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 مطالعه موردی : شهر رشت() انقالب اسالمی از پس شهرنشینی و شهر

 

 2مهر، اکبر معتمدی* 1نوید اقبالی

 (iau.eqbali@gmail.com) دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت -1

 (motamedimehr@iaurasht.ac.ir) ه آزاد اسالمی واحد رشتو عضو هیات علمی دانشگا یاراستاد -2

 
 

 چکیده

 و توسعه و تكوین اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، طبیعی، گوناگون عوامل تاثیر تحت زمان طول در شهری مناطق و شهرها

 مختلف مراحل در شهرها گیریشكل و تكوین بر یك هر که تاثیری میزان و نحوه و عوامل این از آگاهی. یابندمی تكامل

 در مهاجرپذیری و جمعیت طبیعی رشد علت به رشت شهراست.  ضروری آینده برای گیریتصمیم در گذراندمی زمانی

 881555 به 1588 سال در نفر 199881 از آن جمعیت چنانكه است، رسیده چشمگیری شهری توسعة به اخیر دهة سه

 شهری فیزیكی توسعة جمعیتی افزایش این فرآیند. دهدمی نشان افزایش برابر 88/2 که است رسیده 1598 سال در نفر

پژوهش حاضر  .است گرفته شكل آن بستر بر رشت شهر که ایژه وی موقعیت و محیطی خاص شرایط به توجه با که بوده

 مهم این گویای یجانت و پرداخته است اسالمی انقالب از پس از روش توصیفی و تحلیلی به سیر شهر و شهرنشینی رشت

 است، بوده چشمگیرتر انسانی محیط و طبیعی محیط شامل محیطی درونی عوامل تاثیر رشت شهر اولیه ایجاد در که، بود

 1595 تا 1581 است. از داشته تاثیر نیز به همان میزان دولت یاستهایس و تحوالت مانند برونی عوامل حالیكه در

 بندرانزلی، هایجاده که کمربندی جاده احداث و است بوده شرقی شمال و شرق غرب، جهات در بیشتر شهر گسترش

 حساب به ردوره جدید شهرنشینی و گسترش شه عناصر مهمترین از دهدمی اتصال یكدیگر به را فومن و تهران الهیجان،

 .آیدمی

 

 شهر، شهر نشینی، توسعه شهری، شبكه شهری، توسعه فیزیكیواژگان کلیدی: 

 

 مقدمه -1

 و نبوده متناسب هاساخت زیر گسترش و شهری فضاهای تجهیز توان با گذشته دهه سه طی ما کشور در شهرنشینی رشد

 آورده وجود به شهرها ظاهری سیمای در ممكن شكل شدیدترین به رسمی غیر اسكان و بیكاری مسكن، گرانی نظیر مشكالتی

 توسعه که کرد قبول باید نیز را واقعیت این طبیعی محیط بر شهری توسعة از ناشی نامطلوب اثرات از آگاهی وجود با .است

 ایهمكان توسعه، مطلوب جهات نمودن مشخص هائی،توسعه چنین هدایت و کنترل برای .است ناپذیراجتناب امری شهری

 هایزمین توسعة ریزیبرنامه به نیاز اقتصادی-اجتماعی اهداف راستای در طبیعی حفاظت هایسیاست اعمال و زمین صحیح

 رسیده چشمگیری شهری توسعة به اخیر دهة سه در مهاجرپذیری و جمعیت طبیعی رشد علت به رشت دارد. شهر شهری

 فیزیكی توسعة جمعیتی افزایش این فرایند داشته است. افزایش 88/2 ،1598-1558های سال در آن جمعیت چنانكه است،

 توسعه این است، گرفته شكل آن بستر بر رشت شهر که ایژه وی موقعیت و محیطی خاص شرایط به توجه با که بوده شهری
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ه این سوال حاضر سعی در یافتن پاسخی ب پژوهش است. گردیده روبرو زیادی هایمحدودیت با خود مسیر در اکنون فیزیكی

 است؟ این پژوهش بوده گذار تاثیر چگونه رشت شهر فیزیكی توسعه روند در اسالمی انقالب از پس باشد که: شهرنشینیمی

 توسعة ریزیبرنامه در بسزایی نقش تواندمی آن بر مؤثر عوامل و شهری توسعة روند تحلیل و موجود وضع شناسایی بر عالوه

 بهینه، جهت مكان با همراه شهر، آتی توسعة جهت شهر این جغرافیایی ساختار با متناسب ویالگ انتخاب و رشت شهر فیزیكی

 [.1] کند ایفا شهر توسعة ریزیبرنامه جهت پیشنهادات و راهكارها ارائة و توسعه

 

 اهمیت و ضرورت تحقیق -2

 ینتیجه در که جدید بناهای احداث ظاهری، سیمای در انعكاس و شهر فضای در توانرامی شهرها توسعه و رشد نمود

 شهر کارکردی تغییرات  با سازگاری و انطباق همچنین و افتدمی اتفاق شهروندان نیازهای به پاسخ در و شهر جمعیتی تغییرات

 و ارتفاع همچنین و گیالن حاصلخیز جلگة روی بر قرارگیری به توجه با رشت، شهرکرد.  مشاهده افتد، می اتفاق زمان گذشت با که

 عوامل جمله از. دارد پیشرو گوناگونی موانع و عوامل خود فضایی توسعة راه سر بر که هست خاصی محیطی شرایط دارای... و کم شیب

 هایتعاونی و شهر حاشیة روستاهای ادغام شهری، توسعة هایطرح مهاجرت، جمعیت، طبیعی رشد به توانمی رشت شهر توسعة در مؤثر

 نیز مختلفی موانع و هامحدودیت هستند، مؤثر متعددی عوامل رشت شهر فیزیكی -کالبدی توسعة در که ههمانگون. کرد اشاره مسكن

 هازیستگاه فرودگاه، رشت شهر فضای توسعة موانع مهمترین. است شده مختلف جهات در شهر این توسعة عدم باعث که دارند وجود

 مرغوب اراضی و گورستان. غرب در کشاورزی اراضی و ماهی پرورش هایاستخر عینك، تاالب. شمال جهات در مرطوب اراضی و طبیعی

 جنوب در طبیعی هایزیستگاه و ماهی پرورش استخرهای سفیدرود، دامپروری شرکت اراضی صنعتی، شهرک جنگل، و شرق در کشاورزی

 برنامه بدون فیزیكی توسعه شاهد...  جمعیت، طبیعی رشد افزایش  قبیل از عواملی واسطه به رشت از طرفی شهر .باشندمی

 فیزیكی توسعه در تاثیری چه کرد درک بتوان تا پرداخته رشت شهر بررسی به پروژه این در شهر بافت تغییر به باتوجه لذا بوده

 انقالب از بعد هایسال بر تاکید با رشت شهر فیزیكی گسترش روند تحلیل و بررسی ضمن با پژوهش این انجام ، گذاشته شهر

 [.1] یابدمی ضرورت رشت شهر توسعة بهینة جهات با رابطه در مناسب الگویی ارائة و آن در تاثیرگذار عوامل و یاسالم

 

 متدولوژی تحقیق -3

 تحقیق این اطالعات گردآوری برای. است تحلیلی-توصیفی آن روش و است ایتوسعه-کاربردی تحقیق از نوع پژوهش این

 هایسرشماری در آن رشد درصد و جمعیت تعداد شامل اطالعاتی، آوریجمع به نسبت یاکتابخانه مطالعات طریق از نخست

 کدام هر سطح و شهری هایسرانه با رابطه در اطالعاتی نیز و آن رشد آهنگ و مختلف هایدوره در شهر کالبد سطح و رسمی

 طبیعی عوارض و اراضی کاربری شناسی، زمین توپوگرافی، با رابطه در هایینقشه و اطالعات آوریجمع و شهری هایکاربری از

 به و اطالعات تكمیل به نسبت میدانی مطالعات از استفاده با سپس. شد اقدام آن حاشیة و شهر محدودة در واقع انسانی و

 مورد هاینقشه و هاداده اطالعات، آوریجمع از بعد نهایتاً و شد اقدام تصویربرداری و مشاهده طریق از هانقشه سازی هنگام

 .شد اقدام GIS پایگاه در جدولی هایداده ساختن وارد و هانقشه سازیرقومی و داده پایگاه ایجاد به نسبت تحقیق نیاز

 مبانی نظری تحقیق -4

 تعریف شهر  -

 [.2]د سازمی پذیرامكان را شهری زندگی که است بناهایی و هادستگاه ها،ساختمان ها،خیابان از مصنوعی ایمنظره شهر
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 تعریف شهرنشینی -

 سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، تغییرات ایجاد شهری، جمعیت سابقةبی افزایش موجب اخیر دهة چند طی شهرنشینی

 رودمی نهایتاً که است یافته گسترش چنان شهرنشینی روند حاضر حال است. در شده شهری رشد و شهری حقوقی، فرهنگی،

 [.5] نماید تبدیل شهری جهان یك به را زمین کرة تا

 تعریف توسعه شهری -

 و شهری زیست محیط کیفیت بردن باال برای کالبدی و اقتصادی اجتماعی، بالقوه بسیج از است عبارت شهری توسعة

 [.4]شهرنشینی  زندگی کیفیت و کمیت در توازن برقراری

 

 های جغرافیاییویژگی -5

 گیالن استان مهم توریستی نقاط ثقل مرکز که باشدمی خزر دریای کناره شهر بزرگترین و گیالن استان مرکز رشت شهر

 به ،جنوب جانب از رودبار و هاشم امامزاده شمال، جانب از انزلیبندر چون مهمی مناطقبه  و شهرها آیدمی حساب به

 رشت شهرشود، می مالحظه 1همانطور که در نقشه  شودمی منتهی غرب از ماسوله و فومن  و شرق از الهیجان و کوچصفهان

  .است شده احاطه طبیعی عوارض توسط گیالن جلگه از کوچكی جزء عنوان به

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بندی اراضی پیرامونی شهر رشتپهنه :1 نقشه

 و دارد قرار گرینویچ النهار نصف از شمالی عرض و دقیقه 15 و درجه 51 و شرقی و طول دقیقه 58 و درجه 48 در رشت شهر

 :از عبارتند رشت اقلیم بر اثرگذار عوامل مهمترین باشد.می هكتار 19588 ( حدود1582خرین آمار موجود )طبق آ آن مساحت

 دهانه در بارندگی انرژیك هسته یك بارندگی، هایهسته وجود پیوندند،می خزری ساحلی نواحی به که سفیدرود رودخانه وجود

 جهت. باشندمی رشت شهر اقلیم بر موثر عوامل ازجمله مطلوب اقلیم علت به کشاورزی وسیع اراضی همچنین و دره این
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 ساحل و هاکوه گیریجهت بر منطبق که است غربی شمال به شرقی جنوب و شمال به جنوب سمت دو در شهر شیب عمومی

 [.8] .دارد جریان مالیمی شهر، شیب به دامنه سمت از دارند، قرار شهر جنوب در هاکوه آنكه دلیل به و است

 

 جمعیتی-های اجتماعیویژگی -6

صورت پذیرفته است جمعیت  1598طبق آخرین آمار منتشر شده توسط سایت آمار ایران که بر اساس سرشماری سال 

 188815نفر در منطقه دو و  259245نفر در منطقه یك،  188281نفر رسیده است که از این آمار  881555شهر رشت به 

  .[5] نشان داده شده است 1که در جدول  دکنننفر در منطقه سه زندگی می

 نرخ رشد جمعیت شهر رشت :1 جدول

 98-88 18-98 58-18 88-58 48-88 58-48 سال ردیف

 5/4 85/2 1/5 59/4 14/2 19/2 نرخ رشد 1
]5] 

 میرق به 5/2 ساالنه رشد با( 1488 سال) طرح افق در رشت شهر جمعیت گرفته انجام جمعیتی هایبینیپیش طبق بر

 باشند. می زبان فارس درصد 15/8 و گیلك درصد 15/8در شهر رشت .رسید خواهد نفر 881988 معادل

نفر،  981585، از 1598در آبان ماه  دهد،آمده است نشان می 2که در جدول  ساختار جنسی و سنی جمعیت شهر رشت

آید. به عبارت دیگر، در به دست می 92/188بر اند که در نتیجه، نسبت جنسی برانفر زن بوده 421882نفر مرد و  458884

و برای بزرگساالن  84/185نفر مرد وجود داشته است. این نسبت برای اطفال کمتر از یك ساله  188نفر زن،  188مقابل هر 

 .[1] بوده است 14/182و در نقاط روستایی  82/188بوده است. نسبت جنسی در نقاط شهری  25/88ساله و بیشتر(  58)

 های مختلف با مقدار متناظر آن در کل کشورمقایسه نسبت جنسی جمعیت شهر رشت در دوره :2 دولج

 ردیف نسبت جنسی 1558 1548 1588 1558 1518 1598

1/81  8/188  185 58/181  5/182  2/88  1 رشت 

--- 5/185  188 1/185  5/181  2 کل کشور --- 

[1[ 

ساله،  18-5نفر را افراد  89989ساله،  8-1نفر را افراد  81482از یكساله،  نفر را اطفال کمتر 8514از جمعیت این شهر 

نفر را افراد  82842ساله و  54-28نفر را افراد  441588ساله،  24-18نفر را افراد  195858ساله،  14-11نفر را افراد  85859

های عمدة سنی این اساس توزیع جمعیت در گروهبر  نفر نیز نامشخص بوده است. 4اند. و سن دادهساله و بیشتر تشكیل می 58

ساله و   18-54درصد در گروه سنی  28/15ساله،  18درصد در گروه سنی کمتر از  89/28دهد که در شهر رشت نشان می

 دباشدهنده این آمار و ارفام مینشان 5جدول  اندسال داشته 58اند که بیش از درصد جمعیت هم جزو سالخوردگان بوده 15/5

[9] . 
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 1335جمعیت بر حسب سن به تفکیک جنس سال  :3 جدول

نسبت 

 جنسی
 مرد زن

 مرد و زن
 ردیف سن

 تعداد درصد

84/185  4555 4849 12/1  1 کمتر از یك ساله )اطفال( 8514 

28/188 ساله )نوباوه گان( 1-8 81482 5 25598 28855   2 

99/185  29991 58889 91/5 کان(ساله )کود 5-18 89988   5 

88/185  21455 28188 88/5 ساله )نوجوانان( 11-14 85859   4 

11/88  88925 81151 9/21 ساله )جوانان( 18-24 195858   8 

92/181  219989 222181 48/81 ساله )میان ساالن( 28-54 441588   5 

25/82  25512 25118 15/5 ساله و بیش تر )بزرگساالن( 58 82842   1 

92/188  9 جمع 981585 188 458884 421882 
]9[ 

 های اقتصادیویژگی -7 

 51/42، جمعیت فعال )افراد شاغل و بیكار(، 1598بر اساس آخرین آمار سرشماری عمومی نفوس و مسكن در آبان ماه 

درصد  15/19و  85/55اند. این نسبت برای مردان و زنان به تربیب دادهساله و بیشتر شهر را تشكیل می 18درصد از جمعیت 

دهند. آمارهای درصد را جمعیت بیكار )جویای کار( تشكیل می 82/5درصد را جمعیت شاغل و  9/58بوده است. از این مقدار 

اند. دادهتر شهر رشت را تشكیل میساله و بیش 18درصد از جمعیت  29/81دهد که جمعیت غیر فعال نشان می 1598سال 

 .[5]درصد بوده است  95/98و  89/55یب این نسبت برای مردان و زنان به ترت

 توزیع جمعیت شهر رشت بر حسب وضع فعالیت :4 جدول

 ردیف وضع فعالیت 1518 1598

 1 شاغل 14/52 9/58

 2 بیكار جویای کار 81/8 82/5

 5 محصل 24/29 89/28

 4 خانه دار 41/25 15/24

 8 درآمد بدون کار دارای 84/5 48/9

 5 اظهار نشده 5/5 4/8

[5] 

درصد در بخش کشاورزی،  84/2ساله و بیشتر  18، از  شاغالن 1598آبان ماه  نشان داده شده است که در 8جدول  در

های نامشخص و اظهار نشده به کار درصد در فعالیت 84/1درصد در بخش خدمات و  88/58درصد در بخش صنعت و  51/51

شود که بیشترین تعداد شاغالن در بخش خدمات مشغول به کار هستند و ها مشخص میاند. با توجه به این دادهداشتهاشتغال 

 .[5] این یعنی اینكه نقش خدماتی شهر بر دیگر کارکردهای آن برتری فاحشی دارد
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 1335ساله و بیشتر شهر رشت در سال  11توزیع نسبی شاغالن  :5 جدول

 ردیف بخش مرد و زن مرد زن

 1 جمع 188 188 188

85/2  84/2  84/2  2 کشاورزی 

95/21  49/55  51/51  5 صنعت 

58/15  14/55  88/58  4 خدمات 

82/1  94/8  84/1  8 های نامشخص و اظهار نشدهفعالیت 

[5] 

 

 های تحقیقیافته -3

عیین محدوده قانونی ه و با تمقرر گردید الگوی توسعه شهر بصورت پیوست، 1558در اولین طرح جامع شهر رشت مصوب 

ختگی شهر و مسائل جانبی آن رفع گردد. تقسیمات یسازی بافت شهر و ترسیم عوامل ارتباطی، معضالت گسدر جهت یكسان

محله بوده است. محدوده  98ناحیه و  19منطقه شهری  15شهری بر اساس مصوبات کمیته فنی و شورایعالی شهرسازی شامل 

وده خدماتی آن با توجه به ویژگی شهر بر یكدیگر منطبق بوده و از شمال، ناحیه شمالی فرودگاه و از قانونی شهر رشت و محد

نهادی های پیششرق تا خیابان کمربندی فعلی و اراضی داخل محدوده و همچنین در امتداد جاده تهران کنونی به مرز کاربری

در طرح جامع دوم مصوب ر امتداد جاده الکان تصویب شد. های پیشنهادی و از سمت جنوب دو از سمت غرب در حد کاربری

محدوده پیشنهادی طرح جامع از شمال ناحیه شمالی فرودگاه از شرق تا خیابان کمربندی فعلی از جنوب شرقی در ، 1558

جنوب در  های پیشنهادی و ازمع قبلی از سمت غرب در حد کاربریهای پیشنهادی طرح جاامتداد جاده تهران به مرز کاربری

 جدید جامع طرح واقع در که جامع طرح سومین. در است بوده های پیشنهادی اطراف جادهتداد جاده الکان و به مرز کاربریام

 افق که گردید ابالغ مشاور به گیالن استان شهرسازی و مسكن سازمان طرف از 15/4/1594 تاریخ در می شود محسوب شهر

 قانون 5 تبصره اجرای منظور به سفید رود اراضی از هكتار 488 شدن اضافه دلیل به شهر محدودة. است بوده 1488 طرح 

 انقالب مسكن بنیاد و گیالن استانداری صورتجلسه اساس بر) شهری بافت داخل به شهر به متصل روستاهای ورود بودجه،

 نفر 185925 با برابر 1488 سال یبرا جمعیت بینی پیش جدید، جامع طرح در.است یافته افزایش هكتار 18248 به( اسالمی

 شهر جمعیت و( سازها و ساخت محدوده) هكتار 8881 ترتیب به 1598 سال در شهر وسعت که حالیست در این است، بوده

-می محاسبه هكتار در نفر 18 نیز شهر جمعیتی تراکم که است، بوده نفر هزار 815 حدود 98 سال جمعیت سرشماری طبق

 [.5] شود

سه دهة بعد از انقالب در جریان توسعة خود تعدادی از روستاها را ادغام کرده که باعث افزایش مساحت و شهر رشت در 

در نتیجه گسترش کالبدی شهر شده است، از جملة این روستاها در جنوب: الکان، طالشان، رواجیر، در غرب: صف سر، آتشگاه، 

هكتار از اراضی  22از اراضی روستای سیاه اسطلخ، در شرق:  غرب: فخب، پستك و مقداریاحمدسرگوراب، در شمال و شمال

بیشتر تحت تأثیر  1548توان نام برد. آمارها بیانگر این نكته است که جمعیت شهر رشت تا سال روستای پیرکالچاه را می

ر عوامل بر تحوالت های بعدی در کنار عوامل طبیعی، مهاجرت و سایعوامل طبیعی رشد جمعیت تغییر کرده است. اما در دوره

 8/2جمعیت شهر رشت  1518تا  1588سال یعنی از  28گردد طی اند. به طوری که مالحظه میجمعیتی این شهر مؤثر بوده

گردد. برمی 1588 – 1558و  1548 – 1588های برابر شده است. بیشترین تأثیر مهاجرت بر رشد جمعیت شهر رشت به دهه

گیری نداشته است. به طوری که خالص مهاجرتی شهر در این دهه ، مهاجرت نقش چشم18این در حالی است که در دهة 

 [.1هزار نفر بوده است ] 82حدود 
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های خود مسكن فعال در آن شهر هست که با فعالیت های تعاونییكی از عوامل مؤثر در توسعة فیزیكی هر شهری، شرکت

های مسكن فعالیت خود را های میدانی نگارنده، بیشتر تعاونیه بررسیشوند. با توجه بباعث گسترش شهر در جهات مختلف می

دهند. یكی دیگر های که خارج از این مجموعه به فعالیت خود ادامه میاند، اما هستند شرکتدر غالب مسكن مهر متمرکز کرده

های شهری است که مقایسة اربریاز عواملی که بیشترین تأثیر را در افزایش محدودة شهر داشته است، رشد و توسعة سطح ک

های مختلف گویای تغییرات آنها خواهد بود، در این پژوهش جهت مشخض شدن میزان تغییر هرکدام از این سطوح طی دوره

شده است. با این کار مشخص شد  1598ها در سال با سطح آن 1558های شهری، اقدام به مقایسة این سطوح در سال کاربری

هكتار به سطح خدماتی شهر رشت افزوده شده است، که بیشترین افزایش مربوط به اراضی باغات  1245زمانی که در این دورة 

اند. دومین کاربری هكتار بوده است که با تغییر مرز محدودة خدماتی شهر، جزء اراضی شهری به حساب آمده 5485و مزارع با 

به دورة قبل افزایش داشته است، و به شكلی که در جدول و  هكتار نسبت 1988در این زمینه، کاربری مسكونی است که 

[. از جمله 5اند ]ها به مقدار خاصی افزایش یافته و در توسعة فضایی شهر تأثیر گذاشتهنمودار زیر آمده است هر کدام از کاربری

با توجه به آخرین آمار و  های غیر رسمی است،گاهموارد دیگری که در توسعة فضایی شهر نقش اساسی داشته است، سكونت

است،  1598بر اساس سرشماری سال  881555هكتار با جمعیت  18248اطالعات جمعیتی بدست آمده, مساحت این شهر 

نفر  95584هكتار با جمعیتی بالغ بر  198هكتار و مساحت سكونتگاه غیر رسمی آن  189مساحت بافت فرسوده در این شهر 

 .[9] شوداز مساحت کل شهر را شامل می درصد 1/1است، که مساحت مذکور 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [11: محدوده اسکان غیررسمی در رشت ]2نقشه 

-هایی که به نوعی در توسعة فضایی شهر نقش داشته است، ادغام روستاهای حاشیة شهر در محدودة خدماتی میاز مؤلفه

ی از روستاها را ادغام کرده که باعث افزایش مساحت و باشد. شهر رشت در سه دهة بعد از انقالب در جریان توسعة خود تعداد

در نتیجه گسترش کالبدی شهر شده است، اضافه شدن این روستاها به محدودة قانونی شهر باعث شد که مساحت محدودة 

درصد از کل  4/28هكتار به مساحت شهر اضافه شد، که  2888هكتار برسد، یعنی  18248هكتار به  1591خدماتی شهر از 

 .[1] شودمساحت شهر را شامل می
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 [7] روستاهای ادغام شده در محدودة خدماتی شهر :3 نقشه

باشد و نمود واقعی و عینی آن بسیار هایی میدهی و اجرای چنین فعالیتیكی از مسائل مهم در هر شهری چگونه سازمان 

با توجه به رشد شتابان شهر به سمت جنوب و  خواهد نمودسریع در شهر آشكار شده و در رشد و توسعه شهر نقش مهمی ایفا 

 -پورمحمدی) شودنقل و دسترسی و معابر در این محورها برداشت میوجنوب شرقی لزوم توسعه و بهبود وضعیت نظام حمل

 بهبود جهت در اقداماتی عنوان به آنها از که هستیم هاییپروژه اجرای شاهد رشت شهر در اخیر سالهای طی .(28 ص -1595

 کنندهمتصل میادین در روگذر هایپل هایپروژه اجرای اقدامات این جمله از. شود می یاد نقل و حمل شبكه توسعه و

 ورودی مبادی در ترتیب به که( گمنام شهدای) یخسازی میدان و گاز میدان جانبازان، میدان مثل رشت شهر موجود کمربندی

 ضلع در که پیربازار جاده به گلسار شهرک در واقع توحید بلوار ارتباطی پل همچنین و غربی و جنوبی شرقی، اضالع در شهر

 در شده هزینه اعتبارات گیالن استان ریزیبرنامه و مدیریت سازمان از شده ارائه آمار طبق .باشدمی است، واقع شهر شمالی

 که است اعتبارات کل از صد در 25/25 و 81/55 ترتیب به شهری عمران و مسكن فصل و آموزش فصل سهم 1594 سال

 پل احداث به مربوط 1598 سال تا اعتبارات وزن بیشترین شهری مسكن و عمران فصل در. باشندمی دارا را سهم بیشترین

 روگذر همانند همسطح غیر و همسطح هایتقاطع و مهر مسكن هایپروژه به مربوط 1588 سال در و جانبازان میدان روگذر

  .[4] باشدمی یخسازی و شعار باستانی

 

           

 

 

 

 

 

 

 روگذر پل اجرای و بعد از  قبل یخسازی میدان از نمائی : 1 تصویر
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 مشخصات ریالی و زمانی پروژه های مهم دهه اخیر در شهر رشت :6 جدول

 مبلغ  اولیه عنوان پروژه ردیف

 )میلیون ریال(

سال  محل تامین اعتبار

 شروع

سال 

 خاتمه

 21458 پل روگذر میدان گاز 1
بطور مشترک از محل اعتبارات داخلی 

 شهرداری و بودجه استانی
95 98 

 81848 پل روگذر میدان یخسازی 2
بطور مشترک از محل اعتبارات داخلی 

 شهرداری و بودجه استانی
91 98 

 55155 پل روگذر میدان جانبازان 5
تبارات داخلی بطور مشترک از محل اع

 شهرداری و بودجه استانی
92 91 

 52988 پل رودخانه زرجوب واقع در بلوار توحید به جاده پیربازار 4
بطور مشترک از محل اعتبارات داخلی 

 شهرداری و بودجه استانی
95 98 

[5] 

ردد. تقسیمات شهری سازی بافت شهر و ترسیم عوامل ارتباطی، معضالت گسیختگی شهر و مسائل جانبی آن رفع گیكسان

محدوده قانونی  محله بوده است. 98ناحیه و  19منطقه شهری  15بر اساس مصوبات کمیته فنی و شورایعالی شهرسازی شامل 

شهر رشت و محدوده خدماتی آن با توجه به ویژگی شهر بر یكدیگر منطبق بوده و از شمال، ناحیه شمالی فرودگاه و از شرق تا 

های پیشنهادی و از و اراضی داخل محدوده و همچنین در امتداد جاده تهران کنونی به مرز کاربری خیابان کمربندی فعلی

ای های توسعهدر امتداد جاده الکان تصویب شد. از دیگر برنامه های پیشنهادی و از سمت جنوبسمت غرب در حد کاربری

گیرند شامل های دسترسی به شهر را دربرمیه حول جادهوسازها و توسعساخت های پراکنده اطراف شهر که عمدتاًحوزهشهر، 

  :های زیر استحوزه

کیلومتر به حوزه منسجم شهر متصل است و تا حدودی از ساختار  5/2توسعه در راستای جاده تهران، که حدودا ًدرطول 

شت قرار دارد و در حول شهر رکیلومتر در داخل محدوده  5محور بندرانزلی، این محور در طول . نمایدزی تبعیت میشهر مرک

ها و صنایع مثل صنایع غذائی )شرکت بهپوش، کارخانه کلوچه کالچین( خدمات شهری و بین های مسكونی، کارگاهآن کاربری

تر بوده و حدود سكونتی )مشابه شهر( بسیارطوالنی محور فومن، در این محور طول بخش .شهری و فرودگاه شكل گرفته است

کیلومتر، که به سرعت نیز در حال متحول شدن است، یكی از  9محور الکان، این محور با طول  شود.شامل می کیلومتر را 2/4

ترین کم آن یكی از قدیمیمحور پیربازار، این محور که علیرغم عرض . شودمهم ورودی و خروجی شهر محسوب می محورهای

محور ر داخل محدوده شهر رشت قرار دارد. کیلومتر د 9/2 طول شود، بهتباطی رشت با بندرانزلی شمرده میمحورهای ار

توجهی، است و از سوی دیگر، به طول قابل روستای سیاه اسطلخ )در شمال غربی شهر(، این محور از سوئی کامالً به شهر متصل

قرار دارد و در  شهر کیلومتر داخل محدوده 2محور الهیجان، این محور در طول . خارج از محدوده قانونی شهر رشت قرار دارد

های مهم نیز بشرح . سایر پروژهاندها قرار گرفتهها و تعمیرگاهنجات صنعتی، انبارها، عمده فروشیها و کارخااطراف آن کارگاه

 :باشدذیل می

 و پاسخ به تقاضای کشورهای منطقهای برای تأمین نیازهای توسعه استان سطح خدمات برتر با عملكرد منطقه ارتقاء -

برداری از موقعیت خروجی کاال و مسافر در جهت بهره ای و ریلی و تجهیز مبادی ورودی وهای ارتباطی جادهتقویت شبكه -

 ای استانمنطقه

 شت به بزرگراه ر -تبدیل راه ارتباطی قزوین -
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 رشت به بزرگراه -انزلی-تبدیل راه آستارا -

 رودسر-الهیجان-رشت تكمیل بزرگراه -

های شهری است ملی که بیشترین تأثیر را در افزایش محدودة شهر داشته است، رشد و توسعة سطح کاربریعوادیگر  از 

ها خواهد بود، در این پژوهش جهت مشخض شدن میزان تغییر های مختلف گویای تغییرات آنکه مقایسة این سطوح طی دوره

با این کار  شده است. 1598ها در سال با سطح آن 1558 های شهری، اقدام به مقایسة این سطوح در سالهرکدام از کاربری

هكتار به سطح خدماتی شهر رشت افزوده شده است، که بیشترین افزایش مربوط به  1245مشخص شد که در این دورة زمانی 

 اندآمده هكتار بوده است که با تغییر مرز محدودة خدماتی شهر، جزء اراضی شهری به حساب 5485اراضی باغات و مزارع با 

[8]. 

 1335و   1361های ها در سالمقایسة سطح کاربری:  7 جدول

میزان افزایش در طول 

 دوره

 نام کاربری 284285با جمعیت  1558وضع کاربری سال  881555با جمعیت  1598

 مساحت هكتار سرانه کاربری مترمربع مساحت هكتار سرانه کاربری مترمربع

 جمع آموزشی 58.98 1.58 91.2 1.5 41.58

 جمع آموزش عالی  8.88 855.8 8.5 855.88

 بهداشتی و درمانی 18.48 8.55 85.1 1.8 54.58

 تاسیسات و تجهیزات 8.88 8.51 29.8 8.8 18.88

 تفریحی-سبز ورزشی 5.82 8.22 59.9 8.1 52.29

 فضای سبز 14.58 8.88 248.8 4.5 228.91

 پارک جنگلی  8.88 118.9 2.8 118.98

 اداری اداری 58.22 2.58 129.2 2.5 89.89

 نظامی و انتظامی 51.18 2.89 48.4 8.8 11.18-

 جهانگردی و پذیرایی 8.18 8.51 4.8 8.1 4.58-

 فرهنگی فرهنگی 8.91 8.85 2.1 8.8 1.95

 مذهبی 8.85 8.11 9.5 8.2 5.84

 صنعتی 58.88 2.25 595.9 5.8 521.28

 تجاری خدماتی 49.85 1.55 189.4 1.8 58.51

 شبكه معابر معابر 585.85 28.88 924.1 14.9 219.54

 پارکینگ شهری 5.52 8.11 1.2 8.1 5.99

 حمل و نقل و انبار 219.95 1.44 288.8 8.4 98.54

 جمع شبكه معابر 929.24 29.14 1151.4 28.5 585.15

 ایرجمع بایر و مخروبه و س 881.18 11.28 188.1 15.5 281.81

 جمع باغات و مزارع 114.92 5.88 5859.5 54.8 5485.1

 جمع بدون مسكونی 1188.2 51.14 1244.4 158.8 8448.1

 منطقه عملكردی مسكونی 1184.9 48.58 2888.9 85.1 1988.8

 جمع خالص شهری 2511.45 98.89 1812.1 125.8 4181.24

 بری هاجمع کل کار 2884.81 181.14 18248.1 195.1 1245.85

[1] 
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 1411( و پیشنهادی و برآورد کمبودهای آن تا 1335وضعیت کاربری اراضی شهر رشت در وضع موجود ) :3 جدول

 نام کاربری 188888کاربری پیشنهادی جمعیت: 

 سطح در وضع  موجود هكتار سطح پیشنهادی برای افق طرح کمبود سطح برای  افق طرح

 جمع آموزشی 91.2 588.8 212.9

 جمع آموزش عالی 855.8 588.8 185.8

 بهداشتی و درمانی 85.1 188.8 85.5

 تاسیسات و تجهیزات 29.8 188.8 121.8

 تفریحی-سبز ورزشی 59.9 188.8 111.2

 فضای سبز 248.8 588.8 588.8

 پارک جنگلی 118.9 111.8 8.2

 اداری اداری 129.2 18.8 85.2-

 مینظامی و انتظا 48.4 51.8 11.8-

 جهانگردی و پذیرایی 4.8 51.8 55.8

 فرهنگی فرهنگی 2.1 85.5 85.5

 مذهبی 9.5 85.5 41.1

 صنعتی 595.9 588.8 215.2

 تجاری خدماتی 189.4 228.8 115.5

 شبكه معابر معابر 924.1 1918.1 1888.4

58.5 51.8 

 

 

 

 

 

 

 پارکینگ شهری 1.2

 حمل و نقل و انبار 288.8 551.8 59.8

 جمع شبكه معابر 1151.4 2288.2 1119.9

 بایر و مخروبه بایر 848.4 - 848.4-

 درحال ساخت 198.5 - 198.5-

 گورستان 29.5 - 29.5-

 مخروبه 8.1 - 8.1-

 متروکه - - -

 خالی و نامشخص - - -

 جمع بایر و مخروبه و سایر 188.1 - 188.1-

 باغات و مزارع باغ 84.8 84.8 -

 کشاورزی 5114.2 5114.2 -

 دامداری و دامپروری 92.5 92.5 -

 رودخانه و مسیل 228.1 228.1 -

 حریم رودخانه 55.8 55.8 -

 جمع باغات و مزارع 5859.5 5859.5 -

 جمع بدون مسكونی 1244.4 8881.8 1915.1

 منطقه عملكردی مسكونی  2888.9 2852.5 855.2-

 کل کاربری ها جمع 18248.2 11128.1 918.8

جمع اراضی خالص شهری بدون اراضی  8811.9 1881.8 1558.1

 [8] بایر
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 هابندی یافتهجمع -1

 کل سطح درصد پنجاه به نزدیك که ارتباطات و نقل و حمل مسكونی، نظیر شهری عمده کاربری سطوح تغییرات مقایسه

 گذشت به توجه با که است نكته این موید 194 سال موجود وضع و مصوب جامع طرح در اندداده اختصاص خود به را هرش

 اختالفی) یافته گسترش جامع طرح مصوب محدوده از فراتر های مسكونیمحدوده( 1518)طرح  سال پایانی پنج از بیش

 طرح ضوابط دهدمی نشان که است طبقه تا دو یك هایمانساخت اشغال تحت آن% 98 از بیش که( هكتار 82/1898معادل

 مطرح صد ماده کمیسیون در پرونده 5842 ،1595 سال در مثال بطور است نشده لحاظ موارد بسیاری در بنا احداث در جامع

 اربریک پیشروی به وضوح بررسی و میدانی مطالعات همچنین .است شده جریمه رای صدور به منجر آن مورد 5811 که شده

 اراضی مساحت کاهش موجب که به نحوی دهدمی نشان را حرایم و بایر اراضی و سبز فضای هایمحدوده در غیرمجاز مسكونی

 .است شده مصوب جامع طرح به نسبت 1594 سال در هكتار 42/585 و هكتار 44/554 میزان به ترتیب به سبز فضای و بایر

 در ارتباطات و نقل و حل کاربری موجود وضع مساحت هرچند شودمی دیده هاییمغایرت نیز ارتباطات و نقل و حمل بخش در

 باشدنمی طرح اهداف تحقق نشانه این ولی دهدمی نشان را افزایش هكتار 14/151 مصوب جامع طرح به نسبت 1594 سال

 سال موجود وضع و تفصیلی طرح مقایسه اندنشده اجرایی شهر جامع طرح پیشنهادی معابر از هكتار 188 بر بالغ همچنان زیر

-کابری دهد. بررسیمی نشان را هكتار 44/412 کاهشی اختالف و کرده اثبات نیز را کمی نظر نقطه از طرح تحقق عدم 1594

 مكانی توزیع دچار همچنان آموزشی کاربری. گرددمی فرضیه اثبات موجب نیز سبز فضای و آموزش نظیر دیگری مهم های

 سال پنج و طرح زمانی دوره طول در آموزشی کاربری سطوح. باشدمی شهر مرکزی نقاط در آموزشی مراکز تجمع و نامتوازن

 را مغایرت بیشترین نسبت به سبز فضای کاربری دارای اراضی هكتار 85/119 معادل مساحتی مغایرت با همچنان آن از بعد

-می نشان که است هكتار 42/585 معادل 1594 سال دموجو وضع و مصوب جامع طرح در آن مساحت اختالف. دهندمی بروز

 .است شده محقق طرح اهداف از درصد 8/15 تنها دهد

 درصد 88 شرایط بهترین در تحقق فرض با که است ریال میلیارد 188 معادل رشت شهرداری 1591 سال مصوب بودجه

 تدوین اجرایی نامه آئین و ضوابط اجرای در ودشمی شامل ریال میلیارد 588 معادل مبلغ که یافته اختصاص عمرانی بخش به

 میلیارد 58 بر بالغ که شده هزینه شهر سبز فضای توسعه و حفظ بخش در عمرانی اعتبارات درصد 18 جاری روند و بودجه

 اب اعتبار این با گردد هزینه بایستی مطلوب شرایط در سبز فضای توسعه بخش در ریال میلیارد 18 میان این از است ریال

 میانگین صورت به مترمربع هر در تملك هزینه و ریال 188,888 مترمربع هر در سبز فضای اجرای متوسط هزینه احتساب

 به مترمربع 1,888 معادل سال در توان می ریال 2,188,888 سبز فضای مترمربع هر ازاء به مجموع در ریال، 2,888,888

 ساله ده را طرح زمانی افق و رفتهپیش منوال همین به تورم نرخ احتساب با بودجه رشد روند اگر. نمود اضافه شهری سبز فضای

 جمعیت رشد نرخ احتساب بدون آن تاثیر که شودمی اضافه شهری سبز فضای به هكتار 1 سال ده طول در نظرگیریم در

 بوده موظف رشت رداریشه مصوب جامع طرح مطابق حالیكه در بود خواهد شهری سبز فضای سرانه در مترمربع 15/8 معادل

 اجرای و ارتباطات و نقل و حمل کاربری در .بیافزاید شهری سبز فضای سرانه به مترمربع 89/1طرح دوره طول در که است

 سقف از( اجرایی عملیات و تملك: شامل) عمرانی هایطرح اجرای هایهزینه و حاکم روندی چنین نیز شهری معابر هایطرح

 با نظامی کاربری سطوح مصوب جامع طرح اساس بر .است بیشتر بسیار رشت شهرداری بودجه عمرانی اعتبارات تخصیص

 با هكتار 98/18 مساحت در بایستمی رشت شرقی جنوب محدوده در وعالی آموزشی کاربری به آن از هكتار پنجاه اختصاص

 تاسیسات استقرار شاهد همچنان 1594 الس در عمل در که شدمی تعریف شهری نواحی در انتظامی کاربری با بناهایی احداث

 کاربری مساحت .شودمی دیده نیز آموزشی و تجهیزات و تاسیساتی کاربری در روند این. هستیم نظر مورد محدوده در نظامی

 51/29 معادل سطحی 1594 سال در که است هكتار 95 معادل مصوب جامع طرح شده تعریف شهری تجهیزات و تاسیسات

 طرح با که گردید ارزیابی هكتار 1/81 معادل 1594 سال در آموزشی کاربری مساحت. است داده اختصاص ودخ به را هكتار

 عمومی نهادهای مدیریت حوزه به مذکور هایکاربری به مربوط آمار و توضیحات .دارد اختالف هكتار 2/181 معادل تفصیلی
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 عدم و بوده مربوط... و  شهرسازی و مسكن رمان، سازماند و بهداشت اداره، پرورش و آموزش سازمان رشت شهرداری نظیر

-می بر اشاره مورد هایدستگاه عملكرد و ریزیبرنامه رویكرد، نحوه به مذکور سطوح در آن ضوابط اجرای و جامع طرح تحقق

 گردد.

 گیرینتیجه -11

. احداث شهرک صنعتی در این [8] از پیروزی انقالب اسالمی گسترش شهر در جهت شمال و شمال غرب ادامه یافتبعد 

در واقع شهر رشت طی . شدیابی دانشگاه گیالن در جاده تهران )جنوب شرق( به توسعه این بخش از شهر منجر دوره و مكان

تاکنون نیز در حال توسعه  1551در جهات غرب به شرق و شمال شرقی توسعه یافته است و از سال  1554تا  1581سالهای 

 -1551بیشترین میزان توسعه کالبدی شهر رشت طی سالهای[. 18]، شمال غرب و جاده الکان است به سمت جنوب غرب

جمعیت  18تا  58درصد است. این درحالی است که طی سالهای218 با  1551 -1512درصد و بین سالهای 255با  1588

مچنین مساحت شهر رشت طی نفر رسیده است. ه 411149به  288855درصد رشد داشته است، یعنی از  48شهر رشت، 

درصد رشد فضایی طی 1418هكتار افزایش یافته است. این میزان بیانگر  18248هكتار به  588از  1598تا  1554سالهای 

 سال از و گرفته انجام شوندمی متصل شهر به اطراف از که اصلی هایراه امتداد در بیشتر شهر رشد سالهای فوق الذکراست. این

 شرکت هایزمین از هكتار 488 و شد انتخاب شهر توسعة اصلی محور عنوان به شهر جنوب در الکان حورم بعد به 1558

 جهات سایر به نسبت منطقه این بیشتر ارتفاع کنار در عوامل این شد، اضافه شهر قانونی محدودة به مسیر این در سفیدرود،

 توسعه باعث دارند، قرار طبیعی منابع اختیار در که دولتی راضیا وجود و ترمناسب هوای و آب و بهتر انداز چشم وجود و شهر

 شده جنوب محور در شهر گسترش باعث که دیگری عوامل جمله از که نماند ناگفته. اندشده جهت این در شهر گسترش و

 :جمله از هستند، شهر دیگر جهات در که ستهاییمحدودیت وجود است،

 مسیر این در رشت فرودگاه وجود و زمینی زیر هایآب سطح بودن باال کم، ارتفاع: شهر شمال -

 باال بسیار مرغوبیت با هایزمین وجود: شهر شرق -

 عمالً قسمت این در را توسعه راه غرب، سمت در عینك مرداب وجود خصوصاً باتالقی و پست هایزمین وجود: شهر غرب -

 اندکرده مسدود

 رشت شهر توسعه و در ایجاد درونی عامل یك عنوان به را سفیدرود دره مسیر در قرارگیری و جغرافیایی موقعیت توانمی

 بیگانگان هجوم برای دفاعی و طبیعی عاملی شهر طرف دو در( گوهررود و زرجوب) رودخانه دو وجود همچنین. گرفت نظر در

 گسترش 1595 تا 1581 از .است دهنمو ایجاد رشت برای استان شهری نقاط سایر به نسبت تریمناسب شرایط عوامل این. بود

 و تهران الهیجان، بندرانزلی، های جاده که کمربندی جاده احداث و است بوده شرقی شمال و شرق غرب، جهات در بیشتر شهر

 هایخیابان احداث با نیز انقالب از بعد. آیدمی حساب به شهر گسترش عناصر مهمترین از دهدمی اتصال یكدیگر به را فومن

 از فراتر را رشت ی محدوده که آمد، پدید ایتازه هایشهرک آن جوار در و یافت بیشتری وسعت رشت یمحدوده دی،کمربن

 سطح درصد 8/18 اول، طرح دوره پایان در جامع طرحهای در شهر گسترش جریان بررسی در .داد گسترش گذشته مرزهای

 سومین بررسی در همچنین است، پیوسته وقوع به جهات تمام از تقریباً پراکنده هایگسترش و باقیمانده نشده ساخته شهر

 اطراف کشاورزی اراضی احتساب بدون و اطراف بالفصل سازهایوساخت احتساب با شهر، مساحت ،1594 سال در جامع طرح

 به و شده انجام شمال، و غربی شمال شرقی، شمال هایمحدوده در بخصوص شهر وگسترش است هكتاربوده 1888 حدود آن،

 نیز جمعیت درحیطه تحوالت بررسی.  شهرهستند به پیوستن درحال اطراف، روستاهای و است پرحاشیه و تهی درون صورت

 این. است یافته افزایش سال در درصد 51/5 معادل رشدی با 1598 تا 1558 دوره طی رشت شهر جمعیت که دهدمی نشان

 و شهر مهاجرپذیری رشدی، نرخ چنین کننده توجیه عامل تنها که باشدمی جمعیت طبیعی رشد نرخ از بیشتر بسیار رشد، نرخ
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 مبتنی شهر، گسترش گرایش کلی طور به.  باشدمی شهر محدوده در مختلف هایدوره طی اطراف، روستاهای ادغام کنارآن، در

 هسته گلسار داده، تشیكل را شهر یتجار و اداری مراکز استقرار اولیه متمرکز هستة بازار که است ایهسته چند رشد الگوی بر

 و کمربندی اطراف در نقاطی و و خدماتی تولیدی صنعتی، هایفعالیت توسعه مرکز تهران جاده شهر، خدماتی -تجاری مدرن

 به جدید هایگرایش الکان جاده اطراف در ترتیب همین به و است خدماتی هایفعالیت استقرار محل مرکزی دربخش نیز

 برون هایجاده امتداد در شهر، سریع گسترش همچنین. دارد وجود مسكونی هایمجتمع استقرار مراکز و هاهسكونتگا توسعه

 کرده بدل غربی و شرقی جنوبی، شمالی، جهات در متعدد رونده هایشعاع با ایدایره به را شهر شكل که است آنچنان شهری

 .است

 

 پیشنهادات  -11

 کلیة که ایگونه به شهر پیرامون هایزمین  مالكیت کنترل و اراضی تفكیك از جلوگیری جهت مستمر نظارت و قوانین وضع -

 .باشد راهبردی طرح و کشور عمومی هایسیاست قالب در سازها و ساخت

 احداث نامتوازن توسعة جهت در مانعی عنوان به شهر غرب و شمال شرق، جهات در سبز کمربندی تا گرددمی پیشنهاد -

 .گردد

 .گرددمی شهر طبیعی هایسرمایه و زمین از بهینه استفادة باعث شهر عمودی توسعة -

 

 مراجع 

 .1598رشت، : گیالن فن، آوای مجلة غیررسمی، هایسكونتگاه با مقابله راهبردهای حسینی، ع.[ 1]

: تبریز ،(ماکو شهر موردی نمونة) غربی ذربایجانآ استان فضایی توسعة در کوچك شهرهای م. نقش زاده،طالب م، موسوی، [ صدر2]

 .1598اجتماعی،  و انسانی علوم دانشكدة نشریة تبریز، دانشگاه

 .1591، 11-51، 1[ لقایی، ح. احساس و ادراک محیط و شكل، معماری و فرهنگ، شماره 5]

 .1591شهرداریها و دهیاریهای کشور،  زماننظریه های توسعه کالبدی شهر، انتشارات سا ، ه.محمودی نژاد م، بمانیان،[ 4]

 الن،یفصلنامة فرهنگ گ ،یتوسعة شهر اتیشهر رشت در چارچوب آراء و نظر یتحوالت کالبد ی(، بررس1595) یعل دیس ،ینیحس[ 8]
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 .1598[ سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیالن. سرشماری عمومی نفوس و مسكن، 5]
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 .1518[ مهندسین مشاورطرح و بنا. طرح سامان دهی بافت قدیم رشت، رشت:سازمان مسكن و شهرسازی استان گیالن، 9]

 .1595ن مسكن و شهرسازی استان گیالن، . .طرح جامع شهر رشت، رشت:سازما[ مهندسین مشاور طرح و کاوش8]


