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شناخت وضع موجودمرحله  -طرح جامع شهر لنگرود  

 فهرست مطالب
 1 ............................................................................................................................. یامنطقه كلي بررسي-1

 1 .......................................................................................................... منطقه اقليمي و جغرافيايي مسائل-1-1

 1 ..................................................................................... منطقه تاريخي و اجتماعي و فرهنگي احوال و اوضاع-2-1

 2 .............................................................................................................. منطقه در جمعيت توزيع نحوه-3-1

 3 ................................................................................................................... منطقه در ارتباطات وضع-4-1

 3 ................................................................................................... هوايي ونقلحمل تأسيسات شبكه-1-4-1

 3 ................................................................................................................ ريلي ونقلحمل شبكه-2-4-1

 3 ........................................................................................................................ آبي ونقلحمل-3-4-1

 4 ....................................................................................................... یامنطقه فرا ونقلحمل شبكه-4-4-1

 4 ........................................................................................................... یامنطقه ونقلحمل شبكه-5-4-1

 6 ................................................................................................ آن در شهر نقش و منطقه اقتصادی اوضاع-5-1

 6 .................................................................... مزبور یهابرنامه در شهر سهم تعيين و یامنطقه -بخشي یهابرنامه-6-1

 7 ................................................................................................. شهر نفوذ حوزه در واقع مناطق و هایآباد-7-1

 21................................................................................................................................. نفوذ حوزه بررسي-2

 21........................................................................................................... اقليمي و جغرافيايي خصوصيات-1-2

 21............................................................................................................... جغرافيايي خصوصيات-1-1-2

 22....................................................................................................... نفوذ حوزه اقليمي خصوصيات-2-1-2

 22......................................................................................... نفوذ حوزه سطحي یهاآب حركت سيستم-3-1-2

 22................................................................................. (غيره و آب منابع معادن، مراتع، ها،جنگل) طبيعي منابع-2-2

 23................................................................................................................ آبادی استقرار نحوه و تعداد-3-2

 23..........................................................................موجود ونقلحمل سيستم و شهر و هایآباد بين ارتباطات وضع-4-2

 24................................................................ هاآن توزيع نحوه و رفاهي خدمات زيربنايي، تجهيزات و تأسيسات وضع-5-2

 24.................................................................................................................................. برق-1-5-2

 24................................................................................................................................... آب-2-5-2

 24................................................................................................................................... گاز-3-5-2

 25.............................................................................................. باستاني آثار و مناطق خصوصيات و موقعيت-6-2

 31................................................................................................. اجتماعي و فرهنگي تاريخي، خصوصيات-7-2

 از استفاده با( مهاجرت كلي وضع و رشد ميزان روستايي، و شهری جمعيت تفكيك جمعيت، توزيع نحوه و ميزان) جمعيتي مشخصات-8-2

 32....................................................................................................................... موجود اطالعات و رسمي آمار

 جاذب یهاقطب بالقوه، امكانات و استعدادها اقتصادی، مختلف یهابخش در اشتغال وضع و توليد ميزان) اقتصادی خصوصيات-9-2

 33............................................................................................ (اقتصادی توسعه راه در موجود عمده موانع و اقتصادی

 یامنطقه -بخشي یهابرنامه همچنين، و جمعيتي مراكز استقرار نحوه توسعه، و رشد زمينه در یامنطقه يا و ملي عمراني یهابرنامه-11-2

 33............................................................. بخش هر مربوطه فني و مالي امكانات و اعتبارات نمودن مشخص با همراه عمراني

 34............................................................................................................................ شهر شناخت و بررسي-3

 34.................................................... گذشته ادوار در آن رشد روند و شهر توسعه پيدايش،چگونگي تاريخچه،علل شناخت-1-3

 34............................................................................................................ لنگرود تاريخچه شناخت-1-1-3

 39............................................................................................... شهر توسعه چگونگي و پيدايش علل-2-1-3

 41..................................................................................................... شهر اقليمي و جغرافيايي اتيخصوص -2-3
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شناخت وضع موجودمرحله  -طرح جامع شهر لنگرود  

 منطقه و طرح در مؤثر اصلي یهابيش توپوگرافي، وضع زميني، عوارض طبيعي، عوامل) آن اطراف و شهر جغرافيايي موقعيت-1-2-3

 41................................................. (شهر توسعه محدوده جغرافيايي عوامل ساير همچنين و آن اطراف و شهر سطح در هاآن بندی

 46......................................................... (غيره و زيرزميني یهاآب زلزله، خاك، جنس) يشناسنيزم كلي مسائل-2-2-3

 55........................................................................... موجود اطالعات بر اساس شهر آب تأمين نحوه و منابع-3-2-3

 55.................................................................................... (غيره و باد رطوبت، حرارت،) هواشناسي مسائل-4-2-3

 67............................................................... شهر در هاليمس موقعيت و( باران) سطحي یهاآب حركت سيستم-5-2-3

 67....................................................................... آن معايب و شهر در( باران آب) سطحي یهاآب دفع نحوه-6-2-3

 68..................................................................................................... شهر ياجتماع و يتيجمع اتيخصوص -3-3

 با( خانوار بعد ،يسن یهاگروه جنس، مهاجرت، وضع و زانيم حال، و گذشته در تيجمع وضع) آن بيترك و يتيجمع یهايژگيو -1-3-3

 68............................................................................................................موجود اطالعات و يرسم آمار از استفاده

 85................................. شهر كالبدی توسعه در هاآن تأثير چگونگي و آن مختلف محالت و شهر اجتماعي خصوصيات-2-3-3

 طريق از لزوم مواقع در و موجود آماری اطالعات اساس بر مختلف مناطق در آن تغييرات و شهر سطح در جمعيت كلي تراكم-3-3-3

 87......................................................................................................................... محل در یانمونه آمارگيری

 91................................................................................................................. شهر اقتصادی خصوصيات-4-3

 91... (خدمات و تجارت كشاورزی، صنعت،) اقتصادی یهابخش از كي هر در آن نوع و توليد ميزان شهر، كلي اقتصادی اوضاع-1-4-3

 بر شهر در یكاريب نسبت و زانيم و هابخش در اشتغال زانيم و یاقتصاد مختلف یهابخش در فعال تيجمع نسبت و زانيم -2-4-3

 113 ............................................................................................................. موجود اطالعات و يرسم آمار اساس

 اين در كه معيارهايي و ضوابط شناخت و شهر مختلف مناطق در آن تغييرات و هاساختمان زمين، ارزش به مربوط مسائل-3-4-3

 111 ................................................................................................................اندداشته كنندهنييتع نقش تغييرات

 زمينه در یگذارهيسرما مختلف امكانات و( غيره و اجاره فروش، و خريد وضع ،شدهتمام قيمت) مسكن به مربوط یهانهيهز-4-4-3

 113 .................................................................................................................................... شهر در مسكن

 صنعت،) مختلف یهابخش تفكيك به شهر اقتصادی توسعه و رشد زمينه در محلي یهاارگان و دولت آتي یهابرنامه-5-4-3

 113 ........................................................... بخش هر در الزم یگذارهيسرما ميزان تعيين با همراه( خدمات و تجارت كشاورزی،

 116 ................................................ شهر عمران در مؤثر یهاسازمان ساير و شهرداری اداری و فني اعتباری، مالي، امكانات-5-3

 116 ........................................................ شهر عمران در مؤثر یهاسازمان ساير و شهرداری فني و مالي امكانات-1-5-3

 123آينده در آن تغييرات امكان و گذشته در شهر عمران در مؤثر یهاسازمان ساير و شهرداری اعتبارات و درآمدها رشد چگونگي-2-5-3

 131 ........................................ شهر يعمران یازهاين و كمبودها رفع یبرا ديجد یاعتبار و يمال منابع نيتأم امكانات -3-5-3

 132 ................................................................شهر يعمران یهاتيفعال در مردم مشاركت يچگونگ و امكانات -4-5-3

 شهر عمراني یهاطرح اجرای و یزيربرنامه زمينه در متخصص انساني نيروی يدهسازمان و ،آموزش جذب مشكالت امكانات-5-5-3

 136 ........................................................................................... مربوط یهاسازمان ساير و شهرداری تجهيز منظور به

 موثر یهاسازمان ساير شهرداری،و وظايف و اختيارات اراضي، مالكيت شهر، عمران به مربوط موجود مقررات و قوانين چگونگي-6-5-3

 137 ..................................................................................................................................... شهر عمران در

 155 ................................................................................................................ شهر كالبدی خصوصيات-6-3

 155 ................ شهر كل در هاآن سرانه و سطوح،درصد محاسبه و مختلف كاركردهای حسب بر شهر اراضي از استفاده نحوه-1-6-3

 و سبز فضای فرهنگي، ورزشي، مذهبي، درماني، بهداشتي، آموزشي،) شهری مختلف كاركردهای كالبدی كيفي و كمي وضع-2-6-3

 158 .................................................................................................. موجود وضع در نيازها و كمبودها تعيين و( غيره

 گرفتن نظر در با شهر مختلف مناطق در( غيره و يفروشخرده سبز، فضای بهداشتي، آموزشي،) یامحله خدمات توزيع نحوه-3-6-3

 159 ...................................................................................................... خدمات از كي هر كاركرد شعاع و گنجايش

 171 ................... يكديگر با هاآن روابط چگونگي و شهر در مختلف محالت محدوده تعيين با همراه شهری سازمان و بافت-4-6-3
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شناخت وضع موجودمرحله  -طرح جامع شهر لنگرود  

 178 ............. هاساختمان از یبردارنمونه و محلي بازديدهای طريق از شهر مختلف مناطق در مسكوني ساختماني كلي تراكم-5-6-3

 مرمتي، ،استفادهقابل) ساختمان كيفيت و مصالح نوع نظر از شهر مختلف مناطق در مسكوني یهاساختمان كلي وضعيت-6-6-3

 181 .................................... هاساختمان از یبردارنمونه و محلي بازديدهای طريق از غيره، و بهداشتي تأسيسات و تجهيزات( تخريبي

 189شهر در مسكن تهيه به مربوط مشكالت و كمبودها و مختلف محالت و شهر در مسكن وضع به مربوط كيفي و كمي مسائل-7-6-3

 یهاسازمان ساير و زمين سازمان اوقاف، شهرداری،) عمومي و خصوصي مالكيت نوع تفكيك با شهر در اراضي مالكيت وضع-8-6-3

 189 ............................................................................................................................................ (عمومي

 191 .............................. مربوطه یهاسازمان حفاظت ضوابط و اطالعات از استفاده با تاريخي، یهامحوطه و بناها وضع-9-6-3

 كمبودها، ها،سرانه و( غيره و گاز تلفن، برق، فاضالب، و آب) شهری تأسيسات یهاشبكه و مراكز كيفيت و گنجايش موقعيت،-11-6-3

 213 ............................................................................................................ هاآن گسترش امكانات و هاتيمحدود

 مشكالت و كمبودها ،(غيره و ينشانآتش زباله، دفع گورستان، ها،غسالخانه ها،كشتارگاه) شهری تجهيزات كيفي و كمي وضع-11-6-3

 218 ............................................................................................................................... زمينه اين در موجود

 نوع شيب، عرض، طول،) هاتقاطع و معابر مشخصات و یبندشبكه سيستم لحاظ از پياده معابر و هاابانيخ یبندشبكه وضع-12-6-3

 223 .................................................................................................................................... (غيره و پوشش
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شناخت وضع موجودمرحله  -طرح جامع شهر لنگرود  

 فهرست جداول
 5 ........................................................................... لنگرود -1384 سال در استحفاظي حوزه یهاراه طول -1 شماره جدول

 5 ........................................... (لومتريك) النيگ استان یشهرساز و راه كل اداره ياستحفاظ حوزه یهاراه اطالعات -2 شماره جدول

 6 ........................................... 1385 ،1375 آماری یهادوره در فعاليت عمده یهابخش در شاغلين درصد و تعداد -3 شماره جدول

 6 ......................................................................................................لنگرود شاغلين تعداد راتييتغ -4 شماره جدول

 11................................................. (2 سطح) لنگرود شهر نفوذ حوزه دهنده ليتشك یروستاها يتيجمع اطالعات -5 شماره جدول

 13........................................... لنگرود شهر يارتباط و يورزش -يفرهنگ ،يدرمان ،يآموزش د،يخر ،یادار نفوذ حوزه -6 شماره جدول

 18........................................................................ لنگرود شهر ميمستق نفوذ حوزه دهندهليتشك یروستاها -7 شماره جدول

 24............................................................................................... آب فروش مقدار و نيمشترك تعداد -8 شماره جدول

 25................................................................................ (1383) سوختي مواد فروش مخازن یهايژگيو -9 شماره جدول

 25.... لنگرود-1383 سال طبيعي گاز مصرف مقدار و كنندهمصرف تعداد انشعاب، تعداد و شده گازرساني روستاهای و شهرها -11 شماره جدول

 32.......... آن در تيجمع يپراكندگ و تراكم یهاشاخص و لنگرود شهر نفوذ حوزه در واقع یروستاها عيتوز و تعداد يبررس - 11 شماره جدول

 33.. لنگرود شهرستان در ييربنايز ساتيتاس توسعه یراستا در النيگ شرق هيناح جامع طرح یشنهاديپ یهاپروژه و هابرنامه -12 شماره جدول

 55.................................................................. لنگرود محدوده در واقع يهواشناس یهاستگاهيا یهايژگيو -13 شماره جدول

 55.................................................................... رودسر و جانياله یهاستگاهيا يمياقل ياصل یهاشاخص -14 شماره جدول

 56.................................................... رودسر و جانياله كينوپتيس یهاستگاهيا در حرارت درجه زانيم متوسط -15 شماره جدول

 57......................................................... رودسر و جانياله كينوپتيس یهاستگاهيا در يبارندگ زانيم متوسط -16 شماره جدول

 57.......................................................... رودسر و جانياله كينوپتيس یهاستگاهيا در رطوبت زانيم متوسط -17 شماره جدول

 58.......................................................... رودسر و جانياله كينوپتيس یهاستگاهيا در يآفتاب ساعات متوسط -18 شماره جدول

 66......... ساختمان و ساتيتأس ،يطراح ،یمعمار به مرتبط یارهايمع و ضوابط و مرطوب و معتدل مياقل یهايژگيو دهيچك -19 شماره جدول

 69.................................................................. 1355-91 دوره يط  لنگرود تيجمع ينسب راتييتغ و شمار -21 شماره جدول

 71...................................... 1365-91 یهاسال كشور، و استان متناظر ارقام و شهر يتيجمع تحوالت روند و شمار-21 شماره جدول

 72................................................. 1365-91 یهاسال ،يسن بزرگ یهاگروه و جنس حسب بر تيجمع عيتوز -22 شماره جدول

 72............................... (درصد) 1365-91 یهاسال ،يسن بزرگ یهاگروه و يجنس حسب بر تيجمع يدرون بيترك -23 شماره جدول

 73........................................ (نفر) 1365-91 یهاسال ،ياجتماع يسن یهاگروه و جنس حسب بر تيجمع عيتوز -24 شماره جدول

 73............................... (درصد) 1365-91 یهاسال ،ياجتماع يسن یهاگروه و جنس حسب بر تيجمع ينسب سهم -25 شماره جدول

 75.................................. (نفر) 1365-91 یهاسال ،پنج ساله يسن یهاگروه و جنس حسب بر شهر تيجمع عيتوز -26 شماره جدول

 76....................................... (درصد) 1365-91 یهاسال ،پنج ساله يسن یهاگروه حسب بر شهر تيجمع بيترك -27 شماره جدول

 79...................................................... 1365-85 یهاسال يط شهر، تيجمع ياتيح عمده یهاشاخص يبرخ -28 شماره جدول

 81..............................................................1365-91 یهاسال يط شهر يمعمول یخانوارها تحول و تعداد -29 شماره جدول

 82............................... 1365-75 یهاسال ، مبداء و جنس حسب بر شهر به شده وارد مهاجران ينسب سهم و شمار -31 شماره جدول

 83.......................................... 1375-85 یهاسال جنس، و سن حسب بر شده وارد مهاجران ينسب سهم و شمار -31 شماره جدول

 83.................................. 1375-85 یهاسال جنس، و تولد محل حسب بر عمر طول مهاجران ينسب سهم و شمار -32 شماره جدول

 84................................................. 1385-91 یهاسال اقامت، زمان مدت حسب بر شهر به شده وارد مهاجران -33 شماره جدول

 84.............................................. 1391 و1385 به يمنته یهاسال در شهر به شده وارد نيمهاجر زانيم يبررس -34 شماره جدول

 86........................... (درصد – نفر) 1365-91 یهاسال سواد، وضع جنس، حسب بر شهر شتريب و ساله شش تيجمع -35 شماره جدول

 87................................ (درصد – نفر) 1391 و 1385 سال جنس، و ييزناشو حسب بر شهر شتريب و سالهده تيجمع -36 شماره جدول

 88.................................................................................... لنگرود شهر مناطق ناخالص جمعيتي تراكم -37 شماره جدول

 92...................................................................... (هكتار) يباغ و يزراع حسب بر یكشاورز ياراض زانيم -38 شماره جدول

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



 ه

 

شناخت وضع موجودمرحله  -طرح جامع شهر لنگرود  

 92................................................................. (درصد)كشت یالگو كيتفك به یكشاورز ياراض ينسب سهم -39 شماره جدول

 92............................................. (تن) يزراع عمده محصوالت حسب بر لنگرود شهر و شهرستان داتيتول زانيم -41 شماره جدول

 93............................................................. (درصد) عمده محصوالت حسب بر يزراع داتيتول يدرون بيترك -41 شماره جدول

 93............................ (هكتار) عمده محصوالت حسب بر لنگرود شهر و شهرستان يزراع محصوالت كشت ريز سطح -42 شماره جدول

 94.......................................... (هكتار در تن) لنگرود شهر و شهرستان يزراع عمده محصوالت هكتار در عملكرد -43 شماره جدول

 94...................................................... (تن) عمده محصوالت حسب بر لنگرود شهر و شهرستان يباغ داتيتول -44 شماره جدول

 94............................................................. (درصد)  عمده محصوالت حسب بر يباغ داتيتول يدرون بيترك -45 شماره جدول

 96...................................... (درصد -نفر) 1375-85 یهاسال يط معدن، و صنعت بخش شاغالن بيترك و شمار -46 شماره جدول

 96................................. (درصد -شمار) يكارگاه یسرشمار حسب بر معدن و صنعت بخش شاغالن و كارگاه تعداد -47 شماره جدول

 ISIC ..................................................97  يرقم دو كد حسب بر ساخت-صنعت بخش نيشاغل و كارگاه تعداد -48 شماره جدول

 98................................................................... 1388 سال لنگرود، شهر فعال يصنعت یواحدها مشخصات -49 شماره جدول

 115 ........................................ (درصد – نفر) 1365-85 یهاسال شهر، يانسان یروين كالن و يكم یهاشاخص -51 شماره جدول

 116 ............................. (درصد) 1365-85 یهاسال شهر، يانسان یروين يكم یهاشاخص راتييتغ روند و رشد نرخ -51 شماره جدول

 117 ........................................... 1365-85 یهاسال ،یاقتصاد ياصل یهابخش حسب بر شهر شاغالن بيترك -52 شماره جدول

 119 .............................................. 1375-85 یهاسال ،يتيفعال عمده یهاگروه حسب بر شهر شاغالن بيترك -53 شماره جدول

 111 ............................................... 1375-85 یهاسال شهر يتيفعال عمده یهاگروه حسب بر شاغالن بيترك -54 شماره جدول

 117 .......................................................... يليتحص مدرك حسب بر لنگرود یشهردار يانسان یروين بيترك -55 شماره جدول

 121 ......................................................... لنگرود شهرستان در هاكالس و آموزاندانش ،يآموزش مراكز تعداد -56 شماره جدول

 122 .................................................................... 1389 سال در یشهر برون  و شهر درون تصادفات آمار -57 شماره جدول

 124 ........................................... (الير ونيليم) ثابت و یجار یهامتيق و منابع حسب بر یشهردار درآمد زانيم -58 شماره جدول

 125 ........................................................ (درصد) یجار یهامتيق حسب بر یشهردار یدرآمد منابع بيترك -59 شماره جدول

 125 ........................................................... (درصد) یدرآمد منابع حسب بر یشهردار یدرآمد تحوالت روند -61 شماره جدول

 127 ................... 1383-89 یهاسال –یجار یهامتيق حسب بر یشهردار یهانهيهز تحوالت روند و بيترك زان،يم -61 شماره جدول

 128 ....................... (الير ونيليم) یجار یهامتيق حسب بر و یانهيهز یكدها حسب بر یشهردار یهانهيهز زانيم -62 شماره جدول

 129 ......................(درصد) 1383-89 یهاسال ،یجار یهامتيق  و نوع حسب بر یشهردار یهانهيهز يدرون بيترك -63 شماره جدول

 129 ......................................................... (الير ونيليم) 1383-89 یهاسال يط لنگرود یشهردار يمال تراز-64 شماره جدول

 156 ............................................................................. لنگرود موجود وضع یهایكاربر سرانه و سطوح -65 شماره جدول

 178 ................................................................................ طبقات تعداد حسب بر بناها درصد و مساحت -66 شماره جدول

 179 .......................................... بنا فاقد ياراض گرفتن نظر در بدونطبقات، تعداد حسب بر بناها درصد و مساحت -67 شماره جدول

 181 ....................................................................................... تيفيك حسب بر بناها درصد و مساحت -68 شماره جدول

 182 ............................................... بنا فاقد ياراض گرفتن نظر در بدون ت،يفيك حسب بر بناها درصد و مساحت -69 شماره جدول

 184 ........................................................................... يساختمان مصالح حسب بر بناها درصد و مساحت -71 شماره جدول

 185 ............................................... بنا فاقد ياراض گرفتن نظر در بدون مصالح، حسب بر بناها درصد و مساحت -71 شماره جدول

 187 .................................................................................... بنا قدمت حسب بر بناها درصد و مساحت -72 شماره جدول

 187 ................................................ بنا فاقد ياراض گرفتن نظر در بدون قدمت، حسب بر بناها درصد و مساحت -73 شماره جدول

 191 .............................................................................. یشهردار توسط شده گذاشته دهيمزا به امالك -74 شماره جدول

 214 .......................................................................... مختلف یشهرها نيساكن روزانه آب مصرف زانيم -75 شماره جدول

 215 ................................................................................... يخانگ مصرف سرانه در كشورها استاندارد -76 شماره جدول

 216 ........................................................................................... كشورها گريد در آب مصرف سرانه -77 شماره جدول
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شناخت وضع موجودمرحله  -طرح جامع شهر لنگرود  

 217 ................................................... مصرف نوع حسب بر بابل یبرا یشنهاديپ يخانگ سرانه مصرف متوسط -78 شماره جدول

 219 ...................................................... (مترمربع هر یازا به روز شبانه در تريل) سبز یفضا روزانه آب مصرف -79 شماره جدول

 211 ....................................... يآلمان یاستانداردها طبق بر یشهر شبكه یهالوله در ينشانآتش ژهيو ياضاف يدب -81 شماره جدول

 211 ................. يروس استاندارد مطابق هيثان در تريل حسب بر شهرها آب شبكه یهالوله در ينشانآتش ژهيو ياضاف يدب -81 شماره جدول

 212 .......................................... قهيدق در تريل حسب بر شهرها آب شبكه یهالوله در ينشانآتش ژهيو اضافه يدب -82 شماره جدول

 212 ...................................................................... آب صنعت استاندارد شنهاداتيپ طبق بر مصرف سرانه -83 شماره جدول

 213 ................................................................... روزشبانه در تريل به یشنهاديپ آب سرانه زانيم یبندجمع -84 شماره جدول

 214 ................................................................. كشور ييهوا و آب مختلف مناطق در روزانه حداكثر بيضر -85 شماره جدول

 214 ........................................................................................................ يساعت حداكثر بيضر -86 شماره جدول

 227 ............................................... لنگرود شهر در( PCU) یسوار واحد به مختلف هينقل ليوسا ليتبد بيضرا -87 شماره جدول

 228 .... یسوار همسنگ و برگشت و رفت ريمس در كنارگذر كي ستگاهيا از لهيوس نوع كيتفك به یعبور هينقل ليوسا تعداد -88 شماره جدول

 229 ...... یسوار همسنگ و برگشت و رفت ريمس در كنارگذر دو ستگاهيا از لهيوس نوع كيتفك به یعبور هينقل ليوسا تعداد -89 شماره جدول

 231 ..... یسوار همسنگ و برگشت و رفت ريمس در كنارگذر سه ستگاهيا از لهيوس نوع كيتفك به یعبور هينقل ليوسا تعداد -91 شماره جدول

 231 یسوار همسنگ و برگشت و رفت ريمس در شهر داخل چهار ستگاهيا از لهيوس نوع كيتفك به یعبور هينقل ليوسا تعداد -91 شماره جدول

 232 .. یسوار همسنگ و برگشت و رفت ريمس در شهر داخل پنج ستگاهيا از لهيوس نوع كيتفك به یعبور هينقل ليوسا تعداد -92 شماره جدول

 233 یسوار همسنگ و برگشت و رفت ريمس در شهر داخل شش ستگاهيا از لهيوس نوع كيتفك به یعبور هينقل ليوسا تعداد -93 شماره جدول

 234 یسوار همسنگ و برگشت و رفت ريمس در شهر داخل هفت ستگاهيا از لهيوس نوع كيتفك به یعبور هينقل ليوسا تعداد -94 شماره جدول

 235یسوار همسنگ و برگشت و رفت ريمس در شهر داخل هشت ستگاهيا از لهيوس نوع كيتفك به یعبور هينقل ليوسا تعداد -95 شماره جدول

 236 آن یسوار همسنگ و برگشت و رفت ريمس در شهر داخل نه ستگاهيا از لهيوس نوع كيتفك به یعبور هينقل ليوسا تعداد -96 شماره جدول

 236آن یسوار همسنگ و برگشت و رفت ريمس در شهر داخل ده ستگاهيا از لهيوس نوع كيتفك به یعبور هينقل ليوسا تعداد -97 شماره جدول

 238 ............................ مرور و عبور اوج ساعات در شهر ياصل معبر ده در یسوار همسنگ هيپا بر تردد حجم متوسط -98 شماره جدول

 241 ............................................................................. لنگرود شهر ياصل معابر سيسرو سطح سهيمقا - 99 شماره جدول

 

 فهرست تصاویر
 26.......................................................................................................... پردسر يحيي حاجي پل - 1 شماره ريتصو

 26.................................................................................... لنگرود شلمان دهكده در كريم سيد آقا بقعه - 2 شماره ريتصو

 28............................................................................................................ رود شلمان پل خشت - 3 شماره ريتصو

 31.................................................................................................................... تن دوازده بقعه -4 شماره ريتصو

 191 ........................................................................................ ميابراه ديس آقا و حسين سيد آقا بقعه - 5 شماره ريتصو 

 195 ....................................................................... پشته راه محله در دريابيگي منزل يرونيب ینما و پالن - 6شماره ريتصو

 196 ................................................................................. پشته راه محله در دريابيگي منزل یبنا ینما - 7 شماره ريتصو

 197 ..................................................................................... محله فشكالي در يباشمنجم قديم منزل - 8 شماره ريتصو

 198 ............................................................................... محله فشكالي در يباشمنجم قديم منزل پالن - 9 شماره ريتصو

 199 ................................................................. محله فشكالي در لنگرود رودخانه روی بر لنگرود پل خشت -11 شماره ريتصو

 211 ............................................................................................... لنگرود پل خشت ینما و پالن -11 شماره ريتصو
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شناخت وضع موجودمرحله  -طرح جامع شهر لنگرود  

 نمودارهافهرست 
 21.................................................................................................... لنگرود شهر نفوذ حوزه سطوح -1 شماره نمودار

 56..................................................... رودسر و جانياله كينوپتيس یهاستگاهيا در حرارت درجه زانيم متوسط -2 شماره نمودار

 57.......................................................... رودسر و جانياله كينوپتيس یهاستگاهيا در يبارندگ زانيم متوسط -3 شماره نمودار

 58........................................................... رودسر و جانياله كينوپتيس یهاستگاهيا در رطوبت زانيم متوسط -4 شماره نمودار

 58.................................................... رودسر و جانياله كينوپتيس یهاستگاهيا در يآفتاب ساعات زانيم متوسط -5 شماره نمودار

 59............................................................................... (1391 مهر) رودسر كينوپتيس یهاستگاهيا گلباد -6 شماره نمودار

 61............................................................................. (1391 مهر)جانياله كينوپتيس یهاستگاهيا گلباد -7 شماره نمودار

 71.............................................................. (نفر) 1345-91 دوره يط  لنگرود شهر تيجمع شمار تحول روند -8 شماره نمودار

 76..................................................................................... 1391 سال لنگرود، شهر تيجمع يسن هرم -9 شماره نمودار

 77.................................................................... 1365 ،75 و 85 یهاسال لنگرود، شهر تيجمع يسن هرم -11 شماره نمودار

 82....................................... (درصد) 1365-75 یهاسال مهاجرت، مبداء حسب بر شده وارد مهاجران ينسب سهم -11 شماره نمودار

 86............................................... (درصد) 1365-91 یهاسال جنس، كيتفك به شهر یباسواد نرخ تحول روند -12 شماره نمودار

 117 ................................... (شمار) 1365-85 یهاسال ،یاقتصاد یهابخش حسب بر شهر شاغالن بيترك تحول -13 شماره نمودار

 119 ....................................... 1375-85 یهاسال ،يتيفعال عمده یهاگروه حسب بر شهر شاغالن بيترك تحول -14 شماره نمودار

 125 ......................................... (الير ونيليم) ثابت و یجار یهامتيق حسب بر یشهردار یدرآمد تحوالت روند -15 شماره نمودار

 126 ........................................ 1383-89 یهاسال يط یدرآمد منابع حسب بر یشهردار یدرآمد تحوالت روند -16 شماره نمودار

 127 ................................ 1383-89 یهاسال ،یجار یهامتيق و نوع حسب بر یشهردار یهانهيهز تحوالت روند -17 شماره نمودار

 131 ................................................... 1383-89 یهاسال ،يمال تراز و یشهردار نهيهز و درآمد تحوالت روند -18 شماره نمودار

 178 ............................................................................................ طبقات تعداد حسب بر بناها درصد -19 شماره نمودار

 182 ............................................................................................ هيابن تيفيك حسب بر بناها درصد –21 شماره نمودار

 185 ...................................................................................... يساختمان مصالح حسب بر بناها درصد –21 شماره نمودار

 187 ............................................................................................... بنا قدمت حسب بر بناها درصد –22 شماره نمودار

 228 ................ برگشت  و رفت ريمس در كنارگذر كي ستگاهيا از لهيوس نوع كيتفك به یعبور هينقل ليوسا تعداد سهيمقا-23 شماره نمودار

 229 ................. برگشت و رفت ريمس در كنارگذر دو ستگاهيا از  لهيوس نوع كيتفك به یعبور هينقل ليوسا تعداد سهيمقا -24 شماره نمودار

 231 ................. برگشت و رفت ريمس در كنارگذر سه ستگاهيا از لهيوس نوع كيتفك به یعبور هينقل ليوسا تعداد سهيمقا -25 شماره نمودار

 231 ............ برگشت و رفت ريمس در شهر داخل چهار ستگاهيا از لهيوس نوع كيتفك به یعبور هينقل ليوسا تعداد سهيمقا -26 شماره نمودار

 232 .............. برگشت و رفت ريمس در شهر داخل پنج ستگاهيا از لهيوس نوع كيتفك به یعبور هينقل ليوسا تعداد سهيمقا -27 شماره نمودار

 233 ........... برگشت و رفت ريمس در شهر داخل شش ستگاهيا از  لهيوس نوع كيتفك به یعبور هينقل ليوسا تعداد سهيمقا -28 شماره نمودار

 234 ............ برگشت و رفت ريمس در شهر داخل هفت ستگاهيا از لهيوس نوع كيتفك به یعبور هينقل ليوسا تعداد سهيمقا -29 شماره نمودار

 235 ........... برگشت و رفت ريمس در شهر داخل هشت ستگاهيا از لهيوس نوع كيتفك به یعبور هينقل ليوسا تعداد سهيمقا -31 شماره نمودار

 236 ............... برگشت و رفت ريمس در شهر داخل نه ستگاهيا از لهيوس نوع كيتفك به یعبور هينقل ليوسا تعداد سهيمقا -31 شماره نمودار

 237 ............... برگشت و رفت ريمس در شهر داخل ده ستگاهيا از لهيوس نوع كيتفك به یعبور هينقل ليوسا تعداد سهيمقا -32 شماره نمودار

 239 .................. مرور و عبور اوج ساعات در شهر ياصل معبر ده در یسوار همسنگ هيپا بر تردد حجم متوسط سهيمقا -33 شماره  نمودار
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 هانقشهفهرست 
 15...................................................................................................... لنگرود شهر یادار نفوذ حوزه -1 شماره نقشه

 15................................................................................................... لنگرود شهر يآموزش نفوذ حوزه -2 شماره نقشه

 16...................................................................................................... لنگرود شهر ديخر نفوذ حوزه -3 شماره نقشه

 16.................................................................................................... لنگرود شهر يدرمان نفوذ حوزه -4 شماره نقشه

 17.......................................................................................... لنگرود شهر يورزش ،يفرهنگ نفوذ حوزه -5 شماره نقشه

 17.................................................................................................... لنگرود شهر يارتباط نفوذ حوزه -6 شماره نقشه

 19......................................................................................... لنگرود شهر( 3 سطح) ميمستق نفوذ حوزه -7 شماره نقشه

 41....................................................................................................... لنگرود شهر گسترش نحوه – 8 شماره نقشه

 41.................................................................................................... شهر لنگرود جغرافيايي موقعيت -9 شماره نقشه

 42................................................................................... يرامونيپ ينواح و لنگرود شهر طبيعي عوامل -11 شماره نقشه

 43................................................................................ يرامونيپ ينواح و لنگرود شهر يارتفاع تيوضع – 11 شماره نقشه

 44........................................................................................ لنگرود منطقه يدروگرافيه و يتوپوگراف  -12 شماره نقشه

 45......................................................................................... شهر توسعه محدودكننده يعيطب عوامل -13 شماره نقشه

 47................................................................................................ لنگرود شهر يشناسنيزم ساختار  -14 شماره نقشه

 49............................................................................................... لنگرود شهر ياراض تيقابل و خاك -15 شماره نقشه

 51...................................................................................................استان در زلزله خطوط تيموقع -16 شماره نقشه

 53.................................................................................. لنگرود شهرستان  در فعال یهاگسل تيموقع -17 شماره نقشه

 54.............................................................................. لنگرود شهر يرامونيپ ينواح زلزله خطوط تيموقع -18 شماره نقشه

 63............................................................................................................ منطقه دما هم يمنحن -19 شماره نقشه

 64.......................................................................................................... رانيا يمياقل یبند پهنه -21 شماره نقشه

 67................................................................................................. يسطح یهاآب حركت و ريمس -21 شماره نقشه

 89........................................................................................... لنگرود شهر یآمار یهاحوزه محدوده -22 شماره نقشه

 91...................................................................................................... لنگرود شهر يتيجمع تراكم -23 شماره نقشه

 112 ...................................................................................... لنگرود یتجار و يمسكون ياراض متيق  -24 شماره نقشه

 157 .................................................................................................... موجود وضع ياراض یكاربر -25 شماره نقشه

 161 ..................................................................................................... كودكستان یعملكرد شعاع-26 شماره نقشه

 162 ........................................................................................................ دبستان یعملكرد شعاع -27 شماره نقشه

 163 ............................................................................................. ييراهنما مدارس یعملكرد شعاع -28 شماره نقشه
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شناخت وضع موجودمرحله  -طرح جامع شهر لنگرود  

 ايبررسي كلي منطقه-1

 .شودميروشن ساختن موقعيت و نقش شهر در منطقه و تعيين حوزه نفوذ شهر انجام  در راستایصرفاً  هابررسياين 

شود تا از اين به عبارت ديگر شهر لنگرود در بستر كالن خود شامل شهرستان، ناحيه شرق گيالن و استان مطالعه مي

های تأثيرگذار متقابل از سطح شهری و فراشهری به صورت توامان مورد بررسي قرار طريق بتوان، امكانات و محدوديت

 گيرد.

 مسائل جغرافيايي و اقليمي منطقه-1-1

 34درجه و  51دقيقه تا  25درجه و  48دقيقه عرض شمالي و  27درجه و  38ي گيالن بين مدار يجغرافيا همحدود

از  گرينويچ گسترده شده است. اين استان از شمال به دريای خزر و جمهوری آذربايجان، النهارنصفدقيقه طول شرقي 

 ر به استان اردبيل و آذربايجان شرقي محدود است.از جنوب به استان زنجان و از باخت سمت خاور به استان مازندران،

كه از لحاظ  باشدمي بخش آبي آن شامل درياچه خزر است.دو بخش آبي و خشكي تشكيل يافته  اين منطقه از

 آبي و ارتباط آن با كشورهای شوروی سابق به وسيله بندر انزلي و نيز معيشتي و صيادی دارای اهميت است.  ونقلحمل

. نواحي باشد، ميمتر هستند11شني به ارتفاع  هایتپهدر قلمروی خشكي نيز شامل نواحي ساحلي كه به صورت 

از سطح  آن ازو ارتفاع بخش زيادی  شودميهای البرز را شامل ای كنار ساحل تا كوهپايهای از باندهای ماسهجلگه

جلگه وسيع  باريك طالش، جلگه ودرصد است  5ر از است و شيب آن تا كوهپايه البرز كمت ترپايين آزاد هایآب

متر 111ای و ارتفاع آن از ای كه در امتداد نواحي جلگهنواحي كوهپايه .شودميگيالن،جلگه باريك شرق گيالن را شامل 

 دهدمينواحي كوهستاني كه بخش اعظم استان را تشكيل  .دارددرصد  31تا 1بين  يگسترده است شيب متر 511شروع تا 

بخش باختری  بوده وعارضه طبيعي اين ناحيه  ترينمهمرودخانه سفيدرود به عنوان  .متر و بيشتر است 511 ارتفاع دارای

 متر بلندی دارد. 3621ارتفاعات مهم  بخش خاوری در حاليكه  متر بلندی دارد3311رتفاعات طالش،ا

 اوضاع و احوال فرهنگي و اجتماعي و تاريخي منطقه-2-1

به معني سرزمين گيل يا جيل است و يونانيان اين منطقه را كادوسيان  با پسوند مكان )ان( )گيل( كلمهگيالن از 

 .ناميدندمي

و اقوامي با تمدني ديرينه بوده كه قدمت آن به  هاتيرههای دريای خزر به ويژه سرزمين گيالن محل زيست كرانه

 .اندبودهو ديلم تيره گيل  هاآن ترينمعروف. رسدميسال 5111بيش از 

و  اندكردهاز طريق قفقاز و تالش به اين نواحي مهاجرت  مسيح ميالدسال قبل از  1511ها در ييدر اوستا آمده كه آريا

يعني مازندران به تدريج در اين سرزمين  )مازن( يعني گيالن و )ورن( هایسرزمينبا اقوام ساكن در  برخوردپس از 

 اسكان يافتند.

از دوره ساسانيان به بعد از دو  حكايت از قدمت اين منطقه دارد. ،ش شده درمارليكوسفالي باارزش كاوآثار و ظروف 

 .اندزيستهميای و دومي در ناحيه كوهستاني طايفه گيل و ديلم نام برده شده كه اولي در بخش جلگه
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شناخت وضع موجودمرحله  -طرح جامع شهر لنگرود  

در گيالن تنوع در  برگرفته از زبان پهلوی باستان است. هایزبانزبان محلي مردم گيالن گيلكي بوده كه از جمله 

لهجه گيلكي شرقي در لنگرود و  های رايج در گيالن شامل لهجه گالشي،و لهجه هازبان گويش و زبان وجود دارد.

الهيجان و املش، لهجه گيلكي غربي)گيلكي بيه پيش و گيلكي بيه پس(، زبان كردی، بلوچي، تالشي، تاتي، فارسي، 

 مودی )افغاني و پاكستاني( پراچي )تاجيكي و هندی( هستند.آر

 كهنخستين قومي  .اندبودهشتي تدر دوره باستان مردم اين منطقه حتي تا چند صد سال پس از ورود اسالم به ايران زر

 .گرويدند عشریاثنيمردم گيالن به شيعه  از دوره صفويه به بعد در اين خطه اسالم آوردند ديلميان بودند.

نتيجه با تمام اروپا در تماس بوده و به دروازه اروپا شهرت  در واستان گيالن از ديرباز از طريق دريا و خشكي با روسيه 

مدارسي در گيالن داير بود اما نخستين مدرسه به سبك نوين بنام مظفريه شرافت  ،داشته است. قبل از انقالب مشروطه

 هجری قمری تاسيس گرديد.1217در سال 

 تلگراف، ،تلفن، برق آهن،راه م گيالن تا قبل از انقالب مشروطيت با بسياری از مظاهر جديد تمدن آشنائي داشتند.مرد

و بينش بودند كه نقش مهمي را در تحوالت اجتماعي  اروپائيمدرسه و روزنامه از جمله دستاوردهای تمدن  تئاتر،

دوست آن شمسي كتابخانه ملي رشت به همت مردم فرهنگ1316 سال دربرای اولين بار  فرهنگي مردم ايفاء كردند.

 تاسيس گرديد.

در رشت به صحنه رفت و نخستين انجمني كه در گيالن به نمايش تئاتر  1313نخستين نمايش تئاتری در سال 

 آن بود. مؤسسياد حسن ناصر زنده پرداخت انجمن اميد ترقي بود كه

 نحوه توزيع جمعيت در منطقه-3-1

 دادهجمعيت كل كشور را در خود جای  %7.3كه  نفر جمعيت داشته، 2241896برابر با 1375گيالن در سال  استان

 ترين شهرستان استان،جمعيتسوم جمعيت استان و كمشهرستان رشت با يك ،شهرستان استان ترينجمعيت. پراست

نفر و جمعيت روستائي آن  1167771سال جمعيت شهری استان در آن  جمعيت استان بوده است. %2شهرستان ماسال با

 نفر در كيلومترمربع161تراكم آن كيلومترمربع و 13952استان  مساحت ودرصد  6/47نسبت شهرنشيني  و نفر1174125

ميليون نفر در نقاط 15/1نفر در كيلومترمربع بوده كه حدود  161بوده است. تراكم جمعيتي در ناحيه شرق گيالن نيز

 درصد بوده است. 48وستاهای ناحيه ساكن و نسبت شهرنشيني در ناحيه حدود شهری و بقيه در ر

 ساكنين روستا و نفر1295751و جمعيت شهرنشين آن  بوده نفر 2414868استان برابر با  1385جمعيت سال 

و نرخ رشد جمعيت  98و در نقاط روستائي 111نقاط شهری  درو اين نسبت  99نفر و نسبت جنسي كل استان  1119119

درصد و   53/ 9و نسبت شهرنشيني  57/1و در نقاط روستائي 95/1در نقاط شهری  7/7در استان 1385-1375در دهه 

كيلومتر مربع و  13951استان مساحت  و 68/3نقاط روستائي در و 52/3و در نقاط شهری 59/3بعدخانوار در كل استان 

 . بوده است كيلومترمربعنفر در  172كم نسبي آن ترا
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شناخت وضع موجودمرحله  -طرح جامع شهر لنگرود  

نفر بوده است كه از اين تعداد  2481874، معادل 1391بنا بر اطالعات مركز آمار ايران، جمعيت استان گيالن در سال 

 درصد در نقاط شهری سكونت داشته و بعد 61بيش از . از اين تعداد اندبودهنفر زن  1248941نفر مرد و  1231933

ترين شهرستان ترين شهرستان، شهرستان رشت و كم جمعيتشود. پرجمعيتبرای كل استان تخمين زده مي 3.19خانوار 

 باشد.نفر جمعيت مي 44261املش با 

و طي  درصد 9/53در صد به 6/47از  1375-85در دهه  كه نسبت شهرنشيني دهدمينشان  های فوقمقايسه آمار

، برای كل 1375-85نرخ رشد جمعيت در دهه  .افزايش يافته استدرصد  61.3صد به در 53.9از  1391-85پنج سال 

آيد كه بيانگر كاهش كلي است. از سوی درصد بدست مي 1.62، معادل  1391-85درصد و برای پنج سال  1.7استان 

 هایاستانبعد از  كيلومترمربعنفر در  177استان گيالن با  ديگر، كاهش بعد خانوار هم در اين پنج سال مشهود است.

 ترين استان كشور است.تهران و البرز متراكم

 وضع ارتباطات در منطقه-4-1

 :  گيردميموجود در سطح استان گيالن مورد بررسي قرار  شهریبرون ونقلحملمختلف  هایگزينهدر اين مرحله 

 هوايي ونقلحملشبكه تأسيسات -1-4-1

از شهرها در ارتباط است. امكانات فرودگاهي در  تعدادیاستان گيالن در حال حاضر فقط از طريق فرودگاه رشت با 

 است. وریبي استان مازندران نيز قابل بهرهشرق استان و نوشهر در بخش غر در رودسرشهرهای 

 ريلي ونقلحملشبكه -2-4-1

حال حاضر در دست مطالعه  در آستارا -انزلي -رشت -ريلي است. خط آهن قزوين ونقلحملفاقد امكانات اين استان 

 است.

 1آبي ونقلحمل-3-4-1

، كاهش CIS وجود دريای خزر، موقعيت جغرافيايي مناسب، دسترسي به بازارهای كشورهایدر استان گيالن 

استان جهت اين  هایترين فرصتاز مهمهای تردد دريايي و نزديكي به بنادر كشورهای همجوار در دريای خزر هزينه

ايجاد  در همين راستا .شدمند ريزی مناسب از اين فرصت بيشتر بهرهبا برنامه توانباشد كه ميتجارت خارجي ميتوسعه 

 گذاری مرتبط با توسعه تجارت خارجي در دريای خزرهای سرمايهدر اين بخش با توجه به جذابيت هايرساختزصنايع و 

گذاری جهت رونق صادرات و واردات در بنادر به ويژه بندر موارد قابل سرمايه ينترمهماز جمله باشد.  هاز اولويتا توانديم

و انبارهای صنعتي، ايجاد و توسعه صنايع مرتبط با  هاسردخانهتوان به احداث سيلوهای ذخيره گندم و غالت، انزلي مي

                                                           
 1931کتاب سیمای اقتصاد گیالن،  -  1

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



4 

 

شناخت وضع موجودمرحله  -طرح جامع شهر لنگرود  

، تعميرات كشتي، سازیيكشت يژهبه وزيان و صنايع مرتبط با پشتيباني صنايع دريايي های آبفرآورده یبندبستهفرآوری و 

 : گمركات فعال در استان گيالن شامل توليد و تعمير كانتينر اشاره نمود.

شمال ـ جنوب،  شدن در كريدورترين گمرك شمالي حاشيه دريای خزر با واقع : به عنوان مهمگمرك انزلي

های مختلف اندازی و اجرای برنامههمسايگي دريايي با كشورهای روسيه، قزاقستان، آذربايجان و تركمنستان با راه

بسيار بلندی جهت ارائه خدمات گمركي )واردات قطعي ـ صادرات قطعي ـ ترانزيت  یهاگامها سالسيستمي طي اين 

از طريق بندر انزلي  است.ـ مبادالت مرزنشينان( به صورت مكانيزه برداشته داخلي، خارجي ـ ورود موقت ـ امانات پستي 

يك يا دو قرن گذشته ارتباط ايران و اروپا گسترش يافته، اداره كل بنادر و كشتيراني استان گيالن اعالم نموده در سال 

هزار تن مواد نفتي  51از جمله  ميليون تن كاال 73/3تن به بندر انزلي وارد و  1111شناور باالی  1211تعداد  1383

 تخليه گرديده است.

ترين گمرك زميني شمال كشور عالوه بر ارائه : در حال حاضر اداره كل گمرك آستارا به عنوان بزرگاآستارگمرك 

حجم صادرات استان نيز از اين گمرك به  ترينيشبنمايد. خدمات مختلف گمركي، در زمينه امور مسافری نيز فعاليت مي

 گردد.ذربايجان، روسيه و ديگر كشورها صادر ميآ

منظور ارائه خدمات گمركي در رود به گمرك منطقه ويژه حسن 1378در سال  :رودگمرك منطقه آزاد حسن

تحول اداری و مكانيزاسيون با  قرار دادندولت در زمينه تجارت منطقه با مد نظر  هایسياستتأمين تحقق اهداف و 

ها به عنوان اولين گمرك مكانيزه مناطق ويژه و آزاد با كمترين پرسنل تأسيس كودا در تمام رويهاستقرار سيستم آسي

به اداره  با ارتقاء 1387صنعتي اين گمرك نيز در سال -ويژه به عنوان منطقه آزاد تجاری گرديد كه پس از ارتقاء منطقه

 .نمايدگمركي و توسعه كسب وكار استان ايفاء ميرود، نقش مؤثری در ارائه خدمات مطلوب گمرك منطقه آزاد حسن

مقدار كل مبادالت  آيد.حجم مبادالت بازرگاني خارجي از مجموع ارقام وزني صادرات غيرنفتي و واردات به دست مي

 2841هزار تن كاال، به ارزش  4188مقدار  1391تجاری استان گيالن )غير نفتي و واردات كاال( با ديگر كشورها در سال 

درصد كاهش داشته است. هم  32و  28از لحاظ وزني و ارزشي به ترتيب  1391ميليون دالر بوده كه نسبت به سال 

صد، نسبت ارزش مبادالت در 4نسبت حجم مبادالت بازرگاني خارجي گمركات استان به كشور  1391چنين در سال 

  درصد افزايش داشته است. 3بازرگاني خارجي گمركات استان به كشور 

 ايمنطقه فرا ونقلحملشبكه -4-4-1

 تهران تنها راه اصلي است كه با فقدان ظرفيت كافي مواجه است. -قزوين -راه اصلي رشت

 ايمنطقه ونقلحملشبكه -5-4-1

رودسر به لنگرود -. چابكسركندميای را فراهم ن منطقهورارتباط د ترينبيش ربيغ -يك محور عمده با جهت شرقي

كيلومتر طول  4كمربندی آستارا  و 5/8 اشرفيهآستانه، الهيجان به 7، كمربندی الهيجان 14، لنگرود به الهيجان5/13

كيلومتر بزرگراه وجود  251كه در كل استان گيالن حدود  دهدميآمار دريافتي از اداره كل راه و ترابری استان نشان  دارد.
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شناخت وضع موجودمرحله  -طرح جامع شهر لنگرود  

شهرستان  ،4شهرستان ناحيه  6از  كيلومتر است. 85های استحفاظي ناحيه( بالغ بر الهيجان )طول راهدارد و سهم ناحيه 

های حوزه استحفاظي راه شرقي روی همين بزرگراه قرار دارند. -، الهيجان، لنگرود و رودسر در جهت غربياشرفيهآستانه

 :به شرح زير است1384اداره كل راه و ترابری در سال 

 كيلومترمربع 944های تحت حوزه استحفاظي استان گيالن جمع كل راه ،1385 سال گزارش دريافتي مردادماهبر پايه 

كيلومتر راه فرعي  274كيلومتر راه اصلي معمولي،  221كيلومتر راه اصلي عريض،  71كيلومتر بزرگراه،  251بوده كه 

های روستايي راه آسفالته بوده است. 2ه فرعي درجه كيلومتر را 144و  آسفالتهكيلومتر راه فرعي درجه يك  727عريض، 

اعالم نمود  1388فرماندار لنگرود در سال  كيلومتر بوده است. 244و  1411، 493آسفالت درجه يك و دو و سه به ترتيب 

وی معتقد بود كه مدت كيلومتر بوده و روند عمليات اجرايي خوبي دارد.  5/11كه طول كنارگذر كمربندی شهر لنگرود 

شود كه دهه رود ـ كياشهر ـ چمخاله ـ رودسر احداث ميای از مسير حسنجادهماه است و  36زنان اجرای اين پروژه 

 . شودبر زمين زده مي با اعتبار بيش از يك ميليارد تومان كلنگ آن1388سال فجر 

 لنگرود -1334حوزه استحفاظي در سال  یهاراهطول  -1جدول شماره 

 بزرگراه
راه فرعي درجه یك 

 آسفالته

 راه روستایي

 درجه سه درجه دو درجه یك

 خاکي شني آسفالته شني آسفالته شني آسفالته

5/19 4/57 2/84 6/1 5/41 7/51 21 4/27 153 
 1393منبع: اداره كل راه و شهرسازی استان گيالن، 

 های حوزه استحفاظي اداره کل راه و شهرسازی استان گیالن )کیلومتر(اطالعات راه -2جدول شماره 

 نام شهرستان
 یهاراهطول 

 اصلي و فرعي

روستایي  یهاراهطول 

 )آسفالت و شوسه(

دسترسي  یهاراهطول 

 روستایي )خاکي(

حوزه  یهاراهجمع کل 

 استحفاظي )کیلومتر(

 218.15 13.18 148.37 46.6 آستارا

 549.63 183.85 271.58 94.2 هیاشرفآستانه

 367.54 115.24 244.16 18.14 املش

 174.4 18.49 89.18 66.73 انزلي

 1131.67 243.45 752.53 135.69 تالش

 1621.42 467.18 825.74 327.5 رشت

 611.2 146.11 342.15 112.94 رضوانشهر

 1111.64 294.69 417.15 289.9 رودبار

 971.98 227.29 612 142.69 رودسر

 546.16 139.92 351.19 56.15 سیاهکل

 546.12 119.75 351.19 65.18 شفت

 891.18 81.83 641.19 168.16 سراصومعه

 511.23 82.34 296.84 122.15 فومن

 696.12 231.24 374.89 89.99 الهیجان

 538.48 134.84 326.3 77.34 لنگرود

 426.34 126.45 278.46 21.43 ماسال

 11749.96 2614.85 6311.72   1843.39 جمع کل
  1393: اداره كل راه و شهرسازی استان گيالن، منبع 
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شناخت وضع موجودمرحله  -طرح جامع شهر لنگرود  

 اوضاع اقتصادي منطقه و نقش شهر در آن-5-1

 و %2بخش صنعت  ،%39 نفر و درصد شاغلين بخش كشاورزی 631521برابر با  1375تعداد شاغلين منطقه در سال 

صد گرديده كه نشان از كاهش در 49و 25 و 24به ترتيب  1385اين اعداد در سال  .است قيد گرديده %4خدمات  بخش

 درصد در اين دهه مواجه بوده است. 2شهر لنگرود با كاهشي برابر با  بخش كشاورزی به سود صنعت و خدمات دارد.

  1335، 1335آماری  هایدورهعمده فعالیت در  هایبخششاغلین در  درصد وتعداد  -3جدول شماره 

 درصد شاغلین هر بخش تعداد شاغلین هر بخش

 جمع خدمات صنعت کشاورزی خدمات صنعت کشاورزی سال

35 249192 129325 252985 39/1 2/1 4/1 631521 

35 181726 183892 365968 24/1 25/1 49/1 741721 

 ايران آمار مركزمنبع: 

 

 

 
 ايران آمار مركزمنبع: 

درصد و در  22در بخش صنعت  درصد،27،در بخش كشاورزی 1385درصد شاغلين ده ساله و بيشتر لنگرود در سال 

مقايسه با استان نقش بخش صنعت آن از مشابه استاني بيشتر و دو بخش كشاورزی درصد بوده كه در  51بخش خدمات 

 نفر قيد گرديده است. 43151برابر با  1385تعداد شاغلين اين شهر در سال  و خدمات آن كمتر است.

 هاي مزبوراي و تعيين سهم شهر در برنامهمنطقه -هاي بخشيبرنامه-6-1

شده در راستای توسعه استان گيالن ريزی، راهبردهای ارائهای محدوده مورد برنامههای منطقهبه منظور بررسي برنامه

كالن توسعه در سطح استان و در  هایمشيگيرد تا از اين طريق خط مورد مطالعه قرار ميدر طرح امايش سرزمين 

 نهايت شهرستان لنگرود استنتاج شود.

 و آمايش سرزمين هایگيریو جهت ملي توسعه پايه نظريه كشور، توسعه بلندمدت اندازچشم اهداف تحقق راستای در

 كشاورزی، گردشگری، توسعه” پايه  بر ترتيب به اصلي استان گيالن وظايف و هامأموريت استان، هایويژگي به توجه با

 و هاتوانمندی ساير از گيریمانع بهره فوق هایاولويت بر تكيه خواهد بود. استوار “هاآن پشتيبان صنايع بازرگاني و

  :  باشدمي زير شرح استان به توسعه راهبردهای تريناصلي بنابراين .بود نخواهد های استانظرفيت

 كشورهای تقاضای به پاسخ و استان توسعه نيازهای تامين برای ایمنطقه عملكرد با برتر خدمات سطح ارتقاء -

 ي، فرامل نقش ايفای جهت منطقه در

 شاغلین لنگرودتعداد تغییرات  -4جدول شماره 

 1335تغییرات سال  1335تغییرات سال  35-35تغییرات  درصد تغییرات

12/1- 1152- 34151 44212 
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شناخت وضع موجودمرحله  -طرح جامع شهر لنگرود  

 ساكنين استفاده امكان كه نحوی به ملي، سطح در برداریبهره برای اقامتي تجهيزات و ايرانگردی بخش توسعه -

 جوامع فرهنگي كاالهای و خدمات ،دستيصنايع تقويت با همراه شود؛ فراهم ممتاز طبيعت اين از كشور هایاستان ساير

 ، سنتي

 از برداریبهره جهت در مسافر و كاال خروجي و ورودی مبادی تجهيز و ريلي و ایجاده ارتباطي هایشبكه تقويت -

 ،استان ایمنطقه موقعيت

 برای الزم تمهيدات رعايت و زراعت و باغداری از اعم استان، توسعه اصلي محور عنوان به كشاورزی انتخاب -

 صنعتي فعاليت يك سطح تا كشاورزی كه حدی در استان شرايط با متناسب آوری فن ارتقاء و منطقه توسعه پايداری

 ، يابد تحول مدرن

 ، استان اقتصادی ويژه موقعيت به توجه با كاال مبادله خدمات گسترش برای بازرگاني بخش توسعه -

 با متناسب و استان انساني منابع به توجه با الكترونيك و برق صنايع غذايي، صنايع در اولويت با صنايع توسعه -

 ، گردشگری و كشاورزی غير اراضي تامين هایمحدوديت

 ونقل،حمل و صنعتي هایفعاليت توسعه مقابل در آن از صيانت و استان شكننده زيستمحيط به توجه -

 شهر و مناطق واقع در حوزه نفوذ هايآباد-7-1

از  ایپارهكمبود  تربزرگبين شهر و مناطق همجوار روستايي معموالً يك پيوند خدماتي وجود دارد. مركز جمعيتي 

. اين پيوند بين مركز خدمات رسان )شهر( با مركز خدمات گير بسته به نوع خدمات، كندميخدمات روستايي را جبران 

. اين محدوده فراگير خدمات با توجه به سطح خدمات كنديممحدوده فراگير خدمات شهر يا حوزه نفوذ آن را مشخص 

. سطوح خدمات با تعداد دفعات و نظم دفعات استفاده از خدمات رابطه معكوس و با شعاع عملكرد شودميارائه شده تعيين 

 اساس سطوح خدماتي به سه گروه قابل تقسيم است: اين برآن رابطه مستقيم دارد. 

، مثل مراجعه گردندميخدمات موردی: اين گروه از خدمات هر چند گاه و به شكل موردی بنا به داليل خاص ضروری 

 نادر و ... هایتخصصبه اداره ثبت جهت گرفتن شناسنامه نوزاد و مراجعه به دادگستری يا به پزشكان با 

به شكل روزمره  هاآنتند، ولي دامنه مراجعات به خدمات تناوبي: اين خدمات به طور مرتب يا تناوبي مورد احتياج هس

و يا  روزیشبانه هایدبيرستانبه مدارس راهنمايي و  آموزاندانشنيست، مثل مراجعه برای خريدهای فصلي و يا مراجعه 

 از خدمات مذكور. گيریبهرهاقامت موقت )چند روز در هفته( در شهر برای 

به  هاآنروزمره در دسترس باشند مانند مدارس ابتدايي كه مراجعه به  خدمات روزمره: اين خدمات بايد به شكل

 .گيردميصورت روزمره صورت 

اجتماعي و تعداد  روابطخدمات مختلف در سه گروه همواره يكسان نيست و بنا بر موقعيت اقتصادی،  بندیدسته

دبيرستان در جوامع شهری نوعي خدمات  هكدرحالي. به عنوان مثال گرددميو غيره متفاوت  كنندهمصرفجمعيت گروه 

جمعيتي پايين و سهم نسبي جمعيت تحت  هایآستانهممكن است در جوامع روستايي به علت  شودميروزمره محسوب 
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شناخت وضع موجودمرحله  -طرح جامع شهر لنگرود  

 هایاقامتگاهيا  روزیشبانهآموزشي  واحدهایبا اقامت موقت در  آموزاندانشتعليم اندك، شكل تناوبي به خود بگيرد و 

 جای آمد و شد روزمره، به صورت تناوبي آمد و شد داشته باشند.موقت ديگر به 

، نانوايي، قصابي و ... اين خدمات فروشيخردهخدمات روزمره در سطح روستاها عبارتند از: مدرسه راهنمايي، دبستان، 

رسي به اين نفر قابل شكل گرفتن هستند و اگر نيم ساعت زمان برای دست 631در روستاها با آستانه جمعيتي حداقل 

كيلومتر سواره در جاده  31خدمات مورد نظر باشد، شعاع دسترسي به اين خدمات عبارت خواهد بود از: سه كيلومتر پياده، 

 كيلومتر در جاده خاكي. 6كيلومتر در جاده شوسه و  15آسفالته، حدود 

اختصاصي، تعميرگاه  هایفروشگاهگاه، خدمات تناوبي در سطح روستاها عبارتند از: مدارس راهنمايي و دبيرستان، درمان

و موارد مشابه ديگر، اگر دو ساعت برای دسترسي به خدمات مورد نظر باشد شعاع دسترسي به اين خدمات عبارت خواهد 

 تریطوالنيكيلومتر جاده آسفالته، در مورد خدمات مورد فواصل  121كيلومتر جاده شوسه و  61كيلومتر پياده،  12بود از 

در نظر گرفت ضمن اينكه در استفاده از اين خدمات اجبار وجود دارد مانند مراجعه به مركز بخش برای  وانتميرا 

 جهت امور درماني خاص. تربزرگكارهای اداری و يا به مركز شهرستان و حتي مراكز 

اطراف كه به طور باشد كه معموالً مطالعه شهر بدون در نظر گرفتن فضاهای مقصود از حوزه نفوذ بدان معنا مي

باشند، معنايي ندارد. بنابراين بهتر است به مطالعه حوزه روزمره و بر اساس موارد مختلف در ارتباط مستقيم با شهر مي

نفوذ شهر يعني فضايي با روابط متقابل بين شهر و محيط پيرامونش از نظر طبيعي، اجتماعي و اقتصادی پرداخت. معموالً 

 حوزه نفوذ شهر معموالً شامل: .رنديرپذيتأثيكديگر  شهرها و نواحي اطراف از

 احيه و معموالً استان و شهرستان حوزه عمومي: شامل منطقه و ن -

 نيتامحوزه خصوصي: شهر و فضاهايي كه به طور مستقيم و روزمره به نسبت عوامل مختلف مثل كار،  -

 .2شودها، با شهر در ارتباط متقابل هستند، مينيازمندی

در تعيين و بررسي حوزه نفوذ بايستي ميزان نفوذ شهر به محيط خارج و نيز وابستگي مراكز جمعيتي اطراف آن به 

-پيرامون آن مورد توجه و بررسي قرار گيرد. البته نوع راه و كيفيت جاده و مناطقشهر به صورت طيف نفوذی بين شهر 

آن نيز در اين زمينه نقش مهمي به عهده دارد. چه بسا های ارتباطي و قرار گرفتن در محور ارتباطي و يا عكس 

روستاهايي هستند كه با وجود دور بودن از شهر، عمدتاً به دليل قرار گرفتن در محور يا نزديكي به جاده آن شهر در حوزه 

وستا به آن شهر را جا كه امكان دسترسي اهالي رگيرند، اما خرابي جاده يا خارج بودن از محور آن، از آننفوذ آن قرار مي

 كند.ناخواه اين روستا را از حيطه حوزه نفوذ شهر مورد نظر خارج ميسازد، خواهبا دشواری و اتالف زمان بيشتر همراه مي

كنند و عالوه به عنوان دو عامل مهم خودنمايي مي "زمان دسترسي"و  "مسافت" بنابراين در تعيين حوزه نفوذ شهرها

ای در اين فرهنگي و امكانات و تسهيالت شهری و منطقه -اداری، قومي -ير تقسيمات سياسيبر آن، عوامل ديگری نظ

هر شهری به عنوان مركز شهرستان، در زمينه مسائل اداری، حتي دورترين نقاط  زمينه نقش موثری بر عهده دارند.

                                                           
 1386ريزی شهری، برنامه شيعه، كارگاه - 2

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



9 

 

شناخت وضع موجودمرحله  -طرح جامع شهر لنگرود  

همان نقاط جمعيتي از لحاظ ممكن است  كهدرحاليدهد، جمعيتي آن شهرستان را به نحوی تحت نفوذ خود قرار مي

اداری به نحوی تمامي نقاط جمعيتي  -عوامل ديگری در حوزه نفوذ شهر ديگری قرار گيرند. بدين ترتيب، عامل سياسي

های اوليه كليه روستاهای بخش سازد. بنابراين جهت بررسييك شهرستان را به حوزه نفوذ مركز آن شهرستان تبديل مي

از اين رو مبحث  های همجوار نيز در اين بررسي مورد توجه قرار گرفتند.ه روستايي بخشگامركزی و تعدادی سكونت

 حوزه نفوذ شهر لنگرود در سه سطح قابل بررسي است:

 ، : در برگيرنده كل شهرستان1سطح  -

های بالفصل های روستايي بخشگاه: در برگيرنده روستاهای بخش مركزی و درصدی از سكونت2سطح  -

 ، از روش فرمول جاذبه( )با استفاده

تحليل ": در برگيرنده روستاهای واقع در حوزه نفوذ مستقيم شهر )با استفاده از روش جغرافيايي 3سطح  -

 . نهايي( overlayو  "هاجريان

، شهرستان 1391بر اساس نتايج سرشماری عمومي نفوس و مسكن سال  :1روستاهای واقع در سطح الف( 

آبادی خالي از  15آبادی دارای سكنه و  193آبادی است؛ از اين تعداد  218دهستان و  7شهر،  3بخش،  3لنگرود دارای 

 باشد.سكنه مي

واقع است؛ ولي به جهت  لنگروددر اين شهرستان، محدوده بخش مركزی و روستاهای واقع در آن در حوزه نفوذ شهر 

ستاهای شهرستان بـرای اغلـب امـور اداری، تجـاری،     مركزيت شهر لنگرود و بزرگي آن نسبت به ساير شهرها، تمامي رو

 درماني، آموزشي و ... به شهر لنگرود آمد و شد دارند.

را تشكيل  2در سطح لنگرود آبادی متمركز حوزه نفوذ شهر  56مجموع در  : 2روستاهای واقع در سطح ب( 

 دهند.مي

، از مركز شهر يا آبادی تربزرگيا نقطه شكست، فاصله مرز حوزه نفوذ شهر  3گيری از روش مدل جاذبهبا بهره

 گردد.محاسبه مي تركوچك
 

Pl.PsD :  فاصله دو شهر 

LP  :جمعيت شهر بزرگ 

SP  :جمعيت شهر كوچك 

1DO : بزرگحوزه نفوذ شهر 

2DO :حوزه نفوذ شهر كوچك 

                                                           
4- Gravity Model 

B.P.D   =فاصله نقطه شکست   
DPl.Ps 

+1              PL 

            PS 

2 

DO2   = 

Do1= DPL.PS
2-Do2 
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شناخت وضع موجودمرحله  -طرح جامع شهر لنگرود  

 .4و همراه است توأمهای اقتصادی علت استفاده از اين مدل، آن است كه معموالً ازدياد جمعيت با افزايش فعاليت

 رابطـه  و جمعيـت  بـا  مسـتقيم  رابطـه  مركز دو بين كشش آن در است، نيوتون جاذبه قانون از الهام با كه مدل اين

 باشد تربزرگ )جمعيت( اندازه نظر از شهر يك هرچه اوالً بدين ترتيب، .دارد نظر مورد شهر از فاصله مجذور با معكوس

بعـدی   شـهر  جمعيـت  و فاصـله  بـه  شـهر  يـك  كشش قدرت ثانياً بود؛ خواهد تریبزرگ نفوذ هایحوزه و كشش دارای

 بود خواهد زياد بزرگ شهر نفوذ هایحوزه ،باشد زياد اشفاصله و جمعيتكم بعدی شهر اگر كه معني بدين دارد؛ بستگي

-مـي  كـاهش  بزرگ شهر نفوذ هایحوزه باشد، داشته بزرگ شهر با كمي فاصله و پرجمعيت بعدی شهر اگر برعكس، و

نقطـه  كنـد،  مي معين را ديگر مركز جذب حوزه شروع و مركز يك كشش حوزه رسيدن حداقل بهاين نقطه كه مرز  يابد.

  .5شكست ناميده شده است

های روستايي كه در اين محدوده )حوزه نفوذ به گاهبنابراين با توجه به نتايج به دست آمده در اين مرحله، سكونت

 ها در جدول ذيلوفيل جمعيتي آندهند. اين روستاها و پرروستا را تشكيل مي 56دست آمده از مدل جاذبه( قرار دارند 

 دهند.( شهر لنگرود را تشكيل مي2خانوار( حوزه نفوذ )سطح  11486نفر ) 38972توان گفت مي فراپوشي شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 121: 1381زاده دلير، حسين - 4
 25: 1381عظيمي،  - 5
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شناخت وضع موجودمرحله  -طرح جامع شهر لنگرود  

 (2)سطح  لنگروداطالعات جمعیتي روستاهای تشکیل دهنده حوزه نفوذ شهر  -5جدول شماره 

 آبادی دهستان بخش
تعداد 

 خانوار

 جمعیت
 آبادی دهستان بخش

تعداد 

 خانوار

 جمعیت

 زن مرد کل زن مرد کل

 مركزی

 چاف

 255 253 518 159 چاف باال

 مركزی
گل 
 سفيد

 497 519 1،116 334 فتي ده

 134 144 278 92 سلطانمرادی 151 155 316 87 راداركومه

 41 41 81 29 گالش خاله 1،443 1،511 2،944 866 پائين چاف

 484 436 921 316 گلسفيد 915 927 1،842 511 چمخاله

 پايين

 پاپكياده
 543 478 1،121 347 درياكنار 294 268 562 186

 35 31 66 25 آباد حسين
كمال الدين 

 پشته
61 212 111 111 

محله  ميان
 پاپكياده

 226 215 441 141 پيرپشته 287 274 561 163

 197 195 392 117 تپه 267 255 522 171 باالپاپكياده

 خالك

 ياسر
 319 345 664 212 گالش كالم 372 334 716 235

 سادات

 محله
267 951 462 488 

 اطاقور

 اطاقور

سادات 
 محله

74 268 121 148 

 ديوشل

بازارده 
 گلباغ

 1 1 1 1 علي اباد 89 57 146 42

 حاج

 ابراهيم ده
 64 73 137 34 حسين اباد الت ليل 113 119 222 65

 76 87 163 43 خراطمحله

 كومله

 درياسر

 213 182 385 118 باالسالكويه

 375 397 772 222 درويشانبر
پايين 
 سالكويه

249 825 419 416 

 967 1،119 1،976 564 شاه كاليه 211 226 426 128 موبندان

 321 311 632 214 سيگارود 464 468 932 261 كوشالشاه

 طالش

 محله
 989 1،114 1،993 553 كليدبر 531 594 1،124 313

 سادات

 محله
68 216 111 115 

پائين قاضي 
 محله

211 736 371 366 

 1،321 1،242 2،563 744 درياسر 1،131 1،144 2،274 663 ديوشل

 513 521 1،134 326 مالط 155 172 327 91 سياهكلده

 181 189 371 111 گالب محله 214 191 395 119 لوكاليه

 71 51 121 35 ابچالگي

 مريدان

 546 524 1،171 323 پرشكوه

 اسماعيل

 سرا
 472 431 912 271 حاجي سرا 39 28 67 21

 162 142 314 91 جدانوكر
سياه 

 كردگوابر
39 129 59 71 

 ديوشل

 پشته
 * * * * صفرسرا 91 95 186 44

 گالشكالم

 ليالكوه
 44 35 79 25 ليارج دمه 112 87 199 59

 195 217 412 139 سلوش 996 845 1،841 477 ليالكوه

گل 
 سفيد

 169 174 343 115 پلطكله
 624 818 1،442 371 مريدان

 19،569 19،413 33،932 11،436 مجموع

 ، تحليل مشاور1391منبع: سرشماری نفوس و مسكن مركز آمار ايران، 
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شناخت وضع موجودمرحله  -طرح جامع شهر لنگرود  

  : 3روستاهای واقع در سطح ج( 

های كوچك پيرامون آن كه برای دريافت خدمات مختلف شهری به شهر مراجعه ساكنين شهر لنگرود و سكونتگاه

ريزی به عنوان دهند كه بايستي در فرآيند برنامهنفوذ شهر، تشكيل ميكنند، ساكنين مساحتي را تحت عنوان حوزه مي

 سازی برنامه مورد توجه قرار گيرند.زمينه پياده

های آن به شود و كليه نيازمندیشهر است، به مثابه خود شهر محسوب مي ريتحت تأثاين حوزه كه حوزه مستقيم و 

روستا اين حوزه  33شود. بر اساس مطالعات انجام شده، وب ميصورت متقابل با شهر مشترك است و حوزه شهری محس

 دهند.را تشكيل مي

ها به كار رفته است؛ اين روش به شرح زير پيوند شهر لنگرود روش شناخت جرياندر اين سطح جهت تدقيق حوزه هم

 شود:بيان مي

 ها(روش جغرافیایي )تحلیل جریان -

ها و ارتباطات اقتصادی، ی جمعيت و فاصله نبوده است، بلكه شدت جرياندر اين روش گستره نفوذ تنها بر پايه

است. در اين روش از شدت مراجعات به شهر با اهداف مختلف  رگذاريتأثاجتماعي و تكنولوژيك بر گستره حوزه نفوذ 

به شهر به عنوان  ونقلحملورزشي و همچنين وضعيت ارتباطي و تسهيالت  -اداری، خريد، آموزش، درمان، فرهنگي

 شاخص استفاده شده است. 

همچنين در اين روش با بازبيني و سنجش ميزان وابستگي ساكنين روستاهای اطراف شهر به خدمات ارائه شده توسط 

های مختلف و اندازی اليهيا روی هم Overlayآوری اطالعات پرداخته شده، سپس با روش شهر لنگرود، به جمع

 پيوند شهر تعيين شده است. ی همها، حوزهآن ی سطح مجموعمحاسبه
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شناخت وضع موجودمرحله  -طرح جامع شهر لنگرود  

 ورزشي و ارتباطي شهر لنگرود -حوزه نفوذ اداری، خرید، آموزشي، درماني، فرهنگي -6جدول شماره 
ش

خ
ب

ن 
ستا

ده
 

ی
آباد

ت 
جمعی

 

 میزان مراجعه به شهر با هدف:

 
ي به 

مراجعه کل

شهر
 

ي
ش

آموز
ي و  

فرهنگ

ي
ش

ورز
 

ی
ادار

ي 
درمان

ت  
ارتباطا

ی
جاز

م
ی  

حورها
م

ي
ارتباط

 

ن 
تامی

ج 
حتا

مای
 

 یمركز

 چاف

 * كم زياد زياد زياد متوسط متوسط متوسط 518 چاف باال

 * متوسط زياد زياد زياد متوسط زياد متوسط 316 راداركومه

   كم زياد متوسط متوسط كم زياد كم 2،944 چاف پائين

   كم زياد كم متوسط كم متوسط كم 1،842 چمخاله

 * كم زياد زياد زياد كم زياد متوسط 562 پايين پاپكياده

 * زياد زياد متوسط زياد متوسط زياد زياد 66 حسين آباد

ميان محله 

 پاپكياده
   كم زياد متوسط متوسط كم زياد كم 561

   كم متوسط كم متوسط متوسط متوسط كم 522 باالپاپكياده

 * كم زياد متوسط متوسط كم زياد متوسط 716 خالك ياسر

   كم متوسط متوسط متوسط كم زياد كم 951 سادات محله

 ديوشل

 * متوسط زياد زياد زياد زياد زياد زياد 146 بازارده گلباغ

 * متوسط متوسط زياد زياد متوسط زياد زياد 222 حاج ابراهيم ده

 * زياد متوسط زياد زياد زياد زياد متوسط 163 خراطمحله

 * كم متوسط زياد زياد متوسط زياد متوسط 772 درويشانبر

 * زياد زياد زياد زياد زياد زياد زياد 426 موبندان

   كم متوسط كم كم كم متوسط كم 932 كوشالشاه

   كم متوسط متوسط متوسط كم متوسط متوسط 1،124 طالش محله

   كم متوسط متوسط متوسط كم زياد متوسط 216 سادات محله

   كم متوسط كم كم كم متوسط كم 2،274 ديوشل

 * كم زياد زياد زياد كم زياد متوسط 327 سياهكلده

   كم متوسط متوسط متوسط كم زياد متوسط 395 لوكاليه

 * زياد زياد زياد زياد متوسط زياد متوسط 121 ابچالگي

 * زياد زياد متوسط زياد متوسط زياد زياد 67 اسماعيل سرا

 * متوسط زياد زياد زياد كم زياد زياد 314 جدانوكر

 * متوسط زياد زياد زياد متوسط زياد زياد 186 ديوشل پشته

گالشكالم 

 ليالكوه
 * زياد زياد متوسط زياد كم زياد متوسط 199

   كم متوسط متوسط زياد كم زياد كم 1،841 ليالكوه

گل 

 سفيد

 * كم متوسط زياد زياد متوسط متوسط متوسط 343 پلطكله

   كم زياد متوسط متوسط كم كم متوسط 1،116 فتي ده

 * زياد زياد زياد زياد متوسط زياد متوسط 278 سلطانمرادی

 * زياد زياد زياد زياد متوسط زياد زياد 81 گالش خاله

   كم زياد متوسط كم كم متوسط كم 921 گلسفيد

   كم متوسط متوسط زياد كم متوسط متوسط 1،121 درياكنار

كمال الدين 

 پشته
 * زياد متوسط زياد زياد متوسط زياد متوسط 212
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شناخت وضع موجودمرحله  -طرح جامع شهر لنگرود  

ش
خ

ب
ن 

ستا
ده

 

ی
آباد

ت 
جمعی

 

 میزان مراجعه به شهر با هدف:

 
ي به 

مراجعه کل

شهر
 

ي
ش

آموز
ي و  

فرهنگ

ي
ش

ورز
 

ی
ادار

ي 
درمان

ت  
ارتباطا

ی
جاز

م
ی  

حورها
م

ي
ارتباط

 

ن 
تامی

ج 
حتا

مای
 

   كم متوسط متوسط متوسط كم زياد متوسط 441 پيرپشته

 * كم متوسط زياد متوسط متوسط زياد متوسط 392 تپه

 * كم متوسط زياد متوسط كم زياد متوسط 664 گالش كالم

 اطاقور
 اطاقور

 * كم متوسط زياد متوسط متوسط زياد كم 268 سادات محله

   1 1 1 1 1 1 1 1 علي اباد

 * زياد متوسط متوسط زياد متوسط زياد كم 137 حسين اباد الت ليل

 كومله

 درياسر

 * كم متوسط متوسط زياد كم زياد زياد 385 باالسالكويه

   كم متوسط كم متوسط كم زياد متوسط 825 پايين سالكويه

 * كم متوسط زياد زياد زياد زياد متوسط 1،976 شاه كاليه

 * كم متوسط متوسط زياد كم زياد متوسط 632 سيگارود

 * كم متوسط زياد متوسط متوسط زياد كم 1،993 كليدبر

پائين قاضي 

 محله
 * كم زياد متوسط متوسط متوسط زياد متوسط 736

   كم متوسط متوسط متوسط متوسط زياد كم 2،563 درياسر

   كم زياد زياد متوسط كم متوسط كم 1،134 مالط

 * متوسط زياد زياد متوسط كم زياد متوسط 371 گالب محله

 مريدان

   كم متوسط كم متوسط كم زياد كم 1،171 پرشكوه

   كم زياد متوسط كم كم زياد كم 912 حاجي سرا

 * زياد زياد زياد زياد كم زياد متوسط 129 سياه كردگوابر

   1 1 1 1 1 1 1 1 صفرسرا

 * زياد زياد متوسط زياد متوسط متوسط متوسط 79 ليارج دمه

 * كم متوسط متوسط زياد كم زياد متوسط 412 سلوش

   كم متوسط متوسط متوسط كم زياد كم 1،442 مريدان

 
 ، تحليل مشاور1391منبع: سرشماری نفوس و مسكن مركز آمار ايران، 
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شناخت وضع موجودمرحله  -طرح جامع شهر لنگرود  

 لنگرودحوزه نفوذ اداری شهر  -1نقشه شماره 

 

 لنگرودحوزه نفوذ آموزشي شهر  -2نقشه شماره 
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شناخت وضع موجودمرحله  -طرح جامع شهر لنگرود  

 لنگرودحوزه نفوذ خرید شهر  -3نقشه شماره 

 

 لنگرودحوزه نفوذ درماني شهر  -4نقشه شماره 
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شناخت وضع موجودمرحله  -طرح جامع شهر لنگرود  

 لنگرودحوزه نفوذ فرهنگي، ورزشي شهر  -5نقشه شماره 

 

 حوزه نفوذ ارتباطي شهر لنگرود -6نقشه شماره 
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شناخت وضع موجودمرحله  -طرح جامع شهر لنگرود  

 لنگروددهنده حوزه نفوذ مستقیم شهر روستاهای تشکیل -3جدول شماره 

 آبادی دهستان بخش
تعداد 

 خانوار
 آبادی دهستان بخش جمعیت

تعداد 

 خانوار
 جمعیت

 مرکزی

 چاف

 518 159 چاف باال

 مرکزی
گل 

 سفید

 278 92 سلطانمرادی

 81 29 گالش خاله 316 87 رادارکومه

 پایین

 پاپکیاده
186 562 

کمال الدین 

 پشته
61 212 

 حسین

 آباد
 392 117 تپه 66 25

 خالك

 یاسر
 664 212 گالش کالم 716 235

 دیوشل

بازارده 

 گلباغ
42 146 

 اطاقور

 اطاقور
سادات 

 محله
74 268 

 حاج

 ابراهیم ده
 137 34 حسین اباد الت لیل 222 65

 163 43 خراطمحله

 کومله

 دریاسر

 385 118 باالسالکویه

 1،976 564 شاه کالیه 772 222 درویشانبر

 632 214 سیگارود 426 128 موبندان

 1،993 553 کلیدبر 327 91 سیاهکلده

 121 35 ابچالگي
پائین قاضي 

 محله
211 736 

 اسماعیل

 سرا
 371 111 گالب محله 67 21

 314 91 جدانوکر

 مریدان 

سیاه 

 کردگوابر
39 129 

 دیوشل

 پشته
 79 25 لیارج دمه 186 44

 گالشکالم

 لیالکوه
 412 139 سلوش 199 59

 گل

 سفید
 14،143 4،139 مجموع 343 115 پلطکله

 ، تحليل مشاور1391منبع: سرشماری نفوس و مسكن مركز آمار ايران، 

 باشد.مي نفر 14147و جمعيت آن  هكتار 8739(، 3در اين سطح )سطح  لنگرودمساحت حوزه نفوذ شهر 

 باشد؛ دهنده حوزه نفوذ مستقيم شهر لنگرود مينمايانگر اطالعات جمعيتي روستاهای تشكيل فوقجدول 

گاهي اطراف های به دست آمده قبلي، كه هر كدام نوعي وابستگي بين شهر و نقاط سكونتنقشهكردن  overlayبا 

 شهر لنگرود در نقشه زير نمايش داده شده است. نهايي دهد، حوزه نفوذ را نشان مي
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شناخت وضع موجودمرحله  -طرح جامع شهر لنگرود  

 لنگرود( شهر 3)سطح  میحوزه نفوذ مستق -3شه شماره نق
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شناخت وضع موجودمرحله  -طرح جامع شهر لنگرود  

3سطح 

های واقع در حريم شهر و حوزه بالفصل آن آبادی نفر14147 روستا33

2سطح 

همجوارهای بخش مرکزی و تعدادی دهستانآبادی نفر38972 روستا56

1سطح 

های دارای سکنه شهرستان لنگرودکل آبادی نفر45235 روستا193

توان در قالب نمودار زير های اين مرحله را ميهای صورت گرفته، يافتهگفته و تحليلدر نهايت با توجه به موارد پيش

 خالصه كرد:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

سطوح حوزه نفوذ شهر لنگرود -1مودار شماره ن  

روش مورد عمل    

ی های سیاسبر اساس مرزبندی

 )تقسیمات کشوری(

جاذبهمدل   

ها(انروش جغرافیایی )تحلیل جری  

 منبع: تحليل مشاور
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شناخت وضع موجودمرحله  -طرح جامع شهر لنگرود  

 بررسي حوزه نفوذ-2

مراحل  اجتماعي و سياسي است كه در طول تاريخ، اقتصادی، از فرآيندهای طبيعي، متأثر هاشهرو گسترش توسعه 

شهرها بر حسب اندازه و عملكردشان برای ادامه حيات خود روابط توليدی، خدماتي، اداری، است. گوناگوني را طي كرده 

. از آنجا كه در برخي موارد نقش شهر را نواحي پيراموني و حوزه سازندمي برقراربا حوزه نفوذ خود  جز آن رااجتماعي و 

، لنگرودشهر بررسي حوزه نفوذ  از مطالعه و هدف . بسيار تعيين كننده است آن كند، مطالعه و بررسينفوذ شهر تعيين مي

در  لنگرودباشد. به عبارت ديگر، در اين مرحله نقش و كاركرد شهر ای اين شهر ميها و نيازهای توسعهدريافت پتانسيل

حي های نواای شهر بر اساس شرايط و ويژگيها و الزامات توسعهقلمرو جغرافيايي حوزه نفوذ خود مشخص شده و زمينه

در زمينه حوزه نفوذ خود بر اساس ساختارهای طبيعي، اجتماعي،  لنگرودگردد. در اين مرحله شهر پيراموني آن تعيين مي

 گيرد. های روستاهای واقع در اين محدوده مورد مطالعه قرار ميو امكانات و پتانسيل ونقلحملاقتصادی، 

 خصوصيات جغرافيايي و اقليمي-1-2

موقعيت جغرافيايي و خصوصيات اقليمي  هایدر زمينه لنگرودخصوصيات جغرافيايي و اقليمي حوزه نفوذ مستقيم شهر 

 گيرد.  مورد بررسي قرار مي

 خصوصيات جغرافيايي-1-1-2

 دقيقه 56درجه و  36دقيقه تا 19درجه و  37شهرستان لنگرود در خاور استان گيالن و در جنوب دريای خزر بين مدار 

اين شهرستان از باختر و  دقيقه طول شرقي قرار دارد.16درجه و  51دقيقه تا  45درجه و 49 النهارنصفعرض شمالي و 

املش و رودسر و از شمال خاوری با دريای  یهاشهرستان خاور بااز سمت جنوب و  شمال باختری به شهرستان الهيجان،

تيپ  4طبيعي با توجه به شيب و ارتفاع اراضي همانند استان از  هایيژگيواين شهرستان از نظر  خزر همجوار است.

 ای و نواحي كوهستاني تشكيل شده است.نواحي كوهپايه ای،نواحي جلگه نواحي ساحلي، عمده،

 .شوديمنواحي ساحلي بخش كوچكي را شامل  -

-های انسانيفعاليت ترينيشب .بديايممتری امتداد 111درصد و تا ارتفاع  5ای دارای شيبي كمتر از اراضي جلگه -

نقاط جمعيتي شهرستان مانند لنگرود و كومله در اين بخش قرار دارند  ينترمهم .گيرديماقتصادی در اين بخش صورت 

 آن اختصاص به كشت برنج و باغات توت دارد. هایينزمو بيشتر 

آن به  هایينزممتر است و بيشتر  511تا  111از  هاآندرصد دارند ارتفاع  31تا  5 ای شيبي بيناراضي كوهپايه -

 ليل در اين اراضي قرار دارند.اقور و التطمريدان، ا دهستان ديوشل، باغات چای و مركبات اختصاص دارد.

 جنگل است. هاآنمتر به باال دارند و پوشش گياهي 511اراضي كوهستاني كه ارتفاع -
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شناخت وضع موجودمرحله  -طرح جامع شهر لنگرود  

  خصوصيات اقليمي حوزه نفوذ-2-1-2

ماه  6 تر و يينپا ييدماماه آبان تا فروردين  6 است به طوری كه گراديسانتدرجه 6/15متوسط روزانه درجه حرارت -

 بيشتر از ميانگين دارند. ييدما ،ارديبهشت تا مهر

درصد بارش  ترينيشبو در فصل زمستان پس از آن  دهديمخ ردرصد  97/41ر فصل پائيز ميزان بارندگي فصلي د -

 .شوديمدرصد را شامل  15/19و91/11و در بهار و تابستان به ترتيب 

 .افتديمهای آذر، دی، بهمن و اسفند اتفاق روز در طول ماه 25تعداد روزهای يخبندان در منطقه  -

باختری و سپس شمال با توجه به نبودن ايستگاه سينوپتيك در لنگرود جهت باد غالب در اين ناحيه به طور ساليانه  -

 خاوری و شمالي تعيين شده است.

 سطحي حوزه نفوذ يهاآبسيستم حركت -3-1-2

رودهای آن شلمانرود و  ينترو مهمآبريز شرق گيالن است  جزء حوزهجاری در سطح شهرستان لنگرود  یهاآبشبكه 

مكعب ميليون متر 333ه به طور متوسط كيلومترمربع بوده و ساالن 91/391لنگرود است سطح حوزه آبريز اولي رودخانه 

آب از آن  مترمكعبميليون 5/223بوده و ساالنه يلومترمربعك186و سطح حوزه آبريز دوميريزد يمآب به دريای خزر 

 گردد.تخليه مي

اين رودخانه دارای كيفيت  شهری و مواد زائد به داخل رودخانه لنگرود، یهافاضالبو  هاپساببه دليل تخليه 

ث گنديدگي آب و كشتارگاه و غسالخانه باع ها وخانه و اضافه شدن فاضالب اماكن، يكم آبمطلوبي بوده و در مواقع نا

 .گردديم هاجلبكرشد گياهان و 

 مراتع، معادن، منابع آب و غيره( ،هاجنگلمنابع طبيعي )-2-2

مناطق  ينترمهم گياهان طبيعي است.مناطقي از اين شهرستان كه دسترسي انسان به آن كمتر بوده زير پوشش 

جنگل بوده و تراكم  پوشش گياهي اين منطقه عموما .گيرديمارتفاعات است كه نواحي جنوبي آن را در بر  رويش طبيعي،

با نابودی جنگل اين اراضي به زير كشت  عموماً به ارتفاع و فاصله از نواحي جمعيتي متفاوت است. با توجهجنگل 

 .اندشدهمانند چای برده  محصوالت كشاورزی

)به منظور توليد  توت ،جاتيفيصمحصوالت جاليزی،  چای، محصوالت كشاورزی شهرستان عبارتند از برنج، ينترمهم

موجود در ايران  هایيستگاهز ينارزشمندترو  ينترمهمگيالن از  ،از نظر حيات وحش .و ساير گياهان يك ساله ابريشم(

 ای كم نظير است.ت نسبت به ديگر نقاط مملكت نمونههای پر اهميرو با دارا بودن اين گنجينه يناز ا ،روديمبه شمار 

و پوشش گياهي عامل  هاجنگليا نابودی كامل  های مدرن، كاهش وجانوران به كمك سالح رحمانهيبجدا از شكار 

ای ببر خزری كه زيرگونه .روديمناپديد شدن حيات وحش به شمار  ياو عمده ديگری از جهت به خطر افتادن 

 سال پيش منقرض شده است. هادهدر سطح جهان بوده اينك  فردمنحصربه
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شناخت وضع موجودمرحله  -طرح جامع شهر لنگرود  

شنگ گوشتخوار  گربه جنگلي، پلنگ، وحشي،يا خوك گراز اندام،شوكا گوزني كوچك ترين گوزن ايراني،رال يا بزرگام

 ،خفاش ما ترين جونده ايران،تش بزرگ راسو، گرگ، شغال، ای،خرس قهوه آبزی كه به سگ يا سمور آبي معروف است،

های حيات وحش اين منطقه به شمار گونه ينترمهمماهيان و پرندگان از  خزندگان دوزيستان، موش سياه، موش خانگي،

 .رونديم

و دومي به  311كه اولي به وسعت  رونديمهای مهم استان به شمار كاليه و اميركاليه چاف از تاالبهای كياتاالب

 .آينديمگيالن به شمار  یهاتاالب ترينيعوسهكتار پس از انزلي  1231وسعت 

را  ای و...شن و ماسه رودخانه سنگ نمای گرانيت، معادن موجود در شهرستان لنگرود معدن سنگ الشه،از جمله 

 نام برد. توانيم

در شرق حوزه آبريز  است.دو حوزه آبريز تشكيل شده و ازكننده آب شهرستان از دو زير حوزه جدا از هم  ينتأممنابع 

محدوده يا دشت تقسيم شده است و از طرفي تا ميانه آن و تا حوزه شرقي  8به  هارودخانهساحلي با توجه به حوزه آبريز 

 كيلومترمربع است. 3888 وسعت حوزه رشت الهيجان لنگرود عرض است.دارای دشت كم 

 آباديتعداد و نحوه استقرار -3-2

با توجه به اينكه روستاهای واقع در حوزه نفوذ شهرها روستاهائي هستند كه به طور روزانه يا تناوبي يا موردی از شهر 

بعضي  گردديمكه موجب  بزرگ الهيجان و رودسر به لنگرود شهر نسبتاًبا توجه به فاصله نزديك دو  گيرند وخدمات مي

تعيين تعداد  نمايند و ينتأمكومله و شلمان خدمات خود را  یاز شهرهانيز  مشترك از سه شهر فوق و به طوراز روستاها 

با  گيرنديمهائي كه در حوزه نفوذ شهر لنگرود قرار از شهر لنگرود ممكن نيست لذا روستا های خدمات گيردقيق روستا

چالكياسر  اند كه شامل ليالكوه در جنوب شهر لنگرود،هاز روستاهای واقع در حريم شهر محسوب گرديد تريعوسای دامنه

شمال  شهر وشاه كاليه در شمال كليدبر و در شرق  در مجاورت كابل فشارقوی، كليدبر در جنوب شرقي و ،در شرق

 هستند.جدانوكر در غرب شهر سالويه پائين در جنوب شرق  چالكياسر،

 و شهر و سيستم حمل و نقل موجود هايآبادوضع ارتباطات بين -4-2

خانوار  21خانوارهای باالی  كيلومتر غيرآسفالته برای 61كيلومتر راه روستايي بوده كه از اين ميزان  461لنگرود دارای 

روستا در حال اجرا است و مسير  11عمليات اجرايي راه  خانوار است. 21كيلومتر غيرآسفالته برای خانوارهای زير  51و 

 گيرد.ـ لنگرود ـ اطاقور روكش آسفالت انجام ميكومله 
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شناخت وضع موجودمرحله  -طرح جامع شهر لنگرود  

 هاآنوضع تأسيسات و تجهيزات زيربنايي، خدمات رفاهي و نحوه توزيع -5-2

مورد بررسي قرار گرفته زيربنايي  از نظر دسترسي به تأسيسات لنگرودهای روستايي واقع در حوزه نفوذ شهر سكونتگاه

 است.

 برق-1-5-2

خانوار بوده  23495 كنندگاناستفادهنفر و تعداد  183در شهرستان لنگرود  1381تعداد روستاهای دارای برق در سال 

 است.

 آب-2-5-2

خانه آب بوده است. البته واحد تصفيه 11دارای  1383بر پايه اطالعات شركت آب و فاضالب استان گيالن در سال 

-و بقيه شهرها، دارای تصفيه دهنديم( عمليات شيميايي تصفيه آب را انجام خانهيهتصف 3های آستارا و رشت )خانهتصفيه

خانه وجود داشته كه شهرستان( فقط سه تصفيه 6در كل ناحيه الهيجان ) 1383تا سال  .شيميايي هستند -خانه فيزيكي

 .برنديماز منابع آب زيرزميني و سطحي بهره 

 دارد.فروش(  3348841 -مشتركين 21294خانگي ) 3529864 و فروش 23297انشعاب مشتركين،  23272لنگرود 

متـر  259خواهد كرد عبارتنـد از شـهرك صـنعتي نالكياشـهر بـا       ينتأمكه در آينده آبشان را شهر  يعيو صناروستاها 

 و 691و  43بـه ترتيـب  كـه ميـزان آن   سياهكلده  سالكويه، مالط و پرشكوه، ديوشل، آلمغ فك، یمكعب در روز،روستاها

هـای  در سـال روسـتا   29عمليات آبرسـاني بـه   بنا به گفته فرماندار وقت  بود. روز خواهدمكعب در متر 259و 259 و 951

 است.نجام شده ا 89و  1388
 تعداد مشترکین و مقدار فروش آب  -3جدول شماره 

 آزاد تجاری صنعتي فضای سبز مصارف عمومي

 فروش شترکینم فروش مشترکین فروش مشترکین فروش مشترکین فروش مشترکین

293 111912 - - 9 5594 1711 67275 51 6252 

 منبع: سالنامه آماری استان گيالن

 گاز-3-5-2

آغاز گرديده و  1368ايران، منطقه گيالن فعاليت زيربنايي مربوط به گازرساني از سال  گازبر پايه گزارش شركت ملي 

درصد مربوط به ناحيه الهيجان  35شهر با  14شهر دارای شبكه گاز بوده كه تعداد  41كل استان تعداد  1383در سال 

روستا متعلق به الهيجان  93تعداد  روستا گزارش گرديده كه 241بوده است. تعداد روستاهای گازرساني شده برابر با 

درصد روستاهای لنگرود از نعمت گاز برخوردار هستند،  65با اشاره به اينكه  1388فرماندار لنگرود در سال  .اندبوده

برداری روستا در حال انجام است كه از اين تعداد هشت روستا دهه فجر مورد بهره 35تصريح كرد: عمليات گازرساني در 

 گيرند.قرار مي
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 (1333مخازن فروش مواد سوختي )های ویژگي -9جدول شماره 

 تعداد ظرفیت
تعداد جایگاه 

 دولتي

تعداد جایگاه 

 خصوصي
 نفت سفید نفت گاز بنزین

تعداد شعب 

 فروش نفت

768 17 - 6 24 9 1 39 

 منبع: سالنامه آماری استان گيالن

کننده و مقدار مصرف گاز طبیعي تعداد انشعاب، تعداد مصرفشهرها و روستاهای گازرساني شده و  -11جدول شماره 

 لنگرود-1333سال 

 صنعتي تجاری -خانگي تعداد انشعاب تعداد روستاها تعداد شهرها

3 21 16314 16287 17 

 منبع: سالنامه آماری استان گيالن

 موقعيت و خصوصيات مناطق و آثار باستاني-6-2

به واسطه آب و هوای متغير و .  خدمات از كتاب از آستارا تا استارباد استفاده شده استبرای پاسخ به اين بند از شرح 

و بيشتر  كندينماز چند صد سال تجاوز  هاآنرطوبت باال، گيالن تنها دارای معدودی بناهای تاريخي است كه قدمت 

 ی ارزش تاريخي است.ادی خانه داراچند پل و تعد ،منحصر به قبور و بقاع و برخي قلعه و كاروانسرا

 پل حاجي یحیي پردسر بر رودخانه میان لیالستان و نالکیاشر-الف

 قديمي الهيجان به لنگرود، قبل از اينكه به دستور شاه عباس صفوی راه شاهي ساخته شود، بدين قرار بود: مسير

 لنگرود. -حاجي ابراهيم ده -لوكاليه -سياهكل ده -كوشال شا -نالكياشر -ليالستان -الهيجان

متر از طرفين است كه  11اين پل آجری را حاجي يحيي نامي بنا كرده است. درازای آن از سر تيزی جناق طاق 

سه متر  3/4/51سانتيمتر و عمق آن در تاريخ  651. بلندی تيزی جناق طاق تا سطح آب رسديممتر  22مجموعاً به 

سانتيمتر است. اين پل شامل  35سانتيمتر و پهنای هر جان پناه  383 هاپناهاست. پهنای پل با در نظر گرفتن پهنای جان 

دهانه را زده  یهاطاقفرش است. معمار در اول سانتيمتر است. سطح پل سنگ 211يك دهانه اصلي در وسط به پهنای 

طاق ديگری بر كه  رسديمسانتيمتر جلوتر قرار داده است. چنين به نظر  12را در امتداد آجرهای طاق  آجرهاو سپس 

را پر كرده است. در دو طرف دهانه اصلي دو  هاطاق. سپس آجرها را مسطح قرار داده و پشت است طاق اصلي زده شده

 سانتيمتر است. 21×21×4. اندازه آجرهای پل اندساختهسيل برگردان در جهت موافق و مخالف مسير آب 
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شناخت وضع موجودمرحله  -طرح جامع شهر لنگرود  

 پل حاجي یحیي پردسر - 1تصویر شماره 

 

 )ع( در دهکده موبندان لنگرود کاظمبقعه آقا سید جواد بن امام موسي -ب

و پهنای  221. ضريحي مشبك چوبين به درازای است متر 5/4و پهنای  5بنای اصلي بقعه شامل اطاقي به درازای 

ي است. است. سركشي در ميان سقف بقعه است كه واشانها بر آن متك واقع سانتيمتر در وسط اتاق 125و بلندی  118

شود. در دو باالی واشانها پل كوبي با درزپوش است. بقعه دارای دو در شمالي و جنوبي است كه هر دو به ايوان باز مي

. هفت اصله درخت اندكردهرا با آجر چيده و به رواق تبديل  هاآنطرف غرب و شرق نيز ايوان بوده است كه فعالً جلو 

 سانتيمتر است. 461بالغ بر  هاآنط يكي از آزاد، در محوطه باز بقعه است كه محي

 بقعه آقا سید کریم در دهکده شلمان لنگرود-پ

 261سانتيمتر است. ضريحي مشبك چوبين از آن آزاد به ازای  511×525بنای اصلي بقعه از خارج چهار ضلعي به ابعاد 

سانتيمتر مرقد را پوشانده است. سقف ضريح مسطح و چوبين است. بقعه دارای دو در ورودی  175و بلندی  185و پهنای 

سانتيمتر است.  161متر و پهنای  9به درازای  هايواناندارد. ساير در ايوان شرقي و جنوبي است. طرف غربي بقعه ايواني 

دارای سرستون های چهار سوی پخ زده با سرستون است. ايوان شرقي شش ستون، ايوان شمالي پنج ستون و  هايوانا

و سراسر بام بنا، و اشان كشي و پل كوبي است. لبه بام سه پشته  هايواناايوان جنوبي نيز پنج ستون دارد. سقف بقعه و 

 سفال سر است.

 بقعه آقا سید کریم در دهکده شلمان لنگرود - 2تصویر شماره 
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شناخت وضع موجودمرحله  -طرح جامع شهر لنگرود  

 الدین در دهکده شلمان لنگرودستون خبقعه آقا شی-ت

بنای اصلي بقعه چهار ضلعي است. ضريحي مشبك چوبين در ميان بناست. دو در ورودی در ايوان جنوبي و غربي 

است. چهار خفنگ چوبين مشبك در چهار طرف بناست. بر جدار داخلي و خارجي ديوارهای بنا، مجالس مذهبي نقاشي 

و بلندی  38. در ايوان جنوبي سنگ قبری به پهنای هاستآنشده و اشعاری از هفت بند محتشم كاشاني بر حاشيه باالی 

 .سانتيمتر قرار دارد  55

 بقعه شاه اولیا در دهکده خالد جیر لنگرود-ث

بنای اصلي بقعه چهار ضلعي است. ستوني قديمي و قطور از چوب آزاد در ميان بناست. پايين آن چهار سو و ميان آن 

رد كه به جای سركش از آن استفاده شده است. دو در ورودی شرقي و هشت ضلعي است و سرستوني دراز و جالب نظر دا

واشان كشي و پل كوبي با  هاآنچوبين چهار سو با سرستون است. سقف  هايوانا هاستون. شوديمغربي در دو ايوان باز 

درختان آزاد كهن و طراف بقعه، درزپوش زده است. لبه بام دو پشته و بام سراسر بنا، سفال سر است. در محوطه باز ا

 .شوديمتان پلت، لليكي، انار و كيش ديده خدر

 خشت پل ولیسه در دهکده ولیسه لنگرود-ج

. شوديمدر پنجاه متری شمال پل كنوني آهني و سيماني رود وليسه، آثار پل آجری قديمي در دو بدنه رودخانه ديده 

 بدنه سمت راست فعالً خوابيده و بدنه سمت چپ بر پا بود.

 مسجدی قدیمي در دهکده فتیده لنگرود-چ

بنای اصلي مسجد نوسازی شده است. در ورودی مسجد در ايوان شرقي است كه ايواني بسيار قديمي است. درازای 

سانتيمتر است. دو خفنگ مشبك چوبين ظريف در اين ايوان است. در دو كنج ايوان، دو  231متر و پهنايش  5/11آن 

 هاست. سانتيمتر است و نه ستون چوبين چهار سوی پخ زده با سرستون ميان آن 81×81ابعاد پايه آجری چهار گوش به 

تكائلي مشبك چوبين جلو ايوان است و در ورودی ايوان نيز مشبك و چوبين است. سقف ايوان و اشان كشي و پل 

و سراسر بام ايوان و مسجد،  كوبي با درزپوش زده است و اشان ها از طرفين بر شير سر متكي است. لبه بام يك پشته

 سفال سر است.

در ورودی شرقي مسجد از درهای ورودی مسجد آقا بيرام )=بهرام( يا م= مسجد حكومتي محله سبزه ميدان لنگرود 

سانتيمتر با در نظر داشتن  198و بلندی آن  138است كه معلوم نشد به چه طريق به اين جا رسيده است. پهنای اين در 

 . اين در نسبتاً ظريف و پر كار است.چهارچوب است

 

 

 

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



23 

 

شناخت وضع موجودمرحله  -طرح جامع شهر لنگرود  

 چای کومله رانکوه یهاباغکهنه حمام در یکي از -ح

است. مصالح اصلي بنای حمام آجر و مالط آن چيزی  آمدهيمكه آب اين حمام با گنگ از پرش كوه  گفتنديماهالي 

و متصل به يكي از ديوارها و ديواری  ، حوضي مستطيل شكل بودآن دومانند ساروج سفيد بود. دو ديوار قطور كه ميان 

 . سفيدكاری بوده است آن يواردكاری و حمام كاشي نيم دايره شكل ديده شد. كف

 ر راه قدیم بر روی رودخانه شلمانخشت پل شلمان رود بر س-خ

. ظاهراً چهار دهنه داشته است. پس از شوديممتری جنوب پل آهني و بتوني كنوني ديده  111آثار اين پل آجری در 

 .اندبودهرا با الوار و تخته پوشانيده  هايهپاآن، باالی  یهاطاقريختن 

 خشت پل شلمان رود - 3تصویر شماره 

 

 بقعه دوازده تن مقبره خانوادگي سلسله کیائي در دهکده مالط رانکوه-د

ه.ق بمرد و در مالط كه مهد سلسله امير كيا مالطي بود، به خاك سپرده شد.  821همسر سيد محمدكيا در سال 

شوهرش گنبد مرتفعي بر گور او برافراشت و خود بعدها در همين جا روی در نقاب خاك كشيد. سيد محمد در اينجا قصر 

سفال سر و خانقاه و بازار و استخر ساخت و  یهااسطبلو مسجد جامع، سراهايي از آجر و سنگ و گل، برای مسافران و 

اطراف آن را با نشاندن درختان مختلف به باغ تبديل كرد. سيد ظهيرالدين مرعشي درباره اين بناها و آباداني چنين 

 :نويسديم

اطر مبارك در آن بين والد فرزندان عظيم ايشان دعوت حق را لبيك اجابت فرمود و از آن سبب بسيار ماللت به خ"

و نعش مباركش را قريه مالط نقل كرده، دفن كردند و جهت آن مرحومه مغفوره مشهد عالي بفرمودند تمام  راه يافت

مدفونند و بعد از آن عمارت مالط را به اهتمام تمام بنياد نهادند و قصری در غايت  همان جاكردن و خود نيز اكنون 

اختند و خانه های چند جهت مترددان و ابناء سبيل مجموع را از سنگ و لطافت و مسجد جامع در غايت نزاهت تمام س

و غماء مجموع را بازبه سفالوی سرخ بپوشانيدند و  گل تمام كردند. طويله های اسپان و استران به اتمام فرمودند رسانيد

از آب باران محفوظ  آن را به سفالونمای گرداگرد مشهد مبارك ديواری از سنگ در غايت محكمي احداث فرمودند و 
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نارنج و ترنج و ليمو و آبي و آلو بنشاندند و آن موضع را رشك جنت نعيم و خلد برين  یهادرختساختند و درون مشهد را 

 گردانيدند و حفّاظ را وظايف تعيين نموده تا شب و روز به تالوت قرآن مجيد مشغول باشند و اكنون نيز هستند.

ند كه صبح و شام را به فقرا و مساكين و ابناء السبيل آش بدهند و بر در مسجد حفر و خانقاهي بساختند و امر كرد

خوبي بفرمودند ساختن مدرسه ای طرف غربي آن گوراب و مسجد تمام كردند و مرتبه  يتبه غاچاه آب فرمودند و گوراب 

تا تابستان كه آب رودخانه گرم ديگر شيب از آن گوراب، گورابي ديگر بساختند و چاه آبي بر سر راه فرمودند كندن 

چند فرمودند ساخت و مردم  یهادكان، ابناءالسبيل و متوطنان آن مقام از آن آب بنوشند و بر سر آن گوراب، شوديم

صنعت كار از هر نوع آنجا بنشانند و باغ وسيعي بنياد كردند و از هر نوع ميوه های خوب و انگورهای لطيف بفرمودند 

نشاندن و جهت آب خور بر نجار و مزارع سكان آن مقام، بركه ای عظيم بساختند، چنانكه مزرعه آن قريه و ساير قرا كه 

 ."برخوردار گشتنداز آن متمتع و  ندايهقردر حوالي آن 

از نظر وضع طبيعي دارای موقعيت نظامي  هاكوهدهكده مالط در دامنه كوه های لنگرود واقع شده است. اين 

. شايد روزی مسكن اندآوردهو شك نيست كه سيد علي كيا و بازماندگان او نيز از همين نظر بدين منطقه روی  باشنديم

سيد علي كيا "اين دهكده بوده است. در شمال شرقي مالط استخری است كه تا امروز به نام  اصلي سادات كيايي در

 معروف است. "استلخ

.چهار طرف  رسديممتر  11بقعه مالط كه در همين منطقه بنا شده، شامل بنايي مربع شكل است كه هر ضلع آن به 

سانتيمتر و پهنای ايوان جنوبي  241نای ايوان شرقي و غربي متر و په 3آن را ايواني فرا گرفته است. پهنای ايوان شمالي 

مذهبي است. پله های  هایينقاش هايواناستون چوبين چهار سو دارد. بر ديوارهای  12 هايوانامتر است. هر يك از  1

طرف مشرق ورودی به ايوان شمالي در زاويه شمال غربي تعبيه شده است. در ورودی بقعه به طرف شمال و دری نيز به 

دارد كه فعالً بسته است. داخل بقعه در زاويه شمال غربي سكويي است و روی آن سنگي است كه بر اثر ماليدن سنگ 

و سنگ ديگر را در داخل گودی  ريزنديمديگری بر آن گود شده است و فعالً به مقدار يك استكان آب داخل اين گودی 

. اين شير را به مرضي شوديمكه تبديل به شير  دارنديمن اظهار . معتقديشوديممي سايند و رنگ آب سفيد رنگ 

 تا بهبود يابند. دهنديم

از  يكهر و در  اندشدهقبر در دو رديف در اين بقعه است. در يكي از قبر های رديف غربي دو تن پهلوی هم دفن  12

و پس از  مابقي قبرها يك تن آرميده است. در رديف شرقي دو قبر متصل به يكديگر است، سپس يك قبر منفرد است

و به همين مناسبت  رسديمنفر  12به  انديدهآرماين دو قبر در امتداد هم قرار گرفته است. مجموع افرادی كه در اين بقعه 

به اين قرار است: سيد علي كيا و  ،تن چنانكه در زيارت نامه آمده است 12ن . نام ايگوينديمنيز  "تن 12"اين بقعه را 

سيد محمد كيا دو پسر امام زين العابدين، سيد يوسف، سيد يونس، سيد حسن، سيد مظفر، سيد موسي، سيد حيدر، سيد 

 .پسران امام پنجم امام محمد باقر ،سيد ابوذر و صالح، سيد اسكندر، سيد خاورو

دو تن از اينان پسران امام زين العابدين )ع( و ده تن ديگر پسران امام محمد باقر  آيديمتن زيارت نامه بر چنانكه از م

، در اينجا مسجد و حمامي نيز بوده است و ساكنان محل اين موضوع را تأييد نويسديم)ع( هستند. سيد ظهيرالدين چنين 
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، بدون شوديمتا امروز باقي است. درختان نارنج كهني كه امروز ديده  كنديم. چاه آبي را كه سيد ظهيرالدين ياد كردنديم

، در خرابي و از آنشك متعلق به زمان آبادی اين محل است. شايد زلزله و طاعون دوران فتحعلي شاه يا كمي پيش 

 ويراني اينجا نيز اثر داشته است.

، از وسط افتديمو لنگرود به دست راست اين جاده، در كنار  روديمجاده شاه عباسي كه از تيمجان به الهيجان 

 و آثار آن تا امروز باقي است. گذرديمدهكده مالت 

 بقعه دوازده تن -4تصویر شماره 

 

 و آثار تاریخي لنگرود و حومه آن سایر بناها-ذ

 (342بقعه پير مال يا بقعه كوچك در محله درب مسجد لنگرود )گيالن رابينو، ص -1

( اين دو تكيه نزديك مسجد جامع بود. هر دو را 342دو تكيه در محله درب مسجد لنگرود )گيالن رابينو، ص -2

 .اندساختهدكان  هاآنو به جای  اندكردهدر دوران نوسازی خراب 

ه.ق( وسيع بوده  1331كه اين ميدان سابقاً )قبل از سال  نويسديمسبزه ميدان درفشكالي محله لنگرود. رابينو -3

( بيشتر اراضي آن 343است. بر اثر تجاوزات خاندان منجم باشي خيلي محدودتر از سابق شده است )گيالن رابينو، ص 

 امروز تبديل به مدرسه شده است.

قای ميرزايي است و آثار قابل ( امروز اين خانه در دست آ353خانه ای آجری در كي كاليه )گيالن رابينو، ص -4

 مالحظه ای ندارد.

 ( آثار قابل مالحظه ای ندارد.353مسجد كياكاليه در كياكاليه لنگرود )گيالن رابينو، ص -5

از آن به جای  يزیناچ( آثار 353پل آجری كياكاليه، در يك كيلومتر و نيمي مشرق لنگرود )گيالن رابينو، ص -6

 مانده بود.

 در دهكده نالكياشر لنگرود. بقعه آقا سيد علي كيا-7

 بقعه آقا سيد حسين در دهكده نالكياشر لنگرود.-8
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 بقعه آقا سيد عبداهلل در فشكالي محله لنگرود.-9

 بقعه ای در دهكده كوشالشاده لنگرود.-11

 بقعه سيد علي كيا در محله راه پشته لنگرود.-11

 فشكالي محله لنگرود. بقعه آقا سيد زينب در-12

 سي كاظم )ع( در قصاب محله لنگرود.بقعه آقا سيد محمد بن مو-13

 ( اثر قابل ذكری نداشت.343محمد در محله سبزه ميدان لنگرود )گيالن رابينو، ص  يدآقا سبقعه -14

 مسجد اعرابي )عرب زاده( در محله سبزه ميدان لنگرود.-15

 )ع( در دهكده چالكياسر لنگرود. كاظمبقعه آقا سيد رضا بن موسي -16

و 441راه پشته لنگرود. ابن بقعه سراسر نوسازی شده بود. دو درخت آزاد به محيط بقعه آقا سيد خليل در محله -17

 سانتيمتر در محوطه بقعه بود. 511

 كيا در آن سر محله لنگرود. هر دو نوسازی شده بود.مسجد و بقعه آقا سيد علي-18

 مسجد و بقعه آقا سيد محمد در ركج محله لنگرود. هر دو نوسازی شده بود.-19

 ي كيا در رودپس، رودپس بعداً قاضي كاليه و پس از آن به قاضي محله معروف شود.بقعه سيد عل-21

 بقعه ای در دهكده جيربيجار لنگرود.-21

 مسجد سيد خرم كيا در سياهكل ده چهار كيلومتری لنگرود از راه كنار رودخانه.-22

 بقعه ای در سيگارود شلمان لنگرود.-23

 باال محله شلمان لنگرود. بقعه سيد جالل در-24

 تانه و مسجد گاوه سرا )=گواسرا(ی رانكوه.آس-25

 بقعه و مسجدی در خليفه محله )=گلستان محله( در باال محله شلمان رانكوه.-26

 بقعه ای در چينجان رانكوه.-27

 خشت پل لوكاليه در حدود يك متری گورستان پشت وادی لنگرود.-28

 خصوصيات تاريخي، فرهنگي و اجتماعي-7-2

رودبار از شرق به تنكابن،از جنوب به  بخش شرقي لنگرود كه از شمال به درياچه خزر،رانكوه منطقه وسيعي است در 

شهر لنگرود  .شوديمخاني و از غرب به ديلمان و الهيجان محدود  رود بار محمد زمانو رودبار حسينقلي خاني يا  الموت

حوزه خود به اين منطقه ملحق و اين بخش به نام رانكوه و لنگرود خوانده شده  هاییآبادبا  بعد از انتزاع از الهيجان،

 است.

 كه عبارتند از : گردديمتقسيم  تركوچكمنطقه رانكوه به چند منطقه -1

 و محالت مجاور شهر است. هادهكدهلنگرود كه شامل -2
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 رانكوه يا منطقه پست كه شامل شلمان و املشو سياهكل رود است.-3

 مل چند دهكده ضميمه رانكوه است.گزافرود شا-4

به دهكده های كرد  از مغربتا عمارلو و رودبار قزوين و ناحيه ای كوهستاني است كه  سمام در جنوب املش،-5

 .شوديمنشين ديلمان و از مشرق به اشكور محدود 

كه در دامنه كوه واقع شده است و از مغرب به پل رود  تنكابن است یهاخانسيارستاق ناحيه كوچكي متعلق به -6

 عليا محدود است. مشرق به اشكور ساز

از جنوب به  سمام، بهاز مغرب  از شمال به رانكوه، ،شوديماشكور سفلي كه در كوهستان جير واليت ناميده -7

 .شوديمرودبار و از مشرق به اشكور عليا محدود 

از مغرب به اشكور سفلي و از  از جنوب به رودبار قزوين، گوينديماال واليت اشكور عليا كه در كوهستان بدان ب-8

 مشرق به باال اشكور تنكابن محدود است.

مشخصات جمعيتي )ميزان و نحوه توزيع جمعيت، تفكيك جمعيت شهري و روستايي، -8-2

 ميزان رشد و وضع كلي مهاجرت( با استفاده از آمار رسمي و اطالعات موجود

پراكندگي و فشردگي نقاط جمعيتي در هر محدوده جغرافيايي يكي از شاخص هايي است كه تصويری از نحوه 

استقرار مراكز جمعيتي آن را نشان مي دهد. اين شاخص از تقسيم متوسط جمعيت آبادی ها بر تراكم نسبي آنها حاصل 

شهر لنگرود مربوط به دهستان گل سفيد و پايين باالترين شاخص تراكم در دهستان های واقع در حوزه نفوذ مي گردد. 

  ترين ميزان نيز به دهستان اطاقور تعلق دارد. 

و شاخص های تراکم و پراکندگي  لنگرودحوزه نفوذ شهر واقع در  بررسي تعداد و توزیع روستاهای - 11جدول شماره 

 جمعیت در آن

تعداد آبادی های 

 واقع در حوزه نفوذ

شاخص 

 تراکم

جمعیت متوسط 

 آبادی ها

تراکم 

 نسبي

جمعیت 

(1391) 

تعداد 

 آبادی ها

 وسعت 

 )کیلومتر مربع(
 محدوده

 دهستان چاف 55 13 6212 113 478 4.2 5

 دهستان دیوشل 51 21 11313 212 491 2.4 11

 گل سفید 63 11 6961 111 633 5.7 6

 اطاقور 43 99 7166 164 71 1.4 1

 لیلالت  59 48 4348 74 91 1.2 1

 دریاسر 18 9 8264 459 918 2.1 6

 مریدان 29 13 5395 186 415 2.2 3

 منبع: مركز آمار ايران
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مختلف اقتصادي،  يهابخشخصوصيات اقتصادي )ميزان توليد و وضع اشتغال در -9-2

توسعه  تصادي و موانع عمده موجود در راههاي جاذب اقاستعدادها و امكانات بالقوه، قطب

 اقتصادي(

بر پايه مطالعات اسنادی و بازديدهای محلي مشاور از شهرستان لنگرود، عمده ترين استعدادها و امكانات بالقوه 

 اقتصادی اين شهرستان عبارتند از: 

زمينه های ارزشمند گردشگری به ويژه با عنايت به منطقه بالنسبه تجهيز شده توريستي چمخاله، تاالب بين  -

نگلي خرما، بلور دكان، منطقه ييالقي هلودشت، نگين سبز و استخر بزرگ كومله، استخر بزرگ المللي كياكاليه، پارك ج

 چاف، پارك جنگلي مريدان، مسجد جامع، پل خشتي، بقعه های متبركه لنگرود و ...

 امكان ارتقا عملكردهای كشاورزی با تكيه بر فعاليت های زراعي، باغداری و شيالت -

 عال اطاقور و زمينه های مناسب در شهرك های صنعتي نالكيا شهر و درياسر.  ناحيه صنعتي موجود و ف -

برنامه هاي عمراني ملي و يا منطقه اي در زمينه رشد و توسعه، نحوه استقرار مراكز -11-2

منطقه اي عمراني همراه با مشخص نمودن اعتبارات و  -جمعيتي و همچنين، برنامه هاي بخشي

 طه هر بخشامكانات مالي و فني مربو

ها و های واقع در آن در قالب برنامهپيشنهادات طرح جامع ناحيه شرق گيالن با هدف توسعه متوازن شهرستان

های مختلف های مذكور به تفكيك شهرستانهای در راستای توسعه تاسيسات زيربنايي تدوين شده است. پروژهپروژه

 شود. پرداخته مي لنگرودای شهرستان های توسعها و پروژههارائه شده است كه در اين گزارش به بررسي برنامه

های پیشنهادی طرح جامع ناحیه شرق گیالن در راستای توسعه تاسیسات زیربنایي در ها و پروژهبرنامه -12جدول شماره 

 شهرستان لنگرود

 پروژه پیشنهادی دستگاه اجرایي

 های صنعتيشهرك
  ،تكميل مجتمع كارگاهي درياسر 

  ،آماده سازی و تامين امكانات زيربنايي به ويژه در شهرك صنعتي نالكياشر 

 ایآب منطقه
 پرشكوه،  -احداث ايستگاه پمپاژ و هدايت آب شلمانرود به داخل استخر مالط 

  ،اجرای طرح مهندسي رودخانه محور اتاقور خرمارود جهت مقابله با سيل های احتمالي 

 راه و ترابری
 چمخاله -تعريض محور توريستي لنگرود تسريع در ادامه 

  احداث كنار گذر برای شهرها و كنار گذر جديد شهر لنگرود تا انتهای شهر شلمان 

 ایشرکت برق منطقه
 تامين روشنايي معابر ورودی شهر لنگرود تا شهر شلمان 

  بازسازی و تقويت شبكه های توزيع برق شهرستان 

 گازرساني به روستاهای واقع در شعاع پنج كيلومتری خط انتقال گاز.   گاز

 آب و فاضالب شهری
 خانه آب شرب شهری، ايجاد تصفيه 

 ها و تاسيسات آب شرب شهری، های شبكهاحداث و اجرای طرح 

 آب و فاضالب روستایي
 ،احداث شبكه های فاضالب روستايي در روستاهای با اولويت مراكز دهستان ها 

  اجرای سريع طرح جامع آبرساني شرق گيالن 
 منبع: مطالعات طرح جامع ناحيه شرق گيالن
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 بررسي و شناخت شهر-3

، اجتماعي، محيطييستزدر اين مرحله به بررسي ساختار فضايي شهر لنگرود، شامل ساختارهای جغرافيايي و 

 . شوديماقتصادی، كالبدی، ارتباطي، نحوه استفاده از زمين و غيره در وضعيت موجود پرداخته 

 روند رشد آن در ادوار گذشته شهر وشناخت تاريخچه،علل پيدايش،چگونگي توسعه -1-3

ناسانه به شهر وجود به منظور درك و شناسايي عوامل موثر بر توسعه شهر لنگرود، نياز به اتخاذ ديدگاهي تاريخ ش

 . شوديمشهر لنگرود پرداخته  هدارد كه در اين مرحله به بررسي تاريخچ

 لنگرود تاريخچهشناخت -1-1-3

بن ملكشاه بن الب  . در اين سال پس از مرگ سلطان محمدشوديمه.ق ديده  512نام لنگرود نخستين بار در سال 

از اصفهان به طبرستان  -شاه مازندران -بيرون آمد و با عالء الدوله عليبن مردانشاه لنگرودی، از زندان  ارسالن، فرامرز

 و از آنجا به لنگرود آمد.

بر سر  -سيد حسين كيا و سيد رضي كيا و سيد محمد كيا -ه.ق كه ميان پسران سيدعلي كيا 791در حدود سال 

زندان دو برادر ديگر ماند. سپس او را  پادشاهي نزاع در گرفت، سيد حسين كيا از برادران خود شكست خورد و مدتي در

 آزاد كردند و امالكي را در اختيار او قرار دادند.

آمد و به دست سادات پيش به حساب ميحكومت سلجوقيان و خوارزمشاهيان، لنگرود جزء سرزمين بيه در دوران

 خوريم.ود زياد بر مي. در زمان صفويان خصوصاً درزمان شاه عباس اول هم به نام لنگرشديمكيايي اداره 

ايشان را  شاهها اشغال كردند ولي نادر، خاك گيالن را روسكردنديمدر مركز ايران حكومت  هاهنگامي كه افغان

 بيرون راند. در زمان سلطنت نادرشاه، لنگرود اهميتي پيدا كرد و مركز نيروی دريايي شمال شد.

ه.ق( به بندر لنگرود رسيديم، ناخدای كشتي به من خبر داد  1156) 1743سوم دسامبر سال ": گويديمجويس هنوی 

التن از رشت به لنگرود آمده است و امور درياداری اين محل را به عهده گرفته است. من ورود خود را به اطالع  كه مستر

التن با اين مرد طرح  خان تهيه شده بود به او دادم. مسترايشان رساندم، دو تپانچه و چيزهای ديگر را كه با ميل عليقلي

 كه روزی پادشاه ايران خواهد شد و چهار سال بعد هم اين امر اتفاق افتاد. ديديمآشنايي ريخته بود، چون روشن 

التن در لنگرود در هشت ميلي ساحل بود. اين محل در ميان جنگلي است كه اطراف آن را باتالق  محل اقامت مستر

سيار مشكل بود و پای كوه بلندی كه مسلط به دريا بود قرار داشت. اين كوه مانع فرا گرفته است و راه رسيدن به آن ب

، اما لنگرود پارگين گيالن است. انددانستهآورده بود. گيالن را پارگين ايران  به وجودای ناسالم جريان هوا بود و منطقه

 كرديم. اراحتي نميچون فصل باراني بود و هوای گيالن در همه جا رطوبتي يكسان دارد، احساس ن

در دريای خزر بسازد. منظور او مرتب كردن اوضاع  هايييكشتتهيه كرده بود كه  ييهاطرحنادرشاه برای مدتي 

شجاعي بودند كه  يناننشكوهكه به سركوبي تاتارهای لزگي نيز بپردازد. لزگيان  خواستيمكشتيراني اين صفحات بود و 

خارجي كه  یهاكمككشي به سرزمين ايشان بدون قشون دانستيمكرده بودند. شاه  در مقابل لشكريان ايران ايستادگي
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نيز كشتي خواستن نتيجه ندارد. زيرا ايشان مايل بودند كه از  هاروسبايد از راه دريا به او برسد، غيرممكن است و از 

 بودند. هاروسها طرفداری كنند، چون ايشان سد محكمي در مقابل لزگي

تركمن ساحل شرقي دريای خزر نيز با حمالت مداوم، قوای ساحلي نادر را رانده بودند و گشودن اين تاتارهای 

سرزمين از راه دريا نيز بهتر بود. سهيم بودن در تجارت دريای خزر و تسلط بر اين دريا نيز از عواملي است كه بايد نادر را 

 سازی در اين دريا كرده باشد.وادار به كشتي

سازی خواسته بود. ملكه روسيه نيز جواب داده بود كه ال قبل سفيری به دربار روسيه فرستاده بود و كشتينادر چند س

كنند و ملكه حق فرستادن ايشان را به  و طبق قرارداد بايد در روسيه كار اندآمدهسازان او نيز از كشورهای ديگر كشتي

نادر را برای انجام اين  خواهديمتن قصد ساختن كشتي ندارد، بلكه كه مستر ال دانستنديمكشورهای ديگر ندارد. ايرانيان 

 بر مشكالت فايق آيد. توانديمكه  داديممشغول نگه دارد. اما ظاهراً بسيار كوشا بود و نشان  هاطرح

دهند، ای برای ساختن كشتي بايرانيان از وضع موجود خود شكايت داشتند، تا چه رسد به اينكه بخواهند ماليات تازه

بلكه وسايل زندگي خود را خودشان  كردنديماطالعي از درياداری ندارند. دهقانان نه تنها بيگاری  گونهيچه كه يحالدر 

ای ای پرداخته بودند، عدهای كار زراعت برنج و نگهداری نوغان را ترك كرده و به كار پرزحمت تازهبايد تهيه كنند. عده

. ردندكينم. زيرا كارگزاران وسايل زندگاني ايشان را مرتب كردنديمسازی فرار هم به محض آمدن به محوطه كشتي

. پس از آنكه چند اندكوبيدهيمبه اين معني كه گوش ايشان را به دنبال كشتي  شدنديمدست و پا تنبيه بيشتر فراريان بي

سر خود را كنار  شدنديمو ايشان مجبور  كردنديم، تبر زيني به سرهايشان نزديك ماندنديمساعتي به اين وضعيت 

های خراب مانع در گيالن پيدا كرده بود اما راه . مستر التن الوار خوبيشديمايشان پاره  یهاگوشبكشند و به اين ترتيب 

ال از آوردن اين الوارها به بندرگاه بود. در مازندران سنگ آهن هست ولي كسي كه لنگر بسازد نيست. مستر التن به دنب

را از كنف ساخته و حاضر  هاطنابرا از پنبه و  هابادباندر اينجا گم كرده بودند.  هاروسلنگری بود كه چند سال قبل 

ساز كرده بودند اما احتياج مبرمي به نجار داشت. او چند نفر هندی و چند نفر روسي نومسلمان را با يك تن كشتي

. التن با مشكالتي روبرو بود اما اين مشكالت زياد او را ناراحت رفتينمپيش  كاری از همه يناانگليسي گردآورده بود. با 

 .كردينم

از لنگرود گذشته و به رشت رفته است و باز برای بار سوم در ماه آوريل در  1744فوريه سال  26هنوی دوباره روز 

ساحل دريا  هایيكشتنويسد كه لنگرود مي هایيكشتلنگرود بوده و مستر التن را مالقات كرده است. در اين سفر درباره 

تا لوازم و مصالح بنا را به بلخان ببرند، زيرا نادرشاه قصد دارد در بلخان نيز استحكاماتي بسازد تا تركمانان را  اندگرفتهرا 

 بترساند.

كشتي را ساخته بود.  اوايل ماه اپريل مستر التن دماغه دنباله": نويسديمسازی بندر لنگرود چنين هنوی درباره كشتي

و كارهای بزرگ را  كردنديماما بسيار كند كار  دادنديمدقت انجام اغلب هندی بودند و كار خود را باسازان كشتي

 "كنون كشتي نديده است.خان، دريادار لنگرود است اما تایمهد يرزامانجام دهند.  توانستندينم
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شناخت وضع موجودمرحله  -طرح جامع شهر لنگرود  

ميالدی قاصدی را نزد مستر التن  1744سيزدهم ماه مه سال و در  روديمهنوی از لنگرود به طرف استرآباد 

كه  آورديمبه او خبر دهد. همين قاصد خبر  "وودروف"را به بلخان با ناخدا  هايكشتتا جريان رفتن  فرستنديم

از گاو نر هستند. بسيار با نيرو هستند و از زمين  تریقو هاينا. باشنديمبرای حمل الوار در استراباد حاضر  هايشگاوم

 .آيديمباتالقي و آب خوششان 

كشتي مسترالتن كه برای "نويسد:و درباره كشتي سازی لنگرود چنين مي رسديمژوئيه به لنگرود  23هنوی باز در 

بود كه  يبندگاهكشتي بر كنار ، حاال رو به اتمام است. به آب انداختن اين كشتي مشكلي ديگر بود زيرا خواستيمشاه 

پهنای آن از طول كشتي كمتر بود. كشتي در آبي كه شش فوت عمق آن است بايد به آب انداخته شود. عمق آب اينجا 

در بعضي از جاها فقط چهار فوت بود. پيشنهاد كردند سدی بسازند تا سطح آب باال بيايد و كشتي بتواند در آب رود. 

. ريزديمفرو  هاباتالقاما از لبه  آورديمتمام است. باد شمال سطح آب را مقدار زيادی باال  كارهای قسمت پايين كشتي

التن از دزدان دريايي روسيه هم وحشت داشت، زيرا ايشان قصد داشتند كشتي را بسوزانند. التن بادباني اضافي برای  مستر

برای حفاظت آن معين كرد و پيشنهاد كرد كه زمين  كشتي ساخت تا بتواند كشتي را از تنگنا بيرون آورد و نگهباني

آورند و يك عراده توپ در آن جا تعبيه كنند. اين دزدان دريايي كه التن از ايشان وحشت  به وجودهمواری در مرداب 

 داشت چندين كشتي ايرانيان را نزديك باكو دزديده بودند.

:ده بزرگ يا قصبه ايست كه در دو طرف رودخانه ساخته  گويديمه.ق از لنگرود ديدن كرده  1259ابت كه در سال 

اين شهر پر از  هایيرزمينزميلي درياست.  8. آبادی لنگرود در كنديمشده است. آب رودخانه لنگرود بسيار كند حركت 

گذشته ولي فعالً سي سال  گيرديماينجا را فرا  باريكماهي است و معروف است كه آب دريا چند سال شن دريا و گوش

. اين شوديمتجديد  باريككه اين پيشروی آب هر سي سال  گويديماست كه آب دريا به اين شهر نيامده است. هنوی 

آجری و دو چشمه و پلي چوبين و صاف شهر بناهای خوبي دارد كه متعلق به تجار و صاحبان امالك است. رودخانه، پلي

. مناظر اطراف اين شهر زيباست، ولي اندانداختهكنار رودخانه لنگر  اندوردهآبسياری كه برنج از مازندران  هایيققادارد. 

فراوان اطراف آن هوای شهر را خراب كرده است. در همين شهر لنگرود است كه در زمان نادرشاه، التن مأمور  یهاباتالق

 71، زيرا عرض رودخانه نزديك شهر در حدود اندنبودهبزرگ  هایيكشت هايكشتجنگي شد. اين  هایيكشتساختن 

نزديك شهر ديده شده كه ظاهراً يكي  یهامردابدر يكي از  هايكشتفوت و عمق آن نيز زياد نيست. باقي مانده يكي از 

 التن است. هایيكشتاز 

فرش را رها سنگه.ق در سفرنامه خود چنين نوشته: در نيم فرسخي لنگرود راه  1275مكنزی درباره لنگرود در سال 

ای بود و فرش تازهكرديم و از ليالكوه به طرف دست چپ منحرف شديم و كنار رودخانه ای افتاديم، از اينجا راه سنگ

ای طرف راست رودخانه وارد شديم، كمي چهار پل كوچك با وضع بسيار خوبي بر سر راه ما بود. در شهر لنگرود در خانه

زاده و دهانه و نزديك خانه ما مسجدی بود. در لنگرود چهار مسجد، چهار تكيه، هشت امامباالتر بر رودخانه پل آجری دو 

زاده بي نام و نشان ديگری زاده دو برادران است و امامچهار حمام است. از لنگرود حركت كرديم. طرف چپ جاده امام

رديم. استخری طرف راست نزديك كمي جلوتر از آن طرف چپ جاده است. در اينجا از روی پل آجری كوچكي عبور ك
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كاليه( است. در حدود يك ميل كاليه )كياكاليه=شاهآخرين آبادی متعلق به حومه لنگرود كي جاده و پر از درخت است.

باشي است و پل آجری كوچكي و مسجدی هم رضا كه داماد منجمای است متعلق به حاجي ميرزاانگليسي از لنگرود، خانه

طوری كه ما توانستيم چهار نعل و يورتمه . بهشوديمپل ديگری است و جاده بسيار خوب  هاآناز نزديك اينجاست. پس 

. دهكده كليد بر در دو طرف شوديماينجا بخش رانكوه شروع  ازای رسيديم، زادهبرويم. سپس به پل آجری ديگر و امام

زاده چاهي است كه در اين امام خورديمای به چشم زادهجاده است و قبل از رسيدن به اين دهكده طرف راست جاده امام

. پس از كليد بر قسمتي از راه خوب است و پس از آن تا رودسر بسيار اندازنديممردم برای سالمتي خود پول در آن 

 .شوديمخراب 

 رابينو درباره اين شهر چنين نوشته است:

غرب رودسر است. اين شهر در فاصله كيلومتری شمال شرق الهيجان و دهلنگرود در دوازده كيلومتری شرق يا جنوب

اطراف و  یهامردابگيرد. ده كيلومتری حاشيه دريا و كنار رودخانه لنگرود است كه از اراضي الهيجان سرچشمه مي

 .برنديمو كساني كه توانايي مالي دارند به كوهستان پناه  كنديمگرمای تابستان، هوای آن را عفوني 

اين شهر  .اميدهدای است كه من در ايران نگرود شهر لنگرود زيباترين منظرههای رودخانه ل: از كنارهنويسديمرابينو 

سوزی شده است. با اين همه جمعيت و اهميت تجاری آن در صد سال بار گرفتار آتشمانند شهر رشت و الهيجان چندين

، هاخانهاست. دويست در از اين هشت محله و هزار خانه داشتهاخير رو به افزايش رفته است. در زمان رابينو اين شهر 

 است. شدهيم هاآنحدفاصل ميان  هاياطحو  هاباغدور و  يكديگراز  هاخانهپوش بوده است. سفالين و مابقي گالي یهابام

داند و بيست سال در نمي صد و دههای لنگرود را بيش از ميالدی، خانه 1839 مصادف باه.ق  1255خچكو در سال 

: لنگرود چهارصد در خانه و صد و چهل و هشت در دكان، سه كاروانسرا، چهار مسجد، نويسديمپس از اين تاريخ مكنزی 

نويسنده كتاب استرآباد و مازندران و گيالن  م و دو هزار تن جمعيت داشته است.زاده، پنج حماچهار تكيه، هشت امام

 شته است:درباره لنگرود مطالب زير را نو

رانكو باشد و  كه بندر الهيجان و شوديمزاده دو برادران است رد شده داخل لنگرود از دست راست كه امام

بزرگ از مازندران شكر و برنج و روغن و عسل و كنجد و باقال و قليان كدو و كل نمد و كرباس و پنبه و غيره  هایيكرج

آب  .رساننديمو به حيطه فروش  آورنديمو از بندر انزلي )= پهلوی( ماهي شور و ماهي خشك و حصير و نفت  اندآورده

-نا شده است و كنار رودخانه عمارتو يك قنطر پل آجری دو چشمه در روی رودخانه ب آيديماين رودخانه از الهيجان 

زاده، يشكلي، دوم در مسجد و سيم راپشته هفت آستانه امام. لنگرود سه محله دارد: اول فاندكردههای بسيار خوب بنا 

 پنجاه باب دكان و پانصد و چهل خانه. صد و يكچهار باب مسجد، چهار باب تكيه، چهار باب حمام، سه باب كاروانسرا، 

از راه سفيدرود های لنگرود به دريا دو فرسخ و به الهيجان دو فرسخ است و از لنگرود كنار دريا از پهلوی بازار و خانه

 به فرضه انزلي دوازده فرسخ است و از راه الهيجان به شهر رشت نه فرسخ است.
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 چمخاله-

شرق اين شهر در ساحل رودخانه است. فاصله آن از اين شهر نه چمخاله بندرگاه لنگرود و در يك فرسخي شمال

 كيلومتر و ششصد متر است.

. كردنديممخاله كار چدر زمان رابينو شانزده كرجي برای بارگيری يا خالي كردن بارهای تجاری ميان لنگرود و 

بان هستند كه زمستان را كنار رودخانه ای گاوميشبانان و ماهيگيران، عدهجمعيت آن گذشته از گمركچيان و كشتي

 .گذراننديمچمخاله 

 بلوك رانکوه-

 های متصل به آن.دهكدهلنگرود: شامل شهر و 

 هموار و صاف اين بخش شامل شلمان، املش و سياهكله رود. هایينزمرانكوه: در -1

 گزاف رود: چند دهكده جدا از اين بخش.-2

های سمام: در جنوب املش محدود به عمارلو و رودبار قزوين، اين بلوك كوهستاني است، از غرب به دهكده-3

 .شوديمكردنشين ديلمان و از شرق به اشكور محدود 

 سياه رستاق در دامن كوه، در مغرب پلورود و مغرب اشكور عليا.-4

اشكور سفلي كه به نام جيرواليت نيز معروف بوده است منطقه ای كوهستاني است از شمال به رانكوه، از غرب -5

 عليا محدود است. به سمام، از جنوب به رودبار قزوين و از شرق به اشكور

اشكور عليا كه به نام باالواليت نيز معروف است منطقه ای كوهستاني است از شمال به رانكوه و سخت سر، از -6

 شود.جنوب به رودبار قزوين، از غرب به اشكور سفلي و از شرق به باالاشكور تنكابن محدود مي

 ساکنان رانکوه-

زبانشان گيلكي است. افراد زيادی از اينان تابستان در كوهستان اند و هموار و دشت، گيلك هایينزمساكنان 

-داخلي و پي یهانزاعای از مردمان كوهستان بازماندگان ديلمان هستند. جمعيت اصلي اين نواحي در . پارهگذراننديم

 گيلكي، تركي و پارسي است. . زبانشاناندكردهای از طالقان و بيشتر از قزوين به اينجا مهاجرت . عدهاندرفتهدرپي از ميان 

اند. مردم رانكوه و اشكور در اواخر قرن سوم هجری به دست ناصركبير به مذهب بيشتر ساكنان اين بخش شيعه مذهب

ه.ق  591در سال  های دورافتاده كوهستاني اخباری به دست داريم.زيدی گرويدند. يك قرن بعد نيز از زرتشتيان دهكده

واگذار شد، آئين ايشان جای مذهب  اسماعيليانر )= رامسر امروزی( تا دهكده مالط به سغربي سخت یهاقسمتكه 

زيدی را گرفت اما در زمان تسلط علويان كيائي، رواج مذهب زيدی به اوج خود رسيد، تا زمان سلطنت احمدخان كه او به 

 گراييد، تمام اهالي نيز مذهب او را پذيرفتند. عشریياثنمذهب شيعيان 
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 علل پیدایش و چگونگي توسعه شهر-2-1-3

-وجود جنگل. بيعت مساعد منطقه بسيار فراوانندهای طبيعي برای زيستن انسان در گيالن به سبب طاصوالً جاذبه

حاصلخيز، مجاورت با دريا و... اين منطقه را برای زيست مناسب نموده است. شهر  هایينزمهای انبوه، رودهای پر آب،

كيلومتری جنوب  بندر 6آنجا به طبرستان و در  و ازسر الهيجان به رودسر و سخت بر سر راهرود لنگرود و  لنگرود در كنار

به عبارتي دو عامل  .قرار دارد سازديماستفاده از منابع موجود در دريا را ممكن  و امكانچمخاله كه ارتباط دريائي را ميسر 

و اراضي حاصلخيز  هايناعالوه بر  .گردنديميدايش اين شهر محسوب مهم پيدايش شهرها يعني راه و آب از علل مهم پ

ليالكوه واقع در جنوب آن از  یهاجنگلنظير، اقليم مرطوب و شرجي مناسب برای كشاورزی، وجود طبيعي كم منابع

 .گردنديم شهر محسوبديگر عوامل پيدايش اين 
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 نحوه گسترش شهر لنگرود – 3نقشه شماره 
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 خصوصيات جغرافيايي و اقليمي شهر -2-3

. در اين گيرديمتغيير و توسعه شهرها در بستر طبيعي و بر مبنای خصوصيات اقليمي و جغرافيايي محدوده شكل 

 . شوديمتي شهر لنگرود پرداخته آو توسعه  يریگشكلبر روند  يرگذارتأثمحيطي مرحله به بررسي خصوصيات 

موقعيت جغرافيايي شهر و اطراف آن )عوامل طبيعي، عوارض زميني، وضع -1-2-3

در سطح شهر و اطراف آن و  هاآناصلي مؤثر در طرح و منطقه بندي  هاييبشتوپوگرافي، 

 همچنين ساير عوامل جغرافيايي محدوده توسعه شهر(

كيلومتری شرق شهر رشت و  61و در حدود شهر لنگرود در مركز شهرستان لنگرود و در ناحيه شرقي استان گيالن 

 ارتفاع در شهر اين. است شده واقع 51°و11 جغرافيايي طول و 37°و11 غرافياييجكيلومتری تهران، در عرض  341حدود 

كيلومتر به درياچه خزر و از جنوب و  11 حدود در یافاصله با شمال از و است گرفته قرار خزر درياچه سطح از متر 21

 . شوديمكيلومتری( منتهي 13كيلومتری( و از شرق به رودسر )در حدود 15)در حدود  غرب به الهيجان

بر و از جنوب به مطابق نقشه زير شهر لنگرود از شمال به موبندان از غرب به لوكاليه و خزاط محله از شرق به كليد

 .شوديمر كياكاليه محدود كوه و استخارتفاعات ليال

 لنگرودموقعیت جغرافیایي شهر -9نقشه شماره 

 ، تقسيمات سياسي، طرح جامع ناحيه لنگرود51111/1: نقشه منبع
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شناخت وضع موجودمرحله  -طرح جامع شهر لنگرود  

 عوامل طبيعي و عوارض زمين -1-1-2-3

ای سرسبز در كوهپايه ليالكوه واقع شده است. خزر و بر روی جلگهكيلومتری ساحل درياچه 11شهر لنگرود در 

نيز از درون  رودخانه خالههمچنين  .گذرديمرودخانه لنگرود كه نام اين شهر نيز از آن گرفته شده است از ميانه شهر 

 توانيمطبيعي اين شهر  هایيژگيو. از جمله شوديممحدوده كالبدی شهر عبور كرده و در ميانه شهر به لنگرود جاری 

فراواني كه در اطراف شهر وجود داشته و در گذشته توسعه كالبدی شهر و وضعيت اقليمي آن را  یهاباتالقبه وجود 

ساحل چمخاله  خود قرار داده بوده است و همچنين وجود ارتفاعات ليالكوه و استخر كياكاليه در جنوب شهر، يرتحت تأث

 توت است.-راش-بلوط-گردو-توسكا-اشاره نمود. پوشش گياهي منطقه بسيار زياد و مملو از درختان آزاد شمال در

 شهر لنگرود و نواحي پیراموني عوامل طبیعي -11نقشه شماره 

 ،رشت، سازمان نقشه برداری كشور 251111/1: نقشه منبع
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شناخت وضع موجودمرحله  -طرح جامع شهر لنگرود  

 وضع توپوگرافي و شيب  -2-1-2-3

 ای كه بر روی آن واقع است از جنوب به شمال از سمت ارتفاعات ليالكوهشيب عمومي جلگهشيب شهر به تبعيت از 

( به سمت دريا بوده و همچنين از مركز شهر باشديممتر  711نقطه اين ارتفاعات قله عطا با ارتفاع تقريبي  ينبلندتر)

 .كه اين امر به توپوگرافي شهر حالتي پلكاني داده است شوديمهرچه به سمت شرق و غرب حركت كنيم از ارتفاع كاسته 

بسيار كم است به طوری كه حداكثر اختالف ارتفاع در  ،البته ذكر اين نكته ضروری است كه اختالف ارتفاع در سطح شهر

 درصد است. 5متر نيست و شيب اراضي اين منطقه كمتر از  5سطح شهر بيش از 

       

 وضعیت ارتفاعي شهر لنگرود و نواحي پیراموني – 11نقشه شماره   

 نمايش ارتفاعي رشت، سازمان نقشه برداری كشور ،251111/1: نقشه منبع
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شناخت وضع موجودمرحله  -طرح جامع شهر لنگرود  

 توپوگرافي و هیدروگرافي منطقه لنگرود  -12شماره   نقشه

 ،طرح توسعه و عمران ناحيه لنگرود 51111/1: نقشه منبع
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شناخت وضع موجودمرحله  -طرح جامع شهر لنگرود  

 توسعه شهرعوامل طبيعي محدود كننده  -3-1-2-3

به وجود ارتفاعات ليالكوه و استخر )تاالب( كياكاليه در  توانمياز جمله عوامل طبيعي محدودكننده توسعه شهر 

از ديگر همچنين وجود دو رودخانه در محدوده شهر  .جنوب و اراضي كشاورزی و چايكاری پيرامون شهر اشاره نمود

اين عوامل طبيعي  . البته ذكر اين نكته بديهي است كه هر كدام ازهستند شهركننده موثر در توسعه عوامل طبيعي محدود

 د بود.نيك پتانسيل در جهت توسعه همه جانبه شهر خواه ،ريزی و استفاده مناسب خوددر صورت برنامه

     ده توسعه شهرنعوامل طبیعي محدودکن -13نقشه شماره  

 تاالب کیاکالیه 

و همچنين كم و  هبخشي از آب كشاورزی منطق تأميناين تاالب در حاشيه جنوبي شهر لنگرود قرار گرفته و به واسطه 

 311مختلف سال به استخر كياكاليه معروف است. مساحت اين تاالب در حدود  هایماهزياد شدن آب آن در طول 

رامسر و از ساير جهات به شاليزارها محدود -تي رشتكيلومتر مربع است و از يك طرف به شهر لنگرود و محور ترانزي

 .شودمي
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شناخت وضع موجودمرحله  -طرح جامع شهر لنگرود  

 زيرزميني و غيره( يهاآبشناسي )جنس خاك، زلزله، مسائل كلي زمين-2-2-3

ای بر كه تأثير عمده هاستآنشناسي زمين هایيژگيويكي از عوامل اصلي سازنده بستر جغرافيايي شهرها، 

 و كالبدی شهر دارد.خصوصيات ساير عوامل جغرافيايي و محيطي 

روی آب و رسوبات حاصل از پس هاآبرفتای حاصلخيز در ناحيه ساحلي درياچه خزر و بر روی وی جلگهلنگرود بر ر

وهستاني شناسي به دو بخش ككوهستاني قرار گرفته است. اين منطقه به لحاظ ريختهای يالبسدريا و رودخانه و 

در زون  ،شناسي ساختاریهای كرانه جنوبي خزر در شمال قابل تقسيم است و از ديدگاه زمينمتوسط در جنوب و پادگانه

رشت واقع شده است. اين زون شامل مناطقي است كه حاشيه دريای خزر را در سواحل ايران محدود كرده و در -گرگان

دلتايي و ساحلي پوشيده شده است. سنگ  -رسوبات رودخانه ای يلهوس بهشمال گسل البرز قرار دارد و بخش عمده آن 

( sedimentaryبوده و ساختار آن رسوبي ) (Alluviumبستر اين منطقه از جنس محصوالت ناشي از رودخانه و دريا )

 .باشديم

 شناسيزمين -1-2-2-3

های كواترنری ايران، به و با وجود آنكه نهشته باشديمشناسي منطقه كه مربوط به دوران كواترنری تشكيالت زمين

های خزر، نهشته يهحاشاما در حوضه و  ،سازندهای آبرفتي جوان را ميپهنه و هستند سيالبي -ایطور عمده رودخانه

 :شوند كه عبارتند ازلي تقسيم ميها در لنگرود به دو دسته ككواترنری دريايي هستند. اين نهشته

 ( Undivaded young marin depositsجوان ) های دريايينهشته

 (Recent beach depositsهای ساحلي جوان )نهشته
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شناخت وضع موجودمرحله  -طرح جامع شهر لنگرود  

 ساختار زمین شناسي شهر لنگرود  -14نقشه شماره 

 زمين شناسي لنگرود 111111/1: نقشه منبع
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شناخت وضع موجودمرحله  -طرح جامع شهر لنگرود  

 خاك و قابليت اراضي -2-2-2-3

 ،بندی فائوای است و مشخصات خاك آن بر پايه طبقهرسوبي عمدتاً رودخانه یهادشتتيپ اراضي اين منطقه از نوع 

البته بخش كوچكي از  )بافت سنگين اسيد( در سطح زمين است، عميق با بافت نسبتا سنگين با واكنش اسيدی یهاخاك

اين منطقه جزء طور كلي خاك نسبتا يكنواخت و عميق با بافت سنگين است. به یهاخاكمناطق جنوبي شهر دارای 

 دريايي بوده و زهكش بسيار نا مناسبي دارند. یهارسرسوبي نرم بوده و دارای مقدار زيادی مواد آلي همراه با  یهاخاك

 یكارجنگلدر بيشتر مناطق مناسب جهت  يریگيلسمناسب و شهری به علت شيب ناخاك اين منطقه در نواحي غير

زيرزميني و دارا بودن مواد آلي زياد برای زراعت نيز  یهاآباست كه البته در بعضي مناطق با توجه به باال بودن سطح 

( بوده كه به لحاظ Alfisol-sسول)اين منطقه مانند بيشتر مناطق ساحلي خزر از نوع الفي یهاخاك .باشديممناسب 

. اين نوع خاك به علت شوديمبا درصد اشباع باال محسوب  یهاخاكوسعت پنجمين رده خاك در كشور است و جزء 

رطوبت بسيار باال برای كشت برنج بسيار مناسب است و در صورت وجود يا احداث زهكش مناسب برای كشت ساير 

 محصوالت كشاورزی نيز بسيار مناسب است.
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شناخت وضع موجودمرحله  -طرح جامع شهر لنگرود  

 خاك و قابلیت اراضي شهر لنگرود -15نقشه شماره 

 ،طرح جامع ناحيه لنگروديشناسخاك، 51111/1: نقشه منبع
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شناخت وضع موجودمرحله  -طرح جامع شهر لنگرود  

 خيزيو لرزه هاگسل -3-2-2-3

از  .فعال و متعدد است یهاگسلای باال و ههيماليا( دارای توان لرز -عنوان بخشي از پهنه آلپپهنه ارتفاعات البرز )به

گسل  گسل آستارا، به گسل البرز يا خزر، توانيمموجود در اين منطقه )استان گيالن(  یهاگسل ينترمهمجمله 

گسل عبوری از منطقه  ينترمهممياني البرز غربي و تالش جنوبي اشاره نمود. اما  یهاگسل اوزن،گسل قزل سفيدرود،

 .كنيميمآن اشاره  هایيژگيومورد مطالعه گسل البرز است كه در ادامه به 

د. روند كيلومتر، از الهيجان تا جنوب گنبدكاووس ادامه دار 551ز، در طول شمالي البر دامنهگسل البرز: اين گسل در 

. دارد كماني سيمايي آن، مياني بخش جنوب، سمت به خمش دليل به ولي، است باختری-عمومي آن كم و بيش خاوری

ساخت خاورميانه گسل زمين هنقشها شيب گسل البرز به سمت جنوب دانسته شده است ولي در گزارش بيشتر در اگرچه

البرز نوعي راندگي با شيب به سمت شمال است. در باختر الهيجان، گسل چپگردی به نام گسل سفيدرود با روند شمال 

جنوبي خزر  يهحاشترشيری  حوضهالبرز از  جداكنندهگسل البرز  جا كرده است.جابه را گسل اين باختری جنوب –خاوری 

-ينزم يختراست و اين احتمال وجود دارد كه اين گسل نشانگر محل تقريبي زميندرز تتيس كهن باشد. گسل البرز در 

ای پليوسن در دو سوی گسل البرز را (، اختالف ارتفاع رأس واحدهای قاره1971منطقه اثرگذار است. ياسيني ) ساخت

ميليون سال اعتقاد دارد.  2متر طي  3111جايي حدود (، به جابه1983ان )داند. ولي بربريمتر مي 1511تا  1111حدود 

متر در خاور  1911(، با توجه به حفاری نفتي در دو طرف گسل البرز، اين اختالف ارتفاع را بين 1381موسوی روحبخش )

ها حركت رو به پايين داشته است. شايد نخستين داند. بلوك شمالي اين گسل، در بيشتر زمانمتر در باختر مي 2311تا 

خزر( در شمال اين گسل  رخسارههای دريايي ميوسن )آن رخساره يجهنتحركت رو به پايين در زمان ميوسن بوده كه در 

اند. ولي آغاز فرونشيني ممكن است به زمان ژوراسيك برسد. در حال حاضر گسل البرز به شدت فعال به نظر نهشته شده

 جايي در طول اين گسل باشد.جابه يجهنتهای گيالن و مازندران لرزهسد و احتمال دارد بسياری از زمينرمي
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شناخت وضع موجودمرحله  -طرح جامع شهر لنگرود  

 موقعیت خطوط زلزله در استان  -16نقشه شماره  
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شناخت وضع موجودمرحله  -طرح جامع شهر لنگرود  

 لرزه در منطقهسوابق زمین -

ميالدی تا به  1911لرزه دستگاهي از سال زمين 114به  تعداد  توانيملرزه در اين استان خصوص سابقه زميندر 

ثبت شده است كه  5/7/1913 داده در استان گيالن در تاريخ زمين لرزه دستگاهي روی ترينيميقدامروز اشاره نمود. 

بوده است. آخرين  9/5آن در مقياس امواج سطحي  يبزرگبوده و  96/48و 48/37طول و عرض جغرافيايي آن، به ترتيب 

ثبت شده است كه طول و  1: 59: 8در ساعت  26/5/2115داده در استان گيالن در تاريخ  تگاهي رویلرزه دسزمين

زمين  ينتربزرگبوده است.  4.2آن در مقياس امواج دروني  يبزرگبوده و  64/48و 4/38عرض جغرافيايي آن ، به ترتيب 

ثبت شده است كه طول و عرض  21:11:11 در ساعت 21/6/1991در استان گيالن در تاريخ  دادهیرولرزه دستگاهي 

بوده  2/6و امواج دروني  4/7امواج سطحي  ياسدر مقآن  يبزرگبوده و  346/49و 989/36جغرافيايي آن ، به ترتيب 

 است.

 نتیجه گیری -

شمالي رشته كوه البرز قرار  در مناطقنتيجه گرفت كه لنگرود به عنوان يكي از نقاطي كه  توانيمبه طور كلي 

لرزه روبرو است ، به طوری اصلي و فعال منطقه، همواره با خطر زمين یهاگسلبا وجود فاصله نسبي آن از  ،گرفته است

مانند اكثر مناطق ساحلي خزر در پهنه  ،( لنگرود2811بندی خطر نسبي زمين لرزه ايران )آيين نامه كه مطابق نقشه پهنه

لرزه طرح جامع ناحيه شرق گيالن در محدوده خطر ياد قرار گرفته و همچنين اين شهر مطابق نقشه زمينبا خطر نسبي ز

باالی زلزله قرار گرفته كه مجموع اين دو نقشه و همچنين عبور گسل اصلي البرز )خزر(كه در واقع يك پهنه گسستگي 

اين تيجه گرفت كه   توانيمق جنوبي لنگرود، به موازات روند اصلي البرز غربي در شمال شرق گيالن است از مناط

باال بوده و الزم است در طراحي و ساخت ابنيه حداكثر دقت  یهاشدتمنطقه مانند اكثر مناطق كشور در معرض زلزله با 

 صورت پذيرد. هانامهدر نحوه ساخت و ساز و استفاده از مصالح و رعايت آيين 
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شناخت وضع موجودمرحله  -طرح جامع شهر لنگرود  

 موقعیت گسل های فعال در  شهرستان لنگرود - 13 نقشه شماره

 : نقشه زلزله سايت پايگاه علوم زمينمنبع
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شناخت وضع موجودمرحله  -طرح جامع شهر لنگرود  

 فعال ايران یهاگسل ،2511111/1: نقشه منبع

 موقعیت خطوط زلزله نواحي پیراموني شهر لنگرود -  13نقشه شماره  
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شناخت وضع موجودمرحله  -طرح جامع شهر لنگرود  

 اطالعات موجود براساسشهر  بمنابع و نحوه تأمين آ-3-2-3

لنگرود به سبب قرارگيری در منطقه نسبتاٌ پر آب كشور نسبت به بسياری از مناطق ايران با مشكالت كمتری در 

خانه مستقل برای شهر و همچنين شيب نامناسب جهت آب روبرو است اما اين امر با توجه به نبود تصفيه تأمينزمينه 

آب  تأمينزيرزميني مشكالتي را در جهت  هایآبسب توزيع مناسب آب در سطح شهر و همچنين كيفيت نسبتاٌ نامنا

 طوركلي و بر پايه مطالعات صورت گرفته در سطح شهر توسط اين مهندسان مشاور،ب شرب شهر به وجود آورده است.

خانه سنگر كه در مركز استان قرار گرفته به كمك شبكه لوله سراسری به درصد آب شرب لنگرود از تصفيه 71 حدود

 هاآنحلقه از  13حلقه چاه كه در اطراف شهر موجود است )البته تنها  18درصد مابقي از طريق  31و  يابدميشهر انتقال 

با توجه به كيفيت نسبتا چرا كه  زيادی روی كيفيت آب شهر دارد، تأثيركه اين مسئله  شودمي تأمينعملياتي است( 

تنها كلر  هاچاهدر هنگام تزريق به شبكه آب شهر )آب  هاچاهزيرزميني منطقه و عدم تصفيه آب اين  هایآبنامناسب 

 ( كيفيت آب شهر افت نسبي داشته است.شودميزني 

 مسائل هواشناسي )حرارت، رطوبت، باد و غيره(-4-2-3

در  توانمي ،ای استای منطقهكه آب و هوا پديده آنجا ازه هواشناسي است و به سبب آنكه شهر لنگرود فاقد ايستگا

، ر اين شهرجهت شناخت و مطالعه پارامترهای اقليمي اين شهر از آمار آب و هواشناسي ثبت شده در دو ايستگاه همجوا

 استفاده نمود. ،الهيجان و رودسر
 هواشناسي واقع در محدوده لنگرود یهاستگاهیا هایویژگي -13شماره جدول 

 ارتفاع از سطح دریا )متر( سال تاسیس نوع ایستگاه نام ایستگاه

 2/34 1381 سينوپتيك الهيجان

 -22 1385 سينوپتيك رودسر

 هایشاخصدستيابي به شناخت عمومي و جامع از وضعيت پارامترهای جوی اين دو ايستگاه برخي از  بمنظورحال 

 .مي شوددر جدول زير ارائه  هاآناصلي اقليمي 
 های الهیجان و رودسری اصلي اقلیمي ایستگاههاشاخص -14شماره جدول 

 رودسرایستگاه  الهیجانایستگاه  شرح

 دما

 -6/1 -2 (گراديسانتحداقل مطلق دما )

 6/36 4/35 (گراديسانتحداكثر مطلق دما )

 5/17 7/16 (گراديسانتمتوسط دما )

 رطوبت

 11 18 حداقل مطلق رطوبت )درصد(

 111 111 حداكثر مطلق رطوبت )درصد(

 56 59 متوسط رطوبت )درصد(

 -22 2/34 ارتفاع از سطح دريا )متر(

 5/994 1/1261 (متريليمميزان بارندگي )

 2/55 7/59 (متر يليمحداكثر بارندگي در يك روز)

 4/1555 2/1618 ساعات آفتابي )ساعت(

 2 5 روزهای يخبندانتعداد 
 1388: سالنامه آماری استان گيالن سال منبع
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شناخت وضع موجودمرحله  -طرح جامع شهر لنگرود  

 درجه حرارت  -1-4-2-3

ميانگين حداقل درجه . باشدمي گرادسانتيدرجه  6/16الهيجان و رودسر  ميانگين درجه حرارت ساليانه در دو ايستگاه

 مرداددرجه  2/31ماه سال با ميانگين  ترينگرماست.  7/21و ميانگين حداكثر درجه حرارت ساليانه  5/12حرارت ساليانه 

 . باشدمي دی ،گرادسانتيدرجه  7/3و سردترين ماه سال با ميانگين 

 سینوپتیك الهیجان و رودسر یهاستگاهیامتوسط میزان درجه حرارت در  -15شماره  جدول

 ماه فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند ساالنه

21.7 13.1 11.1 11.5 15.1 19.7 24.7 28.6 31.2 29.5 27.1 21.1 16.3 
میانگین 

 حداکثر دما

12.5 5.9 3.8 3.7 6.4 11.5 16.5 21.1 21.5 21.1 18.2 12.8 8.4 
میانگین 

 حداقل دما

 دمامیانگین  12.4 16.4 22.7 25.2 26.4 24.3 21.6 15.6 11.8 7.6 7.4 9.5 16.6

: اداره كل هواشناسي استان گيالنمنبع  

 سینوپتیك الهیجان و رودسر یهاستگاهیامتوسط میزان درجه حرارت در  -2شماره  نمودار

 بارندگي-3-2-4-2

سينوپتيك  هایايستگاهدر  ميانگين جمع كل بارش ساليانه مطابق آمار اخذ شده از اداره كل هواشناسي استان گيالن،

بوده  مترميلي 115 در حدود هاسال همين در. ميانگين بارش ماهيانه بوده است مترميلي 4/1259 رودسر و الهيجان جمعاً

بارش  مترميلي 8/36ماه های سال با  ترينبارانو كم  بوده آذربارش ماه  مترميلي 6/178ماه سال با  ترينبارانپر و 

  خرداد بوده است.
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شناخت وضع موجودمرحله  -طرح جامع شهر لنگرود  

 سینوپتیك الهیجان و رودسر یهاستگاهیامتوسط میزان بارندگي در  -16شماره  جدول

 : اداره كل هواشناسي استان گيالنمنبع

 سینوپتیك الهیجان و رودسر یهاستگاهیامتوسط میزان بارندگي در  -3شماره  نمودار

 

 رطوبت -3-4-2-3

در نوسان آبان  ماه دردرصد  4/82تا  مرداددرصد در ماه  9/72ز ا رودسر و الهيجان دو ايستگاه دررطوبت ميانگين 

 درصد بوده است. 79دو ايستگاه اين  در رطوبت نسبياست. ميانگين 

 درصد بوده است. 7/57درصد و حداقل آن مربوط به ماه مرداد با  1/95رطوبت مربوط به ماه آبان با  حداكثر ميانگين

  سینوپتیك الهیجان و رودسر یهاستگاهیامتوسط میزان رطوبت در  -13شماره جدول 

 ماه فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند ساالنه

 رطوبت حداکثرمیانگین  93 94.2 89.6 87.8 88.1 92.7 95.1 95.3 93.4 93.5 93.4 94.2 9225

 رطوبت حداقلمیانگین  67.4 69.7 61.6 59.5 57.7 64.8 68.7 69.4 65.9 66.4 67.6 68.3 6525

 میانگین رطوبت 81.2 82.1 75.1 73.6 72.9 78.6 81.9 82.4 79.6 81.1 81.5 81.3 3921

 هواشناسي استان گيالن: اداره كل منبع

 

 

 

 

 ماه فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند ساالنه

 بارندگي 113.1 65.4 36.8 79.6 48.7 135.8 156.8 167.7 178.6 96.9 114.9 85.1 1259.4
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شناخت وضع موجودمرحله  -طرح جامع شهر لنگرود  

 سینوپتیك الهیجان و رودسر یهاستگاهیامتوسط میزان رطوبت در  -4شماره نمودار 

 

 تعداد ساعات آفتابي -4-4-2-3

و ميانگين ماهيانه ساعات  دهدميساعت را نشان  4/1841 هاايستگاهكل ساعات آفتابي ساليانه در اين ميانگين 

 است.  مرداد بودهو بيشترين زمان تابش در  بهمنساعت است. كمترين زمان تابش مربوط به ماه  153آفتابي 

 سینوپتیك الهیجان و رودسر یهاستگاهیادر  ساعات آفتابيمتوسط  -13شماره جدول 

 ماه فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند ساالنه

134124 95.4 91.6 118.1 119.6 128.4 148.6 172.5 239.1 238.2 235.1 146.7 117.9 
ساعات 

 آفتابي

 : اداره كل هواشناسي استان گيالنمنبع

 سینوپتیك الهیجان و رودسر یهاستگاهیادر  ساعات آفتابيمتوسط میزان  -5شماره  نمودار
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شناخت وضع موجودمرحله  -طرح جامع شهر لنگرود  

 دبا -5-4-2-3

جامع  هایطرحدر  طبيعي و كالبدی شهر، هایويژگيگذار بر تأثير جویمطالعه باد به عنوان يكي از پارامترهای مهم 

دارای باد های محلي  ،گرفتن در ميانه دريا و كوهقرار شهری همواره مورد توجه قرار داشته است. منطقه لنگرود به سبب

مطابق مطالعات محلي صورت گرفته توسط مشاور )به علت عدم وجود ايستگاه سينوپتيك در لنگرود . باشدميخاص خود 

و عدم امكان مطالعه باد از طريق پارامترهای اقليمي ثبتي( باد غالب لنگرود از جانب شمال و غرب است و بادهای جنوبي 

بادهای غالب كل استان و منطقه است، كه در ادامه به نادرمي باشند. اما ساير بادهای مهم و موثر لنگرود نشات گرفته از 

رودسر سينوپتيك های  ايستگاهبررسي گلباد اطالعات حاصل از همچنين  پردازيممياين بادها  ترينمهممطالعه و بررسي 

بوط به مر. دومين باد غالب وزدميو شمال شرق  غرباز طرف  منطقه دركه باد غالب ساليانه  دهندمينشان  و الهيجان 

-بادهای منطقه به سبب قرار گرفتن در منطقه ،. اما به طور كلي و با توجه به گلبادهای پيوستاست شرق و جنوب غرب

ذيل جهت و گلباد ساليانه  .باشندميمتفاوتي  هایسرعتكوه و دريا است، دارای جهات و  تأثير تحتای كه ای جلگه

 .دهدميفوق نشان  هایايستگاهميانگين سرعت باد را در 

 (1391ی سینوپتیك رودسر )مهر هاستگاهیاگلباد  -6شماره نمودار 

 (www.gilmet.ir)  : سايت اداره كل هواشناسي استان گيالنمنبع
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شناخت وضع موجودمرحله  -طرح جامع شهر لنگرود  

 (1391سینوپتیك الهیجان)مهر  یهاستگاهیاگلباد  -3شماره  نمودار 

 : سايت اداره كل هواشناسي استان گيالنمنبع

های گرم سال با توجه به سرد بودن نسبي آب دريای خزر، يك مركز پرفشار نسبي محلي بر روی در ماه: باد منجیل

بار زبانه پرفشار آزورس به هنگام حركت متناوب هر چند روز يك طور بهها گردد. همچنين در اين ماهدريا تشكيل مي

نمايد گردد و پرفشار محلي مذكور را تقويت مييموجب افزايش فشار در سواحل دريای خزر م دائمي خود به سوی شرق،

حركت هوا  طبيعي ه طورفشار حرارتي مناطق جنوبي البرز و فالت ايران را در برگرفته است، بها كمو چون در همين ماه

جنوب آن خواهد بود. لذا در اين زمان حركت باد از سمت  فشاركماز سمت منطقه پرفشار شمال البرز به سمت منطقه 

وزد كه بادهای های ارتباطي بين كناره و فالت ايران نظير دره منجيل به سمت جنوب ميشمال بوده و از طريق كانال

وشيده از برف های سرد سال ارتفاعات البرز و آذربايجان و ارتفاعات مركزی پآورد. در ماهتابستانه منجيل را به وجود مي

های شمالي البرز و سواحل در بخش كهدرحاليآيد بوده و در نتيجه يك مركز پرفشار بر روی فالت ايران به وجود مي

آيد و در نتيجه جريان هوا از جنوب البرز به سمت مي وجود بهخزر به علت گرمای نسبي آب دريا يك مركز كم فشار 

با اينكه پرفشارهای سيبری و قطبي و آزور و كانادا غالبا نوار شمالي ايران را در  گردد، اما با توجهشمال آن برقرار مي

دهند، لذا موجب تعديل گراديان فشار گرديده و در نتيجه شدت وزش باد جنوبي قرار مي تأثير تحتفصول سرد سال 

های جنوبي البرز و فالت ايران و بخشهای سرد سال با وجود استقرار مركز پرفشار در يابد. به اين دليل در ماهتقليل مي
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شناخت وضع موجودمرحله  -طرح جامع شهر لنگرود  

های گرم سال، دريای خزر، تداوم و شدت وزش بادهای جنوبي قابل توجه نبوده و برعكس در ماه روی برفشار وجود كم

 .باشدوزش بادهای شمالي به جنوب البرز بسيار قابل توجه مي

در تمام طول سال به علت واقع شدن قرار داده و  خود تأثير تحتاين باد شديداً منطقه لنگرود را : باد یا گرمشگرم

وزد، اما در مراكز پرفشار در مناطق سيبری و قطب شمال، جريانات هوا و باد سرد از سمت شمال به استان گيالن مي

فشار در سطح زمين در منطقه دريای سياه و يا شمال عراق و يا در شرق فصول سرد سال گاهي به علت استقرار مركز كم

يابد و پديده  فون غربي به سوی گيالن جريان ميكيه، جهت وزش باد تغيير نموده و به صورت غيرمتعارف از جنوبتر

Foehn وزند. به منطقه گيالن مي غربيجنوبآورد. اين بادهای گرم و خشك از جنوب و باد گيالن را پديد مييا گرم

يابد فشار شمال البرز جريان ميجنوب البرز به سمت منطقه كم فشارتر پرهنگامي كه در اين شرايط توده هوا از منطقه 

البرز هنگام  يدر قسمت شمال جهيالبرز و هنگام صعود از كوه از دست داده و در نت يرطوبت خود را در همان سمت جنوب

ای يافته و ادهالعدمای منطقه افزايش فوق. به همين دليل شوديكامال گرم و خشك م ينزول به سمت جلگه ساحل

رود. همچنين به دليل ذوب برف مناطق سوزی جنگل باال مييابد و احتمال وقوع آتشرطوبت آن به شدت كاهش مي

 كوهستاني احتمال سيل نيز وجود خواهد داشت.

: جهت اين باد شرقي بوده و زمان وزش آن بيشتر در عصر روزهای آفتابي در بهار و تابستان است. اين باد گیلوا

 گردد.   خنك و مرطوب بوده و وزش آن موجب لطافت هوا مي

است كه در فصل زمستان همراه با طوفان به مدت چند  شرقي شمال: جهت معمول وزش باد سرتوك سرتوك

 شود. وزد و بادی سرد و مرطوب است كه پس از فروكش آن، صيد ماهي فراوان ميروز مي

باشد. وزد و مدت وزش آن چند روز ميغربي است كه در فصل سرد مي: باد خزری دارای جهت شمال باد خزری

 شود.اين باد سرد و مرطوب است و موجب طوفاني شدن دريا و در نتيجه افزايش صيد ماهي مي

: جهت وزش اين باد سرد و مرطوب شمال غربي است و زمان وزش آن بيشتر در عصر فصول بهار،  وادشت

 مدت وزش آن چند روز است.  باشد وتابستان و پاييز مي

شود. اين است و موجب آرامش دريا و كاهش ارتفاع موج مي شرقيجنوب: جهت وزش اين باد جنوبي يا کنار وا

 وزد و خشك و خنك است.باد به مدت چند ساعت مي

: جهت وزش اين باد شمال غربي و فصل وزش آن پاييز و زمستان است و مدت وزش آن چند ساعت واسیاه

 شود.باشد. اين باد خنك و مرطوب بوده و با وزش آن رنگ دريا سياه ميمي
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شناخت وضع موجودمرحله  -طرح جامع شهر لنگرود  

 تيپ بندي اقليمي -6-4-2-3

اقليم يا كليما نتيجه تركيب عناصر متنوع آب و هوايي است كه در زماني طوالني و در انطباق با موقعيت جغرافيايي 

های مختلف جوی مانند دما، فشار و باد، رطوبت و بارندگي عناصر آب و هوايي محسوب . پديدهشودميدر ناحيه پديدار 

عواملي همچون عرض جغرافيايي، پستي و بلندی، ارتفاع از سطح زمين، دوری و  تأثير تحت. اين عناصر همواره شودمي

، حاصل اين آورندمي وجود بهمختلف  هایمكانآزاد قرار دارند كه تغييرات آب و هوايي را در  هایآبنزديكي به دريا و 

كننده بيان ،از فاكتورهای جوی كدامهيچ. به عبارت ديگر اطالعات مربوط به باشدميمختلف  هایاقليموضع پيدايش 

اش كه همان های درازمدت فرايندهای پديد آورندهگيریاقليم يك ناحيه نيستند، بلكه اقليم هر ناحيه از مشاهدات و اندازه

گيری هوا هستند و بررسي منفرد و تركيبي اين فاكتورها )تابش، حرارت های قابل اندازهورهای جوی يا كيفيتفاكت

بندی گردد، به اين ترتيب حاصل بررسي اين فاكتور در يك طبقهمحسوس، فشار، باد، رطوبت سنجي و...( حاصل مي

 باشد كه منجردن شكل مؤثری از اطالعات ساده شده ميبندی بدست آورشود. مقصود از هر سيستم طبقهاقليمي ارائه مي

بندی بايد دارای های طبقهدر مجموع سيستم گردد.به اشكال عددی يا تجربي مي هايملبه تشريح و تعيين حدود انواع اق

غذايي ياری رسانند. های توسعه و عمران، افزايش منابع اين قابليت باشند كه انسان را در استفاده از محيط طبيعي، برنامه

البته در  های اقليمي متعددی ارائه شده است كه هر كدام از درجه اهميت و اعتبار خاصي برخوردارند.بندیتاكنون طبقه

بندی اقليمي در جهت استفاده در بررسي شرايط و پهنه اقليمي در هر پروژه بر مبنای نوع و اهداف آن بهترين نوع پهنه

طوركلي به بشهرسازی و  هايي كه به معماری،. بديهي است در مطالعات و بررسيگيردميه قرار آن پروژه مورد استفاد

كه براساس معيارهای  گيردمي، آن نوع از تقسيمات اقليمي مورد استفاده قرار شودميهای زيستي مربوط طراحي محيط

بندی اقليمي كه مطالعات حاضر از تقسيمبندی به همين علت در طبقه. اندمرتبط با موضوع مورد نظر پيشنهاد شده

اولگي و گيوني انجام داد است استفاده  هایروشمهندس كسمايي برای مركز تحقيقات ساختمان و مسكن با استفاده از 

-های مختلف اقليمي و زير گروه، در اين نقشه كشور ايران به هشت منطقه اقليمي تقسيم شده،كه در آن پهنهكنيممي

بندی اقليمي مناطق مختلف ايران برای ساخت و مشخص شده است، اين نقشه بهترين مالك جهت پهنه های هر كدام

. در اين گيردمياين نقشه شهر لنگرود در پهنه با اقليم معتدل و مرطوب )گروه اقليمي سه( قرار  مبنای بر، باشدميساز 

درجه و در  22تا  21درجه و در شب بين  31تا  25ن پهنه اقليم هوا معتدل بوده و متوسط درجه حرارت در تابستان بي

رسد. بارندگي در تمام فصول خصوصاً در پائيز و زمستان زياد است، رطوبت هوا نيز در تمام زمستان به زير صفر نمي

 .است بيشترفصول زياد اما در تابستان از حد آسايش انسان 
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شناخت وضع موجودمرحله  -طرح جامع شهر لنگرود  

 منحني هم دما منطقه -19 نقشه شماره 

 هاي سايت و بافت در اقليم معتدل و مرطوبويژگي -7-4-2-3

ها است كه رطوبت كمتر است و تهويه و در دامنه كوه هایبلندبهترين مكان قرارگيری سايت در باالی  در اين پهنه

جدا از هم و  هاساختمانهای زيستي در اين اقليم معموالً باز و گسترده و گيرد. همچنين بافت مجتمعهوا بهتر صورت مي

 پراكنده است، همچنين معابر نسبتاً عريض است.

 نحوۀ استقرار بنا و فرم آن -الف

 شرق محور طرف به درجه 45 و غرب محور طرف به درجه 15 زاويه بين و غربي -بناها در اين اقليم معموالً شرقي

كشيده و باريك  یهافرمهای متنوع آزاد است، البته اين اقليم برونگرا و استفاده از فرم یهاساختمان .گيرندمي قرار

بناها در اين اقليم معموالً بدون  كم است. هاساختماندر اين اقليم متوسط و عرض  هاساختمانتر است. ارتفاع مناسب

 زيرزمين و روی پيلوت قرار دارند.
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 پهنه بندی اقلیمي ایران -21نقشه شماره 
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شناخت وضع موجودمرحله  -طرح جامع شهر لنگرود  

  خصوصیات کلي بنا در اقلیم معتدل و مرطوب -ب

در اين اقليم تعداد بازشوها زياد و روبروی هم قرار دارند، همچنين ابعاد بازشوها بزرگ و معموالً با سايبان است. 

های گرم سال مرسوم انداز از بررسي بدنه جنوبي، شرقي و غربي در طي ماهاستفاده از ايوان به عنوان محافظ باران و سايه

با شيب تند  دار يبشاست. در اقليم معتدل و مرطوب بناها بايستي در سايه باد يكديگر قرار گيرند. نوع سقف در اين اقليم 

و با مصالحي مثل سفال و ورق بوده و داشتن تهويه طبيعي هوا و كوران به منظور جلوگيری از ركود هوای مرطوب و 

گردد. استفاده ين اقليم تأثير زيادی ندارد و استفاده از مصالح با ظرفيت حرارتي كم توصيه ميجنگلي الزم است. رنگ در ا

 از سيستم تهويه مطبوع و مواد مقاوم در برابر رطوبت و بارندگي الزم است.

 اهداف عمده طراحي در اقلیم معتدل و مرطوب -پ

 كاهش اتالف حرارت ساختمان ، 

 ساختمان كاهش تأثير باد در اتالف حرارت ، 

 گيری از انرژی خورشيدی در گرمايش ساختمانبهره ، 

 محافظت ساختمان در برابر تابش مستقيم آفتاب ، 

 محافظت ساختمان در برابر هوای گرم و مرطوب خارج ، 

 روزگيری از نوسانات روزانه دما در طول شبانهبهره 

 گيری از شرايط مناسب هوای خارج در فصول با هوای مناسببهره ، 

 ايجاد كوران در فضاهای داخلي ساختمان ، 

 جلوگيری از افزايش رطوبت هوا ، 

 محافظت ساختمان در برابر بارندگي . 

 های دستیابي به اهداف عمده طراحي در اقلیم معتدل و مرطوبروش -ت

 ها و گياهان هميشه سبزپوشاندن حاشيه خارجي ساختمان با بوته ، 

 سرد ساختمان یهاقسمتها يا انبار، به عنوان عايق حرارتي در جدارهبيني فضاهای كم اهميت مثل پيش ، 

  استفاده از عايق حرارتي مناسب در ديوارهای خارجي خصوصاً در بام، با استفاده از فضای زير شيرواني به عنوان

 ، عايق حرارتي

 دار در جهت باد غالبهای شيباستقرار شيب تندتر بام ، 

 بدی مناسب برای كاهش سطوح خارجي مشرف به شرق و غربهای كالاستفاده از شكل ، 

  روشن و نه چندان خشن در سطح بام و ديوارهای مشرف به آفتاب تابستان یهارنگاستفاده از ، 

  بزرگ به منظور حداكثر اشراف به هوای مناسب هایينزمساختن بنا در ، 

  هاآنبا ايجاد فاصله مناسب در بين  هاساختمانبه حداكثر رساندن جريان هوا در اطراف ، 
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شناخت وضع موجودمرحله  -طرح جامع شهر لنگرود  

 بينـي حـداقل دو پنجـره يكـي رو به باد و ديگـری پشـت به باد بـرای هر يك از فضاهای داخليپيـش ، 

 استفاده از مصالح نفوذپذير در كف سازی محوطه ساختمان ، 

 رود وزش باد، رطوبت ياز محوطه كه احتمال م ييهاقسمتبيني آب نما با پوشش گياهي و اجتناب از پيش

 ، را به فضاهای داخلي هدايت نمايد هاآنحاصل از 

 آوری آب باران و هدايت آن به زمين با در نظر گرفتن حريم بيني آبروهای مناسب در اطراف بام برای جمعپيش

 ، مناسب در اطراف ساختمان

 بيني راهروهای سرپوشيده برای مسيرهای ارتباطي بين فضاهای مختلفپيش . 

 ساختمان و ساتیتأساقلیم معتدل و مرطوب و ضوابط و معیارهای مرتبط به معماری، طراحي،  یهايژگیوچکیده  -19شماره جدول 

ي
یم

اقل
ي 

کل
ت 

صیا
صو

خ
 

 رود.درجه و در زمستان دما زير صفر نمي 21تا  22درجه و در شيب بين  31تا  25هوا معتدل، در تابستان بين  دمای هوا

 اختالف درجه حرارت بين روز و شب كم حرارت اختالف درجه

 شوددر تمام فصول نسبتاً زياد، در فصل تابستان از حد آسايش بيشتر مي رطوبت

 زياد خصوصاً در پائيز و زمستان بارندگي

 متوسط تابش آفتاب

 دريا به خشكي و بادهای كوهستاني باد

 جدا و از هم پراكنده هاساختمانبافت باز و گسترده، معابر نسبتاً عريض،  خصوصیات کلي بافت

 محل استقرار سایت
ها است كه رطوبت كمتر است و تهويه هوا و در دامنه كوه هایبلندبهترين مكان قرارگيری سايت در باالی 

 گيرد.بهتر صورت مي

 شرق محور طرف به درجه 45 و غرب محور طرف به درجه 15 زاويه بين غربي –شرقي  نحوه استقرار بنا

 ساختمان برونگرا، استفاده از هر گونه فرمي آزاد است، ارتفاع ساختمان متوسط، عرض ساختمان كم فرم بنا

 ساختار پالن ساختمان
تر است، قرار دادن مناسب غربي –كشيده و باريك در جهت شرقي  یهافرمتا حد امكان گسترده، استفاده از 

 ساختمان روی پيلوت جهت جلوگيری از نفوذ رطوبت

 بنا روی پايۀ چوبي يا كرسي چيني، بدون زير زمين ساختمان با زمین نحوه ارتباط

 تعداد بازشوها زياد و روبروی هم، ابعاد بازشوها بزرگ با سايبان سطح و تعداد بازشو

 هایبانسا
انداز بر روی بدنه استفاده از ايوان به عنوان محافظ باران و سايهبناها بايستي در سايه يكديگر قرار گيرند، 

 های گرم سالجنوبي، شرقي و غربي در طي ماه

 با شيب تند و با مصالحي مثل سفال و ورق داريبش نوع سقف

 داشتن تهويه طبيعي هوا و كوران به منظور جلوگيری از ركود هوای مرطوب الزم است. نحوه تهویه هوا

 شودرنگ در اين اقليم تأثير زيادی ندارد و به صورت آزاد انتخاب مي خارجي بنارنگ 

 نوع مصالح
 مصالح با ظرفيت حرارتي كم و در صورت به كار بردن مصالح سنگين،

 اين مصالح ضخامت حداقل دارند.

 بارندگي،استفاده از سيستم تهويه مطبوع، استفاده از مواد مقاوم در برابر رطوبت و  تجهیزات و یساتتأس

 توضیحات

وبت زمين بايد در نظر گرفته و رطسيار زياد، رطوبت نسبي زياد هوا تمهيدات الزم جهت مقابله با بارندگي ب

بايد فضاهای شهری باز و جهت تسهيل كوران هوا و جلوگيری از راكد ماندن هوای مرطوب و سنگين  شود،

 گرم سال ايجاد سايه بر روی بدنه خارجي ساختمان ضروری است. یهاماهشوند و در طي گسترده طراحي مي
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 در شهر هايلمسسطحي )باران( و موقعيت  يهاآبسيستم حركت -5-2-3

فاقد شيب طبيعي مناسب و همچنين زهكش طبيعي است و  ،ای صافمنطقه لنگرود به سبب قرارگيری در منطقه

سطحي را با مشكالت فراواني روبرو كرده است. البته نحوه حركت دو رودخانه عبوری از سطح  هایآباين امر حركت 

از جنوب به شمال برای رودخانه لنگرود و  شرقي است،-شمالي و غربي-شهر به تبعيت از شيب عمومي منطقه كه جنوبي

 به شرق برای رودخانه خاله است.غرب 

 مسیر و حرکت ابهای سطحي -21نقشه شماره  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 سطحي )آب باران( در شهر و معايب آن يهاآبنحوه دفع -6-2-3

ای شهر لنگرود به سبب قرار گيری در منطقه پر باران كشور همواره در طول سال دارای ريزش جوی قابل مالحظه

اشاره شد منطقه  ترپيشكه  طور همانسطحي را دوچندان نموده است.  هایآببوده و اين امر لزوم توجه به مسئله دفع 

زير زميني دارای زهكش مناسبي نيست و تنها وجود دو  هایآبلنگرود به سبب نوع خاك منطقه و باال بودن سطح 

 قرار داده است. تأثير تحتسطحي شهر را  هایآبدفع رودخانه لنگرود و خاله در محدوده شهر شبكه زهكش و 

درصد شهر دارای شبكه فاضالب از نوع سپتيك طولي است كه طول اين شبكه در حدود  51در حال حاضر حدود 

. همچنين اين شبكه ريزدميخانه است و فاضالب را به رودخانه فاقد تصفيه حاضركيلومتر است، اين شبكه در حال  85

ر مطالعات اوليه جهت . البته در حال حاضدهدنميسطحي را انتقال  هایآبرا انتقال داده و  هاساختمان هایبفاضالتنها 

در گزارش طرح جامع شهرستان لنگرود  خانه و سيستم كامل فاضالب در سطح شهر در حال انجام است.احداث تصفيه

سه گزينه است. گزينه اول در مسير جاده لنگرود و  خانه فاضالب اين شهرستان دارایمكانيابي و تصفيه"آمده است:

كيلومتری  5كيلومتری شهر لنگرود و گزينه سوم در روستای سلطان مرادی به فاصله  7/3گزينه دوم در فاصله  چمخاله،

 ."ی مشاور تعيين گرديده استشنهادكه گزينه سوم گزينه پي شهر لنگرود است
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شناخت وضع موجودمرحله  -طرح جامع شهر لنگرود  

 خصوصيات جمعيتي و اجتماعي شهر -3-3

های عمده اجتماعي از قبيل شمار، ساختار سني و جنسي، تركيب و تحوالت دروني و مكاني دستيابي به ويژگي

-های عمده اقتصادی آن مانند نرخ فعاليت، بار تكفل و گروهجمعيت يك محدوده جغرافيايي و نيز شناسايي برخي ويژگي

ای های كالبدی از اهميت ويژهريزیاجتماعي و نيز برنامه های اقتصادی وريزیهای عمده سني اقتصادی و ... در برنامه

ريزان ناگزير از توجه به روابط متقابل موجود ميان متغيرهايي هستند كه نه تنها در تحول اقتصادی برخوردار است. برنامه

 ،جمعيت شوند.مي های بنيادی توسعه همه جانبه در تمامي ابعاد نيز محسوبو اجتماعي يك محدوده مؤثرند بلكه سازه

های عمده آن در ها است. به همين دليل شناخت جمعيت انساني و بررسي ويژگيريزیعامل در تمام برنامه ترينمهم

-گيریريزی دقيق برای دستيابي به تصميمهای توسعه و عمران جايگاه و اهميت فراواني دارد. توجه خاص به برنامهطرح

آن داشته كه با حساسيت بيشتری اطالعات جمعيتي را پيگيری كنند. اين امر ضرورت ريزان را بر های صحيح، برنامه

ريزی را بيش از پيش آشكار های كمي و كيفي آن در كليه مراحل برنامهپرداختن به خصوصيات عمده جمعيتي و ويژگي

 نموده است.

های كالبدی مناسب برای تحول ويژگيبا توجه به اينكه هدف اصلي طرح توسعه و عمران )جامع( شهر، ايجاد زمينه 

فضايي شهر، تأمين فضاهای مناسب سكونت، فعاليت، تأمين شبكه معابر و فضاهای عبور و مرور و جانمايي مناسب هر  –

يك از عناصر عمومي و خدماتي شهر و ديگر عناصر مورد نياز ساكنان شهر در دوره اجرای طرح است، لذا شمار جمعيت 

ريزی در طرح دارای اهميت بسزايي بوده و ضمن در اين دوره زماني به عنوان مبنا و پايه برنامه هانآساكن و خصوصيات 

نگری های كمي و كيفي جمعيت ساكن در وضع موجود و با نگاهي به تحول شمار آن در بستر زمان به آيندهبررسي جنبه

وضع موجود شهر، در اين بخش از گزارش خصوصيات پردازد. به منظور دستيابي به اين هدف و در چارچوب مطالعات مي

شود تا بر پايه نتايج حاصل از اين بررسي، جمعيتي و اجتماعي شهر در وضع موجود و روند تحوالت گذشته آن بيان مي

ضمن برآورد دقيق خصوصيات جمعيت ساكن در دوره اجرای طرح، تخمين دقيق سطوح زمين و زيربنای الزم برای هر 

ترين مراحل مطالعاتي طرح جامع ر شهری فراهم شود. شناسايي و تحليل ساختار جمعيتي يك شهر از اساسييك از عناص

-شهر است. به طوری كه با تشخيص روند تحوالت جمعيتي و انطباق آن با روند تحوالت كالبدی يك شهر، برنامه

-توسعه كالبدی مطلوب را برای شهر طرح های جمعيتي و تحوالت آتي آن، روندبينيپيش اساس برتواند ريزشهری مي

 ريزی نمايد.

هاي جمعيتي و تركيب آن )وضع جمعيت در گذشته و حال، ميزان و وضع ويژگي -1-3-3

 هاي سني، بعد خانوار( با استفاده از آمار رسمي و اطالعات موجودمهاجرت، جنس، گروه

مانند شمار جمعيت  هاآنگوني است كه برخي از های متعدد گوناجمعيت ساكن در يك كانون زيستي دارای ويژگي

كنوني، روند تحوالت جمعيتي، رشد جمعيت، تعداد خانوارها و بعد خانوار، وضعيت مهاجرت و تحركات مكاني و نقش 

ريزی فضاهای شهری در طول اجرای طرح دارای در برنامه... در تغييرات جمعيتي شهر، ساختار سني و جنسي و هاآن
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شناخت وضع موجودمرحله  -طرح جامع شهر لنگرود  

بررسي و سپس  شهر جمعيتياساس در اين بخش از گزارش ابتدا شمار و روند تحوالت  اين برری هستند. اهميت بيشت

 عمده آن به تفصيل بيان خواهد شد.خصوصيات 

 شمار جمعيت و روند تحوالت آن -1-1-3-3

بر نفر بوده است در حاليكه  74477، برابر با 1391با توجه به اطالعات مركز آمار ايران، جمعيت شهر لنگرود در سال 

نفر   65614، شمار جمعيت ساكن در شهر لنگرود معادل 1385مبنای نتايج سرشماری عمومي نفوس و مسكن در سال 

از كل  عبارتي بهای است. نفر خانوار گروهي و مؤسسه  295نفر خانوار معمولي ساكن و  65319بوده است. از اين ميزان 

جمعيت اين شهر در سال  درصد آن خانوارهای دسته جمعي هستند. 1.4د خانوار معمولي و درص 99.6جمعيت ساكن شهر 

افزايش يافته است. رشد  1365نفر در سال  45911درصد به  6/4نفر بوده كه با متوسط رشد ساليانه  29212برابر  1355

هاجرت از مناطق روستايي شهرستان تواند ناشي از ورود جمعيت مهاجر به ويژه مشتابان جمعيت طي دوره ياد شده مي

نفر در  56621درصد به  1/2باشد. آهنگ رشد جمعيتي اين شهر طي دوره بعد كندتر شده و شمار جمعيت آن با نرخ رشد 

 11( به ميزان 1365-75هزار نفر و در دوره اخير ) 17رسيده است. طي دوره اول مورد بررسي به ميزان حدود  1375سال 

 2( جمعيت شهر 1355-75ر جمعيت شهر افزوده شده است. در مجموع  طي بيست سال مورد بررسي )هزار نفر بر شما

از پيكره همانند استان و كشور  ترپايينمورد بررسي همواره  هایسالبرابر شده است. روند تحوالت جمعيتي شهر طي 

درصد  8/2و  4/2به ترتيب  1365-75بوده، به طوری كه نرخ رشد جمعيت بازسازی شده شهری استان و كشور طي دهه 

 بوده است. 

نفر افزايش يافته است كه در  65614درصد به حدود  5/1با نرخ رشد 1375 -1385جمعيت شهر لنگرود در بازه 

نفر بر شمار جمعيت شهر افزوده شده است. نرخ رشد جمعيت شهر در اين دوره نيز از  8994مقايسه با دوره قبل به ميزان 

شهر در بازه پنج  همچنين جمعيتبوده است.  ترپاييندرصد(  4/2درصد( و شهری كشور ) 2ارقام متناظر شهری استان )

نفر  8863نفر رسيده است كه در مقايسه با دوره قبلي  74477درصد به  2.57با متوسط نرخ رشد  1385-1391ساله 

 جمعيت افزايش يافته است. 

 1355-91شمار و تغییرات نسبي جمعیت لنگرود  طي دوره  -21جدول شماره 

 
 سال کل جمعیت

 مطلق نرخ رشد

- - 21668 1345 

3.52 8544 29212 1355 

4.62 16698 45911 1365 

2.12 11711 56621 1335 

1.49 8994 65614 1335 

2.57 8863 74477 1391 
 منبع: مركز آمار ايران، تحليل مشاور

 

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



31 

 

شناخت وضع موجودمرحله  -طرح جامع شهر لنگرود  

 1365-91 یهاسالشمار و روند تحوالت جمعیتي شهر و ارقام متناظر استان و کشور، -21جدول شماره 

 متوسط نرخ رشد ساالنه شمار جمعیت شرح

 1365-91 1335-91 1335-35 1365-35 1391 1335 1335 1365 سال

 1.95 2.57 1.5 2.1 74477 65614 56621 45911 شهر لنگرود

شهرستان 

 لنگرود
127259 136575 133956 137272 1.7 1.2- 1.49 1.3 

شهری 

 شهرستان
58473 68679 78524 92137 1.6 1.3 3.22 1.83 

 1.74 1.62 1.7 1.8 2481874 2414861 2241897 2161861 گیالن استان

 2.32 2.9 2 2.4 1497171 1295751 1167988 843175 شهری استان

 1.69 1.28 1.6 2 75149669 71495782 61155958 49444194 کل کشور

 2.48 2.13 2.4 2.8 53646661 48259964 38214961 29178215 شهری کشور

 آمار ايران، تحليل مشاورمنبع: مركز 
 

 )نفر( 1345-91طي دوره   شهر لنگرودروند تحول شمار جمعیت  -3ر شماره نمودا

 

 ساختار سني و جنسي جمعيت -2-1-3-3

های مهم جمعيتي است كه بر الگوی نيازها و عملكردهای كنوني جامعه و روند ساختار سني و جنسي از جمله ويژگي

گذارد. اين ساختار همچنين تأثير زيادی بر چگونگي رشد طبيعي جمعيت شهر و تأثير اساسي بر جای مي هاآنتحول آتي 

نيز تحول ساختار آن در طول دوره طرح دارد. به عالوه ساختار سني جمعيت به طور ضمني بيانگر بافت اقتصادی و 

گری ساختار جمعيتي و در نظر گرفتن طيف نريزی صحيح كالبدی يك شهر نيازمند آيندهبرنامه اجتماعي شهر است.

 اين بروسيعي از فضاهای متنوع مورد نياز از قبيل فضاهای آموزشي، بهداشتي و درماني، فعاليتي، تفريحي و ... است. 

های های سني اجتماعي بررسي و سپس تركيب جمعيت بر حسب جنس و گروهاساس توزيع جمعيت ابتدا بر حسب گروه

 ان خواهد شد.بي ساله پنجسني 
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شناخت وضع موجودمرحله  -طرح جامع شهر لنگرود  

 های عمده سنيگروه بر حسبالف( توزیع جمعیت 

ساله و  15-64درصد را افراد  2/56ساله،  1-14درصد جمعيت شهر را افراد  8/41، 1365نتايج سرشماری  اساس بر  

 دهند.سال به باال تشكيل مي 65درصد مابقي را افراد  3

درصد كاهش داشته و نقش آن در تركيب جمعيتي شهر به  2/6سال معادل  14، سهم نسبي افراد زير 1375در سال 

درصد و سهم افراد  61درصد افزايش به  8/4ساله با  15-64درصد تنزل يافته است. در مقابل سهم نسبي افراد  6/34

در سال  78/1است. نرخ سرباری جمعيت شهر نيز از  درصد كل جمعيت رسيده 4/4درصد افزايش به  4/1كهنسال نيز با 

كاهش يافته است. به عبارتي طي اين دوره تحوالت جمعيتي شهر در جهت كاهش سهم  75در سال  64/1به  1365

جمعيت جوان، افزايش سهم نسبي جمعيت ميانسال به باال و نيز كاهش بار تكفل و فشار بر افراد شاغل در جهت تأمين 

 تحت تكفل بوده است. معاش افراد 

ساله قرار دارند كه در نتيجه  1-14هزار نفر در گروه سني  13هزار نفری شهر حدود  65از كل جمعيت  1385در سال 

سال و  15-64درصد جمعيت در گروه سني  74باشد. در همان سال درصد مي 1/21اندازه جواني جمعيت شهر معادل 

 اند. قرار داشته سال و بيشتر 65درصد در گروه سني  9/5

 64تا  15درصد در رده سني  75سال قرار گرفته،  14تا  1درصد كل جمعيت شهر در رده سني  18، 1391در سال 

مشخص مي شود كه 1391تا  1385سال قرار گرفته اند. با مقايسه ارقام پنجساله  65سال و مابقي در رده سني باالی 

 سال كاهش يافته است.  14تا  1سهم جمعيت 

درصدی سهم جمعيت جوان، افزايش  5/14بندی ياد شده حاكي از كاهش روند تحوالت تركيب جمعيتي بر مبنای گروه

درصدی سهم جمعيت كهنسال از كل جمعيت شهر است. بدين سان  5/1درصدی سهم جمعيت ميانسال و افزايش  1/13

توان گفت كه جمعيت شهر در حال گذر باال ميبا توجه به كاهش سهم جمعيت جوان و افزايش سهم جمعيت ميانسال به 

های اين گروه های آتي در جهت تأمين نيازمندیريزیاز مرحله جواني و ورود به دوره ميانسالي است كه بايستي در برنامه

 نيز تأييدی بر مطالب فوق است. 35/1از جمعيت بدان توجه نمود. به عالوه كاهش نرخ سرباری به ميزان 

های مهم جمعيتي، نسبت جنسي يا تعداد مردان در مقابل هر يكصد نفر زن است. اين شاخص شاخص يكي ديگر از

تأثير  دهندهنشاندارای تأثير اساسي در الگوی نيازها و عملكردهای كنوني جامعه و چگونگي تحول آن است. بعالوه 

 های جمعيتي به ويژه مهاجرت در الگوی سني و جنسي است.عوامل و پديده

تركيب جنسي  دهندهنشانآيد، ن نسبت كه از تقسيم جمعيت مردان يك جامعه به جمعيت زنان آن بدست مياي

با افزايش سن اگر  تدريج بهدختر است  111پسر به ازای  115جمعيت آن جامعه است. معموالً اين نسبت در ابتدای تولد، 

دهد و در جامعه باز كه متأثر از رعكس اين نسبت را تغيير ميجامعه بسته باشد فوت بيشتر مردان در مقايسه با زنان و يا ب

 دهد. مهاجرت است، مهاجرپذيری يا مهاجرفرستي مردان و يا زنان نسبت مذكور را تغيير مي

برای اين شهر بدست  99.5مرد وجود داشته است. بعبارتي نسبت جنسي  99.5زن،  111، در مقابل هر 1391در سال 

 آيد.مي
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 دهندهنشاندهند. اين تركيب درصد آن را زنان تشكيل مي 1/51شهر را مردان و درصد جمعيت  9/49، 1385در سال 

نفر  99يكصد نفر زن، معادل  در اين شهر در مقابل هر عبارتي بهنفر بوده است.  6/99ميزان نسبت جنسي شهر معادل 

 ترپايينگذشته روند نوساني داشته و ميزان آن همواره از اندازه نرمال  هایسالمرد اقامت دارد. اندازه اين شاخص طي 

نفر بوده  1/99برابر  1375نفر و در سال  7/112برابر  1365كه نسبت جنسي جمعيت شهر در سال  طوریه بوده است. ب

تواند بيانگر ميساله از رقم متناظر جمعيت كل شهر كمتر است كه  15-24است. اندازه اين شاخص برای گروه سني 

 . خروج و مهاجرت مردان واقع در اين سنين به جهت كار و فعاليت از اين شهر  به ساير نقاط باشد

 1365-91 هایسالهای بزرگ سني، جنس و گروه حسب برتوزیع جمعیت  -22جدول شماره 

 شرح

1365 1335 1335 1391 

 زن مرد
نسبت 

 جنسي
 زن مرد

نسبت 

 جنسي
 زن مرد

نسبت 

 جنسي
 زن مرد

نسبت 

 جنسي

 99.5 37322 37155 99.6 32867 32747 99.1 28432 28188 112.7 22649 23261 جمع

 113.6 6529 6766 114.1 6459 6723 111.6 9722 9873 114.2 9175 9559 سال 14-1

 95.99 6611 6346 91.8 7546 6853 88.4 5649 4991 111.4 4721 4789 سال 24-15

 98.41 13539 13323 111.2 11341 11361 111 8332 8418 112.3 5325 5448 سال 44-25

 113.27 7941 8211 114.4 5615 5861 117.4 3441 3694 116.6 2665 2841 سال 64-45

 93.23 2713 2521 112.3 1916 1949 94.1 1288 1212 81.9 763 625 سال و بیشتر 65

 منبع: مركز آمار ايران، تحليل مشاور

 )درصد( 1365-91 هایسالهای بزرگ سني، جنسي و گروه حسب برترکیب دروني جمعیت  -23جدول شماره 

 1391 1335 1335 1365 شرح

 کل زن مرد کل زن مرد کل زن مرد کل زن مرد

 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 جمع
 17.92 17.56 18.28 21.1 19.7 21.5 34.6 34.2 35 41.8 41.5 41.1 سال 14-1
 17.46 17.78 17.14 21.9 23 21.9 18.8 19.9 17.7 21.8 21.8 21.6 سال 24-15
 35.83 36.14 35.61 34.6 34.5 34.7 29.6 29.3 29.9 23.5 23.5 23.4 سال 44-25
 21.75 21.35 22.15 17.5 17.1 17.9 12.6 12.1 13.1 12 11.8 12.2 سال 64-45

 7.14 7.27 6.81 5.9 5.8 6 4.4 4.5 4.3 3 3.4 2.7 سال و بیشتر 65
 منبع: مركز آمار ايران، تحليل مشاور

 های سني اجتماعيب( توزیع جمعیت بر حسب گروه

های اطفال، نوباوگان، كودكان، نوجوانان، ميانساالن و بزرگساالن است. اين های سني اجتماعي دربردارنده گروهگروه

های متفاوتي برخوردار هستند. بررسي تركيب جمعيتي اين و به طور كلي از ويژگي هاتوانها، خواستهها از نيازها، گروه

های ريزی برای تأمين نيازها و خواستهتواند برنامهدر ساختار جمعيتي يك شهر مي هاآنها و تغييرات نقش و سهم گروه

 واقعيت نمايد.  متناسب برای هر گروه جمعيتي را در طول دوره طرح نزديك به

درصد را  5.7سال(،  1-5درصد را نوباوگان ) 4.6درصد را اطفال،  1.9، معادل 1391از مجموع جمعيت شهر در سال 

 14درصد جمعيت شهر زير  18دهند. به عبارتي سال( تشكيل مي 11-14درصد را نوجوانان ) 6.7سال( و  6-11كودكان )
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 هایسالدر تركيب جمعيتي شهر طي  هاآنياد شده حاكي از كاهش سهم های سال هستند. روند تحوالت سهم گروه

های ديگر است. به طوری كه سهم های كودكان و نوجوانان شديدتر از گروهاخير بوده است. ميزان اين كاهش در گروه

 6.7به  1375ال درصد در س 11.7درصد و سهم گروه نوجوانان نيز از  5.7به  1375درصد در سال  12.7گروه كودكان از 

ی سني ميانساالن و بزرگساالن هاكاهش يافته است. در مقابل طي دوره مورد بررسي سهم گروه 1391درصد در سال 

درصد در سال  7به  1375درصد در سال  4.4سال به باال( نيز از  65افزايش داشته است. سهم نسبي گروه بزرگساالن )

تحوالت ياد شده بيانگر تغيير در تركيب سني جمعيت شهر و گذر از دوره افزايش داشته است. در مجموع روند  1391

 جواني به ميانسالي است. 

 )نفر( 1365-91 هایسالهای سني اجتماعي، جنس و گروه حسب برتوزیع جمعیت  -24جدول شماره 

 شرح
1365 1335 1335 1391 

 زن مرد کل زن مرد کل زن مرد کل زن مرد کل

 326 312 638 335 317 642 341 374 714 576 614 1181 یکسال(اطفال )کمتر از 

 1671 1782 3452 1841 1898 3738 2474 2551 5125 3647 3749 7396 سال( 1-5نوباوگان)

 2122 2111 4223 2161 2259 4421 3573 3631 7214 2856 2994 5851 سال( 6-11کودکان )

 2411 2571 4982 2123 2259 4382 3335 3317 6652 2196 2212 4318 ال(س11-14نوجوانان)

 6611 6346 12957 7546 6853 14399 5649 4991 11641 4721 4789 9511 سال( 15-24جوانان )

 21523 21497 42721 16956 17222 34178 11773 12112 23885 7991 8288 16278 سال(25-64میانساالن)

 2713 2521 5223 1916 1949 3855 1288 1212 2511 763 625 1388 (65بزرگساالن )بیش از 

 37367 37111 74477 32867 32747 65614 28432 28188 56621 22694 23261 45911 جمع

 منبع: مركز آمار ايران، تحليل مشاور

 )درصد( 1365-91 هایسالهای سني اجتماعي، جنس و گروه حسب برسهم نسبي جمعیت  -25جدول شماره 

 شرح
1365 1335 1335 1391 

 زن مرد کل زن مرد کل زن مرد کل زن مرد کل

 1.9 1.8 1.9 1 1.9 1 1.2 1.3 1.3 2.5 2.6 2.6 اطفال )کمتر از یکسال(

 4.5 4.8 4.6 5.6 5.8 5.7 8.7 9 8.9 16.1 16.1 16.1 سال( 1-5نوباوگان)

 5.7 5.7 5.7 6.6 6.9 6.7 12.6 12.9 12.7 12.6 12.9 12.7 سال( 6-11کودکان )

 6.5 6.9 6.7 6.5 6.9 6.7 11.7 11.8 11.7 9.3 9.5 9.4 سال(11-14نوجوانان)

 17.7 17.1 17.4 23 21.9 21.9 19.9 17.7 18.8 21.8 21.6 21.7 سال( 15-24جوانان )

 57.6 57.9 57.4 51.6 52.6 52.1 41.4 43 42.2 35.3 35.6 35.5 سال(25-64میانساالن)

 7.2 6.8 7.1 5.8 6 5.9 4.5 4.3 4.4 3.4 2.7 3 (65بزرگساالن )بیش از 

 111.1 111.1 111.1 111 111 111 111 111 111 111 111 111 جمع

 منبع: مركز آمار ايران، تحليل مشاور
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شناخت وضع موجودمرحله  -طرح جامع شهر لنگرود  

های سني پنجسالهگروه بر حسبج( توزیع جمعیت   

های تركيبي است. جمعيت در روشنگری بيني و آيندهساختار سني و جنسي جمعيت يكي از اطالعات پايه در پيش

بندی معموالً تفكيك سن و بندی سني در مطالعات جمعيتي است. در اين گروهترين ردهساله رايجبندی سني پنجگروه

گيرد. زيرا موضوعات و مسائل جمعيتي بيش از هر چيز با سن و جنس افراد جنس جمعيت بيشتر مورد توجه قرار مي

اساس در اين قسمت به  اين برگيرد. اين دو صفت مهم مورد توجه قرار مي حسب بر هاآنتغييرات  يابد و دامنهارتباط مي

بيشترين تعداد جمعيت شهر لنگرود  شود.شناسايي تحول در ساختمان سني جمعيت شهر و تغييرات هرم سني پرداخته مي

ساله با  11-14به گروه سني  1375سال ساله قرار داشته است. اين جايگاه در  1-4در گروه سني  1365در سال 

ساله با  24-29و  درصد 4/11ساله با  15-19سني  های به گروهبه ترتيب  1391و  1385 های درصد و در سال5/14

مورد بررسي گذاشته و موجب جمع  هایسالدارد. اين موضوع تأثير آشكاری بر شكل هرم سني  درصد اختصاص 31/11

 های سني باالتر و مياني گشته است. ال بيشترين تعداد جمعيت شهر به گروهشدن پايه هرم سني و انتق
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شناخت وضع موجودمرحله  -طرح جامع شهر لنگرود  

 )نفر( 1365-91های های سني پنجساله، سالحسب جنس و گروه توزیع جمعیت شهر بر -26جدول شماره 

گروه 

 سني

1365 1335 1335 1391 

 زن مرد کل زن مرد کل زن مرد کل زن مرد کل

 37367 37111 74477 32867 32747 65614 28432 28188 56621 22649 23261 45911 جمع

4-1 

 سال
7114 3543 3461 4431 2274 2157 3543 1778 1765 4187 2192 1995 

9-5 

 سال
6344 3255 3111 6945 3483 3462 4328 2219 2119 4226 2113 2123 

14-

 سال11
5375 2761 2614 8219 4116 4113 5311 2726 2585 4982 2571 2411 

19-

 سال15
5187 2599 2588 6449 3167 3282 7515 3662 3843 5573 2765 2818 

24-

 سال21
4323 2191 2133 4191 1824 2367 6894 3191 3717 7384 3581 3813 

29-

 سال25
3621 1821 1811 4784 2289 2495 5787 2815 2972 7649 3794 3855 

34-

 سال31
2967 1465 1512 4846 2511 2346 5576 2811 2775 6211 3152 3159 

39-

 سال35
2281 1177 1113 4111 2181 1931 5829 2881 2949 6269 3167 3112 

44-

 سال41
1915 985 921 3119 1548 1561 5511 2865 2645 6452 3169 3283 

49-

 سال45
1582 812 781 2318 1199 1119 4219 2179 2131 5966 3181 2885 

54-

 سال51
1574 839 735 1921 937 948 3173 1588 1585 4477 2288 2189 

59-

 سال55
1343 676 667 1464 777 687 2232 1167 1165 3381 1669 1711 

64-

 سال61
1116 523 483 1432 745 687 1862 927 935 2598 1259 1339 

و  سال65

 بیشتر
879 418 471 1921 967 954 2634 1337 1297 5223 2521 2713 

 منبع: مركز آمار ايران، تحليل مشاور
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شناخت وضع موجودمرحله  -طرح جامع شهر لنگرود  

 )درصد( 1365-91 هایسالهای سني پنجساله، گروه حسب برترکیب جمعیت شهر  -23جدول شماره 

 

 1391سال هرم سني جمعیت شهر لنگرود،  -9نمودار شماره 

 

زنمردکلزنمردکلزنمردکلزنمردکل

100100100100100100100100100100100100جمع

015.2615.2315.287.838.077.595.405.435.375.515.655.37-4 سال

513.8213.9913.6912.2712.3612.186.606.786.425.705.685.71-9 سال

1011.7111.8711.5414.5214.6014.438.098.327.876.716.956.48-14سال

1511.3011.1711.4311.3911.2411.5411.4411.1811.697.517.477.55-19سال

209.429.419.427.406.478.3310.519.7411.289.959.6710.23-24سال

257.897.837.958.458.128.788.828.609.0410.3110.2510.37-29سال

306.466.306.638.568.878.258.508.558.448.378.258.50-34سال

354.975.064.877.087.386.798.888.798.978.458.568.34-39سال

404.154.234.065.495.495.498.408.758.058.708.568.83-44سال

453.453.453.444.094.253.946.416.656.188.048.327.76-49سال

503.433.613.253.393.323.334.844.854.826.036.185.89-54سال

552.932.912.942.592.762.423.403.563.244.564.514.60-59سال

602.192.252.132.532.642.422.842.832.843.123.143.11-64سال

65سال و

بیشتر
1.911.752.08

3.393.433.364.014.083.957.046.817.27

137513851390 1365
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شناخت وضع موجودمرحله  -طرح جامع شهر لنگرود  

 1365، 35و  35 هایسالهرم سني جمعیت شهر لنگرود،  -11مودار شماره ن
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شناخت وضع موجودمرحله  -طرح جامع شهر لنگرود  

 هاي حياتي و حركات دروني جمعيتميزان -3-1-3-3

است  رشد طبيعي جمعيت يك محدوده معين منظور از حركات دروني و طبيعي جمعيت در اينجا تغيير عوامل مؤثر در

شود. در چنين كه بدون خروج جمعيتي از آن محدوده يا ورود جمعيتي به آن موجب افزايش يا كاهش شمار جمعيت مي

ای والدت و فوت از عوامل مؤثر در رشد طبيعي و يا به عبارتي حركات طبيعي آن جامعه هستند. اين دو عامل خود جامعه

 ريزی دقيق ضروری است.برای برنامه هاآنمنتج از عواملي هستند كه شناخت 

 دهندهنشانن شاخص التفاوت ميزان مرگ و مير خام از ميزان زاد و ولد خام آن است. اينرخ رشد طبيعي جمعيت مابه

وابستگي مستقيم با  رواينميزان تأثير عوامل درونزای جمعيت در تحول و تغييرات شمار آن در طول زمان است و از 

های بهداشتي و درماني مؤثر بر گسترش شبكه تأمين های انقباضي يا انبساطي جمعيت دارد. سياستنتايج سياست

های اقتصادی و اجتماعي مؤثر بر افزايش ش ضريب بقاء و بازماندگي، سياستاجتماعي و سهولت دسترسي به آن، افزاي

شهرنشيني، ارتقاء سطح سواد، افزايش ميزان اشتغال به ويژه اشتغال زنان و ... از جمله عواملي هستند كه ميزان رشد 

، هرچه ميزان باروری زنان و زاد دهند. بسته به برآيند تأثير عوامل ياد شدهطبيعي و دروني جمعيت را تحت تأثير قرار مي

تری قرار داشته باشد، رشد طبيعي جمعيت نيز و ولد جمعيت بيشتر و در مقابل ميزان مرگ و مير جمعيت در سطح پايين

 بيشتر خواهد بود و برعكس.

ی های مختلف از قبيل؛ نرخ باروربه منظور بررسي ميزان و نرخ رشد طبيعي جمعيت شهر نياز به محاسبه شاخص

های مختلفي برای برآورد متغيرهای ياد زنان، نرخ زاد و ولد، اميد به زندگي در بدو تولد، نرخ مرگ و مير و ... است. روش

شده در سطح يك محدوده جغرافيايي وجود دارد. به عنوان مثال دو روش برای تحليل و محاسبه ميزان باروری وجود 

گيرد كه مستقيماً باروری به روش مستقيم از روی اطالعاتي صورت ميدارد: روش مستقيم و روش غيرمستقيم. تحليل 

رود كه اطالعات موجود از اعتبار كافي برخوردار نبوده ولي بتوان های غيرمستقيم وقتي به كار ميبدست آمده باشد. روش

توان از های باروری ميهغيرمستقيم در برآورد سنج هایروش ترينمهمرا تصحيح و مورد استفاده قرار دارد. از  هاآن

روش نسبت كودك به زن، برآورد ميزان باروری از روی تعداد فرزندان متولد شده، روش براس يا روش مقايسه باروری 

 گذشته و حال نام برد.

های عمومي استفاده شده و در مرحله اول های مورد نظر از اطالعات سرشماریدر اين گزارش برای محاسبه شاخص

)نرخ باروری كل(  TFR)نرخ ناخالص باروری(،  GFR)نرخ خام زاد و ولد(،  CBRهای؛ ها شاخصه از اين دادهبا استفاد

های ياد شده تعديل و و اميد به زندگي در بدو تولد محاسبه و سپس در مرحله بعد با استفاده از ضرايب جدول رله شاخص

 از اين طريق نرخ رشد طبيعي بدست آمده است. 

)نرخ باروری كل  TFRهای پويايي جمعيت حاكي از آن است كه اين برآورد، بررسي روند تحول شاخص اساس بر

رسيده است. به عالوه  1385نفر در سال  11/1و  1375نفر در سال  85/1به  1365نفر در سال  26/4زنان( شهر از 

كاهش  1385در هزار نفر در سال  11به  1365در هزار نفر در سال  7/28)نرخ زاد و ولد( تعديل شده نيز از  CBRميزان 

 يافته است.
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شناخت وضع موجودمرحله  -طرح جامع شهر لنگرود  

سال در سال  8/74و  8/71به  1365سال در سال  8/71و  2/67اميد به زندگي مردان و زنان شهر نيز به ترتيب از 

 افزايش يافته است. 1385سال در سال  4/75و  7/71و  1375

معادل  1365-75 هایسالرشد طبيعي جمعيت شهر طي  اساس با اعمال نرخ مرگ و مير عمومي، ميزان نرخ اين بر

باشد كه با احتساب نرخ رشد واقعي جمعيت، خالص درصد مي 69/1معادل  1375-85 هایسالدرصد و در طول  37/1

باشد. به عبارتي مقايسه رشد طبيعي درصد مي 81/1درصد و در دوره اخير  73/1، 1365-75مهاجرپذيری شهر طي دوره 

 شهر لنگرود به ويژه دهه قبل است.  معيت بيانگر مهاجرپذيری اندكو واقعي ج

 1365-35 هایسالهای عمده حیاتي جمعیت شهر، طي شاخص برخي -23جدول شماره 

136513751385شاخص

a -0.03-0.04-0.04 )ضريب رله(
b3.453.403.39 )ضريب رله(
TFR*4.511.971.10  رله  

GFR**128.7756.2231.38
WPR ***0.240.270.32
CBR30.3714.9910.00  رله 

CBR 27.0713.2010.16 سرشماری
CBR 28.7214.1010.08  تعديل شده

GFR121.7952.8731.63
TFR4.261.851.11 تعديل شده  
22.808.185.17رشد طبیعی )در هزار (

1365-751375-85

1.370.69
2.11.5

0.730.81

*** wpr:   نسبت زنان)15-49( به کل جمعیت

CWR:  نسبت کودکان)4-0( به زنان 49-15ساله

خالص مهاجرت)درصد(

دوره

نرخ رشد طبیعی )درصد( 

نرخ رشد واقعی)درصد(

*TFR= 2.05*(a+b(CWR))

**GFR= (TFR/35)*1000

 

 خانوار و تركيب آن -4-1-3-3

واحد اجتماعي است. از اين جهت كه معموالً اعضای آن با يكديگر نسبت خويشاوندی دارند از  ترينكوچك خانوار

شود و از اين جهت كه لزوماً اعضای يك خانوار نبايستي با يكديگر نسبت خويشاوندی ساير واحدهای اجتماعي متمايز مي

ر گفته شده است كه مجموعه افرادی كه در زير يك شود. به همين دليل در تعريف خانواداشته باشند از خانواده متمايز مي

كند و يا شوند. با اين تعريف، كسي كه به تنهايي زندگي ميسقف زندگي و با هم همخرج باشند، يك خانوار محسوب مي

 كنند و هيچ نسبتي با هم ندارند نيزمثل يك خوابگاه دانشجويي زندگي مي جمعيدستهمجموعه افرادی كه در يك خانوار 

 شوند.يك خانوار محسوب مي
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شناخت وضع موجودمرحله  -طرح جامع شهر لنگرود  

شوند. در صورتي كه عالوه بر تقسيم مي جمعيدستهبه دو نوع؛ خانوار معمولي و  هاآننوع سكونت  حسب برخانوارها 

و  شودميهای مذكور، نسبت خويشاوندی معموالً درجه يك نيز بين اعضای خانوار برقرار باشد به آن خانواده گفته ويژگي

 شوند. ای و گسترده تقسيم ميچگونه است به دو نوع هسته هاآناينكه تركيب  اعضاء و ارتباط بين  حسب بر

ای است مركب از يك زن و يك مرد با تعدادی فرزند ازدواج ای: يا خانواده زن و شوهری، خانوادهخانواده هسته

 نسل وجود دارد. 2ای حداكثر های هستهنكرده. در خانواده

ای است كه از يك زن و مرد، فرزندان ازدواج كرده و نكرده آن، سترده: يا خانواده توسعه يافته، خانوادهخانواده گ

شود. خانواده گسترده معموالً شامل دو همسر و كودكان فرزندان ازدواج كرده، خويشاوندان و وابستگان ديگر تشكيل مي

 كنند.مييا چند هسته زناشويي است و در آن بيش از دو نسل زندگي 

باشد كه از اين خانوار مي 18886، معادل 1385تعداد كل خانوارهای ساكن شهر لنگرود  بر مبنای سرشماری عمومي 

نفر از  295خانوار با جمعيتي معادل  11نفر از نوع خانوارهای معمولي و  65319خانوار با جمعيتي بالغ بر  18875تعداد 

نفر در هر خانوار است كه در مقايسه  5/3اساس بعد خانوار معمولي شهر برابر  ينا برنوع خانوارهای دسته جمعي هستند. 

 نفر در هر خانوار( روند نوساني داشته است. 2/4و  6/4) 1375و  1365 هایسالبا 

خانوار  18875و  1375خانوار در سال  13573به  1365خانوار در سال  9999تعداد خانوارهای معمولي اين شهر از 

خانوار و طي  3574معادل  1365-75رسيده است. ميزان افزايش تعداد خانوارهای معمولي شهر طي دهه  1385 در سال

 خانوار بوده است.  5312دهه اخير معادل 

خانوار تشكيل شده است. بعد خانوار  23864نفر مي باشد كه از  74477برابر  1391جمعيت شهر لنگرود در سال 

كاهش يافته و تعداد خانوار  1385، بعد خانوار نسبت به سال 1391در سال نفر است.  3.1ساختار جمعيتي شهر برابر 

  افزايش يافته است.

 1365-91 یهاسالشهر طي تعداد و تحول خانوارهای معمولي  -29جدول شماره 

 بعد خانوار جمعیت تغییرات خانوار شرح

 4.6 45911 -- 9999 1365سال

 4.2 56372 3574 13573 1335سال

 3.5 65319 5312 18875 1335سال 

 3.1 74477 4989 23864 1391سال 

 منبع: مركز آمار ايران، تحليل مشاور
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شناخت وضع موجودمرحله  -طرح جامع شهر لنگرود  

 وضعيت مهاجرت و تحركات مكاني -5-1-3-3

مهاجرت يكي از عناصر اصلي رشد مطلق جمعيت است كه در سطوح مختلف جغرافيايي وجود دارد. تفاوتي كه 

مهاجرت با دو عنصر ديگر رشد مطلق جمعيت دارد، اثر آن بر دو جامعه است. مهاجرت از يك جامعه موجب كاهش رشد 

شود. اين پديده كه متأثر از عوامل ذير ميبه جامعه ديگر موجب افزايش رشد جامعه مهاجرپ هاآنمطلق آن و ورود 

. در اين باشدمييكي از مباحث مهم در مطالعات جمعيتي  ،مختلف اقتصادی، اجتماعي، فرهنگي و حتي سياسي است

 نگری دقيق جمعيتي ياری نمايد.تواند ما را در آيندهراستا بررسي وضعيت جمعيت مهاجر و دالئل اين جابجايي مي

ای گروهي است كه اثرات آن در ساختار و تركيب جمعيتي عمدتاً بيشتر از اثرات زاد و ولد و پديدهمهاجرت بيشتر 

مرگ و مير است. مهاجرت به معنای عام كلمه عبارت از ترك سرزمين اصلي و سكونت دائم يا موقت در سرزمين ديگر 

 بهابجايي دسته جمعي يا انفرادی افراد نوع تحرك جمعيت است عبارت از ج ترينمهماست. اما به معني اخص آن كه 

شود كه محلي غير از دائم و بدون قصد بازگشت به سرزمين مبداء است. در سرشماری مهاجران به افرادی اطالق مي طور

 محل تولد خود سرشماری شده باشند.

از شهر ارائه  تعداد و مشخصات مهاجران خارج شده خصوص درآمارهای منتشر شده توسط مركز آمار، اطالعاتي 

های مهاجران وارد شده به شهر اكتفا شده است كه در اين بخش به طور مختصر دهد و تنها به ذكر برخي از ويژگينمي

-75) هایسالشهر لنگرود طي دو دهه به ترتيب شود. در اين گزارش وضعيت مهاجران وارد شده به اشاره مي هاآنبه 

 شود. جداگانه بررسي مي طور به( 1375-85( و )1365

 1365-35 هایسالوضعیت مهاجرت طي  -

نفر از مناطق مختلف به  11963در مجمع  1375بر مبنای سرشماری عمومي، طي دهساله منتهي به سرشماری 

 4949درصد ) 45زن بوده است.  هاآندرصد  3/49درصد مهاجران وارد شده مرد و  7/51اند. شهر لنگرود مهاجرت كرده

درصد  4/28های استان گيالن و نفر( از ساير شهرستان 2837درصد ) 26ر( از مهاجران وارد شده از شهرستان لنگرود، نف

درصد(،  71اند. مطابق اين بررسي بخش عمده مهاجران وارد شده به اين شهر از استان گيالن )بوده هااستاناز ساير 

درصد(  بوده است. به عالوه بيشترين  3/1درصد( و استان اردبيل ) 9/1درصد(، استان مازندران ) 9/15استان تهران )

درصد( و  8/13ساله ) 25-29درصد(،  2/14ساله ) 11-14درصد(،  6/14ساله ) 5-9های سني تعداد مهاجران در گروه

 5-34ني درصد مهاجران وارد شده به اين شهر در گروه س 8/73اند. به عبارتي درصد( قرار داشته2/13ساله ) 34-31

 تواند بيانگر مهاجرت خانوادگي و نيروی كار در دوره مورد بررسي باشد. گيرد كه اين موضوع ميساله قرار مي
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شناخت وضع موجودمرحله  -طرح جامع شهر لنگرود  

 1365-35 هایسالجنس و مبداء ،  حسب برشمار و سهم نسبي مهاجران وارد شده به شهر  -31جدول شماره 

 اظهار نشده
خارج از 

کشور
 سایراستانها

سایرشهرستانهائ 

استان

شهرستان محل 

سرشمارئ
جمع شرح

55 9 3113 2837 4949 10963 مرد و زن

31 4 1624 1407 2496 5562 مرد

24 5 1489 1430 2453 5401 زن

0.5 0.1 28.4 25.9 45.1 100 مرد و زن

0.6 0.1 29.2 25.3 44.9 100 مرد

0.4 0.1 27.6 26.5 45.4 100 زن

سهم نسبی )درصد(

شمار )نفر(

 
 تحليل مشاورمنبع: مركز آمار ايران، 

 

 )درصد( 1365-35 هایسالمبداء مهاجرت،  حسب برسهم نسبي مهاجران وارد شده  -11ر شماره نمودا

 
 1335-35 هایسالوضعیت مهاجرت طي -

اند. از اين وارد اين شهر شده 1375-85 هایسالنفر مهاجر طي  12739، 1385بر مبنای سرشماری عمومي سال 

نفر مابقي زن هستند. مقايسه مهاجران وارد شده با ميزان آن در دهه  6151درصد( مرد و  7/51)نفر  6588تعداد حدود 

درصد، گروه  13ساله با  21-24برابری آن است. بيشترين شمار مهاجران وارد شده در گروه سني  2/1قبل بيانگر افزايش 

-34درصد مهاجران در گروه سني  51د. معادل درصد قرار دارن 4/12ساله با  31-34درصد و  7/14ساله با  25-29سني 

 گيرند. ساله قرار مي 15
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شناخت وضع موجودمرحله  -طرح جامع شهر لنگرود  

 1335-35 هایسالسن و جنس،  حسب برشمار و سهم نسبي مهاجران وارد شده  -31جدول شماره 

 مرد و زن مرد زن

 سهم گروه  سني

 )درصد( 
 شمار

 سهم

 )درصد( 
 شمار

 سهم

 )درصد( 
 شمار

 جمع کل 12739 111 6588 111.1 6151 111

 ساله  1- 4 511 4.1 254 3.9 256 4.2

 ساله  5- 9 984 7.7 493 7.5 491 8.1

 ساله 14-11 1161 9.1 589 8.9 572 9.3

 ساله 19-15 1265 9.9 588 8.9 677 11.1

 ساله 24-21 1672 13.1 847 12.9 825 13.4

 ساله 29-25 1868 14.7 989 15.1 879 14.3

 ساله 34-31 1583 12.4 825 12.5 758 12.3

 ساله 39-35 1385 11.9 726 11.1 659 11.7

 ساله 44-41 1114 8.1 559 8.5 455 7.4

 ساله 49-45 514 4.1 293 4.4 211 3.4

 ساله 64-51 598 4.7 326 4.9 272 4.4

 ساله و بیشتر  65 195 1.5 99 1.5 96 1.6

 مشاورمنبع: مركز آمار ايران، تحليل            

درصد( متولد شهر  3/71نفر ) 46121نفری شهر،  65614، از كل جمعيت 1385به استناد نتايج سرشماری سال 

شوند. درصد( در محلي غير از اين شهر متولد شده و مهاجر تمام عمر محسوب مي 7/29نفر ) 19493لنگرود بوده و 

درصد متولد  14متولد مناطق شهری،  هاآندرصد  15محل تولد حاكي از آن است كه  حسب بربررسي اين مهاجران 

 مردان و زنان مهاجر نيز صادق است. . تركيب ياد شده در مورد اندبودهمناطق روستايي 

 1335-35 هایسالمحل تولد و جنس،  حسب برشمار و سهم نسبي مهاجران طول عمر  -32جدول شماره 

شهرمحل  متولد متولد جای دیگر

 اقامت
 کل

 شرح
 شهر آبادی خارج ازکشور اظهارنشده 

سهم 

 نسبي
 شمار

سهم 

 نسبي
 شمار

سهم 

 نسبي
 شمار

سهم 

 نسبي
 شمار

سهم 

 نسبي
 شمار ترکیب شمار

 مرد و زن 355 988.55794 949 566.0 55 900.0 9 9.4 5 4.9 0 0.0

 مرد  355 548.9554 943 943.5 54 900.0 0 0.0 3 5.9 0 0.0

 زن 900 90000 43 4300.0 9 900.0 8 800.0 0 0.0 0 0.0

 منبع: مركز آمار ايران، تحليل مشاور           
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شناخت وضع موجودمرحله  -طرح جامع شهر لنگرود  

 1335-91های وضعیت مهاجرت طي سال-

يعني در فاصله  سرشماریهای صورت گرفته در اين شهر مربوط به پنج سال منتهي به بخش عمده مهاجرت 

ها در درصد مهاجرت 9/18ياد شده و  هایسالها در فاصله درصد مهاجرت 56بوده است. بطوريكه  1385-91 هایسال

 طول يك سال رخ داده است. 

 1335-91 هایسالمدت زمان اقامت،  حسب برمهاجران وارد شده به شهر  -33جدول شماره 

 مدت زمان مرد و زن مرد زن

 شمار درصد شمار درصد شمار درصد اقامت 

 از یکسالکمتر  2417 18.9 1277 19.4 1131 18.4

 یك تا پنج سال 7117 55.9 3689 56.1 3428 55.7

 بیش از پنج سال 3193 25.1 1619 24.4 1584 25.8

 اظهارنشده 22 1.2 13 1.2 9 1.1

 کل مهاجرین وارد شده 12739 111 6588 111 6151 111

 منبع: مركز آمار ايران، تحليل مشاور

 1391و 1335شده به شهر در سال های منتهي به  بررسي میزان مهاجرین وارد -34جدول شماره  

 زن مرد کل بازه زماني

 6151 6588 12739 1335-35سال 

 4571 4777 9347 1391-35سال 

 منبع: مركز آمار ايران، تحليل مشاور

اين ميزان در ، كمتر از 1385-91ميزان مهاجرين وارد شده طي پنج سال  همانطور كه از جدول فوق مشخص است

توان با قطعيت اظهارنظر نمود چرا كه مدت زمان مورد مقايسه بوده است. در مورد روند كلي رخ داده، نمي 1385-75 دهه

 باشد.يكسان نمي
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شناخت وضع موجودمرحله  -طرح جامع شهر لنگرود  

در توسعه  هاآنخصوصيات اجتماعي شهر و محالت مختلف آن و چگونگي تأثير -2-3-3

 كالبدي شهر

بر عناصر  تأثيرگذارهای اجتماعي مورد بررسي در شهر، شامل آن دسته از خصوصيات اجتماعي است كه ويژگي

های )تسهيالت خدماتي شهر، فضاهای آموزشي، مسكن و ...( و نيز مشاركت مردم در پروژه فيزيكي شهر-كالبدی

ه منظور بررسي اين بخش از عمومي هستند. بر اين اساس و ب تأسيساتعمراني و حفظ و نگهداری از فضاها و 

های مهم فرهنگي و اجتماعي از قبيل؛ وضعيت سواد، خصوصيات جمعيت ساكن در شهر ابتدا به بررسي برخي شاخص

قشربندی اقتصادی و وضعيت زناشويي در سطح شهر پرداخته و در مرحله بعد ضمن بيان خصوصيات عمده محالت شهر 

 گيرد.گيری و توسعه فضاهای كالبدی مورد ارزيابي قرار ميدر شكل عوامل فوق تأثير آنو قشربندی اجتماعي 

 وضعيت سواد -2-2-3-3

زيادی بر پارامترهايي مانند ميزان باروری زنان و به تبع  تأثيرميزان باسوادی جمعيت و سطح سواد جمعيت باسواد، 

تقاضای خدمات آموزشي، توقع های شغلي، آن رشد و تحول جمعيت شهر، عرضه و تقاضای نيروی انساني و فرصت

سطح زندگي باالتر و ... دارد. هر چه ميزان باسوادی جمعيت و سطح سواد باالتر باشد، سطح توسعه اجتماعي شهر باالتر 

تحول نظام شهری و كيفيت سكونت و فعاليت در زمينه های كمي و كيفي آن نيز باالتر خواهد رفت كه اين امر و خواسته

سازد. باسوادی در دنيای امروز به يكي از الزامات گريز ناپذير تبديل شده و نقش بسيار مهمي در شهر را فراهم مي

 كند.پيشرفت و اعتالی فرهنگي، اجتماعي، اقتصادی و بهداشتي يك جامعه ايفاء مي

نفر با  62251نفر بوده است. از اين تعداد   69311، برابر 1391ساله و بيشتر شهر لنگرود در سال  6شمار جمعيت 

درصد بوده كه برابر با نرخ  89.8برابر  1391باسوادی شهر در سال  نرخاند. در نتيجه سواد بودهنفر مابقي بي 6878سواد و 

 باسوادی نقاط شهری شهرستان بوده و از اندازه متناظر خود در نقاط  شهری استان كمتر است. 

 26395 بيشتر آن  ساله و 6نفر و از كل زنان  27962ساله و بيشتر شهر در حدود  6از كل مردان  1385در سال 

نسبت كه هر دو  باشدميدرصد  86و  91.6اند. در نتيجه اندازه نرخ باسوادی مردان و زنان شهر به ترتيب سواد بودهنفر با

-1391نرخي كمتر را دارا مي باشند كه بيانگر افزايش نرخ باسوادی در دو گروه جنسي در بازه پنج ساله  1391به سال 

  است.  1385

درصد در سال  3/76ساله اخير دچار تغييرات زيادی شده است و اندازه آن از  25نرخ باسوادی جمعيت شهر طي دوره 

رسيده است. بدين ترتيب درصد  89.8و در نهايت  85درصد در سال  8/88 هو ب 75درصد در سال  6/86به  1365

افزايش  1365-75های شود كه به تناسب رشد جمعيت شهر، ميزان باسوادان آن نيز به ويژه در فاصله سالمالحظه مي

درصد بوده  1/2معادل  1375-85درصد و در دوره  5/4معادل  1365-75يافته و نرخ رشد جمعيت با سواد طي دوره 

سواد در راستای توجه به امر نهضت سوادآموزی كاسته های اخير از رشد جمعيت بياست. نقطه مقابل آن اينكه، طي دوره
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شناخت وضع موجودمرحله  -طرح جامع شهر لنگرود  

درصد بوده است. اين  1/1درصد و در دوره اخير  -6/2معادل  1365-75سواد در دوره شده و نرخ رشد جمعيت بي

 د نيز صادق بوده است. سواافزايش در مورد جمعيت زنان و مردان با

  درصد( –)نفر  1365-91های جمعیت شش ساله و بیشتر شهر بر حسب جنس، وضع سواد، سال -35جدول شماره 

ح
شر

 

1365 1335 1335 1391 

سال  6

و 

 بیشتر

 بیسواد سوادبا

سال  6

و 

 بیشتر

 بیسواد سوادبا

سال  6

و 

 بیشتر

 بیسواد سوادبا

سال  6

و 

 بیشتر

 بیسواد باسواد

 6878 62251 69311 6877 54357 61234 6816 44175 51881 8856 28478 37324 کل

 2447 31963 34538 2581 27962 31542 2637 22626 25263 3482 15426 18918 مرد

 4431 31252 34772 4297 26395 31692 4169 21449 25618 5374 13152 18426 زن

 نرخ سواد

 کل جنس
نرخ 

 باسوادی

نرخ 

 بیسوادی
 کل

نرخ 

 باسوادی

نرخ 

 بیسوادی
 کل

نرخ 

 باسوادی

نرخ 

 بیسوادی
 کل

نرخ 

 باسوادی

نرخ 

 بیسوادی

 9.92 89.8 111 11.2 88.8 111 13.4 86.6 111 23.7 76.3 111 کل

 7.18 92.6 111 8.4 91.6 111 11.4 89.6 111 18.4 81.6 111 مرد

 12.7 87 111 14 86 111 16.3 83.7 111 29.2 71.8 111 زن

 رشد متوسط ساالنه

 1365-91 1391-35 1335-35 1365-35 جنس

 28.8- 54.3 46.1 1.1 14.5 13.2 1.1 2.1 1.9 -2.6 4.5 3.1 کل

 42.3- 51.7 45.3 5.2- 14.3 13.1 -1.2 2.1 1.9 -2.7 3.9 2.9 مرد

 21.3- 56.9 47.1 3.1 14.6 13.3 1.3 2.1 1.8 -2.5 5.1 3.4 زن
 ايران، تحليل مشاورمنبع: مركز آمار 

 )درصد( 1365-91های روند تحول نرخ باسوادی شهر به تفکیك جنس، سال -12ر شماره نمودا
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شناخت وضع موجودمرحله  -طرح جامع شهر لنگرود  

 وضعيت زناشويي -3-2-3-3

های باروری زنان و رشد طبيعي جمعيت شهر است. بر ميزان تأثيرگذاروضعيت زناشويي جمعيت يكي از عوامل مهم 

بيشتر و ميانگين سن ازدواج كمتر باشد، ميزان مواليد و رشد طبيعي جمعيت بيشتر خواهد بود هر چه ميزان ازدواج در شهر 

 د و ولد را پايين خواهد آورد.سنين باال و كاهش آن  ميزان  زا و برعكس آن، ازدواج در

 6.6ر حدود دهد كه ميزان ازدواج در زنان شهر لنگرود دساله و بيشتر شهر نشان ميدهساختار سني بررسي جمعيت 

درصد بوده است. به عالوه زنان در مقايسه با مردان  5در حدود  1385درصد بيشتر از مردان است. اين تفاوت در سال 

درصد  1/29، 1395تر از مردان است. بر مبنای سرشماری بسيار پايين هاآنكنند و ميانگين سن ازدواج زودتر ازدواج مي

درصد  8/25درصد و در ميان زنان  4/32اند. اين رقم در ميان مردان ازدواج نكردهساله و بيشتر شهر هرگز جمعيت ده

است. ميزان طالق در ميان مردان شهر به مراتب كمتر از اندازه اين ميزان در بين زنان است. ميزان طالق در مجموع 

شاخص در مقايسه با دوره قبل باشد كه اندازه اين درصد مي 1.5درصد و در ميان زنان  8/1برای مردان  ،درصد 2/1

 افزايش چشمگيری داشته است. 

 درصد( –)نفر  1391و  1335ساله و بیشتر شهر بر حسب زناشویي و جنس، سال جمعیت ده -36جدول شماره    

 شرح

1335 1391 

 سهم نسبي )درصد( تعداد سهم نسبي )درصد( تعداد

 زن مرد کل زن مرد کل زن مرد کل زن مرد کل

 111.1 111.1 111.1 33249 32916 66165 111 111 111 28993 28751 57743 جمع

 74.2 67.6 71.9 24684 22254 46938 67.9 62.9 65.4 19687 18181 37768 ازدواج کرده

 65.9 65.4 65.7 21912 21539 43441 91.2 97.2 93.6 17759 17582 35341 دارای همسر

 6.8 1.4 4.1 2277 454 2731 8.7 2.1 5.6 1718 381 2199 بدون همسر بر اثر فوت

 1.5 1.8 1.2 515 261 766 1 1.6 1.8 194 119 313 بدون همسر بر اثر طالق

 25.8 32.4 29.1 8591 11662 19252 31.6 36.6 34.1 9161 11525 19685 هرگز ازدواج نکرده

 1.1 1.1 1.1 2 3 5 1.5 1.5 1.5 146 144 291 نامشخص

 آمار ايران، تحليل مشاور منبع: مركز

 اطالعات بر اساستراكم كلي جمعيت در سطح شهر و تغييرات آن در مناطق مختلف -3-3-3

 ز طريق آمارگيري نمونه اي در محلآماري موجود و در مواقع لزوم ا

نفر و  6691با جمعيتي برابر  41ترين حوزهاند. پرجمعيتپراكنده 41تا  1در حوزه  1385جمعيت شهر لنگرود در سال 

 هكتار است.  2.6نفر و مساحت  99با جمعيتي برابر با  26ترين حوزه هكتار، و كم جمعيت 39.5مساحت 

و  1385سرشماری عمومي نفوس و مسكن در سال  بر اساسشود، مشاهده مي زيركه در جدول  همان طور

مارگيری از كليه واحدهای مسكوني شهر توسط مركز آمار ايران و نتايج تفصيلي آن، باالترين تراكم جمعيتي در حوزه آ

هكتار نفر در  7با تراكم  26نفر در هكتار و كمترين آن در حوزه  375با 16نفر در هكتار، و پس از آن حوزه  378با  32

  است.
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شناخت وضع موجودمرحله  -طرح جامع شهر لنگرود  

دهند. البته كه بخش مركزی و پرتراكم شهر را تشكيل مي 8و  16مناطق  شود كهبا توجه به اين جدول مالحظه مي

شهر تنها شامل بخش ساخته شده در شهر نيست و اراضي زراعي، باغات، رودخانه، باير  يهحاشاز آنجا كه مساحت مناطق 

شهر متفاوت از  يهحاششود، بنابراين ارقام به دست آمده برای مناطق و ديگر عوارض طبيعي و مصنوعي را نيز شامل مي

 آيد. دست مي ارقامي است كه در مناطق داخل شهر به

پر شهری  یهابافتهمچنين بهتر است كه مناطق حاشيه با  يكديگر مقايسه شوند تا با مناطق داخل شهر، كه جزء 

نفر در هكتار،  63تراكم جمعيتي شهر لنگرود كمتر است.  هاآنبوده و اراضي باير و باغات و به طور كلي ساخته نشده در 

 هكتار است.  918شهر حدود  شدهو مساحت بخش ساخته 

 تراکم جمعیتي ناخالص مناطق شهر لنگرود -33 شمارهجدول 
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 محدوده حوزه های آماری شهر لنگرود -22نقشه شماره 

 

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



91 

 

شناخت وضع موجودمرحله  -طرح جامع شهر لنگرود  

 شهر لنگرود تراکم جمعیتي -23نقشه شماره 
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شناخت وضع موجودمرحله  -طرح جامع شهر لنگرود  

 خصوصيات اقتصادي شهر-4-3

شهر  یاتوسعه هایيتمحدودامكانات و  استنتاجو  ييشناسادر اين مرحله ساختار اقتصادی شهر لنگرود در راستای 

 . گيرديممورد بررسي قرار 

اقتصادي  يهابخشاز  يكهر اوضاع اقتصادي كلي شهر، ميزان توليد و نوع آن در -1-4-3

 )صنعت، كشاورزي، تجارت و خدمات(

های اصلي اقتصادی و اهميت های شغلي در بخشبررسي وضعيت اقتصادی شهر از منظر نوع فعاليت و توزيع فرصت

های توسعه و عمران شهری اهميت و نقش اساسي دارد. اين موضوع ها در ساختار اقتصادی شهر در طرحاين بخش

های آتي آن از نظر وضع فعاليت و تأثير گيریعلي و ساختار اقتصاد شهر به تشخيص جهتضمن روشن ساختن وضعيت ف

منظور سازد. برای اين ريزی صحيح را ميسر ميگيری فضاهای كالبدی كمك و امكان يك برنامهها در شكلاين فعاليت

و عملكردی توليد در هر يك از  اين قسمت از گزارش ساختار اقتصادی شهر لنگرود از لحاظ وضعيت وجوه ساختاری در

آن و سپس اوضاع فعاليتي  یهابخشگيرد. ابتدا وضعيت بخش كشاورزی و زير های اصلي مورد ارزيابي قرار ميبخش

 صنعت و معدن و خدمات بررسي خواهد شد. یهابخش

 الف( بخش کشاورزی

شهر لنگرود به دليل شرايط طبيعي و برخورداری از خاك و اقليم مناسب از شرايط مناسبي در زمينه كشاورزی 

در اين  ایيژهوساختار كشاورزی  يریگشكلطبيعي به  یهاموهبت. وجود چنين شرايط مساعد و برخي باشديم برخوردار

اين شهر را يك شهر با غلبه ساختار  توانيممحدوده منجر شده است. بر اين اساس و با تكيه بر توليدات كشاورزی آن، 

خانوار معمولي ساكن،  1111كشاورزی در قالب  برداربهره 1292مرتبط آن دانست. وجود  هایيتفعالاقتصاد كشاورزی و 

كشاورزی اين  بردارانبهرهوسسه عمومي، گواهي بر اين مدعاست. بخش عمده غير ساكن و يك شركت م برداربهره 181

درصد( و پرورش كرم ابريشم  28درصد(، پرورش طيور خانگي ) 9/26درصد(، باغداری ) 9/36شهر در زمينه زراعت )

 درصد( فعاليت دارند. 5/4)

 اراضي کشاورزی-

هكتار از اراضي كشاورزی شهرستان در داخل محدوده و  555، 1382عمومي كشاورزی سال بر مبنای سرشماری 

 485. گيرديمدرصد كل اراضي كشاورزی شهرستان را در بر  4/4حريم شهر لنگرود قرار گرفته كه اين ميزان معادل 

هكتار مابقي تحت كشت ديم هستند. همچنين از مجموع  71درصد( اين اراضي تحت الگوی كشت آبي و  4/87هكتار )

هكتار مابقي باغات و قلمستان واقع در  66درصد ( اراضي زراعي و  88هكتار ) 489شاورزی شهر لنگرود اراضي ك

. اين امر در مقايسه با ارقام متناظر در سطح شهرستان حاكي از سهم نسبي باالی اراضي زراعي در باشنديممحدوده شهر 
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شناخت وضع موجودمرحله  -طرح جامع شهر لنگرود  

درصد  46اراضي زراعي و  به صورتزی شهرستان درصد اراضي كشاور 54كه  طوریه مقايسه با اراضي باغي است. ب

 . باشنديممابقي اراضي باغي 

 میزان اراضي کشاورزی بر حسب زراعي و باغي )هکتار( -33جدول شماره 

ديمی آبی مساحت ديمی آبی مساحت ديمی آبی مساحت

5630 176 5806 590 6198 6788 6220 6374 12594 شهرستان لنگرود

1561 23 1584 541 4158 4699 2102 4181 6283 بخش مرکزی

65 1 66 5 484 489 70 485 555 شهر لنگرود

زمین های باغی زمین های زراعی زمین ها ی کشاورزی
شرح

 1382: سرشماری عمومي كشاورزی، منبع

 سهم نسبي اراضي کشاورزی به تفکیك الگوی کشت)درصد( -39جدول شماره 

ديمی آبی مساحت ديمی آبی مساحت ديمی آبی مساحت

97.0 3.0 46.1 8.7 91.3 53.9 49.4 50.6 100 شهرستان لنگرود

98.5 1.5 25.2 11.5 88.5 74.8 33.5 66.5 100 بخش مرکزی.

98.5 1.5 11.9 1.0 99.0 88.1 12.6 87.4 100 شهر لنگرود

شرح
زمین های باغی زمین های زراعی زمین ها ی کشاورزی

 1382منبع: سرشماری عمومي كشاورزی، 

 تولیدات زراعي-

ترين محصول شرايط ويژه محيطي و دسترسي به منابع آب مناسب سبب شده است تا محصول برنج به عنوان عمده

زراعي است كه  اع محصوالتتن انو 1772زراعي اين محدوده قلمداد شود. مجموع توليدات زراعي شهر لنگرود معادل 

. در اين ميان محصول برنج با توليدی شونديممحصوالت زراعي شهر محسوب  ينترعمدهبرنج و سبزيجات  محصوالت

. مجموع توليدات زراعي شهرستان در سال گيرديمدرصد كل توليدات زراعي شهر را دربر  4/98تن در سال  1743معادل 

درصد  7/6شهر لنگرود  بردارانبهرهدرصد و  71كه بهره برداران زراعي بخش مركزی  باشديمتن  26394ياد شده برابر 

توليدات زراعي شهرستان را در اختيار دارند. بررسي تركيب دروني توليدات زراعي شهرستان و شهر لنگرود حاكي از تنوع 

 جات است. بزيجات و صيفيكم توليدات كشاورزی و مزيت نسبي اين محدوده در توليد محصوالتي نظير برنج، س

 تولیدات شهرستان و شهر لنگرود بر حسب محصوالت عمده زراعي )تن( نمیزا -41جدول شماره 

ديمی آبی کل ديمی آبی کل ديمی آبی کل

0 1743 1743 0 15006 15006 0 22509 22509 برنج

2 0 2 3136 0 3136 3144 0 3144 هندوانه 

14 0 14 178 0 178 270 1 271 سايرسبزيجات 

1 0 1 95 0 95 102 0 102 سیب زمینی 

12 0 12 289 0 288 367 1 368 سايرمحصوالت 

29 1743 1772 3698 15006 18703 3883 22511 26394 جمع کل

شهر لنگرود بخش مرکزی. شهرستان لنگرود
شرح

 1382منبع: سرشماری عمومي كشاورزی،  
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 محصوالت عمده )درصد( حسب برترکیب دروني تولیدات زراعي  -41جدول شماره 

ديمی آبی کل ديمی آبی کل ديمی آبی کل

0.0 100.0 98.4 0.0 100.0 80.2 0.0 100.0 85.3 برنج

6.9 0.0 0.1 84.8 0.0 16.8 81.0 0.0 11.9 هندوانه 

48.3 0.0 0.8 4.8 0.0 1.0 7.0 0.0 1.0 سايرسبزيجات 

3.4 0.0 0.1 2.6 0.0 0.5 2.6 0.0 0.4 سیب زمینی 

41.4 0.0 0.7 7.8 0.0 1.5 9.5 0.0 1.4 سايرمحصوالت 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 جمع کل

شهر لنگرود بخش مرکزی. شهرستان لنگرود
شرح

 1382منبع: سرشماری عمومي كشاورزی، 

درصد كل سطح زير كشت محصوالت  3/7هكتار بوده كه  487مجموع اراضي زير كشت زراعي شهر لنگرود معادل 

هكتار زير كشت  483. بيشترين وسعت اراضي زراعي اين شهر با مساحتي معادل شوديمزراعي شهرستان را شامل 

درصد اراضي زراعي اين شهر محصول برنج  2/99در  يبه عبارتمحصول عمده زارعي آن يعني برنج قرار گرفته است. 

ساير  درصد مابقي اراضي تحت كشت 4/1درصد اراضي تحت كشت سبزيجات و  4/1. پس از آن تنها شوديمكشت 

. اين امر تاكيدی بر غلبه كشت تك محصولي در سطح شهر و گيرديمپراكنده قرار  به صورتمحصوالت و عمدتا 

 .شهرستان است

 سطح زیر کشت محصوالت زراعي شهرستان و شهر لنگرود بر حسب محصوالت عمده )هکتار( -42جدول شماره 

ديمی آبی کل ديمی آبی کل ديمی آبی کل

0 483 483 0 4149 4149 0 6171 6171 برنج
0 0 0 392 0 392 393 0 393 هندوانه 
2 0 2 31 0 31 47 0 47 سايرسبزيجات 
0 0 0 9 0 9 10 0 10 سیب زمینی 
2 0 2 62 0 62 82 0 82 سايرمحصوالت 
4 483 487 494 4149 4643 532 6171 6703 جمع کل

شرح
شهر لنگرود بخش مرکزی شهرستان لنگرود

 1382كشاورزی، منبع: سرشماری عمومي  

زمين زراعي  ان محصول برداشت شده از هر هكتارمقايسه تطبيقي سطح زير كشت محصوالت زراعي و ميز

متوسط از هر هكتار زمين زراعي شهر  به طورعملكرد در هكتار اين محصوالت است. مطابق اين بررسي،  دهندهنشان

 7تن، سبزيجات  6/3. عملكرد در هكتار محصول برنج اين شهر معادل شوديمتن محصول برداشت  6/3لنگرود معادل 

ت نسبي شهر در كه در مقايسه با رقم متناظر شهرستان حاكي از وجود مزي باشديمتن  6تن و ساير محصوالت برابر 

 زمينه سبزيجات است. 
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 )تن در هکتار( عملکرد در هکتار محصوالت عمده زراعي شهرستان و شهر لنگرود -43جدول شماره 

ديمی آبی کل ديمی آبی کل ديمی آبی کل

.., 3.6 3.6 .., 3.6 3.6 .., 3.6 3.6 برنج

.., .., .., 8.0 .., 8.0 8.0 .., 8.0 هندوانه 
7.0 .., 7.0 5.7 .., 5.7 5.7 .., 5.8 سايرسبزيجات 
.., .., .., 10.6 .., 10.6 10.2 .., 10.2 سیب زمینی 
6.0 .., 6.0 4.7 .., 4.6 4.5 .., 4.5 سايرمحصوالت 
7.3 3.6 3.6 7.5 3.6 4.0 7.3 3.6 3.9 جمع کل

شهر لنگرود بخش مرکزی شهرستان لنگرود
شرح

 1382منبع: سرشماری عمومي كشاورزی،  

 تولیدات باغي -

تن انواع  79، مجموع توليدات باغي شهر لنگرود معادل 1382بر مبنای سرشماری عمومي كشاورزی سال 

. در شوديمدرصد كل توليدات باغي شهرستان لنگرود را شامل  3/1محصوالت باغي در سال است كه اين ميزان تنها 

درصد( به محصول كيوی و مابقي  2/15تن ) 12درصد( توليدات باغي اين شهر به محصول چای،  71تن ) 56اين ميان 

به توليد پراكنده ساير محصوالت اختصاصي دارد. عليرغم سهم ناچيز و اندك محصوالت باغي شهر لنگرود در مقايسه با 

سياسي و اقتصادی آن نقش عمده ای در فرآورزی و بسته بندی توليدات باغي شهرستان، اين شهر به عنوان مركزيت 

 .نمايديمچای سبز توليدی و صادرات آن به مناطق همجوار ايفاء  يژهبه ومحصوالت باغي 

 تولیدات باغي شهرستان و شهر لنگرود بر حسب محصوالت عمده )تن( -44جدول شماره 

پراکنده مخلوط ساده کل پراکنده مخلوط ساده کل پراکنده مخلوط ساده کل

0 0 56 56 0 0 6483 6483 0 1 30858 30859 چائ 

1 0 1 2 40 0 3 43 69 0 3 72 انواع تبريزئ 

0 0 0 0 4 0 0 4 32 0 0 32 مرکبات 

0 10 2 12 3 14 8 25 14 102 208 324 کیوئ 

0 0 0 0 0 0 … 0 0 0 27 27 توت نوغان 

0 9 0 9 1 9 0 10 13 17 1 31 سايرمحصوالت 

1 19 59 79 48 23 6494 6565 128 120 31097 31345 جمع کل

شرح
بخش مرکزی شهر لنگرودشهرستان لنگرود

 1382كشاورزی، منبع: سرشماری عمومي 

 ترکیب دروني تولیدات باغي بر حسب محصوالت عمده ) درصد( -45جدول شماره 

پراکنده مخلوط ساده کل پراکنده مخلوط ساده کل پراکنده مخلوط ساده کل

0.0 0.0 94.9 70.9 0.0 0.0 99.8 98.8 0.0 0.8 99.2 98.4 چائ 

100.0 0.0 1.7 2.5 83.3 0.0 0.0 0.7 53.9 0.0 0.0 0.2 انواع تبريزئ 

0.0 0.0 0.0 0.0 8.3 0.0 0.0 0.1 25.0 0.0 0.0 0.1 مرکبات 

0.0 52.6 3.4 15.2 6.3 60.9 0.1 0.4 10.9 85.0 0.7 1.0 کیوئ 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 توت نوغان 

0.0 47.4 0.0 11.4 2.1 39.1 0.0 0.2 10.2 14.2 0.0 0.1 سايرمحصوالت 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 جمع کل

شهر لنگرود بخش مرکزی شهرستان لنگرود
شرح

 1382منبع: سرشماری عمومي كشاورزی، 
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 دامداری و دامپروری -

رايج در سطح شهرستان و شهر لنگرود  هایيتفعالزراعت و باغداری، پرورش دام از جمله  هایيتفعالعالوه بر 

مي است كه در مجموع به پرورش و دابهره برداری  92است. بر اساس سرشماری عمومي كشاورزی، اين شهر دارای 

انواع دام  رأس 63 معادل. از اين تعداد پردازنديمسنتي در مزارع اطراف شهر  به طوررأس انواع دام  347نگهداری 

دامپروری در  یهامجتمع. عالوه بر آن چندين واحد دامداری صنعتي در قالب اندبودهزرگ دام ب رأس 284كوچك و 

 یهامجتمعفوق، عالوه بر آن چندين واحد دامداری صنعتي در قالب  هایيتفعالاطراف شهر فعاليت دارند. در كنار 

تن عسل در سال( و  581داری )توليد فوق، فعاليت زنبور هایيتفعالدامپروری در اطراف شهر فعاليت دارند. در كنار 

صنعتي/ نيمه صنعتي( در اين شهر  هاییمرغدارسنتي و تعدادی واحد های صنعتي در قالب  به طورپرورش مرغ طيور) 

 بسيار رايج است.

كه اين شهر از حيث توليد انواع محصوالت  دهديمدر مجموع بررسي وضعيت كشاورزی شهر لنگرود نشان 

وضعيت بسيار مناسبي دارد. بعالوه عملكرد و بازدهي مناسب اراضي كشاورزی واقع در محدوده و حريم كشاورزی و دامي 

شهر حاكي از اهميت قابل مالحظه اين بخش در ساختار اقتصادی شهر است. اين مطلب از منظر كالبدی بر ضرورت 

فضاهای شهر و نيز توسعه فضاهای شهر حفظ و حراست از اراضي كشاورزی و برنامه ريزی برای كنترل و هدايت توسعه 

ضرورت حفظ و احياء  يبه عبارتاقتصادی ) صنعت و خدمات( تاكيد دارد.  یهابخشو نيز توسعه فضاهای فعاليتي ساير 

 اقتصادی شهر است. شهر به مثابه قوام و پايداری حياتفعاليت كشاورزی در اين 

 ب( صنعت و معدن

آن بوده و تخصص صنعتي  یكشاورزاصوال راه اندازی و رشد بخش صنعت در شهر لنگرود متأثر از ساختار اقتصاد 

-به تعدد كارخانه های فرآوری و بسته توانيمآن بيشتر در صنايع مربوط به بخش كشاورزی بوده است. در همين رابطه 

های شاليكوبي و بسته بندی برنج، كارخانه های توليد كلوچه و واحدهای فعال در زمينه صنايع غذايي بندی چای، كارخانه

 تريقدقيكي از پايه های اصلي رشد و توسعه شهر ياد نمود. بر اين اساس و به منظور بررسي  به عنوان هاآناشاره و از 

 صنعت و معدن استفاده نمود. یهابخشبه تفكيك زير  صنعتي و معدني شهر از منابع آماری مختلف و هایيتفعالوضع 

. شوديمساخت، آب ،برق و گاز تشكيل  –استخراج معدن، صنعت  معدن از چهار گروه عمده فعاليتي بخش صنعت و

نفر شاغل داشته است  4781، اين بخش اقتصادی در مجموع 1385بر اساس سرشماری عمومي نفوس و مسكن سال 

. بدين لحاظ اين بخش اقتصادی پس از خدمات باشديمشغلي اعالم شده شهر  یهافرصتكل  درصد 5/23كه معادل 

. تركيب مشاغل بخش صنعت و معدن بر شوديمشغل و درآمد ساكنان محسوب  ينتأمدومين بخش مهم به لحاظ 

ساخت – درصد ( و صنعت 5/51گروه ساختمان ) هایيتفعال توجهآن بيانگر نقش برتر و قابل  یهابخشحسب زير 

درصد شاغالن صنعت و معدن را در بر  9/96شاغل در اين دو گروه فعاليتي، در مجموع درصد ( است. افراد  4/45)

 نفر شاغل نقش اندكي در اين زمينه دارند. 148. دو گروه فعاليتي استخراج معدن و تأمين آب، برق و گاز تنها با گيرديم
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فرصت  1544شغل بوده كه با افزايش  3237معادل  1375شغلي بخش صنعت و معدن در سال  یهافرصتكل 

به رسيده است.  1385فرصت شغلي در سال  4781درصد در طول ده سال اخير به  4شغلي جديد و با نرخ رشد ساليانه 

فرصت شغلي در اين بخش ايجاد شده است. بيشترين  155متوسط در هر سال  به طوراخير  یهاسالدر طول  يعبارت

درصد به گروه فعاليتي ساختمان تعلق داشته است. اين امر ضمن تأكيد بر رشد بخش  7/86ميزان مشاغل ايجاد شده با 

 . داردصنعتي در شهر لنگرود  هاییگذارساختمان داللت بر فراهم نمودن امكان مناسب برای سرمايه 

 درصد( -)نفر 1335-35 هایسالشمار و ترکیب شاغالن بخش صنعت و معدن، طي  -46جدول شماره 

درصد شمار درصد شمار درصد شمار

-100.0 -1.0 -15 0.0 0 0.5 15 استخراج  معدن 

0.8 11.1 172 45.4 2171 61.8 1999 صنعت   ساخت 

4.0 3.1 48 3.1 148 3.1 100 تامین برق وآب وگاز

8.2 86.7 1339 51.5 2462 34.7 1123 ساختمان 

4.0 100 1544 100 4781 100 3237 جمع

نرخ 

رشد)1375-

)85

اشتغالزايی 1385 1375

گروه فعالیت

 مركز آمار ايران، تحليل مشاورمنبع: 

 سرشماری کارگاهي کشور -الف

كارگاه فعال در بخش صنعت و  569،  شهر لنگرود در مجموع دارای 1381سر شماری كارگاهي سال  یبر مبنا

درصد( در گروه فعاليتي  7/9واحد ) 55ساخت،  -درصد( در زمينه صنعت 4/88كارگاه) 513معدن بوده است. از اين ميزان 

كه از  طوریه آب، برق و گاز فعاليت دارند. ب ينتأمكارگاه نيز در زمينه  4كارگاه در زمينه استخراج معدن و  7ساختمان ، 

ساخت قرار دارند. پس از آن گروه -نفر( در گروه صنعت 1252) درصد 3/87نفر شاغل صنعتي شهر معادل  1434مجموع 

 . ساختمان بيشترين تعداد شاغالن را در اختيار دارد

 درصد( -تعداد کارگاه و شاغالن بخش صنعت و معدن بر حسب سرشماری کارگاهي )شمار -43جدول شماره 

 تعداد کارگاه  تعداد کارکن 

 گروه فعالیت

 شمار درصد شمار درصد

 استخراج  معدن  7 1.2 12 1.8

 صنعت   ساخت  513 88.4 1252 87.3

 و گاز و آببرق  نیتأم 4 1.7 71 4.9

 ساختمان  55 9.7 111 7.1

 جمع 569 111 1434 111

 1381مأخذ: سرشماری كارگاهي 

كه بيشترين تعداد واحدهای صنعتي شهر در  دهديمساخت نشان -فعال در زمينه صنعت یهاكارگاه تريقدقبررسي 

واحد فعاليت دارند. اين امر در  111كارگاه، صنايع غذايي و آشاميدني با  134زمينه توليد محصوالت فلزی فابريكي با 

 . است صادق يزنهای توليدی ياد شده زمينه توزيع شاغلين در كارگاه
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 ISIC  ساخت بر حسب کد دو رقمي-تعداد کارگاه و شاغلین بخش صنعت -43جدول شماره 

 تعداد کارگاه  تعداد کارکن 

 فعالیت
کد 

 فعالیت
سهم 

 نسبي
 شمار

سهم 

 نسبي
 شمار

 11 استخراج نفت خام و گاز طبيعي و . 1 1.18 1 1.17

1.79 11 1.16 6 ... و ومياورانمعدني  یهاسنگاستخراج   12 

 15 يدنيآشامصنايع مواد غذائي و  111 19.43 461 33.24

 17 توليد منسوجات 27 4.77 51 3.61

 18 و رنگ كردن آوردنعمل  -توليد پوشاك  96 16.96 126 9.11

 19 دباغي و عمل آوردن چرم و ساخت كيف و.  5 1.88 14 1.11

 21 توليد چوب و محصوالت چوبي و چوب پنبه   51 9.11 183 13.22

 22 و تكثير رسانه های ضبط چاپانتشار و    7 1.24 12 1.87

 25 توليد محصوالت الستيكي و پالستيكي  1 1.18 5 1.36

 26 توليد ساير محصوالت كاني غيرفلزی 15 2.65 52 3.76

 28 توليد محصوالت فلزی فابريكي بجز.... 134 23.67 214 14.74

 29 طبقه بندی .توليد ماشين آالت و تجهيزات  19 3.36 31 2.17

 31 مولد و انتقال برق و آالتتوليد ماشين   13 2.31 25 1.81

 33 توليد ابزار پزشكي و ابزار اپتيكي و  3 1.53 4 1.29

 36 توليد مبلمان و مصنوعات طبقه بندی...  19 3.36 37 2.67

 41 برق و گاز و بخار آب گرم نيتأم 3 1.53 51 3.61

 41 آوری و تصفيه و توزيع آبجمع  1 1.18 21 1.45

 45 ساختمان  55 9.72 111 7.23

 ساخت -کل بخش صنعت  566 111 1334 111

 1381مأخذ: سرشماری كارگاهي 

  آمار وزارت صنایع و معادن -ب

برای شناخت بهتر وضعيت صنعت و معدن شهر لنگرود از آمار منتشر شده توسط وزارت صنايع و معادن در خصوص 

واحد صنعتي در  99. مطابق اين آمار، در مجموع شوديماستفاده  اجرادر دست  یهاطرحواحد های صنعتي فعال و 

ميليون ريال سرمايه ثابت  66216نفر شاغل و  1159در كل  واحدهامحدوده و حريم شهر لنگرود فعاليت دارند كه اين 

دارند. بيشترين واحدهای اعالم شده در زمينه توليد محصوالت غذايي و آشاميدني، توليد چوب و محصوالت چوبي، 

مشخصات واحدهای صنعتي فعال در شهر  زيرآالت و تجهيزات فعاليت دارند. جدول فلزی و ساخت ماشينغير هایيكان

 .دهديملنگرود را نشان 
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 1333مشخصات واحد های صنعتي فعال شهر لنگرود، سال  -49جدول شماره 
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 1333مشخصات واحد های صنعتي فعال شهر لنگرود، سال  -49ادامه جدول شماره 
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1333مشخصات واحد های صنعتي فعال شهر لنگرود، سال  -49ادامه جدول شماره   
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 1333مشخصات واحد های صنعتي فعال شهر لنگرود، سال  -49ادامه جدول شماره 
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 1333مشخصات واحد های صنعتي فعال شهر لنگرود، سال  -49ادامه جدول شماره 

 
 : وزارت صنايع و معادنمنبع        
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هاي مختلف اقتصادي و ميزان اشتغال در فعال در بخشميزان و نسبت جمعيت  -2-4-3

 آمار رسمي و اطالعات موجود بر اساسها و ميزان و نسبت بيكاري در شهر بخش

های آماری وضع فعاليت و اشتغال است كه به نوعي آوری از اعضای خانوار در طرحاز جمله اطالعات قابل جمع

اشتغال و بيكاری از اين جهت كه  دهد. ميزانمورد بررسي را نشان ميتصويری از وضعيت اقتصادی جامعه محدوده 

های جمعيتي است، های مهم در بررسيانعكاس وضع اقتصادی يا به عبارتي نبض اقتصادی يك جامعه است از شاخص

ها ريزیرنامههای جمعيتي مثل باروری و ... نيز از اهميت خاصي در بها و ساير شاخصضمن آنكه رابطه بين اين ميزان

 در سطوح مختلف برخوردار است.

های شوند. جمعيت به دنبال فرصتشهرها به عنوان محلي برای برخورد عرضه و تقاضای نيروی كار محسوب مي

های اقتصادی ناشي از مقياس و در نتيجه جوييشوند و تمركز جمعيت باعث صرفهاقتصادی موجود در شهرها جمع مي

شود. در نتيجه شهرها به بازاری گسترده و متنوع برای عرضه و تقاضای نيروی اقتصادی در شهر مي تمركز بيشتر فعاليت

مصرف كنندگان تسهيالت شهری، ساكنين و  هاآنشوند. نيروی كار شهری نه تنها عوامل توليدند، بلكه كار تبديل مي

كار، تصميمات مكانيابي درون شهری برخي مستخدمين بخش عمومي هستند. مالحظات مربوط به اشتغال و بازار 

دهد. بنابراين درك بازار كار خانوارها، مسكن شهری، بخش حمل و نقل و محيط سكونت و فعاليت را تحت تأثير قرار مي

 ای برخوردار است. در مطالعات شهری از اهميت ويژه

دهد. همچنين از يج و عوارض آن را ميبه عالوه تحليل بازار نيروی كار شهری به ما توانايي دالئل رشد شهری و نتا

توان اثر تغييرات مختلف در محيط اقتصادی به ويژه اشتغال كار، دستمزدها و ارزش مبادالتي مسكن در طريق آن مي

 شهر را بررسي كرد. 

های نيروی انساني ساكن در شهر لنگرود مورد اساس در اين قسمت از گزارش، وضعيت بازار كار و ويژگي ينبر ا

های های كمي و كيفي نيروی كار انجام خواهد شد. شاخصويژگي گيرد. اين بررسي در دو بخش شاملار ميبررسي قر

كمي نيروی انساني دربردارنده جمعيت در سن كار، نرخ مشاركت اقتصادی، نرخ اشتغال و بيكاری و بار تكفل بوده و 

. اين مطالعات ضمن بررسي ميزان اين گيرديدر برم های اصلي اقتصادیهای كيفي توزيع مشاغل را در بخششاخص

 دهد. های گذشته نيز مورد توجه قرار ميرا طي سرشماری هاآنها در وضع موجود، روند تحوالت شاخص

 های کمي نیروی انساني الف( ویژگي

-سن كار قرار داشته نفر در57743 نفر جمعيت بوده كه از اين مقدار معادل 65614دارای  1385شهر لنگرود در سال 

به ترتيب  1375و 1365 یهاسالباشد. اين رقم در درصد مي88 اند. بر اين اساس عرضه بالقوه نيروی كار شهر در حدود 

درصدی عرضه بالقوه نيروی كار طي  9 درصد بوده است. مقايسه اين ارقام حاكي از افزايش 79/6و 71/9 معادل

اخير است. در اين دوره شمار جمعيت در سن كار )عرضه بالقوه نيروی  یهالسادرصد طي   1/8و  1365-75 یهاسال

توان به درصدی مواجه بوده كه باالتر از نرخ رشد جمعيت دوره ياد شده است. تفاوت مذكور را مي 5/2كار( با نرخ رشد 
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شناخت وضع موجودمرحله  -طرح جامع شهر لنگرود  

داد. در همين دوره شمار  تغيير در ساختمان سني جمعيت و وجود جريان مهاجرت در اين دوره و مهاجرپذيری شهر نسبت

نفر  23778به  1375نفر در سال  17851درصد از  9/2جمعيت فعال شهر )عرضه بالفعل نيروی كار( نيز با رشد ساالنه 

-درصد  مي 2/41رسيده است. نرخ فعاليت عمومي كه بيانگر نسبت عرضه بالفعل نيروی كار است معادل  1385در سال 

درصدی جمعيت در  5/2درصد( بهبود اندكي داشته است. دليل اين امر  رشد  5/39دوره قبل )باشد. اين نرخ در مقايسه با 

 باشد. ای از اين جمعيت به بازار كار ميسن كار و ورود بخش عمده

هر تفاوت بسيار فاحشي باهم با توجه به اطالعات حاصل از سرشماری عمومي، ميزان نرخ فعاليت مردان و زنان ش

درصد(. اين ارقام گويای آن است كه اگرچه عرضه بالقوه نيروی كار زنان بيشتر از  7/14درصد در مقابل  9/67) دارند

های نفر(، اما به دالئل مختلف از جمله محدوديت 28751نفر در مقابل  28993عرضه بالقوه نيروی كار مردان است )

اجتماعي، وظايف و جايگاه خانوادگي و نيز دالئل پيش مشاغل برای زنان، مهارت و تخصص پايين، مسائل فرهنگي و 

غالباً به  هاآنشغلي كمتری برای مشاركت در امور اقتصادی داشته و اكثريت  یهافرصتگفته، زنان در مقايسه با مردان 

نفر جمعيت فعال اقتصادی شهر  23778شوند. اين موضوع سبب شده كه از مجموع عنوان جمعيت غيرفعال محسوب مي

درصد( را زنان تشكيل دهند كه از پيكره همانند شهری استان  18نفر ) 4261درصد( را مردان و تنها  82نفر ) 19517

 تر است. بسيار پايين

تر بازارهای كار و تحوالت اقتصادی شهر بايد به تحوالت ميزان و نسبت اشتغال و برای شناخت بهتر و درك عميق

مطالعه طرف عرضه  فعال و نرخ فعاليت در واقع برت. چرا كه بررسي وضعيت جمعيت بيكاری در سطح شهر نيز توجه داش

های جمعيت شاغل به نوعي بيانگر تحوالت تقاضای بالفعل برای تحوالت و دگرگوني كه يحالنيروی كار استوار بوده در 

 نيروی كار و بازتابي از تحوالت اقتصادی شهر است. 

 لشمار شاغالن و میزان نرخ اشتغا -

جمعيت فعال اقتصادی بسته به اقبال يا عدم توفيق در زمينه كاريابي و اشتغال به دو بخش جمعيت شاغل و بيكار 

موفق به يافتن شغل  1385نفر در سال  21381شوند. از كل جمعيت فعال اقتصادی شهر معادل جويای كار تقسيم مي

درصد است. به اين معنا كه  7/85شده بيانگر نرخ اشتغال  روند. ارقام يادنفر جزء بيكاران به شمار مي 3398شده و 

 اند. درصد از عرضه نيروی كار شهر بوده 86های مختلف اقتصادی قادر به جذب بخش

بررسي همزمان تحوالت عرضه نيروی كار )جمعيت فعال( و تقاضای نيروی كار )جمعيت شاغل( حاكي از تغييرات 

 یهاسالگذشته است. ميانگين نرخ رشد ساليانه جمعيت شاغل و بيكار در طول  یهاسالنوساني نرخ اشتغال در طول 

درصد بوده كه مقايسه آن با نرخ رشد جمعيت فعال بيانگر گسترش بيكاری در شهر  3و  8/2به ترتيب معادل  85-1375

به  1375نسبت در سال  اند. ايننفر موفق به يافتن شغل شده86از هر صد نفر جوينده كار معادل  1365است. در سال 

های جديد شغلي و اقتصادی در ايجاد فرصت یهابخشتوفيق  دهندهنشاننفر افزايش پيدا كرده كه به نوعي  4/89

درصد رسيده است كه بيانگر كاهش شديد نرخ اشتغال و  7/85به  1385جذب شاغالن بوده است. اين شاخص در سال 
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شناخت وضع موجودمرحله  -طرح جامع شهر لنگرود  

ير است. به عبارتي در طول دهه اخير شكاف بين عرضه و تقاضای مؤثر نيروی در مقابل افزايش نرخ بيكاری در دوره اخ

-های موجود قدرت چنداني برای ايجاد فرصتكار بيشتر شده و ساختارهای اقتصادی شهر به دليل ركود حاكم بر فعاليت

 اند.های جديد شغلي نداشته

 شمار بیکاران و میزان نرخ بیکاری -

زدايي، خدماتي كردن و روند زار كار، بين بيكار و شاغل است. باز ساخت اقتصادی، صنعتبندی در باتقسيم ينتربزرگ

افزايشي ماشيني شدن )چه در بخش توليد و چه در بخش خدمات(، تقاضا برای نيروی كار ماهر، ورود گسترده نيروی كار 

ری از مناطق جغرافيايي شده است. در زنان و بسياری موارد ديگر منجر به رشد بيكاری و بيكاری طوالني مدت در بسيا

گذاری و رشد ايجاد شده در بخش خدمات برای جبران فقدان شغل در چند دهه اخير نيز افزايش ميزان و حجم سرمايه

 های توليدی كافي نبوده است.بخش

بدون تغيير به نفر بوده كه تقريبا  1895حدود  1365با استناد به اطالعات سرشماری، شمار بيكاران شهر در سال 

رسيده است. اين ميزان در مقايسه با شمار  1385نفر در سال  3398درصد به  6و با نرخ رشد  1375نفر در سال  1893

 1385درصد در سال  3/14و  1375درصد در سال  6/11، 1365درصد در سال  9/13جمعيت فعال بيانگر نرخ بيكاری 

درصد بوده  3/31 و 6/11اشته و ميزان آن به ترتيب نان شهر تفاوت بارزی داست. به عالوه ميزان نرخ بيكاری مردان و ز

 (56و  55است. )جداول شماره 

 درصد( –)نفر  1365-35 هایسالهای کمي و کالن نیروی انساني شهر، شاخص -51جدول شماره 

زن مرد مرد و زن زن مرد مرد و زن زن مرد مرد و زن

32,867 32,747 65,614 28,432 28,188 56,620 22,649 23,261 45,910 جمعیت

28,993 28,750 57,743 22,813 22,431 45,244 16,088 16,463 32,551 جمعیت در سن کار

4,261 19,517 23,778 3,636 14,214 17,850 2,441 11,241 13,682 جمعیت فعال اقتصادی

2,928 17,452 20,380 2,910 13,047 15,957 1,751 10,036 11,787 شاغل

1,333 2,065 3,398 726 1,167 1,893 690 1,205 1,895 بیکار

88.2 87.8 88.0 80.2 79.6 79.9 71.0 70.8 70.9 سهم جمعیت در سن کار

14.7 67.9 41.2 15.9 63.4 39.5 15.2 68.3 42.0 نرخ فعالیت عمومی

68.7 89.4 85.7 80.0 91.8 89.4 71.7 89.3 86.1 نرخ اشتغال

31.3 10.6 14.3 20.0 8.2 10.6 28.3 10.7 13.9 نرخ بیکاری

- - 2.2 - - 2.5 - - 2.9 بارتکفل واقعی

1385 1375 1365
شرح

 مركز آمار ايران، تحليل مشاورمنبع:  
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شناخت وضع موجودمرحله  -طرح جامع شهر لنگرود  

 )درصد( 1365-35 هایسالهای کمي نیروی انساني شهر، نرخ رشد و روند تغییرات شاخص -51جدول شماره 

زن مرد کل زن مرد کل زن مرد کل

1.9 1.7 1.8 1.5 1.5 1.5 2.3 1.9 2.1 جمعیت

3.0 2.8 2.9 2.4 2.5 2.5 3.6 3.1 3.3 جمعیت در سن کار

2.8 2.8 2.8 1.6 3.2 2.9 4.1 2.4 2.7 جمعیت فعال اقتصادی

2.6 2.8 2.8 0.1 3.0 2.5 5.2 2.7 3.1 شاغل

3.3 2.7 3.0 6.3 5.9 6.0 0.5 -0.3 0.0 بیکار

17.2 17.0 17.1 8.0 8.2 8.1 9.2 8.8 9.0 سهم جمعیت در سن کار

-0.5 -0.4 -0.9 -1.2 4.5 1.7 0.8 -4.9 -2.6 نرخ فعالیت عمومی

-3.0 0.1 -0.4 -11.3 -2.4 -3.7 8.3 2.5 3.2 نرخ اشتغال

3.0 -0.1 0.4 11.3 2.4 3.7 -8.3 -2.5 -3.2 نرخ بیکاری

- - -0.7 - - -0.3 - - -0.3 بارتکفل واقعی

نرخ رشد / نرخ تغییرات)1365-

)85

نرخ رشد / نرخ تغییرات)1375-

)85

نرخ رشد / نرخ تغییرات)1365-

)75 شرح

مركز آمار ايران، تحليل مشاورمنبع:   

 های کیفي نیروی انسانيشاخص -

هـای اقتصـادی   سـهم هـر يـك از بخـش     يبـه عبـارت  ، شـهر دارد تقاضای كار شهری بستگي به ساختار اقتصـادی  

 هـا بخـش های هر كـدام از ايـن   های بكار برده شده در فعاليت)كشاورزی، صنعت و معدن و خدمات( و نيز فنون و روش

كند. در اين رابطه نه تنها اشتغال صنعتي، بلكه توسعه مشاغل خدماتي چگونگي ابعاد اشتغال را برای هر فعاليت تعيين مي

اقتصادی( نقش مهمي در كميت و كيفيـت تقاضـای نيـروی كـار در      های)به وسيله مؤسسات خصوصي يا دولتي و بنگاه

توان يك نوع موقعيت اقتصادی برای نيروی كار دانسـت. ايـن   كند. به طور كلي تقاضای نيروی كار را ميشهرها ايفا مي

نيـز   تواند عالوه بر جذب نيروی كار ساكن در شهر، به عنوان عامل مهمي بـرای جـذب مهـاجرين   موقعيت اقتصادی مي

 عمل نمايد.

های اقتصادی ساخت اقتصاد شهر به نوعي وضعيت فعاليت كردنهای بازار كار عالوه بر بازگو اساس،  شاخص ينبر ا

 بر حسبهای كيفي نظير تركيب مشاغل كند. در اين راستا، شاخصرا بيان مي  هاآننيروی كار  حاكم بر شهر و ويژگي

 گيرد.مده فعاليتي و پايگاه شغلي شاغالن مورد بررسي قرار ميهای عهای اصلي اقتصادی، گروهبخش

درصد در  5/23درصد در بخش خدمات،  1/67نفر شاغل بوده كه از اين تعداد  21381دارای  1385اين شهر در سال 

درصد شاغالن، شغل خود را اظهار  1/ 5درصد در بخش كشاورزی مشغول فعاليت بوده و 8بخش صنعت و معدن، 

درصد طي  1/3های شغلي آن با نرخي معادل زايي در اين شهر همواره صعودی بوده و فرصتاند. روند اشتغالنكرده

افزايش يافته است. بخش كشاورزی  1375-85 یهاسالدرصد در طول  5/2و با نرخ رشد ساليانه  1365-75 یهاسال

بخشي از  1365-75 یهاسالدرصدی طي  4/5باشد با رشد دارا ميلنگرود كه كمترين نقش را در تركيب مشاغل شهر 
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 یهافرصتاخير بخش عمده ای از  یهاسالدرصدی در  -8/3های شغلي خود را افزايش داده و در مقابل با رشد فرصت

اخير  سالهدهشغل بر مشاغل خود افزوده  و در  981شغلي خود را از دست داده است. اين بخش اقتصادی طي دوره قبل

 شغل را از دست داده است.  776ميزان  به

درصد در  4توانسته است با نرخ رشد  1385فرصت شغلي در سال   4786بخش صنعت و معدن با در برداشتن حدود 

به  1365-75 یهاسالجديد شغلي داشته باشد. در  یهافرصت يجاداای در توفيق قابل مالحظه 1365-85 یهاسال

شغل بر ميزان مشاغل اين بخش اقتصادی افزوده شده  1549به ميزان  1375-85 یاهسالشغل و در  1154ميزان 

 است. 

درصد  9/2شود و با رشد ساالنه شغل برترين بخش اقتصادی شهر محسوب مي 13666بخش خدمات با جذب حدود 

بخش در دوره قبل زايي اين اخير مواجه بوده است. ميزان اشتغال یهاسالدرصد در  3و رشد  1365-75 یهاسالدر 

شغل بوده است. اين بخش به ويژه در دو دهه اخير بيشترين نقش را در ساختار  3521شغل و در دوره اخير  2516معادل 

 عمده تقاضای نيروی كار جديد را نيز در اختيار داشته است.  اشتغال شهر دارا بوده و بخش

 1365-35 هایسالاقتصادی،  های اصليبخش حسب برترکیب شاغالن شهر  -52جدول شماره 

درصد شمار درصد شمار درصد شمار درصد شمار

-3.8 -17.5 -776 8.0 1624 15.0 2400 12.0 1420 کشاورزی

4.0 35.0 1549 23.5 4786 20.3 3237 18.5 2183 صنايع ومعادن

3.0 79.6 3520 67.1 13666 63.6 10146 64.8 7640 خدمات

5.8 2.9 130 1.5 304 1.1 174 4.6 548 اظهار نشده

2.5 100 4423 100 20380 100 15957 100 11791 جمع

نرخ رشد
اشتغالزايی)1375-85( 1385 1375 1365

شرح

 مركز آمار ايران، تحليل مشاورمنبع:  

 )شمار( 1365-35 هایسالهای اقتصادی، بخش حسب برتحول ترکیب شاغالن شهر  -13نمودار شماره 

 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

کشاورزی صنایع ومعادن خدمات اظهار نشده

1365 1375 1385

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



113 

 

شناخت وضع موجودمرحله  -طرح جامع شهر لنگرود  

فروش،  های فعاليتيدهد كه گروهنشان مي 1385های عمده فعاليتي در سال گروه بر حسببررسي تركيب شاغالن 

 11و 7/11، 9/11، 1/12، 3/25ساخت و حمل و نقل و انبارداری و ارتباطات به ترتيب به  -ساختمان، آموزش، صنعت 

درصد مشاغل شهر به چهار گروه فعاليتي  69 يبه عبارتهای شغلي شهر را در اختيار دارند. درصد بيشترين ميزان فرصت

ها در باشند. اين گروههای شغلي شهر دارا ميهای فعاليتي نقش اندكي در جذب فرصتياد شده تعلق دارد. ساير گروه

 –، گروه فعاليتي صنعت 1375اطالعات سرشماری  بر اساساند. نيز بيشترين شمار شاغالن را در اختيار داشته 1375سال 

 3/7حمل و نقل و انبارداری درصد و  8/12درصد، آموزش  7درصد، ساختمان  4/25درصد، فروش  5/12ساخت معادل 

ساخت و -های مرتبط با فروش، صنعتاند. اين موضوع بيانگر غلبه فعاليتدرصد كل مشاغل شهر  را در اختيار داشته

 آموزش است.

 4423اخير به ميزان حدود  یهاسالهای عمده فعاليتي نيز گويای اين است كه طي گروه بر حسبتحول اشتغال 

زايي را در های فعاليتي ياد شده همچنان بيشترين ميزان اشتغالطح شهر ايجاد شده كه گروهفرصت شغلي جديد در س

شغل جديد در  1111درصد(،  31فرصت شغلي جديد در گروه ساختمان ) 1339به ميزان  هاسالاند . طي اين اختيار داشته

 7/9شغل در بخش امور عمومي ) 429درصد( و  7/19شغل جديد در بخش حمل و نقل ) 873درصد(،  25بخش فروش )

 درصد( ايجاد شده است.

های فعاليتي در ساختار اشتغال شهر با استفاده از شاخص تغييرات ساختاری مشخص در مجموع تغييرات سهم گروه

درصد دچار  3/11گانه معادل 19های فعاليتي در قالب گروه 1375-85های شود كه تركيب مشاغل شهر طي سالمي

 است.  هاآنهای اقتصادی غالب شهر و عملكرد ساختاری شده كه اين امر تا حدودی بيانگر ثبات نسبي در فعاليتتحول 
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شناخت وضع موجودمرحله  -طرح جامع شهر لنگرود  

1335-35 هایسالهای عمده فعالیتي، گروه حسب برترکیب شاغالن شهر  -53جدول شماره   

درصد شمار درصد شمار درصد شمار درصد شمار

-4.2 -18.8 -832 7.6 1559 15.0 2391 12.0 کشاورزی ،شکاروجنگلداری 
21.2 1.2 52 0.3 61 0.1 9 ماهیگیری 

-100.0 -0.3 -15 0.0 0 0.1 15 0.0 3 استخراج  معدن 
0.8 3.9 172 10.7 2171 12.5 1999 11.3 1333 صنعت   ساخت 
4.0 1.1 48 0.7 148 0.6 100 0.2 26 تامین برق وآب وگاز
8.2 30.3 1339 12.1 2462 7.0 1123 7.0 821 ساختمان 
2.5 25.1 1110 25.3 5161 25.4 4051 عمده فروشی وخرده فروشی وتعمیر...
6.3 3.7 163 1.8 357 1.2 194 هتل ورستوران 
5.8 19.7 873 10.0 2038 7.3 1165 7.4 873 حمل ونقل وانبارداری وارتباطات 
4.4 2.9 130 1.8 371 1.5 241 واسطه گريهای مالی 
6.6 3.9 171 1.8 364 1.2 193 مستغالت اجاره وفعالیتهای کاروکسب 
2.9 9.7 429 8.5 1731 8.2 1302 اداره امورعمومی ودفاع وتامین ...
0.9 4.1 183 10.9 2227 12.8 2044 آموزش 
4.2 5.2 231 3.4 684 2.8 453 بهداشت ومددکاری اجتماعی 
4.2 5.4 241 3.5 720 3.0 479 سايرفعالیتهای خدمات عمومی و...
... 0.2 7 0.1 15 0.1 8 خانوارهای معمولی دارای مستخدم 
... 0.0 0 0.0 0 0.0 0 سازمانهاوهیئت های برون مرزی 

-7.9 -0.2 -9 0.0 7 0.1 16 دفاتروادارات مرکزی 
5.7 2.9 130 1.5 304 1.1 174 4.6 548 فعالیتهای نامشخص واظهارنشده 
2.5 100 4423 100 20380 100 15957 100 11791 جمع

نرخ رشد

)85-1375(
گروه فعالیت

اشتغالزايی)1375-85( 1385 1375 1365

36.3 4278

1420

19.4 2288

1.7 201

 مركز آمار ايران، تحليل مشاورمنبع: 

 1335-35 هایسالهای عمده فعالیتي، گروه حسب برتحول ترکیب شاغالن شهر  -14ر شماره نمودا
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شناخت وضع موجودمرحله  -طرح جامع شهر لنگرود  

های در يكي از بخش هاآننوع مشاغل و قرارگيری  بر حسبپايگاه شغلي وضعيت شاغالن و مشاغل شهر 

درصد  3/69بر مبنای اين بررسي و با استناد به اطالعات در دسترس  شده است.خصوصي، عمومي و تعاوني بررسي 

در بخش تعاوني قرار دارند. به  هاآندرصد  3/1درصد در بخش عمومي و تنها  9/27مشاغل شهر در بخش خصوصي، 

ير درصد مزد و حقوق بگ 3/23درصد كاركنان مستقل،  7/63درصد كارفرما،  6عالوه از مجموع شاغالن بخش خصوصي 

درصد شاغالن كاركنان بدون مزد و فاميلي هستند. فزوني كاركنان مستقل در ساختار مشاغل بخش خصوصي  9/6و 

 باشد.آن بر سرمايه و نيروی كار خانوارها مي اتكاهای مرتبط اين گروه و بيانگر كوچك مقياس بودن فعاليت

 1335-35 هایسالهای عمده فعالیتي شهر گروه حسب برترکیب شاغالن  -54جدول شماره 

درصد شمار درصد شمار درصد شمار

4.1 89.5 3687 69.3 11060 62.5 7373 بخش خصوصی
-0.9 -1.7 -61 6.0 669 9.9 730 کارفرمايان
4.2 64.3 2370 63.7 7046 63.4 4676 کارکنان مستقل
5.4 28.8 1063 23.3 2582 20.6 1519 مزد وحقوق بگیران
5.5 8.5 315 6.9 763 6.1 448 کارکنان بدون مزد وفامیلی
1.3 13.1 540 27.9 4446 33.1 3906 بخش عمومی
- - - 0.3 45 - - بخش تعاونی

-2.3 -2.6 -106 2.5 406 4.3 512 اظهار نشده
3.1 100.0 4121 100.0 15957 100.0 11791 جمع

اشتغالزايی نرخ رشد1375

)درصد(
پايگاه شغلی

1365

 منبع: مركز آمار ايران، تحليل مشاور 

و تغييرات آن در مناطق مختلف شهر و  هاساختمانمسائل مربوط به ارزش زمين، -3-4-3

 اندداشتهكننده شناخت ضوابط و معيارهايي كه در اين تغييرات نقش تعيين

های پروژه تا حد خريد اراضي و انجام مطالعات اين بند از شرح خدمات به اين منظور است كه هزينهيكي از علل 

و قابل محاسبه شود و در نهايت و پس از تهيه طرح اعالم نمايد كه برای خريداری امالكي كه در مسير تعريض  ،امالك

 يازن، شهر به چه ميزان اعتبار شوديمری عمومي گذاشته كارب هاآناراضي كه بر روی  ياو  گيرنديماحداث خيابان قرار  يا

ی امالك از مالكين نياز دارد و پس از آن به برآورد هزينه ساخت و يا تعريض معابر و نيز برآورد هزينه رخريدا یبرا

شدن پروژه در  ياجرائعمومي اقدام شود. پس از آن تصوير روشني از وضعيت قابليت  هاییكاربرساخت هر يك از 

كه طرح اجرا  كشديمكه با توجه به اعتبارات موجود چند سال طول  كنديمو روشن  دهديممقابل ديدگان مسئولين قرار 

 31 توسط اين مشاور تهيه گرديده نشان داده است كه حدود هاسالهائي كه در طي خدمات در پروژهاين بند از شرح .شود

 دهديماين نشان  ای اجرای هر طرح جامع و تفصيلي است يعني سه تا چهار برابر عمر طرح!سال زمان مورد نياز بر 41تا 

نيست، بلكه دليل اصلي اجرا  هایكاربرمكانيابي نامناسب  ياو ، مكانيابي غلط منطقه توسعه هاطرحعلت اجرا نشدن  كه

 .شهر استموثر در عمران  یهاسازمانو  هایشهرداروضعيت اقتصادی و اعتبارات محدود  هاطرحنشدن 

درآمد قابل قبولي برای شهرهای بزرگ و متوسط  توانديمشده صورت گيرد چنانچه فروش تراكم باضابطه و حساب

شهری كه اين مشاور بر روی آن كار كرده يعني شهر قاين  ينتركوچككوچك از جمله  یدر شهرهاايجاد نمايد ولي 

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



111 

 

شناخت وضع موجودمرحله  -طرح جامع شهر لنگرود  

شهری  یهاطرح هاآنپيش چون اراضي كه بر روی  هاسال توانست ايجاد نمايد.تغيير اساسي در درآمدزائي شهرداری ن

در نتيجه نقشه  گرديديمآن به مالكين پرداخت  یو بهابندی دارائي محاسبه براساس قانون، با قيمت منطقه شديم اجرا

ولي در نهايت هزينه  يدگردمي ای باهم مقايسهو دو نقشه قيمت روز و قيمت منطقهای نيز تهيه اراضي با قيمت منطقه

و ديگر نيازی به  شودينماين اساس عمل  بر يگرد. در حال حاضر گرديديمبندی محاسبه اجرای طرح  با قيمت منطقه

 بندی وجود ندارد.تهيه نقشه منطقه

 عرض معبر، عريض بودن، جهت جغرافيائي، ابعاد، با توجه به اينكه هر زمين ويژگي خاص خود را داشته كه مساحت،

آن، دوری يا نزديكي به مكاني برای پارك اتومبيل، موروثي  در مقابلامكان توقف اتومبيل  يك يا چند معبر داشتن،

 هاییكاربرنوع كاربری موجود و پيشنهادی و همجواری با  ،نوع سند تمايل مالك به فروش، تعداد مالكين، بودن،

كه  یبه طور گذارديماجتماعي ساكنين محل بر روی قيمت زمين اثر  هایيژگيونوساز يا فرسوده بودن محل و  مختلف،

دو  تواننديمدو قطعه زمين همجوار با مشخصات ظاهری كم و بيش يكسان  يو حتدر يك كوچه ابتدا و انتهای آن 

 لنگرود به شرح زير تعيين گرديده است.  یشهركلي و با تقريب قيمت اراضي به طورداشته باشند ولي  قيمت متفاوت

 قیمت اراضي تجاری -

ريال 111/111/61بيشتر برابر با  يو اندكميليون تومان  6 در شهر لنگرود 1391باالترين قيمت روز اراضي در آذرماه 

خيابان دكتر  ميدان انقالب، اوايل خيابان امام خميني)شمال آن( و اوايل است كه متعلق به مناطق تجاری اطراف بازار،

-ريال است كه متعلق به قسمت مياني خيابان امام111/111/45الي  111/111/42پس از آن  است. شريعتي )شمال آن(

ي خيابان  جنوبجنوبي خيابان شريعتي و نيمهريال است كه به نيمه 111/111/41الي  111/111/35خميني و پس از آن 

 111/111/8از قرار هر متر مربع يامالك يدشهترين قيمت اراضي تجاری به دو طرف خيابان پائين خميني تعلق دارد.امام

هزار تومان از اراضي  111/311ريال تعلق دارد. كمترين قيمت اراضي با كاربری تجاری حدود  111/111/12الي 

 مسكوني باالتر است.

 قیمت اراضي مسکوني -

ميليون ريال است كه  111/111/6الي  111/111/5باالترين قيمت روز زمين با كاربری مسكوني از قرار هر متر مربع 

از آن از قرار هر  و بعدو شهيد عبدالكريمي تعلق دارد  ينيخمامام  شريعتي، هایيابانخبه محدوده مثلث شكل محدود به 

به قطعه دوم پس از محدوده تجاری در شرق خيابان امام خميني و  ريال است كه 111/111/5الي  111/111/4متر مربع 

كمتر ريال و  111/111/1قيمت به اراضي حاشيه ای شهر از قرار هر متر مربع  ينو كمترغرب خيابان شريعتي تعلق دارد 

 ل تعلق دارد.ريا 111/511/1الي 111/211/1جوار اراضي حاشيه ای از قرار هر متر مربعاست و پس از آن به اراضي هم
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 مسکوني و تجاری لنگرود قیمت اراضي  -24نقشه شماره 
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و شده، وضع خريد و فروش، اجاره و غيره( هاي مربوط به مسكن )قيمت تمامهزينه-4-4-3

 گذاري در زمينه مسكن در شهرمختلف سرمايه امكانات

مسكن و برخي ديگر به نگهداری و  ها به احداثهای مختلفي برای مسكن مترتب است. برخي از هزينههزينه

هايي است كه برای زمين های ممكن، پرداختهزينه ينترمهمشود. در امر احداث مسكن استفاده از آن مربوط مي

پذير نيست گيرد. بررسي وضعيت قيمت مصالح ساختماني به صورت مجزا امكانمسكوني و مصالح ساختماني صورت مي

اطالعات بدست آمده از وضعيت هزينه ساخت  براساسو اين شاخص عموماً با شيوه ساخت بنا رابطه مستقيم دارد. 

تومان است. به اين ترتيب  411،111مسكن در شهر لنگرود، هزينه ساخت هر مترمربع واحد مسكوني معمولي حدود 

تومان  151،111مين در شهر كه قيمت زمين در آن حدود مترمربع ز 211مترمربعي در  111ساخت يك واحد مسكوني 

 .باشديمميليون تومان خواهد بود. اطالعات مربوط به وضع اجاره و خريد و فروش نيازمند برداشت ميداني  71است، برابر 

محلي در زمينه رشد و توسعه اقتصادي شهر به  يهاارگانهاي آتي دولت و برنامه-5-4-3

-ف )صنعت، كشاورزي، تجارت و خدمات( همراه با تعيين ميزان سرمايهمختل يهابخشتفكيك 

 گذاري الزم در هر بخش

-گذاریو حجم سرمايه هاآنهای دولتي و مجموعه مديريت شهری، ميزان اعتبارات های آتي دستگاهشناخت برنامه

به برخي عناصر خدماتي و مندی و دسترسي ساكنان شهر در نظر گرفته شده ضمن نمايان ساختن ميزان بهره های

-های اقتصادی كارگزاران دولتي و نهادهای عمومي محلي را مشخص ميگيری آتي برنامهرفاهي مورد نياز، روند و جهت

زمينه را برای شناخت هر چه بيشتر شهر و در نتيجه   اجراهای در دست های موجود و طرحنمايد. در واقع اطالع از برنامه

 سازد.پذير ميولي در چارچوب اهداف طرح جامع شهر امكانارايه يك برنامه اص

-ای را ايفا ميهای محلي در زمينه توسعه و عمران يك شهر هر كدام نقش عمدهها و ارگانآنچه مسلم است دستگاه

های نيازمندی ينتأمها بر حسب وظايف ذاتي و بخشي خود و به منظور اينكه هر كدام از اين دستگاه يژهبه ونمايند. 

آب آشاميدني، برق،  ينتأمعنوان مثال در زمينه دهند. بهای الزم را انجام مييبينساكنان نسبت به آينده شهر نيز پيش

شغل هر  ينتأمرفاه اجتماعي و  ينتأمها و خدمات زيرساختي و زيربنايي، دسترسي ينتأموسايل ارتباطي و مخابرات، 

ها و اقدامات انجام شده توسط كند. شناخت برنامهوزارتي و بخشي خود را دنبال ميهای خاص ريزیدستگاه دولتي برنامه

در زمينه  مشخص نمودن كمبودهای احتماليگيری پيشنهادات طرح جامع را آشكار و ضمن تواند جهتها مياين دستگاه

ن خدمات در سطح شهر ياری ريز شهری را در جهت توزيع و آرايش مناسب فضايي ايخدمات مورد نياز ساكنان برنامه

 نمايد.

هايي نيز برای درآمده و برنامه اجراهای عمراني در سطح شهر به های گذشته تعدادی طرحدر اين راستا طي سال

های دولتي موجود ها در بودجه شهرداری و برخي در بودجه دستگاهبيني شده است. برخي از اين طرحهای آتي پيشسال

گذشته اشاره و  ده سالهای عمراني انجام شده توسط شهرداری طي است كه در ادامه ابتدا به طرح در شهر انعكاس يافته

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



114 

 

شناخت وضع موجودمرحله  -طرح جامع شهر لنگرود  

شود. مطابق اطالعات واصله از شهرداری لنگرود، های دولتي در سطح شهر پرداخته ميسبب به اقدامات عمراني دستگاه

مصاحبه های مسئولين استان با  از رياخهای های عمراني در دست اجرايي اين مجموعه در سالطرح ينترمهم

 و اطالعات سايت گوگل تهيه شده است. هایخبرگزار

 اعتبار ريال ميليارد 6 اختصاص از اسالمي شورای مجلس در لنگرود مردم نماينده  :پروژه ایجاد بندر چمخاله

سال  11افزود احداث بندر چمخاله به مدت داد و  خبر سال ده از پس چمخاله بندر توسعه و ايجاد پروژه تكميل برای

زياد از طرف بخش خصوصي و نيز سازمان دريانوردی، از محل اعتبارات  هایيگيریپمتوقف شده بود كه با تالش و 

سازمان ميراث فرهنگي و گردشگری مبلغ مذكور برای ادامه عمليات ايجاد و توسعه بندر چمخاله اختصاص يافت و 

 .يابديمهكتار گسترش  211ساحل اين بندر تا 

ميليون ريال و كمك به كميته امداد  511: برای توسعه دانشگاه پيام نور لنگرود مبلغ دانشگاه پیام نور لنگرود

 ميليون ريال اختصاص يافته است.  511مبلغ 

موافقت به دليل دشواری در تردد و عدم دسترسي روستاييان به امكانات شهری،  :توسعه راه های روستائي

 ی گرفته شده است.های روستايي لنگرود نيز از وزارت راه و ترابركيلومتر آسفالت راه 51انجام 

دستگاه بيل مكانيكي برای  3دستگاه وانت حمل زباله و  5از مسئوالن وزارت كشور تقاضای  :دفع زباله

 .گرديده است كه با اين درخواست موافقتشده های لنگرود اختصاص به دهياری

ميليارد تومان  5حدوددر حال حاضر مشكالت احداث اين كنارگذر رفع شده و مبلغ  :لنگرود احداث کنار گذر

 اعتبار اوليه برای پروژه كنارگذر لنگرود اختصاص يافته است.  ميليون ريال(584281)

 

 
 

 

 

 

جداكننده نيم نيوجرسي و انجام  صورت بزرگراه چهار خطه با كيلومتر به 11.4اجرای عمليات كنارگذر لنگرود به طول 

 و اختصاصي شامل دو دستگاه تقاطع در ابتدا و انتهای مسير و يك دستگاه تقاطع با بلوار كليه عمليات ابنيه فني تيپ

ليالكوه و اجرای كليه عمليات  لنگرود و بلوار موجود -كومله و دو دستگاه پل در محل تقاطع با بزرگراه موجود الهيجان

خاكريزی جزيره مياني و تابلو و عالئم و گاردريل و انجام  روسازی و آسفالت گرم و نصب نيم نيوجرسي وزيرسازی و 

  .برداری از پروژه ضرورت داردبرای بهره خط كشي و كليه عملياتي كه
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گذر لنگرود به ايجاد كناراعالم نموده كه مديركل راه و ترابری استان گيالن  :گذر لنگرود به شلماناحداث کنار

 -خواهد. اين پروژه بايد به صورت بزرگراه اجرا شود تا محور بزرگراه رشت ميليون تومان مي 24شلمان اعتباری بالغ بر 

 توانديملنگرود و شلمان نقش مهمي را  یشهرمحور در كاهش ترافيك درون  ينشود ارامسر با ايمني بيشتری انجام 

 ايفا كند.

در ساحل چمخاله از پارسيان  اجرای پروژه تفريحي گردشگری :ردشگری پارسیانای پروژه تفریحي گاجر

عمده  ميليارد تومان هزينه خواهد كرد. 151پروژه حدود  بانك پارسيان برای اجرای اين بوده كه های زيربناييطرح

شود كه انجام آن، تحول عظيم اقتصادی عمليات اجرايي طرح آغاز مي یبه زودمشكالت اجرايي اين پروژه رفع شده و 

 چمخالهآورد. با توجه به فراهم شدن بستر مناسب گردشگری در شهرستان لنگرود در مي به وجوددر شهرستان لنگرود 

و شهر  چمخالهمنظوره  جديدی احداث خواهد شد كه در آن كليه امكانات گردشگری با راه اندازی عمليات بندر چند شهر

هائي را سال است كه بالتكليف است كه با رايزني 11لنگرود مدت  چمخالهبندر چند منظوره  ساحلي احداث خواهد شد.

 آينده آغاز خواهد شد . ماه يككه با سازمان بنادر و كشتيراني انجام شد عمليات اجرائي آن ظرف مدت 

زميني به وسعت  چمخالهاث شهرك صنعتي جديد در در خصوص احد :احداث شهرك صنعتي در چمخاله

ميليارد ريال اعتبار در نظر گرفته شده است كه امسال كلنگ آن به زمين زده  2يكصد هكتار آماده است و برای آن 

 و مشكل اشتغال منطقه نيز برطرف خواهد شد. شوديم

 يكدر نظر گرفته شده و به چمخاله ميليون ريال اعتبار برای آبرساني  811: يك ميليارد و چمخالهآبرساني به 

 آينده به انجام خواهد رسيد. سال

واحد، سه هكتار زمين در بهترين نقطه اين شهر  811تعداد  یلنگرود برابنا به اظهارات رئيس تعاون  :مسکن مهر

نشاني لنگرود از طرف سازمان مسكن و شهرسازی تهيه شده و بانك تجارت نيز به عنوان بانك عامل در كوچه آتش

ش نفر در بخ 331از اين تعداد  هك اندكردهنام  لنگرود ثبتنفر در مسكن مهر  295هزار و  2 تعدادمعرفي شده است. 

نفر مبلغ  657نام شده، از تعداد افراد ثبت .آزاد هستندنفر نيز در بخش  818نفر كارمندی و يك هزار و  156كارگری، 

نفر از  411طبق اعالم قبلي فقط برای  نفر انصراف دادند. 115يك ميليون تومان خود را واريز كردند و از اين تعداد نيز 

ريزی شده بود ولي با تهيه زمين مورد نياز در حال حاضر برای ن مهر برنامهشدگان در فاز نخست احداث مسكثبت نام

مجاورت پارك فجر و مجتمع  نفر امكان شركت در فاز نخست فراهم شده است. زمين مسكن مهر اين شهرستان در 811

لت بتني، كتابخانه، طبقه روی پيلوت با اسك 4به صورت  بلوك 28واحد در  896تفريحي قرار گرفته كه در فاز نخست آن 

از درصد پيشرفت فيزيكي  44سواری، زمين ورزشي و مجتمع تجاری با پيست دوچرخه بازارچه، مسجد، زمين بازی،

كارگری و آزاد با زيربنايي  بخش كارمندی، 3پروژه مسكن مهر شهرستان لنگرود در  است. های ملي در حال ساختپروژه

  .شوديمواحدی احداث  32بلوك  28متر مربع در  718هزار و 21 حدود
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شهرستان لنگرود كلنگ در مسكن و شهرسازی  يرحضور وزبا  :تختخوابي لنگرود 122احداث بیمارستان 

 .اندزدهتختخوابي اين شهر را به زمين  122احداث بيمارستان 

 2در اين شهرستان خط توزيع انتقال برق نيروگاه شهرستان لنگرود با اعتباری بالغ بر  :خط توزیع انتقال نیرو

 افتتاح و به بهره برداری رسيد.نيز ميليارد تومان 

اعالم گرديده  ميليارد تومان 13آغاز ساخت نخستين كشتارگاه صنعتي دام شرق گيالن با اعتبار : کشتارگاه لنگرود

اين كشتارگاه توسط بخش خصوصي احداث   است. ور را منطقه درياسر اين شهرستان.محل احداث كشتارگاه مذكاست

شود.ساخت كشتارگاه طيور در منطقه با ساخت كشتارگاه صنعتي نياز منطقه شرق گيالن برطرف مي وشود، مي

 شود.مي انجامدومين كشتارگاه طيور شرق گيالن است توسط بخش خصوصي كه سرای لنگرود حاجي

 ت.روستا در حال انجام اس 35عمليات گازرساني در  :گازرسانيعملیات 

كنون پيشرفت فيزيكي آن كار كرده است و تاتومان آغاز بهميليارد  2: اين پل با اعتباری بالغ بر پل بزرگ چمخاله

 . رسديمبرداری به بهرهنزديك  يندهدر آو درصد به اتمام رسيده  85

 مؤثر در عمران شهر يهاسازمانامكانات مالي، اعتباري، فني و اداري شهرداري و ساير -5-3

به بررسي وضعيت امكانات مالي، اعتباری، فني و اداری مجموعه مديريت شهری شهر لنگرود بر مبنای  مرحلهدر اين 

اساس ابتدا امكانات فني و  ينبر اد. شوهای ميداني و اطالعات اخذ شده از شهرداری و شورای شهر پرداخته ميبررسي

به تفكيك سرفصل و  ها و نيز اعتبارات شهرداریاداری به لحاظ وضعيت نيروی انساني و سپس وضعيت درآمدها و هزينه

 بررسي خواهد شد.كدهای درآمدی 

 مؤثر در عمران شهر یهاسازمانامکانات مالي و فني شهرداری و سایر -1-5-3

و ايجاد بسياری از خدمات شهری از قبيل  ينتأموابسته به دولت هستند كه  مؤسساتها و ها از ارگانشهرداری

نيازهای عمده سكونتي و فعاليتي ساكنان  ينتأمهای جديد و ها و اتوبانفضای سبز، نظافت شهر، احداث معابر، خيابان

های گوناگون در اكثر ياست عدم تمركز فعاليتها با توجه به سهای شهرداریشهر را بر عهده دارند. امروزه دامنه فعاليت

شود. بنابراين بررسي امكانات مالي، فني و اداری روز بيشتر ميها و نيز افزايش سريع شهرنشيني روزبهريزیبرنامه

نيازهای ساكنان آن از اهميت خاصي برخوردار است. بررسي  ينتأممجموعه مديريت شهری در جهت اداره بهتر  شهر و 

دهد تابعه آن نشان مي اداراتها، شورای شهر و ساير های موثر در عمران شهر لنگرود از قبيل شهرداریت سازمانوضعي

منابع مالي نسبتاً خودكفا بوده و هزينه  ينتأمهای دولتي از لحاظ ها و ارگانكه شهرداری اين شهر در كنار ساير سازمان

گذارد. در اين راستا و به منظور بررسي مي يرتأثهای عمران شهر به طور مستقيم بر ساخت اقتصادی شهر نيز انجام طرح

توان اجرايي و امكانات مالي و فني شهرداری، در اين قسمت از گزارش وضعيت منابع مالي و انساني و تجهيزات عمده 

 شود.شهرداری بيان مي
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 وضعیت پرسنلي -الف

 31نفر پرسنل است كه از اين ميان،  242آوری شده، شهرداری لنگرود در مجموع دارای ت جمعبر مبنای اطالعا

به نفر  143كارگری و  به صورتنفر  41قراردادی )قرارداد انجام كار معين(،  به صورت 29رسمي و ثابت،  به صورتنفر 

كارگری با قرارداد انجام كار معين فعاليت دارند. بررسي وضعيت تحصيلي پرسنل رسمي و قراردادی اين شهرداری  صورت

درصد( دارای مدرك تحصيلي ديپلم و باالتر و  95نفر )  56نفر پرسنل رسمي و قراردادی  59كه از مجموع  دهديمنشان 

درصد( دارای مدارك عالي  2/54نفر )  32. بعالوه از اين تعداد هستند يپلمد يرزدرصد( دارای مدرك تحصيلي  5نفر )  3

)فوق ديپلم و باالتر( هستند. اين موضوع حاكي از پايين بودن سطح سواد كاركنان اين شهرداری در مقايسه با شهرهای 

 . باشنديمتراز آن است. همچنين اكثريت افراد شاغل با عنوان كارگری زير ديپلم و يا بيسواد هم

 ترکیب نیروی انساني شهرداری لنگرود بر حسب مدرك تحصیلي -55ه ردول شماج

 / درصدسهم نسبي تعداد مقطع تحصیلي

 1.1 1 فوق لیسانس
 27.1 16 لیسانس

 27.1 16 فوق دیپلم
 41.7 24 دیپلم

 5.1 3 زیر دیپلم

 111.1 59 جمع کل
 : شهرداری لنگرودمنبع

شهرداری به لحاظ برخورداری از نيروی متخصص و فقدان كارشناس در برخي  تركيب ياد شده بيانگر محدوديت اين

های فعاليتي و چارت سازماني آن نشان بندی نيروی انساني شهرداری بر مبنای حوزههای كاری است. تقسيماز زمينه

ور اداری و مالي، امور دفتر، ام 3اين مجموعه شهردار و معاون آن قرار دارد كه در زير مجموعه آن  رأسدهد كه در مي

 عمراني و شهرسازی و خدمات شهری است. اين شهرداری تنها دارای يك منطقه شهری است.

 امکانات مالي-ب

كد اصلي  7اعتبارات و درآمدهای شهرداری در  ينتأمهای ارايه شده توسط شهرداری لنگرود، محل مطابق بيالن

 موارد زير است:بندی است، اين منابع شامل درآمدی قابل طبقه

 ، درآمد ناشي از عوارض عمومي )درآمدهای مستمر( -

 ، درآمد ناشي از عوارض اختصاصي -

 ، انتفاعي شهرداری مؤسساتبهاء خدمات و درآمد  -

 ، درآمد حاصل از وجوه و اموال شهرداری -

 ، های دولتيهای اعطايي دولت و سازمانكمك -
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 ، رسداتفاقي به شهرداری ميهايي كه به طور اعانات و هدايا و دارايي -

 . اعتبار ينتأمساير منابع  -

ميليون ريال  373393معادل  1383-89های بر مبنای اطالعات اخذ شده از شهرداری مجموع درآمد آن طي سال

ميليون ريال درآمد داشته است. درآمد اين  62165سال مورد بررسي ساليانه معادل  7بوده است كه به طور متوسط طي 

 96382به  83ميليون ريال در سال  26152های ياد شده همواره روند صعودی داشته و ميزان آن از اری طي سالشهرد

رسيده است. بعالوه بررسي منابع درآمدی شهرداری حاكي از آن است كه همواره منابع مستمر  89 در سالميليون ريال 

درصد درآمد  3/76كه  طوریه درآمد آن داشته است. ب ينتأم)عوارض عمومي و اختصاصي( نقش قابل توجهي در 

های وزارت كشور، استانداری و همياری شهرداری از محل عوارض عمومي و اختصاصي بوده است. بعالوه سهم كمك

 اعتبارات و امكانات مالي شهر موثر بوده است.  ينتأممردمي نيز در 

ميليون ريال بوده كه به طور متوسط ساليانه  373854 معادل 1383-89های های شهرداری طي سالمجموع هزينه

های عمراني( در زمينه اداره ميليون ريال هزينه 31531های جاری و ميليون ريال هزينه 23868ميليون ريال ) 54399

های عمراني درصد هزينه 1/56های جاری و درصد هزينه 9/43ها از مجموع هزينه يبه عبارتشهر هزينه شده است. 

 باشد.يم

ميليون ريال در سال  26612های شهرداری همگام با درآمدهای آن همواره روند صعودی داشته و ميزان آن از هزينه

های مورد بررسي بيش های عمراني طي سالرسيده است. ميزان افزايش هزينه 89ميليون ريال در سال  111917به  83

 شود.بيان مي 3-5-2مكانات مالي شهرداری به تفصيل دربند های جاری بوده است. مباحث مربوط به ااز هزينه

عالوه بر امكانات مالي و فني شهرداری امكانات و تجهيزات ديگری در اختيار واحدهای مرتبط با اداره امور شهری از 

های بخشباشد كه در ها و فضای سبز و ... مينشاني و خدمات ايمني، پاركقبيل كشتارگاه، حمل و نقل عمومي، آتش

 شود.بعدی گزارش به تفصيل به آن پرداخته مي

 بنیاد مسکن انقالب اسالمي

بار قرار ميدان تره یروبروتأسيس شده است و در اول جاده الهيجان،  1385در سال بنياد مسكن انقالب اسالمي 

كمربندی لنگرود، جنب مترمربع در  411دارد و از طرف اداره كل مسكن و شهرسازی استان گيالن زميني به مساحت 

 نظام پزشكي جهت احداث واحد اداری، به اين اداره واگذار گرديده است.

روستا اجرا شده است. همچنين  26روستا طرح هادی تهيه كرده است كه تاكنون طرح هادی  71بنياد مسكن برای 

اين اداره  هایيتفعالاهم  .برای زمين روستايي اوشيان لنگرود از بخش اطاقور، طرح آماده سازی تهيه شده است

 از: عبارتست

 هادی روستايي یهاطرحتهيه و اجرای  -

 صدور اسناد مالكيت روستايي -
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 هزار نفر جمعيت 12پرداخت وام مسكن مهر شهرهای زير  -

 پرداخت وام مقاوم سازی مساكن روستايي -

 ايجاد و احداث گلزار شهدای روستايي و شهری -

 لنگرود برای توسعه همه جانبه شهرستان عبارتند از:پيشنهادهای اداره بنياد مسكن  -

 تهيه طرح جامع پويا -

 شهری هاییكاربرمكانيابي مناسب  -

 توسعه شهرستان در ابعاد اقتصادی، اجتماعي، فرهنگي و گردشگری  -

طراحي و طرح ريزی كالبدی شهری و استفاده از سطوح موجود شهرها، افزايش تراكم و عدم گسترش افقي  -

 شهر.

 سازمان محیط زیست

ی در تاسيس شده است و در خيابان كشاورز، كوی ادارات قرار دارد. وسيله نقليه 1374در سال سازمان محيط زيست 

 .باشديماختيار اين اداره يك دستگاه خودرو نيسان پيكاپ 

 :انديدهگردشهرهای شهرستان موارد ذيل اعالم  مشکل زیست محیطي ينترمهم

كاليه، عدم ساماندهي وضعيت فاضالب موقت زباله در مجاورت تاالب كيا رودخانه شهر، جايگاه: آلودگي لنگرود

 شهری.

 آوری و دفع زباله، عدم ساماندهي وضعيت فاضالب شهری: عدم ساماندهي وضعيت جمعشلمان

 : برداشت غيرمجاز شن و ماسه ساحلي و دفع زبالهچاف و چمخاله

 يب رودخانه اطاقور: برداشت غيرمجاز و و تخراطاقور 

 : عدم ساماندهي وضعيت جمع آوری و دفع زبالهکومله

عامل تهديدكننده سالمت عمومي وضعيت فاضالب شهری است كه به دليل عدم جود سيستم  ينترمهمبه طور كلي 

دپوی . محل گردديمو عامل تهديد كننده محيط زيست محسوب  ريزديمتصفيه فاضالب مستقيما به رودخانه لنگرود 

همچنين  موقت زباله در مجاورت پارك فجر عالوه بر تهديد سالمت عمومي موجب نابودی تاالب كياكاليه شده است.

 سطحي و زيرزميني شده است. یهاآبالزم جهت دفع اصولي زباله باعث آلودگي  هایيرساختزعدم وجود 

كاليه، پارك فجر، پارك جنگلي خرما، پارك جنگلي امير الملليينباستخر طبيعي مالط، تاالب  كورنده -تاالب چاف

طبيعي شهرستان  هایيستگاهز، رودبلوردكان، پارك جنگلي مريدان، ساحل چمخاله، طبيعت منطقه ليالكوه، غار ليل

 لنگرود هستند.

قه كورنده به عنوان منط -در حوزه شهرستان لنگرود منطقه حفاظت شده در نظر گرفته نشده است اما تاالب چاف

 شكار ممنوع اعالم شده است.
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آباد جهت ارتقا به منطقه حفاظت آب و حسينآتي اداره محيط زيست لنگرود، معرفي منطقه ساحلي تازه یهاطرحاز 

 شده عنوان گرديده است. همچنين پيشنهادهای زير از سوی اين اداره مطرح شده است: 

ساماندهي وضعيت رودخانه  معضالت موجود و ود بخش عظيمي ازتكميل سيستم فاضالب شهر كه موجب بهب -

 .گردديملنگرود 

 انتقال محل دپوی زباله از مجاورت پارك فجر به محل مناسب. -

 تكميل زيرساخت جايگاه دائم زبالهايجاد و  -

 ه ويژه به وضعيت تاالب كياكاليه توج -

 اداره آموزش پرورش 

نفر كادر  5نفر كار آموزشي مرد و  67كارمند زن،  711كارمند مرد،  693رای ااحداث شده است، د 1353در سال 

آب، برق، گاز، تلفن،  يزاتو تجه يساتتأسمالكيت زمين و ساختمان اين اداره، دولتي است و دارای . باشديمآموزشي زن 

زان به تفكيك جنسيت به شرح آموو دانش هاكالسدر شهرستان لنگرود تعداد مراكز آموزشي،  .باشديمكولر و شوفاژ 

 :باشنديمجدول زير 

 تعداد مراکز آموزشي، دانش آموزان و کالس ها در شهرستان لنگرود -56جدول شماره 

 تعداد موسسه تعداد کالس تعداد دانش آموز نوع موسسه آموزشي

 17 117 2451 دبستان دخترانه

 18 111 2541 دبستان پسرانه

 33 118 1515 دبستان مختلط

 68 336 4496 هادبستانمجموع 

 18 87 2187 راهنمايي دخترانه

 18 96 2341 راهنمايي پسرانه

 36 183 4427 هاييراهنمامجموع 

 12 76 1512 دبيرستان دخترانه

 11 63 1311 دبيرستان پسرانه

 23 139 2813 هارستانيدبمجموع 

 2 21 326 كار و دانش دخترانه

 3 31 394 كار و دانش پسرانه

 5 51 721 هادانشمجموع كار و 

 1 5 147 مركز بازرگاني و حرفه ای دخترانه

 2 12 315 ای پسرانه و حرفهمركز بازرگاني 

 3 17 462 ای و حرفهمجموع مراكز بازرگاني 

 8 21 443 پيش دانشگاهي دخترانه

 6 12 237 پيش دانشگاهي پسرانه

 14 32 681 هايدانشگاهمجموع پيش 

 149 15598 757 جمع كل
 منبع: اداره آموزش و پرورش شهر لنگرود
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يا  هاشهرستان درو شعبه يا دفتر نمايندگي  كنديماستان گيالن به صورت ستادی عمل  ساداره كل نوسازی مدار

 مناطق ندارد و كادر پرسنلي آن عبارتند از:

 ، يك نفر سر ناظر با مدرك كارشناسي -

 ، مدرك كارشناسي ارشد و دو نفر مدرك كارشناسي نفر باسه نفر ناظر ابنيه، يك  -

 ، يك نفر كارشناس ارشد سازه -

 ، يك نفر كارشناس ارشد مكانيك خاك -

 ، يك نفر كارشناس ارشد معماری -

 ، يك نفر سرناظر با مدرك كارشناسي و يك نفر ناظر با مدرك كارشناسي ارشد.يساتتأسدو نفر كارشناس  -

 اداره راهنمایي و رانندگي

نفر شامل كادر رسمي  15اداره راهنمايي و رانندگي در بلوار عبدالكريمي كوچه بهزيستي قرار دارد. تعداد مأمورين آن، 

. كمبودهايي را كه با آن روبروست، عدم وجود تجهيزات و مانع استاندارد برای كنترل ترافيك، باشديمو سرباز وظيفه 

و ميادين پر ترافيك،  عدم وجود تابلوها و عالئم افقي و عمودی و خط كشي  هاتقاطعاهنمايي در عدم وجود چراغ ر

 مناسب طولي و عرضي، ذكر كرده است.

دستگاه تاكسي بي  64دستگاه تاكسي،  287دستگاه سواری،  1251دستگاه ميني بوس،  4تعداد وسايل نقليه عمومي، 

دستگاه كاميون،  1111دستگاه سواری،  51111دستگاه ون عنوان شده و تعداد وسايل نقليه خصوصي،  13سيم و 

 است. يدهگرددستگاه موتورسيكلت ذكر  21111دستگاه وانت،  11111

كه دارای  ييهاتقاطعدار بوده كه آن هم غيرفعال است و ر شهر لنگرود تنها ميدان معلم دارای چراغ راهنمايي زماند

 گره ترافيكي هستند عبارتند از:

الي 11صبح،  8الي 7خميني و خيابان آزادی در روزهای شنبه تا پنج شنبه و در ساعات تقاطع خيابان امام -

 عصر. 21الي  17ظهر و  13

صبح،  8الي 7شهريور در روزهای شنبه تا پنج شنبه و در ساعات  17تقاطع خيابان شريعتي و خيابان -

 عصر. 21الي  17ظهر و  13الي 11

ظهر  13الي 11صبح،  8الي 7تقاطع خيابان آزادی و مخابرات در روزهای شنبه تا پنج شنبه و در ساعات -

 عصر. 21الي  17و 

 ظهر. 13الي 11صبح،  8الي 7شنبه تا پنج شنبه و در ساعات ميدان در روزهای تقاطع سبزه-

 مسيرهايي كه دارای گره ترافيكي هستند عبارتند از:

ماه اول سال از 6بلوار امام حد فاصل بيمارستان اميني تا ميدان انقالب در روزهای شنبه و پنج شنبه، در -

 .19تا  16ماه دوم سال از ساعت  6 و در  21تا  18ساعت 
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شناخت وضع موجودمرحله  -طرح جامع شهر لنگرود  

تا  18ماه اول سال از ساعت 6ان انقالب در روزهای شنبه و پنج شنبه، در دشريعتي حدفاصل مسجد جامع تا مي بلوار

 .19تا  16ماه دوم سال از ساعت 6و در  21

باشند. عرض معابر بلوار امام خميني، بلوار دكتر شريعتي و خيابان آزادی  برای حجم ترافيك كافي نمي-

 17گردند عبارتند از: خيابان  طرفهيكوسيله نقليه عمومي دارد و مسيرهايي كه بايد بلوار عبدالكريمي نياز به 

شهريور، كوچه مسجدجامع، كوچه كفش ملي، كوچه طلوعي، خ آزادی حد فاصل تقاطع مخابرات تا بلوار امام، 

 كوچه ياسر.

تصادف خسارتي بوده و مابقي  35كه از اين تعداد حدود  افتديمتصادف اتفاق  51ميانگين در شهر ماهانه  به طور

 22نفر و تعداد افراد متوفي  215، 89تعداد افراد مجروح طي سال  .گردديمدرصد منجر به فوت  2منجر به جرح و حدود 

هايي كه يابانخطرفه نمودن برداری از كمربندی در حال احداث و يكاين اداره تسريع فرايند احداث و بهره باشد.يمنفر 

 ه است:دش عنوانبه اين ترتيب  89آمار تصادفات درون شهری و برون شهری طي سال  ذكر شد را پيشنهاد نموده است.

 1339آمار تصادفات درون شهر و  برون شهری در سال  -53جدول شماره 

 تعداد نوع تصادف

 185 خسارتي

 172 جرحي
 11 فوتي

 شهر لنگرود راهنمايي و رانندگيمنبع: اداره 

 ه ثبت احوالرااد

تأسيس شده است و در جاده ليالكوه، كوی واليت، انتهای كوچه ثبت احوال قرار  1343در سال اداره ثبت احوال 

دارد. اين اداره تاكنون هيچ محلي را تملك نكرده است و ساختماني كه هم اكنون در اختيار دارد توسط اداره كل مسكن و 

است و اداره مذكور به دليل بدهي نتوانسته زمين و ساختمان را به نام خود فاقد سند مالكيت زی ساخته شده و شهرسا

همچنين پيشنهاد داده است  كند. اداره ثبت عنوان كرده است كه كمبود اعتبارات از مشكالتي است كه با آن روبروست.

ه يا خيابان باشند كه ادارات بهتر بتوانند به كه تا حد ممكن اداراتي كه از لحاظ كاری به هم مرتبط هستند در يك محوط

نفر و 6641نفر، مواليد روستايي  9541سال گذشته  11آمار مواليد شهری را طي اين اداره  رساني كنند.مردم خدمات

نفر، فوت شدگان  4736سال اخير را  11آمار فوت شدگان شهری همچنين نفر ذكر كرده است. 16182مجموع مواليد را  

تولد همه  بنا به اطالعات اداره ثبت شهرستان، نفر ذكر كرده است. 11499نفر و مجموع فوت شدگان را  5763روستايي 

و اگر آماری در زمينه كم ثبتي وجود داشته باشد درصد آن كمتر از يك  شوديممتولدين شهر و شهرستان لنگرود ثبت 

 1شهرستان لنگرود وجود داشته باشد كه ميزان آن در حدود اما در خصوص وفات ممكن است ديرثبتي در  درصد است.

 درصد است. 2الي 
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مؤثر در عمران  يهاسازمانچگونگي رشد درآمدها و اعتبارات شهرداري و ساير -2-5-3

 شهر در گذشته و امكان تغييرات آن در آينده

در امر حفظ و نگهداری تأسيسات ای عمومي و غيردولتي است كه مطابق قوانين و مقررات موجود، شهرداری مؤسسه

ريزی و مديريت توسعه عمومي شهر، احداث معابر و ميادين، بهبود عبور و مرور شهری، بهبود محيط شهری، برنامه

های آوری و دفن زبالهشهری، ايجاد، حفظ و نگهداری تجهيزات شهری، ساماندهي فضاهای سكونتي و فعاليتي، جمع

كرد در موارد ياد شده از محل ت مالي و اعتباری شهرداری برای هزينهدارد. امكاناساكنان شهر مسئوليت مستقيم 

ها و عوارض و فروش های دولتي، هدايا و وامای است كه به طور عمده از دو منبع اصلي؛ شامل كمكدرآمدهای ساالنه

باشد. مطابق اداره شهر ميهای خدمات يا اموال شهرداری است كه بيانگر مشاركت ساكنان در تأمين مالي هزينه

 اطالعات اخذ شده، منابع درآمدی شهرداری لنگرود عمدتاً شامل موارد زير است: 

 ، درآمدهای ناشي از عوارض شهری )عوارض عمومي و اختصاصي(-

 ، درآمد مؤسسات انتفاعي وابسته و درآمد وجوه و اموال شهرداری-

 ، هاهای اعطايي دولت، اعانات، هدايا و خودياریكمك-

 . ساير منابع-

های قيمت بر حسبارقام ارائه شده از سوی شهرداری لنگرود، بيانگر درآمد آن شهرداری در هر يك از منابع ياد شده 

متغير بوده است، بنابراين ارقام ارائه  هاسالاست. با توجه به اينكه نرخ تورم در طول اين  1383-89های جاری طي سال

دهد. برای اين به دست نمي هاسالای از درآمد را طي اين ی تصوير مناسب و قابل مقايسههای جارقيمت بر حسبشده 

های مختلف، منظور درآمد و هزينه شهرداری در هر بخش به قيمت ثابت تبديل شده و مقايسه درآمد و هزينه در سال

 . گيردهای ثابت صورت ميهای جاری و هم بر حسب قيمتهم بر حسب قيمت

 درآمدهای شهرداریالف( 

 های جاریقیمت بر حسبترکیب و روند تحوالت درآمدی -

ميليون ريال  96382معادل 1389های صورت گرفته، شهرداری لنگرود در سال بر مبنای اطالعات اخذ شده و بررسي

يليون ريال م 72311معادل 1387ميليون ريال و در سال  82134معادل  1388درآمد داشته است كه اين ميزان در سال 

بوده است. روند تحوالت درآمدی شهرداری طي شش سال اخير حاكي از آن است كه ميزان درآمد اين شهرداری طي 

 8/21و 1383-84 یهاسالدرصد در طول  5/1تقريباً روند ثابتي داشته و متوسط رشد ساليانه آن  1383-86های سال

بوده است. درآمد شهرداری پس از سال 1385-86 یهاسالدرصد بين  2/19و  1384-85 یهاسالدرصد در فاصله 

كه ميزان آن در سال  اخير نيز تكرار شده است. بطوری یهاسالای داشته و اين افزايش در رشد قابل مالحظه 1386

 درصد در مقايسه با سال قبل از آن رشد پيدا كرده است. 6/13معادل 1388درصد و در سال  7/91معادل  1387
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 رآمدی شهرداری لنگرود در هفت كد درآمدی به شرح زير قابل بررسي است:منابع د

 ، عوارض عمومي-

 ، عوارض اختصاصي-

 ، انتفاعي شهرداری مؤسساتبهاء خدمات و درآمد -

 ، درآمد وجوه و اموال شهرداری-

 ، های اعطايي دولتكمك-

 ، اعانات، هدايا و خودياری-

 . ساير منابع-

 یهاسالكدهای درآمدی ياد شده حاكي از آن است كه در طول  برحسببررسي تركيب منابع درآمدی شهرداری 

مورد بررسي درآمد حاصل از عوارض عمومي و اختصاصي همواره بيشترين نقش را در تركيب درآمدی شهرداری داشته 

اخير كمترين سهم را در تركيب  یهاسالر اعطايي دولت د یهاكمكاست. در مقابل درآمد وجوه و اموال شهرداری و 

عبارتي اگر درآمد حاصل از عوارض عمومي، اختصاصي، درآمد مؤسسات داری به خود اختصاص داده است. بدرآمدی شهر

 7/83انتفاعي و درآمد وجوه و اموال شهرداری را به نحوی منابع درآمدی پايدار لحاظ كنيم اين منابع همواره بيش از

اخير  یهاسال. به عالوه اين منابع به ويژه عوارض عمومي و اختصاصي در طول گيرديدر برمهرداری را درصد درآمد ش

 با رشد قابل توجهي مواجه بوده است.

 های ثابتقیمت بر حسبروند تحوالت درآمدی  -

های ثابت مورد بررسي، درآمد شهرداری به قيمت یهاسالدار بين تر و امكان مقايسه معنيبه منظور بررسي دقيق

دهد كه ميزان درآمد در طول های ثابت نشان ميقيمت بر حسبتبديل شده است. بررسي روند تحوالت درآمدی 

اندكي افزايش يافته است. اين موضوع به جزء در طول  1386تا حدودی ثابت بوده و پس از سال  1384-86 یهاسال

 باشد.های جاری ميقيمت بر حسبا حدودی متناسب با تغييرات درآمد شهرداری ت 1385-86 یهاسال

 های جاری و ثابت )میلیون ریال(حسب منابع و قیمت میزان درآمد شهرداری بر -53جدول شماره 

 منبع: شهرداری لنگرود

قیمت 

جاری
قیمت ثابت

قیمت 

جاری
قیمت ثابت

قیمت 

جاری
قیمت ثابت

قیمت 

جاری
قیمت ثابت

قیمت 

جاری
قیمت ثابت

قیمت 

جاری
قیمت ثابت

قیمت 

جاری
قیمت ثابت

17,2596,54714,0814,46220,1435,69023,0325,57052,55310,43354,98610,44260,35311,111درآمد ناشی از عوارض عمومی)درآمدهای مستمر(

3,3291,2634,0271,2764,6341,3094,4151,0684,36386610,8192,05410,0191,844درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی

3,2651,2395,1721,6391,5634421,1892882,5895144,1047794,150764بهاء خدمات و درامدهای موسسات انتفاعی شهرداری

1596016151230654831176501291,5963032,365435درآمدهای حاصله از وجوه و اموال شهرداری

50119065820923165320771,1002182,4604675,144947کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی

8363175471731,2663581,7934344,2758493,8487314,949911اعانات و هدايا و دارائیها

7102691,5404883,5571,0056,4761,5666,7711,3444,3218219,4031,731ساير منابع تامین اعتبار

26,0599,88626,1858,29731,6248,93337,7089,11972,30014,35482,13415,59796,38217,743جمع کل

138713881389

منبع درآمد

1383138413851386
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شناخت وضع موجودمرحله  -طرح جامع شهر لنگرود  

 ریال( های جاری و ثابت )میلیونقیمت حسب برروند تحوالت درآمدی شهرداری  -15ر شماره نمودا

 

 های جاری )درصد(قیمت حسب برترکیب منابع درآمدی شهرداری  -59 جدول شماره

1383138413851386138713881389منبع درآمد 

66.2353.7763.6961.0872.6966.9562.62درآمد ناشی از عوارض عمومی)درآمدهای مستمر(

12.7815.3814.6511.716.0413.1710.40درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی

12.5319.754.943.153.585.004.31بهاء خدمات و درامدهای موسسات انتفاعی شهرداری

0.610.620.731.280.901.942.45درآمدهای حاصله از وجوه و اموال شهرداری

1.922.510.730.851.523.005.34کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی

3.212.094.004.755.914.695.14اعانات و هدايا و دارائیها

2.725.8811.2517.179.365.269.76ساير منابع تامین اعتبار

100100100100100100100جمع کل

 منبع: شهرداری لنگرود

 منابع درآمدی )درصد( حسب برروند تحوالت درآمدی شهرداری  -61جدول شماره 

89-891383-881388-871387-861386-851385-841384-1383منبع درآمد

18.443.114.3128.24.69.823.2-درآمد ناشی از عوارض عمومی)درآمدهای مستمر(
7.420.2-1.2147.9-4.7-20.915.1درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی

23.9117.758.51.14.1-69.8-58.4بهاء خدمات و درامدهای موسسات انتفاعی شهرداری
1.542.6109.934.5145.648.256.8درآمدهای حاصله از وجوه و اموال شهرداری
64.938.5243.8123.7109.147.4-31.4کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی

10.028.634.5-34.6131.541.6138.4-اعانات و هدايا و دارائیها
36.2117.653.8-116.9130.982.14.5ساير منابع تامین اعتبار

0.520.819.291.713.617.324.4نرخ رشد تغییرات درآمد به قیمتهای جاری
  

 منبع: شهرداری لنگرود
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شناخت وضع موجودمرحله  -طرح جامع شهر لنگرود  

 1333-39 هایسالمنابع درآمدی طي  حسب برروند تحوالت درآمدی شهرداری  -16ر شماره نمودا

17,259
14,081

20,143
23,032

52,553
54,986

60,353
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(درآمدهای مستمر)درآمد ناشی از عوارض عمومی درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی
بهاء خدمات و درامدهای موسسات انتفاعی شهرداری درآمدهای حاصله از وجوه و اموال شهرداری
کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی اعانات و هدايا و دارائیها

 

 های شهرداریب( هزینه

های گذاری برای تهيه و ايجاد زيرساختهای شهرداری عمدتاً در قالب سرمايهدر مقابل درآمدهای ياد شده، هزينه

ای به شرح زير هزينه چهار گروهتوان در ها را ميهای شهرداریگيرد. هزينهصورت ميشهری و ارائه خدمات عمومي 

 بندی كرد:دسته

 ، هاهای پرسنلي شامل حقوق و دستمزد، مزايا و كمكهزينه-

های اداری از قبيل سفر، مأموريت، حمل و نقل و ارتباطات، اجاره خدمات قراردادی، سوخت، برق، هزينه-

 ، آب و مواد مصرفي

، خريد ساختمان و حقوق يساتتأسگذاری برای احداث ساختمان و ای از قبيل سرمايههای سرمايههزينه-

 ، گذاری به بخش عموميآالت و تجهيزات، كمك و مشاركت برای سرمايهانتفاعي، ماشين

های انتقالي مانند كمك به بخش عمومي، كمك و اعانه به بخش خصوصي، بازپرداخت وام و پرداخت-

 . های انتقالي به كاركنانپرداخت

ای های جاری و عمراني و سپس به تفكيك كدهای هزينههای شهرداری لنگرود ابتدا تفكيك هزينهبررسي هزينه

ميليون ريال بوده  57391معادل  1389های شهرداری در سال اساس مجموع هزينه ينبر اگيرد. اعالم شده انجام مي

های جاری است. كل هزينه شهرداری در درصد هزينه 7/43های عمراني و درصد هزينه  3/56است كه از اين ميزان 

 درصد رشد داشته است. 1/25ميليون ريال بوده است كه به طور متوسط ساليانه 16113، 1383سال 

های عمراني مورد بررسي همواره هزينه یهاسالدهد در طول های شهرداری نشان ميبررسي تركيب هزينه

اخير نيز رشد صعودی داشته  یهاسالها در اند. به عالوه اين نوع هزينهها را در اختيار داشتهرين سهم از كل هزينهبيشت

های سال درصد كل هزينه 3/56و  1387های سال درصد كل هزينه 4/62ها معادل است. به ويژه آنكه اين نوع هزينه

 . گيرنديبر مرا در  89
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شناخت وضع موجودمرحله  -طرح جامع شهر لنگرود  

 1333-39 هایسال –های جاریقیمت حسب برهای شهرداری ترکیب و روند تحوالت هزینهمیزان،  -61جدول شماره 

1383138413851386138713881389شرح

26,60224,06333,73034,20876,06784,205101,917هزینه ها

10,59011,98615,23614,43828,61641,68444,527هزینه های جاری

16,01312,07818,49319,77047,45142,52157,390هزینه های عمرانی

100100100100100100100هزینه ها

39.849.845.242.237.649.543.7هزینه های جاری

60.250.254.857.862.450.556.3هزینه های عمرانی

میزان هزینه ها )میلیون ریال(

ترکیب درونی )درصد(

 
 منبع: شهرداری لنگرود

 1333-39 هایسالهای جاری، نوع و قیمت حسب برهای شهرداری روند تحوالت هزینه -13 ر شمارهنمودا

 
ها به ای است. اين سرفصلها به تفكيك كدهای هزينهلنگرود در بخش هزينهاطالعات ارائه شده از سوی شهرداری 

 ترتيب شامل موارد زير است: 

 ، های خدمات اداریهزينه-

 ، های خدمات شهریهزينه-

 ، ريزی توسعه شهریبرنامه-

 ، بهبود عبور و مرور شهری و حمل و نقل-

 ، ايجاد تأسيسات حفاظتي شهری-

 ، بهبود محيط شهری-

 ، تأسيسات و تسهيالت شهریايجاد -

 ، ايجاد تأسيسات درآمدزا-

 ، های پرسنليهزينه-

 ، آالتهای نگهداری ماشينهزينه-

 ، های عمرانيساير هزينه-

 . ايجاد اماكن و فضاهای ورزشي و فرهنگي-

0
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شناخت وضع موجودمرحله  -طرح جامع شهر لنگرود  

ه هموار 1383-84 یهاسالهای شهرداری طي پنج سال اخير روند نوساني و به جزء در فاصله روند تحول هزينه

درصد و در فاصله  2/41معادل 1384-85 یهاسالهای شهرداری در طول روند صعودی داشته است. مجموع هزينه

مورد  یهاسالدرصد رشد داشته است. اين روند همسان با تحوالت درآمدی در  3/112معادل 1386-87 یهاسال

های گر آن است كه بخش عمده هزينهها نيز بيانفصول هزينه بر حسبهای شهرداری بررسي است. تركيب هزينه

شهرداری در زمينه حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری، هزينه های خدمات شهری و هزينه های خدمات اداری 

های ثابت نيز حاكي از روند كاهشي آن در فاصله قيمت بر حسبهای شهرداری شود. روند تحول هزينهانجام مي

 .استبعد  یهاسالآن در  روند فزاينده 1383-84 یهاسال

های طي دوره مورد بررسي وظيفه برنامه حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری و وظيفه خدمات شهری )هزينه

ها به های شهرداری را تشكيل داده است. اين هزينهای و انتقالي( به ترتيب بيشترين نوع هزينهپرسنلي، اداری، سرمايه

. پس از آن بيشترين ميزان بودجه شهرداری در زمينه گيرنديبر مهای شهرداری را در هزينهدرصد كل  31و  7/32ترتيب 

درصد هزينه شده است. طي اين دوره برنامه  9/6درصد و برنامه بهبود محيط شهری با 7/13وظيفه خدمات اداری با 

  اند.ای شهرداری داشتهدرآمدزا كمترين سهم را از تركيب بودجه يساتتأسايجاد 

 جاری )میلیون ریال( هایقیمت حسب برای و کدهای هزینه حسب برهای شهرداری هزینه میزان -62جدول شماره 

1383138413851386138713881389شرح

3,1243,3394,0794,5819,05412,17413,919جمع هزینه های وظیفه خدمات اداری

7,4668,64711,1579,85719,14429,51030,608جمع هزینه های وظیفه خدمات شهری

1,4891,8021,4643363,8282,4485,457برنامه"برنامه ریزی توسعه شهری"

21595831012,1731,5531,567برنامه "هدایت و دفع آبهای سطحی داخل شهری"

9,3833,2096,1285,54825,20621,33833,361برنامه "حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری"

610009081,1931,922برنامه " ایجاد و توسعه تاسیسات حفاظتی شهری" 

3,9523,9555,1387,4274,9924,3827,016برنامه"بهبود محیط شهری"

6254046213606063,9584,018برنامه "ایجاد اماکن و فضاهای ورزشی و فرهنگی و توریستی"

2884099016773,5173,3521,315برنامه " ایجاد سایر تاسیسات و تسهیالت شهری" 

02,2031,2049803,192804148برنامه " ایجاد تاسیسات درآمد زا"

002,9544,342002,586برنامه پیش بینی نشده و دیون عمرانی

16,01312,07818,49319,77047,45142,52157,390جمع هزینه های وظیفه عمران شهری

26,60224,06333,73034,20876,06784,205101,917جمع هزینه های شهرداری

 منبع: شهرداری لنگرود 
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شناخت وضع موجودمرحله  -طرح جامع شهر لنگرود  

 )درصد( 1333-39 هایسالهای جاری، نوع و  قیمت حسب برهای شهرداری ترکیب دروني هزینه -63جدول شماره 

1383138413851386138713881389شرح

11.713.912.113.411.914.513.7جمع هزینه های وظیفه خدمات اداری

28.135.933.128.825.235.030.0جمع هزینه های وظیفه خدمات شهری

5.67.54.31.05.02.95.4برنامه"برنامه ریزی توسعه شهری"

0.80.40.20.32.91.81.5برنامه "هدایت و دفع آبهای سطحی داخل شهری"

35.313.318.216.233.125.332.7برنامه "حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری"

0.20.00.00.01.21.41.9برنامه " ایجاد و توسعه تاسیسات حفاظتی شهری" 

14.916.415.221.76.65.26.9برنامه"بهبود محیط شهری"

2.31.71.81.10.84.73.9برنامه "ایجاد اماکن و فضاهای ورزشی و فرهنگی و توریستی"

1.11.72.72.04.64.01.3برنامه " ایجاد سایر تاسیسات و تسهیالت شهری" 

0.09.23.62.94.21.00.1برنامه " ایجاد تاسیسات درآمد زا"

0.00.08.812.70.00.02.5برنامه پیش بینی نشده و دیون عمرانی

60.250.254.857.862.450.556.3جمع هزینه های وظیفه عمران شهری

1001001001009596100جمع هزینه های شهرداری

 منبع: شهرداری لنگرود

 ج( تراز مالي شهرداری

نشان  1383-89طي دوره های جاری قيمت بر حسببررسي آمار و ارقام مربوط به درآمد و هزينه شهرداری لنگرود 

ميليون ريال  372393دهد كه در مجموع تراز مالي شهرداری منفي بوده است. اين شهرداری در دوره مذكور معادلمي

ميليون ريال است. طي دوره مورد بررسي  1461ميليون ريال هزينه داشته كه بيانگر تراز منفي معادل 373854درآمد و

مواره منفي بوده است. مازاد بودجه عمدتاً مربوط به سال ه 1388، 1386، 1384 یهاسالتراز مالي شهرداری به جز در 

 دهد. نشان مي 1383-89بوده است. جدول و نمودار زير تراز مالي و تغييرات آن را طي دوره 1388

)میلیون ریال( 1333-39های تراز مالي شهرداری لنگرود طي سال-64جدول شماره   

ترازدرآمدهزینهسال

138326,60226,059-544

138424,06326,1852,122

138533,73031,624-2,105

138634,20837,7083,500

138776,06772,300-3,767

138884,20582,134-2,072

1389101,91796,382-5,535

8,401-380,794372,393دوره
 

 لنگرودمنبع: شهرداری 
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شناخت وضع موجودمرحله  -طرح جامع شهر لنگرود  

 1333-39 هایسالروند تحوالت درآمد و هزینه شهرداری و تراز مالي،  -13ر شماره نمودا

 

امكانات تأمين منابع مالي و اعتباري جديد براي رفع كمبودها و نيازهاي عمراني  -3-5-3

 شهر

خدماتي و عمراني در  یهاپروژهامكانات تامين منابع مالي شهرداری لنگرود به منظور جذب سرمايه به منظور اجرای 

 . گردديماين مرحله بررسي 

 ارزش زا هاييكاربرعوارض بر -1-1-5-3

های توسعه شهری، تأثيرات آن بر طرح هر يكي از اثرات مهم تهيه و اجرایو نيازهای عمراني ش برای رفع كمبودها

توان از آن به منظور شود، ميهائي كه اين اثر به شكل ارزش افزوده آشكار ميارزش اراضي و اماكن است. در بخش

ترين ارزش افزوده در اراضي تجاری تأمين منابع مالي جديد برای رفع كمبودها و نيازهای عمراني شهر سود جست. عمده

يابد و اين در حالي است كه اين تغييرات كه قيمت اين اراضي ناگهان به چندين برابر افزايش مي طوریه دهد، برخ مي

قيمت نه تنها به دليل تحوالت ايجاد شده توسط مالكين اين اراضي، بلكه تنها به دليل تحوالت عمراني است كه بخش 

ن، بديهي است كه ني آن بوده است. بنابراي( با…عمومي )سازمان مسكن و شهرسازی و مجموعه مديريت شهری و 

های زير پيشنهاد نيز به طريقي بايد به بخش عمومي برگشت داده شود. برای اين منظور روش ارزش اضافي حاصل

 گردد:مي

  يابد، در اراضي مربوط به هايي كه به عملكرد تجاری و خدمات انتفاعي اختصاص مياالمكان بخشحتي

 باشد.شهرداری قرار داشته 

  های تجاری اختصاص يابد، اقدام مقتضي به تواند به بخششهرداری بايد برای خريد اراضي ديگری كه مي

 عمل آورد.

   چنانچه هيچ يك از موارد باال عملي نگردد و اراضي متعلق به اشخاص، دارای عملكرد تجاری شوند، در

يند كه قبالً مبلغي را به عنوان حق تعيين صورتي خواهند توانست در آن اقدام به احداث واحد تجاری نما
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شناخت وضع موجودمرحله  -طرح جامع شهر لنگرود  

كاربری بناهای تجاری )يا خدمات انتفاعي( به شهرداری بپردازند. اين مبلغ از تفاوت قيمت روز اراضي 

 مسكوني هر محل با قيمت اراضي تجاری همان محل تعيين خواهد شد.

مورد تر از حد ش تجاری و خدمات وسيعشده برای بخ نظر گرفتهبرای عملي كردن اين امر الزم است كه سطوح در 

 يازمورد نباشد تا چنانچه برخي از مالكين مايل به احداث واحد تجاری نبودند، بخش باقيمانده بتواند جوابگوی سطوح  يازن

هر  يازمورد نباشد. در اين ميان، بديهي است كه ضوابطي مثل صدور جواز واحدهای صنعتي و صنفي مربوطه )و بازار 

ريزی شده طرح توسعه و عمران( به خودی بخش زير پوشش نظارت كنترل شهرداری هماهنگ با نياز و چهارچوب برنامه

تواند عالوه بر پيگيری خود سقف نهايي احداث را محدود خواهد ساخت. همچنين شهرداری با اين نظارت و كنترل مي

 دهد، تأمين نمايد.دان خدمات ارائه مياهداف طرح، بخشي از درآمد مورد نياز را كه به شهرون

 تأمين اراضي مورد نياز براي احداث خدمات غيرانتفاعي-2-1-5-3

كند و ارزش افزوده آن به مالك يا بخش بخش عمده افزايش قيمت اراضي به سبب خدماتي است كه ايجاد مي

از طرف شهرداری تأمين و هزينه آن گيرد. بهای واقعي اين ارزش افزوده به سبب خدماتي است كه خصوصي تعلق مي

بايست توسط شهروندان پرداخت گردد. چنانچه فرض كنيم اين ارزش افزوده بايد در مقايسه با قيمت عرف زمين، مي

را در حد عادالنه دريافت نمايد و در  التفاوتمابهمتعلق به جامعه شهر باشد، در اين صورت شهرداری موظف است اين 

هزينه كند. از  المنفعهعاميا نياز به افزايش بودجه به منظور احداث خدمات و تأسيسات زيربنايي  صورت كسری بودجه و

 21- 25، حداقل يازمورد نرو به هنگام تفكيك اراضي به وسيله صاحبان زمين، الزم است كه عالوه بر تأمين معابر اين

درآيد تا به منظور احداث خدمات مختلف به  درصد از اراضي مورد تفكيك نيز به شكل بالعوض به تملك شهرداری

های مربوطه واگذار شود. عالوه بر اين در موارد زيادی به دليل شكل مالكيت و قواره زمين ممكن است واگذاری بخش

توان سهم شهرداری را از ميزان اراضي تحت تملك، درصد از زمين به شهرداری مقدور نباشد، در اين موارد مي 25تا  21

 ای را به نرخ روز به صندوق شهرداری واريز نمود.لك واگذار كرد و در ازاء آن بهای عادالنهبه ما

جايي و يا زمين دريافت شده مجموعاً اعتبار الزم را برای شهرداری جهت خريد امالك برای درآمد حاصل از اين جابه

تواند از طريق اين نمايد. شهرداری ميراهم ميهای الزم و ساير تأسيسات زيربنايي فهای عمراني و احداث شبكهفعاليت

زمين امكانات الزم را برای واگذاری اراضي معوض به مالكيني كه به دليل اجرای طرح زمين خود را از دست دهند، 

 فراهم آورد.

( در گردد كه اراضي موات اطراف شهر كه فاقد مالكيت هستند )و يا مالكيت دولتي دارنددر اين رابطه پيشنهاد مي

سازی اين اراضي اختيار شهرداری قرار گيرد تا پس از طي مراحل قانوني، به سرعت به منظور توسعه آتي در قالب آماده

 های معوض استفاده شود.برای واگذاری زمين هاآناقدام نمايد و از 

 

 

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



132 
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 عمراني شهر هاييتفعالامكانات و چگونگي مشاركت مردم در  -4-5-3

ای در بحث مشاركت مردم در سطح جهاني پديد آمده است. با وقوع رخدادهای بزرگ رويكرد تازهطي دو دهه اخير 

تجديدنظرهايي در رابطه با مقوله  ،های واپسين قرن بيستم، صاحبنظران علوم اجتماعي و شهریسياسي و اجتماعي، دهه

جامعه  و اين خود در پي تجارب ناموفق برنامه ريزی از باال به پايين، طي اين دوره بود. اندداشتهريزی و اجرای آن برنامه

 تريشپقانون اساسي كه  111آمده در سطح جهاني، جدا نماند به نحوی كه اصل  به وجودايران نيز در اين زمينه از موج 

قانون اساسي در  صدماجرايي پيدا كرد. در اصل  جنبه 1378به تصويب رسيده بود، بعد از يك تجربه كوتاه دوباره از سال 

 عمراني آمده است:  هایيتفعالمورد نحوه مشاركت مردم در 

های اجتماعي، اقتصادی، عمراني، بهداشتي ـ فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي از برای پيشبرد سريع برنامه»

وستا، بخش، شهر، شهرستان يا استان ـ با نظارت طريق همكاری مردم با توجه به مقتضيات محلي، اداره امور هر ر

گيرد كه اعضای آن را مردم همان محل انتخاب شورايي به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان يا استان صورت مي

در وهله  شهرهاعمراني شهر بيش از پيش ضروری است چرا كه  هایيتفعالمشاركت مردم در  ،بر اين اساس« كنند.مي

-باشند. لذا مديران و برنامهگيران، حاكمان و صاحبان اصلي شهرها ميبه شهروندان هستند و مردم تصميم نخست متعلق

و  هابرنامهبدست آورند و نظرات و خواسته های مردم را در  يشانهاخواستهريزان شهری بايد شناخت عميقي از مردم و 

 شود.« برنامه ريزی برای مردم»جايگزين « برنامه ريزی با مردم»خود دخالت دهند. در واقع بايد  هایيریگتصميم 

-شود لذا استفاده از آراء و نظرات مردم در تصميماز آنجايي كه خرد جمعي و وجدان اجتماعي كمتر دچار اشتباه مي

است كه نتايج مطلوبي را در پي خواهد داشت. ، رويكردی هاطرحها و مشاركت مردم در اجرا و بهره برداری از گيری

باشد و در چنين شرايطي است كه مردم برای مشاركت، دخالت آگاهانه، داوطلبانه و همه جانبه مردم در اداره امور شهر مي

كنند و نسبت به مسائل و مشكالت شهرشان حساسيت بيشتری احساس مسئوليت مي يشانزندگارتقاء كيفيت محيط 

 نمايند.ند و برای حل مسائل تالش بيشتری ميدهنشان مي

جنبه نوين اخالقي مربوط به شهروندان و مسئولين شهرها، بحث مشاركت شهروندان، نحوه مشاركت و ايجاد زمينه 

 یهاحكومتوظايف مقامات و  ينترمهمشهروندسازی يكي از  كه یطورباشد. به مشاركت توسط مسئولين شهرها مي

محلي است. شهروندسازی يعني فراهم آوردن امكانات، تسهيالت و  یهاحكومتمحلي برای تقويت و بهبود اجتماع و 

گردند و بتوانند به نحوی مناسب وظايف و تكاليف  مندبهرهساز و كارهای الزم برای شهروندان تا از حقوق شهرونديشان 

بندی، ميزان و چگونگي مشاركت شهروندان به سطوح ر يك طبقهد شهروندی خود را در قبال جامعه محلي انجام دهند.

 يابد.شده است كه از حداقل مشاركت آغاز شده و ميزان مشاركت به ترتيب در طي مراحل افزايش مي زير تقسيم

 سطح عدم مشارکت  -الف

گيرد و به نحوی بر اساس نظر مسئولين و با امضای مردم صورت مي هاطرحسطح، تصميم گيری و اجرای  يندر ا

ريزان عمل های برنامهگذار برنامهشود و در واقع مردم به عنوان صحهبه مردم القا مي هابرنامهو  هاطرحشود كه عمل مي
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 و كامالًريز را در سطحي باالتر از مردم برنامهباشد كه مي« ريزی برای مردمبرنامه»كنند. اين سطح مصداق رويكرد مي

 د.دهمجزا قرار مي

 سطح اولیه مشارکت شهروندی  -ب

پرسيده و  هاآنهای شود سپس ديدگاهدر مورد طرح به شهروندان ارائه مي هايييآگاهرساني، در اين سطح، با اطالع

رسند. در اين سطح قدرت گيری به تصويب ميبا مشورت شهروندان از طريق رای هابرنامهشود و در نهايت مطرح مي

سازی است. اين سطح باشد و مشاركت جزئي شهروندان در مرحله تصميمريزان ميمسئولين و برنامه اصلي هنوز در دست

رسد راه حلي كه در شرايط موجود به نظر مي ،گيرد. برای تحقق اين سطح از مشاركتدر مرحله تهيه طرح، صورت مي

آوری تنظيم شود و نظرات مردم در مورد مسائل مرتبط با طرح جمع ييهاپرسشنامهاين است كه در مرحله تهيه طرح، 

 در تهيه طرح دخالت داده شود. هاپرسشنامهگردد و باالخره نتايج اين 

 سطح قدرت شهروندی-پ

تواند محقق شود. در اين سطح تمهيداتي برای اعمال اين سطح در مرحله تهيه طرح و اجرا و بهره برداری از طرح مي

ريزان به صورت گيری بين شهروندان و برنامهيمو تصمريزی شود. در ابتدا قدرت برنامهبيني ميشهروندان پيشقدرت 

پردازند و در مرحله بعدی قدرت شهروندان بر زني ميشود. شهروندان با مسئولين به مذاكره و چانهمتعادلي تقسيم مي

-يق وكال و نمايندگان مردم در قالب تشكيالت محلي صورت ميشود. اين مراحل از طراعمال مي هاطرحتصويب يا رد 

نيز از طريق همان نمايندگان صورت  هاطرحبرداری از و بهره هاطرحگيرد كه به موازات آن نظارت و كنترل بر اجرای 

 شود.ای است كه در توانمندسازی بر آن تكيه مييوهشگيرد. اين سطح در واقع مي

توان به تحقق اين سطح يعني قدرت و كنترل شهروندان اميدوار بود. شورای شوراهای شهر ميبا روی كار آمدن 

 یهاطرحبا مسئولين شهر، شهرداری و مهندسين مشاور تهيه كننده  تريكنزدتواند با ايجاد ارتباط و همكاری شهر مي

 شهری اين سطح از مشاركت شهروندان را قوت بخشد.

ين شهر )شهرداری و شورای شهر ( بايد به نحوی عمل كنند كه مردم را در امور اجرايي و در واقع تشكيالت و مسئول

مالي يا به  یهاكمكتواند در زمينه عمراني شهر دخالت دهند. در مرحله اجرا، نقش مردم مي هایيتفعالبرداری از بهره

اهد داشت. زيرا مردم در قبال محيطي كه خود در دهندگان نيروی كار باشد كه اين امر آثار مثبت فراواني خوعنوان ارائه

 احساس مسئوليت بيشتری خواهند داشت. اندداشتهگيری آن نقش شكل

های مختلف عمراني، توانند با جلب اعتماد مردم، منبع خوبي برای پيشبرد اهداف در حوزهشهرداری و شورای شهر مي

ببرند. اين امر منافع اقتصادی نيز برای شورا و شهرداری خواهد داشت فرهنگي، اجتماعي و رفاهي با همراهي مردم پيش 

توانند به جلب نظر مردم برای پيشبرد پروژه های مختلف بپردازند. در واقع، واگذاری چرا كه در اين صورت به راحتي مي

م است. چرا كه گيری از مشاركت و نقش مردراهكاری در جهت بهره ،پروژه های خدماتي و رفاهي به بخش خصوصي

دهد همچنين در صورتي كه اين بخش اين بخش برای اثبات حقانيت خود، محصوالت و خدماتي با كيفيت باال ارائه مي
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 پردازد.از نيروهای داوطلب مردمي بهره جويد، با قيمت تمام شده كمتری به ارائه خدمات مي

های فرهنگي هر شهر، رايط اجتماعي و زمينهگرفتن از مشاركت شهروندان بر حسب مورد و با توجه به شبهره

 هایيلپتانسو  هايشگرا، هایانرژهای مناسب سازی و ايجاد زمينهتوان با فرهنگطلبد. در واقع ميابتكاراتي را مي

-دهي به انگيزههای مشاركت و جهتمردمي را به سمت توسعه و عمران شهر، جهت داد. در اين فرايند با كشف انگيزه

 گيرد.موجود، شهرداری و شورای شهر از مشاركت مردمي بهره ميهای 

رساني صحيح ويژه و اطالع یهاآموزشموثر در جلب اعتماد و مشاركت مردم، ارائه  یهاروشعالوه بر اين، يكي از 

ع اطراف شناخت درستي از مسائل و مشكالت و مناب ،شود كه بسياری از مردمو موثر به شهروندان است. اغلب ديده مي

كه در جهت رفاه بيشتر است، اطالعي ندارند. پس از آنكه مردم آموزش ببينند  هاحركتخود ندارند و از عواقب بسياری از 

يابند كه چه انتظاراتي بايد از مسئوالن داشته باشند، و ابزارهای مناسب مشاركت تجهيز شوند، آنگاه در مي هايدگاهدو به 

 قرار كنند و چه اقداماتي را بايد خود انجام دهند.ارتباط بر هاآنچگونه با 

توجهي مردم به حفظ نظافت و پاكيزگي شهر و فضاهای سبز شهری، عدم مشاركت را در اشكال مختلفي از قبيل بي

و توجهي به نگهداری وسايل نقليه عمومي، تخلفات ساختماني، ساخت عدم رعايت مقررات رانندگي، تخريب يا بي

، عدم پرداخت به موقع عوارض و مواردی از اين قبيل مشاهده نمود. در هايلمسبدون مجوز، تجاوز به حريم  یسازها

آوری و تحويل به موقع زباله، محافظت از عمراني شهر، پاكيزه نگاه داشتن شهر، جمع هایيتفعالگذاری در مقابل سرمايه

از مشاركت مردم در  ييهانمونهتخريب فضای سبز و ...  عمومي، حفظ و نگهداری يا جلوگيری از ونقلحملوسايل 

 عمران شهر است.

ای است. اين افراد های محلهدر قالب شوراياری هاNGOجلب مشاركت مردم در امور شهر تشكيل  یهاراهيكي از 

 محله قرار گيرند.توانند ارتباط مستقيم با مردم محله برقرار نمايند و به طور مستقيم در جريان مسايل و مشكالت مي

ها در واقع رابط بين مردم و شورای شهر خواهند بود و با انعكاس مشكالت محله و نقطه نظرات مردم به شوراياری

 ها كمك نمايند.گيریو تصميم هاحلشورای شهر، شورا را در شناخت مشكالت شهر و ارائه راه

 عمراني شهرهای ریزی و فعالیتمزایای مشارکت مردم در برنامه-

ای های توسعه و توانمندسازی محلهريزی و اجرای طرحدر اين بخش مزايا و دستاوردهای مشاركت مردم در برنامه

 شود:شرح داده مي

ها در قوانين انطباق با قوانين: مشاركت مردم به مرور زمان به عنوان يكي از الزامات قانوني برنامه-1

 ريزان برای عمل به قانون، ناگزيرند به آن توجه كنند.گرفته است و برنامهكشورهای پيشرو مورد تأكيد قرار 

برای دخيل شدن در تصميماتي كه به  هاآنريزی با حق اعتبار دموكراتيك: مشاركت مردم در برنامه-2

ساالری در های مهم تعميق مردمكند. اين شيوه يكي از شيوهشود، ارتباط پيدا ميسرنوشت آنان مربوط مي

 امعه است.ج
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-های توسعه محلي كمك مالي ميهايي كه به طرح: بسياری از مؤسسات و بنگاهترآسانتأمين مالي -3

 كنند.شرط مهمي در اين زمينه تلقي ميكنند، مشاركت مردم را پيش

ريزی، اعتماد به نفس مردم، قابليت، مهارت و توان كار گروهي آنان توانمندسازی: درگير شدن در برنامه-4

كند بر ساير مشكالت چه به صورت فردی و چه گروهي، بهتر كمك مي هاآندهد. اين امر به افزايش ميرا 

 غلبه كنند.

به ندرت ابزار و آگاهي كامل برای حل  هادولتافزايي منابع و در دسترس قرار گرفتن منابع بيشتر: هم-5

آورده شدن نيازها و آرزوهای جامعه در مشكالت را در اختيار دارند. همكاری مردمي منابع جديدی برای بر

 دهد. اختيار قرار مي

گيری بهتر: مردم هر محل بهترين منبع دانش و بينش نسبت به محيط اطراف خود هستند، زيرا تصميم-6

اند و تعامالت زياد )زيادتر از بيگانگان( و نزديكي به هم دارند. اگر از اين بيشتر عمر خود را در آنجا گذرانده

 آميز خواهد بود.سازی بسيار موفقيتاستفاده درستي شود، فرآيند تصميممزيت 

های مناسب برای حل مشكالت است. حلكسب نتايج بهتر: از آنجا كه هدف نهايي هر طرحي ارائه راه-7

های ممكن و پيشنهادی را پيش از انتخاب نهايي حلتوان راهريزی درگير شود، مياگر جامعه مدني در برنامه

 آزمايش و اصالح كرد و نتايج بهتری به دست آورد.

ای: همكاری نزديك با مردم به متخصصان برای كسب ديد بهتر نسبت به جامعه هدف آموزش حرفه-8

 به شكل مؤثرتری عمل كنند و نتايج بهتری كسب كنند.  هاآنشود كند و باعث ميكمك مي

آورد كه برای سازگار شدن با نيازهای وجود مي ها فضايي بهمحيط پاسخگو: همكاری مردمي در برنامه-9

 الزم است. هاآنمتغير 

دهي به محيط اطراف خود عالقمند هستند و از برآوردن نيازهای عمومي: مردم به مشاركت در شكل -11

 توانند از اين طريق نيازهای خود را برطرف كنند.برند زيرا معتقدند كه ميآن لذت مي

-های ممكن برای عمل پيدا مياز طريق مشاركت درك بهتری از گزينه شتاب گرفتن توسعه: مردم -11

تری نگاه كنند و اعتماد بيشتری به نهادهای كنند و احتمال بيشتری وجود دارد كه به مسئله به شكل مثبت

 يابد.ريز پيدا كنند. در حقيقت سرمايه اجتماعي آنان كه عامل پيشرفت برنامه است، افزايش ميبرنامه

كنند. اند، احساس دلبستگي بيشتری ميپايدار: مردم به محيطي كه خود در خلق آن سهيم بوده توسعه-12

كنند. اين موضوع از احتمال وارد كردن خسارت به تأسيسات به در اين صورت بهتر آن را نگهداری و اداره مي

 كاهد.توجهي يا ميل مداوم به تغييرات پرهزينه ميوجود آمده )ونداليسم(، بي

شود. اين شورا های عمراني شهر محسوب ميدهنده مردم برای مشاركت در فعاليتورای شهر بهترين سازمانش

انجام قسمتي از  يلهوس ينبدهای كار تشكيل داده و تواند با بررسي نحوه انجام كار و چگونگي مشاركت مردم، گروهمي

به  هاآنفضاهای سبز همسايگي و همجواری كه زمين  امور را به مردم محول نمايد. برای نمونه، احداث و نگهداری
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گردد و يا فضاهای ورزشي كه در سطوح زير محالت كار خواهند كرد، در اين رده وسيله طرح توسعه و عمران تأمين مي

 كارها قرار خواهند گرفت.

تخاذ تدابيری كند، اهای توسعه و عمران شهر كمك ميروش ديگری كه به تشويق مردم برای مشاركت در طرح

ای روشن اقدام به توجيه ها برای عموم است. اما چنانچه شهرداری به گونهبرای روشن نمودن منافع و اهداف اين طرح

گردند و نه تنها جلب ها مواجه ميهای عمراني ننمايد، مردم تنها با مشكالت و موانع طرحاهداف و نتايج مثبت فعاليت

هايي نيز در اين مورد به وجود خواهد آورد. به طور كلي بيشترين همكاری كه مقاومتشود بلممكن نمي هاآنهمكاری 

های عمراني شهر بنمايند، همين عدم مقاومت در مقابل انجام طرح توسعه و عمران توانند در پيشبرد فعاليتكه مردم مي

تواند عاملي كارساز در اين شهری، مي های مختلفها از طريق ارگانشهر است كه روش باال و نيز رعايت دقيق اين طرح

 مورد به شمار آيد.

عامل ناديده  ينتربزرگهای مختلف شهری، اغلب الزم به توضيح است كه براساس تجارب گذشته اين مشاور، ارگان

ها های توسعه و عمران شهر هستند و بدين طريق به صورت الگوی مقاومت منفي مردم در مقابل اين طرحگرفتن برنامه

 كنند.ها عمل ميو برنامه

امكانات مشكالت جذب ،آموزش و سازماندهي نيروي انساني متخصص در زمينه -5-5-3

 يهاسازمانمنظور تجهيز شهرداري و ساير  عمراني شهر به يهاطرحبرنامه ريزي و اجراي 

 مربوط

های توسعه شهری و شهرداری برای توسعه عمليات عمراني خود به نيروهايي نيازمند است تا بتواند در پيشبرد طرح

عمليات عمراني نقش مفيدتر و مؤثرتری داشته باشد. از طرفي نيز بسياری از نيروهای اداری و عمراني شاغل در 

 الزم است كه در آينده برای اجرای نيستند و نيروهای موجود، برخوردارز تخصص و كارآيي چندان بااليي شهرداری ا

های های الزم را ببينند تا بتوانند تحقق اهداف طرح توسعه و عمران و ساير طرحاهداف طرح توسعه و عمران، آموزش

آتي را ميسر سازند. در اين زمينه بند چهارم شرايط عمومي قرارداد نيز آموزش نيروهای متخصص به منظور تجهيز 

  شهرداری را الزامي دانسته و چنين اعالم داشته است :

از  هاآندستگاه تهيه كننده طرح، موظف است حداقل پنج نفر از كارمندان ذيصالح شهرداری كه حقوق و مزايای ”

به تأييد كارفرما رسيده باشد، در زمان انجام خدمات  هاآنطرف شهرداری پرداخت خواهد شد و صالحيت و شرايط كار 

كننده طرح، موظف موضوع اين قرارداد در دفتر محلي، بر اساس ضوابط و مقررات اداری خود به كار گمارد. دستگاه تهيه

ی تهيه شده، هاخواهد بود كارمندان مذكور را به نحوی آموزش دهد كه بعد از اتمام مطالعات قادر به پيشبرد و ادامه طرح

گردد الزحمه كه در شرايط خصوصي قرارداد منظور ميدر شهرداری باشند و بر اساس حجم و ميزان فعاليت مشاور حق

 .“توسط دستگاه تهيه طرح يا شهرداری پرداخت گردد 

شهرهای داشته باشد، ولي عمالً در  هاطرحتواند كمك شاياني به شهرداری در پياده كردن انجام اين پيشنهاد مي
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كوچك، نه شهرداری قادر به تأمين بودجه برای تربيت چنين نيرويي است و نه اصوالً جذب چنين متخصصيني بعد از 

گردد كه در شهر لنگرود امكان آموزش ها استنباط ميگردد. اما بر اساس بررسيتعليمات، به وسيله شهرداری ميسر مي

پرسنل ياد شده و بعضي از كاركنان شهرداری )عمدتاً معاونت شهرسازی چنين نيروهايي فراهم است و در نتيجه، آموزش 

ها انجام هايي كه از طريق پاسخ به استعالمشهرداری( عمالً بايد در طول كار، در برخوردهای معمول و در آموزش

 پذيرد، شكل گيرد.مي

اختيارات  مالكيت اراضي، چگونگي قوانين و مقررات موجود مربوط به عمران شهر،-6-5-3

 موثر در عمران شهر يهاسازمانو ساير  و وظايف شهرداري

، لذا به رسدينمدر اين مبحث ضروری به نظر  هاآندر اين زمينه قوانين و مقررات متعددی وجود دارد كه ذكر همه 

 .شوديماشاره  هاآن ينترمهمبرخي از 

 هاآنقانون مرجع تشخیص اراضي موات و ابطال اسناد  -الف

كليه اسناد و مدارك مربوط به غير دولت اعم از رسمي و غير رسمي مربوط به اراضي موات )يا سند  -ماده واحده

مربوط به قسمتي از اراضي كه موات باشد( واقع در خارج از محدوده استحفاظي شهرها به استثناء اراضي كه توسط مراجع 

جمهوری اسالمي ايران  طل و اين قبيل اراضي در اختيار دولتذيصالح دولت جمهوری اسالمي ايران واگذار شده است با

و بر طرف ساختن نياز  المنفعهعامتا در جهت توليد محصوالت كشاورزی و صنعتي، ايجاد اشتغال و مصارف  گيرديمقرار 

و ايجاد مسكن و واگذاری زمين برای كساني كه مسكن  هایشهرداردستگاه های دولتي و نهادهای انقالب اسالمي و 

واگذاری زمين  هایيئتهمقررات مربوطه اقدام نمايد. ادارات ثبت اسناد مكلفند حسب اعالم  بر اساسندارند حسب مورد 

 و صدور سند به نام دولت جمهوری اسالمي ايران اقدام نمايند. هاآننسبت به ابطال سند 

بودن اراضي خارج از محدوده شهرها به عهده وزارت كشاورزيست كه از طريق هيئت تشخيص موات  -1تبصره 

و در صورتي كه متصرف فعلي منكر موات بودن زمين باشد از طريق دادگاه صالح اقدام به عمل  نمايديمهفت نفره اقدام 

 .شوديم و چنانچه دادگاه رای به موات بودن زمين بدهد سند ابطال و از متصرف خلع يد آيديم

 قانون زمین شهری -ب

اعتبار قانوني آن  1366به تصويب رسيد و در ارديبهشت ماه سال  1361قانون اراضي شهری در اسفند ماه سال 

قانون اراضي شهری به تصويب مجلس شورای اسالمي  12و  9قانون تفسير مواد  15/11/1365خاتمه يافت. در تاريخ 

با توجه به رأی  لكناين قانون اصالح شد.  9مجمع تشخيص مصلحت نظام ماده  16/1/1367رسيد و در مصوبه مورخ 

مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام، ناظر به قانون اراضي  23/4/1371هيئت عمومي ديوان عدالت اداری در مورخ 

 شهری است و از آنجا كه مهلت پنجساله اين قانون پايان يافته است، مصوبه مجمع مذكور كاربری ندارد.

، تفسيرها و آراء مختلفي كه در مورد آن صادر شده است از هايهاصالحضي شهری، در ادامه اين قسمت قانون ارا
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 شود.ارائه مي "مجموعه قوانين و مقررات اختصاصي و مورد عمل وزارت مسكن و شهرسازی"

 قانون اراضي شهری-

قانون اساسي جمهوری اسالمي كه تأمين نيازهای  47-45-43-31برای نيل به اهداف مذكور در اصول  -1ماده 

عموم شهری را وظيفه دولت قرار داده و به منظور جلوگيری از بورس بازی روی زمين به صورت كاال و حركت در جهت 

با استفاده از  باشديمربنايي )كشاورزی و صنعتي( توليدی زي یهابخشبه  هايهسرمامصالح كلي اقتصاد كشور كه سوق 

حضرت امام خميني كه در آن مجلس شورای اسالمي را صاحب صالحيت برای تشخيص موارد  19/7/1361اجازه مورخ 

، اجرای مواد اين قانون موقتاً برای انددانستهضرورت و فساد و اختالل نظام اجتماعي و قانون گذاری الزم در اين موارد 

 .شوديممدت پنج سال در سراسر كشور ضروری تشخيص داده 

 قرار گرفته باشد. هاشهركاست كه در محدوده قانوني شهرها و  هاييينزماراضي شهری  -2ماده 

 است كه سابقه عمران و احياء نداشته باشد. هاييينزماراضي موات شهری  -3ماده 

است كه سابقه عمران و احياء داشته باشد و با تدريج به حالت موات برگشته  هاييينزماضي باير شهری ار -4ماده 

 است اعم از آنكه صاحب مشخصي داشته و يا نداشته باشد.

موات شهری در اختيار دولت جمهوری اسالمي است و اسناد و مدارك مالكيت گذشته ارزش  هایينزمكليه  -5ماده 

 توسط دولت واگذاری شده باشد. 22/11/1357مگر آنكه از تاريخ قانوني ندارد 

مواتي كه به موجب قانون لغو مالكيت اراضي موات شهری و اين قانون با اختيار  هایينزماسناد مالكيت  -تبصره

اراضي كه  گونهيناآزاد تلقي و غير از مطالبات اشخاص ناشي از فروش  باشديمو در وثيقه  آيديمدولت درآمده يا در 

 مطالبات ديگر وسيله طلبكار از ساير اموال بدهكار وصول خواهد شد. گردديممنتفي 

مشروط بر آنكه مسكن مناسبي  اندداشتهموات شهری  هایينزمكساني كه طبق مدارك مالكيت رسمي از  -6ماده 

 شوديمدر اختيارشان گذاشته  8 نداشته باشند طبق ضوابط مسكن و شهرسازی در سراسر كشور زميني در حد نصاب ماده

 .گردديمتا عمران و احياء كنند و در صورت عدم عمران و احياء حق مذكور ساقط و زمين به دولت باز 

در مورد كساني كه به تاريخ قبل از قانون لغو مالكيت اراضي موات شهری با اسناد عادی دارای زمين بوده  -1تبصره 

تعيين شده قبلي از طرف مراجع مربوط تشكيل پرونده اعالم نشده در صورتي كه تاريخ تنظيم سند عادی  یهامهلتو در 

و صحت معامله از طرف مراجع ذيصالح قضايي تأييد گردد برابر ضوابطي كه در آئين نامه اجرايي اين قانون تعيين 

 اجازه عمران داده خواهد شد. شوديم

های مقرر زده كه به علت موقعيت منطقه در مهلته اسناد عادی در مناطق جنگاين گون رندگاندابه  -2تبصره 

به تملك دولت در آمده باشد،  هاآن، اگرچه زمين اندنشدهموفق به تشكيل پرونده و در نتيجه تأييد اسناد عادی خود 

پس از اعالم سازمان زمين شهری ظرف دو ماه جهت تأييد سند عادی خود به مراجع صالحه  شوديممهلت داده 

شهر بايستي پس از تأييد عادی بودن وضع شهر از سوی وزارت كشور  در هردادگستری مراجعه نمايند، مهلت مذكور 
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به تملك  هاآناني كه زمين اعالم گردد و شهرهای مشمول اين تبصره را نيز وزارت مذكور تعيين خواهد كرد. به كس

باشند، دولت زميني در حد نصاب مقرر از اراضي  هاشهركدولت درآمده و فاقد خانه و زمين ديگر در محدوده شهر و 

اختصاص يافته باشد كه امكان واگذاری عين  ييهاپروژهو  هاطرحتملك شده واگذار و چنانچه اراضي مورد بحث به 

 .نمايديمداشته باشد، عوض آن را واگذار زمين به مالك اوليه وجود ن

 .باشديمكليه اراضي باير شهری بالصاحب معلوم در اختيار دولت  -7ماده 

طبق ضوابط وزارت مسكن و شهرسازی در سراسر كشور فقط زميني را  تواننديممالكان اراضي باير شهری  -8ماده 

 1111به مساحت كمتر از دو برابر باالترين حداقل نصاب تفكيكي مناطق مسكوني در شهر محل وقوع زمين حداكثر تا 

ك مترمربع طبق ضوابط شهرسازی مصوب عمران و احياء كننده يا به دولت بفروشند و در شهرهايي كه نصاب تفكي

و زائد بر  نمايديممشخص نگرديده بر طبق آئين نامه اجرايي خواهد بود كه وزارت مسكن و شهرسازی تهيه و تصويب 

 آن )نه عين و نه منفعت( قابل واگذاری نيست مگر به دولت و با تقويم دولت.

ستفاده كنند مشروط بر تا حد نصاب مذكور از مزايای اين ماده ا تواننديممالكين اراضي مشاعي هر يك  -1تبصره 

آنكه تحت تكفل ديگری نباشند )به استثناء همسر( كه در اين صورت فقط يك اجازه عمران و احياء برای زمين در حد 

. طريقه افراز و اختصاص سهام مالكين مشاعي بر طبق آئين نامه اجرايي شوديمنصاب ياد شده به افراد مذكور داده 

 خواهد بود.

شود در صورتي اين قانون مالك قطعه زميني موات و قطعه زميني باير مي 8و  6به حكم مواد  كساني كه -2تبصره 

ها را به دلخواه خود نگه دارند يكي از آن تواننديمباشد فقط  8كه مجموع هر دو زمين بيشتر از مقدار تعيين شده در ماده 

و از نظر  گردديمای همسر( يك اجازه عمران صادر و در هر مورد برای افرادی كه تحت تكفل ديگری باشند )به استثن

 حد نصاب تابع ضوابط اين قانون است.

واگذاری سهام مشاعي مالكين اراضي موات و باير شهری كه يكديگر در يك يا چند قطعه زمين به نحوی  -3تبصره 

ماده نگردد با رعايت ساير شرايط مندرج در اين  يندر اكه سهم هر يك از مالكين پس از انتقال زائد بر حد نصاب مقرر 

 قانون بالمانع است.

هايي باشند با تعاوني مسكن كه قبل از تصويب اين قانون به موجب اسناد رسمي مالك زمين یهاشركت -4تبصره 

ق رعايت حداقل نصاب تفكيك محل وقوع زمين برای هر يك از اعضاء در قالب ضوابط وزارت مسكن و شهرسازی ح

و نيز زميني كه طبق ضوابط مذكور در مهلت  هاآنمازاد بر نياز  هایينزمو  باشنديمبهره برداری از زمين خود را دارا 

 .گيرديممقرر عمران نگردد تابع مقررات اين قانون بوده و در اختيار دولت قرار 

را با تقويم دولت به  هایشهردارمورد نياز دولت يا  هایينزمباير و داير شهری موظفند  هایينزممالكين  -9ماده 

با رعايت ضوابط  باشديمبيش از سه هزار مترمربع  هاآنكه مساحت  هاييينزمبه جای  توانديمبفروشند و دولت  هاآن

زمين واگذاری به دولت باشد به فروشنده واگذار  یبهاعوض آن را از ساير اراضي دولتي كه ارزش معامالتي آن معادل 

 كند.
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كه تمام يا قسمتي از بهای آن را  هابانكتملكي قبلي دولت و  هایينزممقررات اين قانون نسبت به  -1تبصره 

 نيز قابل اجرا است. اندنكردهپرداخت 

م وزارت مسكن و شهرسازی و با در صورت استنكاف يا عدم مراجعه يا عدم دسترسي به مالك پس از اعال -2تبصره 

وجود تعارض ثبتي و در وثيقه بودن ملك و هر گونه اشكاالت حقوقي ديگر كه مانع از انجام معامله دولت گردد دولت 

و  نمايديمزمين را تملك و حسب مورد وزارت مسكن و شهرسازی يا شهرداری به قائم مقامي مالك سند انتقال را امضاء 

الزم و رفع هر گونه اشكال بهای آن پرداخت يا زمين معوض  یهاحسابدر موقع مراجعه مالك پس از ارائه مفاصا 

 .گردديمواگذار 

ها و متعلق به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و بانك هایينزماز تاريخ تصويب اين قانون كليه  -11ماده 

است و كليه بنيادها و نهادهای انقالبي در  هاآنوابسته به دولت و مؤسساتي كه شمول حكم مستلزم ذكر نام  یهاسازمان

 .گيرديماختيار وزارت مسكن و شهرسازی قرار 

از شمول اين ماده مستثني هستند ولي حق  هایشهرداروابسته به  یهاسازمانو  هاشركت، هایشهردار -1تبصره 

عمومي شهر و  هایيازمندیناراضي را بدون اجازه وزارت مسكن و شهرسازی ندارند مگر به عنوان رفع  هگونيناواگذاری 

 مصوب شهری. یهاطرحمعوض امالك واقع در 

، لكن هر گونه واگذاری اراضي از شوديماراضي غير موات وقفي به وقفيت خود باقي و عمل به وقف  -2تبصره 

با ساير متوليان بايستي بر طبق ضوابط شهرسازی با نظر وزارت مسكن و شهرسازی طرف اوقاف يا آستان قدس رضوی 

 صورت گيرد.

 یهاسازمانوزارت مسكن و شهرسازی مكلف است اراضي حاصل از موضوع اين ماده را به ادارات و  -3تبصره 

 مذكور در حد نياز اداری و تأسيساتي مجاناً واگذار نمايد.

سياسي عمومي كشور بر طبق آئين نامه اجرايي نسبت  بر اساسرسازی موظف است وزارت مسكن و شه -11ماده 

مصوب شهرسازی اقدام كند و در محدوده  یهاطرحموات و باير شهری خود بر طبق  هایينزمبه واگذاری و عمران 

 .باشديممصوب شهر تهران با نظر شهرداری تهران 

تمبر و هزينه های ثبتي و معامالتي بابت تفكيك و فروش اراضي دولت از پرداخت هرگونه ماليات و حق  -1تبصره 

 معاف است.

معامالتي( تجاوز نمايد، ولي  یهاارزشمنطقه ای ) هایيمتقبهای واگذاری زمين به اشخاص نبايد از  -2تبصره 

ا بهای هزينه تمام معامالتي( باشد ب یهاارزشمنطقه ای ) هایيمتقچنانچه هزينه تمام شده زميني برای دولت بيش از 

 .گردديمشده واگذار 

تشخيص عمران و احياء و تأسيسات متناسب و تميز باير و موات اراضي با كميسيون مركب از نمايندگان  -12ماده 

دادگستری و مسكن و شهرسازی و شهردار محل بر طبق آئين نامه اجرايي خواهد بود. تشخيص كميسيون ظرف  یوزرا

م وزارت مسكن و شهرسازی قابل اعتراض در دادگاه محل است. دادگاه نسبت به اعتراض مدعي ده روز از تاريخ اعال
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 خارج از نوبت رسيدگي كرده و حكم صادره قطعي است.

پنج نفری به طريقي است  هایيئتهتغيير اساسنامه و يا ادغام و تعيين شيوه كار سازمان عمران اراضي و  -13ماده 

 شخص خواهد شد. كه در آئين نامه اجرايي م

از تاريخ تصويب اين قانون هرگونه تصرف و تجاوز به اراضي شهری متعلق يا منتقل شده به دولت و  -14ماده 

يا احداث هرگونه بنا و يا هر گونه نقل و انتقاالت به موجب اسناد عادی يا رسمي و تفكيك افراز آن اراضي و  هایشهردار

و  گردديم، از اين زمين مزبور خلع يد شده و آثار تجاوز رفع شوديمجرم شناخته  يا هر گونه عملي بر خالف اين قانون

و اشخاصي كه در اين اعمال دخالت داشته باشند هر يك عالوه بر پرداخت ضرر و زيان وارده طبق  هاواسطهمرتكبين و 

نظر كارشناس رسمي دادگستری به مدت پنج سال از انجام هرگونه معامالت اموال غير منقول در سراسر ايران محروم 

 .شونديم

ين را به دادسرا و دادگاه های صالحه معرفي و از بايد اين متجاوز هایشهرداروزارت مسكن و شهرسازی و  -15ماده 

اراضي مورد تصرف و تجاوز با دخالت مستقيم قوای انتظامي رفع تصرف و تجاوز نموده و بر حسب مورد در اختيار دولت 

 قرار دهد. هایشهرداريا 

ق مقررات آن را ننموده هر يك از كارمنداني كه در اجرای اين قانون به تشخيص دادگاه صالحه رعايت دقي -16ماده 

و تخطي نمايند عالوه بر جبران خسارت وارده به دولت يا اشخاص و اعاده وضع، بر حسب مورد و انفصال موقت يا دائم 

 .گردنديماز خدمات دولتي محكوم 

و موظف است حداكثر ظرف سه ماه آئين نامه  باشديموزارت مسكن و شهرسازی مأمور اجرای اين قانون  -17ماده 

 اجرايي مواد اين قانون را كه به تصويب هيئت دولت خواهد رسيد، تهيه و به اجرا بگذارد.

 و يصدسقانون فوق مشتمل بر هفده ماده و چهارده تبصره در جلسه روز پنجشنبه بيست و هفتم اسفندماه يكهزارو 

 ده است.شصت به تصويب مجلس شورای اسالمي رسي

 اکبر هاشمي -رئیس مجلس شورای اسالمي

 16/2/1367-12613روزنامه رسمي شماره: 

 24/2/1367 -14514شماره و تاريخ ابالغ: 
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 قانون اراضي شهری 12و  9مواد  مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد-

بود پس از بررسي دقيق و همه جانبه قانون اراضي شهری كه مورد اختالف مجلس شورای اسالمي و شورای نگهبان 

مجمع تشخيص مصلحت نظام اسالمي، مفاد اصالحي اين قانون به شرح زير به تصويب  16/1/1367در جلسه مورخ 

 رسيد.

 اصالحيه قانون اراضي شهر

مجلس  27/12/1361قانون اراضي شهری مصوب  9كه در اجرای ماده  هاييينزماقدامات دولت در مورد كليه -1

شورای اسالمي اعم از موات و باير و داير در محدوده قانوني تملك و واگذار يا تعهد شده، از زمان اجرای قانون مذكور تا 

 پايان مهلت آن قانون معتبر و هر گونه حكمي كه خالف اين نظريه داده شده، فاقد اعتبار است.

تا  لكنكه به نحو فوق در همان مهلت تملك شده و در اختيار دولت است،  هاييينزماقدامات مذكور در مورد -2

  كنون واگذار نشده نيز معتبر بوده و هر گونه حكمي كه خالف اين نظريه داده شده، فاقد اعتبار است.

 24/7/1367-12719روزنامه رسمي شماره: 

 16/7/1367 -49/ق 49986

 سکن و شهرسازیوزارت م-

مجمع تشخيص مصلحت در  16/1/1367راجع به تصميم به تاريخ  24/2/1367به تاريخ  14514پيرو ابالغيه شماره 

به  28689/1قانون اراضي شهری كه طي نامه شماره  12و  9خصوص قانون زمين شهری به پيوست قانون تفسير مواد 

 .گردديمرياست جمهوری به نخست وزيری واصل گرديده ارسال  6/7/1367تاريخ 

 نخست وزیر

 قانون اراضي شهری 12و  9قانون تفسیر مواد  -

قانون اراضي شهری مصوب  9كه در اجرای ماده  هاييينزماقدامات دولت در مورد كليه  -1-ماده واحده 

مجلس شورای اسالمي اعم از موات و باير و داير در محدوده قانون تملك و واگذار يا تعهد شده، از زمان  27/12/1361

 اجرای قانون مذكور تا پايان مهلت آن قانون معتبر و هرگونه حكمي كه خالف اين نظريه داده شده فاقد اعتبار است.

تا  لكنكه به نحوه فوق در همان مهلت تملك شده و در اختيار دولت است،  هاييينزماقدامات مذكور در مورد  -2

 كنون واگذار نشده نيز معتبر بوده و هر گونه حكمي كه خالف اين نظريه داده شده فاقد اعتبار است.

المي مورد تصويب قرار گرفته و در مجلس شورای اس 15/11/1365قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه مورخ 

 مجمع تشخيص مصلحت نظام اسالمي به تأييد رسيده است. 16/1/1367جلسه مورخ 

 رئیس مجلس شورای اسالمي
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مجمع  16/1/1363مورخ  رای هیأت عمومي دیوان عدالت اداری مبني بر عدم کاربرد مصوبه -

 تشخیص مصلحت نظام نسبت به قانون اراضي شهری

مجلس شورای اسالمي مدت حاكميت اين قانون را پنج  27/12/1361اراضي شهری مصوب  قانونماده يك  -رأی

به علت انقضاء مهلت پنج ساله مذكور اعتبار و قدرت اجرايي نداشته است و از  8/2/1366سال تعيين نموده و در تاريخ 

ي ناظر به قانون اراضي شهری است و با مجمع تشخيص مصلحت نظام اسالم 16/1/1367طرف ديگر مصوبه مورخ 

 29/7/1371-813انقضاء مهلت اجرايي اين قانون در تاريخ فوق االشاره كاربردی نداشته است بنابراين دادنامه شماره 

ديوان عدالت  21صادره از شعبه  21/11/1369-717هيأت تجديد نظر ديوان عدالت اداری مبني بر تأييد دادنامه شماره 

قانون ديوان  21اكثريت آراء منطبق با موازين قانوني تشخيص شده است. اين رأی به موجب قسمت اخير ماده اداری با 

 عدالت اداری برای شعب ديوان و ساير مراجع مربوط در موارد مشابه الزم االتباع است.

 محمد رضا عباسي فرد -رئیس هیأت عمومي دیوان عدالت اداری

 هایشهرداردولتي  یهاطرحقع در طرح تعیین وضعیت امالك وا -پ

 نمايديماين طرح در ارديبهشت ماه امسال به شكل ماده واحده در مجلس تصويب شده و مراحل قانوني خود را طي 

 :شوديمكه ذيالً درج 

و  هایشهرداردولتي يا وابسته به دولت و  یهاشركت، نهادها، هاسازمانكليه وزارتخانه ها، مؤسسات،  -ماده واحده

عمومي يا عمراني كه ضرورت  یهاطرحدر  باشنديممستلزم ذكر نام باشد، مكلف  هاآنمؤسساتي كه شمول قانون بر 

توسط وزير يا باالترين مقام دستگاه اجرايي با رعايت ضوابط مربوط تصويب و اعالن شده باشد و در اراضي  هاآناجرای 

و حريم  هاشهركو امالك شرعي و قانوني اشخاص اعم از )حقيقي و حقوقي( قرار داشته و در داخل محدوده شهرها و 

ف مدت هجده ماه نسبت به انجام معامله قطعي و باشد، پس از اعالم رسمي وجود طرح، حداكثر ظر هاآناستحفاظي 

 ض آن طبق قوانين مربوطه اقدام نمايند.ل اسناد رسمي و پرداخت بها يا عوانتقا

 11اجرای طرح و تملك امالك واقع در آن موجب برنامه زمان بندی مصوب به حداقل  كه يصورتدر  -1تبصره 

رح از كليه حقوق مالكانه، مانند احداث يا تجديد بنا يا افزايش بنا و سال بعد موكول شده باشد، مالكين امالك واقع در ط

 یبه استثناسال باشد، از كليه حقوق فوق  11كمتر از  كه يصورتتعمير، فروش، اجاره، رهن و غيره برخوردارند و در 

 احداث و تجديد بنا برخوردار خواهند بود.

ن مالكان مشمول اين قانون عرصه و اعيان ملك موجود را پروانه ساختما صدورموظفند همزمان با  هایشهردار

مقررات موجود تقويم و در پرونده درج و ضبط نمايند و در زماني كه به لحاظ تأمين اعتبار آمادگي  بر اساسجداگانه، 

اجرای طرح مزبور را دارد به هنگام اجرای طرح مصوب مالك پرداخت خسارت قيمت عرصه ملك در زمان اجرای طرح 

 به عالوه قيمت اعيان تقويم شده در زمان صدور پروانه خواهد بود.

آتي كه قبل از تصويب طرح واجد شرايط جهت اخذ پروانه  یهاطرحمالكين امالك و اراضي واقع در  -2تبصره 
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شناخت وضع موجودمرحله  -طرح جامع شهر لنگرود  

ساختمان بوده و قصد احداث، تجديد يا افزايش بنا دارند، جهت اخذ زمين معوض در اولويت قرار خواهند گرفت و در بين 

، نسبت به سايرين حق تقدم قرار دارندمعابر و ميادين در مسير احداث يا توسعه  هاآنمالكين اشخاصي كه ملك  گونهينا

 دارند.

در مواردی كه تهيه زمين معوض در داخل محدوده های مجاز برای قطعه بندی و تفكيك ساختمان سازی  -3تبصره 

رد، مصوب توسعه شهری مورد تأييد مراجع قانوني قرار بگي یهاطرحميسر نباشد و احتياج به توسعه محدوده مزبور طبق 

در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضي برای استفاده از مزايای ورود به محدوده توسعه و  تواننديممراجع مزبور 

عمران شهر، عالوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمين و واگذاری سطوح الزم برای تأسيسات و 

موضوع  یهاطرحمعوض اراضي واقع در را برای تأمين  هاآندرصد از اراضي  21تجهيزات و خدمات عمومي حداكثر تا 

 رايگان مطالبه نمايند. به طورنوسازی و بهسازی شهری،  یهاطرحاين قانون و همچنين اراضي معوض 

 ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای عبور و مرور معلولین -ت

پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازی در ارتباط با رفع  8/3/1368شورايعالي شهرسازی و معماری ايران در جلسه مورخ 

موانع شهرسازی و معماری در عبور و مرور دسترسي به اماكن و فضاها و تجهيزات عمومي شهری به منظور تأمين 

 ي روزمره جامعه را به شرح زير تصويب نمود.گوناگون جسمي در زندگ هایيتمعلولامكانات شركت افراد دارای 

مسكوني و  یهامجتمعآتي و در دست تهيه شهرسازی، شهرك سازی و  یهاطرحاز اين تاريخ در كليه  -1

و يا بخش خصوصي  هایشهردارساختماني سراسر كشور اعم از اينكه توسط دستگاه های دولتي و وابسته به دولت و 

وضوع فصل اول مجموعه پيوست كه شامل ضوابط برنامه ريزی و طراحي برای تسهيل تهيه گردند، رعايت ضوابط م

 یهاطرحالزامي بوده و كليه مراجع مسئول تهيه، بررسي و تصويب و اجرای  باشديمحركت معلولين در سطح شهر 

ساختماني و مسكوني موظفند در مراحل مختلف تصويب و صدور پروانه و  یهامجتمعتوسعه شهری، شهرك سازی و 

 نظارت ضوابط مذكور را رعايت نمايند.

به منظور رفع موانع شهری موجود الزم كه اصالح موضوع فصل دوم فوراً و تا قبل از تهيه و يا تجديد نظر در  -2

استاندارد توسط مراجع مسئول عمران شهری با توجه  كردن شرايط موجود به تريكنزدتوسعه شهری به منظور  یهاطرح

 به اولويت هر يك به اجرا در آيد.

 یهاطرحموضوع فصل مذكور برای تهيه كنندگان  یهاساختمانرعايت ضوابط فصل سوم در طراحي كليه  -3

دقيق آن هستند. الزامي است. و مراجع مسئول صدور پروانه و نظارت ساختماني موظف به اجرای صحيح و  الذكرفوق

عمومي موضوع اين آئين نامه به خصوص ادارات دولتي موجود بايد تدريجاً با شرايط اين آيين نامه  یهاساختمانكليه 

تطبيق داده شوند. تشخيص ميزان تطبيق اين ضوابط و زمان الزم برای اعمال آن به عهده كميسيوني مركب از 

ن و وزارت مسكن و شهرسازی خواهد بود. وزارت مسكن و شهرسازی موظف نمايندگان سازمان بهزيستي، بنياد جانبازا

 است تضمين قانوني اعمال اين ضوابط را از مرجع ذيربط كسب نمايد.
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شناخت وضع موجودمرحله  -طرح جامع شهر لنگرود  

و يا  3اعمال ضوابط و مقررات فصل چهارم فعالً اختياری بوده ولي بر حسب تشخيص كميسيون موضوع بند  -4

 شد الزام آور خواهد گرديد.استفاده از تضمين قانوني كه كسب خواهد 

نظر سازمان بهزيستي و بنياد جانبازان،  جلببا  باريكسال  5وزارت مسكن و شهرسازی موظف است حداكثر هر  -5

ضوابط و مقررات موضوع اين مصوبه را مورد بازنگری و تطبيق با شرايط و امكانات جديد قرار داده و برای تصويب 

 يشنهاد نمايد.شورايعالي شهرسازی و معماری پ

 شورایعالي 11/3/1366( و 5)بند  23/12/1363مصوبات مورخ  -ث

منبع احداث و توسعه و ضرورت خروج تدريجي تأسيسات نظامي از محدوده حريم استحفاظي شهرها، احداث و توسعه 

و ميادين آموزشي و تمام يا هر قسمت از هر گونه تأسيسات ديگر متعلق به واحدهای  هاپادگانتأسيسات نظامي از قبيل 

نظامي و انتظامي كه عملكرد شهری ندارند در داخل محدوده و حريم استحفاظي شهرها ممنوع است و تأسيسات مشابه 

باقيمانده با رعايت  یهانساختماموجود، الزم است طي برنامه تدريجي از محدوده و حريم شهرها خارج شده اراضي و 

 شهری به مصارف عمومي تبديل شود. هایيتاولو

تشخيص دهد كه خروج  بنا به مصالحي كه شورايعالي دفاع استثنائاًدر صورتي كه در برخي از شهرها  -تبصره

ری ايران به مستلزم زمان بيشتری باشد، مراتب از طريق شورايعالي شهرسازی و معما 5مذكور در بند  تدريجي تأسيسات

 دستگاه های ذيربط ابالغ خواهد شد.

 در محدوده استحفاظي و حریم شهرها هاراهضوابط حفظ حریم و اراضي مجاور  -ج

كه عموماً منجر به توسعه بي رويه  هایكمربندبه منظور كنترل ساخت و سازه های اطراف جاده های بين شهری و 

ضوابط زير  1/3/1368شورايعالي شهرسازی و معماری ايران در جلسه مورخ  گردديمشهرها به سمت جاده های مذكور 

 را تصويب نمود.

متر از حد حريم  151اراضي واقع در حد فاصل جاده های كمربندی و محدوده قانوني شهرها و همچنين تا عمق -1

 اندشدهمصوب جامع يا هادی واقع  یهاطرحقانوني را در برخي جاده های مذكور چنانچه در خارج از محدوده استحفاظي 

به حدی باشد  مابينيفمگر اينكه فاصله كمربندی از محدوده و وسعت اراضي  گردنديمبه محدوده های مذكور اضافه 

كه در طول عمر طرح تأثيری در ميزان و جهت گسترش شهر نداشته و اجرای مقررات نظارت بر حريم استحفاظي را 

شورايعالي شهرسازی و معماری ايران در شهرهای دارای  5تشخيص آن با كميسيون ماده عمالً غير ممكن سازد كه 

 هادی حسب مورد خواهد بود. یهاطرحطرح جامع و مراجع و مقامات مسئول بررسي و تصويب 

متر، از بر حريم راه در طرفين جاده های كمربندی واقع در  151تا عمق  ايجاد هرگونه ساختمان و تأسيسات-2

 های مذكور ممنوع است.راه دسترسي همسطح به جاده هر نوعهای استحفاظي و همچنين ايجاد حريم

احداث هر گونه ساختمان و تأسيسات در طرفين كليه راه های بين شهری واقع در محدوده استحفاظي و حريم -3

جاده اصلي ممنوع است،  متر از بر حريم قانوني راه و همچنين ايجاد راه های دسترسي همسطح ره 151شهرها به عمق 
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جامع و هادی كه به تصويب مراجع ذيربط رسيده  یهاطرحدر قالب  هاآنخاص كه محل  هاییكاربرمگر در مورد 

 باشد.

تأسيسات زيربنايي مورد نياز كشاورزی كه نوع و ميزان آن طبق مقررات وزارت كشاورزی مجاز باشد از شمول 

 .باشديمبندهای فوق خارج 

های موضوع اين بند و واحدهای صنعتي، صنفي، تجاری، خدماتي و نظاير آن موجود در دو طرف راه هاكارگاهكليه -4

و مراجع مسئول صدور  99در حريم موضوع ماده  هایشهرداربه مجموعه های متمركز جديد منتقل شوند.  بايستيم

مناسب برای  هامحلجامع و هادی موظفند،  یهاطرحپروانه و نظارت در حد فاصل حريم شهرداری تا محدوده نهايي 

مصوب توسعه شهری  یهاطرح بر اساس هااستانواحدها را با همكاری ادارات كل مسكن و شهرسازی  گونهيناانتقال 

تعيين و تسهيالت الزم را برای انتقال فراهم نمايند و وزارت مسكن و شهرسازی با استفاده از امكانات سازمان زمين 

 هاییكاربر بر اساسقبلي  یهامحلصوصاً با استفاده از اراضي دولتي تحقق امر فوق را تسهيل خواهد كرد. شهری و خ

 عمومي تبديل و اعمال هر گونه كاربری خصوصي مغاير با آن ممنوع است.

و اضافه بر عرض سواره و  شوديمكه در داخل محدوده های قانوني و حريم شهرها واقع  هاراهآن قسمت از حريم -5

، به منظور كمك به پاكيزگي و زيبايي منظر ورودی شهرها و جلوگيری از باز كردن راه دسترسي برای باشديمپياده رو 

با هماهنگي وزارت راه و ترابری و برای  هاآنها در محدوده امكانات ساخت و سازهای بعد از حريم راه توسط شهرداری

 ای سبز مورد استفاده قرار خواهد گرفت.درختكاری و ايجاد فض

مصوبه جلسه مورخ  یو معمارشورایعالي شهرسازی  19/11/1364اصالحیه مصوبه  -

3/2/1366 

در قبال اضافه ارزشي كه برای هر يك از قطعات اراضي  تواننديم باشنديمكه دارای طرح جامع  هاييیشهردار-1

ساختماني و كاربری اراضي بيش از قيمت اراضي در مناطق مسكوني  یهاتراكمضوابط منطقه بندی و تعيين  بر اثرشهر 

قانون تشكيل شورای اسالمي( و تأييد وزارت  35ماده  1با تعيين شورای شهر )مستند به بند  شوديمبا تراكم كم ايجاد 

تناسب ميزان اضافه ارزش و تبصره آن عوارض اختصاصي به  هایشهردارقانون  45ماده  8كشور، مستند به تبصره بند 

 "شهر یهاساختماناقتصادی در  هایيتفعالدرآمد حاصله از "حاصله وضع و وصول نموده و در حسابي جداگانه به نام 

با نظر شورا و عامليت دستگاه های  هاآنتوسعه و عمران شهری و اجرای  یهاطرحنگهداری كرده و صرفاً در تهيه 

 مربوطه به مصرف برسانند.

مصوب كه بعد از تصويب طرح جامعه و ضوابط منطقه  هاییكاربرو تأسيسات ناهماهنگ با  هاساختماندر مورد -2

جامع و تفصيلي بدون پروانه احداث گرديده و همچنين در مواردی كه عليرغم تعيين نوع استفاده  یهاطرحبندی مقرر در 

سب و پيشه يا تجارت احداث گرديده و يا به هر حال شرايط از ساختمان در پروانه صادره در مناطق غير تجاری، محل ك

در صورتي كه ضوابط مربوط به وصول عوارض  توانديمكاربری مقرر در پروانه ساختماني رعايت نشده باشد، شهرداری 
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ساختماني را به تصويب شورای شهر و تأييد وزارت  یهاتراكمارزش حاصله بر اثر امتيازات كاربری و  اضافهاختصاصي از 

تقاضای صاحب ملك يا صاحب محل كسب و پيشه و تعهد قبول پرداخت عوارض اختصاص  بنا بركشور رسانيده باشد، 

و قلع بنا يا تعطيل محل كسب و  111قبل از طرح موضوع در كميسيون ماده  هاآنمربوط بر طبق تعرفه مصوب توسط 

 قانون تأسيس شورايعالي شهرسازی و معماری ايران مطرح سازد. 5در كميسيون طرح تفصيلي موضوع ماده  پيشه مورد را

و تأسيسات احداث  هاساختمانهرگاه كميسيون مذكور با استفاده از تعديل ضوابط منطقه بندی تشخيص دهد كه 

سازد و در اساس طرح جامع شهر مؤثر نيست لطمه اساسي به توازن و تناسب شهر وارد نمي هاآنشده و بهره برداری از 

و تأسيسات مذكور عوارض اختصاصي  هاساختمانو لهذا با اصالح و تعديل كاربری آن موافقت نمايد شهرداری بايت 

( فوق وصول و با صدور گواهي پايان كار يا عدم خالف و يا ادامه كار محل 1مقرر را بر اساس ضابطه مندرج در بند )

موافقت خواهد نمود. ولي در صورتي كه كميسيون مذكور با اصالح و تعديل ضوابط كاربری موافقت ننمايد كسب و پيشه 

ماده  1و يا آن را مغاير با توازن و تناسب آن منطقه از شهر و يا مغاير با اساس طرح جامع تشخيص دهد برابر مفاد تبصره 

 رفتار خواهد شد.قانون شهرداری  55الحاقي به ماده  24و تبصره بند  111

كلي است كه در  یهاسقفمنظور از رعايت اساس طرح جامع و توازن و تناسب شهر، رعايت حدود و  -تبصره

 تعيين شده است. هاآنمختلف و هم در ضوابط مكان يابي  هاییكاربرجامع هم برای مقادير  یهاطرح

به شرح زير از طرف شورايعالي شهرسازی و  1مصارف درآمد حاصل از عوارض اختصاص موضوع بند  هایيتاولو-

 :شوديممعماری به وزارت كشور پيشنهاد 

 جامع، تفصيلي، هادی و توسعه و عمران شهری. یهاطرحتهيه -1

 اصالح و احداث شبكه ارتباطي.-2

 كهنه و قديمي. یهابافتبهسازی و نوسازی -3

 منابع و شبكه آبرساني )اگر انجام آن به عهده شهرداری باشد(.بهبود و توسعه -4

 آموزشي. یهاساختمانكمك به تملك و احداث -5

 های توسعه شهری های ساختماني و كاربری اراضي در طرحبندی و تعيين تراكمضوابط منطقه-

استخراج شده است. گفتني است كه شورای عالي شهرسازی و معماری ايران  19/11/64اين ضوابط از مصوبه تاريخ 

اصالح گرديده  7/2/66استخراج شده است. گفتني است كه مفاد اين مصوبه در تاريخ  7/2/66مفاد اين مصوبه در تاريخ 

 است.

عالي شهرسازی و معماری ایران از مصوبه تاریخ شورای 19/11/64متن اصالح شده مصوبه -

3/2/66 

توانند در قبال اضافه ارزشي كه برای هر يك از قطعات اراضي باشند ميمي هايي كه دارای طرح جامعشهرداری-1

های ساختماني و كاربری اراضي بيش از قيمت اراضي در مناطق مسكوني با بندی و تعيين تراكمشهر بر اثر ضوابط منطقه
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شناخت وضع موجودمرحله  -طرح جامع شهر لنگرود  

ی اسالمي( و تأييد وزارت قانون تشكيل شوراها 35ماده  1شود. با تعيين شورای شهر )مستند به بندتراكم ايجاد مي

ها و تبصره آن عوارض اختصاصي به تناسب ميزان اضافه ارزش قانون شهرداری 45ماده  8كشور، مستند به تبصره بند 

“ های شهری های اقتصادی در ساختماندرآمد حاصله از فعاليت”حاصله وضع و وصول نموده و در حسابي جداگانه به نام 

با نظر شورای شهر و عامليت  هاآنتوسعه و عمران شهری و اجرای  یهاطرحتهيه  نگهداری كرده و صرفاً در

 های مربوطه به مصرف برسانند.دستگاه

های مصوب كه بعد از تصويب طرح جامع و ضوابط ها و تأسيسات ناهماهنگ با كاربریدر مورد ساختمان-2

های جامع و تفصيلي بدون پروانه احداث گرديده و همچنين در مواردی كه عليرغم تعيين نوع بندی مقرر در طرحمنطقه

و پيشه يا تجارت احداث گرديده يا به هر حال  استفاده از ساختمان در پروانه صادره در مناطق غيرتجاری، محل كسب

تواند در صورتي كه ضوابط مربوط به وصول شرايط كاربری مقرر در پروانه ساختمان رعايت نشده باشد، شهرداری مي

های ساختماني را به تصويب شورای شهر و تأييد عوارض اختصاصي از اضافه ارزش حاصله بر اثر امتيازات كاربری تراكم

تقاضای صاحب ملك و يا صاحب محل كسب و پيشه و تعهد قبول پرداخت عوارض  بنا بركشور رسانيده باشد،  وزارت

قانون تأسيس  5و ماده  111، قبل از طرح موضوع در كميسيون ماده هاآناختصاصي مربوط بر طبق تعرفه مصوب توسط 

 عالي شهرسازی و معماری ايران مطرح سازد.شورای

ها و تأسيسات احداث شده بندی تشخيص دهد كه ساختمانكور با استفاده از تعديل ضوابط منطقههرگاه كميسيون مذ

و در اساس طرح جامع شهر مؤثر نيست و لهذا  سازدينملطمه اساسي به توازن و تناسب شهر وارد  هاآنبرداری از و بهره

ا و تأسيسات مذكور عوارض اختصاصي مقرر را بر هبا اصالح و تعديل كاربری آن موافقت نمايد شهرداری بابت ساختمان

و يا ادامه كار محل كسب و پيشه موافقت  عدم خالف( فوق وصول و با صدور پايان كار يا 1اساس ضابطه مندرج در بند )

خواهد نمود. ولي در صورتي كه كميسيون مذكور با اصالح و تعديل ضوابط كاربری موافقت ننمايد و يا آن را مغاير با 

و تبصره بند  111ماده  1وازن و تناسب آن منطقه از شهر و يا مغاير با اساس طرح جامع تشخيص دهد برابر مفاد تبصره ت

 قانون شهرداری رفتار خواهد شد. 55الحاقي به ماده  24

های كلي است كه در تبصره : منظور از رعايت اساس طرح جامع و توازن و تناسب شهر، رعايت حدود و سقف

 تعيين شده است. هاآنمختلف و هم در ضوابط مكانيابي  هاییكاربرای جامع هم برای مقادير هطرح

به شرح زير از طرف شورای عالي شهرسازی  1های مصارف درآمد حاصل از عوارض اختصاصي موضوع بند اولويت -

 .شوديمو معماری به وزارت كشور پيشنهاد 

 ، تفصيلي و هادی شهرهای توسعه و عمران )جامع( و تهيه طرح-1

 ، اصالح و احداث شبكه ارتباطي-2

 ، های كهنه و قديميبهسازی و نوسازی بافت-3

 انجام آن به عهده شهرداری باشد(،  بهبود و توسعه منابع و شبكه آبرساني )اگر-4

 . های آموزشيكمك به تملك و احداث ساختمان-5
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 حفاظت از میراث فرهنگي کشور -

ها های باير و داير و اعالم يا اعالن عدم نياز دولت و شهرداری: در صورت مراجعه مالكان يا مالكين زمين 1تبصره 

سازی زمين نسبت به تفكيك و واگذاری زمين خود طبق ضوابط و مجوز تواند پس از عمران و آماده، مالك ميبه زمين

 اقدام نمايد. یو شهرسازوزارت مسكن 

دولت و  يازمورد ن هاآنالكان اراضي باير و داير شهری اعم از مشاع و يا شش دانگ كه زمين : م 2تبصره 

استفاده  1361قانون اراضي شهر مصوب  8يا  6ها به شرح اين ماده است مشروط بر اين كه از مزايای مواد شهرداری

از زمين مذكور را به انتخاب خود و در نكرده باشند، حق دارند طبق ضوابط وزارت مسكن و شهرسازی قطعه يا قطعاتي 

)هزار( مترمربع عمران و تفكيك نمايد يا به دولت بفروشند. زائد بر آن  1111صورت عدم امكان از اراضي دولتي معادل 

و وزارت مسكن  نظر يرز)نه عين و نه منفعت( قابل واگذاری نيست مگر به دولت و با تقويم دولت و يا اين كه با اجازه و 

 عمران نموده واگذار نمايد. یسازشهر

تا زماني كه فرزندان  هاآنو مفقوداالثرها و همسران  شهدا: صغار يتيم تا سن بلوغ و بازماندگان درجه اول  3تبصره 

های موضوع اين تحت تكفل داشته باشند، از شمول اين ماده مستثني هستند و عمران و تفكيك و واگذاری زمين را هاآن

برای طرح دولتي خاصي باشد كه  يازمورد نمقررات اين قانون بوده و چنانچه زمين مشمول اين تبصره  تبصره مشمول

از محل اراضي دولتي به صورت عوض واگذار  مورد نظراحداث آن در محل ديگری ميسر نباشد، معادل ارزش، زمين 

 گردد.مي

ر يك يا چند قطعه زمين به نحوی كه سهم هر : واگذاری سهام مشاعي مالكين اراضي شهری به يكديگر د 4تبصره 

يك از مالكين پس از انتقال زائد بر حدنصاب مقرر در اين ماده رعايت نگردد با رعايت شرايط مندرج در اين قانون بالمانع 

 است.

هايي باشند مالك زمين 1361های تعاوني مسكن كه قبل از تصويب قانون اراضي شهری مصوب : شركت 5تبصره 

ا رعايت حداقل نصاب تفكيك محل وقوع زمين برای هر يك از اعضاء واجدالشرايط كه از مزايای قانون اراضي كه ب

برداری از ضوابط وزارت مسكن و شهرسازی حق بهره در قالبو اين قانون استفاده نكرده باشند،  1361شهری مصوب 

نيز زميني كه طبق مقررات مذكور در مهلت مقرر بدون عذر و  هاآنهای مازاد بر نياز باشند و زمينزمين خود را دارا مي

 گيرد.دولت قرار مي يارو در اختموجه عمران نگردد، تابع مقررات اين قانون بوده 

: در صورت استنكاف يا عدم مراجعه و يا عدم دسترسي به مالك يا نامشخص بودن نشاني مالك پس از  6تبصره 

ص و در صورت وجود تعارض ثبتي و در وثيقه بودن ملك يا هرگونه اشكاالت اعالن وزارت مسكن و شهرسازی نامشخ

ها با سپردن بنای زمين مورد تملك به حقوقي يا ثبتي ديگر كه مانع از انجام معامله دولت گردد، دولت يا شهرداری

ي مالك سند مقامها به قائميا شهرداری یشهرسازصندوق ثبت محل زمين را تملك و حسب مورد وزارت مسكن و 

های الزم و رفع هر گونه اشكال بهای آن نمايند و در موقع مراجعه مالك پس از ارائه مفاصا حسابانتقال را امضاء مي

 گردد.باشد و يا در صورت امكان زمين معوض واگذار ميقابل پرداخت مي
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مورد های دولتي و تأسيسات عمومي زيربنايي خود زمين توانند برای اجرای طرحمي هایو شهردار: دولت  7تبصره 

 های اين ماده تملك نمايند.های سراسر كشور با رعايت كليه ضوابط و تبصرهرا در شهرها و شهرك يازن

دارند، پس از  اهآنها نياز به تملك ها در كليه شهرها و شهركهای دايری كه دولت يا شهرداری: زمين 8تبصره 

 ها.تصويب طرح و اعالم مراتب به ادارات ثبت قابل انتقال به غير نبوده مگر به دولت يا شهرداری

ها در اراضي و ساير حقوق ای )ارزش حفاظتي( زمين بوده و بهای اعياني: تقويم دولت براساس قيمت منطقه 9تبصره 

 گردد.ای عادله روز تعيين ميقانوني طبق نظر كارشناس رسمي دادگستری بر اساس به

: در صورت درخواست و توافق مالك دولت موظف است به جای اراضي تملك شده از اراضي كه در خارج  11تبصره 

ها در اختيار دارد، معادل ارزش زمين تملك شده برای امر كشاورزی به مالكين اين از محدوده قانوني شهرها و شهرك

 قبيل اراضي واگذار نمايد.

)ره( كه در آن  ينيامام خمحضرت  19/7/1361های آن با استفاده از اجازه مورخ : اين ماده و تبصره 11صره تب

مجلس شورای اسالمي را صاحب صالحيت برای تشخيص موارد ضرورت دانسته صرفاً در شهرهای مندرج در پيوست 

سال از تاريخ تصويب قابل  5ور برای مدت های سراسر كشآن در كليه شهرها و شهرك 8و  7های اين قانون و تبصره

 االجرا خواهد بود.اجرا است و پس از مهلت مذكور در شهرها ياد شده نيز مانند ساير شهرهای كشور ساير مواد قانون قابل

ها و نيروهای های متعلق به وزارتخانهكليه زمين 1361از تاريخ تصويب قانون اراضي شهری مصوب  – 11ماده 

های وابسته به دولت و مؤسساتي كه شمول حكم مستلزم ذكر نام است و ها و سازمانسسات دولتي و بانكمسلح و مؤ

 گيرد.كليه بنيادها و نهادهای انقالبي در اختيار وزارت مسكن و شهرسازی قرار مي

اری طبق ضوابط : اراضي غيرموات بنيادهای غيردولتي  از شمول اين ماده مستثني بوده، ولي هرگونه واگذ 1تبصره 

 وزارت مسكن و شهرسازی با رعايت نظر ولي فقيه خواهد بود.

 ها از شمول اين ماده مستثني هستند، ولي حقهای وابسته به شهرداریها و سازمانها و شركت: شهرداری 2تبصره 

های عمومي شهر نيازمندیواگذاری اين گونه اراضي را بدون اجازه وزارت مسكن و شهرسازی ندارند، مگر به عنوان رفع 

 های مصوب شهری.و عوض امالك واقع در طرح

: اراضي وقفي به وقفيت خود باقي است، ولي اگر زميني به عنوان وقف ثبت شده و در مراجع ذيصالح ثابت  3تبصره 

هرگونه واگذاری  گيرد، لكنشود كه تمام يا قسمتي از اين موات بوده، سند وقف موات ابطال و در اختيار دولت قرار مي

رضوی و يا ساير متوليان بايستي بر طبق ضوابط شهرسازی و رعايت نظر واقف اراضي از طرف اوقاف يا آستان قدس

 صورت گيرد.

های : وزارت مسكن و شهرسازی مكلف است اراضي حاصل از موضوع اين ماده را به ادارات و سازمان 4تبصره 

 مجاناً واگذار نمايد.مذكور در حد نياز اداری و تأسيساتي 

نامه اجرايي نسبت به وزارت مسكن و شهرسازی موظف است بر اساس سياست عمومي كشور طبق آيين – 11ماده 

 های مصوب قانوني اقدام كند.های خود مطابق طرحسازی يا عمران و واگذاری زمينآماده
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های جامع و تفصيلي و هادی و تصويب آن های تفكيكي و شهرسازی اراضي دولتي با طرح: تطبيق نقشه 1تبصره 

 به عهده وزارت مسكن و شهرسازی است.“  هاقانون شهرداری 111موضوع ماده ”

سازی و تفكيك و های ثبتي و معامالتي بابت آماده: دولت از پرداخت هرگونه ماليات و حق تمبر و هزينه 2تبصره 

 فروش اراضي معاف است.

های معامالتي( تجاوز ای زمان واگذاری )ارزشهای منطقهبه اشخاص نبايد از قيمت : بهای واگذاری زمين 3تبصره 

گردد. نحوه وصول ای تمام شده باشد، به بهای تمام شده واگذار مينمايد، ولي چنانچه برای دولت بيش از قيمت منطقه

وری قطعات از خدمات و تأسيسات سازی و عمران و تفكيك و يا ساير خدمات بر اساس بهرههای ناشي از آمادههزينه

 ها تجاوز ننمايد.گردد كه از مجموع هزينهشهری محاسبه و به صورتي اخذ مي

های مسكوني مجموعه يازمورد نشود اماكن عمومي و خدماتي : به وزارت مسكن و شهرسازی اجازه داده مي 4تبصره 

 را احداث و واگذار نمايد.

ها با رعايت ضوابط و در جهت اجرای مفاد اين ماده و ايجاد شهرها و شهرك : وزارت مسكن و شهرسازی 5تبصره 

های عمراني و ساختماني رأساً و با مشاركت بخش غيردولتي اقدام تواند نسبت به تشكيل شركتمقررات مربوطه مي

 دولت خواهد رسيد.ها به پيشنهاد وزارت مذكور به تصويب هيئتنمايد اساسنامه اين قبيل شركت

تشخيص عمران و احياء و تأسيسات متناسب و تعيين نوع زمين داير و تميز باير از موات به عهده وزارت  – 12ماده 

 .باشديممسكن و شهرسازی است. اين تشخيص قابل اعتراض در دادگاه صالحه 

كرده و حكم الزم : دادگاه نسبت به اعتراض خارج از نوبت و بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي رسيدگي  1تبصره 

 گردد.را خواهد داد. اعتراض به تشخيص وزارت مسكن و شهرسازی در دادگاه مانع از اجرای مواد اين قانون نمي

هايي كه از تاريخ موقع معاينه محل در مورد نوع زمين در 12ماده : مالك  تشخيص مرجع مقرر در  2تبصره 

 در نظرسازی احداث اعياني يا واگذار شده بدون های دفاتر خانها و كميتهها و نهادهبه وسيله دولت يا ارگان 22/11/1357

 های مذكور خواهد بود.گرفتن اعياني

ها و يا احداث هرگونه دخل و تصرف و تجاوز به اراضي شهری متعلق يا منتقل كننده به دولت و شهرداری -13ماده 

تقال به موجب اسناد عادی يا رسمي و تفكيك و افراز از اراضي مزبور و هرگونه بنا بدون پروانه مجاز و يا هرگونه نقل و ان

اصالحي قانون  148ماده  2شود و يا متجاوزين بر اساس تبصره يا هرگونه عملي برخالف اين قانون جرم شناخته مي

مجلس  31/4/1365مصوب “ و اصالحات بعدی آن  1311اصالح و حذف مواردی از قانون ثبت اسناد و امالك مصوب ”

 شود.شورای اسالمي رفتار مي

 2تعديل و تغيير كاربری، افراز و تقسيم و تفكيك باغات و اراضي كشاورزی و يا آيش )اراضي موضوع ماده  -14ماده 

 اين قانون( با رعايت ضوابط و مقررات وزارت مسكن و شهرسازی و مواد اين قانون بالاشكال است.

 است. عاراضي برای امر كشاورزی با قيد مفاد موضوع اين ماده در سند بالمان گونهيناتبصره : نقل و انتقال 

هرگونه تفكيك و تقسيم اراضي باير جهت عمران و احداث بنا با رعايت ضوابط و مقررات وزارت مسكن  – 15ماده 

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



152 
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 است. بالاشكالو شهرسازی و مواد اين قانون 

نون به تشخيص دادگاه صالح رعايت دقيق مقررات آن را ننموده هر يك از كارمندان كه در اجرای اين قا – 16ماده 

و تخطي كرده باشند عالوه بر جبران خسارت وارده به دولت يا اشخاص و اعاده وضع، بر حسب مورد به انفصال موقت يا 

 گردند.دائم از خدمات دولتي محكوم مي

 یبلندمرتبه سازضوابط و مقررات افزایش تراکم و  -

 به منظور نيل به اهداف:  24/11/69شورايعالي شهرسازی و معماری ايران در جلسه مورخ 

و در “ زيست شهرتأمين فضای باز و محيط”، “استفاده بيشتر و بهتر از سطح زمين در شهرها برای اسكان جمعيت”

مسكوني با تأكيد بر شورای اقتصاد در خصوص تقليل سطح زيربنای واحدهای  1/7/69هماهنگي با مصوبه مورخ 

تشويق به تجميع ”، “یبلندمرتبه سازتطبيق الگوی تفكيك با مقتضيات ”، “یبلندمرتبه سازتشويق ”های كلي مشيخط

سازی و به كار گيری انبوه”و “ يو ساختمانافزايش تراكم جمعيتي  هایيتظرفاستفاده از ”، “قطعات در مناطق نوسازی

و قانون تأسيس شورای عالي شهرسازی  5های ماده تصويب نمود كه كميسيون“ سازیهای صنعتي در ساختمانروش

بيش  1365را در كليه شهرهايي كه طبق سرشماری  هاآنهای تفصيلي و ضوابط و مقررات اجرايي موظفند طرح یمعمار

 اند با رعايت موارد زير اصالح نمايند :جمعيت داشته هزار نفر 211از 

نظام شبكه ارتباطي و اساس طرح جامع حفظ گردد و چنانچه تغييرات اساسي باشد، تصويب آن به عهده -1

 شورايعالي شهرسازی و معماری ايران خواهد بود.

طبقه غير از زيرزمين در  4و حداقل  یبلندمرتبه سازتعيين مناطق مسكوني و مختلط مسكوني با تراكم باال برای -2

 اراضي ساخته نشده.

طبقه غير از زيرزمين( در  4تشويقي )حداقل  یبلندمرتبه سازتعيين مناطق مسكوني و مختلط مسكوني برای -3

مناطق نوساز محالت فرسوده و قديمي و قطعات كوچك ساخته نشده برای استفاده از افزايش تراكم تشويقي الزم است 

 تجميع شوند. یبلندمرتبه سازچك در حد مساحت الزم برای قطعات كو

 طبقه غير از زيرزمين. 2خانواری با حداكثر ارتفاع  2يا  1تعيين مناطق مسكوني -4

 .یبلندمرتبه سازتعيين حداكثر سطح اشغال در مناطق -5

مربع مساحت و متر 1111با رعايت حداقل  یبلندمرتبه سازتعيين ضوابط تفكيك و تراكم ساختماني در مناطق -6

 مقررات تشويقي افزايش تراكم در مقابل افزايش سطح قطعات و كاهش سطح اشغال.

 خانواری. 2و 1تعيين ضوابط تفكيك و تراكم ساختماني در مناطق -7

بر ها از معبر مجاور اصالح زمين به منظور تأمين تهويه، نور و آفتاب كافي تعيين ضوابط مربوط به فاصله ساختمان-8

 اقليمي و جلوگيری از اشراف. شرايط حسب
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شناخت وضع موجودمرحله  -طرح جامع شهر لنگرود  

 تعيين ضوابط حداقل عرض زمين و تناسب الزم بين عرض و عمق.-9

 تعيين ضوابط مربوط به پاركينگ. -11

اند جمعيت داشته هزار نفر 211كمتر از  1365اجرای اين ضوابط و مقررات در شهرهايي كه طبق سرشماری -11

 5باشد. پيشنهادات مربوط به اجرای اين مصوبه در شهرهای مزبور پس از بررسي و پيشنهاد كميسيون ماده اجباری نمي

گيری قرار خواهد به وزارت مسكن و شهرسازی ارسال گردد، در شورايعالي مورد تصميم 1371كه الزم است تا آخر خرداد 

های مصوب ممنوع است مگر با تصويب يری در ضوابط تفكيك و تراكم ساختماني طرحگرفت و تا آن زمان هرگونه تغي

 شورايعالي شهرسازی و معماری.

درصد نسبت به طرح  25افزايش تراكم متوسط جمعيتي شهر ناشي از افزايش تراكم ساختماني حداكثر تا ميزان  -12

 جامع تصويب شده بيشتر نباشد.

ها، توزيع فضاهای خدماتي و و مشتمل بر اثرات آن بر روی سرانه 12بند  گزارش توجيهي افزايش تراكم موضوع-13

های با دعوت از نماينده وزارت نيرو و سازمان 5شبكه عبور و مرور و تأسيسات آب و برق كه قبالً در كميسيون ماده 

زی و معماری ارسال زيست مورد بررسي قرار گرفته است، برای تصويب به شورايعالي شهرسابرنامه و بودجه و محيط

 گردد.

هرگونه تغييرات ديگری در ضوابط و مقررات تفكيك و تراكم ساختماني كه منجر به افزايش تراكم جمعيتي  -14

 است. ممنوعشهر شود، بدون تصويب شورايعالي شهرسازی 

 3/11/69ضوابط و مقررات مربوط به تأمین فضاهای عمومي و خدماتي شهرها از مصوبه مورخ -

مقررات مربوط به سطوح الزم برای تأسيسات و تجهيزات و خدمات عمومي كه صاحبان اراضي اعم از  ضوابط و

دولتي و غيردولتي برای استفاده از مزايای ورود به محدوده خدماتي شهر و كسب اجازه قطعه بندی و تفكيك و 

 بايد واگذار نمايند به شرح زير است: یشهر ينزمسازی پس از رعايت مقررات قانون ساختمان

 هزار نفر 211نسبت به مازاد بر هزار مترمربع از هر قطعه زمين در شهرهايي كه طبق آخرين سرشماری كمتر از -1

درصد آن به معابر و تأسيسات و  71درصد و  در تهران  55درصد و در ساير شهرها غير از تهران  51اند جمعيت داشته

های دولتي و قانون تعيين وضعيت امالك واقع در طرح 4درصد موضوع  تبصره  21عمومي و تجهيزات و خدمات 

 گيرد.مجلس شورای اسالمي تعلق مي 1367آبان  29ها مصوبه شهرداری

های توسعه شهری برای قطعات مزبور معين های عمومي و خدماتي كه طبق طرحكه كاربری يدر صورت:  1تبصره 

شده بيش از سهم مقرر در اين بند باشد، مقدار اضافي در مقابل زمين معوض معادل كه دارای كاربری خصوصي 

 )مسكوني، تجاری، صنعتي( باشد واگذار خواهد شد.

 متر نيز متعلق به شهرداری است. 1111 كمتر ازيك قطعات : بديهي است معابر حاصل از تفك 2تبصره 
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های هادی و جامع و مساحت و محل اراضي مربوط به تأسيسات و تجهيزات و خدمات عمومي مطابق طرح-1

 یشهر ينزمشود بقيه طبق قانون شود و غير از آن چه كه متعلق به شهرداری است و به او واگذار ميتفصيلي تعيين مي

 بردار تحويل دهد.های بهرههای مصوب به دستگاهگيرد كه طبق كاربریزارت مسكن و شهرسازی قرار ميدر اختيار و

درصد متعلق به  71ذخيره اراضي حاصل از اجرای اين مصوبه برای معوض فضاهای خدماتي  از كل:  1تبصره 

 درصد متعلق به دولت است. 31شهرداری و 

 باشد.ر اين مصوبه مقرر گرديد مجاز نمي: وصول مازاد بر آن چه كه د 2تبصره 

در واگذاری اراضي دارای كاربری مسكوني و تجاری و صنعتي )خصوصي( كه در اجرای اين ضوابط و مقررات -1

 شهرداری و دولت قرار گرفته جز به عنوان معوض تأسيسات و تجهيزات و خدمات عمومي ممنوع است. ياراخت

تعيين اولويت در استفاده از اراضي معوض برای تأمين فضاهای عمومي و خدماتي به عهده كميسيون موضوع -2

 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعي و فرهنگي جمهوری اسالمي ايران است.  11نامه اجرايي تبصره آيين
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 خصوصيات كالبدي شهر-6-3
ساختار كالبدی و نحوه استفاده از زمين در وضعيت موجود شهر لنگرود بر مبنای برداشت ميداني خصوصيات كاربری 

 .گيرديمكالبدی ابنيه مورد بررسي قرار  هایيژگيوزمين و 

هاي مختلف و محاسبه سطوح،درصد و كردنحوه استفاده از اراضي شهر بر حسب كار-1-6-3

 در كل شهر هاآنسرانه 

هكتار معادل  415.68ميزان هكتار است كه از اين  1145.12ارائه شده، كل محدوده مطالعاتي ير زچنانكه در جدول 

درصد مساحت به كاربری غيرمسكوني  64.57هكتار معادل  739.34درصد مساحت به كاربری مسكوني و  35.43

هكتار  127.76، و انبار ونقلحمل یو كاربرهكتار به شبكه معابر  212.12غير مسكوني  كاربری ياندر ماختصاص دارد. 

هكتار به اراضي  113.42زراعي، باغ و  هاییكاربرهكتار به  176.38، و متروكه مخروبهباير، در حال ساخت،  ياراضبه 

 اختصاص دارند. هایكاربربه ساير  اندشدهغيرمسكوني كه اراضي ساخته  هاییكاربراختصاص دارد و مابقي  تاالب
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 وضع موجود لنگرود هاییکاربرو سرانه  سطوح -65شماره  جدول

 

سهم )درصد( سرانه )مترمربع(     سطح )مترمربع(

3-5 2.5 1.15 1.76 131305

بازای هر دانشجو 70متر 0.6 0.11 0.17 12660

≤2.5 2.2 1.75 2.69 200302 تجاری- خدماتي

1-2 1.4 0.79 1.22 90949 اداری و انتظامي

وضع موجود - 0.03 0.04 3000 نظامي

0.3-0.5 1.6 0.19 0.29 21721 مذهبي

- - 0.10 0.15 11405 میراث تاریخي

0.4-0.75 - 0.04 0.06 4240 فرهنگي و هنری

1-1.5 1.4 0.43 0.66 49236 ورزشي

≥8 - 2.97 4.57 340437 پارك و فضای سبز

0.2-0.5 1.2 0.04 0.06 4414 تفریحي- گردشگری

1-1.5 1.4 0.53 0.82 61071 درماني

1-2 2.35 0.19 0.29 21342 تاسیسات شهری 

0.2-0.5 - 0.62 0.95 70453 تجهیزات شهری

6-8 - 0.43 0.66 48823 صنعتي

- - 8.10 12.45 927393

- - 0.19 0.29 21413 حمل و نقل و انبار

- - 18.26 28.08 2091371 معابر

- - 0.06 0.10 7402 پارکینگ عمومي

≤30 24.4 18.52 28.47 2120186

- - 10.66 16.39 1220823 بایر

- - 0.26 0.40 29442 درحال ساخت

- - 0.20 0.31 23327 مخروبه 

- - 0.04 0.05 4054 متروکه

- - 11.16 17.15 1277646

- - 11.99 18.43 1372557 باغات

- - 3.42 5.25 391218 اراضي کشاورزی و دامداری

تبدیل سطح موجود به سرانه - 15.40 23.68 1763775

- - 9.03 13.89 1034234

تبدیل سطح موجود به سرانه - 1.10 1.69 126175

- - 64.57 99.27 7393374

≤40 35 35.43 54.47 4056852

- - 100.00 153.74 11450226

جمع خدمات

جمع باغات و کشاورزی

جمع بدون مسکوني

74477جمعیت وضع موجود )سرشماری سال 1390( :

آموزشي

آموزش عالي

خدمات

رودخانه

نوع کاربری

مسکوني

جمع کل

حمل و نقل و 

انبار

جمع حمل و نقل و انبارداری

سایر

جمع سایر

باغات و 

کشاورزی

تاالب

سرانه پیشنهادی شورای 

عالي شهرسازی )مترمربع(

سرانه طرح 

جامع مصوب 

)مترمربع(

کاربری وضع موجود
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اراضي وضع موجود یکاربر -25نقشه شماره   
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وضع كمي و كيفي كالبدي كاركردهاي مختلف شهري )آموزشي، بهداشتي، درماني، -2-6-3

 كمبودها و نيازها در وضع موجودمذهبي، ورزشي، فرهنگي، فضاي سبز و غيره( و تعيين 

، نيازها و كمبودهای هادی شورايعالي شهرسازی و معماریسرانه پيشن و طرح جامع مصوب قبلي یهاسرانهبرمبنای 

 . گيرديمخدماتي در وضع موجود مورد بررسي قرار 

 کاربری آموزشي-الف

كه در جدول كاربری وضع  همان طورمترمربع است.  3-5سرانه معمول برای كاربری آموزشي در شهرهای ايران 

از سرانه معمول  يریگچشماست كه  به ميزان  مترمربع 1.76اين رقم برای شهر لنگرود معادل  شوديمد مشاهده وموج

 كمتر است.

 کاربری تجاری-ب

كه در نقشه كاربری اراضي وضع موجود قابل مشاهده است كاربری تجاری در شهر لنگرود در سراسر  همان طور

است  مترمربع 2-4اصلي استقرار يافته است. سرانه معمول برای اين كاربری در شهرهای ايران  یمحورهاشهر در حاشيه 

 و رقم قابل قبولي است. باشديم 2.69كه اين رقم برای شهر لنگرود 

 داری، انتظاميا هاییکاربر-پ

است كه برای شهر لنگرود  مترمربع 1.5-2.5اداری، انتظامي در شهرهای ايران  هاییكاربرسرانه معمول برای 

 مازاد سطح در وضعيت موجود است.  دهندهنشانو  باشديم مترمربع 2.69معادل 

 درمانيکاربری -ت

مترمربع است. در شهر لنگرود سرانه كاربری فوق  1-1.5ايران  درماني در شهرهای  یكاربرسرانه معمول برای 

 .باشديمخدمات درماني در اين شهر  كمبود دهندهنشاناست كه  مترمربع 1.82معادل 

 کاربری صنعتي-ث

 1.66است كه برای شهر لنگرود معادل  مترمربع 2-3.5سرانه معمول برای كاربری صنعتي در شهرهای ايران 

تخمين كمبود كاربری صنعتي نياز به بررسي و است. با توجه به امكان استقرار اين كاربری در حريم شهر،  مترمربع

 نهادهای درگير در فرايند توسعه شهر دارد.  یهابرنامهمطالعه 

 حمل و نقل و انبار-ج

برای شهر لنگرود نيز است كه  مترمربع 21-24و انبار در شهرهای ايران  ونقلحملسرانه معمول برای كاربری 

 است. مترمربع 28.47معادل 
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شناخت وضع موجودمرحله  -طرح جامع شهر لنگرود  

 کاربری مسکوني-چ

بر اساس شرايط و الگوهای زندگي  است كه مترمربع 41-51در شهرهای ايران  مسكونيسرانه معمول برای كاربری 

  است. مترمربع  54.47برای شهر لنگرود برابر  و اقليمي متفاوت است. سرانه اين كاربری

و غيره(  فروشيخردهاي )آموزشي، بهداشتي، فضاي سبز، توزيع خدمات محلهنحوه -3-6-3

 از خدمات يكهر گرفتن گنجايش و شعاع كاركرد  در نظردر مناطق مختلف شهر با 

تحليل فضايي كمبودهای خدماتي در وضعيت موجود بر مبنای شعاع دسترسي به خدمات انجام پذيرفته است كه 

 .  شوديمارائه  نتايج آن به تفكيك كاربری

 هاکودکستاننحوه توزیع -الف

 11هر كودك به همراه والدين خود به فاصله  بايستيماست كه  "كوی"در سطح  هاكودكستانمقياس ارائه خدمات 

كه در نقشه مربوط قابل  طورهمانمتر مسافت( بتواند به يك كودكستان دسترسي يابد.  311دل اروی )معدقيقه پياده

های شهر دسترسي شده است اما در حاشيه ينتأممركزی شهر به خوبي  یهاقسمتاست اين دسترسي در  مشاهده

 مناسب وجود ندارد.

 هادبستاننحوه توزیع -ب

متر است كه تنها در قسمت  511مقياس ارائه خدمات دبستان در سطح محله است كه شعاع نفوذ عملكردی آن برابر 

 دسترسي مناسبي به اين كاربری وجود دارد. هاقسمتنشده است و در ساير  ينتأمشرقي شهر 

 نحوه توزیع مدارس راهنمایي-پ

متری است كه در اغلب نقاط شهر به غير از حاشيه شمالي و  811 شعاعمقياس ارائه خدمات مدارس راهنمايي تا 

 شمال غربي شهر، دسترسي مناسب وجود دارد.

 هایرستاندبنحوه توزیع -ت

متر است كه دسترسي به آن به جز در حاشيه  1811مقياس ارائه خدمات  مدارس متوسطه در سطح ناحيه و تا شعاع 

 شهر وجود دارد. یهابخش يردر ساشرقي شهر 

 نحوه توزیع  کاربری فرهنگي-ث

در  ييهاخشبمتر است كه اين دسترسي تنها در 611مقياس ارائه خدمات كاربری فرهنگي در سطح محله و تا شعاع 

 نشده است. ينتأمقسمت مركزی و غربي شهر وجود دارد و در ساير نقاط دسترسي مناسبي به اين كاربری 
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شناخت وضع موجودمرحله  -طرح جامع شهر لنگرود  

 نحوه توزیع کاربری مذهبي-ج

شده  ينتأمشهر  یهاقسمتمتر است كه در تمام  511مقياس ارائه خدمات اين كاربری در سطح محله و تا شعاع 

 است.

 درمانينحوه توزیع کاربری -چ

متر است.دسترسي به اين كاربری به  1811تا شعاع  هايمارستانبمتر و  1111تا شعاع  هادرمانگاهمقياس ارائه خدمات 

 وجود دارد. هاقسمتجز در حاشيه شرقي و شمالي شهر، در ساير 

 نحوه توزیع کاربری انتظامي-ح

متر است كه دسترسي به آن به جز در حاشيه  811مقياس ارائه خدمات كاربری انتظامي در سطح ناحيه و تا شعاع 

 وجود دارد. هاقسمتشرقي شهر، در ساير 

 هاپاركنحوه توزیع -خ

با  یهاپاركمتر است و شعاع عملكردی  1811با مقياس بزرگ در سطح ناحيه و برابر  یهاپاركشعاع عملكردی 

شهر، به جز حاشيه جنوب  یهابخشدر اغلب  هاپاركمتر است. دسترسي به  611مقياس كوچك در سطح محله و برابر 

 غربي و شمال شرقي وجود دارد.

 نحوه توزیع کاربری ورزشي-د

متر است كه دسترسي به اين كاربری در  611مقياس ارائه خدمات كاربری ورزشي در سطح محله و تا شعاع 

 شمالي و شرقي شهر وجود ندارد. یهاقسمت

 قابل مشاهده است. زيرهای مختلف، در نقشه هاییكاربرشعاع عملكردی 
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 شعاع عملکردی کودکستان-26نقشه شماره 
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 شعاع عملکردی دبستان -23نقشه شماره 
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شناخت وضع موجودمرحله  -طرح جامع شهر لنگرود  

 شعاع عملکردی مدارس راهنمایي -23نقشه شماره 
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شناخت وضع موجودمرحله  -طرح جامع شهر لنگرود  

 شعاع عملکردی مدارس متوسطه -29نقشه شماره 
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شناخت وضع موجودمرحله  -طرح جامع شهر لنگرود  

 شعاع عملکردی کاربری فرهنگي -31نقشه شماره 
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شناخت وضع موجودمرحله  -طرح جامع شهر لنگرود  

 شعاع عملکردی کاربری مذهبي  -31نقشه شماره 
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شناخت وضع موجودمرحله  -طرح جامع شهر لنگرود  

 شعاع عملکردی کاربری درماني -32نقشه شماره 
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شناخت وضع موجودمرحله  -طرح جامع شهر لنگرود  

 شعاع عملکردی کاربری انتظامي -33نقشه شماره 
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شناخت وضع موجودمرحله  -طرح جامع شهر لنگرود  

 هاپاركشعاع عملکردی کاربری  -34نقشه شماره 
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شناخت وضع موجودمرحله  -طرح جامع شهر لنگرود  

 شعاع عملکردی کاربری ورزشي -35نقشه شماره 
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شناخت وضع موجودمرحله  -طرح جامع شهر لنگرود  

و چگونگي شهر  دربافت و سازمان شهري همراه با تعيين محدوده محالت مختلف -4-6-3

 ها با يكديگرروابط آن

موجود و محالت عرفي واقع در شهر مورد  یهابافت انواعسازمان فضايي وضع موجود شهر لنگرود در قالب 

 . گيرديمبررسي قرار 

 بافت شهری-الف

 دارای پنج تيپ بافت هستند. و متوسطشهرهای بزرگ  خصوصاًبه طور معمول شهرهای ايران  بافت:های تيپ

اين  و تابع عوارض طبيعي و مالكيت اوليه اراضي است. شوديمبافت ارگانيك كه شامل بافت قديم شهر  يك:

 ، خي بر بافت تاريخي نيز منطبق استمعمول در شهرهای تاري به طوربافت در 

 ، بافت ارگانيك به سوی بافت شطرنجيكه حركتي است از  ارگانيكبافت نيمه  دو:

 ، شهری صورت گرفته است یهاطرح،كه تفكيك امالك و قطعات زمين بر اساس ضوابط  شطرنجيبافت  سه:

 ، استعمومي برخوردار  هاییكاربر ينتأمآماده سازی كه از نظم در قطعات تفكيكي و  یهاطرح چهار:

كه فاقد شبكه معابر  گيرنديمای و خودرو كه بيشتر در خارج از محدوده شهرها شكل نامنظم حاشيه یهابافتپنج:

شهر لنگرود نيز از اين  نظم است.قابل قبول بوده مساحت قطعات گاهي بسيار كوچك و در مجموع بي هایيدسترسو 

 قاعده مستثني نيست.

های كشور و ترين شبكه راه؛ زماني كه گستردهیمتعدد متعلق به دوران صفو یهاپلوجود بقايای  شهری: سازمان

های ردن از بنابرشمردن مساجد و نام بود، ب شدهشامل كاروانسراها و مساجد احداث و معمور  هاآنتأسيسات پشتيباني 

پا داشتن كارگاه ساختن كشتي در لنگرود و بندرگاه  های اخير؛ عزم نادرشاه برای برها در سدهمتعدد و روستاها در سفرنامه

همگي  در لنگرودر جاده ابريشم و شايد به هم پيوستن دو مسير شمالي و جنوبي البرز يسمآن چمخاله و قرار گرفتن در 

 نشان دهنده اهميت استراتژيك اين شهر در آن دوران در منطقه است، احداث پل خشتي نيز اهميت اين مكان برای عبور

 كه يرمسای ستون فقرات شهر و به ويژه بخش مركزی اين رساند. چنين پيشينهسال قبل مي از رودخانه را به چند صد

های دريابيگي و مسجد جامع در دو سمت پل خشتي در طول پل خشتي است را شكل داده است. احداث بناها و عمارت

يت و گرايش رشد دو سمت شرق و غرب رودخانه در دوران زمان و به صورت متناوب نشان از جا به جا شدن وزن و اهم

و بزرگاني  يخمشامختلف دارد. رونق شهر در طول تاريخ به واسطه تعدد بقاع و اماكن متبركه كه نشانگر سكونت و حضور 

در نقشه ذيل، موقعيت آثار داری ارزش  شاهدی ديگر برای اين مهم باشد. توانديمچند در شرق و غرب رودخانه نيز 

 تاريخي در شهر لنگرود نمايش داده شده است تا ميزان اهميت بافت از نظر ارزش های هويتي و تاريخي نشان داده شود. 

چندی شدند و  ييراتتغ)خيابان و جاده( دچار  شهر ارتباطاتسال گذشته، به تدريج اين دو جزء حياتي  81در طول 

در شهرها و بين شهرها مقدم بر همه ايجاد معابر از طريق بريدن  آنز ورود اتومبيل به ايران و حضور به ويژه پس ا

امام خميني و دكتر شريعتي ؛كه اولي با تعريض و  هایيابانخ)در لنگرود  متقاطعشهری توسط دو خيابان  یهابافت

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



132 

 

شناخت وضع موجودمرحله  -طرح جامع شهر لنگرود  

بازار اد شد و دومي به جز بخش كوچكي در جنوب اصالح مسير در امتداد جاده قديم الهيجان رودسر تا پل خشتي ايج

شد و در  شهر احداثغربي با تخريب بافت قديمي شهر شكل گرفت، ادامه آن در اراضي كشاورزی به سمت جنوب كه

شهر اعظم توسعه كمي و كيفي  مذكور بخشتنها ميدان شهر به وجود آمد. در مجاورت هر دو خيابان  هاآنمحل تالقي 

سسات و نهادهای مدني بدني و و ساير مؤ، ساختمان شهرداری و تربيتهايمارستانبها و ادارات و شامل ايجاد سازمان كه

 شكل گرفت و به اين ترتيب ساختار سنتي و سازمان موجود فضايي به چالش كشيده شد. ،جديد هستند

های شت كه الزاماً در انطباق با راهای دادر بخش ارتباطات بين شهری نيز اتومبيل تقاضای مسيرهای ويژه

شهری به وجود آمدند و  هایيابانخای مقدم بر ارتباطي جاده شبكه شد ذكركه  گونههمانرو قديمي نبود. هر چند كاروان

ای و شهری وزن و موقعيتي شبكه معابر جاده ينبرابنا و مراكز روستايي را رقم زدند. توسعه شهرسرنوشت رونق يا ركود 

 هدايت نمودند. شهرآوردند كه توسعه شهر را به سمت بخش جنوبي 

-ند كه بخش شمالي نيز از توسعه بي، هر چيدشهر گردحاصل اين وضعيت موجب مزيت توسعه در بخش جنوبي 

واسطه جاده چمخاله )به امتداددر بخشي از ساخت و سازها  دهديمروند توسعه شهر نشان كه  گونههمانزيرا  بهره نماند.

الهيجان در غرب  -در امتداد جاده قديم رودسر  یمحدود ياربسوجه توريستي چمخاله( در شرق رودخانه؛ و بخش 

در كه اراضي مجاور انزلي محله  شوديمبا توجه به موقعيت اين بخش از توسعه شهر مشاهده  رودخانه شكل گرفته است.

معابر جديد آن دور مانده و به  و شبكهو خدماتي شهر  یمراكز ادارو  يساتتأسنسبي از  غربي رودخانه به طور قسمت

دارد و به همين لحاظ محل سكونت  یترنازلبا اراضي جنوب و مركزی شهر لنگرود موقعيت  يسهدر مقاهمين علت 

برای دسترسي و استفاده از تأسيسات و امكانات جديد توسعه شهر  یتركمدرآمد شهر است كه توان و تقاضای اقشار كم

 دارند.

تاريخي و قطعه  یهامتنهوايي، نقشه های موجود شهر بازديدهای اوليه محلي،  یهاعكساين مطالب با بررسي 

 بندی اراضي  تنظيم شده است. 

 راه های لنگرود -ب

اصلي لنگرود كه دنباله راه كناره است، از الهيجان به لنگرود و از لنگرود پس از گذشتن از  حاضر راهدر حال  -1

 كيلومتر است. 14. فاصله اين راه از لنگرود تا رودسر رسديمدرياسر و شلمان به رودسر 

 كيلومتر است. 6. فاصله اين راه روديمو به كومله  شوديمراه كومله كه از لنگرود شروع  -2

 .رسديمكيلومتر به ليالكوه  3و بعد از طي  شوديمالكوه از لنگرود شروع راه لي -3

. رسديمسفيد محله و فتيده و پس از آن به گلو سپس به قاضي شوديمسفيد از درياسر از راه اصلي جدا راه گل -4

 كيلومتر است. 16فاصله اين راه 

و پس از گذشتن از كومله و خرشتم و املش و  شوديمراه لنگرود به قزوين مالرو است، از لنگرود شروع  -5

 .رسديمو پس از طي رودبار به قزوين  گذرديمو باالخره از مرّبو و كليشم  افتديمعباسي بالردكان، در راه شاه

 .روديمكوه و كومله راه بندبن، از لنگرود به ليالكوه و مالط و پرش -6
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شناخت وضع موجودمرحله  -طرح جامع شهر لنگرود  

 سازمان فضایي -پ

ها، سازمان فضايي برآيند كالبدی عناصر شاخص موجود و فضاهای عمومي در آن است كه به صورت حوزه

بر اساس عناصر مذكور بررسي  لنگرودپردازند. سازمان فضايي شهر مهم عملكردی به ايفای نقش مي یهاگرهمحورها و 

 شود. و تحليل مي

 های همگونشهری و پهنه یهاحوزهسازمان فضایي بر اساس  -

خود  جوارهمشوند كه از نواحي خاص از فعاليت تعريف مي یاگونههمگن به عنوان فضای جای دهنده  یهاپهنه

است.  يصتشخقابل، شش پهنه همگون لنگرودبه داليل اجتماعي، اقتصادی، فعاليتي و جز آن متمايز هستند. در شهر 

شامل اراضي  محيطييستزسبز و دارای ارزش  یهاپهنهركز شهر قرار دارد و پهنه بافت تاريخي و تجاری شهر در م

 . اندشدهكشاورزی و تاالب در پيرامون محدوده شهر واقع 

 سازمان فضایي بر اساس محورهای عملکردی -

، توسعه آتي و نحوه ارتباط ميان عناصر مختلف سازمان فضايي شهر يریگشكلمحورهای عملكردی كه چگونگي 

محورهای ترين عناصر تأثيرگذار بر روی سازمان فضايي اين محدوده هستند. كنند، يكي از مهمرا مشخص مي لنگرود

و در مركز شهر به يكديگر  اندشدهارتباطي و عملكردی شهر بيشتر در امتداد مسيرهای منتهي به شهرهای اطراف واقع 

لي به شهر وارد شده و پس از عبور از مركز تاريخي لنگرود از . محور طبيعي رودخانه نيز از بخش شماخورنديمپيوند 

  . گردديمبخش غربي شهر خارج 

 شهری یهاکانونسازمان فضایي بر اساس  -

شهری به عنوان محل تمركز يك فعاليت خاص شهری، در راستای تأمين نيازهای گوناگون  و مراكز هاكانون

مراكز عملكردی شهری و فراشهری در بخش مركزی و جنوبي شهر لنگرود در امتداد  گيرند.ساكنان شهر شكل مي

به صورت  ایيهناحو  یامحلهخدماتي  هاییكاربر. همچنين در پيرامون اندشدهمحورهای عملكردی اصلي شهر ايجاد 

 . اندگرفتهشكل  ایيهناحو  یامحلهعملكردی  یهاكانونپراكنده، 

 . 
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 سازمان فضایي وضع موجود شهر لنگرود -36نقشه شماره 
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 نقاط دارای اهمیت تاریخي شهر -33نقشه شماره 
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شناخت وضع موجودمرحله  -طرح جامع شهر لنگرود  

 محدوده محالت -ب

ه.ق( اين شهر چهارصد و پنجاه دكان كه در دست ساختمان بوده است، هشت مسجد، نه  1331در زمان رابينو )

 محالت زير بوده است: امامزاده، پنج تكيه و در حدود پنج هزار تن جمعيت داشته و دارای

 -7گر محله، كاسه -6انزلي محله،  -5گشته مردخال،  -4فشكالي محله،  -3درب مسجد،  -2سوتال محله، -1

پشته. ملگونوف در كتابي كه درباره سواحل دريای خزر نوشته مطالب زير را درباره لنگرود محله راه -8قصاب محله، 

فرسخ و نيمي درياست. معروف است كه اين شهر نخست در كنار دريا و آورده است: لنگرود در زميني هموار و يك 

 . گوينديملنگرگاه بوده است. دهنه لنگرود را چمخاله 

گسكر  -4راه پشته  -3در مسجد  -2محله فشكلي كه بقعه آقا سيد حسين در آنجا است.  -1محالت لنگرود: -2

وانسرا و هفت در بقعه و چهار در حمام و چهار در تكيه و صد انزلي محله، در اين شهر سه باب كار -6كي كال  -5محله 

 و پنجاه در دكان و پانصد و چهل در خانه است.

-1 یهانامطرح جامع قبلي شهر لنگرود كه توسط مهندسين مشاور طرح و پژوهش تهيه شده محالت لنگرود را به 

محله راه پشته -7قصاب محله -6ي محله انزل-5محله درب مسجد -4كاسگر محله -3فشكالي محله -2سوتال محله 

 اتسر محله معرفي كرده است.  -11دباغ محله -9راه كج محله  -8
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 گانه شهر لنگرود 11محالت  -33نقشه شماره 
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شناخت وضع موجودمرحله  -طرح جامع شهر لنگرود  

تراكم كلي ساختماني مسكوني در مناطق مختلف شهر از طريق بازديدهاي محلي و -5-6-3

 هاساختماننمونه برداري از 

 )بدون در نظر گرفتن اراضي فاقد بنا( مشاور 1391سال  یهابرداشت براساسلنگرود بيشترين تعداد طبقات در شهر 

 46طبقه با  3و  هكتار 87طبقه با  2و پس از آن  باشديمهكتار از مساحت اراضي 265مربوط به واحدهای يك طبقه با 

 است. هكتار

 طبقه به كل 1فاقد بنا و نامشخص را بكاهيم نسبت واحدهای  یهامكاناز تعداد كل مكان در شهر،  كه يصورتدر 

 است.  درصد 11.19طبقه  3رصد و واحدهای د 21.17 طبقه 2درصد، واحدهای  64.48

 مساحت و درصد بناها بر حسب تعداد طبقات -66جدول شماره 

 تعداد طبقات )هکتار(مساحت درصد

 فاقد بنا 561 57.72

 طبقه1 265 27.26

 طبقه 2 87 8.95

 طبقه 3 46 4.73

 طبقه 4 11 1.13

 طبقه 5 2 1.21

 طبقه 6 1 1.11

 مجموع 972 111

 1391: برداشت ميداني مشاور سال منبع

  
 درصد بناها بر حسب تعداد طبقات -19نمودار شماره 

 
 1391: برداشت ميداني مشاور سال منبع
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 بدون در نظر گرفتن اراضي فاقد بناحسب تعداد طبقات،مساحت و درصد بناها بر  -63جدول شماره 

 مساحت)هکتار( درصد تعداد طبقات

 265 64.48 طبقه1

 87 21.17 طبقه2

 46 11.19 طبقه3

 11 2.43 طبقه4

 2 1.49 طبقه5

 1 1.24 طبقه6

 411 111 مجموع

 1391: برداشت ميداني مشاور سال منبع

=  %71 × 265مساحت ساختمان مسكوني يك طبقه  ييمنمادر صد فرض  71متوسط  به طورچنانچه سطح اشغال را 

=  4×%71×11هكتار، چهار طبقه  6/96=  3 × %71 ×46هكتار، سه طبقه 8/121= 2 × %71 ×87هكتار، دو طبقه 5/185

كتار و ه1/443هكتار و جمع كل مساحت ساختمان 2/4=6×%71×1هكتار، شش طبقه 7=5×%71×2هكتار، پنج طبقه 28

 است.%118تراكم متوسط ساختماني
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 تعداد طبقات -39 نقشه شماره
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شناخت وضع موجودمرحله  -طرح جامع شهر لنگرود  

مسكوني در مناطق مختلف شهر از نظر نوع مصالح و  يهاساختمانوضعيت كلي -6-6-3

كيفيت ساختمان )قابل استفاده، مرمتي، تخريبي( تجهيزات و تأسيسات بهداشتي و غيره، از طريق 

 هاساختمانبرداري از بازديدهاي محلي و نمونه

شهر لنگرود از نظر كيفيت، نوع مصالح و قدمت ابنيه بر مبنای برداشت اراضي  شدهساختهكالبدی قطعات  هایيژگيو

 . گيرديموضع موجود مورد بررسي قرار 

 كيفيت بنا -1-6-6-3

هكتار مساحت كاربری  972از  1391مشاور در سال  یهابرداشت بر اساس ،لنگرودشهر  یهاساختمانكيفيت بنای 

هكتار 5درصد،  32.82سالم برابر هكتار  319درصد،  8.44نوساز برابر با  هكتار 82، در محدوده مطالعاتيبرداشت شده 

  57.72 هكتار 561و  درصد  1.11ويژه برابر  هكتار 1درصد و  1.41تخريبي برابر هكتار   4درصد،  1.51ر تعميری براب

 هستند.درصد فاقد بنا ساختماني 

 هاساختماناكثريت  آيد، مي براز جدول  كه یهمانطوركيفيت بنا در سطح كل شهر را نشان داده است.  زيرجدول 

درصد   19.95 فاقد بنا و نامشخص را حذف كنيم، رصد سالم و كمترين بصورت ويژه است. اگر گزينهد 32.82يعني 

درصد ويژه  1.24درصد تخريبي و  1.97درصد تعميری و 1.22درصد سالم،  77.62واحدهای ساختماني موجود نوساز، 

 . است

 مساحت و درصد بناها بر حسب کیفیت -63جدول شماره 

 کیفیت )هکتار(مساحت درصد

 فاقد بنا 561 57.72

 نوساز 82 8.44

 سالم 319 32.82

 تعمیری 5 1.51

 تخریبي 4 1.41

 ویژه 1 1.11

 مجموع 972 111

 1391برداشت ميداني مشاور سال : منبع
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 درصد بناها بر حسب کیفیت ابنیه –21نمودار شماره  

 
 1391: برداشت ميداني مشاور سال منبع

 بدون در نظر گرفتن اراضي فاقد بنا مساحت و درصد بناها بر حسب کیفیت، -69 جدول شماره

)هکتار(مساحت درصد  کیفیت 

 نوساز 82 19.95

 سالم 319 77.62

 تعمیری 5 1.22

 تخریبي 4 1.97

 ویژه 1 1.24

 مجموع 411 111

 1391: برداشت ميداني مشاور سال مأخذ
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 کیفیت ابنیه -41نقشه شماره  
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 نوع مصالح -2-6-6-3

هكتار مساحت  972آهن است . از و عموماً آجر و آهن و سنگ لنگرود شهر  یهاساختمانمصالح بكار رفته در 

 111درصد،  2.78ا اسكلت فلزی برابر بهكتار مساحت ساخته شده توسط  27، كاربری برداشت شده در محدوده مطالعاتي

از  هكتار 21درصد،  26.44از آجر و آهن و سنگ و آهن برابر با  هكتار 257درصد،  11.39از اسكلت بتني برابر با  هكتار

ی فاقد بنا ،درصد 57.72برابر با  هكتار 561د ساخته شده است و درص  2.16دوام برابر با خشت و چوب و مصالح بي

 ساختماني هستند.

در كل شهر وجود دارد. با توجه به اين )حذف  هكتار سطح ساخته شده، 411فاقد بنا و نامشخص  یهامكانبا حذف 

درصد با  24.57، واحدهای ساختماني با اسكلت فلزی درصد 6.57فاقد بنا و در حال ساخت و نامشخص(،  یهامكان

درصد با خشت و چوب و  5.11درصد با بلوك سيماني،  1.97 و سنگ و آهن، آجر و آهندرصد با  62.53اسكلت بتني، 

 یدر واحدهارفته  كاره نوع مصالح ساختماني ب زيرجدول  اند.ساخته شدهدرصد با ساير موارد  1.24و مصالح بي دوام 

 دهد.را نشان مي لنگرودكل شهر  در سطحتماني ساخ

 مساحت و درصد بناها بر حسب مصالح ساختماني -31جدول شماره 

 مصالح )هکتار(مساحت درصد

 فاقد بنا 561 57.72

 اسکلت فلزی 27 2.78

 اسکلت بتني 111 11.39

 آجر و آهن و سنگ و آهن 257 26.44

 بلوك سیماني 4 1.41

 و مصالح بي دوام خشت و چوب 21 2.16

 سایر 1 1.11

 مجموع 972 111

 1391: برداشت ميداني مشاور سال منبع
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 درصد بناها بر حسب مصالح ساختماني –21نمودار شماره  

 

 1391: برداشت ميداني مشاور سال منبع

 

 بنامساحت و درصد بناها بر حسب مصالح، بدون در نظر گرفتن اراضي فاقد  -31جدول شماره 

 مصالح مساحت )هکتار( درصد

 اسکلت فلزی 27 6.57

 اسکلت بتني 111 24.57

 آجر و آهن و سنگ و آهن 257 62.53

 بلوك سیماني 4 1.97

 خشت و چوب و مصالح بي دوام 21 5.11

 سایر 1 1.24

 مجموع 411 111

 1391: برداشت ميداني مشاور سال منبع
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 مصالح ساختماني - 41نقشه شماره  
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 عمر بناهاي ساختماني -3-6-6-3

و پس از  ؛درصد 13.79هكتار مساحت برابر با  134با  سال و بيشتر قدمت دارند 31لنگرود شهر  یهاساختمانبيشتر 

و كمترين آن مربوط  هكتار مساحت 82سال با  9تا  1 و ،درصد 12.65برابر با  هكتار مساحت 123با  سال 29تا  21 آن

از تعداد كل مكان در  كه يصورتدر  .باشديمدرصد  7.41هكتار مساحت برابر  72سال با  19تا  11 یهاساختمانبه 

درصد،  19.95به كل سال  1-9با عمر  یهاساختمانفاقد بنا و نامشخص را بكاهيم نسبت  یهامكانشهر، 

 سال و بيشتر 31با عمر  یهاساختمان درصد و 29.93سال  21-29  درصد و 17.52سال  11-19با عمر  یهاساختمان

 است.  درصد  32.61

 مساحت و درصد بناها بر حسب قدمت بنا -32جدول شماره 

 قدمت بنا )هکتار(مساحت درصد

 فاقد بنا 561 57.72

 سال 9تا1 82 8.44

 سال 19تا 11 72 7.41

 سال 29تا 21 123 12.65

 بیشترسال و  31 134 13.79

 سایر 1 1.11

 مجموع 972 111

 درصد بناها بر حسب قدمت بنا –22نمودار شماره 

 

 بدون در نظر گرفتن اراضي فاقد بنا مساحت و درصد بناها بر حسب قدمت، -33 جدول شماره

 قدمت مساحت)هکتار( درصد

سال 9تا1 82 19.95  

سال 19تا 11 72 17.52  

سال 29تا 21 123 29.93  

سال و بیشتر 31 134 32.61  

 سایر 1 1.11

 مجموع 411 111

 1391: برداشت ميداني مشاور سال منبع
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 قدمت ابنیه - 42نقشه شماره 
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مسائل كمي و كيفي مربوط به وضع مسكن در شهر و محالت مختلف و كمبودها و -7-6-3

 مشكالت مربوط به تهيه مسكن در شهر

  81419 برابر با  1391جمعيت سال برآورد هكتار و  9/341 (1391)سال  ني در وضع موجودمساحت كاربری مسكو

 51-41سرانه معمول شهرهای ايران برای كاربری مسكوني برابر با  .را دارد مربعمتر 87/41ای معادل نفر است كه سرانه

 .شهرهای ايران است اندكي بيش از حداقل سرانه معمول 1391در سال  شهر لنگرودسرانه مسكوني متر مربع است. 

متر مربع و پيشنهاد طرح جامع برای 3/37كه طرح جامع قبلي تهيه گرديد 1377در سال  اين شهر سرانه مسكوني

متر كاهش داده ولي  35به 3/37متر بوده يعني طرح جامع مصوب قبلي سرانه وضع موجود را از  35 برابر با1387سال

 مواجه بوده است.درصدی  12با افزايش  نه تنها كاهش نيافته بلكه اين سرانهعمال 

نفر  4/3با بعد خانوار  واحد بوده و تعداد خانوار در اين سال16982برابر با  1391تعداد واحدهای مسكوني در سال 

 جه بوده است.واحد موا 6962معادل  یكمبودهر خانوار يك واحد مسكوني با ازای  شهر به بوده است 23944برابر با 

دهنده كهنگي بافت بوده و نشان 47/37سال عمر 21آمده است درصد بناهای كمتر از  3-6-6كه در بند  طورهمان

وام يعني اسكلت فلزی و بتني جمعا ساخته شده با مصالح باد یهاساختماندر اين شهر  مسكوني در اين شهر است.

چند كه اين مصالح نيز  درصد بوده هر 53/62احداث شده با آجر و آهن و سنگ و آهن  یهاساختماندرصد و  14/31

درصد  14/31تنها بناها را بادوام فرض نمود و عمال اين  توانينمدوام است ولي به علت پائين بودن كيفيت اجرا با"نسبتا

 .هستند برخورداراز كيفيت قابل قبول 

تفكيك نوع مالكيت خصوصي و عمومي )شهرداري، وضع مالكيت اراضي در شهر با -8-6-3

 هاي عمومي(اوقاف، سازمان زمين و ساير سازمان

( شناسائي شوند و در يرهو غ)دولتي  اين بند از شرح خدمات برای آن است كه اراضي با مالكيت غير خصوصي تهيه

عمومي  یهابخشمدتي است كه لي گردد و استفاده مورد عمومي و خدماتي هاییكاربربرای  هاآناز  هاطرحزمان تهيه 

از معرفي اراضي  هایشهرداروابسته  به مسكن و شهرسازی و حتي  یهاسازمان از جمله اداره حج و اوقاف و امور خيريه،

شهرساز تهيه كننده  مشاور باشند تاگير اراضي تحت تملك خود تصميم فخود دهنديمخود اكراه دارند و ترجيح 

ولي حتي  شوديماز كليه بناهای ساخته شده دولتي نام برده  هاآندر پاسخ مشاور از  به همين دليل لذا، شهری یهاطرح

عمومي مورد نياز شهر را  هاییكاربرمشاورين شهرساز مجبورند  .گرددينمرای منظورهای فوق معرفي يك قطعه زمين ب

مورد نياز  هاییكاربركه  نمايديمنمايد و معرفي نكردن اراضي دولتي مشاور را مجبور  ينتأماز اراضي واقع در هر شهر 

را به آينده و در هر  هایكاربر ينتأمسيال استفاده نمايد و  یهاطرحاز روش  ياو را بر روی امالك شخصي مردم بگذارد 

 یهاسازمانتحت تملك ادارات و امالك در زير به معرفي  موكول نمايد. ،زمان كه ارگان مربوطه امكان آن را داشت

 :پردازيميمشهرداری كه به مزايده گذاشته شده امالك  به ازجمله .پردازيميمدولتي 
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 مالك به مزایده گذاشته شده توسط شهرداریا -34جدول شماره 

 ردیف
نوع 

 ملك

شماره 

 قطعه
 مساحت

نرخ 

 کارشناسي
 آدرس مدارك کاربری ارزش کل

سایر 

 مشخصات
 نرخ پایه

 مسكوني 251931111 1111111 93/251 33 زمين 1
در حال 
 اخذ سند

پشت  -كياكاليه
 مسجد

تفكيكي 
 شاهمرادی

15111111 

 سند دارد مسكوني 168151111 951111 176 11 زمين 2
روبروی  -كياكاليه

 چلوكبابي گلشهر
 12111111 تفكيكي طالبيان

 سند دارد مسكوني 212851111 1111111 51/193 12 زمين 3
روبروی  -كياكاليه

 چلوكبابي گلشهر
 12111111 تفكيكي طالبيان

 سند دارد مسكوني 223125111 1251111 51/178 13 زمين 4
روبروی  -كياكاليه

 چلوكبابي گلشهر
 12111111 تفكيكي طالبيان

 مسكوني 217811111 1111111 198 37 زمين 5
در حال 
 اخذ سند

 متری 12انتهای 

 جاده موبندان
تفكيكي 

 غالمرضايي
12111111 

 مسكوني 217811111 1111111 198 32 زمين 6
در حال 
 اخذ سند

 متری 12انتهای 

 جاده موبندان
 12111111 تفكيكي رنجبر

 مسكوني 316111111 1811111 171 19 زمين 7
در حال 
 اخذ سند

سعدی  متری 35
 به آزادی

 16111111 تفكيكي خاوری

 مسكوني 159111111 611111 265 16 زمين 8
در حال 
 اخذ سند

 -جاده چمخاله
كوچه  انتهای

 خيری

 8111111 تفكيكي خاوری

 مسكوني 144611111 611111 241 17 زمين 9
در حال 
 اخذ سند

 -جاده چمخاله
كوچه  انتهای

 خيری

 8111111 تفكيكي ثابت

 مسكوني 225511111 1111111 215 41 زمين 11
در حال 
 اخذ سند

جاده  -بلوار ليالكوه
 سالكويه

مجتمع بازار 
 قدير

12111111 

 مسكوني 267511111 1251111 214 42 زمين 11
در حال 
 اخذ سند

جاده  -بلوار ليالكوه
 سالكويه

مجتمع بازار 
 قدير

15111111 

 131875111 1251111 47/11 277 مغازه 12
 خواربار و

 بازار روسي
سند 

سرقفلي 
 دارد

 پارك فجر
بازار مجتمع 
 قدير

8111111 

 1315111111 1251111 44/11 278 مغازه 13
 خواربار و

 بازار روسي
سند 

سرقفلي 
 دارد

 پارك فجر
مجتمع بازار 

 قدير
8111111 

 131375111 1251111 51/11 285 مغازه 14
 خواربار و

 بازار روسي
سند 

سرقفلي 
 دارد

 پارك فجر
مجتمع بازار 

 قدير
8111111 

 13125111 1251111 49/11 286 مغازه 15
 خواربار و

 بازار روسي
سند 

سرقفلي 
 دارد

 پارك فجر
مجتمع بازار 

 قدير
8111111 

 132625111 1251111 61/11 318 مغازه 16
 خواربار و

 بازار روسي
سند 

سرقفلي 
 دارد

 پارك فجر
مجتمع بازار 

 قدير
8111111 

 131375111 1251111 51/11 319 مغازه 17
و  خواربار

 روسي بازار
سند 

سرقفلي 
 دارد

 پارك فجر
مجتمع بازار 

 قدير
8111111 

 131251111 1251111 51/11 292 مغازه 18
و  خواربار

 بازار روسي
سند 

سرقفلي 
 دارد

 پارك فجر
مجتمع بازار 

 قدير
8111111 

 13165111 1251111 53/11 293 مغازه 19
و  خواربار

 بازار روسي
سند 

سرقفلي 
 دارد

 پارك فجر
بازار مجتمع 
 قدير

8111111 

 شهرداری شهر لنگرود: منبع
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وضع بناها و محوطه هاي تاريخي، با استفاده از اطالعات و ضوابط حفاظت -9-6-3

 مربوطه يهاسازمان

های تاريخي با ارزش متعددی وجود دارد كه ، بناهای و محوطهو اقامتي در شهر لنگرود به دليل سابقه باالی سكونتي

 عبارتست از : 

  یمابراه یدسآقا سید حسین و آقا  بقعه-الف

اين بقعه  اارزش لنگرود است. ظاهرااز آثار تاريخي و ب ،در فشكالي محله لنگرود سمت راست رودخانه بنای اين بقعه

پسران سيد علي كيا است. زيرا اين مرد پس از مخالفت با  -برادر سيد رضي كيا و سيد محمد كيا -مدفن سيد حسين كيا

ه.ق قريه راه پشته را به او دادند و در همان جا دوران  796برادران و به زندان افتادن و خالصي از زندان در حدود سال 

ه.ق( محل سكونت  1331جا فوت شد و در اين بقعه به خاك سپرده شد. در زمان رابينو )زندگي خود را گذراند و در همان 

 از او به جای مانده بود. "سيد حسين كيا استلخ"ستخری به نام اشهرت داشت و چاه آب و  او در راه پشته به نام بازارده

 یمابراه یدبقعه آقا سید حسین و آقا س - 5تصویر شماره 

قديمي بقعه نيز  نامهيارتزكه قبر برادر كوچك او به نام سيد ابراهيم نيز نزديك برادر بزرگ است و  گفتنديماهالي 

 حاكي از اين مطلب است.

. اندزدهسانتي متر است كه چهار كنج آن را با چهار گوشواره جمع كرده و گنبدی مدور بر آن  478حرم بقعه به ابعاد 

بسم " "يا اباعبداهلل الحسين ادركني" هاآنفت بند محتشم كاشاني است كه در فواصل گرداگرد گنبد از داخل، ابياتي از ه
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بری شده است. در ضلع شمالي و جنوبي دو خفنگ با خط نستعليق گچ "اهلل و فتح قريب نصر من"و  "اهلل الرحمن الرحيم

سانتي متر است. در همين دو ضلع در  111تيزی  يرتا ز هاآنو بلندی  111 هاآنچوبين با طاقي جناقي است كه پهنای 

نيز جناقي است. اطراف بدنه داخلي ديوارها كاشي آبي رنگ شش  هاآنها، چهار طاقچه است كه طاق دو طرف خفنگ

سانتي متر بر ديوار نصب است. كف حرم بقعه سابقاً با كاشي قالب بزرگ سبز رنگ مفروش بود كه  85گوشه به بلندی 

. در ورودی اصلي در ضلع شرقي و در ضلع غربي در ورودی ديگری بوده كه اندكردهوسازی به موزائيك تبديل آن را در ن

كاری است و . هر دو در كندهشوديم، امروز به حسينيه تازه سازی باز شدهيمسابقاً به ايواني نظير ايوان شرقي باز 

 به خط نسخ دارد. هايييبهكت

متر است و در چهار كنج سانتي 215و بلندی  181و پهنای  281را پوشانده به درازای ضريحي كه گور اين دو برادر

. سقف اين اندكردهنصب  اندشدههای مختلف چوب ساخته باالی آن چهار سرستون مانند كه طرح مقرنس دارد و از تكه

مشبك در جهت شرقي ضريح مقابل در ورودی اصلي بقعه است. بلندی  هلنگضريح چوبين و كمي برآمده است. دری دو 

و  132در دو لنگه شرقي از چوب آزاد و پهنای آن با در نظر گرفتن چهار چوب  است.متر سانتي 61و پهنای آن  121آن 

 متر است. سانتي 216بلندی آن 

متر با در نظر داشتن چهار چوب و پهنای انتيس 216در ديوار غربي حرم نيز دری دو لنگه از چوب آزاد، به بلندی 

 ه.ق روی داده ساخته شده است.  1268سوزی لنگرود كه در سال متر است كه چهار سال پس از آتشسانتي 133

سانتي متر  126و بلندی  49بر خارج ديوار غربي بقعه كه امروزه در حسينيه افتاده است، سنگ مرمر كدری به پهنای 

قمری لنگرود بر آن به نستعليق حك شده است. اگر سال آتش  1268ي درباره آتش سوزی سال نصب است كه شرح

بدانيم تاريخ در ورودی اصلي شصت و هشت سال مقدم بر اين تاريخ و تاريخ ديگر چهار  1268سوزی را همين سال 

 سال پس از اين تاريخ است.

مجلل داشته است. امروز ايوان شرقي تقريباً به شكل اصلي باقي مانده  هایيواناچهار طرف بقعه آقا سيد حسين، 

 65ای از كاشي به بلندی متر است. بر ديوار اين ايوان ازاره سانتي 463متر و پهنای  43/15است. اين ايوان به درازای 

نيلي رنگ است. نقوش  هاآنمتر كه زمينه آن سفيد و نقوش سانتي 5/11به قطر  هايييكاشمتر كه در آن سانتي

كه در ايوان شمالي به كار رفته است، پرندگاني نظير طوطي، طاووس، گنجشك،  هايييكاشاين ايوان و  هایيكاش

ديگر شامل گل و بوته و اسليمي و نقش زير گنبدی و  یهانقش آهو وكبوتر، تورنگ و جانداران ديگر نظير خرگوش و 

نقش اژدها و بر ديگری  هاآنعدد است كه بر يكي از  111ديمي ايوان شرقي بالغ بر ق هایيكاشاست. تعداد  هاآننظاير 

 . شوديمرقم كاشي ساز ديده 

بری شده است. بر بدنه خارجي ديوار شرقي از دو جهت گچ "الرحمن الرحيم بسم اهلل"بر سر در ورودی شرقي بقعه 

يا اباعبداهلل "هم  هامصرعابياتي از هفت بند محتشم كاشاني است. در ميان  هاآنمذهبي و باالی  هایينقاشبقعه 

 گچ بری شده است. "الحسين ادركني

چهار گوشه و  هايهپابرقرار است. پايين  هاآنبوده است كه امروز دو پايه شرقي  هايواناچهار پايه آجری در چهار كنج 
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لعي رو به دو برادر است. در ميان اين دو پايه نه ستون چوبين چهارسو با هشت ض هاآنمتر است و كمر سانتي 88به ابعاد 

 سرستون است. جلو ايوان تكائل مشبك مانند چوبين است كه طرحش نظير طرح شبكه ضريح است .

مذهبي ديده  هایينقاشاز ايوان شرقي درگاهي به ايوان جنوبي است. بر ديوارهای ايوان جنوبي نيز مجالسي از 

 بيشتر است. هاآنكه قدمت  شوديم

از  "بسم اهلل الرحمن الرحيم "ايوان غربي، فعالً در حسينيه افتاده و بسيار ساده است. باالی سر در ورودی غربي بقعه 

 دو جهت گچ بری شده و در طرفين آن منظره چهار زيارتگاه قديمي نقاشي شده است.

 يكاش ازاره ای از  ت. بر بدنه خارجي ديوار شمالي بقعه در اين ايوانقسمتي از ايوان شمالي نيز تا امروز باقي مانده اس

 است. نصب سانتي متر 65به ارتفاع 

قديمي آن  هایيكاشمختلف است و نقوش  یهادورانهای ايوان شرقي متعلق به آن نيز مانند كاشي هایيكاش

گر است. در باقي مانده ايوان شمالي نيز ايوان شرقي است و ظاهراً كار همان خليل بن احمد كاشي هایيكاشنظير نقوش 

 هايوانا. سراسر بام بقعه و اندكرده. متن بنا آجر و ساروج است كه روی آن را سفيدكاری شوديممذهبي ديده  هایينقاش

 ه مانندی است كه روزی فواره سقاخانه بقعه بوده است.رنگ قبآبي دارلعابسر است. بر باالی تيزی بام كاشي  سفال

صفر است. در محوطه اطراف بقعه،  28بندی اين بقعه روز اول محرم و مراسم علم و اچيني آن روز مراسم علم

از قديم اين بقعه محل  اندداشتهبر اثر اعتقاد و ايماني كه ساكنان لنگرود به اين بقعه  .شوديمدرختان چنار قديمي ديده 

. در ورودی اندآوردهيماز چنگال انتقام خالصي يابند بدين بقعه روی  خواستنديمپناهان يا جنايتكاراني كه بست بود و بي

اخير از ميان رفت. اطراف اين بقعه نيز حجرات زياد داشت كه مأموران دولتي  هایینوسازصحن و زنجير بست آن، در 

 خراب كردند. 1321پيش از شهريور 

 د حسین نزدیك بقعه درفشکالي محلهمسجد آقا سی -ب

ندارد. اين مسجد دارای دری  . داخل بنا اثر قابل ذكریاندكردهكاری شده است و نوسازی بنای اصلي مسجد دست

كاری است كه در صفحات رانكوه ديده در كنده ترينيفظركاری نسبتاً قديمي در ايوان غربي است و به نظر نگارنده كنده

آن  و دماغه. چهارچوب است يمترسانت 212 یو بلند 144داشتن چهارچوب به پهنای  در نظر. اين در دو لنگه با شوديم

 دارد . یكاركنده يزن

است. دو پايه در طرفين ايوان است. باال و  قرار گرفته مترسانتي 252متر و پهنای  43/13ايواني به درازای  ، دردراين 

هشت ضلعي است كه هر ضلع آن يك نيم ستون  هايهپامتر است. ميان سانتي 88چهار گوشه و به ابعاد  هايهپاپايين 

-است. سقف اين ايوان قديمي و اشان هايهپاای شكل است. هشت ستون چوبين ساده چهارسو با سرستون ميان استوانه

كوبي با درزپوش زده است. لبه ايوان تكائل چوبين دارد. لبه باالی ايوان سه پشته و بام سراسر بنا، سفال سر كشي و پل 

 است.
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 سقاخانه آقا سید حسین-پ

سانتي متر است كه در قسمت  262متر و پهنای  5/11در جنوب شرقي بقعه آقا سيد حسين بنايي مستطيل به درازای 

متر بنا شده است. در سقاخانه غربي است و بر بدنه ديوار شرقي از داخل، سانتي 275×  282ابعاد ای به شمالي آن سقاخانه

نوشته شده است. در ضلع شمالي و  هاآنو موضوع مجالس بر  هايكاشكاری است كه رقم سازنده چهار مجلس كاشي

نای سقاخانه چهار ستون نما از كاشي و در جنوبي بجای ديوار از دو پنجره آهنين قديمي استفاده شده است. چهار كنج ب

ن ستون نماها از چهار قسمت كاشي ساخته يی ديگر است ادو طرف سقاخانه نيز نظير اين ستون نماها دو ستون نما

 هايكاش. مجالسي كه بر اندشدهنزديك به در سقاخانه، حوض آبي مستطيل شكل برای استفاده عموم ساخته  اندشده

 . اندشدهنقش شده و شامل چهار مجلس است در دو رديف بر ديوار چسبانيده 

آمدن شير بر سر بالين  -قتلگاه و نعش شهدا": شوديمبر مجلس سمت راست رديف باال اين عبارت خوانده 

 "باني خير حاجي علي آش پز -قاصد مدينه -عرب شتر سوار -سر نعش علي اكبر -حضرت سيدالشهدا -هاكشته

 "1321هواهلل رقم عبداهلل سنه "ر روی كاشي ديگر اين عبارت نوشته شده است: ب

 -خيمه گاه حسين -ابوالفضل العباس -ماه بني هاشم"بر مجلس سمت چپ رديف باال اين عبارت نوشته شده است: 

 "امام زين العابدين

شمايل سيدالشهدا و  -ستاد آقاييرفتن سلطان قيس به شكار عمل ا": شوديمبر مجالس پايين اين عبارت خوانده 

 "عمل استاد آقايي نقاش -درويش كابلي

باني سقاخانه غالم حضرت عباس حاج علي آشپز به تاريخ يوم يكشنبه غره ذی القعده لوی ئيل "بر دو كاشي ديگر:

1341" 

سانتي متر كه داخل حوض سقاخانه بود اين عبارت كه پاره ای از  29و بلندی  23بر سنگ مرمر كوچكي به پهنای 

هو وقف مؤبد نمود حاج علي حسينيه و عباسيه و غريب خانه را وقف ايام با ورثه ": شوديمآن را تراشيده بودند، خوانده 

انه را از داخل با شير سر جمع كرده بودند و پس از نصب سه سقف سقاخ "1321خود قرار داد في شهر محرم الحرام  

 چهار رديف سر شير، بر آن طاق زده بودند.

 ي در جنوب صحن بقعه آقا سید حسینباشمقبره خانوادگي منجم-ت

سانتي  86های چهار طرف متر است. عمق درگاهسانتي 282×315بنای اصلي اين مقبره چهار طاقي است كه ابعاد آن 

اند. جلو بنا قبل از در ای زدهدرگاه طاق عرقچيني توسری خورده یهاجناقجناقي است و بر روی  هاآنمتر و طاق 

سانتي متر بوده و در حال حاضر به مقبره اضافه شده است. اين محل از قديم محل  141ورودی اصلي، ايواني به عرض 

به  هاآناجتماع اهل علم لنگرود بوده و امروز نيز چنين است. در اين مقبره دو سنگ قبر بر ديوار نصب است يكي از 

و ده بيت شعر عربي بر آن است و مورخ  "هوالحي الذی اليموت"نتيمتر كه بر باالی آن سا 114و بلندی   28پهنای 

 : مهر، تسبيح و شانه.هانشانهاست.  1177
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شناخت وضع موجودمرحله  -طرح جامع شهر لنگرود  

در دوازده قسمت حك شده است. بر  "باء"است شش بيت شعر فارسي با قافيه  1186بر سنگ قبر ديگری كه مورخ 

 سمت حاشيه بر و "العظيم العلي هو -تا – اال اله ال اهلل"اشيه سمت چپ و بر ح "كفواً احد -تا -قول هواهلل"باالی آن 

 .شوديم خوانده "كبير صلوات" راست

 گي در محله راه پشتهمنزل دریابی-ث

ديده  گردديمدر كنار رودخانه لنگرود، كنار جاده عمومي، ديواری آجری و بلند در دو طرف آن دو بنای برج مانند ختم 

-خدمتهای حواشي و های طبقه دوم اتاقكه پنجره خورديممتعدد به چشم  هایيارس. در نيمه بااليي اين ديوار شوديم

های قديمي در اين ديوار نصب شده است. هر دو پس از گذشتن از و كوبه هايخماست. دو در بزرگ چوبي با گل  انگزار

نشين اين خانه در مقابل رباببنای اصلي و ا شويميمداالن و هشتي كوچكي به حياط راه دارد. هنگامي كه داخل حياط 

 .گيرديمقرار ديدگان 

 منزل دریابیگي در محله راه پشتهپالن و نمای بیروني  - 6تصویر شماره  
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نشين است. جلوی وسط اين دو طبقه شامل تاالر و شاه یهااتاقاين بنا شامل دو طبقه و هر طبقه سه اتاق دارد كه 

نشين تاالر شاه هاییبرو گچ  هايارس، هاينقاش، هانقشهر دو طبقه نيز ايوان چوبي بالتازه ای ظريف بنا شده است.

 از شاهكارهای هنری دوران قاجار است. ،طبقه دوم

سانتيمتر است.  198و پهنای  311نشين اين تاالر به درازای متر و شاهسانتي 425و پهنای  641تاالر وسط به درازای 

 كاری و طرف مقابل آن سه طاقچه و طرفين راست و چپ آن هر يك دو طاقچه دارد. نشين سراسر مقرنسطاق شاه

بر دو . اندشدهبا رنگ روغن نقاشي  هاگلپرندگان و  هاآنی در ميان دو پهنای تاالر، دو در ورودی دولتي است كه رو

سانتي با قابي چوبين از  46سانتي و پهنای  86بلند  یاينهآ هاآناز اين درها دو طاقچه است كه داخل  يكهر طرف 

ظريف و هنری با رنگ و  هایينقاشنشين از يك متری ديوار به باال چوب آزاد نصب شده است. ديوارهای تاالر و شاه

روغن دارد. از قرار معلوم يك متر پايين ديوارها نيز چنين نقش و نگاری داشته كه بر اثر تعمير از ميان رفته است. گلوئي 

است  تركوچكای كه كمي از عرض و طول تاالر كوبي پارچهتاالر مقرنس كاری ظريف است و بر طاق تاالر پس از لمبه

صورت . باالی درهای ورودی طرفين تاالر بر روی طاق، عكس دو مرد جوان خوشاندكردهآن نقاشي چسبانده و بر روی 

 شراب و در دست ديگری گلي است. جام هاآن، در دست يكي از شوديمبا لباسي بلند كه تاجي بر سر دارند ديده 

 منزل دریابیگي در محله راه پشتهنمای بنای  - 3تصویر شماره 

بعد از اين دو صورت در يك طرف طاق صورت دو زن و دو مرد جوان زيباروی است. زن طرف چپ دسته گلي در 

دست دارد و مرد طرف چپ فنجاني كوچكي از قهوه در دست راست و گلي در دست چپ دارد. مرد سمت راست بياضي 

به دست دارد و روی زيبای خود را در  یاهيينآاست و زن سمت راست  يخوانغزلاز غزل در دست راست دارد و مشغول 

 .كنديمنگاه  يينهآ

 هاآنكه در فواصل  استكاری ظريف مشبك هايارسای است و متن تاالر شامل پنج قسمت دو تيكه هایيارس

ا های رنگين بسيار زيبا و خوش رنگ قرار داده شده است. بسيار به جاست كه مسئوالن امر با خريد و تعمير اين بنشيشه

 .كه روی در آن دارد نگاه دارندآن را از خرابي و ويراني 
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شناخت وضع موجودمرحله  -طرح جامع شهر لنگرود  

 باشي در فشکالي محلهل قدیم منجممنز -ج

آن را زيباترين بنای لنگرود خواند. خانه ای  توانيمباشي را اگر نتوان زيباترين بنای رانكوه دانست، بنای منزل منجم

كه بر باالی  اندكردهميدان بنا نشين مسلط بر سبزهبرای تابستانهای بسيار بزرگ دارد. محلي بسيار وسيع است و طويله

سر دارد. ساختمان اصلي اين منزل را حاجي آقا بزرگ منجم باشي برپا كرد. چوبين استوار است و بامي سفال یهاستون

های آن اكنون در صحن سوزی قبل از سلطنت فتحعلي شاه در لنگرود بنای مذكور نيز طعمه حريق شد و خرابهدر آتش

 بنای كنوني است. 

 باشي در فشکالي محلهمنزل قدیم منجم - 3تصویر شماره 

باشي داشت. اين مرد داماد فتحعلي شاه بود و يكي از دختران او را به پسری بنام ميرزا عبدالباقي منجم حاج آقا بزرگ

پای به عرصه حيات گذاشت. قسمتي از بنای كنوني را پس باشي خان منجمنكاح در آورده بود. از اين ازدواج ميرزا مهدی

خان بنا نهاد، اين سوزی، همسر ميرزاعبدالباقي يعني دختر فتحعلي شاه ساخت و قسمت ديگر آن را ميرزا مهدیاز آتش

يف در دو قسمت متصل به يكديگرند. اين بنا، بنايي عظيم و دو طبقه است. در اتاق شمالي طبقه دوم آن دو در ارسي ظر

سر در ورودی اين خانه را  ظريف و شيشه های رنگين و زيبا دارند. یهاآلتديوار شمالي و شرقي است. اين دو ارسي 

 عباس ميرزا بود ساخت.  السلطنهيبناباشي باشي كه رئيس قشون منجمميرزا موسي منجم
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 باشي در فشکالي محلهمنزل قدیم منجمپالن  - 9تصویر شماره 

خان منجم باشي ساخته است. اين پسر ميرزا مهدی -خانباشي نيز به دست ميرزا عيسيبنای خانه منجمقسمتي از 

پس از ميرزا عيسي خان به حسين فرشود و پس از آن به  گيرديمقسمت از بنا كه در سمت راست كوچه ميان دو بنا قرار 

را به اداره آموزش و پرورش فروخت. آن اداره اين بنا  . خانم نامبرده اين قسمت از بنارسديمدخترش ايران خانم فرشود 

را اختصاص به دبستان دخترانه پرتو داد و خانم نامبرده فعالً مدير اين دبستان است. اين بنا نيز دو طبقه است و طبقه دوم 

های مانده پنجرههای رنگين و زيبا هستند كه باقيبسيار ظريف و شيشه یهاآلتها دارای آن سه اتاق است. اين اتاق

و زيبايي دارد سقف اين اتاق  شمالي پنجره های ارسي با شيشه های رنگين یهااتاقيكي از  است. هاآنارسي قديمي 

متر تقريب است كه بر هر يك نقش گلي است. در مستطيل وسط طاق قاب متر در هفده سانتيبندی ده سانتيقاب

متر است كه ميان آن دو نقش تكراری از دختر و پسری زيبا روی است و تيسان 81و پهنای  135ای به درازای جداگانه

وسط اين دو نقش شكل خورشيد ترسيم شده است. حمامي معروف به ميرزا احمدی در شمال غربي اين خانه است كه 

است. دور حمام خانوادگي منجم باشي بوده است. اين حمام شامل سربينه، گرمخانه و دو خزينه كوچك آب سرد و گرم 

 قاجار است كه نسبتاً ظرافت دارد.دار دوران شمايل هایيكاشحمام و دور سربينه، ازاره ای از 

 ی رودخانه لنگرود در فشکالي محلهخشت پل لنگرود بر رو-چ

متر است، پلي آجری دو دهانه بلند زده شده است، تا دو قسمت شهر را به  27بر رودخانه لنگرود كه عرض آن بالغ بر 

باشي اين پل را ساخته معروف است و احتمال دارد كه حاجي آقابزرگ منجم "حاج آقا پرد"اين پل به نام  هم مربوط كند.

ظاهراً به جای اين پل آجری پل چوبين بوده است. صاحب  912ست. در سال ا باشد. باالدست پل آجری پلي تخته ای

در لنگرود از پلي چوبين  كردنديمكه زماني كه سلطان هاشم را سربازان سلطان احمد خان تعقيب  نويسديمتاريخ خاني 

گذشت و برای اينكه وقفه ای در كار دنبال كنندگان پيدا شود تخته های اين پل را كشيدند. اين پل امروزه فشكاني محله 
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ه الهيجان نيز بوده است. سطح بااليي پل شامل سه و بر سر راه قديمي لنگرود ب كنديمرا به محله راه پشته مربوط 

متر است. پهنای  37قسمت اصلي است. در وسط سطحي صاف و در دو طرف شيبي تند است. مجموع طول اين قسمت 

 سانتي متر است. 61و بلندی آن از سطح پل  47 هاپناهسانتيمتر و پهنای جان  465پل با جان پناه طرفين 

 پل لنگرود بر روی رودخانه لنگرود در فشکالي محلهخشت  -11تصویر شماره 
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. برای اينكه انتهای دو شيب پل بر جاده اصلي شوديمدو طرف پل به جاده دو طرفه كه موازی جريان آب است ختم 

گيالن تا به حال ديده  یهاپل. چنين طرحي در هيچ يك از اندساختهسوار شود اين جاده دو طرفه را از طرفين سرباال 

 نشده است.

 خشت پل لنگرودپالن و نمای  - 11تصویر شماره 

متر است. سانتي 971سانتي متر و بلندی آن از سطح آب با ارتفاع جهان پناه  81قطر پل از آخرين نقطه تيزی طاق 

متر است. طاق پل ابتدا زده  11. عرض هر دهانه اندكردهپل را به دو دهانه تقسيم  ،با ساختن يك پايه اصلي در وسط

 رسديم. چنين به نظر اندكردهسانتي متر جلوتر نصب  12شده سپس آجرهايي در امتداد گردش طاق از طرفين به اندازه 

پل، در طرفين پايه مياني  .اندكردهرا افقي چيده و پل را تخت  آجرها. پس از آن اندزدهكه هالل ديگری بر روی طاق 

سانتيمتر است. قطر پايه پل كه متصل به  335سيل برگرداني مثلث شكل است كه درازای اضالع خارجي آن بالغ بر 

متری دهانه ای با طاق  3سانتي متر است. داخل اين پايه در ارتفاع  251متر و بلندی اين مثلث  4قاعده اين مثلث است 

 سانتيمتر است. كف اين دهانه آجر فرش است. 218ای هالل و بلندی آن از ابتد 118جناقي است كه پهنای آن 

باالی همين دهانه، درگاه ديگری است كه تقريباً به همان اندازه است و طرفين آن دو طاقچه بزرگ است. ابتدای 

دهانه  . جهت ديگر اينانديدهرسانسانتي متر  51اين دهانه درگاه مانند و سپس اين درگاه را جمع كرده و عرض آن را به 

و ظاهراً محلي را برای  انده اندنشنيز به همين ترتيب است. باالی دو طاقچه كوچك سطحي از آجرهای پل را عقب 

 .اندساختهكتيبه 
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 پل آجری کوچکي نزدیك خشت پل بزرگ-ح

ی سفيدرود ب استخری است كه آب آن از يكي از نهرهارگ لنگرود، بر روی نهری كه فاضالنزديك خشت پل بز

تا محله راه پشته در امتداد رودخانه را داشته باشند. طاق اين پل خراب شده و  اندساختهپلي آجری كوچك  است

ديوارهای دو طرف آن باقي مانده است. ظاهراً حاجي موسي نامي از اهالي لنگرود يك بار طاق اين پل را مرمت كرده 

 است.

 گر محله د کاسه گر محله در کاسهمسج-خ

مسجدی است نوبنياد ولي در ورودی آن متعلق به مسجد آبيرام )=آقابهرام( در سبزه ميدان  ،گر محلهمسجد كاسه

شمسي، شهرداری لنگرود اين مسجد را مانند  1311-11 یهاساللنگرود بوده است كه در دوران نوسازی لنگرود يعني 

و برای مدتي در  در آقا بهرام به منزل خود برگنبد پيربهادر خراب كرد. در اين مسجد خراب شده را حاجي احمدخان پس

گر محله را بنا كردند و چون خبر داشتند باني خير شدند و مسجد كاسه ،زادهآنجا نگاه داشت. چندی بعد آقا محمد حسين

تفاده كه چنين دری در منزل حاج احمد خان است نزد نامبرده رفتند و در را طلب كردند كه در اين مسجد نوبنياد از آن اس

كنند. حاج احمد خان هم در را به ايشان سپرد و ايشان آن در قديمي را در ورودی اين مسجد كردند. اين در شامل دو 

لنگه و يك چهارچوب و يك دماغه است. بائوهای سمت راست و چپ و كاله چهار چوب بهم خورده و نوساز است. 

ارچوب در تاريخي داشته كه فعالً از ميان رفته است. دو لنگه در دماغه در نيز قديمي نيست. احتمال دارد كه بر كاله چه

 125ها بدون نقش است. پهنای اين در با در نظر داشتن چهارچوب های مربع شكل داخل تنكهكاری است اما تختهكنده

 سانتي متر است. 211و بلندی آن 

 مسجد انزلي محله در انزلي محله-د

اثر قابل توجهي نداشت. دری نسبتاً قديمي ميان كفش كن و بنای اصلي مسجد سراسر مسجد نوسازی شده بود و 

 سانتي متر بود. 171و بلندی آن  131بود. پهنای آن با در نظر گرفتن چهارچوب 

 د آقا شیخ یحیي در محله راه پشتهمسج یا مسجد گلشن-ذ

سوی پخ زده، بر روی فيلپاست و بنای اصلي مسجد مستطيل شكل است. فيلپايي در وسط بناست و سركشي چهار 

ر طرف قبلي بنا بوده های سقف بر ديوار و سركش متكي است. سراسر سقف پل كوبي بادرز پوش زده است. ايواني داشان

مسجد شده است. بام سرسرا بنا سفال سر است. در ورودی مسجد قديمي پركار بوده است. لنگه سمت چپ  زءكه فعالً ج

كه كار خواندن كتيبه آن را  انددادهآن به سرقت رفته است و لنگه سمت راست را به جای لنگه سمت چپ وارونه قرار 

 ر است.سانتيمت 187و بلندی  64بسيار مشكل كرده است. اين لنگه به پهنای 
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شناخت وضع موجودمرحله  -طرح جامع شهر لنگرود  

 ن وادی گورستان عمومي شهر لنگرودسنگ قبری قدیمي در گورستا-ر

سانتيمتر در اين گورستان است كه بر سطح باالی آن نقش سر  37و بلندی  25و پهنای  86سنگي رسوبي به درازای 

ارد و بر يكي از . حاشيه باالی سطوح جانبي سنگ، حاشيه بند داندكندهحك شده است و بر يك بدنه كوچك آن دو موزه 

 بدنه های بزرگ آن يك بيت شعر فارسي است .

 شیخ حبیب اهلل در محله راه پشته مسجد آقا-ز

متر است. طرفين  3متر و پهنای  5/9مسجد كوچكي است كه ايوان شرقي آن نسبتاً زيباست. اين ايوان به درازای 

است. در ميان اين دو پايه پنج ستون چهار سوی پخ زده با اين ايوان دو پايه است كه بدنه آن هشت ضلعي دو به دو برابر 

سرستون است. سقف و اشان كشي و واشانها بر شيرسرهای دو طرف متكي است. روی واشانها پل كوبي با درزپوش 

است. لبه بام چهار پشته و سراسر بام بنا، سفال سر است. در ورودی اصلي مسجد در اين ايوان است كه پهنای آن با در 

 سانتيمتر است. 191و بلندی آن  115نظر گرفتن چهارچوب 

 مسجد جامع در محله در مسجد-ژ

 و اثر تاريخي قابل توجهي ندارد. شده است اين مسجد دو سه بار نوسازی

 محله بازار نزدیك مسجد حاجي علي گنبد پیر بهادر در-س

در حال خرابي است. اين گنبد نزديك پل و گنبد پير بهار بنايي مربع شكل است كه بر باالی آن گنبدی است كه 

گور يكي از سادات يا حكمرانان محلي باشد. اين گنبد  ،كه اين گنبد احتمال دارد .طرف راست رودخانه لنگرود است

 1311-11سه پايه برپای بود در سال  شالوده ای از هم پاشيده بابا  هاسالنزديك مسجد حاجي علي در وسط بازار، 

لنگرود به خيال نوسازی اين بنای آجری قديمي را كه گنبد آن دو پوش و گنبد بااليي به شكل كاله هشت شهرداری 

 ترك درويشي بود خراب كرد. امروز نشاني از آن بر جای نيست.

 علي )مسجد بازار( در محله بازار مسجد حاجي-ش

قمری دارد كه كمي دارای ظرافت  1241نبود. دری مورخ  در آنتاريخي قابل توجهي  و اثرمسجد نوسازی شده 

سانتيمتر است .اين عبارت بر لنگه سمت راست در 211و بلندی آن  151داشتن چهارچوب پهنای آن  در نظراست. با 

 حك شده است:

 "گشاده باد بدولت هميشه اين درگاه"

 بر دماغه سمت چپ آن نيز چنين آمده:

 "1241المعظم سنه به تاريخ شهر شعبان  -عمل استاد عبدالرحيم"
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شناخت وضع موجودمرحله  -طرح جامع شهر لنگرود  

 هایزرگرامیني لنگرود در راسته  مسجد حاجي محمد خان-ص

. اين مسجد را حاجي محمد خان شودينممسجد اميني، مسجدی است بزرگ و با رونق در خود مسجد اثری ديده 

شمسي تجديد بنا كرده است. در حياط مسجد اتاقي است كه مقبره خانوادگي اميني  1312اگنطي )=اگند( اميني متوفي 

 است. 

شمسي فوت و در  1318حاجي محمد خان پسری به نام حاج حسينعلي محتشم ديوان اميني داشت كه او نيز در سال 

شمسي روی در  1338ه شده است. پسر محتشم ديوان، علي اميني است كه او نيز در سال همين مقبره به خاك سپرد

 نقاب خاك كشيده و در همين مقبره مدفون است.

 :شوديماين عبارات ديده  هاآنزيلوهای مسجد اميني، در اردكان يزد بافته شده و بر حاشيه 

ي محمد خان اگنط در لنگرود بسعي حاجي آقا وقف نمودن حاجي حسينعلي محتشم اميني بر مسجد مرحوم حاج"

 "1346علي اردكاني سنه 

 و آثار تاریخي لنگرود و حومه آن بناها سایر-ض

 (342بقعه پير مال يا بقعه كوچك در محله درب مسجد لنگرود )گيالن رابينو، ص  -

( اين دو تكيه نزديك مسجد جامع بود. هر دو را در 342دو تكيه در محله درب مسجد لنگرود )گيالن رابينو، ص   -

 .اندساختهدكان  هاآنو به جای  اندكردهدوران نوسازی خراب 

ه.ق( وسيع بوده است.  1331كه اين ميدان سابقاً )قبل از سال  نويسديمرابينو  :سبزه ميدان درفشكالي محله لنگرود-

ن امروز ( بيشتر اراضي آ343بر اثر تجاوزات خاندان منجم باشي خيلي محدودتر از سابق شده است )گيالن رابينو، ص 

 تبديل به مدرسه شده است.

ب، برق، موقعيت، گنجايش و كيفيت مراكز و شبكه هاي تأسيسات شهري )آب و فاضال-11-6-3

 هاآنو امكانات گسترش  هايتمحدود، كمبودها، هاسرانهتلفن، گاز و غيره( و 

شبكه های تاسيسات شهری لنگرود از نظر ظرفيت، كيفيت، كمبودها و محدوديت ها بر مبنای استعالم از نهادهای 

 مربوط مورد مطالعه قرار مي گيرد. 

 آب-1-11-6-3

نيز آب منطقه ای استان گيالن ،تعداد مشتركين  امور آب و فاضالب لنگرود و ر اساس پرسشنامه تكميل شده توسطب

واحد مقداری تفاوت  25933گرديده كه اين عدد با جمع اعدادی كه در جدول ارائه شده يعني  واحد اعالم 28111حدود 

مترمكعب اعالم شده كه باز با جدول ارائه 319229 ماه يكمتوسط در  به طور شهر لنگرودنيز مصرف كلي آب  دارد و

حداكثر مصرف  و يترل 151 يزخانوار نمتفاوت است. متوسط مصرف يك  دهديممتر مكعب را نشان 347593شده كه عدد

هر  متر مكعب،14گرديده كه در جدول برای هر مشترك خانگي در ماه اعالم يترل111ليتر و حد اقل آن  181يك خانوار 
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 . متر مكعب تعيين شده است11د صنعتيواح و هر 18هر گرمابه  ،11هر مدرسه ، 4تجاری مشترك 

متر مكعبي زميني و يك مخزن 4111شهر لنگرود دارای يك مخزن هوائي از رده خارج شده و يك مخزن 

شهر با توجه به وجود دو منبع آب  .گيرديممتر مكعبي در ليالكوه است كه در حال حاضر مورد بهره برداری قرار 15111

ولي با  پيش بيني نشده است. و حوادثبرق  از قطعحال حاضر با كمبود جدی مواجه نيست و قطعي آب بيشتر ناشي  در

اقل هر مشترك يعني يك متر با توجه به مصرف حد زده شده است و ينواحد تخم 28111توجه به تعداد مشتركين كه 

 متر مكعبي نيازمند است.11111مكعب شهر به يك مخزن 

 خانه در آب سنگر رشت است.و تصفيه گردديمآب مصرفي شهر از خط انتقال از شرق شهر و نيز از الهيجان تهيه 

 خواهد نمود. ينتأمشهر را در آينده  آب يازنهای فوق احداث سد بر روی شلمانرود براساس پرسشنامه

ه روی زمين نصب ك گردديم ينتأمآب آتش نشاني شهر نيز از يك مورد شير آتش نشاني در جنب كتابخانه شهر 

 شده است.

سطح آب زير زميني شهر بسيار باال است و در بسياری از نقاط در اراضي بايری كه عمقي كمتر از نيم متر از سطح 

 .شوديمخيابان دارند آب جمع 

معاونت حفظ و بهره برداری شركت سهامي آب منطقه ای گيالن حريم كمي رودخانه لنگرود را  حريم رودخانه:

 است. متر تعيين كرده  85متر و حريم كيفي را 12

 میزان سرانه آب-

 است: زير یهاروشمصرف آب در شهرها و حومه آن به 

 ، مصرف خانگي -

 ، صنعتي و تجاری مصرف -

 ، مصرف عمومي -

 ، عمومي و خانگيمصرف فضای سبز  -

 ، مصرف زراعي -

 ، مصرف آتش نشاني -

 . تلفات سيستم -

 میزان مصرف آب روزانه ساکنین شهرهای مختلف -35جدول شماره 
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 مصرف خانگي -الف

مصرف خانگي يك شبكه مشتمل بر مصارف آب اماكن مسكوني مانند آب مصرف شده برای شستشو، استحمام، 

كه به مقدار جمعيت شهر، استاندارد زندگي مردم،  هاستباغچهپخت و پز، شرب، استفاده از كولر و تهويه مطبوع و آبياری 

ب و عوامل ديگر بستگي دارد. به عالوه اين مصرف فرهنگ بومي منطقه، آب و هوا، فشار شبكه و كيفيت آب و بهای آ

 .رسديمبه حداقل خود  هازمستانبه حداكثر و در  هاتابستانگوناگون سال تغيير كرده و در  یهافصلدر 

آبرساني توصيه شده  یهاكتابدر  فوقسرانه مصرف خانگي در جوامع شهری كشورهای در حال رشد مطابق جدول 

 است.  ذيلای مختلف در مورد سرانه مصرف خانگي به شرح جدول است. استاندارد كشوره

 استاندارد کشورها در سرانه مصرف خانگي -36جدول شماره 

 

ليتر در شبانه روز برای شهرهای ايران توصيه  151تا  75نشريه استاندارد صنعت آب كشور، متوسط اين رقم را از 

 است. منعكس زير، كه جزئيات آن در جدول كنديم
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 سرانه مصرف آب در دیگر کشورها -33جدول شماره 
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ليتر در شبانه روز در  89با توجه به موقعيت منطقه، آب و هوا و نوع زندگي مردم، سرانه مصرف خانگي در اين شهر 

 منعكس و با توجه به كليات زير انتخاب شده است.  ذيلنظر گرفته شده كه جزئيات ارقام مصرف در جدول 

. در اين شوديمليتر آب آشاميدني است كه به طرق مختلف تأمين  3نياز يك انسان به طور متوسط در شبانه روز 

 .شوديمليتر در شبانه روز برای هر نفر توصيه  4شهر با توجه به آب و هوای منطقه، 

ليتر  3گرم و مرطوبي برخوردار است به همين دليل متوسط آب مورد نياز يك فرد را بيش از  یهاتابستانمنطقه از 

 .يماكردهدر شبانه روز منظور 

 متوسط مصرف سرانه خانگي پیشنهادی برای بابل بر حسب نوع مصرف -33جدول شماره 

ليتر در شبانه روز به  8و پز  به طور متوسط برای شستشوی سبزيجات و ميوه و ساير مواد غذايي و همچنين پخت

 .شوديمازای هر نفر توصيه 

نفر، هر نفر در  5ليتر آب و بعد خانوار  111دفعه استفاده از ماشين لباسشويي و هر بار مصرف  3-4با فرض هفته ای 

 ليتر آب نياز خواهد داشت. 11شبانه روز به طور متوسط 

 3طور متوسط . با فرض استفاده هر نفر به شوديمليتر در شبانه روز جهت مصرف دستشويي و توالت توصيه  22رقم 

ليتر و مصرف آب هر بار  4دفعه از دستشويي و مصرف آب هر بار استفاده از توالت  5توالت و  دفعه در شبانه روز از

 ليتر. 2استفاده از دستشويي 

. شوديمليتر به ازای هر نفر در شبانه روز آب توصيه  6خانه  یشستشوزای هر نفر و برای ليتر به ا 7جهت ظرفشويي 

 نفر. 5با بعد خانوار  شستشوليتر آب در هر بار  71و نظافت خانه و مصرف  شستشوبار  3با فرض هفته ای 

ليتر  28هر نفر در شبانه روز به طور متوسط به  ،ليتر آب 81دفعه استحمام و نياز هر دفعه به  5/2با فرض هفته ای 

 آب نياز خواهد داشت.
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 مصرف صنعتي و تجاری-ب

، مراكز هاهتل، دفاتر كار، هافروشگاهمصرف صنعتي و تجاری يك شبكه مشتمل بر مصرف آب اماكن تجاری مانند 

 .باشديمتفريحي و ورزشي و كارگاه های كوچك واقع در محدوده شهرها 

ميانگين روزانه مصارف فوق در طول يك سال به ازای هر نفر از جمعيت شهر )يا منطقه ای از شهر( متوسط مصرف 

ليتر در شبانه روز به ازای هر شهروند  61تا  15. مقادير مصرف تجاری و صنعتي بين شوديمتجاری و صنعتي ناميده 

سال آينده برای  25ليتر در شبانه روز در  45تا  15متغير است. نشريه استاندارد صنعت آب كشور، اين نوع مصرف را از 

 .كنديمشهرهای ايران توصيه 

ليتر در شبانه روز به ازای هر نفر توصيه  25ي و تجاری برابر با در شهر لنگرود با توجه به بافت شهر مصارف صنعت

 .شوديم

 مصرف عمومي-پ

عمومي،  یهاپاركو فاضالبروها،  هايابانخمصرف عمومي يك شبكه مشتمل بر مصرف آب مورد نياز شستشوی 

 هایينالترم، ادارات دولتي، گرمابه های عمومي، استخرهای شنا، ايستگاه های راه آهن )در صورت وجود(و هاگورستان

)در صورت وجود( و اماكن مذهبي است. هافرودگاه، هاكشتارگاه، مراكز بهداشتي، هاآموزشگاه، هايمارستانبمسافربری، 

فر از جمعيت شهر )يا منطقه ای از شهر( متوسط مصرف به ازای هر ن سال يكميانگين روزانه مصارف فوق در طول 

ليتر در شبانه روز متغير است. نشريه استاندارد صنعت آب  61تا  11، كه مصرف آن بين شوديمسرانه عمومي ناميده 

نه . در اين شهر سراكنديمسال آينده توصيه  25ليتر در شبانه روز در  21 -11كشور، اين رقم را برای شهرهای ايران 

 .شوديمليتر در شبانه روز توصيه  15عمومي آب 

 مصرف فضای سبز عمومي و خانگي-ت

مصرف آب فضای سبز عمومي و خانگي با توجه به سطح فضای سبز پيش بيني شده در طرح و آب و هوای منطقه 

 قابل تخمين است. عواملي كه در مصرف آب فضای سبز مؤثرند عبارتند از:

 ، نوع گياهان -

 ، بندی زمينشيب  -

 ، روش آبياری -

 ، رطوبت نسبي هوا -

 ، ساعات آفتابي روز -

 ، سرعت باد -

 ، درجه حرارت هوا -

 . مقدار بارندگي -
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معموالً انتخاب نوع گياهان فضای سبز عامل اساسي در مصرف آب آن است، شيب كم و ترازبندی، مدت زمان 

، روش آبياری نيز در تعيين ميزان آب مصرفي دهديمو حجم رواناب سطحي را كاهش  كنديمتماس آب با خاك را زياد 

فضای سبز تعيين كننده است. نشريه استاندارد صنعت آب كشور متناسب با مناطق مختلف آب و هوايي كشور مصرف آب 

 . كنديمروزانه فضای سبز را تعيين 

رف دو ليتر در شبانه روز جهت مصرف هر متر مربع فضای با توجه به هوای معتدل و مرطوب شهر در تابستان مص

 .گردديمسبز عمومي و خانگي پيشنهاد 

 شوديم، لذا توصيه كنديماز آنجا كه مصرف آب تصفيه شده برای فضای سبز هزينه سنگيني را به شهر تحميل 

برای آبياری فضای سبز عمومي از شبكه مستقلي كه مراحل تصفيه آب شرب را ندارد استفاده گردد و اين مطلب در 

حدود  گردديمو برای فضای خانگي كه از شبكه آب مصرفي تغذيه  گيرديمطراحي شبكه آب مشروب شهر مدنظر قرار 

 ليتر در شبانه روز سرانه فضای سبز خانگي در نظر گرفته شود. 21

 مصرف آب روزانه فضاي سبز )ليتر در شبانه روز به ازاي هر متر مربع(-79جدول شماره 

 مصرف زراعي-ث

كشاورزی و دامداری است. معموالً مصرف آب زراعي در  یهاهدفمنظور از مصرف زراعي، آب مصرف شده جهت 

. بنابراين، برای گردديممقايسه با مصرف آب شهری باالتر است و ترجيحاً از منابع ديگری غير از شبكه توزيع تأمين 

 .شودينممناطق شهری مصرف آب زراعي روی شبكه آب مصرفي در نظر گرفته 
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شناخت وضع موجودمرحله  -طرح جامع شهر لنگرود  

 اقلیمي ایرانتقسیمات  – 43نقشه شماره 

 

 1368ماخذ : سالنامه آماری 

 مصرف آتش نشاني-ج

به توسعه است ولي با توجه به  مبتني بر اين اصل رو یهاروشاگر چه اطفاء حريق با استفاده از مواد شيميايي و 

 روش اطفاء حريق استفاده از آب است. ينترارزانمشكالت ارزی، هنوز هم برای مملكت ما بهترين و 

عمومي شهر است، ولي اغلب به علت توجه خاص به آن به  از مصارفمصرف آب آتش نشاني در واقع قسمتي 

. معموالً حجم آب مورد شوديمخصوص در برآورد حجم مخازن، به طور مستقل از ساير مصارف عمومي در نظر گرفته 

رف )جهت اطفاء حريق( جريان آب باال نياز جهت مصارف ساليانه آتش نشاني يك شهر زياد نيست، ليكن در دوره مص

از مصرف آتش  متأثربوده و الزم است كه شبكه كشش الزم را داشته باشد. ظرفيت سيستم پمپاژ و مخازن ذخيره نيز 

 نشاني شهر خواهد بود.

، اگرچه دارای حداقلي نيز است. منظور از حداقل، حجم و  شهر بودهمصرف آب جهت اطفاء حريق تابعي از جمعيت 

 هاساختمانحريق محتمل مورد نياز است. با افزايش جمعيت و افزايش تعداد  ينتربزرگجريان آبي است كه برای اطفاء 

. البته در تصميم گيری نهايي عوامل مختلفي از يابديماحتمال رخ دادن آتش و تعداد دفعات آن در شبانه روز افزايش 

در برابر آتش سوزی، نوع و  هاساختمان، جهت وزش باد، سرعت وزش باد، مقاومت هاآن، تراكم هاساختمانقبيل جنس 

موقعيت انبارهای موجود در شهر، كارايي تجهيزات و تشكيالت اداره آتش نشاني و غيره مؤثر خواهد بود. با مطرح بودن 
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شناخت وضع موجودمرحله  -طرح جامع شهر لنگرود  

سئله آتش نشاني بايد به نياز حداكثر ساعتي شهر، ظرفيت آتش نشاني را هم افزود. البته با توجه به اين موضوع كه م

و از طرفي شبكه  شودينمحداكثر ساعتي ساير مصارف به احتمال زياد با حداكثر جريان مورد نياز آتش نشاني همزمان 

زمان توسعه نهايي شهر، توان شبكه بيشتر از مصرف حداكثر ساعتي و تا  گردديمتوزيع برای توسعه های آينده طراحي 

 موجود است، لذا توان عبور جريان اضافي برای آتش نشاني را هم خواهد داشت.

در ادامه اين بحث مقايسه ای بين ارقام پيشنهادی جهت جريان آتش نشاني توسط استاندارد های آمريكايي، روسي، 

شريه صنعت آب كشور( انجام خواهد گرفت و در انتها برای مصرف آتش نشاني توصيه خواهد آلماني و ايراني )پيشنهاد ن

 شد.

. كنديمپيشنهاد  زيراستانداردهای آلماني دبي اضافي ويژه آتش نشاني در لوله های شبكه شهری را به شرح جدول 

ذخيره آب بايد  یهامنبعني در ساعت در نظر گرفته است )حجم رزرو آتش نشا 2اين استاندارد طول آتش سوزی را 

 ساعت خاموش كردن آتش كافي باشد(. 2حداقل برای 

 های شبکه شهری بر طبق استانداردهای آلمانيدبي اضافي ویژه آتش نشاني در لوله -31جدول شماره 

دارد روسيمطابق استانهای شبکه آب شهرها بر حسب لیتر در ثانیه دبي اضافي ویژه آتش نشاني در لوله -31جدول شماره   

و غيره ضوابط زير را برای تعيين مصرف آتش  هاساختمانصنعت آب كشور با توجه به شرايط ايران، جنس و نوع 

ليتر در ثانيه، با خطر  7از هر شير آتش نشاني بايد بتوان در منطقه با خطر آتش سوزی خيلي كم تا  .كنديمنشاني توصيه 

ليتر در ثانيه آب برداشت كرد. شيرهای آتش نشاني  21ليتر در ثانيه و با خطر آتش سوزی زياد تا  11آتش سوزی كم تا 

 .عمل كند زيرايد به صورت جدول در سطح شهر با ضوابط خاص گسترده بوده و از نظر مصرف همزمان ب
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 های شبکه آب شهرها بر حسب لیتر در دقیقهدبي اضافه ویژه آتشنشاني در لوله -32جدول شماره 

همزمان در مناطقي با خطر آتش سوزی باال رخ داده لذا مصرف هر شير  هایسوزفرض شده كه آتش  فوقدر جدول 

ليتر بر ثانيه خواهد بود. در تمامي استاندارد های فوق حداقل نياز جريان آب برای مصرف آتش نشاني مدنظر بوده  21

را خاموش كند. ( محتمل در شهر هایسوزآتش سوزی )يا آتش  ينتربزرگاست و منظور از حداقل مقدار آبي است كه 

 اگرچه در طول سال مصرف اين آب زياد نيست، ولي مصرف لحظه ای آن در مدت زمان آتش سوزی زياد است.

نشريه استاندارد صنعت آب كشور مالك عمل قرار گيرد و متناسب با جمعيت هر  شوديمتوصيه  شهر لنگروددر 

متناسب پيش بيني شود. با توجه به جمعيت شهر در سال  هایيدبقسمت تعداد شيرها با فاصله های مورد لزوم و 

آتش سوزی همزمان به  3مورد است. لذا شبكه شهر را برای اطفاء حريق  3همزمان در شهر  هایسوزاحتمال آتش 1411

 ليتر در ثانيه بتوان آب از آن برداشت نمود بايد طراحي كرد. 31ساعت كه با دبي  3مدت 

ني يك آتش سوزی با مصرف حداكثر ساعتي كم است، در طراحي معموالً آب مورد نياز از آنجا كه احتمال همزما

 )طبق استاندارد صنعت آب كشور(. شوديمبرای اطفاء حريق از دبي حداكثر روزانه اضافه 

 تلفات شبکه آبرساني -

توصيه نشريه صنعت آب مقدار تلفات آب بستگي به كيفيت شبكه آبرساني و طرز بهره برداری از آن دارد و طبق 

 ری، صنعتي و فضای سبز بيشتر باشد. درصد متوسط مجموع مصارف خانگي، عمومي، تجا 21كشور نبايد از 

 سرانه مصرف بر طبق پیشنهادات استاندارد صنعت آب -33جدول شماره 
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شبكه، همچنين ساير موارد  یهااتصالو پس دادن آب در  هالولههدر رفته در اثر شكستن  یهاآبتلفات شامل 

معيوب و انشعابات غير قانوني مانند: تلفات در تصفيه خانه، خط انتقال، سرريز شدن مخازن ذخيره، تلفات در كنتور های 

درصد منظور شده است با اين فرض كه اصالحاتي روی شبكه انجام  15در شهر لنگرود تلفات سيستم آبرساني  است.

 گيرد.

 رانه آبجمع بندی میزان س-

خالصه  زيربه صورت جدول  را ميزان سرانه پيشنهادی آب در اين شهرمي توان با توجه به توضيحات صفحات قبل 

 كرد.

 جمع بندی میزان سرانه آب پیشنهادی به لیتر در شبانه روز -34جدول شماره 

 کمبودها-

 و كمبود فشار در نقاط مختلف در موقع مصرف حداكثر هاآن ينترمهمشبكه توزيع فعلي آب نارسايي هائي دارد كه 

نيز قطع برق  است. به علت موضعي و مقطعي بودن گسترش توزيع عالوه بر مشكالت عادی موجود در شبكه های 

، هاآنو كاهش بيش از حد ظرفيت  هالولهتوزيع قديم مانند كم بودن فشار، نشست بيش از حد مجاز آب، گرفتگي 

 مده زير اختصاص شبكه توزيع آب اين شهر است:ع هایيينارسا

 ، نامتعادل و نامنظم بودن فشار در شبكه توزيع آب به علت پمپاژ مستقيم آن به داخل شبكه

 ، يكسان نبودن كيفيت آب به علت تزريق موضعي آن

 ناقص ماندن ضد عفوني آب به علت زمان كم تماس آب با گاز كلر در شبكه توزيع.

 مخازن ذخیره آب –

نوسانات روزانه و ساعتي است. برای مطابقت  هاآن ينترمهماست كه  ييهانوسانمصارف آب مشروب تحت تأثير 

دادن مقدار مصرف آب با مقدار آب تهيه شده نياز به تأسيساتي به نام مخازن ذخيره است كه انعطاف پذيری سيستم را در 

 مان حداكثر مصرف جوابگوی احتياجات خواهد بود.امر بهره برداری افزايش داده و در ز

مخازن ذخيره بايد در محلي ساخته شوند كه عالوه بر ذخيره كردن آب بتواند فشار مورد نياز در شبكه را نيز تأمين 

انتخاب  بوده و حجم مفيد  ينترمناسبنمايد. در مناطقي كه ارتفاعات طبيعي در نزديكي شهر وجود دارد مخازن زميني 

 شامل سه قسمت است: هاآن

 ، حجم مورد نياز برای جبران نوسانات ساعتي مصرف )حجم متعادل كننده(
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 ، حجم مورد نياز برای تأمين مصارف آتش نشاني

 . تأسيسات آبرساني قبل از مخازن كار افتادنحجم مورد نياز برای تأمين آب در صورت از 

ر شرايط معمولي طبق توصيه استاندارد صنعت آب كشور اين در صورت نبودن اطالعات كافي در سه مورد فوق د

. نوسانات مصرف آب به طور كلي شامل نوسانات گردديمدرصد حداكثر مصرف روزانه توصيه  71تا  51حجم بين 

 ساالنه، فصلي، ماهانه، هفتگي، روزانه و ساعتي است كه نوسانات ساالنه عمدتاً به مسائل اقليمي منطقه از قبيل گرما،

سرما، خشكي و رطوبت هوا بستگي دارد. نوسانات ماهانه به خصوص در شهرهايي كه جنبه توريستي و يا مذهبي دارند 

از سال افزايش يابد. نوسانات هفتگي تابع نوع شهر از نظر صنعتي و تجاری  ييهاماهمقدار آب مصرفي در  شوديمسبب 

 بودن آن است.

شهر است و  هایيتفعالنوسانات روزانه كه يكي از عوامل تأثير گذار بر شبكه است تابع شرايط آب و هوايي و نوع 

و نوسانات ساعتي بيشتر تابع جمعيت است. با توجه  شوديمبرابر متوسط مصرف روزانه در نظر گرفته  8/1تا  5/1 معموالًٌ

 .شوديمه توصي 4/1ساعتي  و ضريب حداكثر 4/1كثر روزانه به موقعيت جغرافيايي و اقليمي منطقه ضريب حدا

 آب و هوایي کشورثر روزانه در مناطق مختلف ضریب حداک -35جدول شماره 

 ضریب حداکثر ساعتي -36جدول شماره 
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 فاضالب-2-11-6-3

درصد شهر دارای شبكه فاضالب از نوع سپتيك  51آمده است .در حال حاضر حدود  3-2-6كه در بند  طورهمان 

فاقد تصفيه خانه است و فاضالب را  حاضركيلومتر است، اين شبكه در حال  85طولي است كه طول اين شبكه در حدود 

. دهدينمسطحي را انتقال  یهاآبنتقال داده و را ا هاساختمان یهافاضالب. همچنين اين شبكه تنها ريزديمبه رودخانه 

البته در حال حاضر مطالعات اوليه جهت احداث تصفيه خانه و سيستم كامل فاضالب در سطح شهر در حال انجام است.در 

مكانيابي و تصفيه خانه فاضالب اين شهرستان دارای سه گزينه است. "گزارش طرح جامع شهرستان لنگرود آمده است:

كيلومتری شهر لنگرود و گزينه سوم در روستای  7/3گزينه دوم در فاصله  ول در مسير جاده لنگرود و چمخاله،گزينه ا

 "كه گزينه سوم گزينه پيشنهادی مشاور تعيين گرديده است. كيلومتری شهر لنگرود است 5سلطان مرادی به فاصله 

 مخابرات-3-11-6-3

به  لنگرود راشهر  مخابرات شهرستان لنگرود تاريخچه تلفن ثابت دربر اساس پرسشنامه تكميل شده توسط اداره 

شماره مغناطيسي افزايش يافته است 311به 1339كاركرده سپس در سال  آغاز بهاعالم نموده كه با يك خط 1298سال 

 شماره نصب و افتتاح گرديد.4111اولين مركز خودكار با 1356و در بهمن 

و 146صنعتي ،2113تجاری ،977اداری ،27549شتركين مسكوني مخابرات ( تعداد م1391در حال حاضر )سال

.اداره مخابرات به كليه روستاهای بخش مركزی و بخش شوديممشترك را شامل  31813"واحد بوده كه جمعا 38خدمات

روستای باالی 6 و فقط دادهدرصد پوشش شبكه مخابراتي  97و به روستاهای بخش اطاقور 111در 111 به صورتكومله 

 نفر جمعيت فاقد تلفن هستند.111خانوار و  21

 هایيسسروخصوصي، توسعه  یهاشركتمخابرات و  adsl یهاپورت یو واگذاراداره مخابرات نصب و راه اندازی 

نيز توسعه ظرفيت مراكز تلفن بر اساس تعداد  و هاآنتوسعه  ياو  bts هایيتساديتا،توسعه مراكز تلفن روستائي،تاسيس 

،تغيير نامبرينگ و هم كد نمودن شهرهای استان،نصب و راه اندازی وايمكس همراه هايچسوئمتقاضي ،ديجيتالي نمودن 

توسعه ظرفيت مراكز تلفن شهری و تاسيس و توسعه ظرفيت و  ، back boneالمللينباول، راه اندازی فيبر نوری 

 بيشتر به مشتركين را پيش رو دارد. هایيسسروو  ترمطلوببه منظور ارايه خدمات   btsهایتيساجايگزيني 

 گاز-4-11-6-3

تاسيس شده و شبكه گاز رساني شهر  1371بنا به اظهارات اداره گاز در پرسشنامه تكميل شده ،اين اداره در سال  

به كه اين شبكه  نياز به توسعه ندارد.ميزان متوسط مصرف گاز شهر  یبه طورطوركامل تهيه نموده است ه لنگرود را ب

 432يو صنعت1414تجاری ،219،اداری31728متر مكعب است.تعداد مشتركين مسكوني 111/111/22ماهيانه حدود  طور

 واحد است.برنامه آتي اداره گاز، گازرساني به روستاهای شهرستان است.

 دو دستگاهتنها تجهيزات اين اداره  هماهنگي ادارات اجرائي با اين اداره است.از عمده مشكالت اين اداره نبود 

 دستگاه اتومبيل استيجاری است. 6اتومبيل شركتي و
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 برق -5-11-6-3

مانند ديگر شهرها به شبكه سراسری متصل است كه در ساعات پيك مصرف به بيشترين حد  برق شهر لنگرود

و با توجه به رشد مصرف ،اعتبارات بيشتری جهت  يابديمحتي به بيش از ظرفيت افزايش  و گاهي رسديمظرفيت خود 

 مورد نياز است. يساتتأسافزايش ظرفيت 

 هاكابلطول شبكه فشار ضعيف از پست سعدی تا انتهای شبكه به دليل رشد مصرف و محدوديت ظرفيت ،سيم و 

بيشتر ضروری است.اين در حالي است كه با ممانعت  یهاترانسكاهش يافته و جهت جبران بايد و نصب  بايستييم

در جلوی امالك مواجه هستند و هماهنگي الزم جهت  هاترانس نصبجهت  جلوگيری از  هاينزمجدی از سوی مالكين 

متوسط كل مصرف برق  پيش بيني مكان برای پست برق در مديريت شهری و از سوی شهرداری بسيار كم رنگ است.

كيلو وات  119/549/22سال آينده  5كيلو وات ساعت و پيش بيني مصرف برق يك ماه در  788/711/7يك ماه  شهر در

 كيلو وات ساعت است. 431/396/37ساعت تا 

رق )ساعات ب بيشترين مصرف 15الي  13و نيز  23الي 21ساعات  و درمرداد و شهريور و تير  یهاماهدر مجموع در 

های شهرستان دارای برق هستند ولي با توجه به افزايش و رشد بار مصرف در مناطق حوزه اكليه روست پيك(را دارند.

برق شهرك صنعتي  ينتأمكيلو ولت ديگر از برنامه های آتي اداره برق است .برای  21چاف و چمخاله احداث يك خط 

مجتمع  87كيلو ولت مجزا پيش بيني شده  است.در مجموع بايد برای 21درياسر و مجتمع كارگاهي نيز يك خط 

 نمود. ينتأمفاز در آينده برق  3كيلو وات ساعت  251/587كارگاهي در درياسر با برق مورد نياز 

واحد تجاری با  7166و 8611851ن مصرف و بيشتري3818521با مصرف ماهيانه 39287تعداد مشتركين مسكوني 

و بيشترين 118778واحد روشنائي شهر با مصرف ماهيانه 112و  1294151و بيشترين مصرف  888187مصرف ماهيانه 

كيلو وات در حال حاضر موجود  94779و بيشترين مصرف 88155واحد صنعتي با مصرف ماهيانه  59و  211254مصرف 

 هستند.
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 سیسات شهریتأ  -44نقشه شماره 
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، گورستان، دفع زباله، هاغسالخانه، هاكشتارگاهوضع كمي و كيفي تجهيزات شهري )-11-6-3

 دها و مشكالت موجود در اين زمينهو غيره(، كمبو نشانيآتش

، ينشانآتش، دفع زباله، گورستانو  غسالخانه، هاكشتارگاهو كمبودهای تجهيزات شهری لنگرود شامل  هايتظرف

 . گيرديممورد مطالعه قرار  ترمينالو  بارترهميدان ميوه و 

 كشتارگاه-1-11-6-3

واقع  در غرب شهر امتداد خيابان شهيد واحدی در جاده كشتارگاه شهر دراز حريم  در خارجفعلي  محل كشتارگاه

و  كشتارگاه شاغل هستند نفر در 5 و مالكيت آن با شهرداری لنگرود است. مترمربع 3211مساحت كشتارگاه فعلي  است.

 در روز است.  رأس 6و15 به ترتيب گوسفند و بزو  كشتار گاوميزان 

ميليارد  13از آغاز ساخت نخستين كشتارگاه صنعتي دام شرق گيالن با اعتبار  ایدر مصاحبه لنگرود فرماندار وقت

 در اين شهرستان خبر داد. 1388سال  دهه فجر در تومان

با  خبرنگاران در لنگرود محل احداث كشتارگاه مذكور را منطقه درياسر اين شهرستان عنوان كرد.در گفتگو با وی 

شود، افزود: با ساخت كشتارگاه صنعتي نياز منطقه شرق اشاره به اينكه اين كشتارگاه توسط بخش خصوصي احداث مي

 شود.گيالن برطرف مي

رود خبر داد و گفت: اين دومين كشتارگاه طيور شرق گيالن سرای لنگاز ساخت كشتارگاه طيور در منطقه حاجيوی 

 شود.است كه توسط بخش خصوصي ساخته مي

مستقيم به رودخانه لنگرود سرازير  به طوروضعيت نامناسب و نگران كننده پساب خروجي كشتارگاه لنگرود كه تقريبا 

گذشته و در چند  یهاسال. البته در روديممحيط زيست شهر لنگرود به شمار  یهاچالش ينتربزرگ، يكي از گرديديم

نوبت با فشار رياست وقت اداره حفاظت محيط زيست شهرستان لنگرود، اين كشتارگاه با تعطيلي مواجه گرديد. اما نياز 

شهرستان به كشتارگاه و فشارهای نهادهای سياسي شهر باعث گشايش مجدد آن گرديد. هرچند در آن زمان شهرداری 

انجام داد، ولي در مقايسه با شدت و حجم آلودگي، اقدامات انجام شده لنگرود تمهيداتي جهت پيش تصفيه پساب 

 پاسخگو نبود. 

 يرساو  هايقصابو انتقال گوشت از مركز استان برای  از كشتاركشتارگاه لنگرود، موجب مشكالت ناشي  بسته شدن

  گرديد. عرضه گوشت مراكز

 غسالخانه -2-11-6-3

ولي همه مساجد دارای غسالخانه نيستند تنها غسالخانه شهر  گيرديمدفن اموات در بيشتر مساجد شهر صورت 

 متر مربع مساحت دارد و مالكيت آن اوقافي است. 381يا وادی لنگرود  مربوط به تنها آرامستان شهر
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 گورستان-3-11-6-3

ولي تنها گورستان فعال شهر،  گيرديمكه گفته شد در بسياری از مساجد شهر هنوز دفن اموات صورت  طورهمان

متر مربع در تملك  41711با مساحت  دارد و شهر قرارآرامستان مركزی شهر يا وادی لنگرود است كه در داخل بافت 

نفر كارگر پاره  4نفر نيروی شهرداری.  3نفر پرسنل دارد كه  12است. اين گورستان  یشهردار يارو در اختاداره اوقاف 

 نفر كارگر شركتي هستند. 2نفر كارگر بيمه و  3وقت و 

در خيابان سعدی  يگریو دمتر مربع 4551گورستان ديگری در كاسگرمحله خيابان شهيد بخارائي به مساحت 

 مربع نيز موجود است.متر 2851به مساحت  بر روبروی مسجد كليد

 عيناً ، اين پيشنهاداتآنجاستكالبدی نبوده بلكه مربوط به نحوه اداره از پيشنهادات اصالحي ارائه شده هرچند برخي 

 :شوديمآورده 

باز در معرض سرقت  ،از آنجا كه داخل محوطه وادی اموال منقول وجود دارد شب هنگام با وجود حضور نگهبان شب

با توجه  ضمنا ر پياده دو عدد درب نصب شود.كه در مقابل در ورودی پاركينگ و پل عاب شوديملذا پيشنهاد  گيرديمقرار 

 .آيدينممحوطه نياز به رسيدگي داشته كه از عهده پرسنل موجود بر  ،اصله درخت كاج1111به بزرگ شدن 

مشكل اين گورستان داخل محدوده شهری بودن و همجوار بودن آن با بافت مسكوني است كه به غير از  ينترمهم

ايجاد سرو صدای ناشي از مراسم سوگواری  ،غير بهداشتي بودن و مغايرت با ضوابط سازمان حفاظت محيط زيست

 .نمايديمهموار ايجاد  مشكالت و نارضايتي زيادی برای ساكنين منازل مسكوني

 زباله دفع -4-11-6-3

استخر طبيعي كياكاليه لنگرود به عنوان  هكتار بوده 7كياكاليه به مساحت حدود  طبيعي استخر مكان اوليه دفع زباله

سال قبل در اقدامي عجيب و نادرست  18از حدود شناخته شده كه  های زيبای طبيعي منطقه شرق گيالنيكي از جلوه

گير گريبان هاسالبه محلي برای دفن زباله تبديل شد و عوارض غيربهداشتي و آلودگي زيست محيطي ناشي از اين عمل 

 مردم منطقه شده بود.

ای تأمين آب های آب زيرزميني، شهروندان لنگرودی بخصوص روستائيان بربه دليل ارتباط آب اين استخر با سفره

 هایيآلودگ ،با اقدامات مسئوالن بهداشتي و درماني روديمكه انتظار  اندبوده مواجه هاييينگرانزراعي و مصرفي خود با 

 ناشي از اين تداخل برطرف شود.

های اين منطقه در روزنامه اخير با اعتراضات گسترده شهروندان و چاپ وضعيت دفع غيربهداشتي زباله یهادر سال

مكان خودداری و  يندر اكيهان سرانجام با اقدامات شهرداری و شورای اسالمي شهر لنگرود از جمع آوری و دفن زباله 

 يافته است. كوهستاني شهر انتقال  در منطقهبه مكان ديگری  هازبالهاكنون 

كند كه زباله و مواد زائد در حداقل زمان از منازل و محيط سازی محيط در هر شهری ايجاب مياصول بهداشت و زيبا

شود كه خطرهای ناشي انساني دور و در محل مناسب دفع شود. اهميت دفع بهداشتي زباله هنگامي بر همگان آشكار مي
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شود بلكه ها و مشكالت زيست محيطي ميشيوع انواع بيماری از آن به خوبي شناخته شده باشد. زباله نه فقط باعث

 تواند با آلوده كردن منابع آب و خاك و هوا خسارات فراواني را به بار آورد.مي

 شوند. آوری و تفكيك ميكه به صورت مجزا ) خشك و تر( جمع شوديمتن زباله توليد  121در لنگرود روزانه حدود 

 زباله تر -الف

آوری و به ايستگاه مياني دپو واقع در پارك دستگاه خودرو به صورت شبانه جمع 5 يلهبه وسسطح شهر  هایزباله

كمپرسي، بارگيری و به محل دفع بهداشتي واقع در روستای آلمان لنگه  هایيونكاممنتقل و سپس توسط لودر و  ،فجر

 دفع زباله به شرح زير است:گردد. مشكالت منتقل و دفع مي

شود و لزوم تعيين مكاني ايستگاه مياني است كه به دليل نزديكي به مركز شهر سبب بروز مشكالتي ميمحل  -1

 ديگر برای اين امر ضروری است.  

 يببر آس( به محل دفن زباله است كه به صورت جاده خاكي است و عالوه شكر كشكيفيت پايين جاده اطاقور ) -2

 . گردديمغيرممكن  در آنگي نيز تردد بارند در هنگامآالت، رساندن به ماشين

با توجه به ظرفيت محدود جايگاه دفن در آلمان لنگه، بايد خريد يك دستگاه بيل مكانيكي جهت حفر كانال و  -3

 پوشش زباله و در دراز مدت يك دستگاه زباله سوز و يا كمپوست در اولويت قرار گيرد. 

امكانات شهرداری لنگرود  يلهبه وسور و كومله نيز در اين محل و اطاق هاییشهردارو  هاياریدههمچنين زباله 

 شود. پوشش و دفن مي

 تعداد ماشين آالت حمل زباله تر به شرح زير است:

خودروی  خودروی خاور كمپرسي يك دستگاه، كن يك دستگاه،خودروی خاور پرس كن يك دستگاه،خودرو رنو پرس

 ايسوزو كمپرسي يك دستگاه.خودروی  فوتون كمپرسي يك دستگاه،

 زباله خشك-ب

آوری و در سايت های خشك )بازيافتي( توسط يك دستگاه ايسوزوكمپرسي و طبق برنامه از درب منازل جمعزباله

رسد تا دوباره به چرخه توليد برگشت تفكيك واقع در انتهای پارك موتوری شهرداری، جداسازی شده و به فروش مي

گردد. از جمله مشكالت كمبود خودرو و نيرو و همچنين های ادارات و مدارس نيز مديريت مياطلهنمايد. همچنين كاغذ ب

 آوری زباله خشك در سطح شهر است.سرگردان جمع هاییگاروجود 

 آتش نشاني-5-11-6-3

 2شماره  مترمربع و ايستگاه 1211نشاني موجود است. ايستگاه مركزی، به مساحت در شهر لنگرود دو ايستگاه آتش

ها و هر دو تحت مالكيت شهرداری هستند. تعداد كاركنان ايستگاه واقع در شمال غربي شهر مترمربع 2111به مساحت  

 و نجات، ست هيدروليك امداد وسايل و تجهيزات موجود شامل، نفر كارگر است. 29نفر كارمند و  1نفر شامل  31برابر با 
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 و بنزماشين رنو و پادسان  لباس ضد حريق و لباس نسوز، بل،كپسول تنفسي،تارپمپ پ نيم هيدروليك امداد و نجات،

1921. 

و ذهاب برای  ای و وسيله ايابنجات جاده وسائل و تجهيزاتي از جمله ماشين پيشرو. وانت امداد و هايستگاهااين 

 كاركنان نياز دارد.

هر  ضابطه پذيرفته شده جهاني به ازای كشور مطابق هاییشهردار هایينشانبر اساس گزارشي از وضعيت آتش 

كيلومتر يك ايستگاه  5نفر جمعيت و يا شعاع 51111 و هرنفر جمعيت بايد يك نفر آتش نشان )نيروی عملياتي( 2511

ايستگاه موجود در شهر لنگرود مشروط به داشتن  2بر اين اساس تعداد  مستقل با تجهيزات كافي وجود داشته باشد.

 .كنديمعملياتي در حال حاضر كفايت تجهيزات و نيروی 

 ميدان ميوه و تره بار -6-11-6-3

ميدان ميوه و تره بار لنگرود در خيابان حافظ بعد از كوچه فالح زاده به سمت جاده الهيجان واقع است كه در 

نيز اين  (داخل پارك )پارك بازار در محدوده مجتمع تجاری .كنديمروزهای شنبه و چهارشنبه به صورت بازار روز عمل 

 .گيرديممبادالت صورت 

 ترمينال -7-11-6-3

سه ترمينال يا ايستگاه مسافر بری بين شهری در لنگرود موجود است كه اولي ترمينال مسافربری سواری كومله واقع 

تهران در  -مسافربری لنگرودلنگرود در خيابان معلم و سومي ايستگاه -دومي ايستگاه مسافربری رشت در خيابان سعدی،

  .خيابان حافظ روبروی ميدان بار است

بار ترافيكي اين شهر با توجه به حجم وسايط نقليه برون شهری 1378 در سالبنا به اظهارات يكي از مسئولين استان 

پرترافيك گيالن كه به لحاظ اين بار ترافيكي به دومين شهر  طوریه كنند بسيار باالست بكه از شهر لنگرود عبور مي

پايانه شهری برخوردار نيست با توجه به ورود مسافران نوروزی به  داشتن شهر هنوز از  اين تبديل شده است. در حالي كه

 .دهديمن را افزايش ياز به آو ن ترينسنگاين شهر اين بار ترافيكي را 

هايي ده است كه در حال حاضر با رايزنيهای مستمری انجام شگيریاندازی پايانه شهری لنگرود پيدر خصوص راه

مقرر شد بخش خصوصي طرح عملياتي پايانه به عمل آمده كه با معاونت امور عمراني استانداری گيالن و فرماندار لنگرود 

 را انجام دهد.
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 تجهیزات شهری -45نقشه شماره 
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و مشخصات  بنديشبكهو معابر پياده از لحاظ سيستم  هاخيابان بنديشبكهوضع -12-6-3

 طول، عرض، شيب، نوع پوشش و غيره() هاتقاطعمعابر و 

شهرها  معابراست. شبكه معابر آن  یبندشبكهدر تشكيل ساختار شهر  واملع ينترمهم يكي از دانيميمكه  طورهمان

، باشديمو پيرامون آن كه برقراری ارتباط بين نقاط مختلف شهر  )جابجايي و دسترسي(عالوه بر نقش عملكردی 

بايد از امكانات  هادر ساماندهي شبكه ارتباطي شهربه طور كلي . دهنديمبافت شهری را نيز تشكيل  یبنداستخوان

نمود، به اين سبب در اين بخش از مطالعات دسترسي و رفع نواقص معابر استفاده  مراتبسلسلهموجود شبكه برای ايجاد 

و  هايژگيوو معابر پياده شهر و  هايابانخ یبندشبكهالصه به بررسي وضعيت موجود تالش بر اين است تا به صورت خ

 تنگناهای آن بپردازيم.

قديمي ايران ارگانيك بوده و دارای معضالتي از قبيل تنگي معابر، استاندارد نبودن  یشهرهاشبكه ارتباطي اكثر 

از قاعده ياد شده  با توجه به پيشينه تاريخي شهرنيز لنگرود دسترسي است. بافت شهر  مراتبسلسلهو عدم وجود  هاتقاطع

البته اين امر به واسطه  به طوری كه بسياری از نواحي شهر از ساختاری ارگانيك و پيچيده برخوردار است، مستثني نيست

ن همچنين وجود ترافيك عبوری غرب به شرق استان گيال عبور رودخانه از ميان شهر نيز دوچندان شده است.

 به زعم آن ترافيك داخل شهر خصوصا رودسر( از محور كنار گذر موجود شهر لنگرود ترافيك اين محور و-)الهيجان

شبكه معابر شهر ساختار پيك سفر خصوصاً در نوروز بسيار سنگين نموده است. یهازمانمحور منتهي به چمخاله را در 

شبكه معابر شهر و به واسطه آن شكل شهر  واقعدر استوار است.  مبنای دو عارضه طبيعي يعني رودخانه و كوهبر لنگرود 

در ارتباط با رودخانه لنگرود و مسير منتهي به دريا )چمخاله( و نيز ليال كوه و مسير كمربندی حاشيه جنوبي شهر استوار 

 است.

 پوشش معابر شهر لنگرود-الف

، اكثر معابر اصلي اين شهر آسفالته بوده اما به سبب وضعيت اقليمي منطقه و مطابق مطالعات ميداني صورت گرفته

همچنين با توجه به شدت بارندگي در اين شهر  .باشندينمدارای كيفيت مطلوبي  هاآنوجود بارندگي زياد، بسياری از 

الت مناسب با اقليم مرطوب الزم است شبكه زهكش و شيب معابر با دقت بيشتری اجرا گردد و در روسازی معابر از آسف

 استفاده شود.

دهد و های صورت گرفته، پوشش سواره تمامي محورهای اصلي شهر لنگرود را آسفالت تشكيل ميبر اساس برداشت

روها اغلب آسفالت و موزائيك )سنگفرش( و در خصوص برخي معابر حاشيه شهر به صورت خاكي پوشش سطح پياده

 5/97درصد خاكي و   5/2كه از كل اين طول،  باشديمكيلومتر  1924است. همچنين كل طول معابر شهر لنگرود، 

 باشد.درصد آسفالته مي
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 عرض معابر موجود شهر-ب

قيق از وضعيت معابر موجود شهر، عرض و جزئيات مقطع عرضي موجود جهت دستيابي به يك شناخت كامل و د

معابر اصلي شهر لنگرود مورد بررسي و برداشت دقيق صورت پذيرفته است. در ادامه نقشه موقعيت معابر برداشت شده و 

 شده است. ارائه هاآنمقاطع عرضي هر يك 

 پوشش معابر -46شماره  نقشه
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 مقاطع عرضي وضع موجود  -43شماره  قشهن

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



226 

 

شناخت وضع موجودمرحله  -طرح جامع شهر لنگرود  

 مقاطع عرضي وضع موجود موقعیت  -43شماره  نقشه
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مسائل مربوط به عبور و مرور عمومي و خصوصي در شهر )سيستم ارتباطي، حجم، -13-6-3

كيفيت، نحوه كنترل، مشكالت مربوط به نقاط و گروه هاي رفت و آمد، تعداد وسايط نقليه 

 حجم عبور و مرور در مسيرها و نقاط بحراني و غيره(.، هاتصادفعمومي و خصوصي، تعداد 

معضالت شهرهای امروز ، مشكالت ترافيك است. منظور از مشكالت ترافيك كندی حركت سواره  ينترمهميكي از 

 در معابر شهر، تعداد باالی تصادفات، اختالط حركت سواره و پياده، اختالط حركت انـواع وسـيله نقليـه اعـم از شخصـي،     

. ريشـه ايـن مشـكالت در عـدم     هاسـت تقاطعموتورسيكلت و وسايل نقليه سنگين و ازدحام و شلوغي   دوچرخه، عمومي،

در سطح شهر، ميزان پاركينگ  هایكاربرنحوه توزيع  تناسب ظرفيت و امكانات معابر با حجم و الگوی تردد وسايل نقليه،

 و شيوه های مديريت شهری در جذب و توليد سفر است.

 حجم ترافيك -1-13-6-3

حجم عبور و مرور در شهرها به ميزان جمعيت شهر، تعداد وسايل نقليه شخصي و نسبت استفاده از اين وسايل به 

گيری بستگي دارد. برای اندازه يرهو غ هايحگاهتفروسايل نقليه عمومي، الگوی سفرهای روزانه شهری به محل كار، خريد 

مشخصي  هایيستگاها، ميزان تردد انواع وسايل نقليه در معابر اصلي شهر در لنگروددر معابر شهر  و مرورحجم عبور 

شمارش شده است. سپس تعداد هر وسيله نقليه با استفاده از جدول ضرايب تبديل وسايل نقليه مختلف به همسنگ 

عصر و در ده ايستگاه در دو  -ظهر -صبححجم ترافيك شهر لنگرود در سه پيك زماني  ( تبديل شده است.pcu) سواری

 . مسير رفت و برگشت برداشت شده است

 ( در شهر لنگرودPCUضرایب تبدیل وسایل نقلیه مختلف به واحد سواری ) -33جدول شماره 
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 منبع: تحليل مشاور

 آمارگيري ترافيكي دروازه اي-2-13-6-3

يك، دو و سه به برداشت حجم ترافيك از محور كنارگذر شهر لنگرود، كه به واسطه توسعه شهر  هایيستگاهادر 

رودسر( به عنوان يك محور درجه يك شهری نيز -عالوه بر نقش محور اصلي مواصالتي غرب و شرق گيالن )الهيجان

 است. شده پرداخته كنديمعمل 

و مرور بسيار باال از اين محور كه  عبورمتر( به سبب حجم  45به طور كلي با وجود عرض نسبت مناسب اين محور )

متعدد در آن و اختالط عملكردی  یهاتقاطعو به علت وجود  باشديمبعضاً از نوع وسيله نقليه سنگين )تريلي و كاميون( 

ست به آن به سبب عبور ترافيك شهری و بين شهری از آن سطح سرويس اين معبر را به طور فاحشي پايين آورده ا
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در ادامه به ارائه جداول و  .شوديمطوری كه در بعضي مقاطع سال خصوصاً در نوروز ترافيك عبوری از آن كامالً قفل 

 .پردازيميمترافيكي انجام شده در سه مقطع ياد شده  یهابرداشتنمودارهای 

رگشت و کنارگذر در مسیر رفت و باز ایستگاه یك  تعداد وسایل نقلیه عبوری به تفکیك نوع وسیله -33شماره  جدول

  سواری آن همسنگ

 منبع: تحليل مشاور

 از ایستگاه یك گذرکنار در مسیر رفت و  برگشت مقایسه تعداد وسایل نقلیه عبوری به تفکیك نوع وسیله-23شماره ر نمودا

 

 

 

 

 

 

 

A196328625425318651152139

B197334728626019154164164

A983286279.4328.92791023804171723

B98.53347314.6338286.51084104921798

ل
 ک
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جم

وسیله نقلیه
مینی بوس و ونوانتتاکسیسواریدوچرخه و موتور

P
C
U

تریلی جمعکامیوناتوبوس
  زمان و مسیر
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کنارگذر در مسیر رفت و برگشت و تعداد وسایل نقلیه عبوری به تفکیك نوع وسیله از ایستگاه دو  -39جدول شماره 

 همسنگ سواری آن

 منبع: تحليل مشاور

 
 مقایسه تعداد وسایل نقلیه عبوری به تفکیك نوع وسیله  از ایستگاه دو کنارگذر در مسیر رفت و برگشت -24ر  شماره نمودا
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B193279623226017457149149

A89.52786257.4297.7247.596342.53931503

B96.52796255.2338261114372.54471560
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تریلی جمعکامیوناتوبوس
  زمان و مسیر
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وسیله نقلیه
وانتتاکسیسواریدوچرخه و موتور
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A222300132221518463160151

B237298933421720258187187

A1113001354.2279.52761264004531667

B118.52989367.4282.1303116467.55611735

مینی بوس و ون

P
C
U

تریلی جمعکامیوناتوبوس
  زمان و مسیر

ل
 ک

ع
جم

وسیله نقلیه
وانتتاکسیسواریدوچرخه و موتور

کنارگذر در مسیر رفت و برگشت و  از ایستگاه سه تعداد وسایل نقلیه عبوری به تفکیك نوع وسیله -91شماره جدول 

 همسنگ سواری آن

 منبع: تحليل مشاور

 

ر رفت و برگشتمقایسه تعداد وسایل نقلیه عبوری به تفکیك نوع وسیله از ایستگاه سه کنارگذر در مسی -25نمودار شماره   
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 آمارگيري ترافيكي درون شهري -3-13-6-3

ايستگاه )به صورت رفت و برگشت( در  7تعداد انواع وسايل نقليه عبوری در  برای آمارگيری ترافيك در سطح شهر،

ترافيكي  یهابرداشتساعات اوج رفت و آمد )صبح و عصر( شمارش شده است. در ادامه به ارائه جداول و نمودارهای 

 . پردازيميمانجام شده در هفت معبر اصلي شهر 

از ایستگاه چهار داخل شهر در مسیر رفت و برگشت و  تعداد وسایل نقلیه عبوری به تفکیك نوع وسیله -91شماره  جدول

همسنگ سواری آن

 
 منبع: تحليل مشاور

 
مقایسه تعداد وسایل نقلیه عبوری به تفکیك نوع وسیله از ایستگاه چهار داخل شهر در مسیر رفت و برگشت -26شماره  نمودار 
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از ایستگاه پنج داخل شهر در مسیر رفت و برگشت و تعداد وسایل نقلیه عبوری به تفکیك نوع وسیله  -92شماره  جدول

 همسنگ سواری آن

 منبع: تحليل مشاور

 از ایستگاه پنج داخل شهر در مسیر رفت و برگشت مقایسه تعداد وسایل نقلیه عبوری به تفکیك نوع وسیله -23شماره  مودار ن
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شناخت وضع موجودمرحله  -طرح جامع شهر لنگرود  

از ایستگاه شش داخل شهر در مسیر رفت و برگشت و همسنگ  تعداد وسایل نقلیه عبوری به تفکیك نوع وسیله -93شماره  جدول

سواری آن

 
 منبع: تحليل مشاور

 

 

 از ایستگاه شش داخل شهر در مسیر رفت و برگشت  مقایسه تعداد وسایل نقلیه عبوری به تفکیك نوع وسیله -23شماره ر نمودا
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شناخت وضع موجودمرحله  -طرح جامع شهر لنگرود  

از ایستگاه هفت داخل شهر در مسیر رفت و برگشت و  تعداد وسایل نقلیه عبوری به تفکیك نوع وسیله -94شماره  جدول

 همسنگ سواری آن

 

 منبع: تحليل مشاور

 
 از ایستگاه هفت داخل شهر در مسیر رفت و برگشت مقایسه تعداد وسایل نقلیه عبوری به تفکیك نوع وسیله -29شماره  رنمودا
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شناخت وضع موجودمرحله  -طرح جامع شهر لنگرود  

از ایستگاه هشت داخل شهر در مسیر رفت و برگشت و همسنگ  تعداد وسایل نقلیه عبوری به تفکیك نوع وسیله -95شماره  جدول

 سواری آن

 

 منبع: تحليل مشاور

 

 برگشتاز ایستگاه هشت داخل شهر در مسیر رفت و  مقایسه تعداد وسایل نقلیه عبوری به تفکیك نوع وسیله -31شماره  رنمودا
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شناخت وضع موجودمرحله  -طرح جامع شهر لنگرود  

از ایستگاه نه داخل شهر در مسیر رفت و برگشت و  تعداد وسایل نقلیه عبوری به تفکیك نوع وسیله -96شماره  جدول

 همسنگ سواری آن

 

 منبع: تحليل مشاور

 
 از ایستگاه نه داخل شهر در مسیر رفت و برگشت مقایسه تعداد وسایل نقلیه عبوری به تفکیك نوع وسیله -31شماره  رنمودا
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شناخت وضع موجودمرحله  -طرح جامع شهر لنگرود  

از ایستگاه ده داخل شهر در مسیر رفت و برگشت و همسنگ تعداد وسایل نقلیه عبوری به تفکیك نوع وسیله  -93شماره  جدول

 سواری آن

 منبع: تحليل مشاور

 

 از ایستگاه ده داخل شهر در مسیر رفت و برگشت مقایسه تعداد وسایل نقلیه عبوری به تفکیك نوع وسیله -32شماره ر نمودا
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شناخت وضع موجودمرحله  -طرح جامع شهر لنگرود  

 متوسط حجم ترافيك در ساعت اوج -4-13-6-3

مطابق اطالعات برداشت شده از حجم عبور و مرور در سطح شهر لنگرود و بر پايه جداول و نمودارهای ارائه شده در 

صفحات قبل و نمودار زير كه حاصل تجزيه و تحليل جداول و نمودارهای پيشين است و در آن بر پايه همسنگ سواری 

(PCU) برگشت محاسبه گرديده، محور كنار گذر )كمربندی(  معبر اصلي شهر در دو مسير رفت و 11، حجم تردد در

شريعتي و امام  هایيابانخو د فعاليت مي كنمحورهای شهر   ينترددتردو و سه به عنوان پر -يك هایيستگاهاشامل 

 پنج و هفت( در رتبه بعدی قرار دارند. هایيستگاهاخميني )

 ده معبر اصلي شهر در ساعات اوج عبور و مرور درمتوسط حجم تردد بر پایه همسنگ سواری  -93شماره  جدول

 

 منبع: تحليل مشاور

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



239 

 

شناخت وضع موجودمرحله  -طرح جامع شهر لنگرود  

 مقایسه متوسط حجم تردد بر پایه همسنگ سواری در ده معبر اصلي شهر در ساعات اوج عبور و مرور -33نمودار  شماره 
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شناخت وضع موجودمرحله  -طرح جامع شهر لنگرود  

 سطح سرويس شبكه معابر -5-13-6-3

هر  (LOSسطح سرويس )حال پس از مطالعه حجم ترافيك در سطح معابر اصلي شهر لنگرود به مطالعه و بررسي 

و يكي از  آيديمآن معبر به دست  (V/C). سطح سرويس هر معبر از مقايسه حجم و ظرفيت پردازيميميك از اين معابر 

ی برای اندازه گيری عملكرد خيابان است. معموالً مناسب جهت بررسي كيفيت ترافيك در سطح معابر و معيار یهاروش

حكايت از كيفيت ،سرعت و حجم  هاآن، كه هر يك از شوديمبرای تعريف سطح سرويس معابر از شش سطح استفاده 

 .باشنديمعبور و مرور در سطح آن معبر دارد. اين سطوح به شرح ذيل 

: در اين محدوده حجم ترافيك كم و سرعت زياد است و انتخاب خط عبوری به راحتي ميسر است. Aسطح سرويس 

V/C<1/35     

: در اين محدوده سرعت تا حدودی تابع وضعيت ترافيك است و راننده هنوز قادر به انتخاب سرعت Bسطح سرويس 

 V/C< 1/5 >1/35. باشديمو تغيير خط 

. اين سطح سرويس شوديم: در اين محدوده سرعت و تغيير خط توسط حجم زياد ترافيك كنترل Cسطح سرويس 

  V/C< 1/75>1/5 سطح جهت طراحي معابر درون شهری است. ترينیاقتصاد

: در اين محدوده تغيير در حجم ترافيك و محدوديت باعث كاهش سرعتي گردد. در اين سطح Dسطح سرويس 

 V/C< 1/9  >1/75راننده احساس آرامش نداشته و رانندگي برای مدت كوتاه قابل تحمل است. 

 V/C<1 >1/9: در اين محدوده حركت وسايل نقليه با توقف و يا كاهش سرعت همراه خواهد بود.Eسطح سرويس 

   V/C> 1طوالني انجام گرفته و سرعت بسيار پايين است. یهاتوقف: در اين محدوده حركت با F طح سرويسس

مقایسه سطح سرویس معابر اصلي شهر لنگرود - 99شماره  جدول

 
 منبع: تحليل مشاور
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شناخت وضع موجودمرحله  -طرح جامع شهر لنگرود  

مطابق اطالعات جدول باال وضعيت ترافيك بسياری از معابر شهر لنگرود خصوصاً در معابری كه اختالط ترافيك 

پي در پي  یهاتوقفخاص با  یهازمانعبوری و شهری زياد است، به هيچ وجه مطلوب نيست و اكثراً در ساعات پيك و 

ث كمربندی جديد شهر و پياده سازی طرح جامع ترافيك و كندی حركت روبرو هستند و اين امر بر لزوم تسريع در احدا

 .نمايديمشهر به عنوان سند چشم انداز ترافيك شهر تاكيد 

 آمار تصادفات و نقاط حادثه خيز  -6-13-6-3

خيابان امام خميني و آزادی ، شريعتي و  یهاتقاطعصورت گرفته از راهنمايي و رانندگي لنگرود   یهااستعالممطابق 

دارای حجم ترافيك زياد و پر مشكل شهر محسوب  یهاتقاطعور ، آزادی و مخابرات ، سبزه ميدان از جمله شهري 17

. همچنين بلوار امام خميني حد فاصل بيمارستان تا ميدان انقالب و بلوار شريعتي حد فاصل مسجد جامع تا شونديم

 .دشونيمميدان انقالب از جمله محور های پر تردد داخل شهر محسوب 

فقره تصادف در سطح شهر صورت  51همچنين مطابق اطالعات پليس راهنمايي و رانندگي به طور متوسط ماهانه 

 .شونديم خسارتي و مابقي منجر به جرح هاآن 3/2كه از اين تعداد بيش از  پذيرديم

ميدان -شهيد عبد الكريميخيابان -بلوار امالكي-ميدان معلم-شهريور 17از جمله معابر حادثه خيز شهر، خيابان 

 جاده ليال كوه و خيابان آزادی است.-خيابان سعدی-خيابان حافظ-خيابان شريعتي-نوراني

 خارج شهري لنگرود يهاراهحرايم  -7-13-6-3

ی منتهي به شهر لنگرود مطابق استعالم صورت پذيرفته از اداره كل راه و ترابری استان گيالن ميزان حرايم محورها

 است: ربه شرح زي

 38متر است كه از وسط جاده به هر طرف  76شلمان، ميزان حريم بزرگراه  -لنگرود -بزرگراه الهيجان -

 .باشديممتر 

متر با احتساب نوار  5/22متر است كه از وسط به هر طرف  45چمخاله، ميزان حريم –محور لنگرود  -

با  بايستيمهر گونه كاربری و ساخت و ساز  گردديمزير بنايي بعد از حريم راه پيشنهاد  يساتتأسكاربری 

 متر از محور راه صورت پذيرد. 5/32رعايت فاصله 

متر و با احتساب نوار  5/17متر است كه از وسط جاده به هر طرف  35ميزان حريم  ،كومله-محور لنگرود -

با  بايستيمهر گونه كاربری و ساخت و ساز  گردديمزير بنايي بعد از حريم راه پيشنهاد  يساتتأسكاربری 

 متر از محور راه صورت پذيرد. 5/27رعايت فاصله 

 5/12متر است كه از وسط جاده به هر طرف  25روستايي منتهي به شهر لنگرود  یهاراهميزان حرايم  -

 .باشديممتر از وسط جاده 
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