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  : ��دید��� ��ح جا�ع ��� ساری ��ح�م  أ 

 ��ند��ن �شاور ماز�د ��ح                  :اداره �ل راه و ���سازی ا�تان ماز�درانکار��ما 

  صفحه                  مطالب                                                                                       فهرست

 1 .............................................................................................................. شهر شناخت و بررسی - 3

 1 ...................... گذشته ادوار در آن رشد روند و شهر توسعه چگونگی پیدایش، علل تاریخچه، شناخت - 3- 1

 25 ..................................................................................... شهر اقلیمی و جغرافیایی خصوصیات - 2-3

 هـاي  شـیب  توپـوگرافی،  وضـع  زمینی، عوارض طبیعی، عوامل( آن اطراف و شهر جغرافیایی موقعیت -1-2-3

 محـدود  جغرافیـایی  عوامـل  سایر همچنین و آن اطراف و شهر سطح در آنها بندي منطقه و طرح در مؤثر اصلی

 25 ..................................................................................................................... )شهر توسعه کننده

 33 ................................... )  غیره و زیرزمینی آبهاي زلزله، خاك، جنس( شناسی زمین کلی لئمسا - 2-2-3

 33 .............................................................................................. یشناس نیزم ساختمان - 2-3- 2- 1

 41 .............................................................................................................. خاك جنس - 2-2-2-3

 44 ..................................................................................................... ینیرزمیز هاي آب - 3- 2- 2- 3

 47 .......................................................... موجود اطالعات براساس شهر، آب تأمین نحوه و منابع -3- 2- 3

 47 .................................................................................... آب تأمین منابع و مصرف زانیم -3- 2- 3- 1

 50 ........................................................................................................ آب توزیع شبکه - 3- 2- 2-3

 53 ................................................................. )غیره و باد رطوبت، حرارت،( شناسی هوا مسائل - 3- 2- 4

 53 ........................................................................................................... جوي جریانات - 3- 2- 4- 1

 55 ....................................................................................................... جوي هاي ریزش - 2-3- 2-4

 59 ..................................................................................................... هوا يدما و حرارت -3- 2- 4- 3

 62 .................................................................................................................... رطوبت - 3- 2- 4- 4

 63 .......................................................................................................................... باد - 5-4-2-3

 66 ............................................................................................ یمیاقل يها خصشا ریسا -3- 2- 4- 6

 73 ................................................... آن معایب و شهر در) باران آب( سطحی هاي آب دفع نحوه -3- 2- 6

 89......................................................................................................... آن بعد و خانوار  -3- 3- 2-1

 93 ......................................................................................... آن تحوالت و تیجمع رشد  -3-3- 1- 3

 100................................................................................................... باروري روند و سطح -3- 3- 1- 4

 103 ............................................................................................. میر و  مرگ روند و سطح - 3- 5-1-3

 107 ................................................................................................. جمعیت طبیعی رشد  -3-3- 1- 6

 109 ............................................................................... مهاجرت سنی الگوي و روند سطح، - 1-3-3- 7

 109 .................................................................... جمعیتی تغییرات و مهاجرتی هاي جریان - 7-1-3-3- 1

 111 ............................................................................................. مهاجرت خالص میزان - 1-3-3- 2-7

 112 ............................................................................................... شده وارد مهاجران - 3- 7-1-3- 3

 113 ......................................................................................... مهاجران جنسی ترکیب - 7-1-3-3- 4

 116 ............................................................................................. مهاجران سنی توزیع -3-3- 1- 5-7

 118 ..................................................................................... یجنس بیترک و سنی ساختار - 3- 8-1-3

 119 ...................................................................................................... جنسی ترکیب -3- 8-1-3- 1
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  : ��دید��� ��ح جا�ع ��� ساری ��ح�م  ب 

 ��ند��ن �شاور ماز�د ��ح                  :اداره �ل راه و ���سازی ا�تان ماز�درانکار��ما 

  صفحه               فهرست مطالب                                                                                         

 123 ...................................................................................................... سنی ساختار - 3- 2-8-1-3

 135 .... شهر کالبدي توسعه در ها آن تأثیر چگونگی و آن مختلف محالت و شهر اجتماعی خصوصیات -3- 2-3

 135 ............................................... ساري شهر موجود مراتب سلسله و کالبدي تقسیمات نظام -3- 3- 2- 1

 154 .................................................... آن مختلف نواحی و شهر اجتماعی خصوصیات بررسی - 3- 2-2-3

 156 ................................................................................................................ درآمد -3- 2-3- 2- 1

 159 ................................................................................................. یشغل يبند گروه- 3- 2-2-2-3

 162 .......................................................................................................... تحصیالت -3- 3- 2- 2- 3

 164 .......................................................................................................... خانوار بعد -3- 2-3- 2- 4

 166 ..................................................................................... خانوار مسکن تصرف نحوه - 5-2-2-3-3

 168 ........................................................... نواحی در سکونت ثبات و نواحی بین تحرکات -3- 3- 2- 2- 6

 184 ............................................................................................................... هزینه - 8-2-2-3-3

 186 ........................................................................................................ اجاره هزینه - 3- 9-2-2-3

 191 ......................................................................................... مسکونی قطعه مساحت - 11-2-2-3-3

 193 ........................................................................................ مسکونی واحد زیربناي -3-3- 2- 12-2

 195 ................................................................. ساختمان در مسکونی واحد تعداد و نوع - 13-2-2-3-3

 197 ............................................... مردم دگاهید از يسار شهر مشکالت و لیمسا یبررس  - 14-2-2-3-3

 197 ....................................... مردم نظر از ساري شهر گانه 11 نواحی مشکالت و مسائل  - 14-2-2-3-3- 1

 202 .......................................................... مردم نظر از يسار شهر مشکالت و مسائل  - 3-3- 2-14-2-2

 204 ................................................ يسار شهر با رابطه در مردم شنهاداتیپ و نظرات  - 3- 14-2-2-3- 3

 206 ................................................ ساري شهر نواحی اقتصادي – اجتماعی پایگاه تعیین -3-3- 2- 2- 15

 و موجـود  يآمار اطالعات براساس مختلف، مناطق در آن تغییرات و شهر سطح در جمعیت کلی تراکم -3-3-3

 211 ......................................................................... .محل در يا نمونه يریآمارگ قیطر از لزوم مواقع در
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  : ��دید��� ��ح جا�ع ��� ساری ��ح�م  ج 

 ��ند��ن �شاور ماز�د ��ح                  :اداره �ل راه و ���سازی ا�تان ماز�درانکار��ما 

  صفحه  فهرست جداول

 35 ................................................................... یطراح يمبنا شتاب يحد ریمقاد -322-1شماره جدول

 43..... )زرد رنگ( ساري شهر و شهرستان اراضی بندي طبقه هاي کالس درصد و وسعت - 322-2 شماره جدول

 45 .. ساري مطالعاتی محدوده ژئوفیزیک و اکتشافی هاي چاه وضعیت ها، آبخوان وسعت - 322- 3 شماره جدول

 سـخت  سـازندهاي  و آبرفتـی  آبخـوان  از مجـاز  برداشت و برداري بهره توسعه امکانات -322-4 شماره جدول

 46 .............................................................................................................. ساري مطالعاتی محدوده

 48 ........................................ بخش کیتفک به شهر نیمشترک انهیماه مصرف زانیم - 323-1شماره جدول

 50 ........................... يسار شهر در موجود آب مخازن تیظرف و یمکان تیموقع نوع، - 323-2 شماره جدول

 51 ...................................... يسار شهر یآبرسان شبکه يها لوله انواع بیمعا و ایمزا - 323-3شماره جدول

 57 ........ )متریلیم)   (1387 -1380( يسار کینوپتیس ستگاهیا در انهیماه بارش زانیم - 324- 1 شماره جدول

 58 .................... )1387 -1380( يسار کینوپتیس ستگاهیا در یبارندگ يروزها تعداد -324- 2شماره جدول

ـ م و روزانـه  نیانگیم مطلق، حداکثر و حداقل يشاخصها -324-3 شماره جدول  در حـداکثر  و حـداقل  نیانگی

 61 ....................................................................................................................................... يسار

 62 .... )درصد)(  1387 - 1380( يسار کینوپتیس ستگاهیا در شده گزارش ینسب رطوبت 324- 4 شماره جدول

 65 ......................... ) هیثان بر متر(     1387 -1380 یزمان دوره در حداکثر باد سرعت - 324-5 شماره جدول

 66 .............. )درجه(     ماه کیتفک به)   1387 -1380( یزمان بازه در حداکثر باد سمت -324- 6 شماره جدول

 67 ........ ) ساعت(     1387 -1380 یزمان فاصله در يسار شهر آفتابی ساعات  مجموع -324-7 شماره جدول

 68..................... 1387 - 1380 یزمان فاصله در يسار شهر در خبندانی يروزها تعداد -324- 8شماره جدول

 69 ............................... ثانیه بر مکعب متر حسب بر تجن رودخانه ماهانه آبدهی رژیم -325-1شماره جدول

 75 ............................................. آن مشکالت و يسار شهر در فاضالب دفع تیوضع - 326-1شماره جدول

 85 ....................... 1345-1385 طی آن تغییرات و ساري شهرستان داخلی تقسیمات -331- 1 شماره جدول

 86.. 1385 تا1355 يها سرشماري در يسار شهر و شهرستان مازندران، استان تیجمع - 3311- 1 شماره جدول

 يها سرشماري در) مطالعاتی محدوده( شهر به یالحاق يروستاها و يسار شهر تیجمع -3311-2 شماره جدول

 87 ............................................................................................ *  1389 سال برآورد و 1385 تا1355

ـ جمع تعداد -3311-3 شماره جدول ـ اول یمطالعـات  محـدوده  بـه  یالحـاق  يروسـتاها  تی  در يسـار  شـهر  هی

 88 ........................................................................... 1389 سال برآورد و 1385 تا1355 يها سرشماري

 88 ... 1385 تا 1355 هاي سرشماري در آن در شده ادغام آبادي و ساري شهر جمعیت - 3311- 4 شماره جدول

 89.......................... 1385 سال در  سنی گروه و جنس برحسب يسار شهر جمعیت -3311-5 شماره جدول

 شهرسـتان  و اسـتان  کـل  با مقایسه در ساري شهر جمعیت خانوار بعد متوسط و تعداد -3312-1 شماره جدول

 90 .............................................................................................................. 1355-1385 طی ساري

 تـا 1355 يها سرشماري در شهر به یالحاق يروستاها و يسار شهر خانوار بعد و تعداد -3312-2 شماره جدول

 90 ........................................................................................................... 1389 سال برآورد و 1385

 دورة سرشـماري  مقـاطع  در استانی و ملی شاخص با مقایسه در ساري شهر خانوار بعد -3312-3 شماره جدول

1385 -1355 ............................................................................................................................. 91 

 94 ..................................... ساري شهر و استان کشور، جمعیت ساالنه رشد متوسط -3313- 1 شماره جدول
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  : ��دید��� ��ح جا�ع ��� ساری ��ح�م  د 

 ��ند��ن �شاور ماز�د ��ح                  :اداره �ل راه و ���سازی ا�تان ماز�درانکار��ما 

  صفحه  فهرست جداول

-1385 سـاله  10 هـاي  دوره طـی  یالحـاق  يروسـتاها  جمعیـت  سـاالنه  رشد متوسط -3313-2 شماره جدول

 95 ............................................................................................................................ )درصد(1355

 96 1385 سال در نواحی و شهري مراتب سلسله حسب بر استان شهرهاي بندي طبقه -3313- 3 شماره جدول

 98......................... در کشور شمالی   منطقه تراز هم شهر چند و ساري شهر جمعیت - 3313- 4 شماره جدول

 98.................................................................................................. 1345-1385 سرشماري هاي سال

 طـی  کشور شمالی  منطقۀ تراز هم شهر چند و ساري شهر جمعیت ساالنه درش متوسط -3313-5 شماره جدول

 98........................................................................................... )درصد(1345-1385 ساله 10 هاي دوره

 100....................... ساري شهر و مازندران استان کشور، در )TFR( کل باروري میزان - 3314- 1 شماره جدول

 100.......................................................................................................... 1355- 1385 سرشماري در

-1385  يسـالها  طـی  يسـار  شهر و کشور،استان در (.e) تولد بدو در زندگی به امید -3315-1 شماره جدول

1355 ...................................................................................................................................... 104 

 طی يسار شهر (NIR) طبیعی رشد و (CDR) میر و  مرگ ،(CBR) موالید خام میزان -3316-1 شماره جدول

 108 ...................................................................................................... 1350- 1385 ساله 5 هاي دوره

 NMR( ....... 111( خالص مهاجرت نرخ و) r( واقعی رشد نرخ ،(NIR) طبیعی رشد نرخ -3317- 1 شماره جدول

 111 ................................................................................. 1350- 1385 ساله 5 هاي دوره طی يسار شهر

 جمعیـت  تغییرات در مهاجرت سهم و مهاجرت خالص جمعیت، تغییرات حجم جمعیت، -3317-2 شماره جدول

 112 ................................................................................ 1355- 1385 ساله 5 هاي دوره طی يسار شهر

 113 ......................مهاجرت، مبدأ و جنس برحسب ساري شهر به شده وارد مهاجران -3317- 3 شماره جدول

 113 ...............................................................................................1355-1385 ساله 10 هاي دوره طی

 116 ..... سن و جنس مهاجرت، مبدأ برحسب ساري شهر به شده وارد مهاجران جمعیت - 3317-5 شماره جدول

 116 ...............................................................................................1355-1385 ساله 10 هاي دوره طی

 120 .................................1385-1355 يسالها یط منطقه تفکیک به جنسی نسبت -3318- 1 شماره جدول

 132 ........ 1355-85 هاي سال طی ایران سنی عمده هاي گروه در يسار شهر تیجمع - 3319- 1 شماره جدول

 133 ......................... در کشور با مقایسه در ساري شهر) تکفل بار( وابستگی نسبت -3319-2  شماره جدول

 133 ................................................................................................... 1355- 1385 سرشماري مقاطع

 142 .......... فرادست مصوب هاي طرح -ساري شهر مناطق تفکیک به نواحی مساحت -3321-1  شماره جدول

 145 ....................................................... ساري شهر محدوده روي نقاط مختصات -3321-2 شماره جدول

 157 .......................................... يسار شهر در خانوار سرپرست درآمد يبندگروه - 33221-1شماره جدول

 158 ..................................... يسار شهر در خانوار دیگر درآمدي منابع يبندگروه - 33221-2 شماره جدول

 159 ................................................. يسار شهر در خانوار درآمد کل يبندگروه -33221- 3 شماره جدول

 161 .......................................... ساري شهر در خانوار سرپرست شغلی بنديگروه - 33222- 1 شماره جدول

 163 ....................................... )سهم( ساري شهر در خانوار سرپرست تحصیالت – 33223- 1 شماره جدول

 165 ....................................................................... ساري شهر خانوارهاي بعد -33224- 1 شماره جدول

  167 .......................................... )سهم( شهرساري در خانوار مسکن تصرف نحوه - 33225- 1 شماره جدول
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  : ��دید��� ��ح جا�ع ��� ساری ��ح�م  ه 

 ��ند��ن �شاور ماز�د ��ح                  :اداره �ل راه و ���سازی ا�تان ماز�درانکار��ما 

  صفحه  فهرست جداول

 ینـواح  کیفکت به تیجمع رشیپذ سهم -يسار شهر يخانوارها تحرك و ییجا جابه -33226-1 شماره جدول

 169 .......................................................................................................................)درصد( 1389 –

 – ینواح کیتفک به تیجمع خروج سهم-يسار شهر يخانوارها تحرك و ییجا جابه -33226-2 شماره جدول

 170 .......................................................................................................................... )درصد( 1389

 178 ....................................... يسار شهر ینواح در خانوار خروج و رشیپذ سهم -33226- 3 شماره جدول

 178 ..................................... يسار شهر ینواح در خانوار  سکونت يداریپا  سهم -33226- 4 شماره جدول

 181 ........................................ ساري شهر نواحی در خانوار خروج و پذیرش سهم - 33226-5 شماره جدول

 183 .............................................. )سهم( ساري شهر در ناحیه در سکونت مدت -33227- 1 شماره جدول

 185 ...........................................................ساري شهر خانوارهاي ماهانه هزینه - 33228- 1 شماره جدول

 187 ........................................................ ساري شهر خانوار ماهانه اجاره هزینه - 33229- 1 شماره دولج

 188 ............... )ریال( ساري شهر خانوارهاي) اجاره هزینه+ماهانه هزینه( کل هزینه - 33229-2 شماره جدول

 190 ..................................................... ساري شهر خانوارهاي مسکن تسهیالت -332210- 1 شماره جدول

 192 ..........................................ساري شهر خانوارهاي مسکونی قطعات مساحت - 332211- 1 شماره جدول

 194 ............................................ ساري شهر خانوارهاي مسکونی واحد زیربناي -332212- 1 شماره جدول

 195 ................................................. ساري شهر خانوارهاي مسکونی واحد نوع - 332213- 1 شماره جدول

 196 ............................. ساري شهر خانوارهاي ساختمان در مسکونی واحد تعداد - 332213-2 شماره جدول

 201 ................................... ساکنین نظر از ساري شهر نواحی مشکالت و مسائل -3322141- 1 شماره جدول

 203 ............................................... مردم نظر از يسار شهر مشکالت و مسائل -3322142- 1 شماره جدول

 205 ...................................... يسار شهر با رابطه در مردم شنهاداتیپ و نظرات - 3322143-1شماره جدول

 207 ............................................ ساري شهر نواحی اقتصادي -اجتماعی پایگاه -332215- 1 شماره جدول

 211 ....................................... يسار شهر جامع طرح يشنهادیپ و موجود يها تراکم -333- 1 شماره جدول

 212 .................................. يسار شهر یلیتفص طرح يشنهادیپ و موجود يها تراکم -333-2 شماره جدول

 213 ........................... در تراکم يبند گروه کیتفک به ها تراکم انواع از کی هر سهم - 333- 3 شماره جدول

 213 ...................................................................................................... ساري شهر مطالعاتی محدوده

 مطالعـاتی  محدوده گانه یازده نواحی و چهارگانه مناطق در ها تراکم یت،جمع مساحت، - 333-4 شماره جدول

 219 ............................................................................................................ 1389 سال - ساري شهر
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  : ��دید��� ��ح جا�ع ��� ساری ��ح�م  و 

 ��ند��ن �شاور ماز�د ��ح                  :اداره �ل راه و ���سازی ا�تان ماز�درانکار��ما 

  صفحه  فهرست نمودار

 24 ........................................... *گذشته قرن نیم در ساري شهر فیزیکی گسترش روند - 31- 1شماره نمودار

 39 ...................... ):53.05 و 36.57مختصات با يا نقطه يبرا( يسار يبرا خطر یمنحن - 322- 1شماره نمودار

 39 ................................. يسار يبرا خطر یمنحن در ها چشمه مشارکت يها یمنحن -322-2 شماره نمودار

 و 36.57 مختصـات  بـا  يا نقطـه  يبـرا (  يسـار  يبرا  فاصله و بزرگا ریتأث نحوه شکل -322-3 شماره نمودار

53.05:( .................................................................................................................................... 40 

):53.05 و 36.57 مختصـات  با يا نقطه يبرا(  يسار يبرا کنواختی خطر فیط یمنحن -322-4 شماره نمودار

............................................................................................................................................... 40 
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  بررسی و شناخت شهر -3

شناخت تاریخچه، علل پیدایش، چگونگی توسعه شهر و روند رشد آن  -1-3

  1در ادوار گذشته

   مقدمه 

د در ایـن  وکـه مقصـ   تاریخ شهر ساري اشاره می گردد. از آن جـائی  هدر این بخش ابتدا به اختصار ب

لذا تالش می گردد تا علل پیدایش شهر ذکر شده و در نهایت به چگونگی و مطالعات تاریخ نگاري نیست، 

  روند گسترش شهر در ادوار گذشته و مستند به منابع پرداخته شود.

چگونگی رشد فیزیکی شهرها و شناسایی علت هاي آن در ادبیات شهرسازي مرسـوم اسـت، بـا ایـن     

لـوب را توسـعه داده و از گرایشـات نـامطلوب     هدف که با آسیب شناسی آن بتوان رونـدها و گرایشـات مط  

هاي انسانی روزگـاري توسـط مردمـانی بـراي سـکونت و       شهرساري همانند تمام زیستگاه گیري نمود.وجل

گسترده اي را پشت سر گذاشـت،   حضیض هايفعالیت انتخاب شد، تجارب بسیاري از سر گذراند و اوج و 

جسـتجو نمـود    این زیستگاه را می توان در تاریخ قدیم بخشی از اتفاقات حاصله در روند گسترش فیزیکی

لیکن با توجه به اهداف طرح جامع بررسی آنچه که در دهـه هـاي اخیـر حـادث شـده اسـت بـه مراتـب         و

  سودمندتر باشد.

  

  تاریخچه -

محققان و مورخان متعددي در خصوص تاریخ مازندران (طبرستان) و شهرسـاري مطلـب نگاشـته و    

  ه سفرنامه ها و برخی بـه سـایر شـواهد تـاریخی و حتـی افسـانه اي اشـاره        بفرسایی نموده اند، برخی قلم

                                                 
  :در تدوین این بخش از گزارش از منابع و مأخذ زیر استفاده مستقیم و بعضاً تلخیص صورت گرفته است - 1

  1373-سازمان مسکن و شهرسازي -مهندسان مشاور طرح و آمایش -طرح جامع ساري -1

  انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی قائم شهر -1372 –حسین اسالمی  -زارساله ساريه تاریخ دو -2

  ناشر: مولف -1373 –حسین اسالمی  -جغرافیاي تاریخی ساري -3

  انتشارات شلفین -1385 -درویش علی کوالئیان -ساري و آغاز تمدن برنج در مازندران و گیالن -4

  امه جامع آزاد)(دانشن اسایت و یکی پدی -تاریخ شهر ساري -5

سازمان مدیریت  – 1380 – )پروژه پژوهشی بررسی و عملکرد (طرح هاي جامع شهري مازندران در نظریه و عمل –رستمعلی پاکدامن  -6

  و برنامه ریزي مازندران.
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  را بـراي شـکل گیـري آن     یولی آنچه که اغلب آنها بدان اذعان دارند این است که مبـدأ دقیقـ   ،داشته اند

  نمی توان تعیین نمود.

یع تلخ تاریخی و طبیعی براي این همچنین تمامی منابع تاریخی و مستندات موجود به بارها وقا

  شهر و منطقه اشاره داشته اند.

  منابع و مطالعات متفاوت دوره هاي تاریخی مختلفی را براي شهر ساري تعریف نموده اند.

از جمله نکات قابل توجه در این دسته بندي جدا نمودن تاریخ معاصر از تاریخ کهن بدلیل فقدان 

  سکونت و توسعه آن است.مسلم تاریخی براي شروع  منابع

در این بررسی با توجه به ماهیت طرح هاي توسعه شهري نوع خاصی طبقه بندي دوره هاي تاریخ 

مدنظر است که در نهایت کاربردي براي آینده نگري را دارا باشد. لذا با توجه به جمیع مطالعات و بررسی 

  نمود. می توان چهار دوره تاریخی کاربردي براي این شهر کهن تعریف

  تا زمان صفویه تاریخی و کهن -یک) دوره نخست 

  (صفویه و قاجار) رمتأخ -دو) دوره دوم

  معاصر (پهلوي اول و دوم) –سه) دوره سوم 

  جدید (جمهوري اسالمی) –چهار) دوره چهارم 

  

  تاریخی و کهن تا زمان صفویه -الف) دوره نخست 

به دوره هاي مختلفی نظیر قبل و بعد از ورود این دوره به لحاظ تاریخ نگاري خود قابلیت تقسیم 

اسالم می باشد، از آنجائیکه بررسی این دوره هاي طوالنی مدنظر نیست لذا تنها به کلیاتی روند گونه اشاره 

  می گردد.

هر چند تاکنون کار باستان شناسی ویژه اي در خصوص چگونگی شکل گیري سکونت در این نقطه 

ساله را براي آن دور از ذهن نمی دانند.  5500کن منابع تاریخی قدمتیاز سرزمین صورت نگرفت و لی

شاهنامه بناي آن را به اسپهبد نسبت داده است و حسب نگاشته هاي یونانیان در زمان هخامنشیان 

بوده است، حمله اسکندر، تخریب آن و سپس ایجاد بناي » زادراکارتا« پایتخت تمدن هیرکانیا و با نام 

یافته هاي  نقطه فعلی (منطقه اسرم) نیز براي این منطقه ذکر شده است. س) در غربجدید (تمبراک

  اتفاقی اکتشافی آثاري از ساسانیان را در منطقه مشخص نموده است.
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قلعه فئودالی بوده و تا دوره معاصر که مرکز اصلی ایالت طبرستان به  –ساري از زمانی که یک شهر 

شمار می آمده داراي حدود و ثغور مشخص و محدودي بوده است که با توجه به موقعیت قرارگیري و 

محیطی خود و قدمت سکونت و فعالیت در آن نقشی مرکزي براي نواحی مجاور در چهار جهت جغرافیایی 

  داشته است.

قدیم (و حتی جدید) بر سه راه اصلی ارتباطی شرق به غرب در شمال البرز قرار داشته و ساري  

ارتباط نواحی شمال  شرقی ایران را با نواحی شمال غرب آن بر قرار می نموده است. حوزه نفوذ گسترده 

پرجمعیت مور و جلگه اي زیرخیز بوده و روستاها معآن به سمت دریا که ابتدا جنگل و بیشه زار و سپس 

و حتی مراکز خاص حکومتی سابق نظیر فرح آباد را پیش رو داشت و تا کرانه ساحل دریاي مازندران و به 

تبع منابع گسترده آن نیاز به ارتباط به سمت شمال را به وجود می آورد. این وضعیت در سمت جنوب 

آن  کوهستان و نواحی تاریخی گسترده واقع در جنگل واهمیتی دو چندان داشت، زیر عالوه بر حوزه نفوذ 

  ارتباط با مرکز ایران از طریق راه کیاسر که بنابر اقاویل تاریخی به مراتب قدمت بیشتري از سایر 

  دسترسی هاي بین شمال و جنوب البرز دارا بود را برقرار می ساخت.

هاي شهر سوي مورد نظر اهمیت خاصی داشت که در دوره هاي بعدي به دروازه  4بنابراین همیشه 

  معروف بوده اند.

هاي جنگلی از یک سو، ورموقعیت ویژه و استراتژیک شهر در انتهاي جلگه خزري و ابتداي تپه ماه

 1به همراه وقوع آن در کنار رود مهم تجن که نقش برجسته اي در توسعه این بخش از جلگه خزري داشت

ا بر آن می داشت که نسبت به ایجاد یا به همراه در مسیر شرق و غرب بودن پادشاهان و فرمانروایان ر

آبادي و یا توسعه این نقطه همت گمارند. در منابع تاریخی متعدد ایجاد ساري را به بنیان گذاران زیادي 

  نسبت داده اند.

یل خاص پس از ورود دین اسالم به ایران و با تأخیري قابل توجه به ایالت طبرستان به دال

تولی شدند، در این هنگام سپس عباسیان در پهنه دربرگیرنده ساري مسو  یانژئوپولیتکی آن، ابتدا امو

                                                 
درویش علی « یکی از نظرات قابل توجه در خصوص چگونگی پیدایش و شکل گیري شهر ساري نظراتی است که مورخ مازندرانی آقاي  - 1

براساس شواهد موجود، سوابق تاریخی و تحلیلی چند عامله آن » ساري و آغاز تمدن برنج در مازندران و گیالن« در کتاب ارزشمند » کوالئیان

نجا که آ -رود تجن«به نقش محیطی منطقه و شبکه هاي آبراهی آن ارایه نموده است.بخشهایی از این کتاب با عنوان  توجهبا را به طور مدون و 

به این موضوع پرداخته که به نظر تحلیلی بسیار معتبر نشان » 56تا  43به دشت می رسد و شاخه اي از تجن که ساري نام از آن گرفت ص 

  )1385 -لفینشمی دهد. (انتشارات 
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کماکان برخی حکومت هاي کوچکتر محلی در گوشه و کنار طبرستان نظیر آل بویه، آل باوند، پادوسبانان 

مذکور و اصوالً فقدان پایگاه قومی امویان و عباسیان باعث گردید تا و ... حکمفرمایی کردند. وجود شرایط 

د و بدینسان یکی از کانون هاي اولیه و مهم تشیع در این وپس امامیه بگرسبرستان به شیعه زیدیه و ط

  منطقه شکل گرفت.

لذا می توان یکی از دوره هاي متأخر رشد و گسترش ساري را از این زمان دانست. شهر ساري در 

است. این مرکزیت هر چند از طول سده هاي مختلف مرکز طبرستان و پایتخت سلسله هاي مختلف بوده 

  یک سو سبب رشد و توسعه آن می شد، از سوي دیگر آن را در معرض انواع تهاجمات قرار می داد.

از جمله مهمترین حوادث و تحوالت اجتماعی، سیاسی که بر کالبد و ساختار شهر ساري قدیم 

هجري، تصرف شهر به  260ال تأثیرات قابل توجه داشته اند می توان به حمله یعقوب لیث صفاري در س

هجري  298، حمله و به آتش کشیدن شهر در سال 280دست سپاهیان امیر اسماعیل سامانی در سال 

ه شدن شهر دهجري، غارت و به آتش کشی 428بدست روسها، لشکرکشی سلطان محمود غزنوي در سال 

سبب خرابی شهر و نهایتاً که  635به دست سلطان عالءالدین تکش و حمله مغول در سال  578در سال 

  مرکزیت و پایتختی به آمل گردید اشاره نمود. انتقال

در مجموع ویرانی و نابودي ساري در قرن هفتم بدنبال لشکر کشی خوارزمشاهیان و اندکی بعد 

حمله مغول و سپس تجدید بناي آن در قرن هشتم و شکل گیري یک دولت شیعه مستقل در شمال البرز 

ات مرعشی که حدود دویست و پنجاه سال طول کشید و منجر به ظهور صفویه بر این توسط سلسله ساد

منطقه شد از نکات برجسته تاریخی است. در این دوره طبرستان و به تبع ساري و سایر نقاط رو به توسعه 

الیه، عناصر اصلی نظیر قلعه، خندق عظیم، کوشک، خانه، عمارت عها و  و آبادنی نهادند. بسیاري از بنیان

حمام، چاههاي آب، بنیاد شهر و بازار و مسجد در این دوره ریخته و اجرا شد. هر چند با حمله امیر تیمور 

  این توسعه متوقف گردید.

  

  ب) دوره دوم: متأخر (دوره صفویه و قاجار)

بررسی هاي تاریخی و تحوالت توسعه اجتماعی، اقتصادي و کالبدي در دوره معاصر و با توجه به 

تهیه طرح هاي توسعه شهري از اهمیت بیشتري برخوردار است، زیرا بنیان هاي امروز شهرها متأثر هدف 

آخرین طرح جامع ساري که توسط مهندسان مشاور طرح و آمایش در سال  از این تحوالت می باشند.
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کی تهیه گردیده است در این خصوص بررسی جامع و کاملی داشته که عیناً در این بخش با اند 1372

می شود: طرح مذکور این بخش از تاریخ شهر را دوره دوم تاریخی  آن ذکر نموده  تلخیص و ویرایش آورده

  است:

  

  * صفویه 

با ظهور صفویه و شکل گیري دولت مرکزي قدرتمند، مازندران و ساري نیز در نفوذ دولت مرکزي 

ارتباطات اجتماعی و اقتصادي این منطقه با داخل کشور و خارج از  ،قرار گرفت و با توسعه راههاي ارتباطی

  آن (روسیه) گسترش یافت.

  در دوره شاه عباس اول مازندران مورد توجه جدي قرار گرفت و شهرنشینی در آن رو به توسعه نهاد.

شدیدي  عباس به مازندران که زادگاه مادرش بود و مردم آن از دیرباز شیعه مذهب بودند، عالقه شاه

آبادانی والیات ساحلی بحر خزر عالقمند بود که درصدد برآمد سیاست اقتصادي داشت. او بقدري نسبت به 

و جمعیتی مورد نظر خود را در آنجا اجرا کند و حتی بر آن شد که اصفهان دیگري در شمال بسازد. در 

عمارات و تأسیسات جدید  ساخته شد و» فرح آباد«و » اشرف«تعقیب این اهداف بود که دو شهر جدید 

هزار  30ارتباطی مثل قصرها، پل ها، جاده سنگفرش و کاروانسارها بوجود آمد. همچنین او حدود  شهري و

خانوار مسیحی از کرجیان و ارامنه سرحداث عثمانی را به این حدود کوچ داد و به توسعه تجارت و صنعت 

  در آنجا همت گماشت.

ان را مرکز شکار و تفریح خود قرار داد و حتی گاه ماهها در آنجا توقف شاه بنا به عالقه خود، مازندر

ه عباس امی کرد. نمایندگان و سفراي خارجی را نیز به آنجا می خواند. جالب توجه این است که مرگ ش

  در فرح آباد ساري اتفاق افتاد. 1038در سال 

دوره می توان به اقدامات زیر اشاره از مهم ترین تحوالت شهرسازي در ساري و اطراف آن، در این 

  کرد.

و بر لب دریا هجري در دهکده طاهان در کنار رود تجن  1021شاه عباس در سال  بندر فرح آباد:

خیمه زد. وي چنان از موقعیت و منظره محل خوشش آمد که دستور داد شهر جدیدي در آنجا ساخته 

سیار بانهاي وسیع بوجود آمد و مردمی بعظیم و خیاشود. باین ترتیب، با سرعت، شهري نوساز با عمارات 

به آنجا کوچ داده شدند. این شهر به دلیل فضاي فرح بخش خود به فرح آباد موسوم گردید. شهر فرح آباد 
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به عنوان پیش بندر ساري با احداث خیابان وسیع سنگفرش و ایجاد ساختمانهاي بزرگ در دو سوي 

  رودخانه تجن، به شهر ساري پیوست.

در پنجاه کیلومتري شرق ساري، » خرگوران«در همان سالها در محل دهکده  شهر اشرف (بهشهر):

  شهر دیگري ساخته شد که اشرف البالد لقب گرفت. در این شهر، چندین قصر شاهی، عمارات دولتی و 

  باغ هاي سر سبز بوجود آمد و مجموعه اي از آثار هنري و تزئینی در آن گردآوري شد.

هی از فیروزکوه به ساري و از آنجا به استرآباد او به فرمان او ر در زمان شاه عباس جدید:جاده 

کشیده شد. بستر این راه با شن ریزي و سنگ بست مفروش گردید و در امتداد آن چندین کاخ و 

هاي پایان رسید که به یکی از مهم ترین راه ههجري ب 1031کاروانسرا ساخته شد. ساختمان این جاده در 

  مرکز کشور بدل گردید.ارتباطی میان شمال و 

در همین دوران یک پل بزرگ آجري در نزدیکی ساري بر روي رودخانه تجن ساخته شد  پل تجن:

  چشمه بوده است. 18متر طول و  160که داراي 

  در زمان شاه عباس چند قصـر و بنـا در شـهر سـاري سـاخته شـد کـه آثـار آن تـا           عمارات ساري:

  بعد وجود داشته است.دوره هاي 

در پرتو ثبات سیاسی و اقدامات عمرانی دوره شاه عباس، والیت طبرستان و شهرهاي آن رو به 

  توسعه و آبادي نهاد.

در این دوران تجارت ابریشم در گیالن و مازندران توسعه پیدا کرد و بازرگانان انگلیسی، هلندي و 

میان مردم مازندران رواج بیشتري پیدا کرد و  روسی در آن شرکت جستند. همچنین زبان فارسی در

ارتباطات فرهنگی و اجتماعی با خارج از والیت گسترده تر  شد و بنیاد هاي شهر نشینی و فرهنگ شهري 

  استوارتر گردید.

اما متأسفانه این ثبات سیاسی و اقدامات عمرانی استمرار پیدا نکرد. با یورش افغان ها به ایران و 

ی افشارها، زندیه و قاجاریه، دوباره ناامنی و ویرانی به مازندران و شهرهاي آن بازگشت. از طوالنجنگ هاي 

  سوي دیگر هجوم قزاق هاي روسی و ترکمانان به این نواحی، این نا امنی و ویرانی را تشدید کرد.

ان بطور کلی ارزیابی حوادث و تحوالت بعد از شاه عباس نشان می دهد که سیاست شهرسازي و اسک

جمعیت شاه عباس در مازندران، از نظر مکانیابی و مالحظات اقلیمی و سیاسی چندان سنجیده و درست 

نبوده است. بطوریکه می توان گفت تمام اهداف آن به شکست انجامید. در زمان کوتاهی بعد از شاه عباس 
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از بین رفتند. چنانکه  بسیاري از مردمی که به مازندران کوچانده شدند بخاطر ناسازگاري با آب و هوا

  هزار خانوار مسیحی فقط چهارصد خانوار باقی ماند. همچنین شهر  30سیاحان نوشته اند از حدود 

فرح آباد در زمان شاه عباس دوم در هجوم قزاقان روسی به آتش کشیده شد و به کلی از میان رفت. شهر 

ت، بزودي خالی از سکنه شد و کاخ هاي و سپاهیان مختلف قرار داش اشرف نیز که در مسیر هجوم ایالت

عالی آ ن جایگاه جانواران و گدایان بی خانمان گردید. همچنین تمام راههاي مازندران، بعد از صفویه بکلی 

  خراب شد و شبکه ارتباطی آن در هم ریخت.

غارت در چنین شرایط نامساعد، شهر ساري هم ، در معرض انحطاط قرار گرفت. ابتدا ترکمن ها آنرا 

و سپس در اثر جنگ هاي اعقاب نادرشاه و سرداران زند آسیب فراوان دید. در دوران زندیه پایتخت  کردند

  مازندران به بارفروش (بابل) انتقال پیدا کرد و موقعیت ساري بسیار تضعیف گردید.

  

  * قاجار

پایگاه اصلی ایل قاجار قبل از دستیابی به سلطنت ایران در والیت استرآباد قرار داشته است. به 

می کرد و حدود قلمرو همین دلیل هنگامی که آقا محمدخان قاجار براي رسیدن به تخت و تاج جدال 

ود انتخاب کرد. او قدرت او از استرآباد و مازندرن فراتر نمی رفت، شهر ساري را به عنوان پایتخت و مقر خ

عباسی بساخت، ولی از سوي دیگر به تخریب بناهاي  قصر تازه اي به عنوان دارالحکومه در محل قصر شاه

تاریخی قدیمی از جمله بناي سه گنبد، اقدام نمود و به هویت تاریخی شهر آسیب رساند، همچنین در 

  ي رودخانه تجن ساخته شد.زمان آقا محمدخان پل جدیدي در کنار پل قدیمی شاه عباس بر رو

با استقرار سلطنت قاجاریه و انتخاب تهران به عنوان پایتخت، شهر ساري هم چنان به عنوان مرکز 

والیت مازندران و مقر حکام، که اغلب از شاهزادگان قاجاري بودند، باقی ماند. یکی از حاکمان معروف 

» ملک آرا« ، شاهزاده مهدیقلی میرزا ملقب به ساري که مدت طوالنی بر مازندران و استرآباد حکومت کرد

قمري به طول انجامید. او در اواخر عمر  1250تا  1214پسر فتحعلیشاه قاجار است که حکومت او از سال 

خود دعوي سلطنت نمود و در ساري به تخت نشست و بنام خود سکه زد.اما محمدشاه او را به همدان 

ن در اآثار دوران حکومت شاهزاده ملک آرا، چندین بنا و باغ و خیابتبعید کرد که در آنجا درگذشت و از 

اري بجاي ماند. همچنین بسیاري از فرزندان او در ساري ماندگار شده و فامیل بزرگی را بوجود آوردند. س

  باغ ملک آرا، بعدها در در زمان پهلوي به سربازخانه تبدیل شد.
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شاه، یکی از مأموران و سیاحان انگلیلسی بنام م) در زمان فتحعلی  1833قمري( 1249در سال 

  که به مازندران سفر کرده است درباره شهر ساري چنین می نویسد:» جیمز فریزر«

نیست که داللت کند بر اینکه این شهر هرگز بزرگ بوده است.  ]عمارتی[ در ساري نشانه و امارتی

لی و داراي برج هاي آجري مربع می باشد و محیط آن بیش از دو میل نیست. ساري گدیوار شهربند آن 

ن فزون بر چهل هزار نیست. شهر بطور آاگر چه مقر یک شاهزاده و دستگاه او می باشد ولی جمعیت 

نامنظم ساخته شده و کوچه ها سنگ فرش نیست. در هواي بد و هنگام باران آمد و شد سخت دشوار 

عبارت از کلبه هاي فقیرانه است. بازرگانی و خرید و فروش کم نمود دارد. در ساري برجی  است. بازارها

معلوم می شود که برج  هست به ارتفاع حدود صد پا که بطرز عجیبی از آجر ساخته شده و از کتیبه آن

ناصرالدین  اسماعیل مهجوري) –الدوله، یکی از امیران قرن پنجم می باشد. (تاریخ مازندران مقبره حسام 

قمري به مازندران سفر کرد و مدتی را در شهر ساري گذراند. او از  1292و  1283شاه دوباره در سالهاي 

پل تجن و بند فرح آباد دیدن کرد و در آنجا کارکنان کشتی هاي روسی را به حضور پذیرفت. خاطرات 

در این سفرنامه از شهر ساري به یع الدوله به تفصیل نوشته و منتشر گردیده است. صنسفر دوم بوسیله 

عنوان یک شهر آباد و قشنگ، با کوچه هاي سنگ فرش و یک خیابان طویل پر از مرکبات (میان سبزه 

  میدان تا باغ ملک آرا) یاد شده است. در همین سفر شاه دستور داد که عمارات قدیمی شهر تعمیر و 

  باغ هاي مرکبات آن آباد گردد.

ناصري ساختن راه جدید آمل به تهـران اسـت کـه اسـاس جـاده فعلـی هـراز        از اقدامات مهم دوره 

» گاسـتیگرخان «محسوب مـی شـود. ایـن جـاده کـه از دامنـه شـرقی دماونـد عبـور مـی کنـد بوسـیله             

)gasteiger مهندس اطریشی که در خدمت ارتش ایران بود، در مدت دو سال، به صورت ارابه رو ساخته (

حمل و نقل میـان تهـران    راههاي قدیمی، موجب تسهیل ارتباطات و گسترششد. این راه، پس از ویرانی 

  (پایتخت جدید) و شهرهاي مازندران گردید.

از حوادث مهم دوران ناصرالدین شاه در مازندران، باید از شورش بابیـان در اطـراف بـارفروش (قلعـه     

ل، آمل و ساري را در معـرض  شیخ طبرسی) یاد کرد که منطقه را دچار جنگ و ناامنی کرد و شهرهاي باب

  کشاکش هاي سیاسی و نظامی قرارداد.

قاجار، اگر چه شهر ساري مرکز و حاکم نشین مازندران بود، ولی دو شهر آمل و بارفروش  در دوران

(بابل) و پیش بندر آن مشهدسر (بابلسر) به دلیل موقعیت ارتباطی خود به مراکز تجارت مازندران بدل 
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ل از اهمیت اقتصادي و ارتباطی ساري کاسته شد و جمعیت آن نیز رو به کاهش شدند و به همین دلی

نهاد. لردکرزن که در اواخر حکومت ناصرالدین شاه به ایران سفر کرده است درباره ساري می نویسد که 

 هزار نفر رسیده است. (ایران و قضیه 8هزار نفر بوده ولی اکنون به حدود  40تا  30سکنه شهر قبالً بین 

  ).499جلد اول، ص  -ایران

در انقالب مشروطیت، والیت مازندران و مرکز آن ساري نیز در معرض مبارزه با آزادیخواهان و 

مستبدان قرار گرفت. در شهر دو انجمن به نام سعادت و حقیقت تشکیل شد و در کنار شهر جنگی میان 

درگرفت که در نتیجه شهر براي مدتی بدست ساالرالدوله (طرفدار محمدعلیشاه) و امیر موید سوادکوهی 

  طرفداران محمدعلیشاه افتاد.

  

  * سیماي کالبدي ساري در دوره قاجار

.ل.رابینو که در اواخر دوره قاجار و هنگام انقالب مشروطیت کنسول دولت بریتانیا در شهر رشت ـه

شهر ساري، تصویري از وضع شهر بوده، در کتاب معروف خود (مازندران و استرآباد) عالوه بر مرور تاریخ 

که از نظر آشنایی با ساختار و سیماي شهر ساري تا قبل از تحوالت جدید،  در زمان خود ارائه می دهد

  بسیار مفید و قابل توجه است. در زیر فشرده اي از آن ذکر می شود.

: دروازه بارفروش، آثار دیوارهاي قدیمی شهر هنوز باقی است. این شهر چهار دروازه دارد به شرح ذیل

  جدالدین و دروازه استرآباد.مدروازه چهل در (چهل دختران)، دروازه فرح آباد یا مال

محله هاي عمده شهر از قرار ذیل است: میرمشهد، چهارتکیه، شکرآباد، نعلبندان، بیرامتر، شپش 

  کشان، شاه غازي بن، باغشاه کهنه، اصفهانی محله، میر سه روزه و اصانلومحله.

 15ر هفت مسجد، پنج مدرسه، هفت آب انبار، پنج امامزاده در داخل و دو امامزاده در خارج و شه

  کاروانسرا و چندین حمام دارد. 17تکیه، 

اسامی امامزاده هاي ساري از این قرار است: امامزاده یحیی، امامزاده عبداهللا (میر سه روزه)، شاه 

موسی کاظم، شاهزاده حسین در خارج شهر، امامزاده سعید غازي، مالمجدالدین، امامزاده قاسم بن امام 

  سر در محله بیرامتر، شاهزاده سلطان محمدرضا و امامزاده زین العابدین.

دارالحکومه بوسیله آقا محمدخان قاجار در محل قصر سابق شاه عباس ساخته و قسمتی از آن 

ر میدان در مقابل دارالحکومه باغشاه آنرا تعمیر کرد. در سمت دیگملک آرا بواسطه حریق خراب شده و 
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اه کهنه که شاه عباس ساخته واقع شواقع است که سابقاً به باغ ملک آرا معروف بوده است. در شمال باغ

است. کوچه هاي ساري با سنگ فرش شده اند. اما پیاده روها را معموالً تعمیر نمی کنند و شیب آنها 

  بطرف جوي آبی است که در وسط کوچه هست.

بلوکات ساري از این قرارند: بلوه، علی آباد، پیه سر، اسفی رود، شوراب، گلیجان رستاق، کارکنده، 

  )96تا  93کیاکال، مشک آباد، نوکنده کا، ساري رودپی، سوادکوه و شیرگاه. (تاریخ مازندران و استرآباد. ص 

  

  حوادث و سوانح شهر ساري* 

نح بسیاري روبرو شد که موجب خرابی شهر و کاهش شهر ساري در طول تاریخ خود با حوادث و سوا

  جمعیت آن بوده است. در زیر به مهم ترین این حوادث سوانح به ترتیب تاریخ مقوع آن اشاره می شود.

  بیماري وبا یا طاعون به صورت همه گیر در آمد. -قمري 1035

  قزاقان شورشی روسی فرح آباد را به آتش کشیدند. -قمري 1066

  زلزله اي سنگین در منطقه اتفاق افتاد. -قمري 1098

  زلزله اي به شهر خرابی رساند. -قمري 1176

  شیوع طاعون موجب مرگ و میر عمومی شد. -قمري 1198

  قحطی و خشکسالی اتفاق افتاد. -قمري 1200

  زمین لرزه شدید بیشتر شهرهاي مازندران را خراب کرد. -قمري 1225

  شد. بیماري طاعون همه گیر -قمري 1247

  بیماري وبا شیوع پیدا کرد. -قمري 1269

  بیماري وبا شیوع پیدا کرد. -قمري 1308

  بیماري وبا شیوع پیدا کرد. -قمري 1320

(پایان قاجار) نشان  1300موقعیت و محدوده شهر ساري را در حوالی سالهاي  31-1نقشه شماره 

هکتار  120نفر و مساحت آن (بدون پادگان) حدود  10000می دهد. در این دوره جمعیت شهر حدود 

                         نفر در هکتار بدست می آید. 100بوده است. تراکم جمعیت شهر در این سالها حدود 
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 ��ند��ن �شاور ماز�د ��ح                  ماز�دران:اداره �ل راه و ���سازی ا�تان کار��ما 

شهر است که قرن ها ثابت مانده  یهکتاري تقریباً همان محدوده تاریخی و باستان 120این محدوده 

بود. به عبارتی تنها الحاق به این محدوده که در دهه هاي قبل داراي برج و بارو بـوده اسـت زمـین فعلـی     

  ري است که امروزه در جنوب هسته تاریخی و اقع شده است.پادگان ده هکتا

  

  معاصر (پهلوي اول و دوم) :دوره سوم ج)

شمسی، سیاست عمومی کشور در راستاي ایجاد تمرکز  1304با استقرار حکومت پهلوي در سال 

تمام  ي به تولید ماشینی و سرمایه داري قرار گرفت، بنابراینسیاسی و اداري و تبدیل اقتصاد کشاورز

براي تحقق این اهداف به کار گرفته شد. توسعه و نوسازي شهرها و انطباق » تجدد« برنامه هاي نوسازي و 

  آن با شرایط و ضرورت هاي نظام سرمایه داري، یکی از مهمترین مظاهر این تحوالت محسوب می شود.

هاي کهن شهر متحول شد ) تمام بنیاد1320تا  1304در مازندران نیز، در طول کمتر از دو دهه (از 

. در متن این تغییرات استان جدید مازندران شکل گرفت و شهر ساري به و عوامل جدید توسعه بوجود آمد

  عنوان مرکز آن، ساختار وسیماي نوینی پیدا کرد که شالوده ساختار کنونی شهر را تشکیل می دهد.

  

  نوسازي و توسعه شهرساري* 

نوان مرکز استان مازندران، به یکی از شهرهاي فعال و پویا بدل شد شهر ساري، در دوران جدید، به ع

خدماتی جدید بدل گردید.  -شهر فئودالی به یک شهر اداري -که به سرعت تغییر ماهیت داد و از یک قلعه

  تحول تقسیمات اداري استان مازندران، بیانگر اهمیت روز افزون موقعیت ساري در منطقه می باشد. 

) مرزهاي استان مازندران از نظر وحدت اقلیمی و 1361تقسیمات کشوري (سال در نخستین 

جغرافیایی سامان درستی نداشت و نواحی ناهمگون مثل کاشان و سمنان را نیز در بر می گرفت که بعدها 

اصالح گردید. در این تقسیمات شهرستان ساري بسیار وسیع و شامل یازده بخش بود که عبارتند از 

در سال هاي  ،، بابل، بابلسر، آمل، بندپی، نور، الریجان، شاهی، سوادکوه، بهشهر و فیروزکوهچهاردانگه

به تدریج بسیاري از این بخش ها از شهرستان ساري جدا شده و شهرستان هاي مستقل  1333تا  1322

از آغاز  دیگري را تشکیل دادند و شهرستان ساري خیلی محدودتر گردید. با همه این تحوالت، شهر ساري

تقسیمات جدید کشوري تا به امروز همیشه مرکز مازندران بوده و این مرکزیت نقش مؤثري در نحوه 

  توسعه آن ایفا کرده است. 
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آغاز گردید. نوسازي شهر طبق سیاست  1300توسعه و تحول کالبدي شهر ساري نیز از دهه نخست 

با شروع خیابان  1309صورت گرفت. در سال عمومی دولت، بدون برنامه ریزي و با اعمال قدرت دولتی 

سازي با الگوي شطرنجی، بافت و ساخت قدیمی شهر در هم ریخت و شالوده خیابان بندي قطعی گذاشته 

  شد و میدان ها و محله هاي جدیدي در شهر بوجود آمد. 

ت در این دوره عمارات بزرگ دولتی با مصالح جدید ساخته شد که از جمله می توان به عمارا

اه آهن، سرباز خانه،  بیمارستان و دبیرستان ها رستانداري، دادگستري، بانک ملی، شهربانی، ایستگاه ا

اشاره کرد. با این ترتیب نقشه شهر تا حدود زیادي عوض شد و معماري و سیماي آن با فرهنگ جدید 

در  1335سال شهري منطبق گردید. همانطور که ذکر شد و با توجه به اولین عکس هوایی شهر در 

دروازه شهر بر بافت سنتی و تاریخی  4دو خیابان عمود برهم در امتداد  1335تا  1300حدفاصل سالهاي 

آن تحمیل شد و محل برخورد این دو محور جدید میدان ساعت فعلی را شکل داد. در دوره منتهی به 

هکتار  260 شیه ها حدودهزار نفر رسید و مساحت آن با الحاقات و حا 26جمعیت شهر به  1335سال 

  شد. 

نشان می دهد. با احـداث   1335و حدود و ثغور آن را در سال  شهرعکس هوایی  31-2نقشه شماره 

حدفاصل جـاده سراسـري بـه سـمت غـرب      راه آهن در این دوره ظرفیت هاي الزم براي گسترش شهر در 

غرب هسته مرکزي و تـاریخی شـروع   بلوار آزادي و بلوار پاسداران فعلی ) فراهم شد و گسترش به سمت (

  گشت .

با اجراي برنامه هاي عمرانی، تأسیسـات و تجهیـزات شـهري سـاري نیـز       1332در سال هاي پس از 

تکمیل گردید و شبکه برق و آب لوله کشی آن توسعه پیـدا کـرد و عناصـر جدیـد شـهري مثـل سـینما،        

ی آمـار برخـی از تأسیسـات و نهادهـاي     ورزشگاه، شبکه تلفن و غیره در آن بوجود آمد . طبق یـک بررسـ  

سـینما   4داروخانه،  8حمام،  18مسجد، 10دکان،  1750خانه،  7900شامل 1345ساري در سال  يشهر

  نفر جمعیت بوده است. 44400محله و  34در قالب 
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  همچنین نام محله هاي شهر به این صورت معرفی شده است : 

 -نقارچی محله -کارمندان -سکوي ارتش -کوي لسانی -سروینه باغ -چاله مسجد -محله سبز میدان

چراغ  –جهان نما (محمد تقی خان)  -تجن کنار -نومل -حاجی آباد -اصفهانی -اصانلو -قلیچ -میرسرروضه

 -هنرستان -خزائلی -مهدي آباد -بربري محله -پیرتکیه -افغانی محله -مال آقابا -مختار -آب انبار نو -برق

ریخ میرزاي مجتهد ( تا -نعلبندان -نوتکیه -چهار تکیه -کوچه صفدري -شهربند -میرمشهد -بیرامتر

  .جلد دوم ) -مهجوري -مازندران

  

  ساختار عمومی شهر ساري * 

چنانکه اشاره شد، شهر ساري یک شهر قدیمی و تاریخی است که در طول شصت سال اخیر بطور 

به همین دلیل یک عدم تعادل میان بافت هاي کهن و جدید در آن  ،سازي شده استسریع متحول و نو

دیده می شود. در این فاصله ساختار قلعه اي شهر عوض شده و حومه قدیمی آن به ساخت و سازهاي 

  جدید بدل گردیده است. 

 افزایش محدودي به 1345تا  1335براساس مدارك موجود محدوده شهر در حد فاصل سالهاي 

جنوب غرب، غرب، قدري در شمال و نواري در شرق تا حوالی تجن داشت. این رشد که در  -سمت جنوب

کند و خودرو نام نهاد. ي بطئی، نمایش داده شده است را کماکان می توان رشد 31-3نقشه شماره 

  نفر بوده است. 44500ت آن معیهکتار و ج 390مساحت شهر در این دوره حدود 

 و هکتار مساحت 980تا حوالی انقالب اسالمی که به حدود  1345ادامه گسترش شهر در حد فاصل 

رسید پر شدن فضاهاي خالی مابین محالت حاشیه اي و گسترش کالبدي در تمامی  جمعیت هزار نفر 70

جهات به جز جنوب شرق بوده است. در این مرحله از توسعه فیزیکی نواحی معلم، بخش هشت، ساري نو 

(طبرستان) مهدي آباد و کوي ملت ایجاد گردید. رشد قابل مالحظه شهر در این دوره نسبتاً کوتاه به دلیل 

، خدماتی و نقش پذیري سیاسی شهر به عنوان مرکز مازندران بوده است. این يوالت گسترده ادارتح

د و نیهزار نفر رسا 70جمعیت را به حدود  ،و بعضاً تولیدي تعوامل به همراه فعالیت هاي کشاورزي، تجار

با شبکه هاي  ساري را جزو شهرهاي میانی کشور معرفی نمود. در این دوره استخوان بندي اولیه شهر

نسبتاً منظم تري شکل گرفت و شهر خود را از سمت شرق به تجن رسانید، نکته شایان توجه در این دوره 

شکل گیري دو گونه بافت شهري بود، بافت شطرنجی در نواحی خاص به ویژه شمال، شمال شرقی و شرق 
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وسعه هاي شطرنجی دوره جنوب غرب و جنوب. ت -غرب -و در نواحی شمال غربی روو بافت میانی خود

مذکور بعد از آن به جز موارد محدودي نظیر کوي ششصد دستگاه و کوي برق در شمالی ترین حد شهر 

  دیگر تکرار نشد. 

  حدود و ثغور شهر ساري را در حوالی سالهاي وقوع انقالب اسالمی نشان می دهد. 31-4نقشه شماره 

  

  ) دوره چهارم : جدید ( پس از انقالب اسالمید) 

به دنبال وقوع انقالب اسالمی در ایران و شروع تحوالت جدید در ساختار جامعه به ویژه جامعه 

  شهري، ساري نیز تحوالت فیزیکی گسترده اي را تجربه نمود. 

هزار  140به حدود  1365هزار نفري شهر در طی یک دهه دو برابر شد و در سال  70جمعیت حدود 

هزار نفر بود، مساحت شهر نیز طی سالهاي پس از  170حدود  1370این جمعیت در سال  .نفر رسید

  هکتار رسید.  2500 حدود برابر شد و به 5/2حدود  1370انقالب اسالمی تا 

  نشان می دهد.  1370حدود شهر را طبق مطالعات طرح جامع در حوالی سال  31-5نقشه شماره 

المی که بخش عمده آن پذیراي مهاجرین گسترش فیزیکی رخ داده در یک و نیم دهه اول انقالب اس

روستایی و یا مهاجرین جویاي کار از سایر نقاط ایران بوده اند به همراه جمعیت روبه رشد شهر ( نرخ رشد 

طبیعی) در تمامی جهات صورت گرفت. این گسترش خزنده عالوه بر پر کردن تمام فضاهاي خالی 

ب، روستاهاي حاشیه اي به ویژه منطقه شرق تجن ( امام بینابینی، در تمامی حواشی شهر در زمان انقال

زاده عباس شمالی و جنوبی) را در درون محدوده شهري قرار داد و گسترش قابل توجهی در چهار جهت 

  بوجود آورد.  -غربی -شرقی -جنوبی -جغرافیایی و حول چهار محور ارتباطی شمالی

اولین طرح جامع براي شهر تهیه شد و لیکن در تداخل با انقالب  1355در این دوره و دقیقاً در سال 

بوده  1353به تصویب رسید. شروع مطالعات اولین طرح جامع شهر سال  1361اسالمی نهایتاً در سال 

تار و هک 1322مساحت شهر به حدود  1365است. طرح جامع نخست پیش بینی کرده بود که تا سال 

نفر برسد که عمالً این اتفاق نیافتاد و شهر هم به لحاظ مساحت و هم به لحاظ  117000جمعیت آن به 

                                                         جمعیت از پیش بینی ها سبقت گرفت 
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 .%)83وقوع یافته بود (که به عبارتی پیش بینی جمعیت شهر در اولین طرح جامع آن کمتر از آنچه 

   افزایش یافت.پیش بینی صورت گرفته بیش از هکتار  500در مقابل مساحت شهر 

به تصویب شوراي عالی  1374در این دوره دومین طرح جامع براي شهر تهیه گردید و در سال 

بوده است.در طرح جامع دوم که  1371معماري و شهرسازي ایران رسید. شروع تهیه این مطالعات از سال 

هکتار می رسید. جمعیت شهر در این سال (  2765بوده مساحت شهر می بایست به  1385افق آن سال 

هزار نفر و مساحت آن با توجه به الحاقات بعد از طرح جامع در طرح تفصیلی  260در محدوده قانونی) به 

 3000مساحت قانونی آن را به  1387شدن شهر در سال  اي و اصالحیه ناشی از دو منطقه 1379مصوب 

  هکتار رسانید. 

این در حالیست که بسیاري از ساخت و سازهاي حاشیه اي و روستایی به طور کامل در این دوره به 

  هکتار را در پی داشته اند.  4000هکتاري متصل شده و عمالً مساحتی بیش از  3000بافت 

هکتاري را  4000محدوده  31-7و نقشه شماره  )هکتاري (قانونی 3000محدوده  31-6نقشه شماره 

نشان می دهد. این پدیده (خزش فضایی) از مهمترین چالش هاي امر گسترش شهري در سالهاي اخیر 

  حسب شواهد موجود و اتفاقات در حال وقوع چشم اندازي براي توقف آن مشاهده  کهبوده 

  نمی گردد. 

مایش می دهد. تا کنون را ن 1300سیر تحول گسترش فیزیکی شهر را از سالهاي  31-8نقشه شماره 

نیز روند گسترش فیزیکی مذکور را و شتابی که این روند از حوالی وقوع انقالب  31-1شماره  نمودار

اسالمی یافته است نشان می دهد. در یک جمع بندي کلی می توان اظهار داشت که در نیم قرن گذشته 

برابر گردیده  12آن حدود برابر شده است و این در حالیست که جمعیت  16مساحت شهر ساري تقریباً 

  است. 
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  *روند گسترش فیزیکی شهر ساري در نیم قرن گذشته -31-1نمودار شماره

  
  برابر شده است.  16* در نیم قرن گذشته مساحت شهر 
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   خصوصیات جغرافیایی و اقلیمی شهر -2-3

(عوامل طبیعی، عوارض زمینی، وضع موقعیت جغرافیایی شهر و اطراف آن  -1-2-3

توپوگرافی، شیب هاي اصلی مؤثر در طرح و منطقه بندي آنها در سطح شهر و اطراف آن 

  سایر عوامل جغرافیایی محدود کننده توسعه شهر)و همچنین 

این شهر در شهر ساري مرکز استان مازندران و شهرستان ساري است. از لحاظ موقعیت جغرافیایی 

دقیقه واقع شده و ارتفاع متوسط آن از  34درجه و  36دقیقه و عرض شمالی  3درجه و  53طول شرقی 

به عنوان مرکز استان مازندران از سابقه تاریخی قابل  متر می باشد. ساري 40سطح دریاي آزاد حدود

توجهی برخوردار بوده و در تمامی دوره هاي تاریخی به جز در معدود دوره هایی که آمل و بعضاً بابل مرکز 

   سیاسی ناحیه و منطقه را بر عهده داشته است. -ناحیه بوده اند، غالباً مرکزیت اداري

 260، این شهر با جمعیتی حدود 1385نفوس و مسکن در سال بر اساس نتایج سرشماري عمومی 

مرکز استان در رتبه بیست و سوم کشوري جاي گرفته است. شهر ساري به دلیل  30هزار نفر در میان 

نزدیکی به تهران و قرار گرفتن در مسیر ارتباطی خراسان رضوي از موقعیت ویژه اي برخوردار می باشد. از 

اف ساري می توان به شهرهاي قائمشهر در غرب، نکا در شرق، جویبار در شمال و نزدیکترین شهرهاي اطر

  کیاسر در جنوب اشاره نمود.

از لحاظ موقعیت طبیعی، این شهر در جنوب دریاي مازندران و در منطقه جلگه اي و نسبتاً مسطح 

تپه ماهورهاي کم شهرستان ساري قرار گرفته و تنها قسمت هاي جنوبی و جنوب غربی آن به کوه ها و 

ارتفاع منتهی می گردد. رودخانه تجن که از پرآب ترین رودخانه هاي استان می باشد، با انشعابات خود از 

ارتفاعات جنوبی شهرستان سرچشمه گرفته و پس از عبور از بخش شرقی شهر به سمت شمال و دریاي 

استقرار یافته و  0-100ارتفاعی  خزر حرکت می نماید. از لحاظ توپوگرافی عمومی شهر ساري در طبقه

موقعیت جغرافیایی شهر  321-1شیب عمومی شهر از جنوب به شمال و بسیار مالیم است. نقشه شماره 

 321-2موقعیت شهر ساري را در حوزه جلگه اي مجاور و نقشه شماره  321-1در منطقه، تصویر شماره 

  طبقات ارتفاعی شهر ساري را نشان می دهد.
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 یـرد. گ صـورت آن م یضوابط و حراپیرامون، ونه رشد و توسعه شهر بایستی با توجه به عوامل گهر

اصلی دسته  سهدر می توان را ساري شهر  فیزیکیمحدود کننده توسعه مصنوعی و عوارض طبیعی عوامل 

   :نمود بدین شرح طبقه بندي

  

  الف) موانع پهنه اي 

 پهنه هاي سکونت روستایی 

مانند اکثر شهرهاي استان مازندران، تعداد قابل تـوجهی روسـتا بـا فواصـل      در اطراف شهر ساري

نزدیک از شهر استقرار یافتـه انـد. پهنـه هـاي مـذکور در غـرب و جنـوب شـهر از وسـعت قابـل تـوجهی            

  برخوردارند.

 

 پهنه هاي کشاورزي 

در تمـام  ساري، زمین هـاي کشـاورزي و بـاغی فـراوان     یرامون شهر پبا توجه به حاصلخیزي اراضی 

ایـن اراضـی یکـی از مهمتـرین منـابع      جهات و در حوزه هاي بالفصل از محدوده شهر شـکل گرفتـه انـد.    

انـد. لـذا    ردیـده نیـز گ  زیبا در اطـراف شـهر    هايانداز شمچ خلقمنطقه بوده و موجب  روستاییانمعیشتی 

 شـد. زیست خواهـد  تخریب و از بین بردن منبع معیشتی منطقه غیر اصولی بوده و موجب تخریب محیط 

شایان ذکر است در سال هاي اخیر به دلیل ساخت و سازهاي بی رویه، زمین هاي کشاورزي اطراف شـهر  

  دستخوش تغییرات فراوان گردیده اند.

  

 اراضی جنگلی 

در ضلع شرقی شهر ساري و با فاصله اندك از آن اراضی جنگلی شهید زارع استقرار یافتـه اسـت.   

سکنه بومی، ساالنه پذیراي تعداد قابل توجهی گردشگر نیز می باشد. پوشـش جنگلـی   این اراضی عالوه بر 

  در ارتفاعات جنوبی نیز مشاهده می گردد.

 ارتفاعات 

ها و تپه ماهور هاي کم ارتفـاع منتهـی مـی گـردد. بلنـدي هـاي       کوه قسمت جنوبی شهر ساري به 

هاي کشاورزي، درختان مثمـر یـا گونـه هـاي     متر ارتفاع داشته و معموالً از زمین  600تا 200مذکور بین 

  گیاهی طبیعی منطقه پوشیده شده اند.
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  ج) موانع کانونی

رؤیت بوده و مربوط به انبارهاي شرکت نفت این دسته از موانع توسعه تنها در ضلع شرقی شهر قابل 

  می باشد. شایان ذکر است توسعه در اطراف این کاربري منوط به رعایت ضوابط خاص می باشد.

مهمترین موانع توسعه فیزیکی شهر را در شرایط موجود برحسب پهنه ها،  321-3نقشه شماره 

اري از تمامی جهات اربعه با موانع خطوط و کانون ها نمایش می دهد. نکته شایان توجه این که س

  گسترش کالبدي روبرو است.

 

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ahr

saz
ion

line
.co

m



 

  : ��دید��� ��ح جا�ع ��� ساری ��ح�م  33

 ��ند��ن �شاور ماز�د ��ح                  :اداره �ل راه و ���سازی ا�تان ماز�درانکار��ما 

   1(جنس خاك، زلزله، آبهاي زیرزمینی و غیره)  شناسی ل کلی زمینئمسا -2-2-3

به طور کلی استان مازندران از نظر زمین شناسی، در زون رسوبی ـ تکتونیکی البرز قرار دارد. با 

شناسی و زمین ساختی در سرتاسر زون البرز یکسان نیست، لذا زون  هاي زمین توجه به این که ویژگی

شناسی، وضع ساختمانی  زیرزون تقسیم شده است. بر اثر تحوالت زمینالبرز در محدوده مطالعاتی به چند 

هاي ساختاري ـ  شناسی پیچیدگی عمده یافته و در اثر آن حوضه هاي زمین ساده پرکامبرین در طول دوره 

رسوبی گوناگون ایجاد گردیده است. در این مبحث به بررسی ویژگی هاي زمین شناسی کلی محدوده 

  ته می شود.مورد مطالعه پرداخ

 

  ساختمان زمین شناسی -1-2-2-3

شود و از سمنان تا قزوین ادامه دارد. بخش  البرز مرکزي، تحدب جنوب دریاي مازندران را شامل می

اي بـوده و بـا نـام زون     شناسی مستقل و جداگانـه  نامند که واحد زمین شمالی این زون را البرز شمالی می

  رشت مشخص است.  -گرگان

ایـن زون شـامل   رشـت اسـتقرار دارد.    -از نظر زمین شناسی شهر ساري در زون ساختمانی گرگـان 

مناطقی است که حاشیه دریاي مازندران را در سواحل ایران محدود کرده و در شمال گسل البرز قرار دارد. 

بـه وسـیله   اي، دلتایی، ساحلی) و  مـرز شـرقی آن    بخش اعظم آن به وسیله رسوبات عهد حاضر (رودخانه

هاي ضخیمی از لس پوشیده شده است. قسمت اعظم زون مزبور بـه نـام منطقـه فــرونشست دریـاي       الیه

رشت از روند سینوسی البرز پیروي کرده و هرجا کـه کوهسـتان از    -مازندران ذکر شده است. زون گرگان

یـک شـده اسـت، داراي    دریا فاصله گرفته است، گسترش پیدا نموده و در نواحی که کوهستان به دریا نزد

گسترش محدود و مقطع می باشد. دشت ها در مناطقی که واحدهاي مارنی، ماسه سنگی و کنگولـومرایی  

میوسن و کنگولـومـرا و مـارن هاي پلیوسن گسترش دارند  به دلیل مقاومت کم آنها در مقابـل فرسـایش   

وسـیعی در جنـوب شـهر سـاري      اند. واحدهاي میوسن و پلیوسـن بـه طـور    به داخل کوهستان نفوذ کرده

  گسترش دارند. 

ویژگی هاي زمین ساختی این زون ناشی از فعالیت تکتونیکی بستر چاله دریاي خـزر و رشـته کـوه    

  البرز می باشد. بدین ترتیب فرونشینی کف دریاي خزر و باال آمدگی زون البرز در جنوب گسل هاي خزر و 

                                                 
مشاور مازندطرح و مطالعات لرزه زمین  –در تدوین این بخش از مطالعات طبیعی برنامه آمایش استان (معاونت برنامه ریزي استانداري  - 1

مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن) استفاده شده  –ساخت و برآورد خطر زمین لرزه در استان مازندران (سازمان مسکن و شهرسازي مازندران 

 است.
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رشت می گردد و در نهایت جابجـایی قطعـات در    -نالبرز شمالی موجب فرونشینی بطئی زون گرگا

امتداد گسلها موجب رویداد زمین لرزه می گردد. به عبارت دیگر زمین لـرزه پـدیده اي اسـت کـه از رهـا    

  شدن ناگهانی انرژي از پوسته و یا گوشته باالیی زمین ایجـاد می شود. 

 70تا  10زندران معموالً در عمق یافته هاي آماري نشان می دهد که تمام لرزه هاي گسترده ما

کیلومتري روي داده و لذا کم عمق می باشند. به طور کلی زمین لرزه ها در سطح استان از نظم قابل 

توجهی برخوردار بوده و در نیمه شرقی بیش از نیمه غربی آن رخ داده است. مطالعات لرزه خیزي کوه 

ست که ناحیه ساري چندین بار در دوره هاي مختلف میالدي حاکی از آن ا 1900هاي البرز قبل از سال 

سال در  12تا  4در اثر زلزله آسیب دیده است. شایان ذکر است که دوره لرزه خیزي متمرکز در ناحیه بین 

اي از نقاط، شتاب  لرزه الزم است براي شبکه د خطر زمینورانجام برآ نوسان است. به طور کلی جهت

بندي  و براي گستره مورد نظر نقشه پهنهشده رویداد زمین لرزه محاسبه  ناشی از) افقی(معموالً شتاب 

) 2800معموالً این کار به وسیله نقشه هاي پهنه بندي خطر ( بر طبق آیین نامه  .گرددزمین لرزه ترسیم 

  انجام می شود. 

سـاله تهیـه گردیـده     475در نقشه هاي مذکور پیش فرض هاي انتخاب شده، براي دوره بازگشـت  

طراحـی   2800( کمیتـه دائمـی بـازنگري آیـین نامـه       2800در ویرایش سـوم آئـین نامـه    است. چرا که 

طراحی، براي ساختمان هاي مشمول  مبناي حرکت زمین در سطح )،1384 –ساختمان ها در برابر زلزله 

سـال عمـر مفیـد     50شود که احتمـال وقـوع آن طـی مـدت      اي اطالق می لرزه نامه، به حرکت زمین آیین

  .. مقـادیر عـددي   سـال اسـت   475درصد باشد که متناظر با دوره بازگشت حـدود   10ساختمان، کمتر از 

در  2800مطـابق بـا اسـتاندارد آئـین نامـه      زیاد)  بسیارمقدار کم تامقدار ( ازپهنه هاي از هم متمایز شده 

قابل مشاهده می باشد. شایان ذکر است که در نقشه هاي رسمی پهنه بندي خطـر   322-1جدول شماره 

زمین لرزه عالوه بر مقادیر عددي شتاب افقی که به عنوان عدد پایه در تهیه نقشه هـا مهمتـرین نقـش را    

از نظر اجتماعی، اقتصادي و یا سیاسـی نیـز   محدوده  درجه اهمیتیرو مؤلفه هاي دیگري نظوامل دارند، ع

  نقش ایفاء می نمایند.
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  مقادیر حدي شتاب مبناي طراحی -322-1جدول شماره

 شتاب افقی مبناي طراحی پهنه خطر لرزه اي ردیف

  g 30/0بیشتر از   )Very Highپهنه با خطر بسیار زیاد ( 1

  High(  g  30/0 – g 25/0پهنه با خطر زیاد ( 2

  Moderate(  g 25/0 – g20/0پهنه با خطر متوسط ( 3

  g 20/0کمتر از   )Lowپهنه با خطر کم ( 4

  

سال بیانگر وجود پهنه با خطر لرزه اي  475پهنه بندي خطر زمین لرزه اي براي دوره بازگشت 

هم قابل مشاهده  322-1شمارهباال در قسمت وسیعی از استان مازندران می باشد. همان طور که در نقشه 

است، بیشترین مقدار در مجاورت ضلع جنوبی شهرهاي ساري، قائمشهر و نکا واقع شده و پهنه شهر ساري 

  در محدود خطر متوسط قرار گرفته است.

 475پهنه بندي طیفی خطر براي دوره بازگشت  322-3و  322-2همچنین نقشه هاي شماره 

ه در استان نشان می دهد. همان طور که قابل مشاهده است، شهر ساري در ثانی 2و  2/0سال را با پریود 

را متحمل خواهد شد. شایان ذکر است براي  5/0سطح مبناي طراحی و در سنگ بستر لرزه هاي شتاب تا 

ثانیه کاهش  2/0ثانیه با توجه به میرایی طیفی، مقادیر شتاب به طور محسوسی نسبت به پریود  2پریود 

  می یابد. 
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  سال (سنگ بستر لرزه اي)  475پهنه بندي خطر زمین لرزه براي دوره بازگشت   - 322-1نقشه شماره 
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  ثانیه  2سال و پریود  475پهنه بندي خطر زمین لرزه براي دوره بازگشت  -  322- 3نقشه شماره 
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تشکیل شده از رسوبات رودخانه یا اراضی پست سـاحلی تقریبـاً مقعـر بـوده و      دشت هاي کوچک و بزرگ

رسد، داراي شوري و در بعضی مواقع  قسمتی از اراضی پست و گود که اکثراً مسطح یا کمی گود به نظر می

  باشد. قلیائی نیز می

خیلـی  پوشش خاکی اراضی مذکور عمیق به رنگ قهوه اي مایل به خاکستري با بافـت سـنگین تـا    

سنگین رسی است که در الیه هاي زیرین داراي مقدار متوسط پودر آهک می باشد. خاك محـدوده شـهر   

باشـد. پـس از انجـام     براي زراعت هاي آبی و باغات مرکبات مـی  1(S1-S2)داراي تناسب متوسط تا خوب 

ط جلـوگیري از  بند و در بعضی نقـا  هاي مناسب و سیل عملیات اصالحی و عمرانی از قبیل احداث زهکشی

  خواهد بود. چـرا کـه در منطقـه مـورد مطالعـه مخصوصـاً در        (S1)شستشوي اراضی، داراي تناسب خوب 

خاك هاي بدون پوشش گیاهی یا با پوشش گیاهی ضعیف آن، به محض ریـزش بـاران هـاي سـنگین یـا      

یت معلـول  شود. ایـن محـدود   رگبارهاي تند خاك هاي سطحی نیز همراه جریان آب از دسترس خارج می

حل آن ایجاد پوشش گیاهی و نفـوذ دادن   پذیري خاك ها بوده و تنها راه شرایط اقلیمی و شرایط فرسایش

هـا و همچنـین اجـراي     آب در خاك و هدایت سیالب ها بـه صـورت پخـش سـیالب در منـاطق کوهپایـه      

سـی خـاك   گونـه شنا  322-4و نقشه شـماره   322-2هاي آبخیزداري ممکن می باشد. جدول شماره طرح

  شهر ساري را نشان می دهد.

                                                 
1
  به شرح ذیل خالصه شده است:   S2و  S1 طبق دستورالعمل فائو تناسب اراضی کالس - 

هـاي موجـود    شود و یا اینکه محـدودیت  هاي موردنظر بکار گرفته می اراضی مناسب که محدودیت بارزي ندارد و براي انواع استفاده :S1  کالس

  گردد. به قدري جزئی است که باعث کاهش تولید و سودآوري نمی

ان شدت آنها براي بکارگیري نوع استفاده اراضی با تناسب متوسط که شامل اراضی با انواعی از محدودیتهاست که در مجموع میز :S2کالس 

شود و این اراضی به طور محسوس از اراضی  ها باعث کاهش در میزان تولید و سود حاصله می موردنظر در حد متوسط است. این محدودیت

 ترند. نامرغوب S1کالس 
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  آب هاي زیرزمینی -3-2-2-3

 ویژگی هاي عمومی  

استان مازندران به دلیل برخورداري از اقلیم مرطوب و فراوانی بـارش هـا، تعـدد و تـراکم جریانـات      

سطحی و رودخانه هاي دایمی، همچنین پوشش گیاهی غنی و جلگه هاي آبرفتـی شـکل گرفتـه در حـد     

  فاصل دریا تا کوهستان، داراي سفره هاي آب زیر زمینی مناسبی می باشد. 

ه در محدوده دشت ها و جلگه هاي ساحلی عموماً داراي کیفیت آب مناسب آبخوان هاي تشکیل شد

بوده و با نزدیک شدن به دریا ماسه هاي ریزدانه ساحلی با سطح ایستایی کم در حد فاصل سفره هاي شور 

و شیرین قرار می گیرند. وسیع ترین پهنه هاي آبرفتی در نیمه شرقی استان (از جمله در محدوده استقرار 

ساري ) و باالخص در مخروط افکنه رودخانه هاي هراز، تـاالر و تجـن تشـکیل شـده کـه بـا داشـتن        شهر 

رسوبات درشت دانه تا دانه متوسط، داراي وضعیت آبدهی عالی تا بسـیار خـوب هسـتند و بـه طـور کلـی       

  کیفیت آب در تمام آبخوان هاي این منطقه خوب ارزیابی می شود. 

به جز نوار باریکی  -آب ایران و نقشه ژئوهیدرولوژي، در سطح جلگهبراساس نقشه هاي اطلس منابع 

از حاشیه دریا که شامل ماسه هاي ریزدانه دریایی است و همچنین پهنه کـم وسـعتی در پیرامـون خلـیج     

میانکاله که شامل رسوبات بسیار ریزدانه لسی و کامالً فشرده است و به همین دلیل کفه هـاي کـویري بـا    

  در سـایر قسـمت هـاي اسـتان از جملـه شـهر سـاري، وضـعیت          -اچیز را تشکیل می دهندمقدار آبدهی ن

  سفره هاي آب و ویژگی هاي ژئوهیدرولوژیک آنها مناسب ارزیابی شود.

شایان ذکر است رسوبات آبرفتی بر جاي گذاشته شده در محدوده دشت به عنـوان رسـوبات سـخت    

ت زیاد و درشت دانه در دهانه رودخانه هاي بزرگ مانند نشده کواترنر به شکل مخروط افکنه هاي با ضخام

تجن گسترش یافته و با ضخامت نسبی زیاد و دانه بندي متوسط تا درشت، وضعیت آبدهی بسـیار خـوبی   

  دارند. بخش وسیعی از جلگه هاي مازندران از جمله محدوده شهر ساري داراي این گونه رسوبات است.
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  عمق سطح آب زیرزمینی و تغییرات آن  

سطح آب زیرزمینی در اکثر نقاط دشتی استان به ویژه در نواحی میـانی و پایـان دشـتی بـه سـطح      

زمین نزدیک بوده و در نتیجه در مناطق وسیع، تبخیر از آب زیرزمینی و زهکشی (عمق سطح آب کمتر از 

  شود.  متر) به فراوانی مشاهده می 3

رات سطح آب زیرزمینی آبخوان ها، چاه هاي مشاهده اي با توزیع مناسب انتخاب جهت بررسی تغیی

یا حفر شده، هر ماهه سطح آب آنها اندازه گیري و هیدروگراف واحد یا معرف تغییرات آن رسم می گردد. 

دهند که نوسانات سطح آب زیرزمینی تنها در ارتباط با تغییـرات فصـلی    هیدروگراف هاي مذکور نشان می

شـود هیـدروگراف حالـت     ست، بدین ترتیب که در فصل نسبتاً طوالنی مرطوب که از شهریور شـروع مـی  ا

باالرونده داشته و در زمان کوتاه فصل خشک همراه با پمپاژ چاه ها که عموماً از چند ماه تجاوز نمی نماید، 

حالت ممتد تغییـرات   دهد ولی بین سال هاي مختلف و در یک هیدروگراف حالت پایین رونده را نشان می

باشد. در سال هاي مرطوب و خشک معموالً با افزایش یا کـاهش میـزان زهکشـی از     اساسی محسوس نمی

  نماید. آبخوان، حالت تعادل را حفظ می

هاي آبرفتی را  بر اساس وضعیت چاه هاي اکتشافی و ژئوفیزیک  وسعت آبخوان 322-3جدول شماره

  می دهد.  در حوضه مطالعاتی شهر ساري نشان 

  
  

  وسعت آبخوان ها، وضعیت چاه هاي اکتشافی و ژئوفیزیک محدوده مطالعاتی ساري -322-3جدول شماره 

نام و کد محدوده 

  مطالعاتی

وسعت آبخوان آبرفتی 

  (کیلومتر مربع)

چاه هاي 

  اکتشافی
  ژئوفیزیک

  تعداد سونداژ  متراژ  تعداد  تحت فشار  آزاد
  مقاومت عرضی(اهم متر مربع)

  کمترین  بیشترین

  10  12000  182  4374  35  156  300  14601دشت ناز   –ساري 

  10  15000  1487  13177  103  1616  4925  جمع استان

  مشاور مازندطرح –استانداري مازندران  –مأخذ: مطالعات تحلیل وضعیت و ساختار برنامه آمایش استان 
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   زیرزمینیامکانات توسعه بهره برداري منابع آب  

براساس نتایج بیالن آب زیرزمینی و با توجه به امکان کنترل بخشی از آب هاي زیرزمینی که بـه  

رود و امکان افزایش تغذیه با ایجاد افت سطح آب (تغذیه و اداري)،  مقـادیر توسـعه    طرق مختلف هدر می

ي برآورد گردیده که نتـایج  بهره برداري براي آبخوان آبرفتی و مخازن سازند سخت محدوده مطالعاتی سار

  قابل مشاهده است.  322-4آن در جدول شماره 

  

  

امکانات توسعه بهره برداري و برداشت مجاز از آبخوان آبرفتی و سازندهاي سخت محدوده  -322-4جدول شماره 

  مطالعاتی ساري 

  (برحسب میلیون متر مکعب)      

نام و کد محدوده 

  مطالعاتی

  ريبردا امکان توسعه بهره
برداشت فعلی 

  از آبخوان

برداشت مجاز 

  از آبخوان

مجموع پتانسیل 

آبرفت و سازند 

  سخت
  آبخوان آبرفتی

مخازن سازند 

  سخت

دشت ناز  –ساري 

14601  
70  30  106  176  206  

  1641  1475  1130  160  345  جمع استان

  مأخذ: همان      
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  موجود ، براساس اطالعاتمنابع و نحوه تأمین آب شهر -3-2-3

تأمین آب مصرفی سکونتگاه هاي انسانی از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است به طوري که آب و 

دسترسی به آن از عوامل اصلی مکان یابی شهرها در گذشته و تعیـین کننـده میـزان جمعیـت پـذیري و      

از نظـر منـابع    شهر ساري به دلیل شرایط و موقعیت خاص جغرافیـایی توسعه آنها در زمان حال می باشد. 

منابع تأمین آب مصـرفی شـهر و   بررسی به  ثدر این مبح آب از وضعیت نسبتاً مناسبی برخوردار است که

  شود. رداخته میپنحوه تأمین و توزیع آن 

  

  

  منابع تأمین آب  میزان مصرف و  -1-3-2-3

ف کلی آب بر اساس آخرین اطالعات به دست آمده از شرکت آب و فاضالب استان مازندران، مصر

  مترمکعـــب در مـــاه مـــی باشـــد.  000/700/1مترمکعـــب در روز و  57000در ســـطح شـــهر ســـاري 

  لیتـر در ثانیـه    150بررسی ها نشـان مـی دهـد کـه میـزان کمبـود آب در مواقـع پیـک مصـرف حـدود           

می باشد و باالترین مصرف ماهانه به ترتیب در مسکونی، تجاري و آموزشی ( مدارس ) مشاهده شده است. 

  میزان مصرف ماهانه مشترکین شهر را به تفکیک نشان می دهد.  323-1جدول شماره 
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 ��ند��ن �شاور ماز�د ��ح                  :اداره �ل راه و ���سازی ا�تان ماز�درانکار��ما 

  میزان مصرف ماهیانه مشترکین شهر به تفکیک بخش -323-1جدول شماره

  ( مترمکعب)میزان مصرف   نوع کاربري

  1550166  مسکونی

  54250  تجاري

  40467  آموزشی ( مدارس )

  29100  اداري

  6240  فضاي سبز

  4900  فرهنگی

  4680  نانوایی

  3300  مذهبی

  1655  نظامی

  1600  گرمابه

  1580  عمومی 

  1389 -مأخذ: شرکت آب و فاضالب استان مازندران         

  

لیتـر در   1300متوسط دبـی  اه با چحلقه  27با استفاده از  ساريدر حال حاضر آب مصرفی شهر 

حلقـه   27قابل مشاهده می باشـد. از   323-2نقشه شماره  گردد که موقعیت مکانی آنها در انیه تأمین میث

حلقـه در   4کیاسـر و   -حلقه در مسیر شرقی روستاي سلیم بهرام در مسـیر جـاده سـاري    3چاه نام برده، 

انتهاي بلوار کشاورز در مسیر تنگه لته واقع شده اند. شایان ذکر است که تمرکز مکانی چاه هـاي شـهر در   

  سایر نقاط است. نیمه جنوبی آن بیشتر از
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 ��ند��ن �شاور ماز�د ��ح                  ���سازی ا�تان ماز�دران:اداره �ل راه و کار��ما 

  شبکه توزیع آب  -2-3-2-3

 4مترمکعـب و   45000ظرفیت  مخزن زیرزمینی با مجموع 2منابع ذخیره آب شهر ساري شامل 

از انتقـال   پس شهرهاي  اهچآب استحصالی از  مترمکعب می باشد. 2900مخزن هوایی با مجموع ظرفیت 

 323-2مشخصات مخازن فوق الذکر در جدول شماره  ردد.گ به این مخازن و کلرزنی وارد شبکه توزیع می

رف کنونی شهر در حال حاضر از نظر ذخیره با توجه به حجم مصاقابل مشاهده می باشد. شایان ذکر است 

  مترمکعب مورد نیاز است. 15000نجایش گسازي آب، مخزنی با 

  

  نوع، موقعیت مکانی و ظرفیت مخازن آب موجود در شهر ساري -323-2جدول شماره 

  موقعیت مکانی  نوع مخزن
ظرفیت مخازن 

  (مترمکعب)

مخزن 

  زیرزمینی

  20000  باغ کرمانی

  25000  بلوار کشاورز

  مخزن هوایی

  1700  بلوار ارتش

  500  پارك زندان

  500  بلوار امام رضا

  200  بلوار خزر

  1389 -مأخذ: شرکت آب و فاضالب استان مازندران                  

  

کیلومتر طول  500حدود  ساريدر حال حاضر شبکه توزیع آب شهر  ،بر اساس اطالعات اخذ شده

 الـی  30با قطـر   ، فلزي، پلی اتیلن و پولیکایندچاغلب از نوع آزبست، در آن هاي به کار رفته  و لوله شتهدا

. بررسی ها نشان می دهد که بیشترین طول در شبکه، مربوط به لوله هـاي آزبسـت   میلیمتري است 350

حاضـر در بسـیاري از   بوده و لوله هاي پولیکا و پلی اتیلن در رتبه هاي بعدي جـاي گرفتـه انـد. در حـال     

کشورها تولید لوله هاي آزبست متوقف شده و در ایران نیز استفاده از آنها منسوخ گردیـده اسـت. جـدول    

معایب و مزایاي استفاده از هر کدام از انواع لوله هاي موجـود در شـبکه آبرسـانی شـهر را      323-2 شماره

  نشان می دهد.
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 ��ند��ن �شاور ماز�د ��ح                  ���سازی ا�تان ماز�دران:اداره �ل راه و کار��ما 

  لوله هاي شبکه آبرسانی شهر ساري مزایا و معایب انواع -323-3جدول شماره

  معایب  مزایا  نوع لوله

  آزبست
سبک، سادگی نصب، ارزانی، سهولت برش، 

  مقاومت در برابر خوردگی
  داراي خاصیت سرطان زایی

  مقاومت مکانیکی ضعیف  سادگی نصب، مقاومت در برابر خوردگی  پلی اتیلن

  چدنی
تحمل فشار باال، مقاومت در برابر خوردگی، 

  مقاومت در برابر ضربه
  گرانی

  پولیکا
سادگی نصب، ویژگی هاي هیدرولوژیکی 

  مناسب، مقاومت در برابر خوردگی
  مقاومت مکانیکی ضعیف

  

شایان ذکر است عمر شبکه لوله کشی شهر ساري به طور دقیـق مشـخص نبـوده و بخـش هـاي      

  ســال) بیشــتر در قســمت مرکــزي شــهر قــرار دارنــد.  20فرسـوده آن ( بخــش هــاي بــا قــدمت بــیش از  

کیلوتر از شبکه آبرسانی شهر نیاز به اصالح اساسی دارد و قطر  100بررسی ها حاکی از آن است که حدود 

موجود نیز جوابگوي نیاز شهر نمی باشد. به دلیل مزایاي لوله هاي پلی اتیلنی، استفاده از آنها در  لوله هاي

  شبکه آبرسانی شهري توصیه می گردد.

  شبکه توزیع آب شهر را نشان می دهد. 323-2نقشه شماره 
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  : ��دید��� ��ح جا�ع ��� ساری ��ح�م 

 ��ند��ن �شاور ماز�د ��ح                  :اداره �ل راه و ���سازی ا�تان ماز�درانکار��ما 

  (حرارت، رطوبت، باد و غیره) ل هوا شناسیئمسا -4-2-3

از عوامل متعددي از جمله عرض جغرافیایی، زاویه تابش خورشید، آب و هواي هر منطقه جغرافیایی 

اي از  گیاهی زمین و نیز عوامل فرامنطقه وششپستی و بلندي زمین، دوري و نزدیکی به منابع آبی، پ

رفشار سیبري، پهاي جوي از قبیل رودباد جبهه قطبی، بادهاي غربی، فرود بلند مدیترانه،  جمله سیستم

  .تأثیر می پذیردها و . . .  ها و آنتی سیلکون هاي هوایی، سیکلون توده

 36دقیقه و عرض شمالی  3درجه و  53طول شرقی در  وجنوبی دریاي خزر  بخشدر  يسارشهر  

. از این رو زاویه تابش خورشید، ارتفاع کم منطقه، سد کوهستانی یافته استاستقرار  دقیقه 34درجه و 

و  هاي هوایی هاي جوي و تعدیل شرایط دمایی و نیز توده البرز در جنوب، نقش دریاي خزر در ایجاد ریزش

در این  شهر هستند. دهنده شرایط آب و هوایی این مهمترین عوامل شکل ،هاي مختلف جوي سیستم

  بخش به بررسی عوامل فوق الذکر پرداخته می شود.

 

  جریانات جوي  -1-4-2-3

  رفشار سیبري پ الف)

ل ) از شمال و شماcpاي قطبی ( ر فشار سیبري یکی از مراکز مهم رانش هواي سرد قارهجریان پ

شود. این  از منطقه خزري از آن متأثر می بخشینیز به عنوان  ساريشرق به سوي منطقه است و شهر 

. این مرکز یکی از گردد و در طول فصل سردسال تقویت می تشکیل شدهاز اوایل مهرماه معموالً هسته 

هایی از آن حین عبور از روي دریاي خزر از بخار آب  ثرترین عوامل اقلیمی منطقه ساحلی است و زبانهمؤ

  گردد. اییز میپه در فصل ژهاي جوي به وی س از رسیدن به منطقه موجب ریزشپو  اشباع شدهدریا 

  

  ر فشار آزوري    ب) پ     

توسط جریان  البته شهر ساري سواحل دریاي خزر و درهاي زمستانه  بخش اعظمی از بارندگی

رفشار بر روي اقیانوس اطلس در امتداد مدار رأس پاین مرکز به صورت  .شود تأمین می پرفشار آزوري

تر  ستپهاي  شود. در فصل سرد سال این مرکز به سمت عرض السرطان و بر روي جزایر آزور تشکیل می

هاي هواي مرطوب دریاي  شدن توده ب راندههاي آن از قطاع غربی موج کند و یکی از زبانه سروي میپ

   .تیکی مهمی هستندپشود که اغلب همراه با اغتشاشات سینو مدیترانه به سمت کشور می
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 ��ند��ن �شاور ماز�د ��ح                  :اداره �ل راه و ���سازی ا�تان ماز�درانکار��ما 

هاي البرز را در بر  هاي جنوبی رشته کوه ، حداکثر تا دامنه    گرم سال عموما رفشار آزوري در فصلپ

هاي شمالی البرز موجب ایجـاد   با نفوذ به دامنه گاهی ناچیز است و تنها ساريگیرد و تأثیر آن بر شهر  می

  گردد. گرم و شرجی می شرایط

  

  هاي هوا  توده ج)     

سازند بر حسب  را متأثر می ساريجنوبی دریاي خزر و به تبع آن شهر  منطقههاي هوایی که  توده

  :شوند بندي می طبقهبدین صورت منشاء و مبدأ تشکیل آنها 

  .قطب شمال از سمت شمال و شمال غرب و شمال شرق أتوده هواي شمالگان با منش -1

  

 أ) از سمت شمال و شمال شرق در فصل سرد سال وبا منش CAتوده هواي بري قطبی ( -2

این توده با تشکیل میدان پرفشارسرد حرارتی در اطراف دریاچه بایکال بـا چرخش :  سیبري و قطب شمال

به سمت غرب حرکت کرده و به دلیل سردي و  سنگینی که دارد از طریق آنتی سیکلونی خود 

سرزمینهاي پست ترکمنستان و دره رودخانه اترك وجلگه ترکمن صحرا وارد نوار حاشیه شرقی خزر می 

  شود.

  

وسن و ایسلند و دریاي سیاه در فصل سرد ئجزایر آلـ أ) با منش MAتوده هواي بحري قطبی ( -3

پیشروي پشته هاي کالهک قطبی به سمت عرض هاي پایینی موجب :  شمال غرب سال از سمت غرب و

ها در بستر  هاي مرطوب از منشأ اقیانوس اطلس شمالی و دریاهاي شمالی می گردد این توده تشکیل  توده

بادهاي غربی که دراین فصل سیطره کاملی بر ناحیه مورد مطالعه دارند، وارد منطقه شده و بارش هایی را 

  همراه دارند. به

  

هاي ایران مرکزي و صحراي افریقا و عربستان از   أ) با منشCTیکال (پهاي هوایی بري ترو توده -4

این توده ضمن نفوذ از جنوب استان و فرود از دامنه هاي شمالی البرز :  سمت جنوب و در فصل تابستان

گیاهی و جنگل هاي منطقه گرم شده در عین حال با جذب رطـوبت حـاصل از تبخیر و تعرق پوشش 

  اي می یابد.    حـالت تعدیل یافته
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 ��ند��ن �شاور ماز�د ��ح                  :اداره �ل راه و ���سازی ا�تان ماز�درانکار��ما 

) از مبدأ اقیانوس اطلس و دریاي مدیترانه در فصل سرد  TMیکال (پترو  هاي هوایی بحري توده -5

باعمیق شدن محور تراف بادهاي غربی سیستم هاي سیکلونی وآنتی سیکلونی از : سال و از سمت غرب

وبا حرکت به سمت نواحی شرقی ضمن عبور از دریاي سیاه، از طریق سوریه و دریاي مدیترانه منشأ گرفته 

ترکیه به ایران می رسند. غالب توده هاي مزبور که به استان مازندران راه می یابند از طریق رطوبت گیري 

  مجدد و تغذیه کافی از مسیر دریاي سیاه به این سامان می رسند و واجد بارش هاي ارزنده اي هستند.

  

  هاي جوي ریزش -2-4-2-3

بدین اغلب متأثر از دو فرآیند متفاوت  از جمله شهر ساريدریاي خزر جنوبی هاي سواحل  بارندگی 

   :شرح می باشد

هاي شمالی  صعود اروگرافیک آن بر دامنه ،دیده آدوکسیون هواي قطبی بر روي دریاي خزرپ الف)

هاي جنوبی دریاي خزر در اثر اختالف  به محض رسیدن به خشکی ،البرز و همرفت وزشی جریانات جوي

در فصل از جمله شهر ساري هاي جوي منطقه خزري  هنه آبی و خشکی صعود کرده و موجب ریزشپفشار 

  گردد . اییز میپ

  

  هاي زمستانه   بارندگیموجب و  دهش هاي باران زایی که از قطاع غربی به کشور وارد می سیستم ب)

از طریق اقیانوس اطلس و دریاي مدیترانه و سیاه تأمین  ي مذکورها رطوبت سیستم أ. منشمی گردند

از گردد. فعالیت این سیستم در دوره سرد سال و از مهرماه تا اواخر اردیبهشت بخش وسیعی از کشور  می

  گیرد.  را در بر میجمله شهر ساري 

 ساري  هاي آماري ایستگاه از داده ساريهاي جوي در شهر  به منظور بررسی ریزش بخشدر این 

در اطراف شهر ساري یک ایستگاه سینوپتیک، دو ایستگاه اقلیم شناسی و یک ایستگاه استفاده شده است. 

  قابل مشاهده است.   324-1بارانسنجی وجود دارد که مکان استقرار آنها در نقشه شماره 
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  ناسی در اطراف شهر ساريمکان استقرار ایستگاه هاي هواش -324- 1نقشه شماره 

  

میزان بارش ماهیانه و سالیانه ایستگاه  324-2و 324-1و نمودارهاي شماره 324-1 جدول شماره

با توجه به جدول فوق الذکر می توان اذعان داشت که بیشترین بارش  سینوپتیک ساري را نشان می دهند.

رخ داده و ساري در این سال از بارشی  1383، در سال  1387-1380سالیانه شهر ساري در فاصله زمانی 

به وقوع  1380میلیمتر برخوردار بوده است. کمترین بارش سالیانه این شهر نیز در سال  6/1066برابر 

رخ داده و پربارش ترین ماه در دوره  1385ماه اول سال در خرداد  6پیوسته است. کمترین بارندگی در 

 وده است.ب 1387زمانی مورد مطالعه در دي ماه سال

با توجه به نقش  سال اخیر، 8ساري در از نظر توزیع ماهیانه بارندگی در در یک جمع بندي کلی، 

آبان، آذر و دي به طور هاي  گردد که در ماه هاي جوي مالحظه می رفشار سیبري در ریزشپدریاي خزر و 

بیشترین میزان  کورمذهاي  نماید و از این نظر ماه سهم بیشتري از نزوالت جوي ریزش می متوسط

  کنند.  بارندگی را دریافت می
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  : ��دید��� ��ح جا�ع ��� ساری ��ح�م 

 ��ند��ن �شاور ماز�د ��ح                  :اداره �ل راه و ���سازی ا�تان ماز�درانکار��ما 

 )   (میلیمتر)1387 -1380میزان بارش ماهیانه در ایستگاه سینوپتیک ساري ( -324-1جدول شماره 

 1387 1386 1385 1384 1383 1382 1381 1380  / سالماه

  2.2  62.8 17.9 84.4 132 69.6 64.8 22.1 فروردین

  28.3  29.9 18.4 68.1 43.3 36.8 81.6 38.2 اردیبهشت

  28.6  13.1 1.9 28.3 35.8 67.4 11.7 40.2 خرداد

  21.8  83.9 5.9 19.7 116.3 7.4 9.8 13.7 تیر

  8.1  4.6 4.4 16.2 3.4 77.3 22.0 9.3 مرداد

  37.0  34.0 80.7 42.8 72.2 50.8 33.5 54.1 شهریور

  189.8  85.0 62 115.1 45.9 70.8 80.6 33.6 مهر

  88.4  66.0 70.9 139.9 109.2 176.2 143.9 126.0 آبان

  89.0  165.2 99.9 38.1 192.8 81.6 175.3 94.7 آذر

  55.7  29.5 119.4 73 200 15.4 56.8 59.1 دي

  119.3  73.1 71.1 64 65.8 26.3 27.5 47.0 بهمن

  46.7  29.2 131.4 24.1 49.9 89.4 83.5 53.1 اسفند

  مأخذ: استخراج از داده هاي خام سازمان هواشناسی استان مازندران توسط مشاور   

  

  

 )1387 -1380میزان بارش ماهیانه در ایستگاه سینوپتیک ساري ( -324-1نمودار شماره 

   
  مأخذ: همان       
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  : ��دید��� ��ح جا�ع ��� ساری ��ح�م 

 ��ند��ن �شاور ماز�د ��ح                  :اداره �ل راه و ���سازی ا�تان ماز�درانکار��ما 

 )1387 -1380میزان بارش سالیانه در ایستگاه سینوپتیک ساري ( -324-2نمودار شماره 

 
 مأخذ: همان       

میلیمتر رتبه اول، زمستان و بهار هر کدام  5/371ساله ، فصل پاییز با  8بدین ترتیب در میانگین 

در رتبه هاي بعدي قرار گرفته اند. در این میان فصل تابستان با متوسط  4/128و  2/201به ترتیب با 

  میلیمتر خشک ترین فصل سال محسوب می شود. 6/103

، ماه هاي اردیبهشت و آذر با 1387تا  1380یانگین تعداد روزهاي بارندگی در بازه زمانی از نظر م

روز کمترین تعداد روزهاي بارانی را به  7روز بیشترین تعداد روزهاي بارانی و مرداد ماه با  14میانگین 

  ) 324-2خود اختصاص داده اند. ( جدول شماره 
  

 )1387 -1380دگی در ایستگاه سینوپتیک ساري (تعداد روزهاي بارن -324-2جدول شماره

  مأخذ: همان
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 اسفند بهمن دي آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین ماه/  سال

1380 11 11 12 7 6 10 9 8 14 9 11 9 

1381 20 18 8 8 8 19 9 9 15 11 10 19 

1382 12 11 11 10 15 16 5 10 14 8 7 16 

1383 10 17 8 14 6 11 7 7 12 11 11 15 

1384 13 18 9 10 5 17 16 11 12 8 16 7 

1385 10 17 8 6 4 8 11 11 16 10 10 11 

1386 20 13 7 16 5 7 7 7 14 9 13 6 

1387 6 7 11 15 5 10 11 14 12 8 13 10 

 12 11 9 14 10 9 12 7 11 9 14 13 میانگین
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  : ��دید��� ��ح جا�ع ��� ساری ��ح�م 

 ��ند��ن �شاور ماز�د ��ح                  :اداره �ل راه و ���سازی ا�تان ماز�درانکار��ما 

  حرارت و دماي هوا -3-4-2-3

 1387 -1380داده ها و اطالعات به دست آمده از ایستگاه سینوپتیک شهر ساري در دوره زمانی 

و کمترین آن در سال  1385ر سال نشان می دهد که بیشترین میانگین دماي ساالنه در این ایستگاه د

درجه سانتیگراد در سال  3/23رخ داده است. از سوي دیگر بیشترین میانگین حداکثر سالیانه دما با 1386

به وقوع پیوسته است.  1386درجه سانتیگراد در سال  6/12و کمترین میانگین حداقل دما  با  1387

  ) 324-4و  324-3(نمودارهاي شماره
  

 )1387 -1380میانگین دماي سالیانه در ایستگاه سینوپتیک ساري ( -324-3شماره نمودار 

  
  مأخذ: همان               

  
  

 )1387 -1380میانگین حداقل و حداکثر سالیانه دما در ایستگاه ساري ( -324-4نمودار شماره  

  

  مأخذ: همان   
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  : ��دید��� ��ح جا�ع ��� ساری ��ح�م 

 ��ند��ن �شاور ماز�د ��ح                  :اداره �ل راه و ���سازی ا�تان ماز�درانکار��ما 

ین ماه سال است و متوسط دماي بررسی داده ها نشان می دهد که در شهر ساري، مرداد گرمتر

 5/28و  5/28، 1/29، 28، 6/26، 28، 3/28به ترتیب  1386تا  1380روزانه در این ماه در سال هاي 

درجه مربوط به مرداد  1/34درجه سانتیگراد می باشد. همچنین بیشترین مقدار میانگین دماي حداکثر با 

دماي شهر ساري را در سالهاي مختلف به تفکیک  324-3و جدول شماره  324-5ماه است. نمودار شماره 

  ماه نشان می دهد.

  ) 1386 -1380میانگین دماي روزانه در شهر ساري (  -324-5نمودار شماره 

  
  مأخذ: همان      
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  : ��دید��� ��ح جا�ع ��� ساری ��ح�م 

 ��ند��ن �شاور ماز�د ��ح                  :اداره �ل راه و ���سازی ا�تان ماز�درانکار��ما 

  شاخصهاي حداقل و حداکثر مطلق، میانگین روزانه و میانگین حداقل و حداکثر در ساري -324-3جدول شماره 

 1386سال 

 ساالنه اسفند بهمن دي آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین  شاخص/ ماه

 29.9  29.0  21.6  14.0  23.6  29.8  39.2  39.4  36.2  32.8  36.8  30.0  25.8 حداکثرمطلق

  6.0-  0.2  3.5-  6.0-  0.4  7.2  11.2  17.2  20.2  19.6  14.2  10.4  2.6 حداقل مطلق

  22.5  18.5  10.7  8.9  15.5  22.1  26.8  33.0  33.7  29.1  31.5  22.3  17.3 میانگین حداکثر

  12.6  6.3  1.2  0.8-  6.3  11.9  15.8  22.0  23.4  21.7  20.3  13.7  9.1 میانگین حداقل

  17.4  12.0  6.0  4.0  10.9  17.0  20.7  27.5  28.5  25.4  25.9  18.1  13.2 میانگین روزانه

 1385سال 

 ساالنه اسفند بهمن دي آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین  شاخص/ ماه

 38.4 25.2 25.4 20.2 18 33 33 38.4 38.3 34 37.8 32.6 33.2 حداکثرمطلق

 1.8- 0 0.8 1.8- 0.2 5.4 14.6 13.2 20 20.4 15.4 12.4 3.6 حداقل مطلق

 23.1 14.9 15.4 13.4 13.8 23.2 27.9 31.8 33.9 30.6 30.7 22.1 19.7 میانگین حداکثر

 13.60 5.00 4.97 2.31 5.46 12.66 18.51 22.1 23.2 23.3 19.8 15.0 10.8 میانگین حداقل

 18.3 9.6 10.2 7.9 9.6 17.9 23.2 26.9 28.5 27.0 25.3 18.6 15.2 میانگین روزانه

 1384سال 

 ساالنه اسفند بهمن دي آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین  شاخص/ ماه

 38.8 30.4 18.8 22.6 26.6 25.7 31.8 32.8 37.0 34.8 32.8 35.6 38.8 حداکثرمطلق

 1.4- 1.4 1.2- 1.4- 4 5.8 14.8 16.4 21.6 18.2 15.4 9.6 0.8 حداقل مطلق

 22.6 17.4 12.1 12.1 18.0 20.0 26.7 29.1 34.1 30.3 28.8 23.2 18.7 میانگین حداکثر

 13.7 6.7 4.0 3.0 8.2 10.6 19.3 21.7 24.2 22.6 20.0 15.1 8.8 میانگین حداقل

 18.1 12.0 8.1 7.5 13.1 15.3 23.0 25.4 29.1 26.5 24.4 19.2 13.8 میانگین روزانه

 1383سال 

 ساالنه اسفند بهمن دي آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین  شاخص/ ماه

 36.2 29.6 18.8 20 24.2 30 34.6 36.2 35.2 33.6 35.2 35.4 33.4 حداکثرمطلق

 0.4- 0.4- 0.4- 0.6 0.2 8 11.6 17.2 20 17.5 13 8.8 3.6 حداقل مطلق

 22.4 16.6 10.8 13.2 15.0 22.1 27.4 29.9 32.2 29.2 27.3 23.8 20.8 میانگین حداکثر

 13.1 6.8 2.9 4.4 5.2 12.9 15.9 21.7 23.8 21.7 18.4 14.9 8.3 میانگین حداقل

 17.7 11.7 6.9 8.8 10.1 17.5 21.6 25.8 28.0 25.4 22.8 19.4 14.6 میانگین روزانه

 1382سال 

 ساالنه اسفند بهمن دي آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین  شاخص/ ماه

 39.8 36.4 28.0 22.5 26.0 32.4 32.0 34.8 39.8 33.2 32.0 36.6 32.4 حداکثرمطلق

 1.6- 1.8 1.0 1.0 1.6- 5.0 13.2 17.6 20.0 16.6 12.8 5.0 2.4 حداقل مطلق

 22.2 15.5 16.9 14.7 16.5 21.5 26.5 29.8 31.1 29.1 27.0 22.6 15.4 میانگین حداکثر

 13.4 7.0 6.0 5.6 7.2 12.5 17.4 22.1 22.1 22.0 18.3 11.8 8.4 میانگین حداقل

 17.8 11.2 11.4 10.2 11.8 17.0 21.9 25.9 26.6 25.5 22.7 17.2 11.9 میانگین روزانه

 1381سال 

 ساالنه اسفند بهمن دي آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین  شاخص/ ماه

 35.6 18.2 24.8 24.8 21.4 28.2 35.6 32.0 34.5 33.8 34.0 24.2 32.8 حداکثرمطلق

 2.2- 0.7- 2.2- 1.8- 0.0 7.2 15.6 20.0 20.6 18.0 15.0 9.4 5.8 حداقل مطلق

 21.7 11.2 13.1 13.5 13.0 21.8 29.0 29.3 32.2 30.9 27.8 19.4 19.4 میانگین حداکثر

 13.6 5.9 4.3 3.3 5.2 12.6 19.8 22.5 23.8 22.4 19.0 13.1 11.0 میانگین حداقل

 17.6 8.5 8.7 8.4 9.1 17.2 24.4 25.9 28.0 26.7 23.4 16.3 15.2 میانگین روزانه

 1380سال 

 ساالنه اسفند بهمن دي آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین  شاخص/ ماه

 37.0 28.2 19.0 24.6 24.4 27.4 32.0 34.4 35.8 34.4 32.8 37.0 34.6 حداکثرمطلق

 0.2- 0.6 0.2- 0.2 4.0 0.8 11.4 15.6 18.8 19.4 14.8 10.8 4.2 حداقل مطلق

 23.0 17.9 13.8 14.4 16.2 21.0 26.1 29.6 33.1 29.9 26.9 25.2 22.0 میانگین حداکثر

 13.6 6.3 4.0 5.5 7.8 11.0 16.6 21.4 23.4 22.1 18.4 15.7 11.2 میانگین حداقل

 18.3 12.1 8.9 9.9 12.0 16.0 21.4 25.5 28.3 26.0 22.6 20.5 16.6 میانگین روزانه

  1388 - مأخذ: سازمان هواشناسی استان مازندران 
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  : ��دید��� ��ح جا�ع ��� ساری ��ح�م 

 ��ند��ن �شاور ماز�د ��ح                  :اداره �ل راه و ���سازی ا�تان ماز�درانکار��ما 

  رطوبت -4-4-2-3

  شاخص رطوبت در ایستگاه هاي سـینوپتیک و کلیمـاتولوژي بـه صـورت رطوبـت نسـبی ثبـت و        

اندازه گیري می شود. رطوبت نسبی عبارت است از مقدار رطوبت موجود در هوا بـه صـورت بخـار آب بـه     

حداکثر مقدار رطوبتی که همان هوا در سایر شرایط سینوپتیکی یکسان می تواند در خود جـاي دهـد. در   

ر بـه وقـت   عصـ  5/18ظهـر و   5/12صبح  5/6ایستگاه هاي استان این شاخص روزانه سه نوبت در ساعات 

  محلی ایران اندازه گرفته می شود. 

اکثر شهرهاي استان مازندران از جمله شهر ساري بـر اسـاس تیـپ اقلیمـی در اقلـیم مرطـوب و       

معتدل جاي می گیرد. در این اقلیم به دلیل تبخیر زیاد حاصل از دریا و تعرق پوشش گیاهی و همچنـین  

باالست. بدین ترتیب وجود رطوبت در محیط باعث تعدیل  وفور بارندگی ها، میزان رطوبت در منطقه بسیار

درجـه   10شرایط دمایی می گردد به طوري که نوسان شبانه روزي دما در نقاط مختلف ساحلی کمتـر از  

  سـاله   8بر اساس داده هاي آماري موجـود، رطوبـت نسـبی شـهر سـاري در بـازه زمـانی        سلسیوس است. 

درصد در نوسان بوده و میانگین سـالیانه ایـن شـاخص در     67ل تا حداق 81) بین حداکثر 1387 -1380(

) شایان ذکر است که باالترین میانگین رطوبت  324-4درصد می باشد. ( جدول شماره 9/74دوره مذکور 

  ) 324-6گزارش شده است. ( نمودار شماره  1383نسبی سالیانه در سال 

  

  )( درصد) 1387 -1380سینوپتیک ساري ( ی گزارش شده در ایستگاهرطوبت نسب 324-4جدول شماره 

 ساالنه اسفند بهمن دي آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین سال / ماه

1380 72 74 74 71 71 75 74 77 79 77 75 72 74.3 

1381 78 81 75 72 73 78 73 76 78 73 72 81 75.8 

1382 78 71 76 77 77 74 87 74 75 73 71 81 76.2 

1383 74 79 76 80 74 77 73 78 76 77 77 76 76.4 

1384 72 78 74 74 70 78 77 77 76 73 77 70 74.7 

1385 78 81 70 72 67 71 73 74 78 75 78 73 74.2 

1386 81 78 68 80 71 69 68 76 79 73 76 68 73.9 

1387 69 73 72 73 70 70 77 77 77 76 78 76 74.0 

 74.9 74.6 75.5 74.7 77.3 76.1 75.3 74.0 71.6 74.9 73.2 76.9 75.3 میانگین

 1 4.8 2.6 1.9 1.5 1.4 5.5 3.6 3.0 3.6 2.9 3.8 4.0 انحراف معیار

حداکثر 
 78 81 78 77 79 78 87 78 77 80 76 81 81 مشاهده شده

  حداقل
 74 68 71 73 75 74 68 69 67 71 68 71 69 مشاهده شده

  مأخذ: همان
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  : ��دید��� ��ح جا�ع ��� ساری ��ح�م 

 ��ند��ن �شاور ماز�د ��ح                  :اداره �ل راه و ���سازی ا�تان ماز�درانکار��ما 

  ( درصد) 1387 -1380ی سالیانه در بازه زمانی رطوبت نسب نیانگیم -324-6نمودار شماره 

  

  مأخذ: تحلیل مشاور       
  

  

  باد -5-4-2-3

گیـرد میـدان هـاي بـزرگ فشـار بـر        جریان باد بر اثر اختالف بین کانون هـاي فشـار شـکل مـی    

گیرنـد. بـاد از    اثرگسترش و وسعت عوامل جغرافیایی موجود، در منطقه یا محیط پیرامونی آن شـکل مـی  

ي در هایی است که سایر عناصر اقلیمی را نیز با خود به حرکت در آورده و موجب تغییرات جو جمله پدیده

گیرد و به همین جهت  شود. مکانیسم حرکت باد تحت تأثیر عوامل متفاوتی قرار می مکان هاي مختلف می

سمت و حرکت، سرعت و مقدار و تداوم وزش یا قدرت آن به عوامل جغرافیایی موجود در محیط بسـتگی  

  زیادي دارد. 

این حال بادهاي شرقی و در ناحیه خزري باد غالب عمدتاً جهت غربی و شمال غربی دارد. با 

جنوب شرقی و سایر جهات جغرافیایی که شبنم هاي کوچک و محلی ایجاد می نمایند در تغییر شرایط 

اقلیمی نقش دارند. در نیمه شرقی استان که عرض جلگه نسبتاً زیادتر است(از جمله در محدوده ساري) 

غربی استان به دلیل عرض کمتر جلگه و مکانیسم بادهاي محلی نسبتاً ضعیف عمل می کند. اما در نیمه 

  اختالط نسیم هاي فوق الذکر شدت نسیم هاي محلی بیشتر بوده و تبادل رطوبتی بیشتري نیز صورت 

می گیرد. احتماالً یکی از دالیل تراکم بیشتر جنگل ها و پوشش گیاهی بیشتر در نیمه غربی نیز بر اثر 
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اي محلی به منطقه تزریق می شود. شایان ذکر است همین افزایش رطوبتی است که تحت تأثیر باده

گیري از آن در بهبود شرایط زیست اقلیمی و نیز مقابله با بادهاي مزاحم از جمله  برخورداري از باد و بهره

  باشد. هاي مناسب با آن می شروط مهم در اتخاذ راهبردهاي اقلیمی و طراحی

دهد. همان طور که در گلباد نیز قابل مشاهده است، گلباد شهر ساري را نشان می  324-1تصویر شماره 

درصد هواي آرام  09/34جهت باد غالب و نایب غالب در این شهر به ترتیب شمال غربی و شرق بوده و 

  مشاهده شده است.

  

  گلباد شهر ساري  -324-1تصویر شماره

  1388 -مازندطرح  - سازمان میراث فرهنگی -مازندرانمأخذ: طرح مطالعات ضوابط, معیارها و مصادیق تأسیسات گردشگري استان 

  

ساله گذشته سرعت باد  8براساس آمار و داده هاي ثبت شده در ایستگاه هواشناسی ساري، طی 

متر بر ثانیه گزارش شده و بیشترین  5و در کمترین حالت  25حداکثر این شهر در بیشترین حالت 

و نمودار  324-5ن ماه مشاهده گردیده است. (جدول شماره میانگین در مدت زمان فوق الذکر، در فروردی

  ) 3245-7 شماره
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  : ��دید��� ��ح جا�ع ��� ساری ��ح�م 

 ��ند��ن �شاور ماز�د ��ح                  :اداره �ل راه و ���سازی ا�تان ماز�درانکار��ما 

  ( متر بر ثانیه )    1387 -1380سرعت باد حداکثر در دوره زمانی  -324-5جدول شماره 

 اسفند بهمن دي آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین ماه / سال

1380 12 15 7 8 8 8 8 10 10 9 9 9 

1381 17 9 8 8 7 7 9 8 14 8 15 11 

1382 11 20 15 7 8 7 15 12 9 6 18 6 

1383 15 8 7 9 5 7 10 12 20 12 10 8 

1384 10 11 8 7 7 10 10 8 15 20 12 20 

1385 10 13 10 8 10 8 8 9 8 15 10 12 

1386 8 10 6 6 7 7 8 8 15 9 11 20 

1387 19 11 8 7 8 20 25 9 10 8 14 10 

حداکثر 

 اهده شدهمش
19 20 15 9 10 20 25 12 20 20 18 20 

 12.0 12.4 10.9 12.6 9.5 11.6 9.3 7.5 7.5 8.6 12.1 12.8 انگینمی

  1388 -خذ: سازمان هواشناسی استان مازندرانمأ

  

  ( متر بر ثانیه )    1387 -1380میانگین سرعت باد حداکثر در دوره زمانی  -324-7نمودار شماره

  
  مأخذ: تحلیل  مشاور      
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  : ��دید��� ��ح جا�ع ��� ساری ��ح�م 

 ��ند��ن �شاور ماز�د ��ح                  :اداره �ل راه و ���سازی ا�تان ماز�درانکار��ما 

به تفکیک ماه  1387 -1380جهت وزش باد حداکثر شهر ساري را در دوره زمانی  324-6جدول شماره

  نشان می دهد.

  

  )  به تفکیک ماه     (درجه)  1387 -1380سمت باد حداکثر در بازه زمانی ( -324-6جدول شماره 
  

 اسفند بهمن دي آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین سال / ماه

1380 320 120 260 240 360 40 30 270 150 250 150 290 

1381 260 300 290 290 360 290 280 220 250 220 210 350 

1382 260 300 330 290 300 280 360 270 250 240 280 280 

1383 270 290 270 270 230 240 240 270 290 290 290 270 

1384 270 120 290 330 300 240 270 260 210 220 270 270 

1385 270 280 270 310 360 330 270 270 300 180 300 300 

1386 270 280 270 310 330 330 270 270 300 180 300 300 

1387 280 270 290 280 280 270 310 230 260 290 270 120 

  1380 - مأخذ: سازمان هواشناسی استان مازندران 

  

  

  سایر شاخص هاي اقلیمی -6-4-2-3

 ساعات آفتابی  

ساعت در  2/236اساس آمار و داده هاي آماري ایستگاه هواشناسی ساري، مرداد ماه با میانگین بر 

، بیشترین ساعات آفتابی را به خود اختصاص داده است. بیشترین ساعات 1387 -1380فاصله زمانی 

ساعت  5/49و کمترین آن  1384ساعت در مرداد  9/273آفتابی مشاهده شده در بازه زمانی مورد مطالعه 

  ) 324-7می باشد. ( جدول شماره 1382در فروردین 
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  : ��دید��� ��ح جا�ع ��� ساری ��ح�م 

 ��ند��ن �شاور ماز�د ��ح                  :اداره �ل راه و ���سازی ا�تان ماز�درانکار��ما 

  (ساعت )     1387 -1380شهر ساري در فاصله زمانی  مجموع  ساعات آفتابی -324-7جدول شماره 

 اسفند بهمن دي آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین سال / ماه

1380 183.5 169.0 215.9 194.0 245.7 172.2 179.6 158.1 105.4 125.2 165.4 174.5 

1381 120.5 103.6 259.2 267.7 202.1 86.7 177.5 185.1 110.4 139.2 126.2 52.7 

1382 49.5 229.3 207.0 158.3 199.2 163.0 161.9 141.3 128.9 130.3 170.5 95.3 

1383 217.2 139.5 218.2 193.8 213.3 153.8 213.0 156.4 134.1 139.3 125.9 121.6 

1384 155.2 152.7 227.6 186.9 273.9 99.8 121.7 147.7 138.3 131.8 116.5 161.7 

1385 158.5 82.9 253.2 220.9 260.1 206.4 164.1 150.5 121.4 168.2 151.7 139.3 

1386 107.0 168.7 254.4 141.1 270.6 245.2 196.3 175.3 125.6 167.5 129.7 182.7 

1387 152.0 193.3 196.7 150.3 224.8 212.0 170.6 113.3 132.4 131.0 125.4 143.8 

 134.0 138.9 141.6 124.6 153.5 173.1 167.4 236.2 189.1 229.0 154.9 142.9 میانگین

 43.4 20.6 16.9 11.6 21.7 26.9 54.6 30.4 41.4 23.8 47.0 50.9 انحراف معیار

 182.7 170.5 168.2 138.3 185.1 213.0 245.2 273.9 267.7 259.2 229.3 217.2 حداکثر مشاهده شده

 52.7 116.5 125.2 105.4 113.3 121.7 86.7 199.2 141.1 196.7 82.9 49.5 حداقل مشاهده شده

  مأخذ: همان

  
  

 یخبندان  

یخبندان عبارت است از وضعیتی که در آن دما در طی روز براي مدتی به کمتر از صفر درجه نزول 

کند. با توجه به آن که پدیده یخبندان موجب تنش سرمایی در بافت گیاهی و یخ بستن آب شده و به 

و پراکنش  تشدید سرما و ایجاد شرایط ناراحت کننده براي انسان می انجامد، بررسی آن به لحاظ زمانی

مکانی حائز اهمیت است. معموالً یخبندان هاي زودرس پاییزه و یا یخبندان هاي تأخیري و دیررس بهاره 

خسارات سنگینی را براي محصوالت کشاورزي و باغی در پی دارند. همچنین وقوع یخبندان هاي نابهنگام 

  ر بخش حمل و نقل می گردد. و طوالنی مدت موجب افزایش تصادف جاده اي و ایجاد مشکالت فراوان د

به طور کلی یخبندان تابعی از شرایط دمایی و رطوبتی محیط است. ناحیه ساحلی و مجاور دریا 

اصوالً فاقد دوره یخبندان است و یخبندان هاي به وقوع پیوسته تحت شرایط ورود توده هاي خاص هواي 

این شرایط است.  با دور شدن از دریا و  روز از سال داراي 10الی  1سرد رخ داده و معموالً هر ساله 

افزایش ارتفاع بر تعداد روزهاي یخبندان افزوده می شود به طوري که در نواحی جنوبی جلگه مازندران و 

  روز در سال متغیر است.  30تا  15دهانه حوضه هاي رودخانه هاي بزرگ تعداد روزهاي یخبندان از 
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  : ��دید��� ��ح جا�ع ��� ساری ��ح�م 

 ��ند��ن �شاور ماز�د ��ح                  :اداره �ل راه و ���سازی ا�تان ماز�درانکار��ما 

را  1387 -1380شهر ساري در فاصله زمانی  ن درتعداد روزهاي یخبندا 324-8جدول شماره 

ماه از فصول سرد سال یخبندان مشاهده  4نشان می دهد. همان طور که قابل مشاهده است، تنها در 

گردیده و بیشترین فراوانی در دي ماه گزارش شده است. از سوي دیگر در بازه زمانی مورد مطالعه، 

رخ داده و شهر ساري در  1386سبت به سایر سال ها در سال بیشترین وقوع یخبندان با اختالف فاحش ن

 ) 324-8فاقد روزهاي یخبندان بوده است. ( نمودار شماره  1385سال 
  

              1387 -1380تعداد روزهاي یخبندان در شهر ساري در فاصله زمانی  -324-8جدول شماره

 ساالنه اسفند بهمن دي آذر آبان مهر سال / ماه 

1380 0 0 0 0 1 0 1 

1381 0 0 1 4 2 1 8 

1382 0 0 2 0 0 0 2 

1383 0 0 0 0 4 1 5 

1384 0 0 0 5 5 0 10 

1385 0 0 0 0 0 0 0 

1386 0 0 0 20 12 0 32 

1387 0 0 2 6 1 0 9 

  مأخذ: همان

  

              1387 -1380شهر ساري در فاصله زمانی  تعداد روزهاي یخبندان درمیانگین  -324-8نمودار شماره

  
  

  مأخذ: محاسبات مشاور  
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  : ��دید��� ��ح جا�ع ��� ساری ��ح�م 

 ��ند��ن �شاور ماز�د ��ح                  :اداره �ل راه و ���سازی ا�تان ماز�درانکار��ما 

   ها در شهر هاي سطحی (باران) و موقعیت مسیل سیستم حرکت آب -5-2-3

هاي موجود در شهر تبعیت  از شیب عمومی معابر و مسیل ساريهاي سطحی  آب  حرکتجهات 

نقشه شماره      باشد.  می جنوب به شمال و جنوب شرقی به شمال غربیو جهت کلی آن از سمت  کرده

حاصل   روانابجهات شیب عمومی و بالطبع مسیر حرکت آب هاي سطحی شهر را نشان می دهد.  1-325

س به سمت پها به سمت معابر فرعی و س هچها به تبعیت از شیب عمومی معابر از سمت کو یگاز بارند

شهر سطح هاي موجود در  مسیل ها و هاي اصلی شهر و یا کانال هاي بتنی موجود در خیابان کانیوها و جوي

  . کنند حرکت می

مهمترین مسیل موجود تجن رودخانه نیز قابل مشاهده است،  325-2همان طور که در نقشه شماره

براي این رودخانه دایمی که رژیم . دنمای تقسیم می دو قسمت شرقی و غربی را به آندر شهر است که 

هاي  شود، ماه ان آن از بارندگی همراه با ذوب تأمین میبرفی بوده و بیشترین جری –آبدهی آن بارانی 

  )325-1باشد. ( جدول شماره ترین ماه آبان ماه می اسفند و فروردین پر آب ترین ماه ها و کم آب

  

  رژیم آبدهی ماهانه رودخانه تجن بر حسب متر مکعب بر ثانیه -325-1جدول شماره

رژیم 

  آبدهی
  ساالنه  شهریور  مرداد  تیر  خرداد  اردیبهشت  فروردین  اسفند  بهمن  دي  آذر  آبان  مهر

  5/23  07/11  07/11  2/10  26/13  7/26  5/23  1/19  44/9  49/8  24/9  3/9  10  کثرحدا

  74/6  49/5  49/5  1/5  88/6  41/9  94/12  28/9  94/5  25/5  09/5  5  25/5  متوسط

  27/1  17/2  17/2  27/1  4/3  17/4  44/3  45/3  28/2  77/2  61/2  34/2  23/2  حداقل

  

نهرها و مسیل هاي شهر داراي طول اندك بوده و به جز در هسته مرکزي و نواحی پیرامونی  سایر

  آن در سایر نقاط شهر پراکنده شده اند عملکرد گذشته شان را تا اندازه اي از دست داده اند، عبارتند از: 

  روستاي باال دزا در جنوب شرقی ساري را آبیاري می کند. -نهر باال دزا -1

 روستاي پائین دزا در جنوب شرقی ساري را آبیاري می کند. -دزانهر پائین  -2
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 ��ند��ن �شاور ماز�د ��ح                  :اداره �ل راه و ���سازی ا�تان ماز�درانکار��ما 

در زبان عامه مردن نهر اسپی ورد نهر پر آبی بوده کـه بخـش    –) esfivardنهر اسفی ورد ( -3

مهمی از آب تجن را به خود اختصاص می داد و اراضی وسیع دهستان اسپی ورد، متشکل از ده ها روستا، 

 آبیاري می نمود. در جنوب و جنوب غربی ساري را

انتخاب مسیر و سردهنه مناسب براي نهر گویاي دقت قابل توجه احداث کنندگان آن بوده است. به 

ویژه آنکه در شکل اولیه و قبل از عقب نشینی کوه، قسمت آغازین این نهر در شکل نقب و یا کانالی 

کوه خاکی در محل سردهنه خود سرپوشیده و با عبور از دل کوه احداث شده است. عقب نشینی تدریجی 

  در اثر طغیان هاي زمستانی تجن و عوامل ناشی از دخالت هاي انسانی این سردهنه را مسدود نموده است.

طوالنی ترین نهر است کـه قریـب بیسـت کیلـومتر طـول داشـته و بعضـی         -نهر ساري رود -4

ز آن در درون سـاخت و  روستاهاي غرب و شمال غربی ساري از آن مشروب می شدند. بخـش عمـده اي ا  

  سازهاي شهري مدفون شده است.

به خاطر توسعه شهر و اشغال اراضی زیر کشت ، کم استفاده مانده است. این  -نهر پل گردن -5

 نهر زمین هاي شرق ساري (حدفاصل شهر و رود تجن) را آبیاري می کند.

مـوالً منشـعب از        که اخیراً مورد استفاده نیست. از ایـن نهـر کـه مع    -شهر رود (شهر کیله) -6

ساري رود بوده است براي تأمین آب شهر و گرداندن آسیاب ها و شالی کـوبی هـاي سـنتی (آبـدنگ هـا)      

استفاده می شد. براي آسیاب ها و آبـدنگ هـا از انـرژي آب نهـر بـه هنگـام هـدایت مجـدد آن بـه درون               

د (در ضلع غربی شهر) اختالف ارتفـاع      ساري رود استفاده می شده است. معموالً در محل ریزش آب به رو

حدود چهار متر بوده است. این اختالف ارتفاع انرژي کافی را براي به حرکت درآوردن سنگ آسـیاب هـا و   

 آبدنگ ها تأمین می نموده است.

براي اراضی شمال شرقی ساري بوده که امروزه بالاستفاده مانـده اسـت و در    -نهر نامل رود -7

 ه در سمت شمال شهر از بین رفته است. توسعه شهر به ویژ

آثار بجاي مانده از برخی مسیل ها نقش تعیین کننده اي در جهت حرکت آب هـاي سـطحی در   

  نواحی مختلف شهر دارد.
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  هاي سطحی (آب باران) در شهر و معایب آن نحوه دفع آب -6-2-3

افی و گرشـبکه هیـدرو   ،شبکه معابر ،از جهات عمومی شیب اراضی ساريهاي سطحی شهر  دفع آب

همان طور که در بندهاي قبلی نیز بیان گردید، کند.  ستره شهر تبعیت میگهاي طبیعی موجود در  کانال

   تـأثیر را در دفـع  مهمتـرین   کـه  باشـد  شیب عمومی شهر از جنوب به شمال و به سمت دریـاي خـزر مـی   

. جهت جمع آوري آب هاي سطحی در کوچه هـا و خیابانهـاي   استبر جاي گذارده هاي سطحی شهر  آب

انتهاي مسیرها از جوي هـا بـا عـرض و عمـق متفـاوت      کم عرض شهر از کانیو و در خیابانهاي اصلی و در 

شود. در نهایت در محل تجمیع چندین جوي و کانیو کانالهاي بزرگ بصورت روباز و یـا بسـته    استفاده می

ها در مواقع بارانی در امتداد شیب عمومی زمـین بـه سـمت     رواناب آب هاي سطحی را هدایت می نمایند.

شده و از آنجا به هاي بتنی حواشی معابر اصلی هدایت  کانیوها و جوي ،رهاي موجود در شه مسیل ،ها کانال

کـه از   تجـن  رودخانـه از سوي دیگـر   .اراضی و باغات پیرامونی شمال و شمال غربی شهر منتقل می شوند

آوري و هدایت  سزایی در جمعه نقش ببه عنوان یک زهکش بزرگ طبیعی  ،کند شهر عبور می ضلع شرقی

  نماید.  ایفا می ساري شهرهاي سطحی  آب

به دالیلی نظیر گود افتادن اراضی،  شهر از محالت قدیمی بررسی هاي انجام شده، بعضیبراساس 

در مواقع بارانی با  ،هاي سطحی فاقد تأسیسات مناسب دفع آب چه هايعرض و کو معابر کموجود 

دان مسیرها و خیابان هاي با کمبود یا فقشوند.  مواجه می جهت دفع آب هاي سطحیاي  مشکالت عدیده

ی مانند کوي دادگستري، هسته محالتجنوبی نیز در ایجاد این معضل بسیار مؤثر است.  -جهت شمالی

   مرکزي شهر، بعضی از محالت اطراف میدان امام، محله غفاري و ... از جمله محالت مذکور می باشند.

به صورت گسترده هاي سطحی  بکه با مشکل دفع آ ساريمناطقی از شهر  326-1شمارهنقشه 

. شایان ذکر است در بعضی از مناطق شهر  چاه هایی جهت جمع آوري    دهد نشان می را مواجه هستند

آب هاي سطحی حفر شده و در بعضی نقاط دیگر جمع آوري از طریق پمپاژ در کوچه هاي بن بست و با 

  شیب طبیعی معکوس انجام می پذیرد.

ي ها داراي ابعاد مهندسی مناسب نبوده و یا کانالهاي جمع آوري بصورت در حال حاضر بعضی از جو

کامل اجرا نگردیده است و با توجه به گسترش شهر نیاز به بازنگري و تهیه طرح جامع جمع آوري آبهاي 

  سطحی و دفع آن می باشد.
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در انتهاي مبحث ذکر این مطلب ضروري به نظر می رسد که فاضالب شهرهاي استان مازندران از 

  هاي زیرزمینی منتقل  هاي جاذب به زمین و از آن طریق به آب عمدتاً از طریق چاهجمله شهر ساري 

 هاي ها، فاضالب کارگاه فاضالب خانگی برخی سکونتگاه مانند ها زیادي از این فاضالبشود. قسمت می

 هاي جاذب به منابع آب سطحی طور مستقیم و یا از طریق چاهبه .  . ها و . کوچک و بزرگ، تعمیرگاه

  که به رسیدگی جدي نیاز دارد.  منابع می گردند.این وارد شده و موجب آلودگی شهر  زیرزمینی

عدم تصفیه مناسب و تخلیه به منابع آب سطحی، یکی از عوامل  به دلیلواحدهاي صنعتی  بپسا

تخلیه که براي نمونه می توان به  آیندبه حساب میو بالطبع آب رودخانه تجن  آب هامهم آلودگی این 

دفع وضعیت  326-1اشاره نمود. جدول شماره تجنخانه فاضالب و پساب کارخانه شیر پاستوریزه به رود

  ساري و مشکالت موجود آن را نشان می دهد. فاضالب در شهر

  

  ساري و مشکالت آن وضعیت دفع فاضالب در شهر -326-1جدول شماره

  شهر

  مشکل دفع  نحوه دفع پساب  دریافت نهایی پساب (درصد)

 آب سطحی شهر فاضالب سپتیک  رودخانه چاه  آب سطحی آب زیرزمینی

 * * *  - *  60  40  ساري

  

ذکر است طرح جمع آوري، انتقال و تصفیه فاضالب خانگی در شهر ساري که به شیوه  شایان

 230مجزا از سیستم جمع آوري آبهاي سطحی طراحی و در حال اجراست، با لوله گذاري به طول بیش از 

  فقره انشعاب فاضالب در جریان بوده و امید است در نیمه اول سال آینده به     6000کیلومتر و ایجاد 

  بهره برداري کامل برسد.
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  خصوصیات جمعیتی و اجتماعی شهر  -3-3

در این بخش ابتدا خصوصیات جمعیتی شهر و ترکیب آن بررسی شده، سپس خصوصیات اجتماعی 

آن مورد توجه قرار گرفته و در انتها تراکم کلی جمعیت در سطح شهر و تغییرات آن در  نواحیشهر و 

  مناطق مختلف آورده می شود.

خصوصیات جمعیتی وترکیب آن (وضع جمعیت در گذشته و حال، میزان و وضعیت  -1-3-3

از آمـار رسـمی و اطالعـات      مهاجرت، جنس، گروههاي سنی، بعد خانوار و غیره)بـا اسـتفاده  

   موجود.

 و میر و  هاي باروري و مرگ  هاي برآورد شاخص روش ها، ها، منابع داده (مفاهیم و شاخص کلیات

  وري شهرستان)تقسیمات کش

مازندران، اقلیم منحصر بفرد و با اهمیت آن، غناي این منطقه از نظر برخی منابع   تمدن دیرینۀ

ها و باغات و مراتع، که با اقلیم مساعد این استان مرتبط است، وجود راههاي  طبیعی، همچون جنگل

کند و دیگر  یاي میانه مرتبط میارتباطی مهم که این استان را به بازارهاي مهم داخلی و مراکز تجاري آس

اي و  امتیازات این منطقه، توجه بیشتر به جمعیت و مسایل جمعیتی این منطقه را در مطالعات منطقه

که  اي نیز دارد. این شهر عالوه بر این کند. در این میان شهر ساري اهمیت ویژه شهري اجتناب ناپذیر می

اقتصادي است و حتی از نظر فرهنگی یکی از  -اجتماعیمرکز استان و به یک معنا مرکز اصلی خدمات 

شهري استان واقع در بخش شرقی آن است.   چند مرکز مهم در این منطقه است، مرکز بزرگترین شبکه

ترین  مجموعۀ شهري شرق مازندران شبکۀ اصلی شهرنشینی این استان بوده و بزرگترین و پرجمعیت

ششم از جمعیت شهري  تنهایی حدود یک اند. شهر ساري به هشهرهاي استان در این مجموعه قرار گرفت

  ترین شهر استان می باشد. استان را در خود سکونت داده و پرجمعیت

که در بردارندة کلیات تحقیق حاضر در مورد جمعیت شهر ساري است، ضمن  این فصل عالوه بر این

هاي خانوار و جمعیت  اد و شاخصبحثی کوتاه در مورد تقسیمات کشوري استان و شهرستان ساري، تعد

  کشد. شهر ساري را در مقایسه با کشور و کل استان به بحث می
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  ها یک) مفاهیم و شاخص 

در مطالعه حاضر چند مفهوم اصلی و کلیدي مورد استفاده قرار گرفته است که ذیالً در حد اختصار بـه  

  شود: آنها پرداخته می

باشـد. علیهـذا    یک مفهوم آماري است که مترادف خانواده، بعنوان هسـتۀ اصـلی جامعـه، نمـی    خانوار: 

 مناسـبت شـوند و عمـده تفـاوت ایـن دو مفهـوم شـرط        اي از خانوارها را شامل می ها سهم عمده خانواده

رود. عمالً  خویشاوندي در تعریف خانواده است که لزوماً براي تعریف گروهی از افراد بعنوان خانوار بکار نمی

کنند، با یکدیگر همخرج هستند و  شود که با هم در یک اقامتگاه زندگی می خانوار از چند نفر تشکیل می«

  ».کند نیز، خانوار تلقی می شود خورند . فردي که به تنهایی زندگی می معموالً با هم غذا می

اد انسانی اطالق می گردد که : مفهوم کلیدي دیگري است که از نقطه نظر عام به گروهی از افرجمعیت

در قالب خانوار در زمان معینی به طور دایم یا نسبتا دایم در نقطه یا منطقه اي سکونت دارند. با توجه بـه  

اعضاء همه خانوارهاي معمولی ساکن و دسـتجمعی کـه اقامتگـاه معمـولی آنـان در زمـان       « این تعریف : 

کلیه ایرانیـانی کـه تابعیـت    » سرشماري را تشکیل می دهند.سرشماري در ایران قرار دارد ... جامعه مورد 

کشور را دارند حتی اگر در زمان سرشماري به عللی (همچون اعضاء سفارتخانه هاي کشـور در خـارج ) در   

  داخل کشور اقامت نداشته باشند، جزو جمعیت ایران محسوب و شمارش می شوند.

مهم و کلیدي  مفاهیماز  در مطالعات جمعیتیبادي مفهوم شهر و در مقابل آن مفهوم آ شهر و آبادي:

شهر و آبادي تنها نقاط و مراکز جمعیتی براي اقامت خانوارهاي ساکن هستند و ابهام و تغییر  هستند.

. در همه مطالعات نماید  ها و آمارهاي جمعیتی را مشکل می تعریف آنها در موارد زیادي مقایسه داده

هاي جمعیتی مراکز با توجه به  هاي جمعیت و سنجه خصوصاً مقایسهجمعیتی این مشکل جدي است، 

شود. با این وجود وقتی هدف ما مقایسه توزیع و آرایش فضایی  تعریف و تغییر آنها در مواردي مشکل می

را نشان  ير آنها نکات مفیدغییو ت یاین مراکز و مقایسه آن در طول زمان باشد، ظهور مراکز جمعیت

 خواهد داد.

 یو مشکالت ناشی از آن مختص مطالعات مل )یا روستا به معناي خاص آن( يله تعریف شهر و آبادمسئ

ها بـراي تمیـز ایـن دو مرکـز      يدر سرشمار یمختلف يها جمعیت کشور ما نیست. چون مالك يا و منطقه

ن اینکـه  رود، اغلب مطالعات نیازمند روشن نمودن تعریف شهر و روستا است. مالك تعیی بکار می یجمعیت

اي شهر است متعدد و ارائه یک تعریف واحد براي کشورها و مناطق مختلف دنیا غیر ممکن است.  چه نقطه
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) تقسیمات اداري ملی که بیشتر بر مبناي مفـاهیم تـاریخی،   1توان چنین قید کرد:  برخی معیارها را می«

) ویژگیهـاي  4) نواحی اداري ملی، 3) اندازه جمعیت، 2گیرند تا مفهوم آماري،  سیاسی یا اداري صورت می

) با هر تعریفی قصد ما از جمعیت شـهري اشـاره   1985پرسا، (» ) فعالیت اقتصادي غالب.5شهري معین و 

کند. بنابراین عمـالً و نـاگزیر بایسـتی تعریـف      به جمعیت ساکن در مراکزي است که سرشماري تعیین می

شهري، روسـتایی و نیمـه شـهري یـا حومـه شـهري       گانه مراکز و نواحی  بندي سه سرشماري مالك دسته

در پـنج سرشـماري    .بندي فقط تعریف شهر و نواحی شهري نیست قرارگیرد. با این حال مشکل این دسته

نحوي که انجام مقایسه را  گذشته کشور تعریف شهر و مالك تمیز آن از آبادي ثابت نمانده و تغییر کرده به

هاي گذشته نشان  ده ساخته است. بررسی مفاهیم مذکور در سرشماريمشکل و نتایج مقایسه را گمراه کنن

 5) هر نقطه داراي حـداقل  1355هاي قبل و آخرین سرشماري پیش از انقالب ( دهد که در سرشماري می

هـاي   شهر تعریف شده در حالیکه پـس از انقـالب و در سرشـماري    به عنوان  نفر و یا مرکز شهرستان هزار

با این توضـیح، روشـن   ظور از شهر هر یک از نقاطی است که داراي شهرداري باشد. منپس از آن  و 1365

ایـن تغییـر باعـث    شود که شهر نباشد یعنی فاقد شهرداري باشد.  اي اطالق می است که آبادي به هر نقطه

تفاوت تعداد و فهرست شهرها از مقطعی به مقطع دیگر شده و مشکلی براي انجـام مطالعـات جمعیتـی و    

هاي بعد از انقالب، مکانی که آبـادي   افزون بر این، در سرشماري شود. ها تلقی می نان از نتایج مقایسهاطمی

تعریف و تعیین شده است نیز دچار تغییرات دیگري شده است. مهمترین تغییر از این نقطه نظر این است 

اند از سـال   تعریف شده هاي مستقل مکان 1375و  1365هایی که در سرشماري  که تعداد زیادي از آبادي

  ها دچار تغییرات مهمی شده است. به بعد به آبادي مستقل دیگري الحاق و بنابراین تعداد آبادي 1382

شـود. در هـر چهـار     از این مفهوم در بررسی توزیع سنی جمعیت در پهنه ها و نقاط استفاده مـی  سن:

هـاي تمـام    مفهوم بالتغییر به سال ) این1385، 1375، 1365، 1355مقطع اخیر سرشماري هاي کشور (

سـن  ”به “ سن”عبارت دیگر در آمار سرشماري، مفهوم  اي اطالق شده که از عمر فرد گذشته است. به شده

یعنی به سال تمام اشاره دارد نه سن درست فرد. معیار بکار رفته براي تعیین درجه جوانی جمعیت “ مداوم

سـال   15سال است. این نسبت از تقسیم جمعیت زیر  15 ها نسبت جمعیت سنین زیر استان و شهرستان

  آید. بر کل جمعیت بدست می
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 (ASFR) 5از حاصل جمع میزان باروري ویژه گروههاي سنی :TFRمیزان باروري کل یا 

عنوان  میزان زاد و ولد، به  کننده سطح فرزندآوري جمعیت است که تعیین  کننده بیان TFRآید،  بدست می

دهد که هر زن پس از سپري کردن  باشد. این میزان نشان می اي از رشد طبیعی جمعیت می عنصر یا مؤلفه

به این  3با آورد. مثالً یک میزان باروري کل برابر  دوره زادوولد بطور متوسط چند فرزند زنده بدنیا می

فرزند است،  3معنی است که در این جمعیت فرضی میانگین فرزندانی که هر زن زنده بدنیا آورده است 

ومیر از دست  سالگی تعدادي از آنها را در اثر مرگ 50ها یا تا سن  اگرچه ممکن است در طول عمر آن

  بدهد.

اي که زنان با یک میزان  دنیا آمدهاز تقسیم تعداد موالید زنده ب :CBRیا  6میزان خام زاد و ولد

آید. این میزان بیان  آورند، بر کل جمعیت یک منطقه در زمان معین بدست می باروري مشخصی بدنیا می

  شود. نفر جمعیت چند نفر افزوده می 1000کند که بواسطه زاد و ولد بطور متوسط به ازاي هر  می

رود هر نفر از یک نسل زنده  ایی که انتظار میه متوسط سال .e:یا  7زندگی در بدو تولد به امید

هاي عمر شده توسط یک نسل  باشد را امید به زندگی می گویند. این شاخص از میانگین مجموع سال

هاي  آید که  در این بررسی با استفاده از منابع و روش (متولدین یک سال تقویمی) فرضی بدست می

  مختلف برآورد شده است.

دهنده این است که قدرت کاهندگی مرگ از جمعیت به  نشان :CDRیا  8میرو  میزان خام مرگ 

هاي یک سال تقویمی بر کل جمعیت  نفر چقدر است. این میزان از تقسیم تعداد فوت 1000ازاي هر 

  آید. همان سال بدست می

دهد. این  : میزان افزایش یا کاهش جمعیت در اثر سه مؤلفه اصلی را نشان مینرخ رشد جمعیت

ومیر و مهاجرت. بنابراین نرخ رشد جمعیت جمع جبري دو موازنه  ها عبارتند از زادوولد، مرگ ؤلفهم

  :NMRو نرخ خالص مهاجرت یا موازنه مهاجرتی یا  NIRجمعیتی است، نرخ رشد یا موازنه طبیعی یا 

r= NIR+NMR 

  شود:  قرار زیر محاسبه می موازنه طبیعی جمعیت به

                                                 
1-Age Specific Fertility Rate 

6 Crude Birth Rate 
7 Life Expectancy at Birth 
8 Crude Death Rate 
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NIR= CBR-CDR 

  مهاجرتی نیز از :و موازنه 

NMR= IR-OR 

میزان مهاجرت از منطقه است.  ORمیزان مهاجرت به منطقه و  IRشود که در آن  محاسبه می

آید و دومی از تقسیم تعداد  اي بر جمعیت آن بدست می اولی از تقسیم تعداد مهاجران وارد شده به منطقه

تواند مثبت یا منفی باشد و در  می NMRشود. مقدار  مهاجران خارج شده از آن بر جمعیت حاصل می

  دهد.  نهایت با عالمت جبري مثبت و منفی اثر جمعیتی خود را بر تغییرات جمعیت نشان می

، بدون انعکاس درجه اهمیت، موازنه طبیعی و مهاجرتی نرخ کلی  rنرخ رشد ساالنه جمعیت یا 

کند.  (معموالً سال سرشماري) تعیین می رشد را با محاسبه میانگین تغییرات ساالنه جمعیت طی دو مقطع

  ي رشد جمعیت بین دو سرشماري است. این نرخ معموالً بیان کننده

  شود:  براي محاسبه این نرخ از رابطه زیر استفاده می

 100  r= [[(Pt+n/Pt)
n
 (1/n)]-1] ×   

دو مقطع  فاصله بین n، 1375-1385هاي  نرخ رشد بین دو سرشماري، مثالً رشد سال rکه در آن 

) و 1385مقطع دوم (مثالً سال سرشماري  t+n)، 1375مقطع اول (مثالً سال سرشماري  tیا سرشماري، 

P میانگین رشد خطی جمعیت است که دقت آن وابسته به   دهنده جمعیت است. نرخ رشد ساالنه نشان

  ي دو سرشماري است. فاصله

  

  ها دو) منابع داده

هاي اطالعاتی مرکز آمار ایران استخراج شده است.  ها یا فایل ز نشریهها اساساً ا در این تحقیق داده

تعداد جمعیت، مهاجران وارد و خارج شده، توزیع سنی و ترکیب جنسی جمعیت و سایر اطالعات 

 1375و  1365، 1355هاي  هاي منتشر شده نتایج تفصیلی سرشماري اجتماعی دیگر از نشریه -اقتصادي

استفاده شده است. براي بررسی تغییرات کالبدي  1385مرکز آمار ایران براي سال  و فایل اطالعات استانی

هاي استان  سازي اطالعات و سوابق جمعیتی شهرها و آبادي ها و شهرهاي استان نشریه همسان آبادي

) تهیه شده، 1371، 2-1مازندران که توسط مرکز مطالعات و تحقیقات معماري و شهرسازي ایران (نشریه 

ومیر مستقیماً  هاي جمعیتی دیگر مثل باروري و مرگ د استفاده قرار گرفته است. آمار و ارقام شاخصمور
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ها ذیالً مورد اشاره  هاي برآورد این شاخص توسط تیم تحقیقاتی پروژه محاسبه یا برآورد شده است. روش

  قرار گرفته است. 

آبادي به این شهر الحاق شده است، از آنجایی که در اثر گسترش محدوده شهر ساري، جمعیت یک 

جمعیت این شهر یک بار با رقم گزارش شده در سرشماري و یک بار با ملحوظ داشتن جمعیت آبادي 

شود. از نشریه مرکز مطالعات و تحقیقات معماري و شهرسازي ایران براي پیدا  ملحق شده، گزارش می

  . 9کردن سابقه آبادي ادغام شده، استفاده شده است

  

  ومیر هاي باروري و مرگ هاي برآورد شاخص )روش سه

ومیر، موجب شده است که مطالعات جمعیت در  هاي مرگ هاي ثبت، خصوصاً داده نقص فاحش داده

هاي نامستقیم براي  هاي برآورد باشند. داده کار بردن روش  اي و شهري ناگزیر از به هاي توسعه منطقه طرح

هایی از افزایش  هاي ثبتی هستند. اگرچه اخیراً نشانه عتناتر از دادههاي جمعیتی هنوز هم قابل ا برآورد

عنوان ثبت معوقه موجب ناهمزمانی  خورد، اما وجود درصدي به دقت ثبت اطالعات زادوولد به چشم می

کنند شده و در حقیقت  فراوانی این واقعه با اطالعات سرشماري که جمعیت در معرض وقایع را ارائه می

دهند. بنابراین پژوهش  اي قابل قبول هم به این شکل ارزش خود را از دست می اندازه بتی تاهاي ث داده

هاي غیرمستقیم براي برآوردهاي جمعیتی استفاده کرده است که ذیالً معرفی  حاضر نیز ناگزیر از روش

  شوند. می

در است، لیکن هاي توزیع سنی در مواردي براي برآورد سطح و روند باروري قابل استفاده  داده

ها و  بررسیها محدودیت زیادي دارند. برخی  هایی که خطاي گزارش سن فاحش است، این روش جمعیت

وجود آمده است  هاي اخیر به سرشماري بهبود چشمگیري در گزارش سن در د کهنده مطالعات نشان می

رزایی و دیگران، می( از دقت بیشتري برخوردار شده است هاي اول و دوم کشور ونسبت به سرشماري

) البته اثر میزان دقت و خطاي شمارش سن بسته به مورد متغیر است و در روشهایی که جمعیت 1375

ها دارد، اعتماد  سنین منفرد از اهمیت زیادي برخوردار است و نتایج، حساسیت زیادي در مقابل این داده

سن عبارتند از:  گزارشترین خطاهاي  مدهشود. ع هاي توزیع سنی، کمتر می به نتایج برآورد متکی بر داده

                                                 
محدوده مطالعاتی شهر ساري در مطالعات طرح جامع محدوده اي بیش از محدوده قانونی آن است که در سرشماري ها آورده شده است.  - 9

مباحث بعدي جمعیت اضافه شده به محدوده مطالعاتی در نظر گرفته شده است که شرح در  )،1389لذا جهت برآورد جمعیت سال پایه طرح (

 آن در پی می آید.
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دار افراد با سنی معین و خطاهاي ناشی از گزارش غلط سن افرادي که در  خطاهاي ناشی از حذف جهت

ترین خطاي گزارش سن، برآمدگی جمعیت در سنین  اند. شناخته شده سرشماري یا بررسی به حساب آمده

رد کردن سن به ارقام مختوم به صفر و پنج است. خاص است که شامل تمایل پاسخگو یا پرسشگر به گ

هاي مختلف  دار افراد، چندان ساده نیست، لیکن بررسی هرچند تعیین دقیق مقدار خطاي حذف جهت

آمارگیري، خطاي دوم یعنی خطاي  چندینسرشماري و  6سال گذشته و تجربه  40دهد که طی  نشان می

سطح باروري (میزان باروري کل) در  یافته است. ناشی از گزارش غلط سن بطور قابل توجهی کاهش

هاي توزیع سنی جمعیت و روش رله برآورد  در شهر ساري با استفاده از داده 1385تا  1355هاي  سال

 شده است. 

ماه گذشته مورد  12بطور مستقیم تعداد فوتهاي غالباً هاي پیمایشی،  در سرشماریها و بررسی

که چون  داده است که این پرسش دو مشکل مهم دارد. اول اینن تجربه نشاگیرد.  سئوال قرار می

تعداد کردن ظهار شود و دوم اینکه ا ها اظهار نمی نگر است، به دالیل مختلف بخشی از فراوانی فوت گذشته

آوري چنین اطالعاتی نیز کمک چندانی به  و فراوانی براي اکثر پاسخگویان مشکل است. از این روي جمع

اند این است  گرفته  هاي پیمایشی در پیش ها و بررسی کند. راه حلی که سرشماري ومیر نمی مطالعات مرگ

دنیا آمده و در حال حاضر زنده را مورد پرسش قرار داده و با استفاده از تفاضل  که تعداد فرزندان زنده به

رند. از این نسبت براي آو ها را به دست می این دو رقم تعداد فرزندان فوت شده و بنابراین نسبت فوت شده

کنند.  ومیر استفاده شده و با توجه به سن مادر مرجع زمانی این نسبت را پیدا می برآورد غیر مستقیم مرگ

توان با استفاده از نسبت فرزندان فوت شده برآوردي از  هاي مذکور می اي از داده بنابراین براي مجموعه

با تقسیم متوسط فرزندان زنده مانده زنان بر است ن برابر شدگا نسبت فوتومیر را برآورد کرد.  سطح مرگ

گیري شمار فرزندان زنده مانده در اغلب موارد  متوسط فرزندان زنده بدنیا آمده آنان. ماهیت و خطاي اندازه

در ي الزم براي این برآورد ها دادهاست. دنیا آمده  هگیري شمار فرزندان زنده ب مشابه است با خطاي اندازه

صورت آمارگیري  هب 1385و  1375کشور به صورت تمام شماري و در سرشماري  1365اري سال سرشم

» براس« و به کار بردن روش این اطالعات با استفاده از  آوري شده است. اي از خانوارهاي کشور جمع نمونه

بود که ) اولین کسی William Brassویلیام براس (شهر ساري برآورد شده است.  درومیر  سطح مرگ

تا  15روشی را براي تبدیل نسبتهاي مرگ کودکان زنده بدنیا آمده زنان در گروههاي سنی پنج ساله از 

در این . کردسالگی ابداع  20رسیدن به سنین درست تا  سالگی به منظور برآورد احتمال مرگ قبل از 49
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. است xو سن درست  یعنی احتمال مرگ بین تولد )x(q) به  D)iهاي  تبدیل نسبت روش اساس بر

 اي که از سوي وي براي انجام این مقصود پیشنهاد شد چنین بود: معادله

qx = Ki(Di) 

و میزان  Di یعنی ومیر کودکان هاي مرگ بر این نکته واقف بود که رابطه بین نسبت »براس «

است که  الگو) اساساً تحت تأثیر الگوي سنی باروري است چرا که این qxومیر در یک جدول عمر ( مرگ

اي از  کند. بدین ترتیب وي مجموعه یک گروه از زنان را برحسب احتمال مرگ تعیین می توزیع کودکان

 P1/P2 فراهم ساخت. این ضرایب برمبناي نسبت qxمشاهده شده به  Dرا براي تبدیل مقادیر kضرایب 

 شوند. که شاخص خوبی از وضعیت باروري در سنین جوانی است انتخاب می

مطالعات  است.استوار نزدیک  ي ومیر اطفال در گذشته باروري و مرگبر فرض ثبات » براس«  روش

میزانهاي نشان می دهد که هم کشورهاي در حال توسعه  هاي جمعیتی در انجام شده در مورد شاخص

زیادي مطالعات باروري در حال تغییر و عموماً در حال کاهش هستند. در ایران نیز  همومیر اطفال و  مرگ

تأکید ومیر اطفال و باروري  میزانهاي مرگهاي اخیر انجام شده که همگی بر کاهش چشمگیر  در سال

راي حل کامالً رضایت بخش و دقیق نیست. ب »براس« روش نتایج و برآوردهاي حاصل از  دارند. بنابراین

بطورکلی زمانیکه گزارش سن خوب است. ارائه شده  »پالونی« و  »پرستون« هیافتی از سوي رمشکل این 

براي حل مشکل تغییر  »پالونی -پرستون« کنند رهیافت  بوده و اکثریت کودکان با مادرانشان زندگی می

در دسترس نیست و در غالباً اجراي این روش هاي الزم براي  باروري کاربرد خوبی دارد. با این حال داده

 .کند را محدود می کاربرد آننتیجه 

ومیر از دو روش دیگر  براي حل مشکل تغییر باروري و مرگ ،»پالونی -پرستون« ر رهیافت عالوه ب

 :توان سود جست مینیز 

 ومیر نوزادان و اطفال بین دو پیمایش با بکارگیري اطالعات نسل فرضی. برآورد مرگ -1

 ومیر اطفال با معلوم بودن باروري نسلهاي واقعی. برآورد مرگ -2

اطالعات مربوط به تعداد دسترسی به  ،ومیر اطفال به روشهاي فوق برآورد مرگبراي محاسبه و 

ضروري است. فرزندان زنده بدنیا آمده و در حال حاضر زنده برحسب گروههاي سنی مادران در دو مقطع 

ومیر صورت گرفته و فرض  هرچند در این دو روش تمهیداتی جهت تعدیل اثرات تغییر باروري و مرگ

است. بدینسان با  شدهو ضرورت ندارد، لیکن در عمل کاربرد آنها بعلت خطاي گزارش، محدود ثبات این د
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با  »براس« ومیر کودکان، روش  براي برآورد میزانهاي مرگممکن توجه به مجموعه شرایط موجود، روش 

ه از است. در عین حال نباید از خاطر دور داشت که برآوردهاي بدست آمد »تراسل« ضرایب پیشنهادي 

  ومیر طی سالهاي اخیر با مقداري خطا همراه است. این روش بعلت تغییر میزانهاي باروري و مرگ

  چهار) تقسیمات کشوري 

مهمترین تغییري که در تقسیمات کشوري استان مازندران رخ داده تجزیۀ بخشی از این استان و 

ات در مطالعات دیگر از جمله گیري استان جدیدي به نام استان گلستان بوده است. این تغییر شکل

وجود  مطالعات آمایش استان نیز مورد بحث و مطالعه قرار گرفته است. تغییر تقسیمات کشوري استان و به

  آمدن استان جدید گلستان ظاهراً ارتباطی با تحوالت جمعیتی شهر ساري ندارد. اما این تغییر در مطالعه

ی دارد، که توجه به آن در تحلیل تغییرات جمعیت این جمعیت در طرح جامع شهر ساري اهمیت فراوان

شهر ضروري است. در کنار تغییر مورد بحث، قطب جمعیتی جدیدي شکل گرفته که مرکز استان گلستان 

دهد که تغییر موقعیت شهر گرگان از  خوبی نشان می شود به هایی که در ادامه انجام می نیز هست. مقایسه

ن جمعیتی استان جدید تا حدودي توازن جمعیتی منطقه را تغییر داده است. دوم به کانو  یک شهر مرتبه

تر از ساري نبوده و نرخ رشد جمعیت آن در دو  هاي پس از انقالب هرگز پرجمعیت گرگان در سرشماري

 1/7در مقابل  7/4بطور چشمگیري کمتر از ساري ( 1355-1365اول بعد از انقالب خصوصاً در دهه،   دهه

ده است. در حالی که این رابطه با افزایش نرخ رشد جمعیت شهر گرگان بر هم خورده و هرچند درصد) بو

  تر از ساري شده است. جمعیت این دو شهر چندان متفاوت نیست، اما گرگان پرجمعیت

هاي تقسیمات کشوري داخل شهرستان نیز تغییراتی  عالوه بر تغییر مورد اشاره در باال، محدوده

از  1365شود، این شهرستان در سال  مشاهده می 331-1طور که در جدول شماره . همانچند داشته است

شد و تنها یک شهر که مرکز شهرستان بود، یعنی ساري را در خود  دهستان تشکیل می 12سه بخش و 

به  1385و در سرشماري سال  13، تعداد دهستان به 4تعداد بخش به  1375داشت. در حالی که در سال 

شهر در  2و  1375شهر جدید یکی در دهه  3دهستان افزایش یافت و طی این دوره  15و بخش  5

  به تعداد شهرهاي این شهرستان اضافه شد. 1385دهه
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  1345-1385تقسیمات داخلی شهرستان ساري و تغییرات آن طی  -331-1جدول شماره 

  تقسیمات کشوري
  سال سرشماري

1365  1375  1385  

  5  4  3  تعداد بخش

  15  13  12  تعداد دهستان

  4  2  1  تعداد شهر

  

توانست بر توزیع  هاي داخلی شهرستان و افزایش تعداد شهرها نیز بالقوه می افزایش تعداد محدوده

عنوان مرکز استان و شهرستان مؤثر باشد. اگر  جمعیت شهرستان و مآالً بر تغییرات جمعیت این شهر به

این شهرستان توان پذیرش بخشی از جمعیت سرریز شده به شهر  ها و خصوصاً شهرهاي جدید مراکز بخش

عنوان شهر رقیب نرخ رشد جمعیت شهر ساري را به مقداري کمتر از  توانستند به ساري را داشتند، می

گونه که در ادامۀ گزارش مالحظه  دیده شده کاهش دهند. اما همان 1375-1385هاي  آنچه در سال

که به قابلیت باالي جذب جمعیت در  یري رخ نداده است که بیشتر از اینخواهد شد، در واقع چنین تغی

شود. در حقیقت شهرهاي  شهر ساري مربوط باشد، به ناتوانی شهرهاي جدید در جذب جمعیت مربوط می

جدید این شهرستان همان روستاهایی هستند که در بیشتر موارد خود مازادي از جمعیت را به شهر ساري 

  کنند. همجوار گسیل می و دیگر شهرهاي
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  10جمعیت -1-1-3-3

را نشان می دهد. براساس  1355-1385هاي  جمعیت شهر ساري در سال 3311-1 جدول شماره

مرد و  37205نفر می باشد که از این تعداد  70753، 1355این جدول جمعیت شهر ساري در سال 

نفر بوده که از این تعداد  141020جمعیت شهر ساري 1365زن هستند. در سرشماري سال  33548

نفر و در سال  195882جمعیت شهر ساري معادل  1375زن می باشد. در سال  69253مرد و  71767

 102حدود  1375نفر بالغ گردیده است. نسبت جنسی جمعیت این شهر در سال  11 259413به  1385

با در نظر گرفتن جمعیت  زن رسیده است. 100مرد به  101به  1385زن بوده و در سال  100مرد به 

حدود  1355استان در کل و در نقاط شهري، سهم جمعیت شهرستان از جمعیت کل استان در سال 

درصد افزایش یافته است. بنابراین با افزایش جمعیت  17به  1385درصد بوده است که در سال  5/16

همان دوره نسبت جمعیت  شهرستان ساري سهم این شهرستان از جمعیت استان افزایش یافته است. در

به  1355درصد در سال  14شهر ساري از جمعیت شهري استان در افزایش بیشتري داشته و از کمتر از 

و  1355-1365هاي  رسیده است. رشد جمعیت شهر ساري در سال 1385درصد در سال  17بیش از 

  موجب چنین افزایشی بوده است. 1365هاي بعد از  تداوم آن در سال

  
 

 1385تا 1355هاي  جمعیت استان مازندران، شهرستان و شهر ساري در سرشماري -3311-1شماره  جدول

  1385  1375  1365  1355  محدوده

  کل استان

 1.568.949 1.194.233 893.293  511.787 نقاط شهري

 1.324.138 1.407.775 1.381.654  1.084.778 نقاط روستایی

 2.893.087  2.602.008 2.274.947  1.596.565 کل

شهرستان 

  ساري

 272.000  199.664  141.020  70.753 نقاط شهري

 218.830  224.142  229.452  192.124 نقاط روستایی

 490.830  423.806  370.515  262.877 کل

  261.293 195.882 141.020 70.753  شهر ساري

  ها به دست آمده است. هاي استان گلستان از کل جمعیت استان مازندران در این سال شهرستاناستان با کم کردن جمعیت  1375و  1365، 1355اطالعات سرشماري سال 

  

                                                 
ویژگی هاي جمعیتی شهرساري در این گزارش با توجه به محدوده مطالعاتی تعیین شده توسط کارفرما و مشاور در دو سطح بررسی و  - 10

آورده شده است. الف) شهرساري ب) محدوده مطالعاتی که در بر گیرنده شهرساري و چند روستاي متصل به آن است. در خالل گزارش 

این دو جمعیت (شهري و روستایی)  یاي محدوده مطالعاتی نیز عالوه بر اطالعات مربوط به شهر ذکر شده است. ویژگی هاي تخصصویژگی ه

 متناسب با آمار موجود براي آن آورده شده است.
شده است. در  رنفر ذک 261293نفر و در نتایج نهایی  259413جمعیت شهر ساري  1385سرشماري عمومی سال  یدر نتایج مقدمات - 11

 ادامه گزارش عدد دوم مبناي بررسی ها قرار گرفته است.
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جمعیت شهر ساري و روستاهاي الحاقی (محدوده مطالعاتی طرح جامع) را  3311-2جدول شماره 

نفر می باشد.   25206برابر  1385دهد. مجموع جمعیت این روستاها بر اساس سرشماري سال  نشان می

نفر برآورد  293212نفر وشهر ساري  30578(سال پایه طرح) جمعیت روستاهاي الحاقی  1389سال در 

 323790به  1389شده است که در صورت ادغام  روستاهاي مذکور با شهر ساري، جمعیت شهر در سال 

  خواهد رسید.نفر 

جمعیت روستاهاي الحاقی به شهر ساري را نشان می دهدروستاهاي قرق،  3311-3جدول شماره 

درصد 2/70نفر و با  3312 و 3843، 5841، 8480چال و شرف آباد به ترتیب باالحاقی شرف آباد، ذغال 

  .به خود اختصاص داده اند1389بیشترین جمعیت روستاهاي الحاقی را در سال 

تا  1355هاي  جمعیت شهر ساري و آبادي ادغام شده در آن در سرشماري 3311-4جدول شماره 

را نشان 1385حسب جنس و گروه سنی  در سال جمعیت شهر ساري بر 3311-5و جدول شماره  1385

  می دهد.

  
  

هاي  جمعیت شهر ساري و روستاهاي الحاقی به شهر (محدوده مطالعاتی) در سرشماري -3311-2جدول شماره 

 *  1389و برآورد سال  1385تا 1355

 1389 1385 1375 1365 1355 شرح

 293212 261293 195882 141020 70753 شهر ساري

 30578 25206 12477 8050 5574 روستاهاي الحاقی

 323790 286499 208359 149070 76327 کل

  (سال پایه طرح) براساس نرخ رشد دهه قبل شهر و تک تک آبادیها صورت گرفته است. 1389برآورد جمعیت سال  
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هاي  در سرشماري محدوده مطالعاتی اولیه شهر ساري جمعیت روستاهاي الحاقی بهتعداد  -3311-3جدول شماره 

 1389و برآورد سال  1385تا 1355

  1389  1385  1375  1365  1355  روستاها

 1900 1705 1301 1626 1839 پایین دزا

 753 825 1035 395 0 پایین ملیک

 348 381 _ _ _  1ملیک الحاقی

 1664 1217 557 360 191 پل گردن

 3843 3228 2087 1348 879 ذغال چال

 3312 2843 1941 1423 1058 2ادآبشرف 

 5841 5014 _ _ _  الحاقی شرف آباد

 8480 6046 2595 998 547 قرق

 1495 1394 1170 979 522 گله دون

 2942 2553 1791 921 538 هوال

 30578 25206 12477 8050 5574 جمع

  

  الحاقی ملیک و الحاقی شرف آباد پهنه هاي مسکونی هستند که آمار جمعیتی آنها نه در روستاهاي مجاور و نه در آمار حوزه - 1 

 بلوك هاي شهري نیامده است. تعداد جمعیت این دو پهنه براساس  واحد شماري و ویژگی محالت مجاور برآورد گردیده است. 

  همان - 2 

  1385لغایت  1355مأخذ: سرشماري هاي عمومی سال هاي 

  

  1385تا  1355هاي  جمعیت شهر ساري و آبادي ادغام شده در آن در سرشماري - 3311-4جدول شماره 

 لسا
  نام سکونتگاه

1385 1375 1365 1355 

 ساريشهر  70.753 141.020 195.882  261.293

 ملیکروستاي   170  700  232  0

  جمع 70.923 141.720 196.114  261.293

  )1388مأخذ: گزارش آمایش استان مازندران، معاونت برنامه ریزي استان مازندران، شرکت مهندسین مشاور مازند طرح (            
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  1385جمعیت شهر ساري برحسب جنس و گروه سنی  در سال  -3311-5جدول شماره 

  نسبت جنسی  زن (نفر)  مرد (نفر)  جمعیت (نفر)  

  101  129802 131491  261293  کل جمعیت

4 -0  17130  8770 8360  105  

9-5  17945 9110 8835 103  

14-10  20737 10605 10132 105 

19-15  30216 15295 14921 103  

24-20  33337 15893 17444 91 

29 -25  27179 13238 13941 95 

34-30  21971 10978 10993 100 

39-35  21100 10758 10342 104 

44-40  19156 9733 9423 103 

49-45  16097 8224 7873 104 

54 -50  12524 6372 6152 104 

59 -55  8423 4472 3951 113 

64-60  5259 2870 2389 120 

69-65  3703 2002  1701 118 

74-70  3075 1566 1509 104 

+75  3441 1605 1836 87 

  

  

  خانوار و بعد آن  -2-1-3-3

جمعیت، بنابراین داشتن اطالع از   خانوار است نه اندازهریزي مسکن تعداد  از آنجائیکه واحد برنامه

اجتماعی ضروري است.  -هاي اقتصادي ریزي این تعداد در کنار تغییرات و رشد جمعیت در برنامه

در کل استان  1385شود، بر اساس سرشماري  مشاهده می 3312-1طور که در جدول شماره همان

هزار (یعنی  425)، در نقاط شهري استان حدود 1355ابر سال هزار خانوار (بیش از دو بر 784مازندران 

هزار خانوار که سهم زیادي از آن  133) و در شهرستان ساري حدود 1355برابر بیشتر از سال  4بیش از 

واحد  71564برابر  1385کنند. تعداد خانوار شهر ساري در سال  می  به نقاط شهري اختصاص دارد، زندگی

برابر افزایش یافته است. به این معنی که تقاضاي بالقوة  5/4بیشتر از  1355ل است که نسبت به سا

  هزار واحد افزایش داشته است. 55بیش از  1355نسبت به سال  1385مسکن در سال 
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دهـد مجمـوع    تعداد و بعد خانوار شهرساري و روستاهاي الحاقی را نشـان مـی   3312-2جدول شماره 

) (سال پایه طرح 1389در سال  می باشد. 6555بالغ بر 1385رشماري سال خانوار این روستاها براساس س

خانوار برآورد شده اسـت کـه در صـورت     80332و شهر ساري 7965تعداد خانوار هاي روستاهاي الحاقی 

  خواهد رسید. 88297به  1389تعداد خانوار  شهر در سال  ،دغام روستاهاي مذکور با شهر ساريا

  

تعداد و متوسط بعد خانوار جمعیت شهر ساري در مقایسه با کل استان و شهرستان ساري  -3312-1جدول شماره 

   1355-1385طی 

  سال

  منطقه

  متوسط بعد خانوار  تعداد خانوار

1355  1365  1375  1385  1355  1365  1375  1385  

  

  کل استان

  7/3  6/4  3/5  4/5  783.737  569.182  431.744  296.898  کل

  7/3  4/4  9/4  0/5  424.665  270.608  182.593  103.069  نقاط شهري

  8/3  7/4  5/5  6/5  359.054  298.574  249.112  193.829  نقاط روستایی

  شهرستان

  ساري

  7/3  6/4  1/5  1/5  132.996  92.929  72.654  52.006  کل

  7/3  4/4  7/4  6/4  74.910  45.027  29.830  15.527  نقاط شهري

  8/3  7/4  4/5  3/5  58.086  47.902  42.815  36.479  نقاط روستایی

  7/3  4/4  7/4  6/4  71.564  44280  29.830  15.527  شهر ساري

  

 1385تا 1355هاي  تعداد و بعد خانوار شهر ساري و روستاهاي الحاقی به شهر در سرشماري -3312-2جدول شماره 

 1389و برآورد سال 

  شرح
  بعد خانوار  تعداد خانوار

1355 1365 1375 1385 1389 1355 1365 1375 1385 1389 

 65/3 7/3 4/4 7/4 6/4 80332 71564 44280 29830 15527 شهر ساري

 8/3 8/3 6/4 3/5 0/5 7965 6555 2700 1525 1126 روستاهاي الحاقی

 7/3 7/3 4/4 8/4 6/4 88297 78119 46980 31355 16653 کل

  

منظور از بعد یا اندازة خانوار متوسط تعداد افراد هر خانوار است. بعد خانوار عمدتاً تابع باروري، 

تواند شرایط مساعدي براي دستیابی به رفاه و آسایش  میر و مهاجرت است. پایین بودن بعد خانوار می مرگ

تغییرات بعد خانوار در طول خانوارها در یک جامعه را فراهم کند. بطور کلی در شرایط عادي و معمولی 

زمان بسیار کند است، مگر آنکه مهاجرت از طرف جمعیت هایی با ترکیب متفاوت صورت پذیرد یا 

میانگین  1365-1355تغییرات ناگهانی در ساخت جمعیت به دالیل مختلف رخ دهد. در ایران در دهۀ 

د ناشی از افزایش سطح باروري و کاهش نفر افزایش یافت. این افزایش می توان 09/0بعد خانوارهاي کشور 
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-1385دهد که بعد خانوار شهر ساري طی  نشان می 3312-3اطالعات جدول پیش گفته شماره

کاهش یافته که به معنی کاهش حدود یک نفر از این میانگین است. این کاهش در  7/3به  6/4از  1355

طور که  نقاط شهري استان نیز بیشتر بوده و از اندازه خانوار شهرها بیش از یک نفر کاسته شده است. همان

در نقاط  1355شود، به دلیل تفاوت مقدار این متوسط در سال  هده میمشا 3312-2در نمودار شماره 

نظر  شهري استان و شهر ساري، روند کاهش بعد خانوار در نقاط شهري استان تندتر از شهر ساري به

  آید. می

  
  

  1355-1385روند تغییرات بعد خانوار نقاط شهري استان و شهر ساري طی  -3312-2نمودار شماره 
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  رشد جمعیت و تحوالت آن  -3-1-3-3

ي رشد  کننده هاي باز، امروزه دو عامل جمعیتی تعیین ي توازن جمعیتی در جمعیت در معادله

هاي انسانی  ي رشد جمعیت کننده ومیر عامل مهم و تعیین ي دور مرگ جمعیت هستند. اگرچه در گذشته

ومیر در  اري مثل ایران، سطح مرگگذ بوده است، اما اکنون خصوصاً در کشورهاي از نظر جمعیتی رو به

تحوالت جمعیتی اهمیت و جایگاه خود را به سطح باروري داده و در شهرها مهاجرت اساساً گوي سبقت را 

اند، اما  پیوسته هاي مهاجرتی قبل از انقالب صنعتی به وقوع نمی ربوده است. هرچند نتوان گفت که جریان

گ و اثر گذار بر روند تغییرات جمعیتی کشورها و شهرها پیش هاي مهاجرتی چنین بزر بدون تردید جریان

این پژوهش یکی از   از انقالب صنعتی و حتی پیش از قرن بیستم هرگز تجربه نشده است. واحد مطالعۀ

ي رشد  کننده دهۀ گذشته مهاجرت همیشه یکی از مهمترین عوامل تعیین 5یا  4شهرهایی است که طی

تر از عوامل طبیعی تغییرات  ي مهاجرت ضروري و حتی بااهمیت روي مطالعه جمعیت آن بوده است. از این

  جمعیت (باروري و مرگ) است. 

درصد بود، این نسبت براي  21/0حدود  1355سهم جمعیت شهر ساري، از جمعیت کشور در سال 

کل استان درصد و نسبت به جمعیت  37/0و  33/0، 29/0ترتیب برابر با  به 1385و  1375، 1365سالهاي 

ترتیب براي همان  درصد و نسبت به نقاط شهري استان به 9/8و  5/7، 2/6، 3ترتیب برابر  مازندران به

دهند شهر  طور که این نسبت درصدها نشان می درصد است. همان 8/16و 4/16، 8/15، 1/9مقاطع برابر 

نیاز ازهر تفسیري گویاي   ساري از نظر جمعیت سرشماري به سرشماري بزرگتر شده است این تغییر بی

  این است که نرخ رشد جمعیت این شهر باال بوده است. 

ي  شود، نرخ رشد جمعیت شهر ساري طی دهه مشاهده می 3313-1طور که در جدول شماره همان

 65ي دهساله مجموعاً حدود  درصد در سال بوده است و با این رشد، در این دوره 9/2حدود  1385-1375

ي قبل از آن خصوصاً در دورة  هاي دو دهه عیت این شهر افزوده شده است. این نرخ در سالهزار نفر به جم

نرخ رشد جمعیت این شهر به بیش  1355-1365هاي  به مراتب بیشتر بوده است. در سال 1365-1355

درصد در سال بوده است. به رغم اثر مثبت کاهش  3بالغ بر 1365-1375درصد در سال و در دورة  7از 

مهمترین عامل کاهش  1380و  1370هاي  ومیر بر نرخ رشد جمعیت، کاهش سطح بارروي در دهه رگم

افزایش چشمگیر جمعیت کل و جمعیت شهري  1355ي این شهر است. سرشماري سال  نرخ رشد ساالنه

را نسبت به دوره قبل نشان می دهد. متوسط رشد ساالنه جمعیت شهر ساري برخالف رشد جمعیت کل و 
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روند افزایشی جمعیت حتی شدیدتر از این  1365کاهشی بوده است اما در سال  1355ي در سال شهر

درصد بوده است که  14/7نقاط بوده است.  در این مقطع متوسط رشد ساالنه جمعیت این شهر نزدیک به 

رت مردم ترین دلیل این افزایش، مهاج مهم درصد می باشد. 9/3نزدیک به دو برابر رشد کل جمعیت یعنی 

. از اند از روستاها به شهرها بوده ولی عواملی چون تبدیل روستاهاي بزرگ به شهر نیز در آن نقش داشته

گونه  روند کاهشی براي جمعیت کل، شهري، روستایی و شهر ساري مشاهده می شود. همان 1375سال 

ساري همواره کمی از نرخ که در جدول مذکور نشان داده شده است، بعد از انقالب نرخ رشد جمعیت شهر 

  رشد جمعیت کل کشور و نرخ رشد جمعیت شهري استان باالتر بوده است. 
  

  متوسط رشد ساالنه جمعیت کشور، استان و شهر ساري -3313-1جدول شماره 

  (درصد)1385 -1345ساله  10هاي  طی دوره 

  1375- 1385  1365-1375  1355-1365  1345- 1355  دوره

  کل کشور

  6/1  2  9/3  7/2  کل

  7/2  2/3  4/5  9/4  شهري

  - 4/0  3/0  4/2  1/1  روستایی

  استان

 1/1 3/1 6/3 -  کل

 8/2 0/3 7/5 -  شهري

 -6/0 2/0 4/2 -  روستایی

  9/2  3/3  1/7  7/4 شهر ساري

 29/7 48/4 74/3 - روستاهاي الحاقی
ممکن   1345-55هاي  ي رشد جمعیت سال تغییرات متعدد در تقسیمات داخلی استان محاسبهدلیل  ، به1385هاي سرشماري عمومی نفوس و مسکن کشور تا سال منبع: داده

  نشد.

  

 74/3حدود  1355-1365ي  متوسط نرخ رشد جمعیت روستاهاي الحاقی به شهر ساري طی دهه

متوسط نرخ رشد  1375-1385درصد بالغ گردیده است. در دهه 48/4به 1365 -1375درصد  و در دهه 

 جمعیت در دهه هاي مذکور،ترین دلیل افزایش  مهمدرصد بالغ گردیده است.  29/7ذکور بهروستاهاي م

ي اطراف به روستاهاي حاشیه شهرساري به دلیل فاصله کم این روستاهاشهرها و مهاجرت مردم از 

روستاها با شهر و قیمت پایین مسکن و زمین نسبت به شهر ساري و عدم کنترل مدیریت شهري در این 

اضافه شدن جمعیت الحاقی (شرف آباد و ملیک)  1385-1375در دهه  ی بوده است. شایان ذکر استنواح

 3313-2جدول شماره  .به روستاها را نیز عالوه بر عوامل مذکور می توان ازدالیل افزایش نرخ رشد دانست

ونه که را نشان می دهد، همانگ 1385-1355ساله  10متوسط نرخ رشد روستاهاي الحاقی طی دوره 
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درصد  8/8تا  5/1مالحظه می گردد همه روستاها به جز روستاي پایین ملیک داراي نرخ رشد بین 

ن نرخ رشد را به خود اختصاص درصد باالتری 8 /13پل گردن با  درصد و 38/8اند. روستاي قرق با بوده

  . 12اند داده

  (درصد)1355-1385ساله  10هاي  دورهمتوسط رشد ساالنه جمعیت روستاهاي الحاقی طی  -3313-2جدول شماره 
  

 1385-1375 75-1365 65-1355 روستاها

 2/74 2/21- 1/22- پایین دزا

 2/24- 10/11 _ پایین ملیک

 _ _ _ الحاقی ملیک

 8/13 4/46 6/54 پل گردن

 4/46 4/47 4/37 ذغال چال

 3/89 3/15 3/01 شرف اباد

 _ _ _ الحاقی شرف آباد

 8/83 10/03 6/20 قرق

 1/77 1/80 6/49 گله دون

 3/61 6/88 5/52 هوال

 7/29 4/48 3/74 جمع

  

 موقعیت ساري در نظام شهري استان مازندران  

از نظر سلسله مراتب شهري، استان مازندران داراي شرایط خاصی می باشد. به دلیل تأثیر عوامل 

و پدیده بزرگ سري در این  مختلف جغرافیایی، اقتصادي و سیاسی، شبکه شهري استان همگون بوده

هاي کشور وجود ندارد. در مقابل نزدیک هم واقع شدن چند شهر بزرگ  استان بر خالف بسیاري از استان

استان، پدیده توازن توزیع جمعیت شهري را در پهنه خود و عدم توازن توزیع جمعیت شهري را در سطح 

ي با جمعیت کم که عمدتاً از تبدیل نقاط کل استان سبب شده است. چرا که افزایش تعداد نقاط شهر

  روستایی به شهر به وجود آمده اند تا حدودي نظم شهري استان را به هم خواهد ریخت.

                                                 
روستاهاي پیرامونی متصل به شهر ساري که در محدوده مطالعاتی با عنوان الحاقی آورده شده اند حسب شواهد و نمونه گیري هاي صورت  - 12

محدوده محالت شهر نیز بوده اند، لذا می توان سه ویژگی بارز آورده شده حتی جاذب خانوارهاي ساکن در  3-3-2گرفته که نتایج آن در بند 

را براي رشد جمعیت آن ها قایل شد. الف) رشد طبیعی جمعیت روستاها   ب) مهاجرت خانوارها از محالت شهري به آن ها و  ج) مهاجرت از 

 سایر نقاط به آن ها.
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داراي دو  1385شود، استان مازندران در سال  دیده می 3313-3طور که در جدول شماره  همان

نقطه شهري (آمل، قائمشهر) در  2 هزار نفر جمعیت، 200نقطه شهري (ساري و بابل) با جمعیت بیش از 

هزار نفر،  50-100هزار نفر، دو نقطه شهري (بهشهر و بابلسر) در گروه جمعیتی  100-200گروه جمعیتی 

هزار نفر، پانزده  10-25ي جمعیتی  نقطه شهري در طبقه 8هزار نفر ،  25-50نه نقطه شهري در گروه 

هزار نفر بوده است. با  5طه شهري با جمعیت کمتر از هزار نفر و سیزده نق 5-10  نقطه شهري در طبقه

محاسبه گردید که  04/1،  1385در استان براي سال  qاندازه اوئرباخ ، مقدار کل  –توجه به الگوي  رتبه 

گویاي تسلط شهرهاي میانی، تعداد شهرهاي متوسط می باشد و الگوي نخست شهري در این استان 

  مشهود نیست.

  1385طبقه بندي شهرهاي استان بر حسب سلسله مراتب شهري و نواحی در سال  -3313-3جدول شماره 

  جمع  مازندران غربی  مازندران شرقی  جمعیت

  2  -  ساري، بابل  هزار نفر200باالي 

  2  -  آمل و قائمشهر  هزار نفر 200تا 100

  2    بهشهر، بابلسر  هزار نفز100تا 50

  9  چالوس ،نوشهر، تنکابن ورامسر  جویبار، محمودآباد، امیرکالنکاء، فریدونکنار،   هزار نفر 50تا 25

  1  -  نور  هزار نفر25تا 20

  7  کتالم وسادات شهر، کالردشت، و عباس آباد  گلوگاه، زیرآب، رستم کالو، خلیل شهر  هزار نفر20تا10

  هزار نفر10تا 5
چمستان، سورك، پل سفید،رویان، بهمنمیر، 

  شهر، گتاب کیاکال، شیرگاه، سرخرود، ایزد
  15  خرم آباد، سلمانشهر، ،مرزن آبادو کالرآباد، نشتارود

  4    کیاسر، کله بست، گلوگاه، خوشرودپی  هزار نفر5تا2500

  نفر2500کمتر از 
کوهی خیل، بلده، رینه، مرزي کال، زرگر محله، 

  فریم، دابودشت، آالشت و گزنک
-  9  

  51  12  39  جمع

  

بندي کلی سازمان فضایی شهرها و در نظر گرفتن شرایطی که شهرهاي استان در  با توجه به شکل

شهر  39شهر و در ناحیه شرقی  12قسمت شرق و غرب استان دارند، می توان گفت که در ناحیه غربی 

دهد که در ناحیه غربی، چالوس به عنوان یک  استقرار دارند. طبقه بندي سلسله مراتب شهري نشان می

دوم قرار دارند. در ناحیه شرقی شهرهاي   ي نخست و شهرهاي تنکابن و نوشهر در رده در ردهمرکز شهري 

روند که هر یک با استقرار در  ي نخست این ناحیه به شمار می ساري، بابل، آمل و قائمشهر، شهرهاي رده

ر این ناحیه ي دوم د ي نفوذ قابل توجهی برخوردارند. شهرهاي رده ي رودخانه اي مهم از حوزه حاشیه

به ترتیب برابر با  1385و  1375، 1365، 1355براي سالهاي  qمقدار کل بهشهر و بابلسر می باشد. 
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یابیم که نظام  ها در می طی این سال qباشد. با مقایسه تغییرات مقدار کل  می 04/1، 91/0، 86/0، 61/0

شهرهاي   توان گفت که توزیع اندازه رود. در نهایت می شهري استان مازندران به سمت تعادل به پیش می

اندازه نزدیک است و نخست شهري در این استان جایی  -به الگوي توزیع مرتبه qاستان با توجه به مقدار 

  ندارد.

 اي شهر ساري موقعیت منطقه  

هاي مهم  ي شهري نوار ساحلی دریاي مازندران و از کانون هاي مجموعه ر ساري یکی از کانونشه

 3313-4ي شهري بخش شرقی استان مازندران است. با این وجود همانطور که در جدول شماره مجموعه

ي شهري سه استان گلستان،  ي شمالی کشور است. مجموعه شود سومین شهر پرجمعیت مجموعه دیده می

ها شهر  شود که پرجمعیت ترین آن ازندران و گیالن از تعداد زیادي شهرهاي کوچک و بزرگ تشکیل میم

هزار نفر جمعیت را در خود جاي داده است. جمعیت شهر رشت بیش از دو  500رشت است که بیش از 

رهاي برابر جمعیت شهرهاي دوم و سوم این مجموعه و تنها شهري است که در این منطقه در گروه شه

و  1365هاي  و در مقاطع سرشماري 1385هزار نفري کشور قرار دارد. تا پیش از سرشماري  500بیش از 

شهر گرگان  1385دوم این شهرها را دارا بود ولی در سرشماري   ، شهر ساري از نظر جمعیت رتبه1375

ن ساري به سومین شهر خاطر رشد بیشتر به دومین شهر و بنابرای که مرکز استان جدید گلستان است، به

چندان  1385ي جمعیت شهر ساري و گرگان در سرشماري  ي اندازه این منطقه تغییر کرد. اگرچه فاصله

گیري استان جدید  رسد که جدا شدن بخشی از استان مازندران و شکل نظر می زیاد و مهم نیست ولی به

است. در واقع گرگان رقیب جمعیتی  تأثیر نبوده گرفتن شهر گرگان از شهر ساري بی گلستان در پیشی

حساب می آید. در عین حال رقابت شهري در جذب جمعیت و مهاجران به این  مهمی براي شهر ساري به

شهر اکنون مراکز نسبتاً پرجمعیتی هستند که  شود. شهرهاي بابل، آمل و حتی قائم دو شهر محدود نمی

طور مشخص  افیایی جمعیت این استان و بهگیر توزیع جغر هاي ضربه طور چشمگیري به کانون به

  اند. ي شهري و روستایی شرق مازندران تبدیل شده مجموعه
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  شمالی کشور در   تراز منطقه جمعیت شهر ساري و چند شهر هم -3313-4جدول شماره 

  1345-1385هاي سرشماري  سال 

  نام شهر
  سال سرشماري

1335  1345  1355  1365  1375  1385  

 557366 417748 290897 188957 143557 109491 رشت  

 274438 188710 139430 88033 51181 25380 گرگان  

 261293 195882 141020 70753 44547 26278 ساري  

 201335 158346 115320 68059 49973 36194 بابل  

 199698 159092 118242 68963 40076 22251 آمل  

 174768 143286 109288 63377 38898 23055شهر   قائم

 126780 91045 64891 38786 31058 29036 سمنان  

  

ي نرخ  شهر) به واسطه با وجودي که شهرهاي نسبتاً پرجمعیت شرق مازندران (بابل، آمل و قائم

هاي شهري و  ي کانون ها است، سهم مهمی از جمعیت سرریز شده رشدهایی که حاکی از مهاجرپذیري آن

 3313-5طور که در جدول شماره  اند، اما همان روستایی درگیر در تبادل جمعیتی را جذب کردهنواحی 

اند.  گذشته هرگز نرخ رشدي بیشتر از نرخ رشد جمعیت شهر ساري نداشته  شود، طی سه دهه مشاهده می

ر، که شمالی کشو  نسبت به دو شهر دیگر محدوده 1375-1385  اما نرخ رشد جمعیت شهر ساري در دهه

تر  طور قابل بحثی کوچک در خارج از استان مازندران قرار دارند، بیشتر نبوده است. هرچند شهر سمنان به

تر از شهر ساري است، اما در این دهه رشدي بیشتر از شهر ساري داشته و نرخ رشد جمعیت  جمعیت و کم

  شهر رشت نیز در حدود نرخ رشد جمعیت این شهر بوده است.

  

شمالی کشور طی   تراز منطقۀ متوسط رشد ساالنه جمعیت شهر ساري و چند شهر هم -3313-5 جدول شماره

  )(درصد1345-1385ساله  10هاي  دوره

  دوره
  نام شهر

 سمنان شهر قائم آمل بابل ساري گرگان رشت

1335-45 7/2 7/3 4/5 3/3 1/6 2/5 7/0 

1345-55 8/2 6/5 7/4 1/3 6/5 0/5 2/2 

1355-65 4/4 7/4 1/7 4/5 5/5 6/5 3/5 

1365-75 7/3 1/3 3/3 2/3 0/3 7/2 4/3 

1375-85 9/2 8/3 9/2 4/2 3/2 0/2 4/3 
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دهد که تفاوت هاي بزرگ و مهم نرخ رشد شهرهاي مورد  خوبی نشان می به 3313-1نمودار شماره 

متفاوت شهر ساري دهه به دهه کاهش یافته و صرف نظر از نرخ رشد  1335-1345هاي  بحث طی سال

طور محسوسی در نرخ رشد جمعیت  به 1365-1375و  1355-1365، در دو دورة 1355-1365طی 

هاي قبل خصوصاً دهۀ  نیز به مراتب کمتر از دهه 1375-1385ها در دهۀ  وجود آمده و تفاوت همگرایی به

ان به کاهش میزان تو شده است. از عوامل چنین همگرایی در نرخ رشد می 1345-1355و  1345-1335

هاي مهاجرتی خصوصاً با مرکزیت یافتن شهر گرگان  رشد طبیعی جمعیت، کاهش تمرکزگرایی در جریان

طوري که نرخ رشد جمعیت این شهر تنها رقمی است که  در مجموعۀ شهري استان گلستان اشاره کرد، به

  ي زیاد و مهمی از نرخ رشد دیگر شهرها دارد. فاصله

  

ي شمالی طی  متوسط رشد ساالنه جمعیت شهر ساري در مقایسه با چند شهر منطقه -3313-1نمودار شماره 

  1345-1385ساله  10هاي  دوره
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  سطح و روند باروري -4-1-3-3

  

یافتگی مناطق حساس است، سطح باروري و  هاي جمعیتی که نسبت به درجه توسعه یکی از ویژگی

کنندة آهنگ رشد جمعیت است. اگرچه در نقاط  مترین تعیینزادوولد است. سطح زادوولد هر جمعیتی مه

ي جمعیت به موازنۀ مثبت مهاجرتی اختصاص دارد، ولی میزان  شهري معموالً سهم مهمی از رشد ساالنه

کند. در عین حال ضروري  رشد جمعیت همیشه تابعی از باروري جمعیتی است که در شهرها زندگی می

نرخ رشد ساالنه جمعیت تعیین شود. با این هدف در این قسمت ابتدا  است میزان و سهم زاد و ولد در

نرخ رشد طبیعی جمعیت   گیرد و در ادامه در مطالعه سطح و روند تغییرات باروري مورد مطالعه قرار می

میزان باروري کل در سه سطح ملی، استانی و  3314-1سهم این عامل مشخص خواهد شد. جدول شماره 

  ن می دهد.شهر ساري را نشا

  

  در کشور، استان مازندران و شهر ساري  )TFRمیزان باروري کل ( -3314-1جدول شماره 

  1355-1385در سرشماري 

  محدوده
  سال

1355  1365  1375  1385  

  8/1  3  5/6  3/6  کل کشور

استان 

  مازندران

  7/1  3/2  6/5  7/5  کل

  6/1  0/2  2/5  3/5  نقاط شهري

  8/1  5/2  0/6  1/6  نقاط روستایی

  2/1  9/1  2/5  9/4  شهر ساري

  

هاي اخیر همواره  طریق اولی شهر ساري در دهه سطح باروري استان مازندران، نقاط شهري آن و به

تر از کل کشور و مناطق غربی، جنوبی و حتی مرکزي بوده است. مطالعات آمایش استان مازندران  پایین

مشاهده  3314-1طور که در نمودار شماره  حال، همانها را شرح داده است. در عین  خوبی این تفاوت به

ي اخیر تفاوت این استان با  شود، با توجه به همگرایی در روند باروري در مناطق مختلف کشور در دهه می

  طور که در جدول پیش گفته طور محسوسی کاهش یافته است. همان شاخص ملی آن به

ي متوسط تعداد فرزندان زنده  کننده که بیان (TFR)شود، میزان باروري کل  نیز مالحظه می 1-3314 

باروري است، در آخرین سال سرشماري در شهر ساري به   ي هر زن پس از سپري شدن دوره به دنیا آمده
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رسیده است. با این نرخ، اگر ساختار سنی جمعیت شهر ساري جوان نبود و مهاجرتی  2/1رقم بسیار پایین 

رفت میزان رشد جمعیت به رقمی منفی میل کند. در حالی که  انتظار میگرفت،  به این شهر صورت نمی

فرزند برآورد شده است، جدول پیش گفته  6/1فرزند و در نقاط شهري  7/1نرخ باروري کل در کل استان 

مقاطع مورد مطالعه از رقم متناظر در   دهد که میزان بارروي کل شهر ساري در همه نشان می 1-3314

از نظر  1385برابر بوده است. خصوصاً در سال  1365تر و در سال  نقاط شهري استان پایین استان حتی در

ترین سطوح باروري براي آنها مشاهده شده و از  هایی قرار داشته است که پایین سطح باروري در بین استان

  اي مثال زدنی است. واقع منطقه این نظر به

  

هاي  ) شهر ساري در مقایسه باشاخص ملی و استانی در سالTFR(میزان باروري کل  -3314-1نمودار شماره 

  1355-1385سرشماري 

  

  

با شرحی که در مورد روند تغییرات باروري در ایران و شهر ساري آمد، روشن شد که سطح باروري 

ب پس از انقالکمی کاهش یافته بود،  1355ي تنظیم خانوادة کشور تا سال  که بعد از اجراي اولین برنامه

هاي  به سمت سیاسترسمی دولت هاي  خط و مشیاسالمی، به دالیلی از جمله تغییر سیاستها و 

محدودیت دسترسی زوجین به وسایل  دنبال آنتنظیم خانواده و به   توقف برنامهبنابراین و پروناتالیستی 

ها به فرزندآوري و...  خانواده ي خواسته یا ناخواسته شویق مستقیم یا غیرمستقیم وپیشگیري از بارداري و ت

دهد که پس از انقالب میزان باروري کل زنان در  برآوردها نشان می به افزایش گذاشت. سطح باروري رو

کل کشور حدود یک فرزند و در برخی نواحی کشور کمی بیشتر افزایش یافته است. اما سطح باالي باروري 
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انجام شده   لیرغم وقوع جنگ تحمیلی، چند مطالعههاي بعد از انقالب مدت زیادي دوام نیاورد و ع در سال

مجدداً ولی  1364نشان داده است که سطح باروري در ایران و بسیاري از مناطق کشور از حدود سال 

). با این حال کاهش جدي 2000؛ عباسی، 1372بسیار بطئی و کند رو به کاهش گذاشته است (کوششی، 

ي تنظیم خانواده بعد از  اشته است، با اجراي دومین برنامهو چشمگیري که تا چند سال اخیر ادامه د

سطح باروري در کل کشور را  1375به بعد آغاز شد و بطور زودهنگام تا سال  1368انقالب یعنی از سال 

به نصف تقلیل پیدا  1365-1375  اي کاهش داد. بطوري که میزان باروري کل طی دهه کننده بطور خیره

هاي زیادي قابل طرح است. اول اینکه چرا  رد عوامل مؤثر بر باروري در ایران پرسشکرد. بنابراین در مو

هاي بعد از انقالب کاهش نیافت. چرا مجدداً  نسبت به سال 1345-1355  ي دهساله کاهش باروري در دوره

ي دوم  هاي آغازین پس از پیروزي انقالب باال رفت و باالخره اینکه چرا کاهش باروري در نیمه در سال

  با سرعتی کم نظیر به وقوع پیوست. 1370و دهۀ 1360دهۀ

ي بعد از انقالب توفیـق   ي اول تنظیم خانواده در ایران قبل از انقالب الاقل در مقایسه با برنامه برنامه   

اجتماعی و عدم مقبولیت  -هاي اقتصادي زیادي نداشت. این موضوع تا حدود زیادي به فراهم نبودن زمینه

در کل که تا حدود زیادي به ناآگاهی یا باور نکردن خطرات رشد جمعیت باال مرتبط است، نسـبت  جامعه 

  برنامـه   داشت که باید برنامه اول تنظیم خانواده نیز به اندازه شود. بنابراین اگر این انتظار وجود می داده می

جرا شده است. اما واقعیـت آن اسـت   اول زودهنگام ا  توانستیم نتیجه بگیریم که برنامه دوم موفق باشد، می

توانست سطح باروري در کشور را به تدریج کاهش دهـد کـه در    پیش از انقالب می  که تداوم اجراي برنامه

شد. بـراي مثـال    این صورت کشور با مشکالت و مسایل جمعیتی کنونی یا حداقل با این شدت مواجه نمی

عیت، اثر گشتاوري اسـت کـه علیـرغم کـاهش سـطح      یکی از مشکالت دموگرافیک کنونی از نظر رشد جم

باروري موجب شده تا رشد جمعیت همچنان در سطحی نسبتاً باال باقی بماند. در هر حال کاهش سـریعی  

هاي بزرگ و زیادي به جمعیت کشـور وارد کـرده    وقوع پیوسته است، شوك ي اول انقالب به که بعد از دهه

هـا و   ، که اجراي آن پـس از تغییـر در سیاسـت   دولت جمهوري اسالمیتقارن برنامه تنظیم خانواده است. 

تغییـرات  ها،  اقتصادي بر خانواده هايبا افزایش تدریجی فشاربطور جدي دنبال شد،  هاي دولتی ومشی خط

گسترده اجتماعی خصوصاً تغییر کارکرد خانواده، ارتقا و بهبود شاخص هاي توسعه، که زمینه ساز ارتقـاي  

شد تا تغییر شگرفی در سطح و الگوي موجب تقالل زنان شد و چند عامل خرد و کالن دیگر  موقعیت و اس

  نظیرترین تغییرات دموگرافیک در دنیا تجربه شود.  باروري در ایران رقم خورده و یکی از کم
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  و میر  سطح و روند مرگ  -5-1-3-3

دهنـد.   سعه واکنش نشان میهاي تو ومیر به شاخص هاي مرگ عموماً عقیده بر این است که شاخص

عنـوان   ومیـر بـه   هاي فرهنگی در مقابل کاهش سطح مرگ رسد که شاخص اما برعکس باروري، به نظر نمی

ومیر و بهبود بهداشت و درمـان   مانع عمل کنند. بدون شک هیچ فرد، دین و آیین و دولتی با کاهش مرگ

ومیـر   ري از توسعه دارند، کاهش سطح مـرگ مخالف نیست. بنابراین در مناطق و شهرهایی که سطوح باالت

زندگی در بدو تولد است، حداقل تغییري است که به هاي اولیه براي ارتقاي امید  نوزادان و کودکان، که گام

ویژه در اسـتان و   ومیر پایین به باال و سطح مرگامید به زندگی مورد انتظار است. احتماالً عوامل زیادي در 

گنجد، با  مثل استان مازندران نقش داشته و دارند که بحث از آنها در این مقال نمیاي  مناطق توسعه یافته

ي بالنسـبه   بـاالتر اسـتان و شـهر سـاري در بسـتر ایـن جامعـه       امیـد بـه زنـدگی    این وجود پیداست کـه  

ر تر خصوصاً بعد از پیروزي انقالب اسالمی با اشاره بـه افـزایش میـزان باسـوادي و سـطح بـاالت       یافته توسعه

  تحصیالت قابل توضیح است.

ومیر، در کل استان مازندران  عنوان معرفی از سطح مرگ افزایش امید به زندگی در بدو تولد، به   

مالحظه  3315-1طور که در جدول شماره  طور کلی بعد از انقالب سرعت بیشتري گرفته و همان به

به  زمان آخرین سرشماري کشور، امید، 1385شود، به سطحی بالنسبه باالتر رسیده است. در سال  می

سال رسیده که در حدي برابر رقم نقاط شهري کل استان  72زندگی دو جنس در شهر ساري به بیش از 

سال عمر  72رود هر فرد از متولدان این سال حدود  است. در کل استان مازندران در این سال انتظار می

دهد که این برتري از حدود  ومیر نشان می هاي مرگ کند که نسبت به کل کشور کمی باالتر است. شاخص

طریق اولی شهر ساري یکی از باالترین  آغاز شده است و در حال حاضر استان مازندران و به 1365سال 

شود کامالً مورد انتظار  زندگی در بدو تولد را دارند. آنچه که در مورد ساري دیده می به هاي امید میانگین

ر مرکز استان و نسبت به برخی شهرهاي دیگر کشور نسبتاً برخوردار محسوب است، چرا که این شه

  شود.  می
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  1355-1385در کشور،استان و شهر ساري طی سالهاي   (.e)امید به زندگی در بدو تولد  -3315-1جدول شماره 

  1385  1375  1365  1355  سال

  4/71  7/66  0/61  0/58  کل کشور

  استان  کل
  1/72  1/67  8/62  6/53  کل

  0/73  5/69  9/65  4/57  نقاط شهري

  شهر ساري

  72.4  68.6  65.75  60.65  کل

  70.3  66.8  64.2 59.5  مرد

  74.5  70.4  67.3  61.8  زن

  

نشـان داده شـده اسـت.     3315-1  زنـدگی در بـدو تولـد در نمـودار شـماره     بـه   روند تغییرات امید

جهـت بـا رونـد     زندگی در شهر ساري هـم به شود روند تغییرات امید  طور که در این نمودار دیده می همان

عمومی همگرایی در این شاخص است. به این معنی که تفاوت این شاخص براي استان مازنـدران و دیگـر   

سطح ملی کاهش یافته و به نوعی همگرایی بوجـود آمـده اسـت. بـا ایـن وجـود هنـوز         مناطق کشور و در

شود. براي نمونه در حالی که  ها و مناطق مختلف دیده می هاي بسیاري در سطح کشور و بین استان تفاوت

خص سال افزایش یافته، این شا 70زندگی در بدو تولد در استان مازندران و شهر ساري تا بیش از  به امید

سال  و در  66هاي کشور است به حدود  ترین استان نیافته سیستان و بلوچستان که یکی از توسعه  در استان

رسد. در حال حاضر همچنـان تفـاوت زیـادي بـین      برخی مناطق کوچکتر از استان به کمتر از این رقم می

نسـبت بـه گذشـته کمتـر شـده      طور کلی این تفاوت  ها و مناطق برخوردار و فقیر وجود دارد ولی به استان

  شود.  مشاهده می 3315-1وضوح در نمودار شماره  است. این همگرایی به

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



 

105 
  ��� ساری : ��دید��� ��ح جا�ع ��ح�م 

 ��ند��ن �شاور ماز�د ��ح                  :اداره �ل راه و ���سازی ا�تان ماز�درانکار��ما 

هاي  ) شهر ساري در مقایسه باشاخص ملی و استانی در سال.eامید به زندگی در بدو تولد (-3315-1نمودار شماره 

  1355-1385سرشماري 
 

  
  

  

نظر  هاي باروري از دو نقطه کننده ومیر در مقایسه با تعیین سطح مرگ ي کننده بررسی عوامل تعیین

تر است. اول اینکه مرگ تنها واقعه جمعیتی است که ماهیتاً غیرقابل تکرار است یعنی هر فرد از  ساده

 کند و دوم اینکه فراوانی این واقعه در مقابل حوادث از یکسو و جمعیت تنها یک بار این واقعه را تجربه می

هاي درمانی و بهداشتی از سوي دیگر، حساس است و هیچگونه مقاومتی ندارد. توقف فرزندآوري،  پیشرفت

گذاري بین آنها و سایر اهدافی که در کنترل موالید و تنظیم خانواده مطرح  کاهش تعداد فرزندان، فاصله

هداشتی درمانی و نتیجتاً است مستلزم پذیرش زوجین است اما هیچ فرد انسانی در برابر بهبود اوضاع ب

ومیر و عوامل مؤثر  رو است که بررسی مرگ کند. از این کاهش احتمال مرگ خود و فرزندانش مقاومت نمی

بر آن چندان پیچیده نیست، هرچند دانشمندان معتقدند بین گروههاي مختلف انسانی، طبقات اجتماعی 

داري وجود  اجتماعی از این نظر تفاوت معنی هاي مختلف توسعه اقتصادي و شغلی و در سطح بزرگتر درجه

 دارد.

ها و مطالعات تجربی، شغل یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر احتمال و میزان  براساس نظریه

افتد و بخش دیگر بواسطه شرایط محیط کار  ومیر است. بخشی از این تأثیر بواسطه درآمد اتفاق می مرگ

ت حین کار، کیفیت نور و صدا و شرایط روحی روانی محیط همچون بهداشت محل کار، مخاطرات و صدما

ومیر  و چه در سطح کالن با مرگ )فردي(گذارد. درآمد چه در سطح خرد  ومیر تأثیر می کار و... بر مرگ

ومیر کودکان  داري دارد. مطابق تحقیقات انجام شده، بین ثروت و درآمد پدر و مرگ رابطه معکوس و معنی
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. کمی درآمد بطور مستقیم بوسیله کاهش کمی و کیفی غذا، )1985(سازمان ملل، د رابطه قوي وجود دار

مثل فاضالب (گذاري در مسکن بهتر و امکانات بهداشتی  کاهش استفاده از وسایل پزشکی، کاهش سرمایه

در سطوح (و بطور غیر مستقیم از طریق کار زنان در خارج از خانه که به مراقبت کمتر از کودکان  )و...

 گذارد. ومیر اثر می شود، بر مرگ منجر می )باالتر باروري

کننده پایگاه اجتماعی، تحصیالت باشد. عاملی که اثر انکارناپذیري بر  شاید مهمترین متغیر تعیین

اي  ومیر کودکان دارد. تحصیالت مادر در اینجا از جایگاه ویژه ومیر بویژه مرگ سطح و کاهش مرگ

سال تأثیر  5ومیر کودکان زیر  متغیري به اندازه تحصیالت مادر بر روي مرگ برخوردار است. چنانکه هیچ

. افزون بر این در برخی مطالعات نشان داده شده است که اگر در )1984(سازمان ملل متحد،  گذارد نمی

گیري تأثیر شهرنشینی، تحصیالت مادر از نظر آماري کنترل شود، رابطه این متغیر با رفتارهاي  اندازه

ومیر در نیجریه در سال  نیز در تجزیه و تحلیل مرگ »کالدول«جتماعی جمعیتی از بین خواهد رفت. ا

) نیز WFS). پیمایش باروري جهانی (1368دایرةالعمارف الروس، (به نتایج مشابهی دست یافت  1979

 .)1984(سازمان ملل متحد، کند  ها را تائید می این یافته

ومیر کودکان دارد،  ومیر بویژه مرگ بواسطه تحصیالت مادران بر مرگشهرنشینی گذشته از اثري که 

ومیر دارد و این رابطه در شهرهاي بزرگ، قویتر از شهرهاي کوچک است  رابطه معکوسی با سطح مرگ

. ویژگیهاي مسکن عامل مهم دیگري است که محیط زندگی انسان را متأثر نموده و )1980(پرستون، 

شود. شیوه تأمین آب آشامیدنی، نوع و وسایل دستشویی  ومیر می در سطح مرگبدینوسیله موجب نوسان 

استحمام و  ،و توالت، منبع انرژي، مصالح بکار رفته در ساخت مسکن، دسترسی به امکانات بهتر و بیشتر

 هاي مسکن از طریق تأثیر بر وقوع بیماریهاي عفونی و اسهال، مجموعه ویژگی وبرخورداري از آب گرم و... 

ومیر کودکان مؤثر است. تغذیه عامل مهم دیگري است که ممکن است در شکل  ومیر و بویژه مرگ بر مرگ

سوءتغذیه بواسطه فراهم نمودن شرایط بروز برخی بیماریها همچون بیماریهاي اسهال و حاد تنفسی و 

ارد. از عوامل ومیر بویژه مرگ ومیر کودکان اثر بگذ کاهش مقاومت بدن در مقابل بیماریها، بر مرگ

گذارند باید از سن، جنس، رتبه موالید، فاصله موالید، سن مادر در  ومیر اثر می جمعیتی صرف که بر مرگ

 هنگام تولد فرزندان و یک یا چند قلو بودن فرزندان نام برد.

 ها و اطالعات موجود و نتایج اند تا با استفاده از داده نتایج دو مطالعه و بررسی که تالش نموده

ومیر و عوامل اقتصادي اجتماعی، محیطی و  هاي عمومی نفوس و مسکن رابطه بین مرگ سرشماري
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ومیر در ایران، میزان  کننده سطح مرگ دهد که مهمترین عامل تعیین گیري کنند، نشان می بهداشتی اندازه

الحظه ). همانطور که در قسمت قبل م1378 ،کوششی ؛1371 ،زنجانی و کوششی(باسوادي زنان است 

شد، مادران نقش مهم و بسزایی در احتمال زنده ماندن کودکان که در اوایل زندگی کامالً وابسته به پدر و 

گذاري بین آنها  د. تحصیالت زنان همچنین بواسطه کاهش تعداد مطلوب فرزندان و فاصلهنمادر هستند، دار

دهنده کاهش  ها نشان غلب بررسیومیر مادران تأثیر دارد. ا ومیر کودکان و هم بر مرگ هم بر مرگ

  ).1378 ، کوششی و ناصري،میرزایی(گذاري بین آنها است  ومیر در اثر کاهش تعداد فرزندان و فاصله مرگ

  

  رشد طبیعی جمعیت  -6-1-3-3

طور  ومیر کودکان و میزان عمومی مرگ به زندگی در بدو تولد، مرگ به ي افزایش امید در نتیجه

شود، نرخ عمومی  مالحظه می 3316-1طور که در جدول شماره  ه است. همانتوجهی کاهش یافت قابل

کاهش یافته و در کنار کاهش سطح باروري نرخ رشد  1385در هزار در سال  6/4تا  (CDR)مرگ 

تعداد بودن و پایین بودن نسبت  طبیعی را دستخوش تغییر قرار داده است. این در حالی است که کم

  در استان مازندران) یکی از خصوصیات ساختار سنی است. جدول  شماره کودکان در شهر ساري (و

ي گذشته افت و خیزهاي فراوانی داشته  دهد که نرخ رشد طبیعی در جریان سه دهه نشان می  1-3316 

در هزار)  5/10درصد (به زبان نرخ رشد طبیعی  1ي مورد مطالعه به حدود  ساله 5ي  و در آخرین دوره

ي رشد  واسطه فقط به 1380-1385هاي  این معنی که جمعیت شهر ساري در سال رسیده است. به

درصد افزایش یافته است. هر  1(حاصل تفاضل نرخ عمومی موالید و مرگ) ساالنه بیش از  NIRطبیعی یا 

ي رشد طبیعی جمعیت شامل نرخ موالید و نرخ مرگ، در تغییرات مقدار نرخ رشد  کننده دو پارامتر تعیین

سو به دلیل ساختار سنی جوان و  رغم سطح پایین باروري در شهر ساري، از یک ی سهیم هستند. علیطبیع

دلیل میزان پایین مرگ، میزان رشد طبیعی بالنسبه باال مانده و موجب شده است تا حتی  از سوي دیگر به

اي متناسب با  اگر مهاجرتی به شهر ساري صورت نگیرد این شهر شاهد افزایش جمعیت خود به اندازه

  تفاضل دو شاخص عمومی موالید و مرگ باشد.

خاطر سطح باالتر باروري و نیز اثر گشتاوري ساختار  به 1380-1385در کل کشور در سال هاي 

در هزار) برآورد شده است. تفاوت شهر  15درصد ( 5/1سنی بر رشد جمعیت، نرخ رشد طبیعی حدود 

تر در شهر ساري  هاي باروري پایین ود زیادي ناشی از نرخساري با شاخص ملی نرخ رشد طبیعی تا حد
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تواند از طریق کاهش حجم جمعیت زنان در سن باروري کاهش  تر همچنین می هاي پایین است. این نرخ

سال و در  20تر به کوچکتر شدن حجم جمعیت زیر  نرخ رشد طبیعی را تشدید کند. قاعدتاً باروري پایین

سال  20-29جمعیت واقع در سنین   تر شدن اندازه معیت کشور، به کوچکمدت در مقایسه با ج میان

تر ساختار سنی است که در فصل بعد  ي دقیق منجر شده است. بررسی بیشتر این موضوع نیازمند مطالعه

  دنبال خواهد شد.

  

طی  شهر ساري (NIR)و رشد طبیعی  (CDR)و میر  ، مرگ (CBR)میزان خام موالید  -3316-1جدول شماره 

  1350-1385ساله  5هاي  دوره

 CBR CDR NIR  دوره

55-1350 3/30  7/8  6/21  

60-1355 1/40  5/7  6/32  

65-1360 5/42  9/6  6/35  

70-1365  0/32  9/5  1/26  

75-1370  8/17  3/5  5/12  

80-1375  3/17  8/4  5/12  

85-1380  1/15  6/4  5/10  

  

نشان داده شده است. در این نمودار نرخ  3316-1روند تغییرات نرخ رشد طبیعی در نمودار شماره 

طور که در این  رشد طبیعی جمعیت حد فاصل دو منحنی نرخ عمومی موالید و مرگ ومیر است. همان

هاي قبل از انقالب که اساساً  شود، نرخ رشد طبیعی جمعیت ساري پس از کاهش سال نمودار مشاهده می

کشور بود، بعد از انقالب مجدداً باال رفته و   تنظیم خانواده  نامهناشی از کاهش اندك سطح باروري اولین بر

در هزار افزایش یافته است. اما با شروع کاهش باروري و در  6/35ها  درصد یا به زبان میزان 5/3تا رقم 

در  1/15و  1370-1375ي  در هزار در دوره 20در هزار به زیر  40ي کاهش نرخ زادوولد از بیش از  نتیجه

در هزار تقلیل  5/10در هزار تا  12، نرخ رشد طبیعی جمعیت به حدود 1380-1385ار در سال هاي هز

یابد. این نتیجه با کاهش سطح باروري شهر ساري تطابق و تناسبی ندارد. علت اصلی این عدم انطباق، 

در میزان  عدم وجود تناسب بین سطح باروري و نرخ زادوولد است که در اثر جوانی جمعیت رخ داده و

یاید. این در حالی است که با سطح کنونی باروري زنان شهر ساري انتظار  باالي رشد طبیعی انعکاس می

  رفت نرخ رشد طبیعی در این شهر به اعدادي منفی سوق یابد. می
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  1350-1385ساله  5هاي  و میر شهر ساري طی دوره میزان خام موالید و مرگ  -3316-1نمودار شماره 

  
  

  

  سطح، روند و الگوي سنی مهاجرت -7-1-3-3

  هاي مهاجرتی و تغییرات جمعیتی جریان -1-7-1-3-3

رشد جمعیت، مهمترین عامل تغییر جمعیت و بازتوزیع  ي اصلی سومین مؤلفه یعنیمهاجرت 

اي، مهاجرت  توان گفت که در مطالعات منطقه به جرأت میجمعیت در نیمه دوم قرن بیستم بوده است. 

ومیر اهمیت بیشتري  ي اصلی رشد جمعیت بوده و از این نظر شاید حتی نسبت به باروري و مرگ مؤلفه

مهم دیگر نیز باید توجه داشت و آن اینکه مهاجرت دو اثر جمعیتی دارد.   دارد. در این مورد به یک نکته

اثرات مستقیم و یکی اثر مستقیم و غیرمستقیم مهاجرت بر تغییرات جمعیتی در مبدأ مهاجرت و دوم در 

ومیر و باروري اصوالً جمعیت یک  غیر مستقیم مهاجرت بر جمعیت مقصد، در حالی که اثر دو عامل مرگ

دهد. گذشته از این مهاجرت اثرات دیگري نیز در پی دارد که باروري و  گاه را تحت تأثیر قرار می سکونت

معموالً موج ، مهاجرتی و حتی فرهنگی اجتماع -اثرات اقتصادياي ندارند.  ومیر تا چنین اندازه مرگ

شود. براي مثال تاریخ جوامع نشان  ماندگاري از تغییرات را در پی دارد که تنها به یک یا دو نسل ختم نمی

اند.  تغییر بنیادي کرده و یا شکل گرفته ها مهاجرتهایی که توسط  ها و تمدن دهد که چه بسیار فرهنگ می

ها در جوامع جدید اغلب ناپیدا است و محققان اجتماعی و اقتصادي  اجرتبا این وجود اثرات فرهنگی مه

کنند. در هر حال در این بررسی بنا به هدف مطالعه  قرن بیستمی توجه می  غالباً به اثرات آشکار این واقعه

  این رویداد و رفتار جمعیتی توجه داریم. اثرات جمعیتی فقط به 
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تر از سطح ملی اهمیتی چند برابر دارد ولی  ق کوچکبا وجودي که مهاجرت خصوصاً در مناط

هاي مستقیمی که براي مطالعۀ  هاي زیادي نیز دارا است. داده آن در مناطقی مثل کشور ما دشواري  مطالعه

شود و  آوري می ها و یا مطالعات پیمایشی جمع مهاجرت مورد استفاده قرار می گیرد معموالً در سرشماري

دهد.  هاي مورد اعتمادي را به دست نمی ري آن گذشته نگر است بنابراین غالباً دادهگی اندازه  چون شیوه

اي بر مبناي  گیري اطالعات مهاجرت، چه مهاجرت طول عمر و چه مهاجرت دوره عالوه بر مشکالت اندازه

یا در  تغییر محل اقامت، تنها آن بخش از جمعیتی را در بر دارد که خود محل اقامتشان را تغییر داده و

اند نه  اند. براي مثال فرزندانی که در محل تولد والدین خود به دنیا آمده دنیا آمده محل دیگري غیر از آن به

اي، چون در تعریف اول در محل  آیند و نه در رقم مهاجرت دوره در رقم مهاجرت طول عمر به حساب می

یر نکرده است. از این روي مهاجران وارد کنند و در تعریف دوم محل اقامت آنان تغی تولد خود زندگی می

شماري ارزش اطالعات مستقیم مهاجرت را  شماري بزرگ و مهمی همراه است. این کم شده همیشه با کم

دهد و در بسیاري از موارد اطالعات قابل اعتماد و  براي مطالعۀ اثر مهاجرت بر رشد جمعیت، کاهش می

طالعات مبنا براي برآورد و تحلیل اثر مهاجرت بر رشد به مفیدي نیست. به همین خاطر با وجودي که ا

هاي قبل بررسی شد،  ي آمارهاي حیاتی نیز از دقت کاملی برخوردار نیست و همانطور که در قسمت وسیله

خود بر برآوردهاي غیرمستقیم استوار است، این اطالعات بطور غیرمستقیم و از طریق آمارهاي حیاتی 

  شود.  برآورد می

شود، خصوصاً در مورد مراکز اصلی  کشوري کوچکتر میداخلی و هرچه محدوده تقسیمات  اصوالً

و  سکونتگاه انسانی یعنی شهر و روستا، مهاجرت سهم و نقش مهمتري در تغییر جمعیت خواهد داشت

اجتماعی طی چهار دهه  -. این نقش همراه با تحوالت اقتصاديي آن دشوارتر نیز هست مسلماً مطالعه

نشان زیادي در دست است که ه در کشور ما بوقوع پیوسته و محسوستر شده است. مطالعات گذشت

د مهاجرت، مهمترین عامل تغییر جمعیت شهرهاي متوسط و نسبتاً بزرگ کشور بوده و ترکیب نده می

افزایش نسبت ین عامل مهم است. همروستا حاصل اثر و شهر یعنی فعلی جمعیت از نظر محل سکونت 

کند. براي  شهرنشینی و الگوي پراکندگی شهرهاي بزرگ کشور از اثر پراهمیت همین عامل حکایت می

سهم رشد و میلیون نفري تبدیل شده  8ي بزرگ شهري اثر همین عامل به  به واسطهتهران نمونه شهر 

جنوب غرب و  چند شهر بزرگ دیگر در مرکز، شمال غرب، غرب،طبیعی جمعیت در افزایش جمعیت 
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% در کل کشور 68هرگز به آن اندازه نبوده است که نسبت شهرنشینی را به حدود  شمال شرقی کشور

  افزایش دهد و چنین شهرهایی را به وجود آورد.

  

  میزان خالص مهاجرت -2-7-1-3-3

سادگی میزان خالص مهاجرت  توان به از آنچه در مورد رشد جمعیت شهر ساري در باال بحث شد می

گونه که در این جدول مشاهده  این مهم را انجام داده است. همان 3317-1دست آورد. جدول شماره  را به

، 1360در باالترین سطح خود در دهه هاي  1355-1365  هاي دهه شود، میزان مهاجرت در سال می

به  1375-1385و  1365-1375هاي  قرار داشته ولی با کاهش نرخ رشد واقعی در سال 1380و1370

شود، نرخ مورد بحث از  مالحظه می 3317-1طور که در جدول شماره  تر افتاده است. همان میزانی پایین

در هزار و کمتر کاهش  20هایی حدود  اول بعد از انقالب به میزان  هاي دهه در هزار در سال 35بیش از 

ت شهر ساري است. طبق این معنی کاهش اثر مثبت مهاجرت بر نرخ رشد واقعی جمعی یافته که مشخصاً به

درصدي جمعیت شهر ساري از  9/2  واحد از نرخ رشد ساالنه 9/1حدود  1380-1385  مطالعه در دوره

هاي انسانی استان یا خارج از استان حاصل شده است. تنها  تبادل جمعیتی این شهر با دیگر سکونتگاه

هاي نرخ رشد  ر خطاي برآورد مؤلفهاي که ممکن است برآوردهاي نرخ خالص مهاجرت تحت تأثی دوره

ي مورد اشاره همچنین ممکن  است. خطاي این نرخ در دوره 1365-1370طبیعی شهر ساري باشد، دورة 

یا آمارگیري جاري جمعیت  1375و  1365است از خطاي شمارش جمعیت در یکی یا هر دو سرشماري 

  ناشی شود. 1370سال 

  

  )NMR) و نرخ مهاجرت خالص (r، نرخ رشد واقعی ((NIR)نرخ رشد طبیعی  -3317-1جدول شماره 

     1350-1385ساله  5هاي  شهر ساري طی دوره

 NIR R NMR  دوره

1355-1350 6/21  7/4 4/25  

1360- 1355 6/32  1/7 4/38  

1365-1360 6/35  1/7 4/35  

1370- 1365  1/26  5/3 9/8  

1375-1370  5/12  2/3 5/20  

1380- 1375  5/12  9/2 5/16  

1385-1380  5/10  9/2 5/18  
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دهد. معموالً  سهم مهاجرت در کل تغییرات جمعیت شهر ساري را نشان می 3317-2جدول شماره 

طور که  توجه است. در شهر ساري نیز اینچنین است. همان سهم مهاجرت در تغییرات جمعیتی شهرها قابل

، که ممکن است به 1365-1370   دورهدرصدي  20نظر از سهم زیر  در جدول نشان داده شده است، صرف

اي تغییرات جمعیتی مربوط باشد، سهم مهاجرت در رشد جمعیت شهر ساري در  خطاي برآورد یا مرز دوره

درصد بوده است. در کل سهم مهاجرت از تغییرات جمعیت شهر ساري  60هاي بعد از انقالب بیش از  سال

  زیاد است.

  

ییرات جمعیت، خالص مهاجرت و سهم مهاجرت در تغییرات جمعیت شهر جمعیت، حجم تغ -3317-2جدول شماره 

     1355-1385ساله  5هاي  ساري طی دوره

  جمعیت  دوره
  مطلق تغییرات

  دوره
  خالص مهاجرت

سهم مهاجرت در 

  تغییرات

1360-1355 88.622 35.399 17015 1/48 

1365-1360 124.021 35.399 21952 0/62 

1370-1365  155.319 27.197 5358 7/19 

1375-1370  182.516 27.197 18708 8/68 

1380 -1375  211.939 31.650 17485 2/55 

1385 -1380  243.588 31.650 22532 2/71 

  

  مهاجران وارد شده -3-7-1-3-3

و  1385و  1375، 1365هاي  هاي نفوس ومسکن کشور در سال بر اساس اطالعات سرشماري

نشان داده شده است، تعداد کل مهاجران وارد شده به شهر ساري  3317-3طور که در جدول شماره  همان

نفر بوده است.  31991برابر  1365-1375نفر و طی سالهاي  26437معادل  1355-1365هاي  طی سال

نفر بوده که  51392برابر  1375-1385ن ترتیب تعداد کل مهاجران وارد شده به شهر ساري طی به همی

درصد از مهاجران از سکونتگاههاي داخل استان  60هزار نفر یعنی نزدیک به  30از این تعداد حدود 

ین مهاجرت اند. بنابرا هزار نفر از خارج از این استان به شهر ساري مهاجرت کرده 21مازندران و حدود 

هاي  داخل استانی به شهر ساري بیشتر از مهاجرت از خارج از استان است. این ویژگی در کنار سایر ویژگی
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 3317-3مهاجرت به ساري از اهمیت زیادي در تغییرات جمعیتی این شهر برخوردار است. جدول شماره 

  ی دهد.توزیع این مهاجران را برحسب جنس و مبدأ مهاجرت به شهر ساري نشان م

  

  مهاجران وارد شده به شهر ساري برحسب جنس و مبدأ مهاجرت، -3317-3جدول شماره 

     1355-1385ساله  10هاي  طی دوره

  جنس  مبدأ مهاجرت
  دوره

1365-1355  1375-1365  1385 -1375  

  کل

  51.392  31.991  26.437  دو جنس

  26.939  16.726  13.305  مرد

  24.453  15.265  13.132  زن

  داخل استان

  30.210  -  14.300  دو جنس

  14.752  -  7.116  مرد

  15.458  -  7.184  زن

  خارج استان

  21.182  -  12.137  دو جنس

  12.187  -  6.189  مرد

  8.995  -  5.948  زن

  

  ترکیب جنسی مهاجران -4-7-1-3-3

گزین بودن آن است. به این معنی که  هاي مهاجرتی، جنس یکی از خصوصیات بسیار مهم جریان

مردان معموالً بیشتر از زنان مهاجرت می کنند. این خصوصیت می تواند ترکیب جنسی کل جمعیت را 

-3هاي نفوس و مسکن کشور که در جدول پیش گفته شماره  تغییر دهد. بر اساس اطالعات سرشماري

 3317-4ارائه شد، نسبت جنسی مهاجران وارد شده به شهر ساري محاسبه و در جدول شماره  3317

  شود، نسبت جنسی مهاجران در کل دو دورة طور که در این جدول دیده می نشان داده شده است. همان

کمی بیش  1375-1385  و در دورة 109کمی بیش از  1365-1375  ، در دورة101حدود  1365-1355

 101اند  صد نفر زنی که به شهر ساري مهاجرت کرده بوده است. یعنی در دورة اول به ازاي هر یک 110از 

اند. در  مرد به این شهر وارد شده 110سوم حدود   مرد و در دوره 110دوم کمی کمتر از  مرد، در دوره 

بجا شده و به شهر در میان مهاجرانی که در داخل استان جا 1375-1385  حالی که این نسبت در دورة

ها  رسد، در میان مهاجران آمده به شهر ساري از شهرستان زن می 100مرد به  95اند، به حدود  ساري آمده

دهد. بنابراین  مرد به ازاي هر یکصد زن را نشان می 135هاي دیگر کشور، نسبت جنسی بالغ بر  و استان
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ان بیشتر از زنان و برعکس سهم زنان در میان سهم مردان در مهاجرت به این شهر از مبادي خارج از است

اند، بیشتر از مردان  هاي دیگر استان مازندران به این شهر آمده مهاجرانی که از شهر و روستاهاي شهرستان

  است.

  نسبت جنسی مهاجران وارد شده به شهر ساري -3317- 4جدول شماره 

  1355-1385ساله  10هاي  طی دوره

  مبدأ مهاجرت
  دوره

1365-1355  1375-1365  1385 -1375  

 110.2 109.6 101.3  کل

 95.4 - 99.1  داخل استان

 135.5 - 104.05  خارج استان

  

 1385با توجه به اهمیت این موضوع، نسبت جنسی مهاجران برحسب سن آنان در زمان سرشماري 

-2 و 3317-1(در محل اقامت آنان در این سال یعنی شهر ساري) محاسبه شده و در نمودارهاي شماره 

مشخص است، در کل نسبت جنسی  3317-1طور که در نمودار شماره  نشان داده شده است. همان 3317

این سنین   سال سن دارند باال است و این بدان معنی است که در کل در همه 65مهاجرانی که کمتر از 

ساله  35-49و  10-14اند. با این حال نسبت جنسی در سنین  مهاجران مرد بیشتر از مهاجران زن بوده

به این معنی است که در این سنین که از نظر طور محسوسی باالتر از سنین دیگر است. این وضعیت  به

فعالیت اقتصادي حائز اهمیت فراوانی است، تعداد و نسبت مردان در میان مهاجران آمده به شهر ساري 

دهد که در  نشان می 3317-2طور قابل توجهی بیشتر از زنان است. به همین ترتیب نمودار شماره  به

ن در مهاجرت ها از نقاطی (مبدأ مهاجرت) در داخل استان سالگی) سهم زنا 30تا  10سنین جوانی (

بیشتر و بالعکس در همین سنین سهم مردان در مهاجرت هاي از خارج استان که به اقامت در شهر ساري 

از خارج از استان مازندران ترکیب جمعیت شهر را در   ختم شده است، بیشتر از زنان است. یعنی مهاجرت

  هاي داخل استانی این ترکیب را زنانه کرده است.  جرتاین سنین مردانه و مها
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ساله  5هاي  ي سن کل مهاجران وارد شده به شهر ساري، طی دوره نسبت جنسی ویژه -3317-1نمودار شماره 

1385-1350  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

از استان به شهر ي سن مهاجران وارد شده از مناطق داخل و خارج  نسبت جنسی ویژه -3317-2نمودار شماره 

1350-1385ساله  5هاي  ساري برحسب سن، طی دوره  
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  توزیع سنی مهاجران -5-7-1-3-3

دهد. در این  مهاجرتی نشان می  وزیع مهاجران را برحسب سن در سه دورهت 3317-5جدول شمارة 

استان و تفکیک جنس در میان مهاجران وارد شده از مبادي داخل  جدول توزیع مهاجران برحسب سن به

  خارج از استان مازندران ارائه شده است.

  

  جمعیت مهاجران وارد شده به شهر ساري برحسب مبدأ مهاجرت، جنس و سن -3317-5جدول شماره 

  1355-1385ساله  10هاي  طی دوره

مبدأ 

  مهاجرت

  

  

  جنس

1365-1355  1375-1365  1385-1375  

 20زیر 

  سال

49-20 

  سال

سال  50

  وبیشتر

 20زیر 

  سال

49-20 

  سال

سال  50

  وبیشتر

 20زیر 

  سال

49-20 

  سال

سال  50

  وبیشتر

  کل

 2.722 33.721 14.949  821  17.922  13.230  1.315  13.945  11.175  دو جنس

  1.473  17.743  7.723  440  9.483  6.787  690  6.820  5.794  مرد

  1.249  15.978  7.226  381  8.439  6.443  625  7.125  5.381  زن

داخل 

  استان

 1668 19.152 9.389  -  -  --   707  7.816  5.777  دو جنس

  879  9.180  4.693  -  -  -  353  3.738  3.025  مرد

  789  9.972  4.696  -  -  -  354  4.078  2.752  زن

خارج 

  استان

 1054 14.569 5.560  -  -  - 608 6.129 5.398  دو جنس

  594  8.563  3.030  -  -  - 337 3.082 2.769  مرد

  460  6.006  2.530  -  -  - 271 3.047 2.629  زن

  

کنند جوان و در سن کار هستند. این  اصوالً مهاجران خصوصاً مهاجرانی که به شهرها مهاجرت می

  اند صادق است. هرم سنی مهاجران در نمودارهاي  بیان در کل در مورد مهاجرانی که به شهر ساري آمده

طور که در نمودار پیش گفته  گذارند. همان بیان صحه میخوبی بر این  به 3317-4و  3317-3شماره 

شود، جمعیت مهاجر به شهر ساري در کل ساختاري جوان دارد. این یافته  دیده می 3317-3شماره

دهد که احتماالً مهاجران به شهر ساري خصوصاً مهاجرانی که از خارج از استان مازندران  وضوح نشان می به

ستفاده از فرصت هاي شغلی موجود در این شهر است. توزیع سنی جوان با شان ا اند، هدف اصلی آمده

خوبی گویاي این است که در میان مهاجران به شهر ساري از خارج از استان،  ترکیب جنسی مردانه، به

هاي اقتصادي انگیزة قوي است. اما در داخل استان توزیع سنی جوان با  یافتن شغل و مشارکت در فعالیت

ی زنانه همراه است و چون علت مهاجرت زنان عمدتاً تبعیت از همسر و تحصیل است، ترکیب ترکیب جنس

  این دو گروه کامالً از هم متفاوت است.
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هاي داخل و خارج از استان  هرم سنی مهاجران وارد شده به شهر ساري از شهرستان -3317-3نمودار شماره 

  1375-1385مازندران، طی 

  

  1375-1385هرم سنی مهاجران وارد شده به شهر ساري از استان تهران طی  -3317-4نمودار شماره 

  

  

تر از دیگر گروه ها است،  یکی از گروه هایی که در بین مهاجران وارد شده به شهر ساري فراوان

هاي کشور امکان  اند. هرچند در داده هاي سرشماري مهاجرانی هستند که از شهر تهران به ساري آمده

نند و گروهی که ک ها به گروهی که براي بار اول مهاجرت می آن  مطالعه این دسته از مهاجران با تجزیه

رسد که در بین مهاجرانی  مهاجران بازگشتی از جریان مهاجرتی قبلی هستند، وجود ندارد؛ اما به نظر می

اند سهم مهاجرانی که قبالً به این استان مهاجرت کرده و به شهر  که از استان تهران به شهر ساري آمده
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شاهد آماري براي این موضوع وجود ندارد و به   ئهاند قابل توجه باشد. در هر حال امکان ارا ساري بازگشته

شود که از استان تهران به این شهر  هر حال سهم مهمی از مهاجران به ساري از کسانی تشکیل می

  اند. آمده

با توجه به اهمیت تعداد و درصد مهاجران وارد شده از استان تهران، توزیع سنی این مهاجران نیز 

طور  نشان داده شده است. همان 3317-4ه در نمودار پیش گفته شماره در شکل هرم سنی تهیه شده ک

اند نیز ساختار سنی  شود، مهاجرانی که از تهران به شهر ساري مهاجرت کرده که در این نمودار مالحظه می

سال و خصوصاً سهم مردان در بین این  30تا  15طور مشخص جوانان  جوان دارند. در عین حال به

  است. مهاجران بیشتر

  

  و ترکیب جنسی ساختار سنی -8-1-3-3

ومیر و مهاجرت پیش  ی است که در جمعیت و در اثر زادوولد، مرگغییراتتتصویر ساختار سنی 

هاي انسانی هستند. در حالی  هاي ساختمان سنی در جمعیت کننده در واقع سه عامل مذکور تعیینآید.  می

تر شدن و یا کوچکتر شدن  ر کوتاه مدت و از طریق بزرگبر ساختار سنی دزادوولد  که اثرات باروري و

سنین را تحت تأثیر قرار   ومیر اثرات پایدارتري دارد که معموالً همه شود، مرگ جمعیت کودکان نمایان می

به مهاجرت ي ملی، مثل شهر ساري،  هاي کوچکتر از محدوده دهد. در جوامع جدید و خصوصاً محدوده می

متولدینی  ي زادوولد بواسطهساختار سنی است.   کننده مواردي حتی بیشتر از آن تعیین باروري و در  اندازه

گزین است، کلیت ساختار سنی را  گزین و جنس ، چون سنمهاجرتزندگی هستند و که در آغاز مسیر 

اال اي که باروري ب بینی کرد که منطقه توان پیش دهد. با توجه به آنچه گفته شد، می تحت تأثیر قرار می

اي اتفاق بیافتد،  دارد، داراي ساختار سنی جوان است و اگر در این جمعیت، مهاجرت به شکل گسترده

خصوصاً اگر علت مهاجرت بیشتر یافتن شغل و یا درآمد بیشتر باشد، به این معنی است که ساختار سنی 

 است. بر عکس این جمعیت خیلی جوان است و بدیهی است در این جمعیت وابستگی و بار تکفل باال

جایی که سطح باروري پایین دارد، خصوصاً وقتی مهاجرپذیر باشد، بسته به مدت زمانی که از کاهش 

شود. معموالً در  گذرد، ساختار سنی از وضعیتی که گفته شد، یعنی جوانی جمعیت، دور می باروري آن می

ا کاهش نسبت جمعیت جوان، شرایط گذار ساختار سنی، از ساختاري جوان به ساختاري سالخورده، ب

ها ممکن  یابد، در عین حال که نسبت جمعیت سالخورده سال نسبت جمعیت در سن فعالیت افزایش می
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جمعیتی نام دارد، فقط در   است ثبات یا افزایش کند داشته باشد. این موقعیت ممتاز، که پنجره یا هدیه

  نیست.شود و شرایط همیشگی و ماندگاري  اي حاصل می چنین دوره

 از این نظر شهر ساريومیر و مهاجرت نشان داد که  مرگ ،باروري فصل پیش در مورد هاي بحث

ومیر بالنسبه پایین و تراز مهاجرتی  سطح باروري بسیار پایین، سطح مرگاوضاع و احوال خاصی دارد، 

از دیگر مناطق مثبت حاکی از این است که ساختار سنی این شهر در شرایط گذار قرار دارد و مشهودتر 

هاي مطالعۀ ساختار سنی  ي شاخص جمعیتی گفته شده در باال برخوردار است. همه  کشور، از نعمت هدیه

گذارند. مهمترین امتیاز از این رهگذر مربوط به رشد جمعیت در  در این شهر بر امتیاز مورد بحث صحه می

ها  توجهی به زمینه ه داشته باشد و البته بیتواند منافع بسیاري براي این شهر به همرا سن کار است که می

گیري از این امتیاز ممکن است آن را به تهدیدي تبدیل کند که از  هاي زیربنایی براي بهره و برنامه

  مهمترین آثار آن افزایش نرخ بیکاري است.

  

  ترکیب جنسی  -1-8-1-3-3

جمعیتی و  -هر جمعیت از دو جنس مرد و زن تشکیل می شود و چون رفتارهاي اجتماعی

اجتماعی  -هاي اقتصادي ریزي اقتصادي دو جنس متفاوت است، ترکیب جمعیت بر حسب جنس در برنامه

و شهري اهمیت شایان توجهی دارد. ترکیب جنسی جمعیت معموالً توأم با مطالعۀ ساختار سنی جمعیت 

ومیر  گیرد. غیر از ترکیب جنسی در هنگام تولد، این ترکیب عموماً متأثر از مرگ لعه قرار میمورد مطا

هاي مهاجرتی است. چون مردان  جمعیت، اگر براي دو جنس متفاوت باشد، و بطور خاص متأثر از جریان

اجرپذیر هاي مه کنند، در جمعیت خصوصاً در سن کار و و فعالیت اقتصادي بیشتر از زنان مهاجرت می

هاي مهاجرفرست این  ویژه در سن کار بیشتر است و برعکس در جمعیت تعداد مردان نسبت به زنان به

شود که از  ترکیب جنسی جمعیت بیشتر از نسبت جنسی استفاده می  رابطه معکوس است. براي مطالعه

ین است که در آید و مبین ا دست می شود به ضرب می 100تقسیم تعداد مردان به زنان که در عدد 

طور متوسط چند مرد وجود دارد. پس کاهش این نسبت به  زن به 100جمعیت مورد مطالعه به ازاي هر 

معنی  به 100شمار بودن نسبی مردان و برعکس افزایش آن به رقم باالتر از  به معنی کم 100کمتر از 

هنگام تولد معموالً در بیشتر بودن مردان نسبت به زنان است. در شرایط طبیعی، نسبت جنسی در 

  است.  105گیرد و میانگین مورد استفاده در مطالعات حدود  قرار می 107تا  103اي محدودي از  دامنه
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توان در سنین دیگري غیر از هنگام تولد نیز محاسبه کرد. این نسبت در هر  نسبت جنسی را می

آید و در مطالعات و  می سن از تقسیم جمعیت مردان آن سن بر جمعیت زنان همان سن به دست

اي و شهري خصوصاً در ارزیابی ترکیب جنسی در سن فعالیت کاربردي بیشتر از  هاي منطقه ریزي برنامه

ویژه در سنین فعالیت  نسبت جنسی در هنگام تولد دارد. همانطور که در باال اشاره شد، نسبت جنسی به

ي اصلی آن  کننده تفاق نیافتد، عامل تعیینکه مهاجرت ا اقتصادي متأثر از مهاجرت است و در صورتی

نفري ساکن در شهر ساري در سال  261293از مجموع جمعیت  ومیر است. طبق نتایج سرشماري مرگ

را زنان تشکیل  129802درصد معادل  7/49نفر را مردان و  131491درصد معادل  3/50حدود  1385

متوسط تعداد  1385شود، در سال  مالحظه می 3318-1طور که در جدول شماره  دهند. بنابراین همان می

هاي  نفر است که نسبت به سال 101مردان ساکن در شهر ساري به ازاي هر یکصد نفر زن حدود 

هاي پیشین کاهش یافته است. همین کاهش در کل کشور، در نقاط شهري کشور و در نقاط  سرشماري

کل استان مازندران تغییر این نسبت چندان شود. هرچند در  شهري استان مازندران نیز مشاهده می

محسوس نیست. اگرچه ممکن است بهبود گزارش جنس در سرشماري بر این تغییرات اثر داشته و تقلیل 

شماري مردان سرشماري به سرشماري کمتر شده  و در نتیجه نسبت جنسی تقلیل یافته  خطاي بیش

طوري که نسبت  ور صادق است تا شهر ساري. بهباشد، اما این تأثیر بیشتر در مورد سرشماري کل کش

  تثبیت شده است. 103در رقم  1385و  1375جنسی در دو سرشماري 

  

  1385-1355تفکیک منطقه طی سالهاي  نسبت جنسی به -3318-1جدول شماره 

  سال            

  منطقه        
1355  1365  1375  1385  

  کشور
  103  103  105  106  کل

  104  104  105  110  نقاط شهري

  مازندران
  101  99  101  101  کل

  101  101  103  107  نقاط شهري

  101  102  104  111  شهر ساري

  

مسلماً سهمی از کاهشی چنین مهم در نسبت جنسی جمعیت شهر ساري که بعد از سرشماري 

هاي مهاجرتی  ي علل مهاجرت در جریان ادامه یافته است، قابل انتساب به اثر مهاجرت است. مطالعه 1365

ه نشان داده است که مهاجرت زنان چ 1375-1385هاي  هاي استان مازندران در سال استان و شهرستان

هاي دیگر کشور نسبت به گذشته اهمیت بیشتري  در داخل استان و چه در تبادل جمعیتی استان با استان
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یافته و عمدتاً به عللی چون تبعیت از همسر و تحصیل صورت گرفته است (آمایش استان مازندران، 

نشان  3318-1وضوح در نمودار شماره  طور که روند تغییرات نسبت سنی به گزارش جمعیت). همان

دهد، با وجود تشابه روند تغییرات این نسبت، مهمترین تفاوت در روند مورد بحث بین نقاط شهري  می

استان، شهر ساري و نقاط شهري کشور اوالً سرعت بیشتر کاهش در این استان و در ثانی کاهش به رقمی 

صل پیش نتیجه شد، سهم طور که از مطالعۀ مهاجرت در ف نزدیک به برابري تعداد دو جنس است. همان

تا  20سال، خصوصاً در سنین  30تا  15هاي داخل استان به شهر ساري در گروه سنی  زنان در مهاجرت

نسبت  1385طور مشهودي چشمگیرتر از مردان بوده و دور از انتظار نیست که در سال  سال، به 25

عمدتاً باید ناشی از مهاجرت  جنسی در کل و در این سنین پایین باشد. بنابراین کاهش نسبت جنسی

گیري و قضاوت بیشتر در این مورد که مهاجرت بیشتر زنان چه تأثیري بر ترکیب  بیشتر زنان باشد. نتیجه

هاي  نسبت جنسی جمعیت برحسب سن یا گروه  و ساختار جمعیتی شهر ساري داشته، مستلزم مطالعه

  ت.نشان داده شده اس 3318-2سنی است که در نمودار شماره 

  

  نسبت جنسی کل جمعیت شهر ساري در مقایسه -3318-1نمودار شماره 

  1385-1355با شاخص ملی و استانی در سالهاي  
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-1355هاي  ساله در سال هاي سنی پنج نسبت جنسی جمعیت شهر ساري به تفکیک گروه-3318-2نمودار شماره 

1385  

  

  

، 1365شود، در سه سرشماري  مشاهده می 3318-2همانطور که در نمودار پیش گفته شماره 

ساله که سهم جمعیتی مهمی از جمعیت شهر ساري  25-29و  20-24هاي سنی  در گروه 1385و  1375

پایین است. این  90ساله تا نزدیک به رقم  20-24و در گروه سنی  100تر از  دارند، نسبت جنسی پایین

زن در سنین مورد اشاره است. با توجه به  100سبت به کنندة کم شمار بودن تعداد مردان ن ها بیان نسبت

که ساختار سنی جمعیت شهر ساري در حال انتقال از ساختار جوان به ساختاري سالخورده است، در  این

 30تا  15ي آن اهمیت وافري دارد. گذشته از این سنین  ساله 30تا  15حال حاضر نسبت جنسی جمعیت 

ي انسانی  با توجه به افزایش میزان باسوادي و سطح تحصیالت سرمایهسالگی سنین جوانی کار است که 

ساله در  5دارند، دو گروه سنی  100تر از  شود. سنین دیگري که نسبت جنسی پایین مهمی قلمداد می

، دو گروه 1365ساله و بیشتر در سال  65، سه گروه در سنین 1355ساله و بیشتر در سال  60سنین 

نسبت جنسی کمتر از  1385ساله و بیشتر در سال  75و سنین  1375ر در سال ساله و بیشت 70سنی 

دارند، یعنی جمعیت مردان به نسبت زنان کمتر است. در مورد ترکیب جنسی این سنین گفتنی  100

تر  ومیر بیشتر مردان نسبت به زنان معموالً نسبت جنسی در سنین سالمندي پایین است که به علت مرگ

ساله  60طور نسلی نسبت جنسی پایین سنین  رسد که به نظر می ت. از سوي دیگر چنین بهاس 100از رقم 

به سنین سالمندي باالتري منتقل شده و  1385و  1375، 1365هاي  در سال 1355و بیشتر در سال 

سرشماري به سرشماري نسبت جنسی  1355-1385دهد طی  همانطور که نمودار مذکور نشان می
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سو اثر مهاجرتی  در سنین سالمندي افزایش یافته است. علت اصلی این افزایش از یکجمعیت شهر ساري 

ومیر در  ها است ( به مبحث مرگ ومیر مردان طی این سال هاي قبل و از سویی دیگر کاهش مرگ سال

  همین گزارش مراجعه شود).

ن نیز حائز اهمیت هاي دیگر و تغییرات آ عالوه بر تغییرات گفته شده در باال، نسبت جنسی گروه

شود، نسبت جنسی گروه  مشاهده می 3318-2طور که در نمودار پیش گفته شماره  فراوان است. همان

، احتماالً به دلیل وجود محصلین پسر روستایی و در 1355سال، در سال  15-19و  10-14هاي سنی 

ش مهاجرت نیروي کار به دلیل افزای 55-59، 50-54، 45-49، 40-44، 35-39، 30-34گروه هاي سنی 

شاهد  1385) است. در سال 100به این شهر باالتر از حد نشان دهندة برابري تعداد مردان و زنان (رقم 

) دیده 25-29و  20-24تغییرات اندکی از یک گروه سنی به گروه سنی دیگر (به غیر از گروه هاي سنی 

ن و مهاجرت نیروي کار به این شهر شود. همچنین از اثر مهاجرتهاي شدید به جهت کاهش محصلی می

  کاسته شده است.

  

  ساختار سنی -2-8-1-3-3

ها،  چه تفاوتی بین یک ساختار سنی سالخورده و یک ساختار سنی جوان وجود دارد؟ اگر تلقی

هاي توسعه اهمیت داشته باشد، یکی از خصوصیاتی که  ها و رفتارهاي افراد یک جمعیت در برنامه نگرش

عنوان تابعی از سن، به  هاي کلی جمعیت، به دهد، گرایش رفتارها را تحت تأثیر قرار می ها و این نگرش

شود. براي نمایش توزیع جمعیت بر حسب سن،  راحتی در مطالعۀ ساختار سنی جمعیت پدیدار می

نموداري تهیه می شود که بنام هرم سنی معروف است. این هرم داراي دو محور افقی و عمودي است. 

هاي  ساله از کم به زیاد به قسمت هاي پنج مودي اختصاص به سن دارد که معموالً بر اساس گروهمحور ع

معموالً  شود. محور افقی اختصاص به تعداد افراد در هر یک از گروه هاي سنی دارد. مساوي تقسیم می

ل هرم سمت راست هرم براي زنان و سمت چپ براي مردان در نظر گرفته می شود. ساختار سنی و شک

  ها، مرگ و میر و مهاجرت. سنی به سه عامل بستگی دارد: تعداد موالید یا جمعیت هر یک از نسل

ومیر و رشد جمعیت تصویري  تصویر ساختار سنی جمعیت شهر ساري به تبع وضعیت باروري، مرگ

ر به منحصربفرد و متمایزاست. شهر ساري که در مسیر کاهش باروري دوشادوش بسیاري از شهرهاي کشو

نظیري به سطح بسیار  طور منحصر بفرد و کم باروري سطح جانشینی دست یافته، فراتر از آن اکنون به
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ساله و بیشتر و هم  65پایین باروري دست یافته است. در چنین شرایطی، هم حجم جمعیت وابستۀ 

فعالیت سال کاهش یافته و برعکس سهم جمعیت در سنین کار و  15ي جمعیت وابستۀ زیر  اندازه

اقتصادي بیش از آنچه در کل کشور و سایر شهرها مشاهده شده، افزایش یافته است. تغییرات جمعیتی 

به ارمغان آورده است. وضعیت کنونی بدین صورت  1360ي  شرایط کامالً متفاوتی را با دهه 1385-1365

تا  15ی با گروه سنی ي جمعیت است که به دلیل شرایط گفته شده در ساختار سنی جمعیت استان، غلبه

ساله یعنی جمعیت واقع در سنین فعالیت است. قبل از هرگونه بحث بیشتر، شرایط گفته شده را  64

استنباط و فهم کرد.  1385و  1365هاي  هرم سنی جمعیت شهر ساري در سال  توان از مقایسه می

 1365این شهر در سال  دهد شکل توزیع سنی جمعیت نشان می 3318-3همانطور که در نمودار شماره 

تغییر کرده و برآمدگی هرم  1385که شکل این توزیع در سال  طورکلی هرمی یا مثلثی است در حالی به

آورد این تغییر همان هدیه  به سنین جوانی انتقال یافته است. دست 1365سنی از سنین کودکی در سال 

  گرفته است. یا پنجرة جمعیتی است که پیش از این نیز مورد اشاره قرار 

 1345-1355هاي  هاي تنظیم خانواده در سال ي اجراي برنامه در نتیجهکاهش نسبی سطح باروري 

  تر کرده بود، نمودار شماره  ي هرم سنی جمعیت را بالنسبه کوچک در کل و برخی مناطق کشور قاعده

دهند که ساختار سنی شهر ساري تحت تأثیر کاهش باروري ناشی از اجراي این  نشان می 3-3318

ي هرم سنی این شهر نسبت به سنین باالتر و نسبت به سال  طوري که قاعده ها قرار داشته است. به برنامه

دیده  کوچک شده است. این خصوصیت نه در کل کشور و نه در نقاط شهري کشور به این وضوح 1365

دهد که با افزایش سطح باروري در دهۀ اول بعد از پیروزي  شود. همان نمودار همچنین نشان می نمی

را به  1340و  1330انقالب اسالمی، دوباره ساختار سنی جمعیت این شهر را تغییر داده که تصویر دهۀ

ري در پی اجراي جدي آورد. این وضعیت بیشتر از یک دهه پایدار نبود و با کاهش سطح بارو خاطر می

ي تنظیم خانواده از طرف دولت، مجدداً ساختار سنی رو به انتقال از ساختار جوان به ساختار  برنامه

متفاوت گذاشت. همه این تغییرات در نهایت ساختار سنی شهر ساري و بسیاري از مناطق کشور خصوصاً 

  زیادي در ساختار سنی آن وجود دارد.  مناطق شمالی کشور را به سویی متمایل کرد که اکنون امتیازات
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  1355-1385هاي  هرم سنی جمعیت شهر ساري در سال -3318-3نمودار شماره 

  1365سال   1355سال

  1385سال   1375سال 

 

 ها و تغییرات ساختار سنی تفاوت  

طور که در شرح هرم سنی جمعیت شهر ساري مالحظه شد، ساختار سنی جمعیت این شهر  همان

در جریان تغییرات جمعیتی خصوصاً تغییرات سطح بارروي، دستخوش تغییرات زیادي شده است. همین 

طق کشور و در سطح ملی نیز قابل مشاهده است. با این وجود، این تغییرات کامالً تغییرات در سایر منا

یکسان نبوده است. در نتیجه الزم شد تا ساختار سنی جمعیت شهر ساري با وضعیت کل کشور و نقاط 

گیري شاخص عدم  ها که در اندازه شهري آن مقایسه شود. براي این مقایسه، از تفاوت یا انحراف نسبت

نشان داده  3318-4ي این محاسبات در نمودارشماره  شود، استفاده شده است. نتیجه کار برده می ه بهتشاب

صورت اعداد منفی و مثبت نشان  شود، مقدار انحراف به طور که در این نمودار مشاهده می شده است. همان

سنی است. در سنین ي  ي تفاوت آشکار ساختار سنی جمعیت شهر ساري با کل کشور در دو دامنه دهنده

سال اعداد مثبت انحرافات  55تا  25ساله و بیشتر اعداد منفی انحرافات و در سنین  65سال و  20زیر 
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ساله  60-64و  25-29و  20-24سالۀ  5بزرگ و قابل بحث است. ارقام نزدیک به صفر در دو گروه سنی 

  کل کشور است.نیز گویاي تشابه توزیع سنی شهر ساري و کل کشور یا نقاط شهري 

  

  انحراف توزیع سنی جمعیت شهر ساري از  -3318-4نمودار شماره 

  1385توزیع سنی کل و نقاط شهري کشور در سال 

  
  

طور کلی با نگاهی به انحرافات توزیع سنی جمعیت شهر ساري از توزیع سنی جمعیت کشور و  به

توان نتیجه گرفت که در ساختار سنی جمعیت  می 3318-4کل نقاط شهري در نمودار پیش گفته شماره 

سال کمتر و سهم جمعیت  64سال و جمعیت سنین باالي  20شهر ساري سهم کودکان و جوانان زیر 

سال در سن فعالیت بیشتر از کل کشور کشور و حتی نقاط شهري کل کشور است. عامل  جوان و میان

اروري جمعیت این شهر است و سهم بیشتر تر ب سال سطح پایین 20تر جمعیت زیر  اصلی سهم کم

تواند  سال مرتبط است، می 20که با نسبت پایین جمعیت سنین زیر  جمعیت در سن فعالیت ضمن این

که شرایط ساختار  ناشی از جذب مهاجران این سنین در شهر ساري باشد. در هر حال آنچه مهم است این

زي است که در مطالعات جمعیتی دیگر براي کل و سنی جمعیت شهر ساري، همان شرایط ممتاز و متمای

ي جمعیتی ناظر بر همین  ي یا پنجره نقاط شهري استان مازندران مشاهده شده است. مفهوم هدیه

  ). 1387وضعیت است که فرصتی طالیی و البته گذرا به این شهر داده است (آمایش استان مازندران، 

ي  ساله 30ي  ختار سنی جمعیت شهر ساري طی دورهبه تحلیل تغییرات سا 3318-5نمودار شمارة 

طور که در این نمودار  کند. همان ي ساختار سنی این دو سال کمک می و مقایسه 1355-85ي  ساله 30
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از ساختار سنی سال  1385شود انحراف توزیع سنی جمعیت شهر ساري در سال  آشکارا مالحظه می

تر تغییرات  گذارد. به عبارت روشن ي با کل کشور صحه مینیز بر نتایج حاصل از مقایسه شهر سار 1355

تر و  سال کوچک 20نیز به سمتی متمایل شده که در آن جمعیت سنین زیر  1355-1385ساختار سنی 

تر شده است. این تغییرات در کل حاکی از این است که از جوانی  سال بزرگ 20-50جمعیت سنین 

طور مشهودي  به 1355ت به همین ساختار سنی در سال نسب 1385ساختار سنی شهر ساري در سال 

  طور محسوسی افزایش یافته است.  کاسته شده و سهم جمعیت در سن کار و فعالیت اقتصادي به

  

1355-1385تغییرات توزیع سنی جمعیت شهر ساري طی  -3318-5نمودار شماره 

  

  

و افزایش اندازه جمعیت مؤثر  تغییرات سطح باروري و زاد و ولد جمعیت شهر ساري در این کاهش

بوده است، اگرچه مهاجرت به شهر ساري نیز در این تغییرات نقش مهم و با ارزشی داشته و احتماالً 

مهاجران آمده به این شهر در این سنین بیشتر بوده است. این تأثیر در مبحث مهاجرت مورد بحث قرار 

شود که براي سنین فعالیت   و جنس مشاهده میگرفت. در این مقایسه تفاوتی هرچند اندك نیز بین د

 1355در مقایسه با سال  1385ساله و بیشتر نیز در سال  65که نسبت جمعیت  توجه است. ضمن این قابل

سال به  20مورد انتظاري است. در جریان کاهش نسبت جمعیت زیر   بیشتر شده است که تاحدودي نتیجه

نس زنده ماندن بزرگساالن تا سنین سالمندي، افزایش سهم علت کاهش سطح باروري و نیز افزایش شا

  سالمندان از کل جمعیت، دور از انتظار نیست.
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 هاي سنی رشد جمعیت گروه  

ها در طول  دهد که جمعیت این گروه ساله نشان می هاي پنج نرخ رشد مقطعی جمعیت گروه

دهۀ مورد مطالعه، در نظر گرفته  داشته است. سه دورة سرشماري در سههاي سرشماري چه تغییراتی  سال

براي مردان و نمودار  3318-6محاسبۀ نرخ رشدهاي ویژة گروه سنی در نمودار شماره   شده و نتیجه

شود نرخ رشد  گونه که در این دو نمودار دیده می براي زنان نشان داده شده است. همان 3318-7شماره 

معنی افزایش جمعیت این سنین است. با این  مثبت بوده که به 1355-1365سنین طی   جمعیت همه

آید  نظر می طور محسوسی بیشتر از سنین دیگر به سال) به 10وجود نرخ رشد جمعیت سنین کودکی (زیر 

-1375ندارد. شرایطی که در دهۀ  1357که جز افزایش سطح زادوولد در دهۀ اول بعد از پیروزي انقالب 

سال، نرخ رشد این سنین منفی شده  15 ادوولد در سنین زیردلیل کاهش سطح ز تغییر کرده و به 1365

نرخ رشد جمعیت این گروه سنی به صفر نزدیک شده  1370ي  است. با تداوم کاهش باروري بعد از دهه

هاي رشد  ي این نرخ ساله به مقادیر منفی نسبتاً بزرگی کاهش یافته است. نتیجه 14تا  5ولی براي سنین 

  شود.  وضوح دیده می سنی جمعیت این شهر که در باال شرح داده شد، به منفی در تغییر ساختار

براي زنان نوسانات زیادي را در  3318-7براي مردان و نمودار شماره  3318-6اگرچه نمودار شماره 

دهد ولی این نرخ در سنین مذکور مثبت و باال  سال و باالتر نشان می 20هاي سنی  نرخ رشد جمعیت گروه

ساله  5هاي سنی  مورد مطالعه، جمعیت گروه  ها در سه دهه ین معنی که گذشته از تفاوت نرخاست. به ا

هاي سنی  ساله با باال در هر سه دهه افزایش داشته است. یعنی دهه به دهه بر جمعیت این گروه 20

  افزوده شده است.

  1355-1385ساله  10 هاي نرخ رشد ساالنه جمعیت مردان شهر ساري طی دوره -3318-6نمودار شماره 
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  1355-1385ساله  10هاي  نرخ رشد ساالنه جمعیت زنان شهر ساري طی دوره -3318-7نمودار شماره 

  

  

  

  

  

  

  

  

شود، به همان اندازه نیز  سن و زمان دو مقیاس منطبق بر هم هستند. هر اندازه که زمان سپري می

ي آن با سرشماري  در سرشماري که فاصله tدر زمان  xشود. بنابراین افراد واقع در سن  بر سن افزوده می

خواهند بود. افراد واقع در سن  x+10در سن  t+10سال باشد، در سال سرشماري بعدي یا  10بعد 

x+10 همان افرادي هستند که در زمان   در واقع بازماندهt  در سنx اند. عواملی که باعث تغییر در  بوده

شوند عبارتند از مرگ این افراد در طول زمان  می x+10تا سن  xسال از سن  10تعداد جمعیت طی 

را افزایش دهد  x+10تا  xي سن  مورد اشاره و بعد از آن مهاجرت افراد که ممکن است جمعیت بازمانده

، که از تقسیم جمعیت t+10تا  tیا کاهش. بنابراین نسبت بازماندگان بین دو سرشماري در طول زمان 

x+10  دوم بر جمعیت در سرشماريx وقوع  آید، در صورتی که مهاجرت به دست می در سرشماري اول به

نپیوندد یعنی در یک جمعیت بسته عددي کمتر از یک خواهد بود و فقط در صورتی که کسی فوت نکند 

هاي انسانی که عالوه بر مرگ افراد، اختیار آنان در مهاجرت از موجب  برابر یک خواهد شد. در جمعیت

د جمعیت از سنی به سن دیگر از سالی به سال دیگر یا بیش از اثر مرگ کوچک و یا بزرگ شود. شو می

هاي کوچک مثل  هرچند خطاي گزارش سن بر این نسبت و تغییرات آن مؤثر است ولی در جمعیت

شهرهایی همچون ساري تفاوت نسبت بازماندگان بین دو سرشماري اساساً ناشی از اثر مهاجرت است. اگر 

دهندة بزرگی اثر مثبت (افزاینده) مهاجرت و اگر، بیش از آنچه ممکن  ین نسبت بزرگتر از یک باشد، نشانا

  دهندة بزرگی اثر منفی (کاهنده) مهاجرت است. تر از یک باشد نشان است بر اثر مرگ پدید آید، کوچک
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برده شود، نسبت کار  تواند براي تغییر در توزیع و ساختار سنی به براي تکمیل اسنادي که می

-8براي تمامی سنین محاسبه شده و در نمودار شماره  1385تا  1375بازماندگان بین دو سرشماري 

شود نسبت بازماندگان بین این دو  ارائه شده است. همانطور که در این نمودار مالحظه می  3318

سالگی به بعد این نسبت  45داري بیشتر از یک است. در حالی که از  طور معنی سالگی به 40سرشماري تا 

شود. در سنینی که رقم نسبت بازماندگی آن باالتر از یک است،  تر از یک می داري کوچک بطور معنی

شود. مقایسۀ نسبت بازماندگی  سال دیده می 35تا  20ي سنی  بیشترین رقم نسبت بازماندگی در دامنه

حضور بیشترمردان در این سنین   دهنده آشکارا نشان 1385و  1375زنان و مردان بین دو سرشماري 

سالگی نسبت بازماندگی زنان باالتر از مردان است که  10-14ساله خصوصاً  10-19است. در سنین 

حکایت از مهاجرت بیشتر زنان نسبت به مردان در این سنین دارد. علت این تفاوت احتماالً سهم رو به 

  ست.افزایش تحصیل در میان دختران و ازدواج آنان ا

  

  نسبت بازماندگی مردان و زنان شهر ساري بین دو -3318-8نمودار شماره 

  1385تا  1375سرشماري  
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  وابستگی یا بار تکفل نظري -9-1-3-3

  

آمدهاي تغییر  شوند و یکی از پی معموالً تغییرات جمعیتی به شکل تغییرات ساختار سنی پدیدار می

توان در سطح و تغییرات نسبتی مشاهده کرد که وابستگی یا بار تکفل نظري نامیده  در ساختار سنی را می

  شود: می شود. این نسبت به شکل زیر نوشته می

  

با این هدف که اثر وضعیت و تغییرات ساختار سنی بر بارتکفل 

ي ساختار سنی را  شناسان مطالعه سنجیده شود و معموالً براي قضاوت کلی در مورد ساختار سنی، جمعیت

دهند. گروه هاي سنی معموالً به سه صورت  ي سنی انجام می هاي عمده در توزیع جمعیت برحسب گروه

وند،گروه هاي سنی پنج ساله،گروه هاي سنی ده ساله و گروه هاي سنی بزرگ یا عمده که تنظیم می ش

ساله و باالتر تقسیم  65ساله و  15-64ساله،  0-14اغلب در مطالعات جمعیتی به سه گروه سنی 

  شوند. می

تر از  کمهاي سنی  سالگی را جمعیت بالقوه فعال و افراد واقع در گروه 64تا  15افراد واقع در سنین 

 کاهش باروري، شاهد تغییرات و اثر در دهه اخیر درنامند.  سال را غیر فعال می 65سال و بیش از  15

و  3319-1طور که در جدول شماره همانهستیم. شهر ساري سنی جمعیت  تحوالتی اساسی در ساختار

هاي سنی زیر  درگروهگذشته تعداد جمعیت   مقایسه با دهه درشود،  مالحظه می 3319-1نمودار شماره 

درصد  36و از  1365درصد در سال  43به  1355درصد در سال  39و از  کاهش یافته است سال بسیار15

نسبت جمعیت در سنین فعالیت برعکس و  رسیده است1385درصد در سرشماري  21به  1375در سال 

درصد در سرشماري  55به  1355درصد در سال  58و از  استیافته  به سرعت افزایش ساله)  64-15(

 65تغییر کرده است. تعداد سالمندانی که  1375-1385درصد طی  75درصد به  61رسیده، و از  1365

عبارتی  و بهرسیده  1385نفر در سال  10219به  1375نفر در سال  6006سال و بیشتر سن دارند، از 

داشته است که رقم درصد در سال رشد  5/5ساله جمعیت سالمندان ساري حدود  10طی دوره 

  توجهی است. قابل
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  1355-85جمعیت شهر ساري در گروه هاي عمده سنی ایران طی سال هاي  - 3319- 1جدول شماره 

  سال

  گروه سنی

1355  1365  1375  1385  

  درصد  تعداد  درصد  تعداد   درصد  تعداد  درصد  تعداد

14-0  27663 39 60539 43  70419 36 55812 21 

64-15  41308 58 77067 55  119360 61 195262 75 

+65  1782 3 3402 2  6006 3 10219 4 

  
  

  1355-1385هاي عمده سنی در سالهاي  شهر ساري در گروهتوزیع سنی جمعیت  -3319-1نمودار شماره 
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جمعیت جـوان و یـا داراي جمعیـت خیلـی     اصوالً نسبت بستگی یا بارتکفل نظري در کشورهاي داراي 

سالخورده به طور نمایان بیشتر از سایر کشورها است. این امر نشانگر برتري عددي افـراد واقـع در سـنین    

  طـور کـه در جـدول شـماره     . همـان خارج از سنین فعالیت نسبت به افراد واقـع در سـنین فعالیـت اسـت    

مقاطع زمانی   ده است، نسبت بارتکفل نظري در همهنشان داده ش 3319-2و در نمودار شماره  2-3319 

کـه در   ترین مقدار خود تقلیل یافته است. در حـالی  به پایین 1385تر از شاخص ملی بوده و در سال  پایین

نفر خارج از سن فعالیت بودنـد،   83طور متوسط  نفر فرد در سن فعالیت به  صد به ازاي هر یک 1365سال 

و در  64بـه   1375اهش نسبت جمعیت در سنین کودکی، ایـن رقـم در سـال    با کاهش سطح باروري و ک

هاي روشن دورة شـکوفایی جمعیتـی    نفر کاهش یافته است. این یکی از شاخص 30به حدود  1385سال 

  جمعیتی مورد اشاره و بحث قرار گرفت.   هدیۀ  عنوان دوره است که پیشتر به

  فل) شهر ساري در مقایسه با کشور در نسبت وابستگی (بار تک -3319-2جدول شماره  

  1355-1385مقاطع سرشماري 

  سال      

  منطقه
1355  1365  1375  1385  

  43  78  94  93  کل کشور

  44  79  94  95  شهري کشور

  30  64  83  71  شهر ساري

  

  نسبت وابستگی جمعیت شهر ساري در مقایسه با نقاط شهري کشور  -3319-2نمودار شماره 

  1355-1385هاي  سرشماريدر مقاطع 
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نمودار مذکور سطح و روند تغییرات نسبت وابستگی را در جمعیت کل کشور، مناطق شهري کشور 

وضوح کاهش چشمگیر نسبت  دهد. این نمودار به نشان می 1355-1385و شهر ساري در فاصله زمانی 

هیچ عاملی به اندازة کاهش باروري  کند. وابستگی را چه در کل کشور و چه در شهر ساري بازنمایی می

مسؤول کاهش شدید نسبت بارتکفل نظري نیست، با این حال همانطور که در فصل قبل و در این فصل در 

طرف موجب افزایش  هاي قبل مورد بحث قرار گرفت، مهاجرت مردان و زنان به شهر ساري از یک قسمت

هش سطح باروري به کاهش تعداد و جمعیت جمعیت در سن فعالیت اقتصادي شده و از سوي دیگر کا

خوبی در نسبت بارتکفل نظري انعکاس یافته است.  سنین کودکی انجامیده است و ترکیب این دو تغییر به

  شاهد این مدعا است. 1385تا  1365روند تغییرات و در واقع کاهش چشمگیر در این نسبت از 
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و چگونگی تأثیر آن ها در خصوصیات اجتماعی شهر و محالت مختلف آن  -2-3-3

  توسعه کالبدي شهر

  

  نظام تقسیمات کالبدي و سلسله مراتب موجود شهر ساري -1-2-3-3

  

ریزي به ویژه از نوع توسعه فضایی و کالبدي آن به هر نحوي که تعریف شود با مفهومی از  برنامه

  سلسله مراتب عجین است.

ه، پدیده اي است که مانند هر سیستم دیگري شهر به عنوان یک سیستم با تمام ویژگی هاي مربوط

  سایر سیستم ها را در خود جاي داده و خود در سیستم هاي دیگري جاي گرفته است.

هر پدیده اي که به شکل معنادار » سلسله مراتب سیستم ها« در نظریه نظام ها و به موجب اصل 

ک از آن ها نیز از کل دیگري یک کل شناخته می شود از پدیده هاي کوچکتري شکل گرفته که هر ی

  تشکیل می گردند.

فضایی شهر که در ادبیات برنامه ریزي به مناطق،  –تعیین سلسله مراتب و نظام تقسیمات کالبدي 

نواحی، محالت و ... معروف است گامی در جهت به نظم درآوردن توسعه و برنامه ریزي براي کنترل توسعه 

  ها می باشد.پهنه هاي کارکردي مختلف در سطح شهر

اقتصادي و ... نواحی مختلف  –لذا پیش از پرداختن به موضوع خصوصیات و ویژگی هاي اجتماعی 

شهر، ابتدا نیاز به تعیین نوعی سلسله مراتب کالبدي یا کارکردي و یا به عبارتی حوزه هاي برنامه ریزي و 

  مطالعاتی است.
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گیري کالبدهاي  ا می دهد منجر به شکلدرك انسان از زندگی و اهمیتی که وي به سکونتگاهه

متفاوت می گردد. در واقع تجلی کالبدي شهرها از ویژگی هاي اجتماعی و بیش از آن ویژگی هاي 

اقتصادي و محیطی آنها متأثر می شود، این امر در نواحی مختلف شهر به صورت جزیی تر قابل مشاهده 

ماعی و اقتصادي شهروندان است. به عبارتی کالبد و روح شهر و نواحی آن منعکس کننده ویژگی هاي اجت

ساکن در آن می باشد. به بیانی دیگر ارتباط بین عواملی که در شکل یک شهر قابل رؤیت هستند، نظیر 

عوامل جغرافیایی، اقتصادي، اجتماعی، رابطه اي متقابل و در عین حال متکامل است که در کالبد شهر و 

ا در واقع شیوه هاي زندگی و نیازهاي مشترك نواحی آن متجلی می گردد. با طبقه بندي این ویژگی ه

شهروندان در قالب نواحی دسته بندي می گردد. با بهره گیري از این اطالعات و در نتیجه آگاهی بیشتر از 

توان ها و محدودیت ها و نیازهاي نواحی مختلف، برنامه ریزي هایی کاراتر در جهت توسعه متناسب نواحی 

  صورت می گیرد. 

طرح جامع جهت تمیز دادن تفاوت ها و تجانس ها و با هدف تأثیر ویژگی هاي  در مطالعات

اجتماعی بر ساخت و کالبد شهر، سطح مناطق و نواحی انتخاب گردیده اند. به عبارتی با توجه به مقیاس 

طرح جامع و هدف آن، سطح منطقه و ناحیه مناسب ترین سطح برنامه ریزي در نظام تقسیمات کالبدي 

راتبی است. چرا که سطوح پایین تر (محله و زیر محله) در طرح هاي تفصیلی مورد برنامه ریزي و سلسله م

طراحی قرار می گیرد. با ناحیه بندي شهر در غالب مناطق می توان به نیازهاي طرح جامع در سطوح 

  سلسله مراتبی برنامه ریزي پاسخ روشن و کاربردي داد.
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ناحیه بندي هاي صورت گرفته در شهر ساري نیز از این اصول و قواعد کلی مستثنی نبوده و جهت 

  ناحیه بندي اصولی، از معیارهایی بهره گرفته شده است که شامل موارد زیر می باشد. 

  

  اقتصادي) -اقتصادي ( بافت اجتماعی -ساختار اجتماعی -1

 اریخی )ساختار و بافت کالبدي و حدود عرفی ( پیشینه ت -2

 قابلیت استفاده از اطالعات مرکز آمار ایران -3

 ساخت و سازهاي جدید و در نتیجه ناگزیري از در برگرفتن آن ها -4

 حد متناسب جمعیت و توازن میان مناطق و نواحی -5

 حد متناسب مساحت و توازن  میان مناطق و نواحی -6

 رعایت توازن میان جمعیت و مساحت -7

 ( معابر، رودخانه، ریل) استفاده از عناصر جداکننده اصلی -8

 توجه به گستردگی جمعیتی، مساحت، کارکردي و ... مناطق در بر گیرنده -9

 توجه به طرح ها و برنامه هاي مصوب قبلی درخصوص موضوع -10
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  : پیرامون موارد فوق پراخته می شوددر ادامه به توضیح کلی 

  

 اقتصادي موجود  -از اصلی ترین مالك هاي ناحیه بندي شهر ساري، توجه به ساختار اجتماعی

در نواحی از یـک سو و همگـنی ساختار کالبدي آنها از سوي دیگر می باشد. در واقع بافت اقتصادي هر 

  ا هـویت محدوده در ساختار کالبدي آن تجلـی می یابـد و بافت اجتمـاعی آن ایـن ساختار کالبـدي ر

  می بخشد. 

  

  شایان ذکـــر است کـه در تشخیص ایــن ساختارها از پیشینه تـــاریخی شهر ساري و نواحی

عرفی و کهنی که در میان شهروندان رایج بوده است نیز بهره گرفته شده اسـت ، چراکـه ایـن عوامـل تـا      

ار سعی حدود زیادي روند توسعه آتی و چگونگی آن را مشخص می سازند. در جهت بهره گیري از این معی

شده است که به حدود عرفی و همچنین به بافت آنها توجه شود و مــرز نـواحی حتـی االمکـان از داخـل      

  . ترتیب هویت تاریخی آنها حفظ گرددحدود عرفی نگذرد و بدین 

  

           مالك بعدي که براي پهنه بندي عملکردي شـهر درنظـر گرفتـه شـده، امکـان بهـره گیـري از

اطالعات رسمی (مرکز آمار ایران) می باشد . این امر در صورتی تحقق می یابد که مرزبندي نواحی از میان 

اطالعـات  بلوك ها نگذرد و در واقع بلوك بندي ها در داخل محدوده نواحی قرار گیرنـد تـا بـدین ترتیـب     

در مراحل بعـدي مطالعـات بهـره    بلوك ها قابلیت تخصیص به نواحی را دارا باشند و بتوان از این اطالعات 

  .گرفت
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 جدید صورت گرفته در شـهر، محـدوده هـایی بـه وجـود       در برخی از موارد به دلیل توسعه هاي

جه این محدوده ها نیز با توجه به بافـت  اند که فاقد اطالعات رسمی نظیر مرکز آمار می باشند. در نتی آمده

خود و اینکه شباهت این بافت با کدامیک از نواحی مجاور بیشتر است ، به آن ناحیه ملحق گردیده است و 

است . این مسئله در مـورد   بدین شیوه از جدا ماندن این محدوده ها نسبت به سایر نواحی جلوگیري شده

احیـه بنـدي هـاي جدیـد جـا      ت شده است و این خیابان ها نیـز در ن هاي جدید االاحداث نیز رعای خیابان

  .اند گرفته

  

        از دیگر معیارهــاي مذکور ، توجه به حد متناسب جمعیت و مسـاحت و تـوازن میـان ایـن دو

عامل می باشد . هرگاه در منطقه و ناحیه بندي ها، جمعیت پهنه اي با مسـاحت آن متـوازن نباشـد و یـا     

ت ) از حد متناسبی کمتر باشد، نواحی مجاور آن ( با توجه به مالك هاي مورد نظر) به جمعیت ( یا مساح

ناحیه مذکور ملحق می گردند. مورد عکس چنین قضیه اي نیز صادق می باشد که به تبـع آن در نـواحی،   

  تفکیک ناخواسته صورت می گردد.

  

    

 حی نیز عاملی جهت جداسازي وجود عناصر طبیعی و مصنوعی جداکننده اصلی در برخی از نوا

و تفکیک آن گردیده است. از جمله این عناصر می توان به رودخانه، ریل، معابر و به ویـژه معـابر شـریانی    

اشاره کرد. در شهر ساري از نمونه هاي بارز این مسئله رودخانه تجن و ریل راه آهن می باشـد کـه اساسـاً    

د آورده است. در واقع این عناصر حدود ابتدایی یـا انتهـایی   دوگونه بافت متفاوت را در دو طرف آن به وجو

دروازه خروجی شـهر در شـمال، جنـوب،     4نواحی مجاور خود را تشکیل می دهند. چهار محور منتهی به 

  شرق و غرب نیز به عنوان جداکننده هاي اصلی بسیار نقش دارند.
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  تفصیلی) که این روندها و فرآیندها  –توجه به تقسیمات کالبدي طرح هاي مصوب قبلی (جامع

را سالیان قبل مدنظر قرارداده اند و عمالً بسیاري از عملیات فعلی ناشی از تقسیمات قبلی است و نظر بـه  

ت لذا ایـن موضـوع   اینکه امکان قیاس و تحلیل زمانی پهنه هاي قبلی و جدید تنها از این طریق ممکن اس

  نیز به عنوان معیاري مهم مورد توجه قرار گرفته است.

جهت حصول به نظام تقسیمات کالبدي یا نواحی برنامه ریزي ابتدا به مصوبات طرح هاي فرادست 

و جاري در این خصوص پرداخته و سپس مبتنی بر معیارهاي پیش گفته به ارائه نقشه تقسیمات کالبـدي  

  و در سطح کالن منطقه و ناحیه پرداخته می شود. شهر در وضع موجود 
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  الف) نظام تقسیمات کالبدي در طرح هاي مصوب فرادست (جامع و تفصیلی)

تاکنون براي شهر ساري دو طرح جامع و یک طرح تفصیلی تهیه و مصوب شده است، آخرین طرح 

  13گردید. 1379 است که منجر به تهیه طرح تفصیلی در سال 1373جامع مصوب مربوط به سال 

  در این دو طرح که توسط مهندسین مشاور طرح و آمایش تهیه گردیده است، شهر ساري به 

  (غربی) به 1منطقه (منطقه مرکزي، شرقی، غربی و جنوبی) تقسیم بندي شده است که در آن منطقه  4

ناحیه  1رکزي) به (م 4ناحیه و منطقه  3(جنوبی) به  3ناحیه، منطقه  6(شرقی) به  2ناحیه، منطقه  6 

محدوده مصوب شهر ساري را به همراه تقسیمات داخلی آن  3321-1تقسیم گردیده است. نقشه شماره 

  نشان می دهد.

  آمده است. 3321-1مساحت هر یک از نواحی به تفکیک مناطق در جدول شماره 

    

                                                 
  مایش، طرح جامع و طرح تفصیلی شهر ساري.مهندسان مشاور طرح و آ -سازمان مسکن و شهرسازي مازندران - 13
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  رادستطرح هاي مصوب ف -مساحت نواحی به تفکیک مناطق شهر ساري -3321-1جدول شماره  

  مساحتمساحت  ناحیهناحیه  منطقهمنطقه

11  

11  445813  

22  1770991  

33  2108145  

44  2416730  

55  1064763  

66  1683215  

22  

11  808073  

22  1322104  

33  1383980  

44  1861958  

55  2934659  

66  2519462  

33  

11  1164129  

22  2385789  

33  2332536  

44  11  1345257  
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مصوب وزارت مسکن و شهرسازي و  - ب) نظام تقسیمات کالبدي (پیشنهادي شوراي اسالمی شهر ساري

  وزارت کشور)

نقطه  42نفر را در بر می گیرد توسط  261.293متر مربع مساحت و  3000این محدوده که 

  ذیالً آمده است.  3321-2مشخص محدود گردیده است که مختصات نقاط به تفصیل در جدول شماره 

منطقه تقسیم بندي گردیده است که در آن منطقه  2به  3321-2این محدوده مطابق نقشه شماره 

تعداد  3321-4و  3321-3محله را در بر می گیرد. در جداول شماره  11ه و منطقه شرقی محل 12شرقی 

بلوك، جمعیت و مساحت هر محله به تفکیک مناطق شهر ساري آورده شده است. این محدوده در راستاي 

دو منطقه اي نمودن شهر ساري توسط شوراي اسالمی شهر و شهرداري پیشنهاد و به تصویب مراجع 

  رسیده است.  مربوطه
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 ��ند��ن �شاور ماز�د ��ح                  :اداره �ل راه و ���سازی ا�تان ماز�درانکار��ما 

  مختصات نقاط روي محدوده شهر ساري -3321-2جدول شماره 

  ردیف
قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعیین آنها بدینوسیله محدوده قانونی شهر ساري که طی  5در اجراي ماده 

  مشخصات ذیل تصویب می گردد. نامه شماره به تأیید شوراي اسالمی شهر ساري رسیده است، با

  مترم می باشد.  15/1757خزرآباد که فاصله آن با وسط میدان خزر  -نقطه شماره یک واقع در ضلع غربی بلوار ساري  1

  خزرآباد -گزاد نسبت به محور جاده ساري 29/90متري به سمت شرق از نقطه شماره یک با زاویه داخلی  81/171نقطه شماره دو واقع در فاصله   2

  2و  1گراد نسبت به مسیر نقاط  83/137متري به سمت جنوب از نقطه شماره دو با زاویه داخلی  4/308نقطه شماره سه واقع در فاصله   3

   3و  2گراد نسبت به مسیر نقاط  55/130متري به سمت شرق از نقطه شماره سه با زاویه خارجی  18/173نقطه شماره چهار واقع در فاصله   4

   4و  3گراد نسبت به مسیر نقاط  3/88متري به سمت جنوب از نقطه شماره چهار با زاویه داخلی  94/214نقطه شماره پنج واقع در فاصله   5

   5و  4گراد نسبت به مسیر نقاط  98/111متري به سمت غرب از نقطه شماره پنج با زاویه داخلی  7/192نقطه شماره شش واقع در فاصله   6

   6و  5گراد نسبت به مسیر نقاط  09/76متري به سمت جنوب از نقطه شماره شش با زاویه خارجی  1/947نقطه شماره هفت واقع در فاصله   7

   7و  6گراد نسبت به مسیر نقاط  09/76متري به سمت شرق از نقطه شماره هفت با زاویه خارجی  24/284نقطه شماره هشت واقع در فاصله   8

   8و  7گراد نسبت به مسیر نقاط  11/76متري به سمت جنوب از نقطه شماره هشت با زاویه داخلی  76/175ه نه واقع در فاصله نقطه شمار  9

   9و  8گراد نسبت به مسیر نقاط  76/175متري به سمت شرق از نقطه شماره نه با زاویه خارجی  92/1313نقطه شماره ده واقع در فاصله   10

   10و  9گراد نسبت به مسیر نقاط  48/100متري به سمت جنوب از نقطه شماره ده با زاویه داخلی  47/115ه واقع در فاصله نقطه شماره یازد  11

   11و  10گراد نسبت به مسیر نقاط  03/136متري به سمت شرق از نقطه شماره یازده با زاویه خارجی  44/567نقطه شماره دوازده واقع در فاصله   12

   12و  11گراد نسبت به مسیر نقاط  39/167متري به سمت شرق از نقطه شماره دوازده با زاویه خارجی  32/484نقطه شماره سیزده واقع در فاصله   13

   13و  12گراد نسبت به مسیر نقاط  01/171متري به سمت شرق از نقطه شماره سیزده با زاویه داخلی  99/742نقطه شماره چهارده واقع در فاصله   14

   14و  13گراد نسبت به مسیر نقاط  8/186متري به سمت شرق از نقطه شماره چهارده با زاویه داخلی  62/655نقطه شماره پانزده واقع در فاصله   15

16  
فاصله  15و  14یر گراد نسبت به مس 78/84متري به سمت جنوب از نقطه شماره پانزده با زاویه داخلی  59/235نقطه شماره شانزده واقع در فاصله 

  متر می باشد.   8/2257با تقاطع محورهاي کمربندي شرقی و بلوار طالقانی  16نقطه شماره 

   16و  15گراد نسبت به مسیر نقاط  09/62متري به سمت شرق از نقطه شماره شانزده با زاویه خارجی  06/819نقطه شماره هفده واقع در فاصله   17

   17و  16گراد نسبت به مسیر نقاط  68/69متري به سمت جنوب از نقطه شماره هفده با زاویه داخلی  42/1224نقطه شماره هجده واقع در فاصله   18

   18و  17گراد نسبت به مسیر نقاط  173متري به سمت غرب از نقطه شماره هجده با زاویه داخلی  79/876نقطه شماره نوزده واقع در فاصله   19

   19و  18گراد نسبت به مسیر نقاط  55/173متري به سمت غرب از نقطه شماره نوزده با زاویه داخلی  84/1294نقطه شماره بیست واقع در فاصله   20

21  
و  19گراد نسبت به مسیر نقاط  94/160متري به سمت غرب از نقطه شماره بیست با زاویه خارجی  22/506نقطه شماره بیست و یک واقع در فاصله 

20   

22  
نقاط  گراد نسبت به مسیر 55/154متري به سمت جنوب از نقطه شماره بیست و یک با زاویه خارجی  6/578نقطه شماره بیست و دو واقع در فاصله 

   21و  20

23  
گراد نسبت به مسیر نقاط  17/146متري به سمت جنوب از نقطه شماره بیست و دو با زاویه خارجی  81/1214نقطه شماره بیست و سه واقع در فاصله 

   22و  21

24  
گراد نسبت به مسیر نقاط  16/142اخلی متري به سمت جنوب از نقطه شماره بیست و سه با زاویه د 57/643نقطه شماره بیست و چهار واقع در فاصله 

   23و  22

25  
گراد نسبت به مسیر نقاط  37/152متري به سمت غرب از نقطه شماره بیست و چهار با زاویه داخلی  68/702نقطه شماره بیست و پنج واقع در فاصله 

   24و  23

26  
گراد نسبت به مسیر  28/119متري به سمت غرب از نقطه شماره بیست و پنج با زاویه داخلی  56/2029نقطه شماره بیست و شش واقع در فاصله 

   25و  24نقاط 

به مسیر  گراد نسبت 02/165متري به سمت غرب از نقطه شماره بیست و شش با زاویه خارجی  48/813نقطه شماره بیست و هفت واقع در فاصله   27
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  ردیف
قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعیین آنها بدینوسیله محدوده قانونی شهر ساري که طی  5در اجراي ماده 

  مشخصات ذیل تصویب می گردد. نامه شماره به تأیید شوراي اسالمی شهر ساري رسیده است، با

   26و  25نقاط 

28  
گراد نسبت به مسیر  55/181متري به سمت غرب از نقطه شماره بیست و هفت با زاویه خارجی  18/2011نقطه شماره بیست و هشت واقع در فاصله 

   27و  26نقاط 

29  
گراد نسبت به مسیر نقاط  7/137زاویه داخلی  متري به سمت شمال از نقطه شماره بیست و هشت با 68/373نقطه شماره بیست و نه واقع در فاصله 

   28و  27

   29و  28گراد نسبت به مسیر نقاط  01/107متري به سمت غرب از نقطه شماره بیست و نه با زاویه خارجی  68/373نقطه شماره سی واقع در فاصله   30

   30و  29گراد نسبت به مسیر نقاط  24/104متري به سمت شمال از نقطه شماره سی با زاویه داخلی  16/372نقطه شماره سی و یک واقع در فاصله   31

32  
و  30گراد نسبت به مسیر نقاط  54/101متري به سمت شرق از نقطه شماره سی و یک با زاویه داخلی  21/207نقطه شماره سی و دو واقع در فاصله 

  متر می باشد.  10/2641با مرکز میدان امام  32و  31فاصله محور بین  31

33  
و  31گراد نسبت به مسیر نقاط  66/100متري به سمت جنوب از نقطه شماره سی و دو با زاویه داخلی  48/185نقطه شماره سی و سه واقع در فاصله 

32   

34  
و  32گراد نسبت به مسیر نقاط  35/76ري به سمت شرق از نقطه شماره سی و سه با زاویه خارجی مت 78/763نقطه شماره سی و چهار واقع در فاصله 

33   

35  
گراد نسبت به مسیر نقاط  06/140متري به سمت شمال از نقطه شماره سی و چهار با زاویه خارجی  45/1205نقطه شماره سی و پنج واقع در فاصله 

   34و  33

36  
و  34گراد نسبت به مسیر نقاط  5/127متري به سمت شرق از نقطه شماره سی و پنج با زاویه داخلی  84/904نقطه شماره سی و شش واقع در فاصله 

35   

37  
 35قاط گراد نسبت به مسیر ن 1/124متري به سمت جنوب از نقطه شماره سی و شش با زاویه داخلی  18/915نقطه شماره سی و هفت واقع در فاصله 

   36و 

38  
گراد نسبت به مسیر نقاط  68/107متري به سمت شرق از نقطه شماره سی و هفت با زاویه داخلی  63/2060نقطه شماره سی و هشت واقع در فاصله 

   37و  36

39  
و  37گراد نسبت به مسیر نقاط  53/156متري به سمت شرق از نقطه شماره سی و هشت با زاویه داخلی  28/575نقطه شماره سی و نه واقع در فاصله 

38   

   39و  38گراد نسبت به مسیر نقاط  35/179متري به سمت شمال از نقطه شماره سی و نه با زاویه خارجی  60/644نقطه شماره چهل واقع در فاصله   40

41  
و  39گراد نسبت به مسیر نقاط  27/152متري به سمت شمال از نقطه شماره چهل با زاویه خارجی  71/1202نقطه شماره چهل و یک واقع در فاصله 

40   

42  
 40قاط گراد نسبت به مسیر ن 45/101متري به سمت شرق از نقطه شماره چهل و یک با زاویه داخلی  09/359نقطه شماره چهل و دو واقع در فاصله 

   41و 

43  
و  41گراد نسبت به مسیر نقاط  06/98متري به سمت شمال از نقطه شماره چهل و دو با زاویه خارجی  95/570نقطه شماره یک و دو واقع در فاصله 

  متري از وسط میدان خزر واقع است.   1757خزرآباد و در فاصله  -که در ضله غربی جاده ساري 42
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  شهر ساري 1تعداد بلوك، جمعیت و مساحت محالت منطقه  - 3321- 3جدول شماره 

 بلوك جمعیت مساحت به هکتار شماره محله

1 1,967,088 11378 17 

2 828,750 10850 84 

3 1,143,259 10169 96 

4 1,200,845 12126 101 

5 953,551 10274 41 

6 1,589,152 10018 39 

7 796,789 11194 25 

8 3,314,186 11265 37 

9 796,789 10327 701 

10 932,004 10602 76 

11 1,358,404 13647 40 

12 926,100 13909 43 

 669 35759 15,808,603 جمع

  

  شهر ساري 2تعداد بلوك، جمعیت و مساحت محالت منطقه  - 3321- 4جدول شماره 

 بلوك جمعیت مساحت به هکتار شماره محله

1 1,960,343 10668 28 

2 1,478,558 10606 41 

3 928,784 10524 31 

4 1,095,076 11858 48 

5 1,433,068 10217 124 

6 1,226,261 10759 58 

7 1,006,374 12230 66 

8 1,901,069 11206 74 

9 1,282,728 12051 70 

10 892,738 11559 58 

11 993,547 13856 18 

 616 125534 14,198,546 جمع
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با توجه به طرح هاي فرادست و مصوب و معیارهاي پیش گفته در ابتداي گزارش تقسیمات کالبدي 

ناحیه تقسیم  11منطقه و  4در وضع موجود به حاصل گردید. شهر ساري  3321-3مطابق نقشه شماره 

  شده که حدود هر یک از آن ها ذیالً شرح داده شده است.

 :ناحیه می باشد. ریل آهن،  4این منطقه شمال و غرب شهر را در بر گرفته و شامل  منطقه یک  

خیابان هاي بلوار ارتش، طبرسی، امیر مازندرانی و بلوار خزر تا شرق میدان خزر قسمتهاي جنوبی و شرقی 

و خط محدوده مطالعاتی سایر قسمتها این منطقه را تعریف نموده است. این منطقه نواحی زیر را در درون 

  خود جاي داده است.  

طقه یک واقع است که به واسطه بلوار این ناحیه در غربی ترین قسمت شهر و من :1-1ناحیه 

محدود گردیده است. این  1-2و  -1-4پاسداران از جنوب و بلوار دانشجو از شمال به ترتیب به نواحی 

بهمن را در بر می گیرد و از سمت شمال و غرب به محدوده مطالعاتی محدود می  22ناحیه کلیه محدوده 

  ل نیرو ( فشار قوي) تعریف گردیده است. گردد.         شمال این ناحیه با خط انتقا

این ناحیه از سمت جنوب به واسطه خیابان هاي بلوار آزادي و بلوار دانشجو به ترتیب  : 1-2ناحیه 

و از گوشه شرقی به  1-3و از سمت شرق توسط خیابان رودکی (شهبند ) به ناحیه  1-1و  1-4به نواحی 

یه شامل محدوده هاي فلسطین، شازده حسین، کوي امام ناحیه بافت مرکزي محدود می شود. این ناح

  حسین و ساخت و سازهاي شمال کمربندي تا خط فشار قوي برق می باشد. 

این ناحیه شمالی تر ناحیه شهر می باشد که از جنوب به واسطه خیابان امیر  : 1-3ناحیه 

محدود می شود. این ناحیه  1-2مازندرانی و غرب رودکی ( شهبند) به ترتیب به بافت مرکزي و ناحیه 

  شامل 

محدوده هاي ششصد دستگاه، طبرستان، کوي برق، مهدي آباد، شرف آباد، خوي آباد و قرق در شمال 

  کمربندي موجود می باشد.  

بخش اعظم ضلع شمالی ریل راه آهن ساري در نیمه غربی را پوشش می دهد و از  : 1-4ناحیه 

و توسط  1-2رازي به بافت مرکزي و توسط بلوار آزادي به ناحیه شمال توسط خیابانهاي شیخ طبرسی و 

محدود می شود این ناحیه شامل محدوده هاي ملت، نقاره چی محله، کوي  3-1ریل راه آهن به ناحیه 

کارمندان، نهضت و جام جم و پشت هتل می باشد. حد شرقی این ناحیه به اراضی پادگان و بلوار ارتش 

  محدود شده است. 
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 ناحیه است. این منطقه از غرب به  4: منطقه دو نیمه شرقی شهر را شامل شده و داراي منطقه دو

بلوار خزر، خیابان فرهنگ و بلوار ارتش، از جنوب به ریل آهن و خط محدوده مطالعاتی و از سایر جهات 

ن نیز به کمربندي در حال احداث شمالی و محدوده مطالعاتی محدود شده است. رود تجن از مرکز ای

  منطقه عبور نموده و عمالً آن را به دو قسمت غربی و شرقی تقسیم نموده است. 

  گانه این منطقه به شرح زیر می باشند. 4مشخصات نواحی 

  از غرب و شمال غربی توسط بلوار خزر و قسمتی از کمربندي شمالی به ناحیه : 2-1ناحیه 

و از  2-3و از جنوب توسط بلوار طالقانی به ناحیه  2-2، از شرق توسط رودخانه تجن به ناحیه 3-1 

جنوب غرب توسط خیابان فرهنگ به منطقه مرکزي محدود می شود. این ناحیه شامل محدوده هاي 

  مهیار، دادگستري، معلم شمالی و جنوبی می باشد. 

مام زاده عباس شمالی، گله دون، ذغال چال و هوال را در بر این ناحیه که کلیه محدوده ا : 2-2ناحیه 

محدود  2-4و از جنوب توسط بلوار امام رضا به ناحیه  2-1می گیرد از غرب توسط رودخانه تجن به ناحیه 

  می شود. حد شمالی این ناحیه را کمربندي جدید االحداث احاطه نموده است. 

، از شمال غربی توسط خیابان فرهنگ به 2-1به ناحیه  از شمال توسط بلوار طالقانی : 2-3ناحیه 

و از  3-2، از جنوب توسط ریل راه آهن به ناحیه 1-4بافت مرکزي، از غرب توسط بلوار ارتش به ناحیه 

محدود می شود. این ناحیه شامل محدوده هاي بخش هشت،  2-4شرق توسط رودخانه تجن به ناحیه 

  گاه، زندان، پیوندي، میرزمانی و فدك می باشد. خرداد، پشت پرورش 15سلمان فارسی، 

این ناحیه که پهنه محدوده امامزاده عباس جنوبی را در بر می گیرد از شمال توسط  :2-4ناحیه    

محدود می شود. جنوب این  2-3و از غرب توسط رودخانه تجن به ناحیه  2-2بلوار امام رضا به ناحیه 

جامع محدود می گردد. انبار نفت، طالقانی و کوي ابوالفضل در این ناحیه به خط محدوده مطالعاتی طرح 

  ناحیه واقع اند. 

  :گرگان را شامل  -منطقه سه کلیه اراضی شهر ساري واقع در جنوب ریل آهن ساريمنطقه سه

می گردد. این منطقه توسط بلوار کشاورز به دو نیمه شرقی و غربی تقسیم گردیده است. نیمه غربی آن از 

وب توسط نهر اسپیورد و کمربندي جنوبی به خط محدده مطالعاتی محدود شده و از سمت شرق نیز جن

  محور رودخانه تجن آن را در بر گرفته است . منطقه سه داراي دو ناحیه به شرح زیر است:
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: قسمتی از ضلع جنوبی ریل راه آهن ساري را تحت پوشش قرار می دهد که از شمال 3-1ناحیه 

  محدود می شود و شامل  3-2و از شرق توسط بلوار کشاورز به ناحیه  1-4راه آهن به ناحیه توسط ریل 

محدوده هاي سروینه باغ، اتحاد ، صاحب الزمان، پشت هتل و دخانیات می باشد.کمربندي جنوب غربی و 

  نهر اسپیورد حد غربی آن را در بر گرفته اند. 

از ضلع جنوبی ریل راه آهن ساري را در بر می گیرد منتهی الیه جنوبی شهر که بخشی  :3-2ناحیه 

محدود می شود.  3-1، از غرب توسط بلوار کشاورز به ناحیه  2-3و از شمال توسط ریل راه آهن به ناحیه 

محالت راهبند، غفاري، چمران و پایین دزا در این ناحیه قرار دارند و حد شرقی این ناحیه را رودخانه تجن 

  انتهاي ساخت و سازهاي روستایی پایین دزا در بر گرفته اند. و حد جنوبی آن را 

  منطقه چهار یا همان ناحیه مرکزي شهر را می توان هسته تاریخی و   ):4-1منطقه چهار(ناحیه

قدیمی آن دانست که با توجه به ساختار خاص فعالیتی و حدوده و ثغور مشخص مرکز ثقل فعالیتی و 

جغرافیایی شهر ساري است. این ناحیه که به دلیل اهمیت و ویژگی هاي خاص خود به عنوان یک منطقه 

تالقی چهار جهت جغرافیایی شهر بوده و توسط یک رینگ کامل محیط شده است. تعریف شده است محل 

ناحیه مرکزي و تاریخی شهر ساري توسط خیابانهاي فرهنگ، شیخ طبرسی، رازي، امیرمازندرانی و 

  مالمجدالدین محدود می شود.

با حــدود،  در برخی از نواحی علیرغم توجه به معیارهاي مورد نظر، بواسطه توجه به ایجاد نواحی

مساحت، جمعیت و وضعیت اجتمــاعی و اقتصادي متنـاسب، از قسمت ها و بلوك هاي ناهماهنگ صرف 

نظر شده و این قسمتها نیز به نواحی مذکور ملحق گردیده است. شایان ذکر است که این مسأله کامالً 

لوك و در نتیجه بهره گیري آگاهانه بوده و در مواردي معیارهاي اصلی ، همچون وجود معبر جهت ایجاد ب

  از اطالعات مرکز آمار ایران نیز مالك عمل بوده اند . این موارد را می توان در سه دسته کلی خالصه نمود:

  ساخت و سازهاي جدید و تفاوت در ساختار کالبدي  -1

 تفاوت در ساختار اجتماعی و اقتصادي  -2

 در برگیرندگی حواشی برخی نواحی کناره اي -3

ناحیه  1رد ذکر شده می توان به کوي پاسدار و به طور کل قسمتهاي جنوبی منطقه از مصادیق موا

را نام برد که داراي دسترسی به بلوار پاسداران می باشند. این محدوده داراي بافتی متفاوت از نظر  1

اجتماعی، اقتصادي و کالبدي، نسبت به سایر قسمت هاي ناحیه می باشد اما بواسطه عدم وجود معبري 
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که جداکننده این دو گونه بافت باشد و در نتیجه فقدان بلوك جداگانه، این محدوده نیز جزو ناحیه به 

  حساب آمده است.

در برخی از قسمتهاي شهر که به تازگی توسعه یافته اند، بافت جدید متفاوت از بافت قبلی موجود 

احیه مورد نظر یا در اتصال کامل با آن در آن ناحیه می باشد. اما بواسطه اینکه این قسمتها نیز در دل ن

  می باشند به ناچار و با توجه به کلیت محدوده به صورت یک ناحیه در نظر گرفته شده است.

  از این منطقه شواهدي از این دست می باشند.  2و همچنین ناحیه  1منطقه  3ناحیه 

از کیفیت ساختار اجتماعی  در نواحی حاشیه اي بواسطه نزدیک شدن به نقاط کناره ها، در مواردي

و اقتصادي کاسته شده و در موارد دیگر حتی این ساختارها بهبود یافته است، این حاشیه ها غالباً مسکونی 

بوده و با توجه به یکپارچه نگري به ناچار بدون توجه به چنین مواردي تحت عنوان یک ناحیه در نظر 

  گرفته شده اند.

گانه مشخص گردید تا بدینوسیله  11در انتها با توجه به تمام محدودیتها و مشکالت، نواحی 

شناخت خصوصیات کلی نواحی میسر شود. این نواحی را می توان نواحی برنامه ریزي دانست. مسلماً در 

ح شده طرح پیشنهادي و با توجه به ساختارهاي جدیدي که طراحی می گردند ناحیه هاي مذکور نیز اصال

  و نقش بارز یک ناحیه برنامه ریزي را در طرح جامع جدید و طرح تفصیلی آتی بر عهده خواهند گرفت. 

تر  تعیین گردیدند، تعیین سطوح پایینبنابراین در وضع موجود دو سطح منطقه و ناحیه شناسایی و 

خت سلسله مراتبی شهر ( محله و ... ) در طرح تفصیلی صورت خواهد گرفت. این تقسیم بندي مبناي شنا

در مقیاس طرح جامع خواهد بود. بدیهی است هر کدام از این مناطق و نواحی می توانند زیرسیستم هایی 

باشند که در درون سیستم هاي بزرگتر ( شهر ) جاي گرفته و خود زیرسیستم هایی نظیر محله، زیرمحله، 

  کوي و واحد همسایگی داشته باشند. 
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  خصوصیات اجتماعی شهر و نواحی مختلف آن بررسی  -2-2-3-3

بسیاري از ویژگیهاي امروزین خانوارهاي شهري، حتی ویژگیهاي اقتصادي و کالبدي آنها، به نوعی 

ها هویت دارند و فرد ساکن خود را با  گردند. در شهرهایی که محله جزء ویژگیهاي اجتماعی محسوب می

هاي اجتماعی، اقتصادي و کالبدي فرد و  ادن مشخصهکند، تشخیص و تمیز د اش معرفی می نام محله

  اش به شمار آید.  تواندکمک فراوانی دردرك ویژگیهاي شهروند ساکن و مسکن و محله سکونت وي می محل

گیرد، لیکن حتی  ند این شناخت با هدف تأثیرگذاري آن بر توسعه کالبدي شهر صورت میچهر

ریزي شهر  اقتصادي، درك عمیقی براي برنامه -جتماعی هاي ا بدون این هدف نیز مکانی کردن مشخصه

یابد. عالوه بر شکل گسترش،  سازد. کالبد شهرها بر اثر عوامل متعددي توسعه و گسترش می فراهم می

امل ع -به طور اخص  -و شهر  -به طور اعم  -مهمترین عامل شکل گیري و توسعه سکونتگاههاي انسانی 

ست که به عامل اقتصادي . این عامل خود زمینه ساز عامل مهم دیگري ایا ویژگی محیطی یا طبیعی است

  . معروف است

سازد . در ادامه این  ا میدر حقیقت طبیعت با همه توانها و تنگناهایش زمینه اصلی فعالیت را مهی

 -گیري از طبیعت و محیط به فعالیت اقتصادي  ، انسان به عنوان موجودي خالق و متفکر با بهرهفرایند

ویژگیهاي اجتماعی را شکل  اش ردازد و به همراه امیال و آرزوهایش و نیز وسعت اندیشهپ معیشتی می

البدهاي دهد منجر به شکل گیري ک . درك انسان از زندگی و اهمیتی که وي به سکونتگاه میدهد می

  . گردد متفاوت می

هاي اقتصادي و  ل از آن از ویژگیهاي اجتماعی و قب بنابراین تجلی کالبدي سکونتگاه ابتدا از ویژگی

  .نشان داده شده است 3322-1شود . فرایند این تأثیرگذاري در نمودار شماره  محیطی متأثر می
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  فرآیند تأثیرگذاري ویژگیهاي مختلف بریکدیگر و برکالبد شهر -3322-1نمودارشماره

  

  عوامل جغرافیایی                          ارتباط مستقیم و قوي                                                   

  ارتباط غیر مستقیم                                                                                                

  عــوامــل اقتصــادي                                                   

  

  عـــوامـــل اجتمـــاعـی                                           

  

  ویـــژگیهــاي کـــالبــدي                                           

                                            
  

شالوده وجودي آنها را بنیان نهاده  ها هر کدام مرکز یا محوري دارند که محله   در شهرهاي ایران غالبا

ها را ممکن است  ردازند . مرکز یا محور این محلهپ است و مردم درآنها به معاشرت و خرید و فروش می

ها و نظایر آنها تشکیل  خانه ها و یا قهوه هچها و تکایا، یا مراکز خرید و فروش ، بازارها ، کو مساجد، حسینیه

  گذارند.  را بر روابط اجتماعی و حتی بافت شهر و معماري آن بر  جاي میدهد، که به هر حال اثر خود 

افــراد اســت.  »ایگــاه اجتمــاعی پ «بنــدي اجتمــاعی جوامــع  یکــی از مقــوالت اساســی در تقســیم

شـود. هـر جامعـه     گروه قایـل مـی   آن  اجتماعی هرگروه، ارزشی است که جامعه براي نقش اجتماعی  ایگاهپ

هـا   ایگـاه اجتمـاعی گـروه   پرو  شمارد. از ایـن  اعی را برتر و برخی دیگر را فروتر میهاي اجتم برخی از نقش

هـاي زنـدگی مشـترك در     بندي اجتماعی است. گروههاي اجتماعی به علت داشتن شیوه داراي نوعی رتبه

ایگاههاي اجتمـاعی، روابـط انسـانها را بـا یکـدیگر      پگیرند. این طبقات و  طبقات اجتماعی مختلف قرار می

دهـد. از   هاي گوناگون حیات اجتمـاعی، خـود را نشـان مـی     کنند. این تعیین کنندگی در عرصه تعیین می

ها و تفریحات مشابه گرفته تا تحصیالت مشابه و شیوه زندگی، بـه همـین صـورت توسـعه      ها و شغل درآمد

  .ز متأثر از همین مقوله اساسی استهاي شهري نی کالبدي محله

هـا مـورد بررسـی قـرار      ، برخـی شـاخص  شهرسـاري ها در  هاي اجتماعی خانوار ایگاهپبراي سنجش 

فاقد محالتی با تعریف و مرزبندي مشخص محالت واقـع   ساريگیرند. در این خصوص از آنجاکه، شهر  می

) 3-3-2-1گانـه برنامـه ریـزي (براسـاس بنـد       11، از نـواحی  باشـد  در شهرهاي سنتی این مرز و بوم می

ها بـه عمـل آورده و    هاي الزم در این خصوص را به تفکیک در هر یک از این حوزه ررسیتا باستفاده شده 
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ایگـاه  پهـا در   س از دستیابی به آمار و ارقام الزم و مقایسه آنها با یکدیگر به جایگاه هر یک از ایـن حـوزه  پ

  است. این عمل به دلیل توان استفاده در مرحله بعدي طرح صورت گرفته. فتاجتماعی شهر دست یا

  

  درآمد  -1-2-2-3-3

درآمد به عنوان یکی از شاخص هاي مهم و تأثیر گذار در روند زندگی و در نتیجه درپایگاه اجتماعی 

گـــرفته در شـهر سـاري و دسـته     افراد قابل تأمل و بررسی می باشد. مـطابق نمـــونه گیـــري صـورت    

میلیون ریـال   10تا  5درآمد مربوط به گروه  هاي مربوط به درآمد سرپرست خانوار، بیشترین فراوانی بندي

  درصــد فراوانـی مــی باشــد. در میـان گــروهــــهاي مــربــــوطه ( مطـابق جـــــدول شمــــاره    4/47بـا  

    درصد فراوانی کمترین سهم را دارا می باشد.4/0میلیون ریال با  2) گروه کمتر از 1-33221

ریال  5.430.000ي این شهر حدوداً معادل پیرو بررسی هاي دقیق تر، میانگین درآمد خانوارها

ریال ) متعلق به  6.594.250است. با بررسی بیشتر در نواحی در می یابیم که بیشترین میانگین درآمدي (

ریال ) متعلق به 3.933.333(پیوندي، میرزمانی و بخش هشت) و کمترین میانگین درآمدي (  2-3ناحیه 

نشان داده شده است  33221-2. همانطور که در جدول شماره(امازاده عباس شمالی) است 2-2ناحیه 

پس از  3-1و  3-2داراي بیشترین میانگین درآمدي می باشد و نواحی  2-3بعد از ناحیه  1-3ناحیه 

به ترتیب داراي کمترین میانگین درآمدي می باشند. همچنین مطابق جدول کمترین تفاوت  2-2ناحیه 

وجود دارد که با وجود  4-1ریال در  ناحیه  6.500.000رقمی معادل  میان حداقل و حداکثر درآمد با

  ریال، بیانگر یکدستی نسبی درآمدها در این ناحیه می باشد. 5.369.643میانگین درآمدي 

همچنین براي بررسی دقیق تر میزان درآمد خانوارها، این مشاور شاخص دیگـري بـه نـام منـابع     

  فرزندان، شغل دوم، اجـاره ملـک، سـود بـانکی، کشـاورزي و غیـره      درآمدي دیگر که شامل درآمد همسر، 

حاصل برداشت هاي این مشـاور در ایـن    33221-2می باشد در پرسشنامه ها آورده است. جدول شماره  

  زمینه می باشد.

  

نشان دهنده کل درآمد خانوار (درآمد سرپرست+منابع درآمدي دیگر)  33221-3جدول شماره 

و پس از آن  1-3مطابق این جدول بیشترین میانگین درآمدي کل، متعلق به نواحی شهر ساري می باشد. 

ریال می باشد و کمترین میانگین  8.429.227و  8.583.242به ترتیب با میانگین درامدي کل  3-2

  ریال می باشد. 4.716.667با  2-2درآمدي کل متعلق به ناحیه 
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 ��ند��ن �شاور ماز�د ��ح                  :اداره �ل راه و ���سازی ا�تان ماز�درانکار��ما 

  بندي درآمد سرپرست خانوار در شهر ساري گروه -33221-1جدول شماره

 ناحیه منطقه

 1389-هاي شهر ساري درآمد ماهانه سرپرست خانوار 

 ریال میلیون ریال

 20بیشتر از  20-10 10-5 5-2 2کمتر از 
اظهار 

 نشده
میانگین درآمد ماهانه  جمع کل

 سرپرست خانوار

 

حداکثر درآمد ماهانه 

 سرپرست خانوار

 

حداقل درآمد 

ماهانه سرپرست 

 خانوار

 

رده بندي بر 

اساس 

 سهم سهم سهم سهم سهم سهم سهم میانگین

1 

1 1 52 36 1 1 7 100 4712500 25000000       500,000  8 

2 1.7 45.8 44 4 4 0 100 5989576 35000000       400,000  3 

3 1 27.8 58.8 5 3 4.6 100 6527838 45000000       500,000  2 

4 0 35.2 60.0 3 2 0 100 5629600 50000000     2,000,000  4 

2 

1 0 40 52 6 1 1 100 5330000 20000000     2,000,000  6 

2 0 74 17 2 0 6.8 100 3933333 10000000     2,000,000  11 

3 0.5 22 59 11 4 3 100 6594250 20000000       600,000  1 

4 0 69.2 28 0 3 0 100 5023077 45000000     2,000,000  7 

3 

1 0 58 38 2 0 2 100 4464803 10000000     2,000,000  9 

2 0 60 35 1 
  

 
5 100 4123810 10000000     2,500,000  10 

4 1 0 22 68 3 0 7 100 5369643 10000000     3,500,000  5 

    400,000            50000000 5434190.2 100 3.0 1.9 4.3 47.4 43.0 0.4 جمع کل

   1388 -مأخذ : نمونه گیري مهندسان مشاور مازند طرح 
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 ��ند��ن �شاور ماز�د ��ح                  :اداره �ل راه و ���سازی ا�تان ماز�درانکار��ما 

  بندي منابع درآمدي دیگر خانوار در شهر ساري گروه -33221-2جدول شماره 

 ناحیه منطقه

 منابع درآمدي دیگر خانوار

میانگین ماهانه  میلیون ریال

منابع درآمدي 

 دیگر خانوار

حداکثرمنابع 

درآمدي دیگر 

 ماهانه خانوار

منابع درآمدي حداقل 

 دیگر ماهانه خانوار

رده بندي بر 

 اساس میانگین

  

کمتر از 

2 
 جمع کل اظهار نشده 20بیشتر از  10-20 5-10 2-5

 به ریال به ریال به ریال سهم سهم سهم سهم سهم سهم سهم

1 

1 6 31 6 2 0 55 100 3317241   10,000,000        1,000,000  8 

2 6.6 22.1 8 2 0 61 100 3487234   15,000,000        1,000,000  6 

3 4.8 22.9 14.4 3 1 54.3 100 4720930   30,000,000        1,000,000  2 

4 3 28.3 11.0 1 0 57 100 3858182   11,000,000          500,000  5 

2 

1 3 25 10 3 0 59 100 4074000   12,500,000        1,000,000  4 

2 8.8 27 3 0 0 60.8 100 2587500     7,000,000        1,000,000  11 

3 2 24 14 4 0 55 100 4580645   15,000,000        1,000,000  3 

4 11 26.2 3 0 0 60 100 2707692     5,000,000          800,000  10 

3 
1 7 23 7 1 0 62 100 3465000   10,000,000        1,000,000  7 

2 6 28 6 0 0 61 100 3062195     8,150,000        1,000,000  9 

4 1 0 28 16 2 2 52 100 5062069   19,000,000        2,000,000  1 

    500,000               30,000,000       3896729.8 100 57.8 0.1 2.0 9.9 25.3 4.9 جمع کل

   1388 -مأخذ : نمونه گیري مهندسان مشاور مازند طرح 
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 ��ند��ن �شاور ماز�د ��ح                  :اداره �ل راه و ���سازی ا�تان ماز�درانکار��ما 

  بندي کل درآمد خانوار در شهر ساري گروه -33221-3جدول شماره 

 ناحیه منطقه

میانگین ماهانه منابع 

 درآمدي دیگر خانوار

  میانگین درآمد ماهانه

 سرپرست خانوار
 میانگین درآمد کل خانوار

 به ریال به ریال ریالبه 

1 

1 3317241 4712500 6215625 

2 3487234 5989576 7136639 

3 4720930 6527838 8583245 

4 3858182 5629600 7211811 

2 

1 4074000 5330000 6988674 

2 2587500 3933333 4716667 

3 4580645 6594250 8429227 

4 2707692 5023077 6106154 

3 
1 3465000 4464803 5683013 

2 3062195 4123810 5319524 

4 1 5062069 5369643 7336066 

  5434190.2 3896729.8 جمع

   1388 - مأخذ : نمونه گیري مهندسان مشاور مازند طرح      

  

  بندي شغلی  گروه-2-2-2-3-3 

در این قسمت به بررسی وضعیت شغلی افراد سرپرست خانوار در قالب گروه بندي چهارگانه   

پرداخته شده است. این گروهبندي شامل: کارمند، آزاد، بازنشسته، بیکار و خانه دار می باشد. با توجه به 

رپرست درصد از افراد (س 6/24این دسته بندي و بر اساس نمونه گیري در کل شهر، به طور متوسط 

  درصد خانه دار و بیکار می باشند.  5/2درصد بازنشسته و 16درصد شغل آزاد،  5/55خانوار) کارمند، 

کـــه وضعیت شغلی سرپرست خـانوار را بـه تفکیـک نـواحی      33222-1براساس جــدول شماره

درصد بیشترین سهم سرپرست خانوار کارمند را به خود اختصاص داده 5/33با  2-3نشان می دهد، ناحیه 
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 ��ند��ن �شاور ماز�د ��ح                  :اداره �ل راه و ���سازی ا�تان ماز�درانکار��ما 

. درصد در رده هاي بعدي قرار می گیرند 2/28درصد و  9/29با  1-3و  1-4و پس از آن به ترتیب نواحی 

  درصد کمترین سهم کارمندان را در بر می گیرد. 8/8با  2-2در مقابل ناحیه 

درصد بیشترین سهم شغل آزاد را به خود اختصاص داده و پس از آن  5/75با  2-2همچنین ناحیه 

درصد  5/43با  4-1درصد در رده بعدي قرار می گیرد و کمترین سهم متعلق به ناحیه  8/70با  2-4ناحیه 

  اشد.سهم می ب

درصد  21( بافت تاریخی و قدیمی شهر) با  4-1بیشترین سهم سرپرست خانوار بازنشسته را ناحیه 

درصد سهم می  7/7با  2-4درصد دارد و کمترین سهم متعلق به ناحیه  3/20با  1-1و پس از آن ناحیه 

  باشد.

(بافت تاریخی و  4-1 در رابطه با سرپرست خانوار بیکار و خانه دار بیشترین سهم متعلق به ناحیه

می باشد که فاقد سرپرست خانوار  2-1و  1-1درصد و کمترین سهم متعلق به نواحی 7/9قدیمی شهر) با 

  بیکار و خانه دار هستند.
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 ��ند��ن �شاور ماز�د ��ح                  ���سازی ا�تان ماز�دران:اداره �ل راه و کار��ما 

  بندي شغلی سرپرست خانوار در شهر ساري گروه -33222-1جدول شماره 

 ناحیه منطقه

 شغل سرپرست

 جمع کل هر ناحیه اظهار نشده بیکار و خانه دار بازنشسته آزاد کارمند

 سهم تعداد سهم تعداد سهم تعداد سهم تعداد سهم تعداد سهم تعداد

1 

1 12 17.4 38 55.1 14 20.3 0 0 5 7.2 69 100 

2 25 20.7 70 57.9 17 14 9 7.4   0 121 100 

3 55 28.2 90 46.2 38 19.5 5 2.6 7 3.6 195 100 

4 38 29.9 61 48 24 18.9 4 3.1   0 127 100 

2 

1 47 26 99 54.4 35 19.2 0 0 1 0.5 182 100 

2 9 8.8 77 75.5 11 10.8 5 4.9   0 102 100 

3 70 33.5 102 48.8 33 15.8 2 1 2 1.0 209 100 

4 13 20 46 70.8 5 7.7 1 1.5   0 65 100 

3 
1 34 21.1 99 61.5 21 13 2 1.2 5 3.1 161 100 

2 27 25.2 68 63.6 9 8.4 1 1 2 1.9 107 100 

4 1 15 24.2 27 43.5 13 21.0 6 9.7 1 1.6 62 100 

 100 1400 1.6 23 2.5 35 16 220 55.5 777 24.6 345 جمع کل

   1388 -مأخذ : نمونه گیري مهندسان مشاور مازند طرح 

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ahr

saz
ion

line
.co

m



 

  : ��دید��� ��ح جا�ع ��� ساری ��ح�م  162

 ��ند��ن �شاور ماز�د ��ح                  :اداره �ل راه و ���سازی ا�تان ماز�درانکار��ما 

  تحصیالت -3-2-2-3-3

باسواد یا بی سواد بودن افراد و یا به بیان دقیق تر سطح تحصیالت تأثیر بسزایی در تعیین پایگاه 

که سطح تحصیالت متغیري است با تأثیر گذاري مستقیم و غیر مستقیم بر اجتماعی افراد دارد. چرا 

متغیرهاي دیگر. از جمله متغیرهایی که بطور مستقیم از این متغیر تأثیر می پذیرند می توان به درآمد، 

 تسهیالت و لوازم زندگی خانوار اشاره نمود و از متغیرهایی که به طور غیر مستقیم از آن تأثیر می پذیرند

  بعد خانوار، ضریب سکونت و محل سکونت قابل ذکراند.

 9/93،  33223-1با توجه به نمونه گیري هاي صورت گرفته در شهر ساري براساس جدول شماره

درصد نیز اظهار نشده اند.  6/1درصد بی سواد می باشند،  5/4درصد از سرپرستان خانوار باسواد و 

درصد بیشترین سهم  8/10با  2-4کمترین سهم و ناحیه درصد بی سواد  9/0با  3-2همچنین ناحیه 

با سهم  1-4سرپرست خانوار بی سواد را دارا می باشند. بیشترین سهم سرپرست خانوار با سواد در ناحیه 

  درصد گزارش شده اند. 5/85با  1-1درصد و کمترین سهم سرپرست خانوار با سواد در ناحیه  4/98

ت سرپرست خانوارهاي ساکن شهر، سطح تحصیالت آنها در قالب در بررسی دقیق تر میزان تحصیال

سال)، گروه  1-11سال)، گروه دوم زیر دیپلم ( 0گروه دسته بندي گردیده است. گروه اول بی سواد ( 5

سال) و گروه پنجم فوق لیسانس و  14-16سال)، گروه چهارم فوق دیپلم و لیسانس ( 12سوم دیپلم (

  سال). 18از باالتر (مساوي یا بیشتر 

گروه دارا می باشد و پس از آن گروه  5درصد، بیشترین سهم را در این  8/33گروه سوم (دیپلم) با 

درصد در رده هاي بعدي قرار می گیرند.  7/27و  28دوم (زیر دیپلم) و گروه چهارم (لیسانس) به ترتیب با 

  ین سهم را دارا می باشند.درصد کمتر 8/4و  5/4همچنین گروه اول و گروه پنجم به ترتیب با 
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 ��ند��ن �شاور ماز�د ��ح                  راه و ���سازی ا�تان ماز�دران:اداره �ل کار��ما 

  تحصیالت سرپرست خانوار در شهر ساري (سهم) – 33223-1جدول شماره 

 ناحیه منطقه

 تحصیالت سرپرست

 لیسانس دیپلم زیردیپلم باسواد کل بی سواد کل
فوق لیسانس و 

 باالتر
 اظهار نشده

 جمع کل هر ناحیه

 

1 

1 7.2 85.5 31.9 24.6 29 0 7.2 100 

2 4.1 95.9 34.7 33.9 24 3.3 0 100 

3 2.6 93.8 12.3 33.3 37.9 10.3 3.6 100 

4 1.6 98.4 17.3 35.4 37.8 7.9 0 100 

2 

1 3.8 95.6 26.4 37.9 25.8 5.5 0.5 100 

2 9.8 90 52 32.4 5.9 0 0 100 

3 1.9 97.1 11 34 43.1 9.1 1 100 

4 10.8 89.2 29.2 46.2 12.3 1.5 0 100 

3 
1 6.8 90 45.3 29.8 14.3 0.6 3.1 100 

2 0.9 97.2 47.7 29.9 18.7 0.9 1.9 100 

4 1 9.7 88.7 14.5 35.5 37.1 1.6 1.6 100 

 100 1.6 4.8 27.7 33.8 28 9/93 4.5 جمع کل

   1388 - مأخذ : نمونه گیري مهندسان مشاور مازند طرح                      
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 ��ند��ن �شاور ماز�د ��ح                  :اداره �ل راه و ���سازی ا�تان ماز�درانکار��ما 

  بعد خانوار -4-2-2-3-3

بعد خانوار و به بیان روشن تر تعداد اعضاي یک خانواده از عواملی چون در آمد، سطح سواد و سطح 

می گردد. در نتیجه این شاخص نیز همچون سایر شاخص ها اما با درجه اهمیت خاص فرهنگ و... متأثر 

  خود بر پایگاه اجتماعی افراد تأثیر گذار است.

نفر است که این عدد بیانگر  7/3با توجه به آمار بدست آمده، متوسط بعد خانوار در کل شهر 

  نفر می باشد. 4و 3فراوانی خانوارهاي با بعد خانوار

نفره می باشد که این بعد  4درصد از خانوارهاي شهر،  1/38، 33224-1دول شماره مطابق ج

نفره با  2درصد،  6/26نفره با  3خانوار بیشترین درصد از خانوارهاي شهر را شامل می شود. خانوارهاي 

  درصد در رتبه هاي بعدي جاي می گیرند. 14/0درصد و یک نفره با  6/10

درصد بیشترین سهم از  5/0هرکدام با  2-3و  1-3کیک نواحی، نواحی در بررسی بعد خانوار به تف

درصد بیشترین سهم در گروه خانوارهاي  7/13و  2/15به ترتیب با  2-1و  2-3نفره، نواحی  1خانوارهاي 

نفره،  3درصد بیشترین سهم در گروه خانوارهاي  1/31و  6/34به ترتیب با  1-2و  1-4نفره، نواحی  2

نفره ، نواحی  4درصد بیشترین سهم در گروه خانواره هاي  4/41و  5/41به ترتیب با  1-3 و 2-4نواحی 

نفره را به خود  5درصد بیشترین سهم در گروه خانوارهاي  2/26و  5/36به ترتیب با  2-1و  1-3

  اختصاص می دهند.

ا متوسط  بعد ب 2-3و  1-1نفر و نواحی 4با متوسط بعد خانوار  3-1الزم به ذکر است که ناحیه 

  نفر به ترتیب بیشترین و کمترین متوسط بعد خانوار را دارا می باشند. 6/3خانوار 
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 ��ند��ن �شاور ماز�د ��ح                  :اداره �ل راه و ���سازی ا�تان ماز�درانکار��ما 

  بعد خانوارهاي شهر ساري -33224-1جدول شماره 

 ناحیه منطقه

 تعداد اعضاي خانوار(سهم)

 بعد خانوار جمع هر ناحیه اظهار نشده پنج نفره   چهار نفره سه نفره دو نفره یک نفره

1 

1 0 12.9 20 37.1 21.4 8.6 100 3.4 

2 0 8.2 31.1 36.1 23.8 0 100 3.7 

3 0.5 11.5 27.2 41.4 17.8 1.6 100 3.6 

4 0 10.2 34.6 37 18.1 0 100 3.6 

2 

1 0 13.7 21.3 37.7 26.2 1.1 100 3.7 

2 0 7.8 27.5 40.2 24.5 0 100 3.8 

3 0.5 15.2 24 41 14.7 4.6 100 3.4 

4 0 4.6 29.2 41.5 24.6 0 100 3.9 

3 
1 0 8.3 21.2 34 36.5 0 100 4.0 

2 0 8.6 29.5 37.1 24.8 0 100 3.8 

4 1 0 6.5 35.5 30.6 25.8 1.6 100 3.7 

 3.7 100 1.6 22.9 38.1 26.6 10.6 0.14 جمع کل

   1388 -مأخذ : نمونه گیري مهندسان مشاور مازند طرح 
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  نحوه تصرف مسکن خانوار -5-2-2-3-3

به طور دقیق تر نواحی، تالش شده است تا بدین طریق با بررسی نحوه تصرف مسکن غالب شهر و 

نحوه سکونت و به تبع آن نیازهاي ساکنان آن با دقت بیشتري بررسی گردد. همچنین این عامل همچون 

سایر شاخص ها، عاملی تأثیر گذار در پایگاه اجتماعی افراد نیز می باشد. مطابق نتایج بدست آمده از نمونه 

درصد متعلق به گروه مسکن ملکی عرصه و  8/77غالب شهر با سهمی معادل  گیري، نحوه تصرف مسکن

درصد  5/0درصد و پس از آن مسکن اجاره اي در برابر خدمت با  4/0اعیان بوده و مسکن ملکی اعیان با 

درصد و مسکن مجانی با  1/19کمترین سهم را در این میان دارا می باشد. همچنین مسکن اجاره اي با 

  پس از مسکن ملکی قرار می گیرند.درصد  6/1

، سه گروه از گروه هاي انواع تصرف مسکن وجود  1-1در ناحیه  33225-1بر اساس جدول شماره 

، 1-3، 1-2دارد و این محله فاقد مسکن در برابر خدمت و ملکی اعیان می باشد. این وضعیت بـراي نواحی 

فاقد مسکن مجانی   4-1و  3-1،  2-1ی نیز صادق می بـــاشد. همچنین نواح  3-1و  4-2، 2-2

  باشند. می

  و  2-3درصد بیشترین سهم و ناحیه  3/83با  3-1در میان نواحی یازده گانه شهر ساري ناحیه 

درصد، کمترین سهم را در گروه مسکن ملکی اعیان و عرصه دارا می باشند. به  73و  71به ترتیب با  1-1

درصد 4/12با  2-2گروه مسکن اجاره اي بیشترین سهم و ناحیه درصد سهم در  25با  2-3عالوه ناحیه 

  درصد،  6/1با  4-1کمترین  سهم را شامل می گردد. در گروه مسکن اجاره اي در برابر خدمت، نواحی 

  درصد سهم تنهاي نواحی هستند که داراي مسکن 8/0با  1-4درصد و ناحیه  1با  3-2و  3-2، 1-2

 1/3با  2-4درصد و پس از آن ناحیه  2/3با  1-3باشند و در نهایت ناحیه  اجاره اي در برابر خدمت می 

  درصد بیشترین سهم را در گروه مسکن مجانی به خود اختصاص می دهد. 
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  (سهم)نحوه تصرف مسکن خانوار در شهرساري  -33225-1جدول شماره 

  1388 -مأخذ : نمونه گیري مهندسان مشاور مازند طرح 

  

  

 ناحیه منطقه

 نحوه تصرف

ملکی عرصه و 

 اعیان
 اجاره اي ملکی اعیان

اجاره اي در 

 برابر خدمت
 جمع کل هر ناحیه اظهار نشده مجانی

1 

1 73 0 23 0 3 0 100 

2 75.2 0 19.2 0 2.4 3.2 100 

3 82.6 0 13.2 0 3.2 1.1 100 

4 78.1 0.8 19.5 0.8 0.8 0.0 100 

2 

1 78 1.1 20 1 0 0 100 

2 81.9 0 12.4 0 2.9 2.9 100 

3 71 0.9 25 1 1 0 100 

4 76.9 0 20 0 3.1 0.0 100 

3 
1 83.3 0 16.7 0 0 0 100 

2 75 0.9 21 1 2 0 100 

4 1 80.3 0 18 1.6 0 0 100 

 100 0.6 1.6 0.5 19.1 0.4 77.8 جمع کل
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  تحرکات بین نواحی و ثبات سکونت در نواحی -6-2-2-3-3

معیارهایی هستند که به وسیله » مدت سکونت در این ناحیه« و » ناحیه سکونت قبلی« دو شاخص

جذب و دفع نواحی و همچنین ثبات سکونت در ناحیه فعلی مشخص شود تا بدین وسیله  آنها میزان

اشراف بیشتري نسبت به ساکنین شهر و باالخص نواحی و درك الگوي جابجایی و تحرك خانوار بین 

  نواحی مختلف شهر فراهم آید.

و همچنین خروج با کسر درصد تحرکات درون ناحیه اي خانوارها در هر یک از نواحی سهم پذیرش 

خانوارها (از خارج و به خارج از ناحیه مورد نظر) در هر یک از نواحی برآورد شده است که در جداول 

شدت خروج هر  33226-11تا  33226-1آمده است. نقشه هاي شماره 33226-2و  33226-1شماره 

ورود به نواحی را از  شدت 33226-22تا  33226-12یک از نواحی را به نواحی دیگر و نقشه هاي شماره 

  نواحی دیگر نشان می دهد.

-11تا  33226-1و نقشه هاي پیش گفته شماره  33226-1مطابق جدول پیش گفته شماره 

-2، ناحیه  4-1و  2-2از نواحی  1-1تمامی نواحی بیشترین ورود را از خارج از شهر دارند. ناحیه  33226

، 3-1و  1-4، 1-2، 1-1از نواحی  2-2، ناحیه 2-4و  2-2از نواحی  1-4، ناحیه  2-4و  2-2از نواحی  1

از کل  3-1، ناحیه  4-1و  3-2، 2-1از کل منطقه یک و نواحی  2-4، ناحیه 2-2از ناحیه  2-3ناحیه 

پذیرش  3-2و  3-1،  2-4، 2-2از نواحی  4-1و ناحیه  4-1و  2-2، 2-1از نواحی  3-2و ناحیه  2منطقه 

  از تمامی نواحی پذیرش دارند. 2-1و  1-3اینکه نواحی ندارند. نکته جالب توجه 

  33226-22تا  33226-12و نقشه هاي پیش گفته شماره  33226-2با توجه به جدول پیش گفته 

با صفر  2-4و  2-2درصد سهم و  25با  1-4بیشترین و کمترین خروج را به ترتیب به نواحی  1-1ناحیه 

درصد سهم و  8/23با  1-3کمترین خروج را به ترتیب به نواحی  بیشترین و 1-2درصد سهم دارد. ناحیه 

و  1-4بیشترین و کمترین خروج را به ترتیب به نواحی  1-3با صفر درصد دارد. ناحیه  2-4و  2-2ناحیه 

بیشترین و کمترین خروج را به ترتیب به  1-4با صفر درصد دارد. ناحیه  2-3درصد سهم و ناحیه  23با 

بیشترین و کمترین خروج را  2-1با صفر درصد دارد. ناحیه   2-4و  2-2درصد و نواحی 27با  2-3نواحی

 2-2با صفر درصد دارد. ناحیه  3-2و  3-1، 2-4درصد سهم و نواحی  5/39با  2-3به ترتیب به نواحی 

،  2-3، 1-4، 1-2، 1-1درصد سهم و نواحی  50با  4-1بیشترین و کمترین خروج را به ترتیب  به نواحی

  با صفر درصد دارد.  3-2و  1-3، 4-2
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  (درصد) 1389 – ینواح کیبه تفک تیجمع رشیسهم پذ -يشهر سار يو تحرك خانوارها ییجابه جا -33226-1جدول شماره 

 

 منطقه

 4 3 2 1 منطقه

به ناحیه                           

 از ناحیه  
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 

1 

1 __ 4.3 1 4 1.3 0 2 0 2.4 2.2 4.8 

2 14.3 _ 9.7 9 5.1 0 6.1 0 7.3 8.7 23.8 

3 3.6 19.1 _ 13 7.7 2.8 6.1 0 2.4 2.2 28.6 

4 7.1 12.8 9.7 _ 3.8 0 12.1 0 2.4 4.3 4.8 

2 

1 7.1 6.4 13.6 3 _ 11.1 17.2 0 0 0 4.8 

2 0 0 2 0 1 _ 0 12 0 0 0 

3 3.6 14.9 5.8 6 5.1 2.8 _ 4 0 6.5 4.8 

4 3.6 0 1.9 0 5.1 11.1 3 _ 0 2.2 0 

3 
1 7.1 2.1 1 4 3.8 0 1 4 _ 10.9 0 

2 3.6 6.4 4.9 10 1.3 5.6 3 0 0 _ 0 

4 1 0 2 11 6 8 3 17 0 5 0 _ 

 29 63 80 80 32 64 58 44 40 32 50 خارج از شهر

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 جمع کل

   1388 - مأخذ : نمونه گیري مهندسان مشاور مازند طرح      
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  (درصد) 1389 – ینواح کیبه تفک تیجمعسهم خروج -يشهر سار يو تحرك خانوارها ییجابه جا -33226-2جدول شماره 

 منطقه

 4 3 2 1 منطقه

به ناحیه                            جمع کل

 از ناحیه  
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 

1 

1 _ 16.7 8.3 25 8.3  0 16.7 0 8.3 8.3 8.3 100 

2 9.5 _ 23.8 14 9.5 0 14.3 0 7.1 9.5 11.9 100 

3 2.5 22.5 _ 23 15 2.5 0 15 2.5 2.5 15.0 100 

4 5.4 16.2 27 _ 8.1 0 32.4 0 2.7 5.4 2.7 100 

2 

1 4.7 7 32.6 5 _ 9.3 39.5 0 0 0 2.3 100 

2 0 0 33 0 17 _ 0 0 0 0 50 100 

3 3.6 25.0 21.4 14 14.3 3.6 _ 4 0 10.7 3.6 100 

4 6.7 0 13.3 0 26.7 26.7 20 _ 0 6.7 0 100 

3 
1 11.8 5.9 6 18 17.6 0 6 6 _ 29.4 0 100 

2 2.6 7.9 13.2 18 2.6 5.3 8 0 42 _ 0 100 

4 1 0 2 26 10 14 2 40 0 5 0 _ 100 

   1388 -مأخذ : نمونه گیري مهندسان مشاور مازند طرح 
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با  3-1درصد سهم و ناحیه  25با  2-2کمترین خروج را به ترتیب به ناحیه بیشترین و  2-3ناحیه 

  صفر درصد دارد.

درصد سهم و  7/26با  2-2و  2-1بیشترین و کمترین خروج را به ترتیب به نواحی  2-4ناحیه 

  با صفر درصد دارد. 4-1و  3-1، 1-4، 1-2نواحی 

 2-2درصد  سهم و نواحی  4/29با  3-2ناحیه بیشترین و کمترین خروج را به ترتیب به  3-1ناحیه 

  با صفر درصد دارد. 4-1و 

و  2-4درصد سهم و نواحی  42با  3-1بیشترین و کمترین خروج را به ترتیب به ناحیه  3-2ناحیه 

  با صفر درصد دارد. 1-4

  ، 1-1درصد سهم و نواحی  40با  2-3بیشترین و کمترین خروج را به ترتیب به ناحیه  4-1ناحیه 

  با صفر درصد دارد. 3-2و  4-2 

میزان کلی جذب و دفع هر یک از نواحی را نشان می دهد. مطابق با آن  33226-3جدول شماره 

درصد جذب که البته بیشترین جذب آن از  7/85(امامزاده عباس شمالی) با  2-2جاذب ترین ناحیه 

درصد دفع می باشد. نقشه  7/66ي) با (مرکز 4-1روستاهاي اطراف می باشد و دافع ترین ناحیه، ناحیه 

  میزان جاذب و دافع بودن هریک از نواحی را نشان می دهد. 33226-23شماره 

میزان ثبات سکونت را به تفکیک نواحی نشان می دهد که  33226-4و همچنین جدول شماره 

  بیشترین ثبات سکونت را دارد. 2-3مطابق با آن ناحیه 
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  يشهر سار یخروج خانوار در نواح و رشیسهم پذ -33226-3جدول شماره 

 خروج  پذیرش ناحیه منطقه

1 

1 70 30 

2 52.8 47.2 

3 73.9 26.1 

4 50 50 

2 

1 64.5 35.5 

2 85.7 14.3 

3 78 22 

4 62.5 37.5 

3 
1 77 23 

2 54.8 45.2 

4 1 33.3 66.7 

 _ 36 پذیرش از خارج شهر

   1388 - مأخذ : نمونه گیري مهندسان مشاور مازند طرح                                             

  

  يشهر سار یسکونت  خانوار در نواح يداریسهم  پا -33226-4جدول شماره 

 پایداري سکونت ناحیه منطقه

1 

1 7 

2 11 

3 12 

4 11 

2 

1 15 

2 11 

3 30 

4 18 

3 
1 14 

2 18 

4 1 14 

   1388 -مأخذ : نمونه گیري مهندسان مشاور مازند طرح                                                 
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 ��ند��ن �شاور ماز�د ��ح                  :اداره �ل راه و ���سازی ا�تان ماز�درانکار��ما 

برخی نواحی شهر از همانطور که از نتایج مذکور بر می آید به دلیل حجم بسیار زیاد جذب جمعیت 

خارج (غالباً روستایی) نواحی حاشیه اي با قدرت جذب باالیی معرفی شده اند. با حذف میزان پذیرش 

  خانوارهاي خارج از شهر، وضعیت نواحی به لحاظ جاذب یا دافع بودن متفاوت خواهد بود. جدول شماره

   33226-24میزان کلی جذب و دفع بدون اطالعات جذب خارج از شهر و نقشه شماره  5-33226 

دسته بندي سه گانه جاذب بودن، دافع بودن و در تعادل قرار  داشتن را بدون دخالت تعداد جذب خارج از 

  شهر به نمایش می گذارند.

  

  ساري خروج خانوار در نواحی شهر سهم پذیرش و -33226-5جدول شماره 

 خروج  پذیرش ناحیه منطقه

1 

1 53 47 

2 44.8 55.2 

3 57.6 42.4 

4 50 50 

2 

1 45.8 54.2 

2 62.1 37.9 

3 60 40 

4 36.8 63.2 

3 
1 55 45 

2 38.5 61.5 

4 1 32.5 67.5 

 مأخذ: محاسبات مشاور

  

طبق نقشه حاصله ناحیه دو از منطقه دو، ناحیه سه از منطقه یک، ناحیه یک از منطقه سه (همگی 

  ناحیه مرکزي) کماکان جاذب خانوار  -حاشیه اي) و ناحیه سه از منطقه دو (بخش هشت و ... 

آسانتر تأمین بوده اند، از دالیل اصلی این امر می توان به ارتقاء مرحله اي خانوارهاي روستایی و امکان 

  مسکن در این نواحی به دلیل ارزش پایین تر زمین و ساختمان اشاره نمود.
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  مدت سکونت در همین مسکن -7-2-2-3-3 

پس از بررسی ناحیه سکونت قبلی ساکنین شهر، اینک با بررسی مدت سکونت در مسکن فعلی 

  اخص بطور دقیق تري بررسی گردد.تالش شده تا میزان مقبولیت نواحی و مساکن موجود در آنها با این ش

متوسط مدت سکونت در همین  33227-1مطابق نمونه گیري صورت گرفته و طبق جدول شماره 

با میانگین مدت سکونت  3-1سال می باشد. که این رقم در ناحیه  1/15مسکن در کل شهر ساري معادل

(پیوندي، میرزمانی و  2-3یه سال، بیشترین میانگین مدت سکونت در همین مسکن می باشد و ناح4/19

  سال کمترین میانگین را در میان سایر نواحی به خود اختصاص می دهد. 5/10بخش هشت) با 

 5درصد از ساکنین کمتر از  1/28ساله، به تفکیک نواحی یازده گانه  10و  5در گروه بندي هاي 

 20-30درصد  1/12سال،  10-20درصد از ساکنین  2/21سال،  5-10درصد از ساکنین  1/16سال، 

  سال در مسکن فعلی شان ساکن بوده اند. 40درصد باالي  5/7سال و  30-40درصد  4/13سال، 

 2-2، 5-10درصد در گروه  3/23با  1-4، 5درصد در گروه کمتر از  4/38با  1-3همچنین نواحی 

در صد به ترتیب در  2/16و  21با  2-2، 20-30درصد در گروه  22با  3-1،  10-20درصد در گروه  25با 

  سال ، بیشترین سهم را دارا می باشند. 40سال و باالي  30-40گروههاي 
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 ��ند��ن �شاور ماز�د ��ح                  :اداره �ل راه و ���سازی ا�تان ماز�درانکار��ما 

  مدت سکونت در ناحیه در شهر ساري (سهم) -33227-1جدول شماره 

 ناحیه منطقه

میانگین مدت   مدت سکونت درناحیه

سکونت در ناحیه 

 )(به سال

 سال 5کمتر از 

 

5-10 

 

 به باال 40 30-40 20-30 10-20
اظهار 

 نشده
 جمع کل

1 

1 17 15 32 18 9 6 2 100 15.5 

2 27.9 14.8 19 9 20 9 0 100 16.7 

3 38.4 17.9 20.5 12 8 2.1 1.1 100 11.3 

4 33 23.3 14.7 8 13 7 2 100 13.3 

2 

1 24 16 21 11 18 8 2 100 16.4 

2 14.3 8 25 13 21 16.2 2.9 100 21.6 

3 42 18 21 9 5 5 0 100 10.5 

4 23 15.9 22 12 17 4 6 100 15.2 

3 

1 14 13 23 22 18 9 1 100 19.4 

2 28 22 23 8 10 8 1 100 13.9 

4 1 29 10 17 14 11 16 3 100 18.4 

 15.1 100 1.6 7.5 13.4 12.1 21.2 16.1 28.1 جمع کل

   1388 -مأخذ : نمونه گیري مهندسان مشاور مازند طرح 
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 ��ند��ن �شاور ماز�د ��ح                  :اداره �ل راه و ���سازی ا�تان ماز�درانکار��ما 

  هزینه -8-2-2-3-3 

  هزینه خانوار شاخصی مهم است که در کنار درآمد بیانگر وضعیت زندگی و پایگاه اجتماعی افراد 

  درصد مربوط به گروه 4/76بیشترین فراوانی هزینه خانوار با  33228-1می باشد. مطابق جدول شماره 

  ل می باشد.میلیون ریا 20درصد مربوط به گروه باالي  2/0میلیون ریال و کمترین فراوانی با  5-2 

ریال می باشد. همچنین حداقل و حداکثر هزینه ها  3.424.889میانگین هزینه ماهانه در کل شهر 

  ریال می باشد. الزم به ذکر است در بررسی میانگین  20.000.000و  1.000.000در شهر به ترتیب 

ترین میانگین مربوط به ریال هزینه و کم 4.415.842با  2-3هزینه ها بیشترین میانگین مربوط به ناحیه 

  ریال هزینه می باشد. 2.783.000با  2-2ناحیه 

با  3-1گانه، ناحیه  5در بررسی هزینه خانوارهاي نواحی مختلف شهر ساري به تفکیک گروه بندي 

میلیون ریال دارد و کمترین سهم در این گروه  2درصد، بیشترین سهم را در گروه هزینه کمتر از  18

درصد سهم، بیشترین سهم را در گروه  9/96با  2-4درصد سهم می باشد. ناحیه  2با  4-1متعلق به ناحیه 

  درصد سهم می باشد. ناحیه 58با  2-3میلیون ریال دارد و کمترین سهم متعلق به ناحیه  2 - 5هزینه 

لق میلیون ریال دارد و کمترین سهم متع 5-10درصد سهم بیشترین سهم را در گروه هزینه  25با  3-2 

میلیون  10-20میلیون ریال ندارد. در گروه هزینه  5-10می باشدکه هیچ خانواري با هزینه  2-4به ناحیه 

 3-2، 3-1، 2-4، 2-2، 1-1درصد سهم می باشد و نواحی  7با  2-3ریال بیشترین سهم متعلق به ناحیه 

درصد  1هرکدام با  2-3و  1-4میلیون ریال می باشند. تنها نواحی  10-20فاقد خانوار با هزینه  4-1و 

  میلیون ریال می باشند. 20سهم داراي خانوارهاي با هزینه بیش از 
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 ��ند��ن �شاور ماز�د ��ح                  :اداره �ل راه و ���سازی ا�تان ماز�درانکار��ما 

  هزینه ماهانه خانوارهاي شهر ساري -33228-1جدول شماره 

 ناحیه منطقه

 1389-هزینه ماهانه خانوارهاي شهر ساري

 ریال میلیون ریال

میانگین هزینه ماهانه  جمع کل اظهار نشده 20بیشتر از  20-10 10-5 5-2 2کمتر از 

 خانوار

حداکثر هزینه 

 ماهانه خانوار

حداقل هزینه 

 ماهانه خانوار

رده بندي بر 

 اساس میانگین

  سهم

1 

1 4 83 4 0 0 9 100 2801563   1,500,000      6,000,000  9 

2 7.4 87.6 4 1 0 0 100 3142149   1,000,000    10,000,000  6 

3 1.6 78.5 17.2 1 0 2.2 100 3741758   1,500,000    10,000,000  3 

4 3 74.4 20.8 1 1 0 100 3860000   1,000,000    20,000,000  2 

2 

1 6 77 14 1 0 3 100 3366111   1,000,000    10,000,000  5 

2 10.4 80 4 0 0 5.7 100 2783000   1,000,000      5,500,000  11 

3 5 58 25 7 1 3 100 4415842   1,000,000    20,000,000  1 

4 3.1 96.9 0 0 0 0 100 2827692   1,500,000      4,500,000  8 

3 
1 18 68 13 0 0 2 100 2985065   1,000,000      8,000,000  7 

2 8 86 2 0 0 4 100 2795238   1,000,000      8,000,000  10 

4 1 2 82 13 0 0 3 100 3580000   1,500,000      8,000,000  4 

    1,000,000           20,000,000     3424889.5 100 2.7 0.2 1.4 12.8 76.4 7 جمع کل

   1388 -مأخذ : نمونه گیري مهندسان مشاور مازند طرح 
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 ��ند��ن �شاور ماز�د ��ح                  :اداره �ل راه و ���سازی ا�تان ماز�درانکار��ما 

  هزینه اجاره -9-2-2-3-3

پیرو مطالب گذشته در خصوص نحوه تصرف مسکن خانوار، در این قسمت به بررسی هزینه اجاره 

هزینه اجاره در کل پرداختی از سوي خانوارهاي ساکن در مسکن اجاره اي پرداخته شده است. متوسط 

ریال و  360.000ریال می باشد. همچنین کمترین میزان اجاره پرداختی برابر  2.051.762شهر معادل 

  ریال می باشد. 12.000.000بیشترین میزان آن 

با  2-2ریال بیشترین متوسط هزینه و ناحیه  3.411.111با  2-3در بررسی نواحی، ناحیه 

  هزینه اجاره را دارا می باشد.ریال کمترین متوسط  1.119.231

 20تا  10درصد سهم، بیشترین سهم و اجاره  3/10میلیون ریال با  2همچنین اجاره کمتر از 

  درصد سهم کمترین سهم را در بین سایر گروه ها دارا می باشند. 1/0میلیون ریال با 

میلیون ریال دارد و کمترین  2درصد سهم بیشترین سهم را در اجاره کمتر از  17با  1-1ناحیه 

  درصد سهم می باشد.  7/3با  1-3سهم در این گروه متعلق به ناحیه 

درصد و  17با  2-3میلیون ریال بیشترین و کمترین سهم به ترتیب متعلق به ناحیه  2-5در گروه 

  درصد سهم می باشد. 1با هر کدام  3-1و  2-2نواحی 

میلیون ریال می باشند که  5-10داراي خانوارهاي با اجاره  3-1و  2-3، 1-4، 1-3تنها نواحی 

  درصد بیشترین سهم را داراست. 2با  2-3دربین آنها ناحیه 

  میلیون ریال می باشند.  10-20درصد سهم داراي خانوار با رنج هزینه اجارة  1با  2-3تنها نواحی 

نشان دهنده میزان هزینه کل خانوارهاي شهر ساري (هزینه  33229-2ین جدول شماره همچن

  ماهانه+ هزینه اجاره) می باشد.

ریال هزینه و  3.913.476با  2-3مطابق با این جدول بیشترین متوسط هزینه مربوط به ناحیه 

  .ریال هزینه می باشد 1.951.115با  2-2کمترین متوسط هزینه مربوط به ناحیه 
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 ��ند��ن �شاور ماز�د ��ح                  :اداره �ل راه و ���سازی ا�تان ماز�درانکار��ما 

  هزینه اجاره ماهانه خانوار شهر ساري -33229-1جدول شماره 

 ناحیه منطقه

 مبلغ اجاره ماهانه خانوار هاي شهر ساري

 ریال میلیون ریال

کمتر از 

2 
 جمع کل اظهار نشده 10-20 5-10 2-5

 مبلغ ماهانه اجاره خانوار
حداکثر اجاره 

 ماهانه خانوار

حداقل اجاره 

 ماهانه خانوار

رده بندي 

بر اساس 

 سهم میانگین

1 

1 17 6 0 0 77 100 1340000 2700000       500,000  8 

2 9.8 8.2 0 0 82 100 1936364 4000000       700,000  4 

3 3.7 8.5 0.5 0 87.2 100.0 2300000 5000000       500,000  3 

4 6 14.2 0.8 0 80 100 2634615 5000000       500,000  2 

2 

1 15 5 0 0 80 100 1460811 3500000       500,000  6 

2 11.8 1 0 0 87.3 100.0 1119231 2000000       500,000  11 

3 6 17 2 1 74 100 3411111 12000000       600,000  1 

4 15.4 4.6 0 0 80 100 1250769 2500000       360,000  9 

3 
1 13 1 1 0 85 100 1143478 5000000       500,000  10 

2 15 7 0 0 78 100 1410870 3800000       500,000  7 

4 1 8 10 0 0 82 100 1936364 3300000       700,000  5 

    360,000           12000000  2051762.5 100.0 81.1 0.1 0.5 8.0 10.3 جمع کل

   1388 - مأخذ : نمونه گیري مهندسان مشاور مازند طرح            
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 ��ند��ن �شاور ماز�د ��ح                  :اداره �ل راه و ���سازی ا�تان ماز�درانکار��ما 

  هزینه کل (هزینه ماهانه+هزینه اجاره) خانوارهاي شهر ساري (ریال) -33229-2جدول شماره 
  

 ناحیه منطقه
متوسط هزینه اجاره 

 خانوار ماهانه
 متوسط هزینه ماهانه خانوار

متوسط هزینه کل 

 خانوار

1 

1 1340000 2801563 4141563 

2 1936364 3142149 5078513 

3 2300000 3741758 6041758 

4 2634615 3860000 6494615 

2 

1 1460811 3366111 4826922 

2 1119231 2783000 3902231 

3 3411111 4415842 7826953 

4 1250769 2827692 4078461 

3 
1 1143478 2985065 4128543 

2 1410870 2795238 4206108 

4 1 1936364 3580000 5516364 

 56242031 36298418 19943613 جمع

   1388 - مأخذ : نمونه گیري مهندسان مشاور مازند طرح            
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 ��ند��ن �شاور ماز�د ��ح                  :اداره �ل راه و ���سازی ا�تان ماز�درانکار��ما 

  تسهیالت مسکن خانوار -10-2-2-3-3

در این بخش با بررسی تسهیالت مسکن خانوار و اینکه چه درصدي از ساکنان شهر ( به تفکیک 

نواحی) از تسهیالت مختلف بر خوردار می باشند، تالش شده است تا برخورداري خانوارها با دقت بیشتري 

  مطالعه گردد.

  درصد خانوارهاي شهر داراي برق، آب 100هر ساري با توجه به نمونه گیري انجام شده در ش

  لوله کشی و گاز می باشند.

درصد داراي شوفاژ،  15درصد داراي اسپیلت،  10درصد داراي کولر،  56درصد داراي تلفن،  8/99

درصد  77درصد داراي اتومبیل شخصی،  62درصد داراي حمام،  99درصد داراي آشپزخانه مستقل،  99

درصد  95درصد داراي تلویزیون رنگی،  TV-LCD  ،94درصد داراي  CD-DVD ،6داراي پخش 

 4درصد داراي لباسشویی،  97درصد داراي جاروبرقی،  VCD-DVD ،99درصد داراي 1داراي فریزر، 

  درصد داراي کامپیوتر می باشد. 52درصد داراي مایکرو ویو و  8درصد داراي ظرف شویی، 

 5/0و 1به طور کامل داراي تلفن نمی باشد و به ترتیب  2-3و  2-2در بررسی نواحی تنها نواحی 

درصد فاقد 1و  1، 4، 1به ترتیب  3-2و  3-1، 2-2، 1-3درصد آنها فاقد تلفن می باشند. همچنین نواحی 

به ترتیب  3-2و  3-1، 2-4، 2-2، 2-1، 1-3، 1-2، 1-1آشپزخانه مستقل می باشند و نواحی 

  فاقد حمام می باشند.درصد  1و 1،2،2،1،1،2،2

درصد داراي آن نمی باشند و حتی  100شوفاژ جزو تسهیالتی است که هیچ یک از نواحی بصورت 

درصد بیشترین  64با  2-3فاقد آن می باشند. در میان نواحی ناحیه  3-2و  3-1، 2-4، 2-2، 1-1نواحی 

  سهم را در این قسمت دارد.

درصد برخورداري از آن در هیچ ناحیه اي  100است که  کولر نیز همچون شوفاژ از جمله تسهیالتی

  دیده نمی شود.

درصد بهره مندي از اتومبیل شخصی بیشترین سهم را در استفاده  80با  2-3در بین نواحی، ناحیه 

  درصد کمترین سهم را دارا می باشند. 43با  2-2از این وسیله دارا می باشند و ناحیه 

-CDبه ترتیب بیشترین سهم را در پخش » 4-1« و»  3-2و  2-4«، » 2-3« ،» 3-1«نواحی 

DVD ،TV-LCD  مابقی  3-2و  3-1،  1-1، تلویزیون رنگی و فریزر دارا می باشند. به غیر از نواحی

  درصدي داراي جارو برقی هستند.  100نواحی بطور 
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 ��ند��ن �شاور ماز�د ��ح                  :اداره �ل راه و ���سازی ا�تان ماز�درانکار��ما 

  تسهیالت مسکن خانوارهاي شهر ساري   -332210-1جدول شماره 

 ناحیه منطقه

 خـــــانـــوار تـــســـهیــالت مــــورد اســـتـــفـــاده

 برق
آب لوله 

 کشی
 شوفاژ اسپیلت کولر تلفن گاز

آشپزخانه 

 مستقل
 حمام

اتومبیل 

 شخصی

  پخش

DvD - CD 
TV-LCD 

تلویزیون 

 رنگی
 فریزر

vcd 
DVD 

 جاروبرقی
لباس 

 شویی

ماشین 

 ظرفشویی
 کامپیوتر ماکروویو

 ندارد دارد ندارد دارد ندارد دارد ندارد دارد ندارد دارد ندارد دارد ندارد دارد ندارد دارد ندارد دارد ندارد دارد ندارد دارد ندارد دارد ندارد دارد ندارد دارد ندارد دارد ندارد دارد ندارد دارد ندارد دارد ندارد دارد ندارد دارد

1 

1 100 0 100 0 100 0 100 0 52 48 3 97 0 100 100 0 98 2 48 52 63 38 2 98 97 3 89 11 2 98 98 2 97 3 6 94 5 95 42 58 

2 100 0 100 0 100 0 100 0 57 43 11 89 7 93 100 0 98 2 59 41 53 47 2 98 98 2 97 3 1 99 100 0 98 2 0 100 2 98 44 56 

3 100 0 100 0 100 0 100 0 71 29 18 82 17 83 99 1 99 1 77 23 53 47 10 90 90 10 98 2 0 100 100 0 99 1 3 97 10 90 71 29 

4 100 0 100 0 100 0 100 0 64 36 10 90 22 78 100 0 100 0 69 31 61 39 7 93 93 7 99 1 1 99 100 0 100 0 6 94 13 87 58 42 

2 

1 100 0 100 0 100 0 100 0 65 35 9 91 3 97 100 0 99 1 64 36 90 10 2 98 99 1 98 2 1 99 100 0 100 0 3 97 3 97 51 49 

2 100 0 100 0 100 0 99 1 33 67 3 97 0 100 96 4 98 2 43 57 79 21 0 100 99 1 85 15 1 99 100 0 97 3 1 99 0 100 26 74 

3 100 0 100 0 100 0 100 5/0 71 29 24 76 64 36 100 0 100 0 80 20 87 13 21 79 80 20 95 5 0 100 100 0 98 2 15 85 29 71 75 25 

4 100 0 100 0 100 0 100 0 37 63 2 98 0 100 100 0 98 2 55 45 65 35 0 100 100 0 97 3 2 98 100 0 100 0 0 100 2 98 40 60 

3 

1 100 0 100 0 100 0 100 0 31 69 3 97 0 100 99 1 99 1 45 55 100 0 1 99 98 2 93 7 0 100 97 3 87 13 3 97 1 99 37 63 

2 100 0 100 0 100 0 100 0 37 63 0 100 0 100 99 1 99 1 46 54 90 10 0 100 100 0 90 10 0 100 98 2 99 1 0 100 0 100 34 66 

4 1 100 0 100 0 100 0 100 0 69 31 5 95 3 97 100 0 100 0 67 33 97 3 11 89 90 10 100 0 0 100 100 0 98 2 0 100 2 98 57 43 

 48 52 92 8 96 4 3 97 1 99 99 1 5 95 6 94 94 6 23 77 38 62 1 99 1 99 85 15 90 10 44 56 1/0 9/99 0 100 0 100 0 100 جمع کل
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 ��ند��ن �شاور ماز�د ��ح                  :اداره �ل راه و ���سازی ا�تان ماز�درانکار��ما 

  مساحت قطعه مسکونی -11-2-2-3-3

از دیگر شاخص هایی که تأثیر بسزایی در پایگاه اجتماعی و اقتصادي خانوارها دارد، مساحت قطعه 

مسکونی مخصوص به خود را پدید مسکونی می باشد. انواع مساحت هاي قطعات مسکونی در شهر بافت 

  آورده و شاخصی جهت طبقه بندي بدست می دهد.

 01/208با توجه به بررسی هاي صورت گرفته متوسط مساحت قطعات مسکونی در کل شهر معادل 

مترمربع و  3/256برابر  2-3مترمربع است. همچنین بیشترین میانگین مساحت قطعه مربوط به ناحیه 

مترمربع می باشد. همچنین کمترین متوسط مساحت قطعه برابر  9/239با مساحت  2-2پس از آن ناحیه 

  (شرق راهبند) بوده است. 3-2مترمربع مربوط به ناحیه  3/131با 

متوسط مساحت قطعه مسکونی و بیشترین و کمترین مساحت قطعه را  332211-1جدول شماره 

احت قطعات مسکونی در قالب گروه هاي به تفکیک نواحی و همچنین سهم هر یک از نواحی را در مس

 48مترمربع با  100متر مربعی نشان می دهد که در آن بیشترین سهم مربوط به گروه کمتر از  100

  درصد سهم می باشد.

 2-3مترمربع، ناحیه  100درصد سهم بیشترین سهم را در مساحت قطعه کمتر از  83با  3-2ناحیه 

درصد  6/17با  1-4متر مربع، ناحیه  300تا  200ساحت قطعه درصد بیشترین سهم را در م 8/30با 

درصد بیشترین سهم را در  11با  2-3مترمربع، ناحیه  400تا  300بیشترین سهم را در مساحت قعطه 

درصد بیشترین سهم را در مساحت قطعه بیش  9/6با  1-3مترمربع و ناحیه  500تا  400مساحت قطعه 

  .مترمربع دارا می باشد 500از 
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 ��ند��ن �شاور ماز�د ��ح                  :اداره �ل راه و ���سازی ا�تان ماز�درانکار��ما 

  مساحت قطعات مسکونی خانوارهاي شهر ساري -332211-1جدول شماره 

 ناحیه منطقه

 مساحت قطعه (مترمربع)
میانگین 

 مساحت قطعه

ماکزیمم 

 مساحت قطعه

مینیمم مساحت 

 200کمتر از  قطعه

 مترمربع
 جمع کل اظهار نشده 500بیشر از  400-500 300-400 200-300

 مترمربع سهم

1 

1 49 19 16 9 0 9 100 210.9 470 36 

2 50.8 32.2 10.2 2.5 0.8 3 100 190.6 700 65 

3 38.3 32.0 13.1 6.9 6.9 3 100 237.3 700 50 

4 37.4 29 17.6 6.9 6.1 3.1 100 231.6 500 60 

2 

1 52 23 17 2 4 3 100 203.4 600 55 

2 39.3 30.8 12.1 6.5 6.5 4.7 100 239.9 1000 50 

3 27 37 17 11 6 3 100 256.3 1150 85 

4 61.1 20.8 6.9 1.4 0 10 100 159.0 400 70 

3 
1 66 21 8 2 0 4 100 162.2 400 30 

2 83 11 1 1 0 5 100 131.3 400 70 

4 1 43 41 10 3 3 0 100 205.4 600 80 

 30 1150 208.01 100 3.8 3.5 5.1 12.4 27.3 48.0 جمع کل
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 ��ند��ن �شاور ماز�د ��ح                  :اداره �ل راه و ���سازی ا�تان ماز�درانکار��ما 

  زیربناي واحد مسکونی -12-2-2-3-3

زیر بناي واحد مسکونی از دیگر شاخص هاي پایه اي در پایگاه اجتماعی و اقتصادي خانوارهاست 

چرا که این شاخص تا حدود زیادي بیانگر استطاعت مالی و اجتماعی خانوارها می باشد. متوسط زیربناي 

باالترین متوسط زیربناي واحد مسکونی مربوط  مترمربع بوده و 8/107واحد مسکونی در کل شهر ساري 

 9/112، 9/115به ترتیب با  1-3و  4-1، 2-1مترمربع و پس از آن مربوط به نواحی  116با  2-3به ناحیه 

 2/93با  3-2مترمربع می باشد و کمترین متوسط زیر بناي واحد مسکونی مربوط به ناحیه  3/112و 

  مترمربع زیر بنا می باشد.

متوسط، ماکزیمم و مینیمم مساحت واحد مسکونی را به تفکیک نواحی  332212-1ره جدول شما

مترمربعی نشان می دهد که در آن بیشترین سهم  50سهم هر یک از نواحی را در قالب گروه بندي هاي

  درصد سهم می باشد. 6/47متر مربع با  100 -150مربوط به گروه 

مترمربع،  100ا مساحت در مساحت زیربناي کمتر از درصد سهم بیشترین سهم ر 50با  3-2ناحیه 

درصد سهم  21با  4-1مترمربع، ناحیه  100-150درصد بیشترین سهم را در مساحت  5/53با  1-4ناحیه 

درصد سهم بیشترین  4هرکدام با  2-3و  2-1مترمربع، ناحیه  150-200بیشترین سهم را در زیربناي 

درصد بیشترین سهم را در مساحت  7/1با  1-2ترمربع و ناحیه م 200-250سهم را در مساحت زیربناي 

  مترمربع دارا می باشند. 250باالي 

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



 

194 
  : ��دید��� ��ح جا�ع ��� ساری ��ح�م 

 ��ند��ن �شاور ماز�د ��ح                  :اداره �ل راه و ���سازی ا�تان ماز�درانکار��ما 

  زیربناي واحد مسکونی خانوارهاي شهر ساري -332212-1جدول شماره 

 ناحیه منطقه

 زیربناي واحد(مترمربع)
 کمترین بیشترین میانگین 

 جمع کل اظهارنشده 250بیشتر از  250-200 200-150 150-100  100کمتر از

 متر مربع سهم

1 

1 45 44 8 3 0 0 100 98.5 200 36 

2 37.2 51.2 8.3 0.8 1.7 0.8 100 107.1 350 40 

3 38.4 44.7 12.1 2.6 1.1 1.1 100 112.3 270 30 

4 32.3 53.5 12.6 1.6 0 0 100 109.2 210 50 

2 

1 32 45 13 4 3 4 100 115.9 300 50 

2 31.8 49.5 12.1 1.9 0 4.7 100 109.4 200 50 

3 30 52 12 4 2 0 100 116 270 50 

4 46.3 44.8 6.0 0 0 3.0 100 98 150 50 

3 
1 43 51 5 1 0 0 100 99.4 210 24 

2 50 44 2 1 0 4 100 93.2 220 50 

4 1 39 36 21 3 0 0 100 112.9 200 58 

 24 350 108.1 100 1.8 0.9 2.2 10.2 47.6 37.2 جمع کل
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 ��ند��ن �شاور ماز�د ��ح                  :اداره �ل راه و ���سازی ا�تان ماز�درانکار��ما 

  نوع و تعداد واحد مسکونی در ساختمان -13-2-2-3-3

اقتصادي  -نوع و تعداد واحد مسکونی در ساختمان از دیگر شاخص هاي تعیین پایگاه اجتماعی

خانوارها می باشد. لذا بدین جهت بررسی هایی نیز در این دو مورد صورت گرفته است که نتیجه این 

  آمده است.  332213-2و  332213-1بررسی ها طی جداول شماره 

درصد از آنها  2/30درصد از واحدها آپارتمانی و  1/69یم که در بررسی نوع واحد، مشاهده نمود

با  1-1درصد بیشترین سهم را در گروه واحدهاي آپارتمانی و ناحیه  84با  2-3ویالیی می باشند. ناحیه 

  درصد بیشترین سهم را در گروه واحدهاي ویالیی دارا می باشند. کمترین سهم براي هر یک از  56

درصد  16با  2-3درصد سهم و ناحیه  44با  1-1و ویالیی به ترتیب متعلق به ناحیه گروه هاي آپارتمانی 

  سهم می باشد.

 332213-2در بررسی تعداد واحد در ساختمان در شهر ساري، مطابق جدول پیش گفته شماره 

درصد سهم می باشد و پس از آن گروه  4/44واحد در ساختمان با  2-4بیشترین سهم مربوط به گروه 

درصد سهم بیشترین  3/53با  2-2درصد سهم در جایگاه دوم قرار دارد. ناحیه  9/30واحد با  2تر از کم

واحد،  2-4درصد سهم بیشترین سهم را در گروه  68با  3-2واحد، ناحیه  2سهم را در گروه کمتر از 

واحد و  6-8د، واح 4-6درصد سهم بیشترین سهم را در گروه هاي  36و  16، 11به ترتیب با  2-3ناحیه 

  واحد دارند.  8باالي 

  نوع واحد مسکونی خانوارهاي شهر ساري -332213-1جدول شماره 

 ناحیه منطقه

 نوع واحد مسکونی

 جمع کل هر ناحیه اظهارنشده ویالیی آپارتمانی

 سهم

1 

1 44 56 0 100 

2 64.8 34.4 0.8 100 

3 80.9 19.1 0 100 

4 77.4 19.7 2.9 100 

2 

1 69 31 0 100 

2 46.1 53.9 0 100 

3 84 16 0 100 

4 68.7 28.4 3 100 

3 
1 56 42 2 100 

2 71 29 0 100 

4 1 70 30 0 100 

 100 0.7 30.2 69.1 جمع کل
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 ��ند��ن �شاور ماز�د ��ح                  :اداره �ل راه و ���سازی ا�تان ماز�درانکار��ما 

  مسکونی در ساختمان خانوارهاي شهر ساريتعداد واحد  -332213-2جدول شماره 

 ناحیه منطقه

 گروه بندي واحدهاي مسکونی
 جمع کل

 اظهارنشده به باال8 8-6 6-4 4-2 واحد 2کمتر از 

 سهم

1 

1 52 42 5 0 2 0 100 

2 35 45.5 4.1 5.7 8.9 0.8 100 

3 18.9 45.3 3.7 6.3 24.7 1.1 100 

4 22.8 39.4 5.5 10.2 22 0 100 

2 

1 29 49 4 5 7 5 100 

2 53.3 39.3 0 0 1.9 5.6 100 

3 18 20 11 16 36 0 100 

4 29.9 67.2 0 0 0 3 100 

3 
1 44 54 1 0 0 1 100 

2 28 68 0 0 0 4 100 

4 1 36 38 10 10 7 0 100 

 100 1.8 13 5.8 4.2 44.4 30.9 جمع کل
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 ��ند��ن �شاور ماز�د ��ح                  :اداره �ل راه و ���سازی ا�تان ماز�درانکار��ما 

  بررسی مسایل و مشکالت شهر ساري از دیدگاه مردم   -14-2-2-3-3

در بررسی مسایل و مشکالت شهر ساري و نواحی آن از دیدگاه مردم، جامعه با هدف مشارکت   

جامعه آماري مورد پرسش به سه سؤال پاسخ داده اند. دادن آنان در تهیه طرح جامع استفاده شده است. 

  این سه سؤال عبارت بودند از:

 مهمترین مشکالت محله شما چیست ؟ -1

  مهمترین مشکالت شهر از نظر شما چیست ؟ -2

 نظرات و پیشنهادات شما در ارتباط با رفع مشکالت ناحیه و شهر چیست ؟ -3

گانه  11بخش اول به مهمترین مشکالت نواحی  بخش تشکیل شده است. 3گزارش این قسمت از 

شهر می پردازد، بخش دوم مهمترین مسائل و مشکالت شهر ساري را شامل می گردد و بخش سوم 

نظرات و پیشنهادات مردم را در ارتباط با ناحیه و شهر ساري مورد بررسی قرار می دهد که هر یک از آنها 

  ار گرفته است.در ادامه به صورت جداگانه مورد بررسی قر

  

  گانه شهر ساري از نظر مردم 11مسائل و مشکالت نواحی   -1-14-2-2-3-3

ناحیه است از دیدگاه مردم ساکن در  11مهمترین مسایل و مشکالت نواحی شهر ساري که شامل 

نواحی در جامعه آماري مورد نظر اخذ گردیده است. در این جامعه آماري پاسخهاي متنوعی دریافت 

است که با توجه به حجم زیاد آنها باالجبار گروهبندي گردیده و در دوازده گروه کالن مورد گردیده 

  مطالعه قرار گرفته است و عبارتند از: 

  کمبود امکانات و خدمات رفاه عمومی  -1

 کمبود امکانات و خدمات تأسیسات و تجهیزات شهري  -2

 نامناسب بودن معابر و مبلمان موجود در آنها  -3

 نظافت و جمع آوري زباله و عدم وجود اگوي شهري عدم توجه به  -4

 ترافیک و سد معبر  -5

 کمبود پارك، فضاي سبز، مراکز تفریحی و عدم توجه به زیبا سازي فضاهاي شهري  -6

 نا امنی اجتماعی و فرهنگی  -7

 آلودگی صوتی و زیست محیطی  -8
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 ��ند��ن �شاور ماز�د ��ح                  :اداره �ل راه و ���سازی ا�تان ماز�درانکار��ما 

ي بـایر و نـاهمگنی در   وجود کاربریهاي ناسازگار و ارتفاع و تراکم زیاد ساختمانها، وجود زمین هـا  -9

 بافت محالت 

 فقدان مشکل ( مشکل خاصی وجود ندارد )  -10

 پائین بودن سطح فرهنگ مردم   -11

 سایر موارد   -12

البته الزم به ذکر است در گروه دوم که شامل کمبود امکانات و خدمات تأسیسات و تجهیزات 

  می باشد .شهري است ، بیشترین نظرات مربوط به ضعیف بودن ولتاژ برق و فشار آب 

همچنین در زمینه نــامناسب بودن معابر و مبلمان موجود در آنها مواردي همچون وضعیت 

کفسازي، جوي، عرض معابر و عقب نشینی ها، جداره و کالبد معابر، نام گذاري، روشنایی، چگونگی سیم 

  کشی برق و شیب نامناسب معابر و به تبع آن آب گرفتگی آنها ، مد نظر بوده است. 

عدم توجه به نظافت و جمع آوري زباله و عدم وجود اگوي شهري تحت عنوان گروه سوم مورد 

بررسی قرار می گیرد . در این گروه بیشترین میزان از اظهارات مردم مربوط به ، روان بــودن آب از 

  منــازل به بیرون می باشد.

  ن اشاره شده است، در گزینه ترافیک و سد معبر نیز از جمله مواردي که زیاد به آ 

  می توان تردد زیاد اتومبیل را نام برد.

در پایان شایان ذکر است که در گروه سایر موارد، بیشترین موارد مطرح شده، تجمع، شلوغی و 

  تراکم جمعیت و در وهله بعد عدم رعایت استانداردهاي شهرسازي می باشد.

ي انجام شده بیشترین اظهار ناراحتی در بررسی نواحی در کل شهر ساري با توجه به نمونه گیر

  درصد سهم 45/41ساکنان، از مشکالت گروه سوم ( نامناسب بودن معابر و مبلمان موجود در آنها) با 

می باشد که در میان سایر گروهها باالترین سهم را دارا است. پس از این گـــروه، گـــروه ده (مشکلی 

توجه به نظافت و جمع آوري زباله و عدم اگوي شهري) با درصد و گروه چهار (عدم  49/19ندارد) با 

درصد سهم در رده هاي بعدي قرار می گیرد.  بعالوه گروه یازدهم (پایین بودن سطح فرهنگ  63/13

و گروه ششم (کمبود پارك، فضاي سبز، مراکز تفریحی و عدم توجه به زیبا سازي فضاهاي  77/0مردم) با 

  سهم را در میان گروه ها به خود اختصاص می دهند. درصد، کمترین 78/0شهري) یا 
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درصد در گروه اول مشکالت، (کمبود امکانات و  24/4بهمن) با 22( 1-1در میان نواحی، ناحیه 

فاقد این مشکل می  2-4و  2-2، 1-3، 1-2خدمات رفاه عمومی) بیشترین سهم را داراست و نواحی 

  باشند.

که یکی  2-2امکانات و خدمات تأسیسات و تجهیزات شهري) ناحیه همچنین در گروه دوم، (کمبود 

  درصد بیشترین سهم را شامل می گردد. 49/4از نواحی حاشیه اي شهر می باشد با 

که یکی از نواحی حاشیه اي بوده و در بسیاري از قسمتها به صورت خودرو شکل  2-4بعالوه ناحیه 

 6/22با دارا بودن خیابانهاي عریض و جدید و با  1-3درصد بیشترین و ناحیه  91/70گرفته است با 

درصد، کمترین سهم را در گروه نامناسب بودن معابر و مبلمان موجود در آنها (گروه سوم) به خود 

  اختصاص می دهند.

در بررسی مشکالت دسته چهارم (عدم  توجه به نظافت و جمع آوري زباله و عدم وجود الگوي 

درصد سهم  28/15و  42/16، 49/19، 05/20به ترتیب با  1-4و  1-2، 1-1، 3-1شهري) نواحی 

بیشترین سهم را دارند. که از آمار فوق به این نتیجه می رسیم که بیشترین مشکل در گروه چهارم مربوط 

  درصد سهم می باشد.  02/6با  2-3به نواحی غربی شهر می باشد. همچنین کمترین سهم مربوط به ناحیه 

درصد سهم کمترین سهم  74/0با  2-1درصد سهم بیشترین و ناحیه  98/8اختصاص  با 2-3ناحیه 

  را در مشکالت گروه پنجم (ترافیک و صد معبر) دارا می باشند.

در گروه ششم مشکالت (کمبود پارك، فضاي سبز ، مراکز تفریحی و عدم توجه به زیبا سازي فضاي 

فاقد این  3-2و  2-4رصد سهم می باشد و نواحی د 9/1با  2-2شهري) بیشترین سهم مربوط به گروه 

  مشکل می باشند. پاسخ به این پرسش بسیار عجیب می نمایاند.

درصد بیشترین سهم را  72/6با اختصاص  1-2در گروه هفتم ، (ناامنی اجتماعی و فرهنگی) ناحیه 

  فاقد مشکالت این گروه می باشد.   3-2و  2-4،  2-2دارا مــی باشد و نواحی 

درصد بیشترین سهم را در میان سایر نواحی در گــروه هشتم  21/15با  2-3مچنین ناحیه ه

(آلودگی صوتی و زیست محیطی) را  به خود اختصاص داده است و کمترین سهم در مشکالت این گروه 

  درصد سهم می باشد.  49/1با  1-2متعلق به ناحیه 

رین سهم را در میان سایر نواحی در گروه نهم درصد بیشت 33/4با سهمی معادل  2-3بعالوه ناحیه 

از مشکالت نواحی شهر ساري (وجود کاربري هاي ناسازگار و ارتفاع و تراکم زیاد ساختمانها، وجود 
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زمینهاي بایر و ناهمگنی در بافت محالت) داراست و این ناحیه با مناسب بودن وضعیت کلی و وجود 

و  2-4، 2-2، 1-1باال را به سمت خود می کشاند و نواحی مشکالت کمتر، جمعیت با درآمد متوسط به 

  فاقد مشکالت این گروه می باشند. 1-3

درصد به ترتیب بیشترین و کمترین سهم را با  09/9با  2-4درصد و ناحیه 51/51با  1-3ناحیه 

  توجه به نظر مردم در گروه دهم ( فاقد مشکل بودن ) دارند.

(شاهزاده حسین، ترك محله، 1-2دن سطح فرهنگ مردم، ناحیه در بررسی گروه یازدهم، پایین بو

  و  2-4، 2-3، 2-2، 1-3درصد بیشترین سهم را دارا می باشد و در نواحی  24/2استخر سر، بینجلو) با 

  به این مشکل اشاره نشده است. 2-3

رین درصد سهم بیشت 86/11با  1-1و در گروه آخر یعنی گروه دوازدهــم (سایر موارد) ناحیه 

درصد را شامل می گــردد. این ناحیه یکی از نواحی حاشیه اي و نسبتاً خودرو شهر می باشد که تعداد 

زیادي از مهاجران روستایی را در خود سکنی داده است. کمترین سهم در رابطه با مشکالت این گروه 

  درصد سهم می باشد. 57/0با  1-3متعلق به ناحیه 

م و رتبه هر یک از مشکالت نواحی شهر ساري از نظر مردم سه 3322141-1در جدول شماره 

  آمده است. 
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مسائل و مشکالت نواحی شهر ساري از نظر ساکنین -3322141-1جدول شماره   

 اظهار نشده

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
  سهم

 رتبه
 سهم رتبه سهم رتبه سهم رتبه سهم رتبه سهم رتبه سهم رتبه سهم رتبه سهم رتبه سهم رتبه سهم رتبه سهم رتبه سهم رتبه

0.85 1 11.86 5 0/85 9 10/17 — — 7 3/39 3 2/54 2 1/69 6 3/39 2 19/49 6 39/83 9 1/69 1 4.24 1-1 

4.5 6 2.24 1 2/24 4 18/66 2 2/99 10 1/49 1 6/72 3 1/49 9 1/49 3 16/42 7 38.81 6 2/99 — — 1-2 

1.2 10 0.57 — — 1 51/51 4 1/44 4 4/56 6 0/27 4 1/43 8 1/8 6 13/6 10 22/6 10 0/95 — — 1-3 

2.47 4 3.06 2 1/9 7 14 6 0/3 3 5/7 2 3/35 7 0/3 5 4/53 4 15/28 3 44/13 7 2/77 4 2.17 1-4 

13.34 5 20.25 4 1/28 2 22/78 3 2/84 8 1/84 5 1/65 8 0/17 10 0/74 5 14/28 8 31/92 2 3/51 3 3/45 2-1 

— 2 10.3 — — 3 19/48 — — 2 7/39 — — 1 1/9 2 6/49 8 9/09 5 40/86 1 4/49 — — 2-2 

13.37 8 1.06 — — 6 18/23 1 4/33 1 15/21 7 0/19 6 0/37 1 8/98 9 6/02 9 28/44 5 3/09 5 0/71 2-3 

— 9 0.91 — — 10 9/09 — — 9 1/82 — — — — 3 6/36 8 9/09 1 70/91 8 1/82 — — 2-4 

1.17 3 4 3 1/42 8 12/54 — — 5 4/18 4 2/34 5 0/5 7 2/26 1 20/05 4 44/11 3 3/35 2 4/09 3-1 

— 7 1.24 — — 5 18/38 5 1/24 6 3/94 — — — — 4 5/32 7 12/94 2 52/94 4 3/31 6 0/7 3-2 

 جمع 1/54 — 2/79 — 41/45 — 13/63 — 4/14 — 0/78 — 1/71 — 4/95 — 1/31 — 19/49 — 0/77 — 3.75 — 3.69

  1388 -مأخذ : نمونه گیري مهندسان مشاور مازند طرح 
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  مسائل و مشکالت شهر ساري از نظر مردم    -2-14-2-2-3-3

در این قسمت به بیان مشکالت شهر ساري از نظر ساکنان آن پرداخته شده است . با دسته بندي 

نظرات در چهارده گروه تالش شده است تا مجموعه اي منسجم از نظرات مردم در رابطه با مشکالت و 

ــدول مسائل شهرساري گرد آید. این چهـــارده گـــروه به همراه تعداد، سهم و رتبه هــر یک در ج

  نشان داده شده است.  3322142-1شماره 

جهت شفاف تر نمودن چهارده گروه مطرح شده، در ادامه به توضیح برخی از این گروهها پرداخته 

  شده است:

در گروه چهارم که تحت عنوان مشکالت اجتماعی و اقتصادي مطرح شده، مسائلی همچون عدم 

  ی، اعتیاد و . . . عنوان شده است.امنیت، پائین بودن سطح درآمد، بیکاري، گران

در گروه ششم نیز با اظهار مواردي همچون بــاال بودن قیمت زمین، ساخت و سازهاي غیر مجاز و 

بی رویه، تراکم، قدیمی بودن بافت شهر و . . . تالش شده است تا مشکـالت زمین، مسکن و ساختمان 

  سازي بیان گردد.

بودن وضعیت معابر و مبلمان موجود در آنها آمده است در واقع گروه یازده که تحت عنوان نامناسب 

گویاي مشکالتی همچون کف سازي نامناسب و کنده کاریها، عرض نامناسب، جداره و کالبد نامناسب و 

  روشنایی کم معابر، خیابان بندي نامناسب و . . . می باشد .

می باشد. که  "جایش مشکل است  همه "در گروه سیزده که سایر موارد می باشد ، بیشتر موارد 

  بیانگر نارضایتی همه جانبه اظهارکنندگان آن است. 

در میان گروهها، گروه پنجم ( ازدحام ترافیک، سد معبر و عــدم رعایت قوانین راهنمایی و 

  درصد کمترین سهم را دارند.   39/0درصد بیشترین و گروه هفتم و دوازدهم با  99/24رانندگی) با 
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  مسائل و مشکالت شهر ساري از نظر مردم -3322142-1جدول شماره 

  مسائل و مشکالت شهر ساري  ردیف
  فراوانی

  رتبه  سهم  تعداد

  10  80/1  46  کمبود امکانات و خدمات رفاه عمومی    1

  3  62/10  272  کمبود فضاهاي گذران اوقات فراغت و عدم رسیدگی به فضاهاي موجود   2

  5  41/4  113  نظافت شهر و عدم وجود اگوي شهريعدم بهداشت و   3

  4  63/8  221  مشکالت اجتماعی و اقتصادي    4

  1  99/24  640  ازدحام ترافیک ، سد معبر و عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی    5

  9  34/2  60  مشکالت زمین و مسکن و ساختمان سازي    6

  13  39/0  10  رشد بی رویه و بدون برنامه شهر و عدم وجود عدالت در رسیدگی به همه قسمتها    7

  11  64/1  42  ناکارآمدي مدیریت و عدم تخصص و غیر بومی بودن مدیران    8

عدم هماهنگی بین سـازمان هـاي مختلـف و اجـرا نشـدن طـرح هـا و عـدم رعایـت اصـول             9

  شهرسازي  

74  89/2  6  

  12  43/0  11  مشارکت ندادن مردم در امور شهر و نبود فرهنگ شهرنشینی    10

  2  17/16  414  نامناسب بودن وضعیت معابر و مبلمان موجود در آنها   11

  13  39/0  10  آلودگی صوتی و زیست محیطی    12

  8  58/2  66  سایر موارد   13

  7  73/2  70  مشکلی ندارد    14

  -  99/19  512  اظهار نشده    15

  -  100  2561  جمع کل    16

   1388 –: نمونه گیري مهندسان مشاور مازندطرح مأخذ
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  نظرات و پیشنهادات مردم در رابطه با شهر ساري   -3-14-2-2-3-3

پس از بررسی نظرات مردم در رابطه با مشکالت و مسائل ناحیه اي که در آن ساکن اند و همچنین 

در این قسمت به بررسی نظرات و پیشنهادات مردم در  در رابطه با مسائل و مشکالت کل شهر ساري

، جهت طبقه بندي نمودن نظرات مردم زمینه هرچه بهتر نمودن وضعیت شهر ساري پرداخته شده است.

  پیشنهادات آنها در قالب دوازده گروه گــرد آوري شده است. این دوازده گروه در جــدول شماره

  به هر یک آمده است. به همراه تعداد، سهم و رت 1-3322143 

الزم به ذکر است در گروه اول بیشتر به مسائلی همچون توجه یکسان به شمال و جنوب شهر، 

برنامه ریزي مناسب براي شهر و تأمین امنیت آن، حل مشکل بیکاري و باالبردن سطح فرهنگ مردم و 

  همچنین تالش بیشتر مسئولین در انجام وظایف خود اشاره شده است.

  چهارم که به حل مشکل ترافیک ، سد معبر و افزایش حمــل و نقل عمومی مــربوط  در گروه

می باشد احداث کمربندي جدید و همچنین انتقال کمربندي قبلی به  خارج از شهر بسیار بیان شده 

  است. 

در مورد گروه هفتم، افزایش کیفیت و کمیت امکانات و خدمات رفاه شهري بیشتر در مورد محالت 

  فقیرنشین و حاشیه اي ذکر شده است. 

همچنین منظـور از رسیدگی به وضعیت معــابر و میــادین (گــروه هشتم)، تعمیر سریع کنده 

بر می باشد که از میان این موارد، تعمیر کاریها و کفسازي، تعریض، مبلمان، روشنایی و نامگذاري معا

  سریع کنده کاریها و بهسازي، کفسازي و تعریض خیابان، بیش از سایر موارد عنوان شده است.

بعالوه در گروه آخر که مربوط به سایر موارد می باشد، جلوگیري از مهاجرت روستائیان بـه شـهر،   

  و دولت بیش از سایر چیزها ذکر شده است. تخصیص بودجه بیشتر براي شهر و همکاري متقابل مردم

در میان دوازده گروه عنوان شده، گروه یک (مدیریت صحیح و نظارت بر کلیه امور شهري و اجراي 

درصد و گـروه نـه (انتقـال کاربریهـاي      84/14قوانین و رسیدگی به مشکالت مردم به صورت ریشه اي) با 

  صد بیشترین و کمترین سهم را به خود اختصاص می دهند. در 47/0ناسازگار و پرتردد به حومه شهر) با 

  درصدي نیز می تواند نشانگر روحیه مشارکت پایین در مردم شهر باشد. 38عدم پاسخ 
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  نظرات و پیشنهادات مردم در رابطه با شهر ساري -3322143-1جدول شماره

  فراوانی  نظرات و پیشنهادات مردم  ردیف

  رتبه  درصد  تعداد

1  
مدیریت صحیح و نظارت بر کلیه امور شهري و اجراي قوانین و رسیدگی به مشکالت مردم 

  به صورت ریشه اي
380  84/14  1  

  4  22/7  185  نظارت بر ساخت و سازها و ایمنی آنها و حل مشکالت زمین و مسکن   2

  7  06/4  104  نظافت شهري و جمع آوري زباله و ایجاد سیستم اگوي شهري  3

  3  96/7  204  حل مشکل ترافیک سد معبر و افزایش حمل و نقل عمومی    4

  8  62/2  67  ایجاد هماهنگی بین سازمانها و استفاده از مسئولین بومی متخصص و با تجربه   5

  6  19/5  133  ایجاد پارك و فضاي سبز و مراکز تفریحی در شهر و ساحل   6

  9  11/2  54  افزایش کیفیت و کمیت امکانات و خدمات رفاه شهري   7

  2  72/9  249  رسیدگی به وضعیت معابر و میادین    8

  12  47/0  12  انتقال کاربریهاي ناسازگار و پرتردد به حومه شهر   9

  11  86/0  22  تسریع در تکمیل پروژه هاي نیمه تمام   10

11  
ساختمانها و رعایت اصول شـهر سـازي و تعیـین تکلیـف     زیبا سازي شهر و توجه به نماي 

  اراضی خالی و بایر
27  06/1  10  

  5  70/5  146  سایر موارد   12

  -  19/38  978  اظهار نشده    13

  -  100  2561  جمع کل   14

   1388 –مأخذ : نمونه گیري مهندسان مشاور مازندطرح 
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  اقتصادي نواحی شهر ساري –تعیین پایگاه اجتماعی  -15-2-2-3-3

اقتصادي  –در پایان این بخش، با بهره گیري از برخی از شاخص هاي مطرح شده، پایگاه اجتماعی 

خانوارهاي ساکن در هر یک از نواحی شهر مشخص شده است. بدین منظور با بهره گیري از روش دلفی 

ده است و به شاخص با اهمیت هر یک از شاخص ها مشخص شده و در هشت رده دسته بندي گردی

در کنار هر  332215-1بیشترین درجه اهمیت بزرگترین عدد نسبت داده شده است که در جدول شماره 

  یک از شاخص ها امتیاز مربوط به آن آمده است. سپس در مورد هر شاخص به طور جداگانه 

 3و دسته بندي هاي گانه صورت گرفته است و با توجه به امتیاز شاخص مورد نظر  3دسته بندي هاي 

گانه امتیاز مربوط به هر یک داده شده است. به گونه اي که بهترین وضعیت شاخص مورد نظر در 

برگیرنده باالترین امتیاز می باشد و با جمع امتیازات شاخص هاي مختلف در هر ناحیه، امتیاز کلی هر یک 

گروه،  4به روش افت محسوس در  از نواحی مشخص شده است. سپس از طریق دسته بندي این امتیازات

اقتصادي نواحی در قالب گروههاي پایگاه اجتماعی باال، متوسط رو به باال، متوسط رو به  -پایگاه اجتماعی

  پایین و پایین ارایه شده است.

  اقتصادي نواحی شهر ساري می باشد. –نشان دهنده پایگاه اجتماعی  332215-1نقشه شماره 

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



 

  : ��دید��� ��ح جا�ع ��� ساری ��ح�م  207

 ��ند��ن �شاور ماز�د ��ح                  :اداره �ل راه و ���سازی ا�تان ماز�درانکار��ما 

  اقتصادي نواحی شهر ساري -پایگاه اجتماعی -332215-1جدول شماره 

  ناحیه  منطقه

درآمد 

  خانوار(کل)
  هزینه کل  زیربنا

مساحت 

  قطعه
  تحصیالت

گروهبندي 

  شغلی
  تسهیالت  نحوه تصرف

  امتیاز
رده 

  بندي

  امتیاز

  گانه 3 
  پایگاه اجتماعی

8  7  6  5  4  3  2  1  

1  

  متوسط پایین  2  7  62  2  2  6  8  15  6  7  16  1

  متوسط پایین  2  6  64  2  2  6  8  10  6  14  16  2

  باال  4  2  97  3  4  6  12  15  12  21  24  3

  متوسط باال  3  4  82  3  4  6  12  15  12  14  16  4

2  

  متوسط باال  3  3  77  2  4  6  12  10  6  21  16  1

  متوسط پایین  2  8  61  1  4  9  4  15  6  14  8  2

  باال  4  1  101  3  2  6  12  10  18  21  24  3

  متوسط پایین  2  9  56  1  4  9  8  5  6  7  16  4

3  
  پایین  1  11  43  1  6  6  4  5  6  7  8  1

  پایین  1  10  45  1  4  6  8  5  6  7  8  2

  متوسط باال  3  5  75  3  4  3  12  10  6  21  16  1  4

   1388 –مأخذ : نمونه گیري مهندسان مشاور مازندطرح 
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   3-2و  1-4،  1-3نکته اي که در این میان الزم به ذکر است پایگاه اجتماعی دوگانه اي نواحی 

از آنجا که روستاهاي اطراف به شهر الحاق گشته اند و به جهت  3-2و  1-3می باشد. در رابطه با نواحی 

وط به پایگاه اجتماعی این موقعیت مکانی شان ناچاراً در محدودة این نواحی قرار گرفته اند، لذا امتیاز مرب

تفاوت فاحشی بین روستاهاي  1-3نواحی تا حدي پایین تر آمده است و مشاهده می کنیم که در ناحیه 

بین قسمت هاي شمالی  3-2الحاقی و محدوده هاي ششصد دستگاه، کوي برق، کوي شفا و ... و در ناحیه 

عنی محدودة کوي لسانی و قسمت هاي ) ی 2-3ناحیه (قسمت جنوبی ریل به جهت مجاورت با ناحیه 

  جنوبی ناحیه، یعنی چمران، غفاري، راهبند و ... دیده می شود.

این تفاوت فاحش بین قسمت هاي غربی ناحیه (پشت هتل) و شرقی آن  1-4در رابطه با ناحیه 

  (نهضت، بعثت، کوي کارمندان) به جهت تأثیر ریل راه آهن در تقسیم بندي کالبدي دیده می شود.

 1-3(پیوندي، بخش هشت، میرزمانی) و  2-3در نهایت براساس امتیازات به دست آمده نواحی 

(نهضت، بعثت، کوي  1-4(ششصد دستگاه، کوي برق، کوي شفا) در باالترین پایگاه اجتماعی و نواحی 

تبه (بافت مرکزي و قدیمی شهر) در ر 4-1(معلم، زندان، سلمان فارسی و مهیار) و  2-1کارمندان) و 

  بعدي جاي گرفتند.

  نکته شایان توجه در خصوص نقشه مذکور انطباق با شرایط ذهنی کارشناسان و مردم است.

العاده   ، تأثیرگذاري فوقنمودهاي انجام گرفته شناسایی و تحلیل  توان از مجموع بررسی ه که میچآن

آن بر بافت و سیماي کالبدي شهر است . عوامل ، محالت و نواحی هاي اجتماعی موجود در شهر شاخص

اند . شاید  را شکل دادهو نواحی ها  بندي محله هاي آشکار ساختار و استخوان  اجتماعی با شدت و ضعف

اقتصادي تعریف  -اجتماعی  هاي عمده ایین به لحاظ شاخصپاي که امروزه در گروه متوسط روبه  محله

  هاي برتر شهر بوده است . ها و بافت از محله ندان دورچاي نه  ، در گذشتهشود می

هاي اجتماعی  ها ابتدا عوامل و مشخصه گیري اجتماعی منجر به تجلی کالبدي محله در فرایند شکل

ها با  س زمانی که این ویژگیپگردند و س منجر به، به وجود آمدن نوعی خاص از بافت و توسعه کالبدي می

کنند.  یابد، شروع به جذب ساکنان همجنس و همگن با خود می ت میآمیزد و هوی عناصر کالبدي درهم می

کالبدي آن   ترین ویژگی اي از شهر سکونت دارند که مهم  اقتصادي در حوزه -باالترین گروه اجتماعی 

هاي ناشی از فقدان خدمات و امکانات  عبارت است از بافت منظم  و کیفیت برتر سکونت. حتی ضعف

ترین گروه  ایینپگزینی داشته باشد. در مقابل  نسته است تأثیرات منفی در این مکانمتنوع شهري نیز نتوا
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بعضاً اکنون نیز دستی در امور کارگري و  ایگاه روستایی داشته و همپاقتصادي که غالباً  -اجتماعی

دون کالبدي خود را به صورت بافت فشرده و متراکم و معابر نافرم و ب  د مهمترین ویژگینکشاورزي دار

هایی نیز که در جهت به نظم آوردن  گذارد حرکت سلسله مراتب اصولی و مسکن ناهنجار به نمایش می

ایگاه پ) نتوانسته است ارتقاء دهنده تفکیکی هاي دهه هاي قبلاند ( ها صورت گرفته کالبد این بافت

آیند  ي اخیر به حساب میها اجتماعی آنان باشد. نکته شایان توجه این است که هر دو نوع مذکور از توسعه

هاي اخیر که یا بسیار مرغوبند و یا بسیار  گونه است که توسعهچو قدمتی به لحاظ استقرار ندارند. حال 

  نیازمند است. يدیگر به بررسی هايمهجور، 

ها که  ها ، گروهی دیگر از حوزه ذکر این نکته در خور توجه است که برکنار از حداکثر و حداقل

مذکور را  هاي هایی همانند حوزه دارند نیز ویژگی هاي پایین تر تري به حوزه هاي نزدیک ظاهراً مشخصه

دهنده وجود اقشار جدیدي با  نشان شهر ساريها در سطح  راکنش این حوزهپکنند . تعداد و  ه میئارا

  .اقتصادي است -اجتماعی  پایینهاي  مشخصه

هاي اخیر خود امکان بیشتري به  توسعهدر  ساريگرفت که شهر  توان نتیجه بدین ترتیب می

نه چندان هاي  اي از شهر که دربرگیرنده محله تر داده است. سطح عمده مناسبناهاي  گیري بافت شکل

شهر است و هم مأوایی براي  پایین دربرگیرنده اقشار متوسط رو به ،قدیمی است، با تراکم زیاد جمعیت

 معابر بدونها، بافت نامنظم با  هاي کالبدي این محله ین ویژگیتر شدگان از روستاها شده است . مهم رانده

  سلسله مراتب و مسکن متوسط است .

گیري و توسعه جدید شهر  سازي براي شکل یکی از راهبردهاي برگرفته از مطالعات مذکور زمینه

د، شاید ش یش بدان اندیشیده میپاز  ساريهاي اجتماعی است. موضوعی که اگر در شهر  براي همه گروه

  گرفتند.  به مراتب بهتر شکل می برترهاي  ی نظیر بافتهاي موجود در حوزهیها بافت

  

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



 

  ��دید��� ��ح جا�ع ��� ساری : ��ح�م  211

 ��ند��ن �شاور ماز�د ��ح                  :اداره �ل راه و ���سازی ا�تان ماز�درانکار��ما 

، تراکم کلی جمعیت در سطح شهر و تغییرات آن در مناطق مختلف -3-3-3 

  براساس اطالعات آماري موجود و در مواقع لزوم از طریق آمارگیري نمونه اي در محل.

هر محدوده مطالعاتی ش 1389 موجود، مساحت و جمعیت سالدر بررسی تراکم جمعیتی در وضع 

محدوده مطالعاتی براساس مطالعات  ،مالك عمل واقع شده است. جهت سنجش و برآورد میزان انواع تراکم

  بندي شده است. ناحیه تقسیم 11منطقه و  4 به  3-3-2بند 

لف ابتدا به بررسی جهت بررسی تراکم کلی جمعیت در سطح شهر و تغییرات آن در نواحی مخت

وضعیت تراکم جمعیتی در برنامه هاي مصوب شهر پرداخته شده و سپس تراکم هاي مذکور با توجه به 

  مطالعات و نتایج آماري صورت گرفته به تفکیک ناحیه ها بررسی شده است.

  

  الف ) وضعیت تراکم در برنامه هاي مصوب شهر (دوره هاي قبلی)

رح تفصیلی مصوب می باشد که طرح جامع آن توسط مهندسان شهر ساري داراي طرح جامع و ط

به تصویب رسیده است و به دنبال آن طرح تفصیلی شهر  1372مشاور طرح و آمایش تهیه شده و در سال 

  به تصویب رسید. 1379نیز که توسط همان مشاور تهیه گردیده است ، در سال 

  ) و همچنـین  1370وجود شـهر (درسـال   در طرح جامع هـر یک از تـراکـم هاي جمعیتی وضـع مـــ  

  می باشد. 333 -1در کل شهر مطابق جدول شماره  1380تراکم هاي جمعیتی پیشنهادي براي سال 

  
  

  تراکم هاي موجود و پیشنهادي طرح جامع شهر ساري -333-1جدول شماره 

  تراکم نفر در هکتار  

  سال                                  

تراکم خالص 

  مسکونی
  تراکم ناخالص جمعیتی  جمعیتی تراکم خالص

  75  114  194  ) 1370موجود ( 

  110  131  295  ) 1380پیشنهادي (

  سازمان مسکن و شهرسازي مازندران –مشاور طرح و آمایش  -1372 –مأخذ : طرح جامع شهرساري 

    

، تراکم هاي جمعیتی در سـال تهیـه و همچنـین تـراکم هـاي      1379بر طبق مطالعات طرح تفصیلی 

  می باشد. 333-2جمعیتی پیشنهادي براي کل شهر مطابق جدول شماره 
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  تراکم هاي موجود و پیشنهادي طرح تفصیلی شهر ساري -333-2جدول شماره 

  تراکم نفر در هکتار    

  سال                             
  تراکم ناخالص جمعیتی  تراکم خالص جمعیتی  تراکم خالص مسکونی

  75  113  193  *موجود

  126  144  303   *پیشنهادي

1
  سال مربوطه در گزارش هاي طرح تفصیلی نیامده است. - 

  سازمان مسکن و شهرسازي مازندران   –مشاور طرح و آمایش  -1379 –مأخذ : طرح تفصیلی شهرساري 

  

  ب )تراکم هاي جمعیتی در وضع موجود محدوده مطالعاتی شهر 

ساري، تراکم هاي جمعیتی در سه سطح تراکم براساس بررسی هاي صورت گرفته در شهر   

ناخالص جمعیتی (نسبت جمعیت به کل محدوده محــاسباتی)، تــراکم خالص جمعیتی (نسبت جمعیت 

به زمین هاي دایر یا نسبت جمعیت به مساحت محدوده محاسباتی منهاي زمین هاي بایر و موات) و 

  اسبه گردیده است.تراکم خالص مسکونی (نسبت جمعیت به سطح مسکونی) مح

تراکم خالص جمعیتی پیشنهادي در طرح هاي  333-2و  333-1مطابق جداول پیش گفته شماره 

مصوب قبلی، بیشتر از تراکم خالص جمعیتی در وضع موجود این طرحها بوده است. بعالوه تراکم ناخالص 

ذکور در طرح جامع و جمعیتی و تراکم خالص مسکونی وضع موجود از هر یک از تراکم هاي پیشنهادي م

  طرح تفصیلی کمتر می باشد. 

، که از نسبت جمعیت کل جمعیتی ، میزان تراکم ناخالصطرح جامع جدید شهر بر اساس مطالعات

باشد که  نفر در هکتار می 77 آید بدست می شهر محدوده مطالعاتی بر کل مساحت شهرمحدوده مطالعاتی 

نفر در هکتار و کمترین میزان آن مربوط  1/138 با 2از منطقه  3 بیشترین نرخ این تراکم مربوط به ناحیه

میزان تراکم خالص جمعیتی محدوده  نفر در هکتار برآورد شده است. 4/29 با  2از منطقه 2به ناحیه 

جمعیتی شهر و محدوده مطالعاتی  بیشترین میزان تراکم خالصنفر در هکتار که  9/132مطالعاتی شهر 

 2از منطقه  4نفر در هکتار و کمترین میزان آن مربوط به ناحیه  6/171 با 3منطقه  از 1 مربوط به ناحیه

نفر در   7/277 شهرمسکونی محدوده مطالعاتی  میزان تراکم خالصو نیز  باشد نفر در هکتار می 38/89 با

فر ن  3/320با    2از منطقه  3مربوط به ناحیه  می باشد که بیشترین میزان تراکم خالص مسکونی هکتار 

  باشد.  نفر در هکتار می 3/217با  2از منطقه  2در هکتار و کمترین میزان آن مربوط به ناحیه 
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با توجه به تراکم هاي جمعیتی نواحی یازده گانه محدوده مطالعاتی شهر ساري، هر یک از سطوح 

جمعیتی در سه گــروه تراکم در قالب دسته بندي هـایی مورد بـررسی واقـع شده اند . تـراکم نـاخالص 

نفر  100-150نفر در هکتار) و تراکم زیاد ( 50-100نفر در هکتار)، تـراکم متوسط ( 25 -50تـراکم کم (

درصد بیشترین سهم را در میان گروههاي  4/45در هکتار) دسته بندي شده است که گروه تراکم زیاد با 

  دیگر دارد. 

نفر در هکتار ) ، تراکم متوسط  50- 100کم کم ( همچنین تراکم خالص جمعیتی در سه گروه ترا

نفر در هکتار ) دسته بندي شده است که در این  150نفر در هکتار ) ، تراکم زیاد (بیشتر از  150-100( 

  درصد به خود بیشترین سهم را دارد . 4/45میان گروه تراکمی متوسط با اختصاص 

  ، تراکم متوسط نفر در هکتار ) 200-250اکم کم ( تراکم خالص مسکونی نیز در سه گروه تر

نفر در هکتار ) دسته بندي گردیده است که سهم  300نفر در هکتار ) ، تراکم زیاد (بیشتر از  300-250(

 333-3. جدول شماره گروه تراکم متوسط بیشتر می باشد درصد از 4/36گروه هاي تراکم کم و زیاد با 

  تفکیک نوع تراکم نشان می دهد. هاي تراکمی را به  سهم هر یک از گروه

  

  سهم هر یک از انواع تراکم ها به تفکیک گروه بندي تراکم در  -333-3جدول شماره 

  محدوده مطالعاتی شهر ساري

  دسته بندي تراکم

  انواع تراکم 

  تراکم کم

  ( سهم ) 

  تراکم متوسط 

  ( سهم )

  تراکم زیاد

  ( سهم ) 

  

  جمع

  100  4/45  3/27  3/27  تراکم ناخالص جمعیتی 

  100  4/36  4/45  2/18  تراکم خالص جمعیتی 

  100  4/36  3/27  4/36  تراکم خالص مسکونی
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  شهر  مناطق و نواحی  در مسکونی خالصو تراکم  یتراکم ناخالص و خالص جمعیت )ج

ریزي  جهت برنامه ناحیه 11منطقه و  4به  ساريشهر محدوده مطالعاتی بر اساس مطالعات پیشین، 

بیشترین  در هسته مرکزي ( بافت قدیمی شهر) هاي مختلف آن تقسیم شده است. و شناخت وضعیت

  ردد. گ تراکم ناخالص جمعیتی شهر مشاهده می

   :باشد به شرح ذیل میشهر  مختلف  مناطق و نواحیانواع تراکمها در 

   1منطقه:  

ر شهمحدوده مطالعاتی باشد که نسبت مساحت آن به کل  هکتار می 3/1513منطقه مساحت این   

  درصد است.  36

، نفر در هکتار  3/75آن جمعیتی  باشد . میزان تراکم ناخالص نفر می 113996منطقه  جمعیت این

نفر در هکتار می باشد. که در  5/262و تراکم خالص مسکونی نفر در هکتار  2/121جمعیتی  تراکم خالص

شده است. این منطقه محالت ملت، نقاره چـی محلـه،   بندي  دستهمناطق از نظر هر سه تراکم  ردیف سوم

بهمن، شاهزاده حسین، فلسطین، مهدي آباد، طبرستان و ششصد 22،  شمالی نهضت، جام جم، پشت هتل

  ناحیه می باشد که در زیر بدان پرداخته شده است. 4دستگاه را در بر می گیرد و نیز شامل 

  

  :1 یهناح -

محدوده  درصد وسعت کل  1/8 هکتار مساحت، 1/339 نفر جمعیت و 14740 با ناحیه این

، نفر در هکتار 5/43برابر  ناحیهاین  جمعیتی دهد. تراکم ناخالص را به خود اختصاص می شهر مطالعاتی

برآورد شده نفر در هکتار  1/232و تراکم خالص مسکونی  نفر در هکتار 1/103 آنجمعیتی  تراکم خالص

نهم و نیز از نظر میزان  در ردیفجمعیتی  و تراکم خالصجمعیتی به لحاظ تراکم ناخالص  ناحیهاست. این 

  در بر می گیرد. بهمن را 22محله  ناحیه یرد. اینگ قرار میتراکم خالص مسکونی در ردیف دهم 

  

  : 2ناحیه -

را در بر  شهرمحدوده مطالعاتی  کل درصد مساحت 3/8 هکتار وسعت، 2/350 با ناحیهاین       

، فر در هکتارن 7/79 برابر ناحیه این جمعیتی  تراکم ناخالص می باشد. 27904جمعیت این ناحیه یرد.گ  می

نفر در هکتار  3/283و تراکم خالص مسکونی نفر در هکتار  2/132 آن برابر جمعیتی  تراکم خالص
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ششم و از نظر تراکم خالص در ردیف  و خالص جمعیتی ناخالص هاياز لحاظ تراکم ناحیه اینباشد.  می

  این ناحیه محالت شاهزاده حسین و فلسطین را شامل می شود.واقع شده است. مسکونی در ردیف پنجم 

  

  : 3 ناحیه -

شـهر را بـه خـود    محـدوده مطالعـاتی   درصـد مسـاحت کـل     13 هکتار وسعت،  9/546  با ناحیهاین       

تـراکم   ،9/76 ناحیهاین جمعیتی  تراکم ناخالصنفر است.  42043ت آن برابر و جمعی اختصاص داده است

باشـد. از نظـر تـراکم     مـی نفـر در هکتـار    2/259و تراکم خالص مسـکونی آن   4/120 آنجمعیتی خالص 

این ناحیه محـالت    واقع شده است. و خالص جمعیتی و نیز تراکم خالص مسکونی در ردیف هفتم ناخالص

  فلسطین، مهدي آباد، طبرستان و ششصد دستگاه را در بر می گیرد.

  

  :  4 ناحیه -

  درصد مساحت کل محدوده مطالعاتی شهر را در بـر   6/6وسعت،  هکتار  1/277ناحیه  مساحت این

تـراکم   و 8/105ایـن ناحیـه    جمعیتـی  باشد. تراکم ناخـالص  نفر می  29310 و جمعیت آن برابر می گیرد

به لحاظ  ناحیهباشد. این  مینفر در هکتار  5/266و تراکم خالص مسکونی  6/153 آن برابرجمعیتی خالص 

واقـع شـده    چهارم و نیز تراکم خالص مسکونی در ردیف ششـم  در ردیف و خالص جمعیتیتراکم ناخالص 

  حیه قرار دارند. و محالت ملت، نقاره چی محله، نهضت، جام جم و پشت هتل شمالی در این نااست 

  

 2 منطقه:  

 شهر محدوده مطالعاتی باشد که نسبت مساحت آن به کل کتار میه 1/1624منطقه مساحت این 

 آن جمعیتی باشد. میزان تراکم ناخالص نفر می 109890نیز  منطقهدرصد است. جمعیت این   5/38

و همچنین تراکم نفر در هکتار   7/126 جمعیتی و با تراکم خالص  چهارم نفر در هکتار در ردیف  7/67 

این منطقه وسیعترین منطقه  شود. بندي می دستهنفر در هکتار در ردیف دوم  1/280خالص مسکونی با 

شهر محسوب می شود و بیشتر محالت آن در کنار منطقه ویژه (هسته مرکزي) شهر واقع شده است که 

ر زمانی، بخش هشت، امامزاده عباس جنوبی، شامل محالت معلم شمالی، معلم جنوبی، پیوندي و می

ناحیه می باشد که در  4امامزاده عباس شمالی، مهیار و دادگستري را در بر می گیرد این منطقه شامل 

  ادامه آمده است.
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  :1 ناحیه  -

یرد. گ را در بر می شهر محدوده مطالعاتی درصد از کل  6/8 هکتار، 3/363با وسعتی معادل ناحیه این      

نفـر در هکتـار و تـراکم    115/ 6ناحیـه   ایـن  جمعیتـی  نفر، میزان تراکم ناخالص 42014جمعیت  و داراي

باشد. ایـن   می نفر در هکتار  301و تراکم خالص مسکونی  نفر در هکتار 6/143 ناحیهاین  جمعیتی خالص

پنجم و از نظر در رتبه جمعیتی و به لحاظ تراکم خالص دوم  در رتبه جمعیتی ناحیه از نظر تراکم ناخالص

محالت معلـم شـمالی، دادگسـتري، مهیـار و معلـم       واقع شده است.تراکم خالص مسکونی در رتبه چهارم 

  جنوبی در این ناحیه قرار دارند.

  

  : 2 ناحیه  -

  را در بـر   شـهر محـدوده مطالعـاتی   درصـد کـل وسـعت     2/15 هکتار وسعت کـه  6/638با ناحیه   این      

تـراکم   مـی باشـد.  نفـر    18754 ایـن ناحیـه    جمعیتوسیعترین ناحیه شهر به حساب می آید.  می گیرد

بـوده   نفر در هکتـار   3/217و تراکم خالص مسکونی  در هکتار نفر  29 /4در این ناحیه  جمعیتی ناخالص

ایـن  یازدهم را در بین نواحی یازده گانه محدوده مطالعاتی شهر به خـود اختصـاص داده اسـت.     دیفکه ر

واقع شده است. ایـن ناحیـه در   دهم  نفر در هکتار در ردیف 1/92 با جمعیتی از لحاظ تراکم خالص ناحیه

ساختار متخلخل، بافت روستاگونه (حاشـیه اي) و وجـود   ه جهت ب وشهر واقع شده است انتهایی محدوده 

نواحی شهر در سطح  جمعیتی و تراکم خالص مسکونی ناخالصترین تراکمهاي تراکم کم از  قطعات بزرگ

  محله امامزاده عباس شمالی در این ناحیه قرار دارد.شود.  بندي می دسته

  

  : 3 ناحیه  -

رفتـه  گرا در بر ر شه محدوده مطالعاتی درصد مساحت کل  1/6هکتار،  6/258 این ناحیه با مساحت       

 تـراکم خـالص  ، 1/138 ناحیـه  اینجمعیتی باشد. تراکم ناخالص  نفر می 35716 است. جمعیت این ناحیه 

باشد. این ناحیه به لحـاظ تـراکم    مینفر در هکتار  3/320و تراکم خالص مسکونی آن  7/161 آن جمعیتی

اول و نیز به لحاظ تراکم خالص جمعیتـی در رده سـوم    در رتبه مسکونی و تراکم خالصجمعیتی ناخالص 

از لحـاظ تـراکم    زده گانه محدوده مطالعـاتی شـهر  و متراکم ترین ناحیه از بین نواحی یا شود بندي می رده

جمعیـت زیـاد در واحـد سـطح      بـه علـت  باشد که این عامـل   میجمعیتی و تراکم خالص مسکونی  خالص

و نیز به دلیل مجاورت با منطقه ویژه یا هسته مرکزي شهر و نهایتاً نوساز بدون آن در کـل شـهر    مسکونی
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محـالت پیونـدي، میـر زمـانی و بخـش       .باشد می سترده آنبه همراه ساختار شطرنجی و دسترسی هاي گ

  هشت در این ناحیه واقع شده اند.

  

  : 4 ناحیه -

شـود.   را شامل مـی  شهر محدوده مطالعاتی درصد وسعت کل 6/8 هکتار، 6/363این ناحیه با مساحت      

نفر در هکتار در ردیف  9/36جمعیتی باشد. این ناحیه با تراکم ناخالص  نفر می13407 جمعیت این ناحیه

یازدهم و از نظـر تـراکم خـالص مسـکونی بـا      نفر در هکتار در رتبه  4/89 جمعیتی و با تراکم خالصدهم  

این ناحیه در محدوده انتهایی شرق شهر واقع شده  ردد.گ  بندي می ردهنفر در هکتار در رتبه هشتم  2/244

یه اي) و وجود قطعات بزرگ و بافـت متخلخـل از   است که با توجه به ساختار روستاگونه اش (توسعه حاش

کم تراکم ترین ناحیه از نواحی یازده گانه محدوده مطالعاتی شهر از نظر تراکم خالص جمعیتی می باشـد.  

  محله امامزاده عباس جنوبی در این ناحیه قرار دارد.

  

 3 منطقه:  

 3/22شهرمحدوده مطالعاتی  باشد که نسبت مساحت آن به کل هکتار می 6/936منطقه مساحت این  

این منطقه متراکم تـرین منطقـه شـهر از نظـر      باشد. نفر می 86151درصد است. جمعیت این ناحیه نیز  

تراکم خالص جمعیتی و تراکم خالص مسکونی می باشـد و از ایـن لحـاظ در رتبـه اول منـاطق محـدوده       

دوم منـاطق  نفـر در هکتـار در ردیـف      92آن  جمعیتـی  میـزان تـراکم ناخـالص   مطالعاتی شهر قرار دارد. 

 4/306و تراکم خالص مسـکونی  نفر در هکتار  9/169 جمعیتی تراکم خالص نیزو محدوده مطالعاتی شهر 

این منطقه محالت پشت هتل جنوبی ، اتحاد، سروینه باغ، راهبند، صاحب الزمان و  نفر در هکتار می باشد.

  احیه می باشد که در زیر بدان پرداخته شده است.ن 2غفاري  را در بر می گیرد و همچنین شامل 

  

  :  1 ناحیه  -

یـرد.  گ در بر میرا  شهرمحدوده مطالعاتی درصد مساحت کل  9/9 هکتار وسعت، 1/416این ناحیه با       

 ین ناحیه از لحـاظ تـراکم ناخـالص   نفر پرجمعیت ترین ناحیه شهر محسوب می شود. ا 47250با جمعیت

 6/171بـا   جمعیتـی  تراکم خالصمتراکم ترین و  سوم می باشد فر در هکتار در ردیفن 6/113با  جمعیتی

اول قرار دارد. از نظر تراکم خالص مسـکونی بـا    در رده در بین نواحی شهر را دارا می باشد و نفر در هکتار
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بـاغ،   این ناحیه محالت پشت هتل جنـوبی، اتحـاد، سـروینه    رد.گی قرار مینفردرهکتار دررده سوم  2/305

  راهبند، صاحب الزمان و غفاري را در بر می گیرد.

  

  : 2 ناحیه  -

 شـهر محـدوده مطالعـاتی    باشد که نسبت مسـاحت آن بـه کـل    هکتار می 5/520 مساحت این ناحیه      

نفـر در   7/74با  آن جمعیتی باشد. میزان تراکم ناخالص نفر می 38901 نیز آندرصد است. جمعیت 4/12

نفر در هکتـار و نیـز تـراکم خـالص      7/167و تراکم هاي خالص جمعیتی مسکونی  شتمه هکتار در ردیف

نفر در هکتار در ردیف دوم دسته بندي می شود. ایـن ناحیـه محـالت راهبنـد، صـاحب       8/307مسکونی 

  الزمان و غفاري را شامل می شود. 

   

 :منطقه ویژه  

ناحیه را در بر  1این منطقه بافت و هسته مرکزي شهر و منطقه ویژه محسوب می شود که تنها   

محدوده  باشد که نسبت مساحت آن به کل هکتار می 6/134ناحیه منطقه و  مساحت این می گیرد.

باشد. میزان تراکم  نفر می 13753 ناحیه نیز -منطقه  درصد است. جمعیت این  2/3 شهر مطالعاتی

پنجم از نواحی و متراکم ترین تراکم ناخالص جمعیتی  نفر در هکتار در ردیف 2/102آن جمعیتی اخالص ن

هشتم از  نفر در هکتار در ردیف 6/109جمعیتی  و با تراکم خالص(رتبه اول) از بین مناطق را دارا است 

و نیز تراکم خالص  نواحی وکم تراکم ترین این تراکم را در بین مناطق شهر (رتبه چهارم) می باشد

نفر در هکتار می باشد که در ردیف نهم از نواحی و کم تراکم ترین  7/236مسکونی در این منطقه و ناحیه 

  شود. بندي می دسته منطقه و در ردیف چهارم

تراکمهاي خالص و ناخالص جمعیتی و تراکم خالص  333-1و نمودار شماره  333-4جدول شماره 

رگانه و نواحی یازده گانه محدوده مطالعاتی شهر و همچنین رتبه هر یک از مسکونی را در مناطق چها

  نواحی و مناطق را در تراکم هاي مذکور نشان می دهد. 

انواع تراکم ها را در محدوده مطالعاتی شهرساري  333-3الی  333-1همچنین نقشه هاي شماره 

  نشان می دهد.
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 ��ند��ن �شاور ماز�د ��ح                  :اداره �ل راه و ���سازی ا�تان ماز�درانکار��ما 

 1389سال  -محدوده مطالعاتی شهر ساريمساحت، جمعیت، تراکم ها در مناطق چهارگانه و نواحی یازده گانه  - 333-4جدول شماره 

 رتبه
تراکم خالص 

 مسکونی
 رتبه

تراکم ناخالص 

 جمعیتی
 مناطق نواحی مساحت (هکتار) جمعیت (نفر) تراکم خالص جمعیتی رتبه

10 232/1 9 43/5 9 103/1 14740 339/1 1 

1 
5 283/3 6 79/7 6 132/2 27904 350/2 2 

7 259/2 7 76/9 7 120/4 42043 546/9 3 

6 266/5 4 105/8 4 153/6 29310 277/1 4 

 کل منطقه 1513/3 113996 121/2 3 75/3 3 262/5 3

4 301 2 115/6 5 143/6 42014 363/3 1 

2 
11 217/3 11 29/4 10 92/1 18754 638/6 2 

1 320/3 1 138/1 3 161/7 35716 258/6 3 

8 244/2 10 36/9 11 89/4 13407 363/6 4 

 کل منطقه 1624/1 109890 126/7 2 67/7 4 280/1 2

3 305/2 3 113/6 1 171/6 47250 416/1 1 
3 

2 307/8 8 74/7 2 167/7 38901 520/5 2 

 کل منطقه 936/6 86151 169/9 1 92 2 306/4 1

 ویژه (هسته مرکزي) 1 134/6 13753 109/6 8 102/2 5 236/7 9

 کل منطقه 134/6 13753 109/6 4 102/2 1 236/7 4

 کل شهر 4208/6 323790 132/9 -  77 -  277/7 - 
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 ��ند��ن �شاور ماز�د ��ح                  :اداره �ل راه و ���سازی ا�تان ماز�درانکار��ما 

  1389سال  -تراکم هاي خالص جمعیتی، ناخالص جمعیتی و خالص مسکونی در نواحی یازده گانه محدوده مطالعاتی شهر ساري -333-1نمودار شماره 
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