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  شهر رشت :نمونه موردي
  

  3محمد خندان، 2کیومرث حبیبی، *1کیومرث ایراندوست
 دانشیار گروه شهرسازي دانشگاه کردستان2یار گروه شهرسازي دانشگاه کردستان، دانش١

  دانشجوي دکتري شهرسازي دانشگاه هنر اسالمی تبریز ریزي شهري از دانشگاه کردستان و کارشناسی ارشد برنامه٣
  26/1/97 ؛ تاریخ پذیرش: 21/9/92تاریخ دریافت: 

  چکیده
را در پی داشته اقتصادي، اجتماعی، کالبدي و زیست محیطی گوناگون  هايچالشهاي اخیر رشد شهرها در دهه ةروند فزایند

 ۀ، در این میان چگونگی رشد و توسعاستاز سویی و مهاجرت و جابجایی آن از سوي دیگر جمعیت افزایش طبیعی پیامد که  است
شهري  ۀو توسع ۀشهري پیوست ۀتوسع، میان افزا ۀتوسعشکل از جمله در  یهایشهرها به گونه. داردرزش فراوانی ا ،کالبدي شهرها

مواردي در گسسته و شهري  ۀاز توسعنمودي  هري،ش ییرواصطالح پراکندهشهري پراکنده یا به ۀ. توسعاندکردهرشد گسسته 
پیامدهاي منفی  ،هادشواريسبب  ةاین پدید .است ریزي نشدهاي خودرو و برنامهضوابط و مقررات شهري و به گونهبیرون از سیار ب

. در داردفراوانی  رزششهر ار ب ةثیرات این پدیدأرویی و تثر بر ایجاد پراکندهؤم بررسی عواملرو این ازشود؛ میو ناپایداري شهري 
و چند شده  رویی در شهر رشت بررسیپراکنده ةتوصیفی و با بررسی اسناد و مدارك موجود، پدید -این نوشتار بارویکردي تحلیلی

مانند بسیاري از شهرهاي ایران همراه با رشد و  دهد که رشت،این بررسی نشان میو چون و عوامل آن تحلیل شده است. 
 ،گیر روستاهاي پیرامونچشم ۀتوسع پیوست وده است. شگسست کالبدي دچار رویی شهري پراکندهواسطه بهدرونی، دگردیسی 

، به همراه پیرامونیهاي شهركساخت ورودي و  گذرگاههايگسترش شهر در امتداد ، شهرپیرامون گسترش اسکان غیررسمی در 
 ازدامن زده است. رشت رویی هایی هستند که بر پراکندهر پیرامون شهر پدیدهها د تجهیزات شهري و خرده کارگاهیابی مکان

دست آمده در فرایند پژوهش بر ه زیرمعیارهاي بدهی و مقایسه میزان اهمیت معیارها و براي وزن )AHP( تحلیل سلسله مراتبی
، 0,319با  هوا و شرایط اقلیمیوآب، 0,426با  اقتصاد منطقهرویی شهري در رشت بهره برده شد که نتایج نشان داد پراکنده ةپدید

از ترتیب  به 0,117ناشی از حرکات جمعیتی و مهاجرتی با  امروزینروند شهرنشینی و  0,138با  ضعف پایش و مدیریت مکان
  اند. گیري این فرایند در شهر رشت بودهدر شکلبنیادین عوامل 

  
  شهر رشت)، AHP( تحلیل سلسله مراتبیرویی شهري، گسترش شهري، پراکنده کلیدي: هايهواژ
 

  1مقدمه
بنیــادین الگــوي  ،یبــیش از هــر زمــانشهرنشــینی 

از اي مجموعـهبـه و  شده اسـتاجتماعی نوین زندگی 
و محیط ساخته شـده  عوامل طبیعی، اجتماعیآمیزش 

ی بدل شده که یک نظـام اجتمـاعی، اقتصـادي و انسان

                                                             
ارشد محمد خندان  نامه کارشناسیمقاله حاضر برگرفته از پایان**

پراکنـده رویـی شـهري و عوامـل مـؤثر در ایجـاد آن، «با عنوان 
است که در رشته برنامه ریزي شهري » مطالعه موردي شهر رشت

دکتر کیومرث ایراندوست در دانشگاه کردستان به انجـام  زیر نظر
  رسیده است.

 k.irandoost@uok.ac.ir نویسنده مسئول:*

شـهرها در بسـتر محیطی پیچیده را شکل داده اسـت. 
گسترش دگردیسی و رشد و و به رپیوسته خود زیست 
توسعه هاي گونهاین رشد بیشتر در که هستند فضایی 

توسعه  ،)182-163 :1396(آروین و همکاران، افزامیان
آنچه . نمود یافته استگسسته و توسعه شهري  پیوسته

 دشـهرها را بنیـا و گسـترش و توسـعۀنـو شهرنشینی 
گذارد، انقالب صنعتی بود که توسعه بطئـی و محـدود 

شـهري و شـتابان شهرهاي سنتی را با گسترش آزاد و 
همراه نمود و رشـد اقتصادي -اجتماعیدگرگونی نظام 

و بـه ) 210-187 :1383(تقوایی و همکـاران،  گسسته
  پراکنـده ةپدیـدرا در پی داشت. رویی پراکندهاصطالح 
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اي تعیین کنندهروند  گذشتهسال  50رویی شهري در 
ي جهان در حـال فضایی بسیاري از کشورها ۀتوسعدر 

بـا که تا حد بسـیاري  بوده استیافته  ۀو توسع ۀتوسع
و رشـد جمعیـت شـهر همـراه  نبود توازن میان توسعۀ

دهـد کـه هـا نشـان مـیبررسی نمونهراي . ببوده است
به طور اواخر قرن بیستم  ۀدر پنج دهشهرهاي اروپایی 

انـد، در یافتـهفضـایی درصد گسـترش  78میانگین تا 
یافتـه درصـد افـزایش  33حالی که جمعیت آنها تنهـا 

    .)24-5: 1387، همکاران(طبیبیان و  است
رویی شـهري بـه عنـوان فـرم یـا قـالبی از  پراکنده

گسترش شهري، در حوزه دانش شهرسازي موافقـان و 
بر تاثیرات منفـی آن تاکید مخالفانی دارد که بیشترین 

رویـی پیونـدي متمرکز است. انتقادات وارد بر پراکنـده
و عمیق با تاثیرات منفی این پدیده بـر محـیط زیسـت 

: 1396و همکاران، (پریزادي  داردناپایدار شدن شهرها 
تخریب محیط زیست، بـه زیـر سـاخت و . )100-114

وآمـد پیرامون شـهر، رفـت هايها و باغساز رفتن زمین
هزینه و انرژي و در نهایـت افزایش بیشتر، صرف زمان، 

ــه پیامــدهاي رشــد و  ــودگی بیشــتر محــیط از جمل آل
: 1387زادگــان، (عباسســتهاشهرگســترش پراکنــده 

میــان شــناخت علــل و عوامــل ایــن . در ایــن )33-48
داراي اهمیـت زیـادي اسـت.  ،لکبراي حل مشـ ةپدید

رویـی را در پراکنـده ةاین پـژوهش در نظـر دارد پدیـد
و  نمـودهمورد شـهرهاي ایران(نمونـه رشـت) بررسـی 

هاي  و جنبـه ةعوامل اصلی ایجاد و تشـدید ایـن پدیـد
مثبت و منفی آن را در شهر رشت تحلیـل و مشـخص 

  کند. 
  
  پژوهشوش ر

ــژوهش  ــن پ ــیدر ای ــا روشــی تحلیل ــیفی  -ب توص
بــراي  ســپس وچنــد دهــه گــردآوري شــده  اطالعــات

 بـارویـی شهر و چگونگی پراکنده ۀبازسازي روند توسع
ــل روش از اســتفاده ــوایی تحلی ــاوي م و محت ــه وردک ب

اطالعات مـورد نیـاز شده است. پرداخته  ةتحلیل پدید
آوري شده و اطالعات مربوط اي جمعبه روش کتابخانه

صورت ترکیبـی از منـابع موجـود،  نیز بهرشت به شهر 
هــا و تصــاویر بازدیــدهاي میــدانی، اســتفاده از عکــس

و زمانی گوناگون هاي و مقایسه آنها در دورهاي ماهواره
 ش از افراد مطلع گـردآوري شـده اسـت؛همچنین پرس

 و Arc GISافزارهاي همچنین در فرایند پژوهش از نرم
Excel ها و ارائه نقشه اسـتفاده شـده براي تحلیل داده
براي بررسی میزان تاثیرگذاري هرکـدام ادامه در است. 

رویـی شـهري در گیـري پراکنـدهها در شکلاز شاخص
) AHP( از روش فرایند تحلیـل سلسـله مراتبـیرشت 

در پایان با تحلیل کمی و کیفی . استبهره گرفته شده 
  هاي گوناگون پدیده نمایان شود. کوشش شد جنبه

  
  طرح مسأله

دهـد معاصـر نشـان مـی روند تکاملی شهرنشـینی
نوعی دگرگونی در آرایش و چگونگی رشـد و گسـترش 

هـاي شهرهاي فشرده و با هستهوجود آمده و شهرها به
در نقاط پیرامـونی ناپیوسته متراکم، به سمت گسترش 

). 100 :1382، و همکاران اند(پاپلی یزديمتمایل شده
ونقـل نقـش بسـزایی در هـاي حمـلپیشرفت سیسـتم

ایفـا اهش تراکم و افزودن بر محدوده فیزیکی شهرها ک
امکان  ،ونقلها و ابزار حملدگرگونی شیوه است.نموده 

اسکان با فاصله بیشتر از مراکز شهري را فراهم کـرد و 
نفـوذ  تري را به حـوزةشعاع وسیع نیزاتومبیل شخصی 

و  )74-67: 1388(آلـن،  هاي فردي بخشیدجاییجابه
 ،ي و زندگی و فعالیـتگسترش شهرسرانجام این روند 

شـهري تبـدیل  ۀرا به الگوي غالب توسـع روییپراکنده
  .  نموده است
بـه ویـژه  يکـه موجـب گسـترش شـهررا عواملی 

بـدون توجـه بـه توان نمیشوند، میگسترش ناپیوسته 
 فرهنگــی و بســیاري ازشــرایط اجتمــاعی، اقتصــادي، 

 ,Brueckner( عوامــل دیگــر مــورد تحلیــل قــرار داد

عامل اقتصادي در غالب قیمت زمین و تـوان  ).2003:5
در انتخـاب نـوع و محـل سـکونت معیـاري مالی افراد 

آل را نـدارد، بـه توان تهیه مسکن ایدهفرد وقتی  است؛
افزایش مالکیت با آورد که نقاط پیرامونی شهر روي می

منجـر بـه تشـدید توانـد مـیپشتیبانی شده و مبیل اتو
هـوا، توپـوگرافی و  ود. آبوالگوي گسترش پراکنده شـ

نیـز ها و... شرایط فیزیکی اطراف شهر نظیر کوهها، تپه
اقلـیم  ؛گی فرم شـهر تاثیرگذارنـدددر گسترش یا فشر
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محـیط پیرامـون  دررا تمایل به گسترش شهر  ،مناسب
و در نقطـه مقابـل اقلـیم سـخت نظیـر  کندمیترغیب 
موجـب فشـردگی تواند یاکویري می کوهستانیشرایط 

، هاي شـهريسیاست). Overman,2006: 5( شهر شود
در داخـل شـهر،  گیرانـهضوابط سختقوانین مالیاتی و 

هـا بسازبفروشتاثیري مستقیم در سوق دادن هر کدام 
 دارند هاي بیرون شهرهاي ساختمانی به زمینو شرکت

ــــه ــــاز و زمین ــــازي س ــــورس ب ــــیب ــــگردم  دن
)Cudwallader,1985: 51-52(. ایــن  ،بنــديدر جمــع

تــوان بــه طبیعــی و فیزیکــی، کالبــدي، عوامــل را مــی
و در نهایــت ســاختار  ، اقتصــادياجتمــاعی و فرهنگــی

بـا گسـترش و پیشـروي بندي نمود که مدیریتی دسته
سـاز زمینهمداوم توسعه شهري در اراضی پیرامون شهر 

  رویی خواهند شد. گیري پراکندهشکل
  

 عوامل موثر در گسترش شهرها :1جدول 

  نفوذوزه ح  عوامل  ردیف
  دسترسی به منابع آبو  توپوگرافی و شکل زمین، آب و هوا   طبیعی و فیزیکی  1
  ها و شبکه ارتباطیزیرساخت، دسترسی به تجهیزات و تاسیسات   کالبدي  2

  اجتماعی و فرهنگی  3
 و مهاجرت رشد جمعیت  
 روابط اجتماعی و خانوادگی و قومیو  مذهب، فرهنگ و عالیق مردم  

  اقتصادي  4
 درآمد خانوارها  
 سوداگري، بورس بازي و معامالت زمین ،قیمت و ارزش زمین و مسکن  

  ساختار مدیریتی  5
 هاي موجودسیاست، قوانین و هاي فرادست و محلیطرح  
 نظام منطقه بندي، قواعد شهرسازيمالکیت زمین ،  

   1391 نگارندگان، نبع: م
  

  ها و مبانی نظري مفاهیم، دیدگاه
اي است که در چند دهه اخیر در رویی واژهپراکنده

شهرسازي رواج یافته اسـت. سـابقه کـاربرد ایـن  متون
کـه گـردد، زمـانیبه اواسط قرن بیستم باز می اصطالح

شخصـی و توسـعه  رویـه از اتومبیـلدر اثر استفاده بی
ها، گسترش فضاهاي شهري در امریکـا سیستم بزرگراه

). Hess, 2001: 2-4( شـدتبدیل یک مسئله اساسی به 
نشده بـر روي کنترل  توان گسترشمیرویی را پراکنده

نیافتـه دانسـت کـه ا زمـین توسـعه زمین روستایی یـ
هاي پـایین زمـین، تبـدیل زودهنگـام معموالً به تراکم

هاي کشـاورزي روسـتایی یـا زمینـه جنگلـی بـه زمین
رویه توسعه به بیرون هاي شهري و گسترش بیکاربري

ن آن، تمایـل بـه زنـدگی اساکنو شود از شهر گفته می
وآمد بـا اتومبیـل شخصـی و رفت ویالیی هاي در خانه

بـه عبـارت دیگـر،  ؛)175: 1386 الـدینی، یف(س دارند
رویی شامل تراکم پایین، گسترش بدون الگوي پراکنده

ها، گسترش جسـته و کابريمحدودیت، تفکیک فضایی
ــواري و گســترده مراکــز تجــاري  گریختــه و توســعه ن

). با توجـه بـه Burchell et al.,1999: 45-60( باشد می

معیارهـاي تعیـین تـوان مـوارد زیـر را از تعاریف، مـی
  رویی نام برد: پراکنده
  توسعه مکانی پراکنده(پیش روي مرحله به مرحلـه

 شهر به سمت نقاط پیرامونی)
 و طبقات کـم و  پایین ساختمانی و جمعیتی تراکم

 وري پـایین از اراضـی)(بهـره خـانواريسکونت تک
 .)1382(عزیزي، 

  فضاهاي باز و رها شده زیاد در بـین نقـاط سـاخته
 شهر و محدوده شهريشده 

 بــزرگ و رعایــت نشــدن اصــول  تفکیکــی قطعــات
ــاص  ــرایط خ ــه ش ــا ب ــین بن ــک و عرضــه زم تفکی

 بازي بورس
 نظیر  فاصله زیاد نواحی مسکونی ازخدمات شهري)

  )و...  اوقات فراغت ،تفریح مراکزخرید،
 نقاط شـهر  ها به سایر بودن تعداد دسترسی محدود

 و وابستگی به اتومبیل شخصی
  ــراهم ــودن ف ــاال ب ــایی و ب ــودن تأسیســات زیربن نب

 هاي تامین و انتقال آنها به دلیل فاصله زیادهزینه
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 روي، ونقل(پیـادههـاي حمـلمحدود بـودن گزینـه
و افــزایش  ســواري،حمل ونقــل عمــومی)دوچرخــه

هزینه جابجایی و صرف زمان زیاد در جابجایی بین 
 مناطق

 از  یافتـه پراکنـده رشـد هـايبخـش گسسته بودن
 شـهرك مسـکونی،بصورت هسته شهر  یکدیگر و از

 مناطق روستایی پیرامون شهر، مناطق غیررسمی و
 بدون مرز مشخص؛ هاي پراکنده وبافت

به رشدي بدون برنامـه  اغلبرویی بنابراین پراکنده
شـود کـه در و کنترل نشده و با تراکم اندك اطالق می

از  گسسـتهاراضی پیرامونی شهر و به صورت پراکنده و 
هسته اصلی آن شکل خواهدگرفت که در ایـن فراینـد 

بیشـتري نسـبت بـه رشـد جمعیـت  سـرعتزمین بـا 
هاي منفی جنبه). Falton, 2001: 1-5( شودمصرف می

که موجب ایجـاد  شودمیآشکار رویی هنگامی پراکنده
وهــوا، رافیــک، آلـودگی آبهاي بیشــتر و ایجـاد تسـفر

هـاي بین رفتن زمیناز افزایش احتمال بروز تصادفات، 
، نیاز به مالیات بیشتر جهت تـامین هاو جنگل مزروعی

 گـرددتفکیک سیاسـی و اجتمـاعی مـی و هازیرساخت
)Burchell et al., 2000:50-67 .( وابستگی به همچنین

افــزایش مصــرف روي و اتومبیــل و عــدم امکــان پیــاده
ویالیـی موجـود ها به دلیـل فـرم بـاز و انرژي در خانه

)Norman, 2006:10-21 (باشـد. از دیگر معایب آن می
هـاي مثبتـی این سبک توسعه شهري داراي جنبـهاما 
الگویی براي دفاع در مقابـل توان به باشد که میمینیز 

ــگ ــاي هســتهجن ــل و  ايه ــد غیرعام و مبحــث پدافن
 اشــاره نمــودافــزایش ارتبــاط بــا طبیعتهمچنــین 

)Burchell et al., 2000:50-67 .( 
ی رویی از لحـاظ کمّـارتباط با محاسبه پراکنده در

کـه یکـی از  اشـاره نمـود 1تـوان بـه مـدل هلـدرنمی
قـواره هاي اساسی براي مشخص نمودن رشد بـی روش

روشـی بـراي  1991جان هلدرن در سال شهري است. 
 کار بردتعیین نسبت رشد افقی شهر و رشد جمعیت به

 چـه کـه سـاخت مشخص توانمی آن از استفاده با که
 و واقعـی جمعیـت رشد از اشیـــن شهر رشد از مقدار

 از مقـدار ناشـی چـه و جمعیتی الزامات به پاسخگویی

                                                             
1. Heldren 

نیـا و همکـاران، (حکمتاست بوده شهري پراکنده رشد
هلدرن سـهم رشـد جمعیـت از مدل بر اساس  ).1385

میـزان نسـبت تغییـر مقایسـه مجموع زمین، از طریق 
وســعت شــهر در دو دوره جمعیــت، ســرانه ناخــالص و 

آید که فرمول هلدرن به صورت زیر دست میهمتوالی ب
  قابل محاسبه است: 

/n(                 : )1( معادله
m(Ln)=d/

c(Ln)+b/
a(Ln  

a =  میزان جمعیت شهر در انتهاي بازه زمانی   
b =  میزان جمعیت شهر در ابتداي بازه زمانی    
c =  انتهاي بازه زمانیمیزان سرانه ناخالص شهر در      
d   = میزان سرانه ناخالص شهر در ابتداي بازه زمانی 
m =  وسعت شهر در انتهاي بازه زمانی     
n =  وسعت شهر در ابتداي بازه زمانی   

رویـی، گیري پراکندهدر شکلمؤثر شناسایی عوامل 
وقوع ایجاد آمادگی براي مواجهه و جلوگیري از موجب 

، بـازيبورس، قیمت زمیني نظیر د. مواردشخواهد  آن
 ا،هـبـر حـریمنامناسـب مـدیریت ، هاي شهريسیاست

ها و افزایش مالکیـت خـودرو، ارتقـاي  گسترش بزرگراه
ونقل و ارتباطات راه دور نظیر اینترنـت و امکانات حمل

از جمله مواردي هستند کـه در مبـانی نظـري ماهواره 
 هـاي رشـد و توسـعه شـهريعنوان مشـوقهپژوهش ب

اکنـون هـدف پـژوهش بررسـی رشـد و مطرح گردید. 
رویـی شـهري و عوامـل شهري از منظر پراکنده ۀتوسع

  گیري و گسترش آن خواهد بود. مؤثر در شکل
ــاریف مســئل ــات صــورت گرفتــه در تع ــا مطالع  ۀب

و نظریات گوناگون مطرح شده در رویی شهري پراکنده
گیري و عامل بنیادي را در شکل 4توان  این حیطه، می

گسترش پراکنده شهرها در اراضی پیرامونی تشـخیص 
ــل اقتصــادي، شــرایط اقلیمــی و  ــه شــامل عوام داد ک
ــی را  ــث جمعیت ــدیریتی و مباح ــاختار م ــی، س محیط

گیرد که در ادامه به بررسی جزئیات مربوط بـه دربرمی
رویی شـهري شان در پراکندههریک و نحوه تاثیرگذاري

  پرداخته خواهد شد. 
در غالب ایجاد طبقه مرفـه تواند تصادي میعامل اق

هـاي گیـري سـکونتگاهمنجر بـه شـکلیا فقیر شهري 
اي گــردد؛ قیمــت زمــین در نقــاط اي و حومــهحاشــیه

کننـده تعیـین ،گوناگون شهر با همراهی میزان درآمـد
هـا نشـان بررسـی. اسـتافـراد در شـهر مکان زنـدگی 



 71                                                                                                                         ...در شهرهاي ایران  يشهر رویی عوامل مؤثر بر پراکنده

 

خریـد یـا هاي پایین جامعـه بـا توانـایی دهد دهک می
اجاره متراژهاي بسـیار پـایین، از بـازار مسـکن خـارج 

شوند چون واحد مسـکونی بـا چنـین سـطوحی در  می
لذا این خانوارها قادر بـه سـکونت در  ؛شهر وجود ندارد

داخل شهر نبوده و به خارج از آن (روسـتاهاي موجـود 
 انــدیــا اراضــی کشــاورزي اطــراف شــهر) رانــده شــده

گیري حاشیه نشینی را ه شکلو زمین )1382(رضوانی، 
ی در نشینآورند. قشر مرفه نیز در غالب حومهفراهم می
همـین  وهواي پیرامـون شـهراطق خوش آببهترین من

  کنند. راکنده رویی شهري ایفا میتوسعه پدر تاثیر را 
هـایی از طریـق شـاخصشرایط اقلیمی و محیطـی 

شهر هاي پیرامون عارضهوهوا، توپوگرافی و همچون آب
آورنـد کـه تـاثیر رویهم رفته شرایطی را به وجـود مـی

رویی شهري دارد. گیري پراکندهبسیار وسیعی در شکل
هنگامی که اقلـیم شـهر مناسـب اسـت، مـردم جهـت 

امتـزاج محـل سـکونت و شرایط در غالب گیري از  بهره
هـاي کشـاورزي و همچنـین توسـعه فعالیت در زمـین

تمایـل بـه شهر به سـمت روسـتاهاي پیرامـون، نواري 
طـور  بـهامـا  کننـد،گسترش شهر در اطراف پیـدا مـی

شـرایط اقلیمـی سـخت و نامناسـب نظیـر  در عکسرب
به مثابه یک مـانع  محیط، یا کویري مناطق کوهستانی

  .  شودو موجب فشردگی شهر می هدرعمل ک
رویـی گیـري پراکنـدهشـکلی میـان مارتباط محک

نظارت نامناسب بـر حـریم پیرامـونی شـهرها و شهري 

تهیه طرح جامع و نمونه است؛ به عنوان قابل شناسایی 
شـود اي محسوب میفزوده، ارزش ايتعیین حریم شهر

کـه اسـتطاعت مـالی ي اجباري افرادخروج که موجب 
و گیـري سـاختاي و شـکلندارند، به منـاطق حاشـیه

نگــی و ، تفکیــک اراضــی، ریزداســازهاي بــدون برنامــه
مجوز ایجـاد خواهد شد. بازي معامالت پنهانی و بورس

هاي ارزان پیرامون شـهر در زمینهاي مسکونی شهرك
نیز از دیگر تاثیرات تصمیمات مـدیریتی بـر گسـترش 

هاي  گزینی کاربريمکانباشد. پراکنده رویی شهري می
صنعتی و مزاحم نیز وجـه دیگـري از تـاثیرات حیطـه 

صـدور مجـوز اسـتقرار در پیرامـون مدیریتی در غالب 
  باشد.  شهر می

ــکل ــر ش ــاثیراتش ب ــی و ت ــري مباحــث جمعیت گی
عد رشد طبیعی جمعیـت پراکنده رویی شهري در دو بُ

هاي جمعیتـی در غالـب مهـاجرت قابـل و دوم حرکت
سـاز زمینهغالبا ، جمعیت رشد طبیعیباشد. بررسی می

که شود؛ در حالیها میگسترش تدریجی محدوده شهر
، معمـوال هـاي اقتصـاديبا امتزاجش با بحـثمهاجرت 

 ؛کنـدرا تشـدید مـیقاعده شهر گسترش پراکنده و بی
و از اقشار آسیب پذیر جامعه بـوده ن امهاجرزیرا اغلب 

به امید بهبود شرایط اقدام به تغییر محل زندگی کرده 
گیري ، بستر شکلتوانایی تهیه سرپناه دلیل عدملی بهو

ــیه  ــراهم حاش ــهري را ف ــی ش ــده روی نشــینی و پراکن
  آورند.  می

  
  عوامل مؤثر و نمودهاي کالبدي پراکنده رویی شهري :2جدول 

  نمود کالبدي  امل شکل گیريوع  ردیف

  عوامل اقتصادي  1
 اسکان غیررسمی  
 حومه نشینی  

  شرایط اقلیمی و محیطی  2
 توسعه خطی  
  روستاییبافت  
 مساکن میان مزارع  

  مدیریت شهري  3
 ايهاي حاشیهشهرك  
 هاتجهیزات شهري و خرده کارگاه  

  اسکان غیررسمی   جمعیت و مهاجرت  4
   1391 منبع:  نگارندگان،

  
مباحث اقتصادي، اقلیمـی و محیطـی، مـدیریتی و 

پراکنده رویـی شـهري در جمعیتی تاثیرات خود را در 
سیسـات و و سـاز شـهري، ایجـاد تأ غالب انواع ساخت

ــایش  ــه نم ــهرها ب ــونی ش ــاط پیرام ــزات در نق تجهی
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هـایی بـا منشـاء عد سکونتی، سـکونتگاهگذارند. از بُ می
ویالهـاي طبقـه  نشـینی،روستایی پیرامون شهر، حومه

هــاي غیررســمی و هــاي دوم، ســکونتگاهمرفــه و خانــه
یـابی در کنار موارد غیرسکونتی نظیر مکـاناي، حاشیه

ـــاه ـــنعتی، تعمیرگ ـــاطق ص ـــاربريمن ـــا، ک ـــاي ه ه
هــا، ناسازگارشــهري نظیــر صــنایع مــزاحم، گورســتان

خانـه آب و فاضـالب و... هاي دفن زباله و تصـفیه مکان
هــاي پراکنـده پیرامــون شـهرها را شــکل کالبـد بافـت

  دهند.  می
  

  محدوده و قلمرو پژوهش
، شهر رشت بـراي مطالعـه انتخـاب در این پژوهش

ــا توجــه بــه شــرایط خــاص اقلیمــی  و گردیــده کــه ب

هـاي رشـد شمال کشور، بسیاري از شاخصوهوایی  آب
هاي شهر زمین ةپراکنده را داراست و در داخل محدود

بسیاري قابل مشاهده بوده کـه توجیـه  ةبایر و رها شد
انتخاب رشت و ضرورت بررسی مسئله پراکنـده  ةکنند

باشـد. ایـن شـهر، مرکـز شهرسـتان و رویی در آن می
ــزي  ــش مرک ــود در بخ ــه خ ــت ک ــیالن اس ــتان گ اس

هـاي شهرستان واقع شده است و از شمال به دهسـتان
هـاي سـنگر و حومه و پسیخان، از شـرق بـه دهسـتان

 آباد و سراوان و از غرب به شهرسـتان شـفت و ازاسالم
شـود. شـهر در جنوب به شهرستان رودبار محدود مـی

 16درجـه و  37دقیقه طول شـرقی و  36درجه و  49
دقیقه عرض شمالی از نصف النهار گرینویچ واقع شـده 

  کیلومترمربع دارد.  136و مساحتی حدود 
  

  
  )1391منبع:  نگارندگان،( استان و کشورشهرستان، موقعیت مکانی شهر رشت در   :1 شکل
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و اسـت از نظر توپـوگرافی، رشـت شـهري مسـطح 
 2کیلومتر و به پهنـاي  4روي یک برآمدگی به درازاي 

هاي مرکـزي شـهر، کیلومتري قرار دارد. ارتفاع قسمت
ر در متـ 66کند. شهر از ارتفاع تغییر می 2-و  1میان +
دریـا متر زیر سطح  20 روع و به ارتفاع حدودشجنوب 

شود. شیب عمومی نیز از جنوب بـه در شمال ختم می
شمال (منطبق بر جهـت قرارگیـري ارتفاعـات و دریـا) 

بـین ارتفاعـات البـرز و رشت به علت استقرار باشد. می
، رطوبت هوا در حـد شمالیدریاي خزر و اقلیم معتدل 

فـت در تابسـتان و اُنوسـان دمـا باالیی قرار داشته و از 

کند. بارندگی زیاد، جلوگیري میزمستان در آن شدید 
روزهاي آفتابی کم، پوشش گیاهی انبوه و پوشش ابري 

و احاطه شهر توسط اراضی مرغوب کشـاورزي از دیگـر 
در ارتبـاط بـا باشـد. هاي بارز شـهر رشـت مـیویژگی

طبیعـی رشـد رغـم علـی، ائل جمعیتی و مهاجرتیمس
به دلیل مرکزیت رشـت در گـیالن و ، جمعیتمتعادل 

و همچنین خطه شمالی کشور، حرکات مهاجرتی حتی 
هاي خاص بـه عنـوان ذیري جمعیت در مناسبپسرریز
  باشد. قابل مالحظه میاي گردشگري جاذبه

  
  هاي اخیر در دهه تحوالت جمعیتی شهر رشت: 3 جدول

  تغییرات جمعیت  نرخ رشد  جمعیت  سال
1375  417748 7/3  127685  
1380  483814  97/2  66066  
1385  557366  92/2  73552  
1390  639951  95/2  82585  

  1390منبع:  مرکز آمار ایران، 
  

  بحث اصلی
رویی شهري در رشـت محاسبه پدیده پراکندهبراي 

تـر کـه پـیشاز مدل هلدرن استفاده شده است. چنـان
اشاره شـد در ایـن مـدل، جمعیـت، سـرانه ناخـالص و 

هـاي حـائز وسعت شهر در دو دوره متـوالی از شـاخص
که بـراي ایـن منظـور از اطالعـات شـهر است  اهمیت

و در اسـتفاده شـده  1390و  1380هاي رشت در سال
  است.فرمول مدل هلدرن اعمال شده 

  

 ، سرانه و وسعت شهر رشتجمعیت :4 جدول

  وسعت شهر  سرانه ناخالص  جمعیت  سال
1390  639951a=   160 c=  10240m=  
1380  483814b=   133d=  6455n=  

   1391منبع:  نگارندگان،
  

رویی شهري با استفاده از براین اساس میزان پراکنده
  گردد: مدل هلدرن براي شهر رشت محاسبه می

سرانه /80سرانه ناخالص=(Ln)90دروسعت شهر /80وسعت شهر در(

  )1:معادله( Ln)90جمعیت/80جمعیت+(Ln)90ناخالص

)6455/10240(Ln)=133/160(Ln)+483814/639951(Ln  
45/0=19/0  +26/0  

 1380بنابراین رشد فیزیکی در شهر رشت از سال 
 42درصد ناشی از رشد جمعیت و  58، 1390تا 

رویی شهر بوده است که درصد مربوط به پراکنده
نتیجه آن کاهش تراکم ناخالص جمعیت و افزایش 

  سرانه ناخالص زمین شهري خواهد بود. 
رویی و نکات مثبت و منفـی ناشـی پراکندهتعاریف 

تا حـد امکـان از  الزم استکه  سازداز آن، مشخص می
ذا لـ ؛جلوگیري نمـوداین پدیده گیري و گسترش شکل

ــترش  ــاد و گس ــذار در ایج ــل تاثیرگ ــایی عوام شناس
و بسترهاي کالبدي برجاي مانـده از ایـن رویی پراکنده

ت، در مورد شـهر رشـباشند. پدیده نیازمند واکاوي می
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بنـدي تـاثیرات ناشـی از شناسـایی و دسـتهبه دنبـال 
گانه اقتصادي، اقلیمی و محیطـی، مـدیریتی و 4عوامل 

جمعیتی که از عوامل اصلی رشدهاي پراکنده ارزیـابی 
بـا پراکنـده خـود کـه  يدر بستر کالبدي شـهرشدند، 

  .  باشیم، میرویی شهري دست به گریبان است
جمعیـت، نزدیـک عواملی نظیر نـرخ رشـد بـاالي 

شدن و ادغام روستاهاي اطراف به شـهر و رونـد رو بـه 
توســعه ســاخت و ســازهاي خــارج از محــدوده شــهر، 
همگی حاکی از رونق اقتصـادي و جاذبـه رشـت بـراي 
جذب جمعیت بوده که حاکی از تاثیر مباحث اقتصادي 

شــرایط رویــی رشــت خواهــد بود.در تشــدید پراکنــده
سرسـبزي شـهر، جـب مونیـز  اقلیمی و محیطی رشت

احاطه شهر توسط اراضی مرغوب کشاورزي و گسترش 
نزدیکــی نقــاط شــهري و پراکنــده مســکن در مــزارع، 

روستایی و همچنین گرایش به توسعه خطـی شـهر در 

سـاختار مـدیریتی امتداد مبـادي ورودي شـده اسـت. 
آیتمی است که بـه نسـبه شـرایط یکسـانی را در کـل 

کـالن کشـوري متـاثر  دارا بوده و از تصـمیماتکشور 
و تفاوت مکـانی تغییـرات بنیـادي را در ایـن گردد می

کند و در نتیجه رشت نیز ماننـد کـل زمینه ایجاد نمی
هـاي طـرحبر حـریم و ضعیف نظارت کشور به واسطه 

ــهرك ــاد ش ــد، ایج ــهري ناکارآم ــیهش ــاي حاش اي و ه
گسـترش با ها و... گزینی صنایع مزاحم، تعمیرگاه مکان

عامـل در ارتبـاط با .باشـدمواجـه مـیرویـه هرز و بـی
مهاجرت که ناشی از پدیده ،نیز شهر رشتجمعیتی در 

کمبــود خــدمات در نــواحی روســتایی و تجمــع آن در 
رشت بـه عنـوان مرکـز اسـتان بـوده زمینـه را جهـت 

-قاعده شـهر در غالـب پراکنـدهگسترش پراکنده و بی
  رویی فراهم آورده است. 

  
  1390-1380اطالعات مهاجرپذیري شهر رشت  :5جدول

  کل  خارج از کشور  خارج استان  داخل استان  داخل شهرستان  مبدا مهاجرت
  -  -  5512  9947  13099  نقاط روستایی
  -  -  60605  30162  13992  نقاط شهري

  134300  827  66117  40109  27091  کل
   1390منبع:  مرکز آمار ایران، 

  
وســازهاي هــاي غیررســمی، ســاخترشــد ســکونتگاه

ضـابطه، تغییـر کـاربري و تفکیـک اراضـی غیرقانونی و بی
کشاورزي و اسـتقرار واحـدهاي صـنعتی پراکنـده، وجـود 

مـود همگـی نتیجـه و نُ هاي متعدد و نزدیک به همآبادي
کالبدي ناشی از بـرهم کـنش عوامـل اقتصـادي، شـرایط 

ــی ــی اقلیم ــهري ، و محیط ــدیریت ش ــاخصم ــاي و ش ه
  شود:  در زیر لیست میباشد که جمعیتی و مهاجرتی می

  ــعه ــی توس ــدادمبادي وروديخط ــهر در امت : ش
دسترسی و هاي خاص جغرافیایی نواحی شمالی ویژگی
به امکانات شهري، زمینه مناسبی بـراي سـکونت  آسان

هـاي نزدیکـی پهنـه. نـدکمـیفـراهم  در حاشیه جاده
هـاي  ها و تعمیرگاه استقرار کارگاه روستایی و شهري و

از عوامـل اصـلی اتومبیل در حول معابر منتهی به شهر 

اي شکل شهر را به دایرهبوده که رشت خطی گسترش 
جهـات شـمالی، جنـوبی،  هاي رونده متعدد دربا شعاع

 شرقی و غربی بدل کرده است. 
  :با گسـترش سـاخت بافت روستایی پیرامون شهر

وساز در اراضی کشاورزي احاطه کننده رشـت، فاصـله 
ــده ــر ش ــراف پ ــتاهاي اط ــهر و روس ــان ش و  اســت می

ــه ــه شــهري روســتاهاي نزدیــک شــهر، ب صــورت محل
انــد و فرمــی گســترده و نامنســجم بــه رشــت درآمــده
کـه اراضـی بـایر داخـل محـدوده طوريهب اند؛بخشیده

انـدازي بـه اراضـی قانونی شهر وجـود دارد امـا دسـت
شـود پیرامونی و روستاهاي اطراف به سرعت دنبال می

 رو را در رشت به ارمغان آورده است.و سیمایی پراکنده
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  .)Google earth, 1391منبع:  ( هاي ارتباطیتوسعه شهر در امتداد راه  :2شکل 

  

  
  

  )1391منبع:  نگارندگان، ( شهر رشت و روستاهاي پیرامون آن :3شکل 
  

  مسـئله اسـکان ارتبـاط بـا در : اسکان غیررسـمی
بـدون  ییسـاخت و سـازها، شـاهد غیررسمی در رشت

هـاي اصـلی و امکانات، کمبـود زیرسـاخت ، نبودبرنامه
هستیم. عدم دسترسی به استانداردهاي زندگی شهري 

بیرون از بافت مرکـزي  ،نشینیابی محالت حاشیهمکان

و اغلب در خارج نوار کمربنـدي شـهر بـوده اسـت کـه 
؛ باشدمیثر ؤتر بودن زمین در این مناطق معامل ارزان
کشاورزي به صورت غیرقانونی تفکیـک هاي غالبا زمین

پـذیر جامعـه وسـاز اقشـار آسـیبشده و به زیرسـاخت
 اند. رویی رشت دامن زدهاند و به پراکندهرفته
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  )1391منبع:  نگارندگان، ( محالت غیررسمی در سطح شهر رشت :4شکل 

  
 شار نشینی به مفهوم تمرکز اقحومه: حومه نشینی

که از حداکثر  مرفه جامعه در یک محدوده خاص
سطح خدمات و امکانات نیز برخوردارند در رشت در 

(شهرك  دو محدوده شمال(شهرك گلسار) و جنوب
رد فرهنگیان) شهر وجود دارد. نکته جالب توجه در مو

شان در نشین، پراکندگیهاي مرفهاین سکونتگاه
از هسته مرکزي گسسته هاي شمالی و جنوبی و  پهنه

رویی شهري در رشت شهر بوده که در تشدید پراکنده
 باشد. ثر میؤم

 

  
  )1391منبع:  نگارندگان، ( اي شهر رشتمحالت حومه :5شکل 
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 هـاي هـا و مجتمـعشـهركاي: حاشیههاي شهرك
توسـط شـهر و  در خـارج از کمربنـديغالبـا مسکونی 

ها و نهادهـاي دولتـی و یـا توسـط شرکت تعاونی اداره
 ابـکـه انـد ریزي و ساخته شـدهبرنامهبخش خصوصی 

 ،گسـترش افقـیاسکان طبقات مرفه و فرودست جامعه
هاي قانونی شهر را تسریع و شهر را به خارج از محدوده

 . اندهدایت کرده

  

  
  )1391ع:  نگارندگان، بمن( ریزي شده شهر رشتهاي برنامهشهرك :6شکل 

  
  ــان مســاکن و دل  روســتادر  زنــدگی: مــزارعمی

رو ایـن از ؛بسیار جذاب است انشهرنشین برايطبیعت 
مرسـومی پدیـده  (خانه باغ) دوم تملک خانهتمایل به 

مطلوبیت کاشت، بـه همـراه وجـود در رشت، . باشدمی

امکـان کـار و زنـدگی در یـک منابع آب، و شبکه برق 
شـان در گیـريکـه شـکلمحیط  را فراهم نموده است 

 .شباهت نیستخانه باغ بیروستاهاي پیرامونی به 

  

  
   واحدهاي پراکنده سکونتی در مزارع بافت روستایی بالفصل رشت  :7شکل 

  )1391منبع:  نگارندگان، (
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   ـ و خــرده کارگاه تجهیـزات شـهري برخــی از ا: ه
دلیـل  بـر بـودن، برخـی بـه زمینهـا بـه سـبب  فعالیت

هــاي ناشــی از ایجــاد آلــودگی محیطــی، و ناســازگاري
در  ،برخی نیز به سبب وابستگی مکانی به ورودي شـهر

پراکنـدگی و توزیـع  .گیرنـدخارج محدوده شـکل مـی
دهـد فضایی تجهیزات شهري در سطح رشت نشان می

نشـانی، پمـپ یابی تجهیزاتی نظیـر مراکـز آتـشمکان
 و  خانـه آبها و همچنین تصفیهرستانگاز، گوبنزین و 

رویـی پراکنـدهدر تشـدید فاضالب و محل دفن زبالـه 
 . مؤثرندشهري رشت 

یکـی از  AHPفرآینـد تحلیـل سلسـله مراتبـی یـا 
گیـري در مسـائل ها براي تصـمیمکارآمدترین تکنیک

چند معیاره است. این روش ارزیابی چند معیاري، ابتدا 
سـاعتی پیشـنهاد وسـیله تومـاس البه  1980در سال 

گردید و تاکنون کاربردهاي متعددي در علوم گوناگون 
داشته است زیـرا امکـان فرمولـه کـردن مسـئله را بـه 

کنـد و خصوصـیت صورت سلسله مراتبـی فـراهم مـی
بـر اسـاس اصلی آن بر اساس مقایسات زوجـی اسـت. 

مراتبـی  پس از سـاخت نمـودار سلسـله )AHP(روش 
رسـد. ها بـا یکـدیگر مـییسه دودویی دادهمقا نوبت به

با توجـه بـه وضعیت پراکنده رویی شهري براي تحلیل 
ضـروري اسـت زیر معیارهاي مطرح گشـته، معیارها و 

شخص شده و هر گزینه در ها مضریب اهمیت تمامی آن
 شود. بدین منظـورها وزن دهی شاخص ا سایرارتباط ب

مبـانی نظـري  استخراج شده از معیار زیر 15معیارو  7
و سـپس  اندبه صورت دودویی مورد مقایسه قرار گرفته

ها با تعیین وزن هر معیار و زیرمعیار ارزیابی بین گزینه
گیرد تا بتوان در مورد میزان تاثیر هریـک در انجام می

شکل گیري پراکنده رویـی شـهري رشـت اظهـار نظـر 
دهی معیارهـا و ارزیـابی حال به وزندرستی انجام داد. 

عامل تاثیرگذار در پراکنده رویی شهري یعنی عوامل  4
اقتصادي، شرایط اقلیمی و محیطی، مدیریت شـهري و 

معیـار توسـعه خطـی، 7عامل جمعیتـی در ارتبـاط بـا 
ــه ــتایی، حوم ــت روس نشــینی، اســکان غیررســمی، باف

اي و تجهیـزات هاي حاشیهمساکن میان مزارع، شهرك
ــا زیرمع 15شــهري و خــرده کارگاههــا  و  ــارمرتبط ب ی

معیارهاي مطروحه در غالب استقرار خرده کارگاهها در 
گیري توام محل سکونت و فعالیـت، امتداد راهها، شکل

هاي دنج  هاي برخوردار از حداکثر امکانات، حومهحومه
هاي واقع در اراضی نازل، اسکان و دور از هیاهو، اسکان

هاي فاقد زیرسـاخت، احاطـه شـهر توسـط در محدوده
هاي شهري و روستایی، اضی حاصلخیز، نزدیکی حوزهار

ــاي تفریحــی، ســکونتگاه ــاغ ویاله ــاورزان، ب ــاي کش ه
هـاي قشـربندي شـده، اجتماعی، شـهرك هاي شهرك

هــاي هــاي وابســته بــه ورودي شــهر، کــاربريکــاربري
زا، اسـتقرار تاسیسـات و تجهیـزات ناسازگار و آلـودگی

 7جـدول ها مطابق شهري پرداخته شده است که وزن
ترتیـب  دهـد کـه بـه باشد. نتایج ارزیـابی نشـان میمی

عوامل اقتصادي، شرایط اقلیمـی و محیطـی، مـدیریت 
گیـري شهري و در نهایت جمعیت و مهاجرت در شکل

تـرین نقـش توسعه پراکنده در کالبد شهري رشت مهم
اند. در مورد عوامـل اقتصـادي، اسـکان در را ایفا نموده

ساخت؛ در مورد عوامل اقلیمـی و هاي فاقد زیرمحدوده
هـاي شـهري و روسـتایی؛ در محیطی، نزدیکـی حـوزه

هـاي اجتمـاعی و مورد عوامل مدیریت شهري، شهرك
در نهایت در مورد عوامل جمعتی و مهـاجرت، اسـکان 

هـا را بـه خـود در اراضی نـازل شـهري بیشـترین وزن
اند و بیشترین ضریب تاثیر را در تشـدید اختصاص داده

انـد و الزم نده رویی شـهري در رشـت ایفـا نمـودهپراک
هاي آتی مـورد توجـه ریزياست در تصمیمات و برنامه

بیشتر قرار گرفته و از طریق اصالح آنهـا بتـوان ضـمن 
جلوگیري از تشدید پدیده پراکنده رویـی، در راسـتاي 

  اصالح رشد گسسته شهر نیز گامی مؤثر برداشت.

   
   



 79                                                                                                                         ...در شهرهاي ایران  يشهر رویی عوامل مؤثر بر پراکنده

 

  رویی شهري رشت : نمودار سلسه مراتبی ارزیابی پراکنده6جدول 

  
  

  رویی شهري رشت : نمودار سلسله مراتبی ارزیابی پراکنده7جدول 

  
  

  گیريو نتیجه بنديجمع
رویی شهري در این مقاله آشنایی با مبحث پراکنده

نمونـه رشـت  ثر در ایجاد آن در شهر ایرانیؤو عوامل م
رو تحول شهرها و تمایل ، ازاینمورد بررسی قرار گرفت

ثر در ایـن ؤبه گسترش شهري بررسی شد و عوامـل مـ
رویـی شـهري کـه گونـه . پراکندهگردیدفرایند ارزیابی 

حـد و مــرز خاصـی از گسـترش ســازمان نیافتـه و بــی
ــد و  شــهري در اراضــی ــوده معرفــی گردی پیرامــونی ب
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معایـب و مزایـاي آن بررسـی  ،پراکنده رویی معیارهاي
معایبی ماننـدتخریب محـیط زیسـت، بـه زیـر که  شد

هـاي پیرامـون شـهر، ها و باغساخت و ساز رفتن زمین
وآمد خودرو محور، صـرف زمـان، هزینـه و انـرژي رفت

ــیط  ــتر مح ــودگی بیش ــت آل ــاالتر و در نهای ــل ب از قاب
لذا تا حد امکـان بایـد از ایـن  باشند؛شان میذکرترین

ثر ؤشناسایی عوامل مـآن الزمه که  نکات منفی کاست
طبـق رویی شهري بـوده اسـت. گیري پراکندهدر شکل

دست آمده از نتایج پژوهش، پراکنده رویـی اطالعات به
اقتصـادي، شـرایط عامل  4برهم کنش شهري ناشی از 

مدیریتی و مباحث جمعیتی اقلیمی و محیطی، ساختار 
باشد کـه در بسـتر کالبـدي محـیط در و مهاجرتی می

نشـینی، اسـکان معیـار توسـعه خطـی، حومـه 7غالب 
ــزارع،  ــان م ــت روســتایی، مســاکن می غیررســمی، باف

اي و تجهیــزات شــهري و خــرده هــاي حاشــیهشــهرك
  گذارد. کارگاهها توسعه پراکنده را به نمایش می

ورود شد و مسئله شهر رشت با این پیش زمینه به 
پراکنده رویی در این شهر مورد بررسی قرار گرفت کـه 
شرایط اقلیمی مناسـب و احاطـه شـهر توسـط اراضـی 
مرغوب کشاورزي که به شدت در معرض خطر تخریب 

نمایـد. در اند، ضرورت مسـئله را اثبـات مـیقرار داشته
مورد شهر رشت، ابتدا براي تایید ادعـاي پـژوهش، بـه 
بررسی کمی پراکنـده رویـی بـا اطالعـات مربـوط بـه 

 1390تا  1380جمعیت و مساحت شهر در بازه زمانی 
که شاخصی شناخته شده در  استفاده از مدل هلدرنبا 

پرداختـه شـد. ، باشـدمباحث پراکنده رویی شهري می
دست آمـده از مبـانی هاي بهفتهسپس در گام بعدي، یا

و  دیـدررسـی و تحلیـل گربنظري در مورد شهر رشت 
تـر در مـورد زیرمعیارهایی نیز براي امکان تحلیل دقیق

ی در انتها نیـز بـراي کمّـبندي شدند. شهر رشت طبقه
ضریب تـاثیر و توانایی اظهار نظر در مورد میزان سازي 

ده رویی شهري در پراکنهریک از معیارها و زیرمعیارها 
مدل تحلیل سلسله مراتبـی متوسـل در شهر رشت، به 

هاي صـورت گرفتـه میـزان اهمیـت دهیشده و با وزن
آنها باهم مقایسه گردید تا براي جلوگیري و یا اصـالح 
شرایط موجود بتوان راهکارهاي بهینه را به کار بسـت. 

دهد که اهم راهکارها بایـد در ها نشان مینتایج بررسی

کـه البتـه ي حل معضالت اقتصادي جامعه باشد راستا
گـام بـا مباحـث اقتصـادي و در شرایط اقلیمی نیز هـم

گیـري و کنار مباحث مـدیریتی و مهـاجرتی در شـکل
رویی شهري نقش غیرقابل انکـاري را گسترش پراکنده

  نمایند. ایفا می
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