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عملکرد فضایی کاربری های شهری يکي از مهمترين مشخصههای فضا جهت تعیین کارایی در شهر
است. تحقیق حاضر در نظر دارد با بهره گیری از روش توصیفی و تحلیلی ضمن پیمایش میدانی و با

بررسی کاربری های مختلف در شهر رشت، نسبت به پدیده قطبیت کاربری تجاری تحلیل و بررسی های
موضعی را انجام دهد. نظر به اینکه طی دهه های اخیر کاربری تجاری در شهر رشت دچار توزیع همگون

شده، بررسی موقعیت مکانی ارزیابی جانمایی و توزیع فضایی اینگونه کاربری ها قطبیت تجاری
(صنوف) شهر رشت را مشخص می نماید. یافته های تحقیق نشان می دهد طی دهه اخیر (از سال

1385 الی 1398) مهمترین صنوف تجاری در کالنشهر رشت نظیر نمایشگاه های اتومبیل در کمربندی
خرمشهر، صنعت و خدمات خودرو در ورودی و خروجی های شهر، دکوراسیون و خدمات برق در خیایان
تختی، موبایل و کامپیوتر در خیابان الکانی و مطهری، خوراک و پوشاک در خیابان های گلسار، منظریه،
بافت مرکزی شهر و خدمات درمانی در محدوده چهارراه گلسار به چشم میخورد. با توجه به یافته های
توصیفی ارائه خدمات در قالب راسته ای مشخص مورد قبول شهروندان بوده و محصوالت متنوعی در
یک محدوده عرضه می گردد ولی از نظر برنامه ریزی شهری نامناسب بودن توزیع واحدهای تجاری در

سطح منطقه و ناسازگاری این قبیل کاربری ها با سایر کاربری ها و همچنین ازدحام و شلوغی و
ترافیک حاصله از مکان یابی نامناسب و . . . از جمله مسائل و مشکالتی است که در محدوده مورد

مطالعه مشاهده می گردد.
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