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Abstract 
One of the most practical strategies in the field of urban planning is the need to 
pay attention to the viability of urban areas. Living in urban areas means desirable 
and optimal housing for all people living in a particular place. However, the 
expansion of urban settlements on the one hand and the lack of differences 
between new and old links in urban areas on the other hand, have caused many 
problems, the solution of which depends on identifying the influential 
components in the process of urbanization. Accordingly, the present study has 
been conducted with the aim of evaluating and explaining the components 
affecting urban livability in Sari. The method used in this research is descriptive-
analytical. The required data were collected using a questionnaire and with the 
logic of cluster and random sampling from the residents of 20 districts of Sari, 
with a quota of 20 samples in each area and a total of 400 samples. Findings show 
that among the indicators of biodegradability, in the social index, the component 
of "sense of belonging to the city of Sari", in the environmental index, the 
component of "the status of green space and urban facilities and equipment", and 
in the economic index, the component of "housing status" among other 
components with a significance level of 99% are above the average level (Sig = 
0.000= 0.05). According to the research findings, it can be said that strengthening 
urban livability in Sari City depends on improving the economic, social and 
environmental indicators, creating green space and welfare facilities and 
organizing the urban population towards areas prone to growth. 
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Extended abstract 
1. Introduction 
One of the issues in urban sustainability is 
viability. Cities today face many challenges 
in the social, economic, and livable 
contexts. At the same time, the increase in 
population along with urbanization has 
had detrimental consequences for cities. 
In today's world, cities have become the 
main place of work and life of human 
beings. In the past, cities were rare. 
However, nowadays, they are the main 
place of human habitation. Increasing 
population, area, density and migration of 
different ethnic and racial groups from 
other provinces to Sari have caused some 
problems in this city. It seems that it needs 
more attention and study by officials and 
experts. In this study, the ranking of 
bioavailability components has been 
determined for Sari City in economic, 
social, and viable dimensions. 
 

2. Methodology 
 The present study was conducted with 
the aim of evaluating and explaining the 
components affecting urban livability in 
Sari. The method used in this research has 
been descriptive-analytical. To collect 
data, questionnaires were distributed with 
the logic of cluster and random sampling 
among the residents of 20 districts of Sari, 
with a quota of 20 samples in each area 
and a total of 400 samples. A researcher-
made questionnaire was used to collect 
the required data and information; the 
questions were set into 5 Likert-scale 
options based on the specified 
components. The statistical population in 
this study included residents and areas of 
Sari. To achieve the purpose of the 
research by studying the research 
literature, viability indices were extracted. 

For data analysis, SPSS Software was used. 
In this regard, a one-sample t-test was 
used to measure the viability indicators. 
 

3. Results  
The research findings showed that among 
all the main components of biodiversity 
measurement, in the social index, the 
component of "sense of belonging to the 
city of Sari", in the environmental index, 
the component of "livability of green space 
and urban facilities and equipment", in the 
economic index, the component of 
“housing status” were above the average 
level at a significance level of 99% (Sig = 
0.000 = 0.05). 
 

4. Conclusion 
 According to the studies and the results 
obtained in the continuation of the 
discussion, solutions and suggestions for 
improving the components and indicators 
of viability in Sari are presented. 

Reviving the concept of community and 
areas, expanding public and civic spaces, 
etc. 

Prospering unfavorable neighborhood 
units by creating social and 
communication spaces of inter-textural 
development, improving historic 
buildings, and protecting landmark 
elements or public squares. 

Balancing different urban uses and 
preventing improper mixing of urban uses. 

Improvement, renovation and 
reconstruction of porcelain urban places 
to prevent increasing erosion in the 
appearance, function and body of urban 
textures, especially in the center of Sari. 
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 چکیده
پذیر بودن مناطق  ریزی شهری، لزوم توجه به زیستترین راهبردها در حوزه برنامهیکی از کاربردی

پذیری در نواحی شهری به معنای سکونت مطلوب و بهینه برای تمامی افراد  شهری است. زیست
های شهری از یک سو و عدم  گاهی خاص است؛ با وجود این، گسترش سکونتساکن در یک نقطه

است که رفع  بین پیوندهای جدید و قدیم در نواحی شهری باعث بروز مشکالت فراوانی شدهتفاوت  
پذیری شهرها است. بر همین  های تأثیرگذار در فرایند زیست این مشکالت در گرو شناسایی مؤلفه

پذیری شهری در شهر های تأثیرگذار بر زیستاساس، پژوهش حاضر با هدف ارزیابی و تبیین مؤلفه 
های مورد  تحلیلی است. داده  –صورت پذیرفت. روش مورد استفاده در این تحقیق توصیفی  ساری  

 20ای و تصادفی از میان ساکنان نواحی گیری خوشهنامه و با منطق نمونهنیاز با استفاده از پرسش 
ی هاآوری شد. یافته نمونه جمع 400نمونه و درمجموع  20ی هر ناحیه ی شهر ساری، با سهمیهگانه

ی پذیری، در شاخص اجتماعی مؤلفههای سنجش زیست دهد که در میان شاخصپژوهش نشان می
زیست  شاخص  در  ساری«،  شهر  به  تعلق  و  »حس  تأسیسات  و  سبز  فضای  »وضعیت  محیطی 

ها با سطح معناداری  تجهیزات شهری« و در شاخص اقتصادی »وضعیت مسکن« از میان دیگر مؤلفه
های پژوهش  (. با توجه به یافته000/0Sig<  (05/0از متوسط قرار دارند  درصد در سطح باالتر    99
های اقتصادی، پذیری شهری در شهر ساری منوط به ارتقای شاخصتوان گفت تقویت زیستمی

زیست و  به  اجتماعی  و ساماندهی جمعیت شهری  رفاهی  امکانات  و  ایجاد فضای سبز  محیطی، 
 سمت نواحی مستعد رشد است. 

 کلیدواژه ها: 
 شهری، ریزیبرنامه

 هایگاه سکونت پذیری،زیست
 ساری شهر شهری،
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 مقدمه 1
شهری،   پایداری  در  موردتوجه  مباحث  از  یکی 

چالش زیست  با  شهرها  امروزه  است.  های  پذیری 
زمينه در  و  بسياري  اقتصادی  اجتماعی،  هاي 

شده زیست  مواجه  درعین پذیری  افـزايش  اند.  حال، 
شهرنشيني   روزافزون  نسبت  همراه  به  جمعيت 

زيان  داشته  پيامدهاي  همراه  به  شهرها  براي  باري 
  توانمی  را غیررسمی سکونتگاههای ی مسألهاسـت. 

  پیشروی   چالش  بزرگترین  اقلیمی،  تغییرات  از   پس 
. در  (27:  2021و همکاران،    1یدری دانست )ح  زمین  کره

زندگی   و  کار  اصلی  مکان  شهرها  امروز،  جهان 
چندان دور، شـهرها  ای نه اند. درگذشتهها شده انسان 
هایی استثنایی و کمیاب بودند، اما امروزه به  پدیده 

  اند شدهمکان اصلی سکونت انسان و هنجار تبدیل 
بـر تعداد  روزه  همه  (.  23:  2015و همکاران،    2)قنبری 

بالطبع، مشکالت آن  افزوده  و جمعیت شهرها و  ها 
که بیشتر شهرها با مشکالتی چـون  طوری شود. به می

ها، جدایی محل  جدایی گزینی قومی، تفکیک کاربری 
افزایش   زوال محالت،  و  فرسودگی  از سکونت،  کار 

خیابان  نابرابری ترافیک  و  محرومیت  های  ها، 
ر   -اجتماعی  سالمت،  در  اقتصادی،  نـابرابری  فـاه، 

دسترسـی بـه خـدمات بهداشـتی، آموزشـی، تفریحی  
اند. آنچه به شـهر و شهرنشـینی ابعـاد و  و... مواجه

گیری مـوج دوم  اهمیـت ویـژه بخشـید و باعـث شکل 
:  2013،  3)حبیبی   شهرنشینی شد، انقالب صنعتی بود

شتاب   (.  84 و  سریع  تغییـرات  زده رشد  شهرها،  ي 
ینی در سـبک زنـدگی سـاکنان و نگـرش متفکران  بنیـاد

نظریات   که  شد  موجب  گذاشت.  جای  بر  شهری 
یا   موجود،  وضع  تحلیل  و  توصیف  برای  مختلفی 

ها  مواجهه با آن مطـرح شود. یکی از این نوع نظریه
ترقی  شهرسازی  شوای،  فرانسوا  تعبیر  با  به  گرا 

که  ي نوگرایی معماری و شهرسازی مدرن بـود؛ انگاره
های غالب شهر و شهرسازی بوده  اندیشه   مهروموم 

همکاران،    4)سلیمانی است   خالل  (.  30:  2015و  در 
 

1 Haydari 
2 Ghanbari 
3 Habibi 
4 Soleimani 

های  معمـاران مکتب مدرن، فرم   1920-1970های  سال 
سنتی را کنار گذاشتند و تالش کردند، هر آنچه را که  

از  مربوط به سنت و گذشته می  شود، حذف کنند. 
برنامه دیگر،  به  سویی  و  ریزان  تکنولوژی  پیشرفت 

و   کردنـد  پیـدا  راسخ  اعتقادی  اقتصادی  توسعه 
شده فرم تحلیل  علوم  های  استفاده  مورد  کمی،  ی 

کردند بـا  ها تالش می مختلف قرار گرفت. مدرنیست 
مسائل  برنامه محور،  متخصص  تکنـوکرات  ریزی 

های کمی  شهری در سراسر جهان را از طریق تحلیل 
های  عمـل منجـر بـه واکنش تبیین کننـد. ایـن شـدت  

ازاین  مدرنیسم شد.  به  نسبت  عمومی  با  منفی  رو، 
ایجـاد   دلیـل  بـه  بیسـتم،  قـرن  پایـان  شدن  نزدیک 

بی  شهری  محیط فضاهای  تخریب  زیست،  روح، 
نابرابری  اجتماعـات  تشدید  زیسـت  پایین  ها، سطح 

و همکاران،    5)غفاریان   محلـی، از مدرنیسم انتقاد شود
در خارج از کشور دو تن از مشهورترین    (.  49:  2015

به  که  و  افرادی  سرزندگی  موضوع  به  خاص  طور 
پرداخته زیست  جیکوبز پذیری  لینچ  6اند  کوین    7و 

این  بوده  به  خاص  رویکردی  با  هرکدام  دو  این  اند. 
نگریسته آن مفهوم  دیدگاه  بر  که  باوجود  اند  ها 

و   8ور )ساسانی پ ارزشمند بودن، نقدهایی وارد است 
 (.  132:  2016همکاران، 

) نی  ساسا همکاران  و  مقاله 2015پور  در  با  (  ای 
زیست  ارزیابی  و  سنجش  در  عنوان  شهری  پذیری 

شهر تهران با روش  ي کالنو دو گانه   مناطق بیست 
  22پذیری مناطق  توصیفی تحلیلی به بررسی زیست 

و   اجتماعی  اقتصادی،  شاخص  سه  در  تهران  گانه 
پردزیست  نشان  اختهپذیری  تحقیق  این  نتایج  اند، 

  3و    1گانه، مناطق    22داده است که در میان مناطق  
رتبه میانگین  با  ترتیب  به  تهران  های  کالنشهر 

زیست   301/65و    353/75 بعد  محیطی  برای 
و    338/25برای بعد اجتماعی و    88/ 292و    287/75
بیشترین    76/ 294 از  اقتصادی  بعد  برای 

د زیست  به  نسبت  برخوردار  پذیری  مناطق  یگر 

5 Ghafarian 
6 Jacobs 
7 Linch 
8 Sasanpoor 
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  90/29ای  با میانگین رتبه  20است. در مقابل منطقه  
برای بعد اجتماعی و    34/ 90پذیری،برای بعد زیست 

میزان    35 کمترین  دارای  اقتصادی  بعد  برای 
گانه کالنشهر تهران    22پذیری در بین مناطق  زیست 

توان چنین تحلیل کرد که در بین  است. به عبارتی می 
بیست   دوگانهمناطق  تهران  و  کالنشهر  ي 

استانداردهای زندگی که نشان از قابلیت زندگی بهتر  
کالنشهر تهران    3و    1تری دارد در مناطق  و باکیفیت 

که   20تری دارند. در مقابل منطقه وضعیت مطلوب
قابلیت   است؛  حداقل  آن  در  زندگی  استانداردهای 

غیرقابل  همراه  زندگی  به  ساکنانش  برای  را  قبولی 
 د. دار 

احدنژاد  و  عنوان  2016)  1بندرآباد  با  تحقیق  در   )
شاخص  بر  »ارزيابي  تأکید  با  زندگي  كيفيت  های 

زیست  شهر  منطقهاصول  در  کالنشهر    22ي  پذیر 
بررسی   به  ذهنی  و  عینی  بعد  دو  در  تهران« 

منطقهزیست  گلستان  شهرک  در    22ي  پذیری 
اند که این شهرک  اند و به این نتیجه رسیدهپرداخته 

هنی و عینی در وضعیت  درمجموع به لحاظ شرایط ذ
( حبیبی  دارد.  قرار  مقاله2013متوسطی  در  با  (  ای 

عنوان »بررسی عوامل مؤثر بر افول حس سرزندگی  
زیست  بافت و  در  فرسوده  پذیری  و  تاریخی  های 

مطالعه موردی: محله سنگ سیاه شیراز« درنهایت  
به این نتیجه رسیده است که عوامل متعددی نظیر 

ک ابنیه،  در  عدم  فرسودگی  بافت،  سیمای  و  البد 
ها و خدمات  برخورداری الزم از تأسیسات، زیرساخت 

شهری مناسب با نیاز امروز و همچنین نبود زندگي  
و   سرزندگی  افول  سبب  بافت،  مناسب  اقتصادی 

بافت  زیست  فرسودگی  نهایت  در  و  پذیری 
 است.سیاه شیراز شدهسنگ

ن  ( در تحقیقی با عنوا2013)  2خراسانی و رضوانی  
مؤلفه  ارزیابی  و  زیست »سنجش  در  های  پذیری 

)بررسی  گاهسکونت  شهری  پیرامون  روستایی  های 
اند موردی: شهرستان ورامین(« به این نتیجه رسیده 

فرد این روستاها سبب شده  های منحصربه که ویژگی 

 
1 Bandarabad & Ahadnejad 
2 Khorasani & Rezvani 

زیست  لحاظ  به  خاصی  آن الگوی  در  ها  پذیری 
ا  هگیری و درمجموع، وضعیت زیست پذیری آن شکل

دیدگاه  مقابل  در  وضعیت،  این  نباشد.  های  مقبول 
ي تأثیر معکوس فاصله تا شهر بر کیفیت  رایج درباره 

دیدگاه راستای  در  و  روستاها  در  برنامه  زندگی  های 
ي کیفیت زندگی فضاهای حاشیه ریزان شهری درباره 

 شهرها است. 

با توجه به مطالعات صورت پذیرفته توسط سایر  
ت بیانگر  مؤلفهمحققان  زیست أثیر  پذیری  های 

به  به کمتر  و  بوده  کلی  ارزیابی  و  موردی  صورت 
پذیری شهری اشاره  پیامدها و عوامل مؤثر بر زیست 

است. و نگارندگان در این پژوهش شهر ساری  شده
عنوان یکی از کالنشهرهای شمالی کشور را انتخاب  به

پذیری  های زیست نموده است تا بررسی نماید مؤلفه
دیگر    مورد مطالعات  با  هم  منطقه  این  در  اشاره 

 مناطق مطابقت دارد یا خیر؟ 

موقعیت   از  برخورداری  لحاظ  به  ساری  شهر 
دارای  مازندران،  استان  مرکزیت  و  اداری  سیاسی، 
شهرهای   دیگر  به  نسبت  جمعیت،  مناسب  تمرکز 

منطقه در  جلگه استان،  واقع  ي  کوهستانی  و  ای 
از  شده در سال  هک  2840است. مساحت شهر  تار 

)با توجه طرح جامع شورای عالی شهرسازی(    1375
سال    3517به   در  است.    1395هکتار  رسیده 

این سال  این شهر در طی  از  جمعیت  به ترتیب  ها 
)مرکز     یافته استنفر افزایش   347402به   195882
به    193. افزایش تراکم مسکونی از  (2016،  3آمار ایران 

 هد که شهر ساری یک دنفر در هکتار نشان می   303
روبه پیش  روند  در  را  موقعیت گرفتهرشد  است. 

هم  شهرهای  سایر  با  ارتباطی  استان  مناسب  جوار 
عنوان یکی از نقاط جذب  موجب شده، این شهر به 

گردد.   تلقی  منطقه  و  استان  سطح  در  جمعیت 
مهاجرت   و  تراکم  مساحت،  جمعیت،  افزایش 

ها به  ر استان های قومی و نژادی مختلف از سایگروه
آباد در نواحی  این شهر منجر به ایجاد مناطق حلبی 

حاشیه با برخورداری از سطح کیفیت پایین ساکنان  

3 Iran Statistical Center 
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برنامه  تفاوت  و  در  آن  نابرابری  و  نواحی  ریزی 
ها، سبب برهم خوردن تعادل محیطی و  زیرساخت 

زمینهزیست  و  متفاوت  در  پذیری  بروز مشکالت  ي 
شده  ساری  شهر  کبافت  و  است  توجه  نیازمند  ه 

و   کارشناسان  مسئولین،  طرف  از  بیشتر  بررسی 
متخصصان امر در آینده نسبت به این شهر است.  

رتبه پژوهش  این  مؤلفهدر  زیست بندی  پذیری  های 
زیست  ابعاد  )در  ساری  شهری:  شهر  پذیری 

زیست  اجتماعی،  بررسی  اقتصادی،  مورد  محیطی( 
مهم قرار می بنابراین  پژوهش  ترین هدف  گیرد؛  این 

مؤلفه  وضعیت  شناسایی  بر  تأثیرگذار  های 
 پذیری شهر ساری، است.زیست 

 مبانی نظری 2
پذیری در معنای اصلی و کلی خود به مفهوم  زیست 
به قابلیت زندگی است و درواقع همان  دست  یابی 
برنامهدست  کیفیت  به  یا  یابی  خوب  شهری  ریزی 

زیست  مفهوم  پیرامون  است.  پایدار  پذیری  مکان 
گسترده حث ب حمل های  پایداری،  مورد  در  ونقل، ای 

...  محیط و  جامعه  مختلف  ابعاد  سرزنده،  های 
پذیری  دهد دستیابی به زیست شود که نشان می می

گویند، از طریق  شهری که به آن شهر موفق نیز می 
حل   اکولوژیکی،  پایداری  )محیطی(،  سرزندگی 
و...(،  طبقاتی  اختالف  )فقر،  اجتماعی  معضالت 

زیست ا  ،)... و  اعتیاد  )بیکاری،  محیطی  قتصادی 
)بی  فرهنگی  و   )... و  آلودگی  ...(  )کاهش  و  سوادی 

می  همکاران،    ( شودحاصل  و  پور    (. 2015)ساسانی 
زیست  سرمایههدف  از  استفاده  در  پذیری  گذاری 

زندگی،  بخش حمل  استانداردهای  بهبود  برای  ونقل 
اعات  زیست و کیفیت زندگی برای همه اجتممحیط

توان  اعم از شهر، حومه و روستا است. در نهایت می 
زیست  که  گرفت  نتیجه  سیستم  چنین  به  پذیری 

انعطاف ایمن،  و  بهپذیر، مقرون شهری سالم،  صرفه 
می  اطالق  فراگیر  سالمت،  اجتماعی  که  شود 

ها، کیفیت باالی  ها و انتخابتندرستی، تنوع فرصت 
ن به ارمغان  زندگی و محیطی جذاب را برای شهروندا

 
1 Khorasani 

همکاران،    آوردمی و  پور  (.  32:  2016)ساسانی 
تقسیم  زیست  هم  به  وابسته  بعد  سه  به  پذیری 

محیط می و  اقتصاد  اجتماع،  اقتصاد  شود:  زیست. 
ی مشاغل و درآمد بوده و برای سالمتی  کنندهتأمین

مردم حیاتی است )مثالً در توان ایشان برای تأمین  
و هم و مسکن(  پوشاک  تأمین  ین خوراک،  برای  طور 

و   بهداشت  آموزش،  مانند  باالتر  سطوح  نیازهای 
استفاده تفریحات. هم  باید  از منابع  زمان  اقتصاد  ي 

زیست به نحوی باشد که اطمینان  موجود در محیط 
های حال و آینده وجود  از وجود منابع کافی برای نسل 

به   وابسته  اجتماعی  بهزیستی  اما  باشد؛  داشته 
توز است:  منابع  عدالت  فضایی  و  اجتماعی  یع 
محیطی به نفع عادالنه، همچنین  اقتصادی و زیست 

های حکومتی که همه شهروندان را محسوب  سیستم
فرصت می و  فردی  آزادی  اجزای  نماید.  از  برابر  های 

تشکیل  هستند. دهنده مهم  اجتماعی  بهزیستی  ي 
تأمین محیط که  است  زیرساختی  ي کنندهزیست، 

یت دفع زباله و ارتباط بین انسان  منابع طبیعی، ظرف
و محیط طبیعی است. اگر کارکرد هر یک از این سه  

سکونت  گردد،  مواجه  اختالل  انسانی  گاهبا  های 
توانند به سرعت دچار اضمحالل شده و در نتیجه  می

رفتن   باال  و  اجتماعی  تضاد  فقر،  جمعیت،  کاهش 
محیطی از عواقب آن  میزان مسائل بهداشتی، زیست 

سه خواه این  بود.  مانند  د  اهدافی  طالیی  گانه 
حفاظت  بهره  و  اجتماعی  عدالت  اقتصادی،  وری 

می  دنبال  را  به  محیطی  و  تاکنون  اهداف  این  کند. 
شدند  اما  صورت سنتی به صورت جداگانه دنبال می 

توانند بدون اینکه  با این تفکر جایگزین شدند که می 
و اهمیت  در تضاد با هم دیده شوند و دارای قابلیت 

مانند   اهدافی  به  تا  شوند  گرفته  نظر  در  برابر 
این   برسیم.  جوامع  در  کارایی  و  عدالت  بهداشت، 

رایج  شاید  بهزیستی  رویکرد  ابعاد  به  رویکرد  ترین 
که    (.  32:  2012،  1)خراسانی   باشد اقداماتی  از  یكی 

و  می نادرست  روندهای  اصالح  جریان  در  تواند 
ي شهری مورد توجه قرار  های توسعه مشكالت طرح 

ي شهری است  های توسعه شناسی طرح گیرد، آسیب 
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و   اجرا  تهیه،  چگونگی  به  نقادانه  نگاهی  با  زیرا 
طرح  می محتوای  را  ها  مشكالت  و  مسائل  توان 

برا  را  راهكارهایی  و  شدت  شناخت  از  جلوگیری  ی 
دید تدارک  مسائل،  همکاران،    1)داداشپور  یافتن  و 

توسعه(.  14:  2016 کشورهای  بیشتر  روند  در  یافته، 
طرح تهیه به ی  آن،  نظری  مبانی  و  اواخر  ها  از  ویژه 
دهه   75ي  دهه  اوایل  و    35ي  و  شهر  سمت  به 

ي، شهری در تعامل باهم حرکت کرده است.  منطقه
عنوان یک سیستم  ر و منطقه را بهپردازان، شهنظریه

دهند که تداوم حیات  باز مورد توجه و نگرش قرار می 
تغییرات محیط   در مقابل  تعدیل خود  به  آن منوط 

ي شهری  بدیهی است توسعه  .خارجی و داخلی است
می  زیست زمانی  جهت  در  بهبود  تواند  و  پذیری 

به  و  شهروندان  زندگی  مطلوب  کیفیت  کلی  طور 
یستی قرار گیرد که بتواند راهكارهای  کردن فضای ز 

خدماتی   نیازهای  مطلوب  تأمین  برای  را  مشخصی 
ساکنان و در ارتباط و تعامل با فضای پیرامون شهری  

نماید همکاران،    ارائه  و  به  (.  33:  2015)سلیمانی 
ترین دالیل عدم  توان گفت که مهمهمین خاطر می 

یش  ي شهری در رابطه با افزا های توسعه تحقق طرح 
را   زیستی  شرایط  بهبود  و  زندگی  کیفیت  سطح 

برنامهمی »نظام  کلی  گروه  دو  در  و  توان  ریزی« 
طرح  دسته »محتوا«ی  نمودها  و    بندی  )خراسانی 

و    (.  91:  2010همکاران،   نظری   مبانی  به  توجه  با 
بدین  تحقیق  مفهومی  مدل  تحقیق  صورت  ادبیات 

 است. تدوین شده 

 

 
 )منبع: یافته های پژوهش(    پذیری شهرستان ساری های مؤثر بر زیست مؤلفه   1  شکل 

 
1 Dadashpoor 
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 تاسیسات و تجهیزات
 کاهش آلودگی صوتی

 مدیریت پسماند
 طراوات و زیبای شهری

 کاهش آلودگی هوا

 رضایت شغلی
 کیفیت و سطح زیربنا مسکن

 دسترسی به خدمات رفاهی و بانکی
 کاهش هزینه های جاری
 وضعیت اشتغال و بیکاری

مندی و تعامل با همسایگانرضایت  
 همکاری در مدیریت محله

 احساس امنیت و مقابله با ناهنجاری ها
 دلبستگی به محله 

 هویت منطقه و حفظ معماری بومی
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 محدوده مورد مطالعاتی 3
دقیقه طول شرقی،    37درجه و    53شهر ساري در  

است. دقیقه عرض شمالی واقع شده   36درجه و    34
متر و اختالف    18.5ارتفاع شهر از سطح دریاهاي آزاد  

مازندران   دریاي  ساحل  تا  آن  کیلومتر    27مسافت 
به  شهر  این  و  عنواست.  مازندران  استان  مرکز  ان 

  شهرستان ساري بر سر راه تجارتی و

توریستی تهران به سواحل جنوب شرقی دریاي  
و شهرستان  قرار  مازندران  کشور  شمال شرقی  هاي 

سیاسی   موقعیت  دلیل  به  و  داراي    – دارد  اداري 
را طریق  از  است،  خاصی  اعتبار  و  آهن  ه اهمیت 

هاي  تهران و سایر استانسراسري و جاده آسفالته با  
دارای   ساری  شهر  دارد.  ارتباط  منطقه   4کشور 

و    20شهری،   شهری  است  74ناحیه  )طرح   محله 
 .  (2016، 1جامع ساری 

 

 
 موقعیت شهرستان و شهر ساری )محدوده مورد مطالعاتی(  2  شکل 

 

 تحقیقروش  4
تحلیلی است.  -پژوهش حاضر از نوع روش توصیفی 

شاخص  و  موضوع  ماهیت  به  توجه  مورد  با  های 
و   اسنادی  تحقیق  روش  از  پژوهش  این  در  بررسی 
مطالعه میدانی استفاده خواهد شد و از لحاظ هدف  

 
1 Master Plan Of Sari 

ها و اطالعات مورد  کاربردی است. برای گردآوری داده 
فاده خواهد  ساخته استای محققنامهنیاز از پرسش 

مؤلفه اساس  بر  سؤاالت  و  تعیینشد  شده  های 
ای طیف لیکرت تنظیم خواهد شد.  گزینه   5صورت  به

جامعه آماری در این پژوهش شامل ساکنان و نواحی  
با   تحقیق  هدف  تحقق  برای  است.  ساری  شهر 
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شاخص تحقیق  ادبیات  زیست مطالعه  پذیری  های 
می  تجزیهاستخراج  برای  اطالشود.  از  وتحلیل  عات 

  tاستفاده شد. در این راستا از آزمون    SPSSافزار  نرم 
نمونه  شاخص تک  سنجش  جهت  های  ای 

دست آوردن  پذیری بهره گرفته شد. برای به  زیست 
فرمول   استفاده شد.  کوکران  فرمول  از  نمونه  حجم 

 کوکران عبارت است از: 

𝑛 =

𝑡2pq
𝑑2

1 +
1
𝑁 ( 

t2pq
d2 − 1 )

 

 

  tي مورد نیاز،  حجم نمونه   nدر فرمول کوکران،  
اندازه متغیر در توزیع نرمال )که از جدول مربوط به  

درصد   pشود(، سطح احتمال مورد نظر استخراج می 
توزیع صفت در جامعه یعنی نسبت درصد افرادی  

درصد    qاست که دارای صفت مورد مطالعه هستند،  
هستند، افرادی است که فاقد آن صفت در جامعه  

d    تفاضل نسبت واقعی صفت در جامعه با میزان
برآورد آن صفت در جامعه است که حداکثر نسبت  

تا   نمونه   0/ 05آن  دقت  و  آن  است  به  نیز  گیری 
 1حجم جامعه آماری است )حافظ   Nبستگی دارد و  

تجزیه2021نیا،   بخش  در  داده (.  برای  وتحلیل  ها، 
سی، از آزمون  های مورد برر ارزیابی رضایت از ویژگی 

T   بندی ارزیابی شهروندان از  ای و برای رتبه نمونه تک
های دبلیو کندال  ها از آزمون رتبهها و مؤلفه شاخص

آزمون   شد.  آماری  مهم  tاستفاده  آزمون  ترین 
درباره  فرض  آزمون  که  است  ي  پارامتریک 

می میانگین استفاده  جامعه  در  های  درواقع  شود. 
فاصلهtآزمون   میانگ،  نقطه ي  با  جامعه  ي ین 

اندازه  قابل  استموردنظر  آگیری  تک    tزمون  . 
می نمونه  قرار  استفاده  مورد  زمانی  یک  ای  که  گیرد 

خواهیم میانگین آن را با  نمونه از جامعه داریم و می 
یک حد معمول و رایج، استاندارد و یا حتی یک عدد  

آزمون،   این  در  کنیم.  انتظار مقایسه  و مورد  فرضی 
و میانگین    Nای به حجم  این است که نمونه فرض بر  

خواهیم بدانیم  ایم و می از یک جامعه انتخاب کرده )
ي تصادفی از  توان این نمونه را یک نمونه که آیا می 

 دانست؟    0ای با میانگین  جامعه

ها و  بندی ارزیابی شهروندان از شاخص برای رتبه 
ای پذیری شهر ساری از آزمون رتبه های زیست مؤلفه

نرمال   شکل  آزمون  این  شد.  استفاده  کندال  دبلیو 
ی آزمون فریدمن برای چند گروه وابسته  است  شده

به  میزان  که  سنجش  به  توافق،  ضریب  یک  عنوان 
این  ها در بین پاسخگویان می توافق رتبه پردازد. در 

به  پاسخگو  هر  قضاوت آزمون،  یک  یا  عنوان  کننده 
ن سؤال  یا  گویه  هر  و  دهنده  بهرتبه  یک  یز  عنوان 

این   از  یک  هر  برای  ادامه  در  و  شده  تلقی  متغیر 
رتبه میانگین  می متغیرها،  محاسبه  این  ها  شود. 

ها در بین متغیرها،  ی میانگین رتبهآزمون با مقایسه 
 کند.ها را بررسی می تفاوت این میانگین 

رتبه 5 آزمون  فرضیهدر  کندال  دبلیو  اصلی  ای  ی 
رض میزان  آیا  که  است  از  این  شهروندان  ایت 

های باهم تفاوت معناداری دارد یا نه؟  شاخص
آزمون توجه   ابتدا بایستی به معناداری  لذا در 
شهروندان،   ازنظر  داد  نشان  بتوان  تا  شود 

دارند  شاخص معناداری  تفاوت  هم  با  ها 
(05/0Sig( صفری حبیب >(؛  و  ، 2شالی پورگتابی 

می 2015 سپس  رتبه(  به  آنها  توان  بندی 
 ها و بحث یافتهت.پرداخ 

نمونهویژگی  نتایج  های  در  که  مطالعه  مورد  ی 
درصد( از   57.75نفر ) 231شود؛  جدول مالحظه می 

را مرد،   )  169پاسخگویان جنسیت خود    42.25نفر 
اند. درمجموع تعداد افراد  ، مشخص نموده زن  درصد(  

ها با اندکی اغماض  مرد بیشتر است، ولی نسبت آن 
 ( 42.25به   57.75برابر با زنان است. )نسبت 

 

 
1 Hafezniya 2 Habibpour gatbi & Safari Shali 
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 توزیع فراوانی وضعیت جنسیت پاسخگویان  1  جدول 

 درصد  فراوانی  وضعیت 
 57.75 231 مرد
 42.25 169 زن

 100 400 جمع 
 منبع: یافته های پژوهش 

 

تعداد   پاسخگویان  وضعیت سنی  رابطه  نفر    21در 
سال،    25ی سنی کمتر از  درصد( در رده   10)معادل  

  25ی سنی  درصد( در رده   28.9نفر )معادل    61تعداد  
ی  درصد( در رده   37.9نفر )معادل    80سال،    35تا  

درصد(    19نفر دیگر )معادل    40سال،    45تا    36سنی  
درصد( در    4.3نفر دیگر )معادل    9و    55تا    46بین  
ی مودار رده سال قرار دارند. ن   56ی سنی بیش از  رده

به  )زنگولهسنی  نرمال  توزیع  رده خوبی  سنی  ای(  ی 
پاسخگویان را نشان داده و از این امر حکایت دارد  

نمونه  بیشتر  ردهکه  آماری  میانی  سنی  سال  ی 
 .اندبوده 

ماهیانه  درآمد  تقریبی  میزان  یا  وضعیت  خود  ی 
طور که  دهد. همان خانواده پاسخگویان را نشان می 

  4.7نفر )  10شود؛ میزان درآمد  حظه می در جدول مال
یک  از  کمتر  پاسخگویان  از  تومان،  درصد(  میلیون 

)  35تعداد   بین    16.6نفر  میلیون    2تا    1/ 01درصد( 
میلیون    3تا    01/2درصد( بین    31.3نفر )  66تومان،  
میلیون    4تا    3/ 01درصد( بین    19.9نفر )  42تومان،  
)   58تومان،   ب  27.5نفر  نیز  دیگر  از  درصد(    4یش 

 میلیون تومان درآمد است. 

 

 توزیع فراوانی میزان تقریبی درآمد ماهیانه پاسخگویان  2  جدول 

 درصد  فراوانی   
 4.7 10 میلیون تومان   1کمتر از 

 16.6 35 میلیون تومان   2تا  1/ 01بین 
 31.3 66 تومان میلیون    3تا  01/2بین 

 19.9 42 میلیون تومان   4تا  3/ 01بین 
 27.5 58 میلیون تومان   4بیش از 

 100 211 جمع 
 پژوهش   های   یافته :  منبع 

 

پاسخگویان   تحصیالت  میزان  فراوانی  توزیع 
  51شود؛ مقطع تحصیلی  طور که مالحظه می همان 
( زیردیپلم،    12.7نفر  )  43درصد(  درصد(    10.7نفر 

فوق  و  )  148دیپلم،  دیپلم  درصد    36.9نفر  درصد( 
و   )  159کارشناسی  نیز    39.7نفر  دیگر  درصد( 

 ارشد و دکترا است.کارشناسی

 

 

 توزیع فراوانی میزان تحصیالت پاسخگویان  3 جدول 

 مقاطع تحصیلی  فراوانی  درصد 
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 زیر دیپلم  51 12.7
 دیپلم دیپلم و فوق  43 10.7
 کارشناسی 148 36.9
 ارشد و باالترکارشناسی 159 39.7
 جمع  400 100

 منبع: یافته های پژوهش 

 

می  نشان  پاسخگویان  فراوانی شغل  که  توزیع  دهد 
درصد(    28.9نفر )   115درصد( کارگر،    14.7نفر )   59

  15.6نفر )  62درصد( کشاورز،    11.4نفر )  46کارمند،  
نفر    52دار،  درصد( خانه  12.1نفر )  49درصد( کاسب،  

درصد( درحال    2.8نفر )  11درصد( شغل آزاد،    13.1)
 .بازنشسته هستند درصد(  1.4نفر ) 6تحصیل و

های  بندی مؤلفهتحلیل و رتبه 5.1
 اجتماعی 

های اصلی شاخص  برای اینکه بتوانیم میانگین مؤلفه
زیست  در  اجتماعی  کنیم،  مقایسه  هم  با  را  پذیری 

پنج   هر  مورد  در  آماری  آزمون  نتایج  بایستی  ابتدا 
مؤلفه بررسی شود که نتایج حاصل از آن در جدول  

شده  گزارش  پس زیر  رتبهاست.  برای  از  ازآن  بندی 
 .شودآزمون دبلیو کندال استفاده می 

 

 های اصلی شاخص اجتماعی ای برای مؤلفه تک نمونه   Tنتایج آزمون آماری   4  جدول 

 کران باال  کران پایین اختالف میانگین T Sigآماره  میانگین مؤلفه

 - 23/0 - 43/0 - 34/0 0/ 000 -56/6 66/2 همسایگان روابط با 
 -50/0 - 78/0 -65/0 0/ 000 - 03/9 35/2 دسترسی و کیفیت امکانات آموزشی
 - 18/0 - 47/0 - 34/0 0/ 000 - 50/4 66/2 دسترسی و کیفیت امکانات بهداشتی
 -31/0 -59/0 - 46/0 0/ 000 - 34/6 54/2 دسترسی و کیفیت امکانات تفریحی

 -11/0 -0/ 28 - 21/0 0/ 000 - 62/4 79/2 امنیت احساس 
 46/0 17/0 32/0 0/ 000 31/4 32/3 حس تعلق 

 منبع: یافته های پژوهش 

 

بررسی نتایج آزمون مندرج در جدول باال نشان از آن  
مؤلفه تمامی  میان  در  که  سنجش  دارد  اصلی  های 

پذیری تنها یک شاخص را  شاخص اجتماعی زیست 
توان با قطعیت باالتر از حد متوسط معرفی کرد.  می

ی شده مؤلفهطور که در جدول باال نیز گزارشهمان 
ها تنها  مؤلفه   حس تعلق به شهر ساری از میان دیگر

معناداری  مؤلفه سطح  در  که  است  درصد    99ای 
توان گفت که رضایت شهروندان در مورد آن در  می

دارد قرار  متوسط  از  باالتر   05/0) سطح 
>000/0Sig= ).   مؤلفه میانگینی  دیگر  همگی  ها 

مقایسه و  دارند  متوسط  حد  از  نشان  کمتر  آنها  ی 
ز دسترسی  دهد که شهروندان در مورد رضایت امی

ناراضی   همه  از  بیشتر  آموزشی  امکانات  کیفیت  و 
بودبوده  کمتر  همه  از  آن  میانگین  چراکه   اند 

(35/3Mean Difference = )   و اختالف آن با مقدار
)عدد   بیشتر عدد  3میانگین نظری  از همه   )65 /0 -  

 ( =000/0Sig< 05/0) بود و در سطح معناداری
شهر می رضایت  عدم  قطعیت،  با  از  توان  را  وندان 

 .ی امکانات آموزشی گزارش کردمؤلفه
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پذیری  های اجتماعی زیست بندی مؤلفه برای رتبه 
دبلیو   آزمون  نتایج  ساری،  شهروندان  تمامی  ازنظر 

 کندال در جدول زیر آمده است.

 

 های اصلی شاخص اجتماعی بندی مؤلفه کندال برای رتبه نتایج آزمون آماری دبلیو   5  جدول 

 Sig Chi-Square Kendall's W رتبه  میانگین رتبه ارزیابی  مؤلفه 
 3 3/41 روابط با همسایگان

000 /0 133/91 226/0 

 6 2/75 دسترسی و کیفیت امکانات آموزشی 
 4 3/40 دسترسی و کیفیت امکانات بهداشتی 

 5 3/14 امکانات تفریحی دسترسی و کیفیت 

 2 3/73 احساس امنیت 
 1 4/57 حس تعلق 

 پژوهش   های   یافته :  منبع 

 

ها ارائه داد. به این صورت  تری از مؤلفهبندی دقیقتوان رتبهبا بررسی نتایج آزمون دبلیو کندال در جدول باال می 

 05/0) که در ابتدا با بررسی شرط معناداری یعنی
>Sig ) ارزیابی  می تفاوت  که  کرد  استنتاج  توان 

بندی  توان رتبهشهروندان موجه و معنادار است و می 
شود  گرفت. در نتایج باال این شرط تائید می را در نظر  

توان با قطعیت  لذا می  .( =00/0Sig< 05/0) چون
های هر مؤلفه را در قالب نمودار زیر  میانگین رتبه

ی مقدار آماره دبلیو کندال  نتیجه گرفت؛ زیرا نتیجه 
226/0 = Kendall's W حد    گزارش در  که  شده 

گویان در مورد  مطلوبی قرار دارد و نشان توافق پاسخ
 .بندی استاین رتبه 

های  بندی مؤلفهتحلیل و رتبه 5.2
 محیطی زیست 

محیطی،  های شاخص زیست ی مؤلفهبرای مقایسه
 آزمون مربوط به هرکدام در جدول زیر آمده است. 

 

 محیطی های اصلی شاخص زیست ؤلفه ای برای م تک نمونه   Tنتایج آزمون آماری   6  جدول 

 کران باال کران پایین اختالف میانگین  T Sigآماره  میانگین  مؤلفه 

 - 03/0 - 27/0 - 15/0 012/0 - 53/2 85/2 تأسیسات و تجهیزات 
 - 33/0 - 57/0 - 46/0 0/ 000 - 69/7 54/2 کیفیت بصری 
 - 10/0 - 28/0 - 18/0 0/ 000 - 47/4 81/2 انواع آلودگی 
 - 30/0 - 55/0 - 43/0 0/ 000 - 72/6 57/2 فضای سبز 

 منبع: یافته های پژوهش 

 

مشاهده  مؤلفه با  به  مربوط  نتایج  اصلی  ی  های 
زیست  زیست شاخص  می محیطی  توانیم  پذیری 

ها در  کدام از مؤلفه خوبی مشاهده کنیم که هیچبه
نشده  گزارش  مطلوبی  شهروندان  وضعیت  و  اند 

کدام رضایت متوسطی ندارند. ولی  طورکلی از هیچ به
دهد که  مؤلفه نشان می   4طور کلی، بررسی هر  به

وضعیت فضای سبز و تأسیسات و تجهیزات شهری  
مؤلفه  دیگر  درنتیجه  از  است.  بهتر  اندکی  ها 
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می به شاخص  طورکلی  که  گرفت  نتیجه  توان 
زیست زیست  از  محیطی  ساری  شهر  در  پذیری 

شهروندان   و  نیست  برخوردار  خوبی  وضعیت 
گفتهبه سخن  خود  رضایت  عدم  از  اند.  صراحت 

رتبه  برای  دقدرنهایت  این مؤلفه بندی  از  یق  باید  ها 
آزمون دبلیو کندال استفاده کرد تا بتوان با قطعیت  

ازاین دراین  داد.  نظر  نتایج  باره  زیر  جدول  در  رو 
 است.ی این آزمون گزارش شدهحاصله

 

 محیطی های اصلی شاخص زیست بندی مؤلفه رتبه نتایج آزمون آماری دبلیو کندال برای   7  جدول 

 Sig Chi-Square Kendall's W رتبه  میانگین رتبه ارزیابی  مؤلفه 
 1 2/85 تأسیسات و تجهیزات 

000 /0 37/54 591/0 
 4 2/21 کیفیت بصری 

 2 2/64 انواع آلودگی 

 3 2/30 فضای سبز 
 منبع: یافته های پژوهش 

 

باالبا   آزمون  معناداری  سطح   < 05/0) بررسی 
000/0Sig= )  توان نتیجه گرفت که آزمون مورد  می

می  و  است  رتبه قبول  با  توان  داد.  انجام  را  بندی 
توان نتایج را در نمودار زیر گزارش کرد  بندی میرتبه

می  رتبهچراکه  میانگین  قطعیت  با  هر  توان  های 
نتیجه زیر  نمودار  قالب  در  را  زیرا    مؤلفه  گرفت؛ 

کندال  نتیجه دبلیو  آماره  مقدار   = 159/0ی 
Kendall's W  شده که در حد مطلوبی قرار    گزارش

نشانه  و  این  دارد  مورد  در  پاسخگویان  توافق  ی 
 بندی است.رتبه

های  بندی مؤلفهتحلیل و رتبه 5.3
 اقتصادی 

های اصلی شاخص  برای بررسی نهایی در مورد مؤلفه
های آماری مورد  تمامی آزمون اقتصادی در جدول زیر،  

 شود.نیاز گزارش می 

 
 های اصلی شاخص اقتصادی ای برای مؤلفه تک نمونه   Tنتایج آزمون آماری    8  جدول 

 کران باال کران پایین اختالف میانگین  T Sigآماره  میانگین  مؤلفه 

 -0/ 38 - 62/0 - 51/0 0/000 - 8/ 41 49/2 وضعیت معیشتی 
 0/ 11 - 0/ 07 02/0 660/0 44/0 02/3 وضعیت مسکن 

 - 0/ 08 - 34/0 -0/ 25 0/ 001 -3/ 79 75/2 دسترسی به اماکن خدماتی 
 - 30/0 -0/ 54 - 43/0 0/ 000 -81/6 57/2 ونقل حمل

 منبع: یافته های پژوهش 

 

مؤلفه  به  مربوط  آماری  جدول  به  توجه  های  با 
شویم که  پذیری متوجه می شاخص اقتصادی زیست 

می  مسکن  وضعیت  مورد  در  که  تنها  گفت  توان 
توان گفت که رضایت جمعی از آن در  سختی می به

عدد   آن  میانگین  چراکه  دارد  قرار  متوسطی  سطح 

  0/ 66<  05/0قبول  در سطح معناداری غیرقابل  3/ 02
Sig  =  لذا دارد؛  با  می   قرار  که  گرفت  نتیجه  توان 

نمی  در  قطعیت  مسکن  وضعیت  که  گفت  توان 
به   توجه  با  زیرا  دارد  قرار  متوسط  از  باالتر  سطح 

از   بیش  معناداری  می   05/0سطح  نتیجه  آن  توان 
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گرفت که در این مورد در میان شهروندان قطعیت  
این مؤلفه در  وجود ندارد. به  باید گفت که  هرحال 

را داشته است.  شا باالترین رضایت  اقتصادی  خص 
و   معیشتی  وضعیت  که  گفت  باید  همچنین 

نیز کمترین    57/2و    49/2های  ونقل با میانگین حمل

را در میان پاسخگویان داشته اند. درنهایت  رضایت 
ها باید از آزمون دبلیو  بندی دقیق این مؤلفهبرای رتبه 

باره نظر  دراین کندال استفاده کرد تا بتوان با قطعیت  
داد. لذا در جدول زیر نتایج حاصله این آزمون گزارش  

 است.شده

 
 های اصلی شاخص اقتصادی بندی مؤلفه نتایج آزمون آماری دبلیو کندال برای رتبه   9  جدول 

 Sig Chi-Square Kendall's W رتبه  میانگین رتبه ارزیابی  مؤلفه 
 4 2/15 وضعیت معیشتی 

000 /0 53/42 184/0 
 1 2/89 وضعیت مسکن 

 2 2/73 دسترسی به اماکن خدماتی 

 3 2/24 ونقل حمل
 منبع: یافته های پژوهش 

 

 ( باال  آزمون  معناداری  سطح  بررسی  <    05/0با 
000/0Sig می  ) مورد  =  آزمون  که  گرفت  نتیجه  توان 

می  و  است  رتبه قبول  با  توان  داد.  انجام  را  بندی 
توان نتایج را در نمودار زیر گزارش کرد،  بندی میرتبه

می  رتبهچراکه  میانگین  قطعیت  با  هر  توان  های 
زیرا   گرفت؛  نتیجه  زیر  نمودار  قالب  در  را  مؤلفه 

 Kendall's=  184/0نتیجه مقدار آماره دبلیو کندال 
W   شده که در حد مطلوبی قرار دارد و نشان    گزارش

 بندی است. از توافق پاسخگویان در مورد این رتبه 

 گیریبندی و نتیجهجمع 6
زمینه در  مختلفی  مشکالت  با  شهرها  های امروزه 

زیرساختی،   فرهنگی،  اقتصادی،  اجتماعی، 
تاکنون  زیست  هستند.  روبرو   ... و  محیطی 
مختلفی در جهت رفع مشکالت کنونی  های  دیدگاه 

آوردن شرایط بهتر زندگی برای افراد  شهرها و فراهم  
مطرح  شهر  در  ساکن  این  شدهبشر  ازجمله  اند. 

صورت  پذیری است که به ها، دیدگاه زیست دیدگاه 
می شامل  را  بشر  زندگی  ابعاد  همه  و  جامعه  شود 

می به تداعی نوعی  کلی  کنندهتواند  مفهوم  همان  ی 
پژوهش  کی این  اهداف  از  یکی  باشد.  زندگی  فیت 

مؤلفه  زیست بررسی  بر  اجتماعی  شهری  ی  پذیری 
یافته است.  ساری  و  شهر  همبستگی  آزمون  های 

ی اجتماعی  داری بیانگر وجود رابطه بین مؤلفه معنی
توان گفت  پذیری شهری است درواقع می با زیست 

  است. نتایج هدف اول پژوهش مورد تأیید قرار گرفته
(،  2016ها با مطالعات ساسان پور و همکاران )یافته

 ( و همکاران  بررسی  2013خراسانی  دارد.  ( مطابقت 
پذیری شهر  های اقتصادی با زیست رابطه بین مؤلفه 

ساری از دیگر اهداف این پژوهش است، نتایج آزمون  
مؤلفهمعنی که  داد  نشان  همبستگی  و  ی  داری 

زیست  بر  شهراقتصادی  شهری،  ساری    پذیری 
های  تأثیرگذار است. بر مبنای نتایج در بین زیر مؤلفه 

با   مسکن  مطلوبیت  از  رضایت  میزان  اقتصادی 
مباحث  مؤلفه جزو  اما  ندارد  وجود  اقتصادی  ی 

درواقع  اولویت  دارد.  قرار  ذینفعان  اقتصادی  دار 
پذیری  ی اقتصادی و زیست توان گفت بین مؤلفهمی

سوم ما هم مورد    شهری رابطه وجود دارد و  فرضیه
است و نتایج پژوهش با نتایج احدی  تأیید قرار گرفته

( داداش 2016نژاد   ،) ( همکاران  2016پور  و  غفاریان   ،)
ساسان 2015) و   )( همکاران  و  مطابقت  2015پور   )

مؤلفه  دیگر  حد  دارد.  از  کمتر  میانگینی  همگی  ها 
مقایسه  و  دارند  می متوسط  نشان  آنها  که  ی  دهد 

در  کیفیت    شهروندان  و  دسترسی  از  رضایت  مورد 
اند ولی  امکانات آموزشی بیشتر از همه ناراضی بوده 

دهد که وضعیت  مؤلفه نشان می   4هر   کلیطور    به
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فضای سبز و تأسیسات و تجهیزات شهری از دیگر  
بهمؤلفه درنتیجه  است.  بهتر  اندکی  طورکلی  ها 

زیست می شاخص  که  گرفت  نتیجه  محیطی  توان 
خوبی  پذیری  زیست  وضعیت  از  ساری،  شهر  در 

به  شهروندان  و  نیست  عدم  برخوردار  از  صراحت 
گفته درواقع می رضایت خود سخن  توان گفت  اند. 

پذیری شهری رابطه  های مؤثر بر زیست بین مؤلفه 
تعیین  اهداف  و  دارد  قرار  وجود  تأیید  مورد  شده 

مؤلفه گرفته از  رضایت  میزان  اما  های  اند، 
ازیست  شهری  حد  پذیری  در  شهروندان  منظر  ز 

بررسی  به  توجه  با  ندارد.  قرار  صورت  مطلوبی  های 
به نتایج  و  ادامه دست  گرفته  در  بحث،  آمده  ی 

پیشنهاد  و  مؤلفه راهکارها  بهبود  برای  و  هایی  ها 
 شود: پذیری شهر ساری ارائه می های زیست شاخص

های اجتماعی  مندی از سرمایهضرورت بهره  −
محور در  ری اجتماعو توجه به مدیریت شه

 شهر ساری 

به چشم  − توسعهتوجه  و  بصری  ی  اندازهای 
دلیل   به  ساری،  شهر  شهری  سبز  فضای 

 شهری  وجود تعامالت بین 

مندی از لزوم توجه به کیفیت مسکن و بهره  −
حوزه نقطه   در  کارشناسان  منظر  ظرات  ی 

 شهری متناسب با موقعیت شهر ساری 

ماتی و  توجه به موقعیت قرارگیری مراکز خد −
راحت   و  عادالنه  دسترسی  لزوم  و  رفاهی 

 شهروندان به خدمات  

فرسوده  بافت  احیای  و  نوسازی  شهر  بهسازی،  ی 
ساری برای افزایش کیفیت بصری و احساس تعلق  

 مکانی. 
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