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 ا تاکید بر ساماندهی ترافیکب شهری میادین فضایی تحلیل

 (رشت شهر میدانسبزه: موردی مطالعه) 

 
 2، علی علیمرادی*1لیال کریمی

 (iau.karimii@gmail.com) واحد رشت اسالمی دانشگاه آزاد ریزی شهریکارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ویجدانش-1

 (alimoradi@iaurasht.ac.ir) حد رشتانشگاه آزاد اسالمی واد عضو هیات علمی ومربی  -2
 

 

 چکیده 

 با ارتباط در معینی مقصود و منظور به و انسان دارمعنی مکث و حضور با شهری فضای یک عنوان به میدان

 و تماس ارتباط، کننده ایجاد فضای یک از وشنیر هایجلوه آن بر عالوه و یابدمی موجودیت جمعیت حرکت

باشد. می رشت شهر مهم میدان دومین شهرداری، میدان از پس میدانسبزه .سازدمی نمایان را آدمی فعالیت

 به توجه با میدان کالبدی وضعیت میدان و بازشناسیسبزه ترافیکی ساماندهی و عملکرد هدف پژوهش بررسی

تحلیلی ضمن توزیع پرسشنامه و –با استفاده از روش توصیفی باشد کهفضایی می تعین و سرزندگی، انعطاف

 انگیزی،پیمایش میدانی صورت پذیرفته است. نتایج بدست آمده از تحقیق گویای این مهم است که خاطره

جزو کارکردهای اصلی  پذیریانعطاف و فضایی تعین یکپارچگی، پذیری،تجمع سرزندگی، سکون، بخشی،هویت

 از کثیری تعداد پذیرای روزشبانه طول در میدان سبزه که گشته سبب هاویژگی همین و باشندمی میدانبزهس

 این ترافیکی عملکرد با ارتباط کنند و درمی استفاده شهری فضای از گوناکون اهداف به که باشد کاربرانی

 شهروندان میدانسبزه راهپیاده به الهدیماعل خیابان تبدیل از پس ارتباطی اصلی محور گرفتن نظر در با میدان

 نمود که پیامدهای ترافیکی را بدنبال خواهد داشت. خواهد ترغیب عبور جهت و خود در فعالیت و تعامل به را

 

 ترافیک، سبزه میدان، رشت میدان، تحلیل فضایی،کلیدی :  واژگان

 

 مقدمه -1

 و شهر سیمای در میدان اهمیت. است دیده خود به ایفرارشته ماهیت همواره که است مسائلی جمله از شهری فضاهای

 اجتماعی آن، نیازهای از مهمتر و تاریخی وقایع بلکه نیست، آن ظاهری فرم و شکل به محدود زیستی، مجتمع یک یا روستا

 نظر به. یابد جریان آن در مردم روزمره زندگی از بخشی و آید وجود به میدان نام به فضایی مناسبی، محل در تا شودمی موجب

 عنوان به میدان، تبدیل که چرا اندبهرهبی گذشته چون سازیو خاطره لمس قابل هایمیدان وجود از امروز شهرهای رسدمی

 به را متنوع و گوناگون بصری تجارب ارائه توان که ترافیکی ایگره و فلکه شهری، به عمومی فضای هایرکن تریناصلی از یکی

 فضایی عنوان به( میدان سبزه) اسدآبادی الدینجمال میدان .باشد تواندنمی آن ماهیتی تغییرات علت به زج ندارد، شهروندان

 این. است آنها بین متقابل ارتباطات و شهروندان تجمع محل و تجاری کاربری اجتماعی مراودات عموماً آن کاربری که فعال
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 و ایفرا منطقه کارکرد با فعال شهری فضای یک عنوان به نآ فضایی-کالبدی ساماندهی و عملکرد حفظ هدف با تحقیق

 اسد الدینجمال میدان آیاباشیم که ما به دنبال یافتن پاسخی به این سوال می .گیردمی قرار تحلیل و شناسایی مورد فراشهری

 موضوعات مبانی و تاریخی مطالعات از پس دارد؟ منطقه در موردی توقعات به توجه با مطلوبی عملکرد( میدانسبزه)آبادی 

 و شده سنجیتوان و تحلیل مشکالت، و مسایل بندیجمع سپس و میدان مشکالت و مسائل شناخت پروژه، عنوان با مرتبط

 و مسائل البته. گرددمی مطرح نظری، چارچوب در شده ارائه کلی معیارهای راستای در طراحی خاص راهبردهای و هاسیاست

 با ارتباطش و فضایی هویت حیث از اتومبیل تردد و سواره و پیاده ترافیکی و کالبدی مسائل قالب در میدان، این مشکالت

 .[1] خواهد گرفت قرار تحلیل و بررسی مورد شهری ترافیک

 

 اهمیت و ضرورت تحقیق -2

 و سابقه املش میدان سبزه عمده هایویژگی .باشدمی رشت شهر مهم میدان دومین شهرداری، میدان از پس میدانسبزه

 و تندیس چون هایینشانه قالب در که فرهنگی و علمی محتوایی عناصر با همراه جاندار؛ و آب گیاه، با پیوند تاریخی، ذهنیت

 ویژگی نهایت در و اجتماعی و فردی ارجاعی عناصر و شناسه تولید پیرامونی، و داخلی کالبدی عناصر اند.یافته تبلور مجسمه

 سبزه که گشته سبب هاویژگی همین و نمایدمی هاارزش ترینغنی از برخوردار را شهری فضای این که دگردمی بر آن طراحی

 اما .کنندمی استفاده شهری فضای از گوناکون اهداف به که باشد کاربرانی از کثیری تعداد پذیرای روزشبانه طول در میدان

 محلی و بومی شرایط به توجه عدم و سازها و ساخت بر حاکم تفکر غییرت و نقلیه وسایل از استفاده رواج با امروزه متأسفانه

 در خصوص به و شهر در هافعالیت انواع و اجتماعی هایگروه حضور کاهش و جمعی زندگی بسترهای رفتن بین از شاهد

 حس شدن کمرنگ به تدریج به وضعیت این بروز .هستیم باشند،می هافعالیت این وقوع اصلی مکان که شهری عمومی فضاهای

 با محیط هویت میان ارتباط و تحلیل فضا که نمود توجه باید بنابراین. گرددمی منجر شهروندان در آن فقدان نهایتاً و تعلق

 و باشد می حاضر عصر مهم بسیار مشکالت از مسأله این که زیرا گیرد، قرار بسیار توجه مورد باید شهرسازی در شهری فضاهای

 حال در وجود این با .گردد شهروندان و شهر برای ناپذیر جبران ضررهایی آمدن وجود به باعث است ممکن نآ به توجه عدم

 جمله از ناکافی پارکینگ ناموزون، مبلمان نامناسب، سازیکف نظیر کالبدی فرسودگی پیاده، عامل حرکت به توجهی کم حاضر

 در نتیجه در و شهر سطح در آن خاص نقش و اهمیت و گسترده فعالیت و کارکرد دلیل به. باشدمی میدان مشکالت و مسائل

 .[2] گردید انتخاب مذکور شهری فضای وضعیت، بهبود جهت در راهکارهایی ارائه و آن مشکالت و مسائل شناسایی جهت

 

 متدولوژی تحقیق -3

 و روش اساس بر بندیطبقه به وجهت با همچنین .گیردمی قرار کاربردی تحقیقات گروه در هدف اساس بر حاضر تحقیق

 موضوع با مرتبط متون تحلیل و بررسی طریق از اسنادی مراحل شامل اکتشافی تحلیل روش حاضر، تحقیق برای ماهیت،

 از تجربی تحلیل در که است ذکر به مؤثرند. الزم شهری هایمحیط هویت در که شرایطی و عوامل شناخت با رابطه در هویت

های اسنادی، پیمایش و مشاهده و مصاحبه استفاده گردیده است. برای گردآوری اطالعات نیز از روش ادهاستف میدانی روش

ها در زمینه موضوع تحقیق ها، مقاالت، مجالت مختلف، اسناد تصویری و نقشهشده است.. در روش اسنادی این تحقیق، کتاب

های آوری اطالعات اسنادی در این تحقیق استفاده شد، فیشجمع ترین ابزاری که برایعمده مورد نظر مطالعه و بررسی شدند.

هاست ها نسبت به برخی از پدیدهآوری اطالعات درباره نگرشباشند. روش پیمایش در این تحقیق، که همان جمعتحقیقی می

مچنین مصاحبه و توزیع آوری اطالعات به وسیله پیمایش میدانی و هتا فرآیند رفتاری مربوط به آن بهتر درک شود، به جمع
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توانند به پیشبرد تحقیق کمک نمایند، پرداخته شد. در روش مشاهده نیز، هم از پرسشنامه بین افرادی که در این زمینه می

 .[5]روش مشاهده آشکار مستقیم و هم روش مشاهده پنهان استفاده گردیده است

 

 مبانی نظری تحقیق -4

 و انواع آن میدان -

شهری در ذهنیت شهروندان هستند تا حدی که معموال ساکنان یک شهر، مناطق مختلف میادین از اثرگذارترین فضاهای 

راهنمایی وی از طریق میادین  شهرشان را توسط میادین آن از هم باز می شناسند و ساده ترین راه دادن نشانی به یک غریبه

 [.3] است

 میدان های عمومی -1

 ن های تجاریمیدا -2

 میدان های حکومتی -3

 میدان های نظامی -4

 میدان های محله ای -5

 میدان های ارتباطی -6

 های محدوده مورد مطالعهویژگی -5

های انی مستطیل شکل بوده و در نزدیکی میدان شهرداری و در منطقه پرترافیک شهر قرار دارد. خیابانمیدان، میدسبزه

دهد، خیابان بیستون )طالقانی( و خیابان میدان را به میدان شهرداری پیوند میالهدی که سبزهاصلی اطراف آن خیابان اعلم

گردد، یدان شهری از دو قسمت میانه و بدنه )جداره( تشکیل میدانیم یک مهمانگونه که می. باشندبهمن( می22الکانی )

میدان نیز از این قاعده مستثنی نبوده و شامل میانه میدان به صورت یک پارک بزرگ با درختان تنومند و زیبای نارون، سبزه

بهمن، تأمین  22ا های قدیمی و جدیدی همچون سینمچنار و ... بوده و همچنین بدنه که از ترکیب فضاها و ساختمان

ها ها و آموزشگاههای صادرات، رفاه، اداره مخابرات، پست بانک ایران، مسجد الجواد، تعدادی از پاساژها، مغازهاجتماعی، بانک

 توان به موارد زیر اشاره کرد:از عناصر فیزیکی شاخص میانه این میدان می باشد.می

 ق(کتابخانه امام حسن مجتبی )ع( )پورداوود ساب -

 سردیس شیون فومنی، از شاعران برجسته معاصر استان گیالن، واقع در جلوی کتابخانه امام حسن مجتبی  -

 کیوسک کتاب فروشی متعلق به اداره جهاد -

 .[7و6]سردیس مفاخر بزرگ شهر رشت با شهرت جهانی -
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 میدان: پالن سبزه1نقشه 

 جمعیتی-های اجتماعیویژگی -6

خانوار  160064نفر جمعیت و  557366، شهر رشت دارای 1335براساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 

خانوار به  100346نفر و تعداد خانوار آن از  557366نفر به  417743جمعیت این شهر از  35تا  75باشد. طی سالهای می

 63/2، 35تا  75خانوار افزایش پیدا کرده است. با توجه به این امر توسط رشد ساالنه جمعیت این شهر بین سالهای  160666

 .[3]درصد بوده است

 1335-1335رشد جمعیت شهر رشت از سال  :1 جدول

 1335 1375 1365 1355 1345 1335 سال

 557366 417743 260063 133657 143557 106461 جمعیت

 

نرخ رشد جمعیت شهر طیی جیدول    35الی  65بر اساس آمار و اطالعات به دست آمده از جمعیت شهر رشت طی سالهای 

تیا   75درصید و در سیال    3.5بیه   75-65درصد بوده است و در سال  4.6برابر با  55-45نرخ رشد در سال  :ر اعالم می گرددزی

 .[6]درصد بوده است.در طی سه دوره نرخ رشد کاهش داشته است 2.6برابر با  35
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 نرخ رشد جمعیت شهر رشت: 2 جدول

 75-35 65-75 55-65 سال

 63/2 56/3 64/4 نرخ رشد

 

ترکیب سنی جمعیت رشت، بر طبق سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال اساس آمارهای به دست آمده از جدول بر 

 15-64درصد زن می باشند و در گروه سنی  46درصد مرد و  51سال، 0-14داده شده است که در گروه سنی نشان  1335

درصد زن هستند به این ترتیب  5/50درصد مرد و  5/46 سال نیز 65درصد زن می باشند. و در  3/50درصد مرد و  7/46سال 

 .[3]مقدار مردان و زنان تقریبا برابر است

 های اقتصادی ویژگی -7

 10نفر جیز  جمعییت    437354، از کل جمعیت شهر رشت، 1335بر اساس آمار سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 

زییر وضیعیت جمعییت    و نمیودار  فعال اقتصادی هستند. جدول  نفر آن جز جمعیت 205746باشند که تعداد ساله و بیشتر می

 .[6]دهدفعال اقتصادی را به تفکیک نشان می

 1335در سال  وضعیت جمعیت فعال اقتصادی :3 جدول

 بیکار شاغل 

 32055 173661 تعداد

 57/15 43/34 درصد

نفر  205746عال اقتصادی ، در شهر رشت تعداد جمعیت ف1335بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 

نفر  156610باشد از کل این جمعیت می 36/0بیان شده است که بر این اساس، نسبت جمعیت فعال به کل جمعیت شهر، 

نفر گزارش شده است که بر این اساس نسبت  173661تعداد شاغالن جمعیت  همچنین نفر زن می باشد. 46136مرد و 

 باشند. نفر زن می 31703نفر مرد و  141633اد باشد و از این تعدمی 31/0شاغالن 

 1335وضعیت جمعیت فعال اقتصادی در سال  :4 جدول

 زن مرد کل شرح

 46136 156610 205746 کل جمعیت فعال اقتصادی

 31703 141633 173661 شاغلین

 

 میدانیهای یافته -9

اند. میدان رشت، تشکیل داده)زن و مرد( به سبزه اجعه کنندگاننفر از مر 100جمعیت مورد مطالعه در تحقیق حاضر را 

ها اضافه شنامهها، ده درصد به تعداد پرسشی از حذف احتمالی بعضی از نمونهبرای جلوگیری از پایین آمدن حجم نمونه نا

گر( در فاصله نفر پرسشگر )نگارنده به همراه یک پرسشگر دی 2تعداد  میدانسبزههای مربوط به جهت تکمیل پرسشنامهگردید. 

ها پرداختند. ساعات انجام کار نیز به تکمیل پرسشنامه 1363دیماه  3)روز تعطیل( تا دوشنبه  1363دیماه  2زمانی سه شنبه 

پرسشگران با توجه به ، مورد محل استقرارتعیین گردید. در  30/21الی  30/13و بعد از ظهرها از  30/12الی  30/6ها از حصب

ی میانی میدان به تکمیل ضلع این میدان و همچنین فضا 4به صورت میدانی مستطیل شکل بوده، در  میدان،اینکه سبزه
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روندان ساکن در شهر از شه که شده لیتکم ینمونه آمار 110 به عمل آمده از یدانیم طبق مطالعات ها پرداختند.پرسشنامه

از تعداد کل  اند.بوده )پارک( ل استفاده از این میدانر حاد میدانسبزه در هادر زمان تکمیل پرسشنامه وباشند رشت می

میدان در بین سبزهسال بوده است.  26-15مرد که بیشترین فراوانی سنی متعلق به افراد نفر  64نفر زن و  46جمعیت نمونه 

ت مطرح شده شهر رش ، به عنوان دومین میدان مهم%53وسط پاسخگویان، با سهمی نزدیک به های مهم اعالم شده تمیدان

در رابطه با  بیان شده است.این میدان  های کالبدی، دسترسی و نفوذپذیریانتخاب، ویژگیاین ترین دلیل است که اصلی

های میزان تمایز این میدان از میدان های شبیه به سبزه میدان، در حقیقت هدف جستجوی مشترکات هویتی و همچنینمیدان

 در پاسخگویان که دالیلی به توجه با دهد.ی ذهنی خود در این زمینه، نظر میبه تصورهاپاسخگو با توجه باشد و دیگر می

 %50میزان به فعالیت حوزه در دالیل این بیشترین ند،اهنمود ذکر میدانسبزه به شباهت لحاظ از شهرداری میدان انتخاب زمینه

: از عبارتند دالیل این اهم .دارد تعلق%( 26.3) ضروری تفعالی به فراوانی بیشترین مکان، حس متشکله اجزا  لحاظ از و بوده

-اده کنندگان از سبزهتوان دریافت که استفتوجه به اطالعات به دست آمده می با. همیشگی آمدورفت و خرید مراکز وجود

آنها در ماه حداکثر  نمایند و اکثریتهای اختیاری به آنجا مراجعه میهای ضروری و هم فعالیتمیدان، هم جهت انجام فعالیت

 نمایند.این فضای شهری عمومی استفاده می ده بار از

ی یک میدان شهری جهت عرصه % از پاسخگویان، نقش زیادی برا47.2نفر معادل  51که تعداد دهد میها نشان یافته

توان نتیجه گرفت که براین میین نقش موافقند. بنا% تا حدودی با ا36.1نفر نیز معادل  36های اقتصادی قائل بوده و فعالیت

از پاسخگویان، نقش زیادی % 52.3نفر معادل  57تعداد  پذیرند.ن این نقش را برای میدان شهری می% از پاسخگویا33حدود 

% نقش متوسطی جهت 42.6نفر معادل  46های آموزشی و فرهنگی قائل بوده و برای یک میدان شهری جهت عرصه فعالیت

های و آن را عرصه مناسبی جهت فعالیت اند%  به این نقش اعتبار کمی داده4.6نفر معادل  5قائلند و تنها ها این نوع فعالیت

% 43نفر معادل  46تعداد . %  از پاسخگویان با این نقش موافقند65توان گفت حدود دانند. در واقع میآموزشی و فرهنگی نمی

% اعتبار 42.1نفر معادل  45ری جهت گذران اوقات فراغت قائل بوده و ، نقش متوسطی برای یک میدان شهنیز از پاسخگویان

اند. باتوجه به این کمی در این زمینه به میدان داده % نقش15نفر معادل  16زیادی جهت این نقش برای میدان قائلند و 

% از پاسخگویان، اعتبار زیادی 52.3نفر معادل  57تعداد  %  از پاسخگویان با این نقش موافقند.35توان گفت حدود طالعات میا

% نقش متوسطی را از این لحاظ برای میدان 33نفر معادل  41را برای یک میدان شهری جهت برگزاری اجتماعات قائل بوده و 

%  اعتبار زیادی جهت این نقش برای میدان قائلند. بنابراین می توان گفت اکثریت 6.2نفر معادل  10متصورند و تنها 

% از پاسخگویان، اعتبار زیادی را برای یک 46.1نفر معادل  52تعداد  % ( با این نقش موافق می باشند.61)حدود پاسخگویان 

% نقش متوسطی را از این لحاظ برای میدان 40.6نفر معادل  43میدان شهری جهت گفتگو و مراودات اجتماعی قائل بوده و 

توان گفت بیشتر پاسخگویان برای میدان قائلند. بنابراین می ت این نقشاعتبار کمی جه% 10.3نفر معادل  11ورند و تنها متص

 %( با این نقش موافق می باشند.60)حدود 

 دید از طبیعی کیفیات و آن موقعیت میدان، قدمت میدان، نام همچون عواملی آمده دست به اطالعات به توجه با

 همچون دیگر عوامل و بوده مؤثر میادین سایر از میدانسبزه کردن متمایز و بخشیدن تشخص در زیادی حد تا پاسخگویان،

 تشخیص مورد در .مؤثرند امر این در حدودی تا نیز، خاص بناهای و عناصر و میدان بدنه جمعی، خاطرات آن، تنوع و هافعالیت

 از% 60.6 که دهدمی نشان ذهن، در آن غالب فعالیت از پاسخگویان ذهنی تصویر به توجه با میدان،سبزه هایفعالیت

 را آن غالب فعالیت( نفر 34% )30.6 ،اندداده تشخیص اداری اقتصادی، هایفعالیت را آن غالب فعالیت( نفر 67) پاسخگویان

 اجتماعی هایناهنجاری وجود همچنین و تفریحی هایفعالیت به( نفر 6) باقیمانده% 3.2 و اندنموده ذکر آموزشی فرهنگی،

وان های اقتصادی و اداری از سوی پاسخگویان به عنرسد دلیل انتخاب فعالیتبه نظر می .نداهکرد اشاره مخدر مواد فروش نظیر

باشد. پاساژهای واقع در بدنه میدان می ها وههای مختلف و همچنین وجود مغازغالب، به جهت وجود ادرات و بانک فعالیت

هاس کتابخانه امام حسن مجتبی و کالس بهمن، 22های فرهنگی و آموزشی، وجود سینما یتهمچنین دلیل اشاره به فعال
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باشد. بنابراین با توجه به نظر اکثریت پاسخگویان در رابطه با اداری و میدان می بدنه و فضای میانی این آموزشی متعدد در

توان این نوع فعالیت را بخشی از هویت این میدان عنوان نمود که باعث نمایانی و بودن فعالیت غالب سبزه میدان، میاقتصادی 

 .[5]گرددخیص آن در ذهن مراجعه کنندگان میقابلیت تش

 

 

 

 

 

 

 میدانهای قالب تشخیص در سبزهکاربری :2 نقشه

از  بوده اسیت میدان های پر جنب و جوش سبزهدر پاسخ به معیار سرزندگی میدان که هدف  بررسی قسمتدهندگان پاسخ

نفر( بیوده و فضیای مییانی و ضیلع شیرقی       30% یعنی 23.4، ضلع شمالی میدان دارای بیشترین فراوانی )داده پاسخ 106میان 

توان گفت کیل ایین   دارند..با توجه به اطالعات، می نفر( در رده های بعدی قرار 13% )17نفر( و  25% )23.5ترتیب با میدان به 

میدان از جنب و جوش برخوردار بوده و در این میان اضالع شمالی و شرقی و فضای میانی میدان دارای جنب و جوش بیشتری 

توان عنیوان نمیود کیه    جوش کمتری برخوردارند. در کل می بخش ها از جنب وبوده و اضالع جنوبی و غربی آن به نسبت سایر 

 باشد.عامل مهمی در هویت بخشی به آن میسبزه میدان از سرزندگی باالیی برخوردار بوده که این خود 
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 ها در معیار سرزندگیتوزیع کاربری :3نقشه 

 

، از مییان  « ایی وجود دارد که شما در آنجا احساس امنیت نکنیید؟ آیا در سبزه میدان قسمت یا قسمت »در رابطه با سؤال 

با توجه به اطالعات به دست  اند.نفر( جواب منفی داده 65% )56.1و نفر( به این سؤال جواب مثبت  45% )40.6پاسخگو،  110

مییدان، مییدانی   وان گفت که سیبزه تت )یکی از معیارهای ارزیابی(، میآمده از طریق سؤاالت مطرح شده در رابطه با معیار امنی

و در هیا برخیوردار بیوده    ایر بخیش امن بوده و با توجه به نظرات پاسخگویان فضای میانی میدان از امنیت باالتری نسبت بیه سی  

 .تری را دارا  می باشدنتیجه از این لحاظ هویت قوی

 

 

 

 

 

 

 

 

 های دارای حس امنیتمکان: 4نقشه   

 جیای  بیه  جامعیه  افیراد  زنیدگی  هیای رمفی  و هیا ارزش کننیده  منعکس و شهری عناصر و فضاها نمهمتری عنوان به میادین

 بیه  بنیابراین  و اندیشید می فضاها این متعدد ابعاد از بعد یک به تنها ترافیک متخصص گردد طراح توسط باید ترافیک متخصص

 3 دیید  بیه  بایید  مییادین  و هاخیابان. شود فیکترا کارایی فدای حتی و شده سپرده فراموشی به دیگر ابعاد است ممکن سهولت

 اطیراف،  هیای ساختمان بلکه گیرند قرار توجه مورد باید رو پیاده و خیابان سطوح فقط نه که مفهوم این به. شوند طراحی بعدی

میدان نییز از  سبزه .گیرند قرار طراحی و تحلیل و تجزیه مورد باید نیز فضاها داخل شهری اجزای و عناصر سایر و شهری وسایل

ت ترافیکیی گردییده   عمالً واجد شیرایط بررسیی وضیعی    1361الهدی در سال راه اعلمه مستثنی نبوده و با احداث پیادهاین قاعد

رسد ترافیک عبوری در محدوده میدان عمالً هویت و سایر عناصر مرتبط با این فضیای شیهری را تحیت شیعاع     است. به نظر می

 گردد.ی در وضع موجود بررسی و تحلیل میبرخی از شرایط ترافیک خود قرار داده است. در ذیل
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 وجوشحفظ تحرک و جنب -

 فضیاهای  ایجیاد  به و. نبود پذیرامکان اطراف بافت در کلی تغییرات ایجاد بدون( میادین) فضاها این در کلی اصالحات انجام

 ایجیاد  به بخشیده تداوم نماهای و هنگاهم هایفرم از فادهاست و فضاها کردن محصور با باید. انجامید خواهد ناسازگار و ناهمگن

 و فضیاها  مطلوب بودن متنوع خاصست نباید امر این ضمن در. کرد کمک اهمیت با و خاص فضای یک عنوان به میدان احساس

 فعالییت  ییا  فتیار ر کیه  نحیوی  بیه  بوده آرام هاسازیکف مثل کالبدی عوامل[. 3] دهد قرار تهدید مورد را شهری عناصر و اجزا 

 [.12و4] بدهد مختلف مواقع در شهروندان به را فضا از وریبهره در خالقیت امکان و نکند دیکته را خاص

 هافعالیت متعادل تفکیک -

 جانمیایی . شید  خارج است جامعه فرهنگی خصوصیات با متناسب که اعتدال حد از نباید وجه هیچ به هافعالیت تفکیک در

 [.3] باشد خلوت دیگر هایبخش در و ازدحام پر میدان از هاییبخش که باشد ایگونه به بایدن میدان در هاکاربری

 هاناسازگاری فعالیت -

 و هیم  کنیار  در مختلف عملکردهای وجود .کندمی بیشتر را آن کارآیی و ترسهل را فعالیت عملکرد فضا، متناسب تخصیص

 مسیلم  طیور  بیه  نباشد شده حساب و مناسب طرح و برنامه چارچوب در اگر محدود فضاهای در هادعملکر این همزمان استفاده

 بیرای . بیرد  نخواهید  ایبهیره  وضع این از ذینفع هایگروه از یک هیچ و کرد خواهد مرج و هرج و نظمی بی به راتبدیل وضعیت

 آنهیا،  نمیودن  مشیخص  جهت طراحی رموث ابزار از استفاده و زمانی و فضایی هایحریم تعیین بر عالوه باید امر این از جلوگیری

 . [10]شود سعی

 هاالویت دادن به پیاده -

 سیاست یک عنوان به را الویت باید مختلف عملکردهای به فضاهایی تخصیص و میادین فضاهای ریزیبرنامه و طراحی در

 این تحقق. کرد تشویق رویپیاده به را مردم الزم تدابیر از استفاده با ضمن در. داد آنها به مربوط عملکردهای و هاپیاده به کلی

 الزم امکانات و وسایل آوردن فراهم و فضاها کردن جذاب و جالب ایمنی، تأمین مناسب، و کافی فضاهای تأمین مستلزم هدف

 و شود میدان به عمومی و شخصی خودروی ورود از مانع بایستیمی میدان به منتهی هایراه انتهای [11] فضاهاست این در

 [.12] یابند کاهش حداقل میدان به متصل سواره اههایر تعداد

 و موقعیت نظر از شهر اصلی میدان دومین داریشهر میدان از بعد و است شده واقع رشت شهر مرکز در تقریبا میدانسبزه

-می رشت شهری 2 منطقه جزو آن جنوبی نیمه  و 1 منطقه جزو آن شمالی نیمه سیاسی، موقعیت نظر از. باشدمی عملکرد

 به توجه با میدانسبزه .است بوده رشت کیاب و استادسرا شهر اصلی محله دو اتصال محل و مرکز نیز گذشته در وباشد 

 و تجاری متنوع هایکاربری دلیل به. کندمی عمل شهری میدان یک عنوان به شهر اصلی هایشریان سر بر آن استقرار موقعیت

 اوقات گذران برای مناسبی مکان میدان وسط در گرفته شکل شهر سبز فضای و بوده منطقه سطح در مردم توجه مورد فرهنگی

 ارتباطی عامل مهمترین واقع در میدانسبزه به منتهی هایراه شهر، کلی نقشه به توجه با .باشدمی محله سطح در مردم فراغت

 را آن یفراگیر حوزه در میدانسبزه بر زارگتاثیر عامل مهمترین. باشندمی شهر مرکز با شهر غربی همچنین و جنوبی بخش

 همچنین و اداری-سیاسی غالب نقش با شهرداری میدان تاریخی مجموعه .دانست شهرداری میدان مجموعه توانمی

اداره  رشت، ملی کتابخانه جمله، از میدان اطراف در شهرداری ساختمان بر عالوه متنوع هایفعالیت و هاکاربری از برخورداری

 آنها از مهمتر و فرهنگی بزرگ مجموعه یک و قدیم استانداری کلیسا، و مسجد مدرسه، سینما، چندین هتل، تلگراف، و پست

 پیوند بوده، فرهنگی و تجاری آن غالب نقش که میدانسبزه با الهدیعلما خیابان یوسیله به رشت بزرگ بازار با همجواری

 مذهبی و پذیرایی اداری، تفریحی، و فرهنگی تجاری، هایکاربری از ایعهمجمو با را شهر مرکزی بخش نهایت در و خورده
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 عامل عنوان به الهدیعلما خیابان که گشته سبب یکدیگر بر شهری فضای دو متقابل تاثیر و پیوند این. است داده شکل

 1362الهدی در سال راه اعلمی پیادهاربردبا توجه به بهره .باشدمی شهر سطح در پیاده مسیر پرترددترین و ترینشلوغ ارتباطی

میدان در ج به سبزهاطالعات ترافیکی قابل استنادی در حوزه حمل و نقل این محدوده و تاثیرات آن بر وضعیت ورود و خرو

 دست نبوده، لذا صرفاً به تحلیل وضع موجود پرداخته شده است.

های اصلی شهر احداث گردید که امروزه خیابان 1304-3ات چلیپا در سنو شکل به خیابان، 4 بار اولین برای رشت شهر در

 الهدی )شاهعلم خیابان ها،خیابان این از باشد. یکیدهند و محل تقاطع آنها میدان شهرداری، مرکز شهر رشت میرا تشکیل می

می متصل مرکز به شهر را غربی بخش خیابان اینی واسطه به میدان و سبزه شودمنتهی میمیدان باشد که به سبزهسابق( می

های بیستون و الکانی اشاره نمود که در حوزه فراگیر میدان قرار دارد. توان به خیابانهای ارتباطی میاز دیگر شریان .نماید

های اصلی شهر متصل به شریانشود و در ادامه های مجاور منشعب میکه از میدان به محله 1وجود مسیرهای فرعی درجه 

باشد. از مسیرهای فرعی های مسکونی اطراف به میدان مینیز تنها عامل دسترسی بافت 1سیرهای فرعی درجه گردد. ممی

 این. گرددمی متصل شهر اصلی هایشریان بهشود و در ادامه های مجاور منشعب میکه از میدان به محل 1سواره درجه 

 به اطراف مسکونی هایبافت دسترسی عامل تنها، .آفخرا خیابان و نشاییا اهلل آیت خیابان استادسرا، خیابان: از عبارتند هامسیر

 .اندجمله آن از میدان از منشعب هایکوچه، دباشمی 2مسیرهای فرعی سواره درجه  شهر مختلف نقاط به نهایت در و میدان

 در پارکینگی میدان غربیشمال نجک در .احتساب بستبن نوربخش، کوچه ، استادسرا کوچه ، پرستاسالم کوچه :از عبارتند که

 همچنین و فرهنگی عملکرد نیز و شهری سبز فضای یک عنوان به میدان فراوان عملکرد به توجه با که است شده گرفته نظر

 بسیار فضا این باشد،می گردشگران نیز و شهر حتی و منطقه سطح در شهر مردم استفاده مورد که آن هایبدنه تجاری عملکرد

 .شودمی احساس بیشتر کمبود این غروب هنگام  در مخصوصاً و دهبو کوچک

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ساختمان جدیداالحداث نبش خیابان بیستون )ضلع غربی میدان(: 2تصویر             : مسجدالجواد نبش خیابان الکانی1تصویر            

 

 تنها نه که است شده گرفته نظر در هاتاکسی توقف برای مکانی تابلو یک با تنها میدان غربی ضلع دروجود ایستگاه تاکسی 

ایستگاه اتوبوس نیز در ضلع جنوبی میدان  .رددگمی نیز حرکت شدن مختل باعث بلکه ندارد، مشخصی و شده تعریف فضای

باشد می سواره اصلی مسیرهای طرف دو روهایپیادهتواند تاثیرگذار باشد قرار دارد. از دیگر عواملی که در بار ترافیکی میدان می

 تا دور روپیاده اینکه ضمن. آیدمی شمار به پیاده پرتردد و اصلی مسیرهای از مسیرها این هایبدنه بودن تجاری به توجه با که

 از منشعب هایکوچه آن بر عالوه. باشدمی برخوردار ویژگی این از نیز میدان شرقی و شمالی ضلع در مخصوصاً میدان دور

 با که کنندمی فراهم همزمان طور به را میدان به پیاده دسترسی امکان سواره هایراه .باشندمی پیاده مسیرهای از نیز میدان

 خیابان در. باشندمی شهر مسیرهای پرترددترین از مسیرها این بیستون خیابان در خصوص به تجاری هایبدنه به توجه
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 نحوه به توجه با دیگر خیابان دو در که باشدمی مشاهده قابل میدان داخل ایعوق میدان، به راه اتصال مطلوب فاصله از بیستون

 داده نشان آمار. باشدمی دارا الهدی علم خیابان را پیاده ترافیکی بار بیشترین محدوده میدان، در. باشدمی ترضعیف آنها اتصال

 خیابان این دیگر عبارت به. گیردمی صورت الهدیعلم خیابان از شهرداری، میدان پیاده خروجی و ورودی بیشترین که است

-سبزه بین محدوده اگرچه. باشدمی شلوغ جهت دو هر در آن از آمدورفت که باشد،می شهر سطح در پیاده مسیر پرترددترین

 و یدانم به منشعب هایخیابان تجاری کاربری اما باشد،می شهر پیاده حرکت مسیر پرترددترین شهرداری میدان و میدان

 پیاده زیاد نسبت به یاستفاده کورد نیز مسیرها سایر که شده سبب میدان خود تفریحی و فرهنگی-تجاری کاربری همچنین

 اطراف مسیرهای و میدان در. باشدمی میسرها سایر از بیش بیستون خیابان در هدیلااعلم از پس نسبت این. بگیرند قرار

 حرکت جهت دیاگرام. رسدمی خود اوج به پیاده ترافیکی بار مغرب حوالی در و حرکتند در روز مدت طول تمام در پیاده عابرین

 .باشدمی مقابل شکل به میدان اطراف هایمسیر در پیاده تردد میزان و

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 واقع در ضلع غربی میدان و ایستگاه تاکسی بانک رفاهسازمان تأمین اجتماعی،  :3 تصویر

 گیرینتیجه -11

. نمایدمی یادآوری آنها برای را گذشته خاطرات از بسیاری و بوده انگیز خاطره میدانی شهروندان، اکثریت برای میدانبزهس

 شوندگان، مصاحبه اکثریت که شد حاصل نتیجه این وابستگی، و تعلق حس معیار از عالقمندی زیرمعیار به توجه با همچنین

 دالیلی یعنی معنی عنصر به مربوط مکان، حس متشکله عناصر قالب در آنها الیلد بیشترین و داشته عالقه میدان این به

 ارزیابی تشخیص قابلیت و نمایانی معیار با رابطه در. است بوده...  و آرامش احساس داشتن مکان، دلپذیری قدمت، همچون

 ها،سردیس کتابخانه، بهمن، 22 نماسی میدان، سبزه پارک) معنی و کالبدی هایویژگی عنصر دو قالب در میدانسبزه هویت

 گردید، بررسی انگیزی خاطره معیار در که همانطور همچنین. است داشته قرار( گذشته خاطرات و مسن افراد و بازنشستگان

 اشخاص، این یادآوری به و انگیزیخاطره بر عالوه میدان،سبزه برای عینی -ذهنی هاینشانه عنوان به رشت مفاخر هایسردیس

 نمودن روان در سعی و کنندمی بازی را فلکه نقش چیز هر از بیش شهرها میادین .اندبخشیده میدان این به ایویژه یتهو

 آورد، فراهم مردم ذهنی آرامش برای مکانی بتواند تا باشدمی سکون القای و ایستایی میدان، اصلی ویژگی. دارند موجود ترافیک

 توجه بدون شهرهایمان میادین امروزه همچنین. اندداده دست از را خود اصلی کارکرد این ما شهرهای میادین اکثر متأسفانه اما

 ایرانی میادین معماری در کهدرحالی. دارند ظاهری زیبایی و صوری جنبه صرفاً و شوندمی طراحی شهرها ساکنان فرهنگ به

 میزان و هامیدان اهمیت به باید رو این از. است بوده رهاشه ساکنان هویت از گرفتن بر بوم و مرز این خالق هایویژگی از یکی

 و پرسشنامه از آمده بدست اطالعات به توجه با .شود توجه بیشتر شهر ساکنان هویت با ایرانی شهرهای در آنها فضایی تأثیر
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 سرزندگی و علقت حس شهروند و شهر بین مختلف جوانب از و بوده رشت شهر میدان برترین میدان سبزه میدانی پیمایش

 الهدیاعلم خیابان تبدیل از پس ارتباطی اصلی محور گرفتن نظر در با میدان این ترافیکی عملکرد با ارتباط در و کندمی برقرار

 .نمود خواهد ترغیب عبور جهت و خود در فعالیت و تعامل به را شهروندان میدان این راهپیاده به

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 میدانسبزه ترافیک سواره : 4 تصویر

 

 مراجع

 . 1330، فرهنگی های پژوهش دفتر/  ایران تاریخی های بافت در شهری فضاهای ،حسین زاده، سلطان [1]

 .1334،تهران دانشگاه انتشارات/  جغرافیا علم دیدگاه از شهری نوسازی و بهسازی، احمد احمد، پور و علی شماعی، [2]

  .1335 جدید، شهرهای در هویت مفهوم جایگاه ،عیدس صبری، [3]

 . 1333، اندیشه آثار انتشارات ،انسان و رنگ معماری، ،ابوالقاسم صدر، [4]

 .1333 مرکز، یک سیمای تاریخی بررسی رشت، شهرداری میدان لی،ع صفوی، [5]

 .1336 فضا، و زمین کاربری شناسایی موجود، وضع شناخت م،پنج جلد رشت، شهر جامع طرح [6]

 .1336 ساخت، انسان محیط شناسایی موجود، وضع شناخت چهارم، جلد رشت، شهر جامع طرح [7]

 .1336 اقتصادی، و اجتماعی ویژگی شناسایی موجود، وضع شناخت دوم، جلد رشت، شهر جامع طرح [3]

 .1336 طبیعی، محیط شناسایی موجود، وضع شناخت سوم، جلد رشت، شهر جامع طرح [6]

 . 1373، دانشگاهی جهاد انتشارات ، هاشم ترجمه، شهری هایافض ،راب کریر، [10]

 .1333 ،15 شماره ساختمان، و راه انسان، بر معماری تاثیر ریدون،ف نصراللهی، [11]

 . 1337، دانش افق انتشارات/  سازیشهر مطالعات در کلیدی مفاهیم ، ذکریا واالیی، [12]

 

 

 


