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مهدمه

جهـان   جمعيّتدرصد  92بر  افزون ،9192تا سال  شودبيني ميي شهرها يك مشكل جهاني است و پيش رويه گسترش بي

بـاري در میـي     آثـار زيـان  افزايش سريع پراکندگي شهري،  همان سان(. در Kaya, 2006: 19) در شهرها زندگي کنند

ي فراگيـر   اند که الگوي توسعههاي علمي اثبات کردهاينكه يافته با وجود(. Jaeger et al, 2010: 397) گذاردجاي ميبر

 Batesani and) ي شـهري اسـت   اما همچنان الگـوي االـت توسـعه    ،نيست مؤثّري آنها  شهري به اطراف براي توسعه

Yarnal, 2008: 2.)   فضـايي  گسـترش  رونـد  از يشـرفت رو بـه پ  کشـورهاي  االـت  ،امـروزه  کـه  اسـت  حـالي  در ايـ 

 بـه  ،انـدازه  از خارج هايتراکم و شهرها تناستبي ي توسعه و (. رشد2: 0111زبردست، ) هستند ناراضي هايشان سكونتگاه

 هـاي ايـر  رشـد سـكونتگاه   و پيامـدهاي  (92: 0110 است )شـيعه،  منجر شده رسمي هاي ايرمانند سكونتگاه هاييپديده

ينـد ايـ    ا. بر(22: 0111 اکبـري، )علـي  میيطـي اسـت   زيسـت  و، اجتماعي اقتصادي هايآسيت گيري انواع شكل ،رسمي

ي نامتعـادل   ايـ  توسـعه   در کـل  .اسـت  شـتابان  شهرنشيني نيازهاي به گويي پاسخ در شهري ناتواني فضاهاي ها،کاستي

افـزايش   ،ئلهپيامـدهاي ايـ  مسـ    .(Lungo, 2001: 123) گيـرد  ي شهرها شكل مي سازي نشدهدر اراضي آماده ،شهري

گزيني اجتمـاعي  هاي شهري و جدايي، گسستگي بخشجمعيّتاستفاده، سهم باالي فضاهاي باز، کاهش تراکم  بياراضي 

ي آتي آنهـا   گيرد، مكان توسعهي شهري قرار مي اي که در برابر توسعهتري  مسئله بنابراي  مهم .(Hess, 2001: 2) است

به رعايت اصول و معيارهـاي   نياز ،ي آتي شهري توسعه برايتعيي  و انتخاب مكان بهينه  (.Merlin, 2000: 235است )

 ,Zhao)مختلف در ارتباط با يكديگر قرار گيرند  عواملاست تا  بر آنتالش  ،يابيدر مكان ي توسعه دارد. يابي بهينه جهت

 در 0(GISاطالعات جغرافيايي ) هاي سامانهاز  گيريبهره هايروش که است شده روش  ،اخير هايسال در (.246 :2010

تعيـي    در شـهري  ي سازي توسـعه  مدل هاينظريه در ايتازه دميدن روح به قادر جديد، رقومي هايداده مؤثّر کاربرد کنار

احـي  بـراي طرّ  در عمـل سـامانه  ايـ    (.Wolk-Musial & Zagajewski, 1999) شده است ريزي برنامه هاي يمش خ 

  وجود آمده و توسعه يافته استاي بهکاربري اراضي و مديريت منابع طبيعي در سطوح شهري و منطقه

نتـاي    رسيده )مرکـز آمـار ايـران،    0112نفر در سال  222119به  0122نفر در سال  011222شهر رشت از  جمعيّت

، جمعيّـت بوده اسـت. پيامـد افـزايش     رو روبه جمعيّت برابر افزايش 22/9ت با اي  مدّ ( که طي0112ّ - 0112سرشماري 

و اي  در حالي است که بـا   شده استرو  ههاي زيادي روبي فيزيكي شهر بوده که اکنون در مسير خود با میدوديت توسعه

 01 يعني طيّ ؛نفر خواهد رسيد 221121نفر به  222199شهر رشت از  جمعيّت، 0211تا سال  ،جمعيّتبيني به پيش توجّه

هـاي شـهر رشـت در وضـع     کاربري اي  شهر افزوده خواهد شد. همچني  سطح کلّ جمعيّتنفر به  029912 ،سال آينده

و نيـاز بـه گسـترش     جمعيّـت بيني افـزايش  هاي استاندارد و پيشبه سرانه توجّهکه با  است هكتار 01921موجود برابر با 

ريـزي در   رو خواهد بود و لزوم برنامـه  روبههكتار  1/9912با کمبود سطیي در حدود  جمعيّتفيزيكي شهر متناست با اي  

نوشـتار،  رسد. هدف اصلي ايـ   ضروري به نظر مي ،ي اي  مقدار زمي  در اطراف شهر يابي و جانمايي بهينهرابطه با مكان

آتي آن اسـت، هرننـد طـرح جـامع      ي بر رشد نامتعادل شهر رشت و تعيي  جهت توسعه مؤثّرعوامل و موانع  تأثيرتیليل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Geographical Information System 
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وجـود   سـو اند، اما از يك دهکرشهر رشت پيشنهاد  ي جهت جنوب را براي توسعه ،ل، جهت شمال و دو طرح جامع اخيراوّ

ن مشـاور از ابزارهـا و   اعـدم اسـتفاده مهندسـ    ،ديگـر  سويهاي جامع و از توسعه در طرح هاي تاختالف در پيشنهاد جه

تیليل روش و استفاده از  GISافزار  ، باعث شد که اي  پژوهش با استفاده از قدرت تیليلي نرميابيمكانهاي جديد  روش

  کند.اقدام شهر  ي توسعه ي يابي جهات بهينههاي اطالعاتي به مكان در تیليل اليه 0(AHP)مراتبي  سلسله

 GIS معرّفـي ريزي شهرها، باتي و دانشان بـا  ها و برنامهيابيدر رابطه با نقش سيستم اطالعات جغرافيايي در مكان

ي فيزيكـي شـهرها    گيري توسعههاي رقومي )ديجيتال( را براي تصميمريزي شهري، میي عنوان ابزار پشتيباني برنامه به

 "شهرهاي جهان سوم نيازمنـد اطالعـات  "نوريان در پژوهشي با عنوان  (.Batty & Denshan, 1996: 6)د ندانالزم مي

 .Nouriane) کردکاربري و ارزش زمي  در شهر تهران مطرح  فراينداي را در هاي و تصاوير ماهوارهو نقشه GISت يّاهمّ

 راهبـرد ، نقش و کـاربرد آن را در  GISريزي واحدهاي همسايگي با استفاده از (. کاسي و پدرسون با طرح برنامه2002:1

يابي با اسـتفاده از  ي مكان (. در زمينهCasey & Pederson, 2002:1-15اند )فيزيكي شهر فيالدلفيا نشان داده ي توسعه

ي خود را بيابد  دليل وارداتي بودن آن، هنوز نتوانسته است جايگاه شايسته در ايران به روش، بايد گفت که اي  GIS روش

بيـانگر نكـات زيـر     ،مطالعـات  ي هاي موجود در پيشينهاما يافته؛ (21-12: 0111زاده، ابراهيم) سابقه است کم اي گفته و به

 است.  

طبيعي و انساني موجود در منطقـه   مشخّصعوامل  تأثيرفيزيكي شهر رضي بيانگر  ي مطالعات انجام شده در توسعه

RSو  GISشهر سنندج که بـا اسـتفاده از    ي بررسي روند توسعه (.0122در گسترش شهر بوده است )بدر، 
 ،انجـام شـده   9

ي فيزيكي شهر سـنندج بـوده    ي شهري اجرا شده در توسعه توسعه يها طرحعوامل طبيعي، مرکزيت سياسي،  تأثيربيانگر 

نيـز بـا    AHPدر بررسي تیليل روند گسترش جهات فيزيكي شهر سقز بـا   ،بر آن (. عالوه0119 است )حبيبي و پوراحمد،

 9111ي شهر نشان داده است، حدود  در توسعه مؤثّري هامتغيّر بر GISت اي پايگاه اطالع استفاده از مطالعاتي که بر پايه

 انـد  شرق شهر واقع شده هاي جنوب و جنوب ، در بخشي شهري برخوردارند هكتار اراضي که از حداکثر وزن جهت توسعه

اسـكان   ،جملـه عوامل مختلفـي از  تأثيربيانگر  ،کالبدي شهر فيروزآباد نيز ي (. نتاي  حاصل از روند توسعه0112زاده،  )اولي

همچنـي    (.0112بـوده اسـت )علـي نـژاد طيبـي،       روستاهاي اطراف به شهر، روند رشد طبيعي شهر و... اتّصالعشاير و 

هاي توسعة فيزيكي ها و میدوديتشناخت توانمندي و آبادي روند گسترش فيزيكي شهر خرممطالعهه ب(، 0120لرستاني )

ي فيزيكي دهي به توسعهاي را در جهتموانع طبيعي و انساني نقش عمده عوامل وکه و به اي  نتيجه رسيده آن پرداخته 

  اند.شهر ايفا نموده

مبانينظري

اما گاهي بستگي به میيطي دارد که شـهر در آن   ؛گيردمي انجامهاي مختلفي صورت الگوها و مدل هرشد فيزيكي شهر ب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Analytical Hierarchy Process 

2. Remote Sensing 
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آل براي شهر نباشد و مشكالتي را براي شهروندان خود مناست و ايده ،گسترش است، ممك  است اي  الگو و مدل رو به

زيرا هـر يـك از آنهـا مورفولـو ي      ؛شوند اجراتوانند در يك شهر ي شهر، نمي و الگوهاي توسعه ها ه. تمام نظريکندايجاد 

و در قرار گيرند رد مطالعه ي شهر مو شناخت الگوي توسعهبراي عنوان خطوط اصلي، توانند بهولي مي ،خود را دارند خاصّ

دهد، يك شهر ممك  است ترکيبي از را نشان مي يهايتها واقعيّکار گرفته شوند. هر يك از اي  نظريه هب ي ديگرشهرها

ـ   از جغرافي 0نند الگو و نظريه باشد. هاريس و اولم   9بـرگس و هويـت   هـاي  هدانان مشهور آمريكايي، با اسـتفاده از نظري

کنون مالحظه کرديم  هاي رشد شهر که تا. برخالف نظريه(010: 0112 )حسيني، کردندرا مطرح  "اي ساخت نند هسته"

هـاي  هدهد که میلّ اي نشان مينند هسته ي کنند، نظريهاند که شهرها از يك بخش مرکزي رشد ميو همه فرض کرده

 شـمار رود  بـه ي نخستي  استقرار شـهر   ن نقطهاعنو به ،تواندکنند و هر هسته ميرشد مي جداشهر در اطراف نندي  مرکز 

ت انعطاف بسياري را اي امكانات بسياري براي رشد آتي شهر دربردارد و قابليّ. الگوي نند هسته(21: 0121 )پاپلي يزدي،

و  هماهنگ کـرد ونقل  يا حملهاي شطرنجي با شبكهتوان  را ميدهد. اي  الگو شهر نشان مي هاي دگرگونيبراي پذيرش 

ديگـري کـه در رابطـه بـا      هاي هنظري از دستهخوانايي در مقياس شهر است.  ت وايجاد هويّ دشوار شدن، از مشكالت آن

اي شكل، نمودار حالـت  شهر در قالت ستاره .اي شكل شهر استساخت ستاره ي فضايي شهر مطرح شده، نظريه ي توسعه

ي شـهر   و اير ثابت اسـت. توسـعه   پوياي شهر،  رشد و توسعه يلدل بلكه در االت موارد به نيست؛يك شهر ساک  و ثابت 

 کنـد عمل تمرکز در داخل آن رشد پيدا  ي وسيله عملي باشد؛ يا در اطراف خود توسعه پيدا کند؛ يا به صورتتواند به دو مي

 مختلـف اکولـو ي  ها و تأسيسات بخش مرکزي شهرها، مراحل ، سازمانجمعيّتافزايش  همگام با. (021: 0112 )بمانيان،

 شود و در اثر ايجاد موج توسعه، شهر بـه نـواحي  گزيني، هجوم و جايگزيني، توالي و تسلسل و...( ظاهر مي شهري )جدايي

هاي شهري به اطراف شهرها، به يك شكل عمل ، تأسيسات، صنايع و سازمانجمعيّتيابد. حرکت  بيروني خود توسعه مي

ي  گيرند. در مقابـل توسـعه  صورت نمي اندازهي مرکزي شهر، به يك  سوي ناحيه همختلف شهر ب هاي تد و از جهنکن نمي

 ها به اي  جهتشهر يا  بنابراي و  اي هستند بازدارنده ها، عوامل ها و کوه ههاي تند، تپّ شيت ،شهر، وجود موانع طبيعي مانند

   (.99: 0110 )شيعه، در پي داردهايي را مشكالت و افزايش هزينه يابد، توسعه ننانچهيا  يابد نميتوسعه 

اي در  شود، شكل دايـره نقل در سطوح شهري مشاهده مي و عملكرد امكانات حمل ي که درنتيجه تیواّلتيدر جريان 

گيـرد  اي به خود مـي ي شهر، ساخت ستاره آيد و توسعهاي درميشكل شعاعي يا ستاره شود و بهبرگس تعديل مي ي نظريه

هاي مهم از آن منشـعت  شهر داراي يك مرکز اصلي است که شبكه ،)شعاعي( ايستارهشكل . در (029: 0119 )شكويي،

کشاورزي يـا زمـي  بـاز     ،شاملصورت فضاهاي خالي  هاي اصلي بهي شبكه ي و فاصلهصورت خطّ هفضاها ب بيشترشده و 

وآمـد در شـهر    د و رفتنشومجتمع مي مناست در کلّ ي ايجاد رابطه سبت ،هاي حلقوي شبكه طور معمول بهوجود دارند و 

اي سـتاره  شكل اگرنه گسترش شهر به (.000: 0112 شود )حسيني، يا خارجي تقسيم مي کمك اي  کمربندهاي داخلي به

ي  توسـعه  بـراي را  موقعيّـت ، بهتـري   ها زمي د، ولي همي  شو ميهاي آن ي بي  شعاع خالي ماندن زمي  در فاصله سبت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Harris & Ullman 

2. Burgess & Hoyt 
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 سـبت کمربنـدي   يهـا  بزرگ راهي در فواصلي از اي  طرح، طور کلّ هد. بنآورکاري و پارك فراهم ميفضاهاي سبز، جنگل

تقـاطع بـا    در میل ّ ها راه بزرگاي وجود ندارد. گونه توسعه ها، هيچ راه بزرگد. در اطراف شون ميها به يكديگر شعاع اتصال

کـه در طـول    اسـت ي منطقي گسترش شهرهاي متمرکز  يجهنت شكليابند. اي  ها، به نواحي مختلف شهر پيوند ميشعاع

اي، يك مدل متمرکز و فشرده را بـا يـك   صورت ستاره ي شهر به . توسعهکنند را آااز ميهاي خارج از شهر گسترش هجادّ

که تمام شهر و مـردم آن بـه مرکـز شـهر      اي گونه کشاند، بهونقل عمومي را به مرکز شهر مي و حمل دهد اجازه ميمرکز 

شـود. همچنـي  وجـود فضـاهاي سـبز کـه بـه فضـاهاي         ميشمرده طرح  هاي برتريجمله ازاي  امر، که  دسترسي دارند

. بـر اسـاس   کنـد  مـي ر دواني و گردش ميسّ سواري، است روي، دونرخه پياده برايروستايي نيز دسترسي دارند، میيطي را 

و ساخت شهر رشت و  شكلي آنها با  اند و مقايسهمطرح کرده پژوهشگرانکنون  هايي که تانظريهها و بندي ديدگاه جمع

ي آتـي ايـ     ي اطراف آن، توسعه طبيعي و جغرافيايي شهر رشت و میدوده موقعيّتهمچني  بررسي امكان انطباق آنها با 

شهر رشت، ترکيبي از سـه   ي الگوي نظري توسعهکنيم. شعاعي حلقوي بررسي مي شكل به، ها ويژگي و شهر را با معيارها

هاي اصلي بازار مرکزي، زرجوب، خيابان مطهري، پيرسرا و گلسار(، ساخت عمـومي   اي )با هستهساخت نند هسته يالگو

هـاي شـعاعي   شهر )استقرار واحدهاي خدماتي بر اساس شراي  جغرافيايي شهر( و ساخت قطاعي )ناشي از ايجـاد خيابـان  

. بنابراي  سـاخت ايـ  شـهر    استو خيابان الکاني(   ميني، شريعتي، الهيجان، سعدي، شهيد انصاري، بيستوننون امام خ

 .(012: 0111 اي  امر است )حسيني، بيانگر ،هاحلقوي است که خطوط ارتباطي و دسترسيـ  داراي ساختي شعاعي

پژوهشروش

و در  0121در سـال   ايـ  پـژوهش  تیليلـي اسـت.    ـپـژوهش کـاربردي و روش اجـراي آن توصـيفي      در اي  مقاله نوع 

 ،پـژوهش کيلومتري اطراف آن انجام گرفته است. براي گردآوري اطالعات ايـ    2ي خدماتي شهر رشت و شعاع  میدوده

درصد رشد آن و سطح کالبدي  و جمعيّتآوري اطالعات، مانند تعداد  اي نسبت به جمعنخست از طريق مطالعات کتابخانه

سـازي   هنگـام هاي مختلف اقدام شد. سپس با استفاده از مطالعات ميداني نسبت به تكميـل اطالعـات و بـه   هشهر در دور

هـا و ورود  سازي نقشـه  و رقوميايجاد پايگاه داده  تيدر نها .پرداخته شده استها از طريق مشاهده و تصويربرداري نقشه

( و با در نظر AHPمراتبي ) د با استفاده از مدل تیليل سلسلهي بع . در مرحلهانجام گرفت GISهاي جدولي در پايگاه داده

بـه ايـ    . شـد  مشخّصي آتي شهر رشت  هاي مختلف، مكان مناست براي توسعه گرفت  اصول مناسبي در ميان شاخص

. پـس از ايـ  مرحلـه،    شـدند آوري و پـردازش   شاخص شناسايي، جمع 09لت هاي اطالعاتي در قااليه نخستکه  ترتيت

هـاي موجـود،   بـه داده  توجّـه ي بعد با  و در مرحلهوارد کرده ( GISاطالعات جغرافيايي ) ي سامانهبه را ها و معيارها متغيّر

هـاي اطالعـاتي از روش   گذاري اليـه براي ارزش پژوهش. در اي  شدندگذاري هاي اطالعاتي جديدي توليد و ارزش اليه

ي نهـايي جهـات    ها، نقشـه پس از تلفيق نقشهدر پايان ه شده است. استفاد Expert Choiceافزار  ي زوجي و نرم مقايسه

 (.0 ي شماره )شكلگزيني و ارائه شده است بهينه ،مناست گسترش آتي شهر رشت
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يشهررشتیابياراضيمناسبجهتتوسعهمكانفرایندمطالعاتانجامشدهدرنمودار.9شك 

شهررشتوروندگسترشفضایيآن

 09درجـه و   12ثانيـه طـول شـرقي و     22دقيقه و  12درجه و  22بي   ي گيالن، در میدوده ي در مرکز جلگهشهر رشت 

اي  شهر از شمال به بخش خمام،  است.هكتار  01921ثانيه عرض شمالي واقع شده است. مساحت آن حدود  11دقيقه و 

شفت و از شرق به بخش کونصـفهان   شهرستان سرا و از جنوب به دهستان الکان و شهرستان رودبار، از ارب به صومعه

اسـتان را بـه خـود     جمعيّـت درصـد از   2/91حدود  ،0112نفر در سال  222199 جمعيّتبا  رشتشود. و سنگر میدود مي

عنـوان   ي جنوبي دريـاي خـزر و بـه    ي شهري استان و حاشيه لي  و بزرگتري  نقطهعنوان اوّ اختصاص داده است. رشت به

 (.19: 0112 )باباپور، شود شمرده مياداري استان گيالن  ـ مرکز سياسي
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(9310)تجغرافيایيشهررشتدرشهرستان،استانوکشوريموقعي نهشه.2شك 

 

 

شـهر از آاـاز تـا اوايـل     ي  الف( توسعه زماني بررسي کرد: ي بازه دوتوان در  فضايي شهر رشت را مي ي روند توسعه

 .ي پهلوي تاکنون شهر رشت از اويل دوره ي توسعه؛ ب( ي پهلوي دوره

يپهلوييشهرازآمازتااوای دورهالا:توسعه

پـس بـا مرکزيـت شـهرهاي      پيش و بيه ي گيالن )بيه صورت روستايي بي  دو منطقه هشهر کنوني رشت در ادوار گذشته ب

ـ ي شاه طهماسـت، رشـت اهمّ   دوره . در(9: 0119 ،9ن مشاور طرح وکاوش، ج افوم  و الهيجان( قرار داشت )مهندس ت يّ

هـا، اسـتان گـيالن بـه     ي افغان وسيله هبا سقوط پايتخت صفويان ب .(22: 0112 اقتصادي و سياسي فراواني يافت )باباپور،

پانزده مايل به طـرف  کمابيش زمي   تأمي (. در ابتداي اشغال شهر رشت، براي 22: 0110 ها درآمد )عظيمي، اشغال روس

سـازان( و   )سااري ي قاجاريه، شهر رشت با بازارهاي باربندان . در دوره(012: 0111 زارها پاك شد )حسيني، بيشهجنوب از 

 .(1: 0119 ،9ن مشاور طرح وکاوش، ج اطور نشمگيري توسعه يافت )مهندسساروق بندان در مرکز شهر، به

يپهلويتاکنونيشهررشتازاوی دورهب:توسعه

ي  نقطـه الهـدي و شـريعتي( و    علم ،سعدي خميني، )امام   رضاخان، نندي  خيابان جديدروطيت و تسلّپس از انقالب مش
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سـمت   . ش ازه  0192 -0112ها رفت. شـهر از سـال   ي خيابان تقاطع آنها )ميدان شهرداري( احداث شد. بازار به حاشيه

جهـت   بهو بازايستاد شرق  ي شهر از ، توسعه0121و پس از آن تا سال  گسترش يافتاربي  شرقي و جنوب جنوب، جنوب

هـت شـمال و   بـه بعـد گسـترش شـهر در ج     0121. از (022: 0122زاده مقدم،  شرقي متمايل گشت )الياس اربي و شمال

رش . بعد از پيروزي انقالب اسـالمي گسـت  (01: 0119 ،9ن مشاور طرح وکاوش، ج ا)مهندس تر است اربي میسوس شمال

يـابي   احـداث شـهرك صـنعتي در ايـ  دوره و مكـان      (.22: 0112 ارب ادامه يافت )باباپور، شهر در جهت شمال و شمال

ن مشاور طـرح وکـاوش،   بخش از شهر منجر شد )مهندسا اي  ي شرق( به توسعه تهران )جنوب ي هدانشگاه گيالن در جادّ

 گسـترش شـرقي   ارب به شرق و شمال هاي جهتدر  0192تا  0122هاي  سال . در واقع شهر رشت طيّ(00: 0119 ،9ج

: 0111)حسيني،  الکان است ي هارب و جادّ ارب، شمال به سمت، جنوب گسترشکنون نيز  تا 0192يافته است و از سال 

-0129هـاي   درصد و بي  سـال  911با  0122 -0190هاي سال ي کالبدي شهر رشت طيّ . بيشتري  ميزان توسعه(012

 ؛درصد رشد داشـته اسـت   21شهر رشت جمعيّت 22تا  92هاي  سال درصد است. اي  درحالي است که طيّ 921با  0190

 921از  0112تـا   0112هـاي   سـال  نفر رسيده است. همچني  مساحت شهر رشت طيّ 209229به نفر  921121يعني از 

اسـت   ذکـر شـده  هـاي   سـال  طـيّ  افـزايش درصـد   0222هكتار افزايش يافته است. اي  ميزان بيانگر  01921هكتار به 

 (.2و 1 ي هاي شماره )شكل

 

 
شهررشتگسترشيمراح نهشه.3شك 

0112مشاور طرح وکاوش،  مهندسان
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نمودارروندافیایشسطحکالبديشهررشت.4شك 

 پژوهش  هايو يافته 09-01: 0112مشاور طرح وکاوش،  مهندسان منبع:



 کالبديشهررشتيهايتوسعهمحدودیت

نيز وجـود   بسياريها و موانع هستند، میدوديت مؤثّردي فيزيكي شهرها عوامل متعدّ ـ  ي کالبدي گونه که در توسعههمان

ـ  بخـش ي يك شهر در جهات مختلف شـود. در يـك    توسعه يا عدم توسعه سبتتواند دارند که مي تـوان  ي مـي بنـدي کلّ

 کرد. بخشموانع طبيعي و موانع انساني  ي ي کلّ شهرها را به دو دستهي فيزيكي  ها و موانع توسعهمیدوديت

 

 
يشهررشتموان طبيعيوانسانيتوسعهينهشه.5شك 

 0112 ،مشاور طرح وکاوش مهندسانطرح جامع شهر رشت،  منبع:

 قاجار صفویه
اوایل 
 پهلوی

سال 
1345 

سال 
1365 

سال 
1372 

سال 
1385 

142 مساحت به هکتار 235 406 950 2994 9250 10240

(درصد)ضریب تغییرات  65 73 134 215 209 11
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يفيییكيشهررشتموان توسعه.9جدول

 ووام  موان  هاجهت ول 

 ارتفاعات. 0 جنوب شهر عدم تشكيل خاك. 1 ؛زياد منطقه ارتفاع. 9 ؛شيت زياد .0

ي
يع
طب

 

ارزش بـاالي اراضـي جهـت    . 9 ؛ساخت رفت  اراضـي به زير. 0
 کشاورزي

 زمي  کشاورزي .9 تمام جهات شهر

 ؛باتالقي شدن اراضي. 9 ؛باال بودن سطح آبهاي زيرزميني. 0
 ي توسعه ها و باالبردن هزينه بر سازه تأثير. 1 

ــمال ــمالو  ش ــي ش  و ارب
 ارب

 زيرزميني  آب هاي سفره. 1

ارزش  .1 ؛تخريــت مــرداب. 9 ؛وســاز عــدم امكــان ســاخت. 0
 گردشگري

 مرداب . 2 اربي شمال وارب 

 پارك جنگلي. 2 شرقي جنوب  گردشگريارزش . 9 ؛تخريت پارك. 0

 طبيعيزيستگاه . 9 جنوبو  ارب ،شمال میيطي ارزش زيست .9 ؛حفظ زيستگاه پرندگان. 0

ـ گرا امكان روان. 9 ؛خطر سيل. 0 بـودن   پرهزينـه  .1 ؛ي زمـي  ي
 آلوده شدن رودها .2 ؛ها طرح

 رودخانه. 2 از جنوب به شمال شهر

هـاي مسـير    اشـغال زمـي   . 9 ؛جلوگيري از گسـترش شـهر  . 0
 وسعت زياد .1 ؛ي شهر توسعه

 جنوب
اراضي دامپـروري سـفيد   . 0
 رود

ي
سان
ان

 

 فرودگاه. 9 شمال ت پرواز منيّا .9 ؛صوتيسروصدا و آلودگي . 0

 شهرك صنعتي. 1 جنوب ناسازگاري با کاربري مسكوني. 9 ؛میيطي هاي زيست آلودگي.0

 گورستان. 2 شرقي شرق و جنوب میيطي  هاي زيست آلودگي. 9 ؛فاصله کم با شهر. 0

 پرورش ماهي استخرهاي.2 اربي ارب و جنوب  ي شهر پراکندگي در مسير توسعه .9 ؛اشغال زمي  .0

 0121 هاي پژوهش، : يافتهمنبع

 
کمـابيش از تمـام    ،گسـترش فيزيكـي   بـراي شهر رشت  ،2ي  شماره و شكل 0ي  شمارهبه اطالعات جدول  توجّهبا 

ي فضـايي شـهر    دهد که اي  عوامل طبيعي و انساني در رونـد توسـعه  ست و نشان ميرو هنوعي با میدوديت روب جهات به

 اند.عامل بازدارندگي خود قرار داده تأثيري شهر را در جهات مختلف تیت  توسعه شكلي اند و بهاساسي داشتهنقش 

يفيییكيشهررشتدرتوسعهمؤثّرووام 

رها شدن اراضي باير و متروك گذاشت  آنهـا،   ،عي مانندهاي متنوّشاخص ،ي فضايي نامتعادل شهر رشت در جريان توسعه

شـهري نقـش    ي هـاي توسـعه  شـهر و طـرح   ي هاي مسك ، اداام روستاهاي حاشيهرسمي، تعاوني گسترش اسكان اير

 . اند داشته

قانونيشهرياراضيدرمحدودهماندناستفادهيبالا.

شـوراي عـالي    هـاي  نشسـت اساسـي در   ئلاز مساهاي توسعه و يكي از میدوديت ،مراوبيت اراضي پيرامون شهر رشت
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زمي  و تقاضـاي بـاالي    ي دليل میدوديت عرضه هشهرسازي و معماري ايران است. پس از انقالب اسالمي شهر رشت ب

 ي نهميانگي  درصد رشد سـاال بود.  0112و  0122، 0192هاي  ر از سه شوك قيمتي در سالثّأمت ،جمعيّتناشي از افزايش 

( و 29: 0122)حسـيني،   001ترتيـت برابـر بـا     به ،0122 -12و  0192-22هاي  زمي  در مناطق مختلف شهري بي  سال

 توجّـه باعث  ،(. افزايش قيمت زمي  در شهر رشت9: 0121درصد بود )مديريت امالك سازمان مسك  و شهرسازي،  099

بيـانگر   ،0112( و 0: 0111مشـاور ايـران آمـايش،     دسانمهن) 0111هاي  شده در سال سوداگران زمي  شد. آمارهاي ارائه

ب شـهر  قانوني و مصـوّ  ي ( از اراضي باير در میدوده0112مشاور طرح وکاوش،  مهندساندرصد ) 2/92رهاشدن بيش از 

 است.  

نامتعادلدرشهريميررسميبرتوسعهاسكانتمثير.ب

درآمد است )مانند انتهـاي  هاي کماسكان گروه براينشي  حاشيه هاي هوجود میلّ ،دار در شهر رشتجمله سطوح مسئلهاز

خارجي شهر با تفكيـك ايرقـانوني    ي ها به اراضي شاليزار و بااات لبه گروه اي  توجّه ،مسئلهي جماران(. پيامد اي   همیلّ

مرکز آمار ايران در ي جمعيّت به آخري  آمار و اطالعات توجّهبا حميديان و پيرکالناي است.  هاي میلّه ،براي اسكان مانند

هكتـار   212 ،رسمي آن است، مساحت سكونتگاه اير 222199 جمعيّتهكتار با  01921، مساحت شهر رشت 0112سال 

 (9ي  شماره شهر را شامل شده است )جدول درصد از مساحت کلّ 2/2نفر است. اي  مساحت  11912بر  افزوني جمعيّتبا 

 (.92: 0112)حسيني، 

هايميررسميدرشهرهايرشتسكونتگاهجمعي تمساحتو.2جدول

جمعي تدرصد

بافتفرسوده

 شهرازک ّ

درصدمساحت

بافتفرسوده

 شهرازک ّ

جمعي ت

سكونتگاهمير

 مصو برسمي

مساحت

سكونتگاهمير

مصو برسمي

 )هكتار(

مساحتبافت

مصو بفرسوده

 )هكتار(

جمعي ت

سال

9335 

مساحت

 )هكتار(
 شهرنام

 رشت 01921 222199 221 212 11912 2/2 02

 92: 0112: حسيني، منبع

 

مسك هايتعاونيج.

درآمـد   تأمي  مسك  اقشـار کـم  مسك  در  هاي تعاونيي فيزيكي شهر رشت، نقش شرکت در توسعه مؤثّريكي از عوامل 

قـانوني شـهر    ي مسـكوني در میـدوده   اير هاي ها در نارنوب کاربري اي  شرکت فعّاليّت ي نیوه ،اصلي ي مسئلهاست. 

در اي  راستا نقش  ،سازان وابسته به مسك  مهر هاي تعاوني مستقل و مسك  هاي ميداني، شرکتبه بررسي توجّهاست. با 

هكتـاري سـفيدرود    211در اراضـي   ،مسك  مهر قالتشرکت تعاوني مسك ، در  22اکنون تعداد اي دارند. هم کننده تعيي 

انـد. در مجمـوع   داشته فعّاليّتشهر از گذشته ديگر تعاوني مستقل نيز در نقاط  92 ،آن بر هستند. عالوه فعّاليّتمشغول به 

هكتـاري   01921مسـاحت   درصد از کلّ 2/9اند که اي  مقدار هكتار به مساحت شهر افزوده 991 ،هاي مسك تعاوني کلّ

  (.1 ي شماره هكتار است )جدول 211سك  مهر با ق به مشود. بيشتري  اي  اراضي متعلّشهر را شامل مي
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شهرهايمسك ازک ّمساحتودرصداراضيتعاوني.3جدول

 ردیا نامتعاونيمسك  )هكتار(مساحتاراضي شهردرصدازک ّ

 0 مسك  مهر 211 2/1
 9 برق ي اداره 21 12/1
 1 الکان شهر 12 11/1
 2 انمهندس ـ آمارو 99 92/1
 2 سپيدرود 92 91/1
 9 فرمان امام 02 01/1
 2 پزشكان ـ آمارو 01 02/1
 1 ديداس 09 00/1
 2 استانداري و جهاد 00 0/1
 01 گلشهر ـ مخابرات 9 19/1
 00 منابع طبيعي 1 11/1
 09 شهرداري 9/9 19/1
 01 فرهنگيان شهرستان رشت 92 91/1
 02 مسك  و شهرسازي  12 11/1
 جمع 02 9/991 22/9

 تعاون و شهرداري شهر رشت کلّ ي منبع: استانداري، اداره

نامتعادلشهررشتييشهربرتوسعهادمامروستاهايحاشيه.د

متفـاوت و بيشـتر از    هـاي  خـدماتي در جهـت   ي موجت گسترش میـدوده  گذشته،سال  21 شهر رشت طيّ پُرشتابرشد 

ي خدماتي  ي نامتعادل، روستاهاي پيرامون شهر در میدوده توسعههاي جامع شد. در جريان اي  در طرح مصوّب ي توسعه

سر، آتشـگاه، احمدسـرگوراب؛   الکان، طالشان، رواجير؛ در ارب روستاهاي صف ،جذب شدند. اي  روستاها در جنوب شامل

 99 ،و در شـرق نيـز   سياه اسطلخارب مشتمل بر روستاهاي فخت، پستك و مقداري از اراضي روستاي  در شمال و شمال

گسـترش مسـاحت    سـبت  ،ي قـانوني شـهر   هكتار از اراضي روستاي پيرکالناه است. افزايش اي  روسـتاها بـه میـدوده   

مسـاحت   درصـد از کـلّ   2/92هكتار برابر بـا   9222يعني  ؛دشهكتار  01921هكتار به  2910ي خدماتي شهر از  میدوده

 (.2 ي شماره بدان افزوده شد )جدول

يقانونيشهرروستاهايادمامشدهدرمحدودههايهمشخّص.4جدول

 جهت نامروستا شدهبهشهرافیودهمساحت شهر)بهدرصد(نسبتبهک ّ

 الکان 122 2/1

 طالشان 911 9/9 جنوب

 رواجير 011 1/0

 سر صف 12 1/1

 آتشگاه 029 2/0 ارب

 احمد سرگوراب 012 1/0

 فخت 112 1

 پستك 01 0/1 ارب شمال و شمال

 سياه اسطلخ 022 2/0

 شرق پيرکالناه 99 9/1

 جمع 01 9222 2/92

 : بنياد مسك  استان گيالنمنبع
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يفضایيشهررشتشهردرتوسعهيرسميوادمامروستاهايحاشيههايميرهايمسك ،سكونتگاهنهشتعاوني.8شك 

 .تعاون و شهرداري شهر رشت: بنياد مسك  استان گيالن، استانداري، اداره کل منبع
 

هايجام وراهبرديشهررشت.ارزیابيطرحه

ي  ع بود. در ايـ  طـرح جهـت توسـعه    کيلومتر مربّ 01لي  طرح جامع، شهر رشت داراي مساحتي حدود اوّ ي هدر زمان تهيّ

هكتـار   221نسبت به هكتار رسيد که  9222اربي بود. مساحت شهر در پايان طرح به  اصلي شهر به طرف شمال و شمال

هكتار افزايش داشـته اسـت. دومـي  طـرح جـامع       9122سطیي در حدود  ،زماني ي اي  دوره ابتداي طرح، اي  شهر طيّ

توسـعه بـه    ،در الگوي پيشنهادي اي  مشـاور . هكتار( افزايش داد 9211) برابر 9/9طرح مساحت قانوني شهر را تا  ،رشت

ي  طرح جامع سـوم، میـدوده   آاازبرداري از اراضي باير بود. در زمان  اي و بهرههاي حاشيهسمت جنوب، ساماندهي بافت

صـل  قانون بودجه و اداام روسـتاهاي متّ  9 ي منظور اجراي تبصره به)رود هكتار از اراضي سفيد 211دليل افزايش  به ،شهر

مشـاور   مهندسـان (، هـر ننـد   2 ي شـماره  )جـدول  هكتار افزايش يافته اسـت  01921بافت شهري به  (،به شهر به داخل

اند، اما عـدم  دهکرجهت جنوب را جهت توسعه تعيي   ،لي  طرح جهت شمال و در دو طرح اخيردر اوّ ،هاي جامع شهر طرح

هـاي   روشلزوم استفاده از  ،ي اراضي اطراف شهر رشت، شراي  ويژهو نيز هاي مناست در اي  پيشنهادهاروشاستفاده از 

 بخشد.اطالعات جغرافيايي را ضرورت مي ي سامانهافزار تیليلي  استفاده از نرميابي با جديد مكان
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يشهريدررشدکالبديشهررشتهايتوسعهطرحتمثير.5جدول

ميیانافیایش

 شهرسطح

مساحتطرحدر

 انتهايطرح

مساحتشهردرابتداي

 طرح
 طرح هسالتهي 

 ل رشتطرح جامع اوّ 1345 950 2994 2044

 طرح جامع دوم رشت 1365 2994 6500 3506

 طرح جامع سوم رشت 1386 6500 10240 3740

 جمع ــ  ــ  ــ 9290

 

يجهاتآتيشهرهاومعيارهايتوسعهمتغي ر

عنـوان معيارهـاي    را بـه  مـؤثّر يابي مناست در ارتباط با تعيي  اراضي مناست توسعه، ابتـدا بايـد عوامـل    براي انجام مكان

گيـري   بـا روش تصـميم   فراينـد . اي  دکريابي اقدام به مكانت آنها، يّدهي مناست براساس اهمّ يابي تعيي  و با وزن مكان

هـا و  متغيّر ،ي آتي شـهر رشـت   توسعه برايانجام شود. براي تعيي  اراضي مناست  GISتواند با استفاده از مي ،معيارهنند

 معيارهاي زير در نظر گرفته شده است:

 اراضيقابليت  .0

 توپوگرافي .9

 شيت .1

 پايداري زمي  .2
 ي ارتباطي شبكه .2

 فرودگاه .9

 گورستان .2

 رودخانه  .1
 گاه طبيعيزيست .2

 شهرك صنعتي .01

 مرداب .00

 نقاط روستايي .09

GISهاياطالواتيدرمحيطتوليدالیه

هاسـت  ، تنظـيم کـردن و مستندسـازي داده   کردن مرجعي است که شامل اخذ داده، تغيير فرمت، زمي  فراينداي  مراحل 

هاي اطالعاتي جديدي مانند فاصله از گورستان، هاي موجود، اليهبه داده توجّه(. در اي  مرحله با 1: 0112زاده اصل،  )فرج

 شود. ه ميفاصله از رودخانه، فاصله از شهرك صنعتي، کاربري اراضي، فاصله از مرداب و... تهيّ

هاياطالواتيهاوالیهمتغي ريگذاربنديوارزشطبهه

هـا  ي داده اطالعات جغرافيـايي اسـت، مجموعـه    ي سامانهيابي با استفاده از اي  مرحله که يكي از مراحل اصلي مكان در

هـاي  گـذاري اليـه  بـراي ارزش  پـژوهش . در اي  (020: 0112 طيبي، نژاد)علي شوندگذاري ميو ارزش بنديطبقه دوباره

ي سه اصل قـرار دارد:   ( بر پايهAHPمراتبي ) مبتني بر تیليل سلسله( استفاده شده است. روش AHPاطالعاتي از مدل )

مراحل زيـر   ،ي دوتايي . براي انجام روش مقايسه(192: 0112 ها )مالچفسكي،اي و ترکيت اولويتتجزيه، قضاوت مقايسه

 گيرد:انجام مي
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يدوتایيایجادماتریسمهایسه-9

ي  مسـئله مراتـت از   گيرد. در ابتدا يـك سلسـله  ميانجام  Expert Choiceار افزدهي به معيارها در نرمدر اي  روش، وزن

شود. سپس عناصـر موجـود در   مي مشخّصهدف، معيارها و زير معيارها  ،مراتت شود که در اي  سلسلهمورد نظر ايجاد مي

شـوند.  سـطح بـاالتر ارزيـابي مـي     ي عناصر مـرتب  در  همهترتيت از پايي  به باال نسبت به  به ،مراتت هر سطح از سلسله

 است. 2تا  0ي  ت عوامل از شمارهيّشود که نسبت به اهمّي تشكيل ميي دوتاي نهايت ماتريس مقايسهدر

يوزنمعيارهامحاسبه-2

 آيد:دست مي هوزن نسبي معيارها ب بيان شده است،ترتيبي که در زير  پس از تشكيل ماتريس مقايسه، به

 ي زوجي. مجموع مقادير هر ستون در ماتريس مقايسه ي ل: میاسبهگام اوّ

ي زوجـي، بـه    ي مـاتريس حاصـل از مقايسـه    فـه گام دوم: استانداردسازي اعداد ماتريس، به اي  صورت که هر مؤلّ

از  jو  iبـراي   شـده  استانداردعدد آيد. دست مي شده به استاندارد ي زوجي مجموع ستونش تقسيم شده و ماتريس مقايسه

 آيد:دست مي هب 0ي  شمارهي  رابطه

=Nij (0ي  رابطه
  و   

∑     و      
 

 

تعداد عناصر مـورد   nشده و  استاندارد عناصر Nijي زوجي، انديس  عناصر ماتريس مقايسه Viو  j رابطهکه در اي  

 مقايسه است.

ي  است. اي  کار بـا اسـتفاده از رابطـه   ها در هر رديف از ماتريس استاندارد شده فهي ميانگي  مؤلّ گام سوم: میاسبه

 شود. انجام مي 9ي  شماره

=Wi (9ي  رابطه

∑     و    

 و 

  و   
 

ـ  درنهايت تعداد معيارها است که nوزن نسبي و  Wiکه در اي  رابطه انديس  جـدول  آيـد.  دسـت مـي   هوزن نهايي ب

 .دهدي زوجي نشان مي استفاده از روش مقايسه هاي اطالعاتي را باوزن و امتياز معيارها و اليه ،9ي  شماره

يزوجيهاياطالواتيباروشمهایسهيوزنمعيارهاوالیهماتریسمحاسبه.8جدول

 نامالیه قابليتاراضي توپوگرافي شيب پایداريزمي  ارتباطييشبكه فرودگاه جم 

 وزن اليه 021/1 012/1 012/1 129/1 122/1 122/1 0

 

 نامالیه گورستان رودخانه گاهطبيعيزیست شهرکصنعتي مرداب روستایينهاط جم 

 وزن اليه 122/1 121/1 122/1 122/1 129/1 121/1 0

 

هـاي  کنيم و نقشههاي اطالعاتي ميل اليهها را وارد جداومعيارها، اي  وزنشدن وزن معيارها و زير مشخّصپس از 

 د. نشو ه ميتهيّ 2 ي جدول اطالعاتي شماره با کمكمورد نظر را 
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شهررشتيتوسعهيهايموردنيازتعيي جهاتبهينههاياطالواتيتوليدنهشهالیه.8جدول

ا
دی
ر



هايالیه

اطالواتي
دهيهایامعيارهايوزنالیههايهمشخّصراهبردهاو

 قابليت اراضي 0

ي شهر است. ب. لزوم حفظ و نگهـداري اراضـي بـراي     دهي به توسعه ريزي کاربري زمي  راهنماي جهتالف. برنامه
ي  ج. نقشـه  ي شهر با در نظر گرفت  تمامي مالحظات طبيعي و اقتصـادي ضـروري اسـت.    مناست توسعه دهي جهت

 -1اراضـي کشـاورزي،    -9اراضـي بـاير،    -0طبقه قـرار گرفتـه اسـت:     ششي مطالعاتي در  قابليت اراضي، میدوده
اراضي ساخته شـده. د. اراضـي بـاير     -9اراضي باتالقي و مرطوب،  -2اراضي جنگلي،  -2استخرهاي پرورش ماهي، 

 .و اراضي کشاورزي از وزن کمتري برخوردار است با باالتري  وزن،تري  اراضي، اير زراعي، مناست

9 
 توپوگرافي

 )سطوح ارتفاعي( 

 هاي فضـايي اسـت )رهنمـايي،   در شكل و سيماي فيزيكي و ساخت مؤثّريكي از عوامل  ،هاي ناهمواريالف. ويژگي
در بعضي از نقاط  ،اي و سطح باالي آبهاي زيرزميني به قرار گرفت  شهر رشت در ناحيه جلگه توجّه. ب. با (29: 0192

اما  ؛منفيق امتياز به اراضي داراي ارتفاع عدم تعلّ ،دهي در اي  شاخص متر(: فرض اصلي وزن 0)کمتر از  شمالي شهر
، امتيـاز  متري جاري و از اي  ارتفاع بـه بـاال نيـز    21شود، اي  روند تا ارتفاع با افزايش ارتفاع، امتياز اراضي بيشتر مي

 .شودکم مي ها طبقه

 شيت 1

دليـل   . ب. بـه (92: 0111د )افاري، نعنوان عوامل میدود کننده باش تواند بهالف. مورفولو ي اراضي و شيت زمي  مي
ي شيت، فرض اصلي بر اي  اسـت   دهي به نقشهاي رشت و امكان آبگيري اراضي هموار، در وزنشراي  خاص جلگه

درصد شيت( بدون امتياز  1-0) لي اوّ ق نگيرد. ج. بنابراي  طبقهدرصد شيت امتياز تعلّ 0که به اراضي داراي کمتر از 
تري  اراضـي  ي شهري برخوردار است و مناست توسعه يبرااز باالتري  وزن  درصد شيت( 0-2از آن ) پسي  و طبقه

 .شوداز وزن آنها کاسته مي ،هاو با افزايش شيت زمي  هستندي شهر  براي توسعه

 پايداري زمي  2

. منـاطقي کـه خطـر    0ي:  الف. اطمينان از مقاومت مناست اراضي، ب. براي سنجش ميزان پايداري اراضي سه مؤلفه
مقاومـت   تر اراضي با رسوبات جواندر . 1ي،گراي ي روان . اراضي با احتمال وقوع پديده9وجود دارد. خيزي در آنجا  لرزه

هـاي فـوق بـر وزن    است که با فاصله از مؤلفه گونه اي ي پايداري زمي   دهي به اليه ي وزن خاك کم است. ج. نیوه
 .شوداراضي افزوده مي

 شبكه هاي ارتباطي 2

ي  رعايت حريم آنها براي ايجاد فضاي ايمـ ، توسـعه   ،شهري باشندهاي بي مجاورت راه الف. اگر مناطق شهري در
دهـي بـه    ي وزن ب. نیـوه   .هاي ناسازگار ضـروري اسـت  عدم مجاورت کاربري درنهايت،آتي راه، عبور تأسيسات و 

دليل واقع بودن در حريم راه، فاقد  ه بهمتر از جادّ 1-011 حدّ فاصل. 0ي ارتباطي بر اي  اساس است که:  ي شبكه اليه
ي شهري برخوردار است. ج.  هاي ارتباطي، از بيشتري  امتياز براي توسعهمتر از شبكه 011-0111 حدّ فاصل. 9امتياز، 

 .گسترش شهري کاسته خواهد شد برايهاي ارتباطي از وزن اراضي ازاي افزايش فاصله از شبكه به

 فرودگاه 9
عنوان حـريم اسـت و هـيچ     متر از فرودگاه به 1-0111 حدّ فاصلي فرودگاه بر اساس:  به اليه دهي ي وزن الف. نیوه

و کمتري  وزن را دارد. ب. همچني  با افزايش فاصله از فرودگاه، بر  شود انجام نميوسازي در آن  نوع توسعه و ساخت
 .شودهاي شهري افزوده ميوزن زمي 

 گورستان 2

هـاي   سوي شهر نباشند و در مجاورت راه هنیوي احداث شوند که در معرض وزش باد اصلي ب ها بايد بهگورستان الف.
ي گورسـتان   دهي به اليه ي وزن هاي اصلي الزامي است. نیوه اصلي قرار نگرفته، ولي داشت  دسترسي مناست به راه

  وزن و امتيـاز اسـت. ب. بـا    و داراي کمتري شمرده شده عنوان حريم به ،متر از گورستان 1-211 حدّ فاصلبراساس 
ازاي افزايش فاصله از گورستان، بر وزن و امتيـاز   ي شهر، به جهت گسترش آينده درگورستان  ت استقراريّبه اهمّ توجّه
 .شودهاي شهري افزوده ميزمي 

 هيدروگرافي 1

دهد سيل را افزايش ميها خطر يعني نوسان سطح آب رودخانه ،الف. تغيير شراي  میيطي سبت ايجاد مخاطرات شده
(Maantay and Marako, 2008: 5ب. در مكان .)ّت دارد، بنابراي  يّيابي اراضي شهري رعايت حريم رودخانه اهم

دليـل   متر اطراف رودخانه به 1-211 حدّ فاصل. اراضي 0ي رودخانه بر اي  اساس است که:  دهي به اليهي وزن نیوه
دليـل داشـت     متـري رودخانـه بـه    211-0111ي  . از فاصله9از کمتري  وزن برخوردار است.  ،شدن در حريم آن واقع
ي  اي  مسير از بيشتري  امتيـاز جهـت توسـعه    حدّ فاصلرودخانه در تلطيف هواي شهر، اراضي  تأثيرانداز زيبا و نشم

 .شود، از وزن طبقات کاسته ميافزايش فاصله گام با هممتري رودخانه  0111ي  . از فاصله1شهري برخوردار است. 

2 
هاي  ي زيستگاه اليه

 طبيعي
هاي طبيعي بـه عنـوان حـريم و توسـعه     متر از میل زيستگاه 1-0111 حدّ فاصل. 0وزن دهي به اي  اليه براساس: 

 .رود . با افزايش فاصله، وزن و امتياز اراضي باال مي9ساخت و سازي در آن ممنوع است، 
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 شهررشتيتوسعهيهايموردنيازتعيي جهاتبهينههاياطالواتيتوليدنهشهالیه.8يجدولادامه

یامعيارهايوزندهيهاهیالاتمشخّصراهبردهاوالیههاياطالواتيردیا

 شهرك صنعتي 01
متر از شهرك صنعتي به عنوان حـريم   1-211 حدّ فاصل. 0ي شهرك صنعتي براساس :  وزن دهي به اليه

. همچني  با افزايش فاصـله از  9و توسعه و ساخت و سازي در آن ممنوع است و داراي کمتري  وزن است. 
 .شودهاي شهري افزوده ميشهرك صنعتي، بر وزن و امتياز زمي 

 مرداب و اراضي باتالقي 00
عنوان حريم  ها و اراضي باتالقي )بهمتر از مرداب 1-211فاصله دهي به اي  اليه براساس  ي وزن الف. نیوه

هـاي  و داراي کمتري  وزن است. ب. همچني  با افـزايش فاصـله، از وزن و امتيـاز زمـي      شمرده شدهآنها 
 .شودشهري کاسته مي

 نقاط روستايي اطراف شهر 09
ها فاصله گرفت  از روستاها وزن و ارزش زمي عد مسافت است. ب. با دهي به اي  اليه، بر اساس بُ الف. وزن

 .شودي شهري بيشتر مي توسعه براي

هاياطالواتيترکيبوتلفيقالیه

هاي اطالعاتي را بـا اسـتفاده از يـك روش    يابي و شناسايي وزن آنها، بايد اي  اليه در مكان مؤثّرپس از تعيي  معيارهاي 

هـا اسـتفاده   پوشاني شـاخص هاي اطالعتي با هم، از مدل همترکيت اليه براي، پژوهشمناست با هم تلفيق کرد. در اي  

آوري شـده بـا يكـديگر     هاي اطالعـاتي جمـع  رافيايي، اليهغاطالعات ج ي سامانهشده است. بر اي  اساس و با استفاده از 

 بـراي نهـايي اراضـي شـهري    گـذاري  ي ارزش هاي اطالعاتي، نقشهگذاري اليه به امتياز و ارزش توجّهبا  ند وترکيت شد

 ي زير نشان داده شده است. دست آمد که نتاي  آن در نقشه هب AHPي آتي شهر رشت با استفاده از مدل  توسعه
 

 
يآتيشهرتوسعهبرايگذارينهایياراضيشهريارزش.8شك 

 برداري کشور سازمان نقشه 0:92111ي  : نقشهمنبع

که اراضـي   اند بندي شدهطبقه دسته ششي آتي شهر در  توسعه براي، اراضي شهر رشت 2ي  شماره اساس شكلبر 

. بـر ايـ    داردي شـهر   گسـترش آينـده   براي را بيشتري  امتياز شش،ي  کمتري  امتياز و اراضي طبقه يك دارايي  طبقه

انـد و   در جنوب شهر رشت قرار گرفته طور عمده ، بهي آتي شهر رشت توسعه برايتوان گفت که اراضي مناست اساس مي

 دارند. ي ديگرهاي شهر نسبت به بخش گسترش آينده برايت بهتري اي  اراضي موقعيّ
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گيرينتيجه

هـاي  کالبدي شهرها را با نـالش  ي ، توسعهعنوان يك فرصت ههمواره ب ،يا تهديد توجّهاراضي پيرامون شهرها در صورت 

ـ  پـويش  ،شهري ي انتخاب بهتري  جهت توسعهبراي همواره  ،ريزان شهريکرده است. برنامه رو روبهفراواني  ي و هـاي فنّ

ي  ي فيزيكي خود در نند دهـه  توسعه فراينداند. شهر رشت در کرده انتخابمناست  هاي تصميم داري را دراجتماعي دامنه

نشيني، تخريت میي  زيست، آن، ايجاد و گسترش حاشيهي  سر گذاشته که نتيجهاي را پشتبرنامهرشد سريع و بي ،اخير

هـاي نـاام  و   سـاز در پهنـه  وها و تنگناهاي میيطي، ساختبه توانايي يتوجّه بيها، تغيير کاربري اراضي، تداخل کاربري

نشـان داد کـه    ،هاي طبيعي و انساني موجود در اطراف شهر رشـت بندي عوارض و میدوديت اينها بوده است. پهنه مانند

ارب، تاالب عينك در ارب، فرودگاه در شمال، شـهرك  اراضي مرطوب در شمال و شمال ،نون بسيارياکنون موانع هم

هاي ارب و زيستگاهصنعتي در جنوب، گورستان و اراضي مراوب کشاورزي در شرق، استخرهاي پرورش ماهي در جنوب

توسعه  فراينديا رو کرده  روبهاند و روند آن را با مشكل وجود آوردههر بهي ش طبيعي اطراف شهر، تنگناهايي را براي توسعه

ي شهر رشت و مسائل و مشـكالت آن مـورد بررسـي قـرار      شد که روند توسعه تالشاند. در اي  پژوهش ف کردهرا متوقّ

ي تـاريخي   ي رونـد توسـعه  پس از بررسـ  ،ي اي  شهر ارائه شود. از اي  رو ي بهينه توسعه برايگيرد و راهبردهاي مناست 

ي شـهر   ت توسـعه ي فضايي شهر مورد بررسي قرار گرفت. همچني  وضعيّ در توسعه مؤثّرهاي ، عوامل و میدوديترشت

. نتـاي  مطالعـات   نـد هاي جامع و تفصيلي( مورد بررسي قرار گرفتهاي فرادست، طرحي شهري )طرح هاي توسعهدر طرح

روند رشد طبيعي شهر، مهاجرت و اداـام   ،مختلفي ازجمله داليل بهي فيزيكي شهر در گذشته  د، روند توسعهندهنشان مي

درصد از اراضي باير موجـود در   92ماندن و احتكار بيش از  استفاده بيي شهر و.... بوده است.  روستاهاي اطراف در میدوده

درصـد و   2/9هاي مسـك  بـا   گسترش تعاونيدرصد،  2/2رسمي با  هاي اير سكونتگاه ي قانوني شهر، توسعه ي میدوده

ـ مصوّبهاي جامع و تفصيلي شهر مغاير با طرح درصد از سطح کلّ 2/92شهر با  ي اداام روستاهاي حاشيه  طـور ايـر   ه، ب

قـانوني شـهر،    ي . سهم تنها سه عامل اداام روستاهاي حريم به میدودهاند ي نامتعادل شهر نقش داشته رسمي در توسعه

 9/12برابـر بـا   هكتـار   2120رسمي، سطیي در حدود  رهاي ايي سكونتگاه هاي تعاوني مسك  و توسعهگسترش شرکت

تغييـر   ،بوده است مؤثّري قانوني آن افزوده است. عامل ديگري که در اي  زمينه  شهر را به میدوده درصد از مساحت کلّ

يعنـي از سـال    ؛لي  طرح جامعکه از اجراي اوّ هاي جامع و تفصيلي استهاي اراضي شهري در زمان اجراي طرحکاربري

هاي شـهري و  ي بعد با بررسي وضع موجود سرانه هكتار به سطح شهر افزوده شد. در مرحله 2921حدود  ،0112تا  0122

ي ميـزان زمـي  و سـطوح     ، به میاسـبه 0211تا سال  جمعيّتبيني  هاي استاندارد و همچني  پيشي آنها با سرانه مقايسه

. در بخش پاياني نيـز  هكتار زمي  نياز داريم 1/9192به  ،شد تا افق طرح مشخّص شد واقدام سال آينده  01ياز در مورد ن

ارتبـاطي،   ي قابليت اراضـي، توپـوگرافي )سـطوح ارتفـاعي(، شـيت، شـبكه       ،جملهزهاي اطالعاتي مختلف اي اليه هبا تهيّ

هـا بـه   عتي، مرداب و نقاط روستايي اطراف شهر و ورود اي  اليهگورستان، رودخانه، فرودگاه، زيستگاه طبيعي، شهرك صن

، اراضـي   AHPو تجزيه و تیليل آنها در پايگاه اطالعاتي سيستم اطالعات جغرافيايي، بـا اسـتفاده از مـدل     GISمیي  

هاي ديگـر  و جهت اند در جنوب شهر قرار گرفتهطور عمده  بهشد که اي  اراضي  مشخّصي آتي شهر  توسعه برايمناست 

 ندارند.ي آتي  توسعهرا براي کارايي الزم ، هاي طبيعي و مصنوعيبا داشت  میدوديت
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پيشنهادها

به شـرح زيـر ارائـه     هايي، پيشنهادپژوهش هاي فضايي رشت و همچني  يافته ي وضع موجود شهر به روند توسعه توجّهبا 

 شود:مي

شـهر   ي هـاي توسـعه  و شناسايي موانع و میـدوديت  ArcGISر افزا هاي انجام گرفته در نرمنظر به تجزيه و تیليل .0

بيشتر در جهـت جنـوب شـهر     ،ي شهر توان گفت که گرايش توسعهي شهر، مي ي توسعه رشت و تعيي  جهات بهينه

هاي اساسي شهر، مانند مراکز آموزشي، دانشگاهي، درماني و که زيرساخت شود مينمود يافته است. بنابراي  پيشنهاد 

 يابي شوند.ي آتي شهر مكان در میورهاي توسعه ،و ساير مراکز خدماتيورزشي 

ي ناموزون در داخـل شـهر    ايجاد توسعه سبتي قانوني شهر،  ي فراوان در داخل میدوده شدهوجود اراضي باير و رها .9

هاي با انگيزه درعملي شهر که  شدهبرداري از اراضي باير و رهابهره براياي د تا برنامهشوپيشنهاد مي بنابراي شده، 

 شود.ارائه استفاده از آن،  براين به مالكاي هاي اجرايي و فنّبستهه و ، تهيّاند سودجويانه احتكار شده

توان، در میـور جنـوبي   هاي جنگلي. همچني  ميها و پهنههاي آبي، تاالببرنامه جامع و اجرايي حفظ پهنه ي هتهيّ .1

 ي رودخانه بهره گرفت. خانه براي حفظ اراضي جنگلي و حاشيهـ  باغي آتي شهر( از سياست  توسعه براي)

اي گونـه  به ،هاي پيرامون شهرت زمي جلوگيري از تفكيك اراضي و کنترل مالكيّ برايوضع قواني  و نظارت مستمر  .2

 د.نراهبردي رشت باش هاي هاي عمومي کشور و طرحسياست نارنوبوسازها در  ي ساخت همهکه 

ي نـامتوازن   توسـعه  بـراي عنوان مانعي  به ،شرق، شمال و ارب شهر هاي تا کمربندي سبز در جهت ودش ميپيشنهاد  .2

 شود.احداث 

 شود.احي ريزي و طرّي آتي برنامه جديد و میور توسعه ي صورت عمودي در توسعه هشهر ب .9

صورت قانوني  هها بتراکم تماماي که گونه   و پايي ، بههاي متوسّبندي و تراکمرات منطقهبازنگري در ضواب  و مقرّ .2

، رويهـيچ   بـه  ،برداري بهينه از زمي دليل بهره هبسازي جديد، هاي آمادهدرصد افزايش يابد. در ضم  در طرح 92تا 

  تراکم، در دستور کار قرار نگيرد.هاي وياليي و کمهاي احداث خانهسياست

 ها.  قانون شهرداري 22و  21اد اساس موه و تصويت طرح جامع حريم شهر رشت برتهيّ .1

هاي ساختماني در لبه خارجي شـهر،   . اي  شهرداري مسئول صدور پروانهتشكيل شهرداري مستقل حريم شهر رشت .2

 ها در حريم شهر است. روستاهاي واقع در حريم و ناظر بر عملكرد تعاوني

شهر رشت و ايجاد کمربند سبز براي آنها، جهت جلوگيري از توسعه و اداام  ي تعيي  حريم روستاهاي واقع در حاشيه .01

 ي خدماتي شهر. آنها در میدوده
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