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Abstract 
Population growth in Iranian cities has increased dramatically since the Islamic 
Revolution, and this growth has been such that over the last two decades cities 
have evolved in a variety of ways: horizontal growth, vertical growth, urban 
sprawl, and suburbia. The city of Rasht has not been exception from the rule, and 
due to its role in the region and province, compared to other cities in the region, 
Rasht has seen poor physical growth. The most important feature of this growth 
was the sprawl of the city towards and around the legal boundaries of the city. 
Accordingly, the main purpose of the present study was to evaluate the 
environmental impacts of the city’s sprawl on the spatio-temporal development 
process. This applied research with a descriptive-analytical approach focused on 
documentary and field data and used the Quantitative Rapid Impact Assessment 
Matrix (RIAM) model. The results show that various indices such as abandonment 
of wasteland, expansion of informal housing, housing cooperatives, integration of 
suburban villages, and urban development plans have contributed to the 
unbalanced spatial development of Rasht. RIAM matrix analysis showed that 
83.87% of the area around Rasht had negative environmental effects resulting 
from urban sprawl and only 16.13% of environmental components had positive 
environmental effects. 
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Extended Abstract 
1. Introduction 

Rasht city as the largest and most 
populous city in the north of the country 
with zero or negative elevation of the high 
seas and because of the opportunities and 
opportunities such as proximity to the 
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Iranian capital, the existence of suitable 
climate, the existence of natural and 
human tourism attractions, Unparalleled 
natural landscapes in the plain and coastal 
areas have always been the focus of 
attention. The physical growth has not 
only disrupted the main boundary of the 
main city and its peripheral environments, 
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but has also neglected the administrative-
political boundaries and has in practice 
reduced them. This study seeks to 
evaluate the environmental impact of 
urban sprawl on the spatial-temporal 
development process of Rasht. 

2. Research Methodology 
In the present study, in order to evaluate 
the environmental effects of urban sprawl 
in Rasht, the Rapid Impact Assessment 
Matrix (RIAM) method has been used to 
record the effects of residential 
construction on four physical, ecological-
biological environments. Socio-cultural 
and economic-technical is used. The RIAM 
method is an appropriate method to 
achieve these goals that has evolved in the 
context of EIA reports.  

The criteria should be defined for both 
groups and based on the basic conditions. 
Theoretically, the criteria can be 
numbered, but the following two 
principles should be considered: 

1. Use general criteria that can be used 
in various projects. 

2. The value of the criteria shall be such 
as to indicate the conditions of 
Group A and B. 

In this case, only five criteria were 
developed for use in RIAM. These five 
benchmarks represent the baseline 
assessment for all types of EIA, while also 
meeting the two above requirements. 

3. Research Findings 
The percentages obtained from the results 
of the evaluations show that the highest 
positive effect is in the range of significant 
positive value (Group D) in the socio-
cultural environment with a frequency of 
12.9%. Medium positive value range (group 
C) was assigned to this environment with 
frequency of 3.23%. But the most negative 
effect was in the range of significant 
negative change (D-group) with a 
frequency of 34.41% which was more than 

the other variables in the socio-cultural 
environment. Subsequently, the large 
negative change (Group E) with the 
frequency of 26.88% was in second place. 
The average negative change (-C) with 
frequency of 19.35% and low negative 
change (-B) with frequency of 2.15% and 
slight negative change (-A) with frequency 
of 1.08% were next. Finally, it can be said 
that after evaluating the variables of four 
groups of studied environments in RIAM 
model it was found that 83.87% of the area 
around Rasht had negative environmental 
effects caused by urban sprawl and only 
16.13% of components. The environment 
has positive environmental effects. 

4. Conclusion 
Finally, after evaluating the variables of four 
groups of environments under study in RIAM 
model, it was found that 83.87% of the area 
around Rasht had negative environmental 
effects resulting from urban sprawl and only 
16.13% of environmental components had 
Positive environmental effects. The process 
of development of Rasht city to the north 
should be done with more reflection. Since 
the northern parts of the city have younger 
soil structure and less resistance, they have 
a greater potential for seismicity. 

 The development of the city of Rasht 
towards the industrial city should be 
restricted and stopped. The continuation of 
the current trend of horizontal development 
of the city towards this area may in future 
face the problems and threats posed by the 
establishment of polluting units and 
industrial disturbances in its area. 

 Guiding the physical development of the 
city towards prepared and development-
oriented lands that, based on the Master 
Plan Consultant's studies, have been 
identified as proposed directions of city 
development. 

 Determine the privacy of the villages on 
the outskirts of Rasht and create a green belt 
for them to prevent them from being 
integrated into the city's service area. 
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 : تاریخ انتشار
 ١٣٩٩ اسفند  ٥

 چکیده
  افزایش  این  و  شد  مواجه  چشمگیری  افزایش  با  اسالمی  انقالب  از   بعد  ایران  شهرهای  جمعیت  رشد

 یکی .  یافتند  تکامل  و  رشد  مختلفی  هایشیوه  با  شهرها  که  است  بوده   حدی   به  اخیر  دهه  دو  طی  در
 و   پایین  تراکم  با  که  شهرهاست  فیزیکی  رویهبی  توسعه  ارتباط،  این  در  اهمیت  حائز  مسائل  از
. است  شده  تبدیل   جهان   در   شهرها   از  بسیاری  ظاهری  مشخصه  به   و  افتاده   اتفاق  پراکنده  صورتبه

 گرفته   قرار  هاپژوهش  از  بسیاری  موضوع   و  کرده  پیدا  نمود   شهری  خزش  شکل  به  امروزه  مسئله  این
  منطقه  سطح  در   آن  بودن  چندنقشی  دلیل  به   و  نیست  مستثنی  قاعده   این  از   نیز  رشت  شهر .  است

  ویژگی  ترینمهم  که  است بوده  شاهد را نامناسبی کالبدی  رشد شهرها سایر  با  مقایسه در   استان، و
 این  بر.  است  بوده   شهر  قانونی  محدوده  پیرامون  اراضی  سطح  سوی   و  سمت  به  شهر   خزش   آن

 توسعۀ   روند  در   رشت  شهر  خزش  محیطیزیست  اثرات  ارزیابی  حاضر،  پژوهش  اصلی  هدف  اساس،
  شهر  در  شهری  خزش  محیطیزیست  اثرات  ارزیابی  برای  حاضر،  تحقیق  در.  است  فضایی  ـزمانی

  اثرات   ثبت  منظور  به   که   است  شده   استفاده)  RIAM(  سریع  اثرات  ارزیابی   ماتریس  روش   از   رشت،
 شیمیایی،   ـفیزیکی  محیط  چهار  بر  غیرمسکونی  و  مسکونی  سازهای  و  ساخت  احداث  از   ناشی

  چهار   در  عامل  ۲۶  ادامه  در.  شد  استفاده  فنی  ـاقتصادی  و  فرهنگی  ـاجتماعی  بیولوژیکی،  ـاکولوژیکی
 شناسایی   شهری  خزش  بر  عوامل  این  اثرات  ،RIAM  ماتریس  از  استفاده  با  و  شد  انتخاب  مذکور  محیط

  ۱۳/۱۶  تنها  و  منفی  اثرات  دارای  عوامل  از  درصد  ۸۷/۸۳  که  داد  نشان  RIAM  ماتریس  تحلیل.  شد
 فون  زیستی،  تنوع  کشاورزی،  هایفعالیت  توریسم،  اساس،  این  بر.  بودند  مثبت  اثرات   دارای  درصد

 .دارند  شهری خزش بر را منفی اثرات بیشترین سطحی هایآب  آلودگی و جانوری هایگونه  و

 کلیدواژه ها: 
  شهری،  خزش  کالبدی، توسعه

 پیامدهای  ، RIAM  ماتریس
 .رشت شهر محیطی،زیست
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 مقدمه ١
گزارش از  دریافتی  اطالعات  و  بینآمار  المللی  های 

، بیش از نیمی از  ۲۰۰۷حاکی از آن است که در سال  
شدند   ساکن  شهری  نقاط  در  جهان  جمعیت 

)Barresi and Pultrone, 2013: 62  رشد جمعیت .(
درصد از سطح    ۴ای است که امروزه  شهری به گونه

اند کره زمین را نواحی شهری به خود اختصاص داده
این سطح نسبی، به    ۲۰۳۰رود تا سال  و انتظار می

۶۵  )  :Gargiulo and Zucaro, 2015درصد برسد 
). بر این اساس، مدیریت شهرهای در حال رشد  82

چالش و  پیچیده  مسئله  یک  به  برانگیز  فزاینده، 
 ). Cilliers et al, 2014: 261شده است (تبدیل 

کاهش منابع طبیعی و توسعه فیزیکی ناموزون  
ب رشد  که  است  مخربی  اثرات  از  برخی  رویه  یتنها 

محیط بر  آن  نامعقول  پراکندگی  و  های  جمعیت 
می برجای  جوامع  در  (ضرابیشهری  و   ١گذارد 

ـ  از مسائل محیطی و کالبدی  ). بسیاری۲۰۱۱همکاران،  
پس به  شهرها  و  زمینهفضایی  بنیادین  های 

بازمی آنها  با  مرتبط  این  فرایندهای  جمله  از  گردد. 
خیز و منابع  توان به نابودی اراضی حاصلمسائل می

انسج کاهش  و  تهدید  اجتماعی،  تجدیدناشدنی،  ام 
فزاینده  جدایی شکاف  و  نابرابری  فضایی،  گزینی 

) داشت  اشاره  از  Junijie, 2008طبقاتی  یکی   .(
رویه  مسائل حائز اهمیت در این ارتباط، توسعه بی

به و  پایین  تراکم  با  که  شهرهاست  صورت  فیزیکی 
پراکنده اتفاق افتاده و به مشخصه ظاهری بسیاری  

تبدیل   جهان  در  شهرها  (عظیمیشاز  است  و    ٢ده 
شکل  ۲۰۱۶همکاران،   به  امروزه  مسئله  این   .(

رویی شهری و یا خزش شهری نمود پیدا کرده پراکنده
پژوهش از  بسیاری  موضوع  است.  و  گرفته  قرار  ها 

گرفته، عامل جمعیتی ناشی  بیشتر تحقیقات صورت
در   واقع  روستاهای  ادغام  و  شهرها  به  مهاجرت  از 

بر   عاملی  را  شهر  بیحریم  شهرها گسترش  رویه 
آمادهاند. سیاستعنوان کرده و  واگذاری  سازی  های 

شهرها  کالبدی  گسترش  جریان  بر  مزید  نیز    زمین 
 

1- Zarabi et al 
2 Azimi et al 

. این روند به  )۲۰۱۵و همکاران،    ٣شده است (جاللیان
 دو صورت اثرگذار بوده است:

 در موجود شهرهاي فضايي توسعه و گسترش -۱
ورود  موجب موارد اغلب در كه مهاجران، اثر 

 به هاآن پيرامون كشاورزي تغيير كاربري اراضي
شكل كاربري  مناطق گيريشهري، 
كاربري فاقد و نشينحاشيه و نظام   اراضي 
 نظام گيريشكل كالن، مقياس در آن بر نظارت

 با مشكالت نامناسب و ناسازگار كاربري اراضي
 .شده استزياد  بسيار مسائل و

روستايي پيرامون شهرهاي  تورم جمعيتي نقاط   -۲
ها  هاي گسترده و تبديل آنبزرگ در اثر مهاجرت

كاربري   نظام  در  دگرگوني  و  شهري  نقاط  به 
زمين خاص و ویژه نواحي روستايي به يك نظام  
از   طرح  و  برنامه  بدون  شهري  اراضي  كاربري 

 شده و غيراستاندارد. پيش انديشيده

بزرگ رشت  پرجمعیتشهر  و  شهر  ترین  ترین 
یا ش ارتفاع صفر  بودن  دارا  با  که  است  کشور  مال 

منفی از سطح دریاهای آزاد و به دلیل برخورداری از  
فرصتتوان و  پایتخت  ها  به  نزدیکی  نظیر  هایی 

جاذبه وجود  مناسب،  هوای  و  آب  وجود  های  ایران، 
نظیر  اندازهای کمگردشگری طبیعی و انسانی، چشم

واره کانون ای و ساحلی، همطبیعی در نواحی جلگه
مهم جمله  از  موارد  این  است.  بوده  ترین  توجهات 

جذابیت که  هستند  و  عواملی  جلب  برای  را  هایی 
های رشد  جذب جمعیت را فراهم آورده است و زمینه

طور خواسته یا ناخواسته رقم زده  و توسعه شهر را به
و سطح هموار این منطقه ساخت و سازهای پراکنده  

تواند به گسترش  نهایت میرا تسریع بخشیده که در 
های  افقی و خزش شهری منجر شود. برخی از بافت

حاشیه شهر نیز بافت ارگانیک روستایی است که از  
اولیه شهر تشکیل   اتصال روستاهای اطراف هستۀ 

اند. همچنین در مبادی ورودی شهر تقاضا برای  شده
مهاجرت به  توجه  با  مسکن  و  به  زمین  فراوان  های 

و بهوره شهر در طول د طور کلی رشد های مختلف 

3 Jalalian et al 
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روبه افزایش  با  مدام  است.  جمعیت شهر،  بوده  رو 
نهاین کالبدی  ریختگی  گونه رشد  تنها موجب درهم 

های پیرامونی آن شده، مرز اصلی شهر اصلی و محیط
ـ سیاسی را نادیده انگاشته و در  بلکه مرزهای اداری

ن  عمل کمرنگ ساخته است. این پژوهش به دنبال آ
زیست اثرات  که  در  است  را  محیطی خزش شهری 

 ـ فضایی شهر رشت ارزیابی نماید. روند توسعه زمانی

مبانی نظری و پیشینه  ۲
 تحقیق

 رشد پیوسته و درونی شهر  ۲٫۱
 رشد يا افقي گسترش  صورتبه شهر هر فضايي  رشد

 كالبد متفاوت روش دو اين  از هركدام. است عمودي
و  مي ايجاد ديگري از ايجداگانه و (رهنما  نمايد 

رها ۲۰۱۵،  ١رضائیان معناي  به  رشد  بودن  دروني   .(
هاي بروني شهر نيست؛ بلكه درپي به  كردن عرصه

، ٢نيز است (فخراحمد و همکارانانتظام كشيدن آنها  
برنامه۲۰۰۸ مجموعه  به  درونی  توسعه  و ).  ها 

هدف میاقداماتی  اطالق  بازیابی  مند  به  که  شود 
پردازد که در حال حاضر درون  هایی میینخالقانه زم 
صورت خالی رها شده یا قبالً مورد استفاده شهرها به
الزم  قرارگرفته کارآمدی  از  حاضر  حال  در  و  اند 

توان  ). یا می۲۰۱۶،  ٣برخوردار نیستند (ایزدی و امیری
زمین قطعه  توسعه  را،  درونی  و  توسعه  خالی  های 

کهساختمان استفاده  غیرقابل  نواحی    های  در  غالباً 
و  توسعه (یزدانی  کرد  تعریف  دارند،  قرار  یافته 

 ).٤،۲۰۱۷همکاران

به درونی  حيات توسعه  تجدید  مشوق  عنوان 
ها، عاملی ای، گسترش مبنای مالياتی شهرداریمحله

و  بهداشتی  و  ایمنی  مخاطرات  کاهش  جهت  در 
  کننده آثار منفی اراضی و امالک رهاشده عمل خنثی

و همکارانمی (احدنژاد  نیاز  ۲۰۱۳،  ٥کند  الگو،  این   .(
های فاضالب جدید را  های اضافی و سیستمبه جاده

 
1 Rahnama & Rezaeian 
2 Fakhrahmad et al 
3 Izadi & Amiri 
4 Yazdani et al 

می صرفهکاهش  موجب  پول  دهد،  در  جویی 
دولتشهرداری و  میها  محلی  حفظ  های  و  شود 

دارد  همراه  به  را  سرگرمی  و  تفریح  برای  باز  فضای 
)Hansen etal.,  2010به الگو).  کلی  رشد  طور  ی 

زمین از  استفاده  به  متکی  عمدتاً  شهر  هایی  درونی 
اند و  است که تحت پوشش توسعه شهری درآمده

بخش اعظم رشد آینده جمعیت و نیاز به مسکن در  
های  توان از طریق پر کردن زمینمنطقه یا شهر را می

خالی در داخل بافت موجود شهر، افزایش متعادل  
متروک و فرسوده   تراکم، نوسازی و بازسازی مناطق

برآورده و احیا و تغییر کاربری بناهای قدیمی موجود  
 ).  ۲۰۱۱ ،٦ساخت (کامران و همکاران

 رویی و خزش شهری پراکنده ۲٫۲
گسترش افقی شهر اصطالحی است که در نیم قرن  

های شهری  اخیر به شکل اسپرال در ادبیات پژوهش
  ). آنچه ۲۰۰۶  ،٧زادهشده است. (رهنما و عباسوارد  

به بیستم  قرن  دوم  نیمه  مطرح  در  مشکل  عنوان 
لجاممی رشد  حومهشود،  کمگسیخته  با  های  تراکم 

که بهره است،  اتومبیل  امکانات  از  گسترده  گیری 
مقررات شهرسازی مدرن آن را تشدید کرد و جهانی 

های آن  محیطی بر پیچیدگیشدن مشکالت زیست
 ). Ghajeri, 2009افزود (

بی شهریتوسعه  پخشایش   رویه  معنای  به 
زمینکنترل روی  توسعه،  یا  نشده  روستایی  های 

-نیافته است، که با گرد هم آمدن ساختمانتوسعه
شکل و پراکنده تجاری  تراکم و توسعه نواریهای کم

سکونت میگاهدر  ایجاد  انسانی  شود  های 
همکاران(سیف و  حقیقت ٢٠١٢،  ٨الدینی  در   .(

جدی نسبتاً  الگوی  شهری  در  پراکنش  دی 
آمدن  گاهسکونت گردهم  که  است  انسانی  های 

شکل  های نواریاتفاقی مسکن با تراکم کم و توسعه
اتومب  وسیع  کاربرد  معلول  و  است  است  تجاری  یل 

باستيه و دزر هم  ).   ٢٠١١  ،٩(پورمحمدی و جام کسری

5 Ahadnezhad et al 
6 Kamran et al 
7 Rahnama & Abaszadeh 
8 Seifoddini et al 
9 Poor mohammadi & Jamekasra 
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شهری  کارکرد و  ساختار  مطالعات  

Urban Structure and Function Studies (USFS) 

 

محیطی خزش شهری در روند توسعه شهر (مطالعه  ارزیابی اثرات زیست. فرنظم حسین  دکترو   صمدزاده رسول دکتر ضیابری، حاجتی  نیما
 موردی: شهر رشت) 

كه   روستايي  فضاي  در  شهري  عناصر  گسترش  از 
و   پيراشهري  فضاهاي  آن  در  متعاقب  پيراروستايي 

توسعه   زير  سرعت  به  كه  بزرگ،  شهرهاي  حاشيه 
اند و از آن تحت عنوان  روند، نوشتهشهرنشيني مي

كنند که گونه  رشد پيراشهري و پيراروستايي ياد مي
کم رشد  از  پراکندهدیگری  یا  محسوب  تراکم  رویی 

(می (Shi etal., 2012شود  فورمن  رشد ۱۹۹۵).   (
نوع   سه  به  را  درونشهری  رشد  کرد:  ،  ١زاتقسیم 

).  ۱(شکل    ٣و رشد خارج از محدوده  ٢ایگسترش لبه
درون شکافرشد  «سوراخ/  شدن  پر  یعنی  های»  زا، 

یافته  توسعهموجود بین شهر موجود با قسمت تازه
تکه گسترش  به  اشاره  لبه  گسترش  های  شهر. 

لبهتوسعهتازه قسمت  در  شهر  شهر  یافته  های 
سو و  دارد  آن  موجود  در  که  است  رشد  نوعی  می، 

تکهتکه از  شهر  جدید  موجود  های  شهر  مرکز  های 
 گیرند. صورت جداگانه شکل میبه

 

 
 بررسی انواع رشد شهری   -   ١  شکل 

 Shi & etal. 2012:  مأخذ 

 

که پراکنده است  فرایندی  یا خزش شهری  رویی 
ها از شهر  جایی و تغییر مکان فعالیتنتیجه جابهدر  

می رخ  پیرامون  به  همکارانمرکزی  و  (وارثی  ، ٤دهد 
). یا به عبارتی رشد بیش از اندازه شهر است و ۲۰۰۹

دارد:   بعد  در  ۱سه  جمعیت  پراکندگی   (
های ناپیوسته  ) ساختمان۲های کم تراکم،  گاهسکونت

پراکنده،   بسیار  توسعه۳و  جدی)  فواصل  های  در  د 
های شهری  ها و حومهدورتری از مرکز شهر در حاشیه

اکبریان و  ناموزون  ۲۰۱۸  ،٥(شیخ  و  خزنده  رشد   .(
دلیل   به  توسعه  رایج  شیوه  یک  بزرگ  شهرهای 

 های مرکزی آن همراه با استفادهکاهش ازدحام بخش
(شفیعی   است  اتومبیل  از  خاکسارنامحدود    ، ٦و 

«توسعه   ). ۲۰۱۷ اینکه  شهرها  نتیجه  خزنده» 
در محیط را  کشاورزی  قابلیت  دارای  های 

 
1  Infilling growth 
2  Edge- expansion 
3 Outlying growth 
4 Varesi et al 

شبکهاستقرارگاه و  برده  بین  از  روستایی  های  های 
نیز به فزایندهبزرگ راهی  یافتهطور  اند  ای گسترش 

و  زیست  محیط  تخریب  باعث  مقوله  این  که 
ناحیه (ای  اکوسیستم  است   ,Barry & Leeشده 

فراین2013 و خزش شهري  رشد  بنابراین  و ).  پویا  د 
برنامه باشد،  مداوم است که اگر این روند سریع و بی

هاي مختلف اجتماعی، اي را در زمینهمشکالت عدیده
محیطی براي شهر فراهم خواهد  اقتصادي و زیست

 ). ۲۰۱۷، ٧و همکارانآورد (مودت 

 پیشینه تحقیق ۳
) «اثرات  ۲۰۱۳احمدی  عنوان  با  پژوهشی  در   ،(

ساماپراکنده بر  شهری  و  رویی  شهر  محیطی  نه 
ای رسید که  پیرامون در شهر کرج» به چنین نتیجه

5 Shaykh & Akbarian 
6 Shafiei & khaksar 
7 Mavadat et al 
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شهری  کارکرد و  ساختار  مطالعات  

Urban Structure and Function Studies (USFS) 

محیطی خزش شهری در روند توسعه شهر (مطالعه  ارزیابی اثرات زیست. فرنیما حاجتی ضیابری، دکتر رسول صمدزاده و دکتر حسین نظم
 موردی: شهر رشت) 

از  رویی شهری در کرج موجب عرضه بیش  پراکنده
بهره دیگر،  از سویی  و  برداری  حد زمین شده است 

باغ از  آن، چندین هکتار  از  زمیننادرست  و  های  ها 
  ۵۰خیز را از بین برده است. در طی  کشاورزی حاصل

وم جمعیت از سراسر ایران به این  سال اخیر و با هج
رفته باغشهر،  مناطق  رفته  با  و  تخریب  آن  های 

ها جایگزین گردید. بدین ترتیب، حجم مسکونی و راه
سرمایهقابل از  هدر  توجهی  به  جامعه  عمومی  های 

زیست منطقه پیامد این عمل  رفته و تخریب محیط
)، در مقاله «خزش  ۲۰۱۵است. جاللیان و همکاران (

صورت تطبیقی در  ی و تحوالت کاربری اراضی بهشهر
و   پرداخت  تحقیق  به  اصفهان»  و  ارومیه  شهرهای 
شهر   دو  در  شهری  بدقواره  رشد  بررسی  و  نتایج 

سال طی  در  اصفهان  و   ۱۳۳۵  -  ۱۳۹۰های  ارومیه 
ویژه در  نشان داد که گسترش فیزیکی این شهرها، به

و   بوده  آن  واقعی جمعیت  نیاز  از  بیش  در  ارومیه، 
زمین تبدیل  روند  روستایی  نتیجه،  و  های کشاورزی 

ویژه در ارومیه، با شدت ادامه یافته  پیرامون آنها، به
است. همچنین صنعتی شدن شهر اصفهان و ایجاد  

های مسکونی و مراکز اداری و دانشگاهی در  شهرک
پیرامون شهر اصفهان منجر به افزایش مهاجرت از  

استان و  شهرها  این  های  روستاها،  به  همجوار 
زراعی  شهر  کالن اراضی  کاربری  تغییر  و  است  شده 

منابع   ناپایداری  و  شکنندگی  نهایتاً  و  شهر  اطراف 
محیط زیست صورت گرفته است. ندایی طوسی و  

) پدیده ۲۰۱۷باقری  «تبیین  عنوان  با  پژوهشی  در   ،(
منطقهپراکنده در  کالنرویی  مورد های  شهری؛ 

کالن منطقه  شپژوهی:  نتیجه  شهری  این  به  یراز» 
شاخص که  پدیده رسید  وقوع  بر  اثرگذار  های 

شهری شیراز گویای آن  رویی در منطقه کالنپراکنده
فرصت از  ناشی  جمعیّت»  «رشد  که  های  است 
های  شغلی، باالتر بودن درآمد نسبی خانوار، سیاست

شهر شیراز  قیمت پیرامون کالنتوسعه مسکن ارزان
مسکونی از عوامل اصلی    های متعدددر قالب شهرک

جذب  همچنین  هستند.  شهری  خزش  ایجاد  در 
جمعیت خالق، ناشی از توسعه اقتصاد دانشی و نیز  

 
1 Khila 

زیرساخت و پیشرفت  اطالعات  فناوری  های 
پراکنده وقوع  بر  معکوسی  اثرگذاری  رویی  ارتباطات، 

نیز   اتومبیل  بر  مبتنی  توسعه شهری  داشته است؛ 
ش شهری در نواحی  درنهایت از طریق تحریک پراکن 

ارزشمند طبیعی و روستایی باعث تشدید این پدیده 
)، در پژوهشی به  ۲۰۱۱پلیدرو و همکاران (  .شده است

زیست «اثرات  پراکندهبررسی  شهری  محیطی  رویی 
پراکنده و  پرداختند  برزیل»  شهر  در  در  رویی 

و سیاست نمودند  بررسی  را  عمومی  «لندرینا»  های 
دول مسکن  برنامه  به مانند  دولت  تشویق  و  تی 

علل  پروژه از  را  مسکن  مقیاس  بزرگ  های 
دانند که  ها میرویی شهری در اطراف بزرگراهپراکنده

زیست منفی  ساکنان  اثرات  بر  اجتماعی  و  محیطی 
خیال است.  گذاشته  جای  بر  روستایی  و  و   ١شهری 

) عنوان «فرضیه۲۰۱۷همکاران  با  پژوهشی  در  های  ) 
ـ فضایی رشد شهری در  شهری و خصوصیات زمانی

دره تلژر آیداهو، ایاالت متحده آمریکا» با استفاده از  
سالداده مابین  فضایی   ۲۰۱۴تا    ۱۹۳۸های  های 

شده دره تلژر آیداهو  میالدی، منطقه تازه شهرنشین
را در چهار شکل رشد شهری و شش دسته از کاربری  

طبقه شهری  در  اراضی  تنوع  وجود  کردند.  بندی 
دهه متنوع  مقیاس  سطوح  از  شهرنشینی  های 

داد که به اراضی شهری نشان  متناوب  کاربری  طور 
غالب پراکندگی و فرایند تراکم در سطوح بهم پیوسته  
بین   مشابه  دوره  یک  است.  مشاهده  قابل  شهری 
بین   در  رشد  مدل  لحاظ  از  نقاطی  و  توسعه  مرز 

کاربری  توسعه سطح  در  تجاری  و  مسکونی  های 
ب شد.  دیده  (اراضی  همکاران  و  در ۲۰۱۷هات   ،(

بر   آن  اثرات  و  عنوان «گسترش شهری  با  پژوهشی 
در شهر   که  یافتند  زمین»  پوشش  و  اراضی  کاربری 

به    ٢دیرادون عمدتاً  شهری  جمعیت  افزایش  هند، 
دلیل مهاجرت گسترده مردم از شهرهای روستایی و  

فرصت دنبال  به  بزرگ  شهرهای  به  های  کوچک 
زند کیفیت  و  بهتر  است. شغلی  بوده  بهتر  گی 

طوری که گسترش شهری منجر به از دست دادن به
های کشاورزی تولیدی، باز کردن فضاهای سبز  زمین

2 Dehradun  
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شهری  کارکرد و  ساختار  مطالعات  

Urban Structure and Function Studies (USFS) 

 

محیطی خزش شهری در روند توسعه شهر (مطالعه  ارزیابی اثرات زیست. فرنظم حسین  دکترو   صمدزاده رسول دکتر ضیابری، حاجتی  نیما
 موردی: شهر رشت) 

آب دادن  دست  از  سطحی  و  است. های  شده 
نویسندگان پس از تحلیل، تشخیص تغییر و ارزیابی  
شهری پوشش زمین در بخشی از شهرستان دیرادون 

دریافتند که درصد   ۲۰۱۴تا    ۲۰۰۴در دو دوره زمانی  
پهنه و  سبز  فضاهای  کشاورزی،  آبی  اراضی  های 

بیشترین کاهش را شاهد بود ولی در عوض درصد 
ای  طور فزایندهاراضی شهری در این فاصله زمانی به

قابل مقایسه نیست. تیان و   افزایش یافت و اصالً 
گیری  )، در پژوهشی با عنوان «اندازه۲۰۱۷همکاران (

ریزی در کنترل  بررسی نقش برنامهگسترش شهری و  
آن» به این نتیجه رسیدند که در شهر شانگهای چین  
گسترش شهری در نواحی مختلف شهر، ناهمگونی  

برنامه است.  آورده  بوجود  را  شهری، فضایی  ریزی 
عنوان بخشی از رویکرد رشد اقتصادی به رهبری  به

دولت، تأثیر چشمگیری بر رشد شهر در چین داشته  
ریزی نقش کلیدی و مؤثر  ه عقیده آنها برنامهب  .است

در کمک به گسترش فضای شهری ایفا کرده است. 
)، در مقاله ای با عنوان «تأثیرات  ۲۰۱۸لیو و همکاران (

مالی زمین بر گسترش شهرنشینی در کشور چین»  
به مطالعه و بررسی پرداختند و نتایج آنان بر روی  

انفجا  ١شهر چانگ کینگ ر شهری در  نشان داد که 
پارک قالب  در  کینگ  جوامع  چانگ  صنعتی،  های 

شهری   مناطق  در  غیررسمی  توسعه  و  مسکونی 
مشهود است و به سرعت در حال گسترش به سمت  
مطالعاتشان   در  آنها  است.  شهر  اطراف  مناطق 

های مالی زمین موجب گسترش  دریافتند که انگیزه
   شده است.شهرنشینی در چانگ کینگ 

 شناسی تحقیقروش  ۴
اثرات  ارزیابی  برای  حاضر،  پژوهش  در 

محیطی خزش شهری در شهر رشت از روش  زیست
شده  ) استفاده  RIAMماتریس ارزیابی اثرات سریع (

احداث   از  ناشی  اثرات  ثبت  منظور  به  که  است 
محیط   چهار  بر  غیر  و  مسکونی  سازهای  و  ساخت 

 
1. Chongqing 
2 Madani et al 
3 Rapid Impact Assessmement Method 
4 Pastakia 

عی  فیزیکی ـ شیمیایی، اکولوژیکی ـ بیولوژیکی، اجتما
شود (مدنی و ـ فرهنگی و اقتصادی ـ فنی استفاده می

یک روش مناسب    3RIAM). روش  ۲۰۱۶،  ٢همکاران
یابی به اهداف مذکور است که در به منظور دست

گزارشات   این   EIAچارچوب  است.  یافته  تکامل 
  ۱۹۹۸در سال    ٤روش، برای اولین بار توسط پاستاکیا

در ارزیابی    در پژوهشی تحت عنوان «ماتریس سریع
به اثرات  اثرات»  ارزیابی  برای  جدیدی  روش  عنوان 

استفاده  زیست (محیطی  است   ,Pastakiaشده 
1998.( 

پاستاکیا   توسط  روش  اين  اولیه  چارچوب 
شده است و در آن برای معیارهای مهم  گذاری  پايه

می استفاده  معینی  استاندارد  از  ارزيابی،  شود.  در 
اثرات ارزيابی  سريع  برای    ماتريس  ابزاری 

نتايج  سازمان دادن  نشان  و  تحلیل  و  تجزيه  دهی، 
جانبه اثرات محیط زيستی  حاصل از يك ارزيابی همه

همکاران و  (شرفی  ريز  ۲۰۰۸،  ٥است  ابتدا  در   .(
های پروژه مورد نظر شناسايی و سپس اثرات  فعالیت

ريزعامل از  هريك  بر  آنها  توسط  های  ايجادشده 
ی هر ريزعامل محیطی  شود. برامحیطی مشخص می

تعريف پیش  از  معیار  از  استفاده  با  نمره  شده يك 
می دو منظور  در  ارزيابی،  در  مهم  معیارهای  شود. 
گیرند: طبقه اول، معیارهايی که از نظر  می  طبقه قرار

توانند از نمره يا شوند و میاهمیت مهم محسوب می
که  معیارهايی  دوم،  طبقه  و  شوند  برخوردار  امتیاز 

می آشکار  را  شرايط  يا  و  وضعیت  اما  ارزش  سازند، 
نمرهبه مستقل  تحتطور  را  قرار  دهی  شعاع 

ارزشنمی ازدهند.  گروه  هر  برای  که  معیارها   هايی 
های  شود، با استفاده از روابط يا فرمولمشخص می

بهخاص مشخص می که  شوند.  فرايندی  کلی،  طور 
در روش ماتريس ارزيابی سريع اثرات مورد استفاده 

شود (میرزایی  گیرد، در روابط زير خالصه میقرار می
 ):۲۰۱۶ ،٦و همکاران

5 Sharafi et al 
6 Mirzaei et al 
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: دامنه اثر، A2: اهمیت اثر،  A1فوق،  که در روابط  
B1  ،مدت اثر :B2  ،سازگاری اثر :B3  تجمعی بودن اثر :
دهی به تفکیک برای  مجموع نمرات است. نمره  ESو  

می معیارها صورت  از  هر  هریک  و مشخصات  گیرد 
های هریک  ). و ارزش۱شود (جدول  نمره نیز بیان می

ک جدولی  در  روابط  از  استفاده  با  نمرات  ه از 
مشخص  شاخص نمرات  دامنه  است،  های  شده 
شود. درنهایت، با استفاده از  ) ارزیابی می۲(جدول  

با  طبقه  چهار  در  زیست  محیط  اجزای  ماتریس، 
می تعیین  شامل:  عالئمی  که  محیط  PCشود   :

ـ اکولوژیکی،  : محیط بیولوژیکیBEـ شیمیایی،  فیزیکی
SCاجتماعی محیط  و  :  فرهنگی  محیط  EOـ   :

).  ۲۰۰۸  ،١ـ اجرایی است (شریعت و منوریدیاقتصا
مجموع   برای  RIAM در  را  ساختاری  ماتریس  یک 

برد و یک مقدار  ها (ذهنی و کمّی) به کار میقضاوت
دهد و سیستم  کمّی و شفاف را برای قضاوت ارائه می

امکان ارائه اشکال گرافیکی ماتریس    RIAMای  رایانه
دی شفافیت نتایج  سازد که به میزان زیارا فراهم می

میدستبه نشان  را  روش  این  توسط  دهد  آمده 
)Markku et al., 2010 .( 

 معیارهای ارزیابی در ماتریس ارزیابی اثرات سریع   -   ١  جدول 

 توصیف امتیاز معیار
A1المللی بین و ملی اهمیت ٤ : اهمیت وضعیت 

 ملی  و ایمنطقه اهمیت ٣
 محل  حاشیه  مناطق برای اهمیت ٢
 محلی شرايط  برای اهمیت دارای فقط ١
 اهمیت بدون ٠

A2 ٣ : بزرگی اثرات +  مثبت  بسیار اثر 
٢+  مثبت دارمعنی اثر 
١ +  مثبت اثر 

 اثر بی ٠

١-  منفی  اثر 

٢-  منفی دارمعنی اثر 

٣-  منفی بسیار اثر 

B1 تغییر بدون ١ اثرات : دوام 

 موقتی  ٢

 دائمی ٣

B2تغییر بدون ١ پذیری: برگشت 

 پذير برگشت ٢

 ناپذير برگشت ٣

 
1 Shariat & Monavari 
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 توصیف امتیاز معیار
B3 اثر  بدون ١ : تجمعی بودن اثر 

 غیرتجمعی اثر ٢

 تجمعی اثر ٣

 (Pastakia and Jensen, 1998 مأخذ: (     

 

 امتیازهای داده شده توسط ماتریس ارزیابی سریع اثرات ارزش و توصیف    -   ٢  جدول 

 (ES) امتیاز  امتیاز  هر  توصیف 
 ١٠٨تا  ٧٢ E مثبت  بسیار  اثرات
 ٧١تا  ٣٦ D دار معنی مثبت اثرات

 ٣٥تا  ١٩ C متوسط  مثبت اثرات
 ١٨تا  ١٠ B مثبت  اثرات
 ٩تا  ١ A اندک مثبت اثرات
 ٠ N تغییر  بدون
 -٩تا  -١ A- اندک منفی اثرات
 -١٨تا  -١٠ B- منفی  اثرات
 -٣٥تا  -١٩ C- متوسط  منفی اثرات
 -٧١تا  -٣٦ D- دار معنی منفی اثرات
 - ١٠٨تا  -٧٢ E- منفی  بسیار  اثرات

 مجموع  - -
 ) Pastakia and Jensen, 1998مأخذ: ( 

 قلمرو مکانی پژوهش  ۴٫۱
گیالن   استان  و  رشت  شهرستان  مرکز  رشت،  شهر 

دقیقه طول    ۳۶درجه و    ۴۹است که در مختصات  
و   و    ۳۷شرقی  واقع    ۱۶درجه  عرض شمالی  دقیقه 

شده است. شهر رشت جزء کوچکی از جلگه گیالن  
میدشت و   محسوب  خزر  دریای  جنوبی  شود.  های 

مساحت   با  مربع  ۱۸۰رشت  زمینی   کیلومتر  در 
متر از    ۵طور میانگین  ه ارتفاع بهمسطح و هموار ب 

آزادسطح آب به   های  از شمال  این شهر  قرار دارد. 

از جنوب   از شرق بخش کوچصفهان،  بخش خمام، 
از غرب به صومعه و  سرا محدود به دهستان الکان 

(شکل  می و ۲شود  شاخص  طبیعی  عنصر  دو   .(
اند از:  تأثیرگذار بر فضای کالبدی شهر رشت عبارت 

زر  و  رودخانه  شرقی  شمال  و  شرق  جهت  از  جوب 
و غرب که شهر  از جانب جنوب  رودخانه گوهررود 

گرفته میان  در  را  تهران  رشت  از  رشت  فاصله  اند. 
انزلی    ۳۲۵ بندر  از  و  است    ۳۰کیلومتر  کیلومتر 

 ). ۱۳۸۵(سایت اینترنتی شهرداری رشت، 
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 نسبی شهر رشت در تقسیمات کشوری (ترسیم نگارندگان) موقعیت    -   ٢  شکل 

 

 ها و بحثیافته ۵
 خزش شهری در شهر رشت ٥٫١

محیطی  در پژوهش حاضر برای ارزیابی اثرات زیست
خزش شهری در شهر رشت از روش ماتریس ارزیابی  

) سریع  توسعه  RIAMاثرات  در  شد.  استفاده   (
شاخص رشت  شهر  نامتعادل  مفضایی  تنوعی  های 

های بایر و متروک گذاشتن آنها،  مانند رها شدن زمین
تعاونی غیررسمی،  اسکان  مسکن، گسترش  های 

طرح و  شهر  حاشیه  روستاهای  توسعه  ادغام  های 
ها را  توان این شاخصاند که میشهری نقش داشته

 به شرح زیر ارائه نمود: 

بر روند توسعه  − اثرگذاری اسکان غیررسمی 
 نامتعادل شهر 

ج مسئلهاز  سطوح  وجود مله  رشت  در  دار 
مانند محله جماران، جهت های حاشیهمحله نشین 

گروه کماسکان  مسئله  های  این  پیامد  است.  درآمد 
گروه این  زمینتوجه  به  باغها  و  های  های شالیزاری 

اسکان   برای  غیرقانونی  تفکیک  با  شهر  خارجی  لبه 
  های حمیدیان و پیرکالچای است. مسئله مانند محله

 شود. درصد از مساحت کل شهر را شامل می  ۸فوق  

 گسترش درون شهر  −

پس از انقالب، در شهر رشت به دلیل محدودیت 
افزایش   از  ناشی  باالی  تقاضای  و  زمین  عرضه 
شهری   مختلف  مناطق  در  زمین  قیمت  جمعیت، 

طوری که  صورت غیرقابل باوری افزایش یافت؛ بهبه

من کسب  برای  را  عرصه  زمین  فردی  سوداگران  افع 
خود مناسب دیدند و با خرید زمین در اطراف شهر  

مجتمع ساخت  افزایش  و  به  آن،  در  مسکونی  های 
مساحت شهر دامن زدند. اما شهر رشت با خزیدن 

پراکنده مسئله  به  زدن  دامن  و  اطراف  که به  رویی 
تا  شد  باعث  شد،  شهر  افقی  گسترش  آن،  نتیجه 

حدود   در  زمین  ۵۲۵چیزی  از  در  های  هکتار  بایر 
به و مصوب شهر  قانونی  زمینمحدوده  های  صورت 

 رهاشده و بدون استفاده باقی بماند. 

حاشیه − روستاهای  محدوده ادغام  در  ای 
 خدماتی شهر 

حدود   میدانی،  مطالعات  اساس  روستای    ۲۰بر 
شده در محدوده قانونی و خدماتی شهر رشت واقع

تاها  اند. این روسبر اثر رشد افقی، در آن ادغام شده
علیعبارت فخب،  پستک،  از:  پاسکیاب، اند  آباد، 

بیشه، شالکو، پیله  آباد، آجنخودچر، آب آسیاب، تازه
بیجارپس،  احمدگوراب،  اسطلخ،  سیاه  داربن، 
سلیمانداراب،   مسجد،  خشت  باالکویخ،  آتشگاه، 
جهات  در  که  گوراب،  لچه  و  پیرکالچاه  طالشان، 

روستاها نقش    اند. ادغام این گوناگون شهر واقع شده
تأثیرگذاری بر روند رشد افقی و تشدید فرایند خزش  

 شهری داشته است.

طرح − نقش  توسعه ارزیابی  در  جامع  های 
 فضایی شهر رشت

سردار طرح .۱ مشاور  مهندسین  جامع  های 
در   رشت  شهر  جامع  طرح  اولین  افخمی: 
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جهت   ۱۳۴۵سال   طرح  این  در  است. 
توسعه اصلی شهر به طرف شمال و شمال 
اطالعات  به  توجه  با  است.  بوده  غربی 

آمده، مساحت شهر در پایان طرح دستبه
به   ۲۹۹۴به   توجه  با  که  رسیده  هکتار 

این   ۹۵۰مساحت   طرح،  ابتدای  هکتاری 
شهر طی این دوره زمانی سطحی در حدود 

 هکتار افزایش داشته است. ۲۰۴۴

طرح جامع مهندسین مشاور ایران آمایش:  .٢
رشت توسط مهندسین دومین طرح جامع  

سال   در  آمایش  ایران  ارائه   ۱۳۶۹مشاور 
شده است. این طرح، مساحت قانونی شهر 

تا   (  ۲/۲را  داده    ۶۵۰۰برابر  افزایش  هکتار) 
مشاور،  این  پیشنهادی  الگوی  در  است. 
همراه  به  جنوب  سمت  به  شهر  توسعه 

بافتسامان حاشیهدهی  و های  ای 
 ده است.های بایر بوبرداری از زمینبهره

طرح جامع مهندسین مشاور طرح و کاوش:  .٣
عنوان  با  رشت  شهر  توسعه  طرح  سومین 

به   ۱۴۰۵تا افق    ۱۳۸۷طرح راهبردی در سال  
و معماری   تصویب شورای عالی شهرسازی 

افزایش   دلیل  به  است.  رسیده    ۴۰۰ایران 
زمین از  منظور هکتار  به  سفیدرود  های 
تبصره   ادغام    ۶اجرای  و  بودجه  قانون 

بافت رو داخل  به  شهر  به  متصل  ستاهای 
به   شهر  محدوده  هکتار    ۱۰۲۴۰شهری، 

 افزایش یافته است. 

شناخت پارامترهای تأثیرپذیری    ٥٫٢
 محیطی شهر رشت

با توجه به شناخت محیط زیست محدوده اطراف  
شهر رشت که در محاصره تدریجی خزش شهری  

محیطی  ترین پارامترهای زیستقرار گرفته، مهم
های متنوع ساخت و ساز با توجه  از پروژهتأثیرپذیر  

 ) قابل بررسی است.۳به جدول (
 

 پارامترهای محیطی مورد نیاز در ماتریس ارزیابی اثرات سریع   -   ٣  جدول 

 فرهنگی -اجتماعی فنی -اقتصادی اکولوژیکی -بیولوژیکی  شیمیایی  -فیزیکی
انتشار گازهای  کیفیت هوا و 

 کیفیت زندگی  جمعیت اشتغال و بیکاری  فلور و پوشش گیاهی  ای گلخانه 

های فون و گونه  سر و صدا 
 مشارکت مردمی مهاجرت درآمد و هزینه جانوری 

افزایش قیمت  تنوع زیستی های سطحیآلودگی آب
 سطح بهداشت عمومی  امنیت  مستغالت 

 مذهبی  -اثرات فرهنگی توریسم  اراضیکاربری   های زیرزمینیناخالصی آب

اوقات  کشاورزی   ناپایداری خاک و فرسایش
 فراغت 

سیمای سرزمین و 
 مناظر

 ترافیک رفاه های توسعه آتیطرح   
 ) ١٣٩٨  نگارندگان،   مطالعات :  مأخذ ( 

 

بنابراین در پی گسترش فعالیت در این منطقه، 
پیش و  شناسایی  منفی، برای  و  مثبت  اثرات  بینی 

(فیزیکی محیط  شامل  محیطی  پارامترهای    - ابتدا 
(اکولوژیکی (اجتماعی  - شیمیایی)،    - بیولوژیکی)، 

(اقتصادی و  به    -فرهنگی)  توجه  با  معیار    ۵فنی)، 
دائمی    ارزیابی شامل اهمیت اثر، شدت اثر، موقت یا

برگشت برحسب  بودن،  و  بودن  تجمعی  و  پذیری 
شماره   جدول  در  موجود  نمره۱مقادیر  گذاری  ، 
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مربوطه، به همان ترتیبی    ESشود. سپس مقدار  می
شود و  که قبالً توضیح داده شد، محاسبه و ثبت می

آمده در محدوده  دستبعد از آن با توجه به نمره به
گفته (جدول  دامنه  قرار می۲شده  و  )  معیار  و  گیرد 

 شود.ارزش هر پارامتر محیطی مشخص می

بینی اثرات و  شناسایی و پیش ٥٫٣
محیطی در محیط پیامدهای زیست

 شیمیایی -فیزیکی 
هوا: • کیفیت  بر  در آلودگی  اثر  هوا  های 

گاز   از  ناشی  عمدتاً  رشت  اطراف  محدوده 
(احتراق   نقلیه  وسایل  اگزوز  از  خروجی 

اماکن انجام    ناقص) و سیستم گرمایشی  و 
منطقه فعالیت سطح  در  گردشگری  های 

است که با توجه به وسعت ساخت و ساز 
تواند به میزان باالیی منتشر در منطقه می

های مورد اشاره در شود. با توجه به فعالیت
و بهره زمانی  و  مکانی  لحاظ  از  برداری 

های  های طبیعی منطقه، وزش نسیمویژگی
و محلی  بادهای  جریانات  و  ایجاد   محلی 

ها در هوای ناپایدار که مانع از تجمع آلودگی
شود، پراکنش و انتشار این یک محدوده می
آلودگی از  صورت نوع  مطلوبی  نحو  به  ها 

های  پذیرد؛ از این رو شدت اثرات آلودگیمی
طور بسیار هوا بر کیفیت هوای منطقه به

 شود. محدود ارزیابی می

های  دگیمیزان آلو  اثر بر میزان سر و صدا: •
های صوتی چه در زمان ساخت و ساز طرح

و  شخصی  سازهای  و  ساخت  یا  و  عمرانی 
ساخت  اراضی،  تسطیح  از  اعم  خصوصی 

راهابنیه ساخت  مسکونی،  عمدتاً  های  های 
ها برداری از طرحارتباطی و چه در زمان بهره

گردد و درنهایت، اسکان جمعیت در آن برمی
افزایش است در حال  تدریج  به  این   که  و 

نه تأثیر عامل  شهر  اطراف  ساکنن  بر  تنها 
زیست  محدوده  کاهش  به  بلکه  گذاشته، 

شده است. چون سر و جانداران نیز منجر  

صدای ناشی از خزش شهر رشت به سمت 
ها و افزایش ازدحام و شلوغی در این حومه

حیات   جانداران  بین  در  را  ناامنی  نواحی، 
 وحش ایجاد کرده است. 

کیفیت • بر  سطحی: آب  اثر  توسعه    های 
تبع آن، خزش شهر کالبدی بی به  و  برنامه 

حومه سمت  به  افزایش  رشت  به  که  ها 
شده است، های نگهداری شهر منجر  هزینه

و  تأسیسات  شبکه  ناکارآمدی  با 
رو شده و یکی از های شهر روبهزیرساخت

حاضر مهم حال  مشکالت  و  مسائل  ترین 
های سطحی  شهر رشت، بحث کیفیت آب

فاضالب به  آن  بودن  آلوده  هاست. و 
شهر به در  کسی  کمتر  امروزه  که  طوری 

و  زرجوب  رودخانه  دو  نداند  که  است 
شهر  اطراف  ارتفاعات  از  که  گوهررود 

گیرند و با عبور از داخل شهر سرچشمه می
هدایت  انزلی  تاالب  سمت  به  رشت 

هستند. می ناپاک  و  آلوده  چقدر  شوند، 
آب محدودکیفیت  سطحی  اطراف های  ه 

شهر رشت به دلیل وارد شدن حجم قابل 
فاضالب از  و توجهی  کارخانجات  های 

و  آلوده  بسیار  خانگی،  فاضالب  همچنین 
 زاست. بیماری

آب • بر  زیرزمینی: اثرات  که   های  آنجایی  از 
حومه نواحی  در  شهری  فاضالب  ای  شبکه 

شهر رشت و مناطقی که ساخت و سازهای  
طور کامل گسترش گرفته بهغیرمجاز صورت

آوری فاضالب پیدا نکرده است و نحوه جمع
شدن  به آلوده  است،  سپتیک  چاه  صورت 

تدریجی آب نفوذ  اثر  در  زیرزمینی  های 
زیاد اس تانک به آن  و فاضالب سپتیک  ت 
شود. باعث ناخالص شدن این منابع آبی می

میزان   رشت،  شهر  محدوده  در  طرفی  از 
دلیل   به  لذا  و  باالست  ایستایی آب  سطح 

تر های پایینهای فاضالب در الیهنشت چاه 
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آلوده شدن آب امکان  های زیرزمینی  زمین، 
 قابل توجه است.  

صورت کامالً  هایی که بهبر این شیرابه زبالهعالوه
غیراصولی در سطح منطقه پراکنده و یا در محدوده  

می دپو  سراوان  نفوذ جنگل  و  انتشار  حتی  و  شود 
آفات  دفع  سموم  از  ناشی  سنگین  فلزات  و  عناصر 

عمق در  شیمیایی  کودهای  یا  و  پاییننباتی  تر  های 
آلوده دیگر  منابع  جمله  از  آبکزمین  های  ننده 

 آید.  زیرزمینی در محدوده شهر رشت به شمار می

آلودگی خاک بیشتر در زمان   آلودگی خاک: •
گیرد و آن  ها صورت میساخت و ساز طرح

اراضی   به  آن  شدن  تبدیل  دلیل  به  هم 
این   از  غیر  به  و  است  سیمانی  و  سخت 
مسئله، آلودگی دیگری متوجه آن نیست. از 

اثرات   و  پیامدها  رو  منابع این  بر  نامطلوب 
پیش ناچیزی  بسیار  حد  در  بینی  خاک 

 شود. می

 

 ـ شیمیایی محیطی برای پارامترهای محیط فیزیکی ماتریس ارزیابی زیست   -   ٤  جدول 

RV ES B3 B2 B1 A2 A1  شیمیایی  -پارامترهای فیزیکی 

N ای انتشار گازهای گلخانهکیفیت هوا و  ٢ ٠ ٢ ٢ ١ ٠ 
-D ٤٢ -  ٣ ٢ ٢ ٣ -  سر و صدا  ٢ 
-D ٤٢ -  ٢ ٢ ٢ ٣ -  های سطحی آلودگی آب ٣ 
-C ٢٨ -  ٢ ٢ ٢ ٣ -  های زیرزمینی ناخالصی آب ٢ 
-A ٩ -  ١ ٣ ٣ ٣ -  ناپایداری خاک و فرسایش  ١ 

 ) ١٣٩٨  نگارندگان،   مطالعات :  مأخذ ( 

 

امتیازدهی پارامترهای  نتایج حاصل از محاسبه و  
)، نشان داد که ۴ـ شیمیایی در جدول (محیط فیزیکی

بررسی پارامتر  پنج  بین  محیط،  از  این  در  شده 
در   ناچیز  منفی  اثر  با  فرسایش  و  خاک  ناپایداری 

ارزش زیست  A-  هدامن  ، ۹تا    -۱محیطی  و در گروه 
گلخانه گازهای  انتشار  و  هوا  دامن کیفیت  در    ه ای 

محیطی صفر، و در گروه ارزش زیست  Nبدون تغییر  
اثر منفی متوسط در  ناخالصی آب با  های زیرزمینی 

  - ۳۵تا    -۱۹محیطی  و در گروه ارزش زیست  C-  هدامن 
های سطحی، با  و دو پارامتر سروصدا و آلودگی آب

دامن در  زیاد  منفی  ارزش   D-  هاثر  گروه  در  و 
 قرار دارند.    -۷۱تا  -۳۶محیطی زیست

 

 

 ـ شیمیایی برای پارامترهای محیط فیزیکی   RIAMخالصه نتایج ماتریس    -   ٣  شکل 

 ) ١٣٩٨(مأخذ: مطالعات نگارندگان، 
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بینی اثرات  شناسایی و پیش ٥٫٤
محیطی در محیط زیست

 ـ اکولوژیکیبیولوژیکی 
از بین رفتن پوشش   فلور/ پوشش گیاهی: •

ها  گیاهی بیشتر به زمان ساخت و ساز طرح
ماشینبرمی وجود  دلیل  به  که  آالت گردد 

وقوع  به  اراضی  تسطیح  برای  سنگین 
گونهمی اینکه  دلیل  به  اما  های پیوندد. 

منطقه  سطح  در  اهمیتی  حائز  و  شاخص 
وجود ندارد، از این رو تأثیر ناشی از خزش 

محد گیاهی  پوشش  بر  اطراف شهری  وده 
 شهر رشت کم است.

گونه • جانوری:فون/  گذشته  های  های  در 
های اطراف شهر چندان دور در محدودهنه

زیست یا گاهرشت،  و  زیست  برای  هایی 
گذرانی جانداران حیات وحش وجود زمستان

داشت که امروزه به دلیل گسترش ساخت 

بی و  جهات  همه  در  سازها  به و  توجهی 
موانع  محدودیت و  کالبدی، ها  توسعه 

 اندها یا نابود شدهگاهبسیاری از این زیست
نابودی   اینکه در معرض و خطر جدی  یا  و 

 قرار دارند. 

زیستی:  • دست  تنوع  تبع  و درازیبه  ها 
ظرفیت برداریبهره و  توان  از  بیش  های 

منطقه  سطح  در  زیستی  تنوع  محیط، 
در  مثال  برای  است.  یافته  کاهش 

نهگذشته دوهای  در  چندان  آبزیان  تنوع  ر، 
به رودخانه رشت  گوهررود  و  زرجوب  های 

معاش  تأمین  برای  که  بود  زیاد  حدی 
خانوارها نقش داشت و ساکنان منطقه از 

رودخانه میاین  صید  ماهی  اما ها  کردند؛ 
آالینده غلظت  دلیل  به  این امروزه  در  ها 

نه آبی،  دیده منابع  آنها  در  ماهی  تنها هیچ 
حیاتنمی بلکه  در    شود،  نیز  آبزیان  سایر 

 شده است.طور کل مختل منابع به
 

 ـ اکولوژیکی محیطی برای پارامترهای محیط بیولوژیکی ماتریس ارزیابی زیست   -   ٥  جدول 

RV ES B3 B2 B1 A2 A1 ـ اکولوژیکی پارامترهای بیولوژیکی 

-D ٣٦ -  ٢ ٣ ٣ ٣ -  پوشش گیاهی فلور و  ٢ 
-E ٧٢ -  ٢ ٣ ٣ ٣ -  های جانوری فون و گونه ٤ 
-E ٧٢ -  ٢ ٣ ٣ ٣ -  تنوع زیستی  ٤ 

 ) ١٣٩٨  نگارندگان،   مطالعات :  مأخذ ( 

 

امتیازدهی  و  از محاسبه  نتایج حاصل  بر اساس 
بیولوژیکی محیط  جدول  پارامترهای  در  اکولوژیکی  ـ 

شده  پارامتر بررسی)، مشخص شد که از بین سه  ۵(
اثر   با  گیاهی  پوشش  و  فلور  پارامتر  این محیط،  در 

دامن در  اهمیت  حائز  ارزش   D-  همنفی  و 
و   -۷۱تا    -۳۶محیطی  زیست فون  پارامتر  دو  و 

های جانوری و تنوع زیستی با اثر منفی زیاد در  گونه

قرار    -۱۰۸تا    -۷۲محیطی  در ارزش زیست  E-  هدامن 
هیچ یک از این پارامترها در  گرفتند. بر این اساس،  

محیطی مثبت قرار نگرفتند  ها و امتیاز زیستدامنه
دهد تبعات و پیامدهای حاصل از رشد  که نشان می

اطراف شهر رشت در طی    هخزش شهری در محدود
ناپذیری را های جبراناخیر، چه خسارت  هاین دو ده

 بر محیط تحمیل کرده است. 
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 ـ اکولوژیکی برای پارامترهای محیط بیولوژیکی   RIAMخالصه نتایج ماتریس    -   ٤  شکل 

 ) ١٣٩٨(مأخذ: مطالعات نگارندگان، 

 

بینی اثرات و  شناسایی و پیش ٥٫٥
محیطی در محیط پیامدهای زیست

 فنی   -اقتصادی
بیکاری: • و  بر  عالوه  اشتغال  مبتنی  مشاغل  بر 

از   یکی  منطقه،  سطح  در  کشاورزی  بخش 
فعالیتمهم شکلترین  طی های  در  گرفته 
فعالیتسال اخیر،  است های  گردشگری  های 

اراضی   شکل  تغییر  در  تأثیرگذاری  نقش  که 
ایجاد  است.  داشته  رشت  اطراف  محدوده 

بهفرصت گردشگری  های شغلی  وجود  واسطه 
مثبتی برای جمعیت محلی  تواند پیامدهای  می

باعث  دیگر  سوی  از  اما  باشد،  داشته  درپی 
 ایجاد ناپایداری در سطح محیط شود. 

هایی است که شناخت فعالیت  درآمد و هزینه: •
محلی   ساکنان  برای  درآمد  ایجاد  به  منجر 

اغلب می بودن  فصلی  به  توجه  با  البته  شود. 
می گردشگری،  صنعت  میزان  مشاغل  تواند 

اد به درآمدهای گردشگری را درپی  وابستگی افر 
 داشته باشد. 

اراضی: • مشاغل   کاربری  از  بسیاری  که  آنجا  از 
فعال در سطح منطقه، از کشاورزی به خدمات  
مبتنی بر گردشگری تغییر یافته و باعث تغییر  

شده در   کاربری  کاربری  تغییر  این  لذا  است، 
می در محیط  باشد.  منفی  اثرات  از  یکی  تواند 

کلی   منطقه، حالت  به  گردشگران  ورود  با 
توسعه مناطق مسکونی شدیداً افزایش یافته و 

ریزی کاربری زمین و ایجاد کنترل ضرورت  برنامه
 یابد. می

ورود   کشاورزی: • گسترش  پیامدهای  جمله  از 
گردشگران به منطقه، تبدیل نواحی طبیعی به  

های تجاری، اماکن اقامتی و پذیرایی و در مکان
های کشاورزی است، که لیتنتیجه کاهش فعا

رشت  شهر  اطراف  محدوده  در  وضعیت  این 
 شود. دیده می

آتی:طرح • توسعه  و   های  نیازها  جمله  از 
طرحضرورت جانبی  توسعه  های  های 

گردشگری، ارائه خدمات به گردشگران در کنار  
فعالیت فعالیتسایر  نظیر  هاست،  هایی 

و  گردشگران  نیاز  مورد  منابع  تأمین  فروشگاه، 
 اغلین طرح و ... . ش

 

 ـ فنی محیطی برای پارامترهای محیط اقتصادی ماتریس ارزیابی زیست   -   ٦  جدول 

RV ES B3 B2 B1 A2 A1 ـ فنی پارامترهای اقتصادی 

-D ٤٢ -  ٢ ٢ ٢ ٣ -  اشتغال و بیکاری  ٣ 
-C ٢٨ -  ٢ ٢ ٢ ٣ -  درآمد و هزینه  ٢ 
-C ٢٨ -  ٢ ٢ ٢ ٣ -  افزایش قیمت مستغالت  ٢ 
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RV ES B3 B2 B1 A2 A1 ـ فنی پارامترهای اقتصادی 

-E ٨١ -  ٣ ٣ ٣ ٣ -  کاربری اراضی  ٣ 
-E ٨١ -  ٣ ٣ ٣ ٣ -  کشاورزی  ٣ 
-D ٥٤ -  ٢ ٣ ٣ ٣ -  های توسعه آتی طرح ٣ 

 ) ١٣٩٨  نگارندگان،   مطالعات :  مأخذ ( 

 

امتیازدهی  و  از محاسبه  نتایج حاصل  بر اساس 
اقتصادی محیط  (پارامترهای  جدول  در  فنی  )، ۶ـ 

شده در  مشخص شد که از بین شش پارامتر بررسی
اثر منفی   پارامترهای موجود دارای  این محیط، همه 

به هستند.  محیط  و بر  درآمد  پارامتر  دو  که  طوری 
منفی  اثر  با  مستغالت  قیمت  افزایش  و    هزینه 

دامنه   در  زیست   -Cمتوسط  ارزش  گروه  در  و 

، دو پارامتر اشتغال و بیکاری و  -۳۵تا    - ۱۹محیطی  
در  طرح اهمیت  حائز  منفی  اثر  با  آتی  توسعه  های 

  -۷۱تا    -۳۶محیطی  و در گروه ارزش زیست  -Dدامنه  
و دو پارامتر کاربری اراضی و کشاورزی با اثر منفی  

دامنه   در  ارزش  E-زیاد  گروه  در  محیطی  زیست  و 
 قرار گرفتند.  -۱۰۸تا  -۷۲

 

 

 ـ فنی برای پارامترهای محیط اقتصادی   RIAMخالصه نتایج ماتریس    -   ٥  شکل 

 ) ١٣٩٨(مأخذ: مطالعات نگارندگان،   

 

بینی اثرات و  شناسایی و پیش ٥٫٦
محیطی در محیط پیامدهای زیست

 ـ فرهنگیاجتماعی 
وضعیت رشد جمعیت و تراکم آن در    جمعیت: •

طی  در  آن  اطراف  محدوده  و  رشت  شهر 
دهد که های سرشماری مختلف نشان میدوره 

عنوان اولین شهر استان گیالن، چه این شهر به
به لحاظ امکانات و خدمات و چه به لحاظ تعداد 
توجه  قابل  افزایش  با  همواره  جمعیت ساکن، 

م  افزایش  جمعیت  تبع  به  است.  بوده  واجه 
مسائل  و  مشکالت  با  ناخواه  خواه  جمعیت، 

بود. برای مثال  زیست محیطی مواجه خواهیم 
آوری زباله  تأمین منابع آب شرب موردنیاز، جمع

و  دفع  برای  نیاز  مورد  مکان  تأمین  فاضالب،  و 
دفن بهداشتی زباله و پسماند، تأمین زمین مورد  

جمعیت اسکان  برای  مهمنیاز  جمله  از  ترین  ، 
 مسائل افزایش جمعیت در شهر رشت است. 

مهاجرت  مهاجرت: • باالی  روستا  حجم  های 
شهری به شهر رشت باعث افزایش ساخت و 
تمامی جهات شهر شده  سازهای مسکونی در 

از مهاجران تازه آنجا که بسیاری  از  وارد  است. 
به لحاظ سطح درآمد و جایگاه شغلی در حدی 

توانند در محالت داخل شهر برای  نیستند که ب 
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نواحی   به  ناچار  به  کنند،  اقدام  مسکن  تأمین 
و حومه به  ها سرازیر میبیرونی شهر  و  شوند 

دلیل آنکه در این نواحی ارزش زمین و ملک و  
تر است، اولین مکان برای  ها بسیار پاییناجاره 

به   نواحی  این  بنابراین  است.  مهاجران  جذب 
ها قرار  و تغییر کاربری  راحتی در معرض تجاوز 

می ساز  و  ساخت  زیر  به  و  لذا  گرفته  روند. 
بحرانی در  مسائل مهاجرت  شدن  تر 

بسیار  زیست رشت  اطراف  محدوده  محیطی 
 تأثیرگذار است. 

زندگی: • تازه  کیفیت  مهاجران  و حتی  ورود  وارد 
به   ارائه خدمات  لزوم  و  منطقه  به  گردشگران 

به افراد همواره  درآمد  این  منابع  از  یکی  عنوان 
می محسوب  محلی  نظر  افراد  در  با  که  شود، 

فرصت امکان  میگرفتن  شغلی،  بر  های  تواند 
اثر  شدت  با  و  مثبت  اثر  افراد  زندگی  سطح 

 اشد. مدت داشته بمتوسط و طوالنی

بهداشت: • مواد    سطح  نامناسب  دفع  سیستم 
سالمتی   فاضالب)،  و  (زباله  مایع  و  جامد  زاید 

را به مخاطره می اندازد. رعایت مسائل انسان 
دلیل   به  رشت،  اطراف  محدوده  در  بهداشتی 
آن،  به  وابسته  تأسیسات  و  تجهیزات  ضعف 

کند که درصورت حجم بزرگی از زباله ایجاد می
باعث نامناسب،  در    دفع  بیماری  و  آلودگی 

میانسان در  ها  مسئله  دو  میان  این  در  شود. 
ذکر  قابل  رشت  شهر  بهداشت  سطح  مورد 

ورود   با  شهر  جمعیت  افزایش  اول  است؛ 
مهاجران از روستاها و شهرهای کوچک موجود 

فعالیت انجام  دوم  و  منطقه  سطح  های  در 
گردشگری گسترده در آن که باعث تنزل سطح  

پدیدار و  پیامدهای    بهداشت  شدن 
 شده است. محیطی زیست

در حال حاضر، چه محدوده داخل شهر    ترافیک: •
جاده و  معابر  چه  و  برونرشت  شهری  های 

منتهی به آن، کامالً پرازدحام و ترافیک هستند.  
های تفریحی  بر این، حجم باالی مسافرتعالوه

افزوده   این منطقه بر شدت ترافیک معابر  به 
های  ک هم در ایجاد آلودگیاست. افزایش ترافی 

دلیل   به  البته  است.  تأثیرگذار  هوا  و  صوتی 
های  ناپایداری هوا در این نواحی، هنوز آلودگی

ناشی از ترافیک به حد غیرقابل تحمل نرسیده  
 است.

توسعه غیراصولی    انداز و سیمای سرزمین: چشم •
کاهش   آلودگی،  به  منجر  برنامه  بدون  و 

طبیعارزش سیمای  زیبای  میهای  شود. ی 
اندازهای  سوءاستفاده از فضاهای باز مثل چشم

زمین و  احداث طبیعی  برای  کشاورزی  های 
اماکن مسکونی و حتی تأسیسات توریستی در  
آنها که در نواحی اطراف رشت به تعداد زیاد  

می کیفیت  دیده  تنزل  باعث  شود، 
 شده است. ها اندازهچشم

 

 ـ فرهنگی محیطی برای پارامترهای محیط اجتماعی ماتریس ارزیابی زیست   -   ٧  جدول 

RV ES B3 B2 B1 A2 A1 ـ فرهنگی پارامترهای اجتماعی 

-D ٣٦ -  ٢ ٣ ٣ ٣ -  جمعیت ٢ 
-D ٥٤ -  ٢ ٣ ٣ ٣ -  مهاجرت  ٣ 
C امنیت  ٣ ١ ٣ ٣ ٣ ٢٧ 
-E ١٠٨  -  ٣ ٣ ٣ ٣ -  توریسم  ٤ 
-C ٢٧ -  ١ ٣ ٣ ٣ -  اواقت فراغت  ٣ 
D رفاه ٢ ٢ ٣ ٣ ٣ ٣٦ 
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RV ES B3 B2 B1 A2 A1 ـ فرهنگی پارامترهای اجتماعی 

D کیفیت زندگی  ٢ ٢ ٣ ٣ ٣ ٣٦ 
D مشارکت مردمی  ٢ ٢ ٣ ٣ ٣ ٣٦ 
-B ١٤ -  ١ ٢ ٢ ٣ -  سطح بهداشت عمومی  ٢ 
-C ٢١ -  ١ ٢ ٢ ٣ -  ترافیک  ٣ 
-D ٥٤ -  ٢ ٣ ٣ ٣ -  سیمای سرزمین و مناظر  ٣ 
-C ٢١ -  ١ ٢ ٢ ٣ -  ـ مذهبی اثرات فرهنگی ٣ 

 ) ١٣٩٨  نگارندگان،   مطالعات :  مأخذ ( 

 

امتیازدهی  و  از محاسبه  نتایج حاصل  بر اساس 
اجتماعی (پارامترهای محیط  )،  ۷ـ فرهنگی در جدول 

شده در این پارامتر بررسی  ۱۲مشخص شد که از بین  
محیط، پارامتر امنیت با اثر مثبت متوسط در دامنه  

C  زیست ارزش  گروه  در  ، سه  ۳۵تا    ۱۹محیطی  و 
پارامتر رفاه، کیفیت زندگی و مشارکت مردمی با اثر  

دامنه   با  اهمیت  حائز  ارزش   Dمثبت  گروه  در  و 
بهداشت  ۷۱تا    ۳۶محیطی  زیست سطح  پارامتر   ،

و در گروه ارزش    -Bعمومی با اثر منفی کم در دامنه  

ت فراغت،  ، سه پارامتر اوقا-۱۸تا    - ۱۰محیطی  زیست
ـ مذهبی با تغییر منفی کم ترافیک و اثرات فرهنگی

دامنه   ارزش زیست  C-در  گروه  تا    -۱۹محیطی  در 
سیمای  -۳۵ و  مهاجرت  جمعیت،  پارامتر  سه   ،

سرزمین و مناظر با اثر منفی حائز اهمیت در دامنه  
-D  زیست ارزش  گروه  در  و    -۷۱تا    ۳۶محیطی  و 

  نفی زیاد در دامنهدرنهایت پارامتر توریسم با اثر م 
-E  قرار    -۱۰۸تا  -۷۲محیطی  و در گروه ارزش زیست

 دارند.

 

 ـ فرهنگی برای پارامترهای محیط اجتماعی   RIAMخالصه نتایج ماتریس    -   ٦  شکل 

 ) ۱۳۹۸(مأخذ:مطالعات نگارندگان، 

بندی ماتریس جمع ٦
 پارامترهای محیطی

دامنه عددی متغیر، مقادیر    ES)،  ۸بر اساس جدول (
دامنه حرفی    RVعددی   در    RVو  است.  متغیر  نیز 

دادهجمع نشان  عدد  نهایی،  هر  بندی  برای  شده 

دهنده تکرار آن در همان سطر از گروه  پارامتر، نشان
ES    وRV    است. مقدار امتیاز کل، جمع عددهای هر

امتیاز نهایی، ضرب  پارامتر در همان   سطر و مقدار 
امتیاز کل در دامنه عددی همان سطر است. در آخر  

آمده هر سطر تقسیم بر امتیاز  دستمقدار عدد به
دهنده درصد تأثیرگذاری هر  شود که نشاننهایی می

 پارامتر در محیط زیست است.
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 بندی نهایی ماتریس ارزیابی اثرات سریع برای محدوده اطراف شهر رشت جمع   -   ٨  جدول 

 SC EO BE PC RV RV (ES) امتیاز کل  امتیاز نهایی  درصد تأثیرگذاری 
٥ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ E ١٠٨تا  ٧٢ 

٤ ٠ ٠ ٠ ٣ ٣ ١٢ ١٢٫٩٠ D ٧١تا  ٣٦ 

٣ ٠ ٠ ٠ ١ ١ ٣ ٣٫٢٣ C ٣٥تا  ١٩ 
٢ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ B ١٨تا  ١٠ 
١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ A ٩تا  ١ 
٠ ١ ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ٠ N ٠ 

١ ١ ٠ ٠ ٠ ١ ١ ١٫٠٨-  -A ٩تا  -١- 
٢ ٠ ٠ ٠ ١ ١ ٢ ٢٫١٥-  -B ١٨تا  -١٠- 

٣ ١ ٠ ٢ ٣ ٦ ١٨ ١٩٫٣٥-  -C ٣٥تا  -١٩- 
٤ ٢ ١ ٢ ٣ ٨ ٣٢ ٣٤٫٤١-  -D ٧١تا  -٣٦- 
٥ ٠ ٢ ٢ ١ ٥ ٢٥ ٢٦٫٨٨-  -E ١٠٨تا  -٧٢ - 

 مجموع  - - ٥ ٣ ٦ ١٢ ٢٦ ٩٣ ١٠٠
 ) ۱۳۹۸(مأخذ: مطالعات نگارندگان،  

ها نشان  آمده از نتایج ارزیابیدستدرصدهای به
ارزش می مثبت در محدوده  اثر  دهند که بیشترین 

(گروه   اهمیت  حائز  اجتماعیDمثبت  محیط  در  ـ  ) 
فراوانی   با  می  ۹/۱۲فرهنگی  دیده  شود.  درصد 

) نیز  Cهمچنین محدوده ارزش مثبت متوسط (گروه  
فراوانی   اختصاص   ۲۳/۳با  محیط  این  به  درصد 

افت. اما بیشترین اثر منفی در محدوده تغییر منفی  ی
درصد قرار    ۴۱/۳۴) با فراوانی    D-حائز اهمیت (گروه  

محیط   در  موجود  متغیرهای  سهم  که  است  گرفته 
بوده  اجتماعی متغیرها  سایر  از  بیشتر  فرهنگی  ـ 

(گروه   زیاد  منفی  تغییر  آن  از  پس  با E-است.   (
گرفته    ۸۸/۲۶فراوانی   قرار  دوم  جایگاه  در  درصد 

با فراوانی  C-است. تغییر منفی متوسط (  (۳۵/۱۹  
درصد   ۱۵/۲) با فراوانی  B-درصد و تغییر منفی کم (

درصد در   ۰۸/۱) با فراوانی  A-و تغییر منفی ناچیز ( 
 مراتب بعدی قرار گرفتند. 

توان گفت: پس از ارزیابی متغیرهای  درنهایت می
  RIAMهای مورد بررسی در مدل  چهار گروه از محیط
که   اطراف    ۸۷/۸۳مشخص شد  محدوده  از  درصد 

زیست منفی  آثار  دارای  رشت  بوده  شهر  محیطی 
شده است و فقط  است، که از خزش شهری ناشی  

مثبت   ۱۳/۱۶ آثار  دارای  محیط  اجزای  از  درصد 
 محیطی است. زیست

 

 RIAMمحیطی از متغیرهای محیطی در ماتریس  ارزیابی نهایی زیست   -   ٩  جدول 

 جمع کل  آثار مثبت  آثار منفی  آثار زیست محیطی 
 ١٠٠ ١٣/١٦ ٨٧/٨٣ درصد فراوانی 

 ) ١٣٩٨(مأخذ: مطالعات نگارندگان، 
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 گیرینتیجه ٧
ترین مباحثی که امروزه در دنیا مطرح  یکی از اساسی

شده، تغییرات کاربری اراضی است که همگام با رشد  
گسیخته شهرها به سوی نواحی پیرامونی شکل  لجام

عرصه رفتن  بین  از  سبب  و  است  های  گرفته 
خود  درکنار  که  شده  آن  ناپایداری  و  کشاورزی 

زیست شده مشکالت  سبب  را  ای  عدیده  محیطی 
می ادامه  زمانی  تا  روند  این  سایر  است.  که  یابد 

با گذشت زمان به شهر میروستا نیز  و  ها  پیوندند 
و   نامنظم  گسترش  یک  ترتیب خزش شهری  بدین 

بنابراین    .نمایدای را در پیرامون شهر ایجاد میپراکنده
شهرهای دنیا  خزش شهری یکی از مسائل اصلی کالن

خصوص در کشورهای جهان سوم همچون ایران  و به
پژوهش حاضر مسئله خز  زمینه،  این  در  ش  است. 

در   داد.  قرار  بررسی  مورد  رشت  شهر  در  را  شهری 
زیست اثرات  ارزیابی  برای  حاضر،  محیطی  تحقیق 

خزش شهری در شهر رشت از روش ماتریس ارزیابی  
) سریع  به  RIAMاثرات  توجه  با  شد.  استفاده   (

شناخت محیط زیست محدوده اطراف شهر رشت  
گرفته،  قرار  شهری  خزش  تدریجی  محاصره  در  که 

زیستتریمهم پارامترهای  از  ن  تأثیرپذیر  محیطی 
های متنوع ساخت و ساز بدین صورت در نظر  پروژه

فیزیکی محیط  برای  که  شد  از  گرفته  شیمیایی    ۵ـ 
اکولوژیکی محیط  برای  از  پارامتر،  بیولوژیکی   ۳ـ 

پارامتر و برای    ۶ـ فنی از  پارامتر، برای محیط اقتصادی
متر استفاده شد و  پارا  ۱۲ـ فرهنگی از  محیط اجتماعی

ارزش میدانی  بازدیدهای  در  پارامترها  گذاری  این 
بنابراین   ماتریس    ۲۶شدند.  در  مورد   RIAMعامل 

ها در  گذاری قرار گرفت. نتایج ارزیابیبحث و ارزش
 و ـ شیمیایی نشان داد که عوامل سرمحیط فیزیکی

بیشترین    - ۴۲های سطحی با امتیاز  صدا و آلودگی آب
شهر رشت را بر خزش شهری در کالناثرات منفی  

بیولوژیکی محیط  در  یافتهدارند.  اکولوژیکی،  های  ـ 
های  پژوهش نشان داد که تنوع زیستی و فون و گونه

امتیاز   با  بر خزش شهری    - ۷۲جانوری  منفی  اثرات 
دارند. در این محیط، عامل فلور و پوشش گیاهی نیز  

ات برای  داشت. نتایج مطالع  -۳۶اثر منفی با امتیاز  

ـ فنی نشان داد که کاربری اراضی و  محیط اقتصادی
بیشترین اثرات منفی را    -۸۱کشاورزی با امتیاز برابر  

بر خزش شهری در شهر مورد مطالعه دارند. نهایتاً  
ـ فرهنگی عامل توریسم با امتیاز  در محیط اجتماعی

شهری    -۱۰۸ خزش  بر  را  منفی  اثرات  بیشترین 
 داشت.  

ن به  توجه  بهبا  جهت دستتایج  در  و  آمده 
یابی به هدف پژوهش، پیشنهادات ذیل ارائه  دست

 شود: می

زیست − جنگلي  دو  پارك  قبیل  از  مهم  گاه 
سراوان که در ناحيه جنوبي شهر رشت واقع 

ای در حوالي فرودگاه شهر و شده و محدوده
گاه سر به دليل اينكه زيستمنطقه سلكه

می محسوب  ارزش قرقاول  از  شوند، 
فرايند  در  بايد  لذا  برخوردارند.  حفاظتي 
توسعه شهري نسبت به اين موضوع توجه 
آنها  تخريب  از  تا  داشت  مبذول  كافي 

 ممانعت به عمل آورده شود.

و  − موقعیت  به  بايد  رشت  توسعه شهر  در 
زيست شناختهگاهجایگاه  شده های 

و  اسطلخ  منطقه سياه  در  مهاجر  پرندگان 
مد سرگوراب، نيز محدوده جنوبي اراضي اح

به  بايد  توسعه  ديگر،  بيان  به  نمود.  توجه 
برنامه محدودهنحوي  كه  شود  های ریزی 

 يادشده، مورد تهديد قرار نگيرند. 

به دليل قرار داشتن مرداب عينك در ناحیه  −
و  ديدني  مناظر  از  يكي  رشت،  غربی شهر 
جاذب گردشگر شکل گرفته است. با توجه 

كه ناشي   به تهديدات كنوني این اكوسيستم
های غیرمسئوالنه انسان است و از فعاليت

وضعيت  به  توجه  ديگر  سوي  از 
شناختي و بافت خاك در نواحي غربي  زمين

اراضي   از  متأثر  كه  شهر  غربي  شمال  و 
مناطق اين  شهر   باتالقي  توسعه  است، 

احتياط  با  بايد  اين نواحي  رشت به سمت 
 صورت پذيرد.
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شمال   − سمت  به  رشت  شهر  توسعه  روند 
بايد با تأمل بيشتري انجام شود. از آنجا که 
خاك   ساختار  دارای  شهر  شمالي  نواحي 

تر و مقاومت كمتر هستند، پتانسيل جوان
توجهی به خيزي دارند. بیبيشتري براي لرزه 

مدیریت  مسائل  زمره  در  که  مهم  امر  این 
ع بروز تواند در مواقگیرد، میبحران قرار می
آسیب به زلزله،  مالی  و  جانی  فراوان  های 

باید  حیث  این  از  باشد.  داشته  دنبال 
برنامه در  شهری  اصالحات  مدیریت  های 

 صورت پذیرد. 

بافت − و بازآفرینی در  تاریخی  های فرسوده، 
های  همچنین افزایش ساخت و ساز در زمین

کارخانه  همانند  شهر،  درون  مقیاس  بزرگ 
بال که  الکتریک  است،  المپ  استفاده 

تواند جهت جلوگیری از توسعه کالبدی  می
نظیر  نامناسب  مناطق  سمت  به  شهر 
مناطق غربی و شهرک صنعتی مفید باشد. 

می پیشنهاد  واقع  سیاست در  که  شود 
و  مدیران  توسط  شهر  کالبدی  توسعه 
مسئوالن شهری به شکل توسعه درونی و 

سیاست میان نوع  این  شود.  اتخاذ  افزا 

شه بهرهتوسعه  افزایش  موجب  وری  ری 
 های شهری خواهد شد. زمین

سمت  − به  شهر  فیزیکی  گسترش  هدایت 
شده و مستعد توسعه که  سازیاراضی آماده

جامع  طرح  مشاور  مطالعات  اساس  بر 
شهر به توسعه  پیشنهادی  جهات  عنوان 

 شده است.شناخته 

حاشیه  − در  واقع  روستاهای  حریم  تعیین 
ایجاد   و  آنها شهر رشت  برای  سبز  کمربند 

در   آنها  ادغام  و  توسعه  از  جهت جلوگیری 
 محدوده خدماتی شهر. 

یکی از عوامل اصلی در مدیریت و جلوگیری  −
طرح تدوین  شهری،  خزش  و از  ها 

هایی است که راهنمای عمل مدیران  برنامه
شود با توجه شهری باشد. لذا پیشنهاد می

به این نکته، خزش شهری تنها محدود به 
راهبردی  م  «طرح  و  نشود  شهری  رزهای 

و صرفاً  تهیه شود  مجموعه شهری رشت» 
در   مناطق  تفصیلی  و  جامع  طرح  به 

 مدیریت شهری اکتفا نشود. 
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