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 در محالت شهریهای کیفیت زندگی تطبیقی شاخص تحلیل

 (شهر رشت گلسار و سلیماندارابهای محله : )مطالعه موردی

 
 2زادآمنه حق ،*1ریحانه محبوب ربانی

 (iau.rabbani@gmail.com) دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسالمی واحد چالوس -1

 (haghzad@iau.ac.ir) استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد چالوس -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

 انشهروند سالمت بر شهری زندگی کیفیت هایشاخص تأثیر حاضر باشد. تحقیقمی شهرها برای مناسب

محیطی،  زیست معیارهای ارتباط این در که گرفت قرار بررسی مورد رشت سلیمانداراب و گلسار هایمحله

افزار ها با استفاده از نرمباشد که تلخیص دادهذکر میالزم به .شد گرفته نظر در کالبدی و اجتماعی، اقتصادی

Spss  .محله به نسبت گلسار محله در شهری زندگی کیفیت آمده بدست نتایج طبقصورت گرفته است 

 سلیمانداراب  محله شهروندان به نسبت بهتری وضعیت در محله این شهروندان سالمت و باالتر سلیمانداراب

 محله این وجود گورستان در و آن بودن قدیمی دلیل به محله سلیمانداراب در موجود ضعف بیشترین .دارد قرار

 لحاظ از ضعف دلیل به محله این سطحی، ایهآب آوریجمع یتوری زباله، وضعآنظافت و جمع وضعیت و

 این ساکنین نکردن و مشارکت اقتصادی ، مشکالتمتروکه هایساختمان تجهیزات، ناامنی، وجود و امکانات

 افزایش زمینه مشکالت این رفع با توانمی محله این ساکنین از آمده بدست نظرات با البته که است بوده محله

 .کرد فراهم نیز را محله این روندانشه سالمت

 

 گلسار، سلیمانداراب، رشت کیفیت زندگی، ،های کیفیشاخص واژگان کلیدی:

 

 مقدمه -1
 استانداردهای را آن توانمی نگاه یک در که است استانداردهایی تامین نیازمند شهرنشین انسان زیست بستر عنوان به شهر

 علوم اندیشمندان سایر و شهری علوم متفکران سوی از که است، پیچیده و بعدی ندچ مفهومی واقع در. نامید زندگی کیفیت

 در اساس این بر. است شهری ریزیبرنامه در مفهوم ترینکلیدی عنوانبه است و گرفته قرار پژوهش مورد و مطرح مختلف

. هستند جغرافیایی مختلف سطوح در گیزند کیفیت سطوح نمایش برای تالش در ریزانبرنامه یافتهتوسعه کشورهای از بسیاری

 بررسی مورد هایشاخص منظر از ماندهعقب نواحی زندگی کیفیت بهبود برای را ایبهینه راهکارهای بتوان طریق این از تا

 تواندمی شهری زندگی کیفیت باشد ومی پیچیده هایسیاستگذاری و قوانین به نیاز شهری زندگی کیفیت به دستیابی. بیابند

 ایفزاینده طور به نیز شهری زندگی کیفیت .درآید استفاده مورد شهری پایدار توسعه به دستیابی جهت در ابزار یک عنوان هب
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 به نیاز شهر، اقتصادی هایزمینه در مردم شرکت از مهمتر حتی و است مطرح شهرها توسعه برای ضروری عنصر یک عنوانبه

 محالت از توانمی میان این در .باشدمی زندگی شرایط بهبود یزمینه در انشهروند جذب برای شهری مناسب هایسیاست

 برای آنها در شهری زندگی کیفیت سنجش با کهطوریهب. جست سود شهری پایدار توسعه برای کاتالیزوری عنوان به شهری

 چهارچوبی ایجاد به منجر تاکنون ته،گرف صورت هایتالش تمامی بهباتوجه اما. بخشید سامان را الزم اقدامات آن سازیمناسب

 .[1] رسدمی نظربه پیش از بیش زندگی کیفیت برای چارچوبی ایجاد به توجه است، لزوم نگردیده زندگی کیفیت برای مفهومی

 برخی و جدید برخی که داشته وجود مختلفی محالت شهر این در. باشدمی گیالن استان در بزرگ شهرهای از یکی رشت شهر

 این در مردم زندگی تمایل وضوحبه و بوده شهر این قدیمی هایمحله از سلیمانداراب محله اینکه بهباتوجه. باشدمی قدیمی

 محله تطبیقی بررسی به تحقیق این لذا. است برخوردار ارزانی بسیار ایمنطقه قیمت از و بوده پایین خیلی سکونت برای محله

 مناسب، معابر فقدان) کالبدی های شاخص جمله از زندگی کیفیت هایشاخص نظر از سارگل جدید نسبتاً محله با سلیمانداراب،

-شاخص( غیره و بودن پذیرمشارکت مشارکت، ضعف ای،محله هویت فقدان) فرهنگی–اجتماعی هایشاخص ،(غیره و فاضالب

 محیطی زیست هایشاخص( غیره و امالک و زمین پایین قیمت ای،محله کم گذاریسرمایه زیاد، بیکاری) اقتصادی های

 رویکردهای و ابعاد شناخت بررسی این از اساسی هدف. است پرداخته( غیره و بودن منظر بد و بصری آلودگی آب، آلودگی)

 هایشاخص گرفتن نظر در با استانداردها به توجه با رشت شهر در زندگی کیفیت سطح میزان سنجش و شهری زندگی کیفیت

 باشد.می شهر این در بومی

 

 اهمیت و ضرورت تحقیق-2
 به توجه با شهر کالبدی و فضایی تغییرات هستیم مواجه آن با عمدتاً کشور شهرهای اکثر در که مهمی مسایل از یکی

-ساخت و شده تغییر شهر دچار نقاط از برخی که شده باعث تغییرات این لذا .باشدمی شهرنشینی توسعه و جمعیت افزایش

-ساختمان کیفیت جدید هایشهرک ایجاد با همچنین. گیرند قرار قدیمی هایبافت درکنار جدید معماری یهاسبک با وسازها

 محله به نسبت ساکنان شغلی  شرایط و بودن جدید بدلیل گلسار محله رشت شهر در. باشند داشته تفاوت قدیمی محالت با ها

 ارائه و پرداخته مرحله دو این در زندگی کیفیت تطبیقی بررسی به تا داشت بر آن را نگارنده و بوده متفاوت کامالً سلیمانداراب

 مهم های بررسی از یکی اینکه به توجه با .باشدمی ضرورت و اهمیت دارای فوق موضوع روی بر مطالعه بنابراین. نماید راهکار

 امروزه. است آنها بین رابریناب چگونگی و شهری محالت مقیاس در زندگی کیفیت سطح شناخت شهری ریزان برنامه برای

 روزمره، نیازهای به دسترسی وضع ارتباطات، و نقل و حمل مسکن، کیفیت شامل زندگی کیفیت های شاخص های نابرابری

 در عادالنه توزیع به تا داشته این بر را شهری مدیران و ریزانبرنامه شهر، محالت سطح در امنیت و ایمنی شهری، تسهیالت

 رضایت و فردی ادراکات محصول توانمی را شهری زندگی کیفیت به ذهنی نگاه. [2] باشند داشته ایویژه توجه شهر سطح

 و آثار با و بوده ترلمس قابل آیدمی دست به ثانویه هایداده از که عینی نگاه اما. دانست شهر محیط در زندگی از شهروندان

-شاخص از ترکیبی ندرت به شده انجام هایپژوهش در است توجه جای .است شناسایی قابل اجتماعی زندگی در کیفیت نتایج

  .است شده کاربرده به ذهنی و عینی های

 

 متدولوژی تحقیق -3
 قلمرو بعنوان رشت شهر باشد.می ارزیابی جهت  محله دو در میدانی مطالعات با همراه تحلیلی–توصیفی تحقیق روش

 روش .است شده انتخاب موردی نمونه بعنوان گلسار و سلیمانداراب دو محله شهر، محالت میان از و گرفته قرار پژوهش اصلی

 معاونت به خدمات و جمعیتی آمارهای تهیه جهت لذا. باشدمی میدانی و اسنادی ای،کتابخانه صورت به اطالعات گردآوری

 نیز و شهر رشت هایسازمان و ادارات برخی همینطور و رشت واحد اسالمی آزاد دانشگاه کتابخانه و استان راهبردی و نظارت

برداری، فیش صورت به ایکتابخانه روش در اطالعات گردآوری ابزار مورد استفاده قرار گرفته است. مختلف اینترنتی هایسایت

 و عکس تهیه و مشاهده از میدانی روش در و بوده ایماهواره و کامپیوتری هایشبکه و اطالعاتی هایبانک... و کروکی و جدول
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 و تجزیه مورد را خام هایداده گردآوری، ابزارهای ازطریق اطالعات آوریجمع از پس تحقیق این است. در شده استفاده غیره

 و توصیفی هایروش از هاداده ماهیت به توجه با اطالعات تحلیل و تجزیه برای لذا گیرد. قرار استفاده مورد تا داده قرار تحلیل

 .است شده استفاده  Autocadو  GISافزارهاینرم از هانقشه ترسیم و جهت  Spss افزار نرم از هاداده برآورد جهت و آماری

 

 مبانی نظری تحقیق -4
 شاخص -

 و موجود تعاریف. باشدمی پایدار توسعه سوی به پیشرفت میزان کلی ارزیابی برای ضروری اجزاء از یکی شاخص

یا معرف به معنای اعم، مفهوم یا عددی  واژه شاخص .است آمیز ابهام هنوز است شده هارائ هادرباره شاخص که فنی اصطالحات

در واقع، شاخص به مفهوم اعم آن همان اعداد و آمارهای خام یا مطلق . نمایدکه اندازه کمیت معینی را مشخص می است

یا  111آن را  ت مبنا که معموالًولی به معنای اخص، شاخص، عددی است که نسبت کمیت معینی را به کمی. جمعیتی است

 [.3] باشدعبارت دیگر، این واژه در لغت وسیله مشخص کردن هر موضوع میبه دهد.گیرند، نشان میمی 1111

 کیفیت -

های روزمره معموأل داللت بر برتری دارد، که البته بسته به های زیادی است، زیرا در صحبتواژه کیفیت منشاء سردرگمی

شود که تشریح آن به آسانی ممکن فرد یا گروه است. در این صورت واژه کیفیت دارای نوعی ارزش ذهنی میقضاوت شخصی 

کیفیت یک ویژگی است، اما نه هر ویژگی،  فهمند و توان تشخیص آن را دارند.نیست، اما اکثریت مردم باور دارند که آن را می

هایی نیز بسته به عینیتی است که به آن تعلق دارد، بلکه وابسته به زمینهبلکه ویژگی اساسی. کیفیت به عنوان ویژگی نه فقط وا

 [.4]شود باشد که عینیت در آن ارزیابی میمی

 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 دیچندبع اند،داشته نظراتفاق

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

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

 [.5]انتظارات اساسی وی را برآورده کند 

 

 های مورد مطالعه های محدودهویژگی -5
 شهرک گلسار -

 از گلسار .است شده واقع رشت 1 و منطقه 1 ناحیه در که دارد نفر 11124 حدود در جمعیتی رشت نیز گلسار شهرک

 محدود پستک رودخانه به غرب از و گلسار میدان به جنوب از انصاری، شهید بلوار به شرق ک، ازپست آبرسانی کانال به شمال

رک به این شه. .باشدمی نوساز نسبتأ کالبدی بافت دارای و شودمی محسوب شهر محالت ترینشاخص از که شهرک این .است

که عالوه بر حفظ استقالل نسبی در طورید، بهکنعبوری، مستقل از بقیه شهر عمل میهای دلیل عدم قرارگیری در مسیر

تأمین خدمات مورد نیاز خود به علت وجود واحدهای متعدد تجاری و اداری به عنوان یک قطب تجاری در سطح شهر و یک 

های بزرگ تجاری، باعث شده تا مجتمع وجود شعب مرکزی بانک ها و ادارات و واحدها و منطقه جاذب سفر نیز مطرح است.

نمای کلی از شرک گلسار  1در تصویر شماره  شود.اداری شهر محسوب –های تجاریهسته از نظر عملکردی، یکی از هسته این

 آورده شده است.
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 : شهرک گلسار1تصویر 

 

 شهرک سلیمانداراب -

 خیابان به شمال ازدارد که  نفر 11151 معادل جمعیتی و است شده واقع رشت 4 منطقه در سلیمانداراب   محله

شهید  خیابان و انتظام خیابان .است محدود انتظام بلوار به ازجنوب و غرب الکان، بلوار  به شرق سردارجنگل و بلوار بهشتی، از

 با نوساز تقریبأ بافت و کم مساحت با تفکیکی قطعات شطرنجی، منظم شبکه .است منطقه این هایخیابان مهمترین نظری

 مرکز خان مسجد سلیمانداراب درمقبره میرزاکوچک .سلیمانداراب است  محله کلی مشخصات از افض و توده مناسبنا ترکیب

 محسوب منطقه شاخص عناصر از و کندمی خودنمایی بزرگ توده یک و ایفرامنطقه گردشگری مرکز یک عنوانبه منطقه این

در شمال  .دارد ریزدانه بسیار رار دارد که بافتسلیمانداراب ق محله در بخش مرکزی چهار منطقه بافت ترینفشرده .شودمی

در  .گیرد می سرچشمه سراوان های کوه متری 111 از است که رشت واقع شده شهر رود دو از یکی گوهررود رودخانه ،محله

 ، موقعیت محدوده سلیمانداراب نشان داده شده است.2تصویر شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : موقعیت محدوده سلیمانداراب2ر تصوی
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 های تحقیقیافته -6
 محله سلیمانداراب -

 از %33/3واقع  در که بوده است نفر 41221 ،سلیمانداراب محدوده جمعیت 1335 سال در گرفته صورت هایبررسی بر بنا

 زن نفر 111 حدود مرد نفر 111 هر ازای به یعنی است، 5/111آن  در جنسی نسبتشود. شامل می را رشت شهر کل جمعیت

نفر دارد.  55/4حدود  در بعد خانواری ،1335 سال در ساکن خانوار 11133 با محدوده این. باشدمی ساکن دودهاین مح در

 % سرپرستان، کارگر41 همچنین. هستند % زن3/13 و مرد آنها % از2/35که  است این از حاکی خانوار سرپرستان بررسی

 تأمین و معیشت گذران برای را آنها تواندمی کم درآمد و غال پایداراشت عدم. هستند کار جویای بیکار آنها % از5/3و  روزمزد

 مابقی و هستند تحصیالت دانشگاهی دارای %3/8تنها  ولیکن آنها باسوادند %3/38اینکه  وجود با. کند مواجه با مشکل خانواده

 پائین کار، به دسترسی ،ده سلیماندارابسطح محدو در خانوار پیمایش نتایج بنابر .باشندمی و زیردیپلم دیپلم تحصیالت دارای

-محدوده می در مهاجران سکونت و مهاجرت عمده عوامل از خویشان و اقوام به نزدیکی و مسکن، زمین اقتصادی ارزش بودن

میزان رضایت . دهندمی تشکیل را گروه باالترین ترک قومیت آنها از بعد و هستند گیلک بافت، ساکنین از نیمی از بیش .باشد

 از نیمی از بیش طورکلیبه. است کم خیلی% 5/11و  کم شانمسکونی به واحد نسبت مطالعه مورد خانوارهای % از4/44

و  داشتند زیادی رضایت خود همسایگان به نسبت اهالی از %43. نیستند راضی خود مسکونی واحد از مطالعه مورد خانوارهای

 کلی محدوده ناراضی وضعیت ازاین محله  خانوارهای از نیمی از بیش. ودندنب راضی خود همسایگان از اصالً %5/5مقابل  در

 در ساکن افراد. کردند بیان سکونت برای مناطق انتخاب علت را بها اجاره بودن پائین و مسکن و مناسب زمین قیمت و هستند

که طوریبه کنندمی تشویق محل در سکونت به را خود خویشان و اقوام ،بها اجاره و زمین پائین قیمت از آگاهی باسلیمانداراب 

-می استفاده اگو فاضالب سیستم از خانوارها از %3/31 .هستند ساکن این محدوده در که دارند خویشی و قوم اهالی، از 3/53%

% 1/5 همچنین .کنندمی پیدا شدید گرفتگی مواقع بارندگی اکثر در بوده و ضعیف بسیار هافاضالب این سیستم البته که کنند

 نگرش بحث در .شده است محیطیزیست هایآلودگی ایجاد باعث مسئله این که شودمی وارد رودخانه به فاضالبشان نیز

 امداد کمیته از را رضایتمندی کمترین و گاز شرکت از را رضایتمندی بیشترین اهالی ،رسانخدمات نهادهای به نسبت ساکنین

 . از دیدگاه پاسخگویان ارزیابی شده است %41 نیز شهرداریخدمات  نارضایتی اهالی از همچنیند. انداشته

 فقدان آسفالت، وضعیت نامناسب اولویت ترتیب به محله سلیمانداراب از دیدگاه ساکنین محله، مشکالت ترینعمدهز ا

 ادامه به تمایلی هالیا از% 53ها مشخص شد منطقه اعالم شده است. در ادامه بررسی در مزاحم افراد حضور و ورزشی امکانات

اند. اذعان نموده سکونت ادامه به تمایلشان عدم دالیل عمده از را امکانات نداشتن و زیاد شلوغیکه  ندارند محله را در سکونت

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

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

را انتخاب  کم ، اکثریت پاسخگویاناهالی بین صمیمیت میزاندر ارتباط با  .بیان شده است محله سلیمانداراب کودکان و زنان

 بیشترین اند،داشته مشترک فعالیت که ساکنینی بین در. اندنداشته مشترک فعالیت همسایگان خود با% 5/43و  اندنموده

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

-فعالیت خصوص در عموماً را خود همکاری مینهز کردند، امر ابراز این به نسبت را تمایلشان که افرادی بین از و ندارند محله در

 و گیریتصمیم در کمی آنها تأثیر مشارکت معتقدند آنها بیشتر هک نداهکرد بیان ایمنی تأمین نیز و محله در عمرانی های

و در مجموع  دیپلم است از کمتر اغلب باسواد افراد تحصیالت سطح میزان که است ذکر به الزم .دارد هاطرح اجرای ریزیبرنامه

 به هاخانواده اغلب ،تفریح و فراغت اوقات گذران نحوه مورد در .باشندمی باسواد 2و  1زنان محدوده  از% 81 و مردان از% 5/84

 معضالتمحدوده مورد نظر از  تفریحی در امکانات نبود کنند کهمراجعه می از محله خارج پارک به% 5/11همچنین  و مهمانی

 بیان شده است.  اجتماعی مشکالت و

، 1335سال  در بیکاری آمار خصوص در. باشد% می8/13نیز  اشتغال نرخ و نفر 3113 ،در این محدوده شاغل جمعیت

و  1منطقه  در بیکاری نرخ ،محله نفری 8252 فعال جمعیت به توجه با که شده، گزارشمحله سلیمانداراب  در بیکار نفر 2435
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. دارند خود خانواده در شاغل نفر یک حداقل مطالعه مورد خانوارهای% 4/35که  دهدمی نشان مطالعات .باشدمی 15% ،2

 شاغلین از% 2/42که  باشدمی موقتی و فصلی % نیز1/41 و دائمی صورت به مطالعه مورد سرپرست خانوار از% 3/53اشتغال 

 مواجه مشکل با معاش و امرار را خانوار واندتیم سرپرست پایدار عدم اشتغال و هستند بیکار را سال از ماه 5 از بیشتر فصلی

 با خانوار شاغالن از %3/21تنها  ها معلوم شددر ادامه بررسی .باشندمی دارخانه و غیرشاغل خانوار زنان%5/82همچنین . کند

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

 آن یا ارتقاء و مهارت کسب جهت مالی توانایی عدم و پائین سواد سطح دلیل به خانوار شاغالن از %4/11شغلی  مهارت فقدان

 اشتغال 2و  1محدوده  در% 5/1و  رشت در شهر %4/52که  است این بیانگر شاغلین کار محل پراکنش بررسی .بیان شده است

 دوم شغل و انتخاب مضاعف تالش به را ، آنهاخانوار سرپرستان از% 1/13درآمد،  بودن و ناکافی تکفل بار بودن باال. دارند

 مطالعه مورد خانوارهای از %5/38مد درآ تأمین منبع. است دارا شغل دوم عنوان در را سهم بیشترین رانندگی که واداشته است

 جامعه خانوار 213 از .است نوسان در هزار تومان 411 تا تومان هزار 211 از نیز آنها % از3/41درآمد  و باشدمی اصلی از شغل

 خصوص نحوه در میدانی هایبرداشت مطابق. اشندبمی خود مسکونی واحد و زمین مالک %3/12دل معا خانوار 154 آماری

  %12/1شهرداری،  141 ماده طبق سند دارای %42/34ای، قولنامه سند دارای مناطق مساحت از% 52/55قطعات  تصرف

 یک دارای تنها %1/4و  حیاط فاقد %1/33دار، حیاط هاخانه از %2/52حدود  در د.باش% نیز اوقافی می14/1عمومی و  قطعات

یا  و سازشخص %5/32شده،  ساخته بنا توسط آنها ساختمان که داشتند اظهار خانوارها % از4/52حدود . باشندمی نشیمن اتاق

 زیربنای 2و  1منطقه  خانوارهای از% 4/44 .باشدمی سازمهندسی هایشانساختمان خانوارها %1/5تنها  و اقوام کمک با

 سه % در5/23و  بیشتر و مرحله چهار در را خود بنای% 2/48تعداد  این و از شدند ساکن آن در که نبود کامل ساختمانشان

   .اندشده ساکن آن در که داشتند ستشوییو د اتاق یک ساخت مرحله اولین در% 1/45. اندساخته مرحله

 

 محله گلسار -

نفر واقع شده است.  32511با جمعیتی حدود  و  هکتار 131با مساحتی حدود  1محله گلسار در شمال شهر و در منطقه 

ن درآمد ماهانه باشد. میانگیآمده اکثریت ساکنین از خدمات روبنایی و زیربنایی کاملی برخوردار میدستدر پیمایش میدانی به

باشد که در مقایسه با محله هزار تومان باالتر می 311میلیون و 1از تفاق ابهاین منطقه برای اکثریت قریب  افراد ساکن در

باشد که محله مدرسه می  8و 12ست. تعداد مدارس ابتدایی و راهنمایی در این محله به ترتیب گیریسلیمانداراب مبلغ چشم

 3استخر و  3باشد. د این امر بوده است. وجود  بیمارستان، درمانگاه و کلینیک نیز  از دیگر امکانات آن میسلیمانداراب فاق

% از افراد ساکن در این محله باسواد بوده که اکثریت نیز دارای تحصیالت 83مجموعه ورزشی در گلسار واقع شده است. 

 باشد.رودخانه می-منهول صورتاند. سیستم دفع فاضالب آن نیز بهدانشگاهی بوده

 های گلسار و سلیمانداراب شهر رشتبررسی کالبدی محله -

 خوردار بر مناسبی کیفیت از گلسار محله جدید ساختار واسطه به و بودن نوساز بدلیل گلسار  محله هایساختمان کیفیت

 در .باشدنمی برخوردار مناسبی کیفیت از و بوده پایین بسیار قدیمی ساختار واسطه به سلیمانداراب باشد اما در محلهمی

 برای هاییپارک دارای هم محله گلسار گرفته، صورت میدانی مطالعات اساس بر سبز، فضای و هاپارک به دسترسی خصوص

 هم و خیابان سوی دو در هم گیاهی پوشش دارای همچنین شده توجه آن سبز فضای به هم و باشدمی کودکان تفریح و بازی

در محله گلسار با  .باشدمی سبز فضای و پارک فاقد خصوص محله سلیمانداراب، این محله اما در .باشدمی میانی رهایبلوا در

های تجاری و اداری، مراکز خرید و رستوران ها و... مورد باشد و بدلیل کاربرینشین رشت میتوجه به این که جزء محالت مرفه

شود و همچنین به مبلمان ها و... نظم و زیبایی مشاهده میها، خیابانساختمان داثاح باشد، درتوجه و جاذب شهروندان می

نظمی و آشفتگی در کنندگان از فضا توجه زیادی شده است اما در محله سلیمانداراب بیشهری این منطقه جهت رفاه استفاده

 در تصویر ن منطقه نیز توجهی نشده است.شود و به وضعیت مبلمان و معابر شهری در ایسیمای این محله بوضوح دیده می

 وضعیت معابر و مبلمان شهری نشان داده شده است. 4و  3 شماره
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 شهری در محله گلسار معابر و مبلمان زیبایی، و نظم : وضعیت 3تصویر 

 

 

 

 

 

 

 سلیمانداراب محله در شهری معابر و مبلمان زیبایی، و نظم  : وضعیت4تصویر 

 

 رشت سلیمانداراب شهر و گلسار هایاعی محلهبررسی اجتم -

نسبت به محله سلیمانداراب دارد. در محله گلسار بدلیل تنوع  بهتری وضعیت امنیت و آرامش در شب در محله گلسار

عالیت ها تا پاسی از شب مشغول به فها و رستورانها و برخی از مغازهها، آبمیوه و بستنی فروشیها وجود رستورانباالی کاربری

هستند. اما در محله سلیمانداراب فعالیت شبانه وجود ندارد و امنیت تردد در شب پایین است. مسئله امنیت در محله گلسار در 

ها نسبت به خیابان اصلی گلسار چندان مناسب نیست. طبق تحقیقات دفتر تحقیقات کاربردی نیروی انتظامی استان کوچه

باشد. ارتباط با همسایگان در هر دو محله برقرار است اما این جرم خیز با آمار باال می گیالن محله سلیماندارب جزو محالت

مسئله در محله سلیمانداراب نسبت به گلسار بیشتر است. مشارکت اجتماعی شهروندان در هر دو محله پایین است و شاید 

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

مطالعات میدانی در محله گلسار تعداد زیادی فضاهای آموزشی، بهداشتی، ورزشی و فرهنگی مشاهده شد. اما محله 

 بهداشتی، آموزشی، امکانات وضعیت 5و  5 شماره در تصویر باشد.تر میدر مقایسه با گلسار بسیار پایین سلیمانداراب از این نظر

 در دو محله گلسار و سلیمانداراب نشان داده شده است. فرهنگی و ورزشی
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 گلسار محله در فرهنگی و ورزشی بهداشتی، آموزشی، امکانات : وضعیت5تصویر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سلیمانداراب محله در فرهنگی و ورزشی بهداشتی، آموزشی، امکانات : وضعیت6تصویر 

 

 رشت سلیمانداراب شهر و گلسار هایبررسی اقتصادی محله -

قیمت زمین و مسکن در محله گلسار نه فقط نسبت به محله سلیمانداراب بلکه  نسبت به سایر محالت شهر رشتت بستیار   

 توان گفت که قیمت زمین و مسکن در محله ستلیمانداراب بتا محلته گلستار قابتل قیتاس نیستت. طبتق        باشد و میمتفاوت می

 آنهتا  شتغلی  رضتایت  میزان و ترضعیف درآمد لحاظ از سلیمانداراب محله خانوارهای که گفت توانمی گرفته صورت هایارزیابی

 محلته  بته  نسبت بهتری وضعیت گلسار محله اقتصادی لحاظ از گفت توانمی نتیجه در باشدمی گلسار محله خانوارهای از کمتر

 دو محله نمایش داده شده است.ها در وضعیت فعالیت 3و  1 شماره در تصویر .دارد سلیمانداراب

 

 

 

 

 

 ها در محله گلسارت فعالیت: وضعی7تصویر 
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 ها در محله سلیماندارابوضعیت تنوع فعالیت :8تصویر 

 

 رشت سلیمانداراب شهر و گلسار هایمحله زیست محیطیبررسی  -

ا در محله گلسار این مستئله بیشتتر استت. در    بدلیل عبور و مرور وسائل نقلیه آلودگی صوتی در هر دو محله وجود دارد ام

خصوص آلودگی محیط در محله گلسار بیشتر نقاط این محله وضعیت مناسبی دارد اما در رودخانه زرجوب کته در کنتار پتارک    

 هتای گونتاگون  وجود حس سرزندگی در محله گلسار با داشتن بدنه تجاری و فعالیتت  بلوار توحید قرار دارد آلودگی وجود دارد.

مشتاهده شتد،    گلستار  محلته  ستاکنین  از وستیعی  طیف میان بیشتری که در مکان به تعلق و حس بودن روزانه و شبانه، نوساز

سیستم فاضالب محله گلستار بته    باشد.محله سلیمانداراب خیلی بیشتر می رضایت از محیط مسکونی در محله گلسار نسبت به

، وضتعیت دفتع فاضتالب در محلته     8تصتویر شتماره    ریتزد. گتوهررود متی   رودخانه زرجوب و محله ستلیمانداراب بته رودخانته   

 دهد.سلیمانداراب و رشت را نشان می

 

 

 

 

 

 

 

  گلسار شهرک سلیمانداراب و :  وضعیت دفع فاضالب در9تصویر 
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 گیرینتیجه -7

-از بارز ر این منطقه،مذهبی د–تجاری قوی و راسته خانکوچک میرزا مقبره وجود ساله محله سلیمانداراب، 111 قدمت

 از خارج در آن قرارگیری و اخیر سال 15 در سریع رشد. خوردمی چشم به محله این در اول نگاه در که است نکاتی ترین

. نباشد مطلوبی چندان سیمای دارای محله که است شده باعث شهری و مقررات ضوابط رعایت عدم و شهر قانونی محدوده

 بومی ساکنین آنکه به دلیل. باشندمی ترک قومیت دارای نیز برخی و رشت اطراف روستاهای نمهاجرا اکثراً ساکنین محله

 و فرهنگی امکانات حداقل از ساکنان و است متوسط درحد معیشت سطح. ندارند محل به چندانی تعلق حس لذا نیستند

. دارد قرار نامناسبی وضعیت در و نیست برخوردار شهری امکانات هیچ نوع از محله گفت توانمی .هستند برخوردار تفریحی

 از جزئی و کشاورزی باشند کشاورز محل این در ساکنان اکثر که است بوده عاملی گذشته در بیشتر محدوده بودن شالیزار

 طبقات از افراد سکونت محل بسرعت باشدمی رشت شهرک بزرگترین که نیز شهرک گلسار. است محل بارز هایویژگی

 این و دارد رشت شهر ساکنان میان در خاصی محبوبیت همچنان و بوده رشت شهر نشینمرفه منطقه لسارگ .شد گوناگون

 باشند داشته کوتاه مدت در بیشماری سازهایوساخت و داشته شهرک این به خاصی توجه سازانانبوه تا شده سبب محبوبیت

 .شود بیشتر و بیشتر روز به روز ملکی معامالت های بنگاه تعداد و شود برابر هشت سال 5 عرض شهرک این جمعیت کهطوریبه

-فروشگاه چون خاصی هایویژگی دلیلهب و بوده رشت شهر معاصر و جدید نسبتأ هایمحله از اطراف هایمحله و گلسار خیابان

 رشد اخیر هایسال در که است رشت شهر از جدیدی بافتاین محله  .است گرفته قرار رشت جوان قشر توجه مورد لوکس های

 خرم و سبز کشیده، گلسار فلک به سر هایساختمان و رنگارنگ هایمغازه همه این جای به گذشته در .است داشته بسیاری

 رشت هایقدیمی از بعضی با صحبت در .داشت قرار آن در آجرپزی هایکوره و شده تشکیل مزارع و شالیزار توتستان، از بود،

 اما است مانده باقی توحید بلوار انتهای در آنها از یکی که است آجرپزی هایکوزه گرتداعی گلسار وزهن آنها برای که دریافتیم

 و عینی هایشاخص که کرد گیرینتیجه گونهاین توانمی مجموع در .بیند می را آن حتی یا و کرده توجه بدان کسی کمتر

-به، است متغیر شهری زندگی کیفیت ذهنی و عینی هایشاخص به اهمیت و مؤثرند شهری زندگی کیفیت بر دو هر ذهنی

 و گلسار هایمحله شهروندان ذهن در دارند. زیرا برتری دیگر دسته بر هاشاخص از یک کدام که گفت تواننمی که ایگونه

 جنبه ود هر که است شده سعی تحقیق این در دلیل همین به دارد، وجود زندگی کیفیت از متفاوتی درک رشت سلیمانداراب

-شاخص لحاظ از اینکه به توجه با و گلسار محله بودن نوساز به توجه با .گیرد قرار توجه مورد ارزیابی روند در زندگی کیفیت

 :است زیر شرح به که دارد وجود محله این در مشکالتی ولی دارد قرار تریمطلوب سطح در زندگی کیفیت های

  هاهمسایه بودن غریبه همچنین و محله جدید ساختار دلیل هب همسایگان با ارتباط میزان بودن پایین -

 اصلی خیابان در هوا آلودگی و صوتی آلودگی باالبودن -

 ....و تئاتر و سینما :مانند فراغتی–تفریحی و فرهنگی مراکز کمبود -

 است شده واقع گلسار غربی بخش در که رودخانه آلودگی وجود -

 محله سطح در پارکینگ کمبود -

 :باشدمی صورت بدین کلیطوربه نیز محله سلیمانداراب مشکالت و مسائل -

 ها در محلهین و حضور معتادین در بیشتر زمانساکن برای شب در مناسب امنیت نبود -

 کالبدی و اجتماعی لحاظ از مسکن کیفیت بودن پایین -

 خانوار درآمد سطح بودن پایین -

 صوتی آلودگی بودنباال -

 معابر در مناسب آسفالت ن نبود و روهاپیاده نامناسب سازیکف -

  قدیمی و فرسوده هایساختمان وجود -

 معابر عرض بودن کم -
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 پیشنهادات -8
 راستای در بخش این در دیگرد حاضر، سعی تحقیق موردی نمونه دو با مرتبط الزم هایبررسی و مطالعات بهباتوجه

 در تحقیق هایتوصیه و پیشنهادات اساس این بر .گردد ارائه پیشنهاداتی رشت شهر محله دو این شهری زندگی یفیتک افزایش

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

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

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

-برنامه باید که کرد گیریهنتیج گونهاین توانمی است، متفاوت هم با حدودی تا رشت سلیمانداراب و گلسار محله دو ساکنین

 انجام شهر سطح در تنها زندگی کیفیت برآورد نباید و باشد داشته تفاوت مختلف محالت این برای گذاریسیاست و ریزی

 و سنین با افراد نیازهای به باید ریزیبرنامه هنگام که داشت توجه باید و شود شروع محله سطح در باید برآورد این بلکه ،گیرد

 صورت به را محله هر در زندگی کیفیت ارتقای راهکارهای محله، هر مشکالت و مسائل به توجه با .داد پاسخ متفاوت جنسیت

 :شده است مطرح جداگانه

 

 گلسار یمحله در زندگی کیفیت ارتقاء برای کلی راهبردها و پیشنهادات -

 محله مجاور فضاهای به سترسید ایجاد و محله سطح در پارک و عمومی سبز فضاهای وکیفی کمی ارتقاء -

 فرهنگی هایبرنامه طریق از ساکنین به مشارکت حس ایجاد -

  محله مقیاس در فرهنگی و فراغتی خاص فضاهای ایجاد و تجهیز و توسعه -

 محله سطح در آن نفوذ و عمومی نقلوحمل سیستم ساماندهی -

 گلسار به کنندگانراجعهم باالی حجم گرفتن نظر در با طبقاتی هایپارکینگ ایجاد -

  محله سطح در نوجوانان و جوانان برای ورزشی و فرهنگی هایمکان ایجاد -

 کودک بازی وسایل به توحید پارک تجهیز -

 نماز گلباغ پارک تجهیز و دیلمان بلوار مسیر در پارک ایجاد -

 یکدیگر با ساکنین نمودن آشنا و فرهنگی ایهبرنامه برگزاری طریق از مشارکتی هایفعالیت در شرکت به ساکنان ترغیب -

  هابرنامه این طی

 گلسار زرجوب رودخانه الیروبی -

 آینده در بارترافیک کاهش و عموم یاستفاده جهت تجاری فضاهای درکنار طبقاتی پارکینگ ایجاد -

 سلیمانداراب یمحله در زندگی کیفیت ارتقاء برای کلی راهبردها و پیشنهادات -

  نقلیه وسایل پارکینگ مشکالت کاهش -

  پیاده مناسب فضاهای ایجاد -

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

 آن کنار در  دوچرخه  و پیاده ویژه مسیرهای بینیپیش و رود گوهر رودخانه فعال توسعه و حفاظت -

  محله طبیعی محیط بر تأکید با فراغتی فضاهای تجهیز و توسعه و ایجاد -

  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 یآورجمع یزمینه در شهرداری منظم رسانیسرویس -

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

 اتوبوس ایهایستگاه مناسب مبلمان جهت ریزیبرنامه -

 سطحی هایآب جذب در سهولت جهت شهری فاضالب سیستم ارتقاء -
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 سطحی هایآب دفع و فاضالب بکهش  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 -

  شده 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 -

   کودکان و زنان امنیت و راحتی جهت بانوان پارک احداث -

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

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

   کودکان بازی و ورزشی وسایل به آن نمودن تجهیز و گوهررود رودخانه تمجاور در سلیمانداراب پارک ءارتقا و تجهیز -

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

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

 ولگرد و معتاد افراد استفاده

 زباله آوریجمع زمینه در شهرداری منظم رسانیخدمات -
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