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 هاي منتهي به آن شناسي ميدان مركزي شهر رشت وخيابان آسيب
 از ديد منظر شهري

 
 *1معصومه خاوري دانشور

 )m.daneshvar64@yahoo.com( آدرس پست الكترونيكي ۰F1،كارشناس معماري، كارشناس ارشد جغرافيا و برنامه ريزي شهري -1
 
 
 
 
 

  هچكيد
هاست كه به عنوان نماد شهر شناخته  تنها ميدان تاريخي شهر رشت، يكي از زيباترين ميادين شهري ايران است و سال

هاي منتهي به اين ميدان، از  و ارتباط آن با خيابان) سابق(هاي شهرداري، پست، هتل ايران  وجود ساختمان. شود مي
ي نظام سوداگري و عدم توجه به اركان منظرشهري، باعث  توسعه. جمله سرمايه هاي فرهنگي و گردشگري اين شهر است

موضوع اين پژوهش را به كه هاي منتهي به آن شده  اختالالتي بر منظر شهر رشت، خصوصأ ميدان تاريخي شهر و خيابان
 تحليليده، وشي كه در اين پژوهش از آن استفاده شر .ه استشناسي منظرشهري آن محدوده سوق داد سمت آسيب

 .اي و ميداني نيز استفاده شده است هاي كتابخانه بوده و در انجام آن از روش SWOT گيري از جدول با بهره توصيفي،
 

 .رشت _ميدان شهرداري  _شناسي  آسيب _منظرشهري :  هاي كليديواژه
 
 مقدمه  -1

قدرت سياسي در گيالن و  يتركزماهميت اقتصادي و محوريت تبادل كاالهاي استراتژيك با اروپا و شهر رشت به دليل 
وجود . همواره از ديرباز مورد توجه پادشاهان و حاكمان قرار داشته استي جغرافيايي،  مساعدت طبيعت با اين منطقه

در رشت، كافي بود تا اولين تغييرات شهرسازي از جمله ) ش.ه( 1286هاي الزم، همزمان با تأسيس بلديه در سال  زمينه
رو  ها ،پياده احداث خيابان، ميدان اما مفهوم منظرشهري، فقط در. ي پهلوي اول، منظر شهر را تغيير دهد رههاي دو كشي خيابان

شناسي ارتفاعي، انتخاب نوع مصالح،  معماري، گونه: در رابطه با مسائلي همچون شود بلكه  ها خالصه نمي نماي ساختمانو 
شناسي، پرداختن  و نورپردازي شهري به ويژه از نظر زيبايي فسازي، كي فضايي آن و حتي مبلمان رنگ، پوشش سقف، هندسه

و ظهور در ايران رشد شتابان شهرنشيني ما ا. يابد ميها، اهميت بسزايي  رساني و انتخاب نوع آن ي نصب تابلوهاي اطالع به نحوه
نمانده و تنها شهري باقي براي پرداختن به منظر  يفرصت رشت، بين شهرهاي استان باعث شده تا ي نخست شهري پديده

هاي منتهي به آن كه نمايانگر دوران گذار از سنت به مدرنيست در شهرسازي و معماري  ميدان تاريخي شهر و مجموعه خيابان
 .ي شهر گردد ايران است، زير تلي از غبار و عناصر شهري مزاحم، مدفون و به مرور، تبديل به بافت فرسوده

 روش پژوهش -2

                                                 
منتهي به آن از ديد هاي  شناسي ميدان مركزي شهر رشت و خيابان آسيب: ي كارشناسي ارشد با موضوع  نامه پايان مستخرج از ۱

 .دكتر محمدتقي رهنمايي استادراهنمايي  وشش معصومه خاوري دانشور و، به كمنظرشهري
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همچنين در . بهره گرفته شده است SWOTبوده و از تحليل كيفي با استفاده از جدول  توصيفيتحليلي و ، حاضر پژوهش
هاي وابسته به مراكز  هاي اطالعاتي و سايت ، مشاهدات ميداني، بانك)... وكتب، فيش، مقاالت ( اي انجام آن از روش كتابخانه

 .معتبر علمي نيز استفاده شده است
 

 مباني نظري -3
 

 : ايرانميدان در نقش  -3-1
ها به وجود فضاي باز عمومي براي  اي شهرهاي ايران، پنج خصوصيت ذكر شده كه يكي از آن در مورد اصول زندگي محله

فضاهاي باز وسيعي كه داراي  ]6[. ي شهروندان و براي نو واردان به شهر، در مقابل مجموعه فضايي بازار اشاره دارد همه
ها قرار داشتند و داراي كاركردي ارتباطي،  ها يا در محل تقاطع آن كمابيش معين بودند و در كنار راه اي محصور يا محدوده

] 22[. شدند اجتماعي، تجاري، ورزشي، نظامي يا تركيبي از دو يا چند كاركرد مزبور بودند، ميدان ناميده مي
اه عباس اول تا شاه سليمان به اوج و تكامل خود ي پس از ورود اسالم به ايران، در زمان سلطنت ش روند شهرسازي دوره

ي ارتباطي و ساختمان عمارات، نهادها و  گشايش شبكه. رسيد و ساختار اكثر شهرهاي ايران در اين زمان، تغييرات زيادي نمود
در شهرهاي  رونق تجارت و شهرنشيني. ي پيشين را تغيير داد هاي مذهبي، مورفولوژي فشرده فضاهاي عمومي متمايز از محيط

هاي  ها، بازارها و كاروانسراهاي بسيار، از وجوه متمايز اين زمان با زمان بزرگ ايران و همچنين احداث ميادين، عمارات، خيابان
ترين فضاهاي شهري در گذشته، نقش بسيار مهمي در حياط اجتماعي و شهري  ميدان به عنوان يكي از مهم ]6[. پيش است

 ]22[. ي صفويه به بعد بوده است نواع تجمع، بر حسب كاركرد ميدان، به خصوص از دورهترين مركز ا داشت و مهم

 
 :خيابان در ايران  -3-2

ها چارچوب، بدنه و  همچنين آن. دهند ترين و بيشترين فضاهاي عمومي يك شهر را تشكيل مي ترين، حساس ها مهم خيابان
هاي مختلف يك شهر، همانند شريان در  ها و فعاليت ارتباط بين بخشساختار اصلي فرم هر شهر را شكل بخشيده و با ايجاد 

ي زندگي هر  ها مظهر و آئينه هاي اشاره شده، خيابان در زندگي شهري امروز، عالوه بر نقش. دارند بدن، آن را زنده و پويا نگه مي
كنندگان شهرها به عات هويتي به بازديدانتقال اطال اي براي هاي ساكنان شهر و وسيله گر ارزش شهر به شمار رفته و نمايان

 ]1[. روند شمار مي
 كنيم مي مرور را صفوي شهرسازي و معماري كه آنگاه گوناگون، ادوار در آن مكاتب و ايران شهرسازي تاريخ در كنكاشي با

 به دارد، امروزي عنايم در)  (Parkwayسبزراه با زيادي تشابه تعريف، لحاظ به كه شويم مي مواجه خيابان نام مفهومي به با
هايي كه  به عنوان مثال، يكي از اولين خيابان ]2[. دانست صفوي هاي خيابان براي مدرن را مصداقي سبزراه توان مي كه طوري

 ]3[. براي گردش مردم ساخته شد، خيابان چهار باغ اصفهان بوده كه در زمان شاه عباس صفوي احداث گرديد
دار نوگرايي و دگرگوني سازمان كهن زيست و توليد بود، موجب شد تا اين حاكميت، بدون  روي كار آمدن پهلوي كه پرچم

در اين . ي محتوايي زا باشد و نه توسعه ي برون هاي شكلي ناشي شده از تفكر توسعه طي مراحل گذار، تنها به دنبال دگرگوني
. گردد مانده تلقي مي ها، كهنه و عقب دگرگوني ارزش كالبدي اينميان بافت شهر و سازمان فضايي آن، به عنوان تبلور فضايي-

بنابراين بر خالف سنت شهرسازي ملي و بومي ايران، شهر، از درون، مورد دگرگوني و تغييرات كالبدي واقع شده و برخالف 
ي  يك هسته هدف از اين كار، ايجاد يك شهر گشاده با ]5[. گردد اي جامع مي ها جايگزين نقشه ي خيابان ها، نقشه گذشته

. ساالر جستجو كرد ي نظامي سپه مركزي است، كه بيانگر نظامي متمركز و واحد بوده و شايد بتوان دليل آن را در گذشته
خواستن ايجاد شهري منظم با سيمايي حساب شده و موزون كه منتج به ايجاد صفات مشابه و تعاريف مشترك بين ارتش، 

 ]3[. معماري، شهر و ساختمان شد
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كشي در  خيابان) شطرنجي(ي حكومت پهلوي كه عبارت بود از تحميل الگوي مشبك  اقدامات شهرسازي اوليهتيجه، در ن
ها و آثار قديمي، به منظور احداث  بهسازي درآمد و پس از تخريب بافتبافت قديمي شهرها، به تدريج به شكل قوانين نوسازي-

تا  1310هاي  شاه، بين سالي رضا ترين تحوالت در دوره عمده .ها گرفته شد ني اين نوع از خيابا تصميم به ترميم بدنهخيابان، 
  ]6[. روي داد كه بايد گفت نمودي از حركت قدرتمند و وسيع به طرف مدرنيزاسيون بوده است 1320

 

 شناسي در منظرشهري مفاهيم آسيب -3-3
ها و مسايل  هاي شهري، بيماري نظمي شهر، بيي كژكاركردهاي اجتماعي  است كه به مطالعهشناسي شهري، مبحثي  آسيب
ي اجتماعي و مسايل سالمتي در محيط  شناسي شهري با تمام كژكردارها به عبارت ديگر، مفهوم آسيب. پردازد شهري مي

 ]7[ .دارد سر و كارشهري از لحاظ آلودگي صوتي و فشار رواني 
 

 :منظر شهري  -3-4
كه مفهومي قديمي است كه از ديرباز با پيدايش و تكوين شهرها،  عليرغم آنشهري مانند واژه شهرسازي، ي منظر واژه
 Frederick« اولمستدم با طراحي و اقدامات فردريك ال اي تخصصي در اواخر قرن نوزده داشته، اما به عنوان واژه كاربردهمواره 

Law Olmsted«يم منظر شهري اولين بار توسط گوردن فاهم. ، پدر معماري منظر، در رابطه با شهرهاي امريكايي مطرح شد
سپس به صورت مجموعه، در  عنوان و» Architectural Reviewَ»ي آركيتكچرال ريويو  در مجله »Gordon Cullen«كالن 

هنر يكپارچگي ": بر اساس تعريف وي، منظر شهري عبارت است از . مطرح گرديد 1961ي منظر شهري در سال  كتاب گزيده
بدين ترتيب  ]8[ ".هايي كه محيط شهري را مي سازند ها و مكان ها، خيابان اختاري به مجموعه ساختمانبخشيدن بصري و س
آن چيزي كه از محيط دريافت شده و حاصل تعامل  ي به همه ،نظر ي شمول منظرشهري را از محدوده ي تعاريف امروزي، دايره

 ]9[. دهند انسان و محيط است، توسعه مي
ر توان ماهيت منظ منظر شهري صورت پذيرفت، مي ي ادبيات رايج در زمينه هاي جنبه كه بر برخي ازبا توجه به مروري 

هر فرد به ديده مي آيد، به عبارت ديگر  ي منظر شهري واقعيتي است عيني كه در مشاهده": گونه تعريف نمود  شهري را اين
تجربيات  ي وصيف، فارغ از تصويري است كه به واسطهمنظر شهري توصيفي است از واقعيت موجود كالبد يك شهر كه اين ت

 ]10[ " .بندد فرد مشاهده كننده در ذهن او نقش مي
ي  ي نخست مسأله ريزي شهري است و در درجه ي برنامه منظرشهري چيزي بيش از يك مسأله"ي راسكين،  به عقيدهاما 

 ]23[ ".اعي توسط آحاد جامعه استهاي اجتم ها، اهداف انساني و به رسميت شناخته شدن مسئوليت ارزش
 

 سازندهاي اصلي در منظر شهري  -3-4-1
شود، به طور قطع سازند يا سازندهايي نقش  در ساخت تصويري ماندگار از منظرشهري كه در ذهن بيننده ايجاد مي

 :د توان به موارد زير اشاره نمو از جمله سازندهاي اصلي در منظرشهري، مي .تري خواهد داشت  برجسته
ها، مبلمان  تابلوهاي اطالع رساني، نماي ساختمان، ي گذرگاهي ها و شبكه خيابانها،  ي ساختمان توپوگرافي، هندسه

 ]11[. نورپردازيو  فضاي سبز، شهري
 

 هاي تاريخي شهر رشت ي محور مورد مطالعه با نگاهي بر اولين نقشه پيشينه -4
داراي نقش حياتي بوده و از اهميت زيادي  ،اسالمي، بخش مركزي شهرهاي-گيري شهرهاي شرق ي شكل با توجه به نحوه

ي معماري سنتي و وحدت ذاتي  گيري آن ها بر پايه شود به علت شكل هايي كه تصور مي درست همان مكان. برخوردار هستند
راتب كاركردي، جزو ميدان شهرداري رشت از لحاظ سلسله م. بايد وجه تشابه شهرهاي ايران باشند موجود در آن، مي

نوعي ميدان كه فاقد طرحي از پيش انديشيده شده بوده و . شود هاي طراحي نشده محسوب مي اي و ميدان هاي ناحيه ميدان
از آنجا كه به لحاظ كاركردي، از نوع . ها به تدريج شكل گرفته است ها در اطراف آن سيماي آن در پي ساخته شدن ساختمان
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ميدان شهرداري رشت، تا پيش از قرن . هاي بزرگ و مهم اداري در اطراف آن ساخته شد د، ساختمانهاي مهم شهري بو ميدان
ي مسكوني، قسمتي از يك بازار و يك گورستان قرار داشتند و پس از  اي بود كه در اطراف آن بخشي از يك محله معاصر عرصه

ي اين عرصه،  ن شهر ساخته شد، در قسمتي از محوطهچند خيابان و يك چهارراه در اي 1308تا  1304هاي  كه طي سال آن
 ]16[ "1305 "عمارت شهرداري در سال. ي جلوي آن را به ميدان تبديل كرد ساختماني براي شهرداري برپا شد كه محوطه
] 22[. ترين فضاي شهري در رشت تبديل شد افتتاح شد و به تدريج فضاي جلوي آن به مهم

 
 
 
 
 
 
 
 

 

1249مجموعه ميدان شهرداري در سال  : 1شكل   1327مجموعه ميدان شهرداري در سال  : 2 شكل  
هاي محله غربي، از بلنديهاي قديم به صورت شرقي-، ساختار شهري ارگانيك رشت كه از زمان1327ي سال  در نقشه

رشت  1249شهر، امتداد داشته، همان است كه در نقشه سال ترين قسمت ساغريسازان در مشرق شهر، تا پل چمارسرا در غربي
بينيم، با اين تفاوت كه چند خيابان جديد، درون بافت ارگانيك شهر، احداث شده و دو يا سه خيابان هم، به صورت مي

 هاي داخل بافتخيابان. محورهاي جديد دسترسي رشت به شهرهاي ديگر، به محورهاي دسترسي سابق اضافه شده است
، خيابان شاه )خيابان بحرالعلوم(خيابان شهناز سابق، )خيابان امام خميني(خيابان پهلوي سابق : ارگانيك عبارتند از

و خيابان سعدي كه تا به امروز بدون تغيير نام باقي  )خيابان دكتر شريعتي( سابق خيابان شاهپور، )الهديعلم راه پياده(سابق
هايي هستند كه قبل از گانه موسوم به شاه و پهلوي و شاهپور رشت، اولين خيابانسه هايگفتني است، خيابان .مانده است

غربي رشت و نيازسنجي الزم، به ساختار شرقي-نگري توسط شهرداران وقت، بدون مطالعات اوليه و آينده 1320شهريور 
غربي اوليه الً جايگزين ساختار شرقي-مبندي شعاعي، به مركزيت ميدان شهرداري رشت، عتحميل و از آن زمان به بعد، شبكه

] 19[ .شهر گرديده است
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 )1327(هاي منتهي به آن و خيابان ميدان شهرداري : 4 شكل     1249هاي منتهي به آن روي نقشه  و خيابان ميدان شهردارينمايش تقريبي : 3شكل 

 بازار گورستان

ميدان سبزه نقارخانه ميدان سبزه   
ميدان 

 شهرداري

 شريعتي سعدي

)ره(امام خميني   

 ميدان شهرداري

الهدي علم  

 بازار
 عمارت

 ديواني
 عمارت شهرداري استانداري پست شهرباني
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 :ي مورد مطالعه در وضع موجود  شناخت محدوده -5
 بررسي،ي  محدوده. باشد در برگرفته است مركزي شهر رشت را كه جزيي از حريم تاريخي شهر نيز مي حدوده، بخشاين م

 )شرق( ، خيابان شريعتي)جنوب(، خيابان امام خميني)شمال( خيابان سعدي :شامل ميدان شهرداري و محورهاي منتهي به آن
 . است )غرب( علم الهديراه  پيادهو 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 ي مورد مطالعه در كنار حرايم ميراثي و بافت فرسوده نمايش محدوده:  5شكل 

ي  ميراث فرهنگي نيز در اين محدوده باشد، بناهاي ثبت شده و واجد ارزش تشخيص مي همانگونه كه در نقشه قابل
ت هتل ايران، عمارت فرهنگ و هنر عمارت شهرداري، عمارت پست، عمار ي ميدان شهرداري، مجموعه .تاريخي واقع شده است

 .ي اين بناهاست از جمله ها و هتل، ، كاروانسراها، خانهملي ي كتابخانه، )استانداري سابق(
 

 : SWOTبا بهره گيري از جداول  و تحليل موضوع، شناسي آسيب -6
هاي تحقيق و  ي تمامي بخش ئهي مطالب در اين مقاله، ارا ارائه حجم ي انتخابي و محدوديت با توجه به گستردگي محدوده

هاي تاريخي،  ي طرح در نقشه دارد پس از تحليل و بررسي در خصوص محدوده شناسي، مقدور نبوده، لذا اذعان مي آسيب
هاي تاريخي محدوده، شناسايي نظام سلسله  هاي شاخص محدوده در وضع موجود، شناسايي جاذبه ها و گره بازشناسي كانون

هاي وضع موجود، بررسي منظرشهري  ، بررسي كاربري هاي فيزيكي و ديدهاي متوالي تحليل مشخصهمراتبي شبكه معابر، 
ي بررسي و تحليل  ي آن، تحليل وضعيت تأسيسات و تجهيزات در محدوده محدوده با شاخص سازندهاي اصلي تشكيل دهنده

هاي مرتبط فعاليت با موضوع طرح، اقدام  وزهها، نسبت به مصاحبه با مديران، متخصصين و كارشناسان ح نظام نماي ساختمان
هاي ارزيابي موقعيت و اقدام  و نتيجه گيري در قالب ماتريس swotهاي انجام شده، در قالب جداول  گرديد كه تحليل

 .استراتژيك، ارائه شده است
 
 
 
 
 

نماي نقشهراه  
 

 حريم استحفاظي
 1حريم درجه 
 2حريم درجه 

 محدوده و بناهاي ثبتي
 بناهاي با ارزش

 محدوده بافت فرسوده
 

 شريعتي

 سعدي

 امام خميني
الهدي علم  

شهرداري ميدان  
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 : تحليل اقتصادي و ساختار عملكرد و فعاليت -6-1
 كرد و فعاليتتحليل اقتصادي و ساختار عمل -1جدول 

swot 

ف
 فرصت تهديد قوت ضعف ردي

ت
ي و ساختار عملكرد و فعالي

 اقتصاد

1 
نبود طرح هاي ساماندهي جداره و 
 تبليغات محيطي در بافت تاريخي

ي  مراجعات گسترده
شهروندان و گردشگران 

هاي  براي انجام فعاليت
 تجاري

عدم اعتماد چشمگير در مردم، 
االن مالكان و سرمايه گذاران و فع

اقتصادي به علت عدم تحقق اهداف 
 بيان شده در طرح هاي قبلي

 رشد كيفيت بصري و منظرشهري
 

2 
فقدان مبلمان شهري مناسب در 

 محدوده

پتانسيل تبديل محورهاي 
امام، سعدي و ميدان 

و  راه شهرداري به پياده
هاي تجاري  ايجاد راسته

 بسيار قوي

با توجه به قرارگيري محدوده مورد 
و  لعه در بافت فرسوده، عدم تهيهمطا

هاي شهري در اين  طرح اجراي
محدوده، موجب متروك شدن بافت 
و در نتيجه كم شدن سطح كارايي 

.محورهاي تاريخي خواهد شد  

افزايش قيمت زمين و واحدهاي 
 سطح كيفيت تجاري در صورت بهبود

 بافت

3 
عدم توجه اداره كل ميراث 

با  فرهنگي براي حفاظت از بناهاي
 ارزش تاريخي

استقبال مردم از پياده راه 
 آنالهدي و مبلمان  علم

هزينه بسيار زياد تملك واحدها در 
 طرحهاي بهسازي بافت و جداره

جلب سرمايه گذاري گردشگري، با 
توجه به وجود آثار ارزشمند در كنار 

 ديگر جاذبه هاي سرمايه گذاري

4 
توقف كاركرد سينماهاي آبشار، 

عديانقالب و س  

ي  شاخص بودن جاذبه
فرهنگي، گردشگري و 

 تجاري ميدان

ترك سرمايه گذاري و فرسوده شدن 
 بافت محور

استفاده از فضاهاي رها شده در جهت 
گردشگري و ارتقاي سطح فرهنگي-

)سالمت(ورزشي   

5 
 براي رو عرض كم معبر پياده

تماشاي ويترين و  عملكردههاي
عابران و معلولين عبور  

 
هاي رها  ي به ساختمانعدم رسيدگ

ها را فراهم  شده موجبات تخريب آن
.آورد مي  

ميدان شهرداري و  پتانسيل تبديل
هاي منتهي به آن به قطب  خيابان

اي و  گردشگري در سطح منطقه
اي فرامنطقه  

6 
عدم رغبت براي تجميع و سرمايه 
گذاري جهت احداث مجتمع و 

 تمايل به خرده فروشي
 

ين به بافت ي معلول عدم مراجعه
به دليل فقدان  مركزي شهر

 زيرساخت مناسب
 

كسبه، (بهره بردن از سرمايه هاي محلي 
با ...) صاحبان زمين و امالك فرسوده و 

 اعطاي بسته هاي تشويقي

7 
نبود اطالعات كافي درخصوص 

گيري  مالكيت ها به منظور تصميم
موردبناهاي متروك وبالاستفاده رد  

  
و ارتقاء سطح افزايش روحيه نشاط 

 اجتماعي، خصوصأ قشر معلولين

 
 
 
 
 
 
 
 

 )اقتصادي و ساختار عملكرد و فعاليت(ماتريس ارزيابي موقعيت و اقدام استراتژيك  -6شكل 
 :گيري  نتيجه -6-1-1

 ه،موجود در محدود باشد و مسئولين بايد سعي كنند از نقاط قوت كارانه، نزديك مي به راهبردهاي محافظهاين ماتريس، 
 .، موارد تهديد كننده را به فرصت تبديل كنندبراي ارتقاي عملكرد محدوده هاي استفاده نموده و با توجه به پتانسيل
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 : تحليل حمل و نقل -6-2
 حمل و نقلتحليل  -2جدول 

swot ف
 ردي

 فرصت تهديد قوت ضعف

 حمل و نقل

1 
عدم توجه به حركت پياده و 

 اولويت با حركت سواره

الهدي  ازي محور علمراه س پياده
و استقبال از آن و تبديل آن به 

الگويي براي بست دادن به 
 ساير مسيرها

حذف درختان قديمي حاشيه 
ها، در صورت اجراي  خيابان

 براي اجراي طرح تعريض
  هاي فرادست طرح

پياده راه سازي ميدان شهرداري و 
 )تا ورودي بازار( هاي امام خميني خيابان

براي ) اه استادسراتا چهارر(و سعدي 
ترويج فرهنگ پياده روي و استفاده از 

 حمل و نقل عمومي

2 
كمبود فضاهاي پارك خودرو و 

ي  وسايل نقليه عمومي در حاشيه
 ها ميدان و خيابان

هاي باير  ساماندهي زمين
هاي  محدوده با اعطاي بسته

اختصاص براي  ها تشويقي به آن

 زمين به پاركينگ موقت

فيكي ميدان تبديل گره ترا
 شهرداري به نقطه بحراني

بازگشايي خيابان اقتصاد، حدفاصل 
تا چهارراه استادسرا به عنوان  شهرداري

مسير جايگزين تا بازگشايي ادامه محور 
 )حدفاصل تختي تا سه راه معلم(صيقالن 

3 
هاي ترافيكي خصوصأ  وجود گره

 تردد سواره در ساعات پيك

ي حمل و نقل  وجود شبكه
راني و  بوس عمومي، ميني

 اتوبوس راني

شگران تردد وسايل نقليه گرد
ها در  در مسير و توقف آن

ي  بيني نشده مسيرهاي پيش
 )شخصي و عمومي(عبور و مرور سواره 

شده  مكانيابي و استفاده از فضاهاي رها
، به منظور در انتهاي محورهاي پيشنهادي

 ي حمل و نقل عموميها جانمايي ايستگاه

4 
عدم تكميل رينگ پشتيبان مركز 
 شهر براي سرريز ترافيك به آن

 جداسازي ايستگاه تاكسي از
 مسير عبور و مرور سواره 

عدم مراجعه به بافت به دليل 
هاي ترافيكي  نبود زيرساخت

 الزم

مكانيابي مناسب به منظور احداث 
 پاركينگ طبقاتي

5 
ت و كيفيت نامناسب سطح آسفال

 عالئم راهنمايي
  

اختصاص بخشي از محورهاي پياده به 
 مسير دوچرخه

6 
كمبود پاركينگ در محدوده با 

توجه به كاربري غالب تجاري و 
 مراجعه ي زياد

  
هاي عمومي و  تأمين محل پاركينگ

خصوصي با دسترسي و نصب راهنماي 
 مناسب

7 
عدم مديريت ترافيك صحيح در 

 ساعات پيك
   

وجود ايستگاه اتوبوس و  عدم 8
 جايگاه انتظار مناسب 

   

ايجاد موانع ترافيكي به دليل  9
اجراي نامناسب منهول و دريچه 

 هاي سطحي  دفع آب
   

 
 
 
 
 
 

 
)حمل و نقل(ماتريس ارزيابي موقعيت و اقدام استراتژيك  -7شكل   

 :گيري  نتيجه -6-2-1
هاي  بايست با رفع نقاط ضعف فراوان محدوده، فرصت باشد و مسئولين مي ميتر  به راهبردهاي رقابتي نزديكاين ماتريس، 

 .از لحاظ دسترسي مطلوب فراهم آوردند را مناسب براي افزايش كيفيت محدوده
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 : تحليل از ديد طراحي شهري و سازمان بصري -6-3
 تحليل طراحي شهري و سازمان بصري -3جدول 

swot ف
 ردي

 فرصت تهديد قوت ضعف

ي 
طراح

ي 
شهر

– 
ي

سازمان بصر
 

1 

ديد نامطلوب به علت 
از جمله  بصري، هاي آلودگي
مبلمان نامناسب و خط  ترافيك،

 ها نوسازيدليل  بهنامطلوب  آسمان

وجود ديدهاي مناسب در 
محدوده، خصوصأ هنگام ورود 

به ميدان شهرداري و ظهور 
 بناهاي تاريخي

افزايش ديدهاي نامطلوب، با 
هاي  يآلودگ روزافزون افزايش

 بصري

ها به  تقويت كريدورهاي ديد از خيابان
 سمت ميدان شهرداري

2 
نصب عناصر الحاقي چون كولر، 

عناصر تبليغاتي عمومي و 
 خصوصي ناهماهنگ

مطلوبيت بصري فضاي باز 
ي  نما و مجسمه ميدان با آب

 ميرزا به عنوان نماد فرهنگي

از بين رفتن تدريجي وحدت 
موجود هاي  بافت، با ناهماهنگي

 در بناهاي نوساز

تقويت فضاي سبز در محورها، 
راه نمودن  خصوصأ پس از پياده

 مسيرهاي پيشنهادي

3 
نگهداري مناسب كارهاي  عدم

نورپردازي انجام شده از جمله 
 بناهاي تاريخي 

ديد مطلوب در محورهاي 
منتهي به ميدان، با رديف 

درختان سبز و كهنسال در دو 
 سوي محور

هاي بدني، هنگام  ايجاد آسيب
پوش نامناسب  عبور از روي كف

ساعات پيك رو، خصوصأ در  پياده
 و عدم ديد كافي ترافيك عابران

الهدي  تقويت فضاي سبز در محور علم
در زمان آفتاب،  يبه منظور سايه انداز

ي بهتر از كل عرض محور  براي استفاده
 هاي موجود و همچنين نيمكت

4 
ها به  نفوذ ويترين برخي مغازه

 حريم پياده رو

نمايي جديد از بناها و 
فضاهاي تاريخي به دليل 

 نورپردازي در شب

محيطي به  ايجاد مشكالت زيست
هاي زباله در  دليل فقدان سطل

 فواصل و مقياس انساني مناسب

جذب گردشگران با استفاده از تفاوت 
ي تاريخي  ديد روز و شب در محوطه

و استفاده از رقص آب در محل 
 نماي ميدان آب

5 
ديد نامطلوب به بناهاي بي كيفيت 

 و فرسوده
 

هاي  محافظبا استفاده از مصالح 
براي نورپردازي به منظور  مناسب

جلوگيري از سرقت و بروز نقص 
 در آن

 

6 
وجود كنسول با ارتفاع متفاوت 

 بناها تعدادي ازدر 
   

7 
پوش نامناسب و  استفاده از كف

م راه رفتن ايجاد خستگي به هنگا
 )خصوصأ براي بانوان(

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
)سازمان بصري طراحي شهري-(ماتريس ارزيابي موقعيت و اقدام استراتژيك  -8شكل   

  :گيري  نتيجه -6-3-1
 .كارانه تمايل دارند هرچند كه نمودار، در حالتي تقريبأ برابر از راهبردهاي چهارگانه قرار دارد، اما به سمت راهبرد محافظه

بايست با رفع موارد تهديد، با استفاده از نقاط قوت، ضعف موجود را به  رسد كه مسئولين در اين مبحث مي اما به نظر مي
 .فرصتي براي پيشرفت محدوده فراهم آورند
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 : طراحي شهري و سازمان كالبديتحليل از ديد  -6-4
 كالبديتحليل طراحي شهري و سازمان  -4جدول 

swot 

ف
هديدت قوت ضعف ردي  فرصت 

ي 
ي شهر

طراح
–  

ي
سازمان كالبد

 

1 

در جرائم » تخلف نما«نبود رديف 
به منظور  100مشمول كميسيون ماده 

جلوگيري از تخلف در اجراي 
 نمادستورالعمل عمومي 

هاي  ترين كانون وجود مهم
اداري، انتظامي، فرهنگي، 

تاريخي و گردشگري شهر، در 
 محدوده

امكان تخريب آثار تاريخي و 
رهنگي به دليل كاهش مقاومت ف

 ها اي و عدم رسيدگي به آن سازه

باال رفتن كيفيت مصالح و عمر ابنيه 
 و مقاومت در برابر سوانح

2 

، متناسب نبود طرح شهري و جداره
ي تاريخي مسير به عنوان  ههبا وج

اهرمي براي جلوگيري از تجاري 
شدن ساخت و سازها و ناهنجاري 

 در منظر

دار و نماي اجراي بام شيب
آجري در برخي از بناهاي 
جديد، هماهنگ با شرايط 

 اقليمي و معماري بومي

احتمال عدم اجراي ضوابط 
جداره، پس از تهيه و ابالغ آن، 

 هاي اجرايي به دليل نبود اهرم
 قانوني

تا سه (اتصال محورهاي امام خميني 
تا چهارره (، سعدي)آباد راه حاجي
ه و ميدان شهرداري ب) استادسرا

به صورت  الهدي راه علم پياده
راه و ايجاد يك محور  پياده

 باتغيير كاركردمحورگردشگري قوي،

3 
فقدان فضاي سبز مناسب و طراحي 

ي درختان موجود و  شده در حاشيه
 ي خيابان لبه

الهدي  راه علم استقبال از پياده
به عنوان اولين محور 

 در شهر رشت راهي پياده

تجاري اجراي نما در راستاي 
وسازها واستفاده از  شدن ساخت

مصالح غيربومي و غيرسازگار با 
شرايط اقليمي،در بسياري از 

 بناهاي نوساز ونبود اهرم بازدارنده

قانونمند ساختن ساخت و سازها 
 توسط مديريت شهري

4 
نبود فضاهاي خدمات مناسب از 

نشاني، دسترسي  جمله ايستگاه آتش
 ...خدماتي، سرويس بهداشتي و 

هاي محلي  سرمايه كارگيري به
هاي تشويقي با  با اعطاي بسته

توجه به رغبت براي پويايي 
و  تجاري فعاليتبيشتر 

 محدوده گردشگري

جرايمي  ي عابران ازتهديد دائم
سرقت، خصوصأ در ساعات مانند 

پيك و شلوغي و فشردگي 
 روها جمعيت در پياده

اء، مرمت و بازسازي عناصر احي
نهادهاي دولتي و ، توسط تاريخي

خصوصي با ديدگاه برگشت سرمايه 
 برداري پس از بهره

5 
 بناهاي عدم استحكام بخش زيادي از

در مقابل زلزله به دليل  بافت موجود
  زياد و عدم رسيدگي قدمت

اي مناسب ساخت  كيفيت سازه
 و سازهاي جديد در محدوده

بر شدن ساماندهي به منظر  زمان
اي ه در سال محدوده، شهري

به دليل افزايش ساخت و ، اخير
  ضوابطساز در زمان نبود 

هاي فرسوده  تأكيد بر نوسازي بافت
هاي  با توجه به سودآوري و مزيت

هاي  ي طرح اقتصادي، پس از تهيه
ي متناسب با محور  شهري و جداره

 تاريخي

6 
عدم كارايي اكثر بناهاي قديمي و 
فرسوده، به جز در طبقات همكف 

 تجاري با فعاليت

تصويب طرح اقدام به تهيه و 
ساماندهي بازار و تعيين 

تكليف كاربري وتراكم بناهاي 
 رو به خيابان امام و شريعتي

امكان انتخاب فضايي نو براي 
از طرف  برآوردن مايحتاج تجاري

مراجعان و كم رنگ شدن بافت 
در طول زمان، به دليل نبود 

هاي رفاهي الزم از  زيرساخت
حمل و نقل  ،جمله پاركينگ
فضاي نگهداري عمومي مناسب، 

 ..و ، ترافيككودكان

فرهنگ سازي و ايجاد رغبت براي 
ساخت و سازهاي متناسب با 

ي تاريخي، با معرفي آثار  محدوده
معماري مطلوب با شرايط بومي و 

 تاريخي جديداالحداث

7 
عدم برنامه ريزي در احياء بناهاي 

بافت  و بهسازي تاريخي و بازسازي
 فرسوده

گيري از شرايط اقليمي  بهره
 فضاي سبزايجاد مساعد براي 

ي طرح بازار و نياز به  لغو مصوبه
هاي تاريخي  ي طرح در بافت تهيه

 همجوار محورهاي مورد مطالعه 

تجميع برخي از قطعات ريز دانه 
ها و امكان  تراكم به آن براي اعطاي

احداث در حد طبقات مجاور و 
 ستاي آن بناهاحفظ خط آسمان در را

8 
فقدان فضايي مناسب بازي و 

ي  مراجعهنگهداري كودكان به هنگام 
 محدوده به والدين

  
برطرف نمودن اغتشاش در 

و  منظرشهري با تصويب ضوابط نما
 تبليغات محيطي بافت تاريخي

9 
وجود قطعات ريزدانه با كاركردي در 

 مقياس شهر
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 )سازمان كالبدي طراحي شهري-(موقعيت و اقدام استراتژيك ماتريس ارزيابي  -9شكل 

 
  :گيري  نتيجه -6-4-1

با . هرچند كه نمودار، در حالتي تقريبأ برابر از راهبردهاي چهارگانه قرار دارد، اما به سمت راهبرد تهاجمي، تمايل دارد
با رفع موارد تهديد و استفاده از نقاط  گردد كهراهكاري اتخاذ  بايست رسد كه در اين مبحث مي توجه به نمودار، به نظر مي
 .دصتي براي پيشرفت محدوده فراهم كنقوت، ضعف موجود را به فر

 

 : ي پيشنهادات  نتيجه گيري و ارائه-7
 تردد كردن ممنوع ،)مانند بازار شهر مركزي نقاط در خصوصاً(خيابانها  سطح در ترافيك حجم كاهش هاي راه از يكي امروزه

 از بسياري در ديرباز از ترفند اين .عابران پياده است مرور و عبور مخصوص معابر ها به محدوده آن كردن تبديل و قليهن وسايل
 . داشته است در پي نيز قابل توجهي نتايج و گرفته قرار استفاده مورد جهان كشورهاي

 ي محدودهشهر، خصوصأ  اين ركزيم نقاط حاضر حال در كه ميدهد نشان رشت شهر معابر شبكه موجود وضعيت بررسي
باال، با مشكالت ترافيكي بسيار  عبوري با ظرفيت شبكه معابر كمبود نقليه و وسايل حد از بيش تراكم دليل به رشت، شهر بازار

تا ( ، سعدي)تا دهانه بازار( امام خميني محورهاينمودن  راه از راهكار پياده توان مسائلي مي چنين حل براي. زيادي روبرو است
طرح بافت قديم، طرح جامع و طرح جامع (هاي فرادست  و ميدان شهرداري، مطابق با پيشنهادات طرح) چهارراه استادسرا

تبديل  1391در اسفند ماه سال ها و اسناد فرادست مذكور،  با استناد به طرح الهدي نيز محور علم. استفاده نمود )ترافيك رشت
از  ساير محورهاي منتهي به ميدان شهرداريمسير شريعتي در جهت جبران بسته شدن  ستمناسب ا اما. راه گرديد به پياده
ناوگان عمومي و بخشي از مسير به عنوان دوچرخه و بخشي به عنوان محدوديت عبور و مرور سواره و حركت  اعمال سواره، با

ي مواد  ، تهيهشهر رشت بزرگ و تاريخي نيازهاي بازار رو، مورد تردد قرار گيرد تا بتواند در كنار ارتباط دهي به مركز شهر، پياده
 .نمايدتأمين ي آن و نياز به حمل بار را توسط اتومبيل،  اوليه

ي  هاي كالن مديريت شهري، شهر رشت، از پيشگامان تهيه در خصوص سيماي شهري بايد گفت؛ هر چند با وجود دغدغه
ا با توجه به عام بودن و بست مفاد آن دستورالعمل به كل شهر، تدوين بوده است، ام» دستورالعمل اجرايي نما و منظرشهري«

ي تاريخي شهر، با همراهي و تعامل ادارات كل راه و شهرسازي استان، ميراث  ضوابط نما، با رويكرد اختصاص ضوابط به محدوده
 . روري استفرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، شهرداري و ساير نهادهاي ذيربط در امر سيماي شهري، ض

هاي مبلمان شهري، دچار كمبودهاي فراواني  بايد گفت كه از تمامي جنبه ي طرح محدودهدر ارتباط با مبلمان شهري 
پوش مناسب به  عدم وجود كف. خورد به چشم ميمحدوده  نقاط متفاوتمبلمان موجود، به صورت پراكنده و نابسامان در . است

تأسيسات و . بات كندي و مشكالت خاص عبور و مرور عابران را فراهم آورده استهاي جديداالحداث، موج جز در محدوده
، نيازمند ساماندهي و )هاي تلفن ها و باجه سيم برق، تيرهاي بتني برق، نهرهاي آب، نماي كافوها، كيوسك(تجهيزات شهري 
. چند ساختمان شاخص و تاريخي استآرايي و فضاي سبز زيبا، به صورت محدود و اختصاص يافته به  محوطه. بهسازي هستند
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ي  كه نحوه ي تماشايي آن را حفظ نمايند ها است كه سعي شده با نورپردازي در شب، جلوه تنها در مورد همين ساختمان
هاي مطالعه شده براي  لذا به منظور بهبود اين وضعيت الزم است با اجراي طرح .نگهداري آن در طول زمان نيز، جاي بحث دارد

ي منظر مبلمان شهري، در بخش تاريخي شهر،  هي و بهسازي مفاد مذكورد، آرامش كالبدي و بصري مناسبي از جنبهساماند
 .راه، محقق گشته است الهدي و با اجراي پياده همانگونه كه اين امر تا حد زيادي در محور علم. حاكم گردد

هاي بسيار و كسب رونق و  ز گذراندن پستي و بلنديدهد پس ا ي شهر رشت و سير تكاملي آن نشان مي نگاهي به تاريخچه
هاي جديد با  كشي خيابان. اي در تاريخ شهرسازي و معماري شهر بوده است ، شروع تازه)ش.ه( 14ي  شهرت فراوان، ابتداي صده

اميم، داشته ن ي تاريخي شهر مي تصويب ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري، تأثير بسزايي در ساخت آنچه ما امروز محدوده
تا . هاي آن، رغبت به سكونت در آن نيز افزايش يافته است ي جغرافيايي و پتانسيل با شناخت هر چه بيشتر اين ناحيه .است

 .باشد ميشهري، آن هم با اختالف بسيار زياد  ي نخست آنجا كه رشت در ميان ديگر شهرهاي استان، دچار پديده
ها، موجب شد تا رشت، هدف آن دسته از مهاجراني كه به دنبال  ي پتانسيل جموعهدارا بودن امتياز مركزيت استان و م

ي تدوين شده براي اين سيل  ي شهري به سرعت و بدون برنامه تغيير شغل و درآمد باالتر بوده و هستند، قرار گرفته و توسعه
هاي گوناگون،  خورد، اما وجود جاذبه چشم مي ي زاغه نشيني در اكثر شهرهاي ايران به هرچند كه پديده. جمعيت، اتفاق بيافتد

ي نخست شهري را بر استان  تهيه شده است، رشت، پديده 1390كه بنا بر سرشماري سال  10باعث شد تا بر اساس شكل 
 . تحميل كند

  شهري رشت در بين شهرهاي استان گيالن ي نخست نمايش پديده:  10شكل 
 

ي خدمات به  هاي الزم براي ارائه هاي شهري و ايجاد زيرساخت گويي همواره طرح ي شهر، به قدري شتابان بوده كه توسعه
هاي جامع و تفصيلي در كنترل و هدايت شهرها باعث  تكيه بر استفاده از تكنيك طرح. افتد شهروندان، پس از توسعه اتفاق مي

شدن فضاهاي شهري، رشت  تر ي جديد و منظمها كشي ، با خيابان70ي  طرح تفصيلي رشت در اواخر دهه دومينشد تا با ابالغ 
هاي جديدي  اما بعد از گذشت بيش از دو دهه و افزايش روزافزون جمعيت شهر كه نيازها و زيرساخت. رنگي تازه به خود گيرد

و در نمايد، هنوز هم طرح تفصيلي جديد رشت تهيه و ابالغ نشده است كه اين امر، خود باعث تفاوت عرضه و تقاضا  را طلب مي
   .نظمي در شهر شده است ي آن بي ادامه

باشد، ضروري است نسبت به  ي ميدان شهرداري، به نوعي شناسنامه و هويت شهر رشت مي از آنجا كه مجموعهاما 
 .ي ديگري از شهر اقدام شود ر نقطهشناسي آن از ديد منظرشهري، پيش از ه آسيب
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