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 های کلیدی:ژهوا

 ،یراشهریپفضاهای 

 ،یریپذستیز

 یهاسکونتگاه

 ،یشهر ناکارآمد

 .کالنشهر رشت

وعدم  تی. محرومدارد یشهر ناکارآمد یهاسکونتگاه، نقشی اساسی را در کیفیت زندگی  یریپذستیزامروزه 

ند.شهر رشت مواجه باش یریپذستیز زانیبا کاهش م ینواح نیاز امکانات شهری سبب شده  تا ا یبرخوردار

در  یررسمیغاسکان  دهیکه با پد است ییشهرهاکالن  ازجمله ریمهاجرپذ یهاکانون نیترمهماز  یکی عنوانبه

ست. در اکالنشهر رشت  نکیمحله ع یریپذستیز شیپژوهش پا نیمواجه است. لذا هدف ا یراشهریپ نقاط

و  یدانیعات ممطال قیپژوهش از طر نیا یهاهداد یآورجمعاست . روش  یلیتحل یفیپژوهش با روش توص نیا

سشنامه بوده است. جامعه پر قیاطالعات از طر یآورجمع اریمع یدانیم روش دراست. که  شدهانجام یاکتابخانه

دول مورگان ج. حجم  نمونه با استفاده از شهر رشت است نکیشامل سرپرستان خانوار ساکن در محله ع یآمار

: یدر چهار شاخص اصل اندقرارگرفته مورداستفادهپژوهش  نیکه در ا ییرهایاست. متغ آمدهدستبهنفر  360

رفت.  روش گقرار  یابیمورد ارز هیگو 16و در قالب  یطیمحستیزو  یاقتصاد ،یاجتماع ،فضایی – یکالبد

 لیتحل spss افزارنرمتوسط  هاامهپرسشناز  آمدهدستبهانجام گرفت و اطالعات  یتصادف صورتبه یریگنمونه

 یریپذستیزد مختلف ابعا نینشان داد ب جیقرار گرفتند.نتا یموردبررس یو استنباط یفیو با استفاده از آمار توص

مقدار  نیرشتیب داد کهنشان  زین ونیرگرس لیتحل  جیوجود دارد. نتا یتفاوت معنادار نکیدر سطح محله ع

 زین ریمس لی( است.چنانکه تحلR²=  748/0) فضایی–یبا شاخص کالبد نکیمحله ع یریپذستیز یهمبستگ

 – یکالبد ،اختصاص به شاخص تیاولو بیبه ترت یریپذستیزبر  میاثر مستق نیشترینشانگر آن است که ب

اخص ش( و B=  423/0با ) ی( و شاخص اقتصادB=  573/0) یطیمحستیز یهاشاخص B= 649/0) فضایی

 دارند. نکی( در محله عB= 352/0با ) یاجتماع
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 (خاله و همکاراننصیری هنده...)هایسکونتگاه یریپذستیز شیپا

 مقدمه
مقدار  یناز ا یمیکه ن  .(UN, 2020: 66 باشدیم یلیارد ونهصد میلیونمهفت  بربالغجهان  یتدر حال حاضر جمع

همراه  ار باالیی بسی رشد  با یانهداشته و سال بیشتریشدت  ینیگذشته روند شهرنش . از قرنکنندیم یدر شهرها زندگ

 یشدرصد افزا 60 به این رقم  2030 که در سال شودیم ینیبشیپافزایش رشد  نیبا ا(. Pacion, 2009: 148) بوده است

 یررسمیغ یهاونتگاهسکشهرهای بزرگ ، یتیو جمعبا افزایش کالبدی  زمانهم رونیازا  (.Khan, 2007: 2پیدا کند )

ز دست رفتن محصوالت ادر  را نقش یشترینب یراشهرینقاط پ ین. که ارندیگیبرمگرداگرد شهر را در  یاهالهچون  غالباً

 ,Allen) است یگریبه وجود آورنده مشکالت د عمده خود مسئلهدو  یندارند که ا ییروستا یکاریکشاورزی و ب

2003: 2( .)Benton- Short and short,2008.) 

 یهاسکونتگاه  یریپذستیزتوجه به موضوع  یراشهریمناطق پ یداریدر پا موردتوجهاز مباحث  یکی یانم یندر ا

 یو روان یکالبد ی،اقتصاد ی،اجتماع سالمتبهکه در آن  یشهر یستمس یکبه  ،یریپذستیزاست.   یشهر ناکارآمد

 ی،شامل: برابر بخشدیممفهوم استحکام  ینکه به ا یدی. اصول کلشودیمهمه ساکنانش توجه شده است، اطالق 

 اتیو ادب از متون یاری(. در بسcities plus, 2003: 23) باشدیم یدنمشارکت، تفرج، و قدرت بخش یت،عدالت، امن

است.  شدهانیبمترادف  صورتبه یزندگ یفیتهمچون ک یمیبا  مفاه یریپذستیزمفهوم  یشهر یزیربرنامهمربوط به 

غذا، ، هارساختیزبه  یدسترس یبرا هاآن ییبا توانا شودیمشهر تجربه  یکشهروندان  لهیوسبهکه  یزندگ یفیتک

 یفیتک عنوانبه یزن یریپذستیزاست.  خوردهگره هاپارکسبز و  یاشتغال مؤثر، فضا ،متیقارزانپاک، مسکن  یهوا

از اواخر قرن  یریپذستیز(.  Timmer et al, 2005, 2است ) شدهواقع موردتوجهتوسط ساکنان  شدهتجربه یزندگ

 یاهافض یرا( زJacobs and Appleyard, 1987: 112است. ) قرارگرفته  یمتخصصان مطالعات شهر موردتوجه یستمب

قادات وارده از و هوا و... شده بودند. انت یصوت یآلودگ یط،مح یینپا یفیتچون ک یدچار مسائل یراشهریپ و  یشهر

 یریپذستیزم (، را بر آن داشت تا بر مفهو1987) یاردجاکوبز و اپل ینج ی،و اجتماعات انسان یمحققان شهر یسو

بهبود  هاآن یصلاکنند. هد ف  یدتأک یفیتو باک یستقابل ز یشهر یطبه مح یابیدست یکردهایاز رو یکی عنوانبه

ح اسکان ( سابقه اصطالmahmudi. et al., 2015: 105مدرن بود ) یدر شهرها یانسان یاسبا مق یشهر یفضاها یفیتک

. چارلزآبرامز در سال گرددیبرمن ترنر و چارلزآبرامز چون رابرت ازارا پارک، جا ینیمتفکر یهانوشتهبه  یررسمیغ

و به قانون قدرت  نشان داد "مسکن یهبه قصد ته یشهر ینواح فتصر" یندفرآ یک عنوانبهرا  یررسمیاسکان غ 1964

چون رشد و  یواملمعلول ع غالباً  یررسمیغ یهاسکونتگاه(. 35: 1370 یر،زاده دل ین)حس دنمو یحو قدرت قانون تصر

 یهاسکونتگاهدم برخورداری و ع یترو به رشد؛ محروم یدهپد ینهستند. ا ازاندازهخارج یهاتراکمتوسعه ناموزون و 

را به  یررسمیغ یهاسکونتگاهو  گرددیمشهری را سبب  ینواح یگربا د یاسشهری در ق یاز امکانات زندگ یررسمیغ

 . کندیم یلتبد یکانون مسائل بغرنج شهری و انسان

 خارج مونپیرا در اغلب شهری دستانیته توسط که هستند رمجازیغ سکونتگاه نوعی ، غیررسمی یهاسکونتگاه

 یجایجا که است شدهلیتبد یراشهریپ حیات از بخشی به چنان غیررسمی اسکان دیآیم پدید شهرها محدوده از

 هایسکونتگاه ساکنان که کرد اظهار توانیم پس(.16:1399.)نصیری وهمکاران ،دارد را خود خاص نام جهان

 دارند قرار یشهر زندگی کیفی و کمی  ابعاد از نازل سطح در شدهیزیربرنامه یهاسکونتگاه برابر در غیررسمی

 ( 33 :1381 . .)صرافیکند زندگی شهر قانونی محدوده در هرچند
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 یافتبرای در یقانون یمطالبهاست که بدون  یمسکون یامنطقه درواقع ،یرقانونیغ یا یررسمیغسکونتگاه  یاز طرف

 یربناییز یالتو خدمات و تسه هاسیسرواست.  گرفتهشکلبرای ساختن خانه  ربطیذاجازه از سوی مقامات  یاو  ینزم

 (.61: 1381 ی،خوزان یاست )قاسم فینامناسب و ناکا وسازساخت یرقانونیغشکل  یندر ا

مفهوم عدالت و  وکه افرادی در پی بسط ایدئولوژی،  گرددیبازمخاستگاه مفهوم شهر زیست پذیر به دوران یونان 

ست پذیر برای (. واژه شهرهای زی414: 1398به نقل از مهره کش و همکاران،  2012انصاف بودند )یان و همکاران، 

و  یزادید )پرشریکا انجام داده است، به کار گرفته پذیرترین شهرهای امدر خصوص زیست 1932نخستین بار در سال 

منتشر  یرپذ یستشهر ز یجادا ة، دربار 1958به سال  یرپذ یستشهر ز یهایژگیو ة(  بحث دربار3: 1398همکاران، 

 ینّاورمؤسسه ف ،یطیمحستیزمطالعات  یریگشکل یهاول یگاه.( جا (LariceT 2005: 58). گرددیبازمکرد، 

راکز مهم تمرکز بر از م یطوالن یهامدت یبود که هر دو برا یدر برکل یفرنیادانشگاه کال ازآنپسماساچوست و 

 ی،صوت یا، آلودگشهره یطیمح یفیتافت ک به دنبال(. اما 3: 1397 یاری،)ز آمدندیمبه شمار  یریپذستیزمطالعات 

 ,Myers, 1988; Andrews یمنیا حسط کاهش ی،وقوع تراکم اخالق ی،اجتماع یهایناهنجارهوا، بروز بحران و 

مطرح  یستمرا در قرن ب یریپذستیزمفهوم  یاردجاکوبز و اپل ینتا ج یده،منجر گرد یشهر یفضاها یت((. و امن2001

وجود دارند که  یالمللنیب(.   در حال حاضر دو سازمان مهم در سطح Jacobs & Appleyard, 1987: 112کنند )

ه مرسر. : واحد سنجش اقتصادی اکونومیست و موسسکنندیمگزارش جهانی شهرهای زیست پذیر را منتشر  هرساله

( تدوین یریپذستیز یبندرتبهمشخصی تحت عنوان ) یشناسروشموسسه معتبر واحد سنجش اقتصادی اکونومیست 

   (. 68: 1392 فروتن و همکاران، ) شودیم( برای هر شهر محاسبه یزندگ یکرده است که بر مبنای آن شاخص )دشوار

( و شهر زیست Livability، معادل فارسی کلمه )شودیممطرح  یریپذستیزآنچه در ادبیات شهرسازی امروز با عنوان 

التقاطی  یک مفهوم یریپذستیز(. 58: 1397نسب و همکاران،  ی( است )رخشانLivable cityپذیر معادل کلمه )

  یهابه مکان یبایو دستاست  یزندگ یتبه قابل یابیبه مفهوم دست یریپذستیز((. Abdul aziz et al.2007 :104است.))

  یهرش یزاناز برنامه ر یاعدهاست  یمفهوم کل یک یریپذیست(. زTimmer et al, 2005,p10خوب است. ) یشهر

 یفعرت ین(. بنابراTwari & Beynon, 2016: 157) رندیگیمدر نظر  «یزندگ یفیتک»را معادل   یریپذستیز

 ,Benjamin & Saitluangaاست ) یمتعدد یفتعار یجوامع دارا و فرهنگبا توجه به زمان ،مکان  یریپذستیز

رائه نشده اعموم باشد از آن  موردتوافقکه  یقیدق یفاست و هنوز تعر یمفهوم کل یک یریپذستیز(.542 :2014

 یفتعر «یرفاه عموم»و  «یزندگ کیفیت»را بر اساس  یریپذستیزکه  اندکردهتالش  یزو محققان ن یاناست. دانشگاه

به  فرهنگ یکاز  یریپذستیز فیو تعراست  یفیتک یک یریپذستیز(. Twari & Beynon, 2016: 157کنند )

ارزنده  یستمو س یابیآن به مکان، زمان و هدف ارز یقدق یمتفاوت است و معنا یگربه زمان د یو از زمان یگرفرهنگ د

 یممفاه از یاست که با تعداد یکل یمعنا یک یریپذستیز(.. Benjamin & Saitluanga, 2014: 542دارد ) یبستگ

 :Norris et al, 2000دارد )  یوستهمکان و اجتماعات سالم ارتباط پ یفیتک ی،زندگ یفیتک یداری،مانند پا

Blassingame, 1998گردد شادتر و  هرآوردبهتر ب یازهایشانکه ن یردم در اجتماعاتکه م ینهوونرووت و یده( بنا به عق

 (Radcliff, 2001: 940هستند ) تریراض
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 یاز اجزا یداریو پا یت، امنونقلحملاست که معموالً تراکم،  یمتنوع یارمفهوم بس یک عنوانبه یریپذستیز

 یهااخصشهستند، اما  یریپذستیزمفهوم  ی(. مردم و مکان دو سوPerogordo et al, 2007,40ثابت آن هستند )

دو بعد متفاوت  یدارا یریپذستیز(.larice, 2005, 7و نه اشخاص ) پردازندیممکان  یعمدتاً به بررس یریپذستیز

 ینهمچنlarice, 2005, (Evans, 2002: 13-15 است. یشناختبوم یداریدوم آن پا یو رو یشتاول آن مع یاست  رو

مطرح  یاگسترده یهابحث یریپذستیزمفهوم  ونیرامپ .(( Evans, 2002: 13-15باشد،   و مستمر یدارپا یدبا یشتمع

 ی،: دسترسشوندیم یاناصول راهنما ب یسر یک لهیوسبهاز موضوعات مختلف است که  یشامل مجموعه متنوع شودیم

 یفیت( ک(Vivek, 2005, 77 .رندیگیم گرفتهشکل هاآن یبر مبنا یریپذستیزمربوط به  یمو مشارکت که مفاه یبرابر

پاک،  یاشت( غذا، هوا، ارتباطات، آب و بهدونقلحمل) هارساختیزبه  هاآن یان دسترسیزشهروندان به م یزندگ

 ,Timmer et alتیفیباک یبصر طیو محسبز  یشهروندان به فضا یو دسترس کنندهیراضمسکن مناسب، شغل 

2005,p10.) 

را  هاآنمختلف وجود دارد و  یهااندازهبا  یهمه اجتماعات محل یدارد که برا ییهافرصتاشاره به  یریپذستیز

 :National association of regional councils, 2010) دینمایمروزمره  یهاتیفعال یبرا یبهتر یامکانهبه  یلتبد

 ی،تنوع، دسترس افراد، یدشامل تراکم مف یرپذ یستک شهر زی ییشناسا یمؤثر برا یارهایمع  یالندر یدگاه(.  از د1

در  طورقطعبهکه  و رقابت است یسازمان یتظرف ،یمساعکیتشرارتباط و  یت،خالق یز،و تما یتهو یت،و امن یمنیا

 (.Landry, 2000: 4است ) رگذاریتأث یشهر یفضاها

 ،هایشهردار، هادولتکه  داندیممعاصر  دورهدر  یشهر یزیربرنامه یهامیپارادااز  یکیرا  یریپذستیز گادشاک

را به  یریپذستیز ییبسینزک(. رNark, 2002: 5) انددادهدر سراسر جهان آن را در دستور کار قرار  یمحل یهادولت

ارتباط  یگرد یهاهیالبا  یهمتعدد است که هر ال یهاهیالمتشکل از  یکرده است که در ظاهر ساده ول یهتشب یازپ یک

 یکیرفته  ونشات گ یداریاست که از پا یمفهوم یریپذستیزدوچازل  ازنظر(. Van Kamp, 2003: 6دارد. ) یممستق

 :Barron and Gauntlett, 2002است ) یشهر یدر فضاها یداریبه توسعه پا یابیدست یدر راستا یریپذستیزاز ابعاد 

 یخوشبخت ی،شاد ی،که در آن بر سالمت کندیم یتلق محورانسانرا شهر  یرپذ یستداگالس مفهوم شهر ز مایک(.45

اساس  یماعو عدالت اجت یاقتصاد یطی،سه عنصر مح یلرو ازنظر(. Douglass, 2006: 41دارد. ) دیتأک هاانسان

نسبت  یآگاه یشفزااز ا یروزافزون ناش طوربه یریپذستیز یت(اهمSong, 2011: 5) شوندیمرا شامل  یریپذستیز

 یفیتکاهش ک و در درازمدت موجب یداراست که نه سالم هستند و نه پا یو مصرف شهر یزندگ یدارناپا یبه الگوها

 (.3: 1395 ی،اکبر و اکبر یخواهند شد )عل یزن یشهر طیمح

 یشهر یراندم باشد تامناسب برخوردار  یو خدمات کاف هارساختیزاست که از  یاجامعه یرپذیستجامعه ز 

بر اساس  یریپذستیز(. Sani Jibir Dukku,2018: 72) آورندفراهم  یزمشارکت شهروندان را ن یهانهیزموانند بت

 ,Lennard)  شودیم یبندمیتقس یزن یمحله و سالمت فرد یشآسا یطی،مح یفیتک یهاحوزهدر سه  یزعملکرد ن

به  یدسترس ٔ  نهیزمدرشهروندان را  یازاشاره دارد که بتواند ن یشهر یطمح یفیتبه ک یریپذستیز(. درواقع 77 :1995

 (.Newman,1999) آوردفراهم  یرفاه اجتماع

که به بررسی نتایج  شدهانجامپیراشهری  مطالعاتی به شرح زیر  یهاسکونتگاهدر  یریپذستیزدر ارتباط با موضوع 

های روستایی پیرامون یست پذیری سکونتگاه( در مورد ز 1400)همکارانعلینقی پور و  مطالعات شودیمپرداخته  آن
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را بر  ریتأثدهد شاخص پیوستگی و تعلق مکان بیشترین و شاخص گردشگری کمترین نشان می کالنشهر رشت

در پنج سطح  موردمطالعهداشته است و بر اساس درصد اهمیت روستاهای  موردمطالعهروستاهای  یریپذستیز

 یریپذستیزنامطلوب و  یریپذستیزمتوسط،  یریپذستیزمطلوب،  یریپذستیزمطلوب، خیلی  یریپذستیز

زیرساخت شهری  یهاشاخص( بیانگر آن است که 1400نتایج مطالعات داوودی وهمکاران)خیلی نامطلوب قرار دارند. 

 پژوهش شوندیمدر مناطق شهر اهواز محسوب  یریپذستیز یهامؤلفه نیترمهم، مدیریت شهری واقتصاد شهری از 

اجتماعی  یهاشاخصبا  آبادخرمفضاهای شهری در  یریپذستیزمیزان  داد که(  نشان 1399نجفی وهمکاران)

 یلبا عنوان تحل یامقاله( در 1398برزگر و همکاران )ارتباط معناداری دارد . یطیمحستیو ز،اقتصادی ،کالبدی 

و روش  یلیو تحل یفیتوص یقدر شهر زنجان با استفاده از روش تحق یریپذستیز یکردبا رو یررسمیغ یهاسکونتگاه

 یررسمیمحالت اسکان غ یطیمحستیزو  یاقتصاد ی،در ابعاد کالبد یریپذستیز یبه بررس یاکتشاف یعامل یلتحل

حاکم محالت  یتابعاد بر وضع یراز سا یشترب یبعد کالبد یرتأث یباست ضر یدهرس یجهنت ینپرداخته و به ا انشهر زنج

 یریپذستیزبر  یخوب شهر ییبا موضوع اثرات حکمروا ی( در پژوهش1397و همکاران ) زیاری  .باشدیم یرگذارتأث

 ی،اثربخش یت،کارایی،شفاف یرهایمتغ یریبا بکار گ یلیتحل -یفیو توص یکاربرد یقشهرها، با استفاده از روش تحق

است که  یدهرس یجهنت اینبه  یریپذستیز یهاشاخصو  یمحوراجتماعمشارکت و  ی،یپاسخگو ،یقانونمندعدالت، 

 ییخوندا میرزائیمتوسط و معنادار دارند. یرتأث یریپذستیز یهاشاخص یبر رو یشهر ییحکمروا یهاشاخص ینب

 یبر استراتژ یدفرسوده شهر اصفهان با تأک هایبافتدر  یریپذستیز یلتحل"با عنوان  ی( ، در پژوهش1396و همکاران )

اهواز  یشهرکالندر مناطق  یریپذستیز یتقابل ی( در بررس1396و همکاران ) پورساسان .اندپرداخته "یتوسعه شهر

 پذیرتریستاست که منطقه دو شهر اهواز ز افتهیدست یجهنت ینبه ا یسبا مدل تاپس یلیتحل -یفیبا استفاده از روش توص

و همکاران  حیدریشهر اهواز دارد. یریپذستیزرا در  یرتأث یشترینب یطیمحیستمناطق شهر بوده و بعد ز یراز سا

بافت  یآن مطالعه مورد یتتقو یبافت فرسوده و راهبردها یریپذستیز یهاتیقابل "با عنوان ی(،  در پژوهش1395)

 یریپذستیزمؤثر بر  یو داخل یرونیعوامل ب ییبه شناسا AHPو مدل SWOT  یکبا استفاده از تکن "فرسوده شهر زنجان

 یلتحل"تحت عنوان  ی(، در پژوهش1395و همکاران  ) یپرداختند. شماع هایاستراتژ یبندتیاولوبافت و سپس به 

 ی،عامل یهالیتحلبا استفاده از روش  "بافت فرسوده شهر زنجان یمطالعه مورد یفرسوده شهر یهابافت یریپذستیز

 انوضع موجود بافت فرسوده شهر زنج یگاهجا ییشناسا یبه بررس Spss افزارنرمبا استفاده از  یرمس یلو تحل یونرگرس

 یشترب رسدیمصورت گرفته به نظر  یهاپژوهش یشینهپ یپرداختند. با بررس یریپذستیز یهاشاخصبه لحاظ 

 یگرانلو و دعیسی .است یراهبرد یزیربرنامهفرسوده و  یهابافت یریپذستیز یهامؤلفه یتوضع یبه بررس هاپژوهش

مطالعۀ )«ییدر جوامع روستا یزندگ یفیتک یجهت ارتقا یننو یافتیره یریپذستیز ةنگار»( در پژوهش 1393)

و خدمات و امکانات  یتجمع یاز روستاها دارا یبعض باوجودآنکه: شهرستان قم، بخش کهک( نشان دادند یمورد

قرار  ترتیجمعکم ییاز نقاط روستا ترنییپا ی) در سطحزندگی یطشرا یفیت(ک یریپذستیز ازلحاظهستند،  یشتریب

و کاهش تفاوت در  یزندگ یفیتبهبود ک یبرا ییانروستا یو توانمندساز یاقتصاد یهاچالشرفع  ین،دارند؛ بنابرا

( نیز 2020مطالعات لندولوزا) رودیمبه شمار  ییروستا یهاسکونتگاه یریپذستیزعامل  نیترمهم ی،زندگ یطشرا

و کالبدی  یهابر شاخص رگذاریتأثعوامل  نیترمهمیکی از  عنوانبهاست که عملکرد مدیریت شهری  آنحاکی از 
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 داد که( نشان 2019بیواس وهمکاران) یهایبررسنتایج  شودمحسوب می یریپذستیز یهایبررسدر  یطیمحستیز

( در 2018زهرا ) است.کانوال رگذاریتأثشهرها بسیار  یریپذستیزای کالبدی همدیریتی در ارزیابی شاخص یهاروش

که توجه به مقوله  یدندرس یجهنت ینکردند وبه ا یبررس ینینشهیحاشارتباط با  را در یریپذستیزبا موضوع  یامقاله

( 2017و همکارانشان ) یو. آوردیم بارشهرها به  یبرا یاجتماع یداریحوزه پا را در یادهیعدمشکالت  یریپذستیز

و   اندکرده یبررس یمد شهرآناکار یاهگاهسکونتدر  یاجتماع یداریپا را بر یریپذستیز ریتأث یبه بررس یدر پژوهش

شهروندان    یاجتماع یداریاست  هستند که منجر به پا یموضوع نیترمهم  یریپذیستاست که ز افتهیدست یجهنت ینبه ا

نشان داد که توجه به ابعاد  یگیواحد همسا یریپذستیزارتباط با   در( 2015پژوهش آلکساندرا ) جینتاشده است. 

 جهینتدارد.  یریپذستیزبا  یو معنادار یمارتباط مستق یگیهمسا یدر واحدها یطیمحستیزو  یاجتماع ی،اقتصاد

 یهاینابرابرشهر با  یندر ا یریپذستیز یفضا یهند نشان داد که الگوها یزوال(، در شهر ا2014) یتلوانگامطالعات س

ه دسنگاپور نشان دا یشهرها یخود در رو ی( در پژوهش مورد2013وان ) یوندر ارتباط است. یو اقتصاد یاجتماع

 وندیسبز پ یفضاها یجادا ی،همچون حمل نقل عموم یهامؤلفهسنگاپور با  یدر شهرها یریپذیستاست که شاخص ز

 یخیمراکز تار یریپذستیزشهرها نشان داد که  یخی(  در مراکز تار2011) یترزو پ یسونمطالعات آل یجدارد.  نتا یممستق

برنامه رشد  مطالعات.یردقرار گ یشهر یزانبرنامه ر مدنظر یدشهرها با یداریو پا یزیربرنامه ینشهر، در ا یمیو قد

 یداتباز، کمبود تهد یفقدان و فضاها ی،شهر  یعمانند رشد سر ین داد که عواملاتاوا در کانادا نشا یهوشمند شهر

 چارلز(.Ottawa county planning commission, 2004: 7)  شودیممحسوب  شهر اتاوا یریپذستیز یبرا یجد

 داندیم یرپذ یستشهر ز یک ییشناسا یمؤثر را برا یارمع 9: یشهر یسرزندگ" عنوانبه یامقاله(. در 2004) یالندر

 ،یمساعکیتشرارتباط و  یت،خالق یز،و تما یتهو یت،و امن یمنیا ی،افراد، تنوع، دسترس یداز: تراکم مف اندعبارتکه 

 (. ,2000Landry :4)است یو رقابت  شهر یسازمان یتظرف

ست و مادرشهر و مرکز شهرستان رشت ا یران،در شمال ا یالنمرکز استان گ یران،از کالنشهرهای ا یکیرشت  شهر

شهر شمال  ینتریتوپرجمع نیتربزرگ ینکالنشهر همچن یناست. ا جوارهم یهااستاناز  ییهابخشو  یالناستان گ

 لومترمربعیک 180بالغ بر  1395در سال  شت. مساحت شهر رشودیخزر محسوب م یایدر یهسه استان حاش یندرب یرانا

. شهر شودیمزده  ینتخم یلومترمربعک 8به  یبشهرقر نینشهیحاش یاز برآوردها مساحت اراض یبوده است که بنا به برخ

 یررسمیغاسکان  یدهپد است که با ییشهرها ازجملهشمال کشور  یتیجمع یهاکانون نیترمهماز  یکی عنوانبهرشت 

جذب مهاجر  یللبه د یر،اخ یهامهروموم ی(کالن شهر رشت ط 31:  1397است.    )پور احمد وهمکاران، دهمواجه بو

 یهاسکونتگاه یریگشکلبرخوردار بوده است که این رشد سبب  یادیاز رشد جمعیتی و کالبدی ز   یرامونیاز نقاط پ

 82رشت  یسمرریغو سکونتگاه  نینشهیاشحمحله 16ساکن در  یتجمع استکالنشهر رشت شده  یراموندر پ ناکارآمد

محله  در  یناشهر رشت است  ینکمحله ع یشهر ناکارآمد یهاسکونتگاهاز  یکیشده است.  برآوردنفر 604هزار و 

ز مشکالت  محله ا ین، ادهندیمنشان  هایبررس. افتهیاستقرارمحور رشت به فومن  یرشهر رشت در مس یبخش غرب

. بخش اندروممح یهاول و خدماتمحله از امکانات  یناست .اکثر افراد ساکن در ا رخوردارب یمتعدد یریپذستیز

دارد.  قرار نانینشهیحاشکه در حاضر در تصرف  است ینکع یستیجزء طرح تور  ینکعمدهای از محدوده محله ع

و به  یدهگرد لتبدیو  یکتفک یرقانونیغ داراننیزمفضاهای کشاورزی بوده که توسط  عمدتاً یهناح ینا یاراض

 رفته است. وسازساخت
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خته است. رشت پردا ینکدر محله ع  یشهر ناکارآمد یهابافت یریپذستیزو سنجش  یپژوهش به بررس این

 یانمتول شهر رشت تا ینکبر محالت ع یریپذستیز یهامؤلفه یو اثرگذار یینپژوهش تب یهدف و ضرورت اصل

اقدام  یبافت شهر ینا یآت یهایزیربرنامهدر  یریپذستیز یهامؤلفه یاثرگذار یینبتواند با تب یشهر یزیربرنامه

در چه وضعیتی  یریپذستیز ازنظر شهر رشت  ینکمحله ع است که ینانجام دهند. سؤال پژوهش حاضر ا یمؤثرتر

شهر  ینکمحله ع یریپذستیزو رابطه عّلی را با  ریتأث یشترینب  هاشاخصاز  کیکدام یراستا ینا و درقرار دارد؟ 

در محله  یریپذستیز یهاشاخص ریتأثاست که:  ینمزبور ، فرض بر ا یهاسؤالبه  اسخگویی.در جهت پداردرشت 

 ند .شهر رشت دار ینکمحله ع یریپذ است یباز ینیسهم مع هامؤلفهاز  و هرکدامرشت متفاوت است  ینکع

 

 شناسی روش
 یقپژوهش از طر ینا یهاداده یآورجمع. روش است یلیو تحلروش پژوهش با توجه به موضوع روش توصیفی 

پرسشنامه بوده  یقاز طر تاطالعا یآورجمع یارمع یدانیم درروشاست. که  شدهانجام یاکتابخانهو  یدانیمطالعات م

 جدول از هاستفاد با نمونه شهر رشت است که حج ینکشامل سرپرستان خانوار ساکن در محله ع یاست. جامعه آمار

 افزارنرم توسط  هادادهتحلیل  انجام گرفت یتصادف صورتبه یریگنمونه روش. است آمدهدستبه نفر 360 مورگان

spss قرار گرفتند. یموردبررس یو استنباط یفیو با استفاده از آمار توص تحلیل  
 

 
 . مدل مفهومی پژوهش1شکل

 

است که در  شدهاقتباس ینظر یهادگاهید و مطالعات از اندقرارگرفته مورداستفادهپژوهش  ینکه در ا متغیرهایی

قرار  یابیرزامورد  متغییر 16و در قالب  یطیمحستیزو  یاقتصاد ی،اجتماع فضایی، – ی: کالبدیچهار شاخص اصل

 .گرفت
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 در پژوهش مورداستفادهو  یرهایو متغ هاشاخص .1 دول 

 یموردبررس یرهایمتغ ابعاد

به مسکن  یرسدست ی،به مناطق شهر یمعابر، دسترس یفیتک زیربنایی، به امکانات و خدمات یدسترس فضایی – یکالبد

 تیفیباک

له، مشارکت به مح یو تعلق مکان یوستگیدر محله پ شبانه یو اجتماع یت فردیامن ی،آموزش عموم یاجتماع

 شهر یشهروندان با شورا

 یبصر یفیتسبز محله، ک یفضا یفیتفاضالب، ک یآورجمع یفیتک سطحی، یهاآبدفع  یفیتک یطیمحستیز

 محله

 ییدرآمدزا یاه-در محله، وجود فرصت یوجود مراکز بانک ی مناسب،شغل یهافرصتبه  یدسترس یاقتصاد

 محله ینساکن یشغل یتدر محله، امن

 .791: 1395و همکاران،  ی، شماع145: 1398گر و همکاران، ، برز27: 1393و همکاران،  حاتمی نژاد ،143-155: 1393 همکاران، و پور منبع: ساسان

 

دانشگاه  یدتاسا یدر پژوهش با استفاده از نظرات تخصص مورداستفاده یهاشاخص ییالزم به ذکر است که روا

آن در  یجکه نتا شدهاستفادهخ کرونبا آلفای آزمون از هادهدا یاییپا یابیارز منظوربه یزقرار گرفت و ن یابیمورد ارز

 آورده شده است. 2جدول 

 

 کرون اخ یآلفا یزانو م هاییهو گو یرهایمتغ .2 دول 

 آلفای کرونباخ هایهتعداد گو ابعاد

 783/0 4 فضایی –کالبدی 

 714/0 4 اجتماعی

 699/0 4 یطیمحستیز

 686/0 4 اقتصادی

 

ست و مادرشهر و مرکز شهرستان رشت ا یران،در شمال ا یالنمرکز استان گ یران،از کالنشهرهای ا یکیشهر رشت 

شهر شمال  نیترتیو پرجمع نیتربزرگ ینکالنشهر همچن یناست. ا جوارهم یهااستاناز  ییهابخشو  یالناستان گ

 لومترمربعیک 180بالغ بر  1395در سال  ت. مساحت شهر رششودیمخزر محسوب  یایدر یهسه استان حاش نیدر ب یرانا

 .شودیزده م ینمتخ یلومترمربعک 8به  بیشهر قر نینشهیحاش یاز برآوردها مساحت اراض یبوده است که بنا به برخ

 1355شهر بعد از سال  یندر ا یررسمیغباشد که اسکان  یررسمیغاسکان  یدارا یاز شهرها یارشت نمونه شهر

 ینبارز ا یهایژگیوو از  قرارگرفتهشهر  یرشت در سمت جنوب غرب ینکاست. محله استخر ع داکردهیپ یشترنفوذ ب

 درآمدکمبدون سند و سکونت افراد  یتمالک اب هایینمختلف، وجود زم هاییتمحل جذب، افراد مهاجر از قوم

شبکه فاضالب،  یرنظ یخدمات یهارساختیزاز  یتو محروم یررسمیغمساکن  یجادعوامل سبب ا ینو مجموع ا باشدیم

است به طول  یریآبگ ینک،. استخر عباشدیمهکتار  163.17 یقاست. مساحت محدوده تحق یدهو... گرد یدنیآب آشام

 افتهیاستقرارمحور رشت به فومن و  یرشهر رشت در مس یمتر که در بخش غرب 190متر و عرض متوسط  2600حدود 
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-35:  1397وهمکاران، پوراحمد) .کندیم یدابا شهر رشت ارتباط پ یغرب یبندکمر یابانجاده فومن و خ یقکه از طر

31 ). 

 

 
 موردم العهمحدوده  نقشه مو عیت  غرافیایی .2شکل 

 

 های تحقیقهیافت

درصد آنان زن  8ان خانوار( مرد و )سرپرست دهندگانپاسخدرصد  82از پرسشنامه  آمدهدستبهبراساس اطالعات 

 یالتتحص درصد از 12و  یپلمد یالتدرصد تحص 36و  ییدرصد در سطح دبستان و راهنما 52 یالتو تحص باشندیم

 سال است.  47حدود  یجامعه آمار یسن یانگینبرخوردارند و م یدانشگاه

نشهر رشت در چه کال ینکدر محله ع یریپذستیز یتسؤال که وضع ینپاسخ به ا منظوربهقسمت از پژوهش  ینا در

 آورده شده است. 3در جدول  یجنتا یناست ا شدهاستفاده یانگیندارد از آزمون م قرار یتیوضع

 

 ینکمحله   یریپذستیز یانسو وار یارو انحراف مع یانگینآزمون م .3 دول

 واریانس انحراف معیار میانگین یموردبررسابعاد 

 283/0 428/0 88/3 فضایی –کالبدی 

 128/0 183/0 12/2 اجتماعی

 186/0 315/0 25/3 یطیمحستیز

 154/0 218/0 83/2 اقتصادی

 پژوهش یهاافتهی منبع:
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 ی،اجتماع ضایی،ف – یکالبد یهاشاخصدر  یموردبررس یهاآماره یانگینکه م دهدیمول نشان ااطالعات جد یجنتا

 فضایی – یالبدشاخص ک ینباال در ب یانسوار یاردارند و انحراف مع باهم یاختالف آشکار یو اقتصاد یطیمحستیز

شهر  ینکدر محله ع یریپذستیز ین. بنابراباشدیم یگرهمد از هاشاخص دارفاصله اختالف از نشان هاشاخص یگربا د

 یریپذستیزعامل در  یرگذارترینتأث فضایی – یکه شاخص کالبد دهدیمنشان  یموردبررس یهاشاخصرشت در 

محله  یریپذستیز یرگذاریدر رتبه آخر تأث 128/0 یانسو وار 12/2 یانگینبا م یزن یمحله است و شاخص اجتماع ینا

 ک  شهر رشت است.محله عین یریپذستیزعوامل کالبدی فضایی در میزان  ریتأث.این نکته بیانگر دارد.  موردمطالعه

مات موجود در رشت از خد ینکمحله ع ینساکن یترضا یزانم ،یموردبررس یهاشاخصتفاوت در  یبررس منظوربه

 4در جدول  یجنتا یناستفاده شد. ا یانمونه ی تکقسمت از آزمون ت یندر ا رونیازاقرار گرفت.  یموردبررسمحله 

 است. شدهدادهنشان 

 یریپذستیز رییرگذاو تأث یموردبررس هاشاخص یهاتفاوت یبررس منظوربه یان ونه ی تکآزمون ت یجنتا .4 دول

 ینکمحله  

3  =Test Value ابعاد 
Mean Difference Sig df t 

 ییفضا - یکالبد 452/28 228 000/0 3481/0

 یاجتماع -211/12 228 000/0 -3521/0

 یطیمحستیز 872/20 228 000/0 3227/0

 یاقتصاد 231/14 228 000/0 3178/0

 پژوهش یهاافتهی منبع:

باشد که در  کنندهنییتع یاربس تواندیم یسطح معنادار ینجادر ا یناست بنابرا 421/32پژوهش برابر با  یندر ا F آماره

 ینکدر سطح محله ع یریپذستیزابعاد مختلف  ینآن است که ب یانگرنکته ب ین. اباشدیم 000/0درصد برابر با  5سطح 

، 3178/0، 3481/0با  یببه ترت یو اقتصاد یطیمحستیز فضایی، – یکالبد یهاشاخصوجود دارد.  یتفاوت معنادار

 کمتر است شدهنییتعز حد متوسط ا -3521/0با رقم  اجتماعی شاخص و اندشدهیابیارزباالتر از حد متوسط  3227/0

تر از حد متوسط باال 3227/0، 3178/0، 3481/0با  یببه ترت یو اقتصاد یطیمحستیز فضایی، – یکالبد یهاشاخص

با توجه به سطح  ینکمتر است. بنابرا شدهنییتعز حد متوسط ا -3521/0با رقم  اجتماعی شاخص و اندشدهیابیارز

اختالف  یانگربدرصد معنادار است و  95 نانیاطم سطحآزمون در  ینا یجگفت که نتا توانیم sig= 000/0 یمعنادار

 پژوهش است ینا یهاشاخصدر  شدهینیبشیپ یانگینم

 ینمستقل ا یرهای( و متغیریپذستیزوابسته ) یرمتغ یانم یهمبستگ یزانم یبررس منظوربهمرحله از پژوهش  ینا در

 بر اساساست.  شدهاستفاده یونرگرس یل( از تحلیو اقتصاد یطیمحستیز ی،اجتماع فضایی، – یپژوهش )کالبد

( R²=  748/0) فضایی – یشاخص کالبدک با ینمحله ع یریپذستیز یمقدار همبستگ یشترینب یراطالعات جدول ز

شاخص مذکور با  یناست لذا به ارتباط ب 748/0آماره موجود در جدول که برابر با  یباست و با توجه به ضر

با شاخص  یادیارتباط ز ینکمحله ع یریپذستیزکه  دهدیمآماره نشان  ینا ی بردپ ینکدر محله ع یریپذستیز
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 یفیتک ی،به امکانات و خدمات شهر یدسترس ٔ  نهیدرزمبتوانند  یحوزه شهر یانمتول ردارد و اگ فضایی – یکالبد

 .شودیممرتفع  یزمحله ن ینا یریپذستیزانجام دهند، مشکالت  یاقدامات مؤثر تیفیباکبه مسکن  یمعابر و دسترس
 

 ینکدر محله   یریپذستیزمؤثر بر  یهاشاخص یه  ستگ یلتحل 5 دول 

 R R² Sig Beta T Sig ابعاد

 000/0 23/16 748/0 000/0 748/0 651/0 ضاییف -کالبدی

 000/0 73/11 443/0 000/0 433/0 383/0 اجتماعی

 000/0 43/15 653/0 000/0 653/0 538/0 یطیمحستیز

 000/0 23/14 543/0 000/0 543/0 453/0 اقتصادی

 پژوهش یهاافتهی منبع:

 

( استفاده یریپذستیز) وابسته یرمتغ ینیبشیپ یبرا یخط یوناز مدل رگرس توانیم یهمبستگبا توجه به باال بودن مقدار 

داد. بعد از شاخص  یممموارد را تع ینا توانیم sig=  000/0 یپژوهش با توجه به سطح معنادار یندر ا رونیازاکرد. 

 443/0با ) یماع( و اجتR²=  543/0) ی(، اقتصادR²=  653/0) یطیمحستیز یهاشاخص یببه ترت فضایی، – یکالبد

 =R²رادارند ینکدر محله ع یریپذستیز یررا با متغ یهمبستگ یشترینب یب( به ترت. 

 

 پژوهش یرهایمتغ ینب یه  ستگ یید هت تأ kmoآزمون  یجنتا .6 دول
 komo نتایج بارتلت 

 DF sig مجذور کاوی

 000/0 117 2/1646 796/0 متغیر ثابت

 000/0 114 3/1852 783/0 وابستهمتغیر 

 های پژوهشیافته منبع:

=  783/0اخص با ش یزوابسته ن یرو متغ  komo=  796/0ثابت با شاخص  یرکه متغ دهدیماطالعات جدول باال نشان 

komo  7/0از  یشتربثابت و وابسته  یرمتغ یبرا یجدول معنادار ینباال هستند و چون در ا یهمبستگ یبضر یدارا 

، رونیازااست  P <05/0درصد، کمتر از  95 یناندر سطح اطم یاست. سطح معنادار یریگنمونه یتکفا یانگرب باشدیم

، Rکرد و با توجه به مقدار  ییدتأ توانیمرا  یطیمحستیزو  فضایی – یکالبد یهاشاخصدر  آمدهدستبه یهمبستگ

 یینرا تب ینکمحله ع یریپذستیز یردرصد از متغ 56قادر است  ییتنهابه فضایی – یگفت که شاخص کالبد توانیم

 .کند

 وابسته پژوهش یرثابت به متغ یرهایمتغ یرتأث یونیمدل رگرس 7 دول 

 ضریب دوربین واتسون شدهحیتصح R² شدهنییتعواریانس  چندگانههمبستگیضریب

489/0 189/0 176/0 1/2 

 پژوهش یهاافتهی منبع:

پژوهش حاضر برابر با  رقم در آزمون یندر نوسان است که ا 4 صفرتا ینواتسون ب یندورب یبضر یبرا قبولقابلمقدار 

 فضایی، – یکالبد یرهای. که اگر متغباشندیممستقل  یگراز همد هاماندهیباقآن است  یانگرنکته ب یناست. ا 1/2

 ده خواهد شد.افزو یز( ن48/2) ینکمحله ع یریپذستیز زانیبر مشود  یتتقو یو اقتصاد یطیمحستیز ی،اجتماع
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 پژوهش یرهایمتغ یونیرگرس یبضرا یانسوار یلتحل 8 دول 

 F sig میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات مدل

 000/0 21/32 046/16 4 252/48 رگرسیون

   352/0 228 438/129 ماندهباقی

    332 69/177 جمع

 پژوهش یهاافتهی منبع:

ارتباط  یانگرته بنک یناست که ا P=  000/0و  F=  21/32 یدرجه آزاد شودیم مشاهده 8 جدول در که گونههمان

 یهاشاخص ین( است. الزم به ذکر است که در بیریپذستیزوابسته ) یرثابت و متغ یرهایمتغ ینب یمثبت و معن

 یباست. . ضر شدهنییتعشاخص مالک  عنوانبهاست  یطیمحستیزو  فضایی – یکالبد مؤلفهتنها  یموردبررس

 ینوهش از اپژ ینوابسته ا غیرمت ییراتدرصد از تغ 4/56 درمجموعآن است که  یانگرب Fدر جدول  489/0 یهمبستگ

.  دهدیمنشان  یزاست ن 48/2که برابر با  یوندر جدول معادله رگرس واردشده یرهایمتغ یب. ضراشودیم یینتب یقطر

 ینکع در محله یریپذستیز یزانو م یطیمحستیزه و مؤلف فضایی – یکالبد یها-گفت که مؤلفه توانیم رونیازا

که شامل  فضایی – یکالبد یهاشاخص یفیتهراندازه بر ک کهیطوربهقرار دارند  باهمو همسو  یمارتباط مستق یکدر 

که  یطیمحستیز یهاشاخصو  تیفیباکبه مسکن  یمعابر و دسترس یفیتک یربنایی،ز کاناتبه ام یدسترس هاییهگو

ود به همان شافزوده  ینکمحله ع یبصر یفیتفاضالب و ک یآورجمعو  یسطح یهاآبدفع  یفیتک هاییهشامل گو

 محله افزوده خواهد شد.  ینا یریپذستیز یفیتبه ک یزن یزانم

 

 (یطیمحستیزو  فضایی – یثابت )کالبد یر)متغ یونمدل رگرس یخروج تحلیل
و  فضایی –یکالبد هایاخصش هاییهاز گو هرکدام یراتتأث یبندتیاولوو  یریپذستیز یرتأث یزانم یبررس منظوربه

مورد  ینکمحله ع یریپذستیز یفیتک شیبرافزاکننده  یینتع یرهایمتغ عنوانبهپژوهش  ینکه در ا یطیمحستیز

 است. شدهنیتدو 9قرار گرفتند، جدول  یابیارز

 فضایی – یشاخص کال د یونمدل رگرس یخرو  9 دول 

 R² شدهینیبشیپمقدار  خطای استاندارد شدهمقادیر استاندارد موردسنجشمتغیرهای  ابعاد

 

 فضایی –کالبدی 

 8/0 52/0 14/0 1/3 ییربنایامکانات زدسترسی به 

 7/0 52/0 14/0 8/2 کیفیت معابر

 3/0 52/0 14/0 -5/2 دسترسی به مناطق شهری

 5/0 52/0 14/0 4/2 کیفیتدسترسی به مسکن با

 پژوهش یهاافتهی منبع:

 

 یفیت معابر، ک1/3 استانداردشده یربا مقاد یربنایی،به امکانات ز یدسترس هاییهکه گو دهدیمنشان  9اطالعات جدول 

 1/3استاندارد  یرقادبا م یربناییبه امکانات ز یدسترس یانم ینمثبت است و در ا 4/2 تیفیباکبه مسکن  ی، دسترس8/2با 

به  باشدیمارا درا  ینکمحله ع یریپذستیز یزانبر م فضایی – یشاخص کالبد هاییهگو یانرا در م یرتأث یشترینب

به  یدسترس یهه گواست ک یدر حال ین. اکنندیم یامحله مه ینا یریپذستیز یرا برا یطمذکور شرا هاییهگو یعبارت

 ندارد. ینکمحله ع یریپذستیز یفیتک یزانبر م یمعنادار یرتأث -5/2 استانداردشده یربا مقاد یمناطق شهر
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 ی یمحستیزشاخص  یونمدل رگرس یخرو . 10 دول 

 R² شدهینیبشیپمقدار  خطای استاندارد شدهمقادیر استاندارد موردسنجشهای گویه متغیرها

 یطیمحستیز

 یهاآبکیفیت دفع 

 سطحی
3/2 14/0 52/0 3/0 

 1/0 52/0 14/0 -6/2 آوری فاضالبجمع

 2/0 52/0 14/0 -6/2 کیفیت فضای سبز محله

 5/0 52/0 14/0 9/2 کیفیت فضای بصری محله

 پژوهش یهاافتهی منبع:

جدول  یجنتا دیآیمبه شمار  ینواح یریپذستیزدر  کنندهنییتعمهم و  یهاجنبهاز  یکی یطیمحستیز یهاشاخص

 یبصر یفیتک کهیطوربهاوت است متف یموردبررس هاییهگو یاندر م آمدهدستبه یبآن است که ضرا دهندهنشان 10

 یهاتیواول یببه ترت -6/2 استانداردشده یربا مقاد فاضالب یآورجمعو  ینباالتر 9/2 استانداردشده یرمحله با مقاد

 .روندیمبه شمار  ینکمحله ع یریپذستیز یزانم ییندر تع یاصل

 یصاد، اقت538/0 یطیمحستیز، 651/0 فضایی – کالبدی شاخص اثر کلمقدار  11براساس اطالعات جدول 

 .است یشترب 3/0کل از  یبمقدار ضر یموردبررس یهاشاخصدر تمام  383/0 یو اجتماع 453/0

 

 ینکمحله   یریپذستیزبر  یموردبررس یهاشاخص یرتأث .11 دول

 اثرکل اثر غیرمستقیم اثر مستقیم ابعاد
 672/0 0282/0 649/0 فضایی –کالبدی 

 373/0 0212/0 352/0 اجتماعی

 608/0 0353/0 573/0 یطیمحستیز

 448/0 0253/0 423/0 اقتصادی

 پژوهش یهاافتهی منبع:

 

 ینکدر محله ع یریپذستیزبر  یادیز یرپژوهش تأث یندر ا یموردبررس یهاشاخصآن است که  یانگرنکته ب ینا

 .دارند
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 موردم العهمحدوده  یریپذستیزمدل تحلیل . 3شکل
 

محدوده  یریپذستیزبر  یممستق طوربهاثر را  یشترین( بB= 649/0) فضایی – یشاخص کالبد یانم ینکه در ا

با  ی( و شاخص اجتماعB=  423/0با ) یاقتصاد خص( و شاB=  573/0 )یطیمحستیز یهاشاخصدارد و  موردمطالعه

(352/0 =Bبه ترت )جدول قرار دارند. ینا یبعد یهارتبهدر  یب 

 

 گیرینتیجه

 ی،اجتماع فضایی، – یکالبد یهاشاخص یانگیندر م یبارز یهاتفاوت کهپژوهش نشان داد  ینا یجنتا

با  فضایی – لبدیشاخص کا ینباال در ب یانسوار یارانحراف مع یانم نیدر اوجود دارد و   یو اقتصاد یطیمحستیز

 ینکمحله ع یریپذستیزعامل در  یرگذارترینتأث فضایی – یکالبد شاخص و است آشکار کامالً هاشاخص یگرد

 شاخص و اندشدهیابیارزباالتر از حد متوسط  یو اقتصاد یطیمحستیز فضایی، – کالبدی هاشاخص یهاتفاوتاست 

ابعاد مختلف  ینآن است که ب یانگرنکته ب اینکمتر است. شدهنییتعاز حد متوسط  -3521/0با رقم  اجتماعی

و  یطیمحستیز فضایی، – یکالبد یهاشاخصوجود دارد. یتفاوت معنادار ینکدر سطح محله ع یریپذستیز

با رقم  اجتماعی شاخص و اندشدهیابیارزباالتر از حد متوسط  3227/0، 3178/0، 3481/0با  یببه ترت یاقتصاد

با  یببه ترت یو اقتصاد یطیمحستیز فضایی، – یکالبد یهاشاخص کمتر است شدهنییتعاز حد متوسط  -3521/0

از حد متوسط  -3521/0با رقم  اجتماعی شاخص و اندشدهیابیارزباالتر از حد متوسط  3227/0، 3178/0، 3481/0

 سطحآزمون در  ینا یجگفت که نتا توانیم sig= 000/0 یبا توجه به سطح معنادار ینکمتر است. بنابرا شدهنییتع

 یلتحل  یجپژوهش است نتا ینا یهاشاخصدر  شدهینیبشیپ یانگیناختالف م یانگردرصد معنادار است و ب 95 نانیاطم

=  748/0) فضایی – یبا شاخص کالبد ینکمحله ع یریپذستیز یمقدار همبستگ یشترینب داد کهنشان  یزن یونرگرس

R²یریپذستیز  نیبنابرادارد.  یی( همسو1396)ییخوندا یرزایی(م1398برزگر وهمکاران) یهاافتهیبا  یجنتا ین( است.ا 

 

 

                            

                                                         649/0 

                                        

 

 

               573/0               423/0             354/0 

    

  

 کالبدی -فضایی

                    

 زیستمحیطی
 اقتصادی اجتماعی
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 – یگفت که شاخص کالبد توانیممحله دارد.  یندر ا  فضایی – یبا  بهبود شاخص کالبد یادیارتباط ز ینکمحله ع

نه  یدر زم است تا یکند. ضرور یینرا تب ینکمحله ع یریپذستیز یردرصد از متغ 56قادر است  ییتنهابه فضایی

 تیفیباکبه مسکن  یمعابر و دسترس یفیتک ی،به امکانات و خدمات شهر  موردمطالعهمحله  نیساکن یدسترس ٔ  نهیدرزم

 یزانبر م فضایی – یشاخص کالبد هاییهگو یانرا در م یرتأث یشترینها بیهگو ینا یراانجام شود. ز یاقدامات مؤثر

( 2020( بیواس وهمکاران)2020این قسمت از پزوهش با یافته های لندولوزا ).ی باشدرا دارا م ینکمحله ع یست پذیریز

 (همسویی دارد.1399(ونجفی وهمکاران)1400داوودی وهمکاران )

 یطیمحستیز یهاشاخص یببه ترت فضایی، – ی. بعد از شاخص کالبدsig=  000/0 یتوجه به سطح معنادار با

(653/0  =R²ارتباط  یکو در د ین. وارادارند ینکدر محله ع یریپذستیز یررا با متغ یهمبستگ یشترینب یببه ترت

که  یطیمحستیز و فضایی – یکالبد یهاشاخص یفیتهراندازه بر ک کهیطوربهقرار دارند. باهمو همسو  یممستق

ود به همان شافزوده  ینکمحله ع یبصر یفیتفاضالب و ک یآورجمعو  یسطح یهاآبدفع  یفیتک هاییهشامل گو

 یریپذستیزدر  رگذاریتأث یهاجنبهاز  یکیشاخص   ینمحله افزوده خواهد شد.ا ینا یریپذستیز یفیتبه ک یزن یزانم

 ٔ  نهیدرزمالزم  و اقداماتتوجه  ینکمحله ع یریپذستیز یزانم ییندر تع یاصل یهاتیاز اولو ومحله است   ینا

 یدری(ح1396پور وهمکاران)ساسان یهاپژوهشبا  یجنتا ینفاضالب است.ا یآورجمعمحله و  یبصر یفیتک

به  فضایی، –یالبدکدارد. . بعد از شاخص  ی(همخوان2014) یتلوانگا( وس2013) یوآن  یجنتا با یزن ( و1395وهمکاران)

 یبترت ( بهR²=  443/0با ) ی( و اجتماعR²=  543/0) ی(، اقتصادR²=  653/0) محیطییستز هایشاخص یبترت

اثر  یشتریناد که بنشان د یزن یرمس یلتحل نتایج. را دارند ینکدر محله ع پذیرییستز یررا با متغ یهمبستگ یشترینب

-تیسز هایشاخص B= 649/0) فضایی –یاختصاص به شاخص کالبد یتاولو یببه ترت پذیرییستبر ز یممستق

 دارند. ینک( در محله عB= 352/0با ) ی( و شاخص اجتماعB=  423/0با ) ی( و شاخص اقتصادB=  573/0 )یطیمح

مورد  نکیعمحله  یریپذستیزدر  مؤلفه نیمؤثرتر عنوانبهفضایی در این پژوهش –با توجه به اینکه عامل کالبدی

 شود :یه میاپیشنهاد زیر ار رونیازااست   قرارگرفتهارزیابی 

اجرایی کردن   منظوربهفضایی –کالبدی  یهاشاخص و اصولمدیریت شهری نسبت به مفاهیم  انیمتولشناخت عمیق  -

 و خدماتتسهیالت  ارائهفزایش کیفیت نظارت مدیریت شهری در زمینه ا-محله عینک. یریپذستیزو افزایش سطح 

ر زیست پذیری دوروبنایی در محله مورد مطالعه زیرا هر کدام از موارد مذکور می تواند سهم قابل توجهی  ییبایز

 محله عینک داشته باشد.

 

 منابع
ت یسز یکردرو اب یررسمیغ یاهسکونتگاه یلتحل.1398.یرضاانبارلو، عل ی؛تق یدری،برزگر، صادق؛ ح -

، 33، شماره 9سال  ،یامنطقه یزیربرنامه. فصلنامه (شهر زنجان یررسمی: محالت اسکان غموردمطالعه)یریپذ

 .137-152صص 

بخش مرکزی  یهامحلهدر  یریپذستیزتحلیل .1398.پریزادی، طاهر؛ مرادی، مهدی؛ ساکی؛ فاطمه -

 .16-3(، صص 31) 8ی، دورهمطالعات شهر یهنشر).شهرها(مطالعه موردی: بخش مرکزی شهر بروجرد



 
 

 144 

 

 (خاله و همکاراننصیری هنده...)هایسکونتگاه یریپذستیز شیپا

 یهنقش سرما.1397.حمید ،یرخسار ریام یو رنجبر مریم ،یمهرآباد یجعفر احمد، پوراحمد، -

،صص 26 یطی،شمارهمجله مطالعات مح ،یررسمیغ یاهگاهسکونت یتوانمندسازدر  یروانشناخت

18-36 

 شماره ی،قتصادا یاسیماهنامه اطالعات س. و مفهوم یمعن یدر جستجو ینینشهیحاش.1370.یمکر یر،زاده دل ینحس -

 .46و  45

 یساله دکترر، : شهر زنجانیمطالعه مورد یفرسوده شهر یهابافت یریپذستیز یابیارز .1395.یتق یدری،ح -

 ی،شهر یزیررنامهو ب یارشته جغراف یرساله دکتر ی،شماع ی: دکتر علییبه راهنما ی،شهر یزیربرنامه و یاجغراف

 .یخوارزم یا دانشگاهدانشکده جغراف

تحلیل  وارزیابی  .1400.الحسینی، احمد، صابری، حمیدگندمکار، امیر، مهکوبی، حجتداوودی، محمد، خادم -

 173، صص 37طی، شماره فصلنامه جغرافیا و مطالعات محی . شهر اهواز گانههشتمناطق  یریپذستیز یهامؤلفه

– 152. 

 شهروندان)د از دی شهر یریپذستیز یهاشاخصهارزیابی وضعیت  .1397.؛ نیری، ناصردرضایحمرخشانی نسب،  -

 .74-55، صص 27 شماره. یامنطقه یشهر یشو آما یاجغراف یه، نشر(گانه شهر زاهدان 5مناطق 

رات اث یابیسنجش و ارز .1397.یعل ین،باست ین؛حس ،نژاد یحاتم؛ پوراحمد، احمد؛ کرامت اله یاری،ز -

 یزیر پژوهش و برنامه یهنشر. (: شهر بوشهریموردطالعه)م شهرها یریپذیستبر ز یشهر ی خوبیحکمروا

 .1-18، صص 34، شماره 9ی، سال شهر

اهواز. ی هرشکالن  اطقدر من یریپذیستز یتقابل یلتحل. 1396.یدام یفی،لط ی؛، فرزانه؛ موحد، علپورساسان -

 .141 -161، صص 14، شمراه 4 سال ،یفصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهر

-یستز یللتح .1395.یتق یدری،محسن؛ ح ی،محمد؛ احدنژاد روشت یمانی،سل، فرزانه؛ پورساسان ی؛عل ی،شماع -

 .799-783، صص. 4، شماره 48، دوره 1395 بهار ی،انسان یایپژوهش جغراف ،یفرسوده شهر یهابافتیری پذ

 ،هفت شهر،سالشهرنشینی نشینی تا متن از حاشیه-غیررسمی ای برای ساماندهی اسکاننظریه .1381.مظفر صرافی، -

 .5سوم،شماره
کالنشهر  یریپذیستعوامل مؤثر بر ز یریتفس -یساختار یمدلساز .1395.یدمج ی،و اکبر یلاسماع ی اکبری،عل -

 .1-31، صص 1، شماره 21، دوره 1395 فضا، بهار یشو آما یزیربرنامه ،تهران

های روستایی اهپذیری سکونتگتعیین زیست .1400 .هشتچین، نصرالهرمضان، عیسی، موالییپور، مریم، پورعلینقی -

 .46-30، صص5شهری، شماره ، مجله توسعه فضاهای پیرامون کالنشهر رشتپیرا

در جوامع  یزندگ یفیتک یجهت ارتقا یننو یافتیره یری،پذیستانگارة ز .1393.یگراناصغر و د یلو، عل یسیع -

-107، صص 146ة و روستا، شمار یطمسکن مح یۀ، نشر(: شهرستان قم، بخش کهکیمورد ۀمطالعیی )روستا

120. 

محیطی در  روش ارزیابی سرزندگی .1392.فروتن، منوچهر؛ صنعتگرکاخکی، مریم؛ رضایی، محمدکاظم -

 .76-65(، صص 2) 6دوره  هفت حصار، یشهر یها، پژوهشهای تجاری و مراکز خریدمجتمع

ه شهرداری ماهنام ، تهران،شهری یننش یرهای فقو بهسازی محله یرسمیراسکان غ .1381.محمد ی،خوزانیقاسم -

 .45ها، شماره 
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-میزان زیست کالبدی بر تبیین عوامل موثر.1398.کش، ریحانه؛ صابری، حمید؛ مومنی، مهدی؛ اذانی، مهریمهره -
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