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 A B S T R A C T 
 

  

A R T I C L E I N F O 
 

 

The right to the city is not only a material concept; citizens and city 

dwellers must be involved in the production of the city atmosphere; It is 

one of citizens' rights to enjoy a lively urban atmosphere, dynamic 

neighborhoods, and neighborhoods worthy of dignity, as well as the efforts 

of their neighbors. But to achieve this right, the citizen must first observe 

the rights.To produce a space that reproduces the lively urban space for all 

citizens. The historical city of Yazd, which has a rich heritage hidden in 

sustainable values, has rapidly undergone spatial changes under the 

pressures of modernity. Political decisions in recent years have caused 

social and economic imbalances in the city of Yazd, which can be clearly 

seen in the vitality of the neighborhoods of Yazd. After reviewing and 

analyzing the findings, neighborhoods; Fahadan neighborhood (historical 

context) has the highest rate of vitality, the Safaieh neighborhood is in the 

second rank of the wealthy (new) neighborhoods of the city, and in the 

third rank is the suburban neighborhood of Eskan Kavir (Neighborhoods in 

transition). The location of the Fahadan neighborhood in the first place is 

the amount of urban vitality due to the high diversity in the body and those 

present in the environment. On the other hand, the location of the Eskan 

Kavir neighborhood in the third place is not a reason for the low vitality of 

the neighborhood because the incomplete and vulnerable body has reduced 

the quality of life in the area.Among these three neighborhoods, the 

Safaieh neighborhood has the best situation in terms of environmental 

quality, but It is evident that there is a sense of alienation and a lack of 

social capital among residents as well as alienation from passers-by and 

passers-by.  
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Extended Abstract 

Introduction 
As a man-made artifact, the city has the 

same life cycle as humans. Among the 

contemporary damages of the city, we can 

mention the decline and withering of urban 

neighborhoods. The neighborhoods on 

which the city's dynamism depends to a 

great extent have turned into dormitories 

where the presence of citizens has 

decreased drastically. Solving this 

challenge that threatens many opportunities 

in the city and many problems stemming 

from this damage is the focus of part of the 

research and projects of the city's 

specialists. Cities can be considered 

successful when they can host lively street 

activities, whereby people with different 

characteristics can come together with ease 

in public spaces, at different times, and for 

different purposes. Vitality, after all, is the 

symbol of successful urbanism. As it was 

said, the lack of urban vitality is a global 

problem, and in Iran, all cities can be 

considered involved with this problem. 

Numerous political, economic, social, 

cultural, physical, etc. factors are the basis 

for the lack of vitality of urban 

neighborhoods, which have similarities and 

differences between the reasons in different 

contexts. Political decisions in the past 

years have caused social and economic 

imbalance in the city of Yazd, which can be 

clearly seen in the vitality of the 

neighborhoods of the city of Yazd. For this 

reason, in this research, the urban vitality of 

one of the historical neighborhoods of the 

city is examined along with two other 

neighborhoods, one with an informal 

settlement structure and the other with a 

strong economic structure in the affluent 

part of the city. In these neighborhoods, it 

should be described according to its 

physical and social structure. 

 
Methodology 

The research method in this study is 

descriptive-analytical with a practical 

purpose. The statistical population of this 

research is all the residents of Skan Kavir, 

Safaiyeh, and Fahadan neighborhoods, and 

the sample size was obtained using the 

Cochran formula of 340, according to the 

population of these neighborhoods, there 

are 170 questionnaires in Eskan Kavir 

neighborhood, 70 questionnaires in 

Safaiyeh neighborhood and 100 

questionnaires in Fahadan neighborhood. 

The questionnaire was completed 

randomly. In order to conduct theoretical 

studies and provide measures of vitality in 

urban spaces, the method of collecting 

information has been to use the library 

method and the use of existing documents. 

Convenience and comfort, safety and 

security, diversity and attractiveness, 

leisure and fun, scope and range, interaction 

and sense of place. To conduct operational 

studies, field methods, interviews, 

photography, and questionnaires were used, 

and data were analyzed by SPSS software, 

T-tests, regression, and ANOVA. 

 
Results and discussion 

The concept of vitality is a mental concept, 

most of which are manifested in a 

neighborhood in the form of a series of 

behaviors, and judging the vitality of a 

neighborhood is not easily obtained, and 

sometimes vitality is not found in a 

neighborhood with a high quality of life, 

and in a neighborhood with a low quality of 

life. Vitality is visible. The city of Yazd, 

one of the ancient cities of the country, has 

lost its traditional texture in recent years 

due to the migration process. After 

examining the studied neighborhoods, the 

Fahadan neighborhood has the highest level 

of vitality in the historical context of Yazd, 

it is in the second rank of Safaiyeh 

neighborhood among the wealthy 

neighborhoods of the city, and it is ranked 

third in the marginal neighborhood of 

Eskan Kavir. The above ranking is based on 

a set of indicators and variables, but only 

paying attention to the numbers in the study 

of a psychological issue such as vitality 

makes the conclusion far from reality. It 

seems that in order to understand the 

vitality of neighborhoods, in addition to 

quantitative studies, it is necessary to 

analyze the mental space. Residents. What 

separates the concept of vitality from other 
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concepts that are close to it is the issue of 

diversity, and the fact that Fahadan 

neighborhood is in the first place is also due 

to the high diversity in the body and the 

people present in the environment. 

 

Conclusion 

The view of the right to the city by Henry 

Le Four can be examined from two 

perspectives: the right that the citizen has 

over the city and the right that the city has 

over the citizen. It is not fair and logical 

that any action outside of logic, value, 

norm, and humanity, in general, is done in 

the city, and in the end, the consequences 

are placed on the shoulders of the city. The 

major part of human growth and excellence 

is owed to the city, so the city also has a 

right on the shoulders of the citizens. The 

right to the city is not only a material 

concept; citizens and city dwellers must be 

involved in the production and atmosphere 

of the city; produce and reproduce the space 

they produced. But one of the rights that 

citizens enjoy is the right to a lively urban 

atmosphere, dynamic neighborhoods, 

worthy of dignity, and course the efforts of 

the citizens of a neighborhood. But to 

achieve this right, the citizen must first 

observe the right; To produce a space that 

reproduces the lively urban space for all 

citizens. Producing and increasing the 

public space that all citizens can benefit 

from, increasing the collective spirit (not 

individual and atomized), and establishing 

distributive justice in society are among the 

rights that the city deserves. The sum of 

these cases makes the society out of the 

individual state and creates local 

communities; Where the fate of people is 

important to each other. Increasing the 

capacity of society in meeting the needs 

(commensurate with the values and 

priorities) leads to the growth and 

development of the local community. The 

output of this path is the provision of 

resources for everyone and 

intergenerational and intergenerational 

justice, a stable situation where 

development is not for a few but for all and 

not for a few years but forever. 
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است،  شهری سرزنده فضای به یکی از حقوقی که شهروندان از آن برخورداری هستند حق
محالتی پویا، درخورشان و منزلت و البته تالش و کوشش شهروندان یک محله. اما شهروند برای 

تولید کند که، بازتولید آن فضای رسیدن به این حق نخست باید حقوقی را رعایت کند؛ فضایی را 
 هایارزش در نهفته غنی از میراث که یزد تاریخی سرزنده شهری برای همه شهروندان باشد. شهر

شده است.  فضایی تحوالت دچار فشارهای مدرنیتهتحت سرعتبه است، برخوردار پایداری
در شهر یزد شده که تصمیمات سیاسی در سالیان گذشته موجب عدم توازن اجتماعی و اقتصادی 

وضوح مشاهده کرد. پس از بررسی و تحلیل توان بهاین مسئله را در سرزندگی محالت شهر یزد می
ها محالت؛ محله فهادان )بافت تاریخی( بیشترین میزان سرزندگی را داراست، در رتبه دوم یافته

نشین وم محله حاشیهجدید( شهر جای دارد و در رتبه س) محله صفائیه از محالت ثروتمند نشین
گذار( قرارگرفته است. قرارگیری محله فهادان در جایگاه نخست میزان سرزندگی  در) اسکان کویر

شهری ناشی از تنوع باال در کالبد و حاضران در محیط است. از سوی دیگر قرارگیری محله اسکان 
پذیر بد ناقص و آسیبکویر در جایگاه سوم دلیل بر پایین بودن سرزندگی محله نیست چراکه کال

محدوده کیفیت زندگی محدوده را پایین آورده است. در میان این سه محله، محله صفائیه بهترین 
وضعیت را از حیث کیفیت محیط داراست اما پدیده غریبگی و عدم سرمایه اجتماعی و حس 

اهده است که با مشطور محسوسی قابلگزی با عابران و رهگذران بهالمکانی میان ساکنان و غریبه
 درتوان این محدوده را از حیث سرزندگی در وضعیت نامطلوبی قلمداد کرد. توجه به این نکته می

 به هاآن لیتبد و ضعف نقاط کاهش و قوت نقاط شیافزا و تیتثب جهت در پیشنهادها ارائه به ادامه
 . شودیم پرداخته قوت نقاط
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 مقدمه

توان به زوال و های معاصر شهر میاز آسیبمصنوع ساخته دست بشر سیر حیاتی همانند انسان دارد. یک  مثابهبهشهر 

هایی بدل شده به خوابگاهشهر تا حد زیادی به آن وابسته است  اشاره کرد. محالت که پویایی پژمردگی محالت شهری

های موجود در شهر را تهدید رفع این چالش که بسیاری از فرصت است. یافتهکاهش شدتبهکه حضور شهروندان در آن 

های متخصصان مسائل ستند محور بخشی از تحقیقات و پروژهکند و بسیاری از معضالت نشأت گرفته از این آسیب همی

 شهر است.

آن افراد  موجببهباشند،  وجوشپرجنبهای خیابانی توانند موفق تلقی شوند که بتوانند میزبان فعالیتشهرها زمانی می

اهداف مختلف گرد هم های مختلف و برای توانند با خیال آسوده در فضای عمومی، در زمانهای مختلف میبا ویژگی

برای گذر از فضاهای  تنهانه هاخیابانزیرا ، (Lynch, 1984) ، نماد یک شهرسازی موفق استدرنهایتسرزندگی،  .آیند

یکی از اولین  .دهندمیرا که شهروندان نیاز دارند، ارائه  چیزهاییهمهها، عمومی، بلکه برای ماندن و استفاده از آن

پرداز و سرزندگی خیابان حمایت کرد، نظریه محالت هایی در مورد تنوع، سرزندگیکه از چنین ایده پردازانینظریه

مرگ و "جین جاکوبز در کتاب اصلی خود در مورد . (Varo, 2022) ( بود2006-1916کانادایی جین جاکوبز )-آمریکایی

 جایبه .است وجوشپرجنب( استدالل کرد که تعامالت اجتماعی مایه حیات شهر 1961) "زندگی شهرهای بزرگ آمریکا

های زندگی انسان در داخل شهر نامه ریزان باید نسبت به پیچیدگیای از اصول نظری، برساختن شهرها حول مجموعه

 گریاز محققان د یاریمتعاقباً بس(. Jacobs, 1961) تا نشاط اجتماعی و اقتصادی را ارتقا دهند حساس باشند

(Buchanan, 1988; Gahl, 1988; Mass, 1984)، و تعامالت  یابانیخ یموفق به زندگ یهامعتقدند که مکان

ها و تیبلکه در مورد فعال ،یکیزیف یهارساختیدر مورد ز تنهانه یشهر یطراح ن،یها وابسته هستند. بنابراآن یاجتماع

سرزندگی شهری یک  (.Montgomery, 1998دهد )یها رخ ممکان نیاست که در ا فمختل یاجتماع یدادهایرو

فرد، و جمعیت متراکم عابر پیاده دارای های تجاری و سرگرمی منحصربهکیفیت فضایی است برخاسته از انواع فرصت

ت الهایی را برای انواع تعامطراحی شوند فرصت درستیبهای عمومی اگر فضاه. (Mass, 1984) اجتماعی ازنظرتنوع 

ی شهری است که بافت اجتماعی یک زندگ اهمیتبی ظاهربهو این تعامالت  آورندگاه فراهم میبهاجتماعی گاه

دسترسی به خیابان و هم (، سرزندگی شهری هم به 1961دهد. طبق نظریه طراحی جاکوبز )را تشکیل می وجوشپرجنب

های شهری متراکم بنابراین سرزندگی اغلب با محیط. (Moratidis & Portinga, 2020) به تراکم ساختمان نیاز دارد

های اجتماعی دهد و شبکهها را کاهش میشهرنشینی با تراکم باال فاصله(. Ye Lee & Liu, 2018) همراه است

 (.Moratidis, 2018) سازدتر از روابط نزدیک را ممکن میحمایت قویتر و تر، تعامل اجتماعی کلیبزرگ

نمود؛ بدین شرح که  تبیین (Lefebvre, 1968) توان در قالب دیدگاه حق به شهرمعضل فقدان سرزندگی شهری را می

نداشته و تنها از این فضای برآمده از تصمیمات سیاسی و  تأثیرگذارن و ساکنان محالت در ساخت محیط نقشی اشهروند

پذیرند. خروجی این چرخه محالتی است که جنبه خوابگاهی داشته و جریان و پویایی از آن سلب شده می تأثیراقتصادی 

 است.

قرار گرفت که  موردبررسیدر این حوزه  متأخردر خالل این پژوهش و در راستای نگارش مبانی نظری پژوهش آثار 

خرد و  یارهایمع شتریب یداخل نظرانصاحب یبرا یاصل سرزندگ نیترمهمباشد: خروجی مطالعات به شرح زیر می

 یدر حال نیبوده است ا یشناسییبایسبز، تنوع و ز یشبانه، فضاها اتیح ،ییو خوانا مداری پیادهمانند  یسرزندگ یکالبد

 ،گردشگریو  یت جهانیجذاب ،یااقتصاد منطقه ییایپو رینظ یکالن سرزندگ یارهایبه مع یخارج شمندانیاست که اند

از  یکیتنها  طیمح تیفیک یها ارتقاآن یتوجه داشته و براغیره  ها ومحله ییایپو ،یمناطق شهر ییایپو ،یآورتاب
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 .(1399)نهاوندی،  بوده است یسرزندگ یهایژگیو

 یتنها در صورت ،یو طبقات یتیشهر چند هو کیدر  یسرزندگ کردیبا رو یعموم یفضاها یبرا یزیربرنامه ندآیفر

و توجه  یو فرهنگ یاسیس ،یکالن اجتماع ی: توجه به ساختارهایاساس شرطپیشمطلوب برسد که دو  جهیبه نت تواندیم

در همین راستا  .(1399طهماسبی و همکاران، ) دهد راررا مدنظر ق یعموم یتمام کنشگران فضا حاتیو ترج قیبه عال

 یفضا گرید ریمستعد حضور شهروندان و به تعب یفضاها انیم نهیبه وندیپ کی جادیاز ملزومات ا کیاکولوژ یسازشبکه

 ترینمهمکه از  یکیاکولوژ یداریو پا ،یدهسازمان تیظرف ،یعیتحمل طب تیمانند ظرف یمیاست. مفاه یسرزنده شهر

 یسرزندگ شیکمک کرده و موجب افزا یسازشبکه نیبه ا تواندیها مراه ادهیپ یاست. طراح کیاکولوژ یهااصول شبکه

 یسامانده کردیبا رو شهرهای یعموم فضاهایدر  یارتقاء سرزندگ نیب .(1398، همکاران و فرد یمحسن) گردد یشهر

در کف  حیصح یهم چون طراح ییشنهادهایپ بیترت نیمثبت وجود دارد. بد بیبا ش ینسبتاً خط الگوی کی شهریمنظر 

 ازجمله هنری هایالمان جادیمتنوع، ا یخدمات هایکاربری جادیفضاها، ا ی، مرمت و ساماندهشهریو مبلمان  سازی

و همکاران،  ذکاوت) کندیشهرها کمک م یعموم فضاهایدر  یاست که به ارتقاء سرزندگ یشهر یسامانده یکردهایرو

1399.) 

های ترین ابزار ایجاد فضاهای سرزنده شهری نیازمند در نظر گرفتن شاخصیکی از مهم عنوانبهها احداث پارک

را دارا هستند و حضور زنان  یتریاتینقش ح یشده توسط مناطق مسکوناحاطه یهاپارکمتنوعی است برای مثال؛ 

 یوندهایپ ریو از تأث کنند،یم تیتقو نیزم یکاربر یعملکردها ریشده توسط سااحاطه یهابا پارک سهیرا در مقا یباالتر

 .(Mushkani & Ono, 2021) برندیحضور مردم و پارک بهره م لیاز واحد محله به دل یناش ییفضا یاجتماع

قیمت زمین  تأثیرتوان گذارند، برای مثال میبر میزان سرزندگی شهری می توجهیقابل تأثیرهای اقتصادی نیز شاخص

مستمر  شیمسکن از نقاط عطف فراتر رود، افزا متیکه ق یزمانقرار داد که،  موردتوجهبر میزان سرزندگی شهری را 

 .(Yu & Cai, 2021) کردخواهد  فینشاط و نوآورانه شهر را تضع تدریجبهمسکن  متیق

تنها  افت،ی یمسکون یهاپروژه یفشرده و حت یشهر یاز فضاها یاگسترده فیدر ط توانیرا م یشهر یسرزندگ

 Vare et) کندیم جیرا ترو یو متنوع انسان ایپو یهاتیشود، فعال بیترک یکیزیف یهایژگیبا و تیکه تراکم جمع یزمان

al., 2022). 

 The rightعنوان انگلیسی  ترجمهابتدا با نقد ای با عنوان ))حق مشخص به شهر مشخص(( پرویز پیران در سرمقاله

to the city  حق مشخص به شهر مشخص( ) ترجمهبه )حق به شهر( و ناکامل دانستن این ترجمه و مناسب دانستن

از سوی نویسنده در این مقاله این است که در بحث  شدهمطرحترین نظریه . مهمداندمی فهمیکجعنوان قبلی را موجب 

و اغتشاش مفهومی نشود. این نظریه در دو سطح شامل:  فهمیکجاز این تئوری باید دو سطح را از هم جدا کرد تا دچار 

توان آن را سطح تحلیلی نامید؛ حق خاص به شهر خاص مفهومی است ناظر بر حقی که باید پدید آید سطح اول که می

به تمامیت انسانی خود  ،ساکنان شهر نیز خود به فراسوی وضع موجود رفته ،به دست ساکنان و در این ساختن همآن

توان سطح گذار یا سطح مصداقی هایی اصالحی قرار دارد که آن را میتر شوند. اما در سطح؛ تالشک و نزدیکدینز

تر، حق متفاوت ق مشارکت، حقوق زنان و از آن مهمای چون حقوق بشر، حنامید. در این سطح مفاهیم از جوهر تهی شده

سازد تر میا به سطوح واقعی نزدیکها رو نظایر آن ق آن و حقوق شهروندی و اقسام آنبودن، حق دسترسی و مصادی

 (1394)پیران، 

توان تمام شهرها را درگیر که گفته شد فقدان سرزندگی شهری معضلی جهانی است و در کشور ایران نیز می طورهمان

فقدان سرزندگی  ساززمینهغیره  اجتماعی، فرهنگی، کالبدی و سیاسی، اقتصادی، با این مسئله دانست. عوامل متعدد
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کویری کشور محالت شهری هستند که در بسترهای متفاوت تشابهات و تمایزاتی میان دالیل آن وجود دارد. شهرهای 

کنند که در با شدت بیشتری تجربه می بعضاًدیگر و  ایگونهبهبه سبب استقرار در اقلیم خشک، معضالت شهری را 

 حفظ و یکپارچگی وسعت، به دلیل یزد تاریخی شهرو بررسی است.  بحثقابلخصوص سرزندگی شهری نیز این موضوع 

 سخت اقلیم با کامل هماهنگی و خشتی بناهای تولید در انرژی کمترین و مصرف بومی مصالح از استفاده تاریخی، اصالت

 حافظه هاقرن پاسداشت درواقع تاریخی شهر این ثبت رسید. ثبت به یونسکو در ایران تاریخی شهر اولین عنوانبهکویری 

 شهر .است دیگر سوی از ایران تاریخی و تمدنی هویت بر تأکید و یکسو از کویر کوشسخت مردمان تمدنی و تاریخی

 تحوالت دچار مدرنیته فشارهایتحت سرعتبه است، برخوردار پایداری هایارزش در نهفته غنی میراث از که یزد تاریخی

(. تصمیمات سیاسی در سالیان گذشته موجب عدم توازن اجتماعی و اقتصادی در شهر 1394)کاظمی،  است شده فضایی

به همین سبب در این پژوهش  مشاهده کرد. وضوحبهتوان یزد شده که این مسئله را در سرزندگی محالت شهر یزد می

ساختار اسکان غیررسمی و دیگر با ساختار سرزندگی شهری یکی از محالت تاریخی شهر در کنار دو محله دیگر یکی با 

و در  آمدهدستبهشود تا نخست وضعیت سرزندگی این محالت اقتصادی قوی در بخش مرفه نشین شهر بررسی می

 ادامه روابط اجتماعی در این محالت با توجه به ساختار کالبدی و اجتماعی آن تشریح شود.

های ط با سرزندگی شهری، کالبد، تفاوتت دیدگاهی پیوسته در ارتباهای داخلی و خارجی، ضرورپس از بررسی پژوهش

است که در مطالعات  زیستمحیطبخشی از دیدگاه سرزندگی شهری معطوف به حفظ و بهبود  اقتصادی احساس شد.

 گیری یک محیط سرزندهمالک شکل سازانسانهای است. اما در مطالعات داخلی سازه شدهاشارهخارجی مکرر به آن 

ای دیگر متفاوت است حتی اگر تیپ بندی دو محله برای مثال جز شوند. سنجش سرزندگی از محله به محلهمعرفی می

سنجش  قرار گیرد. موردبررسیشهری خود  منطقهضروری است هر محله در نگاه با  حالبااینمحالت تاریخی شهر باشد 

 ازنظرتری را تواند خروجی مناسبمفهوم سرزندگی شهری چنانچه در ترکیب با مفاهیم دیگری طرح و بررسی شود می

گیری و نوع ساختار ی محالت شهری متناسب با هسته شکلعلوم شهری داشته باشد. بررسی سرزندگپیشبرد و  یکاربرد

 آورد.را در نتایج کار فراهم می ترمناسبحلیل و ت پردازینظریهاجتماعی مستقر در آن محله، امکان 

 

 ینظر یمبان

و نشاط آنان  پرشورمردم و حضور فعال و  بخشدمیحیات و زندگی فرد در میان جمع بودن است و آنچه به فضا زندگی 

 و انسان پیوند است. مکان و انسان پیوند و اتصال نقطه مکان، به بستگیدل. (1400در فضاست )داداش پور و همکاران، 

 گفته آن درجه ترینمحکم و ترینعالی به بستگیدل درواقع، که افتدمی اتفاق مختلفی هایکیفیت ها وحالت در مکان

 .(1399رود )حبیبیان و حاتمی نژاد، می کار به انگلیسی در Attachment واژه معادل فارسی در واژه این .شودمی

 .(Isiklar, 2017) دهدت و اهداف روی می، تجربیاپارامترهایی مانند شرایط فرهنگی احساسات نسبت به فضا بر اساس

که جریانات اجتماعی از عواملی است  مکانی از اولین شروط سرزندگی شهری در محالت است؛ تعلق به مکان بستگیدل

به (. Akgun, 2014) اجتماعی نیز داردای است که بعد ضا، جدای از ابعاد فیزیکی، پدیدهف کند.می را در یک محله آغاز

ارتباط  .کندبا تأثیرگذاری، سازمان اجتماعی را پیکربندی می شدهساختههای فضایی محیط گفته راپوپورت، ویژگی

عنوان ها بهاین نقش .تعامالت و رفتارهای اجتماعی بر اساس قواعد مبتدی و نقش افراد در جامعه استوار است ،کاربران

 در (.Rapoport, 1977) رسندبه نظر می ایستا نیمه ،عنوان تعامل بین افرادو اشیاء در فضا ثابت و به هاالمانها، نشانه

اجتماعی همچون هانا  و سیاسی فیلسوفان برخی توجه ها،آن بین ارتباط و عمومی فضای و قلمرو مفاهیم اخیر هایدهه



 1401 تابستان ،2 شمارۀ ، 10 دورۀ ،ریزی شهریو برنامه  جغرافیای هایپژوهش مجله                                                      33

 مالقات را به خود جلب کرده است. از دید این دو فضای عمومی جایی است که در آن 2و یورگن هابرماس 1آرنت

)سرور و اصغری،  کندمی فرموله را عمومی ارتباط و شودمی انجام آزاد و باز مباحث انجام منظوربه یکدیگر با شهروندان

هایی برای او، ویژگی .انند زندگی فردی و اجتماعی را فراهم کنندکوبز، فضا باید زنده باشد تا مردم بتوجابه گفته (. 1400

 ,Jacobs) های شهرنشینی استها در ساعات مختلف روز نشانهریزی فعالیتهای فضایی و برنامهمانند تنوع شیوه

 آن برای دیگری ابعاد توانمی شود امامی آغاز جهان بیرونی فضای و درونی ذهن فضای از فضا، نوع ترین(. ابتدایی2015

هاست. تر از ظاهر شهرها، نحوه عملکرد آنمهم دیگربیانبه .کندمی تبدیل بعد چهار یا سه را به آن که شد متصور

 موردتوجه کندمیدر شهرها ایجاد  وجوشپرجنببنابراین، برای درک پویایی شهرها، باید تعامالت انسانی که محیطی 

 (Pakoz, 2022)قرار گیرد 

 گرفته نظر در چهارم بعد عنوانبهزمان  نیز چهاربعدی فضای در .است ارتفاع و عرض طول، شامل بعدیسه فضای 

 ,Lefebvre)کند تلقی می شونده تولید هم و تولیدکننده هم را فضالفور  هنری(. 1399)داوودی و همکاران،  شودمی

 ,Dempsey) بخشدمیتعامل اجتماعی در فضاهای شهری با ایجاد تعادل در شهر به وجود جامعه مشروعیت . (1991

(، Fekli, 1993های شهری که بر این اصل استوار است که فضاهای شهری محصول فرهنگی هستند )در طرح(. 2011

ها در فضاهای شهری، بقای افراد به توانایی آندر  .کندنشاط افراد در تعامل با یکدیگر فضا را به محیط زندگی تبدیل می

 شدهتعریف "سرزندگی"منابع  عنوانبهکوبز این نیازها توسط لینچ و جا .رفع نیازهای خود از محیط خود بستگی دارد

ظرفیت بقا یا تداوم  .است شدهتعریف« قدرت جسمی یا نیروی روانی پرشور» عنوانبهسرزندگی  هانامهلغتدر  .است

فضای  حاشیهبا خودرو محور شدن شهرها انسان در  .(Isiklar, 2017)وجود معنادار یا هدفمند؛ و قدرت رشد و زندگی 

 عنوانبهلینچ، سرزندگی را (. 1400از حضور شهروندان تهی شد )حسینی و همکاران،  هرروزشهری قرار گرفت و شهر 

دانش بکار بردن اطالعات : Ergonomie) نیازهای تغذیه، ایمنی و ارگونومیک تواندمیکند که فرد ای تعریف میدرجه

تر بقای ( و از همه مهماست کار محیط طراحی در( اطالعاتی چنین تولید علمی هایروش و) انسان دربارهعلمی موجود 

در نظر « شدت تمرکز مردم»توان آن را که می« سرزندگی شهری»مفهوم  .(Lynch, 1987خود را از محیط کسب کند )

قدرت و انرژی خام در  عنوانبهارائه شد و اغلب « مرگ و زندگی شهرهای بزرگ آمریکا»گرفت، توسط جین جاکوبز در 

، پذیریانعطافسرزندگی در مفهوم کلی به خودکفایی، پایداری، سازگاری،  (.Liu, 2019شود )یک شهر معرفی می

شود. سرزندگی شهری یعنی ظرفیت شهر برای پاسخ دادن و ظرفیت برای تغییر، خودسازی، مسئولیت و امنیت مربوط می

 و انرژی از سرشار وجودی معنای به سرزندگی فردریک و رایان ازنظر(. 1400داداش پور و همکاران، ) شرایطانطباق با 

 ذهنی سرزندگی ها،آن گاهددی اساس بر .است نرفتن تحلیل و نبودن فرسوده نبودن، خسته بودن، سرحال همچنین اشتیاق،

 با مقابل در .کندنمی فراهم زندگی کارهای انجام برای را انسان توان تمام و انجامدمی خستگی و پذیریتحریک به کم،

 وجود به افراد وظایف در خوبی پیشرفت و بود خواهد دسترس در هافعالیت برای کافی انرژی ذهنی، سرزندگی بودن بیشتر

 عدالت، مانند متنوعی و متعدد هایکیفیتبر  مشتمل کیفیتی سرزندگی گفت توانمی (.1399)داوودی و همکاران،  آیدمی

 مختلفی هایشاخص با هستند که تعریف سرزندگی در اساسی عناصر پذیری زیست و نشاط مطلوبیت، .است ...و برابری

 عنوانبه سرزندگی همچنین .شوندمی فضا اجتماعی و فیزیکی جنبه دو شامل هر و اندمرتبط عمومی شهری فضای از

های سنجش وضعیت شاخص(. 1400است )مولوی و همکاران،  شهری مطرح طراحی در عملکردی ابعاد از یکی

این مفهوم تا زمان حال تغییراتی داشته است، این تغییرات ناشی از تغییرات در تعاریف  پیدایشسرزندگی شهری از بدو 

                                                           
1 . Hannah Arendt 

 
2 . Jürgen Habermas 
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های سنجش وضعیت سرزندگی ضروری است عالوه بر پذیرش کلیاتی در خصوص شاخصسرزندگی شهری بوده است. 

ها لحاظ شود. شاخصاین شهری، با توجه به ماهیت این مفهوم در هر پژوهش متناسب با محدوده پژوهش تغییراتی در 

 است. شدهارائهدر این خصوص  هاشاخص بندی 1جدول در 
 

 یشهر محالت یسرزندگ سنجش یهاشاخص. 1 جدول

 هاروش فیتعر شاخص

 شدهساخته طیمح

 یهمپوشان لیتحل یفرع منطقه کی در یمیقد هایساختمان تعداد یمیقد ساختمان

 بلوک شماره/بلوک مساحت کل یفرع منطقه کی در هابلوک مساحت نیانگیم بلوک اندازه

 یتوپولوژ روش جاده تقاطع دو نیب جاده طول نیانگیم جاده طول

 یتوپولوژ روش طرفه چهار هایتقاطع تعداد ایجاده تقاطع

 یآنتروپ شاخص نیزم یکاربر نوع یآنتروپ شاخص از یبیترک نیزم ساختار

 کنندهمتعادل شاخص هیثانو و هیاول استفاده یبرا تعادل شاخص متعادل استفاده

 حسب بر یفرع منطقه کی در نیزم مختلف انواع وستهیپ لبه طول کل نیزم ییفضا تعامل
 کیلومترمربع بر لومتریک

 نیزم یتعامل روش

 یانسان هایفعالیت

 یفرع منطقه/تیجمع کل منطقه هر تیجمع تراکم تیجمع تراکم

 تیجمع کل/کار یروین (سال 65 تا 14) کار یروین تعداد کار یروین

 مساحت نسبت

 یمسکون

 ییفضا استخراج یفرع هیناح کی یمسکون مساحت نسبت

 کل/  موردعالقه نقاط مجموع یفرع منطقه کی در جذاب نقاط تراکم جذاب نقاط تراکم
 تیجمع

 نقاط از یبیترک

 جذاب

 یآنتروپ شاخص موردعالقه نقطه بیترک یبرا دسته 14 یآنتروپ شاخص

 زیستمحیط و انسان تعامل

 یفرع منطقه/  راه شبکه کیلومترمربع بر لومتریک حسب بر یفرع منطقه کی در هاجاده کل طول راه شبکه

 منطقه/مترو هایایستگاه کل یفرع منطقه کی در مترو هایایستگاه اینقطه تراکم مترو ستگاهیا
 یفرع

 منطقه/اتوبوس هایایستگاه کل یفرع منطقه کی در اتوبوس هایایستگاه اینقطه تراکم اتوبوس ستگاهیا
 یفرع

 وتحلیلتجزیه و ییفضا استخراج متر 30 و متر 50 بافر در بیترت به بزرگراه ،آهنراه مساحت درصد جاده خأل
 بافر

 یرهایمس کیتفک

 یعبور

 استخراج و بافر وتحلیلتجزیه یمتر 20 بافر کی در روگذر ای یعبور یرهایمس مساحت درصد
 ییفضا

 استخراج و بافر وتحلیلتجزیه یمتر 20 بافر کی در یاصل انیجر مساحت درصد رودخانه خأل
 ییفضا

 Yue, 2019: منبع

 

فرانسه به  1968های شهری سال شهری است که در پی بحران پردازنظریه فور لهنری شهر عنوان کتابی از هحق به 

است. حق به شهر شامل دو حق اساسی برای  شدهنوشتههای شهری نابرابری دنبال طرح مطالبه اجتماعی در برابر

 ساکنان شهری است؛ حق مشارکت و حق تخصیص و تملک.

انجامد نقش محوری داشته باشند. تعلق در حق مشارکت شهروندان باید در هر تصمیمی که به تولید فضای شهری می

شود س آرامش و داشتن فضای مناسب برای خود ممکن مییافتن به شهر با حرکت در شهر، حضور در آن، احسا
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تعریف دقیقی ارائه نشده اما در ماده اول منشور اروپایی حفاظت حقوق از حق به شهر  .(10، 1400)اشتیاقی و همکاران، 

است که در  کسانیهمهاست: شهر فضای جمعی است که متعلق به  شدهارائهمفهوم چنین  اینبشر در شهر تعریف کلی 

 زمانهمکنند، ساکنانی که حق دارند تا آنجا امور سیاسی، اجتماعی و اکولوژیکی خود را محقق سازند و آن زندگی می

 (.6، 1401حبیب نژاد و خسروی، ) هستنددارای تکالیف نسبت به همدیگر نیز 

 ارزشی نیگزیو جا سرمایه اجتماعی رفتن نیشهرها منجر به از ب محور هیو توسعه سرما شدنی صنعت فور له دهیبه عق

 یکاال مثابهبه فضا .شده است (و فروش خریدقابل یفضا) یابا ارزش مبادله (نیو نماد یاجتماع یفضا) وریبهره

 استروزمره شهروندان شده  یزندگ خدمات و عیتوز ،یشکاف در روابط اجتماع جادیا ییفضا یگانگیموجب ب یامبادله

 (4، 1399دارکش و استرکی، )

 متناقضی هایویژگی مجموعه از ایجلوه بیانگر سوم، جهان کشورهای بزرگ شهرهای فضا، سیاسی اقتصاد دیدگاه از 

 و ثروت منابع اعظم بخش و برخوردارند بیشتری امکانات از یک کشور مناطق دیگر با مقایسه در شهرها این .هستند

پرورانند )حسینی و همکاران، می خود در نیز را ناهنجاری و نابسامانی فقر، انواع حالدرعین .اندکرده جمع خود در را قدرت

1399). 

شود، و پرداخته می هاآنجداگانه به  طوربهآورد که معموالً ، بسیاری از حقوق را گرد هم می1هرش به حقمفهوم 

 Sorensenکند )مرتبط با زندگی سالم عمل می حالدرعینیک علت مشترک برای عوامل اجتماعی متفاوت و  عنوانبه

& Sagaris, 2010).  هروندان ترین شکل خود، از حقوق برابر ش( در ابتدایی1968) فور لهاثر هنری  شهربه مفهوم حق

 .(Harvey, 2008کند )حق جمعی برای تغییر شهر حمایت میها در شهرشان، عالوه بر برای داشتن منابع و فرصت

ها و شیوه -1: شودمیتوسط سه کیفیت تولید  صراحتبهکند که فضا یک سازه اجتماعی است که ادعا میفور  له

تجربیات  -3ها( / رسمی، برنامه ریزان و بوروکرات مؤسساتای از فضا )کار دانش حرفه -2مسیرهای فیزیکی موجود / 

 .(Butler, 2009زیسته مذاکره با فضا )

کند که ر قلمروهای دیگر است، و دیکته مید شدهتجربههای طبیعی وارث نابرابری طوربهفضا  عنوان محصول جامعه،به

ادراکی(  ازنظرفیزیکی و هم  ازنظرشود )هم  و فضا چگونه ظاهر در آنجا انجام شود کاریچهچه کسی آن را مهار کند، 

(Butle, 2009).  جمعی با تمرکز بر تجربه جمعی و ایجاد شهر  زنیچانهیک ابزار  عنوانبهاین مفهوم مارکسیستی

 .(Purcell, 2003) داری شهروندی عمل کردچالشی اساسی در برابر شکل سرمایه عنوانبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 . Right to The City (RTTC) 
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 پژوهش یمفهوم مدل. 1 شکل

 

خاص این رویکرد به شهر  هایدیدگاهو  مدرنیسمپستنخست باید به این نکته اشاره کرد که سرزندگی شهری برآمده از 

فلسفی و بنیادین همراه است  هایچالشمفاهیم آن در کشورهایی که هنوز درگیر مدرنیسم هستند با  سازیپیادهاست و 

مفاهیم در چنین جوامعی وجود نداشته و دستیابی به چنین مفاهیمی دور از  گونهاینساختاری  هایزمینهپیش چراکه

از اجتماع است. محیط سرزنده حق  خواسته بربومی و  چرخهتن یک محیط سرزنده شهری نیازمند یک داش. انتظاراست

توان یک وجود دارد که با رعایت این موارد می هاییزمینهپیشتمامی شهروندان است اما برای داشتن یک محیط سرزنده 

 مسکن کلیت از رضایت را پایدار محله هایویژگی توانمی خصوص این در محیط سرزنده پایدار را از شهر مطالبه نمود.

 رونق، و پویایی اجتماعی، تعامالت تسهیالت، و امکانات به دسترسی و دستیابی قابلیت زیباشناسی، ایمنی، محله،

 توسعه کرد. نمود عنوان ساختمانی( و جمعیتی) تراکم و محیطیزیست سالمت (،مسکن انتخاب ها،فعالیت حوزه) آمیختگی

 همچنین و نموده استفاده برابر امکانات و حقوق از ها،گروه همه از آن ساکنین و مردم همه که است در این ایمحله پایدار

 (.1399)حسینی و همکاران،  بپذیرند را گذارد،می تأثیر شانزندگی محیط بر که هاییگیریتصمیم و هافعالیت مسؤولیت

 .رسد که فضایی برآمده از تصمیمات جمعی نباشد و در انتها به سرزندگی شهر بیانجامدبسیار بعید به نظر می

 

 پژوهش روش

پژوهش را از  نتیجهکیفی  صرفاًطلبد. دیدگاه های کمی و کیفی را میرزندگی روش تحقیقی آمیخته از روشسنجش س

 کمی توان سنجش مفهومی که بسیار با اجتماع و فرهنگ در ارتباط است را ندارد. صرفاًحقایق دور کرده و دیدگاه 

ریزی برای رسیدن به یک فضای سرزنده شهری نیازمند آشنایی و تسلط مناسب بر مفاهیم روانشناسی و علوم برنامه

در این پژوهش  را رقم نخواهد زد.کالبد محور بوده و سرزندگی  عمدتاًها این دیدگاه دورازبه ریزیبرنامهاجتماعی است و 

تر در تحقیقات شهری توسط روش مشاهده مستقیم پیش .است شدهگرفتهاز روش ترکیبی از نوع متوالی اکتشافی بهره 

 نیدر ا قیروش تحق(. 1397است )اخوان و همکاران،  شدهاستفاده 3و مارکوس فرانسیس 2، وایت1پژوهشگرانی چون گل

جامعه آماری این پژوهش تمامی ساکنان محالت اسکان کویر، است.  یبا هدف کاربرد یلتحلی – یفیمطالعه از نوع توص

که با توجه به جمعیت این محالت در  آمدهدستبه 340 و فهادان بوده و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران صفائیه

پرسشنامه به شکل تصادفی  100پرسشنامه و در محله فهادان  70محله صفائیه  در پرسشنامه، 170 کویر محله اسکان

 .تکمیل گردید

 آلفای ضریب طبق بر تحقیق متغیرهای کلی پایاییقابلیت اعتبار پرسشنامه به کمک روایی محتوایی به دست آمد. 

(، تنوع و 805/0ایمنی و امنیت )(، 713/0راحتی و آسایش ) ابعاد تفکیک به ( وقبولقابل <α 7/0) 787/0 کرونباخ

شد.  محاسبه (769/0( و تعامل و حس تعلق مکان )822/0(، دامنه و برد )764/0(، فراغت و تفریح )748/0) جذابیت

 باال و پایایی پرسشنامه مطلوب برآورد شد. یموردبررسهای بنابراین همبستگی درونی گویه

اطالعات استفاده از روش  یآورروش جمع یشهر یدر فضاها یسرزندگ معیارهای ارائهو  یانجام مطالعات تئور یبرا

برای  مورداستفاده هایشاخص شدهگفتهبوده است که با توجه به موارد  و استفاده از اسناد و مدارک موجود یاکتابخانه

 از: اندعبارتسنجش سرزندگی شهری 

                                                           
1 . Gehh 

2 . Whyte 

3 . Marcus & Francis 
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انجام  یبرا. تعامل و حس تعلق مکان ،دامنه و برد، حیتفرفراغت و ، تیتنوع و جذاب، تیو امن یمنیا، شیو آسا یراحت

 افزارنرماست و اطالعات توسط  شدهاستفادهو پرسشنامه  یبردارعکس ،مصاحبه ،یدانیاز روش م یاتیعمل مطالعات

SPSS  هایآزمونو T، و  ونیرگرسAnova اندشدهتحلیل. 

 

 

 موردمطالعه محدوده

های متفاوتی از یک پژوهش در راستای سرزندگی شهری بتواند به واقعیات نزدیک شود ضروری است تیپ کهآنبرای 

محالت در آن پژوهش لحاظ شود. سنجش سرزندگی یک محله و در دیدگاهی دارای نواقص ماهوی سنجش سرزندگی 

به همین جهت در پژوهش سه تیپ متفاوت از محالت شهری  اص؛ جامعیت کافی را نخواهد داشت.در یک پیاده راه خ

 است. شدهگرفتهدر نظر 

و  دادهازدستبه دلیل تصمیمات سیاسی و اقتصادی کالن انسجام و یکپارچگی خود را دیگر  یزد بافت اجتماعی شهر

. شکاف طبقاتی محالت نداکردهمهاجران جویای شغل از سایر شهرها و روستاها شهر یزد را از حالت سنتی و بومی خارج 

 .(1397سایت شهرداری یزد: ) است شدهافزودهو بر شمار مشکالتشان  یافتهافزایشیزد در سالیان اخیر 

 محلهفهادان از محالت سنتی و ویژه و  محلهاز محالت برخوردار،  صفائیه محلهدر این پژوهش  موردمطالعه محدوده

 است. شهر نشینحاشیهاسکان کویر از محالت 

خانوار  4576قالب نفر در  16403با جمعیتی بالغ بر اسکان کویر،  محلهشهر یزد،  غیررسمیاسکان  یکی از این محالت

و  ینیامام خم ابانخی به شرق از و کوشک نو محلهغرب به محله فهادان واقع در شمال شهر یزد از در غرب این شهر، 

 ابوالقاسم شاه محله به غرب جنوب از و نو بازار محلهو از جنوب به  انزنگی محلهاز شمال به  نیو همچن رمالمی محله

نشین جز محالت مرفه  صفائیه محلهخانوار در آن ساکن هستند.  1280نفر است و  4148 این محله تیجمع. رسدمی

 خانوار است. 1849نفر جمعیت و  5542شهر یزد دارای 

 

 
 . موقعیت محالت در شهر یزد2شکل 

 

 هاافتهیبحث و 
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های خاص این رویکرد به و دیدگاه مدرنیسمپستنخست باید به این نکته اشاره کرد که سرزندگی شهری برآمده از 

های فلسفی و بنیادین همراه مفاهیم آن در کشورهایی که هنوز درگیر مدرنیسم هستند با چالش سازیپیادهشهر است و 

مفاهیم در چنین جوامعی وجود نداشته و دستیابی به چنین مفاهیمی دور از  گونهاینساختاری  هایزمینهپیش چراکهاست 

اما سرزندگی محالت شهری شهرهای کهن ایران است. آنچه در آثار و مطالعات پیشین  تأملانتظاراست. نکته قابل 

جهت اجتماع شهروندان دارد و  هایموجود است گواه از حضور مستمر شهروندان در محالت دارد؛ محالتی که مکان

 خصوصاً زند. از بین رفتن سرزندگی شهری امنیت ذهنی را برای شهروندان رقم می خصوصاًچشمان ناظر پیوسته امنیت، 

است، ناشی از  ناپذیراجتنابهای بشر زندگی که با توجه به پیشرفت شیوهکشور، سوای تغییر  شهرهایکالندر محالت 

 مردمیتحت عنوان  بنا به تعریف پائولو فرری در کتاب آموزش ستم دیدگان توان آن راکه میسلسله اقداماتی است 

تر از همه تمرکز قدرت، قدرت و مهم غیرهمجموعه اقدامات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و  زدایی تعبیر نمود.

آن محالت سرزنده است جای خود را  گیری را از اجتماعات محلی سلب کرده و فرآیند مردمی سازی که خروجیتصمیم

از اجتماع است. محیط  خواسته بربومی و  چرخهدهد. داشتن یک محیط سرزنده شهری نیازمند یک به مردمی زدایی می

وجود دارد که با رعایت این موارد  هاییزمینهپیشسرزنده حق تمامی شهروندان است اما برای داشتن یک محیط سرزنده 

رسد که فضایی برآمده از تصمیمات جمعی سرزنده پایدار را از شهر مطالبه نمود. بسیار بعید به نظر میتوان یک محیط می

شود نخست با بررسی مفهوم سرزندگی شهری در نباشد و در انتها به سرزندگی شهر بیانجامد. در این پژوهش سعی می

استخراج و در سه گونه از محالت شهر یزد های سنجش این مفهوم های این حوزه شاخصمتون مرجع و سایر پژوهش

یک پژوهش در راستای سرزندگی شهری بتواند به واقعیات نزدیک شود  کهآنسنجش سرزندگی انجام شود. برای 

متفاوتی از محالت در آن پژوهش لحاظ شود. سنجش سرزندگی یک محله و در دیدگاهی  هایتیپضروری است 

سنجش سرزندگی در یک پیاده راه خاص؛ جامعیت کافی را نخواهد داشت. به همین جهت در پژوهش سه  ترنادرست

در ادامه با تکیه بر نظریه حق به شهر، تصمیمات سیاسی و . است شدهگرفتهتیپ متفاوت از محالت شهری در نظر 

های برای تحلیل یافتهگیرد. میخروجی آن بر بافت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شهر مورد بحث و بررسی قرار 

بررسی ، نوع ارتباط با محدوده و وضعیت سواد دهندگانپاسخ، سن دهندگانپاسخپژوهش نخست وضعیت جنسیت 

 .شودمی

 

 
 محله با دهندگانپاسخ ارتباط تیوضع. 4 شکل                        دهندگانپاسخ التیتحص تیوضع. 3 شکل

 

نامطلوبی دارد. از سوی دیگر محله صفائیه ، محله اسکان کویر وضعیت دهندگانپاسخدر تشریح وضعیت تحصیالت 

تواند بر موفقیت یا عدم موفقیت عیت تحصیلی محالت میوضعیت مطلوبی را در وضعیت تحصیالت دارا است. وض
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 باشد. تأثیرگذارهای سرزندگی شهری در محالت پروژه

 
 دهندگانپاسخ تیجنس. 6 شکل                                         دهندگانپاسخ نیسن تیوضع. 5 شکل

 

که تهدیدی برای سرزندگی  در محدوده فهادان نشان از پیری جمعیت در این محدوده دارد دهندگانپاسخوضعیت سنی 

 قوتی در جهت افزایش سرزندگی محله باشد. نقطه تواندمی. در دو محله دیگر جوانی جمعیت این محله است

)برای هر شاخص و هر کدام از گرفت قرار  موردبررسیآن  متغیرهایها و ای شاخصتک نمونه Tبا استفاده از آزمون 

 است. ذکرشده 7 -2اول در جدمجزا( که نتایج  صورتبهمحالت 
 

 شیآسا و یراحت شاخص در هدف محالت تیوضع. 2 جدول
 T آماره ،یمعنادار ار،یمع انحراف نیکمتر T آماره ،یمعنادار ار،یمع انحراف نیشتریب T آماره ،یمعنادار ن،یانگیم نیشتریب T آماره ،یمعنادار ن،یانگیم نیکمتر محالت شاخص

 یراحت

 و

 شیآسا

 اسکان

 ریکو

 لیوسا با سکونت محل به یدسترس یابیارز

 یعموم ونقلحمل

 بد، یبو) هایآلودگ از بودن یعار یابیارز

 اطراف طیمح در...( و نور آزاردهنده، یصدا

 سکونت

 محل در خدمات و کاال ارائه یابیارز

 سکونت

 با سکونت محل به یدسترس یابیارز

 یعموم ونقلحمل لیوسا

 

 

 نیکمتر

 نیانگیم

26/1 

 یمعنادار

000/0 

 T آماره

890/5- 

 نیشتریب

 نیانگیم

7/2 

 یمعنادار

000/0 

 T آماره

235/6- 

 نیشتریب

 اریعم انحراف

35/1 

 یمعنادار

000/0 

 T آماره

602/5- 

 نیکمتر

 اریمع انحراف

70/0 

 یمعنادار

000/0 

 T آماره

890/5 

 محل با ارتباط یبرقرار در یراحت یابیارز فهادان

 (کسبه مردم، راه، ادهیپ) سکونت

 محل اطراف یهایکاربر تناسب یابیارز

 ،یصنعت ،یحیتفر ،یتجار) سکونت

 طیمح با( یفرهنگ

 محل در خدمات و کاال ارائه یابیارز

 سکونت

 سکونت محل هایراه ادهیپ زیتجه یابیارز

 استراحت هایمکان به

 نیکمتر 

 نیانگیم

16/2 

 یمعنادار

000/0 

 T آماره

367/7- 

 نیشتریب

 نیانگیم

76/3 

 یمعنادار

053/0 

 T آماره

224/0 

 نیشتریب

 انحراف

 اریمع

40/1 

 معنادار

046/0 

 T آماره

026/2 

 نیکمتر

 انحراف

 اریمع

98/0 

 یمعنادار

000/0 

 T آماره

814/3- 

 محل با ارتباط یبرقرار در یراحت یابیارز هیصفائ

 (کسبه مردم، راه، ادهیپ) سکونت

 محل اطراف یهایکاربر تناسب یابیارز

 ،یصنعت ،یحیتفر ،یتجار) سکونت

 طیمح با( یفرهنگ

 ادهیپ به سکونت محل یدسترس یابیارز

 سبز یفضا و راه

 و مطلوب سبز یفضا وجود یابیارز

 سکونت محل اطراف در متنوع اندازچشم

 نیکمتر  

 نیانگیم

26/2 

 یمعنادار

003/0 

 T آماره

404/1- 

 نیشتریب

 نیانگیم

47/4 

 یمعنادار

001/0 

 T آماره

433/3- 

 نیشتریب

 انحراف

 اریمع

36/1 

 یمعنادار

000/0 

 T آماره

268/4 

 نیکمتر

 انحراف

 اریمع

65/0 

 یمعنادار

000/0 

 T آماره

392/6- 

 

 تیامن و یمنیا شاخص در هدف محالت تیوضع. 3 جدول
 T آماره ،یمعنادار ار،یمع انحراف نیکمتر T آماره ،یمعنادار ار،یمع انحراف نیشتریب T آماره ،یمعنادار ن،یانگیم نیشتریب T آماره ،یمعنادار ن،یانگیم نیکمتر محالت شاخص

 یمنیا
 و

 تیامن

 اسکان
 ریکو

 بر آن تأثیر و ساکنان حضور ارزیابی تیامن بر آن تأثیر و کسبه حضور یابیارز
 تیامن

 عبور از سکونت محل معابر تیامن یابیارز
 موتورسیکلت و دوچرخه

 آزار و مزاحمت مقابل در تیامن یابیارز
 سکونت محل در اوباش

 نیکمتر 
 نیانگیم

70/1 

 یمعنادار
000/0 

 T آماره
821/0 

 نیشتریب
 نیانگیم

43/3 

 یمعنادار
000/0 

 T آماره
743/4- 

 

 نیشتریب
 انحراف

 40/1 اریمع

 یمعنادار
000/0 

 T آماره
733/6- 

 

 نیکمتر
 انحراف

 اریمع
85/0 

 یمعنادار
015/0 

 آماره
T 
483/2 

 

 محل اطراف یفضا ییروشنا یابیارز فهادان
 تیامن حفظ جهت شب هنگام سکونت

 هایخانه) دفاعبی یفضاها وجود یابیارز
 ...(و ساخته مهین یهاخانه مخروبه،

 عبور از سکونت محل معابر تیامن یابیارز
 موتورسیکلت و دوچرخه

 تیامن بر آن تأثیر و کسبه حضور یابیارز

43%
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 نیکمتر 
 نیانگیم

1/2 

 یمعنادار
000/0 

 T آماره
514/7- 

 

 نیشتریب
 نیانگیم

24/3 

 یمعنادار
000/0 

 T آماره
214/5 

 نیشتریب
 انحراف

 اریمع
55/1 

 یمعنادار
005/0 

 T آماره
354/1- 

 نیکمتر
 انحراف

 اریمع
97/0 

 یمعنادار
046/0 

 T آماره
027/2 

 اطراف سبز یفضاها تیامن یابیارز هیصفائ
 سکونت محل

 مقابل در ادهیپ عابر محافظت یابیارز
 اطراف معابر در آفتاب باد، باران، برف،

 سکونت محل

 در ادهیپ عابر محافظت نحوه یابیارز
 معابر در آفتاب باد، باران، برف، مقابل

 سکونت محل اطراف

 محل اطراف یفضا ییروشنا یابیارز
 تیامن حفظ جهت شب هنگام سکونت

 نیکمتر  
 نیانگیم

1/2 

 یمعنادار

004/0 
 

 T آماره
027/3- 

 نیشتریب
 نیانگیم

41/3 

 یمعنادار
000/0 

 T آماره
966/9- 

 نیشتریب
 انحراف

 اریمع
18/1 

 یمعنادار
000/0 

 T آماره
966/9- 

 نیکمتر
 اریمع انحراف
35/0 

 یمعنادار
000/0 

 T آماره
009/2 

 

 تیجذاب و تنوع شاخص در هدف محالت تیوضع. 4 جدول
 T آماره ،یمعنادار ار،یمع انحراف نیکمتر T آماره ،یمعنادار ار،یمع انحراف نیشتریب T آماره ،یمعنادار ن،یانگیم نیشتریب T آماره ،یمعنادار ن،یانگیم نیکمتر محالت شاخص

 تنوع
 و

 تیجذاب

 اسکان
 ریکو

 و یهنر و یفرهنگ یهامکان یطراح یابیارز
 سکونت محل جذابیت بر آن تأثیر

 محل در گوناگون اقوام حضور یابیارز
 سکونت

 محل در مسکن متیق تفاوت یابیارز
 گرید محل به یمحل از سکونت

 و یفرهنگ هایمکان یطراح یابیارز
 سکونت محل جذابیت بر آن تأثیر و یهنر

 نیکمتر 
 نیانگیم

37/1 

 یمعنادار
000/0 

 T آماره
204/15- 

 نیشتریب
 نیانگیم

28/3 

 یمعنادار
000/0 

 T آماره
867/4 

 نیشتریب
 انحراف

 اریمع
34/1 

 یمعنادار
000/0 

 T آماره
693/6- 

 نیکمتر
 انحراف

 اریمع
82/0 

 یمعنادار
000/0 

 T آماره
204/15- 

 و فروشاندست حضور با موافقت یابیارز فهادان
 سکونت محل اطراف در یابانیخ هنرمندان

 محل در گوناگون اقوام حضور یابیارز
 سکونت

 محل در مسکن متیق تفاوت یابیارز
 گرید محل به یمحل از سکونت

 محل اطراف معابر پوشش تیفیک یابیارز
 (سنگفرش ک،ییموزا) خود سکونت

 نیکمتر 
 نیانگیم

88/1 

 یمعنادار

003/0 
 T آماره
975/0 

 نیشتریب
 نیانگیم

2/4 

 یمعنادار

000/0 
 T آماره
818/5 

 نیشتریب
 انحراف

 اریمع
53/1 

 یمعنادار
05/0 

 T آماره
935/1 

 نیکمتر
 انحراف

 اریمع
91/0 

 یمعنادار
000/0 

 T آماره
354/1 

 در یسنت و یمیقد یهاخانه حضور یابیارز سکونت محل در گوناگون اقوام حضور یابیارز هیصفائ
 سکونت محل

 رویپیاده مسیرهای طول تناسب یابیارز
 سکونت محل اطراف در

 محل در گوناگون اقوام حضور یابیارز
 سکونت

 نیکمتر  
 نیانگیم

7/1 

 یمعنادار

000/0 
 T آماره
463/4 

 نیشتریب
 نیانگیم

26/3 

 یمعنادار
003/0 

 T آماره
821/3- 

 نیشتریب
 انحراف

 اریمع
33/1 

 یمعنادار

000/0 
 T آماره
355/1- 

 نیکمتر
 انحراف

 اریمع
66/0 

 یمعنادار

000/0 
 T آماره
463/4 

 

 حیتفر و فراغت شاخص در هدف محالت تیوضع. 5 جدول
 T آماره ،یمعنادار ار،یمع انحراف نیکمتر T آماره ،یمعنادار ار،یمع انحراف نیشتریب T آماره ،یمعنادار ن،یانگیم نیشتریب T آماره ،یمعنادار ن،یانگیم نیکمتر محالت شاخص

 فراغت
 و

 حیتفر

 اسکان
 ریکو

 در... و یتجار پاساژ ،یشهرباز حضور یابیارز
 سکونت محل

 هاینمایشگاه ییبرپا از استقبال یابیارز
 محله در یفصل

 از تیرضا و لذت ،یشاداب احساس یابیارز
 سکونت محل اطراف یفضا

 یتجار پاساژ ،یشهرباز حضور زانیم یابیارز
 سکونت محل در... و

 نیکمتر 
 نیانگیم

27/1 

 یمعنادار
000/0 

 T آماره
022/12- 

 

 نیشتریب
 نیانگیم

76/3 

 یمعنادار
054/0 

 آماره
T 
948/1 

 

 نیشتریب
 اریمع انحراف
54/1 

 یمعنادار
000/0 

 T آماره
806/12- 

 نیکمتر
 انحراف

 70/0 اریمع

 یمعنادار
000/0 

 T آماره
022/12- 

 

 و یعزادار) مذهبی هایمراسم یبرگزار یابیارز فهادان
 سکونت محل در( جشن

 محل در محلی هایپارک حضور یابیارز
 سکونت

 از تیرضا و لذت ،یشاداب احساس یابیارز
 سکونت محل اطراف یفضا

 یتجار پاساژ ،یشهرباز حضور زانیم یابیارز
 سکونت محل در... و

 نیکمتر 
 نیانگیم

95/1 

 یمعنادار

000/0 
 

 T آماره
009/7 

 نیشتریب
 نیانگیم

96/3 

 یمعنادار
000/0 

 T آماره
933/4- 

 نیشتریب
 اریمع انحراف
51/1 

 یمعنادار

000/0 
 T آماره
387/4- 

 نیکمتر
 انحراف

 87/0 اریمع

 یمعنادار
000/0 

 T آماره
247/5- 

 و یعزادار) مذهبی هایمراسم یبرگزار یابیارز هیصفائ
 سکونت محل در( جشن

 از تیرضا و لذت ،یشاداب احساس یابیارز
 سکونت محل اطراف یفضا

 یفصل هاینمایشگاه ییبرپا از استقبال یابیارز
 محله در

 مذهبی هایمراسم یبرگزار یابیارز
 سکونت محل در( جشن و یعزادار)

 نیکمتر  
 نیانگیم

36/1 

 یمعنادار
000/0 

 T آماره
504/1- 

 نیشتریب
 نیانگیم

02/3 

 یمعنادار

004/0 
 T آماره
386/1- 

 نیشتریب
 اریمع انحراف
30/1 

 یمعنادار
000/0 

 T آماره
123/5- 

 نیکمتر
 انحراف

 اریمع
62/0 

 یمعنادار
000/0 

 T آماره
504/1- 

 

 برد و دامنه شاخص در هدف محالت تیوضع. 6 جدول
 T آماره ،یمعنادار ار،یمع انحراف نیکمتر T آماره ،یمعنادار ار،یمع انحراف نیشتریب T آماره ،یمعنادار ن،یانگیم نیشتریب T آماره ،یمعنادار ن،یانگیم نیکمتر محالت شاخص

 دامنه
 و

 برد

 اسکان
 ریکو

 در ایزنجیره هایفروشگاه حضور یابیارز
 سکونت محل

 با مختلف یاجتماع هایگروه جذب یابیارز
 محل اطراف در هافعالیت تنوع به توجه

 سکونت

 خدمات و کاال بودن صرفهبهمقرون یابیارز
 سکونت محل اطراف در شدهارائه

 در ایزنجیره هایفروشگاه حضور یابیارز
 سکونت محل

 
 
 

 نیکمتر
 نیانگیم

28/1 

 یمعنادار
000/0 

 T آماره
538/17- 

 نیشتریب
 نیانگیم

08/2 

 یمعنادار
000/0 

 T آماره
626/14- 

 نیشتریب
 اریمع انحراف

 17/1 

 یمعنادار
000/0 

 T آماره
598/8 

 نیکمتر
 انحراف

 اریمع
69/0 

 یمعنادار
000/0 

 T آماره
538/17- 

 خدمات و کاال بودن صرفهبهمقرون یابیارز فهادان
 سکونت محل اطراف در شدهارائه

 در ایزنجیره هایفروشگاه حضور یابیارز
 سکونت محل

 هایفعالیت و خدمات تناسب یابیارز
 تا کودک) سنین یتمام یبرا شدهارائه

 (سالکهن

 در ایزنجیره هایفروشگاه حضور یابیارز
 سکونت محل

 T آماره یمعنادار نیکمتر T آماره یمعنادار نیشتریب T آماره یمعنادار نیشتریب T آماره یمعنادار نیکمتر 
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 نیانگیم
60/1 

 نیانگیم -400/3 001/0
46/4 

 انحراف -632/2 000/0
 اریمع
43/1 

 انحراف -763/8 000/0
 اریمع
86/0 

000/0 632/2- 

 در ایزنجیره هایفروشگاه حضور یابیارز هیصفائ
 سکونت محل

 خدمات و کاال بودن صرفهبهمقرون یابیارز
 سکونت محل اطراف در شدهارائه

 خدمات و کاال بودن صرفهبهمقرون یابیارز
 سکونت محل اطراف در شدهارائه

 در ایزنجیره هایفروشگاه حضور یابیارز
 سکونت محل

 نیکمتر  
 نیانگیم

51/1 

 یمعنادار

000/0 
 T آماره
027/6- 

 نیشتریب
 نیانگیم

72/2 

 یمعنادار
000/0 

 T آماره
091/8 

 نیشتریب
 اریمع انحراف
13/1 

 یمعنادار
000/0 

 T آماره
091/8 

 نیکمتر
 انحراف

 اریمع
61/0 

 یمعنادار

000/0 
 T آماره
027/6- 

 

 مکان تعلق حس و تعامل شاخص در هدف محالت تیوضع. 7 جدول
 T آماره ،یمعنادار ار،یمع انحراف نیکمتر T آماره ،یمعنادار ار،یمع انحراف نیشتریب T آماره ،یمعنادار ن،یانگیم نیشتریب T آماره ،یمعنادار ن،یانگیم نیکمتر محالت شاخص

 تعامل
 و

 تعلق حس
 مکان

 

 اسکان
 ریکو

 مناسب یطیمح جهت در سکونت محل یابیارز
 وگوگفت و یاجتماع تعامالت یبرا

 نیا در سکونت جهت گرانید به هیتوص
 محله

 به یزندگ محل مشکالت انتقال یابیارز
 مسئوالن

 یحس تجربیات ،خاطرتعلق زانیم یابیارز
 فضا نیا در حضور از خاطره دیتجد و خوب

 نیکمتر 
 نیانگیم

98/1 

 یمعنادار
000/0 

 T آماره
731/6 

 نیشتریب
 نیانگیم

81/2 

 یمعنادار
000/0 

 T آماره
517/4- 

 نیشتریب
 انحراف

 اریمع
 71/1 

 یمعنادار
009/0 

 T آماره
679/2- 

 نیکمتر
 انحراف

 اریمع
12/1 

 یمعنادار
000/0 

 T آماره
518/8 

 به یزندگ محل مشکالت انتقال یابیارز فهادان
 مسئوالن

 یطیمح جهت در سکونت محل یابیارز
 وگوگفت و یاجتماع تعامالت یبرا مناسب

 در تیفعال و گیریشکل در تالش یابیارز
 یمحل یشوراها

 یطیمح جهت در سکونت محل یابیارز
 وگوگفت و یاجتماع تعامالت یبرا مناسب

 نیکمتر 
 نیانگیم

54/2 

 یمعنادار

005/0 
 T آماره
610/1- 

 نیشتریب
 نیانگیم

82/3  

 یمعنادار
002/0 

 T آماره
128/3 

 نیشتریب
 انحراف

 اریمع
44/1 

 یمعنادار
000/0 

 T آماره
530/5 

 نیکمتر
 انحراف

 اریمع
94/0 

 یمعنادار
002/0 

 T آماره
128/3 

 در تیفعال و گیریشکل در تالش یابیارز هیصفائ
 یمحل یشوراها

 در سکونت محل ساکنان یهمکار یابیارز
 هاپروژه و هابرنامه یاجرا

 نیا در سکونت جهت گرانید به هیتوص
 محله

 در سکونت محل ساکنان یهمکار یابیارز
 هاپروژه و هابرنامه یاجرا

 نیکمتر  
 نیانگیم

75/1 

 یمعنادار

000/0 
 T آماره
573/2- 

 نیشتریب
 نیانگیم

42/3 

 یمعنادار

000/0 
 T آماره
742/4- 

 نیشتریب
 انحراف

 اریمع
08/1 

 یمعنادار
000/0 

 T آماره
372/5 

 نیکمتر
 انحراف

 اریمع
70/0 

 یمعنادار

000/0 
 T آماره
742/4- 

 

در در محله  یفصل یهاشگاهینما ییاستقبال از برپا یابیارزبیشترین میانگین مربوط به متغیر ین محله ادر اسکان کویر: 

رم به امکانات تفریحی را مطرح بعد فراغت و تفریح است که نشان از ضعف باالی محدوده در این بخش و نیاز مب

د راحتی و ی در بععموم ونقلحمل لیبه محل سکونت با وسا یدسترس یابیارزکند. کمترین میانگین مربوط به می

 یابیارزنادرست این محدوده است. بیشترین انحراف معیار مربوط به  ابییمکانآن به علت  عمدهآسایش است که بخش 

آن به علت مهاجرنشین  عمدهدر بعد تعامل و حس تعلق مکان است که بخش  به مسئوالن یانتقال مشکالت محل زندگ

حضور  یابیارزانحراف معیار مربوط به  کمترین بودن محدوده و علت دیگر آن عدم اعتماد به مسئوالن شهری است.

عدم  بودن مجتمع رفاهی، تأسیس تازه از بعد دامنه و برد است که با توجه به در محل سکونت یارهیزنج یهافروشگاه

 و انحراف معیار در این متغیر است.ن آگاهی افراد از حضور آن عامل پایین بودن میانگی

ت از بعد دامنه و در محل سکون یارهیزنج یهاحضور فروشگاه یابیارز ریمربوط به متغ نیانگیم نیشتریبمحله فهادان: 

میانگین مربوط به متغیر  کمترین ای در ضلع غربی محدوده علت آن است.د است که وجود یک فروشگاه زنجیرهبر

بودن  تیاز بعد دامنه و برد است که توریس در اطراف محل سکونت شدهارائهبودن کاال و خدمات  صرفهبهمقرون یابیارز

معابر محل  تیامن یابیارزها در این محله است. بیشترین انحراف معیار مربوط به متغیر محدوده باعث افزایش قیمت

از بعد ایمنی و امنیت است که نشان از تفاوت معابر محله در بحث ایمنی است.  موتورسیکلتسکونت از عبور دوچرخه و 

از بعد دامنه و برد است که  در محل سکونت یارهیزنج یهاحضور فروشگاه یابیارزکمترین انحراف معیار مربوط به متغیر 

 ای است.زنجیره هایفروشگاهحدوده در بحث نشان از کیفیت باالی م

 ،یحیتفر ،ی)تجار اطراف محل سکونت یهایتناسب کاربر یابیارزبیشترین میانگین مربوط به متغیر محله صفائیه: 

ده که که با توجه به اهمیت باالی ساکنین به آرامش و محدو استاز بعد راحتی و آسایش  طیبا مح (یفرهنگ ،یصنعت

ارتباط با محل سکونت  یدر برقرار یراحت یابیارزکمترین میانگین مربوط به متغیر  شود.مسکونی است توجیه می تماماً
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از بعد راحتی و آسایش است که با توجه به اظهارات ساکنان که تمایل شدیدی به حفظ حریم  (کسبه ،مردم راه، ادهی)پ

راه و  ادهیمحل سکونت به پ یدسترس یابیارزبیشترین انحراف معیار مربوط به متغیر  قابل توجیه است.شخصی داشتند 

در محدوده قابل توجیه  هو نبود پیاده را از بعد راحتی و آسایش است که با توجه به کمبود فضای سبز شهر یزد سبز یفضا

 تیاطراف محل سکونت هنگام شب جهت حفظ امن یفضا ییروشنا یابیارزاست. کمترین انحراف معیار مربوط به متغیر 

 نامناسب بودن محله از این حیث است. دهندهنشانایمنی و امنیت است که از بعد 
 

 هدف محالت ونیرگرس لیتحل. 8 جدول

 استاندارد خطای بتا محالت شاخص
 برآوردی ضریب

 بیضر
بتا استاندارد  

 معناداری

 راحتی
 و

 آسایش

 000/0 262/0 000/0 000/1 کویر اسکان

000/1 فهادان  000/0 286/0 000/0 

000/1 صفائیه  000/0 254/0 000/0 

 ایمنی
 و

 امنیت

000/1 کویر اسکان  000/0 271/0 000/0 

000/1 فهادان  000/0 297/0 000/0 

000/1 صفائیه  000/0 244/0 000/0 

 تنوع
 و

 جذابیت

000/1 کویر اسکان  000/0 203/0 000/0 

000/1 فهادان  000/0 219/0 000/0 

000/1 صفائیه  000/0 230/0 000/0 

 فراغت
 و

 تفریح

000/1 کویر اسکان  000/0 227/0 000/0 

000/1 فهادان  000/0 186/0 000/0 

000/1 صفائیه  000/0 488/0 000/0 

 دامنه
 و

 برد

000/1 کویر اسکان  000/0 163/0 000/0 

000/1 فهادان  000/0 257/0 000/0 

000/1 صفائیه  000/0 225/0 000/0 

 تعامل
 و

 مکان تعلق حس

000/1 کویر اسکان  000/0 314/0 000/0 

000/1 فهادان  000/0 350/0 000/0 

000/1 صفائیه  000/0 261/0 000/0 

 

تعامل و تعلق مکان است. بخش بر سرزندگی محله مربوط به بعد  تأثیراسکان کویر بیشترین  محدودهدر اسکان کویر: 

اند و یا مهاجرین سایر ن محله ساکن شدهبه علت قیمت پایین از سایر نقاط شهر یزد در ای یا ساکنان این محله عمده

ن در اند و به علت قیمت پاییعلت کسب شغل به یزد مهاجرت کرده استان یزد و یا کشور هستند که به هایشهرستان

نبود یک بافت جمعیتی یک دست و حضور اجباری در محدوده باعث شده تا افراد  اند.محدوده اسکان کویر ساکن شده

سرزندگی محله داشته است. در را بر  تأثیر کمتر به محل زندگی خود احساس تعلق داشته باشند و همین عامل بیشترین

پذیری محدوده باعث شده تا این عامل اثر اعتیاد و مهاجر دوم بعد ایمنی و امنیت قرار دارد که ضعف روشنایی معابر، رتبه

، آهنراه باالیی بر سرزندگی این محله داشته باشد. سومین عامل موثر آسایش و راحتی است که نزدیکی به فرودگاه،

 بر سرزندگی محله است. اثرگذارکیفیت و سایر موارد از عوامل های خاکی یا دارای آسفالت بیاایمن بودن مساکن، کوچهن

را بر سرزندگی محله داشته است که در دو بعد قابل  تأثیرفهادان بعد تعامل و تعلق مکان بیشترین  محلهفهادان: در 

اکثر ساکنان از افراد قدیمی یزد هستند به محله حس تعلق مکان دارند که به  کهاینتوجیه است در بخش اول به علت 

اتباع  عمدتاًکند اما در سالیان اخیر این بافت به علت عدم رسیدگی در حال تخلیه است و سرزندگی محله بسیار کمک می

بر سرزندگی محله اثر منفی ت و اس اثرگذاراند که بسیار بر تعامل و تعلق مکان دهبومیان ساکن ش جایبهخارجی 
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این اثر منفی است که چالشی  عمدتاًبوده و  اثرگذارها و اتباع خارجی بر امنیت و ایمنی محدوده گذارد. حضور توریستمی

منفی داشته  تأثیرفهادان. ورود دائمی افراد غریبه به محدوده بر راحتی و آسایش ساکنان محله  محلهاست بر سرزندگی 

 .است دادهقرار  الشعاعتحتمحله را  گیاست و سرزند

در  توانمیرا بر سرزندگی داشته است و علت این امر را  تأثیربعد فراغت و تفریح بیشترین  صفائیه محلهدر : صفائیه

چالشی بزرگ بر از درآمد باالیی برخوردارند و نبود امکانات تفریحی  عمدتاًکرد که  وجوجستساکنان این محدوده 

باالی ساکنان بر حفظ حریم شخصی باعث شده تا تعامل و حس تعلق مکان معضلی  تأکید .است بودهسرزندگی محله 

 باشد. صفائیه محلهدیگر بر سرزندگی 

 

 هدف محالت یسرزندگ سهیمقا( ANOVA) طرفهیک انسیوار لیتحل. 9 جدول

 معناداری Fآماره  اتمیانگین مجذور درجه آزادی مجموع مجذورات  محالت

 اسکان کویر

 000/0 693/19 446/13 5 67.228 میان گروهی

   683/0 594 405.570 یگروهدرون

    599 472.798 مجموع

 صفائیه

 000/0 336/22 275/9 5 46.375 میان گروهی

   415/0 474 196.825 یگروهدرون

    479 243.200 مجموع

 فهادان

 000/0 012/21 919/9 5 49.593 میان گروهی

   472/0 534 252.067 یگروهدرون

    539 301.659 مجموع

 

 طرفهیکسرزندگی محالت هدف بوده و برای تحلیل واریانس  هاشاخص میانگین مقایسه جهت ANOVAآزمون 

شود. فرضیه صفر بدین شرح است مقایسه سرزندگی محالت هدف، از دو فرضیه صفر و فرضیه مقابل صفر استفاده می

که؛ وضعیت سرزندگی در سه محله اسکان کویر، فهادان و صفائیه یکسان است. در نقطه مقابل و فرضیه مقابل صفر 

بوده و  0.000، معناداری برابر با 9یکسان نیست. با توجه به جدول دارد که وضعیت سرزندگی در محالت هدف بیان می

و کمتر بودن  Fشود. از سوی دیگر با توجه به میزان آماره می تائیدبدین ترتیب فرضیه صفر رد شده و فرضیه مقابل آن 

 شود.می تائیدآن نسبت به درجه آزادی بار دیگر فرضیه صفر رد و فرض مقابل آن 

 

 گیرینتیجه

شهر دارد و  ذمّهقرار داد: حقی که شهروند بر  موردبررسیتوان از دو منظر را می فور لههنری یدگاه حق به شهر از د

انسانیت  طورکلیبهشهروند. منصفانه و منطقی نیست که هر عملی خارج از منطق، ارزش، هنجار و  ذمّهحقی که شهر بر 

رشد و تعالی بشر مدیون شهر است پس  عمدهتبعات آن را بر گردن شهر انداخت. بخش  درنهایتدر شهر انجام شود و 

شهر نیز بر گردن شهروندان حقی دارد. حق به شهر تنها مفهومی مادی نیست و شهروندان و باشندگان شهری باید در 

اند. اما یکی از حقوقی که هتولید و فضای شهر دخیل باشند؛ تولید کنند و خود بازتولید فضایی باشند که تولید کرد

و منزلت و البته تالش  درخورشانشهروندان از آن برخورداری هستند حق به فضای سرزنده شهری است، محالتی پویا، 

و کوشش شهروندان یک محله. اما شهروند برای رسیدن به این حق نخست باید حقوقی را رعایت کند؛ فضایی را تولید 

سرزنده شهری برای همه شهروندان باشد. تولید و افزایش فضای عمومی که تمامی  کنند که، بازتولید آن فضای

حقوقی  ازجملهشهروندان از آن منتفع شوند، افزایش روحیه جمعی )نه فردی و اتمیزه( و استقرار عدالت توزیعی در جامعه 
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آورد؛ عات محلی را پدید میاست که شهر مستحق آن است. مجموع این موارد جامعه را از حالت فردی خارج و اجتما

و  هاباارزشمتناسب ) نیازظرفیت جامعه در برآوردن  رفتن باالجایی که سرنوشت افراد برای همدیگر اهمیت دارد. 

شدن منابع برای همگان و عدالت درون  فراهمانجامد. خروجی این مسیر ها( به رشد و توسعه اجتماع محلی میاولویت

بلکه برای  سال چندای بلکه برای همه و نه برای نسلی و برون نسلی است، وضعیتی پایدار که توسعه نه برای عده

تمامی شهروندان در تولید فضا نقش  چراکهتوانند حق خود را از شهر طلب کنند، شهروندان می حال همیشه است.

تواند از این حق دغدغه می دورازبهترین سهم چنین شهروند فعالی است که سرزنده شهری کم اند، و حق فضایداشته

و آغاز به کار دولت هفتم  1376توان از سال های امروز شهر یزد را میبسیاری از مشکالت و چالش برخوردار باشد.

 .اندداشتهدانست. مواردی که موجب پدید آمدن فضایی شدند که شهروندان در تولید آن کمترین نقش را 

آب بر  عمدتاًهای صنایع سنگین های انتقال آب از استان اصفهان به استان یزد و احداث کارخانهانتقال آب: طرح -1

( در اطراف شهر یزد نخست استان اصفهان را از توازن خارج کرد؛ اما در ادامه نیاز این امیک و غیره)فوالد، کاشی و سر

 گذاریسیاستنیز از تبعات بدیهی این  محیطیزیست هایآلودگیبه نیروی کار معضالت دیگری را پدید آورد.  هاکارخانه

 بود.

های و مشکالت اشتغال در استان سویک به نیروی کار از هاکارخانهکه گفته شد نیاز این  طورهمانمهاجرت:  -2

را موجب شد اما این پایان ماجرا نیست و جذابیت و امکانات زندگی در مرکز استان و  استانیبرونمهاجرت  جوارهم

 درون استانی شد. هایمهاجرتمشکالت کشاورزی، باغداری و دامداری موجب 

و  شهرهاکالناقتصادی مختلف در  بازارهایتهران، اصفهان، شیراز: اشباع شدن  هایاستانحرکت سرمایه از  -3

از سه استان تهران، اصفهان، شیراز  عمدتاًهای مالیاتی موجب شد تا سرمایه قوانین مصوب جهت جذب سرمایه و معافیت

 به سمت شهر یزد سرازیر شود.

اما این مسئله است  توجهقابلدهند. نکته بافت اجتماعی غالب محدوده را مهاجران تشکیل می :یاجتماع تیوضع -4

از ساکنان خود محله نیست و به علت شرایط ناپایدار محدوده بزهکاری و  خواسته برکه عمده معضالت این محله 

 شود.های اجتماعی سایر محالت شهر به این محله وارد میآسیب

کنند و ای از رفتارها بروز میسلسله صورتبهآن در یک محله  عمدهک مفهوم ذهنی است که بخش مفهوم سرزندگی ی

فیت زندگی باال سرزندگی یافت ای با کیآید و گاهی در محلهبه دست نمی سادگیبهدگی یک محله قضاوت در مورد سرزن

باستانی  هایشهریکی از  عنوانبهشهر یزد  است. مشاهدهقابلای با کیفیت زندگی پایین سرزندگی شود و در محلهنمی

 محله موردمطالعهپس از بررسی محالت  است. دادهازدستها بافت سنتی خود را ر در سالیان اخیر با روند مهاجرتکشو

مند نشین از محالت ثروت صفائیه محلهدوم  رتبهن سرزندگی را دارا است، در فهادان جز بافت تاریخی یزد بیشترین میزا

 است. قرارگرفتهاسکان کویر  نشینحاشیه محلهسوم  رتبهشهر جای دارد و در 

 همآنپدید آمده است لیکن توجه صرف به اعداد و ارقام  متغیرهاها و ای از شاخصفوق بر اساس مجموعه بندیرتبه

برای درک  رسدمیکند به نظر گیری را از واقعیت دور میچون سرزندگی نتیجه شناختیروانعی در بررسی موضو

مفهوم سرزندگی را از  آنچه. استسرزندگی محالت عالوه بر مطالعات کمی نیاز به تحلیل فضای ذهنی افراد ساکن 

فهادان در جایگاه نخست  محلهگیری قرار کهاینبحث تنوع است کما  کندمیمفاهیم دیگر که به آن نزدیک هستند جدا 

اسکان کویر در جایگاه سوم دلیل  محلهاز سوی دیگر قرارگیری  در کالبد و حاضران در محیط است. باالنیز ناشی از تنوع 

محدوده کیفیت زندگی محدوده را پایین آورده است  پذیرآسیبکالبد ناقص و  چراکهبر پایین بودن سرزندگی محله نیست 

ترین محالت شهر به یکی از سرزنده شدنتبدیلستعد به گفت محدوده م توانمیمحله وجود دارد که اما نکات مثبتی در 
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 غریبگی پدیدهحیث کیفیت محیط داراست اما بهترین وضعیت را از  صفائیه محلهدر میان این سه محله،  یزد را دارا است.

 مشاهدهقابلمحسوسی  طوربهمیان ساکنان و غریبه گزی با عابران و رهگذران  و عدم سرمایه اجتماعی و حس المکانی

در بخش  توان این محدوده را از حیث سرزندگی در وضعیت نامطلوبی قلمداد کرد.است که با توجه به این نکته می

ها به در بخش یافته رشدهذکمطالب  در ادامه با توجه به .و نقاط قوت شرح داده شد هاها، کمبودها وضعیت شاخصیافته

 شود.ها به نقاط قوت پرداخته میقوت و کاهش نقاط ضعف و تبدیل آن در جهت تثبیت و افزایش نقاط پیشنهادها ارائه

 توجه شده است. مدیریت شهری قدرتنیروی مردمی است و کمتر به  با توجه اتکا به عمدتاً هاپیشنهاد

 اسکان کویر محله

 توجهقابلاز نکات  یاعتماد، همکار ،یگیروابط همسا کهنحویبهاز نقاط قوت است  یاجتماع سرمایهمحله  نیدر ا-1

 است. دهی هدفو  دهیجهتدر مسجد محله قابل  یمحل یشورا لیبا تشک یاجتماع سرمایه نیاست که ا

 روین نیدارند. استفاده از ا یفن یهاییتوانا عمدتاًمحدوده از اقشار کارگر جامعه هستند که  نیافراد ساکن در ا عمده-2

 کیافراد را وارد  نیا یو معنو یمال یهاتیاست با حما یتنها کاف .تواند موثر باشدیرفع مشکالت محله م یدر راستا

 کرد. یحرکت جمع

 شدتبهنبود آن  چراکهدارد  ازیها نجهت تجمع خانواده یباز یفضا ایسبز  یفضا کیبه  شدتبه ریاسکان کو محله-3

را فراهم  یحیتفر یفضا کی جادیدر محدوده فراوان هستند که امکان ا یخال یهانیشود. زمیدر محدوده احساس م

 آورد.یم

 فهادان محله

 لیآورد و ضرورت تشکیم دیرا پد یاجتماع سرمایهو  خاطرتعلقمحله  نینسل در ا ینحضور افراد با قدمت چند-1

 ییشناسا فیبا وظا تواندیشورا م نی. اداردیم انیعنصر شاخص آن محدوده را ب عنوانبهدر مسجد جامع  یمحل یشورا

 کند. تیفعال نییو حل مشکالت در سطوح پا یمشکالت و انتقال آن به شهردار

جهت  زدی یبه شهردار ینقد یهاکمک یجهان یهاسازمان یاز سو یجهان راثیبه م زدی یخیپس از ورود بافت تار-2

 لیساکنان در نظر گرفت و با استفاده از پتانس یرا برا ییهاتوان وامیها متیحما نیا پشتوانهشود به یبافت م نیحفظ ا

 به حل معضالت پرداخت. یداخل

را در ساکنان  یزیست بهیغر یساکنان است که نوع یشخص میمحدوده ورود گردشگران به حر نیاز مشکالت ا یکی-3

 جدا کرد. یشخص میرا از حر یگردشگر یهاریها مسنشانهتوان با عالئم و یآورده که م دیپد

 نرود. نیبا آسفالت معابر از ب ،یبصر جلوهمحدوده به سنگفرش تا تناسب  کل روهایپیاده زیتجه-4

 یسنت یقیو موس یخوان نامهنمایشمحدوده جهت  هامیداناستفاده از -5

 صفائیه محله

 یاجتماع سرمایه یهاتوان بر کاربردیو نم دیآیکمتر به چشم م یاجتماع سرمایهمحل  نیقبل در ا محلهخالف دو  بر

 کرد. هیتک

توان صندوق یموجود م یمال سرمایهاست با استفاده از  زدی نیمحدوده جز مناطق ثروتمند نش نیا کهاینبه علت  -1

 نیا یاز مشکالت سرزندگ یاریبستوان یالزم به افراد اعطا شود م قاتیو تشو التیداد. چنانچه تسه لیرا تشک یمحل

 محله را رفع کرد.

 حاتیو خواست افراد ضرورت فراهم آوردن تفر یمحدوده کشش مال نیکرد. در ا یفن شهیهم توانیتجمالت را نم-2

 محله کمک کند. نیا یتواند به سرزندگیم این تفریحاتدهد، یلوکس را نشان م

 یقیتشو یهااستیشود با سیم شنهادی. پشودینم دهیمتنوع در آن د هایکاربریاست و  یمسکون صرفاًمحدوده -3
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 شوند. بیترغ طیمتناسب و متنوع در مح یهایکاربر جادیبه ا افراد اتیچون کاهش مال

ها گاهگره یدر برخ دانیم یاست که روح را از محله گرفته است با طراح یشطرنج کامالً  صورتبهها ابانیشکل خ-4

را  گریکدیساکنان با  یبگیآورند و غر دیرا پد یتنوع کاربر توانندیم هامیدان نیمعضل را برطرف کرد. ا نیا توانیم

 رفع کند. مروربه

 

 تقدیر و تشکر
 .نداشته استبنا به اظهار نویسنده مسئول، این مقاله حامی مالی 

 

 منابع

در  تیو امن یبا سرزندگ رفتاری یو وفادار یمکان بستگیدل نیرابطه ب ی(. بررس1398مهرداد. ) ،مهرجو و حسن ،یاحمد (1
 .83-69 ،(2)7 ،داریپا یو شهرساز یمعمارشهر رشت(.  یشهردار دانی: می)مطالعه مورد شهری یفضا

 کیفیتو  یبر سرزندگ یکالبد - یطیعوامل مح ریتأث یابی(. ارز1397. )نیریش ،یانیطغ و لیاسماع ،یصالح ؛نیآرم ،اخوان (2
 .29-15 ،(2)8 ،طیمح یداریو پا ایجغراف(. ینادر و انقالب شهر سار یهاابانی: خی)مطالعه مورد یشهر یهاابانیخ

در  یو حس تعلق مکان یشهر یسرزندگ نیرابطه ب سازیمدل(. 1399. )دیسع ،آبادیحسین و یمهد ،یمودود ؛احمد ،یاسد (3
 .30-17 ،(40)11 ،یشهر ریزیبرنامهفصلنامه پژوهش و . نیشهر قا

 مطالعه) یرسمریغ یهادر سکونتگاه یشهر یسرزندگ یها(. سنجش شاخص1400. )یهاد ،یمیحک و یعل ،ارس یاسکوئ (4
 .163-143 ،(1)9 ،یشهر یزیربرنامه یایجغراف یهاپژوهش(. زیتبر قوشخانه البی: سیمورد

و  یگذاراستیس ندیآحق به شهر در فر یهاستهیبا یبررس(. 1400)محمد. ، یفاضل و محمود، پورشارع ؛معصومه، یاقیاشت (5
 .257-223 ،(39)10 ،یفرهنگ یراهبرد اجتماع .(شهر تهران ونقلحملتوسعه  یتوسعه شهرها )مورد ریزیبرنامه

 .51-8 ،(50و  49)شماره 4 ،هفت شهر. "حق مشخص به شهر مشخص": نی(. سرمقاله: سخن آغاز1394. )زیپرو ،رانیپ (6

در  یسرزندگ کردیبا رو یمدار ادهیارتقاء پ سنجیامکان (.1398) .نیحس ،آبادخلیل یکالنتر و درضایحم ،یصارم ؛صبا ،ریجهانگ (7
 .64-47 ،(35)9 ،یاسالم یرانیمطالعات شهر اسنندج.  (ره) خمینیامام  ابانیخ ی: طراحیمطالعه مورد ؛یشهر یفضاها

: موردمطالعه) یاجتماع یتفاوتیو ب یاسیس دیام رابطه شناختیجامعه نییتب (.1397) .نینسر ،یمحمد و ریجهانگ ،یریجهانگ (8
 .150-127 ،(1)7 ،رانیدر ا یاجتماع قاتیمطالعات و تحق(. رازیدانشگاه ش انیدانشجو

فصلنامه مطالعات  .(. حق به شهر و امکان شناسایی آن در نظام حقوقی ایران1401احمد. ) ،خسروی و سید احمد ،نژادحبیب (9
 .184-163 ،(1)52، حقوق عمومی دانشگاه تهران

نمونه  یمکان بستگیدلاز ابعاد  یشهر یهامحله یسرزندگ اثرپذیری نییتب (.1399) .نیحس ،نژادیحاتم و بهار ،انیبیحب (10
 151-182 ،(1) 24 ،فضا شیو آما یزیربرنامه: شهر اهواز. موردمطالعه

از منظر  یشهر یسرزندگ یهامؤلفه تیوضع یابی(. سنجش و ارز1399. )لیاسماع ،زادهصفرعلی و رباب ،زادهنیحس (11
 .164-153 ،(42)11 ،یشهر ریزیبرنامهفصلنامه پژوهش و (. هی: شهر ارومیشهروندان )مطالعه مورد

 موردمطالعه ؛یمحالت شهر یداریبر پا یررسمیاثرات اسکان غ لی(. تحل1399. )یعل ،مؤمنی و پژمان ،ییرضا ؛یعل ،ینیحس (12
 .111-81 ،(1)8 ،یابانیمناطق ب ییایجغراف یهاکاوش. زدیمحله فرودگاه شهر 

 پیاده یهاشاخص لی(. تحل1400. )اکبرعلی سید ،یسجاد و ررضایام ،یاخوان انور ؛محسن ،ریعباس نژاد جلوگ ؛یعل ،ینیحس (13
 یهاپژوهششهر تهران(.  ریت یس ابانی( و خساالرسپهصف ) راه پیاده: موردمطالعهشهرها ) یدر بخش مرکز مداری
 .359-335 ،(2)9 ،یشهر یزیربرنامه یایجغراف

 ،(4)6 ،شباکمشهد.  هیمحله امام یشهر یدر فضاها یارتقاء سطح سرزندگ یارائه راهکارها (.1399) نرگس.، حوراسفند (14
109-118 

 یعوامل موثر بر سرزندگ یساختار نییتب (.1399) .رنجفیم ،یموسو و یمهد ،مؤمنی ؛دیحم ،یصابر ؛فرنوش ،زادهیخراسان (15
 .181-151 ،(72)24 ،ریزیبرنامهو  ایجغرافشهروندان و گردشگران.  دگاهیاصفهان از د یشهر یعموم یدر فضاها
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: یمورد مطالعهها )آن یبا سرزندگ یشهروند یاسیس - یحقوق اجتماع رابطه یشناختجامعه مطالعه(. 1397اعظم. ) ،یبیخط (16
 .96-67 ،(27)8 ،یشهر شناختیجامعهمطالعات شهر همدان(. 

در مناطق  یو سرزندگ یداریبر پا یشهر تیریعملکرد مد ی(. بررس1401رضا. ) ،زادهیول و حسن ،احمدزاده ؛رضا ،پورداداش (17
 .637-618 ،(3)12 ،(ایمنطقه ریزیبرنامه) ایفصلنامه جغراف(. هی: شهر ارومی: )مطالعه موردیشهر

 ی: طرح شهریاز منظر حق به شهر )نمونه مورد یشهر یهاطرح شناسیآسیب(. 1399سارا. ) ،یاسترک و محمد ،دارکش (18
 .1-25 ،(3)2 ،فرهنگ و هنر شناسیجامعه(. انکیگسترش مترو در محله بر -نواب 

در شهر رشت.  یشهر شبانه یبر سرزندگ یلی(. تحل1399. )میمر ،یمهرآباد یجعفر و لیاسماع ،زادهآقائی ؛سیان ،یداوود (19
 .555-531، (3)8 ،یشهر یزیربرنامه یایجغراف یهاپژوهش

 یسامانده کردیبر رو دیبا تأک یشهر یدر فضاها یارتقاء سرزندگ (.1399) حاتم. ،امیپ و محمدرضا ،ییرضا ؛نایس ،ذکاوت (20
 .215-197 ،(50)13 ،طیمح شیآما(. اسوجی: شهر ی)مطالعه مورد یمنظر شهر

 یآتا ینمونه: پارک ساحل یسرزندگ افتیشهرها از منظر ره یعموم یفضاها لی(. تحل1400. )رؤیا ،یاصغر و هوشنگ ،سرور (21
 .39-58 ،(4)11 ،ییفضا ریزیبرنامه. اندوآبیم

 یشهر یفضاها یو سرزندگ یدر شاداب یمبلمان شهر دمانیچ گاهی(. نقش و جا1398ساسان. ) ،یبینص و یعل ،الدینیشمس (22
 .96-83 ،(37)10 ،یشهر ریزیبرنامهفصلنامه پژوهش و (. رازیش یگانه شهردار 11: مناطق یمورد مطالعه)

 یسرزندگ یارهایمع حاتیترج لیو تحل یابی(. ارز1399حسن. ) ،اینییرضا ؛ابوالفضل ،یقنبر ؛نیحس ،نظم فر ؛فرخ ،یطهماسب (23
 .18-1 ،(1)3 ،داریفصلنامه شهر پاتهران.  عصریول ابانیدر خ یشهر

 اتیو ح ی(. سنجش سرزندگ1398. )هیمرض ،زینن یافضل و یمجتب ،دامنه یمانیسل ؛هیمرض ،شیصداقت ک ؛نیحس ،غضنفرپور (24
 .106-87 ،(2)2 ،داریفصلنامه شهر پا. یشهر داریپا تیبر امن دیجهان اصفهان با تأکنقش دانیشبانه م

 یمطالعه مورد یشهر یفضاها یسرزندگ شیبر افزا مداری پیاده(. نقش 1399ابوالفضل. ) ،یدهقان جز و ونسی ،یغالم (25
 .164-151 ،(21)11 ،یشهر شناسیبوم هایپژوهشفصلنامه شهر گزبُرخوار. 

اثرات  یجهت بررس یشهر پاتوق کی یبردارپس از بهره یابی(. ارز1398احمد. ) ،یوندیشاه ؛اریشهر ،انیناسخ ؛بهیط ،یفارس (26
-145 ،(47)12 ،طیمح شیآماشهر اصفهان(.  یعیطب - تاریخیمعبر  در شهری: پاتوق موردی نمونه) یسرزندگ یآن بر ارتقا

162. 
  .انتشارات خوارزمیتهران: . آموزش ستم دیدگان(. 1968) .فرری، پائولو (27
)نمونه  یشهر یشبانه فضاها یدر ارتقاء سرزندگ ینورپرداز تیاهم یبررس (.1399) .یمصطف ،یریبص و دهیسع ،یضیف (28

 .34-17 ،(58)20،ییایعلوم جغراف یکاربرد قاتیتحق(. زیتبر هیمقصود ی: محله سنتیمورد
در  یسرزندگ تیمؤثر بر تقو یهامؤلفه یابی(. ارز1397. )درضایس ،آزاده و مختار ،یوردخانی ؛نادر ،یزال ؛میمر ،پورقربان (29

 ،(1)13 ،یانسان هایسکونتگاه ریزیبرنامهمطالعات شهر رشت(.  یراه علم الهد ادهی: پی)مطالعه مورد یشهر ادهیپ یرهایمس
105-123. 

 یجنوب هیدیدر محالت مج یشهر یسرزندگ یقیتطب سهیمقا (.1393) .مهیسل ،یوانیگر و محمود ،جمعه پور ؛غالمرضا ،یفیلط (30
 .40-27 ،(34)13 ،یشهر تیریمد .تهران آبادسعادتو 

از  یفرسوده شهر یهابافت یکیاکولوژ یای(. اح1398لعبت. ) ،زبردست و محمدرضا ،یمثنو؛ معصومه ،یفرد ناغان یمحسن (31
: یمطالعه مورد) کششگراف و مدل  یتئور اساس بر یشهر یسرزندگ یارتقا منظوربهسبز و باز  یفضا هایشبکه قیطر

 .544-525 ،(3)45 ،شناسیمحیطتهران(.  9منطقه 
شهر  یفردوس ابانی: خی)مطالعه مورد یشهر یها در سرزندگراه ادهیبر نقش پ یلی(. تحل1398پژمان. ) ،چشمهده یمحمد (32

 .38-19 ،(1)6 ،یشهر یو توسعه فضا ایجغرافاصفهان(. 

 یشهر تهران بر مبنا عصریدر چهارراه ول یسرزندگ زانی(. سنجش م1398. )انوشیک ،حقیقی ذاکر و مهرنوش ،مقصود (33
 .18-5 ،(71)16 ،باغ نظرموجود در آن.  یتیفعال یالگوها لیتحل

 یدر ارتقا یشهر یهاراهادهینقش پ ی(. بررس1400زهرا. ) ،اپسندیآر و هیعال ،یفشتم یدیفر ؛آرمان ،یدیحم ؛مهرناز ،یمولو (34
 یزیربرنامه یایجغراف یهاپژوهشمرکز رشت(.  راه پیاده: یمورد مطالعه) یو تعامالت اجتماع یشهر یسرزندگ یهاشاخص

 .908-881 ،(3)9 ،یشهر
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و محالت  یاختصاص هایمحلهدر  یشهر یسرزندگ یقیتطب یابیو ارز ی(. بررس1396. )یعل ،آذر و گلناز ، هاچه سو یلیکائیم (35
 ،(4)7 ،ایمنطقه ریزیبرنامهو  ایفصلنامه جغراف. زیتبر شهرکالن ی: مطالعه موردایدر جغراف داریتوسعه پا کردیبا رو یسنت

269-284. 
 .52-41 ،(28)8 ،هنر و تمدن شرق. یرانیا یدر شهرها یمفهوم سرزندگ یفرهنگ ی(. بازخوان1399الهام. ) ،ینهاوند (36
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