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هدف اصلی پژوهش . ، گسترش و توسعه فیزیکی شهرها تأثیر بسزایی دارندینیگز های طبیعی و انسانی در مکانپدیده

فیزیکی شهر رشت و تحلیل گسترش فضایی آن با مدل آنتروپی  ةت تنگناهای طبیعی و انسانی توسعحاضر، شناخ

برای نیل به این اهداف، ابتدا با استفاده از مدل آنتروپی . ، و ارائه راهکارهای منطقی جهت توسعه آتی شهر است5شانون

رشت شدیداً تحت تأثیر گسترش فیزیکی شانون اقدام به تحلیل مدل گسترش فضایی شهر شد و نتیجه آنکه شهر 

های توپوگرافی، کاربری اراضی، سپس برای شناخت تنگناهای توسعه فیزیکی شهر، از نقشه. است) اسپرال(پراکنده 

منطقه پژوهش  ةابتدا محدود. ای و تحقیقات میدانی بهره گرفته شدنقشه موانع موجود در اطراف شهر، منابع کتابخانه

خدماتی شهر بود، روی نقشه توپوگرافی تعیین شد، سپس از طریق نرم  ةکیلومتر اطراف محدود 4 که سطحی با شعاع

 یبند پهنههای توسعه فضایی شد، و در نهایت نقشه اقدام به رقومی سازی عوارض و محدودیت ArcGIS9,3افزار 

در نهایت . بدست آمد )GIS(های توسعه فیزیکی شهر رشت با استفاده از سامانه اطالعات جغرافیایی محدودیت

مشخص شد که عواملی همچون فرودگاه، تاالب عینک، شهرک صنعتی، اراضی مرغوب کشاورزی، استخرهای پرورش 

سفید رود و اراضی مرطوب تنگناهایی را برای توسعه  یپرور دامهای طبیعی، اراضی شرکت ماهی، گورستان، زیستگاه

  .اندآورده وجود بهشهر 

  

  های توسعه کالبدی، شهر رشت گسترش فیزیکی، مدل آنتروپی شانون، محدودیت 
  

                                                             
١.Geographical Information System  

  09111398761همراه  - 41938 1957  سنده مسئول مکاتباتینو. یشهر یزیا ـ برنامه ریجغراف یام نور ـ گروه علمیار دانشگاه پیاستاد: 2
الن ـ رشت یگ ام نور استانیدانشگاه پ. یشهر یزیا ـ برنامه ریکارشناس ارشد جغراف: 3
  رشت -النینور استان گامیدانشگاه پ. یشهر یایکارشناس جغراف: 4

٥. Shanons Entropy Model  
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آن در  يکالبد يشهر و فضاها یکیزیف يهاآن محدوده یا و مداوم است که طیپو يندیشهر، فرا یکیزیف عهتوس

ق یبرنامه باشد به تنسیع و بیسر ن روندیابند و اگر اییش میافزا یفیو ک یث کمیاز ح یو افق يعمود يهاجهت

 يا دهیعدرا با مشکالت  يشهر يهاجه سامانهید و در نتینخواهد انجام يشهر يمتعادل و موزون فضاها یکیزیف

که در بستر  یو صنعت یی، روستايتوسعه و عمران در مناطق مختلف شهر). 18:1384، یفردوس(مواجه خواهد ساخت 

 يمطالعه فضا). 14:1387، یثروت(هاست آن یعیطب يهایژگیق در ویدق ةمند مطالعازیقرار دارند همواره ن یعیطب

 يهايزیررا برنامهیرد زیصورت گ يگرید قبل از هر مطالعه دیاست و با يزان شهریرف برنامهین وظایتر مهماز  یکیزیف

 یعید عوامل و موانع طبیشهرها با یکیزیف ةدر مطالع). 63:1382زاده،  یعلم(د ریگین مطالعه انجام میا يبر مبنا يبعد

را عدم شناخت و یز. شود یگر و بر توسعه شهر بررسیکدیها بر دهین پدیر متقابل ایرا مطالعه و ارتباط و تأث یو انسان

ن موانع یت و گسترش شهر در جهت ای، باعث هداها آنم مناسب یت حریها و عدم رعاتین محدودیالزم از ا یآگاه

شهرها یک  ةگسترش بی روي .مواجه خواهد نمود يرا با مشکالت جد يشهر يت شهر و فضاهایهاشود که در نیم

 درصد جمعیت جهان در شهرها زندگی کنند 65افزون بر  2025گردد تا سال بینی میمشکل جهانی است و پیش

)Kaya, 2006: 19 .(گذاردیم ير جاط بیدر مح يان باری، اثرات زيشهر یع پراکندگیش سرین حال افزایدر ع ) 

Jaeger et al, 2010: 397.( به اطراف  ير شهریتوسعه فراگ ياند که الگواثبات کرده یعلم يهاافتهینکه یرغم ایعل

 یکی )Batexani and Yarnal, 2008: 2( است يشهر توسعهغالب  يست اما همچنان الگویها مؤثر ن آن توسعه يبرا

موجود در اطراف  یو انسان یعیطب يهاتیجه شدن گسترش شهرها با محدودن نوع توسعه، موایمهم ا يامدهایاز پ

ن شهر تا یا. روبرو شده است یخود با مسائل و مشکالت یکیزیف ةتوسع يهمانند اکثر شهرها برات شهر رش. شهرهاست

از  ییروستا و يجوامع شهر يریاما با شروع تحوالت و اثرپذ. کرده است يرا سپر یروند رو به رشد منطق 1345سال 

و  يشهر ي، باال رفتن درآمدها50 ةل دهیاوا ي، رشد اقتصادییروستا يهاآن مهاجرت ةجیو در نت یاصالحات ارض

جه هم اکنون شهر با تنگناها و یدر نت. را پشت سر بگذارد یتحوالت بعد از انقالب باعث شد که رشد شتابان و ناموزون

از  ياری، منشأ بسیآت ةها در توسعبه نقش آن یتوجهیبرو شده است که بدر توسعه رو یو انسان یعیموانع متعدد طب

شهر رشت و  ییفضا ةتوسع يهاتیمحدود ییق شناساین تحقیاز انجام ا یهدف اصل. مسائل و مشکالت خواهد بود

زان شهر یرران و برنامه یتواند مدیق فوق میتحق يهاافتهی. باشدین شهر میا یکیزیدر گسترش ف ها آننقش  یبررس

برخورد  ییاجرا يشهر است آشنا و راهکارها یکیزیف ةتوسع يش رویپ ییکه از لحاظ فضا يهاتیرشت را با محدود

  .دیرا ارائه نما ها آنبا  یمنطق
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و  ییفضا یهاداده یگردآور یبرا. است یلیتحل -یفیآن توص یو روش اجرا یق کاربردین پژوهش نوع تحقیدر ا

، مانند تعداد و نوع عوارض و یاطالعات ینسبت به جمع آور یاق مطالعات کتابخانهیآن، نخست از طر ییافض ریغ

ل اطالعات و ینسبت به تکم یدانیسپس با استفاده از مطالعات م. اطراف شهر اقدام شد یو انسان یعیطب یهاتیمحدود

 یساز یگاه داده و رقومیجاد پایتاً نسبت به اید و نهااقدام ش یربرداریق مشاهده و تصویاز طر ها نقشه یبه هنگام ساز

ها گاه دادهیو سپس با استفاده از اطالعات وارد شده به پا اقدام شد، GISگاه یدر پا یجدول یو ورود داده ها ها نقشه

زم انجام گرفت ال یها لیتحله و یها، تجزن نقشهیبعد با استفاده از ا مرحلهشد و در  یموضوع یهام نقشهیاقدام به ترس

-روش که است شده روشن اخیر یها سال در .شهر مشخص شد توسعه یت برایجاد محدودیر موانع مختلف در ایو تأث
 هاینظریه در جاد تحولیا به قادر جدید، رقومی هایداده مؤثر کاربرد کنار در GIS یها ستمیساز  گیریبهره های

 ).Wolk-Musial & Zagajewski, 1999( شده است ریزیرنامهب هایمشی ن خطییتع در شهری توسعهسازی  مدل

آمده و  به وجود یاو منطقه یدر سطوح شهر یعیت منابع طبیریو مد یاراض یکاربر یطراح یعمالً برا هاستمین سیا

  ).Lee, 1991: 273-281(د انافتهیتوسعه 

  

3- 

 . ر استیز انگر نکاتینه مطالعات بیشیموجود در پ یافته های

ن مطلب یا یایها گوافتهی. نمود یز را بررسیشهر تبر یکیزیو توسعه ف یعیط طبیمح 1375زپور در سال یعز -

هوا است و به علت  ین و آلودگیر زلزله، نشست زمینظ یعیز مستعد انواع خطرات طبیاست که شهر تبر

 .مواجه است یت جدین، توسعه شهر با محدودیت آب و زمیمحدود

شهر را  توسعه کنندهن عوامل محدود یو همچن یشهر رض یکیزیف توسعه، عوامل موثر در 1379سال  بدر در -

ن یهمچن. موجود در منطقه در گسترش شهر بوده است یو انسان یعیر عوامل طبیانگر تأثیج بینتا. کرد یبررس

را مورد  یهر رضش یکیزیو سنجش از دور جهت گسترش ف GIS ییایستم اطالعات جغرافیبا استفاده از س

شهر را  توسعهنه یت جهات بهیو در نها مشخص شهر یآت توسعهها را جهت نیت زمیمطالعه قرار داده و قابل

  .مشخص کرده است

آن  یشهر توسعه یشهر سنندج و روند الگو ییفضا-یکالبد توسعه، GISبا استفاده از  1380در سال  یبیحب -

 یها طرح، یاسیت سی، مرکزیعید که عوامل طبیجه رسین نتیق، به ایحقبعد از انجام ت. قرار داد یرا مورد بررس

 یمتعدد یاطالعات یهاهیه الیبا ته؛ و اندشهر سنندج مؤثر بوده یکیزیف توسعهاجرا شده در  یشهر توسعه

ها، با استفاده از مدل هین الیق ایو تلف... و  ی، خاک شناسی، تناسب اراضین شناسیب، گسل، زمیمانند ش
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لومتر یک 12 هپهنک ی یابی مکانق یشهر را از طر توسعهمناسب  یها، الگوهیال یو مدل همپوشان یطق فازمن

 .در شمال غرب سنندج ارائه داد یمربع

ذه مورد مطالعه قرار داد و یشهر ا یکیزیف-یکالبد توسعهرا در  ییاینقش عوامل جغراف 1384در سال  یموسو -

در توسعه ) یعیو طب یانسان( ییایبوده و عوامل جغراف یشعاع یفرم یاراذه دید که شهر ایجه رسین نتیبه ا

شهر  یغرب یهاشهر را قسمت یفعل توسعه ین جهت براین بهتریهمچن. اندداشته یشهر نقش مؤثر یکالبد

  .کرده است یابیشهر مثبت ارز توسعهت یعملکرد طرح جامع را در هدا یانیدانسته و در بخش پا

ان به یدر پا یو، روزآباد پرداختیشهر ف یکیزیف–یکالبد توسعهروند  یبه بررس 1389سال  در یبینژاد ط یعل -

ر و یاز جمله اسکان عشا یشهر در گذشته معلول عوامل مختلف یکیزیف توسعهده است که، روند یجه رسین نتیا

روزآباد را از نظر یفشهر  یبافت فعل؛ و بوده است... شهر و یعیاطراف به شهر، روند رشد طب یاتصال روستاها

ط نرم افزار یو در مح AHPن با استفاده از مدل یهمچن؛ و داندیو متمرکز م یااز نوع هسته یگونه شناس

ArcGIS ینده به صورت خطیکرده که گسترش شهر در آ ینیبشی، پیمختلف اطالعات یهاهیال یو با بررس 

 .ردیپذیصورت م یشرق ک شهر و به طرف شرق و شمالیو در امتداد ارتفاعات نزد

  

ه عرض یثان 30قه و یدق 16درجه و  37و  یه طول شرقیثان 45قه و یدق 35درجه و  49ن یب ةشهر رشت در محدود

ن شهر از شمال به بخش خمام، از یا. هکتار است 10240مساحت آن حدود . چ قرار داردینویگر النهار نصفاز  یشمال

دهستان الکان و شهرستان رودبار، از غرب به صومعه سرا و شهرستان شفت و از شرق به بخش کوچصفهان جنوب به 

از جانب جنوب و غرب، شهر رشت  رود گوهرو  یزرجوب از جهت شرق و شمال شرق رودخانه. شودیو سنگر محدود م

).1شکل (، )36:1389باباپور، (لومتر است یک 325رشت از تهران  فاصله. کند یعبور م
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  موقعیت جغرافیایی شهر رشت در شهرستان، استان و کشور نقشه، )1(ل شک

  

ت استان را به خود اختصاص داده یدرصد از جمع 4/23حدود  1385نفر در سال  557336ت ین شهر با جمعیا

هزار  500 یتیجمع ردهدر  یخزر، و جزء شهرها یایدر یجنوب هیحاشدر  یشهر نقطهن یتررشت به عنوان بزرگ. است

  ).1385ران، یمرکز آمار ا( باشدیالن میاستان گ یادار - یاسیون نفر و مرکز سیلیم 1تا 

  

  :م کردیش از انقالب و پس از انقالب تقسیبه دو دوره، پ توان یمشهر رشت را  ییروند توسعه فضا

حدود العالم من « ییایدر کتاب جغراف یخیام رشت در متون تارن

» تران اسیکهن ا یها یآبادرشت از «افته است، آمده که ینگارش . ق. هـ 372که در سال  »قالمشر یالمغرب ال
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رشت در  یشهر کنون).  219:1370پ پور، یسرت(ت اد کرده اسی» ه بزرگیناح«و از آن با صفت ) 93: 1387ه، یکوین(

قرار ) جانیفومن و اله یت شهرهایه پس با مرکزیش و بیه پیب(ن الیگ منطقهن دو یب ییروستا به صورتدوار گذشته ا

 یاسیو س یت اقتصادیشاه طهماسب، رشت اهم دورهدر ). 2:1386، 2، ج و کاوشن مشاور طرح یمهندس(ت داش

د درآم ها روسالن به اشغال یها، استان گافغان هلیبه وسان یتخت صفویبا سقوط پا). 45:1389باباپور، (ت افی یفراوان

شه زارها پاک یل به طرف جنوب از بیباً پانزده ماین تقریزم نیتأم یدر ابتدا اشغال شهر رشت، برا). 77: 1381،یمیعظ(

ز و ساروق بندان در مرک) سازان یساغر(ن باربندا یه، شهر رشت با بازارهایقاجار دورهدر ). 107:1383، ینیحس(د ش

  ).8:1386، 2، ج و کاوشن مشاور طرح یمهندس(ت افیتوسعه  یریشهر، بطور چشمگ

  

د یابان جدین خیت و تسلط رضاخان، چندیپس از انقالب مشروط

- ابانیخ هیحاشازار به ب. احداث شد) یدان شهرداریم( ها آنتقاطع  نقطهو ) یعتیو شر یعلم الهد – یسعد ینیامام خم(

 – 1335شهر از سال . متراکم مستقر شدند به صورت یمیدر محالت قد یمسکون یهادا کرد و ساختمانیش پیها گرا

شهر در  توسعه، 1350دا کرد و پس از آن تا سال یتوسعه پ یو جنوب غرب یش از سمت جنوب، جنوب شرق. هـ 1327

به بعد  1350از ). 155:1377اس زاده مقدم، یال(ت ل گشیمتما یو شمال شرق یمتوقف و در جهت غرب یحد شرق

بعد از ). 10:1386، 2، ج و کاوشن مشاور طرح یمهندس(ت اس تر محسوس یگسترش شهر در جهت شمال و شمال غرب

احداث شهرک ). 47:1389باباپور، (افت یگسترش شهر در جهت شمال و شمال غرب ادامه  یانقالب اسالم یروزیپ

د ن بخش از شهر منجر شیبه توسعه ا) جنوب شرق(ن الن در جاده تهرایدانشگاه گ یابی مکانن دوره و یر اد یصنعت

در جهات غرب به  1364تا  1357 یها سال یدر واقع شهر رشت ط). 11:1386، 2، ج و کاوشن مشاور طرح یمهندس(

سمت جنوب غرب، شمال غرب و جاده  ز توسعه بهیتاکنون ن 1367افته است و از سال یتوسعه  یشرق و شمال شرق

 233با  1355ـ 1361 یهاسال یشهر رشت ط یکالبد توسعهزان ین میشتریب). 109:1383، ینیحس(ت الکان اس

 75تا  65 یها سال یاست که ط یدر حالن یا). 2شکل (ت درصد اس 270با  1361ـ1372 یها سالن یدرصد و ب

ن مساحت شهر یهمچن. ده استینفر رس 412552به  293898از  ینعیدرصد رشد داشته است،  40ت شهر رشت،یجمع

درصد  1475انگر یزان بین میا. افته استیش یهکتار افزا 10240هکتار به  650از  1385تا  1334 یها سال یرشت ط

  ).3و  2شکل (ت اس الذکر فوق یها سال یط ییرشد فضا
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  ، روند افزایش سطح کالبدی شهر رشت)2(شکل 

  
  12-10: 1386، کاوش ومهندسین مشاور طرح : آخذشهر رشت، م توسعهمراحل  نقشه، )3(ل شک
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از طرف سازمان  13/4/1384خ یشود در تارید شهر محسوب مین طرح جامع که در واقع طرح جامع جدیسوم

ل اضافه یشهر به دل محدوده. بوده است 1405 د که افق آن سالیگرد الن به مشاور ابالغیاستان گ يمسکن و شهرساز

متصل  يقانون بودجه، و ورود روستاها 6تبصره  يرود به منظور اجرادیسف يشرکت دامپرور یهکتار از اراض 400شدن 

 10240به ) یاد مسکن انقالب اسالمیالن و بنیگ ياستاندار صورت جلسهبر اساس ( يبه شهر به داخل بافت شهر

ن ینفر بوده است، ا 750050برابر با  1405سال  يت برایجمع ینیش بید، پیدر طرح جامع جد. افته استیش یهکتار افزا

ت شهر طبق یو جمع) محدوده ساخت و سازها(هکتار  9091برابر با  1385ست که وسعت شهر در سال یدر حال

نفر در هکتار محاسبه  61ز یشهر ن یتیکم جمعنفر بوده است، که ترا 557336حدود  85ت سال یجمع يسرشمار

از به ی، و ن1405شهر رشت در افق  ينفر 192714ش ید، با توجه به افزایآیر بر میکه از جداول ز طور همان. شود یم

 878در حدود  یشده با کمبود سطح ینیش بیت، شهر مورد نظر در افق پین جمعیشهر متناسب با ا یکیزیگسترش ف

، مشخص شد که با توجه به يخالص شهر يهايبا محاسبه سرانه هر فرد از کاربر. واهد بودهکتار مواجه خ

ن شاخص در وضع یکه هم یدر حال. باشدیهر نفر م يمترمربع برا 7/100ن مقدار برابر است با یسرانه، ا ياستانداردها

 7/183در وضع موجود برابر با  يشهر يها يکاربرسرانه هر فرد از کل ؛ و متر مربع 7/119موجود برابر است با 

شود یجه مشخص میدر نت. هکتار 3/148استاندارد برابر است با  يهاگرفتن سرانه در نظرن شاخص با یمترمربع و هم

ت یل بر بدون مشکل بودن وضعین دلیدا کرده است، اما ایاز توسعه پیشتر از حد نیشهر ب یکه سطح محدوده خدمات

 یبه سطح 1405شود که در سال یر، مشخص میرا با توجه به اطالعات جدول زیست، زیها در شهر رشت نيکاربر

در  یاراض يکاربر يزیربه برنامه يشترین نشان از ضرورت توجه بی، که ا)1جدول (د از خواهد بویهکتار ن 878معادل 

  ).77: 1385،رح جامع رشت فصل چهارمط(شهر رشت است 
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  1400شهر رشت در وضع موجود و پیشنهادي و برآورد کمبودهاي آن تا وضعیت کاربري اراضی   ،)1(جدول 

 750050: جمعیت پیش بینی شده 

 نام کاربري

 )هکتار( افق طرح يکمبود سطح برا

سطح پیشنهادي براي افق 

 )هکتار(موجود  عسطح در وض )هکتار( طرح

 جمع آموزشی 87,2 300,0 212,8

 جمع آموزش عالی 536,5 690,0 153,5

 بهداشتی و درمانی 53,7 150,0 96,3

 تجهیزات  و ساتیتأس 28,5 150,0 121,5

 ورزشی 38,8 150,0 111,2

 فضاي سبز 240,5 600,0 359,5 تفریحی-سبز

 پارک جنگلی 110,8 111,0 0,2

 اداري 128,2 75,0 53,2-
 اداري

 نظامی و انتظامی 49,4 37,5 11,9-

 راییجهانگردي و پذی 4,5 37,5 33,0

 فرهنگی 2,7 56,3 53,6
 فرهنگی

 مذهبی 8,6 56,3 47,7

 صنعتی 386,8 600,0 213,2

 تجاري خدماتی 108,4 225,0 116,6

 معابر 824,7 1875,1 1050,4

 پارکینگ شهري 7,2 37,5 30,3 شبکه معابر

 حمل و نقل و انبار 299,5 337,5 38,0

 جمع شبکه معابر 1131,4 2250,2 1118,8

 بایر 545,4 - 545,4-

 بایر و مخروبه

 ساخت حال در 185,6 - 185,6-

 گورستان 28,6 - 28,6-

 مخروبه 0,1 - 0,1-

 متروکه - - -

 خالی و نامشخص - - -

 جمع بایر و مخروبه و سایر 759,7 - 759,7-

 باغ 54,5 54,5 -

 باغات و مزارع

 کشاورزي 3174,2 3174,2 -

 داري و دامپروريدام 82,3 82,3 -

 رودخانه و مسیل 220,7 220,7 -

 حریم رودخانه 36,9 36,9 -

 جمع باغات و مزارع 3568,6 3568,6 -

 جمع بدون مسکونی 7244,4 9057,5 1813,1
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-933,2 2062,6 2995,8 
 )مسکونی و خدمات وابسته آن(منطقه عملکردي مسکونی 

 اه يکاربرجمع کل  10240,2 11120,1 879,9

 جمع اراضی خالص شهري بدون اراضی بایر 5911,8 7551,5 1639,7

  ).77: 1385( طرح جامع رشت فصل چهارم: مأخذ

  
6  

-یاستفاده م يشهر ةقواریرشد ب ةدین پدییگسترش شهر و تع یل چگونگیه و تحلیتجز يشتر براین مدل بیاز ا

  ): 129:1385،يا و موسویکمت نح(ر است یمدل به شرح ز یساختار کل .گردد

H = -  

  :که در آن

H ةمنطق) یمسکون یتراکم کل(نسبت مساحت ساخته شده  شانون،  یمقدار آنتروپ i ةبه کل مساحت ساخته شد 

  .مجموع مناطق است nمجموع مناطق و 

) فشرده(متراکم  یلیخ یکیزیف ةانگر توسعیاست، که در آن مقدار صفر ب Ln(n)از صفر تا شانون  یارزش مقدار آنتروپ

از  یکه ارزش آنتروپ یدر واقع زمان. است يشهر ةپراکند یکیزیف ةانگر توسعیب Ln(n)که مقدار  یشهر است؛ در حال

  .اتفاق افتاده است) اسپرال( يقواره شهریشتر باشد، رشد بیب Ln(n)مقدار 

  
 1385شهر رشت در سال  نهگا 3، محاسبه ارزش آنتروپی مناطق )2(ل جدو

Ln × درصد از مساحت کلLnهکتار( مساحتدرصد از مساحت کلدرصد از مساحت کل(

3614/0-  1609/1-  3132/0  872  1  

3567/0-  2673/1-  2816/0  784  2  

3661/0-  9036/0-  4051/0  1128  3  

  کل  2784  1 -  -0842/1

  

  

  

  

  

                                                             
٦ : Shanons Entropy Model  
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  1390شهر رشت در سال  ةگان 3، محاسبه ارزش آنتروپی مناطق )3(جدول 

Ln × درصد از مساحت کلLnهکتار( مساحتدرصد از مساحت کلدرصد از مساحت کل(

3632/0-  1667/1-  3113/0  8/932  1  

3609/0-  2077/1-  2989/0  4/895  2  

3672/0-  9422/0-  3897/0  6/1167  3  

  کل  8/2995  1 -  -0913/1

  

ک است و ین صفر تا یب Ln يشانون، که در آن ارزش مقدار یدهد که با توجه به مدل آنتروپینشان م 3و  2جداول 

 = Ln(3)ن مقاله، از آنجا که حداکثر ارزش یشهر رشت در ا ۀگان سهنسبت رشد اسپرال مناطق  یبا توجه به بررس

شهر رشت در سال  ینکه مقدار آنتروپیبا توجه به ا، و )129-130:  1385، يو موسو ایکمت نح. ک. ر(باشد یم 1/098

به مقدار حداکثر  یک بودن مقدار آنتروپیجه نزدیبوده است، در نت 091/1برابر با  1390و در سال  084/1برابر با  1385

ن مطلب یا ییایعداد گوان ین ایهمچن. تر متراکم شهر اسیو غ) اسپرال(پراکنده  یکیزی، نشانگر گسترش ف)098/1(

با . ل داشته استیشتر میب یشهر به سمت پراکندگ یکیزی، گسترش ف)1390تا  1385( یمورد بررس ةدور یاست که ط

جهت  یاراض نیتر مرغوب يافته است، دارایکه شهر رشت بر بستر آن گسترش  ییاینکه پهنه جغرافیتوجه به ا

مناسب  یستیت توریاز همه موقع تر مهمو  یو باغات و مناطق جنگل یعیطب يهاگاهستین وجود زیو همچن يکشاورز

و  یعیطب يهاتی، با شناخت محدودياضابطهین گسترش شتابان و بین الزم است عالوه بر کنترل چنیباشد، بنابرایم

  .ن مسئله جستجو کردیارا جهت برخورد با  یمناسب یکیاکولوژ ين شهر راهکارهایا ییگسترش فضا يش رویپ یانسان

 7 

ز ین يها و موانع متعددتیمؤثر هستند، محدود يشهرها عوامل متعدد یکیزیف-يکالبد توسعهگونه که در همان

توان یم یکل يبندمیک تقسیدر . ک شهر در جهات مختلف شودی توسعها عدم یتواند باعث توسعه و یوجود دارند که م

ها و موانع تیو محدود یعیها و موانع طبتی، محدودیکل دستهشهرها را به دو  یکیزیف توسعهها و موانع تیمحدود

  ).4(م کرد، جدول یتقس یانسان
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 فیزیکی شهر رشت  توسعهموانع ) 4(جدول 

 عوامل موانع جهات علل

 ارتفاعات. 1 هرجنوب ش عدم تشکیل خاک. 3 هارتفاع زیاد منطق. 2 دشیب زیا.1

 طبیعی

ارزش باالي . 3 یارزش غذای. 2 یبه زیر ساخت رفتن اراض. 1

 اراضی جهت کشاورزي
 زمین کشاورزي .2 تمام جهات شهر

. 3 یباتالقی شدن اراض. 2 یزیر زمین يها آبباال بودن سطح . 1

 توسعه نهیهز بردن باال و ها سازهتأثیر بر 

 و شمال غربیو  شمال

 غرب

هاي زیر سفره . 3

 زمینی آب

ارزش توریستی      .3تخریب مرداب . 2 زعدم امکان ساخت و سا. 1  مرداب . 4 شمال غربی وغرب 

 پارک جنگلی. 5 جنوب شرقی ارزش توریستی . 2 کتخریب پار. 1

 زیستگاه طبیعی. 6 جنوبو  غربو  شمال ارزش زیست محیطی .2 نحفظ زیستگاه پرندگا. 1

 ها طرحپرهزینه بودن  .3 نامکان روانگرائی زمی .2 لخطر سی. 1

 آلوده شدن رودها.4
 رودخانه. 7 از جنوب به شمال شهر

 توسعهمسیر  يها نیزماشغال . 2 رجلوگیري از گسترش شه. 1

 وسعت زیاد.3 رشه
 جنوب

اراضی دامپروري . 1

 سفید رود

 انسانی

 ودگاهفر. 2 شمال امنیت پرواز  .2 یو آلودگی صوت صدا سرو. 1

 شهرک صنعتی. 3 جنوب ناسازگاري با کاربري مسکونی.2 یزیست محیط يها یآلودگ.1

 یزیست محیط يها یآلودگ. 2 رفاصله کم با شه. 1

 وابسته   يها يکاربر.3
 گورستان. 4 شرق و جنوب شرقی

 غرب و جنوب غربی   شهر توسعهپراکندگی در مسیر .2 ناشغال زمی.1
 ياستخرها.5

 هیپرورش ما
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  شهر رشت توسعه، نقشه موانع طبیعی و انسانی )4(شکل 

  

با  یباً از تمام جهات به نوعیتقر یکیزیشهر رشت جهت گسترش ف ،)4( و شکل) 4(با توجه به اطالعات جدول  

 یشهر نقش اساس ییفضا توسعهدر روند  یو انسان یعین عوامل طبیدهد که ایز نشان میاست و ن وره ت روبیمحدود

به  تر مهماند، مسئله خود قرار داده یر عامل بازدارندگیشهر را در جهات مختلف تحت تأث توسعه یاند و به نوعشتهدا

 یپرندگان، اراض یعیطب یهاستگاهیمثل ز یرا وجود موانعیباشد، زیک در شهر رشت میخطر افتادن نظام اکولوژ

جاد ین شهر عالوه بر ایدر محدوده بالفصل ا و رودخانه ی، شهرک صنعتیعیطب یها، جنگلیمرغوب کشاورز

ت یو در نها یطیست محیز یهایشهر و آلودگ یکیاکولوژ یدارین باعث ناپایت بر سر راه گسترش شهر، همچنیمحدود

  .ط اطراف خواهد شدیب رساندن به محیآس

  

 یهادهیرا عوارض و پدیاست، ز ییایت جغرافیط و موقعیاز تابع شریش از هر چیک شهر، بیش یدایاصوالً استقرار و پ

 یعیطب یهادهیپد. دارند یاثر قاطع یشهر یو مورفولوژ یکیزیف ةنفوذ، توسع ة، گسترش، حوزگزینی مکاندر  یعیطب



 

١٤ 
 

م که یریاگر بپذ). 133:1382نگارش، (کنند یو بازدارنده عمل م یعوامل منف عنوان بهعوامل مثبت و گاه  عنوان بهگاه 

تر و مساعدتر است، قبل بهتر، سالم یطیجاد محیا ةلینان به وسین رفاه شهرنشیتأم یزان شهریرن هدف برنامهیترمهم

از دارد، الزم است عالوه ین یشتریب یمنیط ایکالن و شرا یهاهیکه به سرما نیسنگ یهاا انجام پروژهیجاد شهرها یاز ا

ز یشهرها ن یکیزیط فیو مح یکیو ژئومورفولوژ یشناسنیزم یهاپژوهش شهر، به یاجتماع – یبر مطالعات اقتصاد

-یع و بیر رشد سریاخ ةخود در چند ده یکیزیف ةند توسعیشهر رشت در فرا). 147:1382نگارش، (بشود  یتوجه خاص

، یاراض یبرر کارییست، تغیط زیب محی، تخرینینشهیجاد و گسترش حاشیآن، ا ةجیگذاشته که نت سر پشترا  یابرنامه

. ها بوده است نیر ایناامن و نظا یهاساز در پهنهو، ساختیطیمح یها و تنگناهاییها، عدم توجه به توانایتداخل کاربر

و اسپرال  یشانون، اثبات کرد که شهر رشت با گسترش افق یمدل آنتروپ یهالیه و تحلیآمده از تجز دست بهج ینتا

-ز نشان داد که همیموجود در اطراف شهر رشت ن یو انسان یعیطب یهاتیمحدودعوارض و  یپهنه بند و مواجه است؛
نک در غرب، فرودگاه در شمال، ی، تاالب عغرب شمالمرطوب در شمال و  یهمچون اراض یاکنون موانع متعدد

و  غرب جنوبدر  یپرورش ماه یدر شرق، استخرها یمرغوب کشاورز یدر جنوب، گورستان و اراض یشهرک صنعت

اند و روند آن را با مشکل مواجه ساخته آورده وجود بهشهر  ةتوسع یرا برا ییاطراف شهر، تنگناها یعیطب یهاستگاهیز

 یشهر، راهکارها یآت ةتوسع یمناسب برا یهابه هر حال با توجه به کمبود پهنه. اندند توسعه را متوقف کردهیا فرایو 

  :شودیر ارائه میشنهادات زیدر غالب پ

  .شهر یعیحفظ منابع طب یدر راستا یشهر ةتوسع یهادر طرح یراهبرد یربازنگ .1

و استفاده  یبه توسعه عمود یابیمسکن در سطح شهر رشت به منظور دست ین عرضه و تقاضایجاد توازن بیا .2

  . نینه از زمیبه

  .یگرتوسعه گردش یدر راستا یجنگل یها و اراض، تاالبیآب یهاپهنه یها لیپتانساز  یبهره بردار .3

ر و رها یبا یاز اراض یبرداربهره یشهر برا یشورا یخاص از سو یزیو مم یفن یاب برنامهین و تصویتدو .4

  .شده باهدف کاهش ارزش افزوده و توسعه ساخت و سازها

 . ها یشهردارقانون  99و  98مواد  بر اساسم شهر رشت یب طرح جامع حریه و تصویته .5

تا  یقانون به صورتها تراکم هیکلکه  یان، به گونهییپا یهاو تراکم یندبدر ضوابط و مقررات منطقه یبازنگر .6

 یهااحداث خانه یهااستیچ نحو، سید، به هیجد یسازآماده یهادر ضمن در طرح. ابدیش یدرصد افزا 25

   .ردین در دستور کار قرار نگینه از زمیبه یبرداربهره لیبه دلتراکم، و کم ییالیو
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فیزیکی شهر  ة، بررسی تنگناهای طبیعی توسع)1387(محمدرضا، سعید خضری، توفیق رحمانی  ثروتی، .1

  .13-29، صص 1388، بهار 67های جغرافیای طبیعی، شماره سنندج، پژوهش

فیزیکی شهر، نمونه  ة، امکان سنجی و کاربرد سیستم پشتیبانی تصمیم گیری در توسع)1384(فردوسی، بهرام  .2

  .دانشگاه تربیت مدرس: کارشناسی ارشد، تهران ةنامپایانموردی شهر سنندج، 

، کاربرد ژئومورفولوژی در مکان گزینی شهرها و پیامدهای آن، نشریه جغرافیا و )1382(نگارش، حسین  .3
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