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  وضعيت نظام شهري حوزه كرج ـ شهريار. 1

    

گانه مجموعه شهري  هاي شهري نه كيلومتر مربع وسعت، يكي از حوزه 1016حوزه شهري كرج شهريار با 

دومين حوزه پس از  و جمعيتاست كه از لحاظ مساحت  تهران و شرق استان البرز تهران در غرب استان

  . ستتهران ا

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  30شكل گرفته و حدود  ، مالرد و قدسشهريار ،شهرستان كرج چهارهاي شهري  بخشحوزه از 

آباد و محمدآباد را از بخش  هاي گرمدره، كمال دهد به نحوي كه دهستان مساحت دو شهرستان را پوشش مي

ش مركزي آباد، مويز و سعيدآباد را از بخ هاي جوقين، رزكان، فردوس، قائم مركزي شهرستان كرج و دهستان

هاي  و دهستان واقع در شهرستان مالرد سكينه را از بخش مالرد بي ، بيشمالي و جنوبي هاي مالرد و دهستان

  . گيرد دربر مي واقع در شهرستان قدسجوي و دانش را از بخش قدس  هفت

    

  1388سالدر  و مالرد و قدس هاي كرج و شهريار تقسيمات كشوري شهرستانآخرين :  1جدول     

رستانشه شهرستان مركز  بخش مركز بخش   شهر دهستان 

 كرج كرج

 كرج مركزي
آباد كمال  

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

آباد پلنگ اشتهارد اشتهارد  اشتهارد 

 آسارا آسارا
 آسارا

 نسا -
 آدران

هريارش مركزي شهريار شهريار  

 جوقين

- فردوسيه  - شاهدشهر -صباشهر -وحيديه  - شهريار  

شهر انديشه - باغستان  

 رزكان
 فردوس

آباد قائم  
 مويز

 سعيدآباد

 مالرد مالرد مالرد مالرد

 مالرد شمالي

صفادشت - مالرد  
 مالرد جنوبي

بي سكينه بي  
 اخترآباد

 دانش قدس قدس قدس قدس
 قدس

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

    

    هاي شهري حوزه كانون. 1. 1

شهر بزرگ شهريار، قدس و مالرد  3ميليون نفر جمعيت و  4/1شهر كرج با  شهر موجود در حوزه؛ شامل كالن 16

شهر، محمدشهر، انديشه و باغستان هر يك با  مياني كمال شهر 4هزار نفر جمعيت،  200هر يك با حدود 
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شهر  6هزار نفر و  50تا  25دشت و ماهدشت با جمعيت  شهر مشكين 2هزار نفر،  100تا  50جمعيتي بين 

هزار نفر  25تا  10كوچك اما رو به رشد گرمدره، صفادشت، صباشهر، شاهدشهر، فردوسيه و وحيديه هر يك با 

  .اند عدادي روستا و شهرك، حوزه شهري مهم و پر تراكمي را در غرب استان تهران شكل دادهجمعيت، به همراه ت

    

  هاي شهري گيري كانون فرايند پيدايش و شكل.  1. 1. 1

اي با پيشينة كشاورزي، باغداري و ييالقي، همگي از  شهرهاي حوزه شهري كرج ـ شهريار در گستره

نيم قرن اخير تحت تاثير موقعيت ملي تهران و جذب مهاجران و  اند و در هاي روستايي شكل گرفته هسته

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

  . اند تبديل شده

شهر كرج . شهرهاي بوده است 5داراي  1385بخشي از حوزه كه در شهرستان كرج قرار دارد، در سرشماري 

شهر، مشكين دشت، محمدشهر و  اند، اما شهرهاي كمال هم شهر بوده 1375ماهدشت در سرشماري سال  و

  . اند ها در فاصله دو سرشماري تشكيل شده گرمدره از ادغام آبادي

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. شكيل شدبه مراكز شهري ت

شهريار و . همچنين شهر انديشه نيز در اين دوره با تأسيس شهرداري به شهر مستقلي تبديل شد. باغستان

  .اند داراي شهرداري بوده 1375قدس نيز قبل از سرشماري سال 

  

  1385تا  1375ان كرج در فاصله دو سرشماري شهرهاي جديد در شهرست:  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 دمحمدآبا

 مشكين دشت محمدآباد مشكين آباد

 گرمدره گرمدره ، قلعه ساالرگرمدره،كوهك، )سعادتيه سنگر( سعادتيه نو، اميرآباد

  

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

 شهر دهستان آبادي

 صباشهر قايم اباد د، قنديشادصحرا خرك، حسن آباد، كبودين،قاسم آباد قنديشا

 شاهدشهر قايم اباد شهسواري، درازه،  علي اباد

 وحيديه جوقين قصطانك، قصبه، اسماعيل آباد، جوقين

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

 تصفا دش 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 قدس و مالرد كه شهرهاي آن سابقاً در  شهرستان 1388طبق آخرين تقسيمات كشوري استان تهران در سال 

هاي  قدس شامل شهر قدس و دهستان شهرستان. اند محدوده شهرستان شهريار قرار داشته است، تشكيل شده

سكينه،  بي هاي اخترآباد، بي جوي و دانش و شهرستان مالرد شامل شهرهاي مالرد و قدس و دهستان هفت

  .مالردشمالي و مالرد جنوبي است

هاي حوزه بيش از هر چيز گوياي پراكندگي توسعه حتي در  ي شهرها و سكونتگاهرگي مروري بر پيشينه شكل

  : توان در انواع زير توصيف كرد ها در حوزه را مي گيري سكونتگاه اشكال پيدايش و شكل. شهر كرج استمقياس كالن 

جدا از ) ها شهرك(يا مصنوع ) ها آبادي(در اين شكل از رشد ابتدا نقاط جمعيتي از پيش موجود  :رشد دروني 

نمونه كرج، مثال بارزي . اند پيوسته گر هم به وجود آمده و با رشد در سطح به هم نزديك شده و سرانجام به يكدي

هاي كرج، حصار، كالك، سرجوب،  هاي نزديك به هم چون دهكده در ابتدا، آبادي. از اين گونه رشد شهري است

آباد در اين منطقه موجود  آباد افشار و صوفي آباد، سرآسياب برجي، سرحدآباد، حسين حصارك، حيدرآباد، حاجي

آهن به  هاي شيميايي، مقواسازي، قند و ذوب اضر هجري تعدادي كارخانه، مانند كارخانهدر آغاز قرن ح. اند بوده

، )1308(تدريج در اين محدوده شكل گرفتند، همچنين مؤسسات آموزشي و تحقيقاتي، مانند دانشكده كشاورزي 

ها را  سكونتگاههاي رشد جمعيت و  احداث شدند و زمينه) 1318(سازي رازي  و سرم) 1314(دامپروي حيدرآباد 

هاي  پس از اصالحات ارضي و تبديل شدن كشاورزان بدون زمين به كارگران روزمزد تاسيس كارخانه. فراهم آورند

همگام با اين روند، ابتدا براي . برداري از آنها در منطقه شدت گرفت هاي مختلف توليد احداث و بهره فعال در رشته

سيس و سپس براي پاسخگويي به نياز اسكان مهاجران برون تازه تأخانوارهاي شاغل در مؤسسات مسكن  تأمين

  :هاي مختلف در منطقه توسعه يافتند  استاني و درون استاني شهرك

آباد و  هاي عظيميه، گوهردشت، گلشهر، جهانشهر، خلج شهرك : 1350تا  1342هاي  در فاصله سال - 

  .المهدي

آباد حصارك، دهقان ويال،  ن حصارك، يوسفمهرشهر، گلستا:  1365تا  1351هاي  در فاصله سال -

، اهري، پيك، 110فرديس، منظريه، كوي الر، حافظيه، مهرويال، دهكده خانه، كوي وليعصر، كوي 

 .ها، كوي گوهر، كوي داريوش، رضاشهر حصارك و شاهين ويال فريبا، محله اوقافي

 17يه، وحدت، مارليك، باغستان، كوي ارم، گلستان، موحدين، فرامرز :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  دهوكنندگان طرح جامع، كرج بزرگ شكل گرفت كه شامل محد شد و سپس به توصيه تهيه

  . 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

توسعه كالبدي مصوب آنها، از يك سو، و افزايش نسبي قيمت زمين در آنها، از سوي ديگر، جمعيت مهاجر 

 چهارهاي نزديك به ديد به روستا انداز نمي دار شدن صحيح خود در چشم درآمد كه سياستي براي خانه كم

مركز شهرستان روي آورد تا هم از موهبت سرپناه برخوردار شود و هم فرصت استفاده از امكانات اين شهرها 

ها تفكيك شدند و در قطعات كوچك و به  به اين ترتيب، اراضي كشاورزي و باغ. و تهران را داشته باشد
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فشارهاي گوناگون سياسي و اجتماعي باعث  1370 در دهه. اي در اختيار مردم قرار گرفتند صورت قولنامه

  :شد تا دولت تبديل شدن اين نقاط روستاي به شهر را تصويب كند

  .، تبديل شدن مردآباد به شهر ماهدشت1370 -

 .دشت و مشكين شهر كمال سيس محمدشهر،أ، ت1375 -

وحيديه،  گيري شهرهاي فردوسيه، ، تجميع روستاهاي نزديك به هم و شكل1379تا  1375فاصله  -

 .شاهد شهر و صفادشت ،صباشهر

 .تشكيل دو شهر باغستان در شرق شهريار و گرمدره در شرق كرج 1385تا  1380فاصله  -

  

  .مانده است ها اغلب به صورت مركز آنها باقي هسته روستايي اين سكونتگاه

هاي بارز آن را  هاين شكل از اسكان بيشتر در نزديكي شهرهاي اصلي پديد آمده و نمون :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) در شهرستان شهريار(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

هـاي   ها و نهادها و زيرپوشش مصوبه اين شكل از توسعه عمدتاً از طريق تعاوني مسكن سازمان: سازي شهرك

مومـاً در خـارج از   انـد، زيـرا ع   به ظاهر قانوني، اما با زيرپا گذاشتن اصول پايه توسعه شـهري بـه وجـود آمـده    

 تأسيسـات  تـأمين . اند بيني شده براي توسعه استقرار نيافته محدوده قانوني شهرها قرار دارند و در اراضي پيش

گذارد و هيچگونه كنترلـي از   زيرساختي و خدمات شهري براي آنها باري سنگين بر دوش مديريت توسعه مي

هـاي فاقـد امكانـات و     لـذا سـكونتگاه  . گيـرد  يوسـاز آنهـا صـورت نمـ     پذيري يا كيفيت سـاخت  جمعيت جهت

. رويه بافت مسـكوني در اطـراف خـود هسـتند     آيد كه به نوبه خود مشوق گسترش بي كيفيتي به وجود مي بي

خارج از كنتـرل شـهرداري كـرج و چـارچوب     (هاي اين گونه ساخت و سازها شهرك كيانمهر  ترين نمونه مهم

ه مهرشهر ـ ماهدشـت، تعـاوني شـاهد در غـرب شـهريار و كهنـز در        هاي دو سوي جاد  ، تعاوني)طرح تفصيلي

  . جنوب شهريار است

توان شمرد  در محدوده حوزه كرج ـ شهريار، انديشه جديد و مارليك را از جمله شهرهاي جديد مي: شهر جديد 

مديريت در  ند، هر چند كه اعمال اين 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

  . هكتار در جنوب شرقي صفادشت و محلي به نام قشالق خندان به مسكن مهر اختصاص يافته است 300مساحت 

  

  هاي شهري موقعيت كانون.  2. 1. 1

است كه با مركزيت كرج  و شرق استان البرز اي شهري در غرب استان تهران نظومهحوزه كرج ـ شهريار، در واقع م

 7/2ميليون نفر از  4/1(اند  نيمي از جمعيت اين حوزه در شهر كرج ساكن بوده بيش از 1385رشد كرده و در سال 

كه اين امر ناشي از هاي شهري در شرق حوزه نيز بيشتر از غرب حوزه است  تمركز كانون). ميليون نفر جمعيت حوزه

  . خدمات تهران و مزيت نسبي امكانات ارتباطي اين بخش است ،جاذبه شديد بازار كار
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  كمالشهر )ساختاريراهبردي ـ ( طرح جامع 11

 
اي نزديك از يكديگر و از تهران، به داليلي چون واقع شدن در يك شبكه ارتباطي مشترك،  اين شهرها در فاصله

هاي  يت جذب سرريز جمعيت تهران نشانهاستفاده روزمره از خدمات و امكانات اشتغال و آموزش يكديگر و واقع

  .دهند شهر تهران را به روشني نشان مي همپيوندي كاركردي با كالن

شهر،  خان، محمدشهر، كمال حسن هاي كوچكي چون مالرد، قلعه آبادياين شهرها، به جز كرج و شهريار، اغلب 

ند، در جريان اين تحول به شهرهايي ا اند كه تا دو، سه دهه پيش بافت كامالً روستايي داشته ماهدشت بوده

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 اند و رشد آنها بسياري از توان هاي كشاورزي قرار گرفته زمين

  .اند نظم را به وجود آورده اي ناقص از يك مجموعه بي شبكه. اند برنامه داشته ياين شهرها كه رشدي خودرو و ب

  : 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 نقاط جمعيتي حوزه اغلب در ميان زمين •

 .دهد پذيري در برابر سوانح طبيعي مانند سيل را نيز افزايش مي زند و آسيب هاي شهري لطمه مي گاه ساقتصادي و تنف

با توجه به روستايي بودن هسته اوليه و پراكندگي بافت اغلب نقاط جمعيتي اين حوزه، مشكالت زيادي براي  •

 .هاي شهري آنها وجود دارد خدمات و زيرساخت تأمين

و كرج ) شاهدشهر، صباشهر، وحيديه و فردوسيه(هاي شهريار  سيس در شهرستانبيشتر شهرهاي تازه تا •

اند و از اين رو ظرفيت و  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  رند و در مواردي به يكديگر متصل شدهبه دليل رشد خودبخودي اين شهرها شكل توسعه منظمي ندا •

 ).شهريار، مالرد، انديشه و كرج

  

  هاي شهري وسعت محدوده كانون.  3. 1. 1

هكتاري مجموع  4348بيانگر افزايش  1376ـ86بررسي روند تغييرات در محدوده قانوني شهرها طي دهه 

آن مربوط به شهرهايي است كه طي اين دهه  )درصد 37(هكتار  1603محدوده قانوني شهرها است كه البته 

و شهرهاي گرمدره و باغستان  1376ـ81شهرهاي صفادشت و فردوسيه طي پنج ساله . اند به شهر تبديل شده

شهرهاي . هكتار نيز به محدودة قانوني شهرها افزوده شده است 2745اند و  ايجاد شده 1381ـ86طي پنج ساله 

  .اند دشت طي اين دهه تغييري در محدودة قانوني خود نداشته قدس، كمالشهر، ماهدشت و مشكين
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  كمالشهر )ساختاريراهبردي ـ ( طرح جامع 12

 
  1376ـ86) هكتار(مساحت محدوده قانوني شهرهاي حوزه و تغييرات آن :  4جدول 

 نام شهر
1376سال  1381سال   1386سال    

 تغيير در محدوده قانوني محدوده قانوني تغيير در محدوده قانوني محدوده قانوني محدوده قانوني

جكر  16087 16087 0 17487 1400 

 796 796 ـ ـ ـ باغستان

 151 2350 0 2199 2199 شهريار

 0 2689 0 2689 2689 قدس

شهر كمال  1089 1089 0 1089 0 

 0 2786 0 2786 2786 ماهدشت

 8 875 0 875 875 محمدشهر

 548 1444 0 896 896 شهر جديد انديشه

 0 1171 0 1171 1171 مالرد

 341 536 195 195 195 صباشهر

 0 297 269 297 ـ صفادشت

 171 325 154 154 154 وحيديه

 128 234 106 106 ـ فردوسيه

 29 248 219 219 219 شاهدشهر

 275 275 - ـ ـ گرمدره

دشت  مشكين  530 530 0 667 137 

 3976 33269 971 29293 28322 جمع كل

  

هكتـار رشـد    3945، 1381ــ 86ار و طي پـنج سـاله   هكت 403، 1376ـ81سطح شهري حوزه طي پنج ساله 

هكتار به سطح شـهري حـوزه طـي ايـن دهـه بيـانگر رشـد سـريع سـطوح           4348افزوده شدن . داشته است

  . در حوزه شهري كرج ـ شهريار است) به لحاظ كالبدي(شهرنشيني 

سطح ساخته هكتار به 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( 1376ـ  86مساحت بافت پر شهرهاي حوزه و تغيير آن در دهة :  5جدول 

1376بافت پر  نام شهر 1381بافت پر  81- 76تغيير در بافت پر  1386بافت پر   86-81يير در بافت پرتغ   

 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 كمال  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

 71 104 33 92 59 شاهدشهر

 231 263 32 72 40 گرمدره

شهر مشكين  91 111 20 214 194 

 10916 16216 5300 13976 8676 جمع كل
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  هاي شهري مروي حريم كانونقل.  4. 1. 1

كيلومترمربع را  332كيلومترمربعي حوزه شهري كرج ـ شهريار، در وضعيت موجود  1000از محدوده 

كيلومتر  122گيرد و  كيلومترمربع را حريم مصوب شهرهاي حوزه دربرمي 546محدوده 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 هاي حاكم بر تعيين محدوده بسته به زمان تهيه و تصويب و سياست

ع شدن در حريم شهر گيري شده است، به نحوي كه شهر قدس به دليل واق متفاوت و حتي متباين تصميم

دشت و محمدشهر به رغم واقع شدن در  شهر، مشكين تهران، حريم اختصاصي ندارد اما براي شهرهاي كمال

  . حريم شهر كرج حريم اختصاصي در نظر گرفته شده است

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  گتر از حريم شهر بزرگ مالرد است و اتفاقاً كالنبسيار بزر

  .كه حريم آن از مساحت محدوده قانوني كوچكتر است

  

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

  حريممساحت   مساحت محدوده قانوني  شهر  رديف
نسبت حريم به محدوده 

  قانوني

  32  9610  297  صفادشت  1

  2/9  3018  325  وحيديه  2

  6/8  2008  234  فردوسيه  3

  4/8  6879  796  باغستان  4

  8/7  2147  275  گرمدره  5

  9/5  1487  248  شاهدشهر  6

  6/4  2453  536  صباشهر  7

  9/3  4655  1171  مالرد  8

  4/3  8140  2350  شهريار  9

  6/2  1736  667  مشكين دشت  10

  7/2  2415  875  محمدشهر  11

  5/2  2682  1089  كمالشهر  12

  2/2  6140  2786  ماهدشت  13

  6/1  28681  17487  كرج  14

  -  -  1444  انديشه  15

  -  -  2689  قدس  16
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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 مي 6/283ون آن، حدود شهرهاي پيرام

واقع ) قدس، باغستان، انديشه، شهريار، صباشهر، شاهدشهر و فردوسيه( و قدس شهريار هاي شهرستاناز شهر  7

  .اند شده

ه بر حوزه شهري كرج ـ مواردي از احكام حفاظت و مديريت حريم مشترك تهران و شهرهاي پيرامون ك

  :اند شهريار نيز مؤثر است، به قرار زيرتعيين شده

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 هر تهران، واقع در قلمرو حريم ش) 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

محيطي و مطابق ضوابط طرح جامع  كاربري اراضي محدوده حريم متناسب با عملكرد غالب زيست •

 . ن ذيربط تعيين خواهد شدو قواني) 1385(تهران 

ه از اراضي و هدايت تحوالت كالبدي حريم تهران، با اعمال مديريت يكپارچه، دنحوه استفا •

 .گذاري و نظارت به عهده شهرداري تهران است  سياست

هاي حريم  را بين شهرداري... ) اراضي و (شهرداري تهران موظف است درآمدهاي حاصله از حريم  •

 . هاي مديريتي حريم، آن متناسباً توزيع نمايد هشهر تهران و محدود

 . 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 اين محدوده در اصالحات بعدي رعايت كلي. 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

  و پر بركت، مساعدت طبيعي يا محيطي گشاده دست .1

 اي از تكامل دانش فني، درجه .2

 .سازمان اجتماعي مبني بر تقسيم كار .3

دهنده سيمايي كامالً شهري ، روستا ـ شهري و روستايي  فضايي كه امروز حوزه كرج ـ شهريار ناميده شده و نشان

شود،  يده مينام »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 . برخوردار است

هاي محيطي و بستر  به همين مناسبت، جهت شناخت ويژگي. اند اين فضا نقشي بسيار اساسي ايفا نموده

هاي طبيعي اين محدوده مبادرت ورزيد،  يتبايست به شناخت قابل جغرافيايي محدوده طرح قبل از هر اقدامي مي
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گانه فوق،  رود و بيهوده نيست كه در تقسيمات سه 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  هاي طبيعي يك فضــاي جغرافيايي، در مرتبه نخست عامل اقليم قرار مي بــررسي خصلت در

  .  نمايد شكل بخشيدن به سيماي محيط نقشي جدي ايفا مي

ماه دوره مرطوب وجود دارد كه اين  5ماه و ايستگاه سد كرج  7در ايستگاههاي هواشناسي شهريار تقريباً 

هاي نسـبتاً طوالني مرطوب  وجود دوره. آيد دوره فعاليت بيولوژيك نيز به حساب ميدوره همزمان به معناي 

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 اميركبير توجه  وه بر مساعدت اقليمي ميعال

محيطي و كشاورزي مناسب، رودخانه كرج داراي چندين  آوري بستر زيست خاص مبذول نمود كه در فراهم

  :كاركرد ارزشمند بوده است 

ـاركرد ژئومرفولوژيك در شكـل بخشيدن به •  .هاي كرج و شهريار منطقه و بخصوص  دشت هاي وسيع دشت  ك

 .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 اميركبير برجاي  نه كرج دريافت ميبيشترين سهم را از آب رودخا

  .  سهم بوده است 84سهم 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 

خانه از يك سو و تبديل تدريجي روستاي كوچك كرج به كرج بزرگ، به مرور زمان كاهش سهم كرج از آب رود

همين پيامد را ـ البته با تاخير زماني اندك ـ . تر گرديد نقش رودخانه كرج در ادامه تحوالت فضايي كرج كم رنگ

ت فشارهاي اجتماعي هاي كشاورزي و باغداري شهريار بر جاي نهاد و امروز شهريار، تح 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

ز توسعه آورد، تلفيق ساخت اقليمي، ساخت توپوگرافيك و رويش طبيعي نيز زمينه سا باغداري را فراهم مي

ارتفاعات منطقه كه به صورت مورب از . دامداري ـ چه به صورت عشايري و چه به صورت ساكن ـ گرديده بود

بندي  ، تغييرات كيفي خاك و نيز آشكوب بندي اقليمي ند، موجبات آشكوبا سمت غرب به شرق كشيده شده

كه، جبهه غربي ارتفاعات شمال كرج  در اين شرايط الزم به توجه است. اند آورده رويش طبيعي را فراهم مي

هاي مرطوب غربي بوده و به همين مناسبت از رويش طبيعي متنوعي برخوردار  دريافت كننده اصلي توده

  . بوده است

ثير پيوندهاي اقتصادي، خدماتي، أت شانزده شهر واقع در حوزه شهري كرج ـ شهريار در چند دهه اخير تحت

  .اند رشد جمعيتي و كالبدي شتاباني داشته اداري و سياسي كالن شهر تهران
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  هاي شهري  سلسه مراتب كانون.  2. 2. 1

 4/1يك شهر . شهر بزرگ و كوچك وجود دارد 16 در حوزه مجموعاً، 1385براساس اطالعات سرشماري سال 

ي حدود شهر كرج به تنهاي. هزار نفري 80تا  12هزار نفري و مابقي شهرهاي  250تا  100ميليوني، سه شهر 

در سه شهر  ،درصد از كل جمعيت شهري حوزه را در خود جاي داده است و يك چهارم ديگر از جمعيت 55

اين . اند شهر كوچك پراكنده 12درصد ديگر نيز در  20كمتر از . مالرد، قدس و شهريار ساكن هستند

  .اي در اين حوزه است هاي پايه ريزي پراكندگي خود مانعي در جهت برنامه

  

ـ شهريار در سلسه مراتب جمعيتي و سهم آنها در سال :  7دول ج     1385توزيع جمعيت شهري كرج 

  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 نفر 250تا 100

 11/6 291، 789 4  نفرهزار  100تا  50

 3/4 86، 966 2 هزار نفر 50تا  25

 4/4 111، 503 6 هزار نفر 25تا 10

  

  1385- شهريار در طبقه بندي جمعيتي - شهرهاي حوزه كرج:  8جدول 

 1385جمعيت   نام شهر  سلسله مراتب جمعيتي

 1، 386، 030 كرج بيش از يك ميليون

 هزار نفر 250تا  100

 230، 147 قدس

 228، 713 شهر مالرد

 189، 421 شهريار

 هزار نفر 100 تا 50

 83، 272 محمدشهر

 80، 435 كمال شهر

 75، 619 شهر انديشه

 52، 463 باغستان

 .هزار نفري 50تا  25
 43، 858 مشكين دشت

 43، 108 ماهدشت

 هزار نفر 25تا  10

 24، 904 وحيديه

 20، 863 فردوسيه

 18، 855 شاهدشهر

 18، 167 صباشهر

 15، 887 صفادشت

 12، 827 گرمدره

 2، 524، 569  شهر16 جمع

  

  حوزه نفوذ مراكز شهري .  3. 2. 1

در شهرها ) درصد 5/92نزديك به (ميليون نفر  5/2ميليون نفري حوزه شهري كرج ـ شهريار، تعداد  7/2از جمعيت 

 مانند(هاي شركتي  در نقاط برون شهري اعم از روستاها، شهرك) درصد 5/7حدود (هزار نفر  200و فقط 

هاي باغ  و مجموعه) هاي شاهد و نيروي انتظامي  مانند تعاوني(هاي مسكوني  ، 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 
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قانون تعاريف محدوده و حريم ” 3ماده  2ر است براساس تبصره گيرند و در مورد سايرين نيز مقر 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 . “...طقه از نواحي يا مناطق شهر اصلي تلقي و اداره خواهند شديا من

هاي پيراموني خواهند بود كه تعدادي به عنوان نواحي منفصل محدوده قانوني آن شهر به  اي از سكونتگاه داراي شبكه

  .شوند حسوب ميمآيند و تعدادي ديگر سكونتگاه واقع در حريم  شمار مي

  

  هاي واقع در حوزه نفوذ مراكز شهري حوزه  وضعيت سكونتگاه:  9جدول 

 شهر رديف
 ناحيه منفصل شهر اصلي

)نفر 5000جمعيت باالي (  
)نفر 5000جمعيت كمتر از (ناحيه منفصل شهر اصلي   

آباد فرخ كرج 1 كالهانزيبادشت، شهرك بذر و نهال، محمودآباد، گلستانك، قلعه روستايي سياه   

*شهريار 2 آباد،دينارآباد، اسدآباد بردآباد، شهرك جعفريه،رزكان، رضي  آباد آباد، قره تپه، نصرت آباد پايين، اسكمان، ابراهيم كردراز، رضي   

*باغستان 3 عه شايسته شهرك دانشبهمن، دهشاد باال، دهشاد پايين، قلعه بها، بادامك، ورامينك، قل 22كوي سازماني  نصيرآباد، سعيدآباد، باباسلمان   

دشت مشكين 4  ندارد شهرك بعثت 

، اميرآباد)مسكن مهر(قشالق خندان  صفادشت 5  
دبانلو،  بيات، شش آباد، علي سر، استور، كوشك، ارغش آباد قوام، مهردشت، خاتون يوسف

 دهك، كهريزك، اميرآباد، شرسف آباد، سليمان، اميريه، قشالق زرگرها، كهريزك

تفرار وحيديه 6 آباد، يبارك، بكه، كردامير، فجرآباد اصيل   

*شاهدشهر 7 )خلج آباد(محمودآباد    ندارد 

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  

*صباشهر 11  الورد ندارد 

*فردوسيه 12 آباد، رامين، وسطر يوسف ندارد   

 سعادتيه نو، قلعه عبداهللا خان ندارد گرمدره 13

 ندارد ندارد ماهدشت 14

*قدس 15  ندارد ندارد 

*انديشه 16  ندارد ندارد 

  شهرهاي واقع در حريم مصوب شهر تهران* 

  هاي شهري حوزه جمعيت كانون. 3. 1

جدول (اند  و مالرد بيش از يك پنجم جمعيت استان را در خود جاي دادههاي كرج و شهريار، قدس  شهرستان

شوند روي  اي را شامل مي هاي تهران، ري و شميرانات نيز كه مجموعه يكپارچه با توجه به اين كه شهرستان). 12

 18د هاي استان تهران روي هم حدو اند، ساير شهرستان درصد جمعيت استان را در خود جاي داده 62هم حدود 

هاي اخير افزايش مداومي داشته  وزن جمعيتي چهار شهرستان طي دهه. اند درصد از جمعيت استان سهم داشته

  . درصد بر سهم خود از جمعيت استان افزوده است 5برابر  1375ـ85است به طوري كه طي دهه 

ر محدوده استان تهران قبل از تشكيل گرديده است، در اين بخش از نوشتا 1389از آنجايي كه استان البرز در سال 

. گردد در حال حاضر شهرستان كرج بخشي از استان البرز را شامل مي. تشكيل استان البرز مدنظر قرار گرفته است

گيري استان البرز  هاي پيش رو، هر جا به استان تهران اشاره شده است منظور تقسيمات قبل از شكل در مقايسه

 . نيز صورت گرفته است ها است كه بر پاية آن سرشماري
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  1385و  1375هاي  در دو سرشماري سال )1(هاي استان تهران جمعيت شهرستان:  10جدول 

 شهرستان
رشد  جمعيت

تا  1375

1385 

درصد سهم از جمعيت استان به جز سه  درصد سهم از جمعيت استان

شهر تهران شهرستان كالن  
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، 791 جمع 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 جبالغساو

 6/20 3/16 9/7 2/5 9/6 1، 042، 052 532، 275 ، قدس و مالردشهريار

 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 رباط كريم

 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  روزكوهفي

 5/2 9/2 0/1 9/0 1/3 128، 666 94، 417  نظرآباد

ضمن اين كه در اين جدول اطالعات نظرآباد، . اطالعات جمعيت ساكن دو سرشماري محاسبه شده است هاي رشد در اين جدول براساس نرخ) 1(

    . جبالغ، دماوندو ورامين تفكيك شده استهاي ساو فيروزكوه و پاكدشت به ترتيب از شهرستان

  

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

، قدس شهريار هاي در شهرستان. نفر در نقاط روستايي اقامت دارند 65597نفر در نقاط شهري و  1666674

نفر در نقاط روستايي  171221نفر در نقاط شهري و  873488كل جمعيت،  1044709نيز از  و مالرد

اند و در  درصد از جمعيت استان را در خود جاي داده 7/20شهرستان  مجموع چهاردر . اند شمارش شده

فاصله دو سرشماري با تشكيل شهرهاي جديد بيش از ده درصد به نسبت شهرنشيني شهريار افزوده شده 

  .است

 ، قدس و مالردشهريارهاي  شهرستانستان كرج از ميانگين استان باالتر و به لحاظ نسبت شهرنشيني شهر

هاي باالي شهرنشيني قرار دارند  شهرستان در رده چهارهاي استان هر  در ميان شهرستان. تر از آن است پايين

ه كرج هاي واقع در حوز شهرستانشهر تهران قرار دارد،  ثير جمعيت كالنأت و به جز شهرستان تهران كه تحت

  .  هاي باالتر شهرنشيني استان قرار دارند در رده ـ شهريار

 
  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

حاصل كاهش مرگ و مير  رابر شده است كه عمدتاًب 7/2جمعيت كشور  1385تا  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 . اي را در كشور ما رقم زد 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 - تهران و منطقه كرج استان

برابر شده است، در استان تهران اين نسبت  7/2سال اخير  40گرفته است و در حالي كه جمعيت كل كشور طي

 3و سهم خود را از . برابر شده است 25در همين دوره زماني جمعيت حوزه كرج ـ شهريار  بيش از . برابر است 8/3

با توجه به تفاوت نرخ رشد جمعيت در محدوده حوزه و . درصد رسانده است 20درصد جمعيت استان به بيش از 
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 8/81سال مدام افزايش يافته و از  40شهرستان طي اين  چهارشهرستان، سهم جمعيت حوزه از كل  چهارمحدوده 

  .درصد رسيده است 3/98به 

  

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

 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 شهريار، قدس و مالرد  شهرستانهاي

 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  سهم حوزه از استاندرصد 

  - 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 است 1/5نرخ رشد جمعيت در حال حاضر در حوزه برابر با 

دار  ر باروري و تغيير دررفتارهاي ازدواج، تشكيل خانواده و بچهت 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

به بيش شود و  سال جمعيت حوزه دو برابر مي 15كه اين روند بدون تغيير ادامه يابد، تنها در عرض كمتر از  چنان

ميليوني را پيش رو خواهيم داشت كه البته اين  10سال بعد از آن حوزه  15ميليون نفر خواهد رسيد و در  5از 

  . كاهش خواهد يافت امر غيرمحتمل است و آهنگ رشد قطعاً

    

  1345 -  85هاي  رشد جمعيت كل كشور، استان تهران و حوزه كرج ـ شهريار طي سال: 12جدول  

 85-1375 75-1365 65-1355 55-1345 ياييمحدوده جغراف

 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 ، قدس و مالردشهريار هاي شهرستان

 5/1 6/0 12/6 10/2 شهريار -حوزه كرج
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  1345-85هاي  سال شهريار طيـ 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

  كرج

  

 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-

  قدس 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
  مالرد

 صفادشت 2/3 6/6 9/9 7/1 8/5 8/8

 شهريار 6/8 10/4 11/9 7/4 9/6 7/4

 شهريار 

 انديشه - - - - - 11/5

 ستانباغ 0/9 16/8 15/4 11/0 13/2 8/9

 وحيديه 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

 
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 است 1385ا ت 1375در فاصله 

افزايش  1375تا  1370ساله  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  46درصد جمعيت فعلي و معادل  31برابر با   1385سال قبل از سرشماري 10شهر كرج طي

درصد شهريار را مهاجران  6/45درصد صفادشت،  8/48درصد جمعيت مالرد،  55. بوده است 1375كرج در سال 

  . هرها نيز اين وضع كم و بيش برقرار استدهند و در مورد ساير ش اخير به اين شهرها تشكيل مي

  

  هاي شهري هاي جمعيتي كانون ويژگي. 2. 3. 1

نفـر   7/3و در استان تهـران   4ميانگين بعد خانوار در كل كشور برابر با  1385براساس اطالعات سال : خانوار

ني كمتر از كل كشـور و  داراي ميانگي 8/3و  7/3نيز با  ، قدس و مالردشهريار، هاي كرج شهرستان. بوده است

در نقاط روستايي كرج اين نسبت بـه دليـل وجـود خانوارهـاي گروهـي و      . هاي استان هستند ساير شهرستان

  .اي باال رفته است سسهؤم

  

  1385- هاي كرج و شهريار، قدس و مالرد بر حسب نوع خانوار  توزيع جمعيت استان تهران و شهرستان:14جدول      

  شهريار، قدس و مالرد  )حوزه(كرج  شهريار - زه كرجحو 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 اي موسسه
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هاي مربوط به جمعيت متولد در محل اقامت و غير آن كه برحسـب شهرسـتان در    با توجه به داده:  مهاجرت

بـه   را مشخص كرد، اما بايد توجه داشت كه نسبت افراد غيربومي الزامـاً توان روند مهاجرت  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 مهـاجرت   2/37نفر معادل  1017053مجموعا  1375-85طي ده ساله 

درصد آنها بـه نقـاط    9درصد مهاجران به نقاط شهري و كمتر از  91. اند و يا در داخل آن جابجا شده اند كرده

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

  . اند محدوده شهريار در حوزه وارد شده

 هـاي  شهرسـتان درصد است در حالي كه اين نسـبت بـراي    2/96ج نسبت مهاجران وارد شده به شهرهاي كر

درصد است و نقاط روستايي شهريار هم بـه لحـاظ تعـداد وهـم درصـد بـيش از        6/85 ، قدس و مالردشهريار

  .اند روستاهاي كرج جاذب مهاجران بوده

عيت اين محدوده درصد از كل جم 5/31مهاجران وارد شده به محدوده شهرستان كرج كه در حوزه قرار دارد 

نيمـي از جمعيـت   . شـوند  درصد از جمعيت را شامل مي 5/46 ، قدس و مالردو در محدوده شهرستان شهريار

انـد؛ هـر چنـد كـه      درصد از جمعيت روستايي شهريار در زمره مهاجران شمارش شـده  3/41روستايي كرج و 

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

  

به تفكيك علت،  ، قدس و مالردهاي كرج و شهريار توزيع درصد مهاجران وارد شده به شهرستان: 15جدول 

  1385جنس و نقاط شهري و روستايي

 ساير اظهارنشده
پيروى  

 از خانوار

پايان  

خدمت  

 وظيفه

انجام  

خدمت  

 وظيفه

پايان  

 تحصيل
 تحصيل

انتقال  

 شغلى

جستجوى  

 ربهتركا

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 كرج

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

 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 شهريار

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

  

كـاهش  . كشور ما به لحاظ ساخت سني اكنون در طيـف ميانسـال جـوان قـرار دارد     :ساخت سني جمعيت 

 70سال بـه بـاال در كـل كشـور      65گروه سال و كوچك بودن نسبت  15تر از  جمعيت گروه هزينه بر كوچك

اين موقعيت كه در جريان عبور جوامع از مراحل گذار . درصد جمعيت را در گروه كار و فعاليت قرار داده است

آيد بهترين دوره در تاريخ يك جمعيت براي بهبود وضعيت اقتصادي و توليد، بـه لحـاظ    وجود مي  جمعيتي به

موهبت جمعيتـي و يـا پنجـره فرصـت      اين وضعيت كه اصطالحاً. ني استتوان ايجاد شده از طريق ساخت س

سفانه در كشور ما به دليل كاهش سـريع بـاروري عمـر درازي نخواهـد داشـت و      شود متأ جمعيتي ناميده مي

هاي پيش رو نيز با روال قبلي ادامه يابد قبل از آن كه اين توان فرصـت   هاي اقتصادي دهه ريزي چنانچه برنامه

  .آيد و ما با جمعيتي سالخورده و هزينه بر روبرو خواهيم بود اش سر مي نشيند، دوره به بار

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

ww
w.

sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



  كمالشهر )ساختاريراهبردي ـ ( طرح جامع 22

 
درصد از جمعيت در گروه سني كار و فعاليـت قـرار دارنـد و سـهم دو      8/72شهريار نيز  -در سطح حوزه كرج

  .  درصد است 27گروه بالقوه غير فعال در مجموع 

هاي بزرگ سني نشان مي دهد كه در تمام نقـاط سـهم گـروه     روههاي حوزه در گ توزيع جمعيت شهرها و دهستان

هـاي شـهريار ايـن نسـبت بـاالتر از       درصد جمعيت كمتر است اما در شهرها و به ويژه دهسـتان  30سال از  15زير 

  . هاي قبل است  به دليل تفاوت در رفتار باروري مهاجران وارد شده به اين منطقه در دوره كرج است كه عمدتاً

  

  1385هاي بزرگ سني ـ  توزيع سني جمعيت نقاط شهري و روستايي حوزه كرج ـ شهريار در گروه: 16ل جدو

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

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 كرج

 شهرها

 4/22 58482 74/7 1034965 21/1 292538 100 1386030 كرج

 3/55 1532 70/1 30203 26/4 11373 100 43108 دشتماه

 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

 4/56 585 72/9 9347 22/6 2895 100 12827 گرمدره

 ها دهستان

 3/31 20 73/9 447 22/8 138 100 605 گرمدره

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

 6/67 256 72/4 2776 21/0 804 100 3836 كمال آباد

  شهرها مالرد
 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 شهرها قدس

 شهريار

 شهرها

 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

 2/14 1619 75/9 57363 22/0 16637 100 75619 شهر انديشه

 ها  دهستان

 

 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

 ها  هستاند قدس
 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

 ها  دهستان مالرد
 3/50 563 67/4 10848 29/1 4680 100 16091 بى بى سكينه

 3/16 871 67/4 18565 29/5 8121 100 27557 مالرد

  

هاي مرگ و مير و باروري  گذار جمعيتي قرار دارد و كاهش مداوم ميزان جامعه ما در پايان مرحله سوم: باروري

هاي مرگ  ما را در آستانه ورود به مرحله چهارم قرار داده است كه ويژگي آن برقراري تعادل مجدد ميان ميزان

ـ   . هاست و مواليد در سطحي پايين از اين شاخص د، باال رفتن ميزان تجرد قطعي، عدم تمايل بـه داشـتن فرزن

هاي تنظيم  تر از روش گذاري بيشتر ميان مواليد، استفاده مطمئن فاصله گرفتن ازدواج از تولد اولين فرزند، فاصله

تر شدن هر چه بيشتر رفتار باروري در جامعه كاهش بيشتر نـرخ   خانواده در بستر آگاهي زنان و نهايتا عقالني

ر نيز باروري كاهش يافته است اما ورود مداوم مهاجران شهريا -در حوزه كرج. باروري را به دنبال خواهد داشت
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هـا و    به اين منطقه كه هم به لحاظ تعداد و هم به لحاظ پراكندگي در مبدا مهـاجرت حامـل خـرده فرهنـگ    

  . ثير نيستتأ اروري، هر چند با دامنه كم، بيرفتارهاي متفاوت هستند در نوسانات شاخص ب

روز گذشته  365طالعاتي درباره تعداد فرزندان زنده به دنيا آمده زنان در كه ا 1385انتشار نتايج سرشماري  

دهـد ايـن امكـان را داد تـا بـه صـورت غيرمسـتقيم و بـه          و همچنين در طول عمر باروري آنها به دست مـي 

  .شهرستان به دست آوريم چهاروردي از سطح باروري زنان آهاي مختلف، بر روش

هاي اختصاصي بـاروري و ميـزان    را نيز مالك قرار دهيم ميزان 1385ماري نگر سرش هاي گذشته چنانچه داده

  :شهرستان به قرار زير خواهند بود چهارباروري كل استان تهران و 

  

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

 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 ايـران طـي سـه دهـه      دهد كه شاخص بررسي تحوالت مرگ و مير نشان مي :مرگ و مير 

در هزار رسـيده اسـت و    30به  114و مير كمتر از يك سال از ميزان مرگ . اخير تغييرات زيادي داشته است

كاهش يافته و در واقـع نصـف شـده اسـت و اميـد زنـدگي كـل         6به حدود  12ميزان عمومي مرگ و مير از 

  .  سال افزايش يافته است 70سال به  55جمعيت از 

  

   1385هاي ثبتي در سال  براساس داده ، قدس و مالردهاي كرج و شهريار متوفيات شهرستان:  18جدول 

  معوقه  جاري  معوقه  جاري  كل اسناد  فوت  محدوده

  754  1272  7179  49849  59054  استان

  11  31  716  3979  4737  كرج

، قدس و شهريار

  مالرد
2073  1464  277  221  111  

  

درصد از كل استان است، اما بي ترديد هنـوز پوشـش ثبـت     5/11شهرستان  چهارسهم مرگ ومير ثبت شده 

در هـزار   3با اين تعداد فوت ميزان مرگ بـه حـدود   . مرگ در كشور و به ويژه در نقاط روستايي كامل نيست

هاي فرزندان زنـده   هاي سرشماري و به روش غيرمستقيم از داده با استفاده از داده. رسد كه غيرواقعي است مي
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ني و ميانگيري از دو روش اميـد زنـدگي   به دنيا آمده و فرزندان زنده مانده و همچنين با استفاده از ساخت س

  :به قرار زير محاسبه شد، قدس و مالرد كرج و شهريار 

    

  1385 ، قدس و مالرداميد 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 -، قدس و مالردشهريار

  1/70  3/67  روستايي -، قدس و مالردشهريار
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  هاي شهري موقعيت و قلمروي محدوده:  1نقشه   
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  هاي شهري بيني جمعيت كانون پيش. 3. 3. 1

تغييرات جمعيت در آينده حوزه كرج ـ شهريار، با در نظر گرفتن تغييرات سه مولفه بـاروري، مـرگ و ميـر و     

دو متغيـر اصـلي   . بينـي اسـت   ثير ساخت سني جمعيت و تركيب جنسي آن قابل پيشمهاجرت و همچنين تا

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     . مواليد ساخت سني جمعيت است كه تغيير آن نيز در آينده مشـخص اسـت  

كند و تغيير سطح آن اسـت كـه سـناريوهاي متفـاوتي را      امل تغيير در آينده اين منطقه عمل ميترين ع 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   انتخاب مردم برنامـه  براي تغيير. شوند تر تشويق مي هر نقطه از كشور به مهاجرت به مناطق توسعه يافته

  .كارساز است نه تصميمات مقطعي و بخشي  درازمدت و كالن

 28/12/1387ظرفيت اسكان جمعيـت دربـازنگري شـمار جمعيـت مجموعـه شـهري تهـران، طبـق مصـوبه          

ميليون نفر در سـال افـق طـرح     8/3شورايعالي شهرسازي و معماري ايران، براي حوزه شهري كرج ـ شهريار،  

ر گرفته شده است كه به معناي توقف مهاجرت و اتكاي صرف به رشـد طبيعـي اسـت كـه امـري      درنظ1405

  . آيد نامتحمل به شمار مي

در صورت تداوم وضع موجود و تداوم ورود مهاجران به حوزه و با توجه به نرخ مهاجرت ده ساله گذشته و بـه  

اسـت و عـدم اتخـاذ و عمـل بـه       ويژه آن كه اين رونـد در سـه سـال قبـل از سرشـماري تشـديد نيـز شـده        

اي كـه در   بر اين امر كه كنترل مهاجرت بـه حـوزه   تأكيدكندشدن اين روند اثر بگذارند و  هايي كه بر سياست

اي نيســت و  جـوار مهمتــرين مركــز سياســي و خــدماتي و اقتصــادي كشــور اســت، امــري بخشــي و منطقــه 

در افـق طـرح تـداوم    ) و نه نرخ مهاجرت(ه تعداد طلبد، فرض بر اين است ك هايي كالن و ديرپا را مي سياست

يابد كه با توجه به افزايش جمعيت و تغيير ساخت سني، نسبت تعداد مهاجران به افـزايش طبيعـي جمعيـت    

تـداوم يابـد و    2در اين گزينه فرض آن است كه باروري در سطح بـاروري كـل   . يابد در طول زمان كاهش مي

در اين شرايط جمعـت  . سال ارتقا يابد 71سال به  69سال و از آن مردان از  74به  5/71اميد زندگي زنان از 

نفـر   4، 507، 597درصد طي بيست سال افزايش خواهد يافـت 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 شـده اسـت كـه     كه تعادل پايداربراساس گزينه توسعه 

در افق طرح تعداد مهاجران ساالنه به يك چهارم تعداد ابتداي دوره و با آهنگي خطي كاهش يابد و سـاخت سـني   

د سـاالنه اسـت   همچنين عامل ديگر كه تعداد موالي. مهاجران نيز مطابق با تغيير در ساخت سني كشور تعديل شود

تـر كـه در حـال حاضـر از      اي هاي تنظيم خانواده و بهداشت باروري به ويژه در منـاطق حاشـيه   با گسترش سرويس

فرزند در اين حـوزه بـا    8/1با اين فرض كه نرخ باروري كل . سرويس مناسب محرومند به مرور تحت كنترل درآيد

سال تمركـز   30تا  25داوم يابد و الگوي سني باروي بر سنين آوري ت خير در بچهتوجه به باال رفتن سن ازدواج و تأ

در اين گزينه با فرض گسترش امكانات بهداشتي در منطقه، كاهش فقـر و سـوءتغذيه و كـاهش مـرگ و ميـر      . يابد

. يابـد  سال افـزايش مـي   72سال و از آن مردان تا  76سوانح و عدم امنيت اجتماعي و نظاير آن اميد زندگي زنان تا 

حـدود       نفـر خواهـد رسـيد كـه      4، 342، 000بـه   1405نهايت با اين فرضيات جمعيـت حـوزه در سـال افـق     در 

  .نفر از مصوبه بازنگري طرح مجموعه شهري باالتر است  500، 000
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درصـد   2/1آن سـهم مهـاجرت و    06/1درصد است كـه   3/2نرخ رشد ميانگين ساالنه در اين سناريو برابر با 

يابـد و در دوره   سـاله كـاهش مـي    5هـاي   رشد ناشي از مهـاجرت در دوره . مهاجرت است سهم رشد ناشي از

  . رسد درصد رشد طبيعي مي 86/0درصد در مقابل  94/0به  1405تا  1400

  

  جمعيت حوزه كرج ـ شهريار در گزينه مختلف:  20جدول  

  1405  1400  1395  1390  1385  ها  گزينه

  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 نه ياد شده به صورت مندرج در جدول زير پيشتوزيع جمعيت در شهرهاي حوزه براساس سه گزي

  

  )1405در سال (بيني جمعيت براساس سه گزينه  و پيش 1385جمعيت شهرهاي حوزه در سال :  21جدول      

 نام شهر رديف

جمعيت 

سرشماري 

1385 

جمعيت مصوب 

شورايعالي 

 شهرسازي

نرخ 

 رشد

جمعيت تداوم 

 وضع موجود

نرخ 

 رشد

ه جمعيت گزين

توسعه پايدار 

)پيشنهادي مشاور(  

نرخ 

 رشد

1، 386، 000 كرج 1  000 ،857 ،1  47/1  000 ،930 ،1  67/1  000 ،080 ،2  05/2  

189، 421 شهريار 2  500 ،262  65/1  000 ،350  12/3  000 ،317  61/2  

230، 147 قدس 3  000 ،320  66/1  000 ،360  26/2  000 ،352  23/2  

228، 713 مالرد 4  000 ،313  58/1  000 ،780  32/6  000 ،334  78/2  

80، 435 كمالشهر 5  500 ،122  13/2  000 ،160  5/3  000 ،161  51/2  

83، 272 محمدشهر 6  000 ،121  89/1  000 ،122  93/1  000 ،130  18/2  

43، 858 مشكين دشت 7  000 ،70  3/2  000 ،70  37/2  000 ،72  47/2  

43، 108 ماهدشت 8  500 ،64  03/2  000 ،64  0/2  000 ،82  04/2  

12، 827 گرمدره 9  000 ،28  15/4  609 ،20  4/2  000 ،30  53/2  

15، 878 صفادشت 10  500 ،57  79/2  200 ،56  52/6  500 ،43  98/2  

21، 451 شاهدشهر 11  500 ،32  78/2  000 ،29  18/2  500 ،31  60/2  

44، 292 صباشهر 12  000 ،32  86/2  000 ،32  87/2  000 ،84  95/7  

20، 863 فردوسيه 13  500 ،35  76/2  000 ،39  18/3  000 ،43  66/3  

24، 904 وحيديه 14  500 ،49  65/2  000 ،50  55/3  000 ،42  48/2  

75، 619 انديشه 15  500 ،110  93/1  497 ،121  4/2  000 ،183  52/4  

52، 463 باغستان 16  000 ،83  32/2  292 ،84  4/2  000 ،90  75/2  

2، 550، 655 جمعيت نقاط شهري  000، 559 ،3  68/1  597 ،268 ،4  96/2  000 ،075 ،4  41/2  

غيرشهري جمعيت نقاط  548 ،208  000 ،241  45/1  000 ،239  - 000 ،267  68/0  

2، 759، 203 جمعيت حوزه  000 ،800 ،3  66/1  597 ،507 ،4  - 000 ،342 ،4  3/2  
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  نظام توزيع سكونت، فعاليت و خدمات. 4. 1

هاي واقع در آن اساساً نقش خوابگاهي دارد و تعادل ميان سكونت، فعاليت حوزه شهري كرج ـ شهريار و شهر

منشا روستايي اغلب شهرها و پذيرش سرريز جمعيت تهران و مهاجران تازه . و خدمات در آن وجود ندارد

  . برنامه و ناموزون شهرها باعث اين عدم تعادل شده است وارد به استان، به همراه رشد بي

  

  هاي شهري مسكن در كانون وضعيت. 1. 4. 1

درصد در سال بـه   4/11از ، در حوزه كرج ـ شهريار رشد خانوار  )1385تا  1365(ساله  20در طول يك دوره 

  .كاهش يافته است 8/9درصد به  2/10درصد و رشد مسكن از  3/9

ج ـ شهريار، تراكم در حوزه كر. در اين دو دهه، رشد مسكن در نقاط شهري تقريباً برابر رشد خانوار بوده است

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

 .رسيده است 1385خانوار در واحد مسكوني در سال 

در بين نقاط شهري حوزه كرج ـ شهريار، باالترين تراكم خانوار در واحد مسكوني به شهرهاي ماهدشت و 

  . تعلق داشته استشهر  كمال

درصد در نقاط روستايي  8/32درصد در نقاط شهري و  9/79هاي ساخته شده از مصالح بادوام از  نسبت خانه

رسيده و مسكن كم دوام در نقاط شهري از  1375درصد در سال  5/91و  6/95، به ترتيب، به 1355در سال 

 .صد كاهش يافته استدر 2درصد به  5/49درصد و در نقاط روستايي از  1به  3/11

،در شهرهاي وحيديه، صباشهر و 1375دوام، در سال  دوام و بي باالترين نسبت واحدهاي مسكوني كم

درصد به ترتيب در  1/7و  7/10، 1/12درصد بوده و در نقـاط روستـايي  6و  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  جا كه اكثر نقاط شهري و سكونتگاهاز آن

اند در شهرهاي وحيديه، صباشهر و شهريار و  بوده 1355نسبت واحدهاي مسكوني كه مربوط به قبل از سال 

 .استوجود داشته ) درصد 8/1تا  7/10بين (دهستانهاي كمـال آبــاد و گرمدره و دانش 

در شهرهاي ) درصد 5/40تا حداقل  49بين (بيشترين نسبت واحدهاي مسكوني  1355ـ1364در  دورة 

ساخته ) درصد 48تا حداقل  5/66بين (كرج، قدس و ماهدشت و در دهستـانهاي دانش، گرمدره و سعيدآباد 

 .شده است

دهاي مسكوني ساخته شده به در مجموع نقاط شهري و غيرشهري حوزه كرج ـ شهريار، باالترين نسبت واح

مربوط است كه در اين دوره اخير اكثراً در شهرهاي تازه تأسيس  1375تا  1370و 1364تا  1355دورة 

 .اند احداث شده

تا  1376(هاي صادر شده براي ساخت و سازهاي جديد در اكثر نقاط شهري، دوره  درصد پروانه 50بيش از 

 . بيشتر صادر شده استو براي ساختمانهاي سه طبقه و ) 1386

 1375در نقاط شهري و روستايي حوزه افزايش و سپس درسال  1365تصرف ملكي واحد مسكوني در دوره 

در حاليكه نحوه تصرف در برابر خدمت . و اجاره نشيني پس از كاهش افزايش پيدا كرده است. كاهش، يافته است

كند، اين نسبت در شهرهاي  درصد تجاوز نمي 5/3در سطح استان تهران و كل كشور و مجموعه شهري از 

 .درصد است 5/17تا  9آباد، جوقين، گرمدره و محمدآباد بين  سكينه، قايم بي صفادشت و دهستانهاي بي
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درصد خانوارها در تراكمهاي نامناسب و مضيقه  45تا  22در نقاط شهري حوزه، به جز كرج و شهريار، بين 

 .كنند فضاي سكونتي زندگي مي

درصد خانوارها در  35و  1/35،  2/38،  2/45هرهاي شاهدشهر، صباشهر، قدس و فردوسيه به ترتيب در ش

هاي  ،در دهستان)درصد 2/40(كنند و در نقاط غيرشهري اين خانوارها  تراكمهاي نامناسب و زياد زندگي مي

 .اند ساكن) صددر8/30(و رزكان ) درصد2/32(آباد  ، قايم)درصد 6/37(،سعيدآباد )درصد6/42(دانش 

شهرهاي مالرد، قدس و شهريار . نفر در هكتار متغير است 554تا  168تراكم مسكوني شهرهاي حوزه، بين 

مترمربع است  37تا  20سرانه مسكوني در شهرهاي فوق بين . شوند ترين شهرهاي حوزه محسوب مي پرتراكم

  .به دست آمده است 1385كه با احتساب جمعيت سال 

  

بعد خانوار در حوزه كاهش يافته ولي بهبود اين  1385تا  55ساله  30در طول دوران :  كمهاي ترا شاخص

  .شاخص نسبت به تغييرات در سطح كل مجموعه شهري تهران كمتر بوده است

. خانوار در واحد رسيده است 01/1تراكم خانوار در واحد مسكوني نيز در طول اين دوره كاهش يافته و به 

بودن تراكم خانوار در شهر كرج و بعضي از نقاط  است متأثر از پايين حوزهمتوسط كل  ولي اين تراكم كه

دشت، قدس، صباشهر و فردوسيه تراكم متوسط خانوار در واحد  در شهرهايي مثل مشكين. غيرشهري است

ا بيش ه رسد و از آنجا كه نسبت واحدهاي تك خانواري در اكثر سكونتگاه خانوار مي 2/1مسكوني به بيش از 

  . درصد است 50از 

كاهش يافته است ولي كاهش رشد مسكن نسبت به خانوار  1385تا  1365رشد جمعيت و خانوار در دورة 

  .به خصوص در نقاط غير شهري بيشتر بوده است

  

ها بناچار بايد به  ، اطالعات تفصيلي مسكن فراهم نيامده و در مورد برخي شاخص1385در سرشماري سال 

  . هاي قبلي سرشماري استناد كرد هاطالعات دور

فردوسيه %) 38(صباشهر %) 35(در بعضي از نقاط شهـري مثل شهر قدس  1375براساس اطالعات سال 

آباد، مويز و سعيدآباد بيش از  و در نقاط غيرشهري دهستانهاي دانش، قائم%) 45(و شاهدشهر %) 35(

هاي نامعقول در  خانوارهاي ساكن در تراكمنسبت . درصد خانوارها در مضيقه فضاي سكونتي هستند35

  .درصد است 5/25درصد و در كل كشور  4/22استان تهران 

از امكانات رفاهي حداقل از قبيل تلفن، حمام، آشپزخانه، توالت و از اين  ساكنانامكانات رفاهي برخورداري 

بنايي از قبيل آب و برق در اكثر زير تأسيسات. درصد است 60ها حدود  قبيل به غير از كرج در بقيه سكونتگاه

كشي  لوله. درصد است 90درصد بوده و در بقيه موارد باالي 87سكونتگاهها به غير از شهر قدس كه حدود 

قابل توجه است كه نسبت خانوارهاي فاقد . فقط در شهر كرج و شهريار انجام گرفته بود 1375گاز در سال 

انات است و به عبارت ديگر تراكم خانوارها در واحدهاي مسكوني امكانات بيش از واحدهاي مسكوني فاقد امك

  .با امكانات كمتر و فاقد امكانات ضروري بيشتر است
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درصد واحدها را  90نسبت واحدهاي مسكوني ساخته شده با مصالح بادوام بيش از : كيفيت واحد مسكوني

. درصد داشته است 50تا  7/0بتي بين واحدهاي مسكوني داراي اسكلت فلزي و بتون آرمه نس. شود شامل مي

  .رسد درصد در شهريار مي 35هاي غير شهري باالتر است و تا حداكثر  اين نسبت در سكونتگاه

  

  1385تعداد و تراكم واحدهاي مسكوني در حوزه شهري كرج ـ شهريار در سال :  22جدول 

  تعداد خانوار  تعداد واحد مسكوني  نام شهر
تراكم خانوار در واحد 

  سكونيم

  02/1  385، 955  378، 550  كرج

  08/1  10، 760  9، 942  ماهدشت

  03/1  ١، 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

هاي شهريار،  هرهاي شهرستانجمع ش

  قدس و مالرد
506 ،221  895 ،230  04/1  

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

  

. رو به افزايش بوده، ولي پس از آن كاسته شده است 1382تا  1379روند صدور پروانه از سال  •

 . شود همين روند در مورد تعداد واحدهاي مسكوني مشاهده مي

 . واحد در هر پروانه ساختماني ساخته شده است 6/5تا  9/4توسط بين در هر سال به طور م •

مترمبع متغير بوده ولي زيربناي ساخته شده در هر  395تا  325متوسط زمين در هر پروانه بين  •

رسيده،  1384مترمربع در سال  701به  1379مترمربع در سال  441سال رو به افزايش رفته و از 

 . يشتر شده استها ب يعني تراكم ساختمان

 50ها بيشتر از  ها براي شهر كرج صادر شده، مابقي سال درصد پروانه 40كه 1382به جز سال  •

 . ها براي اين شهر صادر شده است درصد پروانه
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درصد  75تا  1379درصد در سال  91از (هاي ساختماني صادر شده، هر ساله بخش زيادي  از پروانه •

 . بوده است  نيبراي كاربري مسكو) 1384در سال 

 .اند طبقه بوده 1طبقه و مابقي  2درصد  9طبقه و بيشتر و  3هاي  ها براي ساختمان درصد پروانه 85 •

     

  )1384تا  1379(هاي ساختماني در شهرهاي حوزه كرج ـ شهريار  روند صدور پروانه: 23جدول    

  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، 423در حوزه كرج ـ شهريار تعداد  1381براساس اطالعات سرشماري كارگاهي در سال 

هاي كشاورزي، صنعت و خدمات توزيع  درصد بين بخش 79، 8/19، 2/1هاي  وجود داشته كه با نسبت

درصد در نقاط روستايي، از مراكز  44درصد در نقاط شهري و  56از مراكز فعاليت بخش كشاورزي، . اند شده

 88درصد در نقاط روستايي و از مراكز فعاليت خدماتي  19درصد در نقاط شهري و  81فعاليت صنعتي، 

  . صد در نقاط روستايي قرار دارنددر 12درصد در نقاط شهري و 

درصد از كل واحدهاي فعاليت حوزه، رتبه اول، شهرهاي قدس و مالرد هر كدام  51كالنشهر كرج با اختصاص 

درصد از  5هاي دوم و سوم، شهر شهريار با حدود  درصد از واحدهاي فعاليت حوزه، رتبه 9تا  8با اختصاص 

درصد از  3هرهاي ماهدشت و محمدشهر هر كدام با اختصاص حدود واحدهاي فعاليت حوزه، رتبه چهارم و ش

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

  

  1381گانه اقتصادي سال  هاي سه توزيع واحدهاي فعاليت در نقاط شهري و روستايي حوزه بين بخش: 24جدول

  جمع  درصد خدمات  درصد صنعت  درصد كشاورزي  تعداد  رافياييمحدوده جغ

  100  82  5/17  5/0  53، 104  شهرهاي كرج

  100  6/77  1/21  3/1  22، 010  شهرهاي شهريار، قدس و مالرد

  100  3/70  7/25  4  1، 277  دهستانهاي كرج

  100  69  4/27  6/3  11، 033  دهستانهاي شهريار، قدس و مالرد

  100  79  8/19  2/1  87، 424  كل حوزه
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فرصت شغلي با توزيع  292، 943در كل، واحدهاي فعاليت مستقر در حوزه كرج ـ شهريار، مجموعاً تعداد 

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

  . اند داشته 1381

درصد از كل  7/11، معادل 1381ر در سال هاي شغلي در حوزه كرج ـ شهريا گفتني است كه فرصت

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 است 20حدود  1385

نفر بوده با  386، 689كه حدود ) برآورد مشاور( 1385ل ضمن اينكه مقايسه شاغالن كارگاهي حوزه در سا

نفر بوده  804، 601بالغ بر  1385شاغالن ساكن حوزه كه براساس اطالعات سرشماري نفوس و مسكن سال 

فرصت كار وجود داشته و لذا  1نيروي 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  تهنيروي كار نتوانس 08/1

  . ي ديگر بر نقش خوابگاهي حوزه در استان تهران استتأكيداين مقايسه نيز . كنند مي

هاي حوزه دارد كه  كارگاه 1373بررسي تحوالت كارگاهي حوزه كرج ـ شهريار نياز به اطالعات تفصيلي سال 

در مقياس شهرستانهاي كرج و  1373ات در اين مقياس جغرافيايي در دسترس نيست و اطالعات سال اطالع

  . رباط كريم در دسترس است+  ، قدس و مالردشهريار

شهرستان در حوزه كرج ـ شهريار قرار  چهارهاي كل  از كارگاه) درصد 98حدود (از آنجايي كه بخش اعظم 

توان تابعي  شهرستان طي دهسال گذشته را مي چهارتحوالت ايجاد شده در دارند، پس قطعاً روند تغييرات و 

  . لذا تحوالت در مقياس حوزه مشابه شهرستان خواهد بود. از تحوالت حوزه دانست

كارگاه در  56، 174درصد افزايش به 43با  1373كارگاه در سال  39261هاي شهرستان كرج از  تعداد كارگاه

كارگاه در سال  27، 893رباط كريم از +  ، قدس و مالردهاي شهريار هاي شهرستان و تعداد كارگاه 1381سال 

  . رسيده است 1381كارگاه در سال  53، 849درصد افزايش به  93با  1373

درصد و در  98در بخش صنعت با افزايش  ، قدس و مالردهاي شهرستان شهريار تغييرات ايجاد شده در كارگاه

به . درصد صورت گرفته است و افزايشي در بخش كشاورزي صورت نگرفته است 95بخش خدمات با افزايش 

ها در شهرستان كرج و ركورد بخش كشاورزي، نقش اين  اين ترتيب با توجه به دو برابر شدن تعداد كارگاه

تقليل يافته و سهم  1381درصد در سال  6/1به  1373درصد در سال  3هاي اقتصادي از  بخش در فعاليت

درصدي صنعت در  23هاي صنعت و خدمات سرشكن شده و سهم  شده از بخش كشاورزي بين بخشكاسته 

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

  . رسيده است 1381

ضافه شده هاي صنعت ساخت، تنها جاذب واحدهاي ا 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  بديهي است كه فرصت. اند هاي مساوي رشد كرده اند و با نسبت ها بوده واحدهاي فعاليت

، قدس و شهريار هاي ها در شهرستان با همين گرايش 1381تا  1373هاي  توسط اين مراكز فعاليت طي سال

  . اند دچار تحول شده مالرد
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. متفاوت بوده است ، قدس و مالردشهريار هاي هاي شهرستان كرج با شهرستان تغييرات ايجاد شده در كارگاه

درصد، به  16، به بخش كشاورزي 1381تا  1373هاي  ل افه شدن مراكز فعاليت تأسيس شده طي سابا اض

شود كه  به اين ترتيب مشاهده مي. درصد اضافه شده است 47درصد و به بخش خدمات  28بخش صنعت 

ود در جهت رك ، قدس و مالردشهريار هاي توزيع مراكز فعاليت اضافه شده طي دوره مذكور در شهرستان

هاي صنعت و خدمات بوده ولي در توزيع مراكز فعاليت  بخش كشاورزي و حفظ نسبت موجود بين بخش

اي عمل گرديده كه بخش خدمات بهره بسيار بيشتري از دو بخش ديگر  اضافه شده در شهرستان كرج به گونه

هاي صنعتي و  تدرصد به فعالي 13هاي كشاورزي، حدود به طوري كه بخش ناچيزي بر فعاليت. برده است

  . هاي خدماتي اضافه شده است درصد از افزايش واحدها، به فعاليت 87مابقي نزديك به 

  

نسبت  1381در سال  ، مالرد و قدسهاي كرج و شهريار مراكز فعاليت در شهرستانتعداد تغييرات :  25جدول 

  1373به 

بخش 

  اقتصادي

  كرجشهرستان   رباط كريم+  ، قدس و مالردشهرستان شهريار

تعداد 

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

  47  14، 663  3/81  45، 651  9/78  30، 988  95  +19، 602  5/74  40، 131  6/73  20، 529  خدمات

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

  

هاي  بين بخش ، قدس و مالردشهريار هاي نبنابراين طي دوره مورد بررسي، تعادل موجود در اقتصاد شهرستا

هاي صنعت و خدمات در اقتصاد  اين وضع گوياي تداوم غلبه بخش. خدمات و صنعت ادامه يافته است

حال آنكه در اقتصاد شهرستان كرج اين نظم به نفع بخش . بوده است ، قدس و مالردشهريار هاي شهرستان

به دليل وجود (حكيم اقتصاد خدماتي شهرستان كرج خدمات تغيير كرده و گسترش اين بخش گوياي ت

  . است) كالنشهركرج

واحد به  24 ، قدس و مالردشهريار هاي واحد فعاليت اضافه شده به شهرستان 100از هر  •

 . واحد به بخش خدمات اضافه شده است 76بخش صنعت و 

واحد  87و واحد به بخش صنعت  13واحد 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 اضافه شده بودند و گرو

فروشي شده و مابقي نيز از اين افزايش  فروشي و عمده ب زيربخش خردهبخش خدمات، عمده افزايش نصي

  . هاي شغلي نظير تحوالت مراكز فعاليت است در اين شهرستان نيز تحوالت فرصت. اند نصيب نمانده بي

هاي  هاي اقتصادي در استان تهران بيانگر آن است كه فعاليت توزيع اشتغال برحسب فعاليت 1381در سال 

درصد به ترتيب  3/15هاي آموزشي با  درصد و فعاليت 7/20هاي بازرگاني با  درصد، فعاليت 5/26صنعتي با 

همين روند در حوزه كرج ـ شهريار نيز وجود داشته به . اند هاي اول تا سوم را به خود اختصاص داده مقام
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ين سهم را در ايجاد درصد باالتر 9/13درصد و  9/22درصد 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

بر عرضه خدمات تخصصي  تأكيداي ، با  در طرح آمايش استان، عملكرد غالب در حوزه كرج ـ شهريار، منطقه

  :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 -

  

اي، شهريار به همراه انديشه به عنوان مركز تسريع رشد  در طرح مجموعه شهري تهران، كرج قطبي منطقه

مركز تسريع رشد ديگري براي ارائه خدمات  براي ارائه خدمات تخصصي و كشاورزي و ماهدشت به عنوان

  . 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

بي است و اين مشاغل پايه، به مشاغل تبعي چون حمل و نقل، كشاورزي و صنعت ـ ساخت داراي مزيت نس

  . 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 ليتها ديده شد، فعا بحث روند تحوالت فعاليت

علت اين امر، گسترش مناطق شهري و كاركردهاي صنعتي به همراه رشد جمعيت است كه بورس بازي زمين 

اين هر دو عامل موجب گرديده كه سهم روزافزوني از اراضي حاصلخيز زراعي به تدريج . را دامن زده است

  . و سهم بيشتري از منابع محدود آب حوزه به مصارف غيركشاورزي اختصاص يابدتغيير كاربري داده 

دهد كه حوزه در زمينه معادن وضعيت مساعدي ندارد و توان فعاليت معدني حوزه  ها نشان مي ضمناً بررسي

بل مصالح ساختماني اطراف به خصوص تهران نقش قا تأميناما معادن شن و ماسه شهريار از نظر . ناچيز است

  . توجهي دارند
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  كمالشهر )ساختاريراهبردي ـ ( طرح جامع 35

 
  ها و ضرايب مكاني فعاليت 1381مقايسه 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  اختصنعت ـ س

  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  ...فروشي، تعمير  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  اداره امور عمومي و خدمات شهري

  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 حوزه Aاشتغال گروه فعاليت 

*LQ=  

  كل اشتغال حوزه

در استان  Aاشتغال گروه فعاليت 

  تهران

  كل اشتغال استان تهران

  

  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

به طوري كه در . مداوم اراضي زراعي، باغداري و باير و افزايش سطوح مسكوني و كاربري صنعتي بوده است

هاي  هكتار نيز به سطح كاربري 762هاي صنعتي و  هكتار به سطح كاربري 1316اين فاصلة پنج ساله 

هكتار نيز  9/3721ها و  هكتار از باغ 400ز اراضي زراعي، حدود هكتار نيز ا 1/1492مسكوني افزوده شده و 

  .از اراضي باير كم شده است

به ميزان ) شامل تفريحي ـ گردشگري، آموزشي، بهداشتي، تجاري، خدماتي و اداري(حوزه  سطوح خدماتي

 . هكتار افزايش داشته است 5/1094
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  كمالشهر )ساختاريراهبردي ـ ( طرح جامع 36

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

 كاربري
)هكتار(ها   مساحت كاربري )هكتار(ها   تغييرات مساحت 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

آموزشي،تجاري،درماني، (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 مي 127، 017آنكه ارقام ارايه شده در اين جدول، محدوده مطالعاتي  توضيح *

  .پيشنهادي حوزه بزرگتر است

  

هاي زراعي و خصوصاً  شود كه شدت از بين رفتن زمين با مقايسه روندهاي دو دوره با يكديگر مشاهده مي

كاهش يافته، نيز از شدت توسعه مسكوني كاسته شده و مصرف اراضي باير شدت باغات در دوره دوم 

  .اما كاربري صنعتي تقريباً با نرخ مشابه دوره اول در دوره دوم توسعه يافته است. 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(تقريباً ثابت در دو دوره تداوم داشته اما در پايان دوره دوم 

ايشي سطوح مسكوني در از آنجا كه كند شدن محسوس روند افز. 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

 .جمعيت سنجيده شود كه در آن صورت كمبود آن مشهودتر خواهد بود

مقايسه با  ها به لحاظ مساحت و در 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 اراضي ذكر شده قرار داشته

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 جهت تبديل باغ باال

هاي  با توجه به رشد سريع جمعيتي حوزه، افزايش تقاضا براي خدمات و نيز اشتغال مرتبط با آنها، كاربري

  .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  كليه كاربري هاي خدماتي منظور از كاربري

  . گيرند ، آموزشي، خدماتي و درماني و نيز تفريحي و گردشگري قرار ميتأسيسات

    :گزيني كاربري خدماتي مهم است  در اين زمينه، نكات زير در مكان

اي كه حدود  هم بوده به گونههاي خدماتي ـ تجاري، عاملي م گزيني كاربري عامل دسترسي در مكان •

 94نيز . اند هاي با دسترسي بسيار باال يا باال قرار گرفته  ها در پهنه درصد از توسعه اين كاربري 97
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  كمالشهر )ساختاريراهبردي ـ ( طرح جامع 37

 
درصد از اين توسعه تجاري  25گرچه كه . درصد از اين توسعه، درون محدودة قانوني شهرها بوده است

 . واقع شده است هاي حمل و نقل ها و شبكه ـ خدماتي در حريم راه

به شكل تقريباً برابر بيرون و درون  تأسيساتكاربري گردشگري و تفريحي و نيز حمل و نقل و  •

 . اند محدوده قانوني شهرهاي حوزه گسترش يافته

   

  و تجهيزات و خدمات شهري تأسيسات.  5. 4. 1

قدس و شهريار، ديگر شهرهاي تر و بزرگتر مانند كرج،  در حوزه شهري كرج ـ شهريار، به جز شهرهاي قديمي

  .و تجهيزات و خدمات شهري الزم محروم هستند تأسيساتتازه تأسيس از 

هاي مسافربري،  ها گذاشته شده عبارتند از پايانه ريزي آنها به عهده شهرداري ي كه مديريت و برنامهتأسيسات

  . ها ارگاهها و كشت خدمات ايمني، گورستان نشاني و بار، آتش هاي ميوه و تره ميدان

  

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

ف
دي
ر

 

 شهر

ايستگاه  گورستان كشتارگاه بار ميدان ميوه و تره

نشاني  آنش

 تعداد )تعداد(
  سطح

 )مترمربع(
 تعداد

  سطح

 )مترمربع(

  ظرفيت

 )رأس(
 تعداد

  سطح

 )مترمربع(

 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

  

عمومي و ها گذاشته شده شامل فضاي سبز، پارك عمومي، توالت  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
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  كمالشهر )ساختاريراهبردي ـ ( طرح جامع 38

 
  1385نحوه توزيع خدمات شهري در شهرهاي حوزه، سال :  29جدول 

 فضاي سبز شهر رديف

توالت  تعداد حمام حمل زباله پارك عمومي

عمومي 

 )تعداد(
 تعداد

سطح 

 )مربعمتر(

تعداد 

 خودرو

زباله حمل 

 )تن(شده 
 خصوصي عمومي

 - - 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 كين دشتمش 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  6شهرستان كرج نيز نفر و  560داراي دو سينما با گنجايش ، قدس و مالردشهريار هاي شهرستان

در آنها به ديدن فيلم  1385تماشاگر در سال  574585نفر، كه تعداد  1815سينما دارد كه  گنجايش 

  .اند رفته

) 33(و مقايسه آن با استان تهران در جدول  ، قدس و مالردشهرستان كرج و شهريار چهارخدمات درماني 

  .درج شده است

درصد جمعيت استان تهران را در  7/20حدود  ، قدس و مالردكرج و شهريارشهرستان چهار با توجه به آنكه 

هاي بيمارستاني استان را در اختيار  درصد تخت 3/6درصد مؤسسات درماني و  09/9اند، فقط  خود جاي داده

 9/18شهرستان در زمينه سهم از مراكز بهداشتي و درماني بهتر است و در مجموع  چهاروضعيت اين . دارند

توان نتيجه گرفت كه يكي از  به هر حال، مي. صد اين مراكز در محدوده آنها استقرار يافته استدر

  .هاي بيمارستاني است شهرستان به كالن شهر تهران در زمينه دسترسي به تخت چهارهاي اين  وابستگي

ز پرتونگاري و توان هاي طبي، داروخانه، مرك شهرستان مانند آزمايشگاه چهارديگر خدمات درماني و بهداشتي 

  .نشان داده شده است) 32(بخشي نيز در جدول 
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  كمالشهر )ساختاريراهبردي ـ ( طرح جامع 39

 
  

  1385شهريار و مقايسه با استان تهران، سال  ـكرج  هاي واقع در حوزه خدمات فرهنگي در شهرستان: 30جدول 

  

  نسبت به

 استان

نسبت به  كتابخانه كانون پرورش فكري

 استان

نسبت به  كتابخانه عمومي 

 استان
 تاناستان ـ شهرس

 تعداد كتاب موجود اعضا كننده مراجعه تعداد كتاب موجود اعضا

 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

 ، قدس و مالردشهريار هاي شهرستان 5 11 77 ،883 11، 615 221، 060 9 3 46، 170 4، 313 3/5

  

  1385شهريار در مقايسه با استان تهران  ـكرج  هاي واقع در حوزه تعداد مؤسسات و مراكز درماني و بهداشتي در شهرستان: 31جدول 

  

 )ايشگاه، آسايشگاهبيمارستان، ز(مؤسسات درماني  )كلينيك و مركز بهداشت ،پلي)درمانگاه،كلينيك(مراكز بهداشتي و درماني 

استان ـ 

 شهرستان

نسبت  مراكز بر حسب مالكيت

به 

 استان

نسبت  مراكز بر حسب موقعيت

به 

 استان

 دانشگاهي و دولتي خصوصي ساير جمع

 خصوصي  ساير  جمع
دانشگاهي و 

 دولتي
 تعداد تخت تعداد تخت تعداد تخت تعداد تخت شهري روستايي جمع

 استان تهران 57 10717 56 6897 41 10267 154 27881 100 901 317 1218 100 895 215 108 1218

 شهرستان كرج 7 666 3 565 2 311 12 1542 8/7 130 7 137 11 68 52 17 137

94 8 23 63 7/7 94 11 83 3/1 238 2 125 1 0 0 113 1 
هاي  شهرستان

شهريار، قدس و 

 مالرد
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هاي حـوزه كـرج ـ     بخشي در شهرستان كز پرتونگاري و مركز توانتعداد آزمايشگاه، داروخانه، مر : 32جدول 

  1385در مقايسه با استان تهران،  شهريار

 استان ـ شهرستان
 مركز توان بخشي مركز پرتونگاري داروخانه آزمايشگاه

 نسبت تعداد نسبت تعداد نسبت تعداد نسبت تعداد

 100 591 100 655 100 1847 100 880 استان تهران

 5/13 80 8/8 58 1/10 187 4/12 109 تان كرجشهرس

 2/5 49 5/1 10 1/5 95 4/5 48 هاي شهريار، قدس و مالرد شهرستان

  

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

  .رسد درصد مي 10از  است، به استثناي مراكز پرتونگاري كه سهم حوزه از استان به كمتر

  

  نيازهاي خدماتي شهرهاي حوزه: 33جدول 

  سطوح نيازمند تأمين  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

 :صوير آرماني به صورت زير خواهد بودحوزه شهري كرج ـ شهريار براساس ت انداز توسعه چشم

با حفاظت از منابع طبيعي و محيطي به ويژه  كهكننده بهبود كيفيت زندگي  اي؛ پايدار و تضمين حوزه

هاي  هاي موجود در محدوده ها و محدودكردن گسترش شهرها و استفاده از بازيافت زمين ها و آبراهه باغ

  . ن فراهم خواهد كردقانوني محيطي سالم و ايمن براي شهروندا

كننده خدمات برتر در غرب استان خواهد بود كه  تأمينو 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 پاركاشتغال 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
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 تأمينكونت، خدمات و اشتغال در آن هاي س 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 يري هوشمندانه و اقتصاديگ 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 و ها  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 باغزيست  اي؛ دوستدار محيط حوزه

  .هاي محيطي ، پاك و عاري از آلودگي)روستايي

  

  اركان سازمان فضايي حوزه .  1. 5. 1

 :يرويكرد مفهوم

 )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 •

 حوزه ) عمدتاً شهري(و نيمه شمالي ) مه شهري ـ نيمه روستاييني(تعادل بخشيدن به نيمه جنوبي  •

  

  :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  •

 ز و محورهاي پيوند دهنده خدمات و فعاليتهاي تمرك 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 •

  

  : ي ساختار فضاييابزار هدايت راهبرد

 مقررات استفاده از زمين •

 ها هاي دولتي و عمومي به ويژه در زمينه زيرساخت گذاري سرمايه •

 نظام عوارض ساخت و امالك •
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سازشي است ميان دو روش افراطي تمركزگرايي كه دسترسي به مشاغل و خدمات الگوي تمركز نامتمركز 

ت همراه نيست و تمركززدايي كه مصرف زمين و فضا در كند اما محيط زندگي در آن با كيفي 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  اي سلسله مراتب شهري كه جاي گيرند استقالل دارند اما در گروهواحدهاي شهري در هر كج

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

  ار متراكمبسي      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  كانون در سازمان فضايي حوزه

  .مگاني بسيار كارآمدهاي متمركز فعاليت در مراكز شهرها با پشتيباني حمل و نقل ه كانون -

 مراكزي در لبه شهرها با دسترسي بزرگراهي و ريلي -

هاي بـرون شـهري كـه     هاي بزرگ مانند انبارهاي بزرگ در كنار محورها و تقاطع مراكز نيازمند زمين -

 تعداد شاغالن آنها اندك است

دشـهر و  توسعه گردشگري در سه محور امتداد رودخانه كرج تا شهريار، عظيميـه تـا حدفاصـل محم    -

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 -

غرب ماهدشت، جنـوب   شهر، شرق فرودگاه پيام، 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
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  هاي خدماتي و تجاري توسعه محورها و كانون

اي  مراكز شهري و ناحيه در شهرهايي كه نيازمند توسعه امكانات خدمات و تجاري باشند، مكانيابي آنها در

  : كننده ساختار فضايي شهر باشند و معيارهاي زير را رعايت كنند شود، به نحوي كه تقويت 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 و باز زندهبه تجديد ساختار  -

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 غيرشهري  ه ك در محدودة سكونتگاساخت واحدهاي تجاري و خدماتي كوچ -

 
  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 ي و مسافربري برون شهري در هماهنگي با سازمان حمل و نقل و پايانههاي بار و انباردار 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 -

 يافت زباله به صورت مشترك براي شهرهاي همجوارهاي شهري و باز مراكز دفع زباله -

 هاي صنعتي، دامداري و پرورش طيور مجموعه -

 هاي كشت و صنعت و فرآوري محصوالت كشاورزي ها و مجموعه باغستان -

 
  گردشگري - تفريحي 

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

اين سه . ان پاسخگويي به نياز ساكنان حوزه و افزون بر آن ساكنان كالن شهر تهران را نيز داشته باشدكه امك

  : محور به ترتيب اهميت عبارتند از

 هاي پيراموني شهريار و باغستان رود كرج تا باغ محور جاده چالوس، دنباله •

 محور جنوب كرج تا اطراف مشكين دشت و محمد شهر و جنوب مالرد •

 ر و پيرامون ماهدشت و صفادشتههاي مهرش ر باغستان كرج تا باغمحو •

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

تفريحي بزرگ هاي  هاي اقامتي و مجموعه 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 زمين 10تا  5(ساختماني محدود 
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 طرح ساختاري حوزه شهري كرج ـ شهريار:  2نقشه        
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بايد به نحوي مكانيابي شوند كه بر محيط طبيعي و  ها 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  قانوني شهرها موقعيتدر بيرون از محدودة : 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 •

هاي  وندي با دانشگاهشرقي شهر صنعتي بهارستان در همپي 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 هاي مرتعي جنوب جاده اشتهارد و شمال پادگان پارك صنعتي در زمين •

هاي شرقي قدس و حد فاصل قدس تا گرمدره در  آوري پيشرفته در بخش توسعه صنايع با فن •

 تهران 21راستاي توسعه اين صنايع در منطقه 

هاي پيرامون  رود كرج و باغ هاي تفريحي و گردشگري، خدمات سالمتي و پذيرايي در دنباله مجموعه •

 . باغستان، شهريار، مالرد و ماهدشت

هاي فعاليت و اشتغال حوزه  از فعال كردن منطقه ويژه اقتصادي فرودگاه پيام به عنوان يكي از قطب حمايت

 . هاي شهري قرار گيرد هاي مديريت بايد در اولويت برنامه

  

  الگوي اسكان جمعيت شهري.  2. 1. 5. 1

خدمات و  تأمينت اولوي. بيني شده است 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  بق طرحهاي موجود و افزايش تراكم مسكوني مطا هاي باير درون بافت زمين

 .بيني شده است پيش

خدمات متناسب آنها و تجديد  تأمينهاي برون شهري اعم از آبادي و شهرك، توسعه كالبدي به  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، 000يت اضافي به منظور اسكان جمع

سال است كه توزيع آنها بر حسب  20واحد 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)9تبصره (درآمدها  مسكن كم  تأميندر هماهنگي با برنامه 

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 . ن شهريار اختصاص داردايران رسيده ه به مسكن مهر متقاضيان شهرستا

 . بيني شده است درآمدها در شهر جديد انديشه پيش كم
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هاي درآمدي مختلف، با پرهيز از جدانشيني  هاي مختلف مسكن براي گروه هاي تفصيلي بايد گونه در طرح

 . بيني شود اجتماعي پيش

 
  نقش و جايگاه مراكز شهري حوزه. 3. 1. 5. 1

شهر تهران، يا به گفته ديگر، استقالل نسبي آن با اقـدامات زيـر در برنامـه     طع نسبي وابستگي حوزه به كالنق

  . شود راهبردي و طرح ساختاري حوزه پيگيري مي

 تـأمين ايجاد تعادل ميان سكونت و اشتغال و خـارج كـردن حـوزه از وضـعيت خوابگـاهي صـرف بـا         •

شامل آمـوزش،  (هاي حوزه؛ و تجهيزات  الن ساكن و مزيتهاي اشتغال متناسب با تركيب شاغ 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    وسعه و جلوگيري از توسعههاي شهري در هماهنگي با برنامه ت فراهم آوردن زيرساخت •

 .ها را بسيار پرهزينه خواهد كرد  زيرساخت تأمينكه 

  :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 زرگ و كانونشهرهاي شهريار، مالرد و قدس شهرهاي ب •

شهر، محمدشهر، مشـكين دشـت، انديشـه، باغسـتان و ماهدشـت شـهرهاي ميـاني و         شهرهاي كمال •

 . اند هاي خدماتي درجه سه حوزه كانون

شهرهاي گرمدره، صفادشـت، صباشـهر، شاهدشـهر، فردوسـيه و وحيديـه، شـهرهاي كوچـك حـوزه          •

 . گيرد ها شكل مي هاي خدماتي درجه چهار در آن شوند و كانون محسوب مي

داراي  ،هـاي مسـكوني تـا روسـتاها     و مجموعـه  هـا  هـاي غيرشـهري حـوزه از شـهرك     ساير سكونتگاه •

 .هاي خدماتي درجه پنج خواهند بود كانون
  

   . شود گانه حوزه به اين صورت پيشنهاد مي 16به اين ترتيب نقش و موقعيت شهرهاي 
        : كالن شهر 

  خدمات برتر  خدمات برتر حوزه و غرب استان تأمين -  كرج    

  شهرهاي اصلي

  : و بزرگ 

      

  2خدمات درجه   اي  خدمات ناحيه تأمين -  شهريار  

    صنعت و آموزش عالي -  مالرد  

    گردشگري  -  قدس  

        :شهرهاي مياني

  3خدمات درجه   تحقيقاتي و آموزشي -  دشت،  محمدشهر، مشكين  

    خدمات نو و صنعت، باغداري و گردشگري  -   شهر، باغستان و ماهدشت ، كمالانديشه  

    :شهر كوچك

  4خدمات درجه   صنعت، باغداري و دامداري -  صفادشت، گرمدره،   

    صنايع كارگاهي و خدمات كشاورزي و باغداري -   صباشهر،شاهدشهر، وحيديه  و فردوسيه  

  : دي خدماتي آنها به شرح جدول زير خواهد بودبراساس اندازه و رتبه شهرها، سطح بن 
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  ها سطح بندي خدمات براساس رتبه شهرها و سكونتگاه: 34جدول       

)5درجه(سكونتگاه برون شهري نوع )4درجه(شهرك كوچك  )3درجه (شهرمتوسط  )2درجه (شهربزرگ   )1درجه (كالن شهر   حوزه شهري 
هزار نفر 5تا  آستانه جمعيتي نفر هزار  50تا 5  ميليون نفر و بيشتر1 هزار نفر 400تا  150 هزار نفر 150تا  50  ميليون نفر 4حدود    

نهضت سواد آموزي، كودكستان و  آموزشي

اي و تخصصي هاي آموزش حرفه مجتمع مدرسه راهنمايي و دبيرستان دبستان مدارس ويژه نابينايان و  انيستيتو آموزشي، 

 معلولين، مدارس كودكان استثنايي
، مراكز  ، دانشسراها ها ، دانشكده ارس عاليمد

 تحقيقات
الگوي (هاي آموزش عالي و پژوهش  مجموعه

)پارك علمي  
5كتابخانه كودكان و كتابخانه درجه فرهنگي 4كتابخانه درجه   3كتابخانه درجه   هاي فرهنگي و كانون 2كتابخانه درجه   هاي بزرگ و  خانه موسسات انتشاراتي، كتاب 

ها و فرهنگسراها منتخصصي ، انج ها نمايشگاه   

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

 تخصصي
ها، داروخانه، و  درمانگاه، آزمايشگاه، راديولوژي

تختي 76بيمارستان  هاي اصلي ، بيمارستان، داروخانه مراكز اورژانس  ، بيمارستانهاي  ) روهاي كميابدا(هاي ويژه  داروخانه 

، تخصصي، زايشگاهها هاي بزرگ بيمارستان مراكز توانبخشي   

هاي بازي كوچك زمين ورزشي هاي ورزشي زمين  هاي  هاي ورزشي، زمين هاي ورزشي، سالن باشگاه 

ورزشي  ورزشگاه و مجتمع چمن و استخرها  مجموعه ورزشي بزرگ،  ، استاديوم ، باشگاه  زورخانه 

اسكي پيست  

دهداري يا مديريت شهرك و مجموعه  اداري

 مسكوني
شهرداري، دفاتر اسنادرسمي، دفاتر ازدواج و طالق، 

.دفاتر پست  
، تلفن، آگاهي، راهنمايي و رانندگي،  دادسرا، اداره برق 

اجتماعي، ادارات آموزش و پرورش،  تأمينشعبات 

.ادارات پست، ثبت احوال  
هداري،  اداره اوقاف، ، اداره ب ثبت اسناد وامالك 

 اداره گازرساني و آب برق و فاضالب
، استانداري،  شهرباني، دادسراي عمومي

،  هاي مستقل اداري ، سازمان فرمانداري

  ، موسسات بزرگ خصوصي  هاي دولتي  سازمان
هاي اداري شهرك  

، تكايا و حسينيه مساجد كوچك مذهبي ها مساجد و فاطميه  ها هيئت مساجد بزرگ،  سجد جامع شهر و  مصالم  ، مصال و   )مسجد جامع(مساجد اصلي شهر  

 مصال مراكز مذهبي اديان توحيدي

ها ، ساندويچي خانه قهوه گردشگري و پذيرايي هاي كوچك ها، غذاخوري ها، كبابي طباخي  هاي غذاخوري تاالرها چلوكبابي،  ها سالن رستوران 

 مهمانسراهاي كوچك
هاي  ، رستورانهاي بزرگ برگزاري جشن سالن

ها و مهمانسراهاي  بزرگ، خوابگاه و پانسيون، هتل

 بزرگ
المللي هاي بزرگ و بين هتل هاي گردشگري مجموعه   

ها و باغات موجود پارك پارك شهري پارك متوسط پارك كوچك فضاي سبز و حرايم  و باغات  هاي اصلي شهر پارك   پارك جنگلي و فضاي سبز حفاظت شده 
هاي كامپيوتري ، بازينت كافي تفريحي هاي ، مجموعه سينما  باشگاههاي تفريحات سالم  هاي تفريحي سينماها و تئاترهاي اصلي و مجتمع سينما و تئاترهاي كوچك تفريحي كودكان  هاي تفريحي مجموعه   و باغ وحش 

.هاي امداد ، كميته ، حمايتي هاي خدماتي مجتمع شوراي شهر شوراي روستا خدمات اجتماعي .، موسسات خيريه هاي سالمندانسرا   كانون اصالح و تربيت  ها و جمعيت  هاي اجتماعي سازمان 

شهري، انبارها  پاركينگ پايانه حمل و نقل همگاني ايستگاه حمل و نقل همگاني حمل و نقل و انبار  
هاي عمده مركز  شهري، پاركينگ پايانه برون

،  كاال، انبار   ، ايستگاههاي مبدل وسيله نقليه شهري

هاي قطار  اتوبوسراني، ايستگاه  و پاركينگ تأسيسات

 سبك شهري

مركزي و  تأسيسات،   راه آهن تأسيسات

و قطار سبك شهري،   ايستگاههاي مترو

،  ، انبارهاي اصلي كاال هاي بزرگ پاركينگ

 سردخانه و سيلو
 پايانه باربري، فرودگاه، محوطه گمركي

، ميوه  ) وشيفر خرده(واحد خريد روزانه  تجاري

  ، نانوايي  فروشي و سبزي
هاي تخصصي، هاي تعاوني، فروشگاه فروشگاه  

 بانك و بيمه
، بنگاههاي معامالت، واحدهاي خريد  ، بازار روز  بازارچه

 ماهانه، سوپرماركت و فروشگاه بزرگ، بانك و بيمه
هاي  ها، سوپرماركت، فروشگاه نمايندگي فروشگاه

بانك و بيمههاي تجاري،  تخصصي، شركت  
،  ها هاي صنوف، بورس ، راسته عمده فروشي

ها  ، شعب مركزي بانك هاي تجاري و بازرگاني شركت

 و موسسات تجاري و ادارات و صادرات كاال
 مراكز خريد بزرگ

وانتظامي نظامي آمادگاه پادگان و ادارات اصلي و نيروي انتظامي قرارگاه نيروي انتظامي، پايگاه كالنتري پاسگاه انتظامي   

هاي انواع خودرو و لوازم برقي و خانگي تعميرگاه كارگاههاي فني كوچك صنعتي هاي توليدي سازگار با محيط شهري انواع كارگاه  ، تعميرگاههاي بزرگ  كارگاههاي بزرگ توليدي  تعميرگاههاي مجاز وكارگاههاي توليدي 

 و اصلي و نيروگاه برق

ور، كارخانه صنعتي، دامداري و پرورش طي

 كشت و صنعت
وتجهيزات  تأسيسات

يتأسيساتهاي  پست شهري هاي فرعي  ، شبكه و پست مراكز فني و خدماتي 

هاي جمع آوري زباله و محل تأسيسات  
و   ، پست ، پست و تلگراف نشاني هاي آتش پست

هاي  ، شبكه گازرساني شهري، پست مخابرات امدادي

 امداد شبكه آبرساني
آوري دفع زباله و  ، جمعشهري، گورستان تأسيسات

نشاني آتش  
 تأسيسات،  مراكز اصلي پست و تلگراف و تلفن

هاي برق  ، شبكه اصلي و پست اصلي گازرساني 

آب  تأسيساتسراسري و   
كشتارگاه و مركز بازيافت زباله، زندان و 

راديو و تلويزيون تأسيساتندامتگاه،   
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  بندي كاربري زمين پهنه.  2. 5. 1

م براي هاي اصلي كاربري زمين و عرضه زمين الز برگرفته از پهنه شهريار،-شهري كرجسطح حوزه در 

  .تعيين گرديده است هاي عملكردي زيرپهنهتقاضاهاي استفاده از زمين، 

هاي پيشنهادي نشان  بندي ها و پهنه يابي ها را مبتني بر مكان جدول زير، مساحت هر يك از اين زيرپهنه

  : دهد مي

  

  )1405(هاي عملكردي پيشنهادي حوزه شهري كرج ـ شهريار  مساحت زير پهنه: 35جدول            

پهنه هاي 

 كالن
 )هكتار(وسعت  زيرپهنه رقمي2كد پهنه هاي اصلي رقمي1كد

 )R(سكونت 

R1 مسكوني عام 
R11 13301.5 سكونت شهري 

R12 1471.0 سكونت روستايي 

R2 مسكوني ويژه 
R21 

مسكوني خارج  شهرك ها ومجتمع هاي

 272.0 شهر

R23 3537.4 بافت باغ مسكوني 

    R25 236.4 مسكن مهر 

 18818.3 جمع

 )S(فعاليت  

S1  خدماتي  - اداري - محورهاي تجاري S11 1172.1 محورهاي باغلبه تجاري واداري 

S2  خدماتي  - اداري -گستره ها ومراكز تجاري 
S22 6856.4 گستره ها با غلبه خدمات عمومي 

S23  11840.3 گردشگري -گستره ها  با غلبه فراغتي 

S3 صنعتي وكارگاهي 

S311 
مجموعه هاي صنعتي سامان يافته درون 

 868.3 شهري

S312 
مجموعه هاي صنعتي سامان يافته برون 

 2127.6 شهري

S32 1814.9 صنايع وكارگاه هاي پراكنده 

 فعاليت هاي وابسته به زمين  

S411 20613.3 سطوح زراعي وباز 

S412 12254.2 سطوح باغي 

S421 610.3 فعاليتهاي وابسته به دامپروري 

S5 وتجهيزات تأسيسات 
S51 149.8 زيربنايي تأسيسات 

S52 3618.6 تجهيزات شهري 

 61925.8 جمع

 )M(مختلط
M1 فعاليت با سكونت 

M11  1574.3 اداري   - مختلط تجاري 

M12  177.7 مختلط  صنايع خدماتي 

 1752.0 جمع

 )G(حفاظت 

G1 پهنه هاي حفاظت مصنوع 

G11 12.9 محوطه ها وبناهاي تاريخي 

G12 926.0 )حريم(دكل هاي انتقال نيرو 

G13 1041.6 ..حريم رودخانه ها ، درياچه ها ، سدها و 

G141 546.8 حريم آزادراه 

G142 3983.4 حريم بزرگراه 

G143 378.2 حريم راه آهن 

G15 3008.4 كمربند سبزشهري 

G2 پهنه هاي حفاظت طبيعي 

G212 256.1 جنگل هاي دست كاشت 

G221 6638.9 مراتع وشوره زار 

G225 90.8 رخنمون هاي سنگي 

 16883.1 جمع

 99379.2 مجموع
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  شبكه حركت و حمل و نقل همگاني .  3. 5. 1

  : در سطح حوزه كرج ـ شهريار عبارتند از  نظام حركت و حمل و نقل همگاني هاي عمومي ستسيا

هـاي توسـعه    ريزي حمل و نقل در كليه طرح هاي كاربري زمين و برنامه افزايش هماهنگي ميان طرح •

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

 ها،  مبدل

هـاي شـغلي در شـهرها و حـوزه و      نسـبي خـدمات و فرصـت    تـأمين مديريت تقاضاي سفر از طريق  •

 پاركينگ و سهولت دسترسي به مراكز كار و فعاليت، تأمينسياستگذاري در مورد 

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

 ،از وسايل نقليه شخصي

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

 حمل و نقل شخصي،

 به حداقل رساندن اثرات نامطلوب حمل و نقل بر محيط و به حداكثر رساندن ايمني سفر، •

 .هسازي و تفكيكي به تعيين مسيرهاي مناسب پياده و دوچرخ هاي آماده الزام همه طرح •

  : شود هاي زير حاصل مي در حوزه از طريق سياستها  بهبود شبكه راه

ايجاد يك شبكه حركت شرياني در سطح حوزه در همپيونـدي بـا شـبكه آزادراهـي، از يـك سـو، و        -

 شبكه اصلي شهرها، از سوي ديگر

 : تقويت شبكه ارتباطي در نيمه جنوبي حوزه كرج ـ شهريار از طريق احداث -

هاي جنوبي و غربي حـوزه بـه آزادراه    ساوه را با عبور از بخش  ان كه آزاد راهكمربندي سوم تهر •

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 •

حداث يك راه  اصلي از جاده چيتگر كه با عبور از جنوب شهر قدس، انديشه و كرج و ميانـة محمدشـهر   ا - 

 . 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 اصالح نحوة اتصال شهرهاي پيرامون محورهاي شرياني با ساخت تقاطع -

 . كنند ساخت كندرو در كنار كليه محورهاي شرياني كه از محدودة قانوني شهرها عبور مي -

  توسعه شبكه ريلي

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

  . شود السير تهران ـ شهريار و ادامه آن تا جنوب شهر مالرد توصيه مي سريع

تداوم يافتن شبكه قطار سبك شـهري كـرج و حومـه بـه شـهرهاي جنـوبي حـوزه ماننـد مـالرد و           -

 .ماهدشت
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    تقويت شبكه اتوبوسراني

يت شبكه اتوبوسراني يكپارچه در سطح حوزه بـراي ايجـاد   سال نخست اجراي طرح، تقو 10تا  5در  -

 . شود شهري توصيه مي شهري و برون هاي درون ارتباط

در دو مسـير آزاد راه تهـران 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 شـهرهاي   هاي وسايل نقليه همگاني در همپيوندي با ايستگاه انهاحداث پاي -

 .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

 لطاني، ميدان شهيد سكرج •

 ، جنوب جاده اشتهاردمالرد •

 ، بين فرودگاه پيام و ماهدشتماهدشت •

 آباد ، بين خرمدشت و كمالشهر كمال •

  اي خدمات دروازه

هاي در مجاورت شبكه آزادراهي محصور كننده حوزه كـه در آنهـا كليـه خـدمات انبـارداري،       كانون - 

قـدس، جنـوب شـهريار، غـرب      ها در شـرق  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       -

عه در هـاي مـديريت توسـ    جهت همپويندي سياستگذاري و اقدامات اجرايي بايد در اولويـت برنامـه  

 : مقياس حوزه شهري قرار گيرد و شامل عناصر زير باشد 

 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؛ ريت سيستميمدي •

  .شهر كرج و شهرهاي بزرگ مديريت ترافيك زماني و مكاني در كالن •
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  كمالشهر )ساختاريراهبردي ـ ( طرح جامع 51

 

 

  كمالشهرريزي راهبردي توسعه و عمران  برنامه. 2

 وضعيت ساختاري شهر. 1. 2

كيلومتر و  4فاصله كمالشهر تا كرج . تكرج ـ شهريار واقع شده اس شهري كمالشهر در شمال غربي حوزه

  . كيلومتر است 38فاصلة اين شهر از تهران 

. شود درصد مساحت شهر را شامل مي 1/40هكتار و بافت شهر تنها  1089مساحت محدودة قانوني شهر 

نفر در  289نفر در هكتار و تراكم خالص  74نفر با تراكم ناخالص  80435، 1385جمعيت شهر در سال 

  . ر بوده استهكتا

 )1400( جمعيت كمالشهر در افق طرح) طرح باالدست(در طرح ساختاري حوزه شهري كرج ـ شهريار 

   .نفر خواهد بود 113000

جاده قديم (كه تنها توسط بلوار كمالشهر است شهر شامل دو بخش شرقي ـ غربي كامالً مجزا  شكل موجود

هاي مسكوني شهر بسيار  بافت ميان ر تشديد حس جدايياين فرم شهر د. اند به يكديگر متصل شده) قزوين

  . موثر است

آباد، رضوانيه، خرمدشت،  شود كه شامل كمال محله تقسيم مي 12از ديد ساكنان كمالشهر، اين شهر به 

آباد، كماليه و  پيشاهنگي، گلدشت، شهرك صدريه، شهرك اميرالمؤمنين، باغ زماني، شهرك طالقاني، حسن

  . استفرهنگيان 

  

  محالت كمالشهر: 3نقشه 
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  ساختار موجود شهر •

هاي سكونتي پراكنده است كه از طريق امتدادها و گذرهاي داخلي خود با  اي از حوزه شهر، مجموعه كمال

آهن در جنوب  بلوار اصلي عبوري از ميانة شهر ارتباط دارند، اتوبان كرج ـ قزوين در شمال و شرق و امتداد راه

هاي باير در بخش مياني به  اراضي وسيع كشاورزي، باغات و پهنه. را شكل داده استهاي اصلي شهر  لبه

شهر را به دو پهنة شرقي و غربي تفكيك كرده و در تركيب با دو بخش شمالي و  عنوان حريم شهر، كمال

بخشي شهر را به يك شهر چهار  اند، مجموعة كمال شهر از يكديگر جدا شده جنوبي شهر كه توسط بلوار كمال

  . و كامالً منفصل تبديل ساخته است

آباد در بخش جنوب غربي شهر بوده كه بيشترين وسعت و جمعيت را نسبت به  هستة اولية شهر، محلة كمال

شهر، به سطوح صنعتي و  هاي وسيعي از حوزة شمال غربي كمال هاي شهري دارد، همينطور پهنه ساير حوزه

هاي بزرگ صنعتي واقع در شمال اتوبان، مثل شهرك بهارستان،  هرككارگاهي اختصاص يافته كه در تداوم ش

  .اند ايجاد شده

هاي اخير از تجمع روستاهاي متعدد به شهر تبديل  شهر نيز مانند بسياري از شهرهايي كه در سال كمال

  . دهستنگيري و خصوصيات كامالً متفاوت  هاي مختلف با منشأ شكل سكونتگاهمجموعة اند، تركيبي از  شده

و تعاملي كه  جداييها، ميزان  ها، تفاوت نيازها و سطح احتياجات آن هاي قشر ساكن در اين سكونتگاه ويژگي

  . استتواند وجود داشته باشد، در شكل دهي به ايده طراحي مؤثر  ها مي بين اين گروه

از هم مانند آنچه هاي جدا  اي از سكونتگاه توان تنها به صرف كشيدن خط دور مجموعه واضح است كه نمي

تواند در ايجاد  شهر وجود دارد، يك شهر به معناي منسجم آن شكل گيرد، ايده طرح شهر مي كه در كمال

  . هاي مورد اشاره نقش موثر ايفا كند انسجام و ارتباط مناسب ميان سكونتگاه

  

  ساختار وضع موجود كمالشهر:  4نقشه   
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  شناسي بافت •

  : استگروه به شرح زير  6بندي در  شهر قابل طبقهكمالي، بافت شناس براساس تقسيمات بافت

هاي باغ زماني شناسايي  هايي از كماليه و در تفكيكي اين گونه بافت تنها در بخش :بافت منظم شهري  -

  . اند شده

هاي پراكنده مسكوني  آباد و توسعه  ها در خرمدشت و جنوب كمال اكثر توسعهدر  :بافت نامنظم شهري  -

 . شود رك صدريه و اميرالمؤمنين مشاهده ميدر شه

شود كه داراي طراحي  اي از شهرك رضوانيه ديده مي اين نوع بافت در بخش گسترده :بافت باغ وياليي  -

 . استتفكيكي بزرگ قطعات منظم و باغهاي با 

 . آباد اين نوع بافت گسترش يافته است عمدتاً در هسته اوليه كمال :بافت ارگانيك  -

 . اين نوع بافت در پيشاهنگي و بخشهايي از شهرك رضوانيه وجود دارد :درو بافت خو -

 .شهر قرار داردشمالي  هاي بخشدر  كهصنايع مجتمع و متمركز  :هاي صنعتي  بافت -

  

  

 بافت شناسي كمالشهر:  5 نقشه  
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  ي طبيعي و زيست محيطي ها ويژگي. 1. 1. 2

در شهر . شود ار است و عوارض خاصي در آن ديده نمياي و نسبتاً همو وضعيت طبيعي كمالشهر، جلگه

باغات و اراضي كشاورزي در سطح . درصد است 2شهر، جهت شيب از شمال به جنوب و متوسط آن، لكما

بطور كلي . كنند شيب قرار دارند و لذا از شيب ماليم زمين براي تراز آبياري، استفاده مي شهر، روي اراضي كم

آيد و  در كمالشهر، عامل منفي در جهت رشد و توسعه شهر به حساب نمي توان گفت، شيب عمومي مي

  .محدوديتي براي توسعه شهر نيست

توان بر پايه آن طراحي ساختار شهر را شكل  در اين شهر محورهاي ديد واجد ارزش وجود دارد كه مي

افت جدا از هم است، مفصل بين دو باي كه  ديد به شمال و جنوب، از بلوار كمالشهر در محدوده. بخشيد

  .به عالوه، از شمال شرقي خرمدشت ديد وسيعي نسبت به كل شهر وجود دارد. وجود دارد

. هايي از شهر است هاي قابل ذكر، وجود محورهاي سبز و با كيفيت نسبتاً مناسب در بخش از ديگر ويژگي

  . ددهن مي صدرصد از سطح كل شهر را نيز، باغات و مزارع به خود اختصا 69/14

 
  

  ساختار محيط طبيعي كمالشهر:  6 نقشه  
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  هاي آب و هوايي مشخصه •

مختلف وجود دارد  يها ايستگاه هواشناسي با قابليت 18تعداد حوزه كرج ـ شهريار در محدوده مطالعاتي 

اقليمي انتخاب و جهت تشريح ساخت تر هستند شهر مرتبط كه به كمالهاي زير  كه از آن ميان ايستگاه

  :منطقه مورد استفاده قرار گرفته اند

 حيدر آباد .1

 دانشكده كشاورزي .2

 سرم سازي حصارك .3

  :است زير آمدههاي مذكور در جدول  خصوصيات ايستگاه

 

  كمالشهر نزديك بهي هواشناسي ها ايستگاه:  36جدول       

  نوع ايستگاه  محل  نام ايستگاه  رديف
  مختصات جغرافيايي ايستگاه

  ربه مت ارتفاع
  عرض  طول

51     00 كليماتولوژي كرج حيدرآباد 1  53     35  1304 

51     10 سينوپتيك كرج دانشكده كشاورزي 2  48     35  1321 

50     55 كليماتولوژي كرج سرم سازي حصارك 3  50     35  1400 

  

  )بارندگي، رطوبت، يخبندان، سرعت باد ميزان( 1385: ك كرج بر حسب ماه وضع جوي ايستگاه سينوپتي:  37جدول       

  ماه
بارندگي ماهانه 

  )متر ميلي(

حداكثر بارندگي در 

  )متر ميلي(يك روز 

تعداد روزهاي   )درصد(رطوبت نسبي 

  يخبندان

ساعات آفتابي 

  )ساعت(

حداكثر سرعت 

متر بر (ورزش باد 

  )ثانيه
  حداقل  حداكثر

  15  6/247  1  32  65  8/16  2/42  فروردين

  16  0/251  0  29  69  9/14  5/43  ديبهشتار

  16  9/351  0  15  56  3/2  5/2  خرداد

  13  0/344  0  16  62  5/3  5/3  تير

  14  5/246  0  14  51  0  0  مرداد

  20  1/258  0  27  70  2/8  7/29  شهريور

  23  4/162  0  24  73  5/11  2/52  مهر

  12  0/151  3  40  77  5/8  8/35  آبان

  7  8/170  26  50  90  0/7  2/18  آذر

  12  0/162  29  47  81  2/6  7/20  دي

  16  3/185  14  41  80  6/12  0/43  بهمن

  12  1-  17  43  81  5/8  5/31  اسفند

  . گيري نشده است در ماه مربوطه، اطالعات اندازه به دليل خرابي دستگاه) 1

  .اداره كل هواشناسي استان تهران: مأخذ 
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  )دماي هوا( 1385: ه وضع جوي ايستگاه سينوپتيك كرج بر حسب ما:  38جدول     

  معدل حداقل  معدل حداكثر  ماه
  )درصد(رطوبت نسبي 

  متوسط
  حداقل مطلق  حداكثر مطلق

  35/17  -6/0  0/31  0/8  7/26  فروردين

  65/19  0/8  2/32  9/12  4/26  ارديبهشت

  45/24  6/9  2/38  9/16  0/32  خرداد

  10/27  2/14  0/40  5/18  7/35  تير

  90/27  2/12  0/40  9/19  9/35  مرداد

  50/17  0/5  0/30  7/11  3/23  شهريور

  10/20  6/8  0/32  4/13  8/26  مهر

  75/11  - 0/3  2/24  4/7  1/16  آبان

  95/2  4/4  0/10  - 3/1  2/7  آذر

  -30/0  -2/10  4/9  - 2/4  6/3  دي

  35/5  - 2/4  0/14  6/0  1/10  بهمن

  65/6  - 4/3  2/18  0/2  3/11  اسفند

  

  تگاه هواشناسي در محدوده شهر كمالشهرايس 3ميزان بارندگي در :  39جدول   

  8/221  3/28  2/15  6/1  3/0  8/0  3/4  4/0  5/16  9/49  1/35  4/36  33  1313  دانشكده

  5/42  5/35  7/18  2/10  9/0  8/0  4/3  7  15  36  8/38  2/50  5/42  1304  حيدرآباد

  5/263  36  28  5/16  5/1  8/0  9/0  6/5  20  53  35  42  5/24  1400  سازي سرم

  

  سطحي منابع آبهاي

-مهمترين منبع آب سطحي محدوده مطالعاتي رودخانه كرج است كه به دليل قرار گرفتن در حوزه آبي كرج

عالوه بر رودخانه كرج بايد به رودخانه كردان . جاجرود، تهران بزرگ نيز در محدوده آن قرار گرفته است

گيرد، در حاليكه رودخانه  ميارد قرار اشاره كرد كه البته، از ديدگاه هيدرولوژيك در واحد هيدرولوژيك اشته

به همين دليل در ادامه تنها كم و كيف رودخانه . كرج واقع شده است -كرج در واحد هيدرولوژيك تهران

  .گيرد ميكرج مورد بررسي قرار 

كيلومترمربع بزرگترين واحد هيدرولوژيك استان  4783بر  غكرج با وسعتي بال -واحد هيدرولوژيك تهران

 2047اراضي دشتي و ) درصد 20/57معادل (كيلومتر مربع،  2736از كل مساحت اين واحد، . ستتهران ا

سر شاخه هاي رودخانه كرج در كوه خرسنگ . اراضي كوهستاني هستند) درصد 8/42معادل (كيلومتر مربع 

هايي  هدريافت شاخ رودخانه كرج پس از. كيلومتر طول دارد 220رودخانه، از ابتدا تا انتها، برابر . واقع است 

پيوندد  مينظير شهرستان، واليت رود و رودخانه كن، در نهايت در جنوب دشت ورامين به رودخانه جاجرود 

  .ريزد ميو از اين مكان به بعد با نام جارجارو ادامه يافته است و سرانجام به درياچه نمك 

گرديده كه قرار بوده، آب مصرفي و  بر روي رودخانه كرج در بخش شمالي شهرستان كرج سد اميركبير بنا

هاي كرج و شهريار را  هايي از تهران بزرگ نيز آب مورد نياز فعاليتهاي زراعي دشت برق مورد نياز بخش

احداث سد كرج و انتقال رو به تزايد آب اين رودخانه به شهر تهران پيامدهاي گوناگوني را براي . تامين نمايد

  .منطقه همراه داشته است
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ز احداث سد كرج، جريان سطحي رودخانه در مناطق دشتي كرج، شهريار، تهران و ري مورد استفاده زراعي قبل ا

شد و در نهايت به  ميهاي بهاري آن، در رودخانه جاجرود تخليه  هاي زمستانه و سيالب گرفت و جريان ميقرار 

سازي هرچه بيشتر خاك زراعي  نيها به غ واضح است كه رسوبهاي حاصل از اين سيالب. ريخت ميدرياچه نمك 

عالوه بر اين پس از اجراي . سازي طبيعي خاك را منتفي ساخت د غنينسد فراياين احداث . اند نموده ميكمك 

در حاليكه قبل از احداث سد، . طرح انتقال آب به تهران، سهم كرج از آب رودخانه به تدريج كاسته شده است

شود، بعد از  ميميليون متر مكعب در سال برآورد  215در حدود  سهم بخش كشاورزي از آب رودخانه كرج

ميليون مترمكعب در  03/88و  1372ميليون متر مكعب در سال  121احداث سد سهم بخش كشاورزي تا سطح 

استان تهران، متوسط افت ساليانه آبخوان دشت  اي  بر اساس مطالعات سازمان آب منطقه. تنزل يافت 1376سال 

رودخانه كرج مهمترين منبع تامين آب و نيز . مترمكعب در سال است نميليو 91متر، معدل  52/2كرج برابر 

 1048وسعت حوزه آبريز اين رودخانه تا محل آبگير بيلقان در شمال شهرستان كرج برابر . شهر تهران است

  .ده استثانيه  گزارش ش/مترمكعب 66/15كيلومتر مربع و متوسط آبدهي آن در اين منطقه برابر 

- گيرد و در جهت شمالي ميگفته شد كه رودخانه كرج از دامنه هاي جنوبي رشته كوه هاي البرز سرچشمه 

در طول اين مسير تعداد زيادي آبراهه و مسيل كوچك و بزرگ به اين رودخانه . يابد ميجنوبي جريان 

سد اميركبير در پايين . يان اشاره نمودتوان به اليكا، ارنگه رود، آسارا، سيرا و وار ميپيوندد كه از جمله  مي

  .دست محل پيوستن شاخه واريان به رودخانه كرج احداث شده است

هاي آب زيرزميني و چند حلقه  شهر بيشتر از نوع آبي است كه به اتكاي سفره كشاورزي و باغداري در كمال

ا كه مهمترين منابع تأمين آب منطقه ه قنات. شود و شوراي آبرساني، ادارة آن را به عهده دارد چاه آبياري مي

  . اند انگاري در اليروبي و نگهداري آنها، خشك شده آمدند، به دليل سهل به شمار مي

  

  منابع آب زيرزميني

كرج، بحث جداگانه درباره منابع آب زيرزميني منطقه  -با توجه به يكپارچگي واحد هيدرولوژيك تهران

 ازز مسئله چگونگي مديريت پايدار منابع آب منطقه مطالعاتي نيز بخش عمده اي ا. مطالعاتي ناممكن است

  .گيرد ميهمين جا سرچشمه 

كيلومترمربع و به تبع آن، سفره آبرفتي متعلق به آن با  4783كرج با وسعت -واحد هيدورلوژيك تهران

ين ببرفت ضخامت آ. جاجرود قرار گرفته است -كيلومترمربع به طور كامل در زير حوزه كرج 2736وسعت 

متر تغيير  130تا حداكثر  5ي نيز بين حداقل بسطح ايستا. متر متغير است 300تا حداكثر  50حداقل 

درصد  20تا  2مترمربع در روز و ضريب ذخيره سازي بين  400تا  100ضريب قابليت انتقال بين . ابدي مي

  .نوسان دارد

در . كرج درج شده است-واحد هيدرولوژيك تهرانبرداري از منابع آب زير زميني  مقدار بهرهزير در جدول 

هيچ تعريف  است كه تحت عنوان ساير مصارف ذكر شده است كه ظاهراً مياين جدول، نكته قابل توجه رق

  .مشخصي براي اين قبيل مصارف وجود ندارد
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  كرج -مقدار بهره برداري از منابع آب زيرزميني در واحد هيدرولوژيك تهران:  40جدول

  ساير مصارف  مصارف صنعت  مصارف شرب  مصارف كشاورزي  ه برداي ساليانهكل بهر

533/1214  467/728  312/232  624/88  13/165  

  ارقام به ميليون متر مكعب

  

اي امور منابع  اطالعات پايه. دهند حلقه چاه وظيفه تامين آب موردنياز را انجام مي 15محدوده كمالشهر، در 

طبق آمار گرفته شده آب شرب اين شهر . دول ذيل نشان داده شده استدر ج 1386آب كمالشهر در سال 

  .در آينده نيز از منبع زيرزميني تهران ـ كرج تامين خواهد شد

  

  1386مشخصات منابع آب كمالشهر در سال :  41جدول      

  )1386(وضعيت موجود   واحد  عنوان

  15394  فقره  تعداد مشتركين

  335/80  كيلومتر  طول شبكه توزيع

  289/21  كيلومتر  طول شبكه انتقال

  15  حلقه  تعداد چاهها

  )3558(6  )مترمكعب(تعداد   برداري تعداد مخازن در دست بهره

  )162(3  )مترمكعب در ساعت(تعداد   برداري هاي در دست بهره خانه  تعداد تلمبه

  33334  مترمكعب در روز  ظرفيت تامين آب

  نآب و فاضالب غرب استان تهرا: مأخذ  

  

  ساله 5هاي  بيني آب موردنياز مصرف شهري در دوره پيش:  42جدول      

 نام شهر
)ميليون مترمكعب(آب موردنياز در سال   

1380 1385 1390 1395 1400 

34/4 كمالشهر  19/4  6/3  96/2  27/2  

  .گزارش منابع آب، جلد اول، طرح كالبدي منطقه البرز جنوبي: مأخذ  

  

  سيل گيري

به دليل توپوگرافي و شيب ماليم . شود مياريخچه شهرستان كرج سابقه اي از وقوع سيل يافت ندر بررسي ت

زمين در دشت كرج جنس آبرفتي خاك، بارش متناسب باران، وجود مسيل هاي متعدد، همچنين كافي 

  . رود ميبودن ظرفيت و كشش رودخانه احتمال اين سانحه در منطقه كرج ن

ها  توان احتمال دوره برگشت را در محل ايستگاه مياي رودخانه كرج  هظر لحبر اساس مقدار دبي حداكث

  .سنجيد
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  ي رودخانه كرجها در محل ايستگاه اي  مقدار دبي حداكثر لحظه:  43جدول

  ايستگاه

دوره 

  آماري

  )سال(

سطح حوضه 

  )كيلومترمربع(

  )سال(دوره برگشت 

2  5  10  20  50  100  

  318  254  187  146  111  73  718  40  سيرا

  223  206  18  156  128  81  1048  44  بيلقان

  بيلقان 

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

  

و  ها  شهرستان كرج عمدتا در دشت هاي وسيع و گسترده تشكيل شده كه در بخش زيادي از آن باغ

  . هاي كشاورزي قرار دارد زمين

شود كه در  ميهاي فصلي متعددي در جهت شمال به جنوب تبديل  اههرودخانه كرج در تداوم خود به آبر

  .ريزد ميپيوندند و به شاخه اصلي رودخانه كرج  ميبخش جنوبي حوزه بار ديگر به هم 

. اند هاي فصلي محدود است و در مناطق شهري با ساخت كانال و جويبار مهار شده عمق و حريم اين آبراهه

كه در مسير اين آبراه هاي فصلي ساخت و سازهاي غيرمجاز صورت گرفته  هايي مشاهده شده اما در بخش

  .گيري قرار دارند كه در معرض خطر سيل

هايي در اين حوزه رخ داده اما خسارت چنداني به  باران سيل هاي گذشته در برخي از فصول پر در سال

  .منطقه وارد نياورده است

تراز سطح  ا شيب كم و عمق دره محدود، در صورت افزايشبايد توجه داشت كه در واحدهاي هيدرولوژيك ب

هاي رودخانه در برابر خطرات سيل  شود و حفاظت كناره ميآب، پهنه سيل در عرصه وسيعتري گسترده 

از اين مناطق به شمار در غرب كمالشهر بخشهاي پايين دست رودخانه كردان . يابد مياهميت بيشتري 

  .آيند مي

  

  زلزله

  :پيرامون آن به لحاظ زمينلرزه شناسي به پنج پهنه تقسيم شده است گستره تهران و

 حريم گسلش -

 ويراني خيلي شديد -

 تكانهاي شديد با ويراني گسترده -

 حركت هاي تند با خسارت زياد -

 روانگرايي و ويراني شديد -

  

نه سوم و كاظم آباد و كالك كرج در پهنه اول، كاروانسرا سنگي و جنوب كرج در پهنه دوم، شهريار در په

  .غرب و جنوب شهريار در پهنه چهارم قرار دارند
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 است زا اي بلند، اساسي و لرزه گسلههم ناميده شده ،  ميگون ـ فشميا  مشا ـ فشمفشاري مشا كه گاه  گسله

  .كيلومتر از جنوب غربي شاهرود تا آبيك ادامه دارد 400كه با بلندي 

تا آبادي كاظم آباد در دو كيلومتري ) ده سيو(ره لشگرك كيلومتر از د 75راندگي شمال تهران به بلندي 

 از گسله فشاري مشا است اي  شود كه شاخه ميكرج امتداد دارد و گفته -شرق كالك و شمال بزرگراه تهران

  .)سازد ميها ويرانگري آنها را دو چندان  فشاري بودن گسله(

و   MS=7/1رزه ويرانگر با بزرگيدو زمين ل) ميالدي 1830تا  1665(سال  165مشا در مدت  گسل

MS=6/5  و چندين زمين لرزه كوچكتر به وجود آورده و در سده بيستم ميالدي دو زمين لرزه با بزرگي

MS=5/2 وMS=4 را باعث شده است.  

با طول (هاي فرعي  و گسل) كيلومتر 10تا  2با طول (اي ياد شده يك گسل متوسط  هاي لرزه عالوه بر گسل

ها خود به خود لرزه زا نيستند، اما  اين گسل. در نقاط مختلف كرج شناسايي شده است) لومتركي 2كمتر از 

از اين . دهد، دچار جابجايي  لغزش شوند ميهاي بزرگتر كه با فاصله از آنها رخ  ممكن است بر اثر زمين لرزه

  .مناطق مسكوني احداث نگردد ،شهر يها شود روي گسل ميرو هشدار داده 

  

  واقتصادي اجتماعيهاي  ويژگي.  2. 1. 2

روند افزايشي داشته است جدول زير تحوالت جمعيت اين  1385تا1345جمعيت كمالشهر ازسال 

.رانشان مي دهد 1345-85شهررا طي سالهاي   

 
  وپيش بيني افق طرح1345-85تحوالت جمعيتي كمالشهر طي سالهاي : 44جدول

پيش بيني 

افق طرح 

)1400(  

 شهر 1345 1355 1365 1375 1385

 كمالشهر 1634 3414 15360 46797 80435 113000

 
  1345-85نرخ رشد جمعيت كمالشهر طي سالهاي : 45جدول

1345- 55 شهر  65-1355  75-1365  85-1375  

6/7 كمالشهر  2/16  8/11  6/5  

  

شته واحد فعاليت در كمالشهر وجود دا 2945تعداد  1381براساس اطالعات سرشماري كارگاهي، در سال 

  . اند فرصت شغلي ايجاد كرده 9300كه در مجموع حدود 

 901درصد در بخش كشاورزي، تعداد  5/0واحد معادل  16از كل واحدهاي فعاليت شهر كمالشهر، تعداد 

در گروه . واحدها در بخش خدمات قرار دارند  درصد بقيه 69درصد در بخش صنعت و  6/30واحد معادل 

درصد از كل واحدهاي فعاليت  55هاي تجاري قرار دارند كه تقريباً  اليتواحد در گروه فع 1627اخير 

هاي صرفاً خدماتي اشتغال دارند كه در اين گروه تعداد  مابقي مراكز به فعاليت. شود كمالشهر را شامل مي
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جدول زير توزيع واحدهاي فعاليت . مراكز خدمات دولتي و عمومي سه برابر مراكز خدمات خصوصي هستند

  : دهد  گانه نشان مي هاي سه به تفكيك بخش 1381لشهر را در سال كما

  

  هاي سه گانه به تفكيك بخش 1381توزيع واحدهاي فعاليت كمالشهر در سال :  46جدول 

  كشاورزي  شرح

  صنعت

+ ساخت ( 

  )ساختمان

  خدمات

  كل
  تجاري 

ـ عمده ـ  خرده(

  )كار و كسب

خدمات عمومي 

ساير ادارات (

  )دولتي

  خصوصي خدمات 

حمل +هتل(

  )مالي+ونقل

  2945  108  293  1627  901  16  واحد فعاليت

  9306  257  1806  2341  4864  38  شاغل

  2/3  4/2  2/6  4/1  4/5  4/2  نفر در واحد

  100  7/3  10  2/55  6/30  5/0  درصد واحد

  100  8/2  4/19  2/25  2/52  4/0  درصد شاغل

  

از بين آنها مراكز فعال در . ادي از نظر كاربر بودن متفاوت هستندهاي مختلف اقتص ها و گروه مراكز فعاليت در بخش

  . بخش صنعت و مراكز فعال در گروه خدمات عمومي از بخش خدمات بيش از ساير مراكز كاربر هستند

اين ويژگي موجب گرديده كه در شهر كمالشهر بيشترين فرصتهاي شغلي در گروه صنعت و خدمات عمومي 

درصد از واحدها در بخش صنعت و  6/30درصد از كل مشاغل موجود توسط  52كه  شود مشاهده مي. باشد

به . اند درصد از واحدها كه در گروه خدمات عمومي هستند ايجاد شده 10درصد از مشاغل توسط  19حدود 

شغل و هر واحد فعاليت در گروه خدمات  4/5بيان ديگر هر واحد فعاليت در بخش صنعت به طور متوسط 

  . اند شغل براي ساكنان بوجود آورده 2/6به طور متوسط عمومي 

هاي  نفر شاغل به باال در گروه 10نفر و  9تا  0بندي شغلي  جدول زير تعداد مراكز فعاليت را به تفكيك گروه

  . دهد مختلف فعاليت نشان مي
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  1381هاي مختلف در سال  بندي شغلي در گروه تعداد مراكز فعاليت به تفكيك طبقه: 47جدول

  رديف
كد 

  فعاليت
  نوع فعاليت

جمع 

  واحد

  بندي تعداد شاغلين گروه
تعداد 

  شغل

درصد 

  كارگاه

درصد 

  به باال 10  9تا  0  مشاغل
اظهار 

  نشده

  4/0  5/0  38  -  -  16  16  كشاورزي و شكار و جنگلداري  الف  1

  -  -  -  -  -  -  -  استخراج معدن  پ  2

  5/51  7/29  4794  -  76  798  874  صنعت ـ ساخت  ت  3

  4/0  2/0  36  -  1  5  6  تامين برق و گاز و آب  ث  4

  8/0  9/0  70  -  1  26  27  ساختمان  ج  5

  2/22  3/50  2069  -  5  1477  1482  ها و تعمير وسايل نقليه موتوري فروشي ها و خرده فروشي عمده  چ  6

  9/0  8/1  88  -  -  51  51  هتل و رستوران  ح  7

  4/1  6/1  129  -  1  47  48  حمل و نقل و انبارداري و ارتباطات  خ  8

  4/0  3/0  40  -  -  9  9  هاي مالي گري واسطه  د  9

  9/2  9/4  272  -  2  143  145  مستغالت، اجاره و فعاليتهاي كار و كسب  ذ  10

  3/5  5/0  494  -  6  9  15  اداره امور عمومي و دفاع و تامين اجتماعي اجباري  ر  11

  5/9  5/1  881  1  29  14  44  آموزش  ز  12

  3/1  2/1  121  -  2  33  35  مددكاري اجتماعي بهداشت و  ژ   13

  9/2  5/6  274  -  -  192  192  هاي خدمات عمومي و اجتماعي و شخصي ساير فعاليت  س  14

  1/0  1/0  2  -  -  1  1  دفاتر و ادارات مركزي  ض  15

  100  100  9306  1  123  2821  2945  جمع كل

  

درصد  2/4و ) نفر شاغل 10زير (درصد از واحدهاي فعاليت، كوچك  8/95در مجموع در شهر كمالشهر 

  . هستند) نفر شاغل 10بيشتر از (بزرگ 

فروشان تشكيل  فروشان و خرده دهد كه نيمي از مراكز فعاليت شهر كمالشهر را عمده جدول فوق نشان مي

دهند كه حدود  مي
5

فعاليت صنعت ساخت رتبه بعد با مراكز . اند از مشاغل موجود در شهر را ايجاد كرده 1

است كه حدوداً 
3

اند و بيش از نيمي از مشاغل شهر را به خود اختصاص  از واحدهاي فعاليت را شكل داده1

فروشي و رتبه دوم با صنعت ـ ساخت و  فروشي و خرده بنابراين از نظر تعداد مراكز، رتبه اول با عمده. اند داده

از . فروشي است فروشي و عمده جود رتبه اول با صنعت ـ ساخت و رتبه دوم با خردهاز نظر تعداد مشاغل مو

بين ساير گروههاي فعاليت، مراكز فعال در گروه خدمات عمومي و اجتماعي از نظر تعداد و مراكز فعال در 

  . گروه آموزش از نظر تعداد مشاغل رتبه سوم را دراختيار دارند

  

  و استانجايگاه شهر كمالشهر در حوزه 

هاي  درصد از كل مراكز فعاليت، و تعداد فرصت 4/3حدود  1381تعداد مراكز فعاليت شهر كمالشهر در سال 

در حالي . درصد از كل فرصتهاي شغلي موجود در حوزه كرج ـ شهريار بوده است 2/3شغلي موجود در شهر 

اين آمار بيانگر نقش . است درصد بوده 9/2حدود  1385كه سهم شهر كمالشهر از جمعيت حوزه در سال 

هر چند چنانكه در مباحث . فعال اقتصادي شهر كمالشهر در بين مناطق مختلف حوزه كرج شهريار است

  . شود بعدي خواهيم ديد شهر كمالشهر نيز به نوبه خود يك شهر خوابگاهي در درون حوزه محسوب مي
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  1381كارگاهي حوزه در سال سهم كمالشهر از جمعيت، واحدهاي فعاليت و مشاغل : 48جدول

  1385جمعيت سال   منطقه
  مراكز فعاليت 

  1381سال 

  مشاغل كارگاهي

  1381سال  

  9306  2945  80435  شهر كمالشهر

  292943  87424  2733117  حوزه كرج ـ شهريار

  2/3  4/3  9/2  سهم شهر در حوزه

  

مراكز فعاليت كمالشهر در سال تعداد  1381دهد كه در سال  همين مقايسه با كل استان تهران نشان مي

درصد از كل  37/0درصد از كل مراكز فعاليت و تعداد فرصتهاي شغلي موجود در شهر  54/0حدود  1381

حال آنكه سهم شهر كمالشهر از جمعيت استان . فرصتهاي شغلي موجود در كل استان تهران بوده است

  . درصد بوده است 6/0حدود  1385تهران در سال 

كه فزوني سهم جمعيت شهر از كل استان بر سهم مشاغل شهر از استان گوياي نقش خوابگاهي  بديهي است

  . شهر در كل استان است

بنابراين كمالشهر در عين داشتن نقش خوابگاهي، از موقعيت نسبي فعال اقتصادي در كل حوزه كرج ـ 

  : شهريار، برخوردار است 

  

  1381حد و مشاغل كارگاهي استان تهران در سال سهم كمالشهر از جمعيت، تعداد  وا: 49جدول

  1385جمعيت سال   منطقه
  مراكز فعاليت 

  1381سال 

  مشاغل كارگاهي 

  1381سال 

  9306  2945  80435  كمالشهر

  2، 502، 914  543، 312  13، 413، 348  استان تهران

  درصد 37/0  درصد 54/0  درصد 6/0  سهم شهر در استان

  

  كمالشهرها در  ضريب مكاني فعاليت

 5/26هاي صنعتي با  هاي اقتصادي در استان تهران بيانگر آن است كه فعاليت توزيع اشتغال بر حسب فعاليت

هاي اول تا  درصد به ترتيب مقام 3/15هاي آموزشي با  درصد و فعاليت 7/20هاي بازرگاني با  درصد و فعاليت

 5/51ابهي بوده و اين سه فعاليت به ترتيب با در كمالشهر نيز وضعيت مش. اند سوم را به خود اختصاص داده

  . اند درصد باالترين سهم را در ايجاد فرصتهاي اشتغال داشته 5/9درصد و  2/22درصد، 

نسبت سهم اشتغال هر گروه فعاليت در كل اشتغال شهر به سهم اشتغال همان گروه در اشتغال كل استان 

(LQ) د و فعاليتهاي داراي مزيت نسبي در شهر را مشخص ده اهميت نقش هر گروه فعاليت را نشان مي

  . كند مي
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  (LQ) 1381نسبت سهم مشاغل هر گروه بر كل مشاغل شهر به استان در سال : 50جدول

  رديف
كد 

  فعاليت
  نوع فعاليت

اشتغال كل 

استان 

1381  

اشتغال 

كمالشهر 

1381  

LQ 

  49/0  38  20950  كشاورزي و شكار و جنگلداري  الف  1

  -  -  965  ماهيگيري  پ  2

  -  -  4797  استخراج معدن  ت  3

  94/1  4794  663310  صنعت ـ ساخت  ث  4

  31/0  36  30975  تامين برق و گاز و آب  ج  5

  32/0  70  58727  ساختمان  چ  6

  08/1  2069  517408  ها و تعمير وسايل نقليه موتوري فروشي ها و خرده فروشي عمده  ح  7

  53/0  88  44454  هتل و رستوران  خ  8

  28/0  129  123447  حمل و نقل و انبارداري و ارتباطات  د  9

  14/0  40  76205  هاي مالي گري واسطه  ذ  10

  53/0  272  138360  مستغالت، اجاره و فعاليتهاي كار و كسب  ر  11

  79/0  494  168852  اداره امور عمومي و دفاع و تامين اجتماعي اجباري  ز  12

  62/0  881  382424  آموزش  ژ   13

  25/0  121  128271  بهداشت و مددكاري اجتماعي  س  14

  52/0  276  143769  هاي خدمات عمومي و اجتماعي و شخصي ساير فعاليت  ض  15

  1  9306  2502914  جمع كل

  

فروشي و  محاسبات فوق گوياي آن است كه در كمالشهر فعاليتهاي گروه صنعت ـ ساخت و گروه عمده

  . ي است و اقتصاد شهر در زمينه اين دو گروه تخصص داردفروشي داراي باالترين مزيت نسب خرده

  

  صنايع و طرحهاي بزرگ

منتشر  1386اطالعات مربوط به صنايع كارگاهي عمده و طرحهاي بزرگ كه توسط وزارت صنايع در سال 

. شده است ماخذ قابل اتكايي براي تحليل وضع صنايع فعال و طرحهاي صنعتي موجود در كمالشهر است

ها و صنايع واقع در درون بافت شهري  اين نكته ضروري است كه اين اطالعات هم شامل طرح يادآوري

بديهي است مجموعه اين . كمالشهر و هم شامل طرحها و صنايع واقع در بافت پيراموني كمالشهر است

دهند و بررسي كل  واحدهاي فعال صنعتي و طرحهاي صنعتي بخش عمده اقتصاد كمالشهر را تشكيل مي

  . نها به عنوان صنايع عمده و طرحهاي صنعتي شهر كمالشهر اهميت داردآ

واحد صنعتي  176در كمالشهر و اطراف آن تعداد  1383براساس اطالعات مشخصات صنايع فعال در سال 

بيشترين تمركز تعداد فعاليت به ترتيب در . اند نفر ايجاد اشتغال نموده 3504اند كه براي  فعال وجود داشته

بندي نشده در جاي ديگر  آالت و تجهيزات طبقه ، توليد ماشين)28كد (هاي محصوالت فلزي فابريكي  رشته

، توليد )26كد (، توليد ساير محصوالت كاني غيرفلزي )15كد (، صنايع مواد غذايي و آشاميدني )29كد (

درصد از  78هم  بوده است كه روي) 17كد (و توليد منسوجات ) 25كد (محصوالت الستيكي و پالستيكي 

  . اند هاي فعاليت صنعتي اختصاص داشته درصد مابقي به ساير رشته 22. اند مراكز فعال صنعتي را شكل داده
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ميليون ريال بوده كه  218، 270معادل ) در گردش+ ثابت (سرمايه به كار رفته در مجموع صنايع اين شهر 

نشده در جاي ديگر، منسوجات و صنايع توليد مواد و بندي  آالت و تجهيزات طبقه صنايع غذايي، توليد ماشين

درصد و  17درصد،  24درصد،  31به دليل سرمايه بر بودن بيشتر، به ترتيب با ) 24كد (محصوالت شيميايي 

  . اند گذاري در اختيار داشته درصد بيشترين سهم را در سرمايه 10

ها در كاربر بودن متفاوت از  رشته همچنين اشتغال ايجاد شده در هر گروه به دليل تفاوت ماهوي

بندي نشده در جاي ديگر،  آالت و تجهيزات طبقه هاي فوق بوده و از اين نظر صنايع توليد ماشين بندي رتبه

درصد از  9و  14، 18، 26توليد منسوجات، توليد مواد غذايي و توليد محصوالت فلزي فابريكي به ترتيب با 

  . اند ارم را داشتههاي اول تا چه زايي رتبه اشتغال

را  1383جدول زير مشخصات كامل صنايع فعال در كمالشهر و اطراف آن را به همراه انرژي مصرفي در سال 

  . دهد نشان مي
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  1383مشخصات كامل صنايع فعال در كمالشهر و اطراف آن در سال : 51جدول         

 تعداد كد فعاليت
سرمايه ثابت 

)ميليون ريال(  

مايه در سر

 گردش

)ميليون ريال(   

 درصد جمع سرمايه
آالت  ارزش ماشين

)هزار دالر(خارجي   

آالت  ارزش ماشين

ميليون (داخلي 

)ريال  

 درصد تعداد كاركنان
نفت سياه 

)مترمكعب(  

نفت گاز 

)مترمكعب(  

بنزين 

)مترمكعب(  

نفت سفيد 

)مترمكعب(  

گاز طبيعي 

)مترمكعب(  

برق 

)كيلووات(  

آب 

)مترمكعب(  

15 28 67695 580 68275 31 8 15300 497 14 0 814000 0 0 5000 3385 87738 

17 10 39539 501 40040 18 9 1000 646 18 0 10420000 0 0 0 1234 17175 

20 2 456 23 479 0 0 0 9 0 0 2000 0 0 6800 60013 400 

21 2 2159 204 2363 1 0 0 16 0 0 0 0 0 0 150 150 

24 9 12152 10290 22442 10 8918 0 229 7 0 103000 0 0 50000 947 14510 

25 13 4208 1176 5384 2 990 3500 137 4 0 5182500 0 0 0 1057 3115 

26 20 1600 83 1683 1 0 0 190 5 0 35000 0 0 0 104 14550 

27 6 453 91 544 0 8 0 30 1 0 41250 0 0 27500 53 550 

28 34 9446 52 9498 4 4101 0 317 9 0 841500 0 0 1000 128818 16787 

29 32 26098 27103 53201 24 3252 0 916 26 0 198500 0 0 0 1826 15360 

31 3 2517 0 2517 1 12 0 55 2 0 105000 0 0 0 90028 1200 

32 1 434 0 434 0 0 0 22 1 0 0 0 0 0 108 0 

33 5 4332 21 4353 2 5 0 155 4 0 79000 0 0 0 67 2082 

34 5 3240 550 3790 2 21 0 125 4 0 100000 0 0 0 610 488 

35 1 30 361 391 0 0 0 9 0 0 10000 0 0 5000 27 50 

36 5 2558 318 2876 1 9 0 151 4 0 30114600 0 0 0 97 675 

 174830 288524 95300 0 0 48046350 0 100 3504 19800 17333 100 218270 41353 176917 176 كل
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آالت  بررسي تفصيلي اطالعات فوق، صنايع عمده شهر را با مشخصات سرمايه اوليه، اشتغال و ارزش ماشين

  . سازد به شرح زير مشخص مي

  

  1383در سال ) كمالشهر و اطراف آن(آباد  مشخصات صنايع عمده كمال:  52جدول

  نام واحد  كد  رديف

  + سرمايه ثابت 

  در گردش 

  )ميليون ريال(

ارزش 

  آالت ماشين
  تعداد شاغل

  512  1000  30000  برق المع  1711  1

  400  -  200  پيك كاال  2930  2

  135  -  4000  بازرگاني نيلپر  3311  3

  130  -  15000  الهي محمد هادي آيت  2422  4

  90  12  1550  توكاصدر  3430  5

  77  -  1138  فرزاد ثابت كسائي  3610  6

  60  -  400  نادر جمالي اقباش  2930  7

  54  9  4550  سازي ميكرون ماشين  2925  8

  53  -  50  وحيد رجبي موحد  2893  9

  50  -  2000  رضوان شكالت  1543  10

  50  -  621  خاور پرس  2922  11

  50  2  323  مهندس خدماتي فن و توسعه  2924  12

  

غل و نفر شا 50تا  10واحد بين  76نفر شاغل و  10واحد كمتر از   88واحد صنعتي  176در مجموع از كل 

  . نفر شاغل دارند كه مورد اخير در جدول قبل نشان داده شده است 50واحد بيش از  12

  

  1383بندي مشاغل در سال  مشخصات صنايع كمالشهر به تفكيك طبقه:  53جدول

  نفر بيشتر 100  نفر 99تا  50  نفر 49تا  10  نفر 10زير   جمع صنايع  شرح

  4  8  76  88  176  تعداد واحد

  3/2  5/4  2/43  50  100  درصد

  گذاري كل سرمايه

  )ميليون ريال(
218270  25179  133259  10632  49200  

  5/22  9/4  1/61  5/11  100  درصد سرمايه به كار رفته

  1177  484  1432  411  3504  تعداد مشاغل

  6/33  8/13  9/40  7/11  100  درصد شاغل

  12300  1329  1753  286  1240  متوسط سرمايه در واحد

  294  61  19  5  20  احدمتوسط شغل در و

  

. هاي صنعتي در كمالشهر است آمار منتشره توسط وزارت صنايع همچنين حاوي اطالعاتي در زمينه طرح

هاي بزرگ در كمالشهر هشت طرح است كه هفت مورد آن در گروه صنايع  براساس اين اطالعات تعداد طرح
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هاي مربوط به صنايع غذايي تعداد  طرح. غذايي و يك مورد در گروه توليد محصوالت فلزي فابريكي است

ها  مجموعه اين طرح. فرصت شغلي ايجاد خواهند كرد 9فرصت شغلي و طرح توليد محصوالت فابريكي  150

 12اي بالغ بر  ها سرمايه ضمن اينكه مجموعه اين طرح. هزار مترمربع زمين را اشغال خواهند كرد 58حدوداً 

  . هزار ميليون ريال نياز خواهند داشت

  

  )1383سال (آباد  كمالدر  يصنعت يمشخصات طرحها:  54جدول

ي
قم

 ر
دو

د 
ك

ت 
ثاب

ه 
اي

رم
س

  

)
ل

يا
 ر

ن
يو

يل
م

ش )
رد

 گ
در

ه 
اي

رم
س

 

ت 
ال

ن ا
شي

ما
ش 

رز
ا

ي
ج

ار
خ

  

)
الر

 د
ار

هز
 ( 

ت 
ال

ي ا
ش

ما
ش 

رز
ا

ي
خل

دا
 

ن
نا

رك
كا

د 
دا

تع
 

اه
سي

ت 
نف

  

)
ب

كع
رم

مت
( 

از
 گ

ت
نف

  

)
ب

كع
مر

تر
م

 ( 

ن
زي

بن
  

)
ب

كع
رم

مت
( 

د
قي

س
ت 

نف
  

)
ب

كع
رم

مت
 (  

گا
ي

يع
طب

ز 
  

)
ب

كع
رم

مت
( 

ق
بر

  

)
ت

وا
لو

كي
( 

ب
آ

  

)
ب

كع
رم

مت
( 

ن
مي

ز
  

)
ع

رب
رم

مت
( 

نا
رب

زي
  

)
ع

رب
رم

مت
( 

15 11700 0 798 0 150 0 585000 513 0 0 1800 80700 56936 14592 

28 566 0 0 0 9 0 25000 509 0 0 50 850 1000 500 

 15092 57936 81550 1850 0 0 1022 610000 0 159 0 798 0 12266 جمع

  

  :باشد  هاي صنعتي كمالشهر به شرح جدول زير مي صات دقيق طرحمشخ

  

  1383هاي صنعتي كمالشهرو اطراف آن در سال  مشخصات طرح: 55جدول

  كد  رديف
  سرمايه

  )ميليون ريال(

ارزش 

  آالت ماشين

  )هزار دالر(

  تعداد مشاغل
  زمين

  )مترمربع(

  زيربنا

  )مترمربع(

1  1511  1120  -  25  5000  1392  

2  1513  1725  -  17  6000  1700  

3  1513  1290  -  12  2000  500  

4  1513  1460  -  13  20000  4500  

5  1549  630  798  11  2000  1000  

6  1549  927  -  22  7936  2000  

7  1554  4548  -  50  14000  3500  

8  2892  566  -  9  1000  500  

  

مورد بين  3فرصت شغلي،  19تا  10مورد بين  4فرصت شغلي،  10ها، زير  شود يك مورد از طرح مشاهده مي

  . فرصت شغلي ايجاد خواهند كرد 50فرصت شغلي و يك مورد  30تا  20

  

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

ww
w.

sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



  كمالشهر )ساختاريراهبردي ـ ( طرح جامع 69

 

 

  جمعيت ـ اشتغال

هزار  100تا  50بندي جمعيتي  حوزه واقع در طبقه مياني نفر جمعيت يكي از چهار شهر 80435كمالشهر با 

ه از نرخ بااليي به شرح زير طبق اطالعات جمعيتي موجود، رشد جمعيت در كمالشهر هموار. نفر است

  . برخوردار بوده و حداقل رشد آن در دهه اخير بوده است

درصد و با توجه به تعداد  2/88درصد، نسبت باسوادي  108نسبت جنسي  1385در اين شهر در سال 

  . نفر بوده است 8/3خانوار، بعد خانوار به طور متوسط  20940

ساله و بيشتر تشكيل داده كه به دو  10درصد را جمعيت  7/82 نفر معادل 66526از كل جمعيت كمالشهر 

ساله به باال  10نسبت گروه فعال و غيرفعال در كل جمعيت . شوند گروه فعال و غيرفعال اقتصادي تقسيم مي

  . است 63به  37

 نفر در گروه فعال 31ساله و بيشترند كه حدود  10نفر  83نفر جمعيت شهر  100به اين ترتيب از هر 

  . نفر در گروه غيرفعال واقع هستند 52اقتصادي قرار دارند و 

  

  شاغل ـ بيكار

نفر را جمعيت فعال شهر تشكيل  26، 712سال به باالي كمالشهر تعداد  10نفر جمعيت  66، 526از 

  نفر از اين گروه را نيروي شاغل به كار و مابقي 23، 903. دهند كه مجموعه نيروي كار هستند مي

به اين ترتيب نرخ بيكاري در كمالشهر . دهند ر را جمعيت بيكار در جستجوي كار تشكيل مينف 2، 809

دهد كه شهر با  نگاهي به گذشته كمالشهر نشان مي. درصد است 5/89درصد و نرخ اشتغال معادل  5/10

  . مواجه بوده است 1375ـ85افزايش تعداد بيكاران و نرخ بيكاري در دهه 

  . دهد تصادي نيروي انساني را در كمالشهر و تغييرات آن را نشان ميهاي اق جدول زير شاخص

  

  85و  75هاي  هاي اقتصادي نيروي انساني كمالشهر در سال مقايسه شاخص: 56جدول

  سال
  10جمعيت 

  ساله به باال

جمعيت 

  فعال
  نرخ بيكاري  نرخ اشتغال   نرخ فعاليت  بيكار  شاغل

1375  725 ،33  485 ،11  813 ،10  672  34  1/94  9/5  

1385  526 ،66  712 ،26  903 ،23  809 ،2  2/40  5/89  5/10  

  -  -  -  4/15  3/8  8/8  7  نرخ رشد

  

درصد رشد كرده  6/5جمعيت كمالشهر ساالنه با نرخ معادل  1385تا  1375با توجه به اينكه طي دهسال 

 10م جمعيت زير درصد حاكي از كاهش سه 7ساله به باالي شهر با نرخ رشد  10است، افزايش جمعيت 

به دليل كاهش نرخ رشد طبيعي جمعيت و يا افزايش مهاجرت جويندگان كار به شهر و يا (سال در كمالشهر 

ساله به باال،  10همچنين نرخ رشد باالتر جمعيت فعال نسبت به نرخ رشد كل گروه . بوده است) هر دو عامل

. جمعيت اضافه شده به شهر طي اين سالهاستگوياي غالب بودن گروه مهاجران و جويندگان كار در گروه 

دهد كه بخشي از مهاجران جوياي كار  هر چند تفاوت نرخ رشد جمعيت شاغل به جمعيت بيكار نشان مي

  . اند اند به گروه شاغالن شهر بپيوندند و گروه بيكاران شهر را با نسبت بيشتري افزايش داده نتوانسته
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 37/3به  1375نفر در سال  33/4شهر كاهش نرخ تكفل در كمالشهر از در مجموع تاثير اين تغييرات در كل 

  . بوده است 1385نفر در سال 

  . نفر مصرف كننده وجود داشته است 333نفر توليد كننده،  100در مقابل هر  1375در سال 

  . نفر مصرف كننده وجود داشته است 237نفر توليد كننده،  100در مقابل هر  1385در سال 

  

  ميان شهرها براي اشتغال تعامل

هاي منطقه را در تامين نيازهاي شغلي  مقايسه بين شاغالن كارگاهي و شاغالن ساكن در هر منطقه توانايي

فزوني شاغالن ساكن به كارگاهي گوياي خروج روزانه بخش مازاد نيروي كار به بيرون از . دهد نشان مي

شاغالن كارگاهي به ساكن در منطقه بيانگر جذب  منطقه و خوابگاهي بودن منطقه است و برعكس مازاد

  ).تفاوت جمعيت منطقه در روز و شب(روزانه نيروي كار از اطراف به منطقه است 

نفر  26، 712جمعيت شاغل ساكن در كمالشهر  1385براساس اطالعات سرشماري مركز آمار ايران در سال 

  . ر بوده استنف 9، 306در اين شهر  1381و جمعيت شاغل كارگاهي سال 

با  1385تا  1381شود كه جمعيت شاغل كارگاهي از سال  سازي زمان مقايسه، فرض مي  به منظور يكسان

نفر شاغل  11، 844برآورد حاصل از اين محاسبه حدود . افزايش يابد 81تا  73همان نرخ رشد دوره 

  . براي شهر كمالشهر خواهد بود 1385كارگاهي در سال 

نفر بوده ولي تعداد فرصتهاي  26، 712تعداد شاغلين ساكن  1385در كمالشهر در سال  شود كه مالحظه مي

اگر فرض شود كه كل مشاغل موجود در . نفر بوده است 11، 844شغلي موجود در اين شهر در همان سال 

زانه به نفر، براي كار رو 14، 868اين شهر فقط توسط ساكنان محلي اشغال شود مازاد شاغالن ساكن، بالغ بر 

  . كنند خارج از كمالشهر مراجعه مي

  

  1385نسبت خوابگاهي در كمالشهر در سال : 57جدول

  1385شاغل ساكن   منطقه
فرصتهاي شغلي 

1385  
  مازاد نيروي كار

نسبت خوابگاهي 

  )درصد(

  125  14، 868  11، 844  26، 712  كمالشهر

  

) درصد 56حدود (مي از شاغالن آن شهر گيري نمود كه كمالشهر براي بيش از ني توان چنين نتيجه مي

هرچند چنانكه قبالً در بحث جايگاه شهر در حوزه ديده شد شهر از نظر سهم . شود خوابگاهي محسوب مي

دارد كه اين امر در ) درصد 9/2(وضع بهتري تا سهم از جمعيت حوزه ) درصد 2/3(فرصتهاي شغلي حوزه 

  . در بين شهرهاي حوزه استجاي خود گوياي وضعيت نسبتاً فعال اقتصادي 

بديهي است موقعيت استقرار كمالشهر در همجواري با شهر كرج، رفت و آمد روزانه مازاد نيروي كار را عمدتاً 

  . كند به سمت اين شهر مركزي حوزه و استان هدايت مي
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  ها قيمت

هاي  ت زمينمهاجرت به سمت شهرهاي بزرگ و باال بودن قيمت سكونت در آنها، افزايش نسبي قيم

هزينه پايين سكونت در حاشيه شهرهاي بزرگ مهاجرين را به . اي را به دنبال آورده است شهرهاي حاشيه

سمت آنها كشانده و تقاضا براي زمين و آپارتمان را در اين نقاط افزايش داده كه اين امر خود موجب افزايش 

  . قيمت در اين مناطق شده است

  . نصيب نمانده و در سالهاي اخير با افزايش قيمت زمين و مسكن روبرو بوده است كمالشهر نيز از اين روند بي

توسط مشاور و اطالعات كسب شده در همين  1386براساس برداشت ميداني از معامالت انجام شده در سال 

ير زمينه در سال جاري، حداقل و حداكثر قيمت زمين و مسكن و تغييرات يكساله اخير آنها به شرح جدول ز

  . بوده است

  

  حداقل و حداكثر قيمت زمين و مسكن و تغييرات : 58جدول

  شرح
  )مترمربع ـ هزار ريال(قيمت مسكن   )مترمربع ـ هزار ريال(قيمت زمين 

  حداكثر  حداقل  حداكثر  حداقل

  1، 900  1، 800  3، 700  1، 900  ) معامالت انجام شده( 1386سال 

  6، 500ـ  10، 000  3، 800ـ  4، 500  20، 000  250ـ  500  )ها استعالم از بنگاه( 1387سال 

  

توان از آنها به  مربوط به معامالت انجام يافته در شهر بوده و نمي 1386هاي سال  الزم به ذكر است كه قيمت

 1387ولي در رديف دوم مربوط به سال . حداقل و حداكثر قيمت روز زمين و آپارتمان در كل شهر رسيد

آمده  بديهي است كه امواج افزايش قيمت پيش. ها در كل سطح شهر اعالم شده است يمتحداكثر و حداقل ق

از شهر تهران آغاز گرديده پس از گذشت مدتي به  1386هاي اخير كه در سال  در مسكن و زمين طي ماه

ها  ليكن افزايش بيش از حد قيمت. اي شهر تهران و شهرهاي كوچك اطراف نيز رسيده است مناطق حاشيه

ها طبق  همين امر موجب گرديده كه هر چند قيمت. به طور طبيعي ركود معامالت را به دنبال داشته است

هاي معامالت زمين و مسكن در مورد زمين تا مترمربعي دو ميليون تومان و مسكن آپارتماني تا  اعالم بنگاه

به خصوص در مورد (ر متوقف مترمربعي يك ميليون تومان نيز رسيده است ولي انجام معامالت در حال حاض

ها را پيش خواهد آورد تا امكان و زمينه مساعد براي  و همين امر كاهش نسبي قيمت) موارد حداكثر قيمت

رونق مجدد معامالت پيش آيد و اين عمل در بازار مسكن و زمين به صورت قانونمند و خود به خود انجام 

  . خواهد شد

شود و از بافت  ناميده مي” زيرجوب“ي شهر كمالشهر كه اصطالحاً هاي ميداني بخش جنوب براساس برداشت

پس از . هزار ريال برخوردار است 500تا  250شهري جدا است از نازلترين قيمت زمين از حدود مترمربعي 

ها افزايش يافته و باز به سمت شمال شهر اين روند ادامه  آن هر چه به سمت مركز شهر پيش رويم قيمت

هزار  10000تا  6500ترين نقطه شهر كه از حداكثر قيمت از مترمربعي  ك كماليه در شمالييافته تا شهر

هزار ريال نيز اعالم شده  20000مواردي نيز در شهرك كماليه قيمت زمين مترمربعي تا . رسد ريال نيز مي

  . كه مربوط به موارد بسيار خاص بر خيابان اصلي است
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هزار ريال و  10000تا  8000هاي داراي سند حداكثر بين  ارتماندر مورد مسكن در شهرك كماليه، آپ

مشابه . اند گذاري شده هزار ريال قيمت 6500شود حدود  هاي بدون سند كه با قولنامه معامله مي آپارتمان

شود تا حداقل به  قيمت زمين، از اين شهرك به سمت جنوب كمالشهر از قيمت مسكن نيز كاسته مي

  . رسد ترين نقطه كمالشهر مي هزار ريال در بخش حسن آباد واقع در جنوبي 4500تا  3800مترمربعي 

فروش در اين شهر  دهد كه معامله مسكن به صورت قرارداد پيش ها نشان مي الزم به ذكر است كه بررسي

  . گردد هزار ريال تعيين مي 4000تا  3800رايج شده كه قيمت آن نيز در بخش جنوبي شهر بين 

  

  ي و عمراني شهرداريتوان مال

هاي عمراني به منظور ارائه  تراز مالي شهرداري هر شهر بيانگر توانايي مالي شهرداري براي انجام فعاليت

  . ها است هاي شهرداري تراز مالي شامل درآمدها و هزينه. خدمات شهري به ساكنان شهر است

ها نشانگر خودكفايي شهرداري در انجام هاي آن ها به هزينه بديهي است فزوني درآمدهاي ساالنه شهرداري

هاي مالي مركز و نهادهاي باالتر براي انجام خدمات  خدمات و كسري آن بيانگر نياز شهرداري به كمك

  . شهري است

درآمد شهرداري  1386و  1385، 1384هاي  دهد كه در سال بررسي تراز مالي شهرداري كمالشهر نشان مي

هاي  از هزينه(هاي عمراني و خدمات شهري  ميليارد ريال بوده و هزينه 2/44و  9/22، 2/19به ترتيب بالغ بر 

  . ميليارد ريال بوده است 9/25و  1/17، 5/12هاي زماني به ترتيب حدود  شهرداري در همان دوره) جاري

كه هر ضمن اين. ها مواجه بوده است به اين ترتيب شهرداري كمالشهر هر ساله با مازاد درآمد نسبت به هزينه

  . اند اي مواجه بوده هاي شهرداري با رشد قابل مالحظه ساله درآمد و هزينه

  

وظيفه خدمات شـهري از  +هاي عمراني شامل هزينه(هاي شهرداري  مقايسه درآمد و هزينه: 59جدول

  )ميليارد ريال( 1386و  85، 84هاي  كمالشهر در سال) هاي جاري گروه هزينه

  1386  1385  1384  شرح
زايش درصد اف

85-84  

درصد افزايش 

86-85  

درصد افزايش 

86-84  

  130  93  3/19  2/44  9/22  2/19  درآمد

  107  5/51  8/36  9/25  1/17  5/12  هزينه

مازاد درآمد بر 

  هزينه
7/6  8/5  3/18  -  -  -  

  

با توجه به نرخ تورم تا حدي  84نسبت به  1385ها در سال  شود كه افزايش درآمدها و هزينه مشاهده مي

نسبت به سال قبل بسيار چشمگير  1386ها در سال  عي بوده ولي افزايش پيش آمده در درآمدها و هزينهطبي

حتي نسبت به ) درصد 93(به خصوص افزايشي كه در درآمدهاي شهرداري ايجاد شده است . بوده است

  . بيشتر بوده است%) 5/51(ها  افزايش هزينه

درآمد شهرداري از  1385و 1384هاي  دهد كه در سال مي بررسي منابع درآمدي شهرداري كمالشهر نشان

تامين ” 100درآمد تاسيسات شهرداري و جرايم و تخلفات كميسيون ماده “و ” ساخت و ساز“دو منبع عمده 
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نيز به منبع عمده درآمد ” هاي كسب و فروش و تفريحات عوارض بر پروانه“منبع سوم  1386شده و در سال 

به طوري كه انواع عوارض اخذ شده از دو منبع نخست در اين سه سال به ترتيب . شهرداري تبديل شده است

بيشترين منبع درآمدي در اين گروه در . اند درصد از درآمد شهرداري را تامين كرده 4/61و  5/73، 3/71

بوده كه حاكي از وجود ساخت و ساز  100متعلق به فصل جرايم كميسيون ماده  1385و  1384هاي  سال

ضمن اينكه افزايش ساير عوارض مربوط به ساخت و ساز در سال . رقانوني و خالف طرح تفصيلي هستندغي

سازي به شكل قانوني در اين شهر  نسبت به سالهاي قبل گوياي رشد گرايشات مربوط به ساختمان 1386

ي از درآمد الزم به ذكر است كه هر سه سال شهرداري كمالشهر سهم قابل توجه. طي اين سال بوده است

  . خود را از پرداخت هاي وزارت كشور به دست آورده است

هاي عمراني و جاري  اند شامل هزينه اي كه منابع مالي شهرداري را به خود جذب كرده فصول عمده هزينه

ت شهري در گروه وظيفه خدمات اداري از رهاي جاري آن مربوط به برنامه نظا بوده است كه اطالعات هزينه

هاي  بخش عمده هزينه). هاي جاري در دسترس نبوده است اطالعات مابقي هزينه(اي جاري است ه هزينه

  اند  هاي عمراني تشكيل داده شهرداري را هزينه

  

  )ميليارد ريال( 1386تا  1384هاي  هاي شهرداري كمالشهر در سال فصول عمده هزينه:  60جدول

  شرح هزينه
رشد ساالنه   86  85  84

  درصد  مبلغ  درصد  مبلغ  صددر  مبلغ  84ـ86

هاي  هزينه(برنامه رفت و روب و نظافت شهري 

  )هاي جاري خدمات شهري از هزينه
5/1  25  6/2  19  3  15  4/41  

  3/44  85  9/22  81  5/14  75  11  هاي عمراني هزينه

  9/43  100  9/25  100  1/17  100  5/12  جمع

  

هاي عمراني نسبت به  قابل توجه هزينهشود كه كمبودهاي موجود در شهر منجربه فزوني  مشاهده مي

  . هاي جاري و همچنين رشد ساالنه اين فزوني شده است هزينه

برنامه حمل و نقل و بهبود “بيشترين هزينه توسط  86و  85،  84هاي  هاي عمراني در سال در بين هزينه

. اند ايجاد شده” زيستو برنامه بهبود محيط ” ريزي توسعه شهري برنامه“و پس از آن ”عبور و مرور شهري

  .مرتبه اين دو بخش در ايجاد هزينه جابجا شده است 1386و  1385هاي  هرچند در سال

  . هاي ايجاد شده توسط فصول مختلف عمراني در شهر نشان داده شده است در جدول زير هزينه
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  )يالميليون ر( 1386تا  1384هاي  هاي عمراني در كمالشهر در سال سرفصل هزينه: 61جدول

  شرح فصل
رشد ساالنه   86  85  84

  درصد  مبلغ  درصد  مبلغ  درصد  مبلغ  84ـ86

  8/4  9/19  1/4561  5/11  6/1668  6/37  4156  ريزي توسعه شهري برنامه

برنامه ايجاد و توسعه تاسيسات 

  فاضالب شهري
-  -  61  4/0  6/117  5/0  -  

برنامه حمل و نقل و بهبود عبور و 

  مرور شهري
6280  9/56  3/5704  4/39  8/10506  9/45  5/182  

برنامه ايجاد تاسيسات حفاظتي 

  شهرها
3/35  3/0  1085  5/7  8/171  8/0  6/120  

  3/29  5/19  8/4456  7/26  1/3862  1/5  6/558  برنامه بهبود محيط زيست

برنامه ايجاد ساير تسهيالت و 

  تاسيسات شهري
8/13  1/0  6/584  4  4/147  6/0  8/226  

اهاي ورزشي برنامه ايجاد اماكن فض

  تفريحي و فرهنگي
1/1  -  -  -  -  -  -  

بيني نشده و  برنامه هزينه هاي پيش

  ديون عمراني
-  -  5/1515  5/10  3/2915  8/12  -  

  9/43  100  8/22876  100  1/14481  100  8/11044  جمع

  

  هاي ساخت و ساز گرايش

آمار ايران ساالنه آن را منتشر ها كه مركز  هاي ساختماني صادر شده توسط شهرداري براساس اطالعات پروانه

ها  كند، روند صدور پروانه ساختماني در كمالشهر در برخي سالها گسترش داشته و در برخي از دوره مي

ها نيز بيانگر آن است كه به دليل فراواني و  درصدي ساختمان 180تا  120تراكم بين . كاهش داشته است

  . وجه بيشتري بوده استارزاني زمين، گسترش افقي مناطق شهري مورد ت

  .در جدول زير نشان داده شد 1386تا  1379هاي ساختماني صادره طي سالهاي  تعداد پروانه

  

  1386تا  1379هاي ساختماني صادره طي سالهاي  تعداد پروانه: 62جدول

  1386  1385  1384  1383  1382  1380  1379  شرح

هاي  تعداد پروانه

  ساختماني صادره
126  340  409  204  44  18  458  

  

به  1385و  1384افزايش يافته و در سالهاي  1382شود كه روند ساخت و ساز قانوني تا سال  مشاهده مي

اين احتمال را نبايد ناديده گرفت كه . مسير صعودي داشته است 1386حداقل خود رسيده و مجدداً در سال 

  . افته باشدامكان دارد كنترل بر ساخت و ساز كاهش ي 1385و  1384در سالهاي 

درصد پروانه  92بيش از  1386و 1382، 1380، 1379هاي صادر شده در كمالشهر در سالهاي  از كل پروانه

 78تا  68هاي مسكوني به حدود  سهم پروانه 1385و  1384، 1383هاي  ساخت مسكوني بوده و در سال

رگاني و ساير ساخت و سازها شامل ها به ساخت مسكوني و كارگاه، باز مابقي پروانه. درصد كاهش يافته است

  . صنعتي، آموزشي و بهداشتي و غيره تعلق داشته است

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

ww
w.

sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



  كمالشهر )ساختاريراهبردي ـ ( طرح جامع 75

 

 

  

   1386تا  1379هاي صادره دركمالشهر بر حسب مورد استفاده از سال  پروانه: 63جدول 

  شرح
1379  1380  1382  1383  1384  1385  1386  

  درصد  تعداد  درصد  ادتعد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

  92  420  78  14  68  30  74  151  93  382  99  338  97  122  مسكوني

مسكوني 

  كارگاه+
-  +  -  -  12  3  48  24  11  25  -  -  20  4  

  -  -  22  4  -  -  ناچيز  1  ناچيز  3  1  2  2  3  بازرگاني

  4  18  -  -  7  3  2  4  3  12  -  -  1  1  ساير 

  100  458  100  18  100  44  100  204  100  409  100  340  100  126  جمع

  

هاي  هاي با اسكلت فلزي و يا بتون آرمه و كم دوام محسوب كردن ساختمان با فرض بادوام بودن ساختمان

به بعد  81اند، از سال  تر كه با بلوك سيماني، آجر و آهن، آجر و چوب و ساير مصالح ساخته شده قديمي

و سازها با  كه قبل از آن تاريخ بخشي از ساختاند حال آن نها با مصالح بادوام ساخته شده درصد ساختما 100

  . گرفته است دوام صورت مي مصالح كم

  

  1386تا  1379هاي صادره در كمالشهر بر حسب نوع مصالح از سال  پروانه: 64جدول

  1386  1385  1384  1383  1382  1380  1379  شرح

  458  18  44  204  409  207  23  مصالح بادوام

  -  -  -  -  -  133  103  مصالح كم دوام

  458  18  44  204  409  340  126  جمع

درصد ساخت با 

  مصالح بادوام
18  61  100  100  100  100  100  

  

هاي گذشته عليرغم فراواني زمين، گرايش به افزايش ارتفاع در ساخت و ساز  با افزايش قيمت زمين طي سال

اين امر افزايش تعداد واحدهاي نتيجه . تر از زمين در كمالشهر بوجود آمده است به منظور استفاده اقتصادي

اين شرايط به طور طبيعي . هاي ساختماني صادره بوده است مسكوني و افزايش تعداد طبقات در پروانه

در جدول زير گرايش به . موجب گرديده مساحت زمينها بيشتر، ارتفاع بلندتر و متراژ واحدها كوچكتر شوند

  . نشان داده شده است 1386تا  1379سازي واحدها در سال  توسعه عمودي و كوچك

  

  1386تا  1379هاي صادره در كمالشهر بر حسب تعداد طبقات از سال  پروانه: 65جدول 

  شرح
1379  1380  1382  1383  1384  1385  1386  

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

  11  50  6  1  7  3  3  6  4  18  -  1  -  -  طبقه1

  15  70  16  2  7  3  14  28  24  99  47  159  50  63  طبقه2

  74  338  78  14  86  38  83  170  72  292  53  180  50  63  طبقه و بيشتر3

  100  458  100  18  100  44  100  204  100  409  100  340  100  126  جمع
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حدود  1380شود كه تا سال  مشاهده مي
2

اند  طبقه و بيشتر صادر شده 3هاي  نها براي ساختما از پروانه 1

ها تا بيش از  به بعد اين گروه از پروانه 81ولي از سال 
3

  . اند افزايش يافته 2

  

هاي صـادره در كمالشـهر در سـالهاي     مشخصات زمين و زيربنا و واحد مسكوني در پروانه: 66جدول

  1386تا  1379

  1386  1385  1384  1383  1382  1380  1379  شرح

  147052  4512  7791  39354  69447  47223  19543  )مترمربع(مساحت زمين 

  150247  7048  14695  62897  114499  58234  27328  )مترمربع(مساحت زيربنا 

  1710  38  108  478  763  363  164  تعداد واحد مسكوني

  7/3  3  6/3  2/3  2  1/1  3/1  متوسط تعداد واحد در هر پروانه

  321  251  177  193  170  139  155  )مترمربع(زمين در هر پروانه متوسط متراژ 

  87  185  136  132  150  160  167  )مترمربع(متوسط زيربناي هر واحد 

  102  156  189  160  165  123  140  تراكم

  

پروانه  18فقط  1385اشاره به اين نكته ضروري است كه براساس اطالعات مركز آمار ايران در سال 

ناگهان  1386ضمن اينكه تراكم ساختماني در سال . هرداري كمالشهر صادر شده استساختماني توسط ش

رسد كه يا در صحت اين آمار بايد ترديد داشت و يا در  به نظر مي. درصد رسيده است  100افت داشته و به 

اي  ها در ساخت و ساز شهر شرايط بسيار ويژه توان ادعا نمود كه در اين سال صورت درست بودن آن مي

  . حاكم بوده كه موجب گرديده نتايج ساخت و ساز از قانونمندي خاص خود تبعيت كرده باشد

  

  كاربري عمومي و نحوة استفاده از زمين.  3. 1. 2

. از سطح شهر به صنايع و انبار اختصاص يافته استدرصد  9حدود  دهد كه هاي شهر نشان مي كاربري سطوح

هايي از شهرك اميرالمؤمنين و شرق  شهر، شمال غربي رضوانيه، بخش الها در اطراف بلوار كم اين كاربري

گيري در ارتباط با چگونگي استقرار صنايع و  تصميم. شوند خرمدشت به شكل متراكم و مجتمع ديده مي

هاي صنعتي مستقر در  بنابراين صنايع و كارگاه. استها از عوامل تأثيرگذار در ايده ساختار شهر  كارگاه

كنند، بر پايه  اي كه در محيط ايجاد ميه شهر به ويژه از ديدگاه ميزان آلودگي قانوني كمالمحدوده 

  . ندا هبندي ارائه شده از طرف سازمان محيط زيست مورد مطالعه قرار گرفت طبقه

شهر در گروه  هاي مستقر در كمال درصد از صنايع و كارگاه 4/13بندي مشخص گرديد كه  براساس اين طبقه

بدين معني كه ميزان آلودگي اين صنايع در حدي است كه امكان . بندي محيط زيست قرار دارند طبقه ”الف“

 4/42استقرار در محدودة قانوني شهرها و در مجاورت بافت مسكوني را دارند، همچنين مشخص گرديد كه 

باشند كه داخل  از ميبندي زيست محيطي قرار دارند، اين گروه صنايع مج طبقه” ب“ها در گروه  درصد از آن

دويست متر از مراكز مسكوني، درماني و يك فاصله محيطي شهرها مشروط به رعايت حداقل  حريم زيست

تقسيمات صنايع از ديدگاه ” ج“درصد صنايع در گروه  8/14. صد متر از مراكز نظامي و انتظامي استقرار يابند

باشند كه در مناطق صنعتي داخل حريم زيست  اين گروه صنايع تنها مجاز مي. محيط زيست قرار دارند
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متر از مراكز مسكوني،  500محيطي هر شهر قرار بگيرند و خارج حريم زيست محيطي با رعايت حداقل 

 . توانند استقرار يابند آموزش عالي و درماني و رعايت حريم قانوني جاده مي

  

  ازمان محيط زيستبندي صنايع مستقر در كمالشهر از ديدگاه س طبقه: 67جدول    

  درصد  تعداد  بندي صنايع گروه

  4/13  138  باشند تا در مناطق صنعتي داخل محدوده مصوب شهري استقرار يابند اين گروه صنايع مجاز مي) گروه الف

محيطي شهرها مشروط به رعايت حداقل  باشند تا داخل حريم زيست اين گروه صنايع مجاز مي) گروه ب

  اكز مسكوني، درماني و يكصدمتر از مراكز نظامي و انتظامي استقرار يابندفاصله دويست متر از مر
437  4/42  

باشند تا در مناطق صنعتي داخل حريم زيست محيطي هر شهر با خارج  اين گروه صنايع مجاز مي) گروه ج

ريم متر از مراكز مسكوني، آموزش عالي و درماني و رعايت ح 500حريم زيست محيطي و با رعايت حداقل 

  قانوني جاده استقرار يابند

152  8/14  

باشند خارج حريم زيست محيطي شهر مشروط به رعايت فواصل الزم  صنايع اين گروه مجاز مي) هگروه د و 

  از مراكز حساس استقرار يابند
296  7/28  

كاربري  محل پيشنهادي جهت استقرار صنايع اين گروه با توجه به اثرات زيست محيطي آنها، اصول) گروه و

  . زمين و ظرفيت پذيرش محيط توسط سازمان حفاظت محيط زيست ارزيابي و اعالم نظر خواهد شد
7  7/0  

 
كه  نيستندها براساس تقسيمات محيط زيست مجاز به استقرار درون حريم زيست محيطي شهر  ساير گروه

  . ي قرار دارندبند شهر در اين گروه هاي مستقر در كمال درصد صنايع و كارگاه 42/29در مجموع 

  

  

 كاربري وضع موجود كمالشهر :7 نقشه    
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  :دهد كه  شهر نشان مي ها در كمال سطوح كاربري

ها را به خود اختصاص داده است كه اكثر آنها  درصد از سطح كل كاربري 64/23حدود : كاربري مسكوني

  . مسكوني يك و دو طبقه هستند

درصد  10درصد از سطح كل را به خود اختصاص داده است كه حدود  7/14ربري اين كا: فضاي سبز و باز 

  . درصد به مزارع اختصاص دارد 3/3ها و  آن، باغ

  . ها و معابر است ها مربوط به شبكه راه درصد از سطح كل كاربري 8/14: شبكه راه

  . ها اختصاص دارد ربريدرصد از سطح كل به خدمات عمومي و ساير كا 9/13حدود : خدمات عمومي و ساير

. هاي متروكه و مخروبه است ها مربوط به اراضي باير با كاربري درصد از سطح كل كاربري 33 :باير و متروكه

  .دهد ها را نشان مي بندي اين كاربري گروه 68جدول 

  

  مقايسه طرح هادي با موجود

يل به مسكوني يك و دو طبقه باغ باغات تثبيت شده طرح هادي در شمال رضوانيه، در حال حاضر اغلب تبد

  . اند و روند رو به رشد گسترش مسكوني، در حال تداوم است مسكوني شده

صنايع لبة شرقي محلة خرمدشت و شمال رضوانيه تثبيت شده در طرح هادي، در حال حاضر نيز به فعاليت 

  .دهند خود ادامه مي

ادي، ديده شده است كه در حال حاضر باغ، در طرح هقسمت شمال محلة خرمدشت به صورت يك كلبة 

  .دهند  قطعه صنعتي، دامداري و كارگاهي به كار خود ادامه ميچند 

هاي  آباد، كه در طرح هادي به صورت يك گسترة مسكوني ديده شده است در حال حاضر قطعه محله كمال

  .هندد هاي آموزشي جنوب آن، به كار خود ادامه مي صنعتي قسمت شرقي اين حوزه و قطعه

محله باغ زماني و فرهنگيان در طرح هادي به صورت مسكوني و خدمات و صنعت ديده شده ولي در حال 

  . حاضر اين طرح در اين محله تحقق نيافته است و اكثر سطوح اين دو محله به صورت باير است
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  )1387بر اساس برداشت تابستان ( كاربري اراضي كمالشهر : 68جدول    

 كاربري كلي
  احت مس

 )مترمربع(

   سهم كاربري

 )درصد(
 كاربري

  مساحت 

 )مترمربع(

   سهم كاربريها

 )درصد(

 23.64  2571800 مسكوني

  2.94 320006 باغ مسكوني

  14.88 1618277 مسكوني يك و دو طبقه

  3.55 386402 مسكوني دو و سه  طبقه

  2.27 247115 مسكوني چهار طبقه و بيشتر

  1.56 169642 تجاري

  0.75 81160 راسته تجاري

  0.06 6415 مجتمع تجاري

  0.75 82067 مسكوني -تجاري 

  0.56 60785 آموزشي
  0.54 58353 آموزش پيش دبيرستاني

  0.02 2431 آموزش دبيرستاني

  0.62 67198 مركز پژوهشي  0.62 67198 آموزش عالي

  0.18 19333 فرهنگي
  0.05 5299 تاريخيفرهنگي و مكان 

  0.13 14034 مكان مذهبي

  0.02 1789 مركز پذيرايي و گردشگري  0.02 1789 گردشگري و پذيرايي

  0.06 6505 درماني  0.06 6505 درماني

  0.01 1490 بهداشتي  0.01 1490 بهداشتي

  0.24 25717 ورزشي
  0.03 3155 مجموعه ورزشي

  0.21 22562 زمين ورزشي

  0.11 11921 اداري و انتظامي
  0.09 9943 اداري

  0.02 1978 انتظامي

  14.69 1600511 فضاي باز و سبز

  1.39 150700 سبز و پارك و بوستان شهري

 9.65 1049364 باغ 

 3.38 367915 مزارع

 0.30 32532 گلخانه و پرورش گل

 9.03 983497 كارگاهي -صنعتي

 7.87 855769 يصنعتي و كارگاه

 0.26 28364 دامداري و پرورش طيور

 0.88 95606 تعمير گاه

 0.03 3758 كارگاه هاي ساختماني غير مسقف

 0.33 36258 تاسيسات شهري

 0.01 900 ايستگاه آتش نشاني

 0.06 6629 تاسيسات مخابرات اصلي

  0.04 4567 پمپ بنزين

  0.22 24161 ساير تاسيسات شهري

  0.04 4706 تجهيزات شهري
  0.01 1559 گورستان

  0.03 3147 ساير تجهيزات شهري

  1.15 125225 حمل و نقل و انبار
  0.23 24664 پاركينگ بزرگ

  0.92 100561 انبار

  14.76 1607570 راه
  14.76 1605905 شبكه راه هاي شهري

  0.02 1665 شبكه ريلي

 32.95  3583629 هباير و متروك

  31.69 3446633 اراضي باير

  0.51 54977 درحال ساخت

  0.75 82019 متروكه

  0.00 0 اراضي باير محصور

  100.00 10877576 جمع  100.00 10877576 جمع
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فعلي هاي پيشنهادي، سرانه كاربري مسكوني در شرايط  با سرانه 1385در مقايسه سرانه كاربريهاي در سال 

 - اما دركاربريهاي آموزشي، فرهنگي، مذهبي، پذيرايي و گردشگري، درماني است،متناسب با جمعيت 

شهر  لها در وضع موجود در كما انتظامي، تاسيسات و تجهيزات شهري و راه سرانه -بهداشتي، ورزشي، اداري

ضاي سبز و صنعتي كارگاهي در مقابل سرانه كاربريهاي تجاري، ف. هاي پيشنهادي است تر از سرانه پايين

  .استبيشتر از سرانه شهر 

  

  نفر) 80435(  1385سرانه كاربريهاي كمالشهر بر اساس جمعيت سال : 69جدول    

 )مترمربع( سرانه كاربري )مترمربع( سرانه  كاربري اصلي

 31.97 مسكوني

 3.98 باغ مسكوني

 20.12 مسكوني يك و دو طبقه

 4.80 مسكوني دو و سه  طبقه

 3.07 مسكوني چهار طبقه و بيشتر

 2.11 تجاري

 1.01 راسته تجاري

 0.08 مجتمع تجاري

 1.02 مسكوني -تجاري 

 0.76 آموزشي

 0.73 آموزش پيش دبيرستاني

 0.03 آموزش دبيرستاني

 0.84 مركز پژوهشي

 0.07 فرهنگي و مكان تاريخي 0.07 فرهنگي

 0.17 مكان مذهبي 0.17 مذهبي

 0.02 مركز پذيرايي و گردشگري 0.02 پذيرايي و گردشگري

 0.08 درماني 0.08 درماني

 0.02 بهداشتي 0.02 بهداشتي

 0.32 ورزشي
 0.04 مجموعه ورزشي

 0.28 زمين ورزشي

 0.15 انتظامي -اداري 
 0.12 اداري

 0.02 انتظامي

 19.90 فضاهاي باز و سبز

 1.87 سبز و پارك و بوستان شهري

 13.05 باغ 

 4.57 مزارع

 0.40 گلخانه و پرورش گل

 12 كارگاهي -صنعتي 

 10.64 صنعتي و كارگاهي

 0.35 دامداري و پرورش طيور

 1.19 تعمير گاه

 0.05 كارگاه هاي ساختماني غير مسقف

 0.3684 تاسيسات شهري

 0.01 ايستگاه آتش نشاني

 0.08 تاسيسات مخابرات اصلي

 0.06 پمپ بنزين

 0.30 ساير تاسيسات شهري

 0.0585 تجهيزات شهري
 0.02 گورستان

 0.04 ساير تجهيزات شهري

 1.5568 حمل و نقل و انبار
 0.31 پاركينگ بزرگ

 1.25 انبار

 0.00 پرورشگاه 0.0000 اجتماعي

 19.9860 راه
 19.97 شبكه راه هاي شهري

 0.02 شبكه ريلي

 44.5531 تروكهباير و م

 42.85 اراضي باير

 0.68 درحال ساخت

 1.02 متروكه

 0.00 اراضي باير محصور

 135.23 جمع  135 جمع
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  ها و محورهاي فعاليت گستره •

به . اند هاي صنعتي و خدماتي قابل تفكيك ها و محورهاي فعاليتي شهر به دو گروه عمده فعاليت گستره

محورهاي خدماتي شهر . ها و تاثير آنها بر شهر اشاره شده است در بخش كاربريهاي صنعتي  ها و گستره پهنه

شهر به دليل اينكه خصلت فراشهري دارد، در  بلوار كمال. هستندقابل تفكيك به دو گروه شهري و فراشهري 

  .دهد هاي رانده شده از كرج را در خود جاي مي كند و بسياري از فعاليت خدمت شهر عمل نمي

كند و يك محور زنده و فعال شهري  آباد در مقياس شهر عمل مي اري در خيابان امام خميني كمالمحور تج

خصلت كاسته شده و حضور عملكردهاي صنعتي پررنگ  ايناست با اين وجود در ابتدا و انتهاي آن از 

  . شود مي

 . قياس محله دارندعالوه بر موارد اشاره شده، هر يك از محالت مسكوني، محور تجاري ـ خدماتي در م
  

    

 گستره ها و محورهاي فعاليت كمالشهر:  8 نقشه  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  تراكم و تعداد طبقات •

و تنها در اند  ها عمدتاً يك يا دو طبقه ساختماندهد كه  دياگرام و نقشة تعداد طبقات شهر نشان مي

اين روند در خرمدشت در . دخور اي متراكم از ساختمان سه طبقه و بيشتر به چشم مي خرمدشت مجموعه

  . رود حال افزايش است و اراضي باير اطراف آن به سرعت زيرساخت و سازهاي با ارتفاع سه  طبقه و بيشتر مي

آباد  هاي مياني و جنوبي كمال ها از نظر تراكم جمعيتي، مناطق مرتفع خرمدشت و بافت ترين بافت متراكم

  . است
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هاي جنوبي  ر از ريزدانگي قطعات در بخشهايي از شهر از جمله بخشمقايسه تراكم و تعداد طبقات در شه

  .دهد پيشاهنگي خبر ميو آباد  كمال

 
 تراكم و تعداد طبقات كمالشهر : 9 نقشه  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  ها مجاورت •

ه اين نزديكي معايب و مزايايي را ب. شهر كرج است مجاورت با كالن بزرگترين عامل تأثيرگذار در كمالشهر،

مين شغل در أتوان به امكان استفاده ساكنان كمالشهر از خدمات و امكانات ت از مزاياي آن مي. همراه دارد

هايي در كمالشهر را مورد بررسي قرار داد كه ساكنان كرج از آن استفاده و از  شهر كرج و يا تاسيس فعاليت

  .اين طريق براي كمالشهر درآمدزايي كند

اي و رانده شده شهر كرج در كمالشهر و  هاي حاشيه معايبي چون استقرار كاربري توان به از طرف ديگر مي

هاي نامناسب در اطراف آن اشاره  و استقرار كاربري حاشيه شهري كمالشهر به عنوان محور تحليل نقش بلوار

  .كرد

تقر در شمال هاي تاثيرگذار بر كمالشهر، شهرك صنعتي بهارستان، صنايع بزرگ عمدتاً مس از ديگر مجاورت

سكينه، مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي در اطراف شهر  بي گورستان بياراضي كشاورزي و دامداري، شهر، 

  .است... و هليكوپترسازي  ،كرجاز جمله دانشگاه تربيت معلم 

به عالوه در بين دو بخش جدا از هم شهر، اراضي باير، باغات و اراضي كشاورزي و برخي از اراضي مسكوني 

  . شكل گرفته است
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 مجاورتهاي كمالشهر :10 نقشه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  شبكه حمل و نقل و نظام حركت  .4. 1. 2

اي  آهن، مترو و بزرگراه از جايگاه ويژه كمالشهر به لحاظ نزديكي به محورهاي عمده ارتباطي شامل راه

، در كل امكان استفاده )ومتركيل 4(وجود محورهاي ذكر شده و همچنين نزديكي به كرج . برخوردار است

  . سريع و آسان ساكنان كمالشهر از خدمات كرج را فراهم آورده است

توان گفت در اغلب نقاط كمالشهر، شكل و نظام شهري قابل تشخيص نيست و بيشتر از چند خيابان اكثراً  مي

   .بست شكل گرفته كه گاه، ابتدا و انتهاي آنها عرض يكساني ندارد ناپيوسته و بن

. گيرد هاي تجاري در اطراف آنها شكل مي هاي شهر، محورهايي اصلي دارند كه عمدتاً كاربري هر يك از محله

  . كنند اين محورها ارتباط معناداري با يكديگر ندارند و به شكل كامالً مجزا و منفرد عمل مي

ها در  اند كه احداث آن شدهبيني  برخي از محورهاي مصوب و پيشنهادي نيز در ارتباط با شهر كمالشهر پيش

  :آينده بر چگونگي توسعه شهر تاثير زيادي خواهند گذاشت 

  .كند كه از امتداد آزادراه كرج ـ قزوين گذر مي مسير خط مترو به سمت هشتگرد -

دو ايستگاه قطار شهري كرج كه حدوداً در ابتدا و مفصل بين دو بخش جدا از هم كمالشهر روي  -

توانند به شكل  ها مي با توجه به طرح فرادست، اين ايستگاه. ابي شده استي بلوار اصلي شهر مكان

TOD عمومي در مقياس شهر را ارائه دهند خدماتهاي ايستگاهي تعريف شوند و  و مجتمع . 

جنوبي پيشنهادي طرح فرادست كه به محوري شرقي ـ غربي كه از  ـ يك محور ارتباطي شمالي( -

همچنين اداره برق درصدد . )شود ه و به شرق حوزه منتهي ميمهرشهر و جاده مالرد عبور كرد
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يابي راهي شمالي ـ جنوبي از محل پيشنهادي عبوري اين راه است تا بدين وسيله مسير خط  مكان

 . فشار قوي را از آن عبور دهند

  

اين . استر كمالشهبافت پر  شبكة ارتباطي اشاره به گذرهاي نفوذناپذير در موردآخرين بحث قابل اشاره در 

در مواردي . شود ديده ميآباد، شهرك صدريه، پيشاهنگي و غرب خرمدشت  عمدتاً در جنوب كمال وضعيت

نشاني و يا دسترسي ساير وسايل نقليه  دسترسي خدماتي چون آتش ،اين گذرهاي باريكامتداد زياد 

  . كند امدادرسان را با مشكل مواجه مي

  

 كمالشهر شبكه ارتباطي وضع موجود :11 نقشه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  خدمات و تجهيزات شهري و تاسيسات زيربنايي.  5. 1. 2

  .اند فاضالب مورد مطالعه قرار گرفته و، تاسيساتي از قبيل برق، گاز، تلفن كمالشهردر بررسي تاسيسات شهر 

  برق •

  .نمايد مياز نظر تاسيسات برق ، شهر كمالشهر از شبكه برق سراسري استفاده 

  گاز •

  .هستندها داراي انشعاب گاز  و خانه استمند  لشهر از شبكه گاز شهري بهرهشهر كما

  تلفن شهري و بين شهري •

  . دهستنو اكثر واحدهاي مسكوني داراي تلفن شخصي است شهر كمالشهر داراي مركز مخابرات 
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  سيستم فاضالب •

بي بوده و آبهاي سطحي هاي فاضالب خانه ها از نوع جذ و چاه استشهر كمالشهر فاقد شبكه دفع فاضالب 

  .ريزد ميشهر به دليل قرار گرفتن در كنار كانال آب به آن 

  

هاي مسافربري،  ها گذاشته شده عبارتند از پايانه ريزي آنها بر عهده شهرداري تاسيساتي كه مديريت و برنامه

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

 2000بار و كشتارگاه است و در محدودة قانوني آن يك گورستان با مساحت  شهر فاقد ميدان ميوه و تره الكم

  .نشاني قرار دارد مترمربع و يك ايستگاه آتش

ها گذاشته شده شامل فضاي سبز، پارك عمومي، توالت عمومي و  خدمات شهري نيز كه به عهده شهرداري

خودرو  5پارك عمومي،  3شهر داراي  كمال 1380ات موجود در سال براساس اطالع. شود حمل زباله مي

  . حمام مخصوص است 5حمل زباله و 

  

  هاي توسعه كمالشهر انداز و هدف چشم. 2. 2

  انداز اجتماعي ـ اقتصادي و كالبدي  چشم.  1. 2. 2

  .است بوده در تدوين چشم انداز توسعه شهر كمالشهر نكات زير مطرح

 .شهريار -كمالشهر در حوزه شهري كرجنقش و جايگاه شهر  •

ويژگيهاي شهر كمالشهر از نظر ساختار محيط طبيعي، مصنوع، شبكه ارتباطات اصلي، الگوي  •

 .تراكمي و در كل ساختار وضع موجود شهر

 وضعيت شهر و اراضي اطراف آن در طرح مقياس حوزه •

 .نسبت به وضعيت حال و آينده شهر كمالشهرديدگاه مديران شهري  •

 .ها و كانونهاي بحراني شهر  ائل و مشكالت و گسترهمس •

  

و رفاه، آسايش و ايمني  دهد ميخدماتي در مقياس يك شهر مياني را در خود جاي  1400كمالشهر در افق 

شهريار و از  -به عالوه اين شهر يكي از كانونهاي صنعتي حوزه شهري كرج. يابد ميشهروندان در آن ارتقاء 

شهريار است و خدماتي در ـ  تفريحي حوزه شهري كرجر محورهاي گردشگري ـ ه شهرهاي در مسيجمل

  .دهد ميارتباط با اين زمينه هاي توسعه ارائه 

  

  ازاند تصاوير چشم

شهريار دارد،  -قياس حوزه شهري كرجكمالشهر جايگاه يك شهر مياني را در م: تصوير كاركردي •

. اند ان صنعت، گردشگري و تفريحي تجهيز شدهها در جهت ارائه خدمات پشتيب در اين شهر فعاليت

با توجه به . بخشي از خدمات و كاركردهاي شهر، در داخل محدودة موجود تأمين شده است

شهر براي تبديل شدن به يك  پتانسيل شهر و نقش ديده شده براي آن، شرايط مناسب در كمال

 . مركز صنعتي فراهم شده است
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  . دهي به شهر كرج ايجاد گرديده است هايي جهت سرويس همينطور فعاليت

 
شهر و ايجاد حس  ايجاد وحدت و انسجام در فرم و ماهيت كمال: تصوير جمعيتي و اجتماعي •

وسازهاي مسكوني  ساخت. هاي بارز اجتماعي شهر است تعلق و وحدت بين ساكنان شهر از ويژگي

. اند شهر احيا شده در كمال بافتهاي فرسوده و خودرو. گيرد طبق اصول ايمني ساختمان صورت مي

شهر،  الگوهاي سكونتي در كمال. شهر خط كلي الگوي توسعه بر تاب بافت منطبق است در كمال

 .بيني شده است اش پيش همخوان با خصوصيات محيطي

هايي براي جذب سرمايه و نيروي  شهر به دليل فاصلة كم تا كرج، فعاليت در كمال: تصوير اقتصادي •

شهر،  تعريف مركزيت براي كمال. بيني شده است ر نتيجه رونق اقتصادي شهر، پيشانساني كرج و د

جهت تأمين بخشي از احتياجات ساكنان كرج در جهت ايجاد پويايي اقتصادي شهر، حفظ صنايع 

مناسب و حذف صنايع آالينده در درون محدودة قانوني امكانات مناسبي را براي شهر بوجود آورده 

 .است

. برنامه مسكوني كنترل شده است شهر، توسعه غير اصولي و بي در كمال: فضايي –ي تصوير كالبد •

شهر داراي شكلي منسجم دارد و محورهاي خدماتي شهري و محلي تقويت شده و  ساختار كمال

 . شكل گرفته است

محورهاي سبز . ها همگام با طبيعت شهري است شهر، اساس طرح در كمال: تصوير زيست محيطي •

اند، باغات و مزارع مطلوب شهر، حفظ و تثبيت  شهر، از نظر كيفي تقويت شده ر كالنموجود د

 . اند اند، صنايع آالينده درون محدودة قانوني حذف شده شده

هاي مختلف شهر،  شهر ارتباط كافي و الزم بين سكونتگاه در كمال: حمل و نقلشبكه تصوير  •

امكانات مطلوب براي . اند كيفيت تعريض شده بي متر و 6معابر با عرض كمتر از . تأمين شده است

شهر سلسله مراتب شبكه  در كمال. شده است تشويق مردم به استفاده از وسايل نقليه عمومي، تأمين

 . ونقل تعريف مشخصي دارد و با موازين شهري انطباق دارد حمل

ت كه از همه شهر داراي مديريتي كارآمد، مشاركتي و پاسخگوس كمال :تصوير مديريت شهري •

هاي مرتبط با نقش تعيين شده  گذاري در زمينه هاي سرمايه امكانات و ابتكارات براي جلب فرصت

برد و حفاظت از محيط زيست و حركت به  براي آن در سطح حوزه شهري كرج ـ شهريار بهره مي

 .شمرد سوي پايداري را از اهداف خود برمي

  هاي شهري كمالشهر ونهاي كيفي و كمي توسعه كان هدف.  2. 2. 2

، تعريف يك ساختار منسجم براي كمالشهر به عنوان يك شهر مياني و يكي از كانونهاي صنعتي  هدف اصلي،

شهريار و سازماندهي عرصه هاي عمومي و بافتهاي  -تفريحي حوزه شهري كرج - و گردشگري خدماتي

  .محيط زيست شهر مسكوني آن در جهت تامين نيازهاي ساكنين آن شهر و ارتقاء كيفيت
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  توسعه كمالشهر موضوعياهداف 

 كاركردي •

شهر و كرج با هدف ارائه خدمات مناسب فرهنگي ـ فراغتي به شهر  ايجاد ارتباط كاركردي بين كمال -

 كرج؛

 شهر؛ استقرار خدمات در مقياس يك شهر مياني در كمال -

 ر؛رسيدن به نقش صنعتي شهر، تعيين شده در طرح حوزه شهري كرج ـ شهريا -

 شهر و تأمين سطوح خدماتي موردنياز ساكنين شهر؛ ايجاد رضايت خاطر شهروندان كمال -

 شهر؛ هاي فراغتي ـ فرهنگي در كمال ايجاد و توسعه سطوح گردشگري ـ تفريحي و باال بردن فرصت -

هاي متناسب با جايگاه و  پااليش عملكردهايي ناسازگار و مخرب فضاي شهري و افزايش فعاليت -

 .نقش شهر

  

 جمعيتي اجتماعي •

 هاي اجتماعي و ايجاد و تقويت حس تعلق شهروندان به شهر؛ از بين بردن جدايي -

 هاي اجتماعي؛ باال بردن كيفيت زندگي و امنيت اجتماعي و رفع آسيب -

  .دستيابي به تركيب اجتماعي مختلط ساكنان در محله -

  

 اقتصادي •

 هاي جذب سرمايه به شهر؛ ههاي اشتغال براي ساكنان شهر و ايجاد زمين ايجاد فرصت -

هاي تثبيت و توسعه آن با  شهر و ايجاد زمينه ساماندهي صنعت و خدمات پشتيبان آن در كمال -

  .يافتن به درآمدهاي پايدار شهري هدف دست

  

 كالبدي -فضايي  •

  ؛اريشهر -كرج يبا ساختار حوزه شهر يونديشهر در همپ يكالبد يالگو تيتقو -

، به شهر و محله اسيدهنده آن ها در مق ونديپ يو محورها يمومع ياز فضاها يا گسترش شبكه -

  ؛هاي قطار شهري ويژه در پيرامون ايستگاه

  ؛طيمح يها تيشهر و قابل نهيشيبر پ يمتك يمسكون يبافتها يارتقاء الگو -

  ؛در سطح كمالشهر يو محله ا يموزون و متناسب خدمات شهر عيتوز -

 ؛در جهت ارتقاء يمحله ا يخدمات يازهايكمبود ن نيامو ت يمسكون يها محله زيو تجه يسامانده -

  ؛كمالشهر نيسطح رفاه ساكن

  ؛شهر يمحله ها انيدهنده م ونديبخش و اشتراكات پ تيهو زاتيتما تيتقو -

  .)تيسكونت و فعال( يشهر يتراكم زندگ شيبه منظور افزا يتوسعه درون قيتشو -
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 زيرساختي •

سكونت در  تيفيجهت ارتقاء ك يمسكون يه هامطلوب در محل يرساختهايخدمات و ز زيتجه -

  ؛كمالشهر

 طيسازگار با مح( مانند اتوبوس و قطار سبك شهري يعموم هينقل لينظام حمل و نقل به وسا ياتكا -

  ؛)ستيز

  ؛سواره يدسترس نيو تام يشهر يبه درون بلوك ها يرينفوذپذ شيافزا -

 بانيپشت يتهاياستقرار فعال و ينقش صنعت يفايشهر در جهت ا يرساختهايخدمات و ز زيتجه -

  ؛در كمالشهر عيصنا

  ؛كمالشهر يحيتفر - ينقش گردشگر يفايشهر در جهت ا يرساختهايخدمات و ز زيتجه -

  .و دوچرخه سواران ادهيو آسوده پ منيحركت ا يبرا التيتسه جاديا -

  

 زيست محيطي •

  ؛هوا ، صدا و خاك و آب يطيمح يها يكاهش آلودگ -

 بانيشهر به عنوان پشت اسيدر مقها  ها و پارك با باغ ونديسبز و باز همپ يرهاياز مس يا شبكه جاديا -

 ؛سالم يشهر يزندگ

  .هاي گياهي مناسب در شهر جلوگيري از تخريب باغات، مزارع و پوشش -

  

 مديريت شهري •

  ؛شهر گاهيمتناسب با نقش و جا ،يكسب درآمد شهردار يو كارآمد برا دارينظام پا كي جاديا -

  .ها در اداره شهر و محله يدولت ريغ يسازمانها و يمدن ينهادها ،ردممشاركت دادن م -

  راهبردهاي توسعه در كمالشهر.  3. 2

 راهبردهاي زيست محيطي.  1. 3. 2

زباله  يآور به خدمات جمع دنيآب و خاك و نظام بخش يها  يكاهش آلودگ يفور يها  برنامه ياجرا -

  .ها  و بهداشت محله

سبز  يبا پاركها، باغها و فضاها ونديدر پ ادهيپ ژهيو يدر امتداد محورها سبز يفضا ياساس شيافزا -

  .يشهر

  .يسبز عموم يشبكه فضا كي جادياي به منظور ا  كوچك محله ياحداث پاركها -

  

 اجتماعي ـ اقتصاديراهبردهاي .  2. 3. 2

  اي هاي متمايز محله و جنبه شهر يطيمح يها  يژگيبر و يمتك يو خاطره جمع تيهو تيتقو -

به منظور رفع  يدولت ريغ يبا سازمانها يو همكار ياي و مدن  محله ينهادها تيو تقو جاديا -

  ، به ويژه در خرمدشتزيخ جرم يموجود و حذف كانونها ياجتماع يها بيآس
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 كمالشهرشاغل در  نيساكن سكونتمناسب جهت  طيفراهم آوردن شرا -

هاي عمومي شهر با هدف باال  در كانون اي جهت حضور مردم ايجاد فضاهاي شهري و مراكز محله -

  بردن تعامالت و تأكيد بر فضاهاي موجه اجتماعي

  هاي كار و فعاليت گذاري بخش خصوصي در پهنه هاي مناسب سرمايه ايجاد زمينه -

  هاي مناسب جهت نوسازي و بهسازي بافت مسكوني موجود ايجاد زمينه -

 
 فضايي - يكالبدراهبردهاي .  3. 3. 2

و ايجاد ارتباط مناسب بين دو بخش شمالي و جنوبي بلوار ايي دو نيمه شرقي و غربي غلبه بر جد -

  شهر اصلي كمال

  شهر يخدمات ياصل ياز محورها كمالشهر يبرون شهر يكيتراف يجدا كردن محور اصل -

هاي قطار  و پيرامون ايستگاه يو نقاط كانون ياصل يمختلط در محورها يبا كاربر ييها  مجموعه جاديا -

  ك شهريسب

اي به   و محله يعموم يها  و عرصه يشهر يساختار فضاها ديتجد قياز طر يجمع تيهو تيتقو -

  .وندياي همپ  صورت شبكه

  هاي مياني شهر ، به ويژه در بخشو منظر ديد يدورهايكننده كر تيتقو  يمحورها يايو اح جاديا -

همجواري  يا توجه به الگوب كمالشهر يتيو هو يشهر يمايسكونت و س يالگو يها  مشخصه ياياح -

  بافت و فضاهاي سبز و باز گسترده

 بخشهاي مختلف نيساكن يو توانها ازهايمسكن متناسب با ن يضوابط و مقررات و الگوها ميتنظ -

  شهر

  مسكن خود ينوساز يساكنان برا يتوانمند ساز يها  برنامه ياجرا -

 جاديو ا يها مسكون  در محله موجود يكمبودهاجبران و  تيمتناسب با جمع يخدمات شهر عيتوز -

  اي  محله يمحورها و كانونها خدمات

و  شيآسا نيبه منظور تام يكاف يشهر ساتيبه خدمات مناسب و تاس يمسكون يها  محله زيتجه -

  رفاه ساكنان

 ايو   يعموم يخدمات و فضاها نياستفاده مجدد و تام يو انبار برا يكارگاه يها  نيزم افتيباز -

  خدماتي

هاي توسعه  لويت توسعه به اراضي باير و بازيافتي داخل محدوده قانوني نسبت به بخشتعيين او -

  نيافته

  

  راهبردهاي توسعه مشاركتي.  4. 3. 2

  .هاي مشاركت عمومي ـ خصوصي اعمال سياستهاي تشويقي در زمينه اجراي طرح −

  ).تقويت شوراياري(ها  يق مشاركت مردم در اداره محلهتشو −
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 توسعهمديريت هاي راهبرد.  5. 3. 2

تقويت و آموزش نيروي انساني شهرداري براي كنترل و هدايت توسعه در چارچوب طرح جامع  -

  .راهبردي

ها و دريافت بهاي خدمات  نظام عوارض و ماليات(گذاري منابع درآمدي پايدار براي شهرداري  پايه -

  ).شهري

هاي توسعه  ي اجراي طرحكارهاي مشاركت شهرداري و بخش خصوصي و مالكان برا تشويق راه -

  شهري

  .ها ها از طريق ايجاد شوراياري مشاركت دادن شهروندان در اداره محله -

ها و محيط  هاي مشترك، به ويژه در مورد راه هاي حوزه براي اجراي طرح همكاري با ديگر شهرداري -

  .زيست

  سياستهاي توسعه و عمران موضوعي و موردي. 4. 2

  حقق راهبردهاي توسعهسياستهاي اجرايي ت. 1. 4 .2

ها در بيان راهبردهاي  با توجه به نوع انگارهكمالشهر يكي از مهمترين عوامل در تحقق راهبردهاي توسعه در 

ظرفيت و رسيدن به  ،از يك سو ،خط محدوده قانوني پيشنهادي شهر سازي دقيقتوسعه، تعيين و 

. مختلف استكاركردي هاي  پهنه و تامينسطح حوزه و شهرها  ريزي پذيري تعيين شده در برنامه جمعيت

در تعيين خط محدوده قانوني ، نيازمند بررسي اراضي قابل توسعه در اطراف شهر از مناظر گرايي  واقعيت

بنابراين در اين بخش مهمترين سياستهاي اجرايي حاكم بر تعيين محدوده قانوني مورد بحث . گوناگون است

  . واقع شده است

توجه به ميزان زمين موردنياز اين شهر در افق طرح در درجه اول كمالشهر  ده قانونيپيش از تعيين محدو

  . اهميت قرار دارد

در اين . ناپذير است بيني جمعيت شهر در افق طرح تغيير مساحت محدوده قانوني اجتناب با توجه به پيش

  : معيارهاي مختلفي در نظر گرفته شده است كه شامل  زمينه

 ينوع كاربري فعل -

 نوع مالكيت -

 وضعيت توافقات -

 سازمان فضايي پيشنهادي  با ميزان همسو بودن مكان اراضي -

  

  هاي موضوعي  سياست.  2. 4. 2

 : سياستهاي برنامه كلي توسعه شهر •

قابل توسعه در جهت افزايش اي اراضي  اولويت دادن به توسعه دروني بافت و آزادسازي مرحله -

 .جمعيت

 .متر 6هاي داراي عرض كمتر از  هاي فشرده شهري با تعريض خيابان فوذپذيري در بافتافزايش ن -
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در توسعه تعيين تكليف مالكيت ، تامين منابع مالي پايدار و فراهم آوردن زمينه مشاركت شهروندان  -

 ).تهيه طرح، اجرا، بازبيني و بازنگري(شهر 

  . عناصر هويت بخش شناساييارتقاء كيفي محيط سكونت و زندگي با  -

  .هاي متفاوت بافت هاي فضايي متنوع و پرهيز از الگوهاي يكسان براي گونه راهكارها و ايدهتعيين  -

 .محدود كردن توسعه مسكوني و تشويق به ايجاد مراكز كار و فعاليت و خدمات -

صنايع و كارگاه هاي ناسازگار با زندگي شهري و : ساماندهي صنايع ناسازگار با محيط سكونتي  -

شناسايي اين صنايع و ساماندهي و تمركز آنها در . سطح كمالشهر پراكنده اند  بافتهاي مسكوني در

 .از شهر جدا از بافتهاي مسكوني از سياستهاي پيش بيني شده براي كمالشهر است اي محدوده

  

  هاي موضعي و موردي سياست.  3. 4. 2

  :شود سياستهاي موضعي و موردي در كمالشهر، در موارد زير ارائه مي

با توجه به اين موضوع كه بخش گسترده اي از  :ده مناسب از اراضي باير و گسترده شهر استفا -

گسست و جدايي  موجب و  اين اراضي دوده قانوني شهر اراضي باير هستنداراضي ملحق شده به مح

د، از سياستهاي توسعه شهر، استفاده مناسب از اراضي باير جهت شو ميبين بافتهاي موجود شهر 

براي  .مورد نياز شهر است كار و فعاليتپيوند بين بافتهاي گسسته و تامين خدمات و برقراري 

 .سازي و موضعي ويژه تهيه شود هاي آماده توسعه اين اراضي بايد طرح

باغات از يك سو و  سياست حفاظت كامل از :هاي سبز درون شهري  حفاظت از باغات و پهنه -

هاي  اده آتي از آنها از سوي ديگر، باغات را به تعريف پهنهتوجه به درآمدزايي و صرفه اقتصادي استف

با غلبه گردشگري هاي كار و فعاليت  مسكوني، فضاهاي عمومي با غلبه سبز و باز و پهنه -ويژه باغ

 .از جمله در اين زمينه است رضوانيهوياليي  ـتثبيت حالت باغ . دهد سبز و باز سوق مي

هايي كه به صورت خودرو  به ويژه در بخش :فرسوده  ساماندهي و بهسازي و نوسازي بافت -

 .هاي موضعي اصلي طرح جامع است اند از سياست توسعه يافته
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  ريزي ساختاري توسعه و عمران كمالشهر برنامه.  3

  طرح ساختاري شهر.  1. 3

 ،ط برون شهريها و محورهاي ارتبا با شريان آسانگيري از ارتباط  با كالنشهر كرج و بهره كمالشهر همجواري

مناسبي در گسترش سكونت و ايجاد  توانمناسب آب و هوايي ـ وجود باغات و باغ ويالها ـ  وضعيت

  .دهد دست ميدر شهر كمالشهر به  خدماتي ـ گردشگريهاي  مجموعه

هاي مسكوني، همچنين  درون بافته هاي صنعتي و كارگاهي و نفوذ اين كاركردها ب البته حضور شهرك

هاي باير و  ، وجود زمين)در امتداد محور قديم كرج ـ قزوين(هاي سكونتي پراكنده  تهگيري هس شكل

هاي  گيري كاركردها و فعاليت خدمات مناسب شهري و ساختار خدماتي پيوسته، شكل نبود، غيركشاورزي

بسيار رويه، چهره  ، همچنين ساخت و ساز غيرمجاز و بي)بلوار كمالشهر(نامناسب پيرامون محور اصلي شهر 

گسترش خدمات شهري با و با پيشنهاد يك طرح ساختاري واحد  .سازد گر مي را جلوهناموزوني ناهمگون و 

ضوابط و معيارهاي مناسب  متكي برهاي مسكوني  ها و محيط الگوي مناسب نفوذ به بافت، پيوستگي حوزه

لم و كارآمد در حوزه گيري يك شهر سا به شكل توان ميشبكه مناسب دسترسي،  و طراحيساخت و ساز 

  .كمك كردشهري كرج ـ شهريار 

  

  سازمان فضايي و ساختار كاربري زمين.  1. 1. 3

هاي قديم شهر ـ در ابتدا و انتهاي بلوار اصلي كمالشهر به همراه  اي پيرامون ورودي استقرار خدمات دروازه

كند  ورودي مجهز مي 6شهر را به  ، اين2و  1هاي جديد از آزاد راه و مسيرهاي شرياني درجه  تقويت ورودي

  .پذير خواهد ساخت مختلف شهر امكان نقاطشهر را از  كه ورود و خروج از كمال

.  اصلي و فرعي توزيع شده اند 2خدمات بزرگ مقياس فراشهري و شهري در اطراف محورهاي شرياني درجه 

فرعي و جمع و پخش  2رجه اي پيرامون محورهاي شرياني د اي و محله انتقال خدمات شهري ـ ناحيه

و نفوذ فعاليت و كاركردهاي خدماتي به درون  شود ميهاي سكونتي  ها باعث رونق بيش از پيش بافت كننده

با يك ساختار منسجم و هماهنگ، يكپارچگي و توزيع مناسب خدمات و همچنين ارتباط  ها محله بافت

  .كمك خواهد كرد هاي سكونتي را فراهم ساخته و به توانمندسازي بافت هسته

هاي پيراموني شهر  و نيز با  فرعي با حلقه 2ارتباط محورهاي خدماتي درون بافت با نقش شرياني درجه 

هاي سكونتي از طريق يك  ترافيك هسته توليد و جذببه ) بزرگراهي ـ آزادراهي( 1محورهاي شرياني درجه 

ها و محورهاي  و ترافيك در درون محيطو از ازدحام   سيستم مناسب و سلسله مراتبي شهري كمك كرده

شهر با حوزه شمالي شهر كرج از طريق  همچنين پيوند مناسب كمال .نمايد خدماتي پر ازدحام جلوگيري مي

  .بيني شده است اتصال به امتداد شرياني شمالي شهر كرج پيش

و و پيشنهاد گسترش هاي اوليه و قديمي، از يك س هاي مسكوني با تراكم زياد با هسته همجواري محوطه

هاي سكونتي با خط آسماني در خور و شايسته اينگونه  باغات و باغ ويالها در پيرامون شهر، باعث ايجاد پهنه

هاي فعاليتي ـ صنعتي و سكونت خواهد شد كه اين  شهرها و همچنين حريم و فيلتري مناسب بين حوزه

هاي يك زندگي مناسب شهري نويد  آل تحقق ايده مند و يكپارچه بستر مناسب و مستعدي را در ساختار نظام

  . دهد مي
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  )مراكز و محورهاي شهري(سازمان فضايي شهر . 1. 1. 1. 3

 : شبكه ارتباطي) الف

كمالشهر با تقويت و توسعة گذرها و امتدادهاي  اصالح نظام سلسله مراتبي شبكه شهري •

ترافيكي در شبكة اصلي  هاي مناسب ها و تعريف گردش موجود، اصالح طرح هندسي تقاطع

 شهر؛

شهر با هدف بوجود  هاي ورودي جديد به كمال هاي موجود شهر و ايجاد دروازه تقويت ورودي •

 سهولت دسترسي به مراكز اصلي شهر؛ آوردن خوانايي و

تقويت و تكميل نقش ساختاري محورهاي اصلي عبوري از داخل محالت شهري و ايجاد پيوند  •

 همپيوندي بيشتر اجزاي متفرق شهر؛مناسب بين آنها در جهت 

هاي شهر با هدف باال بردن حس خوانايي محدودة قانوني  هاي اصلي با لبه همجواري شبكه •

 شهر؛ كمال

گيري  آن در شكل ضمن تأكيد بر نقش ساختاري... تقويت خطوط حمل و نقل عمومي، مترو،  •

 .خدمات عمدة شهري

  

 : نظام فعاليتي) ب

 هاي اصلي شهر؛ اي پيرامون ورودي استقرار خدمات دروازه •

 هاي مترو؛ تقويت نقش خدماتي اراضي واقع در پيرامون ايستگاه •

بيني نفوذ  استقرار مراكز عمدة خدمات شهري و فراشهري در امتداد بلوار اصلي كمالشهر و پيش •

 هاي مسكوني همجوار؛ سلسله مراتبي خدمات به داخل بافت

اي  اي به شكل خطي و متمركز با هدف ايجاد شبكه ناحيه اي و هاي خدماتي محله تقويت كانون •

 هاي اصلي شهر؛ رساني سلسله مراتبي به تمامي پهنه كارآمد و كامل جهت خدمات

هاي سازگار با موضوع گردشگري و گذران اوقات فراغت در مواضع معتبر  تقويت فعاليت •

 هاي باالدست؛ هاي طرح يبين انداز خدماتي شهر منطبق بر پيش شهر با هدف تحقق چشم كمال

ويال در مناطق مناسب شهر با هدف رسيدن به يك  تثبيت و توسعه باغات و گسترش سطوح باغ •

 .ر مناسب توسعه شهريبست
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  طرح سازمان فضايي كمالشهر:  12نقشه   
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 الگوي ساختاري توسعه كمالشهر :13 نقشه  

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ahr

saz
ion

line
.co

m



  كمالشهر )ساختاريراهبردي ـ ( طرح جامع 96

 

 

  )نكاربري زمي(بندي استفاده از اراضي  پهنه. 2. 1. 1. 3

ها يا نواحي برطبق  ريزي است كه عبارت است از تقسيم شهر به حوزه بندي بخش مهمي از فرآيند برنامه پهنه

به عبارت  .ها و استفاده از زمين  هاي بالفعل و بالقوه آنها به منظور كنترل و جهت دادن به كاربري فعاليت

صورت گرفته و ... تجاري، صنعتي، اداري و  هاي مسكوني، ها يا حوزه بندي به منظور ايجاد بخش ديگر پهنه

  .خواهد بودها براساس ضوابط و مقررات  اداره اين بخش

بر اساس اين تعريف و نظر به سازمان فضايي پيشنهادي شهر، پهنه بندي آن انجام شده كه در نقشه زير به 

ساماندهي  منطبق با در بخش موجود پهنه بندي بر اساس كاربري هاي شكل گرفته و. نمايش درآمده است

قابليت (زمين تناسبآنها صورت گرفته و در بخش هاي اضافه شونده به شهر بر اساس طرح هاي مصوب، 

  .، شبكه راه، مراكز و محورهاي خدماتي پيشنهادي، اين امر به انجام رسيده است)زراعت و باغداري

  :گردد  مي آيد، در موارد زير خالصه  يم آنچه در مورد ساختار كلي كاربري اراضي از سازمان پيشنهادي بر

هاي منتج از سازمان فضايي پيشنهادي در سطح كالن و در مقياس شهري و   برخي از كاربري -

تفريحي در شمال  -توان به مجموعه مختلط فرهنگي مي ها   از جمله اين كاربري. فراشهري قرار دارند

پشتيباني از نقش صنعتي و خدمات كشاورزي هاي اين شهر در جهت   كمالشهر و يا افزايش پتانسيل

 .و باغداري آن ، اشاره كرد

هاي خدماتي نيز بواسطه تشكيل مراكز و محورهاي فعاليتي در سطح شهر به صورت   كاربري -

 .گردند مي جانمايي فضايي سازمان  ها و محورهاي كانونيكپارچه در 

خدمات  وهاي مسكوني   ي از كاربريطيف ،محالت كه با غلبه كاربري مسكوني شكل خواهند گرفت -

 .گيرند مي اي را در بر  محله

اند نيز به صورتي  فضاهاي سبز و باز كه به صورت خالص و يا با اندكي فعاليتهاي مكمل تعريف شده -

تفاوت ماهيت استفاده از آنها عالوه بر ايجاد تنوع در نوع فضاها، بر . اند منسجم در شهر گسترده شده

 .هاي مختلف صحه گذاشته است در بخشفضايي  انسجام سازمان

  

هاي مسكوني موجود شهر منطبق هستند يا  شهر، يا بر بافت بيني شده براي كمال هاي مسكوني پيش گستره

  .اند هاي موجود توسعه يافته در تداوم بافت

  . شهر به صنعت اختصاص يافته است هايي از شمال غربي كمال بخش

چنين تاسيسات شهري، در ارتباط با صنايع و الزامات سازمان فضايي و خدمات و مراكز اداري و هم

  .اند يابي شده شهر مكانبخش مياني هاي مالكيت زمين در  ويژگي

هاي باغ وياليي مستقر در رضوانيه و زمين هاي باير و مستعد شمال بلوار  فضاهاي سبز و باز، شامل گستره

  . تندهس هر، همچنين حرايم و پاركهاي شهريكمالش

 . شهر نشان داده شده است هاي پيشنهادي اصلي كمال در جدول زير سطوح پهنه
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  ها در كمالشهر  سطح و سهم پهنه:  70جدول          

 درصد )هكتار(مساحت  گستره ها ها كد گستره

R 9/756 مسكوني  57 

S 4/226 فعاليت  17 

M  9/128 )سكونت و فعاليت(مختلط  10 

G 1/210 )سبز و باز(ظت حفا  16 

 100 1322 جمع

      

  در كمالشهر ي دو رقميها  سطح و سهم زيرپهنه: 71جدول       

 درصد )هكتار(مساحت  گستره ها كد گستره ها

R9/38 مسكوني با تراكم كم ١١  9/2  

R4/512 مسكوني با تراكم متوسط ١٢  8/38  

R6/205 بافت مسكوني ارزشمند ٢٣  5/15  

S3/3 44 ره ها و محورهاي تجاري، اداري و خدماتگست ١١  

S7/130 گستره ها و مراكز تجاري، اداري و خدمات با غلبه سبز و باز ١٢  9/9  

S2/25 صنعت ٢١  9/1  

S4/26 ها و محور كارگاهي ـ توليدي گستره ٢٢  2 

M4/36 مختلط تجاري، اداري، خدمات با مسكوني ١١  7/2  

M5/0 6 ارگاهي با مسكونيمختلط صنايع خدماتي و ك ١٢  

M5/86 تفريحي با حداقل سكونت -مختلط فرهنگي  ٢١  5/6  

G4/81 پارك شهري ١١  2/6  

G6/94  باغات و اراضي مزروعي شهري ٢١  2/7  

G6/2 34 پهنه هاي سبز و باز ويژه ٣٢  

 100 1322 جمع

  

  هاي سه رقمي در كمالشهر  سطح و سهم زيرپهنه: 72جدول      

 درصد )هكتار(مساحت  كد گستره ها گستره ها اكد گستره ه

Rمسكوني با تراكم كم ١١  R١١٢ 9/38 9/2 

Rمسكوني باتراكم متوسط ١٢ 
R١٢١ 3/345  26 

R١٢٢ 1/167 6/12 

Rبافت مسكوني ارزشمند سبز ٢٣ R٢٣٢  6/205 5/15 

Sمحورهاي تجاري، اداري و خدماتي ١١ S١١٢ 1/44 3/3 

S12 
  تجاري، اداري خدماتي هاي  مراكز و گستره

 )با غلبه سبز و باز(

S١٢١ 2/21 6/1 

S١٢٢ 8/76 7/5 

S١٢٣ 21 6/1 

S١٢٤ 7/11 9/0 

S21 صنعت S٢١١ 2/25 9/1 

S22 ها و محور كارگاهي ـ توليدي گستره S٢٣٢ 4/26 9/1 

M11 ـ اداري و خدماتيـ  مسكوني مختلط تجاري M١١٣ 4/36 7/2 

M12  كارگاهي با مسكونيمختلط صنايع و M١٢٢ 6 4/0 

M21 مختلط فرهنگي ـ تفريحي 
M٢١١ 4/25 9/1 

M٢١٢ 1/61 5/4 

G11 هاي شهري پارك 
G١١١ 4/71 3/5 

G١١٢ 2/10 8/0 

G21 باغات و اراضي مزروعي G٢١١ 6/94 2/7 

G32 هاي سبز و باز ويژه پهنه G٣٢٢ 34  6/2  

  100  1322   جمع 
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  كمالشهر هاي كلي در م پهنهسطح و سه:  73جدول   

نسبت 

 )درصد(

مساحت 

 )هكتار(
 ها زيرپهنه مشخصات

ها  زيرپهنه

باكد سه 

 رقمي

مساحت 

 )هكتار(
    ها پهنه

 كد دو

 رقمي

مساحت 

 )هكتار(
 هاي اصلي پهنه

كد 

 يك

 رقمي

 كالن پهنه هاي )هكتار(مساحت 

 G111 پارك هاي عمومي شهري 71.40 5.4
 G1 فضاي سبز عمومي G11 81.4 هاي شهري پارك 81.40

ت 210.02
ظ

حفا
)

ز
سب

 
و 

باز
(

(G
)

  

 G112 )پارك بازي، موضوعي(پارك هاي ويژه 10.00 0.8

 G2 سبز خصوصي فضاي G21 94.60 باغات و اراضي مزروعي شهري G211 94.60 باغات كشاورزي 94.60 7.2

 G3 )حفاظت ويژه(سبز وباز  G32 34.00 پهنه هاي سبز و باز ويژه G322 34.00 حريم بزرگراه ها و آزادراه ها و كمربندي ها 34.00 2.6

 M11 36.4 تجاري اداري خدمات با مسكوني مختلط M113 36.4 )محله اي و ناحيه اي(مختلط زيرمنطقه اي محورهاي 36.40 2.8
 M1 فعاليت با سكونت

128.90 

ت 
ون

ك
س

ط 
ختل

م

ت
وفعالي

(M
)

 

 M12 6.0 مختلط صنايع وكارگاهي بامسكوني M122 6.00 هاي مختلط گستره 6.00 0.5

 M211 25.40 هنري مختلط با غلبه خدمات به ويژه فرهنگي و 25.40 1.9
 M21 86.5 )تفرجي(مختلط فرهنگي تاريخي 

تفريحي گردشگري وفرهنگي با 

 حداقل مسكوني
M2 

 M212 61.10 مختلط با غلبه تفرج وگردشگري 61.10 4.6

 R11 مسكوني با تراكم كم R112 38.90 )درصد120حداكثر تراكم (طبقه  2مسكوني  38.90 2.9

 R1 مسكوني عام 551.3
756.9 

ت
ون

ك
س

(R
)

 

 R121 )درصد180حداكثر (طبقه 3مسكوني  345.30 26.1
 R12 با تراكم متوسط مسكوني 512.40

 R122 )درصد250حداكثر ( طبقه 5و4مسكوني  167.10 12.6

 R2 مسكوني ويژه R23 205.6 بافت مسكوني ارزشمند سبز R232 205.6 مترمربع 5000تا 2000بين  205.6 15.5

 S11 44.10 تجاري، اداري و خدمات محورهاي S112 44.10 اي در مقياس منطقه عملكرد 44.10 3.3

 S1 تجاري، اداري و خدمات

226.40 

ت
فعالي

(S)
 

 S121 ا شهريعملكرد در مقياس فر 21.20 1.6
98.00 

با ( مراكز و گستره هاي تجاري، اداري و خدمات

 )سبز و باز غلبه
S12 130.7 

 S122 مقياس شهري عملكرد در 76.80 5.8

 S123 21.00 درمقياس منطقه عملكرد 21.00 1.6

 S124 11.70 اي محله اي و عملكرد در مقياس ناحيه 11.70 0.9

 S21 25.20 صنعت S211 25.20 هاي صنعتي خوشه آوري باال و صنعت با فن 25.20 1.9
 S2 كارگاهي-صنعتي 

 s23 26.40 خدمات صنعتي وفني S232 26.40 اي ناحيه اي و عملكرد درمقياس منطقه 26.40 2.0

 مجموع 1322.2   1322.2   1322.2   1322.2 100
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  پيشنهادي كمالشهرپهنه بندي  : 14 نقشه
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  ...)هاي سكونت، الگوي اسكان، ساختاري كلي مسكن و  حوزه(هاي سكونت  پهنه. 3. 1. 1. 3

به صورت عمومي دو نوع پهنه سكونت شامل . اي اصلي سكونت در جدول زير معرفي شده اند ه پهنه

ساس تراكم ساختماني عام داراي تقسيمات دروني بر ا مسكوني. عام و ويژه قابل شناسايي است مسكوني

بر اين اساس در حوزه . ويژه نيز بر اساس نقش و جايگاه عرصه ها قابل تقسيم بندي است مسكونياست و 

در حوزه . قابل ارائه است) R112,R121R122شامل( R11,R12شهر پهنه هاي سكونت عام در كمال

 .قابل شناسايي است R23سكونت ويژه نيز پهنه هاي

  

  هاي سكونت در كمالشهر زير پهنه سطح و سهم: 74جدول

 درصد )هكتار ( مساحت كد زيرپهنه ها زيرپهنه هاي مسكوني

9/38 R١١ مسكوني با تراكم كم  5 

4/512 R١٢ مسكوني با تراكم متوسط  7/67  

6/205 R٢٣ بافت مسكوني ارزشمند  1/27  

9/756 جمع  100 

  

هاي مسكوني و در  كوني عمدتاً در حاشيه بافتهاي باغ مس هاي سكونت، پهنه در توزيع فضايي زير پهنه

گستره هاي مسكوني با تراكم متوسط عمدتا بر بافتهاي موجود . اند يابي شده مناطق تازه توسعه يافته مكان

شهر منطبق هستند و گستره هاي مسكوني كم تراكم نيز  تا حدود زيادي منطبق بر توسعه هاي جديد شهر 

  .هستند
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ر سكونت كمالشهرساختا:  15نقشه 
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  ...)فعاليت، خدمات، مختلط، حفاظت و (ها  ساير پهنه. 4. 1. 1. 3

. است) G(و پهنه هاي حفاظت ) M(، پهنه هاي مختلط) S(ساير پهنه ها شامل پهنه هاي كار و فعاليت 

  . و مقياس عملكردي آنها صورت گرفته است استقرارآنها بر اساس نوع فعاليتهاي قابل  درونيتقسيمات 

اين پهنه از لحاظ ساختار دروني به دو بخش عمده محورهاي تجاري، اداري و خدمات  :پهنه كار و فعاليت 

تقسيم ريزتر با . هاي تجاري، اداري و خدمات با غلبه فضاي سبز و باز تقسيم شده است و مراكز و گستره

هاي  ي كار و فعاليت شامل پهنهها شهر مهمترين پهنه در كمال. توجه به مقياس عملكردي صورت گرفته است

S11,S12 )هاي  شامل زيرپهنهS112,S121,S122,S123,S124 (هاي   گستره. است S12 در بلوار كمالشهر

عالوه بر الزامات ساختاري، . اند يابي شده و محور قزلحصار مكان) ترين محور ساختاري شهر به عنوان اصلي(

بلوار نيز در اطراف  S11ي اه گستره. اند موثر بودهنيز ها   رهموجود نيز در انتخاب محل اين گست هاي توان

در شمال غرب  حدوداً S23گستره . اند كمالشهر و محورهاي عملكردي تكميل كننده ساختار شهر قرار گرفته

  .اند يابي شده قزوين مكان -كرج آزادراهشهر در جنوب 

  

  هاي فعاليت در كمالشهر سطح و سهم زيرپهنه :75جدول    

 درصد )هكتار(مساحت  كد زيرپهنه ها گستره ها 

1/44 S١١ گستره ها و محورهاي تجاري، اداري و خدمات  4/19  

7/130 S١٢ گستره ها و مراكز تجاري، اداري و خدمات با غلبه سبز و باز  7/57  

2/25 S٢١ صنعت  1/11  

4/26 S٢٣ خدمات صنعتي و فني  6/11  

4/226 جمع  100 

  

كار و فعاليت ساخته شده بر اساس نوع ساختار  تركيبي از عملكردهاي سكونت،پهنه كه  اين :پهنه مختلط 

شهر مهمترين  در كمال. هاي مجاز در آن تقسيم شده است و مقياس عملكردي كاربري) محور و گستره(گيري  شكل

  .ستا) M113,M122,M211,M212هاي  شامل ريزپهنه( M11,M12,M21هاي  هاي مختلط شامل پهنه پهنه

  

  هاي گستره مختلط در كمالشهر سطح و سهم زيرپهنه: 76جدول     

 درصد )هكتار(مساحت  كد زيرپهنه ها گستره ها

M11 4/36 مختلط تجاري، اداري، خدمات با مسكوني  2/28  

M12 6 6/4 مختلط صنايع خدماتي و كارگاهي با مسكوني  

M21 5/86 تفريحي با حداقل سكونت - مختلط فرهنگي   67 

9/128  جمع  100 

  

شهر به صورت عمده شامل پهنه هاي  اين پهنه كه مربوط به اراضي سبز و باز است در كمال :پهنه حفاظت 

G11,G12,G21,G32 ) شامل زيرپهنه هايG111,G112,G211,G322 (ساخت و ساز در اين پهنه . است

  . ساختمان وجود ندارد ها به صورت كامال محدود صورت گرفته و در برخي از آنها امكان احداث
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  هاي حفاظت در كمالشهر سطح و سهم زيرپهنه:  77جدول

 درصد  )هكتار(مساحت  كد زيرپهنه ها گستره ها

G11 4/81 پارك شهري  8/38  

G21 6/96 باغات و اراضي مزروعي شهري  45 

 G32 34 16  پهنه سبز و باز ويژه

02/210 جمع  100 

  

  ها پهنه هاي مجاز در كاربري.  5. 1. 1. 3

هاي مناسب جهت  گيرد، رسيدن به نظامي از فعاليت ها را در بر مي با توجه به آنكه هر پهنه طيفي از كاربري

  .هاي مجاز در هر پهنه الزم است استقرار در كاربري

  :انتخاب كاركرد مجاز براساس معيارهاي زير صورت گرفته است

اندازهاي مدنظر در اين  در نظر گرفته شده و چشم 2.1.1.3براساس آنچه در بند  :مشخصه پهنه  -الف

  .گردد  طرح ، تعيين مي

اين امر در انتخاب عملكرد مطابق . كه به صورت روزانه، هفتگي، ماهانه و يا ساالنه است: تواتر مراجعه -ب

  .اي دارد  با شخصيت پهنه اهميت ويژه

اي، شهري و باالتر قابل  اي، فرامنطقه اي، منطقه هاي محلي، ناحيه كه در مقياس :مقياس عملكرد  - ج

  . تعريف است

  

بر اين اساس، جدول زير تحليل صورت گرفته جهت تعيين عملكردهاي مجاز براي قرارگيري در هر پهنه را 

  )نمونه مثالي. (دهد  نشان مي
 

  نحوه تعيين عملکردهاي مجاز در هر پهنه: ٧٨جدول

 

  تواتر مراجعه  عملكرد مقياس  نوع عملكرد

  

  ميزان مراجعه

  

زمان صرف           

شده جهت 

  استفاده

جايگاه نسبت به   پهنه مشخصه

  پهنه

فروش 

منسوجات، 

  كفش، لباس

  و نظاير آن

  ناحيه اي

  منطقه اي

  ماهانه

  فصلي

  ساالنه

حداقل نيم تا   

  يك ساعت

محور تجاري 

منطقه اي و 

  فراتر

در بر معبر اصلي 

درون پهنه 

قابليت قرارگيري 

  .اردد

تا عمق يك             

پالك در جبهه 

پشتي معبر 

  .مانعي ندارد

 

با توجه به مباني نظري مطرح در اين بخش ، عملكردهاي مجاز و مشروط به قرارگيري در هر پهنه به صورت 

  .گردند مجزا در بخش ضوابط و مقررات معرفي مي

+ + + + + = 

+ + + + + = 
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  هاي ارتباطي ساختار حركت و شبكه.  2. 1. 3

 طراحي شبكه ارتباطي و سلسله مراتب آن.  1. 2. 1. 3

گذاري شده  زير پايه مبانيبراساس مفاهيم و  شهركمالشهر حركت در  نظام حمل و نقل و طراحي شبكه

  :است

 كاهش تردد عبوري از محور مياني شهر  -

 طراحي شبكه شرياني منسجم در قسمت هاي شمالي و جنوبي شهر  -

 با كاركردهاي اصلي شهر تدوين ساختار سلسله مراتب شبكه متناسب -

 حمل و نقل ريلي در شهر نظامپوشش  حداكثر -

هاي  در تالقي سيستم ريلي و پايانه مسافربري درون شهري و ايستگاه TODطراحي سامانه  -

 پيشنهادي

 تفكيك كاركردهاي صنعتي از فضاي سكونتي شهر -

 افزايش دسترسي با توجه به عبور كمربندي در لبه غربي شهر -

 اهي  شهر با كرج از شمال اتصال بزرگر -

  

  .ه است ادد نشانبراساس مفاهيم فوق الذكر شبكه پيشنهادي شهر در نقشه 

  

  ها و تجهيزات حمل و نقل عمومي پايانه.  2. 2. 1. 3

  .توان تفكيك نمود اي و ريلي مي تسهيالت حمل و نقل عمومي شهررا دردو گروه جاده

داراي سه ايستگاه  گذر از محور مياني شهرو  درون شهر اين سيستم در :تسهيالت ريلي  -

هشتگرد در امتداد  –اين ادامه مترو كرج  عالوه بر.پيشنهادي و يك دپو در بخش انتهايي شهر است 

كرج در محل تالقي محور مياني شهر و آزادراه داراي ايستگاه  –مسير خود به موازات آزادراه تهران 

  .است

توان به وجود  ين تسهيالت جاده اي شهر در بخش شرقي مياز جمله مهمتر : اي  تسهيالت جاده -

و تامين كننده تعامالت شهر با كرج و شهرهاي پيرامون  )پايانه فجر( پايانه مسافربري شرقي شهر

  .اشاره داشت 
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  ساختار شبكه ارتباطي شهر:  16نقشه 
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  )نحوه تامين و ساماندهي(هاي عمومي و خصوصي  پاركينگ.  3. 2. 1. 3

اي در  شهرهاي با جمعيت متوسط در حوزه و با توجه به مالكيت وسيله و وجود ظرفيت پاركينگ حاشيهدر 

تنها نقطه قابل انتظار  .اي ديده نشده است وضع موجود و در افق ميان مدت شهر نياز به پاركينگ غير حاشيه

ي خط قطار سبك شهركرج با  كه به دليل تالق استبراي تقاضاي پارك در شهر، ايستگاه ريلي ابتدايي شهر 

اي آن  هشتگرد و نقش دروازه –قزوين، بلوار كمالشهر، خط ريل كرج  –پايانه مسافربري، آزادراه كرج 

  .پاركينگ عمومي پيشنهاد شده است 

  

  ... )ها و شيب و مقاطع عرضي خيابان(ساماندهي شبكه ارتباطي .  4. 2. 1. 3

مقاطع عرضي پيشنهادي  ساختار شبكه ارتباطيشهر در نقشه  پيشنهاديبا توجه به نظام حركت و شبكه 

  .آورده شده است

  

  بندي مقاطع عرضي تيپ: 79جدول

 1تيپ  2تيپ  3تيپ  4تيپ 
  تيپ مقطع                       

 نوع راه

   S120 كمربندي 

S55 S50 S45-B S45-A بزرگراهي 

  S35-B S35-A  اصلي( 2شرياني درجه( 

S30-B S30-A S24-B S24-A  فرعي( 2شرياني درجه( 

S20-B S20-A S18 S16 جمع و پخش كننده 
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  ساختار خدماتي شهر.  3. 1. 3

  هاي خدماتي كم و كيف سرانه.  1. 3. 1. 3

و در  استدر وضع موجود مطرح شد، در كمالشهر برخي كاربريها در وضع موجود دچار كمبود كه همانطور 

  .جهي به آنها در آينده نيز با وضعيت نامناسبتري مواجه خواهند بودتو صورت بي

ول زير ارائه شده است كه ها در جدا  رتبه شهرها و سكونتگاهبه سرانه كاربريهاي خدماتي نيز با توجه 

  .گيرد شهر به عنوان شهر متوسط در درجه سه خدماتي قرار مي كمال

  

  ها رتبه شهرها و سكونتگاهسرانه كاربريهاي خدماتي براساس : 80جدول

 نوع
سكونتگاه برون 

 )5درجه(شهري
 )4درجه(شهر كوچك

  شهرمتوسط

 )3درجه (

  شهربزرگ 

 )2درجه (

  كالن شهر

 )1درجه (

 هزار نفر100تا50 هزار نفر 5تا  آستانه جمعيتي
هزار  200تا  100

 نفر

هزار  400تا  200

 نفر

ميليون نفر و 1

 بيشتر

 4 1.9 1.8 1.5 1.5 آموزشي

 0.6 0.15 0.13 0.08 0.05 فرهنگي

 1 0.87 0.65 0.53 0.33 درماني ـ بهداشتي

 2.3 0.74 0.71 0.35 0.07 ورزشي

 1 0.21 0.14 0.08 0.04 اداري

 0.2 0.16 0.14 0.13 0.08 مذهبي

 0.25 0.079 0.066 0.05 0.03 گردشگري و پذيرايي

 5.8 4.4 3.7 2.4 1.7 فضاي سبز

 0.2 0.07 0.06 0.02 0 تفريحي

 0.05 0.04 0.03 0.01 0 خدمات اجتماعي

 1 1.5 1.5 2 1 حمل و نقل و انبار

 1.7 0.7 0.49 0.26 0.12 تجاري

 0.5 0.2 0.14 0.08 0.04 وانتظامي نظامي

 1 0.78 0.27 0.12 0.05 صنعتي

تاسيسات وتجهيزات 

 شهري
0.2 0.42 1.09 1.2 1 

  

اي محاسبه شده و نحوه مكانيابي آنها به   اي و محله  اي، ناحيه  ري، منطقهسرانه كاربريها در سطوح مختلف شه

  :چندين عامل مختلف وابسته است

 .هاي خدماتي در وضع موجود  وضعيت موجود پخش كاربري -

 .وجود اراضي باير قابل استفاده -

 .از آنها به شهرداري تعلق خواهد گرفت سهميسطوحي از اراضي توسعه جديد كه  -

هاي صنعتي و كارگاهي و   هاي مزاحم و آالينده نظير كاربري  اربري اراضي با كاربريتغيير ك -

 .در بافت شهري دامداري

با حفظ حداكثر فضاي سبز و باز طبق (استفاده بخشي از اراضي باغات و مزارع داخل شهري  -

 ).S12هاي   ضوابط پهنه
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  )سطح بندي خدمات(نظام خدمات رساني شهري .  2. 3. 1. 3

سطح اول مربوط به برنامه هاي سطح حوزه است . ح بندي خدمات در دو سطح مختلف قابل بررسي استسط

. بخش بندي كرده است) شامل شهرهاي بزرگ، مياني و كوچك(كه خدمات را در سطوح مختلف شهري 

  .دهد جدول زير اين سطح بندي را نشان مي

  

  )3كمالشهر شهر متوسط درجه ( ها گاهسطح بندي خدمات براساس رتبه شهرها و سكونت: 81جدول

 نوع
سكونتگاه برون 

)5درجه(شهري  
)4درجه(شهرك كوچك )3درجه (شهرمتوسط  )2درجه (شهربزرگ   )1درجه (كالن شهر   حوزه شهري 

هزار نفر 5تا  آستانه جمعيتي هزار نفر100تا50  هزار نفر 200تا  100  هزار نفر 400تا  200  ميليون نفر و بيشتر1  يليون نفرم 4حدود    

 آموزشي
نهضت سواد آموزي، كودكستان و 

 دبستان
 مدرسه راهنمايي و دبيرستان

اي و  هاي آموزش حرفه مجتمع

 تخصصي

 انيستيتو آموزشي،

مدارس ويژه نابينايان و 

معلولين، مدارس كودكان 

 استثنايي

،  ها ، دانشكده مدارس عالي

، مراكز تحقيقات دانشسراها  

و هاي آموزش عالي  مجموعه

)الگوي پارك علمي(پژوهش   

 فرهنگي
كتابخانه كودكان و كتابخانه 

5درجه  
4كتابخانه درجه  3كتابخانه درجه    

هاي  و كانون 2كتابخانه درجه 

 فرهنگي

هاي  خانه موسسات انتشاراتي، كتاب

ها و  بزرگ و تخصصي ، انجمن

 فرهنگسراها

ها نمايشگاه  

 تزريقات و خانه بهداشت درماني ـ بهداشتي
،  ، داروخانه هداشت خانواده ب

هاي تخصصي درمانگاه و مطب  

ها،  درمانگاه، آزمايشگاه، راديولوژي

تختي 76داروخانه، و بيمارستان   

، بيمارستان،  مراكز اورژانس

هاي اصلي داروخانه  

داروهاي (هاي ويژه  داروخانه

، بيمارستانهاي تخصصي،  ) كمياب

، زايشگاهها  

 مراكز توانبخشي

هاي بزرگ بيمارستان  

هاي بازي كوچك زمين ورزشي هاي ورزشي زمين   
هاي  هاي ورزشي، سالن باشگاه

هاي چمن و استخرها ورزشي، زمين  
ورزشي  ورزشگاه و مجتمع   ، استاديوم ، باشگاه  زورخانه 

 مجموعه ورزشي بزرگ،

 پيست اسكي

 اداري
دهداري يا مديريت شهرك و 

 مجموعه مسكوني

سمي، شهرداري، دفاتر اسنادر

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

،  موميشهرباني، دادسراي ع

هاي  ، سازمان استانداري، فرمانداري

هاي دولتي  ، سازمان مستقل اداري

  ، موسسات بزرگ خصوصي  

هاي اداري شهرك  

، تكايا و حسينيه مساجد كوچك مذهبي ها مساجد و فاطميه   
 مساجد بزرگ،

ها هيئت  
 مسجد جامع شهر و  مصال

، )مسجد جامع(مساجد اصلي شهر 

يان مصال و   مراكز مذهبي اد

 توحيدي

 مصال

ها ، ساندويچي خانه قهوه گردشگري و پذيرايي  
ها،  ها، كبابي طباخي

هاي كوچك غذاخوري  

هاي غذاخوري  ها سالن رستوران

تاالرها چلوكبابي، مهمانسراهاي 

 كوچك

هاي بزرگ برگزاري  سالن

هاي بزرگ،  جشن، رستوران

ها و  خوابگاه و پانسيون، هتل

 مهمانسراهاي بزرگ

المللي بزرگ و بين هاي هتل هاي گردشگري مجموعه   

ها و باغات موجود پارك پارك شهري پارك متوسط پارك كوچك فضاي سبز  
و   و باغات  هاي اصلي شهر پارك

 حرايم

پارك جنگلي و فضاي سبز 

 حفاظت شده

هاي كامپيوتري نت، بازي كافي تفريحي  باشگاههاي تفريحات سالم 
هاي ، مجموعه سينما   

ودكانتفريحي ك  
 سينما و تئاترهاي كوچك

سينماها و تئاترهاي اصلي و 

هاي تفريحي مجتمع  

هاي تفريحي مجموعه  

 و باغ وحش

 شوراي شهر شوراي روستا خدمات اجتماعي
،  ، حمايتي هاي خدماتي مجتمع

.هاي امداد كميته  

، موسسات  سراهاي سالمندان

.خيريه  
و تربيت كانون اصالح  ها و جمعيت  هاي اجتماعي سازمان  

شهري، انبارها  پاركينگ پايانه حمل و نقل همگاني ايستگاه حمل و نقل همگاني حمل و نقل و انبار  

شهري،  پايانه برون

هاي عمده مركز  پاركينگ

، ايستگاههاي مبدل  شهري

،  ، انبار كاال  وسيله نقليه

  تاسيسات و پاركينگ

هاي قطار  اتوبوسراني، ايستگاه

 سبك شهري

، تاسيسات   راه آهنتاسيسات 

و قطار   مركزي و ايستگاههاي مترو

هاي  سبك شهري، پاركينگ

،  ، انبارهاي اصلي كاال بزرگ

 سردخانه و سيلو

پايانه باربري، فرودگاه، محوطه 

 گمركي

 تجاري
،  ) فروشي خرده(واحد خريد روزانه 

  ، نانوايي  فروشي ميوه و سبزي

هاي تعاوني،  فروشگاه

صصي،هاي تخ 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 گانيبازر

 موسسات تجاري و

 ادارات و صادرات كاال

 مراكز خريد بزرگ

وانتظامي نظامي  پادگان و آمادگاه ادارات اصلي و نيروي انتظامي قرارگاه نيروي انتظامي، پايگاه كالنتري پاسگاه انتظامي 

 كارگاههاي فني كوچك صنعتي
هاي انواع خودرو و  تعميرگاه

و خانگي لوازم برقي  

هاي توليدي سازگار با  انواع كارگاه

 محيط شهري

تعميرگاههاي مجاز 

 وكارگاههاي توليدي

،  كارگاههاي بزرگ توليدي 

تعميرگاههاي بزرگ و اصلي و 

 نيروگاه برق

كارخانه صنعتي، دامداري و 

 پرورش طيور، كشت و صنعت

تاسيسات وتجهيزات 

 شهري
هاي تأسيساتي پست  

، شبكه و  يمراكز فني و خدمات

هاي فرعي تأسيسات و  پست

هاي جمع آوري زباله محل  

، پست و  نشاني هاي آتش پست

،  و مخابرات امدادي  ، پست تلگراف

هاي  شبكه گازرساني شهري، پست

 امداد شبكه آبرساني

تأسيسات شهري، گورستان، 

آوري دفع زباله و  جمع

نشاني آتش  

مراكز اصلي پست و تلگراف و 

،  ت اصلي گازرساني ، تاسيسا تلفن

هاي برق  شبكه اصلي و پست

 سراسري و تاسيسات آب و

كشتارگاه و مركز بازيافت زباله، 

زندان و ندامتگاه، تأسيسات 

 راديو و تلويزيون
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در سطح بعد كه مربوط به پخش خدمات در سطح شهر است، تقسيم بندي بر اساس محالت، نواحي، مناطق 

 شهري و  حورها و مراكز خدماتي در سطح كمالشهر به سه سطح خدماتم. و كل شهر صورت گرفته است

فراشهري در ورودي شرقي شهري و خدمات . اند و خدمات محلي تقسيم شده اي ناحيهفراشهري، خدمات 

ها  در تقاطع اي ناحيهخدمات . اند يابي شده شهر از بلوار كمالشهر، در شمال شرقي شهردر جنوب آزادراه مكان

اين نقاط ابتدا و انتهاي معناداري را براي محورهاي . اند رساني شهر مستقر شده اصلي خدمات و محورهاي

   .كند اصلي شهر تعريف مي

هاي مسكوني  تالش شده است كه در بافت. اند يابي شده هاي مسكوني مكان خدمات محلي نيز درون بافت

ند و مراكز خدمات محلي شكل گرفته به عنوان هاي بالفعل مكان انطباق داشته باش موجود اين مراكز با توان

هاي مسكوني، مراكز خدمات محلي در  هاي جديد بافت در توسعه. مراكز خدمات محلي طرح انتخاب شوند

  .اند يابي شده هايي كه بالقوه امكان تبديل شدن به مراكز محلي را دارند، مكان مقاطع معابر محلي و محل

هاي مختلف  حله به وسيله محورهاي عملكردي خدماتي كه در مقياسمراكز خدماتي در مقياس شهر و م

خدماتي در  هاي كانوناي پيوسته از محورها و  بدين ترتيب شبكه. شوند كنند به يكديگر متصل مي فعاليت مي

  .آيد هاي مختلف عملكردي بوجود مي مقياس

  

  )ارقام به مترمربع(كمالشهر  هاي شهر كاربري:  82جدول   

 شهري كاربري هاي هپهن رديف

 پيشنهادي مشاور وضع موجود

1385 1400 

 نسبت مساحت سرانه وسعت نسبت مساحت سرانه  وسعت

 درصد مترمربع درصد مترمربع

1 R 26.6 31.2 3522210 24 32 2571800 مسكوني 

2 S 1.6 1.8 206000 1 1 67198 تحقيقات وفن آوري آموزشي 

3 S 1.7 2.0 226000 1 1 60785 آموزشي 

4 S 1.1 1.3 150000 0 0 11921 انتظامي - اداري 

5 S 3.0 3.5 393975 2 2 169642 وخدماتي تجاري 

6 M-S 0.8 0.9 100000 0 0.3 25717  ورزشي 

7 M-S 0.8 0.9 103000 0 0.1 7995 درماني 

8 M-S 0.8 1.0 110000 0 0   هنري - فرهنگي 

9 M-S 0.9 1.0 113300 0 0 19333 مذهبي 

10 G 6.2 7.3 824309 1 2 150700 وفضاي سبز پارك 

  11-12 S 0.8 0.9 106000 1 1 55090 وتاسيسات شهري تجهيزات 

13 S 21.9 25.6 2890180 16 22 1732795 )و معابر(و انبارداري  حمل ونقل 

 0.0 0.0   0 0   نظامي   14

15 G 30.8 36.0 4068000 13 18 1449811 وكشاورزي باغات 

 0.0 0.0   0 0   تاريخي ميراث   16

 0.0 0.0   0 0   طبيعي   17

18 G  0.0 0.0   33 45 3581927 )باير(حريم و 

19 M-S 0.8 0.9 100000 0 0 1789 وتوريستي تفريحي 

20 S 2.3 2.7 309000 9 12 983497 وكارگاهي صنعتي 

 100 117 13221974 100 135 10890000 جمع
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ساختار توزيع خدمات و تسهيالت كمالشهر :17 قشهن
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  ...)آموزشي، درماني و بهداشتي و (خدمات عمومي و رفاهي .  3. 3. 1. 3

اي و  هاي آموزش حرفه شامل مدارس در سطوح مختلف و مجتمع(خدمات رفاهي شامل خدمات آموزشي 

ي ورزشي اه ورزشي، استخر، زمين هاي شامل باشگاه(، خدمات ورزشي )كتابخانه(، خدمات فرهنگي )تخصصي

ها ، بازار روز، سوپرماركت و  شامل بازارچه(، خدمات اداري ، مذهبي، خدمات اجتماعي و خدمات تجاري ...)و 

كنند، در مراكز با سطح  كه در مقياس يك شهر مياني فعاليت مي) هاي بزرگ، بانك و بيمه فروشگاه

   .اند استقرار يافتهعملكردهاي شهري 

  

  تجهيزات شهري .  4. 3. 1. 3

هاي موجود در دسته تجهيزات شهري، پرداختن به آنها از جنبه هاي مختلفي قابل  با توجه به نوع كاربري

  .گردد به اين ترتيب هر يك به صورت جداگانه بررسي مي. بررسي است

  

فرودگاه پيام در جنوب شهريار براي بخش كرج گورستان متمركزي  كرج ـدر سطح حوزه شهري  :گورستان

در نظر گرفته شده و راهبرد اصلي در زمينه اين كاربري جلوگيري از گسترش آن در سطح شهرها به صورت 

، يكي از گورستانهاي نيز بهشت سكينه واقع در شمال كمالشهرموجود بر اين اساس گورستان . جداگانه است

  .شهريار است -اصلي حوزه شهري كرج

  

در  اثيرات دفع زباله بر محيط زيست و هزينه هاي انجام آن ، در سطح حوزه شهريبا توجه به ت :دفع زباله 

بنابراين هر شهر . هايي جهت دفع زباله در نظر گرفته شده است محل دره و جنوب محور اشتهارد اراضي حلقه

  .داشتبه صورت جداگانه محل دفع زباله نخواهد 

  

آن بررسي  موردنيازاي موجود در زمينه مكانيابي و سطح اين كاربري با توجه به استاندارده :نشاني آتش

مكانيابي آنها نيز با توجه به . نشاني در نظر گرفته شده است ايستگاه آتش چندشده و در شهر كمالشهر 

  .ضوابط و مقررات مصوب سازمان و امكانات شهر جهت پذيرش اين گونه كاربري صورت گرفته است

  

و از دو جنبه مورد بررسي قرار گرفته  استنيز داراي ضوابط و مقررات ويژه  اين كاربري :پمپ گاز و بنزين

سطح الزم و به مورد اول مربوط به ساختار حركتي پيشنهادي شهر است و مورد ديگر نيز با توجه . است

حدود مكان، بر اساس تفكيك اراضي و حدود پالكهاي  سازي دقيق. مرتبط استاستانداردهاي مصوب سازمان 

  .گردد ي خواهد بود كه در طرح هاي با مقياس طرح تفصيلي لحاظ ميثبت

  

 .خاص دارداز وضعيت ) به لحاظ مسائل زيست محيطي(اين كاربري نيز از نظر ضوابط مكانيابي  :كشتارگاه

هاي  رساني كرده و آلودگي خاصي براي مجتمع در نظرگيري واحدهاي مختص حوزه كه به شهرها خدمات

  .هاست نمايند از اصول مهم مدنظر در زمينه مكانيابي اين گونه كاربري زيستي ايجاد نمي

  . تجهيزات در سازمان فضايي كمالشهر عمدتا در امتداد بلوار كمالشهر متمركز هستند
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  در كمالشهرتاسيسات و تجهيزات ساختار  :18نقشه 

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ahr

saz
ion

line
.co

m



  كمالشهر )ساختاريراهبردي ـ ( طرح جامع 120

 

 

  )آب و فاضالب، برق، گاز، مخابرات(هاي شهري  زيرساخت.  5. 3. 1. 3

دسته اول مربوط به محدوده هايي است كه در آنها . گيرند يرساختهاي شهري عموما دو دسته را دربر ميز

نظير ايستگاه هاي تقليل فشار برق، تصفيه . ايستگاه ها و تاسيسات اين گونه كاربري ها قرار خواهند گرفت

تقال و تبادل است كه داراي خانه فاضالب و مراكز كنترل خطوط مخابرات و دسته ديگر مربوط به خطوط ان

حريم هاي ويژه هستند و به علت ارتباط با تك تك قطعات شهر از يك سو و نقاط مهم ايستگاهي از سوي 

  .دهند ديگر، سطوح قابل مالحظه اي را به خود اختصاص مي

 

  شبكه فاضالب

ه كه مولد فاضالب اريهاي متعدد در منطقدها و مرغ وجود كارخانه ها و كارگاه هاي صنعتي و دامداري

صنعتي هستند، از يك سو، و گسترش سكونتگاه ها كه براي دفع فاضالب از چاه جذبي استفاده مي كنند در 

، منابع آب آلودگيمواردي فاضالب سبك خانگي را در جوي هاي روباز جاري مي سازند، از سوي ديگر، 

  .نمايد ميشهروندان را به مخاطره انداخته و محيط زيست را آلوده زندگي 

، شركت آب و فاضالب غرب استان تهران، به منظور رفع اين مشكل، مطالعات طرح شبكه 1370از اويل دهه 

مطالعات، فاضالب منطقه كرج پس از  نبر پايه اي. فاضالب را به مهندسان مشاور سخت آب واگذار كرده است

مصرف آبياري مزارع و باغ ها مي جمع آوري به تصفيه خانه هدايت مي شود و پساب تصفيه شده آن به 

  .رسد، همچنين لجن تصفيه خانه براي كشاورزي كاربرد دارد

طرح فاضالب كرج بزرگ در سه مرحله اضطراري، ميان مدت و بلند مدت پيش بيني شده كه مرحله اول آن 

  .به تصويب رسيده است 1373در نيمه هاي سال 

هكتار است كه  7600هزار نفر و پوشش سطح معادل  560، پوشش جمعيتي برابر )اضطراري(در مرحله اول 

كيلومتر  1/67ميلي متر به طول  1600تا  350بر اساس برنامه مقرر بوده است خطوط لوله آن به قطرهاي 

  .تا پايان سال به اجرا درآيد

تحت پوشش  1390هكتار تا سال  15800در وسعت  ميليون نفر 3/1، جمعيت )ميان مدت(در مرحله دوم 

  .كيلومتر در منطقه احداث مي شود 64شبكه فاضالب قرار مي گيرد و خطوط ديگري به طول 

در وسعتي معادل ) ميليون نفر 6/2(منطقه  1400درصد جمعيت سال  80، )بلندمدت(در مرحله سوم 

درصد باقيمانده جمعيتي كه تحت پوشش قرار  20. هكتار تحت پوشش شبكه فاضالب قرار مي گيرد 25300

. گيرند يا شبكه فاضالب نياز ندارند و يا احداث شبكه براي پوشش دادن آنها بسيار هزينه زا خواهد بود نمي

  .طبق برنامه زمان بندي شده كمالشهر در اين مرحله تحت پوشش شبكه فاضالب قرار خواهد گرفت

ر سياه امتداد مي خطوط انتقال در دو مرحله ساخته مي شود، يكي از  مهرشهر كرج شروع و به موازات نه

كيلومتر در منطقه اسماعيل آباد و شوربالغ  8/16يابد و با دور زدن ارتفاعات حلقه دره و طي مسافت 

بي هوازي خواهد بود و در دو مرحله به اجرا  –ماهدشت به تصفيه خانه مي رسد كه از نوع بركه اي هوازي 

  .در مي آيد

هزار مترمكعب و در مرحله دوم دو واحد تصفيه  168روزانه در مرحله اول يك واحد تصفيه خانه به ظرفيت 

  .هزار مترمكعب در شبانه روز ساخته مي شود 150خانه ديگر در هر يك به ظرفيت 
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در مهرشهر كرج آغاز شده است و طبق برنامه مي بايست  1374عمليات اجرايي اين طرح از مهرماه سال 

ترمكعب در روز به كار افتد و در سالهاي بعدي ، هر چهار م 168000سال، تصفيه خانه با ظرفيت  6پس از 

  . مترمكعبي به ظرفيت آن اضافه شود 150000سال يك واحد 

  

  ساختار تفرج و فراغت.  4. 1. 3

  ... )باغ و (فضاهاي سبز و باز عمومي و خصوصي .  1. 4. 1. 3

دماتي با غلبه سبز و باز، هاي خ فضاهاي سبز و باز عمومي كمالشهر بطور عمده در سه دسته گستره

بندي  هاي حفاظت عمومي قابل تقسيم هاي مختلط تفرجي و گردشگري با حداقل سكونت، انواع پهنه گستره

  . است

و باغات و ) مسكوني ارزشمند سبز(هاي باغ ـ مسكوني  فضاهاي سبز و باز خصوصي كمالشهر نيز شامل عرصه

  . اند يابي شده اي شهر مكان شيههاي حا مزارع خصوصي است كه عمدتاً در گستره

انتقال درآمد شهرداري از صرف فروش تراكم ساختماني در حوزه كاربري مسكوني به ايجاد كاربري هاي 

  . گردشگري در نقاط داراي پتانسيل از جمله سياستهاي مهم در تدوين نظام فوق است

  

  تاسيسات و تجهيزات تفريحي، فراغت و گردشگري.  2. 4. 1. 3

ار تفريح، تفرج و گردشگري در كمالشهر بواسطه حضور زيرساختهاي مناسبي كه مهمترين آنها اراضي ساخت

جايگاه گردشگري و فراغت در سازمان . مستعد توسعه اين امر است، در نقشه زير به نمايش درآمده است

رفته شده و به نحوي فضايي پيشنهادي به صورت كانونهايي در ارتباط با باغات گسترده حاشيه شهر در نظر گ

  .هاي موجود در شهر پخش شده است  با توجه به پتانسيل

هاي  هاي حفاظت پارك هاي مربوط به ساختار تفرج و گردشگري شامل پهنه ها و گستره مهمترين پهنه

هاي كار و فعاليت با غلبه فضاي  هاي مختلط تفريحي و گردشگري با حداقل مسكوني و پهنه عمومي، پهنه

  .باشد از ميسبز و ب
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  ساختار گذران اوقات فراغت كمالشهر : 19 نقشه
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  )طراحي شهري(ساختار سيما و منظر شهري . 5. 1. 3

  نظام تراكمي شهر. 1. 5. 1. 3

تراكم ساختماني كه ارتباط مستقيم با تعداد طبقات ساختماني دارد به عنوان اولين عامل در تعيين نظام 

قرارگيري ساختمانهاي هم ارتفاع در كنار يكديگر در طول يك مسير . دشو ميمنظر و سيماي شهري مطرح 

ب و يا در بخشي ويژه در سطح شهر كريدورهاي ديد و منظر را تعريف كرده و از سوي ديگر شخصيت غال

تراكم ساختماني در ). بخش بلندمرتبه شهر و يا بخش كوتاه و وياليي آن(كند  مي محيط را در ذهن متبادر 

  .تحت تاثير پهنه بندي پيشنهادي استفاده از اراضي از ساختار و ويژگيهاي زير برخوردار است شهر كمال

به . درصد در حال تغيير است 250درصد تا  5/22مجزا اين تراكم از  هاي تقريباً  در حوزه سكونت و در بخش

  .د پذيرفتطبقه را خواه پنجاين ترتيب در هر يك از بخشها تعداد طبقات طيفي مابين يك تا 

درصد قابل تغيير است كه اين امر  340در حوزه كار و فعاليت بسته به نوع پهنه تراكم ساختماني تا حداكثر 

  .ها و محورهاي خدماتي بدست خواهد آورد  وضوح خود را در راسته

در هر  درصد در حال تغيير است كه اين امر 250 حداكثر هاي مختلط نيز تراكم ساختماني تا  در حوزه پهنه

  .پهنه به صورت مجزا مشخص و معين است

هاي ساماندهي فضا   هاي حفاظت نيز به علت وجود سطح اشغال كم در برابر تعريف انواع پروژه  در حوزه پهنه

  .نمايد مي نظام ارتفاعي و تراكم ساختماني متغير بوده و اين امر بررسي در مقياس ريزتر را طلب 

تراكم ساختماني و تعداد طبقات در هر پهنه را نشان داده و نقشه ارائه شده نيز جدول زير اطالعات مربوط به 

  .دهد مي ارتفاع ساختمانها در هر پهنه را نمايش 
  

  شهر هاي سكونت در كمال در زيرپهنهتراكم ساختماني تعداد طبقات و : 83جدول    

رقمي كد سه )درصد(حداكثر تراكم ساختماني  حداكثر تعداد طبقات  )درصد(اكثر سطح اشغال حد   

R112 2 120 - 100  60 - 50  

R121 3 180 - 150  60 - 50  

R122 5 -4  250 - 160  50- 40  

R232 3 22.5 7.5 

  شهر هاي فعاليت در كمال تعداد طبقات و تراكم ساختماني در زيرپهنه :84جدول      

رقمي كد سه )درصد(حداكثر تراكم ساختماني  حداكثر تعداد طبقات   

S112 5 - 4  260- 215  

S121 8 280 - 340  

S122 6- 5  240 - 200  

S123 5 190 

S124 4 170 

  شهر هاي مختلط در كمال در زيرپهنهحداكثر سطح اشغال و ضوابط ساخت و ساز  :85جدول       

رقمي كد سه )تراكم(ضوابط ساخت و ساز   )درصد( همكف حداكثر سطح اشغال   

M113 180% - 200% %60تا 50   

M122 60%  30 

M211 80%  40 

M212 80%  40 
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  تراكم ساختماني كمالشهر:  20نقشه 
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  ...)كريدورهاي ديد و منظر و (ساماندهي سيما و منظر شهري . 2. 5. 1. 3

ها توجه شده است، بستگي   دسته عوامل مهم كه در اين طرح بداندو ساماندهي سيما و منظر شهري به 

  .دارد

كه با اشاره به موضوع سيما و منظر شهري به ارائه راهكارهايي  استردهاي توسعه دسته اول مربوط به راهب

  .آيد برميدر زمينه ساماندهي اين عناصر در شهر 

وضعي، ويژه و طراحي شهري است كه محدوده آنها در بخش مرتبط به هاي م  دسته دوم مربوط به طرح

ه سيما و منظر شهري در هنگام ارائه ضوابط و عالوه بر موارد فوق توجه ب. شود طراحي شهري معرفي مي

  .ديگري جهت كنترل و شكل دهي مناسب به اين ساختار است اهرممقررات ساخت و ساز در هر پهنه 

ساختار سيما و منظر شهري به موارد زير تقسيم شده كه در رابطه با كمالشهر توضيحاتي را  اثرگذار برعوامل 

  :در بر خواهند گرفت 

اين مورد در بند پيشين گزارش مورد بررسي قرار گرفته و  :و ارتفاع ساختمانها  نظام تراكم -

 .ويژگيهاي آن با استفاده از جدول و نقشه به نمايش درآمده است

همانطور كه در مطالعات وضع موجود شهر مطرح گرديد برخي  :كريدورهاي ديد و منظر  -

دار بوده كه در طرح ساختاري مورد توجه كريدورها در كمالشهر از ديدهاي بسيار مناسبي برخور

هاي مختلف محورها   از سوي ديگر با توجه به تدوين نظام تراكم ساختماني در پهنه. قرار گرفته است

كه در صورت وجود قابهاي منظري ويژه خود برخورداراند  هاي موجود در هر پهنه نيز از  و راسته

حوزه و دشت جنوب كمالشهر و يا مجموعه باغات نقاط انتهايي ديد شاخص نظير كوهستان شمالي 

 . درون شهري ، كيفيت آنها چندين برابر خواهد شد

اين عوامل و عناصر كه در سطح منظر و سيماي خرد مطرح  :عناصر و عوامل مكمل كيفيت فضا  -

شامل عناصر مصنوع ساختماني و يا مبلماني است كه در طراحي فضاهاي شهري بكار  شوند، مي

ارائه ضوابط ويژه در زمينه مبلمان فضاها و پيرايش سطح و كف . افزايند مي بر كيفيت محيط  رفته و

هاي ويژه طراحي شهري برخي   در نقشه طرح. معابر و ميادين از جمله موارد مطرح در اين زمينه اند

 .از مكانهاي مستعد توجه در اين زمينه معرفي شده اند

همراه با  گستردهها با بهره مندي از فضاهاي باز و   اين گستره :هاي ويژه   ها و محدوده  گستره -

. سازند مي وسيع را در شهر  انداز چشمهايي با   عناصر ساختماني محدود و داراي ارتفاع ويژه ، محدوده

هاي عمومي با غلبه فضاي سبز و باز و   هاي مزبور فصل مشترك پهنه  در حقيقت منظور از گستره

 . طراحي شهري استهاي ويژه   گستره

با ساختار  همپيوندياز جمع عوامل فوق ساختار سيما و منظر شهري كمالشهر شكل گرفته است كه اين امر در 

  .دهد مي نقشه زير نظام استقرار توده و فضاي پيشنهادي شهر را نشان . سطح حوزه نيز قابل بررسي است

موضوع سيما و منظر  مورده با سازمان حوزه در نكته قابل ذكر در اين زمينه ارتباط ساختار طراحي شد 

درنظرگيري باغات گسترده داخل و اطراف شهر و همچنين محور گردشگري پيش بيني شده در سطح . است

 راساختار سيما و منظر كمالشهر از اطراف شهر،  نحوزه شهري، امكان ديد به اراضي مزبور و امكان ديده شد

  .بخشد مياهميت 
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ام استقرار توده و فضاي پيشنهادي كمالشهرنظ : 21نقشه 
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  كيفيت فضاها و محيط شهري  يارتقا. 3. 5. 1. 3

با ساير ساختارها نظير گذران اوقات فراغت، كار و فعاليت و  پيوندساختار سيما و منظر طراحي شده كه در 

لف آن شايسته بررسي هاي مختلف را نشان داده و پرداختن به عناصر مخت  سكونت قرار دارد، ارتباط عرصه

  .هاي معماري و طراحي شهري است  دقيقتر در مقياس طرح

ارزشمند طبيعي، تاريخي و فرهنگي با , هاي عمومي  ظام و چگونگي پيوند عرصهن ،در اينجا و در سطح طرح جامع

  . شود ارائه مييكديگر و با كل ساختار شهر 

 .گيرد مي صورت  ،رصه تبادالت اجتماعيع ، به عنوانارتباط فضاها از طريق محورهاي خدماتي -

 .هاي عمومي، سبز و مراكز خدماتي با غلبه سبز و باز است  عناصر شاخص در اين ساختار شامل عرصه - 

 .گيرد صورت ميهاي موضعي و طراحي شهري پيشنهادي   در حد طرح هافضا جزئياتپرداختن به  -

   
  ساختار محدوده و تقسيمات شهري.  6. 1. 3

  محدوده و حريم شهر.  1. 6. 1. 3

  

  سطوح محدوده و حريم كمالشهر در طرح مصوب و پيشنهادي :86جدول      

  حريم پيشنهادي  حريم مصوب  محدوده قانوني پيشنهادي  محدوده قانوني مصوب  شهر

  2613  2682  1322  1089  كمالشهر
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موقعيت و قلمرو محدوده كمالشهر در حوزه:  22نقشه 
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اين الزامات همراه با . زاماتي را براي تعيين محدوده قانوني شهرها مطرح كرده استطرح باالدست نيز ال

سياستهاي منتج از چشم انداز، اهداف و ساختار پيشنهادي شهر، معيارهاي ديگري را نيز به شرح زير براي 

  :كند مي تعيين محدوده قانوني شهر مشخص 

 در تعيين محدوده قانوني  مهم يان موردهاي شهري به عنو  حفاظت از باغات در برابر توسعه .1

  ايجاد پيوند ميان دو بخش از هم گسيخته كمالشهر .2

  هاي مختلف جمعيت آتي شهر  الزم جهت تامين سرانهرسيدن به سطح  .3

  شهر جهت توسعه آتي  پيراموناستفاده حداكثر از اراضي باير  .4

مين فضاي الزم جهت تحقق شهريار و تا  -نقش و جايگاه شهر در سطح حوزه شهري كرج توجه به .5

  بخشي به آن

  اراضي ساخته شده به خصوص ،شهر و اراضي اطراف آن ميانتوجه به روابط  .6

  هاي قوي طبيعي و مصنوع در تعيين حدود قانوني شهر  استفاده از لبه .7

  تعيين جهات توسعه بر اساس ساختار طراحي شده و ايده مورد نظر .8

  از لحاظ هندسيهاي شهر حتي المقدور   خوانا بودن لبه .9

  )نظير مصوبات و توافقات(دربرگيري الزامات ناشي از اقدامات مديريت شهري در اراضي اطراف شهر  .10

  اطراف شده ساخته اراضي در توسعه به توجه .11

  ”شهر متراكم“عنايت به مباني توسعه پايدار شهري با تصوير كالبدي  .12

هكتار به مساحتي در  1089شهر از مساحتي حدود لبر اساس معيارهاي مطرح شده در باال، محدوده قانوني كما

  هكتار افزايش يافته است1322حدود 

  

  بندي، نواحي و محالت منطقه.  2. 6. 1. 3

  .ها صورت گرفته است  با توجه به مقياس شهر كمالشهر ، تقسيمات اين شهر تنها در قالب محالت و زير محله

هاي مصنوع بوده و ارتباط آنها با يكديگر از   سيها داراي لبهمحالت پيشنهادي بر اساس نظام سلسله مراتب دستر

درنظرگيري مراكز و محورها در اين نواحي . افتد مي طريق محورها و مراكز عملكردي در نقاط اتصال خاصي اتفاق 

مندي از خدمات مختلف به صورت همگن در سطح شهر و استناد به اقتصاد فضا در وضع موجود  و محالت با بهره

هاي موجود   هاي مصنوع و تاريخچه بافت  در تدوين نظام نواحي و محالت پيشنهادي نيز لبه. ورت گرفته استص

  .مدنظر واقع شده و تقسيمات صورت گرفته است

  .ناحيه شهري تقسيم شده است 4بر اين اساس كمالشهر به 

به جمعيت ساكنان، خدمات موجود و در اين ناحيه با توجه . آباد است شامل محالت شهرداري و كمال:  1ناحيه 

  . موردنياز مراكز خدماتي در سطوح مختلف براي تأمين نياز افراد در نظر گرفته شود

  .شامل محالت دولت، خرمدشت باال و خرمدشت پايين است: 2ناحيه 

  .آوري، گلدشت، باغ سپهر است شامل محالت پيشاهنگي، پارك فن:  3ناحيه 

  .يه، اميرالمؤمنين، نمايشگاه، باغ زماني، پارك شهر و رضوانيه استشامل محالت حيدر: 4ناحيه 
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  محدوده و تقسيمات شهري كمالشهر : 23نقشه 
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  هاي موضعي و موضوعي محدوده طرح.  3. 6. 1. 3

به منظور  ،بر همين اساس. هاي قابل اجراست  به طرح هاي كلي توسعه سياستهاي موضعي، تبديل   وظيفه اصلي طرح

اين طرحها از نظر موقعيت و . و داراي اولويت، طرحهاي موضعي معرفي خواهند شد هاي معين محدودههي ساماند

هاي نوسازي، بهسازي و   محدوده بافتهاي فرسوده با معرفي طرح. اند اهداف پيگير به انواع مختلفي تقسيم شده

هاي عمومي با   تفصيلي، محدوده گسترهسازي و  هاي آماده  ساماندهي، محدوده اراضي توسعه جديد با معرفي طرح

به  مرتبطهايي نظاير آن كه در نقشه   هاي ويژه طراحي شهري و معماري و طرح  غلبه فضاي سبز و باز با معرفي طرح

  .نمايش درآمده است

  

  طرحهاي موضعي پيشنهادي كمالشهر: 87جدول   

 يمقياس عملكرد شهر عنوان طرح موضعي
مساحت محدوده طرح 

 )هكتار(
 بندي  اولويت

مرجع 

 كننده تهيه
 مرجع تصويب

 5كميسيون ماده  شهرداري 1 124.41 اي ناحيه –اي  محله مجموعه باغ زماني

 5كميسيون ماده  شهرداري 2 49.91 فراشهري مجموعه نمايشگاهي كمالشهر

 5كميسيون ماده  شهرداري 2 93.53 اي ناحيه –اي  محله اميرالمومنين اراضي شمال محله

 5كميسيون ماده  شهرداري 4 82.59 اي ناحيه –اي  محله اراضي غرب شهرك گلدشت

 5كميسيون ماده  شهرداري 2 14.97 شهري اراضي شمالي بلوار كمالشهر

 5كميسيون ماده  شهرداري 3 29.50 فراشهري اراضي غرب شهرك پيشاهنگي

 5كميسيون ماده  اريشهرد 3 26.28 اي ناحيه –اي  محله اراضي جنوب شهرك پيشاهنگي

 5كميسيون ماده  شهرداري 3 26.62 فراشهري اراضي شمال خرمدشت

 1 28.13 فراشهري مجموعه ايستگاهي كمالشهر
ـ  شهرداري

 قطارشهري
 5كميسيون ماده 

 5كميسيون ماده  شهرداري 2 13.99 اي ناحيه –اي  محله مجموعه خدماتي خرمدشت

  

شوند و به اجرا در آيند،  مي ت كه در سطح شهر به صورت يكپارچه تهيه هاي موضوعي در آن اس  ويژگي طرح

در پيشنهادها را در سه  شهرليكن در فقدان يك طرح فرادست به هنگام، ضرورت پاسخگويي به مسائل مبرم 

  :ايم گروه براي محدوده كمالشهر ارائه داده

  

ين شده براي كمالشهر در طرح باالدست، از جمله نقشهاي تعي :گروه اول، طرح توسعه و مديريت گردشگري

توسعه و مديريت گردشگري در كمالشهر  برايدر همين راستا تهيه طرحي موضوعي . نقش گردشگري است

  :شود مي كه شامل محورهاي زير   مدنظراست

 ها ، محورها و بناهاي داراي توان گردشگري  شناسايي گستره -

 اهاي سبز شهرمديريت هماهنگ سازي فعاليت گردشگري با فض -

 هاي مناسب توسعه كاربري گردشگري  تعريف مكان -

 ها و تسهيالت و خدمات گردشگري  تعيين زيرساخت -

 ....)گذاري، تهيه نقشه و بروشور و  رساني، نشانه اطالع( تهيه طرح مديريت گردشگران  -

 تهيه طرح بازاريابي شامل تعريف محصوالت و تدوين راهبردهاي جذب گردشگري -
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 گذاري هاي سرمايه  مالي براي توسعه گردشگري و ايجاد درآمد پايدار و تعريف مشوق تهيه طرح -

  

هاي توسعه كمالشهر در جهت ارتقاء نقش صنايع كارگاهي و خدمات كشاورزي و   طرح: گروه دوم

از ديگر نقشهاي تعيين شده براي كمالشهر در طرح باالدست، نقش صنايع كارگاهي و : باغداري در سطح شهر

در همين راستا تهيه طرحي موضوعي در جهت تثبيت كمالشهر در اين نقش . دمات كشاورزي و باغداري استخ

  :شود مي است كه شامل محورهاي زير  مي الزا

 شناسايي و مكان يابي خدمات پشتيبان كشاورزي و باغداري در كمالشهر -

 هاي صنعتي  ههاي كمالشهر در جذب گرو  شناسايي ، مكان يابي و امكان سنجي توان -

  كمالشهرشمال تامين خدمات پشتيبان شهرك صنعتي بهارستان در  -

    

  محيطي  هاي زيست  طرح: گروه سوم 

  رفع آلودگيها) الف

 ها و منابع آالينده محيط زيست  شناسايي تفصيلي كانون -

 كيفيت محيطي تأمينهاي زيست محيطي و   تدوين راه كارهاي اجرايي براي رفع آلودگي -

 
  ظت از فضاي سبزحفا) ب 

طرح تجهيز پاركهاي موجود و پيشنهادي به خدمات فرهنگي و تفريحي سالم سازي محيط آنها و  -

 ها  هاي پيراموني اين پارك  جبران كمبود خدمات در محله

 طرح حفاظت و مميزي باغات درون محدوده و حريم كمالشهر -

 رهاي گياهي مناسب و الگوي كاشت در شه  تهيه فهرستي از گونه -

 ها و گسترش فضاهاي سبز خطي  هاي حاشيه خيابان  تدوين روش بهسازي باغچه -

  

  هاي ويژه محدوده طرح.  4. 6. 1. 3

  .هاي نوسازي و بهسازي در بافتهاي فرسوده و پرمسئله است هاي ويژه در اين مقطع مربوط به طرح محدوده طرح

  

   شهرمساحت بافت فرسوده در كمال: 88جدول                    

 نام شهر
 مساحت بافت فرسوده

 )هكتار(

 نسبت به سطح كل

 )درصد(

 03/16 212 كمالشهر
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  محدوده طراحي فضاهاي شهري.  5. 6. 1. 3

 طراح شهرياي تجسمي و محسوس است كه نخست در تصور  پديده طراحيفضا به عنوان محصول نهايي 

فضاي شهري به عنوان عرصه تبادالت اجتماعي . رسد يگيرد آنگاه طي فرايندي به مرحله بروز و ظهور م مي شكل

را به فضاي شهري بدل  مكانهمواره نيازمند توجه ويژه در طراحي است كه اين امر در سايه شناخت آنچه يك 

در كمالشهر حضور عناصر مهمي چون باغات و محورهاي گشاده ، پتانسيلهاي مناسبي را جهت . كند قرار دارد مي 

بر اين اساس طراحي شهري در طول اين گونه محورها و منطبق بر . اند ي شهري ايجاد نمودهشكل دهي به فضا

  .اند ن فضايي پيشنهادي طراحي شدهدر سازما هايي كانونمراكزي خواهد بود كه به عنوان 

هاي هاي عمومي با غلبه فضاي سبز و باز ، مراكز محالت و محور  ها در كمالشهر مربوط به گستره  اين محدوده

  . ارزشمند سبز است

  

  هاي طراحي شهري پيشنهادي  پروژه: 89جدول      

 هاي فضاهاي شهري عنوان طرح
مقياس 

 عملكرد شهر

مساحت محدوده 

 )هكتار(طرح 

اولويت 

 بندي 

مرجع تهيه 

 كننده
 مرجع تصويب

 5كميسيون ماده  شهرداري 2 52.64 شهري قزوين در شمال شهر - طرح حريم آزاد راه كرج 

 5كميسيون ماده  شهرداري 2 27.03 شهري طرح بخش مياني و غربي بلوار كمال شهر

 5كميسيون ماده  شهرداري 2 18.16 شهري طرح بخش شرقي بلوار كمالشهر
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طرحهاي توسعه شهري كمالشهر :24نقشه 
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  معيارها، ضوابط و مقررات شهري. 2. 3

اي جداگانه ارائه  هاي شهري در مجموعه حوزهبا توجه به تهيه ضوابط و مقررات يكپارچه شهرهاي 

  . شود مي

  

  برنامه ريزي عملياتي.  4

  برنامه توسعه و عمران شهر.  1. 4

برنامه توسعه و عمران شهر با توجه به معرفي پروژه هاي موضعي، موضوعي، طراحي شهري و ويژه در سه 

  .دوره كوتاه، ميان و بلند مدت تدوين شده است

  

  )بيست ساله(ه توسعه و عمران بلندمدت شهر برنام. 1. 1 .4

اين پروژه ها عالوه بر نيازمندي به زمان زياد . گردد مي معرفيپروژه هاي بلند مدت توسعه در موارد زير 

كه طوالني نمودن  سنگين استگذاري و هزينه  جهت تهيه طرح هاي مرتبط و اجراي آنها، مستلزم سرمايه

موضوعي مرتبط با ساختار كلي شهر در اين موضعي و هاي  اكثر پروژه. دهد آن، امكان اجرا را افزايش مي

  .گردد اين برنامه ها در موارد زير خالصه مي. گيرند دسته اقدامات عمراني قرا رمي

 يزمان باغ مجموعه يموضع طرح -

 يشاهنگيپ شهرك غرب ياراض يموضع طرح -

 ....) و بروشور و نقشه هيته ،يگذار نشانه ،يرسان اطالع(  يگردشگر تيريمد طرح هيته -

 يگردشگر جذب يراهبردها نيتدو و محصوالت فيتعر شامل يابيبازار طرح هيته -

 يگذار هيسرما يها  مشوق فيتعر و داريپا درآمد جاديا و يگردشگر توسعه يبرا يمال طرح هيته -

 يطيمح تيفيك نيتام و يطيمح ستيز يها  يآلودگ رفع يبرا يياجرا يكارها راه نيتدو -

  

  )پنجساله(برنامه توسعه و عمران ميان مدت شهر .  2. 1. 4

  :شهر كمالشهر شامل موارد زير است پروژه هاي ميان مدت پيشنهادي در

 كمالشهر يشگاهينما مجموعه يموضع طرح -

 نيرالمومنيام محله شمال ياراض يموضع طرح -

 يشاهنگيپ شهرك غرب ياراض يموضع طرح -

 يهنگشايپ شهرك جنوب ياراض يموضع طرح -

 خرمدشت شمال ياراض يموضع طرح -

 آباد كمال محله يبهساز و ينوساز طرح -

 يآهنگ شيپ محله يبهساز و ينوساز طرح -

 شهر شمال در نيقزو - كرج راه آزاد ميحر طرح -

 شهر كمال بلوار يغرب و يانيم بخش طرح -
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 كمالشهر بلوار يشرق بخش طرح -

 شهر سبز يفضاها با يگردشگر تيفعال يساز هماهنگ تيريمد -

 يگردشگر خدمات و التيتسه و ها  رساختيز تامين -

 كمالشهر در بهارستان يصنعت شهرك بانيپشت خدمات نيتام -

 ستيز طيمح ندهيآال منابع و ها  كانون يليتفص ييشناسا -

 و آنها طيمح يساز سالم ،يحيتفر و يفرهنگ خدمات به يشنهاديپ و موجود يپاركها زيتجه طرح -

 ها  پارك نيا يرامونيپ يها  لهمح در خدمات كمبود جبران

  يخط سبز يفضاها گسترش و ها  ابانيخ هيحاش فضاي سبز يبهساز روش نيتدو -

  

  )سه ساله(برنامه توسعه و عمران كوتاه مدت شهر  .3. 1. 4

  .گردد پروژه هاي كوتاه مدت نيز در موارد زير خالصه مي

 كمالشهر بلوار يشمال ياراض يموضع طرح -

 كمالشهر يستگاهيا مجموعه يموضع طرح -

 خرمدشت يخدمات مجموعه يموضع طرح -

 يگردشگر توان يدارا يبناها و محورها ، ها  گستره ييشناسا -

 يگردشگر يكاربر توسعه مناسب يها  مكان فيتعر -

 كمالشهر در يباغدار و يكشاورز بانيپشت خدمات يابي مكان و ييشناسا -

 يصنعت يها  گروه جذب در هركمالش يها  توان يسنج امكان و يابي مكان ،ييشناسا -

 كمالشهر ميحر و محدوده درون باغات يزيمم و حفاظت طرح -

  

  برنامه اقدامات عاجل و فوري  .4. 1. 4

از مهمترين عوامل در راستاي اين موارد . گردد اقدامات عاجل و فوري در شهر كمالشهر در دو مورد خالصه مي

  .ساز در شهر قرار دارد رت مديريت و كنترل ساخت وافزايش قد جهتيلي شهر بوده و در صتهيه طرح تف

  

  رنامه مديريت بحرانب. 5. 1. 4

پهنه ذخيره توسعه و نوسازي شهري در شهر كمالشهر، اراضي واقع در اين پهنه  وسيعبا توجه به سطح 

  .نمايند شرايط مناسبي را جهت اسكان موقتي افراد حادثه ديده ايجاد مي

رساني به  با شهرهاي مجاور از طريق شبكه انديشيده شده در سطح حوزه، امكان خدماتاز سوي ديگر ارتباط شهر 

همچنين اراضي واقع در پهنه هاي سبز و گردشگري كه سياست آنها . دهد آن را در زمان وقوع حوادث افزايش مي

  .آورد حفاظت است، امكان ديگري در زمينه اسكان موقت فراهم مي

  .حوزه در ساختار پيشنهادي سطح حوزه نمايش داده شده استمراكز مديريت بحران سطح  
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  برنامه مديريت توسعه.  2. 4

اسناد هدايت و كنترل توسعه را  و شهرهاي واقع در آن، در دو مقياس،طرح حوزه شهري كرج ـ شهريار 

رح فراهم آورده است، نخست، در مقياس كالن حوزه شهري و دوم، در مقياس شهرهاي حوزه و در قالب ط

  . جامع كه با رويكرد راهبردي تدوين شده است

  

  پذيري برنامه شرايط تحقق. 1. 2. 4

بايد تحولي اساسي در مديريت ايجاد شود، زيرا نظام مديريت خود مسئوليت فرايند  هاي راهبردي مي در طرح

گيري  مور تصميمريزي توسعه را به عهده دارد، به اين معني كه امور جاري و روزمره مديريتي با ا برنامه

  .شوند و اساساً مديريت راهبردي است كه توانايي تحقق برنامه راهبردي را دارد راهبردي در هم تلفيق مي

، )براساس نظام اطالعات جغرافيايي بهنگام(پايش مستمر تحوالت، تشخيص دقيق و مستند وضعيت موجود 

راهبردها و (ت از موجود به مطلوب و تعيين مسير حرك) 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 . در حال حاضر، دو نقصان اصلي براي پيشبرد فرايند توسعه حوزه و شهرها وجود دارد

سال از تصويب طرح، هنوز شكل نگرفته تا  5رغم گذشت  مديريت يكپارچه مجموعه شهري تهران، به

هاي شهري پيشنهاد كرد؛ و دوم  هاي آن يعني حوزه متكي بر آن بتوان مديريتي واحد براي زيرمجموعه

از كالن شهر كرج تا شهرهاي (ها  آنكه، مديريت شهري شهرهاي حوزه بنا به رتبه متفاوت شهرداري

و امكانات ناهمگوني دارند؛ افزون بر آن كه حتي شهرداري كالن  ، تشكيالت)كوچك صفادشت و گرمدره

 .شهر كرج نيز براي مديريت راهبردي توسعه مجهز نشده است

مصوبه جديد مجلس مبني بر تشكيل استان البرز از دو شهرستان كرج و ساوجبالغ نيز در يكپارچگي 

  . ـ فضايي آن قابل تأمين استآورد، هر چند كه يكپارچگي كالبدي  مديريتي حوزه خلل وارد مي

در چنين شرايطي و براي طي كردن دوره گذار از وضعيت موجود  مديريتي تا رسيدن به وضعيت مطلوب 

  . شود متكي بر ساختارهاي موجود مديريتي، نظام مديريت توسعه به شكل زير پيشنهاد مي ،حكمروايي شهري

، به نحوي كه هيچ شودشهرها پوشش داده  كل سطح حوزه شهري كرج ـ شهريار با محدوده و حريم

ها در محدوده و حريم شهر اختيارات  اي خارج از نظارت مديريت توسعه قرار نگيرد و شهرداري محدوده

  .كامل مديريتي داشته باشند

و از عناصر كالبدي و طبيعي شاخص براي است در تعيين حريم، تقسيمات كشوري رعايت شده 

  . فاده شده استسازي حدود حريم است دقيق

در مقام مديريت مجموعه (زير نظر استانداري تهران مالرد و قدس شهرستان شهريار،  سههاي  فرمانداري

داشت و فرمانداري كرج در ، مديريت عاليه حوزه شهري كرج ـ شهريار را به عهده خواهند )شهري تهران

پذيري برنامه را به صورت  ب شرايط تحققبه اين ترتي .گيرد استان البرز اين مديريت عالي را برعهده مي

  :توان برشمرد زير مي

  در مديريت عاليه حوزه شهري ها ، همكاري فرماندارياول �
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  ها در محدوده قانوني و حريم ، تامين مديريت واحد شهرداريدوم �

هاي همجوار، در گام نخست، و همه  هايي براي همكاري ميان شهرداري ، ايجاد كميتهسوم �

  .حوزه، در گام بعديهاي  شهرداري

هاي توسعه و عمران را  ها تا توان اجراي طرح ير، ايجاد منابع درآمدي پايدار براي شهرداچهارم �

  .پيدا كنند
  سلسله مراتب مديريتينمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  اقدامات محلي.  1. 1. 2. 4

   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 نماينده

 : رئوس اقدامات محلي به قرار زير است

  .هاي طرح توسعه شهر و اجراي ضوابط و مقررات آن ها، راهبردها و سياست الزام به هدف -

  حريم محدوده قانوني و در واقع هاي طرح اجراي و توسعه كنترل و نظارت ريزي برنامه و هماهنگي - 

هاي ويژه، موضعي، موضوعي و  طرح اجرايي هاي فعاليت بندي مرحله و زمانبندي گذاري، بودجه -

  طراحي شهري

  حريم در توسعه تقاضاهاي كليه مورد در گيري تصميم و رسيدگي -

  حريم در واقع هاي فعاليت و امالك از عوارض اخذ - 

  .است شده گذاشته ها شهرداري عهده به حريم در ،قانون موجب به كه يفيوظا كليه انجام - 

  

  اقدامات فرامحلي.  2. 1. 2. 4

  .ها اقدام كنند هاي توسعه فرامحلي است و براي اجراي آنها بايد فرمانداري ماهيت برخي برنامه

يت مجموعه شهري تهرانرمدي  

كميته هماهنگي شهرداران 

 مالرد و صفادشت

مديريت بخش شمال شرقي 

 حوزه
 

كميته هماهنگي شهرداران 

دشت و  محمدشهر، مشكين

 ماهدشت 

مديريت بخش شمال شرقي 

شهرداران قدس كميته هماهنگي 

هاي شهرستان و سكونتگاه  

 مديريت بخش شمال شرقي حوزه

كميته هماهنگي شهرداران 

شهريار، باغستان، صباشهر، 

انديشه شاهدشهر، فردوسيه و 

 وحيديه 

كميته هماهنگي شهرداران 

شهر و گرمدره كرج ـ كمال  

 مديريت بخش شمالي حوزه

هاي كرج و  تانچهار فرمانداري شهرس

 شهريار، قدس و مالرد 

 مديريت حوزه شهري
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 و مسكن انمدير ،شهرستان چهار اياهشور رؤساي عضويت و دو معاون عمراني فرمانداران مشترك رياست

 حسب بر( شهري هاي زيرساخت و خدمات مسئول هاي سازمان نمايندگان ،شهرستان چهار شهرسازي

 .شود گيري در مورد اقدامات فرامحلي توصيه مي ، براي تصميمطرح كننده تهيه مشاور نماينده و) موضوع

  :اين اقدامات به قرار زير است  رئوس  

  هاي عمومي طرح توسعه حوزه شهري بردها و سياستها و راه الزام به رعايت هدف •

 :فراشهري هاي طرح اجراي زمينة در هماهنگي •

 هاي مقياس حوزه ها و شبكه ريلي و زيرساخت راه  شبكه -

  ميراثي و محيطي زيست حفاظت -

  )دفع و بازيافت زباله، كشتارگاه متمركز و غيره(تأمين خدمات در مقياس حوزه  -

  )اي منطقه و ملي( كالن هتوسع 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  با تثبيت تقسيمات كشوري در حوزه شهري بايد از ايجاد شهرداري

  .هاي كوچك مجاور شهرهاي بزرگ به آنها دنبال شود داريشود و حتي گرايش الحاق شهر

گيري  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

  

  ظام اجرايين.  1. 2. 2. 4

همانگونه كه در بخش پيشين گفته شد شكل دادن به مديريت واحد شهر و حريم از الزامات اجرايي برنامه 

هاي اجرايي در برابر اين تحول، انجام آن گريزناپذير است و  به رغم مقاومت برخي دستگاه. راهبردي است

  .ودبايد از شهرهاي بزرگتر آغاز و به شهرهاي كوچكتر تسري داده ش

دخالت دادن همه كنشگران، يعني بخش دولتي، بخش عمومي، بخش خصوصي و جامعه مدني، در عرصه 

وگو، مشاركت و همكاري با ديگر  پذيري، شفافيت، پاسخگويي، گفت توسعه، از يك سو، و رعايت انعطاف

  .كند نهادها، از سوي ديگر، نظام اجرايي كارآمد را تعريف مي

هاي شهرسازي و  يد آموزش نيروي انساني در فرايند اجرا پيگيري شود و معاونتهاي حوزه با در شهرداري

  . عمران شهري تقويت گردند

ها به نظام اطالعات جغرافيايي با نقشه و بانك اطالعات بهنگام ضرورت دارد و فرايند زير  تجهيز شهرداري

  .شود براي آنجام آن پيشنهاد مي

، بررسي اطالعات و ساير »شهر«هر » فضايي-زمين/ جغرافيايي/يسيستم اطالعات مكان«اگر براي تهيه  .1

 .گيرد ها و نهادهاي شهر را دربرمي شود و همه سازمان مراحل، فقط به شهرداري محدود نمي

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

ww
w.

sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



  كمالشهر )ساختاريراهبردي ـ ( طرح جامع 140

 

 

. آموزش نيروي انساني در كليه مراحل و نه فقط در مرحله استفاده از سامانه توليد شده مورد نياز است .2

تر از  هاي يك سيستم اطالعات مكاني بسيار مهم ها و ويژگي تدا و در مورد قابليتبرداران در اب آموزش بهره

 .مراحل پاياني آن است

ها و جداول  نظير نقشه(در توليد اطالعات پايه  GISهاي  از آنجا كه بيش از يك سوم زمان و هزينه پروژه .3

هاي  صرف مي شود، در پروژه GISهاي مورد نياز  و بيش از يك سوم ديگر در تبديل آنها به فرمت) پايه

GIS برداران اولين و مهمترين گام است تعريف كامالً دقيق و روشن اهداف و انتظارات بهره. 

عموماً در تعريف و توليد . بسيار ضروري است) جداول(و توصيفي ) ها نقشه(وجود اطالعات پايه مكاني  .4

GIS مورد نياز است كه اطالعات متناسب  1:2000هاي به هنگام با مقياس  براي شهرداريها وجود نقشه

 .نيز به آنها متصل شده باشد

نظير وضعيت (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 مي GIS، )هاي ساختماني، وضعيت ساخت و ساز و غيره پروانه

لذا تبديل اطالعات غير رقومي نظير . ضروري است) هاي كامپيوتري فايل(ات به شكل رقومي وجود اطالع .6

هاي رقومي از مراحل بسيار پرهزينه و  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  ها، راهبردها و سياست كردن طرح و تحقق هدف به هر صورت، نظام اجرايي عامل عملياتي

  :اين نظام بايد در چارچوبي هماهنگ راهبردهاي عمومي تا موضوعي را پيگير باشد . است

 ها و اقدامات اجرايي را در چارچوب طرح راهبردي تدوين نمايد؛ ها، طرح برنامه •

مسئول را براي اجراي طرح تعريف و  هاي هاي مختلف شهرداري و حتي ديگر دستگاه وظايف بخش •

 تدوين كند؛

 .هاي دولتي، عمومي، خصوصي و مدني نهاد و برنامه مشخص داشته باشد براي جلب مشاركت بخش •

 .هاي دست و پاگير و مانع توسعه را بازنگري كند 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 برنامهدر  •

  

  نظام ارزيابي و نظارت.  2. 2. 2 .4

  .هدف اين نظام، ايجاد بستري است براي هدايت طرح در چارچوبهاي زماني و كيفي است

  : شود يي پيگيري ميدر اين نظام، دو مجموعه فرايند از سوي مديريت شهري و عوامل اجرا

اول، مجموعه فرايندهاي ارزيابي كه در آن سنجش وضـعيت در زمـان نسـبت بـه وضـعيت مطلـوب صـورت        

  گيرد، مي

هـاي طـرح    دوم، مجموعه فرايندهاي نظارتي كه در آن هدايت و كنترل توسعه براساس راهبردهـا و سياسـت  

  .شود پيگيري مي

هـاي   ت و ارزيابي بر اجراي طرح الزم است تا براسـاس شـاخص  ها براي نظار ايجاد نهاد مشخصي در شهرداري

  .ها و اقدامات را سنجش كند ف معين، ميزان دستيابي به هد
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افزون بر آن، نظـارت  . ها نيز الزم است در اين فرايند نظارت همكاري با سازمان مسكن و شهرسازي شهرستان

شوراهاي اسالمي شهر است كه نماينـدگان آن نيـز    ها برعهده هاي پنج ساله عمراني شهرداري بر اجراي برنامه

  . الزم است با نهاد نظارتي تهران همكاري داشته باشند

تدوين روش كاري براي انجام فرايند ارزيابي و نظارت در سطح كليه شـهرهاي مجموعـه شـهري تهـران و از     

  .ز اقدامات ضروري استهاي شهري كه به تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري نيز برسد، ا جمله حوزه

 چهـار ها و مراكز پژوهشي واقع در هـر   هاي نظام مهندسي و دانشگاه نهادهاي غيردولتي و مدني مانند سازمان

  .آورند شهرستان نيز امكان نظارت غير مستقيم بر اجراي طرح را فراهم مي

  

  مشاركت مردم و نهادهاي مدني. 3. 2. 4

هـايي را جهـت اقـدام     هاي ساختاري، راهبردها و سياست ر خاص طرحهاي توسعه شهري، و به طو اصوالً طرح

هـاي اجرايـي و نحـوه مشـاركت      هـا را بـه كـاربرد روش    كنند، كه تحقـق پيـدا كـردن آن    تعريف و تعيين مي

  .هاي مختلف در فرايند اجرا بستگي دارد بخش

ها هم  مي كنند، اما اين نقشهاي گوناگوني را ايفا  هاي مختلف جامعه نقش هاي توسعه شهري، بخش در طرح

به هر صـورت، تـامين مشـاركت دولـت،     . از جهت مقياس مداخله و هم نحوه مشاركت با يكديگر تفاوت دارند

  .هاست بخش عمومي، بخش خصوصي و مردم ضامن اجراي موفق طرح

  

  گيري سازي و تصميم مشاركت در فرايند تصميم.  1. 3. 2. 4

هـا   هاي توسعه شهري كشور ما فرايند بسيار متمركز و دولتـي تهيـه طـرح    هاي اساسي در طرح يكي از تناقض

، بخـش خصوصـي   )هـا  شـهرداري (ها به عهده بخـش عمـومي    است، حال آنكه بيشترين سهم اجراي اين طرح

وجود چنين تناقضي بزرگتـرين مـانع   . است) سازندگان انفرادي(و مردم ) گذاران بخش ساخت و ساز سرمايه(

گـر رونـد توسـعه     ها ترسيم كننـده و هـدايت   هاي توسعه بوده است و لذا بيش از آنكه طرح حبر سر اجراي طر

  . اند هاي شهري رقم زده باشند، اقدامات منفرد و پراكنده را در ساختار فضايي و كالبدي شهرها و محله

ن از وظـايف  اين به معناي كاسـت . 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 و مسئوليت

  .هاي كالن براي تشويق توسعه و عمران شهري سياستگذاري -

هاي عمومي و خصوصي، نهادهاي محلـي و مـردم از    رفع موانع و عوامل محدود كننده فعاليت بخش -

 جمله حذف مقررات دست و پاگير،

گري و در عوض حمايت و پشتيباني از اقدامات نهادهـاي محلـي و    ذف بوروكراسي دولتي و تصديح -

 بخش عمومي،

تدوين قوانين و مقررات حمايتي براي موسسـات عمرانـي غيردولتـي و غيـر انتفـاعي محلـي و ارائـه         -

 كارهاي تشويقي براي نهادهاي محلي و مدني  راه
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  برداري ه ا و بهرمشاركت در فرايند اجر.  2. 3. 2. 4

در نظام اقتصادي بازار، بخش خصوصي به حداكثر كردن سود گرايش دارد و اگـر بـه حـال خـود رهـا شـود،       

فعاليت اين بخـش بايـد از طريـق    . هاي بخش عمومي را در امر توسعه افزايش دهد فعاليت آن چه بسا هزينه

توانـد مشـوق بخـش     داماتي كه مـي اق. هاي صحيح و مشاركت عمومي ـ خصوصي هدايت شود  گذاري سياست

  :هاي عمراني شود در زير فهرست شده است خصوصي در فعاليت

  هاي روشن، هاي راهنما و برنامه تهيه طرح •

ماننـد تشـكيل   (هـاي مـورد نيـاز شـهر      هاي مشوق براي مشاركت در اجراي طـرح  ارائه سياست •

  ،)هاي عمراني عمومي ـ خصوصي شركت

  آموزش و كنترل كيفيت، •

 هاي فني، الگوها و كمكارائه  •

 .هاي مقياس بزرگ هاي تشويقي براي مشاركت در طرح ارائه سياست •

  

  مشاركت در فرايند نظارت و ارزيابي.  3. 3. 2. 4

بـا موفقيـت همـراه    ) شهرداري(شهرسازي مشاركتي بدون تشكيل نهادهاي محلي و پشتيباني بخش عمومي 

ايند تكامل خود بـه نهـاد مـدني بـراي مشـاركت مـردم در       ايجاد هسته مشاركت مدني كه در فر. نخواهد شد

براي شكل دادن به اين نهـاد الزم اسـت اقـدامات زيـر     . توسعه تبديل شود، بنيان اصلي تامين مشاركت است

  :صورت گيرد

 اختصاص بخشي از بودجه تهيه و اجراي طرح به تشكيل نهاد مشاركت مدني، •

 نظري نهاد مدني تهيه شده باشد، ه با همهاي اجرايي مشخص ك ها و برنامه ارائه طرح •

 تدوين مقررات غيرپيچيده و تسهيل كننده براي فعاليت اين نهاد، •

 اي اقدامات نظارتي به آن، انعقاد قراردادي بين شهرداري و اين نهاد مشاركت براي سپردن پاره •

  

دارنـد  را بـا شـهر    سـتگي وابمنـدي كـه نـوعي     در نهاد مشاركت، ساكنان و شاغالن شهر و ديگر افـراد عالقـه  

  :اين نهاد بايد خصوصيات زير را دربر داشته باشد. توانند عضويت پيدا كنند مي

 .مند به توسعه شهر را در خود جاي دهد نفع  و عالقه باشد و همه افراد ذي فراگير •

د باشد و امكان ابراز نظر و عقيده و مشاركت را براي ساكنان و شاغالن شهر فـراهم آور  ضد تبعيض •

 .داوري نداشته باشد  و نسبت به زن يا مرد بودن، نژاد، قوميت و مذهب اعضا پيش

 .هاي اجتماعي و درآمدي و قومي گوناگون به خود جذب كند داشته باشد و افراد را از گروه تنوع •

داشته باشد و از طريق انتخاب مردم تشكيل شود و همواره در جهت تشـويق   مديريت دمكراتيك •

 .به مشاركت بيشتر در امور بكوشد و ترغيب مردم

هاي خود را در معرض داوري مـردم قـرار    ها و برنامه باشد و همه اقدامات، فعاليت شفاف و پاسخگو •

 .دهد و به طور منظم به مردم گزارش دهد
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هاي ارائه كننده خدمات و تاسيسـات شـهري و    را دنبال كند و با شهرداري و ديگر سازمان همكاري •

) الحسنه هاي قرض مانند صندوق(و اقتصادي ) مانند شوراي شهر(نهادهاي اجتماعي  ها و ديگر بخش

 .همفكري و همكاري و مشاركت كند

هـاي فشـار    هاي مردم شهر را نمايندگي كند و از اهرم نداشته باشد و فقط خواسته گرايش سياسي •

 .غيردمكراتيك براي پيشبرد مقاصد خود استفاده نكند

  

داد صورت قانوني ان و اعتماد مردم به نهاد مشاركتي مردم قبل از هر چيز بايد بـه آن  به منظور جلب اطمين

  .پيدا كندثبات اجتماعي منطقه براي آن كسب مشروعيت كرد تا   و حداقل از طرف شهرداري

هـاي   خود را در هـم نظـري بـا مـردم شـهر و دريافـت مشـورت        هاي حوزه فعاليتو  ها هدفاين نهاد بايد 

  .ين كند و آن را در نظر همگان قرار دهدتخصصي تدو

  بندي برنامه توسعه زمان بندي و اولويت.  3. 4

  مراحل اجراي برنامه.  1. 3. 4

مدت زمان پروژه هاي ميان مدت و . سااله به آن پرداخته خواهد شد 20پروژه بلند مدت شهر در طول دوره 

  .ارائه شده است 2. 3. 4 راحل اجراي برنامه در بندم. سال خواهد بود 3و  5كوتاه مدت نيز به ترتيب برابر 
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  بندي پيشبرد مراحل اجرايي زمان  .2. 3. 4

  .دهد جدول زير زمانبندي پيشبرد طرح ها را نشان مي

  كمالشهرهاي  توسعه و عمران   زمان بندي برنامه: 90جدول

 عنوان طرح نوع طرح شماره
 شمسي 1405افق  - زمان مالك عمل بودن طرح جامع شهر

1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 

                                 طرح موضعي مجموعه باغ زماني طرح موضعي 1
                                 طرح موضعي مجموعه نمايشگاهي كمالشهر طرح موضعي 2
                                 رح موضعي اراضي شمال محله اميرالمومنينط طرح موضعي 3
                                 طرح موضعي اراضي غرب شهرك گلدشت طرح موضعي 4
                                 طرح موضعي اراضي شمالي بلوار كمالشهر طرح موضعي 5
                                 غرب شهرك پيشاهنگيطرح موضعي اراضي  طرح موضعي 6
                                 طرح موضعي اراضي جنوب شهرك پيشاهنگي طرح موضعي 7
                                 طرح موضعي اراضي شمال خرمدشت طرح موضعي 8
                                 طرح موضعي مجموعه ايستگاهي كمالشهر طرح موضعي 9
                                 طرح موضعي مجموعه خدماتي خرمدشت طرح موضعي 10
                                 طرح نوسازي و بهسازي محله كمال آباد طرح ويژه 11
                                 طرح نوسازي و بهسازي محله پيش آهنگي طرح ويژه 12
                                 قزوين در شمال شهر -طرح حريم آزاد راه كرج  طراحي شهري 13
                                 طرح بخش مياني و غربي بلوار كمال شهر طراحي شهري 14
                                 طرح بخش شرقي بلوار كمالشهر طراحي شهري 15
                                 ها ، محورها و بناهاي داراي توان گردشگري  شناسايي گستره  طرح موضوعي 16
                                 مديريت هماهنگ سازي فعاليت گردشگري با فضاهاي سبز شهر  طرح موضوعي 17
گريهاي مناسب توسعه كاربري گردش  تعريف مكان   طرح موضوعي 18                                  
                                 ها و تسهيالت و خدمات گردشگري  تعيين زيرساخت  طرح موضوعي 19
                                 ....)اطالع رساني، نشانه گذاري، تهيه نقشه و بروشور و ( تهيه طرح مديريت گردشگران   طرح موضوعي 20
                                 تهيه طرح بازاريابي شامل تعريف محصوالت و تدوين راهبردهاي جذب گردشگري  طرح موضوعي 21
                                 هاي سرمايه گذاري  تهيه طرح مالي براي توسعه گردشگري و ايجاد درآمد پايدار و تعريف مشوق  طرح موضوعي 22
                                 شناسايي و مكان يابي خدمات پشتيبان كشاورزي و باغداري در كمالشهر  موضوعي طرح 23
هاي كمالشهر در جذب  شناسايي ، مكان يابي و امكان سنجي توان   طرح موضوعي 24 هاي صنعتي  گروه                                   
پشتيبان شهرك صنعتي بهارستان در كمالشهرتامين خدمات    طرح موضوعي 25                                  
                                 ها و منابع آالينده محيط زيست  شناسايي تفصيلي كانون  طرح موضوعي 26
                                 محيطيهاي زيست محيطي و تامين كيفيت   تدوين راه كارهاي اجرايي براي رفع آلودگي  طرح موضوعي 27

 طرح موضوعي 28
طرح تجهيز پاركهاي موجود و پيشنهادي به خدمات فرهنگي و تفريحي سالم سازي محيط آنها و جبران كمبود خدمات در 

                                 ها  هاي پيراموني اين پارك  محله
                                 غات درون محدوده و حريم كمالشهرطرح حفاظت و مميزي با  طرح موضوعي 29
                                 هاي گياهي مناسب و الگوي كاشت در شهر  تهيه فهرستي از گونه  طرح موضوعي 30
                                 ها و گسترش فضاهاي سبز خطي  هاي حاشيه خيابان  تدوين روش بهسازي باغچه  طرح موضوعي 31
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  هاي اجرايي برنامه اولويت  .3. 3. 4

ارائه شده  5. 6. 1. 3و  4. 6. 1. 3و  3. 6. 1. 3ها در بندهاي  هاي اجرايي و مقياس تاثيرگذاري پروژه اولويت

  .است

  

  **توسعه برنامهبازنگري  سازي و  هنگامب.  5

  طرح راهبردي ـ ساختاري حوزه شهريهاي  ها و نقشه ايجاد پايگاه داده.  1. 5

هاي طبيعي ـ جغرافيايي و جايگاه و نقش سياسي حوزه شهري كرج ـ شهريار در تقسيمات  با توجه به ويژگي

غوبترين اراضي اداري استان و همچنين گستردگي وسعت آن كه تعداد زيادي از نقاط جمعيت از يك طرف و مر

شود، طيف وسيعي از اطالعات مكاني و توصيفي موضوعات  شامل مياستان را از طرف ديگر  كشاورزي و باغي

هاي ذيربط گردآوري، ويرايش و نهايي شده است، يا محصول  ها يا از ارگان اين داده. باشد مختلف را دارا مي

مطالعات كالبدي و ميداني است كه پس از اصالح، ويرايش و اعمال نظرات كارشناسي، بر حسب موضوعات 

هاي موردنياز تهيه شده است كه  افزارهاي مختلف براساس فورمت ندي و جهت استفاده در نرمب مختلف دسته

  : اي از آنها به شرح زير است پاره

 ... اطالعات توپوگرافي، منابع آب و خاك، اقليم و جغرافيا و : از ديدگاه مطالعات طبيعي •

گيري، فرسايش آبي،  ها، سيل خيزي، گسل اطالعات پوشش زمين، زلزله: از ديدگاه زيست محيطي •

 ...خاكي و 

 ... بندي اراضي و  پراكندگي نقاط جمعيتي، پوشش و كاربري زمين، پهنه :از ديدگاه كالبدي •

هاي اقتصادي خانوار و مسكن و  ميزان جمعيت و تحوالت آن، شاخص :از ديدگاه جمعيتي و اجتماعي •

... 

اي، ريلي، حجم  ورهاي مواصالتي اعم از جادهاطالعات كليه مح :نقل و ترافيك و از ديدگاه حمل •

 ... ترافيك محورها و عملكرد آنها و 

 ...هاي انتقال و  ها و شبكه اطالعات زيرساخت: از ديدگاه تاسيسات زيربنايي •

تقسيمات اداري شامل مرز استان، شهرستان، بخش، دهستان، حريم  :از ديدگاه مديريتي و اداري •

 ...وستايي وهاي شهر و ر شهرهاي محدوده

    

هاي فوق  ها و فرايند ارزيابي و نظارت، مجموعه داده اي برنامه ريزي سيستم مناسب بازنگري دوره به منظور پي

  . اعم از مكاني و توصيفي در قالب سيستم اطالعات جغرافيايي ارائه گرديده است

                                            
از انتشارات دفتر معماري (” راهبردي  اصالح نظام مديريت توسعه شهري در ايران براساس رويكرد“اين فصل با استفاده از مطالب بخش چهارم كتاب . *

   ).تهيه شده است 1387و طراحي شهري، معاونت شهرسازي و معماري، وزارت مسكن و شهرسازي 
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   ها و اطالعات سازي داده ها و ابزار بهنگام روش.  2. 5

ها عموماً با توجه به مطالعات مشاور است كه در ابعاد گوناگون صورت پذيرفته كه در  ادهبه هنگام سازي د

  . افزاري مناسب انجام شده است هاي نرم محيط

    

  هاي راهبردي ـ ساختاري و عملياتي توسعه و عمران شهر ادواري در برنامهنظام بازنگري . 3. 5

  ه توسعه و عمرانفرايند ارزيابي و نظارت بر پيشبرد برنام. 4. 5

هاي توسعه و عمران در چند محور قابل  مسائل و مشكالت موجود در شيوة جاري بازنگري و اصالح طرح

  :بندي است جمع

 هاي توسعه  شهري هاي توسعة از نظر هدايت بازنگري و اصالح برنامه نبود پويايي در محتواي طرح •

، در ثبت GISات زمين مرجع مبتني بر ابزار به بانك اطالع 5نامجهز 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  •

 ح طرحالزحمه، در زمينة بازنگري و اصال نوع مسئوليت و ميزان حق

      

هاي توسعه و عمران شهري در چارچوب پارادايم  براي حل مسائل و مشكالت شيوة بازنگري و اصالح طرح

  :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  در جهت تقويت نهادهاي محلي تصميم 5سيون ماده اصالح سازمان كمي •

و اصالح وضعيت قراردادي مشاوران همكار  (GIS)مندي از ابزار مدرن  به ويژه در بهره 5كميسيون 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 دوين اهداف و راهبردهاي طرحدر ت

ها همواره درست از كار  است كه اين فرضيه حواض. 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 كننده اهميت تعيين

  .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. به دليلي درست از كار درنيايد هاي پاية طرح فرضيه
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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

ات اهداف كالن و اهداف عملياتي در طرح راهبردي توسعه، شامل مواردي است كه به تغييرتغييرات اساسي 

  .شوند طرح مربوط مي

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  19/2/1384هاي توسعه و عمران كه در تاريخ  رحنامه نحوه بررسي و تصويب ط آيين 44در 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 است 5ها كميسيون ماده  ساير مغايرتمرجع تشخيص مغايرت اساسي از 

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(هاي توسعه و عمران  تصويب طرح نامه نحوة بررسي و آيين 45بر 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 : 91جدول    

  وظايف  سازمان

  5كميسيون ماده 

  تشخيص مغايرت يا عدم مغايرت اساسي -

گزارش دهي منظم به شوراي عالي شهرسازي و معماري و  -

 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

  ماريشوراي عالي شهرسازي و مع

 مرجع تشخيص مغايرت اساسي از غيراساسي -

 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

  

و بازنگري همچنان شوراي عالي شهرسازي و به منظور اصالح ) 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

گيري شوراي عالي در خصوص تصويب مغايرت اساسي در  ي است نقش تصميمضرور. كنيم تلقي مي) استاني(

هاي توسعه و عمران شهري حذف و در مقابل نقش راهنمايي و سياستگذاري شوراي عالي در زمينة  تمامي طرح
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به اين منظور تجهيز دبيرخانة شوراي عالي شهرسازي . هاي توسعه و عمران برجسته شود اصالح و بازنگري طرح

هاي الزم در زمينة نظارت بر اجرا و بازنگري و  عماري به واحدي كه به كار تدوين راهنما و تنظيم سياستو م

هاي  بديهي است تمامي راهنماها و سياست. هاي توسعه و عمران شهري بپردازد، ضروري است اصالح طرح

  .تدوين شده در اين خصوص بايد به تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري برسد

هاي توسعه و عمران را به  توان سازمان پيشنهادي براي اصالح و بازنگري در طرح 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 : 92جدول    

  وظايف  سازمان

  سياستگذاري، هدايت و راهنمايي -  ايران شوراي عالي شهرسازي و معماري

  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 

 توسعه و عمران شهر هاي هاي جزئيي در طرح تصويب مغايرت -

هاي توسعه و عمران شهر به  هاي اساسي در طرح ارجاع مغايرت -

 ريزي و توسعة استان شوراي برنامه

  هاي پايه طرح ارزيابي منظم فرضيه -

  

  مشاركت مهندس مشاور در حوزه در فرايند مديريت شهر. 5. 5

بنابراين به منظور ايجاد پيوستگي . دارد سازي را به عهده 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

براي اين منظور مشاور بايد با انعقاد قرارداد ويژه براي . فعال و مستمر داشته باشدنظارت و بازنگري نيز مشاركت 

هاي اجرايي مرتبط با طرح راهبردي برقرار  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. سازد

 ايجاد بانك اطالعات حوزه شهري كمك به  •

 ها و شوراها  ها، شهرداري كمك به توجيه و معرفي طرح براي مسئوالن نهادها، فرمانداري •

 5گيري مربوط به اقدامات اجرايي طرح از جمله كميسيون ماده  مشاركت در جلسات تصميم •

 شنهادهاي طرحهمكاري و همفكري در هدايت نحوه اجراي طرح در راستاي اهداف مندرج در پي •

 هاي مرتبط با توسعه و عمران حوزه شهري 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
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  لي و تامين اعتبارات و تسهيالتتجهيز منابع ما

  :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 •

 بهاي خدمات شهري •

 هاي انتقالي دولت مركزي پرداخت •

 شود دولت جمع آوري و ميان شهرداريها توزيع ميسهم شهرداري از مالياتهاي مشترك كه توسط  •

 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 ها به شيوه خود برداشت متفاوتي از اين طبقه بندي را رعايت ميرسد هر يك از شهرداري مي

  :كند، زيرا بندي و شيوه ارايه آمارها كمكي به دريافت واقعيات موجود مالي نمي

واقعيات آماري را بوضوح  70در كد درآمدي  100ادغام درآمد تاسيسات شهرداري با جرايم ماده  •

 . كند منعكس نمي

شود  درآمد حاصل از وصول بهاي خدمات وقتي كه با عايدي حاصل از فروش اموال جمع ميهمچنين  •

 .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

آوري شده فروش تراكم، تغيير كاربري اراضي و جرايم تخلفات ساختماني  اري جمعكه اطالعات آم

  .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

فصلي و ساالنه فعاليتهاي ساختماني بخش خصوصي  اول آن كه اين منبع درآمدي به شدت تحت تاثير نوسانات

  .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

  .مقررات فوق را بر تامين مالي بودجه شهرداري اولويت دهندرعايت 

. 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. 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  از آن كه در عمل ضروري باشد اتفاق مي

  .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

وفقيت طرحهاي جامع و تفصيلي شهرها در گرو دگرگوني اساسي نظام فعلي مغايرت دارد، بايد پذيرفت كه م
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توان به اجراي دقيق مقررات شهرسازي اميدوار  درآمد شهرداريها است و تا زماني كه چنين تحولي رخ ندهد نمي

  .بود

رافيك كاهش افتد، كارايي شهرها بر اثر ازدحام جمعيت و ت متاسفانه از اين طريق امنيت شهروندان به خطر مي

ارتزاق از محل فروش تخلفات . شود يابد و در يك كالم توسعه پايدار شهرها بدست فراموشي سپرده مي مي

ساختماني انگيزه توجه به بهبود ساير منابع درآمدي بويژه درآمد عوارض نوسازي و وصول بهاي خدمات شهري 

  .برد را از ميان مي

شود مطالعات موضوعي جامع و دقيقي در اين زمينه انجام  توصيه ميبه منظور تغيير نظام درآمدي شهرداريها 

  .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 . ز آن  شهرهاي شهريار و قدس بيشترين سهم را دارندا

  .جمعيت شهرها است

توان دريافت كه درآمد شهرداريها بيش از نرخ تورم افزايش  از مطالعه روند زماني تحول درآمد شهرداريها مي

  .اند تورم زيان ديدهتوان گفت كه شهرداريها از  لذا نمي. يافته است
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 )ميليون ريال (  1386شهريار در سال  - شهر حوزه كرج  9هاي شهر كرج و  مد شهرداريآدر:  93جدول
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د
ص

در
 

 شهريار

د
ص

در
 

 قدس

د
ص

در
 

 مالرد

د
ص

در
ت 

ش
اد

صف
 

د
ص

در
ت 

ش
د

اه
م

 

د
ص

در
ر 

شه
مال

ك
 

د
ص

در
ر 
شه

د
حم

م
 

د
ص

در
 

ت
ش

 د
ن

كي
ش

م
 

د
ص

در
 

 گرمدره

د
ص

در
 

ع
جم

د 
ص

در
 

 0.5 9857 4.4 1718 0 0 0 0 6.8 3015 6.1 2599 2.4 1187 1.2 1338 0 0 0 0 0 0 سهميه شهرداري از پرداختهاي وزارت كشور 10

 0.4 7299 0.0 0.0 4.0 1475 0 0 0.0 0 0.0 0 0.1 61 2.8 3033 0 0 1.0 2730 0 0 عوارض توام باماليات وصولي در محل 20

 41.8 806608 54.6 21483.0 26.5 9688 31.2 14211 44.8 19816 44.9 19175 34.3 17145 49.5 54131 71.1 172634 52.8 150917 31.6 327408 و اراضي عوارض بر ساختمانها 30

 0.7 13178 0.1 43.0 0.0 0 0.0 0 0.4 165 0.0 0 0.6 293 3.5 3823 0.0 0 0.4 1015 0.8 7839 عوارض بر ارتباطات و حمل ونقل 40

50 
عوارض بر پروانه هاي كسب،فروش و 

 تفريحات
41126 4.0 6055 2.1 4893 2.0 2800 2.6 2697 5.4 163 0.4 8231 18.6 706 1.5 329 0.9 2817.0 7.2 69817 3.6 

60 
درامد حاصل از فروش اموال شهرداري و 

 وصولي در مقابل خدمات
5931 0.6 34788 12.2 13985 5.8 3547 3.2 4390 8.8 4 0.0 5286 12.0 13346 29.3 2186 6.0 1572.0 4.0 85035 4.4 

70 
درآمد تاسيسات شهرداري و جرايم و 

 100تخلفات و كميسيون ماده 
644733 62.3 85365 29.8 42377 17.4 40243 36.8 12462 24.9 20776 48.6 7360 16.6 17007 37.3 14193 38.8 11669.0 29.7 896185 46.4 

 0.3 5491 0.0 0.0 0.0 12 0.7 336 0.0 0 0.0 0 0.8 423 0.0 0 0.0 0 0.2 704 0.4 4016 جوه و اموال شهرداريدرآمد حاصل از و 80

90 

كمكهاي بالعوض ، وام ، استفاده از موجودي 

درصد حريم  80هاي دوره هاي قبل و  

 استحفاظي شهرها

4000 0.4 4424 1.5 8982 3.7 340 0.3 11371 22.7 0 0.0 341 0.8 0 0.0 8659 23.7 40.0 0.1 38157 2.0 

 100 1931627 100 39342 100 36542 100 45606 100.0 44214 100.0 42717 100.0 50029 100.0 109255 100 242871 100 285998 100 1035053 جمع
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   1384- 1386شهر حوزه كرج شهريار طي سالهاي  9هاي شهر كرج و  مد شهرداريآكل در: 94جدول

)الميليون ري(  

 درصد سال 3جمع  درصد 1386سال  درصد 1385سال  درصد 1384سال   نام شهر

 55.1 2228613 53.6 1035053 58.3 698328 54.2 495232 كرج

 14.1 570626 14.8 285998 12.9 155040 14.2 129588 شهريار

 11.1 447969 12.6 242871 9.1 108761 10.5 96337 قدس

 5.8 234299 5.7 109255 6.0 71487 5.9 53557 مالرد

 3.1 126457 2.6 50029 3.5 41328 3.8 35100 صفادشت

 1.9 76506 2.2 42717 1.6 19665 1.5 14124 ماهدشت

 2.1 86330 2.3 44214 1.9 22868 2.1 19248 كمالشهر

 2.2 89352 2.4 45606 2.0 23471 2.2 20275 محمدشهر

 2.0 82741 1.9 36542 1.9 22665 2.6 23534 مشكين دشت

 2.5 100347 2.0 39342 2.9 34274 2.9 26731 گرمدره

 100 4043240 100 1931627 100 1197887 100 913726 جمع

  

 :مخارج شهرداريهاي حوزه

توان گفت كالنشهر كرج بيش از نيمي از مخارج شهرداريهاي  مي 77بر اساس اطالعات مندرج در جدول 

شهرهاي شهريار و مالرد  از اين نظر در مقام دوم و . زه را به خود اختصاص داده استمورد مطالعه در حو

  .سوم قرار دارند

هاي جاري شهرداري به مراتب بيش از  نكته در خور تامل ديگر اين است كه در كالنشهر كرج هزينه

در تبيين . زان نيستدر حالي كه در ساير شهرهاي حوزه فاصله اين دو به اين مي. هاي عمراني است هزينه

علت اين وضعيت بايد گفت كالنشهر كرج شهري است كه به دوره بلوغ و ثبات نسبي جمعيت رسيده است و 

هاي شهري آن انجام گرفته است و اكنون  هاي عمراني الزم براي احداث زير ساخت سال گذشته هزينه 20در

ها را به خود  اي از هزينه يزيكي سهم عمدههزينه ارايه خدمات شهري و تعمير و نگهداري زير ساختهاي ف

هاي عمراني بيش از  در چهار شهر شهريار، قدس، ماهدشت، و كمالشهر هزينه. اختصاص داده است

  .هاي جاري است و در بقيه شهرهاي مورد مطالعه اين نسبت كمتر است هزينه

اين واقعيت بيانگر آن . كند ت ميعمراني و جاري سرانه در حوزه از شهري به شهر ديگر به شدت تفاو جمخار

  :است كه

هيچ كوشش آگاهانه اي براي برابر سازي درآمد سرانه شهرداريها توسط سازمان شهرداريها به عمل  - اوالً

  .آيد نمي

شهرداريها با كمبود شديد منابع مالي دست بگريبانند و به تناسب دسترسي به منابع بيشتر مخارج  –ثانياً 

سه شهر صفا دشت، شهريار و مشكين دشت  1386در سال . خويش را افزايش ميدهندجاري و سرمايه اي 

در همان سال ماهدشت، كمال شهر و محمد . اند به ترتيب بيشترين مخارج جاري و عمراني سرانه را داشته

  .شهر كمترين مخارج عمراني سرانه را به خود اختصاص داده بودند
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بايد سنجه اي بدست آورد كه بر . شود جاري و عمراني مربوط نمي نكته مهم فقط به اندازه مخارج سرانه

اساس آن پوشش خدمات شهري، استاندارد اين خدمات و ميزان برخورداري شهرها از زير ساختهاي كالبدي 

هايي  در اين زمينه شهرداريها شاخص. ها معين گردد شهري اندازه گيري شود و كارايي و اثر بخشي هزينه

گيري  شهر حوزه كميت و كيفيت خدمات شهري را اندازه 9اما مشاور باوند در طرح جامع . ددهن بدست نمي

 .كرده است

 

 )ميليون ريال (  1386شهر حوزه كرج شهريار در سال  9و هاي شهر كرج  هاي شهرداري كل هزينه :95جدول

 نام شهر

هاي  هزينه

  جاري

 )ميليون ريال(

  هاي عمراني هزينه

 )ميليون ريال(

ها  هزينه جمع

 )ميليون ريال(

سهم از 

هاي    هزينه

 جاري

سهم از 

هاي   هزينه

 عمراني

سهم از كل 

 هزينه ها

جمعيت سال 

1385 
 )ريال ( سرانه 

 468359 1386030 50.6 30.4 64.3 649159 157504 491655 كرج

 1342238 189421 19.8 26.2 15.5 254248 135723 118525 شهريار

 319839 230147 5.7 9.6 3.1 73610 49901 23709 قدس

 452585 228713 8.1 8.1 8.0 103512 42108 61404 مالرد

 3189211 15887 3.9 4.5 3.6 50667 23341 27326 صفادشت

 590586 43108 2.0 4.2 0.5 25459 21534 3925 ماهدشت

 321800 80435 2.0 4.4 0.4 25884 22877 3007 كمالشهر

 422015 83272 2.7 6.0 0.5 35142 30990 4152 محمدشهر

 804779 43858 2.8 3.3 2.4 35296 16986 18310 مشكين دشت

 2344508 12827 2.3 3.3 1.7 30073 16995 13078 گرمدره

 554545 2313698 100 100 100 1283050 517959 765091 جمع

  

   1384- 1386كرج شهريار طي سالهاي شهر حوزه  9و هاي شهر كرج  هاي شهرداري كل هزينه :96جدول

)ميليون ريال (   

 درصد سال 3جمع  درصد 1386سال  درصد 1385سال  درصد 1384سال  نام شهر

 60.4 2360585 50.6 649159 71.0 1044496 57.7 666930 كرج

 14.0 547645 19.8 254248 10.5 154029 12.1 139368 شهريار

 4.6 178080 5.7 73610 3.2 47640 4.9 56830 قدس

 6.0 233869 8.1 103512 5.3 77244 4.6 53113 مالرد

 3.3 129553 3.9 50667 2.8 41084 3.3 37802 صفادشت

 1.4 53081 2.0 25459 1.2 17667 0.9 9955 ماهدشت

 4.3 167969 2.0 25884 1.2 17117 10.8 124968 كمالشهر

 2.0 78095 2.7 35142 1.4 20133 2.0 22820 محمدشهر

 1.9 73353 2.8 35296 1.5 22324 1.4 15733 مشكين دشت

 2.2 86747 2.3 30074 2.0 28965 2.4 27708 گرمدره

 100 3908977 100 1283051 100 1470699 100 1155227 جمع
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  نظام تامين مالي پيشنهادي

  :شود  هاي زير حاصل مي روش اصالح نظام مديريت اداري، مالي و بودجه براي تحقق طرح جامع ضروري است كه با

 بندي عملياتي هاي مديريت بر مبناي هدف و بودجه اعمال روش •

 ها اصالح تشكيالت و روش •

 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 •

 مالي براي مديريت هاي توليد گزارش •

  

  ها منابع درآمدي و مالي شهرداري

 :ها بايد منابع زير مدنظر قرار دهند 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 •

 ارات بانكي داخلي و خارجياعتب -

 انتشار اوراق قرضه در بازار داخلي و جهاني -

 ها جلب مشاركت بخش خصوصي در اجراي پروژه •

  

  بندي در سطح محلي اصول ماليات

 :براي تعيين و دريافت عوارض محلي پيروي از اصول زير الزم است

 رعايت عدالت افقي و عمودي •

 بايد متناسب با كارايي خدمات محلي ارائه شده باشداصل كارايي، بدين معني كه ماليات محلي  •

 شود مشهود بودن ماليات، كه موجب حسابدهي شهرداري به پرداخت كنندگان ماليات مي •

 استقالل مقامات محلي در وضع ماليات •

 آوري ماليات محلي هاي جمع جويي در هزينه اصل صرفه •

 سطح خدمات موردنظر كافي باشد اصل كفايت درآمد، يعني عوايد مالياتي براي تامين مالي •

 اصل ثبات درآمد در كوتاه مدت و دراز مدت •

 اصل عدم جابجايي پايه مالياتي •
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  نوسازي قانون   استفاده از ظرفيت

برداري كامل و مناسبي نشده  هاي قانون نوسازي به عنوان يك منبع درآمدي پايدار تاكنون بهره از ظرفيت

 : ت به موارد زير توجه شوداست كه براي حصول به آن الزم اس

 )نسبتي از قيمت(×)قيمت روز مستغالت= (ماليات نوسازي  •

 نياز مالي شهرداري را تعيين كنيد •

 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 •

 كنيدبيني  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 -

 دهيدكارايي نظام تشخيص و وصول را افزايش  -

 مباني محاسبات را شفاف سازيد -

 هاي بخشودگي به فوريت رسيدگي كنيد ها و درخواست به اعتراض -

 پرداخت عوارض را از طريق تقسيط آن، آسان كنيد -

 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 •

 با رعايت ضوابط شهرسازي و معماري -

 وضع نرخ صفر براي زيربناي مسكوني با تراكم پايه -

 هاي بيش از پايه هاي مناسب براي تراكم تعيين نرخ -

 
  پيشنهاد براي بهاي خدمات شهري

 ه كنيدجدولي از خدمات شهري را تهي •

 بهاي تمام شده هر يك از خدمات را محاسبه كنيد •

 :سهم انواع منافع زير را در مورد هريك از خدمات را مشخص سازيد •

  مناقع مستقيم )1

 منافع غير مستقيم )2
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 منافع كنترل اثرات منفي )3

 
 شوند تعيين كنيد مند مي هايي را كه از هر يك از خدمات شهري بهره گروه •

 نحوه وصول بهاي خدمات •

 دهند دريافت كنيد ي كامل خدماتي را كه منافع مستقيم حاصل ميبها -

 اي از دو يا سه منفعت هستند دريافت كنيد بخشي از بهاي خدماتي را كه آميزه -

  

 
  هاي مشترك ماليات

بايست  اينگونه درآمدها مي. امكان وصول برخي درآمدهاي شهرداري توسط شهرداري وجود ندارد •

 انند سهم شهرداري از ماليات بر ارزش افزوده و يا ماليات بر سوختم. آوري شود توسط دولت جمع

  

 ماليات بر ارزش افزوده

اين نوع ماليات جانشين ماليات . اي است ماليات بر ارزش افزوده نوعي ماليات بر فروش چند مرحله •

 بر فروش است

 كند ماليات بر ارزش افزوده درآمد با ثباتي را تامين مي •

 ام خود كنترلي آن مزيت اين نوع ماليات استضمانت اجرايي و نظ •

 تري از فعاليت اقتصادي در مقايسه با ماليات بر فروش بخش وسيع •

  

 
 هاي بالعوض دولت كمك

در بسياري موارد . ها عملي نيست تجربه ساليان گذشته نشان داد كه ايده خودكفايي شهرداري •

 .زي و محلي انطباق ندارداي دولت در سطوح مختلف شامل دولت مرك درآمدها و هزينه

باشد به طور مثال پروژه  ها در برخي موارد قابل انجام نمي هاي دولت و شهرداري تفكيك ماموريت •

هاي كاهش آلودگي تهران و احداث كانال مشترك تاسيسات شهري  مطالعات اكولوژيك شهر، پروژه

 . و مستلزم كمك دولت است هايي است كه فراتر از وظايف شهرداري تهران گذاري در زمره سرمايه

هاي روشن  بيني، قانونمند و مشروط به تحقق شاخص هاي انتقالي دولت بايد قابل پيش پرداخت •

 .عملكرد از سوي شهرداري شود

 .عدم تعهد دولت به وظايف قانوني خود مشكالت جدي براي شهرداري بوجود آورده •
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 گيري از بازارهاي مالي بهره

ها در برابر اشخاص ثالث شامل حصول اطمينان از وجود درآمد پايدار،  تضمين تعهدات شهرداري •

ها و همچنين حل مشكل وام دهندگان به  بيني براي بازپرداخت اصل و فرع بدهي كافي و قابل پيش

 :در اين ارتباط سه راه كلي وجود دارد . شهرداري در صورت نكول وام

 اختصاص درآمد مشخص براي تامين مالي بدهي -

 مالي وثيقه -

 تواند دولت مركزي باشد تضمين طرف سوم كه مي -

 
 ها توسط دولت تعيين معيارهاي الزم براي سنجش ريسك اعتباري شهرداري •

 برقراري امكان حسابرسي مستقل و توليد گزارشها •
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