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در عصر جهاني شدن همه چيز در حال انتقال و مبادله مي باشد ، اما جريان انتقال يك طرفه و يك
جانبه بوده و كشورهاي خاصي از آن سود مي برند . جهاني شدن مدت ها قبل با مدرنيسم و پست

مدرنيسم شروع شده است . امروزه تأثيرات جهاني شدن در ابعادکالبدی ،اقتصادي ، فرهنگي ، سياسي
در بيشتر نقاط جهان قابل مشاهده مي باشد . اين تأثيرات در شهرهاي مختلف با شدت و ضعف هايي

همراه است كه با توجه به مباني نظري تحقيق تأثير پذيري مراکز استان ها در درجه باالتري قرار دارد .
مدرنيسم به عنوان يك سوغات غرب در سيماي كالبدي شهرهاي ايران و بخصوص تهران از اواخر

حكومت قاجار تأثير گذاشته است در دوره پهلوي اول و دوم و بويژه جمهوري اسالمي تأثيرات شگرفي
در شهرهاي مراکز استانی و شهر رشت بواسطه راه ارتباطي مستقيم با مركز ، بر جاي گذاشته است

. در دهه هاي اخير جهاني شدن تأثيراتي را بواسطه شرايط مساعد محيطي و فرهنگي و همچنين
گسترش ارتباطات و تكنولوژي و ميل به زندگي مدرن ، از منظر معماري و توسعه فيزيكي و كالبدي در

شهر رشت داشته است كه اين مسئله منجر به بر هم خوردن تعادل منطقه اي ، بورس بازي زمين ،
تخريب زمين هاي كشاورزي و در نهايت تأثير بر كالبد شهر شده است كه در فصل چهارم در يافته هاي
تحقيق تأثيرات فرهنگي و اجتماعي و كالبدي اين پديده را در شهر بيان مي دارد و نشانگر توسعه شهر
در چهارجهت میباشد ، كه در نتيجه اين پديده بصورت غيرمستقيم بر فيزيك و كالبد شهر تأثير داشته

است .
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