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-، شاخصیسکونت

 ، گراشهر بوم های

 محالت

 ،یراشهرپي

 .كالنشهر رشت

كيفيت محيطی سکونتگاهی، چالش ایجاد شهر با رشد سریع جمعيت شهری در جهان و افزایش نگرانی در مورد 

ها بود. ایده ریزان شهری قرار گرفت و ایده بوم شهر واكنشی بر این نگرانیپایدار برای زندگی در اولویت برنامه

 پيراشهری محالتبرای  های توسعه شهری در چارچوب نظری الگوی توسعه پایدارتوان ادامه رویکردشهر، را میبوم

پژوهش حاضر ارزیابی رضایتمندی ساكنان از كيفيت محيط سکونتی محالت پيراشهری  هدف  ین راستا،دانست. در ا

حاضر، از نظر هدف، كاربردی و دارای ماهيت پژوهش گرا  است. های شهر بومحميدیان و عينک مبنی بر شاخص

مدل فازی نيز از  اطالعات ليوتحلهیتجزكمی قرار دارد. جهت  و از نظر روش، در گروه پژوهش تحليلی-توصيفی

های ها به جزء گویهنتایج نشان داد، درجه ميزان رضایت ساكنين در تمام گویهاستفاده شد.  SPSSافزار نرمو ممدانی 

،  وجود روحيه و عالقه مشاركت مردمی با  15/3آميز شهروندان با یکدیگر با مقدار ميانگين )تعامل و ارتباط احترام

های عمومی سرسبز، جذاب و دارای عناصر طبيعی با مقدار ،  ميزان تعامالت اجتماعی در فضا12/3مقدار ميانگين 

های محلی شهر با مقدار و تئاتر یدستعیصناهای هنری خوداشتغالی فروش كتاب، موسيقی، ، وجود بازار00/3ميانگين 

روش محصوالت خود با مقدار ميانگين های محلی و ارگانيک برای كشاورزان برای ف، وجود بازار13/3ميانگين 

باشند. در ادامه نيز نتایج ( می3عدد ) متوسطتر از حد (، پایين11/3، تعداد و كيفيت فضای سبز با مقدار ميانگين 12/3

(،  96/2، اعتماد به منابع آب با نمره 56/4های )تعامل و ارتباطات مردمی با نمره نشان داد، رضایت ساكنين در زیرمعيار

اند، همچنين بيشترین ميزان رضایت ساكنين در معيار به خود اختصاص دادهرا ترین درجه به ترتيب باالترین و پایين
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 (قلیزاده و همکاران ...)طیمح تیفیساکنان از ک یتمندیرضا یابیارز

 

باشد. ، می32/2ها و خدمات شهری با نمره ، و كمترین ميزان در معيار شهرسازی و زیرساخت89/4اجتماعی با نمره 

 ک است.له عينتر از محگرا در محله حميدیان مطلوبهای بومنتایج تحليل فضایی نشان داد، وضعيت معيار تیدرنها

 مقدمه
ها، مفاهيمی چون افزایش كيفيت محيط در ابعاد های اخير همزمان با فراگير شدن مشکالت عدیده شهردر دهه

اهداف مهم ها یکی از امروزه افزایش كيفيت محيط شهر كهیطوربه، اندشدهمطرحمختلف در جهت مقابله با مشکالت 

های اساسی انسان در ها و انگيزه(. با توجه به برآوردن نياز43-54: 1391باشد )تقوایی و همکاران، های شهری میطرح

یکی از  عنوانبهریزی جهان رواج و های شهری و روستایی، مفهوم كيفيت محيط پيراشهری در ادبيات برنامهمحيط

(. در ایران نيز به دنبال افزایش شهرنشينی و 37-19: 1389يان و همکاران، قرار گرفت )رفيع موردتوجهاهداف عاليه 

تنزل یافته است  شدتبههای پيراشهری به دالیل مختلف، كيفيت محيط سکونتگاهی تغييرات در بافت یباالسرعت

 ,Pacioneست )(. لذا نگرانی درباره كيفيت محيط از خصوصيات جامعه معاصر ا74-59: 1394)رنجبرنيا و همکاران، 

 گرایی باشد. تواند تابعی از رویکرد بوم( كه می19-30 :2009

های ریزی بر پایه شاخصریزی شهرهای پایدار، برنامههای اخير یکی از رویکردهای راهبردی مهم برای برنامهدر سال

وری تنوع زیستی و بهرهها و غنای ساختاست كه هدف آن حفظ بوم یچندبعدگرا است. این رویکرد یک مفهوم بوم

(. توجه به شهرها و مناطق پيراشهری 194-177: 1395جلوه و همکاران، از طریق مدیریت پایدار منابع طبيعی است )برق

ميالدی و تفکرات هاوارد ادوم و ایان مک  1960در دهه  شدهانجامساخت، حداقل به مطالعات یک بوم عنوانبهآن 

ساختی بوم -یک سيستم اجتماعی عنوانبهكردند فضای رابط بين انسان و طبيعت را كه تالش می گرددیبرمهارگ 

كند كه شهرها در حال تصدیق می كهنیا، اوالًرساند، تعریف كنند. این رویکرد اصل اول بوده، و دو پيام مکمل را می

شهرمحور بر اهميت همکاری در  ، رویکرداًيثانحاضر در مدیریت تغيير و رهبری یک رویکرد یکپارچه پيشرو هستند. 

كند، بنابراین تمركز این می ديتأك یطيمحستیزهای دارایی ژهیوبهمحل،  فردمنحصربههای های توسعه، جنبهبرنامه

 (. 99-108: 1393ان بارفروش و مفيدی شميرانی، است )شرفيرویکرد بر روی فعال كردن رهبری و اكولوژی محلی 

 ازجملهاند. پردازان متعددی پيرامون شاكله آن به بحث و بررسی پرداختهشهر، نظریهاز زمان پيدایش واژه بوم

مشکالت ناشی  حلراهگرایان كه وسيله موتوری تعریف كردند تا فن هرگونهشهر را شهری بدون كه بوم انیگرادئالیا

جيستر، پل داونتون، كل یانگ، فيلين ریچارد ر هاآن نیرگذارتريتأثاند. جستجو كرده مسئلهصورتآوری را در از فن

مداوم به بهبود و  طوربهها ایده سال گذارانيبن عنوانبهاند. ریجستر گافرون، گی هوینسمانس و فرانتس اسکاال بوده

شهر دارد. بوم ٔ  نهيدرزمكتاب و مقاالت متعدد  فيتألها كار دانشگاهی و توسعه آن پرداخته است. داونتون سابقه سال

های مختلف به كار گرفته است. شهر، مفاهيم آن را در پروژهپردازی عملگرا در كنار تعریف بومنظریه عنوانبهیانگ 

یه اروپا بازتعریف كرده و با انجام ند كه این مفهوم را در بستر اتحادپردازانی هستگافرون، هوینسمانس و اسکاال نظریه

 ,Sharifian Barforoush and Mofi-di Shemiraniاند)سنجنيدههای اجرایی نظریات خود را در حيطه عمل هشپژو

گرا مطالعات مختلفی انجام نظران، پژوهشگران دیگری نيز در حوزه شهر بومعالوه بر این صاحب (،99-108 :2015

اند، كه در پژوهش حاضر، سعی شده است كه به مطالعاتی كه همپوشانی به موضوع پژوهش حاضر دارند، داده

 است.   شدهپرداخته
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  8 یاپی، پ1401تان سزمو  ییزاپ، مودچهارم، شماره  دوره                  مجله توسعه فضاهای پیراشهری                    

-(، در پژوهشی تحت عنوان، بررسی سطح تحقق توسعه پایدار شهر تبریز بر اساس شاخص ردپای بوم1397موسوی )

داری بر معنی ريتأثاقتصادی و جمعيتی در شهر تبریز -های متغير اجتماعیشناختی، به این نتایج دست یافتند، پارامتر

(، در 1398، مسکن و كاال دارند. افشين اخگر و همکاران )ونقلحملعنی غذا، شناختی یاجزای چهارگانه ردپای بوم

مبنا بر اساس توسعه پایدار به روش تحليل ارزیابی یکپارچه محيطی پژوهشی تحت عنوان، ارزیابی رویکرد شهر بوم

(IEAبه این نتایج دست یافتند، نظارت نزدیک و ارزیابی اثرات فعاليت ،) ساخت و و بوم ستیزطيمحهای انسانی بر

ساخت پایداری شهری های مختلفی برای ارزیابی بومها و شاخصروش ازآنجاكهای اساسی است. وابسته به آن، مسئله

تالش برای توسعه یک بوم ساخت شهری در سطح ميکرو كه دقيق، جامع و در قالب یک  جهيدرنتوجود دارد، 

(، در پژوهشی تحت عنوان، ارزیابی كيفيت 1399رژنگی و محمدی )رسد. اچارچوب مفهومی باشد ضروری به نظر می

محيط شهری )مطالعه موردی: منطقه چهار شهر اردبيل(، به این نتایج دست یافتند، ميزان رضایت ساكنان از كيفيت 

ظری تر از ميانه نميزان رضایت از كيفيت محيط شهری پایين كهیطوربهمحيط شهری، در سطح پایينی قرار دارد، 

گرا در هویت بخشی به منظر بوم یهامؤلفه(، در پژوهشی تحت عنوان، بررسی 1399باشد. رنجبران و همکاران )می

هایی همچون : بندر كنگ(، به این نتایج دست یافتند، در كنار شاخصموردمطالعهمحيط در اقليم گرم و مرطوب )

های های فرهنگی، طراحی اقليمی و كالبد شهر، شاخصالگو، ریپذ دیتجدهای گوناگون، انرژی طبيعت و بستر، زمينه

-در محيط و روانشناسی محيط در شکل گرفتهشکلو همچنين خاطرات  یدستعیصنادیگری همچون عوامل هنری و 

های فرهنگی ها در این ارزیابی، طبيعت و منظر دریا و الگوپارامتر نیترمهم باألخص. مؤثرندگيری هویت شهری 

 باشد. می هگرفتشکل

های ارزیابی كيفيت محيط از دیدگاه (، در پژوهشی تحت عنوان، تدوین و سنجش سنجه1400طهری و همکاران )

درصد  42، 31، 33، 27گرا در شهر رشت به این نتایج دست یافتند، این شهر با كسب به ترتيب ریزی شهری تنوعبرنامه

و سالمندان و كيفيت متوسطی درباره  خواهانتوانهای زنان، نياز امتياز مطلوبيت، كيفيت پایينی در پاسخگویی به

های بيرونی عمومی، فضا ونقلحملامکانان و خدمات عمومی،  ازجملههای بنيادی كودكان دارد. در بسياری از زمينه

نگر یکرد یکسانها فاصله زیادی دارد و لزوم گذر از روهای عمومی و اشتغال تا نزدیک شدن به استانداردو ساختمان

ریزی های سياستگذاری و برنامهها در فرایندها و تفاوتگرا برای گنجاندن تنوعریزی شهری تنوعفعلی به رویکرد برنامه

های شهر یافتگی شاخص(، در پژوهشی تحت عنوان، بررسی ميزان تحقق1400سعيدی و همکاران )شهری وجود دارد. 

هران(، توسعه آن مبتنی بر ميزان رضایتمندی ساكنين )مطالعه موردیک محله ازگل تبوم گرا و ارائه چارچوب مفهومی 

 26باشد و دار میگرایی بر رضایتمندی ساكنان معنیهای بوممورد از شاخص 9به این نتایج دست یافتند، كه اثرگذاری 

-درصد از شرایط بوم 51ری پذیهای اثرگذار زمينه تحققنيستند. شاخصشاخص دیگر از وضعيت مناسبی برخوردار 

ال و آرمانی فاصله وجود دارد و این درصد تا رسيدن به حالت ایده 49دهد كه گرایی را فراهم ساخته و این نشان می

(، در پژوهشی تحت عنوان، تبيين 1400پور و همکاران )دهد. علينقیگرایی را نشان میپایين بوم نسبتاًیافتگی امر تحقق

های آلمان و پيركالچاه های روستایی پيرامون كالنشهر رشت، به این نتایج دست یافتند، روستاتگاهپذیری سکونزیست

پذیری های وارزگاه و كلش طالشان در بدترین وضعيت زیستپذیری و روستابه ترتيب دارای بهترین وضعيت زیست

شهر و  -ها، روستادر طراحی اكوشهر های زیستینوآوری (، در پژوهشی تحت عنوان2016.  سركار )اندقرارگرفته
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-های یک اكوشهر و توسعه آتروپوليس در دنيا پرداخته است. در این بررسی نوآوریها، به بررسی ویژگیاتروپوليس

پذیری و راهکاری ضروری در ارتقاء سطح زیست شدهیمعرفهای یک اكوشهر های زیستی و اقتصاد سبز از ویژگی

 ونقلحملاز زمين، نگهداری و بازسازی مساكن شهری، مدیریت  مؤثرآن معرفی گردیده است. عالوه بر آن، استفاده 

آنتونا روزادو است.  شدهفيتوصشرایط تحقق یک اكوشهر  ازجملهاز منابع و كيفيت زندگی  مؤثر، استفاده مؤثر

بر توسعه شهر سنتی فنالند،  هاآنكليدی  راتيتأثگرایی و مهای بو(، در پژوهشی تحت عنوان، بررسی زیرساخت2019)

  در مناطق مختلف پرداخته است. نفعانیذاز طریق همکاری با  وفصلحلهایی برای بهسازی شهری و به ارائه راهکار

 طوربههای صورت گرفته بندی از مطالعات صورت گرفته از پيشينه پژوهش مشخص شد، بيشتر پژوهشدر یک جمع

اند و تاكنون پژوهشی با محوریت موضوع پژوهش گرا پرداختههای شهر بومجزا به مباحث كيفيت محيط و شاخصم

های پژوهش ، به بررسی هر یک از متغيرترمطالعه عميق منظوربهدر ادامه نيز در مناطق پيراشهری صورت نگرفته است. 

 پرداخته شد. 

 یهامؤلفهواقع شد و به مطالعه الگوی  موردتوجهدر اروپا  1960شناسی است كه در دهه ای بومشناسی منظر شاخهبوم

هایی مانند كاربری زمين، پوشش گياهی و فضای سبز، (. حوزهBote-quilha-Ahern, 2002: 67پردازد )منظر می

ریزان منظر شناسان و برنامهيان بومها به مفاهيم مشترک و بنيادی مها و الگوهای فضایی، تغييرات فرایندساختار و الگو

های مختلف را فراهم آورده است. اهميت دیدگاه یکپارچه در شود كه زیربنای پایداری محيط سکونتگاهمعطوف می

 یارشتهنيبهای شناختی در فعاليتریزی و طراحی محيط و منظر، از ضرورت توجه به رویکرد بومهای برنامهحوزه

شناسان معتقد هستند كه شهر باید جزئی كند. بوممعماری منظر و طراحی شهری خاطر حکایت میهایی نظير تخصص

خروجی در آن، باید بر مبنای اصل تعادل و پایداری مدیریت، ها، منابع ورودی و آید. نيرو حساببهاز نظام طبيعت 

گرایی ز قرن بيست و یکم، رویکرد بوم(. در آغاTaghvaei and Smiari, 2017: 11-21ریزی و طراحی شوند )برنامه

 Yigitcanlarهای طبيعی است )ساختیک دیدگاه پایدار جهانی پدیدار شد كه به دنبال ادغام انسان و بوم عنوانبه

and Dizdaroglu, 2015: 6-17روشی برای  عنوانبهآید و می حساببهگرایی بيش از آنکه یک ابزار ریزی بوم(. برنامه

 بنانهادهارتباط متقابل بين مردم و زمين  های طبيعی بر اساس علم بههای انسانی و فرایندميان فعاليت وردتعاملمتفکر در 

ریزی مشخص ای و تحقيق را در حيطه كار برنامهشده و دیدگاهی جهانی است كه فرایند و محدوده فعاليت حرفه

 (.Yigitcanlar and Dizdaroglu, 2015: 6-17سازد)می

های مفهومی اساسی كه ممکن این اصطالح، عليرغم تفاوت عمالً گرا وجود ندارد و وليکن،  تعریف دقيقی از شهر بوم

آور و های تابكربن، شهرهای كمهای پایدار، شهرهای شهری پایدار مانند شهربا مدل عمدتاًاست وجود داشته باشد، 

یک سياست و نوآوری شهری، تحت الگوریتم  عنوانبهگرا های بومشهر(.Li et al, 2019: 59رود )نظایر آن به كار می

 ,Linهستند ) ستیزطيمحاند، كه درصدد از بين بردن رشد اقتصادی ناشی از تخریب نوسازی اكولوژیکی ترویج یافته

ز آن ارتقاء محيط اند كه هدف اای را اجرا كردهشود كه برنامهشهر به مناطق شهری اطالق می(. اصطالح بوم91 :2018

كنند. ریزی میهای اقتصادی و اجتماعی نيز برنامهبرای پيشرفت حالنيدرعبومی شهر و كيفيت محيط شهری بوده و 

 ,Liuهای مختلف، از بخشی از شهر گرفته تا كل شهر، در نظر گرفته شود )این مناطق مختلف ممکن است در مقياس

های ذاتی انسان، حركت به سمت پایداری منابع، گرایی شامل: رفع نيازمهای كليدی رویکرد بو(. ویژگی2018:905

 Newmanباشد )های آن میساخت شهری پایدار و ویژگیهای طبيعی، بومشناختی، تقليد اكوسيستمحفظ تماميت بوم
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and Jennings, 2009: 32 ،ساخت بوم عنوانبهها باید توسعه ارتقاء كيفيت محيط، سکونتگاه منظوربه(. در این راستا

تر كيفيت زندگی بخش اساسی از مفهوم گسترده عنوانبهتوان در نظر گرفته شوند. در این راستا،كيفيت محيط را می

فرهنگی و كالبدی محيط -(. كيفيت محيط شهری عبارت است از شرایط اجتماعیRivm, 2002: 45تعریف كرد )

باال،  تيفيباكیک محيط  درواقعباشد؛ عدم رضایت شهروندان از آن محيط میدهنده ميزان رضایت یا شهری كه نشان

هایی كه ممکن است فيزیکی، اجتماعی یا ویژگی واسطهبهاند حس رفاه و رضایتمندی را به جمعيتی كه در آن ساكن

راشهری با ناكيد بر های پيكيفيت محيط سکونتگاه نيبنیدرا(. Marans, 2003: 73-88كند )نمادین باشند، منتقل می

 هاآنتعاریف قاطعی ندارند.  عموماًپيراشهر و پيراشهرنشينی  است. در این راستا، توجهقابلگرا، های شهر بومشاخص

ها، كه های شهرنشين شده واقع در حاشيهشهری یتازگبه، مناطق توسعهدرحالهای در كشور خصوصبهرا اغلب، و 

انداز (. از یک چشمMCGREGOR, et al, 2006: 14كنند )شود، توصيف میمیمحل اتصال حومه به شهر تلقی 

شناسی روستایی، حت نفوذ شهر، اما با مورفولوژی و ریختنواحی مختلف ت عنوانبه غالباًاروپایی، نواحی پيراشهری 

ناحيه در حال گذار ( پيراشهر را یک CEMAT, 2007:16(. شورای اروپا )Caruso, 2015: 131شود )در نظر گرفته می

فراوان برای توسعه شهری است  فشارتحتكند كه شهری توصيف می كامالًروستایی به محيطی  شدتبهاز محيط 

(Bertrand, 2007: 1-35از سوی دیگر، ناحيه پيراشهری می .)اش، گونه جدیدی از شکلنظر از ناپایداریتواند صرف-

های با ویژگی صرفاًمحدود به توسعه كالبدی و  ضرورتاًگيری یک منظر دائمی شهری باشد. افزون بر این، توسعه 

های داری از سر سرگرمی و خانههای شهری در مناطق روستایی مثل مزرعهشهری نيست، بلکه اغلب با ظهور فعاليت

 (. Briquel and Collicard, 2015:19-40, Caruso, 2015: 131شود )دوم شخيص داده می

سال شينی، در  ستا، همزمان با رشد شهرن عمرانی گسترده، رشت به مانند  های اخير به دليل انجام عملياتدر این را

شدی برونكالن  سایر شور، با ر ستمرار مهاجرتشهرهای دیگر ك شد كه ا شهرزا و نابرابر مواجه  های كوچک ها از 

ها، رشد نامتعادل جمعيت و مساحت شهری، گسترش نواحی گرایی در سکونتگاهو عدم رعایت اصل بوم طرفکیاز

سی ستر شبکه معابر و د شهری، افت كارایی  شریانی، افزایش تبدیل و تغيير كاربری بیپيرا صلی و  ها و رویه باغهای ا

نشیییينی و مناطق خدماتی، تبدیل حاشیییيههای مسیییکونی و تجاری و اراضیییی زراعی درون و پيرامون شیییهر به كاربری

های اقماری را به دنبال داشیییته و به دنبال آن در كاهش ارتقاء محيط های مسیییکونی و شیییهرکپيراشیییهری به كوی

محالت پيراشییهری حميدیان و عينک از این قاعده مسییتثنی نيسییتند، و در  نيبنیدرابوده اسییت.  مؤثرسییکونتگاهی 

های سکونتی و فشردگی كالبدی شدید در منطقه شده جی مراكز فعاليت و كار، بر بافتهای اخير شاهد غلبه تدریدهه

در كل شده است،  هاآنهای سکونتی و كيفيت محيطی است، كه همين امر تا اندازه زیادی سبب نادیده گرفتن محيط

به این موضوع با توجه به اینکه دارد. بنابراین ضرورت پرداختن  ريتأثخود در نارضایتی ساكنين این محالت  نوبهبهكه 

گرا در این محالت انجام نگرفته های شییهر بومكيفيت محيطی بر مبنای شییاخص ٔ  نهيدرزمو ارزیابی  مطالعه گونهچيه

ها ضروری باشد. رسد انجام یک ارزیابی اصولی از كيفيت محيطی این محالت بر اساس این شاخصاست، به نظر می

ستا هدف از این شهر  در این را شهری كالن سکونتی محالت پيرا ساكنان از كيفيت محيط  ضایتمندی  مطالعه ارزیابی ر

شاخص شت مبتنی بر  شهر بومر ساكنان از های  ضایتمندی  سش كلی ميزان ر سخ به پر ست و این مطالعه برای پا گرا ا

است. این  شدهنجاماگرا چگونه است؟ های بومكيفيت محيط سکونتی محالت حميدیان و عينک با تاكيد بر شاخص

تحليلی و از نوع تحقيق ارزیابی است. برای دستيابی -پژوهش به لحاظ هدف از نوع كاربردی و از نظر روش، توصيفی
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شوند. نتایج گيری میگرا اندازههای شهر بومهای ارزیابی كيفيت محيط محالت بر اساس شاخصبه این هدف، سنجه

 یريكارگبهریزی شهری كشورمان در زمينه ها و اقدامات آینده مراجع برنامهگيریتواند راهنمای تصميماین مطالعه می

ستگذاری و برنامهگرا در فرایندرویکرد بوم سيا شهری های  ستيابی به كيفيت محيط محالت پيرا شهری برای د ریزی 

 باشد.

 شناسیروش
 روش، در گروه پژوهش ازنظرو  يلیتحل-توصيفیهدف، كاربردی و بنيادی و دارای ماهيت  ازنظرپژوهش حاضر، 

 استفاده شد.  SPSSافزار نرمو  فازی ممدانیمدل اطالعات نيز از  ليوتحلهیتجزكمی قرار دارد. جهت 

های پيراشهری )حميدیان و محلهباشد، بخش اول ساكنين جامعه آماری در پژوهش حاضر شامل دو بخش می

( به عنوان جامعه نمونه انتخاب شد. در 384تصادفی و روش كوكران، تعداد )گيری باشد كه بر اساس نمونهمی  عينک(

باشد، با توجه به اینکه جامعه نمونه در  در این حوزه می نظرصاحببخش دوم نيز جامعه آماری شامل افراد متخصص و 

جامعه  عنوانبهنفر )متخصص(  20باشد، در این قسمت از پژوهش نيز نفر می 30-20بين  مراتبی سلسلههای بيشتر مدل

های باشد، كه با مرور منابع مختلف شاخصاست، ابزار پژوهش )پرسشنامه( می ذكرقابلنمونه انتخاب شد. همچنين 

های شاخصجامعه نمونه توزیع شد. در پژوهش حاضر رسيدن به  پژوهش تدوین و در قالب پرسشنامه منعکس  و در ميان

بر اساس دیدگاه خود به شماری از اصول  نظرصاحباست. هر  گرفتهانجام شدهیبررسگرا، با توجه به متون شهر بوم

است. بر اساس مجموعه مطالعات صورت گرفته، این  شدهحاصلهای زیر شاخص هاآناشاره نموده كه بر اساس 

گرا مختلف برای رسيدن به شهر بوم نظرانصاحبمبنای نظریات معيار بر  5زیرمعيار و  10گویه در قالب   46پژوهش 

های استخراج ها با رعایت شاخصرسد شهر(. با توجه به مطالعات صورت گرفته، به نظر می1در نظر گرفته است جدول )

هماهنگی و جلوگيری از تخریب درختان و با  وسازهاساختگرایی نزدیک شده و با رعایت سرانه شده بتوانند به بوم

 وسازهاساختها در ارتباط با توپوگرافی، جهت تابش خورشيد و فضای سبز ضمن نزدیک كردن هر چه بيشتر ساختمان

در مقياس محله و پيراشهری و را تقویت نموده و آسایش اقليمی مطلوبی ایجاد كند  یطيمحستیزگرایی، شرایط به بوم

نيز با استفاده  هاآنشد، و پایایی  ديتائه نيز بر اساس نظرات متخصصان روایی پرسشنام(. 13: 1400)سعيدی و همکاران، 

 84/0عدد پرسشنامه در ميان متخصصان محاسبه شد، مقدار  30)آزمون آلفای كرونباخ( با توزیع  SPSSافزار از نرم

 باشد. می پرسشنامهبرای  قبولقابلگویای پایایی  آمدهدستبهبه دست آمد، مقدار پایایی  گرابومبرای پرسشنامه 

 های تحقیق. شاخص1جدول

 گویه زیرمعيار معيار ردیف

1  

 

 

 

-زیست

 محيطی

 

 

 های محيطیآلودگی

 كيفيت هوا

 ستیزطيمحعدم آلودگی  2

 های آبسالمت منابع و جریان 3

4 

 ها و معابرهای روان خانگی در جویكاهش ورود پسماند 5

 آوری حيوانات ولگرد و بدون صاحبكيفيت جمع 6

7  

 فضاهای عمومی

 عمومی صورتبهها و درختان وجود فضای سبز، پارک

 تعداد و كيفيت فضای سبز 8

 های نفوذپذیرسازیوجود كف 9
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 سواریهای عابر پياده و محل مناسب دوچرخهكيفيت مناسب شبکه 10

شهرسازی و  11

ها زیرساخت

و خدمات 

 شهری

 

 ونقلحمل

 عمومی ونقلحملوجود وسایل 

 كننده ترافيکیها و عالئم تسهيلتناسب چراغ 12

 پذیرهای اقشار آسيبعمومی با نياز ونقلحملتناسب  13

 های وسایل نقليه غيرموتوریتعداد و كيفيت پاركنيگ 14

15  

 

 

 شهرسازی

 های سبزاستفاده از بام سبز و دیوار

 های مواصالتی با در نظر گرفتن مخاطرات طبيعیمناسب محورمحل  16

 قرارگيری مساكن مطابق با توپوگرافی 17

 قرارگيری مساكن مطابق با تابش خورشيدی 18

 قرارگيری مساكن مطابق با فضای سبز 19

 ها و مساكن مطابق با جهت جریان هواموقعيت مناسب جاده 20

 مصالح بومی و سازگارساخت مساكن با  21

 ارزیابی تناسب كاربری اراضی شهری در منطقه 22

 نسبت به جمعيت منطقه یساختمانتناسب تراكم  23

 های مختلفهای مختلف منازل مسکونی برای درآمدوجود محدوده 24

 هماهنگی معماری و شهرسازی با اعتقادات مردم 25

 مشخص بودن آنميزان گسترش اندازه محله و  26

27  

 

 

 

 

آب و انرژی 

و كشت 

 ارگانيک

 

 

 های پاکمصرف انرژی

 

 های گياهی بومیوجود گونه

 پذیرهای تجدیداستفاده از انرژی 28

 محيطیهای زیستاستفاده از فناوری 29

 پذیرهای پاک و تجدیدميزان آگاهی از مزایای استفاده از انرژی 30

 ها و لوازم با مصرف استاندارد انرژیاز كاال ميزان استفاده 31

 كيفيت دفع فاضالب خانگی اعتماد به منابع آب 32

 آب شرب شهری نيتأماعتماد به سازمان و منابع  33

 آوری زبالهكيفيت جمع مدیریت مصرف 34

 استفاده از دستگاه تصفيه آب خانگی 35

 كيفيت آب شرب مصرفی 36

 سازیاز آب در محوطهاستفاده  37

 های محلی و ارگانيک برای كشاورزان برای فروش محصوالت خودوجود بازار كشت ارگانيک و بومی 38

 باغبانی ارگانيک و كشاورزی شهری 39

 كاشت متراكم درختان برای جلوگيری از هدایت مخاطرات طبيعی 40

اقتصاد  41

 شهری

 های محلی شهرو تئاتر یدستعیصناهای هنری خوداشتغالی فروش كتاب، موسيقی، وجود بازار های شغلیفرصت

 های زندگیتناسب درآمد در منطقه با هزینه 42

 های عمومی سرسبز، جذاب و دارای عناصر طبيعیميزان تعامالت اجتماعی در فضا تعامل و ارتباطات مردمی اجتماعی 43

 پذیرش مسئوليت توسط شهروندان 44

 وجود روحيه و عالقه مشاركت مردمی 45

 آميز شهروندان با یکدیگرتعامل و ارتباط احترام 46

، مشکينی و همکاران، 1400سعيدی و همکاران، ، .Kenworthy, 2006, Condon, 2012,   Sachs, 1980, Barton,2000,  Engwicht,1992 منبع:

1399 
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ایران به مركزیت كالنشهر رشت است. این استان از شمال به دریای كاسپين های شمالی استان گيالن یکی از استان

ستارا با آن دارای مرز بين شور آذربایجان كه از طریق آ ستان و ك ستان اردبيل، از جنوب به ا ست. از غرب به ا المللی ا

و جمعيت آن نيز  لومترمربعيك 14044شود. مساحت این استان زنجان و قزوین و از شرق به استان مازندران محدود می

و  شدهواقعمركز استان گيالن در جلگه مركزی گيالن  عنوانبهشهر رشت نفر است.  2530696، 1395طبق سرشماری 

ریزی اسییتان گيالن، باشیید )سییازمان مدیریت و برنامههکتار می 40/8118 بربالغمسییاحتی در وضییعيت موجود دارای 

نفوذ بيشییتری  1355شییهرهای دارای محالت پيراشییهری اسییت كه بعد از سییال ای از (. شییهر رشییت نمونه54: 1395

ست. محله داكردهيپ شهر ا سمت جنوب غربی  شت در  ستخر عينک ر های بارز از ویژگی قرارگرفتههای حميدیان و ا

سکونت افراد وجود زمين های مختلف،این محل جذب، افراد مهاجر از قوميت سند و   درآمدكمهای با مالکيت بدون 

باشد كه در بخش غربی رشت هکتار  می 96هکتار، و محله حميدیان  163، 17باشد. مساحت محدوده محله عينک می

شت به فومن  سير محور ر ستقراردر م شت ارتباط پيدا  افتهیا شهر ر كه از طریق جاده فومن و خيابان كمربندی غربی با 

 كند.می

 
 مطالعهمورد. موقعیت جغرافیایی منطقه 1شکل 

 

 های پژوهشیافته
 های توصيفییافته

سال، بيشترین درصد،  60، سرپرستان خانوار با بيش از شدهعیتوزهای از پرسشنامه شدهیآورجمعمطابق اطالعات 

درصد  24گان مرد و شونددرصد پرسش 76شونده را شامل شدند. همچنين سال، كمترین تعداد پرسش 35-20و افراد 

درصد افراد  47شونده تحصيالت زیردیپلم دارند و تنها درصد افراد پرسش 53است كه  ذكرقابلنيز زن بودند. همچنين 

درصد را  33درصد سرپرستان خانوار و زنان نيز  67دارای تحصيالت آكادميک هستند، و از بين پاسخگویان، مردان 

درصد افراد نيز كمتر از  40سال ذكر نمودند، و  30افراد اقامت خود را بيشتر از درصد  61شامل شدند، همچنين حدود 

 اند. سال در منطقه زندگی كرده 30

 

 های توصیفی پاسخگویان. یافته2جدول 

 درصد متغير درصد متغير
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 24/0 زن جنس

 سن پاسخگویان

 13/0 الس 35 -20

 24/0 سال 45-35 76/0 مرد 

 18/0 سال  60-45  متغير

 تحصيالت

 45/0 سال 60بيش از  31/0 سوادیب

 22/0 زیردیپلم
 متغير سرپرست خانوار

 67/0 مرد

 33/0 زن 14/0 پلمیدفوقدیپلم و 

 21/0 ليسانس

 متغير مدت اقامت

 18/0 سال 5-15

 22/0 سال 25-15 12/0 و باالتر سانسيلفوق

 
 31/0 سال 25-35

 30/0 سال 35بيشتر از 

 
 های تحليلییافته

سنجش ميزان رضایت ساكنين از كيفيت محيط محالت پيراشهری حميدیان و عينک بر مبنای  منظوربهدر ابتدا 

 ( است. 5، 4، 3، 2ای استفاده شد. نتایج به شرح جداول )نمونهگرا از آزمون تی تکهای شهر بومشاخص

-های )تعامل و ارتباط احترامها به جزء گویهساكنين در تمام گویه(، درجه ميزان رضایت 6، 5، 4، 3مطابق جداول )

،  12/3،  وجود روحيه و عالقه مشاركت مردمی با مقدار ميانگين  15/3آميز شهروندان با یکدیگر با مقدار ميانگين 

-، وجود بازار00/3های عمومی سرسبز، جذاب و دارای عناصر طبيعی با مقدار ميانگين ميزان تعامالت اجتماعی در فضا

-، وجود بازار13/3های محلی شهر با مقدار ميانگين و تئاتر یدستعیصناهای هنری خوداشتغالی فروش كتاب، موسيقی، 

، تعداد و كيفيت فضای سبز 12/3های محلی و ارگانيک برای كشاورزان برای فروش محصوالت خود با مقدار ميانگين 

ساكنين از وضعيت كيفيت محيطی محالت  درواقعباشند. ( می3عدد ) متوسطتر از حد (، پایين11/3با مقدار ميانگين 

 حميدیان و عينک ناراضی هستند،

های آب، كاهش ، سالمت منابع و جریانستیزطيمحهای )كيفيت هوا، عدم آلودگی (، گویه3مطابق جدول )

-سازی نفودپذیر، كيفيت مناسب شبکهد كف، وجوولگردآوری حيوانات های روان خانگی، كيفيت جمعورود پسماند

  در وضعيت نامطلوبی قرار دارند. موردمطالعههای سواری(، در محلههای عابر پياده و محل مناسب دوچرخه

 محیطیهای زیست.  درجه میزان رضایت ساکنین از  گویه3جدول

 2سطح معناداری ) T ميانگين محيطیهای زیستگویه

 دامنه(

 /95تفاوت فاصل اطمينان 

 پایين باال

 76/2 11/3 000/0 443/24 98/2 كيفيت هوا

 65/2 96/2 000/0 321/24 78/2 ستیزطيمحعدم آلودگی 

 56/2 78/2 000/0 245/24 67/2 های آبسالمت منابع و جریان

ها های روان خانگی در جویكاهش ورود پسماند

 و معابر

55/2 213/24 000/0 75/2 43/2 

 34/2 53/2 000/0 240/24 61/2 آوری حيوانات ولگرد و بدون صاحبجمع كيفيت

 صورتبهها و درختان وجود فضای سبز، پارک

 عمومی

08/3 654/24 000/0 23/3 93/2 

 00/3 24/3 000/0 712/24 11/3 تعداد و كيفيت فضای سبز

 65/2 95/2 000/0 332/24 83/2 های نفوذپذیرسازیوجود كف
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های عابر پياده و محل مناسب مناسب شبکهكيفيت 

 سواریدوچرخه

64/2 243/2 000/0 76/2 54/2 

 1401های تحقيق، منبع: یافته

ترافيکی،  كنندهليتسهها و عالئم عمومی، تناسب چراغ ونقلحملهای )وجود وسایل (، گویه4مطابق جدول )

های وسایل نقليه، استفاده از بام سبز، تعداد و كيفيت پاركينگپذیر، های اقشار آسيبتناسب جمل و نقل عمومی با نياز

های مواصالتی با در نظر گرفتن مخاطرات، قرارگيری مساكن مطابق با توپوگرافی، قرارگيری محل مناسب محور

  در وضعيت نامطلوبی قرار دارند. موردمطالعههای مساكن مطابق با تابش خورشيدی،و .... (، در محله

 

 ها و خدمات شهریشهرسازی و زیرساختهای درجه میزان رضایت ساکنین از  گویه . 4جدول

ها و خدمات های شهرسازی و زیرساختگویه

 شهری

 2سطح معناداری ) T ميانگين

 دامنه(

 /95فاصل اطمينان تفاوت 

 پایين باال

 41/2 64/2 000/0 211/24 54/2 عمومی ونقلحملوجود وسایل 

 54/2 75/2 000/0 246/24 65/2 كننده ترافيکیو عالئم تسهيل هاتناسب چراغ

های اقشار عمومی با نياز ونقلحملتناسب 

 پذیرآسيب

61/2 240/24 000/0 78/2 54/2 

های وسایل نقليه تعداد و كيفيت پاركنيگ

 غيرموتوری

45/2 200/24 000/0 57/2 30/2 

 25/2 45/2 000/0 243/24 33/2 های سبزاستفاده از بام سبز و دیوار

های مواصالتی با در نظر محل مناسب محور

 گرفتن مخاطرات طبيعی

87/2 331/24 000/0 94/2 71/2 

 30/2 57/2 000/0 200/24 45/2 قرارگيری مساكن مطابق با توپوگرافی

 65/2 96/2 000/0 321/24 78/2 قرارگيری مساكن مطابق با تابش خورشيدی

 45/2 68/2 000/0 215/2 56/2 مطابق با فضای سبزقرارگيری مساكن 

ها و مساكن مطابق با موقعيت مناسب جاده

 جهت جریان هوا

43/2 202/24 000/0 55/2 28/2 

 53/2 75/2 000/0 311/24 66/2 ساخت مساكن با مصالح بومی و سازگار

 30/2 57/2 000/0 211/24 54/2 ارزیابی تناسب كاربری اراضی شهری در منطقه

 31/2 56/2 000/0 199/24 44/2 نسبت به جمعيت منطقه یساختمانتناسب تراكم 

های مختلف منازل مسکونی وجود محدوده

 های مختلفبرای درآمد

56/2 215/2 000/0 68/2 45/2 

هماهنگی معماری و شهرسازی با اعتقادات 

 مردم

63/2 243/24 000/0 75/2 54/2 

 63/2 85/2 000/0 311/24 71/2 مشخص بودن آن ميزان گسترش اندازه محله و

 1401های تحقيق، منبع: یافته

های )كيفيت دفع در گویه موردمطالعههای ( مشخص است، وضعيت محله6و  5های )كه در جدول طورهمان

تصفيه آب،  دستگاهآوری زباله، استفاده از آب شرب، كيفيت جمع نيتأمفاضالب خانگی، اعتماد به سازمان و منابع 

سازی، كاشت متراكم درختان برای جلوگيری از هدایت مخاطرات، تناسب درآمد در منطقه استفاده از آب در محوطه

  های زندگی، پذیرش مسئولين توسط شهروندان( نامطلوب ارزیابی شد.با هزینه
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 آب و انرژی و کشت ارگانیکهای درجه میزان رضایت ساکنین از  گویه. 5جدول 

سطح  T ميانگين های آب و انرژی و كشت ارگانيکگویه

 2معناداری )

 دامنه(

 /95فاصل اطمينان تفاوت 

 پایين باال

 31/2 56/2 000/0 204/24 43/2 كيفيت دفع فاضالب خانگی

آب شرب  نيتأماعتماد به سازمان و منابع 

 شهری

56/2 215/24 000/0 71/2 36/2 

 53/2 83/2 000/0 311/24 71/2 آوری زبالهكيفيت جمع

 54/2 81/2 000/0 249/24 69/2 استفاده از دستگاه تصفيه آب خانگی

 87/2 10/3 000/0 650/24 00/3 كيفيت آب شرب مصرفی

 65/2 89/2 000/0 317/24 76/2 سازیاستفاده از آب در محوطه

های محلی و ارگانيک برای وجود بازار

 خودكشاورزان برای فروش محصوالت 

12/3 713/24 000/0 27/3 00/3 

 87/2 14/3 000/0 645/24 04/3 باغبانی ارگانيک و كشاورزی شهری

كاشت متراكم درختان برای جلوگيری 

 از هدایت مخاطرات طبيعی

89/2 336/2 000/0 97/2 76/2 

 1401های تحقيق، منبع: یافته

 

 شهری و اجتماعیاقتصاد های . درجه میزان رضایت ساکنین از  گویه6جدول

سطح معناداری  T ميانگين های اقتصاد شهری و اجتماعیگویه

 دامنه( 2)

 /95فاصل اطمينان تفاوت 

 پایين باال

های هنری خوداشتغالی فروش كتاب، وجود بازار

 های محلی شهرو تئاتر یدستعیصناموسيقی، 

13/3 123/25 000/0 24/3 00/3 

 52/2 87/2 000/0 240/24 65/2 های زندگیهزینهتناسب درآمد در منطقه با 

های عمومی ميزان تعامالت اجتماعی در فضا

 سرسبز، جذاب و دارای عناصر طبيعی

00/3 650/24 000/0 13/3 89/2 

 68/2 97/2 000/0 331/24 87/2 پذیرش مسئوليت توسط شهروندان

 99/2 23/3 000/0 113/25 12/3 وجود روحيه و عالقه مشاركت مردمی

 01/3 25/3 000/0 125/25 15/3 آميز شهروندان با یکدیگرتعامل و ارتباط احترام

 1401های تحقيق، منبع: یافته

ها از آزمون ها و معيارتر در راستای  درجه رضایت ساكنين در هر یک از زیرمعياردر ادامه نيز، برای مطالعه عميق

 ( است. 8،  7ضرایب تغيير استفاده شد. نتایج به شرح جدول )
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 گراهای بوممیزان رضایت ساکنین از زیرمعیار  . ضرایب تغییر و توزیع درصد7جدول 

های زیرمعيار

 گرابوم

تعداد 

 گویه

انحراف 

 معيار

ضریب  ميانگين

 راتييتغ

های محله درجه سطوح رضایت ساكنين رتبه

حميدیان و 

 عينک

بسيار 

 (1پایين )

متوسط  (2پایين )

(3) 

بسيار باال  (4باال )

(5) 

نمره 

 رضایت

های آلودگی

 محيطی

6 785/1 43/15 108/0 4 23/3 01/14 21/23 22/21 04/21 65/3 

های فضا

 عمومی

4 287/1 11/13 131/0 8 65/2 87/11 01/20 44/19 03/18 15/3 

 23/3 21/18 87/19 32/20 00/12 87/2 7 123/0 22/13 312/1 4 ونقلحمل

 02/3 32/17 21/19 77/19 54/11 34/2 9 135/0 98/12 178/1 12 شهرسازی

مصرف 

های انرژی

 پاک

5 445/1 65/14 117/0 6 00/3 31/12 44/21 11/20 32/19 43/3 

اعتماد به 

 منابع آب

2 165/1 65/11 145/0 10 12/2 33/10 31/19 00/19 11/17 96/2 

مدیریت 

 مصرف

4 665/1 21/15 111/0 5 11/3 56/13 13/22 11/20 32/20 54/3 

كشت 

ارگانيک و 

 بومی

3 932/1 66/17 106/0 3 34/3 03/17 26/38 51/24 11/23 89/3 

های فرصت

 شغلی

2 775/1 85/16 103/0 2 5/0 47/2 6/15 25/37 13/42 51/4 

تعامل و 

ارتباطات 

 مردمی

4 401/2 09/26 092/0 1 28/2 23/5 11/2 13/41 22/54 56/4 

 1401های تحقيق، منبع: یافته
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 گراهای بوممیزان رضایت ساکنین  از زیرمعیار نمودار. 2 کلش

 1401های تحقيق، منبع: یافته 

،  56/4نمره های )تعامل و ارتباطات مردمی با (، رضایت ساكنين به ترتيب در زیرمعيار2) شکل( و 7مطابق جدول )

، مدیریت 65/3های محيطی با نمره ، آلودگی89/3، كشت ارگانيک و بومی با نمره 51/4های شغلی با نمره فرصت

، 15/3های عمومی با نمره ، فضا23/3با نمره  ونقلحمل، 43/3های پاک با نمره ، مصرف انرژی54/3مصرف با نمره 

ترین درجه به خود اختصاص (،  به ترتيب باالترین و پایين96/2ا نمره ب ، اعتماد به منابع آب02/3شهرسازی با نمره 

 اند. داده

 گراهای  بوممیزان رضایت ساکنین از معیار  . ضرایب تغییر و توزیع درصد8جدول 

-های بوممعيار

 گرا

تعداد 

 زیرمعيار

انحراف 

 معيار

ضریب  ميانگين

 راتييتغ

های محله درجه سطوح رضایت ساكنين رتبه

حميدیان و 

 عينک

بسيار 

پایين 

(1) 

پایين 

(2) 

متوسط 

(3) 

باال 

(4) 

بسيار 

 (5باال )

نمره 

 رضایت

 87/3 11/24 09/25 11/24 12/15 78/2 3 132/0 87/15 154/1 2 محيطیزیست

شهرسازی و 

ها و زیرساخت

 خدمات شهری

2 176/1 78/14 156/0 5 67/2 66/14 54/22 77/24 88/22 32/3 

و انرژی و آب 

 كشت ارگانيک
4 165/1 55/15 145/0 4 55/2 09/15 14/23 11/25 98/23 65/3 

 65/4 09/25 11/27 21/25 44/15 76/1 2 111/0 12/16 134/1 1 اقتصاد شهری

 89/4 13/26 21/27 32/26 33/14 44/1 1 098/0 44/17 112/1 1 اجتماعی

 1401های تحقيق، منبع: یافته
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 گراهای بوممیزان رضایت ساکنین  از معیار نمودار. 3 شکل

 1401های تحقيق، منبع: یافته 

شود، بيشترین ميزان رضایت ساكنين در معيار اجتماعی با ( مالحظه می3(، و نمودار )8كه در جدول ) طورهمان

، آب و انرژی و كشت 87/3نمره محيطی با ، زیست65/4های اقتصاد شهری با نمره ، و كمترین ميزان در معيار89/4نمره 

 باشد.، می32/2ها و خدمات شهری با نمره ، شهرسازی و زیرساخت65/2ارگانيک با نمره 

گرا بومهای كه به تحليل فضایی محالت پيراشهری )حميدیان و عينک( در معيار شددر ادامه پژوهش سعی بر آن  

( ب و انرژی و كشت ارگانيک، اقتصاد شهری و اجتماعیها و خدمات شهری، آشهرسازی و زیرساختمحيطی، )زیست

گرا )با استفاده از های بومپرداخته شود. در این راستا، برای نشان دادن تحليل فضایی محالت پيراشهری بر اساس معيار

 بندی فضایی محالت حميدیان و عينک شده است. مدل فازی ممدانی(،  اقدام به سطح

 گرا در محله پیراشهری حمیدیانهای بوماز معیار . درجه عضویت هر یک9جدول 

 تابع عضویت معيار

 زیاد متوسط كم بسيار كم

 61/0 54/0 45/0 23/0 محيطیزیست

 65/0 57/0 48/0 22/0 ها و خدمات شهریشهرسازی و زیرساخت

 63/0 55/0 42/0 23/0 آب و انرژی و كشت ارگانيک

 52/0 58/0 47/0 24/0 اقتصاد شهری

 54/0 56/0 53/0 25/0 اجتماعی

 1401های تحقيق، منبع: یافته  

 گرا در محله پیراشهری عینکهای بوم. درجه عضویت هر یک از معیار10جدول 

 تابع عضویت معيار

 زیاد متوسط كم بسيار كم

 43/0 41/0 46/0 21/0 محيطیزیست

 56/0 54/0 44/0 24/0 ها و خدمات شهریشهرسازی و زیرساخت

 43/0 55/0 47/0 21/0 آب و انرژی و كشت ارگانيک

 56/0 51/0 53/0 23/0 اقتصاد شهری

 50/0 58/0 55/0 25/0 اجتماعی

 1401های تحقيق، منبع: یافته  
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 خدمات شهری-هامحیطی و شهرسازی و زیرساختهای زیستتابع عضویت معیار نمودار. 5و  4های شکل

 1401های تحقيق،  منبع: یافته 

 
 های اجتماعی و اقتصاد شهری. تابع عضویت معیار7و  6 هایشکل

 1401های تحقيق،  منبع: یافته

 
  آب و انرژی پاک و کشت ارگانیک تابع عضویت معیار نمودار. 8 شکل

 1401های تحقيق،  منبع: یافته 

، مقدار نافازی نهایی به عنوان (حميدیان و عينک) محالت پيراشهریدر گرا های بوممعياردر استنتاج وضعيت 

 54/0برابر است با  محله حميدیاناین مقدار برای  .است شدهمشخصمتلب  افزارنرمخروجی سيستم استنتاج فازی در 

خروجی سيستم استنتاج فازی  عنوانبهمقدار نافازی نهایی  ، همچنيندهدیمرا نشان  نامطلوبمتوسط رو به كه سطح 

. دهدرا نشان می نامطلوبمتوسط رو به كه سطح  52/0برابر است با  محله پيراشهری عينکمتلب برای  افزارنرمدر 

گرا در محله حميدیان های بوم، وضعيت معيارشدهمطرح، از بين محالت آمدهدستبهاست، بر اساس نتایج  ذكرقابل

 تر از محله عينک است. مطلوب

 

 گیرینتیجه
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تمركز بر ارزیابی رضایتمندی ساكنان از كيفيت محيط سکونتی محالت پيراشهری مبتنی هدف اوليه این پژوهش 

های گرا است، و هدف دوم آن تحليل فضایی هر یک از محالت پيراشهری با تاكيد بر شاخصهای شهر بومبر شاخص

گرا های شهر بوماخصشدر راستای اهداف پژوهش، باشد. گرا و نشان دادن  رتبه و درجه هر یک از محالت میبوم

ارگانيک، اقتصاد ها و خدمات شهری، آب و انرژی پاک و كشت محيطی، شهرسازی و زیرساختهای )زیستدر معيار

 گرا بررسی شد. های بومها و معيارها، زیرمعيارشهری و اجتماعی( قابل تبيين هستند. رضایت ساكنين بر مبنای گویه

 رازيغبهها رضایت ساكنين محالت پيراشهری از كيفيت محيطی سکونتگاهنتایج حاكی از آن است كه ميزان 

آميز شهروندان با یکدیگر، وجود روحيه و عالقه مشاركت مردمی،  ميزان تعامالت تعامل و ارتباط احترامهای )شاخص

های هنری خوداشتغالی فروش كتاب، های عمومی سرسبز، جذاب و دارای عناصر طبيعی، وجود بازاراجتماعی در فضا

های محلی و ارگانيک برای كشاورزان برای فروش های محلی شهر، وجود بازارو تئاتر یدستعیصناموسيقی، 

، عدم سالمت ستیزطيمح(، كم است. نتایج گویای این است كه آلودگی محصوالت خود ، تعداد و كيفيت فضای سبز

آوری ها و معابر، كيفيت نامطلوب جمعهای روان خانگی در جوید پسماندهای آب، افزایش ورومنابع و جریان

آیند محالت حميدیان و عينک به شمار می ستیزطيمحعوامل تهدید  نیترمهمحيوانات ولگرد و بدون صاحب  از 

يزان رضایت ساكنين ،  مآمدهدستبهنيستند. در معيار شهرسازی بر اساس نتایج  ريتأثیبكه در افزایش نارضایتی ساكنين 

های عمومی پيراشهری و در نظر داشتن اصول پایداری، با طراحی متناسب و كم ارزیابی شد، با توجه به ماهيت فضا

گرا ترین هدف فضاهای پيراشهری بومتوان در راستای تحقق اصلیگرا در طراحی شهری میبردن از عناصر بومبهره

مساكن مطابق با فضای سبز،  یريقرارگبرداشت. این عناصر پایدار همچون ) گام هاآنیعنی غنای هویتی و كالبدی 

مساكن مطابق با تابش خورشيدی، قرارگيری مساكن مطابق با توپوگرافی، هماهنگی معماری و شهرسازی با  یريقرارگ

های اعتقادات مردم، تناسب تراكم ساختمانی نسبت به جمعيت، ساخت مساكن با مصالح بومی و سازگار(، در نمود

 بد. یاانتقال میشود و به نسل بعد فيزیکی و فضایی این محالت متبلور می

است، یکی از موارد در رضایت  شدهیابیارزمطلوب  نسبتاً، رضایت ساكنين آب و انرژی و كشت ارگانيکدر معيار 

های محلی در های محلی و ارگانيک برای كشاورزان برای فروش محصوالت خود، است. بازارساكنين، وجود بازار

منظم و مستمر از دیرباز با تنوع محصوالت كشاورزی،  طوربهود، شمی بردهنامهای هفتگی نيز رشت كه از آن به نام بازار

های شود، در این راستا بازارصنعتی و با توجه به فصول مختلف سال در محالت پيراشهری حميدیان و عينک برپا می

الن را شرایط مناسب را برای فروش محصوالت كشاورزی و باغبانی ایجاد كرده و دست دال ازجملههفتگی، به دالیلی 

ها، حذف نموده، زمينه و شرایط مساعدی را برای باغبانی ارگانيک و كشاورزی ایجاد نموده است. در كنار این بازار

فروش كتاب، موسيقی محلی گيالنی و... نيز در محالت پيراشهری همواره دایر است. در  یخوداشتغالهای هنری بازار

آميز شهروندان با یکدیگر، وجود روحيه تعامل و ارتباط احترامهای )گویهمعيار اجتماعی نيز، رضایت زیاد ساكنين در 

(، گویای های عمومی سرسبز، جذاب و دارای عناصر طبيعیو عالقه مشاركت مردمی،  ميزان تعامالت اجتماعی در فضا

-داد، در بين زیرمعيار باشد. در ادامه نيز نتایج نشاندر ارتقای سرمایه اجتماعی می موردمطالعهوضعيت مطلوب محالت 

، كمترین اعتماد به منابع آب بيشترین و رضایت ساكنين در تعامل و ارتباطات مردمی گرا، رضایت ساكنين در های بوم

گرا، بيشترین رضایت ساكنين در معيار اجتماعی، های بوماند. همچنين در بين معيارميزان رضایت به خود اختصاص داده

ها و خدمات شهری، بود.  در نهایت نتایج تحليل فضایی محالت در شهرسازی و زیرساخت و كمترین ميزان رضایت



 
 
 

 101 

 

  8 یاپی، پ1401تان سزمو  ییزاپ، مودچهارم، شماره  دوره                  مجله توسعه فضاهای پیراشهری                    

پيراشهری نشان داد، كه ميزان رضایت ساكنين محله عينک نسبت به محله حميدیان از كيفيت محيطی سکونتگاه خود 

توان اذعان يت محيطی این محله میگرا در سطح پایينی قرار دارد. در تبيين پایين بودن كيفهای بومبا تاكيد بر معيار

گرا ناراضی هستند و یا در های بومهای ميدانی مشخص شد ساكنين عينک نسبت به معيارنمود كه با توجه به بررسی

با مسائل و مشکالتی مواجه هستند. بر این اساس،  نتایج تحقيق با مطالعات )ارژنگی و محمدی،  هاآنبرخورداری از 

ینکه ميزان رضایت ساكنان از كيفيت محيط شهری در سطح پایينی قرار دارد، همخوانی و مطابقت (، مبنی بر ا1399

ها (، مبنی بر اینکه كيفيت محيط شهری رشت در این شهر از استاندارد1400طهری و همکاران ) بامطالعهدارد. همچنين 

 فاصله زیادی دارد، همخوانی دارد.

گرا نقش مهمی در كيفيت محيط های شهر بومسازی شاخصبستر توان گفت،بندی نهایی میدر یک جمع

ها در بلندمدت . عدم توجه به این شاخصدارندعهدهسکونتگاهی محالت پيراشهری حميدیان و عينک در شهر رشت بر 

سازد و ممکن است به نابودی شهرنشينی محالت منجر شود. بر رو میرا با محدودیت روبه موردمطالعهتداوم محالت 

گرا در دستور كار مدیریت های شهر بومسازی تحقق شاخصپيوسته، پایش، ارزیابی و زمينه صورتبهاین اساس باید 

 شهری رشت قرار گيرد. در نهایت در راستای نتایج تحقيق، راهکار ذیل پيشنهاد گردیده شد:

گر، توان به این حقيقت پی برد كه هدف از ایجاد محالت پيراشهری بر مبنای بوممی آمدهدستبهبا توجه به نتایج 

ریزان و طراحان شهری برنامه رگذاريتأثنقش  نيبنیدرااست. لذا  هاآنها نيست، بلکه بازشناسی و ارزیابی حفظ ارزش

ریزان این برنامه درواقعژه برخوردار است، گرا از اهميت ویجهت تحقق هدف طراحی پایدار محالت پيراشهری بوم

ظرف تحقق حيات مدنی،  عنوانبههای عمومی های جمعی و عرصهریزی فضاشهری هستند كه بایستی از طریق برنامه

ساز حضور افراد در سطح محالت شده، زمينه كهیطوربهبستر رشد و تعالی انسان را از ابعاد مختلف فراهم كرده، 

كنندگان اصلی و بومی و همچنين از آن رفتار استفاده ترمهمگرا و های بومن شهری با در نظر گرفتن معيارهمچنين طراحا

گرا، با فراهم كردن فرصت تعامالت و های پيراشهری بومها و فرهنگ بومی رشت در قالب طراحی فضاتوجه به ارزش

ساز عدالت اجتماعی و رفاه شهروندی ا آورند و زمينههای اجتماعی، رسالت حرفه شهرسازی را به نحو احسن بجواكنش

 گردند.
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