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 چکیده
 شومم   زیسویی  ابعومد  تمومم  کوه  شوود  می تعریف کلی مفهوم یک عنوان به زندگی کیفیت عملی دررویکردی

 بهداشت و فردی، خودشنمسی توسعه نظیر زندگی انیقملی ی هم جنبه عالوه حیمتی، به همی ممدی، نیمز رضمیت

به روش توصیفی و تحلیلی همراه بوم ماملعوم   کیمبنمنوه     این تحقیق بم توجهدهد.  می پوشش را اکوسیسیم

 یاو یبور منومارا  مح   دیشهر رشت بم تمک 4مناقه  یزندگ تیفیک  یتحلبه  میدانی اسنمدی و مشمهدا ،ای

 یریپو   بیحمکم بر آس یهم دگمهید نییتع ،یزندگ تیفیک یهمشمخص یبررسپرداخیه و هدف ازاین تحقیق 

 تیو فیک یهوم  صاز شومخ  یعدم برخووردار  می یبرخوردار زانیم  یتحلو یایشهرهم در برابر منمارا  مح

 سورعت  و ظرفیوت دهود کوه    تحقیوق نشومن موی    .براین اسمس نیمیج بمشد می شهر رشت 4در مناقه  یزندگ

محال  اوری است که بم کمیرین زممن قسمت زیمدی از یک محله بودون توجوه بوه    برخی از در شهرنشینی

ی  هوم  برخی از محال  زمینکند در اصول وضوابط شهرسمزی تغییرکمربری داده وشک  و فرم خمصی پیدا می

شود. درمجموع محوال    درآنهم سمخیممن سمزی انجمم میی دارای سند مشیری داشیه و هم نسقی بهیر از زمین

از برخی قسمیهم که دارای شرایط خمصی بوده و بصور  شهرک سمزی و یم آپمرتممن سومزی بورای   وق بغیرف

توان  این مناقه میده ودرت زندگی میوسط و پمیین بوادارا  وسمزممنهمی منیلف صور  گرفیه از نظر کیفی

اکثور محوال  مناقوه     .محله الکیریک ومنظریه و شهرک قدس را نسوبت بوه بقیوه محوال  بوماتر دانسوت      

چهمربدلی  افزایش جمعیت شهری درکالنشهر رشت و شوهر گرایوی سومکنین مبنوی بور رفومر بیشویر دارای        

بم توجه به شورایط محیاوی محوال  و    بمشد. ولی  تغییرا  زیمدی بوده و نسبت به گ شیه بسیمر میفمو  می

توان اشمره نمود که درمناقه چهمر شهر رشت کیفیت زندگی میوسط  کمربریهمی قدیم و جدید در کنمر هم می

فرهنگوی،   و ی تومییر گو ار در بعوداجیممعی    هوم  زنودگی و شومخص   کیفیوت  اگر ابعمدهمچنین وپمیین است. 

ایون  یمبیم که اکثور محوال  فووق در    تقسیم نممییم در میمحیای  و فیزیکی و روانشنمخیی، اقیصمدی، جسمی

  هوم  اکثور زمینوه  چهمر بجز منظریه وشوهرک قودس در   زمینه کمم  نبوده و هریک از محال  یمزده گمنه مناقه

بینیم کوه   دقت در محال  فوق می بمشند.بم کمی ی کیفیت زندگی می هم نمقص بوده و فمقد امکمنم  و شمخص

 توان به مسومل   برای سمکنمنش وجود داشیه که می در این مناقه ازشهر زندگی فیتکی مشکال  ترین اسمسی

 مشوکال  زلزلوه وآبگرفیگوی معومبر وسوی  (     وقووع  احیمومل )ابیعوی  آب(، بالیومی  آلودگی)محیای زیست

 انحرافوم   و هوم  برخی محال  ترک نشین و گیلوک و نشوین وآسویب   ابقمتی بنصوص در همی تنش)امنییی

 ترافیک نق  و حم  به مربوط مسکن، مشکال  و زمین هم، گرانی هزینه زهکمری، افزایشب و اجیممعی، جرم

 بمشد.  زممن و غیره می اتالف و
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