسـت.   

را در  هـا يكاربري و كالبدعناصر  نيبشهر نظم و رابطه 
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به عبـارت  . (Cheng et al., 2006) دهدیمشهر نشان 

ی از ناشي از ارتباطات ايی به مجموعهفضاساختار ديگر 

و  كـا   انيـ جرونقـل و  ي و تجمع مردم، حملشهرفرم 

آلـن   .(Rodrigue et al., 2009) داطالعات اشـاره دار 

 -8سـاختار فضـايی شـهر را تركيبـی از دو جـز        8برتو

الگوي سفر مـردم از محـل    -1توزيع فضايی جمعيت و 

ي مختلفی كه يک فعاليـت  هامکانسکونت به مقاصد و 

؛ ماننـد  رديـ گیمـ يا تعامل مهم اجتماعی در آن صورت 

(، مـدار  و محـل   هـا د )فروشـگاه محل كار، مركز خري

ي الگـو . (Bertaud, 2001) دانـد یمتجمعات اجتماعی 

 بـا  كـه  آنجـا  ، ازي آنكالبديی شهر و رشد فضاساختار 

 و سـر  زينی انسان دستر  در منابع نيمحدودتر ازی کي

 وي شـهر ي زيـ ربرنامـه  در مهـم ز موضوعات دارد، ا كار

 اسـت ي شهر داريپاه توسع دری اساسي ارهايمع ازی کي

ســاختار فضــايی (. 8317كــاظمی محمــدي، موســوي )

تأثير مهمی بر كـارايی اقتصـادي و كيفيـت محـيط     شهر، 

 شيافـزا ساختار فضايی ضعيف و ناكارآمد، بـا  شهري دارد. 

، افـزايش  هـا آن تيفعال مکانمردم و  نيبي فاصله رضروريغ

ی و اتيـــعمله نـــيهزطـــول شـــبکه زيرســـاخت شـــهر، 

. بـه ايـن   رساندیمي درون شهري را به حداكثر هايیجابجا

ي، اقتصــادترتيــب چنــين ســاختاري، شــهر را بــه لحــاظ 

يی فضـا ی، ساختار طيمحستيزسازد. از نظر ی میرقابتريغ

ونقـل،  حمـل شـده بـراي   زمـان صـرف   شيافزا، با ناكارآمد

ي در شـهر ي منـاطق  رضـرور يغی هوا و با گسـترش  آلودگ

ــون،  ــفيكاراضــی پيرام ــدگ تي ــاهشی را زن ــ ك ــدیم  ده

(Bertaud, Stephen, 2003). طراحی سـاختار   ،بنابراين

كه بتواند خود را با شرايط موجـود و آتـی   به نحوي فضايی 

باشد از اهميـت  نيز شهر تطبيق دهد و در عين حال پايدار 

اين در حـالی  . (Bertaud, 2004) تبرخوردار اس بسياري

است كه امروزه، بـا وجـود تشـديد مسـائل و معضـالت      

سير تکاملی  ؛ینيشهرنشمتعدد ناشی از گسترش سريع 

ساختار فضايی و فرم شهري، اغلـب مـورد پـايش قـرار     

شـهري و   تيـ جمعبا رشد . (Bertaud, 2003) رديگینم

                                                           
1- Allen Bertaud 

بـه   ازيـ نگسترش كالبدي بدون برنامـه و نـامنظم شـهرها،    

. كنـد یم دايپ شيافزاي سفر، روز به روز برايی و تقاضا جابجا

ی شـدن زمـان سـفرها،    طـو ن و  لياتومباستفاده گسترده از 

ی از ناشـ ي هـوا ی آلـودگ ی و صـوت ی آلـودگ ، کيتراف شيافزا

امر است. امروزه  نيا جينتا گريداز  رهيغونقل و حمل ستميس

مهـم   منتشـركننده  کيـ  %18ونقـل بـا سـهم    بخش حمـل 

ــا ــهگازه ــه ) ايي گلخان ــوب ــان اســ د( 2CO  ژهي ت ر جه

. Grazi et al., 2008) ؛8301، انيــحاج ،زادهي)افنــد

 انعکــا در شــهرها، اغلــب  ليــاتومبســتفاده گســترده از ا

ی و افقـ ه رشـد  جـ ينتبه سفر و مسافت آن در  ازين شيافزا

يی شهر فضاشهرها و به هم خوردن نظم ساختار  1گسترده

ي و همکـاران،  قنبـر اسـت )  هـا تيـ فعاليی فضـا  پراكنش و

گونه ساختاريابی آشفته بنابراين اين ؛(Hall, 2002؛ 8313

و پراكنده شهرهاي امروزي، بيش از پيش به ناپايـداري آن  

 .  زندیماز جهات گوناگون دامن 

هـاي كالبـدي و   اسـت كـه بـه جنبـه    پايـدار  شهري 

فيزيکی شهر يعنی توسعه بهينه آينـده شـهر بـه ويـژه در     

ي شـهري  هـا يكـاربر بخش مسکن توجه داشته و از نظـر  

ــ  ــري و همکــاراند )هماهنــگ و منســجم عمــل نماي ، قنب

شهر پايدار از بعد كالبدي ـ فضـايی داراي شـکلی    (. 8313

، قرخلـو ) شـکلی فشـرده و مجتمـع اسـت     ژهيبه وهندسی 

ی از کـ ي يشهر زانيربرنامهدر اين راستا . (8311حسينی، 

در  تـراكم ی و فشـردگ شـهرها را   نـده يآراهبردهاي توسعه 

ي شـهر ي هـا فـرم ر د(. 8311ي، مثنـو ) داننـد یمـ شهرها 

، توسـعه  تـراكم  شيافـزا ، امکانـات  تمركزو فشرده،  متراكم

ي چنـد منظـوره و ارائـه    سـفرها ي حاو كهي مختلط كاربر

تقاضـا و مسـافت    كاهشی است، عمومونقل خدمات حمل

و بـدين ترتيـب سـهم     گرديـده ي را سـبب  شهري سفرها

ی را در عمــومونقــل ، دوچرخـه و حمــل ادهيــپي هــاوهيشـ 

به اسـتفاده   ازين، جهينت. در بردیمي با  شهري هايیجابجا

 به خاطرب اغل كه لياتومب ژهي)به و موتوري هينقل ليوسااز 

 زانيـ م( بـه  شـود یمـ  ريناگزي سفر رهايمسی بودن طو ن

 كـاهش  تـوان یمـ و به دنبال آن  افتهي كاهشی توجهقابل 

                                                           
2- Sprawl 
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ــودگ ــایآل ــتيزي ه ــيمحس ــی ط ــلناش ــل و ی از حم ونق

ي، بهبود شهري سفرهاي اقتصادي هانهيهزيی در جوصرفه

كيفيـت زنـدگی و نهايتـاا پايــداري شـهر را انتظـار داشــت      

 ,Chen et al., 2008؛ 1775و همکــاران،  امزيــليو)

Jenks et al., 1996; Ottawa, 2007, Vance, 

(Hedel, 2006 . گفـت پايـداري    تـوان یمبه اين ترتيب

 بـه طـور  محيطـی شـهر را   اقتصادي، اجتمـاعی و زيسـت  

هاي شهري فشرده جسـتجوكرد.  در فرم توانیمگسترده 

ــژوهش 8جــدول  ــان مختصــري از پ هــاي پيشــين را بي

 كند.می

 

 تحقیق نهیشیپاز  يمختصر گزارش -1جدول 

 نتیجه اصلی
سال انجام 

 تحقیق
 نام محقق موضوع تحقیق

ميزان دسترسی به امکانات شهري براي ساكنان  ،در شهر متراكم

 .بيشتر است
1332 

عواملی همچون تراكم و كاربري  رابطه ميانبررسی 

اراضی و دسترسی به امکانات شهري در منطقه 

 استرات كاليد انگلستان

 مثنوي

ي محله، نظير داريپاكه اصول و معيارهاي  دهدیمنشان ج نتاي

تأمين خدمات و امنيت، در حد  هويت، سرزندگی، دسترسی، تنوع،

 با يی در نارمک تحقق يافته است.

 عزيزي بررسی محله مسکونی پايدار در نارمک تهران 1331

 بررسی فرم شهر و كاربرد اتومبيل در آلمان 2112 فرم و الگوي شهري نقشی مهم در تقاضاي سفر شهروندان دارد.
Vance and 

Hedel  

هاي اقتصادي در پراكنش فعاليتساختار شهري گسترده، با 

 .دهدیمافزايش ا فضاهاي شهري، مدت زمان سفر ر
2111 

ارزيابی توسعه شهري و تغيير كاربري زمين در چين 

 GISبا استفاده از 
Dai et al. 

  منبع: )مطالعات نگارندگان(    

 

 روش تحقیق -2

 درمحدوده مورد مطالعـه ايـن تحقيـق شـهر سـاري      

مركز آمـار  ت )جمعيت( اس نفر 133511با استان مازندران )

مسـير   درشهر ساري مركز شهرستان سـاري  (. 8337ايران، 

ي و توريستی تهران به سواحل جنـوب شـرقی دريـاي    تجار

ي شـمال شـرقی كشـور قـرار دارد و از     هـا شهرستانخزر و 

داراي اهميـت و   باشـد یمـ جهت آنکه مركز استان مازندران 

آهن سراسـري و  اعتبار خاصی است. شهر ساري از طريق راه

(. فاصله ايـن شـهر   8 شکلراه آسفالته با تهران ارتباط دارد )

كيلــومتر و از طريــق راه  354آهــن تــا تهــران از طريــق راه

كيلومتر است. اختالف مسافت شهر سـاري تـا    153آسفالته 

شهرها بـه   نيترکينزدكيلومتر است.  14ساحل درياي خزر 

 80و  81شـهر و جويبـار بـه ترتيـب     ساري شـهر قـائم   شهر

 (.8303خليلی جويباري، ) باشندیم، كيلومتر

با توجه به ماهيـت موضـوع پـژوهش حاضـر، روش     

. باشـد یمـ توصـيفی   -تحقيق انجام شده از نـوع تحليلـی  

اي هت تدوين چارچوب نظري تحقيق از روش كتابخانهج

نيز بهره گرفته شده است. از آنجايی كـه هـدف پـژوهش    

حاضر، دستيابی بـه راهبردهـاي پايـدار سـاختار فضـايی      

بندي و تحليل عوامـل  ، طبقهشناسايی ، به منظورباشدیم

گرفتــه شــده  بهــره SWOT8 تحليــلاز روش راهبــردي 

هاي صـورت گرفتـه روي   نخست با توجه به بررسی .است

بـر اسـا    محيط داخلی و خارجی شهر مورد مطالعـه و  

نظرخواهی از كارشناسان، فهرستی از نقاط قوت، ضـعف،  

و تهديـدها مـورد شناسـايی قـرار گرفـت و در       هـا فرصت

هـــاي مـــورد اشـــاره نهايـــت، بـــا توجـــه بـــه اولويـــت

راهبردهاي برتر و راهکارهاي متعاقـب   ،شوندگانمصاحبه

مچنين در اين تحقيق سعی ت. هآن نيز پيشنهاد شده اس

مـدل  نتـايج،   كارآمـدي هـر چـه بيشـتر    به منظور شد تا 

SWOT  دل مـ در تلفيق باAHP1  ورد اسـتفاده قـرار   مـ

گيرد تا بدين طريق بتوان عوامل راهبـردي را بـر اسـا     
                                                           
1- Strength, Weakness, Opportunity, Threat 

2- Analytic Hierarchy Process 
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كه سهم كدام  نمودو مشخص  هبندي كرداهميت اولويت

يک از عوامل محيط درونـی يـا بيرونـی در توسـعه شـهر      

 عمل خواهند كرد. تريقوساري 

 

 
 ر ساختار فضایی پیراشهرينقشه قرارگیري شهر ساري د -1شکل 

 (1335مرکز آمار ایران، منبع: )   
 

 هایافته -3

است كه براي  ، اصطالحیSWOTتجزيه و تحليل 

ــی و   و  هــافرصــتشناســايی نقــاط قــوت و ضــعف داخل

تهديدهاي خارجی كه يک سيستم با آن روبرو اسـت بـه   

و بـه عنـوان ابـزاري نـوين در راسـتاي       شودیمكار برده 

تحليــل عملکردهــا و وضــعيت شــکاف كــاركردي، مــورد 

تجزيه و  گونه. اينرديگیماستفاده ارزيابان راهبردي قرار 

عواملی است كه راهبـرد بايـد    مندنظامشناسايی  ،تحليل

بهترين سازگاري را بـا آن داشـته باشـد. منطـق رويکـرد      

و  هـا قـوت ربخش بايـد  مذكور اين اسـت كـه راهبـرد اثـ    

 هاي سيستم را به حداكثر برساند.  فرصت

زا و بندي عوامل راهبردي درونتحلیل و طبقه

در راسـتاي   زاي مؤثر بر ساختار فضایی شههر: برون

ــزار ســؤا ت و هــدف تحقيــق از  ــه منظــور SWOTاب  ب

بندي و تحليل عوامـل راهبـردي محـيط    شناسايی، طبقه

درونی و بيرونی با مشاركت اعضـاي پانـل اسـتفاده شـده     

ي اساسـی  هـا روش، يکـی از  SWOT یليتحلاست. ابزار 

جهت ايجاد نظم و مناسبات ويژه بـين مسـائل راهبـردي    

در رويکرد راهبردي بهترين تکنيک براي تحليـل   واست 

، و همکـاران  قـدمی ) شـود یمـ و هدايت محيط محسوب 

وسيع و گسترده بـوده و   SWOT(. قلمرو ماتريس 8311

بـه شـمار   ي سيسـتمی  هاليتحلدر واقع چارچوبی براي 

، هـا سـه يمقاكه امکان بررسـی عوامـل و    آيد به نحويمی
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، تقاضـاها  هافرصتزننده، هاي آسيبتنگناها، تهديدها، جنبه

ي محيط بيرونی را همراه با نقاط قوت و ضـعف  هاتيموقعو 

 .(Srivastava, 2005) آوردیمراهبرد به وجود 

اين از هدف  زا:تجزیه و تحلیل عوامل درون

سنجش محيط داخلی جهت شناسايی نقاط قوت  ،مرحله

توسعه  با هدف دستيابی بهي درونی شهر هاضعفو 

به وسيله ارزيابی درونی  اهآنو شناسايی  باشدیم شهري

يی كه در راه هاجنبه ،يعنی ؛پذير استمحيط شهر امکان

ي هافيتکلو اجراي  شده يزيربرنامهدستيابی به اهداف 

؛ باشدیمهاي مساعد يا بازدارنده دارد مدنظر آن زمينه

بنابراين بر اسا  مطالعات انجام شده و بررسی محيط 

 ،فضايی پايدار شهري شهر ساري، در غالب ابعاد ساختار

مورد  مسائل كليدي و راهبردي محيط درونی شهر ساري

 .رديگیمتوجه و بررسی قرار 
 

 مؤثر بر ساختار فضایی شهر ساري قوتط ماتریس نقا -2 جدول

  1تنقاط قو

 و محلی جديد امکان ايجاد مراكز شهري -8

 جاذبه با ي مركز شهر براي ساكنان روستاهاي اطراف -1

 هاي )تجاري، اداري( جاذب سفر در مركز شهرتمركز فعاليت -3

 پذيري شهريجمعيت -4

 مركزيت استان  -5

 منبع: )مطالعات نگارندگان(                                

نقاط قوت شـهر سـاري، امکـان ايجـاد مراكـز شـهري و       از 

پذيري شهري و همچنـين مركزيـت   جمعيت ،محلی جديد

، جمعيـت  8337 يسرشماربق . ط(1)جدول  استستان ا

و پــر  نيتــربــزر نفــر بــرآورد شــده و    133511آن 

شـهر  ا توجه بـه اينکـه   . بشهر مازندران است نيترتيجمع

اداري و بازرگانی نقـش   ساري مركز استان مازندران، از نظر

همـواره   در منطقـه  ،، اين شهرمهمی در سطش استان دارد

مورد توجـه بخـش عظيمـی از سـاكنين مراكـز شـهري و       

روســتايی اطــراف قــرار گرفتــه اســت. همچنــين اســتقرار 

و نهادهاي دولتی استانی در اين شهر سبب شده  هاسازمان

ــاهد   ــواره ش ــت، هم ــاجرتاس ــامه ــیي ه ــراد از  آونگ اف

هاي اطراف باشيم. برخورداري اين شهر از مراكز شهرستان

موجـب  نيز تجاري و فرهنگی و مراكز آموزش عالی متعدد 

 جذب جمعيت شده است.

 مؤثر بر ساختار فضایی شهر ساري ضعفماتریس نقاط  -3 جدول

  2فضعنقاط 

 جمعيتی و فعاليتی در محدوده گستره جغرافيايیپراكندگی ساختار  -8

 ضعف كمی و كيفی در سيستم حمل و نقل عمومی -1

 پراكنده بودن مراكز اداري در سطش شهر -3

 رشد افقی شهر -4

 هايكاربرتوزيع نامناسب  -5

 ظرفيت پايين مديريت شهري در هدايت تغييرات فضايی شهر -1

 جمعيت عمدتاا در بخش مركزي شهربافت فرسوده وسيع و كم  -0

 منبع: )مطالعات نگارندگان(                           

  
1- Strengths 

2- Weaknesses 
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( در 3نقطه ضـعف شـهر سـاري )جـدول     ه از جمل

راستاي توسعه پايدار شهري، پراكندگی ساختار جمعيتی 

. بـر  باشـد یمـ و فعاليتی در محدوده گسـتره جغرافيـايی   

تـراكم  »اسا  مطالعات طرح جامع شهر سـاري، ميـزان   

نفــر در  00در محــدوده مطالعــاتی  «ناخــالص جمعيتــی

نفـر در   3070هکتار و در محـدوده قـانونی مصـوب برابـر     

محـدوده   «تـراكم خـالص جمعيتـی   »هکتار است، ميزان 

نفـر در هکتـار و محـدوده قـانونی      3/831مطالعاتی شهر 

تـراكم  »نفـر در هکتـار بـوده اسـت. ميـزان       847مصوب 

نفـر در   0/100محدوده مطالعاتی شهر  «خالص مسکونی

نفـر در هکتـار    113هکتار و محدوده قانونی مصوب برابر 

نتيجـه   تـوان یم. با مشاهده اين ارقام به دست آمده است

گرفت كه توزيع جمعيت و كاربري مسکونی در اين شـهر  

پراكنده است و جمعيت در سطش شهر بـه طـور نـامنظم    

اين امر موجب اتالف هزينه رفت و آمد  .پخش شده است

رشد شده، هاي روزانه مردم فعاليت و براي خريد، آموزش

را بـا  ه بهينـه از فضـا   و گسترش افقی شهر و عدم استفاد

گ . برقراري ارتباط منطقـی و هماهنـ  خود به همراه دارد

بين پراكنش جمعيـت و توزيـع خـدمات بـراي نيـل بـه       

. وجـود نـابرابري و عـدم    رسدیمپايداري ضروري به نظر 

تعادل فضايی در ساكنان نواحی مختلـف يـک شـهر، بـه     

اي جديد در هيچ يک از شهرهاي جهـان  هيچ وجه پديده

ست، اما در كشورهاي در حال توسعه به دليـل فـاحش   ني

اقتصـادي و نـابرابري و عـدم     -ي اجتماعیهاتفاوتبودن 

تعادل در خدمات شهري، تفاوت فضـايی شـهرها تشـديد    

زيرا ساختار فضـايی   ؛(8310عبدي دانشپور، ت )شده اس

يک شهر متشکل از اجزا و عناصري است كه بـا يکـديگر   

از ايـن اجـزا    يکناپايداري هر در كنش متقابل هستند و 

 .(8333وارد،  ،ساوجت )بر كل ساختار تأثير خواهد گذاش

بنــابراين ســازمان فضــايی متعــادل در شــهرها، نــوعی از 

زمـانی محقـق خواهـد شـد كـه       وپايداري شهري اسـت  

هماهنگی و سازگاري منطقـی بـين پـراكنش جمعيـت و     

 توزيع خدمات در شهرها به وجود آيد.  

هدف  (:حیطیا )مزتجزیه و تحلیل عوامل برون

اين مرحله، كندوكاو آثار محيط خارجی در ناحيه مطالعه 

و تهديـدهايی اسـت كـه     هـا فرصتشده جهت شناسايی 

سـاختار فضـايی پايـدار بـا آن مواجـه       خصودناحيه در 

مجموعـه  ، هـا فرصـت در اين راستا، بايد گفـت كـه   . است

كه خارج از محـيط ناحيـه    هستنديی هاتيقابلامکانات و 

مسـتقيم يـا غيرمسـتقيم     به طوربر عملکرد نواحی شهر 

تهديدها نيز مجموعه عوامل خـارج از   .شوندیممؤثر واقع 

در عدم كارايی اين نواحی تأثيرات  شده وناحيه محسوب 

مستقيم و غيرمستقيم دارند. بر اسا  مصاحبه حضـوري  

و  هـا فرصـت مجموعه ، با كارشناسان و متخصصان شهري

بـه شـرح   ه تهديدهاي موجود و مؤثر بر شهر مورد مطالعـ 

 است:  5و  4جدول 

 

 ساختار فضایی شهر سارير ي مؤثر بهافرصتماتریس  -4 جدول

  1هافرصت

 احکام اسناد فرادست برنامه براي ارتقاي شهر ساري -8

 ايزمينه توسعه بازارهاي منطقه -1

 ي مسکونیهابخشسازي و افزايش تراكم در انبوه -3

 ي فرسوده و بخش مركزي شهرهابافتوساز در حمايت دولت از ساخت -4

 منبع: )مطالعات نگارندگان(                

 

                                                           
1- Opportunities 
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حمايت دولـت   ،ذكر شد 4طور كه در جدول همان

ي فرســـوده از طريـــق هـــابافـــتوســـاز در از ســـاخت

اعطاي وام به ساكنان ايـن قسـمت و    مانندهايی سياست

موجــب تشــويق  دتوانــیمــهــايی از ايــن قبيــل سياســت

بـا  و  هي فرسوده شدهابافتوساز در شهروندان به ساخت

رشد و گسـترش   ،وساز در حومه شهرساخت جلوگيري از

سـازي و  . همچنـين انبـوه  كنـد را متوقف میرويه شهر بی

ي ديگـر  هـا اسـت يسافزايش تراكم در مناطق مسکونی از 

در جهت جلوگيري از پراكنـدگی شـهري اسـت. در ايـن     

عـوار  ناشـی از مـازاد تـراكم را      هايشهردارراستا بايد 

از و تشـويق بـه   وسفزايش ساختكاهش دهند تا موجب ا

 د. سازي شوبلندمرتبه
 

 ماتریس تهدیدهاي مؤثر بر ساختار فضایی شهر ساري -5 جدول

 1تهدیدها

 تمايل روزافزون به استفاده از اتومبيل شخصی -8

 گذاري در توسعه شبکه زيرساختفقدان سرمايه -1

 گرايش به توسعه بيرونی توسط ساكنين -3

 شهري گير در فرايند مديريتهاي تصميمسويی ارگانعدم هماهنگی و فقدان هم -4

 دولت در كنترل و هدايت رشد فضايی شهرشفاف و منسجم فقدان راهبرد و سياست  -5

 تخريب اراضی مرغوب كشاورزي و توريستی پيرامون شهري -1

 به مركز شهر متمايلرفتار خريد و تفريحی  -0

 منبع: )مطالعات نگارندگان(                  
 

شــهر ســاري نيــز ماننــد ديگــر شــهرهاي اســتان  

 بـرد یمرنج  هاساختمازندران در زمينه توسعه شبکه زير

هــاي مناســب زيرســاخت شــهري از ايجــاد شــبکهلــذا و 

اين شهر است. همچنـين ايـن شـهر در     نيازهاي ضروري

اي بـه سـمت   سـابقه هاي اخير رشد و گسـترش بـی  دهه

 فراوانـی رواج وساز در اطراف شـهر  حومه داشته و ساخت

زمين نسـبت   پايينداشته است، كه شايد ناشی از قيمت 

وسـاز در حومـه   سـاخت  بـر به مركز شهر و كنترل كمتر 

تهديـدي   توانـد یمـ شهر باشد كه مجموعـه ايـن عوامـل    

 جدي براي شهر ساري به شمار آيد.  

 و تهدیدها: هافرصتتحلیل نقاط قوت، ضعف، 

كه در جداول فوق نشـان داده شـده اسـت، در     طورهمان

فرصـت بيرونـی در    4نقطه قوت داخلـی و   5شهر ساري 

تهديد بيرونی وجـود دارد.   0نقطه ضعف داخلی و  0برابر 

و  هـا ضـعف و  هاتيمز به عنوانرا  هافرصتو  هاقوتاگر 

و تنگناهـاي سـاري    هـا تيمحـدود  به عنـوان تهديدها را 

ــاري    ــهر س ــوع در ش ــذيريم، در مجم ــت و  3بپ  84مزي

محدوديت وجود دارد. البته بايد توجه داشت كـه بيشـتر   

ناشی از عملکردها در داخل و بيرون از شهر  هاتيمحدود

گفت كه ادامه روند فعلی  توانیم بنابراين؛ ساري هستند

ه بـا  ي ساختار فضـايی شـهر را در آينـد   داريپاعملکردها، 

توان نتيجـه  لذا می .رو خواهد كردي زيادي روبههاچالش

با تغيير در روند عملکردها و ارائه راهبردهـاي   گرفت كه،

ي احتمالی اقدام هابيآسدر رفع  توانیممناسب نه تنها 

 نمود بلکه شهر را به سمت پايداري پيش برد.

: SWOTبندي درون گروههی عوامهل   اولویت

فاقـد امکـان ارزيـابی جـامع موقعيــت      SWOTتکنيـک  

گيري است و صرفاا تعيـين تعـدادي از عوامـل در    تصميم

و تهديــدها،  هــافرصــتهــاي نقــاط قــوت، ضــعف، گــروه

از  همچنـين،  .عوامل را مشخص سازد نيمهمتر تواندینم

ابزارهاي تعيين اهميـت عوامـل و يـا ارزيـابی      ،اين طريق

. شـود ینمبق با عوامل فراهم گيري مطاهاي تصميمگزينه

ي اغلـب دربرگيرنـده تعـداد    زيـ ربرنامـه از آنجا كه فرايند 

، ممکن ستا آنهاي درونی هایوابستگزيادي از معيارها و 

ه است د ا ف ست رآمدو  ناكافی، SWOTاز  ا اكا    .باشد ن

1- Threats 
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، به منظور افـزايش  SWOTي تحليل هانقصبا توجه به  

 .شوندیمتركيب  SWOTيی با هاروشكارايی آن، 

در اين قسمت سعی شده است تا عـالوه بـر نکـات    

ــاحبه    ــنامه و مص ــيله پرسش ــه وس ــوق، ب ــمزف ــاتي و  ه

بنـدي  هاي عمده شـهر سـاري جهـت اولويـت    محدوديت

از ديـدگاه كارشناسـان ارزيـابی شـود تـا بتـوان        هانهيگز

ي بـه دسـت   تریولاصمنطقی و  ،نتيجه را به صورت كمی

نظـرات و محاسـبات   تجميـع  بنابراين با توجـه بـه    .آورد

. ايـن جـدول   انجام شـد  1بندي جدول اولويت ،شدهانجام

و  هافرصتبيانگر وزن نسبی هر يک از نقاط قوت، ضعف، 

 تهديدها از ديدگاه كارشناسان است.

   

 وتهدیدها( در توسعه شهري ساري هافرصت)نقاط قوت، ضعف،  SWOTبندي درون گروهی عوامل اولویت -2 جدول

 اولويت
ت عوامل گروه نقاط قو

(S) 
 (Oها )فرصت وزن عامل (Wف )نقاط ضع وزن عامل

وزن 

 عامل
 وزن عامل (Tا )تهديده

 718/7 پذيري شهريجمعيت 8

پراكندگی ساختار 

 جمعيتی و فعاليتی در

محدوده گستره 

 جغرافيايی

810/7 

وجود انگيزه براي انبوه 

سازي و افزايش تراكم 

 هاي مسکونیدر بخش

754/7 
تمايل روزافزون به استفاده 

 از اتومبيل شخصی
833/7 

1 

جاذبه با ي مركز شهر 

براي ساكنان روستاهاي 

 اطراف

7571/7 

بافت فرسوده وسيع و 

كم جمعيت عمدتاا در 

 بخش مركزي شهر

811/7 

حمايت دولت از 

وساز در ساخت

ي فرسوده و هابافت

 بخش مركزي شهر

733/7 
گذاري در فقدان سرمايه

 توسعه شبکه زيرساخت
834/7 

3 

ي هاتيفعالتمركز 

اداري جاذب -تجاري

 سفر در مركز شهر

733/7 

ضعف كمی و كيفی در 

سيستم حمل و نقل 

 عمومی

871/7 

احکام اسناد فرادست 

ارتقاي شهر برنامه براي 

 ساري

7871/7 

عدم هماهنگی و فقدان 

هاي سويی ارگانهم

گير در فرايند تصميم

 مديريت شهري

838/7 

 733/7 مركزيت استان 4
بودن مراكز پراكنده

 اداري در سطش شهر
7131/7 

زمينه توسعه بازارهاي 

 ايمنطقه
787/7 

 فقدان راهبرد و سياست

دولت در  شفاف و منسجم

كنترل و هدايت رشد 

 فضايی شهر

813/7 

5 
امکان ايجاد مراكز 

 شهري و محلی جديد
   713/7 رشد افقی شهر 7871/7

رفتار خريد و تفريحی 

 به مركز شهر متمايل
881/7 

1   

عدم توزيع متعادل 

ي خدمات هايكاربر

 شهري

701/7   

تخريب اراضی مرغوب 

كشاورزي و توريستی 

 پيرامون شهري

734/7 

0   

ظرفيت پايين مديريت 

شهري در هدايت 

 تغييرات فضايی شهر

7818/7   

گرايش به توسعه بيرونی 

 توسط ساكنين

 

703/7 

 منبع: )محاسبات نگارندگان(

 

به بررسی و تحليل هر  1حال با توجه به جدول 

يک از نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهديدها از نقطه نظر 

  .شودیمكارشناسان در اين تحقيق پرداخته 

ــل  ــان  SWOTتحلي ــنش ــدیم ــر   ده ــه از نظ ك

 )بـا  شهريپذيري جمعيتكارشناسان مؤلفه فاكتورهاي 

(، جاذبه با ي مركز شهر براي ساكنان 718/7 ینسبوزن 

( و تمركــز 75/7روســتاهاي اطــراف )بــا وزن نســبی    

ي تجاري جاذب سـفر در مركـز شـهر )بـا وزن     هاتيفعال

نقطـه قـوت    نيمهمتر( به ترتيب به عنوان 733/7نسبی 

داخلی جهـت حركـت بـه سـمت پايـداري شـهر سـاري        
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. در مــورد نقــاط ضــعف بنــدي شــدنداســتخراج و طبقــه

 هـاي كـه مؤلفـه   انـد بـوده مسئو ن بر اين عقيده  ،لیداخ

پراكندگی ساختار جمعيتی و فعاليتی در محدوده گستره 

ــا وزن نســبی   ــايی )ب ــين 810/7جغرافي ــت ( و همچن باف

جمعيت عمدتاا در بخش مركزي شهر فرسوده وسيع و كم

( و ضعف كمی و كيفی در سيسـتم  811/7با وزن نسبی )

از جملـه  ( 871/7نسـبی   حمل و نقـل عمـومی )بـا وزن   

 .باشـند یمنقاط ضعف ساختار فضايی اين شهر  نيمهمتر

عامـل   توانـد یمدر شهر،  هاتيفعالپراكندگی غيرمتمركز 

مهمی در افزايش زمان و مسافت سـفر بـراي شـهروندان    

شدن سـفرها و  باشد. به طوري كه تراكم ترافيک، طو نی

ي هـا تيفعالي مسافرت را به همراه دارد. پراكنش هازمان

خدماتی و تجاري در فضاي شهر ساري عـالوه بـر اينکـه    

ونقل عمومی را كاهش داده و تقاضا براي استفاده از حمل

هـاي  ، هزينـه كنـد یمـ ترافيک سنگينی در شـهر ايجـاد   

محيطی قابل تـوجهی  روانی و زيست -اقتصادي، اجتماعی

 .  كندیمميل را به جامعه شهري تح

وجـود انگيـزه بـراي    همچنين از نظر كارشناسـان،  

 ي مسـکونی هابخشسازي و افزايش تراكم در انبوهمؤلفه 

وسـاز در  حمايت دولت از سـاخت (، 754/7)با وزن نسبی 

)بـا وزن نسـبی    ي فرسوده و بخش مركـزي شـهر  هابافت

فرادسـت برنامـه بـراي    اسـناد  احکام ( و همچنين 733/7

( بــه عنــوان  7871/7)بــا وزن نســبی  ي شــهر ارتقــا

ــافرصــت ــاري   ه ــهر س ــاختار فضــايی ش ــردي س ي راهب

نيز در همين راستا، تمايـل روزافـزون    پايان. در باشندیم

(، 833/7به استفاده از اتومبيل شخصـی )بـا وزن نسـبی    

)بـا وزن   گذاري در توسعه شبکه زيرساختفقدان سرمايه

ســويی ( و عــدم همــاهنگی و فقــدان هــم834/7نســبی 

گير در فرايند مديريت شـهري )بـا وزن   ي تصميمهاارگان

( تهديدي جدي براي ساختار فضايی شـهر  838/7نسبی 

ب طور كه در مطالـ ساري شناسايی و تعيين شدند. همان

فوق نيز ذكر شد، ضعف ساختار شهر ساري در پراكندگی 

ي بـه عنـوان تهديـد    ي تجارهايكاربرو  هاتيفعالفضايی 

جدي )تمايل روزافزون به استفاده از اتومبيـل شخصـی(   

بــراي ايــن شــهر رقــم خــورده اســت. زيــاري در كتــاب  

ي شـهري خـود نيـز عنـوان نمـود،      زيربرنامهي هاکيتکن

هـاي  ساختارهاي شـهري گسـترده، بـا پـراكنش فعاليـت     

اقتصادي در فضاهاي شهري، مدت زمان سفر را افـزايش  

تيجه تمايل شهروندان به استفاده از اتومبيـل  داده و در ن

، به طوري كه تقاضا بـراي اسـتفاده   بردرا با  میشخصی 

، همکـاران )زيـاري و   ابديیمونقل عمومی كاهش از حمل

8311.) 

 :SWOTبندي بهی  گروههی عوامهل    اولویت

 تواندینمهاي مجزا در گروه SWOTبندي عوامل اولويت

و  هـا فرصـت اهميت نسبی مجموعه عوامل قوت، ضـعف،  

رو در تهديدها را در ارتباط با يکديگر نشان دهـد. از ايـن  

تک عوامل در اين تحقيق پس از تعيين اولويت نسبی تک

اي زوجـی  هاي مجزا )اولويت درون گروهی(، مقايسهگروه

انجـام شـد. از هـر گـروه، سـه       SWOTميان چهار گروه 

رين اولويت )وزن نسـبی( انتخـاب، سـپس از    عامل با با ت

كارشناسان خواسته شد كه سه عامل مذكور از هر گـروه  

زوجی مقايسه كرده و اهميت هـر   به صورترا با يکديگر 

تعيـين   AHPيک را نسبت به ساير عوامل در قالب مدل 

بدين ترتيب با محاسبه وزن هـر چهـار گـروه وزن     .دكنن

بـه  نقـاط قـوت و فرصـت    عوامل ضعف و تهديد بيشتر از 

است كه اين راهبرد نشان از ناپايـداري شـهر    دست آمده

 دارد.ر ساري و وضعيت پراكنده شه

، مــؤثرترين عوامــل 1بــا توجــه بــه نتــايج جــداول 

 0تأثيرگذار در سـاختار فضـايی شـهر سـاري در جـدول      

 :آمده است
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 زن نهایی( عوامل مؤثر بر ساختار فضایی شهر ساري)و گروهیاولویت بی : AHPماتریس  -7 جدول

 وزن تشريش نام عامل
ميانگين 

 عامل
 درصد

نقاط قوت 

(S) 

 753373/7 پذيري شهريجمعيت

 887140/7 روستاهاي اطراف انبا ي مركز شهر براي ساكن هجاذب 34/11 1134/7

 714148/7 در مركز شهر ب سفرذاداري جا-تجاري يهاتيتمركز فعال

نقاط ضعف 
(W) 

 853814/7 جغرافيايی هگستر هپراكندگی ساختار جمعيتی و فعاليتی در محدود

 710334/7 در بخش مركزي شهر جمعيت عمدتاابافت فرسوده وسيع و كم 51/31 3151/7

 881174/7 كمی و كيفی در سيستم حمل و نقل عمومیضعف 

 (O)فرصت 

 733183/7 سازيوجود انگيزه براي انبوه

 781151/7 ي فرسوده و بخش مركزي شهرهابافتوساز در حمايت دولت از ساخت 84/1 7184/7

 773551/7 احکام اسناد فرادست برنامه براي ارتقاي شهر ساري

 (T)تهديد 

 811111/7 روزافزون به استفاده از اتومبيل شخصیتمايل 

344/7 4/34 
 700058/7 گذاري در توسعه شبکه زيرساختفقدان سرمايه

گير در فرايند مديريت هاي تصميمسويی ارگانعدم هماهنگی و فقدان هم

 شهري
730433/7 

 منبع: )محاسبات نگارندگان(

 

مقايسه زوجی وزن به دست آمده براي سـه عامـل   

و  هـا فرصـت مهم از هر چهار گـروه نقـاط قـوت، ضـعف،     

تهديدهاي مؤثر بر پايداري ساختار فضايی شهر ساري در 

از بـين عوامـل    دهدیم(، نشان 0)جدول  AHPماتريس 

امتيـاز و عوامـل قـوت تقريبـاا      %31درونی، عوامل ضـعف  

طور مشـخص شـد از   . هماناندكردهامتياز را كسب  13%

ريزان كارشناسان و برنامهه )نظر جامعه آماري مورد مطالع

شهري( عوامل ضـعف سـاختار فضـايی شـهر سـاري كـه       

 هپراكندگی ساختار جمعيتی و فعاليتی در محـدود  شامل

بافت فرسـوده وسـيع و كـم جمعيـت      ،جغرافيايی هگستر

و ضـعف كمـی و كيفـی در     در بخش مركزي شهر عمدتاا

سهم بيشتري نسـبت  است،  ستم حمل و نقل عمومیسي

.  زم به ذكر است متخصصـان مـورد   داردبه عوامل قوت 

جاذبـه بـا ي مركـز    ، پذيري شـهري جمعيتعوامل  ؛نظر

 يهاتيتمركز فعالو  روستاهاي اطراف انشهر براي ساكن

را بـه عنـوان    در مركـز شـهر   ب سـفر ذاداري جـا -تجاري

نقاط قوت سـاختار فضـايی شـهر سـاري بيـان       نيمهمتر

 . اندداشته

، عوامـــل بـــين گروهـــیهمچنـــين در مقايســـه 

تمايل روزافـزون  )تهديدكننده ساختار فضايی شهر ساري 

گـذاري در  به استفاده از اتومبيل شخصی، فقدان سـرمايه 

ــدان    ــدم همــاهنگی و فق توســعه شــبکه زيرســاخت و ع

اينـد مـديريت   گيـر در فر هـاي تصـميم  سـويی ارگـان  هم

عوامـل فرصـت    در مقايسـه بـا   %34 ميـانگين با  (شهري

ــوه ) ــراي انب ــزه ب ــود انگي ــت از  وج ــت دول ــازي، حماي س

و ي فرسوده و بخش مركزي شـهر  هابافتوساز در ساخت

بـا  شـهر سـاري    ارتقاياحکام اسناد فرادست برنامه براي 

 . باشنداز سهم بيشتري برخوردار میامتياز(  1%
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هاي انجام شده به طور كلی، بر اسا  نتايج مقايسه

و تهديـدها(،   هافرصتبين چهار گروه )نقاط قوت، ضعف، 

 %31نقاط ضعف ساختار فضـايی شـهر سـاري )بـا سـهم      

عامل از بـين عوامـل درونـی و     نيمهمترامتياز( به عنوان 

امتياز(  %34تهديدهاي موجود براي اين ساختار )با سهم 

بيرونی بـه عنـوان تأثيرگـذارترين عوامـل     از ميان عوامل 

بيرونی بر پايداري ساختار فضـايی شـهر سـاري انتخـاب     

شدند. در مجمـوع مـؤثرترين عوامـل در تـدوين راهبـرد      

پايدار براي ساختار فضايی شهر ساري )ضعف و تهديـد(،  

. انـد دادهاز كل امتياز را بـه خـود اختصـاد     %07حدود 

و تهديـدهايی كـه    هاعفضبدين ترتيب با توجه به اينکه 

 07مواجه است، حـدود   آنهاساختار فضايی شهر ساري با 

گفت نتيجـه   توانیماند، درصد از امتيازات را در برگرفته

نهايی اظهارنظر متخصصان امور شهري در مـورد عوامـل   

زاي مؤثر بر ساختار فضايی شـهر سـاري و   زا و بروندرون

(، AHPي زوجی )هاامتيازدهی بر اسا  ماتريس مقايسه

 از عدم پايداري ساختار فضايی اين شهر حکايت دارد. 

جاگذاري امتيازهاي مربـوط بـه عوامـل چهارگانـه     

 ،8و تهديـدها( در نمـودار    هـا فرصـت )نقاط قوت، ضعف، 

راهبرد مطلوب در جهت رسيدن بـه شـهري بـا سـاختار     

 .كندیمفضايی پايدار را تعيين 

 SWOTو عوامل  هاگروههاي زوجی تفسیر گرافیکی نمودار مقایسه -1نمودار 

  منبع: )محاسبات نگارندگان(
 

ارائه راهبردهاي توسعه ساختار فضایی پایدار: 

هـاي بـه دسـت آمـده از مـاتريس      بر اسا  نتايج و يافته

AHP  در شرايط كنونی، راهبردWT   نشان از سهم قابـل

توجه نقاط ضعف درونی و تهديـدهاي بيرونـی )مجموعـاا    

در ميان عوامل مؤثر بر ساختار فضايی شهر سـاري  ( 07%

گفـت شـهر    تـوان یمو ناپايداري اين شهر دارد؛ بنابراين 

ي پايـداري  هـا شـاخص ساري در حال حاضـر بـه لحـاظ    

طـور كـه   ساختار فضـايی، شـهري ناپايـدار اسـت. همـان     

ظرفيـت  ، شهر ساري در سيسـتم درونـی خـود از    ديديم

، پايين مديريت شهري در هدايت تغييـرات فضـايی شـهر   

 هگستر هپراكندگی ساختار جمعيتی و فعاليتی در محدود

در  جمعيت عمـدتاا بافت فرسوده وسيع و كم و جغرافيايی

از محـيط  ه مواجـه اسـت. بـه عـالو    بخش مركـزي شـهر   

روزافزون به استفاده از اتومبيل تمايل خود نيز با  ،بيرونی

گذاري در توسعه شبکه زيرساخت شخصی، فقدان سرمايه

گير هاي تصميمسويی ارگانو عدم هماهنگی و فقدان هم

. گيـرد در فرايند مديريت شهري مـورد تهديـد قـرار مـی    

مجموعه اين شرايط باعث سطش پـايين كيفيـت زنـدگی    

يـن اسـا ،   ي گرديده اسـت. بـر ا  شهروندان در شهر سار

ي شـهري بـه سـمت تـدوين     هـا طرحو  هابرنامهچه چنان
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ايـن تهديـدها و   ا يی در جهت مقابله بهابرنامهراهبردها و 

در شـهر   اهآنكاهش نقاط ضعف و اثرات تخريبی ناشی از 

معطوف شود، دستيابی به محيط زيست سالم، دسترسـی  

مطلوب به فضاهاي سبز، كارايی در استفاده از منـابع )بـه   

ژه زمين و انرژي(، رفاه و عدالت اجتماعی و رضـايت از  وي

كيفيت زندگی شهري و نهايتاا پويايی و پايـداري سـاختار   

 انتظار داشت.  توانیمفضايی شهر را 

 

 و پیشنهادات گیرينتیجه -4

ــه  ــدر نتيجـ ــایبررسـ ــه  هـ ــورت گرفتـ در ي صـ

پـذيري شـهري، جاذبـه بـا ي مركـز شـهر بـراي        جمعيت

جـاذب سـفر    اداري -ي تجـاري هاتيفعالساكنين و تمركز 

قوت شهر  نقاط نيمهمتربه ترتيب به عنوان ر در مركز شه

ــداري  ــه ســمت پاي اســتخراج و  ،ســاري جهــت حركــت ب

شـده، عوامـل   ي مطـرح هاقوتبندي شدند. در مقابل طبقه

ظرفيت پايين مديريت شهري در هدايت تغييـرات فضـايی   

ی در فضـاي  شهر، پراكنـدگی سـاختار جمعيتـی و فعـاليت    

ه بخش مركـزي  فرسودبافت شهر، تراكم پايين جمعيت در 

نقاط ضـعف   نيز مهمتراز ديدگاه جامعه كارشناسان اشهر 

ارشناسـان تحقيـق   ك .باشـند یمـ ساختار فضايی اين شـهر  

هـاي  رصـت ، فكه ساختار فضايی شهر ساري اندبودهمعتقد 

ي هابخشسازي و افزايش تراكم در انبوهراهبردي همچون 

هــاي وســاز در بافــتحمايــت دولــت از ســاخت، مســکونی

احکـام اسـناد   و همچنـين  فرسوده و بخش مركـزي شـهر   

را در پيش رو دارد. از طـرف ديگـر مسـأله    فرادست برنامه 

درخور تأمل اين است كه اين شـهر بـا تهديـدهاي جـدي     

چون تمايـل روزافـزون بـه اسـتفاده از اتومبيـل شخصـی،       

و عـدم   سـعه شـبکه زيرسـاخت   گذاري در توفقدان سرمايه

گيـر در  ي تصـميم هـا ارگـان سـويی  هماهنگی و فقدان هم

رو اسـت. از مجمـوع آنچـه كـه     فرايند مديريت شهري روبه

به اين نتيجه رسيد كه در بخش عوامـل   توانیمبيان شد، 

 شيهـا قـوت ي سـاختار فضـايی شـهر بـر     هاضعفدرونی، 

داراي  برتري داشته و در بخش عوامل بيرونـی، ايـن شـهر   

ي آن اســت. هــافرصــتتهديــدهاي بيشــتري نســبت بــه 

 نکتـه  ي انجام شده مبين اينهاکيتکنهاي حاصل از يافته

است كه ضعف ساختار شهر سـاري در پراكنـدگی فضـايی    

ي تجاري به عنـوان تهديـدي جـدي    هايكاربرو  هاتيفعال

)تمايل روزافزون به استفاده از اتومبيل شخصی( براي ايـن  

شهر رقم خورده است. به اين ترتيب در صورت عدم انجـام  

ه شهر، بيش از پـيش  توسعاقدامات جدي و عاجل در روند 

بر ميزان ناپايداري آن افزوده خواهد شـد؛ بنـابراين از ايـن    

كه مديريت شـهري در   رسدیمر پس  زم و ضروري به نظ

ــرداري بيشــتر از جهــت بهــره ــراي اصــالح  هــافرصــتب ب

بنـدي صـحيش   گام بردارد و با اولويـت  هاضعفو  هايینارسا

بر اسا  راهبردهـاي صـحيش و اصـولی، از منـابع      هابرنامه

 صورت گيرد.حداكثر استفاده انسانی و مالی شهري 

وع بـر  حال با توجه به تأكيد پيشـينه نظـري موضـ   

ي شهري فشـرده و نتـايج بـه    هافرمپايداربودن ساختار و 

هـاي  دست آمده در شهر مورد مطالعـه، اجـراي سياسـت   

و خـدمات   هـا تيـ فعالمنطقی در جهت آرايـش متـراكم   

شهري، شهرسازي قانونمنـد و بـا برنامـه، در نظرگـرفتن     

محيطی، اجتماعی، اقتصـادي و فضـايی   مالحظات زيست

بر تركيـب و   ، تأكيدبري اراضی شهريي كارزيربرنامهدر 

هـاي فرسـوده و منـاطق    ، بهسازي بافتهايكاربراختالط 

سـازي در  هـاي انبـوه  مركزي شهر و حمايت مالی از طرح

راستاي پايدارسازي ساختار فضايی شـهر سـاري مفيـد و    

ونقل سالم و فاقد آلودگی كـه  . حملرسدیممؤثر به نظر 

ي شـهر پايـدار اسـت، از طريـق اعمـال      هایژگيواز ديگر 

ــرح ــاط ــردد   ه ــاختن ت ــدود س ــک، مح ــرل ترافي ي كنت

، هـا توقفگـاه گـذاري صـحيش   خودروهاي شخصی، قيمـت 

ونقل عمومی كارآمد، هاي حملبهبود و توسعه زيرساخت

اصالح شبکه ارتباطی شهر و آموزش فرهنـگ ترافيـک و   

هـاي  سواري به عنوان شيوهروي و دوچرخهتأكيد بر پياده

 پذير است. سفر سالم تحقق

سـازي سـاختار شـهر و    بنابراين در صـورت فشـرده  

بـه ويـژه    هـا تيـ فعالو  هايكاربرتوزيع متوازن و متراكم 

ي مختلط در سطش محالت شهر ساري، ضـمن  هايكاربر

تحقق عدالت اجتماعی، بسياري از سفرهاي درون شهري 
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 15ـــــــــــــــــــ .../ مصطفی قدمی، اسداله ديوسا ر، زينت رنجبر، طاهره غالميان آقامحلی  فضايی شهر ارزيابی راهبردي ساختار

و كنتـرل  هاي تنظيم كاهش يافته و زمينه آنهاو مسافت 

و سالمت محيط فراهم شـده و   هایآلودگترافيک، كاهش 

ي توسـعه و تعـري    هـا طـرح به دنبال آن هزينه اجراي 

 .رسدیممعابر به حداقل 
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 نتشارات دانشگاه چابهار، چاپ اول.ا

، جامعه شناسی شهري (.8333) آلن. ،واردساوج، مايک، 

(. تهران: انتشارات 8317ترجمه: ابوالقاسم پوررضا )

 سمت.

توسعه  (.8311) شيرمحمدي، حميد؛ نقيبی، فريدون.
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