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 چکیده

 که دارد. چرا آن معابر شبکه اجرای با ناپذیر جدایی و مستقیم ارتباطی ،شهری توسعه های طرح پذیری تحقق

 توسعه که ترتیب بدین .می شوند محقق شهر در هماهنگ صورت به و هم با کالبدی و توسعه معابر توسعه

 کننده هدایت عامل یک عنوان به شهر در ها سی دستر و ها راه ایجاد داشت. خواهد در پی را دیگری رشد ی،یک

 هم و علت هم همواره نقل و حمل توسعه .شود می محسوب آن به دهی شکل و شهر گسترش فرم و روند در

 قدیمی شهرهای رونق و جدید شهرهای ایجاد در نقل و حمل گسترش و است بوده شهرها رشد و تمرکز معلول

 بر همواره دهد می قرار مدنظر را شهرها فیزیکی توسعه که هایی سیاست همچنین ،است داشته زیادی تاثیر

-می تحلیلی –توصیفی تحقیق روش .نماید می تاکید خصوص این در بیشتر گذاری سرمایه زمینه ایجاد لزوم

 پرداخته نظری چارچوب تدوین به ایکتابخانه مطالعات از استفاده با تا است شده تالش خصوص، این در. باشد

 این نتایج .شد اقدام اطالعات آوریجمع به نسبت الهیجان و رشت شهرهایدر  میدانی هایبرداشت با سپس و

 طراحی پیش اندیشه از مهر کنامس یابیمکان ارزیابی، مورد هایشاخص به توجه با که دهدمی نشان پژوهش

 .است گردیدهن محقق مهر کنامس است و راهبردهای نکرده تبعیت شده

 

 رشت، الهیجان کمربندی و کنارگذر، ،شهری توسعهتحلیل،  :کلیدی واژگان

 

 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 ممکن شکل شدیدترین به رسمی غیر اسکان و بیکاری مسکن، گرانی نظیر مشکالتی

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

 هایمکان توسعه، مطلوب جهات ننمود 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

 فیزیکی توسعة جمعیتی افزایش این فرایند داشته است. افزایش 51/2 ،1331-1331های سال در آن جمعیت چنانکه است،
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 توسعه این است، گرفته شکل آن بستر بر رشت شهر که ایژه وی موقعیت و محیطی خاص شرایط به توجه با که بوده شهری

 است. گردیده روبرو زیادی هایمحدودیت با خود مسیر در اکنون فیزیکی

 میزان شهری، جمعیت طبیعی افزایش ارتباط این در و است شهری جمعیت رشد میزان با تنگاتنگ ارتباط در شهر، هتوسع

 می شمار به اساسی عوامل از شهر جمعیت ساخت و شهر به غیرشهری جوامع جمعیتی ساخت انتقال شهر، به خالص مهاجرت

چند دهه  طی و است بوده نفر 15311 با برابر الهیجان هرش جمعیت 1331 سال در کشور سرشماری اولین براساس .روند

 عمومی، بهداشت سطح رفتن باال باروری، میزان بودن باال چون عواملی که است بوده افزایش به رو همواره شهر جمعیت اخیر

 این در رگذارتاثی عوامل مهمترین جمله از شهرستان روستایی مناطق از مهاجرپذیری بودن باال و ومیر مرگ میزان کاهش

بر اساس . برسد( برابر 1/3) برابر ازسه بیش به قرن نیم طی الهیجان شهر جمعیت تا شده باعث وضعیت این. اند بوده زمینه

 روند بررسی. است بوده نفر  12517 شهر الهیجان برابر جمعیت 1331 سال در کشور مسکن و نفوس عمومی سرشماری نتایج

 و جمعیت طبیعی رشد از ناشی امر این که بوده افزایش به رو همواره شهر این جمعیت که است آن نشانگر جمعیت تغییرات

 .است بوده مهاجرت از ناشی رشد

است، لذا ابتدا با توجه به اینکه تحقیق حاضر در پی یافتن تاثیر کریدورهای پیرامونی شهر بر روند گسترش افقی آن 

اسناد قابل استناد و مطالعات میدانی، نقش کمربندی شهید بهشتی رشت  محدوده های مورد مطالعه تشریح و سپس به کمک

 و کنارگذر الهیجان در تحوالت توسعه شهری مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است.

 

 اهمیت و ضرورت تحقیق -2
 سرعت به اشهره جدید، تحوالت بروز با. استشهرها  فیزیکی گسترش ایران، در شهرنشینی فرایند مهم موارد از یکی

 متعادل نا صورتی به شهرها فیزیکی رشد و جمعیت سریع افزایش شکل به دگرگونیها این. پذیرفتند را دگرگونیهای و تغییرات

 . [1]است بوده ناهماهنگ و

 اراضی بر شهری خزنده شاخکهای گسترش آن تبع به و شهرنشینی رشد کشور، شهرهای تمام موارد از یکی حاضر حال در

 برخی پاسخگویی عدم شهرها جمعیت افزایش کشاورزی، اراضی رفتن بین از نشینی، حاشیه چون پیامدهای که است پیراشهری

 جانب به شهر گسترش فیزیکی، های بافت گسستگی کاربریها ناسازگاری و نامتناسب توزیع شهرها، در کاربریها و خدمات از

 دنبال به حاضر تحقیق. است بوده شهر سیمای نابسامانیهای و آلودگی خصوصاً محیطی زیست مسائل خطرناک، بالقوة نواحی

های مورد شهردر  افقی توسعه جهت محدودیت نوعی و کنارگذر شهری کمربندی احداث با مناسبی است که آیا پاسخ یافتن

 ؟ یا خیر است آمده پدید مطالعه )رشت و الهیجان(
  

 متدولوژی تحقیق -3
باشد. جامعه آماری پژوهشی شامل دو شهر رشت و و از شاخه پیمایشی میتحلیلی  –روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی

 صورت زیر انجام شده است:بهگردآوری اطالعات نیز . است الهیجان بوده

 هاپروژه مکان جانمایی نمودنرشت و الهیجان و  تهیه نقشه شهر 

 شهر دماتیداشت کامل اطالعات محیطی، خگزیده شده و بربرداشت میدانی از نقاط مکان 

 یابی و سنجش راهبردهاهای مکانآوری مؤلفهجمع 

 استخراج اطالعات و انجام تجزیه و تحلیل 
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 مبانی نظری تحقیق -4
 شهر  -

 [.2سازد ]می پذیرامکان را شهری زندگی که است بناهایی و هادستگاه ها،ساختمان ها،خیابان از مصنوعی ایمنظره شهر

 شهرنشینی -

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

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

 [.3] نماید تبدیل شهری جهان یک به را زمین کرة تا

 توسعه شهری -

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

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

 تحلیل -

ها و معیارها و ضوابط تعیین عبارت است از بررسی و سنجش یک طرح، یا یک فرایند برنامه در چارچوب ارزش تحلیل

ها، با توجه به حلها یا راهها یا پروژهاند: فرایند تجزیه و تحلیل شماری از برنامهه، مفهوم دقیق ارزیابی را چنین تعریف کردهشد

 [.1باشد ]ها و معیارهای مورد نظر میمحاسن و معایب نسبی آنها، به طریق منطقی و با توجه به اهداف و آرمان

 یشبکه شهر -

 عملکرد با رابطه در شهرها بین که ستدی و داد و مبادله نظام و شهری مراکز متقابل ارتباط از است عبارت شهری شبکه

 که می شود اطالق شهرها خارجی ارتباط و وابستگی ها نظام به موارد بیشتر در شهری می آید. شبکه وجود به آنها تخصصی

 روابط طریق از شهری شبکه شکل گیری.  یابد می سترشگ ارتباطات و نقل و حمل ؛ تکنولوژی توسعه ی با همراه آن مرزهای

 به شهرها ، شهری شبکه هر در واقع در.  می گیرد صورت وهمکاری تجربیات  مبادله ی و مذهبی ، سیاسی ، فرهنگی ، تجاری

 بکه هایش رو این . از است کمتر دیگری سهم و بیشتر یکی سهم روابط این در که تفاوت این با می کنند عمل شرکا صورت

 عرضه امتیازاتی کرده، راهنمایی یکدیگر با همکاری به را شهرها اما.  کنند حل را مردم مسائل زمان هر در نمی توانند شهری

 [.1]ندارند را آن کسب توان تنهایی به شهرها که می  کنند

  شهر کالبدی و فیزیکی توسعه در موثر عوامل -

  طبیعی عوامل-

 شهری مجاور فضاهای و آنهاست جعرافیایی و محیطی شرایط تابع  ، اول درجه در روستاها و رهاشه فصای توسعه و استقرار

 و کوه مانند طبیعی عوارض با آن همجواری و ناهمواری شکل جمله از طبیعی محیط گوناگون عوامل با ارتباط در روستایی و

 کننده تعیین نقش روستاها و شهرها توسعه های هتج در برآن حاکم اقلیمی وشرایط دریا سواحل و جلگه و رودخانه و دشت

 به یکدیگر با ارتباط برقراری ضمن و اند گرفته شکل طبیعی شرایط این از تبعیت به روستاها و شهرها که طوری به . دارد ای

 . [6]دهند می ادامه خود توسعه و رشد

  اقتصادی عوامل-

 روستاهای و مناطق با ارتباط در که است الزم و نیست شهر به حصرمن آن بررسی و مطالعه که دیگریست عامل اقتصادی عامل

 رو آن رفتن بین از با و دهد می ادامه خود رونق به شهر اقتصادی مساعد شرایط بودن دارا با.  شود واقع بررسی مورد پیرامون

 اولیه مراحل در دارند شدن بزرگ هب زیاد تمایل ، هستند قوی اقتصادی پایه دارای که شهرهایی معموال .رود می افول سوی به

 به ای فزاینده طور به امکانات و منابع زیرا.  یابد می افزایش(  پیرامون – مرکز نظریه)  شهری تمرکز ، اقتصادی توسعه

  .یابد می توسعه متوسط های شهر و داده دست از را خود رشد مادرشهرها پیشرفته سطوح در که حالی در دارد جریان مادرشهر
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   اداری  - سیاسی واملع-

 گذاری سرمایه و سیاسی و محلی مسئوالن های سیاست و تصمیمات سیاسی عامل شهر رشد بر موثر عوامل از دیگر یکی

 انباشته باعث که سیاسی عامل شهرها  در.  باشد می دارد تاکید شهر رشد و آمد در و زندگی کیفیت در آن نتیجه که شهر در

 مهاجر ، جمعیت جذب و ها زمینه همه در شهر مختلف کارکردهای باعث و گذارد می اثر ، باشد می جا یک اقتصاد و سرمایه

 از شهری مسائل با ارتباط و داخل در گذاری سرمایه. باشد می شهر توسعه و رشد با ارتباط در بهتر رفاه و آمد در و پذیری

 . [6]آورد بدست و غیره و بیمارستان ، دانشگاه ، ساختمان ، راه بزرگ احداث قبیل

  اجتماعی عوامل-

 راستای در زمین کاربری نوع و اجتماعی عوامل ، دارد تاثیر شهر پویایی و رشد و استقرار در که مهم عوامل از دیگر یکی

 ، شهر زمین از استفاده در موجود نابرابری بردن بین از برای تالش و سعی ، شهروندان عموم برای تسهیالت و خدمات افزایش

 که هایی محله و شهر قدیمی های قسمت بهسازی.  آید می وجود به شهر رشد زمان طول در که هایی تبعیض بین از و ویتتق

 اهمیت و ساختمانی بناهای کیفیت بردن باال جهت مراکزی و مناطق ایجاد ، کند می ایجاد ای محله هویت شهروندان برای که

 مهاجران و جمعیت جذب از که آنها انتخاب و طبیعی و محیطی های توان هب توجه و آن اطراف و شهر سازی زیبا به دادن

 و ها آن از استفاده جهت در ها توان این مجاورت در ارتباطی های راه توسعه و بالقوه استعدادهای این دادن رشد و جدید

 .[6]کنند می ایفا را بسزایی نقش شهر فیزیکی توسعه و رشد جهت در همه و همه که قسمت این در گذاری سرمایه

 ارتباطی های شبکه و عمرانی فعالیتهای-

 بینی پیش مبنای بر ها نیازمندی تامین و شهر توسعه جهات تعیین و برنامه برای عمرانی های فعالیت به مربوط مطالعات

 ریزی برنامه و گیری جهت و توسعه و کنترل و سازی شهر قوانین تمامی راستا این در که.  شود می تهیه توسعه اهداف و ها

 تهیه آن اطراف و شهر اجتماعی و طبیعی نفوذ حوزه شناخت براساس و زیست محیط کیفیت به توجه با اقتصادی و اجتماعی

 حیات و پویایی کننده بیان که باشد می شهری های فعالیت از مهمی بخش عنوان به سازی آماده و عمرانی فعالیتهای.شود می

 روزمره های فعالیت از جدا را آن توان نمی تقریبا که شده عجین شهروندان بیشتر بازندگی هامروز و است شهری مجموعه یک

 مشکالت حل و سازی شهر مجموعه در آنها مجموعه زیر های فعالیت و عمرانی های فعالیت تیاهم و تاثیر.آورد بشمار

 افزایش جهت سازی شهر مهندسان دافاه ترین اصلی از یکی نقل و حمل زمینه در بخصوص ها زمینه همه در شهروندان

 آثار موارد برخی در زمین کاربری ریزی برنامه در نامناسب گیری تصمیم زیرا.  است شهروندان برای نشینی شهر مطلوبیت

 پذیر امکان عمرانی فعالیت زمینه در مناسب ریزی برنامه بدون خدماتی وابستگی تمامی. آورد می بار به را زیادی مطلوب

 نزدیکی پیوند مرکزی های مکان آن ارتباط و ناحیه یک در جمعیت تراکم و شهری مراتب سلسله با ریزی برنامه این و نیست

. شود می آن به وابسته های فعالیت با سازان شهر عمرانی فعالیت افزایش باعث بیشتر خدمات دریافت برای تقاضا و دارد

 تغییر را نقل و حمل بخصوص خدمات الگوی مسکن بخش و جمعیت اکمتر و جمعیت ، زمین کاربری تغییر در مهم تغییرات

 پیش و شهروندان تقاضای و آن به وابسته های نیازمندی و خدمات و ها فعالیت بین تعادل ایجاد ریزان برنامه هدف و دهد می

 حفظ و هدف این هب حصول برای شهروندان به خدمات واگذاری عرضه در شهرداری خدمات. آنهاست حل و مشکالت بینی

 امکانات ترویج و بوده شهر رشد و اقتصادی بیشتر لیتفعا معلول هم و علت هم نقل و حمل توسعه .گیرد می صورت تعادل

 قدیم شهرهای گسترش و جدید شهرهای ایجاد به ، کند می تسریع را جابجایی امر که نقل و حمل مصرف الگوی در جدید

 توجه لقاب شهرها سطح در اهمیتشان نظر این از و اند شهری مخلف تاسیسات دهنده ارتباط عامل ها راه. کند می فراوان کمک

 عالوه ها راه احداث. دارد ارتباطی های شبکه و راهها به اختصاص شهری های سرانه درصد 37 الی 21 معموال. است مالحظه و

 رفع و اقلیم با و گیرد قرار نظر مد نیز محیطی و طبیعی عوامل با ارتباط در باید جمعیت تحرک و رشد برای مطلوب کارایی بر

 .[1]باشد داشته تطابق اجتماعی و یفرهنگ خصوصیات و شهر نیاز
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 کمربندی و کنارگذر شهرهای مورد مطالعهیابی الگوهای مکان -5

 دیگر استقرار با تعادل در و همراه باید توسعه شهری مناطق انتخاب که است این یابی مکان الگوی در توجه شایان نکته

 زندگی مایحتاج و سرپناه به که حال عین در خانواده هر که چرا گیرد، انجام غیره و ترابری شبکه کار، محل جمله از ها فعالیت

 کار باید درآمد کسب برای چون و دارد نیاز نیز آنها برآوردن برای الزم درآمد به دارد، نیاز بهداشت و پوشاک خوراک، از اعم

 فضای گزینش در آنها بر مترتب هزینه و دو آن میان کالبدی فاصله و یابند می پیوند مه به سکونت و کار محل بنابراین کرد،

 از. باشد می مطلوب طبیعی های  منظره و دید سبز، و باز فضای جوار در شبکه ارتباطی شهر دارد. تمرکز ای ه ویژ اهمیت سکونت

 غیربهداشتی مراکز و گورستان ها،  بزرگراه اصلی، های  راه ،سروصدا پر های  فعالیت جوار در نباید مسکونی های واحد دیگر، طرفی

 [.3] یابند تمرکز

  ماتریس سازگاری -

 ی ارائاه  در نبایاد  منطقاه،  یاک  در یافتاه  اساتقرار  هاای  کااربری  کل فعالیت که است دیدگاه این از متأثر سازگاری ماتریس

 توجاه  با است، شده تعریف کاربری هر همجواری برای که اییمعیاره براساس ماتریس این. باشند یکدیگر مانع و مزاحم خدمات

 خواهاد  تصور قابل هاحالت این از یکی نهایتاً و پردازدمی موضوع این ارزیابی به کاربری، همان هایهمجواری موجود وضعیت به

. اناد تفااوت بی و یا ناسازگارند، نسبتاً رند،ناسازگا کامالً سازگارند، نسبتاً سازگارند، کامالً یکدیگر با مطالعه مورد هایکاربری:  بود

 فعالیات  دادن انجاام  برای را یک هر مختلف نیازهای و مشخصات باید کاربری دو بین ناسازگاری و سازگاری میزان تعیین برای

 ایان  در بررسای  قابال  هاای زمینه. کرد مشخص را توافق عدم و توافق موارد مشخصات، این مقایسه با سپس و تعیین آن عادی

 کیفیت هوا، کیفیت وابسته، هایکاربری تجهیزات، و تأسیسات ارتباطی، شبکه زمین، شیب زمین، ابعاد و اندازه: از عبارتند مورد

 ساپس  و تعیاین  موجاود  کیفای  و کمی استانداردهای براساس را کاربری هر نیازهای همچنین. منظر و دید بو، نور، میزان صدا،

 ایان  غیار  در و سازگارند باشد هم به نزدیک یا مساوی یکدیگر با آمده بدست مشخصات چنانچه و نندکمی مقایسه هم با را آنها

کمربندی شاهید  ارزیابی ماتریس سازگاری  2و  1جدول در  [.17و5]باشند  ناسازگار کامالً یا ناسازگار نسبتاً است ممکن صورت

 آورده شده است.الهیجان  کنار گذر و رشت بهشتی

 کمربندی شهید بهشتی رشتی ماتریس سازگاری ارزیاب: 1جدول 

های همجوار با کاربری مورد   کاربری

 مطالعه در وضع موجود

 نوع دسترسی ورزشی فضای سبز آموزشی مسکونی

 1درجه سواره  مجموعه ورزشی بایر -های باز  زمین موسسه علمی تراکم کم

 کامالً سازگار فاوتبی ت کامالً سازگار سازگار نسبتاً سازگار وضعیت کاربری 

 

 کنار گذر الهیجانارزیابی ماتریس سازگاری : 2جدول 

های همجوار با کاربری مورد   کاربری

 مطالعه در وضع موجود

 نوع دسترسی تأسیسات و تجهیزات فضای سبز توپوگرافی مسکونی

 1سواره درجه  خطوط انتقال برق بایر و  باز های زمین مسطح متوسطتراکم 

 کامالً سازگار کامالً ناسازگار کامالً سازگار سازگار سازگار ربریوضعیت کا
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 ماتریس مطلوبیت -

 طباق  کااربری  هار  کاه  گفات  توان می اساس این بر و شود می ارزیابی آن استقرار محل و کاربری بین سازگاری ماتریس این در

 بایاد  مااتریس  تهیاه  بارای . طلبد می را خود خاص کاربری نیز محلی هر و است مناسب خاصی محل برای آن خاص های  ویژگی

 ایان  اسات  ممکان  اساتقرار  محال  خصوصایات . شود داده تطبیق استقرار محل های ویژگی با کاربری هر های نیاز و خصوصیات

 و تاسیساات  دسترسای،  ،(غیره و توپوگرافی خاک، جنس) فیزیکی خصوصیات شیب، موقعیت، زمین، ابعاد و اندازه: باشد عوامل

ن آورده شاده  رشات و الهیجاا   کمربندیمطلوبیت ارزیابی ماتریس  3[. جدول 17و5]همجوار  های کاربری و بو و هوا ،تجهیزات

 .است

 و کنارگذر الهیجان رشت یبهشت دیشه یکمربندارزیابی ماتریس مطلوبیت : 3 جدول

 شرح
 ابعاد 

 زمین

شیب 

 زمین

خصوصیات 

 فیزیکی زمین

شعاع 

 رسیدست

تأسیسات و 

 تجهیزات
 ها  آلودگی

های   کاربری

 همجوار

        رشت یبهشت دیشه یکمربند

        جانیکنارگذر اله

                                                                کامالً نامطلوب              نسبتاً نامطلوب           نسبتاً مطلوب           کامالً مطلوب       :راهنمای جدول

 ماتریس وابستگی -

ها است؛ برای مثال یک محله بادون وجاود     های دیگر کاربری  گاهی اوقات فعالیت یک کاربری، وابسته به فعالیت یا فعالیت

های شهری مرتبط و باه    تخدمات آموزشی، درمانی و تجاری ناقص است و مراکز دیگر شهری نیز هر یک به نحوی با سایر فعالی

شابکه  شاود.   ها به یکدیگر و لازوم همجاواری آنهاا بررسای مای       وابستگی کاربری اند. بنابراین در این ماتریس میزان آنها وابسته

و فاصاله   نسبت به سایر کاربری های شهری از موقعیت مطلوب ارتباطی بهاره گیارد  برای ارائه خدمات بهینه باید  ارتباطی شهر

 :نمایدرعایت  منفیبرای کاهش تأثیرات الزم را 

 و...( های هوا )صنایع سبک و سنگین  آالینده -

 های صوتی )راه آهن، مراکز تجاری پر رفت و آمد و ...(  آالینده -

 ها و ...(  ها، بیمارستان  ها، گورستان  ها، دامداری  ها، کشتارگاه  های محیطی )فاضالب  آالینده -

 های پرترافیک  ها و شبکه  ها، میدان های اصلی، چهار راه  ها، جاده ورودی و خروجی خیابانارتباط مستقیم با  -

نمایاد.   ها با یکدیگر ناسازگار بوده و همجواری آنها ایجاد مزاحمات مای   ماتریس وابستگی برخالف مواردی است که کاربری

شود و هر کدام بارای   ن امر به خصوص در صنایع دیده میشود. ای ها می گاهی اوقات فعالیت یک کاربری وابسته به دیگر فعالیت

های شهری تاا   های در مورد اغلب فعالیت انجام کامل فعالیت خود به فعالیت ماقبل و بعدی دیگری وابسته است. چنین مشخص

سااختار شاهری   ها با هم، محل استقرار آنها و ظرفیات   حدودی صادق است. در حالیکه سه عامل اول، یعنی عدم انطباق کاربری

ها به یکادیگر و لازوم    های ناسازگار، نامطلوب و نامناسب دارد، این عامل میزان وابستگی کاربری سعی در مشخص کردن کاربری

ها نیز اشاره شود. بدیهی اسات   دهد. در اینجا الزم است به وضعیت دیگری از رابطه بین کاربری همجواری آنها را مدنظر قرار می

ها با یکدیگر تاداخل نداشاته باشاد و در غیار ایان       گذارد که حوزه عمل این فعالیت بر فعالیت دیگر اثر می هنگامی یک فعالیت

صورت هرجند فعالیت مورد نظر دارای آثار نامطلوبی باشد، به دلیل دور بودن از حوزه عملکارد کلای عماالً فعالیات دیگاری را      

به این موارد اشااره شاده    4در جدول  .سبت به همدیگر بی تفاوت هستندتحت تأثیر قرار نخواهد داد. در اینصورت دو فعالیت ن

 است.
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جانیرشت و کنارگذر اله یبهشت دیشه یکمربندارزیابی ماتریس وابستگی :  4جدول  

 شرح

 گُزین کاربری غیر وابسته و دوری کاربری وابسته

 تجاری ورزشی فرهنگی آموزشی
های  راه

 ارتباطی

آالینده 

 هوایی

نده آالی

 صوتی

آالینده 

 محیطی

صنایع 

 مزاحم

          رشت یبهشت دیشه یکمربند

          جانیکنارگذر اله

 کامالً نامناسب نسبتاً نامناسب نسبتاً مناسب کامالً مناسب:  راهنمای جدول

 های تحقیقیافته -6

 از اعام  است، شده تهیه رشت شهر و رشت شهرستان گیالن، ناستا برای مختلف های دوره طی که فرادستی های طرح در

( 37-67-17) اخیار  هاای  دهه طی رشت شهر جامع طرح شهرستان،و آمایش استان،طرح آمایش استان،طرح توسعه ملی سند

 .است شده تاکید رشت شهر در معابر شبکه نظام بهبود و توسعه بر همواره

 طارح  ارتباطی شبکه)  شعاعی سیستم از تلفیقی  پیشنهادی ارتباطی عابرم شبکه ،1365 رشت شهر جامع طرح دومین در

 ارتبااطی  شابکه  طارح،  پیشانهادی  الگاوی  در. باشد می(  غربی -شرقی -جنوبی -شمالی)  شطرنجی شبکه و(  شهر اول جامع

 بهام  را هاا  لقاه ح ایان  غربای  -شرقی و جنوبی -شمالی شطرنجی های شبکه و شده تشکیل(  اصلی حلقه)  رینگ سه از اصلی

 و دهاد  مای  سارویس  را شاهر  منااطق  مراکز دوم حلقه و دهد می سرویس شهر مرکزی بافت به اول حلقه. است ساخته متصل

 جیرده، الکان، محور)  جنوبی -شمالی محورهای. دهد می سازمان را شهری برون ترافیک عبوری کمربند بعنوان نیز سوم حلقه

 صانعتی،  شاهر  زا، اشاتغال  مراکاز  باه  را شهر مرکزی حلقه این شهر، مرکزی بافت به یده سرویس ضمن(  تهران جاده سنگر،

 .  سازد می مربوط(  سال 17 از بعد)  را شهر توسعه برای مناسب اراضی و عمومی تأسیسات

 شاامل  رشات  شهر درسطح معابر بندی شبکه سیستم ترین اصلی الهدی اعلم راه پیاده احداث از پس و کنونی وضعیت در 

 خاارج  از اصالی  چهاارمحور  کاه  است( میدان سبزه) آبادی اسد الدین جمال میدان و( شهرداری) شهدا نام به مرکزی دومیدان

 .شود می متصل آنها به شهر

 .شود می متصل میدان سبزه به فومن سمت از که طالقانی خیابان •

 .شود می متصل شهدا میدان به تهران جاده سمت از که خمینی امام خیابان •

 .شود می ختم الهیجان جاده به و نماید می تامین را غربی ا شرقی مسیر که شهدا بلوار و شریعتی یابانخ •

 .گردد می متصل شهدا میدان به انصاری بلوار و سعدی خیابان توسط خم و پیچ چند با که انزلی محور •

 هاای  خیابان با درمقابل که ستا مسیر بودن حلقوی دهنده نشان که است شهر کمربندی دارد وجود که دیگری سیستم •

 نمای  پیروی متعارفی سیستم هیچ از رشت درشهر موجود ها خیابان سایر و است گشته پدیدار میدان صورت به ای زاویه

 .کند
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 و عباور  خط سه دارای آنها اکثر و. اند شده معرفی اشباع اتومبیل پذیری ظرفیت نظر از شهر سطح های خیابان از بسیاری

 نبایاد  شاهر  در موجاود  نقلیاه  وسایله  وتعاداد  فاوق  مطلب به توجه با.رادارند دوطرف در ساعت در نقلیه سیلهو 5777 ظرفیت

 شاد،  خاواهیم  ترافیاک  دچاار  شهر مرکز در عرضی هر با موجود معابر بندی شبکه سیستم به توجه با اما شود مشاهده ترافیکی

 باه  گارایش  افازایش  دلیال  به.   دارد اصالح و ساماندهی به زنیا رشت شهر معابر بندی شبکه وضعیت که گیریم می نتیجه پس

 در را زیاادی  مشاکالت  ترافیاک  اوج سااعات  خصوصااددر   آن در موجود ها خیابان گلسار و شهر شمال منطقه در ساز و ساخت

 در نیاز  شارق  ارتبااطی  محورهاای  در همچنین. است نموده ایجاد شهر مرکزی بافت خصوصا نقاط سایر به شهروندان دسترسی

 تنها محور این اینکه دلیل به این که خورد می چشم به زیادی ترافیک جانبازان میدان سمت به زرجوب میدان از شهدا خیابان

 شاهر  داخلای  بافات  داخال  از دساترس  قابال  کاه  اسات  استان شرق در واقع شهرهای به دسترسی برای شهر در موجود مسیر

 .است افتاده است،اتفاق

 مهیدر ن لومتریک 2 یبیگاز( بطول تقر دانیو م یمصل دانی)حد فاصل م رشت یبهشت دیشه یبندعملکرد کمر رییتغ

که با توجه به توسعه شهر رشت اتفاق افتاده سبب عبور  یشهر به معبر درون شهر یخروج یشهر نگیر کیشهر  از  یجنوب

نامجو  ابانیدر خ ادهیسواره و پ ادیعالوه تردد زاست. به  شدهاز داخل شهر  یبرون شهر یو اتوبوس ها نیسنگ ینهایانواع ماش

داخل  یاست.که به ناچار از کوچه ها دهیگاز گرد دانیدر م نیسنگ یکهایتراف جادیسبب ا یفعال شهر یوجود کانونها لیبه دل

ده  است. محل ش نیساکن یبرا یاجتماع - یتیوامن یکیمشکالت تراف جادیشود که سبب ا یم انبراستفادهیمحله به عنوان  م

در سطح شهر شده اند. این گروه از گره ها مشتمل بر فلکه ها و میادینی هستند  یکیتراف یگره ها جادیمنجر به ا تیکه در نها

به وجود آمده اند و جریان  زیشهر در امتداد کمربندی شهر و در محل های ورود و خروج به شهر ن یکه عالوه بر بافت مرکز

ه سمت شهر را توزیع می کنند.که به عنوان نمونه می توان به فلکه جانبازان، میدان شهدای گمنام های ترافیکی آورده شده ب

و  یورود یدر مباد یمذکور همگ یاشاره نمود.پروژه ها  یمصل دانی)آزادگان(، میدان شهید انصاری )گلسار( و میدان گاز و م

 یها شیمعابر و گشا تیار واقع شده اند،لذا با بهبود وضعهمجو یها شهرشهر رشت با  یارتباط یها ریشهر و در مس یخروج

 تیشهر به ناچار جمع یمحدوده ها نیو ا دیآ یبوجود م دیجد یسکونت گاه ها جادیبه ا شینقاط همواره گرا نیدر ا دیجد

 رینظ یطارتبا یرهایس)احداث م یعمران یپروژه ها ی. چرا که با اجراافتیرا جذب کرده و شهر گسترش خواهد  یشتریب

و  یریپذ تیجمع شیافزا لیبه دل نیو ا ردیپذ یم ریاز آن تاث زیاطراف ن یها و ...( در شهر همواره ساخت و ساز ها یکمربند

 ییها یو بلند مرتبه ساز شتریب یشاهد ساخت و ساز ها نیباشد، و همچن یپروژه ها م یسکونت در محدوده اجرا یتقاضا برا

افتد. از آنجا که توسعه افقی شهر رشت  یاتفاق م زیشهر ن یرشد عمود ،یذا همزمان با رشد افقبود، ل میواهدر آن محدوده خ

طی سالیان گذشته منجر به عدم کارایی و یا نقصان عملکردی برخی از شبکه های اصلی شهر شده است. به طوری که با این 

توسعه، کمربندی شهر کامالً داخل بافت شهری قرار گرفته است.بنابراین به ناچار حجم زیادی از ترافیک عبوری و بین شهری 

ز داخل شهر رشت گذر می کنند. این امر تاثیرات نامطلوبی بر عملکرد صحیح نظام حمل و نقل و تردّد در داخل شهر بر جای ا

 گذاشته است.

 حرکت، کارآیی امنیت مناسب، دسترسی برقراری گردشگری، پیوسته ارتباطی شبکه ایجاد الهیجان شهر آتی توسعه در

 از اهداف نظر است. این مد اهداف از جدید نواحی سوی به شهر مرکز از زدایی مرکزت و نقل و حمل سیستم در تنوع شبکه،

 قابل ترافیک شبکه و تسهیالتی تجهیزاتی تأسیساتی، کمبودهای رفع مناسب، پیاده و سواره مرور و عبور شبکه تأمین طریق

 –شمالی های خیابان از شبکه ، اینکند می پیروی شطرنجی الگوی از الهیجان شهر های خیابان بندی شبکهاست.  حصول

 آزادگان، خیابان کمربندی، جاده :از شهر عبارتند شمال از غربی -شرقی های خیابان است شده تشکیل غربی -شرقی و جنوبی

 .یصفار خیابان آن امتداد و منظریه خیابان کاشف، انصاری، خیابان شهید بلوار آن امتداد و خمینی امام خیابان رضا، امام بلوار

 شمالی های خیابان بقیه است، جنگل سردار و کریمی های خیابان امتداد آن و شهدا خیابان شهر مهم جنوبی شمالی امتداد تنها

 .[17]باشند می کم طولی دارای کنند و می فعالیت کوچک سطح در شهر جنوبی
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 می عبور شهر قسمت ترین لیشما از و داشته عبوری نقش یک، درجه شریانی عنوان متر  به 6177بطول  کمربندی جاده

محور  براین عالوه باشد، می یکدیگر به گیالن استان غرب و شرق کننده متصل و بوده فراشهری نقش دارای این جاده کند

 باشد. می نیز خراسان و مازندران های استان به کننده متصل

 خیابان و انصاری شهید بلوار خمینی، امام خیابان آن امتداد و امام رضا بلوار از عبارتند شهر دو درجه شریانی های خیابان 

 سردار و کریمی های خیابان آن امتداد و شهدا جنوبی - شمالی خیابان شهر و غربی شرقی امتداد در کاشف خیابان مطهری،

 خیابان رینمهمت عنوان به اند گرفته قرار دیگر یک موازی متر 177 حدود فاصله به کاشف که و خمینی امام های جنگل. خیابان

 می فعالیت شهر جنوبی -شمالی خیابان مهمترین عنوان به شهدا خیابان و شهر غرب به شرق در جهت ترافیک دهنده عبور های

 های که تقاطع اند شده حاصل وحدت و شهدا های میدان کاشف و خمینی امام های خیابان با شهدا خیابان تقاطع از.کنند

عوامل  گریکشاورزی اطراف شهر ها و مناطق ارزشمند حومه ها و د زیحاصلخ یحفظ اراض تیهماباشند. می شهر اصلی

برای  یزمیبه داشتن مکان ازیداشتند و ن رتیبند و بار شهر مغا یبودند که با رشد همه جانبه و ب یاز عوامل یعیو طب ییایجغراف

 نیکردند. بد یم یو ارزشمند را الزام ژهیدر مناطق و نهااز توسعه آ رییشده و جلوگ ینیب شیرشد شهرها در مناطق پ تیهدا

 نی. ادیگرد اجراییجهات قابل گسترش شهر  نییبه منظور تع ایده احداث کمربندی بعنوان نوعی عامل محدود کننده بیترت

توسعه شهر در جهات مطلوب را  نهیدر زم الزم داتیتمه هینمود، کل یم نییضمن آنکه جهات قابل گسترش شهرها را تع دهیا

 کرد یم نیرا مع گریمحدود کننده آن در جهات د ملو عوا ینیب شیپ
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 و محدوده مورد مطالعه هیجانالشبکه معابر شهر  :4تصویر 

 گیرینتیجه -8

مود واقعی و عینی آن بسیار باشد و نهایی میدهی و اجرای چنین فعالیتیکی از مسائل مهم در هر شهری چگونه سازمان

با توجه به رشد شتابان شهر به سمت جنوب و  سریع در شهر آشکار شده و در رشد و توسعه شهر نقش مهمی ایفا خواهد نمود

 -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 .(21 ص -1336

 کنندهمتصل میادین در روگذر هایپل هایپروژه اجرای اقدامات این جمله از. شود می یاد نقل و حمل شبکه 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 عتباراتا گیالن استان ریزیبرنامه و مدیریت سازمان از شده ارائه آمار طبق .باشدمی است، واقع شهر شمالی

 که است اعتبارات کل از صد در 26/26 و 51/33 ترتیب به شهری عمران و مسکن فصل و آموزش فصل سهم 1334 سال

 پل احداث به مربوط 1331 سال تا اعتبارات وزن بیشترین شهری مسکن و عمران فصل در. باشندمی دارا را سهم بیشترین
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 روگذر همانند همسطح غیر و همسطح هایتقاطع و مهر مسکن هایپروژه به مربوط 1357 سال در و جانبازان میدان روگذر

  .[5] باشدمی یخسازی و شعار باستانی

عوامل ارتباطی، معضالت گسیختگی شهر و مسائل جانبی آن رفع گردد. تقسیمات شهری  سازی بافت شهر و ترسیمیکسان

محدوده قانونی  محله بوده است. 31ناحیه و  13منطقه شهری  13بر اساس مصوبات کمیته فنی و شورایعالی شهرسازی شامل 

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

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

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 دربرمیوسازها و توسعه حول جادهساخت های پراکنده اطراف شهر که عمدتاًحوزه، شهر

  :های زیر استحوزه

کیلومتر به حوزه منسجم شهر متصل است و تا حدودی از ساختار  3/2توسعه در راستای جاده تهران، که حدودا ًدرطول 

شت قرار دارد و در حول کیلومتر در داخل محدوده شهر ر 3 طولمحور بندرانزلی، این محور در . نمایدزی تبعیت میشهر مرک

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

تر بوده و حدود نتی )مشابه شهر( بسیارطوالنیسکو محور فومن، در این محور طول بخش .شهری و فرودگاه شکل گرفته است

کیلومتر، که به سرعت نیز در حال متحول شدن است، یکی از  3محور الکان، این محور با طول  شود.کیلومتر را شامل می 2/4

رین تکم آن یکی 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 3/2طول  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  کیلومتر داخل محدوده شهر 2محور الهیجان، این محور در طول . داردخارج از محدوده قانونی شهر رشت قرار 

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 منطقهتأمین نیازهای توسعه استان  ای برایسطح خدمات برتر با عملکرد منطقه ارتقاء -

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

 ای استانمنطقه

 شت به بزرگراه ر -تبدیل راه ارتباطی قزوین -

 ه بزرگراه رشت ب-انزلی-تبدیل راه آستارا -

 رودسر-الهیجان-رشت تکمیل بزرگراه -

های شهری است عواملی که بیشترین تأثیر را در افزایش محدودة شهر داشته است، رشد و توسعة سطح کاربریدیگر  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. 1331ها در سال با سطح آن 1365های شهری، اقدام به مقایسة این سطوح در سال رکدام از کاربریه

هکتار به سطح خدماتی شهر رشت افزوده شده است، که بیشترین افزایش مربوط به  1246مشخص شد که در این دورة زمانی 

 .اندحساب آمده که با تغییر مرز محدودة خدماتی شهر، جزء اراضی شهری بههکتار بوده است  3413اراضی باغات و مزارع با 

 و جنوبی –شمالی های خیابان از شبکه این .کند می پیروی شطرنجی الگوی از الهیجان شهر های خیابان بندی شبکه

 امام بلوار آزادگان، خیابان کمربندی، جاده :از شهر عبارتند شمال از غربی -شرقی های خیابان است شده تشکیل غربی -شرقی

 امتداد تنها .صفاری خیابان آن امتداد و منظریه خیابان کاشف، انصاری، خیابان شهید بلوار آن امتداد و خمینی امام خیابان رضا،
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 جنوبی شمالی های خیابان بقیه است، جنگل سردار و کریمی های خیابان تداد آنام و شهدا خیابان شهر مهم جنوبی شمالی

 عبوری نقش یک، درجه شریانی عنوان به کمربندی جاده.باشند می کم طولی دارای کنند و می فعالیت کوچک سطح در شهر

 استان غرب و شرق کننده متصل و بوده فراشهری نقش دارای این جاده کند می عبور شهر قسمت ترین شمالی از و داشته

 شریانی های خیابان .باشد می نیز خراسان و مازندران های استان به کننده محور متصل براین عالوه باشد، می یکدیگر به گیالن

 در کاشف خیابان مطهری، خیابان و انصاری شهید بلوار خمینی، امام خیابان آن امتداد و امام رضا بلوار از عبارتند شهر دو درجه

 امام های جنگل. خیابان سردار و کریمی های خیابان آن امتداد و شهدا جنوبی– شمالی خیابان شهر و غربی شرقی امتداد

 دهنده عبور های خیابان مهمترین عنوان به اند گرفته قرار دیگر یک موازی متر 177 حدود فاصله به کاشف که و خمینی

 ساعات در.کنند می فعالیت شهر جنوبی -شمالی خیابان مهمترین عنوان به شهدا خیابان و شهر غرب به شرق در جهت ترافیک

 خیابان ترافیک حجم بخشی از انتقال در آبان22 و برق پاکدل، زاهد، شیخ های خیابان ها اتومبیل ازدحام به توجه با ترافیک اوج

 حکیم انقالب، های خیابان همچنین کنند(. می عمل خمینی امام خیابان نفوذ حوزه عنوان )به کنند می کمک خمینی امام

 .موثر هستند ترافیک اوج ساعات در شهدا خیابان ترافیک انتقال در نیز سبحان و فیاض
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