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Abstract 
 

Background and Aim: Currently, cities are facing many challenges in economic, social and 

environmental dimensions. Due to the growth of urbanization, there have been harmful 

consequences for cities. The continuation of this kind of population growth has made urbanization 

in today's cities face economic, social, and environmental crises. Therefore, the need to pay 

attention to the livability has become very important in today's cities. The Aim of the research: to 

identify and measure livability indicators in the city of Babol.  

Methods: The research method is descriptive-analytical according to the nature of the work, and 

according to this method, the evaluation of the livability of the city of Babol is done. In this 

research, the method of collecting data is library and documentary, interviews, field observations 

and questionnaires are also used. Research questionnaire is filled out among 382 citizens of Babol, 

sample size is calculated based on Cochran's formula, the results obtained using SPSS software, 

through factor analysis and single sample t-test, were analyzed. The geographical case of the 

research is city of Babol.  

Findings and Conclusion: The findings of the research show that the economic, social and 

environmental criteria each have a different effect on the livability of the city of Babol. Since the 

livability in the city measured based on three aspects, it can be claimed that the city of Babol is far 

away from the ideal score of livability. The results have shown that livability in Babol should be 

prioritized in the economic dimension. In this way, in order to make Babol more livable, we need to 

pay attention to the economic category, then pay attention to the social and environmental criteria.  
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 دهیچک

 رد د.باشن یم مواجه یطیمح ستیز و یجتماعا ،یاقتصاد ابعاد در یاریبس های چالش با ها شهر حاضر حال رد ف:هد و نهیزم

 در ینیهرنشش ت،یجمع رشد گونه نیا داومت ت.اس آمده وجود به ها شهر یبرا یبار انیز های امدیپ ،ینیشهرنش رشد یپ

 مقوله به توجه ضرورت نینابراب ت.اس ساخته روبرو یطیمح ستیز ،یجتماعا ،یاقتصاد های بحران با را امروز های شهر

 سنجش و ییشناسا پژوهش نیا مطالعه مورد دفه ت.اس افتهی یفراوان تیاهم یامروز های شهر در یریپذ ستیز

  ت.اس بابل شهر در یریپذ ستیز های شاخص

 یبررس به روش نیهم به توجه با و است یلیتحل - یفیتوص روش ارک تیماه به توجه با قیتحق انجام شور :یبررس روش

 انجام و یاسناد و یا تابخانهک اطالعات یآور جمع روش از هشپژو نیا رد د.شو می پرداخته بابل شهر یریپذ ستیز یابیارز

 شهروندان از نفر 382 نیب قیتحق شده میتنظ رسشنامهپ د.شو می گرفته بهره زین پرسشنامه و یدان می مشاهدات و مصاحبه

 زا ،SPSS افزار نرم از استفاده با آمده دست به جیتان ،یآور جمع از پس و میقست ن،کوکرا فرمول اساس بر مجزا طور به بابل

 هرش ر،حاض پژوهش در مطالعه مورد رصهع ت.گرف قرار لیتحل و هیتجز وردم ،یا نمونه تک t آزمون و یعامل لیتحل قیطر

  د.باش می بابل

 باا  کادام  هار  یطا یمح و یجتمااع ا ،یاقتصاد های اریمع که دهد می نشان پژوهش از حاصل های افتهی :گیری جهینت و ها افتهی

 اریا مع سه یمبنا بر بابل شهر در یریپذ ستیز که ییآنجا از و باشند می اثرگذار بابل شهر یریپذ ستیز بر متفاوت یریمقاد

 داده نشاان  جیتاا ن د.دار یریپاذ  سات یز های شاخص با یادیز فاصله بابل شهر که کرد ادعا توان می ت،اس شده دهیسنج یکل

 شاهر  کاردن  رتریپاذ  ستیز جهت که بیترت نیدب د.ریگ قرار تیاولو در یاقتصاد بعد در دیبا بابل در یریپذ ستیز که است

  .دشو توجه یطیمح ستیز و یاجتماع های اریمع به سپس و کرده توجه اقتصاد مقوله به ابتدا بابل

 
 

 

 ل. باب هریر، شپذ ستیز هری، ششهرهای  ضای، فریپذ ستزی :ها واژه دیکل
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 .23-04(، 2)3، منطقه ایری و فصلنامه مطالعات توسعه پایدار شه موردی: شهر بابل(،



 

 

 

 ....رانیا یها در شهر یریپذ ستیز یها سنجش شاخص

25 
 

 مسأله انیب و مقدمه

 آن قیتزر و نفت متیق یناگهان شیافزا یلو ت.داش یعیطب و یعاد روند رانیا در ینیهرنشش ،یارض اصالحات از قبل تا

 و یرفاه اناتکما د.ش ها آن شتریب هرچه یآبادان و عمران سبب ... و زیبرت د،شهم ن،صفهاا ن،تهرا رینظ ها النشهرک به

 گرید طرف از فقر وجود و یبهداشت و یآموزش هیاول تاناکام از انییروستا تیحرومم ف،طر یک از شهر در اذبک های درآمد

 و ها مهاجرت شیافزا دنبال هب (.108 :1331 ه،زاد یعل )رستم شد ها شهر مادر ژهیو به شهر به انییروستا مهاجرت سبب

 عیسر شدر ت.افی شیافزا ها شهر تیمعج ه،افتین توسعه و توسعه حال در های شورک در ژهیو به جهان در تیجمع رشد

 یاریکب ،یلودگآ م،کترا همچون یاریبس التکمش و جینتا گذشته دهه سه در توسعه حال در های شورک در یشهر تیجمع

 های شهر وسعهت ،ها شهر کالن در مشکالت نیا حل منظور به ؛است داشته دنبال به را یشهر خدمات و نکمس مبودک و

 هر در یاسیس و یجتماعا ،یاقتصاد رشد یاصل مراکز یشهر یحوان (.104 :1331 ن،همکارا و ی)وارث گرفت نظر مد میانی

 ینواح ماا .اند کرده اثبات ینوآور و تیالقخ ر،اک ت،ثرو جادیا یبرا نقاط نیتر مهم عنوان به را خود که هستند یکشور

 و مسکن ودمبک ،یکاریب ،یاامنن ،یاجتماع تیحرومم ،یطیمح و یکیزیف بیتخر های نهیزم در یمهم های چالش با یشهر

 و گذاران استیس وجود نیا اب د.دهن می کاهش شدت به را یشهر ستیز تیفیک مشکالت نیا که هستند روبرو کیتراف

 United Nations) دارند دیتأک ها انسان ستیز تیفیک بهبود یبرا ها شهر تیقابل بر یمل و المللی بین سطوح در زانیر برنامه

Population Fund, 2007:13.) و سکنم ت،دماخ ،ها رساختاریز به مطلوب یدسترس ازمندین نیشهرنش تیجمع شیفزاا 

 ،یفیپورشر و ی)گلباز دهد می قرار ینابود خطر معرض در را یکشاورز های نیمز ،یشهر نیزم وسعهت د.بو خواهد شغل

 داریپا های برنامه و ها استیس اعمال یگونگچ د،دار قرار یشهر زانیر برنامه یروشیپ در امروزه که یشکلم (.1 :1330

 های برنامه و ها هدف به دادن جهت ازمندین ،یطیشرا نیچن به لین ت.شهرهاس در یداریپا نیا های جلوه میترس و یشهر

 (،210 :1331 ن،همکارا و روزبختی)پ شهرهاست امور اداره در مرتبط های تیریمد و ها ساختار تیوضع صالحا ،ییاجرا

 هب ،یعیطب منابع به اتکا کاهش قیطر از که یطیمح ستیز ضمانت و تیمسئول قیطر از یشهر طیمح بهبود و فاظتح

 ای و مجدد استفاده و یستیز تنوع بردن االب ،یانرژ یور بهره دنبال هب ن،یزم یآلودگ از جتنابا ا،هو یآلودگ رساندن حداقل

 ,Strong & Hemphill) دیانجام خواهد ستیز تیفیک بهبود به سرانجام که است پذیر امکان ناکارآمد های نیزم کردن پاک

 ،یجتماعا ،یاقتصاد لیقب از آن جوانب تمام که دارد ازین ییها شهر به جهان امروز که است واضح کامالً (.2006:486

 پردازان هینظر که الهاستس د.باش داشته یمطلوب عملکرد نیساکن همه یبرا یکالبد و یطیمح ستیز ،یهداشتب ،یرهنگف

 :1330 د،پازن و یمی)رح اند داده ارائه را هایی طرح و ها کردیرو ییها شهر نیچن به دنیرس جهت در یشهر زانیرامهبرن و

 واسطه به شهر نیا ت.اس مازندران استان های شهر از یکی ،1331 سال در 21421۷ حدود در یتیجمع با بابل هرش (.۷4

 واسطه به زین و داشته یاستان میان و یاستان درون یارتباط های هرا ریمس در که قائمشهر و آمل های شهر با یهمجوار

 عدم واسطه به ماا ت،اس برخوردار توسعه جهت یمناسب لیپتانس از کهن یاجتماع – یفرهنگ و یاسیس ،یخیتار نهیشیپ

 وندر ر،شه توسعه یرو شیپ های چالش خصوص در حیصح یبند تیاولو فقدان و بالقوه امکانات و ها لیپتانس شناخت

 د.شو منجر یشهر ستیز تیفیک یارتقا و یشهر یداریپا یراستا در ای هتوسع به است نتوانسته شهر نیا در ها ریزی برنامه

 در یمساحت وجود ؛چون هایی شاخص در توان می را ها تیقابل از درست شناخت عدم و دهینسنج های برنامه های امدیپ

 ؛(1333:2 ن،همکارا و ینی)مشک است کرده اشغال یررسمیغ های سکونتگاه را بابل شهر یاراض از هکتار 1418,3 حدود

 ،یکشاورز یاراض و ها باغ رفتن نیب از و بیتخر مقابل در و شهر یکیزیف وسعهت ،یشهر فاضالب دفع ستمیس نبودن لیتکم

 (،شهر یافق )گسترش شهر یدرون توسعه به نسبت شهر یرونیب یکیزیف وسعهت ،یشهر فرسوده بافت هکتار 3,024 جودو

 به ... و ادهیپ نیعابر تردد یبرا رو ادهیپ مناسب های فضا وجود دمع ،یشهر ینواح سطح در یشهر خدمات ناعادالنه عیوزت

 ،یطیمح ستیز و یقتصادا ،یاجتماع مشکالت نیچن با ینیشهرنش توسعه و رشد گونه نیا داومت د.کر مشاهده وضوح
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 بطور بابل شهر در پذیری ستیز بحث تیاهم و رورتض د.باش می بابل شهر پذیری ستیز کاهش بر یهشدار و نیآفر حرانب

 و داریپا نه و هستند سالم نه که است یشهر مصرف و یزندگ داریناپا های الگو به نسبت یآگاه شیافزا از یناش یروزافزون

 یابیارز یبرا است یتالش یهشپژو نیا د.ش خواهد آن اطراف و بابل شهر یطیمح منابع کاهش موجب درازمدت در

 به تا شود نیتبب ریپذ ستیز شهر های اریمع و ها همؤلف نخست گام در تا است شده یسع آن در و بابل شهر یریپذ ستیز

 هب ش،پژوه یبعد گام در تا دهد دست به را یبزارا ،یجهان اتیتجرب و ها یتئور از مستخرج یاتیعمل چارچوب عنوان

 به توجه با یریپذ ستیز سطح ارتقاء جهت ییها راهکار آخر گام در و شود پرداخته بابل هرش یریپذ ستیز یابیارز

  د.شو ارائه شهر هر های تیمحدود و ها لیپتانس

 

 پژوهش ینظر یمبان 

 شد منتشر 138۷ سال در لنارد یهنر و سوزان توسط« پذیر ستیز های شهر» کتاب که یزمان از یریپذ ستیز اصطالح

 آن در هک یشهر ستمیس یک به یریپذ ستیز (.0 :1332 ن،روش و یزیگوهرر زاده نی)ام دیگرد یشهرساز اتیادب وارد رسماً

 یشهر های فضا درباره تیفکی نیا د.شو می طالقا ت،اس شده توجه نانشکسا همه یروان و یالبدک ،یاجتماع سالمت به

 ،یبرابر شامل بخشند می امکاستح مفهوم نیا به هک یدیلک صولا د.باش می د،دهن می اسکانع را یفرهنگ یغنا هک مطلوب

 در 1اوانس گفته هب (.1۷ :1333 د،بندرآبا و ی)ماجد باشد می دنیبخش قدرت و تکشارم ج،فرت ،یریپذ یسترسد ،انش 

 .0یشناخت بوم یداریپا دوم یرو و است 3شتیمع آن یرو کی د.دار رو دو پذیری ستیز کهس ،2ریپذ ستیز های شهر کتاب

 با متناسب درآمد و باشد کینزد آبرومند و مناسب مسکن به یکاف اندازه به که است یشغل تیموقع یمعنا به شتیعم

 منابع که یصورت در رایز د،باش داریپا دیبا شتیعم ت.سا د،ساز می سالم را سکونتگاه که یخدمات به یدسترس و ها هیکرا

 است نشده حل شتیمع مشکل واقع رد د،نجامنیب طیمح بیتخر به که شوند تأمین یا گونه به مسکن و کار دیتول

  (.13 :1331 ن،همکارا و ی)خراسان

 به قیطر از خوب مکان کی فیتعر به میل ریپذ ستیز شهر به یتجرب کردیور ر:یپذ ستیز شهر به یتجرب کردیرو

 تا اصطالح نیا چند هر ؛شد 1314 دهه اواخر از یریپذ ستیز اصطالح یریگ شکل وجبم ،یتجرب قاتیتحق یریکارگ

 د،ان داده انجام ییها پژوهش گذشته دهه چند یط حوزه نیا در که یمحققان شتریب ت.نداش یچندان رواج 13۷4 دهه اواسط

 یتجرب مطالعات از یریگ بهره رب ن،محققا نیا دیأکت د.ان داشته تیفعال یزیر برنامه های دپارتمان در که هستند یانیانشگاهد

 نیتر مهم از یکی (.ینیع های اریمع بر دی)تأک بود ریپذ ستیز مکان یساز مفهوم جهت در افراد روزمره یزندگ شناخت یبرا

 یریپذ ستیز یدیکل یاجزا از یکی ،یو اعتقاد هب ت.اس 1اولدنبرگ یر به مربوط یا محله یریپذ ستیز نهیزم در ها دگاهید

1سوم مکان" ت،اجتماعا
 دوم مکان و )منزل( اول مکان در یندگز ،یعموم یفضا کی نعنوا به که ییاج ت،اس ها آن "

 د،آورن می هم گرد را افراد که هستند شاد و اوطلبانهد ،یررسمیغ ییها مکان سوم کانم د.ینما می لیتکم را کار( )محل

  (.33 :1338 ن،همکارا و پور ی)ساالر ها رستوران و ها روشگاهف ،ها خانه قهوه انندم

                                                           
1 Evans 
2 Livable Cities 
3 Living 
4 Ecological Sustainability 
5  Ray Oldenberg 
6  Third Places  
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 نییتع تا دارد دیتأک افراد تیارجح و تیرضا بر کردیرو نیا :یذهن یستیبهز مطالعات و یفرد های ادارک کردیرو

 رد (.یذهن های اریمع بر دی)تأک ریخ ای هستند افراد ینسب تیرضا و یفرد های ازین ت،انتظارا نیتأم به قادر ها مکان کند

 کردیرو بر یمبتن عمدتاً که گفت توان می ماا د،دار وجود یریپذ ستیز با یاندک مرتبط های یئورت د،کریرو نیا در که یحال

 یذهن یستیبهز بر یمبتن قاتیتحق از یا عمده خشب ،"یشخص نفع" عنوان به یزندگ تیفیک د.ان گرفته شکل ییگرا منفعت

 یعوامل ریتأث تحت یکم اریبس حدود تا افراد یذهن یزندگ تیفیک که است باور نیا بر و است داده اختصاص خود به را

 عامل که هستند باور نیا بر حوزه نیا قاتیتحق از یادیز تعداد که آن البج د.دار قرار جنس و نس ش،موزآ د،درآم مانند

 د.دار افراد یخوشبخت انمیز در یکم ریتأث ماا د،دار افراد یشناخت روان و یبهداشت های ازین نیتأم در یمهم قشن ت،ثرو

 کنترل درتق س،نف به اعتماد انمیز از که هستند یافراد باالتر تیرضا سطح یدارا راداف که دهد می نشان قاتیتحق نیمه

  (.112 :1334 ،)نورباال هستند برخوردار یباالتر یمذهب اعتقادات و ینیب وشخ ،یشخص

 یریپذ ستیز بهبود به که یحققانم (:یزندگ تیفیک یبرا یاجتماع های اریمع کردی)رو یزندگ تیفیک کردیرو

 یزندگ تیفیک از نظورم (.)همان کنند می قیتلف یزندگ تیفیک یابیارز با را محور مکان های کردیور د،دارن لیتما انمک در

 روند در (یفی)ک یذهن و (ی)کم ینیع وجه دو در یروان و یطیحم ،یرهنگف ،یاجتماع های شاخص به وجهت ،یشهر

 به دیبا ینیع و مشخص صورت به ها شاخص یریگ اندازه بر عالوه که معنا نیدب ت.اس یشهر یزندگ تیفیک یزیر برنامه

 یزیر برنامه از ارغف (.211 :1331 ن،همکارا و آذر ی)محمود شود توجه زین ها شاخص نیا به شهروندان نگاه نوع و تیذهن

 زمان مه ت،اس یا رشته ان می و یچندبعد یمفهوم یشهر یزندگ تیفیک نکهیا نیع در یشهر یزندگ تیفیک ارتقاء یبرا

 های آرزو و ها گرشن ل،ماآ ،ها ارزش به توجه دونب ،یموضع ای یموضوع یزیر برنامه رفص ن،یبنابرا ؛دارد ینیع و یذهن وجوه

 یزندگ تیفیک ارتقاء منظور به یزیر برنامه که است یهیدب د.بو نخواهد گشا راه مفهوم نیا به آنان خاص تیذهن و مردم

 و یماد های ازین برآوردن قیطر از را شهروندان تیرضا و شیآسا که است یطیشرا و ها اریمع به یابی دست ازمندین ،یشهر

  (.2 :1330 ن،ویآذر و یی)داال دیگو پاسخ آنان یروان

 

 پژوهش نهیشیپ

 :یمورد )مطالعه یشهر های طیمح در پذیری ستیز شاخص" عنوان با خود مقاله رد (،1330) همکاران و راندوستیا

 توسعه های استیس در رییغت ،ها تیفعال ییتمرکززدا یبرا هایی استیس دیبا که افتندیدر "قم( مقدس رشه یمرکز خشب

 لیقب نیا از و محله( خدمات تیفیک شیفزاا ،ی)نوساز منطقه یمیقد ساکنان تیتثب یبرا الشت ،یخودمحور بر یمبتن

 ای همقال رد (،1331) همکاران و یمهرنجان یمانیلس د.ابی بهبود شهر از بخش نیا در یزندگ تیفیک تا شود تخاذا د،موار

 شتریب رد ز،امرو طیشرا به توجه با که اند دهیرس جهینت نیا به "ها شاخص و بعادا م،فهوم :یشهر پذیری ستیز" عنوان تحت

 وجود گوناگون ابعاد در یشهر پذیری ستیز نییتب و لیحلت ت،شناخ ضرورت و تیاهم درباره یکل توافق جهان های شهر

 در توان می را امر نیا علت ترین همم د.ندار وجود آن های شاخص و ها اریعم ل،صوا ف،یتعر درباره نظر اجماع اما ؛دارد

 هدف جامعه یتیریمد و یاقتصاد – یاجتماع سترب ه،هم از تر مهم و یمانز ،یمکان طیشرا به مفهوم نیا میمستق یوابستگ

 و یداخل های حومه سهیقام :یشهر پذیری ستیز بر یشهر انسجام اثرات" عنوان با ای همقال رد (،2412) 1گرا کم ت.دانس

 گرفته صورت محالت پذیری ستیز بر منسجم یشهر شکل اثر بهتر درک هدف با هک ا،یاسترال در "سبانیبر شهر یخارج

 وجهت ن،ینابراب ت.اس متفاوت موارد یبرخ در و مشابه موارد یبرخ در حومه دو در پذیری ستیز که دیرس جهینت نیا به است

 پذیری ستیز" عنوان با ای همقال رد (،2410) 2همکاران و دلندب د.دار ریزی برنامه در یمهم نقش حومه هر یمحل طیشرا به

                                                           
1 Maccrea 
2  Badland et al 
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 هب ت،اس گرفته صورت ایاسترال در که "یاجتماع سالمت گیری اندازه های شاخص کشف یبرا ایاسترال از هایی رسد :یشهر

 رفاه و سالمت با ارتباطشان و دیگرد مشخص رفاه و یاجتماع سالمت با ارتباط در یکل حوزه 11 پژوهش نیا انجام دنبال

 یذاغ گ،فرهن و حیفرت ن،سکم ،یاجتماع خدمات و المتس د،درآم و غلش ش،موزآ ت،یامن و رمج ل:شام هک د،ش دییتأ

  د.بودن یمحل یدموکراس و یاجتماع انسجام و نقل و ملح ،یعموم باز یضاف ،یعیطب طیحم ،ها کاال گرید و یمحل
 

  مطالعه مورد هدمحدو یمعرف

 بابل جنوب یلومتریک 14 در حدوداً زین البرز کوه رشته و دارد قرار مازندران یایدر جنوب یلومتریک 11 در بابل شهر

 یلومتریک 11 و )هراز( یغرب یرلومتیک 34 در بزرگراه 2 گرفتن رارق د.گذر می شهر نیا غرب از زین رودبابل و دارد قرار

 مازندران مرکز در شهر نیا گرفتن رارق ت.اس داده شهر نیا یمکان تیموقع به یا ژهیو گاهیاج ل،باب شهر روزکوه(ی)ف یشرق

 قرار شهر نیا شمال در مازندران یایدر و بابلسر یستیتور هرش ت.اس کرده چندان دو را شهر نیا یمکان تیموقع تیاهم

 را لومترمربعیک 1/11۷8 بر بالغ یمساحت بابل هرش ت.اس شهر نیا یمکان تیموقع تیاهم لیدال گرید از زین نیا که دارند

 11 و قهیدق 30 و درجه 31 نیب بابل هرش ت.اس تر نییپا آزاد های ایدر سطح از متر 2 حدود شهر نیا رتفاعا د.باش می دارا

 1 تهران با و است شده واقع چینویگر النهار نصف از یشرق طول هیثان 24 و قهیدق 00 و درجه 12 و یشمال عرض هیثان

 داده نشان یکشور ماتیتقس مراتب سلسله در بابل شهر تیموقع 3 شماره شکل رد د.دار ساعت اختالف هیثان 11 و قهیدق

  ت.اس شده

 
 1044ن، گارندگایم: نترس یکشور ماتیتقس مراتب سلسله در بابل شهر تیوقعم .1 شکل
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  پژوهش شناسی روش

 یتصادف یریگ نمونه اساس بر نمونه جمح د.باش می یکاربرد نوع از و یلیتحل - یفیتوص پژوهش نیا در قیتحق روش

 از استفاده با آمده بدست اطالعات و ها داده یپرسشگر مرحله انجام از پس که باشد می 382 ؛کوکران فرمول یمبنا بر

 پسو  ت.اس شده استفاده یعامل لیتحل از ها ریمتغ سازی نرمال جهت بیترت نیدب .دنشو می لیتحل و هیتجز SPSS افزار نرم

  ت.اس گرفته قرار استفاده وردم ،«One Sample T- test» یا نمونه تک یت آزمون آن از

 

 
  پژوهش در استفاده مورد یریپذ ستیز های اخصش .2 شکل

 (1044 ش،پژوه های افتهی ذ:)مأخ

 ها افتهی لیتحل
 یریپذ ستیز های شاخص یعامل لیتحل

 از بابل شهر یریپذ ستیز در مؤثر های ریمتغ از یبزرگ مجموعه ییربنایز – یاکتشاف ساختار کشف یبرا پژوهشگر

 ارتباط در وار رهیزنج صورت به گرید یعامل با عامل هر دارد احتمال که است آن بر فرض و کند می استفاده یعامل لیتحل

 دنبال را مرحله هارچ ل،باب شهر یریپذ ستیز در مؤثر های شاخص نهایی ییشناسا و قیدقت ف،کش یابر یعامل لیحلت د.باش

  د:کن می

  ؛بابل شهر یریپذ ستیز در مؤثر های شاخص به مربوط یریگ نمونه تیکفا آزمون (1

  ؛عوامل یهمبستگ بیضرا از یسیماتر لیتشک (2

  ؛عوامل یهمبستگ سیماتر از ها عامل استخراج (3

 4,1 از شیب دیبا آن مقدار که ها عامل و ها ریمتغ رابطه رساندن حداکثر به منظور به ها ملعا چرخش (0

  د.باش
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  بابل شهر یریپذ ستیز در مؤثر های شاخص به مربوط یریگ نمونه تیکفا آزمون به مربوط های افتهی

 ؟ریخ ای هستند استفاده قابل لیتحل یبرا موجود های داده ایآ که شد مطمئن دیبا بتداا ،یعامل لیتحل از مرحله نیا در

  ت.اس شده مشخص 1 شماره جدول در که است شده استفاده بارتلت آزمون و KMO شاخص از نیهم یبرا

 یریگ نمونه تیفاک .1 جدول
 KMO 4,821 شاخص

 0130,422 بارتلت آزمون

 3۷3 یآزاد درجه

 4,443 یمعنادار سطح

 (1044 ش،پژوه های افتهی ذ:)مأخ

 

 عدادت (،باشد می 4,1 از شتریب مناسب )شاخص است شده 4,821 رابرب ،KMO شاخص یعدد ارزش که لیدل نیا به

 نشان که است درصد 4,41 از تر نییپا بارتلت آزمون یدار یمعن سطح مقدار و بوده یکاف یعامل لیتحل یبرا یآمار نمونه

  د.باش می یمناسب یعامل دلم ل،باب شهر یریپذ ستیز مؤثر های شاخص ییشناسا یبرا یعامل لیحلت د،ده می

 شده نییتع بابل شهر یریپذ ستیز در مؤثر های عامل 1یاستخراج اشتراک از حاصل جینتا و ها داده 2 شماره جدول در

 ریمقاد که عوامل یبرخ مرحله نیا رد د.ده می نشان را عوامل انسیوار نییتب انمیز ل،عوام یاستخراج اشتراک ؛است

 عامل یعنی د،باش 4,1 از کمتر یعدد ارزش اگر نکهیا یراب د.شو می حذف باشد 4,1 از کمتر ها آن یستخراجا اشتراک

 ریمقاد که رود می شیپ ییجا تا بخش نیا در حاسباتم ت.اس نداشته یدار یمعن ارتباط ها عامل از کدام چیه با موردنظر

  ت.اس شده حاصل ریز ریمقاد حاضر پژوهش در که شود 4,1 از باالتر یاستخراج

 

 یاستخراج اشتراک جیتان .2 جدول
 اشتراک ها عامل

 یاستخراج

 اشتراک ها عامل

 یاستخراج

 اشتراک ها عامل

 یاستخراج

 اشتراک ها عامل

 یاستخراج

1 4,810 18 4,832 31 4,80۷ 12 4,383 

2 4,801 13 4,841 31 4813 13 4,810 

3 4,831 24 4,841 3۷ 4,8۷۷ 10 4,812 

0 4,811 21 4,001 38 4,812 11 4,81۷ 

5 4,802 22 4,011 33 4,831 11 4,348 

7 4,834 23 4,84۷ 04 4,841 1۷ 4,103 

6 4,804 20 4,813 01 4,848 18 4,080 

8 4,832 21 4,843 02 4,811 13 4,1۷3 

2 4,830 21 4,821 03 4,820 14 4,۷13 

14 4,841 2۷ 4,820 00 4,۷10 11 4,۷03 

11 4,813 28 4,822 01 4,043 12 4,128 

12 4,822 23 4,033 01 4,1۷3 13 4,332 

13 4,811 34 4,833 0۷ 4,132 10 4,1۷3 

                                                           
1  Extraction 



 

 

 

 ....رانیا یها در شهر یریپذ ستیز یها سنجش شاخص

31 
 

10 4,833 31 4,801 08 4,180 11 4,128 

15 4,322 32 4,843 03 4,112 11 4,1۷3 

17 4,812 33 4,811 14 4,01۷ 1۷ 4,8۷1 

16 4,800 30 4,811 11 4,133 18 4,1۷1 
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 د.گرد می ذفح د،باش شده 4,1 از کمتر ها آن یاستخراج اشتراک که ییها املع ت،اس شده حاصل که یجینتا اساس بر

 یفضا انمیز) 21 شماره های عامل شامل است شده محاسبه 4,1 از کمتر که بابل شهر یریپذ ستیز در مؤثر های اریعم

 مردم یهمکار انمیز) 23 (،شهر مدارس به آموزان دانش یدسترس تیفی)ک 22 (،شهر مدارس در یکاف و مناسب یآموزش

 تیفی)ک 14 (،واردان تازه و یبوم افراد نیب نزاع ای یقوم های نزاع احتمال وجود انمیز) 01 (،یعمران های پروژه انجام در

 13 (،شهر در بزرگساالن استفاده جهت بزس و باز یفضا تیفی)ک 18 (،شهر در یورزش های سالن زاتیتجه و خدمات

 محل به یکینزد از یناش یآلودگ انمیز) 11 و شهر( در هینقل لیوسا آمد و رفت از یناش یآلودگ و یصوت یآلودگ انمیز)

 در دیبا که هستند ییها عامل شامل سوم مرحله انسیوار نییتب دولج د.باش می (یساختمان های نخاله و عاتیضا یرهاساز

 نییتب انمیز و شده ییشناسا عوامل تعداد جدول نیا رد د.شون واقع توجه و تمرکز مورد بابل شهر یریپذ ستیز سنجش

 )جدول کرد انیب توان می SPSS لیتحل از برآمده یخروج جینتا به توجه اب د.یگرد مشخص ها آن از کی هر یبرا انسیوار

 انسیوار از درصد 01 حدود دوم املع د،درص 00 حدود اول املع د،دارن کی از تر بزرگ ژهیو های بردار عامل دو (3 شماره

 84 حدود عامل چهار نیا که یمعن نیدب د.باش می درصد 81,48 با برابر یتجمع انسیوار گرید یطرف زا د.کنن می نییتب را

 نیا یرو بر بابل شهر ردنک ریپذ ستیز یبرا دیبا و داده حیتوض را بابل شهر یریپذ ستیز در مؤثر های اریمع انسیوار درصد

  د.باش درصد 34 از تر بزرگ دیبا یتجمع انسیوار نییتب انمیز که است یضرور نکته نیا کرذ د.شون متمرکز عوامل

 

 انسیوار نییبت .3 جدول
 ژهیو ریمقاد چرخش بای استخراج عامل ژهیو ریمقاد

 طبقات
 مجموع انسیوار درصد یتجمع درصد مجموع انسیوار درصد یتجمع درصد

009231 009231 39562 009742 009742 69228 1 

879532 019748 39082 85948 019128 29624 2 
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 بابل شهر یریپذ ستیز در مؤثر های شاخص افتهی چرخش سیماتر

 در عوامل از کی هر گاهیجا سیرمات نیا رد د.باش می یاکتشاف یعامل لیتحل یخروج نیتر عمده از افتهی دوران سیماتر

 مرتبط دسته در و شده نییتع عامل هر عدد نیتر بزرگ سطر هر در که صورت نیدب د.شو می مشخص موردنظر های خوشه

 استفاده ها عامل تعداد نمودن مشخص یبرا کتل یرکاس نمودار و ژهیو ریمقاد و انسیوار درصد اریمع زا د.ریگ می قرار آن با

 از درصد 84 از شتریب مجموعاً که نمودند نییتع عامل 2 ها اریمع نیا س،ایمق نیا یبرا حالت نیتر مناسب در و است شده

 اسیمق یعامل اختارس س،ماکیوار چرخش از و یاصل های مؤلفه لیتحل روش از استفاده با که کند می نییتب را انسیوار

  ت.گرف قرار یبررس مورد
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 بابل شهر یریپذ ستیز در مؤثر های شاخص اسیمق سؤاالت یعامل های بار افتهی چرخش سیاترم .0 جدول

 سنجه فیرد شاخص اریمع
 ازاتیامت

 (یعامل )بار

میانگین 

 شاخص

میانگین 

 اریمع

یز
ت

س
 

ریپذ
ی 

اد
ص

قت
ا

ی
 

 و اشتغال

 درآمد

 49810  خود شغل ازی تمندیرضا انمیز 1

49802 

49804 

 49801  شهر دری شغلهای  فرصت تعدد 2

 49821 افراد درآمد انمیز 3

 مسکن

 49855 یمسکونی بنا استحکام 0

0.842 

5 
ی بهداشت سیسرو و حمام از مسکنی برخوردار

  مناسب
49802 

7 
 شیسرما و شیگرما ستمیس از مسکنی برخوردار

 مناسب
49824 

 49804  مسکن دریی روشنا انمیز 6

 49832  مسکن در فاضالب یبهداشت دفع ستمیس بودن مناسب 8
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 (1044 ش،پژوه های افتهی ذ:)مأخ

 

 سنجش در گانه زدهیس های شاخص رمجموعهیز اکثر گونه دو ریغ به باًیتقر 0 شماره جدول های افتهی اساس بر

 نیب زا د.دار یشهر یریپذ ستیز در ابعاد نیا تیاهم از نشان که کردند کسب را ییباال یعامل بار بابل شهر یریپذ ستیز

 و کارشناسان نظر از را تیاولو نیشتریب 4,803 یعامل بار با "درآمد و اشتغال" ،یریپذ ستیز گانه زدهیس های شاخص

 و 4,803 یعامل بار با "یمکان تعلق و یوستگیپ" آن از سپ ت.اس کرده کسب بابل شهر یریپذ ستیز در نیمتخصص

 های اریمع رمجموعهیز از ماا د.دارن را یعامل بار میانگین لحاظ از تیاهم نیباالتر یدارا 4,802 یعامل بار با "مسکن"

 بار با "یاجتماع یریپذ ستیز" اریعم ت،یاولو نیباالتر یدارا 4,804 یعامل بار با "یاقتصاد یریپذ ستیز" اریعم ه،گان سه

  ت.اس گرفته قرار سوم تیاولو در 4,۷11 یعامل بار با "یطیمح یریپذ ستیز" اریمع و دوم تیاولو در 4,۷30 یعامل

 

 بابل شهر در پذیری ستیز تیفیک تیوضع نییتع

 حمل ؛مسکن ؛درآمد و اشتغال شاخص چهار زا ،یاقتصاد بعد در بابل شهر پذیری ستیز تیوضع لیتحل و یبررس جهت

 در کی هر با مرتبط های سنجه اساس بر شاخص چهار نیا که است شده استفاده یرساختیز خدمات و امکانات و ؛نقل و

  د.ریگ می قرار یبررس مورد بابل شهر موجود وضع

 

 بابل شهر پذیری ستیز به مربوط های اریمع یآمار شخصاتم .5 جدول
 میانگین انحراف یخطا اریمع انحراف میانگین تعداد یریپذ ستیز های اریمع

 49416 49332 2925 382 یاقتصاد یریپذ ستیز

 49413 49208 2926 382 یاجتماع یریپذ ستیز

 49412 49372 3917 382 یطیمح یریپذ ستیز

 (1044 ش،پژوه های افتهی ذ:)مأخ
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 است داده نشان است گرفته قرار یبررس مورد شاخص چهار از استفاده با که یاقتصاد اریمع 1 شماره جدول با مطابق

 بابل در نقل و حمل و مسکن تیفیک که جهت نیبد است بوده ینظر میانه از تر نییپا آن یبرا شده محاسبه میانگین که

  د.دارن قرار نامطلوب یتیوضع در یرساختیز خدمات و امکانات و درآمد و اشتغال تیفیک و مطلوب یتیوضع در

 ،یهمبستگ و شارکتم ت،هداشب ،یعموم آموزش شاخص شش ل،باب شهر در یاجتماع پذیری ستیز یبررس یبرا

 شده مشخص بیترت نیدب ت.اس شده فیتعر فراغت اوقات و حاتیفرت ،یاجتماع و یفرد تیمنا ،یمکان علقت و یوستگیپ

 آنجا از و دارد قرار یمطلوب تیوضع در شهر یشورا یاعضا و شهروندان میان یهمبستگ و مشارکت بابل شهر در که است

 کمبود دچار لحاظ نیا زا د،باش می یغن اغتفر اوقات گذران جهت باز های فضا و سبز یفضا مساحت نظر از بابل که

 میانگین با یاجتماع و یفرد تیامن و یمکان تعلق و یوستگیپ ت،هداشب ،یعموم آموزش نظر از شهر نیا یلو د.باش نمی

 ضعف دچار یاجتماع یریپذ ستیز ثیح از بابل شهر که دهد می نشان ها کمبود نیا د.ندار قرار یمناسب تیوضع در 2,81

 چشم و یآلودگ انمیز ز،با و سبز های فضا شاخص هس ل،باب شهر در یطیمح پذیری ستیز یبررس یبرا نیمچنه د.باش می

 انمیز د،دار وجود یکاف تعداد به سبز و باز های فضا بابل در است داده نشان جینتا که یطور به است شده فیتعر انداز

 د.باش نمی یریچشمگ صورت به ... و یوتص ا،هو یآلودگ یرادا شهر یعنی دارد قرار یمناسب سطح در زین طیمح یآلودگ

  د.باش می یمطلوب انداز چشم یدارا ها نگلج ز،سب و باز های فضا وجود سبب به نیهمچن بابل هرش

 

 
 (1044 ش،پژوه های افتهی ذ:)مأخبابل شهر در یریپذ ستیز های اریمع تیفیک .3 شکل

 

 بابل هرش بر یریپذ ستیز های اریمع اثرات سنجش

 نیا دهنده نشان بابل شهر در یریپذ ستیز های اریمع ریتأث مورد در یا نمونه تک t آزمون جهیتن ،1 شماره جدول طبق

 نیب یدار یمعن آمار تفاوت 4,31 نانیاطم با (4,281) یطیمح یریپذ ستیز یبرا تنها یا نمونه تک t آزمون مقدار که است

 از یواقع میانگین قدارم ل،جدو نیا جینتا اساس بر که آن منض د.دار وجود (3) مفروض میانگین و یواقع میانگین دو

 قرار یمناسب وضع در بابل شهر در یطیمح یریپذ ستیز که نمود ادعا توان می ن،ینابراب ت.اس باالتر مفروض میانگین مقدار

 یریپذ ستیز اریمع ری)تأث H1 فرض لمقاب در بابل( شهر بر یطیمح یریپذ ستیز اریمع یرگذاریتأث )عدم H0 فرض و دارد

 بابل شهر اگر که است یمعن نیبد و باشد می ضعف دچار ابلب ر،گید اریمع دو با رابطه رد د.شو می رد بابل( شهر بر یطیمح

  د.ش خواهد رتریپذ ستیز هرش د،ابی بهبود یاجتماع و یاقتصاد های اریمع ثیح از

 

2.8

3

3.2

 زیست پذیری اقتصادی

 زیست پذیری محیطی زیست پذیری اجتماعی

 وضعیت موجود
 وضعیت مطلوب
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 بابل شهر پذیری ستیز با رابطه در یا نمونه تک t آزمون جیتان .7 جدول
 آزمون جهینت t مقدار میانگین یریپذ ستیزهای  اریمع

 دییتأ H0 - 49768 2925 یاقتصادی ریپذ ستیز

 دییتأ H0 - 49605 2926 یاجتماعی ریپذ ستیز

 رد H0 49281 3917 یطیمحی ریپذ ستیز

 (1044ش، پژوههای  افتهذ: ی)مأخ

 

 ها شنهادیپ و گیری جهینت
 طول در ناآگاهانه ای آگاهانه صورت به هرروز که شهروندان روزمره یزندگ یفضا جز ستین یزیچ یشهر یفضا

 یشهر یفضا واقع رد د.دارن گریکدی با ایپو ای هرابط شهر یکیزیف و یاجتماع ابعاد و دشو می ادراک کار محل تا منزل زا ه،را

 یشهر یزندگ یعموم های تیفعال که است یا صحنه مفهوم هب یشهر یضاف د.شو می یکیزیف و یاجتماع یفضا دو شامل

 جنبه به منحصر و داشته تعلق شهروندان عموم به که هستند ییها مکان یشهر های ضاف د.وندنیپ می وقوع به ها آن در

 های فضا هک است الزم اساس نیا رب د.ابی می معنا که اوست تیفعال و انسان حضور با قتیحق در و نبوده یکیزیف و یکالبد

 مانند یواملع د،هستن مؤثر ها شهر یریپذ ستیز در که ییها شاخص جمله زا د.باشن داشته یریپذ ستیز تیقابل یشهر

 با رابطه در پژوهش نیا در که است یموارد ریسا و یشهر های انداز شمچ ت،فراغ اوقات و یحیتفر یضاف ل،شتغاا ن،مسک

  ت.اس گرفته قرار یبررس مورد بابل شهر

  د:رنیگ قرار توجه مورد بابل شهر کردن ریپذ ستیز جهت است الزم که است شده اشاره دست نیا از یموارد به ریز در

 از یعیوس فیط یبرا یخاص های تیقابل و امکانات که است یشهر عناصر از یکی ها ابانیخ :پذیر ستیز ابانیخ

 در ها آن درست یسامانده که دارد ای هالعاد فوق قدرت یشهر ایه ابانیخ شبکه اختارس د.دارن یجمع های رفتار و ها تیفعال

 شهر ندیایب نظر به جذاب و جالب شهر های ابانیخ گرا د.ساز می ازین بی دیجد یشهر های ابانیخ از را ها شهر موجود طیشرا

  .درس می نظر به ساکن و راکد زین شهر باشند راکد ها آن اگر و درس می نظر به جالب زین

 به ابانیخ ،پذیر ستیز و سالم طیمح کی عنوان به ابانیخ ن،ام میحر کی عنوان به ابانیخ ل:آ دهیا ابانیخ رمنشو

 یخیتار مکان کی عنوان به ابانیخ ر،یدلپذ و سبز نیسرزم کی عنوان به ابانیخ ،یریادگی و یباز یبرا یمکان کی عنوان

  ر.ینظ یب

 طیراش ،پذیری نعطافا ،یکاف و مناسب درآمد سطح )داشتن الاشتغ بودن دسترس قابل و بخش تیضار ل:اشتغا

 های شبکه بودن دارا نیچن هم و یفرد ییشکوفا و رشد و یمال تیامن کار( و یزندگ نیب تعادل و یکار اضافه مناسب

 و یکیزیف سالمت یرو یمنف طور به یبدکار و نامناسب طیشرا ای یکاریب گفت دیبا و کند می فراهم را یاجتماع روابط

  .دزن می دامن یناراحت و یدیناام از یا چرخه به طیشرا نیچن و است اثرگذار افراد یروح

 شکالتم ،یعفون های یماریب یباال خطر و یروح نامناسب طیشرا با نییپا تیفیک با مساکن در کردن یندگز ن:مسک

 ت.اس رفاه و سالمت در عدالت عمده مسائل از یکی استطاعت قابل مسکن رضهع ت.اس مرتبط ها بیآس ریسا و یتنفس

 خودشان که یکسان به نسبت یبدتر یجسم و یروح سالمت طیشرا از کنند می یزندگ یجاریاست مساکن در که یسانک

 جادیا د.دار وجود سالمت و استطاعت قابل مسکن نیب ای هجانب چند روابط یواضح طور هب د.برخوردارن هستند خانه صاحب

 هب د.باش مضر یسالمت یبرا تواند می بالقوه طور به ادهرأفتدو و سبز های مکان در نییپا تراکم با و استطاعت قابل مساکن

 هستند ناتوان نقل و حمل های ساخت ریز و شتغالا ،یمحل خدمات از تیحما نظر از یمناطق نیچن در مسکن نکهیا لیدل
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 بودن نییپا و تیپرجمع مناطق از بودن دور لیدل به دافرا نیا و کند می دایپ شیافزا یموتور نقل و حمل به یوابستگ و

  .دهستن رو روبه سوخت متیق شیافزا از یناش استرس کی با شهیهم ها یدسترس انمیز

 نیا .اند تیاهم حائز رفاه و یسالمت یبرا یعموم یفضا عرصه در شدن ریدرگ و عتیطب با رتباطا :یعموم باز های فضا

 کردن مک ن،فشارخو انمیز کاهش رد د.دهن ارتقا را یجسم و یروح سالمت و یکیزیف های تیفعال انمیز توانند می عوامل

 یعموم سالمت و ستیز طیمح های رشته در یعموم باز های فضا ساختن تیهما د.شون واقع مؤثر استرس سطح و وزن

 سبز یفضا یباال سطح از که یتیجمع میان در یتینارضا انمیز گفت توان میو  ت.اس کرده جلب خود به را یادیز توجه

 تعامالت یبرا طیشرا و نهیزم یحالت نیچن در که است سبب بدان نیا و است بوده نییپا یتوجه قابل انمیز به برخوردارند

  .تاس بوده فراهم تر گسترده ارتباطات و شتریب یاجتماع یعمود و یافق

 و تعامالت به دنیبخش سهولت یبرا را یمهم هرصع ،یجمع های فضا یریکارگ به و رائها :یاجتماع های رساختیز

 آمدن وجود به موجب ییها تیفعال نینچ د.کن می فراهم دولت تر یرسم های ساختار و یشهر جوامع نیب در مشارکت

 ش،آموز شامل یاجتماع های رساختیز قسمت نیا رد د.شو می یروح سالمت و یجمع رشیپذ یارتقا و یاجتماع هیسرما

  .دشو می سالمت و یاجتماع دماتخ گ،فرهن و حیفرت

 به خصوص به و است شده گرفته نظر در فرد هر یزندگ چرخه در یاصل و نیادیبن های ازین از یکی عنوان هب ش:آموز

 نیچن هم و یزندگ سراسر در یجسم و یروح سالمت و رآمدد ر،بهت اشتغال با یکودک دوران در آموزش آوردن دست

 2443 سال از و است شده مشخص یخوب به ایاسترال در خوب آموزش تیاهم و دشو می تبطمر جرم انمیز یاحتمال کاهش

 یراستا در الزم های ازین و امکانات با همراه یرسم مدارس در دیبا یسالگ ده سن تا دستور کی در جوانان همه بعد به

 های تیصالح ازین شیپ یدارا ها شغل درصد 84 د.باشن یسالگ هفده سن تا اشتغال و یآموزش های ورهد ت،وق تمام آموزش

 ادهیپ قابل های محله جادیا ،یاراض یکاربر بیترک قیطر زا د،ان گرفته قرار اجتماع مراکز در که یمدارس و هستند یا مدرسه

  .دکنن فراهم را یاقتصادو  ،یهداشتب ،یاجتماع مهم های یهمکار یبرا را نهیمز ر،دارتیپا یطیمح ساخت به کمک و یرو

 د.باش می کالن سطح در یطیمح های یژگیو از یفرهنگ و یحیتفر امکانات و التیسهت گ:فرهن و فراغت اتاوق

 و شده عرضه های برنامه تیفیک ز،مراک بودن باز اعاتس ت،یفیک ت،یموقع رینظ یمختلف عوامل به التیتسه نیا از ستفادها

  .دهستن مرتبط یجسم و یروح المتس انمیز با زین امکانات از دسته نیا د.دار یبستگ ها نهیهز

 شامل و است عیوس اریبس حوزه کی یدارا سالمت و یاجتماع دماتخ ت:بهداش و سالمت و یاجتماع خدمات

 یاجتماع مراکز و بزرگسال شهروندان و زنان به مربوط دماتخ ن،نوجوا و کودکان دماتخ ت،سالم و بهداشت خدمات

 یبرا را الزم اقدامات و خدمات ات د.باشن داشته نهیبه عملکرد یکاف اندازه به دیبا یاجتماع های رساختیز د.شو می

 جادیا در یدیکل نقش کی نیهمچن ها ساختار نیا د.برسانن انجام به نشده بینی پیش حوادث و ها دادیرو به ییپاسخگو

 به مربوط مسائل نمودن لح ث،بح و مناظره تیریدم ر،مستم یآموزش های فرصت و آموزش رینظ یاقدامات قیطر از اشتغال

 یزندگ های مهارت یبقا و شدر ،یخدمات نیچن نمودن فراهم و کند می فایا را روابط تیریمد و ای هتوسع های رنامهب ن،مسک

  .دابنی دست خود بالقوه های ییتوانا و ها استعداد هیکل به تا سازد می قادر را افراد و کند می تیحما را

 سالمت یاصل یژگیو از یکی چندگانه نقل و حمل ستمیس به یدسترس پذیری ستیز از بعد کی عنوان هب ل:نق و حمل

 د.کن می لیتسه را ... و یاجتماع خدمات و المتس ا،ذغ ش،موزآ ل،اشتغا به یدسترس که دشو می محسوب یاجتماع

 توجه یمسر ریغ های یرمایب خطر شناخت در سالمت یاجتماع های یژگیو از یکی عنوان به نقل و حمل نقش نینابراب

 نیا و است نموده جلب خود به پذیری ستیز گفتمان و یشهر گذاران استیس ت،سالم حوزه زانیر برنامه یسو از را یادیز

 م،تراک جمح ،ها خدادر ک،یتراف انندم ،یمل و یا هیناح های استیس با یا گسترده ارتباط شده ساخته طیمح های یژگیو
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و  ن،سکم ،یاراض یکاربر یزیر برنامه با دیبا مؤثر نقل و حمل یزیر رنامهب د.دار یطیمح ستیز یداریپا و تیمعج

  .دباش هماهنگ یطیمح ستیز و سالمت یزیر برنامه

و  ،یسوار وچرخهد ن،زد )قدم فعال های فرس ،یرو ادهیپ تیقابل یدارا های طیمح نمودن جادیا :یرو ادهیپ تیقابل

 با یبیترک های یکاربر توسعه و دارد سالمت با یمیمستق رابطه یکیزیف های تیفعال یکل طور به و (یعموم نقل و حمل

 و تیجمع راکمت ،یبیترک یکاربر یزیر برنامه یطورکل هب د.کن می قیتشو را یتر یمحل یرو ادهیپ ل،متص های ابانیخ شبکه

 گرفته نظر رد د،نشو می مرتبط نقل و حمل و یرو ادهیپ تیقابل با که یعنصراساس سه عنوان به ها ابانیخ ارتباطات

  .دنشو می

 و دارند غذا مورد در افراد که یدگاهید ،ییغذا های قهیسل و ها تیاولو شامل که یفرد عوامل جموعم :ییغذا طیشرا

 طیشرا که یبزرگسال افراد ای و دارند وقت پاره درآمد که یافراد مانند ندارند یمناسب چندان یاجتماع و یاقتصاد طیشرا

 داشته ییغذا مواد عرضه های محل و ها سوپرمارکت به یمحدود یدسترس که دارند لیتما عموماٌ ندارند یشغل مناسب

  .دباشن

  ز:ا بارتندع د،باش می یرورض ل،باب کردن رتریپذ ستیز یبرا که یاتیعمل های شنهادیپ

 یعموم نقل و حمل لیوسا به یدسترس سهولت جهت گریکدی از نیمع فاصله به نقل و حمل های ستگاهیا جادیا -

 هر مرکز در که صورت نیبد ؛مدارس به آموزان دانش آسان یدسترس یبرا شهر مدارس به یدسترس شعاع تیرعا -

 شده احداث رستانیدب کی ه،یفراناح سطح در و ییراهنما مدرسه کی فراتر یسطح رد ن،دبستا کی ه،رمحلیز ای محله

  د.دهن قرار شپوش تحت را نفوذ حوزه آموزان دانش و

 که صورت نیبد ؛شهر یطیمح ستیز و یاقتصاد توان بردن باال یبرا بابل یعیطب یبایز انداز چشم از استفاده -

 را یعیطب های فضا توان می و نشوند مشکل دچار یطیمح ستیز بعد از که شده حفاظت شهر یعیطب های محدوده

 قرار استفاده مورد گرید گردشگران و شهروندان یبرا ییها تفرجگاه صورت به ها فضا نیا که کرد یسامانده یطور

  د.شو می شهر در یمال های هیسرما شیافزا باعث و گرفته

 ط،یشرا برابر در شهروندان یبرا یمال مؤسسات و ها بانک که صورت نیبد ؛شهر یتعاون خدمات تیفیک شیافزا -

 د،شو شهروندان یزندگ تیفیک ارتقاء موجب که دهند قرار بابل شهروند عنوان به خانوار هر اریاخت در را یالتیسهت

 یتعاون خدمات تیفیک بهبود سبب لیقب نیا ازو  ت،محال در یاریهم های ازمانس ،یتعاون های سازمان جادیا نیمچنه

 انهیماه و روزانه های ازین با متناسب های کاال عرضه های فروشگاه تواند می یتعاون خدمات نیا د.شو می شهر در

  د.شو شامل هم را وندانشهر
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