
International Conference on Civil Engineering 

  Architecture and urban infrastructure 

29-30 July 2015, Tabriz , Iran 

 1 

 یطیمح لیپتانس ای EPبا استفاده از مدل  یزندگ تیفیک یبررس

 رشت( شهر 4منطقه :ی)مطالعه مورد

 
 2هرام امیرانتخابیش، *1مهرزادمینوش 

 

 (iau.mmehrzad@gmail.com)کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت  آموخته دانش -1

 (amirentekhabi@pnu.ac.ir) پیام نور استان گیالندانشگاه  استادیار و عضو هیات علمی گروه جغرافیا -2
 

 

 

 

 چکیده

 توسعه امر در مفهوم ترینکلیدی عنوانبه و شده طرح توسعه ابزار عنوانبه شهری زندگی سنجش کیفیت

 برای انکاریغیرقابل  اهمیت از که است موضوعی شهری زندگی کیفیت طرفی از .باشدمطرح می پایدار شهری

 هاشهر بین رقابت به منجر تواندمی آن بهبود و است برخوردار جهان در محلی و شهری مسائل گذارانسیاست

 بسیار فرصتی شهری زندگی کیفیت معیارهای سنجش و تعیین بنابراین .گردد رشد حال در هایمحله و

 یشکل غالب زندگ انشهرها به عنو یفیو ک یمفهوم و گسترش کم نیگسترش اباشد. می شهرها برای مناسب

 یشهر یزندگ تیفیشده است. ک یشهر یزندگ تیفیک یو تخصص دیبشر، باعث رشد و توسعه مفهوم جد

 یلیتحل-توصیفی قیروش تحق قرار گرفته است. یریگو اندازه شیپا ،یمورد بررس شیهاهمواره با وجود شاخص

بوده است. رشت  یمنطقه چهار شهردار و جامعه آماری آن باشدیم EP یبنداز مدل سطح یریگبا بهره و

 بررسی مورد رشت منطقه چهار شهروندان سالمت بر شهری زندگی کیفیت ایهشاخص تأثیر حاضر تحقیق

الزم  .شد گرفته نظر در کالبدی و محیطی، اجتماعی، اقتصادی زیست معیارهای ارتباط این در که گرفت قرار

 آمده بدست نتایج صورت گرفته است. طبق Spssافزار ها با استفاده از نرمباشد که تلخیص دادهذکر میبه

آوری نظافت و جمع وضعیت .داردن قرارمنطقه مورد نظر در وضعیت چندان مطلوبی  در شهری زندگی کیفیت

 تجهیزات، ناامنی، وجود و امکانات لحاظ از ضعف دلیل به منطقه این در سطحی، هایآب آوریجمعزباله، 

 با البته که است بوده ایینمنطقه پ این ساکنین نکردن و مشارکت اقتصادی ، مشکالتمتروکه هایساختمان

 این شهروندان سالمت افزایش زمینه مشکالت این رفع با توانمی محله این ساکنین از آمده بدست نظرات

 .کرد فراهم نیز را منطقه

 

 رشت 4، منطقه EPمدل  شاخص، ،ریزی شهریکیفیت زندگی، برنامه واژگان کلیدی:

 

 مقدمه -1
 یتوان آن را استانداردهاینگاه م کیاست که در  ییاستاندارها نیتأم ازمندین ن،یرنشانسان شه ستیشهر به عنوان بستر ز

 ریو سا یمتفکران علوم شهر یاست که از سو دهیچیو پ یچند بعد یدر واقع مفهوم یزندگ تیفی. کدینام یزندگ تیفیک
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با مباحث  یزیاز هر چ شیب یشهر یزیرهامروزه شهر و برنام .گرفته است رعلوم مختلف مطرح و مورد پژوهش قرا شمندانیاند

و مهم  یدیکل یبه مفهوم ر،یقرن اخ میبه ن کینزد یدر ط یزندگ تیفیو رشد و گسترش مفهوم ک یریگروبروست. شکل یفیک

هاست. وجود یزیرتمام برنامه یهدف اصل یزندگ تیفیامروزه کشده است.  لیتبد یانسان لیو مسا یدر عرصه مباحث جهان

مناسب، مراکز  یشغل یهاتیها و موقعنبود فرصت ،یحمل و نقل عموم لیفقدان وسا ،یمانند ضعف منابع درآمد یمشکالت

شرایط محیطی در محالت از یناش یهابیمشکالت و آس، وجود خدمات زیر بنایی و روبنایی عدم مناسب،مسکن  ،یدرمان

کی از مسایل مهمی که در اکثر ی باشد.این مناطق  میگی کیفیت زندگی در زندگی همه و همه بیانگر نوع زندگی و چگون

-فزایش جمعیت و توسعه شهرنشینی میبا آن مواجه هستیم تغییرات فضایی و کالبدی شهر با توجه به ا های کشور عمدتاًشهر

جدید درکنار های معماری سازها با سبک و ساخت و دچار تغییر شده لذا این تغییرات باعث شده که برخی از نقاط شهر باشد.

. ا محالت قدیمی تفاوت داشته باشندها بهای جدید کیفیت ساختمانهمچنین با ایجاد شهرک یمی قرار گیرند.های قدبافت

 رهیدا شیمنظور افزا به. ندرشت هست یمجموعه شهردار ریمناطق ز نیشده است ا میتقس یمنطقه شهردار پنجشهر رشت به 

هر منطقه به  یدرآمدها هیو بق شود یمرکز پرداخت م یدرصد درآمد مناطق به شهردار کیرشت تنها  یمناطق شهر اراتیاخت

بدین منظور  ،ابدی شیافزا دیبا یشهر تعداد مناطق شهر تیتوجه به جمع با .[1] شود یم نهیدرهمان منطقه هز میطور مستق

از  یکیرشت  یمنطقه چهار شهردار .قه به پنج منطقه افزایش یافتتعداد مناطق شهری شهر رشت از سه منط 11در سال 

شده  لیتشک هیناح ۳محله و  11از   4منطقه  یشهردارباشد. میمساحت  هکتار 1911 دارای ت کهمناطق شهر رشت اس

های شرایط  شغلی ساکنان نسبت به محلهشهر رشت محالت متفاوتی وجود داشته که بدلیل جدید بودن و  4در منطقه  .است

ت بوده و نگارنده را برآن داشت تا به بررسی تطبیقی کیفیت زندگی در این دو مرحله پرداخته و ارائه راهکار متفاو دیگر کامالً

با توجه به اینکه در این منطقه محالت . از طرفی باشدوضوع فوق دارای اهمیت و ضرورت مینماید. بنابراین مطالعه برروی م

اکنین این مناطق را به نوعی از هم تفکیک نموده است. لذا این تحقیق متعددی با شرایط اجتماعی متنوع وجود داشته و س

 رشت شهر 4 منطقه ی درطیمح لیپتانس ای EPدر شهر رشت با استفاده از مدل  یزندگ تیفیک یبررسکه به  درنظر دارد

 یزندگ تیفیآن را بر کاثرات  مورد نظر محله یشهر یدر فضا یطیو مح یکالبد راتییتغ یبر آن است تا با بررسو پرداخته 

هر  یرگذاریتاث زانیو م یشهر یزندگ تیفیابعاد مختلف ک نیارتباط ب نیبسنجد و همچنمنطقه  نیا نیو شاغل نیساکن یشهر

 ،یاجتماع یمشتمل بر مولفه اصل یشهر یزندگ تیفیکدر این مطالعه . ردیمورد مطالعه قرار گساکنین  یزندگ تیفیبعد بر ک

 گرفت.قرار  یمورد بررس یت محیطیسز و یو اقتصاد یکالبد

 

 متدولوژی تحقیق -2
-سطح مدل پنج مؤلفه برای ارزیابی و نیباشد. درایم EP یبنداز مدل سطح یریگبا بهره یلیتوصیفی و تحل قیروش تحق

ت رفاهی، خدما های پیرامونی، امکانات بهره گرفته شده که عبارتند از: جذابیت کیفیت زندگی در منطقه چهار شهر رشتبندی 

ها در جدول مربوطه لیست یتباخواهد بود که ابتدا جذ صورتکار به این  انجامروش  ی.فرهنگی، دسترسی و اجتماعات محل

-استفاده از فرمول فوق محاسبه می ها باگیرد و سپس جمع امتیازها امتیاز جاذبه قرار میشود و سپس در هرکدام از مؤلفهمی

ه صورت اسنادی و روش گردآوری اطالعات دراین پژوهش بد. ها مشخص خواهد شرکدام از جاذبهدر نهایت رتبه ه شود و

شهرداری منطقه چهار شهر رشت و برخی از اطالعات را نیز از  از. بنابراین برخی اطالعات اسنادی باشدای و میدانی میکتابخانه

استفاده از  ایکتابخانه-اطالعات در روش اسنادی گردآوری زارایم. ابتهیه نموده استانداری شهر رشتشهرداری رشت و معاونت 

، دوربین عکاسی و شاهدهم پرسشنامه، از نیز میدانی در روش های اینترنتی بوده است.های کامپیوتری و سایتشبکه

بهره گرفته شده های توصیفی و آماری از روشنیز شد برای تجزیه و تحلیل اطالعات استفاده  کامپیوتر و غیره فیلمبرداری،

 129از  شیب 1۳۳1منطقه در سال  نیا تیجمع. است بودهرشت  یمنطقه چهار شهردارجامعه آماری در این تحقیق  است.

  .نفر بوده است ۷19هزار 
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 حدوده مورد مطالعهم: 1نقشه 

 مبانی نظری تحقیق -3
 کیفیت زندگی -

آن  در محققان همه که اینکته اما ندارد وجود نظر آن اتفاق تشکیل دهندة هایجنبه و زندگی کیفیت مورد هنوز در

های تشکیل الیه خود دیدگاه با محقق هر کهطوریبه است زندگی بوده کیفیت مفهوم بودن چندبعدی اند،داشته نظراتفاق

ترین فرصت کیفیت زندگی مناسب .دارد زندگی کیفیت تعریف در ها سعیالیه تعریف با و برشمرده را زندگی کیفیت ةدهند

دهد. در واقع میزان شایستگی زندگی فرد که اش را در اختیار محققان قرار میبرای مطالعه رابطه انسان و محیط زندگی

 [.2انتظارات اساسی وی را برآورده کند ]

 EPمدل  -

توان با در نظر گرفتن )پنج مؤلفه( برای ارزیابی یبوده که براساس آن م رهیو غ یدر صنعت گردشگر یبندمدل سطح کی

های نج مؤلفه فوق عبارتند از: جذابیتمنطقه به مطالعه پرداخت که پ کیهای تاریخی و طبیعی در بندی جاذبهسطح و

 .[۳] باشدیاجتماعات محلی م وسی پیرامونی، امکانات رفاهی، خدمات فرهنگی، دستر

 شاخص  -

و هویت  گردد و آن نیز راهنمایی است که در کمترین زمان ماهیتبیشتر به مفهوم کاربردی آن برمی شاخص،کاربرد کلمه 

 تواند اطالعاتای هستند که فرد با کمک آنها میها، نکات بارز و برجستهدهد. در واقع شاخصوجودی یک چیز را نشان می
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بندی نموده و با یک اتفاق یا روند حرکتی را طبقه خواه این پدیده یک شیء باشد و خواه ،شمار در مورد یک پدیدهعظیم و بی

به عنوان یک راهنما شاخص نظر دست یابد. براین اساس کلمه  استفاده از آن با سرعت بیشتر و حتی دقت باالتر به هدف مورد

د که وجود یک هایی هستنها و محکه شده است. این راهنما، مالکماعی و فرهنگی استفادبرای بررسی تحوالت اقتصادی، اجت

 [. ۳آید ]مت مشخص کننده وضعیت به حساب میکنند و به عنوان، عالپدیده را نمایان می

 ها ویژگی شاخص  -

های یک کند. دینامیکعیین میویژگی دینامیک سیستم را تها و تاثیر عملکرد آنها بر وضعیت سیستم، شاخصمیزان تغییر

دهند. اغلب رفتار دینامیک به واسطه ساختار درونی و محیط سیستمی را تشکیل میسیستم به طور جزئی محصول ورودی 

های های درون سیستم، در حلقهپذیرد. واکنشبه ندرت از فضای بیرونی تأثیر میشود و  فرآیندهای سیستم تخصیص داده می

تر از تأثیرات بیرونی باشند. این پویایی شوند و ممکن است قویر سیستم، پوایی درونی را موجب میساختاخاص بازخوردی در 

روند. این ثابت های سیستم به شمار میبسامدهای طبیعی است که جزء ویزگیدرونی دارای ثابت زمانی )یعنی زمان تأخیر( و 

در واقع آنها تعیین کننده پاسخ سیستم هستند. هر عددی که بخواهد زمانی و بسامد مشخص باید در تطابق با سیستم باشند، 

ها مشترک و بعضی به طور خاص مربوط وردار باشد که بعضی از این ویژگیهایی برخوان شاخص تلقی شود باید از ویژگیبه عن

ی کلی الزم است، هاژه در مورد نظارت بر تحقیق سیاستهای ویت. به منظور انتخاب و گزینش شاخصبه یک شاخص اس

 ها عبارتند از: رسد. مهمترین این ویژگیری به نظر میتدوین معیارهای شاخص ضرو

-عنوان شاخص، منطبق بودن بر پایه الف( مستند علمی داشتن: اولین و مهمترین ویژگی برای تعیین یک عدد یا نماگر به

ه آن دیدگا توان در چارچوبشود میمطرح می مبتنی بر یک دیدگاه خاص های علمی و نظری درست است. وقتی شاخصی

  [.4]های ان را بررسی نمایدمختلف پدیده را نشان داده و حرکتهای وضعیت

 هایی از واقعیت نپردازند.  ها باید توانند منعکس کننده واقعیت باشند و تنها به جنبهها: شاخصب( بیان کننده واقعیت

ای باشد وسایل سنجش باید به گونه آیند، این ابزارها نظیرسنجش به حساب می ها ابزارهایج( عدم نیاز به تحلیل: شاخص

 که واقعیت و وضعیت یک پدیده را بدون نیاز به تحلیل نشان دهند. 

پایه آن  شوند، این اطالعات که بر ها براساس اطالعات عددی از وضعیت یک پدیده ساخته مید( سادگی محاسبه: شاخص

 شود باید از پیش مهیا شده یا این که بتوان آن را به سادگی و ارزان به دست آورد. ه میشاخص مورد نظر محاسب

ها انحراف و گمراهی اشد، احتمال این که از طریق شاخصتر به( سادگی و قابلیت درک: هرچه فرآیند درک شاخص کوتاه

ا باید مورد پذیرش و مقبولیت داشته باشد. این هوه بر سادگی و قابلیت درک، شاخصرا به دنبال داشته باشد کمتر است. عال

پذیرش از طریق توانایی شاخص برای اندازه گیری واقعیت ها و نیز منطبق بودن بر تئوری ها و نظریات پذیرفته شده به دست 

 می آید. 

توان آن را برای و( قابلیت تقسیم پذیری: زمانی یک شاخص، بسیار مفید است که بر پایه اطالعاتی ساخته شده باشد که ب

رسی، محاسبه نمود. در های اجتماعی متفاوت و در اجزای کوچکتر موضوع مورد برفیایی در گروهمقایسه مناطق گوناگون جغرا

پذیری و تفکیک را داشته ها باید قابلیت تقسیمسیم شوند. از نظر زمانی نیز شاخصها باید به اجزای خود نیز تقواقع، شاخص

 تر نیز محاسبه نمود. اهها را در فواصل زمانی کوتنی که بتوان شاخصاشند. به این معب

ن مسئله در روایی ز( روایی یا اعتبار شاخص: روایی یا اعتبار شاخص باید در چند بعد وجود داشته باشد. اولین و مهمتری

موضوع را به درستی اندازه بگیرد. های محاسبه شاخص از نظر علمی باید دارای اعتبار باشد تا شاخص بتواند این است که روش
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های مورد استفاده است که باید از مراجع معتبر تهیه شده باشد. سومین موضوع در مورد وع از نظر روایی دادهدومین موض

اعتبار یک شاخص، این است که از نظر محتوای پیام استنباط شده از شاخص باید از لحاظ نظری و اصول پذیرفته شده دارای 

 باشد.  اعتبار

 های یک شاخص این است که موضوع مورد سنجش دارای اهمیت وترین ویژگیح( اهمیت داشتن موضوع: یکی از واضح

 سازد آن را مهم تلقی نماید حساسیت بوده یا فردی که شاخص می

ت حرکتی باشند ها دارای جه ها باید دارای هویت حرکتی باشند. در صورتی که شاخصانداز: شاخصط( قابلیت ارائه چشم

 انداز حرکت یک پدیده مفروض را براساس آن مشخص کرد. توان چشممی

شود. برای در نهایت به صورت یک عدد ظاهر میگیری بودن: شاخص یک مقدار کمی است که ظ( کمی بودن و قابل اندازه

 . [4] ستگیری ادرباره چیزی باشد که قابل اندازهاین که یک شاخص کارایی داشته باشد باید 

 شهر رشت 4های منطقه ویژگی -4

 این مناطق در. است برخوردار روستایی و نامنظم بافت از آن، به روستائیان فراوان مهاجرت علت به مورد نظر محدوده

. اندشده ساخته ارزان مصالح با شهرداری مجوز و پروانه بدون هاساختمان اغلب و شده تفکیک مجوز بدون زراعی، هایزمین

 نزدیک شالیزارها و طقهمن جنوب به چه هر .اندداده تشکیل ساختمانی کارگران و ترک مهاجرین را مناطق این ساکنین اغلب

 .آیدمی ترپایین ساخت کیفیت و شودمی ترنامنظم شهری بافت شویممی دورتر محدوده اصلی خیابان از چه هر و شویم،می

 مقبره همچنین و مناطق غربی قسمت در نشانی آتش و ورزشگاه و دانشگاهی یشپ مرکز مثل دانه درشت هایکاربری وجود

 . است منطقه این بارز هاینشانه و عمده هایشاخص از کوچک میرزا



            

 

 

 

 

 

 

  1314گانه شهر رشت  5: مناطق 2نقشه 
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  های تحقیقیافته -5

 جنسی نسبت. نفر بوده است ۷19هزار  129از  شیمنطقه ب نیا تیجمع 1۳۳1 سال در گرفته صورت هایبررسی بر بنا

 100۳۳ با محدوده این. باشدمی ساکن این محدوده در زن نفر 100 حدود مرد نفر 101 هر ازای به یعنی است، ۷/101آن  در

 % از2/۳6که  است این از حاکی خانوار رپرستانس نفر دارد. بررسی 6۷/4حدود  در بعد خانواری ،1۳۳۷ سال در ساکن خانوار

اشتغال  عدم. هستند کار جویای بیکار آنها % از6/۳و  روزمزد % سرپرستان، کارگر40 همچنین. هستند % زن۳/1۳ و مرد آنها

آنها  %۳/۳1اینکه  وجود با. کند مواجه با مشکل خانواده تأمین و معیشت گذران برای را آنها تواندمی کم درآمد و پایدار

 نتایج بنابر .باشندمی و زیردیپلم دیپلم تحصیالت دارای مابقی و هستند تحصیالت دانشگاهی دارای %۳/1تنها  ولیکن باسوادند

 از خویشان و اقوام به نزدیکی و مسکن، زمین اقتصادی ارزش بودن پائین کار، به دسترسی ،4سطح منطقه  در خانوار پیمایش

 آنها از بعد و هستند گیلک بافت، ساکنین از نیمی از بیش .باشدمحدوده می در مهاجران سکونت و مهاجرت عمده عوامل

 شانمسکونی به واحد نسبت مطالعه مورد خانوارهای % از4/44میزان رضایت . دهندمی تشکیل را گروه باالترین ترک قومیت

 از %4۳. نیستند راضی خود مسکونی واحد از مطالعه مورد خانوارهای از نیمی از بیش کلی طور به. است کم خیلی% 6/11و  کم

 از نیمی از بیش. نبودند راضی خود همسایگان از اصالً %6/۷مقابل  و در داشتند زیادی رضایت خود همسایگان به نسبت اهالی

 علت را بها رهاجا بودن پائین و مسکن و مناسب زمین قیمت و هستند کلی محدوده ناراضی وضعیت ازاین محله  خانوارهای

 خویشان و اقوام ،بها اجاره و زمین پائین قیمت از آگاهی با 4منطقه  در ساکن افراد. کردند بیان سکونت برای مناطق انتخاب

 ساکن این محدوده در که دارند خویشی و قوم اهالی، از %۳/6۳که  طوری به کنندمی تشویق محل در سکونت به را خود

 اکثر در بوده و ضعیف بسیار هافاضالب این سیستم البته که کنندمی استفاده اگو فاضالب سیستم از هاخانوار از %۳/۳9 .هستند

 ایجاد باعث مسئله این که شودمی وارد رودخانه به فاضالبشان % نیز9/۷همچنین  .کنندمی پیدا شدید گرفتگی مواقع بارندگی

 را رضایتمندی بیشترین اهالی ،رسانخدمات نهادهای به نسبت نساکنی نگرش بحث در .شده است محیطی زیست هایآلودگی

از  %49 نیز شهردارینارضایتی اهالی از خدمات  همچنیند. انداشته امداد کمیته از را رضایتمندی کمترین و گاز شرکت از

 . دیدگاه پاسخگویان ارزیابی شده است

 ورزشی امکانات فقدان آسفالت، وضعیت نامناسب اولویت تیبتر به منطقه از دیدگاه ساکنین محله، مشکالت ترینعمدهاز 

محله  در سکونت ادامه به تمایلی اهالی از% 6۳ها مشخص شد منطقه اعالم شده است. در ادامه بررسی در مزاحم افراد حضور و

 و خرید و اعتیاداند. نموده اذعان سکونت ادامه به تمایلشان عدم دالیل عمده از را امکانات نداشتن و زیاد شلوغیکه  ندارند را

انتظامی  نیروی موضعی و موقتی اقدامات و باشدمی در محل اجتماعی معضالت و مشکالت مهمترین مخدر مواد فروش

 و زنان برای امنیت تهدید املع تریناصلی، اوباش و اراذل ویژه هایپاتوق وجود همچنین. دهد کاهش را معضل این نتوانسته

و  اندرا انتخاب نموده کم ، اکثریت پاسخگویاناهالی بین صمیمیت میزاندر ارتباط با  ر بیان شده است.محله مذکو کودکان

 نوع از مشارکت بیشترین اند،داشته مشترک فعالیت که ساکنینی بین در. اندنداشته مشترک فعالیت همسایگان خود با% ۷/4۳

 ندارند محله در مربوطه هایسازمان سوی از هاطرح اجرای در همکاری برای زیادی تمایل اهالی .است بوده انسانینیروی کمک

 در عمرانی هایفعالیت خصوص در عموماً را خود همکاری زمینه کردند، امر ابراز این به نسبت را تمایلشان که افرادی بین از و

 اجرای ریزیبرنامه و گیریتصمیم در کمی آنها تأثیر مشارکت معتقدند آنها بیشتر که نداهکرد بیان ایمنی تأمین نیز و محله

 و مردان از% ۷/14و در مجموع  دیپلم است از کمتر اغلب باسواد افراد تحصیالت سطح میزان که است ذکر به الزم .دارد هاطرح

همچنین  و مانیمه به هاخانواده اغلب ،تفریح و فراغت اوقات گذران نحوه مورد در .باشندمی باسواد 2و  1زنان محدوده  از% 10

 اجتماعی مشکالت و معضالتمحدوده مورد نظر از  تفریحی در امکانات نبود کنند کهمراجعه می از محله خارج پارک به% ۷/19

 بیان شده است. 

، 1۳۳۷سال  در بیکاری آمار خصوص در. باشد% می1/9۳نیز  اشتغال نرخ و نفر ۳09۳ ،در این محدوده شاغل جمعیت

-می %1۷ ،2و  1منطقه  در بیکاری نرخ ،محله نفری 1262 فعال جمعیت به توجه با که شده، گزارشمحله  رد بیکار نفر 24۳6
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 از% ۳/۷۳اشتغال . دارند خود خانواده در شاغل نفر یک حداقل مطالعه مورد خانوارهای% 4/۳6که  دهدمی نشان مطالعات .باشد

 ماه ۷ از بیشتر فصلی شاغلین از% 2/42که  باشدمی موقتی و فصلی ز% نی9/41 و دائمی صورت به مطالعه مورد سرپرست خانوار

% 6/12همچنین . کند مواجه مشکل با معاش و امرار را خانوار تواندمی سرپرست پایدار عدم اشتغال و هستند بیکار را سال از

 تخصص و مهارت با خانوار شاغالن از %۳/21تنها  ها معلوم شددر ادامه بررسی .باشندمی دارخانه و غیرشاغل خانوار زنان

شغلی  مهارت فقدان. باشدمی دارا سهم را بیشترین خیاطی بنایی، جوشکاری، هایمهارت میان این در که نداهکار بودبه مشغول

 .بیان شده است آن یا ارتقاء و مهارت کسب جهت مالی توانایی عدم و پائین سواد سطح دلیل به خانوار شاغالن از 4/99%

 بودن باال. دارند اشتغال 2و  1محدوده  در% 6/9و  رشت در شهر %4/۷2که  است این بیانگر شاغلین کار محل پراکنش ررسیب

 که واداشته است دوم شغل و انتخاب مضاعف تالش به را ، آنهاخانوار سرپرستان از% 9/1۳درآمد،  بودن و ناکافی تکفل بار

 اصلی از شغل مطالعه مورد خانوارهای از %۷/۳1مد درآ تأمین منبع. است دارا ومشغل د عنوان در را سهم بیشترین رانندگی

 1۷4 آماری جامعه خانوار 21۳ از .است نوسان در هزار تومان 400 تا تومان هزار 200 از نیز آنها % از۳/41درآمد  و باشدمی

قطعات  تصرف خصوص نحوه در میدانی هایبرداشت مطابق. اشندبمی خود مسکونی واحد و زمین مالک %۳/92دل معا خانوار

عمومی و  قطعات  %02/0شهرداری،  149 ماده طبق سند دارای %42/۳4ای، قولنامه سند دارای مناطق مساحت از% ۷2/6۷

-می نشیمن اتاق یک دارای تنها %1/4و  حیاط فاقد %9/۳۳دار، حیاط هاخانه از %2/62حدود  د. درباش% نیز اوقافی می04/0

 و اقوام کمک بایا  و سازشخص %۷/۳2شده،  ساخته بنا توسط آنها ساختمان که داشتند اظهار خانوارها % از4/62حدود . دباشن

 نبود کامل ساختمانشان زیربنای 2و  1منطقه  خانوارهای از% 4/44 .باشدمی سازمهندسی هایشانساختمان خانوارها %1/۷تنها 

 در% 9/46. اندساخته مرحله سه % در6/2۳و  بیشتر و مرحله چهار در را خود بنای% 2/41 تعداد این و از شدند ساکن آن در که

   .اندشده ساکن آن در که داشتند و دستشویی اتاق یک ساخت مرحله اولین

 

 شهر رشت 4بررسی کالبدی منطقه  -

 در .باشود نموی  برخووردار  مناسبی کیفیت از و بوده پایین بسیار قدیمی ساختار واسطه بهاین منطقه  هایساختمان کیفیت

-موی  سوبز  فضوای  و پارک فاقد این محله گرفته، صورت میدانی مطالعات اساس بر سبز، فضای و هاپارک به دسترسی خصوص

شود و به وضعیت مبلمان و معابر شهری در ایون  نظمی و آشفتگی در سیمای این محله بوضوح دیده میبی. در این منطقه باشد

 کشی آب شهری در این منطقوه لوله توان گفت،های کالبدی منطقه هم میزیرساخت در رابطه با .هی نشده استمنطقه نیز توج

در  آباد صورت گرفته و در برخی محالت ماننود حمیودیان و احمودگوراب    در برخی محالت مانند سلیمانداراب، نخودچر، حافظ

بعود   به 1۳۳0 سال از داد که محالت منطقه مذکور  نشاننتایج نیز   گاز شرکت کارشناسان با مصاحبه درباشد. حال توسعه می

 قرار دارند. های فشار قوی برقکابلدر حریم  پسیخانبرخی از محالت این منطقه مانند  و .شدند برخوردار گاز نعمت از

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شهر رشت 4منطقه  در شهری معابر و مبلمان زیبایی، و نظم  : وضعیت1تصویر 
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 شهر رشت 4بررسی اجتماعی منطقه  -

ها در این فعالیت شبانه کاربریپایین است. و امنیت تردد در شب وضعیت چندان مناسبی ندارد امنیت و آرامش در شب 

جزو محالت جرم  شهر رشت 4منطقه طبق تحقیقات دفتر تحقیقات کاربردی نیروی انتظامی استان گیالن  .بوده کممنطقه 

مشارکت اجتماعی شهروندان در محله پایین است و اما باشد. ارتباط با همسایگان در هر محله برقرار است میخیز با آمار باال 

بر اساس  و محیط زندگیشان باشد. شاید بدلیل عدم اطالع شهروندان در خصوص امکان مشارکت آنان در مورد مسائل شهری

در این منطقه بسیار کم  اشتی، ورزشی و فرهنگی مشاهده شدتعداد فضاهای آموزشی، بهد مذکورمطالعات میدانی در محله 

 .[6] باشدمی

 

 شهر رشت 4منطقه بررسی اقتصادی  -

 شوغلی  رضایت میزان و ترضعیف ددرآم لحاظ از مذکور منطقه خانوارهای که گفت توانمی گرفته صورت هایارزیابی طبق

 باشد.قیمت زمین در این منطقه نسبتاً مناسب می از برخی مناطق دیگر شهر رشت بوده است. کمتر آنها

 

 

 

 

 

 شهر رشت 4منطقه محالت  درها وضعیت تنوع فعالیت :2تصویر 

 شهر رشت 4منطقه  زیست محیطیبررسی  -

توان گفوت منطقوه   هم میدر خصوص آلودگی محیط منطقه وجود دارد.  بدلیل عبور و مرور وسائل نقلیه آلودگی صوتی در

روزانوه و   های گوناگونداشتن بدنه تجاری و فعالیتعدم  به دلیل منطقهحس سرزندگی در برد. در وضعیت مناسبی به سر نمی

 نامناسوب  بودلیل  .باشدمی نیز در سطح پایینیرضایت از محیط مسکونی پایین بوده و  مکان به تعلق حسپایین بودن  و شبانه 

 یرد.گمی صورت روباز بصورت دفع فاضالب فاضالب، سیستم بودن

 

 

 

 

 

 شهر رشت 4منطقه  در:  وضعیت دفع فاضالب 3تصویر 
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 گیرینتیجه -6

 باعث شهری و مقررات ضوابط رعایت عدم و شهر قانونی محدوده از خارج در آن قرارگیری و اخیر سال 1۷ در سریع رشد

 نیز برخی و رشت اطراف روستاهای مهاجران اکثراً ساکنین محله. نباشد مطلوبی چندان سیمای دارای محله هک است شده

 درحد معیشت سطح. ندارند محل به چندانی تعلق حس لذا نیستند بومی ساکنین آنکه به دلیل. باشندمی ترک قومیت دارای

 شهری امکانات هیچ نوع از محله گفت توانمی .هستند رخوردارب تفریحی و فرهنگی امکانات حداقل از ساکنان و است متوسط

 در ساکنان اکثر که است بوده عاملی گذشته در بیشتر محدوده بودن شالیزار. دارد قرار نامناسبی وضعیت در و نیست برخوردار

 که کرد گیرینتیجه هگوناین توانمی مجموع در. است محل بارز هایویژگی از جزئی و کشاورزی باشند کشاورز محل این

 زندگی کیفیت ذهنی و عینی هایشاخص به اهمیت و مؤثرند شهری زندگی کیفیت بر دو هر ذهنی و عینی هایشاخص

 شهروندان ذهن در دارند. زیرا برتری دیگر دسته بر هاشاخص از یک کدام که گفت تواننمی که ایگونهبه، است متغیر شهری

 هر که است شده سعی تحقیق این در دلیل همین به دارد، وجود زندگی کیفیت از متفاوتی کدر گانه شهر رشت۷های منطقه

 لحاظ از اینکه به توجه با وقدیمی بودن منطقه مذکور به توجه با .گیرد قرار توجه مورد ارزیابی روند در زندگی کیفیت جنبه دو

 :است زیر شرح به که دارد وجود محله نای در مشکالتی داردن قرار یمطلوب سطح در زندگی کیفیت هایشاخص

 ها در محلهساکنین و حضور معتادین در بیشتر زمان برای شب در مناسب امنیت نبود -

 کالبدی و اجتماعی لحاظ از مسکن کیفیت بودن پایین -

 خانوار درآمد سطح بودن پایین -

 صوتی آلودگی باالبودن -

 معابر در مناسب لتآسفا نبودن و روهاپیاده نامناسب سازیکف -

   قدیمی و فرسوده هایساختمان وجود -

 معابر عرض بودن کم -

 

 پیشنهادات -7

 افزایش راستای در بخش این در حاضر، سعی گردید تحقیق موردی نمونه با مرتبط الزم هایبررسی و مطالعات به توجه با

 قالب، در تحقیق هایتوصیه و پیشنهادات اساس ینا بر .گردد ارائه پیشنهاداتی رشت شهر محله این شهری زندگی کیفیت

 نکته این به باید گذاریسیاست هنگام .شودمی تدوین موجود وضعیت از رفت برون منظور به اجرایی هایسیاست و راهبردها

 هایمشخصه به باید.... و هاساختمان صدا، کیفیت سرو آلودگی، چون هاییمشخصه به توجه بر عالوه که شود توجه

 رضایتمندی الگوی که آنجایی از .شود توجه نیز... و مشارکت اجتماعی، امنیت مخاطرات قبیل از اجتماعی–روانشناختی

-سیاست و ریزیبرنامه باید که کرد گیرینتیجه گونهاین توانمی است، متفاوت هم با حدودی تا مناطق مختلف رشت ساکنین

 این بلکه گیرد، انجام شهر سطح در تنها زندگی کیفیت برآورد نباید و باشد داشته تفاوت مختلف مناطق محالت برای گذاری

 جنسیت و سنین با افراد نیازهای به باید ریزیبرنامه هنگام که داشت توجه باید و شود شروع منطقه سطح در باید برآورد

 صورت به این رشت 4منطقه  در زندگی کیفیت ارتقاء راهکارهای ،مطرح شده مشکالت و مسائل به توجه با .داد پاسخ متفاوت

 :بیان شده است
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 رشت 4منطقه  در زندگی کیفیت ارتقاء برای کلی راهبردها و پیشنهادات -

  نقلیه وسایل پارکینگ مشکالت کاهش -

  پیاده مناسب فضاهای ایجاد -

 منطقه مذکور نوسازی و بهسازی در گذاریسرمایه منظور به خصوصی بخش مشارکت جلب -

 مذکور طبیعی محیط بر تأکید با فراغتی فضاهای تجهیز و توسعه و جادای -

  مزاحم ولگرد افراد و معتادها آوریجمع شب، در نورپردازی فضایی، هایمحصوریت ایجاد واسطه به محله در امنیت تأمین -

 .... و فرهنگسرا مانند فرهنگی و فراغتی خاص فضاهای ایجاد و تجهیز و توسعه -

 معابر کشی جدول و معابر بهسازی محله، سطح از زباله آوریجمع یزمینه در شهرداری منظم سانیرسرویس -

  محله مجاور هایپارک به  دسترسی ایجاد و محله در پارک و سبز فضاهای کیفی و کمی ارتقاء -

 اتوبوس هایایستگاه مناسب مبلمان جهت ریزیبرنامه -

 سطحی هایآب جذب در ولتسه جهت شهری فاضالب سیستم ارتقاء -

 سطحی هایآب دفع و فاضالب شبکه ساماندهی -

 سکونتی فضای در رویپیاده به شهروندان تشویق و جذابیت ایجاد و پیاده تردد مسیر سازیمناسب -

  شب طول در مطلوب نورپردازی تأمین و مناسب سازیکف از استفاده -

  دهش فرسوده که معابر و هاکوچه مجدد آسفالت -

 اتومبیل هایتعمیرگاه و هاکارگاه مثل محیطی هایآلودگی تولیدکننده و ناسازگار هایکاربری و هافعالیت استقرار از ممانعت -

 محله در اشتغال ایجاد و کارآفرینی هایطرح از استفاده با محله در بیکاری و فقر کاهش -

   نکودکا و زنان امنیت و راحتی جهت بانوان پارک احداث -

 خود مسکونی هایساختمان سازیمقاوم و کیفی ارتقاء جهت محله ساکنین به تسهیالت واگذاری -

  رسانیسرویس نمودن ترمنظم و عمومی نقلوحمل سیستم کمیت و کیفیت باالبردن -

 بپردازند خود دوستان با گفتگو و استراحت به که سالخورده افراد برای فضایی گرفتن نظر در -

 سوء برای پنهان و تاریک فضاهای بردن بین از و ولگرد افراد تجمع از جلوگیری منظور به محله سطح در صحیح ردازینورپ -

 ولگرد و معتاد افراد استفاده

 زباله آوریجمع زمینه در شهرداری منظم رسانیخدمات -
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