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مقدمه
 تا آغاز از و (73 :2931 ،چرخچیان) اند شده بنا رفاه و امنیت نیتأم هدف با که هستند بشری تمدن نماد نیتر مهم اشهره

 و اجتماعی اقتصادی، تحوالت از فراوانی راتیتأث همچنین و اند داشته ها انسان یزندگ بر شگرفی راتیتأث امروز، به

 برعهده شهروندان نیاز نیتأم منظور به را متعددی وظایف و ها شنق تحوالت این یپ در شهرها .اند رفتهیپذ محیطی

 ،ندداشت عهده بر را سکونت مشکل رفع ژهیو به و انسان مادی نیازهای نیتأم نقش بیشترشهرها  گذشته در اگر .اند گرفته

 با همچنین .همان() اند شده تبدیل ها انسان اجتماعی روح تبلور یبرا یا عرصه به و رفته فراتر نقش این از امروزه

 ریزان برنامه ،نظران صاحب ةبرعهد گذشته از تر نیسنگ مسئولیتی معنوی، و مادی نیازهای زمان هم نیتأم یختگیآم درهم

 از بسیاری با بیستم قرن اواخر در مدرنیسم، دوران و صنعتی انقالب بروز از پس شهرها .است گرفته قرار شهری مدیران و

 که شد برانگیخته ها آن هیعل فراوانی انتقادهای جهیدرنت و (Heath, 1997: 1) شدند رو روبه عملکردی-فضایی مشکالت

 مرده فضاهای پیدایش ،شهری فضاهای به نکردن توجه مردم، روانی و اجتماعی نیازهای گرفتن نادیده به توان یم

 (Momeniyan and Zekavat, 2012: 1) معاصر انسان در وقت کمبود مشترک احساس ایجاد و (93 :2913 ،پور قوام)

 .کرد اشاره شهری یفضاها در شده ارائه خدمات کمک به خود نیازهای نیتأم به رسیدگی برای

 رقابلیغ فضاهایی و شهرها در عنصر نیتر مهم عنوان به عمومی فضاهای به یا ژهیو توجه مشکالت، این حل برای

 یها فرم سایر و ها دانیم معابر، ،ها ابانیخ ،ها پارک به توان یم ها آن ةجمل از که (23 :2931 ،چرخچیان) شد جایگزین

 تا همم این .(12 :همان) کرد اشاره غیره و ورزشی و یحیتفر اجتماعی، سیاسی، گوناگون عملکردهای با تجمع فضاهای

 برای عاملی موفق، جمعی فضاهای از شهرها برخورداری جهانی، رقابت و شدن یجهان ةعرص در که یافت اهمیت ییجا

 به شهری سرزندگی وجود موفق، جمعی فضای این تحقق برای (.91 :2913 ،پور قوام) است شده قلمداد ها دولت موفقیت

 کیفیت ةسازند مهم یها مؤلفه از یکی سرزندگی درواقع .رود یم شمار به اساسی یشرط شیپ پویایی و نشاط شادی، معنای

 به میل که است جذاب و مطلوب امن، فضایی نیز هسرزند عمومی ضایف .(73 :2913 ،گلکار) است شهری فضاهای

 (.Jalaladini and Oktay, 2012: 665) شود یم احساس بیشتر شهروندان سوی از آن، در گذراندن وقت و ماندن

 Karami et) هاست آن فضاهای وجوش جنب و سرزندگی شهرها، از بسیاری مطلوبیت و بودن برجسته دلیل امروزه

al., 2015: 35.) عامل میان، این در .است مدنظر نیز زمانی بعد نظر از مکانی، بعد جز به شهرها فضای در سرزندگی 

 حیات زوال از جلوگیری یها راه نیتر مهم از ها آن به توجه و سرزندگی مهم یها شاخص از ها تیفعال زمانی تنوع و زمان

 کشش این ،ها آن فعالیتی ابعاد به توجه با شهرها کالن و بزرگ شهرهای در .آید می شمار به شهر یک در سرزندگی و

 از فراغت ساعات تا شود ایجاد شهروندان برای وجوش پرجنب و سرزنده فضاهایی ،روز شبانه ساعات کل در که دارد وجود

 در افراد ةمرد یها زمان از استفاده به نیاز احساس و توجه .شود استفاده وجه بهترین به شب و عصر در شهروندان کار

 با را جدید مفهومی (Heath, 1997: 194) بودند متروک بعد به عصر 3 ساعت از که ییها مکان در سرزندگی، ایجاد کنار

 هرگز که شهرهایی عنوان به شهرهااین  کرد. شهری یزیر برنامه ادبیات وارد ساعته 71 شهرهای و شبانه سرزندگی عنوان

 در شهرها مشکالت با مقابله برای که دنشو یم شامل را ابتکاراتی از یا مجموعه (،22 :2939 ،)محمودی ندارند خواب

 رفع برای شهرها این در (.39 همان:) اند آمده وجود به شبانه شهری یفضاها در سرزندگی ایجاد به توجه با بیستم قرن



 533تحلیلیبرسرزندگیشبانةشهریدرشهررشتداوودیوهمکاران:

 مختلف اهداف با خاص، یاعاتس در شهری یفضاها در سرزندگی نبود و ماندن متروک از جلوگیری شهروندان، نیاز

 ةسابق با کشوری عنوان به ایران .شود می استفاده مفید البته و کامل طور به روز شبانه ساعت 71 از اجتماعی، و اقتصادی

 نامناسبی نسبتاً وضعیت در ایران در شهری فضاهای است. درگیر شهری متعدد مشکالت با امروزه شهرنشینی، طوالنی

 که است همراه فراوانی یها یدشوار با ،شود یم سپری شهری فضاهای در ناگزیر به که ییها زمان یعنی ؛دندار قرار

 به اساس براین (.21 :2911 ،نیب جهان) شود نمی ایجاد بیشتر وقت صرف برای یا زهیانگ و شود می وشدآمد صرف بیشتر

 نیتأم بعد در و هستند اساسی یها ضعف اردچ خود کالبدی نیازهای نیتأم ةمرحل در هنوز ایران شهرهای رسد یم نظر

 در شهری فضاهای های ضعف از یکی درواقع ؛است نگرفته صورت چشمگیری چندان فعالیت شهروندان روحی نیازهای

 .(Karami et al., 2015) دانست شهری یها لیپتانس از ساعته 71 ةاستفاد عدم و یسرزندگ نبود توان یم را ایران

 تراکم با گیالن، استان مرکز و کشور یشهرها کالن از یکی عنوان به رشت شهر عمومی یفضاها رسد یم نظر به

 و شهروندان فرهنگی و اجتماعی یها یژگیو مانند دیگری دالیل و گردشگری توان از برخورداری و باال یتیعجم

 سرزندگی از غیره و شهری بازآفرینی طرح و فرهنگی راه پیاده اجرای و طراحی مانند شهر این در اخیر یها تیفعال

 ةاولی ساعات و روز طی در پویایی و سرزندگی به محدود یا ناقص اغلب اقدامات این تمرکز اما ،باشد برخوردار بیشتری

 تقویت به نیاز جهیدرنت .فرماست حکم شهر پتانسیل دارای فضاهای از بسیاری بر مرده فضایی شب طول در و است غروب

 از ؛شود یم احساس کامالً رشت شهر در ساعت 71 طول در ها تیفعال این زمانی امتداد و بررسی و موجود سرزندگی

 وضع در شبانه سرزندگی پتانسیل دارای شهری فضاهای رشت، شهر ةگان پنج مناطق بررسی با پژوهش این در رو نیا

 بتوان آن براساس تا شد یشناسایساعته را دارند،  71 سرزنده فضاهای به تبدیل توان که فضاهایی و مشخص موجود

 ایجاد ةزمین در ده پاسخ یها طرح اجرای منظور به شهری مدیران کار دستور در پیشنهادهایی مناطق این ارتقای برای

 است: شده بیان پژوهش این در زیر سؤاالت اساس براین .کرد مطرح ساعته 71 شهری فضای

 است؟ چگونه شبانه سرزندگی مختلف ابعاد نظر از رشت شهر مناطق وضعیت -

 دارد؟ وجود کالبدی و اقتصادی اجتماعی، مختلف ابعاد در رشت شهر ةشبان ةسرزند فضاهای میان داریامعن تفاوت آیا -

نظریمبانی
 منازعه محل (،21 :2932 رحمتی، و قلی یاری کالنتری،) یقدس و عاطفی فضایی، تولیدی، ةچهارگان کارکردهای با فضا

 درونی فضای از فضا، نوع نیتر ییابتدا (.79 :2912 پور، مدنی) است بوده تاریخ طول در مختلف یها دگاهید کشمکش و

 را آن که شد متصور آن برای دیگری ابعاد توان یم اما (،71 :2939 )مقصودی، شود یم آغاز جهان بیرونی فضای و ذهن

 زمان نیز چهاربعدی فضای در است. فاعارت و عرض ،طول شامل یبعد سه فضای .کند می تبدیل بعد چهار یا سه به

 فضا این .داند یم اجتماعی-انسانی جایگاهی را فضا هاروی که درحالی ؛همان() شود یم گرفته درنظر چهارم بعد عنوان به

 ،عقلی را فضا نیز سوجا مانند یا عده .(21 :2913 پوراحمد،) است اجتماعی تعامالت ةدییزا و نیست مادی فضای تنها

 و تولیدشوندگی ویژگی است، مدنظر میان این در آنچه اما ،(92 :2939 مقصودی،) دندان یم اجتماعی-انسانی و مادی

 در و شود یم تعریف محصول یا کاال یک مانند که است واقعی و موجود فضای دشدهیتول فضای فضاست. یدکنندگیتول
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 .دارد داللت فضا یریگ شکل بر مؤثر عوامل و روند بر دکنندهیتول فضای مقابل در اما ،است مادی و عینی موارد بیشتر

 تلقی تولیدشونده هم و دکنندهیتول هم را فضا فورول اما ،همان() دندان یم تولیدشونده راپاروت و دکنندهیتول را فضا بیکن

 (.Lefebvre, 1991) کند می

 تر شفاف و تر آسان را آن شناخت و رکد که آمد وجود به فضا به یتر جانبه همه و تر جامع نگاه زمان طول در درواقع

 و تعاریف ،تخصصی مباحث در فضا واردکردن با نیز مختلف علوم در .دارد ادامه همچنان کنکاش و شناخت این .کرد یم

 و جغرافیا دارد، و داشته ارتباط فضا مفهوم با ابتدا از که علومی جمله از است. آمده وجود به فضا از جدیدی عناوین

 و شهرسازی معماری، مانند آن همکار یها رشته و شهری جغرافیای شهری، یزیر برنامه یعنی آن، جدید یها شاخه

 در را فضا ها آن از بسیاری یا همه که است آمده وجود به فضا از جدیدی تعاریف علوم این بطن از است. شهری طراحی

 بخشی فضا این .است شهری فضای ذکرشده علوم نظر از فضا نوع نیتر مهم .دنکن یم تعریف آن با ارتباط در و شهر بستر

 نیچن  است. برخوردار فیزیکی نظر از محصورکننده یا بدنه از که است پیوسته و هماهنگ یکلیت دارای و شهر ساخت از

 به (.19 :2923 پارسی،) کند عمل شهر یها تیفعال راستای در  افتهی سازمان صورت به و باشد زیبا و منظم باید فضایی

 صنعتی، مؤسسات ،ها قرارگاه ارتباطی، یها راه یها شبکه ،شده ساخته یها محدوده ةرندیدربرگ شهری فضای دیگر عبارت

 آن یعنی فراغت، اوقات گذران برای هویژ هایی محله بازی، و سرگرمی ةویژ یها مکان ،ها باغستان ترابری، یها بنگاه

 (.239 :2921 دولفوس،) ددار قرار شهرنشینان دسترس در که فضاست از بخش

 (271 :2932 ،زاده )عبداهلل شهر ةتپند نبض و (91 :2939 صارمی، و بوداغی) یوجود ةپای عنصر، نیتر مهم شهری فضاهای

 را شهری فضاهای الدنبرگ .(Momeniyan and Zekavat, 2012) اند شده  ساخته ها انسان ةاستفاد برای که شوند یم نامیده

 ةعرص در فضا این تشخیص برای اصلی شاخص سه .(293 :2912 پور، مدنی) پندارد یم کار محل و خانه کنار در سوم یمکان

 را شهری ریزان برنامه که (11 :2932 )پاکزاد، است اجتماعی تعامالت یبرقرار و بازبودن بودن، عمومی شامل ،شهر عمومی

 و بوده یشناخت روان و اجتماعی ابعاد با مادی فضای از یبیترک فضا این .دهد یم سوق شهری فضاهای از استفاده ةنحو سوی به

 ،دارد وجود ما شهرهای عمومی ةعرص در شهری فضای عنوان به آنچه .(293 :2912 ،پور ی)مدن ستفضا این ةهندس ،شهر

 فضای خصوصی، فضای کلی ةدست سه در که (12 :2932 پاکزاد،) دشو یم ها پله و آب ةلب مسیرها، ،ها دانیم ،ها یورود شامل

 (.21 :همان) شود می استفاده شهروندان برای عمومی فضاهای و عمومی نیمه /یخصوص مهین

 صورت یاجتماع تقابل و تعامل آن در هک است نیا شود یتلق یعموم ییفضا ،یشهر یفضا هکنیا یبرا یاساس شرط

 تیفعال زةحو هکبل ،یجمع ارتباط لیوسا و ها نامهروز نه ،یعموم ارتباطات جادیا یبرا نکمم حل راه تنها اساس براین .ردیگب

 سرزندگی به تواند یم که (Hagelskamp, 2003: 24 از نقل به 13 :2931 ،سجادی و کالنتری) است یهمگان یفضاها

از  سرشار یوجود یامعن به سرزندگی فردریک و رایان نظر از .(2937 دین،) بینجامد دارد ریشه زندگی مفهوم در که

 سرزندگی ها، آن دیگاه براساس است. نرفتن  تحلیل و نبودن فرسوده ،نبودن خسته بودن، سرحال ، همچنیناشتیاق و انرژی

 در .کند نمی فراهم زندگی کارهای انجام برای را انسان توان تمام و انجامد می خستگی و پذیری تحریک به ،کم ذهنی

 افراد وظایف در خوبی پیشرفت و بود خواهد دسترس در ها عالیتف برای کافی انرژی ذهنی، سرزندگی بیشتربودن با مقابل

 در امن و جذاب ،پویا شهری فضاهای وجود معنای به شهری سرزندگی درواقع (.223 :2931 زاده، عرب) دیآ یم وجود به
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 جذب خود به را متفاوت اهداف و متنوع یها تیفعال با گوناگون افراد ،روز شبانه مختلف ساعات در که است شهر یک

نیز  فضا دارد. خاصی جایگاه فضا به مربوط مطالعات در چهارم بعد عنوان به زمان شد، اشاره تر شیپ که طور همان .کند یم

 طول در انسان که روزمره زمان ژهیو به زمان، اهمیت درک رو نیا از ؛کند یم دریافت زمان از را خود هویت از بخشی

 (.21 :2921 حبیبی،) باشد سودمند شهری یها طیمح کاربردی یزیر برنامه در تواند یم دارد، سروکار آن با روز شبانه

 از ها انسان زندگی به نگاه مردم، انتظارات و زندگی سبک تغییر و تحوالت برخی بروز دلیل به بعد، به 2313 ةده از

 گذران برای فرصتی به روز، از دهباقیمان و بیهوده حالت از شب زمان و کرد تغییر فراغت و کار ساعات بندی زمان دعب

 زندگی ضروری های فعالیت و کار زمان کاهش راستای در زندگی از بخش فرح و زیبا ای هتجرب آن تبع به و فراغت اوقات

 ترکیب روز شبانه طول در ممتد و شبانه یها تیفعال با سرزندگی مفهوم ،بعد به زمان این از .(Heath, 1997) شد تبدیل

 زندگی مفاهیم ،دارد شبانه سرزندگی با یکسان حتی و نزدیک معنایی قرابت که دیگری مفهوم مفهوم، این کنار در شد.

 و شهری سرزندگی زمان، از استفاده از ترکیبی ،ساعته 71 شهرهای که یطور به ؛است ساعته 71 یشهرها و شبانه

 شده تبدیل برقی و زرق پر بازاریابی به ساعته 71 شهر عنوان درواقع (.2931 کرامتی، و قدیمی) هستند کاربری اختالط

 جدول در (.Shojaeimehr and Zakerhaghigh, 2013) کند می ییادآور ذهن به را افتهی توسعه و متجدد شهرهای که

 است. شده ارائه ساعته 71 شهرهای و شبانه سرزندگی بر مؤثر یها شاخص 2

ساعته55شهرهایوشهریةشبانسرزندگیبرمؤثریهاشاخص.9جدول

ابعاد هاشاخص مناب 
 پاامیر  (،2932) یساامان  ،(2911) پااکزاد  ،(2931) یاان طبائ و ناژاد  کیاانی  ،(2937) زاده صحی و فرازمند

(2937،) Guo et al. (2011)، 
 بصری جذابیت

ی 
کالبد

 

 

 یریپذ انعطاف (2931) یانطبائ و نژاد کیانی ،(2937) زاده صحی و فرازمند

 و بهبودیاان بااجگیران   ینای ام شاالی  ،(2931) یاا ن گال  ،(2931) یزیتبر و بیگلوشیخ  ،(2932) نیایقربان
 ،Shaw (2014)، Stevenso and Matthews (2013)، Guo et al (2011) (،2937) یرپاام  (،2913)

Yatmo (2009) 

 راحتی و آسایش

 ایمنی ,Stevenso (2013) Guo et al (2011)،  (2937) پامیر (،2939) نیا گل

 (،2932) یغفاور  (،2937)هاشامی فادکی و حسانی    (،2931) یان گل (،2939) همکاران و صراف اخوان
 Guo et al (2011) (،2932) نیا یقربان

 نور

 Yatmo (2009)،Stevenso and Matthews (،2937) زاده صاحی  و فرازمناد  (،2932) نیاا  یقرباان 

(2013)، Shaw (2014) 

 و جامعیت
 یشمول همه

اجتماعی
 

 (،2937) هاشاامی فاادکی و حساانی (،2911) پاااکزاد (،2939) یفاایلط (،2937) زاده صااحی و فرازمنااد
 (2933) زاده یمابراه

 امنیت

 و نژاد یانیک (،2937) همکاران و یفیلط (،2933) زاده یمابراه (،2937) یفدک و یحسن (،2932) نیایقربان
 (،2931) یانطبائ

 اجتماعی پویایی

Nuvolti (2010)، Montgomery (1998)، Negesan (2011) تنوع 

ی
صاد

اقت
 

فعالیتی
 

 مختلط کاربری Montgomery (1998) (،2937) زاده صحی و فرازمند

 ها یفروش خرده ،Montgomery (1998) (،2932) یپورمحمد (،2932) نیایقربان

 ،Shaw (2014) (،2932) یسامان (،2932) نیایقربان
ة یاپ بر اقتصاد

 خدمات

 فرهنگی شب فرهنگ Negesan (2011) (،2932) یپورمحمد (،2931) یزیتبر و بیگلوشیخ 
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در  (2931) کرامتی و قدیمی است. شده انجام خارجی و داخلی بعد در مطالعاتی شهریة شبان سرزندگی رةدربا

 مردم ابتدا محور، یفرهنگ تیفعال با شهر کالن در شبانه یزندگ فیتعر در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند که

 یفضا یها مؤلفه بر زمان و تیخالق بیترت به گرید یها نهیگز و داشت خواهند معنا و البدک رد،کعمل بر را ریتأث نیشتریب

 توجه با که نددیرس نتیجه این بهة خود مقال در (2937) پور جمعه و لطیفی .بود خواهند مؤثر شبانه یزندگ فیتعر در یشهر

 تر سرزنده محلی خدمات به دسترسی و محیط کیفیت نسبی مطلوبیت دلیل به آباد سعادتة محل سرزندگی، معیارهای به

 تا مطالعه موردة محدود که دریافتندخود  پژوهش در (2937) زاده یصح و فرازمند (.2937 پور، جمعه و لطیفی) است

 سرزنده محیطی ایجاد برای خوبی یها یی اتوانرد، اما از ندا را سرزنده محیط یک عوامل ةهم اما، است سرزنده یحدود

 و دانشجویان مستمر حضور را خیابان دو این سرزندگی دالیلة خود مقال در (7327) یاوکتا و ینیالد جاللبرخوردار است. 

 یقیقذاکرح و مهر شجاعی. کنند یم عنوان گردشگران حضور و مالقات قرارهای برایها  ن این خیابا مناسب مکان

 و اجتماعی تعامالت امنیت، جذابیت، مردم، نگاه از شبانه زندگی یها شاخص نیتر مهمند دریافتطالعة خود م در (7329)

 ذکاوت و انیمؤمن. است جذابیت و اجتماعی تعامالت خوانایی، دسترسی، ،شهری ریزان برنامه و مدیران نگاه از و ایمنی

 اجتماعی فعالیتی، -اقتصادی معیار سه زیر را شب در سرزنده و جوشورجنبپی محیط یها یژگیوة خود مقال در (7327)

 هستند، ساده و معمولی فضای یک از فراتر شب در شهری فضاهای نکهیا به اشاره با و کنند یم یبند میتقس ساختاری و

 ثه .داند یم الزم اهافض نیا در افراد جذب برای را یشناس ییبایز و اقتصادی ،اجتماعی یها ارزش و ها یژگیو وجود

 بررسی را زمینه این در انگلستان شهرهای ابتکارات و بیان را ساعته 71 شهرهای کلیدی مفاهیمدر مطالعة خود  (2332)

 رانیا در شهری فضاهای ضعف در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند که (7323) همکاران و کرمی کرده است.

 در عمومی فضاهای موفقیت ضامن عامل دو این میان مثبت بستگی هم و ها آن در سرزندگی و دسترسی ضعف دلیل به

 (.Karami et al., 2015)ست شهرها

پژوهشروش
 آوردن دست به و تئوریکی مبانیکردن  فراهم منظور به پژوهش این در است. کاربردی و تحلیلی-توصیفی حاضر پژوهش

 اسنادی اطالعات یآور جمع روش از ساعته، 71 شهرهای و شبانه سرزندگی یها شاخص شناخت برای نیاز مورد اطالعات

 ،رشت شهر سطح در ها داده یآور جمع و شبانه ةسرزند فضاهای وضعیت بررسی و شناسایی برای شد. استفاده

 و بازدید از ،مطالعه مورد ةمحدود موجود وضعیت بررسی برای و توزیع شهری نامتخصص و مردم میان در ییها پرسشنامه

 دست به نیاز مورد یها داده موضوع، با مرتبط های هادار و ها سازمان به مراجعه با همچنین شد. استفاده میدانی پیمایش

با توجه  پرسشنامه تعداد تعیین برای که آنجا از .است رشت شهر ةگان پنج طقامن شامل حاضر پژوهش آماری ةجامع آمد.

 نبوده دسترس در 2933 سال برای آمار این و بوده نیاز تفکیک به منطقه هر جمعیت از آگاهی به ،منطقه هر جمعیت به

 .هستند نفر 123.333 که است شده استفاده 2933 سال در ایران مرکز آمار براساس مناطق این جمعیت از ناچار به است،

 =q 3/3) درصد 33 اطمینان سطح با کوکران فرمول طریق از آمده دست به ةنمون حجم ،موجود جمعیت به توجه با

3/3p= )میان در پرسشنامه 11 تا 233 از ها پرسشنامه تعداد ،منطقه هر جمعیت به توجه با است. پرسشنامه 911 با برابر 
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 ،عدد 233 نفر 212.931 جمعیت با 2 ةمنطق پرسشنامه تعداد اساس، براین است. بوده متغیر تیجمع کم و پرجمعیت مناطق

 232 نفر 231.772 با 1 ةمنطق ،عدد 13 نفر 211.333 جمعیت با سه ةمنطق ،عدد 11 نفر 11.931 جمعیت با 7 ةمنطق

 بر (پرسشنامه 232) آمده دست به ةپرسشنام تعداد بیشترین تقسیم با است. بوده عدد 11 نفر 19.232 با 3 ةمنطق و عدد

 در دیگر یها محدوده به امر نای جهیدرنت .یافت اختصاص پرسشنامه 93 حدود محدوده هر به ،منطقه یک در محدوده سه

 21 با پرسشنامه 132 درمجموع و شد توزیع پرسشنامه 93 متوسط طور به محدوده هر در و داده تعمیم مختلف مناطق

 پرسشنامه اعتبار و روایی شد. داده پاسخ نمونه ةجامع توسط فرهنگی و کالبدی اجتماعی، اقتصادی، مختلف ابعاد در گویه

 ضریب با پرسشنامه پایایی همچنین .کردند دییتأ و ارزیابی شهرسازی و شهری یزیر برنامه نامتخصص را نیز حاضر

 تحلیل میانگین یها مدل از موجود وضع یها داده تحلیل و تجزیه منظور به دارد. قرار قبولی قابل سطح در 23/3 یآلفا

از  نیاز مورد نتایج به دستیابی یبرا و ANOVA آزمون و 7معیار انحراف بیضی ،2یا فاصلهچند فضایی یا خوشه

 است. شده استفاده GIS و SPSS یافزارها نرم

مطالعهموردةمحدود
 شهر این شود. یم محسوب خزر یایدر یا هیحاش استان سه میان در یرانا شمال شهر نیتر تیپرجمع و نیتر بزرگ رشت

 و شرقی طول ةثانی 13 و دقیقه 93 و درجه 13 ةمحدود در ،رشت شهرستان زکمر و یالنگ استان اداری-سیاسی زکمر

 ةمحدود براساس شهر این مساحت (.2 شکل) است شده واقع شمالی عرض ةثانی 93 و دقیقه 21 و درجه 92

 .است شده اعالم هکتار 13/23219 ،2933 سال در رشت شهرداری سوی از شده مشخص

 

 مطالعهموردمحدودةموقعیت.9شکل

                                                      
1. Multi-Distance Spatial Cluster Analysis (Ripley’s K function) 

2. Standard Deviational Ellipse 
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پژوهشیهاافتهی
رشتشهردرشبانهگیسرزندازبرخوردارفضاهاییبنددستهوییشناسا

 سؤال هشت قالب در نامتخصص ةپرسشنام عنوان با یا پرسشنامه ابتدا ،رشت شهر سطح در سرزنده فضاهای شناسایی برای

 رشت رشه که  آنجا از شد. توزیع ناحیه ولئمس یک و منطقه هر شهرداری در شاغل شهری متخصص چهار بین تشریحی

 هر در ساکن ژهیو به ،شاغل متخصص هفت با مصاحبه کمک به منطقه هر اطالعات ،دارد ناحیه سه منطقه هر و منطقه پنج

 فضاهای معرفی به ،سؤال اولین است. شده انجام نواحی و مناطق کل در مصاحبه 93 یطورکل به است. آمده دست به منطقه

 ةمنطق هر در شاغل نامتخصص با مصاحبه در ابتدا که صورت این به است.ده بومربوط  رشت شهر در شبانه سرزندگی دارای

 در شاغل نامتخصص به مراجعه در سپس. کنند معرفی را شهر کل در سرزنده فضاهای تا شد درخواستها  از آن شهرداری،

 هم و کالن ةزندسر فضاهای هم تا کنند معرفی را خود پوشش تحت ةسرزند فضاهای شد خواستهها  از آن ناحیه، هر

 است. شده ارائه منطقه هر تفکیک به 7 جدول در آمده دست به نتایج .مشخص شوند شهر در سرزنده ریز فضاهای

رشتشهرةگانپنجمناطقةشبانةسرزندفضاهای.5جدول

منطقه
شماره


نام
ینواحی

فراوان


شماره


نام
ینواحی

فراوان


شماره


نام
ینواحی

فراوان


9 5 39 5 39 5 3

منطق
2ة 

 9 *   یدانم سبزه 3 29   * گلسار بلوار 3 27   * یلماند بلوار 2 

 21   * توحید پارک 23 1 *   اریانص یابانخ 1 3   * نماز بلوار 7

 - - - - - - 3 *   بیستون خیابان 2 2   * گیالن بلوار 9

 - - - - - - 23 *   الهدی علم خیابان 1 22 *   معلم بلوار 1

منطق
7 ة

 21 *   یمطهر یابانخ 3 9  *  یالکان یابانخ 3 72   * یشهردار یدانم 2 

 2 *   عراق پل یابانخ 23 22  *  (یهمنظر) یآزاد بلوار 1 3   * صیقالن میدان 7

 21  *  شهر پارک 22 9  *  نامجو یابانخ 2 1   * ینیخم امام یابانخ 9

 29  *  بانوان پارک 27 7  *  حافظ یابانخ 1 29  * * یعتیشر یابانخ 1

منطق
9 ة

 3 *   (زرجوب پل) آب لب 2 2  *  فلسطین خیابان 1 21  *  ملت پارک 2 

 - - - - - - 9 *   جانبازان میدان 3 21 *   مصال میدان 7

 - - - - - - 2   * صبا شهرک ورودی 1 7 *   حسین امام میدان 9

منطق
1 ة

 7  *  مشکات ساالر پارک 2 7   * سازی یخ ةفلک 1 1  *  رمفاخ بوستان 2 

 2   * رازی ةفلک 1 2  *  دانشجو پارک 3 2   * فرشتگان  بوستان 7

 9  *  چمارسرا 3 2 *   ها گل پارک 1 7 *   گاز ةفلک 9

منطق
3 ة

 

2 
 مسکن 17 پارک

 مهر
 1 *   گیل میدان 9 7   * مهر مسکن 33 پارک 7 2   *

 

 وجوش جنبسرزندگی و  ها شبفضاهایی که  عنوان به نقطه از سوی کارشناسان ده، 2منطقة ، در 7جدول  جه بهبا تو

ترتیب فراوانی  ی و بلوار معلم بهالهد علم، بلوار گلسار، بلوار دیلمان، خیابان دانیم سبزه میان، نیدر ا، معرفی شده است. دارند

. اند کردهمناطق دارای سرزندگی شبانه یاد  ران، این مناطق بیشتر متخصصاکه  معنابه این  دارند؛بیشتری در سطح منطقه 

، 7منطقة که در  یدرحال ؛دنگیر یدربرمی تجاری یا به عبارت دیگر بازارها را ها ابانیخ ةشد یمعرففضاهای  بیشترهمچنین 

ی، پارک شهر، خیابان مطهری و بلوار محدوده معرفی شده است که بیشترین تعداد فراوانی متعلق به میدان شهردار دوازده

پارک شهر )پارک  ها آن نیتر مهم. فضاهای سرزنده در این منطقه فضاهایی شاخص در کل شهر هستند که استمنظریه 

به نحوی  دیگر دارد؛ منطقة از دومحدودتری  سرزندةفضای  9 منطقة. استمیدان شهرداری( شهر )محتشم( و میدان اصلی 

(، میدان یباتوش)مصال یدانپارک ملت، م :از اند عبارتکه اند  فضاهای سرزنده شبانه معرفی شده عنوان بهمحدوده  هفتکه 



 531تحلیلیبرسرزندگیشبانةشهریدرشهررشتداوودیوهمکاران:

خیابان فلسطین دارای  در این میان وامام حسین، خیابان فلسطین، میدان جانبازان، ورودی شهرک صبا و لب آب)پل زجوب( 

و  ها پارکدر قالب  فضاها بیشترگی سرزندگی شبانه است. فضا با ویژ نهشامل  1 ةمنطقهمچنین بیشترین فراوانی است. 

پارک دانشجو و بوستان  جز بهو کمتری دارند ی ا منطقهویژگی فرا 1 منطقة. فضاهای اند شدهفضاهای سبز منطقه دیده 

عرفی منطقه م در خودن نواحی ساکن متخصصا را ، فضاهای دیگراند کردهمعرفی ها را  آنمفاخر که افراد معدودی نیز 

میدان گیل که یکی از  جز .داردمناطق دیگر  ازمحدوده کمترین فضاهای سرزنده شبانه را  سهبا  3 ةمنطق. اند کرده

 شده نیستند. ، فضاهای دیگر در سطح شهر و مناطق دیگر شناختهشود یمی شهر محسوب ها یورود

 .اند شده شناسایی اند بوده برخوردار شبانه سرزندگی زا که مناطقی عنوان به شهر سطح در نقطه 12 جه به آنچه بیان شد،وبا ت

 است.آمده  7 شکل در نقاط این پراکندگی .را دارند شبانه ةسرزند فضاهای تعداد بیشترین ترتیب به 3 و 9 ،1 ،7 ،2ة منطق

 جذب برای فضاها یها یژگیو فضاها، ةعمد فعالیت پویایی، فصل فعالیت، ساعت آخرین براساس مناطق یها یژگیو

 است. آمده 9 جدول در آن ةنتیج که شد بررسی نامتخصص کمک و راهنمایی با موجود جذاب یها مکان انواع و مردم

 مکان و زمان فراخور به که است بوده شب مهین از بعد 7 تا شب 22 بین فوق مناطق در فعالیت ساعت آخرین میانگین

 سایر فراوانی .شود کمتر می زمستان و پاییز در ویابد  می افزایش دافرا شبانه حضور بهار، و تابستان است. متفاوت مختلف

 است. آمده 9 جدول در نیز موارد

 

رشتةشبانةپراکندگیفضاهایسرزند.5شکل

نامتخصصنظرازرشتةشبانةسرزندفضاهایهاییژگیو.3جدول

آخرین

فعالیتساعت

ی
فراوان



فصل

پویایی

ی
فراوان



فعالیت

ففضاهاعمده
ی
راوان



فضاهایویژگی

مردمبرایجذاب

ی
فراوان



یهامکانانواع

جذاب

ی
فراوان



 93 شاپ یکاف و رستوران 77 امنیت 97 تجاری 93 بهار 2 22
 99 بازار 23 بصری جذابیت 73 تفریحی 93 تابستان 29 27
 71 پارک 79 تفریحی خدمات 73 خدماتی 23 پاییز 1 2
  - 93 خوراک خدمات  - - زمستان 2 7

  - 99 خرید و  یتجار مراکز      
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 ها آن نوع براساس را فضاها این توان یم شهری ةسرزند فضاهای یها یژگیو بررسی و فضاها شناسایی از پس

 با) ها دانیم ،(21 یفراوان با) ها ابانیخ مختلف انواع به رشت، شهر سطح در شبانه ةسرزند فضاهای کرد. یبند دسته

 در یبند دسته این .اند شده تقسیم (3 یفراوان با) ها فلکه و (22 یفراوان با) یشهر سبز فضاهای و ها پارک (،7 یفراوان

 .شود یم دیده 1 جدول

رشتشهرةشبانةسرزندفضاهاییبنددسته.5جدول

پارکفلکهمیدانخیابانمناطقکلفراوانیپارکفلکهمیدانخیابانمناطق
فراوانی

کل

2 1 2 - 2 23 1 2 - 9 3 3 
7 1 2 2 7 27 3 - - 2 7 9 
 19 22 3 7 21 کل جمع 2 2 1 - 7 9

 

 فضاهای در مدت یطوالن توقف همراه به بیشتر افراد جذب برای مناسب شرایط ایجاد سرزندگی هدف اینکه به توجه با 

 و متنوع امکانات رنظ مورد فضای هرچقدر ؛ یعنیاست متفاوت سرزندگی ایجاد در مختلف فضاهای ارزش ،است شهری

 در افراد توقف امکان و یرو ادهیپ خرید، خدمات، و تفریحات انواع مانند مختلف یها تیفعال برای یگوناگون یها فرصت

در  افراد بسیاری از که فضاهایی است. مؤثرتر فضا سرزندگی در ،(ها دانیم مانند) کند فراهم خوراک و نشستن برای ییها مکان

 دارند. سرزندگی ایجاد درنقش کمتری  ،گانکنند مراجعه تراکم وجود با (ها فلکه مانند) ندارند توقف کنند و می مرور و عبورها  آن

 مختلف ابعاد به توجه با و اجتماعی یها گاه گره عنوان به ،2 ةمنطق در دانیم سبزه و 7 ةمنطق در شهرداری میدان دو اساس براین

 و ها ابانیخ ،بعد ةرتب در و آن از بعد .ندبرخوردار بیشتری سرزندگی از و دارند فضاها دیگر از را یتر جامع شرایط سرزندگی،

 ها لیاتومب و افراد مرور و عبور برای تنها که فضاهایی و ترافیکی یها گره عنوان به ها فلکه دارند. قرار شده معرفی یها پارک

 سرزنده فضاهای از بسیاری ها فلکه که مناطقی در جهینتدر دارند؛ سرزندگی ایجاد در را نقش کمترین ،دنشو یم استفاده

 فضاهای که مناطقی دراز سوی دیگر،  .1 و 9 مناطق مانند ؛دارد کمتری کیفیت سرزندگی ،دنده یم تشکیل را شده معرفی

 .دارد بهتری نمود سرزندگی 7و  2مانند مناطق  ،دنشو یم شامل را ها ابانیخ و پارک و ها دانیم از انواعی سرزنده

مختل ابعاددررشتشهرةشبانسرزندگیموجودوضعیت

 کالبدی،) شبانه سرزندگی مختلف ابعاد در رشت، شهر مناطق در شده ییشناسا فضاهای بیشتر شناخت هدف با قسمت این

 سوی از شده معرفی یها محدوده فراوانی به توجه با است. شده تنظیم مرحله چند در فرهنگی( و اجتماعی اقتصادی،

 3 جدول در انتخاب این نتیجه شدند که بررسیو  انتخاب فراوانی بیشترین با محدوده سه یا دو منطقه هر از ن،امتخصص

 است. آمده

فراوانیبیشتریندارایانتخابینواحی.5جدول

5ةمنطق5ةمنطق3ةمنطق5ةمنطق9ةمنطق

 دیلمان، بلوار گلسار، بلوار
 یدانم سبزه

 بلوار شهر، پارک ،شهرداری میدان
 منظریه

 خیابان توشیبا، میدان ملت، پارک
 فلسطین

 پارک مفاخر، پارک
 دانشجو

 مهر، مسکن پارک
 گیل میدان
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رشتشهردرسرزندگیانواعبررسی

 ایمنی راحتی، و آسایش ،یریپذ انعطاف بصری، جذابیت شاخص پنج کمک به بررسی، مورد یفضاها در کالبدی سرزندگی

 سه سنجش با 2 ةمنطق در کالبدی سرزندگی .دارد گویه و مؤلفه چندین نیز شاخص هر که است شده هسنجید نور و

 مشاهده 1 جدول در آن نتایج صورت گرفته که بیشتر نیفراوا دلیل به میدان یک و خیابان دو شامل عمومی، فضای

 عدد) نیانگیم از بیش میزان داشتن با کالبدی نظر از 1 و 7 ،2 ةمنطق سه مطالعه، مورد ةگان پنج مناطق از میان .شود یم

 میزان بیشترین .دارند نامطلوبی نسبتاً وضعیت 3 و 9 ةمنطق دو ، امادارند قرار مطلوبی و مطلوب نسبتاً وضعیت در (9

 مقیاس در است. شده مشاهده 3 ةمنطق در 21/7 با آن میزان کمترین و 7 ةمنطق در 37/9 میانگین با کالبدی سرزندگی

را  کالبدی سرزندگی میزان کمترین 7 میانگین با گیل میدان و بیشترین 71/1 میانگین با شهرداری میدان نیز یا لهمح

 و 2 جدول در نیز کالبدی شبانه سرزندگی یبند رتبه و ها شاخص و محله منطقه، تفکیک به 1 جدول در جزئیات .دارند

 دارد. ینامطلوب نسبتاً وضعیتی 31/7 میانگین با سرزندگی نوع این است. آمده 9 شکل

 در و گویه پانزده کمک به اقتصادی سرزندگی است. شده بررسی اقتصادی سرزندگی کالبدی، سرزندگی بررسی از پس

 آمده 2 جدول در آن نتایج و سنجیده مختلط کاربری و تنوع خدمات، ةیپا بر اقتصاد ،یفروش خرده شاخص چهار قالب

 در (9 عدد) نیانگیم از بیش میزان داشتن با اقتصادی نظر از 7 و 2 ةمنطق دو مطالعه، مورد هگان پنج مناطق از میان است.

 سرزندگی میزان بیشترین .دارند نامطلوبی نسبتاً وضعیت نیز 3 و 1 ،9 مناطق .دارند قرار مطلوبی و مطلوب نسبتاً وضعیت

 یا محله مقیاس در است. شده مشاهده 3 ةمنطق در 32/2 با آن میزان کمترین و 7 ةمنطق در 32/9 میانگین با اقتصادی

 .را دارند اقتصادی زندگیرس میزان کمترین 39/2 میانگین با مهر مسکن و بیشترین 91/1 میانگین با شهرداری میدان نیز

 سرزندگی یبند رتبه همچنین است. شده داده نشان ها شاخص و محله منطقه، تفکیک به 2 جدول در نیاز مورد جزئیات

 وضعیتی 22/7 میانگین با سرزندگی نوع این است. شده داده نشان 1 شکل و 3 جدول در رشت شهر اقتصادی ةبانش

  دارد. نامطلوب نسبتاً

 در آن نتایج و شده سنجیده امنیت و یشمول همه و جامعیت اجتماعی، پویایی شاخص سه کمک به اجتماعی سرزندگی

 نیانگیم از بیش میزان با اجتماعی نظر از 9 و 7 ،2 ةمنطق سه مطالعه، مورد ةگان پنج مناطق میان از است. آمده 1 جدول

 .دارند نامطلوبی نسبتاً وضعیت 3 و 1 یعنی دیگر ةمنطق دو و دارند قرار مطلوبی و مطلوب نسبتاً وضعیت در (9 عدد)

 شده مشاهده 3 ةمنطق در 12/7 با آن میزان کمترین و 7 ةمنطق در 13/9 میانگین با اجتماعی سرزندگی میزان بیشترین

 میزان کمترین 21/7 میانگین با مهر مسکن و بیشترین 92/1 میانگین با شهرداری میدان نیز یا محله مقیاس در است.

 بوده مؤثر منطقه سرزندگی کلی میزان کاهش بر مهر مسکن میانگین بودن پایین 3 ةمنطق در .را دارند اقتصادی یسرزندگ

 ةشبان سرزندگی یبند رتبه است. شده داده نشان ها شاخص و محله منطقه، تفکیک به 1 جدول در یازن مورد جزئیات است.

 مطلوب نسبتاً وضعیتی 71/9 میانگین با سرزندگی نوع این است. آمده 3 شکل و 3 جدول درنیز  رشت شهر اجتماعی

  دارد.
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رشتشهرةگانجپناطقمنکالبدیسرزندگی.5جدول
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 19/7 23/9 93/7 33/7 12/9 13/1 33/9 1 32/9 13/9 13/9 7 بصری جذابیت
 91/7 93/7 13/7 7 99/9 1 9 9 71/7 23/7 13/7 93/2 یریپذ انعطاف
 9/9 9 33/9 9 39/9 13/1 23/9 93/9 21/7 7/9 33/9 13/2 راحتی و آسایش

 23/9 23/9 23/9 7 73/9 73/9 3/9 9 2/9 93/9 9 9 ایمنی
 32/7 73/7 9 93/7 9/9 23/1 23/7 13/7 39/7 93/9 9 33/7 نور

 19/7 9 21/9 91/7 37/9 71/1 7/9 21/9 32/9 77/9 23/9 93/7 میانگین

 19/7 :منطقه سرزندگی کلی میانگین 37/9 :منطقه سرزندگی میانگین 32/9 :منطقه سرزندگی میانگین

 3ة منطق 1ة منطق

 شاخص میانگین گیل میدان مهر مسکن شاخص میانگین دانشجو پارک مفاخر پارک ها شاخص
 7 3/2 3/7 23/1 93/1 1 بصری جذابیت
 23/2 3/2 7 23/7 33/7 9 رییپذ انعطاف
 3/7 3/7 3/7 27/9 23/9 3/7 راحتی و آسایش

 93/7 3/7 73/7 73/9 3/9 9 ایمنی
 2/7 7 73/7 23/7 9 3/7 نور

 21/7 7 9/7 7/9 12/9 9 میانگین
 21/7 :منطقه سرزندگی میانگین 7/9 :منطقه سرزندگی میانگین



رشترشهةگانپنجمناطقاقتصادیسرزندگی.5جدول
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 1/7 7 9 13/9 9 9 9 9 13/7 93/9 23/7 3/7 یفروش خرده
 21/7 13/1 93/7 37/2 11/9 73/1 33/9 33/9 9/9 1 3/9 13/7 خدماتی اقتصاد

 19/7 93/7 13/7 13/9 23/1 93/3 71/1 9 3/9 33/9 33/9 3/9 تنوع
 1/9 93/9 1 9 31/1 3 3/1 73/1 11/9 93/1 23/9 9 مختلط کاربری

 31/7 2/9 31/7 11/7 32/9 91/1 17/9 31/9 99/9 21/9 91/9 13/7 میانگین

 31/7 :منطقه سرزندگی میانگین 32/9 :منطقه سرزندگی میانگین 99/9 :منطقه یسرزندگ میانگین

 3ة منطق 1ة منطق

 شاخص میانگین گیل میدان مهر مسکن شاخص میانگین دانشجو پارک مفاخر پارک ها شاخص
 21/2 7 37/2 7 7 7 یفروش خرده
 7/2 23/2 93/2 2/2 7/7 73/2 خدماتی اقتصاد

 97/2 93/2 93/2 7 7 7 تنوع
 7 7 7 23/7 9 3/7 مختلط کاربری

 32/2 12/2 39/2 22/7 9/7 39/2 میانگین
 32/2 :منطقه سرزندگی میانگین 22/7 :منطقه سرزندگی میانگین
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رشتشهرةگانپنجمناطقاجتماعیسرزندگی.8جدول
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 73/9 23/9 9 32/9 32/1 9/1 3/9 73/1 19/9 99/9 71/9 2/9 جامعیت
 71/9 9 1/9 73/9 39/1 1 3/9 23/1 12/9 12/1 37/9 33/9 پویایی
 33/9 73/7 9/9 13/9 11/9 1/1 37/9 7/7 31/1 71/1 1 1 امنیت

 23/9 9 9/9 72/9 13/9 92/1 11/9 2/9 22/9 1 13/9 29/9 میانگین

 23/9 :منطقه سرزندگی میانگین 13/9 :منطقه سرزندگی میانگین 22/9 :منطقه سرزندگی میانگین

 3 ةمنطق 1ة منطق

 شاخص میانگین گیل میدان مهر مسکن شاخص میانگین دانشجو پارک مفاخر پارک ها شاخص
 93/7 23/7 7 9 9 9 جامعیت
 12/7 3/9 73/7 3/9 1 9 پویایی
 17/7 9 93/7 73/7 7 3/7 امنیت

 12/7 32/9 21/7 37/7 9 19/7 میانگین
 12/7 :منطقه سرزندگی میانگین 37/7 :منطقه سرزندگی میانگین

سرزندگیانواعنظرازرشتشهرمناطقیبندرتبه.1جدول

البدیکسرزندگی

 کیفیت رتبه میانگین منطقه کیفیت رتبه میانگین منطقه کیفیت رتبه میانگین منطقه
 نامطلوب نسبتاً 1 19/7 9 مطلوب نسبتاً 2 37/9 7 نامطلوب نسبتاً 9 32/9 2
 نامطلوب نسبتاً 31/7 :کالبدی سرزندگی متوسط نامطلوب نسبتاً 3 21/7 3 مطلوب نسبتاً 7 7/9 1

اقتصادیسرزندگی

 کیفیت رتبه میانگین منطقه کیفیت رتبه میانگین منطقه کیفیت رتبه میانگین منطقه
 نامطلوب نسبتاً 9 31/7 9 مطلوب نسبتاً 2 32/9 7 مطلوب نسبتاً 7 99/9 2
 نامطلوب نسبتاً 22/7 :اقتصادی سرزندگی متوسط نامطلوب کامالً 3 32/2 3 نامطلوب نسبتاً 1 22/7 1

تماعیاجسرزندگی

 کیفیت رتبه میانگین منطقه کیفیت رتبه میانگین منطقه کیفیت رتبه میانگین منطقه
 مطلوب نسبتاً 9 23/9 9 مطلوب نسبتاً 2 13/9 7 مطلوب نسبتاً 7 22/9 2
 مطلوب نسبتاً 71/9 :اجتماعی سرزندگی متوسط نامطلوب نسبتاً 3 12/7 3 نامطلوب نسبتاً 1 37/7 1

   

ضعیتسرزندگیکالبدیشبانةو.3شکل

مناطقشهررشت

وضعیتسرزندگیاقتصادی.5شکل

شبانةمناطقشهررشت

.وضعیتسرزندگیاجتماعی5شکل

رشتشبانةشهر
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شهررشتة.وضعیتکلیسرزندگیشبان5شکل

 کلی یمیانگین دارای هنگیفر و کالبدی اجتماعی، اقتصادی، بعد چهار میانگین جمع به توجه با منطقه هر یطورکل به

 یبند رتبه ةدهند نشان 1 شکل .دهد یم نشان دیگر مناطق میان در را نظر مورد منطقه ةشبان سرزندگی میزان که است

 دیگر میان دررا  2 ةرتب 27/9 میانگین با 7ة منطق ،اساس اینبر است. شبانه سرزندگی میانگین نظر از رشت شهر مناطق

 .دارد قرار 7 ةرتب در مطلوب نسبتاً وضعیت و 92/9 میانگین با نیز 2 ةمنطق است. مطلوب نسبتاً آن وضعیت ودارد  مناطق

 .دارند قرار 3 و 1 ،9 یها رتبه و نامطلوب نسبتاً وضعیت در 22/7 و 21/7 ،33/7 یها نیانگیم با نیز 3و  1، 9 مناطق

 و اجتماعی بعد مطلوب نسبتاً وضعیت ةدهند شانن رشت شهر در مختلف ابعاد در یطورکل به شبانه سرزندگی میانگین

 (.22 و 23 جدول) است اقتصادی و کالبدی ابعاد نامطلوب نسبتاً وضعیت

شهرسرزندگینظرازرشتشهرمناطقیبندرتبه.95جدول
کیفیترتبهمیانگینمنطقهکیفیترتبهمیانگینمنطقهکیفیترتبهمیانگینمنطقه

 نامطلوب نسبتاً 9 33/7 9 مطلوب نسبتاً 2 27/9 7 مطلوب نسبتاً 7 92/9 2
 مطلوب نسبتاً 9 :شهر سرزندگی متوسط نامطلوب نسبتاً 3 22/7 3 نامطلوب نسبتاً 1 21/7 1

 

مختل ابعاددررشتشهرةشبانسرزندگیمیانگین.99جدول

مجموعاقتصادیکالبدیاجتماعیابعاد
 33/9 23/7 31/7 71/9 میانگین
 مطلوب نسبتاً نامطلوب نسبتاً نامطلوب نسبتاً مطلوب نسبتاً وضعیت

فضاییآماربراساسرشتشهرةشبانةسرزندفضاهایفضاییتحلیل
معیارانحرافبیضیازاستفادهباشبانهةسرزندفضاهاینظرازرشتشهروضعیت

 موارد این در داد. نشان دایره با را آن نتوان و باشد دار جهت فضا در جغرافیایی یها دهیپد از بسیاری توزیع است ممکن

 روشی داد. نشان را فضا در ها دهیپد توزیع جهت و روند جداگانه، صورت به y  و x محورهای واریانس محاسبة با توان یم

 در ستانداردا فاصلة محاسبة ،شود یم گرفته کار به نواحی یا نقاط از یا مجموعه در روند یریگ اندازه برای معمول طور به که

 تعریف د،نگیر دربرمی را عوارض توزیع که را یا یضیب محورهای مقدار، دو این است. جداگانه صورت به y  و x جهت



 555تحلیلیبرسرزندگیشبانةشهریدرشهررشتداوودیوهمکاران:

 از y  و x مختصات روش، این در زیرا ؛شود یم برده نام نیز استاندارد انحراف بیضی عنوان به بیضی، این از .کنند یم

 توزیع اگر که کند یم فراهم را امکان این بیضی این .شود استفاده می بیضی محورهای تعیین برای مرکزی میانگین

 ها آن اولیة نمایش با را ها داده جهت حدودی تا توان یم اگرچه شود. شناسایی دارد، یدار جهت الگوی فضا عوارض

 دهد یم نمایش و ندک یم محاسبه آماری و دقیق طور به را یریگ جهت این استاندارد، انحراف بیضی ،دست آورد  به

 پراکندگی، میانگین، مرکز تا داده هر مکان فاصلة معیار انحراف از استفاده با معیار انحراف بیضی .(33 :2933 عسگری،)

 (.19 :2911 قزلباش، و )کالنتری کند می مشخص را آن موقعیت و جهت

 در دیگر فضاهای در مقایسه با موجود وضع در که بوده رشت شهر در فضاهایی یافتن سو یک از بخش این هدف

 فضاها این یها یژگیو شناسایی دیگر سوی از و هستند جمعیت جاذب و اند داشته فعالیت روز شبانه از یتر یطوالن زمان

 و نمسئوال نظر از یریگ بهره و شده انجام یها یبررس با توجه به .استبوده  غیره و پراکندگی یها شاخص با ارتباط در

 پراکندگی 2 شکل .اند شده معرفی رشت شهر سطح در شبانه ةسرزند عمومی فضای 19 درمجموع شهری، نامتخصص

 .دهد یم نشان یا فاصلهچند فضایی یا خوشه تحلیل و همسایه نیتر کینزد میانگین براساس را شبانه ةسرزند نقاط

 

انحرافمعیاربیضیشبانهبراساسةپراکندگینقاطسرزند.5شکل

یافاصلهچندفضایییاخوشهتحلیلبراساسسرزندهنقاطپراکندگیةنحو

 یبند خوشه وضعیت که است مکان و فضا در ها دهیپد فضایی الگوی آماری بررسی برای مفید یها روش از روش این

 مورب خط و فاصله ةدهند اننش افقی محور ،های بعد شکل در .دهد یم نشان را جغرافیایی مختلف فواصل در ها دهیپد

 از باالتر قرمز( خط) شده مشاهده نتایج منحنی هرچه کلی صورت به (.39 همان:) است تصادفی توزیع الگوی صاف

 هرچه برعکس .اند شده بندی خوشه فاصله آن در مشاهداتدهد  نشان می ،باشد آبی( خط) انتظار مورد نتایج منحنی

 ةنتیج هستند. تر پراکنده هم از فاصله آن در ها داده باشد، انتظار مورد نتایج منحنی از تر نییپا شده مشاهده نتایج منحنی

 خط) انتظار مورد نتایج منحنی از باالتر کمی بسیار ةفاصل با شده مشاهده نتایج منحنی است. آمده 1 شکل در بررسی این

 مرکزی یهابخش در ،شود یم دیده شکل در که طور همان البته است؛ پراکنده توزیع دهندة نشان که دارد قرار آبی(

 تا ؛شود یم دیده شدن یا خوشه به زیادی تمایل آن پایین و باال در اما دارند، پراکنده توزیع رشت شهر ةسرزند نقاط ،نمودار

 .اند گرفته خود به یا خوشه شکل شهر ةشبان ةسرزند نقاط از کمی تعداد ،نمودار پایین خشب در که آنجا
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یافاصلهفضاییچندیاخوشهپراکندگینقاطسرزندهبراساستحلیلةنحو.8شکل

شهریةشبانسرزندگییهاشاخصنظرازرشتشهرةگانپنجمناطقتفاوتبررسی

 آزمون از شهری، ةشبان سرزندگی یها شاخص با ارتباط در رشت شهر گانه پنج مناطق تفاوت نبود بررسی برای

ANOVA در شد؛ زیرا می بررسی ها داده توزیع بودن نرمال باید ابتدا آزمون، بخش به ورود از پیش است. شده استفاده 

 .کنیم استفاده معادل ناپارامتریک یها آزمون از صورت این غیر در و پارامتریک یها آزمون از ستیمتوان یم صورتاین 

 از بیشتر Sig میزان که صورتی در شد. هاستفاد ویلک-شایپرو و اسمیرنف-کولموگراف یها آزمون از منظور این برای

 آمده 27 جدول در آزمون این ةنتیج .شدند محسوب می غیرنرمال ،بودند آن از تر نییپا اگر و نرمال ها داده ،بودند 33/3

 .برخوردارند نرمال توزیع از بررسی مورد یها داده رو نیا از؛ است 33/3 تر ازبیش آزمون دو هر در Sig میزان است.

هادادهتوزی نبودنرمالآزمون.95لجدو

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

 317/3 29 322/3 7/3 29 273/3 اجتماعی

 291/3 29 333/3 7/3 29 231/3 اقتصادی

 797/3 29 321/3 239/3 29 723/3 کالبدی

 

 مرحله این در .استفاده کرد ANOVA آزمون و پارامتریک یها آزمون از توان یم ها داده توزیع بودن نرمال به توجه با

 خیر. یا دارد وجود معناداری یها تفاوت رشت شهر ةگان پنج مناطق در سرزندگی مختلف ابعاد میان در آیا مشخص شد که

 یها یبررس به وجهت با آزمون این یک فرض است. شده استفاده One Way Anova آزمون از منظور این برای

 اساس، براین دارد. قرار شبانه سرزندگی مختلف ابعاد نظر از رشت شهر ةگان پنج مناطق معنادار اختالف وجود بر ،شده انجام

 بود: خواهد زیر شرح به آزمون یک و صفر فرض

 .ندارد معناداری تفاوت رشت شهر ةگان پنج مناطق میان در کالبدی و اقتصادی اجتماعی، ةشبان سرزندگی صفر: فرض

 .دارد معناداری تفاوت رشت شهر ةگان پنج مناطق میان در کالبدی و اقتصادی اجتماعی، ةشبان سرزندگی یک: فرض

 ةمنطق پنج میان زیادی نسبتاً تفاوت دهد یم نشان F میزان بررسی است. آمده 29 جدول در آزمون از آمده دست به نتایج

 در شبانه سرزندگی کالبدی بخش در اما وجود دارد، اجتماعی بخش در متوسطی تفاوت و اقتصادی بخش در رشت شهر

 مشخص رتبیش موارد این Sig میزان و آزمون معناداری میزان بررسی با است. بوده ناچیز و تر رنگ کم عامل این رشت شهر

 دیده اقتصادی نظر از شتر شهر مناطق میان در معناداری تفاوت درصد 33 اطمینان سطح با اقتصادی بخش در .شود یم



 555تحلیلیبرسرزندگیشبانةشهریدرشهررشتداوودیوهمکاران:

 بخش در اما این شهر وجود دارد، مناطق میان در معناداری تفاوت درصد 33 اعتماد سطح در نیز اجتماعی بعد در .شود یم

 نظر از معناداری تفاوت رشت، شهر ةمنطقپنج  در کالبدی بخش در Sig میزان به توجه با است. دیگر ینوع به وضع کالبدی

با  .کرد مشاهده مطالعه مورد یها شاخص میان در چندانی اختالف توان ینم رو نیا از ؛ندارد وجود سرزندگی یها شاخص

 میان معنادار تفاوت وجود یعنی یک فرض و شده رد اقتصادی و اجتماعی ابعاد ةزمین در صفر فرضتوجه به آنچه بیان شد، 

 که معناست بدان این و شود یم پذیرفته صفر فرض و شده در یک فرض کالبدی بعدبارة در اما ،شود یم دییتأ گانه پنج مناطق

 ندارند. یکدیگر با معناداری تفاوت مطالعه مورد مناطق در کالبدی بعد یها شاخص

 در کالبدی و اقتصادی اجتماعی، مختلف ابعاد در گانه پنج مناطق سرزندگی وضعیت ،پالت باکس از استفاده با ادامه در

 گونه چیه باًیتقر و شود یم دیده اقتصادی زندگیسر با ارتباط در ها نیانگیم ةفاصل میزان بیشترین است. آمده 3 شکل

 است مشهود کامالً ها نیانگیم ةفاصل نیز اجتماعی بعد با ارتباط در .شود ینم مشاهده زمینه این در مناطق میان پوشانی هم

 پوشانی هم این ژهیو به دارند. پوشانی هم یکدیگر با مواردی در ها باکس اما ،اند نگرفته قرار راستا یک در کامالً کدام چیه و

ها  میانگین 7و  2 مناطق دررسد  نظر می به ،3با توجه به شکل  .شود یم دیده 3 و 1 مناطق همچنین و 7 و 2 مناطق در

 مناطقدیگر  باکس ،پنج ةمنطق جز به است. متفاوت کامالً وضعیت کالبدی بعد دربارة اما اند، در یک راستا قرار گرفته

 مشاهده قابل کامالً راستا یک در ها نیانگیم یریقرارگ به زیادی میل دیگر سوی از و دارند یکدیگر بای بسیار پوشانی هم

 مناطق سایر با نزولی صورت به البته فراوانی ةفاصل که شود یم مشاهده پنج ةمنطق در بعد، این در استثنا مورد تنها است.

 با اجتماعی بعد با ارتباط در منطقه این که درحالی ؛استجد کالبدی سرزندگی با ارتباط در مناطق سایر از ینوع به و دارد

 است. شده نزدیک آن به نیز میانگین نظر از و داشته پوشانی هم 1 ةمنطق

 ANOVAازاستفادهبارشتشهرةگانپنجمناطقدرسرزندگیمختل ابعاددرتفاوتسطحداریامعنبررسی.93جدول

 Sum of Squares df Mean Square F Sig 

 اجتماعی

 322/3 221/1 217/3 1 323/7 گروهی بین

   223/3 1 122/3 یگروه درون

    27 111/9 مجموع

 اقتصادی

 333/3 273/23 233/7 1 133/1 گروهی بین

   223/3 1 121/3 یگروه درون

    27 721/3 مجموع

 کالبدی

 222/3 111/7 127/3 1 112/7 گروهی بین

   793/3 1 192/2 یگروه درون

    27 713/1 مجموع

 

 ةشهررشتگانباکسپالتوضعیتابعادسرزندگیدرمناطقپنج.1شکل
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 یریگجهینت

 فضایی نهایتدر و سکونت برای مکانی تا غیره و دولت شهر قدرت، شهر عنوان با نخستین جوامعی از شهرها تحول روند

 فضای سکونت، برای فضایی عنوان به شهر یعنی ،اخیر مفهوم در است. داشتهی بسیار مفهومی تحوالت زندگی، ایبر

 جمله از بیولوژیک تنها نیازهای ارضای برای مکانی نه و ثروتمندان و حاکمان یینما قدرت ةعرص عنوان به نه شهری

 دوران شهری یزیر برنامه بنابراین ؛است نشاطبا و اپوی فضایی در شهروندان زندگی برای مکانی بلکه ،است سکونت

 به توجه آن و دارد برعهده را دشوارتری مسئولیت شهروندان، بیولوژیک نیازهای رفع اصول همة رعایت از غیر معاصر

 و سربرآورده رویکرد همین از نیز شهری سرزندگی مفهوم میان این در است. آنان اجتماعی و معنوی نیازهای

 مکان، کنار در زمان ةمقول به توجه رو ؛ از ایناست آورده وجود به شهری اندیشمندان فکری نظام در را ییها یدگرگون

 .شود یم یاد شبانه سرزندگی عنوان به آن از کهاست  کرده ایجاد را جدیدتر مفهومی

 فرهنگی یها یگژیو با شهری و کشور شمال شهر نیتر بزرگ و ایران بزرگ شهرهای از یکی عنوان به رشت شهر

 در را رشت شهری در ةنقط 12 توان یم رو شد؛ از این بررسی پژوهش این در شهری، شبانه سرزندگی رویکرد با متناسب

 در فضاها این .شود می استفاده شهروندان از سوی شب مختلف ساعات در موجود وضع در که دانست فضاهایی ةزمر

 کارکردی و ساختاری شرایط به با توجه منطقه هر در دیگر عبارت به .هستند مشاهده قابل رشت شهر ةگان پنج مناطق

 سایر ه باسدر مقای بارزتری پویایی از شب در ژهیو به و مختلف ساعات در حاضر  حال در که دارد وجود فضاهایی موجود،

 از تنها نه تفاوت ینا است. متفاوت دیگر ةمنطق به منطقه یک از و نسبی پویایی این البته ؛برخوردارند شهر نواحی

 نیز اجتماعی و اقتصادی کالبدی، از اعم سرزندگی مختلف ابعاد در بلکه ،شود می مشاهده دیگر ةمنطق به یا منطقه

 در نیز 3 ةمنطق دارند. میانگین از باالتر امتیازی ،مطالعه مورد ابعاد ةهم در 7 و 2 ةمنطق دو درواقع است؛ مشاهده قابل

 اند نتوانسته مناطق از کی چیه که است این مهم ةنکت اما ،یابد دست سرزندگی متوسط به است نستهنتوا ابعاد از کی چیه

 شد. قائل مطلوب وضعیتی رشت، شهر کل برای توان ینم درمجموع و بروند فراتر مطلوب نسبتاً وضعیت از

 را فضاهایی توان یم شهر این نواحی ةهم در باًیتقر دارد. مختلفی ابعاد رشت در شهری ةشبان سرزندگی موضوع

 نظر به وجوش پرجنب و فعال همچنان شب از پاسی تا و دارند یزیاد نسبتاً حضور مردم ها آن در که داد تشخیص

 در اگر که یدرحال؛ اند شده شناسایی زمینه این در رشت شهر در نقطه 12 و بررسی کالن مقیاس در فضاها این .رسند یم

 و محلهیک  ساکنان که یافت یتر کوچک فضاهای توان یم شود، دقت شهری یها محله ژهیو به و شهر به خردتر مقیاس

 موضوع البته ؛گذرانند یم ها آن در ،است تفریح و گذار و گشت مناسب که ییها شب در ژهیو به را اوقاتی محله چند حتی

 کنار در تفریح و ندارد تفریحی فصر ةجنب تنها فضاها در مردم حضور؛ یعنی است متفاوت مختلف مناطق در ها تیفعال

 با فضاهایی ایجاد درواقع داشت. خواهد شهروندان برای فضاسازی در مهمی نقش ،نیاز مورد خدمات برخی نیتأم

 یها یازمندین تا کنند فراهم را شرایطی شبانه یها گردش برای جذاب محیطی ایجاد کنار در که چندگانه یها تیماه

 در مهم سهمی ها ابانیخ ،میان این در داشت. خواهد ها آن جذب در چشمگیرتری بسیار یتموفق ،شود نیتأم شهروندان

 زمینه این در توان یم رو نیا از ؛دارند شهروندان یها یازمندین رفع همچنین و شبانه یها تیفعال در جمعیت جذب

 مردم مختلف دالیل به توانند یم که ددا انجام ییها ابانیخ تر قیدق شناسایی برای رشت شهر سطح در ییها یگذار هیسرما
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 بیشتر به این دلیل ها ابانیخ باید توجه داشت البته ؛بکشانند ها آن سمت به شب از پاسی تا و روز پایانی یها ساعت در را

ن ؛ بنابرایباشند داشته شهروندان مختلف یها یازمندین نیتأم در یتر مهم سهم توانند یم که دارند قرار مردم توجه مورد

 فضاها این توان یم گیرد، صورت اساسی اقداماتی ها فلکه و ها دانیم ژهیو به شهری فضاهای سایر هدفمند تجهیز در اگر

 باید فضاها این تجهیز البته کرد. اضافه رشت شهری ةسرزند فضاهای جمع به ،اند گرفته قرار ها ابانیخ ةادام در که نیز را

 به نباید شب در سرزنده فضاهایی ایجاد؛ یعنی نشود منجر معکوس عملکرد نوعی به تا باشد شده یزیر برنامه و هدفمند

 باشد روز در فضا وجوش جنب تداوم باید شبانه سرزندگی درواقع .بینجامد شهر در روز در منزوی و رمق یب فضاهایی تولید

 سایر در مجاور فضاهای یا فضا همان ماهیت رفتن بین از سبب شب برای فضا یک در فضاسازی نباید بهتر عبارت به و

 شود. روز شبانه یها ساعت

دهندة  نشان رشت شهر در مهم این بررسی پرداخت. نه آب بعد یک در توان ینم و دارد چندگانه ابعادی سرزندگی

 اًنسبت آمادگی اجتماعی نظر از رشت شهر مردم .کند یم بیشتر حوزه این در را ریزان برنامه مسئولیت که است واقعیتی

 ژهیو به و کالبدی ابعاد در مشکالت یا پاره وجود، اما دارند شبانه سرزندگی ویژگی با فضاهایی از برخورداری برای مناسبی

 وجود شهروندان نیاز به پاسخگویی برای الزم توان ،فضاها اجتماعی سازگار یها یژگیو وجود با است شده سبب اقتصادی

 در رشت شهر در شبانه سرزندگی شهروندان، میان در مطلوب اجتماعی ماهیت دلیل به درمجموع هرچند باشد، نداشته

 فضاهایی رشت شهر مناطق همة در توان یم که شد اشاره تر شیپ است. رسیده متوسط حد به و شده اثرگذار ابعاد همة

 که شود یم آشکار تحقیق این شود، توجه فضاها این پراکندگی به تر قیدق طور به اگر اما ،کرد جوو جست را سرزنده

 تر کینزد شهر ةحاشی به هرچه واند  شده متمرکز شهر مرکزی بخش در رشت در شهری ةشبان ةسرزند فضاهای

 مراکز مناطق ةهم در دیگر عبارت به .کرد مشاهده کالن مقیاس در البته فضاها این از چندانی اثر توان ینم ،میشو یم

 رشت شهر در شبانه سرزنده فضاهای گفت بتوان شاید واند  شده مشاهده نهشبا سرزندگی از برخوردار نواحی عنوان به

 شهر قدیمی ةهست در همه درواقع و دارند قرار شهر در غیرفراگیر یا گستره در نواحی این اما هستند، پراکنده توزیع دارای

 ییها محله درواقع نیست. فضاها این از چندانی اثر شهر یا هیحاش نواحی در اند، اما بوده پرفروغ آن اطراف نواحی و رشت

 یسو به مردم حرکت اساس براین ندارند. فضاها این به خوبی دسترسی ،هستند رشت شهر مرکزی ةمنطق از دورتر که

 دیده شهر در مشخص فضاهاییسوی  به همگرایی نوعی اصطالح به و است بوده زمرک به متمایل یفضاهای نیچن 

  .گرفت یم صورت بیشتر تالشی شهری ةحاشی فضاهای بازآفرینی رد ستیبا یم رو نیا از؛ شود یم

 مشاهده قابل اجتماعی بخش در متوسطی تفاوت و اقتصادی بخش در رشت شهر ةمنطق پنج میان فراوانی تفاوت

 بخش در هرچند است. بوده ناچیز و تر رنگ کم عامل این ،رشت شهر در شبانه سرزندگی کالبدی بخش در اما ،است

 وضع کالبدی بخش در ،شود یم دیده اقتصادی نظر از رشت شهر مناطق میان در معناداری تفاوت اجتماعی و یاقتصاد

 ارتباط در ها نیانگیم ةفاصل میزان بیشترین ندارد. وجود سرزندگی یها شاخص نظر از معناداری تفاوت و است دیگر ینوع 

 در مناطق میان پوشانی هم گونه چیه باًیتقر ،شد مشاهده ها پالت باکس در کهچنان و شود یم دیده اقتصادی سرزندگی با

 .شود ینم دیده چیزی چنین ابعاد سایر با ارتباط در که یدرحال ؛شود ینم مشاهده زمینه این

 ماهوی تفاوت دهد یم نشان شهری ةشبان سرزندگی ةحوز در شده انجام یها پژوهش سایر با پژوهش این ةمقایس
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 نیز مواردی حال هر در اما ،دارد وجود مطالعاتی مقیاس و فضاها پراکندگی بخش در ژهیو به پژوهش این اهداف میان

 برخالف پژوهش این یها افتهی .وجود دارد زمینه این در شده انجام یها پژوهش سایر و پژوهش این رای مقایسةب

 اقتصادی بعداز  رشت، شهر در بعد این دییتأ رغم به دارد، ویژه یدیتأک کالبدی بعد بر که کرامتی و قدیمی پژوهش

 ةزمین در خوبی یها لیپتانس زاده، صحی و فرازمند پژوهش مانند نیز پژوهش این در همچنین است. برخوردار باالتری

 همچنین نیست. فراهم شهر این در سرزندگی عوامل ةهم اما ،شود یم دیده مطالعه مورد ةمحدود در شبانه سرزندگی

 یشناس ییبایز و اقتصادی اجتماعی، یها ارزش و ها یژگیو وجود لزوم بر ذکاوت و انیمؤمن وهشپژ مانند حاضر پژوهش

 مناسب دسترسی به همکاران و کرمی پژوهش یها افتهی مانند تیدرنها .کند می دیتأک فضاها این در افراد جذب برای

 .شود یم دیتأک نهشبا سرزنده فضاهای به شهر یا هیحاش مناطق ناساکن ژهیو به ،شهر مردم ةهم
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مناب 
،  «مطالعه موردی: میدان شهرداری رشت -اقتصاد شبانه و سرزندگی محیط شهری با رویکرد فرهنگی» .(2933رعنا ) زاده،ابراهیم

 .انجمن معماری و شهرسازی ایران، تهران: المللی معماری، عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سومدومین همایش بین

منظر شبانه شهر رویکردی در طرح » .(2939) اخوان صراف، امیرمحمد، خسروی دانش، امید، مظاهری، راحله و زمانی، بهار

 . 33 -11ه نامه نورپردازی، ، ویژ2 ة، شمارهفتم، دوره آرمانشهر، «راهبردی نورپردازی شهر مشهد

 :یمورد )مطالعة شهر فضاهای بر یمبتن شهر یطیمح ستیز ابعاد کیفیت سنجش» (.2939) صارمی حمیدرضا و روجا بوداغی،

 ششم، سال ،یشهر تیریمد مطالعات ،«تهران( 7 منطقة در یبوعل شهرک محلة و 27 ةمنطق در یفردوس محلة سةیمقا

 .19-93 ،73 شمارة

 دکتری، ةرسال ،کارگر خیابان :موردی نمونة ؛فرهنگی اجتماعی نیروی و مدنی حیات شهری، فضای (.2923) درضایمح پارسی،

 تهران. دانشگاه تهران: طبیبیان، منوچهر راهنما: استاد

 ، چاپ دوم، تهران: انتشارات شهیدی.مبانی نظری و فرآیند طراحی شهری(. 2911) پاکزاد، جهانشاه

 .شهرسازی و مسکن وزارت انتشارات تهران: ششم، چاپ ،ایران در شهری فضاهای طراحی راهنمای (.2932) جهانشاه پاکزاد،

، ترجمه مصطفی بهزاد فر و امیر شکیبا منش، تهران: آفرینش مراکز شهری سرزنده: اصول طراحی و بازآفرینی .(2937) پامیر، سای

 دانشگاه علم و صنعت ایران.

 .تهران دانشگاه انتشارات تهران: اول، چاپ ،جغرافیا فلسفة و مروقل (.2913) احمد پوراحمد،

 شهر، هویت نشریة ،«معاصر دوران در آن سنجش معیارهای و ها شاخص معرفی و شهر ماهیت مفهوم» (.2911) نیما، ،نیب جهان

 .71-23 ،1 شمارة سوم، سال

 .نور پیام شگاهدان انتشارات تهران: ،شهری فضاهای تحلیل (.2931) مریم، چرخچیان،

  .72-21 ،71 شمارة نهم، سال ،صفه ،«جمعی یها خاطره و یا واقعه حیات شهری، فضای» (.2921) محسن سید حبیبی،

 خدمات مرکز سایت از 2931 سال اسفند 71 روز در برگرفته ،فیضی علی ةترجم ،سرزندگی توانمندی با آشنایی (.2937) بن دین،

 .http://www.mrmz.ir ،زندگی مشاوره و روانشناسی

 .نیکا انتشارات مشهد: سهامی، سیروس ترجمة ،جغرافیایی فضای (.2921) اولیویه دولفوس،

، سال چهارم، پنجره، «راهبردهای طراحی و برنامه ریزی شهری در ارتقای حیات شبانه فضاهای شهری» .(2932) سامانی، قدسیه

 .93-11، 29 ةشمار

هرهای جدید پایدار در فضاهای عمومی ش سرزندگی دستیابی به معیارهای»(. 2913)سعید  ،جگیرانبهبودیان با شالی امینی، وحید و

، تهران: نخستین همایش توسعه شهری پایدار، «مطالعه موردی شهری جدید گلبهار -شاخص های توسعه پایدار با تکیه بر

 دانشگاه تهران.

 تبریز، اصفهان، شهرهای ایمقایسه تحلیل، ایران در شهری شبانه شگریگرد توسعه» .(2931) شیخ بیگلو، رعنا و تبریزی، نازنین

 .13 -31، 71 ةشمار ،ششم سال ،ایمنطقه ریزیبرنامه، «یزد و مشهد شیراز،

 .273-223 ،9 شمارة یکم، و بیست سال نما، دانش ،«شهری پویای عرصة شهری، باز فضاهای» (.2932) مهسا زاده، عبداهلل

https://www.saref.ir/Association53
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 سال ،ایران سالمندی ةمجل ،«سالمندان در ذهنی سرزندگی با یشناخت روان اساسی نیازهای ةرابط» (.2931) مهدی زاده، عرب

 .223-223 ،7 شمارة دوازدهم،

 ارتباطات و اطالعات فناوری سازمان انتشارات تهران: اول، چاپ ،ARCGIS با فضایی آماری یها لیتحل (.2933) علی عسگری،

 تهران. شهرداری

 .13-19، 72 ة، شمارچهارم، دوره منظر، «ریزی منظر شبانه پاریسشب، برنامه امتداد منظر روز در»(. 2932) هغفوری، عطی

 در یاجتماع تعامالت دگاهید از یسرزندگ بر رگذاریتأث یها مؤلفه لیتحل و یبررس» (.2937) زاده یصح مهشید و راحله ،فرازمند

 یطیمح مطالعات ،«کرمانشاه( یشهردار نگیپارک محدودة :یمطالعات )نمونة یشهر یعموم یفضاها عملکرد یابیارز

  .17-73 ،1 شمارة دوم، سال ،حصار هفت

 ،«شهری یفضا بر فرهنگی عوامل ریتأث بر دیتأک با شهر کالن در شبانه زندگی» (.2931) کرامتی غزل و درسا دهسی قدیمی،

 .11-92 ،73 شمارة پنجم، سال حصار، هفت محیطی مطالعات

 .33-31، 23 ة، سال چهارم، شمارپنجره، «زندگی شبانه فرصت یا تهدید»(. 2932) نیا، آرزوقربانی

  .92-91 ،2 شمارة منظر، ،«اقتصادی منبع تا مدنی زندگی از شدن یجهان راه در جمعی فضاهای» (.2913) انسیه پور، قوام

 .23-21 ،23 شمارة چهارم، سال منظر، خالق، شهر و جمعی ضایف (.2932) رحمتی اکبر و وحید قلی، یاری بهرنگ، کالنتری،

 شفق پارک موردی: مطالعة) مدارشهروند شهر یریگ شکل رد عمومی فضاهای نقش» (.2931) سجادی ژیال و بهرنگ کالنتری،

 .239-23 صص ،22 شمارة سوم، سال شهری، یزیر برنامه مطالعات ،«تهران( آباد وسفی محلة

 و مبنا گرافیک آماری یها مدل از استفاده با شهری خیز جرم یها کانون شناسایی» (.2911) قزلباش سمیه و محسن کالنتری،

 چهارم، سال جرم، از پیشگیری مطالعات ،«زنجان شهر در سرقت مطالعه: مورد ؛GIS جغرافیایی اتاطالع یها سامانه

  .32-22 صص ،22 شمارة

 باسازی های شهری به کمک خاطرهارائه راهکارهایی جهت سرزندگی در محیط» .(2931) کیانی نژاد، افروز و طبائیان، مرضیه

، اصفهان: پنجمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری، «انسانحواس  ادراک متفاوت محیط به وسیله ایجاد

 موسسه آموزش عالی دانش پژوهان.

 .71-71 ،93 شمارة هفتم، سال شهرنگار، ،«شهری طراحی کمک به شهر در سرزندگی و نشاط» (.2913) کورش گلکار،

کنگره ، «ساعته، نمونه موردی خیابان احمد آباد مشهد 71 ریزی در شب به منظور تحقق مفهوم شهربرنامه»(. 2931) نیا، میناگل

 انشگاه شهید بهشتی.تهران: دالمللی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری، بین

 ،«تهران آباد سعادت و جنوبی مجیدیة محالت در شهری سرزندگی تطبیقی ةسیمقا» (.2937) پور جمعه محمود و غالمرضا لطیفی،

 .13-72 ،91 شمارة سیزدهم، سال ،شهری مدیریت

 دانیم تا شهرداری میدان بین حدفاصل موردی: ةنمون شبانه؛ زندگی تقویت هدف با شهری یطراح (.2939) سودابه محمودی،

 شیراز. دانشگاه شیراز: سلطانی، علی :راهنما استاد طراحی، ةرشت ارشد کارشناسی ةنام انیپا ،قاسم شاهزاده
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