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  وضعيت نظام شهري حوزه كرج ـ شهريار. 1
    

هاي شهري نه گانه مجموعه شهري   كيلومتر مربع وسعت، يكي از حوزه1016حوزه شهري كرج شهريار با 
  .  از تهران استتهران در قلمروي غربي استان است كه از لحاظ مساحت و جمعيت دومين حوزه پس

هاي اشتهارد و  شهر ـ رباط كريم و از غرب با حوزه هاي شهري تهران و اسالم اين حوزه از شرق با حوزه
هشتگرد مجاور است، در شمال آن ارتفاعات البرز مركزي بين دو رودخانه كرج و كردان و در جنوب آن 

  . زار دهستان اخترآباد قرار دارد هاي شوره ها و دشت ناهمواري
 درصد مساحت دو شهرستان 30هاي شهري دو شهرستان كرج و شهريار شكل گرفته و حدود  حوزه از بخش
آباد و محمدآباد را از بخش مركزي شهرستان  هاي گرمدره، كمال دهد به نحوي كه دهستان را پوشش مي

هاي  ركزي و دهستانآباد، مويز و سعيدآباد را از بخش م هاي جوقين، رزكان، فردوس، قائم كرج و دهستان
جوي و دانش را از بخش قدس شهرستان شهريار  هاي هفت بي سكينه را از بخش مالرد و دهستان مالرد، بي
  . گيرد در بر مي

  
  1385هاي كرج و شهريار در سرشماري  تقسيمات كشوري شهرستان:  1    جدول 

شهرستان مركز شهرستان  شهر دهستان  بخشمركز بخش 
  آبادكمال

رجك مركزي گرمدره  
  آبادمحمد

  گرمدره-دشت  مشكين - ماهدشت- محمدشهر-كمال شهر- كرج

 اشتهارد  آبادپلنگ اشتهارد اشتهارد
 آسارا
 نسا

 كرج كرج

 آسارا آسارا
 آدران

- 

 جوقين
 رزكان
 فردوس

  آبادقائم
 مويز

 شهريار مركزي

 سعيدآباد

  -فردوسيه  - شاهدشهر- صباشهر- وحيديه -شهريار
  شهر انديشه-غستانبا

 مالرد
 مالرد مالرد  بي سكينهبي

 اخترآباد
  صفادشت-مالرد

 دانش

 شهريار شهريار

 قدس قدس
 قدس  جويهفت

 .اند در محدوده حوزه قرار ندارند هايي كه با رنگ مشخص شده  رديف

  
  هاي شهري حوزه  كانون.1. 1

 شهر بزرگ شهريار، قدس و 3 ميليون نفر جمعيت و 4/1شهر كرج با   شهر موجود در حوزه؛ شامل كالن16
شهر، محمدشهر، انديشه و باغستان هر يك   شهر مياني كمال4 هزار نفر جمعيت، 200مالرد هر يك با حدود 

 شهر 6 هزار نفر و 50 تا 25و ماهدشت با جمعيت دشت   شهر مشكين2 هزار نفر، 100 تا 50با جمعيتي بين 
 هزار 25 تا 10كوچك اما رو به رشد گرمدره، صفادشت، صباشهر، شاهدشهر، فردوسيه و وحيديه هر يك با 
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نفر جمعيت، به همراه تعدادي روستا و شهرك، حوزه شهري مهم و پر تراكمي را در غرب استان تهران شكل 
  .اند داده

  
  هاي شهري گيري كانون  پيدايش و شكلفرايند.  1. 1. 1

اي با پيشينة كشاورزي، باغداري و ييالقي، همگي از  شهرهاي حوزه شهري كرج ـ شهريار در گستره
اند و در نيم قرن اخير تحت تاثير موقعيت ملي تهران و جذب مهاجران و  هاي روستايي شكل گرفته هسته

 كرده و هر كدام به شهرهايي بزرگ يا متوسط و كوچك اي پيدا العاده سرريز جمعيتي پايتخت رشد خارق
  . اند تبديل شده

شهر كرج .  شهرهاي بوده است5 داراي 1385بخشي از حوزه كه در شهرستان كرج قرار دارد، در سرشماري 
شهر، مشكين دشت، محمدشهر و  اند، اما شهرهاي كمال  هم شهر بوده1375و ماهدشت در سرشماري سال 

  . اند ها در فاصله دو سرشماري تشكيل شده ام آباديگرمدره از ادغ
 شهر در محدوده شهرستان شهريار از تجميع روستاها  و تبديل آنها 7همچنين در فاصله بين دو سرشماري 

شهر و  صفادشت، فردوسيه، شاهدشهر، وحيديه، صبا: اند از اين شهرها عبارت. به مراكز شهري تشكيل شد
شهريار و . يشه نيز در اين دوره با تأسيس شهرداري به شهر مستقلي تبديل شدهمچنين شهر اند. باغستان

  .اند  داراي شهرداري بوده1375قدس نيز قبل از سرشماري سال 
  

  1385 تا 1375شهرهاي جديد در شهرستان كرج در فاصله دو سرشماري :  2جدول 

 شهر دهستان آبادي

 شهر كمال كمال آباد كمال  آباد، خرم دشت، صدريه، شهرك رضوانيه، شهرك اميرالمؤمنين

، محمدآباد، قزنقشالق، عباس آباد، شهرك شهيد چمران، شهرك بعثت، جعفراباد، تپه قشالق
 ولدآباد كوچك، ولدآباد بزرگ

 محمدشهر محمدآباد

 مشكين دشت محمدآباد مشكين آباد

 گرمدره گرمدره ر، قلعه ساالگرمدره،كوهك، )سعادتيه سنگر( سعادتيه نو، اميرآباد

  
  1385 و 1375شهرهاي جديد در شهرستان شهريار در فاصله دو سرشماري  :  3جدول 

 شهر دهستان آبادي

 صباشهر قايم اباد صحرا خرك، حسن آباد، كبودين،قاسم آباد قنديشاد، قنديشاد

 شاهدشهر قايم اباد شهسواري، درازه،  علي اباد

 وحيديه جوقين ، جوقينقصطانك، قصبه، اسماعيل آباد

 فردوسيه فردوس فردوس، عباس آباد فردوس، خاوه، محمودآباد فردوس، عبدآباد

 صفا دشت بي بي سكينه نصير آباد، شهر آباد بزرگ، عباديه، حصار طهماسب

  باغستان  مويز  ، صادقيه)كاوسيه(آباد قدس، ده مويزه، نصيرآباد، شهرك مطهري خادم
  شهر انديشه  بخش مويز
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هاي حوزه بيش از هر چيز گوياي پراكندگي توسعه حتي در  گيري شهرها و سكونتگاه مروري بر پيشينه شكل
  : توان در انواع زير توصيف كرد ها در حوزه را مي گيري سكونتگاه اشكال پيدايش و شكل. مقياس كالن شهر كرج است

جدا ) ها شهرك(يا مصنوع ) ها آبادي(ود  در اين شكل از رشد ابتدا نقاط جمعيتي از پيش موج:رشد دروني 
نمونه كرج، مثال . اند پيوسته از هم به وجود آمده و با رشد در سطح به هم نزديك شده و سرانجام به يكديگر 

هاي كرج، حصار، كالك،  هاي نزديك به هم چون دهكده در ابتدا، آبادي. بارزي از اين گونه رشد شهري است
آباد در اين  آباد افشار و صوفي آباد، سرآسياب برجي، سرحدآباد، حسين حاجيسرجوب، حصارك، حيدرآباد، 

هاي شيميايي، مقواسازي،  در آغاز قرن حاضر هجري تعدادي كارخانه، مانند كارخانه. اند منطقه موجود بوده
آهن به تدريج در اين محدوده شكل گرفتند، همچنين مؤسسات آموزشي و تحقيقاتي، مانند  قند و ذوب

احداث شدند و ) 1318(سازي رازي  و سرم) 1314(، دامپروي حيدرآباد )1308(انشكده كشاورزي د
پس از اصالحات ارضي و تبديل شدن كشاورزان بدون . ها را فراهم آورند هاي رشد جمعيت و سكونتگاه زمينه

برداري از آنها  بهرههاي مختلف توليد احداث و  هاي فعال در رشته زمين به كارگران روزمزد تاسيس كارخانه
همگام با اين روند، ابتدا براي تامين مسكن خانوارهاي شاغل در مؤسسات تازه . در منطقه شدت گرفت

هاي مختلف در  تاسيس و سپس براي پاسخگويي به نياز اسكان مهاجران برون استاني و درون استاني شهرك
  :منطقه توسعه يافتند 

آباد  هاي عظيميه، گوهردشت، گلشهر، جهانشهر، خلج هرك ش :1350 تا 1342هاي  در فاصله سال -
  .و المهدي

آباد حصارك، دهقان ويال،  مهرشهر، گلستان حصارك، يوسف : 1365 تا 1351هاي  در فاصله سال -
، اهري، پيك، 110فرديس، منظريه، كوي الر، حافظيه، مهرويال، دهكده خانه، كوي وليعصر، كوي 

 .وهر، كوي داريوش، رضاشهر حصارك و شاهين ويالها، كوي گ فريبا، محله اوقافي
 17 باغستان، كوي ارم، گلستان، موحدين، فرامرزيه، وحدت، مارليك، :پس از انقالب اسالمي  -

 ... شهريور و كيانمهر و 
  

گيري سه شهرداري كرج، مهرشهر و گوهردشت منجر  هاي مسكوني نخست به شكل اين رشد شتابان شهرك
هاي قانوني سه  كنندگان طرح جامع، كرج بزرگ شكل گرفت كه شامل محدوده تهيهشد و سپس به توصيه 

  . شد جاده مي شهرداري و فرديس و ميان
هاي  هايي در رشد دو شهر بزرگ كرج و شهريار براساس طرح  با اعمال محدوديت:تبديل روستا به شهر

آنها، از سوي ديگر، جمعيت مهاجر توسعه كالبدي مصوب آنها، از يك سو، و افزايش نسبي قيمت زمين در 
ديد به روستاهاي نزديك به دو مركز  انداز نمي دار شدن صحيح خود در چشم درآمد كه سياستي براي خانه كم

شهرستان روي آورد تا هم از موهبت سرپناه برخوردار شود و هم فرصت استفاده از امكانات اين شهرها و 
ها تفكيك شدند و در قطعات كوچك و به صورت  راضي كشاورزي و باغبه اين ترتيب، ا. تهران را داشته باشد

 فشارهاي گوناگون سياسي و اجتماعي باعث شد تا 1370در دهه . اي در اختيار مردم قرار گرفتند قولنامه
  :دولت تبديل شدن اين نقاط روستاي به شهر را تصويب كند

  .، تبديل شدن مردآباد به شهر ماهدشت1370 -
 .دشت شهر، صفادشت و مشكين  تاسيس محمدشهر، كمال،1375شهريور  -
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گيري شهرهاي فردوسيه، وحيديه،  ، تجميع روستاهاي نزديك به هم و شكل1379 تا 1375فاصله  -
 .صباشهر و شاهد شهر

 . تشكيل دو شهر باغستان در شرق شهريار و گرمدره در شرق كرج1385 تا 1380فاصله  -
  .به صورت مركز آنها باقي مانده استها اغلب  هسته روستايي اين سكونتگاه

هاي بارز آن را   اين شكل از اسكان بيشتر در نزديكي شهرهاي اصلي پديد آمده و نمونه:اسكان غيررسمي 
و ويره و بردآباد و ) در شهرستان كرج(توان در تپه مرادآب، كالك باال، تپه قشالق، خط چهارم حصار  مي

ساخت و سازهاي ريزدانه و آلونكي ودسترسي . نام برد) هرياردر شهرستان ش(حصار و سرآسياب  سرخه
هاي  هاي قانوني، همچنين انواع ناهنجاري ها، بيرون بودن از محدوده نداشتن به حداقل خدمات و زيرساخت

  . اجتماعي از خصوصيات اين شكل از توسعه است
ا و نهادها و زيرپوشش ه اين شكل از توسعه عمدتاً از طريق تعاوني مسكن سازمان: شهرك سازي 

اند، زيرا عموماً در  هاي به ظاهر قانوني، اما با زيرپا گذاشتن اصول پايه توسعه شهري به وجود آمده مصوبه
تامين . اند بيني شده براي توسعه استقرار نيافته خارج از محدوده قانوني شهرها قرار دارند و در اراضي پيش

گذارد و هيچگونه  آنها باري سنگين بر دوش مديريت توسعه ميتاسيسات زيرساختي و خدمات شهري براي 
هاي فاقد امكانات  لذا سكونتگاه. گيرد پذيري يا كيفيت ساخت و ساز آنها صورت نمي كنترلي از جهت جمعيت

. رويه بافت مسكوني در اطراف خود هستند آيد كه به نوبه خود مشوق گسترش بي كيفيتي به وجود مي و بي
خارج از كنترل شهرداري كرج و چارچوب (هاي اين گونه ساخت و سازها شهرك كيانمهر  نهترين نمو مهم

هاي دو سوي جاده مهرشهر ـ ماهدشت، تعاوني شاهد در غرب شهريار و كهنز در   ، تعاوني)طرح تفصيلي
  . جنوب شهريار است

توان شمرد  ه شهرهاي جديد ميدر محدوده حوزه كرج ـ شهريار، انديشه جديد و مارليك را از جمل: شهر جديد 
ند، هر چند كه اعمال اين مديريت در  كه با مديريت وزارت مسكن و شهرسازي مكانيابي و طراحي و ساخته شده

، توسعه جديدي به 1387در سال . تري يافته است هاي بعدي سست شده و توسعه در آنها شكل نامنظم سال
  . ي به نام قشالق خندان به مسكن مهر اختصاص يافته است هكتار در جنوب شرقي صفادشت و محل300مساحت 

  
  هاي شهري موقعيت كانون.  2. 1. 1

اي شهري در غرب استان تهران است كه با مركزيت كرج رشد كرده و در سال  حوزه كرج ـ شهريار، در واقع منظومه
 ميليون نفر جمعيت 7/2 نفر از  ميليون4/1(اند   بيش از نيمي از جمعيت اين حوزه در شهر كرج ساكن بوده1385
هاي شهري در شرق حوزه نيز بيشتر از غرب حوزه است كه اين امر ناشي از جاذبه شديد بازار  تمركز كانون). حوزه

  . كار، خدمات تهران و مزيت نسبي امكانات ارتباطي اين بخش است
قع شدن در يك شبكه ارتباطي مشترك، اي نزديك از يكديگر و از تهران، به داليلي چون وا اين شهرها در فاصله

هاي  استفاده روزمره از خدمات و امكانات اشتغال و آموزش يكديگر و واقعيت جذب سرريز جمعيت تهران نشانه
  .دهند شهر تهران را به روشني نشان مي همپيوندي كاركردي با كالن

شهر،  خان، محمدشهر، كمال حسن عههاي كوچكي چون مالرد، قل به جز كرج و شهريار، اغلب اين شهرها، آبادي
اند، در جريان اين تحول به شهرهايي  اند كه تا دو، سه دهه پيش بافت كامالً روستايي داشته ماهدشت بوده
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ترين  اند در صورتي كه ظرفيت توسعه آنها بسيار محدود بوده است، زيرا در ميان مرغوب پرجمعيت تبديل شده
  . هاي زيست محيطي منطقه را نابود كرده است  و رشد آنها بسياري از تواناند هاي كشاورزي قرار گرفته زمين

  .اند نظم را به وجود آورده اي ناقص از يك مجموعه بي شبكه. اند برنامه داشته اين شهرها كه رشدي خودرو و بي
  : توان به صورت زير برشمرد خصوصيات موقعيتي شهرهاي اين حوزه را مي

اند و رشد آنها در سطح به منابع توليد  ها قرار گرفته هاي كشاورزي و باغ در ميان زميننقاط جمعيتي حوزه اغلب  •
 .دهد پذيري در برابر سوانح طبيعي مانند سيل را نيز افزايش مي زند و آسيب هاي شهري لطمه مي گاه اقتصادي و تنفس

اين حوزه، مشكالت زيادي براي با توجه به روستايي بودن هسته اوليه و پراكندگي بافت اغلب نقاط جمعيتي  •
 .هاي شهري آنها وجود دارد تامين خدمات و زيرساخت

و كرج ) شاهدشهر، صباشهر، وحيديه و فردوسيه(هاي شهريار  بيشتر شهرهاي تازه تاسيس در شهرستان •
 و اند و از اين رو ظرفيت هاي اصلي برون شهري شكل گرفته در امتداد راه) شهر محمدشهر، ماهدشت و كمال(

 .اند ها را به شدت كاهش داده ايمني اين راه
مانند (اند  به دليل رشد خودبخودي اين شهرها شكل توسعه منظمي ندارند و در مواردي به يكديگر متصل شده •

 ).شهريار، مالرد، انديشه و كرج
  

  هاي شهري وسعت محدوده كانون.  3. 1. 1
 هكتاري مجموع 4909 بيانگر افزايش 1376ـ86ه بررسي روند تغييرات در محدوده قانوني شهرها طي ده

آن مربوط به شهرهايي است كه طي اين دهه )  درصد35( هكتار 1730محدوده قانوني شهرها است كه البته 
 1376ـ81شهرهاي صباشهر، صفادشت، وحيديه، فردوسيه و شاهدشهر طي پنج ساله . اند به شهر تبديل شده

 هكتار نيز به محدودة قانوني 2208اند و   ايجاد شده1381ـ86ج ساله و شهرهاي گرمدره و باغستان طي پن
ساير شهرهاي حوزه طي اين دهه تغييري . دشت افزوده شده است شهرهاي كرج، شهريار، انديشه و مشكين

  .اند در محدودة قانوني خود نداشته
  

  1376ـ86) هكتار(مساحت محدوده قانوني شهرهاي حوزه و تغييرات آن  : 4جدول 
1376سال  1381سال   1386سال    نام شهر 

 تغيير در محدوده قانوني محدوده قانوني تغيير در محدوده قانوني محدوده قانوني محدوده قانوني
 1371 17458 0 16087 16087 كرج

 797 797 ـ ـ ـ باغستان
 152 2351 0 2199 2199 شهريار
 0 2689 0 2689 2689 قدس
شهر كمال  1089 1089 0 1089 0 

 0 2786 0 2786 2786 ماهدشت
 0 883 0 875 875 محمدشهر

 548 1444 0 896 896 شهر جديد انديشه
 0 1171 0 1171 1171 مالرد

 341 536 195 195 ـ صباشهر
 0 269 269 297 ـ صفادشت
 161 315 154 154 ـ وحيديه
 128 234 106 106 ـ فردوسيه
 28 247 219 219 ـ شاهدشهر
 275 275 ـ ـ ـ گرمدره
شهر مشكين  530 530 0 667 137 

 3938 33231 971 29293 28322 جمع كل



 13

 
 هكتـار رشـد   3938، 1381ــ 86 هكتار و طي پـنج سـاله   971، 1376ـ81سطح شهري حوزه طي پنج ساله      

 هكتار به سطح شـهري حـوزه طـي ايـن دهـه بيـانگر رشـد سـريع سـطوح                      4909افزوده شدن   . داشته است 
  . در حوزه شهري كرج ـ شهريار است) ه لحاظ كالبديب(شهرنشيني 

هكتار به سطح ساخته 10916 ، 1381ـ86طي پنج ساله : ) مصنوع/ساخته شده(تغييرات در بافت پر 
  . شدة شهرهاي حوزه اضافه شده كه بيشترين تغيير در بافت پر شهرهاي كرج، شهريار و مالرد رخ داده است

  
  )ارقام به هكتار (1376 ـ 86اي حوزه و تغيير آن در دهة مساحت بافت پر شهره : 5جدول 

1376بافت پر  نام شهر 1381بافت پر   
تغيير در بافت 

81- 76پر  
1386بافت پر   

تغيير در بافت 
86- 81پر  

 6670 9885 3215 9048 5833 كرج
 46 486 440 479 39 باغستان
 735 1128 393 906 513 شهريار
 463 793 330 642 312 قدس

شهر مالك  127 343 216 437 221 
 328 444 116 366 250 ماهدشت
 509 619 110 272 162 محمدشهر

 498 600 102 553 451 شهر جديد انديشه
 579 674 95 622 527 مالرد

 134 204 70 180 110 صباشهر
 65 123 58 100 42 صفادشت
 104 140 36 104 68 وحيديه
 68 102 34 86 52 فردوسيه

شهرشاهد  59 92 33 104 71 
 231 263 32 72 40 گرمدره
شهر مشكين  91 111 20 214 194 

 10916 16216 5300 13976 8676 جمع كل

  
  هاي شهري قلمروي حريم كانون.  4. 1. 1

 كيلومترمربع را 332 كيلومترمربعي حوزه شهري كرج ـ شهريار، در وضعيت موجود 1000از محدوده 
 كيلومتر 122گيرد و   كيلومترمربع را حريم مصوب شهرهاي حوزه دربرمي546 محدوده قانوني شهرها و

  .باقيمانده خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها قرار دارد
گيرد،  صورت مي) هادي شهري  جامع يا(هاي توسعه  از آنجا كه تعيين حريم شهرها همزمان با تهيه طرح

هاي  ها در آن دورة خاص، براساس رويه كم بر تعيين محدودههاي حا بسته به زمان تهيه و تصويب و سياست
متفاوت و حتي متباين تصميم گيري شده است، به نحوي كه شهر قدس به دليل واقع شدن در حريم شهر 
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دشت و محمدشهر به رغم واقع شدن در  شهر، مشكين تهران، حريم اختصاصي ندارد اما براي شهرهاي كمال
  . صي در نظر گرفته شده استحريم شهر كرج حريم اختصا

براي مثال، حريم شهر كوچك صفادشت . همچنين در نسبت محدوده قانوني به حريم، همساني وجود ندارد
شهر كرج به نسبت حريم كوچكي دارد، به طوري  بسيار بزرگتر از حريم شهر بزرگ مالرد است و اتفاقاً كالن

  .كه حريم آن از مساحت محدوده قانوني كوچكتر است
  

  )ارقام به هكتار(مقايسه مساحت محدوده قانوني و حريم موجود شهرهاي حوزه  : 6         جدول 

نسبت حريم به محدوده   مساحت حريم  مساحت محدوده قانوني  شهر  رديف
  قانوني

  05/21  39/6255  21/297  صفادشت  1
  59/8  33/2703  58/314  وحيديه  2
  59/7  96/1773  74/233  فردوسيه  3
  26/7  81/5782  09/796  انباغست  4
  06/7  99/1939  78/274  گرمدره  5
  03/5  59/1240  75/246  شاهدشهر  6
  65/3  69/1954  6/535  صباشهر  7
  98/2  13/3484  91/1170  مالرد  8
  46/2  42/5792  22/2350  شهريار  9
  91/1  86/1275  33/667  مشكين دشت  10
  64/1  44/1436  07/875  محمدشهر  11
  46/1  38/1593  62/1088  كمالشهر  12
  21/1  31/3372  96/2785  ماهدشت  13
  64/0  77/11192  01/17458  كرج  14
  -  بدون حريم  38/1444  انديشه  15
  -  بدون حريم  73/2688  قدس  16

  
 طرح جامع تهران در شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و تعيين حريم مشترك براي تهران و با تصويب

گيرد كه در آن   كيلومتر مربع از بخش شرقي حوزه در حريم مشترك قرار مي6/283د شهرهاي پيرامون آن، حدو
  .اند واقع شده) قدس، باغستان، انديشه، شهريار، صباشهر، شاهدشهر و فردوسيه( شهر شهرستان شهريار 7

مواردي از احكام حفاظت و مديريت حريم مشترك تهران و شهرهاي پيرامون كه بر حوزه شهري كرج ـ 
  :اند  ريار نيز مؤثر است، به قرار زيرتعيين شدهشه

كليه مراكز جمعيت و فعاليت در حريم و هر گونه فعل و انفعال كالبدي در آنها تابع ضوابط و  •
 .است) 1385(مقررات طرح جامع تهران 

حريم واقع در قلمرو حريم شهر تهران، ) موجود و آتي(ها  هاي شهري و روستايي و شهرك كانون •
 . اي نخواهند داشت جداگانه

ايجاد هر گونه مركز سكونتي جديد اعم از شهرك، مجتمع مسكوني و نظاير آنها در محدوده حريم  •
 . شهر تهران مطلقاً ممنوع است
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كاربري اراضي محدوده حريم متناسب با عملكرد غالب زيست محيطي و مطابق ضوابط طرح جامع  •
 . و قوانين ذيربط تعيين خواهد شد) 1385(تهران 

نحوه استفاده از اراضي و هدايت تحوالت كالبدي حريم تهران، با اعمال مديريت يكپارچه،  •
 .گذاري و نظارت به عهده شهرداري تهران است  سياست

هاي حريم  را بين شهرداري... ) اراضي و (شهرداري تهران موظف است درآمدهاي حاصله از حريم  •
 .  متناسباً توزيع نمايدهاي مديريتي حريم، آن شهر تهران و محدوده

 . هاي موجود در حريم شهر تهران به شهرهاي مستقل مطلقاً ممنوع است تبديل روستاها و شهرك •
هاي همجوار براساس حريم مصوب شهر  تقسيمات اداري ـ سياسي شهرستان تهران و شهرستان •

ت بعدي رعايت كليت اين محدوده در اصالحا. شود اصالح مي) 1385(تهران در طرح جامع 
 .تقسيمات كشوري نيز الزامي است

 
  هاي شهري نظام استقرار كانون. 2. 1

كارشناسان شهرسازي تحقق سه شرط را براي ارتقاي هر فضايي از سرزمين به مكان شهري و پيدايش 
  :اين سه شرط عبارتند از . دانند شهرها ضـروري مي

  مساعدت طبيعي يا محيطي گشاده دست و پر بركت ، .1
  از تكامل دانش فني،اي درجه .2
 .سازمان اجتماعي مبني بر تقسيم كار .3

فضايي كه امروز حوزه كرج ـ شهريار ناميده شده و نشان دهنده سيمايي كامالً شهري ، روستا ـ شهري و روستايي 
شود،   ناميده مي»مساعدت محيط طبيعي يا محيطي گشاده دست و پر بركت«است، در وهله نخست از آنچه كه  

بديهي است كه در مراحل بعدي عوامل اجتماعي ـ اقتصادي و سياسي در تطور متفاوت سيماي . ر است برخوردا
هاي محيطي و بستر  به همين مناسبت، جهت شناخت ويژگي. اند اين فضا نقشي بسيار اساسي ايفا نموده

حدوده مبادرت ورزيد، هاي طبيعي اين م بايست به شناخت قابليت جغرافيايي محدوده طرح قبل از هر اقدامي مي
رود و بيهوده نيست كه در تقسيمات سه گانه فوق،  هاي بعدي به شمار مي زيرا طبيعت بستر اوليه كليه بارگذاري

  .فراهم بودن شرايط طبيعي مناسب، در مرتبه نخست قرار گرفته است
  
  هاي شهري در بستر طبيعي و مصنوع پراكنش كانون.  1. 2. 1

گيرد كه در  طبيعي يك فضــاي جغرافيايي، در مرتبه نخست عامل اقليم قرار ميهاي  در بــررسي خصلت
  .  نمايد شكل بخشيدن به سيماي محيط نقشي جدي ايفا مي

 ماه دوره مرطوب وجود دارد كه اين 5 ماه و ايستگاه سد كرج 7در ايستگاههاي هواشناسي شهريار تقريباً 
هاي نسـبتاً طوالني مرطوب  وجود دوره. آيد يك نيز به حساب ميدوره همزمان به معناي دوره فعاليت بيولوژ

خواه ناخواه شرايط را براي فعاليتهاي كشاورزي، ) هاي بياباني و نيمه بياباني ايران نسبتاً در مقايسه با گستره(
  .سازد  گردد، مناسب مي كه در نهايت به اسكان انسان در يك مكان خاص منتهي مي

بايست به نقش رودخانه كرج تا پيش از مهار آن توسط سد امير كبير توجه  يمي ميعالوه بر مساعدت اقل
آوري بستر زيست محيطي و كشاورزي مناسب، رودخانه كرج داراي چندين  خاص مبذول نمود كه در فراهم

  :كاركرد ارزشمند بوده است 
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 .هاي كرج و شهريار دشتهاي وسيع منطقه و بخصوص   دشت  كـاركرد ژئومرفولوژيك در شكـل بخشيدن به •
 .كاركرد خاكشناختي يا پدولوژيك رودخانه كرج در تشكيل اراضي آبرفتي برخوردار از قابليت كشاورزي مناسب  •
برخالف امروز كه شهر تهران . آورده است هاي آبي را فراهم مي منبع آب دائمي كه امكان استقرار زراعت •

دارد، طبق اسنادي كه از دوران امير كبير برجاي  بيشترين سهم را از آب رودخانه كرج دريافت مي
  .   سهم بوده است84 سهم از 9اند، حقابه شهر تهران از رودخانه كرج تنها  مانده

  
رودخانه كرج هر چند نقشي با اهميت در توسعه كشاورزي محدوده طرح ايفا نموده است، در همان حال به دليل 

 تبديل تدريجي روستاي كوچك كرج به كرج بزرگ، به مرور زمان كاهش سهم كرج از آب رودخانه از يك سو و
همين پيامد را ـ البته با تاخير زماني اندك ـ . تر گرديد نقش رودخانه كرج در ادامه تحوالت فضايي كرج كم رنگ

عي هاي كشاورزي و باغداري شهريار بر جاي نهاد و امروز شهريار، تحت فشارهاي اجتما احداث سد كرج بر فعاليت
  .رود تا تجربه چندين دهه  قبل كرج را تكراركند ـ اقتصادي شديد مي

هاي زراعي و  هاي محدوده مطالعاتي كه،  امكان توسعه فعاليت عالوه بر شرايط طبيعي حاكم بر دشت
آورد، تلفيق ساخت اقليمي، ساخت توپوگرافيك و رويش طبيعي نيز زمينه ساز توسعه  باغداري را فراهم مي

ارتفاعات منطقه كه به صورت مورب از .  ـ چه به صورت عشايري و چه به صورت ساكن ـ گرديده بوددامداري
ند، موجبات آشكوب بندي اقليمي ، تغييرات كيفي خاك و نيز آشكوب ا سمت غرب به شرق كشيده شده
ارتفاعات شمال در اين شرايط الزم به توجه است كه، جبهه غربي . آورده اند بندي رويش طبيعي را فراهم مي
هاي مرطوب غربي بوده و به همين مناسبت از رويش طبيعي متنوعي  كرج دريافت كننده اصلي توده

  . برخوردار بوده است
شانزده شهر واقع در حوزه شهري كرج ـ شهريار در چند دهه اخير تحت تاثير پيوندهاي اقتصادي، خدماتي، 

  .اند البدي شتاباني داشتهاداري و سياسي كالن شهر تهران رشد جمعيتي و ك
 
  هاي شهري  سلسه مراتب كانون.  2. 2. 1

 هزار 250 تا 100 ميليوني ، سه شهر 4/1يك شهر .  شهر بزرگ و كوچك وجود دارد16در حوزه مجموعا 
 درصد از كل جمعيت شهري حوزه 55شهر كرج به تنهايي حدود .  هزار نفري80 تا 12نفري و مابقي شهرهاي 

اي داده است و يك چهارم ديگر از جمعيت در سه شهر مياني مالرد، قدس و شهريار ساكن را در خود ج
اين پراكندگي خود مانعي در جهت .  شهر كوچك پراكنده اند12 درصد ديگر نيز در 20كمتر از . هستند
  .اي در اين حوزه است هاي پايه ريزي برنامه

  
  1385سه مراتب جمعيتي و سهم آنها در سال توزيع جمعيت شهري كرجـ  شهريار در سل : 7  جدول 

  سهم از كل شهري  جمعيت  تعداد شهر  طبقات جمعيتي
 54/9 1، 386، 030 1 بيش از يك ميليون

 25/7 648، 281 3  هزار نفر250تا 100

 11/6 291، 789 4  نفر هزار 100 تا 50

 3/4 86، 966 2  هزار نفر50 تا 25

 4/4 111، 503 6  هزار نفر25تا 10
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  1385- شهريار در طبقه بندي جمعيتي-شهرهاي حوزه كرج:  8جدول 
 1385جمعيت   نام شهر  سلسله مراتب جمعيتي

 1، 386، 030 كرج بيش از يك ميليون
 230، 147 قدس

  هزار نفر250 تا 100 228، 713 شهر مالرد
 189، 421 شهريار

 83، 272 محمدشهر
 80، 435 كمال شهر

 75، 619 شهر انديشه
  هزار نفر100 تا 50

 52، 463 باغستان
 43، 108 ماهدشت . هزار نفري50 تا 25 43، 858 مشكين دشت

 24، 904 وحيديه
 20، 863 فردوسيه
 18، 855 شاهدشهر
 18، 167 صباشهر

 15، 887 صفادشت

  هزار نفر25 تا 10

 12، 827 گرمدره

 2، 524، 569  شهر16 جمع

  
  حوزه نفوذ مراكز شهري .  3. 2. 1

در شهرها )  درصد5/92نزديك به ( ميليون نفر 5/2 ميليون نفري حوزه شهري كرج ـ شهريار، تعداد 7/2از جمعيت 
مانند (هاي شركتي  در نقاط برون شهري اعم از روستاها، شهرك)  درصد5/7حدود ( هزار نفر 200و فقط 
هاي باغ  و مجموعه) هاي شاهد و نيروي انتظامي  مانند تعاوني(ني هاي مسكو ، مجتمع)هاي بذر و نهال و بعثت شهرك
هاي برون شهري به صورت توسعه ناپيوسته شهرها  تعدادي از اين سكونتگاه. برند به سر مي) مانند زيبادشت(وياليي 

دوده و حريم قانون تعاريف مح ”3 ماده 2گيرند و در مورد سايرين نيز مقرر است براساس تبصره  از آنها خدمات مي
هادي در داخل حريم شهرها   هاي جامع و روستاهايي كه به موجب طرح”، “شهر، روستا و شهرك و نحوة تعيين آنها

واقع شوند، در صورت رسيدن به شرايط شهر، شهر مستقل شناخته نشده و به صورت منفصل به عنوان يك ناحيه 
به اين ترتيب هر يك از شهرهاي واقع در حوزه . “...خواهند شديا منطقه از نواحي يا مناطق شهر اصلي تلقي و اداره 

هاي پيراموني خواهند بود كه تعدادي به عنوان نواحي منفصل محدوده قانوني آن شهر به  اي از سكونتگاه داراي شبكه
  .آيند آيند و تعدادي ديگر سكونتگاه واقع در حريم به شمار مي شمار مي
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  هاي واقع در حوزه نفوذ مراكز شهري حوزه  وضعيت سكونتگاه:  9جدول  
  ناحيه منفصل شهر اصلي  شهر  رديف

  ) نفر5000جمعيت كمتر از (ناحيه منفصل شهر اصلي   ) نفر5000جمعيت باالي (

  زيبادشت، شهرك بذر و نهال، محمودآباد، گلستانك، قلعه روستايي سياهكالهان  آباد فرخ  كرج  1
  آباد آباد، قره تپه، نصرت آباد پايين، اسكمان، ابراهيم كردراز، رضي  آباد،دينارآباد، اسدآباد زكان، رضيبردآباد، شهرك جعفريه،ر  *شهريار  2
   بهمن، دهشاد باال، دهشاد پايين، قلعه بها، بادامك، ورامينك، قلعه شايسته شهرك دانش22كوي سازماني   نصيرآباد، سعيدآباد، باباسلمان  *باغستان  3
  ندارد  ثتشهرك بع  دشت مشكين  4

دبانلو،  بيات، شش آباد، علي سر، استور، كوشك، ارغش آباد قوام، مهردشت، خاتون يوسف  ، اميرآباد)مسكن مهر(قشالق خندان   صفادشت  5
  دهك، كهريزك، اميرآباد، شرسف آباد، سليمان، اميريه، قشالق زرگرها، كهريزك

  دآباد، يبارك، بكه، كردامير، فجرآبا اصيل  فرارت  وحيديه  6
  ندارد  )خلج آباد(محمودآباد   *شاهدشهر  7
  آباد، قلعه فرامرز، مالرد ويالي جنوبي، حصارك غفاري قشالق مالرد، خوشنام، لم  ندارد  مالرد  8
  هلجرد، كهريز ندارد  كمالشهر  9
  آباد گونه علي ندارد  محمدشهر  10
  الورد ندارد  *صباشهر  11
  رآباد، رامين، وسط يوسف ندارد  *فردوسيه  12
  سعادتيه نو، قلعه عبداهللا خان ندارد  گرمدره  13
  ندارد ندارد  ماهدشت  14
  ندارد ندارد  *قدس  15
  ندارد ندارد  *انديشه  16
  شهرهاي واقع در حريم مصوب شهر تهران* 
  
  هاي شهري حوزه جمعيت كانون. 3. 1

با توجه ). 12جدول (اند  ههاي كرج و شهريار بيش از يك پنجم جمعيت استان را در خود جاي داد شهرستان
شوند روي هم  اي را شامل مي هاي تهران، ري و شميرانات نيز كه مجموعه يكپارچه به اين كه شهرستان

 18هاي استان تهران روي هم حدود  اند، ساير شهرستان  درصد جمعيت استان را در خود جاي داده62حدود 
هاي اخير افزايش مداومي  و شهرستان طي دههوزن جمعيتي د. اند درصد از جمعيت استان سهم داشته

  .  درصد بر سهم خود از جمعيت استان افزوده است5 برابر 1375ـ85داشته است به طوري كه طي دهه 
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  1385 و 1375هاي   در دو سرشماري سال)1(هاي استان تهران جمعيت شهرستان : 10جدول 
استاندرصد سهم از جمعيت  جمعيت درصد سهم از جمعيت استان به جز سه  

شهر تهران شهرستان كالن  شهرستان 
1375 1385 

رشد 
 تا 1375

1385 1375 1385 1375 1385 
 - - 100 100 7/2 13، 273، 009 10، 191، 196 استان

 - - 8/61 9/67 67/1 8، 206، 443 6، 917، 791جمع تهران، ري و شميرانات 
 9/1 0/2 7/0 6/0 2/4 96، 860 63، 935 دماوند
 7/33 9/34 9/12 2/11 1/4 1، 709، 481 1، 143، 342 كرج
 7/10 5/12 1/4 0/4 8/2 540، 442 410، 535 ورامين

 2/4 9/3 6/1 /3 3/1 215، 086 128، 023 ساوجبالغ
 6/20 3/16 9/7 2/5 9/6 1، 042، 052 532، 275 شهريار
 8/8 2/11 4/3 6/3 0/2 447، 192 366، 377 اسالمشهر

 0/12 3/10 6/4 3/3 0/6 608، 530 338، 590 كريمرباط 
 8/4 0/5 8/1 6/1 0/4 240، 841 162، 565  پاكدشت
 7/0 0/1 3/0 3/0 1/1 37، 416 33، 375  فيروزكوه
 5/2 9/2 0/1 9/0 1/3 128، 666 94، 417  نظرآباد

ضمن اين كه در اين جدول اطالعات نظرآباد، . شده است اطالعات جمعيت ساكن دو سرشماري محاسبه هاي رشد در اين جدول براساس نرخ) 1(
    . هاي ساوجبالغ، دماوندو ورامين تفكيك شده است فيروزكوه و پاكدشت به ترتيب از شهرستان

  
نفر شمارش شده است كه از اين تعداد  1732275 برابر با 1385جمعيت شهرستان كرج در سرشماري 

در شهرستان شهريار نيز از . در نقاط روستايي اقامت دارند نفر 65597 نفر در نقاط شهري و 1666674
. اند  نفر در نقاط روستايي شمارش شده171221 نفر در نقاط شهري و  873488 كل جمعيت، 1044709

اند و در فاصله دو سرشماري با   درصد از جمعيت استان را در خود جاي داده7/20در مجموع دو شهرستان 
  .از ده درصد به نسبت شهرنشيني شهريار افزوده شده استتشكيل شهرهاي جديد بيش 

در ميان . تر از آن است به لحاظ نسبت شهرنشيني شهرستان كرج از ميانگين استان باالتر و شهريار پايين
هاي باالي شهرنشيني قرار دارند و به جز شهرستان تهران كه  هاي استان هر دو شهرستان در رده شهرستان

هاي باالتر شهرنشيني استان  شهر تهران قرار دارد، كرج و شهريار به ترتيب در رده كالنتحت تاثير جمعيت 
  .  قرار دارند

 
  هاي شهري روند تحوالت جمعيت كانون.  1. 3. 1

در فاصله . تر از كل كشور و استان تهران داشته است  شهريار همواره آهنگي سريع-تغييرات جمعيت در حوزه كرج
 برابر شده است كه عمدتا حاصل كاهش مرگ و مير 7/2 جمعيت كشور 1385 تا 1345هاي   چهل سال سرشماري

و بهبود بهداشت عمومي جامعه و به ويژه كنترل نسبي مرگ و مير نوزادان و مادران بوده است كه با تداوم باروري 
اما در تمام اين دوره . م زداي را در كشور ما رق سابقه هاي رشد بي باال طي چند دهه پس از كاهش مرگ و مير، نرخ

برنامه و سامان نيافته چهره ديگري به خود  هاي بي  شهريار به واسطه هجوم مهاجرت-استان تهران و منطقه كرج
 برابر شده است، در استان تهران اين نسبت 7/2 سال اخير 40گرفته است و در حالي كه جمعيت كل كشور طي 

 3و سهم خود را از .  برابر شده است25جمعيت حوزه كرج ـ شهريار  بيش از در همين دوره زماني .  برابر است8/3
با توجه به تفاوت نرخ رشد جمعيت در محدوده حوزه و .  درصد رسانده است20درصد جمعيت استان به بيش از 

به  8/81 سال مدام افزايش يافته و از 40محدوده دو شهرستان، سهم جمعيت حوزه از كل دو شهرستان طي اين 
  . درصد رسيده است3/98



 20

  
 1345 - 85هاي  تغييرات جمعيت كل كشور، استان تهران و منطقه مورد مطالعه طي سال :  11جدول 

 1385 1375 1365 1355 1345 منطقه
نسبت تغيير 

85-1345  
 2/7 70، 472، 846 60، 055، 488 49، 445، 010 33، 708، 744 25، 788، 722 كل كشور

 3/8 13، 422، 366 10، 343، 965 8، 095، 124 5، 128، 516 3 ،492، 500 استان

 19/5 1،732،275 1، 161، 161 737، 106 239، 385 88، 895 شهرستان كرج

 24/4 1،047،364 533، 832 220، 704 69، 456 42، 857 شهرستان شهريار

 25/4 2، 733، 121 1، 663، 216 928، 714 283، 778 107، 770  شهريار- حوزه كرج

 6/6 20/36 16/08 11/47 5/53 3/09  درصد سهم حوزه از استان

  - 98/3 98/1 97/0 91/9 81/8  درصد سهم حوزه از جمع دو شهرستان

  
تواند تداوم داشته  اين نرخ باال در بلندمدت نمي.  درصد است1/5نرخ رشد جمعيت در حال حاضر در حوزه برابر با 

دار  تر باروري و تغيير دررفتارهاي ازدواج، تشكيل خانواده و بچه  كنترل قوي.باشد و از شدت آن كم خواهد شد
پذيري، از سوي ديگر، از شتاب اين افزايش جمعيت خواهد كاست، اما  هاي جمعيت  شدن، از يك سو، و اشباع توان

شود و به بيش  بر مي سال جمعيت حوزه دو برا15كه اين روند بدون تغيير ادامه يابد، تنها در عرض كمتر از  چنان
 ميليوني را پيش رو خواهيم داشت كه البته اين 10 سال بعد از آن حوزه 15 ميليون نفر خواهد رسيد و در 5از 

  . امر غير محتمل است و آهنگ رشد قطعا كاهش خواهد يافت
    
  1345 - 85هاي  رشد جمعيت كل كشور، استان تهران و حوزه كرجـ  شهريار طي سال: 12جدول  

 85-1375 75-1365 65-1355 55-1345 محدوده جغرافيايي

 1/61 1/96 3/91 2/71 كل كشور

 2/6 2/5 4/7 3/9 استان

 4/1 4/6 11/9 10/4 شهرستان كرج
 7/0 9/2 12/3 4/9 شهرستان شهريار

 5/1 6/0 12/6 10/2  شهريار- حوزه كرج
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  1345-85هاي  لشهريار طي ساـ رشد جمعيت  شهرهاي حوزه كرج :  13جدول  

  محدوده جغرافيايي  شهرهاي حوزه 45-55 55-65 65-70 70-75 65-75 75-85

 كرج بزرگ 14/2 11/9 5/7 2/8 4/3 4/0

 محمدشهر 11/5 12/3 6/9 4/0 5/4 3/5

 كمال شهر 7/6 16/2 15/1 8/6 11/8 5/6

 ماهدشت 7/9 11/8 6/7 3/1 4/9 3/5

 مشكين دشت 14/2 18/5 10/4 7/2 8/8 4/4

 گرمدره 9/6 11/6 3/8 0/0 1/9 0/1-

  كرج
  )حوزه(

 قدس 12/4 24/4 6/2 6/4 6/3 5/2

 مالرد 8/9 10/4 17/9 21/9 19/8 8/6

 شهريار 6/8 10/4 11/9 7/4 9/6 7/4

 انديشه - - - - - 11/5

 باغستان 0/9 16/8 15/4 11/0 13/2 8/9

 يديهوح 1/5 9/1 9/5 5/1 7/3 5/4

 فردوسيه 3/9 9/0 10/2 5/4 7/8 6/8

 شاهدشهر 4/3 10/0 11/2 12/3 11/8 3/3

 صباشهر 4/8 10/7 7/7 2/5 5/1 3/8

 صفادشت 2/3 6/6 9/9 7/1 8/5 8/8

  )حوزه(شهريار

 
دهد كه به جز صفادشت از شتاب رشد ساير شهرها  بررسي تغييرات رشد جمعيت شهرهاي مختلف حوزه نشان مي

شهر، شاهدشهر و مشكين دشت چشمگيرتر  اين كاهش در مالرد،كمال.  كاسته شده است1385ا  ت1375در فاصله 
 افزايش 1375 تا 1370 ساله 5كرج، ماهدشت، وحيديه، فردوسيه، صباشهر در فاصله دو سرشماري نسبت به . است

داد مهاجران وارد شده به تع. دليل اصلي اين رشد، مهاجرت شديد طي اين دوره به حوزه است. اند رشد را شاهد بوده
 درصد جمعيت شهر 46 درصد جمعيت فعلي و معادل 31  برابر با 1385 سال قبل از سرشماري10شهر كرج طي 
 درصد شهريار را مهاجران 6/45 درصد صفادشت، 8/48 درصد جمعيت مالرد، 55.  بوده است1375كرج در سال 

  . شهرها نيز اين وضع كم و بيش برقرار استدهند و در مورد ساير  اخير به اين شهرها تشكيل مي
  
  هاي شهري هاي جمعيتي كانون ويژگي. 2. 3. 1

 نفـر   7/3 و در استان تهران      4 ميانگين بعد خانوار در كل كشور برابر با          1385براساس اطالعات سال     : خانوار
 كـل كـشور و سـاير         داراي ميـانگيني كمتـر از      8/3 و   7/3هاي كـرج و شـهريار نيـز بـا             شهرستان. بوده است 
در نقـاط روسـتايي كـرج ايـن نـسبت بـه دليـل وجـود خانوارهـاي گروهـي و                      . هاي استان هستند    شهرستان
  .اي باال رفته است موسسه
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  1385-هاي كرج و شهريار بر حسب نوع خانوار  توزيع جمعيت استان تهران و شهرستان : 14        جدول 

  )حوزه(شهريار  )حوزه(كرج  شهريار -حوزه كرج استان نوع خانوار
 33/99 98/30 98/7 98/15 معمولي

 0/42 32/0 0/36 0/81 گروهي

 24/0 33/1 0/91 1/05 موسسه اي

  
هاي مربوط به جمعيت متولد در محل اقامت و غير آن كه برحسب شهرسـتان در                  با توجه به داده    : مهاجرت

ما بايد توجه داشت كه نسبت افراد غير بومي الزاما بـه            توان روند مهاجرت را مشخص كرد، ا        دسترس است مي  
  . گيرد هاي درون شهرستان را هم در بر مي هاي ديگر نيست و جابجايي معني مهاجران واردشده از شهرستان

 درصد جمعيت حوزه يا به اين منطقه مهاجرت         2/37 نفر معادل    1017053 مجموعا   1375-85طي ده ساله    
 درصد آنها بـه نقـاط   9 درصد مهاجران به نقاط شهري و كمتر از 91. اند آن جابجا شدهاند و يا در داخل     كرده

 درصد آنهـا بـه      7/47 درصد مهاجران به محدوده كرج از حوزه و          3/52همچنين  . اند  روستايي حوزه وارد شده   
  . اند محدوده شهريار در حوزه وارد شده

ت در حالي كه اين نسبت براي شهرهاي شـهريار           درصد اس  2/96نسبت مهاجران وارد شده به شهرهاي كرج        
 درصد است و نقاط روستايي شهريار هم به لحاظ تعداد وهم درصـد بـيش از روسـتاهاي كـرج جـاذب                       6/85

  .اند مهاجران بوده
 درصد از كل جمعيت اين محدوده       5/31مهاجران وارد شده به محدوده شهرستان كرج كه در حوزه قرار دارد             

نيمي از جمعيت روستايي كرج و      .  درصد از جمعيت را شامل مي شوند       5/46ان شهريار   و در محدوده شهرست   
اند؛ هر چند كه بخشي از اين تعـداد            درصد از جمعيت روستايي شهريار در زمره مهاجران شمارش شده          3/41

  .اند كه اطالع مشخصي از آنها در دسترس نيست مهاجران درون حوزه بوده
  

هاي كرج و شهريار به تفكيك علت، جنس و نقاط  جران وارد شده به شهرستانتوزيع درصد مها: 15جدول 
  1385شهري و روستايي

 ساير اظهارنشده
پيروى  
 از خانوار

پايان  
خدمت  
 وظيفه

انجام  
خدمت  
 وظيفه

پايان  
 تحصيل

 تحصيل
انتقال  
 شغلى

جستجوى  
 كاربهتر

جستجوى  
 كار

 شهرستان محدوده

 كل 9/4 4/8 3/9 1/9 0/3 0/4 1/0 55/8 18/9 3/5

 شهري 9/4 4/9 4/1 2/0 0/3 0/4 1/0 57/1 17/3 3/5

 روستايي 8/7 2/4 1/7 0/4 0/1 0/8 0/6 26/7 54/4 4/2

 كرج

 كل 10/73 4/87 3/08 0/53 0/08 0/33 0/21 61/51 16/07 2/60

 شهري 10/31 4/91 2/98 0/55 0/08 0/14 0/20 61/39 16/80 2/63

 روستايي 13/20 4/60 3/67 0/44 0/07 1/40 0/24 62/20 11/78 2/40

 شهريار

  
كـاهش  .  كشور ما به لحاظ ساخت سني اكنون در طيف ميانـسال جـوان قـرار دارد                :ساخت سني جمعيت    

 70 سال به بـاال در كـل كـشور           65 سال و كوچك بودن نسبت گروه        15تر از     جمعيت گروه هزينه بر كوچك    
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اين موقعيت كه در جريان عبور جوامع از مراحل گذار . ر و فعاليت قرار داده است درصد جمعيت را در گروه كا     
آيد بهترين دوره در تاريخ يك جمعيت براي بهبود وضعيت اقتصادي و توليد، به لحـاظ                   وجود مي   جمعيتي به 

اين وضعيت كه اصطالحا موهبت جمعيتي و يـا پنجـره فرصـت             . توان ايجاد شده از طريق ساخت سني است       
جمعيتي ناميده مي شود متاسفانه در كشور ما به دليل كاهش سريع بـاروري عمـر درازي نخواهـد داشـت و                      

هاي پيش رو نيز با روال قبلي ادامه يابد قبل از آن كه اين توان فرصت                  هاي اقتصادي دهه    ريزي  چنانچه برنامه 
  .ر روبرو خواهيم بودآيد و ما با جمعيتي سالخورده و هزينه ب اش سر مي به بار نشيند، دوره

 درصد از جمعيت در گروه سني كار و فعاليت قـرار دارنـد و سـهم دو                  8/72 شهريار نيز    -در سطح حوزه كرج   
  .   درصد است27گروه بالقوه غير فعال در مجموع 
هاي بزرگ سني نشان مي دهد كه در تمام نقاط سهم گـروه               هاي حوزه در گروه     توزيع جمعيت شهرها و دهستان    

هاي شـهريار ايـن نـسبت بـاالتر از         درصد جمعيت كمتر است اما در شهرها و به ويژه دهستان           30 سال از    15زير  
  . هاي قبل است  كرج است كه عمدتا به دليل تفاوت در رفتار باروري مهاجران وارد شده به اين منطقه در دوره

  
  1385هاي بزرگ سني ـ  در گروهتوزيع سني جمعيت نقاط شهري و روستايي حوزه كرج ـ شهريار : 16جدول 

 شهر يا دهستان محدوده شهرستان +65 15 - 64 0 - 14 كل
 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 4/22 58482 74/7 1034965 21/1 292538 100 1386030 كرج
 3/55 1532 70/1 30203 26/4 11373 100 43108 ماهدشت

 3/09 1355 69/6 30517 27/3 11986 100 43858 مشكين دشت
 2/68 2156 70/2 56496 27/1 21783 100 80435  كمال شهر
 3/42 2846 70/0 58272 26/6 22154 100 83272 محمدشهر

 شهرها

 4/56 585 72/9 9347 22/6 2895 100 12827 گرمدره
 3/31 20 73/9 447 22/8 138 100 605 گرمدره

 2/38 845 82/2 29187 15/4 5462 100 35494 دآبادمحم

 كرج

 ها دهستان
 6/67 256 72/4 2776 21/0 804 100 3836 كمال آباد
 2/22 5073 70/8 162021 26/9 61619 100 228713 شهر مالرد
 2/83 450 67/4 10705 29/8 4732 100 15887 صفادشت
 2/50 5763 71/2 163852 26/3 60532 100 230147 قدس
 2/79 5286 72/3 137042 24/9 47093 100 189421 شهريار
 3/90 708 68/6 12462 27/5 4997 100 18167 صباشهر
 3/20 796 68/1 16960 28/7 7148 100 24904 وحيديه
 3/35 631 67/5 12721 29/2 5503 100 18855 شاهدشهر
 3/13 652 70/2 14645 26/7 5566 100 20863 فردوسيه
 2/59 1357 67/5 35436 29/9 15670 100 52463 باغستان

  شهرها

 2/14 1619 75/9 57363 22/0 16637 100 75619 شهر انديشه
 4/62 1045 68/3 15441 27/0 6112 100 22598 جوقين
 3/49 888 68/1 17330 28/4 7234 100 25452 رزكان
 4/01 614 69/2 10600 26/8 4109 100 15323 فردوس
 2/51 770 67/5 20716 30/0 9213 100 30699 قائم آباد
 4/07 252 66/7 4133 29/3 1814 100 6199 مويز

 2/96 498 71/3 12008 25/7 4326 100 16832 سعيدآباد
 3/69 177 72/1 3461 24/2 1161 100 4799 دانش

 2/42 74 72/9 2232 24/7 757 100 3063 هفت جوى
 3/50 563 67/4 10848 29/1 4680 100 16091 بى بى سكينه

 شهريار  

 ها  دهستان

 3/16 871 67/4 18565 29/5 8121 100 27557 مالرد
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هـاي مـرگ و ميـر و     جامعه ما در پايان مرحله سوم گذار جمعيتي قـرار دارد و كـاهش مـداوم ميـزان                  : باروري
ر داده اسـت كـه ويژگـي آن برقـراري تعـادل مجـدد ميـان                 باروري ما را در آستانه ورود به مرحلـه چهـارم قـرا            

باال رفتن ميزان تجرد قطعي ، عدم تمايـل بـه           . هاست  هاي مرگ و مواليد در سطحي پايين از اين شاخص           ميزان
تـر از     داشتن فرزند، فاصله گرفتن ازدواج از تولد اولين فرزند، فاصله گذاري بيشتر ميان مواليد، استفاده مطمـئن                

نظيم خانواده در بستر آگاهي زنان و نهايتا عقالني تر شدن هر چه بيـشتر رفتـار بـاروري در جامعـه                      هاي ت   روش
 شهريار نيز باروري كـاهش يافتـه اسـت امـا            -در حوزه كرج  . كاهش بيشتر نرخ باروري را به دنبال خواهد داشت        

گي در مبـدا مهـاجرت حامـل        ورود مداوم مهاجران به اين منطقه كه هم به لحاظ تعداد و هم به لحـاظ پراكنـد                 
  . تاثير نيست ها و رفتارهاي متفاوت هستند در نوسانات شاخص باروري، هر چند با دامنه كم، بي  خرده فرهنگ

 روز گذشته   365 كه اطالعاتي درباره تعداد فرزندان زنده به دنيا آمده زنان در             1385 انتشار نتايج سرشماري    
 دست مي دهد اين امكـان را داد تـا بـه صـورت غيـر مـستقيم و بـه                      و همچنين در طول عمر باروري آنها به       

  .هاي مختلف، براوردي از سطح باروري زنان دو شهرستان به دست آوريم روش
هاي اختصاصي بـاروري و ميـزان     را نيز مالك قرار دهيم ميزان1385نگر سرشماري     هاي گذشته   چنانچه داده 

  :رار زير خواهند بودباروري كل استان تهران و دو شهرستان به ق
  

  1385هاي سرشماري سال  هاي باروري براساس گروه سني، براساس داده ميزان : 17      جدول 

 استان كرج  شهريار گروه سني

15-19 96/0 78/8 82/0 

20-24 112/5 119/3 105/2 

25-29 98/8 85/4 85/2 

30-34 59/0 59/2 58/8 

35-39 35/4 19/5 27/0 

40-44 5/7 7/0 7/2 

45-49 0 0 2/4 

  
هاي مرگ ومير در ايران طـي سـه دهـه             دهد كه شاخص     بررسي تحوالت مرگ و مير نشان مي       :مرگ و مير    

 در هزار رسيده اسـت و       30 به   114ميزان مرگ و مير كمتر از يك سال از          . اخير تغييرات زيادي داشته است    
در واقـع نـصف شـده اسـت و اميـد زنـدگي كـل           كاهش يافته و     6 به حدود    12ميزان عمومي مرگ و مير از       

  .   سال افزايش يافته است70 سال به 55جمعيت از 
  

   1385هاي ثبتي در سال  هاي كرج و شهريار براساس داده متوفيات شهرستان : 18جدول 
  معوقه  جاري  معوقه  جاري  كل اسناد  فوت  محدوده
  754  1272  7179  49849  59054  استان
  11  31  716  3979  4737  كرج

  111  221  277  1464  2073  شهريار
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 درصد از كل استان است، اما بـي ترديـد هنـوز پوشـش ثبـت                 5/11سهم مرگ ومير ثبت شده دو شهرستان        
 در هـزار    3با اين تعداد فوت ميزان مرگ بـه حـدود           . مرگ در كشور و به ويژه در نقاط روستايي كامل نيست          

هـاي فرزنـدان      هاي سرشماري و به روش غيرمـستقيم از داده          دادهبا استفاده از    . مي رسد كه غير واقعي است     
زنده به دنيا آمده و فرزندان زنده مانده و همچنين با استفاده از سـاخت سـني و ميـانگيري از دو روش اميـد                         

  :زندگي كرج و شهريار به قرار زير محاسبه شد
    

  1385اميد زندگي دو جنس در كرج و شهريار  : 19جدول   

  اميد زندگي زنان  اميد زندگي مردان  محدوده
  72  5/68   شهري-كرج
  5/70  4/67   روستايي-كرج

  8/71  1/68   شهري-شهريار
  1/70  3/67   روستايي-شهريار
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  هاي شهري موقعيت و قلمروي محدوده : 1نقشه   
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  هاي شهري بيني جمعيت كانون پيش. 3. 3. 1
با در نظر گرفتن تغييرات سه مولفه بـاروري، مـرگ و ميـر و    تغييرات جمعيت در آينده حوزه كرج ـ شهريار،  

دو متغيـر اصـلي     . بيني اسـت    مهاجرت و همچنين تاثير ساخت سني جمعيت و تركيب جنسي آن قابل پيش            
تغيير جمعيت يعني باروري و مرگ و مير در مسير كاهش و ثبات نسبي قرار دارند و عامل اثرگذار بـر سـطح                     

همچنـين مهـاجرت بـه عنـوان     . ست كه تغيير آن نيز در آينده مـشخص اسـت     مواليد ساخت سني جمعيت ا    
كند و تغيير سطح آن اسـت كـه سـناريوهاي متفـاوتي را                ترين عامل تغيير در آينده اين منطقه عمل مي          مهم

اي همگن و پايدار در كشور برقرار نباشد مردم در هر زمان و               كند در سطح خرد تا زماني كه توسعه         ترسيم مي 
هـاي    براي تغيير انتخاب مردم برنامه    . شوند  تر تشويق مي    قطه از كشور به مهاجرت به مناطق توسعه يافته        هر ن 

  . كارساز است نه تصميمات مقطعي و بخشي درازمدت و كالن
 28/12/1387ظرفيت اسكان جمعيت دربـازنگري شـمار جمعيـت مجموعـه شـهري تهـران، طبـق مـصوبه                    

 ميليون نفر در سال افـق طـرح   8/3ان، براي حوزه شهري كرج ـ شهريار،  شورايعالي شهرسازي و معماري اير
 در نظر گرفته شده است كه به معناي توقف مهاجرت و اتكاي صرف به رشد طبيعي اسـت كـه امـري                       1405

  . آيد نامتحمل به شمار مي
اله گذشته و بـه     در صورت تداوم وضع موجود و تداوم ورود مهاجران به حوزه و با توجه به نرخ مهاجرت ده س                  

ويژه آن كه اين رونـد در سـه سـال قبـل از سرشـماري تـشديد نيـز شـده اسـت و عـدم اتخـاذ و عمـل بـه                   
هايي كه بر كند شدن اين روند اثر بگذارند و تاكيد بر اين امر كه كنترل مهاجرت به حوزه اي كـه در                         سياست

اي نيــست و  خــشي و منطقـه جـوار مهمتــرين مركـز سياســي و خـدماتي و اقتــصادي كـشور اســت، امـري ب     
در افـق طـرح تـداوم       ) و نه نرخ مهاجرت   (طلبد، فرض بر اين است كه تعداد          هايي كالن و ديرپا را مي       سياست

يابد كه با توجه به افزايش جمعيت و تغيير ساخت سني، نسبت تعداد مهاجران به افزايش طبيعـي جمعيـت                    
 تـداوم يابـد و      2ت كه باروري در سطح باروري كـل         در اين گزينه فرض آن اس     . يابد  در طول زمان كاهش مي    

در اين شرايط جمعـت     .  سال ارتقا يابد   71 سال به    69 سال و از آن مردان از        74 به   5/71اميد زندگي زنان از     
 نفـر   4،  900،  000 درصد طي بيست سال افزايش خواهد يافت و بـه            97/2حوزه با نرخ رشد ميانگين ساالنه       

  . ترين باشد هاي موثر اين گزينه محتمل رسد در نبود سياست به نظر مي. خواهد رسيد
بخشي ميان جامعه، محيط زيست و اقتصاد است، فرض شده است كـه                كه تعادل  براساس گزينه توسعه پايدار   

در افق طرح تعداد مهاجران ساالنه به يك چهارم تعداد ابتداي دوره و با آهنگي خطي كاهش يابد و ساخت سـني   
همچنين عامل ديگر كه تعداد مواليد ساالنه است        . مطابق با تغيير در ساخت سني كشور تعديل شود        مهاجران نيز   

تـر كـه در حـال حاضـر از            اي  هاي تنظيم خانواده و بهداشت باروري به ويژه در مناطق حاشيه            با گسترش سرويس  
 فرزند در اين حوزه بـا       8/1با اين فرض كه نرخ باروري كل        . سرويس مناسب محرومند به مرور تحت كنترل درآيد       

 سال تمركز 30 تا 25آوري تداوم يابد و الگوي سني باروي بر سنين        توجه به باال رفتن سن ازدواج و تاخير در بچه         
در اين گزينه با فرض گسترش امكانات بهداشتي در منطقه، كاهش فقر و سوءتغذيه و كـاهش مـرگ و ميـر                      . يابد

. يابـد    سال افزايش مي   72 سال و از آن مردان تا        76ر آن اميد زندگي زنان تا       سوانح و عدم امنيت اجتماعي و نظاي      
 نفر  500،  000 نفر خواهد رسيد كه      4،  307،  653 به   1405در نهايت با اين فرضيات جمعيت حوزه در سال افق           
  .از مصوبه بازنگري طرح مجموعه شهري باالتر است 
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 درصـد   2/1 آن سـهم مهـاجرت و        06/1 درصد است كـه      3/2با  نرخ رشد ميانگين ساالنه در اين سناريو برابر         
يابـد و در دوره        سـاله كـاهش مـي      5هـاي     رشد ناشي از مهـاجرت در دوره      . سهم رشد ناشي از مهاجرت است     

  . رسد  درصد رشد طبيعي مي86/0 درصد در مقابل 94/0 به 1405 تا 1400
  

  جمعيت حوزه كرج ـ شهريار در گزينه مختلف : 20 جدول 
  1405  1400  1395  1390  1385  ها  نهگزي

  4، 507، 597  4، 400، 363  3، 864، 254  3، 299، 388  2، 733، 117  فرض تداوم وضع موجود
  3، 800، 000  3، 500، 000  3، 300، 000  3، 000، 000  2، 733، 117  بازنگري طرح مجموعه شهري

  4، 342، 000  4، 062، 935  3، 712، 009  3، 263، 471  2، 733، 117  گزينه توسعه پايدار

  
  .شود بيني مي توزيع جمعيت در شهرهاي حوزه براساس سه گزينه ياد شده به صورت مندرج در جدول زير پيش

  
  )1405در سال (بيني جمعيت براساس سه گزينه   و پيش1385جمعيت شهرهاي حوزه در سال  : 21     جدول 

جمعيت سرشماري   نام شهر  رديف
1385  

جمعيت مصوب 
  نرخ رشد  رايعالي شهرسازيشو

جمعيت تداوم 
جمعيت گزينه توسعه پايدار   نرخ رشد  وضع موجود

  نرخ رشد  )پيشنهادي مشاور(

  05/2  2، 080، 000  67/1  1، 930، 000  47/1  1، 857، 000  1، 386، 030  كرج  1
  61/2  317، 000  12/3  350، 000  65/1  262، 500  189، 421  شهريار  2
  23/2  352، 000  26/2  360، 000  66/1  320، 000  230، 147  قدس  3
  78/2  334، 000  32/6  780، 000  58/1  313، 000  228، 713  مالرد  4
  51/2  161، 000  5/3  160، 000  13/2  122، 500  80، 435  كمالشهر  5
  18/2  130، 000  93/1  122، 000  89/1  121، 000  83، 272  محمدشهر  6
  47/2  72، 000  37/2  70، 000  3/2  70، 000  43، 858  مشكين دشت  7
  04/2  82، 000  0/2  64، 000  03/2  64، 500  43، 108  ماهدشت  8
  53/2  30، 000  4/2  20، 609  15/4  28، 000  12، 827  گرمدره  9
  98/2  43، 500  52/6  56، 200  79/2  27، 500  15، 887  صفادشت  10
  60/2  31، 500  18/2  29، 000  78/2  32، 500  21، 451  شاهدشهر  11
  95/7  84، 000  87/2  32، 000  86/2  32، 000  18، 855  اشهرصب  12
  66/3  43، 000  18/3  39، 000  76/2  35، 500  20، 863  فردوسيه  13
  48/2  42، 000  55/3  50، 000  65/2  49، 500  29، 500  وحيديه  14
  52/4  183، 000  4/2  121، 497  93/1  110، 500  75، 619  انديشه  15
  75/2  90، 000  4/2  84، 292  32/2  83، 000  52، 463  باغستان  16
  41/2  4، 075، 000  96/2  4، 268، 597  68/1  3، 529، 000  2، 524، 569  جمعيت نقاط شهري  
  68/0  267، 000  -  239، 000  45/1  271، 000  208، 548  غيرشهري جمعيت نقاط  
  3/2  4، 342، 000  -  4، 507، 597  66/1  3، 800، 000  2، 733، 117  جمعيت حوزه  

  
  نظام توزيع سكونت، فعاليت و خدمات. 4. 1

حوزه شهري كرج ـ شهريار و شهرهاي واقع در آن اساساً نقش خوابگاهي دارد و تعادل ميان سكونت، فعاليت 
منشا روستايي اغلب شهرها و پذيرش سرريز جمعيت تهران و مهاجران تازه . و خدمات در آن وجود ندارد

  . رنامه و ناموزون شهرها باعث اين عدم تعادل شده استب وارد به استان، به همراه رشد بي
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  هاي شهري وضعيت مسكن در كانون. 1. 4. 1
 درصـد و  3/9 درصد در سال به 4/11از ، در حوزه كرج ـ شهريار رشد خانوار  )1385 تا 1365( ساله 20در طول يك دوره 

  . كاهش يافته است8/9 درصد به 2/10رشد مسكن از 
در حوزه كرج ـ شهريار، تراكم . رشد مسكن در نقاط شهري تقريباً برابر رشد خانوار بوده استدر اين دو دهه، 

 07/1 و سپس به 1375 در سال 12/1 در نقاط شهري به 11/1خانوار در واحد مسكوني در طول سه دوره از 
 . رسيده است1385خانوار در واحد مسكوني در سال 

، باالترين تراكم خانوار در واحد مسكوني به شهرهاي ماهدشت و در بين نقاط شهري حوزه كرج ـ شهريار
  . شهر تعلق داشته است كمال

 درصد در نقاط روستايي 8/32 درصد در نقاط شهري و 9/79هاي ساخته شده از مصالح بادوام از  نسبت خانه
 نقاط شهري از  رسيده و مسكن كم دوام در1375 درصد در سال 5/91 و 6/95، به ترتيب، به 1355در سال 

 . درصد كاهش يافته است2 درصد به 5/49 درصد و در نقاط روستايي از 1 به 3/11
،در شهرهاي وحيديه، صباشهر و 1375دوام، در سال  دوام و بي باالترين نسبت واحدهاي مسكوني كم

به ترتيب در  درصد 1/7 و 7/10، 1/12 درصد بوده و در نقـاط روستـايي 6 و 5/6، 5/7صفادشت، به ترتيب، 
 .آباد و مويز وجود داشته است دهستانهاي جوقين، كمال

هاي پرجمعيت حوزه كرج ـ شهريار قدمت زيادي ندارند، باالترين  از آنجا كه اكثر نقاط شهري و سكونتگاه
اند در شهرهاي وحيديه، صباشهر و شهريار و   بوده1355نسبت واحدهاي مسكوني كه مربوط به قبل از سال 

 .وجود داشته است) درصد 8/1 تا 7/10بين (هاي كمـال آبــاد و گرمدره و دانش دهستان
در شهرهاي )  درصد5/40 تا حداقل 49بين ( بيشترين نسبت واحدهاي مسكوني 1355ـ1364در  دورة 

ساخته )  درصد48 تا حداقل 5/66بين (كرج، قدس و ماهدشت و در دهستـانهاي دانش، گرمدره و سعيدآباد 
 .شده است

در مجموع نقاط شهري و غيرشهري حوزه كرج ـ شهريار، باالترين نسبت واحدهاي مسكوني ساخته شده به 
 مربوط است كه در اين دوره اخير اكثراً در شهرهاي تازه تأسيس 1375 تا 1370 و1364 تا 1355دورة 

 .اند احداث شده
 تا 1376(در اكثر نقاط شهري، دوره هاي صادر شده براي ساخت و سازهاي جديد   درصد پروانه50بيش از 

 . و براي ساختمانهاي سه طبقه و بيشتر صادر شده است) 1386
 1375 در نقاط شهري و روستايي حوزه افزايش و سپس درسال 1365تصرف ملكي واحد مسكوني در دوره 

رف در برابر خدمت در حاليكه نحوه تص. و اجاره نشيني پس از كاهش افزايش پيدا كرده است. كاهش، يافته است
كند، اين نسبت در شهرهاي   درصد تجاوز نمي5/3در سطح استان تهران و كل كشور و مجموعه شهري از 

 . درصد است5/17 تا 9آباد، جوقين، گرمدره و محمدآباد بين  سكينه، قايم بي صفادشت و دهستانهاي بي
انوارها در تراكمهاي نامناسب و مضيقه  درصد خ45 تا 22در نقاط شهري حوزه، به جز كرج و شهريار، بين 

 .فضاي سكونتي زندگي مي كنند
 درصد خانوارها در 35 و 1/35 ، 2/38 ، 2/45در شهرهاي شاهد شهر، صبا شهر ، قدس و فردوسيه به ترتيب 

هاي  ،در دهستان) درصد2/40(كنند و در نقاط غيرشهري اين خانوارها  تراكمهاي نامناسب و زياد زندگي مي
 .اند ساكن) درصد8/30(و رزكان ) درصد2/32(آباد  ، قايم) درصد6/37(،سعيدآباد )درصد6/42 (دانش
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ترين  شهرهاي مالرد، قدس و شهريار پرتراكم.  نفر در هكتار متغير است554 تا 168تراكم مسكوني شهرهاي حوزه، بين 
مترمربع است كه با احتساب جمعيت  37 تا 20سرانه مسكوني در شهرهاي فوق بين . شوند شهرهاي حوزه محسوب مي

  . به دست آمده است1385سال 
  

 بعد خانوار در حوزه كاهش يافته ولي بهبود اين شاخص 1385 تا 55 ساله 30در طول دوران  :  هاي تراكم شاخص
  .نسبت به تغييرات در سطح كل مجموعه شهري تهران كمتر بوده است

ولي اين تراكم .  خانوار در واحد رسيده است01/1ين دوره كاهش يافته و به تراكم خانوار در واحد مسكوني نيز در طول ا
در شهرهايي . كه متوسط كل حوزه است متأثر از پايين بودن تراكم خانوار در شهر كرج و بعضي از نقاط غير شهري است

رسد و از   خانوار مي2/1مثل مشكين دشت، قدس، صباشهر و فردوسيه تراكم متوسط خانوار در واحد مسكوني به بيش از 
  .  درصد است50ها بيش از  آنجا كه نسبت واحدهاي تك خانواري در اكثر سكونتگاه

 كاهش يافته است ولي كاهش رشد مسكن نسبت به خانوار به خصوص در 1385 تا 1365رشد جمعيت و خانوار در دورة 
  .نقاط غير شهري بيشتر بوده است

  
ها بناچار بايد به اطالعات  صيلي مسكن فراهم نيامده و در مورد برخي شاخص، اطالعات تف1385در سرشماري سال 

  . هاي قبلي سرشماري استناد كرد دوره
و شاهد %) 35(فردوسيه %) 38(صبا شهر %) 35( در بعضي از نقاط شهـري مثل شهر قدس 1375براساس اطالعات سال 

درصد خانوارها در مضيقه 35د، مويز و سعيدآباد بيش از و در نقاط غير شهري دهستانهاي دانش، قائم آبا%) 45(شهر 
 5/25 درصد و در كل كشور 4/22نسبت خانوارهاي ساكن در تراكمهاي نامعقول در استان تهران . فضاي سكونتي هستند

  .درصد است
ز اين قبيل به غير از امكانات رفاهي برخورداري ساكنين از امكانات رفاهي حداقل از قبيل تلفن، حمام، آشپزخانه، توالت و ا

تاسيسات زيربنايي از قبيل آب و برق در اكثر سكونتگاهها به غير از شهر .  درصد است60ها حدود  كرج در بقيه سكونتگاه
 فقط در شهر كرج و 1375كشي گاز در سال  لوله.  درصد است90 درصد بوده و در بقيه موارد باالي 87قدس كه حدود 

قابل توجه است كه نسبت خانوارهاي فاقد امكانات بيش از واحدهاي مسكوني فاقد امكانات است . شهريار انجام گرفته بود
  .و به عبارت ديگر تراكم خانوارها در واحدهاي مسكوني با امكانات كمتر و فاقد امكانات ضروري بيشتر است

  
 درصد واحدها را شامل 90نسبت واحدهاي مسكوني ساخته شده با مصالح بادوام بيش از : كيفيت واحد مسكوني 

اين نسبت در .  درصد داشته است50 تا 7/0واحدهاي مسكوني داراي اسكلت فلزي و بتون آرمه نسبتي بين . شود مي
  .رسد  درصد در شهريار مي35هاي غير شهري باالتر است و تا حداكثر  سكونتگاه
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  1385ار در سال تعداد و تراكم واحدهاي مسكوني در حوزه شهري كرج ـ شهري : 22جدول 

تراكم خانوار در واحد   تعداد خانوار  تعداد واحد مسكوني  نام شهر
  مسكوني

  02/1  385، 955  378، 550  كرج
  08/1  10، 760  9، 942  ماهدشت

  03/1  1، 171  10، 888  مشكين دشت
  05/1  20، 940  19، 924  كمالشهر
  05/1  21، 071  20، 080  محمدشهر
  14/1  3، 329  2، 929  گرمدره

  02/1  453، 226  442، 313  جمع شهرهاي شهرستان كرج
  03/1  51، 814  50، 406  شهريار
  08/1  4، 472  4، 123  صباشهر
  05/1  6، 131  5، 820  وحيديه
  04/1  4، 599  4، 438  شاهدشهر
  05/1  5، 435  5، 179  فردوسيه
  09/1  12، 810  1، 731  باغستان
  006/1  19، 945  19، 819  انديشه
  08/1  60، 331  56، 098  قدس
  02/1  61، 302  60، 243  مالرد

  11/1  4، 056  3، 649  صفادشت
  04/1  230، 895  221، 506  جمع شهرهاي شهرستان شهريار

  03/1  684، 121  663، 819  جمع كل حوزه
  

.  رو به افزايش بوده، ولي پس از آن كاسته شده است1382 تا 1379روند صدور پروانه از سال  •
 . شود ورد تعداد واحدهاي مسكوني مشاهده ميهمين روند در م

 .  واحد در هر پروانه ساختماني ساخته شده است6/5 تا 9/4در هر سال به طور متوسط بين  •
 مترمبع متغير بوده ولي زيربناي ساخته شده در هر 395 تا 325متوسط زمين در هر پروانه بين  •

 رسيده، 1384 مترمربع در سال 701 به 1379 مترمربع در سال 441سال رو به افزايش رفته و از 
 . ها بيشتر شده است يعني تراكم ساختمان

 50ها بيشتر از  ها براي شهر كرج صادر شده، مابقي سال  درصد پروانه40 كه 1382به جز سال  •
 . ها براي اين شهر صادر شده است درصد پروانه

 درصد 75 تا 1379 درصد در سال 91از (هاي ساختماني صادر شده، هر ساله بخش زيادي  از پروانه •
 .  بوده است براي كاربري مسكوني) 1384در سال 

 .اند  طبقه بوده1 طبقه و مابقي 2 درصد 9 طبقه و بيشتر و 3هاي  ها براي ساختمان  درصد پروانه85 •
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  )1384 تا 1379(هاي ساختماني در شهرهاي حوزه كرج ـ شهريار  روند صدور پروانه : 23    جدول 
  1384  1383  1382  1380  1379  شرح

  1512  3306  6082  5285  3966  تعداد پروانه ساختماني
  7704  17143  30013  29415  20918  تعداد واحد مسكوني

  1/5  2/5  9/4  6/5  3/5  واحد در پروانه
  544430  1222472  1977649  2030399  1569364  )مترمربع(مساحت زمين 
  1060488  2256578  3782879  3459775  1750963  )مترمربع(مساحت زيربنا 

  360  380  325  384  395  )مترمربع(متوسط زمين هر ساختمان 
  701  683  622  655  441  )مترمربع(متوسط زيربناي هر ساختمان 

  
   هاي شهري تركيب اشتغال و فعاليت كانون. 2. 4. 1

 واحد فعاليت 87، 423داد  در حوزه كرج ـ شهريار تع1381براساس اطالعات سرشماري كارگاهي در سال 
هاي كشاورزي، صنعت و خدمات توزيع   درصد بين بخش79، 8/19، 2/1هاي  وجود داشته كه با نسبت

 درصد در نقاط روستايي، از مراكز 44 درصد در نقاط شهري و 56از مراكز فعاليت بخش كشاورزي، . اند شده
 88 روستايي و از مراكز فعاليت خدماتي  درصد در نقاط19 درصد در نقاط شهري و 81فعاليت صنعتي، 

  .  درصد در نقاط روستايي قرار دارند12درصد در نقاط شهري و 
 درصد از كل واحدهاي فعاليت حوزه، رتبه اول، شهرهاي قدس و مالرد هر كدام 51كالنشهر كرج با اختصاص 

 درصد از 5ر شهريار با حدود هاي دوم و سوم، شه  درصد از واحدهاي فعاليت حوزه، رتبه9 تا 8با اختصاص 
 درصد از 3واحدهاي فعاليت حوزه، رتبه چهارم و شهرهاي ماهدشت و محمدشهر هر كدام با اختصاص حدود 

  . در مابقي شهرها توزيع واحدهاي فعاليت تقريباً مشابه بوده است. واحدهاي فعاليت رتبه بعدي را دارند
  

  1381هاي سه گانه اقتصادي سال  ي و روستايي حوزه بين بخشتوزيع واحدهاي فعاليت در نقاط شهر :24جدول 

  جمع  درصد خدمات  درصد صنعت  درصد كشاورزي  تعداد  محدوده جغرافيايي
  100  82  5/17  5/0  53، 104  شهرهاي كرج

  100  6/77  1/21  3/1  22، 010  شهرهاي شهريار
  100  3/70  7/25  4  1، 277  دهستانهاي كرج

  100  69  4/27  6/3  11، 033  دهستانهاي شهريار
  100  79  8/19  2/1  87، 424  كل حوزه

  
 فرصت شغلي با توزيع 292، 943در كل، واحدهاي فعاليت مستقر در حوزه كرج ـ شهريار، مجموعاً تعداد 

 درصد در مشاغل خدماتي در سال 3/63 درصد در مشاغل صنعتي و 8/34 درصد در مشاغل كشاورزي، 9/1
  . اند  داشته1381

 درصد از كل 7/11، معادل 1381هاي شغلي در حوزه كرج ـ شهريار در سال   كه فرصتگفتني است
اين در حالي است كه سهم حوزه از جمعيت استان تهران در سال . هاي شغلي استان تهران بوده است فرصت
  . اين واقعيت بيانگر نقش خوابگاهي حوزه در استان تهران است.  درصد بوده است20 حدود 1385
 نفر بوده با 386، 689كه حدود ) برآورد مشاور (1385ينكه مقايسه شاغالن كارگاهي حوزه در سال ضمن ا

 نفر بوده 804، 601 بالغ بر 1385شاغالن ساكن حوزه كه براساس اطالعات سرشماري نفوس و مسكن سال 
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جود داشته و لذا  فرصت كار و1 نيروي آماده عرضه شده به كار فقط 08/2است بيانگر آن است كه براي هر 
اند در حوزه براي خود كاريابي كنند و براي كار روزانه به خارج از حوزه مراجعه   نيروي كار نتوانسته08/1
  . اين مقايسه نيز تأكيدي ديگر بر نقش خوابگاهي حوزه در استان تهران است. كنند مي

هاي حوزه دارد كه   كارگاه1373ال بررسي تحوالت كارگاهي حوزه كرج ـ شهريار نياز به اطالعات تفصيلي س
 در مقياس شهرستانهاي كرج و 1373اطالعات در اين مقياس جغرافيايي در دسترس نيست و اطالعات سال 

  . رباط كريم در دسترس است+ شهريار 
هاي كل دو شهرستان در حوزه كرج ـ شهريار قرار  از كارگاه)  درصد98حدود (از آنجايي كه بخش اعظم 

توان تابعي از   قطعاً روند تغييرات و تحوالت ايجاد شده در دو شهرستان طي دهسال گذشته را ميدارند، پس
  . لذا تحوالت در مقياس حوزه مشابه شهرستان خواهد بود. تحوالت حوزه دانست

 كارگاه در 56، 174 درصد افزايش به43 با 1373 كارگاه در سال 39261هاي شهرستان كرج از  تعداد كارگاه
 93 با 1373 كارگاه در سال 27، 893رباط كريم از + هاي شهريار  هاي شهرستان  و تعداد كارگاه1381 سال

  .  رسيده است1381 كارگاه در سال 53، 849درصد افزايش به 
 درصد و در بخش خدمات 98هاي شهرستان شهريار در بخش صنعت با افزايش  تغييرات ايجاد شده در كارگاه

به اين ترتيب با . صورت گرفته است و افزايشي در بخش كشاورزي صورت نگرفته است درصد 95با افزايش 
ها در شهرستان كرج و ركورد بخش كشاورزي، نقش اين بخش در  توجه به دو برابر شدن تعداد كارگاه

 تقليل يافته و سهم كاسته شده 1381 درصد در سال 6/1 به 1373 درصد در سال 3هاي اقتصادي از  فعاليت
 1373 درصدي صنعت در سال 23هاي صنعت و خدمات سرشكن شده و سهم   بخش كشاورزي بين بخشاز

 رسيده 1381 درصد در سال 75 به 1373 درصد خدمات در سال 74 و سهم 1381 درصد در سال 24به 
  . است

ده هاي صنعت ساخت، تنها جاذب واحدهاي اضافه ش الزم به ذكر است كه در بخش صنعت، زيربخش فعاليت
فروشي و  ولي در بخش خدمات پس از زيربخش خرده. اند ها سهمي از اين افزايش نبرده بوده و ساير گروه

هاي موجود جاذب  ها با نسبت اند، ساير زيربخش فروشي كه قسمت عمده افزايش را به خود جذب كرده عمده
هاي شغلي ايجاد شده  است كه فرصتبديهي . اند هاي مساوي رشد كرده اند و با نسبت ها بوده واحدهاي فعاليت

ها در شهرستان شهريار دچار تحول   با همين گرايش1381 تا 1373هاي  توسط اين مراكز فعاليت طي سال
  . اند شده

با اضافه شدن مراكز . هاي شهرستان كرج با شهرستان شهريار متفاوت بوده است تغييرات ايجاد شده در كارگاه
 درصد 28 درصد، به بخش صنعت 16، به بخش كشاورزي 1381 تا 1373اي ه ل فعاليت تأسيس شده طي سا

شود كه توزيع مراكز فعاليت اضافه  به اين ترتيب مشاهده مي.  درصد اضافه شده است47و به بخش خدمات 
شده طي دوره مذكور در شهرستان شهريار در جهت ركود بخش كشاورزي و حفظ نسبت موجود بين 

اي عمل  بوده ولي در توزيع مراكز فعاليت اضافه شده در شهرستان كرج به گونههاي صنعت و خدمات  بخش
به طوري كه بخش ناچيزي بر . گرديده كه بخش خدمات بهره بسيار بيشتري از دو بخش ديگر برده است

 درصد از افزايش 87هاي صنعتي و مابقي نزديك به   درصد به فعاليت13هاي كشاورزي، حدود  فعاليت
  . هاي خدماتي اضافه شده است ه فعاليتواحدها، ب
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  1373 نسبت به 1381هاي كرج و شهريار در سال  تغييرات تعداد مراكز فعاليت در شهرستان : 25جدول 
  شهرستان كرج  رباط كريم+ شهرستان شهريار 

بخش 
تعداد   اقتصادي

1373  
درصد 
1373  

تعداد 
1381  

درصد 
1381  

  تعداد
  افزايش

  1373ـ81

درصد 
  افزايش

  1373ـ81

تعداد 
1373  

درصد 
1373  

تعداد 
1381  

درصد 
1381  

  تعداد
  افزايش

  1373ـ81

درصد 
  افزايش

  1373ـ81
  16  57  7/0  419  9/0  362  -  -2  6/1  848  3  850  كشاورزي
  27  2، 193  18  10، 104  2/20  7، 911  97  +6، 356  9/23  12، 870  4/23  6، 514  صنعت

، 529  خدمات
20  6/73  131 ،40  5/74  602 ،19+  95  988 ،

30  9/78  651 ،
45  3/81  663 ،14  47  

  43  16، 913  100  56، 174  100  39، 261  93  25، 956  100  53، 849  100  27، 893  كل

  
هاي خدمات و صنعت  بنابراين طي دوره مورد بررسي، تعادل موجود در اقتصاد شهرستان شهريار بين بخش

ي صنعت و خدمات در اقتصاد شهرستان شهريار بوده ها اين وضع گوياي تداوم غلبه بخش. ادامه يافته است
حال آنكه در اقتصاد شهرستان كرج اين نظم به نفع بخش خدمات تغيير كرده و گسترش اين بخش . است

  . است) به دليل وجود كالنشهركرج(گوياي تحكيم اقتصاد خدماتي شهرستان كرج 
 76واحد به بخش صنعت و  24 واحد فعاليت اضافه شده به شهرستان شهريار 100از هر  •

 . واحد به بخش خدمات اضافه شده است
 واحد 87 واحد به بخش صنعت و 13 واحد فعاليت اضافه شده به شهرستان كرج 100از هر  •

 . به بخش خدمات اضافه شده است
گفتني است كه در شهرستان كرج در بخش صنعت، زيربخش صنعت ـ ساخت تنها گروه جاذب مراكز فعاليت 

حال آنكه در . اند هاي ديگر يا سهمي از اين افزايش نداشتند و يا سهم ناچيزي داشته ه شده بودند و گرواضافه 
فروشي شده و مابقي نيز از اين افزايش  فروشي و عمده بخش خدمات، عمده افزايش نصيب زيربخش خرده

  .  مراكز فعاليت استهاي شغلي نظير تحوالت در اين شهرستان نيز تحوالت فرصت. اند نصيب نمانده بي
هاي  هاي اقتصادي در استان تهران بيانگر آن است كه فعاليت  توزيع اشتغال برحسب فعاليت1381در سال 

 درصد به ترتيب 3/15هاي آموزشي با   درصد و فعاليت7/20هاي بازرگاني با   درصد، فعاليت5/26صنعتي با 
مين روند در حوزه كرج ـ شهريار نيز وجود داشته به ه. اند هاي اول تا سوم را به خود اختصاص داده مقام

 درصد باالترين سهم را در ايجاد 9/13 درصد و 9/22 درصد و 5/31طوري كه اين سه فعاليت به ترتيب با 
  . اند هاي شغلي داشته ظرفيت

  
  هاي اقتصادي شهرهاي حوزه نقش غالب و گرايش.  3. 4. 1

اي ، با تاكيد بر عرضه خدمات تخصصي  وزه كرج ـ شهريار، منطقهدر طرح آمايش استان، عملكرد غالب در ح
  :كشاورزي،  عملكرد غالب شهرهاي حوزه نيز به صورت زير تعريف شده است

   خدماتي ـ صنعتي:كرج بزرگ  ‐
 كشاورزي ـ خدماتي:   شهريار ‐
 خدماتي :    قدس ‐
 خدماتي ـ كشاورزي:   مالرد ‐
  خدماتي ـ كشاورزي:  ماهدشت  ‐
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اي، شهريار به همراه انديشه به عنوان مركز تسريع رشد  وعه شهري تهران، كرج قطبي منطقهدر طرح مجم
براي ارائه خدمات تخصصي و كشاورزي و ماهدشت به عنوان مركز تسريع رشد ديگري براي ارائه خدمات 

  . اند تخصصي ـ صنعتي تعريف شده، اما شهرهاي پرجمعيت مالرد و قدس در اين ميان نقشي نيافته
هاي پايه  هاي اقتصادي گوياي آن است كه حوزه كرج ـ شهريار در زمينه فعاليت محاسبه ضريب مكاني فعاليت

كشاورزي و صنعت ـ ساخت داراي مزيت نسبي است و اين مشاغل پايه، به مشاغل تبعي چون حمل و نقل، 
  . فروشي مزيت نسبي در حوزه داده است فروشي و خرده آب و برق و گاز و عمده

ولي همانطور كه در . بايد توجه داشت كه طبق جدول فوق، كشاورزي در حوزه داراي مزيت نسبي بااليي است
. هاي اخير با كاهش مواجه بوده است هاي كشاورزي طي سال ها ديده شد، فعاليت بحث روند تحوالت فعاليت

ست كه بورس بازي زمين علت اين امر، گسترش مناطق شهري و كاركردهاي صنعتي به همراه رشد جمعيت ا
اين هر دو عامل موجب گرديده كه سهم روزافزوني از اراضي حاصلخيز زراعي به تدريج . را دامن زده است

  . تغيير كاربري داده و سهم بيشتري از منابع محدود آب حوزه به مصارف غيركشاورزي اختصاص يابد
ت مساعدي ندارد و توان فعاليت معدني حوزه دهد كه حوزه در زمينه معادن وضعي ها نشان مي ضمناً بررسي
اما معادن شن و ماسه شهريار از نظر تامين مصالح ساختماني اطراف به خصوص تهران نقش قابل . ناچيز است

  . توجهي دارند
  

  ها  و ضرايب مكاني فعاليت1381مقايسه توزيع اشتغال در استان تهران و حوزه كرج ـ شهريار در سال : 26جدول 
 *LQ  درصد  حوزه   استان  فعاليت

  19/2  6/25  5، 368  20، 950  كشاوزي، شكار و جنگلداري
  15/0  8/1  17  965  ماهيگيري

  19/1  5  238  4، 797  معدن
  15/1  9/13  92، 393  663، 310  صنعت ـ ساخت
  75/0  5/13  4، 177  30، 975  آب، برق و گاز

  1/1  8/8  5، 181  58، 727  ساختمان
  71/0  13  67، 123  517، 408  ...ي، تعمير فروش فروشي، عمده خرده

  32/1  3/8  3، 677  44، 454  هتل و رستوران
  5/0  7/7  9، 433  123، 447  حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات

  1  8/5  4، 415  76، 205  گري مالي واسطه
  1  7/11  16، 204  138، 360  مستغالت، كرايه و خدمات كسب وكار

  91/0  2/12  20، 620  168، 852  رياداره امور عمومي و خدمات شه
  78/0  6/10  40، 611  382، 424  آموزش

  7/0  2/9  11، 759  128، 271  بهداشت و مددكاري اجتماعي
  1  2/8  11، 726  143، 769  ساير
    7/11  292، 942  2، 502، 914  جمع

  
   در حوزهAاشتغال گروه فعاليت 

  كل اشتغال حوزه
تان  در اسAاشتغال گروه فعاليت 
  تهران

  كل اشتغال استان تهران

*LQ=  
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  كم و كيف وضعيت خدمات شهري حوزه.  4. 4. 1
 در حوزه شهري كرج ـ شهريار، كاهش 1381ـ86هاي  هاي مختلف زمين طي سال روند عمدة تغيير كاربري

 در به طوري كه. مداوم اراضي زراعي، باغداري و باير و افزايش سطوح مسكوني و كاربري صنعتي بوده است
هاي   هكتار نيز به سطح كاربري762هاي صنعتي و   هكتار به سطح كاربري1316اين فاصلة پنج ساله 

 هكتار نيز 9/3721ها و   هكتار از باغ400 هكتار نيز از اراضي زراعي، حدود 1/1492مسكوني افزوده شده و 
  .از اراضي باير كم شده است

به ميزان ) آموزشي، بهداشتي، تجاري، خدماتي و اداريشامل تفريحي ـ گردشگري، ( حوزه سطوح خدماتي
 .  هكتار افزايش داشته است5/1094

 
  *1376ـ 86 ساله 5هاي مختلف و ميزان تغييرات آنها در دو دوره  مساحت كاربري : 27 جدول 

)هكتار(ها   مساحت كاربري )هكتار(ها   تغييرات مساحت كاربري   كاربري 
1376 1381 1386 1376-81 1381-86 1376-86 

 4822 762 4060 10،467 9،705 5،645 مسكوني
 4078 1316 2762 4،530 3،214 452 صنعت
 2719- 400- 2319- 17،418 17،818 20،137 باغ

 2757- 1492- 1265- 19،376 20،868 22،133 اراضي زراعي
 4614- 3722- 892- 23،586 27،308 28،200 اراضي باير

ري،درماني، آموزشي،تجا(خدمات 
)اداري،تفريحي،تاسيسات  

8،132 9،159 10،253 1027 1094 2121 

ها  ساير كاربري  42،318 38،947 41،387 -3371 2440 -931 
 هكتار از محدودة 25000شده كه حدود   هكتاري مشاور را شامل مي127، 017 توضيح آنكه ارقام ارايه شده در اين جدول، محدوده مطالعاتي *

  .حوزه بزرگتر استپيشنهادي 
  

هاي زراعي و خصوصاً  شود كه شدت از بين رفتن زمين با مقايسه روندهاي دو دوره با يكديگر مشاهده مي
باغات در دوره دوم كاهش يافته، نيز از شدت توسعه مسكوني كاسته شده و مصرف اراضي باير شدت 

  .ه اول در دوره دوم توسعه يافته است اما كاربري صنعتي تقريباً با نرخ مشابه دور. بيشتري يافته است
اند، تا پيش از پايان اين  ، بيش از سطح مسكوني بوده)1376(سطح خدماتي در حوزه كه در آغاز دوره اول 

روند افزايش سطوح خدماتي حوزه به شكلي . و به دليل توسعه سريع مسكوني، كمتر شده) 1381(دوره 
نيز حتي با وجود كاهش روند افزايش ) 1386(ما در پايان دوره دوم تقريباً ثابت در دو دوره تداوم داشته ا

از آنجا كه كند شدن محسوس روند افزايشي سطوح مسكوني در . سطوح مسكوني، سطحي كمتر از آن دارند
بايست متناسب با سرانه  دوره دوم همراه با افزايش زياد جمعيت بوده است، لذا سطوح خدماتي حوزه مي

 .ود كه در آن صورت كمبود آن مشهودتر خواهد بودجمعيت سنجيده ش
ها به لحاظ مساحت و در مقايسه با  هاي تجاري ـ خدماتي گرچه در تبديل اراضي باير، زراعي و باغ كاربري

ها در تبديل  اند، اما همواره به لحاظ تعداد جزو باالترين كاربري هاي باال قرار نگرفته ها در رتبه ساير كاربري
  . اند  شده قرار داشتهاراضي ذكر
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دهنده گرايش  اند و اين نشان  بوده-هاي اول تبديل ـ به ويژه در باغات هاي گردشگري، و تفريحي جزو رتبه كاربري
 . تر بوده است هاي اقتصادي ها به كاربري باال جهت تبديل باغ

هاي  تبط با آنها، كاربريبا توجه به رشد سريع جمعيتي حوزه، افزايش تقاضا براي خدمات و نيز اشتغال مر
  .خدماتي نيز افزايش يافته كه البته اين رشد هماهنگ با رشد كاربري مسكوني نبوده است

هايي است كه در گروههاي تجاري، اداري، حمل و نقل و  هاي خدماتي كليه كاربري منظور از كاربري
  . گيرند تاسيسات، آموزشي، خدماتي و درماني و نيز تفريحي و گردشگري قرار مي

    :گزيني كاربري خدماتي مهم است  در اين زمينه، نكات زير در مكان
اي كه حدود  هاي خدماتي ـ تجاري، عاملي مهم بوده به گونه گزيني كاربري عامل دسترسي در مكان •

 94نيز . اند هاي با دسترسي بسيار باال يا باال قرار گرفته  ها در پهنه  درصد از توسعه اين كاربري97
 درصد از اين توسعه تجاري 25گرچه كه . د از اين توسعه، درون محدودة قانوني شهرها بوده استدرص

 . هاي حمل و نقل واقع شده است ها و شبكه ـ خدماتي در حريم راه
كاربري گردشگري و تفريحي و نيز حمل و نقل و تاسيسات به شكل تقريباً برابر بيرون و درون  •

 . اند گسترش يافتهمحدوده قانوني شهرهاي حوزه 
   

  تأسيسات و تجهيزات و خدمات شهري.  5. 4. 1
تر و بزرگتر مانند كرج، قدس و شهريار، ديگر شهرهاي  در حوزه شهري كرج ـ شهريار، به جز شهرهاي قديمي

  .تازه تأسيس از تأسيسات و تجهيزات و خدمات شهري الزم محروم هستند
هاي مسافربري،  ها گذاشته شده عبارتند از پايانه  به عهده شهرداريريزي آنها تأسيساتي كه مديريت و برنامه

  . ها ها و كشتارگاه نشاني وخدمات ايمني، گورستان بار، آتش هاي ميوه و تره ميدان
  

  1385نحوه توزيع تأسيسات و تجهيزات شهري در شهرهاي حوزه، سال : 28جدول 

 گورستان كشتارگاه بار ميدان ميوه و تره

رديف
 شهر 

 تعداد
  سطح

 )مترمربع(
 تعداد

  سطح
 )مترمربع(

  ظرفيت
 )رأس(

 تعداد
  سطح

 )مترمربع(

ايستگاه 
نشاني  آنش

 )تعداد(

 12 150000 16 800 10000 1 190000 12 كرج 1
 2 60000 3  -  -  - 300 2 شهريار 2
 3 82500 3 - 4400 1  800 1 قدس 3
 2 - 2  -  -  -  -  - محمدشهر 4
 1 27895 2  -  -  -  -  - مشكين دشت 5
 1  5000  -  5000  5000  2  -  - ماهدشت 6
 2 - 1  -  -  -  -  - شهر كمال 7
  - 27000 1  -  -  -  -  - شاهدشهر 8
 1 10000 2  -  -  -  -  - صفادشت 9

  1  -  -  1300  10000  1  12500  4  انديشه  10
  1  18305  2  -  -  -  -  -  گرمدره  11
  -  -  -  -  -  -  -  -  مالرد  12
  1  24000  2  175000  14000  1  -  -  صباشهر  13
  1  38000  4  -  -  -  -  -  وحيديه  14
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ها گذاشته شده شامل فضاي سبز، پارك عمومي، توالت عمومي و  خدمات شهري نيز كه به عهده شهرداري
ها را نيز در شهرهاي حوزه نشان  افزون بر خدمات شهري ياد شده، نحوه توزيع حمام. شود حمل زباله مي

  .دهد مي
  

  1385زيع خدمات شهري در شهرهاي حوزه، سال نحوه تو : 29جدول 
 تعداد حمام حمل زباله پارك عمومي

 فضاي سبز شهر رديف
 تعداد

سطح 
 )مترمربع(

تعداد 
 خودرو

زباله حمل 
 )تن(شده 

 خصوصيعمومي

توالت 
عمومي 

 )تعداد(
 - - 12 400، 500 253 1، 455، 687 129 8، 671، 959 كرج 1
 10 3 3 54، 750 21 450، 000 20 1، 100، 000 شهريار 2
 2 - 2 91، 250 32 165، 000 4 1، 333، 967 قدس 3
 1 - 9 20، 078 7 71، 000 11 800، 000 محمدشهر 4
 1 3 - 7، 300 3 9، 200 2 72، 000 مشكين دشت 5
 10 4 4 14، 400 7 105، 000 2 560، 000 ماهدشت 6
 - - 3 19 ،800 8 100، 000 5 2، 350، 000 شهر كمال 7
 - - 1 4، 320 3 12، 000 2 220، 000 شاهدشهر 8
 - - 2 7، 200 2 4، 000 3 16، 400 صفادشت 9

  24  -  -  21، 900  8  55، 166  7  720، 195  انديشه  10
  -  -  -  4، 380  3  8، 000  4  1، 100، 000  گرمدره  11
  -  -  -  65، 700  24  -  -  -  مالرد  12
  -  -  -  10، 950  5  14، 500  3  480، 000  صباشهر  13
  2  8  2  18، 250  6  18، 500  5  122، 460  وحيديه  14
  

 واحد سينما دارد كه  6 نفر و شهرستان كرج نيز 560شهرستان شهريار داراي دو سينما با گنجايش 
  .اند  در آنها به ديدن فيلم رفته1385 تماشاگر در سال 574585 نفر، كه تعداد 1815گنجايش 

  .درج شده است) 33(ن كرج و شهريار و مقايسه آن با استان تهران در جدول خدمات درماني دو شهرستا
 درصد جمعيت استان تهران را در خود جاي 7/20با توجه به آنكه دو شهرستان كرج و شهريار حدود 

. هاي بيمارستاني استان را در اختيار دارند  درصد تخت3/6 درصد مؤسسات درماني و 09/9اند، فقط  داده
 درصد 9/18ين دو شهرستان در زمينه سهم از مراكز بهداشتي و درماني بهتر است و در مجموع وضعيت ا

هاي اين  توان نتيجه گرفت كه يكي از وابستگي به هر حال، مي. اين مراكز در محدوده آنها استقرار يافته است
  .هاي بيمارستاني است دو شهرستان به كالن شهر تهران در زمينه دسترسي به تخت

هاي طبي، داروخانه، مركز پرتونگاري و توان  يگر خدمات درماني و بهداشتي دو شهرستان مانند آزمايشگاهد
  .نشان داده شده است) 32(بخشي نيز در جدول 
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  1385خدمات فرهنگي در دو شهرستان كرج و شهريار و مقايسه با استان تهران، سال : 30جدول 

  
  نسبت به كتابخانه عمومي   فكريكتابخانه كانون پرورش

 تعداد كتاب موجود اعضا استان
نسبت به 

 تعداد كتاب موجود اعضا كننده مراجعه استان
نسبت به 

 استان
 استان ـ شهرستان

 استان تهران 100 124 1، 154، 133 155، 630 3، 814، 387 100 56 832، 812 9، 303 1
 شهرستان كرج 17 1 216، 981 24، 589 702، 730 16 4 51، 626 7، 509 1
 شهرستان شهريار 5 11 77، 883 11، 615 221، 060 9 3 46، 170 4، 313 3/5

  
  1385تعداد مؤسسات و مراكز درماني و بهداشتي در دو شهرستان كرج و شهريار در مقايسه با استان تهران : 31جدول 

  
 )بيمارستان، زايشگاه، آسايشگاه(مؤسسات درماني  )شتكلينيك و مركز بهدا ،پلي)درمانگاه،كلينيك(مراكز بهداشتي و درماني 

 دانشگاهي و دولتي خصوصي ساير جمع مراكز بر حسب موقعيت مراكز بر حسب مالكيت

خصوصي  ساير  جمع دانشگاهي و 
 دولتي

نسبت 
به 

 استان
روستايي جمع  شهري

نسبت 
به 

 استان
عدادت تخت تعداد تخت تعداد تخت تعداد تخت

استان ـ 
 شهرستان

1218 108 215 895 100 1218 317 901 100 27881 154 10267  استان تهران 57 10717 56 6897 41
 شهرستان كرج 7 666 3 565 2 311 12 1542 8/7 130 7 137 11 68 52 17 137
 شهرستان شهريار 1 113 0 0 1 125 2 238 3/1 83 11 94 7/7 63 23 8 94

  



 ٤٠

  
بخشي در دو شهرسـتان در مقايـسه بـا            ه، داروخانه، مركز پرتونگاري و مركز توان      تعداد آزمايشگا   : 32جدول  

  1385استان تهران، 
استان ـ  مركز توان بخشي مركز پرتونگاري داروخانه آزمايشگاه

 نسبت تعداد نسبت تعداد نسبت تعداد نسبت تعداد شهرستان
 100 591 100 655 100 1847 100 880 استان تهران

 5/13 80 8/8 58 1/10 187 4/12 109 كرجشهرستان 
 2/5 49 5/1 10 1/5 95 4/5 48 شهرستان شهريار

  
شود توزيع خدمات پيراپزشكي به نسبت جمعيت حوزه شهري متعادل  چنانكه از ارقام جدول فوق دريافت مي

  .رسد  درصد مي10است، به استثناي مراكز پرتونگاري كه سهم حوزه از استان به كمتر از 
  

  نيازهاي خدماتي شهرهاي حوزه: 33جدول 
  سطوح نيازمند تامين  سطوح خدماتي موردنياز  سطوح خدماتي موجود  نام شهر
 15947000 38997000 23050000 كرج

 1987570 3412500 1424930 شهريار
 2489698 4160000 1670302 قدس
 3687180 4069000 381820 مالرد

 958894 1347500 388606 كمالشهر
 734667 1331000 596333 محمدشهر

 575213 770000 194787 مشكين دشت
 382 709500 709118 ماهدشت
 20135 224000 203865 گرمدره

 82598- 220000 302598 صفادشت 

  
  سازمان فضايي حوزه و نقش مراكز شهري. 5. 1

به صورت زير ) 1405(طرح  حوزه شهري كرج ـ شهريار براساس تصوير آرماني در افق انداز توسعه چشم
 :خواهد بود 

با حفاظت از منابع طبيعي و محيطي به ويژه  كهاي؛ پايدار و تضمين كننده بهبود كيفيت زندگي  حوزه
هاي  هاي موجود در محدوده ها و محدود كردن گسترش شهرها و استفاده از بازيافت زمين ها و آبراهه باغ

  . ان فراهم خواهد كردقانوني محيطي سالم و ايمن براي شهروند
و تامين كننده خدمات برتر در غرب استان خواهد بود كه اي؛ كه قطب كاركردي مكمل تهران  حوزه

 .دهد هاي اصلي توسعه آن را شكل مي گردشگري، آموزش عالي و پژوهش و صنعت ناآالينده و باغداري پايه
هاي علمي،  كه در آن پارك اشتغال گذاري و هاي اقتصادي موفق در زمينه سرمايه اي؛ با قطب حوزه

هاي مجهز گردشگري و  اداري و صنعتي همپيوند با واحدهاي پژوهشي و دانشگاهي، از يك سو، و مجموعه
  .كند گذاري مناسبي را ايجاد مي گردد كه امكانات سرمايه فراغتي، از سوي ديگر،  ايجاد مي



 ٤١

سكونت، خدمات و اشتغال در آن تامين هاي  كه تعادل ميان عرصهاي؛ با خودبسندگي نسبي  حوزه
  .كند هاي زندگي، كار و فعاليت آنرا از وضعيت غالب خوابگاهي خارج مي شود و نزديكي نسبي محل مي

 كه با امكان هاي گردشگري و تفريحي و گذران اوقات فراغت اي؛ مطلوب براي فعاليت حوزه
هاي طبيعي  تر از ثروت گيري هوشمندانه و اقتصادي پاسخگويي به نياز ساكنان حوزه و كالن شهر تهران، بهره

  .شود و محيطي اين منطقه ييالقي تقويت مي
) اي در دو نوع ريلي و جاده(كه از حمل و نقل همگاني اي؛ با شبكه حمل و نقل ايمن و كارآمد  حوزه

  .برخوردار است
 زلزله از طريق ايجاد محدوديت و مقاوم در برابر مخاطرات سيل وها  اي؛ امن در برابر انواع آسيب حوزه

  .گير هاي سيل خيز و پهنه هاي لرزه توسعه در حريم گسل
شهري و (ها  با داشتن مناظر طبيعي زيبا در اراضي كشاورزي و باغاي؛ دوستدار محيط زيست   حوزه

  .هاي محيطي ، پاك و عاري از آلودگي)روستايي
  
  اركان سازمان فضايي حوزه .  1. 5. 1

 :ومي رويكرد مفه
 )شهرهاي متراكم در حوزه باز و سبز(پيروي از الگوي تمركز نامتمركز  •
 )بقاي الگوي روستايي در شكل شهري(هاي شهري و روستايي  ايجاد پيوستاري از سكونتگاه •
 هاي طبيعي بر شكل حوزه و شهرهاي آن توجه به اثرات توپوگرافي، نظام آبياري، و ويژگي •
) عمدتاً شهري(و نيمه شمالي ) نيمه شهري ـ نيمه روستايي(تعادل بخشيدن به نيمه جنوبي  •

 حوزه 
  

  :ساختار فضايي 
اي مكمل تهران و  هاي كالن شهري تا روستايي، در منظومه ارائه سلسله مراتبي از سكونتگاه •

 هاي مجموعه شهري تهران ديگر حوزه
 توزيع متعادل جمعيت و فعاليت و خدمات در سطح حوزه  •
 تمركز و محورهاي پيوند دهنده خدمات و فعاليتهاي  تعيين كانون •
 هاي حفاظت طبيعي و تاريخي تعيين محدوده •
 جايي كارآمد از محل زندگي به كار و تحصيل و خدمات و بالعكس  ارائه نظام جابه •
 گذاري هاي مديريت شهري، ابزار قانوني و امكانات سرمايه سازگاري ساختار پيشنهادي با ظرفيت •

  
  : هبردي ساختار فضايي ابزار هدايت را

 مقررات استفاده از زمين •
 ها هاي دولتي و عمومي به ويژه در زمينه زيرساخت گذاري سرمايه •
 نظام عوارض ساخت و امالك •

 



 ٤٢

سازشي است ميان دو روش افراطي تمركزگرايي كه دسترسي به مشاغل و خدمات الگوي تمركز نامتمركز 
 كيفيت همراه نيست و تمركززدايي كه مصرف زمين و فضا در كند اما محيط زندگي در آن با را تسهيل مي
هاي اشتغال، الگوي مسكن، وسايل سفر و انواع  حل ميانه انتخاب خوبي از جهت فرصت راه. آن زياد است

  . دهد پذيري كافي دارد زيرا شكل قطعي به توسعه آينده حوزه شهري نمي دهد و انعطاف تفريحات ارائه مي
هايي تجمع  هر كجاي سلسله مراتب شهري كه جاي گيرند استقالل دارند اما در گروهواحدهاي شهري در 

تر سطوح  در شهرهاي كوچك. شهرهاي بزرگ و كالن، سطوح مختلف خدمات را در بردارند. كنند پيدا مي
  . اي جانمايي نشده اما دسترسي به آنها تسهيل شده است خدمات منطقه

  
  : تنوع شرايط زيستي 

  بسيار متراكم      كالن شهري ‐
 متراكم        شهري ‐
 نيمه متراكم      حومه شهري ‐
 كم تراكم  نيمه روستايي ـ نيمه شهري ‐

 
  مراكز و محورهاي اصلي.  1. 1. 5. 1

  : اند  شده به صورت زير تعيين هاي اشتغال و فعاليت   كانوندر سازمان فضايي حوزه
  .و نقل همگاني بسيار كارآمدهاي متمركز فعاليت در مراكز شهرها با پشتيباني حمل  كانون ‐
 مراكزي در لبه شهرها با دسترسي بزرگراهي و ريلي ‐
هاي برون شـهري كـه        هاي بزرگ مانند انبارهاي بزرگ در كنار محورها و تقاطع           مراكز نيازمند زمين   ‐

 تعداد شاغالن آنها اندك است
اصـل محمدشـهر و     توسعه گردشگري در سه محور امتداد رودخانه كرج تا شهريار، عظيميه تـا حدف              ‐

هـاي مهرشـهر و    هاي جنوب مالرد، و باغستان در شمال غربي كرج تا امتداد بـاغ  دشت تا باغ    مشكين
 مهر تا فضاهاي سبز شرق ماهدشت كيان

 دشت، مالرد و انديشه توسعه آموزش و پژوهش در شهرهاي محمدشهر، مشكين ‐
ه پيام، غرب ماهدشت، جنـوب  شهر، شرق فرودگا شمال كمال(توسعه صنعت در غرب و جنوب حوزه       ‐

 )صفادشت، جنوب مالرد
در امتـداد   ( تهـران    21آوري پيشرفته در بخش شـرقي و امتـداد منطقـه              توسعه صنايع متكي به فن     ‐

 )شمالي قدس و گرمدره
 

  هاي خدماتي و تجاري توسعه محورها و كانون
اي  نها در مراكز شهري و ناحيهدر شهرهايي كه نيازمند توسعه امكانات خدمات و تجاري باشند، مكانيابي آ

  : شود، به نحوي كه تقويت كننده ساختار فضايي شهر باشند و معيارهاي زير را رعايت كنند  توصيه مي
  . در تناسب با سطح نياز شهروندان و نقش و جايگاه شهر در حوزه قرار گيرند -
 . اي شهرها را رعايت كنند سلسله مراتب مراكز اصلي و ناحيه -
 . هاي موجود در شهرها كمك كنند سازي محورها و كانون ساختار و باز زندهبه تجديد  -



 ٤٣

در نقاط ساخته شوند كه دسترسي مراجعان به آنها از طريق وسايل حمل و نقل همگاني آسان  -
 . باشد و مشوق استفاده از اتومبيل شخصي نگردد

 . هاي مسكوني تداخل نداشته باشد با محله -
 هاي غير شهري  ه اتي كوچك در محدودة سكونتگاساخت واحدهاي تجاري و خدم -
 

  كاركردهاي عمده برون شهري
  :  برخي كاركردهاي بزرگ مقياس امكان استقرار در بيرون از محدوده قانوني شهرها را دارند، از جمله

  هاي ورزشي در هماهنگي با سازمان تربيت بدني ها و مجموعه اختصاصي باشگاه ورزشگاه -
 ها انبارداري و مسافربري برون شهري در هماهنگي با سازمان حمل و نقل و پايانههاي بار و  پايانه -
 هاي متمركز و مشترك براي شهرهاي همجوار كشتارگاه -
 هاي متمركز و مشترك براي شهرهاي همجوار گورستان -
 ها  ها و فرمانداري در همكاري با شهرداري ها و فضاهاي سبز عمومي پارك -
 ري و بازيافت زباله به صورت مشترك براي شهرهاي همجوارهاي شه مراكز دفع زباله -
 هاي صنعتي، دامداري و پرورش طيور مجموعه -
 هاي كشت و صنعت و فرآوري محصوالت كشاورزي ها و مجموعه باغستان -
 

   گردشگري-تفريحي 
ه هاي گردشگري و تفريحي تعيين شد در حوزه شهري كرج ـ شهريار سه محور مناسب براي توسعه فعاليت

اين سه . كه امكان پاسخگويي به نياز ساكنان حوزه و افزون بر آن ساكنان كالن شهر تهران را نيز داشته باشد
  : محور به ترتيب اهميت عبارتند از 

 هاي پيراموني شهريار و باغستان رود كرج تا باغ محور جاده چالوس، دنباله •
 مالردمحور جنوب كرج تا اطراف مشكين دشت و محمد شهر و جنوب  •
 هاي مهرشر و پيرامون ماهدشت و صفادشت محور باغستان كرج تا باغ •
گذاري در كاركردهاي گردشگري و تفريحي، مشروط به حفظ پوشش سبز  در اين محورها سرمايه -

 . شود هاي سبز در حوزه تشويق مي ها و محوطه باغ
هاي تفريحي بزرگ  وعههاي اقامتي و مجم كاركردهاي گردشگري و تفريحي پرتراكم مانند مجموعه -

هاي كم تراكم با سطح اشغال  بايد در محدوده قانوني شهرهاي حوزه قرار گيرند، ليكن مجموعه
 . در بيرون از شهرها قابل استقرارند)  درصد سطح زمين10 تا 5(ساختماني محدود 

 و ها بايد به نحوي مكانيابي شوند كه بر محيط طبيعي هاي تفريحي مانند شهربازي مجموعه -
 . هاي پيراموني اثر نامطلوبي به جا نگذارند هاي حاصلخيز كشاورزي و سكونتگاه زمين

 . شود گردي پياده و دوچرخه در امتداد سه محور گردشگري حوزه توصيه مي طراحي مسيرهاي طبيعت -
  

 هاي راهبردي توسعه براي در بيرون از محدودة قانوني شهرها موقعيت: هاي راهبردي توسعه  موقعيت
 : شود  تقويت اقتصاد پايه و اشتغال در سطح حوزه به صورت زير پيشنهاد مي

 دشت و محمدشهر در تلفيق با واحدهاي پژوهشي موجود در جنوب كرج و شمال مشكين پارك علمي •



 ٤٤

 طرح ساختاري حوزه شهري كرج ـ شهريار : 2نقشه        
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هاي  تان در همپيوندي با دانشگاهشرقي شهر صنعتي بهارس در شمال آزاد راه، بخش پارك علمي •
 و واحدهاي صنعتي و پژوهشي موجود آتي ... ) هنر، تربيت معلم، آزاد و (موجود در شهر كرج 

 هاي باير شرق فرودگاه پيام و همپيوندي با منطقه ويژه اقتصادي فرودگاه پيام پارك صنعتي در زمين •
 هاي موجود مال پادگانهاي مرتعي جنوب جاده اشتهارد و ش پارك صنعتي در زمين •
هاي شرقي قدس و حد فاصل قدس تا گرمدره در  آوري پيشرفته در بخش توسعه صنايع با فن •

  تهران21راستاي توسعه اين صنايع در منطقه 
هاي پيرامون  رود كرج و باغ هاي تفريحي و گردشگري، خدمات سالمتي و پذيرايي در دنباله مجموعه •

 . دشتباغستان، شهريار، مالرد و ماه
هاي فعاليت و اشتغال حوزه  حمايت از فعال كردن منطقه ويژه اقتصادي فرودگاه پيام به عنوان يكي از قطب

 . هاي شهري قرار گيرد هاي مديريت بايد در اولويت برنامه
  
  الگوي اسكان جمعيت شهري.  2. 1. 5. 1

اولويت تأمين خدمات و .  استبيني شده اسكان جمعيت در حوزه، اساساً در محدوده قانوني شهرها پيش
 تبديل به 1370اند و پس از سال  يابد كه در گذشته روستا بوده هاي اشتغال به شهرهايي اختصاص مي فرصت

ها در  همچنين گسترش سطوح اسكان، خدمات و فعاليت در محدوده شهرها و سكونتگاه. اند شهر شده
هاي جامع و تفصيلي آنها   مسكوني مطابق طرحهاي موجود و افزايش تراكم هاي باير درون بافت زمين
 .بيني شده است پيش

هاي برون شهري اعم از آبادي و شهرك، توسعه كالبدي به تامين خدمات متناسب آنها و تجديد  در سكونتگاه
 . شود ماند و از ساخت و سازهاي مسكوني بيشتر جداً جلوگيري مي ساختار بافت و بناهاي موجود محدود مي

 نفر و بهبود شاخص خانوار در واحد مسكوني تا افق سال 1، 100، 000ر اسكان جمعيت اضافي به منظو
 سال است كه توزيع آنها بر حسب 20 واحد مسكوني در طول 400، 000، نياز به ساخت حدود 1405

 .بيني شده است جمعيت شهرها در افق طرح پيش
هاي جامع و تفصيلي شهرهاي حوزه الزم   ، طرح)9ه تبصر(درآمدها  در هماهنگي با برنامه تأمين مسكن كم 

افزون بر آن يك توسعه ناپيوسته براي . هاي مناسب براي ساخت اينگونه مسكن را تخصيص دهند است زمين
 هكتار به تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري 300شهر صفادشت در منطقه قشالق خندان به مساحت 

در مورد كالنشهر كرج، اسكان . ضيان شهرستان شهريار اختصاص داردايران رسيده ه به مسكن مهر متقا
 . بيني شده است درآمدها در شهر جديد انديشه پيش كم

هاي درآمدي مختلف، با پرهيز از جدانشيني  هاي مختلف مسكن براي گروه هاي تفصيلي بايد گونه در طرح
 . بيني شود اجتماعي پيش

 
  شهري حوزهنقش و جايگاه مراكز . 3. 1. 5. 1

شهر تهران، يا به گفته ديگر، استقالل نسبي آن با اقدامات زيـر در برنامـه                  قطع نسبي وابستگي حوزه به كالن     
  . شود راهبردي و طرح ساختاري حوزه پيگيري مي
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ايجاد تعادل ميان سكونت و اشتغال و خـارج كـردن حـوزه از وضـعيت خوابگـاهي صـرف بـا تـامين                         •
شامل آمـوزش،   (هاي حوزه؛ و تجهيزات       ا تركيب شاغالن ساكن و مزيت     هاي اشتغال متناسب ب     فرصت

 )بهداشت، ورزش و تفريح، امكانات فرهنگي، خريد و غيره
هـا و    هـاي مختلـف در تناسـب بـا انـدازه سـكونتگاه              اي از خدمات در رده      فراهم آوردن طيف گسترده    •

 هاي جمعيتي،  آستانه
هـاي پراكنـده      با برنامه توسعه و جلوگيري از توسعه      هاي شهري در هماهنگي       فراهم آوردن زيرساخت   •

 .ها را بسيار پرهزينه خواهد كرد  كه تأمين زيرساخت
 

  :با تحقق برنامه راهبردي، سلسله مراتب شهري و خدماتي حوزه به صورت زير خواهد بود 
 . حوزه خواهد بود) درجه يك(كالن شهر كرج، كانون خدمات برتر  •
 .آيند هاي خدماتي درجه دو به شمارمي  قدس شهرهاي بزرگ و كانونشهرهاي شهريار، مالرد و •
شهر، محمدشهر، مشكين دشـت، انديـشه، باغـستان و ماهدشـت شـهرهاي ميـاني و                   شهرهاي كمال  •

 . اند هاي خدماتي درجه سه حوزه كانون
شهرهاي گرمدره، صفادشت، صباشـهر، شاهدشـهر، فردوسـيه و وحيديـه، شـهرهاي كوچـك حـوزه                   •

 . گيرد ها شكل مي هاي خدماتي درجه چهار در آن شوند و كانون محسوب مي
هـاي    هاي مسكوني تا روستاها داراي كـانون        هاي غيرشهري حوزه از شهرك و مجموعه        ساير سكونتگاه  •

 .خدماتي درجه پنج خواهند بود
  

   . شود  گانه حوزه به اين صورت پيشنهاد مي16به اين ترتيب نقش و موقعيت شهرهاي 
        : ر كالن شه

  خدمات برتر   تامين خدمات برتر حوزه و غرب استان-  كرج    
  شهرهاي اصلي

  :  و بزرگ
      

  2خدمات درجه   اي و باغداري  تامين خدمات ناحيه-  شهريار  
     صنعت و آموزش عالي-  مالرد  
      قدس  

        :شهرهاي مياني
  3رجه خدمات د   تحقيقاتي و آموزشي-  دشت، صباشهر محمدشهر، مشكين  
  شهر، باغستان و ماهدشت انديشه، كمال  

    :شهر كوچك
     خدمات نو و چند منظوره و صنعت، باغداري و گردشگري-

  4خدمات درجه    صنعت، باغداري و دامداري-  صفادشت، گرمدره،   
     صنايع كارگاهي و خدمات كشاورزي و باغداري-  صباشهر،شاهدشهر، وحيديه  و فردوسيه  
        

  
  : اساس اندازه و رتبه شهرها، سطح بندي خدماتي آنها به شرح جدول زير خواهد بودبر 
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  ها سطح بندي خدمات براساس رتبه شهرها و سكونتگاه: 34جدول 
)5درجه(سكونتگاه برون شهرينوع )1درجه (كالن شهر)2درجه (شهربزرگ )3درجه (شهرمتوسط)4درجه(شهرك كوچك   حوزه شهري 

ميليون نفر و بيشتر1 هزار نفر400تا  200 هزار نفر200تا  100هزار نفر100تا50  هزار نفر5تا آستانه جمعيتي   ميليون نفر4حدود  

نهضت سواد آموزي، كودكستان و آموزشي
اي و  هاي آموزش حرفه مجتمعمدرسه راهنمايي و دبيرستان دبستان

تخصصي

انيستيتو آموزشي،
مدارس ويژه نابينايان و 

ن، مدارس كودكان معلولي
استثنايي

،  ها ، دانشكده مدارس عالي
، مراكز تحقيقات دانشسراها  

هاي آموزش عالي و  مجموعه
)الگوي پارك علمي(پژوهش   

كتابخانه كودكان و كتابخانه فرهنگي
5درجه هاي   و كانون2كتابخانه درجه 3كتابخانه درجه 4كتابخانه درجه  

فرهنگي

هاي  خانه موسسات انتشاراتي، كتاب
ها و  بزرگ و تخصصي ، انجمن

 فرهنگسراها
ها نمايشگاه  

 تزريقات و خانه بهداشتدرماني ـ بهداشتي
،  ، داروخانه بهداشت خانواده 
هاي  درمانگاه و مطب

تخصصي

ها،  درمانگاه، آزمايشگاه، راديولوژي
 تختي76داروخانه، و بيمارستان 

، بيمارستان،  مراكز اورژانس
 اصليهاي داروخانه

داروهاي (هاي ويژه  داروخانه
، بيمارستانهاي تخصصي،  ) كمياب

، زايشگاهها  
 مراكز توانبخشي

هاي بزرگ بيمارستان  

هاي بازي كوچك زمينورزشي هاي  هاي ورزشي، سالن باشگاههاي ورزشي زمين 
 مجموعه ورزشي بزرگ،  وم، استادي ، باشگاه  زورخانه ورزشي ورزشگاه و مجتمعهاي چمن و استخرها ورزشي، زمين

 پيست اسكي

دهداري يا مديريت شهرك و اداري
 مجموعه مسكوني

شهرداري، دفاتر اسنادرسمي، 
دفاتر ازدواج و طالق، دفاتر 

.پست

، تلفن، آگاهي،  دادسرا، اداره برق 
راهنمايي و رانندگي، شعبات تامين 
اجتماعي، ادارات آموزش و پرورش، 

.ادارات پست، ثبت احوال

، اداره  ثبت اسناد وامالك 
بهداري،  اداره اوقاف، اداره 

گازرساني و آب برق و فاضالب

،  شهرباني، دادسراي عمومي
هاي  ، سازمان استانداري، فرمانداري

،  هاي دولتي  ، سازمان مستقل اداري
  موسسات بزرگ خصوصي 

هاي اداري شهرك  

، تكايا و حسينيه مساجد كوچكمذهبي مساجد بزرگ،ها يهمساجد و فاطم 
مسجد جامع شهر و  مصالها هيئت

، )مسجد جامع(مساجد اصلي شهر 
مصال و   مراكز مذهبي اديان 

 توحيدي
 مصال

ها ، ساندويچي خانه قهوهگردشگري و پذيرايي ها،  ها، كبابي طباخي 
هاي كوچك غذاخوري

هاي غذاخوري  ها سالن رستوران
تاالرها چلوكبابي، مهمانسراهاي 

ككوچ

هاي بزرگ برگزاري  سالن
هاي بزرگ،  جشن، رستوران

ها و  خوابگاه و پانسيون، هتل
مهمانسراهاي بزرگ

المللي هاي بزرگ و بين هتل هاي گردشگري مجموعه   

 و   و باغات هاي اصلي شهر پاركها و باغات موجود پاركپارك شهريپارك متوسط پارك كوچكفضاي سبز
 حرايم

ز پارك جنگلي و فضاي سب
 حفاظت شده

هاي كامپيوتري نت، بازي كافيتفريحي هاي ، مجموعه سينما باشگاههاي تفريحات سالم 
سينماها و تئاترهاي اصلي و سينما و تئاترهاي كوچكتفريحي كودكان

هاي تفريحي مجتمع  
هاي تفريحي مجموعه  

 و باغ وحش

،  ايتي، حم هاي خدماتي مجتمعشوراي شهر شوراي روستاخدمات اجتماعي
.هاي امداد كميته

، موسسات  سراهاي سالمندان
 كانون اصالح و تربيت  ها  و جمعيت هاي اجتماعي سازمان.خيريه

 شهري، انبارها پاركينگپايانه حمل و نقل همگاني ايستگاه حمل و نقل همگانيحمل و نقل و انبار

هاي  شهري، پاركينگ پايانه برون
 ، ايستگاههاي عمده مركز شهري
،  ، انبار كاال  مبدل وسيله نقليه

  تاسيسات و پاركينگ
هاي قطار  اتوبوسراني، ايستگاه

سبك شهري

، تاسيسات   تاسيسات راه آهن
 و قطار  مركزي و ايستگاههاي مترو

،  هاي بزرگ سبك شهري، پاركينگ
، سردخانه و  انبارهاي اصلي كاال

 سيلو

پايانه باربري، فرودگاه، محوطه 
 گمركي

،  ) فروشي خرده(واحد خريد روزانه يتجار
  ، نانوايي  فروشي ميوه و سبزي

هاي تعاوني،  فروشگاه
هاي تخصصي، فروشگاه

بانك و بيمه

، بنگاههاي  ، بازار روز  بازارچه
معامالت، واحدهاي خريد ماهانه، 

سوپرماركت و فروشگاه بزرگ، بانك 
و بيمه

ها،  نمايندگي فروشگاه
هاي  سوپرماركت، فروشگاه

هاي تجاري،  تخصصي، شركت
بانك و بيمه

هاي صنوف،  ، راسته عمده فروشي
هاي تجاري و  ، شركت ها بورس

ها و  ، شعب مركزي بانك بازرگاني
 موسسات تجاري و

 ادارات و صادرات كاال

 مراكز خريد بزرگ

لي و نيروي انتظاميادارات اصقرارگاهنيروي انتظامي، پايگاهكالنتري پاسگاه انتظاميوانتظامي نظامي  پادگان و آمادگاه 

هاي انواع خودرو و  تعميرگاه كارگاههاي فني كوچكصنعتي
لوازم برقي و خانگي

هاي توليدي سازگار با  انواع كارگاه
محيط شهري

تعميرگاههاي مجاز وكارگاههاي 
توليدي

،  كارگاههاي بزرگ توليدي 
تعميرگاههاي بزرگ و اصلي و 

 نيروگاه برق
ه صنعتي، دامداري و كارخان

 پرورش طيور، كشت و صنعت

تاسيسات وتجهيزات 
هاي تأسيساتي پستشهري  

، شبكه  مراكز فني و خدماتي
هاي فرعي تأسيسات و  و پست
هاي جمع آوري زباله محل

، پست و  نشاني هاي آتش پست
،   و مخابرات امدادي ، پست تلگراف

هاي  شبكه گازرساني شهري، پست
رسانيامداد شبكه آب

تأسيسات شهري، گورستان، 
آوري دفع زباله و  جمع
نشاني آتش

،  مراكز اصلي پست و تلگراف و تلفن
، شبكه  تاسيسات اصلي گازرساني 

هاي برق سراسري و  اصلي و پست
 تاسيسات آب و

كشتارگاه و مركز بازيافت زباله، 
زندان و ندامتگاه، تأسيسات 

 راديو و تلويزيون
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  ندي كاربري زمينب پهنه.  2. 5. 1
  :بندي كاربري زمين به صورت زير است در سطح حوزه شهري كرج ـ شهريار، پهنه

  
  بندي كاربري زمين پهنه: 35           جدول 

 كاربري 1385 1390 1395 1405

 مسكوني 10003 10899 11626 12742

 صنعتي 4038 4822 5682 5569

 باغ 17062 16078 15377 14725

 زراعي 19581 17723 17314 17529

 باير 16660 21209 20053 13694

 خدمات 6861 11425 12755 10270

 ها ساير كاربري 27432 19481 18830 27108

 مجموع 101637 101637 101637 101637
 

  
  شبكه حركت و حمل و نقل همگاني .  3. 5. 1

  : ج ـ شهريار عبارتند از  در سطح حوزه كرنظام حركت و حمل و نقل همگاني هاي عمومي سياست
هاي توسـعه   هاي كاربري زمين و برنامه ريزي حمل و نقل در كليه طرح          افزايش هماهنگي ميان طرح    •

هـاي مخـتلط كـاربري و افـزايش تـراكم در اطـراف                سازي و موضعي از طريـق تركيـب         شهري، آماده 
 ها،  مبدل

غلي در شـهرها و حـوزه و        هـاي شـ     مديريت تقاضاي سفر از طريق تـأمين نـسبي خـدمات و فرصـت              •
 سياستگذاري در مورد تأمين پاركينگ و سهولت دسترسي به مراكز كار و فعاليت،

هايي براي توسعه استفاده از وسايل حمل و نقل همگاني و ايجاد محدوديت در استفاده                 تدوين مشوق  •
 از وسايل نقليه شخصي،

 با حق تقدم حمل و نقل همگـاني بـر           توسعه شبكه كارآمد و يكپارچه شبكه حمل و نقل سواره و بار            •
 حمل و نقل شخصي،

 به حداقل رساندن اثرات نامطلوب حمل و نقل بر محيط و به حداكثر رساندن ايمني سفر، •
 .سازي و تفكيكي به تعيين مسيرهاي مناسب پياده و دوچرخه هاي آماده الزام همه طرح •
 

  : شود   ميهاي زير حاصل در حوزه از طريق سياستها  بهبود شبكه راه
ايجاد يك شبكه حركت شرياني در سطح حوزه در همپيوندي با شـبكه آزاد راهـي، از يـك سـو، و                       -

 شبكه اصلي شهرها، از سوي ديگر
 : تقويت شبكه ارتباطي در نيمه جنوبي حوزه كرج ـ شهريار از طريق احداث  -
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ربي حـوزه بـه آزادراه      هاي جنوبي و غ      ساوه را با عبور از بخش       كمربندي سوم تهران كه آزاد راه      •
كرج ـ قزوين در ناحيه كردان متصل سازد و به عنوان كنار گذر حوزه به ويژه براي تردد وسايل  

 . سنگين باري و تردد عبوري عمل كند
 .هاي صنعتي به كمربندي راهي براي اتصال كانون هاي سه ايجاد تقاطع •

هر قدس، انديشه و كرج و ميانة محمدشهر        احداث يك راه  اصلي از جاده چيتگر كه با عبور از جنوب ش              -
 . شهر به آزاد راه كرج ـ قزوين متصل شود و مهرشهر از ميان دو بخش شرقي و غربي كمال

احداث راه اصلي ديگري كه با عبور از شمال قدس، جنوب گرمدره، ميانة فرديس و به موازات مسير                   -
 . شود آهن در بخش غربي به كمربندي سوم منتهي  راه

 .هاي شيپوري ح نحوة اتصال شهرهاي پيرامون محورهاي شرياني با ساخت تقاطعاصال -
 . كنند ساخت كندرو در كنار كليه محورهاي شرياني كه از محدودة قانوني شهرها عبور مي -
 

  توسعه شبكه ريلي
در هماهنگي با مطالعات مشاور سيسترا براي توسعه شبكه ريلي تهران و حومه، ساخت خـط ريلـي                   -

  . شود سير تهران ـ شهريار و ادامه آن تا جنوب شهر مالرد توصيه ميال سريع
تداوم يافتن شبكه قطار سبك شـهري كـرج و حومـه بـه شـهرهاي جنـوبي حـوزه ماننـد مـالرد و                      -

 .ماهدشت
 

    تقويت شبكه اتوبوسراني   
 سال نخست اجراي طرح، تقويت شبكه اتوبوسراني يكپارچه در سطح حوزه براي ايجـاد               10 تا   5در   -

 . شود شهري توصيه مي شهري و برون هاي درون ارتباط
 در دو مسير آزاد راه تهران ـ كـرج و راه شـرياني قـدس تـا      BRTالسير اتوبوسراني  ايجاد خطوط سريع -

 .كند هاي ميان حوزه و تهران كمك مي مالرد به ارتباط
  ها پايانه
هاي خطوط ريلي در كليه شهرهاي       هاي وسايل نقليه همگاني در همپيوندي با ايستگاه         احداث پايانه  -

 .شود كالن، بزرگ و مياني توصيه مي
هـا بـا    هاي تالقي شبكه اصـلي راه  سوار در محل ايجاد چهار مبدل اصلي وسايل نقليه به همراه پارك         -

 هاي اتوبوسراني در  خطوط ريلي و پايانه
 ، ميدان شهيد سلطانيكرج •
 ، جنوب جاده اشتهاردمالرد •
  پيام و ماهدشت، بين فرودگاهماهدشت •
 آباد ، بين خرمدشت و كمالشهر كمال •
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  اي خدمات دروازه
هاي در مجاورت شبكه آزادراهي محصور كننده حوزه كـه در آنهـا كليـه خـدمات انبـارداري،                     كانون - 

ها در شـرق قـدس، جنـوب شـهريار، غـرب              اين كانون . شود  تعميرگاهي، و رفاهي، مرتبط عرضه مي     
 .اند بيني شده شهر پيش ماهدشت و شمال كمال

 
  مديريت يكپارچه نظام حركت و حمل و نقل

مطالعه و طراحي يك نظام حمل و نقل و حركت يكپارچه در سطح حـوزه شـهري كـرج ـ شـهريار       -
هـاي مـديريت توسـعه در         جهت همپويندي سياستگذاري و اقدامات اجرايي بايد در اولويـت برنامـه           

 : باشد مقياس حوزه شهري قرار گيرد و شامل عناصر زير 
 ها در درون حوزه با حداقل اقدامات اجرايي؛ اجراي شبكه كارآمد و ايمن راه •
 ؛)اتوبوسراني و شبكه ريلي(توسعه امكانات حمل و نقل همگاني يكپارچه  •
 مديريت تقاضاي سفر در سطح حوزه و در تعامل با شهرهاي پيراموني؛ •
 حمل و نقل و ترافيك سبك و سنگين؛ مديريت سيستمي •
  .شهر كرج و شهرهاي بزرگ  ترافيك زماني و مكاني در كالنمديريت •

  



 51

  ريزي راهبردي توسعه و عمران كرج برنامه. 2
  وضعيت ساختاري كرجتشخيص و تحليل . 1. 2
 

وسعت و جمعيت كنـوني كـرج، در        . شهر كرج، پس از تهران، بزرگترين كانون شهري استان تهران است            كالن
رشد شـتابان  . ، زادة انتقال و تسري مسائل و مشكالت تهران به آن است     چارچوب همسايگي آن با شهر تهران     

جمعيت و گسترش روزافزون سطح زير پوشش بافت شهري كرج، همانا نمود ديگر فرايند جذب جمعيـت بـه                   
بـه نـاگزير در   ) تهـران (مركز سياسي ـ خدماتي كشور است كه در نبود فرصتها و امكانـات اسـكان در مركـز     

اين فرايند، با يك ساختار سلسله مراتبـي، در گـام           . له از آن و در شهر كرج مستقر شده است         نزديكترين فاص 
هاي بعدي، با كاهش فرصـتها و امكانـات    نخست در مجهزترين كانون شهري همجوار تهران ـ كرج ـ و در گام  

  .پيوندد اسكان در آن، در شهرهاي كوچكتر و روستاها به وقوع مي
تـوان    ها را به شـرح زيـر مـي          ترين آن   اي دارد كه مهم     بي پيامدهاي نامطلوب چند گانه    اين فرايند سلسله مرات   

  :برشمرد 
شهر كرج و افزايش روزافـزون فاصـله سـطوح موجـود و               رشد و گسترش نامتعادل بافت شهري كالن       .1

  .مورد نياز عملكردهاي خدماتي در آن
فصل شهر و روستاهاي نزديـك بـه   اي در اراضي بال     هاي سكونتي حاشيه    گيري كانون   پيدايش و شكل   .2

 .آن
هاي سكونتي نيمه شـهري ـ نيمـه روسـتايي فاقـد       تبديل روستاهاي بزرگ نزديك به شهر به كانون .3

سـاز   اين پديـده خـود در ميـان مـدت زمينـه     . هاي مورد نياز جمعيت اسكان يافته در آنها         زيرساخت
 .گردد يهاي ياد شده در باال م افزايش تعداد شهرهاي كوچك با ويژگي

افزايش كاذب بهاي زمين، ساختمان و مسكن؛ و رونـق بـورس بـازي و داللـي زمـين و سـاختمان، كـه                      .4
 .شود هاي كشاورزي و ايجاد انگيزه شديد براي ساخت و ساز در آنها مي ها و زمين ساز تخريب باغ زمينه

  
ــ كـرج ـ     زرگترين شهر حـوزه برآيند مجموعه پيامدهاي چهارگانه باال، تحميل بار خدماتي بيش از پيش به ب

است؛ شهري كه از تأمين نيازهاي خدماتي ساكنان خود ناتوان است، به ناگزير بايد همان سرمايه ناچيز را بـا                    
گاه كه در پهنـه طبيعـي دشـت كـرج مـورد               آن  اين فرايند، . هاي وابسته خود تقسيم كند      ساكنان ديگر كانون  

  .آورد  محيطي را به وجود ميبررسي قرار گيرد، جبران ناپذيرترين ضايعه
اش، از ديربـاز همچـون منطقـه          هاي كشاورزي   ها و سرسبزي زمين     كرج و منطقه پيرامون آن، به دليل فراواني باغ        

هاي   توان يافت و در بخش      هاي گذشته نمي    امروزه اما، در محدوده شهر نشاني از باغ       . شد  ييالقي تهران شناخته مي   
  .گيرد تر مي هاي كشاورزي روز به روز آهنگي پرشتاب ها و زمين ودي باغپيرامون شهر نيز، فرايند ناب

هاي سكونتي و روستا ـ شهرهاي نوپديد واقع در شهرستان كرج به دليـل نزديكـي فاصـله بـا       در اين ميان، كانون
 در همـه  انـد و   كالنشهر كرج و وابستگي ديرينه با آن، در چارچوب ارتباطي يكسويه، يكراست به شهر كرج وابسته               

هاي بخش شمالي شهرسـتان شـهريار    شهرها و كانون. آورند ها براي تأمين نيازهاي خود رو به شهر كرج مي          زمينه
  . هاي سكونتي جنوبي اين شهرستان بيشتر رو به تهران دارند گيرند، اما كانون نيز در همين الگو جاي مي
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  هاي طبيعي و زيست محيطي كرج ويژگي.  1. 1. 2
  يط طبيعي كرجساختار مح •

شيب ارتفاعات . شهر كرج در كوهپايه البرز مركزي استقرار يافته و شيب عمومي آن از شمال به جنوب است
بارزترين ناهمواري موضعي در كرج . شمال شرقي در بخش شرقي جاده چالوس نيز از شرق به غرب است

  .مرادآب است كه در شمال شرقي شهر قرار دارد تپه
هاي فرمانداري، باغ سيب مهرشهر و   و يكپارچه شهر در امتداد رودخانه كرج، باغمهمترين سطوح سبز

هاي زيادي از رودخانه كرج جدا شده و به صورت  همچنين شاخه. هاي جنوبي مهرشهر و فرديس قرار دارد باغ
  .شوند هاي مختلف شهر جاري مي هاي فصلي در بخش نهرها و مسيل

كه در دامنه ارتفاعات استقرار يافته ) عظيميه، گوهر دشت و باغستان(به طور كلي، محدوده شمالي شهر 
همين . ساز گشايش ديد و منظر مناسبي شده است شيب بيشتري دارد و همين توپوگرافي طبيعي زمينه

توان در تپه مراد آب مشاهده كرد كه به لحاظ موقعيت توپوگرافي برترين نقطه شهر است، اما  كيفيت را مي
  .ي آن اين كيفيت طبيعي را خنثي كرده استبافت خودرو

هاي طبيعي ويژه شهر براي گسترش فضاهاي باز و سبز و  هاي آن يكي از فرصت محور رودخانه كرج و كناره
هاي پاييني آن  اكنون به محل دفع زباله و تجمع معتادان تبديل شده و در قسمت تفريحي است، اما هم

  .هاي زيست محيطي بسياري را به بار آورده است يببرداري از معادن شن و ماسه آس بهره
هاي شمالي ـ جنوبي ايجاد كرده است كه در   اي را براي خيابان جغرافياي طبيعي اين منطقه، موقعيت ويژه

  .انداز وسيع و پيوند ميان شهر و بيرون شهر و فضاهاي سبز تبلور دارد چشم
 
  شناخت ساخت اقليمي  •

حد اقل دما در ايستگاه . ميلي متر داراي بيشترين ميزان بارندگي در منطقه است 6/438ايستگاه سد كرج با 
كرج با  توان از ايستگاه سد  درجه سانتيگراد است و در مرحله بعدي مي-5/0 دانشكده برابر يميكروكليماتولوژ

  .گيرد  حد اقل در ماه ژانويه شكل ميوهر د.  درجه سانتيگراد ياد كرد- 3/0
. شود  وضعيت بيوكليماتيك محدوده مطالعاتي از نمودارهاي امبروترميك كمك گرفته ميبه منظور بررسي

  . شود  مي  كه در اينجا نمودار سد كرج ارائه
  

 )امير كبير (امبروترميك سد كرج :  1نمودار              
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ريود بارندگي همراه با يك پريود اي ـ دو پ در وهله نخست نمودار نشان دهنده خصوصيات بارز اقليم مديترانه

در زمينه تبخير . انجامد  ماه به طول مي6دوره بارندگي در ايستگاه كرج حدود . خشكي در ميان آن ـ است
ارقام زير، . اطالعات موجود و قابل دسترس نشان دهنده افزايش ميزان تبخير از سمت شمال به جنوب است

  : دهنده اين تغييرات هستند شامل حداكثر و حداقل ميزان تبخير، نشان
  سال /  ميلي متر 2566,5   كرجسد ايستگاه -
  سال /  ميلي متر 1624,1     ايستگاه كريم آباد كرج-

  
مقايسه ارقام ميزان بارندگي و تبخير گوياي اين واقعيت است كه، بيالن كليما هيدرولوژيك در كل منطقه 

منطقه از فرمول كالسيك دو مارتن استفاده شود و ارقام هرگاه در تيپ بندي اقليمي . مطالعاتي منفي است
  : مربوطه از دو ايستگاه سد كرج و كريم آباد در فرمول مذكور قرار داده شوند، نتايج زير حاصل خواهد شد 

I= P/ T+10 
     

   23/19= ضريب خشكي دو مارتن در ايستگاه سد كرج  ‐
 64/9= ضريب خشكي دو مارتن در ايستگاه كريم آباد  ‐

 
در طبق طبقه بندي دو مارتن، ايستگاه كرج نشان دهنده شرايط اقليمي نيمه خشك و ايستگاه كريم آباد 

  . هاي يك اقليم خشك است نشان دهنده ويژگيغرب كرج 
توان به دست آورد عبارت است از اينكه،  ريزي توسعه شهري، مهمترين استنتاجي كه مي از ديدگاه برنامه

قدامي كه به تشديد خشكي در محدودة شهر كرج دامن زند، جلوگيري به بايست از هرگونه ا مي
هايي كه در  هاي مثمر و غير مثمر به كاربري عمل آورد ؛ گسترش افقي شهر، تخريب و تبديل باغ

نمايند، تخريب و كاهش وسعت فضاهاي سبز شهري و ساير  تعديل شرايط اقليمي نقشي ايفا نمي
  .له اندسطوح تبخير كننده از اين جم

  نمايند، بايد هايي كه به تعديل شرايط اقليمي كمك مي عكس قضيه نيز صادق است؛ يعني توسعه كاربري
  . مد نظر قرار گيرد ) imperativeبه عنوان يك اجبار يا  ( 
  
  شناخت ساخت هيدرو لوژيك •

دي خـود را  گيـري فيزيكـي و نيـز حيـات اجتمـاعي، اقتـصا       توان مدعي شد كه شهر كرج شكل  به جرات مي  
اراضي آبرفتي و سيالبي رودخانه كرج امكان شكل گيري روستاي كوچك كرج در             . مديون رودخانه كرج است   

مسير جاده تهران ـ قزوين را فراهم ساخت و سپس اين منطقه خوش آب و هوا مورد توجه فتحعليخان قاجار  
در خاتمـه مبحـث سـاخت    ). نيدانـشكده كـشاورزي كنـو   (قرار گرفـت و در آن قـصري ييالقـي را بنـا نهـاد        

هيدرولوژيك و نيز تحليل نهايي وضعيت موجود به تفصيل بـه ايـن نكتـه پرداختـه خواهـد شـد كـه همـين                   
هاي چشمگير روستاي كوچك كرج زمينه تكوين مسائل زيست محيطي كنـوني را نيـز فـرآهم آورد ؛                     ويژگي

. غيـر مولـد و عمـدتاً وابـسته بـه تهـران      يعني تبديل محدوده شهر، از يك فضاي كشاورزي و مولد به شهري          
ها و معـادن منطقـه        وضعيت دوران قاجار همچنان ادامه دارد ؛ امروز نيز صاحبان ثروت در تهران چشم به باغ               
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اند و به طرق مختلف در نابودي بقايـاي كـشاورزي و باغـداري منطقـه و تبـديل آن بـه يـك منطقـه                            دوخته
  .مسكوني سعي دارند

  
  سيل گيري •

به دليل توپوگرافي و شيب ماليم . شود اي از وقوع سيل يافت نمي ي تاريخچه منطقه كرج سابقهدر بررس
هاي متعدد، همچنين كافي بودن  زمين در دشت كرج جنس آبرفتي خاك، بارش متناسب باران، وجود مسيل

ج كه فقط در اطراف رودخانه كر. رود ظرفيت و كشش رودخانه احتمال اين سانحه در منطقه كرج نمي
اند خطر وجود دارد كه بايستي با اعمال ضوابط  ساخت و سازها بدون رعايت حريم تا لبه آب پيشروي داشته

همچنين در صورت شكستن سد كرج بر اثر زلزله اراضي . و مقررات ساخت و حريم رودخانه مرتفع گردد
  .پايين دست آن در امتداد رودخانه كرج تا دشت شهريار گرفتار سيل خواهد شد

هاي  توان زمين هاي مناسب مي هاي كنترل كننده سيل مانند سدها و بندها و مسيل با طراحي درست سازه
گيري شهر جلوگيري نمود،  هاي كشاورزي و سيل پايين دست را محافظت كرد و از تخريب باغها و زمين

هش اثرات خشكسالي در  در زمان پر آبي از آن براي كا همچنين با مهار كردن و ذخيره سازي آب رودخانه
  . ايام كم آبي استفاده كرد

 كه به دليل پرآب شدن درياچه پشت سد كرج خروجي رودخانه افزايش يافته بود 1382در بهار سال 
  .هاي موجود تزريق شود تا سطح آبهاي زيرزميني باال بيايد تدابيري اتخاذ شد تا آب اضافي به چاه
خصوصيات فيزيكي زمين و شيب آن، به . ها هستند ي آبريز رودخانهها ساختگاه اصلي بروز سيالبها، حوضه

  .دهد همراه شرايط آب و هوايي و پوشش گياهي، احتماالت وقوع سيل را تغييرمي
گيرد رودخانه كرج است كه با الحاق  مهمترين رودخانه مؤثر بر  شهر كرج كه از بخش شمالي سرچشمه مي

هاي  سير شمال به جنوب در جريان است و با عبور از سد امير كبير وارد دشتهاي متعدد در م ها و آبراهه رودخانه
آيد و به بخش جنوب  هاي متعدد در مي شود و در آخر به عبور از مخروط افكنه به صورت آبراهه پايين دست مي
  .شود هاي جاجرود و شور از اين منطقه خارج مي رود و ضمن الحاق به رودخانه استان تهرن مي

  
  هاي آب سنجي در رودخانه كرج مشخصات ايستگاه:  36 جدول

 سابقه مشخصات جغرافيايي

 نام ايستگاه
 )متر(ارتفاع عرض طول

مساحت زير 
حوزه 

 )كيلومترمربع(
 تاريخ تأسيس

طول آمارگيري 
 )سال(

 - - 595 - 36- 02 51- 14 پل خاب
 40 1333 718 1790 36- 02 51- 09 سيرا
 44 1328 1048 1390 35- 50 51- 03 بيلقان

 2 1352 دشت 1050 35- 32 51- 12 پل سالور
 4 1369 كانال 820 35- 03 51- 36 خان بندعلي

  
ها  توان احتمال دوره برگشت را در محل ايستگاه اي رودخانه كرج مي براساس مقدار دبي حداكثر لحظه

  .سنجيد



 55

  كرجهاي رودخانه  اي در محل ايستگاه مقدار دبي حداكثر لحظه:  37 جدول  
 ايستگاه )سال(دوره برگشت 

دوره آماري 
 )سال(

سطح حوضه 
 100 50 20 10 5 2 )كيلومتر مربع(

 318 254 187 146 111 73 718 40 سيرا
 223 206 180 156 128 81 1048 44 بيلقان

 260 224 184 153 120 71 1048 32 )پس از احداث سد كرج(بيلقان 

  
هاي  ها و زمين  و گسترده تشكيل شده كه در بخش زيادي از آن باغهاي وسيع جنوب شهر كرج از دشت

  . كشاورزي قرار دارد
هاي فصلي متعددي در جهت شمال  گذرد در تداوم خود به آبراهه رودخانه كرج كه از بخش شرقي شهر مي

خانه كرج پيوندند و به شاخه اصلي رود شود كه در بخش جنوبي حوزه بار ديگر به هم مي به جنوب تبديل مي
  .ريزد مي

. اند هاي فصلي محدود است و در مناطق شهري با ساخت كانال و جويبار مهار شده عمق و حريم اين آبراهه
هايي در اين محدوده رخ داده اما خسارت چنداني به  هاي گذشته در برخي فصول پر باران سيل در سال

  . منطقه وارد نياورده است
هيدرولوژيك با شيب كم و عمق دره محدود، در صورت افزايش تراز سطح بايد توجه داشت كه در واحدهاي 

هاي رودخانه در برابر خطرات سيل  شود و حفاظت كناره آب، پهنه سيل در عرصه وسيعتري گسترده مي
  .آيند هاي كرج و كردان از اين مناطق به شمار مي هاي پايين دست رودخانه بخش. يابد اهميت بيشتري مي

  
  خيزي زلزله •

  :گستره تهران و پيرامون آن به لحاظ زمينلرزه شناسي به پنج پهنه تقسيم شده است
 حريم گسلش -
 ويراني خيلي شديد -
 تكانهاي شديد با ويراني گسترده -
 هاي تند با خسارت زياد حركت -
 روانگرايي و ويراني شديد -

  .قرار دارندكاظم آباد و كالك كرج در پهنه اول، كاروانسرا سنگي و جنوب كرج در پهنه دوم، 
اي بلند، اساسي و لرزه زا كه با  فشم هم ناميده شده ، گلسه–فشم يا ميگون -گسله فشاري مشا كه گاه مشا

  . كيلومتر از جنوب غربي شاهرود تا آبيك ادامه دارد400بلندي 
تري تا آبادي كاظم آباد در دو كيلوم) ده سبو( كيلومتر از دره لشگرك 75راندگي شمال تهران به بلندي 

. شود كه شاخه اي از گسله فشاري مشا است كرج امتداد دارد و گفته مي-شرق كالك و شمال بزرگراه تهران
  .)سازد ها ويرانگري آنها را دو چندان مي فشاري بودن گسله(

 درجه به سمت شرق در اين منطقه وجود 50جنوبي و شيب -گسله فشاري گرمدره نيز با راستاي شمالي
 درجه به سمت 15 و شيب N30Eله فرعي كاظم آباد با ساز و كار راندگي و راستاي همچنين گس. دارد

  .شود جنوب شرقي شهريار گذر كرده در حوالي روستاي كالك به گسل شمالي وصل مي
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و  MS=7/1دو زمين لرزه ويرانگر با بزرگي )  ميالدي1830 تا 1665( سال 165گسله مشا در مدت 
MS=6/5وچكتر به وجود آورده و در سده بيستم ميالدي دو زمين لرزه با بزرگي  و چندين زمين لرزه ك
MS=5/2 وMS=4را باعث شده است .  

با طول (هاي فرعي  و گسل)  كيلومتر10 تا 2با طول (هاي لرزه اي ياد شده يك گسل متوسط  عالوه بر گسل
 به خود لرزه زا نيستند، اما ها خود اين گسل. در نقاط مختلف كرج شناسايي شده است)  كيلومتر2كمتر از 

از اين . دهد، دچار جابجايي  لغزش شوند هاي بزرگتر كه با فاصله از آنها رخ مي ممكن است بر اثر زمين لرزه
  .ها شهر و مناطق مسكوني احداث نگردد شود روي گسل رو هشدار داده مي

  
  
  هاي اجتماعي  اقتصادي كرج ويژگي. 2. 1. 2
  سوابق جمعيتي •

در اولين .  سال اخير همواره با گسترش محدوده و افزايش جمعيت روبرو بوده است50ي شهر كرج ط
اي كه شهر كرج نام گرفته بود   انجام شد، در محدوده1335سرشماري عمومي نفوس و مسكن، كه در سال 

باطي هاي ارت ين شاهراهتر نزديكي به شهر تهران و واقع شدن بر سر راه مهم.  نفـر شمــارش شدند14526
هاي مختلف صنعتي و خدماتي و برخورداري از شرايط اقليمي مناسب  كشور و همچنين نزديكي به كانون

هاي مهم جاذب جمعيت در سطح كشور قرار گيرد و به  موجب گرديد تا شهر كرج همواره در زمره كانون
و مهر شهر پس از ادغام شهرهاي رجايي شهر . همين ترتيب محدوده آن نيز به طور مداوم گسترش يافت

 و پيوستن نقاط جمعيتي محور مالرد ـ فرديس و ميان جاده به شهر كرج جمعيت اين 1365سرشماري 
 نفر رسانيد و شهر كرج بزرگ را در رده ششم شهرهاي پرجمعيت كشور 940968 به 1375شهر را در سال 

به اين . ال شهر قرار گرفت منطقه پيشاهنگي از كرج جدا شد و در محدوده كم1380در سال . قرار داد
 نفر كاهش 933629 به 1375ترتيب جمعيت كرج بزرگ در محدوده جديد و براساس اطالعات سرشماري 

، بعدي جدول و نمودار . نفر افزايش يافت1386030 جمعيت كرج به 1385پيدا كرد و دهسال بعد در سال 
  . هندد هاي مختلف ارائه مي جمعيت شمارش شده شهر كرج در سرشماري

 
هاي مختلف و  هاي شمارش شده در سرشماري محدوده جمعيت شهر كرج در تغييراتمقايسه  : 38جدول

 1380جمعيت بازسازي شده در محدوده سال 
 شرح  1335 1345 1355 1365 1375 1385

  شهر كرج جمعيت 14526 44243 137926 275100 940968 1386030

 
   شهر كرجمختلفهاي  بررسي رشد جمعيت در قسمت

كرج  گونه كه در بررسي سوابق جمعيت عنوان شد قسمتي از شهر كرج بزرگ در واقع همان محدوده قديمي همان
همچنين نقاط روستايي متعددي در  است كه در طول زمان شهرهاي مهرشهر و رجايي شهر در آن ادغام شدند و

ترديد  بي. تا محدوده فعلي اين شهر شكل بگيردمحدوده ميان جاده و فرديس مالرد و ساير نقاط به كرج پيوستند 
ها تغييرات جمعيت در آنها يكنواخت و هماهنگ نبوده است و براي درك  هاي متفاوت اين قسمت به دليل ويژگي

تر از روندي كه در آينده تحوالت جمعيت در اين شهر خواهد داشت بررسي آهنگ رشد جمعيت در هر  دقيق
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هاي حركات  شويم كه مولفه تر شدن اين نكته يادآور مي براي روشن. رسد نظر ميقسمت و به تقكيك ضروري به 
  .ها يكسان نبوده است جمعيت مانند سطح باروري يا ميزان مرگ ومير و يا ميزان خالص مهاجرت در اين قسمت

ديس مانند ميان جاده و فر(ها به لحاظ شهري يا روستايي بودن آنها  ترين وجه اختالف اين قسمت  مهم
تفاوت كرج با مهرشر (و يا تفاوت درسابقه شهرنشيني آنها ) مالرد در قياس با كرج و مهرشهر و رجايي شهر

ها اثر  هاي دموگرافيك مانند سطح باروري در اين قسمت است كه به شدت بر برخي از ويژگي) ورجايي شهر
بعد خانوار و ميزان باسوادي در اين جدول زير تفاوت در . گذاشته و آنها را از يكديگر متفاوت ساخته است

شود ميزان باسوادي در ميان جاده  گونه كه در جدول  مالحظه مي همان. دهد ها را به تفكيك ارائه مي قسمت
  .هاي ديگر است كمتر و بعد خانوار آن بيشتر از قسمت

  
  ف هاي مختل  ميزان باسوادي شهر كرج بزرگ به تفكيك قسمتو خانوار بعد:  39جدول    

  باسواديميزان  خانواربعد  كلاز جمعيت سهم منطقه

 77,96 5,03 19,2  شهررجايي

 76,9 4,9 44,8 كرج

 79,9 5,02 9,4 شهر مهر

 77,5 5,06 12,3 فرديس مالرد

 74,4 5,12 12,9 جاده ميان

 - 4,89 1,4  جمعيتينقاط ساير

 - 4,98 100 بزرگ كرج

  
. دهد گانه ارائه مي 5 شهر كرج بزرگ را به تفكيك قسمتهاي 1365و  1375جدول زير نيز جمعيت سالهاي 

 نفر بيشترين سهم را در افزايش مطلق 362232 به275116شود كه كرج با افزايش جمعيت از  مالحظه مي
هايي از شهر كه  شمار جمعيت شهر داشته است و به لحاظ تعداد در هر دو مقطع فاصله زيادي با ساير بخش

 نفر جمعيت كمترين جمعيت را در ميان 116554همچنين مهرشهر با . اند دارد  به آن پيوستهدر طول زمان
هاي مختلف شهر را در محدوده  نمودار زير نيز مقايسه جمعيت بازسازي شده قسمت. ها داراست اين قسمت

  .دهد  و در دو مقطع ارائه مي1375سال 
   

  :ساختار جمعيت 
  : تركيب جنسي جمعيت ) الف 
 100 بوده است، يعني ، در مقابل هر 2/105 برابر با 1375ت جنسي جمعيت شهر كرج بزرگ در سال نسب

هاي سني يكسان  اما توزيع نسبت جنسي در همه گروه.  مرد وجود داشته است2/105زن در اين شهر ،  
نسبت . ت ساله در نوسان اس60 ـ 64 و 20 ـ 24هاي سني   در گروه4/136  و 8/93نبوده است و ميان 

در سال  توزيع جمعيت شهر كرج بزرگ زيرجدول .  نفر كاهش يافته است104 به 1385جنسي در سال 
 تغييرات نسبت جنسي زيرهمچنين نمودار . دهد  ارائه مي و نسبت جنسي رارا به تفكيك سن و جنس1385

 ساله را 20 ـ 24كـاهش نسبت جنسي در گـروه سني . دهد بر حسب سن را در شهــر كرج بزرگ نشان مي
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. 1نسبت داد1385و  1375توان به عدم دقت در گزارش سن مردان اين گروه سني در سرشماري  تا حدي مي
 سال به باال بيانگر ورود مهاجرين مرد در سنين فعاليت و به صورت 25افزايش نسبت جنسي در سنين 

توان متأثر از خطاهاي  تا حد زيادي مي سال به باال را 60 نوسانات نسبت در سنين. منفرد به اين شهر است
در مجموع آن . محتوايي سرشماري دانست كه به عدم دقت در گزارش سن به ويژه براي زنان مربوط است

چه كه مسلم است روند تغييرات نسبت جنسي بر حسب سن در شهر كرج بزرگ روندي متعارف نيست و 
هاي گذشته و بخشي نيز به دليل خطاهاي گزارش  سالاين امر تا حدي به دليل مهاجرپذيري باالي شهر در 

  .سن در سرشماري بوده است
  

  1385جمعيت شهركرج بزرگ بر حسب جنس و سن در سال : 40 جدول        
 بندي سني طبقه جمع مرد زن  جنسينسبت

  كل 1386030 706473 679557 104
3/105 46050 48474 94524 4-0 
3/105 45443 47873 93316 9-5 
7/106 50685 54058 104743 14-10 
6/99 72530 72275 144805 19-15 

91 92805 84496 177301 24-20 
6/102 81992 84061 166053 29-25 
6/109 59567 65257 124854 34-30 
6/109 53152 58231 111383 39-35 
2/105 45777 48138 93915 44-40 
6/102 39456 40495 79951 49-45 
7/107 30526 32873 63399 54-50 
6/105 20924 22093 43017 59-55 
5/119 13809 16508 30317 60-64 
 65ـ69 22404  12592  9812 3/128
  74ـ70  17261 9593 7668  1/125

  ساله و بيشتر75 18817 9456 9361 101

  

                                                 
 ضمن ارزيابي سرشماري 1377 زمستان 26 و 25نجاتيان و بامداد نيز طي مقاالتي در فصلنامه جمعيت شماره هاي  . 1

  . به اين امر اشاره داشته اند 1375
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  1385تغييرات نسبت جنسي بر حسب سن در  شهر كرج بزرگ در  : 2نمودار      
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  :تركيب سني جمعيت ) ب 
عدد از ميانگين سني كل كشور كه اين .  سال بوده است25 ميانگين سن در شهر كرج بزرگ 1375در سال 

 سال است در حالي كه از آن كل كشور 22همچنين ميانه سني شهر كرج بزرگ .  است بيشتر است03/24
اين امر عمدتاً به دليل مهاجر .  سال است كه بيانگر مسن بودن جمعيت كرج نسبت به كل كشور است4/19

 ميانگين سني شهر كرج 1385در سال . يت قرار دارندپذيري كرج است زيرا مهاجران معموالً در سنين فعال
  . بيانگر افزايش پيري جمعيت است1375 سال است كه افزايش آن نسبت به سال 29

 20 ـ 24 گروه سني نشانگر آن است كه 1385همچنين توزيع سني و جنسي جمعيت كرج بزرگ در سال 
ت در واقع بازماندگان مواليد پرشمار سالهاي  درصد بيشترين شمار جمعيت را شامل شده اس8/12سال كه با 

 15 ـ 19همچنين سنين .  هستند كه رشد شتابان و بي سابقه جمعيت را در آن سالها رقم زدند1360 ـ 65
  . درصد در قياس با ساير سنين پرشمار هستند12 و 4/10سال نيز با  25ـ29و 

ها  بررسي توزيع جمعيت در اين گروه.  دهد ارائه ميشهر كرج  در 1385سال هاي بزرگ سني را در   گروهزيرجدول 
 درصد از جمعيت را در بر گرفته است در حالي كه در 7/74 سال در مجموع 15 ـ 64بيانگر آن است كه گروه سني 

 جمعيت را 2/4 سال و بيشتر در شهر كرج 65 درصد است و نهايتاً گروه سني 7/69كل كشور سهم اين گروه سني 
توان نتيجه گرفت كه بخشي از  از اين مقايسه مي.  درصد است2/5 و اين نسبت در كل كشور شامل شده است

مهاجران پس از سپري شدن سنين فعاليت شهر را ترك گفته و محل اقامت ديگري را براي سالهاي باقيمانده عمر 
است كه مهاجران به همچنين نزديك بودن توزيع درصد بر حسب سن براي دو جنس بيانگر آن . كنند انتخاب مي

  .اند و در نتيجه تعداد مهاجران تبعي در اين شهر زياد است طور عمده با خانواده خود به اين شهر آمده
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   سنيبزرگهاي   بر حسب گروه1385 توزيع درصد جمعيت كرج بزرگ در سال :41جدول    
 مرد زن كل

  تعداد درصد  تعداد درصد  تعداد  درصد
  سنيگروه

 0ـ14 150405 3/21 142178 9/20 292583  1/21
 15ـ64 524427  2/74 510538 1/75 1034965 7/74
2/4  58482 4 26841 5/4 31641 65+ 

 كل 706473 100 679557 100 1386030 100

  
  بعد خانوار 

ر بعد خانوا.   خانوار دسته جمعي شمـارش شده اند44 خانوار ساكن و 208376 در شهر كرج بزرگ 1375ر سال د
 84/4 و 98/4 كه بعد خانوار 1370 و 1365اين نسبت در قياس با سالهاي .  نفر بوده است52/4در اين سال برابر با 

كاهش بعد خانوار عالوه بر پايين آمدن سطح باروري و تعداد فرزندان . نفر بوده است روند كاهشي دارا بوده است
گيرد كه   يك يا دو نفره است كه معموالً مهاجريني را در بر ميها، به دليل افزايش تعداد خانوارهاي مطلوب خانواده

) 3/4(بعد خانوار در شهر كرج از اين شـاخص در سطح استـان . به قصد كار يا تحصيل وارد كرج بزرگ شده اند
هاي بعد نيز   كاهش بعد خانوار در شهر كرج طي سال.كمتر است) 8/4(و كل كشور ) 6/4(بيشتر و از شهرستان 

 توزيع درصد خانوارهــاي زيرهمچنين جدول .  رسيده است1385 نفر در خانوار در سال 6/3دامه يافته و به ا
 211172بيشترين فراواني . دهد  ارائه مي1385معمولي ســاكن در شهر كرج بزرگ را بر حسب تعداد افراد در سال 

شود و  صد از كل خانوارهاي شهر را شامل مي در5/27 دودهر كدام ح  نفره است كه4  و3 و متعلق به خانوارهاي
 87به اين ترتيب حدود .  درصد قرار دارند6/13 نفره با 5 درصد و 1/18 نفره با 2پس از آن به ترتيب خانوارهاي 

 نفره كمترين 1 نفر به باال و خانوارهاي 6اند و خانوارهاي با جمعيت   نفر را در خود جاي داده6 تا 2درصد خانوارها 
  .شوند  درصد از كل خانوارها را شامل مي5/13اني را دارند و در مجموع حدود فراو

  
  1385اد افراد در سال د حسب تعبر درصد خانوارهاي معمولي ساكن در شهر كرج بزرگ توزيع: 42جدول           

 درصد تعداد 

 100 384390 كل
 4,9 18813 نفر 1
 18,1 69517 نفر2
 27,4 105386 نفر3
 27,5 105786 نفر4
 13,6 52188 نفر5
 5,5 21001 نفر6
 1,9 7469 نفر7
 0,7 2745 نفر8
 0,2 924 نفر9

 0,2 579 و بيشتر نفر10
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  مهاجرت 
 نفر به شهر كرج بزرگ 430545 يعني در فاصله دو سرشماري در مجموع 1385 تا 1375طي سالهاي 
 سـال 1 درصد آنها 1/10ن تعداد كمتر از يك سال ،  درصد از اي5/18).  14جدول شماره (اند  مهاجرت كرده

به . اند  درصد آنها چهار سال است كه وارد كرج شده1/12 درصد سه سال و 5/11 درصد  دو سال، 2/11، 
 درصد 4/63گذرد و   سال از زمان اقامتشان در كرج مي9  تا 5 درصد مهاجران 6/36 حدوداين ترتيب 

  .  رخ داده است1385 تا 1380 سال 5ها در  مهاجرت
  

بر حسب جنس و طول  1375-85 وارد شده به كرج بزرگ طي دهه مهاجران درصد توزيع: 43جدول
 مدت اقامت

اظهار نشده   سال9   سال8   سال7   سال6   سال5   سال4   سال3   سال2   سال1سال1كمتر از   تعداد كل  شرح
جمع كل 
  492  17116  26407  28906  35313  52245  49173  49585  48214  43434  79660 430545 شهر كرج

  1/0  0/4  1/6  7/6  2/8  1/12  4/11  5/11  2/11  1/10  5/18  100  درصد
  344  8519  13345  14684  17911  26630  24982  25178  24899  22246  42008  220746 جمع مرد
  2/0  9/3  0/6  7/6  1/8  1/12  3/11  4/11  3/11  1/10  0/19  100  درصد
  148  8597  13062  14222  17402  25615  24191  24407  23315  21188  37652  209799  جمع زن
  1/0  1/4  2/6  8/6  3/8  2/12  5/11  6/11  1/11  1/10  9/17  100  درصد

  
دهد كه  نشان مي) زيرجدول (توزيع درصد مهاجران وارد شده به شهر كرج بزرگ بر حسب سن و جنس 

 بيش از ساير سنين است و  براي زنان سال35ـ 15مردان و سهم گروه  سال براي 35-20سهم گروه سني  
  . يابد به تدريج مهاجرت كاهش ميدر هر دو جنس  سال به باال 35در سنين 

  
  بر حسب سن و جنس1375-85 وارد شده به كرج بزرگ طي دهه مهاجران درصد توزيع: 44جدول     

 درصد تعداد زن درصد تعداد مرد درصد تعداد كل بندي سني طبقه
 100 209799 100 220746 100 430545 جمع كل

 6/3 7499 6/3 7912 6/3 15411 0ـ4

٥-٩ 29738 9/6 15255 9/6 14483 9/6 
14-10 32953 7/7 17001 7/7 15952 6/7 
19-15 41514 6/9 20179 1/9 21335 2/10 
24-20 62250 5/14 28342 8/12 33908 2/16 
29-25 66937 5/15 33484 2/15 33453 9/15 
34-30 48813 3/11 26260 9/11 22553 7/10 
39-35 38531 9/8 21177 6/9 17354 3/8 
44-40 28966 7/6 15746 1/7 13220 3/6 
49-45 21492 0/5 11663 3/5 9829 7/4 
54-50 15618 6/3 8559 9/3 7059 4/3 
59-55 9942 3/2 5342 4/2 4600 2/2 
64-60 6486 5/1 3607 6/1 2879 4/1 
69-65 4497 0/1 2491 1/1 2006 0/1 
74-70 3426 8/0 1856 8/0 1570 7/0 

 0/1 2099 8/0 1872 9/0 3971  ساله و بيشتر75
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  وضعيت فعاليت و اشتغال 
 اين . درصد بوده است5/39 ساله و بيشتر شهر كرج بزرگ 10 ميزان فعاليت در جمعيت 1385در سال 

اين در حالي است كه .  درصد در شهر كرج محاسبه شده است12 و براي زنان تنها 8/65نسبت براي مردان 
تقريباً ( درصد 4/12 و 6/65، 4/39ي فعاليت كل و براي دو جنس در كل كشور به ترتيب  برابر با ها ميزان
  ،شود  مالحظه ميزير گونه كه در جدول  همان، هاي فعاليت ويژه سن نيز ميزان.  بوده است) شهر كرجمشابه

 45 تا 25در سنين براي مردان  اين نرخ. رسد  به اوج خود مي45 تا 25سنين رود و در  با افزايش سن باال مي
 ـ 20سني هاي  راي زنان ميزان فعاليت در گـروهاما ب. گذارد رسد و پس از آن رو به كاهش مي به حداكثر مي

  .يابد رسد و پس از آن كاهش مي  ســالگي به باالترين مقدار خود مي40
  

 1385كيك جنس در سال هاي سني مختلف در شهر كرج به تف نرخ فعاليت در گروه  :45جدول      
 زن مرد كل سن

 2/13 65 6/39 كل
14-10 1/1 6/1 4/0 
19-15 4/14 1/23 8/5 
24-20 42 4/68 18 
29-25 8/57 3/91 5/23 
34-30 3/60 96 2/21 
39-35 8/58 8/95 4/18 
44-40 55 9/92 2/15 
49-45 49 6/85 5/11 
54-50 5/38 9/67 8/6 
59-55 5/29 1/54 6/3 
64 -60 4/21 7/37 2 

 7/0 7/16 9/10 بيشتر و 65

  
 به عبارت ديگر در مقابل هر صد نفر كه در سنين فعاليت . است75/0نسبت وابستگي در اين شهر برابر با 

بار تكفل . قرار دارند)  سال65 سال و باالتر از 15زير ( نفر در سنين غير فعال 75قرار دارد )  سال15 ـ 64(
 نفر محاسبه شده است كه بيانگر آن است كه در مقابل 4/3، 1385شهر كرج در سال خالص براي جمعيت 

بـار تكفل خالـص در كل .  نفر نان خور و تحت تكفـل وجود دارد340) شاغل( نفر نان آور خانوار 100هر 
  .برد  كل كشور به سر ميدر وضعيت مشابه است و شهر كرج 4/3  نيزكشور

  
 1385 بزرگ سال كرجليت و اشتغال در شهر  فعاهاي شاخص  :46جدول   

 زن مرد كل شاخص  

 2/13 65 6/39  فعاليت نرخ
 77 9/89 8/87 اشتغال نرخ
 23 1/10 2/12 بيكاري نرخ
 75/0 74/0 75/0 سني وابستگي نسبت
 - - 4/3  تكفل خالصبار
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  :آموزش 
 درصد با سواد و مابقي 9/92، 1385ال  سـاله و بيشتر شهر كرج بزرگ در سـ6 نفر جمعيت 1272516از كل 

  .   درصد بوده است7/90 درصد و براي زنان 1/95اين نسبت براي مردان . اند سواد بوده بي
 درصد از 56 سال به باال 70 و در سنين يابد  ساله به باال افزايش مي40از  سوادي در شهر كرج  بي هاي  نسبت

 بر حسب جنس در سنين مختلف يكسان نيست و در سنين كمتر تفاوت وضعيت  سواد.شود جمعيت را شامل مي
هاي سني نسبت باسوادي زنان از  شود و حتي در برخي گروه  سال تفاوت كمي ميان دو جنس مشاهده مي15از 

  .شود  سال به باال تفاوت وضعيت سواد دو جنس بيشتر مي30مردان بيشتر است اما از سن 
  

 در شهر كرج بزرگوضعيت سواد  :  47جدول         
 زن  مرد 

 624277 648239  سال به باال6جمعيت 
 566252 616494 جمعيت باسواد
 90,7 95,1 نسبت باسوادي

  
 درصد از مردان در همين سنين 8/6 سواد هستند در حالي كه  بي  ساله و بيشتر 25 درصد از زنان 6/14در مجمـوع 

سوادي در گروه   بي  تفاوت در نسبت .اند ذشته كاهش قابل توجهي داشته سال گ10ها طي   هر دو اين نرخ. سوادند بي 
  . شود سوادي بيشتر مي رسد و در واقع با افزايش سن تفاوت در نسبت بي  درصد مي26 سال به 60 ـ 64سني 

  
  1385 سواد در شهر كرج بزرگ بر حسب سن و جنس در سال وضعيت   : 48جدول 

 شرح سواد بي باسواد
 زن مرد كل  زن مرد كل

 9,3 4,9 7,1 90,7 95,1 92,9 جمع كل

 5,6 5,8 5,7 94,4 94,2 94,3  ساله6-9جمع كل 

 18,8 19,3 19,1 81,2 80,7 80,9  ساله6

 2,2 2,1 2,1 97,8 97,9 97,9  ساله7

 1,1 1,1 1,1 98,9 98,9 98,9  ساله8

 0,7 0,9 0,8 99,3 99,1 99,2  ساله9

 0,6 0,7 0,6 99,4 99,3 99,4  ساله10-14جمع كل 

 0,6 0,6 0,6 99,4 99,4 99,4  ساله10

 0,4 0,5 0,4 99,6 99,5 99,6  ساله11

 0,6 0,7 0,6 99,4 99,3 99,4  ساله12

 0,6 0,8 0,7 99,4 99,2 99,3  ساله13

 0,6 0,7 0,7 99,4 99,3 99,3  ساله14

 0,7 1,1 0,9 99,3 98,9 99,1  ساله15 -19

 0,8 1,3 1,1 99,2 98,7 98,9 ه سال20-24

 1,4 1,2 1,3 98,6 98,8 98,7  ساله25-29

 3,2 1,7 2,4 96,8 98,3 97,6  ساله30-34

 6,5 2,5 4,4 93,5 97,5 95,6  ساله35-39

 10,4 4,1 7,1 89,6 95,9 92,9  ساله40-44

 16,1 6,5 11,3 83,9 93,5 88,7  ساله45-49

 22,4 8,5 15,2 77,6 91,5 84,8  سا50-54

 30,1 11,6 20,6 69,9 88,4 79,4  ساله55-59

 43,1 17,1 28,9 56,9 82,9 71,1  ساله60-64

 55,3 24,7 38,1 44,7 75,3 61,9  ساله65-69

 69,5 36 50,9 30,5 64 49,1  ساله70-74

 75,3 45,5 60,5 24,4 54,5 39,5  ساله و بيشتر75
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  روند تحوالت اشتغال
ترين كانون تحوالت ملي، موجب گرديد اين شهر پس از تهـران و همزمـان بـا آن                    به عمده نزديكي شهر كرج    

سير عمومي اين تحوالت به سمت كاهش جواني جمعيت همـراه بـا افـزايش    . تحوالت زيادي را از سر بگذراند    
نقـش  نرخ بيكاري در شهر، كاسته شدن از سهم كشاورزي در ساختار اقتصاد شهر و گرايش به سمت افزايش                   

  .بخش خدمات همراه با حفظ اهميت نقش صنعت اقتصاد شهر بوده است
 سـال نزديـك بـه    30جمعيت شهر طي 1385و   1375،  1365،  1355هاي    براساس اطالعات سرشماري سال   

 سال بـه سـمت   10از آنجائي كه عامل عمده اين افزايش مهاجرت افراد جوياي كار باالي            .  برابر شده است   10
 10سهم افزايش يافته بـه جمعيـت          هاي كنترل جمعيت،      و همچنين به دليل اعمال سياست     مركز كشور بوده    

 سال بـه بـاالي      10بدين ترتيب كه جمعيت     .  سال بوده است   10سال به باالي شهر كرج بيش از جمعيت زير          
  .  رسيده است1385 كل جمعيت در سال  درصد4/86 به 1355 درصد كل جمعيت در سال 69شهر كرج از 

 درصد بين فعـال و غيرفعـال        9/62 و   1/37 سال به باالي شهر كرج از        10نين تركيب اقتصادي جمعيت     همچ
دهـد كـه    بررسي دقيقتـر نـشان مـي   .  تغيير كرده است1385 درصد در سال   4/60 و   6/39 به   1355در سال   

بود نسبي سـطح  اين امر حاكي از به    . افزايش جمعيت غيرفعال عمدتاً معلول افزايش گروه محصلين بوده است         
رفاه اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي خانوارها و گرايش بيشتر جوانان به تحصيل و عدم اجبار به كار زودهنگام                   

  .بوده است
 بـه   1355 درصد در سال     5/4ضمناً بررسي تركيب جمعيت فعال شهر كرج نيز حاكي از تغيير نرخ بيكاري از               

.  بـوده اسـت    1385 درصد در سال     1/12 و   1375ر سال    درصد د  5/8 و سپس به     1365 درصد در سال     5/18
 1357هاي پس از انقـالب   هاي ناشي از مهاجرت  معلول بحران1355 ـ  65افزايش شديد نرخ بيكاري در دهه 

 معادل پايان يافتن جنگ در كشور و تالش بـراي  1365 ـ  75و جنگ تحميلي و كاهش نرخ بيكاري در دهه 
 1385تا  1355 سال   30ضمن اينكه در مجموع در طول       . باشد  در كشور مي  هاي اقتصادي     عادي ساي فعاليت  

داده است، خود به خـود   افزايش جمعيت شهر كرج كه بخش اعظم آن را سيل بيكاران جوياي كار تشكيل مي            
 تغييرات تركيب اقتـصادي جمعيـت شـهر كـرج را در             زيرجدول  . افزايش نرخ بيكاري را به دنبال آورده است       

  :دهد  نشان مي1385 و 1375 ،1365، 1355هاي  سال
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  1385 -1375ـ 1365ـ 1355هاي  تحوالت تركيب اقتصادي جمعيت شهر كرج در سال : 49جدول
 10جمعيت جمعيت كل  سال  فعال

 نرخ تكفلنرخ بيكارينرخ اشتغالنرخ فعاليت  غيرفعال  كل  بيكار  شاغل سال به باال

1355  137926  95092  33710  1594  35304  59788  13/37  5/95  5/4  1/4  
1365  273873  186383  58710  10993  69703  116670  4/37  2/84  8/15  7/4  
1375  940968  747886  225692  21011  246703 501183  33  5/91  5/8  2/4  
1385  1386030 1198190 416308  57710  474018 717480  6/39  8/87  2/12  4/3  

          9/6  7  3/21  7/5  7  1/7  1355ـ65نرخ رشد 
          7/15  5/13  7/6  4/14  9/14  1/13  1365ـ75نرخ رشد 
          7/3  7/6  6/10  3/6  8/4  9/3  1375-85نرخ رشد 
          6/8  9  7/12  7/8  8/8  8  1355ـ85نرخ رشد 

          657692 438714  56116  382598 1103098 1248104   ساله30ميزان افزايش 
  

.1375 ـ 1365 ـ 1355هاي  ـ شهر كرج سالسرشماري عمومي نفوس و مسكن : مأخذ 
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ه كـ  نياز به اطالعات شاغالن سه بخش اقتـصادي دارد           ،الزم به ذكر است كه بررسي ساختار و اشتغال بخشي         
 كـه   1375 تـا    1355بنـابراين ايـن بررسـي در دوره         .  هنوز منتشر نـشده اسـت      1385اين اطالعات در سال     

بررسي تحوالت ساختار اشتغال بخشي در شهر كرج حاكي از كاهش            .گيرد   انجام مي   اطالعات آن موجود است   
 7/1 نفر تا  2015 معادل 1355 درصد كل شاغلين در سال      6سهم كشاورزي در ساختار اشتغال شهر كرج از         

اين كاهش در حالي است كه تعداد شاغالن شـهر بـا            . باشد   نفر مي  998 معادل   1365درصد شاغلين در سال     
اين آمار حاكي از تغيير ساختار اشتغال در شهر و كاسته شدن از             . درصد مواجه بوده است    75افزايش تقريبي   

. هـاي كـشاورزي منطقـه پـيش آمـده اسـت             نيروي كشاورزي در آن بوده كه به دنبال ضيعف شدن پتانـسيل           
 22 به 1355 درصد در سال 29همچنين عليرغم كاهش سهم صنايع توليدي در ساختار اشتغال شهر كرج از   

هر چند اين ميزان افـزايش      . ، قدر مطلق تعداد شاغالن در اين گروه افزايش داشته است          1365درصد در سال    
 نفر شاغل اضافه شده به شهر كرج طي دهـه           25000 درصد از كل     13در تعداد شاغالن بخش ناچيزي حدود       

 شـده بـه شـهر كـرج          درصد از شاغالن اضـافه     90بدين ترتيب نزديك به     . داده است    را تشكيل مي   1355ـ65
گـسترش شـهر و مركزيـت آن منجـر بـه حـضور خـدمات عمـومي و                   . اند  عمدتاً به بخش خدمات جذب شده     

همچنين خدمات تجاري در شهر كرج گرديد و اين امر زونه اين بخش را در ساختار اشـتغال شـهر در طـول                       
 بـاقي مانـده     1365سـال    نيز به همـان منـوال        1365ـ75وضع در طول دهه      .تر نمود    سنگين 1355ـ65دهه  
درصـد از كـل شـاغالن    24 درصد از كل شـاغالن و صـنايع توليـدي     7/1بدين معني كه شاغالن بخش      . است

  .اند  را داشته1365وضعي مشابه سال 
 1 نفر شاغل اضـافه شـده بـه شـهر كـرج حـدود       191982 از حدود 1355 ـ 75 سال 20در مجموع در طول 

 درصد به صنعت ساختمان، حـدود       11 توليدي،   خدماتبخش  به  د   درص 24درصد به بخش كشاورزي، حدود      
بدين ترتيـب جمعـاً   . ند  درصد به خدمات عمومي جذب شده  30 درصد به خدمات تجاري و باالخره حدود         33

است كه اين نـشان از گـسترش شـديد            درصد از شاغالن اضافه شده را به خود جذب كرده            63بخش خدمات   
  .دهد شهر كرج در طول دو دهه پس از انقالب مياين بخش در ساختار اشتغال 

   
  مراكز فعاليت

 واحـد   44513 تعـداد    1381براساس اطالعات حاصل از نتايج كلـي سرشـماري عمـومي كارگـاهي در سـال                 
شـده    هاي حوزه كرج شـهريار را شـامل مـي           فعاليت در شهر كرج وجود داشته كه بيش از نيمي از كل كارگاه            

هـاي كـشاورزي،       درصـد در بخـش     4/83،  3/16،  3/0هـاي      در شهر كرج با نـسبت      اين مجموعه واحدها  . است
 درصـد از مراكـز فعاليـت        7/53 و   9/41،  3/12انـد كـه بـه ترتيـب تـشكيل             صنعت و خدمات فعاليت داشـته     

تركيـب بخـشي واحـدهاي    . دهنـد  هاي كشاورزي، صنعت و خدمات را در كل حوزه كرج ـ شهريار مـي   بخش
  . در مقايسه با حوزه كرج ـ شهريار در جدول زير به نمايش آمده است1381ال فعاليت شهر كرج در س
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   در مقايسه با حوزه كرج ـ شهريار1381تركيب بخشي واحدهاي فعاليت شهر كرج در سال :  50جدول
  جمع  خدمات  صنعت  كشاورزي  مكان

  44513  37124  7259  130  شهر كرج
  100  4/83  3/16  3/0  درصد

  87552  69172  17321  1059  ارحوزه كرج ـ شهري
  100  79  8/19  2/1  درصد

  9/50  7/53  9/41  3/12  سهم شهر كرج از حوزه
  مطالعات اقتصادي طرح ساختاري حوزه شهري كرج ـ شهريار،  ـ شهر كرج1381سرشماري عمومي كارگاهي سال : مأخذ 

  
 درصـد از واحـدهاي      4/83ن  شود كه بخش خدمات بـا در اختيـار گـرفت            گيري مي   از جدول فوق چنين نتيجه    

هر چنـد جايگـاه شـهر كـرج در درون منطقـه كـرج ـ        . فعاليت، نقش غالب را در ساختار اقتصادي شهر دارد
 درصد از مراكز فعاليـت شـهر كـرج در           3/16به طوري كه    . شهريار از نظر صنعت اهميتي مشابه خدمات دارد       

 2/83حـال آنكـه   . ي حوزه را پوشش داده است درصد از كل مراكز صنعت42بخش صنعت قرار دارد كه حدود    
 درصـد از كـل مراكـز فعاليـت          54باشند نزديك بـه       درصد از كل مراكز فعاليت شهر كه در بخش خدمات مي          

هـاي سـه گانـه مـابين          همچنين بررسي توزيع مراكز فعاليت بخش     . دهند  خدماتي در كل حوزه را تشكيل مي      
هـا و     فروشي  ها، خرده   د از مراكز خدماتي در گروه عمده فروشي        درص 68هاي عمده حاكي از تجمع حدود         گروه

 درصد از واحـدهاي فعاليـت در بخـش صـنعت در گـروه صـنايع                 3/87تعمير وسايل نقليه و همچنين تجمع       
  .باشد توليدي مي

هـاي كـار و كـسب و گـروه سـاير             الزم به ذكر است كه در بخش خـدمات گـروه مـستغالت، اجـاره وفعاليـت                
ـ هاي  فعاليت  درصـد از كـل مراكـز فعاليـت بخـش جـزو       18صـنعتي مجموعـاً بـا     خدمات عمومي، اجتماعي 
  .اند هاي عمده فعاليتي محسوب شده گروه

 كه در مركز شـهر  9 و 5، 1دهد كه در مجموع مسكن       بررسي پراكندگي مراكز فعاليت در شهر كرج نشان مي        
 درصد از كل واحدهاي فعاليـت را در         49معاً حدود   باشند ج     ترين محور مواصالتي شهر مي      واقع و مجاور عمده   

ترين منطقه شهر قـرار دارد بـه دليـل تـراكم داراي جمعيـت                  نيز كه در جنوبي    3منطقه  . اند  خود جمع نموده  
  . وضعي مشابه دارد

 1هاي سه گانه در مناطق  هاي عمده در بخش جدول زير توزيع واحدهاي فعاليت شهر كرج را به تفكيك گروه      
  .دهد شهر نشان مي 9تا 
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  1381هاي سه گانه در سال  هاي عمده در بخش  گانه شهر كرج به تفكيك گروه9توزيع واحدهاي فعاليت در مناطق :   51جدول
 رديف كدفعاليت نوع فعاليت 1منطقه 2منطقه  3 منطقه 4منطقه  5 منطقه 6 منطقه 7 منطقه  9منطقه   جمع

 1 الف جنگلداري شكار و كشاورزي و 20 20 26 22 13 8 4 15 128

 2 ب ماهيگيري 1     1         2

 3 پ استخراج معدن   1 1           2

 4 ت  ساخت- صنعت  892 571 1322 575 1128 505 632 712 6337

 5 ث تامين برق وگاز وآب 19 8 15 4 14 6 10 10 86

 6 ج ساختمان 151 38 119 101 157 56 94 118 834

25172 3887 2668 2076 4251 2054 3790 1868 4578 
عمده فروشي ها وخرده فروشي ها وتعميروسايل نقليه 

 موتوري
 7 چ

 8 ح هتل ورستوران 234 133 146 95 175 91 116 157 1147

 9 خ حمل ونقل وانبارداري وارتباطات 114 76 118 54 79 49 83 137 710

 10 د واسطه گريهاي مالي 99 26 43 12 46 21 46 92 385

 11 ذ  اجاره وفعاليتهاي كاروكسب- مستغالت  653 163 588 304 495 327 479 516 3525

 12 ر اداره امور عمومي ودفاع وتامين اجتماعي اجباري 88 39 36 23 41 22 36 75 360

 13 ز آمـــــــوزش 273 81 215 108 182 80 216 218 1373

 14 ژ  ومددكاري اجتماعيبهداشت 397 62 143 90 120 72 118 279 1281

 15 س سايرفعاليتهاي خدمات عمومي واجتماعي وشخصي 587 277 450 323 456 302 396 361 3152

 16 ض  دفاتر وادارات مركزي 7 1     3     5 16

 17 ش خانوارهاي معمولي داراي مستخدم          3       3

 ع كلجم 8113 3364 7012 3766 7163 3615 4898 6582 44513
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بخش عمده مراكز فعاليت مستقر در شهر كرج متعلق به بخش خصوصي است كه غالباً از واحـدهاي فعاليـت                    
هـاي عمـده در    ايـن گـرايش بـه صـورت مـشابه در انـواع گـروه       . انـد   نفر كاركن تشكيل شده   10كوچك، زير   

تامين اجتماعي كه تعلـق بـه   هاي سه گانه شهر كرج وجود دارد به جز گروه اداره امور عمومي ـ دفاع و   بخش
باشد بدين معني كـه واحـدهاي بـزرگ و كوچـك            بخش دولتي دارد و همچنين گروه آموزشي كه روال بر مي          
هاي عمومي بـر      باشند ضمن اينكه مديريت دستگاه      فعال در اين دو گروه از لحاظ تعداد نزديك به يكديگر مي           

هـاي     تعداد واحدهاي فعاليت شهر كرج را در گـروه         جدول زير . باشد  آنها غالب بر مديريت بخش خصوصي مي      
 نمـايش   1381بندي شاغلين و همچنين وضعيت حقـوقي در سـال             هاي سه گانه به تفكيك گروه       عمده بخش 

  .دهد مي
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  1381وقي در سال بندي تعداد شاغل و وضعيت حق هاي سه گانه به تفكيك گروه هاي عمده بخش تعداد واحدهاي فعاليت شهر كرج در گروه:  52جدول     
 گروه بندي تعداد شاغلين وضعيت حقوقي نحوه مديريت

 عمومي خصوصي
  ساير

شركتهاي 
 رسمي

 ساير
شركتهاي 
 تعاوني

  فردي 
ياشركت 
 غيررسمي

شركتهاي 
 دولتي

دستگاههاي 
 عمومي

اظهارنشده  به 10
 باال

 9تا0
 نوع فعاليت جمع

  كد
 فعاليت

 رديف

 1 الف كشاورزي وشكار وجنگلداري 128 119  8 1 3 2 112 6   5 7 121
 2 ب ماهيگيري 2 1 1       1   1     2
 3 پ استخراج معدن 2 1 1       1 1       2

 4 ت  ساخت-صنعت  6337 6075 256 6 12 17 6196 7 1 104 31 6306
 5 ث تامين برق وگاز وآب 86 55 29 2 11 61 11     3 72 14
 6 ج ساختمان 834 807 27   3 6 751 27 1 46 10 824

25130 42 51 1 92 24990 20 18 5 87 25080 25172 
  ها وتعميروسايل نقليه فروشي ها وخرده عمده فروشي

 موتوري
 7 چ

 8 ح هتل ورستوران 1147 1130 17   5   1139   1 2 5 1142
 9 خ حمل ونقل وانبارداري وارتباطات 710 579 128 3 39 64 566 6   35 103 607
 10 د واسطه گريهاي مالي 385 319 65 1 13 216 75 22 22 37 294 91

 11 ذ  اجاره وفعاليتهاي كاروكسب-مستغالت  3525 3484 40 1 20 2 3440 3 4 56 24 3501

 12 ر اداره امور عمومي ودفاع وتامين اجتماعي اجباري 360 189 143 28 360           360  

 13 ز آمـــــــوزش 1373 773 600   884 2 400 2 58 27 886 487

 14 ژ بهداشت ومددكاري اجتماعي 1281 1189 91 1 66   1198   9 8 68 1213

 15 س سايرفعاليتهاي خدمات عمومي واجتماعي وشخصي 3152 3095 55 2 103   2799   250  200 2952
 16 ض دفاتر وادارات مركزي 16 14 2   1   8 2   5 1 15
 17 ش خانوارهاي معمولي داراي مستخدم  3  3         3         3

 جمع كل 44513 42913 1550 50 1538 390 41690 168 348 379 2103 42410

  درصد  100  4/96  5/3  1/0  5/3  9/0  7/93  4/0  8/0  7/0  7/4  3/95
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  ها روند تحوالت فعاليت
كه بتوان براساس آن روند تحوالت تعـداد        هاي قبل     اطالعات مربوط به مراكز فعاليت شهر كرج مربوط به سال         

باشد و لذا ناچار به اطالعات مربوط به واحدهاي           و مراكز فعاليت را در شهر كرج بررسي نمود در دسترس نمي           
صنعتي عمده در مقياس شهرستان كرج كه در طرح ساختاري حـوزه كـرج ـ شـهريار بـه آن اشـاره گرديـد،        

  گردد استناد مي
اند كه معـادل    در شهرستان كرج فعاليت داشته1373 واحد عمده صنعتي در سال 312براساس اين اطالعات  

 بـه  1379اند كه اين تعداد در سال  كرج ـ شهريار بوده   درصد كل واحدهاي صنعتي محدوده شهرستانهاي45
  . درصد از كل واحدهاي صنعتي عمده را شامل شده است48 واحد تغيير يافته كه حدود 241

 نفـر رخ داده  10 ـ  19دهد كه كاهش مذكور عمدتاً در مراكز فعاليت با تعداد كاركن  تر نشان مي بررسي دقيق
 ـ  19هاي واقع در گـروه   به اين ترتيب كارگاه. اند  شاغل به باال افزايش داشته20است، در حالي كه واحدهاي 

اند يا اينكه با افزايش شاغلين  سته نفر پيو10هاي زير     نفر شاغل يا با از دست دادن شاغلين خود به كارگاه           10
جدول زير مقايسه تعداد واحدهاي صنعتي عمده در شهرستان كرج          . اند  خود در گروه مراكز بزرگتر ادغام شده      

  .دهد  نشان مي1379 و 1373هاي  را در سال
  

 و 1373مقايسه تعداد واحدهاي صنعتي بزرگ در شهرستانهاي كرج و شهريار در سالهاي :  53جدول
1379  

  شاغل10-19 سال شهرستان
29-20 

 شاغل
49-30 

 شاغل
 شاغل 50

 بيشتر
  جمع

 كرج  315 50 48 37 180 1373
1379 53 53 56 79 241  

  5/23 %+58 %+7/16 %+2/43 -%6/70  تغييراتدرصد 
 مجموع دو شهرستان  696 96 101 103 396 1373
1379 115 122 113 155 505  

  4/27 %+5/61 %+8/11 %+4/18 -%71  تغييراتدرصد 
 نفر شاغل شهر در سـال  10آمار كارگاههاي صنعتي ،  ـ استان تهران 1373سرشماري عمومي صنعت و معدن سال : مأخذ  

   ـ استان تهران1379
   
هـاي    هاي صنعتي در شهرستان كرج عمدتاً به سـمت گـسترش كارگـاه              دهد كه گرايش    جدول فوق نشان مي    

  .اركن بوده است نفر ك50صنعتي بزرگتر از 
  

  ارزش زمين و مسكن 
گـذاري، سـطح توسـعه، راههـاي          قيمت زمين و مسكن به تبعيت از متغيرهايي نظيـر تقاضـا، حجـم سـرمايه                

از اين نظر، به طور اصولي رشد قيمت در مرحلـه اول در             . گردد  ارتباطي و فاصله از نقاط پرجمعيت تعيين مي       
گيرد و در مرحلـه بعـد بـا حركـت جمعيـت بـه سـمت                   ورت مي شهرهاي بزرگ، تا نقطه اشباع جمعيتي،  ص       
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كند و اين روند      شهرهاي كوچكتر و افزايش تقاضا، قيمت زمين و مسكن در آن مراكز نيز شروع به افزايش مي                
  .يابد همچنان ادامه مي

  
  قيمت زمين و ساختمان در شهر كرج 

واحد مـسكوني و اجـاره در شـهر كـرج            قيمت زمين،    1381 تا   70هاي    دهد كه طي سال      نشان مي  ها  بررسي
به طوري كه طي اين مدت قيمت هر مترمربع زمـين بـا             . مانند ساير شهرهاي كشور رو به افزايش بوده است        

 درصد و اجـاره هـر       4/22 درصد، قيمت هر مترمربع واحد مسكوني با نرخ رشد ساالنه            4/22نرخ رشد ساالنه    
  . درصد مواجه بوده است8/22مترمربع واحد مسكوني با نرخ رشد ساالنه 

ها شهر كـرج بـه دليـل          دهد كه طي اين سال      ها در شهر كرج با ساير شهرهاي كشور نشان مي           مقايسه قيمت 
هـر چنـد   .  همواره در معرض افزايش قيمت بيشتري نسبت به ساير شهرها قرار داشته است          تهراننزديكي به   

ه سوم را پس از تهران و اصفهان داشته ولي از نظـر             ها شهر كرج همواره رتب      از نظر قيمت زمين طي اين سال      
 پس از تهران، رشت، قـزوين و شـيراز بـه            1370 در سال    پنجمقيمت اجاره واحد مسكوني شهر كرج از رتبه         

 پـس از    1370 در سـال     پـنجم و از نظر قيمت واحد مسكوني از رتبـه          1381در سال   رتبه دوم پس از تهران      
  .ارتقا يافته است1381در سال به رتبه دوم پس از تهران، تهران، شيراز، قزوين و اصفهان 

هـاي   در جدول زير قيمت هر مترمربع زمين، واحد مسكوني و اجاره در شهر كرج و رشد ساالنه آنها طي سال     
  .  نمايش داده شده است1381 تا 70
  

د ساالنه آنها متوسط قيمت يك مترمربع زمين، واحد مسكوني و اجاره در شهر كرج و نرخ رش : 54جدول
  ) ريال به اجاره وهزار ريالبه زمين و مسكن  (1381 تا 70هاي  طي سال
 70-80  81  80  79  78  77  76  75  74  73  72  71  70  شرح

  - 1823  999  626  520  508  526  461  311  237  218  188  197  قيمت زمين
 4/22 5/82  6/59  4/20  4/2 -4/3  1/14 2/48  2/31  7/8  16 -6/4  -  رشد

   2319  1442  1080  938  834  831  711  427  307  277  238  242واحد مسكونيقيمت 
 4/22  8/60 5/33  1/15  5/12  4/0  9/16 5/66  1/39  8/10  4/16  -7/1  -  رشد

  - 11304 8543 6479 5296 4373 3805 3165 2333  1700 1530 1185  -  قيمت اجاره
 8/22 3/32  9/31 3/22  1/21  9/14  2/20 7/35 2/37  1/11  1/29  -  -  رشد

  
 بيشتر از رشد قيمت زمين بوده ولـي         1378دهد كه رشد قيمت واحد مسكوني تا سال           جدول فوق نشان مي   

.  قيمت زمين با نرخ رشـد بيـشتري نـسبت بـه مـسكن افـزايش داشـته اسـت                    1381 تا سال    1379از سال   
هـاي     ولي در سـال     در شهر كرج افزايش داشته     1376دهد كه قيمت زمين تا سال         همچنين جدول نشان مي   

ولي ايـن   .  به بعد سير صعودي طي كرده است       1379كاسته شده و مجدداً از سال       قيمت آن    1378 و   1377
  . اند پديده براي قيمت واحد مسكوني و اجاره رخ نداده و هر دو اين موارد هر ساله با افزايش قيمت روبرو بوده

 تهران نشان مي دهد كه قيمت زمين در اين شـهر            مقايسه قيمت زمين، مسكن و اجاره در شهر كرج با شهر          
 درصد كمتر از شهر تهران و قيمت واحد مسكوني و اجاره دركرج هـر سـاله حـدود                   60 تا   55هر ساله حدود    

  .  درصد كمتر از تهران عرضه شده است45 درصد كمتر از شهر تهران و قيمت اجاره هر ساله حدود 50
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  با شهر تهران واحد مسكوني و اجاره در شهر كرج  قيمت زمين،مقايسه : 55جدول  
  1381  1371  شرح

  4717  427  تهران
  )هزار ريال(زمين   1823  188  كرج

   درصد61   درصد56  درصد كاهش
  4810  463  تهران
  )هزار ريال(مسكن   2319  238  كرج

   درصد52   درصد49  درصد كاهش
  20117  2144  تهران
  )ريال(اجاره   11304  1185  كرج

   درصد44   درصد45  درصد كاهش
  

دسـته اول اطالعـات     .  مناطق مختلف شهر كرج دو دسته اطالعات وجـود دارد          ها در   به منظور مقايسه قيمت   
ريـزي و اقتـصاد مـسكن وزارت مـسكن و              كه مأخذ آن دفتر برنامـه      1379 تا   1375مربوط به دوره پنجساله     

اسـت كـه مأخـذ      1386 و سـال     1381مت زمين در سال     شهرسازي است و دسته دوم اطالعات مربوط به قي        
 برداشـت  1386 اسـت و مأخـذ اطالعـات سـال           1381، ارزش معامالتي امالك در سال       1381اطالعات سال   

بايد توجه داشت كه شـهر كـرج تـا پايـان سـال              .  از جديدترين معامالت انجام شده بوده است       مشاورميداني  
  .  منطقه شهرداري بوده است7، 1379

  
  1379 ـ 75هاي  گانه طي سال7مقايسه قيمت مناطق )  الف

، 6، 7، 5 ، 2، 1، بـه ترتيب مناطق )ساختمانهاي كلنگي(در مورد ميانگين قيمت فروش يك مترمربع زمين 
ها در مناطق مختلف روند  دهند، ليكن نوسان قيمت ها را تشكيل مي ترين قيمت  از باالترين تا پايين4 و 3

ها در  ، هر چند كه قدرمطلق قيمت  سير كامالً صعودي را طي كرده3و 2قط در مناطق يكساني نداشته و ف
هاي  اما در مناطق ديگر، اين حركت صعودي با كاهش و افزايش.  بوده است3 بيشتر از منطقه 2منطقه 

 از 1379سير نزولي شديد بوده و قيمت سال ) مهرشهر( كرج 4فقط در منطقه . مقطعي همراه بوده است
  .تراست   پايين1376يمت سال ق

  
  )ارقام به هزار ريال( شهر كرج، ميانگين قيمت فروش يك متر مربع زمين ساختمانهاي كلنگي ، بر حسب مناطق: 56جدول 

         سال
 1379 1378 1377 1376 1375  مناطق

1  627  591  721  653  814  
2 537 560 580 636 718 
3 283 417 436 446 489 
4 - 545 437 443 480 
5 521 594 453 506 660 
6 388 434 396 460 544 
7 431 531 480 500 618 

  . ريزي و اقتصاد مسكن وزارت مسكن و شهرسازي دفتر برنامه:  مأخذ
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در مناطق ) ساختمان كلنگي(افزايش قيمت مترمربع زمين ) درصد(گيري كلي، نسبت  بر پايه يك نتيجه
  : ،  به صورت زير بوده است)1379 تا 1375(بررسي مختلف شهر كرج دردورة مورد 

  .دهد  درصد باالترين نسبت افزايش را نشان مي79/79با ) فرديس (3منطقه  -
 .گيرد  درصد افزايش در رده دوم قرار مي39/43با ) عظيميه (7منطقه  -
 .گيرد  درصد افزايش در رده سوم قرار مي21/40با ) رجايي شهر (6منطقه  -
 .گيرد  درصد افزايش در رده چهارم جاي مي71/33با )  كنوني9و 2 مناطق (2منطقه  -
 . درصد افزايش در رده پنجم قرار دارد82/29با ) كنوني8و 1مناطق  (1منطقه  -
 . درصد افزايش در رده پنجم قرار دارد68/26با ) گلدشت (5منطقه  -
  .دهد مي نشان  درصد كمترين نسبت افزايش را در ميان مناطق 84/9با ) مهرشهر (4منطقه  -

  
در مورد ميانگين قيمت فروش يك مترمربع زيربناي واحد مسكوني نيز، تفكيكي بر حسب واحدهاي وياليي 

ها در همة مناطق سير صعودي  براساس اطالعات گردآوري شده، قيمت. و آپارتماني صورت گرفته است
در .  ماليم تر بوده است6 و 5ر مناطق  شديدتر و د4 و 3، 2 ، 1 ، 7داشته كه اين روند به ترتيب در مناطق 

، 5، 2، 1، 7به ترتيب در مناطق ) آپارتماني و وياليي(هاي واحد مسكوني  ، بيشترين قيمت1379پايان سال 
   . مشاهده شده است6و 4، 3

ها در مترمربع واحد آپارتماني شديدتر از افزايش مشابه در واحدهاي  چنانكه مشهود است، افزايش قيمت
  .  بوده استوياليي

   در مناطق مختلف متفاوت است ها نيز در طي دوره پنجســاله نسبت افزايش قيمت
دهد و نسبت  كمترين درصد افزايش را نشان مي) حصارك و باغستان (6باالترين و منطقه ) فرديس (3منطقه 

  .ده استافزايش قيمت مترمربع واحد آپارتماني بيشتر از نسبت افزايش قيمت مترمربع وياليي بو
  

نسبت افزايش يك مترمربع واحد مسكوني به تفكيك آپارتماني و وياليي در مناطق مختلف  : 57جدول
  )1379 تا 1378(كرج 

 منطقه
درصد افزايش قيمت يك مترمربع 

مجموع آپارتماني (واحد مسكوني 
 )و وياليي

درصد افزايش قيمت يك 
  مترمربع

  آپارتمان مسكوني

درصد افزايش قيمت يك 
  مربع متر

 خانه مسكوني وياليي

1  17/62  01/48  43/54  
2 02/53 35/48 77/47 
3 12/67 75/84 95/42 
4  71/45  13/51  03/23  
5 96/39 37/43 00/22 
6 63/36 68/28 64/25 
7 28/60 20/69 67/27 
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اطق هفتگانه ميانگين اجاره پرداختي ماهانه و وديعه بابت يك مترمربع زيربناي واحد مسكوني در همه من
 4 ، 6، 3، 5، 7، 2، 1بيشترين قيمت اجاره به ترتيب در مناطق . كرج سير صعودي شتاباني داشته است

  .مشاهده مي شود
  

متوسط اجاره پرداختي ماهانه و ديعه بابت يك مترمربع زير بناي واحد مسكوني بر حسب : 58جدول
  به ريال، ) 1379 تا 1375(مناطق مختلف كرج 

  ال  س       
 مناطق

1375 1376 1377 1378 1379 

1 3463 4375 5057 5886 7420 
2 3332 4142 4881 5609 6814 
3 2725 3408 4132 4940 6090 
4 2812 3415 3816 4572 5791 
5 3533 3887 4332 5172 6350 
6 2931 3584 4146 4968 5826 
7 3164 3682 4412 5608 6798 

  
وديعه پرداختي بابت يك مترمربع واحد مسكوني بر حسب مناطق ، طي دوره پنج نسبت افزايش اجاره بها و 

  :دهد  هاي زير را  نشان مي ، گرايش1379 تا 1375ساله 
 .  درصد برآورد شده است49/123 با 3بيشترين نسبت افزايش اجاره در منطقه  -
 . درصد افزايش در رده دوم جاي دارد85/114 با 7منطقه  -
 . درصد افزايش در رده سوم جاي دارد27/114 با 1منطقه  -
 .گيرد  درصد افزايش در رده چهارم قرار مي50/109 با 4منطقه  -
 .گيرد  درصد افزايش در رده پنجم قرار مي50/104 با 2منطقه  -
 . درصد افزايش در رده ششم جاي گرفته است77/98 با 6منطقه  -
 .ر دارددر رده هفتم قرا) 73/79( با كمترين درصد افزايش 5منطقه  -

  
يابيم كه اين نسبت  ها در سه زمينة زمين، واحد مسكوني و اجاره در مي از مقايسه نسبت افزايش قيمت

فزاينده در اجاره بسيار شديد و اغلب با اعداد سه رقمي همراه بوده، يعني در يك دوره پنجساله اجاره بها در 
هاي افزايشي  ريد واحد مسكوني نيز با نسبتاكثر مناطق كرج بيش از دو برابر شده است، در مورد قيمت خ

  .تر از دو شاخص قيمت ديگر است ها اغلب پايين زياد روبروييم، اما در مورد نسبت افزايش قيمت زمين نسبت
 و بيشتر و در 2 و 1، 7 و سپس 3ها در منطقه  شود كه سير افزايشي قيمت در يك نگاه كلي مشاهده مي

  .ت كمتر بوده اس4 و 6 و 5مناطق 
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  1386 و 1381هاي  گانه در سال10مقايسه قيمت در مناطق ) ب 
 گانـه   10 درصدي در منـاطق مختلـف        46 تا   20مقايسه قيمت زمين طي اين دو سال حاكي از افزايش بين            

در .  بـوده اسـت    8 و كمترين آن مربـوط بـه منطقـه           5 و   4،  1بيشترين افزايش مربوط به مناطق      . كرج است 
  . اند  گانه داشته10 كرج به ترتيب باالترين قيمت زمين را در بين مناطق 9 و 7، 4، 5، 1مجموع مناطق 

  
  1381 ـ 1386هاي  تغييرات قيمت زمين در نقاط مختلف حوزه طي سال : 59جدول    

**1386قيمت زمين سال *1381قيمت زمين سال 
  منطقه

  مترمربع به هزارريال  مترمربع به هزار ريال
  نرخ رشد ساالنه

  43  9000  1500   كرج1
  23  3400  1200   كرج2
  46  4000  600   كرج3
  43  7200  1200   كرج4
  40  8200  1500   كرج5
  35  5400  1200   كرج6
  40  6500  1200   كرج7
    350     كرج8
  32  6000  1500   كرج9
  42  3500  600   كرج10

   براساس ارزش معامالتي امالك1381قيمت سال   * 
  سازان راهبردي از جديدترين معامالت انجام شده براساس برداشت تصميم 1386قيمت سال ** 
  

 هزار ريال معتبر بوده كـه       1500 هزار ريال تا     600 قيمت زمين از مترمربعي      1381شود در سال       مي مشاهده
  .  برابري در مناطق گرانتر مواجه شده است6 برابري تا حداكثر 3 با افزايش حداقل 1386در سال 

هـا در شـهر كـرج         اين قيمت .  به شرح جدول زير است     1386ت زمين و مسكن در كرج در سال         وضعيت قيم 
در مجموع قيمت زمين و مسكن در شهركرج كمتر از ميانگين قيمت            . باالتر از نقاط شهري اطراف كرج است      

تان همين امر موجب انتخاب شهر كرج به عنوان محل سكونت خانوارهاي مهاجر به اسـ              . در شهر تهران است   
و هزينه بيشتري صرف رفت و آمـد بـه           دهند وقت   در واقع خانوارهاي كم درآمد ترجيح مي      . تهرن بوده است  

اين الگوي سكونت مبتنـي     . تري در اختيار داشته باشند      محل كار خود كنند اما در عوض مسكن ارزان قيمت         
بـديهي اسـت گـسترش متـرو  و     . بر قاعده حداكثر كردن رفاه خانواده با توجه به محدوديت بودجه آنها است          

جويي قابل توجه در وقت صـرف شـده در رفـت و آمـد خواهـد شـد و بـه                        هاي پر سرعت موجب صرفه      اتوبان
افزايش مالكيت خودرو شـهري     . خانوارها امكان خواهد داد تا در فواصل دورتر از مراكز فعاليت مسكن گزينند            

اما افزايش قيمت سوخت خودروهـا كـه        . واهد داشت و خدمات حمل و نقل عمومي نيز همين اثر را در پي خ            
شود اثر معكوس بـر الگـوي سـكوت خواهـد             به گرانتر شدن هزينه حمل و نقل عمومي و خصوصي منجر مي           

بديهي است افزايش مزد سرانه     . داشت و ميل به تمركز جمعيت در مراكز كار و فعاليت را تشديد خواهد كرد              
هزينه فرصت زمان از دسـت رفتـه در حمـل و نقـل شـهري را افـزايش                   نيروي كار به قيمت واقعي نيز چون        

  . هاي كار و فعاليت خواهد داشت گزيني در نزديكي محل دهد موجب تمايل خانوارها به مكان مي
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   ـ برداشت ميداني1386هاي   طي سالشهر كرجنقاط مختلف در و آپارتمان قيمت زمين  : 60جدول  
   نآپارتماقيمت   قيمت زمين 

  منطقه  مترمربع به هزارريال  مترمربع به هزار ريال
  حداكثر  حداقل  حداكثر  حداقل

  10000  4500  *  *   كرج1
  7900  3500  3400  3100   كرج2
  7600  3200  4000  1400   كرج3
  9200  2500  7200  2900   كرج4
  9000  3900  8200  4000   كرج5
  7300  3300  5400  190   كرج6
  5500  5000  6500  500   كرج7
  6700  6000  350  250   كرج8
  9000  4900  6000  3000   كرج9
  6000  4500  3500  2000   كرج10

  
  كاربري عمومي زمين و نحوه استفاده از اراضي. 3. 1. 2

 هكتاري شهر كرج، 16908هر كاربري و نوع استفاده از زمين از كل محدوده برداشت شده ) درصد(سهم نسبي 
  :دهد  اطالعات زير را ارائه مي

حدود يك پنجم محدوده ( هكتار را زير پوشش دارد 3، 680 درصد سطح معادل 75/21بافت مسكوني ،  –
   ؛)شهر

 درصد آن ، به شبكه رفت و آمد اختصاص يافته 3/16 از سطح برداشت شده، برابر با 2، 756نزديك به  –
 است حدود يك ششم شهر؛

  ؛)حدود يك ششم شهر(بز برخوردار است  درصد اين سطح، از پوشش س9/16 هكتار، برابر با 2، 853 –
درصد، 28ها،  زمينهاي باير و ساخته نشده، متروكه و مخـروبه، در دست ســاخت، مسيلها و رودخــانه –

 و ؛ ) بيش از يك چهارم شهر(گيرند   هكتار از محدوده برداشت را در بر مي4، 735معادل 
 درصد آن، زير پوشش خدمات 28 هكتار، يا 2، 884باقيمانده سطح محدوده برداشت شده، برابر با  –

 ؛)بيش از يك چهارم شهر(عمومي يا كاربريهاي شهري گوناگون است 
 . نفر در هكتار است82تراكم جمعيتي ناخالص شهري كرج در وضع موجود،  –

  
د دهد كه با واقعيتهاي موجو ها در سطح شهر، براساس جدول، تصوير خوشايندي به دست مي توزيع كمي كاربري

  . در شهر چندان انطباق ندارد
سرچشمه همه اين ناهمخوانيها در اين واقعيت است كه جدول، براساس جمعبندي كميتهاي صرف و تعميم يافته 

در آن ... كاربريها تنظيم شده و عواملي مانند مقياس عملكردي كاربريها، تنوع ريزكاركردهاي واقع در هر دسته و 
  .انعكاس ندارد
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  )وضع موجود(بري عمومي زمين در شهر كرج كار : 61جدول
كد 

 كاربري
 )مترمربع(سرانه  )درصد(نسبت  )مترمربع(مساحت  نوع كاربري

 5/26 75/21 36، 797، 295 مسكوني 1
 4/1 11/1 1، 878، 920 تجاري 2
 9/0 75/0 1، 270، 875 آموزشي 3
 1/7 81/5 9، 821، 735 آموزش عالي و مراكز تحقيقاتي 4
 2/1 99/0 1، 669، 160 نگيفره 5
 17/0 14/0 234، 620 مذهبي 6
 04/0 03/0 56، 745 جهانگردي و پذيرايي 7

 2/0 280 336، 435 درماني و بهداشتي 8 ـ 9
 4/0 33/0 557، 035 ورزشي 10
 6/1 29/1 2، 175، 520 اداري ـ انتظامي 11
 6/20 88/16 28، 534، 685 فضاي سبز 12
 5/0 43/0 725، 355 نظامي 13
 9/3 23/3 5، 470، 285 كارگاهها و صنايع 14
 5/1 26/1 2، 125، 460 تاسيسات شهري 15
 17/0 14/0 234، 530 تجهيزات شهري 16
 2/1 96/0 1، 629، 810 حمل و نقل و انبارها 17
 3/0 27/0 452، 560 خدمات اجتماعي 18
 15/0 12/0 205، 245 تفريحي  19

 9/19 30/16 27، 558، 570 شبكه رفت و آمد 

 05/1 86/0 1، 451، 905 مسيل رودخانه 

 3/0 26/0 435، 090 متروكه و مخروبه 

 8/2 32/2 3، 916، 510 در حال ساخت 

 45/0 37/0 629، 210 محدوده ساماندهي تپه مرادآب 

 5/29 20/24 40، 918، 520 هاي باير زمين 

 122 00/100 169، 086، 075 كل محدوده برداشت شده 

  
هاي اصلي كاربري   ، مقادير كمي مندرج در جدول باال را، به تفكيك ريز كاركردهاي هر يك از دستهبعديجدول 

توان دست  با بررسي مفاد اين جدول، به واقعيتها و ويژگيهاي واقعي شهر در وضع موجود آن مي. دهد نشان مي
افانه شماري از كاربريهاي مهم موجود در شهر و ارزيابي ، تحليل موشكجدول زيربايسته بررسي دقيق . يافت

  . و شناسايي سطوح خالص و ناخالص در شهر است ) شهري و فراشهري(مقياس عملكردي آنها 
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كاربري وضع موجود زمين به تفكيك ريز كاركردها در محدوده برداشت شده شهر كرج                              : 62جدول
  ) نفر1، 386، 030جمعيت (

)درصد(نسبت  مساحت 
 )مترمربع(

 نوع كـــــاربري

   طبقه2و 1مسكوني تك خانواري  26051895 41/15
   طبقه4 و3مسكوني چند خانواري   3759019 22/2
   طبقه4مسكوني هاي مجتمع بيشتر از   2370716 4/1
  باغ مسكوني    4556930  7/2
  خوابگاه  58735  03/0
  كل مسكوني  36797295  76/21

 مسكوني

 مغازه  و فروشگاهها  1459697 86/0

 هاي تجاري مجموعه 131628 08/0

 شعب بانك 44561 03/0

 بسته و نامشخص  243036 14/0

  كل تجاري  1878922  11/1

 تجاري

 كودكستان 42877 03/0

 دبستان  348192 21/0

 مدرسه راهنمايي  434935 26/0

 يرستاندب 444872 26/0

  كل آموزشي  1270876  76/0

 آموزشي

 موسسات تحقيقاتي و دانشگاه 9266076 48/5

 آموزش فني وحرفه اي  419865 25/0

 هنرستانها 135792 08/0

  كل آموزش عالي   9821733  81/5

 آموزش عالي

 فرهنگي  1621640 96/0

 بناها و اماكن تاريخي 47522 3/0

  ي كل فرهنگ 1669162 99/0
 فرهنگي

 مسجد و امامزاده 196471 12/0

 حسينيه و تكيه 36070 02/0

 سايراماكن مذهبي  2078 0

  كل مذهبي 234619 14/0

 مذهبي
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نسبت 

 )درصد(
مساحت 

 )مترمربع(
 نوع كـــــاربري

 هتل و مهمانسرا 6261 0
 اماكن پذيرايي 50483 03/0

   پذيراييكل جهانگردي و 56744 03/0

جهانگردي و 
 پذيرايي

 بيمارستانها 205346 12/0
 مراكز درماني  90858 05/0
  بهداشتي 40232 02/0
  كل درماني 336436 19/0

 درماني ـ بهداشتي

 ورزشگاه و استاديوم 18958 01/0
 زمين هاي ورزشي  538077 32/0

  كل  ورزشي   557035  33/0
 ورزشي

 اداري دولتي  871574 52/0
 اداري خصوصي  84944 05/0
 انتظامي  1219001 72/0

  كل  اداري ـ انتظامي  2175519  29/1

مي اداري ـ انتظا

   نظامي  725356  43/0

 پارك و گردشگاه 906186 54/0
  پاركهاي جنگلي و سبز حفاظت شده  408968 24/0
  فضاهاي سبز و حاشيه اي حريم  1063122 63/0
  و سبز خصوصيباغ 15988540 46/9
  كشاورزي و ارضي آيش 9794243 79/5
 باغداري و پرورش گل و گياه 373628 22/0

  كل  فضاي سبز  28534687  88/16

 فضاي سبز و پارك

 كارگاههاي توليدي كوچك  170390 1/0
 كارگاههاي متوسط  653990 39/0
 واحدهاي  صنعتي 3458320 05/2
 روتعميرگاه خود 219521 13/0
  دامداري و دامپروري  968063 57/0
 كل  صنعتي 5470284 24/3

 صنعتي و كارگاهها

 تاسيسات شبكه آب  366551 22/0
  تاسيسات شبكه برق   1735895 03/1
  تاسيسات شبكه گاز  11413 01/0
 ساير تاسيسات  11601 01/0
  كل تاسيسات  2125460 27/1

 تاسيسات شهري
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)درصد(نسبت  مساحت 
 )مترمربع(

 وع كـــــاربرين

  آتش نشاني 23921 01/0
  پمپ بنزين 21292 01/0
  آوري زباله محل جمع 19209 01/0
  ساير تجهيزات شهري 170108 1/0
  كل تجهيزات 234530 13/0

 تجهيزات شهري

  پايانه درون شهري  26577 02/0
  پايانه برون شهري  256476 15/0
  پايانه باربري و باسكول 376024 22/0
  پاركينگ عمومي 28917 02/0
  انبارها  941815 56/0
  كل حمل ونقل و انبارها 1629809 97/0

حمل و نقل و انبارها

  شيرخوارگاه  7895 0
  پرورشگاه و كانونهاي اصالح و تربيت  2494 0
  آسايشگاه سالمندان 392399 23/0
  ي ساير اماكن خدمات اجتماع 49773 03/0
  كل خدمات اجتماعي 452561 26/0

 خدمات اجتماعي

  باشگاههاي تفريحات سالم 8250 0
  تفريحات كودكان   6596 0
  شهر بازي ، باغ وحش  190400 11/0
  كل تفريحي   205246  11/0

 تفريحي

 متروكه 297552 18/0

 مخروبه 137538 08/0

 در حال ساخت 3916511 32/2
  مرادآبمحدوده ساماندهي تپه 629208 37/0
 مسيل و رودخانه 1451905 86/0
  اراضي باير 40918520 30/24
 شبكه معابر 27558570 30/16

 كل محدوده برداشت شده 169086075 100
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  كاربري وضع موجود : 3نقشه شماره 



 83

    كاربري مسكوني.1. 3. 1. 2
بازمانده دگرگون (ت بخش مركزي شهر باف. اي نيست  كاربري مسكوني موجود شهر كرج، بافت همگن و يكپارچه

هاي تفكيكي باغهاي خرد شده سابق، با گذرهاي دسترسي منطبق بر  ، متشكل از قطعه)شده روستاي كرج قديم
پيشينه كرج، انگيزه گسترش شهركهاي مسكوني ـ وياليي متعددي شد كه با بافت . كوچه باغهاي گذشته است

از سوي .  امروزه در محدوده بافت شهري كرج قرار گرفته است  آنهاهاي تفكيكي نسبتاً بزرگ شطرنجي و قطعه
سابقه مهاجران به منطقه تهران و اقامت دربخشهاي پيراموني آن از   ديگر، رشد شتابان شهرنشيني و هجوم بي

با . دهند اي نابساماني شد كه بخشي از بافت امروز شهر را تشكيل مي گيري بافتهاي حاشيه جمله كرج، زمينه شكل
  .اند گسترش شهر، شماري از روستاهاي پيرامون كرج نيز امروزه در محدوده شهر قرار گرفته

گيري بافت مسكوني  افزايش بهاي زمين و ساختمان ؛ و رونق بساز و بفروشي در يك دهه گذشته نيز، سبب شكل
شود و  ني آپارتماني مشخص مياي شده است كه با تراكم ساختماني باال، ساختمانهاي بلند و واحدهاي مسكو ويژه
  .گذارد  ديگري از بافت مسكوني را در شهر كرج پيش روي مي گونه

براساس آنچه گفته شد، كاربري مسكوني در شهر كرج، دست كم در برگيرنده سه گونه بافت مسكوني متفاوت به 
  :شرح زير است 

بخشهاي تفكيكي منظم، (تشكله بافت مسكوني تك خانواري، كه صرفنظر از تفاوتهاي آشكار بخشهاي م •
 2و 1، عموماً در برگيرنده ساختمانهاي  )… اي، بافتهاي روستايي ادغام شده در شهر، بافتهاي حاشيه

است كه با مساحت  بيشترين سهم نسبي كاربري موجود مسكوني، از آن اين گونه. طبقه مسكوني است
   گيرد  نفر را در بر مي898، 300زديك به ، ن) درصد كل كاربري مسكوني شهر71(  هكتار2611بيش از 

  ). درصد جمعيت كل شهر74(
بافت مسكوني چند خانواري، كه گرايش عمده در شهر در حال حاضر به سوي گسترش اين گونه از  •

گونه از بافت،  اين.  به سرعت در حال نوسازي و تبديل به اين گونه است1بافت مسكوني است و گونه 
 طبقه و بيشتر، بر الگوي سكونت آپارتماني استوار است و بـا مسـاحت نزديك 3متشكل از ساختمانهاي 

از جمعيت )  درصد25( نفـر 300، 000، نزديك به ) درصـد كل كاربري مسكوني17( هكتـار 613بـه 
 . شهر در آن ساكن هستند

ا آخر هفته هاي بزرگ كه محل سكونت دائمي ي)  باغچه(بافت مسكوني باغ ـ شهري، متشكل از قطعه  •
شود، در بر  هاي خاص در چند نقطه از شهر ديده مي اين گونه كه به شكل مجموعه. يك خانوار است 

 455اين گونه، با مساحت نـزديك به . شود هاي واقع در حاشيه رودخانه كرج نيز مي گيرنده باغچه
از جمعيت )  درصد5/1( نفر 18، 600از مساحت كاربري مسكوني، تنها نزديك به )  درصـد12(هكتـار 

 .شهر در آن ساكن هستند
  
    كاربريهاي خدماتي عمومي .2. 3. 1. 2

شماري از كاربريهاي خدماتي عمومي موجود در شهر، به دليل ويژگيهاي متفاوت خود، نياز به بررسي دقيقتر 
  .اين كاربريها شامل موارد زير است. دارند
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  آموزش عالي •
 خود در منطقه، از ديرباز كانون تحقيقات كشاورزي است و عالوه بر دانشكده شهر كرج، به دليل موقعيت ويژه

كشاورزي دانشگاه تهران، بسياري از مؤسسات تحقيقاتي و مزارع نمونه وزارت كشاورزي امروزه، در محدوده شهر 
، مركز ) حصارك(افزون بر اين، شماري از مراكز تحقيقاتي ـ پژوهشي كشوري، مانند سرم سازي رازي . قرار دارند

  .اند با گذشت زمان، در محدوده شهر قرار گرفته... و ) حيدر آباد(تحقيقات دامي 
با كاركرد ملي ... در زمينه مراكز دانشگاهي نيز، واحدهايي مانند دانشگاه هنر، دانشگاه تربيت معلم، دانشگاه آزاد و 

  .و فراشهري خود، در محدوده شهر قرار دارند
 مترمربع، 3، 437، 810 مترمربع و مؤسسات آموزش عالي با مساحت 5، 363، 550ا مساحت مراكز تحقيقاتي ب

با كسر دو رقم فوق از مساحت عملكرد مؤسسات . روند عملكردهاي فراشهري موجود در كاربري آموزش عالي به شمار مي
آيد كه با افزايش مساحت مربوط   به دست مي464، 715 برابر با  تحقيقاتي و دانشگاه ، سطح خالص شهري اين عملكرد،

  .شود  مترمربع محاسبه مي1، 020، 370اي و هنرستانها، مساحت خالص آن برابر با  به آموزش فني و حرفه
  
  فرهنگي •

 مترمربع آن، مربوط به مركز فرهنگي كاخ مهرشهـر 1، 512، 980از مجموع مساحت اين كاربري وضع موجود، 
  .ستا مترمربع 156، 180 دين سـان، مسـاحت شهري اين كاربري در شهر كرج،ب. است كه مقيـاس فـراشهري دارد

  
  اداري ـ انتظامي •

 مترمربع و دو ندامتگاه 291، 330در محدوده اين كاربري ، مؤسسه تحقيقات و استانداردهاي صنعتي با مساحت 
بنابراين سطح . روند ي مترمربع، كاركردهاي فراشهري به شمار م1، 089، 995كچويي و گوهر دشت با مساحت 

  . مترمربع است794، 195خالص شهري اين كاربري، 
  
  نظامي •

  .روند كليه سطوح واقع در اين كاربري ، كاركرد فراشهري دارند و سطح ناخالص به شمار مي
  
  فضاي سبز •

، 782 ،785از مجموعه سطوح واقع در اين كاربري، سطح زير پوشش زمينهاي كشاورزي و آيش و باغها، برابر با 
 مترمربع  2، 751، 900بنابراين مساحت خالص اين كاربري برابر با . رود  مترمربع ، سطوح ناخالص به شمار مي25

  .شود محاسبه مي
  
  صنايع و كارگاهها  •

افزون بر اين، بخش . هاي صنعتي است  محدوده زير پوشش اين كاربري، دربرگيرنده شمار قابل توجهي كارخانه
  .ري در اشغال واحدهاي دامداري و دامپروري است ديگري از اين كارب

 مترمربع، جزوسطوح ناخالص است و با كسر آن از مساحت كل 4، 426، 385مساحت دو عملكرد ياد شده برابر با
  .آيد دست ميبه  مترمربع 1، 043، 900كاربري، مساحت خالص كاربري صنايع و كارگاهها، برابر با 
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  تأسيسات شهري •
اي ـ كشوري دارد، در محدوده اين كاربري، به مساحت بيش از  هيد منتظر قائم، كه كاركرد منطقهوجود نيروگاه ش

با كسر مساحت اين . دهد  هكتار، سطح و سرانه موجود كاربري تĤسيسات شهري را، نامعقول جلوه مي160
  . مترمربع خواهد بود524، 880نيروگاه، مساحت خالص اين كاربري ، 

  
  خدمات اجتماعي •
، 335 مجموع سطوح واقع در محدوده اين كاربري، عملكرد صندوق بازنشستگي نيروهاي مسلح با مساحت از

  . مترمربع است64، 225بنـابراين مساحت خالص اين كاربري، برابر با .  مترمربع كاركرد فـراشهري دارد388
ساخته نشده يا غير قابل (اير براساس بررسيهاي فوق و با در نظرگرفتن سطوح ناخالص ديگري مانند زمينهاي ب

و حريمهاي مربوط به رودخانه و مسيلها و شبكه رفت و آمد، سطوح كاربري وضع موجود محدوده ) توسعه
  .توان تدوين كرد زير ميبرداشت را ، به تفكيك سطوح خالص شهري و ناخالص و فراشهري آن، به شرح جدول 

  
   در شهر كرج  خالص شهري و ناخالص فراشهريكاربري وضع موجود زمين به تفكيك سطوح: 63جدول

سرانه خالص  كاربري )مترمربع(مساحت 
 )مترمربع(شهري 

درصد به خالص 
 شرح  خالص شهري ناخالص فراشهري شهري

 كد 

 1 مسكوني شهري  32، 240، 365  8/39 3/23
  1  مسكوني باغ ـ شهري  4، 556، 930    6/5  0/245

 2 تجاري  1، 878، 920  3/2 4/1
 3 آموزشي  1، 270، 875  6/1 9/0
 4 آموزش عالي   1، 020، 370 8، 801، 365 3/1 7/0
 5 فرهنگي  156، 180 1، 512، 980 2/0 11/0
 6 مذهبي  234، 620  3/0 17/0
 7 جهانگردي و پذيرايي  56، 745  07/0 04/0
 8 ـ 9 درماني و بهداشتي  336، 435  4/0 2/0
  10 ورزشي  557، 035  7/0 4/0
 11 اداري ـ انتظامي  794، 195 1، 381، 325 0/1 6/0

 12 فضاي سبز  2، 751، 900 25، 782، 785 4/3 2

 13 نظامي   725، 355  
 14 صنايع و كارگاهها   1، 043، 900 4، 426، 385 3/1 8/0
 15 تاسيسات شهري  524، 880 1، 600، 580 6/0 4/0
  16  تجهيزات شهري  234، 530   3/0 17/0
 17 حمل و نقل و انبارها  1، 629، 810  0/2 2/1
 18 خدمات اجتماعي  64، 225 388، 335 08/0 05/0
 19 تفريحي   205، 245  25/0 9/19

6/3 7/32 810 ،033 ،1  
 )آزاد راه(

  شبكه رفت و آمد  26، 524، 760

  ساير سطوح خالص شهري  4، 980، 810  1/6 2/59
  و حريمهاهاي باير زمين   42، 370، 425  
  جمع كل  81، 062، 730 88، 023، 345 100 
 كل محدوده برداشت شده 169، 086، 075  
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  :دهد كه   و مقايسه آن با جدول نشان ميفوقبررسي جدول 
 48 محدوده برداشت شده شهر كرج، زير پوشش سطوح ناخالص و كاربريهاي فراشهري است و 52 –

  .  يافته استدرصد آن، به كاربريهاي شهري اختصاص
اين درصد به خوبي نشان دهنده .  درصد سطح خالص شهري كرج، كاربري مسكوني دارد45بيش از  –

 .كمبود سطوح خدماتي است
وجود سطوح باز وسيع و .  درصد سطح آن را اشغال كرده است7/32شبكه رفت و آمد شهر،  –

 زير پوشش خيابانها و پراكندگي بافت شهري و توسعه ناموزون آن، علت اصلي باال بودن سطح
 .رود گذرگاهها به شمار مي

 ديگري   درصد سطح خالص شهري را در اختيار دارند كه نشانه19كاربريهاي خدماتي گوناگون، تنها  –
 .از نارسايي خدماتي شهر كرج است

 نفر درهكتار است كه بسيار باال و 160حدود تراكم جمعيتي خالص شهري كرج در وضع موجود،  –
ه استفاده بيش از اندازه زمين شهري براي كاربري مسكوني و كمبود سطوح خدماتي نشان دهند

 .است 
  
  شبكه حمل و نقل و نظام حركت.  4. 1. 2

هكتار، برابر با 2756 شبكه گذربندي بافت شهري موجود، نزديك به هاي ميداني، براساس نتايج برداشت
 به بخشي از هكتار 1 /03در اين ميان، . شش دارد درصد سطح ناخالص محدوده برداشت شده را زير پو3/16

 به اختصاص دارد كه اگرچه محوري فراشهري است در محدوده قانوني شهر واقعآزاد راه تهران ـ قزوين 
گيرد، با كسر اين مساحت، سطح  عنوان محوري براي رفت و آمدهاي شهري كرج نيز مورد استفاده قرار مي

  .يابد  هكتار، كاهش مي2652شبكه رفت و آمد خالص شهر، به 
در نگاه نخست، برداشت منطقي اين است كه شبكه گذربندي موجود شهر كرج، بايد ساختار ارتباطي بسنده 

 براي شناسايي. شود تر، نارساييهاي گوناگون آن آشكار مي  اما در نگاه دقيقتر و تحليلي.و كارآمدي باشد
دو مقياس ويژگيهاي كالبدي و كاركرد ترافيكي  ، درآن را،نارساييهاي گوناگون شبكه گذربندي موجود شهر

  .ايم داده بررسي قرار مورد
  
   حركتساختار كلي شبكه . 1. 4. 1. 2

عبور آزاد راه تهران ـ فزوين ، از درون بافت شهري كرج، يا اگر دقيقتر گفته شود، گسترش كالبدي دو بخش 
ستن آنها به شهر كرج، گسيختگي و بريدگي قابل فرديس و مهرشهر در جنوب آزاد راه ياد شده و پيو

 شهر به وجود آورده كه براي شهر و آزاد راه به يك اندازه دردسر آفرين شده سازمان فضاييرا در اي  مالحظه
  .است

بافت شهري وشبكه گذربندي شهر كرج در پي اين همجواري، عمالً به شكل سه بخش جدا از هم درآمده 
  .و مهرشهركرج قديم، فرديس : است
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   كرجحركتساختار كلي شبكه  •
راه اصلي . روستاي قديمي كرج، از ديرباز، نقطه تالقي راههاي ارتباطي تهران، قزوين و چالوس بوده است

شد و با راستاي شرقي ـ غربي، پس از پيمودن  تهران ـ قزوين، در محل پل شاه عباسي، وارد كرج مي
جاده چالوس نيز، به فاصله اندكي از پل شاه عباسي، از . يافت يمحدوده روستا، به سوي قزوين امتداد م

  .رفت شود، به سمت شمال مي رفت و امروزه ميدان كرج ناميده مي اي كه مركز ثقل آبادي به شمار مي نقطه
جاده تهران ـ قزوين، در سرتاسر دوره گسترش و دگرگوني روستاي قديم كرج به كالنشهر امروزي، شاهد 

در تحليل . ت بوده و راستاي شرقي ـ غربي آن، همانا ستون فقرات گسترش كرج بوده استخاموش تحوال
توان ديد كه بخشي از راه بين شهري تهران ـ قزوين، همواره مهمترين  شهر شناختي كرج، به روشني مي

غرب محور حركتي ـ ارتباطي بافت كرج بوده و پا به پاي گسترش شهر، كه امروزه از پل شاه عباسي تا 
ميدان دانشگاه حصارك و پل روگذر آزاد راه امتداد دارد، رفته رفته از كاركرد ارتباطي آن كاسته و به كاركرد 

خيابان دكتر بهشتي امروزي، ديگر نه بخشي از راه ارتباطي تهران ـ قزوين، . خدماتي آن افزوده شده است
يژه بخش شرقي اين محور، تا چهار راه به و. رود ترين محور خدماتي شهر كرج به شمار مي بلكه اصلي

  .طالقاني، با گسترش واحدهاي خدماتي در عمق بافت، كانون خدماتي شهر كرج را شكل داده است
 راه تهران ـ قزوين به خيابان شهيد بهشتي، اين محور ستون فقراتي است كه يبا تبديل بخش درون شهر

 عمود يا متقاطع با آن، تا ژرفاي بافت شهري واقع در ديگر خيابانهاي اصلي كرج، در طول زمان در راستاي
 . اند شمال و جنوب اين ستون فقرات كشيده شده

  
  ساختار كلي شبكه گذر بندي فرديس •

و تقاطع آن با بولوار مارليك ) تقاطع آزادراه(بخش شمالي جاده مالرد، حد فاصل ميدان شهيد سلطاني  
مان جايگاهي را در ساختار كلي شبكه گذربندي فرديس دارد كه ، ه)ترين نقطه محدوده قانوني كرج جنوبي(

در اينجا، نيز بخشي ازيك جاده بيرون شهري ، به . ارائه شدخيابان شهيد بهشتي در بخش مركزي كرج براي 
دليل همجواري با بافت شهري ، از يك سو به شكل يك خيابان شهري درآمده و از سوي ديگر خود همچون 

و گسترش بافت شهري همجوار، زمينه ساز توسعه بيش از پيش بافت در امتداد خود شده ستون فقرات رشد 
درنگ وارد بافت شهري  محور جاده مالرد، كه پس از رسيدن به لبه جنوبي محدوده قانوني كرج، بي. است

ج به شود، تنها محور اصلي ارتباط منطقه فرديس با شهر كر مي) محدوده شهرداري مالرد(سرآسياب مالرد 
اي  ترين محور شهري فرديس، هنوز از كاركرد ارتباطي منطقه اين محور، افزون بر نقش اصلي. رود شمار مي

چشمگيري برخوردار است، چون راهي است كه جاده رباط كريم ـ شهريار را به آزادراه و جاده اصلي تهران ـ 
  .ن، از حجم بااليي برخوردار استكند و رفت و آمد وسائط نقليه سنگين بين شهري در آ قزوين وصل مي

بخش فرديس، در لبه غربي خود، از راه دو محور ارتباطي فرعي به جاده مشكين دشت و از طريق آن به شهر 
محور نخست، خيابان جنوب سيلو و ندامتگاه كچويي است و محور دوم خيابان كانال . شود كرج وصل مي

رديس با كرج است، اما به دليل پيچ و خمهاي بسيار و اين مسير، اگر چه راه ارتباطي ديگر ف. فرديس
  .گيرد ناسرراستي مسير، چندان مورد استفاده قرار نمي
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   مهرشهرحركتساختار كلي شبكه  •
بولوار گلزار كرج، در انتهاي غربي خود، با يك انحناي رو به جنوب غربي و با گذر از روي پل احداث شده بر 

بولوار ارم، ستون . شود ترين محور ارتباطي مهرشهر، وصل مي به بولوار ارم، اصليروي آزاد راه تهران ـ قزوين، 
انتهاي . شود فقراتي است كه شبكه گذربندي مهرشهر برآن استوار است و از طريق آن به شهر كرج وصل مي

ن قزوين و آزاد حصار و جاده تهرا جنوبي بولوار ارم، در تقاطع با بولوار امير كبير و از طريق آن به جاده قزل
  .يابد راه ارتباط مي

ترين محور ارتباطي، بولوار شهرداري است؛ كه در  در بافت اصلي مهرشهر، واقع در غرب بولوار ارم، اصلي
جنوبي باغ  لبه(شود و در انتهاي شمالي خود، از طريق خيابان فرعي دانش  جنوب از بولوار ارم منشعب مي

  . يونددپ ، دوباره به بولوار ارم مي)سيب
  
  جمعبندي •

 در سه بخش تشكيل دهنده شهر كرج، ساختار كلي شبكه حركت شبكه هاي معرفي ويژگيبراساس 
 استوار اين ساختار، بر يك محور شهري اصلي. توان ارائه كرد  مي5گذربندي شهر را، به شكل نقشه شماره 

 نظام سلسله براساس يكشود و ديگر اجزاي آن  شبكه ارتباطي شهر محسوب مي كه ستون فقرات است
محورهاي اصلي شكل دهنده ساختار ارتباطي شهر، در هر سه بخش از . مراتبي ناقص شكل گرفته است

 در امتداد خود، از دو سو به حاصل شده است كهتغيير شكل يك راه بين شهري به يك خيابان شهري 
  .پيوندند محورهاي بيرون شهري مي

نيز، در محدوده شهر به ... نند جاده ماهدشت، جاده قزل حصار و محورهاي بيرون شهري درجه دومي ما
هاي  نارسايي مهمترين .آيند شكل خيابان شهري آغاز مي شوند و رفته رفته به شكل راه بيرون شهري در مي

  : شبكه حركت در شهر كرج عبارتند از 
 تداخل نقش ارتباطي و كاركرد خدماتي -
 اقد طرح هندسيهاي تجهيز نشده و ف محورها و تقاطع -
 هاي جامع و تفصيلي پيشين به اجرا درنيامدن شبكه پيشنهادي طرح -

  
  شبكه ريلي.  2. 4. 1. 2

كالن شهر كرج، پس از تهران، دومين شهر استان است كه خط مترو به آن راه يافته و عمليات اجرايي يك 
 100 در حال حاضر شركت قطار شهري كرج و حومه. خط قطار سبك شهري نيز در آن آغاز شده است

. افزون بر آن، طرح متروي مهرشهر ـ هشتگرد نيز در حال اجرايي شدن است. كيلومتر خط مصوب دارد
طرح تعامل ”عالوه بر اين، يك مطالعه ويژه با عنوان . مشخصات اين خطوط ريلي در ادامه ارائه شده است

 حداكثري بين طرح تفصيلي جديد شهر با براي ايجاد هماهنگي“ هاي قطار شهري، شهر و شهروندان ايستگاه
ها و محدوده هر يك، بر اين  ها و برنامه بندي ايستگاه هاي شبكه ريلي انجام شده و گونه مسير و ايستگاه

  .اساس تبيين شده است
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   مترو 5خط  •
 است متر كيلو5/41  نزديك بهطول اين خط. اين خط از فلكه دوم صادقيه شروع و تا گلشهر كرج ادامه دارد

 ايستگاه و يك پايانه 11اين خط داراي . روزميني استبقيه متر آن زيرزميني و  كيلو5/2كه از اين مقدار 
هاي اين مسير بنا به ضرورت و موقعيتهاي محلي از جمله شهرك اكباتان، ورزشگاه آزادي،  ايستگاه. است

  .اند داث شدههاي مستقر در مسير اح گذرگاههاي شهركها و آباديها و برخي كارخانه
  

   مترو5هاي خط  اسامي و فاصلة ايستگاه : 64  جدول         
  )متر(فاصله تا ايستگاه بعدي   نام ايستگاه  كد ايستگاه

E2  2585  )صادقيه(تهران  
D2  1860 اكباتان  
C2 3415  ورزشگاه آزادي  
B2 4396  چيتگر  
A2 4648  ايران خودرو  

A2-1 6363  وردآورد  
A2-2  3693  گرمدره  
A2-3  4470  اتمسفر  
A2-4  5/3837  كرج  
A2-5 5/3837  )محمدشهر (ماهدشت  
A2-6  گلشهر  -  

  
 و ترابري تصميم به اتصال شهرهاي اقماري تهران مانند پرند،  هاي مسكن و شهرسازي و راه هيئت دولت و وزارتخانه
دي مسئله اتصال خطوط متروي اند و به صورت ج المللي به شبكه متروي تهران گرفته هشتگرد و فرودگاه بين

  .اند در برنامه خود قرار داده) مترولينك(اي  شهري به اين شهرهاي اقماري را به صورت خطوط حومه
  .شود ها با تضمين بازپرداخت از درآمدهاي داخلي اين شهرها تامين مي بودجه ساخت اين مترولينك

 1381انشگاه صنعتي اصفهان در بهمن ماه  توسط مشاوران د مهرشهر ـ هشتگردسنجي خط مطالعات امكان
هاي مختلف اقتصادي، سيويل، جمعيتي و  انجام شده و در آن احداث خط متروي مهرشهر ـ هشتگرد از جنبه

  .ارزيابي شده است... 
  
  خطوط و مسيرهاي قطار سبك شهري كرج •

  .انتخاب كرده استسازمان قطار شهري كرج و حومه، سيستم قطار سبك شهري را براي حمل و نقل ريلي 
شهر، در غرب شهر، تا پايانه مالرد در، جنوب شرقي كرج، به  خط دو قطار شهري كرج و حومه از دپوي كمال

شد، اما پس از  در ابتدا اين خط به عنوان خط يك شناخته مي. عنوان اولويت اول اجرايي انتخاب شده است
ايستگاه شهيد سلطاني تا ايستگاه گلشهر كه كامالً در  متروي تهران ـ كرج در فاصله 5اندازي ادامه خط  راه

  . گرفت، اين قطعه خط يك و اولويت اول قطار سبك شهري خط دو ناميده شد بافت شهر كرج قرار مي
 Y در ايستگاه 23 + 650 تا كيلومتر 0 + 00شهر، واقع در كيلومتر   در كمالAمسير خط دو، از ايستگاه 

  . بيني و طراحي شده است ني دو خطه با بستر بتني پيشمالرد به صورت تونل زيرزمي
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 متر به صورت دو خطه است كه 820شهر،   تا دپوي كمال0+ 00 در كيلومتر Aطول خط رابط ميان ايستگاه 
 متر باقيمانده به صورت روباز و 420راهه با بستر بتني است و   متر آن به شكل تونل زيرزميني و شيب400

  .  شده استبستر باالستي طراحي
 1700 برابر 23 +350 تا ورودي پايانه مالرد در كيلومتر 23 + 650 واقع در كيلومتر Yطول خط رابط از ايستگاه 

  . بيني شده است متر است كه به صورت دو خطه و تونل زيرزميني و بستر بتني پيش
  
  هاي قطار شهري ايستگاه •

  :است  زميني با مشخصات زير جانمايي شده ايستگاه و همه به صورت زير25در مسير مصوب تعداد 
  شهر نسبت به دپوي كمال   متر820  با فاصله  ،0+00  در كيلومتر،  پيشاهنگي، ،Aايستگاه 
  A  نسبت به ايستگاه   متر600  با فاصله  ،0+600  در كيلومتر،  حصار، قزل  ،Bايستگاه 
 B  سبت به ايستگاهن   متر956  با فاصله  ،1+556  در كيلومتر،  ميدان دانشگاه،  ،Cايستگاه 
 C  نسبت به ايستگاه   متر944  با فاصله  ،2+500  در كيلومتر،  بلوار آزادي،  ،Dايستگاه 
 D  نسبت به ايستگاه   متر700  با فاصله  ،3+200  در كيلومتر،  سازي، سرم  ،Eايستگاه 
 E  نسبت به ايستگاه  متر1100  با فاصله  ،4+300  در كيلومتر،   متري گلشهر،F،  45ايستگاه 

 F  نسبت به ايستگاه   متر750  با فاصله  ،5+050  در كيلومتر،  جاده، ميان ،Gستگاه اي
 G  نسبت به ايستگاه   متر800  با فاصله  ،5+850  در كيلومتر،  دهقان ويال،  ،Hايستگاه 
 H  نسبت به ايستگاه   متر750  با فاصله  ،6+600  در كيلومتر،  شهر، راه رجايي سه  ،Iايستگاه  
 I  نسبت به ايستگاه  متر1050  با فاصله  ،7+650  در كيلومتر،  رلو،شهيد آج  ،Jايستگاه 
 J  نسبت به ايستگاه   متر650  با فاصله  ،8+300  در كيلومتر،  جهانشهر، ،Kايستگاه 
 K  نسبت به ايستگاه   متر766  با فاصله  ،9+066  در كيلومتر،  بهشتي، تير و  تقاطع هفت  ،Lايستگاه 
 L  نسبت به ايستگاه   متر784  با فاصله  ،9+850  لومتر،در كي  تير، ميدان هفت ،Mايستگاه 
 M  نسبت به ايستگاه   متر486  با فاصله  ،10+336  در كيلومتر،  كارخانه قند،  ،Nايستگاه 
 N  نسبت به ايستگاه   متر790  با فاصله  ،11+126  در كيلومتر،  چهارراه مصباح،  ،Oايستگاه 
 O  نسبت به ايستگاه  متر1394  با فاصله  ،12+520  در كيلومتر،  ميدان امام حسين،  ،Pايستگاه 
 P  نسبت به ايستگاه  متر1180  با فاصله  ،13+700  در كيلومتر،  سلطاني، شهيد ميدان  ،Qايستگاه 
 Q  نسبت به ايستگاه  متر1100  با فاصله  ،14+800  در كيلومتر،  سرحدآباد،  ،Rايستگاه 
 R  نسبت به ايستگاه  متر1450  با فاصله  ،16+250  در كيلومتر،  انبار نفت،  ،Sايستگاه 
 S  نسبت به ايستگاه  متر1270  با فاصله  ،17+520  در كيلومتر،  منظريه،  ،Tايستگاه 
  T  نسبت به ايستگاه  متر1380  با فاصله  ،18+900  در كيلومتر،  نيروگاه، ،Uايستگاه 
 U  نسبت به ايستگاه  متر1250  با فاصله  ،20+150  در كيلومتر،  بازار خودرو،  ،Vايستگاه 
 V  نسبت به ايستگاه  متر1200  با فاصله  ،21+350  در كيلومتر،  كانال، ،W ايستگاه
 W  نسبت به ايستگاه  متر1235  با فاصله  ،22+585  در كيلومتر،  شرقي،X،  22ايستگاه 
 X  نسبت به ايستگاه  متر1065  با فاصله  ،23+650  در كيلومتر،  راه انديشه، سه  ،Yايستگاه 

  
، ...)با عملكرد مبدل و مجهز به پارك سوار و (اي  هاي فوق در سه گروه دروازه ستگاههمانگونه كه اشاره شد، اي

، و )هـاي خـدماتي و كـار و فعاليـت     برخوردار از موقعيت شهري مناسب براي استقرار مجتمع  (اصلي و كانوني    
مه كالبـدي   بندي شده، محدوده مداخله و برنا       گروه) تامين كننده دسترسي بافت محالت به خط ريلي       (محلي  

در (اين طرح در نـوع خـود        . ها، شهر و شهروندان، تدوين شده است        آنها نيز در چارچوب طرح تعامل ايستگاه      
اجراي خـط دو قطـار شـهري در دو مرحلـة زيـر               .بيسابقه بوده است  ) ميان كالن شهرهاي داراي شبكه ريلي     

  : ريزي شده است  برنامه
 در ميدان شـهيد سـلطاني و محـل ايـستگاه            Qاهنگي تا ايستگاه     در تقاطع پيش   Aاز ايستگاه   :  مرحلة اول   
 متر، به صورت تونل دو خطه با بستر بتني به همراه يك منطقه 13700 تهران ـ كرج، به طول  5كنوني خط 

 تا ورودي   A متر با بستر باالستي و خط رابط ايستگاه          1000 به صورت تونلي به طول       Qمانور بعد از ايستگاه     
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گيـرد     در مسير مرحله اول قرار مي      Q تا   A ايستگاه از    17بنابراين، تعداد   .  متر 820هر به طول    ش  دپوي كمال 
  . ، آغاز شده استI تا C ايستگاه آن، از ايستگاه 7كه تاكنون تهيه طرح 

 واقع در سه راه انديشه به       Yشود و در ايستگاه        در ميدان شهيد سلطاني آغاز مي      Qاز ايستگاه   : مرحله دوم   
  . شود  متري تا پايانه مالرد نيز در همين مرحله اجرايي تكميل مي1700رسد و خط رابط  ن ميپايا
  
  ناوگان حمل و نقل همگاني كرج   .3. 4. 1. 2

بخش درون شهري و  دو اتوبوس در .تاكسي و سواري كرايه  است شامل اتوبوس، ميني بوس،اين ناوگان، 
خطوط  )  (وط فعال و ناوگان تخصيصي به آنها و جدول خط  اطالعاتي اززيرجدول  .حومه فعال است

كه از اين شود  فعال را شامل مي خط 48شبكه اتوبوسراني كرج . سازد تاكسيراني حومه شهر را مشخص مي
تعداد و تناسب در مورد . فعاليت دارنددرون شهري در حوزه شهر و مابقي پيراموني حوزه   خط در9تعداد 

 و در تهران به ، نفر يك اتوبوس2800ياست كه دركل كشور به ازاشايان ذكر كرج  ر با جمعيت داين ناوگان
اين ناوگان روزانه به  .دارد نفر يك اتوبوس وجود 3650 هريكرج به ازا يك اتوبوس و در نفر 2600 هر يازا

   .كنند را جابجا مي نفر مسافر 190000طورمتوسط 
خط به  22نفررا در 120000 روزانه بيش از ، دستگاه502ن با دراختيار داشتنيز راني  بوس سيستم ميني

   .دهند انتقال مينقاط مختلف شهر و حومه 
مجموعه ناوگان  .آيد شهر كرج به شمار مي اي سيستم حمل و نقل همگاني دراجزتاكسي از مهمترين 

ز پالك  تحت عنوان تاكسي مجاكه شود بخش خطي و گردشي تشكيل مي شهر كرج از دو تاكسيراني در
 تاكسي و 3840به طور كلي تعداد . استقرمز، راهي مجاز پالك سفيد و مسافربر غيرمجاز مشغول به فعاليت 

 4000و تعداد نفر  460750 جابجايي تاكسي گردشي1843، تعداد  نفر912750  جابجاييراهي خطي
به اين ترتيب، مالحظه  .دبرعهده دارنسطح شهر   روز را درنفر در 800000 جابجاييمسافربر گردشي دستگاه

 برابر 65/7( نفر در روز در كرج را بر عهده دارند 1، 453، 500هاي شهر بالغ بر  شود كه مجموعه تاكسي مي
همچنين حجم قابل توجهي از سفرهاي منطقه  ).بوس در كرج  برابر شبكه ميني1/12شبكه اتوبوسراني و 

هاي  پذيرد كه سهم سيستم آنها به تهران صورت ميدهد كه اكثريت  ي تشكيل ميبيرونكرج را سفرهاي 
 كرج  ـ  متروي تهران5ضمن با فعاليت خط  در .استمسافر  170، 000بوسراني حدود  اتوبوسراني و ميني

   .شود  مسافر بين كرج و تهران جابجا مي85000روزانه حدود 
   

  گيري نتيجه.  4. 4. 1. 2
 ريلي و اتوبوسراني حاكي از اين است كه كالن شهر كرج به يك هاي گذربندي، هاي معرف شبكه مجموعه داده

) جامع(عليرغم تهيه طرح ساختاري . نيست) برخوردار از هم افزايي سه شبكه ياد شده(نظام حركت همپيوند 
، اين كالن شهر فاقد طرح جامع حمل )كه اخيراً به تصويب رسيده است(توسعه كرج و طرح تفصيلي متكي به آن 

اين مهندسان مشاور بناچار و براي ايجاد هماهنگي بين نظام حركت مطلوب با ديگر .  ترافيك استو نقل و
شبكه ...) هاي عمراني و  ها و طرح بندي كاربري اراضي، سازمان فضايي، برنامه پهنه(نظامات موثر بر توسعه كرج 

هاي ريلي   سهم شبكه(اس نتايج آن سازي كرده و براس هاي قابل گردآوري مدل حركت شهر را با اتكاء به داده
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را ) به عنوان يكي از اجزاي مهم طرح تفصيلي(، شبكه سلسله مراتبي گذربندي )در سفرها... واتوبوسراني و 
  . طراحي كرده است

  
  اطالعات خطوط اتوبوسراني در شهر كرج و حومه: 65جدول
 مبدأ )دستگاه(صي تعداد اتوبوس تخصي )كيلومتر(طول مسير  ابتدا و انتهاي خط رديف

 ترمينال قدس 9 18 آق تپه 1
 سه راه 7 11 كيان مهر 2
 ترمينال قدس 8 14 شهر كمال 3
 مترو 6 13 حصارك باال 4
 مترو 9 5/13 فاز چهار 5
 مترو 13 13 باغستان 6
 مترو 5 5/8 ظفر 7
 بلوار شمياني 9 12 فرديس 8
 مترو 9 5/11 بنياد 9
 ل قدسترمينا 4 14 ولدآباد 10
 مترو 10 5/11 دانشگاه 11
 مترو 18 5/11 حصارك عادي 12
 مترو 8 10 رسالت 13
 مترو 13 5/9 رجايي شهر 14
 مترو 12 5/11 السير حصارك سريع 15
 مترو 12 5/10 بعثت 16
 بلوار شمياني 4 7 وحدت 17
 ترمينال قدس 9 8 آباد حسين 18
 سه راه 2 5 سياهكالهان 19
 ميدان چالوس 2 4 بيلقان 20
 ترمينال قدس 6 5/4  شهيد صدوقي  21
 سه راه 5 7  اشتراكي  22
 ترمينال قدس 5 4  آباد دولت  23
 ترمينال قدس 4 5  شيخ سعدي  24
 ترمينال قدس 2 4  شهيد كالنتري  25
 بهار 4 3  جواد آباد  26
 مترو 7 7  شهرك اوج  27
 فرديس 3 3  شهرك ناز  28
  قدسترمينال 9 12  مشكين دشت  29
 بلوار شيباني 7 13  گرمدره  30
 ترمينال قدس 2 6  اكبرآباد  31
 ترمينال قدس 3 7  مهندس زراعي  32
 ترمينال قدس 5 5/14  محمدشهر  33
 ميدان حصارك 2 2  پيشاهنگي  34
 ترمينال قدس 3 4  شهيد فهيمده  35
 بلوار آزادگان 5 15  گلستان  36
 بلوار آزادگان 2 4  فردوسي  37
 ترمينال قدس 8 25  ماهدشت  38
 ترمينال قدس 7 6  خوزنكال  39
 ترمينال قدس 3 5  آباد حسن  40
 مترو 6 5/11  مترو حصارك  41
 مترو 5 10  مترو فرديس  42
 مترو 2 3  مترو ميدان امام  43
 مترو 6 14  *مترو مهر شهر  44

  .شركت اتوبوسراني كرج :       مأخذ 
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  تجهيزات و تاسيسات شهري كرج.  5. 1. 2
 فاضالب و برق زير ، تأسيسات شهري از جمله تأسيسات آب،1334 مصوب سال ،براساس قانون شهرداري
هاي دولتي   مسئوليت تأمين اين تأسيسات به ديگر سازمان،شد؛ اما با رشد نظام اداري نظر شهرداري اداره مي

 ، شهري مانند گورستانتجهيزاتچون وزارت نيرو و شركت ملي گاز ايران نهاده شد و فقط اداره برخي 
در اين بخش به . ها باقي ماند  پايانه مسافربري و كشتارگاه شهري به عهده شهرداري،بار ميدان ميوه و تره

  .پردازيم كرج ميهاي زيرساختي و تأسيسات و خدمات شهري  وضعيت شبكه
  
  رساني شبكه برق •

 وضعيت برخورداري ساكنان آن از نيروي ،ن به شهر تهران و استقرار آن در استان تهراكرجبه دليل نزديكي 
تعداد و انواع مشتركان برق دردو شهرستان كرج و . برق از ديرباز نسبت به ميانگين كشور بهتر بوده است

  . آمده استزير در جدول 1385شهريار در مقايسه با استان تهران در سال 
  

 ، و كرج در مقايسه با استان تهرانهاي شهريار تعداد و انواع مشتركان برق در شهرستان:  66جدول
  1385سال 

استان و 
 شهرستان

 كشاورزي عمومي خانگي
صنعت و 
 معدن

 جمعآزاد مصارف تجاري

درصد 
مشتركان 
نسبت به 
 استان

 4938391100 6888983882 28623 39148982988683222 استان تهران
 5/5 273676 31 35006 2863 516 8690 226570 شهريار
 11 546049 137 63922 3157 508 28080 450245 كرج

  
هاي  هاي گازي و بخاري و درصد كمي در نيروگاه  عمده انرژي برق در نيروگاه،در استان تهران: توليد برق 

هاي ديزلي توليد  هايي كه به شبكه سراسري متصل نيستند در نيروگاه آبي و در بعضي روستاها و مكان
  . انعكاس يافته استزيري مستقر در دو شهرستان كرج و شهريار در جدول ها مشخصات نيروگاه. شود مي

  
  1373 سال ،هاي موجود در دو شهرستان كرج و شهريار مشخصات نيروگاه: 67دولج

 مشخصات مواد مصرفي

 نام نيروگاه قدرت
نوع 
 نيروگاه

سازمان 
 بردار بهره

  گازوئيل
 )ليتر(

نفت كوره 
 )ليتر(

  گاز
  متر(

 )مكعب

ور كش
 سازنده

كارخانه 
 سازنده

تاريخ 
 عملي  رسمي برداري بهره

تعداد 
 واحد

محل 
 نصب

شهيد 
 منتظرقائم

 بخاري
اي  برق منطقه
 تهران

 41 600 626 1350-2 الكتريك جنرال امريكا 0 979799 8775
كرج 

 )شهريار(
سيكل 
تركيبي 
 منتظرقائم

 گازي
اي  برق منطقه
 تهران

 كرج 6 906 936 1371 جان براون اامريك 660549 0 16065

 كرج 2 91 91 1340 هيتاچي ژاپن 0 0 0 سازمان آب آبي سداميركبير
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 قرار دارد و داراي دو بخش بخاري و سيكل فرديس جاده كرج ـ 7نيروگاه شهيد منتظرقائم در كيلومتر 
روي رودخانه كرج احداث  جاده كرج ـ چالوس بر 23نيروگاه آبي اميركبير نيز در كيلومتر . تركيبي است

  .شده است
  

 كيلووات از خود 230 و 400 انرژي برق توليد شده را با ولتاژهاي ،خطوط انتقال نيرو: خطوط انتقال نيرو 
اي هستند و انرژي برق توليدي نيروگاههاي با ظرفيت باال وارد آنها  اين خطوط فرامنطقه. دهد عبور مي

  .شود مي
  . در جدول معرفي شده استمرتبط با شهر كرجو خطـوط توزيع برق مشخصات خطوط انتقـال نيرو 

  
  مشخصات خطوط انتقال نيرو مرتبط با شهر كرج: 68جدول   

 كيلو ولت خط )كيلومتر(طول مدار  )كيلومتر(طول مسير  نام خط
 230 28 28 نيروگاه منتظرقائم ـ فيروز بهرام
 230 31 31 نيروگاه منتظرقائم ـ فيروز بهرام

 230   49  يروگاه منتظرقائم ـ زيارانن
 230 49 111 منتظرقائم ـ قزوين

 230 111 22 انشعاب منتظرقائم ـ شهيد فيروزي
 63 4/3 8/9 منتظرقائم ـ آتمسفر
 63 8/9 3/27 منتظرقائم ـ ناسيونال

 63 3/27 4/1 منتظرقائم ـ حصار مهتر
 63 8/2 8/15 آباد منتظر قائم ـ كمال

 63 21 8/6 2 كرج منتظر قائم ـ
  63  0/9  0/9  آباد  ـ كمال2كرج 

  63  8/20  8/20  منتظر قائم ـ عظيميه
  63  1/14  1/14  عظيميه ـ حيدرآباد

  63  4/9  7/4  6انشعاب كرج 
  63  6/9  8/4  7انشعاب كرج 

  63  0/2  0/1  2كيلووات كرج20/63ارتباط پست 
  

  . درج شده استولنيز در جد شهر كرجهاي اصلي برق مستقر در  مشخصات پست
  
  1373هاي اصلي برق در حوزه كرج ـ شهريار تا پايان سال  مشخصات پست:  69جدول    

 جمع ظرفيت
 نام پست

نسبت 
تبديل 

 )كيلووات(

حداكثر قدرت 
 ترانسفورماتور

مگاولت  تعداد
 آمپر

 مگاوات
سال 

 برداري بهره

 1361- 62 288 360 2 180 63/230 منتظر قائم
 1356 48 60 2 30 20/63 )رجك(عظيميه 
 1364- 73 72 90 3 30 20/63 )2(كرج 

 1366 48 60 2 30 20/63 حيدرآباد) 4(كرج 
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هايي را نيز به صورت پيشنهادي يا در دست اجرا داشته كه مهمترين آنها  اي برق تهران طرح شركت منطقه
  : عبارتند از كرجدر محدوده 

 گسترش نيروگاه منتظر قائم -
 كيلوولت سيار عظيميه كرج 230پست  -
  كيلوولت منتظر قائم ـ فيروز بهرام230خط  -
  كيلوولت كرج230پست  -
  كيلوولت پارك جنگلي كرج230خط  -
  

اي تهران تأمين بودجه الزم براي رفع  مهمترين مشكل شركت برق منطقه: رساني  مشكالت شبكه برق
ها به موقع رفع نشوند بخش  ن فرسودگيچنانكه اي.  شهر استگي شبكه و تأسيسات موجود در سطحفرسود

  .رود زيادي از انرژي ورودي به شبكه به صورت افت نيرو به هدر مي
به اين معني كه اگر از عمر .  اصالح و بازسازي شبكه و تأسيسات شكل خاص خود را دارد،در صنعت برق

 جديدي تعويض كرد كه هم بايست آن را با كابل  سال بگذرد قابل نوسازي نخواهد بود و مي30كابلي از 
 ،هزينه چنين عملياتي زياد است. جوابگوي بار موجود باشد و هم ظرفيت پذيرش بارهاي آينده را تأمين كند

  .شود به ويژه آنكه تأسيسات و تجهيزات مورد نياز صنعت برق عموماً از كشورهاي خارجي خريداري مي
ريزي بلند مدت جهت تأمين   افزون بر برنامه،ريو شتاب ساخت و سازهاي شهشهر با توجه به رشد سريع 

سازي  هاي اخير در جهت خصوصي وزارت نيرو در سال.  به نگهداري و بازسازي شبكه نيز بايد توجه شود،نيرو
  .ها حركت كرده كه ميزان موفقيت آن بايد در آينده ارزيابي شود هاي وابسته و حتي فعاليت نيروگاه شركت

  
  شبكه آبرساني •

برداري از خطوط انتقال آب رودخانه   با آغاز بهره، اطالعات شركت آب و فاضالب غرب استان تهران براساس
 1343برداري از خطوط بتني در سال   ميليون مترمكعب و با بهره100 حدود ،1333كرج به تهران در سال 

كردند كاسته   مي ميليون مترمكعب آب در سال از حجم منابعي كه آبخوان اين دشت را تغذيه330حدود 
 ميليون مترمكعب در 91معادل ( متر 25/2 به طوري كه ميانگين افت ساالنه آبخوان دشت كرج برابر ،شد

نيز مؤيد هاي حفر شده  هگيري شده در اولين و آخرين چا  متري سطح ايستايي اندازه70كاهش . است) سال 
  .اين روند كاهنده است

آمدند به دليل سهل انگاري در  ين منابع آب كشاورزي به شمار ميهاي اين نيز كه روزگاري مهمتر قنات
اند و حتي   به تدريج به صورت باير درآمده، از سوي ديگر، و افت سطح آب، از يك سو،اليروبي و نگهداري آنها

  .است ها از بين رفته با ساخت و سازهايي كه روي آنها احداث شده مسير قنات
هاي سال خشك  اني منبع آب آشاميدني ساكنان روستاها بود در بيشتر ماههاي آب منطقه نيز كه زم چشمه

  .شوند شوند يا آبدهي اندكي دارند كه آنها نيز از رديف منابع تأمين آب خارج مي مي
 همچنين نفوذ آب كشتزارها و ،ها و كارگاهها هاي جذبي واحدهاي مسكوني و كارخانه نشست فاضالب چاه

هاي زيرزميني و در نتيجه آب مصرفي  هاي آب دامنه خطر آلودگي آب  كودها به چاهها آغشته به سموم و باغ
اين آلودگي را آزمايشهاي متعدد آب تصفيه شده و نشده منطقه توسط اداره . سازد مردم منطقه را آشكار مي
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 197172 مورد بوده كه 229946تعداد مشتركان آب در نقاط شهري كرج  .بهداشت نيز اثبات كرده است
  .مورد آن مصرف خانگي است

 
  شبكه فاضالب •

 مطالعات طرح شبكه فاضالب را به مهندسان ، شركت آب و فاضالب غرب استان تهران،1370از اوايل دهه 
آوري به   فاضالب منطقه كرج پس از جمع،بر پايه اين مطالعات. آب واگذار كرده است مشاور سخت

 همچنين لجن ،رسد ها مي  آن به مصرف آبياري مزارع و باغشود و پساب تصفيه شده خانه هدايت مي تصفيه
  .خانه براي كشاورزي كاربرد دارد تصفيه

بيني شده كه مرحله اول آن   ميان مدت و بلند مدت پيش،طرح فاضالب كرج بزرگ در سه مرحله اضطراري
  . به تصويب رسيده است1373هاي سال  در نيمه

هكتار است كه 7600 هزار نفر و پوشش سطح معادل 560 برابر  پوشش جمعيتي،)اضطراري(در مرحله اول 
 كيلومتر تا 1/67متر به طول   ميلي1600 تا 350براساس برنامه مقرر بوده است خطوط لوله آن به قطرهاي 

  . به اجرا درآيد1380پايان سال 
ش شبكه تحت پوش1390 هكتار تا سال 15800 در وسعت 1310000 جمعيت ،)ميان مدت(در مرحله دوم 

  .شود  كيلومتر در منطقه احداث مي64گيرد و خطوط ديگري به طول  فاضالب قرار مي
در وسعتي معادل )  ميليون نفر6/2( منطقه 1400 درصد جمعيت سال 80 ،)بلندمدت(در مرحله سوم 

 درصد باقيمانده جمعيتي كه تحت پوشش قرار 20. گيرد  هكتار تحت پوشش شبكه فاضالب قرار مي25300
  .زا خواهد بود گيرند يا به شبكه فاضالب نياز ندارند و يا احداث شبكه براي پوشش دادن آنها بسيار هزينه مين

بابد   يكي از مهرشهر كرج شروع و به موازات نهر سياه امتداد مي،شود خطوط انتقال در دو مرحله ساخته مي
  در غربآباد و شوربالغ منطقه اسماعيل كيلومتر در 8/16و با دور زدن ارتفاعات حلقه دره و طي مسافت 

  .آيد و در دو مرحله به اجرا درمياست اي هوازي ـ  رسد كه از نوع بركه ماهدشت به تصفيه خانه مي
 هزار مترمكعب و در مرحله دوم دو واحد تصفيه 168در مرحله اول يك واحد تصفيه خانه به ظرفيت روزانه 

  .شود روز ساخته مي رمكعب در شبانه هزار مت150خانه ديگر هر يك به ظرفيت 
 هكتار به تاسيسات فاضالب اختصاص يافته و دور آن حصاركشي و چند 250در حال حاضر زميني به وسعت 

  . خانه احداث نشده است ساختمان نگهباني و اداري در آن ساخته شده، اما هنوز تصفيه
بايست پس  آغاز شده است و طبق برنامه مي در مهرشهر كرج 1374عمليات اجرايي اين طرح از مهرماه سال 

 هر چهار سال ، مترمكعب در روز به كار افتد و در سالهاي بعدي168000 تصفيه خانه با ظرفيت ، سال6از 
  . مترمكعبي به ظرفيبت آن اضافه شود150000يك واحد 

  
  مراحل مختلف اجراي طرح شبكه فاضالب در منطقه كرج:  70جدول

 مراحل طرح
راحل سال افق م
 طرح

جمعيت تحت 
ميليون (پوشش 
 )نفر

نسبت جمعيت 
تحت پوشش به 
 جمعيت كل منطقه

سطح تحت پوشش 
 به هكتار

ظرفيت روزانه 
تصفيه به هزار 
 مترمكعب

1 1380 56/0 40 6050 168 
2 1390 31/0 60 12250 369 
3 1400 56/2 80 25600 766 
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  اند بيني كرده  منطقه كرج پيش1390اي سال  سخت آب و سازمان آب بر،آب جمعيتي كه مشاوران ري
  . نفر است3 ،200 ،000 ، 1400 نفر و براي سال 2 ،250 ،000

 هكتار از 2000 در حال حاضر در ، هكتار تعيين شده6050با وجود آنكه سطح تحت پوشش در مرحله اول 
 طرح در دست اجرا قرار شوند اراضي كرج و مهرشهر كه از ديدگاه كارشناسان نقاط بحراني طرح محسوب مي

  .دارد
بيني شده كه با گذشتن از جنوب محدوده  اي از جنوب مشكين دشت و محمد شهر پيش احداث خط لوله

شهر و مشكين   كمال،طبق برنامه زمانبندي شده شهرهاي ماهدشت. ريزد فرودگاه پيام به تصفيه خانه مي
  .ب قرار خواهند گرفتدشت و محمد شهر در مرحله سوم طرح تحت پوشش شبكه فاضال

  
  شبكه گاز رساني •

   .رسد  هزار مي200كننده خانگي آن به حدود   است و تعداد مصرف وشش شبكه گازرساني قرار گرفتهتحت پ
بيني   ساخت يك ايستگاه بزرگ گازرساني در شمال شهرك انديشه پيش،هاي آينده شركت گاز در برنامه

هاي  تعداد ايستگاه.  را تغذيه كندمنطقههاي مهمي از   است بخششده كه بر پايه يك برآورد مقدماتي قادر
بايد توجه .  آمده است زيرتقليل فشار گاز موجود بر حسب تقسيمات شركت گاز استان تهران در جدول

  .شود داشت كه فرديس هم اكنون بخشي از كرج بزرگ است اما در تقسيمات شركت گاز جداگانه نام برده مي
  

  1382 سال ،هاي تقليل فشار گاز و تعداد انشعابات در حوزه كرج اهايستگ:  71جدول
 تعداد انشعابات تعداد ايستگاه نام شهر يا آبادي

 68940 26 كرج
 14861 15 فرديس
 83801 41 جمع

  
  تأسيسات و تجهيزات و خدمات شهري •

 ،هاي مسافربري تند از پايانهها گذاشته شده عبار ريزي آنها به عهده شهرداري تأسيساتي كه مديريت و برنامه
مندي  ميزان بهرهدر جدول . ها ها و كشتارگاه ستان گور،نشاني وخدمات ايمني  آتش،بار هاي ميوه و تره ميدان
  .  از اين تأسيسات نشان داده شده استكرج

  
  1385 سال شهر كرج،نحوه توزيع تأسيسات و تجهيزات شهري در : 72جدول   

 گورستان كشتارگاه ارب ميدان ميوه و تره
 شهر

 تعداد
  سطح

 )مترمربع(
 تعداد

  سطح
 )مترمربع(

  ظرفيت
 )رأس(

 تعداد
  سطح

 )هكتار(

ايستگاه 
نشاني  آنش

 )تعداد(

 10 150 3 800 10000 1 190000 12 كرج
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 توالت عمومي و ، پارك عمومي،ها گذاشته شده شامل فضاي سبز خدمات شهري نيز كه به عهده شهرداري
ها را نيز در شهرهاي   نحوه توزيع حمام، افزون بر خدمات شهري ياد شدهزير،جدول . شود ميحمل زباله 

  .دهد حوزه نشان مي
  
  1385 سال ،نحوه توزيع خدمات شهري در شهر كرج : 73جدول 

 تعداد حمام حمل زباله پارك عمومي
 فضاي سبز شهر رديف

 تعداد
سطح 

 )هكتار(
تعداد 
 روخود

زباله حمل 
 )تن(شده 

 خصوصيعمومي

توالت 
عمومي 

 )تعداد(
 74 - - 400500 253 144 129 5 ،617 ،408 كرج 1

  
  هاي توسعه كرج انداز و هدف چشم.  2. 2
  انداز اجتماعي، اقتصادي و كالبدي چشم.  1. 2. 2

به صورت زير ) 1405( در افق طرح  براي توسعه حوزه كرج براساس تصوير آرمانيشهر انداز توسعه چشم
 :واهد بود خ

محيط  طبيعي و محيطبا حفاظت از  كهي؛ پايدار و تضمين كننده بهبود كيفيت زندگي شهر
موجود در با كاربري ناسازگار هاي   و استفاده از بازيافت زمينها رود ـ درهها و   به ويژه باغشهري، زيست

  .  محيطي سالم و ايمن براي شهروندان فراهم خواهد كرد،محدوده قانوني
گردشگري، آموزش عالي و كه  سطح حوزه كرج ـ شهريارتامين كننده خدمات برتر در ؛ يشهر

 .دهد هاي اصلي توسعه آن را شكل مي  پايهخدمات متنوع كالن شهريپژوهش و 
، همپيوند با كهگذاري و اشتغال   در زمينه سرمايهشهر يك كالن اقتصادي هاي فرصت؛ با شهري

ز سوي ديگر،  ايجاد هاي مجهز گردشگري و فراغتي، ا ز يك سو، و مجموعهواحدهاي پژوهشي و دانشگاهي، ا
  .گردد مي

شود  هاي سكونت، خدمات و اشتغال در آن تامين مي كه تعادل ميان عرصه؛ با خودبسندگي نسبي شهري
  .كند هاي زندگي، كار و فعاليت آنرا از وضعيت غالب خوابگاهي خارج مي و نزديكي نسبي محل

 كه با امكان هاي گردشگري و تفريحي و گذران اوقات فراغت  براي فعاليت؛ مطلوبشهري
هاي طبيعي  تر از ثروت گيري هوشمندانه و اقتصادي پاسخگويي به نياز ساكنان حوزه و كالن شهر تهران، بهره

  .شود  تقويت ميشهر و پيرامون آنو محيطي اين 
وع ريلي و در دو ن( حمل و نقل همگاني  وسايلازكه ؛ با شبكه حمل و نقل ايمن و كارآمد شهري

  .دارد تهران و شهرهاي حوزه پيوند هاي نظير در شبكه با  وبرخوردار است) اي جاده
و مقاوم در برابر مخاطرات سيل و زلزله از طريق ايجاد محدوديت ها  ؛ امن در برابر انواع آسيبشهري

  .حريم رودخانه كرجگير و  هاي سيل خيز و پهنه هاي لرزه توسعه در حريم گسل
، پاك و عاري از ها فضاهاي سبز و باغبا داشتن مناظر طبيعي زيبا در ؛ دوستدار محيط زيست  شهري
  .هاي محيطي آلودگي
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 فضاها و امكانات خدماتي در سطح مركـز حـوزه كـرج ـ      تأمينشهر كرج  كالنهدف محوري توسعه پايدار
هـاي زيـر پيگيـري         است كه در زمينـه     ، از سوي ديگر،   وندانشهر كيفيت زندگي    شهريار، از يك سو، و ارتقاي     

   :شود مي
جهت پاسخگويي به نيازهاي اساسي كليه ساكنان       ها    و زيرساخت توسعه و پيشرفت شرايط اجتماعي       -

 نظر از جايگاه اجتماعي ـ اقتصادي و موقعيت اسكان آنها؛ حوزه صرف
  ؛ پايدار از منايع طبيعيبرداري  و بهرهشهري و طبيعيحفاظت مؤثر از محيط زيست  -
در مجاورت تهـران امـا مـستقل از    هاي شغلي   فراهم آوردن سطح مناسبي از رشد اقتصادي و فرصت         -

راي خودبسندگي نسبي و خارج شدن تدريجي از نقـش خوابگـاهي و تبـديل شـدن بـه كـانون                      ب آن
 .كرج ـ شهريار سطح حوزهخدمات برتر در 

  
  :شود هاي موضوعي زير محقق مي بي به هدفيا در قالب دست فوقعموميهايي  هدف
  هاي استفاده پايدار از زمين هدف
  .ها و خدمات شهري تر به منظور استفاده كاراتر از زمين، زيرساخت تراكم شهري فشرده -
كانـات زنـدگي، كـار،      هاي مختلط و تركيبي مناسب از ام        گيري از كاربري    بهرهتقويت شبكه كانوني و      -

 تفريح و خريد
منظـر ارتفاعـات، رودخانـه كـرج و          و تأكيد بـر      باغات درون و بيرون شهر     فضاهاي سبز و     حفاظت از  -

 مرادآب تپه
    

  هاي حركت و تردد پايدار  هدف
 خطـوط  گـسترش شـبكه   و  )ناآالينـده (توسعه امكانات حمل و نقل همگاني سازگار با محيط زيست            -

  اي همجوارو سپس در شهره) اولويت يك(شهري كرج در همه محدوده قطار سبك 
اولويت دادن به مسيرهاي حركت وسايل حمل و نقل همگاني، حركت پياده و دوچرخـه در طراحـي               -

 ي شهريشبكه راهها
 ها در تناسب با توسعه كالن شهر كرج هاي عمومي، باراندازها و پايانه تامين پاركينگ -

 
  هاي محيط زيست پايدار  هدف
هـاي بـه جـا        با تاكيد بر رودخانه كـرج و بـاغ         خاك   هاي طبيعي مانند آب،     حفاظت از منابع وسرمايه    -

  مانده در شهر
 سازي محيط و محل زندگي  ك، سالمهاي هوا و صدا، آب و خا رفع آلودگي -
 هاي سبز و باز با ايجاد ارتباطات بين آنها در شكل دادن به ساختار آينده كرج گيري از گستره بهره -
 
  هاي پايداري اجتماعي  هدف
  ساكن كرجوزش، مسكن مناسب و خدمات براي كليه اقشار تأمين بهداشت، آم -
 هاي شغلي كافي در شهر براي پرهيز از آمد و شد زياد به پيرامون ايجاد فرصت -
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  )تقويت شوراياري(مشاركت مردم و جامعه محلي در امور مربوط به محيط زندگي خود  -
 مداري له با تقويت روحيه محهاي بزهكاري ايجاد امنيت اجتماعي و رفع زمينه -

 
  هاي اقتصادي پايدار  هدف
هـاي   صـنايع پيـشرفته و غيرآالينـده و فعاليـت    خـدمات دانـش محـور،      تشويق سـرمايه گـذاري در        -

  سازي فرودگاه پيام  و فعالگردشگري و آموزشي
 تقويت نقش كرج به عنوان يك كانون دانشگاهي و پژوهشي -
 تشويق به استقرار خدمات برتر كه به كل حوزه پوشش دهد -

  
  راهبردهاي توسعه كالن شهر كرج.  3. 2

 را تعيـين    شـهر كـرج     كـالن انداز توسـعه      است كه مسير عمومي تحقق چشم       راهبرد تصميمي مبتني بر برنامه    
هاي مختلف در زير      راهبردهاي موضوعي به تفكيك نظام    . شود  ها و اقدامات از آن مشتق مي        كند و سياست    مي

 :آمده است
 

 ت محيطيراهبردهاي زيس. 1. 3. 2
ـ  تـاريخي و  يهـا، بناهـا   باغو  ) مانند باغ سيب  (هاي سبز     گسترهحفاظت كامل از     ‐  رود  هدنبال

 ها   و حريم آن، از طريق ايجاد محدوديت يا مشروط كردن توسعه در اين پهنهكرج
آوري   افزايش كيفيت محيطي از طريق تكميل شبكه گازرسـاني و شـبكه فاضـالب و جمـع                 ‐

 هاي سطحي آب
 يت هوا و رفع آلودگي صوتيكنترل كيف ‐
مرادآب و محـور رود       تپه(شهر كرج   انداز مطلوب در      ساماندهي محورهاي سبز و داراي چشم      ‐

 )ها دره
  و اقتصاديراهبردهاي اجتماعي.  2. 3. 2

 بـه منظـور   هـاي واحـد   هـا و محلـه   شهركهاي مختلف اجتماعي به اسكان در   تشويق گروه  ‐
 جلوگيري از جدانشيني طبقاتي

و ) در جايگاه مركز آن در راستاي عدم وابستگي به تهـران          (حوزه   خدمات متناسب با جمعيت آتي       تأمين ‐
  در سطح محليزندگيو كارآمدي ها، به منظور افزايش كيفيت   شهركو محله  در كليه شهر كرج

هاي توانمندسازي، اجتماعي، آموزشي و فرهنگـي          ارائه برنامه  شهرداري كرج براي  توصيه به    ‐
 شهروندانسطح زندگي و فرهنگي هويت شهروندي و ر ارتقاي به منظو

 تسريع در فعال كردن فرودگاه پيام به عنوان منطقه ويژه اقتصادي ‐
هـاي صـنعت،    هـاي اشـتغال در بخـش    افـزايش فرصـت  گذاري در جهـت    سرمايهتشويق به    ‐

 هاي شغلي خدمات، و آموزش به منظور ايجاد تعادل ميان ساكنان شاغل و فرصت
هـاي متكـي بـر     بـا تعريـف پـروژه   ... ـ خـصوصي و   اركت در انواع دولتي ـ عمومي جلب مش ‐

 كالن شهر كرجهاي اقتصادي  مزيت
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  كالبدي ـ فضاييراهبردهاي .  3. 3. 2
كـرج ـ مهرشهرــ    (بخشي به سازمان فضايي كرج از طريق ايجاد ساختار سه كـانوني   تعادل ‐

 )فرديس
 در چـارچوب  هاي بـاير بـزرگ و قابـل بازيافـت             ن استفاده از زمي   باتوسعه دروني شهر كرج      ‐

 رويكرد پروژه محور
افـزايش تـراكم،    ( و فرسوده از طريق ارائـه امتيـازات تـشويقي            هاي  بافتنوسازي و بهسازي     ‐

 )تخفيف در عوارض و مانند آن
هـاي    عرصهشهر و كم تراكم در      كالن   هاي مركزي   محلهتر در     تقويت الگوي سكونت متراكم    ‐

 باغ وياليي
هاي با كاربري مختلط براي تقويت شبكه كانوني شهر و سلسله مراتب              جاد محورها و پهنه   اي ‐

 هاي مترو و قطار سبك شهري خدماتي به ويژه در پيرامون ايستگاه
هـاي     شهر يـا مجتمـع     هاي  هاي خدماتي در دروازه     هاي مزاحم به مجتمع     جايي فعاليت   جابه ‐

   كارگاهي در بيرون شهرها
 

  حركتي و زيرساختيدهاي راهبر.  4. 3. 2
 متـرو  و     ،بـه صـورت اتوبـوس     ) سبز و سازگار با محيط    (تقويت شبكه حمل و نقل همگاني        ‐

 قطار سبك شهري 
و پيـاده و    ) همگـاني و خـصوصي    (ساماندهي و خوانايي نظـام حركـت بـه تفكيـك سـواره               ‐

 دوچرخه 
 فاضالببه ويژه گازرساني، آب و ها،  ايجاد پوشش كامل و كارآمد شبكه زيرساخت ‐

  
  مشاركتي راهبردهاي توسعه .5. 3. 2

هاي محـيط زيـست،    ها به ويژه در فعاليت(NGO)هاي غيردولتي  تشويق و تقويت سازمان  ‐
 هاي ناامني اجتماعي جوانان و زنان به منظور رفع زمينه

 ها ها با تقويت شوراياري مشاركت دادن مردم در اداره محله ‐
 اركتيهاي نوسازي و بازسازي مش ارائه طرح ‐
هاي ويژه، به خصوص در اطـراف         گذاران بخش خصوصي در اجراي طرح       مشاركت با سرمايه   ‐

 هاي مترو و قطار سبك شهري ايستگاه
 

  مديريت توسعه راهبردهاي .6. 3. 2
 شهر و حريم سازي مديريتي در شهرداري كرج متناسب با الزامات مديريت كالن ظرفيت ‐
هـا و دريافـت بهـاي         نظـام عـوارض و ماليـات       ( اريبع درآمدي پايدار براي شـهرد     ايجاد منا  ‐

 )خدمات شهري
هـاي مـشترك بـه ويـژه در مـورد       هاي حوزه براي اجـراي طـرح   همكاري با ديگر شهرداري   ‐

 ها تاسيسات و راه
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، بـويژه   هـاي توسـعه     هاي عمـومي و خـصوصي در طـرح          كارهاي مشاركت بخش    تشويق راه  ‐
 هاي ويژه طرح

 هاي اقتصادي در محدوده شهرها و نه حريم آنها يتسازي براي استقرار فعال ظرفيت ‐
بنـدي    هاي مديريت بـر مبنـاي هـدف و بودجـه            ها و پيشبرد روش     اصالح تشكيالت و روش    ‐

 عملياتي
  
  هاي توسعه و عمران موضوعي و موردي كرج سياست.  4. 2

 يـاد شـده، در      ها و راهبردهاي    انداز پيش گفته، و تحقق هدف       هدايت تحوالت توسعه كرج بزرگ بسوي چشم      
مـورد  “ جـامع ـ تفـصيلي   ”اين جريـان در رويكـرد   . هاي درست و مرتبط است گروي اتخاذ و اجراي سياست

هـاي معطـوف بـه كالبـد در اصـالح فراينـدها مـوثر                 توجهي بود و به همين سبب طرحها و نقـشه           غفلت و بي  
ريـزي     به برنامـه راهبـردي و طـرح        تغيير رويكرد ( اينبار، همانگونه كه در بخش نخست اين گزارش          .افتاد  نمي

ايم كه بسته همپيونـد هـدف ـ راهبـرد ـ سياسـت و برنامـه ـ طـرح ، و           يادآور شديم، تالش كرده) ساختاري
نيز آنهـا را بـه      ) ساختاري(اي ارائه شود و اسناد طرح جامع          هاي اجرايي، در همبستگي مفهومي و يگانه        پروژه

ح كرج به عنوان مهمترين ركن طرح توسعه حوزه كرج ـ شـهريار بـا    عالوه بر اين، طر. روشني منعكس نمايد
  .هاي سطح حوزه هماهنگي كامل دارد ها و راهبردها و سياست هدف

  
، به دو دليل از مهمترين سياستهاي تحقق بخـش          كرج) گستره قانوني (دقت در بازتعريف محدوده      •

 :به راهبردهاي توسعه كالن شهر است
 داري كرج با مديريتهاي محلي متعدد پيرامونيتعيين حدود حوزه عمل شهر -
انسجام بخشي به سازمان فضايي گسسته شهر موجود كـه از ادغـام سـه جـزء كـرج، گوهردشـت و                       -

 .ناشي شده است) كه فرديس نيز جزء ناگفته چهارم است(مهرشهر 
 در  هـاي جمعيتـي     بينـي   ، پـيش  )هـاي شـهري     متبلور در سـرانه   (به اين منظور، براساس هدفهاي كمي       

، و الگـوي  ) حـوزه كـرج ـ شـهريار    (چارچوب سياستهاي مصوب طرح مجموعه شهري و طرح فرادست 
، سـطوح موردنيـاز بـراي شـهرهاي         )متكي به سازمان فضايي پيشنهادي براي حوزه      (توسعه كالن شهر    

، محدوده شهر نيز با توجه به دو سياسـت مـذكور  . حوزه برآورد شده و در جدول زير انعكاس يافته است  
بـه مـساحت    اي، از سـوي ديگـر،         از يك سو، و برآورد سطوح و نيز وضعيت موجـود و مـسايل پيـشينه               

 .  هكتار باز تعريف شده است17450
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 اراضي مورد نياز در شهر كرجميزان :  74جدول

حوزه 
 سكونت

حوزه 
فعاليت 

حوزه 
 مختلط

حوزه سبز 
  و

 گردشگري

راه 
 وحريم 

R S M G N 

مع ج
 ها  پهنه

ذخيره 
توسعه 
 شهري

محدوده 
قانوني شهر 
 پيشنهادي

 نام شهر رديف
سرانه 

 )مترمربع(

 هكتار

 17458 1450 12071 929 1857 1485,6 1857 5942 65 كرج 1

 2350 382 1838 105 315 210 315 893 70 شهريار 2

 2700 224 2240 128 384 256 384 1088 70 قدس 3

 2340 147 2191 125 376 250 376 1064 70 مالرد 4

 1200 289 919 74 159 98 123 466 75 كمالشهر 5

 975 68 908 73 157 97 121 460 75 محمدشهر 6

 667 15 525 42 91 56 70 266 75 مشكين دشت 7

 2786 131 484 39 84 52 65 245 75 ماهدشت 8

 275 16 224 20 42 22 20 120 80 گرمدره 9

 348 128 220 19 41 22 19 118 80 صفادشت  10
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  هاي اجرايي تحقق راهبردهاي توسعه سياست. 1. 4. 2
ها وجه عام و كرج شمول داشته و براي تضمين هدايت و كنترل تحوالت كالن شـهر در جهـت                       سياست اين

بنـدي راهبردهـا    هاي اجرايي، در چارچوب گروه      سياست. شوند  تحقق راهبردهاي اصلي توسعه كرج اتخاذ مي      
  :گيرد ، موارد زير را دربرمي3. 2در بند 

 هاي حفاظتي سياست •
هـاي زيـست محيطـي        هـاي برخـوردار از ارزش       هاي سودآور در محورها و گستره       تشويق فعاليت  -

پـل و كاروانـسراي شـاه عباسـي، بناهـاي قـديمي             (و تـاريخي    ) هـا   رود، باغهـا و رود دره       دنباله(
  مشروط به حفاظت كامل آنها...) ها و  كارخانه

هـاي انتفـاعي متـضمن ارتقـاي      اي مجوز تغيير كاربري از ناسازگار و آالينده فعلي به فعاليت   اعط -
 كيفيت محيطي

هاي تعيين  جلوگيري از فعاليت واحدهاي آالينده پراكنده در سطح شهر و تجميع آنها در گستره             -
 ) هاي كارگاهي مجتمع(شده 

هاي البرز  تپه مرادآب، دامنه(ك كرج ها و مواضع استراتژي كنترل كيفيت ساخت و ساز در گستره     -
 )و نقاط شاخص در سيما و منظر شهر

 
 هاي توسعه اقتصادي ـ اجتماعي سياست •

 در نظـام مـديريت شـهري بـه منظـور تـسهيل       مينهادسازي بـراي شـراكت خـصوصي ـ عمـو      -
 هاي ويژه گذاري و مشاركت بخش خصوصي در طرح سرمايه

سـازي بـراي جلـب مـشاركت      ظـور ظرفيـت  گسترش و توسـعه تـشكيالت شـوراي شـهر بـه من          -
 هاي مردمي در اداره محالت ها و تشكل شوراياري

آموزشي، فرهنگي، تفريحي و گـذران اوقـات        (“ هاي توسعه اجتماعي    پروژه”ريزي و اجراي      برنامه -
 “رويدادهاي اجتماعي”سازماندهي  :  )فراغت

 تشكيل صندوق اعتباري توسعه شهر -
گذاري و شـراكت بخـش        به سرمايه ...) ز تمام يا بخشي از عوارض و        معافيت ا (اعطاي امتياز ويژه     -

 هاي عمران شهري خصوصي در طرح
گذاري بخش خصوصي و موسـسات        اطالع رساني و معرفي طرحهاي ويژه به عنوان موارد سرمايه          -

 مالي
 
  هاي توسعه كالبدي ـ فضايي سياست •

خت و ساز متـراكم در محورهـا و         تقويت و خوانا كردن ساختار كالبدي كرج از طريق تشويق سا           -
 هاي اصلي كانون

هـاي بـاز و اراضـي         هـاي چنـد منظـوره در گـستره          اعطاي مجوزهاي ويژه براي احداث مجموعه      -
مركـز خـدمات برتـر حـوزه كـرج ـ       (بازيافتي براي تامين فضاهاي خدماتي موردنياز كالن شـهر  

 هاي ويژه شاخص در قالب طرح) شهريار



 105

از مختلط در محورها و مراكز خدماتي اصلي مهرشهر و فرديس براي            تشويق و ترويج ساخت و س      -
 تقويت الگوي ساختاري سه كانوني

  
  هاي موضوعي  سياست.  2. 4. 2
 بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده •

تهيه طرحهاي ويژه بهـسازي و نوسـازي بافتهـاي فرسـوده در چـارچوب يـك برنامـه زمـاني و                       -
 بندي اقدامات و مداخالت اولويت

هـاي   هاي بخـش خـصوصي در اجـراي طـرح     شويق و اعطاي مجوزهاي ويژه براي جلب سرمايه     ت -
 بهسازي و نوسازي

 سازماندهي اجرايي ـ مالي از طريق تامين سازمان نوسازي شهر كرج -
هويت بخشي به انواع بافتهاي فرسوده شهر از طريق اجراي طرحهاي شاخص و محـرك توسـعه                  -

 ها در هر يك از گونه
  

 ه حمل و نقل سبزتوسعه شبك •
هـاي جـامع و       تهيه و اجراي طرح جامع حمل و نقل و ترافيك كرج بزرگ در هماهنگي با طـرح                 -

هاي سه گانـه ريلـي، اتوبوسـراني و     تفصيلي جديد، از يك سو، و براي ايجاد همپيوندي در شبكه 
 تردد پياده در نظام حركت در كالن شهر، از سوي ديگر

در ) هـاي چنـد منظـوره خـدماتي         مجموعه(هاي ايستگاهي     تمعسازماندهي ويژه براي ايجاد مج     -
بـا مـشاركت    “ هـا، شـهر و شـهروندان        طرح تعامل ايستگاه  ”هاي تعيين شده در چارچوب        گستره

 بخش خصوصي و موسسات مالي
تسريع در اجراي خطوط قطار شهري مصوب به طول چند كيلومتر در محدوده شهر و در پيونـد                   -

 يشنهادي در طرح حوزه كرج ـ شهرياربا خطوط ريلي پيراشهري پ
  
 هاي موضعي و موردي سياست.  3. 4. 2
 هاي ويژه طرح •

هـاي اجرايـي سـيويل و         ، شـامل تهيـه طـرح      مـرادآب   ساماندهي تپـه  تكميل و اجراي طرح      -
و طرحهاي اجرايـي ـ   “ ها ريز پروژه”رساني و معرفي  هاي زيرساختي، اطالع سازي و شبكه محوطه

گذاران بخش خـصوصي و توسـعه گـران     طرح كلي، جلب مشاركت سرمايهعملياتي در چارچوب  
 براساس شراكت عمومي ـ خصوصي

هـاي اجرايـي      ، شامل تهيه طـرح    طرح ساماندهي و تجهيز دنباله رود كرج        تكميل و اجراي     -
هـاي   ي مربوط به مجموعه   “ اه  ريز پروژه ”هاي زيرساختي، اطالع رساني و معرفي         سيويل و شبكه  
رود بـه عنـوان محـور اصــلي     ذيرايي و گـذران اوقـات فراغـت در امتــداد دنبالـه    گردشـگري و پـ  

 گردشگري در سطح حوزه
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“ رويكرد پروژه محـور   ”معرفي صدها طرح اجرايي كه محدوده و برنامه اوليه آنها در چارچوب              -
بندي شده و در اسناد طرحهاي جامع و تفصيلي كـالن شـهر انعكـاس                 تعيين و تنظيم و اولويت    

 .ستيافته ا
كه محدوده و برنامه اوليـه      هاي ايستگاهي     مجتمعاطالع رساني و معرفي دهها طرح مربوط به          -

بنـدي شـده      ها، شهر و شهروندان تعيين و تنظيم و اولويت          آنها در چارچوب طرح تعامل ايستگاه     
 . است



 107

  ريزي ساختاري توسعه و عمران شهر كرج برنامه. 3
   ساختاري توسعهطرح.  1. 3

  ر كرج در حوزه شهري كرج ـ شهريارجايگاه شه
كند،  هاي سكونتي حوزه شهري جدا مي ها و كانون هايي كه آن را از ديگر بخش    شهر كرج، به رغم همه ويژگي     

 طرح براي توسعه آينده آن بايد همچون بخشي از طرحيبخشي از پهنه كالن حوزه شهري است و تدوين هر     
  .كالن مقياس توسعه حوزه شهري تدوين شود

 
  الگوي وابستگي موجود

وسعت و جمعيت كنـوني كـرج، در        . شهر كرج، پس از تهران، بزرگترين كانون شهري استان تهران است            كالن
. چارچوب همسايگي آن با شهر تهران، از يك سو زاده انتقال و تسري مسائل و مشكالت تهـران بـه آن اسـت                    

 شهري كرج، همانا نمود ديگر فرايند جـذب  رشد شتابان جمعيت و گسترش روزافزون سطح زير پوشش بافت    
) تهـران (جمعيت به مركز سياسي ـ خدماتي كشور است كه در نبود فرصتها و امكانات اسكان در خود مركـز   

اين فراينـد، بـا يـك سـاختار سلـسله           . به ناگزير در نزديكترين فاصله از آن و در شهر كرج مستقر شده است             
هـاي بعـدي، بـا كـاهش      كانون شهري همجوار تهران ـ كرج ـ و در گام  مراتبي، در گام نخست در مجهزترين 

  .پيوندد فرصتها و امكانات اسكان در آن، در شهرهاي كوچكتر و روستاها به وقوع مي
تـوان    ها را به شـرح زيـر مـي          ترين آن   اي دارد كه مهم     اين فرايند سلسله مراتبي پيامدهاي نامطلوب چند گانه       

  :برشمرد 
شهر كرج و افزايش روزافـزون فاصـله سـطوح موجـود و               متعادل بافت شهري كالن   رشد و گسترش نا    .5

  .مورد نياز عملكردهاي خدماتي در آن
 .اي در اراضي بالفصل شهر و روستاهاي نزديك به آن هاي سكونتي حاشيه گيري كانون پيدايش و شكل .6
مـه روسـتايي فاقـد    هاي سكونتي نيمه شـهري ـ ني   تبديل روستاهاي بزرگ نزديك به شهر به كانون .7

سـاز   اين پديـده خـود در ميـان مـدت زمينـه     . هاي مورد نياز جمعيت اسكان يافته در آنها         زيرساخت
 .گردد هاي ياد شده در باال مي افزايش تعداد شهرهاي كوچك با ويژگي

افزايش كاذب بهاي زمين، ساختمان و مسكن؛ و رونق بورس بازي و داللي زمـين و سـاختمان، كـه                     .8
هاي كشاورزي و ايجاد انگيـزه شـديد بـراي سـاخت و سـاز در آنهـا                    ها و زمين     تخريب باغ  ساز  زمينه
 .شود مي

  
 ـ كـرج ـ    حـوزه برآيند مجموعه پيامدهاي چهارگانه باال، تحميل بار خدماتي بيش از پيش به بزرگترين شهر 

همان سرمايه ناچيز را بـا      است؛ شهري كه از تأمين نيازهاي خدماتي ساكنان خود ناتوان است، به ناگزير بايد               
، رخ دهـد  گاه كه در پهنه طبيعي دشت كرج          آن  اين فرايند، . هاي وابسته خود تقسيم كند      ساكنان ديگر كانون  

  . اين پديده در پنج دهه گذشته جريان داشته است.آورد جبران ناپذيرترين ضايعه محيطي را به وجود مي
اش، از ديربـاز همچـون        هـاي كـشاورزي     ها و سرسـبزي زمـين       كرج و منطقه پيرامون آن، به دليل فراواني باغ        

تـوان يافـت و       هاي گذشته نمي    امروزه اما، در محدوده شهر نشاني از باغ       . شد  منطقه ييالقي تهران شناخته مي    
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تـر   هـاي كـشاورزي روز بـه روز آهنگـي پرشـتاب      ها و زمين  هاي پيرامون شهر نيز، فرايند نابودي باغ        در بخش 
  .گيرد مي
هاي سكونتي و روستا ـ شهرهاي نوپديد واقع در شهرستان كرج به دليل نزديكي فاصله با   ين ميان، كانوندر ا

هـا    اند و در همـه زمينـه         كرج وابسته  بهكالنشهر كرج و وابستگي ديرينه با آن، در چارچوب ارتباطي يكسويه،            
 بخش شمالي شهرستان شهريار نيز در       هاي  شهرها و كانون  . آورند  ميرو  شهر  به اين   براي تأمين نيازهاي خود     

  . هاي سكونتي جنوبي اين شهرستان بيشتر رو به تهران دارند گيرند، اما كانون همين الگو جاي مي
ساختار را موجـب      شهر بي   پيوستن كرج قديم، گوهردشت و مهرشهر و گسترش فرديس، و پيدايش يك كالن            

شـهر     بـه كـالن    1320هـاي     يك روستاي كوچـك سـال     اين ويژگي از يك سو در استحاله كرج از          . شده است 
  .امروزي و از سوي ديگر در چارچوب رشد شتابان شهرنشيني در منطقه قابل تبيين است

، منطقه كرج همواره به عنوان يك منطقه ييالقي نزديك تهران مورد توجه بوده اسـت            1325-55در سه دهه    
هاي اقماري  هاي وياليي و شهرك ه باغ ـ شهري، بافتهاي پراكند گيري كانون ساز شكل و همين نگرش، زمينه
  .اي و گاه سكونت دائمي شده است هاي موقت آخر هفته كم تراكم، براي اقامت

هاي پراكنده، همراه با چند روستاي كهن واقـع در نزديكـي              ، اين مجموعه بافت   1350هاي پاياني دهه      از سال 
 منسجمي براي     جمعيت عمدتاً مهاجر قرار گرفته و در نبود برنامه         آنها، به يكباره در برابر موج فزاينده افزايش       

هاي كوچك و پراكنده پيشين، در جريان گسترش شتابزده، رفته رفته بـه هـم              هدايت و كنترل توسعه، كانون    
  .پيوستند تا شهر كرج شكل بگيرد

 به رغم وجـود انـواع        دو هسته نيمه شهري فرديس و مهرشهر نيز،        1370از سوي ديگر، در نيمه نخست دهه        
هاي بافتي خود، به شهر كرج پيوسـتند   هاي ناشي از عوارض طبيعي و مصنوعي و ناهمگوني ويژگي    محدوديت

  .شهر امروزي، به شكل كالبدي فاقد ساختار شهري كنوني خود درآيد تا كالن
ذشـته اسـت كـه      هاي نسنجيده گ    بسياري از مشكالت و مسائل امروزي شهر كرج، زاده همين يكپارچه سازي           

نمونـه  . نمايـد   تـر از پـيش مـي        تر و حل نـشدني      همراه با فقدان بينش شهري براي هدايت توسعه شهر، بغرنج         
تـوان ديـد؛ و ايـن          شهر مـي   پيشينفقدان بينش شهري ياد شده را، در چگونگي تهيه طرح جامع و تفصيلي              

كـانون شـهري مـستقل تهيـه شـده و           نكته كه طرح ياد شده، در آغاز به شكل سه طرح جدا از هم براي سه                 
بافـت شـهري امـروز كـرج، بـافتي متخلخـل،            . سپس در هم ادغام شده، خود بيانگر بسياري از واقعيتهاسـت          

اي  هـاي گـسترده   هنوز پهنه. هاي كالبدي ـ كاركردي متفاوت است  گوناگون و در هر بخش نشاندهنده ويژگي
شود و از ديدگاه گونه شناسي بافت         الي بافت شهري ديده مي      در البه ... ) باغ، كشاورزي،   (از سطوح سبز و باز      

  .شهري، دست كم چندين گونه بافت مسكوني كامالً متفاوت از هم، در شهر قابل شناسايي است
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   الگوي وابستگي موجود : 4نقشه 
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  سازمان فضايي و ساختار كاربري زمين . 1. 1. 3
  سـاختار  سازمان فـضايي و      اصلي تدوين    مباني حوزه شهري ارائه شد،      بر پايه آنچه دربارة الگوي وابستگي موجود      

  :بندي كرد  توان صورت  پيشنهادي شهر كرج را به شكل زير ميكاربري زمينبندي  پهنه
بـراي   پيـشنهادي    سازمان فـضايي   پيشنهادي شهر كرج در چارچوب       سازمان فضايي تدوين   -

   .، در جايگاه مركز اصلي آنحوزه شهري
ي گستره كالن شهر كرج به واحدهاي شهري كوچكتري كه در زمينه كاركردهـاي              بند  قسمت -

شـهر     تمركز غيرمتمركز در مقياس كـالن      :عمومي و سطوح خدماتي خودكفا و مستقل باشند       
 ).كرج ـ مهرشهر ـ فرديس(، به منظور ساماندهي الگوي سه كانوني حوزه

 شـهري و    كـالن ا مانده در محدوده     هاي سبز و باز به ج       ضرورت مبرم نگهداري و حفظ گستره      -
 .جلوگيري از تخريب و تبديل آنها به سطوح ساخته شده

جلوگيري از گسترش بافت شهري در پهنه طبيعي پيرامون شهر و محـدود سـاختن افـزايش         -
برداري بهينه از تراكم جمعيتي و سـاختماني          نسبي جمعيت شهر به توسعه درون بافتي و بهره        

 .وددر پهنه بافت شهري موج
  

 از الگـوي توسـعه كـرج،   بـراي   پيـشنهادي  سـازمان فـضايي  همانگونه كه عنوان شد و در نقشه نيز منعكس است         
 كـانون فـرديس و   2؛ كانون كرج مركزي در شـمال آزاد راه تهـران ـ قـزوين و     برخوردار است كانوني 3ساختاري 

 مهرشهر به كانونهـا و محورهـاي خـدماتي    به اين ترتيب و با تقويت و تجهيز فرديس و    .مهرشهر در جنوب آزاد راه    
در سطح كالن شهري، از فشار به مركز قديمي كرج كاسته شده و تعادل موردنظر در كرج بزرگ به عنـوان مركـز        

  . خدمات برتر در سطح حوزه شهري برقرار خواهد شد
  
   شهرسازمان فضايي پيشنهادي.  1. 1. 1. 3

هاي پراكنده پيش     بافتشناسي دقيق     مان فضايي پيشنهادي، بر گونه    در چارچوب الگوي توسعه چند كانوني ، ساز       
  . هاي قابل بازيافت موجود استواراست ها و زمين گيري بهينه از پهنه  بهره وگفته

  
  هاي قابل بازيافت ها و زمين پهنه
هـاي    شده، كارخانـه  هاي باير و ساخته ن      هاي قابل بازيافت شهري كرج را، كه عموماً زمين          ها و زمين    ترين پهنه   مهم

ها، انبارها،    ها، كارگاه   ها، پادگان   زندان(هاي كاركردي نامناسب واقع شده در محدوده شهر           متروكه و غيرفعال، پهنه   
  :توان برشمرد  هستند، به شرح زير مي...) 
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سازمان فضايي پيشنهادي : 5نقشه شماره 



 112

الگوي ساختاري توسعه : 6نقشه شماره 
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  .  توسعه چند كانوني شهر كرج فضاييسازمان : 7نقشه 
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  بندي گسترش تاريخي شهر كرج شهر كرج دوره:  8نقشه 
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اين ويژگي از يك سـو در       .  آن از يك ساختار شهري است       بهرگي  ترين ويژگي بافت شهري كرج امروز، بي        برجسته
شـهر امـروزي و از سـوي          ن به كـال   1320هاي    چند و چون دگرگوني و استحاله كرج از يك روستاي كوچك سال           

  .ديگر در چارچوب رشد شتابان شهرنشيني در منطقه قابل تبيين است
  

  بندي گسترش تاريخي شهر دوره
، منطقه كرج همواره به عنوان يك منطقه ييالقي نزديك تهران مورد توجـه بـوده اسـت و                   1325-55در سه دهه    

هاي اقمـاري كـم    هاي وياليي و شهرك ـ شهري، بافتهاي پراكنده باغ   گيري كانون ساز شكل همين نگرش، زمينه
  .اي و گاه سكونت دائمي شده است هاي موقت آخر هفته تراكم، براي اقامت

هاي پراكنده، همراه با چند روستاي كهن واقع در نزديكي آنهـا،              ، اين مجموعه بافت   1350هاي پاياني دهه      از سال 
 منسجمي براي هدايت و       عمدتاً مهاجر قرار گرفته و در نبود برنامه        به يكباره در برابر موج فزاينده افزايش جمعيت       

هاي كوچك و پراكنده پيشين، در جريان گسترش شتابزده، رفته رفته بـه هـم پيوسـتند تـا                 كنترل توسعه، كانون  
  .شهر كرج شكل بگيرد

تـوان    به روشني مي.دهد  نشان مي1385 ـ  1345بندي گسترش تاريخي شهر كرج را در فاصله زماني  نقشه دوره
 برابـر؛ در دهـه   4/2، 1356 ـ  65 برابـر؛ در دهـه   5/10، 1345 ـ  1355ديد كه مساحت بافـت شـهري، در دهـه    

بـه گفتـه ديگـر، در دوره        .  برابر گسترش يافته است    5/1 نيز   1376ـ81 ساله   5 برابر و در     2 نزديك به    1366ـ75
  . رابر شده است ب63، مساحت بافت شهري كرج بيش از 1345ـ80 ساله 35
  

  گستره كرج مركزي
  رود كرج پهنه دنباله )1
 مرادآب تپه )2
برزنـت،  (هـاي متعـدد ديگـر         ، كارخانـه  )نبـاتي   چيت، روغـن  (هاي جهان     كارخانه قند و مجموعه كارخانه     )3

 ... )شهشهاني، چيپس خوش، پتروسعيد، 
 هاي شمال و شمال شرق دانشگاه هنر زمين )4
 زندان رجايي شهر )5
 ان رجايي شهرهاي شمال زند زمين )6
 حاشيه رودخانه دلمبر )7
 هاي شمال باغستان غربي زمين )8
 دامپروري حيدرآباد )9

 پادگان سپاه در خيابان قزوين )10
 هاي موقوفه حاج طرخاني زمين )11
 هاي شرق سرم سازي حصارك زمين )12
 )رازي(سازي حصارك  سرم )13
 )ع( سيدالشهدا 10هاي شمال دانشگاه تربيت معلم، در تصرف لشكر  زمين )14
 جنوب خيابان شهيد ايرانيهاي  زمين )15
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  گستره فرديس
  )آهن متروكه ذوب(هاي شركت ملي فوالد  زمين )1
 زندان كچويي )2
 آالت كشاورزي انبار بنگاه توسعه ماشين )3
 هاي جنوب آزادراه در كنار ايستگاه مترو زمين )4
 110باغ  )5
 هاي غرب سپيددشت و شهرك اسكويي زمين )6
 آهن متروكه حريم خط )7
 هاي جنوب نيروگاه برق زمين )8

  
  گستره مهرشهر

  آباد و اخترآباد و آق تپه هاي غرب حسين زمين )1
 فرودگاه نيروي انتظامي )2
 هاي شرق و غرب جاده ماهدشت زمين )3

  
  

  عناصر شكل دهنده سازمان فضايي پيشنهادي
هـاي   هـا و توانمنـدي   عناصر كالبدي ـ كاركردي شكل دهنده ساختار پيشنهادي، كه يكسره در چارچوب ويژگـي  

  : گيرد   گروه اصلي زير قرار مي6محيط طبيعي درون و بيرون آن بازشناخته شده است، در موجود شهر و 
  هاي كاركردي شهري هاي فراشهري و كانون كاربري )1
 ... )رود،  هسته كهن مركز شهر، مجموعه مرادآب، دنباله(هاي كاركردي ويژه  گستره )2
 هاي سبز و باز گستره )3
 اي هاي دروازه كانون )4
 ريمحورهاي مجهز شه )5
 راهي ـ سبز محورهاي پياده )6
  

   فراشهري كردكارهاي با  كانون) الف(
 دانشكده كـشاورزي و مراكـز وابـسته بـه آن، دانـشگاه هنـر، دهكـده مهـارت،           :در گستره كرج مركزي      - 1

اي،  دانشگاه آزاد، مؤسسات تحقيقاتي وابسته به وزارت جهاد كشاورزي، مركز پزشـكي و كـشاورزي هـسته       
بينـي    هاي كـاركردي پـيش      كانون. هاي فراشهري تثبيت شده است      م، مهمترين كاربري  دانشگاه تربيت معل  

هاي حاج طرخـاني، زنـدان رجـايي          هاي جهان، كارخانه قند، پادگان سپاه، زمين        شده در مجموعه كارخانه   
هاي شمال حصارك و شـمال دانـشگاه    هاي شمال آن، بخش غربي دامپروري حيدرآباد، زمين        شهر و زمين  

 .رود هاي كاركردي اين بخش از شهر به شمار مي ترين كانون معلم نيز اصليتربيت 
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آهن، موسسه استاندارد و تحقيقات صـنعتي، نيروگـاه بـرق منتظرقـائم،       مجموعه راه:در گستره فرديس     - 2
، زندان  110بيني شده در باغ       هاي كاركردي پيش    كانون. هاي فراشهري اين گستره است      مهمترين كاربري 

هاي جنوب نيروگاه و امتداد خيابان امام خميني نيز مهمتـرين             هاي غرب سپيددشت، زمين     مينكچويي، ز 
 . هاي كاركردي اين بخش از شهر است كانون

هـاي جنـوب آن،    بيني شـده در فرودگـاه نيـروي انتظـامي و زمـين             كانونهاي پيش   :در گستره مهرشهر     -3
هاي غـرب      جنوب غربي شهرك كيانمهر و زمين      هاي شرقي و غربي جاده ماهدشت،       هاي واقع در لبه     زمين

 .رود  هاي كاركردي گستره به شمار مي تپه مهمترين كانون اخترآباد و آق
  

  هاي كاركردي ويژه گستره) ب(
اين گروه از عناصر شكل دهنده ساختار پيشنهادي تنها در گستره كرج مركزي قرار دارد و سه گستره مشخص را                    

  . گيرد در بر مي
  
  كهن مركز شهرهسته . 1

محدوده بافت قديم مركز كرج، كه در دو سوي محور خيابان بهشتي، از شمال تـا خيابـان برغـان و از جنـوب تـا                          
بيني ممنوعيت رفت    پيش. رود  خيابان و ميدان توحيد گسترده است، هسته مركزي و قلب تپنده شهر به شمار مي              

 سواره داخل محدوده از محورهاي پيراموني در طـول          و آمد خودروهاي موتوري به اين محدوده و تأمين دسترسي         
عباسي تا ميدان شهدا و آزادسازي محدوده از          اندازي يك ترامواي كندرو حد فاصل دروازه پل شاه          روز، پيشنهاد راه  

  .ترين راهبردهاي ساماندهي هسته مركز شهر است فشار رفت و آمد سواره عبوري، مهم
  
   آبمراد مجموعه چند كاركردي تپه. 2

اي، بـا كـاركرد غالـب         مرادآب، گـستره كـاركردي ويـژه        در چارچوب طرح ويژه تهيه شده براي پهنه آزاد شده تپه          
  .تفريحي ـ ورزشي ـ فرهنگي، چسبيده به هسته كهن مركز شهر شكل خواهد گرفت

  
  رود پهنه تفريحي ـ گردشگاهي دنباله. 3

هاي حاشيه رودخانه كرج، از بيلقان تـا آزادراه،           ها و باغچه    اغرود كرج، زمينها، ب     در چارچوب طرح ساماندهي دنباله    
ترين كانون كاركردهاي تفريحي ـ گردشگاهي شهر، در موقعيتي بسيار ممتاز و چسبيده به هـسته    به شكل اصلي

  .كهن مركز شهر، درخواهد آمد
دماتي، تفريحـي ـ   سه گستره كاركردي ياد شـده، همانـا مركـز نوپديـدي، متـشكل از كاركردهـاي تجـاري ـ خـ         

  . گردشگاهي، را در مركز شهر كرج شكل خواهند داد
  
  هاي سبز و باز گستره) پ(

هـاي جنگلـي ـ گردشـگاهي      هاي عمومي درون بافت شـهري و پـارك   ها و پارك افزون بر شمار چشمگير بوستان
ـ        هاي شرقي و شمالي شهر، نگهداري از پهنه         بيني شده در بلندي     پيش از گـسترده متعلـق بـه       هاي عمدتاً سـبز و ب



 118

هاي طبيعي شهر كرج، در هر يك از  ، به عنوان سرمايه... هاي كشاورزي و باغداري، و  مؤسسات تحقيقاتي، فعاليت
هاي سه گانه كرج مركزي، فرديس و مهرشهر، به شرح زير، يكي از راهبردهاي بنيادي ساختار پيـشنهادي                    گستره
  . است

هـاي جهانـشهر، مؤسـسه تحقيقـات دامـي            نمـا، بـاغ     تي جهـان   پارك تحقيقا  :در گستره كرج مركزي      - 1
سازي رازي، كانون بازنشستگان نيروهاي مسلح،        سازي رازي، سرم    هاي شمال شرقي سرم     حيدرآباد، زمين 

  .كشتزارهاي نمونه دانشكده كشاورزي
نـه  هـاي غربـي رزكـان نـو، په     هاي حاشيه رودخانه در كالك و سرحدآباد، بـاغ   باغ: در گستره فرديس     - 2

 .جنوب نيروگاه برق
هـاي كـشاورزي غـرب مهرشـهر        باغ سيب، كاخ مرواريد و باغ شـمالي آن، زمـين           :در گستره مهرشهر     - 3

 .حصار حدفاصل لبه غربي بافت شهري تا جاده قزل
  
  اي هاي دروازه كانون) ت(

يكي اي،    هاي دروازه   كانوناي، با نام      هاي خدمات عمومي ويژه، در نقاط ورودي با ويژگي دروازه           بيني كانون   پيش
هـا، كـه در چـارچوب         ايـن كـانون   . بخشي به شهر كرج اسـت       از راهبردهاي ساختار پيشنهادي، در راستاي هويت      

  . بيني شده است هاي خود، كاركرد غالب خاصي دارند، در سه گستره شهري كرج، به ترتيب زير پيش ويژگي
 
 :در گستره كرج مركزي  -1

  ، با كاركرد غالب تاريخي ـ فرهنگيعباسي اي پل شاه كانون دروازه -
 اي پل فرديس، با كاركرد غالب ارتباطي ـ خدماتي كانون دروازه -
 اي پايانه كالنتري، با كاركرد غالب ارتباط برون شهري كانون دروازه -
  متري گلشهر، با كاركرد غالب خدماتي ـ تجاري45اي  كانون دروازه -
 كاركرد غالب ارتباطي ـ خدماتياي ميدان دانشگاه حصارك، با  كانون دروازه -
  

 : در گستره فرديس  -2
  . اي پل فرديس، كه مفصل پيوند دو گستره كرج مركزي و فرديس است كانون دروازه -
 .شهري جوي، با كاركرد غالب ارتباط برون اي هفت كانون دروازه -
 .راه انديشه، با كاركرد غالب ارتباطي ـ خدماتي اي سه كانون دروازه -
 
  :شهر در گستره مهر -3
 اي شمال غربي، با كاركرد غالب ارتباطي ـ خدماتي كانون دروازه -
 اي فرودگاه پيام، با كاركرد غالب ارتباطي ـ خدماتي كانون دروازه -
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  محورهاي مجهز شهري) ث(
 يكي ديگـر از راهبردهـاي بنيـادي    جداسازي محورهاي عبوري ـ حركتي از محورهاي تجاري ـ خدماتي،  

در اين چارچوب، شماري از محورهاي شهري موجود با اسـتقرار كاركردهـاي تجـاري ـ     . ساختار پيشنهادي است
بـه شـكل محـور مجهـز شـهري      ) كه دستامد آن تضعيف كاركرد عبوري ـ حركتي محور است (ها  خدماتي در لبه

 بـيش، از    ساماندهي اين محورها در ساختار پيشنهادي، به ويژه كه دو گستره فرديس و مهرشهر، كم و               . اند  درآمده
بهره هستند، شبكه محورهاي مجهز شهري را، در هر يك از سه گستره شهري، بـه شـرح                    اين عنصر ساختاري بي   

  . دهد زير شكل مي
  
 : گستره كرج مركزي . 1

رود؛ و تقويت آن در چارچوب طرح،         محور مجهز خيابان قزوين، كه ستون فقرات اصلي شهر به شمار مي            -
  اي ميدان دانشگاه حصارك عباسي تا كانون دروازه اي پل شاه از كانون دروازه

 محور مجهز طالقاني از ميدان آزادگان تا ميدان هفتم تير -
محور مجهز خيابان طالقاني شمالي از ميدان آزادگـان تـا ميـدان طالقـاني و در راسـتاي خيابـان اصـلي              -

 عظيميه تا ميدان اسبي
تير تا ميدان مـادر و دنبالـه غربـي آن در خيابـان              آموز از ميدان هفتم       محور مجهز خيابان شهداي دانش     -

  متري گلشهر45درختي تا خيابان 
 راه تا تقاطع خيابان پونه  متري گلشهر از آزاد45محور مجهز خيابان  -
محور مجهز كمربندي قديم از ميدان امام خميني تا چهارراه رجايي شهر و ادامه آن در لبه غربي خيابان                    -

 )تقاطع خيابان مطهري(رجايي شهر تا فلكه اول 
محور مجهز خيابان مطهري از تقاطع خيابان جمهوري تا فلكه طالقاني رجايي شهر و ادامه غربـي آن تـا                     -

 تقاطع با خيابان شاهين ويال
 هاي شمال زندان محور مجهز ميدان طالقاني رجايي شهر تا زمين -

  
 : گستره فرديس  .2

 مال تا اتصال به محور مجهز شرقي ـ غربيمحور مجهز خيابان فرديس از فلكه پنجم ، رو به ش -
محور مجهز بولوار امام خميني از تقاطع خيابان لوله نفت رو به شمال و سـپس منطبـق بـر خـط آهـن                         -

 متروكه تا تقاطع خيابان فرگاز
 محور مجهز شرقي ـ غربي بلوك شمالي نيروگاه برق تا لبه غربي سپيددشت -
 

 : گستره مهرشهر  . 3
 راهي تقاطع چهارباندي لوار ارم از چهارراه دانش تا سهمحور مجهز لبه غربي بو -
 غربي منطبق بر حريم خط انتقال برق فشار قوي محورمجهز شرقي ـ -
  تا لبه غربي بافت شهري منطقه2 و 1محور مجهز شرقي ـ غربي حد فاصل فازهاي  -
 محور مجهز شمالي جنوبي حدفاصل دو محور شرقي ـ غربي و شمالي و جنوبي -
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  ياده ـ سبزمحور پ) ج(
باززنده سازي مسير نهر كهن آبياري كه از مركز شهر آغـاز و از طريـق بولـوار ماهـان، جهانـشهر را بـه مجموعـه                           

سازد، فراهم آورنده يك محور حركتي پياده ـ سـبز سرتاسـري     حيدرآباد و سپس به مجموعه حصارك مرتبط مي
پيونـدد و يـادآور محـيط         كز شهر را به هـم مـي       است كه به موازات محور خدماتي خيابان بهشتي شرق و غرب مر           

  .طبيعي كرج قديم خواهد بود
هاي درون بافت هسته كهن مركز شهر و مسير جويهاي آبياري كهـن،               افزون بر محور ياد شده، بسياري از گذرگاه       

هـاي   بيني شـده و در كنـار شـبكه راه    راهي ـ سبز پيش  كه امروزه متروك شده است، نيز همچون محورهاي پياده
  . راهي ـ سبز را تشكيل داده است سواره رو، شبكه مستقل و جداگانه محورهاي پياده

گيـري از   اي، بـا بهـره   راهـي ـ سـبز ويـژه     در دو گستره فرديس و مهرشهر نيز، با رويكردي هماننـد، شـبكه پيـاده   
  . مسيرهاي مناسب موجود طراحي شده است

) ب(هاي با كـاركرد فراشـهري و شـهري،            كانون) الف(ندي شده در    ب  هاي گروه   مجموعه كانونها، محورها، و گستره    
محورهاي مجهز شـهري، و     ) ث(اي،    هاي دروازه   كانون) ت(هاي سبز و باز،       گستره) پ(هاي كاركردي ويژه،      گستره

گيري از اراضي و سطوح سبز و بـاز يـا    محورهاي پياده و سبز، در سه بخش كرج و مهرشهر و فرديس، با بهره         ) ج(
ابل بازيافت، از يك سو، و با تجهيز محورهاي موجود، از سـوي ديگـر، در جهـت تقويـت و تجهيـز سـاختار سـه                 ق

  )5نقشه شماره (اند  كانوني بكار گرفته شده و سازمان فضايي پيشنهادي براي كالن شهر را بدست داده
  
  )كاربري زمين(بندي استفاده ازاراضي  پهنه. 2. 1. 1. 3

، (R)چهار پهنـه كـاركردي اصـلي سـكونت     وري از زمين،  الن شهر از منظر كاركردي و بهرهكبندي محدوده    پهنه
  .گيرد آنها را دربر ميهاي   و زير پهنه(G)، حفاظت (M)، مختلط (S)فعاليت 

)  هكتـار 2، 000با مـساحت حـدود   ( شهري و مسكوني باغ ـ شهري  لپهنه سكونت، با دو زيرپهنه مسكوني متداو
  . هكتار را زير پوشش دارد10، 000 محدوده شهر به مساحت بيشترين سطح از

 هكتار سطح زيرپوشش، در رده پس از پهنـه سـكونت قـرار              3،  300دو پهنه فعاليت و حفاظت، هر كدام با حدود          
  . هكتار از سطح شهر را زير پوشش دارد900گرفته است و پهنه كاركردي مختلط نيز حدود 

رج بـه سـوي واحـدهاي مـسكوني چنـد           تداوم گرايش عمومي موجود در شهر كـ       با توجه به نتايج حاصل شده از        
خانواري، كه به معناي كاهش سطح سرانه كاربري مسكوني و در عوض افـزايش تـراكم خـالص مـسكوني اسـت،                      

 مترمربع كاهش يافته است كه به معناي        23 مترمربع در وضع موجود به       1/30ميانگين سرانه كاربري مسكوني از      
  . درصد وضع موجود است75به كاهش آن 

توجيه اين امر نيز به سـبب نتـايج حاصـل از بررسـي              . سرانه كاربري شبكه معابر نيز بدون تغيير باقي مانده است         
  .تغييرات و ارتباط تخصيص زمين به سه كاركرد مسكن، معابر و خدمات است

 شرايط مناسب زندگي فراهم آيـد و ايـن          آورند تا ضمن افزايش تراكم،      هاي پيشنهادي شرايطي را فراهم مي       سرانه
هـاي خـدماتي در حـد اسـتانداردهاي مطلـوب اسـت و نهايتـاٌ                  به معناي افزايش سطوح سرانه مربوط به كـاربري        

  :پيشنهاد حاضر در ارتباط با سطوح سرانه كاربري زمين ، نتايج زير را به دنبال خواهد داشت 
   شهر كرج برابر وضع موجود2افزايش سطوح خدماتي تا حد  .1
  نفر در هكتار152 نفر در هكتار و متوسط تراكم ناخالص جمعيتي 417تراكم خالص مسكوني  .2



 121

 درصد و متوسـط تعـداد   60با سطح اشغال    ( درصد براي بناهاي مسكوني      96) متوسط(تراكم ساختماني    .3
 )6/1طبقات 

وجود در شـهر كـرج   كاهش سرانه مسكوني و در عوض افزايش سرانه خدماتي با توجه به گرايش عمده م             .4
 به سمت گسترش بافت مسكوني چند خانواري و نياز ضروري اين گرايش به تامين خدمات

  . سرانه كاربري زمين ارائه گرديده است وآيد، نتايج حاصل از پيشنهادهاي مرتبط با سطوح در جداولي كه در پي مي
  

   كرج72طرح تفصيلي مقايسه تراكم جمعيتي پيشنهادي با وضع موجود و پيشنهاد : 75جدول
  وضع موجود كرج   كرج72طرح تفصيلي   نوع تراكم

  پيشنهادي طرح بازنگري  )1380سال (

  417  150  229  )نفر در هكتار(تراكم خالص مسكوني 
  152  72  89 )نفر در هكتار(تراكم ناخالص مسكوني 

  
  كاربري عمومي پيشنهادي زمين را در چارچوب طرح پيشنهادي:   76جدول

  بريشرح كار  مساحت
  كل  شهري  درون بافتي

  4، 373      بافت متداول شهري
  377      مجموعه سازي
  290      نيازمند بهسازي

  5، 040      جمع

  مسكوني
(R) 

  900      بافت باغ ـ شهري
  1، 185  688  497  پارك و فضاي سبز شهري
  742      پارك جنگلي و گردشگاهي

  2، 288  1، 430  858  يباغها و زمينهاي كشاورز
  390      مراكز تحقيقاتي
  340      حريمهاي سبز

  سبز و باز
(G) 

  4، 945      جمع
  2، 427  1، 285  1، 142  شهري

  862      فراشهري
  199      آموزش عالي

  84      كارگاههاي مشاغل مزاحم شهري
  13      اقامتي ـ پذيرايي

خدماتكار و فعاليت و
  عمومي
(S) 

  3، 585      جمع
  1، 200       متري و بيشتر35اصلي 

  مدشبكه رفت و آ  2، 035    2، 035  درون بلوكهاي شهري
(N) 3، 235      جمع  
  200        آزاد راه

  17، 905  جمع كل
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كاربري زمين پيشنهادي طرح بازنگري : 9نقشه 



 123

  بندي كاركردي پيشنهادي   پهنه:10نقشه 



 124

  ...)سكان، ساختار كلي مسكن و هاي سكونت، الگوي ا حوزه(هاي سكونت  پهنه.  3. 1. 1 3
  حوزه مسكوني •

هاي سكونت، فعاليت و ارتباط از طريق تخصيص سرانه زمين مناسـب   بر پايه توزيع متناسب بافت شهري به حوزه  
 درصـد سـطح خـالص بافـت     35براي هر حوزه، حوزه مسكوني شهر كرج، در چارچوب طـرح پيـشنهادي حـدود            

 هكتـار از سـطح شـهر داري كـاربري مـسكوني      4000ين ترتيب، بيش از    به ا . شهري را زير پوشش خواهد گرفت     
  . خواهد بود

  :حوزه مسكوني شهر كرج در چارچوب طرح پيشنهادي اساساً دربرگيرنده سه گونه متفاوت است
 بافت مسكوني متداول شهري .1
 بافت مسكوني باغ ـ شهري .2
 اي نيازمند بهسازي و نوسازي بافت مسكوني حاشيه .3

  
هـاي بـا مـساحت تـا      دهد، متشكل از قطعه كه بدنه اصلي شهر را شكل مي     متداول شهري،   بافت مسكوني    •

مـساحت قطعـات، تعـداد      (هـاي كالبـدي بافـت         هاي مختلف آن، بسته به ويژگي        مترمربع است و بخش    750
هايي از ايـن بافـت نيـز، مـسكوني بـا       در بخش.  درصد است150 تا 100داراي تراكم ساختماني    ... ) طبقات،  

  .  درصد نيز برخوردارند200شود كه از تراكم ساختماني تا  سازي ديده مي راكم بيشتر به صورت مجموعهت
هاي يگانه بافـت شـهري كـرج اسـت، خـود       كه گستردگي آن يكي از ويژگيبافت مسكوني باغ ـ شهري،   •

 اين بافت نزديك بـه  هاي متفاوت در وضع موجود، گونه. گيرد هاي چندگانه بافت باغ ـ شهري را دربر مي  گونه
 هكتـار افـزايش     900 هكتار از سطح شهر را زير پوشش دارد، كه در چارچوب طرح پيشنهادي به حدود                 460

  . يافته است
از ايـن  . شود بافت باغ ـ شهري، اساساً با سطح اشغال كم و تراكم ساختماني بسيار كم تا متوسط شناخته مي 

هاي بافت باغ ـ شـهري    هاي مختلف شهر گونه كالبدي ، در بخشهاي  رو در طرح پيشنهادي، بسته به ويژگي
  . بيني شده است با تراكم بسيار كم يك تا دو طبقه تا تراكم متوسط چهار و پنج طبقه پيش

هـاي موجـود حاشـيه رودخانـه، كـالك و       بخش ديگري از بافت باغ ـ شهري طرح پيشنهادي، بـر پهنـه بـاغ    
 هكتار دارد و بافـت بـاغ ـ شـهري آن، در چـارچوب      450تي حدود اين بخش مساح. سرحدآباد منطبق است

  . ها و فضاي سبز شهرها، با تراكم بسيار كم تعريف شده است قانون حفظ وگسترش باغ
الي بافت شهري نيز، در چارچوب ضوابط عمـومي بافـت همجـوار و ضـوابط و                   هاي پراكنده موجود در البه      باغ

توانند از مزاياي احداث ساختمان مسكوني، با حفظ عرصه سبز  هري، ميمقررات شهرسازي ويژه بافت باغ ـ ش 
  . مند شوند و پردرخت باغ، بهره

هـاي    كه تعدد و گستردگي آن هم يكي از ويژگـي         اي نيازمند بهسازي و نوسازي،        بافت مسكوني حاشيه   •
  . شود، متشكل از دو گونه جداگانه است يگانه بافت شهري كرج شمرده مي

اي است كه در طول زمـان و بـا            هاي روستايي ديرينه    دستامد توسعه و گسترش روزافزون هسته     گونه نخست،   
  . گسترش شهر كرج، در محدوده بافت شهري ادغام شده است
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ريت هـاي نبـود يـا ضـعف مـدي           اي و خودرو است كـه در دوره         اي زاغه   هاي حاشيه   گونه دوم، دربرگيرنده بافت   
اي شكل گرفته است و يكي از جديترين مـشكالت پـيش روي مـديريت                 كنترل توسعه شهر، در نقاط حاشيه     

هـاي    هر دو گونه ياد شده، در چارچوب طرح پيشنهادي به عنـوان بافـت             .  رود  شهري كرج امروز به شمار مي     
  . نيازمند طرح ويژه بهسازي مشخص شده است

  
  ت، خدمات، مختلط و حفاظتهاي فعالي ساير پهنه.  4. 1. 1. 3

  هاي خدمات عمومي راهكارهاي پيشنهادي ويژه در زمينه تحقق سطوح موردنياز كاربري
هـاي الزم بـراي       هاي خدمات عمومي براي خريد و تملـك زمـين           هاي مسئول تأمين كاربري     كمبود اعتبار سازمان  

تجربـه  . د نياز شهر و شهروندان است     خدمات عمومي ياد شده، بزرگترين مانع تحقق فضاهاي خدمات عمومي مور          
دهد كه تأمين سطوح موردنياز خدمات عمومي، به ويـژه اگـر              هاي توسعه شهري نشان مي      چندين دهه تهيه طرح   

اي كه تـاكنون معمـول بـوده اسـت، در              هكتار باشد، به شيوه    2300در شهري مانند كرج و با مساحت نزديك به          
از اين رو، جست و جو و ارائه راهكارهـاي نـوتر در             . درصد فراتر نخواهد رفت    30 تا   20ترين شرايط، از      خوشبينانه

  . اين زمينه، يك ضرورت است
مهمترين راهكارهاي پيشنهادي طرح بازنگري در زمينه تحقق آسانتر و بيشتر سطوح خدماتي مورد نيـاز شـهر را                   

  :توان بر شمرد  به شرح زير مي
  

 كاربري خدمات عمومي شناور) الف
. هاي معين است هاي خدمات عمومي بر روي زمين      هاي توسعه شهري تعيين قطعي كاربري       متداول در طرح  روش  

در نتيجه، در صورت نبود اعتبار يا امكانات الزم براي تملك آن زمين از سوي سازمان مسئول، زمين تعيين شـده                     
  . شود بيني شده نيز محقق نمي ماند و كاربري پيش سالها بالتكليف مي

در ايـن روش،    . هاي داراي كاربري خدمات عمومي اسـت        بيني كاربري شناور بر روي زمين        پيشنهادي، پيش  روش
. هـاي خـدمات عمـومي باشـد         تواند پذيراي چندين گونه از كاربري       يك زمين معين با كاربري خدمات عمومي مي       

مساحت زمين الزم، شعاع پوشـش  براي نمونه، در مقياس درون بافتي، شماري از خدمات موردنياز، از نظر حداقل   
بنابراين يك زمين معـين     . مناسب و حداكثر فاصله دسترسي بهينه؛ و يا موقعيت مكاني در بافت، همسان هستند             

بـا ايـن روش امكـان تحقـق كـاربري           . هـا باشـد     تواند پذيراي هر يك از اين كاربري        با كاربري خدمات عمومي مي    
هاي مجـاز مـستقر در آن، سـه يـا چهـار برابـر بيـشتر                   شمار كاربري خدمات عمومي بر روي يك زمين معين، به         

در صورتي كه يك سازمان مسئول تأمين خدمات عمومي با نبود اعتبار و امكانات روبرو شود، دو يـا سـه                     . شود  مي
  . هاي خدمات عمومي بر روي همان زمين وجود خواهد داشت امكان ديگر براي تحقق كاربري

  
 هاي با كاربري مسكوني  مينسهم خدمات عمومي ز) ب

هـاي خـدمات عمـومي موردنيـاز جمعيـت، در هـر دو              در طرح بازنگري تفصيلي پيشنهادي، سطوح الزم كـاربري        
از سوي ديگـر، همـه زمينهـاي        . مقياس درون بافتي و شهري، در نقاط گوناگون بافت شهري مكانيابي شده است            

بيني شده در طرح، در  پذيري پيش رند، متناسب با جمعيت  واقع در محدوده توسعه شهري، كه كاربري مسكوني دا        
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به گفته ديگر، هر زمين شـهري بـا كـاربري مـسكوني بايـد        . تأمين سطوح خدمات عمومي شهر بايد سهيم باشند       
  . سهم خود از خدمات عمومي شهري را به شكل مناسب به شهر بپردازد

شود و يكـي از منـابع         عوارض گوناگون پرداخت مي   در بافت پر و سطوح ساخته شده مسكوني، اين سهم به شكل             
  . رود درآمدي براي تأمين سطوح الزم خدمات عمومي به شمار مي

در بافت خالي و سطوح ساخته نشده با كاربري مسكوني، سهم خدمات عمومي زمين مسكوني، به صورت بخـشي                   
هـاي   هـاي واقـع در كـاربري    عـوض زمـين  خواه با كاربري خدماتي و خواه با كاربري مسكوني به عنوان م(از زمين   

  . گيرد در اختيار شهر و مديريت شهري قرار مي) خدمات عمومي
  . اين راهكار، به شكل بهينه خود، در قالب مجموعه ضوابط و مقررات شهرسازي طرح بازنگري تدوين شده است

 
 رويكرد پروژه ـ محور) پ

 و يـا قابـل      ،بـاير، متروكـه و مخروبـه       ( در بافت شـهري    هاي مناسب شناسايي شده     در چارچوب اين راهكار، پهنه    
  . گيرند هايي يكپارچه و فراگير مورد مداخله قرار مي  به دو شيوه و در قالب طراحي پروژه)بازيافت

هاي واقع در پهنه تعيين شده        هاي زمين و حدود مالكيت      دو شيوه تحقق اين راهكار، وابسته به اندازه و ابعاد قطعه          
. شـود   هاي بزرگ داراي مالكيت يكپارچه اعمـال مـي          در شيوه نخست، اين رويكرد بر روي زمين       . استبراي پروژه   

هـا و     هـا، پايگـاه     كارخانـه (هاي موجود غيرمجاز واقع در محدوده شهر          هاي بزرگ ساخته نشده، پهنه كاربري       زمين
هاي مناسب براي اعمـال       قل شوند، مكان  كه بايد به بيرون از بافت شهري منت       ... ) ها،    هاي نظامي، ندامتگاه    پادگان

  . رويكرد پروژه ـ محور هستند
هـاي   هايي از بافت كه نياز به بهسازي، نوسازي و ارتقاء كيفيـت  در شيوه دوم، رويكرد پروژه ـ محور بر روي بخش 

  .شود كالبدي ـ كاركردي و محيطي دارند اعمال مي
 واقع در آن، در چارچوب يك برنامـه فراگيـر مـدون مـورد               در هر دو شيوه، بخشي از بافت شهري موجود يا پهنه          

هاي خدمات عمـومي   گيرد و همزمان سطوح مسكوني، تجاري ـ خدماتي و كاربري  طراحي و اجراي طرح قرار مي
به ويژه در شيوه دوم، با تغيير الگوي سكونت از تك خانواري ريزدانه به مجموعه               . شود  مورد نياز در آن ساخته مي     

هـاي    شـود و در اختيـار كـاربري          مسكوني آزاد مـي     س، بخش قابل توجهي از محدوده پروژه از كاربري        بزرگ مقيا 
  . گيرد خدمات عمومي قرار مي

ها و  هاي بالقوه موجود به گستره برنامه هاي مشاركتي و جذب سرمايه ساز اجراي طرح رويكرد پروژه ـ محور زمينه 
  . هاي توسعه شهري است طرح

  
  شبكه ارتباطي پيشنهاديساختار  حركت و منظا.  2. 1. 3

 بـه نيز اثرگذار اسـت؛      ارتباطي و شبكه رفت و آمد اصلي شهر          بر نظام حركت و شبكه    چندكانوني توسعه،   ساختار  
بخشي، كه در حال حاضر بسيارزياد اسـت، بـه كمينـه مقـدار ممكـن كاسـته                    هاي ميان    كه حجم ارتباط   اين معنا 

تباط روزمره كنوني مناطق فرديس و مهرشهر با منطقه مركزي كرج، كه بـه دليـل          در اين چارچوب ار   . خواهد شد 
شود،   هاي ياد شده مي     گيرد و باعث ايجاد ترافيك در تقاطع        آهن، مترو و آزادراه، با دشواري انجام مي         تقاطع با خط  

  .ز تقليل خواهد دادها، بلكه حجم رفت و آمد در مركز كرج را ني با كاهش چشمگير، نه تنها ازدحام در تقاطع
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   و سلسله مراتب آنگذربنديشبكه .  1. 2. 1. 3
شهري در كـاهش حجـم عبـور و         سبك   پيشنهادي، از يك سو نقش بسيار مؤثر قطار          گذربندي طراحي شبكه در  

مرور سواره، مورد توجه جدي قرار گرفته است و از سوي ديگر، محورهاي شكل دهنده ساختار ارتباطي، با بررسي           
 و تثبيت آنهـا     جامع پيشين كرج  بيني شده در طرح       هاي موجود و مسيرهاي نيمه شكل گرفته پيش         خياباندقيق  

  .، تدوين گرديده استپيشينهاي اجرا نشده طرح  تر براي بخش تر و اجرايي هاي منطقي و ارائه گزينه
  :هاي گوناگون  ، از ديدگاهپيشينجامع در اين راستا، شبكه ارتباطي اصلي طرح 

  تار كالبدي ـ كاركردي پيشنهاديساخ -
 ضرورت حفظ محيط طبيعي -
 افزايش نفوذپذيريتحريك توسعه و  -
 كالن شهرنيازهاي واقعي  -
 پذيري مالكيت زمين و ميزان تحقق -

  
 ريـزي   طرحهاي زير     هاي باال و با ويژگي       پيشنهادي، بر پايه ارزيابي    گذربنديساختار  . ارزيابي و بازنگري شده است    

  :شده است 
  

  پذيري باال و سهولت اجرا قتحق
گيـري از     بيني پهنـا و مشخـصات بهينـه، بهـره           انطباق بر گذرهاي موجود، پيش    (واقعگرايي   -

 در صورت نياز، خودداري از تحميل بار مـالي ـ   در طرحهاي پيشينبيني شده  مسيرهاي پيش
 ...)اجرايي غير ضروري بر دوش شهر و شهروندان، 

 .رويه بافت شهري يط طبيعي و گسترش بيخودداري از تخريب و نابودي مح -
  :با توجه به نكات باال، ساختار ارتباطي پيشنهادي در هر يك از سه بخش مجموعه، متشكل از عناصر زير است

هـا، بـا      ايـن حلقـه   . كنند   را هدايت مي   شهر  تردد سواره در سطح كالن     كه   هاي ارتباطي درجه يك اصلي،      حلقه
در چارچوب نظام اي  هاي ارتباطي فراشهري ـ منطقه   هاي ورودي شهر و به شبكه راه هاي بيروني، به دروازه اتصال

هـا، بـسته بـه     پهناي محورهاي تـشكيل دهنـده ايـن حلقـه    . شوند وصل ميحركت در سطح حوزه كرج ـ شهريار  
  . متر است50 تا 45شرايط و امكانات موجود، 

هـاي    اي بخـش    هـاي ناحيـه     شوند و ارتباط    شعب مي هاي درجه يك من      كه از حلقه   هاي ارتباطي درجه دو،     حلقه
هـاي درجـه يـك نيـز ايـن            هاي درون حلقه    در بخش . كنند   مي  هاي درجه يك را تامين      مختلف بافت بيرون حلقه   

ها و    پهناي محورهاي شكل دهنده حلقه    . آيند  اي درمي   ها به شكل محورهاي ارتباطي درجه دوي درون حلقه          حلقه
 .ر است مت35محورهاي درجه دو، 

هـاي داخلـي و محلـي          متر كه ارتباط   30 تا   24هاي با پهناي       متشكل از خيابان   محورهاي ارتباطي درجه سه،   
  . كنند بافت شهري را تأمين مي

افزون بر عناصر سه گانه باال، كه كاركرد بخشي دارند و رفت و آمد در پهنه سه گستره شهري                   : شبكه بزرگراهي 
هم حركـت  بيني شده است كه  پيشاي،   با كاركرد شهري ـ منطقه نيززرگراهي شبكه ب يككنند،  را تسهيل مي
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كالن شهر و پيرامون آن را اي  هاي فراشهري ـ منطقه  ها و ارتباط و ارتباط شهري سه گستره را با هم و نيز حركت
  .پيوند داردسازد و در خارج از محدوده كرج بزرگ، با شبكه بزرگراهي در سطح حوزه كرج ـ شهريار  فراهم مي

هاي ارتباطي درجه يك، دستكم در يك لبـه،           شود، حلقه    ارتباطي پيشنهادي، ديده مي    شبكه،  همچنانكه در نقشه  
 همپيونـدي   يكپـارچگي و  اي به     با محورهاي بزرگراهي همپوشي دارد و از اين راه، شبكه ارتباطي شهري و منطقه             

  . دست يافته است
  
  حمل و نقل عموميها و تجهيزات  پايانه. 2. 2. 1. 3

 درصد 50 درصد فعلي به    14 نظام حركت در كرج بزرگ، سهم وسايل حمل و نقل همگاني از حدود               در مدلسازي 
مـصوب  ) قطار شهري (اين فزوني از يك سو به بيش از صد كيلومتر مجموع طول شبكه ريلي               . افزايش يافته است  

توسعه شبكه اتوبوسراني در پيونـد بـا خطـوط ريلـي     كه اجراي آن آغاز شده است، و از سوي ديگر، به گسترش و     
از اهميـت بـسيار     ...) هـا و      ها، مبـدل    پايانه(به اين ترتيب، مابين فضاهاي پشتيبان شبكه تردد همگاني          . اتكا دارد 

  .برخوردار خواهد بود
دشـهر  ، ابتـداي جـاده محم     )در شـرق  (در كنار سه ايستگاه متـرو، شـهيد سـلطاني           ) پارك سوار (سه مبدل اصلي    

محـدوده كـالن شـهر، همـراه بـا تعـدادي مبـدل درجـه دو در كنـار ديگـر                      ) در غـرب  (و ميدان دانشگاه    ) مركز(
ترين  عمده) در امتداد محور خدماتي شهيد بهشتي و محور فرديس(هاي خط قطار شهري در حال احداث          ايستگاه

را با پراكندگي و توزيع متعـادل       ) نيتركيب خطوط ريلي و شبكه اتوبوسرا     (فضاهاي پشتيبان شبكه تردد همگاني      
  . دهند شهر تشكيل مي در سطح محدوده كالن

شهري در تركيب با سه مبدل اصلي ياد شده، همراه با تعدادي پاركينگ و پايانـه درون شـهري در                      سه پايانه برون  
شهر تامين  هاي ايستگاهي، فضاهاي پشتيبان مكمل شبكه حمل و نقل عمومي را در سطح كالن                 محدوده مجتمع 

  .خواهند كرد
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  ...)ها و  شيب و مقاطع عرضي خيابان(ساماندهي شبكه گذربندي .  3. 2. 1. 3
. طراحي برش عرضي مناسـب اسـت  ) 2(سلسله مراتب، و ) 1(كارايي شبكه گذربندي در گروي توجه به دو اصلي  

شين كمتر مورد توجه بوده و درسازماندهي نظـام حركـت پيـشنهادي طرحهـاي               اين امر در طرحهاي تفصيلي پي     
بنـدي گـذرها در چـارچوب نظـام           و تفصيلي جديد، تالش بر اين بوده است كه از طريـق گونـه             ) ساختاري(جامع  

هـاي اجرايـي      ريزي شده و در طـرح       ها طرح   سلسله مراتبي پيش گفته، برشهاي عرضي بهينه براي هر يك از گونه           
  . گيرد داري مورد عمل قرار ميشهر

  
عالوه بر اين، با توجه به وضعيت پر نشيب و فراز از بخشهايي از محـدوده كـالن شـهر، بـويژه در بخـش شـمالي                           

ضـرورت مبـرم   ) بويژه محورهاي شمالي ـ جنـوبي  (هاي طولي گذرها  ، توجه به شيب در پروفيل)هاي البرز دامنه(
هاي سطحي محدوده كرج اثر تعيـين كننـده دارد، يكـي از               ايت و دفع آب   اين مهم كه در طراحي شبكه هد      . دارد

  . مباني اصلي در طراحي شبكه گذربندي كالن شهر بوده است
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   شهرپيشنهاديخدماتي ساختار . 3. 1. 3
نهـاده   پـيش هـاي   فرصتگيري بهينـه از     پيشنهادي، استوار بر بهره   خدمات  در چارچوب آنچه گفته شد، ساختار       

هـاي كـاركردي     گانه كالبدي ـ كـاركردي و پهنـه   6هاي  هاي قابل بازيافت، تركيبي از عناصر گروه ها و زمين پهنه
موجـود، و ايجـاد زمينـه شـكوفايي         نقـاط ضـعف     و از ميان برداشـتن      تهديدها  اصلي است؛ كه با هدف كاهش       

، با آرايـشي مكـاني ـ كالبـدي تـدوين      )1405تا سال ( ساله 20بافت شهري كرج، در طول دوره هاي  توانمندي
  . شده است

هـا،   هاي كمي برنامه توسعه كالن شهر، ايجاد يك سـاختار منـسجم متـشكل از كـانون     عالوه بر دستيابي به هدف  
، كارآمد )مركز خدمات برتر حوزه(هاي خدماتي، در چارچوب نيازهاي مركز حوزه كرج ـ شهريار   محورها و گستره
، و مناطق و محالت آن، در هماهنگي با سازمان فضايي       )ات موردنياز در مقياس كرج بزرگ     خدم(شدن كالن شهر    

  . يابي اراضي و فضاهاي خدماتي كرج بوده است شهر، از مباني مكان
  
  خدماتيهاي  سرانه.  1. 3. 1. 3

. ديـده اسـت    ارائـه گر   77شـماره    جدول   درهاي كاربري پيشنهادي براي شهركرج        سرانهبراساس مباني ياد شده،     
 65 مترمربع در وضـع موجـود بـه          47/63شود در مجموع سطوح سرانه اراضي شهري از           همانگونه كه مشاهده مي   

افزايش مجموعه سرانه زمين شهري اگر چه ناچيز است اما توزيع نسبي آن بـه ويـژه            . مترمربع افزايش يافته است   
در راستاي رفع كمبودهاي خدماتي     )  وضع موجود است    برابر 85/1كه تقريباً   (هاي خدماتي     در مورد سرانه كاربري   

، از كـاهش سـطح   )پرهيز از گسترش افقي شهر( اين امر، براساس اصل شهر متمركز .شهروندان تعديل شده است 
  . مسكوني و افزايش سرانه خدماتي حاصل شده است

  
   وضع موجود و سرانه پيشنهادي كرجخدماتيسرانه : 77جدول       

سرانه وضع موجود   برينوع كار  رديف
  )مترمربع(

سرانه پيشنهادي طرح 
  )مترمربع(بازنگري 

  7/1  5/1  تجاري  1
  3  1/1 آموزشي  2
  1  84/0  اي آموزش عالي و حرفه  3
  6/0  13/0 فرهنگي  4
  25/0  05/0  جهانگردي و پذيرايي  5
  1  3/0  درماني و بهداشتي  6
  1حداكثر   65/0  اداري و انتظامي  7
  6  26/2  فريحيفضاي سبز و ت  8
  25/2  5/0  ورزشي  9
  2/0  2/0  مذهبي  10

  17  53/7  جمع
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  و پيشنهادي طرح بازنگري) 1372(مقايسه سرانه وضع موجود، پيشنهادي طرح تفصيلي شهر كرج : 78جدول  
 72پيشنهادي طرح تفصيلي 

  نوع كاربري  پيشنهادي طرح بازنگري  كرج

  درصد  مساحت

وضع موجود 
  )1380سال (

  درصد  مساحت

ي بهنسبت سرانه پيشنهاد
  سرانه وضع موجود

  77/0  38/35  23  1/30  73/32  52/33  مسكوني
شبكه رفت و آمد و 

  97/0  84/33  22  6/22  70/24  3/25  دسترسي

  85/1  76/30  20  77/10  55/42  57/43  خدمات
  03/1  100  65  47/63  100  39/102  جمع 

  
  رساني شهري نظام خدمات. 2. 3. 1. 3

جـدا از   . هاي پيشين نيز گفته شد، شهر كرج به كمبود شديد سطوح خدماتي مبـتال اسـت                 ونه كه در بخش   همانگ
بـه منظـور رفـع      . كمبود سطوح مزبور، خدمات موجود نيز داراي توزيع متعادل و متناسبي در شهر كـرج نيـست                

راتب روشني در ارتبـاط     مشكالت فوق، جدا از ضرورت تامين سطوح خدماتي مورد نياز، ضروري است تا سلسله م              
  .با نحوه توزيع سطوح خدماتي شهر كرج تعيين گردد

در چنين شرايطي، معموالً از الگوهاي كالسيك نظام تقسيمات شهري كه واحدهايي چون شـهر، حـوزه، منطقـه،             
 حـال آنكـه تقـسيمات مزبـور در شـهرهاي          . شود  نمايند، استفاده مي    ناحيه، محله و واحد همسايگي را تعريف مي       

موجود معموالً غير قابل استفاده است و در حقيقت غير كاربردي و غير عملي بودن اين تقسيمات كـه بـه سـبب                       
گيرد، ضـرورت   و الگوهاي تقسيماتي فوق شكل مي  ) مانند كرج (وجود شكاف معمول بين شرايط شهرهاي موجود        

  .نمايد شناسايي و تعريف تقسيمات جديدي را ضروري مي
ارتباط با شهر كرج نشان مـي دهـد، تـأمين خـدمات شـهروندان معمـوالً در دو سـطح انجـام                       تر در     بررسي دقيق 

. گيـرد   سطح نخست، معموالً عناصر خدماتي را كه داراي آهنگ مراجعه روزانه و هفتگي هستند در برمي               . گيرد  مي
. ي كوتـاه ممكـن اسـت   مراجعه به واحدهاي خدماتي در اين سطح عمدتاً به صورت پياده و يا با استفاده از سفرها      

دومـين  . از مهمترين عناصر اين سـطح هـستند       ... عناصر مانند دبستان، راهنمايي، مراكز خريد مايحتاج روزمره و          
هـاي اصـلي      اي، پارك   سطح از تامين خدمات در شهر كرج، عناصري مانند دبيرستان، مراكز آموزش عالي و حرفه              

اشتغال و واحدهاي تجاري ـ خدماتي با آهنگ مراجعـه هتفگـي ـ     شهر، مراكز ورزشي اصلي شهر، ادارات و مراكز 
  .گيرد دسترسي به اين سطح از خدمات، اغلب با استفاده از وسايل نقليه صورت مي. گيرد ماهانه را دربر مي

  :نمايد  با توجه به توضيحات فوق، طرح حاضر، در مقياس خدمات رساني شهر كرج را به شرح زير تعريف مي
گيـرد، زنـدگي      در اين مقياس كه واحدهاي خريد روزانه و هفتگي را در بر مي            :  تي درون بافت    مقياس خدما  .1

شـود و جـز در        خورد و عمده مايحتاج و ضروريات زندگي شهروندان در آن تامين مي             روزمره شهروندان رقم مي   
 ساالنه ضرورتي بـراي     موارد خاص چون اشتغال، تحصيل و يا مراجعه به خدمات آهنگ مراجعه عمدتاً ماهانه يا              

واحدهاي آموزشي كودكستان، دبستان و راهنمـايي و بخـش       . خروج از قلمرو عملكردي اين مقياس وجود ندارد       
 .شوند قابل توجهي از امكانات خدماتي در اين قلمرو مستقر مي
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در اين مقياس عمده مراكز اداري و اشتغال، واحدهاي تجاري و خـدماتي بـا               : مقياس خدماتي شهري     .2
اي، پاركهـاي اصـلي و       ها و مراكز آموزش عـالي و حرفـه          آهنگ مراجعه عمدتاً ماهانه و ساليانه، دبيرستان      

توان اينگونه ادعا كرد كه مراكـز مـرتبط بـا مقيـاس خـدماتي شـهري،                   مي. اند  قرار گرفته ... بزرگ شهر،   
در نتيجه قلمرو عملكردي    گيرند و     را بر عهده مي   ) و حتي فراتر از آن    (وظيفه خدمات رساني به كل شهر       
 .آن، شهر و حتي فراتر از آن است

  
  معرفي مراكز و محورهاي خدماتي مختلط 

گـردد، بـه منظـور        هاي شهري مورد بررسي، كمبود شديد نيازهاي خدماتي مشاهده مي           از آنجا كه در عمده بافت     
كه در اينجا با عنـوان      ) ي و يا خطي   ا  به شكل هسته  (اي جز ايجاد مراكز تجاري و خدماتي          رفع اين كمبودها، چاره   

اين مراكز دربرگيرنده واحدهاي تجـاري و       . كنيم نخواهيم داشت    مراكز و محورهاي خدماتي مختلف از آنها ياد مي        
هاي مختلفي از جمله دستيابي به حداكثر كارايي در كنار يكديگر قرار              مراكز خدماتي مختلفي هستند كه با هدف      

  . پردازند مات به شهروندان مياند و به ارائه خد گرفته
، دو گونه مركز و محـور خـدماتي بـا عملكـرد خـدمات               »شهري«و  » درون بافت   «با توجه به دو مقياس خدماتي       

گيرند كـه دربرگيرنـده تركيبـي از كاربريهـاي تجـاري، خـدمات          رساني درون بافت و شهري مورد تعريف قرار مي        
هداشتي، خدمات صنعتي و كارگاهي و خدمات اداري خواهند بود و           آموزشي، خدمات پذيرايي، خدمات درماني و ب      
  . هستند(mixed land use)در حقيقت مراكز مزبور داراي كاربري مختلط 

  
  »شهري«و » درون بافت«هاي آنها در دو مقياس  تفكيك انواع كاربري زمين و توزيع سرانه

، »مراكـز و محورهـاي تجـاري ـ خـدماتي     «بـه تعريـف   هاي به عمل آمده و با توجه  ها و تحليل با توجه به بررسي
. انـد   مـورد شناسـايي قـرار گرفتـه       » شهر«و  » درون بافت «هاي مختلف شهر در دو مقياس         عناصر شاخص كاربري  

بندي اصلي خود جدا شده و سـطوح آنهـا در             هاي شهري از طبقه     ضمن آنكه برخي از عناصر شاخص انواع كاربري       
هـاي   جـدول پيوسـت نيـز، سـرانه      . مدنظر قرار گرفته است   » هاي خدماتي مختلط  مراكز و محور  «مجموعه سطوح   

  .نمايد ارائه مي» شهر«و » درون بافت«پيشنهادي كاربري زمين را با توجه به دو مقياس خدماتي 
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  ساختار توزيع تسهيالت و خدمات رفاهي: 13نقشه شماره 
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  »شهر«و » درون بافت« به دو مقياس خدماتي هاي پيشنهادي كاربري زمين با توجه  سرانه:79جدول    
  )مترمربع(سرانه 

مقياس خدماتي   نوع كاربري  رديف
  درون بافت

مقياس خدماتي 
  جمع  شهري

  7/2  9/0  8/1  آموزشي
  1  1  -  اي آموزش عالي و حرفه

  6/0  4/0  2/0  فرهنگي
  1/0  1/0  -  جهانگردي و پذيرايي

  8/0  6/0  2/0  درماني و بهداشتي
  8/0حداكثر   8/0حداكثر   -  هاي مزاحم شهري مجموعه مشاغل و كارگاه

  9/0حداكثر   8/0حداكثر   1/0حداكثر  اداري و انتظامي
  6  3  3  فضاي سبز و تفريحي

  25/2  00/2  25/0  ورزشي
  1حداكثر   7/0حداكثر   3/0حداكثر   تاسيسات و تجهيزات شهري

  1  9/0  1/0  بارخدمات حمل و نقل و ان
  2/0  1/0  1/0  مذهبي

  7/1  2/1  5/0  تجاري
  3/0  1/0  2/0  خدمات آموزشي
  15/0  1/0  05/0  خدمات پذيرايي

  2/0  1/0  1/0  خدمات درماني و بهداشتي
  2/0  1/0  1/0  خدمات صنعتي و كارگاهي

ي ـ 
جار

ي ت
رها

حو
و م

كز 
مرا

تي
دما

خ
  

  1/0  -  1/0  خدمات اداري

1  

تي
دما

خ
  

  20  9/12  1/7  ع خدماتيجم
  23  مسكوني  2
  22  شبكه معابر  3

  65  جمع
  
 خدمات عمومي و رفاهي.  3. 3. 1. 3

بـا سـرانه   (هاي مجاز محورها و مراكز تجـاري ـ خـدماتي     هاي خدمات عمومي پيشنهادي، كاربري از ميان كاربري
بـا  (هاي مزاحم شـهري    مشاغل و كارگاهو مجموعه)  مترمربع1/0با سرانه   (، جهانگردي و پذيرايي     ) مترمربع 65/2

آيند و نه تنها هزينه مالي براي شـهر       هاي انتفاعي هستند كه داوطلبانه به اجرا درمي         ، كاربري ) مترمربع 8/0سرانه  
نيـز  )  مترمربع2/0با سرانه (كاربري مذهبي . روند كنند بلكه منابع درآمدي نيز به شمار مي    و شهروندان ايجاد نمي   

  . شود توسط شهروندان ايجاد ميداوطلبانه 
 مترمربع آن را به عنـوان       75/3هاي خدمات عمومي،       مترمربع سرانه پيشنهادي كاربري    20به اين سان از مجموع      

توان كنار گذاشت و آنچه تحقق و تأمين آن نياز به اعتبار دارد و شهرها در ايجاد آنهـا بـا                       هاي انتفاعي مي    كاربري
در ايـن  . هـاي غيرانتفـاعي اسـت     مترمربع مربـوط بـه كـاربري   25/16 سرانه نزديك به    شوند،  دشواري روبه رو مي   

هـاي خـدمات      ، سـطح كـاربري    1400 ميليون نفر شهر كرج تا سال        2 تا   8/1چارچوب، با توجه به سقف جمعيت       
  .  هكتار خواهد بود3250 تا 2950عمومي غيرانتفاعي الزم 
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هاي خدمات عمومي موجود       هكتار سطح زير پوشش كاربري     950ه  از كل سطوح موردنياز محاسبه شده، نزديك ب       
پس نياز نهايي شهر به سطوح خدمات عمومي در طول          . هماكنون در اختيار شهر و مورد استفاده شهروندان است        

  .  هكتار خواهد بود2300 تا 2000دوره طرح حدود 
 مترمربع  3/10ن در مقياس درون بافتي و        مترمربع آ  95/5هاي خدمات عمومي،       مترمربع سرانه كاربري   25/16از  

 1195 تـا    1070هاي خدمات عمـومي،         به اين سان، از مساحت كل موردنياز كاربري       . آن در مقياس شهري است    
  .  هكتار آن براي خدمات مقياس شهري است2060 تا 1854هكتار آن براي خدمات مقياس درون بافتي و 

ي، سه كاربري پارك و فضاي سبز، آموزشي و ورزشي بيـشترين نيـاز              هاي گوناگون خدمات عموم     در ميان كاربري  
  .   درصد سطح كل مورد نياز مربوط به اين سه كاربري است67به زمين را دارند و در مجموع بيش از 

هـاي خـدمات عمـومي موجـود، موردنيـاز و       جدول پيوست، تصوير كلي آينده شهر كرج را از نظر سطوح كـاربري        
  .دهد ك دو مقياس عملكردي درون بافتي و شهري نشان ميكمبودها، به تفكي

  
هاي خدمات عمومي موجود، موردنياز و كمبودها به تفكيك دو مقياس عملكردي درون  سطوح كاربري:  80جدول

  بافتي و شهري
  نوع كاربري  كل شهر  مقياس شهري  مقياس درون بافتي

 ودكمب  نياز  موجود كمبود  نياز موجود كمبود  نياز  موجود
 2310  3250  940  1413  2060  647  902  1195  293  هاي خدمات عمومي غيرانتفاعي مجموع كاربري

 1015  1200  185  460  600  140  555  600  45  پارك و فضاي سبز
  412  540  128  140  180  40  272  360  88  آموزشي
  355  450  95  352  400  48  3  50  47  ورزشي

  533  1065  532  461  880  419  72 185  113  هاي غيرانتفاعي ديگر مجموع كاربري
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  طرح بازنگري  كاربري زمين پيشنهادي :14شمارهنقشه 
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  ساختار تفرج و فراغت .  4. 1. 3
 درصـد  30همراه با پهنه مسكوني باغ شهري، با زير پوشش داشتن نزديك به          ) سبز و باز  (پهنه كاركردي حفاظت    

وجود رودخانـه كـرج و گـستره    . ي در كاركرد تفرجي ـ فراغتي شهر كرج دارد از محدوده شهر، جايگاه بسيار مهم
 هكتار، مجموعه تفريحـي ـ گردشـگاهي مـرادآب، همجـوار بـا پهنـه حاشـيه         450پيرامون آن، با مساحت حدود 

هـاي تفريحـي ـ گردشـگاهي      هـاي سـبز و بـاز و كـانون      هكتار، همراه با گستره100رودخانه و با مساحت حدود 
ده در بخش عناصـر شـكل دهنـده سـازمان فـضايي پيـشنهادي، توانمنـدي ويـژه شـهر كـرج را در زمينـه                           نامبر

ها بـا سـاختار        اين محورها و گستره    .دهد  كاركردهاي مربوط به گذران اوقات فراغت، گردشگري و تفريح نشان مي          
اشته و از اجزاي اصلي آن پيشنهادي براي گردشگري و گذران اوقات فراغت در سطح حوزه كرج ـ شهريار پيوند د 

هـاي    دامنـه (همانگونه كه در نقشه صفحه بعد منعكس است، گستره سبز حاشيه شـمالي شـهر                . روند  به شمار مي  
گاهي كالن شهر بوده و دنباله رود كرج به عنوان يكي از محورهاي اصـلي                 منشا محورهاي سبز و باز و تفرج      ) البرز

هاي سبز  ديگر گستره. يابد دوده شهر، تا درياچه پيشنهادي تداوم ميشود و در جنوب شرقي مح    از آن منشعب مي   
كـرج ـ   (نيز با توزيع متعادل در سـطح محـدوده سـه بخـشي كـالن شـهر       ) باغات موجود و اراضي بازيافتي(و باز 

  . اند مكانيابي يا تثبيت شده) مهرشهر ـ فرديس
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  )طراحي شهري(اختار سيما و منظر شهري س.  5. 1. 3
  نظام تراكمي شهر.  1. 5. 1. 3

  هاي جمعيتي و ساختماني پيشنهادي  پخشايش متوازن جمعيت در بافت شهري و تراكم) الف
هاي گوناگون    بيني شده براي بخش     الگوي توزيع جمعيت در بافت شهري، رابطه مستقيم با تراكم ساختماني پيش           

ته ديگر، نتايج تعيين ميزان تراكم ساختماني براي هر بخش از شـهر، كـه بـه شـكل سـاختمان                     به گف . بافت دارد 
هايي چون مقدار زيربنا نسبت به زمين، تعداد طبقات سـاختمان و تعـداد واحـدهاي قابـل                    با ويژگي (ساخته شده   
، مستقيماً بر مقـدار تـراكم       يابد، عمالً با تعداد خانوار و جمعيت قابل اسكان در آن            نمود بيروني مي  ) ساخت در آن  

از اين رو، بايسته است براي ارائه الگوي پيـشنهادي تـراكم جمعيتـي بافـت شـهري،                  . گذارد  جمعيتي بافت اثر مي   
  .نخست به شكل فشرده و كوتاه به شيوه دستيابي به تراكم ساختماني اشاره شود

  
  ساز و كار تعيين تراكم ساختماني) ب

و تـدوين اطالعـات     ) شناسـايي وضـع موجـود     (در مرحله اول طـرح      » ناج«رافيايي  به كارگيري نظام اطالعات جغ    
ها در اين نظام، اين امكان را فراهم آورده است كه هـر بخـش از    كالبدي ـ كاركردي وضع موجود به تفكيك قطعه 

نـدي بافـت   ب دانـه . هاي آن مورد بررسي و تجزيه و تحليـل قـرار گيـرد              بافت شهري، در اين مرحله، بر پايه ويژگي       
ها دو ابـزار كارآمـد بـراي تعيـين            ها و ارتفاع و تعداد طبقات ساختمان        بندي مساحتي قطعه    مسكوني بر پايه دسته   

  . روند تراكم ساختماني در بخشهاي گوناگون شهر به شمار مي
  
  بندي بافت مسكوني دانه) پ

هاي   بندي مساحتي قطعه     و دسته  هاي مختلف بافت مسكوني موجود      بندي بخش   بررسيهاي مربوط به شناخت دانه    
مسكوني آنها، يكي از نتايج متعددي است كه، از پردازش اطالعات گردآوري شده، در محيط ناج به دست آمـدني                    

اي قابل استخراج است، اما در اين مرحله، پردازش           اگر چه اين نتايج، در پهنه هر محدوده دلخواه و برگزيده          . است
هـاي شـهري حاصـل از خطـوط اصـلي             هاي مسكوني، در گستره بلوك      بندي قطعه   نههاي دا   اطالعات و تهيه نقشه   

هـاي همگـن بافـت و تعيـين مرزهـاي             شناسـايي گـستره   . الگوي توسعه ساختاري تهيه شده، صورت گرفته است       
هاي تهيه شـده    هاي متفاوت بافت مسكوني موجود، يكي از محصوالت اصلي اين بررسي و نقشه              تفكيك ميان گونه  

هـا،    بنـدي مـساحتي قطعـه       دسـته . شـود   ه به عنوان مدرك پايه تعيين تراكم ساختماني، به كار گرفته مي           است ك 
اي اسـت كـه    هاي متداول موجود در بافت صورت گرفته و دامنـه تغييـرات هـر دسـته بـه گونـه          براساس مساحت 

  .دهد تصويري نزديك به واقعيت موجود بافت را به دست مي
 3خواه بافتهاي ويژه با كيفيت محيطي بسيار مناسـب ماننـد فازهـاي              ( متفاوت موجود    هاي ويژه و    شناسايي بافت 

و يا بافتهاي ويـژه فاقـد كيفيـت فـضايي حـداقل ماننـد تپـه مـراد آب،                    ... گانه مهرشهر، كوي مهر، شهرك خانه،       
  .رسي استمحصول ديگر اين بر) هاي ويژه بهسازي هستند كه نيازمند طرح... حصارك پايين، غرب مهرشهر، 
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  ها ارتفاع و تعداد طبقات ساختمان) ت
در ايـن ميـان، سـاختمان       . آيـد   نمود كالبدي تراكم ساختماني، اساساً به شكل ساختمان ساخته شده به ديده مي            

 از نظر مقدار زمين و هم از نظر ارتفاع شكل تحقق يافته تراكم ساختماني است، اما ارتفاع ساخته شده اگر چه هم
و تعداد طبقات ساختمان، از آنجا كه همواره در برابر ديد قرار دارد و فراتر از عرصـه خـصوصي قطعـه، در عرصـه                         

ار است و كنترل و هـدايت آن،        گذارد، از اهميت بيشتري برخورد      عمومي شهر، بر سيماي كالبدي بافت نيز اثر مي        
  .گيري سيماي شهري نقش بنيادي دارد در شكل

هـا يكـي از       در اين چارچوب، اگر چه در مرحله اول طرح، گردآوري اطالعات مربوط به تعداد طبقات و ارتفـاع سـاختمان                   
فـاع و تعـداد طبقـات غالـب      سال گذشته، در اين مرحله از كار، ارت   5/1موارد اصلي بوده، اما با توجه به ساخت و سازهاي           

هـاي مختلـف بافـت        هـا، در بخـش      تفاوت ارتفـاعي سـاختمان    . هاي هر بخش از بافت، از نو برداشت شده است           ساختمان
هـاي    رساند و مرز تفكيـك ميـان گونـه          هاي همگن ياري مي     تر گستره   مسكوني، عامل ديگري است كه به شناسايي دقيق       

  .دهد بخشهاي گوناگون بافت را به دست مي لگوي اوليه تفاوتهاي تراكم ساختمانيسازد و ا تر مي متفاوت بافت را، مشخص
  
  هاي ساختماني پيشنهادي تراكم) ث

هـاي آن، در تركيـب بـا          بندي مساحتي قطعـه     بندي بافت و دسته     هاي مربوط به دانه     هاي به دست آمده از بررسي       داده
 مساحتي  گروهانجامد كه از نظر       مگن گوناگوني در هر بلوك مي     هاي ه   تعداد طبقات و ارتفاع غالب، به شناسايي گستره       

  .هايشان، از همديگر متمايزند ها و تعداد طبقات غالب ساختمان غالب قطعه
هـاي    كه در بخـش قطعـه     (ها و تعداد واحد        مساحتي و تعداد طبقات غالب هر گستره با حد نصاب          گروهانطباق و مقايسه    

هـاي    در نقشه . دهد  ، مقدار تراكم ساختماني بهينه آن گستره را به دست مي          مجاز)  است تك واحدي با تعداد طبقات برابر     
اند، نقشه دانه بندي بافت و دسته بنـدي مـساحتي    ، كه چند بلوك به عنوان نمونه برگزيده شده انتهاي اين بخش   پيوست
 تراكم ساختماني بـه دسـت آمـده از          ها، نقشه تراكم ساختماني طرح مصوب و نقشه         ها، نقشه ارتفاع غالب ساختمان      قطعه

بنـدي مـساحتي و تـراكم         هـاي دسـته     هـاي همـراه نقـشه       جدول. ريزي كالبدي تشريح شده ارائه شده است        روش برنامه 
  .دهد هاي كلي هر گستره همگن را به روشني نشان مي ساختماني پيشنهادي، ويژگي

هاي مختلـف شـهر، بـر حـسب مقـدار تـراكم و         در بخش با كاربرد روش ياد شده، الگوي اوليه توزيع تراكم ساختماني           
  :در اين ميان، دو نكته در خور يادآوري است . حداكثر تعداد طبقات مجاز مسكوني تهيه شده است

هاي پيشين تعيين تراكم ساختماني، كه تنها مقدار          تراكم ساختماني پيشنهادي، بر خالف همه موارد و نمونه         .1
اند، بر دو جز مشتكله جـدايي ناپـذير مقـدار تـراكم                تعداد طبقات تعريف كرده    كمي تراكم را فارغ از ارتفاع و      

به گفته ديگر، تعداد تـراكم سـاختماني در   . ساختماني و حداكثر تعداد طبقات مجاز تعريف شده استوار است   
  .يابد هر بخش، با تعداد طبقات تعيين شده براي آن معنا مي

بر پايـه   . هاي كالبدي بافت مسكوني به دست آمده است          چارچوب و يژگي   الگوي توزيع تراكم ارائه شده، تنها در       .2
افزون بر  . هاي مختلف آن به دست آمدني است        پذيري شهر و بخش     اين الگو، برآورد مقدماتي گنجايش جمعيت     

پذيري برآورد شده از اين روش با سقف جمعيت نهـايي شـهر، مقـدار دقيـق، بهينـه و                      كنترل و اصالح جمعيت   
راكم ساختماني هر بخش از شهر، تنها پس از برآورد مساحت سطوح خدمات عمومي مورد نياز جمعيت                 نهايي ت 

آن بخش و ارزيابي مقدار زمين قابل استفاده براي كاربريهاي خـدماتي و جمعيـت زيـر پوشـش آن قابـل ارائـه                       
 .خواهد بود
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  وده و تقسيمات شهريساختار محد.  6. 1. 3
  حدود توسعه كالبدي، محدوده پيشنهادي.  1. 6. 1. 3

. گيـرد    هكتار را در بـر مـي       550،16اي به مساحت حدود       محدوده طرح تفصيلي مصوب پيشين شهر كرج، گستره       
اي اسـت كـه در گرمـاگرم          گانـه  اين گستره شامل محدوده اوليه تعيين شده در زمان طرح مصوب و الحاقات چند             

  . طرح، به آن افزوده شده استنايي شدنه
بينـي شـده در آن        هاي آن به خط و خطـوط پـيش          ترين كاستي محدوده طرح مصوب كرج، متكي بودن لبه          اصلي

هايي است كـه هـيچ ردي از          اين ويژگي، به خصوص در بيشترين طول لبه محدوده، وابسته به خيابان           . طرح است 
اند، حد واقعـي      ه  ها به دقت مسيريابي يا بازگشايي نشد         خود اين خيابان   شود و چون    آنها در وضع موجود ديده نمي     

پيامد نامطلوب ديگر اين شيوه تعيين محدوده، ناديده        . جايي و تغيير است     محدوده مصوب همواره دستخوش جابه    
 مگرفتن حدود مالكيت زمين است و در بسياري موارد، قطعه زمينهاي موجود با خط فرضـي محـدوده بـه دو نـي                      

  .شده، بخشي در درون و بخشي ديگر در بيرون محدوده قرار گرفته است
  

  بهينه سازي حدود گسترش شهر و محدوده پيشنهادي
  :بهينه سازي حدود گسترش شهر، با توجه به اهداف زير صورت گرفته است 

  .هاي كشاورزي و باغهاي موجود در حاشيه شهر حفظ زمين )1
ار محـدوده شـهر و جلـوگيري از سـاخت و سـاز و يـا اسـتقرار                   اعمال كنترل مستقيم بر اراضـي همجـو        )2

 .هاي نامناسب در آنها فعاليت
 .هاي بهينه بر روي سطوح افزوده شده به محدوده بيني نحوه استفاده مطلوب وكاربري پيش )3
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  بندي، نواحي و محالت منطقه.  2. 6. 1. 3
ر تامين سطوح خدماتي مورد نياز، معموالً از الگوهاي كالسيك نظام تقسيمات شهري كه واحدهايي چون       به منظو 

حـال آنكـه تقـسيمات      . شـود   نمايند، استفاده مي    شهر، حوزه، منطقه، ناحيه، محله و واحد همسايگي را تعريف مي          
اربردي و غيـر عملـي بـودن ايـن          مزبور در شهرهاي موجود معموالً غير قابل استفاده است و در حقيقـت غيـر كـ                

و الگوهاي تقـسيماتي فـوق      ) مانند كرج (تقسيمات كه به سبب وجود شكاف معمول بين شرايط شهرهاي موجود            
  .نمايد گيرد، ضرورت شناسايي و تعريف تقسيمات جديدي را ضروري مي شكل مي

معمـوالً در دو سـطح انجـام        تر در ارتباط با شهر كرج نشان مـي دهـد، تـأمين خـدمات شـهروندان                    بررسي دقيق 
. گيـرد   سطح نخست، معموالً عناصر خدماتي را كه داراي آهنگ مراجعه روزانه و هفتگي هستند در برمي               . گيرد  مي

. گيـرد  دومين سطح از تامين خدمات در شهر كرج، عناصـري بـا آهنـگ مراجعـه هفتگـي ـ ماهانـه را دربـر مـي         
  .گيرد ه از وسايل نقليه صورت ميدسترسي به اين سطح از خدمات، اغلب با استفاد

  :نمايد  با توجه به توضيحات فوق، طرح حاضر، دو مقياس خدمات رساني شهر كرج را به شرح زير تعريف مي
گيـرد،    در اين مقياس كه واحدهاي خريد روزانه و هفتگي را در بر مـي             :  مقياس خدماتي درون بافت      . 3

يحتـاج و ضـروريات زنـدگي شـهروندان در آن تـامين             خورد و عمده ما     زندگي روزمره شهروندان رقم مي    
شود و جز در موارد خاص چون اشتغال، تحصيل و يا مراجعه به خدمات آهنگ مراجعه عمدتاً ماهانـه                     مي

واحدهاي آموزشي كودكستان، . يا ساالنه ضرورتي براي خروج از قلمرو عملكردي اين مقياس وجود ندارد           
 .شوند هي از امكانات خدماتي در اين قلمرو مستقر ميدبستان و راهنمايي و بخش قابل توج

 
در اين مقياس عمده مراكز اداري و اشتغال، واحدهاي تجاري و خـدماتي بـا               : مقياس خدماتي شهري     .4

اي، پاركهـاي اصـلي و       ها و مراكز آموزش عـالي و حرفـه          آهنگ مراجعه عمدتاً ماهانه و ساليانه، دبيرستان      
توان اينگونه ادعا كرد كه مراكـز مـرتبط بـا مقيـاس خـدماتي شـهري،                   مي. ندا  قرار گرفته ... بزرگ شهر،   

گيرند و در نتيجه قلمرو عملكردي        را بر عهده مي   ) و حتي فراتر از آن    (وظيفه خدمات رساني به كل شهر       
 .آن، شهر و حتي فراتر از آن است

  
راي شهر كرج، منطبق بـا ترازهـاي        به اين سان و در چارچوب آنچه گفته شد، نظام تقسيمات شهري پيشنهادي ب             

بنيان تقسيمات  . گيرد  بندي و توزيع خدمات و تسهيالت، دو مقياس منطقه و بلوك شهري را دربرمي               دوگانه سطح 
محورهاي بزرگراهـي و    (دوگانه ياد شده بر محدوديت و ممنوعيت ناشي از شبكه رفت و آمد كالن مقياس شهري                 

هـايي    به گفته ديگر، اين محورها پهنه بافت شهري را به بخـش           . ستوار است ا) هاي شرياني درجه يك و دو       خيابان
 اين محورها، در زمينه دسترسي به خدمات مقيـاس شـهري بـه              هاي به دست آمده از عبور       بخش. كند  تقسيم مي 

هـايي از بافـت پـر     بـه اسـتثناي بخـش     (مندي از خدمات مقياس درون بافتي به طور مطلق            طور نسبي؛ و در بهره    
  .بايد خودكفا باشد) پذير نيست جود كه تامين همه خدمات موردنياز در آنها امكانمو
  

  بندي منطقه
 6در چارچوب شبكه بزرگراهي طراحي شده براي شهر كرج، بافت شـهري پهنـه درون محـدوده پيـشنهادي بـه                      

گذرد، همچون يـك   ميدر اين ميان، آزادراه تهران  ـ قزوين، كه از درون محدوده شهر  . منطقه تقسيم شده است
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كند و لبه روشني براي مناطق شـمالي   برش، كانون كرج مركزي را از دو كانون جنوبي فرديس و مهرشهر جدا مي          
  . رود و جنوبي شهر به شمار مي

كانون فرديس به دو منطقه تقسيم شده و كليت         .  منطقه است  3متشكل از   ) در شمال آزادراه  (كانون كرج مركزي    
بندي ياد شده متناسب با گنجايش جمعيتي هر          منطقه. ز به عنوان يك منطقه تعريف شده است       كانون مهرشهر ني  

  . كانون تعيين شده است
  

  بلوك شهري
هـاي پيرامـوني بـا شـبكه          هاي دروني است كه در لبه        گانه ياد شده دربرگيرنده شماري بخش      6هر يك از مناطق     

 بلوك شـهري بخـشي از بافـت شـهري اسـت كـه سـطوح                 .شود   شناسايي مي  هاي شرياني درجه يك و دو       خيابان
شود و گذر متقاطع از محورهاي پيراموني آن بـراي            خدمات عمومي در مقياس درون بافتي در پهنه آن تامين مي          

  . رود دسترسي به خدمات ياد شده در بلوك همجوار نامطلوب به شمار مي
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  )موضعي و موضوعي (هاي توسعه شهري  محدوده طرح. 3. 6. 1. 3
بيني شـده در چـارچوب طـرح سـاختاري شـهر كـرج، در قالـب دو گـروه متمـايز                        هاي توسعه شهري پيش     طرح

  :هاي ويژه قابل شناسايي است  هاي نيازمند تهيه طرح محدوده
 ويژه در مقياس طراحـي      هاي  كه در قالب رويكرد پروژه محور و به عنوان محدوده         (هاي ويژه     گستره طرح  •

  ).شود شهري و معماري براي آنها طرح تهيه مي
 ).دارندجاي هاي ساماندهي و بهسازي بافت شهري  كه در قالب طرح(هاي نيازمند طرح بهسازي  گستره •

 
  )رويكرد پروژه محور(هاي ويژه   طرحمحدوده.  4. 6. 1. 3

  هاي توسعه شهري هاي خدمات عمومي در طرح بيني كاربري هاي روش متداول پيش كاستي
هاي خدمات عمومي مورد  هاي توسعه شهري، در زمينه مكانيابي كاربري روش متداول تهيه و تدوين مفاد طرح

هاي خدمات عمومي را  هاي با كاربري هايي است كه تملك و آزاد سازي زمين ها و نارسائي نياز، دربرگيرنده كاستي
هاي مسئول تامين فضاهاي خدمات عمومي  بزرگترين چالش پيش روي مديريت شهري و ديگر سازمانبه شكل 

  . درآورده است
هاي انتفاعي و سودآور  هاي خدمات عمومي غير انتفاعي و كاربري توزيع و مكانيابي نامتعادل كاربري .1

ه، همزمان با كاهش شديد هاي جداگان بر روي زمين... ) تجاري ـ اداري، تجاري ـ مسكوني، مسكوني، (
ساز ايجاد ارزش افزوده بسيار باال در  هاي دسته نخست، زمينه هاي تخصيص يافته به كاربري ارزش زمين

  . شود زمينهاي دسته دوم مي
هاي انتفاعي و سودآور، با از ميان بردن  هاي خدمات عمومي از كاربري هاي با كاربري بهرگي زمين بي .2

ها، موضوع تحقق فضاهاي خدمات عمومي  كان براي ساخت و ساز در اين زمينهاي احتمالي مال انگيزه
كه (هاي مسئول  بيني شده را يكسره به تملك زمين از سوي مديريت شهري و ديگر سازمان پيش

 . سازد وابسته مي) رو هستند همواره با نبود يا كمبود اعتبار روبه
پارك و فضاي (عمومي، به ويژه در شماري از آنها هاي خدمات  از آنجا كه گستره زمين بيشتر كاربري .3

رود و  هاي بزرگي نياز دارند، از حدود يك يا چند مالكيت بسيار فراتر مي كه به پهنه... ) سبز، ورزشي، 
گيرد، ضرورت رويارويي با مالكان متعدد و پرشمار، در  ها را دربرمي شمار قابل توجهي از مالكيت
 . سازد ، موضوع تملك زمين را بيش از پيش دشوار ميچارچوب ساز و كارهاي كنوني

از آنجا كه مديريت شهري، صرفاً در پاسخ به درخواست مالك زمين، اقدام به تعيين تكليف تك  .4
نمايد، تحقق هر گستره كاربري خدمات عمومي مكانيابي شده بر روي تك  هاي جداگانه مي پالك
 . آيد سا ناممكن از كار درميهاي پرشمار عمالً بسيار زمانبر و چه ب پالك

  
هاي ياد شده، مديريت شهري را عمالً ناگزير از به كارگيري راهكارهايي مانند توافق  ها و نارسايي مجموعه كاستي

بر سر دريافت بخشي از زمين و اعطاي امتيازهاي ويژه به مالك ساخته است؛ هر چند كه چنين راهكارهايي تنها 
هاي  هاي خدمات عمومي منطبق بر مالكيت يگانه كارآيي دارد و در رويارويي با گسترههاي با مالكيت  براي زمين

  . پرشمار كارساز نيست
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بيني چارچوبي انديشيده و مدون و پيشنهاد  بيني ناپذير بودن چنين راهكارهايي، ضرورت پيش اتفاقي و پيش
گيري فضاهاي خدمات عمومي  كلپذيري مفاد طرح توسعه شهري و ش راهكارهاي بهينه براي افزايش تحقق

  . سازد موردنياز را دوچندان آشكار مي
  

  رويكرد پروژه محور
هاي خدمات  هاي روش متداول در زمينه مكانيابي كاربري ها و نارسايي در راستاي از ميان برداشتن كاستي

وين و پيشنهاد شده  تد“رويكرد پروژه محور”ها، راهكاري به نام  پذيري اين كاربري عمومي؛ و افزايش تحقق
  . است

هاي توسعه شهري، به ويژه  هاي طرح بيني پذيري پيش راهكار نويني براي افزايش تحقق“ رويكرد پروژه محور”
  . گيري فضاهاي خدمات عمومي است در زمينه شكل

اديده هاي خدمات عمومي در ن سو نگري روش متداول مكانيابي كاربري در چارچوب اين رويكرد، با پرهيز از يك
يابد، هدف  هاي ياد شده تخصيص مي كه به كاربري) هايي(گرفتن حقوق و منافع نسبي مالك يا مالكان زمين

هايي  بيني شده در طرح، منافع مالكان زمين هاي خدمات عمومي پيش  كاربري اصلي اين است كه همراه با تحقق
  . أمين شودها قرار گرفته است نيز به طور نسبي ت كه زير پوشش اين كاربري

نخستين گام در راستاي دستيابي به هدف ياد شده، بازنگري در روش مكانيابي كاربريها در فرايند تدوين طرح 
بندي  منطقهمفاد اين بازنگري همانا كنار نهادن شيوه منسوخ تخصيص كاربري بر پايه . توسعه شهري است

 كاربري مختلطضاهاي شهري چند منظوره با گيري از روش نوين طراحي استوار بر ف شهر؛ و بهرهكاركردي 
(Mixed Use)هاي خدمات عمومي پراكنده در اينجا و  بازتاب كالبدي بازنگري ياد شده، دگرديسي هسته.  است
اين . دهند هاي فعال و سرزنده شهر را شكل مي  است كه راستههاي مجهزي محورها و كانونآنجاي بافت به 

شوند، همانا شكل نوين و امروزي بازارهاي   تجهيز ميدرون بافتي و شهريكردي ها، كه در دو مقياس كار راسته
  . كهن و تاريخي هستند

هاي عمومي  هاي خدمات عمومي غير انتفاعي و كاربري دستامد اصلي اين دگرگوني ساختاري، همپوشي كاربري
 منويات رويكرد پروژه محور در هاي مجهز است؛ كه بستر مناسب براي تحقق انتفاعي در راستاي محورها و كانون

  . آورد هاي شناسايي شده ويژه را  فراهم مي پهنه
هاي شناسايي شده  مندي پهنه هاي عمومي غيرانتفاعي و انتفاعي، يا به گفته روشنتر، بهره همپوشي كاربري

از اين راه . هاي خدمات عمومي است هاي انتفاعي، حلقه گمشده تحقق كاربري مناسب خدمات عمومي از كاربري
هاي خدمات عمومي، همانا گشايشي ايجاد  هاي واقع در كاربري و با تأمين نسبي منافع مالك يا مالكان زمين

هاي مسئول را  ناپذير اما عموماً نامحقق مانده تملك زمين از سوي سازمان شود كه از يك سو، ضرورت اجتناب مي
ايجاد انگيزه الزم براي ساخت كاربري خدمات عمومي توسط ساز  سازد؛ و از سوي ديگر، چه بسا زمينه منتفي مي
  . يا اهداي زمين مورد نياز آن به رايگان شود) مالكان(خود مالك 
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  هاي ويژه  گستره طرح
، كه بر پايه “هاي ويژه گستره طرح”هاي شناسايي شده معيني به نام  منويات رويكرد پروژه محور در پهنه

  .يابد شود، تحقق مي هاي كالبدي موجود آن شناسايي و تعيين مي و با ارزيابي ويژگيسنجي  هاي دقيق امكان بررسي
هاي مالكيتي شكل دهنده آنها  جاي دارند و قطعه يا قطعه) شهري يا درون بافتي(ها بر محورهاي مجهز  بيشتر گستره

اي  هاي متروكه و مخروبه؛ و در پاره نعموماً باير و ساخته نشده، واحدهاي صنعتي يا كارگاهي فرسوده و غيرفعال، ساختما
ها  شماري از گستره. دار و نيازمند بهسازي و نوسازي است اي مسئله ها دربرگيرنده بافت مسكوني حاشيه از گستره

  . هاي كوچك و بزرگ با مالكان متعدد اي از قطعه دربرگيرنده تنها يك قطعه مالكيتي است و شماري ديگر مجموعه
  

  ها  بندي گستره گونه
 به “موقعيت و كاركرد در طرح توسعه شهر” ؛ و“بندي مالكيت و قطعه”هاي ويژه را از ديدگاه  گستره طرح
  : بندي كرد  توان گونه شكل زير مي

  
 بندي گونه بندي بر پايه مالكيت و قطعه )1

  )عمومي يا خصوصي(هاي با مالكيت يگانه  گستره) 1. 1
  هاي متعدد ربرگيرنده قطعههاي با مالكيت چندگانه و د گستره) 2. 1

  . گيرد هاي متشكل از دو يا چند قطعه با مالكيت يگانه را نيز در برمي  گستره1. 1روشن است كه گونه 
  

 بندي بر پايه موقعيت و كاركرد در طرح توسعه شهر گونه ) 2
  هاي واقع در كانونها و محورهاي مجهز شهري گستره) 1. 2
   محورهاي مجهز درون بافتيهاي واقع در كانونها و گستره) 2. 2

هـا تـاثير    هاي تعريف شـده در گـستره   هاي اجرايي پروژه بندي عمدتاً بر شيوه   بندي بر پايه مالكيت و قطعه       گونه
. شـود  ديده مي) شهري و درون بافتي(هاي واقع در كانونها و محورهاي مجهز          گذارد و در هر دو گونه گستره        مي

  : گيرد  طرحهاي ويژه بر پايه موقعيت و كاركرد در طرح توسعه شهر شكل ميبندي اصلي گستره از اين رو، گونه
 هاي با كاركرد در مقياس شهري گستره.    آ

 هاي با كاركرد در مقياس درون بافتي  گستره.  ب
  

بنـدي نهـايي    هـا در طـرح، گونـه    بيني شده براي ايـن گـستره   در چارچوب تركيب كاركردي و كاركرد غالب پيش      
  . آيد هاي ويژه به شكل جدول زير به دست ميگستره طرح
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  بندي گستره طرحهاي ويژه در دو مقياس كاركردي شهري و درون بافتي گونه: 81جدول     
   درون بافتي–ب    شهري-آ

  كاركرد غالب  گونه   كاركرد غالب  گونه
  خدمات عمومي  1ب ـ   خدمات عمومي  1- آ
  مسكوني+ خدمات عمومي   2ب ـ   مسكوني+ مختلط   2- آ
  مسكوني  3ب ـ   مختلط  3- آ

  
هاي ويژه، از تدوين برنامه كاركردي گرفته تا  نكته در خور يادآوري اين است كه هر گونه اقدام در گستره طرح

طراحي كالبدي و اجراي آن، بايد به شكل يك مجموعه يگانه و همبسته و همچون يك پروژه يكپارچه انجام 
  . گيرد

  
  ه محوردستامدهاي رويكرد پروژ

هاي خدمات عمومي، اقدام در چارچوب رويكرد پروژه محور دستامدهاي با ارزشي به شرح  پاي تحقق كاربري به پا
  : زير دارد 

 از ديدگاه اقتصاد شهري .1
  برداري بهينه از آن وري زمين شهري در چارچوب بهره افزايش بهره.  1. 1
  ايجاد ارزش افزوده همگاني براي زمين شهري.  2. 1
  هاي قابل بازيافت غير فعال؛ و پيوند آنها به بافت زنده و فعال شهر ها و پهنه برداري بهينه از زمين بهره.  3 .1
  ايجاد تعادل نسبي در توزيع هزينه و درآمد ناشي از اجراي مفاد طرح توسعه شهر.  4. 1
راستاي تحقق مفاد بسترسازي براي هدايت و جذب مشاركت شهروندان و سرمايه بخش خصوصي در .  5. 1

  طرح توسعه شهري 
  
 از ديدگاه طراحي فضاي شهري .2
  هدايت و كنترل طراحانه ساخت و ساز شهري و ساماندهي سيماي كالبدي شهر.  1. 2
  هاي نمونه تحريك توسعه سازماندهي شده در بافت شهري از راه طراحي و ساخت مجموعه.  2. 2
ر مقياس طراحي شهري و معماري در چارچوب برنامه كاركردي ـ ايجاد زمينه مناسب براي تهيه طرح د.  3. 2

  بيني شده  كالبدي پيش
  دار اي و مسئله هاي مسكوني فرسوده، ريزدانه، حاشيه ايجاد زمينه مناسب براي بهسازي بافت.  4. 2
  
  محدوه طراحي فضاهاي شهري.  5. 6. 1. 3

شهر امروز، عالوه بر كمبودهاي   به كالن30وستاي دهه با توجه به گسترش خودبخودي و هدايت نشده كرج، از يك ر
ها،  از اين رو، كليه كانون. وجود دارد) محورها، ميادين و فضاها(كميتي كاستي فراوان در كيفيت فضاهاي شهري 
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منعكس در نقشه معرف سازمان (هاي همگاني كالن شهر  ها و عرصه ، و گستره)هاي اصلي شهر خيابان(محورها 
  .هاي طراحي شهري است كه بايد براساس اولويت در دستور كار شهرداري قرار گيرد ضوع پروژهمو) فضايي
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  محدوده طرحهاي توسعه شهري كرج : 21نقشه شماره
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  معيارها، ضوابط و مقررات شهري.  2. 3
  ها هاي مجاز در پهنه بندي و نحوه استفاده از اراضي و كاربري ضوابط و مقررات پهنه. 1. 2. 3
انداز شهر ، روابط و مناسباتي را  بندي به عنوان ابزار كنترل ساخت و ساز و هدايت آن به سوي تحقق چشم هپهن

هر پهنه شامل طيفي از عملكردهاي مختلف ليكن همگن و . گيرد كه با كاربري اراضي متفاوت است در بر مي
گزارش عملكردهاي مجاز و مشروط در اين بخش از . برداري است سازگار است كه تحت شرايط خاص قابل بهره

  .گردد در هر پهنه به صورت مشروح معرفي مي
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  معيارها ، ضوابط ومقررات نحوه استفاده ازاراضي محدوده شهر: 82جدول
ها با كد  زيرپهنه  ها پهنه كد دو رقمي  هاي اصلي پهنهكد يك رقميهاي كالن پهنه

  ضوابط ساخت و ساز  ها مشخصات زيرپهنه  سه رقمي

R111 طبقه2 درصد در 80حداكتر تراكم   مسكوني وياليي   
R11 مسكوني با تراكم كم  

R112  طبقه2 درصد در 120حداكتر تراكم    طبقه2مسكوني   
R121  درصد 180حداكتر تراكم    طبقه3مسكوني   

R12 مسكوني با تراكم متوسط  
R122  درصد 240راكم حداكتر ت   طبقه4مسكوني   

R1 مسكوني عام  

R13 مسكوني با تراكم زياد  R131  درصد 300حداكتر تراكم    طبقه5مسكوني   
R211  درصد 100حداكتر تراكم    طبقه2مسكوني   

R21 بافت مسكوني ارزشمند روستايي  
R212  درصد 150حداكتر تراكم    طبقه3مسكوني   
R231  درصد15 درصد در سطح اشغال 45حداكثر تراكم    مترمربع2000كمتر از   
R232  درصد10 درصد در سطح اشغال 40حداكثر تراكم    مترمربع5000 تا 2000بين   R23 بافت مسكوني ارزشمند سبز  
R233  درصد10 درصد در سطح اشغال 30حداكثر تراكم    مترمربع5000باالي   

  نتسكو
(R) 

R2 مسكوني ويژه  

R24 شهريمسكوني ويژه پهنه محورهاي اصلي   R241  طبقه و بيشتر كه در طرح تفصيلي موقعيت آنها تعيين شود7  مسكوني ويژه بلندمرتبه با طرح توجيهي 
S111 درصد450 طبقه و حداكثر تراكم 9تا   )شهري(اي  عملكرد در مقياس فرامنطقه   
S112 درصد350 طبقه و حداكثر تراكم 7تا   لكرد در مقياس منطقهعم   S11 محورهاي تجاري، اداري و خدمات  
S113 درصد250 طبقه و حداكثر تراكم 5تا   اي اي و محله عملكرد در مقياس ناحيه   
S121 درصد240 درصد و تراكم 20 طبقه در سطح اشغال 12تا   عملكرد در مقياس فراشهري  
S122 درصد200 درصد و تراكم 25 طبقه در سطح اشغال 8تا   عملكرد در مقياس شهري  
S123 درصد180 درصد و تراكم 30 طبقه در سطح اشغال 6تا   عملكرد در مقياس منطقه  

S1 تجاري، اداري و خدمات  

S12 
  هاي تجاري، اداري و خدمات  مراكز وگستره
  )با غلبه سبز و باز(

S124 درصد140د و تراكم  درص35 طبقه در سطح اشغال 4تا   اي اي و محله عملكرد در مقياس ناحيه  
S211 درصد250 طبقه و حداكثر تراكم 5تا   هاي صنعتي صنعت با فناوري باال و خوشه   

S21 صنعت  
S212 هكتار و طبق ضوابط وزارت صنايع5حداقل تفكيك   اي هاي صنايع كارخانه مجتمع   
S221 مترمربع و طبق ضوابط صنفي1000حداقل تفكيك   هاي توليدي و تجاري اهكارگ  

S22 ها و محور كارگاهي ـ توليدي گستره  
S222 هكتار و طبق ضوابط وزارت صنايع2حداقل تفكيك   هاي توليدي هاي كارگاه مجتمع   

(S)فعاليت 

S2 صنعتي ـ كارگاهي  

S23 خدمات صنعتي و فني  S231 درصد150 طبقه و حداكثر تراكم 3تا   اي عملكرد در مقياس فرامنطقه   
         S232 درصد120 طبقه و حداكثر تراكم 2تا   اي اي و ناحيه  در مقياس منطقهعملكرد   
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ها با كد  زيرپهنه  ها پهنه كد دو رقمي  هاي اصلي پهنهكد يك رقميهاي كالن پهنه

  ضوابط ساخت و ساز  ها مشخصات زيرپهنه  سه رقمي

M111 درصد450طبقه و حداكثر تراكم 9تا )فراشهري، شهري(اي  محورهاي مختلط فرامنطقه  
M112 درصد350 طبقه و حداكثر تراكم 7تا   اي محورهاي مختلط منطقه   
M113 اي و  محله(اي  محورهاي مختلط زيرمنطقه

  )اي ناحيه
  مات با مسكونيمختلط تجاري، اداري، خد M11   درصد250 طبقه و حداكثر تراكم 5تا 

M114 درصد200 طبقه و حداكثر تراكم 4تا   هاي مختلط گستره   
M121  درصد250 طبقه و حداكثر تراكم 5تا   محورهاي مختلط   

M1 فعاليت با مسكوني  

M12 مسكوني با تراكم متوسط  
M122 درصد200 طبقه و حداكثر تراكم 4تا   هاي مختلط گستره   
M211 درصد150 طبقه و حداكثر تراكم 3تا   مختلط با غلبه خدمات به ويژه فرهنگي و هنري   

M21 ت مسكوني ارزشمند روستاييباف  
M212  درصد150 طبقه و حداكثر تراكم 3تا   مختلط با غلبه تفرج و گردشگري   
M221  ها و  عهپيرامون بق(مختلط با غلبه سياحت و زيارت

  )ها امامزاده
  براساس طرح ويژه

يت
فعال

 و 
نت

كو
ط س

ختل
م

(M
)

 

M2 
تفريحي ـ گردشگري و فرهنگي

  با حداقل مسكوني
M22 بافت مسكوني ارزشمند سبز  

M222 براساس طرح ويژه  مختلط بافت تاريخي ـ فرهنگي  
G111 فقط تاسيسات شهري موردنياز  هاي عمومي شهري پارك  

G11 محورهاي تجاري، اداري و خدمات  
G112 براساس طرح ويژه  )ضوعيپارك بازي، مو(هاي ويژه  پارك  
G121 با حداقل بناي مورد نياز  هاي جنگلي حفاظتي ـ تفرجي پارك  

G1 فضاي سبز عمومي  
G12 

  هاي تجاري، اداري و خدمات مراكز وگستره
  با حداقل بناي مورد نياز  هاي جنگلي موضوعي پارك G122  )با غلبه سبز و باز(

G211 شهري  قانون زمين14دستورالعمل ماده طبق   باغات كشاورزي  
G212 شهري  قانون زمين14طبق دستورالعمل ماده   مزارع پرورش گل و گياه  G2 فضاي سبز خصوصي  G21 صنعت  
G213 شهري  قانون زمين14طبق دستورالعمل ماده   اراضي مزروعي  

G31 ها و محور كارگاهي ـ توليدي گستره  G311  با حداقل بناي مورد نياز  )حفاظت(درها فضاي سبز رود ـ  
G321 ساخت و ساز براساس ضوابط ميراث  پهنه حافظت فرهنگي و تاريخي  
G322 با رعايت حريم وزارت راه  ها ها و كمربندي ها و آزادراه حريم بزرگراه  

ت 
فاظ

ح
)

 باز
ز و

سب
  (

(G
)

 

G3   سبز و باز  
  خدمات صنعتي و فني G32  )حفاظت ويژه(

G323 اي مرتبطه با رعايت حريم سازمان  هاي انتقال حريم شبكه  



 167

 )طراحي شهري(معيارهاي عمومي ساماندهي سيما و منظر شهري . 2. 2. 3
درك عناصر تاثيرگذار بر كيفيت سيما و منظر شهري، كليد اصلي در كاربست معيارهاي عمومي ناظر بر 

عيارهاي در اينجا با تعريف عناصر و نحوه تاثيرگذاري آنها بر كيفيت سيما و منظر شهري، م. ساماندهي آنهاست
شود، جهت ارائه نظامي منطقي در چگونگي تدوين و بررسي عوامل موثر در سيما و منظر  عمومي مدنظر ارائه مي

  .گردد شهري، موارد مورد نظر در سرفصلهايي خالصه شده كه ذيال ارائه مي
  :شود، عبارتند از  ها مي عواملي كه باعث پيوستگي و هماهنگي بدنه:ها  بدنه
  .هاي با ارتفاع بيشتر در نقاط خاص ارتفاع ساختمان در طول مقاطع طوالني، وجود ساختمانحفظ: ارتفاع •
  .نمايند كه بر پيوستگي و هم پيوندي تاكيد مي: هاي عمودي و افقي در نما ريتم •
 .يكدستي و هماهنگي مصالح در كيفيت بخشي به محيط فضا تاثير بسزايي دارد: مصالح نما  •
  . ضوابطي در زمينه تزيينات نما و هماهنگي همراه با تنوع آن ارائه: تزيينات نما  •
  .افزايدوجود هماهنگي در بازشوها به پيوستگي و هم پيوندي نما مي: بازشوها  •
شود بايد تحت قوانين شامل تابلوهاي كاربري و عناصري كه بعضا در نماها ديده مي: عناصر اضافي  •

  .خاص ساماندهي گردند 
  

  . گرددنگي در نما و معيارهاي آن معرفي ميذيال مسئله هماه
نمايد به معناي يك  هماهنگي در نما كه به ايجادمنظر شهري دلپذير و مناسب كمك شاياني مي: هماهنگي

نمايند كه با كلماتي همچون زيبا، دلپذير،  سري معيارها و عوامل است كه در كنار يكديگر كيفيتي را ايجاد مي
  :اين معيارها و عوامل شامل موارد زير است . قابل توصيف استجذاب، زنده و نظاير آن 

نظم به معني وسيع كلمه مبين حالتي به . اولين معيار در راستاي رسيدن به هماهنگي نظم است: نظم •
  .دور از آشفتگي و به هم ريختگي

ت كه تركيب ، كلي اس. است  ) Composition( دومين معيار توجه به اصول تركيب بندي  : تركيب •
بنا بر اين مسير ايجاد تركيب مناسب از توجه نظر . اند  اجزاي آن به گونه اي منسجم با هم پيوند يافته

 .گذرد به عناصر سازنده مي
وحدت كه از قواعد اصلي شكل دهنده شهر ايراني . سومين معيار قابل بررسي وحدت است : وحدت •

عناصر كالبدي و فضايي به صورت يك كل واحد است به معناي كيفيتي است كه با آن مجموعه اجزا و 
تواند به  در حقيقت نسبت و تناسب اجزا و جايگاه آنها نسبت به هم در يك تركيب مي. رسند به نظر مي

  .فهم عملي مفهوم وحدت كمك كند
تعادل در بدنه فضاي شهري به معناي برابري ، هم ترازي يا . چهارمين معيار تعادل است : تعادل •

اين مفهوم نبايد با تكرار واحدهاي هم شكل كه يكنواختي ايجاد . هاي بصري است زنهمسنگي و
  .كنند ، اشتباه شود مي

ريتم يا وزن ، تكرار قوي ، منظم و پيوسته عناصر و اجزايي است كه كل . معيار بعدي ريتم است : ريتم •
  .آورندرا پديد مي
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ته در متون تخصصي بين اين دو كلمه تفاوتهايي الب.  معيار ششم تداوم و توالي است:تداوم و توالي  •
در حاليكه . اند تداوم را به احساس اتصال بين مقاطع مختلف محيطي در ذهن تعبير نموده. اند قايل شده

  .اندكند، معرفي كردهتوالي را خاصيتي از محيط يا اجزا كه به ناظر احساس حركت و پويايي را القا مي
به . فهوم نسبت و تناسب در ارتباط ميان ابعاد يك تركيب نهفته است م:مقياس و نسبت و تناسب  •

در حقيقت اين مفهوم نيز به دنبال . نامند اندازه اضالع يك شكل را نسبت به يكديگر تناسب مي عبارتي
 .كندبيان تنظيم و ارتباط ميان اجزا نمود پيدا مي

  
ه بر كيفيت بخشي به فضا، چنانچه به صورت آگاهانه و از فضاهاي سبز عمده، متمركز يا حاشيه اي عالو: فضاي سبز 

  .افزايندشوند قرار بگيرند با ماهيت فضا همسو شده و بر زيبايي آن  مي پيش انديشيده طراحي مي
ها ، ريفوژها و كه شامل عرض پياده رو و سواره رو ، ارتفاع بدنه و ابعاد و اندازه باغچه:مقطع عرضي معابر 

بايد با توجه به حجم تردد و ماهيت فضا طراحي شود تا با كليت محيط بالفصل هر معبر . شود كانيوها مي
 .همسويي پيدا كند

به عنوان تكميل كننده فضا چنانچه تحت ضوابط برآمده از تحليل فضا مورد طراحي و مكانيابي قرار : مبلمان شهري 
عوامل . سازي پياده روها نيز مد نظر است  خش كفهمچنين در اين ب. افزايند  گيرند بر يكدستي و تنوع محيط مي

  . ها شامل موارد زير استرو سازي پياده تاثير گذار بر مكانيابي مبلمان شهري و طراحي كف
شود كه در هر قسمت از مسير و با هر ويژگي  گفته مييه شهري  به آن دسته از اثاث:مبلمان ضروري •

  . نظاير آن ، تابلوهاي راهنمايي و رانندگي وروشنايي، تير  زباله مانند سطل ،بايد وجود داشته باشند
 يا به مبلمان خاص نياز دارند و يا قرارگيري مبلمان ها  به اين معني كه اين كاربري:ي خاصها كاربري •

  .كند  ها ايجاد مزاحمت ميدر محدوده كاري آن
 و ميشود انجام  كه در محليها  اين اثاثه با توجه به بررسي:مبلماني كه به جاي خاص نياز دارند •

  ).هاي راهنما و يا بيلبورد مانند نقشه (.شوند مي تعيين ها ي هر مبلمان و مقايسه آنها ويژگي
 يكي از ضوابط ،اده روها قرار داردي ارتباط مستقيم با عرض پراده كه دي تراكم پ:اده و سوارهيتراكم پ •

ن مانع حركتي باشد ، عملكرد خود را از دست مبلمان به هر صورت اگر به عنوا. مهم مكانيابي است
همچنين حركت سواره نيز چنانچه با قرار گيري مبلمان دچار اغتشاش شود ، نشاندهنده . دهدمي

  .استمكانيابي غلط اثاثه مزبور 
هاي ايستا ايجاد باشد كه برخي محيط  از اين لحاظ مهم ميها  توجه به كاربري :ها ه به كاربريجتو •

جهت نگاه كردن ، صحبت كردن با ( فضايي جلوي خود نياز دارند كه افراد در آن بايستند كرده و به
   .)مانند آنصاحبان حرف و 

استفاده از .  ماهيت فضا از نظر ايستايي و پويايي در قرارگيري مبلمان تاثير بسزايي دارد:ماهيت فضا •
بنابراين هم فضا و هم مبلمان . هد بودمبلمان با ماهيت ايستا مانند نيمكت در فضاي ايستا منطقي خوا

  . گردندبر اساس ويژگيهاي دروني به دو دسته ايستا و پويا تقسيم مي
  :روها سازي پياده ضوابط مربوط به كف •



 169

سازي مناسب هر  ها، نوع كفهاي موجود در نماي ساختمانبا توجه به نوع كاربريهاي بدنه و ويژگي  
 . شود پياده رو انتخاب مي  
  .هاي حركت بر انگيز در استفاده كننده فضايي با ويژگي:پويافضاي  •
  . پياده روهاي جلوي كاربريهاي تجاري و خدماتي داراي چنين خاصيتي است:فضاي ايستا •
  . مانند پياده روهاي موجود در معابر با كاربري غالب مسكوني:فضاي نيمه ايستا ـ نيمه پويا •

  
 مات شهريها و تقسي مقررات كلي محدوده. 3. 2. 3

همانگونه كه . ضوابط و مقررات ارائه شده در اين بخش مربوط به حدود قانوني پيشنهادي شهر و مناطق آن است
 دهه گذشته با تخريب باغات و اراضي 5هاي پيشين عنوان شد، گسترش افقي مناطق گوناگون كرج در  در بخش

از اين رو، محدوده قانوني كالن شهر . اه بوده استهمر) بويژه در جنوب آزادراه تهران ـ قزوين(مرغوب كشاورزي 
با رويكرد شهر متراكم و تا حد امكان با پرهيز از افزايش قابل مالحظه آن ) گستره توسعه كرج در دو دهه آينده(

اين . ، تعيين شده است)با توجه به تخلخل چشمگير بافت موجود(به حدود بافت پر و نيمه پر موجود  نسبت
هاي البرز، از شرق به حد موجود و فصل مشترك كرج و انديشه، از  مال به اراضي پرشيب دامنهمحدوده، از ش

دشت، اراضي مرغوب كشاورزي، و  هاي مشكين جنوب شرقي به محدوده مالرد، و فصل مشترك شهر با محدوده
 ضابطه حاكم بر .شهر، تحديد شده است محمدشهر و از غرب به حد بافت پر و نيمه پر مهرشهر و محدوده كمال

هاي منعكس در ساختار و سازمان فضايي كالن  اين محدوده، كنترل شديد در زمينه افزايش آن است تا هدف
 ز ميانه محدوده، كالن شهر سه بخشعبور آزادراه تهران ـ قزوين ا. شهر در فرايند تحوالت تا افق طرح تحقق يابد

  . را بدست داده است) غربيجنوب (و مهرشهر ) جنوب شرقي(، فرديس )شمال(كرج 
  . تا حد امكان بر محورهاي اصلي منطبق است) تقسيمات اصلي كالن شهر(محدوده مناطق پيشنهادي 

  
تراكم، سطح اشتغال، مكـان اسـتقرار در قطعـه، تفكيـك و             (ضوابط و مقررات ساخت و ساز       . 4. 2. 3

 ...)تجميع قطعات و
ذكر نكاتي در زمينه نحوه تعيين عناصر مختلف دخيل در ضوابط و پيش از ارائه ضوابط و مقررات ويژه هر پهنه 

  :مقررات ساخت و ساز ضروري است 
 :نحوه تعيين سطح اشغال ، تراكم ساختماني و مكان استقرار در قطعه، در هر پهنه

اراضي بزرگتر .  عامل اصلي درتعيين سطح اشغال و گونه ساخت مساحت قطعه است:مساحت قطعات  .1
از طرف ديگر اراضي بزرگتر قابليت . افزايش سطح فضاي باز و سبز وجود دارد دن سطح اشغال وامكان كم كر

  در مقابل اراضي كوچكتر سطح اشغال بيشتر و گونه اشغال ساده . استقرار ساختمان به صورت آزاد را دارند
 قطعات، تقسيم بندي بر اين اساس در هر پهنه با توجه به دامنه مساحت. را خواهند داشت) بر شمال قطعه(

  .داخلي صورت پذيرفته است 
قرارگيري قطعه دركنار شبكه گذر بندي با توجه به نوع معبر و جايگاه آن در : شبكه گذربندي  .2

  .مستقيم دارد  سطح اشغال و گونه ساخت تاثيري   دسترسيها، بر نوع مراتب سلسله



 170

توان گفت در قطعات كنار معابر  حصوريت مياندازي، محرميت و حفظ م با توجه به ضوابط مربوط به سايه
همچنين در . تر امكان پائين آوردن سطح اشغال و در مقابل افزايش تعداد طبقات وجود خواهد داشت عريض

قطعاتي كه دركنار معابربا عرض كمتر قرار دارند، اصوالٌ ارتفاع كمتر بوده و بنابراين با توجه به محدوديت 
  . بيشتر خواهد بودتراكم ساختماني سطح اشغال

قرارگيري قطعات در محل تقاطع معابر امكان .گونه اشغال نيز ازسلسه مراتب دسترسيها تاثيرپذير است
نمايد و يا در كنار معابر غيرمستقيم و منحني وار، امكان ايجاد   شكل را ايجاد ميLمندي از گونه اشغال  بهره

  .وجود خواهد داشت) اده از گونه ساخت منفصلاستف(بدنه صلب ناپيوسته همراه با بدنه نرم سبز 
سلسله مراتب هم از نظر ويژگيهاي فرمي تاثيري مستقيم بر سطح اشغال و  نظر دسترسيها همه از بنابراين 

  .گونه ساخت و تراكم ساختماني خواهند داشت
ازل بافت ليكن كيفيت ن. ناپذير است پيروي از كليت شكل گرفته، اجتناب: وضعيت اشغال وضع موجود  .3

 .بخشد موجود، اعمال تدريجي ضوابط و مقررات اصالح بافت را ضرورت مي
نظير بافت (اند  در اين ميان آن دسته از بافتهايي كه بر اساس طرحهاي انديشيده شده قبلي شكل گرفته

 تري هستند و اصالح آنها در حد بهبود و ارتقاي كيفيت سيما و داراي تكاليف مشخص) منظم رجايي شهر
 .منظر شهري كفايت خواهد داشت

 به علت شكل گيري نا منظم و دار كرج هاي فرسوده و مساله تپه مرادآب و بافتدر مقابل بافتهايي چون بافت 
هاي ويژه بهسازي و  عدم بهره مندي از طرحهاي منسجم و كارا ، نحوه برخوردي متفاوت را در چارچوب طرح

  .بخشد ورت ميضر) تر موضوع مداخالت گسترده(نوسازي 
اي است كه بازار به عنوان عاملي خارجي در سطح شهر و بر  گيري از زمين مسئله  بهره:اقتصاد زمين و فضا  .4

هاي موجود و آتي در زمينه جهت گيري بازار به  بر اين اساس شناخت گرايش. گذارد تحوالت آن اثر مي
زيع تراكم ساختماني ، سطح اشغال و گونه سمت ساخت و ساز، يكي از مهمترين عواملي است كه بر نحوه تو

 .بايست به درستي و در جهت حفظ كيفيت بافت و محيط شهري هدايت شود آن تاثير بوده، ولي مي
وجود اراضي باغي و كشاورزي، شيب و پست و بلند زمين در اكثر نقاط : لزوم توجه به ويژگيهاي بستر طبيعي .5

ر ضرورت كنترل در زمينه ساخت و ساز، توان ارتقاي كيفيت در زمينه شهر و نظاير آن عواملي هستند كه عالوه ب
 .نمايند بخشي به مناطق مختلف را ايجاد مي سيما و منظر شهري و هويت

لزوم حفظ حرايم عناصر طبيعي و جلوگيري از ساخت و ساز در مكانهايي كه تعادل اكولوژيكي محيط را برهم 
  . نحوه توزيع تراكم ساختماني و سطح اشغال تاثيري مستقيم داردزند، از جمله سياستهايي است كه در مي

همانگونه كه در .  از ديگر معيارهاي تدوين ضوابط و مقررات است:الگوي توزيع كاربريها در سطح شهر .6
، (R)هاي مسكوني  ها بفراخور در گستره بندي استفاده از اراضي توضيح داده شد، ضوابط هر يك از پهنه پهنه

  .شوند  تدوين مي(G) و حفاظت (S)، كار و فعاليت و خدمات (M)مختلط 
ها و محورهاي سازنده سازمان فضايي، بنا به نقشي كه   مراكز، پهنه:سازمان فضايي موجود و پيشنهادي  .7

 . دارند در سطح شهر و نواحي دارند، از نظر حجم و تركيب ساخت و ساز ضوابط متفاوتي
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يهاي دروني همگن باشند مستلزم اتخاذ سياستهايي در زمينه ساخت و ساز هائي كه از نظر ويژگ ايجاد پهنه
دهد، از  سازمان فضايي موجود و پيشنهادي در اختيار قرار مي كه  نكاتي بنابراين توجه به . هماهنگ است

  .كند دهي مي جمله عواملي است كه ارائه ضوابط و مقررات را جهت
املي كه بايد بر جهت استقرار و گونه اشغال ساختمان در شهر  يكي از مهمترين عو:اقليم و آب و هوا  .8

تاثيرگذار باشد ، مسئله اقليم و نورگيري است كه متاسفانه در چند دهه گذشته مورد غفلت بوده و بايد 
 .هاي اقليمي تنظيم شود براساس ويژگي

گيري به سمت  هتگيري از وضعيت تفكيك قطعات و نحوه گذر بندي در كنار عوامل اقليمي و ج بهره
استفاده بهينه از انرژي در ساختمان، نحوه ارائه ضوابط مربوط به سطح اشغال، تراكم ساختماني و بويژه گونه 

  .ساخت را در مسير مناسب خود قرار خواهد داد
  

  :گردد ها در موارد زير خالصه مي  مهمترين عامل در تعيين حداقل ميزان تفكيك اراضي در پهنه:ضوابط تفكيك 
 .ميزان متوسط مساحت قطعه در وضع موجود -
 . مترمربع طبق ضوابط وزارت مسكن و شهرسازي200توجه به حداقل تفكيك در اراضي مسكوني معادل  -
 .شبكه گذربندي و تاثيرات آن بر هندسه بافت -
 .تراكم ساختماني و سطح اشغال مجاز -
 .نوع پهنه و فعاليتهاي مجاز در آن -
 .انداز توسعه بدي شهر و نقش و جايگاه آن در سطح شهر در ارتباط با چشمجايگاه پهنه در ساختار كال -

  
  .كند  تعيين ميكرججمع عوامل مختلف حداقل مساحت قطعات جديد را در سطح شهر 

براساس عوامل ياد شده، اتخاذ سياستهاي حاكم بر سطح اشغال، تراكم ساختماني، گونه ساخت و حداقل تفكيك 
  . ها تدقيق گشته است ا به ويژگيهاي موجود و موردنظر براي آينده در تمامي پهنهاراضي صورت گرفته و بن
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  ها   ضوابط ساخت در انواع پهنه:83        جدول
 گونه اشغال

حداقل مساحت قطعه 
 )مترمربع(جديد

حداكثر سطح اشغال 
 )درصد(همكف

حداكثر تراكم 
 )درصد(ساختماني

   تعداد طبقات

 R111 وياليي 80 40 400 منفصل
 R112 2 120 60 250 بر شمالي قطعه
 R121 3 180 60 300 بر شمالي قطعه
 R122 4 240 60 300 بر شمالي قطعه
 R131 5 300 60 350 بر شمالي قطعه
 R211 2 100 50 200 بر شمالي قطعه
 R212 3 150 50 200 بر شمالي قطعه

 R231 - 30 15 1000 منفصل
 R241 7 - - - ليبر محور اص

 S111 9 450 80 500 بر محور اصلي
 S112 7 350 80 300 بر محور اصلي
 S113 5 250 80 200 بر محور اصلي
 S121 12 240 40 2000 بر محور اصلي
 S122 8 200 40 1500 بر محور اصلي
 S123 6 180 40 1200 بر محور اصلي
 S124 4 140 40 1000 بر محور اصلي

 M111 9 450 80 500 ليبر محور اص
 M112 7 350 80 350 بر محور اصلي
 M113 5 250 80 300 بر محور اصلي
 M114 4 200 80 250 بر محور اصلي
 M211 3 150 30 1000 بر محور اصلي
 M212 3 150 30 1500 بر محور اصلي

  
 ضوابط و مقررات حفاظت از ميراث طبيعي، تاريخي و فرهنگي شهر .  5. 2. 3

 آن است كه رويكرد حفاظت و بهره رود دنباله شامل باغات و اراضي مستعد كشاورزي و اراضي كرجاث طبيعي مير
 ، حفاظت از آنها G) سبز و باز(هاي حفاظت  با قراردهي اراضي مزبور در پهنه. برداري مناسب را طلب مي نمايد

ساير اراضي سبز و مستعد موجود نيز با . دشو در چارچوب مناسبي قرار گرفته و ساخت و ساز در آنها كنترل مي
قرارگيري در حوزه فضاهاي عمومي با غلبه فضاي سبز و باز و همچنين حوزه فعاليتهاي گردشگري از حفاظت 

هاي ارزشمند تاريخي، مانند پل  ها و گستره عالوه بر اين، ضوابط و مقررات ويژه كانون. فعال بهره مند خواهند شد
هاي بجا مانده در محدوده شهر با  باسي، چند بناي با ارزش در دانشكده كشاورزي و كارخانهع و كاروانسراي شاه

  .رويكرد حفاظت و مرمت تدوين شده است
  
  هاي نيازمند طرح بهسازي گستره. 6. 2. 3

كه به طرح بهسازي و ) هسته اوليه كرج(بافت قديمي شهر ) 1: (شوند ها دو گروه اصلي را شامل مي اين گستره
اي و خودروي بافت مسكوني موجود شهر كرج كه در قالب  هاي فرسوده، حاشيه بخش) 2(حيا نيازمند است، و ا

افزون بر .  هكتار از پهنه درون محدوده شهر را زير پوشش دارند1، 100 محدوده شناسايي شده، نزديك به 23
 هكتار به اقدامات ويژه 450حت نزديك به دو گروه ياد شده، بايد از پهنه حاشيه رودخانه كرج نام برد كه با مسا

  .نياز دارد) با رويكرد گردشگري و گذران اوقات فراغت(“ رود كرج طرح ساماندهي و تجهيز دنباله”در چارچوب 
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  ريزي عملياتي برنامه. 4
  برنامه توسعه و عمران شهر كرج.  1. 4

در سطوح جامع و تفصيلي و با رويكرد (ه هاي توسع هدايت و كنترل تحوالت توسعه شهرها، تنها به تهيه طرح
هاي  اين مهم در گروي تدوين چهار گروه برنامه. شود محدود نمي) ريزي ساختاري ريزي راهبردي و طرح برنامه

هاي ياد شده، از يك سو، و سازماندهي كارآمد براي اجراي  فوري، كوتاه، ميان و بلندمدت براساس اسناد طرح
شود كه در پي تصويب طرح تفصيلي كرج بزرگ در مراجع  يادآور مي.  از سوي ديگر، استها، ها و طرح اين برنامه

رئوس اين . شهر بر اين اساس در دستور كار شهرداري است هاي توسعه و عمران كالن قانوني، تدوين برنامه
  .ها به ترتيب زير است برنامه

  
  )بيست ساله(برنامه توسعه و عمران بلند مدت شهر .  1. 1. 4

شهر تنظيم  ها و راهبردهاي بلندمدت توسعه كالن انداز و به منظور تحقق هدف اين برنامه براي رسيدن به چشم
. شود گردد و خود به چهار برنامه پنجساله تقسيم مي شده و دستور كار بيست ساله مديريت شهر محسوب مي

سازي و تعديل  اي سه برنامه ديگر را دقيقهاي پنجساله اول و سه ساله نخست، اجز نتايج حاصل از اجراي برنامه
هاي اجرايي ارائه  هاي موضوع اقدام و مداخله در اين برنامه در بخش سياست ها و گستره ليست طرح. خواهد كرد
  . شده است

  
  )پنجساله(برنامه توسعه و عمران ميان مدت شهر .  2. 1. 4

ظيم و هدايت توسعه بلند مدت شهر است، كه تعدادي اين برنامه نخستين بخش از چهار برنامه پنجساله براي تن
“ پروژه محور”هاي تعيين شده در رويكرد  نتايج و محدوده(و طرحهاي ويژه ) عام(دار عمراني  از طرحهاي اولويت

اين برنامه براساس بررسي و ارزيابي محدوديتها و امكانات مالي ـ اجرايي شهرداري و اصالح . شود را شامل مي
  .  تدوين شده استتدريجي آن

  
  )سه ساله(برنامه توسعه و عمران كوتاه مدت شهر .  3. 1. 4

دهند و اهم آنها براساس طرح تفصيلي  ترين طرحهاي عمراني و ويژه اجزاي اين برنامه را تشكيل مي پر اولويت
  :مصوب كرج بزرگ عبارتند از 

  :طرحهاي ويژه ) الف
در اراضي تملك شده، براي احداث فضاهاي “ ه مرادآبساماندهي تپ”اجراي بخش اول از طرح ويژه  -

 تفريحي و گردشگري در باالي تپه
، از آغاز آن در شمال شرقي “ رود كرج ساماندهي و تجهيز دنباله”اجراي بخش اول طرح ويژه  -

تا پل آزاد راه تهران ـ كرج ـ قزوين، براي ساماندهي و آرايش بستر رودخانه، و ) ابتداي جاده چالوس(
 سازي زمين براي اجراي فضاها و بناهاي گردشگري ـ تفريحي معرفي شده در طرح ادهآم

  اجراي بخش اول از چهار تا پنج گروه طرحهاي بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده -
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  :طرحهاي موضعي ) ب 
 سوار غربي كرج اجراي سه مجموعه مبدل و مجتمع ايستگاهي شهيد سلطاني، محمدشهر و پارك -
  )از نتايج رويكرد پروژه محور(دار معرفي شده با عنوان طرحهاي ويژه  ادي از طرحهاي اولويتاجراي تعد -

  
  : طرحهاي عمران شهري ) پ

 اجراي بخش اول از شبكه بزرگراهي شهر كه اراضي آن در چارچوب اقدامات فوري، آزاد شده شده است -
 اجراي خط قطار شهري در امتداد محورهاي شهيد بهشتي و فرديس -
  )هاي روگذر از طريق اجراي پل(ميل دو گروه غير همسطح اولويت دار در امتداد آزاد راه تك -

  
  اقدامات عاجل و فوريبرنامه .  4. 1. 4

شهر،  نظام مديريت شهري كرج بزرگ بايد به تناسب دگرگوني آن از يك شهر كوچك مقياس به يك كالن
هاي توسعه و عمران  است تا تدوين و اجراي برنامهاي  اين مهم در گروي بسترسازي گسترده. شود متحول مي

سازمان (هاي موردنياز  ها و زيرمجموعه توسعه تشكيالت شهرداري، تاسيس سازمان. پذير گردد پيش گفته امكان
، از مهمترين اقدامات عاجل و فوري براي اين ...)ها و   و مشاركتگذاري عمران، سازمان نوسازي، سازمان سرمايه

...) طرحهاي جامع و تفصيلي مصوب و (شهر  هاي توسعه كالن ها و برنامه اسناد معرف طرح. ستبسترسازي ا
سازي شرايط براي هدايت و كنترل  هاي ضروري براي ساماندهي وضعيت موجود و آماده گستردگي فعاليت

و مقياس اين وسعت . دهند هاي پيش گفته را به روشني نشان مي تحوالت درجهت دستيابي به هدفها و برنامه
طرحها و اجزاي آنها بيانگر ضرورت ايجاد تحول مذكور در نظام مديريت شهري به عنوان اقدام عاجل و فوري 

  . است
عالوه بر مورد پر اهميت فوق، ليست تعدادي از طرحهاي ضربتي و اقدامات عاجل، براساس مسايل و فوريتهاي 

  .در دست تدوين است)  معاونت شهرسازي و معماريبه ويژه حوزه(موضعي، در هماهنگي با شهرداري كرج 
دار ناشي  هاي فرسوده و مساله يكي از مهمترين اقدامات در اين ليست، كه از ضرورت رفع بحران در بافت

هاي بهسازي و نوسازي اين بافتهاست كه در دستور كار فوري اين مهندسان مشاور و حوزه  شود، تهيه طرح مي
  .ي شهرداري قرار داردمعاونت شهرسازي و معمار

  
  ها سازماندهي كارآمد براي اجراي برنامه.  5. 1. 4

هاي توسعه و عمران شهر، سازماندهي  همانگونه كه عنوان شد، در پي تهيه طرحهاي توسعه و تدوين برنامه
شكيالت توسعه ت”افزون بر آنچه در چارچوب اقدامات عاجل و فوري براي . كارآمد براي اجراي آنها ضرورت دارد

  :يابد ، بويژه شهرداري، عنوان شد، دو مورد زير در زمينه سازماندهي كارآمد اهميت مي“نظام مديريت شهري
  

 )ها پروژه(هاي ويژه  اندازي طرح تشكيل نهاد مديريتي مسئول راه) الف
اي ويژه، تشكيل ه اندازي طرح هاي راهكار پيشنهادي و ضرورت اعمال مديريت متمركز براي راه با توجه به ويژگي

گذاري و مشاركتهاي مردمي فعال در برخي از  همانند سازمان سرمايهيك نهاد مديريتي كارآمد و مسئول 
  . از اولويت و ضرورت تام برخوردار استها،  شهرداري
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ترين وظايف اين نهاد مديريتي از يك سو، تدوين ساز و كارهاي الزم براي هماهنگي ميان مالكان  اصلي
هاي ويژه است؛ و از سوي  گذاري آنها در طرح  واقع در هر گستره و تنظيم نحوه مشاركت يا سرمايههاي زمين

با تشكيل اين نهاد مديريتي، براي نخستين بار . ها هاي عملياتي ساخت پروژه ديگر، تدوين، بررسي و اجراي برنامه
 تحقق درآوردن مفاد طرح توسعه شهر در هاي توسعه شهري كشور، ابتكار عمل در زمينه اجرا و به در تاريخ طرح

گيرد و بر خالف روند كنوني كه شهرداري صرفاً در برابر درخواست مالك زمين  اختيار مديريت شهر قرار مي
كند، اين نهاد مديريتي است كه با فراخواندن مالكان زمينها از  اقدام به پياده كردن مفاد طرح توسعه شهر مي

به عبارت ديگر، . سازد هاي ويژه را فراهم مي  سازندگان از سوي ديگر زمينه تحقق طرحگذاران و يك سو و سرمايه
  . شود رويكرد انفعالي جاري در شهرداري، به برخورد فعال با امر توسعه شهر تبديل مي

ياز؛ هاي ويژه؛ اقدام براي گرفتن وام، تسهيالت حقوقي، بانكي و اعتباري موردن رساني گسترده دربارة طرح اطالع
از ديگر وظايف ... ها، اعطاي امتيازهاي ويژه و  هماهنگي با مراجع قانوني در زمينه بخشودگي عوارض، ماليات

  . رود هاي ويژه به شمار مي نهاد مديريتي طرح
   

 گذاري مشاركت و سرمايه) ب
هاي خدمات  بريهاي ويژه، همچون راهكار تضمين ايجاد كار گذاري شهروندان در ساخت طرح مشاركت و سرمايه

هاي گوناگون زير، كه از سوي نهاد مديريتي  ها، به شكل عمومي همراه با انتفاع نسبي آنها از سودآوري پروژه
  : يابد  ريزي و هدايت خواهد شد، قابليت اجرايي مي ها برنامه پروژه

اري پروژه منظور گذ تواند به عنوان آورده مالك زمين در سرمايه هر قطعه زمين واقع در گستره ويژه مي -
نياز از اعتبار الزم براي خريد، آزادسازي و تملك، در اختيار طرح ويژه قرار  از اين راه، زمين پروژه بي. گردد
  .گيرد مي

هاي  ها، جذب سرمايه گذاري الزم براي ساخت طرح ويژه، از راه جذب نقدينگي احتمالي مالكان زمين سرمايه -
 .  وام و تسهيالت بانكي، قابل تامين استگذاران و سازندگان، خارجي سرمايه

گيري از اعتبارات مديريت شهري هم در زمينه تأمين زمين  تواند با بهره هاي ويژه مي نهاد مديريتي طرح -
 . طرح و هم ساخت آن رأساً فعاليت داشته باشد

حلي، زيرنظر توانند از طريق تشكيل يك صندوق تعاون م هاي واقع در گستره طرح ويژه مي مالكان زمين -
گذاران و سازندگان خود  هاي ويژه و با استفاده از تسهيالت بانكي، و يا مشاركت با سرمايه نهاد مديريتي طرح

 . اندازي پروژه نمايند نيز اقدام به ساخت و راه
  

 محدوده 900 هكتار از پهنه محدوده قانوني شهر، به شكل بيش از 1، 950در چارچوب طرح پيشنهادي، بيش از 
  .هاي ويژه معرفي شده است به عنوان گستره طرح

  
  هاي نيازمند طرح بهسازي گستره

اي و خودروي بافت مسكوني موجود شهر كرج هستند كه  هاي فرسوده، حاشيه ها همانا بخش اين گروه از گستره
. ش دارند هكتار از پهنه درون محدوده شهر را زير پوش1، 100 محدوده شناسايي شده، نزديك به 23در قالب 
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 هكتار نياز به 450افزون بر دو گروه ياد شده، بايد از پهنه حاشيه رودخانه كرج نام برد كه با مساحت نزديك به 
  .طرح ساماندهي ويژه دارد

  
  برنامه مديريت توسعه.  2. 4

اهم طرح حوزه شهري كرج ـ شهريار و شهرهاي واقع در آن، در دو مقياس اسناد هدايت و كنترل توسعه را فر
آورده است، نخست، در مقياس كالن حوزه شهري و دوم، در مقياس شهرهاي حوزه و در قالب طرح جامع كه با 

  . رويكرد راهبردي تدوين شده است
  
  پذيري برنامه شرايط تحقق.  1. 2. 4

يند بايد تحولي اساسي در مديريت ايجاد شود، زيرا نظام مديريت خود مسئوليت فرا هاي راهبردي مي در طرح
گيري راهبردي  ريزي توسعه را به عهده دارد، به اين معني كه امور جاري و روزمره مديريتي با امور تصميم برنامه

  .شوند و اساساً مديريت راهبردي است كه توانايي تحقق برنامه راهبردي را دارد در هم تلفيق مي
، )ام اطالعات جغرافيايي بهنگامبراساس نظ(پايش مستمر تحوالت، تشخيص دقيق و مستند وضعيت موجود 

راهبردها و (و تعيين مسير حركت از موجود به مطلوب ) ها انداز و هدف چشم(تشخيص وضعيت مطلوب 
  .و مداخله و پايش مجدد، فرايندي است كه مديريت توسعه بايد خود را براي انجام آن تجهيز كند) ها سياست

اول آنكه، نظام مديريت . يند توسعه حوزه و شهرها وجود دارددر حال حاضر، دو نقصان اصلي براي پيشبرد فرا
 سال از تصويب طرح، هنوز شكل نگرفته تا متكي بر آن بتوان 5يكپارچه مجموعه شهري تهران، به رغم گذشت 

هاي شهري پيشنهاد كرد؛ و دوم آنكه، مديريت شهري  هاي آن يعني حوزه مديريتي واحد براي زيرمجموعه
، )از كالن شهر كرج تا شهرهاي كوچك صفادشت و گرمدره(ها  ا به رتبه متفاوت شهرداريشهرهاي حوزه بن

تشكيالت و امكانات ناهمگوني دارند؛ افزون بر آن كه حتي شهرداري كالن شهر كرج نيز براي مديريت راهبردي 
  .توسعه مجهز نشده است

ريتي تا رسيدن به وضعيت مطلوب حكمروايي در چنين شرايطي و براي طي كردن دوره گذار از وضعيت موجود  مدي
  . شود شهري و متكي بر ساختارهاي موجود مديريتي، نظام مديريت توسعه به شكل زير پيشنهاد مي

كل سطح حوزه شهري كرج ـ شهريار با محدوده و حريم شهرها پوشش داده شده است، به نحوي كه هيچ 
ها در محدوده و حريم شهر اختيارات كامل  رد و شهردارياي خارج از نظارت مديريت توسعه قرار نگي محدوده

  .مديريتي داشته باشند
االمكان رعايت شده و از عناصر كالبدي و طبيعي شاخص براي  در تعيين حريم، تقسيمات كشوري حتي

  . سازي حدود حريم استفاده شده است دقيق
، )در مقام مديريت مجموعه شهري تهران(ران هاي دو شهرستان كرج و شهريار، زير نظر استانداري ته فرمانداري

پذيري برنامه را  به اين ترتيب شرايط تحقق. مديريت عاليه حوزه شهري كرج ـ شهريار را به عهده خواهند گذاشت
  :توان برشمرد به صورت زير مي

  اول، همكاري دو فرمانداري در مديريت عاليه حوزه شهري
   محدوده قانوني و حريمها در دوم، تامين مديريت واحد شهرداري
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هاي حوزه،  هاي همجوار، در گام نخست، و همه شهرداري هايي براي همكاري ميان شهرداري سوم، ايجاد كميته
  .در گام بعدي

  .هاي توسعه و عمران را پيدا كنند ها تا توان اجراي طرح چهارم، ايجاد منابع درآمدي پايدار براي شهرداي
  

  يتيسلسله مراتب مدير : 3نمودار
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  اقدامات محلي.  1. 1. 2. 4

 نماينده و شهر يشورا رئيس و ارشهرد. گيرد اقدامات محلي براي اجراي برنامه توسعه شهر و حريم صورت مي
 .كنند در تدوين برنامه اقدامات محلي مشاركت مي جامع  طرح كننده تهيه مشاوران

 : رئوس اقدامات محلي به قرار زير است
  .هاي طرح توسعه شهر و اجراي ضوابط و مقررات آن ها، راهبردها و سياست هدفالزام به  ‐
  حريم  محدوده قانوني ودر واقع هاي طرح اجراي و توسعه كنترل و نظارت ريزي برنامه و هماهنگي ‐
هاي ويژه، موضعي، موضوعي و طراحي  طرح اجرايي هاي فعاليت بندي مرحله و زمانبندي گذاري، بودجه ‐

  شهري
  حريم در توسعه تقاضاهاي كليه مورد در گيري تصميم و يرسيدگ ‐
  حريم در واقع هاي فعاليت و امالك از عوارض اخذ ‐
  .است شده گذاشته ها شهرداري عهده به حريم در ،قانون موجب به كه وظايفي كليه انجام ‐

  
  اقدامات فرامحلي.  2. 1. 2. 4

  .ها اقدام كنند اي آنها بايد فرمانداريهاي توسعه فرامحلي است و براي اجر ماهيت برخي برنامه
 و مسكن انمدير شهرستان، دو اياهشور رؤساي عضويت و دو معاون عمراني فرمانداران مشترك رياست

 و) موضوع حسب بر (شهري هاي زيرساخت و خدمات مسئول هاي سازمان نمايندگان ، دو شهرستانشهرسازي
 .شود يري در مورد اقدامات فرامحلي توصيه ميگ ، براي تصميمطرح كننده تهيه مشاور نماينده

  :اين اقدامات به قرار زير است  رئوس  

استانداري تهران   
مديريت مجموعه شهري تهران     

دو فرمانداري شهرستانهاي كرج و شهريار     
مديريت حوزه شهري  

كميته هماهنگي شهرداران    
كرج ـ كمال شهر و گرمدره    
مديريت بخش شمالي حوزه    

كميته هماهنگي شهرداران    
شهريار، باغستان، صباشهر،    

شاهدشهر،  فردوسيه و وحيديه    
مديريت بخش شرقي حوزه    

كميته هماهنگي شهرداران    
قدس و انديشه  
مديريت بخش 

شمال شرقي حوزه    

كميته هماهنگي شهرداران    
محمدشهر،مشكين دشت  

و ماهدشت 
مديريت بخش مركزي حوزه   

كميته هماهنگي شهرداران    
مالرد و صفادشت 

مديريت بخش جنوبي حوزه    
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  هاي عمومي طرح توسعه حوزه شهري ها و راهبردها و سياست الزام به رعايت هدف •
 :فراشهري هاي طرح اجراي زمينة در هماهنگي •

 هاي مقياس حوزه ها و شبكه ريلي و زيرساخت  راه شبكه -
  ميراثي و يمحيط زيست حفاظت -
  )دفع و بازيافت زباله، كشتارگاه متمركز و غيره(تأمين خدمات در مقياس حوزه  -
  )اي منطقه و ملي (كالن توسعه هاي برنامه و ها طرح -
  مديريت بحران و ايمني در برابر سوانح طبيعي -

  هاي محلي مديريت عملكرد بر نظارت •
  
  سازمان مديريت اجرايي توسعه .  2. 2. 4

هاي جديد در اين محدوده جداً جلوگيري  يمات كشوري در حوزه شهري بايد از ايجاد شهرداريبا تثبيت تقس
  .هاي كوچك مجاور شهرهاي بزرگ به آنها دنبال شود شود و حتي گرايش الحاق شهرداري

ي گير شكل. هاي كالن پيگيري شود هاي حوزه بايد در سياستگذاري تقويت روابط افقي و داوطلبانه ميان شهرداري
  .شود هاي حوزه، از يك سو، و مجمع شوراهاي شهر حوزه، از سوي ديگر، پيشنهاد مي اتحاديه شهرداري

  
  نظام اجرايي.  1. 2. 2. 4

همانگونه كه در بخش پيشين گفته شد شكل دادن به مديريت واحد شهر و حريم از الزامات اجرايي برنامه 
رايي در برابر اين تحول، انجام آن گريزناپذير است و بايد از هاي اج به رغم مقاومت برخي دستگاه. راهبردي است

  .شهرهاي بزرگتر آغاز و به شهرهاي كوچكتر تسري داده شود
دخالت دادن همه كنشگران، يعني بخش دولتي، بخش عمومي، بخش خصوصي و جامعه مدني، در عرصه توسعه، 

گو، مشاركت و همكاري با ديگر نهادها، از سوي و پذيري، شفافيت، پاسخگويي، گفت از يك سو، و رعايت انعطاف
  .كند ديگر، نظام اجرايي كارآمد را تعريف مي

هاي شهرسازي و عمران  هاي حوزه بايد آموزش نيروي انساني در فرايند اجرا پيگيري شود و معاونت در شهرداري
  . شهري تقويت گردند

بانك اطالعات بهنگام ضرورت دارد و فرايند زير براي ها به نظام اطالعات جغرافيايي با نقشه و  تجهيز شهرداري
  .شود آنجام آن پيشنهاد مي

، بررسي اطالعات و ساير »شهر«هر » فضايي- زمين/ جغرافيايي/سيستم اطالعات مكاني«اگر براي تهيه  .1
 .گيرد ها و نهادهاي شهر را دربرمي شود و همه سازمان مراحل، فقط به شهرداري محدود نمي

.  انساني در كليه مراحل و نه فقط در مرحله استفاده از سامانه توليد شده مورد نياز استآموزش نيروي .2
تر از  هاي يك سيستم اطالعات مكاني بسيار مهم ها و ويژگي برداران در ابتدا و در مورد قابليت آموزش بهره

 .مراحل پاياني آن است
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ها و جداول  نظير نقشه(ر توليد اطالعات پايه  دGISهاي  از آنجا كه بيش از يك سوم زمان و هزينه پروژه .3
 GISهاي   صرف مي شود، در پروژهGISهاي مورد نياز  و بيش از يك سوم ديگر در تبديل آنها به فرمت) پايه

 .برداران اولين و مهمترين گام است تعريف كامالً دقيق و روشن اهداف و انتظارات بهره
 GISعموماً در تعريف و توليد . بسيار ضروري است) جداول(وصيفي و ت) ها نقشه(وجود اطالعات پايه مكاني  .4

 مورد نياز است كه اطالعات متناسب نيز به آنها 1:2000هاي به هنگام با مقياس  براي شهرداريها وجود نقشه
 .متصل شده باشد

هاي  ضعيت پروانهنظير و(ها به شكل روزانه در حال تغيير است  از آنجا كه عموماً اطالعات مورد نظر شهرداري .5
  .بايست به طور مداوم به روز شود  كارآمد ميGIS، )ساختماني، وضعيت ساخت و ساز و غيره

لذا تبديل اطالعات غير رقومي نظير . ضروري است) هاي كامپيوتري فايل(وجود اطالعات به شكل رقومي  .6
مي از مراحل بسيار پرهزينه و هاي رقو هاي كاغذي، جداول يا اطالعات ثبتي و كاغذي و غيره به فايل نقشه

  .زمان بر است و بايد از پيش آماده شده باشد
  

. هاي پيشنهادي است ها، راهبردها و سياست به هر صورت، نظام اجرايي عامل عملياتي كردن طرح و تحقق هدف
  :اين نظام بايد در چارچوبي هماهنگ راهبردهاي عمومي تا موضوعي را پيگير باشد 

 ها و اقدامات اجرايي را در چارچوب طرح راهبردي تدوين نمايد؛ ها، طرح برنامه •
هاي مسئول را براي اجراي طرح تعريف و تدوين  هاي مختلف شهرداري و حتي ديگر دستگاه وظايف بخش •

 كند؛
 .هاي دولتي، عمومي، خصوصي و مدني نهاد و برنامه مشخص داشته باشد براي جلب مشاركت بخش •
 .دست و پاگير و مانع توسعه را بازنگري كندهاي  نامه قوانين و آيين •
 .ها ويژه را  براي مسئوالن و شهروندان توضيح دهد انداز و طرح چشم •
 .بيني كند پذيري طرح پيش هاي عمراني، بودجه الزم و امكانات اجرايي را براي تحقق در برنامه •

  
  نظام ارزيابي و نظارتي.  2. 2. 2. 4

  . براي هدايت طرح در چارچوبهاي زماني و كيفي استهدف اين نظام، ايجاد بستري است
  : شود در اين نظام، دو مجموعه فرايند از سوي مديريت شهري و عوامل اجرايي پيگيري مي

  گيرد، اول، مجموعه فرايندهاي ارزيابي كه در آن سنجش وضعيت در زمان نسبت به وضعيت مطلوب صورت مي
هاي طرح پيگيري   هدايت و كنترل توسعه براساس راهبردها و سياستدوم، مجموعه فرايندهاي نظارتي كه در آن

  .شود مي
هاي معين،  ها براي نظارت و ارزيابي بر اجراي طرح الزم است تا براساس شاخص ايجاد نهاد مشخصي در شهرداري

  .ها و اقدامات را سنجش كند ف ميزان دستيابي به هد
افزون بر آن، نظـارت بـر       . ها نيز الزم است      و شهرسازي شهرستان   در اين فرايند نظارت همكاري با سازمان مسكن       

ها برعهده شوراهاي اسالمي شهر است كـه نماينـدگان آن نيـز الزم                هاي پنج ساله عمراني شهرداري      اجراي برنامه 
  . است با نهاد نظارتي تهران همكاري داشته باشند
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طح كليه شهرهاي مجموعه شهري تهـران و از جملـه           تدوين روش كاري براي انجام فرايند ارزيابي و نظارت در س          
  .هاي شهري كه به تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري نيز برسد، از اقدامات ضروري است حوزه

هـا و مراكـز پژوهـشي واقـع در هـر دو               هاي نظـام مهندسـي و دانـشگاه         نهادهاي غيردولتي و مدني مانند سازمان     
  .آورند يم بر اجراي طرح را فراهم ميشهرستان نيز امكان نظارت غير مستق

  مشاركت مردم و نهادهاي مدني. 3. 2. 4
هايي را جهت اقدام تعريف  هاي ساختاري، راهبردها و سياست هاي توسعه شهري، و به طور خاص طرح     اصوالً طرح 

هـاي مختلـف    هاي اجرايي و نحوه مشاركت بخـش  ها را به كاربرد روش كنند، كه تحقق پيدا كردن آن  و تعيين مي  
  .در فرايند اجرا بستگي دارد

هـا هـم از    هاي گوناگوني را ايفا مي كنند، اما اين نقش هاي مختلف جامعه نقش هاي توسعه شهري، بخش     در طرح 
به هر صورت، تـامين مـشاركت دولـت، بخـش           . جهت مقياس مداخله و هم نحوه مشاركت با يكديگر تفاوت دارند          

  .هاست اجراي موفق طرحعمومي، بخش خصوصي و مردم ضامن 
  
  گيري سازي و تصميم مشاركت در فرايند تصميم.  1. 3. 2. 4

ها اسـت،     هاي توسعه شهري كشور ما فرايند بسيار متمركز و دولتي تهيه طرح             هاي اساسي در طرح     يكي از تناقض  
گذاران   رمايهس(، بخش خصوصي    )ها  شهرداري(ها به عهده بخش عمومي        حال آنكه بيشترين سهم اجراي اين طرح      

وجـود چنـين تناقـضي بزرگتـرين مـانع بـر سـر اجـراي                . است) سازندگان انفرادي (و مردم   ) بخش ساخت و ساز   
گر روند توسعه باشند، اقدامات منفرد  ها ترسيم كننده و هدايت   هاي توسعه بوده است و لذا بيش از آنكه طرح           طرح

  . اند هاي شهري رقم زده و پراكنده را در ساختار فضايي و كالبدي شهرها و محله
اين به معنـاي كاسـتن از وظـايف و          . براي دگرگون كردن اين وضعيت نقش بخش دولتي بايد دوباره تعريف شود           

  : شود هاي كلي زير بيان مي ها نيست، بلكه منظور تصحيح آنهاست كه در سياست مسئوليت
  .هاي كالن براي تشويق توسعه و عمران شهري سياستگذاري -
هاي عمومي و خصوصي، نهادهاي محلي و مردم از جمله            ع و عوامل محدود كننده فعاليت بخش      رفع موان  -

 حذف مقررات دست و پاگير،
گري و در عـوض حمايـت و پـشتيباني از اقـدامات نهادهـاي محلـي و                    حذف بوروكراسي دولتي و تصدي     -

 بخش عمومي،
كارهاي   غير انتفاعي محلي و ارائه راه  تدوين قوانين و مقررات حمايتي براي موسسات عمراني غيردولتي و          -

 تشويقي براي نهادهاي محلي و مدني 
  
  برداري ه مشاركت در فرايند اجرا و بهر.  2. 3. 2. 4

در نظام اقتصادي بازار، بخش خصوصي به حداكثر كردن سود گرايش دارد و اگر به حال خود رها شـود، فعاليـت                      
فعاليـت ايـن بخــش بايـد از طريــق    .  توســعه افـزايش دهــد هـاي بخــش عمـومي را در امـر    آن چـه بـسا هزينــه  

توانـد مـشوق بخـش     اقـداماتي كـه مـي   . هاي صحيح و مشاركت عمومي ـ خصوصي هـدايت شـود    گذاري سياست
  :هاي عمراني شود در زير فهرست شده است خصوصي در فعاليت
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  هاي روشن، هاي راهنما و برنامه تهيه طرح •
ماننـد تـشكيل    (هـاي مـورد نيـاز شـهر            در اجـراي طـرح     هاي مشوق بـراي مـشاركت       ارائه سياست  •

  ،)هاي عمراني عمومي ـ خصوصي شركت
  آموزش و كنترل كيفيت، •
 هاي فني، ارائه الگوها و كمك •
 .هاي مقياس بزرگ هاي تشويقي براي مشاركت در طرح ارائه سياست •

  
  مشاركت در فرايند نظارت و ارزيابي.  3. 3. 2. 4

بـا موفقيـت همـراه      ) شـهرداري (ل نهادهاي محلي و پـشتيباني بخـش عمـومي           شهرسازي مشاركتي بدون تشكي   
ايجاد هسته مشاركت مدني كه در فرايند تكامل خود به نهاد مدني براي مـشاركت مـردم در توسـعه                    . نخواهد شد 

  :براي شكل دادن به اين نهاد الزم است اقدامات زير صورت گيرد. تبديل شود، بنيان اصلي تامين مشاركت است
 اختصاص بخشي از بودجه تهيه و اجراي طرح به تشكيل نهاد مشاركت مدني، •
 نظري نهاد مدني تهيه شده باشد، هاي اجرايي مشخص كه با هم ها و برنامه ارائه طرح •
 تدوين مقررات غيرپيچيده و تسهيل كننده براي فعاليت اين نهاد، •
 اي اقدامات نظارتي به آن، ن پارهانعقاد قراردادي بين شهرداري و اين نهاد مشاركت براي سپرد •
  

تواننـد   مندي كه نوعي بستگي با اين شهر دارنـد مـي   در نهاد مشاركت، ساكنان و شاغالن شهر و ديگر افراد عالقه        
  :اين نهاد بايد خصوصيات زير را دربر داشته باشد. عضويت پيدا كنند

 . در خود جاي دهدمند به توسعه شهر را نفع  و عالقه  باشد و همه افراد ذيفراگير •
 باشد و امكان ابراز نظر و عقيده و مشاركت را براي ساكنان و شـاغالن شـهر فـراهم آورد و                      ضد تبعيض  •

 . داوري نداشته باشد نسبت به زن يا مرد بودن، نژاد، قوميت و مذهب اعضا پيش
 . جذب كندهاي اجتماعي و درآمدي و قومي گوناگون به خود  داشته باشد و افراد را از گروهتنوع •
 داشته باشد و از طريق انتخاب مردم تشكيل شود و همـواره در جهـت تـشويق و                   مديريت دمكراتيك  •

 .ترغيب مردم به مشاركت بيشتر در امور بكوشد
هاي خود را در معرض داوري مردم قرار دهد           ها و برنامه     باشد و همه اقدامات، فعاليت     شفاف و پاسخگو   •

 .هدو به طور منظم به مردم گزارش د
هاي ارائه كننده خدمات و تاسيسات شهري و ديگر            را دنبال كند و با شهرداري و ديگر سازمان         همكاري •

همفكري ) الحسنه  هاي قرض   مانند صندوق (و اقتصادي   ) مانند شوراي شهر  (ها و نهادهاي اجتماعي       بخش
 .و همكاري و مشاركت كند

هـاي فـشار     را نماينـدگي كنـد و از اهـرم   هاي مردم شـهر   نداشته باشد و فقط خواسته     گرايش سياسي  •
 .غيردمكراتيك براي پيشبرد مقاصد خود استفاده نكند
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داد و صـورت قـانوني   به منظور جلب اطمينان و اعتماد مردم به نهاد مشاركتي مردم قبل از هر چيز بايد به آن    
  . كندپيداثبات اجتماعي  منطقه براي آن كسب مشروعيت كرد تا  حداقل از طرف شهرداري

هـاي تخصـصي     خود را در هم نظري با مردم شهر و دريافت مـشورت      هاي  حوزه فعاليت  و   ها  هدفاين نهاد بايد    
  .تدوين كند و آن را در نظر همگان قرار دهد
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  *پذيري توسعه برنامه بازنگري اسناد و تحقق.   5
  نظام بازنگري و بهنگام سازي اسناد توسعه و عمران حوزه. 1. 5

هاي توسعه و عمران در چند محور قابل   مشكالت موجود در شيوة جاري بازنگري و اصالح طرحمسائل و
  :بندي است جمع
 هاي توسعه  شهري هاي توسعة از نظر هدايت بازنگري و اصالح برنامه نبود پويايي در محتواي طرح •
، در ثبت GISبزار  به بانك اطالعات زمين مرجع مبتني بر ا5نامجهز بودن دبيرخانة كميسيون ماده  •

 هاي توسعه شهري دهي منظم به منظور سنجش تغييرات با مجموعه برنامه تغييرات و گزارش
به لحاظ شرح وظايف، ) 5عضو كميسيون ماده (روشن نبودن وضعيت حقوقي مشاور تهيه كنندة طرح  •

 الزحمه، در زمينة بازنگري و اصالح طرح نوع مسئوليت و ميزان حق
  

هاي توسعه و عمران شهري در چارچوب پارادايم   مشكالت شيوة بازنگري و اصالح طرحبراي حل مسائل و
  :راهبردي تاكنون دو پيشنهاد پايه ارائه شده است

هاي  تهيه طرح(هاي توسعه و عمران در جهت مواجهه با پويايي بستر توسعه  اصالح محتواي طرح •
 ).راهبردي

گير و تقويت دبيرخانة  نهادهاي محلي تصميم در جهت تقويت 5اصالح سازمان كميسيون ماده  •
 و اصالح وضعيت قراردادي مشاوران همكار (GIS)مندي از ابزار مدرن   به ويژه در بهره5كميسيون مادة 

 .5در كميسيون ماده 
  

  .شود تحقق دو پيشنهاد فوق مستلزم انجام اقداماتي است كه به اختصار معرفي مي
هاي بسياري دربارة وضعيت آينده مطرح  هاي توسعه و عمران شهري، فرضيه در تدوين اهداف و راهبردهاي طرح

ها همواره درست از كار  واضع است كه اين فرضيه. گيرند ها محتواي طرح شكل مي شوند كه براساس آن مي
ها براي اهداف و راهبردها  آيند، از اين رو، اين نكته اهميت دارد كه مشخص شود كدام يك از فرضيه درنمي

هاي نظري و اطالعات پاية آنها را مورد بررسي و  اي دارند تا بتوان به طور ادواري شالوده اهميت تعيين كننده
  .ارزيابي قرار داد

هاي راهبردي توسعه، بازنگري و اصالح طرح در هنگامي موردنياز است كه  در فرايند تهيه و اجراي طرح
در تغييرات اساسي هاي پايه منجر به  تغيير در فرضيه. ايدهاي پاية طرح به دليلي درست از كار درني فرضيه

توان از اين دو نوع تغيير به دست داد به  تعريفي كه مي. شوند و هر نوع تغييرات جزيي مدنظر نيست طرح مي
  : قرار زير است

اتي در طرح راهبردي توسعه، شامل مواردي است كه به تغييرات اهداف كالن و اهداف عمليتغييرات اساسي 
  .شوند طرح مربوط مي

                                                 
از انتشارات دفتر معماري (“ ت توسعه شهري در ايران براساس رويكرد راهبردي اصالح نظام مديري”اين فصل با استفاده از مطالب بخش چهارم كتاب . *

   ). تهيه شده است1387و طراحي شهري، معاونت شهرسازي و معماري، وزارت مسكن و شهرسازي 
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 در طرح راهبردي توسعه دربرگيرندة ساير تغييراتي است كه به اصالح و تكميل پيشنهادهاي تغييرات جزيي
  . شوند طرح ـ بجز تغييرات مربوط به اهداف كالن و عملياتي ـ مرتبط مي

 به 19/2/1384 تاريخ هاي توسعه و عمران كه در نامه نحوه بررسي و تصويب طرح  آيين44در اصالح ماده 
تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران رسيد، مغايرت اساسي براي هر شهر در هنگام تهيه طرح جامع 

 نيز 2و در تبصره . شود كه ضروري است به تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري برسد شهر مشخص مي
اي كه در اصالح ماده  نكته.  تعيين شده است5ه ها كميسيون ماد مرجع تشخيص مغايرت اساسي از ساير مغايرت

 ناگفته مانده است تعيين نوعي شاخص براي تمايز مغايرت اساسي از مغايرت جزئي است كه در تعاريف ارائه 44
  . ها ارائه شده است شده در اين بخش اين شاخص

، مسئوليت )19/2/1384(ان هاي توسعه و عمر نامه نحوة بررسي و تصويب طرح  آيين45بر مبناي اصالح ماده 
  .هاي توسعه و عمران شهري به عهده سه نهاد واگذار شده است بازنگري و اصالح طرح

  
  )وضع موجود(سازمان بازنگري و اصالح طرح توسعه و عمران شهر : 84جدول    

  وظايف  سازمان

  5كميسيون ماده 

  تشخيص مغايرت يا عدم مغايرت اساسي ‐ 
الي شهرسازي و معماري و گزارش دهي منظم به شوراي ع ‐ 

 ريزي و توسعه استان شوراي برنامه
استعالم از دبيرخانة شوراي عالي در خصوص ابهام در تشخيص  ‐ 

  مغايرت اساسي از غيراساسي
  هاي غير اساسي    بررسي و تصويب مغايرت-   ريزي و توسعه استان شوراي برنامه

  شوراي عالي شهرسازي و معماري

 سي از غيراساسيمرجع تشخيص مغايرت اسا ‐ 
 مرجع رفع ابهام در تشخيص مغايرت اساسي ‐ 
هاي اساسي در طرح و ابالغ به شوراي  مرجع تصويب مغايرت ‐ 

 به منظور اعمال 5ريزي و توسعه استان و كميسيون ماده  برنامه
  در طرح

  
ي شهرسازي و به منظور اصالح و بازنگري همچنان شوراي عال) 45اصالح ماده (در تقسيم وظايف سازماني جديد 

هاي اساسي، هدايت و راهنمايي و سياستگذاري در اين زمينه  اي را در تصويب مغايرت كننده معماري نقش تعيين
هاي محلي  هاي توسعه و عمران شهري را طرح در صورتي كه برمبناي مطالب پيش گفته، طرح. كند ايفا مي

 عالي در خصوص تصويب مغايرت اساسي در گيري شوراي ضروري است نقش تصميم. كنيم تلقي مي) استاني(
هاي توسعه و عمران شهري حذف و در مقابل نقش راهنمايي و سياستگذاري شوراي عالي در زمينة  تمامي طرح

به اين منظور تجهيز دبيرخانة شوراي عالي شهرسازي و . هاي توسعه و عمران برجسته شود اصالح و بازنگري طرح
هاي الزم در زمينة نظارت بر اجرا و بازنگري و اصالح  دوين راهنما و تنظيم سياستمعماري به واحدي كه به كار ت

هاي تدوين شده  بديهي است تمامي راهنماها و سياست. هاي توسعه و عمران شهري بپردازد، ضروري است طرح
  .در اين خصوص بايد به تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري برسد
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هاي توسعه و عمران را به  ان سازمان پيشنهادي براي اصالح و بازنگري در طرحتو با توجه به مطالب فوق مي
  . صورتي معرفي كرد كه در جدول بعدي ارائه شده است

    
  )پيشنهادي(سازمان بازنگري و اصالح طرح توسعه و عمران شهر : 85جدول     

  وظايف  سازمان
  و راهنماييسياستگذاري، هدايت  ‐   شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران

  ريزي و توسعه استان شوراي برنامه
 هاي توسعه و عمران شهر هاي اساسي در طرح تصويب مغايرت ‐ 
 مرجع رفع ابهام در تشخيص مغايرت اساسي از غير اساسي ‐ 
  مرجع تشخيص مغايرت اساسي از غيراساسي ‐ 

  5كميسيون ماده 

 هاي توسعه و عمران شهر هاي جزئيي در طرح تصويب مغايرت ‐ 
هاي توسعه و عمران شهر به  هاي اساسي در طرح مغايرتارجاع  ‐ 

 ريزي و توسعة استان شوراي برنامه
  هاي پايه طرح ارزيابي منظم فرضيه ‐ 

  
  سازماندهي مديريت توسعه و تشكيالت اجرايي.  2. 5

يوستگي بنابراين به منظور ايجاد پ. سازي را به عهده دارد مشاور تهيه كنندة طرح در واقع نقش اصلي در تصميم
هاي پيشنهادي، هدايت نحوة اجرا در راستاي اهداف و  ميان مراحل تهيه و اجرا، توجيه و تفسير درست تصميم

هاي طرح، و تشخيص موارد بازنگري و اصالح الزم است كه مشاور تهيه كننده طرح در مراحل اجرا،  سياست
ن منظور مشاور بايد با انعقاد قرارداد ويژه براي براي اي. نظارت و بازنگري نيز مشاركت فعال و مستمر داشته باشد

. هاي اجرايي مرتبط با طرح راهبردي برقرار سازد ارائه خدمات تعريف شده، همكاري نزديك با مسئوالن و دستگاه
  : وظايف اصلي مشاوران در مراحل پس از تهيه و تصويب طرح به قرار زير است

 كمك به ايجاد بانك اطالعات حوزه شهري  •
 ها و شوراها  ها، شهرداري ك به توجيه و معرفي طرح براي مسئوالن نهادها، فرمانداريكم •
 5گيري مربوط به اقدامات اجرايي طرح از جمله كميسيون ماده  مشاركت در جلسات تصميم •
 همكاري و همفكري در هدايت نحوه اجراي طرح در راستاي اهداف مندرج در پيشنهادهاي طرح •
  مرتبط با توسعه و عمران حوزه شهريهاي پاسخ به استعالم •
 اي هاي منظم دوره بررسي و ارزيابي آثار اجراي طرح به طور مستمر و ارائه گزارش •
 همراه با توجيه كافي براي انجام تغييرات اساسي يا  پيشنهاد موارد الزم براي بازنگري و اصالح در طرح •

 جزيي
 

  هيالتتجهيز منابع مالي و تامين اعتبارات و تس.  3. 5
  :شود اين منابع معموال از منابع زير دريافت مي. منابع درآمد و تامين مالي شهرداريها متنوع است

 وصول بهاي خدمات شهري •
 ماليات محلي يا عوارض شهرداري •
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 بهاي خدمات شهري •
 هاي انتقالي دولت مركزي پرداخت •
 شود داريها توزيع ميسهم شهرداري از مالياتهاي مشترك كه توسط دولت جمع آوري و ميان شهر •
 ها تامين مالي از طريق بازارهاي مالي يا فروش دارايي •
 هاي عمراني مشاركت بخش خصوصي در انجام پروژه •

  
اما به نظر . كنند هاي حوزه به تبعيت از طبقه بندي وزارت كشور عايدات خود را طبقه بندي مي شهرداري

اين طبقه . كنند فاوتي از اين طبقه بندي را رعايت ميرسد هر يك از شهرداريها به شيوه خود برداشت مت مي
  :كند، زيرا بندي و شيوه ارايه آمارها كمكي به دريافت واقعيات موجود مالي نمي

 واقعيات آماري را بوضوح 70 در كد درآمدي 100ادغام درآمد تاسيسات شهرداري با جرايم ماده  •
 . كند منعكس نمي

شود  خدمات وقتي كه با عايدي حاصل از فروش اموال جمع ميهمچنين درآمد حاصل از وصول بهاي  •
 .آورد كه بهيجوجه راهگشا نيست دو مقوله كامال متفاوت را ذيل يك عنوان مي

  
تقريباً در تمام شهرهايي بندي درآمدي يك نكته كامالً روشن است كه  به رغم اين اغتشاش آشكار در طبقه

اكم، تغيير كاربري اراضي و جرايم تخلفات ساختماني آوري شده فروش تر كه اطالعات آماري جمع
  .آيد ها به حساب مي ترين منبع درآمدي شهرداري اصلي

  .:بديهي است اتكا بيش از حد درآمد شهرداريها به يك منبع درآمدي پيامدهاي نا مساعدي دارد
 ساختماني بخش خصوصي اول آن كه اين منبع درآمدي به شدت تحت تاثير نوسانات فصلي و ساالنه فعاليتهاي

  .است
دوم آن كه دريافت درآمد از اين محل با برنامه ريزي شهري و اعمال مقررات كاربري اراضي و مقررات ساخت و 

توان از مديران شهرداريها انتظار داشت  در شرايط اضطرار مالي نمي. ساز و تراكم ساختماني در شهر منافات دارد
  .الي بودجه شهرداري اولويت دهندرعايت مقررات فوق را بر تامين م

. يابند بر حريم و محدوده قانوني شهرهاي حوزه عمل خود بيافزايند سوم آن كه بدين ترتيب شهرداريها انگيزه مي
اما تبديل اراضي كشاورزي به اراضي شهري مدتها قبل از . يابند از اين طريق آنها به منابع مالي بيشتري دست مي

افتد و ساخت و ساز پراكنده در محدوده حريم و محدوده قانوني به طور  اشد اتفاق ميآن كه در عمل ضروري ب
  .گيرد صريح و ضمني رونق مي

اي  هاي حوزه با برنامه ريزي شهري و منطقه اگر اين نكته بديهي پذيرفته شود كه نظام موجود درآمدي شهرداري
لي شهرها در گرو دگرگوني اساسي نظام فعلي مغايرت دارد، بايد پذيرفت كه موفقيت طرحهاي جامع و تفصي
توان به اجراي دقيق مقررات شهرسازي اميدوار  درآمد شهرداريها است و تا زماني كه چنين تحولي رخ ندهد نمي

  .بود
افتد، كارايي شهرها بر اثر ازدحام جمعيت و ترافيك كاهش  متاسفانه از اين طريق امنيت شهروندان به خطر مي

ارتزاق از محل فروش تخلفات . شود يك كالم توسعه پايدار شهرها بدست فراموشي سپرده مييابد و در  مي
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ساختماني انگيزه توجه به بهبود ساير منابع درآمدي بويژه درآمد عوارض نوسازي و وصول بهاي خدمات شهري را 
  .برد از ميان مي

وعي جامع و دقيقي در اين زمينه انجام شود مطالعات موض به منظور تغيير نظام درآمدي شهرداريها توصيه مي
  .شود و بر اساس آن نسبت به تهيه برنامه جامع و برنامه عمل جديد به منظور اصالح نظام موجود اقدام شود

پس . گر اهميت انكارناپذير كالنشهر كرج است در جدول بعدي توزيع درآمد شهرداريها ميان شهرهاي حوزه بيان
سهم شهرداريها از منابع درآمدي كم و بيش به تناسب . س بيشترين سهم را دارنداز آن  شهرهاي شهريار و قد

  .جمعيت شهرها است
توان دريافت كه درآمد شهرداريها بيش از نرخ تورم افزايش يافته  از مطالعه روند زماني تحول درآمد شهرداريها مي

  .اند توان گفت كه شهرداريها از تورم زيان ديده لذا نمي. است
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 )ميليون ريال  ( 1386شهريار در سال  - شهر حوزه كرج 8هاي شهر كرج و  مد شهرداريآدر:  86دول ج

مشكين  درصد محمدشهر درصدكمالشهردرصدماهدشتدرصدصفادشتدرصد مالرددرصد قدسدرصد شهرياردرصد كرج منابع درامدي منابع
 درصد جمع درصد دشت

 0,4 8139 0 0 0 0 30156,8 6,1 2,42599 13381,21187 0 0 0 0 0 0 سهميه شهرداري از پرداختهاي وزارت كشور 10

 0,4 7299 4,0 1475 0 0 0,0 0,00 0,10 30332,861 0 1,00 2730 0 0 عوارض توام باماليات وصولي در محل 20

 41,5 785125 26,5 9688 31,2 14211 71,15413149,51714534,31917544,91981644,8 32740831,615091752,8172634 عوارض بر ساختمانها و اراضي 30

 0,7 13135 0,0 0 0,0 0 0,4 0,0165 0 0,6 0,038233,5293 0,40 0,81015 7839 عوارض بر ارتباطات و حمل ونقل 40

و تفريحاتهاي كسب،فروش  عوارض بر پروانه 50  411264,06055 2,14893 2,028002,62697 5,4163 0,4823118,6 706 1,5 329 0,9 67000 3,5 

60 
درامد حاصل از فروش اموال شهرداري و 

 4,4 83463 6,0 2186 29,3 13346 12,0 0,05286 8,84 5,835473,24390 3478812,213985 0,6 5931 وصولي در مقابل خدمات

70 
درآمد تاسيسات شهرداري و جرايم و تخلفات 

100و كميسيون ماده   64473362,38536529,842377 17,44024336,81246224,92077648,67360 16,6 17007 37,3 14193 38,8 884516 46,7 

 0,3 5491 0,0 12 0,7 336 0,0 0,00 0,80 0,0423 0,00 0,20 0,4704 4016 درآمد حاصل از وجوه و اموال شهرداري 80

90 
كمكهاي بالعوض ، وام ، استفاده از 

 درصد 80هاي قبل و   هاي دوره موجودي
 حريم استحفاظي شهرها

4000 0,44424 1,58982 3,7340 0,31137122,70 0,0341 0,8 0 0,0 8659 23,7 38117 2,0 



 
   1384-1386زه كرج شهريار طي سالهاي  شهر حو8هاي شهر كرج و  مد شهرداريآكل در :87جدول 

)ميليون ريال(  

سال  نام شهر
1384 

1385سال  درصد 1386سال  درصد   3جمع  درصد 
 سال

 درصد

 56,5 2228613 54,7 1035053 60,0 698328 55,8 495232 كرج
 14,5 570626 15,1 285998 13,3 155040 14,6 129588 شهريار
 11,4 447969 12,8 242871 9,3 108761 10,9 96337 قدس
 5,9 234299 5,8 109255 6,1 71487 6,0 53557 مالرد

 3,2 126457 2,6 50029 3,6 41328 4,0 35100 صفادشت
 1,9 76506 2,3 42717 1,7 19665 1,6 14124 ماهدشت
 2,2 86330 2,3 44214 2,0 22868 2,2 19248 كمالشهر
 2,3 89352 2,4 45606 2,0 23471 2,3 20275 محمدشهر
مشكين 
 2,1 82741 1,9 36542 1,9 22665 2,7 23534 دشت

 100 3942893 100 1892285 100 1163613 100 886995 جمع

 
 :مخارج شهرداريهاي حوزه

توان گفت كالنشهر كرج بيش از نيمي از مخارج شهرداريهاي مورد   مي77بر اساس اطالعات مندرج در جدول 
شهرهاي شهريار و مالرد  از اين نظر در مقام دوم و سوم قرار . ا به خود اختصاص داده استمطالعه در حوزه ر

  .دارند
هاي  هاي جاري شهرداري به مراتب بيش از هزينه نكته در خور تامل ديگر اين است كه در كالنشهر كرج هزينه

در تبيين علت اين وضعيت . نيستدر حالي كه در ساير شهرهاي حوزه فاصله اين دو به اين ميزان . عمراني است
 سال گذشته 20بايد گفت كالنشهر كرج شهري است كه به دوره بلوغ و ثبات نسبي جمعيت رسيده است و در

هاي شهري آن انجام گرفته است و اكنون هزينه ارايه خدمات  هاي عمراني الزم براي احداث زير ساخت هزينه
در . ها را به خود اختصاص داده است اي از هزينه ي سهم عمدهشهري و تعمير و نگهداري زير ساختهاي فيزيك

هاي جاري است و در بقيه  هاي عمراني بيش از هزينه چهار شهر شهريار، قدس، ماهدشت، و كمالشهر هزينه
  .شهرهاي مورد مطالعه اين نسبت كمتر است

اين واقعيت بيانگر آن . كند مخارح عمراني و جاري سرانه در حوزه از شهري به شهر ديگر به شدت تفاوت مي
  :است كه

  .آيد  هيچ كوشش آگاهانه اي براي برابر سازي درآمد سرانه شهرداريها توسط سازمان شهرداريها به عمل نمي-اوالً
 شهرداريها با كمبود شديد منابع مالي دست بگريبانند و به تناسب دسترسي به منابع بيشتر مخارج جاري –ثانياً 

 سه شهر صفا دشت، شهريار و مشكين دشت به ترتيب 1386در سال .  را افزايش ميدهندو سرمايه اي خويش
در همان سال ماهدشت، كمال شهر و محمد شهر كمترين . اند بيشترين مخارج جاري و عمراني سرانه را داشته

  .مخارج عمراني سرانه را به خود اختصاص داده بودند
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بايد سنجه اي بدست آورد كه بر اساس . شود ي و عمراني مربوط نمينكته مهم فقط به اندازه مخارج سرانه جار
آن پوشش خدمات شهري، استاندارد اين خدمات و ميزان برخورداري شهرها از زير ساختهاي كالبدي شهري 

هايي بدست  در اين زمينه شهرداريها شاخص. ها معين گردد اندازه گيري شود و كارايي و اثر بخشي هزينه
 .گيري كرده است  شهر حوزه كميت و كيفيت خدمات شهري را اندازه8ما مشاور باوند در طرح جامع ا. دهند نمي

 
 )ميليون ريال  ( 1386 شهر حوزه كرج شهريار در سال 8هاي شهر كرج و هاي شهرداري كل هزينه: 88جدول 

هاي جاري هزينه نام شهر  
)ميليون ريال(  

هاي  هزينه
 عمراني

)ميليون ريال(  

ها نهجمع هزي  
)ميليون ريال(  

سهم از 
هاي   هزينه

 جاري 

سهم از 
هاي   هزينه

 عمراني 

سهم از 
كل 
ها  هزينه  

جمعيت سال 
)ريال(سرانه  1385  

 468359 1386030 51,8 31,4 65,4 649159 157504 491655 كرج
 1342238 189421 20,3 27,1 15,8 254248 135723 118525 شهريار
 319839 230147 5,9 10,0 3,2 73610 49901 23709 قدس
 452585 228713 8,3 8,4 8,2 103512 42108 61404 مالرد

 3189211 15887 4,0 4,7 3,6 50667 23341 27326 صفادشت
 590586 43108 2,0 4,3 0,5 25459 21534 3925 ماهدشت
 321800 80435 2,1 4,6 0,4 25884 22877 3007 كمالشهر
 422015 83272 2,8 6,2 0,6 35142 30990 4152 محمدشهر
 804779 43858 2,8 3,4 2,4 35296 16986 18310 مشكين دشت

 544566 2300871 100,0 100,0 100,0 1252977 500964 752013 جمع

 
   1384-1386 شهر حوزه كرج شهريار طي سالهاي 8هاي شهر كرج و  هاي شهرداري كل هزينه: 89جدول 

)ميليون ريال (   
1384سال  نام شهر 1385سال  درصد  1386سال  درصد   درصد  سال3جمع  درصد 
 61,8 2360585 51,8 72,4649159 59,21044496 666930 كرج

 14,3 547645 20,3 10,7254248 12,4154029 139368 شهريار
 4,7 178080 5,9 73610 3,3 47640 5,0 56830 قدس
 6,1 233869 8,3 103512 5,4 77244 4,7 53113 مالرد

 3,4 129553 4,0 50667 2,8 41084 3,4 37802 صفادشت
 1,4 53081 2,0 25459 1,2 17667 0,9 9955 ماهدشت
 4,4 167969 2,1 25884 1,2 11,117117 124968 كمالشهر
 2,0 78095 2,8 35142 1,4 20133 2,0 22820 محمدشهر

 1,9 73353 2,8 35296 1,5 22324 1,4 15733 مشكين دشت
 100 3822230 100 1252977 100 1441734 100 1127519 جمع

 
  نظام تامين مالي پيشنهادي

  :شود  هاي زير حاصل مي اصالح نظام مديريت اداري، مالي و بودجه براي تحقق طرح جامع ضروري است كه با روش
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 بندي عملياتي هاي مديريت بر مبناي هدف و بودجه اعمال روش •
 ها  روشاصالح تشكيالت و •
 تنظيم برنامه پنجساله عمراني و خدماتي •
 ها تحليل هزينه ـ فايده اجتماعي طرح •
 اصالح نظام حسابداري از نقدي به تعهدي •
 ها ها و بدهي مديريت دارايي •
 هاي مالي براي مديريت توليد گزارش •
  

  ها منابع درآمدي و مالي شهرداري
 :منابع زير مدنظر قرار دهندها بايد  براي ايجاد تنوع و پايداري مالي شهرداري

 بهاي خدمات شهري •
 ها مناسبات مالي دولت و شهرداري •
 هاي مشترك با دولت مركزي ماليات -
 هاي بالعوض دولت مركزي كمك -
 دسترسي به بازارهاي مالي •
 اعتبارات بانكي داخلي و خارجي -
 انتشار اوراق قرضه در بازار داخلي و جهاني -
 ها روژهجلب مشاركت بخش خصوصي در اجراي پ •
  

  بندي در سطح محلي اصول ماليات
 :براي تعيين و دريافت عوارض محلي پيروي از اصول زير الزم است

 رعايت عدالت افقي و عمودي •
 اصل كارايي، بدين معني كه ماليات محلي بايد متناسب با كارايي خدمات محلي ارائه شده باشد •
 شود اخت كنندگان ماليات ميمشهود بودن ماليات، كه موجب حسابدهي شهرداري به پرد •
 استقالل مقامات محلي در وضع ماليات •
 آوري ماليات محلي هاي جمع جويي در هزينه اصل صرفه •
 اصل كفايت درآمد، يعني عوايد مالياتي براي تامين مالي سطح خدمات موردنظر كافي باشد •
 اصل ثبات درآمد در كوتاه مدت و دراز مدت •
 اصل عدم جابجايي پايه مالياتي •

  
  نوسازي  قانون  استفاده از ظرفيت

برداري كامل و مناسبي نشده است  هاي قانون نوسازي به عنوان يك منبع درآمدي پايدار تاكنون بهره از ظرفيت
 : كه براي حصول به آن الزم است به موارد زير توجه شود
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 )نسبتي از قيمت(×)قيمت روز مستغالت= (ماليات نوسازي  •
 تعيين كنيدنياز مالي شهرداري را  •
 قيمت روز امالك را تعيين كنيد •
 نسبتي از قيمت را به تناسب نياز مالي مشخص كنيد •
 اين نسبت را بر حسب توان شهروندان تعديل كنيد •
 بيني كنيد هاي الزم را پيش معافيت •

  
  استفاده از ظرفيت قانون نوسازي

 :فرار مالياتي را بايد به حداقل رسانيد  •
  امالك را روزآمد كنيد(GIS)بانك اطالعات جغرافيايي  -
 ارزش زمين و ساختمان را براساس قيمت روز برآورد كنيد -
 برحسب نياز از روش ارزيابي انبوه استفاده كنيد -
 كارايي نظام تشخيص و وصول را افزايش دهيد -
 مباني محاسبات را شفاف سازيد -
 هاي بخشودگي به فوريت رسيدگي كنيد ها و درخواست به اعتراض -
 ارض را از طريق تقسيط آن، آسان كنيدپرداخت عو -
 بودجه سازمان تشخيص و وصول را مشروط به عملكرد كنيد -

  
  ماليات بر ساخت و ساز

 (Land development tax)وضع ماليات عمران شهري بر اراضي شهري جديد، ضروري است  •
 :وصول عوارض تراكم بر مبناي پذيرش اصول زير الزم است •
 و معماريبا رعايت ضوابط شهرسازي  -
 وضع نرخ صفر براي زيربناي مسكوني با تراكم پايه -
 هاي بيش از پايه هاي مناسب براي تراكم تعيين نرخ -
 

  پيشنهاد براي بهاي خدمات شهري
 جدولي از خدمات شهري را تهيه كنيد •
 بهاي تمام شده هر يك از خدمات را محاسبه كنيد •
 : مشخص سازيدسهم انواع منافع زير را در مورد هريك از خدمات را •

  مناقع مستقيم )1
 منافع غير مستقيم )2
 منافع كنترل اثرات منفي )3

 
 شوند تعيين كنيد مند مي هايي را كه از هر يك از خدمات شهري بهره گروه •
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 نحوه وصول بهاي خدمات •
 دهند دريافت كنيد بهاي كامل خدماتي را كه منافع مستقيم حاصل مي -
  يا سه منفعت هستند دريافت كنيداي از دو بخشي از بهاي خدماتي را كه آميزه -
 

  هاي مشترك ماليات
بايست توسط  اينگونه درآمدها مي. امكان وصول برخي درآمدهاي شهرداري توسط شهرداري وجود ندارد •

 مانند سهم شهرداري از ماليات بر ارزش افزوده و يا ماليات بر سوخت. آوري شود دولت جمع
  

 ماليات بر ارزش افزوده
اين نوع ماليات جانشين ماليات بر . اي است  افزوده نوعي ماليات بر فروش چند مرحلهماليات بر ارزش •

 فروش است
 كند ماليات بر ارزش افزوده درآمد با ثباتي را تامين مي •
 ضمانت اجرايي و نظام خود كنترلي آن مزيت اين نوع ماليات است •
 تري از فعاليت اقتصادي در مقايسه با ماليات بر فروش بخش وسيع •
 
 هاي بالعوض دولت كمك
در بسياري موارد درآمدها . ها عملي نيست تجربه ساليان گذشته نشان داد كه ايده خودكفايي شهرداري •

 .اي دولت در سطوح مختلف شامل دولت مركزي و محلي انطباق ندارد و هزينه
 مثال پروژه باشد به طور ها در برخي موارد قابل انجام نمي هاي دولت و شهرداري تفكيك ماموريت •

هاي كاهش آلودگي تهران و احداث كانال مشترك تاسيسات شهري در  مطالعات اكولوژيك شهر، پروژه
 . هايي است كه فراتر از وظايف شهرداري تهران و مستلزم كمك دولت است گذاري زمره سرمايه

اي روشن عملكرد ه بيني، قانونمند و مشروط به تحقق شاخص هاي انتقالي دولت بايد قابل پيش پرداخت •
 .از سوي شهرداري شود

 .عدم تعهد دولت به وظايف قانوني خود مشكالت جدي براي شهرداري بوجود آورده •
 
 گيري از بازارهاي مالي بهره
ها در برابر اشخاص ثالث شامل حصول اطمينان از وجود درآمد پايدار، كافي و  تضمين تعهدات شهرداري •

ها و همچنين حل مشكل وام دهندگان به شهرداري  ل و فرع بدهيبيني براي بازپرداخت اص قابل پيش
 :در اين ارتباط سه راه كلي وجود دارد . در صورت نكول وام

 اختصاص درآمد مشخص براي تامين مالي بدهي -
 وثيقه مالي -
 تواند دولت مركزي باشد تضمين طرف سوم كه مي -

  توسط دولتها تعيين معيارهاي الزم براي سنجش ريسك اعتباري شهرداري •
  برقراري امكان حسابرسي مستقل و توليد گزارشها •


