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چكيده
افزايش جمعيت شهرى به ويژه در كشور هاى در حال توسعه، اين شهرها را با چالش هاى مهمى از نظر زيست 
محيطى مواجه كرده است، مسائلى مانند آلودگى هوا، نبود سرزندگى و آلودگى آب، خاك و محيط زيست عمومى 
ــود. در پايدارى اين نظام يكى از عناصر و عوامل بنيادى مولفه هاى  ــوب مى ش و... از جمله نظام اكولوژيكى محس
جمعيتى است كه بايد در برنامه ريزى هاى اقتصادى-اجتماعى مورد توجه قرار گيرد. از جنبه نظرى اين مقاله دو 
مبناى فكرى را اساس كار قرار داده است. اول اينكه جمعيت شهرها به جهت رشد طبيعى، افزايش اثر مهاجرت و 
توسعه محدوده شهر، ادغام آباديهاى اطراف آنها در آن و ايجاد شهركها و شهرهاى جديد پيوسته افزايش مى يابد. 
ــهرها به عنوان يك سيستم يا نظام اجتماعى، پنج عامل جمعيت، محيط،  دوم اينكه، در پايدارى يا ناپايدارى ش
تكنولوژى، نظام يا سازمان و شرايط اجتماعى_ روانى اثر دارند كه از بين آنها عامل جمعيت يكى از عوامل اصلى 
است. در اين مقاله به مطالعه عوامل موثر برافزايش جمعيت شهر رشت و پيامدهاى آن در نظام اكولوژى شهر طى 
دوره (1335-1385) پرداخته شده است. روش تحقيق اين مقاله  توصيفي – تحليلي است. در اين تحقيق ابتدا 
مولفه هاى دموگرافيكى (زاد و ولد، مرگ و مير و مهاجرت) مطالعه شده و از طريق بررسى آمار سرشمارى هاى 
نفوس و مسكن طى دوره هاى 1385-1335، عوامل اصلى افزايش جمعيت شهر شناسايى شده اند و در نهايت 
براى شناخت پيامدهاى اين افزايش جمعيت در نظام اكولوژيك شهر، معيارها و شاخص-هاى اكولوژى شهرى، 
مورد مطالعه و تحليل قرار گرفته اند. بر اساس يافته هاى تحقيق، مشخص شد كه، سه مؤلفة، رشد طبيعى جمعيت، 
مهاجرت و ادغام روستاها مهمترين عوامل تأثيرگذار در افزايش جمعيت شهر رشت طى دورة مذكور بوده اند. اين 
عوامل باعث شده اند طى حدود 50 سال، 447845 نفر به جمعيت شهر افزوده شود، كه از اين تعداد 258110 
ــتاها در محدودة  ــد طبيعى جمعيت، 159732 نفر در اثر مهاجرت و 30003 نفر در اثر ادغام روس نفر در اثر رش
خدماتى شهر بوده است. پيامدهاى اين افزايش جمعيت؛ كاهش سرانه هاى شهرى، آلودگى شديد رودخانه هاى 

واقع در شهر، افزايش توليد زباله، فاضالب شهرى و نيز تغيير كاربرى اراضى كشاورزى بوده است. 

واژگان كليدى: افزايش جمعيت، مهاجرت، اكولوژى شهرى، توسعه شهرى، رشت.
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مقدمه و بيان مسئله
ــهرى بر كسى پوشيده نيست، خصوصا بعد از تهيه  ــائل جمعيتى در برنامه ريزى ش امروزه لزوم توجه به مس
ــاله اهميت بيشترى يافت، براى نخستين بار جمعيت به عنوان مهم  ــهر ها اين مس طرح هاى جامع و تفضيلى ش
ترين عامل برنامه ريزى تجلى كرد. رشد شهرنشينى در سطح جهانى به ميزان هشدار دهنده اى رسيده است. در 
هر سه روز، يك ميليون نفر به ساكنان جمعيت شهرى دنيا افزوده مى شود. از سال 1940 تنها دو شهر لندن و 
نيويورك بيش از 5 ميليون نفر جمعيت داشتند، اما در دهة 1990، بيش از بيست  و  دو شهر بيش از 8 ميليون 
ــد بي روية جمعيت، صنعتي شدن  ــت (Institute Del Tracer Mundo، 1997:40). رش نفرى، وجود داش
شهرها، توسعة اقتصادي، اعمال سياست هاي اقتصادي ويژه از سوي دولتها و مهاجرت روستائيان به شهرها سبب 
گسترش سريع مناطق شهري شده است. گسترش بي روية شهرها يك مشكل جهاني است، به گونه اي كه در 
حال حاضر بيش از نيمي از جمعيت جهان در شهرها زندگي مي كنند و پيش بيني مي گردد تا سال 2025 افزون 
بر 65 درصد جمعيت جهان در شهرها زندگي كنند (Kaya، 2006 :19). اين در حالى است كه افزايش سريع 
ــده است. زيرا اين پراكندگى سريع اثرات  ــهرى در بسيارى از كشورهاى دنيا يك نگرانى بزرگ ش پراكندگى ش
ــعة  ــأله اى كه در برابر توس زيان بارى بر روى محيط مى گذارد(Jaeger et al، 2010:397).  لذا مهمترين مس
شهرى قرار مى گيرد، مكان استقرار آن ها است (Merlin، 2000:235). توجه به رشد جمعيت شهرها و مسائل 
جمعيت شناسى اگر چه در ابتدا كوچك و كم اهميت جلوه نمود لكن با گذشت زمان بر اثر افزايش سريع جمعيت 
كشور و گسترش شهرها  اهميت فزاينده اى يافت و به تبع آن توجه به جمعيت شناسى  نيز حضور خود را در 
ــتن از  اغلب برنامه ريزى هاى اقتصادى و اجتماعى تثبيت كرد، به طورى كه امروزه نمى توان بدون يارى جس
آن برنامه موفقى در زمينه برنامه ريزى شهرى و منطقه اى ارائه كرد (زنجانى،13:1370). شهرهاى ما در گذشته 
ــوب مى شدند. اما امروزه رشد روز افزون جمعيت شهرى  به علت جمعيت كم خود بهترين نمونه پايدارى محس
شهرهاى ما را با مشكالت اكولوژيكى نظير آلودگى بيش از حد آب، آلودگى هوا، افزايش تراكم جمعيت در مناطق 
ــاحلى و تخريب اراضى، افزايش استفاده از سوخت هاى  ــاورزى و س ــهرى، از بين رفتن زمين هاى مرغوب كش ش
ــت. به طور كلى هدف از انجام اين پژوهش، مطالعه و شناخت علل  ــيلى و اتومبيل شخصى مواجه كرده اس فس
افزايش جمعيت شهرى، شهر رشت و تأثير آن بر نظام اكولوژيك شهرى، ارائه راهكار مناسب در جهت حل مشكل 
مهاجرت روستائيان به اين شهر و كنترل  گسترش افقى شهر با توجه به افزايش جمعيتى كه با آن مواجه است.

روش 
روش تحقيق در اين مقاله توصيفي – تحليلي است. در اين تحقيق ابتدا اطالعات توصيفى شهر رشت مانند 
ــت جغرافيايى، تاريخچه، جمعيت و مولفه هاى دموگرافيكى(زاد و ولد، مرگ و مير و مهاجرت) تهيه و از  موقعي
طريق بررسى سرشمارى هاى نفوس و مسكن طى دوره هاى 1385-1335 به عوامل اصلى افزايش جمعيت شهر 
پرداخته شد و در نهايت با مطالعه و بررسى داده هاى ميدانى، پيامد اين افزايش جمعيت در نظام اكولوژيكى شهر 
ــيوة كتابخانه اي و همچنين اطالعات استخراج شده از مدل هاى  ــتفاده از ش مطالعه گرديد. در اين تحقيق با اس

آنتروپى شانون و تحليل هاى آمارى، ارتباط بين متغيرها مطالعه و  مورد بررسي قرار گرفته است.
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مبانى نظرى و  پيشينه تحقيق
از جنبه نظرى اين تحقيق دو مبناى فكرى را اساس كار قرار داده است. اول اينكه جمعيت شهرها به داليل  
ــهرى، در نتيجه موازنه مواليد و مرگ و مير؛ 2. اثر مهاجرت، جابجايى هاى دايمى؛  ــد طبيعى جمعيت ش 1. رش
ــهر در آن (زنجانى،1370،33) و ايجاد  ــهر، ادغام آباديهاى اطراف ش ــعه محدوده ش جابجائى هاى روزانه؛ 3. توس
شهركها و شهرهاى جديد پيوسته افزايش مى يابد. دوم اينكه، در مطالعه پايدارى يا ناپايدارى شهرها به عنوان 
يك سيستم يا نظام اجتماعى، اكولوژيستهاى اجتماعى، روى پنج عامل متغير تكيه مى كنند كه عبارت است از: 
جمعيت، محيط، تكنولوژى، نظام يا سازمان و شرايط اجتماعى- روانى. اين عوامل متغير در ضمن روابط متقابلى 
با هم دارند (شكويى و موسى كاظمى، 123، 1384). در خصوص موضوع اين مقاله تحقيقات زيادى انجام شده 
است كه به تعدادى از آنها اشاره مى شود. محمدى در سال (1384)، در مقالة اى تحت عنوان « توسعه شهرى 
ــت محيطى در سنندج » عواملى از جمله مركزيت سياسى استان، مركزيت فرهنگى-اجتماعى  و تهديدات زيس
جامعه كرد ايران، حساسيت خاص دولت ها و جريان هاى مهاجرتى را در افزايش جمعيت و به تبع گسترش شهر 
سنندج دخيل دانسته است، و بيان داشته كه اين امر در دهه هاى اخير تأثيرات متفاوت و اكثراً نامساعدى در اين 
شهر و حوزه پيرامون آن بر جاى گذاشته است كه تبعات زيست محيطى و بهم خوردن تعادل اكولوژيكى زيست 
بوم شهرى از آن جمله است و همچنين منجر به تغيير كاربرى زمين هاى زراعى و منابع طبيعى اطراف شهر و 
ادغام چندين روستا در محدوده خدماتى شهر شده است. روحى، نيز در سال (1375)، در پايان نامه خود، تحت 
ــت» با اشاره به رشد جمعيت شهر رشت، مهاجرت را به  ــهر رش عنوان « تحليل جغرافيايى تحوالت جمعيتى ش
عنوان عامل اصلى رشد جمعيت نام برده و به  نقش دولت هم در اين افزايش جمعيت اشاره كرده است و راهكار 
ــت را تقويت صنايع تبديلى در روستاها و تقويت مراكز شهرى  ــى به جمعيت شهر رش اجرايى براى تعادل بخش
كوچك اطراف شهر رشت دانسته است. حسين زاده دلير (1387)، در مقاله ا ى با عنوان «روش جا پاى اكولوژيكى 
(بوم شناختى) در پايدارى كالن شهرها با نگرشى بر كالن شهر تهران»؛ اشاره مى دارد كالن شهرى نظير تهران در 
دهه هاى اخير با مشكالت و مسايل عديده اى همچون افزايش آلودگى زيست محيطى، كاهش توان اكولوژيكى، 
ــت و از همه مهمتر ناتوانى مديريت شهرى در  ــتيبان، افزايش بار وارده بر محيط زيس مصادره منابع مناطق پش
تامين و اداره امور شهر مواجه شده است كه همگى مويد ناپايدارتر شدن فضاى اكولوژيكى كالن شهرهاى همچون 
تهران شده است. همچنين در اين تحقيق مشخص شد كه تهران با جاپايى معادل 3/79 هكتار براى هر فرد در 
واقع 1/91 هكتار براى هر فرد بار وارده بر محيط پشتيبانش يعنى ايران وارد مى كند. نتيجه بدست آمده حاكى 
از آن است با كنترل ميزان دفع زباله و ايجاد سيستم بازيافت استفاده از دارايى هاى اكولوژيكى، مى توان ظرفيت 
اكولوژيكى شهرها را كنترل كرد. تغيير الگو و شيوة مصرف نيز از مهمترين الزاماتى است كه در كالن شهر تهران 
بايد ايجاد شود.    بابائى نيز موضوع جمعيت را در سال  (1387)، در مقاله اى با عنوان « اكولوژى ازدحام شهرى 
ــهر تبريز» با اشاره به  اينكه  تمركز و رشد جمعيت در مناطق شهرى منجر به معضالت كالبدى  ــى ش در حواش
ــهرى، آلودگى زيست محيطى و ارائه وضعيت نامطلوب  ــت محيطى شامل توسعه بى برنامه و ناموزون ش و زيس
شرايط اكولوژيكى و زيستى در شهرهاى بزرگ مى شود، شكل گيرى ازدحام اكولوژيكى در حواشى شهرى تبريز 
را در وهله اول، متاثر از رشد جمعيت مى داند و پيشنهاد خود را در مورد حل مشكالت تنها و تنها اتخاد رويكرد  
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انسانگرا در برنامه ريزى با محوريت انسان و نيازهاى مختلف بيان مى كند. محمد زاده (1386) در مقاله خود با 
عنوان «بررسى اثرات زيست محيطى توسعه شهرها با تاكيد بر شهرهاى تهران و تبريز» با اشاره به مقايسه رشد 
جمعيت شهرى كشورهاى توسعه يافته و يا در حال توسعه با فضاى اشغال آنها مشخص مى شود كه به موازات 
رشد جمعيت، فضا نيز اشغال شده است. در قسمت پيشنهادات اشاره دارد كه: به منظور نيل به توسعه پايدار، بايد 
به گونه اى بين تقاضاى زمين و ضرورت حفظ اراضى كشاورزى براى تغذيه نسل حاضر و نسل هاى آينده تعادل 
برقرار كرد. پيشينه مطالعات بيانگر اهميت افزايش بيش از حد جمعيت شهرى در صورت نبود برنامه ريزى مناسب 
است كه در چارچوب نظريات پايدار شهرى، قادر به ناپايدارى هاى اكولوژيكى و زيست محيطى در شهرها است. 
در اين تحقيق سعى شده است ضمن بررسى پيامدهاى افزايش جمعيت شهر و تاثير آن بر نظام اكولوژيكى آن با 

ارايه راهكارهاى اجرايى و كاربردى گامى در جهت توسعه پايدار شهرى برداشته شود.

ويژگى شهر مورد مطالعه
شهر رشت در مركز جلگه گيالن، در محدوده بين 49 درجه و 35 دقيقه و 45 ثانيه طول شرقى و 37 درجه 
ــاحت آن حدود 10240 هكتار مى باشد اين شهر از  ــده است. مس ــمالى واقع ش و 16 دقيقه و 30 ثانيه عرض ش
شمال به بخش خمام، از جنوب به دهستان الكان و شهرستان رودبار، از غرب به صومعه سرا و شهرستان شفت 
و از شرق به بخش كوچصفهان و سنگر محدود مى شود (شكل1). رودخانة زرجوب از جهت شرق و شمال شرقى 
ــت را در ميان گرفته اند. فاصلة رشت از تهران 325 كيلومتر است  ــهر رش و گوهررود از جانب جنوب و غرب، ش
(باباپور، 36 : 1389). اين شهر با جمعيت 557366 نفر در سال 1385 حدود 23/4 درصد از جمعيت استان را 
به خود اختصاص داده است. رشت به عنوان اولين و بزرگ ترين نقطة شهرى استان و حاشية جنوبى درياى خزر 
و به عنوان يكى از شهرهاى بزرگ كشور در ردة جمعيتى 500 هزار تا 1 ميليون نفرى و مركز سياسى- ادارى 

استان گيالن محسوب مى شود ( سازمان برنامه و بودجه، 1385).

شكل(1) نقشة موقعيت جغرافيايى شهر رشت در شهرستان، استان و كشور. ترسيم: نگارندگان، 1390.
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تحليل علل افزايش جمعيت شهر رشت
ــال هاى 1335-1385. رشد طبيعى جمعيت و مهاجرت،  ــد طبيعى جمعيت و اثر مهاجرت طى س الف) رش
همواره در تغيير جمعيت شهرها از عوامل اصلى هستند. براى مشخص شدن تأثير هر كدام از اين دو عامل، روند 

رشد جمعيت شهر رشت و چگونگى آن را بررسى مى كنيم (جدول 1).

شهر رشت طى سال هاى 1335 تا 1345 اندكى مهاجرفرست بوده است، بدين ترتيب كه رشد طبيعى جمعيت 
در اين شهر از سال 1335 تا 1345 حدود 2/8 درصد در سال بوده اما رشد مطلق جمعيت در همين دوره 2/75 
درصد بوده است، بنابراين در اين مدت 10 ساله، شهر رشت ساالنه 0/05 درصد مهاجرفرستى داشته است. اين 
وضعيت در دورة ده سالة دوم نيز برقرار بوده، به طورى كه از سال 1345 تا 1355 رشد طبيعى جمعيت برابر با 
ــت آمده است، اما رشد مطلق جمعيت در اين مدت 2/78 درصد در سال بوده است. از  ــال بدس 2/8 درصد در س
سال 1355 تا 1365 متوسط رشد ساالنه جمعيت اين شهر به 4/38 درصد رسيده كه از رشد طبيعي جمعيت 
حدود 1/7 درصد بيشتر مي باشد. بنابراين مي توان گفت كه در اين 10 سال شهر مهاجر پذير شده است. افزايش 
جمعيت شهر رشت از سال 1355  تا سال 1365 برابر 101106 نفر بوده كه از اين تعداد حدود 53294 نفر در 
اثر افزايش طبيعي جمعيت (فزوني مواليد بر مرگ ومير) بوده، 39466 نفر در اثر مهاجرت  به جمعيت شهر اضافه 
شده و تعداد 8346 نفر نيز در اثر گسترش محدوده شهر و ادغام دو روستاي شالكو و صف سر به جمعيت اين شهر 
اضافه گرديده است. به طوركلي مي توان گفت كه 2/3 درصد از رشد جمعيت شهر رشت ناشي از رشد طبيعي 
بوده، 1/7 درصد به علت مهاجرت و 0/38 درصد نيز در اثر گسترش محدودة شهر و ادغام روستاهاى مذكور در 
محدودة خدماتى شهر بوده است. روند افزايش جمعيت شهر رشت در دورة 1365 تا 1375 بدين صورت بود كه 
طى اين مدت 10 ساله 127685 نفر به جمعيت شهر افزوده شد كه از اين تعداد 52822 نفر در اثر رشد طبيعى 
جمعيت و 74863 نفر در اثر مهاجرت بوده است. در اين دورة آمارى متوسط رشد ساالنة جمعيت اين شهر 3/7 
درصد بوده است كه از اين مقدار 1/53 درصد ناشى از رشد طبيعى جمعيت و 2/17  درصد ناشى از تأثير مهاجرت 
ــهر رشت 2/93 درصد بوده كه 1/51  ــال 1375 تا سال 1385 متوسط رشد ساالنة جمعيت ش ــت. از س بوده اس
درصد آن مربوط به رشد طبيعى جمعيت و 0/96 درصد آن مربوط به مهاجرت بوده و نيز 0/46 درصد از افزايش 
جمعيت اين دوره متعلق به گسترش فضايى شهر و ادغام روستاهاى اطراف در محدودة خدماتى شهر بوده است. 
در كل در طول اين دورة آمارى 139588 نفر به جمعيت شهر رشت افزوده شد كه از اين تعداد 72153 نفر در 
ــد طبيعى جمعيت، 45778 نفر در اثر مهاجرت و 21657 نفر در اثر ادغام روستاها در محدودة خدماتى  اثر رش

شهر بوده است (جدول 2).

جدول (1) روند رشد جمعيت شهر رشت طي دوره هاي مختلف سرشماري 1335 تا 1385

شهر
سالهاي سرشماري و برآورد جمعيت

133513451355136513751385

109491143557188957290063417748557336رشت

ماخذ: سالنامه آمارى استان گيالن1385
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با توجه به اطالعات فوق، در طول سال هاى 1335 تا 1385 در مجموع 447845 نفر به جمعيت شهر رشت 
افزوده شده كه از اين تعداد 258110 نفر در اثر رشد طبيعى جمعيت، 159732 نفر در اثر مهاجرت و 30003 

نفر در اثر ادغام روستاها در محدودة خدماتى شهر بوده است.

شكل (2) نمودار ميزان تأثير عوامل مختلف در افزايش جمعيت شهر رشت 1385-1335

مآخذ: نتايج تفصيلى سرشمارى عمومى شهرستان رشت طى سال هاى 1335تا 1385

شكل (2) نشان مى دهد كه از مقدار افزايش جمعيت، 57 درصد در نتيجه رشد طبيعى جمعيت، 36 درصد 
در اثر مهاجرت و در نهايت 7 درصد در اثر ادغام روستاها در محدودة خدماتى شهر بوده است. بنابراين مشخص 

جدول (2) سهم عوامل مؤثر در افزايش جمعيت شهر رشت

ادغام روستااثر مهاجرترشد طبيعىرشد مطلقشرحدوره آمارى

1335 -45
- 0/05- 2/752/8ضريب رشد

 -757-3406634823جمعيت

 1345 -55
 -0/02-2/782/8ضريب رشد

 -258-4540045658جمعيت

1355 -65
2/31/70/38 4/38 ضريب رشد

10110653294394668346جمعيت

1365 -75
 -3/71/542/16ضريب رشد

 - 1276855319774488 جمعيت

1375-85
2/931/510/960/46 ضريب رشد

139588721534577821657 جمعيت

مجموع
 30003 258110159732 447845جمعيت

7%35%58%100%درصد

مآخذ: نتايج تفصيلى سرشمارى شهرستان رشت، 1335- 1385، بنياد مسكن استان گيالن
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است كه اين رشد طبيعى جمعيت است كه بيشترين اثر را در افزايش جمعيت شهر داشته است. شهر رشت طى 
ــتى  ــال 1345-1355، 258 نفر در كل مهاجر فرس دورة آمارى 1335-1345 در مجموع حدود 757 نفر و از س
داشته است. بعد از اين دوره است كه عامل مهاجر پذيرى در افزايش جمعيت اين شهر به عنوان يك عامل مؤثر 
ــود. طى سال هاى 1355 تا 1385 در مجموع 159732 نفر به عنوان مهاجر از روستاها و شهرهاى  مطرح مى ش
داخل كشور وارد شهر رشت شده اند، كه از اين تعداد 39466 نفر در دورة 55 تا 65 و همچنين 74488 نفر در 

دورة بعدى يعنى سال هاى 65 تا 75 و در نهايت 45778 نفر در دورة 75 تا 85 به شهر رشت افزوده شده اند.
ب) توسعه محدوده شهر و ادغام آباديهاى اطراف شهر در آن. افزايش شديد جمعيت شهرها فاصله بين بافت 
پيوسته و آباديهاى پيرامونى آنها را بتدريج كاهش داده  و موجب ادغام  اين روستاها در محدودة شهر مى گردد. در 
سال 1345 كه اولين طرح جامع شهر رشت تهيه شد مساحت شهر حدود 950 هكتار بود و از اين زمان به بعد، 
روند گسترش فضايى شهر شدت گرفت، در پايان اين طرح و ابتداى طرح جامع دوم يعنى سال 1365 محدودة 
خدماتى شهر گسترش يافت و طى آن دو روستاى شالكو و صف سر در محدودة خدماتى جديد ادغام شدند كه 
اين دو روستا 8346 نفر به جمعيت شهر افزودند. تغيير بعدى كه در محدودة خدماتى شهر رشت به وجود آمد در 
سال 1385 و در زمان تهية طرح جامع سوم بود. در جريان اين گسترش محدودة خدماتى، تعدادى از روستاهاى 
حاشية شهر در محدودة جديد ادغام شدند، از جملة اين روستاها در جنوب: (الكان، طالشان، رواجير)، در غرب: 
(آتشگاه، احمدسرگوراب) و در شمال و شمال غرب: (فخب و پستك) را مى توان نام برد، روستاهاى فوق در مجموع 

21657 نفر به جمعيت شهر در اين دوره افزودند (جدول3).

ــكن در توسعه شهر و جذب جمعيت. يكى از عوامل مؤثر  ــد شهرك ها و فعاليت تعاونى هاى مس ج) تأثير رش
ــهر رشت، نقش شركت هاى تعاونى  مسكن در تامين مسكن اقشار كم درآمد است. مساله  ــعة فيزيكى ش در توس
اصلى نحوه فعاليت اين شركت ها در چارچوب كاربرى هاى غيرمسكونى در محدوده قانونى شهر است. با توجه 
به بررسى هاى ميدانى، در گذشته شركت هاى تعاونى مستقل و مسكن سازان وابسته به مسكن مهر در اين راستا 
ــكن مهر در اراضى 400  ــكن، در غالب مس ــركت تعاونى مس نقش تعيين كننده اى دارند. هم اكنون تعداد 97 ش
هكتارى سفيد رود مشغول به فعاليت هستند. عالوه برآن 24 تعاونى مستقل نيز در ساير نقاط شهر از گذشته 
فعاليت دارند. در مجموع كل تعاونى هاى مسكن 600 هكتار به مساحت شهر افزوده اند كه اين مقدار 6/5 درصد 
از كل مساحت 10240 هكتارى شهر را شامل مى شود. بيشترين اين اراضى متعلق به مسكن مهر با 400 هكتار 

است(جدول 4 و شكل 3).

جدول (3) تعداد جمعيت و سهم روستاهاى ادغام شده در افزايش جمعيت شهر رشت 1375 تا 1385

مجموعپستكفخباحمد گورابآتشگاهرواجيرطالشانالكاننام روستا

5335774124881703413385112621657جمعيت

3/825/551/781/220/32/760/0915/5ميزان سهم

مأخذ: بنياد مسكن انقالب استان گيالن، 1390
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شكل(3) نقشة تأثير تعاونى هاى مسكن در توسعة فضايى شهر رشت

     مآخذ: استاندارى، اداره كل تعاون و شهردارى مناطق 1 و 2 و 3 شهر رشت

جدول (4) مساحت و درصد اراضى تعاونى هاى مسكن از كل شهر

درصد از كل شهرمساحت اراضى (هكتار)نام تعاونى مسكنرديف

4003/9مسكن مهر1

400/39اداره برق2

390/38الكان شهر3

260/25آمارو- مهندسى4

240/23سپيدرود5

190/18فرمان امام6

180/17آمارو- پزشكان7

120/11ديداس8

110/1استاندارى و جهاد9

60/06مخابرات - گلشهر10

30/03منابع طبيعى11

2/20/02شهردارى12

290/28فرهنگيان شهرستان رشت13

340/33مسكن و شهرسازى و بنياد مسكن 14

663/26/47جمع

مآخذ: استاندارى، اداره كل تعاون و شهردارى مناطق 1 و 2 و 3 شهر رشت
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تأثير افزايش جمعيت شـهر و گسـترش شـهرى بر ناپايدارى اكولوژيك شهرى در 
رشت

جمعيت شهر رشت از 109491 در سرشمارى سال 1335 به 557336 نفر در سرشمارى سال 1385 رسيد، 
اين افزايش 447845 نفرى طى يك دورة 50 ساله كه ضريب تغييرات آن برابر 409 درصد مى باشد، تأثير شگرفى 
ــعة فيزيكى و نظام اكولوژيك شهر رشت داشته است، بنابراين با توجه به اهميت موضوع، سعى مى شود  در توس
ــاخص هاى اكولوژى شهرى را در منطقة مورد مطالعه بررسى و تحليل نمود. بدين منظور موارد  كه معيارها و ش
مربوطه را به عنوان زير معيارهاى از چهار عامل اصلى(جمعيت، محيط، سازمان يا ساخت نظام و عوامل اجتماعى 

روانى) بررسى مى گردد:

جمعيت. 
بحث افزايش جمعيت شهر رشت و پيامدهاى ناپايدارى اكولوژيكى آن را مى توان در سه مولفه بررسى كرد:

الـف) افزايـش جمعيت و تأثير آن بر سـطح برخـوردارى از خدمات و سـرانه هاى شـهرى. يكى از 
شاخص هاى سنجش پايدارى اكولوژيك در شهرها تناسب بين جمعيت و كاربرى هاى مختلف شهرى است، براى 
بررسى اين شاخص در سطح شهر رشت، جمعيت را در سرانه هاى استاندارد ضرب كرده و با مقايسة آن با سطح 
ــت آورديم. با توجه به اطالعات  وضع موجود هر يك از كاربرى ها، ميزان كمبود در كاربرى هاى مختلف را بدس
بدست آمده در شكل (4)، مشخص مى شود كه شهر رشت در تمامى كاربرى هاى شهرى به غير از كاربرى هاى 
مسكونى، انبار و ادارى با كمبود سطح مواجه است، كه اين نشان از افزايش سريع جمعيت و به هم خوردن تعادل 
بين جمعيت و سطوح شهرى مى دهد كه نتيجة آن ناپايدارى اكولوژى شهرى و نبود آسايش و رفاه براى زندگى 

راحت و سالم در اين شهراست.

شكل(4) نمودار ميزان كمبود سطح در هر يك از كاربرى هاى شهرى

 مآخذ: سازمان مسكن و شهرسازى، فصل چهارم، 1385: 74
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ب) افزايش جمعيت و ترافيك شهرى. يكى ديگر از پيامدهاى افزايش جمعيت در شهر رشت را مى توان 
ترافيك سنگين خودروها دانست. اين روزها ترافيك پديده اي است كه روز به روز بر گسترش آن در شهر رشت 
ــكالت عديده اي مواجه كرده است. اين پديده عالوه بر تهديد روح و روان،  ــود و شهروندان را با مش افزوده مي ش
سالمت شهروندان را هدف گرفته است. بسياري داليل ترافيك در شهر رشت را عدم تناسب معابر با جمعيت و 
خودروهاى فعلى، مهاجرت روزانه مردم روستاهاي اطراف و نزديك، نزديكي شهرستان هاى ديگر به شهر رشت به 

عنوان مركز استان، نبود امكانات پاركينگ در سطح شهر و.... مي دانند.
ج) تأثير افزايش جمعيت بر گسترش اسپرال شهر رشت. همزمان با شدت گرفتن روند افزايشى جمعيت 
ــهر نيز به تبعيت از آن روند گسترش شديدى در پيش مى گيرد،  ــطح كالبدى ش ــال هاى 1345 به بعد، س از س
بطورى كه سطح فيزيكى شهر از 950 هكتار در سال 1345 به 10240 هكتار در سال 1385 مى رسد، كه ضريب 
تغييرات آن برابر با 978 درصد است، در نتيجة اين گسترش فضايى، مرغوب ترين اراضى كشاورزى و باغات اطراف  

شهر رشت به زير ساخت و سازهاى شهرى رفتند (شكل 5).

شكل (5) نمودار روند افزايش سطح كالبدى شهر رشت.

ــيد على، 1383: 50   2. مهندسان مشاور ستيران، 1356، الف  3. سازمان مسكن و  ــينى، س  مآخذ: 1. حس
شهرسازى 1386: 77

براى مشخص شدن ميزان تناسب اين توسعة فضايى با رشد جمعيت از مدل آنتروپى شانون1  استفاده خواهيم 
كرد. از اين مدل بيشتر براى تجزيه و تحليل چگونگى گسترش شهر و تعيين پديدة رشد بى قوارة شهرى استفاده 

مى گردد. ساختار كلى مدل به شرح زير است ( حكمت نيا و موسوى، 129: 1385):

H = -  
كه در آن:

H مقدار آنتروپى شانون،   نسبت مساحت ساخته شده (تراكم كلى مسكونى) منطقة i به كل مساحت ساخته 
شدة مجموع مناطق و n مجموع مناطق است.

ارزش مقدار آنتروپى شانون از صفر تا Ln(n) است، كه در آن مقدار صفر بيانگر توسعة فيزيكى خيلى متراكم 
1. Shanons Entropy Model
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ــت؛ در حالى كه مقدار Ln(n) بيانگر توسعة فيزيكى پراكندة شهرى است. در واقع زمانى كه  ــرده) شهر اس (فش
ارزش آنتروپى از مقدار Ln(n) بيشتر باشد، رشد بى-قواره شهرى (اسپرال) اتفاق افتاده است.

ــانون، كه در آن ارزش مقدارى Ln بين صفر تا يك  ــان مى دهد كه با توجه به مدل آنتروپى ش جدول (5) نش
است و با توجه به بررسى نسبت رشد اسپرال مناطق سه گانة شهر رشت، از آنجا كه حداكثر ارزشLn(3) برابر 
با 1/098 است (ر.ك. حكمت نيا و موسوى، 1385 : 130-129)، و با توجه به اينكه مقدار آنتروپى شهر رشت در 
سال 1385 برابر با 1/091 بوده است، در نتيجه نزديك بودن مقدار آنتروپى به مقدار حداكثر (1/098)، نشانگر 
گسترش فيزيكى پراكنده (اسپرال) و غير متراكم شهر است. اين رشد فزايندة سطح فيزيكى شهر باعث شد كه 
الگوى ساخت شهر از يك الگوى تا حدودى متمركز به يك الگوى شعاعى حلقوى تغيير شكل دهد و رشد شهر 
به صورت اسپرال و درون تهى در آمده است، به طورى كه اكنون 25 درصد از اراضى داخل شهر بالاستفاده باقى 
مانده است اما در امتداد شعاع هاى شهرى روز به روز بر تخريب اراضى كشاورزى و باغات جهت مصارف مسكونى و 
شهرى افزوده مى شود، از جمله مشكالت ديگرى كه رشد جمعيت و به تبع آن گسترش فيزيكى شهر براى اسكان 
ــت به وجود آورده است، تبديل شكل شهر به فرم گسترده، كه باعث عدم دسترسى سريع و راحت  ــهر رش در ش

تمامى ساكنان شهر به مركز شهر و مراكز خدماتى مستقر در نواحى مركزى شهر شده است.

محيط
رشد طبيعى جمعيت، مهاجرت، ادغام روستاهاى حاشية شهر در محدودة شهرى و .... در شرايطى باعث افزايش 
جمعيت شهر رشت شده است كه اين شهر بر بستر جغرافيايى بسيار حساس، شكننده و باارزش توسعه يافته است. 
پهنه هاى جغرافيايى به اين شكل اصًال مناسب جهت توسعة شهرى و ساخت وساز نيستند و در صورت وجود نقطة 
شهرى در اين مناطق، بايد با بحث افزايش جمعيت و گسترش فيزيكى آن با حساسيت زيادى برخورد كرد، اما 
متأسفانه شهر رشت در چنين شرايط جغرافيايى حساسى با سرعت زيادى در حال افزايش جمعيت و گسترش 
فضايى است، و اين روند باعث شده كه اين شهر در سال هاى اخير با مشكالت عديده-اى از لحاظ زيست محيطى 

مواجه گردد كه مهم ترين آنها عبارتند از:
ــت داراى دو رود خانه گوهر رود و زرجوب مى باشد كه  الف) آلودگى رودخانه هاى شـهر رشـت. شهر رش
ــدند. طول رودخانه زرجوب حدود 13/2 كيلومتر و طول  ــوب مى ش ــتان محس زمانى زيباترين رودخانه هاى اس
رودخانه گوهررود حدود 8/5 كيلومتر است و به عنوان محل ماهيگيرى و قايقرانى مردم منطقه مورد استفاده قرار 

جدول (5) محاسبه ارزش آنتروپى مناطق 3 گانة شهر رشت در سال 1385
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مى گرفت. اما امروزه به علت انباشت آلودگى هاى شهرى، كشاورزى و صنعتى با وضعيتى اسفبار دست و پنجه 
نرم مى كنند. حريم قانونى (45 متر از محور) رودخانه هاى مذكور در بيشتر طول مسير آنها تحت تصرف و ساخت 
و ساز شهرى قرار گرفته اند. الزم به ذكر است نبود سيستم فاضالب شهرى در رشت باعث شده است كه عالوه بر 
فاضالب هاى كشاورزى، صنعتى، بيمارستانى، ما شاهد آن باشيم كه تمام فاضالب خانگى شهر رشت هم به دو 
رودخانه زرجوب و گوهر رود ريخت شود و در نهايت اين دو رودخانه به تاالب بين المللى انزلى مى ريزد. با توجه 
به افزايش جمعيت و رشد شهرنشينى در شهر رشت، فاضالب شهرى بيش از 90 درصد بارآلودگى اين رودخانه 
ها را تشكيل مى دهد. كه اين رودخانه ها را به آلوده ترين رودخانه هاى جهان تبديل كرده است (سازمان مسكن 

و شهرسازى، 180:1386).
ب) رشد جمعيت و افزايش توليد زباله.  با توجه به باال بودن  سطح آب هاى زير زمينى در استانهاى شمالى 
ــمالى كشور بوده است كه شهر رشت از اين  ــهر هاى ش دفن زباله همواره يكى از دغدغه هاى اصلى متوليان ش
مسئله مستثنى نبوده است. در شهر رشت به طور متوسط 650 تن زباله در طى شبانه روز توليد مى شود كه تنها 
بخش اندكى از آن  مورد بازيافت قرار مى گيرد. تمامى  زباله هاى توليدى در طول روز در منطقه سراوان در 21 
كيلومترى شهر رشت در مسير رشت به تهران كه يك منطقه جنگلى است تخليه مى شود. ميانگين وزني زباله 
توليد شده هر شهروند روزانه 950 گرم است كه اين مقدار از ميانگين كشوري كه حدود 750 گرم است باالتر 
مي باشد. عدم مديريت صحيح پسماند زباله  توسط شهردارى رشت منطقه سراوان را به بمبى زير خاكستر تبديل 
كرده است ،كه ناشى از انباشت زباله طى ساليان متمادى ( 24 سال) در آن منطقه مى باشد. البته فاجعه بزرگتر 
از زباله ها، شيرابه هاى حاصل از اين پسماندهاست كه تهديدى جدى براى محيط زيست شمرده مى شود و در 
نهايت وارد رودخانه هاى زرجوب و گوهر رود مى شود. در صورت عدم برنامه ريزى مناسب، انديشمندانه، اصولى 
و علمى ما شاهد تخريب جنگل هاى منطقه سراوان و همچنين آلودگى آبهاى زير زمينى خواهيم بود (سازمان 

مسكن و شهرسازى، 78:1386).
ج) تغيير كاربرى اراضى كشـاورزى. در شهر رشت، به دليل قابليت باالى اراضى جهت كشاورزى، كمبود 
فضا جهت رشد و گسترش شهر محسوس است كه در اين ميان مى توان عامل مهاجرت  و افزايش جمعيت شهر 
رشت را به عنوان يكى از مهم ترين عوامل گسترش خطى و افقى شهر به حساب آورد. با توجه به اين كه شهر 
رشت مركز يكى از استان-هايى است كه از مهمترين قطب هاى كشاورزى كشور محسوب مى شود، توسعة افقى 
ــاورزى كشور در اين منطقه مى شود كه اين امر عالوه بر آسيب  ــهر باعث تخريب مرغوب ترين اراضى كش اين ش
رساندن به محيط زيست جلگة گيالن، منجر به لطمه زدن به اقتصاد ملى نيز مى گردد (منورى، 1365: 132). 
در مجموع طى سال هاى 1365 تا 1385 در اثر گسترش فضايى شهر، حدود 2599 هكتار از مرغوب ترين اراضى 
كشاورزى و باغات اطراف شهر رشت در محدودة خدماتى شهر ادغام شده و به زير ساخت و سازهاى شهرى رفته 

است(بنياد مسكن و جهاد كشاورزى استان گيالن، 1390: 4).

سازمان يا ساخت نظام شهرى
با توجه به آمارهاى موجود شاهد اين هستيم كه اكثر مهاجرت هاى صورت گرفته به شهر رشت از استان هاى 
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ــد كه اغلب با گسترش و رونق بخش مسكن به اين  ــرقى، آذربايجان غربى و زنجان مى باش اردبيل، آذربايجان ش
شهر صورت گرفته است. كه اين مسئله باعث شده است كه نسبت هاى بومى بودن به غير بومى بودن جمعيت 
شهرى  كاهش يابد و در شهر شاهد تشكيل محالتى با محوريت قومى قبيله اى باشيم. عالوه بر اين رشد جمعيت 
و بخصوص ورود مهاجران به شهر رشت باعث نوعى جدايى گزينى اقتصادى-اجتماعى در سطح شهر شده است 
ــت. يكى مناطق داخلى و شمالى شهر كه از وضع نسبتاً  ــكيل شده اس ــهرى متضاد تش كه در واقع دو منطقة ش
خوبى برخوردارند و بيشتر آن را ساكنان قديمى شهر رشت و افرادى كه پايگاه اقتصادى-اجتماعى بهترى دارند 
تشكيل داده اند، ديگرى مناطق حاشيه اى و جنوبى و جنوب غربى شهر است كه بيشتر مهاجران و خانوارهاى كه 
نتوانسته اند جذب اقتصاد شهر شوند در آن سكونت دارند. از جمله ويژگى هاى اين مناطق مى توان به موارد زير 

اشاره كرد:
• اكثر ساكنان اين مناطق، مهاجران روستاها و شهرهاي استانهاي  ديگر خصوصاً آذربايجان شرقى (هشترود) 
و اردبيل (خلخال) هستند، كه فرهنگ و زبان مشترك بعضى از اين محالت، منجر به جدايى گزينى قومى آنها با 

ساير محالت شهر شده است.
• سطح سواد در مناطق مذكور از متوسط شهر رشت و ساير نقاط كشور پايين تر است.

• سطح درآمد خانوارها در اين مناطق  از متوسط شهر رشت پايين تر و هزينه خانوار ها از متوسط شهر رشت 
باالتر ست.

• نيروي  شاغل اين مناطق  اكثراً فصلي و به صورت كارگر روزمزد هستند.
• بيش از 80 درصد از نيروي شاغل اين مناطق از مزاياي شغلي، همچون بيمه و مزاياي اشتغال رسمي برخوردار 

نيستند (پورآقايى، 150:1383).

عوامل اجتماعى- روانى
الف) افزايش بزهكارى همگام با رشـد فزايندة جمعيت. افزايش جمعيت ناشى از مهاجرت افراد به شهر 
رشت باعث تجمع افراد در حاشيه شهر و شكل گيرى مشاغل كاذب به وسيلة اين افراد، دگرگونى هايى در نظام 
ارزشها وهنجارهاى شهرها پديد مى آورد و برخوردهاى اجتماعى را افزايش مى دهد. جوانان اين مناطق گاهى در 
شرايط نامساعد اجتماعى به جمع مجرمان كشانيده مى شوند ودر زمرة جوانان كج رفتار در مى آيند. به سخنى 
ــر محروميت هايى كه بومى گزينان تجربه مى كنند، عدم پذيرش جامعة جديد و وجود ضعف هاى احتمالى  ديگ
اخالقى در محيط قبلى، موجب اقدام به جنايت يا اشكال ديگر رفتار ضد اجتماعى مى شود (حيدرزاده، 1375، 
136). از طرف ديگر تحقيقات آسيب شناسى اجتماعى، همبستگى قوى و معنى دارى از نظر آمارى ميان انحراف 
هاى اخالقى، رفتارى و مهاجرت نشان مى دهد. از ميان محله هاى شهر رشت، محله معلولين و سليمان داراب 
به عنوان محله هاى خودرو در حاشيه شهر، كانون تمركز مهاجرين بوده و به خودى خود آمادگى بروز رفتارهاى 

آسيب زا را دارند.
ب) بافت حاشـيه اى شهر از ديدگاه ساخت اكولوژى انسانى شهرى. از جمله سطوح مسئله دار در شهر 
گستره هايى هستند كه بيشتر به صورت محالت حاشيه نشين در شهر، وجود دارند. و غالباً گروه هاى كم درآمدى 
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را دربر مى گيرد كه اكثراً از مهاجران وارد شده به شهر مى باشند و چون قادر به سكونت در داخل مرزهاى قانونى 
شهر نبوده و براى تأمين مسكن و داشتن سرپناه، ناچار به اسكان در مناطق حاشيه اى و خارج از محدودة قانونى 
ــوند. بر اثر تجمع و سكونت اين افراد در كنار هم، محالتى در حاشية شهر شكل گرفته است (محلة  ــهر مى ش ش
ــاير گروه هاى كم درآمد نيز گرديده است. برخى از گروه هاى  ــت) كه به مرور جاذب مهاجران و س جماران در رش
ــهر با نفوذ به شاليزارهاى اطراف و با تفكيك غيرقانونى زمين هاى كشاورزى به  ــية بيرونى ش كم درآمد، در حاش
صورت ساخت و سازهاى غيررسمى و برنامه ريزى نشده براى اسكان خود اقدام مى نمايند (جنوب محلة حميديان 
ــكيل چنين محالتى باعث بروز ناپايدارى هاى در نظام اكولوژى شهرى رشت شده است(ويسى،  ــت). تش در رش

70:1390) كه عبارتند از:
ــهر، بدون ايجاد زيرساخت ها و تأسيسات و تجهيزات زيربنايى و بدون وجود حداقل  ــعة بدون برنامة ش - توس

خدمات شهرى، فشار مضاعف بر بخش برنامه ريزى شدة شهر، وارد نموده است.
- از بين رفتن اراضى كشاورزى اطراف شهر، كه بخش اقتصادى مبتنى بر كشاورزى شهر را تضعيف كرده و 
كشاورزان را به سوى شهرها مى راند. همچنين توسعة ساخت و سازهاى غير قانونى و ايجاد سازه هاى مسكونى 

غير مقاوم در اين محالت.
- اغلب گروه هاى كم درآمد و زير خط فقر سكونتى كه به حاشية شهر رانده شده اند، به لحاظ اقتصادى نيز قادر 

نيستند جذب بخش رسمى شهر شوند و به مشاغل كاذب و غير رسمى رو مى آورند. 
- عالوه بر موارد فوق، از جمله مسائل كالبدى و شهرسازى ناشى از تشكيل اين محالت در شهر، مى توان به 
نماى نامناسب و ناهماهنگ ساختمان هاى مسكونى و عدم تناسب عرض و كيفيت معابر اين محالت اشاره كرد.

نتيجه گيرى
ــته به علت جمعيت كم خود بهترين نمونه پايدارى محسوب مى شدند. اما امروزه رشد  ــهرهاى ما در گذش ش
ــكالت اكولوژيكى نظير آلودگى بيش از حد آب و هوا، افزايش  ــهرهاى ما را با مش ــهرى ش روز افزون جمعيت ش
تراكم جمعيت در مناطق شهرى، از بين رفتن زمين هاى مرغوب كشاورزى و ساحلى و تخريب اراضى، افزايش 
استفاده از سوختهاى فسيلى و اتومبيل شخصى مواجه كرده است. در اين تحقيق با استفاده از شيوة كتابخانه اي 
و همچنين اطالعات استخراج شده از مدل هاى آنتروپى شانون و تحليل هاى آمارى، ارتباط بين متغيرها مطالعه و 
مورد بررسي قرار گرفته است. با توجه به بررسى هاى انجام گرفته مشخص شد كه عوامل زير در افزايش جمعيت 
ــهر رشت دخيل بوده اند: 1- توسعة محدوده شهر و ادغام آباديهاى اطراف شهر در آن؛ 2- رشد طبيعى شهر؛  ش
3- اثر مهاجرت در افزايش جمعيت: (اين مساله ناشى از جابجاييهاى دايمى، جابجائيهاى روزانه است)؛ 4- رشد 

شهرك ها و افزايش فعاليت تعاونى هاى مسكن.
در طول  سال هاى 1335 تا 1385 در مجموع 447845 نفر به جمعيت شهر رشت افزوده شد كه از اين تعداد 
258110 نفر در اثر رشد طبيعى جمعيت، 159732 نفر در اثر مهاجرت و 30003 نفر در اثر ادغام روستاها در 
ــت. عوامل مؤثر در افزايش تعداد مهاجران وارد شده به شهر رشت را مي توان از  ــهر بوده اس محدودة خدماتى ش
ديدگاه جغرافيا و برنامه ريزي شهري در دو گروه عمدة طبيعي و انساني تقسيم بندي كرد: عوامل طبيعى مانند: 
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موقعيت خاص جغرافيايى و زلزله  هاى اتفاق افتاده در اطراف. عوامل انسانى نيز مانند: عوامل سياسى، اقتصادى- 
اجتماعى و نيز عوامل دافعة روستايى و جاذبة  شهرى. طى سال هاى 1355 تا 1385 در مجموع 159732 نفر 
به عنوان مهاجر از روستاها و شهرهاى داخل كشور وارد شهر رشت شده اند، كه از اين تعداد 39466 نفر در دورة 
ــا 1375 و در نهايت 45778  ــال هاى 1365 ت ــا 1365 و همچنين 74488 نفر در دورة بعدى يعنى س 1355 ت
ــهر رشت افزوده شده اند. سهم مهاجران برحسب منشاء شهري و روستايي در  نفر در دورة 1375 تا 1386 به ش
محدود ه ها ي مربوط به تقسيمات سرزميني يكسان نبوده، و از كل اين 159732 مهاجر وارد شده به شهر رشت 
طى اين دوره، 42956 نفر يعنى 27 درصد آن سهم مهاجرت هاى روستاشهرى بوده، و 116161 نفر از  مناطق 

شهرى به شهر رشت مهاجرت كرده اند كه اين رقم 73 درصد از كل مهاجران را شامل مى شود. 
افزايش سريع جمعيت شهر رشت بر عوامل اكولوژيكى زيادى در اين شهر تأثير گذاشته و شرايط ناپايدارى را در 
اين زمينه به وجود آورده است. افزايش جمعيت باعث كاهش سرانه-هاى شهرى شده است بطورى كه شاخص هاى 
مختلف بصورت كامًال نامتعادل در سطح شهر پراكنده شده اند. همچنين با استفاده از مدل آنتروپى شانون نحوة 
ــترش فضايى شهر تحليل شد و مشخص گرديد كه شهر رشت بصورت اسپرال و درون تهى گسترش يافته  گس
ــد  ــت. از جمله موارد ديگر كه متأثر از رش ــاورزى زيادى را در محدودة خدماتى خود ادغام كرده اس و اراضى كش
جمعيت بوده است، آلودگى شديد رودخانه هاى واقع در شهر و همچنين افزايش توليد زباله، فاضالب شهرى و نيز 
تغيير كاربرى اراضى كشاورزى است. رشد جمعيت و بخصوص ورود مهاجران به شهر رشت باعث نوعى جدايى 
گزينى اقتصادى- اجتماعى در سطح شهر شده است. از جمله موارد ديگر مى توان به افزايش سطح سكونت گاه هاى 

غير رسمى در حواشى شهر و به طبع افزايش ميزان بزهكارى هاى اجتماعى در اين مناطق اشاره كرد.
با توجه به عوامل موثر در افزايش جمعيت شهر رشت و نيز تأثيرى كه رشد سريع جمعيت بر مسائل اكولوژيكى 

در اين شهر گذاشته است، پيشنهاداتى در غالب موارد زير ارائه مى شود:
1) توجه به مسايل زيست محيطى و اليروبى و احياء رودخانه هاى گوهررود و زرجوب و همچنين تاالب عينك؛ 
2) اولويت بخشيدن به اراضى خالى داخل محدوده خدماتى شهر جهت ساخت و ساز و جلوگيرى از بورس بازى 
ــاورزى اطراف شهر؛ 3) احياء بافت فرسوده شهر رشت به منظور ارتقاء  زمين به منظور حفظ اراضى مرغوب كش
ــتى اين نواحى، با توجه به اينكه 798 هكتار از 10240 هكتار مساحت محدوده قانونى شهر را بافت  ــطح زيس س
فرسوده تشكيل مى-دهد؛ 4) ترويج و گسترش رشد عمودى در سطح شهر (چند مرتبه سازى) با توجه با اينكه 
فقط 15 درصد از ساختمان هاى سطح شهر باالتر از 3 طبقه ارتفاع دارند؛  5) ايجاد شبكه حمل و نقل پاك درون 
شهرى؛ 6) توسعه اقتصادى واجتماعى نقاط روستايى كه باعث مى شود برون كوچى از روستا به شهر كنترل شود 
و همچنين با توسعه شهرهاى بازارى و رشد مراكز منطقه اى يا شهرهاى متوسط، جهت مهاجرين به رشت تغيير 
كند؛ 7) درك نسل جوان جوامع روستايى و سوق دادن تسهيالت و امكانات روستايى در جهت انتظارات اين نسل 

و كاستن از جاذبه مشاغل كاذب شهرى.
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