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چکیده
فضاهای باز شهری بستر کالبدی تعامالت اجتماعي انسان و یکي از ملزومات زندگي در شهرها هستند که افزایش آنها ميتواند نقش
بسزایي در ارتقای سالمت ،امنیت و تعامالت اجتماعي افراد داشته باشد .در سازمان فضایي شهرها ،پتاسیلهای مختلفي درجهت افزایش
اینگونه از فضاها وجود دارد که یکي از انواع آنها سازمانهای دولتي است .شهر رشت بهدلیل گسترش روزافزون کالبدی و جمعیتي خود
با نقصان فضاهای باز شهری روبهرو بودهاست؛ ازاینرو پژوهش حاضر قصد دارد تا با استفاده از روش توصیفي-تحلیلي و مطالعات اسنادی،
با بهرهگیری از فضای باز  99سازمان دولتي مستقر در محورهای اصلي و پرتردد شهر ،افزایش فضاهای باز شهری را بررسي کند .برای این
منظور در ابتدا با استفاده از دادههای بلوک آماری شهر رشت در سال  ،8938شش شاخص مساحت فضای باز ادارهها ،عرض معابر دسترسي،
فاصله از فضای سبز ،نوع مراجعهکنندگان ،اندازۀ بر فضای باز و تراکم جمعیت در محدودۀ خدماترساني هریک از سازمانهای مورد
مطالعه ،بررسي و سپس اهمیت آنها با توجه به نظر کارشناسان شهری نسبتبه یکدیگر سنجیده شد .در ادامه با استفاده از نرمافزار
Expert choiceو روش  AHPادارههای مورد مطالعه از نظر فضای باز قابلاستفاده رتبهبندی شدند .نتایج بررسيها نشان ميدهد که 89/9
درصد از سازمانهای مورد مطالعه با کسب کمترین امتیاز در معیارهایي نظیر مساحت فضای باز ،عرض بر و نوع مراجعهکنندگان پتانسیل
کمي برای استفاده از فضاهای باز برای ایجاد مبلمان شهری و استفادۀ موقت رهگذران دارند .این در حالیست که  92/8درصد از آنها توان
متوسطي در این زمینه دارند که بیشترین تعداد آنها در محدودههای با تراکم باال و متوسط شهر رشت است و درنهایت  28/2درصد از
سازمانهای موردمطالعه توان باالیي برای تخصیص بخشي از فضای بازشان به فضای باز قابلاستفادۀ شهروندان دارند که بیشترین تعداد
آنها در قسمت ورودی شهر است .بر این اساس «ادارۀ برق» دارای باالترین رتبه در بین ادارههای دولتي شهر از نظر فضای باز قابلاستفاده
برای تبدیل به فضاهای باز شهری است و بیشتر سازمانهایي که در نواحي مرکز شهر واقع شدهاند ،فاقد پتاسیلهای الزم بهمنظور
شکلگیری اینگونه از فضاها هستند .در مجموع ميتوان گفت که بیشتر سازمانهای دولتي شهر رشت فاقد فضاهای باز مناسب درجهت
شکلگیری مبلمان شهری بهمنظور ایجاد مکانهایي برای استفادۀ موقت رهگذران است و در رابطه با این امر در وضعیت مطلوبي قرار
ندارند.
واژههای کلیدی :فضای باز شهری ،ادارههای دولتي ،AHP ،پتانسیلسنجي ،شهر رشت.
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-2کارشناسي ارشد جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه گیالن ،رشت ،ایران*
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مقدمه
طرح مسأله
فضاهای شهری نوعی فضاهای مصنوعی سازمانیافته،
آراسته و واجد نظم هستند که بهعنوان بستری برای
انجام فعالیتها و رفتارهای انسانی عمل میکنند
(نقصان محمدی و همکاران.)68 :3133 ،
انسان محصور در این فضا بهعنوان یکی از
پیامدهای زندگی در شهرها ،محصول نگاه صرف
اقتصادی به شهر برای بهدستآوردن سود حداکثری از
آن است که با افزایش تراکم و همچنین درنظرگرفتن
کاربریهای غیرعمومی تشدید میشود؛ ازاینرو میل به
کسب سود بیشتر در شهرها بهطور اعم و کالنشهرها
بهطور اخص ،از میزان فضای باز شهری بهعنوان
مکانهایی متعلقبه همۀ شهروندان و فارغ از انحصار به
جنبۀ کالبدی و فیزیکی (کاشانیجو ،)38 :3163 ،کاسته
و در عوض انسانها را در فضایی سراسر مصنوع گرفتار
کردهاست که درنهایت به ایجاد محصوریت فضایی به
معنی «اسیرشدن انسان توسط عناصر نمادین و
کالبدی» انجامیده است؛ بنابراین تالش برای افزایش
فضاهای باز در شهرها ،به افزایش سالمتی ،آسایش و
زیبایی ،بهعنوان مهمترین اهداف برنامهریزی شهری
(هیراسکار )31-38 :3161 ،منجر خواهد شد .در این
معنا ،فضاهای باز شهری بخشی از فضاهای شهری
هستند که میان کالبد موجود در شهر قرار دارد و
معموال عمومی بوده که در آن ،حضور افراد از اقشار و
سنین مختلف و جریانداشتن فعالیتهای متنوع
خدماتی و اجتماعی دیده میشود (رفیعیان و همکاران،
 .)18 :3133بنابر آنچه ذکر شد ،فضاهای باز شهری
میتواند در اراضی عمومی یا اراضی در تملک
شهرداریها ایجاد شود و جز در موارد استثنایی
نمیتوان انتظار ایجاد یا گسترش چنین فضاهایی را در
حریم مالکیت خصوصی شهروندان داشت؛ پس
جستجوی پتانسیلهای موجود در زمینۀ افزایش
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فضاهای عمومی ،ازجمله وظایف پژوهشگران شهری

بهشمار میرود .یکی از پتانسیلهای موجود،
سازمانهای دولتی در شهرها هستند که بهدلیل وجود
سطح باالتر فعالیتی و همچنین جلوگیری از ایجاد
محدودیت از سوی فعالیتهای مزاحم ،اقدام به تفکیک
فضای اطراف خود میکنند تا از امکانات موجود حداکثر
استفاده را کنند (لینچ .)125 :3118 ،از آنجایی که برخی
از این سازمانها معموال در زمان شکلگیری شهرها یا
در زمان توسعۀ آنها ،مراکز و گرهگاههای مهم شهری
را تملک میکنند؛ در صورت همکاری میتوانند نقش
مهمی در افزایش فضای باز در شهرها داشته باشند؛
بنابراین در استفاده از پتانسیل اراضی سازمانها و
نهادهای دولتی در شهرها توجه به این نکته ضروری
است که طراحی فضاها باید بهگونهای باشد که اختالل
در عملکرد سازمانها را سبب نشود و از تجمع
بیشازحد افراد جلوگیری شود؛ ازاینرو فضاهای باز
ایجادشده از این طریق میتوانند محیطی برای توسعۀ
مبلمان شهری و در مواردی ،مکانی برای استراحت
موقت رهگذران بهوجود آورند .شهر رشت بهعنوان یکی
از چندین کالنشهر مهم کشور نیز در زمینۀ فضاهای
باز شهری در مضیقه است و جنبۀ گردشگری این شهر
نیز این نیاز را دوچندان کردهاست .ارتقای سطح فضای
باز شهری در این شهر بهمنظور افزایش فضاهای
عمومی از اهمیت فراوانی برخوردار است؛ بهگونهای که
در بسیاری از مناطق این شهر که از قضا دارای
مراجعات مردمی بسیاری نیز هستند ،کمبود فضاهای
باز و مبلمان شهری کامال محسوس است .در این
پژوهش سعی شدهاست با تکیه بر ادارههای دولتی
موجود در شهر رشت ،پتانسیلهای موجود بررسی شود
تا زمینههای تقویت فضای باز این شهر فراهم شود.
اهمیت و ضرورت
فضاهای باز شهری بسترساز تعامالت اجتماعی و
بهرهمندی آزادانۀ شهروندان از محیطهای شهری
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است .اینگونه فضاها بهدلیل عملکرد چندگانه در
محیطهای شهری ،تأثیر بسزایی در آرامش بصری و
روانی شهروندان ایفا میکنند و از این حیث بسیار
حائز اهمیت هستند .امروزه بهدلیل افزایش روزافزون
شهرنشینان و کمبود فضاهای باز شهری ،ضرورت
شکلگیری فضای باز شهری بیش از زمانهای دیگر
احساس میشود .در این راستا شناسایی پتاسیلهای
قابلاستفادۀ شهرها درجهت شکلگیری فضاهایی برای
تعامالت اجتماعی شهروندان ،امری مهم و ضروری
تلقی میشود که از جملۀ آنها میتوان به فضاهای باز
ادارهها اشاره کرد .با توجه به عدمشمول فضاهای باز
قابلاستفادۀ ادارهها در فضاها ،تجهیزات و ملزومات
اداری مطرحشده در مادۀ  1قانون مدیریت خدمات
کشوری (مصوبۀ شورای عالی اداری ،)3135/1/3 ،استفاده
از فضاهای باز ادارهها بهخصوص سازمانهای نزدیک به
مراکز و محلههای پررفتوآمد شهری میتواند بهعنوان
توقفگاه موقت شهروندان برای استراحت و تفریح،
تأمینکنندۀ بخشی از فضاهای باز شهری محسوب
شود؛ بههمیندلیل شناسایی ،رفع موانع و استفاده از
اینگونه از فضاها در برنامهریزی و مدیریت شهری امری
مهم و ضروری تلقی میشود .براساس بررسیهای
صورتگرفته در مقرارت شهرسازی و ساختمانی مندرج
در طرح جامع شهری رشت ،فضای باز ادارههای
محدودۀ مورد مطالعه محصور در نظر گرفته شدهاست
که از این حیث درجهت دستیابی به هدف پژوهش،
مانع مدیریت شهری در سطح محلی محسوب میشود
(مهندسان مشاور طرح و کاوش.)15 :3166 ،

اهداف
پژوهش حاضر قصد دارد پراکندگی ادارههای
دارای اراضی وسیع در شهر رشت را بررسی کند و
سپس با توجه به شاخصهای مختلف ،به رتبهبندی
سازمانهای دولتی شهر رشت از نظر فضاهای باز
قابلاستفاده در راستای افزایش فضاهای باز شهری و
ارتقای مبلمان شهری و محلی برای استراحت موقت
رهگذران بپردازد.
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پیشینۀ پژوهش
تاکنون مطالعات مختلفی درخصوص فضای باز
شهری در سطح داخلی و بینالمللی صورت گرفتهاست
که ازجملۀ آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
قربانی و همکاران در سال 3131مقالهای با عنوان
«ارزیابی تغییر کاربری اراضی شهری درجهت ناپایداری
توسعۀ سکونتگاههای شهری» (نمونۀ موردی :باغشهر
مراغه طی سالهای  3165تا »)3135با روش
توصیفی -تحلیلی و اسنادی انجام دادهاند .نتایج
پژوهش نشان میدهد شهر مراغه در بازۀ زمانی مورد
مطالعه ،بیشترین تغییرات را مربوط به تبدیل
کاربریهای فضاهای سبز شهری به کاربری مسکونی
دارد و هیچگونه تغییرات دیگری در رابطه با
کاربریهای اداری صورت نپذیرفته است .همچنین
کاربریهای فضای سبز که عاملی مهم درجهت توسعۀ
پایدار بهشمار میرود ،به بهای توسعۀ شهری تخریب
شده و در حال نابودی است (قربانی و همکاران.)3131 ،
عالم در سال  3131پژوهشی با عنوان «راهکارهای
ارتقاء هویت فضاهای باز شهری» انجام دادهاست .با
توجه به نتایج تحقیق ،درنظرگرفتن فضاهای باز برای
انجام فعالیتهای گوناگون اجتماعی ازجمله فضاهای
تفریحی ،ایجاد فضاهایی برای پیادهروی ،ورزش و
بازیها برای اوقات فراغت ،از راهکارهایی است که در
هویتبخشی و ارتقاء کیفیت فضاهای باز شهری مؤثر
است (عالم.)3131 ،
مظفر و همکاران در سال  3132در مقالهای باعنوان
«رویکردهای معاصر در پژوهشهای محیطی فضای باز
شهری» چهار رویکرد را در رابطه با فضاهای باز شهری
بهکار بردند که شامل رویکردهای محیطی -اقلیمی،
سالمتی -بهداشتی ،حفاظتی -زیستمحیطی و
مدیریتی -برنامهریزی است .بر این اساس ،رویکردهای
برنامهریزی -مدیریتی و حفاظتی -زیستمحیطی
بهترتیب بیشترین توجه را به ابعاد متعدد مفهوم فضای
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باز دارند .روشها ،مدلها و تأثیرات هریک از شیوههای
مدیریتی و برنامهریزی شهری -منطقهای در تأمین سه
نقش کلیدی فضاهای باز و مهمتر از همه نقش
حفاظت-کنندگی ،از اولویتهای معاصر در موضوعات
پژوهشی است (مظفر و همکاران.)3132 ،
عبداهللزاده در سال  3133با انجام پژوهش
«فضاهای باز شهری عرصۀ پویای شهری» به این نتیجه
دست یافت که فضاهای باز شهری ساختاری پویا و
انعطافپذیر است که بستر تعامل بین شهروندان را
فراهم میآورد .فضاهای باز شهری بهعنوان بخشی از
عرصۀ فعالیتهای عمومی ،فضاهای باارزشی هستند که
عامل رشد و پویایی یک اجتماع شمرده میشوند
(عبداهللزاده.)3133 ،
فالحت و کالمی در سال  3161در مقالهای با
عنوان «تأثیر فضاهای باز شهری بر کیفیت گذران
اوقات فراغت شهروندان» فضاهای باز شهری را بررسی
و مشکالت آنها را به دو دستۀ کمی و کیفی تقسیم
کردهاند .ازجمله مشکالت کمی فضاهای باز شهری
شامل :نبود دسترسی مناسب به فضاهای باز موجود
بهلحاظ موقعیت ،پراکندگی و فاصلۀ آنها از مراکز
شهری و همچنین مشکالت کیفی فضاهای باز شهری
ازقبیل :ناتوانی اینگونه از فضاها در ایجاد سازگاری با
شهروندان از لحاظ جسمی ،روانی و اجتماعی گروههای
استفادهکننده و زمان استفاده از این فضاها عنوان
شدهاست (فالحت و کالمی.)3161 ،
شیلیا و همکاران در سال  2531پژوهشی با عنوان
«رابطۀ اجتماعی -اقتصادی محله در رابطه با دسترسی
به فضاهای سبز عمومی در شهرهای بزرگ کشور
آلمان» با هدف بررسی نقش اجتماعی و اقتصادی
محلههای شهری در رابطه با دسترسی به فضاهای سبز
شهری انجام دادهاند .نتایج پژوهش فوق حاکی از توزیع
نابرابر فضاهای سبز عمومی و بهدنبال آن نابرابری
سالمت محیطزیست در شهرهای بزرگ آلمان است؛
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بنابراین شناسایی محلهای آسیبپذیر و گروههای

جمعیتی در برنامهریزی شهر سالم یک روش سودمند
در توزیع متناسب اینگونه از فضاهاست
((Schüle et al, 2017

چاکوف در سال  3331پژوهشی با عنوان «طراحی
عمومی حالتی معقول» انجام داد .در این پژوهش
فضاهای عمومی بهعنوان مکانهای باز و قابلدسترسی
و در تقابل با فضاهای خصوصی و محدود و کنترلشده
مورد ارزیابی قرار گرفتهاست (.(Chelkoff , 1993
سایبریسکی در سال  3333پژوهشی با عنوان
«تغییر الگوهای فضای عمومی شهری (ارزیابی
مشاهدات مناطق شهری توکیو و نیویورک)» با هدف
بررسی توسعۀ مجدد فضاهای عمومی (فضاهایی مانند
پارکها ،میادین ،میادین مرتبط با برجهای اداری
جدید) و تغییرات در الگوی بهکار رفته در آنها در
توکیو و مناطقی از شهر نیویورک انجام داد .نتایج
پژوهش فوق حاکی از افزایش فضاهای عمومی جدید و
افزایش کیفیت زندگی شهری در هر دو شهر است.
همچنین وی در پژوهش خود اذعان داشتهاست که
اینگونه فضاها مشکالتی ازجمله افزایش
خصوصیسازی این قبیل فضاها و جلوگیری از استفادۀ
عموم ،افزایش نظارت عمومی از فضاها و کنترل
دسترسی به آنها بهمنظور بهبود امنیت شکستهشدن
ارتباط با تاریخ محل و جغرافیای مناطق دارند
()Cybriwsky,1999

تامپسون در سال  2552در مقالۀ «فضای باز شهری
در قرن  »23به بررسی اجتماعی و مکانی پیامدهای
سبک زندگی جدید ،ارزشها و نگرش به طبیعت و
پایداری اشاره کرد و اذعان داشت فضاهای باز شهری،
مکانی درجهت برپایی جشنهای متنوع فرهنگی و
تعامل با فرایندهای طبیعی برای حفظ خاطرات هستند
و باید مکانی برای دیدار با افراد غریبه فراهم سازند
(.)Thompson, 2002
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تاکنون تحقیقات فراوانی به بررسی جنبههای گوناگون
فضای باز شهری پرداختهاند ،ولی هیچیک بهطور خاص
قابلیت تبدیل فضای باز ادارههای دولتی به فضای باز
شهری را مورد ارزیابی قرار ندادهاند .پژوهش حاضر با
محور قراردادن افزایش فضای باز شهری رشت ،عالوهبر
بررسی ویژگیهای کالبدی فضایی آنها در جهات
اصلی شهر ،بهدنبال سنجش فضای باز ادارههای دولتی
در راستای ایجاد فضای باز شهری و افزایش تعامالت
اجتماعی شهروندان است.
سؤالها و فرضیهها
پژوهش حاضر قصد دارد تا با توجه به هدف اصلی
پژوهش ،به سؤالهای زیر پاسخ دهد:
پراکندگی ادارهها و سازمانهای دارای فضای باز
قابلاستفاده در محدودۀ مورد مطالعه چگونه است؟
رتبهبندی ادارهها براساس فضاهای باز قابلاستفاده
برای عموم چگونه است؟
روش تحقیق
روش پژوهش در این مطالعه توصیفی -تحلیلی با
ماهیت کاربردی است که برای گردآوری دادهها از روش
اسنادی-کتابخانهای استفاده شدهاست .در ابتدا 88
مرکز اداری با استفاده از دادههای بلوک آماری سال
 3135و همچنین نقشۀ وضع موجود تهیهشده از
شهرداری رشت ،در فاصلۀ  155متری از محورهای
اصلی شمالی-جنوبی و شرقی-غربی شهر شناسایی
شدند و سپس در راستای دستیابی به هدف اصلی

پژوهش ،معیارهای تعداد بر و عرض آنها ،تراکم
جمعیت ،مساحت فضای باز ،فاصله از فضای سبز و
همچنین نوع مراجعهکنندگان استخراج شدند .درنهایت
برای شناسایی و اولویتبندی فضای باز مراکز اداری
فوق ،ابتدا مقدار اهمیت  8معیار ذکرشده با استفاده از
نظرات  35نفر از استادان رشتههای جغرافیا و
برنامهریزی شهری و شهرسازی در قالب پرسشنامۀ
مقایسات زوجی تعیین و سپس با استفاده از فرایند
تحلیل سلسلهمراتبی بهعنوان یکی از روشهای حل
تصمیمگیری چندمعیاره ( )AHPدر نرمافزار Expert
 Choiceمقادیر محاسبهشده نسبتبه شاخص ادارهها
محاسبه و در ادامه اوزان بهدستآمده در محیط
 ArcMAPترسیم شدهاست .سپس در مرحلۀ
تجزیهوتحلیل پس از تعیین اولویت هر عامل ،فهرستی
از راهبردها و راهکارهایی برای تبدیل فضاهای ادارهها
به فضاهای باز شهری تهیه شدهاست.
محدوده و قلمرو پژوهش
رشت بزرگترین و پرجمعیتترین شهر شمال
ایران ،بهعنوان مرکز استان سرسبز گیالن دارای قدمت
چندین صدسالۀ شهرنشین است .این شهر بهعنوان
اولین و بزرگترین نقطۀ شهری استان و حاشیۀ جنوبی
دریای خزر و یکی از شهرهای بزرگ کشور در ردۀ
جمعیتی  155هزار تا یک میلیون نفری قرار دارد
(سازمان برنامه و بودجه.)3161 ،
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شکل  :8محدودۀ مورد مطالعه

تهیه و ترسیم :نگارندگان3138 ،

رشت جزء کوچکی از جلگۀ گیالن است که در
دشتهای جنوبی دریای خزر واقع شدهاست .آب و
هوای مساعد ،خاک مناسب و بارش کافی ،پتانسیل
خوبی برای کشاورزی و توسعۀ فضاهای سبز در شهر و
اطراف آن ایجاد کردهاست (طرح جامع رشت.)1 :3168 ،
استخوانبندی و ساختار شهر از دورۀ قاجاریه در دو
جهت عمدۀ ارتباطی از شرق به غرب و تقریبا از شمال
به جنوب شکل گرفتهاست .مسیر شمالی -جنوبی از
یک سو بهطرف تهران و قزوین و از سوی دیگر به بندر
پیربازار اتصال مییابد .در جهت شرقی-غربی نیز راه
ارتباطی اصلی از بازار گذشته و در شرق به الهیجان و
در غرب به فومن اتصال مییابد (طرح جامع شهر رشت-
جلد دوم .)6 :3168 ،در پژوهش حاضر ،فاصلۀ 155
متری از خط آکس دو محور اصلی و پرتردد شهر برای
بررسی فضای باز ادارهها در نظر گرفته شدهاست .طول
این معابر درمجموع  18/1متر و بهطور متوسط دارای
عرض  26متر هستند (شکل .)3

مفاهیم ،دیدگاهها و مباني نظری
 تعریف فضافضا ،عینیتی حاصل از نقشپذیری و اثرگذاری افراد
و گروههای انسانی در مکان و پیامد عملکردهای
متعامل دو محیط اجتماعی -اقتصادی و طبیعی-
اکولوژیک (سعیدی )831 :3161 ،با مقولهای کلی و
فلسفی است که بر مجموعهای از روابط بین عناصر و
کیفیت و حجم این روابط داللت میکند .از آنجایی که
فضا دائما در حال تغییر و تحول است ،دارای دو بعد
مکان و زمان است (شکوهی .)316 :3162 ،فضا مقولهای
بسیار عام دارد که کل جهان هستی را پر میکند و ما
را در طول زندگی احاطه کردهاست .فضا میتواند چنان
نازک و وسیع بهنظر آید که احساس وجود بعد از بین
برود و یا چنان مملو از وجود سه بعدی باشد که به هر
چیز در حیطۀ خود مفهوم خاصی ببخشد (سعیدنیا،
 .)23 :3161فضا در حقیقت به مفهوم توزیع فضایی و
زمانی فعالیتهاست؛ یعنی اینکه چه فعالیتی در چه
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زمانی و در کدام فضا میتواند اتفاق بیفتد .آنچه در این
مورد از نظر اهمیت در درجۀ اول قرار دارد،
مشخصکردن فضاهای عمومی ،نیمهعمومی و خصوصی
است .پس از آن میتوان فضاهای پیاده را از سواره،
فضاهای محل توقف را از فضاهای محل عبور ،فضاهای
محل عبور کند را از فضاهای عبور سریع و غیره جدا
کرد .این کار میتواند تا حد لزوم ادامه یابد .عالوهبر آن،
گاهی تفکیک زمانی فضاها و فعالیتها نیز بهدلیل
تراکم و ناسازگاری فعالیتها ضروری مینماید (بحرینی،
)131 :3131؛ بهعبارت دیگر ،هر فعالیت و رفتار ،حریم
و قلمروی خاص خود را دارد و متقابال هر فضا نیز دارای
حریم و حرمت خاص خود است (پاکزاد.)18 :3163 ،
 فضای شهریفضاهای شهری ،از عناصر ساخت فضایی شهر است
که همراه با تاریخ یک ملت در ادوار مختلف بهوجود
میآید ،شکل میگیرد و دگرگون میشود .این عنصر
که فعالیتهای مختلف فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی یا
سیاسی همواره در آن جریان داشته ،همیشه با قلب
تاریخ شهر تپیده و سرگذشت شهر را رقم زدهاست
(توسلی و بنیادی .)1 :3131 ،این فضاها درحقیقت به
مفهوم صحنهای است که فعالیتهای عمومی زندگی
شهری در آنها به وقوع میپیوندند .خیابانها ،میادین و
پارکهای یک شهر فعالیتهای انسانی را شکل
میدهند .این فضاهای پویا در مقابل فضاهای ثابت و
بیتحرک محل کار و سکونت ،اجزاء اصلی و حیاتی یک
شهر را تشکیل داده ،شبکههای حرکت ،مراکز ارتباطی
و فضاهایی عمومی بازی و تفریح را در شهر تأمین
میکنند .در سالهای اخیر توجه به فضاهای شهری در
همهجا رواج یافته و فضاهایی ازقبیل پارک،
مجموعههای پیاده ،باغچه ،محورهای پیادهروی برای
استفادههای مختلف مردم ساخته شدهاست (بحرینی،
 .)131 :3111این نکته درخور توجه است که هرگونه
فضایی را در شهر نمیتوان فضای شهری دانست؛ بلکه

ارتباطات ویژۀ بصری و حرکتی در فضایی با خصوصیات
گفتهشده موجد فضای شهری است (توسلی و بنیادی،
 .)31 :3131فضاهای شهری به دو حالت کلی فضاهای
شهری ایستا و فضاهای شهری پویا تقسیمبندی
میشوند:
میادین از جمله فضاهای شهری ایستا و محل توقف
و مکث محسوب میشوند که با فضاهای شهری پویا و
حرکتی (فضاهای کریدوری و حرکتی) در نقاط مختلف
شهر ارتباط پیدا میکنند .هر دو سیستم این فضاهای
شهری ،سلسلهمراتب خاص خود را دارند .فضاهای
کریدور گونۀ حرکتی نیز شامل بزرگراههای شهری،
شریانهای درجه  ،1 ،1 ،2 ،3کوچهها و بنبستهای
شهر و فضاهای ایستای شهری شامل میادین بزرگ
تجمع شهری است (رفیعیان و حسینپور-18 :3135 ،
 .)11از جمله فضاهای شهری ایستا که در نقاط مختلف
شهر وجود دارد میتوان به فضاهای باز شهری اشاره
کرد.
 فضاهای بازفضاهای باز شهری به فضاهایی گفته میشود که
داخل محدودۀ اراضی شهر واقع شده و دارای کاربری
تعریفشده باشد .این فضا باید قابلدسترسی بوده و
توسط یک نهاد مسئول اداره شود یا تحت نظارت باشد
( .)Woolley,2003اصطالح فضای باز احتماال برای
نخستین بار در سال 3611م در انگلستان مورد استفاده
قرار گرفت .نخستین تعریف از فضای باز در قرن بیستم
عبارت است از حاصل نوعی پنداشت «تهی» از فضا یا
هر آنچه از باقیماندۀ احجام «پر» قابلتصور است (مظفر
و همکاران .)31 :3132 ،تاکنون تعاریف متفاوتی در
جوامع مختلف از فضای باز ارائه شدهاست ،این تعاریف
ممکن است دربرگیرندۀ فهرستی از منابع خاص
همچون میدان ،راههای سبز و حتی گورستان باشد.
بعضی از جوامع ممکن است دیدگاه گستردهای را
برگزینند؛ برای نمونه هر زمینی که خالی از کاربری
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مسکونی ،اداری ،تجاری یا صنعتی باشد .چه بسا دیگر
جوامع این تعریف را تنها به آن مناطقی محدود کنند
که مشمول برنامۀ حفاظت از مناطق تحت پوشش
قانون میشود (محمدزاده .)15 :3135،فضاهای باز
شهری عالوهبر فراهم کردن نور ،هوا و کال تنفس شهر،
بیش از اجزا و عناصر دیگر در فرمدهی و ارتباط نواحی
و مناظر مختلف و اجرای پروژههای شهری مؤثر بوده و
همچنین در شکلگیری چشماندازها ،خوشایندبودن
فعالیتها و فضاها ،درک شهروندان از شهر و کال توسعۀ
فضاهای تفریحی و گردشی بسیار مفید هستند
(محمدزاده .)13 :3135 ،این فضاها ،هر روزه انسانهای
ناآشنا را به آشنا تبدیل کرده و محلی برای روابط
گروهی و اجتماعی افراد فراهم میآورد (توالیی:3162 ،
 )335و محلی برای سیاست ،مذهب ،داد و ستد،
ورزش ،فضایی برای هم زیستی مسالمت آمیز و
برخوردهای غیرشخصی هستند (مشیری و همکاران،
 .)1 :3135آنچه در فضای باز اهمیت زیادی دارد ،میزان
قابلیت دسترسی عموم مردم بدان است (مظفر و
همکاران.)38 :3132 ،
با توجه به اهمیت حفاظت و بهبود استانداردهای
زندگی نسلهای موجود و آینده در شهرها و به
خصوص مجموعه های بزرگ شهری و توانایی فضاهای
باز شهری در برقراری توازن هزینههای موجود و
متصور زیست محیطی ،توجه به این مهم در فضاهای
متراکم ساخته شده از اهمیت فراوانی برخوردار است.
با توجه به رشد بیرویۀ شهری و فشار وارده از سوی
بخش ساختمان به بهانۀ محدودیت فضای آزاد
ساختوساز و جاذبۀ این عرصهها برای سرمایهگذاری
بزرگترین خطری است که حفاظت از فضاهای باز را
تهدید میکند (سعیدی.)831 :3161 ،
 تقسیمبندیهای فضای باز شهریدر زمینۀ گونهشناسی و انواع فضاهای باز شهری،
تقسیمبندیهای متفاوتی از این فضاها وجود دارند که
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بر پایۀ نوع مالکیت ،استفادهکنندگان از آنها ،نوع

کاربرد یا شیوۀ عملکرد ارائه شدهاند .بر این اساس
فضاهای باز شهری به سه دستۀ کلی تقسیمبندی
میشوند:
 فضاهای باز شهری وابسته به شهر فضای باز شهری محلهها فضاهای باز شهری خانهها (.)Woolley, 2003هرکدام از این فضاها به انواع متعددی تقسیم میشوند
و فضاهای باز ادارهها جزء فضاهای نیمهعمومی و باز
وابسته به شهر با بازدهی اکولوژیک و تعداد محدود
استفادهکنندگان هستند (رحیمی.)358 :3163 ،
در یک دستهبندی کالنتر ،تنکل ( )3381دو دسته
از فضاهای باز شهری را شناسایی میکند:
 -3فضاهای باز مورداستفادۀ شهر که دارای عملکردهای
تفریحات ،جریان رفتوآمد و مانند آنها ،چشمانداز و
تأمین احساسات انسانی (حس خلوت ،انزوا و فراخی)
هستند و به تناسبات و نیازهای انسانی در هر دو بعد
فیزیکی و روانشناختی آن توجه دارد.
 -2فضاهای باز شکلدهنده به شهر که دارای دو
عملکرد هستند :تأمین خدمات شهری (تأمین آب
موردنیاز و جلوگیری از سیالب بهواسطۀ جمعآوری
آبهای سطحی و ایجاد منطقهای ایمن) و کمک به
شکلگیری الگوی توسعۀ شهری با ایجاد فضا میان
ساختمانها یا محلهها ،فضایی برای هدایت توسعه و
زمین حفاظتشده برای آینده (.)Tenkel, 1963
 فضای سبز شهریفضاهای سبز شهری ،بخشی از فضاهای باز شهری و
نوعی از سطوح کاربری زمین شهری با پوششهای
گیاهی انسانساخت و بازدهی اجتماعی و اکولوژیکی
هستند .منظور از بازدهی اکولوژیکی ،زیباسازی
بخشهای شهری ،کاهش دمای محیط ،تولید اکسیژن،
افزایش نفوذپذیری خاک در مقابل انواع بارش و مانند
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جمعیت در محدودۀ خدماترسانی ادارهها در  88مرکز
مورد مطالعه (بهعنوان شاخصها) شناسایی و سپس
اهمیت آنها نسبتبه هم توسط پرسشنامۀ مقایسات
زوجی سنجیده شد و درنهایت با استفاده از فرایند
تحلیل سلسلهمراتبی هریک از مراکز اداری نسبتبه
شاخصهای فوق وزندهی شدند.

اینهاست و از دیدگاه حفاظت محیط زیست ،فضاهای
سبز شهری ،بخش جاندار ساخت کالبدی شهر را
تشکیل میدهد (پریزادی و همکاران.)332 :3133 ،
وضعیت موجود شهرها بهعلت آلودگیهای صنعتی و
بهویژه حملونقل اتومبیلها نهتنها ایجاد فضاهای سبز
وسیع را میطلبد ،بلکه الزامآور فضاهای وسیع و
بههمپیوسته است که از این طریق موازنۀ اکولوژیکی را
در شهر برقرار میسازند (سعیدی.)825 :3161 ،

 تعیین معیارهامساحت فضای باز ادارهها

بحث اصلي

مساحت فضای باز مراکز اداری مورد مطالعه با
استفاده از نقشۀ وضع موجود شهرداری رشت مشخص
شد .به این ترتیب  8/58درصد از ادارهها با فضای باز
کمتر از  215مترمربع کمترین و  18/18درصد از
ادارهها با مساحت فضای باز بیشتر از  1555متر
مربع بیشترین فضای باز را در بین سایر ادارهها دارند
(جدول.)3

برای سنجش و تعیین فضای باز قابلاستفادۀ مراکز
اداری مورد مطالعه ،سعی شدهاست تا معیارهایی
انتخاب شوند که بیشترین تأثیر را در استفاده از فضای
باز ادارهها داشتهباشند؛ ازاینرو شاخصهای مساحت
فضای باز ادارهها ،عرض معابر دسترسی ،فاصله از
فضای سبز (پارکهای محلهای ،ناحیهای و منطقهای)،
نوع مراجعهکنندگان ،اندازۀ بر فضای باز و تراکم

جدول  :8مساحت فضای باز ادارهها

مساحت فضای باز (مترمربع)

تعداد ادارهها درصد ادارهها نسبتبه کل

› 215

1

8/58

215 -155

3

31/81

155 -3555

1

1/16

3555 -3155

1

35/83

3155 -2555

8

3/53

2555 -1555

33

38/81

‹ 1555
مأخذ  :یافتههای پژوهش3138 ،

21

18/18

 عرض معابر دسترسي به مراکز اداریدر بررسی مربوط به عرض معابر و تعداد آنها ،از
الیۀ بلوک آماری شهر رشت در سال  3135استفاده
شدهاست .الزم به ذکر است در این بررسی ،عرض
سواره و پیاده در مجموع بهعنوان عرض معابر در نظر
گرفته شدهاست .بر این اساس مشخص شد که 65/1

درصد از ادارهها یک بر دارند و  33/1درصد باقیمانده
نیز دارای دو بر هستند .در ادارههای تک بر8/58 ،
درصد (کمترین) از آنها در پیادهراه رشت18/18 ،
درصد (بیشترین) در معابر با عرض  21-31متر واقع
شدهاند .در این بین  82درصد از ادارهها دارای بر دوم،
عرض معبر کمتر از  31متر دارند (جدول .)2
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جدول  :2عرض معابر دسترسي در ادارههای مورد مطالعه

عرض معابر تعداد ادارههای دارای
بر اصلی
(متر مربع)

درصد ادارههای دارای تعداد ادارههای دارای درصد ادارههای دارای
بر دوم
بر دوم
بر اصلی

پیادهراه

1

8/58

5

5

› 31

3

31/81

82

31/31

31-21

21

18/18

2

1/51

21 -15

36

21/21

2

1/51

33
‹ 15
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38/81

5

5

 فاصله از فضای سبزدر این مرحله ،فضاهای سبز شهری با توجه به
مساحتشان به سه دستۀ پارکهای محلهای ،ناحیهای و
منطقهای گروهبندی شدند و سپس فاصلۀ اقلیدسی
مراکز اداری تا نزدیکترین پارک موجود بررسی شد
(جدول .)1

بر این اساس مشخص شد  31/2درصد از ادارههای
مورد مطالعه ،در نزدیکترین فاصله از پارکها قرار
گرفتهاند و بیشترین درصد ادارهها ( 21/1درصد) ،در
فاصلۀ بیشتر از  3155متر از نزدیکترین فضای سبز
موجود شهری قرار گرفتهاند.

جدول  :9فاصلۀ مراکز اداری از فضاهای سبز شهری

فاصله (متر)

تعداد ادارهها

درصد ادارهها نسبتبه کل

5

35

31/2

15 -255

1

35/8

215 -155

31

22/1

155 -3555

31

23/2

3555 -3155

2

1

36

21/1

‹ 3155
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 نوع مراجعهکنندگاندر دستهبندی مراجعهکنندگان به مراکز اداری،
ادارههای «استانداری گیالن» و «فرمانداری شهرستان
رشت» بهدلیل حضور چهرههای سیاسی استان،
بهعنوان مراکز امنیتی و ادارههای «بهزیستی» و
«بنیادشهید و امور ایثارگران» نیز بهدلیل حضور ارباب
رجوع با شرایط جسمانی خاص ،بهصورت جداگانه
دستهبندی شدهاند .به این ترتیب مراکز خدماترسانی

مانند ادارههای «آب و برق» و ...بهدلیل برطرفکردن
نیازهای روزمرۀ شهروندان بهعنوان مراکزی با
مراجعهکنندۀ روزانه؛ ادارههایی مانند «آتشنشانی»،
«دخانیات» و «شرکت ملی فرآوردههای نفتی» فاقد
مراجعهکننده و ادارههایی مانند «منابع طبیعی»،
«جهاد کشاورزی» و ...مراجعهکنندگان کمتری نسبتبه
سایر ادارهها دارند (جدول .)1
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جدول  :0دستهبندی مراجعهکنندگان به مراکز ادارهها

تعداد ادارهها درصد ادارهها نسبتبه کل

نوع مراجعهکنندگان
امنیتی

1

1/11

مراجعهکنندۀ خاص

2

1/51

عدم مراجعهکننده

6

32/32

مراجعهکننده کم

23

11/31

مراجعهکننده روزانه

21

18/18
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 تراکم جمعیتدر این مرحله ،با استفاده از اطالعات جمعیتی بلوک
آماری ساال  3135شاهر رشات و الیاۀ مراکاز اداری و
ابزارهای  ،GISتراکم جمعیتِ محدودههاایی کاه مراکاز
اداری مورد مطالعه در آنهاا مساتقر هساتند ،محاسابه
شدهاست .بر این اسااس  15درصاد از مراکاز اداری در

محدودههایی با تاراکم کام ( 315-85نفار در هکتاار)،
 11/66درصد از آنهاا در ناواحی باا تاراکم خیلایکام
(کمتر از  85نفر در هکتار) و درنهایت  32/32درصاد از
آنها در نواحی باا تاراکم متوساط ( 155-315نفار در
هکتار) قرار دارند (جدول .)1

جدول  :5مشخصات جمعیتي مراکز اداری مورد مطالعه

تراکم (واحد :نفر در هکتار)
تعداد

درصد

متوسط
کم
خیلیکم
(کمتر از )315 -155( )85 -315( )85

تعداد ادارهها

21

11

6

درصد ادارهها نسبتبه کل

11/66

15

32/32
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 -اندازۀ بر فضای باز

مقدار بر فضای باز ادارههای مورد مطالعه پس از
اندازهگیری با ابزارهای  GISبه چهار دسته تقسیم

شدند و بر این اساس مشخص شد  81/2درصد از آنها
بر کمتر از  15متر دارند (جدول .)8

جدول  :9اندازۀ بر فضای باز ادارههای مورد مطالعه

درصد

تعداد

مقدار بر (واحد :متر)
› 15

15 -355

355 -255

‹ 255

تعداد ادارهها

11

33

8

8

درصد ادارهها نسبتبه کل

81/2

38/1

3/3

3/3
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رتبهبندی ادارههای شهر رشت براساس معیارهای
فضای باز ادارهها
اولین قدم درجهت تعیین فرایند تحلیل
سلسلهمراتبی ،ایجاد یک ساختار سلسهمراتبی از
موضوع مورد مطالعه است که در آن اهداف ،معیارها،
گزینهها و ارتباط بین آنها نشان داده میشود .بر این
اساس با توجه به شکل شمارۀ  ،2هدف رتبهبندی
فضاهای باز قابلاستفادۀ اداری شهر رشت براساس
معیارهای مساحت فضای باز ادارهها ،عرض معابر
دسترسی ،فاصله از فضای سبز ،نوع مراجعهکنندگان،
اندازۀ بر فضای باز و تراکم جمعیت در محدودۀ



خدماترسانی هریک از سازمانهای مورد مطالعه است.

پس از تعیین معیارها میزان اهمیت آنها نسبتبه
یکدیگر با استفاده از پرسشنامۀ مقایسات زوجی و 35
نفر از استادان رشتههای جغرافیا و برنامهریزی شهری و
شهرسازی مشخص شد و در ادامه وزن هر معیار با
استفاده از نرمافزار  Expert Choiceبا میزان سازگاری
 5/51محاسبه شد .بر این اساس معیار نوع
مراجعهکنندگان با رتبۀ  5/211بیشترین و معیار فاصله
از فضای سبز با رتبۀ  5/16کمترین وزن را بین
معیارهای مورد بررسی کسب کردند (جدول .)1

جدول  :9ضریب اهمیت شش معیار فضای باز قابل استفادۀ ادارهها

معیار

وزن

نوع مراجعهکننده

5/211

اندازۀ بر

5/288

عرض معبر

5/311

تراکم جمعیت

5/311

مساحت فضای باز

5/331

فاصله از فضای سبز

5/516

Invonsistency=0.07
مأخذ  :یافتههای پژوهش3138 ،

تحلیل سلسلهمراتبي
در این مرحله پس از ساخت نمودار سلسلهمراتبی و
ضریب اهمیت معیارها 88 ،مرکز اداری مورد مطالعه با
توجه به شش معیار در نرمافزار Expert Choice
رتبهبندی شدند ،سپس ضریب اهمیت گزینهها
نسبتبه هریک از معیارها تعیین شد .وزنهایی که برای
هر کدام از معیارها بهدست آمده ،در جدول  6نشان
داده شدهاست .با توجه به جدول زیر ،امتیاز
بهدستآمدۀ هر یک از ادارهها نسبتبه معیارهای
مختلف متفاوت بوده و از نظر هر شاخص ،اولویتبندی
تفاوت نسبتبه شاخصهای دیگر وجود دارد .بر این
اساس در رابطه با معیار «مساحت فضای باز ادارهها»،

بیشترین رتبه مربوط به ادارۀ «مرکز تحقیقات
هواشناسی کشاورزی استان گیالن» و کمترین رتبه
مربوط به ادارههای «شهرداری منطقه « ،»1سازمان
میراث فرهنگی»« ،ادارۀ کل تأمین اجتماعی»« ،ادارۀ
کل هواشناسی»« ،بنیاد مسکن شهرستان رشت» و
«مرکز مخابرات شهدا» است .در رابطه با معیار «عرض
معابر دسترسی» ،بیشترین رتبه مربوط به «شرکت ملی
فرآوردههای نفتی» و کمترین رتبه مربوط به
«شهرداری رشت»« ،ادارۀ پست»« ،ادارۀ فرهنگ و
ارشاد اسالمی» و «مرکز مخابرات شهدا» است .در
رابطه با معیار «نوع مراجعهکنندگان» ،بیشترین رتبه
مربوط به «ترمینال اتوبوسرانی رشت» و کمترین رتبه
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مربوط به «سازمان آتشنشانی»« ،شرکتدخانیات
گیالن»«،مرکز رادیویی»« ،شرکت دخانیات» و
«تأسیسات هواشناسی» است .در رابطه با معیار «فاصله
از فضای سبز» ،بیشترین رتبه مربوط به «مرکز
تحقیقات هواشناسی کشاورزی استان گیالن» و
کمترین رتبه مربوط به سازمانهای «آتشنشانی»،
«دانشآموزی»« ،ادارۀ کل فرهنگ و ارشاد اسالمی»،
«بنیاد مسکن شهرستان رشت»« ،مرکز مخابرات
شهدا»« ،شهرداری رشت»« ،ادارۀ پست»« ،بنیاد شهید
استان گیالن» و «سازمان تأمین اجتماعی» است.
همچنین در معیار «تراکم جمعیت» ،بیشترین رتبه
مربوط به ادارههای «راه و شهرسازی»« ،برق»« ،اداره
کل بنیاد شهید و امور ایثارگران»« ،شهرداری ناحیۀ »1
و «راه و ترابری» و کمترین رتبه مربوط به «فرمانداری
شهر رشت»« ،ادارۀ کل آب و فاضالب»« ،آموزش و
پرورش منطقۀ « ،»3ادارۀ کل مخابرات استان گیالن»،
«آتشنشانی»« ،برق منطقهای»« ،سازمان امور مالیات
و دارایی»« ،شهرداری مرکز رشت»« ،شرکت توزیع برق
استان گیالن»« ،مخابرات شمارۀ « ،»6اتحادیۀ تعاونی
مرغداران»« ،سازمان تعاون روستایی»« ،بنیاد مسکن
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انقالب اسالمی»« ،ادارۀ کل منابع طبیعی» و «ترمینال
اتوبوسرانی رشت» است .تا این مرحله از مطالعه،
ضرایب اهمیت هر یک از معیارها نسبتبه هدف مطالعه
و همچنین ضرایب اهمیت گزینهها (ادارهها) نسبتبه
هر یک از معیارها تعیین شدهاست .حال باید از تلفیق
ضرایب اهمیت معیارها نسبتبه هدف و گزینهها
نسبتبه هر کدام از معیارها ،امتیاز نهایی هر یک از
گزینهها تعیین شود .همانطور که در جدول شمارۀ 6
مشخص شدهاست ،نتیجۀ مطالعات نشان میدهد که
«ادارۀ برق» بیشترین رتبه را در رابطه با وزن نهایی
معیارها به خود اختصاص داده و کمترین رتبه مربوط
به «ادارۀ آتشنشانی» است (جدول  .)6در شکل  2رتبۀ
نهایی هرکدام ازادارهها مشخص شدهاست؛ بر این اساس
ادارههایی که با رنگ زرد نشان داده شدهاند ،کمترین
رتبه را در رابطه با معیارهای فوق و ادارههایی که به
رنگ قرمز نشان داده شدهاند ،بیشترین رتبه را دارا
بودهاند (شکل .)1
با توجه به بررسیهای انجامشده ،نمودار تجزیه و
تحلیل و وزن نهایی شاخصها و معیارهای پژوهش در
شکل  1نمایش داده شدهاست.
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شکل  :2پراکندگي ادارههای دولتي شهر رشت براساس وزن نهایي فضاهای باز قابلاستفاده

تهیه و ترسیم  :نگارندگان3138 ،

شکل  :9وزن نهایي شاخصها و معیارهای پژوهش

تهیه و ترسیم  :نگارندگان3138 ،
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جدول  :1اوزان ادارههای مورد مطالعه براساس معیارهای موردنظر
اوزان بهدستآمده
فاصله از
نوع
مراجعهکنندگان فضای سبز
5/31
5/21
5/51
5/32

ردیف

سازمانهای مورد مطالعه

3
2

شهرداری منطقۀ 1
سازمان میراث فرهنگی

مساحت
فضای باز
5/53
5/53

عرض معابر
دسترسی
5/53
5/21

1
1

ادارۀ کل تأمین اجتماعی گیالن
ادارۀ کل هواشناسی

5/53
5/53

5/36
5/31

5/21
5/32

1

بنیاد مسکن شهرستان رشت

5/53

5/31

5/21

5/52

8
1

مرکز مخابرات شهدا
سازمان نظام مهندسی ساختمان

5/53
5/52

5/52
5/21

5/21
5/32

5/52
5/51

5/58
5/31

6
3

سازمان دانشآموزی
ادارۀ کل اموال و امالک گیالن

5/52
5/52

5/21
5/33

5/32
5/32

5/52
5/58

5/31
5/58

5/52
5/53

35
33

شرکت فرآوردههای نفتی
شهرداری رشت

5/52
5/52

5/53
5/52

5/32
5/21

5/51
5/52

5/31
5/31

5/53
5/52

5/33
5/31

32

ادارۀ پست

5/52

5/52

5/21

5/52

5/31

5/52

5/31

31
31

ادارۀ کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
سازمان آتشنشانی

5/52
5/52

5/52
5/28

5/32
5/52

5/52
5/52

5/51
5/51

5/52
5/31

5/51
5/51

31
38

آتشنشانی
شهرداری ناحیۀ 1

5/52
5/52

5/33
5/58

5/52
5/21

5/51
5/58

5/51
5/11

5/52
5/52

5/52
5/36

31

ادارۀ برق
ادارۀ کل بنیاد شهید و امور
ایثارگران
ادارۀ راه و ترابری

5/51

5/28

5/21

5/51

5/11

5/52

5/2

5/51

5/31

5/21

5/51

5/11

5/56

5/2

5/51

5/31

5/32

5/56

5/11

5/33

5/38

25
23

ادارۀ راه و شهرسازی
سازمان حج و اوقاف

5/51
5/51

5/33
5/22

5/32
5/32

5/51
5/51

5/11
5/13

5/56
5/53

5/31
5/38

36
33

تراکم
جمعیت
5/51
5/31

عرض
بر
5/52
5/52

5/31
5/32

5/51
5/53

5/31
5/58

5/52
5/52

5/38
5/53

5/58

5/52

5/31

5/52
5/52

5/32
5/32
5/32
5/33

نهایی

22

دادگستری

5/51

5/51

5/58

5/51

5/13

5/52

5/3

21
21

سازمان بنیاد شهید استان گیالن
سازمان تأمین اجتماعی شعبه 2

5/51
5/51

5/21
5/51

5/21
5/21

5/52
5/56

5/51
5/26

5/56
5/56

5/31
5/31

21
28

سازمان تأمین اجتماعی شعبه 3
ادارۀ پست استان گیالن

5/51
5/51

5/36
5/22

5/21
5/21

5/52
5/56

5/51
5/23

5/52
5/33

5/31
5/23

21

اداره کار و امور اجتماعی

5/51

5/26

5/32

5/58

5/38

5/53

5/31

26
23

سازمان عمران شهرداری
ادارۀ کل آموزش و پرورش

5/51
5/51

5/31
5/31

5/32
5/32

5/51
5/31

5/38
5/56

5/53
5/2

5/32
5/31

15
13

ادارۀ نگهداری و نوسازی راه وساختمان

مرکز مخابرات

5/51
5/51

5/51
5/31

5/32
5/21

5/3
5/51

5/23
5/23

5/53
5/53

5/32
5/2

12
11

مرکز مخابرات شمارۀ 8
ادارۀ کل ثبت اسناد

5/33
5/58

5/33
5/33

5/21
5/21

5/36
5/51

5/23
5/23

5/31
5/52

5/23
5/36

11

سازمان مسکن و شهرسازی

5/58

5/21

5/21

5/58

5/38

5/56

5/36

11
18

آموزش و پرورش منطقۀ 3
آتشنشانی

5/58
5/51

5/56
5/51

5/32
5/52

5/58
5/51

5/51
5/51

5/52
5/52

5/53
5/52
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ادامۀ جدول 1
اوزان بهدستآمده
فاصله از
نوع
مراجعهکنندگان فضای سبز

ردیف

سازمانهای موردمطالعه

مساحت
فضای باز

عرض معابر
دسترسی

11

اتحادیۀ تعاونیهای مرغداران

5/51

5/31

5/32

16

شرکت توزیع برق استان گیالن

5/56

5/32

5/21

5/31

13

فرمانداری شهرستان رشت

5/53

5/12

5/58

5/51

5/51

15

سازمان تعاون روستایی

5/53

5/21

5/32

5/22

5/51

5/33

13

مخابرات شمارۀ 6

5/3

5/32

5/21

5/2

5/51

5/31

5/38

12

سازمان امور مالیاتی و دارایی

5/33

5/32

5/21

5/53

5/51

5/38

5/38

11

ادارۀ کل مخابرات استان گیالن

5/31

5/21

5/21

5/58

5/51

5/13

5/23

11

ادارۀ کل آب و فاضالب

5/31

5/32

5/21

5/51

5/51

5/33

5/31

11

برق منطقهای

5/31

5/32

5/21

5/51

5/51

5/51

5/31

18

ادارۀ کل منابع طبیعی گیالن

5/31

5/32

5/32

5/23

5/51

5/53

5/33

11

بنیاد مسکن انقالب اسالمی

5/38

5/32

5/32

5/28

5/51

5/21

5/31

16

شهرداری مرکز رشت

5/31

5/36

5/21

5/31

5/51

5/36

5/36

13

ادارۀ استاندارد و تحقیقات

5/23

5/11

5/32

5/51

5/26

5/52

5/31

15

شرکت سهامی آب منطقهایاستانگیالن

5/22

5/32

5/21

5/2

5/33

5/11

5/21

13

استانداری گیالن

5/22

5/33

5/51

5/31

5/28

5/22

5/31

12

ایستگاه تحقیقاتی آبو خاک سابق

5/21

5/32

5/32

5/13

5/3

5/16

5/31

11

اتحادیه صنف میدان ترهبار

5/21

5/33

5/32

5/18

5/22

5/28

5/31

11

شرکت دخانیات گیالن

5/21

5/33

5/52

5/21

5/22

5/52

5/51

11

مرکز رادیویی

5/23

5/11

5/52

5/51

5/22

5/21

5/31

18

جهاد کشاورزی

5/13

5/51

5/32

5/51

5/1

5/51

5/31

11

ادارۀ آموزش و تحقیقات مخابرات

5/11

5/51

5/32

5/12

5/28

5/18

5/38

16

پژوهشکدۀ بیوتکنولوژی

5/11

5/31

5/32

5/12

5/53

5/28

5/38

13

شرکت دخانیات

5/16

5/31

5/52

5/38

5/53

5/52

5/56

85

ترمینال اتوبوسرانی رشت

5/11

5/51

5/21

5/13

5/51

5/81

5/21

83

سازمان جهادکشاورزی گیالن

5/13

5/31

5/32

5/18

5/21

5/11

5/21

82

مرکز هواشناسی کشاورزی

5/11

5/31

5/32

5/8

5/12

5/1

5/21

5/82

5/31

5/32

5/1

5/12

5/11

5/21

81

شرکت ملی فرآوردههای نفتی

5/86

5/13

5/51

5/33

5/22

5/83

5/28

81

تأسیسات هواشناسی

5/11

5/31

5/52

5/13

5/28

5/83

5/21

88

مرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزی
استان گیالن

5/61

5/31

5/31

5/61

5/53

5/83

5/21

81

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع
طبیعی گیالن

مأخذ  :یافتههای پژوهش3138 ،

تراکم
جمعیت

عرض بر

نهایی

5/22

5/51

5/52

5/53

5/51

5/23

5/31

5/56

5/53
5/32
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عرض معابر دسترسی بر دوم از  31متر کمتر است .با

فضاهای باز شهری بسترساز روابط اجتماعی و

توجه به اینکه هرچه عرض معابر بر اصلی ادارهها بیشتر

تعامالت شهروندان است که تأثیر بسزایی در ارتقای

باشد ،قابلیت تبدیل به فضای باز شهری بیشتر میشود؛

سالمت شهروندان دارد؛ ازاینرو شناسایی پتاسیلهای

معیار فوق اثر مثبت در روند پژوهش دارد .از دیگر

مختلف شهری درجهت افزایش اینگونه فضاها از

معیارهای مورد بررسی فاصلۀ سازمانهای مورد مطالعه

ضرورتهای برنامهریزی و مدیریت شهری است .در این

از فضاهای سبز شهری است که بیشترین درصد ادارهها

راستا استفاده از فضاهای باز عمومی و نیمهعمومی

در فاصلۀ بیش از  3155متری از فضاهای سبز شهری

مانند فضای باز ادارههای دولتی ،در صورت همکاری

قرار گرفتهاند که با توجه به افزایش فاصلۀ دسترسی

آنها میتوانند نقش مهمی در افزایش فضاهای باز در

بیشتر ادارهها از فضاهای سبز شهری ،لزوم استفاده از

شهرها ایفا کنند .شهر رشت بهدلیل گسترش روزافزون

پتاسیل فضاهای باز اداهها و تبدیل آن به فضاهای باز

خود با نقصان فضاهای باز شهری روبهرو بودهاست .بر

شهری بیشتر احساس میشود .یکی دیگر از معیارهای

این اساس ،نتیجۀ بررسیها نشان میدهد  88سازمان

تأثیرگذار بر فضای باز قابل استفادۀ ادارهها ،نوع

دولتی شهر رشت از توزیع فضایی یکسانی در سطح

مراجعهکنندگان سازمانهای موردنظر است که

شهر برخورددار نبودهاند و تمرکز آنها در نواحی

بیشترین درصد ادارهها ،کمترین میزان مراجعهکننده را

مرکزی شهر بیش از سایر نقاط شهر به چشم میخورد.

به خود اختصاص دادهاند که این مسأله میزان اهمیت

از آنجایی نواحی مرکزی شهر بهعنوان اصلیترین هستۀ

ادارههای مورد مطالعه را در رابطه با قابلیت تبدیل به

شهر ،کانون انواع فعالیتها و کاربریهای شهری است و

فضای باز کمتر میکند و بیشترین اولویت با ادارههایی

تراکم جمعیت در این نقطه از شهر بیش از سایر نقاط

است که ارباب رجوع بیشتری دارند .به عبارتی ،هرچه

است؛ بههمیندلیل لزوم شکلگیری فضاهای باز در این

تعداد مراجعهکنندگان به سازمانها بیشتر باشد ،اهمیت

نواحی بیشتر از سایر نقاط احساس میشود.

استفاده از فضاهای باز قابلاستفادۀ آنها و تبدیل به

با توجه بدین موارد ،از جمله معیارهای تأثیرگذار بر

فضاهای باز شهری بیشتر میشود .از دیگر معیارهای

فضای باز قابلاستفادۀ ادارهها ،مساحت فضای باز

مورد مطالعه برای بررسی این امر ،تراکم جمعیت است.

سازمانهای موردنظر است که هرچه مساحت فضای باز

بیشترین درصد مراکز اداری در نواحی واقع شدهاند که

ادارهها بیشتر باشد ،میتوان از قابلیت آنها درجهت

در آن تراکم کمجمعیتی ساکن هستند .در واقع

تبدیل به فضاهای باز شهری استفاده کرد .بر این اساس

ضرورت شکلگیری اینگونه از فضاها بیشتر در نواحی

بیشترین درصد ادارههای دولتی شهر رشت دارای

پرجمعیت شهر احساس میشود .ازجمله دیگر

فضای باز باالتر از  1555مترمربع هستند که بیشترین

معیارهای تأثیرگذار در فضای باز قابلاستفاده ،اندازۀ بر

تعداد آنها در قسمت ورودی شهر قرار دارند .در رابطه

فضای باز ادارههاست که هرچه میزان آن بیشتر باشد،

با معیار معابر دسترسی ،بیشترین درصد عرض بر اصلی

موجب باالتر رفتن درجه اهمیت شاخص موردنظر

معابر دسترسی 31 ،تا  21متر است و بیشترین درصد

میشود؛ ولی بیشترین درصد ادارههای دولتی شهر
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رشت بر فضای باز آنها کمتر از  15متر است و به



وزن کم ،متوسط و زیاد مشخص میشود که 38/1

اندازۀ محل پارک خودرو تعبیه شده است و هیچگونه

درصد از سازمانهای مورد مطالعه پتانسیل کمی برای

تأثیری بر فضای باز قابلاستفادۀ سازمانهای موردنظر

استفاده از فضاهای باز درجهت ایجاد مبلمان شهری و

ندارند.

استفادۀ موقت رهگذران دارند .این در حالیست که

بر این اساس در این پژوهش با استفاده از تکنیک

 82/3درصد از آنها توان متوسطی در این زمینه دارند

تحلیل سلسلهمراتبی ( ،)AHPاولویتهای هر کدام از

که بیشترین تعداد آنها در محدودههایی با تراکم باال و

ادارههای دولتی با توجه به معیارهای مرتبط با فضای

متوسط شهر رشت قرار دارند .در نهایت  23/2درصد از

باز قابلاستفادۀ آنها تعیین شد .با توجه بدین موارد

سازمانهای مورد مطالعه توان باالیی درجهت تخصیص

مشخص شد که سازمانهای دولتی که در نواحی

بخشی از فضای بازشان به فضای باز قابلاستفادۀ

اطراف شهر بهخصوص نواحی جنوب و جنوبشرق شهر

شهروندان دارند که بیشترین تعداد آنها در قسمت

قرار گرفتهاند ،بهدلیل ارزش زمین کمتر در این نواحی،

ورودی جنوبی شهر قرار دارند.

فضاهای باز بیشتری را نسبتبه نواحی مرکزی شهر به
خود اختصاص دادهاند و دارای رتبۀ باالتری هستند و
فقط تعداد معدودی از ادارهها در بخش مرکزی شهر،
مستعد تبدیل بخشی از فضاهای باز خود به فضاهای باز
شهری هستند .بر این اساس در بررسی رتبۀ نهایی
ادارهها ،با توجه به قرارگیری آنها در بخش مرکزی
شهر« ،سازمان ادارۀ برق» با رتبۀ  5/21باالترین رتبه را
در این زمینه دارد .بعد از آن بهترتیب «ادارۀ پست» با
رتبه « ،5/21ادارۀ کل بنیاد شهید» و «مرکز مخابرات»
با رتبۀ  5/22و «شهرداری ناحیۀ  »1با رتبۀ 5/23
باالترین رتبهها را در زمینۀ کسب کردهاند.
در مجموع میتوان گفت که اگر اوزان سازمانهای
مورد مطالعه را از نظر شاخصهای تعیینشده بین بازۀ
 5/52تا 5/21قرار دهیم ،با دستهبندی آنها به سه
گروه

پیشنهادها
با توجه به نتایج بهدستآمده ،پیشنهادهایی برای
بهبود وضعیت فضای باز شهری بهویژه شهر رشت ارائه
میشود:
رفع موانع قانونی مدیریت شهری رشت در جهت
هماهنگی با ادارههای دارای رتبۀ باالتر برای جلوگیری
از کاهش فضاهای باز شهری در روند توسعۀ شهر؛
استفاده از سازمانهای مستعد در مرکز شهر برای
تبدیل به فضاهای باز شهری؛
برنامهریزی در زمینۀ استفاده از پتاسیلهای فضای
باز ادارههای دولتی در طرح جامع شهرهای جدید و
اختصاصدادن زمینهای بایر و بدوناستفاده در نواحی
شهر بهمنظور ساخت فضاهای باز شهری در شهرهای
موجود.
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توسلی ،محمود؛ ناصر بنیادی ( .)3131طراحی فضایشهری (فضاهای شهری و جایگاه آنها در زندگی و
سیمای شهری) ،تهران .انتشارات شهیدی.
توالیی ،نوین ( .)3162فضای شهری و روابط اجتماعی-فرهنگی ،مجلهنامۀ پژوهش فرهنگی.353-315 .
رفیعیان ،مجتبی؛ سیدعلی حسینپور ( .)3135نظریه،شهر ،فضا ،مدیریت شهری ،تهران .طحان.
رفیعیان ،مجتبی؛ علیاکبر تقوایی؛ مسعود خادمی؛ روجاعلیپور ( .)3133بررسی تطبیقی رویکردهای سنجش
کیفیت در طراحی فضاهای عمومی شهری ،نشریۀ انجمن
علمی معماری و شهرسازی ایران .صفحات .11-11
رحیمی ،محسن؛ ابوالفضل مشکینی؛ صابر محمدپور؛محمد سراسرکانرود ( .)3163ارزشیابی و تحلیل
کاربریهای شهر یا تأکید بر کابری فضای سبز شهری
شهر گلستان ،مجلۀ جغرافیا و توسعۀ ناحیهای .شمارۀ .31
صفحات .33-331
سعیدی ،عباس ( .)3161دانشنامۀ مدیریت شهری وروستایی ،وزارت کشور -سازمان شهرداریها و
دهیاریهای کشور.
سعیدنیا ،احمد ( .)3161فضاهای سبز شهری شهرداری،وزارت کشور .جلد سوم.
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شکوهی ،حسین ( .)3162فلسفههای محیطی ومکتبهای جغرافیایی ،تهران .گیتاشناسی.
طرح جامع رشت -جلد هفتم ( .)3168تجزیه و تحلیل واستنتاج از بررسیها (سازمان فضایی-کالبدی) .مهندسان
مشاور طرح و کاوش ،رشت :وزارت مسکن و شهرسازی-
سازمان مسکن و شهرسازی استان گیالن.
طرح جامع رشت -جلد دوم ( .)3168شناخت وضعموجود -شناسایی ویژگیهای اجتماعی و اقتصادی،
مهندسان مشاور طرح و کاوش ،رشت :وزارت مسکن و
شهرسازی -سازمان مسکن و شهرسازی استان گیالن.
عبداهللزاده ،سیدهمهسا ( .)3133فضاهای باز شهری،عرصۀ پویای شهر .ماهنامۀ دانشنما.333-321 .
فالحت ،محمدصادق؛ مریم کالمی ( .)3161تأثیر فضایباز شهری بر کیفیت گذران اوقات فراغت شهروندان،
مدیریت شهری.61-36 .
لینچ ،کوین ( .)3118تئوری شکل خوب شهر ،تهران.انتشارات دانشگاه تهران.
قربانی ،رسول؛ راضیه تیموری؛ نعیمه ترکمننیا؛ علیرضاجدیدیان ( .)3131ارزیابی تغییر کاربری اراضی شهری در
جهت ناپایداری توسعۀ سکونتگاههای شهری (مطالعۀ
موردی :باغشهر مراغه طی سالهای  3165تا ،)3135
مطالعات برنامهریزیسکونتگاههای انسانی،صفحات.11-61
عالم ،سارا ( .)3131راهکارهای ارتقاء هویت فضاهای بازشهری ،همایش ملی معماری و شهرسازی در گذر زمان.
صفحات .3-6
کاشانیجو ،خشایار ( .)3163بازشناخت رویکردهای نظریبه فضاهای عمومی شهری ،نشریۀ هویت شهر .سال
چهارم .شمارۀ .8
محمدزاده ،رحمت ( .)3135بررسی کیفیت عوامل کیفیتعوامل فضایی و کالبدی فضاهای باز مجتمعهای مسکونی
شهر جدید سهند ،نشریۀ هنرهای زیبا -معماری و
شهرسازی.23-16 .
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Introduction
Urban Open spaces are the physical spaces of human interaction and one of the essential
requirements for living in cities. Increasing these spaces has a significant impact on increasing the
health, security and social interaction of citizens. There are several potential to increase this type of
space in the urban spatial organization which governmental offices and organizations are one of the
types. Governmental organizations and offices are usually located in densely populated areas and
have a lot of space that remains unused and while in the same urban areas there are severe
deficiencies in providing urban open space and furniture. Therefore, if the space of these
organizations and offices is used, new open spaces can be created for the city and will create a good
environment for the development of urban furniture and a place for temporary resting of pedestrians.
Rasht city as one of the most important cities in the north of Iran, is in bottleneck in relation to urban
open spaces and it requires the development of urban open spaces in some areas. Therefore, in this
research, after identifying the existing governmental offices and organizations in the city, the
potential for developing urban open spaces is examined and then the capability of the above
organizations ranked in term of creating of open spaces.
Methods and Material
This study is a descriptive- analytical research. Library and documentary method was used to collect
data. In order to identify governmental offices and organization, at first a distance of 500 meters
from the main North-South and East-West streets of the city, which has urban spatial deficits, is
considered. Accordingly, 66 governmental offices were identified. Finally, the AHP method was
used to rank offices in terms of open space office area, street width, distance from green space, type
of visitors, open space width and population density around offices. GIS software is also used to
prepare the maps.
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Among the research criteria, according to the opinion of experts the types of visitors to the offices
have had the highest score and the lowest score is the distance from the green space. The results of
the studies show that the power distribution company with the weight of 0.24 is the highest rank and
the lowest rating is for the fire department with a weight of 0.03. According to studies, governmental
offices and organizations located in the peripheral regions of the city of Rasht, especially in the south
and south-east of the city, because of their less land value in these areas, have more open spaces than
the central areas of the city and have higher rank and only a few of the offices in the central part of
the city can turn a part of their open spaces into urban open spaces. The parking area of the above
offices and organizations was studied and it was found that most of the above mentioned
organizations had an appropriate and enough parking spaces and the available open space is not used
as parking.
Conclusion
The results show that the governmental offices and organization in the area under review, do not
have the same spatial distribution in the city of Rasht and their concentration in the central areas of
the city is more than other parts. Base on hierarchical analysis, the priorities of each governmental
offices and organization were determined according to their open space related criteria. Studies have
shown that 16.7 percent of organizations have low potential for using open spaces for urban furniture
and temporary use for pedestrians, while 62.1 percent of them are in moderate condition. It is
noteworthy that the highest numbers of them are in the upper and middle densities of Rasht city.
Finally, 21.2 percent of the organizations have a high ability to allocate part of their open space to the
open space for citizens that largest number of them are in the southern entrance of the city that one of
the most important of them was Guilan power distribution company.
Keywords: Urban Open Space, Governmental Offices, AHP, Evaluating the Potential, Rasht City.
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