پژوهشهایجغرافیایانسانی،دورۀ،51شمارۀ،4زمستان 1398

ص 969-988.
DOI: 10/22059. jhgr.2018.244010.1007570

بررسی محلههای همگن اقتصادی-اجتماعی شهری با رویکرد برخورداری فضای سبز از منظر عدالت
اجتماعی (مطالعۀ موردی :شهر ساری)
اعظم طایفه علیاکبر خانی* -دانشآموختةکارشنارس ارشد ،دانشگاه پیامنور ساری ،ایران
رضا لحمیان -استادیار  ،جغرافیا و برنامه یزی شهری ،دانشگاه پیامنور تهران ،ایران
حسن احمدی -استادیار ،جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه تربیتمدرس

پذیرش مقاله1396/07/26 :

تأیید نهایی1397/01/26 :

چکیده 
بامقایسةاستانداردهایشهرسازیدرزمینةسطحکاربریفضاهایسبزدرشههرهایمختله ایهران
یشودبسیاریازشهرهاباکمبودههایاساسهیدرایهنزمینه مواجه هسهتند.همچنهین
مشخصم 
پراکندگینامناسبوتوزیعناعادالنةآننیزمشکالتیرابرایدسترسیآسهانافهرادبه  وجهودآورده
ی
است؛بنابراینمحل هایشهرک نقاطسکونوامنیتشهرهاهستند،بانظامبرخورداریودسترسه 
روانشناختی-اجتماعیتهممین
ب فضایسبزعادالن همراههستندتاشهرازبنیادنیازهایبیولوژیکیو 
شودوب توسعةهم جانب دستیابد.باتوج ب کالبدفیزیکیوبافتاجتماعیمیتوانمحل ههاآنرا
ب دونوعمهمتقسیمکرد:محل هاییک نوعتقسیمبندیآنهابرمبنایطرحهایکالبهدیوجمعیتهی
استوتقسیممحل هابرمبنایهمگنیرفتاراجتماعی-اقتصادیبراساسپایگاهاجتمهاعی-اقتصهادی
ی
آنها.هدفاینپژوهشبررسیمحل هایهمگناقتصادی-اجتماعیشهرساریبارویکردبرخهوردار 
ی
پارکهاست.برایبررسیوسنجششاخصهاومحل هاازتکنیکدلفه 
عادالنةکاربریفضایسبزو 
ن
والگوریتم TOPSISاستفادهشد.نتیجةمحاسباتنشانمیدهدبخش8برخوردارترینمحلةهمگه 
جامجم،0/84امامزاده
بامقدارضریبنزدیکی0/98وپسازآنب ترتیبضرایبایدهالب نهضت -
عباسجنوبی،0/83پیوندی-میرزمانی،0/82بافتمرکهزی،0/51طبرسهتان0/47ومعلهمشهمالی
یآبادحدودصفراست.ایننتایجبیانگر
0/44مربوطاست.همچنینضریبمحل هایپشتهتلومهد 
ی
بیتعادلیدربرخورداریفضایسبزازمنظرعدالتاجتماعیدرمحل هایهمگناجتمهاعی-اقتصهاد 

شهرساریاست .

واژههایکلیدی:برخورداری،شهرساری،فضایسبز،عدالتاجتماعی،محل هایهمگن .

* نویسندة مسئول ،تلفن09119518436 :

Email: parvintaiefeh@yahoo.com

970

پژوهشهایجغرافیایانسانی،دورۀ،51شمارۀ،4زمستان1398



مقدم 
فضای سبز از نظر منافع زیستمحیطی و همچنین نقش آنها بهعنوان مکانهایی که فرصتهایی برای توسعة شخصی
و اجتماعی هستند ارزش زیادی دارد .در نتیجة رشد سریع جمعیت و نبود برنامهریزی شهری ،شهرها در کشورهای
درحالتوسعه جمعیت فراوانی دارند و تراکم آنها باالتر و کیفیت محیطیشان کمتر از شهرهای کشورهای توسعهیافته
است .در این زمینه ،ایجاد فضاهای سبز برای بهبود کیفیت محیطزیست بهدلیل تأثیرات مثبتی که بر ابعاد اجتماعی و
زیستمحیطی مرتبط با کیفیت زندگی دارند ،یک راهبرد است .با وجود تالشهایی برای نابرابریهای اقتصادی در
کشورهای درحالتوسعه ،توزیع نابرابر فضای سبز در سراسر شهر در محلههایی با سطوح درآمد متوسط تأثیرگذار است
(دالباررا و همکاران .)256 :2016 ،محیط برنامهریزی شهری ،نهتنها از مسائل مربوط به محیطزیست مانند مسکن و
شبکة حملونقل ساخته شده است ،بلکه یکپارچهسازی فضای سبز در چشمانداز فیزیکی را نیز پوشش میدهد (منساه،
)2014؛ بنابراین امروزه با افزایش جمعیت شهری و گسترش و توسعة شهرها ،واژة فضای سبز و کاربری فضای سبز
شهری نیز بیشتر مدنظر قرار گرفته است؛ از اینرو هرچه شهرها بزرگتر میشوند احساس نیاز به وجود فضای سبز بیشتر
نیز افزایش مییابد (ابراهیمزاده و سرایانی .)1390،ایجاد و پراکنش مناسب فضای سبز در شهرها تأثیر بسزایی در سالمت
تن و روان ،فعالیتهای اجتماعی ،ضریب هوشی باال و افزایش توان کار و فعالیت دارد و شکل جدید و رضایت بخشی به
زندگی مردم میدهد (حکمتی .)10 :1386 ،براساس مطالعات پژوهشگران ،میان ویژگیهای فضای سبز ،از جمله درختان
محله ،سایبان و سرمایة اجتماعی فردی یا ارزش ذاتی در محله و ارتباطات اجتماعی رابطهای وجود دارد (تی هولتان،
 .)2 :2014فضای سبز شهری بخش جداییناپذیر هر منطقة شهری است و کمیت و کیفیت این کاربری نگرانی اصلی
برنامهریزان و مدیران شهرهاست .سنجش فضای سبز در سطح محله بسیار مهم است؛ زیرا محلههای سطح اولیه برای
اقدام راهبردها و استراتژیهای ایجاد فضای سبز مهم می باشند .محله مترادف با نزدیکی و همسایگی است که میتواند
بهعنوان دامنة ویژگیهای همگن تعریف شود (گوپتا و همکاران .)325 :2012 ،نابرابری فضای سبز میتواند نابرابری
بهداشت محیط را تقویت کند .بدینترتیب شناسایی محلههای آسیبپذیر و گروههای جمعیتی نقش مهمی در
پژوهشهای اپیدمیولوژیک و برنامهریزی شهر سالم دارد (اندرس اسکوئل و همکاران)1 :2017 ،؛ بنابراین در این پژوهش
به مطالعه و بررسی سطح برخورداری فضای سبز در محلههای همگن اجتماعی-اقتصادی شهر ساری و نابرابریهای
موجود آن پرداخته میشود؛ بنابراین ضروری است محلههای شهر که نقاط سکون و امنیت شهرها هستند ،با نظام
برخورداری و دسترسی به فضای سبز عادالنه همراه باشند تا شهر خود را از بنیاد ،نیازهای بیولوژیکی و روانشناختی-
اجتماعی حفظ کند و به توسعة همهجانبه دست یابد .هدف از این پژوهش بررسی محلههای همگن اقتصادی-اجتماعی
شهر ساری و ارزیابی برخورداری فضای سبز و پارکهای محلهها از منظر عدالت اجتماعی است؛ بنابراین اهداف این
مقاله به شرح زیر است:
 .1وضعیت برخورداری فضای سبز با توجه به شاخصهای برخورداری براساس عدالت اجتماعی در محلههای همگن
اجتماعی-اقتصادی شهر ساری تبیین میشود.
 .2فضای سبز محلههای همگن شهر ساری از منظر عدالت اجتماعی رتبهبندی میشوند.

پیشینةپژوهش 
با توجه به رویکرد عدالت اجتماعی در بررسی برخورداری فضای سبز و پارکها در محلههای شهر ساری ،در این پژوهش
به مواردی مشابه از مطالعات پیشین پرداخته میشود .در این مقاالت ،توزیع ،دسترسی فضاهای سبز و رویکرد عدالت
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اجتماعی و نابرابریهای اجتماعی-اقتصادی محلهها در استفاده از کاربری فضای سبز مدنظر قرار گرفته است .حاتمینژاد
و همکاران ( )1391با تحلیل و اولویتبندی فضای سبز شهری با بهرهگیری از تکنیکهای  TOPSISو  GISبه
سنجش توزیع و پراکنش آن در سطح محلههای دهگالن پرداختهاند .این مقاله با هدف ارائة الگوی مناسب ،بهدنبال
توزیع بهینة فضای سبز در هریک از محلههای شهر ،با توجه به مؤلفههایی مانند جمعیت ،شبکة ارتباطی ،امکانات،
فضاهای بایر در سطح محلهها و امنیت آنهاست .نتایج پژوهش بیانگر کاربرد و اهمیت  TOPSISو  GISدر
اولویتبندی فضای سبز شهری و ارائة الگوی بهینة پراکندگی براساس ضوابط و نیازهای جمعیت شهری است.
کمبر وهمکاران ( )2008با استفاده از مدل تحلیل شبکه و سیستم اطالعات جغرافیایی به بررسی میزان دسترسی
هریک از گروههای قومی و مذهبی به فضاهای سبز شهری در انگلیس پرداختهاند .نتایج بهدستآمده نشان میدهد با
توجه به اینکه الگوی توزیع فضای سبز دو برابر سرانة استاندارد است ،برخی محلهها (هندو و سیکها) با محدودیت
روبهرو هستند .این مطالعات نشان میدهد که در تمام سطوح برنامهریزی محلی ،چگونه با استفاده از نرمافزار ARC
GISمیتوان به هریک از خدمات دست یافت.

فاضلنیا و همکاران ( )1390به اولویتبندی پارکهای الشتر با امنیت ،زیبایی ،دسترسی ،امکانات ،توزیع مناسب و
میزان مساحت پرداختهاند .برایناساس هریک از پارکهای شهر از نظر مؤلفههای گفتهشده با مدل تاپسیس و سیستم
اطالعات جغرافیایی بررسی و تجزیه و تحلیل شدهاند .
منساه ( )2010در مقالة خود نابرابریهای عمومی در برخورداری از فضای سبز شهری در شهرهای کوچک آفریقا را
بهکمک نرمافزار  GISو عکسهای هوایی بررسی و مشخص کرده است که توزیع فضای سبز شهری در بیشتر موارد
متأثر از ویژگیهایی مانند نسبت فضای تجاری سود ساکنان و عامل قومیت است .عزتپناه و بابااوغلی ( )1392توزیع
فضایی کاربریهای فضای سبز شهری از منظر عدالت اجتماعی (نمونة موردی منطقة  3شهرداری تبریز) را بررسی کردند
و نتیجه گرفتند که در برخی محلهها دسترسی به فضای سبز وجود ندارد .در همین حال تعدادی از محلهها با سرانهای
حدود  20متر از وضعیت مناسبی برخوردار هستند.
فربدنیا و حسینی ( )1393با بررسی میزان برخورداری از فضای سبز شهری با رویکرد عدالت فضایی با استفاده از مدل
( SAWمطالعة موردی :شهر اصفهان) به رتبهبندی مناطق شهر اصفهان با رویکرد عدالت فضایی از منظر میزان برخورداری از
فضای سبز شهری پرداختند و نتیجه گرفتند که تفاوت بسیاری در برخورداری مناطق شهری اصفهان از فضای سبز وجود دارد.
منساه ( )2012نیز در بررسی فضای سبز شهری آفریقا :چالشها و ماهیت ،چالشها و کاستیها را نتیجة مدیریت ضعیف و
استفاده بیرویه از فضای سبز و فقر و نابرابری اقتصادی و اجتماعی در برخورداری از سطح کیفی و کمی این کاربری دانسته
است .هونگو بو لی و لئو ( )2016با بررسی محرومیت اجتماعی-اقتصادی محلهها و دسترسی فضای سبز عمومی شهری
ویژگیهای همگن محلهها را ارزیابی و شاخصهای محرومیت اجتماعی اقتصادی در شهر را تحلیل کردند.
هاگی و همکاران ( )2016به بررسی روابط دسترسی پارک و شاخصهای کیفیت محله ضعیف (به لحاظ اقتصادی و
اجتماعی در سطح پایین) و ترکیب نژادی /قومی پرداختند .همچنین متغیرها و شاخصهای مختلف مرتبط با دسترسی
پارک و کیفیت محلهها را سنجیدند .نتیجه اینکه بهطورکلی بهبود در ابعاد مختلف کیفیت پارکها ممکن است بر ایجاد
محیط عادالنة پارک در جوامع محروم مؤثر باشد .اسکوئل و همکاران ( )2017با بررسی رابطة موقعیت اجتماعی-
اقتصادی محله و دسترسی فضای سبز عمومی در یکی از شهرهای آلمان ،به تجزیه و تحلیل نابرابری محیطزیست در
یکی از شهرهای بزرگ آلمان با استفاده از مدلهای خطی پرداختند.
با مطالعه و بررسی پیشینة پژوهش مشخص شد در این پژوهشها فضای سبز محلهها بیشتر از بعد بیولوژیکی و
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منافع کمی آن ،مانند سرانه و مساحت فضای سبز بررسی شدهاند .این مقاالت محلهها را از نظر توزیع و برخورداری
فضای سبز اولویتبندی کردهاند ،اما تفاوت مطالعة فعلی با پژوهشهای پیشین این است که در این مقاله با توجه به
تعاریف محله بر مبنای جمعیت و کالبد آن ،تعریف دیگری به نام همگنی رفتار اجتماعی-اقتصادی ارائه شده است.
بدینترتیب محلهها براساس رفتار اجتماعی-اقتصادی همگن و مشابه تقسیمبندی شدهاند .همچنین شاخصهای
برخورداری فضای سبز مبتنی بر عدالت اجتماعی در محلههای همگن براساس آن تعریف سنجش شدهاند .ضمن آنکه در
تعریف فضای سبز ،بعد اجتماعی فضای سبز در کنار بعد بیولوژیکی فضای سبز اهمیت دارد؛ بنابراین نتیجة مطالعات
پژوهشهای پیشین نشان میدهد بعد کمی در رویکرد عدالت فضایی و حتی در رویکرد عدالت اجتماعی بیشتر مطرح
است و بعد کیفی و عدالت اجتماعی در محلهها با رویکرد برخورداری فضای سبز چندان مدنظر قرار نگرفته است .عدالت
اجتماعی با شاخصهایی مانند سرزندگی اجتماعی ،امنیت اجتماعی و مشارکت اجتماعی نوع مطالعه را بهسوی سنجش
کیفی فضای سبز اجتماعی سوق میدهد .ضمن آنکه تفکیک محلهها بر مبنای همگنی پایگاه اجتماعی -اقتصادی انجام
شده است که در پژوهشهای مشابه عدالت اجتماعی با این جزئینگری بررسی نشده است.

مبانینظری 
عملکردبیولوژیکیوکارکرداجتماعیفضایسبزشهری

فضاهای سبز مکانهایی باز با مقادیر فراوانی از پوشش گیاهی هستند که بهطور عمده بهعنوان منابع غیرطبیعی تعریف
میشوند ( .)Kong; 2010: 103فضای سبز شهری از دو جنبة تأثیرات زیستمحیطی فضای سبز بر شهرها و مکانی
برای استفادة شهروندان بررسی میشود (ابراهیمزاده و همکاران .)1391 ،تاکنون تعاریف متعددی از فضای سبز شهری
ارائه شده است؛ از جمله بخشی از سیمای شهر که از انواع گیاهان تشکیل شده است و فضای بزرگی متشکل از گیاهان،
با ساختاری شبهجنگلی و دارای بازدهی اکولوژیک معین و درخور شرایط محیطزیستی حاکم بر شهر است .منظور از
بازدهی محیط زیستی فضای سبز ،کاال ،خدمات یا ارزشهای اکولوژیکی هستند که به شهر و محیطزیست عرضه
میشوند (مجنونیان .)1374 ،فضای سبز شهری از دیدگاه زیستمحیطی ،فضایی متشکل از گیاهان با ساخت شبهجنگلی
و برخوردار از بازدهی اکولوژیک زیستمحیطی معین ،متناسب با شرایط زیستمحیطی حاکم بر محیطزیست شهر است
(الریجانی و همکاران .)1393 ،عملکردهای اجتماعی-روانی فضای سبز ،شهرها را بهعنوان پدیدهای انسانساخت در برابر
سیستمهای طبیعی تا حدی متعادل میکند و عامل مؤثری در گذران اوقات فراغت مردم بهشمار میرود و طبیعت بیجان
را بهسوی سیستمهای طبیعی سوق میدهد (حیدری.)1389 ،
رویکردعدالتاجتماعی 

امروزه مباحث عدالت اجتماعی در علوم مختلف به حدی افزایش یافته است که حتی مسیر مطالعات بهداشتی در جهت توجه
به ویژگیهای مکانی و اکولوژیکی است؛ زیرا ارتباط و میزان فراوان همبستگی ،میان نابرابریهای درآمد و مرگومیر،
بیعدالتی در مسکن و مرگومیر کودکان ،محرومیت و تصلب شراین و ...ثابت شده است ( Lochner, Kennedy and

 .)Kawachi, 1999: 120حتی سرمایهداری جهانی برای تحکیم پایههای قدرت خود به ایجاد نهادهای جدید در دفاع از
حقوق محرومان با هدف کنترل اجتماعی اعتراضات اقشار محروم دست یافته و این امر از حمایت مالی تکنوکراتها و
صاحبان سرمایه برخوردار بوده است ( .)Harvey- on Planning, 1996از نظر جغرافیایی ،عدالت اجتماعی شهر مترادف با
توزیع فضایی عادالنة امکانات و منابع میان مناطق مختلف شهری و دستیابی برابر شهروندان به آنهاست؛ زیرا توزیع
ناعادالنه و اختالف دسترسی به خدمات میتواند نابرابریهای اجتماعی درون جامعه را افزایش دهد و به بحران اجتماعی و
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مشکالت پیچیده فضایی بینجامد (حاتمینژاد .)72 :1387 ،از آنجا که شهرسازی نوعی فعالیت اجتماعی برای شکلدادن به
فضای زندگی بهشمار میآید ،منظورکردن اصل عدالت در شهرسازی از ضروریات است (سعیدی رضوانی و نوریان:1388 ،
 .)86هاروی معتقد است درحالیکه عدالت اجتماعی مفهومی بسیار وسیع است ،بیشتر بر توزیع درآمد و سایر منابع
مرتفعکننده نیاز مردم توجه دارد که به شرایط مادی جمعیت وابسته است (بری .)3 :1989 ،دیوید هاروی از درآمد در
مکانها ،تخصیص عادالنة منابع و رفع نیازهای اساسی مردم استفاده کرد و در تحلیل اصول عدالت اجتماعی سه معیار مهم
«نیاز»« ،منفعت عمومی» و «استحقاق» را مطرح کرد (حاتمینژاد و راستی .)47 :1385 ،پارکها و فضای سبز منبعی محلی
هستند که سالمت جسم و روح را ارتقا میدهند .فرایندهایی که بر پارکها و فضای سبز اثرگذارند ،ممکن است به دخالت
معنادار ذینفعان مختلف نیاز داشته باشد .بهطورکلی بهبود در ابعاد مختلف کیفیت پارکها ممکن است بر ایجاد محیط
عادالنه در جوامع محروم مؤثر باشد (هاگی و همکاران .)159 :2016 ،با توجه به اینکه بیشتر متخصصان و برنامهریزان
شهری بهدلیل اهمیت بسیار مهم و حیاتی کاربری فضای سبز در شهرها (کارکرد اکولوژیکی و کارکرد گذران اوقات فراغت
این فضاها) به کاربری فضای سبز اهمیت زیادی میدهند و این فضاها یکی از فضاهای ساختاردهندة شکل و ماهیت
کالبدی ،اجتماعی و فضایی شهر هستند ،بیعدالتی در نحوة توزیع آن میتواند مدیریت شهری را با چالشهای عدیدهای
روبهرو کند (بردی آنامرادنژاد1387 ،؛ موسیپور میاندهی ،1389 ،مؤمنی و صابر1391 ،؛ Joa et Bhatta and Rai, 2004

; .)al., 2001آنچه از دیدگاه محیط اجتماعی مرتبط با فضای سبز شهری اهمیت دارد ،میزان فضای سبز عمومی است؛
یعنی فضای سبزی که رفتوآمد عموم مردم در آنها بدون مانع باشد ،یا به تعبیر دیگر فضای سبز اجتماعی؛ بنابراین مفهوم
سرانة فضای سبز تنها میتواند برای فضای سبزی کاربرد داشته باشد که بهمنظور گذران اوقات فراغت ،بازی و تفریح مهیا
شده است .نکتة مهم دربارة فضای سبز مکانیابی آن است .برایناساس مکانیابی فضای سبز باید از اصولی مانند مرکزیت،
سلسلهمراتب و دسترسی پیروی کند (تقوایی و شاهوردیان.)36 :1382 ،

موادوروشها
پژوهش حاضر کاربردی ،توصیفی-تحلیلی و اکتشافی است که اطالعات آن به روش اسنادی و مبتنی بر آمار ایران،
سازمان فضای سبز و پارکها و بلوک آماری شهرداری شهر ساری جمعآوری شده است .در تحلیل و پردازش اطالعات
جمعآوریشده از روش تعیین شاخصها و برای رتبهبندی گزینهها از مدلهای تحلیل سلسلهمراتبی استفاده شده است.
برای این کار ابتدا پرسشنامهای با عنوان تعیین و رتبهبندی شاخصهای برخورداری عادالنة فضای سبز در محلههای
شهر ساری طراحی و با نظر و تأیید سی کارشناس خبرة شهرداری و فضای سبز شهر ساری تکمیل میشود .شاخصها
با تکنیک دلفی غربال و تأیید شدند .با توجه به کمبود زمان و خستگی کارشناسان از مراحل کالسیک دلفی ،شاخصها
در دو دوره بررسی و تعیین شدند .این پژوهش در نوع خود در مطالعات محلههای شهری ،جدید و حتی ابتکارانه است.
بدینجهت که محلههای همگن با تفکیک براساس همگنی رفتار اجتماعی-اقتصادی و انتخاب اسم براساس مهمترین
هستة محلی تأثیرگذار از نظر اقتصادی-اجتماعی انجام و برخورداری به لحاظ عدالت اجتماعی در محلههای همگن
ارزیابی میشود .سپس برای بررسی و اولویتسنجی محلهها ،با استفاده از الگوریتم TOPSISفرایند محاسبات آغاز شده
است .در این الگوریتم ابتداشاخصهای تعیینشده بهکمک پرسشنامهها برای تعیین ماتریس زوجی اولیه استفاده شدهاند.
در مرحلة بعد بهکمک روش  AHPتعیین اوزان نهایی و تولید ماتریس وزنی صورت گرفت .سپس ماتریس مقایسة
گزینهها و شاخصها طراحی و درنهایت براساس اصول و فرایند علمی فاصلة نزدیک به ایدهال تعیین شد .بعد از محاسبة
ضرایب نزدیکی به ایدهال بهکمک نرمافزار  GISتحلیلهای فضایی صورت گرفت.
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معرفیمنطقةموردمطالع 
شهر ساری در  53درجه و  37دقیقة طول شرقی و  34درجه و  36دقیقة عرض شمالی واقع شده است .این شهر بهعنوان مرکز
استان مازندران و شهرستان ساری بر سر راه تجارتی و توریستی تهران به سواحل جنوب شرقی دریای مازندران و
شهرستانهای شمال شرقی کشور قرار دارد و بهدلیل موقعیت سیاسی -اداری اهمیت و اعتبار خاصی دارد .جلوة کلی شهر از
بافت مسکونی ،باغهای متعدد مرکبات ،زمینهای کشاورزی و اراضی زراعی تشکیل شده است که فضای سبز چشمگیری را
نشان میدهد.

شکل.1موقعیتشهرساری 
منبع:نگارندگان 

بحثویافت ها 
تحلیلهمگنیرفتاراجتماعی-اقتصادیمحل ها 

در مطالعة محلهها در این پژوهش دو تقسیمبندی کالبدی-جمعیتی و همگنی رفتار اجتماعی-اقتصادی صورت گرفته
است .در این پژوهش ،کل شهر به چهار منطقه و نوزده محلة بزرگ تقسیم شده است .این تقسیمبندی بیشتر از اینکه
ماهیت کالبدی داشته باشد ،با ماهیت همگنی اجتماعی-اقتصادی همراه است.
منطقةویژه (محلةویژه) :این محدوده واقع در مرکز شهر است و بافت قدیمی را شامل میشود.

شکل.2کاربریاراضیمحلةویژه 

شکل.3کاربریاراضیمحلةششصددستگاه 

منبع:نگارندگان 

منبع:نگارندگان 
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محل های منطقة  1شهری :منطقة  1بخش وسیعی از غرب شهر را شامل میشود .بیشترین بخش مراکز
درمانی ،فرهنگی ،آموزشی و اداری در این محدوده قرار دارند.
محلة ششصد دستگاه :این محله از مکانهای گران شهر است که بخشی از طبقات مرفه جامعة شهری ساری
در آن سکنی گزیدهاند .

شکل.4کاربریاراضیطبرستان 

یآباد-فلسطین 
شکل.5کاربریاراضیمهد 

منبع:نگارندگان 

منبع:نگارندگان 

محلةطبرستان :بیشتر ساختمانها نوساز است و بیشتر اقشار مرفه شهر در این منطقه بهصورت همگنی جانمایی
شدهاند.
یآباد-فلسطین :این محله جزو محلههای حاشیهای با توسعة ناموزون و نامنظم است و فضای سبز
محلة مهد 
تجهیزشده برای اوقات فراغت در آن وجود ندارد.

شکل.6کاربریاراضیشاهزادهحسین 

شکل.7کاربریاراضیمحلة22بهمن 

منبع:نگارندگان 

منبع:نگارندگان 

محلة شاهزاده حسین :پایگاه اجتماعی-اقتصادی این محله نیز مانند همة محلههای حاشیهای از سطحی
اجتماعی-اقتصادی متوسط و روبهپایین برخوردار است و جزو سکونتگاههای روستایی-شهری بهشمار میآید.
محلة  22بهمن :این محله نیز مانند محلة شاهزاده حسین جزو محلههای حاشیهای است و پایگاه اجتماعی-
اقتصادی متوسط و روبهپایینی دارد.
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جامجم 
شکل.8کاربریاراضیمحلةنهضت -

نقارهچی 
شکل.9کاربریاراضیمحلةملت -

منبع:نگارندگان 

منبع:نگارندگان 

محلةنهضت-جامجم :میدان امامخمینی مرکز توسعة این محله است .این محله با حضور پایگاههای اجتماعی-
اقتصادی مختلف ،کمی با محلههای اطراف خود متفاوتتر و ناهمگنتر است .وجود ترک محله در این محلة بزرگ در
کنار قسمتهای مطلوبتر این قسمت از شهر نمودی از این ناهمگنی است.
محلةملت-نقارهچی :این محله مانند محلة نهضت-جام جم پایگاه اجتماعی-اقتصادی متوسط و روبهباالیی دارد.
همچنین بهسوی متراکمشدن جمعیت و بافت فرسوده متمایل میشود.
محل های منطقة  2شهری :از قسمت میانی این منطقه ،رودخانة تجن عبور میکند .بخشهای وسیعی از این
منطقه محل سکونت اقشار مرفه جامعة شهری و کارمندان عالیرتبة دولتی است.

شکل.10کاربریاراضیمحلةپیوندی-میرزمانی 

شکل.11کاربریاراضیبخشهشت 

منبع:نگارندگان 

منبع:نگارندگان 

محلة پیوندی-میرزمانی :این محله در بهترین قسمت شهر و گرانترین زمینهای شهر ساری واقع شده است.
همچنین پایگاه اجتماعی-اقتصادی با سطوح باال و همگنی فراوان اجتماعی-اقتصادی دارد.
محلة بخش هشت :این محله نیز مانند محلههای پیوندی-میرزمانی ،طبرستان و ششصد دستگاه جزو پایگاه
اجتماعی-اقتصادی سطح باال محسوب میشود .همچنین همگنی اجتماعی-اقتصادی آن از محلة پیوندی-میرزمانی
کمتر است.
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شکل.12کاربریاراضیمحلةمعلمجنوبی 

شکل.13کاربریاراضیمحلةمعلمشمالی 

منبع:نگارندگان 

منبع:نگارندگان 
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محلة معلم جنوبی :میدان معلم مرکز ثقل این محله و کانون توسعة شبکة شطرنجی این محله است .بیشتر
کارمندان آموزش و پرورش و سازمانهای دیگر که ساکن این محله هستند ،از آن برای ورزش و پیادهروی استفاده
میکنند.
محلةمعلمشمالی :این محله نیز جزء طبقات اجتماعی-اقتصادی متوسط است .وجود قبرستان و حسینیه ،مسجد
و بهویژه مصال در این ناحیه ،این محله را به محلهای مذهبی تبدیل کرده و نقش اصلی آن نیز مذهبی است.

شکل.14کاربریاراضیمحلةمهیار-دادگستری 

امامزادهعباسشمالی 
شکل.15محلة 

منبع:نگارندگان 

منبع:نگارندگان 

محلةمهیار-دادگستری :این محله در مجاورت رودخانة تجن قرار دارد و جمعیت فراوانی را دربرمیگیرد .پایگاه
اجتماعی-اقتصادی این محله متوسط است و جمعیت روستایی ،مهاجر و روبهپایین دارد.
امامزادهعباسشمالی :مرز این محله از شمال بلوار امام رضا آغاز میَشود و به سمت شمال شهر ساری
محلة 
در امتداد رودخانة تجن در کنار زمینهای کشاورزی ادامه و توسعه مییابد .پایگاه اجتماعی-اقتصادی آن روستایی متوسط
و روبهپایین است.
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امامزادهعباسجنوبی 
شکل .16

شکل.17کاربریاراضیمحلةپشتهتل 

منبع:نگارندگان 

منبع:نگارندگان 

امامزادهعباسجنوبی :این محله از جنوب بلوار امام رضا آغاز میشود و در امتداد جنوبی رودخانه توسعه
محلة 
مییابد .این محله نیز جزء محلههایی با پایگاه اجتماعی-اقتصادی ضعیف و روبهپایین است و منطقة انتقالی روستا-
شهری محسوب میَشود.
منطقة  3شهری :همة اراضی شهری واقع در جنوب مسیر راهآهن ،منطقة سه شهر را تشکیل میدهند .ساکنان
این منطقه در مقایسه با سایر مناطق شهر از اقشار تهیدست شهری بهشمار میروند.
محلةپشتهتل :پایگاه اجتماعی-اقتصادی پایین و حاشیهایبودن آن سبب انزوای شهری-اجتماعی این محله شده است.

شکل.18کاربریاراضیمحلةسروین باغ-اتحاد 

صاحبالزمان 

راهبند-
شکل.19کاربریاراضیمحلة 

منبع:نگارندگان 

منبع:نگارندگان 

شکل.20کاربریاراضیمحلةغفاری 
منبع:نگارندگان 
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محلة سروین باغ-اتحاد :این محله مانند محلههای دیگر منطقة  ،3پایگاه اجتماعی-اقتصادی پایینی دارد
جمعیت بسیار متراکمی در این ناحیه جانمایی شده است.
صاحبالزمان :یکی از فقیرترین محلههای شهر بعد از محلة پشت هتل محلة راهبند است .این

راهبند -
محلة  
محله و محلة غفاری از محلههایی با اقشار ضعیف و پایگاه اجتماعی-اقتصادی روبهپایین و اغلب روستایی محسوب
میشوند .محلةغفاری :این محله نیز مانند راهبند ،ناحیهای روستایی و کارگری است.

مبندیمحل هابرمبنایپایگاهاجتماعی-اقتصادیهمگن 
تقسی 
محلهها با توجه به کالبد فیزیکی و بافت به دو دستة مهم تقسیم میشوند .1 :محلههایی که نوع تقسیمبندی آنها بر
مبنای طرحهای کالبدی و تقسیمبندی طرحهای توسعة شرکتهای مشاوره و سازمانهای مربوط است .2 .تقسیم
محلهها بر مبنای همگنی رفتار اجتماعی-اقتصادی و پایگاه اجتماعی -اقتصادی متنوع آنها .با توجه به پژوهشهای
اسنادی و میدانی ،محلههای همگن اقتصادی-اجتماعی براساس تأثیر هستههای شکلگیری (خیابانهای قدیمی و
کویها) مهمی که منشأ اولیة محلهها هستند نامگذاری و تفکیک شدهاند .بیشتر محلههایی که انتخاب شدهاند ،بهنوعی از
نظر سطوح طبقات اجتماعی-اقتصادی ،نزدیک و همگن هستند و یکپارچگی اجتماعی و اشتراکات بیشتری در آنها دیده
میشود .باارزشترین زمینهای شهر ،حاشیة مرکز اصلی شهر (منطقة پیوندی-فدک-بخش هشت غربی) ،محور خزر
(کوی برق ،شفا و )...و ناحیة جنوب شرقی میدان امام (نهضت و بعثت) است .در قیمت روز ساختمان در نواحی مختلف
شهر عواملی مانند کیفیت ساختوساز ،ساختار شبکه و بافت ،گروههای اجتماعی ساکن و گاهی تأثیر روانی مؤثر بوده
است .براساس طرح جامع شهر ساری در سال  ،1390محلهها از نظر پایگاههای اجتماعی-اقتصادی به چهار بخش تقسیم
شدهاند .مناطق مرکزی و حاشیة مرکزی در محلههای پیوندی-میرزمانی ،سطح باالیی از پایگاه اجتماعی -اقتصادی را
دارند .قسمتی از منطقة  1در سمت کوی نهضت و اطراف میدان امام نیز از این مناطق بهشمار میآید .در قسمت شمال
شهر ،محلههای ششصد دستگاه ،طبرستان از منطقة  1و بخش هشت از منطقة  2جزو محلههایی با پایگاه اجتماعی-
اقتصادی متوسط و روبهباال هستند .قسمتهای شرق از منطقة  2با محلههای امامزاده عباس شمالی و امامزاده عباس
جنوبی و بخش غرب از منطقة  1که محلههای شاهزاده حسین و  22بهمن را دربرمیگیرد ،پایگاه اجتماعی-اقتصادی
متوسط و روبهپایینی دارند .این محلهها به نواحی روستایی و زمینهای کشاورزی نزدیک هستند .درنهایت اینکه منطقة 3
یا جنوب شهر ساری از فقیرترین محلههای شهر هستند که در سطوح پایین پایگاه اجتماعی-اقتصادی قرار میگیرند .این
بخش از شهر ،محلههایی با درآمد پایین و اقشار کارگری را تشکیل میدهد.

آنهابامحل ها 
شاخصهایبرخورداریفضایسبزومقایسة 

بررسی
در بررسی و مطالعة فضای سبز شهر ساری ،تعریف علمیتر و موشکافانهتری از فضای سبز وجود دارد .درواقع در شهر با
دو نوع فضای سبز کارکردی مواجه هستیم؛ فضای سبز بیولوژیکی که شامل تهویه و اکسیژنرسانی ،ابعاد زیباشناختی،
روانشناختی و زیستمحیطی است و نوع دیگر فضای سبز اجتماعی که شامل فضای سبز تجهیزشده و اقامتگاهی موقت
برای گذران اوقات فراغت و تفریح است .در این پژوهش بهکمک مصاحبه و تکمیل پرسشنامه از سوی کارشناسان
شهرداری و سازمان پارکها و فضای سبز ،همچنین مقاالت برتر در این زمینه ،هفت شاخص عدالتسنجی و برخورداری
محلهها از فضای سبز تعیین و بررسی شده است :سرانة کل فضای سبز ،سرانة پارکها و میدانها (سرانة اجتماعی فضای
سبز) ،امکانات و تسهیالت ،سرزندگی و نشاط اجتماعی ،امنیت اجتماعی ،مشارکت اجتماعی و پراکنش فضای سبز
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(اجتماعی) براساس تراکم جمعیت .برای بعد سرزندگی و نشاط محله ،معیارهای پیادهراهها ،فضاهای سبز ،پارکها و
کتابخانهها مبنای رتبهدهی قرار گرفته شد .همچنین بهکمک گویههای منطقی دربارة میزان رفتوآمد خانوادهها و جوانان
و سالمندان از پارکها و فضاهای سبز در محلهها در پرسشنامه به ارزیابی شاخصها پرداخته شد .با توجه به محدودیت
فضا در مقاله ،به فشردة نتایج بررسی شاخصها اکتفا میشود .از میان فضاهای موجود ،فضاهای سبز عمومی و اجتماعی
(پارکها و میدانها) که سرانة آنها  1/45مترمربع است و با احتساب بلوارها و لچکیها و سایر فضاهای سبز ،که سرانة
آنها  6/22مترمربع برای هر نفر است ،در مقایسه با سرانة جهانی ( 13/78 ،)25-20مترمربع و با استاندارد تعیینشدة
کشوری ( 5/955 ،)12-7مترمربع کمبود دارند .محلهها در زمینة شاخص امکانات و تسهیالت ،باید فضای سبز مجهز به
تعداد مناسبی سرویس بهداشتی ،بوفة فروش مواد غذایی ،تجهیزات ورزشی ،نیمکت و سطل زباله متناسب با شرایط بومی
داشته باشند .از این میان ،نیمکت باید کنار حوض آب ،محلهای تردد ،کنار چمن و حاشیة زمین بازی کودکان قرار
داشته باشد .پارکینگ متناسب با مساحت و جمعیت جذبشونده نیز ضروری است .براساس یافتههای تحلیلی و ارزیابی
پژوهش از نظر تسهیالت و امکانات پارکهای محلهها ،وضعیت مطلوب را بخش هشت با یک پارک بزرگ با تسهیالت
کامل و ویژه و همچنین دو پارک کوچکتر دیگر با فضای سبز متناسب جمعیت و امکانات مناسب دارند .پس از آن
محلههای نهضت-جامجم و امامزاده عباس جنوبی مطلوبترین وضعیت را از پارکهای دیگر محلهها دارند .محلههایی
که امکانات آنها حداقل است یا پارک و میدانهایی برای اوقات فراغت ندارند ،عبارتاند از :ملت-نقارهچی ،معلم جنوبی،
مهدیآباد و درنهایت پشت هتل که پارک یا میدانی دارای تسهیالت ویژه ندارند .شاخص امنیت اجتماعی و مشارکت
اجتماعی نیز براساس شواهد میدانی و رتبهدهی خبرگان بهترین ارقام را به شش محلة پیوندی-میرزمانی ،بخش هشت،
نهضت -جامجم ،طبرستان و محلة بافت ویژه و معلم جنوبی میدهد .البته باید توجه داشت اگر شاخص امنیت اجتماعی
در محلهها بیشتر باشد ،به معنای استفادة بهینه از پارک و دستیابی محله به ثبات اجتماعی و رفاه نسبی است .محلههایی
که امنیت پایینی در شهر سطح دارند (مانند محلة پشت هتل) کاربری فضای سبز اجتماعی یا پارک ندارند .همچنین در
محلة راهبند و غفاری ،سطوح امنیت اجتماعی پایین است که این امر سبب خلوتبودن و برخوردارنبودن مطلوب این
محلهها از پارکها و فضای سبز عمومی است .مطلوبترین مقادیر سرزندگی در محلهها به شش محلة برتر قبلی مربوط
است که به معنای ارتباط معنایی امنیت اجتماعی و سرزندگی است .درحالیکه در شهری با این وسعت و جمعیت ،باید
فضای سبز و پارکهای بیشتری با شرایط مطلوب وجود داشته باشد تا همة مناطق شهر برخورداری یکسانی از این
تجهیزات سبز داشته باشند .درنهایت از نظر شاخص پراکنش فضاهای سبز و تراکم جمعیت ،براساس امتیازبندی اولیه از
سوی کارشناسان پراکنش فضای سبز محلة بخش هشت مطلوبترین شناخته شده است.

یافت هایتحلیلیواستنباطیب کمکمدل TOPSIS
تاپسیس روش تصمیمگیری چندشاخصه ،ساده و کارآمد در اولویتبندی است .این روش را چن و هوانگ در سال 1992
با ارجاع به کتاب هوانگ و یون ( )1981مطرح کردند (پورطاهری .)63 :1386 ،تاپسیس یکی از روشهای تصمیمگیری
چند شاخصه است که  mگزینه را با توجه به  nمعیار رتبهبندی میکند .در این روش ،گزینة مطلوب گزینهای است که
کمترین فاصله را از جواب ایدهآل مطلوب و بیشترین فاصله را از جواب ایدهآل نامطلوب دارد (شانیان و همکاران:1383 ،
 .)3مدل  AHPدر مرحلة دوم برای محاسبة اوزان شاخصها در فرایند تشکیل ماتریسهای مدل تاپسیس شرکت داده
میشود .ابتدا شاخصها به حالت استاندارد تبدیل میشوند و در دو مرحله ابتدا یازده شاخص و درنهایت هفت شاخص از
سوی کارشناسان و خبرگان تأیید میشوند .این شاخصها استنباط و اکتشاف از شاخصهای مطالعهشده هستند که با نظر
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کارشناسی تعیین میشوند .ماتریس مقایسة زوجی اولیة کارشناسان در جدول  1مشاهده میشود .میانگین رتبه دهی با
رندکردن اعداد بدینترتیب است.
شاخصهابامحل هایشهرساری 

جدول.1ماتریسمقایسة
شاخصها

محل ها
امامزاده عباس
شمالی
مهیار
معلم شمالی
معلم جنوبی
ششصد دستگاه
طبرستان
مهدیآباد -
فلسطین
شاهزاده حسین
 22بهمن
پشت هتل
سروینه باغ-اتحاد
نهضت -جام جم
ملت  -نقارهچی
پیوندی -میرزمانی
بخش هشت
راهبند
غفاری
امامزاده عباس
جنوبی
بافت مرکزی

سرانةپارکو

سرانةکلفضای

امکاناتو

سرزندگیو

امنیت

دانها
می 

سبز

تسهیالت

نشاط

اجتماعی

پراکنش 

مشارکت
اجتماعی

2

3

2

3

5

3

3

1
2
2
2
5

2
6
3
8
6

1
4
3
3
7

1
3
6
2
9

4
5
6
5
6

1
5
4
3
7

1
3
5
4
7

1

2

2

2

4

4

4

2
2
1
2
9
3
8
9
2
3

3
4
5
2
7
3
5
8
3
3

4
1
1
3
7
3
8
9
2
2

5
1
1
6
9
5
9
9
4
3

4
3
2
3
8
7
9
8
2
2

3
2
1
3
8
4
9
9
2
2

4
3
1
4
8
4
9
9
2
2

8

7

9

9

5

7

7

6

2

5

8

7

5

7

در الگوریتم تاپسیس یکی از مراحل پیشرو تعیین اوزان شاخصها بهکمک روش  AHPاست .سپس این اوزان در
ماتریس استاندارد ضرب میشود تا ماتریس موزون بهدست بیاید.

شاخصهایبرخورداریفضایسبزمحل هابااستفادهازمدل AHP

شکل.21اوزاننهایی
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پس از تعیین اوزان نهایی شاخصها که در شکل  21نشان داده شده است ،ماتریس مقایسة گزینهها و شاخصها
تشکیل شد .ماتریس موزون از حاصلضرب ماتریس در اوزان شاخصها بهدست میآید که در جدول  2آمده است .همة
محاسبات برای صحت و دقت بیشتر با نرمافزار تاپسیس و نرمافزار اکسل ( )Excelانجام شده است.
شاخصها) 

حاصلضربماتریساستاندارددراوزان

جدول.2ماتریسموزون(
شاخصها

محل ها
امامزاده عباس
شمالی
مهیار
معلم شمالی
معلم جنوبی
ششصد دستگاه
طبرستان
مهدیآباد -
فلسطین
شاهزاده حسین
 22بهمن
پشت هتل
سروینه باغ-اتحاد
نهضت -جام جم
ملت  -نقارهچی
پیوندی-
میرزمانی
بخش هشت
راهبند
غفاری
امامزاده عباس
جنوبی
بافت مرکزی

سرانةپارکو

سرانةکلفضای

امکاناتو

سرزندگیو

امنیت

دانها
می 

سبز

تسهیالت

نشاط

اجتماعی

پراکنش 

مشارکت
اجتماعی

0/044

0/008

0/033

0/033

0/006

0/016

0/008

0/030
0/089
0/030
0/030
0/074

0/004
0/016
0/012
0/031
0/024

0/011
0/033
0/033
0/033
0/077

0/026
0/033
0/039
0/013
0/059

0/002
0/010
0/011
0/010
0/011

0/005
0/016
0/022
0/016
0/038

0/003
0/008
0/013
0/010
0/018

0/015

0/008

0/022

0/013

0/008

0/022

0/010

0/030
0/030
0/015
0/030
0/133
0/044

0/012
0/016
0/020
0/008
0/028
0/012

0/044
0/011
0/011
0/033
0/077
0/033

0/033
0/007
0/007
0/039
0/059
0/033

0/008
0/006
0/004
0/006
0/015
0/013

0/016
0/011
0/005
0/016
0/043
0/022

0/010
0/008
0/003
0/010
0/021
0/010

0/118

0/020

0/089

0/059

0/017

0/049

0/023

0/133
0/030
0/044

0/031
0/012
0/012

0/100
0/022
0/022

0/059
0/026
0/020

0/015
0/004
0/004

0/049
0/011
0/011

0/023
0/005
0/005

0/118

0/028

0/100

0/059

0/010

0/038

0/018

0/089

0/008

0/055

0/053

0/013

0/027

0/018

مرحلة بعد در ماتریس حاصل بزرگترین و کوچکترین ارقام هر ستون از ماتریس بهعنوان ماکسیمم و مینیمم
ایدهآل مشخص میشود .سپس ایدهآلهای مثبت و منفی از ماتریس موزون کم و ماتریس حاصل از تفاضالت ماتریس
موزون و ایدهآلهای مثبت و منفی در خود ضرب میشود .در این مرحله ،باید معیارهای فاصلهای برای آلترناتیوهای
مثبت و منفی محاسبه و پس از آن میزان نزدیکی نسبی هر گزینه به راهحل ایدهآل مشخص شود .فاصلة اقلیدسی هر
گزینه از ایدهآل مثبت و منفی با رابطة زیر محاسبه خواهد شد .گام نهایی محاسبة راهحل ایدهآل است .در این گام ،میزان
نزدیکی نسبی هر گزینه به راهحل ایدهآل مشخص میشود .برای این کار از رابطة زیر بهره میبریم:
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براساس محاسبات و تحلیلها ،گزینههای ایدهآل عبارتاند از :محلة بخش هشت ،نهضت-جام جم ،امامزاده عباس
جنوبی و درنهایت پیوندی-میرزمانی .درمجموع همة محاسبات و خروجیها نشاندهندة کمبود و تخصیص ناعادالنه در
شهر ساری است؛ حتی در محلههایی با پایگاههای اجتماعی-اقتصادی مطلوبتر ،وضعیت موجود تا ایدهآل فاصلة زیادی
دارد .جدول  3رتبهبندی برخورداری فضای سبز محلهها را از منظر عدالت اجتماعی نشان میدهد.
یمگیری()CLورتب بندیبرخورداریفضایسبزمحل هایشهرساری 
جدول.3فاصلةنسبیگزین هایتصم 
0

پشتهتل

0

مهدیاباد

0.088

22بهمن

0.094

راهبند

0.097

مهیار

0.098

ششصددستگاه

0.101

سروین باغ-اتحاد

0.102

معلمجنوبی

0.104

شاهزادهحسین

0.182

غفاری

0.195

امامزادهعباسشمالی

0.198

ملت-نقارهچی

0.442

معلمشمالی

0.476

طبرستان

0.51

بافتمرکزی

0.825

پیوندی-میرزمانی

0.832

نهضت-جامجم

0.835

امامزادهعباسجنوبی

0.984

بخشهشت

درنهایت بهکمک نرمافزار  GISسطح برخورداری محلههای شهر ساری در محیط آرک مپ سنجش و طراحی شد.
تحلیل فضایی-جغرافیایی شکل  22حاکی از آن است که باالترین سطوح برخورداری از منظر عدالت اجتماعی در محلة
همگن اقتصادی -اجتماعی بخش هشت در بخش غربی رودخانة تجن و در ردیف بعد محلة امامزاده عباس جنوبی و
سپس محلة پیوندی-میرزمانی است .این محلهها از نظر کیفیت و کمیت امکانات فضای سبز و همچنین سرزندگی
اجتماعی محلهای و بهویژه همگنی اجتماعی -اقتصادی رتبة بهتری از دیگر محلهها کسب کردهاند.

شکل.22سطحبرخورداریفضایسبزمحل هایشهرساری 
منبع:نگارندگان 

نتیج گیری 
مطالعات پیشین نشان میدهد بعد کمی در رویکرد عدالت فضایی و حتی در رویکرد عدالت اجتماعی بیشتر مطرح است،
اما در این پژوهش با رویکرد عدالت اجتماعی بهکمک شاخصهای کیفی سرزندگی اجتماعی ،امنیت اجتماعی و مشارکت
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اجتماعی نوع مطالعه به سنجش کیفی برخورداری فضای سبز از بعد اجتماعی سوق داده میشود .ضمن آنکه تفکیک
محلهها بر مبنای همگنی پایگاه اجتماعی-اقتصادی صورت گرفته که در پژوهشهای مشابه با رویکرد عدالت اجتماعی
با این جزئینگری بررسی نشده است .این پژوهش با توجه به تعاریف محلهها به دو نوع کالبدی و همگنی اجتماعی از
منظر عدالت اجتماعی تبیین شده است .برایناساس بنیان شکلگیری محلهها در پایگاههای اجتماعی-اقتصادی مدنظر
قرار گرفت .همچنین به فضای سبز دو فضای سبز اجتماعی با کارکرد اجتماعی و دیگری فضای سبز بیولوژیکی با
کارکرد زیستمحیطی بهعنوان تهویه و طراوت فضای شهر تقسیم شده است .عدالت اجتماعی محلههای شهر ساری نیز
براساس مهمترین شاخصهای برخورداری فضای سبز سنجش شده است .شاخصهای مهم در مدل  AHPدر مقایسه با
محلهها محاسبه و برای شرکت در ماتریسهای مدل  Topsisتعیین شد .بیشترین امکانات و مطلوبترین تسهیالت به
محلههای بخش هشت بهدلیل احداث پارک ملل و پارکهای بیشتر و امکانات ویژه مربوط است .محلة نهضت –جامجم
در رتبة دوم قرار دارد و بهدلیل وجود پارک دامادی ،برخورداری مطلوبتری از نظر فضای سبز کارکردی و محسوس دارد.
محرومترین محلهها از نظر برخورداری مطلوب و با کارکرد اجتماعی و گذران اوقات فراغت ،محلة پشت هتل و در مرتبة
بعد مهدیآباد و محلههایی مانند راهبند و غفاری بهدلیل واقعشدن در جنوب شهر و منطقة کارگری بهعلت سطح
اجتماعی -اقتصادی پایین و امنیت اجتماعی کمتر برخورداری نامطلوبی از نظر فضای سبز دارند .درنهایت مطالعات این
پژوهش نشان میدهد محلههای شهر ساری ،فضای سبز عادالنهای ندارند و درواقع عدالت اجتماعی که تساوی توزیع
منابع و وجوب نفعرسانی به همة فضاهای شهری را تشویق و تبلیغ میکند ،در شهر ساری رعایت نشده است .

بررسیمحل هایهمگناقتصادی-اجتماعیشهریبارویکردبرخورداریفضایسبزازمنظرعدالتاجتماعی...
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