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مقدم 
 شخصی ةتوسع برای ییها فرصت که ییها مکان عنوان به ها آن نقش نیهمچن و یطیمح ستیز منافع نظر از سبز فضای

 کشورهای در شهرها ،شهری یزیر برنامه نبود و جمعیت سریع رشد ةجینت در دارد. زیادی ارزش ندهست یاجتماع و

 یافته توسعه کشورهای شهرهای از رکمت شان محیطی تیفیک و باالتر ها آن تراکم و دارند یفراوان جمعیت توسعه درحال

 و اجتماعی ابعاد بر که مثبتی تأثیرات دلیل به ستیز طیمح کیفیت بهبود برای سبز فضاهای ایجاد ،زمینه نیا در .است

 در اقتصادی یها ینابرابر برای ییها تالش وجود با .است راهبرد یک دارند، زندگی کیفیت با مرتبط یطیمح ستیز

 است گذارریتأث متوسط درآمد سطوح با یهای محله در شهر سراسر در سبز یفضا نابرابر عیتوز ،توسعه درحال کشورهای

 و نکمس مانند ستیز طیمح به مربوط مسائل از تنها نه ،یشهر یزیر برنامه طیمح .(256 :2016 همکاران، و دالباررا)

 منساه،) دهد یم پوشش زین را یکیزیف انداز چشم در سبز یفضا یساز کپارچهی بلکه ،است شده ساخته ونقل حمل ةشبک

 سبز یفضا یاربرک و سبز یفضا ةواژ شهرها، ةتوسع و گسترش و یشهر تیجمع شیافزا با امروزه نیبنابرا ؛(2014

 شتریب سبز یفضا وجود به ازین احساس شوند یم تر بزرگ شهرها هرچه رو نیا از ؛است گرفته قرار مدنظر بیشتر زین یشهر

 متسال در ییبسزا ریتأث شهرها در سبز یفضا مناسب پراکنش و جادیا .(1390،یانیسرا و زاده می)ابراه ابدی یم شیافزا زین

 هب یبخش تیرضا و دیجد شکل و دارد تیفعال و ارک توان شیافزا و باال یهوش بیضر ،یاجتماع یها تیفعال ،روان و تن

 درختان جمله از سبز، فضای یها یژگیو میان پژوهشگران، مطالعات براساس .(10 :1386 ،یمتک)ح دهد یم مردم یزندگ

 هولتان، تی) دارد وجود ای رابطه اجتماعی ارتباطات و محله در ذاتی ارزش یا فردی اجتماعی ةسرمای و سایبان محله،

 اصلی نگرانی کاربری این تیفیک و تیکم و است شهری ةطقمن هر ریناپذ ییجدا بخش یشهر سبز یفضا (.2 :2014

 برای اولیه حسط های محله یراز ؛است مهم اریبس محله سطح در سبز فضای سنجش .استشهره رانیمد و ریزان برنامه

 ندتوا یم که است همسایگی و یکینزد با مترادف محله .می باشند مهم سبز یفضا یجاداهای و استراتژی راهبردها اقدام

 نابرابری تواند یم سبز فضای نابرابری (.325 :2012 همکاران، و گوپتا) شود تعریف همگن یها یژگیو ةدامن عنوان به

 در مهمی نقش جمعیتی های ه گرو و پذیر آسیب یها محله شناسایی ترتیب نیبد .کند تیتقو را محیط بهداشت

 پژوهش این در بنابراین (؛1 :2017 همکاران، و اسکوئل اندرس) دارد سالم شهر یزیر برنامه و اپیدمیولوژیک های پژوهش

 یها ینابرابر و یسار شهر اقتصادی-اجتماعی همگن های محله در سبز فضای برخورداری سطح یبررس و مطالعه به

 نظام با هستند، شهرها تیامن و سکون نقاط که شهر های محله است ضروری بنابراین ؛شود یم پرداخته آن موجود

-شناختی روان و بیولوژیکی نیازهای بنیاد، از را خود شهر تا باشند همراه  عادالنه سبز فضای به یدسترس و ورداریبرخ

 اجتماعی-اقتصادی همگن های محله بررسی پژوهش نیا از هدف یابد. دست جانبه همه ةتوسع به و کند حفظ اجتماعی

 این اهداف نیبنابرا ؛است اجتماعی عدالت منظر از ها لهمح یها پارک و سبز فضای برخورداری یابیارز و یسار شهر

 است: زیر شرح به مقاله

 همگن های محله در اجتماعی عدالت براساس برخورداری یها شاخص به توجه با سبز فضای برخورداری وضعیت .1

 .شود یم تبیین یسار شهر اقتصادی-اجتماعی

 .شوند می یبند رتبه اجتماعی تعدال منظر از ساری شهر همگن های محله سبز فضای .2

پژوهشةنیشیپ
 پژوهش نیا در ،یسار شهر های محله در ها پارک و سبز فضای برخورداری یبررس در اجتماعی عدالت کردیرو به توجه با

 عدالت رویکرد و سبز فضاهای یدسترس توزیع، ،مقاالت نیا در .شود یم پرداخته پیشین مطالعات از مشابه مواردی به
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 نژاد یحاتم .است هگرفت قرار دنظرم سبز فضای یکاربر از استفاده در ها محله اقتصادی-اجتماعی یها ینابرابر و جتماعیا

 بهGIS  و  TOPSISیها کیتکن از یریگ بهره با شهری سبز فضای یبند تیاولو و تحلیل با (1391) همکاران و

 دنبال به مناسب، الگوی ةارائ هدف با مقاله نیا .اند تهپرداخ دهگالن های محله سطح در آن پراکنش و توزیع سنجش

 ،امکانات ارتباطی، ةشبک جمعیت، مانند ییها مؤلفه به توجه با شهر، های محله از کیهر در سبز فضای ةنیبه توزیع

 درGIS  و TOPSIS اهمیت و کاربرد بیانگر پژوهش جینتا است.ه آن تیامن و ها محله سطح در بایر یفضاها

 است. شهری جمعیت نیازهای و ضوابط براساس پراکندگی ةبهین الگوی ةارائ و یشهر سبز فضای یبند تیاولو

 یدسترس زانیم یبررس به ییایجغراف اطالعات ستمیس و هکشب لیتحل مدل از استفاده با (2008) وهمکاران کمبر

 با دهد یم نشان آمده دست به جینتا .دان پرداخته سیانگل در یشهر سبز یفضاها به یمذهب و یقوم یها گروه از یکهر

 تیمحدود با (ها کیس و هندو) ها محله یبرخ ،است استاندارد ةسران برابر دو سبز یفضا عیتوز یالگو نکهیا به توجه

 ARC  افزار نرم از استفاده با چگونه ،یمحل یزیر برنامه سطوح تمام در که دهد یم نشان مطالعات نیا .هستند رو روبه

GISیافت دست خدمات از کیهر به وانتیم. 

 و مناسب عیتوز ،امکانات ،یدسترس ،ییبایز ،تیامن با الشتر یها پارک یبند تیاولو به (1390) همکاران و این فاضل

 ستمیس و تاپسیس مدل با شده گفته یها مؤلفه نظر از شهر یها پارک از یکهر اساس نیبرا .اند پرداخته مساحت زانیم

اند. شده تحلیل و هیتجز و بررسی ییجغرافیا عاتاطال

 را قایآفر کوچک یشهرها در یشهر سبز یفضا از یبرخوردار در یعموم یها ینابرابر خود ةمقال در (2010) نساهم

 موارد بیشتر در یشهر سبز یفضا عیتوز هک است  کرده مشخص و یبررس ییهوا یها عکس و GISافزار  نرم کمک به

 عتوزی (1392) بابااوغلی و پناه عزت .است تیقوم عامل و نانکسا سود یتجار یفضا نسبت دمانن ییها یژگیو از متأثر

 کردند بررسی را (تبریز یشهردار 3 ةمنطق موردی ةون)نم اجتماعی عدالت منظر از شهری سبز فضای یها یکاربر فضایی

 یا سرانه با ها محله از تعدادی حال نهمی دروجود ندارد.  سبز فضای به دسترسی ها محله برخیدر  کهنتیجه گرفتند  و

 .هستند برخوردار مناسبی وضعیت از متر 20 حدود

 مدل از استفاده با فضایی عدالت رویکرد با یشهر سبز یفضا از یبرخوردار میزان بررسیبا  (1393) ینیحس و فربدنیا

SAW (اصفهان شهر :یمورد ةمطالع) از برخورداری زانیم منظر از فضایی عدالت کردیرو با اصفهان شهر مناطق یبند رتبه به 

 .دارد وجود سبز یفضا از اصفهان شهری مناطق برخورداری در بسیاری تفاوتنتیجه گرفتند که  پرداختند و یشهر سبز فضای

 و فیضع تیریمدة جینت را ها یکاست و ها چالش، تیماه و ها چالش :قایفرآ یشهر سبز یفضا( نیز در بررسی 2012) منساه

 دانسته یاربرک نیا یکم و یفکی سطح از یبرخوردار در یاجتماع و یاقتصاد ینابرابر و فقر و سبز یفضا از هیرو یب تفادهاس

 شهری یعموم سبز فضای یدسترس وها  محله اقتصادی-اجتماعی محرومیت( با بررسی 2016) لئو و لی بو هونگو. است

 کردند. تحلیلرا  شهر در اقتصادی اجتماعی حرومیتم های شاخص و بیارزیاها را  محله همگن یها یژگیو

)به لحاظ اقتصادی و  فیضع همحل کیفیت یها شاخص و پارک دسترسی روابط بررسی ( به2016همکاران ) و هاگی

 دسترسی مرتبط با مختلف های شاخص و رهایمتغپرداختند. همچنین  قومی /نژادی بیترک واجتماعی در سطح پایین( 

 جادیا بر است ممکن ها پارک کیفیت مختلف ابعاد در هبودب یطورکل به هاینک جهینت .سنجیدند ها را لهمح تیفیک و پارک

-اجتماعی موقعیت ةرابط ( با بررسی2017) همکاران و اسکوئل باشد. ثرؤم محروم جوامع در پارک ةعادالن طیمح

 در ستیز طیمح نابرابری تحلیل و جزیهت به، آلمان یشهرها از یکی در یعموم سبز فضای یدسترس و محله اقتصادی

 .پرداختند خطی یها مدل از استفاده با لمانآ بزرگ هایشهر یکی از

 و بیولوژیکی بعد از بیشتر ها محله سبز فضای ها در این پژوهش شد مشخص پژوهش ةپیشین بررسی و مطالعه با
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 برخورداری و توزیع از نظر را ها محله قاالتم این اند. بررسی شده سبز فضای مساحت و سرانه ، مانندآن کمی منافع

 به توجه با مقاله نیا در که است این پیشین یها پژوهش با فعلی ةمطالع تفاوت اما اند،  کرده یبند تیاولو سبز فضای

 است. شده ارائه اقتصادی-اجتماعی رفتار همگنی نام به دیگری فیتعر آن، کالبد و جمعیت مبنای بر محله تعاریف

 یها شاخصهمچنین  .اند شده یبند میتقس مشابه و همگن اقتصادی-یاجتماع رفتار براساس ها محله ترتیب نیبد

 در کهآن ضمن اند. شده سنجش تعریف آن براساس همگن های محله در اجتماعی عدالت بر مبتنی سبز فضای برخورداری

 مطالعات ةنتیج بنابراین دارد؛ اهمیت سبز فضای بیولوژیکی بعد کنار در سبز فضای یاجتماع بعد ،سبز فضای فیتعر

 مطرح بیشتر اجتماعی عدالت رویکرد در حتی و فضایی عدالت رویکرد در یکم بعد دهد یم نشان پیشین های پژوهش

 عدالت است. نگرفته قرار مدنظر چندان سبز فضای برخورداری رویکرد با ها محله در اجتماعی عدالت و یفیک بعد و است

 سنجشسوی  به را مطالعه نوع اجتماعی مشارکت و اجتماعی تیامن اجتماعی، سرزندگی مانند یهای شاخص با اجتماعی

انجام  اقتصادی -اجتماعی پایگاه همگنی مبنای بر ها محله تفکیک آنکه ضمن .دهد یم سوق اجتماعی سبز فضای یکیف

 است. نشده سیبرر ینگر یجزئ نیا با اجتماعی عدالت مشابه هایپژوهش در که است شده

نظریمبانی
 یشهرسبزیفضااجتماعیکارکردویکیولوژیبعملکرد

 تعریف غیرطبیعی منابع عنوان به عمده طور به هستند که گیاهی پوشش فراوانی از ریمقاد با باز ییها مکان سبز فضاهای

 یانکم و شهرها بر سبز یفضا یطیمح ستیز راتیتأث ةجنب دو از یشهر سبز یفضا (.Kong; 2010: 103) شوند می

 یشهر سبز یفضا از یمتعدد فیتعار نونکتا .(1391 اران،کهم و زاده میابراه) شود بررسی می شهروندان ةاستفاد یبرا

 اهان،یگ از لکمتش یبزرگ یفضا و است شده لکیتش اهانیگ انواع از که شهر یمایس از یبخش جمله از است؛ شده ارائه

 از منظور .است شهر بر مکحا یستیز طیمح طیشرا درخور و نیمع یکولوژکا یبازده یادار و یجنگل شبه یساختار با

 عرضه ستیز طیمح و شهر به هک هستند یکیولوژکا یها ارزش ای خدمات اال،ک سبز، یفضا یستیز طیمح یبازده

 یجنگل شبه ساخت با اهانیگ از لکمتش ییفضا ،یطیمح ستیز دگاهید از یشهر سبز یفضا (.1374 ان،یمجنون) شوند یم

 است شهر ستیز طیمح بر مکحا یطیمح ستیز طیشرا با متناسب ن،یمع یطیمح ستیز یکولوژکا یبازده از برخوردار و

 برابر در ساخت انسان یا دهیپد عنوان به را شهرها سبز، یفضا یروان-یاجتماع یردهاکعمل (.1393 اران،کهم و یجانیالر)

 جان یب عتیطب و رود یم شمار به مردم فراغت اوقات گذران در یمؤثر عامل و کند یم متعادل یحد تا یعیطب یها ستمیس

 (.1389 ،یدریح) دهد یم سوق یعیطب یها ستمیس یسو به را

اجتماعیعدالتکردیرو

 توجه جهت در بهداشتی مطالعات مسیر حتی که است یافته افزایش حدی به مختلف علوم در اجتماعی عدالت مباحث امروزه

 ،ریوم مرگ و درآمد یها ینابرابر انیم بستگی، هم فراوان میزان و ارتباط زیرا ؛است اکولوژیکی و مکانی یها یژگیو به

 Lochner, Kennedy and) است شده ثابت ...و نیشرا تصلب و تیمحروم کودکان، ریوم مرگ و مسکن در یعدالت یب

Kawachi, 1999: 120 .)از دفاع در جدید نهادهای ایجاد به خود قدرت یها هیپا متحکی برای جهانی یدار هیسرما حتی 

 و ها تکنوکرات مالی حمایت از امر این و یافته دست محروم اقشار اعتراضات اجتماعی کنترل هدف با محرومان حقوق

 با رادفمت شهر اجتماعی عدالت جغرافیایی،  نظر از (.-Planning, 1996 on Harvey) ه استبود برخوردار سرمایه صاحبان

 توزیع زیرا ؛ستها آن به شهروندان برابر دستیابی و یشهر مختلف مناطق میان منابع و امکانات ةعادالن فضایی توزیع

 و اجتماعی بحران به و دهد افزایش را جامعه درون اجتماعی یها ینابرابر تواند یم خدمات به دسترسی اختالف و عادالنهنا
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 به دادن شکل برای اجتماعی فعالیت نوعی شهرسازی که آنجا از .(72: 1387 نژاد، تمیحا) دنجامبی فضایی پیچیده مشکالت

 :1388 ،انینور و رضوانی سعیدی) است اتیضرور از یشهرساز در عدالت اصل ورکردنظمن آید، می شمار به زندگی فضای

 منابع سایر و درآمد توزیع بر بیشتر است، وسیع بسیار یمفهوم تماعیاج عدالت که یدرحال است معتقد ویهار .(86

 در درآمداز  هاروی دیوید (.3 :1989 بری،) وابسته است تیجمع مادی شرایط به که توجه دارد مردم نیاز کننده مرتفع

 مهم اریمع سه اجتماعی عدالت اصول تحلیل در استفاده کرد و مردم اساسی ازهاینی رفع و منابع ةعادالن صیتخص ،ها مکان

 محلی یمنبع سبز یفضا و ها پارک (.47: 1385 راستی، و نژاد حاتمی) کرد مطرح را «استحقاق» و «عمومی منفعت» ،«نیاز»

 دخالت به است ممکن ،گذارنداثر سبز فضای و ها پارک بر که ییندهایفرا دهند. می ارتقا را روح و جسم سالمت که هستند

 طیمح جادیا بر است ممکن ها پارک کیفیت مختلف ابعاد در بهبود یطورکل به باشد. داشته نیاز مختلف نفعان ذی معنادار

 انریز برنامه و متخصصان بیشتر کهاین به توجه با (.159 :2016 همکاران، و هاگی) باشد مؤثر محروم جوامع در عادالنه

 فراغت اوقات گذران کارکرد و یکیاکولوژ کارکرد) شهرها در سبز فضای کاربری یاتیح و مهم بسیار اهمیت دلیل به شهری

 تیماه و شکل ةدهندساختار یفضاها از یکی فضاها این و دهند می زیادی تیاهم سبز فضای کاربری به (فضاها این

 یا دهیعد های چالش با را شهری تیریمد تواند یم آن توزیع ةنحو در یعدالت یب ،هستند شهر ییفضا و یاجتماع کالبدی،

 Bhatta and Rai, 2004 Joa et ؛1391 ،صابر و یمؤمن ،1389 میاندهی، پور یموس ؛1387 آنامرادنژاد، بردی) کند رو روبه

al., 2001;.) ؛است عمومی سبز یفضا زانیم دارد، اهمیت یشهر سبز یفضا با مرتبط اجتماعی محیط دیدگاه از آنچه 

 مفهوم نیبنابرا ؛اجتماعی سبز یفضا دیگر تعبیر به یا باشد، مانع بدون ها آن در مردم عموم وآمد رفت که یسبز یفضا یعنی

 مهیا حیتفر و یباز فراغت، اوقات گذران منظور به کهبرد داشته باشد کار یسبز یفضا یبرا تواند یم تنها سبز یفضا ةسران

 ،تیمرکز مانند اصولی از باید سبز یفضا یابی مکان اساس براین .است آن یابی مکان سبز یفضا دربارة ة مهمنکت .است شده

 (.36: 1382 شاهوردیان، و تقوایی) کند یپیرو یدسترس و مراتب سلسله

 هاروشومواد

 ،رانیا آمار بر یمبتن و یاسناد روش هب آن اطالعات که است اکتشافی و یلیتحل-یفیتوص، یاربردک حاضر پژوهش

 اطالعات پردازش و لیتحل در .است شده یآور جمع یسار شهر شهرداری آماری بلوک و ها پارک و سبز یفضا سازمان

 .ه استشد استفاده مراتبی سلسله تحلیل یها مدل از ها نهیگز یبند رتبه برای و ها شاخص تعیین روش از شده یآور جمع

 های محله در سبز فضای ةعادالن برخورداری یها شاخص یبند رتبه و تعیین عنوان با یا پرسشنامه ابتدا کار این برای

 ها شاخص .شود یم تکمیل ساری شهر سبز یفضا و شهرداری ةخبر کارشناس سی دییأت و نظر با و طراحی یسار شهر

 ها شاخص ،دلفی کالسیک مراحل از کارشناسان یخستگ و زمان کمبود به توجه با شدند. دییتأ و غربال دلفی تکنیک با

 است. ابتکارانه یحت و دیجد شهری، های محله مطالعات در خود نوع در پژوهش این .شدند نییتع و بررسی دوره دو در

 نیتر مهم براساس اسم انتخاب و اقتصادی-اجتماعی رفتار همگنی راساسب کیتفک با همگن های محله هک جهت نیبد

 همگن های محله در اجتماعی عدالت لحاظ به برخورداری و انجام اجتماعی-اقتصادیاز نظر  ثیرگذارأت محلی ةهست

شده  آغاز محاسبات ندیفراTOPSIS تمیالگور از استفاده با ،ها محله یسنج تیلواو و بررسی یبراسپس  .شود یم ارزیابی

 اند. شده استفاده اولیه زوجی ماتریس تعیین برای ها پرسشنامه کمک  هب شده نییتع یها شاخصابتدا الگوریتم نیا در .است

 ةمقایس ماتریس سپس .گرفتصورت  وزنی ماتریس تولید و نهایی اوزان تعیین AHP روش کمک هب بعد ةمرحل در

 ةمحاسب از بعد .شد تعیین ال هاید به نزدیک ةفاصل علمی ندیفرا و اصول براساس تیدرنها و طراحی ها شاخص و ها نهیگز

 صورت گرفت. فضایی یها لیتحل GIS افزار نرم کمک به ال هاید به نزدیکی ضرایب
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مطالع موردةمنطقمعرفی
 مرکز عنوان به شهر نیا است. شده واقع شمالی عرض ةدقیق 36 و درجه 34 و شرقی طول ةیقدق 37 و درجه 53 در ساری شهر

 و مازندران دریای شرقی جنوب سواحل به تهران توریستی و تجارتی راه سر بر ساری شهرستان و مازندران استان

 از شهر کلی ةجلو .دارد خاصی تباراع و اهمیت یادار -یاسیس تیموقع لیدل به و دارد قرار کشور شرقی شمال یها شهرستان

 را چشمگیری سبز فضای که است شده تشکیل زراعی اراضی و کشاورزی یها نیزم مرکبات، متعدد یها باغ مسکونی، بافت

 دهد. نشان می

 

یشهرساریت.موقع1شکل

نگارندگان:منبع

هاافت یوبحث
هامحل اقتصادی-یاجتماعرفتارهمگنیتحلیل

صورت گرفته  اقتصادی-اجتماعی رفتار همگنی و جمعیتی-کالبدی یبند میتقس دو پژوهش نیا در ها محله ةلعمطا در

 اینکه از بیشتر یبند میتقس نیا .شده است میتقس بزرگ ةمحل نوزده و منطقه چهار به شهر کل ،پژوهش این در است.

 .استاه همر یاقتصاد-اجتماعی همگنی ماهیتبا  باشد، داشته کالبدی ماهیت

 .شود یم شامل را قدیمی است و بافت شهر در مرکز واقع محدوده نیا ویژه(:ة)محل ویژهةمنطق

  

ویژهمحلةاراضیکاربری.2شکل

نگارندگان:منبع

دستگاهصدششةمحلیاراضی.کاربر3شکل

نگارندگان:منبع
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 مراکز بخشبیشترین  .شود می املش را شهر غرب از وسیعی بخش 1 ةمنطق:شهری1ةمنطقهایمحل 

  .دارند قرار محدوده نیا در اداری و یآموزش ،یفرهنگ ،درمانی

 ساری شهری ةجامع مرفه طبقات از بخشی که است شهر گران های مکان از این محله :دستگاهششصدةمحل

.اند دهیگز سکنی آن در

  

طبرستانیاراضیکاربر.4شکل

:نگارندگانمنبع

نیفلسط-آبادیمهدکاربریاراضی.5شکل

:نگارندگانمنبع

 جانمایی همگنی صورت به همنطق این در شهر مرفه اقشار بیشتر واست  ساز نو ها ساختمان بیشتر :طبرستانةمحل

  .اند شده

 سبز فضای و است نامنظم و ناموزون ةتوسع با یا هیحاش های محله وجز محلهاین  :فلسطین-آبادیمهدةمحل

 .در آن وجود ندارد فراغت اوقات برای یزشدههتج

  

.کاربریاراضیشاهزادهحسین6شکل

منبع:نگارندگان

بهمن22.کاربریاراضیمحلة7شکل

منبع:نگارندگان

 یسطحاز  یا هیحاش های محله ةهم مانند نیز محله ینا اقتصادی-اجتماعی پایگاه :حسینشاهزادهةمحل

 .آید شمار می به شهری-روستایی های سکونتگاهو جزبرخوردار است و  پایین روبه و متوسط صادیقتا-اجتماعی

-اجتماعی پایگاه است و یا هیحاش های محله وجز حسین شاهزاده ةمحل مانند نیز این محله بهمن:22ةمحل

 .دارد یپایین روبه و متوسط قتصادیا
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جمجام-کاربریاراضیمحلةنهضت.8شکل

نگارندگانبع:من

یچنقاره-کاربریاراضیمحلةملت.9شکل

منبع:نگارندگان

-اجتماعی یها گاهیپا حضور با محله نیا .است محله این ةتوسع مرکز خمینی امام میدان :جمجام-نهضتةمحل

 در بزرگ ةمحل نای در محله ترک وجود .است تر ناهمگن و تر متفاوت خود اطراف های محله با یکم ،مختلف اقتصادی

  .است ناهمگنی این از نمودی شهر از قسمت این تر مطلوب یها قسمت کنار

 .دارد ییباال به روو  متوسط قتصادیا-اجتماعی پایگاه جم جام-نهضت ةمحل مانند محله نیا :چینقاره-ملتةمحل

 .شود یم متمایل فرسوده بافت و معیتج شدن متراکم سوی به همچنین

 این از وسیعی یها بخش .کند یم عبور تجن ةرودخان منطقه، این میانی قسمت از:شهری2ةمنطقهایمحل 

 .است دولتی ةرتب یعال کارمندان و شهری ةجامع مرفه اقشار سکونت محل منطقه

  

یرزمانیم-.کاربریاراضیمحلةپیوندی10شکل

منبع:نگارندگان

هشتیاراضیبخشکاربر.11شکل

گانمنبع:نگارند

 .است شده واقع یسار شهر یها نیزم نیتر گران و شهر قسمت نیبهتر در محله نیا :میرزمانی-پیوندیةمحل

  .دارد اقتصادی-اجتماعیفراوان  همگنی و باال سطوح با اقتصادی-اجتماعی گاهیپاهمچنین 

 گاهیپا جزو گاهدست ششصد و طبرستان ،میرزمانی-پیوندی های محله مانند نیز محله نیا :هشتبخشةمحل

 میرزمانی-پیوندی ةلمح از نآ اقتصادی-اجتماعی یهمگنهمچنین  .شود یم محسوب باال سطح اقتصادی-اجتماعی

 .ستا کمتر
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یجنوب.کاربریاراضیمحلةمعلم12شکل

منبع:نگارندگان

یشمالمعلم.کاربریاراضیمحلة13شکل

منبع:نگارندگان

 بیشتر .است محله این شطرنجی ةشبک ةعتوس کانون و محله این ثقل مرکز معلم میدان :جنوبیمعلمةمحل

فاده است یرو ادهیپ و ورزش برایهستند، از آن  محله نیا ساکنکه  دیگر یها سازمان و پرورش و آموزش کارمندان

  .کنند می

 مسجد ،هینیحس و تانقبرس وجود .است متوسط قتصادیا-اجتماعی طبقات ءجز نیز محله این :شمالیمعلمةمحل

 است. مذهبی نیز آن اصلی نقش و کرده یلتبد مذهبی ای محله به را محله این ،ناحیه نیا در مصالویژه  به و

  

دادگستری-.کاربریاراضیمحلةمهیار14شکل

گارندگاننمنبع:

یشمالعباسزادهامام.محلة15شکل

منبع:نگارندگان

 پایگاه گیرد. دربرمی را یفراوان تیجمع و قرار دارد تجن ةرودخان مجاورت در محله ینا :دادگستری-مهیارةمحل

  .دارد پایین روبه و مهاجر ،روستایی تیجمع است و متوسط محله این اقتصادی-اجتماعی

 ساری شهر شمال سمت به و َشود آغاز می رضا امام بلوار شمال از محله این مرز :شمالیعباسزادهامامةمحل

 متوسط روستایی آن اقتصادی-اجتماعی پایگاه .ابدی یم توسعه و ادامه کشاورزی های زمین کنار در تجن ةرودخان امتداد در

 است. پایین روبه و
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عباسجنوبیزادهامام.16شکل

منبع:نگارندگان

.کاربریاراضیمحلةپشتهتل17شکل

منبع:نگارندگان

 توسعه رودخانه جنوبی دامتدا در و شود می آغاز رضا امام بلوار جنوب از محله این :جنوبیعباسزادهامامةمحل

 -روستا انتقالی ةمنطق است و پایین روبه و ضعیف اقتصادی-اجتماعی پایگاه با یهای محله ءجز نیز محله نیا .ابدی یم

  .َشود محسوب می یشهر

 ساکنان .دهند یم تشکیل را شهر سه ةمنطق ،آهن راه مسیر جنوب در واقع شهری اراضی همة :شهری3ةمنطق

 .دنرو یم شمار به شهری تهیدست اقشار از شهر مناطق سایر با سهیمقا در منطقه این

 .است شده محله این اجتماعی-شهری انزوای سبب آن بودن یا هیحاش و پایین اقتصادی-اجتماعی گاهیپا :هتلپشتةمحل

  

اتحاد- باغمحلةسروینیاراضیکاربر.18شکل

:نگارندگانمنبع

الزمانصاحب-بندراه.کاربریاراضیمحلة19شکل

:نگارندگانمنبع


یمحلةغفاریاراضی.کاربر20شکل

نگارندگانمنبع:
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 دارد پایینی اقتصادی-اجتماعی پایگاه، 3 ةمنطق دیگر های محله مانند حلهم نیا :اتحاد-باغسروین ةمحل

  است. شده جانمایی ناحیه نیا در متراکمی بسیار جمعیت

 این .است بند راه ةمحل هتل پشت لةحم از بعد شهر های محله فقیرترین از یکی :الزمانصاحب-بندراهةمحل

محسوب  روستایی اغلب و پایین روبه اقتصادی-اجتماعی پایگاه و ضعیف اقشار ی باهای محله از غفاری ةمحل و محله

 .است یکارگر و روستایی ای ناحیه ،بند راه مانند نیز محلهاین  :اریغفةمحل .شوند می

همگنیاقتصاد-یاجتماعگاهیپایمبنابرهامحل یبندمیتقس
 بر ها آن یبند میتقس نوع هک یهای محله .1 شوند: می میتقس مهم دستة دو به بافت و یکیزیف کالبد به توجه با ها محله

 میتقس .2 .است مربوط یها سازمان و مشاوره یها شرکت ةتوسع یها طرح یبند میتقس و یالبدک یها طرح یمبنا

 های پژوهش به توجه با .ها آن متنوع یاقتصاد -یاجتماع گاهیپا و یاقتصاد-یاجتماع رفتار یهمگن یمبنا بر ها محله

و  قدیمی یها ابانی)خ یریگ شکل یها هسته ریتأث براساس اجتماعی-اقتصادی همگن های محله ،یدانیم و اسنادی

 از ینوع به ،اند شده انتخاب هک یهای محله بیشتر .ندا هشد تفکیک و یگذار نام هستند ها محله ةاولیأ منش که مهمی (ها یکو

 دهید ها آن در یشتریب اشتراکات و یاجتماع یکپارچگی و هستند همگن و یکنزد ،یقتصادا-یاجتماع طبقات سطوح نظر

 خزر محور ،(یغرب هشت بخش-کفد-یوندیپ ةمنطق) شهر یاصل مرکز ةیحاش ،شهر یها نیزم نیتر ارزشبا .شود یم

 مختلف ینواح در ساختمان روز متیق در .است (بعثت و )نهضت امام دانیم یشرق جنوب ةیناح و (...و شفا ،برق یوک)

 بوده مؤثر یروان ریتأث و گاهی نکسا یاجتماع یها گروه ،بافت و شبکه ساختار ،وساز ساخت تیفکی مانند یعوامل شهر

 میتقس بخش چهار به یاقتصاد-یاجتماع یها گاهیپا نظر از ها محله ،1390در سال  یسار شهر جامع طرحاساس بر .است

را  یاقتصاد -یاجتماع گاهیپا ی ازیباال سطح، یرزمانیم-یوندیپ های محله در یزکمر ةیحاش و یزکمر مناطق ند.ا هشد

 شمال قسمت در .آید شمار می به مناطق نیا از نیز امام دانیم اطراف و نهضت یوک سمت در 1 ةقمنط از یقسمت .دارند

 -یاجتماع گاهیپا با یهای محله وجز 2 ةمنطق از هشت بخش و 1 ةمنطق از طبرستان دستگاه، ششصد های محله ،شهر

 عباس زاده امام و یشمال عباس زاده ماما های محله با 2 ةمنطق از شرق یها قسمت .هستند باال روبه و متوسط یاقتصاد

 یاقتصاد-یاجتماع گاهیپا ،ردیگ یدربرم را بهمن 22 و نیحس شاهزاده های محله هک 1 ةمنطق از غرب بخش و یجنوب

 3 ةمنطق اینکه تیدرنها هستند. نزدیک یشاورزک یها نیزم و وستاییر نواحی به ها محله نیا .دارند ینییپا روبه و متوسط

 نیا .رندیگ یم قرار یداقتصا-یاجتماع گاهیپا نییپا سطوح در هستند که شهر های محله نیرتریفق از یسار شهر جنوب ای

 .دده یم لکیتش را یارگرک اقشار و نییپا درآمد با یهای محله شهر، از بخش

هامحل باهاآنةسیمقاوسبزیفضایبرخورداریهاشاخصیبررس
 با شهر در درواقع دارد. وجود سبز یفضا از یتر موشکافانه و تر یعلم فیتعر، یسار شهر سبز یفضا ةمطالع و یبررس در

 ،یباشناختیز ابعاد ،یرسان ژنیسکا و هیتهو شامل هک یکیولوژیب سبز یفضا؛ میهست مواجه یردکارک سبز یفضا نوع دو

 موقت یاقامتگاه و زشدهیتجه زسب یفضا شامل هک یاجتماع سبز یفضا گرید نوع و است یطیمح ستیز و یشناخت روان

 ارشناسانک از سوی پرسشنامه لیتکم و مصاحبه کمک هب ژوهشپ نیا در .است حیتفر و فراغت اوقات گذران یبرا

 یبرخوردار و یسنج عدالت شاخص هفت ه،نیزم نیا در برتر مقاالت ، همچنینسبز یفضا و ها پارک سازمان و یشهردار

 فضای اجتماعی ة)سران ها دانیم و ها پارک ةسران ،سبز فضای کل ةسرانشده است:  یررسب و نییتع سبز یفضا از ها محله

 سبز یفضا نشکاپر واجتماعی مشارکت ،اجتماعی امنیت ،اجتماعی نشاط و سرزندگی ،التیتسه و امکانات ،سبز(
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 و ها پارک سبز، فضاهای ،ها راه ادهیپ یارهایمع ،محله نشاط و یسرزندگ بعد برای.جمعیت مکترا براساس (یاجتماع)

 جوانان و ها خانواده مدآو رفت میزانبارة در منطقی های گویه کمک هب نیهمچن شد. گرفته قرار دهی رتبه مبنای ها کتابخانه

 محدودیت به توجه با .شد پرداخته ها شاخص ارزیابی به پرسشنامه در ها محله در سبز یفضاها و ها پارک از سالمندان و

 یاجتماع و یعموم سبز یفضاها جود،مو یفضاها نمیا از .شود یم اکتفا ها شاخص بررسی نتایج ةفشرد به ،همقال در فضا

ة سران هک ،سبز یفضاها ریسا و ها کیلچ و بلوارها احتساب با و است مترمربع 45/1ها  ة آنسران که (ها دانیم و ها پارک)

 ةشد نییتع استاندارد با و مترمربع 78/13 (،25-20) یجهان ةرانسدر مقایسه با  ،است نفر هر یبرا مترمربع 22/6 ها آن

 به مجهز سبز یفضا دیبا ،التیتسه و اناتکام شاخص ةنیزم درها  محله .دارند مبودک مترمربع 955/5 ،(12-7) یشورک

 یبوم طیشرا با متناسب زباله سطل و تکمین، یورزش زاتیتجه، ییغذا مواد فروش ةبوف ،یبهداشت سیسرو یمناسب تعداد

 قرار انکودک یباز نیزم ةیحاش و چمن کنار تردد، یها محل آب، حوض نارک باید مکتیناز این میان،  د.نباشداشته 

 یابیارز و تحلیلی یها افتهی براساس ضروری است. نیز شونده جذب تیجمع و مساحت با متناسب نگکیپار باشد. داشته

 التیتسه با بزرگ کپار یک با هشت بخش را مطلوب تیوضع ها، محله یها پارک اناتکام و التیتسه از نظر پژوهش

 آن از پس .دارند مناسب امکانات و تیجمع متناسب سبز یفضا با گرید تر کوچک پارک دو نیهمچن و ویژه و املک

 یهای حلهم .دارند ها محله گرید یها پارک از را تیوضع نیتر مطلوب یجنوب عباس زاده امام و جمجام-نهضت های محله

 ،یجنوب معلم ،یچ نقاره -ملت  اند از: عبارت ندارند، فراغت اوقات یبرا ییها دانیم و کپاریا  است حداقلها  آن اناتکام هک

 مشارکت و یاجتماع تیامن شاخص .ندارند ژهیو التیتسه دارای یدانیم ای کپار هک هتل پشت تیدرنها و آباد یمهد

 هشت، بخش ،یرزمانیم-یوندیپ ةمحل شش به را ارقام نیبهتر خبرگان دهی رتبه و میدانی شواهد براساس زین یاجتماع

 یاجتماع تیامن شاخص اگر داشت توجه دیبا البته دهد. می یجنوب معلم و ژهیو بافت ةمحل و طبرستان جم، مجا -نهضت

 یهای محله است. نسبی رفاه و ماعیاجت ثبات به محله دستیابی و کپار از نهیبه ةاستفاد یامعن به ،باشد شتریب ها محله در

در  همچنین .ندارند کپار ای یاجتماع سبز یفضا یاربرک (هتل پشت ةمحل مانند) دارند سطح شهر در پایینی امنیت که

 نیا مطلوب نبودنبرخوردار و بودن خلوت این امر سبب هک است پایین یاجتماع تیامن سطوح ،یغفار و بند راه ةمحل

مربوط  یقبل برتر ةمحل شش به ها محله در یسرزندگ ریمقاد نیتر مطلوب است. یعموم سبز یفضا و ها پارک از ها محله

 ، بایدتیجمع و وسعت نیا با یشهردر  که یدرحال .است یسرزندگ و اجتماعی امنیت معنایی ارتباط یامعن به که است

 نیا از یسانیک یبرخوردار شهر ناطقم ةهم تا وجود داشته باشد مطلوب طیشرا با بیشتری یها پارک و سبز یفضا

از  هیاول یازبندیامت براساس ت،یجمع تراکم و سبز یفضاها نشکپرا شاخص نظر از تیدرنها باشند. داشته سبز زاتیتجه

 .ه استشد شناخته نیتر مطلوب هشت بخش ةمحل سبز یفضا نشکپرا ارشناسانک سوی

TOPSISمدلکمک بیاستنباطوتحلیلییهاافت ی
 1992 سال در هوانگ و چنرا  روش این است. یبند تیاولو در کارآمد و ساده چندشاخصه، یریگ میتصم روش پسیستا

 یریگ میتصم یها روش از یکی تاپسیس (.63: 1386 ،یپورطاهرکردند ) مطرح( 1981) یون و هوانگ کتاب به ارجاع با

 که است یا نهیگز مطلوب ةگزین ،روش این در .کند یم یبند رتبه اریمعn  به توجه با را گزینهm  که است شاخصه چند

 :1383 همکاران، و انیشان) دارد نامطلوب آل ایده جواب از را فاصله نیترشیب و مطلوب آل ایده جواب از را فاصله نیترکم

 دهدا شرکت تاپسیس مدل یها سیماتر تشکیل فرایند در ها شاخص اوزان ةمحاسب برای دوم ةمرحل در AHP مدل (.3

از  شاخص هفت تیدرنها و شاخص یازده ابتدا مرحله دو در و دنشو یم تبدیل استاندارد حالت به ها شاخص ابتدا .شود یم

 نظر با ههستند ک شده  مطالعه یها شاخص از اکتشاف و استنباط ها شاخص نیا .شوند می دییتأ خبرگان و کارشناسانسوی 
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 با دهی رتبه نیانگیم .شود یم مشاهده 1 جدول در کارشناسان ةاولی وجیز ةمقایس ماتریس .شوند می تعیین کارشناسی

 است. ترتیب نیبد اعداد رندکردن

یسارشهریهامحل باهاشاخصةسیمقاسیماتر.1جدول

 هاشاخص

 هامحل 

وپارکةسران

 هادانیم

یفضاکلةسران

 سبز

وامکانات

 التیتسه

ویسرزندگ

 نشاط

تیامن

 یاجتماع
پراکنش

ارکتمش

 یاجتماع

 عباس زاده امام
 یشمال

2 3 2 3 5 3 3 

 1 1 4 1 1 2 1 اریمه

 3 5 5 3 4 6 2 یشمال معلم

 5 4 6 6 3 3 2 یجنوب معلم

 4 3 5 2 3 8 2 دستگاه ششصد

 7 7 6 9 7 6 5 طبرستان

 - آباد یمهد
 نیفلسط

1 2 2 2 4 4 4 

 4 3 4 5 4 3 2 نیحس شاهزاده

 3 2 3 1 1 4 2 منبه 22

 1 1 2 1 1 5 1 هتل پشت

 4 3 3 6 3 2 2 اتحاد-باغ نهیسرو

 8 8 8 9 7 7 9 جم جام -نهضت

 4 4 7 5 3 3 3 یچ نقاره - ملت

 9 9 9 9 8 5 8 یرزمانیم -یوندیپ

 9 9 8 9 9 8 9 هشت بخش

 2 2 2 4 2 3 2 بند راه

 2 2 2 3 2 3 3 یغفار

 عباس زاده امام
 یجنوب

8 7 9 9 5 7 7 

 7 5 7 8 5 2 6 یمرکز بافت

 

 در اوزان این سپس .است AHP روش کمک هب ها شاخص اوزان تعیین رو پیش مراحل از یکی تاپسیس تمیالگور در

 ید.بیا دست به موزون سیماتر تا شود یم ضرب استاندارد سیماتر

 

AHPازمدلادهبااستفهاسبزمحل یبرخورداریفضایهاشاخص.اوزاننهایی21شکل
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 ها شاخص و ها نهیگز ةسیمقا سیماتر است، شده داده نشان 21 شکل در که ها شاخص یینها اوزان نییتع از پس

 ةهم است. آمده 2 جدول در که دیآ یم دست به ها شاخص اوزان در ماتریس ضرب حاصل از موزون ماتریس .شد تشکیل

 .شده است انجام (Excel) اکسل افزار نرم و اپسیست افزار نرم با شتریب دقت و صحت برای محاسبات

(هاشاخصاوزاندراستانداردماتریسضربحاصل)موزونماتریس.2جدول
 هاشاخص

 هامحل 

وپارکةسران

 هادانیم

کلفضایةسران

 سبز

وامکانات

 التیتسه

وسرزندگی

 نشاط

امنیت

 اجتماعی
پراکنش

مشارکت

 اجتماعی

عباس  زاده امام
 مالیش

044/0 008/0 033/0 033/0 006/0 016/0 008/0 

 003/0 005/0 002/0 026/0 011/0 004/0 030/0 مهیار

 008/0 016/0 010/0 033/0 033/0 016/0 089/0 معلم شمالی

 013/0 022/0 011/0 039/0 033/0 012/0 030/0 معلم جنوبی

 010/0 016/0 010/0 013/0 033/0 031/0 030/0 دستگاه ششصد

 018/0 038/0 011/0 059/0 077/0 024/0 074/0 طبرستان

 - آباد یمهد
 فلسطین

015/0 008/0 022/0 013/0 008/0 022/0 010/0 

 010/0 016/0 008/0 033/0 044/0 012/0 030/0 شاهزاده حسین

 008/0 011/0 006/0 007/0 011/0 016/0 030/0 بهمن 22

 003/0 005/0 004/0 007/0 011/0 020/0 015/0 پشت هتل

 010/0 016/0 006/0 039/0 033/0 008/0 030/0 اتحاد-سروینه باغ

 021/0 043/0 015/0 059/0 077/0 028/0 133/0 جام جم -نهضت

 010/0 022/0 013/0 033/0 033/0 012/0 044/0 یچ نقاره -ملت 

 -پیوندی
 میرزمانی

118/0 020/0 089/0 059/0 017/0 049/0 023/0 

 023/0 049/0 015/0 059/0 100/0 031/0 133/0 هشت بخش

 005/0 011/0 004/0 026/0 022/0 012/0 030/0 بند راه

 005/0 011/0 004/0 020/0 022/0 012/0 044/0 غفاری

عباس  زاده امام
 جنوبی

118/0 028/0 100/0 059/0 010/0 038/0 018/0 

 018/0 027/0 013/0 053/0 055/0 008/0 089/0 بافت مرکزی

 

 ممینیم و ماکسیمم عنوان به ماتریس از ستون هر ارقام نیتر کوچک و نیتر بزرگ حاصل ماتریس در بعد ةمرحل

 ماتریس تفاضالت از حاصل ماتریس و کم موزون ماتریس از یمنف و مثبت یها لآ هدیا سپس .شود مشخص می لآ ایده

 آلترناتیوهای برای یا فاصله معیارهای باید ،مرحله این درود. ش یم ضرب خود در یمنف و تمثب های آل ایده و موزون

 هر اقلیدسی ةفاصل .مشخص شود آل ایده حل راه به گزینه هر نسبی نزدیکی میزان و پس از آن محاسبه یمنف و مثبت

 میزان ،گام این در است. آل ایده حل راه ةمحاسب یینها گام .شد خواهد محاسبه زیر رابطة با منفی و مثبت آل ایده از گزینه

 :بریم می بهره زیر رابطة از کار نیا برای شود. می مشخص آل ایده حل راه به گزینه هر نسبی نزدیکی
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 عباس زاده امام ،جم جام-نهضت ،هشت بخش ةمحل اند از: عبارت لآ هاید یها نهیگز ،ها لیتحل و محاسبات براساس

 در ناعادالنه صیتخص و کمبود ةدهند نشان ها یخروج و محاسبات ةهم رمجموعد .میرزمانی-پیوندی تیدرنها و جنوبی

 زیادی ةفاصل لآ هدیا تا موجود تیوضع ،تر مطلوب اقتصادی-اجتماعی یها گاهیپا با یهای محله در یحت ؛است ساری شهر

 .دهد یم نشان اجتماعی عدالت منظر از را ها محله سبز فضای برخورداری بندی رتبه 3 جدول دارد.

یسارشهرهایمحل سبزیفضایبرخورداربندیرتب و(CL)گیرییمتصمهایین گزنسبیةفاصل.3دولج
پشتهتل 0

مهدیاباد 0

22بهمن 0.088

راهبند 0.094

مهیار 0.097

ششصددستگاه 0.098

سروین باغ-اتحاد 0.101

معلمجنوبی 0.102

شاهزادهحسین 0.104

غفاری 0.182

امامزادهعباسشمالی 0.195

ملت-نقارهچی 0.198

معلمشمالی 0.442

طبرستان 0.476

بافتمرکزی 0.51

پیوندی-میرزمانی 0.825

نهضت-جامجم 0.832

امامزادهعباسجنوبی 0.835

بخشهشت 0.984 

 .شد یطراح و سنجش مپ آرک طیمح در ساری شهر های محله برخورداری سطح GIS افزار نرم کمک هب درنهایت

 ةمحل در اجتماعی عدالت منظر از ریبرخوردا سطوح باالترین که است آن از حاکی 22شکل  جغرافیایی-فضایی تحلیل

 و جنوبی عباس زاده امام ةمحل بعد ردیف در و تجن ةرودخان غربی بخش در هشت بخش اجتماعی -اقتصادی همگن

 سرزندگی نیهمچن و سبز فضای امکانات تیکم و کیفیت از نظر ها محله نیا .است میرزمانی-پیوندی ةمحل سپس

 .اند کرده کسب ها محله دیگر از بهتریرتبة  اقتصادی- اجتماعی همگنی ژهیو به و یا محله اجتماعی

 

ساریشهرهایمحل سبزفضایبرخورداریسطح.22شکل

نگارندگانمنبع:

یریگج ینت
 ،است مطرح بیشتر اجتماعی عدالت رویکرد در حتی و فضایی عدالت رویکرد در یکم بعد دهد یم نشان پیشین مطالعات

 مشارکت و اجتماعی تیامن اجتماعی، سرزندگی کیفی یها شاخص کمک به اجتماعی عدالت رویکرد با هشپژو نیا در اما
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 تفکیک آنکه ضمن .شود یم داده سوق اجتماعی بعد از سبز فضای برخورداری کیفی سنجش به مطالعه نوع اجتماعی

 اجتماعی عدالت رویکرد با مشابه ایهپژوهش در که گرفته صورت اقتصادی-اجتماعی پایگاه همگنی مبنای بر ها محله

 از اجتماعی همگنی و کالبدی نوع دو به ها محله تعاریف به توجه با پژوهش ایناست. نشده بررسی ینگر یجزئ نیا با

 مدنظر اقتصادی-اجتماعی یها گاهیپا در ها محله یریگ شکل بنیان اساس اینبر است. شده تبیین اجتماعی عدالت منظر

 با بیولوژیکی سبز فضای دیگری و اجتماعی کارکرد با اجتماعی سبز فضای دو سبز فضای به نینهمچ .گرفت قرار

نیز  ساری شهر های محله اجتماعی عدالت .است شده میتقس شهر فضای طراوت و تهویه عنوان به یطیمح ستیز کارکرد

 با سهیمقا در AHP مدل در مهم یها شاخص .شده است جشنس سبز فضای برخورداری یها شاخص ترین مهم براساس

 به تسهیالت نیتر مطلوب و امکانات بیشترین شد. تعیین Topsis مدل یها سیماتر در شرکت برای و همحاسب ها محله

 جم جام– نهضت ةمحل .است مربوط ویژه امکانات و بیشتر یها پارک و ملل پارک احداثدلیل  به هشت بخش های محله

 .دارد محسوس و کارکردی سبز فضای از نظر یتر مطلوب برخورداری دامادی، پارکیل وجود دل قرار دارد و به دوم ةرتب در

 ةمرتب در و هتل پشت ةمحل ،راغتف اوقات گذران و اجتماعی کارکرد با و مطلوب برخورداری نظر از ها محله نیتر محروم

 سطح علت به کارگری ةمنطق و شهر وبجن در شدن واقعدلیل  به غفاری و بند راه مانند یهای محله و آباد یمهد بعد

 این مطالعات تیدرنها .دارند سبز فضای از نظر نامطلوبی برخورداری کمتر اجتماعی تیامن و پایین اقتصادی -اجتماعی

 توزیع تساوی که اجتماعی عدالت درواقع و ندارند یا عادالنه سبز فضای، ساری شهر های محله دهد نشان می پژوهش

است. نشده رعایت ساری شهر در کند، می غیتبل و تشویق را شهری فضاهای ةهم به رسانی عنف وجوب و منابع
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