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  چكيده 
تبع آن گستردگي و پيچيدگي مساايل شاهرس سابد شاد تاا مناا          رشد و توسعه روز افزون شهرها و به

شهرس ضمن جذب جمعيت و فعاليت, به مراکز اصلي توليد، خادما،، تااار،، ساکونت و مصارد تباديل      

شوند که در اغلد موارد، با معيارهاس زيست محيطي در تضاد بوده و مشکال، بهداشتي فراواني را باه هماراه   

شامارند.  هاس رسيدن به توسه پايدار شهرس را داشاتن شاهر ساالر بار ماي     يکي از راهامروزه انديشمندان . دارد

شهرس که در آن بين کليه نيازهاس اجتماعي، اقتصادس و زيست محيطي تعادل برقارار نماوده و قاادر اسات در     

ر شاه  سهاا شااخ   ياين تحقي  شناسااي هدد از  برابر فشارهاس وارده از ا راد، واکنش مناسد بروز بدهد.

 سهاا از شاخ  سنقاط شهر سمندبررسي وضعيت بهرههمچنين استان مازندران و  سنقاط شهر يارزياب و سالر

و تکنيا  ويکاور اساتفاده شاد. نتااي        ياز مدل آنتروپ سنقاط شهر سبندو سطح ي. جهت ارزياباستتحقي  

شهرساتان جويباار باا     و اولآل رتباه  نزديکي به جاواب اياده   ينبا بيشتر سسارستان حاصله نشان داد که شهر

به خاود  هاس شهر سالر هاس استان به لحاظ شاخ ميان شهرستانرا آل رتبه آخر فاصله به جواب ايده ينکمتر

تارس نسابت باه    هااس غرباي وضاعيت مطلاوب    ها نشان داد کاه شهرساتان  همچنين بررسي. انداختصاص داده

هااس ساارس و   رغار نزديکاي باه شهرساتان    بار علاي هاس شرقي داشته و لزوم توجه به شهرستان جويشهرستان

 .رسدپيش ضرورس به نظر ميازقائمشهر و بابل در مرکز استان، بيش
 

 کور، استان مازندران، شاخ .يو تکني شهر سالر،  های كليدی:واژه

                                                           

  ريزي شهري دانشگاه تربيت مدرساستاديار جغرافيا و برنامه -1

  ريزي شهري دانشگاه تربيت مدرسدانشجوي دکتري جغرافيا و برنامه -2
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  مقدمه -1

ناا    سبد شد تاا م  سل شهريمسا يدگيچيو پ يرشد و توسعه روز افزون شهرها و به تبع آن گستردگ

ل يد، خدما،، تاار،، ساکونت و مصارد تباد   يتول يت, به مراکز اصليت و فعاليضمن جذب جمع سشهر

را به همراه  يفراوان يمشکال، بهداشتدر تضاد بوده و  يطيست محيز سارهايمع، با ند که در اغلد مواردشو

گيارس شاهرهاس   شکلاين باعث ظهور و و  بعد از انقالب صنعتي جمعيت شهرس جهان افزايش يافت دارد.

دادناد کاه در   تشاکيل ماي   بيشتر اين جمعيت را روستائيان مهاجر و فقيرس .جهان گرديد ميليوني در گستره

به دور از  اس شهرها کهها در منا   حاشيهموم اين جمعيتکردند. ع جستاوس کار به سمت شهرها حرکت

بيشمارس از جمله کمبود مسکن، فقر،  باعث مشکال، هرگونه خدما، شهرس بودند، ساکن شدند. اين عامل

را به  اور وسايعي    سس شهرهاشده است. مسائل اين پديده نه تنها سياست آثار زيانبار زيست محيطي و ....

 ماديريتي  از آن در تشديد مسائل اقتصادس ،اجتماعي و سياسي، تحت الشعاع قرار داده ، بلکه تبعا، حاصل

 سژه در کشاورها يا از شاهرها باه و   ساريکه بس يياز آنااه است . و محيط زيستي جوامع نقش اساسي داشت

 شيو افازا  سشاهر  سهاا طيد محا يا اناد، ترر ت کارآماد باوده  يرير فاقاد ماد  ياخ سهادهه يروبه توسعه  

ن شهرها صور، گرفته است. به ين ساکنان ايع، بياس وسيدر مق سو اقتصاد ي، اجتماعيبهداشت سهاسنابرابر

ده يا و مساائل عد  سعد با فقر شاهر به ب 1791جهان سوم از دهه  سشورهاک سشهرهااز  سارين خا ر بسيهم

اغلاد در فشاار    سشهر سهارساختيده تا زين امر باعث گرديهم (.11311391، يري)شمواجه شدند  سگريد

مورد تاااوز  زفضاس باا تر شوند، ابند، وضع مسکن موجود بدتر و مساکن متراکريکاهش  يرند و حتيقرار گ

ها توسط رودها زباله کيفيت هوا تنزل پيدا کند، از ظرفيت تصفيه  بيعي تر شوند،ها متراکريرد، خيابانقرار گ

شااوند  هااا آلااودهسااطحي و زيرزمينااي رو بااه کاااهش گذارنااد و آب کاسااته گااردد، منااابع آب هااالوکانااا

(Crane,1996:203).  

 قيت وضرورت تحقياهم -2

خدما، اصلي شهرس، بيگانگي شاهروندان از هار،    به مسکن و افزايش فقر در شهرها، دسترسي ناکافي

نارسايي امکانا، اصلي شاهرس و غياره    هاس غيرقانوني، سيستر حمل و نقل ناکافي وو مسکن هاايااد زاغه

کشورهاس جهان است کاه   سريع شهرنشيني و مشکال، عمده اجتماعي و اقتصادس در همه اينها نتياه رشد

اس و ملي همساو باا   هاس محلي، منطقهدر اين راستا ايااد تعادل .گرديده است يستيهاس زگريبانگير ماتمع

باعث شاده   تمام اين عوامل و ريزان و مترصصين شهرس قرار گرفتهبرنامه محيط زيست شهرس مورد توجه

در ايان راساتا    يابي به شاهرس پايادار بيفتناد.   خود و دست تا مترصصين به فکر بهبود محيط زيست شهرس

ريازس و ماديريت پايادار زماين     توسعه برنامه ،آنهاهدد تمام  اماهاس مرتلفي پيشنهاد شده و  رح ظريا،ن

محيطاي ساالر باشاد،    از لحاظ زيست ريزس مادس و کاربرس زمين کهاسکان بشر از  ري  برنامه براس توسعه



 

 

آل در شاهرها ززم  اياده  الات کردند که براس رسيدن به يا  ح بر اين نکته تاکيد مي هااين نظريه همهاست. 

کاه   شوددر واقع شرايط جامع پايدار و شهر سالر زماني فراهر مي. است مديريت شهرس به خوبي عمل کند

پايدارس اقتصادس با هادد) ابقااس اقتصاادس( و     اس از پايدارس اجتماعي باهدد )عدالت اجتماعي(ماموعه

نظريه توساعه   .(2311311د، جانبابا نژا و زيارس) آيد دومحيطي با هدد )تعالي اکولوژي ( بوجپايدارس زيست

پايدار شهرس درباره مسائل زيست محيطي برصوص محيط زيست شهرس و براس حمايت از مناابع  بيعاي   

مطرح گرديده که در اين نظريه به موضوع نگهدارس منابع، از  ري  استفاده بهينه زمين و وارد کردن کمترين 

هاا، الگاوس ماوثر    پردازد. اين نظريه پايدارس شکل شهر، الگوس پايادار ساگونتگاه  ضايعا، تاديدناپذير مي

پاپلي يزدس، کند)ونقل در زمينه مصرد سوخت و نيز شهر را در سلسله مراتد ناحية شهرس بررسي ميحمل

بار  هاس رسيدن باه توساه پايادار شاهرس را داشاتن شاهر ساالر        امروزه انديشمندان يکي از راه(. 38111317

شمارند. شهرس که در آن بين کليه نيازهاس اجتماعي، اقتصادس و زيست محيطي تعاادل برقارار نماوده و    مي

ت باه  يا ن راساتا و باا عنا  يدر هما قادر است در برابر فشارهاس وارده از ا راد، واکنش مناسد بروز بدهد. 

 ياناد ضامن بررسا   تويکرد شهر سالر ما ياستان و کشور با رو ست شهرهايشناخت وضعحا، مذکور يتوض

سالر برداشته و کما    سط شهريااد محيو ا يابيموثر در جهت ارز يگاه شهرها از منظر شهر سالر، گاميجا

 د.يشهر سالر در شهرها نما سهات شاخ يران جهت بهبود وضعيزان و مديربه برنامه يقابل توجه

 اهداف -3

شهر  سهامازندران بر اساس شاخ  استان ست شهرهايوضع ي  شناخت و بررسين تحقيدر ا يهدد اصل

 ي ، معرفين تحقيدر ا ياهداد فرعباشد. ي  شهرستان مياستان به تفک سنقاط شهر سبندسالر و رتبه

   است.يمناسد و دق سبندز مدل رتبهيشهر سالر و ن سهاشاخ 

 قينه تحقيشيپ -4

ساالر در محلاه بهارساتان شاهر     س شاهر  هاشاخ  در مقاله خود با عنوان تحليل (1371)رهنما و همکاران

 بار  س شاهر ساالر،  هاپيمايشي به سناش شاخ  تحليلي و با استفاده از ابزارهاس-با روشي توصيفي مشهد

از نظار   محلاه بهارساتان     آنها نشاان داد کاه  ينتااخته اند. اساس استانداردهاس سازمان بهداشت جهاني پرد

محيطي، بهداشتي وفرهنگي فاصله زياادس  ادس، زيستاقتص اجتماعي، هاس پناگانه سالمت در ابعاد شاخ

 .با حالت مطلوب خود دارد

شهر سالر در ايران )کوس سيزده آبان( به بررسي  در مقاله خود تحت عنوان ارزيابي پروژه (1391)  بيبيان

ا پرداخته و سپس نحوه اجرا و ميزان موفقيت آنر شهرسالر، تاريرچه آن در جهان و سپس در ايران مقوله

گذارس و اجراس  توصيفي و نگاهي انتقادس به نحوه سيسا، رويکردس با محق . بررسي قرار داده است مورد



 

 

مقاصد از نيمرخ  پيشنهادا، ززم در خصوص نحوه تدوين اهداد و اين پروژه پرداخته و در آخر نيز

 ست.ا تصويرس واقعي از وضعيت موجود شهرها ارائه داده سالمت ي  شهر و همچنن ارائه

ت يوضع يمناسد اقدام به بررس سبندن مقاله با استفاده از مدل رتبهين در ايشيقا، پيت به تحقيبا عنا

 شهر سالر شده است. سهااستان مازندران از منظر شاخ  سشهرها

 قيتحق سوال -5

 ن گونه مطرح شده است که 1ي  اين تحقيدر ا يسوال اصل

 قرار دارند؟ يتيت و موقعيشهر سالر در چه وضع سهااز منظر شاخ استان مازندران  سشهرها

 مبانی نظری -6

سبد شد تاا عاالوه بار     ميليوني شهرهاس گيرسشکل و افزايش چشمگير جمعيت شهرس و به تبع آن ظهور

مهااجر، روساتائيان در    شاهرها،  فزاينده رشد تراکراس مانند مشکال، عديدهقواره شهرها رشد سريع و بي

 ،و  بيعات، آلاودگي هاوا و صادا     مشکال، فقر، گسستگي رابطه باين شاهر   مسکن، کمبود ،کار جستاوس

جاويي گساتر    و ... بوجود آياد. باه منظاور چااره     هاس ناسالر و کاهش سطح زندگي سالر اجتماعيزاغه

هااس  روزافزون شهرها و ايااد مشکال، بسيار در شهرهاس بزرگ و کاهش کيفيت زندگي در شاهرها، اياده  

زندگي آدماي بوجاود آماده و باه      دِها، براس ايااد محيط سالر و مناسد. در واقع اين ايدهجديدس مطرح ش

العملي در برابر کيفيت نامساعد زندگي در شهرها، بويژه از عصر صنعت باه بعاد باوده اسات     عبارتي عکس

 شاهر  دستيابي باه  در نظريه اولين عنوان توان بهرا مي« واردهاابنرز»نظريه باغشهر  (.38311317پاپلي يزدس، )

اس که هار امکاناا،   نظريه .کرد عنوان سالر و محيطيزيست آلودگي از دور به و پاك  بيعت داشتن با سالر

را داشته باشد. وضع نابهناار شاهرها   روستايي همه زيبايي دلنشينهاس شهرس، شهر و هر به دور از آلودگي

آل برآيناد. قطعاا    درصدد تعريف و توصيف شاهر اياده   در قرون گذشته، بسيار از متفکرين را برآن داشت تا

باه  که در اين رابطه سازمان بهداشت جهااني   آل سالمت شهروندان استدهنده شهر ايدهيکي از ارکان شکل

هااس متعاددس از جملاه    ها و استراتژسبرنامه ملل در زمينة سالمت و بهداشت، عنوان نهاد ترصصي سازمان

نظريه شهر سالر براس اولين بار در کنفرانسي در شهر تورنتوس کانادا نظر قرار داد. را مد « بهدشت براس همه»

مشاور سازمان بهداشت جهااني و اساتاد    دهل استاد در اين کنفرانس پروفسورمعرفي گرديد.  1718در سال 

 ر ساالمت اثار الگوهااس شهرساازس را با    که در آن اس تحت عنوان شهر سالر ارائه داد مقاله ،دانشگاه برکلي

 قرار گرفت. وسنظران مسائل بهداشتي و شهرس توجه صاحدمورد  به سرعتو  بررسيرا رواني شهروندان 

در ايااد يا بهبود شرايط اجتماعي، کالبادس و   در آن مقاله شهر سالر را شهرس تعريف کرد که به  ور مداوم

بهره باردارس از تاوان    ل، جهت حداکثرتوسعه منابع فعاليت کند و با اين وسيله امکان عملکرد درست و کام



 

 

سات، خادما،   ها(. شهر سالر ي  شهر پاك و مبرا از آلودگي38211317پاپلي يزدس، ) ها را فراهر آوردانسان

محيطي کافي و خئبي در دسترس دارد، داراس امنيت فيزيکي است و مردم مي توانند در آن بهداشتي و زيست

هادد  رتلف زندگي مورد عالقه خود به راحتاي اداماه زنادگي دهناد.     هاس مو سب  شهر با عقايد، فرهنگ

ماردم   زيست ، بوسيله بازبردن آگاهي و جلد همکارس، بهبود وضعيت بهداشت و محيط«شهر سالر»برنامه 

وسايله در ارائاه خادما،     يان باه ا هاس دولتي و موسسا، شهرس است تا ها و سازماندر مشارکت با ارگان

با توجه به تعاريف شهر سالر و کيفيا، ارائه شاده از   حيطي بطور موثرترس اقدام نمايند.مبهداشتي و زيست

اصاول شاهر ساالر اساتنباط و اساتررا        گانه زير با عناوان سالر، قواعد کلي به صور، اصول چهارده شهر

از1  عبارتناد  گاناه به چند بعد از کيفيات شاهر ساالر اسات. ايان اصاول چهاارده        ناظر ،گردد که هر ي مي

 دسترسي، تعادل، ساازگارس، پويايي)توساعه   اقتصادس، تعاون، ورسبرشي پايدار، ايمني و امنيت، بهرهحيا،

جانباباا   و زياارس ) نظر گرفتن شهر، احساس تعل  ورس وقت آزاد، بسته درمنظر(، هويت، زيبايي، تنوع، بهره

 .(2211311د، نژا

 در تهران برگزار 1391شهر سالر که در آذرماه سال  زيومانديشه شهر سالر در ايران نيز در نرستين سمپو

هاس اجرايي کشور قرار ها و دستگاهو مسئوزن سازمان شد، مطرح و مورد بررسي کارشناسان، صاحد نظران

توان به اجراس پروژه شهر سالر به صور، ( و از مهمترين دستاورد آن، مي12 13911گرفت ) بيبيان، 

 .ان تهران اشاره نمودآب 13در محله  پايلو،

 قيروش تحق -7

آورس ا العا، مورد نيااز، از  ا تحليلي است. جهت جمعمبتني بر رويکرد توصيفي  يتحقرو  بررسي اين 

از منظار  هاس اساتان مازنادران   شهرستان سنقاط شهراس استفاده شده است. به منظور سناش رو  کتابرانه

ل يتکمشهر سالر و سهاشاخ  مهمترين ييشناسا از . پس. ديانتراب گرد سمتعدد سها، شاخ شهر سالر

ها شهرستان سبندرتبه اقدام به کوريو  يبه کم  تکن استان، سها در نقاط شهر  از شاخ يا العا، هر 

 باشد1ير ميشد که مراحل اناام آن به شرح ز

 منطقه مورد مطالعه  -1-7

 11تاا َ  31و 38درجه عار  شامالي و َ   31و 33َ  تا 33و 89َ ييايدر محدوده جغرافمازندران استان 

درصد کشاور   81/1ادل مع مربع کيلومتر 23931 وسعت با گرينويچ النهار نصف از شرقي  ول درجه  38و

 يتاايبااا جمع ، اسااتان مازناادران1371در سااال  سما، کشااورين تقساايقاارار گرفتااه اساات. براساااس آخاار

آمال،   سهاا شامل شهرساتان شهر  33شهرستان و  17 ساراد درصد 12/1و رشد سازنه  نفر 3393133معادل

بابل، بابلسر، بهشهر، تنکابن، جويبار، چالوس، رامسر، سارس، سوادکوه، قائمشهر، گلوگاه، محمودآبااد، نکاا،   



 

 

 سه ساالنامه آماار  يا (. برپا1371مازندران، سباشد )استانداريو فريدونکنار م آباداندرود، عباسي، منور، نوشهر

باوده کاه ساهر هار     ( ت اساتان يا جمع درصاد 31)نفر  1112132مازندران استان سشهرت يجمع، 1371سال

 است1  1شهرستان به شرح جدول
 استان مازندران یهات شهرستانيجمع -1جدول

 یشهر تيجمع شهرستان یشهر تيجمع شهرستان یشهر تيجمع شهرستان

 31189 گلوگاه 122931 چالوس 391998 آمل

 71117 محمودآباد 11323 رامسر 873892 بابل

 111788 نکا 891391 سسار 112313 بابلسر

 117211 نور 18391 سوادکوه 133289 بهشهر

 121189 نوشهر 39711 دونکناريفر 211331 تنکابن

 89371 عباس آباد 321981 قائمشهر 93338 باريجو

 1371منبع1 سالنامه آمارس استان مازندران،  33991 اندروديم

هايي آباد و فريدونکنار و مياندرود به دليل کمبود )درقسمتهاس جديدالتاسيس علي  شهرستاندر اين تحقي

 اند.نداشتن( آمار کافي با همان آمار شهرستان قبلي خود يعني به ترتيد تنکابن، بابلسر و سارس لحاظ شده

 قيتحق یهارها و شاخصيمتغ  -2-7

 ، بهداشت وي، اجتماعس، اقتصايطيمحستير ابعاد زشهر سالر د سهاشاخ  ي  با بررسيتحقن يدر ا

ن ا العا، موجود بر يها و همچنن شاخ يبه ا العا،ِ ا يت دسترسيت به محدوديز با عنايسالمت و ن

استان  ست شهرهايوضع ير جهت بررسيز سهااستان مازندران، شاخ  1371سال  ساساس سالنامه آمار

 (21و انتراب شده است )جدول ييشناسا
 استان مازندران  یشهرها یابيشهر سالم در ارز یهاشاخص -2دولج

 شاخص فيرد شاخص فيرد شاخص فيرد

 مراکز اورژانس 17 سکارينرخ ب 11   سالير کودکان کمتر از يمرگ و م 1

 شگاهيسرانه آزما 21 يسرانه ورزش 11 سال 3ر کودکان کمتر از يمرگ و م 2

 سسرانه پرتونگار 21 يآب مصرف 12 ت فعاليجمع 3

 يسرانه مراکز درمان 22 يگاز مصرف 13 نرخ اشتغال 8

 يستيسرانه ماتمع بهز 23 پسماند مديريت شده 18 نرخ سواد 3

 نعداد پزش  مترص  28 سبز سفضا 13 دينرخ موال 1

 يسرانه پزش  عموم 23 مارستانيسرانه ب 11 يد به زندگيام 9

 يعدادخودکشت 21 ينينرخ شهرنش 19 تيرشد جمع 1

  تيتراکر جمع 11 بعد خانوار 7



 

 

 مدل یمعرف  -3-7

کرد و نقاط تمرکز ين تنوع در رويآن و همچن سدير و عوامل کليشهر سالر، مقاد سهال تنوع جنبهيبه دل

 Banumرود )يمبه شمار  هان جنبهيندها، از دشوارتريفرآ يدگيچيل آن به جهت پيو تحل يابيشهر سالر، ارز

1992:182& Cook, .) استان مازنادران   سشهرها سو رتبه بند يابيجهت ارز 1کوري  وي  از تکنين تحقيدر ا

 شود.يمکرد شهر سالر استفاده يبا رو

 اره،يباه صاور، چنادمع    دهيا چيپ سهاا رسات يس سسازنهيجهت به، 2چ و زنگيکوويتوسط اپر کوري  ويتکن

 ارهاا يها با وجود تضاد معهنياز گز ساتراب ماموعهو ان سبندرتبه سرو رو  نيه است. تمرکز اافتيتوسعه 

تمرکاز داشاته و    هاا ناه ي  ماموعاه گز يا و انترااب از   سبناد دسته سن رو  رويگر، ايان ديبه ب .باشديم

رناده را در  يگريتواناد تصام  يکه ما  کنديمن ييمتضاد تع سارهاي  مسئله با معي سرا برا يسازش سهاجواب

ن جاواب موجاه باه    يتار  يا نزد يسازش سها  جوابين تکنيدر اد. ينما ساري ييحل نهابه راه يابيدست

 ,Devi)   عبارتناد از يا ن تکنيا ا سهاا گاام  .(Opricovic & Tzeng, 2007: 440)باشاد  يما ال دهيا جاواب ا 

2007:14164)1 

 

 اسيمقيس بيل آن به ماتريو تبد سريگريس تصميل ماتريتشک گام اول1
 ( 1مطاب  رابطه) يزه کردن خطياس نمودن آن از رو  نرماليمقيب سبرا سريگريس تصميل ماتريپس از تشک

 شود1ياستفاده م

         (1رابطه )

 ها  از شاخ يگام دوم1 اختصاص اوزان به هر 
 وارز   نياي تع سريا گريتصم سهامدل  ي رو از  يبا استفاده از نظرا، کارشناس هاشاخ از   يوزن هر 

  .ديحاصل آ ارهايمع يهدوزن سهامدل گريد

ن يبر ا ي  آنتروپيها استفاده شد. تکن  از شاخ ين وزن هر ييجهت تع 3ي  آنتروپي  از تکنين تحقيدر ا

 سشاتر يت بيا شتر باشد آن شاخ  از اهمير شاخ  بير يدر مقاد يزان پراکندگيه استوار است که هرچه ميپ

از رابطاه   ها  شاخ يهر  ي، آنتروپهاس دادهياتراس کردن ميمقي  پس از بين تکنيبرخوردار است. در ا

 شود1 ير محاسبه ميز

                                                           

1-VIKOR  

2- Opricovice & Tzeng 
3- Entropy 



 

 

 
ر حاصل ي، وزن هرشاخ  از رابطه ز jE -= 1j Dدر ادمه پس از محاسبه درجه انحراد با استفاده از رابطه  

 شود1 يم

 
 هر شاخ  سر موجود برايان مقادين مقدار از مين و بدترين بهترييتع گام سوم1
ار ما از نوع ين قسمت اگر معيگردد. در ايها انتراب منهين گزي( ار بf -ر)ين مقادي( و بدترf *ر )ين مقاديبهتر

 ر داشت1 يمثبت باشد خواه

*  jf j= max                           (2رابطه )
if      و  jf j= min  -if    

 ر داشت1 يباشد خواه يار ما از نوع منفياگر مع

*  jf j= minو        jf j= max  -if        (   3رابطه )
if    

 
 (R) يتي( و شاخ  نارضاSت )يشاخ  مطلوبگام سوم1 

 ( jS)ييکه ماموع آنها شاخ  نها ديآيبه دست م تيشاخ  مطلوب  ي شاخ ،هر  سبه ازا نهيگز سبرا

 1 است نهيآن گز (R) يتي، شاخ  نارضااريهر مع سبه ازا نهيهر گز( jS)نيبزرگتر کند.يرا مشر  م نهيگز

                       (   8رابطه )

 
 







n

i ii

iji

ij
ff

ff
wS

1
*

*

 

 
 



















ii

iji

ij
ff

ff
wR

*

*

max 

 هانهيگز سبندرتبهو  Qگام چهارم1 محاسبه مقدار 
 گردد1ير محاسبه ميشود از رابطه زيده ميت ناميکه تابع مز Qمقدار 

      ( 3رابطه )
 
 

 
 *

*

*

*

)1(
RR

RR
v

SS

SS
vQ

jj

j
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 سنقاط شهر سرهر شاخ  براي، مقاد2شهر سالر مطاب  جدول  سها  با توجه به شاخ ين تحقيدر ا

 (. 3شد )جدول ساستان مازندران گردآور
 استان مازندران یدر نقاط شهر هار شاخصيمقاد -3جدول

 

آمل
بابل 
بابلسر 
بهشهر 
تنکابن 
 

جو
ي
بار
س 
چالو

 

رامسر
 

سار
سوادکوه س
قائمشهر 
 

گلوگاه
محمودآباد 
 

نکا
نور 
نوشهر 
 

 3,88 3,31 3,83 3,31 3,83 3,23 3,39 3,19 3,11 3,23 3,83 3,13 3,37 3,29 3,21 3,29 بعد خانوار

 81,2 37,7 81,1 81,2 82,2 31,9 37,1 81,3 81,9 37,3 82,1 81,3 31,1 37,7 81,13 37,1 ت فعاليجمع

 19,1 19,3 17,8 72,1 18,7 18,3 13,2 19,3 71,2 18,9 73,1 11,1 12,2 71,1 71,3 72,8 نرخ اشتغال

 12,7 12,3 11,1 9,7 13,1 13,9 18,1 12,3 7,1 3,3 8,7 13,2 9,1 7,7 1,3 9,1 سکارينرخ ب

 13,83 11,19 11,88 11,11 11,13 13,19 11,21 19,23 12,37 18,88 91,93 18,11 11,82 12,11 13,88 11,18 نرخ سواد

 1,31 1,33 1,21 1,28 1,17 1,21 1,17 1,23 1,17 1,21 1,21 1,27 1,22 1,29 1,28 1,23 يآب مصرف

 3,91 2,11 3,13 3,97 2,11 1,31 1,11 1,83 1,31 1,77 3,13 1,91 1,13 2,23 1,13 1,98 يگاز مصرف

پسماند 

 مديريت شده
1,31 1,28 1,27 1,13 1,11 1,11 1,13 1,81 1,13 2,11 1,11 1,11 1,92 1,17 2,83 2,11 

 39,3 1,1 1,9 31,3 18,2 1,7 1,13 8,1 33,81 2,31 2,1 11,13 1,11 8,13 1,99 3,37 يسرانه ورزش

 3,11 8,38 1,11 1,12 1,31 1,23 1,11 2,22 18,33 2,82 2,33 9,79 1,31 8,73 8,72 9,38 سبز سفضا

 1,22 1,21 1,37 1,29 1,31 1,11 1,31 1,29 1,37 1,81 1,32 1,11 1,31 1,81 1,23 1,18 مارستانيسرانه ب

مراکز 

 اورژانس
1,29 1,21 1,21 1,17 1,28 1,33 1,31 1,8 1,13 1,2 1,11 1,31 1,27 1,21 1,23 1,28 

 2,19 2,29 1,31 2,37 2,18 1,11 3,81 1,39 1,31 2,23 1,72 1,83 1,11 1,32 1,92 1,21 شگاهيسرانه آزما

سرانه 

 سپرتونگار
1,81 1,18 1,91 1,13 1,81 1,18 1,71 1,37 1,19 1,23 1,88 1,31 1,29 1,97 1,13 1,13 

 3,7 18,11 1,8 1,7 1,3 1,1 12,91 13,13 11,8 1,91 13,3 1,3 12,7 11,12 13,3 11,7 دينرخ موال

 98 91 99 93 91 98 93 98 98 91 93 93 93 91 98 99 يد به زندگيام

 9 11 8 2 1 9 1 11 3 1 3 1 1 1 7 12 يتعدادخودکش

 82,81 13,91 11,13 27,91 27,99 33,31 18,37 78,71 18,32 19,12 23,31 11,19 31,33 38,11 39,11 18,39 تيتراکر جمع

 1,13 1,13 1,13 1,11 1,78 2,21 2,81- 1,11 1,81 1,11- 1,33 2,38 1,71 1,19 1,98 1,19 تيرشد جمع

نرخ 

 ينيشهرنش
37,17 32,12 33,13 91,81 89,71 82,37 31,11 93,12 12,11 31,31 13,32 31,32 37,23 83,29 88,81 33,71 

 2,11 2,11 1,91 1,11 1,33 1,13 3,17 1,19 1,39 2,23 2,39 1,83 1,19 1,13 1,11 1,22 يمراکز درمان

سرانه ماتمع 

 يستيبهز
1,13 1,11 1,21 1,11 1,21 1,32 1,32 1,21 1,29 1,12 1,13 1,31 1,33 1,21 1,81 1,22 

پزش   سرانه

 مترص 
3,11 1,77 3,31 3,79 2,97 1,11 1,21 1,28 1,71 1,97 2,31 8,37 1,37 2,91 3,13 3,71 

سرانه پزش  

 يعموم
3,31 1,39 9,18 3,81 9,13 11,21 1,17 3,29 1,21 13,31 3,31 13,91 11,81 1,27 11,91 11,13 

ر يمرگ و م

کودکان کمتر 

   سالياز 
9,111 18,217 2,392 21,319 21,117 1,128 9,911 7,193 11,132 8,719 1,111 3,289 8,211 19,822 1,378 1,113 

ر يمرگ و م

کودکان کمتر 

 سال 3از 
9,13 18,2 7,13 19,11 12,3 18,3 1,11 23,3 11,7 17,1 2,13 12,1 1,9 2,1 21,1 11,3 



 

 

کور ي  وي، از تکنشده سبا توجه به ا العا، گردآوراستان مازندران،  سنقاط شهر سبندجهت رتبهدر ادامه 

ر موجاود باه   يان مقادياز م هر شاخ  سن مقدار براين و بدتريبهتر اين تکني ، سهاگام ساجرابا  واستفاده 

 د.يمحاسبه گرد 8شرح جدول 
  

 ر موجوديان مقادياز م هر شاخص یمقدار برا نيو بدتر نيبهترمحاسبه  -4جدول 

 f max f min شاخ  f max f min شاخ 

 1,1128383 1,1128131 مارستانيسرانه ب 1,1191817 1,1171137 بعد خانوار

 1,1111911 1,1238121 مراکز اورژانس 1,1313923 1,1191111 تيتراکر جمع

 1,1181981 1,1133881 شگاهيسرانه آزما 1,1211131- 1,1219381 تيرشد جمع

 1,1111331 1,1121131 سسرانه پرتونگار 1,1121311 1,1233189 ينينرخ شهرنش

 1,1113313 1,1113213 يسرانه مراکز درمان 1,1121892 1,1123971 نرخ سواد

 1,1111288 1,1113827 يستيسرانه ماتمع بهز 1,1118111 1,1218177 ت فعاليجمع

 1,1113311 1,1111111 نعداد پزش  مترص  1,1188319 1,1119123 نرخ اشتغال

 1,1113113 1,1111992 يسرانه پزش  عموم 1,1173121 1,1111171 سکارينرخ ب

 1,1121198 1,1113893 يآب مصرف 1,1113327 1,1211738 يسرانه ورزش

 1,1111111 1,1378333 دينرخ موال 1,1123971 1,1112911 يگاز مصرف

 1,1119333 1,1213813 يد به زندگيام 1,1313331 1,1118211 پسماند مديريت شده

 1,1171211 1,1119328 يتعدادخودکش 1,1113331 1,1333181 سبز سفضا

 1,1111189 1,1111113   ساليمرگ کودکان کمتر از  1,1111311 1,1111113 سال 3مرگ کودکان کمتر از 

 

ن مقدار ين و بدترين و در ادامه بهترييتع نهيگز سبرا (R) يتي( و شاخ  نارضاS) تيوبشاخ  مطلسپس 

 (.3د )جدوليمشر  گرد Rو  S سبرا

 
 نهيهر گز یبرا Sو  Rر يمقاد -5جدول

S- 1,1827823 R- 1,1111111 

S* 1,3227991 R* 1,1331119 

 

مرتاد   يمحاسبه و ساپس باه صاور، نزولا     هر گزينه سبرا Qمقدار  و S  ،Rدر ادامه پس از تعيين مقادير

 (.3اند )جدولشده
 

 

 



 

 

 هاگزينه ینهاي یبندو رتبه ( و شاخص نارضايتیSشاخص مطلوبيت )با توجه به مقادير  یبندنتايج رتبه -5جدول

 
Q S R Q S R 

 11 8 1 1,1117 1,88937 1,88313 آمل

 12 11 8 1,11912 1,31312 1,33271 بابل

 1 3 13 1,13319 1,83713 1,91931 بابلسر

 1 1 11 1,199 1,81111 1,32199 بهشهر

 13 13 3 1,11937 1,33118 1,27113 تنکابن

 3 1 11 1,11117 1,32271 1,71933 باريجو

 7 18 3 1,197 1,33211 1,31117 چالوس

 3 2 13 1,193 1,81717 1,13288 رامسر

 11 13 1 1,1 1,31211 1,17319 سسار

 9 11 11 1,198 1,31831 1,8912 سوادکوه

 13 11 2 1,117 1,18278 1,11988 قائمشهر

 18 3 9 1,11937 1,88277 1,88877 گلوگاه

 11 1 1 1,11891 1,87111 1,31711 محمودآباد

 2 9 18 1,13319 1,89212 1,91189 نکا

 8 7 12 1,1133 1,31139 1,11213 نور

 1 12 7 1,193 1,33812 1,83181 نوشهر

 



 

 

 یريگجهينت -9

ت يا صرفا  دو درصاد جمع  1711شده است. در سال  سکر به شد، شهريوستيد گفت جهان در سده بيبا 

در  ساعماده  ياجتمااع  و يت شاناخت يرا، جمعيير تغي  قرن اخي يکردند و  يم يجهان در شهرها زندگ

 ينين شهرنشا ياناد. چنا  هگذاشات  سن برجاياره زميست سيط زيبر مح يار مهمسيرا، بيجهان رخ داده که تاث

ن امار  يا در حال توسعه اتفاا  افتااده و ا   سدر کشورها ساديمد،، تا حدود زکوتاه سادر  ول دوره يعيسر

و مملاو از مشاکال، متعادد     سانفااار  سادهيا در حاال توساعه، پد   سدر کشاورها  ينيد تا شهرنشا شسبد 

 زخواهد شد.يد نينده تشديبه همراه داشته باشد که در آ يو بهداشت ي، اجتماعيطيمحستيز

هاس شهر ساالر باه ارزياابي نقااط شاهرس اساتان مازنادران و بررساي         پس از شناسايي شاخ   ين تحقيا

بنادس نقااط   ساطح  صور، گرفت. جهت ارزياابي و  هاس تحقي مندس نقاط شهرس از شاخ وضعيت بهره

 باا بيشاترين  اد کاه شاهر ساارس      حاصله نشاان د يشهرس از مدل آنتروپي و تکني  ويکور استفاده شد. نتا

از  شهر سالر قرار دارد. هاسهاس استان به لحاظ شاخ شهرستان آل در رتبه اول ميانهايد به جوابنزديکي 

 سارانه پزشا  مترصا ،   مارساتان، يکارس، سرانه بينرخ ب ،ت فعاليجمعبه  توانمهمترين دزيل اين امر مي

آل رتبه آخر را هايد به جوابستان جويبار نيز با کمترين فاصله شهر .اشاره کرد پزش  عمومي، مراکز درماني

 سارانه  ، پاايين باودن  پاايين  مي توان نارخ ساواد  را خود اختصاص داده است. از مهمترين دزيل اين امر  به

 .دانستنرخ مواليد  ،باز هاس اشتغال و نرخ بيکارس، کمبود زمينهبيمارستان، مراکز درماني، ورزشي 

توان جايگاه شهرستان تنکابن دانست که اين جايگااه تاا حادودس    ائز اهميت در اين تحقي  را مياما نکته ح

هاس نقاط شهرس در استان را متعادل کرده و از تمرکز سطوح شاهرها در  تعادل ي   رفه در پراکنش جايگاه

هاس غرباي  ه شهرستانتوان گفت کو با توجه به نتاي  حاصله مي مرکز استان کاسته است. اما با اين اوصاد

رغار  هاس شرقي داشته و لازوم توجاه باه شهرساتان جويباار علاي      شهرستانترس نسبت به وضعيت مطلوب

 رسد.پيش ضرورس به نظر ميازهاس سارس و قائمشهر و بابل در مرکز استان، بيشنزديکي به شهرستان
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