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  چکیده
اي که به بستر  تحت تأثیر عوامل اجتماعی و اقتصادي، روند رو به رشدي جمعیتی را شاهد هستند، به گونهمناطق ساحلی 

برداري از منابع طبیعی و اقتصادي،  ، بهرهآناند. متعاقب  رشد شهرنشینی و افزایش جمعیت شهري تبدیل شدهمناسبی براي 
محیطی این  نزول کیفیت زیست وافقی شهرهاي ساحلی  هاي حساس ساحلی موجبات گسترش هاي مولد و اکوسیستم زمین

در نتیجه رویکردهاي گوناگون از جمله رویکرد . منجر به تهدید توسعه پایدار شهرهاي ساحلی شده است کهشهرها را فراهم آورده 
ي ها ترش فعالیتهایی به منظور منطبق نمودن آثار منفی ناشی از گس رشد هوشمند شهري به دنبال ارائه راهبردها و سیاست

بررسی میزان تاثیرگذاري  با هدف در این پژوهشباشند.  انسانی در این مناطق با خصوصیات منحصر به فرد شهرهاي ساحلی می
محالت  ي توسعه پایدار شهري و رشد هوشمند در سطحها شاخص ،رویکرد رشد هوشمند در توسعه پایدار شهر ساحلی بابلسر

ها استفاده  آوري داده نامه براي جمع تحلیلی و از مطالعات اسنادي و پرسش-پژوهش توصیفیروش این  شوند. میشهر سنجش 
مطالعه مورد لی بابلسر نفر از شهروندان شهر ساح 384نمونه آماري متشکل از با استفاده از روش کوکران، بدین منظور  شده است.
. نتایج محاسبه گریدندیافته  ي ویکور و اوینگ تعدیلها روش ي توسعه پایدار و رشد هوشمندانه به وسیلهها و شاخص قرار گرفت

پژوهش مبین آن است که میزان پایداري شهري در محالت غرب بابلرود و مرکزي شهر نسبت به محالت پیرامونی بیشتر است. 
 رد.وجود دا 788/0با ضریب همبستگی قوي  دار و نسبتاً بین پایداري شهري و رشد هوشمند شهري همبستگی معنی ضمناً

درضمن، . داردثیر را در افزایش شاخص توسعه پایدار شهري أبیشترین ت  822/0با ضریب همبستگی  افزایش دسترسی و مجاورت
ارتباط را با رشد  بیشترین 536/0محیطی با ضریب همبستگی  و پایداري زیست 657/0پایداري اقتصادي با ضریب همبستگی 

رابطه عکس وجود دارد. از  -191/0ایداري اجتماعی و رشد هوشمند با ضریب همبستگی بین پ دهند، ولی هوشمند نشان می
توزیع مناسب خدمات شهري به منظور بهبود دسترسی و کاهش سفرهاي شهري با خودرو شخصی، سهولت دسترسی به  رو، این

ی و ایجاد شبکه ارتباطی مناسب بین ونقل با اولویت دادن به عابرین پیاده باالخص در محالت ساحل هاي جایگزین حمل شیوه 
  شود.     ساحل و سایر فضاهاي شهري به منظور توسعه پایدار شهر ساحلی بابلسر پیشنهاد می

  
     ، توسعه پایدار، شهر ساحلی، بابلسرهوشمندرشد : کلیدي هاي هواژ
  

  1مقدمه
ترین رشد جمعیـت شهرنشـین    شاهد بزرگ ،جهان

رو بـه  در تاریخ بشر بوده و این فرایند طوالنی مـدت و  
ي صـورت  هـا  شود. مطـابق بررسـی   میبینی  پیشرشد، 

ــه  ــال    54گرفت ــان در س ــت جه ــد جمعی  2014درص

                                                             
 amirbakhshi62@gmail.com: مسئول نویسنده*

حاکی از رشد ایـن رقـم   ها شهرنشین بوده و پیش بینی
میلیارد نفـر   6یعنی حدود درصد جمعیت جهان  66تا 
در نتیجه زنـدگی  ). UN, 2014:2( است 2050سال  تا

ي رو بـه شـهري   ناپـذیر  بشر به شکل فزاینده و برگشت
رود. ایـن امـر موجـب تقاضـاي بیشـتر بـراي        میشدن 

زمین به منظور رفع نیازهاي روزافزون جمعیـت رو بـه   
گسترش شهري شده و الگوي رشد شهرها را به سـوي  
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تراکم، اتومبیل محـور و نـامتمرکز کـه بـه آن      کم میفر
، شـود  مـی اطالق شهري  1رویی رشد پراکنده یا پراکنده

ــوق داده اســت  ــورچه،  س ــدینی و ش ــیف ال : 1393(س
ــا189 ــا ). امـ ــنت تبعـ ــه از ایـ ــدر گونـ ــی شـ  افقـ

 .شـود  یش مـ پیرامـون  منطقه و شهر شهر،گریبانگیرکل
 شـهر،  يهـا  درحاشـیه ه توسـع  تمایل مانند ییها دیدهپ

 بـه  تمایـل  درونشـهري،  سـفرهاي  طول زمـان  افزایش
 کـاهش  شـینی، ن حاشیه رشد اجتماعی و گزینی جدایی
 حاصـلخیز،  داراي خـاك  کشـاورزي  يهـا  زمـین  اتالف

 مانند آلـودگی ی محیط زیست يها آالینده انواع افزایش
 کـاربري  تک وگاه رهاشده يها زمین وجود هوا، و خاك

ــب ــه موجـ ــدم کـ ــجاما عـ ــان نسـ ــت  میـ ــا بافـ  يهـ
ــانی،   شهراست ــی فراه ــی و فرمهین  ،)50: 1393(پارس

ها و  ادغام روستاها در شهرها، افزایش هزینه زیرساخت
از  )115 :1390خدمات شهري (میرکتولی و همکاران، 

  باشد.   میجمله عواقب منفی رشد پراکنده 
شــدت  بــاالـذکر در شــهرهاي سـاحلی    ق رونـد فــو 

شـود. منـاطق سـاحلی بـه دلیـل       مـی بیشتري دنبـال  
خیز بـه   ي حاصلها دسترسی به آب و مجاورت با زمین

شکلی تـاریخی ارائـه دهنـده امکانـات مناسـبی بـراي       
گـاه   توسعه بوده اند. جذب جمعیت در این مناطق هیچ

متوقــف نشــده و گســترش شهرنشــینی در آن بســیار  
هم اکنـون نزدیـک بـه    ). IHDP, 2015:4( سریع است

ــان در   مــینی ــت جه ــومتري خطــوط  60از جمعی کیل
ود ایـن رقـم   ش میبینی  کنند و پیش میساحلی زندگی 

 ,Voula( میلیارد نفر افزایش یابـد  4به  2050تا سال 

این روند افزایش جمعیت در مناطق سـاحلی  ). 2015:8
اي کـه   گونـه  با رشد شهري شدن همرا بـوده اسـت. بـه   

تـرین سیسـتم در مقایسـه     شهري ،ي ساحلیها سیستم
درصـد   4/69ها باشد. مطابق بررسی می ها سایر سیستم

جمعیت ساکن در مناطق سـاحلی، شهرنشـین بـوده و    
ي هـا  تراکم جمعیتی آن به سبب دسترسی بـه فرصـت  

دهـد   میونقل و خدماتی که سیستم ساحلی ارائه  حمل
درصـد بـیش از متوسـط تـراکم      45تقریبا بـه میـزان   

 Marsousi and Sadat( منـاطق شـهري در دنیاسـت   

Hosseini, 2008:116 .(  
                                                             

1. Urban sprawl  

ي ها عیت در مناطق ساحلی مزیتتمرکز باالي جم
 ونقـل ارتقـا   فراوانی مانند مسـیرهاي ارتبـاطی و حمـل   

یافته، رشد صنعتی و شهري، منافع حاصل از توریسـم  
نان آن منـاطق همـراه   و تولیدات مواد غذایی براي ساک

اثرات ناشـی از ایـن    ،لیکن در نقطه مقابل؛ داشته است
آوري،  و توسـعه اقتصـادي و فـن    جمعیت شـهري رشد 

شـکننده و در  اکوسیستم شهرهاي ساحلی را به شدت 
ه توسعه پایـدار  ک وريط ، بهمعرض تهدید ساخته است

 Yu et( شهرهاي ساحلی با مخاطره روبرو شـده اسـت  

al., 2010:12-18( .و همکـاران  2شربینین دي )2013 ،(
ي سـاحلی  ها اند که تقریبا تمام اکوسیستم تخمین زده

، بـا  انـد    بررسی شدهکه توسط ارزیابی اکوسیستم هزاره 
ــزایش مخــاطرات محیطــی ســاحلی، شــاهد   وجــود اف

 هـا  عـالوه  بررسـی   اند. بـه  افزایش مهاجرت خالص بوده
ي پـیش روي شـهرهاي   هـا  دهند کـه چـالش   مینشان 

ساحلی چون تمرکـز جمعیـت در منـاطق و شـهرهاي     
ــی   ــابع طبیع ــد من ــاحلی و تهدی  Loomis and( س

Paterson, 2014:63-68 ،( اختصاصـی از   بـرداري  بهـره
ــل از آن    ــابع حاص ــاطق و من ــن من ــعه ای ــوق توس  حق

)Williams, 2014:139-173; Mc Gilavary et al., 

کاهش تنوع زیستی  و از دسـت دادن  )، 26-27 :1986
ــه ــا گونــ ــیبهــ ــذیر ي آســ  Berque and( پــ

Osamu,2013:191-200; Rivadeneira et al., 
ــواع آلــــودگی)، 2010:74-82 ــا گســــترش انــ ي هــ

 Samsunlu( محیطی در تمـام منـاطق سـاحلی    زیست

and Akca,1999:13-20 ،( ایجاد ناسازگاري بین منافع
ــت ــواع فعالی ــا حاصــل از ان ــه واســطه  ه ي اقتصــادي ب

 Rudianto and( ي توسـعه هـا  نگـري در طـرح   بخشی
Gusti, 2014: 70-71; Tynon and Gomez, 2012: 

 بـه سـاحل   میمحدود شدن دسترسی عمـو )، 531-544
)Kar, 2007: 472-486 ،( عدم توجه به نقش مشارکت

-Areizaga et al., 2012:123( نفعـان  شهروندان و ذي

گیرنده و  ي تصمیمها عدم هماهنگی بین دستگاه)، 136
ــه ــارایی برنام ــیهــا فقــدان ک  ,.Lin et al( ي اجرای

بـــــین اي را  شـــــکاف فزاینـــــده)، 2013:134-136
ي طبیعـی شـهرهاي سـاحلی و قلمروهـاي     ها پتانسیل

و متعاقـب   ي انسانیها متفاوت و بعضا ناسازگار فعالیت
                                                             

2. De Sherbinin 
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برداري نادرست از این منابع بـه وجـود آورده و    آن بهره
وضــعیتی بحرانــی بسـیاري از شــهرهاي ســاحلی را بـا   

ناپایداري شهرهاي ساحلی سبب  مواجه ساخته است و
  ). Clarck, 1996:3( است شدهرا 

لذکر آغازگر طرح مباحثی مهـم در لـزوم   ا روند فوق
تغییر دیـدگاه مـدیریتی و فضـایی در نـواحی سـاحلی      

ي هــا شــده و توســعه پایــدار را در صــدر پــارادایم    
زیست در این شهرها قرار  ي و مدیریت محیطریز برنامه

یی کـه  هـا  داده است. به دنبال آن و رویکردها و تکنیک
 شـهرهاي در  هـا  و ناسازگاري ها شبه مدیریت این چال

پردازند در کـانون توجهـات    میساحلی به شکلی پایدار 
-Samhouri and Levin, 2012:118( قرار گرفته است

شـهري   هوشـمند از جمله این رویکردهـا رشـد   ). 119
 ،دار ایجـاد فـرم مطلـوب شـهري اسـت      است که داعیه

. بنیـاد  شـود  مـی توسعه پایدار شهر  سبباي که  گونه به
بـر یـن اصـل اسـتوار اسـت کـه        هوشمنداساسی رشد 

و شکل فشرده شهري موجب  ها توزیع متناسب کاربري
 زیسـت  محـیط استفاده کمتر از خودرو و بهبود کیفیت 

الواقـع   ). فـی 2: 1391زاده فرد و فتحـی،   شود (قلی می
بـا اسـتفاده مناسـب از منـابع موجـود،       هوشـمند رشد 

ي ترکیبـی،  هـا  افزایش خدمات شهري، توسعه کـاربري 
و طراحی یکپارچه در  میعمو ونقل حملایجاد امکانات 

مقیـاس انســانی روش پایــداري را بــراي توســعه شــهر  
). 2: 1390حسابی و عباسـی،  ال(علی  دهد میپیشنهاد 

 توسـعه  کـه  ایـن  در اسـت  تضـمینی  هوشـمند  توسعه
لحــاظ  از مســکن توســعه و منــاطق شــهرها، محــالت،
زیسـت و در جهـت    دار محـیط  دوسـت  دقیق، اقتصادي

(حسـین زاده دلیـر و    .باشـد  مـی بهبود کفیت زنـدگی  
  .)101 :1391صفري، 

بـه منظـور منطبـق نمـودن      ها و پژوهش اتمطالع
منحصر بـه فـرد    هاي تبا خصوصی هوشمنداصول رشد 

دهـه قـدمت دارد.   بیش از یـک   میشهرهاي ساحلی ک
گونه اقدامات را باید اداره ملی اقیانوسـی و   پیشگام این

جوي ایـاالت متحـده دانسـت کـه مطالعـات نظـري و       
ي اجرایــی در بســیاري از شــهرهاي ســاحلی هــا پـروژه 

 New York Department of( امریکا ماننـد نیویـورك  

State, Division of Coastal Resources,2009 ،(

 ,Main sea grant college program(پرتلند، هیوستون

ــا)، 2009 ــدنس  ,Leland, Michigan( تاکروز، لیالن

Chamber of Commerce, 2008، (اگونکویـــت 
)www.ogunquit.org/faqQuestionsAbout The 

Beach .php,2009( ...انجام داده است. و  
سـترش  سواحل شـمالی ایـران نیـز رونـد رو بـه گ     

بیشـتر   کـه  اي گونـه  بهکنند،  میشهري شدن را تجربه 
شهرهاي ساحلی شمال کشور با پدیده رشـد پراکنـده   

نشینی ساحلی مواجه هسـتند.   شهري و شکلی از حومه
این امر موجب تغییرکاربري و تخریب اراضی کشاورزي 

ــره  ــهرها، به ــون ش ــیش از   پیرام ــرداري نامناســب و ب ب
بـی رویـه از    بـرداري  بهـره ظرفیت از منابع طبیعـی و ،  

ي زیرزمینــی، آلــودگی روزافــزون منــابع هــا ابع آبمنــ
ي ســطحی، فقــدان تعامــل مناســب میــان     هــا آب

و کـاربري زمـین،    ونقـل  حمـل ي مختلـف  هـا  زیربخش
ي مدیریت شـهري  ها بورس بازي زمین، افزایش هزینه

اجتماعی و اقتصادي در ایـن   گزینی جداییو نابرابري و 
جـایی   )، تا3: 1389 (یگانه محالتی، شهرها شده است

ی ایـن  محیطـ  زیسـت که پایداري اجتماعی، اقتصادي و 
ایـن  لذا هدف ؛ را با مخاطره مواجه ساخته است اشهره

و  هوشـمند ي رابطـه رشـد   دار معنـی پژوهش بررسـی  
فضـایی  -توسعه پایدار شهري و ارائه چارچوبی کالبـدي 

به منظور افزایش سطوح پایداري در شهرهاي سـاحلی  
باشد. بدین  میشهري  هوشمندبا تکیه بر رویکرد رشد 

منظـور شـهر سـاحلی بابلسـر بـا توجـه بـه دارا بـودن         
داشــتن موقعیــت ویــژه از حیــث یی چــون هــا ویژگــی

پیوستگی شهر با مناطق ساحلی پیوستگی، اکوسیستم 
ي مختلـف سـاحلی نظیـر    ها ساحلی با صنایع و فعالیت

ي هـا  عدم وجـود کـاربري  ، اکوتوریسم و صنعت شیالت
ظرفیت اکوسیستم ساحلی شهر و در نتیجه متناسب با 

محیطـی، تغییـر وسـیع کـاربري      کاهش کیفیت زیست
محـدودیت شـدید   بـاال،   اراضی مولد به دلیل تقاضـاي 

فضا جهت توسـعه در شـمال، جنـوب غـرب و جنـوب      
ي متنوع مسکونی بـراي  ها شرق شهر، عدم وجود گزینه

ساکنان، دسترسی نامناسـب بـه خـدمات و در نتیجـه     
ي شخصی براي سـفرهاي  ها استفاده از اتومبیل افزایش

روزانه و عدم توجـه بـه نقـش مشـارکت شـهروندان و      
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ــروه ــا گ ــهه ــع در برنام ــا ي ذینف ــرغم ه ــهري علی ي ش
دانشگاهی بودن شهر انتخاب نمودیم. بر این مبنا و بـه  

زیر مورد  يها پرسشمنظور دستیابی به هدف تحقیق، 
  بررسی قرار گرفته است. 

  مختلــف شــهر بابلســر از حیــث وضــعیت محــالت
 ي توسعه پایدار چگونه است؟ها شاخص

  ي توسعه پایـدار  ها و شاخص هوشمندآیا بین رشد
  ي وجود دارد؟  دار معنیدر سطح محالت شهر رابطه 

تحقیق بـه   هاي هتحقیق فرضی هاي پرسشدر راستاي   
  باشد. میصورت زیر 

  رسد سطوح پایداري بین محـالت شـهر    میبه نظر
 بابلسر متفاوت است.ساحلی 

  و ابعـاد مختلـف    هوشمندرسد بین رشد  میبه نظر
و  دار معنـی اي  سعه پایـدار شـهري در بابلسـر رابطـه    تو

 مستقیم وجود دارد.
 

  مبانی نظري ها و  دیدگاه ،مفاهیم
تعریف نواحی ساحلی بر اساس موضوعات، اهـداف  
و موارد استفاده بسیار متنوع بوده و طیفی از مطالعـات  

ــه  مــیعل ــا برنام ــی ت ــابع طبیع ــدیریت من ــزي و  و م ری
گیـرد.   میي توسعه اقتصادي را در بر ها گذاري سیاست

اي که بـه   مفهوم و تعریف ناحیه ساحلی به معنی ناحیه
کاربردهاي خاصـی اختصـاص داده شـده یـا بـا آن در      

ــوع    ــترده و متن ــیار گس ــت، بس ــاط اس ــیارتب ــد م  باش
)Kenchington et al., 2012:30 .(ح شـدن ایـده   مطر

ریـزي سـاحلی    اغلب با مدیریت و برنامه ساحلی منطقه
مرتبط بوده و به تعاریف خاصی که به اهداف قـانونی و  

 ،نماینـد  میي مرتبط با آن اشاره ها و مسئولیت ها نقش
). Harvey and Caton, 2003:3( باشـد  مـی در ارتبـاط  

تـالش بـراي ارائـه تعریفـی      ،1رابرت کی و ژاکلین آدلر
جامع از مناطق ساحلی را ناصحیح دانسته و دیـدگاهی  

کنند. در این راسـتا   میگرایانه در این زمینه اتخاذ  عمل
چهار دسته کلی از تعاریف مبتنـی بـر فواصـل ثابـت و     
ــب   ــدي حاصــل از ترکی ــف پیون ــاربري و تعری متغیر،ک
ــاس       ــر اس ــاربري ب ــله و ک ــر فاص ــی ب ــاریف مبتن تع

را  و آن، دهند میگذاري در مناطق ساحلی ارئه  سیاست

                                                             
1. Robert Kay and Jaqualine Adler 

به عنوان ناحیه جغرافیـایی ویـژه اي کـه کارکردهـاي     
وراي مرزهـاي   –طبیعی و مولد در آن به طور نزدیکی 

اقتصـادي   -با شـرایط کالبـدي و اجتمـاعی    –کالبدي 
 Kay( کننـد  مـی ، یاد موجود در آن ناحیه ارتباط دارد

and Adler, 2005:6-7 .(  ــهرهاي ــال ش ــین ح در ع
اي از  بایسـت بـه عنـوان زیرمجموعـه     میساحلی را نیز 

 در نــواحی ســاحلی تعریــف کــرد. یعنــی شــهري کــه 
 )..و رودخانـه  آب (دریـا،   با مستقیم ارتباط و جاورتم

خطـی   احلی،سـ  وجودي شهر باشد. دلیل گرفته شکل
 و بـوده  آب و خشـکی  تالقـی  محـل  است که سراسري
بــا  روشـن  ارتبـاط  یــک داراي آن، اصـلی  يهـا  شـریان 
 الگويهستند.  مفهوم جغرافیایی در مرزي، يها شریان
 و زمـین  فـرم  بـه  وابسـته  سـاحلی  شـهر  در هـا  خیابان
باشد.  می ،اند کرده احاطه  را آن که طبیعی هاي ویژگی

 فضـاهاي  بـا  آب مستقیم رابطه به دلیل هاشهر این در
 هـاي  موقعیت از وسیعی دامنه عمومی، اماکن و شهري

 ایجـاد  هـا  رجگـاه فت و سـاحلی  هـاي  كپار نظیر اي، لبه
 خـدمات،  بـه  یـابی  دسـت  به دلیل ،هاشهر شود. این می

توسعه بـوده   ايرب زیادي هاي فرصت داراي... و اشتغال
 آبـی،  منـابع  بـه  آسـان  دسترسـی  و همچنین به دلیـل 

ارائـه داده و بـا    ار تسهیالت و خدمات از وسیعی دامنه
 را شـهر  اقتصـادي  رشد شغلی، جدید يها فرصت ایجاد
. آنچـه در ایـن بـین حـائز اهمیـت      سازد می پذیر امکان
 بـا  شهرسـاحلی  هویـت  و که موجودیت آن است ،است

شـود.   مـی تعریـف   آنهـا  بـین  روابـط  و طبیعـی  عناصر
  .)3 :1390 نیا، (حسین

ی پویا و بـا  مناطق ساحلی در طول تاریخ به محیط
ي هـا  حیث تنوع گونـه  از ه تنهاناهمیت منحصر به فرد 

حیاتی و اکوسیستمی، بلکه بـه لحـاظ توسـعه جامعـه     
 ,Vernberg and Vernberg( اند بشري نیز تبدبل شده

ــدهاي اجتمــاعی و  بخــش عمــده). 2001:1 اي از فراین
ــاحلی رخ  اقت ــواحی س ــاثیر داده و  صــادي در ن از آن ت
پذیرد. منـاطق سـاحلی مولـدترین نقـاط از لحـاظ       می

ي مهـم آبـی و   هـا  گـاه  بوده و شامل زیسـت اکولوژیکی 
ي هــا ي مرجـانی، جنگـل  هـا  خشـکی چـون آب سـنگ   

ي هـا  ي پوشـیده از علـف  ها ، سنگ بسترها مانگرو، خور
ي سـاحلی هسـتند کـه    هـا  گـاه  دریایی و سایر زیسـت 
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از بسـیاري از   یحـافظت نقش دهنده مواد غذایی و  ارایه
 ,www.fao.org( ي دریـایی و خشـکی اسـت   هـا  گونـه 

ســاحلی در  ينقــش شـهرها  ،در دنیـاي امـروز  ). 2014
فرایند اقتصاد جهانی نیز منحصـر بـه فـرد مـی باشـد.      

ي شـغلی، اکوتوریسـم و   هـا  دسترسی بیشتر به فرصـت 
تفریحات ساحلی، وجود صـنایع تبـدیلی و کشـاورزي،    

ي ها گسترش مناطق آزاد اقتصادي و کاهش محدودیت
یی، دریـا  ونقـل  حمـل قانونی و گمرکی،  دسترسـی بـه   

ي توسـعه  ها .... پتانسیلدیکی به مراکز تولید انرژي ونز
اقتصــادي در شــهرها و منــاطق ســاحلی را دو چنــدان 

شـونده در ایـن    کرده است. وجود منابع غنـی تجدیـد  
را به مراکزي جهت ارایه کاالها و خدمات  ها مناطق آن

از  اي به سـاکنان ایـن منـاطق کـه خـود حجـم عمـده       
دهنـد تبـدیل کـرده و     یجمعیت جهـان را تشـکیل مـ   

مابقی ساکنان جهان نیز بـه شـکل غیرمسـتقیم بـراي     
 انـد  تامین نیازهـاي خـود بـه منـاطق سـاحلی وابسـته      

)Beatly et al., 2002:4 .(  منــاطق  ،ایـن خصوصـیات
ل حـا مولدترین و پویاترین و در عین  ساحلی را در بین

ي طبیعی و جغرافیـایی  ها در معرض خطرترین سیستم
است، به گونه اي که مناطق ساحلی به شکل قرار داده 

کننــده  ، ارئــههـا  نامتناسـبی نســبت بـه ســایر سیســتم  
ــاه بشــري هســتند   ــا رف  بیشــترین خــدمات مــرتبط ب

)Sheela, 2014:3222( .    ایــن امــر موجــب ارتبــاط
ي انسانی با مناطق ساحلی شـده و  ها تنگاتنگ سیستم

افــزایش جمعیــت ایــن منــاطق و رشــد و توســعه      
 ،لب رشـد شـهري شـدن   در قارا ي انسانی ها سکونتگاه

). Mavrommati et al., 2013:2-3( همراه داشته است
متعاقب این روند دست اندازي به نواحی ساحلی بـراي  

ي سـاحلی  هـا  ي انسانی، از بین بـردن زمـین  ها استفاده
براي استفاده در کشاورزي، آلوده شدن منابع ساحلی و 

یــن منــاطق و دریــایی بــه علــت اســتقرار صــنایع در ا
گسترش پس ماندهاي کشاورزي، صـنعتی و مسـکونی   
گسترش می یابـد. ایـن بـه نوبـه خـود باعـث تهدیـد        
اکوسیستم ساحلی، کـاهش تنـوع بیولـوژیکی و تنـزل     
کارکردهاي محیطی جهت فراهم آوردن کـار و غـذا در   

اي کـه رشـد شـهرهاي     این مناطق می گردد، به گونـه 
ــا جــای  گزین شــدن ســاحلی بــه شــکل افقــی همــراه ب

ي هـا  ي طبیعی توسط شـهرها و فعالیـت  ها گاه سکونت
تـرین دلیـل کـاهش کیفیـت      انسانی مرتبط با آن مهم

 ,.Lee et alباشد ( میدر شهرهاي ساحلی  زیست محیط

سبب  وه رشد افقی شهرهاي ساحلی). به عال2006:8-9
، خــدمات ونقــل حمــلافــزایش تقاضــا بــراي مســکن، 

انـرژي مـی شـود. بـه طـور      بازرگانی، آب آشامیدنی و 
طبیعی در نتیجه ایـن فراینـد مقـادیر بیشـتري زبالـه      

ي هـا  جامد تولید شـده و فشـار بیشـتري بـر دسـتگاه     
آوري زباله و تصـفیه   رسان نظیر واحدهاي جمع خدمات

ي اقتصادي و ها شود. گسترش فعالیت فاضالب وارد می
از منابع طبیعی در مناطق ساحلی موجـب   برداري بهره

متضـاد در شـهرهاي   تفاوت و با منافع نفعان م بروز ذي
  ). Le Tissie et al., 2011:24-30( ساحلی شده است
، اکوسیســتم رشــد ســریع ایــن رونــد بــه مــوازات 

شهرهاي ساحلی در معرض تهدید قرار گرفته و توسعه 
پایدار در شـهرهاي سـاحلی در معـرض مخـاطره قـرار      

ـ ). Yu et al., 2010:1218(گرفتـه اسـت    عـالوه در   هب
بینــی در نتیجــه رونــد  قابــل پـیش  هاينتیجـه تهدیــد 

ــت   ــاهش کیفی ــانی ک ــاهی از محیطــ زیســتجه ی، آگ
 زیسـت  محـیط ی بـر  ي انسـان هـا  تاثیرات عمیق فعالیت
و توجـــه بـــه پایـــداري  شـــدهســـاحلی دوچنـــدان 

محیطی در شـهرهاي سـاحلی را تشـدید کـرده      زیست
در نتیجه، نقش توسعه پایدار به عنـوان پـارادایم    .است

ي منـاطق سـاحلی در انتهـاي قـرن     ریز برنامهغالب در 
 Kay( بیستم و ابتداي هزاره جدیـد برجسـته تـر شـد    

and Adler, 2005:12 ــا انتشــار ــداري ب ). مفهــوم پای
 1و توســعه زیســت محــیطگــزارش کمیســیون جهــانی 

توسـط   1987در سـال   آینـده مشـترك مـا   موسوم به 
رلم برانتلنـد کـه بـه نـام گـزارش برانتلنـد نیـز        ها گرم

شــود و ســپس کنفــرانس زمــین توســط  مــیشــناخته 
سازمان ملـل متحـد در ریـودوژانیرو وارد جریـان بـین      

). پیـام سـند برانتلنـد آن    43: 1393المللی شد (ویلر، 
توان بـه راهـی دسـت یافـت کـه رشـد        میبود که که 

اقتصادي نیازهاي نسل حاضر را برآوررده سـازد بـدون   
 ي آینـده بـراي بـرآورده کـردن    هـا  آنکه توانـایی نسـل  

                                                             
1.World commission on environment and 
development (WCED) 
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نیازهایشــان را در معــرض خطــر قــرار دهــد (زاهــدي، 
). مطـابق اصـول توسـعه پایـدار، پایـداري در      5: 1392

هـر  توسعه اقتصادي و اجتماعی در هـر کشـوري و بـا    
اي نیـز   عههاي توس هسیستم سیاسی ممکن است. مداخ

ي هـا  ممکن است متنوع باشـد ولـی بایـد داراي جنبـه    
اع اجتمـاعی بـر   وسیله اجم هکه ب باشد، خاصی  میعمو

ن اسـتراتژیک  پایه مفهوم توسعه پایدار و چارچوب کال
-29: 1392 (محمـدنژاد و عبـادتی،   .آن بنا شده اسـت 

توان در سـه دسـته    میرا  میي عموها ). این ویژگی21
یـابی کارامـدي    ی، دسـت محیط زیستحفظ یکپارچگی 

اقتصادي و برابري درون نسلی و بین نسلی همراه با در 
هنگی و اجتماعی جوامع بیـان  مالحظات فرنظر گرفتن 

یـابی   ارزشاین توسـعه پایـدار بنیـانی بـراي     بنابر؛ نمود
، زیسـت  محـیط مسیري است کـه در آن منـابع،   مجدد 

مسائل اجتماعی و برابري در یک پروسه تصمیم سازي 
شوند. ژرفاي این مفهوم آنرا در  میبا هم در نظر گرفته 

و دموکراسـی قـرار   چـون آزادي، عـدالت    میتراز مفاهی
  ).Kay and Adler, 2005:13( داده است

ي هـا  کارگیري ایـن اصـول در پایـداري سیسـتم     هب
پیرامـون عملیـاتی نمـودن     میمه شهري بود که مسائل

 شـهرهاي اصول توسعه پایدار را پدید آورد. این امر در 
ي شهري نیز مرتبط شد. ها بوم ساحلی به مسئله زیست

رویکرد تازه در زمینه مدیریت  ضرورتبه در بیانیه ریو 
. تاکید شدبه سوي توسعه پایدار  ها شهرها و حرکت آن

ي در شـهرهاي  ریـز  برنامهاز جمله در زمینه مدیریت و 
که از نظـر محتـوي یکپارچـه و از     میساحلی به سیست

تاکیـد   ،بینـی باشـد   حیث دامنه احتیاطی و قابل پـیش 
ـ ). European Commission, 2014( شـد  کلی طـور  هب

تاثیر اندیشـه پایـداري در منـاطق سـاحلی در پررنـگ      
، هـا  در تصمیم سـازي  زیست محیطشدن نقش اقتصاد 

برجسته شدن مسائل اکوسیستم ساحلی چون حفاظت 
ي ساحلی که قـبال در  ریز برنامهو تنوع زیستی در نظام 

سیطره اقتصاددانان بود و پایبنـدي بـه بهبـود کیفیـت     
 هـاي  هنقش برابر مالحظـ  ل زمان بر پایهزندگی در طو

ــا ــ اجتم ــا مالحظ ــه ب ــی در مقایس ــاي هعی و فرهنگ  ه
ــت  ــد داشـ ــادي تاکیـ  ,Healy and Wang( اقتصـ

تـوان گفـت کـه     مـی طور خالصـه   هب ).2004:229-230

ي و ریــز برنامــهاصــول توســعه پایــدار چهــار تــاثیر در 
مدیریت مناطق ساحلی داشته است که یـک مـورد آن   

آن  میباشـد. اثـر عمـو    میو سه مورد آن خاص   میعمو
توسعه پایدار بـر بسـتر کلـی    تاثیري است که طرز فکر 

در ایــن منـاطق از خــود برجـاي گذاشــت.    هـا  متصـمی 
ی، اقتصـادي و  محیطـ  زیستي ها ترکیب برابري، جنبه

ریـزي در   اجتماعی به صورت یکپارچه پـارادایم برنامـه  
مناطق ساحلی را به سوي رویکرد یکپارچگی در تمـام  

در سه مورد خاص دیگر نیز . ي سوق دادریز برنامهابعاد 
، مـدیریت منـابع   زیست محیطي اقتصاد ها شامل زمینه

ــه    ــت ک ــی اس ــاعی و فرهنگ ــعه اجتم ــی و توس  طبیع
مین نیازهاي انسـانی، پکپـارچگی   أخصوصیاتی چون  ت

یی براي بـرآوردن نیازهـاي   ها حفاظت و توسعه، فرصت
و عـدالت  غیرمادي انسان، پیشرفت بـه سـمت برابـري    

اجتماعی، احترام و حمایت از تکثرگرایی فرهنگی، ارائه 
ي از خـودگردانی اجتمـاعی و افـزایش حـس     هـا  شـیوه 

تـر از همـه ایجـاد یکپـارچگی      اعتماد به نفـس و مهـم  
محیطی بر آن مترتب است. کامال مشخص است  زیست

که این موارد در قلب آمال فرهنگی توسعه بشري و به 
، دموکراسی ها ساسی براي دولتهمین ترتیب مسائلی ا

و رابطه انسان و طبیعت بوده و براي حصـول اطمینـان   
از پایــداري منــاطق ســاحلی در آینــده بســیار حیــاتی 

ریزي  گیري و برنامه باشند. پس پایداري تنها تصمیم می
بلکــه  ،باشــد مــیپیرامــون اختصــاص منــابع طبیعــی ن

گونـه   گیري درباره قدرتی که توانایی گرفتن این تصمیم
تصـمیمات را داشــته و ترتیبـات ســازمانی را در قالــب   
موسسـات و نهادهـاي اجتمـاعی، اقتصـادي و سیاسـی      

 ,Kay and Adler( باشــد مــیسـاماندهی کنــد نیــز  

2005:15(.  
بـه عنـوان رویکـردي نـوین کـه بـه        هوشمندرشد 

ار شهري مطرح شده اسـت،  دهی فرم پاید منظور شکل
براي پایداري شـهرهاي سـاحلی مطـرح     هاییپیشنهاد

شـهري اولـین بـار     هوشمندنموده است. اصطالح رشد 
فرمانـدار ایالـت مریلنـد     1توسط پریس ان. گلنـدنینگ 

) به کار برده شد و پس 2003تا  1995هاي  (بین سال
ي شهري عمومیت یافت ریز برنامهاز آن در رویکردهاي 

                                                             
1. Parris N. Glendening  
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وري بـا  ایـن تئـ   ).242 :1393الدینی و شورچه،  (سیف
هــاي  نظریــه شــهر پایــدار کــه در آن تلفیــق کــاربري 
پیـاده   مسکونی و اشتغال با اولویت طراحـی دسترسـی  

 :1392 (رهنمـا و حیـاتی،   باشد همسو است مدنظر می
رشد  ی ایاالت متحدهمحیط زیستژانس حفاظت آ). 74

ــمند ــا  هوش ــه اي از راهکاره ــعه يرا مجموع اي و  توس
کنـد از محـیط    مـی کند که کمک  میحفاظتی معرفی 

ر، تـ  مـان را جـذاب   يهـا  طبیعی حفاظت کنـیم، محلـه  
تـر   عتـر و از حیـث اجتمـاعی متنـو     ي اقتصادمان را قـو 

را در چهـار زمینـه    هوشـمند شویم. این سازمان رشـد  
 دهد: میاصلی مورد توجه قرار 

    ــالم بــ ــات س ــاد اجتماع ــوري هایج ــه داراي  ط ک
یی بـا یـک محـیط پـاکیزه باشـد. رشـد       ها خانواده

در واقع توازن بـین توسـعه و حفاظـت از     هوشمند
 هـا  کـه از زیسـت بـوم    طوري است. به زیست محیط

  را مجددا مورد استفاده قرار دهد.  ها حفاطت و زمین

 ي شغلی بر پایـه  ها توسعه اقتصادي و بهبود فرصت
اقتصاد محلی همراه با گسترش خـدمات محلـی و   

 محلی.پذیري اقتصادي در سطح اجتماعات  رقابت
 ي هـا  یی بـا طیفـی متنـوع از گزینـه    ها ایجاد محله

 ي مختلف درآمدي و اجتماعیها مسکن براي گروه
 وير پیـاده ی متنوع مانند ونقل حملي ها ارائه گزینه 

 عمومی ونقل حملسواري و گسترش  و دوچرخه
عنصر اصلی را شامل  6 توان می،  تر میدر سطحی مفهو

، مسـکن، توسـعه   ونقل حملمحافظت از منابع طبیعی، 
عنـوان   ي بـه ریـز  برنامـه اجتماعات، توسعه اقتصـادي و  

گـرد هـم    هوشـمند عناصـري کـه در زیـر چتـر رشـد      
آیند را به عنوان عناصر اصـلی در سیاسـت گـذاري     می

 ,.Ye et al( مــورد توجــه قــرار داد. هوشــمندرشــد 

2005:307.(

  
  .)Ye et al., 2005:308منبع: ( : عناصر اصلی سیاست گذاري رشد هوشمند1 جدول

  رشد اقتصادي  نقل و  حمل  يریز برنامه
  ي جامعریز برنامه

  کاربري ترکیبی زمین
  تراکم فزاینده

  ها یکپارچگی و ارتباط خیابان
  ي آبی نوآورانه/جایگزینها و سیستم ها زیر ساخت

   میي تسهیالت عموریز برنامه
  

  روها توسعه پیاده
  تسهیالت براي دوچرخه سواري

   میعمو ونقل حملتوسعه 
  و شبکه نقاط مییکپارچگی سیست

  

  تجارت محله اي
  بازسازي مرکز شهر

  توسعه میان افزا
  ي موجودها استفاده از زیر ساخت

  محافظت از منابع طبیعی  توسعه اجتماعات  مسکن

  مسکن چند خانواره
  سرپوشیده کوچکتري و بناهاي ها زمین

  مسکن براي سالیق مختلف و نیازهاي خاص
  خانه سازي

  

  مشارکت عمومی
  ي خاص هر اجتماعها بهبود جنبه

  ي کشاورزيها محافظت از زمین
  ها محافظت از زیربخش

  محافظت ارتفاقی
  اي حقوق توسعه اي مبادله

  اي خرید حقوق توسعه
  محافظت تاریخی

  محافظت از زمین و اکوسیستم
  

ریـزي   کلی رشد هوشمند یک تئوري برنامـه طور هب
است که به منظور تطابق حداکثري با شرایط متنوع در 

هاي مختلف، راهبردهایی کلـی و منعطـف را بـه     مکان
منظور حل مسائل ناشی از رشد پراکنده در شـهرها  و  

زیاري ( دهد ارائه میهدایت آنها به سوي توسعه پایدار 
ــاران،  ــمند  ). 17، 1391و همک ــت رشــد هوش درحقیق

سـازي و توزیـع متناسـب     کوشد بـا متعـادل   شهري می
کاربري و ایجاد شـکل فشـرده بـه پایـداري شـهر کـه       

زیست و استفاده کمتـر از خـودرو    متضمن حفظ محیط
ــل  ــراي حم ــد    و ب ــاري نمای ــت ی ــل اس ــرابی و ( نق ض

ــاران، ــن. )3-5، 1390همک ــه  در ای ــتا، مجموع اي  راس
سازمان در سطوح ملی، ایالتی و  40متشکل از بیش از 
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بـه منظـور    هوشـمند محلی تحت عنوان شـبکه رشـد   
کمینه نمودن رشد کـم تـراکم و وابسـته بـه اتومبیـل      

را بـراي رسـیدن بـه توسـعه      ها مجموعه اي از سیاست
ترین گام ایـن   اند. به عنوان مهم پایدار شهري ارائه داده

بـه عنـوان   ) 2اصل اساسی (جـدول  10وافق بر شبکه ت
ــد   ــرد رش ــول رویک ــمنداص ــول   هوش ــن اص ــت. ای اس

معیارهایی را در ارتباط با جوامع سالم، بانشاط و پایدار 
یی مبنـی بـر   ها خود گزینهان دهد که به ساکن میارائه 

دهـد. آن   مـی کنند ارائه  میاینکه چگونه و کجا زندگی 
یی است ها استراتژيو  ها اصول همچنین داراي سیاست

در سـطوح   ها که به منظور عملیاتی کردن دستورالعمل
ــی بــه کــار گرفتــه      Blair and( شــود مــیمحل

Wellman,2011:496(.  
طور که ذکر شد، با توجـه بـه خصوصـیات و     همان

ي منحصر به فرد شهرهاي سـاحلی در ایجـاد   ها چالش
از یک سـو و   میتعادل بین فرایندهاي انسانی و اکوسیت

ي متنوع و بعضا متضاد کـه از  ها سازگار نمودن کاربري
گیرنـد از   مـی سوي ذینفعان مختلف مورد حمایت قرار 

دیگر سو ، توسعه پایدار بـه عنـوان پـارادایم غالـب در     
ي و مـدیریت شـهرهاي   ریـز  برنامهبراي  ها کانون تالش

نیز که توسـط   هوشمندساحلی قرار گرفته است. رشد 
ــه رشــد ج  ــه از اصــولی کــه داعی ــع در مســیري ک وام

ي اقتصـادي بیشـتري برخـوردار باشـند و از     هـا  فرصت
محافظت کرده و موجب  میو سالمت عمو زیست محیط

شـود را   مـی ي مهم، حساس و مولـد  ها ارتقاي زیستگاه
دارد، خود را به عنـوان یکـی از بهتـرین رویکرهـا کـه      

یی بــراي کمــک بــه توســعه پایــدار هــا داراي سیاســت
-Gaber, 2010:4(شهرهاي ساحلی مطرح کرده اسـت  

در این راستا، مرکـز خـدمات سـاحلی اداره ملـی     ). 13
بـر   هوشـمند اقیانوسی و جوي با انطبـاق اصـول رشـد    

ي مناطق ساحلی، پایه گذار این حرکـت شـد   ها ویژگی
  ).2(جدول

  
حاتم نژاد و  NOAA coastal and waterfront smart growth, 2010: اصول رشد هوشمند در مناطق ساحلی (منبع: 2 جدول

  )10 :1391همکاران، 
  بر مناطق ساحلی هوشمندانطباق اصول رشد   هوشمنداصول رشد 

  ي مبتنی بر آبها کاربري ترکیبی شامل کاربري کاربري ترکیبی

ساخت و طراحی فشردهبرخورداري از مزایاي   
برخورداري از مزایاي ساخت و طراحی فشرده که موجب ارتقا، حفظ 

 کناري و ساحلی شود و ایجاد دسترسی به منابع آب

ي مسکونیها و گزینه ها ایجاد طیفی از فرصت  
ي مسـکونی بـراي بـرآوردن    هـا  و گزینـه  هـا  ایجاد طیفی از فرصـت 

 نگرا و فصلی و گردش مینیازهاي ساکنان دای

روي هدایجاد محالت با قابلیت پیا  
روي با دسترسی کالبدي و بصري بـه و   ایجاد محالت با قابلیت پیاده

 ي عمومیها در امتداد مناطق دریاکناري براي کاربري

ایجاد واحدهاي همسایگی جذاب همراه بـا حـس تعلـق خـاطر کـه       ایجاد واحدهاي همسایگی جذاب همراه با حس تعلق خاطر
 ش سرمایه میراث ساحلی شود.موجب افزای

ي طبیعی و مناطق ها حفظ فضاهاي باز، مزارع، زیبایی
ی حساسمحیط زیست  

ــایی    ــزارع، زیب ــاز، م ــاهاي ب ــظ فض ــا حف ــاطق  ه ــی و من ي طبیع
ی حساس که بازتاب دهنده خصوصیات منحصر به فـرد  محیط زیست

 مناطق ساحلی و دریاکناري باشد

موجودتقویت و هدایت توسعه به سمت محالت   
تقویت و هدایت توسعه به سمت محالت موجود و تشویق به تجدید 

 حیات مناطق ساحلی و دریاکناري

یونقل حملي ها تامین طیف متنوعی از گزینه  
ی بر مبناي حمـل نقـل   ونقل حملي ها تامین طیف متنوعی از گزینه

 آبی و زمینی

رپذی طرفانه و پیش بینی ي مقرون به صرفه، بیها تصمیم سازي  
طرفانه و پیش بینی پذیر بـر   ي مقرون به صرفه، بیها تصمیم سازي
 ي ثابت و فرایندهاي یکپارچه و هماهنگ سازمانیها اساس سیاست

عان براي مشارکت در تصمیمات نفن تشویق اجتماعات محلی و ذي
 توسعه

تشویق اجتماعات محلی و ذینفعـان بـراي مشـارکت در تصـمیمات     
و حـق   میاطمینان از حفاظت از منافع عموصول حتوسعه به منظور 

 ي ساحلی براي همهها دسترسی به مناطق و آب میعمو
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  روش تحقیق
کاربردي و از حیث ، روش تحقیق حاضر از لحاظ هدف

توصیفی و تحلیلی اسـت. جامعـه آمـاري ایـن      ،ماهیت
 22پژوهش شامل کلیه شهروندان سـاکن در محـالت   

نفر از آنان بـا اسـتفاده    384که  است،گانه شهر بابلسر 
انـد. روش   از روش کوکران به عنوان نمونه انتخاب شده

ــق روش  ــات از طری ــردآوري اطالع ــا گ ــنادي و ه ي اس
ــع   ــت جم ــت. جه ــوده اس ــدانی ب ــا و آوري متغیر می ه

ي مـورد اسـتفاده در تحقیـق  از اطالعـات     هـا  شـاخص 
)، 1390سرشماري نفوس و مسـکن اسـتان مازنـدران (   

) و طـرح تفصـیلی شـهر    1392سالنامه آماري استان (
) اسـتفاده شـده اسـت. همچنـین سـایر      1385بابلسر (

خـانوار، بـا    نامـه  پرسـش ي مورد نیـاز از طریـق   ها داده
آوري شـده اسـت.    رعایت اصول روایـی و پایـایی جمـع   

متغیرهاي تحقیق شامل دو طبقه متغیرهاي پایداري و 
  آمده است.   3رشد هوشمند شهري در جدول 

  
  : متغیرهاي تحقیق3جدول

متغیر 
  وابسته

متغیر 
  متغیر  سنجه  شاخص  مستقل

  وابسته
متغیر 
  شاخص  مستقل

پایداري
  

پایداري اجتماعی
  

  ي شهريها نرخ مشارکت در طرح  مشارکت

الگوي رشد شهري (رشد پراکنده
- 

رشد هوشمند)
  

عامل تراکم و فشردگی
  

  تراکم خالص جمعیت (نفر در واحد سطح)
  تراکم خالص مسکونی  نرخ شرکت در انتخابات شهري و محلی

احساس 
  امنیت

متوسط احساس آرامش و امنیت در 
  در واحد مسکونی درصد خانوارها  فضاي محله

متوسط میزان استفاده مداوم از فضاي 
  نرخ آپارتمان نشینی  محله

  تعلق خاطر
هاي سکونت در  متوسط میزان سال

  متوسط مساحت قطعات ساختمانی  محله

  ضریب آنتروپی مطلق هر محله  متوسط میزان ارتباط با همسایگان
آموزش و 
  تحصیالت

تحصیالت سرپرست متوسط میزان 
  خانوار

ضریب آنتروپی نسبی براي مساحت مسکونی 
  در محله

خدمات 
  اجتماعی

مندي از گذران  متوسط میزان رضایت
  اوقات فراغت

عامل دسترسی و مجاورت
 

 درصد معابر به کل بافت

مندي ار تامین نیازهاي  میزان رضایت
 وهار پیادهکیفیت   روزانه

پایداري اقتصادي
  

  درآمد

یا پیاده به  ونقل عمومی نرخ دسترسی حمل  متوسط میزان درآمد ماهیانه خانوار
 محل کار

به امکانات   نرخ دسترسی پیاده یا عمومی  انداز ماهیانه خانوار متوسط میزان پس
 تفریحی

  ونقل عمومی سهولت دسترسی به حمل  متوسط میزان اقساط پرداختی خانوار

 اشتغال و
عملکرد 
  اقتصادي

یا پیاده  مینرخ استفاده از حمل  نقل عمو  نرخ اشتغال خانوار
 براي دسترسی به خط ساحلی

متوسط نرخ تنوع در عملکرد اقتصادي 
  خانوار

روي  یا پیاده میعمو ونقل حملنرخ استفاده از 
 براي سفرهاي روزانه شهري

زمین و 
  مسکن

  نحوه مالکیت مسکن

عامل ترکیبی
 

درصد ساکنانی که محل کارشان در مجاورت 
  محل سکونت آنهاست

  متوسط قیمت زمین
درصد ساکنانی که محل تحصیل خود یا 

کیلومتري) 1شان در مجاورت (فاصله  فرزندان
  محل سکونتشان است

پایداري 
زیست
 

  يمحیط

بهداشت 
فردي و 
  محیطی

  در سطح محلهي مسکونی ها تنوع گونه  متوسط تولید زباله خانوار
متوسط میزان آلودگی محیطی (هوا، 

  1مقدار شاخص کاربري ترکیبی فرانک  آب، خاك و ...)

                                                             
  شود. را ارائه دادند که به صورت زیر محاسبه می Three category mix land use) شاخص به نام 2005فرانک و همکاران ( - 1

Land use mix indicator= (-1)*[(b1/a)Ln(b1/a)+(b2/a)Ln(b2/a)+(b3/a)Ln(b3/a)]/Ln(n3) 
اداري است. این - کاربري خداتی b3کاربري تجاري و  b2مساحت کاربري مسکونی  b1ها براي سه نوع کاربري  مساحت کلی زمین aکه در آن 

  ی و پارك و فضاي سبز بسط داده شده است. مدل براي تحقیق پیش رو  توسط نگارنده به پنج کاربري مسکونی، تجاري، اداري، اموزش
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ي قلبی و ها متوسط ابتال به بیماري
  عروقی و مزمن

  

  انرژي
متوسط مصرف انرژي خانوار (آب، برق 

  و ...)
  متوسط مصرف سوخت اتومبیل

  کالبدي
مقابل مخاطرات نرخ آسیب پذیري در 
  طبیعی

  متوسط کیفیت مصالح ساختمانی

پایداري نهادي
  

شفافیت 
  سازمانی

ي ها گویی نهاد متوسط میزان پاسخ
  اي محله

هماهنگی 
  سازمانی

متوسط میزان هماهنگی افقی و 
  عمودي

  مندي  رضایت

مندي از نظافت  متوسط میزان رضایت
  محله

از متوسط میزان رضایتمندي 
  رسانی در سطح محله خدمت

  
متغیرهاي توسـعه پایـدار شـهري در چهـار گـروه      

ی و محیطـ  زیسـت توسعه پایدار اقتصـادي، اجتمـاعی،   
سـنجه   27نهادي و سازمانی طبقـه بنـدي شـده و بـا     

اندازه گیري شده است. به منظور اندازه گیري سـطوح  
پایداري در سطح محالت شهر ساحلی بابلسـر از روش  
ویکور استفاده شده است. روش ویکورحرف اختصـاري  

 Vlse Kriterijumsk Optimizacija عبـارت صـربی  

Kompromisno Resenje  سازي  به معنی معناي بهینه
ي پرکـاربرد  ها یکی از مدل 1چند معیاره و حل سازشی

باشـد. ایـده    مـی ي و انتخاب گزینه برتـر  گیر تصمیمدر 
 2اپریکوویچ و زنگتوسط  1984اولیه این مدل از سال 

تر و واقعـی آن بـه    وکاربرد گسترده ها بنا شد اما تعدیل
سـازي چنـد شاخصـه     و انتشار کتاب بهینه 1998سال 

بر مبناي گردد.  میستان بر صربدر  مهندسی عمراندر 
روش توافق جمعی و با داشتن معیارهاي متضـاد تهیـه   
شده و عموما براي حل مسـائل گسسـته کـاربرد دارد.    

ي هـا  سازي چند معیـاره سیسـتم   این روش براي بهینه
پیچیده توسعه یافته است. این روش روي دسته بنـدي  

تمرکـز داشـته و    هـا  وانتخاب از یـک مجموعـه گزینـه   
ه بـا معیارهـاي   ئلي یـک مسـ  ي سازشی را براها جواب

کنـد، بــه طــوري کـه قــادر اســت    مــیمتضـاد تعیــین  
نـدگان را بـراي دسـتیابی بـه یـک تصـمیم       گیر تصمیم

نهایی یاري دهد. در اینجا جـواب سازشـی نزدیکتـرین    
                                                             

1. Multi-criteria optimizationand 
compromisesolution 
2. Opercovic & Tzeng  

آل است که کلمه سازش بـه   جواب موجه به جواب ایده
 Opercovic and( گـردد  مـی یک توافق متقابل اطالق 

Tzeng, 2004:12 .(  روش ویکور هفت مرحله دارد کـه
  است.     4الگوریتم بصورت جدول 

 هوشمندور به منظور سنجش میزان رشد ط همین
در سطح شـهر سـاحلی بابلسـر از تعـدیل یافتـه روش      
اوینگ  اسـتفاده شـده اسـت. روش اوینـگ داراي سـه      

  مرحله است.  
ــی، هــا گــام اول) مولفــه ــراکم، کــاربري ترکیب ي ت

دسترسی مجاورت را توسط متغیرهاي متعددي نشـان  
 3ي اساسـی ها دهد. سپس توسط فرایند آنالیز مولفه می

ــادي را توســط تعــداد معــدودي عامــل   متغیرهــاي زی
استاندارد که واریانس نزدیکی به مقـادیر اولیـه دارنـد،    

نشـان  )  2002:16( کند. اوینگ و همکاران میخالصه 
دهند در بین عوامل استخراج شده بعد از چـرخش،   می

عاملی که بیشترین مقدار همبستگی را با مقـادر اولیـه   
دهد بیشترین میزان واریـانس مشـترك را بـا     مینشان 

تواند به عنوان عاملی کـه آن مولفـه را    میآنها داشته و 
ي هـا  لذا او براي مولفـه ؛ کند معرفی شود مینمایندگی 

  کند. میچهارگانه وزن عاملی را محاسبه 
ــا   گــام دوم) عامــل اســتخراجی داراي توزیــع نرمــال ب
استاندارد است. اوینگ آنهـا را بـا تغییـر شـکل خطـی      

و واریانس  100یی استاندارد با میانگین ها بصورت داده

                                                             
3. Principal analysis method  
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تبدیل کـرده تـا در مقیاسـی قابـل درك تـر ارائـه        25
  شوند. 

از میانگین عوامل  هوشمندگام سوم) ضریب کلی رشد 
ي تراکم، ترکیبی، دسترسی و ها استخراجی براي مولفه

  آید.   میمجاورت بدست 
  

  )Opercovic and Tzeng, 2004(منبع:  : الگوریتم روش ویکور4دول ج

  گام اول: 
 يگیر تصمیمتشکیل ماتریس 

با توجه به ارزیابی همه آلترناتیوها براي معیارهاي مختلف ماتریس تصمیم به صورت زیر تشکیل  •

شود.    می
풙ퟏퟏ ⋯ 풙ퟏ풏
⋮ ⋱ ⋮

풙풎ퟏ ⋯ 풙풎풏
  

• xi,j  عملکرد آلترناتیوi ام در رابطه با معیارjام است. 

  گام دوم:  
 تعیین بردار وزن معیارها

و ...  AHPي، با روشهایی مانند آنتروپی یا گیر تصمیمبا توجه به ضریب اهمیت معیارهاي مختلف در  •
  شود. میبردار وزن تعریف 

• Ej=-
 ( )

∑ 푛푖퐿푛(푛푖푗) , 푑푗 = 1− 퐸푗,푊푗 = ∑  

  گام سوم: 
 ها نرمال سازي داده

شود.                                        میي از فرمول زیر استفاده گیر تصمیمبراي نرمال سازي ماتریس  •
ni,j=

,
∑ ,

  
 شود. میدر تکنیک ویکور از روش خطی و در تکنیک تاپسیس از روش برداري استفاده  •

  گام چهارم: 
 تعیین ایده آل مثبت و منفی

 –fو+  fتعیین کرده و به ترتیب  ها براي هر معیار، بهترین و بدترینِ هریک را در میان همه گزینه •
  نامیم. اگر معیار از نوع سودمندي باشد خواهیم داشت: می

• f + = Max f ij و   f – = Min fij 
  گام پنچم: 

 محاسبه ویکور
• QI=v[ ∗

∗
] + (1− 푣)[ ∗

∗
] 

• S*=MINSi,  S-=MAXSi            R*=MINRi,  R-=MAXRi 

  گام ششم:  
 دو شرط نهایی 

در سه گروه از کوچک به بزرگ  Q, R, Sها براساس مقادیر  در گام پایانی از تکنیک ویکور، گزینه •
را داشته باشد به شرط آنکه دو شرط زیر  Qشوند. بهترین گزینه آن است که کوچکترین  مرتب می

  برقرار باشد:
گزینه رتبه اول و دوم را داشته باشند، باید رابطه زیر  mدر میان  A2و  A1شرط یک: اگر گزینه  •

 برقرار باشد:
• Q(A2)-Q(A1)≥  
به عنوان رتبه برتر شناخته شود. اگر  Sو  Rهاي  باید حداقل در یکی از گروه A1شرط دو: گزینه  •

شرط نخست برقرار نباشد هر دو گزینه بهترین گزینه خواهند بود. اگر شرط دوم برقرار نباشد گزینه 
A1  وA2 شوند.  هر دو به عنوان گزینه برتر انتخاب می 

  
  محدوده پژوهش

بابلسر تحـت تـاثیر دو   ي جغرافیایی شهر ها ویژگی
عامـل طبیعـی دریـاي مازنـدران و رودخانـه بـابلرود و       

. اسـت زایی جلگه ساحلی دریاي مازندران  شرایط شکل
با گسترش بارگذاري انسانی پیرامون رودخانـه بـابلرود   
ــات     ــزارع  باغ ــامین آب م ــه در ت ــن رودخان ــش ای نق
کشاورزي و افزایش تنوع زیسـتی در معـرض مخـاطره    

هسته اولیه شـهر پیرامـون رودخانـه بـابلرود     قرار دارد. 
شکل گرفته است و به موازات توسعه بندر بابلسر رشـد  

 ي اولیــه تکــوین یافتــه اســتهــا و توســعه آن در دوره

. در دوره پهلـوي نیـز   )102، 1390(قرخلو و همکاران، 
بناهاي رزی ي این شهر به سبب ساحل مناسب و توسعه

کشـور   گـري  گـردش  يهـا  الزم به عنوان یکی از کانون
مطرح شد. بعد از انقالب نیز بابلسـر بـه عنـوان کـانون     

ي بایر سطح شـهر بـه   ها مهم تفریحی با واگذاري زمین
اي  شاهد توسعهو گسترش امکانات آموزش عالی  مردم

غربـی بـوده و شـهر بسـیار      –شدید در محـور شـرقی   
 ي آن گردیـده اسـت  هـا  وسیع تـر از تعـداد سـکونتگاه   

  )110: 1393همکاران، لطفی و (
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 )1393شهرداري بابلسر،  GISگانه شهر بابلسر (منبع: بخش  22: نقشه موقعیت و نفشه محالت 1 نقشه
 UTMسیستم تصویري: 

  

ــه ــوم مرحل ــترش س ــهر گس ــه از   ش ــر ک از بابلس
 به کثیري گروه شد همراه با مهاجرت شروع1357سال
ـ  گزیدنـد.  یسـکن  آنـم  مختلف نقاط در واست  شهر  هب

 دوره، ایـن  در مسـاحت  و جمعیت گسترده همراه رشد
 بابلســر، شــکلی شــهر ضــابطه بــدون و ســریع توســعه

 است داده شهر کالبدي ساخت به ناهنجار و نامتجانس
 روند رشـد . )123-122: 1390و همکاران،  (میرکتولی

 وجـذب  برونـزاي جمعیـت   رشـد  از ناشـی  عمدتا شهر
 رشـد  یکـی از نمودهـاي   .تاسـ  دوم خانه گران گردش

 که است قابل پیگیري آن کالبدي ابعاد در رمذکو شهر
 رشـد  .دهـد  نشـان مـی   رای نـامطلوب  مشخصـات  عمدتا

ــدي ــهر کالب ــا ش ــراکم ب ــالص ت ــراه خ ــایین هم ــا پ  ب
ات تغییـر  پیرامـون،  در برنامـه  بـدون  وسـازهاي  ساخت

است  داشته درپی را کالبدي– فضایی ساختار گسترده
 هــاي بافــت توســعه). 78 :1391(قــدمی و همکــاران، 

 محـدوده  در، شـهر)  بـه  نزدیـک  اي (روستاهاي حاشیه
 گسـترش  موجـب  خطـی،  شـکل  بـه  البتـه اغلـب   شهر

 است. خدمات تجـاري  گشته دوره این در شهر کالبدي
 بـه  اصـلی  محورهـاي  حاشـیه در  بابلسر شهرهی رفا و

 نـوار . مسـتقرند  شـرقی  -محـورغربی  و بابل محور ویژه
 بـه  شـرق  سمت در و پالژها به غرب سمت در ساحلی
 صـنعتی  واحـدهاي  و اسـت  یافتـه  هـا اختصـاص   ارگان

ــاهی ــ کوچــک کارگ ــان درا عموم ــاي خیاب ــلی ه و  اص
 .بـدین  اسـت  گردیـده  واقـع  شـهر  اطراف در ها بزرگراه
 صـورت  بـه  غرب درسمت شمال ویژه هب بافت این ترتیب

 خـدماتی  توزیع اي اندازه تا است گرفته شکل شطرنجی
 يکارکردهـا  غالـب . هسـتند  دارا را تري بشهري مناس

 دسترسـی نـامطلوب   شـعاع  داراي اي ناحیـه  و يا محله
  ).132-136 :1386هستند (آقامیري، 

 1390براساس سرشماري نفـوس و مسـکن سـال    
نفر جمعیت در قالب  52609بابلسر و میاندشت داراي 

ــی  14839 ــانوار م ــتان    خ ــاري اس ــالنامه ام ــد (س باش
). مســاحت شــهر بابلســر معـــادل    1390مازنــدران، 

هکتار شامل فضاهاي بـاز، اراضـی زراعـی،     214/1937
مه باشـد (سـالنا   باغات و سایر اراضی بایر و مخروبه مـی 

هکتار از محدوده  397). 1392آماري استان مازندران، 
ــه کــاربري مســکونی دارد و ســرانه   شــهر اختصــاص ب

که در مقایسه بـا   است متر مربع 8/83مسکونی معادل 
باشد  می هري در ایران تا حدي باالهاي معمول ش سرانه

واحـد در   30ولی پایین بودن میـزان تـراکم مسـکونی    
هکتار با توجه به ایـن سـرانه گویـاي توسـعه کالبـدي      

مولـد کشـاورزي در    يهـا  ناموزون شهر در پهنه زمـین 
 و رشــد مجمــوع در محــدوده و پیرامــون شــهر اســت.

 سـال  از جمعیـت  رشـد  نسبت به بابلسر شهر گسترش
 قـرار  باالیی خیلی حد در تقریباً 1390 سال  تا 1335

ــته ــیچ داش ــب وه ــی و تناس ــن  نظم ــده روال درای  دی
سـال   تـا  بابلسـر  شـهر  جمعیـت  طوري که  به ،شود مین

اسـت   برابرشده30شهره گستر رشد و برابر 2/7، 1390
  ).1نمودار (
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   1390تغیرات جمعیتی و مساحت شهر بابلسر تا سال  :1 نمودار

 )  ایران و طرح تفصیلیمرکز آمار  بر اساس داده هاي(منبع: 

 
  ها تجزیه و تحلیل داده

ــاد      ــداري در ابع ــطوح پای ــی س ــور بررس ــه منظ ب
ی و ســازمانی در محیطــ زیســتاقتصــادي، اجتمــاعی، 

بابلسر از مدل ویکور استفاده کرده ایم. مطـابق  محالت 
ي استخراجی از خروجی مـدل ویکـور   ها جدول و نقشه

مشخص است که وضعیت محالت پیرامـونی شـهر کـه    
گیرنـد و بسـیاري از    مـی بخش بزرگی از شهر را در بـر  

در وضـعیت مناسـبی نیسـت. گرچـه      مرکـزي محالت 
و  محالتی چون شهرك دانشگاه، کتی بن، شهرك قائم

شهرك ساحلی و تا اندازه اي بـازار محلـه در موقعیـت    
مناسبی از لحاظ پایداري هستند. البته باید اذعان کرد 
که نقش درآمد خـانوار و قیمـت زمـین در ایـن مـورد      
برجســته تــر بــوده و ایــن محــالت از حیــث پایــداري  
ــاظ    ــب و از لحــ ــت نامناســ ــاعی در موقعیــ اجتمــ

تند. بـه طـور   ی نیز داراي کمبودهایی هسمحیط زیست
کلی محالتی از شهر بابلسر که در وضعیت پایدار قـرار  

ــر از  ــد کمت ــامل   30دارن درصــد مســاحت شــهر را ش
درصــد  55شـوند. ایــن در حالیسـت کــه بـیش از     مـی 

مساحت شهر در وضـعیت ناپایـدار و ناپایـداري شـدید     

درصـد هـم در وضـعیت     25هستند و اندکی بـیش از  
دارنـد. از ایـن روي بـا    مطلوبی از حیث پایداري قـرار ن 

توجه به مطالب فوق الذکر فرضیه اول پـژوهش تاییـد   
  شود.   می

نیز از مطـابق   هوشمندبراي محاسبه شاخص رشد 
ي هـا  با کمـک آنـالیز مولفـه   روش اوینگ تعدیل یافته 

گانـه   22اساسی به تحلیـل سـاختار فضـایی محـالت     
ي تـراکم و فشـردگی،   ها شهري بابلسر از لحاظ شاخص

و مجاورت و شاخص ترکیبی کـاربري زمـین    دسترسی
محلـه از   9) تنها 5مطابق محاسبات (جدول پرداختیم.
محله شـهر سـاحلی بابلسـر داراي الگـوي      22مجموع 

درصد مساحت شـهر و   20بوده که تنها  هوشمندرشد 
گیرنـد. در بـین    میاز جمعیت آنرادر بر  مینزدیک به نی
ي آنها شـامل  تا 5رشد یافته اند،  هوشمندمحالتی که 

شهرك قائم، شهرك دانشگاه، شهرك ساحلی، کتی بن 
و یورمحله در غرب بابلرود و مابقی شامل بـازار محلـه،   
سادات محله، شهدا و جوادیه در مرکـز شـهر هسـتند.    

 هوشمندي الگوي رشد ها محالت پیرامونی فاقد ویژگی
  باشند.   می
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  : میزان شاخص پایداري و رشد هوشمند در سطح محالت شهر بابلسر5جدول 

  نام محله

  شاخص رشد هوشمند اوینگ تعدیل یافته  مقدار ویکور

پایداري 
  اقتصادي

پایداري 
  اجتماعی

پایداري 
مح زیست
  یطی

پایداري 
نهادي و 
  سازمانی

پایداري 
 تلفیقی

عامل تراکم 
  و فشردگی

عامل 
دسترسی و 

  مجاورت

 عامل
کاربري 
ترکیبی 

  زمین

مقدار 
شاخص 
 اوینگ

2714/102  553268/0  941092/0 784643/0 130171/0 477191/0 علی اباد میر  160325/96  86365/96  43179/98 
4522/93 528446/0  283292/0 55959/0  813444/0 484417/0 یورمحله باال  99165/98  03595/96  15993/96 

2346/103  72493/0  299364/0 598851/0  318197/0 809477/0 یورمحله  94525/102  4811/100  2203/102 
5168/106  866388/0  982471/0 869376/0  243384/0 948164/0 ش دانشگاه  29918/106  1904/102  0021/105 

3039/111  817693/0  678138/0 865849/0  118842/0 900361/0 ش قائم  8992/102  4325/101  2119/105 
0016/110  793796/0  938433/0 942035/0  164867/0 984667/0 ش ساحلی  4402/107  3528/104  2649/107 

ها پارکینگ  963855/0 034136/0  877528/0 148895/0 69104/0  7812/101  770975/99  3314/91  62784/97 
159/105  862151/0  459139/0 829456/0  486721/0 879335/0 کتی بن  08885/101  8636/107  7038/104 

017/100 539915/0  690647/0 873985/0  213739/0 43668/0 ش ازادگان  7262/99  38275/95  3753/98 
94195/94  215892/0  186387/0 120014/0  629411/0 169774/0 کاظم اباد  824225/96  8978/99  22133/97 
7444/97  737296/0  346209/0 349052/0  430366/0 638923/0 همت اباد  35103/101  8468/99  64741/99 

4087/100  740455/0 344792/0 509874/0  125097/0 713355/0 شهدا  4308/103  1006/98  6467/100 
449/99  832957/0  52524/0 583087/0  63657/0 75449/0 بازار محله  15785/102  3214/111  3094/104 

8392/98  724096/0  246686/0 441587/0  63657/0 818045/0 سادات محله  9327/97  4685/107  4135/101 
5842/99  342196/0  144923/0 493994/0  507184/0 298065/0 بی بی سر روزه  245725/95  781/100  53698/98 

0317/102  356143/0  238097/0 533409/0  52796/0 266518/0 جوادیه  380975/94  096/106  8362/100 
84965/97  652515/0  754762/0 658577/0  923754/0 471807/0 ولیعصر  24723/101  67225/96  58971/98 

8886/93  695125/0  434501/0 097256/0  365464/0 786603/0 نخست وزیري  23178/103  0537/93  72469/96 
1296/95  22112/0  323217/0 35103/0  364061/0 176628/0 جواهري  502075/96  9297/96  18713/96 
65345/96  404733/0  336775/0 587111/0  220515/0 35868/0 علوم پایه  58875/98  65885/95  96702/96 

13825/95  143248/0  011111/0 258902/0  3733/0 11455/0 قائمیه  191625/96  567/98  63229/96 
60385/94  479688/0  174954/0 115458/0  75915/0 447867/0 میاندشت  593325/97  67245/99  28988/97 

  

  

  راهنماي نقشه
  

 پایداري شدید      
 پایدار                    

  نسبتًاًً پایدار
  ناپایدار       

  ناپایداري شدید
  

  
  

  مقیاس:
  

  

  : نقشه پایداري محالت شهر بابلسر2نقشه شماره 
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  راهنماي نقشه
  

  واجد رشد
  هوشمند  

  
  

  فاقد رشد
  هوشمند  

  

  
  

  مقیاس

  
  : نقشه شاخص رشد هوشمند محالت شهر بابلسر3شماره نقشه 

  

و توسعه پایدار  هوشمندبراي بررسی نقش رشد 
شهري میزان ضریب همبستگی بین ابعاد متفاوت این 

  ).6(جدول  ایم کردهدو عامل را محاسبه 

  

  : میزان ضریب همستگی پیرسون بین توسعه پایدار و رشد هوشمند در شهر بابلسر6جدول 
    شاخص تراکم  شاخص دسترسی شاخص ترکیبی هوشمندشاخص رشد 
-.191 
.393 
22 

.263 

.238 
22 

-.326 
.139 
22 

-.566** 
.006 
22 

  ضریب همبستگی 
  ي دو طرفه دار معنیضریب 

  ها فراوانی داده

  اجتماعیپایداري 

.657** 
.001 
22 

.243 

.275 
22 

.762** 
.000 
22 

.587** 
.004 
22 

 ضریب همبستگی 
 ي دو طرفه دار معنیضریب 

 ها فراوانی داده

  پایداري اقتصادي

.536* 
.010 
22 

.053 

.816 
22 

.379 

.082 
22 

.774** 
.000 
22 

 ضریب همبستگی 
 ي دو طرفه دار معنیضریب 

 ها فراوانی داده

 یمحیط زیستپایداري 
 

.495* 
.019 
22 

.075 

.740 
22 

.582** 
.004 
22 

.471* 
.027 
22 

 ضریب همبستگی 
 ي دو طرفه دار معنیضریب 

 ها فراوانی داده

  پایداري سازمانی

.788** 
.000 
22 

.413 

.056 
22 

.822** 
.000 
22 

.612** 
.002 
22 

 ضریب همبستگی 
 ي دو طرفه دار معنیضریب 

 ها فراوانی داده

  پایداري تلفیقی

  05/0ي ضریب همبستگی در سطح اطمینان دار معنی* 
  01/0ي دار معنیي ضریب همبستگی در سطح دار معنی** 

  
  گیري هنتیجبندي و  جمع

محالتی که در قسمت شـمالی غـرب بـابلرود قـرار     
شهرك ساحلی، شهرك دانشگاه، کتی بن شامل  -دارند

از نظـر پایـداري اقتصـادي نسـبت بـه       -و شهرك قائم
سایر محالت در موقعیت مناسب تري هستند. محـالت  

پیرامونی چـون میاندشـت و کـاظم آبـاد کـه از بافـت       
، روزهروستایی وارد محدوده شهري شده و بی بی سـر  

ه جواهري، یورمحلـه بـاال و علـوم پایـه نیـز کـه پایگـا       
اقتصادي ساکنان آن چنـدان مناسـب نیسـت و اکثـرا     
کارگر هستند. در این بین علـی آبـاد میـر بـا افـزایش      

وسـاز در آن در وضـعیت نسـبتا     قیمت زمین و سـاخت 
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پایدار قرار گرفته است. محالت بخش مرکزي از حیـث  
باشـند. از   مـی اقتصادي عموما پایدار یـا نسـبتا پایـدار    

م دانشگاهی بـودن شـهر   حیث پایداري اجتماعی علیرغ
و درصد باالي باسـوادي در بـین سـاکنان آن محـالت     
ــابق      ــد. مط ــرار نداردن ــبی ق ــعیت مناس ــهر در وض ش
محاســبات محالتــی چــون شــهرك ســاحلی، شــهرك 
دانشگاه و کتی یـن علیـرغم سـطح بـاالي تحصـیالت      
سرپرست خانوار از حیث تعامالت اجتماعی سـاکنان و  

پیرامــونی در حـس تعلــق مکــانی نسـبت بــه محــالت   
عـالوه عـدم احسـاس     هتري قرار دارند. بـ  وضعیت پایین

امنیت اجتمـاعی در ایـن محـالت شـدیدتر اسـت کـه       
ي مـورد اسـتفاده   هـا  را به مجاورت با محلـه  توان آن می

مسافران و  تفریحات و تعریف حـداکثري سـاکنان آن   
نسبت به مقوله امنیـت اجتمـاعی نسـبت داد. در کـل     

بــین پایــداري اجتمــاعی و  ابطــه اي در جهــت عکــس
موقعیت اقتصادي ساکنان محالت از یک سو و تراکم و 

خورد. توزیـع   میفشردگی شهري از دیگر سو به چشم 
ی در سطح محـالت شـهر بابلسـر    محیط زیستپایداري 

منطبق با پایداري اقتصـادي بـوده و در محـالت     تقریباً
توانـد بـه دلیـل بـاال      میغرب بابلرود حداکثر است، که 

بودن تراکم ساختمانی در محالتی چون شـهرك قـائم،   
ــاالي   شــهرك ســاحلی و شــهرك دانشــگاه و ســرانه ب
ــان و    ــی چــون شــهرك آزادگ ــاز در محالت قضــاهاي ب

عالوه به سبب سـطح فرهنگـی و    هیورمحله باال باشد. ب
میزان تحصیالت باالتر در این محالت میـزان متوسـط   

تـر اسـت.    نزباله تولیدي و مصرف سوخت در آنها پـایی 
و قائمیه  روزهخصوص بی بی سر هدر محالت پیرامونی ب

ــاهش پایــداري      ــلی ک ــی عامــل اص ــودگی محیط آل
از شهر بابلسـر در   میی است. در کل در نیمحیط زیست

ی قـرار  محیطـ  زیستوضعیت مطلوبی از حیث پایداري 
ي هـا  تواند با تغییر کـاربري زمـین   میندارند و این امر 

زراعـــی در محـــالت پیرامـــونی بـــاالخص در محـــور 
. میــزان پایــداري شــودفریــدونکنار و بهنمیــر تشــدید 

نهادي و سازمانی بجز در سه محلـه شـهرك سـاحلی،    
شهرك دانشگاه و علی آبـاد میـر در وضـعیت مطلـوبی     

رسانی در محـالت   خدمات عالوه بهمحاسبه نشده است. 
میاندشـت،  ، روزهپیرامونی چون قائمیـه، بـی بـی سـر     

کاظم آبـاد و یورمحلـه بـاال ضـعیف اسـت و در محلـه       
 هـا  پارکینگ شاخص هماهنگی افقی و عمودي سازمان

دهـد. عمـوم محـالت بخـش      میمقدار پایینی را نشان 
مرکزي بجز سادات محله در وضعیت نسبتا پایدار قـرار  
دارند. پایداري کلی در سطح محـالت شـهر بابلسـر بـا     

جز پایداري اجتمـاعی رابطـه اي    تمام ابعاد پایداري به
مستقیم و شدید دارد که در این بین بیشـترین تطـابق   

ــان   ــداري اقتصــادي را نش ــا پای ــیرا ب ــی  م ــد. یعن ده
پایدارترین محالت بیشتر محالتی هسـتند کـه درآمـد    
خانوار و قیمت زمین در آنها باالتر است، کـه اکثـرا در   

وزیري  نخستد قرار دارند. در این بین محله ولربغرب با
بعلت قرارگیري در منطقه اي مناسـب از حیـث چشـم    
انداز و دسترسی در زمره محالت با پایـداري بـاال قـرار    

ـ   دلیـل کـاهش    هدارد. سایر محالت در بخش مرکـزي ب
ی از محیطـ  زیسـت قیمت زمین از یک سـو و آلـودگی   

گیرنـد.   مـی پایدار قرار  دیگر سو در زمره محالت نسبتاًً
با کـاهش پایگـاه اقتصـادي خـانور و     محالت پیرامونی 

عدم رضایت از خدمات رسانی نهادها شهري به همـراه  
آلودگی محیطی در زمره محالت ناپایدار هسـتند. ایـن   
امر در محالت شرق و جنوب شرقی بیشتر نمود داشته 

بـی   به گونه اي محالتی چـون قائمیـه، جـواهري و بـی    
  ند. در زمره ناپایدارترین محالت شهر هست روزهسر

ــداري     ــین پای ــر ب ــاحلی بابلس ــهر س ــطح ش در س
رابطـه اي عکـس بـه چشـم      هوشمنداجتماعی و رشد 

خورد. بدین مفهوم که افزایش تراکم و فشردگی در  می
سطح محالت شـهري، منجـر بـه کـاهش ارتباطـات و      
تعــامالت اجتمــاعی از یــک ســو و کــاهش ارتبــاط بــا 

ه چـ  نآهمسایگان از دیگر سو شده است. در عین حال 
گـر ایـن    آید، نشـان  میاز نتایج فرضیه سوم پژوهش بر 

شـهري،   هوشـمند مطلب است که در بین عوامل رشد 
تنها بین شاخص ترکیبـی کـاربري زمـین بـا پایـداري      
اجتماعی رابطه اي مستقم هرچند کمرنگ وجـود دارد.  

ي رابطـه بـین   دار معنـی در کل با توجه به سطح باالي 
و پایداري اجتماعی ضـعیف و تـا انـدازه     هوشمندرشد 

و  هوشــمنداي قابـل چشــم پوشــی اســت. بــین رشــد  
مشـاهده   دار معنـی اي قـوي و   پایداري اقتصادي رابطـه 

شود. در این بین نقش افزایش دسترسی و مجاورت  می
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به مرکز شهر چشمگیرتر اسـت. در عـین حـال رابطـه     
ر تـ  پایداري اقتصادي با کاربري ترکیبی زمین کمرنـگ 

بـا پایـداري    هوشـمند باشد. در کل رابطه بین رشد  می
تــر و  اقتصـادي نســبت بـه دیگــر ابعـاد پایــداري قـوي    

و پایـداري   هوشـمند برجسته تر است. رابطه بین رشد 
ی مثبت و تقریبا قوي است. گرچه در این محیط زیست

بین رابطه بین شاخص تراکم و فشـردگی بـا پایـداري    
ــه دو شــاخصمحیطــ زیســت دسترســی و  ی نســبت ب

و  هوشـمند باشد. رابطـه بـین رشـد     میترکیبی بارزتر 
پایــداري نهــادي نیــز مثبــت و بــا ضــریب همبســتگی 
باالست، گرچه این رابطـه در مـورد شـاخص ترکیبـی     

نماید. امـا ارتبـاط بـین دو     میناپایدارتر  هوشمندرشد 
شاخص تراکم و فشـردگی و دسترسـی و مجـاورت بـا     

دار  برجسـته و معنـی   کـامالً پایداري نهادي و سازمانی 
دسترسـی و   هوشـمند ي رشـد  ها است. در بین شاخص

ــراکم و فشــردگی بیشــترین ســهم را در   مجــاورت و ت
  پایداري شهري دارند.

 هوشمندالذکر، رویکرد رشد  با توجه به مطالب فوق
را به منظور منطبق نمودن مطابق جدول  هاییپیشنهاد

ر در شهر ساحلی زیر به منظور دستیابی به توسعه پایدا
  نماید. میبابلسر ارائه 
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اهداف   هدف
  ها سیاست  راهبردها  جزئی

سر
 بابل

لی
ساح

هر 
ر ش

یدا
ه پا

سع
تو

  

پایداري 
  اقتصادي

دسترسی به ارتقا 
خدمات و امکانات 

شهري و خط 
  ساحلی

 هاي ساحلی اولویت دادن به عابران پیاده در خیابان 
 و یکپارچه نمودن  میعمو ونقل حمل( آب محور، دوچرخه، ریلی) و  ونقل حملي ها گسترش گزینه

 آنها
 شبکه ارتباطی ساحل با پارك و فضاهاي باز 
  افزایش سهم مسکن چندخانواري و اجاره اي و لحاظ نمودن ارائه طیفی از انواع مسکن همراه با

 مسکن فصلی براي مسافران
 و تاکید بر دسترسی پیاده به ساحل و در طول آن يرو ایجاد محالت با قابلیت پیاده  
  توزیع متناسب خدمات شهري در سطح محالت شهر باالخص محالت پیرامونی  

ایجاد فرم فشرده 
  شهري

 یی به منظور تشویق اجتماعات محلی به افزایش تراکم ها ارائه محرك  
  تشویق رویکرد زیرساخت سبز در مقیاس سایت، محله و منطقه به منظور افزایش انعطاف در برابر

  و مدیریت رواناب) میمخاطرات طبیعی (شامل تغییرات اقلی
 ون شهري کاهش فاصله محل کار و سکونت از طریق فشرده سازي به منظور سهولت سفرهاي در  
  

پایداري 
  اجتماعی

تاکید بر ترکیب 
شامل  ها کاربري
ي دریا ها کاربري

  محور

 ي مالیاتی ها گسترش کاربري سیال، تخفیفات و معافیت 
 ي خشکی محور و طرح جامع مدیریت ها تدوین ایجاد طرح جامع ساحلی براي راهبري کاربري

 ي دریا محورها بندري براي راهبري کاربري
 ي تجاري بندري و شیالتی و صنایع تبدیلی وابسته ها گذاري در توریسم ساحلی و فعالیت سرمایه

 منطبق با اکوسیستم ساحلی شهر به منظور توانمندسازي اقتصادي شهر و بندر بابلسر
  کاربري ترکیبی سازگار با اکوسیستم آبی  

تشویق اجتماعات 
محلی و ذینفعان 
براي مشارکت در 

اي  تصمیمات توسعه
و منطبق نمودن آن 

با خصوصیات 
ر به فرد منحص

  ساحلی شهر

  آموزش شهروندان 
 ي توسعه شهريها گسترش مشارکت مردم در طرح 
 و مطالعاتی دانشگاه مازندران  میاستفاده از توان عل 
 مشارکت و ایجاد درك متقابل بین تمام ذینفعان با منافع ناسازگار  

حفاظت از 
ي ها زمین

کشاورزي و 
  ساحلی

 ي ها یی چون اکوتوریسم، فعالیتها گذاري در شهر از ساخت و ساز به سمت فعالیت هدایت سرمایه
 ي شهريها تجاري بندري، شیالت و آبزي پروري و کشاورزي در راستاي حفظ اراضی باز و زمین

  جلوگیري از رشد افقی و خطی شهر 
  جلوگیري از تغییر کاربري اراضی کشاورزي 
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  ي دولتی و بخش خصوصی ها حیطه سازمانخارج ساختن ساحل از 
 و  ها و نواحی شهري در راستاي بسیج سازمان ها تخصیص کاربري ترکیبی با تراکم باال به حوزه

 بازي زمین و حفظ یکپارچگی اکوسیستم یري از افزایش قیمت زمین و بورسگلوجنهادها به منظور 
 و  اختصاص آن  ریت یکپارچه ساحلیجلوگیري از ساخت و ساز در حریم دریا در قالب اصول مدی

  و مولد زیست محیطي سازگار با ها به کاربري
هدایت توسعه به 

ي ها سمت توسعه
  موجود

 ي موجود ها ترویج توسعه میان افزا همراه با حفاظت، ارتقا و استفاده مجدد از دارایی 
 اي با توجه به سرانه  و قهوهي متروك ها سازي و استفاده مجدد از زمین ي براي فرایند پاكریز برنامه

  باالي ان در سطح شهر
پایداري 
نهادي و 
  سازمانی

شفافیت و 
  هماهنگی نهادي

 عادالنه و فراگیر نمودن فرایند توسعه شهري ،شفاف 
 ارائه متمرکز و سادگی در دسترسی به اطالعات 
 ربط  ي ذيها ونهاد ها هماهنگی افقی و عمودي سازمان  
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