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 چکیده

ها بیشتر  گونه بافت یکی از معضالت امروزی شهرها، فرسودگی و از رونق افتادن هسته اولیه و بافت قدیمی است. این

ن ابزاری بنیادین برای ارائه عنوا های شهری به گیرند. نقش زیرساخت از سایر مناطق شهری در معرض تغییر قرار می

های مطلوب فضای شهری؛ سرزندگی،  انکار است. برای نیل به یکی از کیفیت تسهیالت و خدمات در فضای شهری غیرقابل

کننده  مهم و تعیینها  ها و شبکه راه های آب، برق، گاز، تلفن، فاضالب، ماهواره سیستم ها شهری شامل اهمیت زیرساخت

 های نامناسب و گاه ناهنجار در مرکز شهرها جلوگیری نمایند. لذا های قدیمی به محیط ز تبدیل بافتتوانند ا است و می

های اولیه پایدار در  از هستهکه  های شهری در حفظ سرزندگی بافت قدیم محله آفخرا شناخت و تحلیل نقش زیرساخت

به ارائه معیارهایی تواند  نموده است، می گیری بافت شهری شهرستان رشت است و درگذر زمان رونق خود را حفظ شکل

های  هدف پژوهش حاضر ارائه زیرساختها کمک نماید.  شمول بر بافت قدیم محالت دیگر منجر و به بهبود آن مؤثر و همه

های شهری است. در این  های سرزندگی مؤثر در زیرساخت های قدیمی و معرفی شاخص شهری مناسب و کارآمد در بافت

با  (Experimental Methodروش تجربی ) ازای برای دستیابی به مبانی نظری تحقیق و  وش کتابخانهاز رپژوهش 

و سپس شهری محله آفخرا پرداخته  های زیرساختبه شناخت  نامه پرسشاز طریق  آمده دست های به استفاده از شاخص

، شوند میتحلیل  و بندی دستهن آ ردا نامه ر حاصل از پرسشنتایج که  EXCELافزار  با نرم راتحلیل محله آفخرا 

شهری، تأسیسات و تجهیزات شهری  های کارآمد و متصل به محورهای شریانی اصلی درون شبکه راه .شود میپرداخته 

آوری فاضالب تسهیالت الزم حضور مردم در طی سالیان متمادی را  کارآمد و کافی شامل آب، برق، گاز و شبکه جمع

 دن محله آفخرا جلوگیری نموده است.فراهم و از رونق افتا

 

 های شهری، محله آفخرا ، زیرساختیسرزندگی، بافت قدیم :یدیلک یها واژه

 

 مقدمه -1

ی و اجتماع های مختلف اقتصادی، زمینه با پیش) کنندگان ها و استفاده تنوعی از فعالیت نیتأممکان برای  تیقابل سرزندگی

کنندگان  ی استفاده همهی و راحتی را برای برابر ای که امنیت، گونه به است، تماعیفرهنگی( باهدف تنوع تجربیات و تعامالت اج

ی و گاهشهری  یریگ شکلاولیه  یها هستهکه  قدیمی یها بافتدر  مؤثر یها تیفیکیکی از  رو نیازا. گرفتدر نظر  آوردفراهم 

ی سرزندگی فضای شهری در طول زمان وجود عوامل مهم در تداوم و پایدار ازجمله. باشند یم واجد ارزش تاریخی بوده،

که در طول زمان پایداری خود را  بافتی قدیمی مثل محله آفخرا ی مطالعهشهری کافی و کارآمد در شهر است.  یها رساختیز

 در ایجاد سرزندگی منجر شود. ها آنشهری و نقش  یها رساختیزبه شناخت  تواند یمحفظ نموده است 
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 سرزندگی -2

ها و  تنوعی از فعالیت نیتأممکان برای  تیقابل تعریف عام سرزندگی را، توان یماریف موجود از سرزندگی با توجه به تع

ای  گونه ی و فرهنگی( باهدف تنوع تجربیات و تعامالت اجتماعی بهاجتماع های مختلف اقتصادی، زمینه با پیش) کنندگان استفاده

 (.1390دادپور،گرفت )در نظر  آوردکنندگان فراهم  هی استفاد همهی و راحتی را برای برابر که امنیت،

 vatality andگونه معنی شده است: و این آمدهکوان سرزندگی و زیست پذیری در کنار هم  رابرت نامه شهرسازی، در لغت

viability.  ی مراکز شهرهای کوچک و بزرگ موفق ژگیوسرزندگی( استcowan,2005.) 

 اند ریزی فیزیکی موردتوجه قرارگرفته ی شصت به بعد در برنامه دههاواخر  از ات فراوان،پرداختن به مفهوم سرزندگی و حی

 (.1381امین زاده،)

زیست پذیری  که درصورتی های مختلف است، سرزندگی شهر بازتاب سطح شلوغی آن در اوقات مختلف روز و در بخش

زندگی شهری به قول  جوهر و تطابق نیازهای متغیر است. بهبود ی بقا،برا میزانی برای سنجش ظرفیت آن برای جذب سرمایه،

ها  ی وسیعی از حق انتخاب جیکوب در یک تنوع سرزنده نهفته است که باید در هر زمان و برای همه در دسترس باشد و دامنه

خوبی  و به دسترس لقاب ،متناسب ،دار معنی معتقد است زمانی شهر مطلوب است که سرزنده، نچیل ها قرار دهد. را در اختیار آن

 چه اندازه شکل شهر حامی عملکردهای حیاتی، تا کند: محوری توصیف می ی سرزندگی را با معیار انسانو شده باشد. نظارت

 (.1376سازد )لینچ، های انسان بوده و چگونگی بقای همه موجودات را ممکن می ی بیولوژیکی و تواناییازهاین

او سرزندگی و زیست پذیری را مجزا تعریف کرده و با  .کند می ای متفاوت بررسی گونه هالندری چارلز مفهوم سرزندگی را ب 

معیار مؤثر را برای شناسایی یک شهر سرزنده و زیست پذیر  9او  چهار رویکرد عمده و موضوعی به شکل مسئله پرداخته است.

 ظرفیت سازمان و رقابت. مساعی، ارتباط و تشریک یز،هویت تما ایمنی و امنیت، دسترسی، تنوع، تراکم مفید افراد، شمارد: برمی

ها اشاره  تری سرزندگی شهر را به شکل موضوعی بررسی کرده و به عمده عوامل مؤثر بر آن او نسبت به افراد دیگر بادید جامع

 (.8913خستو،) ها اشاره نموده است چکیده مواردی است که الندری به آن 1جدول  نموده است.

 

 یالندرارهای سرزندگی و زیست پذیری : معی1جدول 

 انواع سرزندگی و زیست پذیری

 بلندمدت، خود اکتفایی زیست پذیری:

پذیر و خود  انطباق ی،سازندگ ی،داریپا

 احیایی

خالص و استانداردهای زندگی مردم در یک  درآمد سطوح اشتغال، توسط سرزندگی اقتصادی:-1

زمین و دارائی  ارزش ها، فروشی خرده عملکرد ،سالیانه گردشگران شمار منطقه تحت بررسی،

 گیرد. مورد ارزیابی قرار می

ها و تعامالت اجتماعی بعالوه ماهیت ارتباطات  سطوح فعالیت وسیله به سرزندگی اجتماعی:-2

واسطه  تواند به شهر سرزنده و زیست پذیر به لحاظ اجتماعی می کی شود. اجتماعی سنجیده می

های  خوب و پویایی میان الیه ارتباطات ی اجتماعی قوی،وستگیپ ،سطوح پایین محرومیت

موزون و یک  روابط های زندگی، وسیعی از شیوه دامنه جمعی و غرور مدنی، هیروح اجتماعی،

 ی شهری با طراوت توصیف کرده است. جامعه

که در  یکیاکولوژ پایداری، اول گیرد. جنبه را در برمی دو سرزندگی و زیست پذیری محیط:-3 استفاده و  سطوح فعالیت، سرزندگی:



 

 بافت قدیم -3

 و دخالت ازمندین و اند واقع شهرها یانیم های الیه ای یزکمر هسته در هک یشهر نابسامان و فرسوده هنه،ک بافت

 .کند می زیمتما هم از را ها آن ریز فیتعار و نبوده همسان ،یارزش و یالبدک ،یفضائ های ویژگی لحاظ به هستند یسامانده

 .یرامونیپ بافت -4 فرسوده بافت -3 میقد بافت -2 یخیتار بافت 1-لانواع بافت شام

 یهجر 1300 سال از قبل شود که شامل می را یشهر های بافت از بخش قدیم، آن بافتبافت شهری،  بندی دستهدر 

 یشهر های زیرساخت و خدمات و امکاستح یمنیا یاستاندارها فقدان و یالبدک فرسودگی لیدل به نیکول گرفته شکل یشمس

ر یسا با ها بافت گونه این در مداخله .برخوردارند نیپائ یونتکس و یانکم منزلت از یتیهو های ارزش از علیرغم برخورداری

 ژهیو های طرح قالب در هک بود خواهد ینوساز و بخشی روان ،یبهساز نوع از مربوطه اقدامات و بوده وتمتفا یشهر های بافت

 (.1387 ،یزدی)آمد  درخواهند اجرا به

باشند که خود بهترین نشانه هویت شهری  قدیمی تاریخی شهرها میراث ارزشمند تاریخی، فرهنگی، کالبدی و ... میبافت 

رویه آن را  هویتی و فرسودگی شهر از درون شده و توسعه بی زی و نوسازی( این بافت مانع از بیو رشد )بهسا است و حیات

 (.1389کند )کیانی، محدود می

 محاصره در امروز و یافته تکوین و گرفته شکل طوالنی زمان فرایند در که هستند هایی بافت فرسوده، و قدیمی های بافت

 مراتبی بودند، سلسله و منطقی عملکرد دارای زمان مقتضای به درگذشته ها بافت این رچهاگ .اند گرفتارشده حاضر عصر فنّاوری

 و حبیبی)باشند  نمی خود ساکنین نیاز گوی جواب اغلب و بوده کمبودهایی دچار عملکردی و ساختاری ازلحاظ امروز ولی

 (.16، 1386 همکاران،

 قرارگیری ارتباطی، موقعیت مناسب تاریخی، باارزش عناصر وجود و تاریخی قدمت واسطه به شهرها کهن و قدیمی بافت

 شهر کارکردی در ساختار فضایی فردی منحصربه جایگاه و ارزش دارای غیره و آن اقتصادی تپنده قلب و شهر اصلی بازار

 و شده مواجه عددیمت تحوالت با زمان طول در قوت، نقاط و ها پتانسیل بودن دارا رغم علی ها گونه بافت این که درحالی .هست

 .اند گردیده محیطی و زیست ارتباطی کالبدی، اجتماعی، اقتصادی، کارکردی، مختلف ابعاد در اختالل و نارسایی دچار تدریج به

 مانند ها کاربری برخی کمی سرانه شهری، ناهمخوان عناصر وجود فعالیت، و کالبد هایی چون ناهمخوانی محدودیت و مشکالت

 بافت داخل به نفوذپذیری عدم امکان و ارتباطی شبکه در مناسب مراتب سلسله فقدان پارکینگ، و رهنگیف فراغتی، فضاهای

 جهت مناسب عمومی کمبود فضاهای رهاشده، دفاع و بی فضاهای وجود ترافیک، جاذب و های ناسازگار کاربری ارگانیک،

ی ترافیک و فضای انبوه مواد زائد و فاضالب، دفع رابطه با متغیرهایی نظیر آلودگی هوا و صوت،

 زیتما مکان، حس خوانایی، مانندسبز قرار دارد و جنبه دوم طراحی است که متغیرهایی 

یی و اینکه محیط شهری تا چه روشنا تیفیک های مختلف شهر، و ارتباط بخش اتصال معمارانه،

 گیرد. دوستانه امن و به لحاظ روانشناسی نزدیک شدنی است را در برمی حد

ارتباطات  مبادالت، تعامالت، مشارکت،

چگونگی تظاهر ) و سطوح نمایش

 ها تعامالت در جهان بیرون( فعالیت

 ز شهر و مردمانش،و تجلیل ا احترام بقا، دربرگیرنده سرزندگی و زیست پذیری فرهنگی:-4

و مصرف محصوالت دست بشر و  عیتوز ،دیتول اجتماعی، های جشن ،سنت ،خاطرات ،تیهو

 هایی که بیانگر ماهیت متمایز شهر هست. نشانه



 برخی قرارگیری محیطی، زیست های آلودگی برخی مین،ز کاربری نظام در نابسامانی و اختالل اجتماعی، تعامالت گیری شکل

 جایگزینی و فعالیت و تدریجی سرمایه خروج آن، وساز در ساخت نارسای ضوابط و تاریخی آثار حریم در بافت های قسمت

 های جابجایی و شده ساز شهرها هویت و قدیمی بافت ارزش و اهمیت کاهش موجب نازل، بسیار باکیفیت سکونتی کارکرد

 به تعلق حس فاقد و درآمد های کم گروه با جایگزینی و آن به خاطر تعلق حس و باال مالی توان با های گروه خروج و معیتیج

 و قدیمی های بافت به مختلف، توجه های حوزه بر ها آن و تأثیرات فوق مسائل بروز با همزمان .پذیرد صورت فضا و مکان

 به را ربط ذی های که سازمان ای گونه به شده، تبدیل شهرها در محوری و جدی عیموضو ها، به آن ناپایداری رفع و فرسوده

 زمانی های دوره در ها را بافت این در مداخله لزوم و است داده سوق مذکور بافت و عناصر احیا این و دهی سامان تکاپوی

 (.1389 پوراحمد،است ) نموده مطرح مختلف

 

 ی شهریها رساختیز -4

اسکلت یک ساختمان کامل  گاه تکیه که استیوسته پ هم بهترین حالت، یک دسته از عوامل ساختاری  زیرساخت، در عمومی

و  ها دهد، اما شاید در بسیاری موارد جهت اشاره به جاده ونی میهای متفاوت معانی گوناگ آورد. این واژه در زمینه را فراهم می

مجرای فاضالب از آن استنباط شود. ممکن است این عوامل گوناگون مجتمعا زیر سازه شهری، زیر سازه مربوط به شهرداری، یا 

اقتصادی دولتی عنوان بخش خصوصی یا تشکیالت  های عمومی نامیده شوند، اگرچه ممکن است به طور ساده سازه به

های  ، کاناللوژی اطالعاتتکنو یافته و اداره شوند. ممکن است در دیگر موارد کاربردی، زیر سازه جهت اشاره به گسترش

های سیاسی و اجتماعی، یا اعتقادات مشترکی که اعضای  افزاری، شبکه غیررسمی و رسمی ارتباطات، ابزارهای گسترش نرم

که زیر سازه  استترین موارد استفاده این تصور کلی  اند به کار رود. معذالک متضمن عمومی های خاص حفظ کرده گروه

، یا ملت ، یکشهر کند، خواه این سیستم یک راهم آورده و سیستم یا سازمان خادم را حمایت میتشکیالت ساختاری را ف

 (.fa.wikipedia.orgباشد ) اجتماع یک

تعادل رشد اقتصادی با توسعه  یها چالشاقتصادی و اجتماعی است. برای مناطق شهری،  های یتدرایوهای فعال ،زیرساخت

 های یرساختزو محل و در مورد سطوح پایدار خدمات در  ر مالی، مقرراتو تعمیر و نگهداری در بحث در مورد امو ها یرساختز

و  ارتباطات راه دور )خطوط تلفن، خدمات تلفن همراه ،است. بخش مربوطه شامل انرژی )برق و گاز طبیعی( شده منعکس

و  ، آبیاریآب یکش لوله)الب و عرضه آب و فاض (...و بندرهاآبی،  یها راه، ها جاده، آهن راه)فرودگاه،  ونقل حمل ،اینترنت(

 .(فاضالب یآور جمع

 خدمات ارائه به زیاد احتمال به امر این. است همراه درآمد نابرابری با ناکافی های زیرساخت که دهد می نشان اخیر تحقیقات

، بهبودیافته ادیاقتص های فرصت و وپرورش آموزش به دسترسی بهبود سالمت، مستقیم تأثیری مانند ،ها خانواده به ها زیرساخت

 منفی تأثیرات سایر و ای گلخانه گازهای تولید کاهش برای تالش ی،بسیار های زیرساختانرژی  ازآنجاکه. است مرتبط

 خوب عمل سطح به را ها زیرساختمدیریت، . پرداخت ونقل حمل و برق مانند هایی زیرساخترا برای  خدماتی باید ،نمایند می

 .است متفاوت مختلف کشورهای بین و داخل در چشمگیری طور به عملکرد سطوح و ادیاقتص نهایی نتیجه .رساند می

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DA%A9%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DA%A9%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9


 از توانند می را اقتصادی بازده و است حیاتی بسیار دهندگان رأی و گذاران سیاست کردن متقاعد برای نشده برآورد های چالش

 .(ingram,2013) دهند عملکرد بهبود ها زیرساختنگهداری  و طریق تعمیر

ل کیتش ها ماهواره فاضالب و تلفن، گاز، برق، آب، های سیستم مانند یخدمات شهر را یزات شهریتجه تأسیسات واساس 

 های زیرساخت که ازآنجایی .داشت خواهد دنبال به شهروندان حال رفاه ش ویآسا یبرا را یالتکمش ها آن مبودک که ؛دهد می

در ز یای ن کننده نقش تعیین یتأسیسات شهر شوند محسوب می شهر فرم دهنده تشکیل شاخص و ترین عناصر اصلی از یشهر

 های نارسایی بتوان آن کمک به تا رسد می نظر به یضرور ها در شهر ن زیرساختیت ایریکنند، لذا مد خلق منظر شهربازی می

رساخت یز اگرچه رد.ک نیتأم را شهروندان یت نسبیرضا آن به دنبال و اهش دادک را طیمح دهنده عوامل تشکیل یالبدک

 چهره یبصر یآلودگ به منجر ها آن برداری از بهره ت دریریمد عدم اما دارد، عهده بر شهر یماد اتیح در ینقش مهم یشهر

خدمات  عیجهت تجم در حلی مدبرانه راه کاحداث تونل مشتر .است زده رقم شهروندان یبرا را مخدوش یمنظر و شده شهر

 یبرا را سطح شهر در یاغتشاش بصر دوراز به و آرام یشهر یمایس هکاست  ها آن یارنگهد و ریتعم در سهولت و یشهر

 .(1390زندیه،) آورد می به ارمغان شهروندان

 شمار به زین گرید اجاتیاحت رفع عامل هکبل است، موردنیاز روزمره یهمگان اجاتیاحت رفع یبرا تنها نه ها زیرساخت

 مبدأ، گر،ید طرف از و روزمره یهمگان یازهاین از تر گسترده ییازهاین رفع جهت در ها آن توسعه طرف، ازیک نیبنابرا ؛رود می

 اتیح با عمدتاً ها آن یالبدک اتیح هک هستند یعناصر ها زیرساخت .است یصنعت و یاقتصاد های فعالیت موجد و ملزوم

 یجمع یزندگ یداریپا و یماندگار ت،یوجودم یبرا ،ییروبنا زاتیتجه و تأسیسات با سهیمقا در و خورده گره جوامع یالبدک

 سامانه ن،کمس و راه های زیرسامانه همراه هک دانست ای زیرسامانه توان می را یشهر زاتیتجه و تأسیسات .است یالزام شهرها

 (.1388)بهزاد فر،  سازند می را شهر واحد

شهروندان  یها مشکالتی را برا بود و نقص آنرا تشکیل داده و کم یهای شهر تجهیزات و تأسیسات پایه و اساس سکونتگاه

آورد. اعتبار و اهمیـت هر شهر بسته به این خدمات و تأسیسات دارد. هرچه ارائه این خدمات بهتر باشد زندگی در  به وجود می

دازه کافی ان های مناسـب و به اگر این خدمات در مکان .شهروندان کمتر خواهد بود یتر و هزینه زندگی در آن برا آن راحت

و زمانی ساکنین بـه نحو محسوسی کاسته خواهد شـد و الزمـه ایـن امـر تحقیق و کنکاش علمی  یهای اقتصاد باشد از هزینه

 (.1383 خواه یعیدس)های مختلـف حمایـت شـود  ها و ارگان سازمان یو کارشناسی است که باید از سو

گاز،برق،آب،نیتأم ازنظرشهرنیساکنمشکالتوازهایرفع نمنظور بهکهیساتیتأسازتأسیسات زیر بنائی عبارت است

 آیند. میوجودبهیسطحهای آبدفعوآوری جمعوفاضالبتلفن،

بهیادیزتوجه کمنسبتاًییشناساتیقابلوادیزوسعت لیدلبهاسترسانی آبستمیسیاجزاازیکیکهعیتوزهای شبکه

بروز صورتدرتواند مینباشدبحرانوقوعطیشرابامناسبع،یتوزشبکهیطراحکه درصورتیردموانیادراماشود نمیآن

آبریذخاآب،منابعشاملبیترتبهتواند میرسانی آبوآبدیتول یاصلمراحل شودای عدیدهمشکالتباعثآن،دراختالل

مالحظهچنانکه باشدعیتوزهای شبکهوشده تصفیهآبنمخازآب،خانه تصفیهخام،آبانتقالخط پمپاژ،ستگاهیاخام،

 استادیزاریبس ها آنیآلودگاحتمالوبرخوردارندییباالوسعتازاجزانیاشود می

 است.عیتوزشبکهو برقهای پستها، نیروگاهبرق،انتقالخطوطشاملشهرهادرموجودیبرقتأسیسات

توان مییگازرسانتأسیساتیترین اجزا اصلیاز. باشند میرسانی آبتأسیساتشابهمیادیزجهاتازیگازرسانتأسیسات

 کرداشارهریزمواردبهتیاهم بیترتبه



 باوشوند میمحسوبکشورو حساسیاتیحمراکزعنوان بهکهگازانتقالخطوطوگازهای پاالیشگاهودیتولمراکز

رود؛ میواردکشوریازرسانستم گیسبهیجدبیآسها، آندنیدبیآس

 C. G. Sشهرها؛یورودهای ایستگاه

 های  ایستگاهT. B. S حدتا یتیامنویحفاظتت اصولیرعابادیباکهعیتوزهای شبکههمراهبهشهرهاداخلدر

نمود؛مراقبتها آنازامکان

 ؛یداخلمصرفهای شبکه

 (.1390)صارمی، یارتباطهای سیستموییویرادهای فرستندهواریسوهای ثابت تلفنهای شبکه

 و پایه عنوان بهملی  رساختیز انگلستان، در .است جامعه برای ازیموردن مرتبط و فیزیکی سازمانی ساختارهای ،زیرساخت

اس اس برای. کند یم فراهم را خدمات یبند طبقه ازنظر اغلب زیرساخت. است انسان سالمت و یور بهره اقتصاد توصیف اساس

 .ردیگ یمقرار  UK زیرساخت سیاست در که ییها بخش از فیزیکی یها جنبه شامل رساختیز گزارش، این

فرعی وابسته.  یها رساختیز و پذیر تجدید یها یانرژ دیگر باد، خورشیدی، انرژی گاز، برق، شامل انرژی بخش .1

 ،(قدرت یها ستمیس و شده بیترک گرمای گاز، نفت، ،سنگ زغال ،یا هسته یها نیتورب) برق یها ستگاهیا مثال عنوان به

 .خط لوله گاز و فتوولتائیک بادی، یها نیتورب شبکه،

 مثال عنوان به امکانات. تمامی و یرو ادهیپ و یسوار دوچرخه ،ییهواخطوط  ،آهن راه جاده، شامل ونقل حمل بخش .2

 .پیاده عابر امکانات و چرخهدو راه ،بندرها و ها فرودگاه ایستگاه، ،آهن راه شبکه جاده، شبکه یبند استخوان

 ،و کمیت مناسب تیفیباک کاربران منابع آب داخلی نیتأم برای ازیموردن یها رساختیز تمام شامل آب نیتأم بخش .3

 به یها ولوله فاضالب تصفیه سیستم یک طریق از زیرزمینی منابع و سواحل ،ها رودخانه از منبع را آب که یامکانات

 .انتقال دهند نهایی کاربران

 و ها پمپ فاضالب، سیستم مثال عنوان به فاضالب دفع و پردازش برای ازیموردن یها رساختیز شامل فاضالب بخش .4

 .فاضالب و درمان آثار

 غیر یها زباله و داخلی یها زباله ریختن دور یا و پردازش برای ازیموردن یها رساختیز شامل جامد زائد مواد بخش .5

 .سوز زباله یها کورهو  پردازش امکانات دیگر و بازیافت انتقال، یها ستگاهیا مسیست ازجمله داخلی،

 همراه، تلفن و ثابت تلفن ازجمله محاسبه، یها ستمیس و ارتباطات تمام شامل (ICT) ارتباطات و اطالعات فناوری .6

 و سیمی یها شبکه از ها رساختیزپردازش مرتبط با  مراکز و ها داده ناوبری، یها ستمیس تلویزیون، باند، پهنای

 .خدمات پخش و موقعیت ،پهنای باند صوتی ،(ماهواره دکل، کابل،) میس یب

 دسترسی با و کرده لیتحص سالم، افراد حفظ برای ازیموردن امکانات شامل اجتماعی و فرهنگی یها رساختیزبخش  .7

 بهداشتی تسهیالت ،دانشگاه و ها لجکا مدارس، مثال عنوان به امکانات آموزشی است شاملبخش  این. است فرهنگ به

 .سالن جامعه ،ها یگالر ،ها موزه مثال عنوان به فرهنگی امکانات و بیمارستان و جراحی ،پزشکان مثال عنوان به

 حفظ ،یطیمح ستیز فرآیندهای حفظکه پشتیبانی و  آب و زمین از پیوسته شبکهشامل  آبی زیرساخت و سبزشبکه  .8

 .(Wiliams,2014آورد ) یمفراهم  افراد و جوامع زندگی کیفیت و سالمت به کمک و آب منابع و هوا

 
 

 محله آفخرا -5

استان  مادر شهراست و  شهرستان رشت و مرکز ایران در شمال استان گیالن مرکز ،ایران شهرهای کالن یکی از رَشْت

در بین  ایران شهر شمال نیتر تیپرجمعو  نیتر بزرگهمچنین  کالنشهر است. این جوار همهای  هایی از استان گیالن و بخش

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%87%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%87%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D8%B4%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D8%B4%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86


احل جنوبی دریای خزر سو گاه سکونت نیتر بزرگنشین،  گیلک شهر نیتر بزرگو  دریای خزر ی هیاشحهای  سه استان

 .شود محسوب می

شهر  ی روزانهجمعیت شناور ثابت . بوده استنفر  951 ،639، جمعیت ساکن آن 1390 بر اساس سرشماری رسمی در سال

ترین شهر ایران به لحاظ نسبت جمعیت به  رشت فشرده .نفر است 1٬200٬000 بر بالغ استان گیالن مادرشهر عنوان رشت به

قرن پیش مرکز گیالن  4٬5رشت بیش از  .وسعت است و ازلحاظ نسبت جمعیت در روز و شب نیز رتبه نخست کشور را دارد

ها به سه  از آن هرکدامری است که شهر رشت دارای پنج منطقه شهردا. بوده استایران  استان یکم ، مرکزدرگذشتهو  شد

 :مناطق شهری رشت. شوند. با توجه به جمعیت و استاندارد وزارت کشور این مناطق باید افزایش یابد ناحیه تقسیم می

  نفر جمعیت، 368هزار و  124با  1منطقه 

  نفر، 599هزار و  123با  2منطقه 

  نفر، 307هزار و  126با  3منطقه 

  نفر 517هزار و  127با  4منطقه 

  هستند رشت شهر ی گانه پنجنفر جمعیت، مناطق  709هزار و  123با  5منطقه. 

 محدوده جزو که بودند رشت تابع های آبادی از ها آن از بعضی که شوند می خوانده زیر های بانام شهر مختلف نقاط روزهام

 را قدیم دوران ورسوم آداب و سنن بقایای و آثار و است فرهنگی میراث از بخشی رشت، شهر قدیمی محالت بافت. اند شده شهر

 (.http://fa.wikipedia.org) کند می تداعی

ز جنوب و علم الهدی از شمال، امام خمینی از شرق، حافظ ا های یابانخ ینمابواقع در منطقه دو شهر رشت،  محله آفخرا

از خیابان علم الهدی آغاز، از میان  شود یمآن خوانده  بانام. خیابان آفخرا یا کوچه آفخرا که محله نیز استاز غرب  بهمن 22

و  یدانم سبزهارتباطی متصل به  یمحورها ینتر مهم. کوچه آفخرا از یابد یمبهمن خاتمه  22و به در خیابان  گذرد یمبافت 

 محله آفخرا(. معرفیقشه است )نمیدان شهرداری 

نفری در  40تهیه گشت و از جامعه آماری  سؤال 15با  یا نامه پرسششهری محله آفخرا  های یرساختزآشنایی با  منظور به

 های یرساختزبه شناخت بهتر وضعیت  نامه پرسشتا نتایج  پرشدهتصادفی انتخاب گشتند،  صورت بهکه افراد در آن  محله

 نماید. شهری محله آفخرا کمک

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%AE%D8%B2%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%AE%D8%B2%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%DB%8C%D9%84%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%DB%8C%D9%84%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B9%DB%B0
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B9%DB%B0
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B4%D9%87%D8%B1&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
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 معرفی محله آفخرا :1نقشه 

 

 نتیجه گیری -6

درصد از  وهفت چهل. شود یمتحلیل مجموعه از جداول ارائه و به شکل تفصیلی  نتایج حاصل از مطالعه محله آفخرا در 

سال است که  وپنج چهل. از میان افراد باالترین درصد مربوط به افراد باالی بودندزن  ها آن درصدجامعه نمونه مذکر و پنجاه و 

درصد  وهشت پنجاه نامه پرسشبرداشت از طریق در زمان  .اند شدهو تغییرات بافت را متوجه  و بودهبیشتر شاهد گذر زمان 

سهم باالی درصد عبور و مرور  (.1اند )جدول  حضورداشتهدر محله آفخرا عبور و مرور روزانه  قصد بهساکن محله و سی درصد 

 دارد. محلی آفخرا در شبکه ارتباط شهری یها راه ازجملهارتباطی  های یرساختز نشان از اهمیت



 : هدف از حضور در محله1جدول 

 درصد فراوانی نسبی فراوانی هدف از آمدن به محله آفخرا

 %7 3 تفریحی

 %30 12 ور روزانهمسیر عب

 %58 23 ساکن محله

 %5 2 میدان یا شهرداری میانبر زدن به مقصد سبزه

 %100 40 تعداد اعضای جامعه نمونه

 

پیاپی و  طور بهکه محله پویا بوده و مردم  شود یمبرداشت  گونه یناان مراجعت افراد به محله آفخرا از بررسی میانگین زم

 (.2است )جدول ضور یافته و محله از کیفیت سرزندگی برخوردار مکرر با اهداف مختلف در آن ح

 

 : میانگین زمانی مراجعت به محله2جدول 

 درصد فراوانی نسبی فراوانی میانگین زمان مراجعت به محله

 %10 4 ندرت به

 %27 11 گه گاهی

 %43 17 مکرراً

 %0 0 ندرت خیلی به –گاه  تقریباً هیچ

ادخیلی زی –تقریباً همیشه    8 20% 

 %100 40 تعداد اعضای جامعه نمونه

 

ها در حفظ سرزندگی بافت قدیمی  یرساختزید میزان اهمیت تائی، برای طورکل بههای  یرساختزپس از بررسی نقش 

یافته و نتیجه  دستهای شهری به شناخت بهتری  یرساختزرامون میزان رضایتمندی مردم از پی سؤالزمان، با طرح یک  درگذر

ها ناراضی بوده و نتیجه  یرساختزوسه درصد از  یسهای منجر گشت. از صد درصد جامعه نمونه  یرساختزید اهمیت نقش تائبه 

 .(3دارد )جدول ها اشاره  یرساختزمورد وضعیت فعلی به حد متوسط و وجود حداقل رضایت نسبی در  در موردبینابین 

 

 شهری فعلی محله آفخرا های یرساختز: میزان رضایتمندی از 3جدول 

 درصد فراوانی نسبی فراوانی شهری فعلی محله آفخرا یها رساختیزمیزان رضایتمندی از 

 %7 3 کامالً رضایت دارم

%17 7 مجموعاً رضایت دارم  

%43 17 نه راضی و نه ناراضی هستم  

%30 12 ناراضی هستم  

%3 1 کامالً ناراضی هستم  

 %100 40 تعداد اعضای جامعه نمونه

 

 



از سوی مردم،  شده درج های پاسخو  "کنید؟ یمهای شهری را در سرزندگی محله چگونه ارزیابی  یرساختزنقش " سؤالبا طرح 

 دولج) استبوده  مؤثرشهری در حفظ سرزندگی محله آفخرا در طول زمان  های زیرساختاستنباط کرد که  گونه این توان می

4). 

 محله آفخرا یسرزندگشهری در  های یرساختز: ارزیابی نقش 4جدول 

 درصد فراوانی نسبی فراوانی قش زیرساخت شهری در سرزندگی محله آفخران

 %27 11 .در سرزندگی محله در طول زمان نقشی ندارد

 %38 15 در سرزندگی محله در طول زمان نسبتاً مؤثر بوده است.

 %20 8 در طول زمان مؤثر بوده است. در سرزندگی بافت

 %15 6 ترین عامل در سرزندگی بافت در طول زمان بوده است. مهم

 %100 40 تعداد اعضای جامعه نمونه

 

شبکه فاضالب و در طول زمان و سپس  مؤثرزیرساخت  نیتر مهمهای محلی  راه شبکهدر یک پرسش کلی از جامعه نمونه، 

ی محلی، نزدیکی ها راهجیه نقش شبکه بیشترین سهم را به خود اختصاص دادند. برای تو های سطحی آوری و دفع آب جمع

و تردد از  وآمد رفتکه در حقیقت حد واصل میان دو میدان اصلی شهر است، سبب  دانیم سبزهمحله به میدان شهرداری و 

گشته است و در طول زمان حضور مداوم و مستمر مردم را موجب گشته است. از طرفی  بر انیم عنوان بهی محلی ها انیشر

 .(5 جدول) دارندشهرداری نیز در محله سکنی کسبه بازار 

 

 در سرزندگی از دیدگاه مردم مؤثر: زیرساخت 5جدول 

 درصد فراوانی نسبی فراوانی زمان درگذردر سرزندگی محله آفخرا  مؤثر رساختیز

 %5 2 تأمین آب

 0 0 برق

 %15 6 گاز

 0 0 تلفن

 %27 11 های سطحی آوری و دفع آب شبکه فاضالب و جمع

 %53 21 های محلی شبکه راه

 %100 40 تعداد اعضای جامعه نمونه

 

، به تر یجزئ یها سؤالبه پرسش کلی بسنده ننموده و در  هایشان یرشاخهزو  ها یرساختز تر یلیتفصو  تر یقدقبرای شناخت 

، ارتباطات فناوری اطالعات و ،پسماندها، و فاضالب آب ،ونقل حملبخش زیرساخت شهری در  زیرشاخه ینمؤثرتر

 (.6جدول ) شدپرداخته  فرهنگی و اجتماعیو  سبز و آبی یها رساختیز

 



 شهری های یرساختزدر کیفیت  مؤثرامل و: ع6جدول 

 فراوانی ها شاخه زیرساخت
درصد فراوانی 

 نسبی

بافت  ونقل حملبخش 

 قدیم محله آفخرا

 %42 17 ها دهی شبکه جاده سامان

 %40 16 کانات عابر پیادهها و بهبود ام ایجاد پیاده راه

 %5 2 ایجاد مسیر دوچرخه

 %13 5 ونقل عمومی های حمل ایستگاه

 %100 40 تعداد اعضای جامعه نمونه

بخش آب و فاضالب 

 بافت قدیم محله آفخرا

 %17 7 سیستم تصفیه آب

 %23 9 سیستم تصفیه فاضالب

 %20 8 منابع آب سالم

 %40 16 آوری فاضالب سیستم دفع و جمع

 %100 40 تعداد اعضای جامعه نمونه

بخش پسماندهای 

 بافت قدیم محله آفخرا

 %77 31 های انتقال، بازیافت و دیگر امکانات پردازش زباله سیستم ایستگاه

 %23 9 سوز های زباله کوره

 %100 40 تعداد اعضای جامعه نمونه

بخش فناوری اطالعات 

 و ارتباطات

%12 5 سیم )کابل، دکل، ماهواره( های سیمی و بی شبکه  

%35 14 پهنای باند اطالعات اعم از اینترنت، تلفن و...  

 %53 21 موقعیت و پخش خدمات ارتباطی

 %100 40 تعداد اعضای جامعه نمونه

 یها رساختیزبخش 

 سبز و آبی

 %35 14 محیطی پشتیبانی و حفظ فرآیندهای زیست

 %27 11 حفظ هوا و منابع آب

 %38 15 سالمت و کیفیت زندگی جوامع و افراد کمک به

 %100 40 تعداد اعضای جامعه نمونه

بخش فرهنگی و 

 اجتماعی

 %37 15 ها و دانشگاه مثال مدارس، دبیرستان عنوان امکانات آموزشی به

 %35 14 مثال پزشکان، جراحان و بیمارستان عنوان تسهیالت بهداشتی به

 %28 11 ها و ... ها، گالری مثال موزه نوانع امکانات فرهنگی به

 %100 40 تعداد اعضای جامعه نمونه

 

 ها راهو ایجاد پیاده  ها جادهشبکه  یده سامانشهری محله آفخرا  های یرساختز ونقل حملدر بخش در تحلیل نهائی محله، 

 .ناخته شدندشاخه در سرزندگی بافت قدیم محله آفخرا ش ینمؤثرتر، روی یادهپو بهبود امکانات عابر پیاده و مسیر 

عامل  نیمؤثرتر آوری فاضالب سیستم دفع و جمعو  سیستم تصفیه فاضالب بخش آب و فاضالب بافت قدیم محله آفخرادر 

 .استکه با توجه به وضعیت بارش باران و جو شهر رشت قابل توجیه  شده شناخته



ت و دیگر امکانات پردازش زباله بیشترین های انتقال، بازیاف سیستم ایستگاه، بخش پسماندهای بافت قدیم محله آفخرادر 

 .استو تفکیک پسماندهای جامد در محله  یآور جمعبه خود اختصاص داده که دلیل آن نبود سیستم  ها پاسخسهم را در آرا 

باند اطالعات اعم از  پهنای مجازیدنیای ، با توجه به پیشرفت تکنولوژی و اهمیت بخش فناوری اطالعات و ارتباطاتدر 

 بیشترین سهم از پاسخ را به خود اختصاص داد. موقعیت و پخش خدمات ارتباطیو  ترنت، تلفن و...این

سالمت و کیفیت زندگی جوامع  کمک بهو  محیطی پشتیبانی و حفظ فرآیندهای زیست، سبز و آبی یها رساختیزبخش در 

تسهیالت و  ها و دانشگاه مدارس، دبیرستان مثال عنوان امکانات آموزشی بهایجاد  بخش فرهنگی و اجتماعیو در  و افراد

در سرزندگی بافت  ی شهریها رساختیزشاخه در  نیمؤثرتر تواند یم مثال پزشکان، جراحان و بیمارستان عنوان بهداشتی به

 قدیم محله آفخرا باشد.
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 .1390، پاییز 16، شماره مجله منظر

 .صنعت و علم انتشارات :تهران ،یشهر های زیرساخت .(1388) م ،فر [ بهزاد13]

نامه کارشناسی ارشد  . تیرمـاه، پایان(نشانی )پست، مخابرات، آتش یبررسـی تأسیسات و تجهیزات شهر .(1383) ع خواه یدی[ سع14]

 .، دانشگاه سیستان و بلوچستانیریزی شهر جغرافیا و برنامه

باشهری درونمحیط طبیعیازنهیبهاستفادهبایشهرزاتیتجهوتأسیساتازحفاظت (.1390) ، ححسینی امینی ، ح.ی[ صارم15] 

 .1390 تابستان ،6سال سوم، شماره مطالعات مدیریت شهری،  فصلنامهبروجرد(، شهر یموردنمونه) غیرعاملپدافندکردیرو

 [16] Williams, Katie (2014). Urban form and infrastructure: a morphological review. 

 


