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چکیده

زشهرهامناطقباکیفیتتوجهکمتربهمقولةعدالتدرتوسعةشهریدرعصرحاضرسببشدهاستدرخیلیا

مقابلفضاهایکم بیدر پیامدچنینامریافزایشکیفیتیا محالتناهمگونایجادشود. و گیرد کیفیتقرار

هایاجتماعیومعضالتشهرینظیردزدی،فساد،وناامنیدرداخلشهرهاست.بههمیندلیل،بحثناهنجاری

شهری توسعة کنار در باید نیز اجتماعی بررسیعدالت با حاضر تحقیق در گیرد. قرار شهرسازان مدنظر

خیاباندیدگاه بااستفادهازاسنادومطالعاتمیدانی،فضایشهریِ هایهایگوناگوندرزمینةعدالتشهری،

برایتعیینمیزانمطلوبیتکیفیت شهررشتازمنظرعدالتاجتماعیبررسیوتجزیهوتحلیلشدهاست.

دهددربحثاستفادهشدهاست.نتایجتحقیقدرزمینةعدالتنشانمیTopsisهاازمدلبانفضایشهریخیا

مدنظرقراردادوضمنتالشبرایافزایشعدالتدرفضاهایشهریمی تواندورویکردایجابیوسلبیرا

نظرقراردادوتالشکیفیتفضاهایشهریورعایتمعیاراستحقاقفضاهایضعیفوباکیفیتپایینرانیزمد

به نتایج داد. کاهش شهری فضاهای در را نابرابری تا میدستنمود نشان فضایآمده کلی کیفیت دهد

بایدتغییراتیدرهایشهررشتباسطحمطلوبفاصلةزیادیدارد.بنابراین،براساسمعیاراستحقاق،خیابان

هدفدست با برابری،یابیبهکیفیتجهتتغییراینفضاها برمبنایمعیار همچنین، هایمطلوبانجامگیرد.

ایازاختالفطبقاتیوجودداشتهوکیفیتفضایشهروبههایتحقیقنشانداددرسطحشهرگونهارزیابی

طوریکهفضاهایهایآشکارنسبتبههماست.بههایرشتدارایتفاوتتبعآنعدالتاجتماعیدرخیابان

تریدرهایمرکزیرشتدارایکیفیتفضاییبهترومطلوبایشمالیودردرجةبعدیخیابانهشهریخیابان

خیابان شهری فضاهای با اولویتمقایسه با استکاهشنابرابری الزم بنابراین، هستند. شهر جنوبی های

هایجنوبیشهرمدنظرقرارگیرد.فضاهایشهریخیابان
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مقدمه
های اجتماعی شهروندان، از موضوعات مهم در مطالعات  امروزه، فضاهای عمومی شهری، محل اتفاق بخش اصلی فعالیت

 های های شهری است که بستر حیات مدنی و ارزش ها در محیط ترین دارایی . فضای شهری یکی از باارزشاستشهری 

شود. لوفور بر آن است که مسئلة فضای شهری یک مفهوم ساده از هندسه یا جغرافیا  اجتماعی یک جامعه را شامل می

گیری فضاهای  نیست، بلکه محصول توسعة تاریخی و تضادهای اجتماعی است. غلبة قدرت در فرایند تولید فضا به شکل

منظور دستیابی به سود اقتصادی بیشتر  عشان منجر شده که بهمثابة ابزاری در دست زورمندان جهت تأمین مناف شهری به

شود. مفهوم قدرت نیز، که به نحوی متأثر از مناسبات فضایی است، از طریق فضا و  به صورت مداوم تولید و بازتولید می

هبردهای فضایی شود. را  یافتن و سلطه بر یکدیگر منجر می شود و به کنترل ها ایجاد می به واسطة آن در روابط انسان

ای که از طریق  گونه دهی روابط فضایی است؛ به منظور سازمان اجتماعی به -بیانگر ابزار پُرقدرت مداخلة نیروهای سیاسی

مرة فضایی  ـ که واسطة اقدامات روز توان فرایندهای مذاکره، چالش، یا تخصیص را مشاهده و بررسی فضاهای شهری می

؛ 2۳7: 2020؛ روکا ریو و همکاران، 1: 2020، و ناتاپو اهده کرد )فلینت آشریهای فضا مش ـ در بازنمایی است

پور و همکاران،  داداش؛ 48-47: 1۳۹7؛ حبیبی و برزگر، ۳۳7: 2020؛ یانگ و همکاران، 158: 1۳۹6فرد،  زاده عبداله

 .(۳۳1: 2017؛ بیبیجاون، 5۳2: 1۳۹8؛ سلیمانی و همکاران، 7۹1: 1۳۹7؛ صدیقی و سالک، ۳7: 1۳۹4

های اجتماعی در فضاهایی که  گرفته از نابرابری در جهان کنونی، فضا در حد کاال تقلیل یافته و طبقة ثروتمندِ شکل

کند تا جایی که امروزه شهرها  کنند و نابرابری در فضاهای شهری نیز رخ می دارای ارزش پولی باالتری باشند سکونت می

اند. طبقات  ای از تضادهای اجتماعی بدل شده ار اقتصادی و سیاسی خود به صحنهنظر از موقعیت جغرافیایی و ساخت صرف

ریزی شهری نیز  شود. برنامه اند و پیوسته شکاف میان فقیر و غنی بیشتر می متمایز اجتماعی کامالً از یکدیگر فاصله گرفته

ترین اثری که رشد  عمدهدیل شده است. داران تب ناآگاهانه و ناخواسته به ابزاری در دست کارگزاران قدرتمند و زمین

ها و  ها، نابرابری سرانه ریختگی فضایی و رشد نابسامان، توزیع ناعادالنة کاربری هم آلود شهرها در پی داشته به شتاب

هم خوردن نظام توزیع خدمات شهری است که این امر به نوعی در بیشتر  نشده و به  های نامناسب و مطالعه یابی مکان

خورد؛ به نحوی که در این فرایند جامعة شهری در قالب دو طیف و دو طبقة برخوردار و فرودست  چشم می ما به شهرهای

پور و  ؛ داداش445: 2018؛ نکاباشی، 21: 1۳۹5تابعی و همکاران، ؛ 7۹۳: 1۳۹7)صدیقی و سالک، قابل تعریف است 

: 1۳۹6ظاهری و همکاران، ؛ 2۳: 1۳۹6 میالن و خیرالدین،دالیی ؛ 215: 2017؛ آپوستلوپولو و آدامز، 76: 1۳۹4همکاران، 

78). 

نشینی شهرها، فقر، و عدم  نابرابری توسعه در کشورهای در حال توسعه همچون ایران سبب جدایی اکولوژیکی، زاغه

 در شهرها منجر شده و فضاهای( پایین شهر -باالی شهر) تعادل اجتماعی شده و این امر به اشکال فضایی دوقطبی

بهبود کیفیت فضای شهری و توسعة شهری در مناطق  مطلوب در مقابل فضاهای نامطلوب شکل گرفته است.

درآمد شهر داشته باشد. از همین رو، بررسی  وسیلة اثر موجی تأثیر مخربی در زندگی افراد کم تواند به ثروتمندنشین می

اهمیت شده است. بنابراین، با توجه به عدم تعادل فضایی مسئلة فقر در شهرنشینی معاصر در بسیاری از کشورها بسیار پُر

هرچند از نظر  .ناپذیر است در شهرها، اجرای مطالعات مربوط به عدالت مکانی، جغرافیایی، و اجتماعی ضرورتی اجتناب

ود دارد که در بسیاری از اندیشمندان برابری اجتماعی جایگاه مهمی در زمینة ادبیات پایداری دارد، همواره این نگرانی وج

؛ مارکوزه، 50: 2015نیا و همکاران، زیستی و اقتصادی نادیده گرفته شود )حافظ عمل برابری پشت سر الزامات محیط

-282: 2105؛ شروک و همکاران، 2۹7: 2018؛ لوکسی و همکاران، 1: 2020؛ پوکو بوناسی و همکاران، 1265: 2015

28۳.) 
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کند و سوزان فاینشتاین در مطالعات خود با  دهای اجتماعی معرفی میجان راولز عدالت را اولین فضیلت نها

ریزی، عدالت را به یک نقطة مرکزی در تئوری  عنوان اصل اساسی جهت ارزیابی عمل برنامه ساختن عدالت، به مطرح

ریف عملیاتی صورت گسترده تع طور واضح عملی نشده و به ساختن عدالت هنوز به اما چگونگی محقق .ریزی رساند برنامه

بحث عدالت در شهر عمدتاً تحت عنوان عدالت فضایی مد نظر محققان مختلف بوده است. دیوید هاروی  .نشده است

نخستین کسی بود که بحث عدالت فضایی را مطرح ساخت و با نگاه سوسیالیستی این مسئله را بررسی کرد. در همین 

های عدالت است  تر از سایر گونه لة عدالت فضایی بسیار بااهمیتزمینه، ادوارد سوجا بر آن است که پرداختن به مسئ

پور  ؛ داداش78: 1۳۹5پور،  پور و الوندی ؛ داداش۳6۳: 201۹؛ بلو و همکاران، 1205: 2016؛ لیک، 245: 2017)مالدنوویچ، 

 (.60۳: 2010؛ ووسنر، 6: 1۳۹0و رستمی، 

طور کلی نگاه غالب در این زمینه مبتنی بر آرای  دهد به ن میگرفته پیرامون عدالت در شهر نشا بررسی تحقیقات انجام

های جان رالز با  دیوید هاروی شکل گرفته است که بیشتر روی برابری در شهر تأکید دارد. رویکرد دیگر مبتنی بر دیدگاه

کند. همچنین،  تفکر لیبرالیستی در زمینة عدالت در شهر است که بیشتر روی استعداد افراد و بحث انصاف تأکید می

پراکنش فضاها و خدمات   اند که غالباً بر نحوة تحقیقات اندکی نیز با نگاه اسالمی موضوع عدالت در شهر را بررسی کرده

: 1۳۹2اند )خیرالدین،  کند که تحت عنوان عدالت فضایی مطرح شده ها تأکید می ها، و تراکم در شهر، شعاع دسترسی آن

 (.7۳: 1۳۹4پور و همکاران،  ؛ داداش۳۹6: 1۳۹4 ؛ تقوایی و همکاران،47و  46

گرایانه به  تحقیق حاضر، ضمن با اهمیت دانستن تحقیقات گذشته در زمینة عدالت فضایی، که غالباً با نگاهی کمی

اند، مسئلة عدالت فضایی را در فضاهای  بررسی مسئلة برابری دسترسی به خدمات شهری و مسائلی از این قبیل پرداخته

دهندةشهرهابودهونموداصلیظهوروبروزتوسعهدرـکهشکلترینارکانشهرعنوانیکیازاصلیهبشهری 

کند و به  وجو می کند و این مسئله را در متن فضاهای شهری خیابانی جست با نگاهی کیفی ارزیابی کمی می ـشهرهاست

پردازد تا به یک  گرفته در این حوزه می های انجام بررسی مسئلة عدالت و فضاهای شهری مبتنی بر تحقیقات و پژوهش

 چارچوب مفهومی جدید در زمینة بررسی عدالت در فضاهای شهری دست یابد.

یابی به عدالت در فضاهای شهری الزم است در عمل نیز بررسی  پرداختن به مباحث نظری پیرامون چگونگی دست

واقعیات فضاهای شهری ارزیابی شود. در این رابطه شهر رشت، که ها نیز توجه و  شود تا در کنار آن به بایدها و هست

دارای فضاهای شهری متنوعی است و مانند بسیاری از شهرهای ایران با یک رشد تدریجی و غالباً ارگانیک به یک شهر 

دالت در شود تا مسئلة ع بزرگ مبدل شده و دستخوش تغییرات و اقدامات مدیریت شهری قرار گرفته است، ارزیابی می

منظور ایجاد فضاهای شهری  فضاهای شهری آن بازخوانی شود. در شهر رشت طی سالیان اخیر اقداماتی در مرکز شهر به

با کیفیت باال انجام گرفته است، اما درمجموع این شهر فاقد امکانات و فضاهای شهری مناسب جهت برپایی یک زندگی 

های فضای شهری دارای تمایز  آن به لحاظ برخورداری از کیفیتهای مختلف  شهری مساعد در کل شهر است و بخش

داری لوکس در مقابل رهاشدن فضاهای غیررسمی و با کیفیت نازل و  باشند و در این میان تولید فضای سرمایه باالیی می

اران، دوست و همک ؛ ایران114: 1۳۹۹همراهی مدیریت شهری در این زمینه مشهود است )محجوب جاللی و همکاران، 

 (.105-8۹: 1۳۹8؛ رخساری و همکاران، 1۳1: 1۳۹1وردیان،  ؛ مسعودی و حق72: 1۳۹7

گویی به این  های شهر رشت به دنبال پاسخ تحقیق حاضر با هدف بررسی وضعیت عدالت در فضای شهری خیابان

رد؟ در همین راستا، مسئله است که وضعیت عدالت در فضاهای شهری این شهر چگونه است و برای تحقق آن چه باید ک

یابی به میزان برخورداری فضاهای مختلف شهر از  این مطالعه با ارزیابی فضاهای خیابانی شهر رشت به دنبال دست

شود. همچنین، این پژوهش به  های هر فضا تعیین  های فضای شهریِ مناسب است تا میزان کمبودها و نیازمندی کیفیت



1401بهار،1ۀ،شمار54ۀدور،یانسانیایجغرافیهاپژوهش 196 

فضاهای شهری رشت است تا بدین طریق سطح اختالف طبقاتی در فضاهای  دنبال ارائة یک مقایسة علمی مابین

های هر فضا جهت کمک به کاهش فاصلة  ها و نیازمندی شهری رشت مشخص شود و بر این مبنا و بر اساس ویژگی

 فضاهای فقیر و غنی اقدام کرد.

عدالتدرشهروفضاهایشهری
کند. وی بر  ، جامعة مطلوب خویش را ذیل مقولة اخالقی عدالت تبیین میترین متفکران لیبرال جان رالز، یکی از برجسته

ترین افراد  ها را به نفع محروم آن است که عدالت اجتماعی لزوماً مساوات نبوده و با انصاف مترادف است و باید نابرابری

حقوق جامعه تصویر کرده و  جامعه تنظیم کرد. اندیشمندان مکتب فکری سوسیالیسم مقولة عدالت اجتماعی را بر مبنای

های اخیر مفهوم  دهند. دیوید هاروی، از اندیشمندان برجستة این مکتب، که در دهه آن را بر حقوق فردی اولویت می

طور گسترده بسط داده است، معتقد به اصل توزیع عادالنه از طریق عادالنه در  عدالت اجتماعی را در مسائل شهری به

است. در اسالم نیز عدل بر مبنای حق تعریف شده و عدل و حق مترادف و مالزم هم فرض رسیدن به عدالت در شهره

 4۳7اش معرفی شده است. امام علی )ع( در حکمت  اند و عدالت ابزاری مهم برای رساندن حق به صاحب واقعی شده

 کند برای عموم جامعه معرفی میعدل را به معنای قرارگرفتن امور در سر جای خود معنا و عدالت را سیاستی  البالغه نهج

قواعد  1در جدول (. 78-75: 1۳۹4پور و همکاران،  ؛ داداش47: 1۳۹2؛ خیرالدین، ۳۹6-۳۹5: 1۳۹4 همکاران، تقوایی و)

 و اصول دستیابی به عدالت از نظر اندیشمندان مکاتب مختلف بیان شده است.

تنها باعث توسعه  شده نه های انجام گذاری شود سرمایه یریزی شهری سبب م فقدان تعادل و هماهنگی در فرایند برنامه

های محیطی گسترش یابد.  ها و ظرفیت ای و ناهماهنگ با توان تر شود و رشد غده های موجود عمیق نشود، بلکه نابرابری

منجر طور کلی  اند که شهرنشینی با دریافت سرریز جمعیت روستایی به کاهش فقر به هرچند برخی اندیشمندان بر آن

اند که افزایش شهرنشینی  کنند. اما اندیشمندان بر آن شود و بنابراین روند کلی افزایش شهرنشینی را توجیه می می

همچنین، در دوران کنونی با تغییر الگوهای اقتصادی و تمرکز بر بخش  .دهد عدالتی در توزیع درآمدها را افزایش می بی

ان فرایندهای توسعة شهری به افزایش مناطق فقیر شهری منجر شده و خدمات، که ویژة مناطق شهرنشین است، همچن

، نقش مهمی در افزایش رشد مناطق فقیر شهری داشته است  عنوان یک عامل عمده این تغییر ساختارهای اقتصادی، به

؛ چن و ۳5۹: 2012؛ بوتز و زوبری، 2: 201۹؛ سولمانا، 4۳: 201۳؛ کریستینسن و تودو، 21: 2018)االجیده و همکاران، 

 (.2۳۹: 1۳۹2زیاری و همکاران، ؛ 1: 2006همکاران، 

گذارد، بررسی فقر از منظر  شدت روی ساختار و عملکرد شهری تأثیر می عدالتی فضایی به با توجه به اینکه بی

ادالنة از منظر جغرافیایی، عدالت اجتماعی در شهر مترادف با توزیع فضایی ع. جغرافیایی اهمیت بسیار زیادی دارد

هاست. غالب نظریات پایه در زمینة عدالت  یابی برابر شهروندان به آن امکانات و منابع بین مناطق مختلف شهری و دست

ای  گونه در شهر نیز برگرفته از نظریة شهر و عدالت اجتماعی هاروی است. از نظر هاروی، عدالت اجتماعی در شهر باید به

ای هدایت کند که افراد با  ای منابع را به گونه گو باشد و تخصیص منطقه سخباشد که نیازهای جمعیت شهری را پا

دهندة عدالت   کمترین شکاف و اعتراض نسبت به استحقاق حقوق خود مواجه باشند. عدالت فضایی درواقع ارتباط

: 201۹ژو و لیو، ؛ 60 :201۹کند )سرتوما و مارتلوزو،  اجتماعی و فضاست و عدالت فضایی توزیع برابرانة منابع را دنبال می

نیا و  ؛ حافظ6: 1۳۹0پور و رستمی،  داداش؛ 78: 1۳۹5پور،  پور و الوندی داداش؛ 76: 1۳۹6؛ ظاهری و همکاران، 2

 (.۳55: 2017؛ آکلی و گرینیدج، ۳6: 1۳۹4، همکاران
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یابیبهعدالتازنظراندیشمندانمکاتبمختلف.قواعدواصولدست1جدول

یابیبهعدالتاصولمورداشارهدردستناممتفکریابیبهعدالتاصولمورداشارهدردستناممتفکر
 عنوان قواعدِ عدالت اجتماعی کردن قوانین، به مطرح هابز های برابر  های فردی، فرصت انصاف، دفاع از آزادی جان رالز

 کارل مارکس
 برابری دسترسی به ابزار تولید

س به اندازة توانش و به کردن شعار از هرک مطرح
 هرکس به اندازة نیازش

شهید مرتضی 
 مطهری

 یابی به حق عنوان نقطة مقابل ظلم و ابزار دست عدالت به
 مساوات و برابری محض نبودن عدالت

ها بر مبنای استحقاق جهت  لزوم رعایت حقوق و اولویت
 تحقق عدالت

 ابزاری مهم برای قراردادن حق در جایگاه خود

فن فردریش 
 هایک

تأکید بر نظام بازار آزاد و جلوگیری از اعمال 
 ها محدودیت

 دیوید هاروی
کردن سه معیار نیاز، سود همگانی، و استحقاق  مطرح

 یابی به عدالت جهت دست

:1394پاوروهمکااران،داداش؛396-1394:395؛تقواییوهمکااران،48-1392:46ماخذ:نگارندهبااقتباساز)خیرالدین،

(53-1398:37؛مطهری،75-78

باید هر دو جنبة ایجابی )درنظرگرفتن حق( و سلبی )جلوگیری از ظلم( از  طور کلی، در برقراری عدالت در شهر  به

های شهری از کیفیت باالیی برخوردار باشند و در مقابل آن  عدالت را با هم درنظر گرفت. وقتی که برخی از بخش

های اجتماعی،  گیری نارضایتی بوده و دارای کیفیت پایین و ضعیفی باشند، به شکلهای دیگر شهر نامطلوب  بخش

دار، ناامنی، ناهنجاری، و مشکالت عدیدة فرهنگی، اقتصادی، و کالبدی ناشی از توسعة نامتقارن در شهر  های مسئله قطب

حق هر فضا به آن و معیار استحقاق به  عنوان رساندن باید، ضمن رعایت جنبة ایجابی عدالت، به شود. بنابراین،  منجر می

ها پرداخته شود و در کنار آن جنبة سلبی عدالت به معنای جلوگیری از ظلم  توسعة فضاهای شهری در جهت مطلوبیت آن

های ضعیف و نامطلوب شهری نیز درنظر گرفته شود و از  و رعایت معیار برابری با راهکارها و راهبردهایی برای بخش

 ف طبقاتی جلوگیری شود.تبعیض و اختال

های کاهش فقر مؤثر  تواند در افزایش تأثیرگذاری سیاست گیری سرمایة اجتماعی می های حمایت از شکل سیاست

های اجتماعی و به دنبال  ترین ارکان شهر، که تأثیر بسیار زیادی در ارتباط با فعالیت باشد. در همین راستا، یکی از اصلی

ترین معیارهایی که در ارزیابی  اعی دارد فضاهای عمومی شهری است. همچنین، یکی از مهمگیری سرمایة اجتم آن شکل

ناپذیر است  شود کیفیت فضاهای شهری موجود در آن است و این واقعیت اجتناب های شهری لحاظ می شهرها و محیط

فضاهای کارمونا در کتاب شود. متیو  که کیفیت این فضاها معیار ارزیابی برای میزان مطلوبیت شهرها محسوب می

های محیط  شناسی، ادراکی، اجتماعی، بصری، عملکردی، و زمانی کیفیت در شش وجه ریخت عمومی، فضاهای شهری

گردآوردن یا »ریزی شهری با عنوان  اصولی را برای برنامه شهر انسانیکند. یان گل در کتاب  شهری مطلوب را بیان می

اند از:  که درواقع نکاتی برای افزایش سرزندگی در فضاهای شهری است، عبارت کند. این اصول، بیان می« پراکندن

مدت زمان  تیتقو، و دوچرخه ادهیپ یامن و مطلوب برا یفضا، مختلف یها یکاربر قیتلف، ها یاستقرار کاربر یفشردگ

معیار کیفی را  برای  12. همچنین، یان گل جداره یها یبا کاربر ابانیخ ةلب میارتباط مستق، حضور مردم در فضا

اند. بنتلی  نماید که این معیارها در سه بخش محافظت، آسایش، و لذت یابی به یک فضای شهری سرزنده مطرح می دست

هفت مؤلفه را برای طراحی یک مکان مؤثر دانسته و به بررسی ابعاد آن  ده های پاسخ محیطو همکاران نیز در کتاب 

پذیری، تناسبات بصری، غنای حسی، رنگ  اند از: نفوذپذیری، خوانایی، گوناگونی، انعطاف تها عبار اند؛ این مؤلفه پرداخته

: 1۳۹4 ؛ گل،115: 1۳۹4، و همکاران ؛ کارمونا۳5: 1۳۹1 ؛ رفیعیان و همکاران،18۳: 201۹)هریسون و همکاران، تعلق 

 (.10-6 :1۳۹5 ؛ بنتلی و همکاران،2۳2-2۳۹
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دهد. در این مدل، کیفیت طراحی شهری از برآیند سه نیرو  کان پایدار ارائه میگلکار مدلی را تحت عنوان مدل م

گیرد. راب کریر  محیطی شهرها شکل می زیباشناختی، و کیفیت زیست -)مؤلفه( کیفیت عملکردی، کیفیت تجربی

ه در فضاهای ، مانند آنچ«خیابان»و « میدان»طورکلی برای فضاهای شهری دو عنصر بنیادین و اصلی قائل است:  به

 (.446: 1۳۹۳؛ پاکزاد، 1۳1: 1۳۹۳ گلکار،)شود  درونی به شکل اتاق و راهرو دیده می

فضایشهریخیابان
های عمومی و اصلی یک شهر  روهایش مکان گوید: خیابان و پیاده ( دربارة تعریف خیابان می160، 4۳-۳7: 1۳۹6جیکوبز )

اصولی را برای افزایش کیفیت  ی شهرهای بزرگ امریکاییمرگ و زندگو عناصر مهم شهر هستند. وی در کتاب 

توان گفت این نکات آغازگر نحوة نگرش  کند که می ها بیان می های شهرهای بزرگ و افزایش سرزندگی در آن خیابان

های شهری و چگونگی افزایش کیفیت زندگی  ریزی شهری به مسئلة خیابان و کاربری جدید در طراحی شهری و برنامه

اند از: تراکم فشرده،  ضای شهری خیابان بوده است. اصول اساسی مدنظر جیکوبز برای خلق تنوع در خیابان عبارتدر ف

جین جیکوبز  .ها های مناسب، افزایش اختالط کاربری های کوتاه و با کنج هایی با سنین مختلف، بلوک وجود ساختمان

فروشی متنوع، متعدد، و فعال در ساعات  های خرده وجود مغازه»کنند را  نیاز اینکه افراد پیاده دائماً از خیابان استفاده پیش

 کند. همچنین، جین جیکوبز به تأمین نور کافی برای خیابان جهت مراقبت چشمی تأکید می«. داند روز می مختلف شبانه

یابان، طول خیابان، اند از: شکل خ داند که عبارت ( چهار مؤلفه را برای یک خیابان مهم می178-176: 1۳۹6موتین )

های اصلی برای مطلوبیت فضای شهری  ( مؤلفه167-151: 1۳۹5تناسبات خیابان، وحدت در طراحی خیابان. پاکزاد )

(، نمای خیابان یا میدان 1۳0: 1۳۹5داند. از نظر توسلی ) انگیزی، انعطاف، و سرزندگی می خیابان را شامل ایمنی، خاطره

ی نظم باشد؛ ب( دارای وحدت و ترکیب باشد؛ ج( دارای مقیاس، نسبت، و تناسب درست زمانی مطلوب است که الف( دارا

  باشد؛ و د( دارای هماهنگی باشد.

های طبیعت به منظر شهری مسلماً نقش درخت بیش  (  بر آن است که از میان تمام مساعدت150، 82: 1۳۹4کالن )

بقة طوالنی دارد. وی بر آن است که تبلیغات سبب مشارکت از سایر عوامل است و رابطة بین سیمای شهر و درختان سا

ورزند. از نظر او، تبلیغات یکی  طور کلی از توجه به آن غفلت می ریزان به اشخاص در منظر شهری مدرن شده، ولی برنامه

در ترین نوع مشارکت در تجلی هنر منظر شهری قرن بیستم است؛ الگوهای عجیب و غریب  ترین و باارزش از ویژه

شدن افراد را در  های در حال روشن و خاموش کنند و چراغ شماری اخبار را منعکس می زنند؛ عالئم بی آسمان پرپر می

 ریزان توجه خاصی به آن ندارند. کنند، ولی برنامه خیابان افسون می

طراحی خیابان  اند که خیابان فقط جایی برای حرکت خودروها نیست و ( بر آن127-11۹: 1۳۹1نی و همکاران )ادو

کند  عنوان فضای عمومی باشد. او هفت مسئله را برای بهبود خیابان شهری پیشنهاد می باید در جهت حمایت نقش آن به

سازی ساده و نفوذپذیر،  های مناسب، کف های گود، چراغ رو مناسب، درختکاری امتداد معابر، باغچه اند از: پیاده که عبارت

کند که  هایی برای منظر خصوصی خیابان توصیه می یسات خارج از دید. او همچنین ویژگیروی و تأس حذف موانع پیاده

 یعموم مهیالحاقات ن شیافزا، ابانیبه خ کینزد یها ساختمان، ها ساختمان ةلیوس همناسب ب تیمحصور جادیااند از:  عبارت

 یورودی، متعدد ساختمان یها ها و پنجرهدر، ها خراش آسمان یبرا تیمحدود جادیا، مناسب یارتفاع ساختمان، ساختمان

 .ها مغازه یباال یطراح تیفیک، رو ادهیها در پ مغازه

داند و بر  کف می ( یکی از عوامل مؤثر در سرزندگی فضای شهری را طراحی طبقات هم241-240: 1۳۹4گل )

هایی  گل دارای ویژگی ز منظر کف فعال ا کند. طبقات هم کف برای جذابیت و کارآیی شهرها تأکید می اهمیت طبقات هم
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ها، نبود واحدهای  متر(، تنوع زیاد کاربری100در، در هر  20-15اند از: واحدهای کوچک، درهای بسیار ) است که عبارت

بندی اساساً عمودی نما، جزئیات و  های بسیار در برجستگی نما، مفصل بسته و تعداد کم واحدهای منفعل، وجود مشخصه

 مصالح مناسب.

مداری و حضور عابرین پیاده و  شدت غالبیت خودروها در شهر را مورد نقد قرار داد و پیاده از آنکه جیکوبز بهپس 

های  حل های شهری معرفی کرد، راهکارها و راه ترین عامل سرزندگی در خیابان عنوان اصلی ها را به شهروندان در خیابان

طرح شد که عموماً افزایش سرزندگی را در فضاهای شهری تدریج م جدیدی برای ارتقای کیفیت فضاهای شهری به

بندی  بندی شده است. جمع ای از عوامل مؤثر بر کیفیت فضای شهری جمع خالصه 2نمودند. در جدول  وجو می جست

هایی به ایجاد تمایز مابین فضاهای شهری  ها و عوامل مؤثر بر کیفیت فضای شهری بیانگر آن است که چه ویژگی مؤلفه

ها و تعیین میزان برخورداری هر یک از فضاهای شهری از این کیفیات،  شود. بنابراین، با ارزیابی این ویژگی ر میمنج

ها پرداخت. مسئلة دیگر تعیین تمایزات و  کردن آن های هر فضا را تعیین کرد و به برطرف توان کمبودها و نیازمندی می

ون است که این مسئله نیز مبتنی بر این ارزیابی تعیین خواهد شد تا اختالفات فضایی موجود مابین فضاهای شهری گوناگ

 با استفاده از آن به کاهش اختالف طبقاتی فضایی در سطح شهر و به دنبال آن افزایش عدالت پرداخت.

هاهایمؤثربرآنهایاصلیمؤثربرکیفیتفضایشهریوزیرمؤلفه.مؤلفه2جدول

درهرمؤلفهعواملمؤثرهایاصلیمؤلفه

 کیفیت و تعدد درختان حاشیه و وسط خیابان، شده برای آن کیفیت پوشش گیاهی )غیر از درخت( و سطوح تعیین کیفیت پوشش گیاهی 1

2 
و خصوصیات تعامالت 

 فضا اجتماعی
 میزان، سطح درآمدی افراد، های اجتماعی در فضا میزان ناهنجاری، میزان حضور و فعالیت شهروندان در فضا

 یافته های اجتماعی سازمان میزان فعالیت، میزان ارتباط اجتماعی افراد، حضور و سکونت افراد فقیر

۳ 
کیفیت مبلمان و 
 تجهیزات محیطی

کیفیت ، های زباله کیفیت سطل، های روشنایی کیفیت چراغ، نورپردازی مناسب، ها جدول و کیفیت رفوژ میانی
 کیفیت پوشش آسفالت، بلوها و اعالنات راهنماییکیفیت تا، های استراحت ها و محل نیمکت

 رو کیفیت پیاده 4
مطلوبیت سازی مناسب و دارای هماهنگی بصری،  تمهیدات الزم برای کودکان، سالخوردگان و معلوالن، کف

تاب محافظت در برابر آف، رو همسانی و عدم اختالف ارتفاعی متعدد در مسیر پیاده، موانع مسیر پیاده، رو عرض پیاده
 میزان تمیزی و پاکیزگی محیط، کردن صحبت و های دیگر نظیر خرید و فروش گویی به استفاده پاسخ، و باران

 دسترسی 5
قابلیت در دسترس بودن ، قابلیت در دسترس بودن برای مردم منطقه، قابلیت در دسترس بودن در سطح شهر

 میزان دسترسی به حمل و نقل عمومی، ن محلهابرای ساکن

 ها یفیت فعالیت جدارهک 6
، دانه و ناسازگار های غیرفعال، درشت وجود کاربری، روز ها در طول شبانه بودن فعالیت فعال، اختالط و تنوع کاربری

 کیفیت طراحی طبقات همکف، های شاخص وجود فعالیت

 ها و مفاهیم ذهنی ، نشانهوجود آثار باارزش معماری هویت و حس تعلق 7

8 
در ایمنی و امنیت 

 خیابان

راحتی عبور ، و غیرقابل دفاع ،وجود فضاهای بالاستفاده، کور، های رو به خیابان و مراقبت بصری ابنیه ساختمان
میزان ، میزان احساس امنیت شهروندی، بودن خیابان برای استفاده از دوچرخه مناسب، عابر پیاده از خیابان

 و آرامش در محیط ،احساس راحتی

۹ 
مانی کیفیت نمای ساخت

ها به لحاظ  و جداره
 کالبدی

، ... بودن کیفیت ابنیه به لحاظ نوساز یا فرسوده و، خیابان و نمای ساختمانی نةبد ةبودن مصالح ابنی مناسب
پیوستگی ، تنوع سن و جنس ساختمانی، میزان محصوریت خیابان، شفافیت بصری ابنیه )سطوح شفاف و کدر(

 دهای خرد تجاری متعددواح، ارتفاع ساختمانی، خیابان ةجدار

 نظم و زیبایی تابلوهای تبلیغاتی ابنیه، نظم و زیبایی تابلوهای تبلیغاتی خیابان تبلیغات خیابانی 10

؛1387؛تای اونسان،1395؛توسالی،1395؛پااکزاد،1393؛پااکزاد،1395ماخذ:نگارندگانبااستفادهازبنتلیوهمکاران،

؛1394؛شاجاعیوپرتاوی،1393زنادوآقاابزرگی،؛خاک1395؛حبیبیوهمکاران،1384ی،؛حبیبیومقصود1396جیکوبز،

؛1393؛گلکاار،1396؛گال،1394؛گال،1394؛کاالن،1394؛کارموناا،1391؛رفیعیانوهمکاران،1391دوانیوهمکاران،

1396موتین،
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روشپژوهش
ی بر پدیدارهای ذهنی ساکنان از محیط زندگی خود پرداخته در پژوهش حاضر از طرفی به بررسی فضای شهری مبتن

یابی به اطالعات جزئی و دقیق مربوط به فضاهای شهری به حضور در میدان و مشاهدة  شده و از طرف دیگر برای دست

و  پرداخته شده است. بنابراین، در این تحقیق از دو رویکرد فلسفی پدیدارشناسانه ها )فضاهای شهری(  عینی پدیده

صورت ترکیبی استفاده شده و با مبنا قراردادن تحقیقات پایه پیرامون عدالت در شهرسازی و فضای  پوزیتیویستی به

-ای های شهر رشت به لحاظ هدف در زمرة تحقیقات توسعه شهری و سپس بررسی عدالت در فضای شهری خیابان

 گیرد. کاربردی قرار می

های  تعیین کیفیت برایرد نیاز برای ارزیابی عدالت در فضاهای شهری و نیز تعیین معیارهای مو برایدر این مطالعه 

ارزیابی  برای. در این پژوهش شداندیشمندان بررسی  آرایای  کتابخانه ةمطالعاز مؤثر بر فضای شهری خیابان با استفاده 

و ایجابی )برابری و ( و دو روش سلبی 2فرعی )جدول  ةلفؤم 48اصلی و  ةلفؤم از دهعدالت در فضاهای شهری 

های هر یک  های شهر رشت، با توجه به ویژگی های فضای شهری در خیابان بررسی کیفیت برای. شداستحقاق( استفاده 

برخی  ،گردآوری اطالعات استفاده شده است. در همین راستا برایهای مشخصی  های مورد بررسی، از روش از کیفیت

دست آمد. برخی  لیست به رکردن چکمدت در فضا و از طریق پُ ور کوتاهاطالعات از طریق مشاهدات میدانی و حض

با پرسش کنندگان بلندمدت محدوده  ن و استفادهامدت در فضا داشت، از ساکن که نیاز به حضور طوالنی ،اطالعات دیگر

ی شهری محل های فضا کنندگان بلندمدت پیرامون کیفیت ن و استفادهاساکن آراییابی به  دستبرای . دست آمد به

عدد محاسبه  270گیری شد. حجم نمونه با استفاده از روش کوکران برابر با  نامه نمونه از طریق تکمیل پرسش شان زندگی

 .کردندشهروندان تکمیل را نامه  پرسش ۳0۹شد که درمجموع 

و همچنین مقایسه با وضع مطلوب  برای( 2های مؤثر در کیفیت فضای شهری خیابان )جدول  هر یک از ویژگی

یابی به میزان برخورداری خیابان از کیفیت فضای شهری مورد بررسی از یک تا پنج  های دیگر و دست مقایسه با خیابان

گرفت که امتیاز یک به کمترین  انجامهای فضای شهری به این ترتیب  امتیازدهی به کیفیت ةوشی ،درواقع .امتیازدهی شد

ر فضای دهای مؤثر  توجه به اینکه هر یک از کیفیت ن ویژگی اختصاص داده شد. باو امتیاز پنج به بیشترین کیفیت در آ

های مختلف  ، ضریب اهمیت برای کیفیتدارندو برخی دارای تأثیر بیشتر و برخی تأثیر کمتری  دارندشهری تأثیر متفاوتی 

 درنظر گرفته شد.

کارشناس )ارشد و دکتری(  بیستمه نظر نا یابی به ضریب تأثیر هر کیفیت بر فضا از طریق پرسش دست برای

د. میزان ضریب تأثیر از طریق تعیین میانگین شهای مختلف ایران اخذ  ها از دانشگاه شهرسازی برای هر یک از کیفیت

ها ضریبی  لفهؤها و زیرم لفهؤدست آمد. با توجه به اینکه برای هر یک از م هها ب لفهؤضرایب مورد نظر کارشناسان برای م

عنوان ضریب نهایی استفاده شود. در  د تا بهشنه درنظر گرفته شده بود، میانگین هندسی از میانگین ضرایب محاسبه جداگا

 لفه نمایش داده شده است.ؤآمده برای هر م دست ضرایب به ۳ جدول

 فضای شهری ازهای مؤثر بر  ها و میزان برخورداری ازکیفیت ها و خوشه یک از خیابان تعیین امتیاز هر برای ،همچنین

 ةها به بهترین کیفیت را از طریق محاسب استفاده شد. روش تاپسیس میزان نزدیکی گزینه( Topsis)مدل تاپسیس 

ست که از طریق روش تاپسیس برای هر گزینه محاسبه ادهد. ضریب نزدیکی درواقع امتیازی  دست می ضریب نزدیکی به

باشند.  تر باشند دارای کیفیت باالتری می ها به یک نزدیک قدر گزینه. این ضریب مابین صفر تا یک بوده و هرچشود می

 .استو ضریب نزدیکی صفر به معنای بدترین حالت ممکن  است ضریب تاپسیس یک به معنای مطلوبیت کامل گزینه
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ای که  های فضای شهری و تعیین اختالف و فاصله از کیفیت ،ها پس از ارزیابی میزان برخورداری هر یک از خیابان

های مختلف( با حد مورد رضایت دارا بودند سطح برخورداری مناطق شهر رشت از  ها )در قالب خوشه هر یک از خیابان

ها در  بهبود کیفیت فضای شهری هر یک از خوشه برایالزم های د. در پایان پیشنهادشکیفیت فضای شهری مشخص 

د. روش پژوهش شتالف کیفیت میان فضای شهری ارائه یابی به حد مطلوب و همچنین کاهش اخ دست برایشهر رشت 

بندی  به عدالت در فضاهای شهری در چارچوب مفهومی تحقیق مبتنی بر مبانی نظری تحقیق و جمع  یابی دست ةو نحو

 نمایش داده شده است. 1 های مؤثر بر فضای شهری خیابان در شکل کیفیت

 

 
.چارچوبمفهومیوروشپژوهش1شکل

نامهآمدهبرایهرکیفیتبرطبقپرسشدستریببهض.3جدول

 ضریبنهاییضریب هالفهؤزیرمضریب اصلیةلفؤم

 5/2 کیفیت پوشش گیاهی
 ۳/2 1/2 شده برای آن و سطوح تعیین( غیر از درخت)کیفیت پوشش گیاهی 

 5/2 5/2 کیفیت و تعدد درختان حاشیه و وسط خیابان

تعامالت اجتماعی و 
 تماعی فضاخصوصیات اج

6/2 

 6/2 7/2 میزان حضور و فعالیت شهروندان در فضا

 5/2 ۳/2 های اجتماعی در فضا میزان ناهنجاری

 2 5/1 سطح درآمد افراد

 2 5/1 میزان حضور و سکونت افراد فقیر

 4/2 1/2 میزان ارتباط اجتماعی افراد

 4/2 2/2 یافته های اجتماعی سازمان میزان فعالیت

یفیت نمای ساختمانی و ک
 ها به لحاظ کالبدی جداره

1/2 

 1/2 1/2 خیابان و نمای ساختمانی ةبدن ةبودن مصالح ابنی مناسب

 2 2 بودن...  کیفیت ابنیه به لحاظ نوساز یا فرسوده و

 1/2 2 سطوح شفاف و کدر()شفافیت بصری ابنیه 

 1/2 1/2 میزان محصوریت خیابان

 8/1 5/1 ساختمانیتنوع سن و جنس 

 2 5/1 خیابان ةپیوستگی جدار

 2 8/1 ارتفاع ساختمانی

 ۳/2 4/2 واحدهای خرد تجاری متعدد

 8/2 ایمنی و امنیت در خیابان

 5/2 2/2 های رو به خیابان و مراقبت بصری ابنیه ساختمان

 6/2 5/2 و غیرقابل دفاع ،وجود فضاهای بالاستفاده، کور

 5/2 2/2 ر عابر پیاده از خیابانراحتی عبو

 2/2 8/1 بودن خیابان برای استفاده از دوچرخه مناسب

 7/2 7/2 میزان احساس امنیت شهروندی
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نامهآمدهبرایهرکیفیتبرطبقپرسشدستضریببه.3جدولادامه

 ضریبنهاییضریب هالفهؤزیرمضریب اصلیةلفؤم

 7/2 ها کیفیت فعالیت جداره

 7/2 8/2 تالط و تنوع کاربریاخ

 6/2 6/2 روز ها در طول شبانه بودن فعالیت فعال

 ۳/2 2 و ناسازگار ،دانه های غیرفعال، درشت کاربری

 4/2 2/2 های شاخص فعالیت

 2/2 8/1 کیفیت طراحی طبقات همکف

کیفیت مبلمان و تجهیزات 
 محیطی

5/2 

 1/2 8/1 ها کیفیت رفوژ میانی، جدول

 5/2 6/2 نورپردازی مناسب

 4/2 ۳/2 های روشنایی کیفیت چراغ

 1/2 7/1 های زباله کیفیت سطل

 4/2 4/2 های استراحت ها و محل کیفیت نیمکت

 1/2 7/1 کیفیت تابلوها و اعالنات راهنمایی

 2/2 2 کیفیت پوشش آسفالت

 ۳/2 رو کیفیت پیاده

 ۳/2 2/2 و کودکان ،خوردگانن، سالتمهیدات الزم برای معلوال

 ۳/2 2/2 سازی مناسب و دارای هماهنگی بصری کف

 ۳/2 ۳/2 رو مطلوبیت عرض پیاده

 2/2 2/2 موانع مسیر پیاده

 ۳/2 2/2 رو همسانی و عدم اختالف ارتفاعی متعدد در مسیر پیاده

 ۳/2 ۳/2 محافظت در برابر آفتاب و باران

 4/2 4/2 ... کردن و های دیگر نظیر خرید و فروش، صحبت دهگویی به استفا پاسخ

 5/2 6/2 میزان تمیزی و پاکیزگی محیط

 2/2 2/2 آثار باارزش معماری 2/2 هویت و حس تعلق

 2/1 تبلیغات خیابانی
 5/1 8/1 نظم و زیبایی تابلوهای تبلیغاتی ابنیه

 5/1 8/1 نظم و زیبایی تابلوهای تبلیغاتی خیابان

 5/2 سترسید

 4/2 2/2 قابلیت در دسترس بودن در سطح شهر

 4/2 2/2 قابلیت در دسترس بودن برای مردم منطقه

 4/2 2/2 ن محلهاقابلیت در دسترس بودن برای ساکن

 6/2 8/2 میزان دسترسی به حمل و نقل عمومی

موردمطالعهۀمحدود
ترین و  جمعیت است. رشت بزرگ ۹۹5/67۹دارای  1۳۹5اری سال بر اساس آخرین آمار سرشم ،مرکز استان گیالن ،رشت

های زنده،  نوازی، شب شود. سرزندگی، نشاط، میهمان دریای خزر محسوب می ةهای حاشی ترین شهر در استان رجمعیتپُ

که جمعیت این شهر در  طوری به ؛و ... رشت را به سومین شهر گردشگرپذیر ایران تبدیل کرده است ،فرهنگ باال

هایی نظیر محالت  (. شهر رشت از ویژگیrasht.irرسد ) های گردشگری سال به بیش از دو میلیون نفر می تعطیالت و ماه

گرایی در فرهنگ شهروندان و با داشتن دو رودخانه در سطح شهر، شیب کم، داشتن بازارها  تاریخی متعدد و هویت محله

ها،  راه اجتماعی نظیر پیاده -چنین فضاهای شهری با کارکرد فرهنگیو مراکز خدماتی بزرگ با سطح عملکرد استانی و هم

ی و کیفی کمّ ةدانای علی از امکان توسع ةو مقبر ،خان هایی نظیر آرامگاه خواهر امام رضا)ع(، میرزاکوچک وجود آرامگاه

نقل عمومی  و ها، حمل محیطی رودخانه های مثبت، مشکالتی نظیر آلودگی زیست ست. در کنار ویژگیاباالیی برخوردار 

های الزم سبب  و زیرساخت ،های اجتماعی، بیکاری، کمبود خدمات ای، ناهنجاری های ناپایدار حاشیه ضعیف، سکونتگاه

موقعیت جغرافیایی  2 شده این شهر نتواند به نقش و جایگاه واقعی خود در نظام مراکز شهری کشور دست یابد. در شکل

 داده شده است. شهر رشت در شمال ایران نمایش
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موقعیتجغرافیاییشهررشت.2شکل

های  د و سپس در هر خوشه خیابانشاصلی تقسیم  ةخوش یازدههای اصلی شهر رشت به  حاضر خیابان ةدر مطالع

خیابان شد. برخی از  51ند که درمجموع شامل شدبررسی  ،های فضای شهری بودند که دارای ویژگی ،اصلی و مهم آن

هایی که بیشتر حالت عبوری داشتند،  و سایر خیابان ،های محورهای خروجی شهر یر کمربندی شهر، خیابانها نظ خیابان

های مورد بررسی در هر  بندی شهر و خیابان خوشه ةنحو ۳ ند. شکلشدسنجش ن ،ها به دلیل حضور کم شهروندان در آن

و همچنین  ،ضایی، ارتباطی، اجتماعی، اقتصادیهای ف شده مبتنی بر ویژگی بندی انجام دهد. خوشه خوشه را نشان می

 ،سپس .محالت شهر شناسایی شدنخست ترتیب که  های شهر با یکدیگر انجام شده است. بدین پیوندی میان خیابان هم

پیوندی  ر محله داشتند و موجب همدکه به لحاظ اجتماعی و اقتصادی تأثیر زیادی  ،های اصلی هر یک از محالت خیابان

های  های فضایی نظیر رودها، پارک بعد، جداکننده ةد. در مرحلششدند، مشخص  ن اطراف آن میاق ساکنو حس تعل

های مورد بررسی در هر خوشه  خیابان 4 ها درنظر گرفته شد. در جدول عنوان مرزهای خوشه و ... به ،بزرگ، قطعات بزرگ

 ه است.شدهر خوشه بیان  ةهای عمد و ویژگی

 


هایموردبررسیدرهرخوشهشهررشتوخیابانبندیخوشه.3شکل
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هرخوشهۀهایعمدهایموردبررسیدرهرخوشهوویژگیخیابان.4جدول
نام

 خوشه

هایموردخیابان

بررسی
هاویژگی

نام

خوشه

هایموردخیابان

بررسی
هاویژگی

 ةخوش
 یک

های  شامل خیابان
 حمیدیان و معلولین

وجود کشی کافی و  * عدم خیابان
 های متعدد کوچه پس کوچه

 برنامه، بی های سکونت اقشار ضعیف و سازه* 
 غیرمجاز و غیراصولی

 ةخوش
 دو

های  شامل خیابان
 رودباری و استقامت یک

برخورداری از یک فضای زندگی محله در * 
 محدوده

ثرشدن از محالت أسکونت اقشار ضعیف و مت* 
 نشین جنوبی حاشیه

 ةخوش
 سه

ی دروازه ها شامل خیابان
 الکان و مسکن مهر

 شهر بر مبنای طرح جامع ةمحور توسع* 
گیری  شکل کشی مناسب و تعدد عدم خیابان* 

 کوچه و نامناسب های شبه خیابان
های عریض و غیرمحصور مسکن  خیابان* 

 مهر

 ةخوش
 چهار

های باهنر،  شامل خیابان
و بخش  ،بیانی، جماران

 جنوبی خیابان امام خمینی

جی محالت با بافت نامناسب مجاور * رشد تدری
 خیابان امام خمینی

های  * دارای عملکرد مسکونی در کنار کاربری
 مقیاس بزرگ

رازدحام در تنیده و پُ گیری فضاهای درهم * شکل
 خیابان جماران

 ةخوش
 پنج

های  شامل خیابان
رشتیان، معلم، 

 و بوسار ،پور شمسی

های جدید در محدوده طی  * احداث خیابان
 های اخیر لسا

رشد تدریجی فضاهای تجاری در بدنه * 
 خیابان معلم و نو بودن و نمای مناسب ابنیه

تجاری فعال و با اختالط کاربری باال  ة* بدن
 در خیابان رشتیان

 ةخوش
 شش

های  شامل خیابان
آباد،  مطهری، حاجی

شریعتی، تختی، 
و  ،بخش، سعدی احسان

بخش شمالی خیابان امام 
 خمینی

 محالتی با بافت تاریخی و فرسوده* دارای 
 های اصلی موجود در محدوده * تعدد خیابان

های  راه مرکزی رشت و بخش شدن پیاده * واقع
 اصلی تجاری و بازار شهر رشت در محدوده

 و سرزنده ،تجاری قوی، فعال ة* بدن

 ةخوش
 هفت

های  شامل خیابان
منظریه، نامجو، حافظو 

بخش میانی خیابان امام 
 خمینی

های لوکس در جداره خیابان  * وجود کاربری
 منظریه

های بزرگ مقیاسی همچون  * وجود کاربری
باغ، ورزشگاه، دانشگاه، بیمارستان ها و غیره 

 در محدوده
های متعدد  بدنه تجاری فعال و خرده فروشی* 

 در خیابان های محدوده

 ةخوش
 هشت

های الکانی،  شامل خیابان
هفده شهریور، طالقانی، 

زاده، سردار جنگل و  حبیب
 ضیابری

ای در عین  برخورداری از شخصیت محله* 
 تأثیرگذاری در سطح کل شهر

 تجاری قوی خیابان طالقانی ة* بدن
های خرد تجاری  کالبدی با کاربری ة* جدار

 متعدد و با اختالط کاربری باال در خیابان الکانی

 ةخوش
 نه

های  شامل خیابان
آزادگان، رسالت، چمران، 

 و صبا ،نشسرادا

مقیاسی نظیر صداوسیما و  های بزرگ * کاربری
 برخی مناطق نظامی در محدوده

 ةو تاریخی محل ،* بافت ارگانیک، فرسوده
 دانشسرا

رازدحام و ناپایدار شهرک ای پُ بافت حاشیه* 
 صبا

 ةخوش
 ده

های  شامل خیابان
کشاورز، فلسطین، شهدا، 

 و احمدزاده ،امین ضرب

های  ای مناسب در بخشه * کمبود خیابان
 شرقی محدوده

 های بلند و دراز در محدوده * تعدد کوچه
 خیابان فلسطین ةتجاری قوی و سرزند ةبدن* 

 ةخوش
 یازده

های  شامل خیابان
انصاری، دیلمان، سمیه، 
اصفهانی، گیالن، توحید، 

 و نماز ،گلسار

 شده ریزی برخورداری از تعدد فضای خیابان شهری و بافت برنامه* 
 ی با معماری مدرن و خاصیها روها و رفوژ میانی، ساختمان * برخورداری از پوشش گیاهی مناسب، کیفیت باالی پیاده

 تجاری لوکس و همراه با اختالط کاربری ةبدن* 

هایتحقیقیافته
هایمختلففضایشهریخیاباندرسطحشهررشتارزیابیکیفیت

آمده بر  دست به ةدهد. نتیج های فضای شهری را نشان می ها از کیفیت بانمیزان برخورداری هر یک از خیا 5 جدول

های فضای شهری  دهد که کدام خیابان دارای بیشترین برخورداری از کیفیت ضریب تاپسیس نشان می ةمبنای محاسب

برای ئه شده در این بخش های ارا یابد. داده ست ادامه میابندی تا خیابانی که دارای کمترین برخورداری  بوده و این رتبه

 های فضای شهری، نقش مؤثری دارد. میزان برخورداری فضاهای شهری از کیفیت ةمقایس

های کیفیت  لفهؤدهد که هر یک از م های فضای شهری نشان می ارزیابی میزان برخورداری هر خیابان از کیفیت

های هر فضای شهری و اختالف  تشخیص کاستی فضای شهری در آن خیابان دارای چه وضعیتی است و از این طریق با

، است 1توجه به اینکه ضریب نزدیکی مابین صفر تا  شود. با ها با سطح مطلوب نیز تعیین می ها با یکدیگر اختالف آن آن

 تر است. لفه به کیفیت مطلوب نزدیکؤتر باشد آن م نزدیک 1ای به  لفهؤهرچقدر ضریب نزدیکی م
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هایفضایشهریبرمبنایضریبنزدیکیتاپسی هاازکیفیتهریکازخیابانمیزانبرخورداری.5جدول

به
رت

 

نامخیابان

ضریب

نزدیکی

کلی

کیفیت

پوشش

گیاهی

تعامالت

اجتماعیو

خصوصیات

اجتماعی

فضا

کیفیتنمای

ساختمانیو

هابهجداره

لحاظکالبدی

ایمنیو

امنیتدر

خیابان

کیفیت

فعالیت

جداره

کیفیت

مانومبل

تجهیزات

محیطی

کیفیت

روپیاده

تبلیغا

ت

خیابانی

دسترس

ی

 8۳0/0 700/0 645/0 520/0 84۳/0 648/0 847/0 615/0 8۳7/0 670/0 گلسار 1

 858/0 700/0 77۹/0 4۳8/0 888/0 6۹7/0 780/0 601/0 000/1 656/0 الکانی 2

 7۹0/0 000/1 620/0 416/0 7۳۹/0 726/0 847/0 72۹/0 000/1 650/0 مطهری ۳

 8۳0/0 5۹4/0 75۳/0 4۹8/0 6۳8/0 487/0 5۳۹/0 474/0 750/0 607/0 گلسار جنوبی 4

 78۳/0 700/0 708/0 627/0 560/0 50۹/0 5۹8/0 ۳2۹/0 750/0 5۹۹/0 انصاری 5

 8۳5/0 507/0 662/0 455/0 668/0 650/0 6۳5/0 5۳7/0 750/0 5۹5/0 منظریه 6

 554/0 507/0 560/0 524/0 64۹/0 6۹7/0 666/0 474/0 750/0 588/0 بلوار توحید 7

 768/0 507/0 582/0 ۳۳1/0 7۹2/0 648/0 67۹/0 502/0 50۹/0 554/0 تختی 8

 846/0 406/0 471/0 ۳۹5/0 6۹6/0 55۳/0 658/0 601/0 ۳88/0 548/0 طالقانی ۹

 446/0 507/0 555/0 ۳57/0 660/0 671/0 800/0 502/0 750/0 545/0 آباد حاجی 10

 606/0 281/0 526/0 ۳۹0/0 76۹/0 655/0 787/0 601/0 50۹/0 544/0 فلسطین 11

 6۹8/0 507/0 5۹7/0 484/0 528/0 720/0 4۹5/0 ۳82/0 000/1 5۳۹/0 بلوار حافظ 12

 744/0 406/0 65۹/0 ۳11/0 6۹6/0 487/0 64۳/0 644/0 500/0 5۳5/0 شریعتی 1۳

 5۳5/0 406/0 460/0 452/0 60۳/0 671/0 574/0 615/0 500/0 5۳1/0 بلوار سمیه 14

 768/0 152/0 565/0 2۹6/0 718/0 622/0 681/0 601/0 62۳/0 527/0 لسردار جنگ 15

 606/0 ۳00/0 561/0 501/0 514/0 608/0 517/0 474/0 500/0 522/0 بلوار گیالن 16

 858/0 406/0 5۹1/0 ۳24/0 6۳0/0 542/0 61۳/0 502/0 ۳88/0 522/0 سعدی 17

 684/0 406/0 451/0 ۳41/0 6۹8/0 622/0 68۳/0 644/0 250/0 516/0 شامام خمینی  18

 775/0 281/0 477/0 458/0 558/0 608/0 580/0 510/0 500/0 511/0 معلم 1۹

 744/0 5۹4/0 470/0 474/0 608/0 ۳44/0 44۹/0 5۳7/0 62۳/0 510/0 مامام خمینی  20

 665/0 281/0 508/0 44۹/0 564/0 572/0 57۹/0 ۳5۳/0 ۳78/0 501/0 معلم شرقی 21

 716/0 406/0 477/0 416/0 5۳1/0 616/0 471/0 5۳7/0 612/0 4۹4/0 نامجو 22

 476/0 152/0 520/0 518/0 424/0 562/0 4۳۳/0 ۳2۹/0 6۹۹/0 48۳/0 بلوار اصفهان 2۳

 ۳۹4/0 ۳00/0 521/0 000/1 ۳7۳/0 226/0 ۳۳6/0 275/0 568/0 481/0 بخش احسان 24

 476/0 ۳00/0 542/0 572/0 528/0 41۹/0 2۹۳/0 270/0 750/0 481/0 احمدزاده 25

 606/0 152/0 ۳۳6/0 180/0 747/0 671/0 57۳/0 445/0 250/0 476/0 دانشسرا 26

 ۳02/0 152/0 561/0 ۳۹1/0 448/0 8۳0/0 515/0 270/0 6۹۹/0 471/0 باهنر 27

 665/0 152/0 581/0 456/0 516/0 ۳62/0 46۹/0 ۳2۹/0 ۳78/0 457/0 بلوار نماز 28

 627/0 152/0 52۳/0 474/0 462/0 401/0 ۳۹2/0 ۳2۹/0 4۹1/0 44۳/0 دیلمان 2۹

 407/0 152/0 602/0 1۹۹/0 528/0 52۹/0 501/0 445/0 ۳88/0 4۳1/0 آزادگان ۳0

 488/0 152/0 5۹5/0 484/0 4۳۹/0 27۹/0 ۳55/0 157/0 612/0 428/0 امام خمینی ج ۳1

 ۳6۹/0 152/0 407/0 ۳۹5/0 5۳1/0 ۳8۳/0 558/0 445/0 ۳88/0 415/0 الکان ةدرواز ۳2

 407/0 000/0 5۳5/0 ۳16/0 ۳۹8/0 562/0 28۳/0 157/0 000/1 405/0 رسالت ۳۳

 712/0 152/0 450/0 250/0 520/0 444/0 471/0 ۳5۳/0 250/0 40۳/0 رشتیان ۳4

 5۳5/0 152/0 4۳5/0 256/0 528/0 522/0 4۳8/0 ۳5۳/0 ۳88/0 ۳۹2/0 استقامت یک ۳5

 ۳6۹/0 152/0 441/0 221/0 416/0 5۳6/0 4۹2/0 157/0 6۹۹/0 ۳88/0 بیانی ۳6

 446/0 152/0 441/0 ۳۳1/0 ۳۹2/0 481/0 567/0 157/0 ۳78/0 ۳85/0 زاده حبیب ۳7

 407/0 000/0 548/0 282/0 ۳۳8/0 547/0 248/0 157/0 8۳7/0 ۳8۳/0 چمران ۳8

 5۳5/0 152/0 ۳۳6/0 ۳10/0 46۹/0 478/0 480/0 ۳5۳/0 250/0 ۳76/0 شمسیپور ۳۹

 446/0 152/0 ۳۹8/0 ۳7۹/0 ۳77/0 562/0 ۳75/0 157/0 500/0 ۳75/0 ضیابری 40

 5۹2/0 281/0 ۳67/0 288/0 580/0 28۹/0 ۳4۹/0 270/0 500/0 ۳71/0 بلوار شهدا 41

 445/0 152/0 416/0 ۳00/0 4۳4/0 4۳5/0 416/0 270/0 ۳78/0 ۳65/0 حمیدیان 42

 446/0 152/0 101/0 111/0 ۳7۹/0 848/0 560/0 270/0 000/0 ۳57/0 هفده شهریور 4۳

 407/0 152/0 40۳/0 ۳1۹/0 ۳27/0 ۳10/0 ۳۹2/0 ۳5۳/0 ۳78/0 ۳45/0 بوسار 44

 407/0 000/0 56۳/0 ۳1۹/0 2۳0/0 ۳0۳/0 275/0 261/0 500/0 ۳44/0 رودباری 45

 ۳16/0 000/0 ۳06/0 158/0 565/0 4۳۹/0 421/0 445/0 000/0 ۳4۳/0 صبا 46

 256/0 000/0 ۳68/0 261/0 485/0 472/0 402/0 270/0 250/0 ۳4۳/0 2استقامت  47

 ۳16/0 152/0 148/0 158/0 48۳/0 671/0 402/0 445/0 000/0 ۳40/0 جماران 48

 ۳82/0 152/0 ۳61/0 247/0 424/0 ۳۹2/0 ۳۹5/0 157/0 500/0 ۳۳0/0 کشاورز 4۹

 256/0 000/0 ۳۹۳/0 ۳4۳/0 ۳46/0 274/0 285/0 157/0 411/0 ۳1۳/0 مسکن مهر 50

 407/0 152/0 ۳62/0 262/0 ۳7۹/0 412/0 28۳/0 157/0 000/0 2۹7/0 امین ضرب 51
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تاپسی نزدیکیازضریببااستفادههاترینفضایشهریخیابانکیفیتترینتاکمباکیفیتةمقایس.4شکل

قابل  4 های مختلف در شکل گرفته بر مبنای مدل تاپسیس، میزان برخورداری خیابان بندی صورت بر اساس رتبه

های شهر  بلوار گلسار دارای باالترین ضریب نزدیکی بوده و از میان فضاهای شهری خیابان ،است. بر این مبنا  مشاهده

های  تر است و بیشترین برخورداری را از مجموع کیفیت ین نزدیکی به فضای شهری خیابان مطلوبرشت دارای بیشتر

گلسار واقع شده و  ةمحل ةها در شهر رشت داراست. بلوار گلسار در محدود فضای شهری در مقایسه با سایر خیابان

ریزی علمی توسعه  بتنی بر برنامههای شهر رشت است که م معدود محله وترین محور این محله است. گلسار جز اصلی

در زیادی ن در این محله موجب شده است این محله نفوذ بسیار یافته است. سکونت بسیاری از ثروتمندان و مسئوال

 ـ شود ( مشاهده می5گونه که در ارزیابی تحقیق )جدول  همان ـ و از این رو کندساختار قدرت شهر رشت کسب 

دهی شده  فیت پوشش گیاهی و دسترسی و ... در این محور به صورت عالی سامانهای فضای شهری نظیر کی کیفیت

مراکز اقتصادی مجلل و بسیاری از ادارات دولتی و نهادهای عمومی با و وجود سکونت ثروتمندان،  ،است. همچنین

و کیفیت فعالیت  ها به لحاظ کالبدی های شیک در این خیابان سبب شده است کیفیت نمای ساختمانی و جداره ساختمان

مدیریت  ،ن در این محور دارای مطلوبیت باالیی باشد. همچنیناها و سایر کیفیات فضایی مرتبط با کسبه و ساکن جداره

کنند،  این محله مالیات بیشتری به شهرداری پرداخت می ةن و کسباشهری رشت نیز مبتنی بر این استدالل که ساکن

ترتیب  به ،پردازد. پس از بلوار گلسار دهی کیفیات فضاهای شهری این محله می ه سامانبه امور مربوط ب ،مداوم و پیگیرانه

 .اند ن کیفیتیشتریاند دارای ب های مرکزی شهر رشت واقع شده خیابان الکانی و خیابان شهید مطهری که در خوشه

نسبت به سایر ا رترین سطح کیفیت  ضرب و مسکن مهر نازل های امین خیابان ،4و شکل  5بر اساس جدول 

دهد در اطراف هر دو محور اقشار با درآمد پایین  ها نشان می های این خیابان . بررسی ویژگیندهای شهر رشت دار خیابان

های اقتصادی  ر از فعالیتزرجوب پُ ةضرب مابین محالت زرجوب و دیانتی واقع شده است. محل سکونت دارند. محور امین

ندارد و وجود که به لحاظ کالبدی اغلب به صورت خودرو رشد کرده، هیچ خیابان محلی  ،دیانتی ةمحلدر نازل است و 

ضرب، محور مسکن مهر مبتنی بر یک طرح  وخم با تراکم مسکونی باالست. برخالف محور امین رپیچهای پُ مملو از کوچه

اراست. هرچند طراحی این هزار نفر را د 120شهر رشت است که قابلیت سکونت  ةمشخص ایجاد شده و جدیدترین محل

همان کیفیات فضاهای شهری که برای  ،های مسکن اجتماعی انجام شده است های مجتمع محله مبتنی بر ویژگی

ساخت ابنیه و  برکید أهای این مجتمع بزرگ درنظر گرفته شده بود نیز انجام نشده است و مدیریت مجتمع ت خیابان

. غالب شده استار کمی به رعایت کیفیات فضای شهری در این محله و توجه بسی داشتهتحویل واحدهای مسکونی 

 .اند ن این محله از قشر ضعیفاساکن
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دهد. بر اساس  های فضای شهری را نشان می ها از کیفیت میزان برخورداری هر یک از خوشه 5و شکل  6جدول 

ها در سطح شهر به لحاظ  یک از خوشه یچه Topsis ها و نمودارهای تحلیلی مبتنی بر مدل آمده از نقشه دست نتایج به

در بهترین  7و  ،6، 11های  نیستند. خوشه 6/0نزدیکی به فضای شهری مطلوب )امتیاز یک( دارای ضریب نزدیکی باالی 

تر برخوردار به لحاظ  های کم ها با خوشه اختالف ضریب نزدیکی این خوشه .هستند 6/0و  5/0حالت دارای ضریب مابین 

است که بیانگر  5/0خوشه زیر  11خوشه از مجموع  8است. این ضریب برای  2/0ها کمتر از  شهری خیابانکیفیت فضای 

 های شهر رشت است. بخش بیشترها از میانگین در  کمتربودن مطلوبیت کیفیت فضای شهری خیابان

 های مختلف مؤثر بر شده در شهر رشت به لحاظ برخورداری از کیفیت های مختلف تعیین برخورداری خوشه ةمقایس

که در شمال شهر رشت است، دارای بیشترین نزدیکی به فضای شهری  ،11 ةدهد که خوش فضای شهری نشان می

های  شود، دارای بیشترین برخورداری از کیفیت طور کلی تحت عنوان گلسار از آن یاد می که به ،است. این خوشه  مطلوب

های  خیابان بیشترمرکزی شهر رشت است و  ةکه خوش 6  ة، خوشگلسار ةمؤثر بر فضای شهری است. پس از خوش

بر  ،های فضای شهری است. همچنین دارای بیشترین میزان برخورداری از کیفیت ،دهد مرکزی شهر رشت را پوشش می

ی دارای کمترین میزان برخوردار ،شود می ۳و  ،2، 1های  جنوبی شهر رشت، که شامل خوشه ةخوش سهها،  اساس ارزیابی

ی با کیفیت نسبی یها . خوشهاند دارای کمترین کیفیت 2و  ،۳، 1 ةترتیب خوش های فضای شهری هستند که به کیفیت از

گیرند. عالوه بر تفاوت  شرق شهر از شمال تا جنوب آن را دربر می ةهستند که پهن ۹و  ،4، 10های  شامل خوشه

ده شهای مختلف شهر  ژگی دیگری که سبب تمایز بخشهای مؤثر بر فضای شهری خیابان، وی برخورداری در کیفیت

های مرکزی شهر که تعداد  گلسار یا بخش ةهایی از شهر مثل محدود ای که بخش گونه های شهری است. به تعداد خیابان

های دیگری از شهر که در  های شهریِ بیشتری دارند درمجموع دارای کیفیت باالتری هستند. در مقابل بخش خیابان

بخش جنوبی شهر )محور الکان( محور جنوبی به غیر از  ،مثالً ند،تری دار پایین خیابان شهری کم هست کیفیتِها  آن

اند. در  ای مواجه های جنوب شرقی و غربی شهر نیز با چنین مسئله بلوار الکان، خیابان شهری دیگری ندارد. سایر بخش

هایش، در مناسب بودن فضای شهری خیابانناست، به دلیل ا که از تعدد بیشتر خیابان برخوردار ،خصوص مسکن مهر نیز

بین بخش غربی و شرقی شهر رشت کمبود خیابان  ما ،همچنیندر جایگاه نازلی قرار دارد.  قیاس با سایر محالت شهر،

ی آن ها که در سالیان اخیر به تعداد خیابان ـ ای که بخش غربی شهر گونه به ؛ها مؤثر است شهری در رشد کلی بخش

 ست.ابرد، دارای کیفیت باالتری  از کمبود خیابان شهری رنج می ،افزوده شده و در قیاس با بخش شرقی شهر رشت

هایفضایشهریبرمبنایضریبنزدیکیتاپسی کیفیتهایمختلفازمیزانبرخورداریخوشه.6جدول

عنوان
 خوشه

ضریب
تاپسی
 سکلی

کیفیت
پوشش
گیاهی

تعامالت
اجتماعیو
خصوصیات
اجتماعیفضا

کیفیتنمای
ساختمانیو
هابهجداره

لحاظکالبدی

ایمنیو
امنیتدر
خیابان

کیفیت
فعالیت
هاجداره

کیفیت
مبلمانو
تجهیزات
محیطی

کیفیت
رپیاده
و

تبلیغات
خیابانی

دسترس
ی

 ۳50/0 076/0 ۳۹2/0 280/0 460/0 45۳/0 40۹/0 ۳12/0 ۳14/0 ۳54/0 1 ةخوش

 471/0 076/0 4۹۹/0 287/0 ۳7۹/0 41۳/0 4۹8/0 445/0 444/0 ۳68/0 2خوشة 

 ۳1۳/0 076/0 400/0 ۳6۹/0 4۳۹/0 ۳2۹/0 50۳/0 ۳۹0/0 ۳۹۹/0 ۳64/0 ۳خوشة 

 ۳68/0 152/0 4۳6/0 ۳1۳/0 447/0 57۹/0 510/0 ۳5۳/0 502/0 407/0 4خوشة 

 61۹/0 204/0 4۳5/0 ۳57/0 487/0 482/0 6۹6/0 604/0 451/0 427/0 5خوشة 

 66۹/0 505/0 568/0 440/0 655/0 560/0 584/0 482/0 567/0 54۳/0 6خوشة 

 748/0 504/0 551/0 457/0 584/0 58۳/0 616/0 47۹/0 746/0 5۳5/0 7خوشة 

 6۳5/0 286/0 45۹/0 ۳25/0 575/0 627/0 587/0 441/0 ۳۹8/0 475/0 8خوشة 

 428/0 061/0 465/0 227/0 515/0 550/0 57۹/0 47۳/0 4۹5/0 407/0 ۹خوشة 

 56۳/0 2۳۳/0 4۳2/0 ۳52/0 5۳6/0 48۹/0 412/0 ۳0۳/0 452/0 404/0 10خوشة 

 617/0 407/0 5۹0/0 50۹/0 57۹/0 518/0 ۳01/0 157/0 628/0 544/0 11خوشة 
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برمبنایضریبنزدیکیتاپسی درسطحشهررشتکیفیتفضایشهریخیابانمیزان.5شکل

های مختلف فضای شهری دارای  شده در شهر رشت به لحاظ برخورداری از کیفیت های تعیین شهخو از یک هر

 ،ها از نظر پوشش گیاهی دارای کمبود باشند ها یا خوشه ممکن است برخی از خیابان ،. برای مثالاند های متفاوتی وضعیت

های مختلف فضای شهری برای  فیتاما به لحاظ خصوصیت اجتماعی فضا غنی باشند یا برعکس. همین مثال در کی

های فضای شهری  های مختلف از کیفیت میزان برخورداری خوشه ،های مختلف متفاوت است. به همین خاطر خیابان

 (.6)شکل  شدهای منتخب ارزیابی  صورت جداگانه در خیابان به

بر فضای شهری خیابان در شهر  های مؤثر لفهؤتبلیغات خیابانی در مقایسه با سایر م ةلفؤفوق، م ةبر اساس محاسب

مطلوبیت است. هرچند که امروزه تبلیغات خیابانی به یکی از عناصر مهم فضاهای شهری  ةترین درج رشت دارای پایین

تدریج در حال  ویژه در فضاهای عمومی شهرهای بزرگ دنیا نمود دارد و در شهرهای بزرگ ایران نیز به تبدیل شده و به

ها  لفهؤدهی آن وجود ندارد. سایر م شت چندان جدی گرفته نشده و طرح خاصی در خصوص ساماندر شهر ر ،توسعه است

. بعد از اند های مختلف در خوشه 6/0تا  ۳/0کمی دارند و اکثراً دارای ضریب نزدیکی  ةتقریباً در سطح شهر با یکدیگر فاصل

تری  مطلوبیت پایین ةها از درج لفهؤنسبت به سایر م کیفیت مبلمان و تجهیزات محیطی نیز ةلفؤتبلیغات خیابانی، م ةلفؤم

 .نددر سطح شهر برخوردار

دهد که خوشة گلسار  های مختلف فضای شهری نشان می ها از کیفیت میزان برخورداری هر یک از خوشه ةمقایس

که از کیفیت فضای  نیز 7و  6های  خوشه ،نوسان باالیی دارد. همچنین ،در عین حال ،هرچند دارای باالترین کیفیت است

های  کیفیت بیشترو تقریباً در  ندهای خود نسبت به سایرین برخوردارند از نوسان کمتری برخوردار شهری باالیی در خیابان

توان این  شود که می محالت مرکزی شهر رشت را شامل می 6فضای شهری دارای کیفیت متوسط به باال هستند. خوشة 

های تجاری قوی و با کیفیت  و اداری شهر رشت دانست. برخورداری از راسته ،عی، تاریخیناحیه را قلب اقتصادی، اجتما

های ساختمانی همراه با تجهیز مناسب مبلمان محیطی در کنار فعالیت اجتماعی گسترده تمامی شهروندان در  باالی جداره

نواحی این محالت را بسیار سرزنده و مرکزی شهر رشت و رسیدگی مداوم مدیریت شهری در ارتباط با بهبود این  ةناحی

نیز که از کیفیت فضای شهری باالیی برخوردار است شامل محالت جدیدی نسبت به  7ه است. خوشة کردررونق پُ

و تفریحی فراوانی نظیر باغ  ،های فرهنگی، اجتماعی محالت مرکزی شهر است. این خوشه از یک طرف دارای کاربری
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فضاهای آکادمیک و علمی است که بسیار مورد استقبال جوانان شهر بوده و از طرف دیگر های ورزشی،   محتشم، مجموعه

کند و از این رو دارای رونق باالیی است. تعدد  به علت نزدیکی به جنوب شهر نقش خدماتی به آن مناطق را ایفا می

های فضایی  ده است تا کیفیتاحداث این خوشه در کنار توجه مدیریت شهری به این محالت سبب ش تازههای  خیابان

 روها در این خوشه بسیار خوب باشد. کیفیت پیادهو نظیر پوشش گیاهی، مبلمان محیطی، نمای ساختمانی، 

میانگین ضریب نزدیکی کلی  ةها، از طریق محاسب مندی کلی شهر از کیفیت فضای شهری در خیابان میزان بهره

بوده و اگر میانگین کیفیت  4۳۹/0که ضریب تاپسیس کلی شهر برابر با دهد  . این محاسبه نشان میشدسنجش  ،ها خوشه

های  بودن کیفیت کلی فضای خیابان این امر بیانگر پایین ،درنظر گرفته شود 5/0مطلوب فضای شهری خیابان معادل 

ز فضاهای رغم برخورداری ا  ، بهشهر رشت ،شهر رشت از میانگین کیفیت مطلوب فضای شهری خیابان است. بنابراین

مطلوب و با کیفیت باالی مرکزی و شمالی شهر، در کل از کیفیت فضایی پایینی برخوردار است. این در حالی است که 

های اقلیمی شهر رشت،  هرچند با توجه به ویژگی ،های کیفیت فضایی نظیر برخورداری از پوشش گیاهی لفهؤبعضی از م

گونه که  های شهر رشت فاقد پوشش گیاهی مناسب بوده و همان ی از خیاباناما بسیار ،موقعیت مناسبی برای توسعه دارند

کیفیت مبلمان و  ،تر از متوسط دارند. همچنین خوشه، کیفیتی پایین 11خوشه از  8در  ،شود مشاهده می 6 در شکل

یریت شهری ها کمتر از حد متوسط است که حاکی از ضعف عملکرد مد خوشه ة، در هم11جز خوشة  تجهیزات محیطی به

 مبلمان محیطی مناسب در کلیت شهر رشت است. ةدر تجهیز و تهی

 


هایفضایشهریهایمختلفازکیفیتنمودارمیزانبرخورداریخوشه.6شکل

 ،د. در این رابطهششهروندان پیرامون کیفیت کلی محل زندگی خود و کلیت شهر نیز اخذ  آرای ،در این تحقیق

داشتن محیط، راحتی و آرامش و زیبایی محیط  رضایتمندی، عالقه و دوست ةلفؤیرامون چهار مشهروندان پآرای میانگین 

رنگ( برای هر خوشه در  د که این پارامتر )خط آبیشنسبت به کیفیت خیابان محل زندگی خود در هر خوشه محاسبه 

 ن،تری تیفکی یب ن،یترریفق رامونیپال ؤس چهارتحقیق همچنین  ةنام نمایش داده شده است. در پرسش 7 شکل

با استفاده از  ،لفهؤعمل آمد. از طریق این چهار م به در رشت یشهر های ابانیخ نیرتریو دلپذ ،نیثروتمندتر ن،تری تیفیباک

دست آمد که این  مدل تاپسیس، ذهنیت شهروندان نسبت به کلیت شهر رشت )نه صرفاً پیرامون محل زندگی خود( به

 نمایش داده شده است. 7 شکل پارامتر )خط قرمزرنگ( در
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ها پیرامون محل زندگی خود  ذهنیت آن ةشهروندان چه از طریق محاسب آرایدهد که  نتایج این دو پارامتر نشان می

ای که در هر دو بررسی ضریب نزدیکی تاپسیس  به گونه ؛چه کلیت شهر دارای نزدیکی بسیار باالیی با یکدیگر است

با سایر  11ای است که خوشة  گونه به آراگلسار( دارای باالترین کیفیت بوده و این  ةخوشة شمالی یا یازده )محدود

ای  گونه به ؛های مرکزی از کیفیت باالیی از نظر شهروندان برخوردارند خوشه ،ها دارای اختالف زیادی است. سپس خوشه

دومین خوشة باکیفیت در شهر رشت است. طور کلی در نظر شهروندان از مطلوبیت باالیی برخوردار است و  به 7که خوشة 

( دارای 1ویژه خوشة  های جنوبی )به نیز از نظر شهروندان دارای کیفیتی باالتر از میانگین است. در مقابل خوشه 6خوشة 

رنگ( نیز ترسیم شده است که وضعیت  نمودار کلی تاپسیس )خط مشکی 7 کیفیت نازل از نظر شهروندان است. در شکل

 دهد. ها را در سطح شهر نشان می وشهکلی هر یک خ

 

 
شهروندانپیرامونمحلآرایهامبتنیبربررسیتحقیق،کیفیتفضایشهریخیاباندرهریکازخوشهةمقایس.7شکل

شهروندانپیرامونکلیتشهرآرایزندگیخودو

ندان پیرامون کیفیت فضایی شهروآرای گرفته از طریق  ارزیابی صورت ،شود مشاهده می 7 طور که در شکل همان

گلسار  ةهای محدود گرفته در تحقیق بوده و خیابان های محل زندگی خود نیز منطبق با بررسی کیفیت صورت خیابان

ای شهر  های جنوبی و حاشیه های محدوده مرکزی از کیفیت باالتری در قیاس با خیابان ةشمالی( و محدود ة)محدود

کیفیت در سطح  های باکیفیت و بی شهروندان پیرامون خیابان دربارة آرایشده  های انجام سیبرخوردارند. عالوه بر این، برر

های شمالی و مرکزی از کیفیت باالتری نسبت به  های تحقیق منطبق بوده و مبتنی بر آن نیز محدوده شهر هم با بررسی

ست که اباره این   شهروندان در این آرایبا  های تحقیق تفاوت بررسی ،ای برخوردارند. البته های جنوبی و حاشیه محدوده

 ةمیزان فاصل ،های تحقیق میدانی است. برای مثال در ذهن شهروندان این اختالف کیفیت فضایی بسیار بیشتر از بررسی

ترین محالت )معلولین و  کیفیت ترین محدوده )گلسار( با کم ضریب نزدیکی تاپسیس در تحقیق میدانی بین باکیفیت

کل شهر و خیابان محل زندگی خود  ةشهروندان دربارآرای مبنای تاپسیس  این اختالف فاصله بر .است 1۹1/0 حمیدیان(

 است. 884/0و  8۳5/0ترتیب  به

سکونت ثروتمندان و اقشار و های باشکوه،  مسکونی شیک و برج ةتجمالتی و با کیفیت باال، ابنی -های تجاری فعالیت

ترین فضاهای شهر در  ظریه سبب شده است این محالت با اختالف بسیار زیاد باکیفیتدرآمد در محالت گلسار و منپُر

ها تداوم این اختالف را  حفظ کیفیت فضایی آن برایهای بهتر مدیریت شهری  و رسیدگی محسوب شوندنظر شهروندان 

های  ری بافت اطراف خیاباندیگر در ارتباط با این اختالف فضایی از منظر شهروندان، تأثیرگذا ةکند. نکت تشدید می
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های محوری  ای مدیریت شهری به خیابان ی با کیفیت پایین است. بدین ترتیب که هرچند تا اندازهیها محوری خوشه

و فاقد  ،اولیه کاهش داده است، بافت متراکم، شلوغ ةده و اختالف فضایی را از منظر مشاهدکرمحالت ضعیف رسیدگی 

ها سبب شده از دیدگاه شهروندان با محالت با کیفیت  سکونت اقشار ضعیف در این بافتهای محلی الزم و نیز  خیابان

 باال اختالف بسیار زیادی داشته باشند.

گیرینتیجه
ها مبتنی بر حقشان  آن ةعدالت در فضاهای شهری از یک طرف به معنای برخورداری فضاهای شهری و رشد و توسع

عنوان یک معیار ایجابی در جهت افزایش  عدالت در فضاهای شهری به ةینمعیار استحقاق در زمبنابراین، است. 

افزایش عدالت  ،های فضای شهری مطرح شد تا فضاهای شهری به سمت مطلوبیت حرکت نمایند. از طرف دیگر کیفیت

از  در فضاهای شهری مستلزم درنظرگرفتن معیار برابری و جلوگیری از ظلم است. وقتی که برخی از فضاهای شهری

های دیگر شهر نامطلوب و دارای کیفیت پایین و ضعیف باشند  برخوردار باشند و در مقابل بخشبسیار زیادی کیفیت 

و کالبدی ناشی از  ،فرهنگی، اقتصادی ةدار، ناامنی، ناهنجاری و مشکالت عدید های مسئله های اجتماعی، قطب نارضایتی

که رشد فضاهای  ،ایجابی عدالت ةست در کنار جنباالزم  ،بنابراین گیرد. می  نامتقارن در فضاهای شهری شکل ةتوسع

سلبی عدالت با راهکارها و راهبردهایی برای بهبود فضاهای شهری ضعیف و  ةهاست، جنب شهری در جهت مطلوبیت آن

 د و از تبعیض و اختالف طبقاتی جلوگیری گردد.ونامطلوب نیز درنظر گرفته ش

محالت مسکونی از فضاهای عمومی شهری باکیفیت در فضاهای خیابانی  ةری همتحقیق حاضر لزوم برخوردادر 

های شهر رشت از طریق مشاهدات میدانی،  های مؤثر بر فضاهای شهری در خیابان د. بررسی کیفیتششهر رشت بررسی 

ه از روش تاپسیس ها با استفاد آن ةو مقایس ،های مؤثر بر فضای شهری نامه پیرامون کیفیت لیست و پرسش رکردن چکپُ

زیادی با سطح مطلوب  ةهای شهر رشت فاصل دهد کیفیت کلی فضای خیابان های تحقیق نشان می صورت گرفت. یافته

ست که اصالحاتی در جهت حرکت این فضاها به سوی ااز منظر ایجابی عدالت در فضاهای شهری نیاز  ،دارد. بنابراین

های فضای شهری خیابان در شهر رشت  غییرات در جهت بهبود کیفیتهای مطلوب صورت گیرد. ت یابی به کیفیت دست

 های شهر باشد. با های هر یک از بخش های مختلف خیابان مبتنی بر درنظرگرفتن استعدادهای مختلف و ویژگی دبای 

ت فضای ها برطرف شود تا به سم ها، الزم است کمبودهای آن ها و خوشه توجه به میزان برخورداری هر یک از خیابان

درصد از  64های تحقیق نشان داد که درمجموع  ها حرکت کرد. در این زمینه بررسی شهری عادالنه در خیابان

 فقطتر از میانگین بوده و  های مختلف شهر رشت دارای کیفیتی پایین های مؤثر بر فضای شهری خیابان در خوشه کیفیت

 االتر از میانگین برخوردارند.های مختلف از کیفیت ب ها در خوشه لفهؤدرصد از م ۳6

های مختلف شهر  های بخش ای از نظر میزان برخورداری بین خیابان این مطالعه نشان داد که تفاوت قابل مالحظه

کردن میزان برخورداری هر خیابان از  های تحقیق میدانی و مشخص تنها از طریق بررسی  رشت وجود دارد. این اختالف نه

ای شهری، بلکه از دیدگاه شهروندان نیز قابل تشخیص است. این مسئله در شهر رشت سبب های مؤثر بر فض کیفیت

گلسار )بخش شمالی  ةای که محدود گونه به ؛دهشهای مختلف شهر  بخش  ای از اختالف طبقاتی بین گیری گونه شکل

مناطق ضعیف،  وهای جنوبی شهر جز شود و بخش و باکیفیت شهر محسوب می ،نشین، ثروتمند شهر( بخش مرفه

برای فضاهای شهری،  ةبر اساس دیدگاه عدالت در زمین ،شوند. بنابراین شهر محسوب می اصطالح پایین و به ،برخوردار کم

تر تبعیض در سطح شهر، الزم است کمبودهای موجود  و به عبارت صریح ،جلوگیری از افزایش اختالف طبقاتی، نابرابری

 ،صورت  ی شهری خیابان با اولویت قراردادن مناطق جنوبی شهر مرتفع شود. در غیر اینهای مؤثر بر فضا کیفیت ةدر زمین
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شدن  کیفیت به گسترده شهری غیرمتوازن مناطق با کیفیت باال و لوکس در مقابل فضاهای بی ةپیامدهایی نظیر توسع

ای به افزایش معضالت و  شود. چنین مسئله و اختالف طبقاتی در شهر رشت منجر می ،نابرابری اجتماعی، تبعیض

و  ،د و ناپایداری اجتماعی، اقتصادیوش میدر شهر منجر  ناامنیو های شهری نظیر جرایم شهری، فساد،  ناهنجاری

 گردد. میکالبدی و در یک کالم افزایش معضالت شهری را سبب 

ی مختلف در سطح شهر ها گرفته از وضعیت برخورداری خوشه های صورت ( با توجه به ارزیابی7 در ادامه )جدول

ها با یکدیگر، پیشنهادهای ذیل برای شهر رشت ارائه  آن ةهای مؤثر بر فضای شهری خیابان و مقایس رشت از کیفیت

 :شود می

هایشهررشتپیشنهادهایتحقیقجهتارتقایعدالتدرفضایشهریخیابان.7جدول
پیشنهادها

 10و  ،8، 5، ۳، 2، 1های  ویژه در خوشه به لحاظ برخورداری از پوشش گیاهی به های با کیفیت پایین محیط نافزایش کاشت درختان و فضاهای سبز در خیابا 1

 10و  ،۹، 4، ۳، 1های  هایی از شهر که مشکل کمبود معابر دارند، نظیر خوشه و بخش افزایش تعداد و پیوستگی معابر در نقاط دارای فضاهای با کیفیت پایین محیط 2

 10و  ،8، 5، ۳، 1های  نظیر خوشه های با کیفیت پایین محیط خیابان های مرکزی و ویژه درخیابان به شهر مداری در سطح کل های پیاده گیری سیاستکار به ۳

 های کوچک های باکیفیت پایین محیط نظیر ایجاد پارک خیابان ةهای بالاستفاده در جدار زمین تزریق فعالیت به 4

5 
لحاظ تعامالت اجتماعی  های باکیفیت پایین محیط به خیابانهای دیگر شهری در فضاهای باز  ا و رویدادهای موقت مربوط به شهرداری و سازمانه برگزاری نمایشگاه

 4و  ،10، 11های  نظیر خوشه

 های با کیفیت پایین محیط های خیابان های شهری در جداره بهبود کیفیت واحدهای خدماتی سازمان 6

 11 ةها به غیر از خوش های تمامی خوشه خیابان نورپردازی در و ،مبلمان، تجهیزات محیطی روها، فرش پیاده بهبود سنگ 7

 ۳و  1های  در خوشههای با کیفیت پایین محیط  های محرک توسعه در خیابان گذاران برای ایجاد پروژه اعطای تسهیالت به سرمایه 8

 4و  ،۳، 1های  ونقل عمومی نظیر خوشه نقاط دارای ضعف در سیستم حمل ویژه در ختلف شهر بهو نقل همگانی در نقاط م تقویت سیستم حمل ۹

 1 ةویژه در خوش به های با کیفیت پایین محیط در خیابان برای نوسازی ابنیه نااعطای تسهیالت تشویقی به مالک 10

 حیطهای باکیفیت پایین م باناطراف خیاهای فرسوده در  دهی و نوسازی بافت های سامان تدوین برنامه 11

 های اصلی کل شهر و ورزشی در خیابان ،تر خدمات بهداشتی، درمانی توزیع عادالنه 12

 های دارای بافت تاریخی و قدیمی ویژه در اطراف خیابان های دوچرخه در کل شهر به بسترسازی برای حرکت دوچرخه با ایجاد مسیر و پارکینگ 1۳

 ها رودخانه و نظیر درختان قدیمی های اصلی شهر خیابان آثار تاریخی و منابع طبیعی موجود دردهی  حفاظت و سامان 14

 رتردد شهرهای مرکزی و پُ ارتقای کیفیت کالبدی خیابان ةتدوین برنام 15

 خدماتی شهر ةرویی و افزایش محدود جلوگیری از پراکنده ةتدوین برنام 16

 2و  1های  ویژه در خوشه به های دارای کیفیت پایین محیط برای ارتقای وضعیت ظاهری خیابان الق خیابانیو هنرهای خ ها استفاده از نقاشی 17

 10و  ،۳، 1های  ویژه در خوشه به های با کیفیت پایین محیط تر پهنه های اصلی خیابان موجود در مرمت نماهای رو به خیابان 18

 باکیفیت پایین محیطهای  خیابانارتقای کیفیت بناهای شاخص در  1۹

 10و  ،۹، 4، ۳، 2، 1های  ویژه در خوشه به های با کیفیت پایین محیط خیابان ةایجاد دفاتر تسهیلگری و سراهای محله در جدار 20

 های اصلی شهر ابانخی ةو کاربری مصوب در جدار ،کننده از نظام ارتفاعی، تراکمی ن تخطیاتر بر مالک های مالی سنگین ها و جریمه تشدید محدودیت 21

 ۳و  ،2، 1های  های دارای فضای شهری ضعیف نظیر خوشه کید بر ارتقای وضعیت خیابانأت 22

 سازی، نمادسازی و برندسازی فضاهای شهری جهت ارتقای کلیت شهر و افزایش درآمد شهری مند فضاهای باکیفیت، باهدف برجسته ارتقای هدف 2۳

 ۳و  ،2، 1های  ویژه در خوشه ها به اولویت قراردادن بهبود آن دن فضاهای ضعیف و درکر مشخص 24

25 
های مالیاتی و عوارض ساختمانی و کاهش موانع قانونی  های مردمی و بخش خصوصی جهت رشد و ارتقای فضاهای ضعیف شهری از طریق معافیت جذب مشارکت

 ها های باال توسط این بخش کید بر ایجاد کیفیتأهمراه با ت

 ۳و  ،2، 1های  ویژه در خوشه به اند هایی از شهر که دارای فضاهای شهری باکیفیت پایین های توسعه در بخش اد قطبایج 26

 4و  ،۳، 2، 1های  های جذاب به فضاهای شهری خوشه تزریق فعالیت 27

28 
ویژه در  ن پیاده بهایش دید ناظر جهت افزایش امنیت عابردفاع و افزا کاهش فضاهای بی درنظرگیری راهبردهای ارتقای امنیت از طریق طراحی محیطی نظیر

 ۳و  ،2، 1های  خوشه

 ایجاد فضاهای عمومی و اداری باکیفیت در فضاهای شهری ضعیف 2۹

 شده مهای انجا اسراف و از بین رفتن هزینه ها و در نتیجه جلوگیری از فضاهای شهری و جلوگیری از افول کیفیت آن همةرشد و افزایش کیفیت  ۳0
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