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ABSTRACT 

 

Objective: The growth of urban population and urbanization before the process of urban 

planning in Iran has severely diverted cities from living standards and living standards. 

Therefore, the present study was conducted to evaluate the viability of small towns in the of 

Babol township based on physical, economic, social and environmental dimensions. 

Methods: The research method is descriptive-analytical, the information of which was 

obtained through a questionnaire with 4 dimensions and 30 indicators. SPSS, T-Test, 

Anteropy shanol and ELECTRE model software were used to analyze the data. 

Results: The results obtained from the electro model show that the city of Amirkala with a 

score of (5) had the highest utility and the cities of Khashoroudpi and Zargarmahleh with a 

score of (-5) had the lowest utility of comparability compared  to other cities. The findings of 

T-Tset show the low viability of the cities studied in the physical, social, economic and 

environmental dimensions, which had the least environmental dimension. 

Conclusion: In order to improve the living conditions of small towns in Babol township, are 

essential to take appropriate measures in environmental and environmental dimensions 

(increasing the quality of waste collection, sewage, surface water and green space within 

cities) and social (increasing safety and road safety Sidewalks, sidewalks and sidewalks). 
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  چکیده

 از شدت به را شهرها ایران، در شهری ریزیبرنامه فرآیند از قبل شهرنشینی و شهری جمعیت رشدتبیین موضوع: 
پذیری رو پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان زیست این ازاست.  کرده دور زندگی استانداردهای و پذیریمعیارهای زیست

 محیطی انجام شده است.اساس ابعاد کالبدی، اقتصادی، اجتماعی و زیستشهرهای کوچک شهرستان بابل بر

شاخص بدست آمد. جهت  30بعد و  4ای با تحلیلی است که اطالعات آن از طریق پرسشنامه-روش تحقیق توصیفی روش:

 است. و مدل الکتره استفاده شده ، آنتروپی شانونTset-Tآزمون ، SPSSافزار ها از نرمدادهتجزیه و تحلیل 

شهرهای و  بیشترین مطلوبیت( 5شهر امیرکال با امتیاز ) دهد کهنتایج بدست آمده از مدل الکتره نشان می ها:یافته

T-آزمون های یافته. اندداشتهنسبت به شهرهای دیگر  را پذیریکمترین مطلوبیت زیست( -5خشرودپی و زرگرمحله با امتیاز )

tTse محیطی مورد مطالعه در ابعاد کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و زیست پذیری شهرهایدهنده مطلوبیت پایین زیستنشان
 است. محیطی کمترین مطلوبیت را داشتهبوده که بعد زیست

محیطی ابعاد زیستپذیری شهرهای کوچک شهرستان بابل، اتخاذ اقدامات مناسب در منظور بهبود وضعیت زیستبهنتایج: 

های سطحی و فضای سبز داخل شهرها( و اجتماعی )افزایش امنیت و ایمنی در آوری زباله، فاضالب، آب)افزایش کیفیت جمع
 است. ضروریاتاز اهم  روها و معابر(ها، پیادهجاده
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 مقدمه

 بازوندی(اند تبدیل شده زندگی برتر شیوة به شهرنشینی و فعالیت و سکونت اصلی مکان به امروز، شهرها جهان در

هـای رشد سریع مراکز شهری و افزایش تقاضا برای محصـوتت و خـدمات منجـر بـه چـالش( و 34: 1393 و شهبازی،
 بـرای جدیـد مناطق توسعه به که نیاز (Zanella et al, 2015: 696)است اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی شده

ایـن وضـعیت (.  ,2016Zhang) اسـتافـزایش دادهشـهری را  زمـین مصارف سایر و رفاهی، تجاری امکانات مسکن،
 اسـتموجب افزایش ترافیک، آلودگی محیط زیست، کاهش منـاطق سـبز و در نتیجـه کـاهش کیفیـت زنـدگی گردیـده

(Elsawy et al, 2019: 745.) جوانـب تمـام که دارد نیاز شهرهایی به جهان امروز که است از این رو کامالً واضح 
 داشته مطلوبی عملکرد ساکنین همه برای کالبدی و محیطیزیست بهداشتی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، قبیل از آن

 را هاییطرح و رویکردها شهرهایی چنین به جهت رسیدن در شهری ریزانبرنامه و پردازان نظریه که هاستسال باشد.
پذیری است که اساساً از اواخر قرن بیستم مـورد یکی از این مفاهیم، زیست( که 70: 1394 پازند، و رحیمی(اند داده  ارائه

در این راستا، بـا توجـه بـه رشـد نـرن شهرنشـبنی و (. 28: 1395است )سلیمانی مهرنجانی و همکاران، توجه قرار گرفته
تـرین بابل از پرجمعیـت ستانشهرافزایش تعداد شهرهای کوچک و جدید در کشور ما توجه به این رویکرد ضروری است. 

های استان مازندران است که دارای هفت شهر بابـل )مرکـز شهرسـتان(، امیـرکال، مـرزیکال، گتـاب، گلوگـاه، نشهرستا
و دیگـر باشد. از میان هفت شهر تنها شهرهای بابل و امیرکال دارای قدمت شهرنشینی هستند خشرودپی و زرگرمحله می

همین مسئله منجر شد تا این شهرها با اند، به شهر تبدیل شده از روستا یک دهه است که در حدودشهرهای مورد مطالعه 
محیطی مواجه باشند که در صورت نداشتن برنامه مناسـب و اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و زیستمسائل مختلف در ابعاد 

-زان زیسـتتحلیـل میـهدف  با تحقیق حاضرلذا در آینده با مسائل زیستی بیشتری روبه رو خواهند شد.  مدیریت کارآمد

محیطی انجام گرفته اسـت و سـعی پذیری شهرهای کوچک شهرستان بابل در ابعاد اجتماعی، کالبدی، اقتصادی و زیست
 دارد به سواتت زیر پاسخ دهد:

 پذیری شهری چگونه است؟وضعیت شهرهای کوچک شهرستان بابل از نظر زیست .1

 تری دارد؟ یری شهری وضعیت مطلوبپذهای زیستشهرهای مورد مطالعه از نظر شاخص یک ازکدام .2

  نظریپیشینۀ 

 تحول در دلیل به که است شهری کنونی هاینظام کنندهنوین تبیین مفاهیم از )پذیرزیست شهر(پذیریزیست مفهوم
آن  در که است شهری پذیرزیست شهر واقع، است. در پیدا کرده بایسته جایگاهی معاصر، جامعه هایآرمان و هااندیشه
برای  و مبارزه منابع طبیعی اتالف با گذارد؛می احترام و آیندگان گذشتگان به دارد. زیرا، وجود آینده و گذشته بین ارتباط
-همکاری می هم با اجتماع پیشرفت و رفاه برای آن و اجتماعی فیزیکی کند. ابعادمی تالش بشر نسل برای هاآن حفظ

مطلوب  کیفیت کنندهتضمین همچنین شهر این. است اجتماعی جامعه زندگی کانون آن، در عمومی فضاهای و کنند
سرزندگی  و اجتماعی اقتصادی، سالمت خصوصی، حفظ حریم جذاب، عمومی اماکن اجتماعی، هایفعالیت در زندگی

 با ها،فعالیت از کاملی طیف پذیرزیست شهر دیدگاه، یک از (.46: 1395)غفاریان بهرمان و همکاران،  است محیطزیستی
 مکان شهری، چنین. کندایجاد می پرمعنا و جذاب صورتبه مسکونی نواحی و شهرها در اجتماعی فضاهای از ترکیبی
 رویکرد درکرو  این از (.134: 1398)احدنژاد روشتی و همکاران،  است داشتن دوست و تعامل زندگی، کار، برای مطلوب
 و اجتماعی اقتصادی، مختلف هایتطبیقی شاخص بررسی با خدمات و امکانات پخشایش نحوه تواندمی پذیریزیست

 (.157: 1393 همکاران، و رشیدی) سازد  روشن را یکدیگر به نسبت مختلف مناطق در کالبدی
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 را هاآن و دارد وجود مختلف هایاندازه با محلی اجتماعات برای همه که دارد هاییفرصت به اشاره پذیریزیست 
national association of regional )نماید خانواده می رشد و زندگی کار، برای بهتری هایمکان به تبدیل

1: 2010councils, .) نیاز شهری ریزانبرنامه و است پیچیده و بزرگ تعهد یک پذیرزیست شهر یک بنابراین، ایجاد 
 :Tang Chye, 2013) دهند قرار توجه مورد مطلوب مکان ایجاد با را شهری آسایش ساکنان و امنیت رفاه؛ دارند

 (.9: 1396به نقل از حیدری و همکاران،  ,62
 این. کشدرا به تصویر می زندگی کیفیت که است شهرنشینی حیاتی و مهم جنبه پذیری، یکزیست بایگبه باور 

 معیارهای را به سمت شهری ریزانبرنامه که زندگی پایین کیفیت از جمله دارند، متنوعی شهری هایچالش شهرها
پذیری، است که معنای اصلی زیستکید کردهتأ بوسلمان .( ,2019Baig et al :91) استکرده متمرکز پذیریزیست
هایی چون دریج گسترش یافته و شامل شاخصتباشد اما این اصطالح بعاری از مزاحمت می هایی با ساکنان نسبتاًمحله

پذیری را از سرزندگی و روی و عبورو مرور است. وی زیستراحتی، دسترسی به خدمات، قابلیت پیادهایمنی، پایداری، 
پذیری با معتقدند که مفهوم زیست زکندی و بای .( ,2008Bosselmann :142) داندحس تعلق خاطر متفاوت می

کند که مکان را به جایی تبدیل میهایی است که یک شود و معرف ویژگیهایی نظیر: رفاه جامعه، تعریف میعبارت
توان نتیجه گرفت که پس می (. ,2010Kennedy & Buys) همواره مردم، تمایل دارند در آن زندگی کنند

است تبدیل شدهها، ساکنین و دانشگاهیان دولت ینگرانبه حال حاضر پذیری شهری یک مساله کلیدی است که درزیست
(pan et al, 2020). 

 جدید وظایف با ارتباط شهری در پذیری زیست به پرداختن اهمیت و ضرورت سو یک از که دهدمی نشان مطالعات
 کیفیت و امکانات تسهیالت جستجوی در شدیداً که شدنصنعتی از پس جامعه نیازهای به دهیپاسخ در ریزیبرنامه
 شهری روی زندگیپیش تهدیدهای جهت به پذیریزیست دیگر سوی از و استیافته افزایش شدت به است زندگی
 ریزانو برنامه است پیچیده و بزرگ تعهد یک پذیرزیست شهر یک ایجاد بنابرین است یافته چندان دو اهمیتی نیز امروز

-براین. (2: 1395 اکبری، و اکبریعلی( کنند حمایت پذیریزیست هایشاخص لحاظ به را شهری ساکنان باید شهری

 نوین هایتئوری دیگر که مانند است شهری ریزیبرنامه در اخیر هاییتئوری و مباحث از یکی پذیریزیست اساس،

 توسعۀ و زندگی برای ترمطلوب شهری سوی داشتنبه را ما آور،تاب شهر پایدار، شهر خالق، شهر توانا، شهر مثل

 سال پنج فعلی که مطالعات آکادمیک این توجه شایان (.9: 1399سازد )نیکپور و یاراحمدی، می رهنمون پایدار شهری

شماعی و ) استمتمرکز بوده بزرگ روستایی و شهرهای بر نواحی ما، بیشتر کشوردر  پذیریزیست زمینۀ در اخیر
( نفر 100 تا 25 شهرهای کوچک کوچک شهرهای در پذیری،زیست ارزیابی میزان ( و کمتر به857: 1395همکاران، 

 راهکارهای یکی از مهمترین متوسط و کوچک شهرهای توسعه ،جهان در سطح امروزه که از آنجاییاست. هشد پرداخته

-ابعاد زیست بنابراین بهبود (5: 1388باشد )ضرابی و موسوی، می تعادل اجتماعی و اقتصادی ایجاد رشد و فضایی توسعه

  باشد.اند از مهمترین ضروریات میشدههای اخیر به شهر تبدیل ویژه روستاهایی که در دهههشهرها، ب گونه این در پذیری

 پیشینۀ عملی 

های از پژوهشهایی نمونهکه ادامه به  های متعددی صورت است گرفته استپذیری شهری پژوهشدر حوزه زیست
 اشاره می شود: انجام شده،

)مطالعه های شهری پذیری در محیطشاخص زیست»(، در پژوهش خود با عنوان 1394) همکارانایراندوست و 
ها، تغییر هایی برای تمرکززدایی فعالیتاند که باید سیاستبه این نتیجه رسیده« موردی: بخش مرکزی شهر مقدس قم(
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های توسعه مبتنی بر خودمحوری، تالش برای تثبیت ساکنان قدیمی منطقه )نوسازی، افزایش کیفیت خدمات در سیاست
 .از شهر بهبود یابد محله( اتخاذ شود تا کیفیت زندگی در این بخش

-گانه شهر ارومیه با شاخصپنجپذیری  مناطق در پژوهشی به بررسی قابلیت زیست ،(1397پور و همکاران )ساسان

پذیری شهر ارومیه اند. نتایج بدست آمده عدم زیستمحیطی، اقتصادی، اجتماعی و سالمت پرداختههای کالبدی، زیست
 .دستیابی به پایداری و در بلندمدت با چالش مواجه خواهد شدمدت دهد که در کوتاهرا نشان می
به  «شهر اهوازپذیری کالبدی کالنتحلیل فضایی زیست»(، در مقاله خود با عنوان 1398نژاد و همکاران )حاتمی

 اطقمن است کهدادهنتایج نشان ز پرداختند. شهر اهواپذیری کالبدی در مناطق کالنهای منتخب زیستتحلیل شاخص
های کیفیت مسکن، زیرساخت، تحرک شهری و شکل شاخص در کالبدی پذیریزیست سطح حیث از شهر این گانۀهفت

در سطح مطلوبیت  1 و 2پذیری کالبدی تنها مناطق که به لحاظ سطح مطلوبیت زیستطوریشهری متفاوت است، به
پذیری کالبدی مشخص شد. ارائه راهکارهای چون بازآفرینی بافت ترین مناطق زیستنامطلوب 4و 6،3،8کامل و مناطق 

فرسوده شهری، توسعه حمل و نقل ارزان و توسعه زیرساخت و دسترسی، بهبود ساخت و ساز گام مؤثری در مسیر 
 .پذیری کالبدی استزیست

ای کوچک در پذیری شهرههای زیستلفهشی به ارزیابی و تحلیل ابعاد و مؤدر پژوه ،(1398)زیاری و همکاران 
 دیلم از لحاظ اقتصادی به دلیل اند. نتایج این پژوهش نشان داد که شهر بندردیلم پرداخته شهر بندرراستای توسعه پایدار 

ها و در ه دلیل کمبود و ضعف در کیفیت شاخصپذیر است اما در بعد اجتماعی بنقش تجاری و گردشگری نسبتاً زیست
 .باشدپذیر نمیربط زیستهای ذیهای محیط طبیعی  و عدم رسیدگی سازمانمحیطی به دلیل محدودیتبعد زیست

های داخلی پذیری شهری: مقایسه حومهاثرات انسجام شهری بر زیست»(، پژوهشی با عنوان 2012) و والترز کرامک
پذیری محالت صورت در استرالیا، که با هدف درک بهتر اثر شکل شهری منسجم بر زیست «بریسبانو خارجی شهر 

پذیری در دو حومه در برخی موارد مشابه و در برخی موارد متفاوت است. که زیست نداست به این نتیجه رسیدگرفته
 .ریزی داردبنابراین، توجه به شرایط محلی هر حومه نقش مهمی در برنامه

پذیری شهری در منطقه هیمالیا )مطالعه موردی: شهر الگوی فضایی زیست»ای با عنوان مقاله در، (2014یتلوآنگا )س
پذیرتر ای و پیرامونی آن زیستهای حاشیههای مرکزی در مقایسه با محلهبه این نتیجه رسید که محله «ایزول هند(

 .داری وجود داردپذیری رابطه معنیذهنی زیستدهد که بین ابعاد عینی و هستند؛ همچنین نشان می
های اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی مورد را در شاخص ساکنان گلوبال جنوبیمیزان درک  ،(2014پندی و همکاران )

پذیری محیط از فردی به فرد دیگر و از دهد که درک میزان زیستبررسی قرار دادند که نتایج بدست آمده نشان می
 .ن دیگر متفاوت استمکانی به مکا

اند که نتایج شهر اصلی چین پرداخته 40پذیری شهری در ای به ارزیابی زیستدر مطالعه ،(2018ژان و همکاران )
پذیری شهرهای مورد مطالعه در ابعاد امکانات عمومی، محیط طبیعی، مندی متوسط از زیستدهنده میزان رضایتنشان

 .استل و نقل و امنیت بودهفرهنگی، اجتماعی، بهداشت محیط، حم
های پذیری شهر حیدرآباد پاکستان در شاخصپژوهشی را با هدف سنجش میزان زیست ،(2019) و همکاران بایگ

-لفه زیستدهد که مؤاست. نتایج تحقیق نشان میساختی انجام دادهمحیطی و زیراجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، زیست

ندارد و سطح رضایت از زیست پذیری در محالت باتی شهر بیشتر از محالت پذیری مطلوبی محیطی وضعیت زیست
 .استمتوسط و درآمد پایین بوده

پذیری شهرهای کوچک مورد بررسی قرار گرفته است. آنچه پژوهش حاضر را های ذکر شده کمتر زیستشدر پژوه
پذیری شهرهای کوچکی است که تا یک دهه قبل روستا سازد مطالعه میزان زیستهای پیشین متمایز میبا پژوهش
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ایش شهرنشینی اند. از آنجاییکه تبدیل این روستاها به شهر منجر به افزایش تعداد شهرهای کشور و در نتیجه افزبوده
 رود.گردیده است توجه به ابعاد زیست پذیری از اهم ضروریات به شمار می

 شناسی ها و روشداده

تحلیلی است. جامعه آماری این مطالعه شامل شهرهای  –پژوهش حاضر از نوع کاربردی و روش تحقیق آن توصیفی 
های پژوهش پس از مرور . دادهباشدکوچک شهرستان بابل )شهرهای امیرکال، خشرودپی، زرگرمحله، گلوگاه و گتاب( می

نامـه ( در قالب پرسش1شاخص )جدول  30محیطی و اقتصادی با بعد اجتماعی، کالبدی، زیست 4مبانی نظری مرتبط، در 
نامه در میان جامعه آماری مورد مطالعه )کارشناسـان و متخصصـین امـور شـهری( پرسش 50نظیم گردید. سپس تعداد ت

ییـد ده از روش تحلیـل محتـوی بررسـی و تأها را کارشناسان مرتبط با موضوع با اسـتفانامهتوزیع شد. روایی این پرسش
است. در این راستا نخست وزن و اهمیت انجام شده Excelو  SPSSافزار های پژوهش با کمک نرمتحلیل داده نمودند.

شـهر مـورد   6بدسـت آمـده و سـپس  شانون آنتروپیپذیری شهری از طریق مدل های زیستهر یک از ابعاد و شاخص
پذیری شهری در ابعاد مورد مطالعه براساس میزان زیست (ELECTRE) هگیری چندمعیاره الکترمطالعه با مدل تصمیم

میزان مطلوبیت هر یک از شهرها در ابعـاد اجتمـاعی، کالبـدی،  Tset-Tو در نهایت با استفاده از آزمون  بندی شدندرتبه
 محیطی و اقتصادی بدست آمد.زیست

 قلمرو پژوهش

شهرسـتان بابـل  یتجمع 1395سال  یدر سرشمار .باشدیشهرستانِ استان مازندران م ترینیتشهرستان بابُل پرجمع
  .(1395باشد )مرکز آمار ایران، یشهر م هفت و بخش  هفتمتشکل از  که بوده استنفر  531930

کـه بـه شـهر  باشـدیشهرسـتان، شـهر بابـل م یـنمرکز او  مربع است یلومترک 1578شهرستان حدود  ینا مساحت
بـه  یاز شـمال شـرق یـدونکنار،بلسـر و فربا یِسـاحل یهاشهرستان از شـمال بـه شهرسـتان ینا بهارنارنج معروف است.

به شهرستان سوادکوه، از غـرب  یاز جنوب شرق ی،قائمشهر و سوادکوه شمال یهااز شرق به شهرستان یمرغ،شهرستان س
مختصـات  است. یهاست، همسا هرانکه در استان ت یروزکوهبه شهرستان آمل و از جنوب به رشته کوه البرز و شهرستان ف

ی قـرار شـمال یـهثان 10و  یقهدق 33درجه و  36 یه و عرضثان 20و  یقهدق 40درجه و  52طول ریاضی شهرستان بابل در 
  .دارد

شهر )امیرکال، زرگرمحله، گتاب، خوشرودپی، مرزیکال و گلوگاه( به عنوان شـهرهای مـورد مطالعـه  6در این تحقیق 
 (.1اند )شکل انتخاب شده
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 عیت محدوده مورد مطالعهموق -1شکل 

 هایافته

بـه  شهر کوچک شهرستان بابل ابتدا با استفاده از روش آنتروپی شانول 6پذیری منظور تحلیل فضایی میزان زیستبه
پذیری شهری به دست آمد )جدول های زیستها وزن داده شد و اهمیت هر یک از ابعاد کلی و شاخصهریک از شاخص

1 .) 
 با استفاده از روش آنتروپی شانون آمده برای شاخص های زیست پذیریوزن بدست  -1جدول 

وزن  ابعاد و شاخص 

 هاشاخص

وزن  ابعاد و شاخص 

 هاشاخص

ی
بد

کال
 

 193/0 روی فضای کافی برای پیاده

ی
اع

تم
اج

 

 11/0 در شهر مهم یوجود نمادها

 104/0 های ورزشی کیفیت کاربری 181/0 پیاده روانی و سهولت حرکت برای

ــز تفر 165/0 سالکهن تردد افراد معلول و یالتتسه ــود مراک ــانوان و وج ــی ب یح
 کودکان

1/0 

 006/0 هویت و حس تعلق به مکان 031/0  یتتراکم جمعوضعیت 

 01/0 تعامالت و ارتباطات اجتماعی 101/0 تنوع استفاده از رنگ 

 253/0 روها و معابرامنیت در پیاده 121/0 دسترسی به امکانات تفریحی و گذران اوقات فراغت

 261/0 هاامنیت جاده 014/0 دسترسی به مراکز آموزشی

 018/0 دسترسی به مراکز بهداشتی 
 174/0 میزان روشنایی در شب 

276/0 

 124/0 سبز ها و فضایدسترسی به پارک

ی
یط

ح
ت م

س
زی

 

 341/0 آوری زبالهکیفیت جمع

 282/0 آوری فاضالبکیفیت جمع 052/0 مراکز تجاریدسترسی به 

 145/0 

ی
اد

ص
اقت

 

 116/0 های سطحیآوری آبکیفیت جمع 269/0 های شغلی پایداروجود فرصت

 111/0 کیفیت فضای سبز 196/0 هاتوزیع عادتنه امکانات و زیرساخت

 01/0 دسترسی به فضای باز 114/0 گذاری تمایل به سرمایه

 08/0 وضعیت آلودگی بصری 189/0 های موقتبرای برپایی بازارچه هاییبریوجود کار

 
 

 06/0 های مزاحمفعالیت کارگاه 232/0 تناسب قیمت زمین با ارزش واقعی آن

 215/0 364/0 

 قیتحق یهاافتهیمنبع: 
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میان سایر ابعاد از وزن بیشتری برخوردار در  364/0محیطی با وزن بعاد حاکی از آن است که بعد زیستبررسی اوزان ا
 ( قرار دارند.145/0( و کالبدی )215/0، بعد اقتصادی )0(/267است و بعد از آن، به ترتیب بعد اجتماعی )

روی، در بعـد روی و روانی و سـهولت در پیـادههای فضای کافی برای پیاده(، در بعد کالبدی شاخص1مطابق جدول )
روها ها، پیادهی پایدار شغلی و تناسب قیمت زمین باارزش واقعی، در بعد اجتماعی امنیت در جادههااقتصادی وجود فرصت

هـای آوری زبالـه، فاضـالب و آبهای کیفیـت جمـعمحیطی شاخصو میزان روشنایی در شب و در نهایت در بعد زیست
 ها هستند. ترین شاخصسطحی پراهمیت

پذیری شهرهای کوچک مورد مطالعه سنجش یری چندمعیاره الکتره میزان زیستگاستفاده از روش تصمیم در ادامه با
هـای خـامی اسـت کـه در گیـرد. ایـن مـاتریس شـامل دادهبدین منظور ابتدا ماتریس اولیه شکل میبندی شدند. و رتبه

 است.دست آمدهپذیری شهرهای مورد مطالعه بهنظرسنجی متخصصان در ارتباط با وضعیت زیست
-های زیسـتهاست. برای مقایسه شهرها در شاخصداده سازیمقیاساول در انجام محاسبات مدل الکتره، بیمرحله 

این روش هر یک رد. سازی نورم استفاده شده استمقیاسمقیاس کرد که بدین منظور از روش بیها را بیپذیری باید آن
 .(2)جدول ها استاندارد شوندکنیم تا دادهستون تقسیم میهای هر های ماتریس را بر مجذور مجموع مربعات دادهاز داده

 ها با استفاده از روش نورمسازی ماتریس دادهمقیاسبی -2جدول 

 ابعاد

 شهر
 یاقتصاد یطیمحیستز یکالبد یاجتماع

 349/0 407/0 351/0 343/0 زرگرمحله

 432/0 400/0 417/0 402/0 گتاب

 407/0 423/0 355/0 445/0 گلوگاه

 374/0 370/0 370/0 358/0 خشرودپی

 429/0 420/0 437/0 436/0 مرزیکال

 449/0 428/0 499/0 452/0 امیرکال

 قیتحق یهاافتهیمنبع: 

ترتیـب پـس از بـه دسـت آوردن وزن باشـد. بـدینمقیاس موزون )یا استاندارد( مـیمرحله دوم، محاسبه ماتریس بی
شـود تـا ارزش در وزن همان شـاخص ضـرب مـی موزون )یا استاندارد شده( را،ها، مقدار هر شاخص در ماتریس شاخص

 (. 3ها به دست آید )جدول واقعی شاخص

 مقیاس وزینماتریس بی -3جدول 

 ابعاد

 شهر
 یاقتصاد یطیمحیستز یکالبد یاجتماع

 075/0 148/0 051/0 095/0 زرگرمحله

 093/0 146/0 061/0 111/0 گتاب

 088/0 154/0 051/0 123/0 گلوگاه

 080/0 135/0 054/0 099/0 خشرودپی

 092/0 153/0 063/0 12/0 مرزیکال

 097/0 156/0 072/0 125/0 امیرکال

 قیتحق یهاافتهیمنبع: 
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های باشد. در این مرحله برای به دست آوردن ماتریسمرحله سوم، تعین ماتریس هماهنگ و ماتریس ناهماهنگ می
گیرند ها با یکدیگر مورد مقایسه و ارزیابی قرار میشهرهای مورد مطالعه نسبت به تمامی شاخص هماهنگ و ناهماهنگ،

 (.5و  4ها، امتیازهای مثبت و منفی مشخص شوند )جدول تا برای هر یک از شهرها، در هر یک از شاخص

ماتریس هماهنگ -4جدول 
 

 امیرکال مرزیکال خشرودپی گلوگاه گتاب زرگرمحله 
 0 0 36/0 0 36/0  زرگرمحله

 0 22/0 1 36/0  64/0 گتاب

 0 64/0 86/0  64/0 0 گلوگاه

 0 0  15/0 0 64/0 خشرودپی

 0  1 36/0 79/0 1 مرزیکال

  1 1 1 1 1 امیرکال
15 

 قیتحق یهاافتهیمنبع: 

 ماتریس ناهماهنگ -5جدول 

 امیرکال مرزیکال خشرودپی گلوگاه گتاب زرگرمحله 
 1 1 41/0 1 1  زرگرمحله

 1 1 0 1  14/0 گتاب

 1 1 09/0  76/0 0 گلوگاه

 1 1  1 1 1 خشرودپی

 1  0 19/0 06/0 1 مرزیکال

  0 0 0 0 0 امیرکال

6/16 

 قیتحق یهاافتهیمنبع: 

باشد. بـرای ایجـاد مـاتریس هماهنـگ مرحله چهارم، محاسبه ماتریس هماهنگ مؤثر و ماتریس ناهماهنگ مؤثر می
مؤثر ابتدا باید یک حد آستانه را تعیین کرد سپس اگر هر عنصر ماتریس هماهنگ بزرگتر یا مساوی این حد آستانه باشـد، 

 (.6شود )جدول گیرد و در غیر این صورت مقدار صفر میآن مؤلفه در ماتریس هماهنگ مؤثر مقدار یک به خود می

 اهنگ مؤثرماتریس هم -6جدول 

 امیرکال مرزیکال خشرودپی گلوگاه گتاب زرگرمحله 
 0 0 1 0 0  زرگرمحله

 0 0 1 0  1 گتاب

 0 0 1  0 1 گلوگاه

 0 0  0 0 0 خشرودپی

 0  1 1 1 1 مرزیکال

  1 1 1 1 1 امیرکال

 قیتحق یهاافتهیمنبع: 
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دهنـده یس مقادیر کوچکتر از آستانه نشانماتر سپس برای تشکیل ماتریس ناهماهنگ مؤثر، با توجه به اینکه در این
دهنده ناهماهنگی بیشتر هسـتند، عـدد مقادیر بزرگتر از آستانه که نشانناهماهنگی کمتر با مجموعه هستند مقدار یک، و 

 (. 7گیرند )جدول صفر می

 ماتریس ناهماهنگ مؤثر -7جدول 

 امیرکال مرزیکال خشرودپی گلوگاه گتاب زرگرمحله 
 0 0 0 0 0  زرگرمحله

 0 0 1 0  1 گتاب

 0 0 1  0 1 گلوگاه

 0 0  0 0 0 خشرودپی

 0  1 1 1 1 مرزیکال

  1 1 1 1 1 امیرکال

 قیتحق یهاافتهیمنبع: 

باشد. در این مرحله با ترکیب ماتریس هماهنگ مـؤثر و مـاتریس مرحله آخر یا مرحله پنجم ایجاد ماتریس نهایی می
شود که در آن با مشخص کردن تعداد امتیاز مثبت و امتیاز منفی برای شهرهای ماتریس نهایی ایجاد میناهماهنگ مؤثر، 

آید های مورد بررسی به دست میمورد مطالعه، وضعیت شهرها در مقایسه با یکدیگر )به صورت نسبی( بر اساس شاخص
 (.8)جدول 

 پذیریبراساس وضعیت زیستی مورد مطالعه ماتریس نهایی و رتبه بندی شهرها -8جدول 

 رتبه امتیاز نهایی امتیاز منفی امتیاز مثبت شهر

 4 -5 5 0 زرگرمحله

 3 -1 3 2 گتاب
 3 -1 3 2 گلوگاه

 4 -5 5 0 خشرودپی
 2 3 1 4 مرزیکال
 1 5 0 5 امیرکال

 قیتحق یهاافتهیمنبع: 

 
 (قیتحق یهاافتهیمنبع: ) پذیری شهرهای مورد مطالعهزیست بندیرتبه -2شکل

0

2

4
زرگر محله

گتاب

گلوگاه

خشرودپی

مرزیکال

امیرکال
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ی، خشرودپ، گلوگاه، گتاب، زرگرمحلهشهر  6پذیری در بندی نسبی وضعیت زیستدست آمده از رتبهبر اساس نتایج به
بهترین وضعیت را نسبت به شهرهای دیگر دارد که این  ،5شود که شهر امیرکال با امتیاز یرکال، مشخص میامیکال و مرز

در رتبـه دوم  3نتیجه مربوط به قدمت باتی شهرنشینی در این شهر است. پس از شهر امیرکال، شهر مرزیکال بـا امتیـاز 
گیرنـد. در پذیری شهری قرار می( در رتبه سوم به لحاظ زیست-1گیرد و دو شهر گتاب و گلوگاه هر دو با امتیاز )قرار می

و شـکل  8گیرنـد )جـدول ( در رتبه چهارم یا آخر جای می-5نهایت شهرهای زرگرمحله و خشرودپی نیز هر دو با امتیاز )
شـهر  6پذیری به صورت نسبی در مقایسه بندی شهرها به لحاظ زیست(. البته ذکر این نکته ضروری است که این رتبه2

 است.دست آمده به دلیل مقایسات نسبی بودهت یا منفی بودن امتیازات بهبا هم مورد بررسی قرار گرفته است و مثب
 Tset -Tپذیری شهرهای مورد مطالعه در ابعاد مختلف از میـانگین آزمـون در ادامه جهت تعیین نهایی وضعیت زیست

 نسـبتاً 3وب و بیشتر از عدد نامطل نامطلوب و نسبتاً 3ها با میانگین کمتر از عدد استفاده شده است. داده 3 بر مبنای عدد 
 (. 9است )جدول مطلوب و مطلوب در نظر گرفته شده

 در محدوده مورد مطالعه پذیری شهریجهت بررسی وضعیت ابعاد زیست T-Testزمون آ  -9جدول

 ابعاد

 شهر
 پذیریوضعیت زیست یاقتصاد یطیمحیستز یکالبد یاجتماع

 نامطلوب 25/2 6/2 1/2 9/1 زرگرمحله

 نامطلوب بتاًنس 94/2 4/2 62/2 3/2 گتاب

 نامطلوب نسبتاً 61/2 71/2 17/2 7/2 گلوگاه

 نامطلوب 45/2 31/2 28/2 7/2 خشرودپی

 مطلوب نیمهنسبتاً 02/3 78/2 82/2 83/2 مرزیکال

 مطلوب نسبتاً 8/3 12/3 21/4 3/3 امیرکال

 نامطلوب 84/2 65/2 7/2 52/2 مجموع

 قیتحق یهاافتهیمنبع: 

دهد که میزان نشان می 52/2پذیری اجتماعی با میانگین عددی دست آمده از زیست(، نتایج به9مطابق با جدول )
-کیفیت کاربری، در شهر مهم یوجود نمادهانامطلوب است. این بعد،  پذیری در این بعد به جزء شهر امیرکال نسبتاًزیست

هویت و حس تعلق به مکان، تعامالت و ارتباطات اجتماعی، امنیت یحی بانوان و کودکان، وجود مراکز تفر های ورزشی،
پذیری نامطلوب این دلیل عمدة زیست شود.را شامل می میزان روشنایی در شب ها وروها و معابر، امنیت جادهدر پیاده

اینکه این شهرها دارای  باشد. باروها و معابر( میهای امنیت )روشنایی در شب، جاده، پیادهبعد، پایین بودن کیفیت شاخص
ای مطلوبی ندارند که همین امر موجب افزایش آمار تصادفات منجر نفوذ روستایی وسیعی هستند اما وضعیت جاده حوزه

 پذیری در بعد اجتماعی را کاهش داده است.به فوت شده است که همین موضوع میزان مطلوبیت زیست
کیفیـت  ،آوری فاضـالبکیفیت جمع ،آوری زبالهکیفیت جمع هایشامل شاخص 65/2محیطی با میانگین بعد زیست 
هـای فعالیـت کارگـاهو  وضعیت آلـودگی بصـری ،دسترسی به فضای باز ،کیفیت فضای سبز، های سطحیآوری آبجمع

مـزارع و اند و در اطراف آنهـا باشد. با اینکه شهرهای مرزیکال، گلوگاه و خشرودپی در نزدیکی جنگل واقع شدهمی مزاحم
اند که عامل اصلی عدم مسـیرهای مناسـب پذیری پایینی را کسب نمودهفضای باز وسیعی وجود دارد اما مطلوبیت زیست

هـای سـطحی و وجـود آوری زباله، فاضالب و آبها و فضاهای سبز معابر در داخل شهر، ضعف در جمعروی، پارکپیاده
محیطـی همـه شـهرهای شـمالی شده تقریبا مشکل زیست ه موارد ذکرآلودگی بصری است. البته باید خاطر نشان کرد ک

- محیطی و اجتماعی کسب نمودهلوبیت بیشتری نسبت به ابعاد زیست( مط7/2پذیری کالبدی با میانگین )باشد. زیستمی
وضـعیت  ،سـالکهن تردد افراد معلول و یالتتسه ،روی، روانی و سهولت حرکت برای پیادهفضای کافی برای پیادهاست 
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 ،دسترسی به مراکـز آموزشـی ،دسترسی به امکانات تفریحی و گذران اوقات فراغت ،تنوع استفاده از رنگ ،یتتراکم جمع
هـای ایـن بعـد ها و فضای سبز و دسترسـی بـه مراکـز تجـاری شـاخصدسترسی به پارک ،دسترسی به مراکز بهداشتی

های شغلی وجود فرصت ت به سایر ابعاد بیشترین مطلوبیت را دارد، نسب85/2پذیری اقتصادی با میانگین زیستباشند. می
 های موقـتهایی برای برپایی بازارچهگذاری، وجود کاربریها، تمایل به سرمایهت و زیرساختتوزیع عادتنه امکانا، پایدار

مطلـوب ایـن  پذیری نسـبتاًرسد دلیل اصلی زیستبه نظر می  ،شودرا شامل می تناسب قیمت زمین با ارزش واقعی آن و
به بعد از روستا بـه  1385بعد، اقتصاد وابسته به کشاورزی و خدماتی است. در حقیقت این شهرها به جزء امیرکال از سال 

نفوذ روستاهای اطـراف )کـه دارای جمعیـت بـاتیی های خدماتی را برای حوزهاند و نقش مکان مرکزیشهر تبدیل شده
 ند.اهستند( بر عهده گرفته

 گیرینتیجه

-ریزی شهری با تحوتت اجتماعی، اقتصادی، زیستدهه اخیر در عرصه شهرها و مدیریت و برنامهتحوتت چند    

محیطی و کالبدی رابطه تنگاتنگی داشته است و به منظور رسیدن به شهری پایدار، سالم و امن، تحقیقات علمی و 
گر با توجه به افزایش مسائل ظریات مختلفی ارائه شده است. از سوی دیدانشگاهی متعددی انجام گرفته و رویکردها و ن

پذیری شهری به عنوان رویکردی جدید در حفظ بقا و پایداری محیطی در دنیای صنعتی کنونی، رویکرد زیستزیست
-هش بهاست. در این پژوهری و محققان به سمت آن شدهشهرها ظهور کرده و سبب توجه بسیاری از متولیان امور ش

 Tset-Tبندی شهرها و از پذیری شهرهای کوچک شهرستان بابل از روش الکتره جهت رتبهمنظور بررسی میزان زیست

کالبدی، ه در چهار شاخص از مدل الکتر است. نتایج بدست آمدهپذیری استفاده شدهبرای تحلیل و بررسی وضعیت زیست
وضعیت را نسبت به  ترینمطلوب( 5شهر امیرکال با امتیاز ) دهد کهمحیطی نشان میاجتماعی، اقتصادی و زیست
ترین وضعیت را ( نامناسبت-5با امتیاز )زرگرمحله پذیری شهری در شهرهای خشرودپی و شهرهای دیگر دارد. زیست

( -1بر با )( و برای دو شهر گتاب و گلوگاه برا3دهد. همچنین امتیاز به دست آمده برای شهر مرزیکال برابر با )نشان می
 باشند.پذیری متفاوتی میبراساس این تحلیل، شهرهای مورد مطالعه دارای میزان زیست است.حاصل شده

محیطی در شش پذیری در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و زیستدر ادامه جهت بررسی نهایی وضعیت زیست
پذیری در بعد دهد که وضعیت زیستاصله نشان مینتایج حاست. بهره گرفته شده Tset-Tشهر مورد مطالعه، از روش 

محیطی، کالبدی و اقتصادی به باشد. ابعاد زیست( در همه شهرهای مورد مطالعه نامطلوب می52/2اجتماعی با میانگین )
مورد پذیری را دارند. در بین شهرهای ( کمترین تا بیشترین میزان مطلوبیت زیست84/2و  7/2، 65/2ترتیب با میانگین )

-های زیست( بیشترین میزان مطلوبیت را در شاخص6/3مطالعه، شهر امیرکال با قدمت باتی شهرنشینی و میانگین )

، وضعیت نامطلوب را کسب 3تر از پذیری دارد این در حالی است که سایر شهرهای مورد مطالعه با کسب میانگین پایین
دهد. مهمترین تفاوت پژوهش حاضر در هایی را نشان میپیشین تفاوتاند. مقایسه نتایج این پژوهش با مطالعات نموده

از یک دهه اخیر از  شهر زرگرمحله، گتاب، خشرودپی، گلوگاه و مرزیکال تقریباً 5شهر مورد مطالعه،  6این است که از بین 
گرفته است. بنابراین های پیشین در سطح شهرهای بزرگ انجام اند در حالی که اغلب پژوهشروستا به شهر تبدیل شده

ا در مطالعه شهر کوچک دیلم، باشد زیرسو می، هماهنگ و هم(1394نتایج حاضر تنها با پژوهش زیاری و همکاران )
های محیطی به علت محدودیتپذیری زیستها و زیستد و ضعف در کیفیت شاخصپذیری اجتماعی به دلیل کمبوزیست

 باشد.ط مطلوب نمیربهای ذیمحیطی و عدم رسیدگی سازمان
ریزی مناسب در ایجاد شهرهای جدید در توان نتیجه گرفت که نبود برنامهبا توجه به مطالب ذکر شده می

زرگرمحله، خشرودپی،  دهد شهرهایهای پژوهش نشان میطور که یافتهثیرگذار است. همانها تأپذیری پایین آنزیست
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پذیری رتبه های زیستاند نتوانستند در ابعاد و شاخصبه شهر تبدیل شدهی اخیر از روستا گلوگاه و گتاب که در دهه
محیطی پذیری به ویژه در ابعاد زیستریزی و اقدامات مناسب برای افزایش زیسترو برنامه این مناسبی کسب کنند. از
ی )افزایش امنیت و های سطحی و فضای سبز داخل شهرها( و اجتماعآوری زباله، فاضالب، آب)افزایش کیفیت جمع

 روها و معابر( امری ضروری و مهم می باشد.ها، پیادهایمنی در جاده
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