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Abstract  
The expansion of cities has become a necessary matter due to urbanization. 

Thus, the expansion of transportation networks has become a necessity. This 

is causing a lot of problems in the neighborhoods which have been crossed 

by new roads. The purpose of this study is to evaluate the effectiveness of 

the supplementary project of the northern belt of Sari city to the residents of 

the 22 Bahman neighborhood. In this research, the data collection method is 

field and statistical (a mixture of quantitative and qualitative methods). The 

Criteria of "access and services", "physical conditions" and "social situation" 

have been defined to measure the impact of the new communication path on 

the living conditions of the 22 Bahman neighborhood. Using the software of 

Expert Choice, an AHP technic has been applied to wight the criteria and 

subcriteria, and finally, the status of each of the criteria was evaluated. The 

results showed that the completion of the northern belt has created problems 

for the residents of the 22 Bahman neighborhood. The construction of the 

northern belt has the most effects on the criterion of access and services, 

then social status, and at last, physical conditions of the neighborhood. 

According to the studies, it seems that the completion of the northern belt 

project of the city was necessary, but it was vital to improve the method of 

project implementation so that the 22 Bahman residential neighborhood 
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would not be divided into two separate parts and people living in the 

neighborhood would have fewer problems. 

Keywords: Impact Evaluation, Intercity-Road, The 22 Bahman 

Neighborhood of Sari, Quality of life. 
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 تیفیبر ک ديارزيابي و سنجش اثرات احداث کنارگذر جد
 (یبهمن شهرستان سار 22 ی: کويساکنان )مورد پژوه يزندگ

 یقادنیمحمدحس
 ران،یدانشگاه علم و صنعت ا ،یا منطقه یزیر برنامه ارشد یکارشناس
 .رانیتهران ا

 

 .رانیتهران، ا ران،یدانشگاه علم و صنعت اشهرسازی  اریاستاد  یدهندیبیمحمدصالحشکوه
 

 یزکیبیعابدیول
 دیدانشگاه شه ،یشهر یزیر برنامه ارشد یکارشناس یدانشجو

 .رانیتهران ا ،یبهشت

  چکیده
وسیلهنقلیهوشدهووابستگیبهیافزایشمیزانشهرنشینیبهامریضروریتبدیلواسطهگسترششهرهابه

همینهایحملتبعآنگسترششبكهبه است. ونهیكانتخابتبدیلكرده بهیكضرورت، ونقلیرا
شود.هدفاند،میهایجدیدازآنعبوركردهایدرمحالتیكهراهموضوعسببایجادمشكالتعدیده

ساكنانكوی ساریبر شمالیشهر تكمیلیكنارگذر بهمن22اینپژوهشارزیابیتأثیرگذاریپروژه
دراینپژوهشروشگردآوریدادهمی میدانیوآماری)تركیبیازروشباشد. هایكمیوكیفی(ها،

به مصاحبهمنظورجمعاست. میقفردیوگروهیوهمچنینهایعآوریاطالعاتازمشاهداتمیدانی،
 با پرسشنامه جهتسنجش3ابزار زیرمعیارها و اجتماعی( كالبدی، خدمات، و )دسترسی اصلی معیار

بهمناستفادهشدهاست.بااستفادهازتكنیك22تأثیرگذاریراهارتباطیجدیدبروضعیتزندگیكوی
هاباكمكمتخصصانواست.وزنمعیاراختهشدههاپرددهیبهمعیار(بهوزنAHP)تحلیلسلسلهمراتبی

وضعیتهریكازمعیارExpert choiceافزار)كارشناسانبانرم هاارزیابیگردید.(تعیینشدونهایتاً
بهمنایجادكردهاست.22نتایجنشاندادتكمیلكنارگذرشمالیمشكالتفراوانیرابرایساكنانكوی

رینتأثیررابهترتیبدسترسیوخدمات،اجتماعیوكالبدیبرساكنانكویاحداثكنارگذرشمالیبیشت
بررسی22 طبق است. داشته میبهمن نظر به گرفته صورت شمالیهای كنارگذر پروژه تكمیل آید

اصالحشودتاكویمسكونی نیازبودكهروشاجرایپروژه اما بهدو22شهرستانیالزمبود، بهمنرا
 بدیلنكندومردمساكندرمحلهبامشكالتكمتریمواجهشوند.قسمتمجزات

   .یزندگ تیفیک ،یبهمن سار 22 یاثرات، کنارگذر، کو یابیارز :ها واژهکلید
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  مقدمه
حمل بهسیستم دسترسی، و وونقل شهری مطالعات در اساسی و كلیدی مبحثی عنوان

دهد،زندگیشهریراتشكیلمیهایاساسیایمطرحبودهاست؛زیرایكیازنقشمنطقه

جریانجابه و یكدیگر ارتباطبخشیدناموراتانسانیبه با كاالمحققكه و جاییافراد

توانیكیازعناصرمحوریوونقلرامی(.حمل0331:3گردد)امینینژادوافتخاری،می

افزایشمیزانقش به روندرو و گسترششهرها با دانست. توسعه نجمعیتوآفریندر

می احساس مناطق سطح در تبادالت سرعت افزایش لزوم اهمیتشهرنشینی و شود

حملبرنامه بینریزی دههونقل در است. شده دوچندان ایرانشهری در اخیر های

رشدكمكالن بهایداشتهسابقهشهرها مسائلومشكالتمتعددیازجملهاندو با تبعآن

ح به مشكالتمربوط و برونملمسائل و درون بودهونقل روبرو گسترششهری با اند.

ازوسایلنقلیهخصوصیمدیرانشهریدرتالش وافزایشمیزاناستفاده باشهرها اندتا

اتوبان و جلوگیریكنند.احداثمسیرهایكنارگذر افزایشتردددرمراكزشهرها از ها

اند(بهخاطرشهرهابههمنزدیكاینامردرشهرهایگردشگرپذیرومناطقپرتراكم)كه

ضروریگرایش بیشتر، اجتماعی تعامالت و عملكردی میهای نظر به شهرهایتر آید.

همه كه نیز كشور وشمالی شهرها و بوده زیادی مسافران پذیرای تعطیالت در ساله

درمعرضطرحروستاهایآنبههمنزدیك هایاحداثجادهكنارگذرقراراند،معموالً

بااینمی هایحلتراكمترافیك،حالبایداذعانكردكهشناساییواجرایشیوهگیرند.

ایاستكهجوانبمثبتومنفیهایجدیددرسطحشهرهامسئلهدشواراست.ایجادراه

هایاولیهزیادیهستند،مانند:هاییكهمستلزمصرفهزینهحلزیادیرادرپیدارد.راه

هایجدید،اگرچهدربرخیشرایطمطلوبومناسبطریقساختراهتوسعهظرفیتاز

هزینه متضمن اما محیطهستند بر منفی تأثیرات اغلب، و هستند سنگینی وهای زیست

احداثهرراهجدیدمحاسنوBerechman et al, 2006گذارند)كیفیتزندگیمی .)

هایازشهروندانرادچارچالشمزایایرابرایگروهیازشهروندانداشتهوبرخیدیگر
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هایشمالیكشوروحاصلكند.اینامرباتوجهبهارزشباالیزمیندراستانمتعددیمی

خیزیآنازاهمیتدوچندانیبرخورداراست.

 بیان مسئله

شهرساری،مركزاستانمازندران،یكیازنقاطمهمارتباطیدرپهنهشمالیكشورونیز

یكی مسیر راهدر شهراز این پایتختاست. به كشور شرق منطقه دسترسی اصلی های

دهدوشمارزیادیازگردشگرانساالنهتعدادزیادیازگردشگرانرادرخودجایمی

كنند.گروهیازافرادصرفاًباهدفجابجاییوهایارتباطیاینشهراستفادهمینیزازراه

 داخل در حضور هدف با دیگر ظرفیتگروهی از استفاده و گردشگری،شهر های

می شهر این به امثالهم و اداری مسیرخدماتی، ذكرشده، نكات به توجه با هایآیند.

هاازنكاتحائزكنارگذراطرافشهرساریازاهمیتباالییبرخوردارندوساماندهیآن

پیرفعمشكالتن مدیرانشهریاینشهرستاندر همواره آناهمیتیاستكه اشیاز

مهمبوده از یكی پروژهاند. شهرستانترین شمالی كنارگذر تكمیل منظور، این برای ها

سال آن اجرای كه است راهساری كمربندی این است. انجامیده طول به زیادی های

بهمسیرساری-دسترسیازمسیرمیاندرود كندوباقائمشهرمنتقلمی-ساریرامستقیماً

گرنیازیبهورودوسایلنقلیهبهداخلشهرساریومیدانامامخمینی)ره(واحداثآندی

باشد.اینپروژهدرنگاهاولمحاسنفراوانیدسترسیازآنجابهمسیرساریقائمشهرنمی

وبخشقابل ارمغانآورده به برایمردمشهر ازدوششهررا ترافیكیرا بار توجهیاز

بهمنشهرساریگذشتهواینمحلهرا22یكوینراهازمیانهساریبرداشتهاست؛اماای

بهدوقسمتشرقیوغربیتقسیمنمودهكهمشكالتفراوانیرابرایمردمساكندراین

آلودگی ایجاد است. آورده وجود مسكونیبه جداییبینمنطقه دیداری، هایصوتیو

وسیلهیكزیرگذركهحداقلبهمنواتصالدسترسیساكنانبخشجنوبیبه22كوی

ایمنیوامكاناتبرخوردارنیست،ورودخودروهایغیربومیازمسیرهایفرعیبهداخل

تریراطیكنند(و...بخشیازبهمنوعبوریكردناینمنطقه)تامسیركوتاه22كوی

منطقهچالش است. برده سؤال زیر را منطقه مسكونی محله مفهوم كه است ایهایی
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دستومسكونی،تبدیلبهگذرگاهیشدهكهآسایشوآرامشراكهبخشمهمیازیك

مشكالتجدی با استوكیفیتزندگیمردمرا بینبرده یكمنطقهمسكونیستاز

پژوهشتالشمیروبه این در است. كرده شاخصرو شناسایی با مناسباثرشود های

بهمنارزیابیشود.22اجرایاینپروژهبركیفیتزندگیساكنانكوی

 پیشینه پژوهش

نمونه اینبخشبه پژوهشدر بههاییاز باهاییكه رابطه در غیرمستقیم، یا مستقیم طور

می تحقیق میموضوع پرداخته كمكمیباشند، كه بهشود نسبت بینشعمیقی تا كند

امیررزاقیدرسالجنبه پژوهشیودر0331هایمختلفموضوعتحقیقبهدستآید.

احداثوتوسعهبزرگراهامامعلی)ع(وتأثیراتاجتماعیوفرهنگیناشیازآنرامورد

دهداجرایاقدامتوسعههمدارایپیامدوهایاینتحقیقنشانمیاند.یافتهتحلیلقرارداده

باال و نوسازیبافتفرسوده بزرگراه، در تردد تسهیلوكاهشزمان اثراتمثبتیچون

بزرگراهرفت به دسترسی در تسهیل محله، ارزش حقن شهری، منظر بهبود دیگر، های

انتخابمسیر،ارائهبهترخدماتبهساكنان،بهبودسرانهفضایسبزو...وهمپیامدواثرات

منفیمانندآسیببهامالکحاشیهبزرگراهبهجهتترددوسایطنقلیهبهجهتآلودگی

یبزرگراه،ناامنیعابریندفاعشهریدرحاشیههایبیدنفضاصوتیوهوا،بهوجودآم

دوربرگردان گسستدر كودكان، و معلوالن سالمندان، تردد مشكل بزرگراه، های

باشد.اجتماعیبینساكناندوسویبزرگراهو...می

(درپژوهشیاثراتاحداثشبكهارتباطیبروضعیت0331الدینیودیگران)شمس

اند.شهرِشاهوموردتحلیلقرارداده-اجتماعیومحیطیشهروندانرادرروستااقتصادی،

می كاهشنتایجاینپژوهشنشان بیكاری، افزایشمیزان درآمدیو دهدكاهشمنابع

هایاجتماعی،رشدوارزشاموالودارایوانزوایجغرافیایی،مهاجرفرستیوناهنجاری

-تریناثراتاحداثكمربندیبرساكنانروستا،مهمزیستتوسعهشهروتخریبمحیط

شهرِشاهوهستند.
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پلزال-آبادبهتحلیلاثراتاحداثآزادراهخرم0331نژادسالفرهانیوطوالبی

شرقیپرداخته روستاهایدهستانمیانكوه پایدار توسعه بیشترینبر نتایجنشانداد اندكه

وخاکرادرنواحیروستاییبههمراهآلودگیآبتأثیرآنبررویبعدمحیطیبودهو

زمین و جنگل مراتع، و اختصاصداشته ساختمانی كار به خیز حاصل بعدهای و یافته

كالبدیدرتوسعهپایدارروستاییكمتریناثرراداشتهاست.

( دیگران روستاهایجنگلیرا0333خلیلیو توسعه جنگلیبر احداثجاده اثر )

زمانبیشتریبهاند.نتایجتحقیقایشاننشاندادروستاهاییكهمدتقراردادهموردتحلیل

راهجاده و جنگلی داشتههای دسترسی ارتباطی شرایطهای و خدمات امكانات، از اند

مندشدند.یافتگیبهرهبهتریازلحاظتوسعه

چگونگیودرپژوهشیباعنوانبررسیوتحلیل0331خیرالدینودیگراندرسال

هایشهریبرقیمتمسكندرعمقمحالتشهریمجاور)مطالعهموردی:تأثیرابرپروژه

بزرگراهطبقاتیصدر(،بااستفادهازشاخصقیمتمسكنوزمینبهایننتیجهدستیافتند

كهتأثیراحداثبزرگراهطبقاتیصدربرارزشامالکمسكونیمجاور،بهسهدورهزمانی

كهطوریعدازاحداثوبهمیزانفاصلهآنازمحوربزرگراهبستگیدارد؛بهقبل،حینوب

1درفاصله نرخرشدقیمت،كمترودرفاصله11تا 11متری، نرخرشد021تا متری،

متری،تفاوتمحسوسیدرتغییراتقیمت0111متریتا021قیمت،بیشتراست.ازفاصله

شود.دستمشاهدهنمیامالکمسكونینسبتبهمناطقباال

ونقشآننیزسیافزادهوپوالدوندتوسعهبزرگراه0331درسال هادركاهشها

مطالعه دادند. قرار تحلیل مورد شهرهایمركزیرا جمعیتدر روییآنتراكم بر ها

كنار در همت بزرگراه توسعه و تكمیل كه داد نشان كرج تهران محور همت اتوبان

اعسیاست حملهایی توسعه پایتختو از تمركززدایی از گرهم رفع عمومی، هایونقل

ونقلیاعمازخطوطوسایلنقلیهباظرفیتهاینوینحملكارگیریشیوهترافیكیویابه

نشینیجمعیتودرنتیجهكاهشتراكمجمعیتتهرانتوانددرحومهها،میباالدربزرگراه

تأثیرداشتهباشد.
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به فوایداحداثجادههزینهاینمطالعه و اتوبانها و داشتهها اشاره بااینها حالاند،

كرده تالش كمتری هزینهتحقیقات این توزیع شكل دهند؛اند نشان را فواید و ها

برندوچهكسانیهامنفعتمیدیگربایدمشخصشودكهچهكسانیازاینطرحعبارتبه

هایكندتااثراتاحداثجادهكمربندیبرگروهییحاضرتالشمكنند.مطالعهضررمی

به و دهد نشان را موردتوجهمختلف كمتر كه كسانی زندگی كیفیت ویژه

هایشهریهستندراموردمداقهقراردهد.گذاریسیاست

تأثیرزیستمحیطی،اجتماعیو"درپژوهشیباعنوان2120باالوهمكاراندرسال

هند-بزرگراهكنارگذركنجوانیاقتصادیساختجادهدر بهاین"ناگروتا،منطقهجامو،

 كنارگذر بزرگراه توسعه كه رسیدند درKunjwani-Nagrotaنتایج مختلفی تغییرات

جاده كنار در مشاغل/مؤسساتواقع و محیطیخانوارها اقتصادیو وضعیتاجتماعی،

ندازهایتجاریوبازارهایبزرگاویژهدررابطهباافزایشچشمداشتهاست.اینتغییربه

محیط دررابطهبا اما وحشمنفیبودهزیستوپوششگیاهیوحیاتمثبتبودهاست،

مكان اكثر زیرا برنامهاست توسعه مطالعه، مورد وهای كوچك مشاغل نشده ریزی

محیطیكردند.همچنینمحققاستفادهازارزیابیاثراتزیستگذاریراتجربهمیسرمایه

پروژه چنین شروع پیشاز برایاستفاده پروژهرا توسعه نظارتبر و ایهایجادههایی

كند.محیطیتأییدمیوحشوتعادلزیستمنظوركاهشتلفاتحیاتبه

 سال در وهمكاران اومورن اثراتزیرساخت2121ویكتور باعنوان پژوهشی های،

ایالتآكواایبومباهدفسنجشتأثیراجتماعیدر-ایبرتوسعهاقتصادیونقلجادهحمل

حملزیرساخت منطقههای توسعه بر دادهونقلی كه پرداختند بهای مربوط های

هایاقتصادیواجتماعیایدرمنطقهموردمطالعهوویژگیونقلجادههایحملزیرساخت

ثانویهجمع و منابعاولیه متغیاز تكنیكتحلیلعاملیبرایدوازده پیشآوریشد. بینیر

هایتوجهاززیرساختكنندهوبیستمعیاراستفادهشد.نتایجپژوهشحاكیازتأثیرقابل

جادهحمل اقتصادیونقل توسعه بر می-ای موردمطالعه منطقه بازسازیاجتماعی باشد.

زیرساخت كیفیت در كلی بهبود و بازسازی حملعظیم، جادههای بهونقل را عنوانای
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هایتوسعهاجتماعیواقتصادیدرمنطقهموردمطالعهیرسیدگیبهچالشراهكاریبرا

اینقشمهمیدرتوسعهویاافولمناطقمختلفدارد.هایجادهكندوراهتوصیهمی

ایباعنوانتدوینراهبردهایجامعهمقاله2103شكیلارسالنوهمكاراندرسال

هایبرمسكنومحیطتهیهكردهاست.یافتههایجدیدمحوربرایكاهشتأثیرایجادراه

فعالیتتوسعهمیمطالعهنشاندادكهراه هایمختلفمانندتواندبربخشسازیجدیدیا

محیط مسكن، اقتصادی، اهمیتاجتماعی، حائز نكته باشد. تأثیرگذار غیره و زیست

جدیدبرمسكنهایریزیصحیحومدوندرراستایكاهشاثراتسوءاحداثراهبرنامه

باشد.زیستمیومحیط

 مبانی نظری

بهراه مؤلفهها از كلییكی مناطقطور توسعه سطحكیفیتزندگیو بر هایتأثیرگذار

ایازتواندتأثیراتمثبتومنفیرابرمنطقهشده،میباشند.هرمسیرتازهاحداثشهریمی

ایدارشهری،حوزهمطالعاتیمیانرشتهونقلپایریزیحملسطحشهرهاداشتهباشد.برنامه

بنیان تخصصیجدیدیاستكه حرفه تقریباً روشو ابزار تئوریك، وهاینافذ شناسانه

فعالیتبخشحوضه تداخل از وسیعی استی كسبكرده را خصوصی و دولتی های

ایجادراهارتباطیدركناراثراتمثبتیكهمی0331)امینیوافتخاری، درتوسعهتواند(.

ونقلواقتصادداشتهباشد،ممكناستاثراتیمنفینیزبرمحیطاطرافارتباطات،حمل

هایطبیعیوانسانیراموردتهدیدقراردهدخودبگذاردوممكناستبخشیازسرمایه

 ایجاددسترسیمستقیمبهجاده0331)خانیودیگران، هایاصلیسببافزایشقیمت(.

شود.وكاركسبهمیافزایشترددخودروهایغیربومیسببرونقكسبشودوزمینمی

راه سطحكیفیتزندگیانسانكنندههایارتباطینقشتعیینامروز دسترسیایدر و ها

هابهخدماتشهریوآسایشرادارند.هرمسیرارتباطیجدیدنیزبایدبهنحویباشدآن

اجهنكند.اساساًفلسفهایجادكنارگذردرهرشهروكهایمنیوامنیتساكنانراباخطرمو

است. ... و شهرها بیشتر امنیت خودروها، عبور تسهیل ترافیك، از جلوگیری استانی

هایمركزیشهررادورزدهوازداخلمحدودهكنارگذرمسیریاستكههستهیاهسته
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هایشهریشبكهخیابانكند.كنارگذرنقشمهمیدركاهشتراكمسالهشهرعبورمی21

به ندارد ضرورت و شهرستانداشته از برخی باشد. بسته مدار یك فاقدصورت های

آن هستند. روبرو زمینه این در مشكالتزیادی با بهكمربندی روز هر پذیرایها ناچار

باشندكهراهیشهرشدندواینمسئلهچندانبرایمسافرانخوشایندنیست؛مهمانانیمی

مدتآنزیرا بهها كنند. سپری مسیر این در باید را بیشتری مسیربیانزمان كه دیگر

می كه اندازه همان همانكمربندیبه به فرصتتلقیشود، مسافران و برایشهر تواند

می چالشاندازه با بگیردوشهرومسافرانرا هایمتعددیتواندشكلنامطلوببهخود

یتدراحداثكنارگذرچگونگیاحداثاینمسیربادرنظرمواجهسازد.نكتهحائزاهم

گرفتنتبعاتمثبتومنفیآنبرایمسافرانوهمچنینساكنانآنشهرازنظراقتصادی

باشد.كالبدیوغیرهمی

توانبهفهرستیازمعیارهاویتحقیقومبانینظریموجود،میبااستفادهازپیشینه

ارزیابی برای زیرمعیارها شماره جدول و0اثراتاحداثكمربندیدستیافت. معیار

دهد.زیرمعیارهایارزیابیمورداستفادهدراینمطالعهرانشانمی

 بهمن 22معیارها و زیرمعیارهای ارزیابی اثرات احداث کمربندی بر سکونت کوی  .9جدول 

 زيرمعیار معیار متغیر وابسته

وضعیتزیست

22ساكنانكوی

بهمن

دسترسیوخدمات)رزاقی

0331)

(0331ونقلعمومی)پروینودیگران،دسترسیبهحمل

(0331سهولتدسترسیبهمركزشهر)پروینودیگران،

(0331دسترسیبهمراكزدرمانی)رمضانیودیگران،

(0331هایخدماتی)پروینودیگران،دسترسیبهكاربری

ساالن)شایستهمقدموكهنسهولتترددمعلوالنو

(0333دیگران،

كالبدی)اعتمادودیگران،

0333)

(0331هایسطحی)محقق،وضعیترواناب

(0331دسترسیبهتجهیزاتوامكاناتالزموضروری)رزاقی

(0331كاراییوكیفیتمطلوبزیرگذراحداثی)محقق،

(0331روشنایی)محقق،

(0331اجتماعی)محقق،

(0333)رمضانیودیگران،

(0331امنیت)محقق،

(0331وضعیتروابطاجتماعی)محقق،
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 زيرمعیار معیار متغیر وابسته

(0333رضایتمندیازمحلسكونتدرمحله)مؤمنیودیگران،

(0331جداییوفاصلهازمركزشهر)جداییگزینی()رزاقی

(0331عدمتأثیرسوءبركیفیتزندگیجامعههدف)محقق،

)مؤمنیواقتصادی

(0333دیگران،
(Thanvisitthpon, 2016) 

)اینبخشبامشاهدهمیدانیو

مصاحبهموردارزیابیقرار

گیرد.(می

قیمتزمین

وضعیتدرآمدكسبه

 روش

ها،میدانیوآماریباشدوروشگردآوریدادهتحلیلیمی-اینپژوهشازنوعتوصیفی

هایكمیووروشپژوهش،تركیبیازروشاست.پژوهشحاضرازنوعكاربردیاست

منظوربهدستآوردناطالعاتكاملیازمنطقهوكیفیاست.دربخشكیفیپژوهشبه

02آوریاطالعاتیدربارهطرح،اقدامبهمصاحبهعمیقباشرایطزندگیمردمونیزجمع

مطلعوصاحب افراد از متخصصانساكندرشهرستانساریبهنفر و ورتفردیصنظر

انجامشدهاست.مصاحبهباسؤاالتبازانجامشدهاست.هدفازایننوعمصاحبهدریافت

مصاحبه از عمیق بااطالعات ارتباط در را بیشتری توضیحات بتوانند تا بوده شوندگان

منظوربررسیموضوعموردبحثبیانكنند.همچنیندربخشكیفیازمشاهداتمیدانیبه

زیرساختشرایطزندگی امكاناتو بهرهمردم، احداثپروژه محدوده در هایموجود

گرفتهشد.

ایگزینه1دربخشكمیپژوهش،ازابزارپرسشنامهباسؤاالتبستهبراساسطیف

3نامهپژوهشهااستفادهشدهاست.درتهیهپرسشمنظورتكمیلاطالعاتودادهلیكرتبه

ك خدمات، و )دسترسی اصلی راهمعیار تأثیرگذاری سنجش جهت اجتماعی( البدی،

بهمنلحاظگردیدكههركدامازاینمعیار22ارتباطیجدیدبروضعیتزندگیكوی

اند.پسازانتخابمعیارهاوزیرمعیارها،پرسشنامهتهیهوخودبهزیرمعیارهاییتقسیمشده
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نامه،بادهنفرازمتخصصانمنظورتأییدرواییپرسشآمادهتوزیعدرجامعههدفشد.به

اندبهمنتشكیلداده22هایساكندركویمصاحبهشد.جامعهآماریپژوهشراخانواده

باتوجهبهفرمولكوكرانباخطاینفرمی0331،00313كهبنابرسرشماریسال باشد.

تعداد01 میانساكنانبه31درصد، سپپرسشنامه توزیعشد. سباصورتتصادفیساده

شدههاپرداخته(بهوزندهیبهمعیارAHPاستفادهازمدلتكنیكتحلیلسلسلهمراتب)

كمك با به02استكه كارشناسانمهندسیشهرسازیكه متخصصانو از صورتنفر

(Expert choiceافزار)شدهبودندوپرسشازآنانبااستفادهازنرمتصادفیسادهانتخاب

معیار تعییوزن )ها توسطساعتیمطرحشد اینروشنخستینبار است.  ,Saatyنشده

وضعیتهریكازمعیار1980 نهایتاً پسازاحداثمسیرارتباطیكنارگذرشمالی(. ها

شود.بهمنشهرستانساریارزیابیمی22شهرساریدركوی

 بهمن شهر ساری 22نمونه مطالعاتی؛ کوی 

هایاخیردستخوشتحولواستكهدرطولسالشهرسارییكشهرقدیمیوتاریخی

عملكردهایجدیداقتصادیواجتماعیمثلموقعیتاداری، امروزه است. نوسازیشده

هایهایعملكردخدماتی،ارتباطیوتفریحیدرسطحشهرستاناستانوكشوربهفعالیت

افزوده كشاورزی، و سیاسی موقعیت نظیر شهر ساریقدیمی شهر است. مركزشده

شهرستانساریبرسرراهتجاریوگردشگریتهرانبهسواحلجنوبشرقیدریایخزر

هایشمالشرقیكشورقرارداردوازجهتآنكهمركزاستانمازندراناستوشهرستان

آهنسراسریوراهآسفالتهباتهراندارایاهمیتواعتبارخاصیاست.ساریازطریقراه

كند.فاصلهاینشهرتاتهرانازلشرقایرانرابهمركزایرانمتصلمیارتباطداردوشما

هایشمالیكیلومتراست.دراستان213كیلومتروازطریقراهآسفالته311آهنطریقراه

زمین ارزشباالی باالیجمعیتو تراكم به توجه اینصورتوبا به نباید شهرها ها،

هایكشاورزیدرپراكندهروییسببازبینرفتنزمینگسیختهرشدافقیداشتهولجام

استاناستان زیرا شود؛ شمالی آبهای و خاکحاصلخیز خاطر به شمالی وهواییهای

تأمین را برنج ازجمله كشور كشاورزی محصوالت از بخشزیادی دارند كه معتدلی
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احتیاطبیشتریكنندازاینمی پروژهدرآنرومحالتبامحوریتمسكونیبایدبا هایها

عمرانیاجراشود.

باشدكهدروازهغربیاینشهردروازهاصلیدرغربوشرقمیدوساریدارای

شودودروازهشرقیراهقائمشهر،بهبابلوآملوازآنجابهتهرانواستانگیالنمتصلمی

شمارهیكارتباطیساریبهشمالشرقیكشوروشهرهایگرگانومشهداست.تصویر

موقعیتشهرستانساریدراستان،ساختاركلیشهرساریومسیرتكمیلیپروژهكنارگذر

دهد.شمالیرانشانمی

موقعیت شهرستان ساری در استان، ساختار کلی شهر ساری و مسیر تکمیلی پروژه  .9 شکل

 کنارگذر شمالی

0312ارتباطیدرطرحجامعسالبهدلیلمهمبودنمسیرازشهرستانساریدرمسیرهای

به جنوبیكه محور گردید پیشنهاد جنوبشهر و شمال در كنارگذر جاده احداثدو

نظرگرفتهموازاتراه علتساختآهندر به بود شكلوكاركردشده وسازهایسریع،

معنوانكمربندیراتاحدودیازدستدادهاست.كنارگذرشمالیبهدلیلنیازمبرخودبه
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سه تجنتا حدفاصلرودخانه درفاصلهزمانیطرحجامعشهرستانساری، راهیجویبار

سه0312 مسیر از آنكه سوم مرحله اما كنارگذراحداثگردید به اتصال تا جویبار راه

بهمن22شودبهتازگیاحداثشدهاستكهمشكالتیرابرایساكنانكویقائمشهرمی

ب مسكونی مناطق از كه است؛ساری كرده ایجاد است، شهرستان متوسط طبقات رای

بهمنعبوركردهو22دیگرادامهكنارگذرشمالیشهرستانساریازمیانكویعبارتبه

شود.بهمنوسیلهزیرگذرینامناسبانجاممی22قسمتكوی2ارتباط

-9855ختلف )روند تغییرات در مسیر تکمیلی کنارگذر شمالی شهر ساری طی سالیان م .2 شکل

9812-9811) 

طوركهاشارهشداحداثاینخیابانسببازبینرفتنبخشیازبافتمسكونیودوهمان

ایبهمنشهرستانساریشدهاست.اینمسئلهدارایابعادمثبتومنفی22تكهشدنكوی

 بهمنتأثیرداشتهاست.22بودهوبركیفیتزیستمردمساكندركوی
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 ها یافته

 مشاهدات الف(

در مشكالتعدیده وقوع حاكیاز حسبمشاهداتصورتگرفته برداشتمیدانیبر

 می22سطحكوی بهمن كوی شدن دوتكه تردد22باشد. موجبكاهشسطح بهمن

قسمت دو اتصال نحوه دیگر سوی استاز شده آن از بخشی شدن منزوی و خودرو

ورداراست.درروزهایبارانیزیرگذربهمنازكیفیتبسیارپایینیبرخ22جداشدهكوی

شودكهباتوجهبهفراوانیبودنروزهایبارانیگرفتگیشدیدمواجهمیشدهباآبساخته

بهمن22درشمالكشوراینموضوعموجبایجادمشكالتفراوانبرایساكنانكوی

و تاسیسات وجود عدم دیگر سوی از است. شده شهر مركز به دسترسی جهت

موجباختزیرس زباله( سطح و روشنایی نیمكت، پیاده، عابر )پل همچون الزم های

امكان22رنجشخاطرساكنانكوی نقلیه وسیله با صرفاً عابرینپیاده است. بهمنشده

توانندبهمركزشهردسترسیداشتهدسترسیبهمركزشهررادارندوبهصورتپیادهنمی

رو و نور بركمبود عالوه عابرینباشند. امنیتكافیجهتتردد شناییدرسطحمنطقه،

پیادهازوسطكنارگذروجودنداردكهبایدتدابیرالزمدراینزمینهاندیشیدهشود.

 ب( مصاحبه

جهتاخذوتبییندیدگاهمردمساكندرمنطقهومتخصصینمربوطهاقددامبدهمصداحبهبدا

ایدم.بهمدنوشهرسدتانسداریكدرده22نفدرازمطلعدینومتخصصداندرسدطحكدوی02

یسداكنانومصاحبهباساكنانوكسبهبهصورتمراجعهمیدانیودرمقابلمنزلیامغدازه

متخصصانبهصورتحضوریوتلفنیصدورتگرفتدهاسدت.كسبهومصاحبهبامدیرانو

نیافتهصورتگرفتهاستكهنتایجكلیحاكمبرلزوماجراسؤاالتبهصورتبازوساخت

باشد.درادامهاهمنظراتونتایجحاصلههدرگدروهوضعفدرنحوهاجرایاینپروژهمی

اكندرسدایرنقداطشهرسدتانبهمدن،مدردمسد22ازافرادكهشاملساكنانوكسبهكدوی

تبیینتانظراتآناندراینزمینهشودمیباشدذكرساری،مجریپروژهومسئولینشهرمی

.گردد
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بهمنازمنزویشدنوبهحاشیهراندهشدنبخشیاز22ساكنانوكسبهمنطقهكوی

22ازكدویاندوبهگفتهآنانكداهشتدردددربخشدیبهمنابرازناراحتیكرده22كوی

بهمنوضعفدردسترسیازسویدیگرموجبرنجشخاطروكاهشمیزاندرآمدآنان

شدهاست.همچنینآنانازعدموجودیكپلعابرپیادهاعالمنارضایتیكردهواشدارهبده

اند.ازسویدیگرآبگرفتگیشددیدوایجدادفوتیكخانمدررابطهباهمینمسئلهنموده

رنظرگرفتناصولفنیومهندسیازدیگرنكاتیبودكهدرمصداحبهایدنزیرگذربدوند

گروهازافرادبهآناشارهشد.

مندیمصاحبهصورتگرفتهازساكنانسایرمناطقشهرستانساریحاكیازرضایت

باشد.بنابرگفتدهآندانحجدمكلیآنانازاجرایاینپروژهوحاكیازلزوماجرایآنمی

یافتدهواخلشهروحوالیمیدانامامخمینی)ره(شدهرسداریبدهشددتكداهشترافیكد

وآمدهایغیرمرتبطازبینرفتهاستامابرخیازكسبهفعالدرمسیرقبلدیازكداهشرفت

اندواعتراضدیگرمدردمنحدوهدسترسدیترددشمیزانافرادعبوریاعالمنارضایتیكرده

باشدوایجادیكپلروگذرازآنمسیررارگذرشمالیمیمستقیمازمسیرقائمشهربهكنا

خواستاربودند.

نتایجحاصلازمصاحبهصورتگرفتدهازمجدریطدرحنشداندهنددهتغییدردرنحدوه

باشد.بنابرگفتهایشانقراربراجراییكپدلروگدذرازرویمنطقدهاجرایاینپروژهمی

بهمنبودوبودجهالزمنیز22تكهشدنكویبهمنوعدمتخریبگستردهودو22كوی

دراینزمینهاختصاصدادهشدامابندابدرمسدائلمددیریتی،ایدنبودجدهبدهیكدیدیگدراز

شدهوبعدهاشكلاجراییپروژهكنارگدذرشدمارهشهرسدتانشهرهایمركزیاستانمنتقل

ساریتغییرپیداكردهومشكالتامروزیرادرپیداشتهاست.

هایصورتگرفتهبامسدئولینمربوطدهحداكیازلدزوماجدرایایدننتایجصحبتاما

پروژهبودهاست.آنانبااستنادبهشلوغیبیشازحدحوالیمیداناماموگذروسایلنقلیده

سنگینوخطراتومشكالتناشیازآن،بهلزوماجرایاینپروژهباحداقلهزیندهاشداره

داتموجوددراجرایپروژهراهكارهاییجهترفعاینمشكالتاندوباپذیرشایراكرده

باشد:هاشاملمواردزیرمیترینآناندكهمهماشارهكرده
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 ونقلعمومیازمسیركمربندیبهصدورتمسدتقیمبدرایهدردوسازیحملفعال

بهمن22بخشكوی

 ایجادپلعابرپیاده

 راهیجویبارایجادپلروگذردرسه

 شناییدرقسمتجداشدهدومنطقهتربیترو

 گرفتگددیزیرگددذراجددرایطددرحمطالعدداتیجهددتبهسددازیوحددلمشددكلآب

بهمن22كنندهدوبخشمتصل

 ج( پرسشنامه

پرسشنامهمعیارهایارزیابی و نامناسبدرشده اوضاع بیانگر توسطساكنان، هایپرشده

شده،باالترینامتیازرابررسیهایباشد.درزیرمعیاربهمنشهرساریمی22سطحكوی

 معیار درمانی»زیر مراكز دسترسیبه نهایی« امتیاز با031/0با استكه دستآورده به

 معادل كه ممكن امتیاز به1حداكثر دارد. فاحشی تفاوت است، از كلی معیار3طور

بهبررسی نسبت بهتری وضعیت از خدمات و دسترسی وضعیت پژوهش، این در شده

22پرسشنامهمیانساكنانكوی31یتكالبدیواجتماعیبرخورداراست.باتوزیعوضع

بهمنساریبرایهركدامازمعیارهاوزیرمعیارهایكامتیازنهاییتحصیلگردید.جدول

دهد.امتیازهركدامازمعیارهاوزیرمعیارهارانشانمی2

 نتایج حاصل از توزیع پرسشنامه میان ساکنان و مصاحبه با متخصصین .2جدول 

 معیار
 امتیاز معیار

(1-0) 
 زيرمعیار

 وزن زير معیار

(4-0) 

 امتیاز نهايي

(4-0) 
 میانگین



دسترسیو

خدمات

19133

091219313ونقلعمومیدسترسیبهحمل

191311

0901119111سهولتدسترسیبهمركزشهر

2931109031دسترسیبهمراكزدرمانی

0930319111هایخدماتیدسترسیبهكاربری

1911119221ساالنسهولتترددمعلوالنوكهن

1911319033هایسطحیوضعیترواناب19300كالبدی
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 معیار
 امتیاز معیار

(1-0) 
 زيرمعیار

 وزن زير معیار

(4-0) 

 امتیاز نهايي

(4-0) 
 میانگین

دسترسیبهتجهیزاتوامكاناتالزمو

ضروری
091319331

1901111



1921319132كیفیتمطلوبزیرگذراحداثیكاراییو

1931019001روشنایی

19031اجتماعی

0913019202امنیت

190311

1933119011وضعیتروابطاجتماعی

0910319211رضایتمندیازمحلسكونتدرمحله

جداییوفاصلهازمركزشهر)جدایی

گزینی(
1931319013

سوءبركیفیتزندگیجامعهعدمتأثیر

هدف
1913219011

 دسترسی و خدمات

شوندگانخواهاندرمعیاردسترسیوخدمات،نتایجپرسشنامهنشاندادكهبیشترپرسش

حمل به آسان احداثدسترسی از بعد شهر مركز به سهولتدسترسی و عمومی ونقل

بوده حملبزرگراه به آسان دسترسی از پس اند. بهونقل آسان دسترسی عمومی،

نشانی،خدماتهایخدماتیمانندبانك،ادارهپست،مراكزتجاریواداری،آتشكاربری

شوندگانبهدستآوردهومشخصاستآموزشیوغیرهباالترینامتیازراازدیدپرسش

كهساكنانازدسترسیمستقیموراحتبهآنبرخوردارنیستند.نكتهدیگردسترسیكمی

بهترمنطقهبهخدماتدرمانی)پسازاحداثبیمارستانوالیتشهرستانساریودسترسی

نتایجزیرمعیارهایبخشدسترسیوخدماترانشان3مستقیممحلهبهآن(است.تصویر

 دهد.می
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اند. محاسبه شده 0نمودار نتایج زیرمعیارهای دسترسی وخدمات. امتیازات از سقف  .8 شکل

 کالبدی

طوركلیاثراتسوئیمعیاركالبدی،نتایجپرسشنامهنشانداداحداثاینراهارتباطیبهدر

توجهبهماهیتمسكونیبودنكوی با بهمن،22بروضعیتكالبدیمنطقهداشتهاست.

دسترسیبهتجهیزاتوامكاناتالزموضروریدرمنطقهبهنسبتوجوددارد،اماراهكار

بهمناوضاعمطلوبیندارد.22بیندوبخششرقیوغربیكویاتخاذشدهجهتارتباط

كاراییوكیفیتزیرگذراحداثیوضعیتبسیارنامناسبیداردوبابارشكمبارانباتوجه

سیستمگرفتگیشدیدیدرآنرویمیترازسطحمحله،آببهسطحارتفاعپایین دهد.

وضعی با نیز احداثی زیرگذر و محله در روشنایی تصویر است. مواجه نتایج1تبدی

دهد.زیرمعیارهایبخشكالبدیرانشانمی

0

0/2

0/4

0/6

0/8

1

1/2

دسترسیبهحمل

ونقلعمومی

سهولتدسترسیبه

مركزشهر

دسترسیبهمراكز

درمانی

دسترسیبهكاربری

هایخدماتی

سهولتتردد

معلوالنوكهنساالن

 معیار دسترسي و خدمات
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 اند. محاسبه شده 0نمودار نتایج زیرمعیارهای کالبدی. امتیازات از سقف  .0 شکل

 اجتماعی

طوركلیاززندگیبهمنشهرساری،افرادبه22باتوجهبهماهیتقدیمیومسكونیكوی

داده،سطحكنند،اماعلیرغموجودامنیت،بااتفاقاترخمیدراینمحلهاحساسرضایت

است؛ داشته كاهش گذشته به نسبت خودشان( اذعان )به ساكنان مندی رضایت

برعبارتبه سوئی تأثیر ساری شهرستان شمالی كنارگذر تكمیلی پروژه احداث دیگر

ساكنانح22وضعیتزندگیساكنانكوی استو داشته سجداییوبهمناینشهر

نتایجزیرمعیارهایبخشاجتماعیرانشان1ایجادفاصلهنسبتبهمركزشهردارند.تصویر

دهد.می

0

0/05

0/1

0/15

0/2

0/25

0/3

0/35

0/4

وضعیتروانابهای

سطحی

دسترسیبهتجهیزاتو

امكاناتالزموضروری

كاراییوكیفیتمطلوب

زیرگذراحداثی

روشنایی

 معیارکالبدی
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 اند. محاسبه شده 0نتایج زیرمعیارهای اجتماعی. امتیازات از سقف  .9 شکل

 اقتصادی

بهمن22شدهازكویهایانجامدررابطهبامعیاراقتصادیبامشاهداتصورتومصاحبه

جنوبیمی بهمنكهدردسترسیمستقیمبهشهردچارمشكلشده22توانگفتمنطقه

هایغیربومیودسترسیمستقیمبهجادهاستامابهدلیلجمعیتباالتروترددزیادخودرو

ایهایتجاریازرونقورشدقابلمالحظهكنارگذرجدیداحداثی،ارزشزمینوملك

د به و است شده كسببرخوردار غیربومی، خودروهای بیشتر تردد ازلیل كسبه وكار

بهمناراضی22بهبودینسبیبرخوردارشدهاستایندرحالیاستكهدرمنطقهشمالی

جهتساخت دسترسیخالی و آرامشبیشتر آسایشو دلیل به مسكن قیمت و وساز

ماكسبهمنطقهمناسببهخدماتشهریومركزشهرازرشدخوبیبرخوردارشدهاستا

ناراضی وضعیتموجود از سود دلیلكاهشمیزانمشتریو مجموعمی اند.به تواندر

0

0/05

0/1

0/15

0/2

0/25

0/3

امنیت وضعیتروابط

اجتماعی

رضایتمندیازمحل

سكونتدرمحله

جداییوفاصلهاز

جدایی)مركزشهر

(گزینی

عدمتاثیرسوءبر

كیفیتزندگی

جامعههدف

 معیاراجتماعي

اجتماعی



 9066زمستان| 91هشمار |ششمسال|یاومنطقهیتوسعهشهریزیربرنامهفصلنامه  | 66

گفتتأثیراحداثكنارگذربرمعیاراقتصادی)علیرغممحدودیتدسترسیمستقیمبه

مركزشهر(مثبتبودهوشاخصقیمتزمینبرایهردوبخشودرآمدكسبهبرایبخش

است.جنوبیافزایشیافته

 گیری نتیجه

می جدید ارتباطی راه ساكناناحداثهر برای را زیادی منفی مثبتو پیامدهای تواند

هایصورتگرفته،تكمیلمجاورودرسطوحباالترداشتهباشد.بنابرمشاهداتومصاحبه

كنارگذرشهرستانساری،پروژهضروریبهدلیلكاهشحجمترافیكعبوریازمركز

بهمن22شدمیزانخساراتواردهبرساكنانكویترمیامابااتخاذتدابیرمناسبشهربود

بهمنساریراازوسطبهدو22اینشهرستانراكاهشداد.كنارگذرشمالیساریكوی

قسمتمجزاتبدیلكردهومشكالتفراوانیرابرایساكنانكویبههمراهآوردهاست.

ساكنانمیزانرضایتمندیمردمدرسهبعددسترسیوخدماتبنابرپرسشنامهپرشدهتوسط

(13 /1 كالبدی)1از ،)01 /1 اجتماعی)1از و )03 /1 )كامال1ًاز همگیبینصفر )

در ناراضی(استكهنشانازنارضایتیآنانازایناقدامدارداما ویك)نسبتاً ناراضی(

 جاده به دلیلدسترسیمستقیم خوبیبحثاقتصادیبه نسبتاً رونق احداثیاز كنارگذر

برخوردارشدهاست.
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 بهمن 22نمودار ارزیابی اثرات احداث کنارگذر شمالی ساری بر ساکنان کوی  .6 شکل

توانگفتمعیاردسترسیوخددماتنسدبتبدهدرنهایتباارزیابیاثراتیكهانجامشدمی

الشدعاعبهتربرخورداربدودهوكمتدرتحدتمعیاراجتماعیومعیاركالبدیازوضعیتیكمی

بدا كند.اثراتهركدامازمعیارهارامقایسهمی1احداثكنارگذرقرارگرفتهاست.تصویر

22توجهبهاجرایپروژهكنارگذرشمالیشهرستانساریومنقطدعشددنكدویمسدكونی

داسدتكدهبهمنومشكالترخدادهدرایدنكدویدرراسدتایاجدرایپدروژه،بنیازمند

هداییصدورتایجهدتمددیریتوجلدوگیریازاجدرایچندینبرنامدهاقداماتپیشگیرانه

هدایصدورتگرفتدهپیشدنهادبگیرد.درهمینراستااقداماتزیربنابرمشاهداتومصاحبه

شود:می

هدایجدیددشدهریوانجاممطالعاتعلمیوواقعنگرانهدرجهتاجرایپدروژه-0

ایمنطقه

ایهایشهریومنطقهموجودفاصلهزمانیزیادمابینفازهایمختلفپروژهعد-2
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استفادهازراهكارهایمتعدددرجهتبهحداقلرساندنآسیببهكیفیتزندگی-3

ساكنانمنطقهازقبیل:زیرگذر،روگذر،پلو...

ایهایشهریومنطقهانجاممطالعاتارزیابیپیشازاجرایپروژه-1

سازیساكناناطرافمنطقهدرراستایاجرایپروژهوجلبرضایتآنانناعاق-1
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