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

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

  صفحهفهرست مطالب                                                                                              

 677 ......................................................................................................... شهر به مربوط جینتا - 2-4

 677 ................................................... موجود وضع در شهر ياقتصاد غالب نقش و عملکرد نییتع - 4- 2- 1

 677 ...............................................................................................شهر ياقتصاد تیوضع -1-2-4 - 1

 678 ............................................................................................. شهر در اشتغال تیوضع - 2-4- 2-1

 679 ................................................................................. شهر در ساختمان و زمین اقتصاد - 4- 2- 1- 3

 681 ........................................................ ندهیآ در شهر ياقتصاد توسعه روند و نقش ینیب شیپ -2-2-4

 683 ................................................. ندهیآ در شهر تیجمع تحوالت و رشد احتماالت ینیب شیپ - 4- 2- 3

 683 ............................................................. يشهر اجتماع و تیجمع نظام یابیارز و سنجش - 4- 2- 3- 1

 683 ........................................................................................................ جمعیت نظام -4- 2- 3- 1- 1

 685 ..................................................................................................... شهري اجتماع - 4- 2-3- 2-1

 691 . آن يریپذ تیجمع نیتخم و ندهیآ در شهر تحوالت و رشد احتماالت ینیب شیپ - نگري آینده - 4- 2-2-3

 691 .............................................................................................. جمعیت نگري آینده - 4- 2-3- 2- 1

 714 ............................................................................... يریپذ تیجمع تیظرف نیتخم - 4- 2-2-2-3

 شهر توسعه مختلف مراحل و یمنطق حدود جهات، نییتع شهر، توسعه و يکالبد رشد امکانات یابیارز -4-2-4

 727 ................................................................................................................................. ندهیآ در

 727 .......................................................... شهر فضایی توسعه و تغییر توان ارزیابی و سنجش - 4- 2- 4- 1

 727 .....................................................................................بیرونی توسعه توان سنجش - 4- 2- 4- 1- 1

 736 ..................................................................................... یدرون توسعه توان سنجش - 4- 2- 4- 2-1

 745 ................................................................ شهر ییفضا ساختار یابیارز و سنجش ن،ییتع - 2-4- 2-4

 746 .................................)نخست گام( ییفضا ساختار یابیارز و نییتع یمفهوم مدل یطراح - 4- 2- 4- 2- 1

 748 .................. )دوم گام( يراشهریپ ییفضا ساختار در شهر گاهیجا نییتب - يا منطقه سطح -2-2-4-2-4

 752 ............................................. )سوم گام( يسار شهر ییفضا ساختار ییشناسا و نییتع - 4- 2- 4- 2- 3

 758 ............................................ )چهارم گام( يسار شهر ییفضا ساختار یابیارز و سنجش - 4- 2- 4- 2- 4

 اعتبـارات  نیتـأم  و درآمـدها  شیافـزا  امکانات و ندهیآ در يشهردار یفن و یمال امکانات ینیب شیپ -5-2-4

  772 ...................................................................... شهر عمران در موثر يها سازمان ریسا توسط یعمران

 شـبکه ( ییربنـا یز ساتیتأس مسکن، نهیزم در شهر یعمران يازهاین و) یفیک و یکم( کمبودها برآورد -6-2-4

ـ غ و گـاز  تلفـن،  ،یسـطح  يهـا  آب دفع فاضالب، برق، آب، نقل، و حمل و مرور و عبور  یرفـاه  خـدمات  ،)رهی

 شـهر  یاصـل  يکارکردهـا  ریسا و) رهیغ و سبز يفضا ،یورزش ،یمذهب ،یفرهنگ ،یدرمان و یبهداشت ،یآموزش(

 800 ........................................................... ندهیآ در مزبور يازهاین رفع امکانات و) رهیغ و يادار ،يتجار(

 800 ............................. یرساختیز لحاظ به يسار شهر توسعه توان و کمبودها یابیارز و سنجش - 4- 2- 6- 1

 800 ....................................... يسار شهر ییربنایز ساتیتأس یفیک و یکم يکمبودها برآورد -4- 6-2- 1- 1

  806 ................................................... يسار شهر زاتیتجه یفیک و یکم يکمبودها برآورد - 4- 2- 6- 2-1
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: ��دید��� ��ح جا�ع ��� ساری ��ح�م  ب   

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

  صفحهفهرست مطالب                                                                                              

 810 ............... )یمکان و ییفضا استقرار يالگو ،یفیک ،یکم( نیزم يکاربر نظام یابیارز و سنجش - 4- 2- 2-6

 810 ................................................................. یاراض يکاربر نظام یکم یابیارز و سنجش- 4- 2- 6- 2- 1

 832 ............................................................... یاراض يکاربر نظام یفیک یابیارز و سنجش - 4- 2- 2-2-6

 840 ......................................................................... تردد و ترافیک نظام ارزیابی و سنجش -6-2-4- 3

 840 ................................................................................... ترافیک حجم و سفر سرعت -6-2-4- 3- 1

 841 ......................................................................................................... سفر تبادل -4- 6-2- 2-3

 842 ....................................................................................................... سفر تفکیک -3-6-2-4- 3

 843 ............................................................................................................ پارکینگ -6-2-4- 3- 4

 843 ..................................................................................................... یینها سنجش - 4- 2- 6- 5-3

 845 ................... ردیگ قرار توجه مورد شهر يکالبد يزیر طرح در دیبا که یضوابط و ارهایمع نییتع - 4- 2- 7

 845 ........................................... شهر توسعه قیود و نیروها گرایشات، و روندها تحلیل و تعیین -7-2-4- 1

 845 ........................................................... شهر توسعه گرایشات و روندها تحلیل و تعیین -7-2-4- 1- 1

 848 ................................................................... شهر توسعه در مؤثر ودیق لیوتحل نییتع -4- 7-2- 2-1

 853 ...................................................... راهبردي هاي عرصه تحلیل و سنجش ساختار تعیین - 4- 2- 2-7

 853 ..................................................................................... محتوایی هاي عرصه تبیین -4- 7-2- 2- 1

 854 ..................................................................................... اي رویه هاي عرصه تبیین - 4- 2- 2-2-7

 855 .................... شهري کالبدي فضایی سیستم استراتژیک مسائل و مشکالت تعیین و سنجش -7-2-4- 3

  872 ............................ يکالبد - ییفضا ستمیس بر مؤثر یرونیب و یدرون عوامل نییتع و سنجش -4- 7-2- 4

 راه نیبهتر انتخاب و شهر توسعه و رشد يبرا آمده دست به يها حل راه سهیمقا و میتنظ ،يبند جمع -8-2-4

ـ  دفتـر ( مسـئول  يهـا  سازمان با نظر تبادل منظور به يشنهادیپ يالگو و حل  و راه کـل  اداره ،ياسـتاندار  یفن

 قـرار  شـهر  عمـران  يهـا  برنامـه  بـا  رابطـه  در که ییها سازمان ریسا و یسازندگ جهاد ،يشهردار ،يشهرساز

 يالگـو  لیتعد احتماالً و دییتأ يبرا) محل نیمعتمد و یمحل يشوراها شهر، يشورا( یمحل ينهادها و) رندیگ یم

 880 ..................................................................................................................... شهر توسعه یینها

 880 ..............................................................................................راهبردي برنامه طراحی -8-2-4- 1

 880 ..................................................................................................... راهبردي برنامه -8-2-4- 1- 1

 883 ........................................................................................................ محتوایی پایه الزامات تبیین

 888 ......................................................................................................... اي رویه پایه الزامات نییتب

 900 ............................................................................................. یاراض يکاربر برنامه -8-2-4- 2-1

 907 ........................................................................................................ ساختاري طرح -2-8-2-4

 908 ................................................................................................ طرح مبانی تدوین -8-2-4- 2- 1

 909 .......................................................................................... فضایی ساختار طراحی -2-2-8-2-4
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: ��دید��� ��ح جا�ع ��� ساری ��ح�م  ج   

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

  صفحهفهرست جداول                                                                                              

 سـناریو  چهار در ساري شهر جمعیت واقعی رشد و مهاجرتی اثر طبیعی، رشد مفروضات -423-1 شماره جدول

 697 ............................................................................................................................ 1405 سال تا

 699 ................ 1405 سال تا سناریو چهار در ساري شهر جمعیت بینی پیش کلی نتایج - 423-2 شماره جدول

 700 ........ 1405 سال تا سناریو چهار در ساري شهر  شده بینی پیش جمعیت سنی میانه -423- 3 شماره جدول

 در  دوم و اول سـناریوي  در جـنس  و سـن  برحسب ساري شهر  شده بینی پیش جمعیت -423-4 شماره جدول

 702 ............................................................................................................................... 1390 سال

 در  چهارم و سوم سناریوي در جنس و سن برحسب ساري شهر  شده بینی پیش جمعیت -423-5 شماره جدول

 703 ............................................................................................................................... 1390 سال

 در  دوم و اول سـناریوي  در جـنس  و سـن  برحسب ساري شهر  شده بینی پیش جمعیت -423-6 شماره جدول

 704 .............................................................................................................................. 1395 سال

چهـارم  و سـوم  سـناریوي  در جنس و سن برحسب ساري شهر  شده بینی پیش جمعیت -423-7 شماره جدول

............................................................................................................................................. 705 

 در  دوم و اول سـناریوي  در جـنس  و سن برحسب ساري شهر  شده بینی پیش جمعیت -423-8 شماره جدول

 706 ................................................................................................................................1400 سال

 در  چهارم و سوم سناریوي در جنس و سن برحسب ساري شهر  شده بینی پیش جمعیت -423-9 شماره جدول

 707 ................................................................................................................................1400 سال

 در  دوم و اول سـناریوي  در جـنس  و سن برحسب ساري شهر  شده بینی پیش جمعیت -423-10 شماره جدول

 708 ............................................................................................................................... 1405 سال

  چهـارم  و سـوم  سناریوي در جنس و سن برحسب ساري شهر  شده بینی پیش جمعیت -423-11 شماره جدول

 709 ........................................................................................................................... 1405 سال در

 يویسنار در و 1400 سال در جنس و سن حسب بر يسار شهر شده ینیب شیپ تیجمع -423-12 شماره جدول

 712 ...................................................................................................................................... سوم

 713 .............. 1405 سال تا ویسنار چهار در يسار شهر تیجمع ینیب شیپ یکل جینتا - 423-13 شماره جدول

 714 ................ 1405 سال تا ویسنار چهار در يسار شهر خانوار ینیب شیپ یکل جینتا -423-14 شماره جدول

 717 .................. یساختمان تراکم استاندارد اریمع اساس بر یمسکون توسعه لیپتانس -423- 15 شماره جدول

 718 ............. )نشده اجرا( ریبا و یخال یاراض اریمع اساس بر یمسکون توسعه لیپتانس - 423-16 شماره جدول

 719 .............................. ییفضا یفرسودگ اریمع اساس بر یمسکون توسعه لیپتانس - 423- 17 شماره جدول

 720 ......................... شده يپاکساز یاراض اریمع اساس بر یمسکون توسعه لیپتانس -423- 18 شماره جدول

 721 ............. پنج ماده ونیسیکم اول دسته یاراض اساس بر یمسکون توسعه لیپتانس -423-19 شماره جدول

 722 ............ پنج ماده ونیسیکم دوم دسته یاراض اساس بر یمسکون توسعه لیپتانس - 423- 20 شماره جدول

 723 .......... پنج ماده ونیسیکم سوم دسته یاراض اساس بر یمسکون توسعه لیپتانس - 423- 21  شماره جدول

 724 ......................... مؤثر يها عامل کیتفک به يسار شهر یتیجمع تصرف تیظرف -423- 22 شماره جدول

 737 ............ )يپاکساز قابل( يسار شهر در موجود ناسازگار يها يکاربر سطوح و سهم - 424- 1 شماره جدول

  753 ................................................................. يسار شهر ییفضا ساختار عناصر - 424-2 شماره جدول
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: ��دید��� ��ح جا�ع ��� ساری ��ح�م  د   

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

  صفحهفهرست جداول                                                                                              

 759 .................................... يسار شهر ییفضا ساختار یابیارز و سنجش اریمع مدل - 424- 3 شماره جدول

  قیـاس ( مختلـف  هـاي  کاربري تفکیک به ساري شهر اراضی کاربري سند پذیري تحقق -425-1 شماره جدول

 774 ....................................... )شهر موجود وضع هاي کاربري با مصوب تفصیلی طرح پیشنهادي کاربریهاي

 بـه  شـهر  مصـوب  یتفصـیل  طرح مقررات و ضوابط سند ساختمانی تراکم پذیري تحقق -425-2 شماره جدول

 787 ............................................................................................... گانه سه تراکمی هاي پهنه تفکیک

 L/pd( .. 801(روز در نفر/  لیتر حسب بر مختلف هاي روش با خانگی سرانه مصرف مقایسه 426-1شماره جدول

 802 ......................................................... 1400 سال تا ساري شهر کل سرانه مصرف 426-2 شماره جدول

 802 ..................................................... 1400 سال تا ساري شهر نیاز مورد آب برآورد 461-3شماره جدول

 803 ........................... مختلف هاي تعرفه تفکیک به ساري شهر برق مشترکین تعداد - 426- 4 شماره جدول

 804 .................................... مراکز تفکیک به ساري شهر ثابت تلفن مشترکین تعداد - 426-5 شماره جدول

 805 ..................... یمطالعات محدوده در واقع يروستاها و يسار شهر نیمشترک تعداد -426- 6 شماره جدول

 814 ................................. ساري شهرستان مهر مسکن هاي پروژه تفصیلی اطالعات -4211- 1 شماره جدول

 817 .................... مصوب یلیتفص طرح افتهین تحقق يربنایز و یلیتفص موجود، تراکم - 426-8 شماره جدول

 داخـل  در موجود یزراع و بایر باغ، اراضی در تفصیلی طرح پیشنهادي ساختمانی تراکم -426-9 شماره جدول

 818 ..................................................................................................................... یمطالعات محدوده

 داخـل  در تراکمـی  هـاي  پهنه تفکیک به فرسوده اراضی در مسکونی توسعه پتانسیل -426-10 شماره جدول

 819 ..................................................................................................................... یمطالعات محدوده

 823 ................................................ مصوب جامع طرح يشنهادیپ یاراض يکاربر - 426-1/10 شماره جدول

 824 ....................... مصوب جامع طرح يشنهادیپ يها يکاربر يریپذ تحقق درصد -426-2/10 شماره جدول

 831 ................................... *یمطالعات محدوده در یاراض يکاربر کمی نظام یابیارز  -426-11 شماره جدول

یمطالعـات  محـدوده  در عملکرد و اسیمق کیتفک به مجاور معابر با متضاد يها يکاربر -426-12 شماره جدول

............................................................................................................................................. 834 

 838 ............................................................. ناسازگار يها يکاربر سطوح و سهم - 426-13 شماره جدول

 845 ................................................ يسار شهر يزیر برنامه یآت شاتیگرا و روندها -427- 1 شماره جدول

 849 ................................................................ يزیر برنامه در مؤثر ودیق و روهاین - 427-2 شماره جدول

 857 ...................................................... مردم نظر از يسار شهر مشکالت و مسائل - 427-2 شماره جدول

 عمـران  در مـؤثر  يها سازمان و شهري مدیران دگاهید از يسار شهر مشکالت و مسائل -427-4شماره جدول

 858 ...................................................................................................................................... شهر

 865 ....................... يسار شهر کالبدي – فضایی سیستم راهبردي مشکالت و مسائل - 427-5 شماره جدول

 874 ............. يکالبد - ییفضا ستمیس بر مؤثر یرونیب و یدرون عوامل نییتع و سنجش -427- 6 شماره جدول

 Gosp ............................................ 894 -يسار شهر ییفضا توسعه يراهبرد هیانیب -428- 1 شماره جدول

 901 ....................................................... یاراض يکاربر برنامه عمل حوزه و اهداف -428-2 شماره جدول

 902 .............................................................. يشهر يها يکاربر و اهداف ارتباط - 428- 3 شماره جدول

 906 .................................................. يسار شهر جامع طرح يشنهادیپ يها سرانه -428- 4 شماره جدول

 910 .................................... يسار شهر ییفضا ساختار یابیارز و سنجش اریمع مدل -428-5 شماره جدول
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: ��دید��� ��ح جا�ع ��� ساری ��ح�م  ه   

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

  صفحهفهرست نمودار                                                                                              

 698 ........... 1405 سال بینی، پیش هاي دوره در ساري شهر جمعیت باروري سنی الگوي - 423-1 شماره نمودار

  698 ........ 1405 سال بینی، پیش هاي دوره در ساري شهر جمعیت مهاجرت سنی الگوي -423-2 شماره نمودار

ســاله تــا ســال  5شــهر ســاري در دوره هــاي   بینــی شــده کــل جمعیــت پــیش -423-3نمــودار شــماره 

1405................................................................................................................................................699 

 700 .............................. هاي سال در ساري شهر  شده بینی پیش جمعیت سنی  میانه - 423-4 شماره نمودار

  701 ......... 1405 سال در سناریو چهار در ساري شهر  شده بینی پیش جمعیت سنی هرم -423- 5 شماره نمودار

  هـاي  شهر ساري بر اساس سـناریوي سـوم در سـال     بینی شده هرم سنی جمعیت پیش -423-6نمودار شماره

 1405-1390.....................................................................................................................................701  

1400 سـال   در و سوم يویسنار اساس بر يسار شهر شده ینیب شیپ تیجمع یسن هرم -423-7 شماره نمودار

 ................................................................................................................................... 711 

 716 ...................................... يسار شهر يریپذ تیجمع تیظرف محاسبه ندیفرآ -423- 8 شماره نمودار

 725 ...................................... يسار شهر در یمسکون يفضا به ازین محاسبه نحوه -423-9 شماره نمودار

 747 ............................................ فضایی ساختار ارزیابی و سنجش مفهومی مدل -424-1 شماره نمودار

 792 ................................................ ساري شهر معابر شبکه پذیري تحقق میزان -425-1 شماره نمودار

 811 یمسکون يفضا ازین نیتخم روش - يسار شهر در مسکن کمبود برآورد روش ندیفرآ - 426-1 شماره نمودار

 882 ............................................... يسار شهر ییفضا توسعه يراهبرد چارچوب -428-1 شماره نمودار

 885 ....................................................... ساري شهر پایداري مفهومی ساختار - 428-2 شماره نمودار

 برنامـه  بـا  آن تعامل چگونگی و بیرونی هاي ضرورت از ناشی مأموریت مفهومی ساختار  -428-3 شماره نمودار

 887 ............................................................................................... ساري شهر توسعه راهبردي

 904 ............................ يسار جامع طرح يشنهادیپ يها سرانه نییتع یمفهوم مدل -428-4 شماره نمودار
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  نتایج مربوط به شهر -2-4

  اقتصادي شهر در وضع موجودتعیین عملکرد و نقش غالب  -1-2-4

  وضعیت اقتصادي شهر -1-2-4 -1

میلیـارد ریـال تولیـد     76205از مجمـوع   1385بررسی هاي انجام گرفته نشان می دهـد، در سـال   

میلیارد ریال آن در شهر ساري تولید شده است. به عبارت دیگر شهر سـاري   7180ناخالص استان معادل 

ستان را برعهده داشته است. از سوي دیگر این شهر بیشـترین سـهم   درصد کل تولید ناخالص داخلی ا 4/9

 22هاي اقتصادي را در بخش تأمین آب و بـرق و گـاز بـا سـهمی معـادل      ارزش افزوده اقتصادي در بخش

درصد، بهداشت و مددکاري اجتماعی با سـهمی   3/20درصد داشته و پس از آن واسطه گري هاي مالی با 

  درصد قرار دارند. 15و پرورش با سهمی معادل  درصد و آموزش 3/17معادل 

هاي اقتصادي شهر در قیاس با استان نتیجه کلی که می توان از بررسی وضعیت ارزش افزوده فعالیت

گرفت این است که شهر ساري به تبع مرکزیت اداري و سیاسی استان، بیشتر ارایه کننده خدمات دولتـی  

  استان بر پایه بخش دولتی است.بوده و پایه اقتصاد آن در قیاس با 

بررسی ساختار کارگاهی بخش صنعت نشان می دهد که بیشترین تعداد کارگاه هاي صـنعتی شـهر   

در زمینه هاي تولید پوشاك و سپس تولید محصوالت فلزي فابریکی، صنایع مواد غذایی و تولید محصوالت 

درصد است.  70ي بخش صنعت شهر بیش از هاي یاد شده در کل کارگاه هاچوبی قرار دارند. سهم فعالیت

هاي صنعتی شهر از تنـوع کـافی برخـوردار نبـوده و از جملـه      به عبارتی می توان نتیجه گرفت که فعالیت

  هاي تخصصی و دانش پایه قلمداد نمی شوند.فعالیت

 واحد 7741بخش بازرگانی در شهر ساري به عنوان مهمترین بخش در ساختار کارگاهی شهر، تعداد 

درصد کارگاه هاي شهري را  56کارگاهی را به خود اختصاص داده است. به عبارت دیگر این بخش بیش از 

  در برمی گیرد.

  هــاي ناپایــه اقتصــاد شــهري محســوب مــی شــوند، از آنجــایی کــه خــرده فروشــی از جملــه بخــش

ه اختصـاص یافتـه   هاي ناپایـ درصد ساختار کارگاهی شهر به فعالیت 50می توان نتیجه گرفت که بیش از 

  است.

بررسی ساختار کارگاهی بخش خدمات حاکی از آن است که کارگاه هاي این بخش عمدتاً با ماهیتی 

هـاي  گیريهاي دانش پایه تخصصی با جهتدولتی و یا با کارکرد خدمات رفاهی و آموزشی هستند. کارگاه
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ی بخـش خـدمات از جایگـاهی    هاي صنعت و تولیدي در سـاختار کارگـاه  پشتیبانی فنی و تخصصی بخش

هاي معطـوف بـه کـارآفرینی و توسـعه     مناسب و شایسته توجهی برخوردار نیستند. به عبارت دیگر فعالیت

هاي پیشرو با کارکردهاي ایجاد تکنولوژي هاي نوین و تکمیل کننده چرخـه انتقـال تکنولـوژي در    فعالیت

هـاي  ین ترتیـب سـهم کارگـاه هـاي فعالیـت     شهر ساري از جایگاه بایسته اي برخـوردار نمـی باشـند. بـد    

 3/5هاي فنی و مشاوره، حقوقی، تحقیق و توسعه و تبلیغات در مجموع سهمی معـادل  کامپیوتري، فعالیت

  هـا در مجمـوع   درصد را در بین کارگاه هاي بخش خدمات به خود اختصـاص داده انـد. سـهم ایـن بخـش     

  درصد است. 5/1کارگاه هاي شهر نیز معادل 

دهد که بیشترین سهم در اشتغال شهر را بخش وضعیت اشتغال در شهر ساري نشان میبررسی 

هاي ساختمان و صنعت به ترتیب با سهمی درصد و پس از آن بخش 17خرده فروشی با سهمی معادل 

هاي خرده فروشی و ساختمان ماهیتاً به درصد بر عهده دارند. با توجه به این که بخش 12و  6/13معادل 

درصد از  40بخش پایه در اقتصاد شهري محسوب نمی شوند، می توان چنین برشمرد که قریب به  عنوان

اشتغال شهر ساري ذاتاً اشتغال ناپایه محسوب می شوند که نقش چندانی در تعریف کارکرد اقتصادي شهر 

  در سیر توسعه اقتصادي آن بر عهده نخواهند داشت.

از کارکردي خاص و نقش بارزي در عملکردهاي اقتصادي شهر ساري نسبت به سایر شهرهاي استان 

سیاسی استان است، برخوردار نمی باشد. چرا که ضرایب مکانی  -به جز آنچه که مربوط به مرکزیت اداري

هایی همچون تولید جز در بخش تأمین آب و برق و گاز از قوت خاصی برخوردار نبوده و این شهر در بخش

 1ه فروشی و خرده فروشی، کشاورزي و شیالت از ضرایب مکانی کمتر از صنعت، هتل و رستوران، عمد

  برخوردار است.

  

  وضعیت اشتغال در شهر -2-1-2-4

 52بیش از  1385هزار نفر در محدوده مصوب شهر و در سال  261شهر ساري با جمعیتی معادل 

هزار نفر از  224درصد جمعیت استان را در بر گرفته است. از این میان  9درصد جمعیت شهرستان و 

  سال قرار دارند.  10درصد این جمعیت در رده سنی باالي  86جمعیت شهر ساري معادل 

نجام گرفته در شهر ساري نشان می دهد که رشد جمعیت فعال در شـهر سـاري طـی    بررسی هاي ا

برابر رشد جمعیت شهر بوده است. در این میان رشد جمعیت فعـال زنـان حـائز اهمیـت      3/2دهه گذشته 
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برابر رشد جمعیـت فعـال مـردان بـوده اسـت. تعـداد        2برابر رشد جمعیت شهر و  4بیشتري می باشد که 

درصـد   20به  1375و  1365درصد کل جمعیت فعال اقتصادي در مقاطع  15ن شهر از جمعیت فعال زنا

رسیده است. این روند نشانگر تغییرات جنسـیتی در بـازار    1385کل جمعیت فعال اقتصادي شهر در سال 

دهد. با این وصف نـرخ بیکـاري   کار و حضور و مطالبه اشتغال روز افزون از سوي زنـان در شهر سـاري می

روند نامساعد تـري را   1375و  1365برابر مردان است که نسبت به مقاطع سال  5/2بین زنان بیش از در 

  نشان می دهد.

دهد که این در شهر ساري نشان می 1385الی  1375تغییرات ساختار فعالیتی اشتغال طی دهه 

ره امور عمومی و هاي صنعت، کشاورزي، ساختمان، حمل و نقل و ارتباطات، اداتغییرات به سود بخش

  خرده فروشی بوده است.

  

  اقتصاد زمین و ساختمان در شهر -3-1-2-4

در بررسی علل و عوامل مؤثر در تعیین قیمت زمین در شهر ساري، نقش عـواملی همچـون کیفیـت    

اداري  -ساخت محالت (نوساز بودن) تیپولوژي اجتمـاعی (اقشار درآمـدي) و دسترسی بـه مرکـز تجـاري   

سایر عوامل بوده است. بدیهی است که این عوامل در مورد نواحی و مناطقی کـه اراضی آن از شهر بیش از 

هاي نامناسـب و تیپولـوژي    قیـمت پایین تـري بـرخـوردار است، اثـر کیفیت نـامطلوب محالت، دسترسی

  اجتماعی نیز کامالً محسوس می باشد.

سنخیت و سازگاري برخی از کاربري ها با  عامل وقف، موانع طبیعی و انسانی و عواملی همچون عدم

یکدیگر از دیگر عواملی است که به نوعی در کاهش قیمت اراضی تأثیر مـی گذارنـد. عوامـل فـوق ضـمن      

اي مـؤثر ایفـاي نقش  اثرگذاري بر روي چشم انداز نواحی مختلف در کاهش قیمت اراضی آن نیز به گـونـه

رخی از آنها مانند: آرامگـاه مالمجدالدین، اسـتادیوم شـهید متقـی،    تـوان به بـ می کنند. در ایـن مورد می 

ریل راه آهن، رودخانه تجن، همچنین ضلع شمالی اداره ارشاد اسالمی به دلیل وقف بـودن اراضـی اشـاره    

  نمود که در مقایسه با اراضی اطراف خود از قیمت پایین تري برخوردار می باشد.

ــزه نبــودن اراضــی و وجــود گــروه از ســوي دیگــر ســنددار   کــاري هــاي اجتمــاعی داراي قابلیــت ب

( مانند منطقه چمران، غفاري، ترك محله ) نیز بر پایین بودن قیمت اراضی مؤثر بوده است. در نهایـت در  
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یک جمع بندي کلی می توان گفت که اراضی نواحی مختلف شهر ساري به دلیل اثرپـذیري از بسـیاري از   

  اقتصادي، اجتماعی و طبیعی داراي قیمت هاي نامتناظر می باشند.عوامل 

از سوي دیگر ارزش و بهاي ساختمان تحت تأثیر چندین عامل می باشد که در مناطق مختلف شهر 

با توجه به اوضاع و شرایط متفاوت اقتصـادي، اجتمـاعی و طبیعـی یکسـان نخواهـد بـود. بررسـی قیمـت         

می دهد، نقاطی که ساکنین آن را طبقات خاص اجتماعی (هم به لحاظ ساختمان ها در شهر ساري نشان 

فرهنگی و هم اقتصادي) تشکیل می دهند، ساختمان ها نیز در آن نقاط از شهر چه به لحاظ کیفیت (عمر 

بنا و مصالح به کار رفته در آن) و چه به لحاظ کمیت از ارزش و بهـاي بیشـتري برخـوردار هسـتند. ایـن      

ت هاي شمالی شهر (بلوار خزر، کوي برق و طبرستان)، خیابـان هـاي  فرهنـگ، قـارن،     مناطق شامل قسم

نهضت، پشت پرورشگاه، بخش هشت، پیوندي، پانزده خرداد و ... مـی باشـد. در مقابـل منـاطقی همچـون      

جنوب شهر، حوالی ریل راه آهن و برخی از محالت قدیمی موجود در داخل بافت شـهري از قیمـت هـاي    

برخوردارند که در بررسی علل و عوامل مؤثر بر آن نقش، نحوه میزان خدمات شـهري، کیفیـت   پایین تري 

  بهداشت نواحی، کیفیت دسترسی ها و گاهاً محدودیت هاي طبیعی قابل توجه می باشد.

هاي مسکونی در شهر ساري با توجه بـه نـوع سـاختمان از نظـر اسـکلت و      بنابراین قیمت ساختمان

در آن و همچنین موقعیت آن در قسمت هاي مختلف متفاوت است. بـه عبـارت دیگـر    مصالح به کار رفته 

قیمت ساختمان ها در سطح شهر ساري تنها متأثر از مرکزیت شهري نیست بلکه عمدتاً به عـواملی چـون   

طبقات اجتماعی ساکنین مناطق، تیپولوژي مسکن، کیفیت سـاختمان هـا، دسترسـی هـا، میـزان وجـود       

  محیط نواحی وابسته است.سالمت و بهداشت 
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  پیش بینی نقش و روند توسعه اقتصادي شهر در آینده -2-2-4

به منظور پیش بینی نقش و روند توسعه اقتصادي شهر در آینده، ابتدا به بررسی جایگاه شهرسازي  

که  توان دریافتهاي عمده آمایش سرزمین میبا توجه به جهت گیريدر اسناد فرادست پرداخته می شود. 

تواند تحت سه جهت گیري عمده درخصوص محدوده فرادست شهر ساري وجود دارد که شهر ساري را می

  هاي عمده را در این شهر به تصویر کشد:گیريتأثیر قرار داده و جهت

 موقعیت مکانی شهر ساري در مسیر کریدور بین المللی شرق و غرب کشور .1

 بیعی و کشاورزيهاي طتأکید بر استفاده حداکثري از قابلیت .2

  توزیع متناسب جمعیت در حوزه شمالی کشور و به تبع استان مازندران و شهر ساري .3

  و  ملـی  توسـعه  پایـه  نظریـۀ  کشـور،  توسـعه  مـدت  بلنـد  انـداز  چشـم  اهـداف  تحقـق  راسـتاي  در

 بـه  اصـلی اسـتان   وظایف و هامأموریت استان، ویژگی هاي به توجه با و سرزمین آمایش هايگیريجهت

خواهـد   استوار  “و بازرگانی صنعتی هاي قابلیت از استفاده و گردشگري کشاورزي، توسعه” پاي بر ترتیب

  اسـتان  هـاي و ظرفیـت  هـا توانمنـدي  سـایر  از گیـري بهـره  مانع فوق هاياولویت بر تکیه بود. بدیهی است

در این راستا برنامه ملی توسعه استان نیز هدف بلند مدت توسعه در خصوص شـهر سـاري را    .نمی باشد 

 چنین برمی شمارد:

ارتقاي نقش و عملکرد مرکز استان، توزیع بهینه فعالیت و جمعیت و اصالح ساختار سلسله مراتب « 

  »خدماتی و کالبدي پهنه ها و مراکز 

برآن تأکید شده است، برنامه توسعه شهرسـتان سـاري نیـز     با توجه به آنچه در برنامه توسعه استان

  موارد ذیل را تحت عنوان اهداف راهبردي توسعه شهرستان (در خصوص شهر ساري) برشمرده است:

  . المللی ارتقاء و توسعه نقش وکارکرد شهر ساري به عنوان مرکز استان در سطح ملی و بین -1

زمینی، هوایی و ریلی مرکز استان و اتصال آن بـه مراکـز   هاي ارتباطی  ایجاد و تقویت زیرساخت -2

  مهم تجاري کشور و منطقه.

  هاي صنعتی متناسب با مزیت نسبی شهرستان. توسعه فعالیت -3

  تأکید بر بهبود امکانات مختلف آموزشی، درمانی، ورزشی، تفریحی و فرهنگی. -4
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اقتصادي موجود و نقشی که در اقتصاد استان بر شهر ساري با توجه به ساختار شایان ذکر است که  

  عهده دارد از جایگاه شایسته و بایسته اي که براي یک مرکز استان می توان انتظار داشت برخوردار نیست.

شهر ساري در ساز و کارهاي اقتصادي مراکز جمعیتی استان و تقسیم کـار حـاکم در سـیر رشـد و     

عمل می نماید که رشد و توسعه آن  کانون مرکزياجتماعی استان عمدتاً در نقش یک  -توسعه اقتصادي

تان هاي اقتصادي مناطق پیشتاز کشـاورزي و صـنعتی اسـ   گذاري و رشد و توسعه فعالیتمنوط به سرمایه

است. نقشی که شهر ساري هم اکنون برعهده دارد ارائه خدمات پشتیبانی و الزامـی بـه منـاطق پیشـتاز و     

  همچنین سایر شهرهاي استان در ارتباطی دو سویه است.

هـاي برتـر و    توان انتظار داشت با توسعه فعالیـت  هاي مطروحه براي شهر ساري می امهبا توجه به برن

هاي این شهر جایگاه یک مرکز رشد و توسعه را در سطح استان و مجموعه شـهر دانش پایه در شهر ساري 

هـاي  اي شایسته تري را در جهت رشد و توسعه منطقه و گسترش فعالیت آن برعهده گرفته و نقش منطقه

  مبتنی بر توسعه تکنولوژي و تجارت و بازرگانی برعهده داشته باشد.
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  تحوالت جمعیت شهر در آیندهپیش بینی احتماالت رشد و  -3-2-4

در این قسمت، اقتدا به سنجش و ارزیابی نظـام جمعیـت و اجتمـاع شـهري پرداختـه شـده و پـس        

  نگري و پیش بینی احتماالت رشد و تحوالت جمعیت شهر در آینده صورت می پذیرد. آینده

  سنجش و ارزیابی نظام جمعیت و اجتماع شهري -1-3-2-4

  نظام جمعیت - 4- 3-2- 1- 1

آنجا که هدف هر برنامه ریزي ایجاد زمینه هاي الزم و تأمین امکانات و تسـهیالت مناسـب بـراي     از

جمعیت ساکن در محدوده مورد مطالعه است، شـناخت و ارزیـابی ویژگـی هـاي جمعیـت و پدیـده هـاي        

نظـام  مختلف آن مبنا و پایه اطالعاتی در این زمینه محسوب می گردد. بنابراین در این بخش از گـزارش،  

  جمعیت شهر ساري و ویژگی هاي اجتماعی آن مورد سنجش و ارزیابی قرار خواهد گرفت.

ــار سرشــماري عمــومی نفــوس و مســکن (  بررســی ــر  1385آم   ) نشــان دهنــده آن اســت کــه اکث

شاخص هاي جمعیتی در شهر ساري از میانگین ملی پایین تر است که این موضوع خود نمایـانگر ویژگـی   

این شهر است. کاهش سطح باروري در دهه هاي اخیـر موجـب کـاهش بعـد خـانوار      هاي خاص جمعیتی 

گردیده و مهمترین عامل در کاهش نرخ رشد ساالنه جمعیت شهر ساري به حساب می آید. ادامه این روند 

سال منجر شـده و در میـان مـدت موجـب مـی گـردد        20در سطح شهر به کوچک تر شدن جمعیت زیر 

  کوچک تر شود. ساله نیز 20-29جمعیت 

نیز در شهر ساري به رقم پایینی رسیده اسـت. بـدین ترتیـب اگـر      1از سوي دیگر میزان باروري کل

ساختار سنی شهر ساري جوان نبود و مهاجرت به این شهر صورت نمی گرفت، میزان رشد جمعیت به رقم 

ین دلیل افزایش جمعیـت  منفی میل می کرد. با توجه به ویژگی هاي مذکور می توان اذعان داشت مؤثرتر

شهر در دهه هاي اخیر مهاجرت مردم از شهرها و روستاهاي اطراف به حاشیه شهر ساري می باشد. علـت  

  اصلی این مکان گزینی، قیمت پایین زمین و مسکن و عدم کنترل صحیح مدیریت شهري در ایـن نـواحی   

انقالب بسیار قابـل توجـه بـوده     می باشد. سهم مهاجرت در رشد جمعیت شهر ساري در سال هاي بعد از

درصد مهاجران وارد شده به شهر ساري از سکونتگاه هـاي   60است. مطالعات حاکی از آن است که حدود 

  داخلی استان و بقیه از سکونتگاه هاي خارج از استان مهاجرت کرده اند.

                                                           
١. TFR 
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رعکس سهم زنان سهم مردان در مهاجرت به شهر ساري از مبادي خارج از استان بیشتر از زنان و ب

در میان مهاجرانی که از داخل استان به این شهر مهاجرت کرده اند، بیشتر از مردان می باشد. البته شایان 

ذکر است که مهاجرت مردان از مناطق داخل استانی در سنین فعالیت بیشتر از زنان گزارش شده است. 

  هستند. اکثر مهاجران وارد شده به شهر ساري، جوان یا در سن فعالیت

توزیع سنی جوان و ترکیب جنسی مردانه جمعیت وارد شده به شـهر از خـارج اسـتان نمایـانگر آن     

است که حرکات جمعیتی این گروه معموالً با انگیزه هاي یافتن شغل و مشارکت در فعالیت هاي اقتصادي 

حصیل مـی باشـد. شـایان    صورت گرفته است. اما این انگیزه در زنان بیشتر تبعیت از همسر یا اشتغال به ت

تاکنون روند کاهشی قابل توجهی داشته  1355ذکر است که شاخص نسبت جنسی در شهر ساري از سال 

  که عمدتاً ناشی از مهاجرت بیشتر زنان می باشد.

شهر ساري از نظر ساختار سنی نیز از وضعیت خاصی برخـوردار اسـت. سـطح بـاروري پـایین، تـراز       

نسبتاً پایین مرگ و میر نشان دهنده آن است کـه شـهر سـاري در شـرایط گـذار      مهاجرتی مثبت و سطح 

ساختار سنی قرار دارد. به عبارت دیگر در شرایط گذار (حرکت از ساختار جوان به ساختار سـالخورده) بـا   

کاهش نسبت جمعیت جوان، نسبت جمعیت در سن فعالیت افزایش مـی یابـد. مـورد اخیـر کـه در واقـع       

ه انسانی محسوب می شود، امتیاز بزرگی بوده و در صورت استفاده و سـرمایه گـذاري الزم،   افزایش سرمای

منافع زیادي براي شهر به همراه خواهد داشت. نکته قابل توجه آن که عدم برنامه ریـزي صـحیح در ایـن    

  مورد نیز موجب افزایش نرخ بیکاري و تبعات منفی آن در سطح جامعه خواهد گردید.

به دلیل ساختار جمعیتی پیش گفته در شهر، شاخص نسبت وابستگی نیز به کمترین  از سوي دیگر

 مقدار خود تقلیل یافته است. اگر چه معموالً هیچ عاملی به اندازه کاهش سطح باروري بر تقلیل بار تکفـل  

جمعیـت  طور که پیشتر نیز گفته شد، پدیده مهاجرت در شهر و به تبع آن افزایش اثرگذار نیست اما همان

در سن فعالیت اقتصادي، موجب کاهش سن افراد واقع در سنین کودکی گردیده و آثار آن به وضوح در بار 

  تکفل آشکار شده است.

  یکی دیگر از ویژگی هاي خاص جمعیت شهر ساري، نسبت جنسی در گـروه هـاي بـاالي جمعیتـی     

می یابد ولی مطالعات نشان می دهـد  می باشد. با وجود اینکه معموالً در سنین باال، نسبت جنسی کاهش 

در شهر سـاري رونـد افزایشـی داشـته اسـت. بـه نظـر         1385تا  1355که شاخص مذکور طی سال هاي 
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رسد علت اصلی این افزایش از یک سو اثر مهاجرت سال هاي قبل و از سوي دیگر کاهش مرگ و میـر   می

  مردان در این بازه زمانی می باشد.

ئز اهمیت است که مطابق آخرین سرشماري انجام شده امید به زندگی در در آخر ذکر این نکته حا

بدو تولد در شهر ساري کمی باالتر از این شاخص در مقیاس کشور است. چرا که شهر مذکور مرکز استان 

  بوده و نسبت به برخی شهر هاي دیگر کشور نسبتاً برخوردار محسوب می شود.

  

  اجتماع شهري -4- 2-1-2-3

در اکثر سکونتگاه هاي انسانی، ویژگی هاي کالبدي شهر متأثر از ویژگی هاي محیطی از دیرباز 

  طبیعی و بازتاب مستقیمی از خصوصیات اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی ساکنان آن بوده است.

در عصر حاضر با وجود اینکه تأثیر ویژگی هاي محیطی به دلیل پیشرفت هاي تکنولوژیـک کمرنـگ   

ت اجتماعی و اقتصادي همچنان نقش مهمی در تظـاهرات کالبـدي سـکونتگاه هـاي     تر شده، اما خصوصیا

شهري ایفا می نمایند. در مقوله مذکور معموالً توانمندي هاي اقتصادي در درجه اول و عواملی نظیر: شیوه 

فرهنگـی مشـابه افـراد در درجـه      –زندگی، نوع تفکرات، نحوه روابط انسانی و سایر خصوصیات اجتمـاعی  

ي، به مکان گزینی هاي نسبتاً یکنواخت در بیشتر مناطق سطح شهر منجر می گردد. شهر ساري نیز از بعد

چهارگانـه  این قضیه مستثنی نیست. در این مبحث به بررسی عوامل مؤثر بـر سـاختار اجتمـاعی منـاطق     

  مختلف شهر و تحلیل علل آن پرداخته خواهد شد.

  الف) منطقه یک

 منطقه یک، ناحیه سه -

ت جمعیتی و بافت اجتماعی، اقتصادي ساکنان ایـن محـدوده نسـبت بـه سـایر نـواحی شـهر        وضعی

متفاوت است بدین صورت که ویژگی هاي مذکور به صورت مشابه و یکنواخت در محدوده پراکنده نبوده و 

  دو منطقه نسبتاً متفاوت در این ناحیه قابل رؤیت می باشد. 

بـه دلیـل سـابقه اسـتقرار قشـر      فـرح آبـاد    -بخش شمالی محـدوده و مجـاور محـور اصـلی سـاري     

کرده و کارمندان دولت، سطح تحصیالت، درآمد سرپرست خانوار و به طور کلـی سـطح اجتمـاعی     تحصیل

ساکنان در آن باالتر بوده و سایر قسـمت هـاي ایـن محـدوده، بـه دلیـل داشـتن سـوابق روستانشـینی از          
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هاي متفاوتی برخوردار می باشند. شایان ذکر است که به تبع شرایط پیش گفته، اراضی بخش هاي  ویژگی

  شمالی نیز داراي ارزش اقتصادي قابل توجهی نسبت به سایر اراضی محدوده می باشد. 

 سایر نواحی در منطقه یک -

اي اجتمـاعی  ویژگی شاخص و قابل توجهی در سایر نواحی این منطقه قابل رؤیت نبوده و گـروه هـ  

  مختلفی در این محدوده ها ساکن می باشند.

  

  ب) منطقه دو

  نواحی دو و چهار –منطقه دو  -

بررسی هاي میدانی حاکی از آن است که موقعیت مکانی و ویژگی هاي نیمه روسـتایی ایـن نـواحی    

اجتماعی ساکنان، منجر به بروز الگوي زیسـتی   –چه از لحاظ کالبدي و چه از لحاظ خصوصیات فرهنگی 

نسبتاً مشابهی در محدوده گردیده است که خود به طور محسوس تحت تأثیر ویژگی هـاي اقتصـادي نیـز    

  قرار دارد.

پایبندي ساکنان قدیمی به فرهنگ نیمه روستایی از یک سو و ارزانی قابل توجه قیمت زمین در این 

شهر از سوي دیگر، منجر  به باقی مانـدن خانوارهـاي قـدیمی در ایـن     محدوده نسبت به سایر بخش هاي 

نواحی و اسکان تازه گروه هاي خاص جمعیتی در آنها گردیده است. بررسی هاي آماري نشان می دهد که 

سال در آن ساکن بوده و به طـور کلـی میـانگین     40درصد قابل توجهی از ساکنان این محدوده بیشتر از 

  قسمت از سایر نواحی بیشتر است.  مدت سکونت در این

گروه هاي تازه جمعیتی نیز که به دلیل تطابق توانمندي هاي اقتصادي خانوار با شرایط محیطی در 

آن استقرار یافته اند، موجب تظاهر ویژگی هاي نسبتاً مشترکی در بافت اجتماعی و به تبع آن در بافت 

  می توان به مواردي نظیر: کالبدي این نواحی شده اند که از مهمترین آنها

  درآمد پایین سرپرست خانوار -

 بعد خانوار باال -

 درصد پایین شاغالن زن -

 میزان اجاره بهاي پایین  -

 استقرار قابل توجه خانه هاي تک واحدي -

 وجود هزینه هاي پایین در میان خانوارهاي ساکن -

  اشاره نمود.
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  منطقه دو،  ناحیه سه -

فرهنگی این ناحیه موجب استقبال شهروندان و ارتقاء قابل توجه  –موقعیت مکانی و سابقه اجتماعی 

قیمت زمین و ساختمان در این ناحیه شده است. به تبع این شرایط ، افراد داراي پایگاه قوي اقتصـادي در  

این ناحیه ساکن شده اند. بررسی ها نشان می دهد که این افراد به دو گروه مجزا قابل تفکیک مـی باشـد.   

شامل افرادي است که به دلیل کسب مدارج باالي تحصیلی عالوه بر شرایط مناسـب اقتصـادي،    گروه اول

داراي پایگاه اجتماعی ارزشمندي نیز می باشند. به عنوان شاهد، آمار نشان می دهد که نسبت باسوادي در 

ر داراي درصـد سـاکنان ناحیـه مـذکو     10این ناحیه از سایر نواحی شهر بیشتر است به طوري کـه بـاالي   

مدرك تحصیلی فوق لیسانس و باالتر می باشند. گروه دوم شامل افرادي است که به دلیل داشتن فعالیـت  

هاي تجاري قابل توجه و پررونق از پایگاه اقتصادي باالیی برخوردارند. مطالعات آماري حـاکی از آن اسـت   

نـین نسـبت شـاغالن زن در ایـن     که درصد شاغالن این ناحیه از سایر نواحی شهر ساري بیشتر بوده همچ

ناحیه از سایر نواحی بیشتر و در صد بیکاران مرد در این ناحیه از سایر نواحی کمتـر اسـت. بـدین ترتیـب     

  فرهنگی خود را ارتقاء داده اند. –گروه اخیر با استفاده از امتیازات سطح باالي اقتصادي، پایگاه اجتماعی 

و به منظور حداکثر استفاده از زمین هاي موجود، بـیش از   به دلیل گرانی قیمت زمین در این ناحیه

واحـد   4درصد آنهـا نیـز بـیش از     60درصد واحدهاي مسکونی این محدوده آپارتمانی بوده و بیش از  80

دارند. سایر واحدهاي مسکونی نیز که به صورت ویالیی در ناحیه وجود دارند، داراي قدمت قابـل تـوجهی   

سازهاي جدید در آنها صورت نگرفته است. شایان ذکر است که کمترین درصد  می باشند و هنوز ساخت و

  واحدهاي مسکونی ویالیی نسبت به سایر نواحی در این ناحیه استقرار یافته است.

از سوي دیگر به دلیل باال بودن قیمت زمین و ساختمان در این ناحیه، میزان مالکیت در واحـدهاي  

درصد ساختمان مسکونی نوساز اجاره اي می باشند که ایـن   25ه و بیش از نوساز از سایر نواحی کمتر بود

  سهم در میان نواحی شهر از همه بیشتر است.

در نهایت پایگاه مناسب اقتصادي و اجتمـاعی افـراد سـاکن در ایـن ناحیـه از یـک سـو و سـاخت و         

راي شـرایط اقتصـادي و   سازهاي آپارتمانی جدید انجام گرفته در آن از سوي دیگر موجب جـذب افـراد دا  

درصد خانوارهاي ساکن در آن کمتـر از   40اجتماعی مشابه به این ناحیه شده است. به طوري که بیش از 

سال است که در این ناحیه ساکن می باشند و به طور کلی میـانگین مـدت سـکونت در ناحیـه مـذکور       5

  کمتر از سایر نواحی شهر می باشد. 
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به پیش گفتـه، بیشـترین میـانگین هزینـه خـانوار و بیشـترین مبـالغ        به همین ترتیب به دالیل مشا

  پرداختی جهت اجاره مسکن در این محدوده قابل مشاهده می باشد.

  

  ج) منطقه سه

  ناحیه یک - منطقه سه -

مطالعات و بررسی هاي انجام شده حاکی از آن است که الگوي ارزش زمـین شـهري مطـابق انتظـار     

پایگاه اجتماعی افراد ساکن در این ناحیه داشته است. پایین بـودن قیمـت زمـین در    تأثیر قابل توجهی بر 

ناحیه مذکور به نسبت بخش هاي دیگر شهر موجب جذب مهاجران از سایر نقاط به ویژه روستاهاي مجاور 

  گردیده و با گذشت زمان بافتی نیمه روستایی در محدوده حاکم گشته است.

نی جمعیت از ویژگی هاي اقتصادي محدوده، موجب ظهور تشابهاتی از سوي دیگر پیروي مکان گزی

  کلی در خصوصیات جمعیتی و پایگاه اجتماعی ساکنان ناحیه شده که از جمله می توان به مواردي نظیر:

  بعد خانوار و با تکفل باال -

 سهم باالي بیکاران مرد نسبت به سایر نواحی  -

 مسکونیمتر براي قطعات  150رواج متراژ کمتر از  -

 سهم باالي خانوارهاي با هزینه ماهیانه پایین و متوسط نسبت به سایر نقاط شهر -

 میلیون ریال 2سهم باالي مساکن اجاره اي با بهاي کمتر از  -

  اشاره نمود. 

در نهایت در یک جمع بندي کلی می توان اذعان نمود که ناحیه مورد بحث بـه تبـع ویژگـی هـاي     

عیتی و اجتماعی نیز در سطح نسبتاً پایینی جاي گرفتـه اسـت. شـایان ذکـر     اقتصادي، از لحاظ پایگاه جم

است که ویژگی هاي پیش گفته از دیدگاه کلی و غالب بیان شده و موارد متفاوت و ناقض نیز به ویـژه در  

  قسمت شمال شرقی آن قابل رؤیت می باشد.
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  منطقه سه، ناحیه دو  -

جمعیتی و اجتمـاعی ایـن ناحیـه نیـز ماننـد اکثـر       بررسی و مطالعات حاکی از آن است که وضعیت 

نواحی شهر از الگوي اقتصاد زمین پیروي می نماید. به تبع ارزانی قیمت زمین در ایـن ناحیـه نسـبت بـه     

نواحی شمالی و مرکزي شهر، جمعیت ساکن از ویژگی هاي نسبی مشابهی برخوردار مـی باشـند. ویژگـی    

  هایی مانند:

، بعد خانوار باال و پایین بودن نسبی سطح تحصیالت و ... در محدوده جوانباال بودن درصد جمعیت 

منجر به تظاهر فاکتورهایی نظیر اشتغال در بخش خـرده فروشـی و خـدمات رده پـایین بـراي سرپرسـت       

  خانوار، درآمد کم، تمایل به پرداخت اجاره پایین و نسبت وابستگی باال در جمعیت ساکن شده است.

  

  د) منطقه چهار

  محدوده مذکور که بخش اصلی بافت قدیم و هسـته اولیـه شـهر سـاري را در بـر مـی گیـرد، داراي        

ویژگی هاي منحصر به فردي است که این ویژگی ها، ناحیه مذکور را نسبت به سایر نواحی شهر به صورت 

آن از سـوي  قابل توجهی متمایز می سازد. موقعیت مکانی و مرکزیت آن از یک سو و سابقه ویژه فعـالیتی  

تجاري این محدوده گردیده است، به صورتی که لبه ها و محورهـاي   –دیگر موجب ارزش باالي اقتصادي 

اقتصادي باال می باشند، از شرایط مناسب کالبدي  -اصلی آن ضمن اینکه داراي ساکنان با پایگاه اجتماعی

  نیز برخوردار است. 

حدوده قابل مشاهده است، به ویژه در مناطقی تنها تناقض موجود در بعضی از بخش هاي درونی م

که به دلیل محدودیت هاي دخل و تصرف یا ضعف خدمات رسانی شهري، دچار فرسودگی کالبدي گشته 

گروه از شهروندان  و کیفیت زندگی در آن افت محسوسی داشته است. در اکثر نقاط مذکور معموالً سه

  :ساکن می باشند

  .گی به محیط زندگی خودتشهروندان قدیمی به دلیل وابس -1

 افرادي که به دالیل مختلف تمایل دارند به مکان فعالیت اقتصادي خود نزدیک باشند. -2

 افرادي که به دلیل توان پایین اقتصادي در بخش هاي فرسوده بافت ساکن گشته اند.  -3

اجتماعی مشابهی بدین شرح  -با وجود ناهماهنگی هاي پیش گفته، در این محدوده ویژگی هاي اقتصادي

  قابل مشاهده می باشد: 
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  فراوانی واحدهاي مسکونی با متراژ متوسط و پایین  -

 ماندگاري باال و قدمت سکونت  -

 نسبت پایین جمعیت جوان  -

 باال بودن نسبی جمعیت پیر  -

 باال بودن نسبت وابستگی جمعیت  -

  باال بودن نسبت جنسی -
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پیش بینی احتماالت رشد و تحوالت شهر در آینـده و تخمـین    -ده نگريآین -2-2-3-4

  پذیري آن جمعیت

  آینده نگري جمعیت  -4- 2-2-3- 1

هاي جـامع   است. خصوصاً در طرحبینی جمعیت  پیشاحتماالً دشوارترین بخش از مطالعات جمعیت، 

تأکید بر درستی و وقوع  ،شود چندان بزرگ انجام می بینی جمعیت براي مراکز جمعیتی نه پیشکه ي شهر

حتمی یک سناریو بسیار دشـوار اسـت. افـزون بـر ایـن، بررسـی وضـعیت و تحـوالت گذشـته متکـی بـر            

این خصوصـیات، دسترسـی بـه      اند و تنها سختی کار در مطالعه رویدادهایی است که قبالً به وقوع پیوسته

دقـت و   تحت تـأثیر ها کمتر  بینی اما مشکل پیش استتماد در مورد رویدادهاي ذکر شده اطالعات قابل اع

بینـی شـوند.    باید پـیش نیز گیرد که خود این رویدادها  و بیشتر از این مهم ریشه می بوده خطاي اطالعات

احتمـالی و مشـروط    ،رخ خواهنـد داد   کـه در آینـده  ها وقایع جمعیتـی   بینی بدیهی است مانند تمام پیش

بینـی مهـاجرت دشـوار     میر به اندازه پیش و  بینی وقایع اصلی جمعیتی یعنی باروري و مرگ هستند. پیش

از قلم افتاده وجود دارند که ممکن اسـت    کننده دهد همواره عوامل تعیین چند تجارب نشان می نیست. هر

اعتبار کننـد. بـه عنـوان مثـال      میر را بی و  بینی شده براي باروري و مرگ یشنتایج سناریو یا سناریوهاي پ

بینی شده را از ارزش ساقط کنـد   میر پیش و  تواند میزان مرگ مترقبه (مثل زلزله) میغیروقوع یک بحران 

  بـاروري بـا واقعیـت متفـاوت باشـد. بـا ایـن حـال مـی تـوان             براي میـزان  شده بینی و یا حتی روند پیش

چـرا کـه    ،سـاله در نظـر گرفـت    20و افق  زدر چشم اندا مذکورش بینی هاي معتبري براي دو شاخص پی

هـاي   میر صـراحتاً در برنامـه   و  اهداف مرتبط با رشد باروري و مرگ ،بینی نظر از عوامل غیرقابل پیش صرف

لفه مثل عوامل این دو مؤ هکنند همچنین مهمترین عوامل تعیین .اجتماعی مشخص است -اقتصادي  توسعه

هـاي کـاهش    اجتمـاعی مربـوط بـه بـاروري و برنامـه      -اي اقتصـادي  نهادي (خصوصاً نهاد خانواده)، زمینه

  میـر هسـتند. بنـابراین بـه نظـر       و  اي، حامی تداوم روند رو به کاهش بـاروري و مـرگ   هاي منطقه نابرابري

هاي دولتی روشنی بـراي آن   شیمبینی سطح و الگوي مهاجرت است زیرا خط می رسد مشکل اصلی، پیش

بینی متعددي نیز وجود دارند  بینی، عوامل غیرقابل پیش قابل پیش  کننده وجود ندارد و غیر از عوامل تعیین

  هاي بیشتري مواجه می نمایند.  که سناریوي طرح شده براي پیش بینی مهاجرت را با دشواري

بینی جمعیت امري ناشـدنی اسـت بلکـه     پیشنکاتی که در باال یادآوري شد به این معنی نیست که 

بینـی   هاي کالسیک پیش ها بهتر است روش بینی هدف بیان این واقعیت است که براي افزایش اعتبار پیش
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بینـی   هـاي سـنتی پـیش    هاي دیگري در پیش گرفتـه شـود. در روش   هاي بهتري تکمیل و روش حل با راه

و تحوالت گذشته چند گزینه براي رشـد جمعیـت    وضع موجود  جمعیت تالش می گردد بر اساس مطالعه

بینـی شـده    در حالی که جمعیت پیش ،تر معرفی گردد محتمل  عنوان گزینه  در نظر گرفته و یک گزینه به

پـذیرد و ایـن تـأثیر ممکـن اسـت       ها اثر می از این برنامههاي عمرانی و توسعه است،  برنامهکه خود مبناي 

هـاي   حـل  سناریوهاي در نظر گرفته شده جهت تعیین افق جمعیتی را ناکام و ناکارآمـد کنـد. یکـی از راه   

هاي جمعیتی در جریـان و پـس از تلفیـق مطالعـات مـورد بـازبینی و        بینی ممکن این است که نتایج پیش

  ها نیز استفاده شود.  این کار از مطالعات سایر بخش تجدید نظر قرار گیرد و براي

  اي از تغییرات آینـده  ترین برآورد نقطه  هاي کالسیک دقیق بینی چند نباید انتظار داشت که پیش هر

هاي جمعیتی را به واقعیت نزدیـک   بینی هاي موجود می توانند نتایج پیش جمعیت را ارائه کنند ولی روش

  طرح پیش رو از مطالعات وضـع موجـود و بررسـی تحـوالت جمعیتـی در منطقـه       نمایند. با این هدف در

است کـه در   »روش ترکیبی«بینی جمعیت  پیش  مطالعاتی استفاده شده است. روش پایه براي انجام برنامه

هـاي مهـاجرت در هـر گـروه سـنی در       میر با فرضیه و  ولد و مرگ و هاي زاد هاي مربوط به نرخ آن فرضیه

شود. در این بخش با همان ترتیب  بینی می یی طرح شده و بر آن مبنا جمعیت تا افق برنامه پیشسناریوها

گیرنـد.   بینی جمعیت مورد بحـث قـرار مـی    هاي به کار برده شده براي پیش هاي قبل، روش منطقی بخش

و جمعیـت   بینـی  بینی، سناریوها و در آخر نتایج پیش هاي به کار برده شده براي پیش پس از معرفی روش

هـاي جمعیتـی و    بینـی  ارائه خواهد شد. مباحث این فصل و نهایی کـردن پـیش  روند مطلوب جمعیت آتی 

مـورد   ،بندي این قسمت تا اتمام مطالعات و در جریان تلفیق بـاز خواهـد بـود و ممکـن اسـت نتـایج       جمع

 بازبینی و تغییر قرار گیرند. 
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  الف) روش هاي پیش بینی جمعیت

 .هـاي مهـاجرتی   میر و حرکـت  و  لد، مرگوو  زاد :هاي انسانی تابع سه عنصر است تحوالت جمعیت 

ناپذیر است. این تعامل که تراز یا  اجتناب و میرتغییر جمعیت با تعامل دو عنصر زاد و ولد و مرگ  بنابراین

رف دیگـر خـالص   اسـت. از طـ    شود تعیین کننده میزان رشـد طبیعـی جمعیـت    موازنه طبیعی نامیده می

تعامل عددي مهاجرین وارد شـده بـه جمعیـت و خـارج شـده از آن        دهنده هاي مهاجرتی که نشان حرکت

تواند میزان رشد جمعیت را متأثر سازد. حاصل تفاضل این دو نیز تراز یا موازنه مهاجرتی نامیـده   می ،است

باشد طی  ابع موازنه مهاجرتی نیز میشود. یک جمعیت باز که تغییرات حجم آن غیر از موازنه طبیعی ت می

. ایـن قاعـده در مـورد همـه     خواهـد نمـود  یک دوره به اندازه حاصل جمع جبـري ایـن دو موازنـه تغییـر     

کنـد. مسـلماً    ها در سطح و رونـد ایـن عناصـر بـروز مـی      تفاوت جمعیت بوده وهاي انسانی صادق  جمعیت

هش یافته از موازنه طبیعی باالتر و به زبان شاخص میر کا و  هاي با سطح باروري باال و سطح مرگ جمعیت

ی کـه  یهـا  جمعیت )،بسته بودن جمعیت(باشد. در شرایط یکسان  از نرخ رشد طبیعی باالتري برخوردار می

اند، نـرخ رشـد بـاالتري نیـز دارنـد و       میر دست یافته و  ین مرگیسطح باروري باالتري دارند و به سطح پا

نگـري و   در پـیش بینـی جمعیـت و دقـت آن اهمیـت زیـادي دارد، آینـده       که آنچه  استبرعکس. روشن 

که در سناریوهاي مختلـف   استمیر و مهاجرت  و  ولد، مرگ و سه عنصر زادبینی سطح و روند تغییر  پیش

 شود.  آنها پرداخته میبه ذیالً 

 - متوازن  ش ریاضی یا معادلهرو  

تابع موازنـه  ات جمعیت تغییر مطلقدر یک جمعیت بسته که مهاجرت نقشی در تغییرات آن ندارد، 

  متولدین و فوت شدگان است:

tt DB 
 t1t PP          )1(  

1tP که در آن    بعد، سال یکجمعیت در Pt  جمعیت پایه در زمانt ،Bt  متولدین سالt  وDt  فوت

توان معادلـه   هاي باز نیز می سال براي جمعیت بینی جمعیت در افق یک است. براي پیشt شدگان سال  

  :زیر را به کار برد

 tttt OIDB 
 t1t PP       )2( 

  حجم مهاجرین وارد شده به  It) با همان تعریف به کار رفته و 1این معادله نیز عناصر فرمول ( در 
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 جمعیت تا پایان سال مورد نظر است.حجم مهاجرین خارج شده از  Otجمعیت و 

ttحاصل تقسیم چون   OI   همان رشد طبیعی (بر جمعیت وسط سالNIR:است بنابراین ( 

 )1(PP t1t NIR          )3( 

و همچنین در یک جمعیت باز که در آن تغییرات جمعیت هم در اثر موازنه طبیعـی و هـم در اثـر     

tttt از تقسیم rیعنی  پیوندد، نرخ رشد وقوع میه موازنه مهاجرتی ب OIDB  سـال    بر جمعیت میانه

   آید: به دست می

 )1(PP t1t r          )4(  

 r تواند براي  عالمت نرخ رشد ساالنه است که میNIR  ود. از آنجـا کـه در اغلـب    برده شنیز به کار

سال است، معادله ریاضی فوق به صـورت   بیش از یک )پایه تا سال افقفاصله سال (بینی  اوقات دوره پیش

 کند: زیر تغییر می

 nr )1(PP tnt           )5( 

هـاي   ها یـا دوره  ) براي سالrبراي استفاده از این روش ساده ریاضی، کافی است نرخ رشد ساالنه ( 

 بینی شود. پیشبرنامه مورد نظر تا افق 

  

 - ترکیبی روش  

عناصر رشد در واقع به صورت میانگین تفاضل آنها به کار بـرده   )یا معادله متوازن(در روش ریاضی  

 :خواهیم داشت شود. اگر فرم مذکور را بسط دهیم می

nr)1(PP t)(x,n)t(x,         )6( 

 rو  tو در زمان  xجمعیت در سن  P(x,t)و  t+nدر زمان  x+nجمعیت در سن  P(x+n,t+n)که در آن 

هاي سـنی در   چون رشد جمعیت گروهاست.  t+nتا  tطی دو زمان  x+nتا  xنرخ رشد ساالنه گروه سنی 

میر و مهاجرت خالص است (باید توجـه داشـت کـه در     و  یک جمعیت باز حاصل جمع جبري میزان مرگ

  ، بنابراین:سال و باالتر ندارد) 5ولد نقشی در تغییر جمعیت سنین  و ساله، زاد 5  هاي دوره بینی پیش

xx NMRd  t)(x,n)t(x, PP      )7( 

مـورد    تعداد مهاجران خالص در دوره xNMRو x+nتا  xشدگان در سن  تعداد فوت xdکه در آن  

بینی کرد. تنها گـروه   هاي سنی را پیش گروه  توان جمعیت همه بحث است. به این ترتیب با روابط فوق می
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بینی نیست، گروه سنی اول اسـت کـه جمعیـت آن بازمانـدگان      سنی که با این روش قابل محاسبه و پیش

  بینی جمعیت این گروه سـنی الزم اسـت متولـدین دوره    است. بنابراین براي پیش t+nتا  t  متولدین دوره

بـاروري،    میـزان  هاي وضع موجود و رونـد تغییـرات   اساس بررسی بینی شود. براي این کار، بر مذکور پیش

در هـر سـطح از بـاروري     UN Asiaگروه سنی زنان با استفاده از الگوي سـنی مـدل     میزان باروري ویژه

هـاي مـذکور در    بینـی از ضـرب میـزان    ي پـیش  (میزان باروري کل) به دست آمده و تعداد متولـدین دوره 

بینی شده، محاسبه و بـا ضـرایب    پیش) 7(  شهر ساري که با استفاده از رابطه  ساله 49تا  15جمعیت زنان 

تـوان بـه    ساله) تبدیل شده است. این رابطـه را مـی   4تا  0بازماندگی به جمعیت گروه سنی اول (در اینجا 

  صورت زیر نشان داد:

  
49

15
),(i),(in) t(t, fFB
nttntt

      )8(  

n) t(t,Bکه در آن   متولدین دوره  t  تاt+n ،
),(i ntt

F


مذکور و   دوره  جمعیت زنان شهرستان در میانه 

),(iF
ntt 

، حـدود  105همان دوره است. از این تعداد متولدین، با نسبت جنسی   میزان باروري زنان در میانه 

بینی امید زندگی در بـدو   پسر و بنابراین با ضرایب بازماندگی حاصل از پیش 512/0دختر و حدود  488/0

  بینی شده است. سالگی پیش 4تا  0عیت مردان و زنان در سنین تولد، جم
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  ب) سناریوها و نتایج کلی پیش بینی جمعیت

هایی که در رفتارهاي جمعیتی خصوصاً در مهاجرت انسـانی وجـود دارد، امـروزه     به خاطر پیچیدگی

بینـی کـرده    جمعیت پیش  تواند ادعا کند که آنچه براي آینده جمعیتی در هیچ جاي دنیا نمی  هیچ مطالعه

خصوصیت موجب شده تا . همان طور که پیشتر اشاره شد، این است، بدون کم و کاست اتفاق خواهد افتاد

باشد که در مطالعات شهري سختی کـار دو چنـدان    آنبینی  پیش ،ترین بخش از مطالعات جمعیت سخت

طـور  ه شوند، خود ب جمعیتی تدوین می هاي توسعه که بر مبناي اطالعات  برنامه از سوي دیگرشود.  نیز می

میر در یک بستر از نظر  و  دهند. براي مثال باروري و مرگ متقابل رفتارهاي جمعیتی را تحت تأثیر قرار می

هـاي توسـعه (چـه ملـی و چـه       گذارد و اصوالً برنامـه  اقتصادي در حال توسعه، رو به کاهش می -اجتماعی

کار  آورد. براي مواجهه با این مشکل دو راه هاي مهاجرتی به وجود می اي در جریان اي) امواج گسترده منطقه

هـا   هاي جمعیتی چند سناریو طـرح شـده و برنامـه    بینی که براي پیش . اول اینشده است را در نظر گرفته

بینی جمعیت در سناریوها خود قابل  که پیش دومین راه این .تواند بر اساس این چند سناریو تدوین شود می

  طاف بوده و با استفاده از مطالعات دیگر تعدیل و تصحیح شود.انع

 »سـناریوي اول «انجام شده اسـت.   »چهار سناریوي مختلف«بینی جمعیت در  در این تحقیق، پیش

  کنـد.   بینـی مـی   اسـاس مفروضـاتی در مـورد رشـد طبیعـی، جمعیـت را بـا روش ترکیبـی پـیش          تنها بـر 

 »سـناریوي سـوم  « .هر ساري با اثر مهاجرتی ثابت تغییر کندکند که جمعیت ش فرض می »سناریوي دوم«

اثـر   »سـناریوي چهـارم  «در و  کنـد  بینـی مـی   با فرض کاهش اثر مهاجرتی جمعیت شـهر سـاري را پـیش   

حسب این مفروضات  نمایی رو به افزایش فرض شده است. محاسبات انجام شده بر  رتی در یک رابطهجمها

  ارائه شده است. 423-1جدول بینی در  تفکیک سناریوي پیش  به
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ت شهر ساري در چهار سناریو مفروضات رشد طبیعی، اثر مهاجرتی و رشد واقعی جمعی - 423- 1جدول شماره 

  1405 تا سال

  1400-1405  1395-1400  1390-1395  1385-1390  شاخص تغییرات  سناریو

  سناریوي اول

  3/0  55/0  81/0  88/0  نرخ رشد طبیعی

  0  0  0  0  اثر مهاجرتی

  3/0  55/0  81/0  88/0  نرخ رشد واقعی

  سناریوي دوم

  68/0  82/0  94/0  88/0  نرخ رشد طبیعی

  086/0  086/0  086/0  086/0  اثر مهاجرتی

  03/2  31/2  59/2  71/2  نرخ رشد واقعی

  سناریوي سوم

  6/0  78/0  91/0  88/0  نرخ رشد طبیعی

  053/0  059/0  066/0  074/0  اثر مهاجرتی

  49/1  85/1  23/2  46/2  واقعینرخ رشد 

  سناریوي چهارم

  72/0  84/0  92/0  88/0  نرخ رشد طبیعی

  110/0  106/0  098/0  086/0  اثر مهاجرتی

  38/2  61/2  75/2  71/2  نرخ رشد واقعی

  مأخذ: محاسبات مشاور

  

بینی  بینی جمعیت شهر ساري روش ترکیبی است، بنابراین پیش چون روش انتخاب شده براي پیش

جنسی مهاجرت ضروري است. بر اساس مطالعـات وضـع موجـود الگـوي      -سن و الگوي سنی  باروري ویژه

نشان داده شـده، بـه دسـت     423-2و  423-1 هاي شمارهسنی باروري و مهاجرت به شکلی که در نمودار

وضع بینی شده براي شهر ساري الگویی است که طبق نتایج مطالعات  آمده است. الگوي سنی باروري پیش

چه سهم جمعیـت جـوان    هنگام به الگوي متأخر در حال تغییر است. در این الگو هر موجود از الگوي زود

بیشتر باشد، به فرض ثبات شرایط، میزان عمومی موالید و مآالً رشد جمعیت باالتر خواهد بـود. در الگـوي   

تار سـنی جمعیـت مهـاجر    ساخ 423-2پیش گفته شماره مهاجرت نیز به شرح نشان داده شده در نمودار 

  جوان فرض شده است. 
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  1405 سالبینی،  هاي پیش الگوي سنی باروري جمعیت شهر ساري در دوره - 423-1نمودار شماره 

  

  

  1405 سالبینی،  هاي پیش الگوي سنی مهاجرت جمعیت شهر ساري در دوره -423-2نمودار شماره 

  

ارائـه شـده    423-2 شماره در جدول سناریوي محاسبه شده،چهار بینی جمعیت در  نتایج کلی پیش

جمعیـت کـل شـهر در سـناریوي اول حـدود       1405دهد کـه در سـال    ها نشان می بینی است. نتایج پیش

نفـر   437793و در سناریوي چهـارم   388826، در سناریوي سوم 420503سناریوي دوم در  ، 296464

  است. 423-1 شماره پیش گفته جدولنرخ رشد این جمعیت به شرح خواهد بود. 
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  1405 ت شهر ساري در چهار سناریو تا سالبینی جمعی نتایج کلی پیش - 423-2جدول شماره 

سناریوي 

  بینی پیش

  سال

1385  1390  1395  1400  1405  

 296464 292093 284124 272939 261293  سناریوي اول

 420503 380356 339341 298638 261293  سناریوي دوم

 388826 361071 329456 295053 261293  سناریوي سوم

 437793 389142 342086 298638 261293  سناریوي چهارم

  مأخذ: محاسبات مشاور

آورده  423-3 شـماره  در نمودار ،دهد بینی جمعیت که رقم کل جمعیت شهر را نشان می نتایج کلی پیش

  است. شده 

  1405 تا سال ساله 5دوره هاي شهر ساري در   بینی شده پیشکل جمعیت  - 423-3نمودار شماره 

  
  

  

در حاکی از افزایش چشمگیر اسـت کـه معمـوالً     1از سوي دیگر بررسی شاخص میانه سنی جمعیت

ایـن تغییـر   تر از سطح جانشینی) تقلیل یافته باشـد،   ي تا سطوح پایین (معروف به پایینورشرایطی که بار

شـود،   مشاهده مـی  423-4 شماره و نمودار 423-3 شماره طور که در جدول همان .کامالً قابل انتظار است

سال  39سال) بوده است. با این حال افزایش آن به  27در شهر ساري باال ( نیز 1385این شاخص در سال 

نشـان  رود  گونه که انتظار می سال در سناریوي چهارم، همان 34در سناریوي اول، یا حتی  1405در سال 

وضعیت از یک ساختار سنی با فزونی جمعیت  که در آن شرایط دشوار جمعیتی براي این شهر است دهدهن

البته ایـن  تغییر می کند. در سن فعالیت به ساختاري که در آن جمعیت سالمند از نظر تعداد برتري دارد 

                                                           
1
 تر از آن سن و نیم دیگر پیرتر از آن باشد. جوان ،گویند که نیمی از جمعیت . میانه سنی جمعیت به سنی می 
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: ��دید��� ��ح جا�ع ��� ساری ��ح�م  700  

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

عالیت هستند، در هاي پرجمعیتی که اکنون در سن ف زمان چندان زود نخواهد بود ولی باال رفتن سن نسل

 شـماره  هاي سنی در نمودار آینده ساختار سنی جمعیت شهر ساري را سالخورده خواهد کرد. مقایسه هرم

پیش بینـی جمعیـت    423-11تا  423-4جداول شماره  این شرایط را روشن می کند. 423-6و  5-423

   شهر بر اساس سن و جنس را در دوره هاي مختلف نشان می دهد.

  1405 شهر ساري در چهار سناریو تا سال  بینی شده میانه سنی جمعیت پیش -423- 3جدول شماره 

سناریوي 

  بینی پیش

  سال

1385  1390  1395  1400  1405  

 39 36 33 30 27  سناریوي اول

 35 33 31 29 27  سناریوي دوم

 36 34 31 29 27  سناریوي سوم

 34 33 31 29 27  سناریوي چهارم

  مأخذ: محاسبات مشاور

  

  هاي  شهر ساري در سال  بینی شده سنی جمعیت پیش  میانه - 423-4نمودار شماره 

  1405 بینی جمعیت تا سال پیش  دوره
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:اداره �ل راه و ���سازی ا�تان ماز�درانکار��ما   ��ند��ن �شاور ماز�د ��ح 

  1405شهر ساري در چهار سناریو در سال   بینی شده هرم سنی جمعیت پیش -423- 5نمودار شماره 

  سناریوي دوم  سناریوي اول

  سناریوي چهارم  سناریوي سوم

هاي  شهر ساري بر اساس سناریوي سوم در سال  بینی شده هرم سنی جمعیت پیش -423-6نمودار شماره

1405 -1390  
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1400  1405  
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:اداره �ل راه و ���سازی ا�تان ماز�درانکار��ما   ��ند��ن �شاور ماز�د ��ح 

  شهر ساري برحسب سن و جنس در سناریوي اول و دوم   بینی شده جمعیت پیش - 423- 4جدول شماره 

  1390سال در 

  گروه سنی
  سناریوي دوم  سناریوي اول

  زن  مرد  دوجنس  زن  مرد  دوجنس

0-4 18,265  9,332  8,933  22,143  11,222  10,921  

5-9 17,078  8,741  8,338  18,792  9,569  9,224  

10-14 17,909  9,088  8,821  19,171  9,684  9,487  

15-19 20,676  10,566  10,110  23,587  11,992  11,595  

20-24 30,094  15,219  14,875  35,993  18,129  17,864  

25-29 33,179  15,805  17,375  37,734  18,074  19,660  

30-34 27,026  13,156  13,871  29,158  14,303  14,856  

35-39 21,806  10,889  10,917  22,959  11,575  11,384  

40-44 20,864  10,628  10,236  21,517  11,029  10,488  

45-49 18,809  9,535  9,275  19,209  9,757  9,452  

50-54 15,628  7,947  7,682  15,931  8,084  7,847  

55-59 11,944  6,023  5,920  12,215  6,126  6,089  

60-64 7,802  4,087  3,714  8,023  4,162  3,861  

65-69 4,645  2,491  2,153  4,799  2,549  2,251  

70-74 3,025  1,602  1,423  3,123  1,640  1,483  

75-79 2,248  1,116  1,132  2,309  1,139  1,169  

80+ 1,940  892  1,048  1,974  907  1,067  

 148,696  149,943  298,638  135,823  137,116  272,939  جمع

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

  شهر ساري برحسب سن و جنس در سناریوي سوم و چهارم   بینی شده جمعیت پیش - 423-5جدول شماره 

  1390در سال 

  گروه سنی
  سناریوي چهارم  سناریوي سوم

  زن  مرد  دوجنس  زن  مرد  دوجنس

0-4 21,602  10,959  10,644  22,143  11,222  10,921  

5-9 18,553  9,453  9,100  18,792  9,569  9,224  

10-14 18,995  9,601  9,394  19,171  9,684  9,487  

15-19 23,181  11,793  11,388  23,587  11,992  11,595  

20-24 35,170  17,723  17,447  35,993  18,129  17,864  

25-29 37,098  17,757  19,341  37,734  18,074  19,660  

30-34 28,861  14,143  14,718  29,158  14,303  14,856  

35-39 22,798  11,480  11,319  22,959  11,575  11,384  

40-44 21,426  10,973  10,452  21,517  11,029  10,488  

45-49 19,154  9,726  9,427  19,209  9,757  9,452  

50-54 15,889  8,065  7,824  15,931  8,084  7,847  

55-59 12,177  6,111  6,066  12,215  6,126  6,089  

60-64 7,992  4,151  3,840  8,023  4,162  3,861  

65-69 4,778  2,541  2,237  4,799  2,549  2,251  

70-74 3,110  1,635  1,475  3,123  1,640  1,483  

75-79 2,300  1,136  1,164  2,309  1,139  1,169  

80+ 1,969  905  1,064  1,974  907  1,067  

 148,696  149,943  298,638  146,900  148,153  295,053  جمع

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

  شهر ساري برحسب سن و جنس در سناریوي اول و دوم   بینی شده جمعیت پیش -423- 6جدول شماره 

  1395در سال 

  گروه سنی
  سناریوي دوم  سناریوي اول

  زن  مرد  دوجنس  زن  مرد  دوجنس

0-4 18,666  9,535  9,130  25,681  13,024  12,657  

5-9 18,222  9,306  8,916  23,879  12,055  11,824  

10-14 17,050  8,722  8,328  20,077  10,171  9,907  

15-19 17,865  9,059  8,806  22,160  11,141  11,019  

20-24 20,605  10,520  10,085  29,659  14,975  14,684  

25-29 29,972  15,145  14,827  40,598  20,408  20,190  

30-34 33,021  15,718  17,303  39,778  19,172  20,606  

35-39 26,852  13,062  13,790  30,173  14,916  15,257  

40-44 21,589  10,769  10,820  23,411  11,866  11,545  

45-49 20,521  10,430  10,092  21,581  11,056  10,525  

50-54 18,304  9,236  9,068  19,010  9,595  9,415  

55-59 14,949  7,536  7,413  15,522  7,773  7,749  

60-64 11,115  5,529  5,586  11,599  5,701  5,898  

65-69 6,937  3,569  3,367  7,296  3,694  3,602  

70-74 3,830  2,011  1,819  4,062  2,098  1,964  

75-79 2,229  1,153  1,077  2,366  1,204  1,161  

80+ 2,397  1,127  1,270  2,487  1,164  1,323  

 169,326  170,015  339,341  141,698  142,426  284,124  جمع

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

  شهر ساري برحسب سن و جنس در سناریوي سوم و چهارم   بینی شده جمعیت پیش -423-7جدول شماره 

  1395در سال 

  گروه سنی
  سناریوي چهارم  سناریوي سوم

  زن  مرد  دوجنس  زن  مرد  دوجنس

0-4 24,369  12,375  11,994  26,093  13,224  12,869  

5-9 22,944  11,601  11,343  24,064  12,145  11,919  

10-14 19,551  9,920  9,632  20,202  10,229  9,973  

15-19 21,298  10,721  10,577  22,523  11,320  11,204  

20-24 27,881  14,100  13,781  30,339  15,310  15,028  

25-29 38,748  19,490  19,258  41,028  20,623  20,405  

30-34 38,660  18,595  20,065  39,989  19,288  20,701  

35-39 29,615  14,601  15,014  30,286  14,984  15,302  

40-44 23,103  11,680  11,423  23,477  11,906  11,571  

45-49 21,400  10,951  10,449  21,621  11,078  10,543  

50-54 18,886  9,533  9,352  19,042  9,609  9,433  

55-59 15,419  7,732  7,688  15,551  7,784  7,767  

60-64 11,513  5,670  5,842  11,622  5,708  5,914  

65-69 7,233  3,672  3,561  7,312  3,700  3,612  

70-74 4,022  2,083  1,939  4,073  2,102  1,971  

75-79 2,342  1,195  1,146  2,372  1,207  1,165  

80+ 2,472  1,158  1,314  2,491  1,166  1,325  

 170,701  171,384  342,086  164,379  165,077  329,456  جمع

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

  شهر ساري برحسب سن و جنس در سناریوي اول و دوم   بینی شده جمعیت پیش - 423-8جدول شماره 

  1400در سال 

  گروه سنی
  سناریوي دوم  سناریوي اول

  زن  مرد  دوجنس  زن  مرد  دوجنس

0-4 16,542  8,452  8,091  26,589  13,486  13,103  

5-9 18,630  9,513  9,116  27,480  13,887  13,593  

10-14 18,197  9,289  8,907  25,207  12,677  12,530  

15-19 17,014  8,698  8,316  23,177  11,682  11,495  

20-24 17,812  9,024  8,789  28,461  14,239  14,222  

25-29 20,533  10,475  10,058  34,472  17,361  17,111  

30-34 29,847  15,072  14,775  42,731  21,548  21,182  

35-39 32,835  15,619  17,216  40,799  19,792  21,008  

40-44 26,617  12,933  13,684  30,614  15,203  15,411  

45-49 21,272  10,587  10,685  23,500  11,907  11,593  

50-54 20,016  10,127  9,889  21,377  10,885  10,492  

55-59 17,567  8,789  8,779  18,538  9,242  9,297  

60-64 13,974  6,949  7,025  14,750  7,249  7,502  

65-69 9,950  4,857  5,093  10,553  5,070  5,484  

70-74 5,776  2,905  2,871  6,185  3,049  3,136  

75-79 2,862  1,465  1,397  3,102  1,553  1,549  

80+ 2,648  1,281  1,367  2,819  1,348  1,471  

 190,178  190,178  380,356  146,058  146,035  292,093  جمع

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

  شهر ساري برحسب سن و جنس در سناریوي سوم و چهارم   بینی شده جمعیت پیش - 423-9جدول شماره 

  1400در سال 

  سنیگروه 
  سناریوي چهارم  سناریوي سوم

  زن  مرد  دوجنس  زن  مرد  دوجنس

0-4 24,217  12,304  11,913  27,812  14,090  13,722  

5-9 25,612  12,969  12,642  28,274  14,271  14,002  

10-14 23,865  12,031  11,834  25,664  12,895  12,769  

15-19 21,685  10,957  10,727  23,986  12,076  11,910  

20-24 25,660  12,863  12,797  30,169  15,081  15,088  

25-29 31,231  15,757  15,474  36,117  18,178  17,939  

30-34 40,198  20,263  19,935  43,619  22,012  21,607  

35-39 39,315  18,996  20,318  41,257  20,055  21,202  

40-44 29,849  14,761  15,089  30,868  15,358  15,510  

45-49 23,066  11,652  11,415  23,652  11,995  11,657  

50-54 21,101  10,737  10,364  21,484  10,936  10,547  

55-59 18,330  9,149  9,181  18,630  9,278  9,352  

60-64 14,582  7,186  7,396  14,827  7,275  7,551  

65-69 10,425  5,024  5,401  10,608  5,089  5,519  

70-74 6,100  3,018  3,082  6,220  3,062  3,158  

75-79 3,052  1,535  1,517  3,123  1,561  1,562  

80+ 2,785  1,334  1,450  2,832  1,354  1,478  

 194,576  194,566  389,142  180,534  180,537  361,071  جمع

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

  شهر ساري برحسب سن و جنس در سناریوي اول و دوم   بینی شده جمعیت پیش -423- 10جدول شماره 

  1405 در سال

  گروه سنی
  سناریوي دوم  سناریوي اول

  زن  مرد  دوجنس  زن  مرد  دوجنس

0-4 14,318  7,316  7,002  26,922  13,656  13,266  

5-9 16,517  8,436  8,081  28,436  14,373  14,063  

10-14 18,607  9,498  9,109  28,839  14,523  14,316  

15-19 18,164  9,267  8,897  28,371  14,219  14,152  

20-24 16,972  8,669  8,303  29,623  14,852  14,771  

25-29 17,760  8,991  8,769  33,401  16,690  16,711  

30-34 20,460  10,431  10,029  36,702  18,554  18,148  

35-39 29,701  14,989  14,712  43,795  22,187  21,608  

40-44 32,585  15,483  17,102  41,210  20,064  21,146  

45-49 26,274  12,739  13,535  30,661  15,221  15,439  

50-54 20,802  10,307  10,494  23,315  11,745  11,569  

55-59 19,272  9,669  9,602  20,882  10,507  10,375  

60-64 16,498  8,142  8,356  17,656  8,645  9,011  

65-69 12,585  6,141  6,444  13,459  6,469  6,990  

70-74 8,359  3,982  4,376  8,979  4,200  4,779  

75-79 4,370  2,138  2,232  4,749  2,269  2,480  

80+ 3,221  1,570  1,650  3,503  1,676  1,827  

 210,652  209,851  420,503  148,694  147,769  296,464  جمع

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

  شهر ساري برحسب سن و جنس در سناریوي سوم و چهارم   بینی شده جمعیت پیش -423-11جدول شماره 

  1405در سال 

  گروه سنی
  سناریوي چهارم  سناریوي سوم

  زن  مرد  دوجنس  زن  مرد  دوجنس

0-4 23,304  11,845  11,459  29,144  14,765  14,379  

5-9 25,364  12,853  12,511  30,157  15,217  14,940  

10-14 26,457  13,364  13,094  29,994  15,078  14,916  

15-19 25,820  12,980  12,839  29,698  14,863  14,835  

20-24 25,697  12,928  12,770  32,170  16,103  16,067  

25-29 28,756  14,396  14,360  36,407  18,178  18,229  

30-34 32,602  16,488  16,114  38,955  19,699  19,256  

35-39 40,804  20,628  20,176  45,011  22,846  22,165  

40-44 39,469  19,111  20,358  41,853  20,441  21,412  

45-49 29,742  14,695  15,048  31,027  15,438  15,589  

50-54 22,766  11,440  11,326  23,552  11,871  11,681  

55-59 20,505  10,324  10,181  21,064  10,586  10,478  

60-64 17,369  8,528  8,841  17,807  8,700  9,107  

65-69 13,243  6,390  6,853  13,573  6,509  7,064  

70-74 8,829  4,147  4,683  9,054  4,227  4,827  

75-79 4,659  2,237  2,422  4,793  2,286  2,508  

80+ 3,438  1,651  1,787  3,533  1,689  1,845  

 219,298  218,495  437,793  194,821  194,005  388,826  جمع

  مشاورمأخذ: محاسبات 
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  تعیین روند مطلوب جمعیت آتیج) 

در واقــع  »ســناریوي اول«در میــان ســناریوهاي مطــرح شــده بــراي جمعیــت آتــی شــهر ســاري،  

  شهري که در چند دهـه  نماید ست، چرا که بسیار بعید میبینی جمعیت شهر ا ترین سناریوي پیش ناممکن

درصد از تغییرات جمعیتی آن حاصل مهاجرت بوده است، اثر مهاجرت بر رشد جمعیت صفر  60گذشته تا 

بینـی جمعیـت در    باشد. در حقیقت ارزش سناریوي اول و مفروضات آن تنها این اسـت کـه مبنـاي پـیش    

سطح بسیار پایین بـاروري در شـهر   آورد. در این سناریو فرض شده است که  سناریوهاي دیگر را فراهم می

فرزند براي هـر زن افـزایش یابـد. از سـوي دیگـر       5/1فرزند تا  2/1تدریجاً از حدود  1400ساري تا سال 

سال  75به بیش از  1405میر بر این پایه استوار است که امید زندگی در بدو تولد تا سال  و  مفروض مرگ

  برسد. 

مفروضات سناریوي اول براي نرخ رشد طبیعی مورد استفاده قرار  نیز همان »سناریوي دوم«در        

ها با نرخ رشد است که جمعیت شهر ساري بسته نبوده و تنا این حال در این سناریو فرض شدهگرفت. ب

بینی ثابت  پیش  است، در طول دوره086/0نرخ مهاجرت خالص که حدود طبیعی تغییر نکند. در این سند

شده در سناریوي اول بینی عی این شهر از نرخ رشد طبیعی پیشین نرخ رشد واقاست. بنابرافرض شده

 . باشد میبیشتر 

هاي  دوره مختلف در است که نرخ خالص مهاجرت طی سال هاي بر اینفرض  »سناریوي سوم«در 

شود،  دیده می 423-1 پیش گفته طور که در جدول بینی جمعیت کاهش یابد. بر این اساس همان پیش

در  053/0اول و   ساله 5  در دوره 074/0به  1375-85  در دوره 086/0فرض شده است اثر مهاجرتی از 

 ساله آخر کاهش یابد. 5  دوره

بر این اساس استوار است که اثر مهاجرت بر نرخ رشد  »سناریوي چهارم«مفروضات مهاجرت در 

اول ثابت بماند و   ساله 5  در دوره 1375-85  در دوره 086/0از  1385-1405ساله  20  جمعیت طی دوره

 ) افزایش یابد. 1400-1405آخر (یعنی  ساله 5  براي دوره 110/0ساله بعد تا  5هاي  در دوره

که در آن تنها نرخ رشد طبیعی  است نتایج سناریوي اول مربوط بهکمترین سرعت افزایش جمعیت 

به دو  مربوط ترین میزان و سرعت افزایش جمعیت این شهرو بیش می گرددباعث افزایش جمعیت شهر 

. در این میان با می باشدسناریوي دوم با فرض ثبات اثر مهاجرتی و چهارم با فرض افزایش اثر مهاجرتی 

هاي مرتبط با توزیع جمعیت این شهر در الگوي  پتانسیل ،جمعیتی در شهر ساري  توجه به شرایط گذشته
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بینی جمعیت در  نتایج پیششهرنشینی استان، شمالی کشور و مطالعه نظام   منطقه نظام توزیع جغرافیایی

دهد که  این سناریو نتایجی را نشان میرسد.  مینظر   تر به از سه سناریوي دیگر محتمل »سناریوي سوم«

   .بینابین نتایج چهار سناریو قرار می گیرد

رتر و محتمل تر انتخاب شده است داراي سناریوي سوم پیش بینی جمعیت که به عنوان سناریوي ب

  ویژگی هایی به شرح زیر خواهد بود.

  :مفروضات -

  مفروضات مورد نظر براي سناریوي منتخب در سه شاخص:

  الف) رشد طبیعی

  ب) اثر مهاجرتی

  ج) نرخ رشد واقعی

بوده است. بنابراین نتایج کلی پیش بینی  85/1و  059/0، 78/0به ترتیب برابر  1400و در سال 

  نفر به دست می آید. 361071،  1400براي سالجمعیت شهر ساري در سناریوي سوم و 

سال خواهد بود. هرم  34و در سناریوي سوم معادل  1400شاخص میانه سنی جمعیت در سال 

به شرح نمودار شماره  1400شده شهر ساري بر اساس سناریوي سوم در سال سنی جمعیت پیش بینی 

  خواهد بود. 7-423

  

   اري بر اساس سناریوي سوم و درهرم سنی جمعیت پیش بینی شده شهر س - 423- 7نمودار شماره 

  1400سال 

  

    

   

0 707

0-4

10-14

20-24

30-34

40-44

50-54

60-64

70-74

80+  مرد زن
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بر حسب سن و جنس در سناریوي منتخب به شرح  1400جمعیت پیش بینی شده شهر ساري در سال 

  می باشد. 423-12جدول شماره 

و در سناریوي  1400 ساري بر حسب سن و جنس در سال شهرجمعیت پیش بینی شده  -423-12جدول شماره 

  سوم

  گروه سنی
  سناریوي سوم

  زن  مرد  دوجنس

0-4 24,217  12,304  11,913  

5-9 25,612  12,969  12,642  

10-14 23,865  12,031  11,834  

15-19 21,685  10,957  10,727  

20-24 25,660  12,863  12,797  

25-29 31,231  15,757  15,474  

30-34 40,198  20,263  19,935  

35-39 39,315  18,996  20,318  

40-44 29,849  14,761  15,089  

45-49 23,066  11,652  11,415  

50-54 21,101  10,737  10,364  

55-59 18,330  9,149  9,181  

60-64 14,582  7,186  7,396  

65-69 10,425  5,024  5,401  

70-74 6,100  3,018  3,082  

75-79 3,052  1,535  1,517  

80+ 2,785  1,334  1,450  

  180,534  180,537  361,071  جمع

نکته شایان توجه در این خصوص محدوده مورد نظر شهر در طرح جامع جدید است. در خصوص 

  محدوده نهایی شهر در طرح جدید دو گزینه اصلی مطرح هستند.

  نخست؛ محدوده مصوب شهر ( شامل تنها شهر ساري).

  دوم؛ محدوده جدید ( شامل شهر ساري و آبادي هایی کـه ادغـام آنهـا در شـهر محتمـل بـه نظـر        

  می رسد).

لذا نتایج کلی پیش بینی جمعیت شهر ساري در چهـار سـناریوي مطـرح شـده و بـراي دو گزینـه       

  خواهد بود.  423-13محدوده به شرح جدول شماره 
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با الحاقات برابر با  1390شهر ساري در سال براساس سناریوي منتخب (سناریوي سوم) جمعیت 

 5نفر رسید. با توجه به نرخ رشد  355382به  1392نفر بوده است که این جمعیت در سال  331890

  نفر خواهد بود. 429511) برابر با 1402ساله شهر جمعیت شهر ساري در افق طرح (

  

  1405 چهار سناریو تا سال ت شهر ساري درنتایج کلی پیش بینی جمعی - 423-13جدول شماره 

محدوده شهر 

  ساري

  سناریوي 

  پیش بینی

  سال

1385  1390  1395  1400  1405  

محدوده مصوب 

  فعلی

  296464  292093  284124  272939  261293  سناریو اول

  420503  380356  339341  298638  261293  سناریو دوم

  388826  361071  329456  295053  261293  سناریو سوم

  437793  389142  342086  298638  261293  سناریو چهارم

  محدوده جدید 

  ( با الحاقات)

  324997  320219  311497  299250  286498  سناریو اول

  449036  408481  366714  324950  286498  سناریو دوم

  417359  389197  356829  321364  286498  سناریو سوم

  466327  417268  369458  324950  286498  سناریو چهارم

با محدوده جدید این است که اولی تنها شامل شهر ساري و دومی عالوه بر شهر ساري شامل آبادي هایی  1385* تفاوت محدوده سال 

  است که ادغام آنها در شهر ساري محتمل در نظر گرفته شده است.

  

پیش بینی خانوار شهر ساري در چهار سناریوي مطروحه و در دو گزینه محدوده اي شهر  نتایج کلی

اسـت تعـداد    می باشد. همانطور که در سناریوي سوم جدول مذکور آمده 423-14به شرح جدول شماره 

 106197فقط شهر ساري) برابر  -محدوده نخست (محدوده مصوب فعلی و در 1400 سالخانوار شهر در 

این خانوار می باشد. متوسط بعد خانوار نیز در  114470و براي محدوده دوم (شهر با الحاقات) برابر خانوار 

  نفر خواهد بود. 4/3سال برابر 

بدیهی است در صورت تغییر محدوده پیشنهادي به جز آنچه در دو گزینه پیش گفته آمـده اسـت،   

  نتایج دیگري حاصل خواهد آمد.
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  1405 ر شهر ساري در چهار سناریو تا سالنتایج کلی پیش بینی خانوا -423-14جدول شماره 

محدوده شهر 

  ساري

  سناریوي 

  پیش بینی

  سال

1390  1395  1400  1405  

محدوده مصوب 

  فعلی

  82351  85910  83566  77983  سناریو اول

  116806  111869  99806  85325  سناریو دوم

  108007  106197  96899  84301  سناریو سوم

  121609  114454  100614  85325  سناریو چهارم

  محدوده جدید 

  ( با الحاقات)

  90277  94182  91617  85500  سناریو اول

  124732  120141  107857  92843  سناریو دوم

  115933  114470  104950  91818  سناریو سوم

  129535  122726  108664  92843  سناریو چهارم

  6/3  4/3  4/3  5/3  متوسط بعد خانوار

  

 و طبیعـی  رشـد  نرخ. است بوده نفر 429511 با برابر) 1402( سال براي ساري شهر براي جمعیتی برآورد

 5 هـاي  دوره براي شوند، می بیان جمعیت واقعی رشد نرخ عنوان به نهایتاً که مهاجرت از ناشی رشد نرخ

 سـناریوي  سـالیانه  رشـد  نرخ متوسط مجموع در. دهد می نشان را نزولی روندي که گردیده محاسبه ساله

  .باشد می درصد 1/9 معادل منتخب

 درصدي 1.9 رشد نرخ با که یافته افزایش 1405 سال به طرح افق شورایعالی، فنی کمیته پیشنهاد به

  ).423-15(جدول شماره  .شد خواهد نفر 440156 با برابر شهر جمعیت

  

  1405سال  ت شهر ساري تاجمعینهایی پیش بینی  -423- 15جدول شماره 

 1385 1375 شاخص هاي جمعیتی
1390 

1392 1405 
 جمع الحاق محدوده شهر

 440156 355382 331890 35473 296417 261293 195882 جمعیت ( نفر)

 141985 111057 101231 10433 90798 71564 44280 تعداد خانوار

 3.1 3.2 3.2 3.4 3.26 3.7 4.4 متوسط بعد خانوار

 1.9 2.9 - ساالنه (دوره) متوسط رشد
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  تخمین ظرفیت جمعیت پذیري -3-4- 2-2-2

در این بخش ظرفیت تصرف و نیاز به فضاي مسکونی تدقیق می گردد. بـدین منظـور ابتـدا میـزان     

کمبود واحدهاي مسکونی افق طرح تعیین و سپس میزان زمینی کـه بـراي توسـعه مسـکونی نیـاز اسـت       

فرآیند محاسبه ظرفیت جمعیت پذیري شهر ساري را نشان مـی   423-8محاسبه می گردد. نمودار شماره 

  دهد.
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  تدقیق ظرفیت تصرف  

  الف) استاندارد تراکم ساختمانی

" و  "اراضـی خـالی و بـایر   " ، " اسـتاندارد تـراکم سـاختمانی   " ظرفیت تصرف توسـط سـه عامـل    

هکتـار   1/291مورد محاسبه قرار می گیـرد. عامـل تـراکم سـاختمانی قابلیـت تـأمین        "فرسودگی فضایی

درصـد از تـراکم سـاختمانی     20زیربناي مسکونی را دارا می باشد. بر اساس مطالعات صورت گرفته تقریباً 

درصـد از پتانسـیل تـراکم     20طرح تفصیلی مصوب تحقق یافته است. بدین ترتیـب در ایـن مرحلـه نیـز     

نی در چرخه تولید مسکن مورد محاسبه قرار می گیرد. بنابراین عامل تراکم سـاختمانی، زیربنـایی   ساختما

  هکتار تولید خواهد نمود. 2/58برابر با 

طبق آمار به دست آمده از پروانه هاي ساختمانی صادره از شهرداري ساري، میانگین مساحت 

ربع بوده است که بر این اساس تعداد مترم 110واحدهاي مسکونی احداثی در دو سال اخیر حدود 

واحد مسکونی می باشد.  5292واحدهاي مسکونی حاصل از پتانسیل توسعه تراکم ساختمانی برابر با 

درصد) سطحی معادل  220همچنین بر اساس تراکم ساختمانی پیشنهادي طرح جامع مسکن استان (

  هکتار قابل تأمین است.  4/26

هکتـار   3/30م هاي پیشنهادي طرح تفصیلی مصوب سطحی معادل شایان ذکر است بر اساس تراک

اطالعات تفصیلی پتانسـیل توسـعه مسـکونی بـر اسـاس معیـار        423-16قابل تأمین است. جدول شماره 

  استاندارد تراکم ساختمانی را نشان می دهد.

  

  ساختمانیپتانسیل توسعه مسکونی بر اساس معیار استاندارد تراکم  - 423-16جدول شماره 

  سطح (تراکم تفصیلی)  سطح (تراکم طرح جامع مسکن)  واحد  زیربنا

  هکتار 3/30  هکتار 4/26  5292  مترمربع 2/58

  مأخذ: محاسبات مشاور
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  ب) اراضی بایر و خالی (اجرا نشده)

اراضی با کاربري بایر، زراعی و باغ در وضـع موجـود کـه در طـرح تفصـیلی مصـوب داراي کـاربري        

اند (کاربري هاي اجرا نشده) در این دسته از پتانسیل هاي توسعه مسـکونی قـرار   پیشنهادي بودهمسکونی 

باشد. بر اساس آمـار  هکتار می 2/185گیرند. سطح این اراضی در محدوده مطالعاتی شهر ساري برابر با می

. بنـابراین در ایـن   درصد از این اراضی وارد چرخه تولید مسکن می شوند 20پروانه هاي ساختمانی صادره 

  هکتار هستند. 1/37هاي مسکونی که قابلیت تأمین مسکن را در طرح دارا می باشند برابر با طرح پتانسیل

هاي ساختمانی پیشنهادي طرح تفصیلی مصوب، اراضی اجرا نشده با توجه به قرارگیري طبق تراکم

  هکتار  7/56دهند که در مجموع برابر با هاي مختلف تراکمی، زیربناهاي مختلفی را ارائه میدر پهنه

باشد. بر این اساس و با توجه به میانگین مساحت واحدهاي مسکونی احداثی در شهر ساري که برابر با می

مترمربع بوده، تعداد واحدهاي مسکونی حاصل از پتانسیل توسعه مسکونی اراضی اجرا نشده برابر با  110

  واحد مسکونی می باشد. 5154

درصد)  220ن بر اساس تراکم ساختمانی پیشنهادي طرح جامع مسکن استان مازندران (همچنی

 7418هکتار تولید می نمایند که قابلیت تأمین  6/81اراضی داراي پتانسیل خالی و بایر، زیربنایی معادل 

 اطالعات تفصیلی پتانسیل توسعه مسکونی بر 423-17واحد مسکونی را دارا می باشند. جدول شماره 

  اجرا نشده) را نشان می دهد. اساس معیار اراضی خالی و بایر (

  

  پتانسیل توسعه مسکونی بر اساس معیار اراضی خالی و بایر (اجرا نشده) - 423- 17جدول شماره 

  سطح مسکونی تولید شده

  ( هکتار )

  طرح جامع مسکن استان مازندران  طرح تفصیلی مصوب

  زیربناي حاصله

  ( هکتار )
  تعداد واحد تولید شده  زیربناي حاصله  تولید شده تعداد واحد

1/37  7/56  5154  6/81  7418  

  مأخذ: محاسبات مشاور
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  ج) فرسودگی فضایی

هکتار می باشـد. بـر حسـب     134سطح کل کاربري مسکونی فرسوده در محدوده مطالعاتی برابر با 

  درصـد از بناهـاي فرسـوده، نوسـازي شـده و وارد چرخـه تولیـد مسـکن          15مطالعات صورت گرفته تنها 

 هکتار از سطح بناهاي مسکونی فرسوده شهر سـاري وارد چرخـه تولیـد و    1/20می شوند. به عبارتی تنها 

نوسازي می شوند. بر اساس پهنه هاي تراکمی پیشنهادي طرح تفصیلی مصوب، اراضی فرسوده در مجموع 

هکتار براي توسعه مسکونی ایجاد خواهند نمود. بنابراین اراضی مذکور قابلیت تأمین  9/27زیربنایی معادل 

درصـد)   220زندران (واحد مسکونی را دارند. همچنین بر اساس تراکم طرح جامع مسکن استان ما 2536

  واحـد مسـکونی را دارا    4018هکتار تولید نموده که قابلیـت تـأمین    2/44اراضی فرسوده زیربنایی برابر با 

اطالعات تفصیلی پتانسیل توسعه مسـکونی بـر اسـاس معیـار اراضـی       423 -18می باشند. جدول شماره 

  فرسوده را نشان می دهد.
  

  مسکونی بر اساس معیار فرسودگی فضایی پتانسیل توسعه -423- 18جدول شماره 

  سطح مسکونی تولید شده

  ( هکتار )

  طرح جامع مسکن استان مازندران  طرح تفصیلی مصوب

  زیربناي حاصله

  ( هکتار )
  تعداد واحد تولید شده

  زیربناي حاصله

  ( هکتار )
  تعداد واحد تولید شده

1/20  9/27  2536  2/44  4018  

  مأخذ: محاسبات مشاور

  

  اراضی پاکسازي شدهد) 

هایی مغایر با شود که در وضع موجود داراي فعالیتاراضی پاکسازي شده به اراضی اطالق می

  هاي پویاي شهري بوده و قابلیت خارج شدن از محدوده شهر را دارند. در صورت خروج، کاربري

دسته از  2شهر ساري هاي مسکونی و خدماتی می توانند جایگزین فعالیت هاي مذکور شوند. در کاربري

  اراضی ذیل جزء اراضی پاکسازي شده قرار می گیرند.

 مترمربع مساحت  1000انبارهاي باالي  -1

 مترمربع مساحت 2000کاربري هاي صنعتی باالي  -2

درصد از اراضی مذکور می تواند به کاربري مسکونی اختصـاص   50بر اساس فروض مورد نظر برنامه 

درصد به کاربري هاي خدمات محله اي و شبکه معابر تعلق خواهـد گرفـت    30درصد مذکور  50یابند. از 
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ه مسکــونی  هکتار خواهد بود. شایان ذکر است به منظـور محاسبـه میـزان پتـانسیل تــوسع  17که برابر 

می بایستی زیربناي حاصله از این اراضی را بر اساس پهنه هاي تراکمی پیشنهادي محاسبه نمـود. جـدول   

  پتانسیل هاي توسعه مسکونی بر اساس معیار اراضی پاکسازي شده را نشان می دهد. 423-19شماره 

  

  شدهپتانسیل توسعه مسکونی بر اساس معیار اراضی پاکسازي  -423-19جدول شماره 

  سطح مسکونی

  تولید شده

  ( هکتار )

  طرح جامع مسکونی استان مازندران  طرح تفصیلی مصوب

  زیربناي حاصله

  ( هکتار )
  تعداد واحد تولید شده

  زیربناي حاصله

  ( هکتار )
  تعداد واحد تولید شده

17  25.8  2345  37.4  3400  

  مأخذ: محاسبات مشاور

تفصیلی مصوب پتانسیل هاي اراضی پاکسازي شـده بـا   طبق تراکم هاي ساختمانی پیشنهادي طرح 

توجه به قرارگیري در پهنه هاي مختلف تراکمی، زیربناهاي مختلفی را ارائه می دهند که در مجموع برابر 

هکتار می باشد. بر این اساس و با توجه به میانگین واحدهاي مسکونی احداثی در شهر ساري که   25.8با 

وده، تعداد واحد مسکونی حاصل از پتانسیل توسعه مسکونی اراضی پاکسـازي شـده   مترمربع ب 110برابر با 

  واحد مسکونی می باشد. 2345برابر با 

درصـد) اراضـی    220همچنین بر اساس تراکم سـاختمانی طـرح جـامع مسـکن اسـتان مازنـدران (      

  سـکونی را دارا  واحـد م  3400هکتار تولید مـی نماینـد کـه قابلیـت      37.4پاکسازي شده زیربنایی معادل 

 می باشند.

  

  هـ ) کمیسیون ماده پنج

  زمین هایی که طبـق مصـوبات کمیسـیون مـاده پـنج شـهر سـاري تغییـر کـاربري یافتـه انـد و از            

کاربري هاي مختلف به کاربري مسکونی تبدیل شده اند در این دسته قرار می گیرند. اراضی مذکور در سه 

  دسته ذیل تقسیم بندي می گردند:

  اراضی که به کاربري مسکونی تخصیص یافته اند. -1

  خدماتی تخصیص یافته اند. -اراضی که به کاربري مختلط مسکونی -2
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سنجی و مکانیابی مجتمع اداري استان مازندران بـه کـاربري مسـکونی    اراضی که در طرح امکان -3

  تخصیص یافته اند. (طرح مذکور مصوب کمیسیون ماده پنج شهر ساري می باشد)

هکتـار   5/42اراضی دسته نخست که صرفاً به کاربري مسکونی اختصاص یافته اند از سطحی برابر با 

درصـد   75برخوردار می باشند. به علت عدم در نظر گرفته شدن شبکه معابر در این گونه از اراضـی تنهـا   

هـد یافـت.   درصد مابقی به شـبکه معـابر اختصـاص خوا    25اراضی مذکور وارد چرخه تولید مسکن شده و 

  هکتار می باشد. 9/31بنابراین سطح کاربري مسکونی در این گونه اراضی برابر با 

طبق تراکم هاي ساختمانی پیشنهادي طرح تفصیلی مصوب پتانسیل هاي اراضـی کمیسـیون مـاده    

ي پنج که به کاربري مسکونی تغییر یافته اند با توجه به قرارگیري در پهنه هاي مختلف تراکمی، زیربناهـا 

هکتار می باشد. بر این اساس و با توجه به میانگین  1/44مختلفی را ارائه می دهند که در مجموع برابر با 

مترمربع بوده ، تعـداد واحـد مسـکونی     110مساحت واحدهاي مسکونی احداثی در شهر ساري که برابر با 

  واحد می باشد. 4009حاصل از پتانسیل توسعه مسکونی برابر با 

درصد) اراضی مـذکور   220اساس تراکم ساختمانی طرح جامع مسکن استان مازندران (همچنین بر 

واحد مسـکونی را دارا مـی باشـند.     6381هکتار تولید می نمایند که قابلیت تأمین  2/70زیربنایی معادل 

اطالعات تفصیلی پتانسیل توسعه مسکونی دسته اول اراضی کمیسیون مـاده پـنج    423-20جدول شماره 

  کاربري مسکونی تغییر یافته اند را نشان می دهد. که به

  

  پتانسیل توسعه مسکونی بر اساس اراضی دسته اول کمیسیون ماده پنج - 423- 20جدول شماره 

  سطح مسکونی

  تولید شده

  ( هکتار )

  طرح جامع مسکونی استان مازندران  طرح تفصیلی مصوب

  زیربناي حاصله

  ( هکتار )
  تعداد واحد تولید شده

  زیربناي حاصله

  ( هکتار )
  تعداد واحد تولید شده

9/31  1/44  4009  2/70  6381  

  مأخذ: محاسبات مشاور

  

درصد وارد  60خدماتی تغییر یافته اند، تنها  –در خصوص اراضی دسته دوم که به کاربري مسکونی 

درصد مابقی به خدمات محله اي پشتیبان کاربري مسکونی و شبکه معابر  40چرخه تولید مسکن شده و 

  هکتار می باشد. 10اختصاص می یابد. بنابراین سطح خالص این گونه اراضی برابر با 
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با توجه به قرارگیري در پهنه هاي  طبق تراکم هاي ساختمانی پیشنهادي طرح تفصیلی مصوب و

  هکتار  9/15مختلف تراکمی، اراضی مذکور زیربناهاي مختلفی را ارائه می دهند که در مجموع برابر با 

می باشد. بر این اساس و با توجه به میانگین مساحت واحدهاي مسکونی احداثی در شهر ساري که برابر با 

اطالعات  423-21مسکونی حاصل می شود. جدول شماره  واحد 1445مترمربع می باشد، تعداد  110

خدماتی  -تفصیلی پتانسیل توسعه مسکونی اراضی دسته دوم کمیسیون ماده پنج که به کاربري مسکونی

تغییر یافته اند را نشان می دهد. همچنین بر اساس تراکم ساختمانی طرح جامع مسکن استان مازندران 

واحد  2000هکتار را تولید می نمایند که قابلیت تأمین  22ی معادل درصد) اراضی مذکور زیربنای 220(

  مسکونی را دارا می باشند.

  

  پتانسیل توسعه مسکونی بر اساس اراضی دسته دوم کمیسیون ماده پنج -423-21جدول شماره 

  سطح مسکونی 

  تولید شده

  ( هکتار )

  طرح جامع مسکونی استان مازندران  طرح تفصیلی مصوب

  حاصله زیربناي

  ( هکتار )
  تعداد واحد تولید شده

  زیربناي حاصله

  ( هکتار )
  تعداد واحد تولید شده

10  9/15  1445  22  2000  

  مأخذ: محاسبات مشاور

  

سنجی و مکانیابی مجتمع اداري استان مازندران در پهنه میانی مورد نظر طرح مذکور در طرح امکان

خدماتی جایگزین کاربري  -(دسته سوم) پس از خروج برخی از ادارات از سطح شهر، کاربري هاي مسکونی

توسـعه مسـکن در شـهر سـاري محسـوب      اداري شدند. سطح اراضی مذکور که به عنوان پتانسـیل هـاي   

درصد از سطح اراضی مذکور وارد چرخه تولید مسـکن   80باشد. لیکن تنها هکتار می 5/4رابر با شوند ب می

درصد مابقی به خدمات محله اي تخصیص می یابند. بنابراین سطح محاسـباتی اراضـی    20خواهند شد و 

جـه بـه   باشد. طبق تراکم هاي ساختمانی پیشـنهادي طـرح تفصـیلی و بـا تو    هکتار می 6/3مذکور برابر با 

قرارگیري در پهنه هاي مختلف تراکمی، اراضی مذکور زیربناهاي مختلفی را ارائه می دهند که در مجموع 

واحد مسـکونی را دارا مـی باشـند.     509هکتار می باشد.  بنابراین اراضی مذکور قابلیت تأمین  6/5برابر با 

درصـد) اراضـی مـذکور     220همچنین بر اساس تراکم ساختمانی طرح جـامع مسـکن اسـتان مازنـدران (    

واحـد مسـکونی را دارا مـی باشـند.      781هکتار را تولید می نمایند که قابلیت تأمین  9/7زیربنایی معادل 
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اطالعات تفصیلی پتانسیل توسعه مسکونی اراضی دسته سوم کمیسیون ماده پـنج   423-22جدول شماره 

  را نشان می دهد.

  

  ونی بر اساس اراضی دسته سوم کمیسیون ماده پنجپتانسیل توسعه مسک - 423-22جدول شماره  

  سطح مسکونی

  تولید شده 

  ( هکتار )

  طرح جامع مسکونی استان مازندران  طرح تفصیلی مصوب

  زیربناي حاصله

  ( هکتار )
  تعداد واحد تولید شده  زیربناي حاصله  تعداد واحد تولید شده

6/3  6/5  509  9/7  718  

  مأخذ: محاسبات مشاور

  

اسـتاندارد   1ظرفیت تصرف شهر ساري طبق پنج عامـل (تـدقیق شـده)   همانطور که مشاهده گردید 

تراکم ساختمانی، اراضی خالی و بایر، فرسودگی فضایی، اراضی پاکسازي شده و کمیسیون ماده پنج مـورد  

تفصـیلی  مجموع تعداد واحدهاي تولید شده بر اساس تراکم طرح  ،محاسبه قرار گرفته است. بر این اساس

واحد مسکونی و مجموع تعداد واحدهاي تولید شده بر اسـاس تـراکم طـرح جـامع      21290مصوب برابر با 

  واحد مسکونی می باشد.  29227مسکن استان مازندران برابر با 

  تخمین نیاز به فضاي مسکونی  

ز در شهر ساري به منظور تخمین تعداد واحدهاي مسـکونی مـورد نیـاز شـهر از روش تخمـین نیـا      

واحدهاي مسکونی مورد نیاز از طریق محاسبه تعداد واحد مسکونی  بدین ترتیب تعداد استفاده شده است.

واحد)، تعداد واحد مسـکونی مـورد نیـاز در     4292مورد نیاز در وضع موجود با فرض ضریب سکونت یک (

واحد) و  26173یک (  اساس تعداد خانوار اضافه شونده) با فرض ضریب سکونتریزي ( برطول دوره برنامه

واحد) تخمین زده شد و در نهایت با کسـر   3130تعداد واحدهاي مسکونی تخریبی ناشی از توسعه معابر (

واحـد)، تعـداد    1075واحد) و واحدهاي تولید شده از پـروژه هـاي مسـکن مهـر (     8790واحدهاي خالی (

  واحد مسکونی می باشد. 23730ر با که براب نیاز در افق برنامه محاسبه گردیدواحدهاي مسکونی مورد 

   

                                                           
1
شایان ذکر است در مرحله اول محاسبات تنها سه عامل در نظر گرفته شده، لیکن در این مرحله تدقیق دو عامل اراضی پاکسازي شده و  - 

 اراضی با مصوبه کمیسیون ماده پنج نیز به عوامل قبلی اضافه گردید.
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  قیاس نیاز به فضا و ظرفیت تصرف جمعیتی  

جهت نیل به نیاز واقعی مسکن در شهر ساري می بایستی ظرفیت جمعیت پذیري و تخمین نیـاز  

ظرفیت جمعیت پذیري شهر ساري را به تفکیک  423-23به فضاي مسکونی مقایسه گردند. جدول شماره 

  عامل هاي مؤثر نشان می دهد.

  ظرفیت تصرف جمعیتی شهر ساري به تفکیک عامل هاي مؤثر -423-23جدول شماره 

 معیار
مساحت 

 (هکتار)

 طرح جامع مسکن استان مازندران طرح تفصیلی مصوب ضریب تحقق پذیري

  ضریب

 ( درصد ) 

مساحت 

 خالص

  حاصلهزیربناي 

 ( هکتار )

تعداد 

واحد 

 حاصله

زیربناي حاصله       

 ( هکتار )

تعداد واحد 

 حاصله

 5292 58.2 5292 58.2 58.2 20 291.1 تراکم ساختمانی

 7418 81.6 5154 56.7 37.1 20 185.2 اراضی بایر ( اجرا نشده )

 4018 44.2 2536 27.9 20.1 15 134 فرسودگی

 3400 37.4 2345 25.8 17 50 48.6 اراضی پاکسازي شده

کمیسیون ماده 

 پنج

 6381 70.2 4009 44.1 31.9 75 42.5 دسته اول

 2000 22 1445 15.9 10 60 16.7 دسته دوم

 718 7.9 509 5.6 3.6 80 4.5 دسته سوم

 29227 321.5 21290 234.2 177.9 _ 722.6 جمع کل

  مأخذ: محاسبات مشاور

    

ظرفیت جمعیت پذیري شهر سـاري براسـاس طـرح     423-22شماره  پیش گفته بر اساس جدول

واحد مسکونی و براساس طـرح جـامع مسـکن اسـتان مازنـدران برابـر بـا         21290تفصیلی مصوب برابر با 

واحد مسکونی می باشد. از طرفی بر اساس محاسبات تخمین نیاز به فضا و جمعیت اضافه شونده  29227

نحـوه   423-9واحـد مسـکونی نیـاز خواهـد داشـت. نمـودار شـماره         23730به  در افق برنامه شهر ساري

  محاسبه نیاز به فضاي مسکونی را در شهر ساري نشان می دهد.
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بدین ترتیب شهر ساري در افق برنامه بر اساس تراکم ساختمانی پیشنهادي طرح تفصیلی مصوب 

  واحد مسکونی خواهد داشـت. بـر مبنـاي میـانگین مسـاحت واحـدهاي مسـکونی         2440کمبودي معادل 

مترمربـع وجـود دارد.    268400مترمربـع) کمبـود زیربنـایی معـادل      110پروانه هاي ساختمانی صادره (

براساس تراکم ساختمانی پیشنهادي طرح جامع مسکن استان مازندران عالوه بر اینکه کمبـودي   همچنین

  واحد مسکونی مازاد تولید می شود.  5497در سطح شهر وجود نخواهد داشت بلکه تعداد 

در نتیجه اگر میانگین کمبود براساس دو عامل مذکور در نظر گرفته شود، شهر ساري در افـق برنامـه بـه    

  .جدید براي توسعه کاربري مسکونی نیاز نخواهد داشت زمین
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ارزیابی امکانات رشد کالبدي و توسعه شهر، تعیین جهات، حدود منطقی و  -4-2-4

  مراحل مختلف توسعه شهر در آینده

 یي و سپس ساختار فضـای توان تغییر و توسعه فضایی شهرسار در این قسمت ابتدا

  ر می گیرد.شهر ساري مورد سنجش و ارزیابی قرا

  سنجش و ارزیابی توان تغییر و توسعه فضایی شهر -1-4-2-4

  گـردد. هـدف اصـلی در ایـن      ریزي توسعه کالبد شـهر بنیـان توسـعه فضـایی محسـوب مـی      برنامه 

ریزي، شناسایی منابع بالقوه و بالفعل در یک منطقه جهت رشد موزون و هماهنگ شـهر بـه منظـور    برنامه

  ریـزي فضـایی   باشـد. برنامـه  بهینه براي رشـد و توسـعه آتـی فیزیکـی شـهر مـی      حصول به انتخاب گزینه 

گونه که از تعریف آن پیداست، تخصیص بهینه فضا به فعالیت هاي مختلف است. در ایـن تخصـیص   همان

  زمین به عنوان عامل پایه عمل می کند و اصلی ترین معیار براي گسترش کالبد شهر خواهد بود.

عه کالبدي به دو بخش توسعه از درون و توسعه از بیرون تقسیم می شود کـه هـر   ریزي و توسبرنامه

  ها داراي زیردسته هایی هستند که در ادامه به تفصیل در شهر ساري مورد بررسی قـرار  کدام از این دسته

  می گیرند.

  

  سنجش توان توسعه بیرونی  -2-4- 4- 1- 1

  توسعه بیرونی خود شامل دو جزء زیر می شود: 

  ) توسعه ناپیوستهالف

توسعه ناپیوسته شهر با توجه به اندازه و مقیاس شهر، نقش شهر در نظام سلسـله مراتـب شـهري و    

  عدم امکان تحقق انواع دیگر توسعه کالبدي مطرح می شود.

  این گونه توسعه خود از چهار زیربخش زیر تشکیل می شود:

  ) برنامه ریزي شهرهاي جدید1 

  ) برنامه ریزي شهرهاي اقماري2 

  ) برنامه ریزي مجتمع هاي مسکونی اقماري (آماده سازي) 3 

  تجهیزاتی  –) برنامه ریزي کاربردهاي عمده تأسیساتی 4 
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شهر ساري با توجه به اندازه جمعیت خود و قرارگیري در یک شبکه شهري (ساري، قائم شهر، بابل، 

  اش، جهت توسعه آتـی در انـدازه اي نیسـت کـه بتـوان بـراي آن        آمل) نزدیک به هم و کارکردهاي فعلی

برنامه ریزي شهرهاي جدید و نیز  شهرهاي اقماري را متصور شد، زیرا اصوالً این دو نـوع توسـعه کالبـدي    

براي کالن شهرها و یا شهرهاي با سهم و اندازه جمعیتی و عملکردي باال کاربرد دارد. شهر سـاري کـه در   

ي متوسط محسوب می گردد، به علت قرارگیري در پهنه کشاورزي گسترده اطراف خود رده کشوري شهر

و نزدیکی به شهرهاي مجاور خود (جویبار، سورك، نکا، قائمشهر) قابلیت توسـعه از طریـق شـهرك هـاي     

 ١مسکونی (آماده سازي) و توسعه از طریق ایجاد کاربري هاي کالن و عمـده پهنـه هـاي مجـاور را نـدارد.     

ن شهر ساري به علت دارا بودن پتانسیل هاي گسـترده درونـی و همجـوار، قابلیـت تـأمین میـزان       همچنی

توسعه را در داخل محدوده خود و یا نهایتاً در مجاور خود دارا بوده و از این لحاظ نیـز نیـازي بـه توسـعه     

  بیرونی منفصل یا همان توسعه ناپیوسته نخواهد داشت.

  رب) توسعه پیوسته و متصل به شه

توسعه پیوسته که در حاشیه هاي شهر اتفاق می افتد، به لحاظ اجرایی هزینه هاي کمتري را نسبت 

به توسعه ناپیوسته به دنبال دارد. این نوع توسعه به جز موجود بودن اراضی مناسـب بـراي توسـعه، پـیش     

  هر) قابل اجرا است.شرط اساسی دیگري ندارد و تقریباً در تمامی رده هاي جمعیتی (اندازه هاي مختلف ش

البته شایان ذکر است که توسعه فیزیکی شهر ساري در تمام جهات توسط عوامل مصنوعی و طبیعی 

موانع پهنه اي شامل پهنه هاي سکونت روستایی در غرب و  -1محدود شده است. این عوامل در سه دسته 

موانـع خطـی شـامل     -2ق، جنوب شهر، پهنه هاي کشاورزي در تمام جهات شهر و اراضی جنگلی در شـر 

موانـع کـانونی شـامل     -3رودخانه تجن در ضلع شرقی شهر و خطوط انتقـال نیـرو در شـمال و جنـوب و     

موانع توسـعه فیزیکـی شـهر سـاري را      424-1انبارهاي شرکت نفت در شرق شهر می باشد. نقشه شماره 

  نشان می دهد.

سعه شـهري را تجربـه نمـوده انـد، بـه      در برنامه ریزي مجدد براي شهرهایی که حداقل یک طرح تو

دالیلی چند و به ویژه به دلیل تعیین خط محدوده که در عـین فرضـی بـودن و تجلـی کالبـدي نداشـتن       

همچون دیواري بلند و عظیم عمل می نماید، تفاوت هایی را در دو طرف خود ایجـاد مـی کنـد. بـه ویـژه      

                                                           
1
 -ديالبته به دلیل عدم مدیریت بر پهنه حریم شهر و به ویژه محور دریا بخش عمده اي از فعالیت هاي کالن و عمـده صـنعت، آمـوزش عـالی و جهـانگر      - 

الزم االجرا مسـیر  پذیرایی در این محور در حال شکل گیري است. تعدد عامین تصمیم گیري در این پهنه و به خصوص محور دریا و نبود برنامه قانونی مدون و 

 دریا را در دهه هاي آتی با چالش هاي بنیادي روبرو خواهد نمود.
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ه و در اغلب شهرهاي کشور سـبب شـکل گـرفتن    تأثیرات عمده اي که بر قیمت اراضی می گذارند، هموار

برخی قسمت هاي داخل شهر (داخل محدوده مصوب طرح قبلی) و شکل گیري  بافت هاي ناهنجار و گاهاً 

  در خارج از آن شـده انـد. ایـن سـاخت و سـازهاي حاشـیه اي در گـذر زمـان و معمـوالً پـس از رسـیدن            

برخی خدمات شهري در اثر فشارهاي مردمی و سیاسـی  به اندازه اي قابل مطرح شدن و یا پس از دریافت 

به محدوده هاي مصوب تحمیل شده و ناخواسته تصمیم سازان و تصـمیم گیـران (مشـاوران شهرسـازي و     

  کارفرمایان دولتی) را وادار به تسلیم شدن در این خصوص می نماید.

ی را بـه لحـاظ سـطوح و    در شهر ساري نیز این نوع توسعه اتفاق افتاده است و اهمیت قابـل تـوجه  

هـزار نفـر و    30جمعیت دارا بوده است، به طوري که محدوده توسعه متصل شهر ساري جمعیتی بیش از 

هکتار را دارا است. این پدیده که خـزش فضـایی نامیـده مـی شـود از بزرگتـرین        1300مساحتی بیش از 

دیده آثـار نـامطلوبی از جملـه    چالش هاي توسعه شهر ساري در حال حاضر می باشد، بی توجهی به این پ

  افت شدید کیفیت فضایی در نواحی پیرامونی را در دهه هاي آتی در پی خواهد داشت.
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روستاهاي  -1از این طریق جزء توسعه متصل قرار گرفته اند، در دو دسته  مواردي که در شهر ساري

ساخت و سازهاي حاشیه اي غیرروسـتایی (فاقـد عنـوان     -2پیوسته از جمله قرق، هوال و پایین دزا و ... . 

روستا در تقسیمات کشوري) آنها در شمال، جنوب شرقی و دیگر جهات شهر می باشند. به هر حال از آنجا 

این نواحی در خارج از محدوده مصوب فعلی شهر ( مصوب طرح تفصیلی) اتفاق افتاده اند، مـی تواننـد   که 

تنها با هدف ساماندهی بافت هاي شهري و نه نیاز به افزایش محدوده جزء توسـعه هـاي آتـی ( محـدوده     

  نهایی طرح جامع ) مطرح شده و مورد ارزیابی قرار گیرند.

  اراضی مورد نظر به لحاظ ویژگی هاي سـاختاري سـکونت عمـدتاً جـزء توسـعه روسـتایی محسـوب        

می شوند که بر اساس سیاست هاي توسعه کالبدي و افزایش اندازه شهر و سـاخت و سـازهاي غیرقـانونی،    

روسـتاها و سـایر سـاخت و سـازهاي      424-2سبب متصل شدن آنها به شـهر شـده اسـت. نقشـه شـماره      

  ی را که داراي قابلیت اتصال به شهر ساري در محدوده طرح جامع می باشند، نشان می دهد.غیرقانون

  اراضی واقع در میان این روستاها و ساخت و سازهاي غیر قانونی که در محدوده متصـل شـهر واقـع    

شـهر  شده اند نیز از پتانسیل هاي توسعه شهر در آینده به شمار می آیند. در محدوده متصل (مطالعـاتی)  

مترمربـع   1000هاي بایر، زراعی و باغات بـا مسـاحت کمتـر از    هکتار از اراضی داراي کاربري 7/14ساري 

هستند که در صورت الحاق پهنه هاي متصل می توانند بخشی از توسـعه آتـی شـهر را بـه عهـده گیرنـد.       

ر زیربنـاي سـاختمانی   هکتا 49همچنین از لحاظ تراکم ساختمانی نیز محدوده مذکور داراي قابلیت ایجاد 

اراضی بایر و اراضـی زراعـی و    424-3بر اساس تراکم حداقل طرح تفصیلی مصوب می باشد. نقشه شماره 

مترمربع را در محدوده متصل خارج از شهر نشان می دهد. همچنین در محدوده متصـل   1000باغات زیر 

این اراضی نیز می توانند یا به ناچـار   هکتار اراضی فرسوده وجود دارد که 8/9بیرونی شهر ساري به میزان 

 424-4بایست جزء پتانسیل هاي توسعه متصل شهر ساري از نوع مسکونی محسوب گردند. نقشه شـماره  

بناهاي فرسوده محدوده متصل شهر ساري را نشان می دهد. در نتیجـه در محـدوده مـذکور چهـار گونـه      

  پتانسیل براي توسعه وجود خواهد داشت.
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  هکتار 7/14متر به میزان  1000هاي بایر، باغات و قطعات زراعی با مساحت کمتر از کاربري  -1

هـزار   490تراکم ساختمانی قابل افزایش به اندازه تراکم حداقل مسکونی طـرح تفصـیلی بـه میـزان      -2

 مترمربع

 هکتار 8/9قطعات و ساختمان هاي فرسوده به میزان  -3

تواننـد تنهـا   سازهاي پیرامونی که در صـورت نیـاز مـی   اراضی کشاورزي و بایر موجود بین ساخت و  -4

  هــاي قابــل تــوجهی برخوردارنــد. (نقشــه هــاي خــدماتی محســوب گردنــد و غالبــاً از مســاحت پتانســیل 

 )424-4شماره 

  

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



www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ahr

saz
ion

line
.co

m



www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ahr

saz
ion

line
.co

m



 

: ��دید��� ��ح جا�ع ��� ساری ��ح�م  736  

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

  سنجش توان توسعه درونی - 4- 2-1-4-2

در اروپـا و بـه خصـوص     70این شیوه برنامه ریزي توسعه همان توسـعه درونـی اسـت کـه از دهـه      

  انگلستان آغاز شده و از چهار زیربخش به شرح زیر تشکیل می شود:

  الف) توسعه در اراضی پاکسازي شده

اراضی بایر و اراضی زراعی و باغات داراي کاربري مصـوب طـرح قبلی(اراضـی توسـعه     ب) توسعه در 

  نیافته)

  ج) توسعه ساختمان هاي موجود (توسعه تراکمی)

  د) توسعه در فضاهاي فرسوده

  

  الف) توسعه در اراضی پاکسازي شده

این گونه توسعه بیشتر در شهرهاي بزرگ و کـالن شـهرهایی کـه داراي نـواحی و محـالت پسـت و       

ناهنجار هستند و یا بنابر دالیلی از جمله تمهیدات محیطی، کاربري هاي ناسازگار و ... پاکسازي شده و یـا  

رت گرفتـه،  تصمیم به پاکسازي آنها گرفته می شود، کاربرد دارد. در شهر سـاري براسـاس مطالعـات صـو    

  یکسري فضاها به علّت ناسازگاري فعالیتی در شـهر قابلیـت خـروج و توسـعه مجـدد را دارا هسـتند. ایـن        

کاربري ها و فعالیت ها در صورت تصویب دستگاه هاي اجرایی، شرایط محیطی و تأمین زمین مورد نیاز در 

 424-5و نقشـه شـماره    424-1شـماره   رند. جـدول خارج از محدوده شهر، این قابلیت را به دست می آو

هاي ناسازگار و سطح آنها را در شهر ساري را نشان می دهد. همانطور که در جدول مـذکور نشـان    کاربري

هکتار به عنوان  5/141داده شده است، اراضی داراي قابلیت پاکسازي در صورت پاکسازي، سطحی برابر با 

  پتانسیل توسعه ایجاد خواهند نمود.
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  سهم و سطوح کاربري هاي ناسازگار موجود در شهر ساري (قابل پاکسازي) - 424- 1جدول شماره 

  سهم  مساحت (هکتار)  کاربري

  1.3  2.03  ورزشی

  3.1  4.9  گورستان

  1.2  1.9  پایانه

  4.1  6.4  اداري

  14.2  22.2  نظامی

  21.9  34.1  تجهیزات شهري

  5.1  7.9  درمانی

  17.7  27.6  حریم ریل و تأسیسات آن

  17.7  27.6  صنعتی

  13.5  21.02  انبار

  100  155.6  جمع کل
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  ب) توسعه در اراضی بایر، زراعی و باغات درون محدوده ( اراضی توسعه نیافته درون شهر)

معموالً بنابر دالیلی چون دالیل حقوقی و قانونی، ضعف ضوابط شهرسازي و مالیاتی، توان خانوارها و 

هاي مؤثر در عمران شهرها و نیز غیراجرایی بودن طرح هـاي توسـعه   ها و حتی سایر سازماننیز شهرداري

یابنـد. اراضـی بـایر و     شهري تهیه شده، برخی اراضی در سطح شهرها خالی مانده و به عبارتی توسعه نمی

بالاستفاده نمونه بارز این گونه اراضی هستند. عدم استفاده بهینه از این اراضی خسارت هاي زیـادي را بـر   

شهر وارد می سازد، به خصوص سبب گسترش افقی شهر در سایر اراضی می شـود و هزینـه هـاي ایجـاد     

اضی بایر یکـی از اصـولی تـرین و کـار آمـدترین      تأسیسات و تجهیزات را باال می برد. بنابراین توسعه در ار

  روش هاي توسعه شهر می باشد.

هاي میدانی صورت گرفته، سطح اراضی بایر و اراضی زراعی و باغات کـه در طـرح   بر اساس برداشت

هکتـار اسـت. اراضـی     651مصوب پیشین به کاربري هاي مسکونی و خدماتی اختصاص یافته اند، برابر بـا  

  نشان داده شده است. 424-6شماره مذکور در نقشه 

بنابراین یکی از الگوهاي توسعه شهر ساري و شاید مهمترین آن با توجه به شـرایط مـذکور، الگـوي    

  توسعه در اراضی بایر و اراضی با کاربري هاي اجرا نشده طرح مصوب قبلی می باشد.
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  د) توسعه در اراضی و پهنه هاي فرسوده 

  هایی هستند که بـه دلیـل وجـود عوامـل و عناصـر مختلـف در آن، کـاهش        هاي فرسوده بافتبافت

یابـد. نپـرداختن بـه    هاي کیفی محیط زیست انسان و میل به مهاجرت، فرسودگی در آن فزونی مـی ارزش

هـاي  دوران  گذشته باشد و چـه انباشـته از جریـان   بافت فرسوده شهري، چه به جاي مانده از شهرنشینی 

  دهـد و حـاکی از آن اسـت کـه همـراه بـا نابسـامانی،        نابسامان، رشد شهر را به سمت پیرامون سـوق مـی  

هایی دیگر در پیرامون شهر بر هاي هنگفت بناکردن بافتهاي شهري در دل شهرها رها شده و هزینهثروت

ها از الزامات شهرها محسوب ن دلیل نوسازي و توسعه مجدد این بافتشود. به همیگردن شهرها نهاده می

  می شود.

بر اساس مطالعات صورت گرفته و معیارهـاي تعیـین فرسـودگی ارائـه شـده توسـط شـوراي عـالی         

هکتـار   8/9هکتار بافت فرسوده در داخل محدوده و  2/124شهرسازي و معماري ایران، شهر ساري داراي 

ها وده مطالعاتی متصل) می باشد. نوسازي، بازسازي و توسعه مجدد این اراضی و پهنهدر خارج از آن (محد

بناها و قطعات فرسـوده   424-8آید. نقشه شماره به عنوان یکی از الگوهاي توسعه شهر ساري به شمار می

دهد. شایان ذکر است که محدوده مصوب بافت فرسـوده شـهر کـه هـم اکنـون در      شهر ساري را نشان می

هکتار را دارا است کـه در مبـانی    99/641رحله مطالعات و تهیه برنامه توسعه قرار دارد مساحتی معادل م

  محدوده مصـوب بافـت فرسـوده شـهر را بـه نمـایش        424-9تعیین آن ابهاماتی وجود دارد. نقشه شماره 

  می گذارد.
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  تعیین، سنجش و ارزیابی ساختار فضایی شهر -2-4-2-4

است که در درون سیسـتمی بزرگتـر جـاي گرفتـه اسـت. ایـن پدیـده         شهر سیستم پیچیده انسانی

  سیســتمی خــود متشــکل از زیرسیســتم هــایی متنــوع، مکمــل و مــرتبط بــا ســازمانی ویــژه از عناصــر و 

فعالیت شهر در درون چارچوبی کالبدي بر بسـتري   شبکه اي از روابط چندسویه بین آنها است. زیرسیستم

  شهر را به عنوان کلیتی هدفمند می آفریند.مکان، سیستم فضایی  -از زمان

  فرآیندهاي فضایی ناشی از نیروهاي » تعامل درونی و بیرونی فعال« سیستم فضایی شهر پیامد 

آورانه) در خود گرا، واگرا و مولد تفاوت فضایی ( با محتوایی اقتصادي، اجتماعی، سیاسی، محیطی و فنهم

  است. و با سیستم هاي فراشهري مرتبط با خود

سیستم فضایی شهر به مانند هر سیستم دیگري، کلی هدفمند است که با نظمی پیچیده در شکل و 

کارکرد، توسط زیرسیستم هایی با نقش ها و مأموریت هاي متنوع و مکمل، با شبکه اي در هم تنیده از 

  پیوندهایی هوشمند، شهري پویا را تدارك می بینند.

هاي پیچیده و غیرقابل پیش بینی، مواجهه کارآمد با سیستم ها، برايدر نظریه عمومی سیستم

می نامند. بنابراین در  2، هدایت و کنترل عناصر و روابط اصلی آنهاست که آن را ساختار1استراتژي مرکزي

سیستم هاي فضایی نیز شناخت، هدایت و کنترل ساختار فضایی سرنوشت آنها تعیین می کند. این مفهوم 

مکان  -چیدمان و نظم زیرسیستم هاي اصلی و شبکه پیوندهاي اصلی آنها در بستر زمان نمایانگر آرایش،

  است.

ساختار فضایی پیامد نیروها، فرآیندها و برآیندهاي بنیادین مولد سیستم فضایی شهر به عنوان 

  فضا به شمار می آید.  3یابینظمی پویا بوده و فرآیند دائمی سازمان

به عنوان نگرشی مسلط؛ شناخت، هدایت و کنترل ساختار " اختیار راهبرديرویکرد " در این برنامه، 

  گزیند.فضایی را به عنوان استراتژي مرکزي براي مهار و هدایت شهر ساري برمی

مبتنی بر چارچوب تحلیل سیستمی، فرآیند تعیین و ارزیابی ساختار فضایی تحت گام هاي ذیل 

 صورت بندي می شود:

  

                                                           
1- Central Strategy  
2
 - Structure 

3
 - Ordering 
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  ل مفهومی تعیین و ارزیابی ساختار فضاییطراحی مد گام نخست:

 تبیین جایگاه شهر در ساختار فضایی پیراشهري ( فراشهري) گام دوم:

 تعیین و شناسایی ساختار فضایی شهر ساري گام سوم:

 سنجش و ارزیابی ساختار فضایی شهر ساري  گام چهارم:

  

  ام نخست)طراحی مدل مفهومی تعیین و ارزیابی ساختار فضایی (گ - 4- 2-4-2- 1

  هـاي شـهر تلقـی    نگرش سیستمی به شهر، بنیان مفهومی مواجهه بـا رونـدها، الگوهـا و قانونمنـدي    

گردد، بنابراین طراحی مدل مفهومی بر مؤلفه هاي محیط سیسـتمی و درون سیسـتمی فضـایی شـهر     می

  استوار می گردد. در این مدل، سطح تحلیل سیستمی در دو الیه صورت می پذیرد.

  سطح محیط سیستم به معنی تحلیل در مقیاس منطقه اي -اولالیه  

 سطح درونی سیستم به معنی تحلیل در مقیاس شهري -الیه دوم 

در تحلیل سیستمی، ساختار فضایی بر آن است که نظم را بـه عنـوان مفهـوم بنیـادي سیسـتم هـا       

، زیست پذیري و پایداري ردگیري تا در پی آن فضایی مناسب در دستیابی به اصل توازن در رقابت پذیري

  ).424-1محیطی تدارك ببیند ( نمودار شماره

ساختار فضایی آرایش و چیدمان عناصر و روابط اصلی سیستم فضایی معرفی گردید. عناصر سـاختار  

  در اشکال ذیل آرایش و چیدمان خود را می آفریند:

 نظام مراکز شهري؛ عناصر کانونی  

 نظام محورهاي شهري؛ عناصر محوري 

 نظام منطقه بندي شهري؛ عناصر پهنه اي 
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مدل مفهومی سنجش و ارزیابی ساختار فضایی -424-1نمودار شماره   
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 اندازه و الگوي شکلی

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



 

: ��دید��� ��ح جا�ع ��� ساری ��ح�م  748  

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

هاي هـدایت و کنتـرل   ناشی از پویایی و متابولیسم شهري در هر دوره زمانی و تحت کنترل سیستم

) آرایش و چیدمان ویژه خود را ايریزي شهري و فراشهري (منطقهمتفاوت، منتج از تغییر در اهداف برنامه

  آفرینند. می

 -نکته اساسی کار بست شاخص هاي نوع، مقیاس، تمرکز و شدت تمرکز و در نهایـت تـداوم زمـانی    

در شناسایی سـاختار  » ساختاري بودن عناصر« فضایی براي شناخت  -مکانی عناصر، در چارچوب کالبدي

زمینه ها در دو الیه تحلیلی پیش گفته پوشانی، تعمق و کاربست این شاخصفضایی سیستم شهر است. هم

  تحلیل و سنجش را پس از تعیین و شناسایی ساختار فضایی شهر مهیا می سازد.

مدل مفهومی پیش گفته، پیش از تعیین و شناسایی ساختار فضـایی، بـه سـنجش و تحلیـل دو سـطحی      

  ).424-1ساختار فضایی شهر می پردازد ( نمودار پیش گفته شماره 

  

  (گام دوم) هر در ساختار فضایی پیراشهريگاه شتبیین جای - سطح منطقه اي -4- 2- 2-2-4

شهر ساري مرکزیت منطقه اي جلگه مرکزي استان مازندران را به عهده دارد. ایـن شـهر بزرگتـرین    

شهر در نظام سلسله مراتب سکونتگاهی مازندران در ابعاد جمعیتی، خـدمات رفـاه عمـومی و سیاسـی بـه      

هـاي سـکونت و فعالیـت در منطقـه     مان فضایی کانونشمار می آید. این مرکزیت، ماهیت ویژه اي به چید

  پیرامونی شهر داده است. فشـردگی اسـتقرار جمعیـت و فعالیـت در جلگـه مرکـزي مازنـدران منجـر بـه          

گیري بازارهاي یکپارچه و همبسته کار و فعالیت شده و بدین ترتیب حیات و پویایی مراکز شهري را شکل

  ).424-10همنبعث از خود نموده اند ( نقشه شمار

پیونـد خـود، بخشـی از    ، تحت تأثیر ماهیت ویژه سیسـتم منطقـه اي هـم   شهر به مانند یک سیستم

ساختار شکلی خود را تحت تأثیر ماهیت مواجهه با رخدادهاي منطقه اي می بیند. به طوري که مجـاورت  

  فیزیکی کانون هاي زیست کالن و خرد، شرایط ویژه اي را براي ساري رقم زده است.

چسبندگی فزاینده کالبدي کانون هاي روستایی همسایه و نیروهاي فضـایی شـهرهاي مهـم مجـاور     

(مانند قائمشهر، بابل و بهشهر) مصداق روشنی از نیروي مداوم شکل دهنده به مرزهـاي سیسـتم کالبـدي    

اسـت   شهر ساري به شمار می آیند. در احکام اسناد فرادست منطقه اي، شهر ساري مأموریت هایی یافتـه 

 -گرا یا تمرکزطلب فضایی را به طور فزاینده اي تقویت می کند. در طـرح کالبـدي گـیالن   که نیروهاي هم
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مازندران به عنوان عملکرد اصلی صنعتی سطح یک، خدمات کشاورزي سطح یک، تجاري منطقـه اي و در  

  طرح کالبدي ملی به عنوان پایتخت منطقه اي سطح یک معرفی گردیده است.

هاي تجمع، همجواري و شهرنشینی ) به همراه مانند صرفهگراي فضایی (حضور نیروهاي همبه دلیل 

هر چند با قیود اراضی ارزشمند محیطی ) به این شهر ارزانی داشته است، ظرفیت هاي محیطی که جلگه (

سبندگی شهر توسعه فضایی شلخته و فزاینده اي به خود گرفته است. مصداق این پدیده را می توان در چ

هکتاري مراکز زیست مجاور با محدوده قانونی شهر ساري دید. این پیوستگی ها و چسبندگی هاي  1200

بازار کار و فعالیت چند سطحی و چند  1فضایی، مجموعه شهري ساري را آفریده است. این مجموعه شهري

تعـدد در خـود جـاي داده    الیه اي را به همکاري ساري، قائمشهر، بابل و آمل و مراکز زیسـت و فعالیـت م  

است. قرارگیري شهر در مرکزیت عملکردي این مجموعه شهري عالوه بر مرکزیـت شهرسـتانی و اسـتانی،    

  جایگاه ویژه اي به شهر ساري در ساختار چند سطحی منطقه اي داده است.

ت شهر ساري به این ترتیب در فضایی دوگانه به لحاظ محتوایی قرار گرفته است. فضـایی بـا ضـرور   

همکاري به واسطه مجاورت فضایی از یک سو و فضایی مملو از رقباي منطقه اي در غرب مانند قائمشـهر،  

  دهد.  ي را در ساختار منطقه اي نشان میجایگاه شهر سار 424-11بابل و آمل از سوي دیگر. نقشه شماره 

                                                           
1
 -Conurbation  
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  تعیین و شناسایی ساختار فضایی شهر ساري (گام سوم) -2-4- 4- 2- 3

ماهیت و شیوه ساختاریابی فضایی شهر ساري منبعث از متابولیسـم بـازخوردي نیروهـاي درونـی و     

بیرونی خواهد بود. تبیین جایگاه شهر در سطح تحلیل محیط سیستم (در اینجا سطح منطقـه اي) نشـان   

ز رقابت ) را در فضایی مملو اشهرستاناي ( منطقه اي مجموعه شهري و زیرمنطقهداد شهر ساري مرکزیت 

تنیـده بـه لحـاظ    ) به لحاظ کارکردي و نیز پیوسته، متـراکم و درهـم  و همکاري (ناشی از مجاورت فضایی

کالبدي برعهده دارد. این رخداد و موقعیت استراتژیک، نیروي ویژه در ساختاریابی فضـایی سـاري   -فضایی

د الگوي شکلی ساختار شـهر،  به شمار می آید. به طوري که ماهیت چیدمان عناصر ساختار فضایی و برآین

آشکارا مصداق پدیده پیش گفته است. مبتنی بر آنچه در مدل مفهومی گفته شده، عناصر سیستم فضـایی  

  ).424-13و  424-12و  نقشه هاي شماره  424-3ساري واکاوي گردید ( جدول شماره 

مرکزیـت منطقـه   بـه   1این واکاوي نشان می دهد ساختار فضایی شهر ساري، الگویی چند هسته اي

  شـرقی   -کشـاورز ) و غربـی   -جنـوبی ( خـزر   -پوشی دو محور شـعاعی شـمالی  مرکزي کهن در محل هم

هـاي زیسـت و    پوشانی متراکم کانوناورزي با همامام رضا ) دارد. این ساختار در پهنه اي کش -( پاسداران

هکتـار ( ناشـی از پدیـده     1200هکتار در مرزهـاي مصـوب قـانونی و     3000اي به مساحت فعالیت اندازه

  ) به صورت چسبندگی کالبدي دارد.فعالیتی در پیرامون 2خزش

  الگوي روابط فضایی در این ساختار یـک سـویه بـه محوریـت منطقـه مرکـزي بـوده و تحـت فشـار          

جریان هاي سفر غالب از ناحیه جنوبی شهر بوده است. این الگو منتج از مرکزیـت پـیش گفتـه در سـطح     

  حلقوي بوده است. -شعاعی با ردپایی نارسا از ترکیب شعاعیفراسیستمی 

                                                           
1
است، تفاوت ماهوي الگوي چندهسته اي به لحاظ مفومی ماهیتی ارگانیک داشته و از این رو با الگوي شبکه اي چند مرکزي که برنامه ریزانه  - 

  دارد.
٢
 .Sprawl 
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عناصر ساختار فضایی شهر ساري - 424-2جدول شماره   

  مقیاس فعالیت و موقعیت آن در شهر  عناصر

  کانون

  میادین عملکردي

  )(ع)میدان ساعت، شهدا، شهرداري (امام حسین   میادین عملکردي فراشهري

  معلم ، سه راه امیر مازندرانیمیدان   میادین عملکردي شهري

  میدان شاهزاده حسین  میادین عملکردي ناحیه اي

چهارراه ها و میادین 

  ترافیکی

  عصر، میدان هالل احمرمیدان ولی  چهارراه ها و میادین ترافیکی فراشهري

  میدان دانشگاه (سه راه جویبار)   چهارراه ها و میادین ترافیکی شهري

  میدان امام  و ترافیکی فراشهريمیادین عملکردي 

  کاربري کالن

  جاده جویبار  ورزشی عبدالحمید داراب –مجموعه فرهنگی 

  جاده قائمشهر  اداره کل منابع طبیعی منطقه ساري

  جاده قائمشهر  ترمینال غرب ساري + کشتارگاه

  بلوار آزادي  پارك آفتاب

  بلوار آزادي  استادیوم شهید متقی ساري

  بلوار امیر مازندرانی  بیمارستان امام خمینی

  خیابان آیت ا.. مطهري (طبرستان)  مرکز آموزش عالی امام محمد باقر

  بلوار شهید آیت ا.. بهشتی  شرکت توزیع برق

  میدان ولی عصر  شرکت برق

  بلوار خزر  باشگاه برق

  بزرگراه ولیعصر  ستاد مقاومت بسیج استان

  بزرگراه ولیعصر  مسافربري (ترمینال دولت)پایانه 

  خیابان مالمجدالدین  مصال

  بزرگراه ولیعصر  بیمارستان شفا

  بزرگراه ولیعصر  هتل اسرم

  بلوار امام رضا ، خ امامزاده عباس  امام زاده عباس و پارکینگ آن

  بلوار امام رضا  کارخانه شیر پاستوریزه

  بلوار امام رضا  اداره هالل احمر ساري

  خ شهید پور عمران (دخانیات )  اداره دخانیات ساري

  

  

  

  

  

  

  

  

  محور

  

  

  

  

  

  ارتباطی
  کمربندي شمالی، میدان ولی عصر به نکاء  1شریانی درجه 

  بلوار کشاورزکمربندي جنوبی، از جاده قائم شهر به   2شریانی درجه 

  رودخانه و آب بندان  طبیعی
  رودخانه تجن  ساري

  آب بندان شرقی (امامزاده عباس جنوبی)

  زیر ساختی

  شرق رودخانه تجن  پارك قائم

  غرب رودخانه تجن  پارك دفاع مقدس

  از جاده قائم شهر تا جاده نکا  از غرب به شرق  راه آهن و حریم راه آهن

  

  

  

  عملکردي

  

  

  

  

  

  فعالیت و کار فراشهري

  

  

  به طرف میدان دانشگاه –از جاده جویبار 

از میدان دانشگاه (بلوار ولیعصر) به طرف میدان 

  ولیعصر

میدان هالل از میدان ولیعصر (بلوار ولیعصر) به طرف 

  احمر

  از میدان هالل احمر به طرف جاده نکاء
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  مقیاس فعالیت و موقعیت آن در شهر  عناصر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  محور

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  عملکردي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  فعالیت و کار شهري

  از پل راهبند به طرف کیاسر (بلوار کشاورز)

  عصر به میدان امیر مازندرانیمیدان ولی

  میدان امیر مازندرانی به میدان ساعت

 از میدان ساعت به میدان شهرداري

  راه از میدان شهرداري به میدان شهدا و بعد سه

  مالمجدالدین 

  از میدان امیر مازندرانی تا بیمارستان امام خمینی

  از میدان ساعت تا دروازه بابل

  از میدان هالل احمر تا میدان شهدا

  فعالیت و کار ناحیه اي

  از میدان معلم (خیابان معلم) به طرف بلوار 

  عصرولی

  خیابان رودکی (شهبند)

  پیروزيخیابان 

  خرداد 15ادامه خیابان 

  متري پیام نور 20

  خیابان شهداي محراب

  خیابان بعثت و نهضت

  عصر به طرف روستاي بندارخیلاز بزرگراه ولی

عصر به طرف روستاي زرگرباغ (خیابان از بزرگراه ولی

  اصحاب رسول ا..)

  خزر)عصر به طرف دریا (بلوار از میدان ولی

  از بلوار امام رضا به طرف روستاي گلماء

  از بلوار اام رضا به طرف امامزاده عباس (خیابان 

  امام زاده عباس)

خیابان شهید پور عمران (دخانیات) تا خیابان میانرود 

  به سمت کمربندي جنوبی

  (خیابان صادقیه) واقع در بلوار کشاورز تا پارك 

  خیابان صادقیهمحله اي واقع در 

خیابان ملت + خیابان امیرکبیر + خیابان کوي آزادي 

  به طرف خیابان نهضت

  خیابان ورزش تا استادیوم شهید متقی

از انتهاي خیابان جام جم (بلوار عسکري محمدیان) تا 

  نرسیده به مازیار

  نیمه خیابان شهید ایزد طلب از سمت بلوار دانشگاه

  بهمن تا کوچه شهید آملی 22خیابان نیمه 
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  مقیاس فعالیت و موقعیت آن در شهر  عناصر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  محور

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  عملکردي

  

  

  

  خدمات رفاه عمومی شهري

از بیمارستان امام خمینی تا بلوار آزادي نرسیده به 

  سازمان جهاد کشاورزي

  خیابان رازي + خیابان فردوسی

  خدمات رفاه عمومی ناحیه اي

خیابان شهیدان عبوري تا میدان شاهزاده حسین و از 

  قربانعلی نوريمیدان تا خیابان 

  نیمه خیابان شهید ایزدطلب از طرف بلوار آزادي

  ابتداي خیابان معلم تا میدان معلم

  خرداد تا سر خیابان پیام نور 15ابتداي خیابان 

متري  20از زندان ساري به میدان سلمان فارسی تا 

  پیروزي صابونچی

خیابان  میدان سردار شهید نبوي (خیابان داراب) تا

  پیام نور

  بلوار شهدا

از میدان دانشجو واقع در طبرستان به خیابان آیت اهللا 

  مطهري به خیابان شهید فرجی

از میدان دانشجو واقع در طبرستان به خیابان ساري 

  کنار تا کوچه محراب

  اداري فراشهري

  بلوار ارتش + خیابان مازیار+ خیابان نیروي انتظامی

  میدان دانشگاه تا میدان اماماز 

  از میدان امام تا جاده قائمشهر

  اداري شهري

  خیابان جام جم

از میدان امام به طرف بلوار آزادي تا سازمان جهاد 

  کشاورزي

  پهنه

  پهنـه ویـژه

  آرامگاه مالمجدالدین ساري

  پادگان

  شرکت نفت

  خدمات رفاه عمومی

  مرکز شهر

  هاي بوعلی و نیمه شعبان در بلوار پاسدارانبیمارستان

دانشگاه علوم پزشکی + آزاد+ مدرسه راهنمایی داراب، 

  تربیت مدرس و ....

دبستان شهید اکبري+ راهنمایی ارشاد و ... + پایانه و 

  حمل و نقل سوسنگرد و ...

  اداري

  ادارات بلوار آزادي + بلوار پاسداران + خیابان جام جم

ادارات حواشی خیابان انقالب + بلوار ارتش + خیابان 

  مازیار+ ایستگاه راه آهن و ...
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  سنجش و ارزیابی ساختار فضایی شهر ساري (گام چهارم) -4- 2- 4-2-4

مدل مفهومی سنجش و ارزیابی ساختار فضایی با نگرشـی سیسـتمی در دو سـطح محـیط سیسـتم      

شهري و خود سیستم شهري طراحی گردیده و مبتنی بر ساختار محتوایی آن، معیارهایی بـراي سـنجش   

  هـا،   ابـزاري توانمنـد بـراي درك نارسـایی    صورت بندي شده اند. این معیارها به خـوبی خواهنـد توانسـت،    

ها و نیروهاي بیرونی کنترل نشدنی ساختار فضایی شـهر سـاري تـدارك ببیننـد. محتـوا و ضـرورت        توان

هاي ریزي فضایی شهرها در عرصههاي تئوریک و کاربست آنها در عمل برنامهوجودي آنها منتج از آموخته

می سـنجش، بـه   ). از این رو بر اساس ساختار مدل مفهو424-3ملی و بین المللی بوده اند. (جدول شماره

  ترتیب در دو الیه تحلیلی و نتایج ارزیابی صورت بندي و ارائه می شوند.
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  مدل معیار سنجش و ارزیابی ساختار فضایی شهر ساري - 424- 3 جدول شماره

  معیار سنجش و ارزیابی  عرصه سنجش و ارزیابی  سطح سنجش

م
ست

سی
ط 

حی
م

  

ي
ه ا

طق
من

  

  موقعیت مکانی
  زیرمنطقه اي، مجموعه شهري و منطقه ايمرکزیت جغرافیایی در سطوح  

 میزان مجاورت فضایی  

  جایگاه در شبکه شهري
 تناسب سلسله مراتب شهري و خدمات رفاه عمومی  

 مرکزیت در سلسله مراتب شهري  

  روابط فراشهري
 روابط چندسویه عملکردي  

 شبکه زیرساختی روابط بین شهري  

م 
ست

سی
  

ي
هر

ش
  

ل
شک

و 
ه 

داز
ان

  

  اندازه شهر

 میزان تراکم جمعیت به نسبت زمین مورد نیاز  

 میزان مصرف زمین 

 هماهنگی اندازه شهر و ساختار فضایی  

  الگوي شکل شهري
 میزان انطباق و انعطاف پذیري  

 توان ایجاد شبکه فضایی  

ي
رد

رک
کا

م 
ظ

ن
  

  نوع و ماهیت عناصر
 وجود عناصر فضایی مولد ساختار 

 مأموریت هاي بیرونی فعالیت هاي پاسخگوي نیازهاي درونی و  

  مقیاس و سلسله مراتب
 نظام سلسله مراتب فضایی عناصر 

 انطباق سلسله مراتب عناصر متفاوت  

ها
ند

یو
و پ

ط 
واب

 ر
که

شب
  

  شبکه روابط کارکردي
 زیرسیستم نظام فعالیت هاي مکمل 

 شبکه روابط عملکردي مکمل  

  شبکه روابط کالبدي

  

  فضایی شهریکپارچگی ساختار کالن و خرد 

 سهولت دسترسی، حرکت و روابط فضایی  

ي
بد

کال
م 

ظ
ن

  

  پراکنش و توزیع فضایی

 (میزان و نوع استفاده) تناسب با محیط طبیعی  

 پوشش متوازن فضایی سلسله مراتب شهري 

 انطباق فضایی عناصر و آستانه هاي پذیرش مرتبط  

  چیدمان و ترکیب فضایی

 ترکیب فضایی فعالیت هاي مکمل  

 انطباق رشد ارگانیک عناصر با ساختار فضایی 

 خوشه بندي فضایی فعالیت هاي همگن 

 میزان سازگاري فعالیت/ عنصر مجاور 

 انطباق اندازه فعالیت/ عنصر و ماهیت فضا  

  1389مأخذ: حق جو، محمدرضا، طراحی مدل تجویز ساختار فضایی شهرها، در دست چاپ، 
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  ساختار فضایی پیراشهريسنجش و ارزیابی جایگاه شهر در  

در سطح محیط سیستمی شهر ساري، چهارچوب سنجش در سه عرصه که خود توسط شش معیار 

  پشتیبانی می شوند، ساختاربندي گردیده است. فرآیند ارزیابی نشان داد:

 -فقدان مرکزیت ثقل جغرافیایی در سطوح شهرستان، مجموعه شهري و استان که برآیند فضایی -

الیـه  تسلط نیروهاي فیزیکی بر روي نواحی خاص می گردد. به عنوان مثال استقرار در منتهیکالبدي آن 

  شرقی مجموعه شهري و حتی استان فشار ارتباطی را بر روي مرزهاي غربی ساختار فزاینده می کند.

 4/44شهر ساري در غرب خود، مجاورت فضایی با شهرهاي دوم تا چهارم استان با متوسط فاصله  -

لومتر و در شرق خود شهر پنجم استان (بهشهر) را دارد. به طوري که می توان مرکزیـت ثقـل سلسـله    کی

مراتب شهري استان را به منطقه ساري و پیرامون آن نسبت داد. این پدیـده یعنـی وجـود عرصـه تعامـل      

سـاري   شدید نیروهاي متفاوت مرکزگرا، مرکزگریز و مولد تفاوت فضـایی در سـاختار فضـایی پیراشـهري    

برآیندهاي متفاوتی بر ساختار شهر و منطقه پیرامونی آن در مکان گیري کانون هاي سکونت و فعالیـت و  

نیز شتاب و نوع رشد آنها خواهد گذارد. نکته استراتژیک این مجاورت فیزیکی با شـهرهاي مهـم و رقیـب    

همکـاري هـاي بسـیار ضـروري      استان مازندران، فضاي ابهام آلود تفکیک نوع و ماهیت رقابت ها در برابر

 چون حمل و نقل منطقه اي و یا مدیریت پسماند است.

ارزیابی جایگاه شهر در شبکه شهري به طور نسبی شرایط متضادي را نشان می دهـد؛ ایـن شـهر     -

  مرکزیــت منطقــه اي، مجموعــه شــهري و زیــر منطقــه اي را در جمعیــت و خــدمات بــر عهــده دارد امــا 

معیتی و خدمات رفاهی آن، جایگاه و مأموریت مرکزیـت خـدمات منطقـه اي و    علی رغم انطباق سطح ج

کیفیت درخور یک شهر دروازه اي را نشان نمی دهد. این پدیده یک نارسایی بزرگ براي شهر سـاري بـه   

 شمار می آید.

ارزیابی عرصه تحلیلی روابط فراشهري/ منطقه اي سـاري، شـرایط متفـاوتی را نشـان مـی دهـد.        -

فضایی پیراشهري ساري، ساختاري بدون تسلط یک شـهر قـاهر و مسـلط بـا فواصـل جمعیتـی و       ساختار 

خدماتی اندك است. بنابراین مبتنی بر این شرایط، روابـط چنـد سـویه عملکـردي الگـوي مسـلط روابـط        

عملکردي شهرها و کانون هاي فعالیت خواهد بود. این در حالی است کـه در مقیـاس شهرسـتان، روابـط     

با شهرهاي تابعه (مانند کیاسر و فریم) یک سو و با کانون هاي شهري پیرامون با کیفیت درخور  عملکردي

یک رابطه چند سویه نیست. شبکه زیرساختی پشتیبان براي ایجاد، تقویت و هدفمندي روابط چندسـویه  
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، موقعیـت  عملکردي به محوریت شبکه جاده اي بوده و از راه فرعی تا بزرگراه متغیر اسـت.. شـهر سـاري   

دروازه اي براي استان مازندران دارد، این یعنی می بایست توانایی مدیریت تبادل فضـایی فرامنطقـه اي و   

شبکه روابط سیاسی، خدماتی و اقتصادي درون منطقه اي را دارا باشد. در شرایط کنـونی ایـن امکـان در    

د. ضعف سـاختاري شـبکه روابـط    توجهی کامل نظام هاي هدایت و کنترل منطقه اي و شهري قرار داربی

 هوایی و ریلی مصداق بارز این نارسایی استراتژیک است. 

کاربري هاي در تضاد با مقیاس شبکه دسترسی آنها (ماتریس ظرفیت) و نقشه  424-14نقشه شماره 

  کاربري هاي ناسازگار در شهر ساري (ماتریس سازگاري) را نشان می دهد. 424-15شماره 
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  سنجش و ارزیابی در سطح درونی ساختار فضایی شهر  

در سطح درونی سیستم شهري و به تعبیري ساختار فضایی شهري، چارچوب سنجش در پنج عرصه 

معیار طراحی شده است. به تفکیک پنج عرصه مندرج در مدل مفهـومی سـنجش   به پشتوانه بیست و یک 

  فرآیند ارزیابی نشان داد:

  

  سنجش، اندازه و شکل شهر

سنجش مرز، اندازه و شکل سیستم فضایی یکی از بنیادي ترین نیروهـاي مـؤثر بـر میـزان کـارآیی      

با انـدازه و شـکل نامتناسـب باعـث     اقتصادي و پایداري محیطی در مقیاس راهبردي است. ساختار فضایی 

درآمدتر خواهد شد. چنین ساختاري منجـر بـه صـرف    پراکندگی بازار به نواحی متفرق، بدون ارتباط و کم

هاي فعالیت شده و تفرق هزینه هاي بیشتري براي تبادل به دلیل افزایش فاصله بین نیروهاي کار و کانون

هـاي تجمـع و شهرنشـینی،    موازي، عدم اسـتفاده از صـرفه  اي اقتصادي، اقدامات و ضعف پیوندهاي شبکه

هاي زیرساختی و در نهایت افزایش هزینه هاي سرمایه اي بنیادي و جـاري شـده و در   افزایش طول شبکه

نهایت ساختار  فضایی چارچوب مناسب براي کاهش هزینه هاي مبادالت و تولید تـدارك نمـی بینـد کـه     

  رقابتی شهر خواهد بود.وري و توان برآیند آن کاهش بهره

این در حالی است که میزان اندازه و ماهیت شکل شناسی ساختار، نیروي بسیار حیاتی در میزان و 

  نوع مصرف منابع طبیعی به ویژه زمین است. نتایج ارزیابی به کمک پنج معیار پشتیبان نشان داد:
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 اندازه شهر -

نیاز و میزان مصرف زمین نشان از یـک پـارادوکس   معیار میزان تراکم جمعیت به نسبت زمین مورد 

نفـر در   100بسیار حیاتی دارد. از سویی بررسی ها نشان از تراکم ناخالص جمعیتی زیر معیار اسـتاندارد ( 

هکتار) و اراضی و فضاي هاي مناسب براي توسعه فضایی در درون ساختار دارد، از سویی دیگـر مسـاحت   

هکتار بوده  3000دمات رفاه عمومی وجود دارد. مساحت کنونی شهر هکتاري میزان خ 500کمبود حدود 

هکتار توسعه کالبدي بی رویـه رخ داده   1200و درست در وراي مرزهاي مصوب هدایت و کنترل شهري، 

است. این تضادها نشانگر کنترل بسیار ضعیف نظام هدایت و کنترل توسعه شهري در تنظیم اندازه سیستم 

  شهري است.

پوشی بین استقرار عناصر فضایی جدید جغرافیایی توسعه کالبدي بی رویه نیز نشان می دهد هم پراکندگی

  )424-16هاي فضایی درون ساختار فضایی وجود ندارد. ( نقشه شماره و توان
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  الگوي شکلی شهر -

ساختار فضایی شهر نشان داد، ساري شهري است با یک منطقه مرکزي و چند هسته ضعیف تر با الگـویی  

از ساختار ارتباطی شعاعی حلقوي که خود نارسایی هاي جدي در فرم حلقوي خود دارد. سـاختار مرکـب   

حلقوي مبتنی بر سنجش بـا معیارهـاي    -مرکزیتی، حلقوي و تلفیق شعاعیفضایی که سایه هایی از چند 

  مرتبط ویژگی هاي زیر را دارا است:

  وجود مراکز شهري فرعی مانند میـدان هـاي خـزر و امـام خمینـی. ایـن مراکـز مصـداق وجـود           -

  اندام هاي حیاتی اما ناقص به شمار می آیند.

تار حلقوي )، ساختاري خشک و غیرقابل انعطاف الگوي شکلی شعاعی ( با رگه هایی از وجود ساخ -

است که با توسعه بیشتر هزینه هاي نگهداري آن، به طور فزاینده باال می رود. این به معنی وجـود قـانون   

 بازدهی نزولی مقیاس با افزایش ابعاد توسعه کالبدي در محورهاي شعاعی است.

 زمین.  گرایش شدید به بهره برداري بی رویه اراضی و سوداگري -

توان ایجاد شبکه فضایی با توجه به سایه اي از ساختار فضایی چند هسته اي با ترکیبی از روابط   -

 حلقوي. -شعاعی

غلبه گرایش هاي واحدهاي اقتصادي به استقرار پراکنده، متفرق، بدون برنامه و فارغ از نظـارت و   -

 کنترل بر استقرار هوشمندانه برنامه محور.

عالیت با تراکم کم با حداکثر زمین بري مبتنی بر وابستگی بـه حمـل و نقـل    استقرار جمعیت و ف -

 موتوري و شبکه راه هاي بلند.
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  سنجش نظم کارکردي 

سنجش نظم کارکردي به هدف ردیابی عناصر ضروري ساختار فضا که پاسخگوي نیازهاي ارگـانیکی  

دست نظام هـاي هـدایت و کنتـرل    شهر و نیز مأموریت هاي سپرده شده به شهر ساري از سوي سطوح فرا

  شهري هستند، با کمک دو عرصه تحلیلی و چهار معیار پشتیبان صورت می پذیرد:

  

  نوع و ماهیت عناصر -

کمبودهاي موجود ناشی از نتایج ارزیابی کمی کاربري اراضی که حاکی از ضعف هـاي کـارکردي در   

ساختار سیستم فضایی شهر را به شدت رنجور پاسخگویی به نیازهاي درونی و مأموریت هاي بیرونی است، 

هکتاري بـراي تـأمین خـدمات     500درصد خدمات رفاه عمومی و کمبود حدود  20ساخته است. سهم زیر

رفاه عمومی مصداق نارسایی جدي در وجود نوع و ماهیت عناصر کارکردي در شهر ساري است. به لحـاظ  

قه مرکزي و مراکز فرعی چـون میـادین خـزر و    سنجش وجود عناصر فضایی نیز می توان ضعف هاي منط

امام خمینی، فقدان محورهاي شهري درخور یک شـهر دروازه اي، محورهـاي دروازه اي بـا غلبـه عناصـر      

  گردشگري متمایز و با هویت هاي ویژه شهر، شناسایی نمود.

  

  مقیاس و سلسله مراتب -

ختارهاي فضایی کارآمد است. مبتنی بر سلسله مراتب یکی از بنیادي ترین و حیاتی ترین الزامات سا

  این ضرورت دو نارسایی استراتژیک در ساختار فضایی شهر ساري وجود دارد:

فقدان ساختار سلسله مراتب فضایی در عناصر فضایی و کارکردهاي شهري که مصـداق آن بـه    -یک

  روشنی در ارزیابی نظام کاربري زمین و ساختار شبکه ارتباطی مشاهده می گردد.

فقدان انطباق سلسله مراتب فضایی عناصر و کارکردهاي متفاوت با هم. ماتریس ظرفیـت نظـام    -دو

خوان بـا تقسـیمات فضـایی و    رار عناصر کارکردي با مقیاس ناهمکاربري زمین نشان از شکل گیري و استق

مقیاس سلسله  خوان باهکتار کاربري ناهم 53بر  شبکه ارتباطی دارد. نتایج  این ماتریس شکل گیري بالغ

مراتب شبکه ارتباطی است. این پدیده یک آسیب جدي در منطقه  مرکزي شهر به عنوان قلب تپنده شهر 

 به شمار می آید.
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  سنجش شبکه روابط و پیوندها

سنجش شبکه روابط درونی ساختار فضایی شهر به کمک دو عرصه روابط کالبدي و کارکردي که 

  ی شوند، طراحی شده است.خود توسط چهار معیار صورت بندي م

  

  شبکه روابط کالبدي -

و  1فقدان سلسله مراتب عناصر فضایی و کارکردهاي شهري برآینـد آن آفـرینش پدیـده یکنـواختی    

  سیستمی بین عناصر و کارکردها بوده است. مصداق آن را در الگوي سفرهاي روزانـه شـهر نشـان     2انقطاع

طه جاذب سفر بوده و نواحی جنوب شهر، بیشترین تولید سفر می دهد، در این الگو منطقه مرکزي تنها نق

را داشته اند، این یکنواختی، طول و مدت سفرهاي شهري و نیاز به ارتباطات بلنـد را افـزایش داده اسـت.    

بنابراین نیاز به وجود شبکه زیرساخت هاي ارتباطی بلند و شهري بیشتر گردیده است. می توان گفـت بـه   

ي خرد فضایی مانند محالت همگن و خودبسنده، کانون هاي سکونت نیاز خـود را از  دلیل ضعف ساختارها

ساختارهاي کالن در شهر جستجو می نمایند. برآیند نارسایی فوق، سـهولت دسترسـی، حرکـت و روابـط     

فضایی را دچار اختالل جدي نموده است. مسئله ازدحام و تراکم ترافیـک در نظـام حرکـت و تـردد شـهر      

  ي از این مؤلفه است. مصداق بارز

  

  شبکه روابط کارکردي -

برآیند فقدان نظم کارکردي در ساختار سیستم فضایی کـه نشـان از نبـود و نارسـایی سـاختاري در      

زیرنظام فعالیت و خدمات رفاه عمومی در شهر دارد، گسیختگی در ایجاد و نظـام فعالیـت هـاي مکمـل و     

عملکردي مکمل است. مصادیقی چون مسائل کاربري زمین چه منتج از آن ایجاد شبکه درهم تنیده روابط 

  در فقدان عناصر ضروري و چه در فضاي تعامل عناصر کارکردي از این دسته اند.

  

  

  

  

                                                           
١
 - Homogenization  

٢
 - segregation  
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  سنجش نظم کالبدي

کالبدي و به پشـتوانه هشـت    -نظم کالبدي بر مبناي دو عرصه راهبردي پراکنش و چیدمان فضایی

که خود نشانه درایت نظام هاي هدایت و کنتـرل شـهري اسـت، در    معیار، سنجش می شود. نظم کالبدي 

  صورت بی نظمی بایسته، مولد نیروهاي ضدسیستمی خواهد بود.

  

  پراکنش و توزیع فضایی -

  این عرصه توسط سه معیار سنجیده شد. نتایج آن عبارتند از:

-استفاده، اندازه بی فقدان تناسب استقرار عناصر فضایی با محیط طبیعی هم در میزان مصرف و نوع

رویه بـه مصـداق   هکتاري، تخریب اراضی ارزشمند زیست محیطی، مصرف بی 1200رویه و توسعه بیرونی 

تراکم جمعیتی زیر استاندارد و به طور کلی شلختگی و بی نظمی مفرط در هدایت و کنترل میـزان و نـوع   

  مصرف عقالیی زمین برآیند این پدیده است.

اقتصـادي و   -ضایی سلسله مراتب شهري خود مولد نابرابري هـاي اجتمـاعی  فقدان پوشش متوازن ف

نیاز به حرکت و تردد بی قاعده، اضافه و غیرضروري و در نتیجه تنزل شدید کیفیت هاي زیست محیطـی  

 گردیده است.

فقدان انطباق فضایی عناصر و آستانه هاي پذیرش مرتبط منتج از فقـدان وجـود سلسـله مراتـب در     

گوناگون ساختار سیستم فضایی شهر و نیز نبود انطباق سلسله مراتب آن عرصه ها، بی نظمـی   عرصه هاي

کالبدي دیگري را نشان می دهد. مصداق این مسئله را می توان در نتایج ارزیابی کیفی نظام کاربري زمین 

 به ویژه در ماتریس ظرفیت کاربري زمین یافت.

 

  چیدمان و ترکیب فضایی -

بـین   2میـزان هـم افزایـی    1پنج معیار سنجیده می شود. چیدمان و ترکیب فضایی این عرصه توسط

  ها و کارایی هم جواري آنها را محقق می سازد. نتایج این ارزیابی نشان می دهد: فعالیت

 هاي مکمل و از  هاي مکمل از یک سو به دلیل نبود نظام فعالیت فقدان ترکیب فضایی فعالیت

  ها و عناصر فضایی در شهر ساري. استقرار فعالیتسوي دیگر بی مهاري 

                                                           
١
 - space syntax and configuration  

٢
 - synergy  
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   فقدان انطباق رشد ارگانیک عناصر فضایی با ساختار فضایی، این پدیده را می توان در پراکنش

عناصر جدید، روند توسعه کالبدي و بی ارتباطی آن با عناصر ساختاري شهر و نیز توان هاي توسعه فضایی 

 شهر دریافت.

  ي فضایی فعالیت هاي همگن که یک نظم نوین در اقتصاد فضایی عصر فقدان خوشه بندي ها

کنونی است. مصداق این پدیده را می توان در فقدان یک خوشه فضایی تخصصی و یا محور پرقدرت 

 شهري که پذیراي فعالیت هاي برتر منطقه اي کسب و کار باشد، جستجو نمود.

  ر.فقدان سازگاري عناصر مهم کارکردي شهر با یکدیگ 

ــمار          ــه ش ــور ب ــهرهاي کش ــومی ش ــاري عم ــه بیم ــا ک ــت فض ــت و ماهی ــدازه فعالی ــاق ان ــدان انطب   فق

می آید. این پدیده در عناصر گوناگون کارکردي به شدت مشاهده می شود. نتایج ماتریس ظرفیت کاربري 

   و یا عدم تناسب تراکم ساختمانی و سلسله مراتـب شـبکه ارتبـاطی مصـادیق بـارز ایـن پدیـده بـه شـمار         

  می آیند.

    

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



 

772 
: ��دید��� ��ح جا�ع ��� ساری ��ح�م   

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

پیش بینی امکانات مالی و فنی شـهرداري در آینـده و امکانـات افـزایش      -5-2-4

  درآمدها و تأمین اعتبارات عمرانی توسط سایر سازمان هاي موثر در عمران شهر

در این بخش ابتدا سنجش وا رزیابی میزان موفقیت مدیریت شهر در اجراي برنامه هاي مصوب شهر 

شده و سپس ویژگی هاي بارز نظام مالی شهرداري ساري و سنجش آن صـورت خواهـد   مورد بررسی واقع 

  پذیرفت.

عملکرد مجري اسناد برنامه ریزي شهر بر تمامی نظامات شهري اعم از نظـام کـاربري زمـین، نظـام     

 فعالیت و اقتصاد زمین، نظام حمل و نقل و تردد و نظام زیرساختی تأثیرات غیر قابـل انکـاري دارد. نظـام   

  ، تأثیرگـذار بـر آنهـا و متـأثر از     ثقل مجموعه نظامات شهري پیش گفتهمدیریت شهري به نوعی در مرکز 

، نیروها و قیود توسعه شهر سـنجش عملکـرد   هبردي جهت تعیین روندها، گرایشاتآنها است. در برنامه را

 –راي اسالمی شهر شو – اداره کل راه و شهرسازيمدیریت شهري به معناي عام از مرحله تصمیم سازي (

  هـاي اجـراي)،   برخـی دسـتگاه   –هاي اجرایی مـرتبط) تـا مرحلـه اجـراي تصـمیمات (شـهرداري       دستگاه

می تواند نقش بایسته اي در تعیین مسایل و مشکالت اعم از بحرانی و ساختاري داشته باشد. جهت انجام 

، شوراي اسالمی شهر ساري شهرسازياداره کل راه و این سنجش شایسته آن است که مجموعه تصمیمات 

هـاي اجرایـی مـرتبط بـه     هاي اجرایی به عنوان تصمیم ساز و شهرداري ساري به همراه دسـتگاه و دستگاه

عنوان مجري تصمیمات مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد، ولـی از آنجـایی کـه امکـان دسترسـی بـه ایـن        

. به ناچار تنها به ارزیابی نتایج حاصله از تصمیمات ١تصمیمات با توجه به ساختار حاکم وجود نداشته است

  و اجرا پرداخته خواهد شد.

  سنجش عملکرد مجري اسناد برنامه ریزي می تواند در دو زیربخش صورت پذیرد؛

 سنجش تحقق پذیري اسناد مصوب ( ابزارهاي برنامه ریزي) -1

 سنجش نظام فنی و مالی -2

به بیانی دیگر نظام فنی و مالی حاکم بر شهرداري است که می توانـد سـبب تحقـق اسـناد مصـوب      

  توسعه شهر گردد. در ادامه هر یک از دو محور مذکور تشریح می گردند. 

  

                                                           
١

به عنوان نمونه عدم همکاري در ارایه مجموعه تصمیمات سه دوره شوراي اسالمی شهر، براي بررسی در مطالعات طرح جامع شهر که می تواند  - 

 یکی از معیارهاي ارزیابی باشد، به عنوان قیدي دست و پاگیر در سیستم تصمیم سازي تأثیرگذار خواهد بود. 
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  الف) سنجش تحقق پذیري ابزارهاي برنامه ریزي (اسناد مصوب شهر)

  شهري مصوب  و مهمترین اسناد تولیـدي  این سنجش با توجه به ساختار حاکم بر طرح هاي توسعه 

  آنها، به شرح ذیل استوار خواهد بود؛

  

  یک) نظام کاربري زمین

  دو) نظام تراکم

  سه) نظام ارتباطی

  

  سنجش تحقق پذیري سندي کاربري زمین   -الف -یک

این سنجش در دو بخش یا دو سطح قابل انجام است. ابتدا می توان به میـزان تحقـق پـذیري سـند     

کاربري اراضی پرداخت و درجه و سهم تحقق پذیري آنها را به  همراه علل مربوطه بررسی نمود و در سطح 

دت تأثیرات بعدي می توان به میزان تغییرات کاربري اراضی در طی دوره حاکمیت سند، کم و کیف آن، ش

  و موضوع تغییرات که در قالب تصمیمات کمیسیون ماده پنج صورت می پذیرد، اشاره نمود. 

  

 میزان تحقق پذیري  

سال از  10شهر ساري داراي طرح جامع مصوب و به دنبال آن طرح تفصیلی مصوب است که حدود 

ه کاربري هاي پیشـنهادي  عمر آن می گذرد. هدف از سنجش این سند پاسخ گویی به این امر می باشد ک

طرح مصوب شهر چه میزان تحقق یافته اند و به عبارتی درصد تحقق پذیري هر کـدام چـه سـهمی بـوده     

  است؟

بـر   ١ 1379نتایج حاصل از انطباق دو سند کاربري مصوب طرح تفصیلی سـال  425-1جدول شماره 

  کاربري موجود در محدوده مصوب شهر را با تأکید بر کاربري هاي خدمات رفاه عمومی نشان می دهد.
   

                                                           
1
با جدول کاربري اراضی شهر در طرح تفصیلی مصوب داراي تفاوت هایی بوده است، لذا نقشه مورد  . نقشه کاربري اراضی پیشنهادي شهر 

 استناد قرار گرفته است.
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  تحقق پذیري سند کاربري اراضی شهر ساري به تفکیک کاربري هاي مختلف( قیاس  -425- 1جدول شماره 

  هاي پیشنهادي طرح تفصیلی مصوب با کاربري هاي وضع موجود شهر)کاربري

 کاربري 
مساحت پیشنهادي در سند کاربري 

 طرح تفصیلی (هکتار)
 درصد تحقق پذیريمساحت وضع موجود(هکتار)   

 %348 108 31 تجاري 

ز 
ش ا

بی
10

0
 

د 
ص

در
 

 %215 43 20 تأسیسات و تجهیزات 

 %160 48 30 حمل و نقل و انبار 

 %130 13 10 مذهبی 

 %116 78 67 انتظامی  -اداري 

 %68 46 68 کارگاهی 

5
0

 
ا 

ت
10

0
 

د 
ص

در
 

 %57 17 30 درمانی 

 %50 7 14 پذیرایی  –جهانگردي 

 %44 43 98 آموزشی 

25 
ا 

ت
5

0
 

د 
ص

در
 

 %42 10 24 آموزش عالی 

 %20 11 56 ورزشی 

ز 
ر ا

مت
ک

25 

د 
ص

در
 

 %13 23 181 فضاي سبز 

 %9 2 22 فرهنگی 

  

همانطور که از جدول تحقق پذیري مذکور بر می آید، برخی کاربري ها داراي تحقق پذیري بـیش از  

)، برخی داراي و تأسیسات و تجهیزات انتظامی، مذهبی و حمل و نقل و انبار –درصد (تجاري، اداري  100

 25قق پذیري )، برخی داراي تحپذیرایی -کارگاهی، درمانی و جهانگرديدرصد (100تا  50تحقق پذیري 

درصـد (فضـاي    25آموزش عالی) و در نهایت برخی داراي تحقق پذیري کمتـر از  آموزشی، درصد ( 50تا 

سبز، فرهنگی و ورزشی ) بوده اند. در ادامه به تشریح مختصر وضعیت کاربري تجاري بـه عنـوان نماینـده    

نماینـده کمتـرین میـزان    عنـوان  فضـاي سـبز بـه    ورزشـی و  باالترین میزان تحقق پذیري و کاربري هاي 

  پذیري پرداخته شده است. تحقق
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  تجاري -

درصدي سه برابر میزان پیشنهادي شـکل گرفتـه اسـت و در رأس     348این کاربري با تحقق پذیري 

تحقق پذیري ها است. دالیلی چند براي این امر می توان برشمرد. از جمله این دالیل احتمال اعمال سرانه 

فصیلی و عدم شناخت گرایش هاي واقعی براي این کاربري بـا توجـه بـه موقعیـت     تجاري پایین در طرح ت

کارکردي شهر مرکز  شهرستان و استان می تواند باشد. عامل دیگر وجود تقاضاي کاذب با توجه به میزان 

سودمندي این کاربري در اقتصاد شهري است. ارایه درخواست هاي مکرر مبنی بر تغییر کـاربري از سـوي   

ري با توجه به منافع بیشتر این کاربري نسبت به سایر کاربري ها از جمله دالیـل دیگـر مـی توانـد     شهردا

هکتـار فضـاهاي مناسـب و درخـوري نبـوده و       108باشد. فضاهاي تجاري موجود شهر با مساحت بیش از 

نـه فضـاي   بسیار غیرمتمرکز، غیرهدفمند و بی کیفیت به ارایه خدمات می پردازند. شهر ساري فاقـد هرگو 

تجاري مدرن، فراگیر و تخصصی است و برخی از نیازهاي لوکس تجاري شهروندان از سایر  نقـاط شـهري   

استان نظیر بابل یا خارج از استان به ویژه تهران تأمین می گردد. کاربري تجاري مورد توجه ترین کاربري 

کره، توافق و معامله با شهروندان و نزد مردم و مدیریت شهري است و عمالً به عنوان یکی از اهرم هاي مذا

انطبـاق وضـع موجـود و طـرح تفصـیلی را در       425-1برخی نهادهاي ذینفع عمل می نماید. نقشه شماره 

  کاربري تجاري نمایش می دهد.
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  ورزشی -

کاربري ورزشی به همراه دو کاربري فرهنگی و فضاي سبز به عنـوان یکـی از کـاربري هـاي کمتـر       

  تحقق یافته شناخته می شود.

هکتار و مساحت وضع موجود این کـاربري حـدود    56مساحت این کاربري در طرح تفصیلی مصوب 

  درصد می باشد. 20ان تحقق پذیري کاربري ورزشی هکتار بوده است، لذا میز 11

بخش عمده اي از کاربري هاي ورزشی پیشنهاد شده در طرح تفصیلی شهر تاکنون اجرا نشده انـد و  

  بخشی قابل توجهی نیز تغییر کاربري یافته اند.

و عدم التزام دستگاه مجري این کاربري به سند طرح تفصیلی شهر، فقدان هماهنگی بین شـهرداري  

تربیت بدنی و عدم ابالغ سند کـاربري اراضـی طـرح تفصـیلی مصـوب شـهر از سـوي سـازمان مسـکن و          

گیري آن و نهایتاً ارائه درخواست تغییر این کـاربري توسـط شـهرداري بـا     شهرسازي به تربیت بدنی و پی

است. نقشه درخواست مالکین اراضی با کاربري ورزشی، مهمترین دالیل تحقق پذیري کم این فعالیت مهم 

 انطباق کاربري ورزشی در سند طرح تفصیلی شهر را بـر کـاربري ورزشـی موجـود نشـان      425-2شماره 

گیري برخی فضاهاي ورزشی خارج از پیشنهادات طرح تفصیلی نیز از نکـات درخـور تعمـق    دهد. شکل می

  است.   
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  فضاي سبز -

از جمله کاربري هاي مهم خدمات رفاه عمومی کاربري فضاي سـبز اسـت کـه مسـئولیت مسـتقیم       

اجراي آن با مهمترین مجري اسناد توسعه شهر که شهرداري است، می باشـد. در طـرح تفصـیلی مصـوب     

هکتـار   23کتار فضا به این کاربري اختصاص یافته است. این در حالی است که تنها ه 181شهر به میزان 

فضاي سبز که نیمی از آن فضاي میادین ، رفیوژها و لچکی ها است، شکل گرفته است. شهر سـاري فاقـد   

 هرگونه فضاي سبز  تجهیز شده در خور توجه و اهمیت و متناسب با وزن، اهمیت و کارکرد شهر می باشد.

هکتار می باشند، در چند نقطه پراکنده شده و بسیار  23محدوده فضاهاي سبز شهر ساري که عمالً حدود 

کوچک مقیاس هستند. این فضاها که بعضاً می بایست کـارکرد محلـه اي داشـته باشـند، در رده ناحیـه و      

ر محدوده مطالعاتی حتی شهر مورد استفاده قرار می گیرند. سرانه ناچیز یک مترمربعی فضاي سبز شهر د

  گواه این مدعی است.

درصدي کاربري فضاي سبز می توان برشـمرد کـه    13دالیل زیادي براي میزان تحقق پذیري ناچیز 

  مهمترین آنها عبارتند از:

جنبه هاي روانی درك از فضاي سبز و عدم احساس کمبود واقعی آن با توجه به گسترش باغـات    -1

 نطقه نزد مدیران و حتی مردم.و اراضی زراعی در پهنه شهر و م

اختیارداري شهرداري به عنوان تنها متولی ایجاد کاربري فضاي سبز از یک سو و در اولویت تغییر   -2

 کاربري واقع شدن این کاربري توسط شهرداري به عنوان مؤثرترین نهاد از سوي دیگر.

صیلی مصوب شهر بـا  گستردگی زیاد این کاربري در طرح هاي توسعه شهري و از جمله طرح تف  -3

درصد مجموع مسـاحت خـدمات    30درصد ناخالص اراضی شهر و  6هکتار که حدود 180مساحت بالغ بر 

  رفاه عمومی را دربرگرفته به نحوي که مساحت پیشنهادي این کـاربري بـه تنهـایی بـا مجمـوع مسـاحت       

پذیرایی، آموزش عالی، فرهنگـی و ورزشـی    –کاربري هاي تجاري، مذهبی، بهداشتی، درمانی، جهانگردي 

 برابري می نماید.
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هاي وسیع که غالباً با تعدد مالکیت و نیز گـرایش  اختصاص یافتن اراضی حاشیه شهر در مساحت  -4

 به توسعه مسکونی مواجه هستند.

ضعف بنیه مالی شهرداري به عنوان اصلی ترین متولی و وجود اولویت هـاي کـاري دیگـر نظیـر       -5

 احداث معابر جدید، کمربندي ها و رفع مسایل روزمره اجرایی و مشکالت حاد شهر.

عدم ورود بخش خصوصی به اجراي این کاربري ها به دلیل فقدان درآمدزایی قابل توجه و عـدم    -6

 بی و سودمند اقتصادي در اراضی با کاربري فضاي سبز تجهیز شده.اعمال روش هاي ترکی

هاي موجود سبز شهر را بر سند مصوب طرح تفصـیلی (کـاربري    ربريانطباق کا 425-3نقشه شماره 

  سبز تجهیز شده ) نشان می دهد.

  

  

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



 

782 
: ��دید��� ��ح جا�ع ��� ساری ��ح�م   

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

  تغییرات کاربري اراضی  

کمیسیون ماده پنج طرح تفصیلی به عنوان تنها مرجع قانونی اعمال تغییرات در سند طرح تفصـیلی  

نماید در طول دوره طرح، مجموعه تصمیماتی را در سه بخش کاربري ها، شبکه ها و تراکم ها مصوب می 

آن دسته از تغییرات صورت گرفته در سند  425-4که عمالً جایگزین سند مصوب می گردند. نقشه شماره 

  کاربري اراضی شهر را که طی سال هاي گذشته به تصویب این کمیسیون رسیده است، نشان می دهد.

  بررسی کلی روند تغییرات کاربري اراضی در شهر ساري نشانگر موارد ذیل است:

هاي خدمات رفاه عمومی بـه کـاربري مسـکونی و تجـاري      تغییرات صورت گرفته از کاربري لباغ  -1

 است. 

درصد از تغییرات صورت گرفته تنها به تغییر فضاي سبز تجهیز شده مربوط می شـود   20حدود   -2

 که متولی اصلی آن شهرداري است.

 مشاهده می گردد. در برخی موارد، تغییر کاربري از مسکونی به خدمات رفاه عمومی نیز  -3

برخی تغییرات صورت گرفته از یک نوع خدمات رفاه عمومی به نوع دیگر خدمات رفـاه عمـومی     -4

 می باشد.

در مجموع و با حذف جزئیات و موارد با مساحت ناچیز مجموع مصـوبات کمیسـیون مـاده پـنج       -5

هکتـار   9/148کونی، هکتـار مسـ   3/45هکتار بوده است که از ایـن میـان    4/210طرح تفصیلی شهر برابر 

 هکتار تلفیقی از مسکونی خدماتی بوده است. 2/16خدماتی و 

در تغییر کاربري اراضی مطالعات همه جانبه اي مبنی بـر آثـار حـذف کـاربري و یـا جـایگزینی         -6

 ١کاربري جدید صورت نمی گیرد.

سهم قابل ها (در اختیار گذاردن زمین براي شکل گیري شبکه هاي طرح تفصیلی) انجام تعریض  -7

 می نماید. ءاي در دالیل توجیهی تغییر کاربري ایفامالحظه

هاي گذشته براسـاس قیمـت روز محاسـبه    ها به ویژه در سالارزش افزوده ناشی از تغییر کاربري  -8

 نشده و توافقات الزم شهر محور نیستند.

راضـی مصـوب   کرد ارزش افزوده ناشـی از تغییـر کـاربري ا   مکانیزم مشخصی براي جذب و هزینه  -9

 وجود ندارد.

                                                           
1
عدم تهیه طرح انطباق کاربري اراضی که از الزامات تغییر کاربري بوده و جدي نگرفتن این بخش از خدمات مهندسان شهرساز توسط سازمان  -  

 مسکن و شهرسازي.نظام مهندسی و سازمان 
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  دو) سنجش تحقق پذیري نظام تراکم  

زمین، ) در بخش ضوابط مربوط به نحوه استفاده از 1379آخرین طرح مصوب شهر ساري (تفصیلی 

تفکیک و احداث ساختمان در منطقه مسکونی موارد استفاده از زمین را به تفکیک اسـتفاده هـاي مجـاز،    

هاي ممنوع مشخص و تحت عنـوان ضـوابط مربـوط بـه تفکیـک زمـین در       هاي مشروط و استفادهاستفاده

شـهر پرداختـه    هاي مسکونی پیشـنهادي منطقه مسکونی نسبت به ارایه سه جدول و نقشه با عنوان تراکم

  است.

  در نقشه تراکمی شهر سه سطح تراکمی به شرح زیر مشخص گردیده است.

 سطح یک (تراکم کم) با سه حوزه  

 (تراکم متوسط) سطح دو  

 (تراکم زیاد) سطح سه  

در هر سطح تراکمی عالوه بر سطح اشغال مجاز، حداکثر تراکم ساختمانی و حداکثر تعـداد طبقـات   

سطح بندي (منطقه بندي) تراکمی شهر را در سند ضـوابط و   425-5نقشه شماره  مشخص گردیده است.

  مقررات نشان می دهد.

جهت سنجش میزان تحقق پذیري تراکم ساختمانی طرح می تـوان از شـاخص هـاي زیـر اسـتفاده      

  نمود؛ 

         شاخص تفاضل تراکم ساختمانی موجود با تـراکم پیشـنهادي طـرح مصـوب بـه تفکیـک نـواحی

  تراکمی

     شاخص تفاضل سطح اشغال و تراکم ساختمانی سند اجرایی (پروانه هاي سـاختمانی صـادره) بـا

  وضع موجود (دو سال اخیر)

  شاخص تعداد طبقات موجود مازاد بر تعداد طبقات مجاز طرح مصوب  

  

الف) شاخص تفاضل تراکم ساختمانی موجود با تراکم پیشنهادي طرح مصوب به تفکیک نـواحی  

  تراکمی

 49-2طرح مصوب جدول شـماره   ارزیابی تفاضل تراکم ساختمانی موجود با تراکم پیشنهاديجهت 

تنظیم گردیده است. در این جدول متوسط تراکم ساختمانی مسـکونی نـواحی سـه گانـه طـرح تفصـیلی       

مصوب با متوسط تراکم ساختمانی وضع موجود در همین نواحی به قیاس گذاشته شـده اسـت. بـا حـذف     
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درصد به دلیل احتمال وجود خطاهاي محاسباتی، تنها حوزه موسوم به بخش هشـت   5رحد تفاوت هاي د

شهر ساري در وضع موجود از تراکم پیشنهادي طرح تفصیلی داراي تراکم بیشتري شده است. همچنین دو 

  حوزه دیگر در پهنه تراکمی کم به تراکمی معادل تراکم پیشنهادي طرح تفصیلی دست یافته اند. 
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تحقق پذیري تراکم ساختمانی سند ضوابط و مقررات طرح تفصیلی مصوب شهر به  -425-2جدول شماره 

  تفکیک پهنه هاي تراکمی سه گانه

    نوع تراکم  تراکم تفصیلی  تراکم موجود  تراکم تفاضل  میانگین موجود

108  

24-  98.5  123  

  تراکم کم

ده
دو

ح
 م

ل
خ

دا
  

10-  113.0  123  
*0  127.3  123  

11-  112.5  123  

26-  97.4  123  

35-  87.9  123  
*0  119.4  123  

23-  99.6  123  

16-  106.7  123  

6-  117.3  123  

121  

114-  115.6  230  

  تراکم متوسط

134-  95.6  230  

85-  145.0  230  

80-  149.8  230  

127-  103.4  230  

79-  150.9  230  

105-  125.2  230  

191-  39.4  230  

163-  67.0  230  

88-  141.7  230  

106-  124.4  230  

104-  125.6  230  

47-  182.8  230  

100-  130.2  230  

136-  94.5  230  

90-  139.9  230  

103-  127.2  230  

  

133  

30-  120.5  150  

  زیادتراکم 

29-  121.3  150  

25-  125.1  150  

18  168.4  150  

19-  131.3  150  

  جمع  163  153  -  -

  خارج از محدوده  تراکم کم  123  93.1  -30  -

  ضریب خطاي محاسبات صفر لحاظ شده است.درصد به دلیل کاهش  5* تفاضل تا میزان 
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  مابقی حوزه ها داراي تفاوت هایی به شرح زیر می باشند. 

 درصد را تجربه نموده اند. 25درصد از حوزه هاي تراکمی تفاوتی کمتر از  28 -

 درصد را تجربه نموده اند. 100درصد از حوزه هاي تراکمی تفاوتی بیشتر از  38 -

 درصد بوده اند. 100تا  25اي تفاوتی بین درصد مابقی حوزه ها دار 34 -

نکته شایان توجه در این بررسی این است که تمامی تحقق ناپذیري هاي قابل توجه که حـداکثر تـا   

درصد نیز رسیده است، در منطقه تراکمی زیاد واقع شده است. در مقابل تنها حوزه با تراکم بیشتر از  191

هاي دو حوزه متعادل در پهنه تراکم کم و مابقی تحقق ناپذیري طرح تفصیلی در پهنه تراکم متوسط طرح،

  درصد در پهنه هاي تراکمی کم و متوسط طرح واقع اند. 25کمتر از 

لذا می توان نتیجه گرفت که پهنه تراکمی زیاد پیشنهادي طرح تفصیلی تـوفیقی در جـذب تـراکم    

  ه تراکمی تا اندازه اي اشتباه بوده است.نداشته و اصوالً پهنه بندي در نظر گرفته شده براي این دست

درصد بوده که در وضع موجود به  123متوسط تراکم پیشنهادي طرح تفصیلی در پهنه تراکمی کم 

 133درصـد تعیـین شـده بـود کـه       150درصد رسیده است. این میانگین در پهنه تراکمی متوسـط   108

درصـد تعیـین    230تراکمی زیاد که میانگین درصد آن در وضع موجود تحقق یافته است ولیکن در پهنه 

درصد تحقق پذیري تراکمی صورت پذیرفته است. در مجموع و با توجه به متوسط  121گردیده بود، تنها 

درصـد اسـت و از آنجـا کـه متوسـط تـراکم سـاختمانی         123تراکم ساختمانی مسکونی موجود شهر کـه  

، لذا می توان نتیجـه گرفـت کـه میـزان تحقـق      درصد بوده است 163پیشنهادي طرح تفصیلی براي شهر 

درصد بوده است. منطقه بخش هشت شهر ساري تنها حوزه اي است  75پذیري تراکم در شهر ساري برابر 

که شدیداً در دهه اخیر مورد توجه براي ساخت و ساز بوده و بیشترین درخواسـت هـاي شـهرداري بـراي     

  افزایش تراکم را شامل می گردد.

  

اضل سطح اشغال و تراکم ساختمانی سند اجرایی (پروانه هـاي صـادره) بـا وضـع     ب) شاخص تف

  موجود

هاي  قابل بررسی در مبحث میزان تحقق پذیري تراکم ساختمانی و علل آن در ایـن  از دیگر شاخص

هاي صادره در دو مبحث، تفاضل میزان سطح اشغال و تراکم ساختمانی سند اجرایی طرح تفصیلی (پروانه
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اخیر) با سطح اشغال و تراکم سند برنامه اي طرح تفصیلی مصوب و نیز وضع موجود مسـکونی شـهر   سال 

  می باشد.

 1388پروانه صادره مسکونی توسط  شهرداري ساري در سال  434حسب میانگین به دست آمده از 

الی درصد بـوده اسـت . ایـن در حـ     1/53سطح اشغال بناهاي مسکونی شهر حدود  1389و سه ماهه اول 

درصد می باشد، لذا متوسط طبقات ارایـه شـده در    4/234است که متوسط تراکم ساختمانی در این دوره 

  طبقه به دست می آید. 4/4پروانه هاي ساختمانی اخیر 

درصـد   50تـا حـداکثر    30در سند برنامه اي طرح تفصیلی مصوب، سطح اشغال هاي متفاوتی بین 

هـاي  تفاوت قابل مالحظه اي بـین میـانگین سـطح اشـغال در پروانـه     ارایه گردیده است. به نظر  می رسد 

  ساختمانی صادره توسط مجري طرح با سطح اشغال متوسط سند برنامه وجود دارد.

  هاي صادره قید می شـود بـا آنچـه نهایتـاً بـه اجـرا مـی رسـد         این در حالی است که آنچه در پروانه

زایش سطح اشغال و تراکم سـاختمانی یکـی از بیشـترین    هاي قابل توجهی وجود دارد. درخواست افتفاوت

هاي شهرداري از کمیسیون  ماده پنج است. در هر صورت آنچه اجرا مـی شـود را مـی تـوان از     درخواست

  که توسط برداشت هاي میدانی بـر  ونی شکل گرفته در چند سال اخیر (محاسبه سطح اشغال بناهاي مسک

درصد محاسبه نمود و با سند اجرایی  5ت) با ضریب خطایی حدود هاي هوایی شهر به دست آمده اسنقشه

  درصـد مـی باشـد کـه تفـاوت قابـل        80قیاس کرد. میزان سطح اشغال بدست آمده از ایـن روش حـدود   

درصدي را تجویز نموده نشان می دهـد. بـا    50مالحظه اي با سند اجرایی برنامه که سطح اشغال حداکثر 

تـا   60درصدي سطح اشغال تفاضل میزان تـراکم سـاختمانی آن   30ختالف طبقه و ا 3فرض تنها متوسط 

  درصد مازاد خواهد بود. 90

هاي کشور و از جمله شهرداري ساري به چند دلیل خود را یکی از عامالن اصلی ایجاد این شهرداري

سـتند و آن  ها نشان می دهند، نخست اینکه با تراکم و سطح اشغال پیشنهادي سند برنامه موافق نیتفاوت

را بسیار سخت گیرانه قلمداد می کنند و دوم اینکه این تغییرات اجرایی یکی از مهمترین منـابع درآمـدي   

شهرداري ها می باشد. شهرداري با وجود قانون براي استفاده از ضابطان انتظـامی در جلـوگیري از اجـراي    

ایـن پدیـده نیسـت. همچنـین مکـانیزم       هاي مغایر با مفاد سند طرح تفصیلی، قادر به مقابله بـا ساختمان

قانون شهرداري ها، از قدرت بـاز دارنـدگی الزم برخـوردار نبـوده و در برخـی مـوارد        100جریمه در ماده 

  مشوق تخلفات ساختمانی نیز می باشد.
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  ج) شاخص تعداد طبقات موجود مازاد بر تعداد طبقات مجاز طرح تفصیلی مصوب

د طبقات ساختمان هاي مسـکونی وضـع موجـود بـر تعـداد      جهت حصول به این شاخص نقشه تعدا

طبقات پیشنهادي طرح تفصیلی انطباق داده شده و قطعاتی از شهر که از تعداد طبقات بیشتري نسبت به 

هـاي تراکمـی مختلـف داراي    قطعه در پهنه 473سند مصوب برخوردار بوده اند، مشخص گردیدند. تعداد 

قطعه، سهم پهنه  8مصوب بوده اند. سهم پهنه تراکم ساختمانی زیاد تعداد طبقات بیشتري نسبت به سند 

قطعه بوده است. مسـاحت هـاي تحـت     262قطعه و سهم پهنه تراکمی کم  203تراکم مسکونی متوسط  

توزیع قطعـات داراي تعـداد طبقـات     425-6هکتار می باشد. نقشه شماره  6/14اشغال این قطعات حدود 

بیش از طرح مصوب را نشان می دهد. ناحیه بخش هشت، هسته مرکزي شـهر بـه ویـژه حاشـیه خیابـان      

 107فرهنگ و حاشیه بلوار پاسداران بیشترین موارد را به خود اختصاص داده اند. نکته شایان توجه وجود 

قانونی شهر (درون محـدوده مطالعـاتی) اسـت کـه     هکتار در خارج از محدوده  2قطعه با مساحت بیش از 

  تعداد طبقاتی بیش از تعداد طبقات پهنه تراکمی کم طرح تفصیلی را دارند.
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  ب) سنجش نظام فنی و مالی

مجري اسـناد توسـعه شـهري مهمتـرین     در شرایط بهینه توسعه همه جانبه شهر، نظام فنی و مالی 

پشتوانه محسوب می گردد. کارآیی نظام فنی و پایداري نظام مالی شهرداري به عنوان مهمتـرین دسـتگاه   

  متولی توسعه شهر نیازمند وجود زمینه هایی است که در دو دسته بیرونی و درونی قابل شناسایی اند.

نی و حقوقی حاکم بر توسعه شهري در کشور است و زمینه هاي بیرونی متأثر از شرایط عمومی ، قانو

تقریباً براي تمامی شهرهاي کشور مشابه می باشند. زمینـه هـاي درونـی ایـن بخـش متـأثر از رونـد هـا،         

سیاستگذاري ها و راهبردهاي جاري حاکم بر مجري اسناد توسعه شهر ساري است که در قالب معیارهـاي  

  زیر قابل صورت بندي است.

به لحاظ نظام فنی و با توجه به اطالعات قابل دسترس می توان معیارهـاي زیـر را    فنی:) نظام 1-ب

  مورد ارزیابی قرار داد.

  

   ویژگی نیروي انسانی شاغل در شهرداري  

حسب بررسی هاي صورت گرفته در مرحله شناخت مهمترین ویژگی هاي نیروي انسـانی شـاغل در   

  شهرداري ساري عبارتند از :

  بین شاغلین با سازمان تفصیلی و اداري شهرداريعدم تناسب  -

  درصدي 11جایگاه دوم حوزه خدمات فنی و ممیزي با سهم اشتغال حدود  -

  درصد شاغلین با تحصیالت عالیه (لیسانس و باالتر) 5اشتغال حدود  -

  کمبود شدید نیروي کاردان (مدرك فوق دیپلم در بخش ثابت) -

، GISمسـایل شـهر بـه ویـژه شهرسـازي، معمـاري، عمـران،         فقدان نیروهاي متخصص مرتبط با -

  طراحی شهري، مدیریت شهري و ترافیک.

  

  ویژگی امکانات فنی و تجهیزات شهرداري  

حسب بررسی هاي صورت گرفته در مرحله شناخت مجمـوع ماشـین آالت یـا ابزارهـاي در اختیـار      

ستاد، آتش نشانی، سازمان پارك ها، سـازمان ترافیـک، سـازمان     –واحد (شهرداري  7شهرداري ساري در 

هـاي سـواري و وانـت بارهـاي معمـولی      فناوري ، تاکسیرانی و اتوبوسرانی) توزیع شده اند که غالباً اتومبیل
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هستند و به جز واحد آتش نشانی (در حد معمولی) سایر واحدها از امکانـات فنـی تکنولوژیـک برخـوردار     

  نیستند.

ک، تـ این بخش شهرداري ساري کمبودهاي شدیدي به لحاظ ماشین آالت نظیـر بولـدوزر، غل   لذا در

کامیون هاي حمل زباله که از الزامات اولیه و پایه مدیریت فنی در شهرداري هـا هسـتند، مواجـه بـوده و     

معدود امکانات فنی موجود آن نیز فرسـوده و داراي تکنولـوژي قـدیمی هسـتند. شـایان ذکـر اسـت کـه         

خصوص ابزارهاي فنی مورد نیاز شهرداري ها در کشور تحوالت گسـترده اي صـورت گرفتـه کـه شـهر      در

  ساري از آنها بی بهره است.

  

 فقدان فرآیند تبدیل سند برنامه به سند اجرایی  

یکی از مهمترین ابزارهاي ارزیابی نظام فنی شهرداري ها توانایی آنها در اجرایی نمودن سـند برنامـه   

است. از جمله این ابزارها، برنامه پنج ساله، خط پروژه ها و  فقدان تجربه کار با سیستم هـاي  مصوب شهر 

  خدمات فنی و مشاوره را می توان بر شمرد.

سند برنامه تفصیلی به دلیل ماهیت و ساختاري که تـاکنون داشـته ، توانـایی الزم را بـراي تـدوین      

داشته است ولیکن اولویت هاي شکل گیري کـاربري هـا و   تمامی خواسته ها و نیازهاي برنامه اي شهرها ن

شبکه معابر را ارایه می نماید، که این نیز در تهیه برنامه پنج ساله شهرداري ها رعایت نمی گردد و اصـوالً  

  برنامه پنج ساله شهرداري جدي گرفته نشده و غالباً به صورت صوري تهیه شده و اجرا نمی گردند.

  گریبانگیر شهر ساري، عدم اعتقاد به تهیه خط پـروژه فنـی و اصـولی بـراي      از دیگر معضالت فنی -

هـاي مختلـف شـهرداري، بـه ویـژه واحـد طـرح        شبکه ها و معابر شهر است. وجود ناهماهنگی بین بخش

تفصیلی و اداره ساختمانی و تهیه خط پروژه هاي غیر اصولی و بعضاً شکل گیري بسـیاري از شـبکه هـاي    

  ژه از جمله آسیب هاي فنی دامنگیر  شهرداري است.شهر بدون خط پرو

مسیر و عرض شبکه معابر در سند برنامه مشخص و غالباً با نظر شهرداري ها تعیین می گردد ولیکن 

  اراده اي براي تبدیل این سند به سند اجرایی وجود ندارد و یا بسیار ضعیف عمل مـی شـود. معـدود خـط     

معارض یا دعاوي خاص و تقاضاي مالک یا مالکین براي اعمال تغییـرات  پروژه هاي تهیه شده در اثر وجود 

  در معابر تهیه می گردد.
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اصوالً واحدي کارآزموده با متخصصین مختلف که بتوانـد از عهـده تهیـه خـط پـروژه هـا برآیـد در        

داري شهرداري وجود ندارد و نیز شهرداري اعتقادي به ارجاع این امر به متخصصین ذیصالح خارج از شـهر 

ندارد. موضوع عدم واگذاري تهیه برخی از برنامه ها و طرح هاي مورد نیاز شهرداري به واحدهاي خـدمات  

  فنی و مشاوره تنها مختص خط پروژه ها نبوده، بلکه شامل موارد دیگري نیز می گردد.

  

  ) نظام مالی2-ب

  نظام مالی شهرداري ها از جمله نظاماتی است که کیفیت و کارآیی آن بر نظام فنی، مدیریتی و 

  خدمات رسانی تأثیرات اساسی دارد.

شهرداري هاي داراي منابع درآمدي کافی و پایدار حتـی در سیسـتم هـاي مـدیریتی نظیـر جامعـه       

نـه هـاي پیشـرفته کـه بـه صـورت       شهري ایران که یکپارچگی در مدیریت شهري وجـود نـدارد و بـا نمو   

تري را هاي محلی کوچک داراي اختیار و مسئولیت بسیار فاصله دارد نیز می توانند شرایط مناسب حکومت

  براي رفاه و آسایش شهروندان فراهم نمایند.

بدیهی است سطح انتظار یا ارزیابی نظام مالی شهرداري ها می بایست با سطح اختیار آنها و میزان 

نها در زمینه مدیریت شهري سنجیده شود. عالوه بر شوراي شهر و شهرداري، دستگاه هاي زیادي دخالت آ

در مدیریت شهري نقش تعیین کننده داشته و بدون هیچ برنامه هماهنگ و یکپارچه به ارایه وظایف خود 

سی و تفکیک می پردازند و داراي منابع و نظامات مالی مختلف، بخشی و پیچیده اي هستند که امکان برر

آنها وجود ندارد. لذا در این بخش تنها می توان به وضعیت مالی شهرداري ساري به عنوان یکی از 

  مؤثرترین و شاید مؤثرترین نهاد مرتبط با موضوع پرداخت.

مجموع وضعیت مالی شهرداري ساري در مرحله شناخت به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت. در 

یژگی هاي کالن این نظام فهرست شده و در انتها خروجی هاي مورد نظر مورد ادامه ابتدا خالصه اي از و

  ارزیابی سطحی قرار می گیرد.

  

  یک) ویژگی هاي بارز نظام مالی شهرداري ساري

سهم درآمدهاي شهرداري ساري در تولید ناخالص شهر و ارزش افزوده کل اقتصاد شهر پایین  -

  اختیار شهرداري ناچیز است.بوده، بنابراین حجم منابع مالی در 
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 50در عین وجود تنوع منابع مالی، جایگاه هر یک از منابع درآمدي بایسته نیست، به طوري که  -

درصد متعلق به عوارض  11درصد متکی بر اعانات و هدایا و  29درصد حاصل از عوارض عمومی، 

  درصد می باشد. 10اختصاصی است و مجموع سایر منابع نیز تنها 

  ند درآمدي شهرداري ساري یکنواخت نبوده و رشد آن با افت و خیز همراه است.رو -

درآمد حاصل از عوارض عمومی و دارایی ها که خود متکی بر سیکل رونق و رکود بخش ساختمان  -

  است، به عنوان مهمترین منبع درآمدي شهرداري قابل اتکا نمی باشد.

ــاخ   - ــوارض بخــش س ــدهاي ناشــی از ع ــه درآم ــا ب ــه  اتک ــا ک ــی ه تمان(تولید ســاختمان) و دارای

ترین راه درآمدي است، مانع از دستیابی به سایر منابع که مسـتلزم برنامـه ریـزي مشـخص و      الوصول سهل

مشقات بیشتري است، شده است. این اتکا به دلیل نوسانات بازار زمین و مسکن و تولید سـاختمان بسـیار   

  ناپایدار و غیرمطمئن است.

  ه منابع و تسهیالت مالی ( وام) مشکالت احتمالی پرداخت را در آینده خواهد داشت.متکی بودن ب -

  نوسان نسبت میانگین هزینه هاي جاري به عمرانی قابل توجه است. -

  غلبه متوسط هزینه هاي عمرانی بر هزینه هاي جاري پدیده اي مثبت است. -

در مقابل نوسان کمتر رشد هزینه هاي درصد)  103تا  3/0نوسان شدید رشد هزینه هاي عمرانی ( -

  درصد) بیانگر ناپایداري است. 62تا  12جاري (

ابعت شدید برنامه هاي عمرانی از میزان درآمد کل شهرداري با توجه به نوسانات موجود تم -

  درآمدي، مانع از آینده نگري براي اجراي پروژه هاي عمرانی می گردد.

  

  دو) ارزیابی نظام مالی شهرداري

  از الزامات نظام مالی » جریان نقدي مناسب و پایدار«و » کفایت منابع مالی«و اصل مهم د

  شهرداري ها از جمله شهرداري ساري است.

اجراي برنامه هاي عمرانی مهمترین هدف نظام مالی شهرداري ها است که بسندگی منـابع مـالی را   

  طلب نموده و برنامه پذیر نمودن اجـراي طـرح هـاي عمرانـی عـالوه بـر کـاهش هزینـه هـا سـبب خلـق            

  فرصت هاي مناسب بهره برداري از طرح هاي عمرانی است.
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  کفایـت منـابع مـالی شـهرداري بـراي اجـراي انـواع        با توجه به مجموع مباحث پیش گفتـه و عـدم   

طرح هاي عمرانی شروع شده ( که طی سال ها اجرا  نگردیده بودنـد)، نیـاز بـه افـزایش درآمـدها بسـیار       

محسوس است. لذا شهرداري ساري می بایست جهت تأمین منابع مالی جدید در راستاي سیاست افـزایش  

ب بایسته منابع مختلف اقداماتی را به انجام می رساند. یکی از درآمدي و نیز سیاست تنوع درآمدي و ترکی

هاي مناسب، توسعه نظام آماري و ایجاد بانک تخصصی اطالعات زمین و سـاختمان بـراي وصـول    سیاست

دقیق عوارض است. طی سال هاي گذشته یکی از اقداماتی که در این راستا توسط شهرداري شـروع شـده   

یجه مانده است، مبحث تجدید ممیزي امالك و مستحدثات شهر بوده که هنوز ولیکن پس از سال ها بی نت

  به نتیجه نرسیده است.

  از جمله سیاست هـاي دیگـر در ایـن حـوزه بـه روزرسـانی قیمـت هـاي منطقـه اي در تناسـب بـا            

قیمت هاي روز است که بررسی قیمت هاي منطقه اي سال هاي مختلف شهر نشانگر عدم ارتقـاء بایسـته   

موضوع است.نظامات مربوط به دریافت هزینه هاي خدمات شهري نیز در دهه اخیـر چنـدان تغییـري    این 

گیران خدمات دریافـت نمـی گـردد.از جملـه نکـات بسـیار مهـم در ایـن         ننموده و به صورت مؤثر از بهره

نی و خصوص، ناقص بودن مکانیزم جذب ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربري ها و افزایش تـراکم سـاختما  

  چگونگی خرج کرد آن است.

با توجه به حجم قابل توجه تغییرات کاربري، شبکه و تراکم شهر که به بدترین وجـه ممکـن اسـناد    

اي شهر را هدف گرفته و زایل می نمایند، بایسته نیست که ارزش افزوده هاي حاصله به قیمـت روز  برنامه

و خدمات رسانی شهر را پاسخ گو باشـد. بـا توجـه بـه     اخذ نگردد تا شاید بتواند بخشی از نیازهاي عمرانی 

  اینکه منابع ناپایداري نظیر درآمدهاي حاصل از تغییرات پایان یافتنی هستند، حداقل سیاست هاي اجرایی 

می بایست به سمت حداکثري نمودن جذب ارزش افزوده ها باشد که اینگونه نیست. البتـه در سـال هـاي    

تري شده ولیکن مکانیزمی که در قالب صندوق عمران شهر کـارکرد داشـته   اخیر به این موضوع توجه بیش

باشد و تخصیص هاي مناسبی را براي اولویت بندي اجراي پروژه هـا فـراهم نمایـد، چنـدان مـورد توجـه       

  نیست.

از جمله سیاست هاي مناسب دیگر در نقاط شهري همانند شهر سـاري کـه از فرصـت هـایی نظیـر      

استان و گردشـگرپذیر بـودن آن و ارتباطـات فرامنطقـه اي و حتـی بـین المللـی        تجاري  -مرکزیت اداري

برخوردار است، توجه به اقدامات با ماهیت برون گرا است. لذا بخش عمده اي از منابع مالی مورد نیاز براي 
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اجراي پروژه هاي سودآور را می توان در خارج از نظام درآمدي شهرداري جسـتجو نمـود. تـأمین مـالی از     

طریق فایناس و نیز استفاده از اوراق مشارکت با توجه به اهمیت کارکردي شهر در سطح منطقه و کشور از 

جمله ابزارهایی است که می تواند نقش برجسته اي در تأمین منابع مالی پایدار داشـته باشـد کـه در ایـن     

  خصوص اقدام بایسته اي صورت نگرفته است.

قدان برنامه مالی جامع و پایدار و کوتاهی عمر مسئولیت مدیران فقدان نگرش بلندمدت با توجه به ف

شهري، فرصتی براي تنظیم چرخه درآمدزایی، سرمایه گذاري و استفاده از فرصت ها در شـهرداري ایجـاد   

    ننموده است.
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برآورد کمبودها (کمی و کیفی) و نیازهاي عمرانی شهر در زمینه مسـکن،   -6-2-4

عبور و مرور و حمل و نقل، آب، برق، فاضالب، دفـع آب هـاي   شبکه تأسیسات زیربنایی (

سطحی، تلفن، گاز و غیره)، خدمات رفاهی (آموزشـی، بهداشـتی و درمـانی، فرهنگـی،     

مذهبی، ورزشی، فضاي سبز و غیره) و سایر کارکردهاي اصـلی شـهر (تجـاري، اداري و    

  غیره) و امکانات رفع نیازهاي مزبور در آینده

  توان توسعه شهر ساري به لحاظ زیرساختی کمبودها و ارزیابی سنجش و -1-6-2-4

  برآورد کمبودهاي کمی و کیفی تأسیسات زیربنایی شهر ساري -4- 2- 6- 1- 1

فعالیت هاي مورد نظر در بخش تأسیسات زیربنایی شامل کلیه مراکز تأسیسات شهري(آب، فاضالب 

به بررسـی موقعیـت، گنجـایش،     3-6-10و آب هاي سطحی، برق، تلفن و گاز) می باشدکه پیشتر در بند 

به  تا آن است . این بخش برشده استکیفیت مراکز و شبکه هاي وضع موجود آن در شهر ساري پرداخته 

و سیله استانداردها، کمبودهاي کمی و کیفی و همچنین امکانات رفع نیازها و کمبودها را در آینده برآورد 

  نماید.

استانداردها و معیارهاي مشخصی براي  ایرانالزم به ذکر است که در کشور  ،در رابطه با استانداردها

ستانداردهاي کشور هاي دیگر نیز در زمینـه  تعیین همه سرانه هاي شهري ارائه نگردیده است. استفاده از ا

تأسیسات مختلف شهري به دلیل مغایر بودن شرایط آنها از نظر آب و هوایی، شرایط فرهنگی و اجتمـاعی،  

خالی از اشکال نمی باشد. از آنجا که شرایط  اصوالً سطح توسعه یافتگی، و درآمد، ابعاد و اندازه هاي خانوار

هـاي  هـاي اساسـی دارد، معیارهـا و انـدازه    ف کشور نیز بـا یکـدیگر تفـاوت   زندگی شهري در مناطق مختل

هاي شهري در یک شهر از ایران نیز نمی تواند قابلیت اجرایی براي شهرهاي دیگـر را داشـته باشـد.     سرانه

از نظـر اقلیمـی و طبیعـی داراي آب و هـوا و شـرایط طبیعـی        ایرانزیرا با توجه به این حقیقت که کشور 

است و هرکدام از این شرایط در نوع معیشت و زندگی شهرنشینان مؤثر افتاده است، مسلماً نمـی   متفاوتی

توان ضوابط و استانداردهاي یک شهر (مثالً تهران و اصفهان) را به شهرهاي دیگر کشـور (مـثالً سـاري یـا     

و ... را بـه عنـوان    کرمانشاه) تعمیم داد، تا چه رسد به آنکه استانداردهاي یک کشور خارجی و ضـابطه هـا  

. از این رو براي دستیابی به بهترین راه حل ها بهتـر اسـت از   ادپیشنهاد د مورد نظرالگویی براي شهرهاي 
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راه حل هاي عام تنها به طور نسبی استفاده شود و استانداردها و معیارهاي الزم، بر اساس نیازهاي واقعـی  

  آن محدوده و ساکنین آن تدوین شود.

 و فاضالب دهاي کمی و کیفی آببرآورد کمبو  

به طور کلی مقدار مصرف سرانه آب در هر شهر عالوه بر وابستگی بـه عوامـل اقتصـادي، اجتمـاعی،     

فرهنگی و بهداشتی، با ازدیاد جمعیت و توسعه فیزیکی آن نیز ارتباط مستقیم دارد. تجربه نشان می دهد 

  مصارف خانگی قابل رؤیت می باشد.  در سطح سکونتگاه هاي شهري معموالً بیشترین مقدار در

متوسط نرخ رشد مصرف سرانه خانگی را یک درصـد متوسـط نـرخ     ،در اکثر منابع و مراجع آبرسانی

سـال پیشـنهاد    لیتر به ازاي هر نفر در یـک  2رشد کل مصرف آب ساالنه و بعضی این نرخ رشد را معادل 

  نموده اند.

ه خانگی آب در شهر ساري از سه روش زیر اسـتفاده  در این مبحث براي محاسبه میزان مصرف سران

  قابل مشاهده و بررسی می باشد: 426-1شده که نتایج آن در جدول شماره 

 روش بهره مرکب -1

 روش  تجربی کاپن -2

 ل ریاضیدروش م -3

  

  )L/pd(مقایسه مصرف سرانه خانگی با روش هاي مختلف بر حسب لیتر / نفر در روز 426-1جدول شماره

  سال                    

 شرح  
1390 1395 1400 

  روش بهره مرکب

 (نرخ رشد نیم درصد)
45/149 23/153 09/157 

  روش تجربی کاپن

)30=K( 
44/146 17/149 95/151 

  ریاضیدل روش م

 (تابع نهایی)
34/143 62/144 72/145 

 59/151 149 41/146 میانگین سه روش

  ، مهندسین مشاور مهاب قدس 1372مأخذ: طرح آبرسانی شهر ساري، 
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از سوي دیگر متوسط مصرف سرانه کل از مجموع میزان سرانه مصـارف خـانگی، عمـومی، تجـاري،     

صنعتی، فضاي سبز عمومی و تلفات آن به دست می آید. نتایج مربوط به متوسط مصرف سرانه کـل شـهر   

  می باشد. 426-2 به شرح جدول شماره 1400ساري به تفکیک انواع آن تا افق 

  

  1400 سالمصرف سرانه کل شهر ساري تا  426-2جدول شماره 

  نوع مصرف             

 سال
 عمومی خانگی

تجاري و 

 صنعتی

فضاي سبز 

 1عمومی
 جمع کل تلفات آب

1390 41/146 64/14 28/29 15 07/41 4/246 

1395 149 9/14 8/29 15 74/41 44/250 

1400 59/151 16/15 32/30 15 41/42 48/254 

  ، مهندسین مشاور مهاب قدس1372مأخذ: طرح آبرسانی شهر ساري، 

  

درنهایت با توجه به موارد ذکر شده و بررسی هاي صورت گرفته، برآورد آب مورد نیاز شهر ساري در 

، نیاز آبی و ضرایب حداکثر مصرف آب به شرح و  با استفاده از شاخص هایی نظیر: جمعیتمقاطع مختلف 

  پیش بینی گردیده است. 426-3شماره جدول 

  

  1400 سالبرآورد آب مورد نیاز شهر ساري تا  461-3جدول شماره

 جمعیت دوره طرح
  مصرف سرانه

 ( در روز )

  نیاز آبی

 (میلیون مترمکعب)

 نیاز حداکثر روزانه

 لیتر در ثانیه مترمکعب

1390 322392 40/246 99/28 111212 18/1287 

1395 373741 44/250 16/34 131039 66/1516 

1400 433268 48/254 24/40 154361 59/1786 

  ، مهندسین مشاور مهاب قدس1372مأخذ: طرح آبرسانی شهر ساري،  

در آخر ذکر این نکته ضروري است که با توجه به محاسبات انجام شده، شهر ساري در وضع موجود 

  بررسی ویژه اي نیازمند است.هزار مترمکعب کمبود مخزن دارد که به  12حدود 

   

                                                           
1
 لیتر به ازاي هر مترمربع 5/1مترمربع سرانه فضاي سبز و  10. بر حسب  
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×5700	                     مترمکعب حجم مخزن مورد نیاز در وضع موجود
1∗

4
×

75∗∗

100
= 59850  

 59850 – 47900=  11950                                                 متر مکعب کمبود مخازن    
  

 ضریب حداکثر مصرف روزانه در مناطق مرطوب. .*

  درصد مصرف روزانه باشد. 75. براساس شاخص وزارت نیرو حجم منابع ذخیره آب می باید معادل **  

  

 برآورد کمبودهاي کمی و کیفی برق  

طور که پیشتر گفته شد، براساس اطالعات اخذ شده از شرکت توزیع برق اسـتان مازنـدران در   همان

مشـترك   202.190اعم از خانگی، تجـاري و اداري   شهرستان ساري تعداد مشترکین برق 1389فروردین 

، لـیکن تعـداد   بوده است که بیشترین مصرف آن در بخش خانگی و کمتـرین آن در بخـش صـنعت اسـت    

تعـداد مشـترکین شـهر     4260-4مشترك می باشد. جـدول شـماره    121419مشترکین برق شهر ساري 

  تعرفه ها نشان می دهد.ساري را به تفکیک 

  

  تعداد مشترکین برق شهر ساري به تفکیک تعرفه هاي مختلف - 426- 4جدول شماره 

  کل  صنعتی  کشاورزي  تجاري  عمومی  خانگی  تعرفه

  121419  625  450  17676  8176  94492  تعداد مشترکین

  1389 -مأخذ: شرکت توزیع برق استان مازندران 

  

از جمله نارسایی ها و کمبودهاي شهر ساري در این زمینه می توان به فرسودگی و محدودیت شبکه 

  نمود.اشاره 

و با محاسبه متوسط بعد خانوار  1400سال نفر در  389197با توجه به جمعیت پیش بینی شده 

  مشترك جدید خانگی اضافه خواهد شد. 18169نفر، حدود  6/3

با توجه به اعالم شرکت برق مبنی بر اینکه تمامی سطح شهر به لحاظ کمی تحت پوشش قرار دارد،  

لذا تأمین برق مشترکین جدید اضافه شونده در افق طرح و ارتقاء سطح کیفی شبکه خصوصاً از جهت 

  فرسودگی کافی به نظر می رسد.
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 برآورد کمبودهاي کمی و کیفی بخش مخابرات 

) گواه این است که در سطح 1387موجود (اطالعات ارائه شده در سالنامه آماري سال اطالعات 

شماره تلفن منصوبه مشغول به کار بوده است که از آن  274777به تعداد  1387شهرستان ساري در سال 

مشترك دولتی است.  8531مشترك تجاري و صنعتی و  19791مشترك مسکونی،  180498میان تعداد 

مشترك می باشد. جدول  222021اداره مخابرات استان مازندران تعداد مشترکین شهر ساري  طبق اعالم

  تعداد مشترکین تلفن ثابت شهر ساري را به تفکیک مراکز نشان می دهد. 426-5شماره 

  

  تعداد مشترکین تلفن ثابت شهر ساري به تفکیک مراکز - 426-5جدول شماره 

  بی سیم  کل  امام رضا (ع)  انقالب  والیت  الغدیر  شهید قندي  نیمه شعبان  امام  معلم  نام مرکز

تعداد 

  مشترکین
41778  31092  80300  21016  9090  7925  18567  12253  222021  1800  

  1389 -مأخذ: اداره مخابرات استان مازندران 

  

گونه ، تمام سطح شهر ساري داراي ارتباط بوده و فعالً هیچ بنابر اظهار نظر دستگاه متولی مربوطه 

نارسایی وجود ندارد. در طرح آتی، توسعه شبکه به صورت محدود و در حد تقویت شبکه موجود، با توجه 

موجود، با اضافه شدن با فرض عدم کمبود در وضع  به ضوابط شهرداري در سطح شهر انجام می شود.

  .هد بودخانوار جدید، به همین تعداد به تعداد خطوط تلفن در بخش مسکونی نیاز خوا 18169

  

  برآورد کمبودهاي کمی و کیفی بخش گاز شهر ساري  

مترمکعب در ساعت و  5/2میزان مصرف سرانه گاز  بر اساس اظهارات شرکت گاز استان مازندران،

تعداد مشترکین گاز  مترمکعب در ساعت می باشد. 211620میزان مصرف کل گاز شهر در حال حاضر 

مشترك  47و  3970، 74533ترتیب ، تجاري و صنعتی، به شهر ساري به تفکیک کاربري هاي خانگی

  باشد. می

همچنین روستاهاي واقع در محدوده مطالعاتی تعداد مشترکین شهر ساري و  426-6 جدول شماره

خانوار جدید در  18169با اضافه شدن  را به تفکیک خانگی، تجاري و صنعتی نشان می دهد.طرح این 

مترمکعب در  5/2که با توجه به سرانه  به مشترکین اضافه خواهد شد ) به همین تعداد1400سال طرح (
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مترمکعب در ساعت به میزان مصرف شهر ساري اضافه خواهد شد. برآورد نیاز  5/45422ساعت به میزان 

  سایر مشترکین (غیرخانگی) امکان پذیر نمی باشد.

 

محدوده مطالعاتی تعداد مشترکین شهر ساري و روستاهاي واقع در -426- 6جدول شماره   

  شهر یا روستا    

    

 نوع مصرف

 باالدزا هوال بندارخیل ساري
پایین 

 دزا
 ذغالچال

پل 

 گردن
 دونگله

پایین 

 ملیک
 قرق

شریف 

 آباد

خوي 

 آباد
 گل چینی

 248 157 969 1884 815 702 407 74533 خانگی

ت
س

ه ا
شد

ظ 
حا

ي ل
ار

س
ر 

شه
با 

 

208 175 154 227 

 5 3 5 4 5 3 17 63 51 92 8 3970 تجاري

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 47 صنعتی

  1389-مأخذ: شرکت گاز استان مازندران

  

الزم به ذکر است که عالوه بر پیش بینی نیاز آتی شبکه گاز شهر ساري، طبق اعالم نظر شرکت گاز 

استان مازندران، مناطق کمربندي جنوبی و بلوار کشاورز، از لحاظ گازرسانی نیاز به توسعه شـبکه گـذاري   

  که در صورت صدور مجوز شهرداري قابل اجرا خواهد بود.دارد 
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  برآورد کمبودهاي کمی و کیفی تجهیزات شهر ساري -2-4- 2-1-6

 برآورد کمبودهاي کمی و کیفی بخش دفع زباله  

استان مازندران روزانه شاهد تولید بیش از دو هزار و هشتصد تن زباله است که به دلیل کمبود زمین 

استان، با مشکالت زیاد و هزینه هاي میلیاردي به نقاط دور کوهستانی و جنگلی در شهرهاي مختلف 

  حمل و دفن می شود، ولی همچنان این زباله ها تبعات و مخاطرات زیست محیطی خود را به همراه دارد.

حمل زباله شهر ساري نیز به عنوان مرکز استان مازندران، از این امر مستثنی نمی باشد. این  مسأله 

الوه بر اینکه بخش اعظم درآمد شهرداري را به خود اختصـاص مـی دهـد، مقـوالت اجتمـاعی ناشـی از       ع

  اعتراضات مردمی نسبت به نحوه حمل و نقل و دفع بهداشتی و نفوذ شیرابه ها را نیـز در پـی دارد. حمـل    

نمونه  ١یلیارد ریالم 30میلیون ریال و ساالنه  75کیلومتري شهر و پرداخت روزانه  70هاي ساري به زباله

هایی می توان سـاالنه  بارزي از مشکالت دفع زباله این شهر می باشد. این درحالی است که با چنین هزینه

هاي جدید در دفع و یا یک کارخانه کمپوست زباله ایجاد کرد و یا بخشی از هزینه هاي استفاده از فناوري

  بازیافت زباله را تأمین کرد.

ه کارخانه کمپوست و بازیافت زباله در شـهرهاي گرگـان ( کـه در آن زمـان     سال پیش ایجاد س 12

بخشی از استان مازندران بود)، بابل و تنکابن مصوب شد که بعد از مدتی این امر مسکوت مانـد و اقـدامی   

صورت نگرفت. هم اکنون نیز احداث کارخانه کمپوست و نیروگاه زباله سوز توسط واحد مربوطـه در حـال   

  می باشد.پیگیري 

ریختن زباله در حاشیه راه هاي اصلی شهرستان نیز از دیگر معضالت زیست محیطی ناشی از 

 بالتکلیفی دفع زباله می باشد.

تـن زبالـه شـهر سـاري بـه صـورت نیمـه         250همانطور که پیشتر نیز اشاره گردید، متوسط روزانه 

اده از مخازن مکانیزه محلـی جمـع آوري   مکانیزه، بخشی توسط سیستم کنار خیابانی و بخشی نیز با استف

  پیمانکار و به صورت دفن زباله انجام می پذیرد. 2می شود. دفع زباله توسط 

  با توجه به ارزش زمین هاي منطقه به لحاظ کشـاورزي و کمبـود زمـین و البتـه بـاال بـودن سـطح        

زیـر   رسد. لذا راه حل هايآب هاي زیرزمینی، راه حل دفن به هیچ عنوان بهداشتی و منطقی به نظر نمی 

  پیشنهاد می گردد: 

                                                           
1
 8/8/1389سایت خبرگزاري جمهوري اسالمی ایران(ایرنا)،   -  
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  کمپوست و زباله سوزي -1

   آموزش عموم براي تفکیک زباله از مبدأ -2

  سوزاندن و گرفتن انرژي برق از این طالي سیاه -3

  ضوابط سازمان حفاظت محیط زیست در زمینه انتخاب مکان دفن زباله به طور خالصه عبارتند از:

 از محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرهادفن زباله در خارج  -

 ممنوعیت مکانیابی در اراضی کشاورزي و جنگلی و اراضی مرتعی -

 درصد 15ممنوعیت مکانیابی در اراضی با شیب باالي  -

عدم مکانیابی در مسیر وزش بادهاي غالب یا حرکت آب هاي سطحی و زیرزمینی به سمت نقاط  -

 فعالیت، سکونت و تفریح

امکان دستیابی و تهیه آب جهت شستشوي ماشین هاي زباله و همچنین جلوگیري از حریق هاي  -

 احتمالی در محل

متر بتوان به 2نوع زمین و بافت خاك آن به گونه اي باشد که عملیات کانال کشی را تا عمق  -

 راحتی انجام داد و در صورت لزوم امکان زهکشی وجود داشته باشد.

هاي زیرزمینی از محل مورد نظر  جریان آبنبودن هاي زیرزمینی در محل و  آب سطحباال نبودن  -

  ... به طرف شهر و منابع آب مورد استفاده شهرنشینان و سایر مصارف از جمله کشاورزي و

 آبگیر نبودن منطقه  -

  

 برآورد کمبودهاي کمی و کیفی بخش آتش نشانی  

بایستی یک ایستگاه آتش نشانی موجود  يجمعیت شهر هزار نفر 50هر به ازاي مطابق استانداردها 

ایستگاه با مکانیابی  8 شهر ساري، حدود 1400در سال هزار نفري 390حدود باشد که با توجه به جمعیت 

شهر  سطحایستگاه در  3مناسب مورد نیاز می باشد که با توجه به تعداد ایستگاه هاي موجود، با کمبود 

  جه است که:خواهد بود. قابل تو مواجه 

  مکان یابی ایستگاه هاي آتش نشانی می بایستی با توجه به دو عامل نزدیکی به مراکز خطرزا و

دقیقه به محل بروز حادثه و حریق در محدوده تعیین شده براي هر ایستگاه انجام  3دسترسی در حداکثر 

 گیرد.
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 محل بروز حادثه و  شعاع عملکرد براي مراکز آتش نشانی جهت تعیین حداقل زمان رسیدن به

 حریق در قسمت هاي تحت پوشش در نظر گرفته شود.

 کیلومترمربع پهنه شهري در نظر گرفته شود. 5ک ایستگاه مستقل آتش نشانی به ازاي هر ی 

  توزیع ایستگاه هاي متعدد در سطح شهر بایستی بر اساس سلسله مراتب و نظم خاصی صورت

 گیرد.

  مشرف به خیابان هاي اصلی باشدهر ایستگاه به جهت دسترسی باید.  

دستگاه شیر آتش نشانی مورد نیاز است که با توجه به  تعداد یکنفر،  3000همچنین به ازاي هر 

دستگاه شیر موجود  26نون تنها دستگاه شیر ضروري می باشد که هم اک 130جمعیت افق طرح، 

   باشد. می

کمبود براي این پرسنل  90 و تعدادپرسنل دارد  نفر 107همچنین این سازمان در حال حاضر 

  بخش توسط سازمان آتش نشانی شهرداري ساري برآورد گردیده است.

در  از نظر سازمان آتش نشانی شهر ساري مشکالت و کمبودهاي وضع موجود در شهر ساري ،مسائل

  این زمینه به قرار زیر می باشد:

 وجود گسترده بافت فرسوده با معابر باریک و کم عرض -

 ایستگاه 3مقاوم نبودن  -

 مشکل تردد خودروهاي آتش نشانی با توجه به خیابان هاي پرترافیک -

 احدهاي تجاريونا ایمن بودن بازارها و  -

 حوادث جاده اي با توجه به هجوم انبوه مسافران به شهر ساري -

  

 و غسالخانه آرامستانکمبودهاي کمی و کیفی بخش  برآورد  

آرامسـتان روسـتایی    4آرامسـتان متروکـه و    1 ،آرامستان فعال 2ساري در محدوده مطالعاتی شهر 

 5در  جدیـد شـهر  ذکـر گردیـد. آرامسـتان    و در مطالعات وضع موجـود   وجود دارد که شرح آن پیش تر 

) توسـط شـهرداري در   تپه هاي مجاور پارك جنگلی شهید زارع  نکا -جاده ساري کیلومتري شهر ساري (

  دست احداث می باشد.
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هکتار و آرامستان در دست  1/10هاي واقع در محدوده مطالعاتی در وضع موجود ستانحت آراممسا

  هکتار می باشد. 5/15احداث 

ستان در شهرها ضوابطی را به شرح زیر ارائه کرده آرامحفاظت محیط زیست براي استقرار سازمان 

  است:

محدوده تأثیرگذار از نظر  نی (ستان در خارج از محدوده مصوب شهر و محدوده پیراموآراماحداث  -

 ). زیست محیطی

 ستان در خارج از مناطقی که در معرض توسعه احتمالی آتی قرار دارند.آراماحداث  -

 لزوم وجود دسترسی مناسب -

 درصد به باال 15ستان در سطوح شیبدار و با شیب آرامعدم استقرار  -

 زیرزمینی باالست.ستان و غسالخاله در اراضی که سطح آب هاي آرامعدم استقرار  -

 ستان در مسیر وزش بادهاي غالب به سمت شهرآرامعدم احداث  -

 ستانآرامه سازي و کمربند سبز در اطراف لزوم ایجاد محوط -

 لزوم تجهیز غسالخانه به سیستم تصفیه فاضالب -

  ستان که در حریم شـهر مسـتقر مـی گـردد، بـه شـرح زیـر         راي بدست آوردن سطح مورد نیاز آرامب

  ارد ارایه شده توسط کمیته فنی شورایعالی شهرسازي و معماري ایران ) عمل می شود: ( استاند

چنانچه تعداد متوفات ساالنه کسري از هزار نفر جمعیت موجود ( نرخ مـرگ و میـر) شـهر در نظـر     

جمعیت پایـه   Aمترمربع و  5گرفته شود و میزان مساحت زمین مورد نیاز به ازاي هر قبر به طور متوسط 

عبارتنـد   براي افق طرح Sستان مورد نیاز یانه جمعیت باشد، آنگاه مساحت آرامضریب رشد سال Bو  شهر

  از:

 S نرخ مرگ و میر =×  5×    A (1 + B) 30  ×15  ١  

1/306321  =30  ×15  )0149/0+1 (355382  ×5  ×0046/0  30 hec** 

مورد نیاز مـی باشـد بـا توجـه بـه       سال آینده 30ستان در هکتار زمین براي آرام 30این معادل بنابر

هکتاري، خارج از محدوده مطالعاتی در دست احداث می باشد، لذا به نظر می رسـد   5/15اینکه آرامستان 

  .که مساحت آن براي یک دهه آینده کافی به نظر می رسد

                                                           
ربري هاي موضوع طرح تحقیقاتی تدقیق تعاریف و مفاهیم کا -مصوبه شوراي عالی شهرسازي و معماري -ستانفرمول محاسبه سطح مورد نیاز آرام *

 شهري و تعیین سرانه آنها

  )1385) طبق آخرین سرشماري (CDRدر هزار نرخ مرگ و میر ( 6/4:  0046/0 **
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سنجش و ارزیابی نظام کاربري زمین (کمی، کیفی، الگوي اسـتقرار فضـایی و    -2-6-2-4

    مکانی)

  سنجش و ارزیابی کمی نظام کاربري اراضی -2-4- 2-6- 1

    سنجش و ارزیابی نظام کاربري مسکونی  

روش تخمـین نیـاز بـه فضـاي     «روش استفاده شده جهت بـرآورد کمبـود مسـکن در شـهر سـاري      

میـزان   ،است. در این روش عالوه بر برآورد تعداد واحد مسـکونی مـورد نیـاز بـراي افـق برنامـه      » مسکونی

  ظرفیت تصرف خام در شهر نیز تعیین می شود.

مراحل مختلف این روش در برآورد کمبود مسکن شهر ساري به شـرح زیـر طـی شـده اسـت. ایـن       

  نمایش داده شده است. 426-1فرآیند در نمودار شماره 

  گام اول: ارزیابی نظام مسکن در وضع موجود

و سپس با استفاده از آن کمبود مسکن در وضع در این مرحله نرخ خانوار مطلوب تعیین می شود 

  موجود تعیین می گردد.

بوده  08/1و بر اساس نتایج رسمی سرشماري حدود  1385تراکم خانوار در واحد مسکونی در سال 

هاي تقلیل یافته است. اوج گرفتن ساخت و ساز مسکونی در سال 05/1به  1389است. این نرخ در سال 

  ساري در کاهش این نرخ مؤثر بوده است. در شهر  1385منتهی به 

واحد مسکونی براي هـر خـانوار بـه     1هدف گذاري براي میزان نرخ خانوار در واحد مسکونی معادل 

عنوان نرخ مطلوب در نظر گرفته شده است. با این توصیف کمبـود واحـد مسـکونی در وضـع موجـود بـه       

  صورت زیر محاسبه گردید:

  تعداد کل واحد مسکونی مطلوب در وضع موجود = کمبود واحد مسکونی در وضع موجود – 1ع موجودتعداد کل واحد مسکونی در وض

   خانوار  88297برآورد تعداد خانوار موجود در محدوده مطالعاتی طرح:                                           

  88297 ×1=88297واحد      تعداد واحد مسکونی مورد نیاز در وضع موجود بر اساس نرخ خانوار یک: 

  واحد   84005تعداد واحدهاي مسکونی شهر در محدوده مطالعاتی پس از کسر واحدهاي خالی:       

  88297-84005=4292تعداد واحد مسکونی مورد نیاز در وضع موجود :                         واحد    

                                                           
1
  . واحدهاي مسکونی موجود مورد محاسبه، تعداد واحدهاي مسکونی پـس از کسـر واحـدهاي خـالی مـی باشـد. شـایان ذکـر اسـت براسـاس            

بر آمار کسب شده از مرکز آمار ایران، نرخ خالی مانـدن واحـدهاي مسـکونی در شـهر سـاري      برداشت هاي میدانی صورت گرفته و انطباق آن 

برابـر بـا    1389واحد مسکونی ) می باشد. بنابراین تعداد واحـدهاي مسـکونی واقعـی شـهر سـاري در سـال        13675درصد (معادل  14برابر با 

 خالی از واحدهاي کل کسر گردد.  واحد بوده است اما در محاسبات می بایستی تعداد واحدهاي  97680
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  روش تخمین نیاز فضاي مسکونی - فرآیند روش برآورد کمبود مسکن در شهر ساري - 426-1نمودار شماره 
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  گام دوم: تخمین خام تعداد واحد مسکونی

در این مرحله تعداد واحد مسکونی مورد نیاز در طـول دوره برنامـه ریـزي تخمـین زده مـی شـود.       

خانوار به خانوارهاي موجود اضـافه خواهـد    26173براساس پیش بینی هاي انجام شده تا پایان سال افق، 

عـداد واحـد   خواهد رسید. تخمـین خـام ت   در افقنفر  39/3به  1389نفر در سال  67/3شد. بعد خانوار از 

هـر خـانوار بـه صـورت زیـر محاسـبه       مسکونی مورد نیاز در طول دوره با فرض یک واحد مسکونی بـراي  

  شود. می

  تخمین خام تعداد واحد مسکونی مورد نیاز در طول دوره برنامه ریزي

=  

  (افزایش تعداد خانوار در طول دوره برنامه ریزي)× ضریب سکونت مطلوب در طول دوره) (

26173=1× 26173  

  

  واحد مسکونی مورد نیاز خواهد بود. 26173بنابراین در انتهاي برنامه براي جمعیت اضافه شونده حدود 

  

  گام سوم: تخمین میزان شده تعداد واحد مسکونی

جهت برآورد واقعی از تعداد واحد مسکونی مورد نیاز در افق برنامه، می بایستی متغیرهایی همچـون  

مسکونی در وضع موجود، واحدهاي مسکونی که براساس طـرح تفصـیلی بـا توجـه بـه      کمبود تعداد واحد 

توسعه معابر در آینده تخریب خواهند شد، تعداد واحدهاي مسکونی تولید شده از مسکن مهر و همچنـین  

 Natural Vacancyتعداد واحدهاي مسکونی خالی در محاسبه وارد شود. این نرخ طبیعی خالی ماندن (

Rateپرهیز ناپذیر و ضروري تحرك خانوار است. این نرخ را به صورت قـراردادي در کشـور ایـران     ) جنبه

درصد در نظر می گیرند، لیکن در شهر سـاري بنـا بـه شـرایط و مقتضـیات خانوارهـاي شـهر،         5/3حدود 

توریستی بودن و استفاده موقت توسط روستاییان طبق تمـام شـماري هـاي صـورت گرفتـه در محـدوده       

درصد بوده است. به عبارتی تعداد واحدهاي خـالی مسـکونی در    14تی توسط مشاور، این نرخ برابر مطالعا

  واحد بوده است.  13675به میزان  1389سال 

در سطح شهر ساري همانند بسیاري دیگر از نقاط شهري کشور، تعداد زیـادي واحـدهاي مسـکونی    

از در سال هاي گذشـته اسـت. بـا ورود یکبـاره     خالی وجود دارد که ناشی از عرضه زمان رونق ساخت و س

  ساخت و ساز مسکونی به دوره رکود واحدهاي زیادي به صورت خالی مانده است.
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به منظور محاسبات تخمین نیاز به واحد مسکونی در شهر ساري نـرخ طبیعـی خـالی مانـدن واحـد      

اده موقت توسط روستاییان درصد در نظر گرفته می شود. به دلیل توریستی بودن شهر و استف 5مسکونی 

  و شرکت هاي ملی در شهر ساري، این میزان از میـانگین نـرخ خـالی مانـدن کشـور کمـی بیشـتر فـرض         

درصد مابقی واحدهاي خالی وارد چرخه تولید و عرضه مسکن شده و جزء واحـدهایی   9می شود. بنابراین 

واحد مسکونی در شهر  8790بنابراین  که در دوره برنامه ریزي قابلیت سکونت دارند، محسوب می گردند.

  ساري از طریق واحدهاي خالی تا افق برنامه تأمین می گردد.

پـروژه   7شهرسـتان سـاري، تعـداد     (سابق)براساس اطالعات کسب شده از اداره مسکن و شهرسازي

 426-7مسکن مهر در سطح شهرستان در حال اجرا می باشد که اطالعات تفصیلی آن در جـدول شـماره   

  نشان داده شده است.

 486واحـدي رزمنـدگان و    189واحـدي زیتـون،    400در میان پروژه هاي مسکن مهر، پروژه هاي 

واحد مسکونی از  1075واحدي نکاچوب در داخل محدوده مطالعاتی شهر قرار گرفته اند. در مجموع تعداد 

ورد نیـاز مـورد محاسـبه    پروژه هاي مسکن مهر حاصل می شود که در تخمین تعداد واحدهاي مسکونی م

  قرار گرفته و از آن کسر می شود.
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  اطالعات تفصیلی پروژه هاي مسکن مهر شهرستان ساري -4211- 1جدول شماره 

  

  نوع مسکن مهر  تهیه کننده طرح  مساحت (مترمربع)  تعداد واحد  آدرس ملک  نام پروژه  ردیف

  مجتمع مسکونی میارکال  1
روستاي  -جویبار - جاده ساري 9کیلومتر  -ساري

  میارکال
2800  185700  

مهندسین مشاور 

  شاراندیشان پارس
  دولتی

2  
واحدي  490مجتمع مسکونی 

  شقایق ساري (نیروي انتظامی)
  9/55331  490  جنب ضلع غربی پارك شهید زارع - آبندان سر

مهندسین مشاور روژان 

  و همکاران 

خود مالکین اسکان دهی 

  کارکنان ناجا

  واحدي زیتون 400مجتمع مسکونی   3
جنب  - حاده گلما –بعد از پل تجن  -ساري

  شهرك استانداري
400  28000  

مهندسین مشاور 

  مازندطرح

ساله اسکان دهی  5اجاره اي 

کارکنان جهاد کشاورزي استان 

  مازندران

  7810  99  فیروزکنده سفلی - بلوار خزر  ساري 25مسکن مهر   4
مهندسین مشاور 

  فراطراحان
  خود مالکین

  39007  850  ضلع شرقی هتل نارج -ساري  واحدي عالیواك 850  5
بنیان مهندسین مشاور 

  طرح مازند
  دولتی و خود مالکین 

  8923  189  روستاي گلدون - جاده گلما   خانه سازي رزمندگان  6
شرکت طرح نظارت 

  بهین آرمه ساحل ساري
  ساله 5اجاره اي 

  ساله 5اجاره اي   مهندسین مشاور آرماندژ  33894  486  روستاي گلدون - جاده گلما   تعاونی مسکن کارکنان نکاچوب  7
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  واحد خواهد بود.  3130همچنین تعداد واحدهاي مسکونی تخریبی ناشی از توسعه معابر برابر 

  جهت تخمین نیازمندي هاي خالص مسکونی از فرمول زیر استفاده می شود. 

  

واحدهاي مسکونی تخریبی ناشی از توسعه معابر+ جبران کمبود واحد مسکونی در وضع موجود   + تخمین خام 

  مسکونی مورد نیاز در طول دوره برنامه ریزيواحدهاي 

=  

  تخمین میزان شده تعداد واحد مسکونی مورد نیاز در طول دوره برنامه ریزي

  26173+  4292+  3130=  33595واحد    

  

در نهایت می بایستی تعداد واحدهاي خالی و واحدهاي تولید شده مسکن مهر، از تعداد واحدهاي 

  ر گردد، بنابراین خواهیم داشت:مسکونی تخمین زده شده کس

  

  تعداد کل واحد مسکونی مورد نیاز –تعداد واحدهاي مسکونی خالی  -تعداد واحدهاي مسکونی مسکن مهر 

=  

  تعداد نهایی واحدهاي مسکونی مورد نیاز

33595 - 8790 -1075=  23730واحد      
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  تصرف)گام چهارم: برآورد تعیین پتانسیل هاي توسعه مسکونی (ظرفیت 

  در این گام تعداد واحدهاي مسکونی که تحت استاندارد و تراکم مشخصی در اراضی خالی و بایر و 

پهنه هاي فرسوده جاي می گیرند، ظرفیت تصرف تعیین می شود. براي تعیین ظرفیت تصرف سه معیار 

  ذیل مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرند:

  الف) استاندارد تراکم ساختمانی 

  ضی خالی و بایر ب) ارا

  ج) فرسودگی فضایی

  

  الف) استاندارد تراکم ساختمانی

  به طور معمول استاندارد تراکم ساختمانی از روش هاي زیر تعیین می گردد :

 جرح و تعدیل تراکم هاي موجود  -

 پیشنهادات طرح هاي توسعه مصوب -

 قوانین و مقررات شهري موجود -

پیشنهادي طرح تفصیلی مصوب شهر ساري استخراج گردیده و سپس در این مرحله ابتدا تراکم ساختمانی 

پیشنهادي طرح تفصیلی مصـوب بـر پهنـه هـاي تـراکم سـاختمانی        تفاضل آن از طریق انطباق پهنه هاي

موجود محاسبه گردیده است. در مرحله بعد براساس تفاضـل تـراکم سـاختمانی حاصـله و سـطح اراضـی       

ي، زیربناي حاصله محاسبه شده است. این زیربناي حاصله در واقـع  هاي پیشنهادمسکونی موجود در پهنه

اختالف زیربنایی است که در صورت تحقق تراکم ساختمانی طرح تفصیلی مصـوب، بـا تـراکم سـاختمانی     

تـراکم طـرح تفصـیلی مصـوب، تـراکم موجـود و        426-8وضع موجود به وجود خواهد آمد. جدول شماره 

نه هاي پیشـنهادي طـرح تفصـیلی و اراضـی داخـل محـدوده و خـارج از        زیربناي حاصله را به تفکیک په

  نشان می دهد. 1محدوده

  

                                                           
1
اراضی داخل محدوده عبارت است از اراضی که در داخل محدوده مصوب (قانونی) شهر واقع شده و اراضی خارج از محدوده عبارت است  - 

 از اراضی که در خارج از محدوده مصوب و داخل محدوده مطالعاتی بازنگري طرح جامع قرار گرفته اند.
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  تراکم موجود، تفصیلی و زیربناي تحقق نیافته طرح تفصیلی مصوب - 426-8جدول شماره 

 نوع تراکم  
تراکم 

 تفصیلی

تراکم 

 موجود

تفاضل 

 تراکم

مساحت زمین 

 مسکونی
 زیربناي حاصله

 داخل محدوده

 کمتراکم 

123 98.5 -24 483686 -118327 

123 113.0 -10 171949 -17176 

123 127.3 0 223150 0 

123 112.5 -11 602513 -63272 

123 97.4 -26 392225 -100396 

123 87.9 -35 494808 -173905 

123 119.4 0 286582 0 

123 99.6 -23 329188 -77148 

123 106.7 -16 1110486 -181506 

123 117.3 -6 955564 -54824 

تراکم 

 متوسط

150 120.5 -30 1457296 -430406 

150 121.3 -29 519238 -148996 

150 125.1 -25 646624 -160858 

150 168.4 18 914833 168396 

150 131.3 -19 728500 -136060 

 تراکم زیاد

230 115.6 -114 70659 -80808 

230 95.6 -134 72936 -98020 

230 145.0 -85 46813 -39777 

230 149.8 -80 60602 -48578 

230 103.4 -127 7415 -9384 

230 150.9 -79 135316 -106994 

230 125.2 -105 39766 -41676 

230 39.4 -191 32886 -62672 

230 67.0 -163 12603 -20543 

230 141.7 -88 206032 -181896 

230 124.4 -106 55795 -58919 

230 125.6 -104 19376 -20239 

230 182.8 -47 17209 -8121 

230 130.2 -100 76806 -76656 

230 94.5 -136 5984 -8109 

230 139.9 -90 49505 -44628 

230 127.2 -103 18910 -19431 

 2420929- 10245257 -   -  - جمع

 490130- 1639220 30- 93.1 123 تراکم کم خارج از محدوده

 2911059- 11884476  جمع کل
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هکتار زیربناي  1/291مشاهده می شود، شهر ساري داراي  4211-2همانطورکه در جدول شماره 

هکتار در داخل محدوده مصوب طرح  1/242تحقق نیافته مصوب طرح تفصیلی بوده که از این میزان 

  هکتار در داخل محدوده مطالعاتی طرح جامع و خارج از محدوده مصوب طرح تفصیلی  49تفصیلی و 

درصدي تراکم ساختمانی پیشنهادي طرح  75شد. مهمترین علت باال بودن رقم مذکور تحقق پذیري می با

درصدي) است. در واقع شهر ساري در وضع موجود داراي  25تفصیلی ( و بالطبع عدم تحقق پذیري 

  هکتار پتانسیل توسعه عمودي می باشد. 1/291

ره از شهرداري ساري میانگین مساحت طبق آمار به دست آمده از پروانه هاي ساختمانی صاد

مترمربع بوده که بر  110برابر با  1389و سه ماهه نخست سال  1388واحدهاي مسکونی احداثی در سال 

واحد  26463این اساس تعداد واحدهاي مسکونی حاصل از پتانسیل توسعه تراکم ساختمانی برابر با 

  مسکونی می باشد. 

  

  

  ب) اراضی بایر و خالی 

اراضی با کاربري بایر، زراعی و باغ در وضـع موجـود کـه در طـرح تفصـیلی مصـوب داراي کـاربري        

مسکونی پیشنهادي بوده اند، در این دسته از پتانسیل هاي توسعه مسکونی قـرار مـی گیرنـد. سـطح ایـن      

ب هکتار است که براساس تراکم هـاي مصـو   5/170اراضی در داخل محدوده مصوب طرح تفصیلی برابر با 

  نشان داده شده اند.  426-9طرح تفصیلی در جدول شماره 

تراکم ساختمانی پیشنهادي طرح تفصیلی در اراضی باغ، بایر و زراعی موجود در داخل  - 426-9جدول شماره 

  محدوده مطالعاتی

  زیربناي حاصله  سطح (هکتار)  تراکم ساختمانی پیشنهادي (درصد)  اراضی

ی
عات

طال
 م

ده
دو

ح
م

  

  مصوبداخل محدوده 

  1089780  6/88  123  کم

  592500  5/39  150  متوسط

  970600  4/42  230  زیاد

  180810  7/14  *123                     خارج از محدوده مصوب

  2833690  2/185  جمع کل

  مأخذ: محاسبات مشاور

  طرح مصوب در نظر گرفته شده است.* به دلیل نبود طرح مصوب یکپارچه در خارج از محدوده مصوب طرح تفصیلی، حداقل تراکم 
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 123نشـان داده شـده، اراضـی واقـع در تـراکم       426-9شماره  پیش گفته همانطورکه در جدول

  هکتار بیشترین سطح را دارا می باشند.  6/88درصد ( تراکم کم) با 

ه طرح جامع ب تجدیدنظر در اراضی واقع در خارج از محدوده قانونی شهر و داخل محدوده مطالعاتی

مترمربع بـه عنـوان پتانسـیل     1000علت نبود طرح مصوب، اراضی بایر، باغی و زراعی با مساحت کمتر از 

درصـد   123توسعه مسکونی در نظر گرفته شده است. تراکم طرح تفصیلی مصوب در این اراضی برابـر بـا   

  فرض شده است.

راضی بایر بـا توجـه بـه    طبق تراکم هاي ساختمانی پیشنهادي طرح تفصیلی مصوب پتانسیل هاي ا 

قرارگیري در پهنه هاي مختلف تراکمی، زیربناهاي مختلفی را ارایـه مـی دهنـد کـه در مجمـوع برابـر بـا        

  مترمربع می باشد.  2833690

بر این اساس و با توجه به میانگین مساحت واحدهاي مسکونی احداثی در شهر سـاري کـه برابـر بـا     

 25760کونی حاصل از پتانسیل توسعه مسکونی اراضی بایر برابر با مترمربع بوده، تعداد واحدهاي مس 110

  واحد مسکونی می باشد. 

  

  ج) فرسودگی فضایی 

بناهاي فرسوده از دیگر پتانسیل هاي توسعه مسکونی هستند که به علت فرسایش بیش از حـد و از  

گیرند. بدین منظور بناهـاي   دست دادن کارکرد خود، می توانند در برنامه هاي آتی مورد برنامه ریزي قرار

فرسوده بر اساس معیارهاي شوراي عالی معماري و شهرسازي ایران تعیین گردیده اند که سـطح کـاربري   

پـراکنش   426-10هکتار می باشد. جدول شـماره   134مسکونی آن در کل محدوده مورد مطالعه برابر با 

  می دهد. این اراضی را در پهنه هاي تراکمی طرح تفصیلی مصوب نشان 
  

پتانسیل توسعه مسکونی در اراضی فرسوده به تفکیک پهنه هاي تراکمی در داخل  -426- 10جدول شماره 

  محدوده مطالعاتی

 زیربناي حاصله سطح (هکتار) تراکم ساختمانی پیشنهادي (درصد) اراضی

ی
عات

طال
 م

ده
دو

ح
م

  

  داخل محدوده مصوب

  790890  3/64  123  کم

  804000  6/53  150  متوسط 

  144900  3/6  230  زیاد

  120540  8/9                123  خارج از محدوده مصوب

  1860330  134  جمع کل

  مأخذ: محاسبات مشاور
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هاي تراکمی پیشنهادي طرح تفصیلی مصوب، اراضی فرسوده در مجمـوع زیربنـایی   براساس پهنه

مـی باشـند. بنـابراین اراضـی مـذکور       مترمربع به عنوان پتانسیل توسعه مسـکونی دارا  1860330برابر با 

  واحد مسکونی را دارند. 16912پتانسیل قابلیت تأمین 

  

 بنديجمع  

همانطور که پیشتر نیز گفته شد، در روش تخمین نیاز، ابتدا تعـداد واحـدهاي مسـکونی مـورد نیـاز       

تخمین زده شد و سپس بر اساس پتانسیل هاي درونی شهر، تعداد واحدهاي قابل تأمین در شـهر بـرآورد   

  گردید.

د نیاز در وضع در شهر ساري واحدهاي مسکونی مورد نیاز از طریق محاسبه تعداد واحد مسکونی مور

  واحـد)، تعـداد واحـد مسـکونی مـورد نیـاز در طـول دوره         4292موجود با فرض ضـریب سـکونت یـک (   

واحـد) و تعـداد    26173ریزي (بر اساس تعداد خانوار اضافه شونده) با فرض ضـریب سـکونت یـک (   برنامه

نهایـت بـا کسـر     واحـد) تخمـین زده شـده و در    3130واحدهاي مسکونی تخریبی ناشی از توسعه معابر (

واحـد)، تعـداد    1075واحد) و واحدهاي تولید شده از پـروژه هـاي مسـکن مهـر (     8790واحدهاي خالی (

  واحد مسکونی می باشد. 23730واحدهاي مسکونی مورد نیاز در افق برنامه محاسبه گردید که برابر با 

ساختمانی، اراضـی خـالی و   در برآورد تعیین پتانسیل مسکونی شهر ساري سه معیار استاندارد تراکم 

بایر و فرسودگی فضایی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفتند که زیربناي تحقق نیافته طرح تفصیلی قابلیـت  

واحـد مسـکونی و اراضـی     25760واحد مسکونی، اراضی خالی و بایر قابلیت تـأمین   26463تأمین تعداد 

  اشند. واحد مسکونی را دارا می ب 16912فرسوده قابلیت تأمین 

  واحد مسـکونی نیـاز داشـته، در حـالی کـه       23730بر این اساس شهر ساري در افق برنامه ریزي به 

  واحـد مسـکونی را بـه صـورت خـام دارا       69135پتانسیل هاي توسعه مسکونی این شـهر قابلیـت تـأمین    

ین عدد اصالح و می باشند. بدیهی است  با تأثیرات ضرایب تحقق پذیري هر کدام از سه معیار پیش گفته ا

  نهایی خواهد شد.
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   سنجش و ارزیابی نظام کاربري هاي خدمات رفاه عمومی  

به منظور سنجش و ارزیابی نظام کاربري هاي خدمات رفاه عمومی و تعیین سرانه هاي مطلوب هر 

  کاربري اسناد و مدارك متنوعی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند که عبارتند از :

 )1381اي ساري (طرح جامع ناحیه  -1

 )1374طرح جامع مصوب شهر ساري ( -2

 )1379طرح تفصیلی مصوب شهر ساري ( -3

 )1386بازنگري طرح تفصیلی شهر ساري ( -4

 )1389سرانه هاي مصوب وزارت مسکن و شهرسازي ( -5

در واقع با قیاس اسناد و طرح هاي مذکور و با توجه به شرایط و مصالح کنونی شهر ساري و نقشی که 

) به شهر ساري محول شده اسـت، سـرانه هـاي هـر یـک از       1381-ناحیه اي ساري ( امکو در طرح جامع

قرار می گیرد. قبـل از  کاربري ها تعیین و تدقیق شده است که در ادامه به تفکیک مورد بررسی و ارزیابی 

کـاربري اراضـی    426-1و نقشـه شـماره    426-1/10پرداختن بـه وضـعیت کـاربري هـا، جـدول شـماره       

ي طرح جامع مصوب قبلی را نشان می دهند. همانطور که مشاهده می گردد، کاربري فضاي سبز پیشنهاد

همچنـین   مترمربع به ازاي هر نفر، داراي بیشترین سهم از بین کـاربري هـاي پیشـنهادي اسـت.     02/6با 

درصد تحقق پذیري کاربري هاي پیشنهادي طـرح جـامع مصـوب قبلـی را بـه       426-2/10جدول شماره 

می گذارد. بررسی ها نشان می دهد که کاربري هاي تأسیسات و تجهیزات شهري، تجاري، اداري و  نمایش

درصـد، کـاربري هـاي مسـکونی، شـبکه معـابر،        100انتظامی و مذهبی داراي میزان تحقق پذیري باالي 

ی، درصـد و کـاربري هـاي درمـان     100تا  50آموزش عالی و حمل و نقل و انبارداري داراي تحقق پذیري 

 گردشگري داراي کمترین میزان تحقق پذیري هستند. -آموزشی، فرهنگی، ورزشی، فضاي سبز و تفریحی

بررسی این طرح و نتایج حاصل از آن نشان می دهد که برخی از نقاط قوت و ضعف آن به ترتیب عبارتند 

  از:

  نقاط ضعف:

  هزار نفري 110پیش بینی جمعیت با اختالف فاحش  -1

  محدوده و حذف واقعیت موجود آن زمان (قرق)خطاي تعیین  -2
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عدم توجه به نقش و عملکرد شهر در حوزه پیرامونی و جایگاه منطقه از طریق اعمال سـرانه هـاي غیـر     -3

  گردشگري و...) -تأسیسات و تجهیزات -آموزش عالی -واقعی (تجاري

  تداخل شبکه هاي عبوري با بافت شهري. -4

اي و منطقه اي و بسـنده نمـودن بـه خـدمات شـهري و در برخـی مـوارد        عدم جانمایی خدمات ناحیه  -5

  مشخص نمودن نوع خدمات شهري.

بستن دید به رودخانه تجن و انحصاري نمودن آن براي پالك هاي اول از طریق ارایه تـراکم سـاختمانی    -6

  زیاد.

  

  نقاط قوت:

  پیش بینی مراکز درجه دوم شهري -1

  (منطقه بندي و...) الگوي تقسیمات کالبدي مناسب -2
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  کاربري اراضی پیشنهادي طرح جامع مصوب - 426-1/10جدول شماره 

 سطح متر مربع سرانه متر مربع نوع کاربري ردیف
 درصد به

 کل خالص

 39.31 41.48 10868136 28.92 مسکونی 1

  آموزشی 2

 3.67 3.87 1014660 2.70 کل آموزشی

 3.06 3.23 845550 2.25 آموزش عمومی

 0.61 0.64 169110 0.45 آموزش عالی

 2.05 2.16 567458 1.51 بهداشت درمانی 3

 0.73 0.77 202932 0.54 تأسیسات و تجهیزات شهري 4

 2.06 2.17 563700 1.52 تجاري 5

 2.72 2.87 751600 2.00 ورزشی 6

 8.19 8.64 2263343 6.02 فضاي سبز 7

 1.88 1.98 520322 1.38 اداري و انتظامی 8

 0.37 0.39 101466 0.27 مذهبی 9

 1.02 1.07 281850 0.75 فرهنگی 10

 0.55 0.58 1514060 0.4 جهانگردي و پذیرایی 11

 3.66 3.86 101902 2.69 کارگاهی* 12

 حمل و نقل 13

 27.70 29.23 7658804 20.38 کل

 25.49 26.90 7046250 18.75 شبکه معابر

 2.21 2.33 612554 1.63 موسسات حمل و نقل

 0.87 0.92 242099 0.64 نظامی 14

 94.76 100.00 26202089 69.72 جمع کل سطوح خالص

 - - - - زمینهاي بایر 15

 5.22 - 142935 3.84 فضاهاي باز 16

 - - -  - اراضی مزروعی 17

 - - - - اراضی باغات 18

 - - - - اراضی ذخیره 19

 5.24 - - 3.84 جمع کل سطوح ناخالص

 100 0.00 27645024  73.56 سطح کل
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 پیشنهادي طرح جامع مصوب درصد تحقق پذیري کاربري هاي -426-2/10جدول شماره 

 کاربري ردیف
مساحت پیشنهادي طرح 

 جامع قبلی
 درصد تحقق پذیري مساحت وضع موجود

 229 465111 202932 تأسیسات و تجهیزات شهري 1

ز 
ش ا

بی
10

0
 

د
ص

در
 

 159 895914 563700 تجاري 2

 145 753621 520322 اداري و انتظامی 3

 103 104774 101466 مذهبی 4

 91 9919693 10868136 مسکونی 5

5
0

 
ا 

ت
10

0
 

د
ص

در
 

 76 5334863 7046250 شبکه معابر 6

 59 99331 169110 آموزش عالی 7

 55 337926 612554 موسسات حمل و نقل 8

 34 194644 567458 درمانیبهداشت  9

ز 
ر ا

مت
ک

5
0

 
د

ص
در

 

 22 400547 1860210 آموزشی عمومی 10

 6.9 19580 281850 فرهنگی 11

 6.8 50741 751600 ورزشی 12

 4.5 101768 2263343 فضاي سبز 13

 3.9 59140 1514060 جهانگردي و پذیرایی 14
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  فضاهاي آموزشی -

براي تعیین نیاز شهر در آینده (افق طرح) به فضاهاي آموزشی، سرانه هـاي معمـول در طـرح هـاي     

مختلف استان، سرانه پیشنهادي طرح تفصیلی مصوب شهر ساري، سرانه اسـتاندارد وزارت  جامع شهرهاي 

مسکن و شهرسازي، سرانه هایی که توسط سازمان نوسازي و تجهیـز مـدارس ارایـه گردیـده و در نهایـت      

  سرانه وضع موجود بررسی شده است.

مترمربع و وزارت  7/2ه مرور اسناد فرادست نشان می دهد که طرح تفصیلی مصوب شهر ساري سران

هاي ذکر اند. براساس سرانهمترمربع به ازاي هر نفر را پیشنهاد نموده 3-5مسکن و شهرسازي سرانه متغیر 

مترمربع به ازاي هر دانش آموز سازمان نوسازي و تجهیز مـدارس سـرانه اي    8-12شده و استاندارد سرانه 

) در نظر گرفته می شود. بـه ایـن ترتیـب    (جمعیت الزم التعلیمر دانش آموز مترمربع به ازاي ه 10برابر با 

نفري شـهر در   389197هکتار فضاي آموزشی نیاز دارد. لذا جمعیت  8/116به  1400شهر ساري در افق 

مترمربع به ازاي هر نفر به دست می دهد که تطابق نسبی آن با سرانه هـاي   3افق طرح، سرانه اي برابر با 

 8/116منطقی می نماید. بنابر سطح  (سابق)لی مصوب و وزارت مسکن و شهرسازيپیشنهادي طرح تفصی

هکتـار   8/73به  1400هکتار فضاي آموزشی موجود، شهر ساري در سال  43هکتاري مورد نیاز و براساس 

  فضاي آموزشی جدید نیاز خواهد داشت.

  

  فضاهاي آموزش عالی -

مازنـدران محسـوب مـی شـود. حضـور دانشـجویان       ساري به عنوان یک مرکز دانشگاهی در اسـتان  

اي مشغول به تحصیل در رشته هاي گوناگون و نقش تعیین شده براي شهر ساري در طـرح جـامع ناحیـه   

  ساري مؤید این مطلب می باشد.

سرانه آموزش عالی با توجه به مقررات شهرسازي و معمـاري (مصـوب وزارت مسـکن و شهرسـازي)     

مترمربـع مـی باشـد. بـه      105ع و با احتساب فضاي خوابگاه ها و کوي اساتید مترمرب 70براي هر دانشجو 

علت اینکه یکی از نقش هاي محول شده به شهر ساري در طرح هاي ناحیه اي نقـش دانشـگاهی بـوده و    

  مترمربع بـه ازاي هـر دانشـجو پیشـنهاد      70همچنین به دلیل مرکزیت ساري در استان، سرانه اي برابر با 

  می گردد.

نفـر دانشـجو در حـال تحصـیل      50000بر اساس محاسبات صورت گرفته در شـهر سـاري حـدود     

 000,500,3مترمربع به ازاء هر دانشـجو، شـهر سـاري بـه سـطحی معـادل        70هستند. با توجه به سرانه 
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هکتاري) فضاي آموزش عالی نیاز دارد. شایان ذکر است، حدود نیمی از فضاهاي دانشگاهی  350مترمربع (

ساري در خارج از محدوده مصوب مکانیابی شده اند ( از جمله دانشگاه آزاد اسالمی، دانشگاه پیام نور  شهر

ساري، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی و ...) . بـه همـین علـت شـهر سـاري بـه نیمـی از فضـاي         

ضاهاي آموزش عالی دانشگاهی محاسبه شده نیاز خواهد داشت. به عبارتی، سطح مورد نیاز شهر ساري به ف

  هکتار مواجه است. 8/164هکتار خواهد بود که با کمبود سطحی معادل  175برابر با 

  

  فضاهاي پارك و فضاي سبز -

امروزه با توجه به آلودگی و شلوغی روزافزون شهرها، ضرورت توجه بـه فضـاهاي سـبز دو چنـدان       

شده است. چنانچه این گروه از کاربري از توزیع مناسبی برخوردار بوده و براي همگان قابل دسترس باشد، 

  تعـدیل   باعث رفاه، آسایش و دلپذیر شدن زندگی شهري می گـردد. فضـاهاي سـبز نقـش بـی بـدیلی در      

  آب و هوا، جذب گرد و غبار، کاهش آلودگی هاي صوتی و ... دارند.

مترمربـع   14تـا   7معمـوالً بـین   سرانه فضاهاي سبز عمومی از قبیل پارك هـا در سـطوح مختلـف    

بینی می گردد. شایان ذکر است سرانه فوق به معیارهایی از قبیـل اقلـیم و وضـعیت جغرافیـایی نیـز       پیش

هاي  گسترده که تا حدودي بعضی از نقش شهر ساري به علت وجود اراضی زراعی و باغاتبستگی دارد. در 

 8کنند، سرانه فضاي سبز برابـر بـا    ء میفضاي سبز منجمله تعدیل آب و هوا، جذب گرد و غبار و ... را ایفا

 (سـابق)  گردد که منطبق بر سرانه مصوب وزارت مسکن و شهرسـازي  رمربع به ازاي هر نفر پیشنهاد میمت

  هکتار خواهد داشت. 6/286نیز می باشد. بر این اساس شهر ساري کمبودي برابر با 

  

  فضاهاي ورزشی -

مترمربع به ازاي هر شهروند در نظر گرفته شد کـه   2در طرح تفصیلی شهر ساري سرانه پیشنهادي 

اغلب اراضـی در نظـر    مترمربع آن تحقق یافته است. این امر بیانگر این مطلب است که 07/1تاکنون تنها 

قرار نگرفتـه اسـت.    (سابق) گرفته شده  براي کاربري ورزشی تملک نگردیده و در اختیار اداره تربیت بدنی

مترمربع به ازاي هر نفر  2نیز براي کاربري ورزشی برابر با  (سابق) سرانه مصوب وزارت مسکن و شهرسازي

  می باشد.
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بـه ویـژه ورزش کشـتی در مقیـاس     یت ورزش در شهر براساس مطالب پیش گفته و با توجه به اهم

مترمربع به ازاي هر نفر پیشنهاد می گردد کـه   5/2و مرکزیت استانی شهر ساري سرانه اي برابر با  جهانی

بود. شایان ذکر است کـه از جملـه    هکتار کمبود در افق طرح خواهد 6/86ساري داراي بر این اساس شهر 

بلوار دریـا واقـع    –هزار نفري) در محدوده پیرامونی شهر ساري  15یوم استاد مهمترین فضاهاي ورزشی (

  شده است.

  

  فضاهاي درمانی و بهداشتی -

 –باشد. کاربري بهداشتی ها و ... میها، کلینیکها، بیمارستاناین نوع کاربري عمدتاً شامل درمانگاه

ریزي کاربري درمانی به علت ارتباط مستقیم با سالمت و جان شهروندان از اهمیت بسیار زیادي در برنامه

مترمربع و سرانه مصوب وزارت مسکن  87/1زمین برخوردار است. سرانه پیشنهادي طرح تفصیلی مصوب 

را به دوش می کشد و مترمربع می باشد. به علت اینکه ساري نقش مرکزیت استان  2و شهرسازي برابر با 

همچنین یکی از نقشهاي محول شده به شهر ساري در طرح جامع ناحیه ساري (طرح فرادست) نقش 

مترمربع به ازاي هر نفر خواهد بود. همچنین  5/2درمانی می باشد، سرانه پیشنهادي طرح جامع برابر با 

  ذ خود نیز سرویس رسانی نماید.شهر ساري به علت مرکزیت شهرستان می بایستی به روستاهاي حوزه نفو

هکتـار کمبـود در بخـش     2/77مترمربع به ازاي هر نفـر، شـهر سـاري داراي     5/2با احتساب سرانه 

  بهداشتی خواهد بود. –خدمات درمانی 

  

  فضاهاي مذهبی -

  مترمربـع و وزارت مسـکن و شهرسـازي     75/0طرح تفصیلی مصوب شهر ساري سـرانه اي برابـر بـا    

انـد. در  مترمربع به ازاي هر نفر را براي کاربري مذهبی در نظر گرفتـه شـده   5/0 – 75/0سرانه اي برابر با 

مترمربع به ازاي هر نفر براي کاربري مذهبی پیشنهاد می گردد. بـا احتسـاب    5/0پروژه حداقل سرانه این 

  هکتار کمبود وجود خواهد داشت. 9/6این سرانه در افق طرح سطحی معادل 
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  فضاهاي فرهنگی -

خدمات فرهنگی یکی از کاربري هاي دسته گذران اوقات فراغت می باشد. سرانه کاربري مـذکور در  

  مترمربع و براساس سرانه مصوب وزارت مسـکن و شهرسـازي برابـر بـا      75/0طرح تفصیلی مصوب برابر با 

مترمربع می باشد. به دلیل عدم وجود کاربري فرهنگـی کـافی در وضـع موجـود روسـتاهاي       5/0 – 75/0

مترمربع به ازاي هر نفر  75/0حوزه نفوذ، بار فرهنگی شهر، توریستی و دانشگاهی بودن شهر ساري، سرانه 

  هکتار کمبود در افق طرح وجود خواهد داشت. 2/72منظور شده است که بر این اساس 

  

  انتظامی - اداري فضاهاي -

مترمربع و براساس سرانه هاي مصوب  72/1انتظامی در طرح تفصیلی مصوب  -سرانه کاربري اداري

در شهر ساري بـا توجـه    مترمربع در نظر گرفته شده است. 75/0 -5/1 (سابق) وزارت مسکن و شهرسازي

  مترمربع به ازاي هر نفر پیشنهاد می گردد. 4به معیارهاي زیر سرانه 

  گلستان) -مازندران -مرکزیت منطقه اي ( گیالن -1

  مرکزیت استانی -2

 سرانه وضع موجود و کیفیت نامناسب فضاهاي اداري موجود -3

 مرکزیت شهرستانی -4

 نقش محول شده در طرح جامع ناحیه ساري -5

 اهمیت توصیه شده در مرحله اول مطالعات آمایش استان  -6

 3/77اري در افق طرح، کمبود سطحی معادل مترمربع به ازاي هر نفر شهر س 4با احتساب سرانه 

  هکتار خواهد داشت.

  

  فضاهاي تجاري  -

هزار نفر تـا   250سرانه کاربري تجاري را در شهرهاي با جمعیت  (سابق) وزارت مسکن و شهرسازي

مترمربع به ازاي هر نفر در نظر گرفته است. این سرانه در طرح تفصـیلی مصـوب    3هزار نفر کمتر از  500

مترمربع می باشد. اما براساس سرانه موجود، نقش ساري به عنوان مرکـز تجـاري    86/1شهر ساري برابر با 

مترمربع بـه ازاء هـر نفـر، در طـرح جـامع       5/3جامع ناحیه ساري و مرکزیت استان سرانه  ناحیه در طرح

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



 

830 
: ��دید��� ��ح جا�ع ��� ساری ��ح�م   

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

هکتار در افق طرح وجـود خواهـد    5/30ساري پیشنهاد می گردد که بر این اساس کمبود سطحی معادل 

  داشت.

  

  پذیرایی - فضاهاي جهانگردي -

مترمربع بوده،  5/0برابر با  پذیرایی –سرانه مصوب طرح تفصیلی شهر ساري براي کاربري جهانگري 

مترمربع می باشد. ساري به علت مرکزیـت اسـتان    2/0- 5/0سرانه مصوب وزارت مسکن و شهرسازي نیز 

مازندران و نقش توریستی که به دلیل نزدیکی به دریا و جنگل دارا می باشد به سطح توریستی باالیی نیاز 

پذیرایی منجمله هتل هاي ساالردره، نویـد،   -جهانگرديخواهد داشت اما به دلیل اینکه اکثر کاربري هاي 

پذیرایی آن در خارج از محدوده شهر قرار گرفته اند،  –بادله، نارنجستان و بسیاري از تأسیسات جهانگردي 

مترمربع به ازاي هر نفر پیشنهاد می گردد  1سرانه کمتري براي شهر منظور می گردد. براین اساس سرانه 

  هکتار در بر خواهد داشت. 5/32بود سطحی معادل که در افق طرح کم

  

  فضاهاي تأسیسات و تجهیزات شهري -

براي تأسیسات و تجهیزات شهري  (سابق) سرانه درنظر گرفته شده توسط وزارت مسکن و شهرسازي

مـی باشـد. بـا توجـه بـه       66/0مترمربع و در طرح تفصیلی مصوب شهر سـاري برابـر بـا     5/1-5/2برابر با 

هر ساري به عنوان مرکز استان و خدمات رسانی به روستاهاي حوزه نفوذ و پراکنش نامناسب گستردگی ش

مترمربع به ازاي هر نفر در طرح حاضر پیشنهاد می گردد  2تأسیسات و تجهیزات شهري، سرانه اي برابر با 

  هکتار در افق طرح وجود خواهد داشت.  31که بر این اساس کمبود سطحی معادل 

  بندي :جمع

هکتار کمبود  878طرح جامع، سطحی معادل  ر ساري در افق برنامه طرح تجدیدنظردر مجموع شه

هاي خدمات رفاه عمومی، تجهیزات شهري و حمل و نقل و انبارداري و کـاربري هـاي صـنعتی    در کاربري

هـاي  هکتار، کـاربري   6/238هکتار، کاربري هاي آموزش  5/30خواهد داشت. در این بین کاربري تجاري 

 6/286هکتار، کـاربري فضـاي سـبز     1/34مذهبی  -هکتار، کاربري هاي فرهنگی 2/77درمانی  -بهداشتی

پذیرایی  –هکتار و کاربري جهانگردي  3/77انتظامی  –هکتار، کاربري اداري  6/86هکتار، کاربري ورزشی 

راي کمبودي برابـر بـا   هکتار کمبود دارند. همچنین کاربري هاي تأسیسات و تجهیزات شهري نیز دا 5/32

  ارزیـابی کمـی نظـام کـاربري اراضـی شـهر سـاري را نشـان          426-11هکتار می باشند. جدول شماره  21

  می دهد.
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سرانه متر مربع به     

نفر

سطح مورد نیاز در    

وضع موجود
کمبود

سرانه  کل    

پیشنهادي با   

جمعیت

کمبود نهایی (  تعدیل 

شده  )

هکتار متر مربع
به فضاي ساخته    

شده 
به کل شهر  

با جمعیت 

323790 نفر
شهري  -  فراشهري  منطقه ايناحیه اي محله اي به هکتار به هکتار  به متر مربع به هکتار  به متر مربع 389197به هکتار  به متر مربع 

116582191165.847.827.7036.01-------

99070499.14.12.353.060-------000000

30.50.500.501.001.50-30.5-304984-339713708.61.8660224945.53.51362190136.2>1057206105.74.32.513.271057206تجاري و سایر مراکز  فعالیت وکار  

41289741.31.70.981.28آموزش عمومی

175661.80.10.040.05سایر مراکز آموزشی  

164.90.000.000.004.50-164.9-1649297-135.5000.04.51751387175.1-10209010.20.40.240.321020904.54.51457055آموزش عالی

338473.40.10.080.10بهداشتی  - بهزیستی 

16682316.70.70.400.52درمانی  

27.20.100.100.200.35-27.2-272449-22.30.7529189829.2-22.30.75242843-0.750.75242843-194491.90.10.050.06194490.5فرهنگی

****6.9-6.9-69438-11.80.519459919.5-11.80.75242843-0.750.75242843-12516112.50.50.300.391251610.5مذهبی

286.62.501.001.503.00-286.6-2865692-184.483113576311.4-234.26.462091683-882590320>24788424.81.00.590.77247884پارك و فضاي سبز   

86.60.600.400.401.10-86.6-865890-542.597299397.3-542647580-22647580-10710310.70.40.250.331071031.1ورزشی

77.30.000.000.503.50-77.3-772621-1.51.548568529.81.7255691922.741556788155.7-78416778.43.21.862.427841670.75اداري  - انتظامی 

32.50.000.000.300.70-32.5-324512-9.7138919738.9-9.70.5161895-0.50.5161895-646856.50.30.150.20646850.2جهانگردي وپذیرایی 

3138879313.912.97.463138878-28.09066120-592.718.616025732-29930.25117732091177.3-8634331-863.4-863.44.953.254.9016.65

7008165700.828.716.6521.640.000.000.000.00شبکه دسترسی

14.30.000.000.250.25-14.3-143391-512075.10.20.120.160.519459919.5پارکینگ عمومی

14.30.000.000.000.50-14.3-142944-516555.20.20.120.160.519459919.5پایانه  

34480934.51.40.821.0600034480934.534.50.000.000.000.00انبار 

7455837745.630.617.7223.037455836.0<3030.009713700-22623732736813138919738.9584745.85.80.000.000.250.75

10066210.10.40.240.3110066200010.10010.100010066210.110.10.000.000.000.00آرامستان 

310.250.250.501.00-31-310350-34.10.6621370125.4277839477.8-2.52.5809475-46804446.81.91.111.454680441.5تجهیزات شهري 

56870556.92.31.351.765687051.5-2.52.5809475-34.141213701.425.4277839477.8-209689-21-210.250.250.501.00

238123442381.297.656.5873.5411163419-60.519589295-852.74213566801-260.633.25129408001294.1-8785546-878.6-878.65.203.505.6518.40

12229500012.200012229512.212.20.000.000.000.00وضع موجود وضع موجود 12229512.20.50.290.38122295نظامی 

11.70.000.000.501.00-11.7-116770-40.41.558379658.4-46702646.71.91.111.444670260.50.516189530.52.69870995تولیدي  - صنعتی - خدمات کارگاهی   

58932158.92.41.401.82589321-0.528419030.52.69870995-28.21.558379658.455250.60.60.000.000.501.00

244016642440.2100.057.9875.3611752740-61.019873485-822.144.614437796-288.834.75135245961352.5-8780021-878.0-878.05.203.506.1519.40

--------11.6215.10-4889279488.9بایر و مخروبه    

-7992656وضع موجود -7992656وضع موجود وضع موجود 18.9924.687992656-7992657799.3باغات 

-3507703وضع موجود -3507703وضع موجود وضع موجود 8.3310.833507703-3507703350.8مزارع  

-1018240وضع موجود -1018240وضع موجود وضع موجود 2.423.141018240-1018241101.8مسیل و رودخانه  

-276319وضع موجود -276319وضع موجود وضع موجود 0.660.85276319-27631927.6حریم ریل راه آهن 

127949180.0وضع موجود1279491830.5وضع موجودوضع موجود176841991768.4-42.0254.6217684199

420858634208.6-100129.9842085863----851.44514437796-278.6

0.500.500.501.00

0.750.750.501.00

پیشنهادي طرح 

سرانه پیشنهادي

-73.7

-77.2 -772323

4304633-551618950-118.82.7874233-44.4

972993

نوع کاربري  گروه کاربري 
کمبود

الگوي مصوب وزارت مسکن و شهرسازي وضع موجود 

7455836<30309713700-226

-44.7 200670

سطح مورد نیاز   

در وضع موجود

647580

سرانه  

پیشنهادي

2 1-2

طرح تفصیلی مصوب  

سرانه پیشنهادي 

1.87

23

سهم سطح 

سطح ( متر مربع)
سرانه  

پیشنهادي

-40.5 605487

732736813

جمع اراضی غیر شهري

جمع کاربري هاي غیر شهري    

جمع کاربري هاي شهري   

ي
هر

شــ
ي 

ــا
 ه

ي
بر
ار

ک

حمل ونقل وانبارداري  

تاسیسات و تجهیزات شهري  

کمبودسطح مورد نیاز  

116.8

97.3

جمع کل

از 
 ب

ی
ض

ارا

جمع تاسیسات و تجهیزات شهري  

جمع سطوح ساخته شده

ده
ــ

ش
ه 

خت
سا

ح 
طو

س

کاربري هاي غیر شهري  

مسکونی

در حال ساخت  

جمع خدمات و رفاه عمومی

جمع حمل و نقل و انبارداري   

خدمات رفاه عمومی 

اراضی غیر شهري 

31167591-737128

2.5

-73.7

-77.2

  

  

  *در محدوده مطالعاتی ارزیابی نظام کمی کاربري اراضی  -426-11جدول شماره 

  

   محدوده مصوب کارگروه زیربنایی و شهرسازي استان مورد تدقیق قرار گرفته است. که در جلد پنجم (تهیه برنامه هاي عمرانی)، براساس ت در محدوده مطالعاتی انجام پذیرفت* این محاسبا
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  سنجش و ارزیابی کیفی نظام کاربري اراضی - 4- 2-2-6-2

  هـا  ها، مطالعه میزان کیفیت مکانی و همجواري آنها بـا سـایر کـاربري   هدف از بررسی کیفی کاربري

بررسـی و  می باشد. همچنین در این مرحله توانایی هر کاربري براي جذب یا دفع سایر کاربري هـا مـورد   

  هـاي سـازگاري و ظرفیـت صـورت     هاي فوق در قالب مـاتریس گیرد. در این مرحله بررسیارزیابی قرار می

  پذیرد.می

  

  الف) ماتریس ظرفیت

هر فعالیت (کاربري) شهري مقیاسی دارد، همچنان که ساختار یک شهر نیز سـطوح مختلفـی دارد.   

ز یک طرف هر کاربري عملکرد مناسبی خواهد داشت چنانچه دو مقیاس مذکور با یکدیگر منطبق باشند، ا

  منـد  و از طرف دیگر سطح مـورد نظـر از سـاختار شـهر نیـز بـه نحـو مـؤثري از خـدمات و فعالیـت بهـره           

شود، لیکن اگر کاربري و یا فعالیتی در منطقه و یا معبري از شهر قرار گیرد که داراي نقش مشابه با آن می

و بازده خود را تا حدود زیادي از دست خواهد داد. به منظور دستیابی به این  منطقه یا معبر نباشد، کارایی

  ها در سطح شهر ساري، ابتدا معابر شهر از لحاظ عملکـرد در پـنج دسـته ذیـل      ها و کاربري گونه فعالیت

  تقسیم بندي شدند:

  معابر با عملکرد محلی -1

 معابر با عملکرد ناحیه اي -2

 معابر با عملکرد منطقه اي -3

 معابر با عملکرد شهري -4

 معابر با عملکرد فراشهري -5

  هـاي میـدانی صـورت گرفتـه و معیارهـاي      هاي شـهر بـر اسـاس برداشـت    در مرحله بعدي، کاربري

همجـواري   GISبرنامه ریزي در همین پنج دسته مذکور طبقه بندي گردیدند. بدین ترتیب و در سیستم 

جاورت آن قرار گرفته بودند، بررسی و ارزیابی شدند و آن کاربري ها و فعالیت هاي شهر با معابري که در م

دسته از کاربري هایی که ظرفیتشان با ظرفیت معبر همخوانی و تطابق نداشت، به دست آمد. شایان ذکـر  

است که به علت عدم قطعیت در تشخیص و تمیز کاربري هاي داراي مقیاس شهري و فراشهري با یکدیگر 

ناحیه اي با یکدیگر، در تحلیل ماتریس ظرفیت مقیاس این فعالیت ها یکسـان  و کاربري هاي منطقه اي و 
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کاربري هاي متضاد با معابر را به تفکیک مقیاس در شهر  426-12در نظر گرفته شده است. جدول شماره 

ساري نشان می دهد. بر اساس جدول مذکور کاربري هاي در تضـاد بـا معـابر منطقـه اي و ناحیـه اي بـا       

درصد از سطح کل شهر ، بیشترین سهم و کاربري هاي متضـاد بـا     6/0رمربع مساحت معادل مت 258681

درصد از سطح کل شهر، کمترین سهم  3/0مترمربع مساحت معادل  116577معابر شهري و فراشهري با 

 4/0مترمربـع سـهمی معـادل     150744را دارا هستند. همچنین کاربري هاي متضاد با معابر محلی نیز با 

  صد از سطح کل شهر را به خود اختصاص داده است.در

 66351بررسی در میان کاربري ها نشان می دهد که کـاربري آمـوزش عـالی بـا سـطحی برابـر بـا        

  درصد، بیشترین تضاد را با معابر مجاور خود دارا می باشد. 5/65مترمربع معادل 

مجاور خود دارا می باشد، به طوري که بهزیستی نیز رتبه دوم را در تضاد با معابر  -کاربري بهداشتی

درصد از سطح کل این کاربري در سطح شهر با معابر شـهري   5/7مترمربع ، معادل  2542سطحی برابر با 

درصد از سطح کل کاربري مذکور با معابر منطقه اي و ناحیه اي  9/27مترمربع معادل  9428و فراشهري، 

کاربري مذکور با معابر محلی در تضاد هستند. در مجموع درصد از سطح کل  24مترمربع معادل  8129و 

بهزیستی با معابر مجاور خود در  -درصد از کاربري بهداشتی 4/59مترمربع معادل  20099سطحی برابر با 

  تضاد هستند.

درصد از سـطح کـل کـاربري مـذکور در      5/56مترمربع، معادل  49415کاربري آرامستان با ساخت 

را به خود اختصاص داده است. الزم به ذکر است که تمـامی سـطح تضـاد کـاربري     سطح شهر، رتبه بعدي 

  آرامستان با معابر محلی می باشد.

همچنین کاربري هاي مذهبی، پارك و فضاي سبز و کاربري نظامی نیز هیچ گونه تضـادي بـا معـابر    

  د.مجاور خود نداشته و از نظر ظرفیت در تطابق کامل با معابر مجاور خود می باشن

کـاربري هـاي در    426-2هاي در تضاد با معابر محله اي، نقشه شـماره  کاربري 426-1نقشه شماره 

 -هاي در تضـاد بـا دسترسـی شـهري    کاربري 426-3اي و نقشه شماره ناحیه -ايتضاد با دسترسی منطقه

  فراشهري را نشان می دهد.
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سهم سطح(متر مربع )سهم سطح(متر مربع )سهم سطح(متر مربع )

11660785000000

978627000000

106026755300.54520.03510تجاري و سایر مراکز  فعالیت وکار  

4128356171915.0351548.5216755.3آموزش عمومی 

17566000000سایر مراکز آموزشی  

101306006582365.05280.5آموزش عالی 

3384725427.5942827.9812924بهداشتی  - بهزیستی

1668230135908.116371درمانی

194490406220.9297115.3فرهنگی

1239140000مذهبی

24873900000پارك و فضاي سبز 

10710367016.32038819.020691.9ورزشی

781426129721.7472806.166230.8اداري  - انتظامی

646850681310.57091.1جهانگردي وپذیرایی 

313796189464312029891664469350

7010199000000شبکه دسترسی 

490370001098522.4پارکینگ عمومی

516550006831.3پایانه

3257400195886212366.5انبار 

743663100195880.3329040.4

873930004941556.5آرامستان 

481269271135.600220974.6تجهیزات شهري 

568662271134.8007151212.6

2378266611657702225770.91491090.6

122295000000نظامی

4652100361047.816340تولیدي  - صنعتی - خدمات کارگاهی 

58750500361046.116340.3

243701711165770.52586811.11507440.6

4923510000000بایر و مخروبه 

7989943000000باغات 

3507703000000مزارع 

1018217000000مسیل و رودخانه

276319000000حریم ریل راه آهن   

17715692000000

420858631165770.32586810.61507440.4

اراضی غیر شهري  

جمع اراضی غیر شهري   

جمع کل

از 
ی ب

ض
ارا

جمع حمل و نقل و انبارداري 

جمع تاسیسات و تجهیزات شهري    

جمع کاربري هاي شهري   

جمع سطوح ساخته شده   

جمع کاربري هاي غیر شهري    

کاربري هاي غیر شهري   

ده  
ش

ه 
خت

سا
ح 

طو
س

تاسیسات و تجهیزات شهري   

حمل ونقل وانبارداري 

ي  
هر

ش
ي 

ها
ي 

بر
ار

ک

کاربري هاي در تضاد با دسترسی منطقه اي  

- ناحیه اي 

کاربري هاي در تضاد با دسترسی 

محله اي 

جمع خدمات و رفاه عمومی 

در حال ساخت  

مسکونی

نوع کاربري  گروه کاربري 

کاربري هاي در تضاد با دسترسی 

فراشهري    - شهري    سطح(متر مربع )

خدمات رفاه عمومی 

در محدوده مطالعاتی کاربري هاي متضاد با معابر مجاور به تفکیک مقیاس و عملکرد -426-12جدول شماره   
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  ب) ماتریس سازگاري

هـاي  هـا و جداسـازي کـاربري   یکی از اهداف اصلی کاربري اراضی شهري، مکانیابی مناسب کاربري 

  هـایی از قبیـل دود، بـو و    هایی که آلودگیناسازگار از یکدیگر است. به عنوان مثال تالش می شود کاربري

هاي  در مقابل فعالیت استقرار یابند. سر و صدا تولید می کند، دور از مناطق مسکونی، فرهنگی و اجتماعی

  مکمل یکدیگر در کنار هم مستقر می شوند.

کاربري هایی که در یک منطقه استقرار می یابند نباید موجب مزاحمت و مانع اجراي فعالیت هـاي  

هاي ناسازگار در سطح شـهر تمیـز داده شـده و از محـدوده     دیگر گردند. بر این اساس می بایستی کاربري

 36/3هکتـار معـادل    5/141سطحی برابر با  مجموعها در هر ساري نیز این کاربريشهر خارج گردند. در ش

هاي صـنعتی  هاي ناسازگار، کاربرياند. در بین کاربريدرصد از محدوده مطالعاتی را به خود اختصاص داده

  انـد. ریـل   درصد، بیشترین سـهم را بـه خـود اختصـاص داده     1/24و  6/24و تجهیزات شهري به ترتیب با 

  باشد.درصد رتبه بعدي را در میان کاربري هاي ناسازگار دارا می 5/19راه آهن و حریم آن با 

  درصـد، کمتـرین سـهم را در میـان      4/1و 3/1هاي پایانه و ورزشی بـه ترتیـب بـا    همچنین کاربري

هـاي ناسـازگار شـهر سـاري را نشـان      سـطح کـاربري   426-13هاي ناسازگار دارند. جدول شـماره  کاربري

  دهد.هاي ناسازگار در شهر ساري را نشان میپراکنش کاربري 426-4دهد. همچنین نقشه شماره  می

  سهم و سطوح کاربري هاي ناسازگار - 426-13جدول شماره 

  (درصد) سهم  مساحت (هکتار)  کاربري

  1.3  2.03  ورزشی

  3.1  4.9  گورستان

  1.2  1.9  پایانه

  4.1  6.4  اداري

  14.2  22.2  نظامی

  21.9  34.1  تجهیزات شهري

  5.1  7.9  درمانی

  17.7  27.6  حریم ریل و تأسیسات آن

  17.7  27.6  صنعتی

  13.5  21.02  انبار

  100  155.6  جمع کل
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  نظام ترافیک و تردد سنجش و ارزیابی -3-6-2-4

میزان و سرعت جابه جایی وسایل نقلیه در سطح شهر از جمله عوامل مؤثر در کارایی سیستم حمل 

و نقل شهري محسوب شده و در رضایت و آسایش شهروندان نقش اساسی ایفا می نماید. بررسـی میـدانی   

در شـهر   پارامترهایی نظیر: سرعت سفر، نسبت حجم ترافیک، میزان تولید و جذب سفر، پارکینگ هـا و ... 

  ساري حاکی از آن است که درصد قابل توجهی از شبکه معابر شـهر در سـاعات مختلـف روز بـا مشـکالت      

  عدیده اي روبرو می باشند.

به طور کلی علّت این وضعیت را عالوه بر تعداد قابل توجه وسایل نقلیه در سطح شهر، می تـوان در  

طع هـا، عـرض کـم معـابر، ظرفیـت نامناسـب شـبکه        عواملی مانند: وجود تقاطع هاي زیاد، فاصله کم تقا

  ارتباطی و ... جستجو نمود که در این مبحث به بررسی موارد مذکور پرداخته خواهد شد.

  

  سرعت سفر و حجم ترافیک - 4- 3-6-2- 1

در مطالعات آمد و شد شهري، سرعت سفر در گذرگاه ها یکی از مالحظات مهم بـه شـمار مـی رود.    

ل نقلیه بین مناطق از نظر اقتصادي، ایمنی، مدت زمان، راحتی و آسایش راننـده و  میزان جابه جایی وسای

مسافر در رابطه مستقیم با سرعت وسایل نقلیه بوده و در طراحی شبکه گذرگاه ها شاید بتوان سرعت را به 

ها و نقشـی   عنوان مهمترین عامل به شمار آورد. زیرا در خیابان ها و معابر شهري با توجه به فاصله تقاطع

که در حمل و نقل ترابري شهري به آنها محول شده، می باید سـرعت متناسـب بـا عملکـرد خـود داشـته       

باشند. در غیر این صورت احتماالً داراي نواقصی در طرح و اجرا هستند. بررسی هاي عامل مذکور در سطح 

مسیرهایی مانند فرهنـگ،  شهر ساري نشان می دهد رینگ مرکزي شهر و خیابان هاي داخلی آن ( شامل 

قارن، مالمجدالدین، جمهوري اسالمی، مدرس، امیرمازندرانی، هجده دي و ...) در اغلب اوقـات بـه    انقالب،

ویژه در ساعات اوج رفت و آمد شهري داراي کیفیت حرکت نامناسب و راهبنـدان هـاي قابـل توجـه مـی      

ه مـی سـازند. ایـن مشـکل در بخـش مرکـزي       باشند و وسایل نقلیه را با مشکالت قابل توجه ترددي مواج

بیشتر به دلیل تداخل نقش اجتماعی با نقش حرکتی و وجود پارکینگ هـاي حاشـیه اي رخ مـی دهـد و     

برابر زمان سفر آزاد افزایش  11گاهی کیفیت حرکت را به حدي پایین می آورد که نسبت زمان به سفر به 

  می یابد.
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اطی شهر و بخش هـاي درونـی آن عمومـاً داراي ترافیـک     از سوي دیگر شعاع هاي اصلی شبکه ارتب

قابل توجه می باشند که با حرکت در این مسیرها از مناطق مرکزي به سمت خارج، کیفیت معـابر بهبـود   

  می یابد.

طبق بررسی هاي انجام شده در مورد کیفیت جریان ترافیک در رینگ خارجی شهر، سطح سـرویس  

یفیت قابل قبولی برخوردار می باشد. شایان ذکر است کـه کمربنـدي   کمربندي هاي جنوبی و شمالی از ک

جنوبی از لحاظ حجم ترافیک بسیار پایین بوده و این موضوع بیانگر آن است که کمربندي فوق می توانـد  

داراي سطح سرویس عالی نیز باشد، ولی کیفیـت نامناسـب روسـازي موجـب کـاهش سـرعت و آسـایش        

  . لذا سطح سرویس آن به سطوح پایین تر تقلیل یافته است.رانندگان و مسافران می گردد

بخشی از کمربندي شمالی، حدفاصل میدان خزر تا ترمینال داراي مشکالت جدي در جریان ترافیک 

است. از سوي دیگر حدفاصل میدان امام تا سه راه جویبار نیز در تمام ساعات روز در پـایین تـرین سـطح    

نظر می رسد این وضعیت عالوه بر جابه جایی هاي درون شهري به علّت تردد خدمت رسانی قرار دارد. به 

  وسایل نقلیه عبوري از مبادي دیگر به سمت جویبار، گرگان و مشهد باشد.

  

  تبادل سفر -4- 2- 6- 2-3

یکی از مهمترین بخش هاي مطالعات حمل و نقل شهري تعیین تبـادل سـفر بـین نـواحی مختلـف      

توزیع سفرها بین نواحی می توان استقرار کاربري ها و تـراکم هـاي جدیـد را بـه     ترافیکی است. با مطالعه 

تناسب ظرفیت شبکه پیشنهاد کرد یا براساس وضع موجود ایجاد یا تعـریض شـبکه معـابر را پـیش بینـی      

  نمود.

بررسی میزان تولید و جذب سفر در نواحی مختلف شهر ساري حاکی از این مسأله است که از میان 

برابـر   5شت گانه ترافیکی شهر ساري تنها در ناحیه هشت، درصد سـفرهاي جـذب شـده تقریبـاً     نواحی ه

  سفرهاي تولید شده می باشد. ناحیه مذکور که بخش مرکزي شهر را در بر می گیرد به دالیل متعدد نظیر:

 واقع شدن در مرکزیت مکانی و تردد -1

 تمرکز بازارها و مراکز تجاري  -2

 سازمان هااستقرار مراکز اداري و  -3

 داشتن سابقه و هویت تاریخی -4
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تمرکز بعضی از انواع خدمات شهري مانند: غذاخوري ها، کافی نت ها، سینما و ... در درون یا  -5

 مجاور این ناحیه 

در اکثر ساعات روز جاذب تعداد قابل توجهی از سفرهاي شهري می باشد و به تبع آن داراي تعـدد  

 تفصیل مورد بررسی قرار گرفت. ترافیکی است که در مباحث پیشین به

 

  تفکیک سفر - 3-6-2-4- 3 

هدف از مطالعات تفکیک سفر در شهر، شناخت خصوصیات سـفر و در نهایـت پـیش بینـی حجـم      

ها  احی شبکه و توزیع و تراکم کاربريترافیک در آینده است تا از این طریق بتوان ارتباط تنگاتنگی بین طر

  ایجاد نمود.

ي انجام شده در شهر ساري در زمینه مذکور می توان اذعان نمود، عمده ترین با توجه به بررسی ها

نوع جابجایی هاي شهري به ترتیب با تاکسی، پیاده و وسیله نقلیه شخصی صورت مـی گیـرد کـه درصـد     

باالي دو مورد اول خود نمایانگر ویژگی هاي خاص در این شهر می باشد. علّـت ایـن امـر را مـی تـوان در      

  ین شرح جستجو نمود:عواملی بد

 توزیع قابل قبول کاربري ها و سهولت دسترسی پیاده به آنها در بخشهاي مختلف شهر.  -1

مناسب بودن وضعیت کمی و کیفی ناوگان حمل و نقل عمومی شهر به ویژه در ارتباط با وسایل   -2

 نقلیه عمومی سواري. 

ه نسبت حجـم وسـایل نقلیـه    ظرفیت پایین بعضی از خیابان ها به ویژه در بخش مرکزي شهر ب  -3

 موجود و به تبع آن ایجاد ترافیک سنگین در ساعات پرتردد.

وجود ترافیک عبوري در بعضی از خیابان هاي شهر و مشکالت ناشی از تـردد بـا وسـایل نقلیـه       -4

 شخصی.

باشد.  مسافر در سطح شهر بسیار ناچیز میشایان ذکر است درصد استفاده از اتوبوس در جابه جایی 

نظر می رسد علّت این امر را می توان به مواردي مانند: ارزانی کرایه تاکسی، تعداد کم اتوبوس و کیفیت به 

نامناسب آنها، سرعت کم حرکت، تأخیر و بی نظمی زمانی در ورود به ایستگاه و خـروج از آن، محـدودیت   

  مسیرهاي تحت پوشش و ... نسبت داد.
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  پارکینگ -4- 2- 6- 4-3

تعداد و فضاي پارکینگ مورد نیاز در هر محدوده تابع تعداد سفر و مدت زمان توقف وسـیله نقلیـه   

است. اگر فضاي پارکینگ کافی در شهر در نظر گرفته نشود، خودروها براي توقـف از سـطح شـبکه معـابر     

راهبنـدها،  استفاده می نمایند و در نتیجه از سطح مفید شبکه کاسته شده و باعث کندي حرکـت، ایجـاد   

... خواهد گردید. بنابراین نقش پارکینگ در افـزایش  آلودگی محیط زیست، اتالف انرژي وافزایش تصادف، 

کارآیی شبکه خصوصاً در بافت هاي پر، مراکـز شـهري و هسـته هـاي داراي فعالیـت غیرمسـکونی داراي       

  اهمیت فراوان است.

درصد  3/25هر نشان می دهد که حدود بررسی در زمینه میزان اثرگذاري پارکینگ هاي عمومی ش

بـا توجـه بـه مکـان اسـتقرار      باشـند.  از این کاربري ها بر جریان ترافیک اثر کمی داشته یـا اثرگـذار نمـی   

  هاي مذکور به نظر می رسد علت اصلی این وضعیت را بتوان در دو مورد جستجو کرد: پارکینگ

 ه تناسب الزم وجود ندارد.میان ظرفیت پارکینگ و حجم وسایل نقلیه مراجعه کنند -1

ترافیک مسیرهاي ارتباطی در مناطق مورد بحث ناشی از تردد وسایل نقلیه عبوري مـی باشـد.    -2

  بنابراین پارکینگ ها تأثیري بر این امر نخواهد داشت.

  در سایر موارد اثرگذاري اغلب پارکینگ ها در حد متوسط به باال می باشد. 

  

  سنجش نهایی - 4- 3-6-2- 5

هاي  کاستی ساري،هاي ارتباطی شهر  ساختار کلی شبکه مطالعات انجام شده بر با توجه بهدر نهایت 

  زیر خالصه نمود: گانه موارد بیستتوان به شرح  آمد و شد شهري را میکلی موجود در شبکه 

جهت تأمین رفت و در قسمت میانی عدم وجود یک شبکه به هم پیوسته بصورت کمربند داخلی  -1

  .لی شهر بدون عبور از نواحی مرکزيد سریع بین مناطق اصآم

  ، قائمشهر.دفاصل میدان دانشگاه و محور ساريعدم تداوم کمربندي ضلع شمالی ح -2

استفاده ترافیک عبوري از داخل محالت مسکونی و کوچه هاي فاقد عرض مناسب و فاقد نقش  -3

  جابجایی.

ـ ـنظیر خیي مـرکـز ياـه انـخیاب بعضی ازم ـرض کـع -4 دي، جمهـوري، خیـام،    18هــاي  ان ـاب

  که نقش جابجایی را بعهده دارند. ... مالمجدالدین و

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



 

844 
: ��دید��� ��ح جا�ع ��� ساری ��ح�م   

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

   .خدماتی و اداري در محدوده مرکزي شهر -هاي تجاري تمرکز بیش از حد فعالیت - 5

  عدم طراحی صحیح تقاطع ها و میادین با تأمین مسیرهاي جداگانه گردش به راست. -6

  هاي دور زدن  ها و محل مناسب و ایمن در محل نبود باند مخصوص گردش به چپ در تقاطع -7

  به خصوص در خیابان طالقانی.

  استفاده نامناسب از معابر اصلی به عنوان پارکینگ حاشیه اي.  – 8

  عدم ایمنی کافی براي عابرین در تقاطع ها. -9

  ثر معابر محلی و یا جمع کننده و پخش کننده.هاي پیاده و سواره در اک مجزا نبودن مسیر -10

  .وسیله پارکینگ غیرمجاز خیابانیه هاي سواره ب اشغال تعدادي از خطوط محدود عبور گذرگاه -11

به اشغال خطوط منجر در خارج از خط عبور که بوس و اتوبوس  و مینینبود ایستگاه تاکسی  -12

  می شود. ژه در نواحی مرکزي شهرویه محدود عبور در پیاده و سوار کردن مسافر ب

   .ها عدم رعایت سلسله مراتب شبکه شهري و کوتاه بودن فاصله بین تقاطع -13

هاي بر  پالك مستقیم عدم رعایت ضوابط فنی به هنگام تفکیک زمین و دادن مجوز دسترسی -14

  هایی که بایستی نقش حرکتی داشته باشند.  خیابان

هاي خصوص ایستگاهبه مناسبهاي  مکانربري و باربري مناسب در هاي مساف عدم وجود پایانه -15

  روستایی.

  .هاي ورودي شهرعدم وجود تابلوهاي هدایت ترافیکی مناسب در سطح شهر و در قسمت -16

  کیفیت نامناسب روسازي بعضی از گذرگاه ها. -17

  نقاط پر تراکم شهر.توقف تاکسی ها و اتوبوس هاي بیش از حد مورد نیاز و طوالنی مدت در  -18

  نبود کریدور مناسب اتوبوسرانی در شهر. -19

ـ  -20 وسـیله کسـبه و بسـاط داران و انحـراف حرکـت      ه محدودیت عرض معابر پیاده و اشغال آنها ب

  .عابران پیاده به مسیرهاي سواره
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تعیین معیارها و ضوابطی که باید در طرح ریزي کالبدي شهر مورد توجـه   -7-2-4

  قرار گیرد

  تعیین و تحلیل روندها و گرایشات، نیروها و قیود توسعه شهر -1-7-2-4

  تعیین و تحلیل روندها و گرایشات توسعه شهر -2-4- 7- 1- 1

ماهیت آینده سو بودن برنامه ریزي، برنامه ریز را ملزم می سازد تا در فرآیند برنامه ریـزي و تجـویز   

ه پیشنهادات و طراحی برنامه، روندها و گرایشات مؤثر براي هر شهر و یا منطقه قبل از وارد شدن به مرحل

  به محیط مورد برنامه ریزي را شناسایی نموده و با آگاهی و اطمینان بیشتري نسـبت بـه احتمـاالت آتـی     

تصمیم گیري نماید. از این رو در فرآیند برنامه ریزي براي شهر ساري پس از تحلیل هاي صورت گرفتـه و  

قبل از ورود به مرحله پیشنهادات آنچه نیازمند توجه بسیار است تحلیل روندها و گرایشات مؤثر بر محیط 

یر نـاهموار برنامـه ریـزي بـه     برنامه ریزي است تا در مراحل آتی برنامه ریزي، با کاهش نامعلومی ها، مسـ 

  طریق کارآمدتري پیموده شود. روندها و گرایشات آتی برنامه ریزي شـهر سـاري در سـه بخـش کالبـدي،      

اجتماعی و اقتصادي آورده شده است که هر کدام از این بخش ها، خود شامل زیر بخش هـایی   -جمعیتی

  )427-1بوده که به تفصیل مورد بررسی قرار می گیرند.(جدول شماره 
  

  روندها و گرایشات آتی برنامه ریزي شهر ساري -427- 1جدول شماره 

  جمعیتی و اجتماعی

  هاي جمعیتی در شهر نسبت به میانگین ملیکاهش شاخص -1

  کاهش نرخ رشد سالیانه جمعیت شهر -2

  افزایش تدریجی جمعیت شهر بر اثر مهاجرت -3

  قرار گرفتن در شرایط گذار سنی -4

  ویژگی هاي اجتماعی ساکنان مناطق شهر از الگوي اقتصاد زمینپیروي  -5

  اقتصادي

  تقویت مرکز استان و تجهیز آن به خدمات برتر منطقه اي  -1

  حرکت به سمت جذب تسهیالت الزم جهت ایفاي نقش ملی و فراملی در حوزه دریاي خزر  -2

  کشورهاي حوزه دریاي خزر تقویت مبادالت تجاري و بازرگانی با مراکز مهم داخل کشور و -3

  حرکت شهر به سمت فعالیت هاي خدماتی و بازرگانی -4

  ایجاد و تقویت زیرساخت هاي ارتباطی زمینی، هوایی و ریلی و اتصال ساري به مراکز مهم کشور -5

  رشد جمعیت فعال زنان و تغییرات جنسیتی در بازار کار -6

  کالبدي

  بافت هاي ناهنجار به شهرپیوستن روستاهاي مجاور شهر با  -1

  توسعه افقی شهر و عدم توجه به پتانسیل هاي توسعه درونی -2

  گسترش سریع مرزهاي شهر و تبدیل زمین هاي کشاورزي به شهري -3

  گرایش به ایجاد راسته هاي تخصصی -4

  گرایش به ساخت و ساز در اراضی زراعی و کشاورزي حاشیه شهر -5

  نت به لحاظ امکان سکونت و پایداري زیست محیطی به خصوص در حاشیه شهرتداوم روند افت کیفی سکو -6

  تداوم روند افت کیفی بافت هاي مختلف شهري خصوصاً بافت هاي حاشیه اي و حتی میانی -7

  غلبه گرایش به تولید و تأمین فضاهاي سکونت بر فضاهاي عمومی، فعالیت و خدمات -8
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  اجتماعی مؤثرروندها و گرایش هاي جمعیتی و  

هاي جمعیتی در شهر سـاري نسـبت بـه    دهد که اکثر شاخصبررسی ها و مطالعات آماري نشان می

تر از میانگین ملی دست یافته است. ایـن فرآینـد   گذشته روندي کاهشی را تجربه کرده و به سطحی پایین

جمعیت شهر سـاري   به ویژه در مورد شاخص رشد جمعیت از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. نرخ رشد

کاهش یافته است. با وجود اثر مثبـت کـاهش    1375-1385در دهه  9/2به  1365-1375در دهه  1/7از 

مهمترین عامل کاهش  1380و  1370مرگ و میر بر نرخ رشد جمعیت، کاهش سطح باروري در دهه هاي 

نیز رونـدي کاهشـی را طـی     نرخ رشد ساالنه جمعیت این شهر بوده و به تبع روند مذکور، بعد خانوار شهر

  نموده است.

همان طور که ذکر شد شهر ساري به صورت منحصر به فرد و کم نظیري بـه سـطح پـایین بـاروري     

ساله و بیشتر کـاهش   65سال و  15دست یافته است. در چنین شرایطی حجم جمعیت وابسته یعنی زیر 

از آنچه در کشور مشاهده مـی شـود،    یافته و برعکس سهم جمعیت در سنین کار و فعالیت اقتصادي بیش

  ساله می باشد. 64تا  15افزایش یافته است. بدین ترتیب غلبه جمعیتی آن با گروه سنی 

از سوي دیگر مطالعات نشان می دهد که مانند اکثر شهرهاي کشور، میـزان مهـاجرت در تغییـرات    

  رشـد جمعیـت ایـن شـهر در      جمعیت شهر ساري نیز قابل توجه می باشد. به طوري که سهم مهاجرت در

واحد از نرخ رشد ساالنه  9/1حدود  1380-1385درصد بوده و در دهه  60هاي بعد از انقالب بیش از سال

هاي اسـتان یـا خـارج از اسـتان     درصدي جمعیت ساري از تبادل جمعیتی این شهر با دیگر سکونتگاه 9/2

  حاصل شده است. 

  عیـت مهـاجر وارد شـده بـه شـهر اکثـراً در بخـش هـاي         نکته آخر آنکه از لحاظ مکان گزینـی، جم 

نیمه روستایی حاشیه اي یا نقاط فرسوده درون شهري ساکن می شوند. به نظر می رسد علت اصـلی ایـن   

ربـط نسـبت داد.   هـاي ذي ها و عدم نظارت صحیح سـازمان توان سطح پایین اقتصادي این بخشامر را می

هاي اجتماعی جمعیت مناطق مختلف شهر ساري در داشت که ویژگیبنابراین به طور کلی می توان اذعان 

  اکثر موارد از الگوي اقتصادي زمین پیروي می نماید. 
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 روندها و گرایش هاي اقتصادي مؤثر  

با توجه به بررسی هاي آماري انجام شده و با عنایت به نقش و جایگـاه شـهر سـاري در طـرح هـاي      

اذعان داشت که گرایشات اقتصـادي شـهر سـاري بـه سـمت جـذب        فرادست ملی  و منطقه اي، می توان

تسهیالت و خدمات الزم جهت ایفاي نقش منطقه اي، ملی و فراملی می باشد. بدین ترتیب روندهایی نظیر 

گسترش سریع مرزهاي شهر، تبدیل زمین هاي کشاورزي، تجهیز شهر به خدمات برتر منطقه اي، ایجاد و 

ی زمینی، هوایی و ریلی، رشد مبادالت گسترده بازرگـانی، افـزایش جمعیـت    تقویت زیرساخت هاي ارتباط

  فعال زنان در بازار کار و ... به وضوح در ساختار فعالیتی شهر قابل مشاهده است. 

  

 روندها و گرایش هاي کالبدي مؤثر  

 روستا در محدوده متصل شهر ساري قرار گرفتـه  9بر اساس مطالعات طرح جامع شهر ساري تعداد 

هـاي  که در طرح حاضر به محدوده شهر الحاق شده و سبب توسعه افقی بی رویـه شـهر و پیوسـتن بافـت    

هاي شهر شده است. ادامه روند مذکور موجب پیوستن دیگـر روسـتاهاي مجـاور    ناهنجار روستایی به بافت

  شهر به آن می شود که توسعه افقی بیشتر و رشد روزافزون شهر را در پی خواهد داشت.

خت و ساز در اراضی کشاورزي و باغات از جمله روندها و گرایشاتی اسـت کـه شـهرهاي شـمالی     سا

کشور را به طور مداوم تهدید می کند. شهر ساري نیز از این امر مستثنی نمی باشد، به طوري کـه حـدود   

نون (سال تصویب طرح تفصیلی) تاک 1379مورد ساخت و ساز در اراضی کشاورزي و باغات از سال  2400

  صورت گرفته است.

عدم توجه به کیفیت ساخت و ساز در مناطق مختلف شهر به خصوص در بافـت هـاي حاشـیه اي و    

 5/141ساخت و سازهاي غیرمجاز در اراضی حاشیه شهر سبب افت کیفیت سکونت و ابنیـه شـده اسـت.    

  هاي فرسوده شهر ساري شاهدي بر این مدعاست.هکتار بافت

دلیل وجود ارزش افزوده ایجاد شده در ساخت مسـکن بـه ایـن سـمت      ساخت و سازهاي شهري به

  باشد.گرایش داشته و تقاضا جهت تولید و احداث فضاهاي خدماتی و عمومی پایین می

  

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



 

848 
: ��دید��� ��ح جا�ع ��� ساری ��ح�م   

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

 تعیین وتحلیل قیود مؤثر در توسعه شهر - 4- 2-1-7-2

گونـاگون محـدود و   تقریباً تمامی اعمالی که به منظور تغییر شکل محیط انجام می گیرند به طـرق  

ریـزي و طراحـی را تهدیـد نمـوده و در فشـار      انـد کـه اعمـال برنامـه    مقید هستند. قیود مجموعه عـواملی 

طراحـی مـی بایسـت بـا شناسـایی قیـود، میـدان         ریـزي  و گذارند. از این رو، هر عامل فعالیت برنامـه  می

  هاي خود را مشخص نماید. فعالیت

  ر هفت دسته کلی به شرح زیر تقسیم می شوند:، دبه طور کلی عوامل ایجاد قیود

 عوامل طبیعی 

  اعمال انسانی 

  قوانین و مقررات 

 فقدان مکانیزم قانونی مناسب 

 کمبود منابع 

 تصمیمات و اعمال سایر عاملین تصمیم گیري/برنامه ریزي 

 وجود فعالیت 

 427-2ول شـماره  ریزي در قالـب جـد  بر این اساس در این قسمت به شناسایی قیود مؤثر بر برنامه

  پرداخته می شود.
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  نیروها و قیود مؤثر در برنامه ریزي - 427-2جدول شماره 

  

  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  
  

  

  با توجه به جدول باال، به بررسی علل ایجاد قیود توسط عوامل مذکور پرداخته می شود:  

  

 عوامل طبیعی  

محیط طبیعی شهرها در ارتباط با عوامل مختلفی موجب محدودیت هایی در ارتباط بستر استقرار و 

با رشد و گسترش شهر می گردند. برخی از قیودي که آزادي عمل را در برنامه ریزي  محـدود مـی کننـد    

  ناشی از همین عوامل و یا وضعیت هاي طبیعی هستند.

هـاي   در شـهر اسـت کـه بـا توجـه بـه ویژگـی        رودخانه تجن از مهمترین عـوارض طبیعـی موجـود   

هیدرولوژیکی و فیزیولوژیکی حوضه آبخیز این رودخانه و نیز ویژگی هاي بستر آن در داخل شهر، ممکـن  

  طبیعی

  رودخانه تجن -1

  قرارگیري در پهنه خطر متوسط و نزدیکی به گسل هاي منطقه -2

  وجود اراضی کشاورزي و جنگلی اطراف شهر -3

  وجود بادهاي غالب غربی و شمال غربی -4

  انسانی

  مشارکت مردم در اجراي طرح هاي توسعه شهريعدم  -1

  عدم رعایت ضوابط و مقررات ساخت و  ساز خصوصاً در حاشیه شهر -2

  ساخت و ساز بی رویه در اراضی کشاورزي -3

  آلوده کردن محیط زیست و محیط طبیعی -4

  قوانین و مقررات

  قوانین مرتبط با سرقفلی و مالکیت -1

  قوانین مربوط به وقف -2

  انین مربوط به حریم ساخت و ساز عناصر طبیعی و مصنوعیقو -2

  قوانین مربوط به حفاظت از محیط زیست -3

  کمبود منابع
  فقدان سرمایه گذاري خصوصی در جهت اجراي  پروژه هاي شهري -1

  کمبود نیروي انسانی متخصص در اجراي طرح هاي توسعه شهري -2

  فقدان مکانیزم قانونی مناسب

  مناسب قوانین و مقررات ساختمانیعدم اجراي  -1

  عدم اجراي دقیق قوانین و مقررات شهرسازي و سرانه هاي شهري -2

  فقدان ضوابط حفاظتی و کیفی براي فضاها و محیط هاي شهري -3

  فقدان قوانینی براي هماهنگی سازمان هاي مرتبط با امور شهري -4

تصمیمات و اعمال سایر 

  عوامل تصمیم گیري

  سازمان هاي مرتبط با امر توسعه شهري در انجام خدمات ایشانتصمیمات  -1

  تصمیمات سازمان هاي دولتی درباره نوع استفاده از زمین هاي دولتی -2

  ناهماهنگی میان سازمان ها و نهادهاي مرتبط با امر توسعه شهري -3

  عدم همکاري متقابل میان سازمان ها و نهادهاي مرتبط با امر توسعه شهري -4

  ود فعالیتوج

  راسته تجاري و بازارهاي مرکزي شهر -1

  زمین هاي کشاورزي اطراف شهر -2

  تراکم و تمرکز فعالیت هاي شهري در مرکز شهر -3
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است موجب بروز مشکالتی در ارتباط با مسئله سیل گیري شهر گردد. لذا رعایت بستر و حریم آن الزامـی  

  ساز در پیرامون آن ایجاد می نماید. بوده و محدودیت نسبی براي ایجاد ساخت و

باال بودن سطح آب هاي زیرزمینی نیز مانعی به منظور امکان استقرار برخی خدمات شهري از جمله 

  گورستان و کشتارگاه و اجراي برخی تجهیزات شهري از جمله سیستم فاضالب شهري می باشد.

واقع شدن شهر در پهنه خطر متوسط و گسل هاي موجود یکی دیگـر از قیـود اصـلی در سـاخت و     

  سازهاي شهري محسوب می شود که رعایت ضوابط و مقررات ایمنی زلزلـه در سـاخت و سـازها را طلـب     

  می نماید.

  

 اعمال انسانی  

یدي که توسـط اعمـال   گاه دخالت انسان در طبیعت نیز می تواند باعث ایجاد قیود شود. مهمترین ق

انسان ها در امر برنامه ریزي و طراحی مد نظر است، عدم مشارکت ایشان در اجراي طرح ها و برنامه هاي 

  شهر است، که این امر به دلیل عدم اطمینان ایشان در مورد تصمیمات مدیریت شهري به وجود می آید.

وندان نیز مسئله مهمی در کنترل عدم رعایت ضوابط و مقررات شهرسازي و ساختمانی از طرف شهر

ایـن ضـوابط و مقـررات را نادیـده     توسعه کالبدي شهر به حساب می آید. شهروندان بـه دالیـل مختلفـی    

  گیرند و باعث ایجاد مشکالتی در برنامه ریزي و طراحی می شوند. می

موجود از آلودگی محیط طبیعی و زیست از جمله رودخانه و نیز عدم پرداخت عوارض و مالیات هاي 

  ریزي و طراحی محسوب می شوند.دیگر قیود اعمال انسانی در برنامه

  

 قوانین و مقررات  

وجود قوانین به ذات امري مهم در ایجاد نظم و انضباط در جامعه محسوب می شـود ولـی در عـین    

تبط بـا  حال وجود برخی قوانین از عوامل ایجاد قیود برنامه ریزي و طراحی به شمار مـی آیـد. قـوانین مـر    

  از جملــه مهمتــرین قــوانین انحصــار وراثــت و همچنــین قــوانین مــرتبط بــا وقــف، مالکیــت و ســرقفلی  

  گیر در امر برنامه ریزي و طراحی محسوب می شود.  دست و پا

وجود قوانین مربوط به حفاظت محیط زیست و آثار و بناهاي با ارزش تاریخی، به دلیل رعایت حرایم 

  نها نیز می تواند از قیود ایجاد شده در برنامه ریزي  طراحی محسوب شود.و عدم مداخله الزم در آ
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 فقدان مکانیزم قانونی مناسب 

ریزي می شـوند،  که وجود قوانین و مقررات باعث به وجود آمدن برخی قیود بر اعمال برنامههمانطور

م فعالیت هـاي انسـانی اثـر    عدم وجود مکانیزم کنترل قوانین و مقررات الزم براي اجرا نیز بر چگونگی انجا

  می گذارند.

عدم اجراي مناسب قوانین و مقررات ساختمانی و نیز عدم اجراي دقیق قوانین و مقررات شهرسـازي  

  و سرانه هاي شهري از جمله مهمترین این قیود به حساب می آیند.

ي کشـور  هاي مرتبط با امور شهري از مشکالت عمده شهرهاعدم هماهنگی و همکاري میان سازمان

  است. فقـدان قوانین و مقررات در زمینه مدیریت یکپارچه شهري و ایجاد همکـاري و هماهنگی میان ایـن  

  و نهادها از عوامل تأثیرگذار در امر برنامه ریزي و طراحی قلمداد می شود. هاسازمان

  

  کمبود منابع  

امري از موانع عمده تحقق آن امر کمبود منابعی چون سرمایه، نیروي انسانی، زمین و ... در انجام هر 

محسوب می شود. وجود این منابع یکی از پیش شرط هاي مهم برنامه ریزي و طراحی محسوب می شـود  

  گـذارد. فقـدان   که کمبود آنها به عنوان قیدي، بـر اعمـال و تصـمیمات برنامـه ریـزي و طراحـی اثـر مـی        

ود نیـروي انسـانی متخصـص در اجـراي     سرمایه گذاري خصوصی در جهت اجراي پروژه هاي شهري، کمب

  طرح هاي توسعه شهري از قیود تأثیرگذار در امر برنامه ریزي و طراحی قلمداد می شود.

  

 تصمیمات و اعمال سایر عاملین تصمیم گیري/برنامه ریزي 

در دو زمینه قابل  -به جز عاملین برنامه ریزي شهري -تصمیمات سایر عاملین تغییر و توسعه شهري

باشند. یا در چارچوب اعمال و تصمیمات کنترل شده و یا در چارچوب اعمال و تصـمیمات   ندي میدسته ب

کنترل ناشده اي که از مکانیزم بازار تبعیت می کنند. هر دو دسته می توانند بر تصمیمات شهري به عنوان 

  قید وارد آیند.

هـاي  ان، تصمیمات سازمانتصمیمات سازمان هاي مرتبط با امر توسعه شهري در انجام خدمات ایش

هـاي  هـا و نهـاد  دولتی درباره نوع استفاده از زمین هاي دولتی، ناهماهنگی و عدم همکاري میـان سـازمان  

  گذارد.ریزي و طراحی اثر میمرتبط با امر توسعه شهري به عنوان قیود، بر اعمال و تصمیمات برنامه
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  وجود فعالیت 

تعیین فعالیتی براي قطعه زمین باشد که خـود داراي فعالیـت   اگر چنانچه یکی از تصمیمات شهري 

خاصی است، وجود فعالیت، معرف قیدي است بر توسعه مجدد آن قطعه زمین. پس هر چه شدت استفاده 

و سرمایه گذاري در مکانی بیشتر باشد، هزینه تبدیل فعالیت موجود به فعالیتی دیگر و یـا فضـاي سـاخته    

  ، بیشتر خواهد بود.شده موجود به فضایی جدید

وجود راسته تجاري و بازارهاي مرکزي شهر، مراکز مذهبی در شهر، زمـین هـاي کشـاورزي اطـراف     

شهر و تراکم و تمرکز فعالیت هاي شهري در مرکز شهر از جمله عواملی هستند که بر امر برنامـه ریـزي و   

خی عوامل مـذکور و یـا میـزان هزینـه     طراحی تأثیر فراوانی می گذارند. عدم تغییر کاربري و فعالیت در بر

  تبدیل و تغییر فعالیت موجود از جمله عوامل ایجاد این قیود محسوب می شوند.

هاي کشاورزي اعم از باغات، اراضی زراعی و شالیزارها در ارتباط بـا نقشـی کـه در معیشـت و     زمین

اهمیت ویژه اي برخـوردار هسـتند.   کنند و نیز از نظر چشم انداز و منظر طبیعی از می ءاقتصاد منطقه ایفا

همچنین این اراضی در ارتباط با نقششان به عنوان ریه هاي شهر و پاالیندگی آن حائز اهمیت می باشد و 

حفظ و نگهداري آنها موجب رشد و توسعه پایدار شهر می شود. از این رو اراضی کشاورزي واقع در اطراف 

در آنها موجب تخریب این اراضی و فعالیت موجود در آنها  شهر داراي اهمیت زیادي هستند و توسعه شهر

  .می شود که بدین سبب می توان از آنها به عنوان یکی از قیود مؤثر در تصمیم گیري نام برد
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  تعیین ساختار سنجش و تحلیل عرصه هاي راهبردي  -2-7-2-4

محتوایی مولد سیسـتم  سیستم فضایی شهر ساري برآیندي از متابولیسم تبعی برهم کنش نیروهاي 

از یک سو و نظام هدایت و کنترل آن نیروها از سوي دیگـر اسـت. بنـابراین چـارچوب سـنجش و تحلیـل       

  هاي متابولیسم شهر و پیامدهاي منتج از آن را داشته باشد.  بایستی توانایی درك و ردیابی قانونمندي

به فرآیند پیش گفته خواهند  1بدیهی است نظام هاي هدایت و کنترل شهري پاسخی در برگیرنده

بود. این دربرگیرندگی در عرصه هاي محتوایی یا آنچه نظام ها در پی آنند و در عرصه رویه اي یا چگونگی 

  و ماهیت فرآیند دستیابی به عرصه هاي محتوایی، رخ می دهد. 

یـه در  از این رو ساختار منطقی سنجش و تحلیل، می بایست قادر به واکاوي و سنجش محتوي و رو

فرآیندي منجسم گردد. ساختاربندي چارچوب سنجش و تحلیل در دو عرصه بنیادین کیفیـت محتـوي و   

 رویه صورت می پذیرد. 

  

  تبیین عرصه هاي محتوایی  - 4- 2-7-2- 1

  ساختاربندي چارچوب سنجش و تحلیل محتوایی بر مبناي دو سطح پیش گفته استوار است:

  (ماهیت ذاتی -سطح درونییک  

 شهري   پایداري 

 پایداري محیطی 

  عدالت اجتماعی  

  رونق اقتصادي رقابتی  

   ماهیت شهر میانی  

 (مأموریت هاي بیرونی   -سطح بیرونیدو  

  مأموریت زیرمنطقه اي   - الف

  ) مأموریت منطقه اي ب

  مأموریت هاي منطقه اي شهر ساري در دو موضوع ساختاربندي می شود:

   

                                                           
١
. Inclusive 
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  مرکزیت استانی  -

  مأموریت دروازه منطقه اي  -

  

  تبیین عرصه هاي رویه اي  -4- 2- 2-2-7

  اي چارچوبی با هـدف سـنجش میـزان جامعیـت و شـمول فرآینـد مـدیریت و        تبیین عرصه رویه  

ریـزي شـهري و شـیوه    ریزي شهري ساري در پاسخ به تحوالت و مسائل ساري است. پیشینه برنامـه برنامه

اهمیت همسان کارآمدي نظام هاي هدایت و کنتـرل در تـأمین کیفیـت    مواجهه با مسائل شهري نشان از 

  محتوایی دارد. 

بنابراین ساختار و شیوه ناکارآمد و گسسته در پاسخ به مسائل پیچیده و شـرور شـهري، خـود مولـد     

هاي بنیادي بسیاري است. از این رو سنجش و تبیین شیوه هاي دسـتیابی بـه محتـوي در فرآینـد     چالش

ساري، چارچوبی مطلوب براي واکاوي عرصه هاي رویه اي به شمار می آید. ایـن چـارچوب    توسعه شهري

  می بایست به پرسش هاي استراتژیک ذیل پاسخ گوید: 

  سنجش رویکرد و فرآیند برنامه ریزي شهري رایج شهر ساري  

  سنجش کارآمدي و جامعیت ابزارهاي هدایت و کنترل  

  چرایی فقدان کارآمدي نظام هدایت و کنترل توسعه شهري در کنترل تحوالت شهري  

 .سنجش کارآمدي نظام مدیریت شهري و آسیب شناسی مرتبط با آن  
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و مسائل اسـتراتژیک سیسـتم فضـایی کالبـدي      مشکالتسنجش و تعیین  -3-7-2-4

  شهري

و پیوندهاي تعـاملی عناصـر سیسـتم    مسئله شهري فرآیندي است پویا از بی توازنی در شبکه روابط 

شهري ( مسائل درونی ) از یک سو و سیستم شهري با محیط آن ( مسائل بیرونـی ) از سـوي دیگـر. آنهـا     

مسائلی در قلمرو عمومی اند و بنابراین نه از یک جنس، نه داراي یک ماهیت و نه ایسـتا هسـتند. مسـائل    

آیندي مـداوم از پیچیـدگی سـازمان یافتـه سیسـتم هـاي       و مولداند. آنها بر 1شهري پیچیده، غلتان، شرور

شهري به عنوان سیستم هاي اجتماعی و غیر قابل پیش بینی هستند و بنابراین ماهیت و شیوه مواجهه بـا  

  آنها نیازمند ساز و کاري شبکه اي، فرآیندي و به همان میزان هوشمند خواهد بود. 

چـه مـی بایسـت در خلـق یـک سیسـتم پویـا،        یک مشکل را تفاوت آشکار بین آن چه هست و آن 

  هوشمند و قدرتمند وجود داشته باشد، می نامند.

مبتنی بر زمینه پیش گفته و بر اساس نگرشی سیستمی، مسائل شهري در دو چارچوب می بایسـت  

  ساختاربندي گردند:

 .مسائل و مشکالت شهري (درونی) که نیاز به رویارویی در سطح شهري دارند 

       مسائل و مشکالت فراشهري (بیرونی) مؤثر بر سیستم که نیاز بـه واکـنش و مهـار از سـوي نظـام

 هدایت و کنترل شهري و کنترل در سطح فراشهري دارند. 

 در این برنامه فرآیند مشکل یابی از سه مسیر صورت بندي شده است که عبارتند از:

 مشکالت و مسائل منتج از سنجش افکار شهروندان ساري 

 شکالت و مسائل منتج از سنجش افکار مدیریت شهري و سـازمان هـاي مـؤثر در عمـران شـهر      م

 ساري

 مشکالت و مسائل منتج از تحلیل و سنجش سیستم شهري ساري 

  

                                                           
1 . Wicked problem 
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  الف) مشکالت و مسائل منتج از سنجش افکار شهروندان ساري

با هدف مشـارکت دادن آنـان در تهیـه طـرح      ،بررسی مسائل و مشکالت شهر ساري از دیدگاه مردم

 جامع جدید شهر به دست آمده است.

با دسته بندي نظرات در چهارده گروه تالش شده است تا مجموعه اي منسـجم از نظـرات مـردم در    

رابطه با مشکالت و مسائل شهرساري گرد آید. این چهـــارده گـــروه به همراه تعداد، سهم و رتبـه هـــر   

  نشان داده شده است.  427-3ول شمارهیک در جــد

جهت شفاف تر نمودن چهارده گروه مطرح شده، در ادامه به توضیح برخی از این گروه هـا پرداختـه   

  شده است:

در گروه چهارم که تحت عنوان مشکالت اجتماعی و اقتصادي مطرح شـده، مسـائلی همچـون عـدم     

  عنوان شده است. اد و...درآمد، بیکاري، گرانی، اعتی امنیت، پایین بودن سطح

در گروه ششم نیز با اظهار مواردي همچون بــاال بودن قیمت زمین، ساخت و سازهاي غیـر مجـاز و   

ــودن بافــت شــهر و  ــراکم، قــدیمی ب ــه، ت ــی روی ــا مشکـــالت زمــین، مســکن و   ...ب   تــالش شــده اســت ت

  ساختمان سازي بیان گردد.

عابر و مبلمان موجود در آنها آمده است در واقـع  گروه یازده که تحت عنوان نامناسب بودن وضعیت م

گویاي مشکالتی همچون کف سازي نامناسب و کنده کاري ها، عرض نامناسب، جداره و کالبـد نامناسـب،   

  .ان بندي نامناسب و... می باشدروشنایی کم معابر، خیاب

مـی باشـد کـه     "همه جایش مشکل اسـت  در گروه سیزده که سایر موارد می باشد ، بیشتر موارد 

  بیانگر نارضایتی همه جانبه اظهارکنندگان آن است. 

در میان گروه ها، گروه پنجم ( ازدحام ترافیک، سد معبر و عــدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی) 

  درصد کمترین سهم را دارند.   39/0درصد بیشترین و گروه هفتم و دوازدهم با  99/24با 
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  مسائل و مشکالت شهر ساري از نظر مردم - 427-2 جدول شماره

  مسائل و مشکالت شهر ساري  ردیف

  فراوانی

  تعداد
 سهم

  (درصد)
  رتبه

  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  و عدم وجود اگوي شهريعدم بهداشت و نظافت شهر   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

  6  89/2  74  عدم هماهنگی بین سازمان هاي مختلف و اجرا نشدن طرح ها و عدم رعایت اصول شهرسازي   9

  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 مأخذ: نمونه گیري مهندسان مشاور مازندطرح از خانوارهاي ساکن در شهر ساري 
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  ب) مشکالت و مسایل منتج از سنجش افکار مدیریت شهري و سازمان هاي مؤثر در عمران شهر ساري

جهت سنجش افکار مدیریت شهري و سازمان هاي مؤثر در توسعه و عمران شهر ساري ابتدا نهادها  

و دستگاه هاي مربوطه شناسایی شده و سپس پرسشنامه هاي تخصصی بخشی و عمومی براي آنها ارسـال  

. 1اسـت و ضمن برگزاري کارگاه هم اندیشی در میانه بررسی ها نسبت به اخذ نظرات آنـان اقـدام گردیـده    

مسایل و مشکالت شهر ساري را از دیدگاه مدیران شهري و سازمان هـاي مـؤثر در    427-4جدول شماره 

  توسعه و عمران شهر نشان می دهد.

  

مسائل و مشکالت شهر ساري از دیدگاه مدیران شهري و سازمان هاي مؤثر در عمران  - 427-4جدول شماره

  شهر

  مسائل و مشکالت  نام سازمان  ردیف

  شهرداري  1

  مشکالت ترافیکی شبکه معابر -1

  کمبود سرانه مورد نیاز -2

  عدم پوشش فضاهاي خدماتی مورد نیاز براي نواحی مختلف و تجمع آن در مرکز شهر خصوصاً بافت کهن -3

  ناکارآمدي کمربندي هاي شهر -4

  هاي نامناسب شهريتمام پهنهتجمع تجاري (مراکز تجاري) شهر در بافت مرکزي و متفرق بودن مراکز اداري در  -5

  کمبود سرانه هاي مورد نیاز -6

  نبود فضاهاي تفریحی مناسب براي همه اقشار  -7

  توسعه نامناسب و بی رویه در محدوده هاي همجوار شهري -8

2  
شوراي 

  شهرستان

  نداشتن جاده کمربندي غرب به شمال -1

  نداشتن مترو یا منوریل  -2

  ساختمانی شهر ساريفرسوده بودن بافت  -3

  تکمیل بودن ظرفیت خیابان هاي اصلی از لحاظ بار ترافیکی -4

  عدم وجود فضاي سبز متناسب با رشد جمعیت و افزایش سکونتگاه هاي جدید -5

  مشکل حاد ترافیک در مدخل ورودي غرب شهر ساري -6

  محیطی حمل آن به بخش چهاردانگهمشکل زباله شهر و عدم وجود دستگاه زباله سوز و کمپوست و مشکل زیست  -7

  نقش اداري و کشاورزي شهر ساري و عدم گسترش آن به لحاظ صنعتی،گردشگري و دانشگاهی خصوصاً علوم پایه-8

  عدم توسعه همگون به لحاظ فرهنگی و اجتماعی -9

  وجود دستگاه هاي اداري در منطقه قدیمی و اصلی امروزه شهر. -10

  عدم کنترل ساخت و ساز و رعایت اصول شهرسازي در محیط پیرامونی شهر و روستاهاي همجوار  -11

  مشکل بهداشت -12

  ترافیک -13

  زباله -14

  زندان وکمبود بودجه تخصیص داده شده به شهر ساري خصوصاً در انتقال پادگان  -13

  عدم اجراي کمربندي شمالی، سه راه جویبار تا آب منطقه اي    -1    

                                                           
1

دستگاه به پرسش مربوطه پاسخ گفته اند. از  19دستگاه و نهاد مورد نظر که پرسشنامه تخصصی برایشان ارسال گردیده بود تنها  42. از تعداد 

  جمله دستگاههاي پاسخ نداده شوراي محترم اسالمی شهر و استانداري محترم مازندران بوده اند.
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  مسائل و مشکالت  نام سازمان  ردیف

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نظام مهندسی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  عدم اجراي رینگ هاي داخلی پیشنهادي طرح تفصیلی    -2

  ساخت و ساز غیرمجاز       -3

  عدم وجود فضاهاي فرهنگی، ورزشی و اوقات فراغت      -4

  ترافیک مرکز شهر     -5

  غیرکارشناسی و غیراصولی بودن حریم مصوب شهر ساري با توجه به زمان تصویب (قدمت) و مراجع تصویب آن  -6

  ضابطه مند نبودن ساخت و ساز در حریم شهر   -7

قانون ثبت در سال هاي اخیر در حریم بالفصل شهر ساري  147تفکیک غیرمجاز اراضی که در اجراي ماده  -8

  صورت پذیرفته است.    

عدم کنترل و نظارت بر ساخت و سازهاي روستایی روستاهاي واقع در حریم شهر بخصوص در روستاهاي فاقد  -9

  طرح هادي     

  عدم انطباق حریم و حوزه استحفاظی   -10

  آبگرفتگی معابر       -11

  عدم بازیافت زباله      -12

  کمبود فضاي شهري     -13

  ی و فاضالب    فقدان سیستم هدایت آب هاي سطح -14

  کمبود پارکینگ هاي عمومی و مسکونی در سطح شهر      -15

  ساخت و ساز بی رویه و غیرمجاز      -16

  عدم رعایت تراکم هاي پیشنهادي طرح هاي توسعه      -17

  کمبود فضاي سرانه خدماتی        -18

  کمبود فضاي سبز      -19

  عدم رعایت خط آسمان در ساخت و ساز شهري     -20

  افزایش تراکم بدون توجه به سرانه ها       -21

  نداشتن برنامه جهت اجراي کاربري هاي خدماتی     -22

  سیماي زشت و نامناسب مبادي ورودي شهر    -23

  ساختار تک مرکزي شهر      -24

  عدم رعایت سلسله مراتب شبکه ارتباطی    -25

  ساخت و ساز غیرمجاز در حاشیه کمربندي ها       -26

  عدم اجراي شبکه پیشنهادي طرح جامع مصوب        -27

  متناسب نبودن عرض شبکه معابر با حجم ترافیک      -28

  استقرار نامناسب کاربري ها و عدم رعایت معیار فاصله از محل کار و محل زندگی     -29

شهري در مرکز شهر ( از جمله ادارات کل و مراکز آموزشی) و ضرورت انتقال آنها به استقرار کاربري هاي کالن -30

  مراکز شهري و منطقه اي جدید   

  عدم رعایت ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري و مقررات ملی ساختمان در ساخت و سازهاي شهري    -31

مطرح گشته و  100جرایی در کمیسیون ماده ساخت و سازهاي بدون پروانه که بدون رعایت موازین فنی و ا -32

  منجر به رأي جریمه می شود.     

  واگذاري آب و برق و خدمات زیربنایی به ساختمان هاي فاقد پروانه که منجر به توسعه بی رویه شهر  -33
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  مسائل و مشکالت  نام سازمان  ردیف

  می گردد.

  فرمانداري  4

  اجراي طرح کمپوست با هدف مدیریت پسماند      -1

  ترافیک و عدم وجود پارکینگ در اغلب نقاط شهر   -2

  ساخت و ساز غیر مجاز در محدوده شهر و حریم شهر     -3

  عدم اجراي شبکه اصلی (رینگ داخلی)   -4

-ویژه اتصال آن در ناحیه سه راه جویبار به اتوبان ساريروند نامناسب اجراي پروژه کمربندي شمالی و به-5

  قائمشهر    

کمیل طرح مطالعات مرحله دوم طرح جامع شهرسازي حریم  که توسط مهندسین مشاور بوم نگار پارس عدم ت -6

  در دست مطالعه می باشد.    

  عدم کنترل و نظارت بر ساخت و سازهاي مجاور و غیر مجاز در حریم شهر     -7

  گیري مناسب از تفکیک غیر مجاز در حریم    عدم کنترل و پیش -8

  رسمی و حاشیه نشینی در حریم شهر  (مخصوصاً روستاي واقع در حریم)    اسکان غیر -9

  

  

  

  

  

5  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

مسکن و 

 شهرسازي

  (سابق)

  

  

  

  

  

  عدم توجه به بافت تاریخی شهر     -1

  عدم شکل گیري فضاهاي خدماتی    -2

  ساختار اداري استان و تبعات بعدي آن     -3

ترافیک سنگین در قالب محورها و تداخل ترافیک عبوري و شهري و عدم رعایت سلسله مراتب راه هاي شهري     -4

  مشخص نبودن جایگاه مردم در فرآیند تهیه تا اجراي طرح هاي توسعه شهري   -5

  هاي غیررسمی و بافت هاي حاشیه اي در سطح شهر    توسعه بی رویه سکونتگاه -6

  ختگی در ساخت و ساز    لجام گسی  -7

  عدم رعایت قوانین و مقررات مورد عمل      -8

  ساختار نامناسب شبکه ارتباطی     -9

  عدم همخوانی توسعه شدید شهر با نیازهاي ساکنین     -10

  ضعف مدیریت و اجراي طرح     -11

  ضعف در تهیه و نگاه صرف یک جانبه      -12

  اقتصادي و ساختار کالبدي شهر    -ماعیعدم هماهنگی بین ساختار اجت -13

  

  

  

  

6  

  

  

  

  

  

  

  

راهنمایی و 

  رانندگی

  (پلیس راهور)

  

  

  

  کمبود تاکسی و وسایل نقلیه  عمومی در شهر که به علت عدم نظارت مسئولین تاکسیرانی مشاهده می گردد. -1

  ظاهر نامناسب و رفتار غیراخالقی رانندگان وسایل نقلیه عمومی  -2

  پارکینگ و عدم نظارت و کنترل مسئولین پارکینگ هاکمبود   -3

  کم عرض بودن معابر -4

  فقدان محل عابر پیاده مناسب در محل هاي پرتردد -5

  عدم پیش بینی جایگاه مناسب جهت توقف وسایل نقلیه عمومی جهت سوار و پیاده کردن مسافرین -6

  بافت قدیمی شهر -7

  احداث و تعریض خیابان هاي شهر -8

  دم نصب تابلوهاي هشدار دهنده در معابرع -9

  نداشتن کمربندي مناسب در نقاط حساس -10

  نداشتن پل عابر پیاده -11

7  
بهداشت و 

  درمان

  ساخت و سازهاي بدون مجوز در حریم شهر که موقعیت شهري یا روستایی بودن آن مشخص نمی باشد.     -1

  عدم وجود سیستم فاضالب شهري          -2
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  مسائل و مشکالت  نام سازمان  ردیف

  آلودگی هوا و کمبود فضاي سبز -3

  آب و فاضالب  8

  ترافیک       -1

  نبود محورهاي اصلی ارتباطی    -2

  عرض کم خیابان ها و کوچه هاي اصلی    -3

  عدم تمرکز ادارات و سازمان ها     -4

  ضعف مدیریت شهري و کمبود فضاي سبز  -5

  آب منطقه اي  9

واقع شدن کمربندي هاي پیش بینی شده در بافت مسکونی ؛ مخصوصاً حد فاصل بلوار کشاورز به سمت جاده  -1

  مسیر  2نکا و از آب منطقه اي تا جاده جویبار و تراکم جمعیت ساکن در این 

  جاده سازي و احداث شریان هاي ورودي و خروجی  -2

  برق منطقه اي  10
  نارسایی شبکه -1

  شبکهکمبود  -2

  شرکت نفت  11

  ترافیک سنگین    -1

  عدم وجود کمربندي جامع    -2

  در مرکز شهر   CNGعدم وجود  -3

  کمبود فضاهاي فرهنگی، ورزشی و تفریحی     -4

  عدم جمع آوري اصولی زباله شهر -5

  ثبت احوال  12

  ترافیک  -1

  فقدان کمربندي مناسب براي حال و آینده     -2

  فقدان اگوي شهري  -3

  فرسودگی آسفالت و جداول      -4

  وجود بافت هاي قدیمی و مخروبه خصوصاً در مسیر خیابان هاي اصلی     -5

  کمبود پارکینگ عمومی خصوصاً در نقاط شلوغ و پر ترافیک      -6

  فقدان دستگاه زباله سوز با توجه به مشکل اساسی در این شهر -7

13  
اوقاف و امور 

  خیریه

  عدم همکاري ادارات درخصوص استعالم از اوقاف     -1

  عدم همکاري شوراهاي روستاها درخصوص استعالم از اداره اوقاف -2

  ترافیک شهر -3

  ترافیک پل تجن -4

  ترافیک پل هوایی ورودي شهر -5

  میراث فرهنگی  14

  عدم رعایت ضوابط طرح تفصیلی ویژه بافت قدیم در اجراي واحدهاي مسکونی     -1

  عدم طراحی و خدمات مناسب شهري به بافت تاریخی شهر       -2

  عدم اطالع رسانی مناسب درخصوص معرفی آثار تاریخی شهر ساري -3

  بهزیستی  15

عدم مناسب سازي معابر و پیاده روها به لحاظ وجود اختالف سطح و ناهمواري هایی در قسمت هاي مختلف و  -1

  حرکتی و نابینا     -ایجاد مشکالتی براي معلولین جسمی

  وجود موانع ایجاد کننده سد معبر در پیاده روها و خیابان ها   -2

  هاي چند طبقه و سطح شیبدار در نسور در ساختمانعدم مناسب سازي برخی اماکن دولتی (فقدان آسا -3

  ورودي ها)  

  حرکتی   -بی حفاظ بودن جداول آب برخی از خیابان ها و ایجاد خطر براي نابینایان و معلولین جسمی -4
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  مسائل و مشکالت  نام سازمان  ردیف

  عدم وجود مسیرهاي ویژه تردد نابینایان -5 

  

  

16  

  

  

  

  محیط زیست

  

  سطحی و سیستم تصفیه فاضالب شهريعدم وجود شبکه جمع آوري فاضالب و آب هاي  -1

 عدم مدیریت مناسب زباله -2

  و اصالحیه هاي بعدي آن 1359عدم توجه به قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها، مصوب  -3

عدم توجه به طرح هاي تفصیلی و جامع و ... شهر ساري و تغییر کاربري ها از طریق کمیسیون ها و کارگروه ها به  -4

  صورت غیرکارشناسی  

  تغییر کاربري هاي اراضی باغی و کشاورزي در حریم شهر به کاربري هاي دیگر بدون توجه کافی به قوانین موجود -5

و ارگان هاي دولتی در سطح شهر و مخصوصاً مبادي ورودي شهرها و عدم توجه به استقرار نامناسب سازمان ها  -6

  قانون شهرداري ها  55ماده  20اعمال تبصره بند 

عدم توجه کافی طرح هاي موجود به تقسیم بندي کاربري ها مخصوصاً نوع صنایع و مراکز خدماتی که باید به  -7

  صنعتی استقرار یابند. –کارگاهی  –ی تجاري و مسکون –تفکیک در کاربري هاي تجاري 

نامناسب بودن وضعیت شبکه هاي ارتباطی سطح شهر و دادن کاربري هاي غیرمجاز در اطراف راه ها و عدم توجه به  -8

  هاي شهر ایجاد کمربند سبز در اطراف راه ها و خیابان

  عدم توجه به سرانه خدماتی و فضاي باز مطابق با طرح هاي موجود -9

دم توجه به توزیع مناسب تراکم ساختمانی نسبت به هسته مرکزي شهر ( به نظر می رسد دادن تراکم باید عکس ع -10

  وضعیت فعلی باشد).

  تخلیه فاضالب هاي شهري واحدهاي مسکونی به انهار سطح شهر و آلوده نمودن آب هاي سطحی و انتشار آلودگی -11

  و حریم  وجود صنایع آالینده و مزاحم در سطح شهر -12

  عدم توزیع مناسب و استاندارد فضاي سبز در سطح شهر -13

  عدم وجود شبکه جمع آوري و تصفیه فاضالب  -14

  عدم ساماندهی رودخانه ها و انهار سطح شهر -15

  وجود زباله هاي صنعتی و خانگی و ساختمانی در حریم راه هاي ارتباطی -16

  رفاهی متمرکز در سطح شهر نبود مجتمع هاي بزرگ فرهنگی، خدماتی و -17

  کافی نبودن وسایط نقلیه عمومی و عدم ساماندهی آنها -18

17  
 راه و ترابري

  (سابق)

  کمبود اعتبارات مالی -1

  ممانعت مردمی در اجراي عملیات راه سازي -2

  آزاد نبودن حریم کامل راه -3

  وجود ساختمان هاي قدیمی در این قسمت از بدنه راه -4

  نبود قانون مدون درخصوص جلوگیري و ممانعت از ساخت و ساز در حریم بستر راه  -5

  ترافیک -6

  عدم وجود پارکینگ هاي هم سطح و غیر هم سطح -7

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



 

863 
: ��دید��� ��ح جا�ع ��� ساری ��ح�م   

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

  مسائل و مشکالت  نام سازمان  ردیف

18  
فرهنگ و ارشاد 

  اسالمی

  کمبود مجتمع فرهنگی و هنري در شهرستان با توجه به جمعیت زیاد آن  -1

  کمبود کتابخانه هاي عمومی -2

  سالن مختص تئاتر با توجه به ظرفیت شهرستان در عرصه تئاترنبود  -3

  هاي مختلف براي هنرمنداننبود مکان مناسب جهت برگزاري نشست -4

  کمبود امکانات و فضاي مناسب در شهر جهت ایجاد مؤسسات فرهنگی و هنري -5

  کمربندي جنوبی بلوار کشاورز نیاز به توسعه شبکه گذاري دارد.  اداره گاز  19

* تالش شده است تا امانت داري الزم درخصوص نظرات اعالم شـده رعایـت گـردد در برخـی مـوارد اعمـال ویـرایش هـاي         

 نگارشی اجتناب ناپذیر بوده است. 

  

  ج) مشکالت و مسایل منتج از تحلیل و سنجش سیستم شهري ساري

»  الف«جهت حصول به مسایل و مشکالت نهایی عالوه بر دخالت دادن مشکالت برشمرده در بندهاي 

(مسئوالن) توجه اصلی بر مطالعات گسترده منتج از شرح خدمات پروژه طرح جامع که در » ب«(مردم) و 

ــاعی    ــی، اجتم ــف محیط ــاي مختل ــش ه ــده بخ ــارکردي و    -برگیرن ــدیریتی، ک ــادي، م ــی، اقتص   فرهنگ

  کالبدي که تحت عنوان گزارش هاي تشریحی طرح جامع تولید و ارایـه شـده انـد، بـوده اسـت      –فضایی 

  شناخت). -(مرحله اول

نکته استراتژیک در سنجش، تعیین و تأکید بر مسائل شهري در این مرحله انطبـاق بـا مأموریـت    

عرفی آنها را مقید بـه  ماهوي و مقیاس طرح کنونی است. بنابراین ویژگی هاي زیر، فرآیند مشکل یابی و م

  خود نموده اند؛

 اهمیت راهبردي 

  کالبدي –ماهیت فضایی 

  کالبدي –مؤثر بر مسائل فضایی 

 مسائل درونی سیستم شهري 

کالبدي شهر ساري را در هفت زمینـه   -مسایل و مشکالت راهبردي سیستم فضایی 427-5جدول شماره 

  موضوعی (ماهیت موضوعی) زیر ارایه نموده است:

 سیستم محیط طبیعی و زیست.زیر  -1

 جمعیت. -زیرسیستم اجتماع -2

 ) کاربري اراضی.2) فعالیت / اقتصاد شهر و 1زیرسیستم کارکردي شامل  -3
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 زیرسیستم زیرساخت هاي شهري. -4

 زیرسیستم حرکت و تردد شهري. -5

 زیرسیستم کیفیت محیط شهري. -6

  شهري. ) سطح2) سطح فراشهري و 1زیرسیستم مدیریت و برنامه ریزي شهري شامل  -7
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  کالبدي شهر ساري –مسائل و مشکالت راهبردي سیستم فضایی  - 427-5جدول شماره 

  نام مسئله راهبردي  ماهیت موضوعی

زیر سیستم محیط طبیعی 

  و زیست

 پیشروي در اراضی ارزشمند زیست محیطی پیراشهري  

 کاربست ناکارآمد و  بی رویه از منابع محیط طبیعی  

 آلودگی هاي محیطی به ویژه آب و خاك و هوا  

 –زیرسیستم اجتماع 

  جمعیت

 مکان گزینی جریان مهاجرت به مرزهاي پیرامونی شهر  

 فقدان عدالت فضایی خدمات رفاه عمومی به ویژه در نواحی جنوبی شهر  

 هجوم جریان مهاجرت روستایی و شهري  

 نواحی فرسوده و تاریخی درون شهري و حاشیه شهريهاي درآمدي اجتماعی پایین در سکونت گروه  

 ) برابر) 3/2چیرگی نرخ رشد جمعیت فعال به رشد جمعیت طی دهه گذشته  

 چیرگی نرخ رشد جمعیت فعال زنان به رشد جمعیت فعال مردان  

زیرسیستم 

  کارکردي

هر
ش

د 
صا

قت
و ا

ت 
لی

عا
ف

  

 هاي دانش پایه و با فن آوري باالفقدان و ضعف فعالیت  

 درصد) 50هاي شهري (هاي ناپایه خرده فروشی بر ساختار کارگاهچیرگی فعالیت  

 سهم ناچیز فعالیت هاي کارآفرین  

 هاي فضایی بایستهمحیط کسب و کار نامناسب و بدون کیفیت  

 فقدان محوریت در عملکردهاي اقتصادي در شأن مرکزیت مجموعه شهري و استان  

 هاي گردشگري و عمده فروشیضرایب مکانی کمتر از یک در فعالیت  

       جایگاه نامناسب اقتصادي در سطح منطقه اي، مجموعه شهري و بـه عنـوان یـک کـانون دروازه اي در شـمال

  کشور

زیرسیستم 

  کارکردي

ی
ض

را
ي ا

بر
ار

ک
  

 کمبود چند صد هکتاري خدمات رفاه عمومی  

 فقدان سازگاري در استقرار کاربري هاي هم جوار  

 فقدان انطباق مقیاس کاربري زمین و الگوي تقسیمات فضایی  

 فقدان انطباق مقیاس کاربري زمین و سلسله مراتب شبکه ارتباطی  

 نشت کاربري اراضی غیر مسکونی در نواحی مسکونی  

 طق مرکزي شهرفقدان نظام کاربري زمین شبانه در مراکز اصلی و منا  

 پراکنش نامتوازن خدمات رفاه عمومی  

 فقدان خدمات رفاه عمومی در نواحی پیرامونی و جنوب شهر ساري  

  باغی به کاربري هاي با ارزش افزوده باال –تغییر کاربري هاي زراعی 
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  نام مسئله راهبردي  ماهیت موضوعی

هاي زیر سیستم زیر ساخت

  شهري

 کمبود مخازن آب  

 کیفیت پایین در شبکه آبرسانی شهري  

  لیتر در ثانیه در اوج مصرف آب 150کمبود آب  

 کیفیت پایین شبکه دفع آب هاي سطحی  

  جنوبی در برخی نقاط شهر جهت دفع آبهاي سطحی  -کمبود مسیرهاي شمالی  

  ضعف قدرت سیستم آتش نشانی در مناطق مرکزي  

  فرسودگی و محدودیت شبکه توزیع برق  

  محدودیت شبکه گاز رسانی در کمربندي جنوبی و بلوار کشاورز  

زیر سیستم حرکت و تردد 

  شهري

 تراکم ترافیک در منطقه مرکزي  

 ضعف کمی و کیفی در سیستم حمل و نقل عمومی  

 ناکارآمدي ساختار حلقوي شکل ارتباطی شهر  

 ساختار ناکارآمد نظام پارکینگ و مکث  

 (از جمله جریان ترافیک عبوري از دسترسی هاي محلی) فقدان انطباق در استفاده از مقیاس شبکه ارتباطی  

    ،نارسایی هاي مهندسی شبکه در شبکه ارتباطی مانند تقاطع هاي متعدد عرض کم مسیرها، کیفیت نامناسـب فیزیکـی

  طراحی هندسی نادرست مخصوص گردش به چپ ها و راست ها و ...

 ان مدیریت یکپارچه حمل و نقل ، حرکت و تردد  فقد  

  استقرار کاربري هاي غیرمجاز با دسترسی مستقیم به محورهاي ارتباط سریع  

 اختالل ارتباطی در نواحی فرسوده شهر  

 فقدان شبکه ارتباطی ساده و دوچرخه  

 اتکاي بسیار باال به حرکت و تردد سواره 

زیر سیستم کیفیت محیط 

  شهري

   ضعف و فقدان شبکه فضاهاي باز و سبز به ویژه در نواحی جنوبی و مرکزي  

  کیفیت بسیار پایین سیماي کف ، بدنه و بام در محورهاي شهري  

  فقدان کیفیت هاي خوانایی شهري مانند نبود نشانه هاي شهري و فراشهري  

  فقدان کیفیت محیط شهري در نظام مراکز اصلی شهري  

 ت طراحی شهر در کناره رود تجنفقدان کیفی  

  فقدان فضاي عمومی در مقیاس هاي مختلف فضایی  

  فقدان مبلمان و اثاثیه شهري  به ویژه در محورها و مراکز اصلی شهر  

  هاي شهري فرسودگی فزاینده کارکردي و کالبدي در بافت  

زیر سیستم 

مدیریت و 

برنامه ریزي 

شهري                                     

ي
هر

ش
را

ف
  

 نبود ساختار تصمیم گیري یکپارچه و هماهنگ  

 وجود ساز و کارهاي اجرایی غیر توانمند و ناکارآمد  

 تعدد عناصر تصمیم گیرنده و ناهماهنگی اهداف و کارکرد آن عناصر  

 عدم تطابق شیوه هاي برنامه ریزي و مدیریت با شرایط محلی  

 فقدان طرح مجموعه شهري ساري  

 عدم اجراي طرح جامع ناحیه ساري و البته ضعف هاي فنی و مشهود آن طرح  
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  نام مسئله راهبردي  ماهیت موضوعی

زیر سیستم 

مدیریت و 

برنامه ریزي 

شهري                                     

ي
هر

ش
  

   
  

  

 ناپایداري منابع درآمدي شهرداري  

  فقدان توانایی مدیریت شهري در تحقق پذیري کاربري خدمات رفاه عمومی  

 ساختار ناتوان فنی شهرداري  

 تضاد وظایف و منافع شهرداري در اجراي برنامه محور نظام کاربري  

 مهمترین ارگان مجري طرحنفع بودن شهرداري در تغییر کاربري ها به عنوان منبع درآمدي براي ذي  

 به عنوان مجري  (سابق) فقدان هماهنگی شهرداري با ارگان هاي مجري برخی کاربري ها (مثالً اداره تربیت بدنی

 کاربري ورزشی)

 عدم درك صحیح مدیران از کمبود واقعی فضاي سبز به دلیل وجود مزارع و باغات گسترده در سطح شهر و پیرامون  

  منافع شهرداري در اجراي صحیح کاربري ها طبق طرح مصوب و تغییر کاربري هاتضاد وظایف و 

 ضعف بنیه مالی شهرداري با توجه به حجم باالي عملیات اجرایی  

 5هاي جدید در کمیسیون ماده فقدان مطالعات همه جانبه مبنی بر آثار حذف کاربري و یا جایگزینی کاربري  

 قاضی، به دلیل همکاري وي در دراختیار گذاردن زمین براي شکل گیري شـبکه هـاي   تصویب تقاضاي تغییر کاربري مت

  طرح تفصیلی

 به روز نبودن اخذ قیمت هاي ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربري ها  

 .تفاوت هاي فاحش تراکم ساختمانی در پروانه هاي صادره از سوي شهرداري با آنچه نهایتاً به اجرا می رسد 

  قانون شهرداري ها و بعضاً تشویق 100پایین مکانیزم هاي بازدارنده تخلفات ساختمانی از جمله جریمه در ماده قدرت-

  کنندگی آنها به تخلف

 فقدان فرآیند تبدیل سند برنامه به سند اجرایی 

 عدم اعتقاد شهرداري به تهیه خط پروژه فنی و اصولی براي شبکه ها و معابر  

 درآمد ناشی از عوارض بخش ساختمان که به دلیل نوسانات بازار زمین و مسکن، بسیار ناپایدار و  اتکاي شهرداري به

 غیرمطمئن است.

 عدم دستیابی به سایر منابع درآمدي به دلیل اتکاي بیش از حد شهرداري به درآمد ناشی از عوارض ساختمانی  

 .حجم قابل توجه تغییرات تراکمی، کاربري و شبکه که اسناد برنامه اي شهر را زایل می نماید 
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  نام مسئله راهبردي  ماهیت موضوعی

زیر سیستم ساختار 

  فضایی کالبدي

  هکتار توسعه بی رویه 1200بی نظمی و شلختگی رشد ساختار فضایی به مصداق  -

 حلقوي -ساختار فضایی ناقص ترکیب شعاعی -

 فضایی به مصداق استقرار کاربري در جوار حلقه دوم شبکه ارتباطی شهرعدم استفاده درست از عناصر  -

 فقدان ویژگی هاي ماهوي دروازه اي در ساختار فضایی -

 کالبدي -کنترل بسیار ضعیف نظام هدایت و کنترل توسعه شهر در  کنترل و مهار هوشمندانه و پایدار فضایی -

 ی و توان هاي درونی توسعه فضایی فقدان هم پوششی بین استقرار عناصر جدید فضای -

  هاي مراکز درخور یک شهر مرکز استانی و دروازه اي ساختار رنجور نظام مراکز شهري موجود در پذیرش مأموریت -

 ساختار چند مرکزیتی نارس -

 ساختار خشک، غیرمنعطف، هزینه زا و ضد محیطی شعاعی -

 زمینگرایش شدید به بهره برداري بی رویه و سوداگري  -

استقرار جمعیت و فعالیت با تراکم کم با حداکثر زمین بري و مبتنی بر وابستگی به حمل و نقل موتوري و شبکه  -

 ارتباطی بلند

 محورهاي عملکردي شهري و فراشهري ضعیف -

  فقدان سلسله مراتب عناصر فضایی -

ن و الگوي تقسیمات فضایی و یا نظام سلسله فقدان انطباق سلسله مراتب موجود عناصر فضایی مانند نظام کاربري زمی -

 مراتبی شبکه ارتباطی

 فقدان ساختارهاي خرد فضایی (محالت متمایز و بلوغ یافته فضایی) -

 فقدان سهولت، حرکت، دسترسی و روابط فضایی -

 يفقدان نظم کارکردي به مصداق ساختار ناکارآمد عملکردي در نوع، ماهیت و سلسله مراتب نظام کارکرد -

  پدیده گسیختگی روابط عملکردي و منتج از آن روابط کالبدي مکمل -

فقدان تناسب استقرار عناصر فضایی با محیط طبیعی در میزان و نوع مصرف به مصداق شلختگی توسعه در اراضی   -

 ارزشمند محیطی و تخریب اراضی کشاورزي

 فقدان پوشش متوازن فضایی سلسله مراتب شهري -

 فضایی عناصر و آستانه هاي پذیرش آن فقدان انطباق -

فقدان ترکیب فضایی فعالیت هاي مکمل از یک سو به دلیل نبود نظام فعالیت هاي مکمل و از سوي دیگر بی مهاري  -

 استقرار فعالیت و عناصر نامتجانس

 فقدان انطباق رشد ارگانیک عناصر فضایی با ساختار فضایی -

کسب و یک محور پذیراي فعالیت هاي برتر فعالیت هاي همگن به مصداق نبود حتیفقدان خوشه بندي هاي فضایی  -

 کار مقیاس منطقه اي (استان)

 فقدان سازگاري عناصر مهم کارکردي هم جوار -

 فقدان انطباق اندازه فعالیت و ماهیت فضاي پذیرش فعالیت -
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یک قالـب   ANP به صورت گسترده اي در حل مسائل پیچیده تصمیم گیري مورد استفاده قرار می گیرد.

کند که در آن به وابستگی بین عناصر باالتر به پایین و وابسـتگی عناصـر بـین خودشـان     کلی را ایجاد می

دل، همبستگی بسیار نتایج آن با دنیاي واقعی و تصمیم گیري مردمـی و در  علت موفقیت م کند.تاکید می

مدل براي پر کردن خال عدم ایجاد ارتباطـات بـین عناصـر و    دنیاي واقعی با پیچیدگی هایش است.    این 

معیارها در مدل سلسله مراتبی به وجود آمد و اساس آن شکل دهی یک شبکه اي از ارتباطات و وابستگی 

 از چهار مرحله اصلی تشکیل شده است:  ANPیوندها و بین عناصر و خوشه ها است. ها و پ

 مرحله اول، ساختن مدل و سازماندهی مساله؛  •

 مساله باید به صورت شفافی بیان و به صورت یک سیستم منطقی یک شبکه تجزیه شود.

 مرحله دوم، ماتریسهاي مقایسه زوجی و بردارهاي اولویت؛ •

صورت می گیرد. عناصر زوجهاي تصمیم گیري در هر دسته با توجه  AHPمشابه مقایساتی که در  

به اهمیت آنها در جهت معیارهاي کنترل آنها با هم مقایسه می شوند. گروههـا خودشـان نیـز بـه صـورت      

  .زوجی با توجه به تاثیر گذاري آنها در هدف با هم مقایسه می شوند

 )تریس (ماتریس تصمیممرحله سوم: تشکیل ابرما •

براي به دست آوردن اولویت بندي کلی در یک سیستم با تاثیرات وابسته، بردارهاي اولویت محلـی   

وارد ستونهاي مناسب یک ماتریس می گردند. در حقیقت یک ماتریس تصمیم یک ماتریس تقسـیم شـده   

 .به اجزاي کوچکتر است

 گام چهارم: محاسبه بردار وزن نهایی •

ابرماتریس به دست آمده در گام سوم کل شبکه را پوشش دهد وزن گزینه ها و عناصر خوشـه  اگر  

هاي مختلف را می توان در ستونهاي مربوطه در ابرماتریس حدي یافـت و اگـر ابرمـاتریس کـل شـبکه را      

 پوشش نداده و فقط ارتباطات داخلی بین خوشه ها را شامل شود، مشابه این محاسبات می بایسـت ادامـه  

یابد تا بردار اولویت نهایی گزینه ها استخراج گردد. فرمت استاندارد یک سوپر(ابر) ماتریس در شکل شماره 

  آمده است: 1-427

براین اساس اوزان بر آمده از قیاس دودویی معیارهاي اصلی در فرایند تحلیل شبکه اي (خوشه اول) 

  مشاهده می گردد.  427-1در نمودار شماره 
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  فرمت استاندارد ابر ماتریس -427-1شکل شماره 

  

  

  محورهاي کلیدي مسائل شهر ساري براساس اوزان استاندارد شده -427-1نمودار شماره 
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  کالبدي -سنجش و تعیین عوامل درونی و بیرونی مؤثر بر سیستم فضایی -4-7-2-4

با ساز و کاري ترکیبی  فرآیند مرحله سنجش و تحلیل ساختارهاي مؤثر بر توسعه فضایی شهر ساري

کالبـدي در انطبـاق بـا     -در چارچوب تعیین عوامل درونی و بیرونی استراتژیک مؤثر بـر سیسـتم فضـایی   

  ساختاربندي می شود. 1مأموریت هاي سازمانی طرح مبتنی بر فن سنجش و تحلیل استراتژیک سوات

  اي مولـد آن بـه شـمار    کالبدي شهر ساري عرصه تجلی نیروهاي محتوایی و رویـه   -سیستم فضایی

می آیند. این سیستم به مانند هر سیستمی در دو سطح تحت تأثیر نیروها و روندها قرار می گیرند؛ سطح 

متابولیسم درونی منتج از فرآیند کنش متقابل عناصر و روابط آنها و سطح کنش ها و رخـدادهاي بیرونـی   

و سـایر سیسـتم هـا در فضـاي محـیط      سیستم شهري منتج از ماهیت رابطه سیستم بـا محـیط سیسـتم    

  سیستم، دو سطح پیش گفته هستند.

هـاي بیرونـی   بنابراین شناخت نیروهاي منتج از متابولیسم درونی شـهر و نیروهـاي منـتج از کـنش    

فراشهري اهمیتی بنیادین خواهد یافت. بدیهی است این مرحله زمینه را براي تدوین مسیر بهینه هدایت و 

هاي تحلیلی نیروها هاي بیرونی را فراهم خواهد آورد. از این رو زیرسیستمنی و کنشکنترل متابولیسم درو

بندي جمع. هاي درونی و بیرونی استراتژیک مؤثر بر توسعه فضایی شهر ساري شناسایی گردیده اندو مؤلفه

بـه   در دو عرصه محتوي و رویـه  427-6هاي پیش گفته و مندرج در جدول شماره استراتژیک زیرسیستم

  بندي می شود:ترتیب صورت

  

  جمع بندي استراتژیک جامعیت و کیفیت محتوا )الف

جامعیت و کیفیت محتوایی یکی از بزرگترین آموخته هاي الگوهاي مطلـوب توسـعه پایـدار شـهري     

است. جامعیتی که در آن توازن در دستیابی به اصول سه گانه توسعه پایدار شهري شامل حفاظت محـیط  

  قتصادي و عدالت اجتماعی بارز است.زیست، رشد ا

نتایج زیر برآیندي راهبردي است از آنچه با الگوهاي مطلوب توسعه شهري رخ داده و آنچه در شـهر  

  ساري مشاهده می شود:

 نگرش نامتوازن به اصول سه گانه پایداري توسعه شهر  

 عدم درك عمیق از جایگاه یک مرکز استانی 

  برنامه ریزي شهريرویکرد بخشی به موضوعات مورد 

                                                           
١
 S.W.O.T 
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  جمع بندي استراتژیک جامعیت و کیفیت فرآیند )ب

تدارك شهري هوشمند، پویا و قدرتمند با وجود نظام هدایت و کنتـرل بـا قـدرت بـازیگري سـریع،      

منطقه اي عینیت می یابد. تجربه دیرینـه برنامـه ریـزي فضـایی نشـان از       -منطقی و با یکپارچگی شهري

ارد. این مسئله استراتژیک در شهر ساري مصداقی  هدایت و کنترل توسعه شهري دناتوانی همیشگی نظام 

  به شدت بارز دارد.

  نتایج زیر نشانه هایی از بیماري عمومی فرساینده توسعه شهري ساري به شمار می آیند:

 تأخیر همیشگی نظام هدایت و کنترل در درك تحوالت ماهوي شهري  

 و کار نظام هدایت و کنترل توسعه شهري گسست و فقدان درك فرآیندي از ساز 

 فقدان نگرش تلفیقی مدیریت شهري و منطقه اي به عنوان مکمل هاي فرآیندي 

 ناتوانی شهروندي، مدیریت شهري و ساز و کارهاي فنی در هدایت و کنترل توسعه شهري 
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  کالبدي - سنجش و تعیین عوامل درونی و بیرونی مؤثر بر سیستم فضایی -427- 6جدول شماره 

عرصه هاي 

  تصمیم گیري

 (External conditions)شرایط بیرونی  (Internal conditions)شرایط درونی 

 (threats)تهدید  (opportunities)فرصت  (weaknesses)نقاط ضعف  (strengths)نقاط قوت 

ي
رد

رک
کا

م 
ست

سی
ر 

زی
  

ی
ض

را
ي ا

بر
ار

 ک
ام

ظ
ن

  

  )05/1تراکم پایین خانوار در واحد مسکونی (  -

  تعداد باالي واحدهاي مسکونی خالی -

  هکتار) 2/185(پتانسیل اراضی وسیع بایر و خالی  -

  

  

  فقدان انطباق مقیاس کاربري زمین و الگوي تقسیمات فضایی شهر -

  هکتار) 155فقدان سازگاري در استقرار کاربري هاي هم جوار (   -

  کمبود چند صد هکتاري خدمات رفاه عمومی  -

  هاي با ارزش افزوده باالتغییر کاربري هاي زراعی و باغات به دیگر کاربري -

  ظام کاربري زمین شبانه در مراکز اصلی و منطقه مرکزي شهرفقدان ن -

  نشت کاربري اراضی غیر مسکونی فرامحله اي به نواحی مسکونی -

  فقدان انطباق مقیاس کاربري زمین و سلسله مراتب شبکه ارتباطی -

  پراکنش نامتوازن خدمات رفاه عمومی -

  شهر فقدان خدمات رفاه عمومی در نواحی پیرامونی و جنوبی -

عدم انطباق نظام کاربري زمین با ماهیت شهر دروازه اي و مرکزیت منطقه  -

  اي

تعیین نقشهاي خدمات آموزشی، اداري، درمانی و  -

  تجاري در طرح هاي فرادست براي شهر ساري

تخصص خدمات برتر منطقه اي به شهر ساري در  -

  اسناد فرادست.

عمومی همجواري نزدیک با مراکز اصلی خدمات رفاه  -

  استان

احکام اسناد فرادست در تخصیص خدمات برتر  -

  منطقه اي به شهر ساري

  اراضی بایر، باغات و کشاورزي پیرامون شهر -

  تأخیر در تهیه طرح مجموعه شهري ساري -

  عدم اجراي طرح جامعه ناحیه ساري -

برنامه جذب کاربري هاي کارآفرین و سرمایه پذیر در  -

  شهرهاي رقیب پیرامونی

اد
ص

قت
و ا

ت 
لی

عا
 ف

ام
ظ

 ن

  جایگاه شهر ساري به عنوان مرکز اداري و سیاسی استان -

اهمیت نسبی برتر شهر ساري در زمینه خدمات به خصوص  -

  بانک و بیمه و بهداشت نسبت به سایر شهرهاي استان

جایگاه  نسبی مناسب بخش آموزش در ارزش افزوده و  -

  اشتغال شهر

رشد فعالیت و سرمایه گذاري در وجود زمینه هاي مناسب  -

  بخش ساختمان و زمینه هاي درآمدي شهرداري

  نرخ فعالیت برتر زنان در شهر نسبت به استان   -

  جایگاه برتر شهر در استان از منظر ارزش افزوده  -

  هاي مالی، بهداشت، آموزش و کسب و کاربخش

هاي بهتر اشتغال در شهر نسبت به سایر شهرهاي زمینه -

  اناست

  

  هاي فعالیت کوچک مقیاسی گسترده کارگاه -

  هاي کارآفرین (دانش پایه و با فناوري باال)سهم ناچیز فعالیت -

  نقصان چرخه رشد و انتقال فناوري دراقتصاد شهر -

نوسان و ناپایداري بودجه عمرانی شهر و تأثیر فراوان آن از ناپایداري  -

  درآمدهاي شهرداري

  زنان در شهرنرخ بیکاري باالي  -

 شکاف باالي موجود بین اشتغال مردان و زنان -

  هاي فضایی بایسته محیط کسب و کار نامناسب اقتصادي و بدون کیفیت -

  درصد) بر ساختار  50چیرگی فعالیت هاي ناپایه خرده فروشی ( -

  کارگاه هاي شهري

  فقدان تنوع در فعالیت هاي اقتصادي -

برتر اقتصادي در شأن مرکزیت مجموعه فقدان محوریت در عملکردهاي  -

  شهري ساري و استان مازندران

  در فعالیت هاي گردشگري و عمده فروشی 1ضریب مکانی کمتر از  -

جایگاه نامناسب اقتصادي در سطوح منطقه اي، مجموعه شهري به عنوان  -

  یک کانون دروازه اي در شمال کشور

  شهر ساري نسبت به استان جایگاه نسبی پایین تر بخش صنعت در اشتغال -

رونق بخش کشاورزي در استان و وجود مناطق پیشتاز  -

  در استان از این منظر

  سهم باالي بخش کشاورزي در اشتغال استان -

  زمینه هاي توسعه بخش گردشگري در استان -

دسترسی به بازارهاي منطقه اي با توجه به موقعیت  -

  جغرافیایی استان

زرگانی با توجه به استقرار استان در زمینه هاي توسعه با -

  کریدور هاي حمل و نقل مهم کشور

هاي مواد غذایی و امکان توسعه بخش صنعت در زمینه -

  صنایع تبدیلی

  

بیکاري بیشتر جمعیت فعال استان نسبت به شهر ساري  -

  و در نتیجه هجوم جمعیت جویاي کار به این شهر

جه به گستردگی وجود بیکاري هاي پنهان و فصلی با تو -

  اشتغال در بخش کشاورزي استان
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عرصه هاي 

  تصمیم گیري

 (External conditions)شرایط بیرونی  (Internal conditions)شرایط درونی 

 (threats)تهدید  (opportunities)فرصت  (weaknesses)نقاط ضعف  (strengths)نقاط قوت 

 
ی
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جت
م ا

ظا
ن

- 

ی
یت

مع
ج

  

بعد خانوار پایین تر شهر ساري از میانگین ملّی و نقاط   -

  شهري کشور

  کاهش سطح باروري -

  شاخص باالي امید به زندگی در بدو تولد  -

  تعادل نسبی شاخص نسبت جنسی  -

  شاخص بار تکفل پایین تر شهر نسبت به میانگین ملی  -

  سهم باالي جمعیت  باسواد -

  اجتماعی –همگنی نسبی جمعیتی  -

  قرارگیري ساختار جمعیتی در وضعیت هدیه جمعیتی شهر  -

  هاي حاشیه اي شهر پایبندي به فرهنگ نیمه روستائی در بخش  -

ر نواحی فرسوده و تاریخی اجتماعی پایین د –سکونت گروه هاي درآمدي  -

  درون شهري و حاشیه شهر

فقدان عدالت فضایی خدمات رفاه عمومی به ویژه در نواحی جنوبی و  -

  پیرامونی شهر

 3/2چیرگی نرخ رشد جمعیت فعال به رشد جمعیت طی دهه گذشته ( -

  برابر)

  چیرگی نرخ رشد جمعیت فعال زنان به رشد جمعیت فعال مردان -

فرادست در هدایت و کنترل توزیع  احکام اسناد  -

  فضایی جمعیت در منطقه و مجموعه شهري

  همجواري شهر با مراکز اصلی جاذب جمعیت استان -

  سهم باالي مهاجرت در تغییرات جمعیتی شهر  -

  هجوم جریان مهاجرت روستایی به درون شهر -

مکان گزینی جریان هاي مهاجرت به مرزهاي پیرامونی  -

  شهر

  اد مهاجران مرد بر تعداد مهاجران زنغلبه تعد -

  سیاست افزایش جمعیت در مقیاس ملی -

ک
فی

را
 ت

و
د 

رد
 ت

ام
ظ

 ن

محور  5ارتباط شهر ساري با شهرهاي اطراف از طریق  -

  برون شهري

  )21.64کفایت سرانه شبکه معابر ( -

هاي شعاعی دسترسی مناسب به مرکز شهر از طریق شبکه -

  موجود

  عبور خط راه آهن از شهر  -

  

  تداخل نقش جابجایی با اجتماعی و دسترسی -

  عدم رعایت سلسله مراتب در بسیاري از مناطق -

  %)17سهم پایین سطح شبکه معابر به سطح کل شهر ( -

  سطح سرویس نامناسب در رینگ مرکزي و معابر داخلی آن -

  کیفیت نامناسب روسازي در برخی معابر  -

  دور مناسب اتوبوس رانی در شهرنبود کری -

  عرض کم معابر به ویژه در بخش مرکزي -

  ورود ترافیک عبوري به داخل شهر -

نارسایی هاي مهندسی شبکه در شبکه ارتباطی مانند تقاطع هاي متعدد و  -

  فاصله کم تقاطع ها، عرض کم مسیرها، کیفیت نامناسب فیزیکی و ...

  تراکم ترافیک در منطقه مرکزي -

  ضعف کمی و کیفی در سیستم حمل و نقل عمومی -

ناکارآمدي ساختار حلقوي شبکه ارتباطی از جمله عدم پیوستگی رینگ  -

  دوم

  ساختار ناکارآمد نظام پارکینگ و مکث -

  فقدان انطباق در استفاده از مقیاس شبکه ارتباطی -

  فقدان مدیریت یک پارچه حمل و نقل، حرکت و تردد -

هاي غیر مجاز با دسترسی مستقیم به محورهاي ارتباط استقرار کاربري  -

  سریع

  اختالل ارتباطی در نواحی فرسوده شهر -

  فقدان شبکه ارتباطی پیاده و دوچرخه -

  اتکاي بسیار باال به حرکت و تردد سواره -

درصدي مساحت شبکه معابر مصوب  28درصدي طول و  24عدم تحقق  -

  شهر

  وجود فرودگاه در شهرستان  -

  طرح احداث آزادراه هفت تن -

تهیه و اجراي طرح ساماندهی حمل و نقل ترافیک  -

  شهر

  وجود بنادر فعال دریایی در منطقه -

وجود برنامه ملی تکمیل شبکه راه آهن کشوري در  -

  شمال کشور

  

تجمع مراکز اداري، مالی و خدماتی در شهر ساري به  -

  عنوان مرکز استان مازندران

راي طرح هاي شبکه معابر به علت باال هزینه باالي اج -

  بودن قیمت زمین

هاي حاصلخیز کشاورزي در اطراف شهر و وجود زمین -

پایین آمدن ضریب تحقق پذیري شبکه ارتباطی مصوب 

  پیرامونی شهر
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عرصه هاي 

  تصمیم گیري

 (External conditions)شرایط بیرونی  (Internal conditions)شرایط درونی 

 (threats)تهدید  (opportunities)فرصت  (weaknesses)نقاط ضعف  (strengths)نقاط قوت 
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  حفر چاه جهت جمع آوري و دفع  -

  هاي سطحی شهر ( در دست اجرا)آب

انتقال و تصفیه اجراي طرح جمع آوري،  -

  فاضالب خانگی

پوشش تمامی سطح شهر ساري توسط شبکه  -

  برق

کارخانه کمپوست و نیروگاه زباله سوز در  -

  دست احداث

اجراي خط انتقال و تصفیه آب سد شهید  -

  رجایی به شهر ساري

  لیتر در ثانیه در اوج مصرف آب 150کمبود آب  -

  کمبود مخازن آبی -

  رسانی کیفیت پایین شبکه آب -

  استفاده از لوله هاي آزبست در شبکه توزیع آب شهر -

  قطر نامناسب لوله هاي موجود -

  کیفیت پایین شبکه دفع آب هاي سطحی -

جنوبی در بعضی از  –کمبود مسیرهاي با جهت شمالی  -

  نقاط شهر جهت دفع آب هاي سطحی

  فرسودگی و محدودیت شبکه توزیع برق -

در کمربندي جنوبی بلوار محدودیت شبکه گازرسانی  -

  کشاورز

ضعف مدیریت سیستم آتش نشانی به ویژه در مناطق  -

  مرکزي

  فقدان سیستم مدیریت پسماند زائد -

  

وجود رودخانه تجن به عنوان زهکش  -

  طبیعی

دشت ناز در  –وجود آبخوان آبرفتی ساري  -

  نزدیکی شهر

مطرح شدن تهیه طرح مجموعه شهري در  -

  سطوح تصمیم گیري

هاي زیرزمینی  پایین رفتن کلی سطح آب -

  هاي جويبه دلیل کاهش ریزش 

ضعف مقررات موجود در زمینه عدم  -

استفاده از لوله هاي آزبست در شبکه توزیع 

  آب شهري

هاي زیرزمینی براي دفع باال بودن سطح آب -

  زباله به روش دفن

هاي منطقه به کمبود زمین و ارزش زمین -

  لحاظ دفن زباله لحاظ کشاورزي به

وجود گسترده بافت فرسوده با معابر باریک  -

و کم عرض براي تردد وسایل نقلیه آتش 

  نشانی

ی
ای

ض
 ف

عه
س

و
 ت

ن
وا

ت
  

پتانسیل تراکمی باالي مسکونی در سطح شهر به  -

  هکتار زیر بنا به منظور توسعه درونی 1/291میزان 

پتانسیل باالي فرسودگی فضایی در سطح شهر به  -

  هکتار به منظور توسعه درونی 134 میزان

پتانسیل باالي اراضی بایر و خالی داراي طرح  -

  هکتار به منظور توسعه درونی  651مصوب به میزان 

وجود اراضی بایر و بالاستفاده البالي بافت در  -

  هکتار 7/14محدوده متصل شهر به میزان 

پتانسیل باالي اراضی پاکسازي شده کاربري هاي  -

  هکتار155ري به میزان ناسازگا

توسعه متصل شهر در باغات و اراضی کشاورزي (توسعه افقی) به  -

  نفر جمعیت 30587هکتار و  9/367میزان 

امکان تأمین بخشی از نیازهاي کالن خدماتی  -

  شهر در محدوده متصل پیرامونی.

پیوستن روستاهاي متصل به شهر به علت  -

ت هاي شهري توسعه افقی ناآگاهانه و مجاورت باف

  هاي روستایی با بافت

وجود محدودیت توسعه در تمامی جهات شهر (  -

اراضی کشاورزي و باغات شهر) به منظور توسعه 

  افقی

  شکل گیري پدیده خزش فضایی  -
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عرصه هاي 

  تصمیم گیري

 (External conditions)شرایط بیرونی  (Internal conditions)شرایط درونی 

 (threats)تهدید  (opportunities)فرصت  (weaknesses)نقاط ضعف  (strengths)نقاط قوت 
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توان ایجاد شبکه فضایی با توجه به ساختار ترکیبی  -

حلقوي و سه کانون مرکزي کم توان  - نارس شعاعی

  (منطقه مرکزي، امام، خزر)

کارآیی اقتصادي حرکت در طول محورهاي شعاعی  -

 براي سیستم هاي حمل و نقل عمومی

امکان دسترسی و حرکت بهتر در بازوهاي شعاعی و  -

 مراکز اصلی

امکان فشردگی کالبدي در مراکز و محورهاي اصلی  -

 شعاعی

 یت هاي خالی سکونت و توسعه فضایی درونیظرف -

 عدم ضرورت توسعه فضایی بیرونی -

صرفه هاي اقتصادي حرکت و دسترسی در مراکز  -

 محورها اصلی

 تجسم پذیري و کانونیت قوي -

امکان اختالط کاربري زمین و فضا در منطقه مرکزي  -

 و محورهاي شهري

  

هکتار  1200مصداق بی نظمی و شلختگی رشد ساختار فضایی به  -

  توسعه بی رویه

 حلقوي -ساختار فضایی ناقص ترکیب شعاعی -

عدم استفاده درست از عناصر فضایی به مصداق استقرار  کاربري در  -

 جوار حلقه دوم شبکه ارتباطی شهر

 فقدان ویژگی هاي ماهوي دروازه اي در ساختار فضایی -

شهر در  کنترل و  کنترل بسیار ضعیف نظام هدایت و کنترل توسعه -

 کالبدي -مهار هوشمندانه و پایدار فضایی

فقدان هم پوششی بین استقرار عناصر جدید فضایی و توان هاي  -

 درونی توسعه فضایی 

هاي ساختار رنجور نظام مراکز شهري موجود در پذیرش مأموریت -

  مراکز درخور یک شهر مرکز استانی و دروازه اي 

 رسساختار چند مرکزیتی نا -

 ساختار خشک، غیرمنعطف، هزینه زا و ضد محیطی شعاعی -

 گرایش شدید به بهره برداري بی رویه و سوداگري زمین -

استقرار جمعیت و فعالیت با تراکم کم با حداکثر زمین بري و  -

 مبتنی بر وابستگی به حمل و نقل موتوري و شبکه ارتباطی بلند

 محورهاي عملکردي شهري و فراشهري ضعیف -

  فقدان سلسله مراتب عناصر فضایی -

فقدان انطباق سلسله مراتب موجود عناصر فضایی مانند نظام  -

کاربري زمین و الگوي تقسیمات فضایی و یا نظام سلسله مراتبی 

 شبکه ارتباطی

فقدان ساختارهاي خرد فضایی (محالت متمایز و بلوغ یافته  -

 فضایی)

 فضایی فقدان سهولت، حرکت، دسترسی و روابط -

فقدان نظم کارکردي به مصداق ساختار ناکارآمد عملکردي در نوع،  -

 ماهیت و سلسله مراتب نظام کارکردي

پدیده گسیختگی روابط عملکردي و منتج از آن روابط کالبدي  -

  مکمل

  اهمیت شهر ساري در نگرش مدیریت منطقه اي -

 درك ضرورت تهیه طرح مجموعه شهري ساري -

احکام اسناد فرادست برنامه ریزي براي ارتقاء  -

 شهر ساري

وجود رودخانه تجن در امکان افزایش پاالیندگی  -

  محیطی 

  چسبندگی کالبدي سکونتگاه هاي همسایه -

فقدان مرکزیت ثقل جغرافیایی که در نتیجه آن  -

فشارهاي فزآینده اي به برخی مرزهاي سیستم 

  شهري 

 می آورد.

 فشار فضایی رقابتی بر روي مرزهاي غربی شهر -

ساختار سلسله مراتب شهري ماکروسفالی در سطح  -

 ریز منطقه آن

ساختار متفرق مدیریت و برنامه ریزي فضایی در  -

 هري و استانسطح مجموعه ش

 مدیریت شهري به منابع ناپایدار درآمدي ءاتکا -

ناکارآمدي اجراي قوانین و مقررات شهرسازي  -

  5مانند کمیسیون ماده 
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عرصه هاي 

  تصمیم گیري

 (External conditions)شرایط بیرونی  (Internal conditions)شرایط درونی 

 (threats)تهدید  (opportunities)فرصت  (weaknesses)نقاط ضعف  (strengths)نقاط قوت 

فقدان تناسب استقرار عناصر فضایی با محیط طبیعی در میزان و  -

راضی  ارزشمند محیطی و نوع مصرف به مصداق شلختگی توسعه در ا

 تخریب اراضی کشاورزي

 فقدان پوشش متوازن فضایی سلسله مراتب شهري -

 فقدان انطباق فضایی عناصر و آستانه هاي پذیرش آن -

فقدان ترکیب فضایی فعالیت هاي مکمل از یک سو به دلیل نبود  -

نظام فعالیت هاي مکمل و از سوي دیگر بی مهاري استقرار فعالیت و 

 صر نامتجانسعنا

 فقدان انطباق رشد ارگانیک عناصر فضایی با ساختار فضایی -

فقدان خوشه بندي هاي فضایی فعالیت هاي همگن به مصداق نبود  -

حتی یک محور پذیراي فعالیت هاي برتر کسب و کار مقیاس منطقه 

 اي (استان)

 فقدان سازگاري عناصر مهم کارکردي هم جوار -

  فعالیت و ماهیت فضاي پذیرش فعالیت فقدان انطباق اندازه -

ي
هر

ش
ت 

ری
دی

 م
ام

ظ
ن

  

  تنوع منابع درآمدي  -

  غلبه نسبت هزینه هاي عمرانی به هزینه هاي جاري -

شروع اجراي برخی پروژه هاي عمرانی مهم که  -

  مورد توجه نبوده اند.ها سال

  

  

  

  کمبود نیروي انسانی متخصص   -

  ضعف ماشین آالت و ابزار فنی -

  عدم وجود هماهنگی بین عوامل مختلف مدیریت شهري -

  ناپایداري منابع درآمدي شهرداري -

  وابستگی شدید به عوارض ساختمانی -

  نوسانات شدید درآمدي و نسبت هزینه هاي عمرانی به  -

  جاريهزینه هاي 

  ساله شهرداري 5هاي اهمیت ندادن به برنامه -

  نبود بانک جامع اطالعات زمین و ساختمان -

  نبود مکانیزم جامع اخذ ارزش افزوده و خرج کردن آن  -

  محترم نشمردن سند توسعه شهر -

فقدان توانایی مدیریت شهري در تحقق پذیري کاربري خدمات  -

  رفاه عمومی

  رداريساختار ناتوان فنی شه -

تضاد وظایف و منافع شهرداري در اجراي برنامه محور نظام  -

امکان واگذاري برخی خدمات به بخش  -

  خصوصی

امکان استفاده از تجارب دنیا و کشور  -

  درخصوص تهیه طرح جامع منابع پایدار درآمدي

امکان اصالح و بروز رسانی قیمت منطقه اي در  -

  راییتعامل با اداره اقتصاد و دا

  امکان استفاده از اوراق مشارکت و فاینانس. -

  خودکفایی شهرداري ها -

  تحوالت شدید بازار زمین و مسکن  -

  استفاده از وام هاي کالن مالی -

فقدان قوانین و ضوابط اجرایی مؤثر در هماهنگی  -

  بین اجزاء مدیریت شهري

  نبود ساختار تصمیم گیري یکپارچه و هماهنگ  -

و کارهاي اجرایی غیرتوانمند و وجود ساز  -

  ناکارآمد

تعدد عناصر تصمیم گیرنده و ناهماهنگی اهداف  -

  و کارکرد آن عناصر

فقدان سیستم و ساز و کار برنامه ریزي در  -

  سطوح مختلف جغرافیایی 

عدم تطابق شیوه هاي برنامه ریزي و مدیریت با  -

  شرایط محلی

  فقدان طرح مجموعه شهري ساري -
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عرصه هاي 

  تصمیم گیري

 (External conditions)شرایط بیرونی  (Internal conditions)شرایط درونی 

 (threats)تهدید  (opportunities)فرصت  (weaknesses)نقاط ضعف  (strengths)نقاط قوت 

راي طرح جامع ناحیه ساري و البته عدم اج -  کاربري

  ضعف هاي فنی آن طرح

ت
س

زی
و 

ی 
یع

طب
ط 

حی
 م

ام
ظ

ن
  

  حاکم بودن شرایط محیطی معقول -

  وجود باغ هاي درون شهري  -

  

  هاي گیاهی به کار رفته در فضاي سبزکیفیت نامناسب گونه -

  تخلیه فاضالب شهري در منابع آب سطحی شهر -

  رودخانه تجن ساخت و ساز غیرمجاز در حریم -

  ضعف مدیریت در پسماند -

  روش ناکارآمد دفن زباله -

  سیستم نامناسب دفع آب هاي سطحی -

  پیشروي در اراضی ارزشمند زیست محیطی پیراشهري -

  کاربست ناکارآمد و بی رویه از محیط طبیعی -

  آلودگی هاي محیطی به ویژه آب و خاك و هوا -

  نت وجود فعالیت هاي ناسازگار با سکو -

  بهره مندي از دماي معتدل -

همجواري شهر با اراضی جنگلی و دریاي  -

  مازندران

  میزان کافی بارش  -

  عبور رودخانه تجن از بخش شرقی شهر -

  شیب مناسب زمین   -

  مناسب PHوجود خاك خوب با  -

  وجود منابع آب زیرزمینی -

  اراضی کشاورزي و باغی پیرامون شهر -

  مراکز زلزله نزدیکی به گسل ها و -

  وجود رطوبت نسبی باال  -

  وجود بادهاي غالب غربی -
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بندي، تنظیم و مقایسه راه حل هاي به دسـت آمـده بـراي رشـد و      جمع -8-2-4

دي بـه منظـور تبـادل نظـر بـا      توسعه شهر و انتخاب بهترین راه حل و الگـوي پیشـنها  

مسئول (دفتر فنی استانداري، اداره کل راه و شهرسازي، شـهرداري، جهـاد    هاي سازمان

عمران شهر قرار می گیرنـد) و   سازندگی و سایر سازمان هایی که در رابطه با برنامه هاي

نهادهاي محلی (شوراي شهر، شوراهاي محلی و معتمدین محل) بـراي تأییـد و احتمـاالً    

  تعدیل الگوي نهایی توسعه شهر

اهبردي شـهر سـاري و پـس برنامـه     فته، در این قسمت ابتدا، برنامه رهاي صورت گر براساس تحلیل

  ساختاري آن طراحی می گردد.

  برنامه راهبردي طراحی  -1-8-2-4

را چـارچوب   "چگونه به آنجـا خـواهیم رسـید؟   "و  "کجا می خواهیم باشیم؟" هاي  پاسخ به پرسش

  محتوایی و رویه اي طراحی برنامه راهبردي تدارك می بیند. 

سازمانی محتواي  -کالبدي، محوریت چارچوب محتوایی و آفرینش سازوکار نهادي -مأموریت فضایی

را ساختاربندي می کند. از این رو در سه گام اساسی زیر، طراحی برنامـه راهبـردي    شیوه مواجهه رویه اي

  صورت بندي شده است:

  برنامه راهبردي  

 برنامه کاربري زمین  

   برنامه اجرایی  

  برنامه راهبردي -2-4- 8- 1- 1

نخستین گام از طراحی برنامه راهبردي در فرآیند برنامه ریزي راهبردي، تدوین برنامـه راهبـردي     

شامل طراحی مقاصد و انتخاب مسیرهاي ممکن عمل است. برنامه راهبردي به محوریت هدایت و کنتـرل  

مـه پـیش رو   سیستم فضایی، چارچوب آرمانی مبتنی بر زمینه هاي نهادي و نافضایی تولید می نمایـد. برنا 

را که در مراحل پیشین تعیین گردید از میان  "آنچه هست" و  "آنچه باید باشد" تالش دارد فاصله میان 

  هاي سپرده تبدیل به شهري قدرتمند، منسجم و پایدار نماید.برداشته و شهر ساري را براي انجام مأموریت
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برنامه ریزي آغاز و به الزامات تحقق برنامه  این برنامه مبتنی بر فرآیندي است که از تعیین الزامات پایه

راهبردي منتهی می گردد. می توان گفت در نگرش راهبردي، هسته مرکزي برنامه هاي توسعه شهري، 

  ).428-1کیفیت و جامعیت برنامه راهبردي و طراحی دقیق و هدفمند آن به شمار می آید ( نمودار شماره 

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



 

883 
: ��دید��� ��ح جا�ع ��� ساری ��ح�م   

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

   تعیین الزامات و اصول پایه برنامه ریزي  

چارچوب سنجش و تحلیل نشان داد، چه فاصله اي در مسیر برنامه ریـزي توسـعه فضـایی شـهر       

  ساري می بایست طی شود.

هاي هدایت و کنترل توسعه شهري، در عرصه هاي ملی و فراملـی را یـک اصـل     ها و پیروزیی نظام شکست

  استرتژیک بازنمایی می کند؛

شمول و در برگیرندگی مکانیزم هاي هدایت و کنترل توسعه شهري در پاسخ به الزامات درون سیستمی و 

  ونی الزامی بنیادین به شمار می آید. ماهیت ارتباط آن به نیروهاي بیر

بدیهی است نظام هاي هدایت و کنترل شهري می بایست پاسخی در برگیرنده به فرآیند سازماندهی درون 

سیستمی و تنظیم فراسیستمی تدبیر نمایند. این در برگیرندگی در عرصه هاي محتوایی یا آنچه نظام ها 

  آیند دستیابی به عرصه هاي محتوایی ساختاربندي می شود. در پی آنند و در عرصه هاي رویه اي یا فر

از این رو چارچوب منطقی برنامه ریزي می بایست قادر به هدایت و کنترل یکپارچه و منسجم توأمان 

مکان گردد. به عبارتی شاه کلید برنامه ریزي راهبردي توسعه  -محتوي و رویه متناسب در بستر زمان

  ؛ شهري را می توان چنین گفت

فرآیند یکپارچه و در هم فرو رفته جامعیت در کیفیت محتوایی و رویه اي شرط اساسی براي برنامه ریزي 

  توسعه شهر ساري تلقی می گردد ؛ 

الزامات پایه موضوعی محتوایی و رویه اي مبتنی بر چارچوب سنجش استرتژیک پیش گفته ساختاربندي، 

  مرور و تدقیق می شوند:

  

  ه محتوایی تبیین الزامات پای

  شــهرها پدیــده هــایی پیچیــده در بســتر زمــان/ مکــان هســتند و مواجهــه بــا آنهــا بســته بــه شــرایطی   

زمانی، تفاوت هاي ساختاري و ماهوي خود را داراست. در شـهرهاي امـروزین وابسـته بـه اقتصـاد       -مکانی

الزامـاتی بـراي   فراشهري (منطقه اي، ملی و جهانی) و عرصه هاي روابـط سیاسـی، اجتمـاعی و فرهنگـی     

  و نقش آفرینی آنها در فضاي پرتالطم و رقابتی جهان کنونی وجود دارد.  ءتوسعه، بقا
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در این راستا متابولیسم توسعه شهري، تفاوتی ماهیتی با گذشته یافته و این در شرایطی است که پـیش از  

جـود را نـاتوان و رنجـور    این مسائل و چالش هاي درونی انباشته، فزاینده و خزنده اي سـاختار فضـایی مو  

  ساخته است. 

منطقه اي همانند شهر ساري، عنصـري اسـتراتژیک در بهبـود عملکـرد و جایگـاه منـاطق        -مراکز سیاسی

توسعه به شمار آمده که بایستی به عنوان مسئله اي ملی و حتی بین المللی به آن نگریسته شود. مرکزیت 

و به عنوان نقطه کانونی پردازش، مشـارکت، اطالعـات،    استانی مهمترین مکان یا مکان اصلی منطقه است

ــالی،        ــدمات م ــري، خ ــاي هن ــرینش ه ــگ، آف ــدیریت، فرهن ــارت، م ــی، نظ ــداعات، حکمران ــري اب  پیگی

حرفه اي و تخصصی مطرح است. مراکز استانی را می توان عرصه تجلی عـالی تـرین انـرژي هـاي توسـعه      

  فراملی دانست.  -منطقه اي و حتی ملی منطقه اي و از این طریق مرکز مبادله همه جانبه

ریزي شهر ساري می بایست در پی تحقق آن باشد، پاسخ به الزامات دو سطحی آنچه نظام مدیریت و برنامه

هاي بیرونـی  درونی و بیرونی شهر است. سطح نخست، الزامات ذاتی و سطح دوم الزامات ناشی از مأموریت

  ایی بر مبناي دو سطح پیش گفته استوار است:است. ساختاربندي چارچوب الزامات محتو

 ماهیت ذاتی -سطح درونی  

  ساري شهري پایدار  -

  ساري شهري میانی -

 مأموریت هاي بیرونی -سطح بیرونی 

  مرکزیت سیاسی ( استانی و شهرستانی )  -

  مرکزیت برنامه ریزي فضایی ( ناحیه اي، خرد ناحیه اي و منظومه اي ) -

  شهري دروازه اي   -

  

  ماهیت ذاتی -الف) سطح درونی

ماهیت ذاتی ساري دو بعد دارد. نخست فرآیند پایداري شهري و دوم بلوغ یافتگی یک شـهر میـانی.   

ریـزي قـرار مـی گیـرد      رخور یک شهر میانی، مبنـاي برنامـه  بنابراین تدارك الزامات پایداري و ساختاري د

  ) 428-2(نمودار شماره 
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هاي موجود در چنین شهري  انسجام و کیفیت اجتماعی مطلوب محوریت جدي دارد. نوع و ماهیت فعالیت

  خود زمینه تحقق عدالت اجتماعی / زیستی مورد نظر خواهد بود. 

  رونق اقتصادي رقابتی  

یـد. امـا   رونق اقتصادي منصفانه و ماندنی، الگویی اقتصادي در عرصه توسعه پایـدار بـه شـمار مـی آ    

محتوایی که به دور از هر گونه گفت و گو براي فعالیت پذیري هر شهري مورد نیاز است، تدارك بستري از 

زندگی و فعالیت اقتصادي است که توانایی تداوم رونق اقتصادي معمول را بدسـت آورد. ایـن شـرط نـافی     

اهمیـت ایـن موضـوع در دوران    نقش پذیري در دنیاي پر تالطم، سیال و پیش بینی ناپذیر امروز نیسـت.  

رکود اقتصادي بین المللی بسیار حیاتی و چشم گیر است. بنابراین بر پایه تدارك الگوي اقتصادي شـهري  

درونزا نگاهی به زمینه هاي رقابت پذیري اهمیتی بنیادین دارد. از این رو استفاده از توان رقابت پذیري نیز 

  مبناي تحلیل قرار می گیرد. 

) رقابت پذیري را توانـایی تولیـد کـاال و خـدمات براسـاس تقاضـاهاي       EUاتحادیه اروپا (کمیسیون 

فرامرزي توأم با تدارك سطح درآمد باال و پایدار و یا به طور کلی توانایی شهرها و منـاطق بـراي آفـرینش    

ف مـی  درآمدهاي نسبی باال و شغل در حالی که در معرض رقابت هاي فراشهري و فرامرزي هستند، تعریـ 

  کند. 

  

  ) ماهیت شهر میانی 2- الف

شهر ساري منتج از مقیاس کارکردي خود و به واسطه توانایی خویش ظرفیت پذیرش کارکردهـایی  

درخور یک شهر میانی را می یابد. بنابراین هدایت سیستم فضایی شهر ساري در پاسخ به آنچه یـک شـهر   

   میانی نیاز دارد، مبناي برنامه ریزي قرار می گیرد.

  مأموریت هاي بیرونی  - ب) سطح بیرونی

ت هایی به ترتیب زیر ساري براساس موقعیت فضایی سیاسی، اقتصادي و عملکردي خویش مسئولی

  :پذیرفته است

 حکمرانی  -مأموریت سیاسی  

شهر ساري دو نقش راهبردي مرتبط پذیرفته است. این نقش ها برآیند مرکزیت سیاسی در   

شهرستان ساري و استان مازندران بوده و منبعث از آن الزام تدارك شرایط پذیرش عملکرد فرماندهی 
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  رویه اي تبیین الزامات پایه  

پیشینه برنامه ریزي شهري و شیوه مواجهه با مسائل شهري نشان از اهمیـت همسـان کارآمـدي      

نظام هاي هدایت و کنترل در تأمین کیفیت محتوا دارد. بنابراین ساختار و شـیوه ناکارآمـد و گسسـته در    

  پاسخ به مسائل پیچیده و شرور شهري خود مولد چالش هاي بنیادي بسیاري است. 

پیچیدگی مسائل شرور شهري و الزام تدارك کیفیت محتوا، ضرورت وجود ساختار هدایت و کنتـرل  

فضـایی ( قلمرویـی ) بـه عنـوان الـزام       -هوشمند با قدرت واکنش سریع و عقالیی با یکپارچگی عملکردي

  بنیادین رویه اي بازنمایی می کند. 

بازخوردي، خود سـازمانده و پویـا را بـه عنـوان      می توان طراحی نظام برنامه ریزي مدیریت فرآیند محور،

  الزامی بنیادین تلقی نمود. این شرط و اصل استراتژیک با الزامات تبعی زیر ضمانت می یابد : 

  جامعیت و توازن نوع تصمیم در فرآیند هدایت و کنترل توسعه شهري  

 باز دارنده ) تصمیم گیري  -ماهیت مکمل ( ترکیب سیاست هاي پیش برنده  

  ساخت یک فرآیند برنامه ریزي دوار مبتنی بر همکاري همه بازیگران شهري  

 تفکر و عمل راهبردي  

 سازمانی تبعـی و متناسـب بـا     -الزامات تبعی ناشی از تأثیر ماهیت راهبردها و ساختارهاي نهادي

 راهبردها 

 

 تدوین ایده و نظریه پایه توسعه فضایی شهر  

نظریه پایه توسعه فضایی که از ساختاربندي چندوجهی هدایت و کنترل فضایی بهره مـی گیـرد، از   

یک سو بر آن است، الگویی مطلوب از توسعه پایدار شهري در بستري از نامعلومی ها و قیود تدارك ببینـد  

تیابی بـه الگـوي   و از سویی دیگر در یک نگرش تلفیقی از رویکرد سیستمی و اختیار راهبردي مکانیزم دس

  توسعه پایدار شهري را طراحی نماید. 

ساختاربندي چندوجهی نظریه پایه به الگویی از سیستم فضایی شـهر نیـاز دارد کـه بتوانـد شـهري      

پایدار و قدرتمند با انسجامی درونی در پذیرش و تحقق مأموریت هاي سپرده فرادست، پـی ریـزي نمایـد.    

بیرونی در چارچوب جهت گیري راهبردي متناسب بـا ماهیـت توسـعه     برآیند برهم کنش الزامات درونی و

  شهري ساري، ویژگی بنیادین نظریه پایه خواهد بود. 

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



 

889 
: ��دید��� ��ح جا�ع ��� ساری ��ح�م   

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

چـارچوب  "هاي بیرونی  تدارك انجام مأموریت" یا  "محوریت انسجام درونی"، "پرسش استرتژیک"

پرسش بنیادین فـوق بـر    مواجهه با توسعه فضایی شهر ساري را طراحی می کند؛ شالوده منطقی پاسخ به

  پایه نتیجه گیري عقالیی از این اصل بدیهی است که ؛ 

فرآیند سازماندهی سیستم منسجم، منظم و مستحکم فضایی پیش نیاز حرکت در فرآیند توسعه و  "

  . "پس از آن انجام مأموریت هاي پسین بیرونی خواهد بود 

گی، کسب و کار انجام مأموریت هاي بیرونی بنابراین طراحی و تدارك بستر مطلوب فضایی براي زند

بنیان توسعه ساري به شمار خواهد آمد. بستري که هم اکنون کوچکترین نشانی از آن نیست. گستره هاي 

ناکارآمد فضایی، تراکم ترافیک، ساختار فضایی نارسا، ویژگی هاي هشـدار دهنـده اي بـراي تـدارك یـک      

براي انسجام مأموریت هاي بیرونـی در فضـایی رقـابتی بـه      زندگی در خور شهروندي و یک محیط فعالیت

  شمار می آیند. 

ساري شهري چند وجهی با مأموریت هاي چند سطحی بـه شـمار مـی آیـد و بـدیهی اسـت پاسـخ        

عقالیی به الزامات دو سطحی ( درونی و بیرونی ) چالش نظام هدایت و کنترل شـهر سـاري خواهـد بـود.     

ختار متوازن از رقابت پذیري، زیست پذیري و پایـداري محیطـی پاسـخ داده    الزاماتی که می بایست در سا

  شود. 

شهر ساري براي انجام مأموریت هاي بیرونی خود در محیطی رقابتی وابستگی شـدیدي بـه کیفیـت    

  محیط کسب و کار و شرایط زیست پذیري خویش دارد. 

کار کم هزینه تر و پر رونق تـر،   نظام هدایت و کنترل شهر ساري تا نتواند پیش نیاز محیط کسب و

زیست پذیر و محیطی پایدار محقق نماید، کارایی اقتصادي و بازیگري در رقابت هاي فراشهري، منطقه اي 

ملی و فراملی کماکان سرابی بیش نخواهد بود. نظام هدایت و کنترل شهر سـاري مـی بایسـت در فرآینـد     

  : بورزد یج راهبردي زیر اهتمام جديتوسعه فضایی به نتا

انجام مأموریت هاي بیرونی در محیطی رقابتی مستلزم انسجام درونی و تدارك بنیان هاي توسعه  -

  است. 

رقابت پذیري، زیست پذیري و پایداري  -توازن عملی در تحقق سه اصل پایه توسعه پایدار شهري -

  قی گردد. می بایست جهت گیري راهبردي فرآیند هدایت و کنترل توسعه فضایی تل -محیطی
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 تدوین بیانیه چشم انداز و مأموریت توسعه شهر  

نظریه پایه توسعه فضایی شهر ساري جهـت گیري راهبــردي انسـجام درونــی و تـدارك سیسـتم      

فضایی منسجم، مستحکم، پایدار و زیست پذیر براي پذیرش و انجام مأموریـت هـاي بیرونـی در محیطـی     

  توسعه شهر ساري قرار داد.رقابتی را زیربناي حرکت در فرآیند 

در این فرآیند مقصد آرمانی، آفرینش شهري است کـه ارزش هـا و تـوان هـاي نهفتـه را در جریـان       

حیات خویش مبدل به ثروتی مولد سازد و مبتنی بر آن قد بر افراشته و بـا سـاختاري مسـتحکم و پایـدار     

یــال و پـر از عـدم قطعیـت، کـنش هــا و       هاي برتر بیرونی را پـذیرفته و در جهانی پرتالطم، س مأموریت

  هاي سریع و عقالنی بر مبناي رفتارهایی بوم محور و انسان مدار طراحی نماید. واکنش

بنابرایـن طراحـی تصویر آرمـانی دربرگیرنـده و متناسـب بـا الزامـات درونـی و بیرونـی مبتنـی بـر         

  داشت.گیري راهبردي نظریه پایه، اهمیتی بنیادین و حیاتی خواهد  جهت

با توانایی بازشناسی توان رقابتی شهر می بایست نشان دهد، شهر چـه   1تصویر آرمانی یا چشم انداز 

مسیري را طی نماید که هم نوع و ماهیت فضایی را که می بایست بدان دست یافت تعیین نماید و هم نوع 

  .ستم فضایی و تحوالت متناسب آن راو ماهیت سی

  توسـعه شـهري    2ات و اصول پایه پیش گفته برنامه ریزي، بیانیه چشم اندازدر این راه مبتنی بر الزام

   طراحی و ارائه می گردد.  1402 -ساري

                                                           
١
 - Vision  

٢
 - Vision statement  
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  »1405-بیانیه چشم انداز توسعه فضایی ساري «

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

شهر ساري،  1405مبتنی بر محتواي بر هم کنش الزامات درونی و بیرونی مندرج در بیانیه چشم انداز 

  :یري استراتژیک بیانیه عبارتند ازفرازهاي جهت گ

 1مأموریت هاي درونی  

  پشتیبان اقتصاد و جامعه اي شبکه ايتدارك سیستم فضایی شبکه اي  -

رعایت توازن در پی گیري اصول سه گانه پایداري شهري در رقابت پذیري، زیست پذیري و  -

 پایداري محیطی

  

 2مأموریت هاي بیرونی  

  مدیریت و نظارت مالی و بازرگانی در سطح فراملی در شمال کشور -

 اداري در سطح منطقه -مدیریت و حکمرانی سیاسی -

                                                           
١
 Internal mission  

٢
 External mission 

ساري مرکز برتر فرماندهی هدایت و کنترل کارکردهاي برتر اقتصادي، دانش و پژوهش، خدمات 

برتر رفاهی، تخصصی و دانش بنیان در شمال ایران و سمبل فرهنگ مازندران بـه عنـوان یـک    

است که توانسته اسـت   ساري، شبکه اي هوشمند و بوم محوردروازه ملی است. سیستم شهري 

افزایی شبکه هاي فضایی خویش توأم با تـدارك شـهري پایـدار و زیسـت      مبتنی بر ماهیت هم

پذیر، مأموریت هاي بیرونی برتر را پذیرفته و با قدرت واکنش سریع و عقالیی در فضایی رقابتی، 

پرتالطم، سیال و مملو از عدم قطعیت، به طور کنش مند خود و منطقه تحت پیوند خویش را بـه  

  گري فعال و هوشمند ساخته است. پیش رانده و مبدل به بازی

سیستم فضایی پشتیبان الزامات درونی و بیرونی، ساختاري شبکه اي متنوع و متکثر داشـته و  

  محیطی مناسب براي جامعه انسانی و زیرنظام اقتصادي با کیفیت خود آفریده است. 

ـ  ه اي، سـمبل  در نهایت ساري به عنوان شهري دروازه اي و با مسئولیت عملکردهاي برتر منطق

  دانش و فرهنگ مردم ایران زمین در شمال کشور است.

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



 

892 
: ��دید��� ��ح جا�ع ��� ساری ��ح�م   

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

 نظارت گردشگري در سطح ملی در شمال کشور مدیریت و -

 مدیریت حمل و نقل در سطح منطقه اي و فرامنطقه اي -

 ) در سطح منطقه ايR&Dمدیریت فعالیت هاي تحقق و توسعه ( -

 مرکز هدایت و کنترل اقتصاد کشاورزي و دانش محور در سطح منطقه اي -

 ی و ورزشی)یکی از مراکز اصلی خدمات تخصصی رفاه عمومی (درمانی، فرهنگ -

 

 ریزي تعیین عرصه هاي راهبردي برنامه  

ماهیت ویژه طرح و کیفیت پاسخگویی به الزامات قانونی پیش روي آن تعیین خواهـد نمـود کـه در    

چه عرصه هایی می بایست تصمیم گیري نمود و چه عرصه هایی تحت کنتـرل و هـدایت نظـام مـدیریت     

اجرایی آن قرار خواهد گرفت. نگرش اختیار راهبردي فرآینـد بـه هـم پیوسـته اي از شـناخت و سـنجش       

اسـت کـه مـی بایسـت در کـانون      بردي و آنگاه مبتنی بر کشف حیطه اي از مسائل بنیـادي پـیش رو   راه

  ریزي توسعه فضایی قرار گیرد.  برنامه

بنابراین با تلفیق برون دادهاي فرآیند سـنجش اسـتراتژیک و ماهیـت قـانونی برنامـه، عرصـه هـاي        

  راهبردي زیر، مبناي برنامه ریزي قرار خواهند گرفت:

  زیرنظام جمعیت و اجتماع شهري -

 زیرنظام کارکردي (فعالیت/ کاربري زمین) -

 زیرنظام حرکت و دسترسی -

 زیرنظام محیط طبیعی و زیست شهري -

 زیرنظام کیفیت محیط شهري -

 زیرنظام مدیریت و مشارکت شهري -

 کالبدي -زیرنظام ساختار فضایی -

 زیرنظام زیرساخت هاي شهري -
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 ضایی شهرتوسعه ف 1تدوین بیانیه راهبردي  

بیانیه راهبردي توسعه فضایی شهر ساري ابزاري براي هدایت و مهـار نیروهـا، رونـدها و فرآینـدهاي     

فضایی مبتنی بر درك عمیق رفتارهاي زیرسیستم هاي شهري ساري خواهد بود. این بیانیه داراي سلسـله  

وان مسـیرهاي گزینـه عمـل    مراتبی از اهداف کالن و خرد به عنوان مقاصد و راهبردها و سیاست ها به عن

  سعی بر تدارك الگوي بهینه سیستم فضایی شهر دارد.

  ساري مکانیزمی مهیـا مـی ســازد کــه نشـان      1405بیانیه راهبردي براي تحقق بیانیه چشم انداز 

می دهد، تصویر آرمانی پیش رو چه فضایی دارد. در ایـن فضـاي آرمـانی سـوگیري مقاصـد و مسـیرهاي       

بایست مبتنی بر اصول ساختاري مندرج در مـدل مفهـومی برنامـه راهبـردي اسـتوار       هدایت و کنترل می

  گردند. آنها عبارت بودند از:

  الزامات محتوایی ناشی از هدایت و کنترل متابولیسم درونی شهر -

 الزامات محتوایی ناشی از هدایت و کنترل نیروهاي بیرونی -

 هري و فراشهريالزامات رویه اي منتج از برهم کنش نظام مدیریت ش -

از یـک   "آنچه باید باشـد " و  "آنچه هست" مبتنی بر الزامات پیش گفته در پاسخ به مسئله شکاف 

سو و حرکت در مسیر آینده در فضاي پر تالطم و سیال رقابتی اهداف کالن پایه زیر تعیین گشته و آنگـاه  

  بیانیه راهبردي در عرصه هاي راهبردي طراحی می شود:

  2پایهاهداف کالن  

  ارتقاء و تقویت جایگاه منطقه اي، ملی و فراملی -

 ، پاالیش و تدارك سیستم فضایی شبکه ايءاحیا -

کارآیی و تعادل نظام و تعامل فعال سکونت و فعالیت در چارچوب توازن منطقی پایداري محیطی،  -

 زیست پذیري و رقابت پذیري اقتصادي

  قدرت پاالیندگی محیط زیستارتقاء و بهبود کیفیت فضایی زیست، فعالیت و  -

در چارچوب تدوین و طراحی مسیرهاي ممکن عمل براي تحقق چشم انـداز و اهـداف کـالن پایـه،     

بیانیه راهبردي توسعه فضایی شهر ساري در هم پوشانی، هم افزایشی و تداوم خود بر اساس رویکردهـایی  

و تدوین گردیـده اسـت(جدول   طراحی از جنس پاالیش، تعادل، ارتقاء، ترسیم، حفاظت و هدایت و کنترل 

  )428-1شماره 

                                                           
١
 - Strategic Statement  

٢
 - Base Goals  
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 Gosp -بیانیه راهبردي توسعه فضایی شهر ساري -428- 1جدول شماره 

  سلسله مراتب تصمیم گیري              

  

 عرصه تصمیم گیري

 ها سیاست راهبردها اهداف خرد مؤلفه هاي استراتژیک

  زیرسیستم جمعیت و اجتماع

 
 
 

مکان گزینی جریان مهاجرت به مرزهاي پیرامونی شهر  -

عدالت فضایی خدمات رفاه عمومی به ویژه در نواحی جنوبی شهرفقدان  -

هجوم جریان مهاجرت روستایی و شهري -

هاي درآمدي اجتماعی پایین در نواحی فرسوده و تاریخی سکونت گروه -

درون شهري و حاشیه شهري

 3/2چیرگی نرخ رشد جمعیت فعال به رشد جمعیت طی دهه گذشته ( -

برابر)

د جمعیت فعال زنان به رشد جمعیت فعال مردانچیرگی نرخ رش -

ارتقاء کیفیت سکونت و زیست          -

 شهري

 افزایش سرزندگی و نشاط شهري         -

تعادل ظرفیت پذیري فعالیت و          -

 جمعیت

عدالت فضایی در نواحی محروم و          -

 پیرامونی

گروه هاي متوازن خدمات رفاهی متناسب براي همه  تأمین -

 درآمدي - اجتماعی

توانمندسازي اجتماعی جامعه محلی با تأکید بر نواحی  -

 پیرامونی

ــایی اجتمــاعی و و توســعه برنامــه هــاي  تقویــت - ارتقــاء توان

 هاي مردم نهاد و غیردولتی سازمان

 ارتقاء امنیت اجتماعی -

الگوي بهینه و توزیع هوشمندانه ظرفیت پذیري  طراحی -

 جمعیت و فعالیت

 کمبود خدمات رفاه عمومی تأمین -

 ضوابط و مقررات هدایت و کنترل کالبدي با توان مالی ساکنین توازن -

 و نفوذ سکونت موقت (خالی) در حوزه هاي فعالیت و کار تزریق -

 جلوگیري از رانش فعالیت ناسازگار و نامتناسب در بافت هاي سکونتی -

 فعالیت هاي تفریحی و فراغت توسعه -

 تسهیالت تشویق مشارکت پذیري شهروندي ارائه -

 و توسعه فضاهاي عمومی محله اي تقویت -

 و اجراي کارگاه هاي آموزشی تدوین -

 ارتقاء فرهنگ شهروندي در نواحی مرزي و پیرامونی -

  زیرسیستم کارکردي

هاي دانش پایه و با فن آوري باالفقدان و ضعف فعالیت -

 50هاي شهري (خرده فروشی بر ساختار کارگاه هاي ناپایهچیرگی فعالیت -

درصد)

سهم ناچیز فعالیت هاي کارآفرین -

هاي فضایی بایستهمحیط کسب و کار نامناسب و بدون کیفیت -

فقدان محوریت در عملکردهاي اقتصادي در شأن مرکزیت مجموعه شهري و -

  استان

ه فروشیهاي گردشگري و عمدضرایب مکانی کمتر از یک در فعالیت -

جایگاه نامناسب اقتصادي در سطح منطقه اي، مجموعه شهري و به عنوان  -

یک کانون دروازه اي در شمال کشور

کمبود چند صد هکتاري خدمات رفاه عمومی-

فقدان سازگاري در استقرار کاربري هاي هم جوار -

فقدان انطباق مقیاس کاربري زمین و الگوي تقسیمات فضایی -

اق مقیاس کاربري زمین و سلسله مراتب شبکه ارتباطیفقدان انطب -

نشت کاربري اراضی غیر مسکونی در نواحی مسکونی -

فقدان نظام کاربري زمین شبانه در مراکز اصلی و مناطق مرکزي شهر -

پراکنش نامتوازن خدمات رفاه عمومی -

فقدان خدمات رفاه عمومی در نواحی پیرامونی و جنوب شهر ساري -

  باغی به کاربري هاي با ارزش افزوده باال –یر کاربري هاي زراعی تغی -

  



عملکرد  - تقویت و ارتقاء فعالیت حفظ، -

 مرکزیت شهري ساري

فعالیت هاي  پاالیش، تقویت و مرمت -

 متناسب و متجانس مرکزیت شهر ساري

 عملکرد -هوشمندانه نوع و تراکم فعالیت کنترل -

 سازگار و مکملکارکردهاي  -اختالط فعالیت -

 تقویت، پاالیش و توسعه خوشه هاي عملکردي برتر منطقه اي -

کارکردهاي برتر و متجانس با  - و استقرار فعالیت ها تقویت -

 چشم انداز شهر

هوشمند نظام استقرار کارکردها متضمن پایداري و  هدایت -

 کارآیی فضایی

 کار عملکردي نظام فعالیت هاي شهري تقسیم -

تقویت ورود فعالیت هاي متجانس مانند گردشگري، فرهنگی، و  تشویق -

مدیریت پشتیبانی صنایع، هنري، تحقیق و توسعه  خدمات مالی، بازرگانی،

 و حکمرانی

هزینه هاي استقرار فعالیت هاي نامتجانس،  تضعیف، تهدید و افزایش -

 مزاحم و ناسازگار

 ارتقاء کیفیت هاي فضایی مراکز اصلی -

 هزینه هاي استقرار بی برنامه فعالیت و سکونتافزایش  -

خوشه هاي خدمات رفاه عمومی در سلسله مراتب نظام مراکز  تشکیل -

 شهري

 سازگاري فعالیت هاي مجاور کنترل -

به استقرار و پاالیش فضایی فعالیت هاي مکمل و وابسته به هم  تشویق -

 در مجاورت یکدیگر

 لگوي تقسیمات شهريانطباق سلسله مراتب فعالیت ها، ا -
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  سلسله مراتب تصمیم گیري              

  

 عرصه تصمیم گیري

 ها سیاست راهبردها اهداف خرد مؤلفه هاي استراتژیک

 زیرسیستم حرکت و دسترسی

تراکم ترافیک در منطقه مرکزي -

ضعف کمی و کیفی در سیستم حمل و نقل عمومی -

ناکارآمدي ساختار حلقوي شکل ارتباطی شهر -

ساختار ناکارآمد نظام پارکینگ و مکث -

ترافیک فقدان انطباق در استفاده از مقیاس شبکه ارتباطی (از جمله جریان  -

عبوري از دسترسی هاي محلی)

نارسایی هاي مهندسی شبکه در شبکه ارتباطی مانند تقاطع هاي متعدد  -

عرض کم مسیرها، کیفیت نامناسب فیزیکی، طراحی هندسی نادرست 

مخصوص گردش به چپ ها و راست ها و ...

فقدان مدیریت یکپارچه حمل و نقل ، حرکت و تردد -

غیرمجاز با دسترسی مستقیم به محورهاي ارتباط  استقرار کاربري هاي -

سریع

اختالل ارتباطی در نواحی فرسوده شهر -

فقدان شبکه ارتباطی ساده و دوچرخه -

اتکاي بسیار باال به حرکت و تردد سواره -

  ساختار ارتباطی پشتیبان ساختار  -

 شبکه اي فضا

ساختار حمل و نقل پشتیبان ماهیت  -

 شبکه ارتباطی

طباق ساختار ارتباطی مبتنی بر منطق و الزامات ساختار چند ان -

 مرکزیتی

و طراحی ساختار ارتباطی هم پوشان با الگوي  تدارك -

 تصمیمات عملکردي فعالیت ها

و توسعه سیستم حمل و نقل عمومی هم پوشان با  تقویت -

 ساختار فضایی

 فضایی گونه هاي مختلف حرکت و دسترسی تنوع -

رل تقاضاي حرکت و سفر مبتنی بر ساختار و کنت هدایت -

 فضایی

و کنترل تقاضاي پارکینگ و توقف مبتنی بر  هدایت -

 ساختارفضایی

انطباق سلسله مراتب عملکردي شبکه ارتباطی با سلسله  -

 کاربري -مراتب عملکردي نظام فعالیت

افزایش حرکت هاي پیاده با نزدیکی به محورها و کانون هاي پر تراکم و  -

 ددتر

 افزایش هزینه هاي سفر با وسایل نقلیه خصوصی شخصی -

 هندسی شبکه هاي دسترسی - کیفیت فیزیکی تأمین -

 حرکت و دسترسی در نواحی کهن و فرسوده بهبود -

 استقرار نظام مدیریت یکپارچه حرکت و دسترسی -

 حلقوي - تکمیل، تقویت و پاالیش ساختار ترکیبی شعاعی -

 حرکت هاي سواره و پیادهتزاحم و تداخل  رفع -

 نمایی تسهیالت حمل و نقل عمومی ( پایانه، ایستگاه و پارکینگ) مکان -

 ممنوعیت استقرار فعالیت هاي بدون انطباق با سلسله مراتب ارتباطی -

زیرسیستم محیط طبیعی و 

 زیست شهري

پیشروي در اراضی ارزشمند زیست محیطی پیراشهري -

رویه از منابع محیط طبیعیکاربست ناکارآمد و  بی  -

آلودگی هاي محیطی به ویژه آب و خاك و هوا -

 پاالیش عملکردي فعالیت هاي آالینده - پایداري محیط طبیعی و زیست تدارك -

 منطقه اي پیمانه هاي شهري -مدیریت یکپارچه شهر -

 میزان آلودگی هاي محیطی کنترل -

 -استقرار فعالیت و هم افزایی ارزش هاي محیطی و نظام تلفیق -

 کارکرد

 خودپاالیی محیطی توسعه فضایی تقویت -

 قواعد پایدار محیطی در هدایت و کنترل توسعه فضایی تلفیق -

 و توسعه فضا و اراضی دوستدار محیط زیست تقویت -

و مراقبت از منابع ارزشمند محیطی مانند رودخانه تجن، اراضی  کنترل -

 باغی و کشاورزي

 رار فعالیت هاي آالینده و زمین برممنوعیت استق -

تسهیالت ویژه براي رعایت کنندگان مالحظات محیطی در فرآیند  ارائه -

 تحوالت کالبدي

 افزایش هزینه هاي استقرار و استفاده بی برنامه از منابع محیطی -

زیرسیستم زیرساخت هاي 

 شهري

 
 
 

  

کمبود مخازن آب -

کیفیت پایین در شبکه آبرسانی شهري -

لیتر در ثانیه در اوج مصرف آب 150کمبود آب  -

کیفیت پایین شبکه دفع آب هاي سطحی -

جنوبی در برخی نقاط شهر جهت دفع آبهاي  - کمبود مسیرهاي شمالی -

سطحی

ضعف قدرت سیستم آتش نشانی در مناطق مرکزي -

فرسودگی و محدودیت شبکه توزیع برق -

  جنوبی و بلوار کشاورز محدودیت شبکه گاز رسانی در کمربندي -

  

  



  

تقویت و توسعه زیرساخت هاي شهري  -

 منطبق با ساختار فضایی شهر

تأمین کیفیت و کمیت متناسب با نیازهاي  -

 .موجود و آینده توسعه شهر

  

انطباق الگوي فضایی زیرساخت ها و الگوي فضایی توسعه  -

 شهري

هاي طراحی برنامه یکپارچه توسعه فضایی شهر و زیرساخت  -

 کنترل ارگان هاي زیرساختی شهري تحت

 برنامه تأمین الزامات کمبودهاي زیرساختی نواحی شهري -

  

  تقویت و تأمین کمبودهاي کمی و کیفی شبکه آبرسانی شهري -

 بهبود کیفیت و ساختار شبکه دفع آب هاي سطحی  -

 ایجاد و تأمین شبکه فاضالب شهري -

  شبکه برق رسانیرفع فرسودگی ها و محوریت هاي  -

 رفع کمبودهاي شبکه گازرسانی در کمربندي جنوبی و بلوار کشاورز -

  سازماندهی هوشمندانه سیستم آتش نشانی شهري -

 تدوین برنامه پدافند غیرعامل شهري -

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ahr

saz
ion

line
.co

m



 

: ��دید��� ��ح جا�ع ��� ساری ��ح�م  896  

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

  سلسله مراتب تصمیم گیري              

  

 عرصه تصمیم گیري

 ها سیاست راهبردها اهداف خرد مؤلفه هاي استراتژیک

 
 
 
 

زیرسیستم کیفیت محیط 

  شهري

ضعف و فقدان شبکه فضاهاي باز و سبز به ویژه در نواحی جنوبی و مرکزي  -

کیفیت بسیار پایین سیماي کف ، بدنه و بام در محورهاي شهري  -

فقدان کیفیت هاي خوانایی شهري مانند نبود نشانه هاي شهري و   -

فراشهري

فقدان کیفیت محیط شهري در نظام مراکز اصلی شهري  -

فقدان کیفیت طراحی شهر در کناره رود تجن -

ییفقدان فضاي عمومی در مقیاس هاي مختلف فضا  -

فقدان مبلمان و اثاثیه شهري  به ویژه در محورها و مراکز اصلی شهر  -

هاي شهريفرسودگی فزاینده کارکردي و کالبدي در بافت  -

بهبود، توسعه، هماهنگی و انتظام نظام  -

 شهري بصري، ادراکی و کالبدي محیط

استقرار فرآیند هدایت و کنترل کیفیتهاي  -

 طراحی شهري

توسعه عرصه هاي فضاهاي عمومی مبتنی بر ساختار تقویت و  -

 فضایی

 تقویت کیفیت خوانایی شهري -

 تقویت و توسعه فضاهاي باز و سبز در نواحی فشرده و پیرامونی

 تقویت و توسعه مبلمان و اثاثیه شهري

 بهبود کیفیت هاي فضایی رود کناره هاي شهري

کهن و  تحقق فرآیند مکمل حفاظت، حمایت و احیاي بافت هاي

 شهر فرسوده

 تهیه برنامه راهبردي طراحی شهري ساري

 تقویت کریدورهاي دید و دروازه هاي بصري -

 تقویت کیفیت فضایی محورها و مراکز شهري -

  تقویت سلسله مراتبی نشانه هاي شهري از مقیاس محله تا فراشهري -

 ظرفیت سازي و مکان یابی فضاهاي باز و سبز در نواحی فشرده و  -

 رسودهف

 تهیه طرح ارتقا کیفیت فضایی رودخانه تجن -

 سازماندهی کیفیت فضایی مبلمان و اثاثیه شهري در محورها و مراکز -

  شهري

 تعریف طراحی و اجراي طرح هاي کوچک مقیاس طراحی شهري  -

افزایش هزینه هاي تحوالت کالبدي موجود اغتشاش، بی نظمی و  -

 کننده کیفیت فضایی تضعیف

 -زیرسیستم ساختار فضایی

  کالبدي

 

هکتار توسعه  1200ساختار فضایی به مصداق  بی نظمی و شلختگی رشد -

 بی رویه

 حلقوي -ترکیب شعاعی ساختار فضایی ناقص -

کاربري در جوار   استفاده درست از عناصر فضایی به مصداق استقرار عدم -

 حلقه دوم شبکه ارتباطی شهر

 دروازه اي در ساختار فضایی ویژگی هاي ماهوي فقدان -

کنترل و مهار   بسیار ضعیف نظام هدایت و کنترل توسعه شهر در کنترل -

 کالبدي - هوشمندانه و پایدار فضایی

هم پوششی بین استقرار عناصر جدید فضایی و توان هاي درونی  فقدان -

 توسعه فضایی

ي مراکز هاساختار رنجور نظام مراکز شهري موجود در پذیرش مأموریت -

 مرکز استانی و دروازه اي درخور یک شهر

 ساختار چند مرکزیتی نارس -

 ساختار خشک، غیرمنعطف، هزینه زا و ضد محیطی شعاعی -

 شدید به بهره برداري بی رویه و سوداگري زمین گرایش -

استقرار جمعیت و فعالیت با تراکم کم با حداکثر زمین بري و مبتنی بر  -

 نقل موتوري و شبکه ارتباطی بلندحمل و  وابستگی به

 محورهاي عملکردي شهري و فراشهري ضعیف -

 سلسله مراتب عناصر فضایی فقدان -

انطباق سلسله مراتب موجود عناصر فضایی مانند نظام کاربري زمین  فقدان -

 فضایی و یا نظام سلسله مراتبی شبکه ارتباطی و الگوي تقسیمات

 محالت متمایز و بلوغ یافته فضایی)ساختارهاي خرد فضایی ( فقدان -

 سهولت، حرکت، دسترسی و روابط فضایی فقدان -

تدارك و استقرار ساختار فضایی پشتیبان  -

 محتوایی الزامات

 طراحی ساختار فضایی چندمرکزیتی مکمل -

هم پوشانی سلسله مراتب عناصر سازنده ساختار فضایی  -

 کالبدي

 پوشش متوازن سلسله مراتب شهري -

 تأمین و تشکیل خوشه هاي فضایی مکمل محوري و کانونی -

تقویت و تجدید ساختار الگوي تصمیمات فضایی به ویژه احیا  -

 نظام محله اي و بازیافت

 کنترل مرزهاي پیرامونی توسعه فضایی شهر -

 سازماندهی نظم کارکردي سلسله مراتب نظام فعالیت -

 ی شهرهم پوشانی توسعه فضایی و توان هاي درون -

  بازنمایی، وضوح و اقتدار عناصر سازنده ساختار فضایی   -

 ) کانون ها و پهنه ها (محورها،

 تقویت و پاالیش کیفی دروازه هاي شهري -

 تکمیل ساخت بر حلقوي شبکه ارتباطی  -

 تشویق استقرار عناصر فضایی هم مقیاس -

برنامه ریزي   هدایت استقرار فعالیت هاي ویژه در محدوده هاي ویژه -

 فضایی

پاالیش مراکز اصلی درجه یک به محوریت فعالیت هاي متناسب و  -

 متجانس

 تقسیم کار عملکردي شبکه مراکز شهري -

 پاالیش عملکردي حلقه دوم شبکه ارتباطی شهر -

رویه  هاي بازدارنده استقرار بی برنامه، بی افزایش محدودیت ها و سیاست -

 فعالیت، جمعیت

 یب فضایی فعالیت هاي مکمل شهريتشویق ترغ -

و  مشوق هاي مالی استقرار فعالیتهاي برتر و متجانس در پهنه ها، مراکز -

 محورهاي پیشنهادي ساختار فضایی

  کلیه سیاست هاي فضایی مندرج در بیانیه راهبردي و در  -

  مکمل ساختار فضایی زیرسیستم هاي

 ريخروج مسیر راه آهن و تبدیل آن، پیاده راه شه -
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 عرصه تصمیم گیري
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  کالبدي -زیرسیستم ساختار فضایی

 

نظم کارکردي به مصداق ساختار ناکارآمد عملکردي در نوع، ماهیت  فقدان  -

 کارکردي و سلسله مراتب نظام

 گسیختگی روابط عملکردي و منتج از آن روابط کالبدي مکمل پدیده -

میزان و نوع تناسب استقرار عناصر فضایی با محیط طبیعی در  فقدان  -

 ارزشمند محیطی و تخریب  توسعه در اراضی مصرف به مصداق شلختگی

 اراضی کشاورزي

 پوشش متوازن فضایی سلسله مراتب شهري فقدان - 

 انطباق فضایی عناصر و آستانه هاي پذیرش آن فقدان - 

ترکیب فضایی فعالیت هاي مکمل از یک سو به دلیل نبود نظام  فقدان  -

سوي دیگر بی مهاري استقرار فعالیت و عناصر  مل و ازفعالیت هاي مک

 نامتجانس

 انطباق رشد ارگانیک عناصر فضایی با ساختار فضایی فقدان - 

خوشه بندي هاي فضایی فعالیت هاي همگن به مصداق نبود حتی  فقدان  -

 هاي برتر کسب و کار مقیاس منطقه اي (استان) یک محور پذیراي فعالیت

 سازگاري عناصر مهم کارکردي هم جوار فقدان - 

 فعالیت و ماهیت فضاي پذیرش فعالیت فقدان انطباق اندازه - 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  زیرسیستم مدیریت، مشارکت و 

  برنامه ریزي شهري

 

  

  

  

  

  

  

  

  

نبود ساختار تصمیم گیري یکپارچه و هماهنگ -

وجود ساز و کارهاي اجرایی غیر توانمند و ناکارآمد -

تعدد عناصر تصمیم گیرنده و ناهماهنگی اهداف و کارکرد آن عناصر -

عدم تطابق شیوه هاي برنامه ریزي و مدیریت با شرایط محلی -

فقدان طرح مجموعه شهري ساري -

ن عدم اجراي طرح جامع ناحیه ساري و البته ضعف هاي فنی و مشهود آ -

طرح

ناپایداري منابع درآمدي شهرداري -

فقدان توانایی مدیریت شهري در تحقق پذیري کاربري خدمات رفاه عمومی -

  ساختار ناتوان فنی شهرداري -

تضاد وظایف و منافع شهرداري در اجراي برنامه محور نظام کاربري -

براي  نفع بودن شهرداري در تغییر کاربري ها به عنوان منبع درآمديذي -

مهمترین ارگان مجري طرح

فقدان هماهنگی شهرداري با ارگان هاي مجري برخی کاربري ها (مثالً اداره  -

تربیت بدنی به عنوان مجري کاربري ورزشی)

عدم درك صحیح مدیران از کمبود واقعی فضاي سبز به دلیل وجود مزارع و  -

باغات گسترده در سطح شهر و پیرامون

افع شهرداري در اجراي صحیح کاربري ها طبق طرح تضاد وظایف و من -

مصوب و تغییر کاربري ها

  ضعف بنیه مالی شهرداري با توجه به حجم باالي عملیات اجرایی -


فقدان مطالعات همه جانبه مبنی بر آثار حذف کاربري و یا جایگزینی  -

ارتقا کارآمدي و کنترل نظام مدیریت  -

 شهري

 ارتقا تشریک مساعی همه بازیگران شهري -

-استقرار نظام برنامه ریزي یکپارچه شهر

 منطقه اي

 سازمانی شهرداري ساري - تکمیل، تقویت و پاالیش نهادي   -

 استقرار نظام مالی پایدار درآمدي -

 عملکردي قلمرویی بازیگران مدیریت شهریکپارچگی  -

 تدوین برنامه فضایی مجموعه شهري ساري -

 استقرار نظام پشتیبان تصمیم سازي هوشمند -

 تهیه طرح جامع منبع درآمدي پایدار شهري -

 انطباق قلمرویی سازمان هاي زیربنایی -

 تجدید ساختار سازمانی و نیروي انسانی شهرداري ساري -

 بانک اطالعات هوشمند زمین و فضااستقرار  -

 تدوین برنامه هایی هدفمند تقویت و تشویق همکاري هاي شهروندي -

 ارائه تسهیالت مالی فزاینده همکاري شهروندي -

 تأمین مرکز علمی مراقبت توسعه فضایی شهر -
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 عرصه تصمیم گیري

 ها سیاست راهبردها اهداف خرد مؤلفه هاي استراتژیک

  

  

  

  

  

  

  

  زیرسیستم مدیریت، مشارکت و 

 برنامه ریزي شهري

 

5هاي جدید در کمیسیون ماده کاربري

اضی، به دلیل همکاري وي در دراختیار تصویب تقاضاي تغییر کاربري متق -

گذاردن زمین براي شکل گیري شبکه هاي طرح تفصیلی

به روز نبودن اخذ قیمت هاي ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربري ها -

تفاوت هاي فاحش تراکم ساختمانی در پروانه هاي صادره از سوي شهرداري  -

با آنچه نهایتاً به اجرا می رسد.

مکانیزم هاي بازدارنده تخلفات ساختمانی از جمله جریمه در  قدرت پایین -

کنندگی آنها به تخلفقانون شهرداري ها و بعضاً تشویق 100ماده 

فقدان فرآیند تبدیل سند برنامه به سند اجرایی -

عدم اعتقاد شهرداري به تهیه خط پروژه فنی و اصولی براي شبکه ها و  -

معابر

د ناشی از عوارض بخش ساختمان که به دلیل اتکاي شهرداري به درآم -

  نوسانات بازار زمین و مسکن، بسیار ناپایدار و غیرمطمئن است.

عدم دستیابی به سایر منابع درآمدي به دلیل اتکاي بیش از حد شهرداري  -

به درآمد ناشی از عوارض ساختمانی

ه اي شهر حجم قابل توجه تغییرات تراکمی، کاربري و شبکه که اسناد برنام -

را زایل می نماید.
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 تعیین الزامات راهبردي تحقق برنامه راهبردي  

الزامات و شروط راهبردي تحقق برنامه راهبردي، نیروهایی به شـمار خواهنـد آمـد کـه پـیش روي      

راهبردي شهر ساري قرار گرفته و میدان و میزان عمل نظام مدیریت اجرایی برنامه را مقید و تحقق برنامه 

  مشروط به خود می سازد. آنها عبارتند از :

تحقق تغییرات نیاز به حمایت باور عمومی و عزم جمعـی در دو بعـد اساسـی دارد؛ بعـد اول تغییـر       -

تغییر نگرش در ماهیت هدایت و کنترل توسـعه  ماهیت درك از جایگاه و نقش شهر ساري و بعد دوم 

  شهر ساري در چارچوبی از جامعیت محتوایی و رویه اي از سوي مدیریت شهري و شهروندان ساري

  تدوین مکانیزم پایش و ارزیابی تحقق برنامه از سوي نظام مدیریت اجرایی شهر و تعهد عملی آن  -

  هري و تعهد عملی به آن تدوین برنامه مالی پایدار درآمدهاي مدیریت ش -

   .سازمانی متناسب با ماهیت شهر ساري -طراحی چارچوب نهادي -

  .الزام عملی به توازن در اصول توسعه پایدار شهري از سوي مدیریت شهري و فرهنگ شهروندي
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  برنامه کاربري اراضی - 2-1-8-2-4

 تعیین آستانه ها و معیارهاي برنامه ریزي  

اراضی ابتدا می بایستی اهداف ( معیارهـا) برنامـه ریـزي کـاربري اراضـی و      در برنامه ریزي کاربري 

سپس آستانه جمعیتی آن تعیین گردند. آستانه جمعیتی در واقـع میـزان جمعیـت و مقیاسـی اسـت کـه       

کاربري مورد نظر در آن مقیاس عمل می نماید. بدین منظور اهداف و مأموریت هاي برنامه کاربري اراضی 

ي راهبردي، از سند چشم انداز ترسیم شده حاصل خواهد شد. در سـند چشـم انـداز تـدوین     در برنامه ریز

منطقه تأکید شده است. الزامات اصلی شهر  ) Gateway Cityشده براي شهر ساري بر شهر دروازه اي (

  بخش ذیل تعیین می گردند: 5دروازه اي در 

  ارتباطات فضایی -1

  ساختار هویتی -2

  مبادالت فضایی -3

  ساختار گردشگري -4

  ساختار کاربري هاي ورودي شهر -5

  بر اساس چشم انداز مطروحه و الزامات تعیین شده فـوق بـراي شـهر سـاري، اهـداف و معیارهـاي       

  برنامه ریزي کاربري اراضی عبارتند از:

  نظارت مالی و بازرگانی مدیریت و -1

  سیاسی ( حکمرانی) -مدیریت و نظارت اداري -2

  شگريمدیریت گرد -3

  مدیریت حمل و نقل -4

  )RDمدیریت فعالیت هاي تحقیق و توسعه ( -5

  مرکز هدایت و کنترل تولیدات کشاورزي و صنایع دانش بنیان -6

  یکی از مراکز اصلی خدمات تخصصی رفاه عمومی ( درمانی، فرهنگی و ورزشی) -7

پس از تعیین اهداف و معیارها محاسباتی مقیاس هر یک از اهداف و حـوزه عمـل آنهـا مشـخص       

  مقیاس هر یک از اهداف تعیین شده را نشان می دهد. 428-2گردید. جدول شماره 
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: ��دید��� ��ح جا�ع ��� ساری ��ح�م   

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

  اهداف و حوزه عمل برنامه کاربري اراضی -428-2جدول شماره 

  سطح (حوزه عمل)  اهداف و معیارها

  فراملی در حاشیه خزر  بازرگانی -مالیمدیریت و نظارت 

  منطقه  سیاسی -مدیریت و نظارت اداري

  ، شمال البرز و ملیمنطقه  مدیریت گردشگري

  منطقه، فرامنطقه، ملی و بین المللی  مدیریت حمل و نقل

  منطقه  مدیریت فعالیت هاي تحقیق و توسعه

  منطقه  بنیانمرکز هدایت توسعه و کنترل تولیدات کشاورزي و صنایع دانش 

  منطقه  یکی از مراکز اصلی خدمات تخصصی رفاه عمومی

  

  عبارتند از: 428-2 پیش گفته شماره  سطوح و مقیاس هاي تعریف شده در جدول

    سطح فراملی در حاشیه خزر: شامل تمامی کشورهاي حاشیه دریاي خزر -1

  سطح ملی: کشور ایران -2

هاي مجاور استان مازنـدران ( گلسـتان، سـمنان، تهـران،     سطح فرامنطقه اي: شامل تمام استان  -3

  گیالن، البرز )

  سطح منطقه اي: شامل استان مازندران -4
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: ��دید��� ��ح جا�ع ��� ساری ��ح�م   

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

 تدوین برنامه کاربري اراضی  

س فعالیـت هـا و عملکردهـاي شـهري     برنامه ریزي کاربري اراضی شهري، ساماندهی مکانی و مقیـا 

اساس خواست ها و نیازهاي جامعه شهري است و هسته اصلی برنامه ریزي شهري را تشکیل مـی دهـد.   بر

به عبارت دیگر برنامه ریزي کاربري اراضی، علم تخصیص زمین و مکان براي کاربردهاي مختلف است کـه  

  به منظور استفاده مؤثر از زمین و انتظام فضایی مناسب و کارا صورت می گیرد. 

یین اهداف و معیارها و همچنین مقیـاس و حـوزه عمل هر یک از اهـداف تعییـن شده پس از تع

می بایستی کاربري ها و فعالیت هاي حاصل شده از اهداف تعیین شده و در برنامه ریزي کاربري اراضی و 

نشان می دهد که هر یک از اهداف  622428-3تعیین سرانه ها مورد تأکید قرار گیرند. جدول شماره 

  تعیین شده با کدام کاربري ها در ارتباط هستند.

  

  ارتباط اهداف و کاربري هاي شهري - 428- 3جدول شماره 

  سطح (حوزه عمل)  اهداف و معیارها

  تجاري  بازرگانی -مدیریت و نظارت مالی

  اداري  ) سیاسی (حکمرانی -مدیریت و نظارت اداري

  گردشگري  مدیریت گردشگري

  نقل حمل و  مدیریت حمل و نقل

  آموزش عالی  مدیریت فعالیت هاي تحقیق و توسعه

  تجاري  مرکز هدایت توسعه و کنترل تولیدات کشاورزي و صنایع دانش بنیان

  درمانی، ورزشی و فرهنگی  یکی از مراکز اصلی خدمات تخصصی رفاه عمومی

  

جهت تعیین سرانه هاي پیشنهادي نهایی طرح معیارها و عوامل مختلفی مورد بررسی و ارزیابی قرار 

روند تعیین سرانه پیشنهادي طرح جامع ساري را نشان می دهد. همـانطور   428-4گرفتند. نمودار شماره 

  که در نمودار مشاهده می شود دو فرآیند کلی جهت تعیین سرانه تعیین گردیده است:

  ند وضع موجود ( برگرفته از نیازهاي درونی شهر و مأموریت هاي بیرونی شهر)رو -1

 روند ترسیم شده توسط چشم انداز ( شامل مأموریت ها و اهداف برنامه ریزي کاربري) -2
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:اداره �ل راه و ���سازی ا�تان ماز�درانکار��ما   ��ند��ن �شاور ماز�د ��ح 

در بررسی روند وضع موجود نیازهاي درونی شهر بر مبناي جمعیت شـهر، سـرانه هـاي محلـه اي،     

مصوب و سرانه هاي مصوب وزارت مسکن و شهرسازي صورت پذیرفتـه  منطقه اي و شهري طرح تفصیلی 

است. همچنین مأموریت هاي بیرونی ( اسناد فرادست) شـامل طـرح جـامع ناحیـه سـاري و سـرانه هـاي        

پیشنهادي فراشهري طرح تفصیلی مصوب شهر نیز تأثیر بسزایی در تعیین سرانه اولیه داشـته انـد. بـدین    

ه اولیه، نقش هایی که اسناد فرادست به شهر ساري محول نموده اند، سـبب  ترتیب که پس از تعیین سران

  افزایش برخی از سرانه ها از جمله سرانه کاربري هاي اداري و درمانی شده است.

در مرحله بعد و پس از طراحی بیانیه چشم انداز، مأموریت هاي طرح جامع ساري، اهداف و 

  راضی تعیین گردید.مقیاسشان  در بخش برنامه ریزي کاربري ا
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: ��دید��� ��ح جا�ع ��� ساری ��ح�م   

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

هـاي   هـاي پیشـنهادي و بـالطبع سـرانه     هاي اصلی کاربري خط مشیهداف مذکور منجر به تعیین ا

نهـایی طـرح    هاي پیشنهادي اولیه و ثانویه، سرانه پیشنهادي باشد. در نهایت با تلفیق سرانه پیشنهادي می

هـاي پیشـنهادي نشـان داده     به صورت سـرانه  428-4هاي فوق در جدول شماره  حاصل شد. نتایج بررسی

  شده است.

 428-4ست که محاسبات درج شده در ستون وضع موجود در جدول پیش گفته شماره قابل ذکر ا

هکتار دارد  4078مربوط به محدوده نهایی مصوب کارگروه زیربنایی و شهرسازي استان که مساحتی برابر 

می باشد که مجدداً توسط این مهندسین مشاور برداشت و به روز رسانی شده است. بنابراین مطالعات و 

هکتاري است. ضمناً کاربري اراضی 4078بات از این قسمت به بعد مربوط به اعداد و سطوح محدوده محاس

  وضع موجود در محدوده  ذکر شده، پس از تعیین الگوي ساختار فضایی پیشنهادي ارایه خواهد شد.
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: ��دید��� ��ح جا�ع ��� ساری ��ح�م   

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

  ساريشهر سرانه هاي پیشنهادي طرح جامع  -428- 4جدول شماره 

 نوع کاربري گروه کاربري

 وضع موجود
الگوي مصوب وزارت مسکن 

 و شهرسازي (سابق)

الگوي طرح تفصیلی 

 مصوب
 الگوي پیشنهادي طرح جامع 

 سرانه پیشنهادي  سرانه پیشنهادي سرانه 

سرانه پیشنهادي 

اولیه بر اساس 

 نیاز شهر

سرانه اضافه 

شونده بر اساس 

 چشم انداز

سرانه پیشنهادي 

 نهایی

 تفکیک سرانه پیشنهادي 

 فراشهري -شهري منطقه اي ناحیه اي محله اي

ده
ش

ه 
خت

سا
ح 

طو
س

 

ي
هر

ش
ي 

ها
ي 

بر
ار

ک
 

 - - - - - - - - سرانه  ≥ 35 34.40 مسکونی

 - - - - - - - - - 2.80 در حال ساخت

خدمات رفاه 

 عمومی

 2.5 1.0 1.0 0.5 5.0 1.5 3.5 1.86 سرانه  ≥ 3 3.0 خدماتی-تجاري 

 0.40 0.60 0.75 1.25 3 0 3.0 2.7 3 ≥سرانه  ≥ 5 1.20 آموزشی

 6.0 0.0 0.0 0.0 6.0 1.5 4.5 - متغیر 0.30 آموزش عالی

 0.80 0.30 0.25 0.25 1.6 0.6 1.0 1.87 1 ≥سرانه  ≥ 2 0.54 درمانی

 0.9 0.0 0.2 0.0 1.1 0.1 1.0 0.75 0.4 ≥سرانه  ≥ 0.75 0.10 هنري -فرهنگی 

 0.25 0.0 0.0 0.25 0.5 0.0 0.5 0.75 0.4 ≥سرانه  ≥ 0.75 0.40  مذهبی

 3.7 0.0 1.0 1.0 5.7 0.0 5.7 6.46 سرانه ≤  8 0.70 پارك و فضاي سبز

 1.80 0.0 0.4 0.5 2.7 0.7 2.0 2 1.1 ≥سرانه  ≥ 2 0.30 ورزشی

 2.50 0.3 0.2 0.0 3.0 0.0 3.0 1.72 0.75 ≥سرانه  ≥ 1.5 2.20 انتظامی -اداري 

 3.50 0.0 0.0 0.0 3.5 2.5 1.0 0.5 0.2 ≥سرانه  ≥ 0.5 0.20 گردشگري -تفریحی 

 22.35 2.2 3.8 3.75 32.1 6.9 25.2 18.61 - 8.94 جمع خدمات و رفاه عمومی

حمل ونقل 

 وانبارداري

 19.80 شبکه دسترسی

 23 سرانه  ≥ 30

20.9 0.0 20.9 20.90 

 0.20 0.05 0.05 0.05 0.35 0.15 0.2 0.20 پارکینگ عمومی

 0.20 0.0 0.20 0.0 0.40 0.2 0.2 0.10 پایانه

 0.50 0.0 0.0 0.0 0.50 0.25 0.25 1.00 انبار

 0.9 0.05 0.25 0.05 22.2 0.6 21.6 23 - 21.10 جمع حمل و نقل و انبارداري

تاسیسات و 

 تجهیزات شهري

 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.30 آرامستان

 1.25 0.0 0.50 0.25 2.0 0.0 2.0 0.66 0.5 ≥سرانه  ≥1 1.20 تجهیزات شهري

 1.25 0.0 0.5 0.25 2.0 0.0 2.0 0.66 - 1.50 جمع تاسیسات و تجهیزات شهري

 24.5 2.25 4.55 4.05 56.25 7.5 48.75 41.9 - 68.74 جمع کاربري هاي شهري

 کاربري هاي غیر شهري

 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 وضع موجود 0.30 نظامی

خدمات  -صنعتی  - تولیدي 

کارگاهی  -کارگاهی ( تجاري 

 متمرکز) 

1.30 0.5 2.69 0 1 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 

 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 2.69 - 1.60 جمع کاربري هاي غیر شهري

 25.50 2.25 4.55 4.05 57.25 8.50 48.75 44.6 - 70.34 جمع سطوح ساخته شده

از
ی ب

ض
ارا

 

 اراضی غیر شهري

 وضع موجود وضع موجود وضع موجود وضع موجود - - 13.80 بایر

 وضع موجود وضع موجود وضع موجود وضع موجود وضع موجود وضع موجود 27.20 باغات و کشاورزي

 2.50 آب بندانمسیل، رودخانه و 
 وضع موجود وضع موجود وضع موجود وضع موجود وضع موجود وضع موجود

 وضع موجود وضع موجود وضع موجود وضع موجود وضع موجود وضع موجود

 وضع موجود وضع موجود وضع موجود وضع موجود وضع موجود وضع موجود 0.90 حریم ریل راه آهن 

 - - - - - - 44.40 جمع اراضی غیر شهري

 25.50 2.25 4.55 4.05 57.25 8.50 48.75 44.6 - 114.74 جمع کل
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:اداره �ل راه و ���سازی ا�تان ماز�درانکار��ما   ��ند��ن �شاور ماز�د ��ح 

  طرح ساختاري -2-8-2-4

  هـاي راهبـردي تکمیـل     گیـري  توسـعه فضـایی بـا تجلـی کالبـدي جهـت       مأموریت برنامه راهبردي

می گردد. تجلی کالبدي پیش گفته، چارچوبی مهیا می سازد که بتواند پاسخ گویی پرقدرت براي حرکـت  

کالبدي  -بیانیه راهبردي پیشنهادي تلقی گردد. چارچوب فضاییبه سمت تحقق بیانیه چشم انداز و آنگاه 

کالبدي را شامل می شود. این فرآیند  -پیشنهادي فرآیندي عقالیی از عرصه هاي متفاوت و مکمل فضایی

  از گام هاي زیر تشکیل می شود:

 تدوین مبانی طرح 

 طراحی ساختار فضایی 

 طراحی ساختار شبکه ارتباطی 

 فضایی طراحی الگوي تقسیمات 

 تعیین و تدقیق حوزه هاي سیاست گذاري 

 منطقه بندي عملکردي 

 منطقه بندي تراکمی 

 الگوي فضایی برنامه اجرایی 

 الگوي سیماي حجمی 

گام هاي متواتر منطقی پیش گفته می بایست چارچوبی را تدارك ببیند که در نهایت بتواند منطبق 

  نماید. زیست پذیر، پایدار و  رقابت پذیر ایجاد فضایی  ،بر شرایط و الزامات درونی و بیرونی سیستم
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:اداره �ل راه و ���سازی ا�تان ماز�درانکار��ما   ��ند��ن �شاور ماز�د ��ح 

  تدوین مبانی طرح - 2-8-2-4- 1

برآیند آنچه برنامه راهبردي حکم نمود می بایست به تدوین اصول و مبانی منسجم، ملموس و عینی 

 اقدام نمود. بنابراین رویکرد سیستمی در تلفیقی هوشمندانه با ماهیت استراتژیک از یک سو و مفاهیم ژرف

شود. مؤلفه هاي بنیادین زیـر، مبـانی طـرح    توسعه پایدار شهري پشتیبان عقالنیت تدوین مبانی طرح می

  ساختاري به شمار خواهند آمد:

 سازماندهی فضایی سیستم درونی و پیرامونی 

 پایداري محیطی 

 زیست پذیري 

 (کارآیی فضایی و اقتصادي ) رقابت پذیري 
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:اداره �ل راه و ���سازی ا�تان ماز�درانکار��ما   ��ند��ن �شاور ماز�د ��ح 

  طراحی ساختار فضایی - 4- 2- 2-2-8

پیشتر گفته شد ساختار فضایی بر آن است نظم را به عنوان مفهوم بنیادي سیستم ها ردگیري کند 

تا در پی آن فضایی مناسب در دستیابی به اصول توازن در رقابت پذیري، زیست پذیري و پایداري محیطی 

  از یک سو و الزامات ناشی از مأموریت ها و محیط بیرونی تدارك ببیند.

تـدارك و اسـتقرار سـاختار فضـایی پشـتیبان      «کالبدي هـدف خـرد    -اختار فضاییسند راهبردي س

  را مقصد طراحی ساختار فضایی قرار داده است.» الزامات محتوایی منتج از سطوح درونی و بیرونی

این هدف در مسیر عقالیی طراحی راهبردها و سیاست ها مبتنی بر مبانی بنیـادین پـیش گفتـه در    

قق خواهند شد. ساختار فضایی پیشنهادي مبتنی بر روشی سیستمی سازماندهی رخت ساختار فضایی مح

  عرصه هاي راهبردي زیر را راهبرد رویه اي خود براي تحقق آنچه در پی آن است قرار می دهد:

 سطح محیط سیستم فضایی 

چگونگی ارتباط سیستمی ساختار فضایی شهر ساري با محیط پیرامونی با محوریت نظم کارکردي  -

 کالبدي –

 سطح درونی سیستم فضایی 

 چگونگی سازماندهی الگوي شکلی شهر -

 چگونگی سازماندهی اندازه و مرز شهر -

چگونگی سازماندهی نظم کارکردي، کالبدي و شبکه پیوندهاي درونی ساختار فضایی شهر سـاري   -

 در طراحی و چیدمان عناصر مراکز، محورها و پهنه هاي شهري.

تحلیل ساختار فضایی و آنگاه مدل معیار مـرتبط (مـدل معیـار سـنجش و      مدل مفهومی سنجش و

) شیوه اي از تحلیـل سیسـتمی را نشـان داد کـه     428-5 ارزیابی ساختار فضایی شهر ساري جدول شماره

معیار در طراحی ساختار فضایی شهر ساري با رویکرد سیسـتمی   -منبعث از آن می توان به یاري آن مدل

مرحله به تفکیک عرصه هاي راهبردي منـتج از مقیـاس تحلیـل سیسـتمی، طراحـی      بهره جست. در این 

  ساختار فضایی عقالنیت پیدا خواهد نمود.

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



 

910 
: ��دید��� ��ح جا�ع ��� ساری ��ح�م   

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

مدل معیار سنجش و ارزیابی ساختار فضایی شهر ساري -428-5 جدول شماره  

 معیار سنجش و ارزیابی عرصه سنجش و ارزیابی سطح سنجش

م
ست

سی
ط 

حی
 م

ي
ه ا

طق
من

 

 موقعیت مکانی
 مرکزیت جغرافیایی در سطوح زیرمنطقه اي، مجموعه شهري و منطقه اي  

 میزان مجاورت فضایی  

 جایگاه در شبکه شهري
 تناسب سلسله مراتب شهري و خدمات رفاه عمومی  

 مرکزیت در سلسله مراتب شهري  

 روابط فراشهري
 روابط چندسویه عملکردي  

 شبکه زیرساختی روابط بین شهري  

م 
ست

سی
 

ي
هر

ش
 

ل
شک

و 
ه 

داز
 اندازه شهر ان

 میزان تراکم جمعیت به نسبت زمین مورد نیاز  

 میزان مصرف زمین 

 هماهنگی اندازه شهر و ساختار فضایی  

 الگوي شکل شهري
 میزان انطباق و انعطاف پذیري  

 توان ایجاد شبکه فضایی  

ي
رد

رک
کا

م 
ظ

 ن

 نوع و ماهیت عناصر
 وجود عناصر فضایی مولد ساختار 

 پاسخگوي نیازهاي درونی و مأموریت هاي بیرونی فعالیت هاي  

 مقیاس و سلسله مراتب
 نظام سلسله مراتب فضایی عناصر 

 انطباق سلسله مراتب عناصر متفاوت  

ها
ند

یو
و پ

ط 
واب

 ر
که

شب
 

 شبکه روابط کارکردي
 زیرسیستم نظام فعالیت هاي مکمل 

 شبکه روابط عملکردي مکمل  

 شبکه روابط کالبدي

 

 یکپارچگی ساختار کالن و خرد فضایی شهر 

 سهولت دسترسی، حرکت و روابط فضایی  

ي
بد

کال
م 

ظ
 ن

 پراکنش و توزیع فضایی

 (میزان و نوع استفاده) تناسب با محیط طبیعی  

 پوشش متوازن فضایی سلسله مراتب شهري 

 انطباق فضایی عناصر و آستانه هاي پذیرش مرتبط  

 چیدمان و ترکیب فضایی

 فضایی فعالیت هاي مکمل ترکیب  

 انطباق رشد ارگانیک عناصر با ساختار فضایی 

 خوشه بندي فضایی فعالیت هاي همگن 

 میزان سازگاري فعالیت/ عنصر مجاور 

 انطباق اندازه فعالیت/ عنصر و ماهیت فضا  

  1389مأخذ: حق جو، محمدرضا، طراحی مدل تجویز ساختار فضایی شهرها، در دست چاپ، 
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   سازماندهی فضایی تعامل پیرامونی  

مقصدي است که در این سازماندهی پی گیـري   ،محیط آنتنظیم رابطه منطقی و انطباق ساختار با 

  :ؤثر در این سازماندهی عبارتند ازمی شود. مؤلفه هاي م

 سازماندهی اثرات متقابل منتج از الزامات موقعیت مکانی –موقعیت مکانی  -

 سازماندهی الزامات تبعی جایگاه در شبکه شهري -شهريجایگاه در شبکه  -

عقالنیت، تنظیم روابط و مکانیزم مواجهه با اثرات فضایی و نافضایی روابط  -روابط فراشهري -

 فراشهري

در عرصه هاي فضـایی زیـر   می توان تجلی مؤلفه هاي فوق و ماهیت سازماندهی فضایی تبعی آن را 

  جستجو نمود:

 اط با منطقه پیرامونطراحی شیوه ارتب -

 چیدمان عناصر منتج از مأموریت هاي بیرونی -

 چیدمان عناصر منتج از موقعیت مکانی -

  مبتنی بر عرصه هاي فضایی فوق دو پاسخ طراحی شد:

 :طراحی شبکه ارتباطی فراشهري در دو حالت 

 الف) پاالیش: 

سـه راه   -تکمیل شبکه حلقوي موجود دوم با تأکید بر ماهیت دو طبقه اي حد فاصـل میـدان خـزر   

 )428-1جویبار (نقشه شماره 

 ب) تغییر ساختاري: 

 .) 428-2حلقوي سوم ( نقشه شماره  طراحی و بازساخت شبکه ارتباطی

 ل پیچیـده و هـم   تعامـ  -چیدمان عناصر فضایی منتج از مأموریت هاي پیرامونی و موقعیت مکانی

بسته حمل و نقل و کاربري زمین حکم می کند که چیدمان عناصر مربوطه در لبه مرزهاي بیرونی ساختار 

اقتصـادي و   -ساري صورت پذیرد. بر این اساس محورهـاي خـدمات فراشـهري بـا هـدف کـارآیی فضـایی       

  اسـت ( نقشـه شـماره   مالحظات محیطی/ ترافیکی در پوسته بیرونی شبکه حلقوي سوم پیشنهاد گردیـده  

 3-428 .( 
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توجه به ماهیت کارکرد سیستمی شهر با سیستم هاي پیرامونی به ویژه زمانی که مجاورت از طرفی 

الخصـوص وقتـی کـه شـهر مـورد برنامـه ریـزي از اهمیـت بـاالیی در پهنـه           فضایی در میان است و علی 

استقراریافته برخوردار است و سبب انتشار توسعه به نواحی پیرامونی و تعامل دو سـویه بـا آن مـی گـردد،     

  اهمیت تعیین حریم شهر را دو چندان می نماید.

وسعه شهري و نه مدیریت شهري و شهر ساري در پهنه اي رشد یافته است که اصوالً نه برنامه هاي ت

سیاسی تاکنون توانایی برقراري ارتباط سیستمی و مکمل با حـوزه پیرامـونی آن را نداشـته انـد. دو گـواه      

هکتاري متصل به محدوده قانونی و مصرف بی برنامه زمین که تـا   1200بزرگ این ادعا گسترش کالبدي 

  جوار به ویژه محور منتهی به دریاي خزر است. مرز تضاد عملکردي نیز پیش رفته، در پهنه هاي هم

عالوه بر ساخت و سازها و اسکان ناهنجار در حوزه هاي متصل پیرامونی می توان بـه شـکل گیـري    

فعالیت هاي کالن و مهمی در مسیر بلوار خزر تا ساحل و مصرف دولتی ساحل دریـا در پهنـه شهرسـتان    

ها را در این محور به دنبال داشته است. صـنعت، دانـش،   ساري اشاره نمود که نامتجانس ترین همجواري 

گردشگري، سکونت، کشاورزي و ... بدون برنامه و به صـورت مـوردي در اثـر تصـمیمات فـردي مـردم یـا        

  تصمیمات غیراصولی نهادهاي متولی، توسعه رو به رشدي را در این محور سبب شده اند.

منطقـه اي آن از یـک سـو و وضـعیت      -ایگاه شـهر با توجه به نگاه ویژه طرح جامع شهر ساري به ج

  ) حفاظت بـراي توسـعه و  1نامناسب استفاده از زمین در پهنه هاي مجاور شهر و محور دریا و با دو هدف 

تعیـین گردیـده    428-4) حفاظت براي عدم توسعه، حریم پیشنهادي شهر ساري به شرح نقشه شماره 2 

سیاسی، پهنه هاي کارکردي و ضوابط قانونی در تعیین ایـن  است. عناصر طبیعی، عناصر مصنوع، مرزهاي 

  برابر محدوده شهري است. 5حریم نقش داشته اند. مساحت حریم پیشنهادي تقریباً 
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  فضایی درونیسازماندهی  

سازماندهی فضایی درونی با هدف آفرینش نظم پشتیبان الزامات محتوایی (درونی/ بیرونی) عقالنیت 

 می یابد.

  

  چگونگی سازماندهی اندازه و مرز شهر -

پیشتر گفته شـد مـرز و انـدازه سیسـتم فضـایی میـزان و کیفیـت کـارآیی و پایـداري محیطـی را           

  رز و اندازه شهر ساري مؤلفه هاي راهبردي زیر مسیر را نشان داده اند.ساختاربندي می نماید. در تعیین م

 نیروها و قیود موجود سلبی و ایجابی

 الزامات منتج از تحلیل توان توسعه فضایی

 الزامات منتج از مأموریت هاي بیرونی

  بر این اساس دو سناریو طراحی شد:

 الف) سناریوي اول: 

 4/120و تراکم ناخالص  361071جمعیت هکتاري موجود با  3000تثبیت مرز 

 سناریوي دوم: 

  تغییر مرز با دو سیاست : 

هکتاري  3000دربرگیرندگی و پیوستگی کلیه پاره هاي کالبدي چسبیده به محدوده مصوب  -1-ب

نفر در هکتـار شـامل    92نفر را با تراکم ناخالص  401953هکتار و جمعیت  4369شهر که مساحتی برابر 

  می شود. 

تغییر اندازه و مرز به قیود طراحی مرتبط اسـت بـدین معنـی کـه مـرز بیرونـی حلقـه سـوم          -2-ب

پیشنهادي از مرز محدوده شهري پیشنهادي حذف گـردد. آنچـه در درون حلقـه مـذکور منـتج از تفـاوت       

محدوده مصوب و پاره هاي کالبدي به هم پیوسته باقی می ماند، محدوده پیشـنهادي جدیـد شـهر تلقـی     

نفر جمعیت با تراکم ناخـالص   394995هکتار دارد که  4158در این سیاست شهر مساحتی برابر با  گردد.

 نفر در هکتار خواهد داشت. 95

در این سناریوها نیروهاي خارج از کنترل نظام و مدیریت و برنامه ریزي شـهر، قیـود بسـیاري را در    

  تعیین اندازه مطلوب شهر آفریده اند.
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کنترلی به خود می گیرد و بر  -ندازه مرز شهر در این فضا که مکانیزمی دفاعیچگونگی سازماندهی ا

آن است که تنها بتواند نیروهاي ناپایدار و مولد بی نظمی سیستمی شهر را تحت کنترل خـویش در آورده  

ك تا آثار منفی ناشی از شدت توسعه کالبدي بی برنامه و بی رویه را به حداقل ممکن برساند. آنچه اسـفنا 

هکتاري) بی برنامه چسـبیده بـه محـدوده و تقاضـاهاي تبعـی       1200است، وجود پدیده توسعه کالبدي (

کانون هاي جمعیتی پیوسته این توسعه کالبدي بی برنامه براي الحاق به محدوده مصوب کنونی است کـه  

 -ها و ترفندهاي فنیبایست با مکانیزم ادغام در محدوده مصوب سازماندهی گردند و یا با سایر شیوه یا می

  قانونی انتظام یابند. 

در این میان در هر دو حالت تثبیت و تغییر اندازه، تخریب بی رویـه اراضـی محیطـی ارزشـمند بـه      

  رخدادي نگران کننده تبدیل شده است.
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  چگونگی سازماندهی الگوي شکلی توسعه فضایی شهر -

  در مرحله سـنجش انـدازه و شـکل شـهر پیشـتر اهمیـت موضـوع شـکل شـهر در تحقـق کـارآیی            

  فضایی و پایه هاي  محیطی تبیین گردید.-اقتصادي

ماهیت سازماندهی الگوي شکل توسعه فضایی بر اساس انتخاب راهبردي میان آنچه هسـت و آنچـه   

  منتج از برنامه راهبردي ضروري است، تعیین می شود.

نشان داد، شهر ساري ساختاري با یک منطقه مرکزي و چند هسته ضعیف تر با الگـویی از  مطالعات 

  حلقوي ( با نارسایی در فرم حلقوي ) دارد. -ساختار ارتباطی شعاعی

از سویی برنامه راهبردي ساختار فضایی پشتیبان سایر زیرسیستم هاي شهر نشـان داد کـه تـدارك    

  دار شبکه اي، جهت گیري راهبردي ساختار فضایی آینده خواهد بود.سیستم فضایی کارا، زیست پذیر و پای

بنابراین از یک سو پیامدها و نارسایی ساختار موجود می بایست پاسخ یابد و از سوي دیگـر سـاختار   

پیشنهادي، چارچوبی قدرتمند در پاسخ به الزامات برنامه راهبردي تدارك بیند. می توان گفت با توجه بـه  

حلقوي موجود، نزدیک ترین گزینـه سـاختاري ایجـاد     –د هسته اي با فرم ناقص شعاعی وجود ساخت چن

  خواهد بود. 1ساختار چند مرکزیتی یک سیستم فضایی شبکه اي در قامت و رخت

الگوي شکلی ساختار چند مرکزیتی یک انتخاب راهبردي قطعی با توجـه بـه آموختـه هـاي ملـی و      

  فراملی تلقی می گردد.

ایجاد شبکه اي از مراکز و محورهاي همکار و مکمل شهري در فضایی متنوع سـاري را بـراي انجـام    

) .428-6 و428-5هـاي شـماره    مأموریت هاي درونی و بیرونی اش ، قدرتمندانه مهیا می سـازد ( نقشـه  

                                                           
١
 - Polycentric structure  
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  چگونگی سازماندهی چیدمان عناصر فضایی -

در فرآیند سازماندهی سیستمی ساختار فضایی پیشنهادي پس از پاسـخ بـه پرسـش هـاي انـدازه و      

شکل چگونه سازمان می یابد؟ پرسش بعدي و یا مسئله بعدي چگونگی سازماندهی چیدمان عناصر فضایی 

  ي، محورهـاي فضـایی و پهنـه هـاي عملکـردي) بـراي آفـرینش سـه الـزام راهبـردي           (نظام مراکـز شـهر  

  سیستم هاي فضایی شامل؛

 نظم کارکردي 

 شبکه روابط و پیوندهاي سیستمی 

 نظم کالبدي 

خواهد بود. نکته بنیادین همبستگی ماهوي بین مسائل اندازه و شـکل شـهر از یـک سـو و ماهیـت      

گام پیشین، الگوي شکلی سـاختار فضـایی، الگـویی چنـد مرکزیتـی      چیدمان عناصر فضایی آنها است. در 

معرفی شد. این الگو با چیدمانی از عناصر و اجزا همکار، مکمل و البته متنـوع آن هـم بـا دغدغـه تـدارك      

محیط تحقق بیانیه چشم انداز در شبکه اي از پیوندهاي سیستمی در هم تنیده معنا خواهد یافت. از ایـن  

  ن عناصر، منطقی یکپارچه و واحد دارد.رو چگونگی چیدما

پهنـه اي) گزینـه کلـی     -محـوري  -سازماندهی چیدمان عناصر فضایی (کانونی 428-7نقشه شماره 

  همین سازماندهی را در گزینه کل تغییر ساختاري نشان می دهد. 428-8پاالیش و نقشه شماره 
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:اداره �ل راه و ���سازی ا�تان ماز�درانکار��ما   ��ند��ن �شاور ماز�د ��ح 

  چیدمان عناصر در این الگـو، از منطـق شـبکه اي از روابـط و عناصـر مکمـل و درهـم تنیـده بهـره          

  می گیرد. چگونگی سازماندهی چیدمان عناصر فضایی به تفکیک عبارتند از:

 سازماندهی چیدمان عناصر فضایی کانونی - الف

عناصر کانونی در این مقیاس مرکب از نظام مراکز شهري عملکردي و کانون هاي دروازه اي خواهند 

  بود. چیدمان این عناصر و نقش هاي مکمل هر یک عبارتند از:

 طراحی نظام مراکز شهري -1- الف

 سه راه جویبار با عملکرد خدمات فراشهري -استقرار مرکز دو قلو امام -

 دانش خزر در مقیاس شهري و فراشهري -استقرار مرکز گردشگري -

 خرید گردشی تجن در مقیاس شهري -استقرار مرکز تفریحی -

 استقرار خدمات رفاه حوزه هم پیوند راه بند در مقیاس فراشهري -

 طراحی نظام مراکز دروازه اي - 2- الف

فرح  حلقوي شامل دروازه -استقرار و پاالیش مراکز دروازه اي منتج از هم پوشانی شبکه شعاعی -

آباد در شمال، دروازه قائمشهر در غرب، دروازه جویبار در شمال غرب، دروازه راه بند در جنوب و دروازه 

 نکا در شرق همگی با مقیاس فراشهري

  

  چگونگی سازماندهی چیدمان عناصر فضایی محوري -ب

آیند. این عناصر محوري مرکب از محورهاي عملکردي، ارتباطی و طبیعی در این مقیاس به شمار می

  تنیده پیوند خواهند داد.هاي شهري را در روابطی در هماي کانونعناصر در ترکیبی هوشمند، مکمل و شبکه

  چیدمان هر یک از این طبقه بندي هاي سه گانه عبارتند از:

 طراحی نظام محورهاي عملکردي - 1-ب

مأموریت کارکردي به هم محورهاي عملکردي نقشی دوگانه در ساختار خواهند پذیرفت، از یک سو 

  می گیرند و از سوي دیگر عملکرد ارتباطی بین کانون ها و اجزا شهر برقرار خواهند نمود.

          محورهاي عملکردي شعاعی بیرونـی حلقـه دوم نقشـی منبعـث از مکـانیزیم ارتبـاط بـا سـاختار

خـدمات  کنند. بدین صـورت کـه محورهـاي شـعاعی، غـرب، شـرق و جنـوب کـارکرد         پیراشهري پیدا می

در دانـش را   -هـاي فضـایی، عملکـرد گردشـگري    مزیتمحور شمالی مبتنی بر فراشهري خواهندپذیرفت. 

 پذیرد.میدان خزر میدانش  -به پشتیبانی مرکز گردشگريمقیاس شهري و فراشهري 
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  محور شعاعی جویبار در این تقسیم کار، کارکردي فعالیتی منتج از مزیت هاي فضایی در مقیاس

  خواهند پذیرفت.شهري 

  محور عملکردي حلقه دوم در مقیاس شهري، مأموریت خدمات شهري و کسب و کار و محورهاي

شعاعی درون آن که از منطقه مرکزي منشعب خواهند شد، نقشی با محوریت فعالیت و کار شهري خواهند 

 پذیرفت.

 ت، کارکرد خدمات محور عملکردي حلقه اول که منطقه مرکزي را همچون نگینی در بر گرفته اس

 و کسب و کار در مقیاس شهري و فراشهري خواهد پذیرفت.

   محور عملکردي سبز راه جایگزین ریل آهن که نقشی بی بدیل در ایجاد فرصتی ناب براي ارتقـاء

کیفیت زندگی است در مقیاس شهر ساري ایفا خواهد نمود. با توجه به نقش و کارکرد این محور تعریف و 

محورهاي طبیعی چندان بی ربط نخواهد بود. پیاده روي، دوچرخه سواري، درشکه رانـی،  دهی آن در جاي

دوندگی، ویلچرسواري، اسب سواري و ... در داالنی سبز و طوالنی در ترکیب بـا فضـاهاي خـرد و حـداقلی     

 پذیرایی محیطی سراسر زنده و پایدار را ایجاد خواهد نمود. -تجاري

  

  ارتباطیطراحی نظام محورهاي  -2-ب

        محورهاي ارتباطی درون ساختار در مرزهاي بیرونی شـهر سـاري سـازماندهی گردیـده انـد. آنهـا

قدرت تعامل ارتباط پیرامونی شهر ساري را تضمین خواهنـد نمـود. حفـظ تـوان و قـدرت جابجـایی ایـن        

  محورهاي ارتباطی اهمیتی ضروري و بنیادین خواهد داشت.

  طراحی نظام محورهاي طبیعی - 3-ب

     سازماندهی کیفی فضایی محور تجن به عنوان یک عنصر نظام حامی محـیط، مکـانیزم چگـونگی

مواجهه با این رودخانه به شمار می آید. بنابراین با نقش تفریح و خریـد گردشـی تـوأم بـا ارتقـاء کیفیـت       

 محیط شهري آن، یک راهبرد مهم به شمار می آید.

میتی ویژه خواهد یافت و مصرف زمین در حواشی این محور طبیعی در ساختار طرح جدید شهر اه

 آن شدیداً کنترل شده تا فضاهاي عمومی ویژه اي را براي ساکنین و مراجعین تدارك ببیند.
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  سازماندهی چیدمان عناصر فضایی پهنه ايج) 

در این سطح برخورد، ماهیت مرکزیت برتر منطقه اي از یک سو و وجود دو پدیده فضـایی (برنامـه   

  پادگان و منطقه مرکزي کهن)، چیدمان نظام پهنه بندي ماهیتی ویژه می یابد. توسعه

 منطقه مرکزي - 1- ج

مرکزیت برتر کسب و کار شهري و فراشهري ساري را به عهده مـی گیـرد. ایـن منطقـه مبتنـی بـر       

از فرصتهاي نهفته خویش استفاده کرده و  3و حمایت 2ء، احیا1راهبرد پاالیش در فرآیند تلفیقی از حفاظت

 انرژي هاي درونی خود را براي آفرینش مرکزیت برتر کسب و کار شهري و فراشهري آزاد خواهد نمود.

 خدمات -منطقه کارکردي مختلط سکونت - 2- ج

 -این منطقه در حد فاصل منطقه مرکزي و حلقه دوم ترکیبی متنوع، سازگار و هم افـزا از سـکونت   

را به طور مسلط ارائه خواهد داد. اختالط فعالیتی و تراکم سازگار با آن از ویژگی هاي این منطقـه   خدمات

 کارکردي است.

  منطقه کارکردي با غلبه سکونت - 3- ج

پهنه اي با کارکرد عمدتاً سکونتی با تراکمی معقول و حساب شده در بیرون حلقـه دوم کـه توسـط    

با هویت پشتیبانی خواهند شد. ساختارهاي خرد محلـه اي و ناحیـه   مراکز ناحیه اي و محله اي مستقل و 

اي، حداکثر دسترسی، نزدیکی و اختالط عملکردي سازگار و هم افزا با خدمات رفاه عمـومی هـم مقیـاس    

خود ایجاد می نمایند. این شرایط، اتکا به روابط بلند و حرکات جابجایی متکی به حمل و نقل موتـوري را  

  خواهند رساند.به حداقل ممکن 

                                                           
١
 -Conservation  

٢
 -Regeneration  

٣
 - Preservation  
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 طراحی الگوي بهینه ساختار فضایی -بنديجمع  

فرآیند سیستمی طراحی ساختار فضایی در شیوه اي چند الیـه اي بـه پرسـش هـاي چندسـطحی      

پیش گفته پاسخ گفت. ترکیبی از پاسخ هاي متفاوت و هم شکل، الگوهاي ساختاري متفاوتی را ارائه کرده 

ها منتج از سناریوهاي متفاوت، جمع بندي چند نکته بنیادي، حیـاتی  است. پیش از معرفی هر یک از الگو

  است:

  شکل مناسب و مطلوب قطعی، الگوي فضایی چندمرکزي پس از پاالیش، مرمت و تکمیل ساختار

 حلقوي نارس کنونی خواهد بود. -چندهسته اي و شعاعی

 ي منطق فضایی ماهیت سازماندهی چیدمان عناصر فضایی منبعث از الگوي فضایی چندمرکز

 عقالیی خواهد داشت.

     .تنها دو تفاوت در چگونگی سازماندهی ساختار فضایی در سناریوهاي مختلف پـیش خواهـد آمـد

نخست در تغییر مساحت و اندازه شهر در دو سـناریوي تثبیـت و تغییـر انـدازه و دوم تغییـر در جزئیـات       

 ساختار ارتباطی و نه منطق شکلی ساختار ارتباطی.

 کیفیات سازماندهی در سناریوهاي مختلف، گزینه هاي ساختاري زیر معرفی می شوند.برآیند 

  

  ساختار شبکه و پاالیش اندازه سناریوي حفظگزینه نخست:  -

هکتار مصوب موجود حفظ و با الگوي چند مرکزي و ساختار  3000این گزینه اندازه شهر را در مرز 

هزار نفر  و تراکم  361حلقوي با تأکید بر پاالیش عملکردي حلقه دوم، جمعیتی حدود  –ارتباطی شعاعی 

  )428-9(نقشه شماره نفر در هکتار را در خود جاي خواهد داد. 120ناخالص حدود 

  چند نکته چالش اساسی این الگو است. 

  هکتاري متصل به محدوده مصوب 1200مسئله سازماندهی توسعه کالبدي پیوسته 

 سه  -مسئله تحقق پذیري فرآیند پاالیشی حلقه دوم در جبهه شمال غربی حد فاصل میدان خزر

 راه جویبار (پیشنهاد شریانی درجه یک دو طبقه)
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  ساختار شبکه تغییر -اندازه سناریو حفظ گزینه دوم: -

این سناریو در اندازه، جمعیت، تراکم ناخالص، چیدمان و الگوي شکلی همانند مشخصات سـناریوي  

پاالیش می باشد. تنها تفاوت آن با سناریوي پیشین، تغییر سـاختاري در طراحـی حلقـه سـوم در      -حفظ

  )428-10شمارهبیرون از مرزهاي محدوده مصوب خواهد بود. (نقشه 

  این سناریو نیز با مسائلی به شرح زیر روبروست:

  هکتاري متصل به محدوده مصوب 1200مسئله سازماندهی توسعه کالبدي پیوسته 

 مسئله تخریب اراضی کشاورزي و محیطی پیامد طراحی و ایجاد حلقه سوم در مسیري جدید 
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  ساختار شبکهپاالیش  -مقدوراندازه گزینه سوم: سناریو تغییر  -

پاالیش مفهوم تغییر در اندازه شهر و سازماندهی و تکمیل الگوي ارتباطی موجود را  -سناریو تغییر

ت که سایر ویژگی هاي سازماندهی فضایی سناریوهاي پیشین را خواهد یسخواهد داشت. این در حال

  داشت. 

سوم و سازماندهی همـه توسـعه هـاي کالبـدي متصـل بـه        هاندازه، قیود طراحی حلق منطق تغییر

هـزار نفـر بـا     395هکتار، جمعیـت   4160مساحتی حدود محدوده در تلفیق با هم بوده است. این منطق 

  )428-11ر هکتار در خود جاي خواهد داد. (نقشه شماره نفر د 95تراکم ناخالص 

   مسائل پیش روي این سناریو عبارتند از :

 سه راه جویبار از یک سو و  -مسئله امکان تحقق پذیري پاالیش مسیر حد فاصل میدان خزر

  اجراي شبکه شریانی درجه یک دو طبقه در این مسیر 

 ط زیستی و کارآیی اقتصادي تغییر وسیع در اندازه شهر و مسائل تبعی محی  

  اراضی کشاورزي و محیطی و تحکیم رفتارهاي غیرقانونی ناشی از توسعه هاي کالبدي تخریب  

  بی رویه رخ داده
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���سازی ا�تان ماز�دران:اداره �ل راه و کار��ما   ��ند��ن �شاور ماز�د ��ح 

  ساختار شبکهتغییر  -مقدور اندازه گزینه چهارم: سناریو تغییر -

این سناریو ترکیبی از تغییر اندازه مقدور و مقید به طراحی ساختار ارتباطی حلقه سوم پیشنهادي و 

تغییر  يسناریو به لحاظ مساحت، جمعیت و تراکم ناخالص هیچ تفاوتی با سناریواین ارتباطی خواهد بود. 

خواهد سوم نخواهد داشت و تنها تفاوت در پیشنهاد حلقه ارتباطی ساختار شبکه پاالیش  -مقدوراندازه 

  ) .428-12بود ( نقشه شماره

  هاي پیشین نیز دیده شده بود، خواهد داشت :  این سناریو چالش هاي زیر را که در ترکیب

  کارآیی اقتصادي شهر  رویه زمین و تهدید یتغییرات وسیع در اندازه شهر و پیامد آن مصرف ب  

   تخریب اراضی کشاورزي و محیطی پیامد طراحی و ایجاد حلقه سوم ارتباطی در مسیري جدید 

  تحکیم رفتارهاي غیرقانونی ناشی از توسعه هاي کالبدي بی رویه رخ داده  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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



 

936 
: ��دید��� ��ح جا�ع ��� ساری ��ح�م   
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  ساختار شبکهتغییر  -اندازه سناریو تغییر آزادگزینه پنجم:  -

این سناریو، رویکردي سخاوتمندانه در مصرف زمین و پیشنهادات خود دارد. هر چند تفـاوت آن بـا   

متکی سناریوهاي مشابه را می توان در الحاق پاره هاي کالبدي بیرون مرزهاي ساختار ارتباطی حلقه سوم 

) 1384(مصـوب   اداري ناشی از وجود قانون تعاریف محدوده و حـریم شـهر و ...   -بر خواسته هاي سیاسی

) سناریو مذکور بیشترین تغییرات در اندازه را نسـبت بـه الگوهـاي دیگـر     428-13 دانست. ( نقشه شماره

در  نفـر  92با تراکم ناخالص  هزار نفر 402حدود هکتار، جمعیت  4369دارد. این سناریو مساحتی برابر با 

  را در خود جاي می دهد . هکتار

  از : مسائل این سناریو نیز عبارتند

 مسئله تخریب اراضی کشاورزي و زیست محیطی پیامد طراحی ساختار ارتباطی و اندازه نهایی شهر 

 تحکیم رفتارهاي غیرقانونی ناشی از توسعه هاي کالبدي بی رویه رخ داده 

  کاهش ضریب ایمنی تردد و سفر با نواحی مجاور بعد از رینگ سوم  

  در پهنه حریم رویه رخ داده  از توسعه هاي کالبدي بیتداوم الحاق توسعه هاي آتی روستایی ناشی

  شهر با توجه به وجود قانون تعاریف ... .
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  ساختار شبکهتغییر  -سناریو اندازه مصوب: گزینه ششم -

سناریو، براساس اندازه مصوب کارگروه زیربنایی و شهرسازي و مقید به طراحی ساختار ارتباطی این 

حلقه سوم پیشنهادي و ارتباطی خواهد بود. مساحت، جمعیت و تراکم ناخالص در این سناریو داراي تفاوت 

دي در حـدود  ر و جمعیت پیشنهاهکتا 4078هایی با سناریوهاي پیشین است. مساحت لحاظ شده برابر با 

. طراحی حلقه سوم ارتباطی، با فاصله اي مطمئن از محدوده اصلی شهر و با هدف هزارنفر خواهد بود 429

حفظ زمین هاي کشاورزي و جلوگیري از هر گونه خسارت و آسیب رسانی به آنها صورت گرفتـه اسـت. از   

تغییر مرز محدوده از سـمت جنـوب شـهر و الحـاق      ،ها نسبت به سایر گزینه دیگر ویژگی هاي این سناریو

قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوري مصوب " روستاي باالدزا به شهر براساس قانون اصالح موادي از 

کلیه روستاهایی که در حریم شـهر قـرار دارنـد بـا تشـخیص و      «می باشد که اعالم می دارد  "1389سال 

  .»دنمربوطه الحاق می گرد درخواست فرماندار آن شهرستان به شهر

  مسائل و چالش هاي این سناریو عبارتند از:

تغییرات وسیع احتمالی در اندازه شهر و پیامد آن مصرف بی رویه زمین و تهدید کـارایی اقتصـادي   

 شهر.

 ي کالبدي بی رویه. توسعه تحکیم رفتارهاي غیرقانونی ناشی از

  پیامد طراحی ساختار ارتباطی و اندازه نهایی شهر.مسئله تخریب اراضی کشاورزي و زیست محیطی 
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  (جمع بندي)عقالنیت نهایی  -

ها و تفاوت ها صورت با توجه به هم پوشانی است که عقالنیت نهایی انتخاب سناریوهاي پیش گفته 

چه در معرض سناریوهاي راهبردي گفته شد، مسائل مشترك و البته فراوان هم مانندي است می پذیرد. آن

  که فرآیند انتخاب را سهل و ممتنع می نماید. 

  از یـک منطـق شـکلی و سـازماندهی چیـدمان فضـایی بهـره         سهل از آن جهت که همه سـناریوها 

مانند، انتخاب را به ی ساختار ارتباطی هاند، ممتنع از آن جهت که تغییرات در اندازه و الگوي اجرایجسته 

  :توان این شرایط را مهیا سازد می ي زیرد می سازد. از این رو اتخاذ معیارهاظرافت بیشتري نیازمن

  سازماندهی کارآمد رخدادهاي پیراشهري  

 یرونی کنترل و واکنش هوشمندانه به نیروهاي ب  

  کنترل پیامدهاي منفی زیست محیطی  

ي بسیار مشابه هم یـاري خواهنـد   هاي فوق، تنها به انتخاب سناریومعیار نکته بنیادي این است که

تغییـر   -، گزینـه انـدازه مصـوب   به موقع سریع ورساند. بر این اساس با اتخاذ رویکرد کسب قدرت واکنش 

  . انتخاب گردید توسط شوراي برنامه ریزي و توسعه استان )ساختار شبکه (گزینه ششم

گوي تأمین حداقل نـرم هـا و اسـتانداردهاي    گزینه مذکور نیاز توسعه اسکان نیست ولیکن پاسخدر 

خدمات رفاه عمومی براي شهري است که دهه ها دغدغه اصلی آن سکونت بوده است نـه تـأمین خـدمات    

  رفاه عمومی.

حال گزینه اي متحورانه نیست ولیکن ساماندهی و سازماندهی بافت ها، حـدود  گزینه مذکور در هر 

در این سـناریو، محـدوده    و ثغور شهر را حداقل براي یک دوره ده الی بیست ساله به دنبال خواهد داشت.

نهایی شهر، مورد موافقت و تصویب کارگروه زیربنایی و شهرسازي قرار گرفته و سـاختار شـبکه بـا هـدف     

ن از اصطکاك فضایی و آسان نمودن عبور و مـرور از یـک طـرف و حفـظ زمینـه هـاي کشـاورزي        خواست

  پیرامون شهر از طرف دیگر طراحی گشته است.

  را نشان می دهد. در الگوهاي مختلفگانه محدوده هاي پنج   انطباق اندازه 428-15نقشه شماره 
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نظرات اصالحی شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران بر الگوي منتخب شوراي   -

  ریزي استان برنامه

و بازدیـدهاي انجـام    جلسات کمیته فنی شوراي عالی شهرسازي و معمـاري ایـران  برگزاري پس از 

آن شوراي محتـرم بـر    گرفته از شهر و نهایتاً دو جلسه شواري عالی شهرسازي و معماري اصالحاتی توسط

هکتار کاهش  3517وده نهایی شهر به مساحت گزینه منتخب شوراي برنامه ریزي استان اعمال شد و محد

هاي  ذکر است جلد پنجم (طرح و برنامه آمده است. شایان 428-17نقشه شماره  یافت. محدوده مذکور در

ان مورد اصـالح قـرار گرفتـه اسـت.     توسعه شهر) براساس تصمیمات شوراي عالی شهرسازي و معماري ایر

شایان ذکر است پس از ارسال مصوبات شوراي محترم عالی ابهاماتی براي مشاور طرح بوجود آمد که منجر 

به مکاتبه مشاور با کارفرما مبنی بر رفع ابهامات صورت پذیرفت و در نهایت دستور نهایی شـوراي محتـرم   

تأثیرات نظـرات اصـالحی آن شـوراي محتـرم بـر      ارزیابی  عالی مالك عمل قرار گرفت. مشروح مکاتبات و

  ارایه شده است.جلد پنجم  یکدر پیوست شماره  طرح و برنامه هاي توسعههاي مختلف  بخش
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