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  پیشنهادات تحلیل و ارائهمرحله تجزیه و  -طرح جامع شهر لنگرود

 فهرست مطالب

 1 ........................................................................................................ هابررسی از استنتاج و تحلیل و تجزيه -4

 1 ............................................................................................................. شهر نفوذ حوزه به مربوط نتايج-1-4

 3 ................................ آينده در آن کلی تحوالت و شهر نفوذ حوزه در اقتصادی اصلی عملكردهای چگونگی بینیپیش-1-1-4

 5 ............................................... آينده در آن تحول و رشد احتماالت و شهر نفوذ حوزه در جمعیت توزيع چگونگی-2-1-4

سی   کمبودهای برآورد-3-1-4 سا ضع  در ا سات   زمینه در موجود و سی شد  روند در مؤثر تجهیزات ساير  و رفاهی خدمات زيربنايی تأ  و ر

 6 ....................................................................................................... نفوذ حوزه اجتماعی و اقتصادی توسعه

 6 ....................................................................................... تجهیزات ساير و زيربنايی تأسیسات -1-3-1-4

 7 .............................................................................................................. رفاهی خدمات -2-3-1-4

شارکت  چگونگی و مالی منابع تأمین امكانات بینیپیش-4-1-4  فوذن حوزه عمرانی نیازهای برآوردن برای محلی، نهادهای و اهالی م

 11 ......................................................................................................................................... شهر

 11 .......................................................... شهر نفوذ حوزه عمران و توسعه برای پیشنهادی چارچوب کلیات ارائه-5-1-4

 14 ..................................................................................................................... شهر به مربوط نتايج -2-4

 14 .................................................................... موجود وضع در شهر اقتصادی غالب نقش و عملكرد تعیین -1-2-4

 14 .......................................................................انسانی نیروی هایفعالیت اصلی هایگروه تحلیل -1-1-2-4

 15 .......................................................................... آينده در شهر اقتصادی توسعه روند و نقش بینیپیش -2-2-4

 17 ............................................................................................... هابخش نیشاغل بینیپیش -1-2-2-4

 11 ............................................................................... لنگرود شهر یاقتصاد غالب عملكرد نییتع-2-2-2-4

 21 ..................................................................... آينده در شهر جمعیت تحوالت و رشد احتماالت بینیپیش -3-2-4

 22 ............................................................. زمان گذر در لنگرود شهر تیجمع تحوالت روند بر یمرور -1-3-2-4

 23 .......................................................................................... شهر جمعیت مهاجرتی وضعیت -2-3-2-4

 23 ...................................................... طرح افق سال در لنگرود شهر تیجمع رشد هایگزينه بینیپیش -3-3-2-4

 22 ..................................................... افق سال در لنگرود شهر تیجمع يینها رشد يینها نهيگز انتخاب -4-3-2-4 

 21 ............. ندهيآ در شهر توسعه مختلف مراحل و یمنطق حدود جهات، نییتع شهر، توسعه و یکالبد رشد امكانات یابيارز -4-2-4

 21 ...................................................................................... شهر درون از یکالبد رشد امكانات -1-4-2-4

 31 ............................................................................... شهر درون از یکالبد رشد هایمحدوديت -2-4-2-4

 33 ....................................................................................... شهر وستهیپ یکالبد رشد امكانات -3-4-2-4

 33 ................................................................................ شهر وستهیپ یکالبد رشد هایمحدوديت -4-4-2-4

  هایازمانس ريسا توسط یعمران اعتبارات نیتام و درآمدها شيافزا امكانات و ندهيآ در یشهردار یفن و یمال امكانات بینیپیش -5-2-4

 35 ........................................................................................................................ شهر عمران در موثر

 36 ........................................................................... لنگرود یشهردار درآمد کمبود میزان محاسبه -1-5-2-4

 37 ............................................................. لنگرود یشهردار درآمد پايدارسازی یبرا يیراهكارها ارائه -2-5-2-4

 31 .................................................................... لنگرود یشهردار یبرا جديد درآمدی منابع شنهادیپ -3-5-2-4

 41 ............................................................ برنامه افق سال در لنگرود یشهردار درآمد زانیم بینیپیش -4-5-2-4

 و هرش  اصلی  کارکردهای ساير  و رفاهی خدمات زيربنايی تأسیسات   مسكن،  زمینه در شهر  عمرانی نیازهای و کمبودها برآورد -6-2-4

 42 ....................................................................................................... آينده در مزبور نیازهای رفع امكانات

 42 ......................................................................................................... یمسكون یکاربر -1-6-2-4

 44 .......................................................................................................... یشهر ساتیتاس -2-6-2-4

 46 ..........................................................................................................یشهر زاتیتجه -3-6-2-4
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  پیشنهادات تحلیل و ارائهمرحله تجزیه و  -طرح جامع شهر لنگرود

 42 ........................................................................ یعموم رفاه خدمات به مربوط کمبودهای برآورد -4-6-2-4

 53 ...................................................... نیزم یکاربر یشنهادیپ هایسرانه و ازین مورد سطوح بندیجمع -5-6-2-4

 54 ............................................. گیرد قرار توجه مورد شهر کالبدی ريزیطرح در بايد که ضوابطی و معیارها تعیین-7-2-4

 54 ............................................................. مختلف مراحل در شهر گیریشكل بر حاکم اصول شناخت -1-7-2-4

 55 .........................................................................لنگرود جامع طرح شهری طراحی و ريزیبرنامه -2-7-2-4

 61 ............................................................... افق سال یبرا لنگرود شهر توسعه هایسیاست و اهداف -3-7-2-4

 64 . پیشنهادی الگوی و حلراه بهترين انتخاب و شهر توسعه و رشد برای آمده بدست هایحلراه مقايسه و تنظیم ،بندیجمع -2-2-4

 66 .................................................................................... آن نفوذ حوزه و شهر عمرانی هایبرنامه و هاطرح تهیه -5

 66 ........................................................................................ شهر نفوذ حوزه به مربوط هایبرنامه و طرح تهیه-1-5

 فوری نیازهای و اجتماعی-اقتصادی  توسعه  زمینه در موجود حاد مشكالت  و مسائل  حل برای مناسب  پیشنهادهای  و هاحلراه-1-1-5

 66 ........................................................................... (غیره و رفاهی خدمات زيربنايی، تأسیسات) نفوذ حوزه عمرانی

 ظورمن به نفوذ، حوزه نیاز مورد عمرانی اقدامات و اجتماعی -اقتصادی  توسعه  و رشد  سطح  بردن باال برای عملی پیشنهادهای -2-1-5

 الفعلب و بالقوه امكانات گرفتن درنظر با آن، نفوذ هایحوزه در واقع جمعیتی مراکز و شهر  توسعه  در تعادل ايجاد و شهر  عمران و توسعه 

 67 ...................................................................................................... مربوطه اجرايی هایسازمان و منطقه

سعه  مدتمیان طرح-3-1-5 ستقرار  چگونگی: نفوذ حوزه عمران و تو سات    ا سی شامیدنی،  آب راه،) زيربنايی تأ ست  و برق آ  وزيعت و( پ

 62 ................................. (محلی احتیاجات و عرف به بسته ضروری نیازهای ساير و بهداشتی درمانی، آموزشی،) رفاهی خدمات

 62 ........................................................................................... يیربنايز ساتیتاس و راه شبكه -1-3-1-5

 61 ............................................................................................................ یرفاه خدمات -2-3-1-5

  هایازمانس امكانات و اعتبارات حدود گرفتن درنظر با شده، ارائه پیشنهادهای و طرح اجرای برای الزم اعتبارات کلی بینیپیش-4-1-5

 71 ............................................................................................................................... مربوط اجرايی

 71 ............................................................................. شده ارائه پیشنهادهای اجرای چگونگی و هااولويت-5-1-5

 71 ............................................................................ (شهر کالبدی توسعه طرح) شهر عمران و توسعه طرح تهیه -2-5

 71 ................................................................................................ شهر اراضی از استفاده نوع نقشه -1-2-5

 74 ....................................................................... مختلف هایکاربری به زمین تخصیص چگونگی -1-1-2-5

 76 ................................................................................................. آتی توسعه مختلف مراحل نقشه -2-2-5

 72 ............................................................................. شهر مختلف محالت و مناطق تراکم عمومی نقشه-3-2-5

 23 .............................................................. لنگرود شهر محدوده و حريم شامل پیشنهادی هایمحدوده نقشه-4-2-5

 24 ...................................................................................................... شهر محدوده نییتع -1-4-2-5

 27 ......................................................................................................... شهر ميحر نییتع -2-4-2-5

 11 ........................................................................................ شهر ميحر یشنهادیپ یبند پهنه -3-4-2-5

 13 ............................................................................................. شهر یشنهادیپ ارتباطی شبكه نقشه-5-2-5

 15 .............................................................................................. هاخیابان عرض و بندیدرجه نقشه-6-2-5

 11 ..................................................... شهرداری به مربوط هایپروژه ساير و هاخیابان پروژه اجرای بندیمرحله -7-2-5

 111 ................................................................... شهر در زمینی رو هایآب دفع نحوه و هاخیابان شیب نقشه-2-2-5

 113 ................................... شهر عمران در مسئول هایسازمان ساير و شهرداری وظايف تفكیك به مربوط هاینقشه-1-2-5

 115 ............................................ شهری خاص مناطق و شهر در شهرسازی و ساختمانی مقررات و ضوابط کلیات-11-2-5

سیسات   زمینه در شهر  آتی نیازهای بینیپیش-11-2-5   امكانات و هااولويت تعیین مسئول،  هایسازمان  مطالعات به توجه با شهری  تأ

 112 ........................................................................................... نظر مورد ريزیبرنامه هایدوره در هاآن تأمین

 112 ......................................................................................................................آب -1-11-2-5
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  پیشنهادات تحلیل و ارائهمرحله تجزیه و  -طرح جامع شهر لنگرود

 112 ................................................................................................................ فاضالب -2-11-2-5

 111 ..................................................................................................................... برق -3-11-2-5

 111 .. (غیره و نشانیآتش زباله، دفع سیستم گورستان، غسالخانه، کشتارگاه،) شهری تجهیزات و توسعه ايجاد نحوه بینیپیش-12-2-5

 111 ..................................................................................... موقت مهین و موقت اسكان مراکز -1-12-2-5

 114 ............................................................................................................... کشتارگاه -1-12-2-5

 114 .................................................................................................. گورستان و غسالخانه -3-12-2-5

 115 ......................................................................................... زباله دفع و آوریجمع ستمیس -4-12-2-5

 115 .................................................................................................... نشانیآتش ايستگاه -5-12-2-5

ستفاده  چگونگی زمینه در کلی هایتوصیه  و پیشنهادها  ارائه-13-2-5 ستعدادها  از ا  منظور هب شهر  اقتصادی  توسعه  و رشد  امكانات و ا

 117 ................................................................ شهر عمران و توسعه طرح هایبینیپیش بیشتر هرچه تحقیق و تكمیل

 112 ............ پیشنهادی و موجود وضع تفكیك به فوق هاینقشه و هاطرح به مربوط نمودارهای و جداول توجیهی، گزارش-14-2-5

 123 ....................................................................................................... شهر عمران و توسعه برنامه تهیه -3-5

سعه  طرح طبق که عمرانی کارهای کلیه شامل  شهر،  مدتمیان عمرانی برنامه -1-3-5 سیله  به بايد شهر  عمران و تو  شهرداری،  و

 123 ........................................................................ درآيد اجرا مرحله به شهر در هابخش ساير و دولتی هایسازمان

 124 ...... آن جايگزين قوانین يا شهری عمران و نوسازی قانونی مفاد به توجه با( شهرداری ساله 5) مدت کوتاه عمرانی برنامه-2-3-5

غیره و شهرداری پرورش، و آموزش مانند شهر، عمران در مؤثر هایسازمان ساير به مربوط ،(ساله 5) مدت کوتاه عمرانی برنامه-3-3-5

 ............................................................................................................................................ 124 

 در هاآن تقسييیم و اعتبارات بینیپیش ،هااولويت ،هابرنامه بندیزمان به مربوط هایجدول و نمودارها توجیهی، هایگزارش-4-3-5

 125 ............................ هابرنامه و هاطرح اجرای برای نیاز، مورد انسانی نیروی و سازمان همچنین و اجرايی هایدوره و هابخش
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  پیشنهادات تحلیل و ارائهمرحله تجزیه و  -طرح جامع شهر لنگرود

 فهرست جداول

 4 ............................ 1311-1415 دوره در شهر نفوذ حوزه روستاهای اقتصادی هایبخش در اشتغال سهم تحوالت:  1 شماره جدول

 5 ...................................................... 1311 سال در لنگرود شهر میمستق نفوذ حوزه دهندهلیتشك یروستاها:  2 شماره جدول

 6 .............................................. 1415 سال-برنامه افق سال در لنگرود شهر نفوذ حوزه تیجمع رشد ینیبشیپ:  3 شماره جدول

 1 ....................................... یارتباط التیتسه در نقصان و یعموم رفاه خدمات نهیزم در کمبود یدارا یروستاها:  4 شماره جدول

 12 .......................................... آن نفوذ حوزه و لنگرود شهر یبرا شده گرفته درنظر یاساس یراهبردها و اهداف:  5 شماره جدول

 15 ........................................... 1375-11 هایسال یاقتصاد یاصل هایبخش حسب بر  شهر شاغالن بیترک:  6 شماره جدول

 17 ..........................................1375-11 یهاسال یط مختلف یهابخش كیتفك به یاقتصاد تیوضع لیتحل:  7 شماره جدول

 12 ......................................................................... 1415 و 1315 یهاسال در شهر شاغالن ینیبشیپ : 2 شماره جدول

 12 ....................................... 1375-1415 بازه در تیفعال عمده هایگروه كیتفك به لنگرود شهر شاغالن تعداد:  1 شماره جدول

 11 ............................................................. یاقتصاد یهاتیفعال گانهسه هایگروه نیشاغل سهم و تعداد:  11 شماره جدول

 22 ......................................................................................... لنگرود شهر تیجمع شمار تحوالت:  11 شماره جدول

 24 .................................... 1415 سال تا تیجمع رشد  -شهر یعیطب رشد نرخ اساس بر شهر تیجمع بینیپیش:  12 شماره جدول

 24 ............................ 1415 سال تا تیجمع رشد  -ریاخ سال 15 رشد نرخ تداوم اساس بر شهر تیجمع بینیپیش:  13 شماره جدول

 26 ................... (SPECTRUM -یبیترک روش) مطلوب روش و نهيگز اساس بر شهر تیجمع تحوالت بینیپیش:  14 شماره جدول

 27 ............................................ (1415) برنامه افق سال در جنس و سن حسب بر لنگرود شهر تیجمع عيتوز:  15 شماره جدول

 22 ...................................................................... يینها استیس نيتدو و تیجمع بینیپیش هایگزينه:  16 شماره جدول

 21 ............................................. (یافق رشد) نیزم یکاربر اریمع -لنگرود شهر درون از یکالبد رشد امكانات:  17 شماره جدول

 21 ....................................... (یعمود رشد) یساختمان تراکم اریمع -لنگرود شهر درون از یکالبد رشد امكانات:  12 شماره جدول

 31 ............................................. (یافق رشد) نیزم یکاربر اریمع -لنگرود شهر درون از یکالبد رشد امكانات:  11 شماره جدول

 36 ....................................................... (الير ونیلیم) 1323-21 یهاسال یط لنگرود یشهردار یمال تراز:  21 شماره جدول

 41 .................................................... برنامه افق سال در لنگرود یشهردار یبرا شده بینیپیش داريپا درآمد:  21 شماره جدول

  الس  از هاآن رشد  زانیم و النیگ استان  و کشور  کل كیتفك به یشهر  مناطق در شده  لیتكم یهاساختمان  مشخصات  :  22 شماره  جدول

 43 ............................................................................................................................. 1311 سال تا 1325

 43 ........................................................................................... یمسكون سرانه به مربوط اتیجزئ:  23 شماره جدول

 44 ......................................................... برنامه افق سال در یمسكون سرانه و سطح به مربوط هایويژگی:  24 شماره جدول

 51 .................................................................................... 1415 سال یبرا آموزشی سطوح کمبود:  25 شماره جدول

 53 ..................................................................... نیزم یکاربر یشنهادیپ هایسرانه و ازین مورد سطوح:  26 شماره جدول

 72 ................................................................ شهر یشنهادیپ و موجود هایکاربری سهم و سرانه سطح،:  27 شماره جدول

 71 ............................ برنامه افق سال و موجود وضع در -یکالبد محالت حسب بر لنگرود شهر در یتیجمع تراکم:  22 شماره جدول

 24 ..........................................................قبلی مصوب محدوده به نسبت شهر یشنهادیپ محدوده تیموقع:  21 شماره جدول

 115 ..................................... یمسكون یکاربر یبرا یشنهادیپ یساختمان تراکم یهاپهنه در وسازساخت ضوابط:  31 شماره جدول

 112 ................................................................. (1415) طرح افق سال در شهر آب مصرف سرانه برآورد:  31 شماره جدول

 112 ............................................................. لنگرود شهر موقت مهین و موقت اسكان مراکز هایمشخصه:  32 شماره جدول

 111 .................................. هاآن عملكرد سطح كیتفك به یشنهادیپ یخدمات یاراض یکاربر هایسرانه و سطوح:  33 شماره جدول

 125 .......... گذارسرمايه هایبخش حسب بر شهر عمران و توسعه طرح پیشنهادی هایکاربری یاجرا هایهزينه برآورد:  34 شماره جدول
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 هابررسیتجزيه و تحليل و استنتاج از  -4

 کالبدی ساختار از فراتر و  سیاسی و اجتماعی، اقتصادی شرايط متحول و تاريخی فرآيندهای حاصل شهری ساختار

 بر در را و کالبدی ، مديريتیاجتماعی، اقتصادی ساختارهای از یاوستهیپ به هم یهامجموعه شهری ساخت .باشدیم

 . دهدیم جهت زيست معنوی و مادی شرايط به که شودیممنجر  سیستمی یامجموعه به و ردیگیم

، نگرودلساختار شهری  و پیش روی با توجه به موارد بیان شده، در راستای دستیابی به درکی درست از وضعیت موجود

اخته به عنوان سطح کالن پرداقتصادی، توزيع جمعیت و برآورد کمبودهای اساسی  یهانهیزمدر  نفوذ شهرحوزه به تحلیل 

رآورد و ب ، امكانات مالی و فنی شهرداریرشد کالبدیتوسعه و  اقتصادی، یهانهیزمشده و سپس در سطح شهر لنگرود، 

  . ردیگیممورد بررسی قرار ، خدمات رفاهی يیربنايزکمبودها و نیازهای عمرانی شهر در زمینه مسكن، تاسیسات 

 مربوط به حوزه نفوذ شهر نتايج -1-4

 های اطرافبخشی تمامی روستا و بخشدهی و سازمانپذيری از ناحیه جغرافیايی خود به شكلشهرها ضمن شكل

ب کند. نقاط شهری بر حسپردازند. حوزه نفوذ شهری میزان مناسبات و روابط شهر و روستاهای پیرامون خود را بیان میمی

 یشهرحوزه نفوذ کنند. ابطی را با محیط اطراف خود ايجاد میای داشته و رواندازه و عملكردشان نیروی جاذبه گسترده

خود شامل  هاینیازمندی تهیهجهت  دائم طور بهمستقیم يا  روزمرهبه صورت  هاآناست که ساکنین  هايیسكونتگاهشامل 

زه مطالعه حوه شهری های توسعدر طرح .نمايندمیمراجعه  هاآنبه  ساير مواردسیاسی، اداری و  نیازهای خدماتی، اقتصادی،

الزم جهت تامین و تخصیص فضاهای  هایبینیپیشهای نهايی، ه برنامهئنفوذ از آن جهت حائز اهمیت است که در ارا

شود، مراکز تجمع ای را شامل میابعاد گسترده لنگرودبحث در مورد حوزه نفوذ شهر  عمل آورده شود.ه ب هاآنالزم بر 

ا توجه به ب ای تحت تأثیر و نفوذ اقتصادی و فرهنگی يكديگر هستند.وسعت و اندازه به گونه ها به نسبت فاصله،سكونتگاه

که  اندشدهروستا در قلمرو حوزه نفوذ شهر لنگرود واقع  33، هاانيجربرونداد مرحله شناخت و با بكارگیری روش تحلیل 

جمعیت ، هكتار 2731با وسعتی در حدود  شهر لنگرود مستقیم حوزه نفوذدر نقشه زير نشان داده شده است.  هاآنموقعیت 

 .را در خود جای داده استنفر  14147 بالغ بر
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 لنگرودشهر  میحوزه نفوذ مستقروستاهای واقع در   :1شه شماره نق
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  پیشنهادات تحلیل و ارائهمرحله تجزیه و  -طرح جامع شهر لنگرود

بينی چگونگی عملكردهاي اصلی اقتصادي در حوزه نفوذ شهر و تحوالت كلی آن پيش-1-1-4

 در آينده

ساس   سال       بر ا سكن  شماری عمومی نفوس و م سر ستان چاف،     1311نتايج  شامل ده شهر لنگرود ) ، در حوزه نفوذ 

 نفر بیكار وجود دارد. 534نفر شاغل،  4646لیل، درياسر و مريدان( در مقابل سفید، اطاقور، التديوشل، گل

نفر گزارش شيده که بر اين اسياس، میزان اشيتغال و     5121مجموع جمعیت فعال )شياغل و بیكار( در حوزه موردنظر  

شهر به ترتیب   ست می    1193و   2197بیكاری در حوزه نفوذ  صد بد ستايی    در آيد. با توجه به میزان بیكاری در مناطق رو

 بیكاری در حوزه نفوذ شهر در حد پايینی است. توان گفت که میزان درصد(  می 15955استان در همین سال )

درصد در بخش   1/51درصد شاغالن در بخش کشاورزی،     7/25دهد که ساختار اشتغال در حوزه نفوذ شهر نشان می    

ستند. بدين ترتیب می      2/23صنعت و   شغول به فعالیت ه صد در بخش خدمات م صنعت  در توان گفت که در اين حوزه، 

شد. هج بخش غالب می صًا در دو دهه       وم بیبا صو سازها خ ساخت و  ساکن و انجام  شده تا   رويه جمعیت غیر اخیر موجب 

شاغالن بخش صنعت )عمدتًا زير گروه ساختمان( افزايش زيادی داشته باشد و سهم شاغالن بخش کشاورزی در مقايسه          

ساير   صادی حوزه نفوذ کاهش يابد. البته     هابخشبا  ساختار اقت شك در  شته و طرح      یسال خ سال گذ شده در چند  حادث 

 خروج دام از مراتع و جنگل نیز در اين امر بی تاثیر نبوده است.

 های عمده اقتصادی در وضع موجودحسب بخش : توزیع نسبي شاغالن حوزه نفوذ شهر بر 1نمودار شماره 

 

 

 

 

 

 8315مأخذ : مرکز آمار ايران، نتايج سرشماری عمومی نفوس و مسكن سال      
 

 

ا اخیر، موجب شده ت یهاسالدر  هاآنتقلیل جمعیت تعدادی از روستاهای حوزه نفوذ شهر و تخلیه جمعیتی تعدادی از 

ند. هنری باش -اين روستاها به دلیل عدم توجیه اقتصادی فاقد خدمات عمومی مانند آموزشی، درمانی، ورزشی و فرهنگی

های گردشگری، روستاهای موجود با اين در حالی است که به رغم برخورداری منطقه لنگرود و حوزه نفوذ شهر از پتانسیل

گردشگری مواجه هستند. موارد مزبور باعث شده که سهم شاغالن  -امكانات تفريحی ضعف شديد در زمینه خدمات و

موجود  یهالیپتانسبرداری از جهت بهره است یضروربخش خدمات در اقتصاد روستاهای حوزه نفوذ شهر پايین باشد. لذا 
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  پیشنهادات تحلیل و ارائهمرحله تجزیه و  -طرح جامع شهر لنگرود

زير بخش گردشگری مورد توجه در  ژهيبه وشغلی در اين حوزه، بیش از هر چیز، توسعه بخش خدمات  یهافرصتو ايجاد 

 قرار گیرد.

توان شاهد رونق هر چه بیشتر خدمات آتی می یهاسالهای مورد نظر در اين برنامه در با تدوين و راهبردها و سیاست

خش سهم بیشتر شاغالن ب    ینیبشیپحوزه نفوذ آن بود. بر اين اساس،   یهایآبادهای گردشگری در اين شهر و   و فعالیت

ست که در طرح ناحیه گیالن و مازندران،    خدمات در چرخه اقتصادی حوزه مزبور دور از واقعیت نخواهد بود. الزم به ذکر ا

ستايی پیش           صنايع رو شاورزی، بازرگانی و  سم، ک صادی ناحیه بر مبنای توري سعه اقت ست. با تو   تو شده ا جه به اين بینی 

 ناپذير است. ت و کشاورزی در آينده اقتصادی حوزه نفوذ شهر اجتنابموضوع، تقويت بخش خدما

فق  اآينده و تا  یهاسال شود که در طول  بینی میهای پیشبا توجه به مطالب ذکر شده و راهبردها و پیشنهادات طرح  

 ، ساختار اقتصادی روستاهای حوزه نفوذ شهر با تغییراتی به شرح جدول ذيل مواجه شود.1415

 1334-1441دوره شهر در حوزه نفوذ روستاهای  اقتصادی هایبخشسهم اشتغال در تحوالت :  1شماره جدول 

 1444سال 1334 سال عمده یهاتیفعال

 %2/31 %7/25 كشاورزی 

 %5/22 %1/51 صنعت

 %7/41 %2/23 خدمات

 %111 %111 جمع

 و برآورد مشاور 1311منبع: مرکز آمار ايران، نتايج سرشماری عمومی نفوس و مسكن سال 

  

 1334 -1441اقتصادی روستاهای حوزه نفوذ شهر در دوره  هایبخش: تحوالت سهم اشتغال در  2نمودار شماره 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

یكشاورز  خدمات صنعت 
یعمده اقتصاد یهابخش  

 درصد
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  پیشنهادات تحلیل و ارائهمرحله تجزیه و  -طرح جامع شهر لنگرود

 جمعيت در حوزه نفوذ شهر و احتماالت رشد و تحول آن در آيندهچگونگی توزيع -2-1-4

تعداد جمعیت ساکن در روستاهای پارچه روستای دارای سكنه اطراف آن است.  33های حوزه نفوذ شهر شامل آبادی

خانوار تشكیل  4121که اين ساختار جمعیتی از   باشدیمنفر  14147برابر با  1311واقع در حوزه نفوذ شهر لنگرود در سال 

در  روستايی هایسكونتگاهاين نفر می باشد.  394شده است. بعد خانوار خانوارهای ساکن در محدوده مورد بررسی برابر با 

 اند. درصد روبرو بوده 1911با رشد ساالنه  1311تا  1325 بازه زمانی پنج ساله

 1334در سال  لنگروددهنده حوزه نفوذ مستقیم شهر : روستاهای تشکیل 2جدول شماره   

 آبادی دهستان بخش
تعداد 

 خانوار
 آبادی دهستان بخش جمعیت

تعداد 

 خانوار
 جمعیت

 مركزی

 چاف

 512 151 چاف باال

 گل سفید مركزی

 272 12 سلطانمرادی

 21 21 گالش خاله 316 27 راداركومه

 پایین

 پاپکیاده
126 562 

كمال الدین 

 پشته
61 212 

 312 117 تپه 66 25 آباد حسین

 664 212 گالش كالم 716 235 یاسر خالک

 دیوشل

 146 42 بازارده گلباغ

 اطاقور

 اطاقور
سادات 

 محله
74 262 

ابراهیم  حاج

 ده
 137 34 آبادحسین  الت لیل 222 65

 163 43 خراطمحله

 كومله

 دریاسر

 325 112 باالسالکویه

 1،176 564 شاه كالیه 772 222 درویشانبر

 632 214 سیگارود 426 122 موبندان

 1،113 553 كلیدبر 327 11 سیاهکلده

 121 35 ابچالگي
پائین قاضي 

 محله
211 736 

 371 111 گالب محله 67 21 سرا اسماعیل

 314 11 جدانوكر

 مریدان 

سیاه 

 كردگوابر
31 121 

 71 25 لیارج دمه 126 44 پشته دیوشل

 گالشکالم

 لیالكوه
 412 131 سلوش 111 51

 148141 481,3 مجموع 343 115 پلطکله سفید گل

 منبع: تحلیل مشاور
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  پیشنهادات تحلیل و ارائهمرحله تجزیه و  -طرح جامع شهر لنگرود

تری از جمعیت اين شهر در سال افق بینی هرچه دقیقآوری شده، سعی در پیشدر اين بخش با توجه به اطالعات جمع

ا هكه بتوان نامعلومیبرای اين همچنینبینی، ؛ از اين رو جهت کاهش خطاهای پیششده است 1415ريزی يعنی سال برنامه

 های متفاوتی از حاالت وگردد را تا حدودی جبران کرد، مدل )سناريو(و تغییرات ناگهانی رشد جمعیت که به ذات آن برمی

ه پذيری و نیازی کهای مطرح شده و با توجه به جمعیتشود که در پايان، از بین مدلشرايط ممكن رشد جمعیت ارائه می

تر به عنوان جمعیت نهايی )سیاست جمعیتی( انتخاب و برای ادامه باشد، گزينه محتملفضای مسكونی در افق برنامه میبه 

  گیرد.ريزی مورد استفاده قرار میفرآيند برنامه

مشاور در جدول زير فراپوشی شده  مورد نظرهای مورد نظر جهت نرخ رشد و جمعیت پیشنهادی و گزينه مطلوب گزينه

 ت.اس

 1441سال -بیني رشد جمعیت حوزه نفوذ شهر لنگرود در سال افق برنامه: پیش 3جدول شماره 

 1441جمعیت سال  نرخ رشد شرح

 17515 1943 حداكثری - (13,1-34نرخ رشد نقاط روستایي استان )

 16216 1911 حداقلي -(13,1-34) روند گذشته

 16144 1921 لنگرودشهرستان  طرح جامع

 16313 1.2 )میاني( پیشنهادی مشاور گزینه

 منبع: تحلیل مشاور

برآورد كمبودهاي اساسی در وضع موجود در زمينه تأسيسات زيربنايی خدمات رفاهی -3-1-4

 تجهيزات مؤثر در روند رشد و توسعه اقتصادي و اجتماعی حوزه نفوذ و ساير

نظیر  فاهیخدمات رنظر دسترسی به تاسیسات زيربنايی و      از  لنگرودروستايی واقع در حوزه نفوذ شهر    یهاسكونتگاه 

 . ردیگیممورد بررسی قرار  مراکز آموزشی، درمانی و فرهنگی

 تأسيسات زيربنايی و ساير تجهيزات -1-3-1-4

نشانی ها، شبكه آب، برق، تلفن و فاضالب و تجهیزات شامل کشتارگاه، ايستگاه آتشتأسیسات زيربنايی شامل شبكه راه

 گردد:ها تعیین میکه در ادامه، کمبودهای مربوط بدان شودمیو مواردی از اين قبیل 

 شبکه ارتباطي -

ط ه با شهر مرتبراه آسفالت لهیبه وسهای وضع موجود نشان داد که کلیه روستاهای واقع در حوزه نفوذ شهر بررسی

 هانآدارای پوشش خاکی و فاقد نظم سلسله مراتبی است و بعضاً عرض  هاآنباشند ولی معابر اصلی و دسترسی داخل می

اقدام عمرانی در رابطه با  نيترمهم هاآننیز مناسب نیست. بدين جهت، ساماندهی معابر داخل روستاها و آسفالت کردن 

 های هادی روستايی يا تعیین محدوده روستاها به انجام رسد.بايد در قالب طرحشود که روستاهای حوزه نفوذ قلمداد می
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  پیشنهادات تحلیل و ارائهمرحله تجزیه و  -طرح جامع شهر لنگرود

 آب آشامیدني -

 ازید نمورکشی و بهداشتی برخوردارند. آب   تمامی روستاهای دارای سكنه واقع در حوزه نفوذ شهر از آب آشامیدنی لوله    

روستاهای حوزه   ازیمورد نمترمكعب، کل آب  151سرانه  بر اساس نقاط روستايی عمدتاً از نوع مصارف خانگی خواهد بود.   

 شود.بخش کشاورزی نمی ازیمورد نگردد. الزم به ذکر است که مقدار نیاز برآورد شده شامل آب نفوذ برآورد می

 برق -

به  هاآنسانی رباشند ولی ضعف ولتاژ در شبكه برقکشور متصل میکلیه روستاهای حوزه نفوذ به شبكه سراسری برق 

های تفريحی و اقامت و مجموعه هاشهرکترين علت اين امر، عدم ايجاد پست برق اختصاصی برای خورد. اصلیچشم می

 باشد. بر اين اساس، رفع مشكل مزبور بايد در دستور کار قرار گیرد.موقت می

 تلفن -

ه خط شان بتلفن به ازاء هر خانوار، کل روستاهای حوزه نفوذ شهر به ازاء تعداد خانوار اضافه شونده با احتساب يك خط

تلفن نیاز خواهند داشت. بديهی است که نیازهای مذکور توسط شرکت مخابرات شهرستان محاسبه و در صورت لزوم، با 

 افزايش ظرفیت شبكه قابل تأمین خواهد بود.

 فاضالب -

ع آوری و دفاساس، تهیه و اجرای طرح جمع نيبر اباشند. هیچ يك از روستاهای حوزه نفوذ دارای شبكه فاضالب نمی

 ضروری است. هاآنفاضالب برای تمامی 

 تجهیزات  -

ه شهر هستند و از اين جهت عمدتاً ب هانيانشانی و نظاير تمامی روستاها فاقد تجهیزاتی مانند کشتارگاه، ايستگاه آتش

سته  ستگاه آتش     لنگرود واب شتارگاه و اي ستاهای حوزه نفوذ، ايجاد ک ستانه جمعیتی کم رو ش اند. با توجه به آ  هاآنانی برای ن

بايد در قالب نیازهای تعیین شييده در قالب طرح هادی روسييتايی و يا تعیین   ازیمورد نضييرورت ندارد و سيياير تجهیزات  

 ه روستاها تأمین گردد.محدود

 خدمات رفاهی -2-3-1-4

شی، درمانی، تجاری    شامل مراکز آموز سی خدماتی و مواردی از اين قبیل می -خدمات رفاهی    هایگردد که نتايج برر

 :باشدیمانجام شده در رابطه با موارد مذکور به شرح زير 

 آموزش عمومي -

های انجام شده نشان داد که در   گردد. بررسی پايان متوسطه می خدمات آموزش عمومی شامل مراکز پیش دبستانی تا   

های جمعیتی  باشند. با توجه به آستانه  روستا دارای مدرسه راهنمايی می   3روستا دارای دبستان،    24سطح حوزه نفوذ شهر،   
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  پیشنهادات تحلیل و ارائهمرحله تجزیه و  -طرح جامع شهر لنگرود

حوزه نفوذ وجود  الزم، در حال و آينده امكان احداث مراکز آموزشييی در مقطع راهنمايی و متوسييطه در تمامی روسييتاهای

ستاهای       نيبر اندارد و  ستاهای فاقد اين نوع خدمات بايد در آينده نیز کماکان نیاز خود را از رو ساس، رو ز و يا ا جوارهما

ساکنان حوزه نفوذ بايد در       سربار جمعیتی  سطوح   سرانه  ینیبشیپشهر لنگرود تأمین نمايند. با توجه به موضوع مذکور،  و 

ستان و    ازیمورد نآموزشی مقاطع راهنمايی و دبیرستان    ستان شیپشهر مدنظر قرار گیرد. نیازهای مربوط به دب نیز بايد  یدب

 در قالب طرح هادی روستايی برآورد و تأمین گردد.

 خدمات درماني -

زهای درمانی سيياکنان حوزه آن جوابگوی نیا دارد کهخانه بهداشييت روسييتايی وجود  11در سييطح حوزه نفوذ شييهر، 

باشيد. سياکنین اين حوزه جهت دريافت خدمات سيطح باالتر درمانی نظیر پزشيك عمومی و متخصيص، بیمارسيتان،       می

شگاه، داروخانه و نظاير   شهر لنگرود مراجعه می  هانيازاي ساکنین حوزه       به  سربار جمعیتی  ساب  ساس، احت نمايند. بر اين ا

 باشد.های درمانی شهر ضروری میسرانهبینی نفوذ در پیش

 هنری8 پارك و فضای سبز و ورزشي -خدمات فرهنگي -

 هاآنهنری، ورزشی و پارک برخوردار هستند و بقیه  -روستا از روستاهای حوزه نفوذ شهر از خدمات فرهنگی 3تنها 

ر سطح دمه امكانات فرهنگی دپلطكله و لیارج باال،کنند )تنها در روستای چافبرای تأمین اين خدمات به لنگرود مراجعه می

همچون مجتمع فرهنگی و مجموعه ورزشی  هاآنکتابخانه و ورزشی وجود دارد(. بر اين اساس، سربار جمعیتی خدمات برتر 

ساس ای بايد برابايد در پیشنهادات طرح جامع شهر لحاظ گردد. اين در حالی است که تأمین خدمات مذکور در مقیاس محله

 تهیه و اجرای طرح هادی روستايی و در خود روستاها صورت گیرد.

 انتظامي -خدماتي و اداری -خدمات تجاری -

خدماتی وجود دارد  -برای تأمین برخی از نیازهای روزانه تجاری یفروشخردهدر اکثر روستاهای حوزه نفوذ شهر، واحد 

یمات اند. شهر لنگرود از لحاظ تقس  ولی ساکنان اين روستاها برای تأمین مايحتاج هفتگی، ماهانه و ساالنه به شهر وابسته     

ساکنین کل بخش جهت رفع امور اداری       ساس، مورد مراجعه  ست و بر اين ا شوری مرکز بخش ا شد. ب ی میانتظام -ک ا با

خدماتی   -تجاری یهایکاربرتوجه به موارد مزبور، لحاظ نمودن سييربار جمعیتی روسييتاها در محاسييبه سييرانه و سييطوح 

 انتظامی شهر ضروری است. -های اداریهفتگی، ماهانه، و ساالنه و نیز کاربری

مستقیم شهر لنگرود در وضع موجود از  نفوذ حوزهشود، روستاهای که در جدول زير مشاهده می طور هماندر مجموع 

 باشند. از کمبودها می یتوجهقابلی لحاظ امكانات خدماتی دارای زنجیره
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  پیشنهادات تحلیل و ارائهمرحله تجزیه و  -طرح جامع شهر لنگرود

 : روستاهای دارای كمبود در زمینه خدمات رفاه عمومي و نقصان در تسهیالت ارتباطي 4جدول شماره 

 خدمات رفاه عمومي و تسهیالت ارتباطي

 بخش  دهستان آبادی
تامین 

مایحتاج 

 )خرید(

تسهیالت 

 ارتباطي

ارتباطات 

 مجازی

فضاهای 

 درماني

مراكز 

 اداری

امکانات 

فرهنگي8 

 ورزشي

مراكز 

 آموزشي

 چاف باال    ■ ■ ■ 

 چاف

 مركزی

 راداركومه  ■  ■ ■ ■ 

 پاپکیاده پایین  ■  ■ ■ ■ 

 آباد حسین ■ ■  ■ ■  ■

 یاسر خالک  ■    ■ 

 بازارده گلباغ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

 دیوشل

 ابراهیم ده حاج ■ ■  ■ ■  

 خراطمحله  ■ ■ ■ ■  ■

 درویشانبر  ■  ■ ■  

 موبندان ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

 سیاهکلده  ■  ■ ■ ■ 

 ابچالگي  ■  ■ ■ ■ ■

 سرا اسماعیل ■ ■  ■  ■ ■

 جدانوكر ■ ■  ■ ■ ■ 

 پشته دیوشل ■ ■  ■ ■ ■ 

 لیالكوه گالشکالم  ■  ■  ■ ■

 پلطکله    ■ ■  

گل 

 سفید

 سلطانمرادی  ■  ■ ■ ■ ■

 گالش خاله ■ ■  ■ ■ ■ ■

 كمال الدین پشته  ■  ■ ■  ■

 تپه  ■   ■  

 گالش كالم  ■   ■  

 اطاقور دات محلهسا  ■   ■  
 اطاقور

 الت لیل حسین آباد  ■  ■   ■

 باالسالکویه ■ ■  ■   

 دریاسر

 كومله

 شاه كالیه  ■ ■ ■ ■  

 سیگارود  ■  ■   

 كلیدبر  ■   ■  

 پائین قاضي محله  ■    ■ 

 گالب محله  ■   ■ ■ 

 سیاه كردگوابر  ■  ■ ■ ■ ■

 لیارج دمه    ■  ■ ■ مریدان

 سلوش  ■  ■   

 ، تحلیل مشاور1311منبع: مرکز آمار ايران، فرهنگ آبادی های استان گیالن، سال 
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  پیشنهادات تحلیل و ارائهمرحله تجزیه و  -طرح جامع شهر لنگرود

بينی امكانات تأمين منابع مالی و چگونگی مشاركت اهالی و نهادهاي محلی، براي پيش-4-1-4

 برآوردن نيازهاي عمرانی حوزه نفوذ شهر

هادهای ن نيترمهمنهادهای متعددی در فرايند تغییر و توسعه روستاهای واقع در حوزه نفوذ شهر لنگرود دخالت دارند. از 

هاد جبه بنیاد مسكن و وزارت  توانیموزه نفوذ شهرها را به عهده دارند، دولتی که مسئولیت توسعه و عمران روستاهای ح

است که روند تحوالت وضع موجود و پیش روی محدوده مورد  یاگونهه اشاره داست که حدود وظايف آن ب یکشاورز

 . دهدیممطالعه را تحت تاثیر قرار 

های متعددی را در نواحی یتزيادی را در اختیار دارد و مسئولیت انجام فعال يیاجراجهاد کشاورزی بودجه و امكانات 

، ترويج و یلیات آبخیزداری، توسعه راه روستايی، عمتايسی ازجمله حوزه نفوذ شهر لنگرود شامل توسعه صنايع روروستاي

وين ن یهاروشوری، کنترل امراض و آفات گیاهی، اصالح و توسعه باغات، استفاده از توسعه کشاورزی، باال بردن بهره

توسط  یيستاهای اصولی در نقاط روبر عهده دارد. همچنین صدور موافقت هانيادامی و نظاير  یهاتیفعالآبیاری، توسعه 

 ی حوزه نفوذ شهر، فعالیت اصلی و غالب کشاورزیهای روستايبه اينكه در سكونتگاه شود. با توجهانجام می یجهاد کشاورز

 یهااموی از طريق اعطای یان به ايجاد صنايع روستاينقش مهمی در زمینه تشويق روستائ تواندیماست لذا اين سازمان 

 د.کم بهره، ايجاد تحرک در توسعه روستاهای حوزه نفوذ و جلوگیری از مهاجرت جمعیت روستايی به شهر ايفا نماي

 ی در حوزه نفوذ شهر عبارتند از:های ايجاد صنايع روستاياولويت

 ؛یبافیقالفراهم آوردن زمینه ايجاد و گسترش واحدهای  -الف

 کشاورزی به افزايش درآمد روستائیان کمك بكند؛ یهابخش ريز که به عنوان فعالیت جنبی یدستعيصنا -ب

 ايجاد صنايع تبديلی و فرآوری محصوالت کشاورزی و دامداری؛ -ج

 منطقه تامین شود مانند صنايع معدنی، چوب و سلولزی؛ در داخل هاآنصنايعی که مواد اولیه  -د

 اولويت نیازهای منطقه.ای و مصرفی با صنايع مربوط به تولید کاالهای واسطه -و

ديگر سازمان مؤثر در توسعه و عمران روستاها از جمله روستاهای حوزه نفوذ شهر، بنیاد مسكن انقالب اسالمی است.         

به دارد.  بر عهدهنقش را در عمران روسييتايی  نيترمهم هاآنهادی روسييتايی و اجرای  یهاطرحاين بنیاد از طريق تهیه 

 عمرانی یهاتیفعالوجه به انحالل اداره جهاد سييازندگی و ادغام آن با اداره کشيياورزی، بسييیاری از اينكه امروزه با ت ژهيو

ساير     شبكه معابر و  ستايی و   یهاتیفعالمانند احداث  س عمرانی در چهارچوب طرح هادی رو سكن انقال  لهیبه و ب بنیاد م

 شود.اسالمی انجام می

شداری، دهیار   سازمان مذکور، بخ ستا از طريق نظارت بر اجرای     عالوه بر دو  سالمی رو شورای ا صدور    هاطرحی و  و 

 های ساختمانی، نقش اساسی در توسعه روستاهای حوزه نفوذ شهرها دارند.پروانه

توانند در توسعه روستاها مؤثر باشند. روستاهای حوزه نفوذ شهر لنگرود عمالً از های روستائی نیز میساکنان سكونتگاه

ستايی نخواهند بود و کمك     صادی قادر به کمك به عمران مناطق رو شبرد پروژه  هاآنلحاظ اقت های عمرانی در حد در پی

های  ها و پروژه و اجرای طرح توانند در جريان تهیه   تأمین نیروی کار اسيييت. به رغم اين شيييرايط، نیروهای مردمی می     
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  پیشنهادات تحلیل و ارائهمرحله تجزیه و  -طرح جامع شهر لنگرود

توان گام مهمی جهت . با ياری گرفتن از مشييارکت مردمی مینمايندعمرانی مشييارکت داشييته باشييند و نقش مهمی ايفا 

گیری، اجرا و های طراحی، تصييمیمعمران و آبادانی روسييتاها برداشييت. حضييور و مشييارکت فعال مردم در تمامی عرصييه

شرط الزم و اول بهره سعه پايدار قلمداد می برداری،  شارکت و همكاری مردم هیچ طرحی نتايج مطلوب  یه تو گردد. بدون م

و اعتماد بیشتر مردم به اقدامات  هاآنببار نخواهد آورد. در اين راستا، شوراهای اسالمی روستا به دلیل بومی بودن اعضای 

شكل می هاآن ستا      توانند نقش مهمی در زمینه ايجاد ت های مردمی و هدايت نیروهای بومی در جهت بهسازی و توسعه رو

 ايفا کنند.

 توان به شكل زير خالصه نمود:های عمرانی را میها و برنامهنتايج مثبت حضور و سهیم کردن مردم در طرح

 عه روستائی؛های توسعدم مقاومت روستائیان در برابر اجرای طرح -

 ها؛برداری طرحبینی نشده در زمینه اجرا و بهرهها برای رفع مشكالت و مسائل پیشتشكل گروه -

 ها؛ايجاد همفكری و تبادل افكار برای تهیه بهتر پروژه -

 ها از طريق بكارگیری نیروهای بومی؛پروژه ازیمورد نتأمین نیروی انسانی  -

و نحوه اجرای  هاحلراهبه علت ملحوظ نمودن نظرات مردم در زمینه تعیین نوع    ها افزايش میزان بازدهی پروژه  -

 ؛هاطرح

 ها؛تسريع در روند اجرای پروژه -

 ها؛برداری و نگهداری از پروژههای اجرا، بهرهکاهش هزينه -

 عمرانی.های برداری منطقی از امكانات و تسهیالت ايجاد شده ناشی از اجرای پروژهنگهداری و بهره -

يكی از منابع مهم مالی جهت برآوردن نیازهای عمرانی حوزه نفوذ شيييهر، رعايت مقررات مربوط به وصيييول عوارض 

درصد از درآمدهای حاصل از    21ها موظفند باشد. بر طبق اين قانون فراموش شده، شهرداری   شهرداری از حريم شهر می  

شداری حريم را تحت نظر فرمانداری صرف ها و بخ ستاهای واقع در حريم  ها  که اغلب در حوزه نفوذ  -عمران و آبادانی رو

 ازی ورد نمای بر تأمین منابع مالی    نمايند. پیگیری و اجرای اين مصيييوبه تأثیر قابل مالحظه        -مسيييتقیم شيييهر قرار دارند 

ده روسيتاهايی که در  ها و صينايع فعال در محدو روسيتاهای حوزه نفوذ به دنبال خواهد داشيت. عالوه بر اين، کلیه کارگاه  

ستاهای مربوطه      صدی از درآمد خود را به عنوان عوارض به دهیاری رو شهر قرار دارند، موظفند در خارج از محدوده حريم 

 خواهد شد. ازیمورد نهای عمرانی ها برای اجرای پروژهاختصاص دهند. اين موضوع باعث افزايش توان مالی دهیاری

 نهادي براي توسعه و عمران حوزه نفوذ شهرارائه كليات چارچوب پيش-5-1-4

های پايین بودن درآمد، وجود بیكاری، کمبود تأسیسات زيربنائی و خدمات رفاهی و نهايتاً مهاجرت، از جمله خصیصه

آيند. از عوامل اصلی مهاجرت روستايی، افزايش جمعیت ساکن روستا های روستائی کشور به شمار میاغلب سكونتگاه

ن افزايش به علت محدوديت اراضی زراعی، آب و مرتع در محدوده روستا موجبات رشد میزان بیكاری و مهاجرت باشد. ايمی

شغلی،  هایآورد. به عبارتی، کمبود فرصتبخشی از جمعیت جويای کار به ديگر نقاط جمعیتی از جمله شهرها را فراهم می
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  پیشنهادات تحلیل و ارائهمرحله تجزیه و  -طرح جامع شهر لنگرود

های شغلی بیشتر در شهرها، تسهیالت آموزشی، جود فرصتفقر اقتصادی و ضعف خدمات عمومی در روستا از يك طرف و و

های خدماتی و تنوع بیشتر در زندگی شهری از طرف ديگر، باعث مهاجرت از روستا به شهر وجود سازماندهی و سرويس

 شود.می

به منظور ارائه چارچوبی پیشيينهادی برای توسييعه و عمران حوزه نفوذ شييهر لنگرود، به بررسييی اهداف و راهبردهای  

سی     سا صوب   یهاطرحا صوب     1375کالبدی ملی ايران م شمال م ساحلی  ستان گیالن    1322، کالبدی منطقه  سعه ا ، تو

اهداف که در جدول زير مشخص است،    ورهمان طپرداخته شده است.    1321و ناحیه شرق گیالن مصوب    1321مصوب  

سطح         ستای کاهش  شتر در را صلی مرتبط با محدوده مورد مطالعه بی صادی، ايجاد تواز هاتیمحروما  نی اجتماعی و اقت

گری در زمینه توسعه گردش   ژهيوويژه منطقه به  یهاتیموقع از یبرداربهرهفضايی میان توسعه نواحی روستايی و شهری،     

 .  باشدیمشاورزی و ارتقای بخش ک

 و حوزه نفوذ آن اهداف و راهبردهای اساسي درنظر گرفته شده برای شهر لنگرود : 1 شماره جدول

 اهداف و راهبردهای اساسي  طرح

طرح كالبدی ملي ایران 

 1311مصوب سال 

س بر اسا شهری و روستايی یهاسكونتگاهاجتماعی و اقتصادی، توسعه  یهاتیمحرومکاهش سطح 

 و منابع طبیعی ستيزطیمحاصول مربوطه و حفاظت از 

طرح كالبدی منطقه ساحلي 

 ,,13شمال مصوب سال 

جلوگیری از تمرکزگرايی و کاهش محرومیت اجتماعی ، منطقه بندی و تعیین تناسب زمین، هدايت 

 و مديريت خردمندانه زمین  هاسكونتگاهشهری و روستايی، توسعه پايدار  یهاتوسعه

نظریه پایه توسعه استان 

گیالن در طرح آمایش 

 13,1سرزمین مصوب سال 

ای، توسعه بخش گردشگری، ارتقای بخش کشاورزی، توسعه صنايع منطقه یهاتیموقعاز  یبرداربهره

 ستيزطیمحبا توجه به منابع استانی، توجه به 

طرح جامع ناحیه شرق 

 13,3گیالن مصوب سال 

و کیفی  کمی یهاشاخصکاهش نرخ رشد جمعیت، دستیابی به توسعه شهری و روستايی متوازن، بهبود 

 یهاتیفعالآموزشی، کاهش نرخ بیكاری، افزايش ضريب امنیت مشاغل بومی، ارتقای نقش و سهم 

 گردشگری، ايجاد ارزش افزوده برای محصوالت کشاورزی، دستیابی به توسعه متوازن شهری

 ، تحلیل مشاورفرادست ذکر شده در جدول یهاطرحع: منب

متعدد طبیعی، مسييتعد توسييعه    یهالیپتانسييبرخورداری از امكانات و  لیبه دلروسييتاهای واقع در حوزه نفوذ شييهر  

شگری     یهاتیفعال شاورزی و نیز گرد شند یمک ستاهای داخل حريم و از       .با ضعیت رو شنهادات مختلفی برای ارتقاء و پی

 به شرح ذيل ارائه گرديده است: لنگرود های حوزه نفوذ شهر جمله آبادی

ستی منطقه و          - سات توري سی سعه مراکز و تا سازی و کارآمد نمودن همراه با بهبود کیفیت خدمات و تو سازی و به باز

 عمومی و خصوصی؛ايجاد  مراکز اقامتی و توريستی 

شويق و ايجاد زمینه  - صاً تعاونی       یهابخشهای الزم برای جلب ت صو صی و تعاونی )خ صو های محلی( به منظور خ

 واگذاری واحدها و تاسیسات داير و نیمه داير منطقه و ايجاد تاسیسات توريستی جديد؛

 طبیعی و تاريخی محدوده؛ یهاجاذبهتبلیغاتی جهت معرفی فرهنگ و تمدن و  یهابرنامهتوسعه و تقويت  -
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  پیشنهادات تحلیل و ارائهمرحله تجزیه و  -طرح جامع شهر لنگرود

و مقررات جاری به منظور  هانامهحمايت مالی، فنی و اجرايی دولت از طريق اعطای تسهیالت بانكی و اصالح آئین  -

 گذاری و احداث و توسعه و بهبود و ای و ملی به سرمايه ارائه تسهیالت و تشويق بخش خصوصی و تعاونی محلی، منطقه    

 کز توريستی؛نوسازی تاسیسات و مرا

 تجهیز امكانات اقامت در مناطق يیالقی برای گردشگران؛ -

سب برای مناطق جديد اقامتی و محدود کردن   یابيمكان - ساز ساخت نقاط منا سب در جهت ارتقاء    و در نقاط نامنا

از طريق جلب گردشييگر داخلی و  هایگذارهيسييرماگذاری طبیعی و جذب طبیعی و جذب سييرمايه سييتيزطیمحکیفیت 

 خارجی؛

  یهاتیفعالسييطحی برای توسييعه  یهاآبآبخیزداری جهت جلوگیری از فرسييايش خاک و مهار  یهاطرحاجرای  -

 کشاورزی؛

 يدار؛يابی به توسعه پااندازهای زيبای طبیعی و دست، چشمستيزطیمححفظ اراضی منابع ملی در جهت حفاظت از  -

 های منطقه؛های پرورش ماهی در جوار رودخانهو حوضچه هاايجاد کارگاه -

 تثبیت کاربری و استفاده مناسب از اراضی واجد قابلیت کشاورزی با بازده باالی تولیدی؛  -

 گندم و جو از طريق انجام تحقیقات کشاورزی؛ ژهيبه وباال بردن بازده تولید محصوالت ديم  -

 اصالح شده نژاد دام؛ یهاگونهو استفاده از  یصنعتمهینصنعتی و  صورتبه ايجاد و تقويت مراکز پرورش دام  -

سييیار با توجه به اسييتعداد ب هانياتولید مواد لبنی چون کره، پنیر، شييیر پاسييتوريزه، خامه و نظاير  یهاکارگاهايجاد  -

 ؛یپرورداممناسب منطقه در زمینه 

 ه آن؛ وابسته ب یهاکارگاهچوب و توسعه صنايع مربوط به  -

 ی؛های مسافرتمناسب آژانس یهاتیفعالمطلوب و تبلیغات و  یهایدسترستقويت امكانات اياب و ذهاب و ايجاد  -

ستقرار مراکز سكونتی جديد و مجتمع   برنامه - ستقرار جمعیت غیرساکن   ريزی و ساماندهی نحوه ا های وياليی برای ا

 در منطقه؛

ی و های طبیعانگیزه در بین شييهرنشييینان در جهت اسييتفاده مؤثر از جاذبه   گیری بهینه و هدفمند از افزايشبهره -

 انسانی برای توسعه گردشگری؛

وط های مربسازی فعالیتربط در زمینه گردشگری به منظور يكپارچهذی یهابخشايجاد هماهنگی مابین نهادها و  -

 ها.گیری اصولی از جاذبهو بهره
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  پیشنهادات تحلیل و ارائهمرحله تجزیه و  -طرح جامع شهر لنگرود

 نتايج مربوط به شهر -2-4

 نقش ینیبشیپ موجود، وضع در لنگرود شهر اقتصادی غالب نقش و عملكرد تعیین به مربوط مسائل مرحله اين در

 رشد امكانات ارزيابی آينده، در شهر جمعیت تحوالت و رشد احتماالت ینیبشیپ آينده، در شهر اقتصادی توسعه روند و

 گرفته قرار مطالعه و بررسی مورد آينده در شهر توسعه مختلف مراحل و منطقی حدود جهات، تعیین ،توسعه و کالبدی

 .است

 فضاهای ايجاد جديد، معابر شبكه احداث جمله از شهر فیزيكی توسعه یهابرنامه از مهمی بخش که آنجا ازهمچنین 

 ،باشدیمشهرداری لنگرود  وظايف حیطه در که وظايفی ساير و شهری تجهیزات و تاسیسات مراکز ايجاد جديد، سبز

 .ردیگیم قرار تدقیق و بررسی مورد شهرداری مالی نظام در تحول امكانات

  تعيين عملكرد و نقش غالب اقتصادي شهر در وضع موجود -1-2-4

مطالعات پیشييین اقتصييادی شييهر به بررسييی عملكرد و نقش غالب اقتصييادی شييهر لنگرود  بر مبنای برونداد و نتايج

خوانی بین بخش حاضر و مطالعات وضع موجود شهر، نخست شمار نیروی انسانی شهر و        هم. برای ايجاد شود پرداخته می

شهر     سپس تحلیل گروه  سانی  صلی فعالیت نیروی ان سان    شود یمتحلیل های ا شغلی نیروی ان ی و . به دنبال اين دو، وضع 

 های اصلی شغلی نیروی انسانی نیز تحلیل خواهد شد. گروه

 هاي نيروي انسانیاصلی فعاليتهاي تحليل گروه -1-1-2-4

درصد در  2/26درصد در بخش خدمات،  7/61نفر شاغل بوده که از اين تعداد  22577دارای  1311اين شهر در سال 

درصد شاغالن، شغل خود را اظهار  292درصد در بخش کشاورزی مشغول فعالیت بوده و  1193بخش صنعت و معدن، 

درصد طی  1/2های شغلی آن با نرخی معادل اين شهر همواره صعودی بوده و فرصتزايی در اند. روند اشتغالنكرده

 افزايش يافته است.  1325-11 یهاسال

 1325-11 بازهدرصدی طی  4/7باشد با رشد دارا میمترين نقش را در ترکیب مشاغل شهر بخش کشاورزی که ک

 شغل افزوده شده است.  711های شغلی خود را افزايش داده و در اين دوره به میزان فرصت

درصد در  492توانسته است با نرخ رشد  1311فرصت شغلی در سال  6156بخش صنعت و معدن با در برداشتن حدود 

به میزان  1375-25 یهاسالهای جديد شغلی داشته باشد. در در ايجاد فرصت یامالحظهقابلتوفیق  1325-11 یهاسال

 شغل بر میزان مشاغل اين بخش اقتصادی افزوده شده است.  1271به میزان  1325-11 یهاسالشغل و در  1541

درصد  191شود و با رشد ساالنه شغل برترين بخش اقتصادی شهر محسوب می 13713بخش خدمات با جذب حدود 

شغل بوده  37زايی اين بخش در دوره قبل معادل های اخیر مواجه بوده است. میزان اشتغالدر سال 1325-11 یهاسالدر 

 است. 
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  پیشنهادات تحلیل و ارائهمرحله تجزیه و  -طرح جامع شهر لنگرود

فعالیتی در ساختار اشتغال شهر با استفاده از شاخص تغییرات ساختاری مشخص های در مجموع تغییرات سهم گروه

درصد دچار تحول  3/11گانه معادل 11های فعالیتی در قالب گروه 1375-25های شود که ترکیب مشاغل شهر طی سالمی

 . است هاآنلكرد های اقتصادی غالب شهر و عمساختاری شده که اين امر تا حدودی بیانگر ثبات نسبی در فعالیت

 های صنعتی نیز وضعیت نسبتاً مناسبی دارد.هر چند که در زمینه فعالیت ،شهر در مجموع دارای نقش خدماتی است

 بينی نقش و روند توسعه اقتصادي شهر در آيندهپيش -2-2-4

شات حاکم تنگناها، روندها و گرايها، بینی و تعیین نقش و روند توسعه اقتصادی شهر لنگرود نیازمند اطالع از توانپیش

ها و تنگناهای حاکم بر توسعه اقتصادی شهر به همراه روندها و گرايشات مؤثر بیان است. برای اين منظور، ابتدا توان

 د.گردگیری آتی اقتصادی شهر تعیین میگردد. سپس با تحلیل ساختار کالن اقتصادی شهر، نقش و جهتمی

های محیطی و طبیعی آن و برخی ديگر ريشه در ويژگی هاآنها و تنگناهايی است که برخی از شهر لنگرود دارای توان

های مختلف آن دارد. شناخت اين عوامل و رفع مشكالت و برداریهها و بهرريشه در نحوه تعامالت و توزيع فعالیت

 تواند مفید واقع گردد. اهموده مورد مطالعه میها و امكانات، در تعیین روند توسعه محدها و همچنین تقويت توانمحدوديت

 ها و تنگناهای اين شهر عبارتند از:توان

 هالیپتانس

 ، برخورداری از نیروی انسانی زياد و جوان -

 برخورداری از زيربناهای مناسب،  -

 ، های اصلیدر مسیر جاده قرارگیریبرخورداری از شبكه ارتباطی مناسب و  -

 های صنعتی،  ايش برای توسعه فعالیتوجود گر -

 . های طبیعی جهت توسعه گردشگری و در نتیجه توسعه بخش خدمات در اين بخشوجود جاذبه -

 

 

 1311-34 هایسالاصلي اقتصادی  هایبخش: تركیب شاغالن شهر  بر حسب  6جدول شماره 

نرخ رشد 

 )درصد(

 زایياشتغال

 (34-13,1) 
1334 13,1 1311 

 شرح

 شمار درصد شمار درصد شمار درصد شمار درصد

 كشاورزی 2411 1591 1624 291 2325 1193 711 3191 794

 صنایع و معادن 3237 2193 4726 2395 6156 2692 1271 5792 492

 خدمات 11146 6396 13666 6791 13713 6197 37 197 191

 اظهار نشده 174 191 314 195 413 292 121 296 1191

 جمع 15157 111 21321 111 22577 11191 2117 111 291

 منبع: تحلیل مشاور 
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  پیشنهادات تحلیل و ارائهمرحله تجزیه و  -طرح جامع شهر لنگرود

 هاتنگناها و محدودیت

 ، حجم زياد نیروی کار و فشار نسبی زياد آن -

 ها،  کوچك مقیاس بودن فعالیت -

 ، عدم برخورداری از نیروی انسانی متخصص و ماهر -

 ، بر نیروی غیرماهر اتكاهای ساختمانی با غلبه فعالیت -

 ، فقدان و ضعف خدمات پشتیبان تولید -

 ، مقیاسگذاری بزرگ سرمايهمحدوديت  -

 ،  های اقتصادیمحدوديت مشارکت زنان در فعالیت -

هر مؤثر دی اين شهای آتی اقتصاگیریتوانند در جهتترين روندها و گرايشات حاکم بر اقتصاد شهر لنگرود که میمهم

 باشند عبارتند از:

 لتی،  های دوگریهای بخش خصوصی و کاهش تصدیتوسعه فعالیت -

  های های کشييياورزی در کل اقتصييياد شيييهر و تغییر ترکیب داخلی فعالیت      کاهش نقش و جايگاه فعالیت      -

ای  هفعالیترسييان کشيياورزی و  کشيياورزی از تولیدات مرتبط با زمین به تولیدات کارگاهی و مراکز خدمات

 ،  جنبی

های سيياختمانی و کاهش نقش تغییر ترکیب سيياختاری بخش صيينايع و معادن و تمايل به توسييعه فعالیت  -

 و غیره. های صنعت ساخت فعالیت

گیری آتی اقتصادی شهر و تعیین نقش و جايگاه اقتصادی آن در آينده، شناخت روند تحوالت      برای شناخت بهتر جهت 

 هاآن بینی روند آتیهای کالن اقتصييادی مفید فايده اسييت لذا در ادامه به تحلیل چگونگی تحوالت و پیشآتی شيياخص

 شود.پرداخته می

 دهگیری عمبرخوردار است و بر اين مبنا جهت یگردشگرای در جهت توسعه وههای مساعد و بالقشهر لنگرود، از توان

خواهد بود. ضمن اين که  بخش خدمات بخش گردشگری و به تبع آن توسعه تقويت جهت در آينده هایسال در شهر اين

در  زنان مشارکت بود. خواهد آن آتی هایگیریاز جهت ماهر نیز و متخصص و جوان نیروی بر متكی صنايع توسعه

بود. در يك  خواهد آن هایبرنامه ديگر نیز از کار بازار در هاآن برای حضور الزم شرايط ايجاد و اقتصادی هایفعالیت

 های خدماتی استوار خواهد بود. بندی کلی نقش و عملكرد آتی شهر لنگرود در جهت توسعه فعالیتجمع
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  پیشنهادات تحلیل و ارائهمرحله تجزیه و  -طرح جامع شهر لنگرود

 هابينی شاغلين بخشپيش -1-2-2-4

شرايط اقتصادی و اشتغال سطوح جغرافیايی، زير منطقه و باالتر از شهر  ینیبشیپروش تغییر سهم برای تحلیل و 

ها در های اقتصادی شهر را در مقايسه با رشد بخشتواند مورد استفاده قرار گیرد. روش تغییر سهم، تفاوت رشد بخشمی

ها فاوترفته شده است. تدر نظر گ کند که در اين طرح اقتصاد مرجع، نقاط شهری کل کشورسطح اقتصاد مرجع بررسی می

در اين روش که ممكن است مثبت و يا منفی باشد بیانگر تغییر مكان يا جابجايی سهم اقتصاد شهر در اقتصاد مرجع است. 

 باشد: اين جابجايی سهم ناشی از سه عنصر زير می

  رمول که در اين تحلیل از فدهد عنصر رشد اقتصاد مرجع: اين عنصر کل تغییرات اشتغال در اقتصاد مرجع را نشان می

 آيد:زير بدست می

 
  های اقتصادی در کل اقتصاد مرجع: اين عنصر رشد يا نزول نسبی هر بخش اقتصاد را در کل عنصر رشد نسبی بخش

کند. مثبت يا منفی بودن اين سنجه به معنای صعود يا نزول آن بخش در کل اقتصاد مرجع می گیریاندازهاقتصاد مرجع 

 آيد:ن مقدار از فرمول زير بدست میاست. اي

 
  عنصر عملكرد هر بخش در شهر نسبت به عملكرد همان بخش در سطح مرجع: اين سنجه موقعیت رقابتی هر بخش

کند. مثبت بودن آن به معنای سرعت رشد بیشتر آن نسبت می گیریاندازهاقتصادی شهر را در مقايسه با اقتصاد مرجع 

  شود:آن است. اين عنصر از فرمول زير محاسبه می ماندگیعقببه کل اقتصاد مرجع و منفی بودن آن به مفهوم 

 

ه ببا توجه به آمار تعداد شاغلین نقاط شهری کشور به عنوان اقتصاد مرجع، سه عنصر مذکور محاسبه شده است که    

 باشد: صورت جدول ذيل می

 1311-34های های مختلف طي سال: تحلیل وضعیت اقتصادی به تفکیک بخش 1جدول شماره 

 Aعنصر  Bعنصر  Cعنصر 
 یهاگروه تعداد شاغلین در سطح نقاط شهری كشور تعداد شاغلین شهر لنگرود

 1311 13,1 1334 1311 13,1 1334 عمده فعالیت

 كشاورزی 3357111 3627111 713111 2411 1624 2325 19415 19317- 19422-

 صنعت 4473111 6413111 4151111 3237 4726 6156 19415 19146 19127

 خدمات 6741111 11216111 2715111 11321 13666 13713 19415 19127 19213-

 جمع كل 14111444 24416444 1436,444 11311 24416 224,4 - - -

 مشاورمنبع: تحلیل 
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  پیشنهادات تحلیل و ارائهمرحله تجزیه و  -طرح جامع شهر لنگرود

به  گانه فعالیت با استفاده از مدل تغییر سهم، اقدامهای سهپس از بررسی تغییر و تحوالت اشتغال شهر لنگرود در بخش

که در جدول ذيل  همان طورگردد. به عنوان افق طرح می 1415و  1315بینی وضعیت قابل حصول برای سال پیش

درصد آن در بخش  7912باشد که نفر فرصت شغلی می 22227مشخص است، شهر لنگرود در سال افق طرح دارای 

 درصد در بخش خدمات مشغول به فعالیت خواهند بود. 65924در بخش صنعت و  نیشاغلدرصد  27962کشاورزی و 

 1441و  1331های بیني شاغالن شهر در سالپیش : ,جدول شماره 

 ينیبشیپاشتغال 

 1441شده در سال 

 ينیبشیپاشتغال 

 1331شده در سال 
 Aعنصر  Bعنصر  Cعنصر  جمع عناصر

تعداد شاغلین 

 (13,1شهر )

 یهاگروه

 عمده فعالیت

 كشاورزی 1624 19415 19317- 19422- 19323- 2157 1112

 صنعت 4726 19415 19146 19127 19471 7163 7213

 خدمات 13666 19415 19127 19213- 19221 15227 12415

 جمع كل 21176 - - - - ,2434 2,221

 منبع: تحلیل مشاور

حال از يك سو با توجه به برونداد مدل تغییر سهم که هر سه بخش اقتصادی در شهر لنگرود بخش مولد محسوب 

 توان گفت که در مجموع. بر اساس جدول ذيل میشودیمشوند، گزينه مطلوب در بخش اشتغال در شهر لنگرود ارائه می

 7912فرصت شغلی در بخش کشاورزی ) 1112شهر لنگرود ايجاد خواهد شد که از اين تعداد، فرصت شغلی در  22227

درصد( در  65924فرصت شغلی در بخش خدمات ) 12415درصد( و  27962فرصت شغلی در بخش صنعت ) 7213درصد(، 

 سال افق برنامه در اين شهر ايجاد خواهد شد.

 1311-1441های عمده فعالیت در بازه تفکیک گروه : تعداد شاغالن شهر لنگرود به 3جدول شماره 

 1311سال  13,1سال  1334 1331 1441
 یهاگروه

 عمده فعالیت
سهم 

 )درصد(
 تعداد

سهم 

 )درصد(
 تعداد

سهم 

 )درصد(
 تعداد

سهم 

 )درصد(
 تعداد

سهم 

 )درصد(
 تعداد

 كشاورزی 2411 15914 1624 2911 2325 11953 2157 2945 1112 7912

 صنعت 3237 21921 4726 23924 6156 27942 7163 21911 7213 27962

 خدمات 11321 64967 13666 62917 13713 62915 15227 62954 12415 65924

 جمع كل 11311 144.44 24416 144.44 224,4 144.44 ,2434 144.44 2,221 144.44

 منبع: تحلیل مشاور

نشان داده شده است.  1375-1415های های مختلف شهر لنگرود در بازه سالنمودار ذيل روند تغییر اشتغال در بخش

-1415ساله  15طور که مشخص است روندی صعودی در تعداد شاغلین هر سه بخش فعالیت وجود دارد. در بازه همان

مورد بخش باشد که همین نرخ در درصد می -1نرخ رشد تعداد شاغلین بخش کشاورزی در شهر لنگرود برابر با  1311

مختلف اقتصادی در شهر  یهاتیفعالدرصد است. اين ارقام بیانگر رشد متوازن  1911و در بخش خدمات  1971صنعت 

 باشد. لنگرود می
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  پیشنهادات تحلیل و ارائهمرحله تجزیه و  -طرح جامع شهر لنگرود

 1311-1441های عمده فعالیت در بازه : تعداد شاغالن شهر لنگرود به تفکیک گروه 3نمودار شماره 

 

 لنگرود تعيين عملكرد غالب اقتصادي شهر-2-2-2-4

 گانه شغلی در سال پايه و افق طرح آورده شده است. های سهدر جدول زير تعداد شاغلین گروه

در  ودلنگرتوان گفت که شهر با توجه به برونداد حاصل از روش گارنیه که در نمودار ذيل نمايش داده شده است، می

توان با های خدماتی را نیز میسال افق برنامه دارای نقش خدماتی است. گرايش نقش شهر در سال افق به سوی فعالیت

 و افزايش شاغلین اين بخش توجیه کرد. اين افزايش لنگرودهای گردشگری در شهرستان ها و زيرساختتوجه به پتانسیل

 خواهد بود.  لنگرودلد و پايه برای شهر های گردشگری خود يك شغل مواشتغال در فعالیت

 های اقتصادیگانه فعالیتهای سه: تعداد و سهم شاغلین گروه 14جدول شماره 

 1334سال  1441سال 
 گروه شغلي

 تعداد شاغلین درصد تعداد شاغلین درصد

 كشاورزی 2325 11953 1112 ,1.4

 صنعتي 6156 27942 7213 ,21.6

 خدماتي 13713 62915 12415 61.24

 مجموع 224,4 144.44 2,221 144.44

 منبع: تحلیل مشاور
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  پیشنهادات تحلیل و ارائهمرحله تجزیه و  -طرح جامع شهر لنگرود

 دو نيا. استفاده شده است  شابو ورژو نهيبوژوگاربه منظور تعیین عملكرد غالب و نقش اقتصادی شهر لنگرود از روش 

 ريز نيناوع بطن دری شهر مشاغل بیترک به دارد، قرار کالرک نیکوئ یبندمیتقسی مبنا بری آمار رساختيز دانیجغراف

 :نگرندیم

 راجاستخ وی ماه دیص ،یجنگلبان ،یکشاورز بخش به وابستهی انسانی روینی: اجتماع مشاغل اول گروه 

 ، معادن

 ساختمان و عيصنا در فعالی انسانی روینی: اجتماع مشاغل دوم گروه ، 

 در وانندتینم کهی مشاغل هیکل و خدمات وی بازرگان در شده جذبی انسانی روینی: اجتماع مشاغل سوم گروه 

 .شوند آورده دوم و اول گروه

 و ینامساو بخش شش بر قرارداد حسب بر کهی اگراميدی رو درصدی مبنا بر رای اجتماع مشاغل گانه سه یروهاین

 انهگ شش فيوظا ازی يك محدوده در مسلماً که درصدها خطوطی تالق نقطه .دهندیم، نمايش اندکرده میتقس نامشابه

 نقش رانگیب بود خواهد ناب و ديشدی صنعت وی صنعت ،یخدمات ،یبازرگان ،ینقش چند ،ی(کشاورز شهری )شهر روستا

  .است شهر آنيی ایجغراف

 که بوده مطرح خدماتی شهر يك عنوان به 1311 سال در لنگرود شهر نقش شابو ژرژو و هیبوژوگارن مثلث به توجه با

  همین نقش حفظ شده است.نیز  افق برنامه سال در

  1441 -: عملکرد غالب اقتصادی شهر در سال افق برنامه 4نمودار شماره   

 

 

 

 چند نقشي

 خدماتي
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  پیشنهادات تحلیل و ارائهمرحله تجزیه و  -طرح جامع شهر لنگرود

  بينی احتماالت رشد و تحوالت جمعيت شهر در آيندهپيش -3-2-4

ه شناسان با فنون مختلف ببینی جمعیت بايد بر اساس اهداف مورد نظر قرار داشته باشد. در اين مورد جمعیتپیش

به اهداف در  هايی که در نیلپردازند. به هر ترتیب بايد بر مبنای اشتغال و قابلیتبینی تعداد جمعیت شهر آينده میپیش

ط در های محینظر گرفته شده و در نقش اقتصادی آينده شهر تعیین شده است و همچنین بر اساس خصوصیات و توان

ريزی هبینی جمعیت بايد به نسبت مقاطع زمانی مختلفی که در برنامبینی پرداخت. پیشمعیت به پیشهای جتامین نیازمندی

ر اين مورد گیرد. دصورت می بلندمدتتعیین شده است، استوار باشد. معموالً برنامه توسعه آينده شهر در يك مقطع زمانی 

بینی جمعیت پرداخت. اهمیت اين مقاطع صی نیز به پیشساله، در مقاطع زمانی مشخ 11-15توان در قالب يك برنامه می

قاطع زمانی بینی جمعیت در قالب مهاست. پیشمراتبی کردن اجرای برنامهبینی، بیشتر به منظور سلسلهزمانی برای پیش

سبز،  یکننده سطح نیاز به خدماتی مانند مصرف برق، آب، ظرفیت فاضالب، تعداد مسكن، فضاريزی، تعییناجرای برنامه

م بینی را الزبینی جمعیت موثر است و اين پیشآموزش و انواع ديگر خدمات شهری است. عوامل ديگری که در پیش

ها، اعتبارات مورد نیاز برای اجرای برنامه، مالكیت فروشبینی بازار کار، خريداران بالقوه، خردهاند از پیشکند، عبارتمی

 ها.اتومبیل و امثال آن

 : عناصر تاثیرگذار در رشد جمعیت 1ماره نمودار ش

 

صلی  هایهدف از يكی سعه  هایطرح ا ضاهای  به آن ساکن  شهروندان  هاینیازمندی تأمین ،شهر  عمران و تو  ف

 روش که اين به توجه با .است  شهر  سطح  در آن مطلوب پراکنش و سكونتگاه  معابر، شبكه  عمومی، و شهری  خدمات

ست،  سرانه  تعیین نیازها، اين برآورد برای متعارف  در آن تحول روندو  طرح زمانی مقاطع در شهر  جمعیت برآورد ،لذا ا

ست  هدف اين تحقق جهت در گام اولین دوره، اين طول  قبل اما شود، می پرداخته آن به گزارش از بخش اين در که ا

  :شود می اشاره زير موارد به آن از

 گذشته در شهر جمعیت تحول روند ، 

 شهر جمعیت مهاجرتی وضعیت ، 

 پیشین شده انجام جمعیتی برآوردهای ،  

 طرح دوره طول در شهر جمعیت برآورد ، 

0

جمعیت در 
سال مقطع
تهیه طرح

0

موالید 
افزایشي 
در طول 
دوره طرح

0

مرگ و میر 
كاهشي در 
طول دوره 
طرح

0

مهاجرت 
افزایشي 
در طول 
دوره طرح

0

مهاجرت 
كاهشي در 
طول دوره 
طرح

جمعيت در 

انتهاي 

 دوره
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  پیشنهادات تحلیل و ارائهمرحله تجزیه و  -طرح جامع شهر لنگرود

 مروري بر روند تحوالت جمعيت شهر لنگرود در گذر زمان     -1-3-2-4

نفر بوده است در حالیكه بر  74477، برابر با 1311با توجه به اطالعات مرکز آمار ايران، جمعیت شهر لنگرود در سال 

نفر  65614، شمار جمعیت ساکن در شهر لنگرود معادل 1325مبنای نتايج سرشماری عمومی نفوس و مسكن در سال 

عبارتی از کل  ای است. بهنفر خانوار گروهی و مؤسسه 215نفر خانوار معمولی ساکن و  65311بوده است. از اين میزان 

درصد آن خانوارهای دسته جمعی هستند. جمعیت اين شهر در سال  194درصد خانوار معمولی و  1196جمعیت ساکن شهر 

افزايش يافته است. رشد  1365نفر در سال  45111درصد به  6/4نفر بوده که با متوسط رشد سالیانه  21212برابر  1355

ه مهاجرت از مناطق روستايی شهرستان تواند ناشی از ورود جمعیت مهاجر به ويژشتابان جمعیت طی دوره ياد شده می

نفر در  56621درصد به  1/2باشد. آهنگ رشد جمعیتی اين شهر طی دوره بعد کندتر شده و شمار جمعیت آن با نرخ رشد 

 11( به میزان 1365-75هزار نفر و در دوره اخیر ) 17رسیده است. طی دوره اول مورد بررسی به میزان حدود  1375سال 

( جمعیت شهر حدود 1355-75شمار جمعیت شهر افزوده شده است. در مجموع طی بیست سال مورد بررسی )هزار نفر بر 

ور تر از پیكره همانند استان و کشهای مورد بررسی همواره پايینبرابر شده است. روند تحوالت جمعیتی شهر طی سال 195

درصد  2/2و  4/2به ترتیب  1365-75ر طی دهه بوده، به طوری که نرخ رشد جمعیت بازسازی شده شهری استان و کشو

 بوده است. 

و مهاجرت روستايیان به شهرها، جمعیت لنگرود رشد  41توان گفت، به دنبال اصالحات ارضی آغاز دهه در مجموع می

های نخستین انقالب اسالمی و به دنبال نفر رسید. اين پديده در سال 21212به  1355گیری داشته و تا سال چشم

، لنگرودرشد سالیانه جمعیت در شهر  1365شهری شدت بیشتری يافت، به طوری که تا سال  های زمینهای سازمانعالیتف

های بعد، اين روند درصد رسیده بود، ولی در سال 4962به  1365آوری يافت و بر مبنای گزارش سرشماری افزايش سرسام

درصد رسیده است. جزئیات مربوط به اين تحوالت  2957به  1311سال  و در نهايت در 1941به  1325کاسته شده و تا سال 

 در جدول ذيل فراپوشی شده است.

 لنگرود: تحوالت شمار جمعیت شهر  11جدول شماره 

 شرح

 سال
 نسبت رشد جمعیت

نرخ رشد 

 )درصد(

1341 21662 - - 

1311 21212 1941 3952 

1361 45111 1957 4962 

1311 56621 1923 2912 

13,1 65614 1916 1941 

1334 74477 1914 2957 

 2925 1931 - میانگین
 1345 -1311منبع: مرکز آمار ايران، سرشماری نفوس و مسكن، 
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  پیشنهادات تحلیل و ارائهمرحله تجزیه و  -طرح جامع شهر لنگرود

 شهر جمعيت مهاجرتی وضعيت -2-3-2-4

شی  خروج و شهرها  به مهاجران ورود شور  نقاط ساير  به شهر  جمعیت از بخ سته  فرآيندی ک ست  پیو  نآ برآيند که ا

ی به منته سالهدهبر مبنای سرشماری عمومی، طی . دهدمی نشان را شهر جمعیت مهاجرفرستی يا و پذيریمهاجر وضعیت

 واردشدهدرصد مهاجران  7/51اند. نفر از مناطق مختلف به شهر لنگرود مهاجرت کرده 11163در مجمع  1375سرشماری 

  2237درصد ) 26از شهرستان لنگرود،  واردشدهنفر( از مهاجران  4141درصد ) 45ها زن بوده است.  درصد آن  3/41مرد و 

اند. مطابق اين بررسی بخش عمده مهاجران  ها بودهدرصد از ساير استان    4/22های استان گیالن و  نفر( از ساير شهرستان   

شده  ستان گیالن )    وارد شهر از ا ستان تهران )   در 71به اين  ستان مازندران )    1/15صد(، ا صد(، ا صد  1/1در ستان  در ( و ا

 .باشددرصد( می 3/1اردبیل )

 لنگرود در سال افق طرح جمعيت شهررشد  هايگزينهبينی پيش -3-3-2-4

 ترقبینی هر چه دقی، سعی در پیشلنگرودآوری شده در مطالعات جمعیتی شهر در اين بخش با توجه به اطالعات جمع

بینی، ؛ از اين رو جهت کاهش خطاهای پیششده است 1415ريزی يعنی سال از جمعیت اين شهر در سال افق برنامه

رد، گردد را تا حدودی جبران کها و تغییرات ناگهانی رشد جمعیت که به ذات آن برمیكه بتوان نامعلومیبرای اينهمچنین 

 های مطرح شدهشود که در پايان، از بین مدلكن رشد جمعیت ارائه میمدل )سناريو( های متفاوتی از حاالت و شرايط مم

معیت نهايی تر به عنوان جباشد، گزينه محتملپذيری و نیازی که به فضای مسكونی در افق برنامه میو با توجه به جمعیت

ناريو، زم به ذکر است که منظور از سال گیرد.ريزی مورد استفاده قرار می)سیاست جمعیتی( انتخاب و برای ادامه فرآيند برنامه

 نجامد. اای متشكل از توصیف وضع آينده و تسلسل رويدادهايی است که به گذر از مبدا به مقصد میمجموعه

 رشد نرخبر اساس  طرح دوره طول در شهر جمعیت برآورد -الف

شامل          شد،  سه نرخ ر ساس  شهر لنگرود بر ا شد  نرخدر اين مرحله جمعیت  ستان گیالن )دوره     ر شهری ا -11نقاط 

 . گرددیم( برآورد 1375-11ساله اخیر )دوره  15دوره  رشد نرخو تداوم  شهری عیطب رشد نرخ(، 1375

 (1311-34نقاط شهری استان گیالن )دوره  رشد نرخ: اول نهیگز

شهر لنگرود به جهت            ست که  شده ا ستفاده  ضیه کلی ا سبات گزينه اول از اين فر ه در ای کمرکزيت عمدهبرای محا

باشد، ناگزير همواره گرايش فراوانی برای مهاجرت به اين شهر وجود خواهد داشت. از اين رو نرخ رشد      شهرستان دارا می  

ستان     شهری ا ست. از اين         1375-11دوره  درنقاط  شده ا سبه  سال افق برنامه محا سناريو، با  برای جمعیت  رو در اين 

 بینی شده است.نفر پیش 111571جمعیت شهر در سال افق برنامه،  (%2911اعمال اين نرخ رشد )
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  پیشنهادات تحلیل و ارائهمرحله تجزیه و  -طرح جامع شهر لنگرود

 (1311-34نقاط شهری استان گیالن )دوره  رشد نرخبیني جمعیت شهر بر اساس : پیش42-1جدو ل شماره 

 سال
 كل جمعیت

 میزان رشد تعداد

1334 74477 - 

1441 141111 2.43 

 منبع: تحلیل مشاور

  1441رشد جمعیت تا سال  -شهري عیطب رشد نرخ:  دوم نهیگز

پديده رشييد طبیعی جمعیت مورد نظر قرار گرفته و برای مهاجرت از اين فرضييیات  فقط اين گزينه، برای محاسييبات 

ستفاده شده است که تعداد مهاجران     به شهر برابر با مهاجران خارج شده از شهر خواهد بود که در نتیجه تعادل     واردشده ا

سان در امر  ساده    يك شته و به عبارت  شد    مهاجرت وجود دا صفر خواهد بود. در اين حالت ر تر میزان خالص مهاجرت برابر 

 های بقاء در هر گروه سنی خواهد بود. طبیعی جمعیت تابع میزان

سال   میزان سط فرزندان نیز تابع روند موجود و در طول  ساله  های باروری و متو های آينده با کاهش در هر دوره پنج 

  .بطئی بوده و اثرات آن اندک است در سن باروری اين کاهش بسیارروبرو خواهد بود؛ ولی به علت افزايش جمعیت زنان 

 در شهر  جمعیت مذکور، رشد  نرخ اعمال با که بوده درصد  193 حدود که شهر ی عیطب رشد  نرخ به توجه با نهيگز نيا در

 .رسید خواهد نفر 11311 به( 1415 سال) طرح افق سال

 1441رشد جمعیت تا سال   -بیني جمعیت شهر بر اساس نرخ رشد طبیعي شهر: پیش 12جدول شماره 

 سال
 كل جمعیت

 میزان رشد تعداد

1334 74477  - 

1441 34333 1.34 
 منبع: تحلیل مشاور

 1441رشد جمعیت تا سال  -(1311-34ساله اخیر )دوره  11دوره  رشد نرختداوم : سوم نهیگز

ساس   سناريوهای پیشین می  ا ساس روندی که در    اين مدل نیز همانند عملكرد آن در  شد. نرخ رشد در اين مدل، بر ا با

درصد   1924(، 1375-11ساله شهر لنگرود )   15باشد. بر اين اساس نرخ رشد    ی گذشته طی شده است، می   ساله  15دوره 

 شود.نفر محاسبه می 17113( 1415)سال ، در افق برنامه لنگرودبا احتساب اين نرخ رشد، جمعیت شهر  باشد.می

 1441رشد جمعیت تا سال   -سال اخیر 11بیني جمعیت شهر بر اساس تداوم نرخ رشد : پیش 13جدول شماره 

 سال
 كل جمعیت

 میزان رشد تعداد

1334 74477 - 

1441 31343 1.,4 

 منبع: تحلیل مشاور
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  پیشنهادات تحلیل و ارائهمرحله تجزیه و  -طرح جامع شهر لنگرود

 يشناخت تیجمع روش -ب

  تیجمع شمار  ت،یجمعی عیطب حرکات محاسبه  با هاروش نيا در. است  استوار  صرف ی هاداده و اطالعات بر روش نيا

  دارد یتیجمع ساختمان  و تحوالت از کامل و قیدق اطالعات به ازین روش نيا انجام. گرددیم برآورد و نییتع محدوده يك

ی خوب به را عوامل راتیتأث نیهمچن و است  همراه مشكالت  با اطالعات بهی دسترس   که کشور ی آمار نظام به توجه با که

 .  باشدینم مناسب دهدینم نشان

 يبیترك روش -ج

  قهمنط كي تیجمع سيياختمان و تحوالت گرلیتحلی هاروش عنوان بهی تیجمعی هاروش بیترک هيپا بر روش نيا

شد یم شد یمی بیترک روش بری مبتن رهیمتغ چند مدل يك محدوده نيا تیجمعی نیبشیپ. با   تیجمع مارش  آن در که با

  شامل عوامل نيا عمده و باشدیم مطرح رگذاریتأث عنوان به گريد عوامل و وابسته ریمتغ عنوان بهی تیجمع کانون كی يآت

 :است ريز موارد

 ، یعموم دیموال و ریم و مرگ زانیم -1

 ،  یعیطب رشد نرخ -2

 ،  یسن عمده یهاگروه وی جنس نسبت -3

 ، مطلق رشد نرخ -4

 ، ازدواج نرخ -5

 ... وی نكاحی بارور نرخ-6

  (Spectrum) افزاربا استفاده از نرم تیجمع ينبیشیپ يبیروش ترك -

فزارها، اافزارهای متفاوتی طراحی شده است. يكی از اين نرمهای جمعیت با روش ترکیبی، نرمبینیبرای انجام پیش

Demproj  تباشد. مدل جمعیتر میقديمی هایشناسان و بهبود نسخهنیازهای روز جمعیتاست که در راستای پاسخ به-

ای هبینیای برای انجام پیشای رايانهبرنامه شناخته شده است، Demproj که با عنوان (spectrum) شناختی اسپكتروم

 ای است.ملی و منطقه جمعیت در سطح

 جاری و های سالداده طور نیهماين برنامه مستلزم اطالعاتی درباره شمار افراد بر حسب سن و جنس در سال پايه و 

رين مدل تجنس، مناسب هايی درباره آينده میزان باروری کل، توزيع سنی باروری، امید زندگی در بدو تولد بر حسبفرض

 المللی است.جدول عمر و حجم و الگوی مهاجرت بین

استفاده شده  Spectrum آماری افزارنرم، از لنگرودی جمعیت سال افق نیبشیپبه منظور بكارگیری روش فوق برای 

ی شوند. بندروهگی سنی منظم پنج ساله هاگروهجمعیت پايه به تفكیك جنسی در  ستيبایماست. در روش ترکیبی ابتدا 

، در بازه سنی پنج ساله بر اساس آمار سرشماری نفوس و مسكن مرکز آمار در سال لنگرودبه همین منظور هرم سنی شهر 

 استنتاج شده است. اين نمودار و جزئیات مربوط به آن در ادامه فراپوشی شده است.  1311

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



26 

 

  پیشنهادات تحلیل و ارائهمرحله تجزیه و  -طرح جامع شهر لنگرود

ش است. با توجه به نق رگذاریتأثپديده مهاجرت به دو صورت مهاجرپذيری و مهاجر فرستی بر ساختار جمعیتی شهرها 

که به عنوان يك مرکز خدماتی با جايگاه برتر در سطح استان در نظر گرفته  لنگرودتعیین شده در افق طرح برای شهر 

هر به ش یتوجهقابلتعداد  متوسطی شهر ادامه پیدا کرده و ساالنه به طور ريمهاجرپذشده، فرض بر آن است که روند 

 مهاجرت نمايند. 

نفر برآورد  49949برای سال افق  لنگرودجمعیت شهر  Spectrum افزارنرمبا لحاظ نمودن معیارهای فوق در 

. نسبت جنسی ساختار جمعیتی دهندیمنفر را نیز زنان تشكیل  46121نفر را مردان و  47111شده است که از اين تعداد 

. دهندیمسال تشكیل  1-14درصد از جمعیت کل شهر را جمعیت  26912خواهد بود.  11192شهر لنگرود در سال افق 

که بیانگر عدم مواجه ساختار جمعیتی شهر  شوندیمشامل  سال 65درصد نیز از جمعیت شهر را افراد باالی  1197همچنین 

 با مشكل پیری و فرتوتی جمعیت در سال افق برنامه خواهد بود. 

-1415ساله  15در سال افق، نرخ رشد ساالنه جمعیت شهر در بازه زمانی  نفری شهر لنگرود 14111با توجه به جمعیت 

 .باشدیمدرصد  1957برابر با  1311

 (spectrum -بیني تحوالت جمعیت شهر بر اساس گزینه و روش مطلوب )روش تركیبي: پیش 14جدول شماره 

 سال
 كل جمعیت

 نسبت جنسي زن مرد
 )درصد( میزان رشد تعداد

1334 74477 - 37113 37224 1192 

1441 34434 1.11 41114 463,4 144.2 

 منبع: تحلیل مشاور
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  پیشنهادات تحلیل و ارائهمرحله تجزیه و  -طرح جامع شهر لنگرود

 (1441: ساختار هرم سني شهر لنگرود در سال افق برنامه ) 6نمودار شماره 

 

 

 

 

 

 

 (1441توزیع جمعیت شهر لنگرود بر حسب سن و جنس در سال افق برنامه ):  11شماره  جدول

 نسبت جنسي زن مرد سهم از كل مجموع گروه سني

 117911 3571 3221 7925 7311 ساله 4-4

 117911 4141 4431 1911 2571 ساله 1-3

 116924 4531 4241 1916 1371 ساله 14-14

 115913 1111 2111 4934 4121 ساله 11-13

 11916 2121 2111 4941 4221 ساله 24-24

 116922 2411 2561 5922 4171 ساله 21-23

 12921 2211 2751 5911 5551 ساله 34-34

 13913 3711 3561 7921 7351 ساله 31-33

 12917 3231 3761 2917 7511 ساله 44-44

 15925 3131 3111 6952 6131 ساله 41-43

 111966 3151 3171 6951 6121 ساله 14-14

 14934 3121 3111 6957 6121 ساله 11-13

 113931 2731 2221 5911 5551 ساله 64-64

 15965 2171 1121 4931 4151 ساله 61-63

 12936 1441 1331 2914 2771 ساله 14-14

 15912 221 721 1971 1611 ساله 11-13

 22941 1321 1221 2976 2611 سال 4,بیشتر از 

 111922 46121 47111 111911 14111 مجموع

 منبع: تحلیل مشاور
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  پیشنهادات تحلیل و ارائهمرحله تجزیه و  -طرح جامع شهر لنگرود

 انتخاب گزينه نهايی رشد نهايی جمعيت شهر لنگرود در سال افق -4-3-2-4

ی در باشد. از طرفريزی در هر سطح تنها به منظور ايجاد رفاه و شرايط زيست بهتر برای ساکنین آن محدوده میبرنامه

ای ارائه شييده هبا توجه به مدلای خواهد داشييت. بنابراين کنندهريزی، تعیین میزان جمعیت آتی نقش بسييیار تعیینبرنامه

ها و  رضفبینی مطابق با پیش  بینی جمعیت در سيييال افق برنامه، جمعیت حاصيييل از آخرين مدل يعنی پیش       برای پیش

نه محتمل      spectrum افزارنرمملزومات   به عنوان گزي هايی   بر اسييياس روش ترکیبی جمعیت،  تر انتخاب و برای رقم ن

 نگری جمعیت لحاظ شد.آينده

 14111توان توجیه کرد؛ با توجه به نرخ رشييد موجود و همچنین نزديكی اين عدد جمعیتی )گونه میين انتخاب را اينا

ر د پذيری آن باالتر خواهد بود. بوده و احتمال تحقق تركينزدسيناريوی پیشيین، اين مقدار به واقعیت    3نفر( به میانگین 

ستنتاج شده بر اساس اين نرخ         تركينزددی است که به واقعیت  درصدی عد  1957نتیجه نرخ رشد   است و ساختار سنی ا

 رشد مبنای پیشنهادات شهر لنگرود قرار خواهد گرفت. 

 بیني جمعیت و تدوین سیاست نهایيهای پیش: گزینه 16جدول شماره 

 جمعیت در سال افق برنامه

 (1441)سال 
 نرخ رشد

جمعیت سال پایه 

 (1334)سال 
 روش

111571 2911 

74477 

 )گزینه حداكثر( 1311-34نقاط شهری استان  نرخ رشد

 نرخ رشد طبیعي شهر )گزینه حداقل( 1931 11311

 (1311-34ساله )11تداوم دوره  نرخ رشد 1924 17113

14111 1957 
اده با استف )گزینه محتمل/ مطلوب مشاور( نرخ رشد میاني

 spectrum افزارنرماز 

 تحلیل مشاورمنبع: 
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  پیشنهادات تحلیل و ارائهمرحله تجزیه و  -طرح جامع شهر لنگرود

 لحارزيابی امكانات رشد كالبدي و توسعه شهر، تعيين جهات، حدود منطقی و مرا -4-2-4

 توسعه شهر در آينده فمختل

شهری با توجه به رشد جمعیت و کمبود امكانات زيربنائی، تعیین جهت مناسب  یزيربرنامهيكی از مشكالت عمده در 

رشد  یهاتيمحدودامكانات و  ارزيابی در راستای.باشدیمو نحوه گسترش فیزيكی شهر برای جوابگوئی به نیازهای آينده 

ر دو دهای رشد و توسعه آن شرايط شهر از نظر امكانات و محدوديتبه بررسی  شهر و تعیین جهات و حدود کلی توسعه،

 توسعه آتی شهر مشخص گردد.کلی گیرد و بر اين اساس، جهات قرار مورد بررسی سطح رشد از درون و پیوسته شهر 

 امكانات رشد كالبدي از درون شهر -1-4-2-4

 دارای قابلیت توسعه به یهانیزمدو موضوع میزان  به منظور بررسی امكانات رشد کالبدی شهر لنگرود از درون، به

 عنوان رشد عمودی اشاره خواهد شد. عنوان رشد افقی و میزان تراکم ساختمانی به 

. در وندشیم یبندطبقهمخروبه و متروکه دارای قابلیت توسعه در شهر لنگرود به سه دسته کاربری باير،  یهانیزم

درصد از  1191که در حدود  آوردیمهكتار زمین امكان توسعه از درون شهر را برای شهر لنگرود فراهم  124921مجموع 

وسعه به جهت ت دهندهنشانکه  اندگرفته. اين اراضی بیشتر در نواحی پیرامون شهر قرار ردیگیمکل وسعت شهر را در بر 

  .اندشدهبود. موقعیت اراضی مورد بررسی در نقشه زير نمايش داده  سمت شمال شرقی، جنوب شرقی و غربی خواهد

 معیار كاربری زمین )رشد افقي( -: امکانات رشد كالبدی از درون شهر لنگرود 11جدول شماره 

 مساحت )هکتار( نوع كاربری
سهم از مجموع اراضي 

 دارای قابلیت توسعه

سهم از وسعت كل 

 شهر

 11966 17921 122912 بایر

 1921 1927 2933 مخروبه

 1913 1932 1941 متروكه

 11911 111911 124921 مجموع اراضي دارای قابلیت توسعه

 111911 - 1145912 مساحت شهر لنگرود

 منبع: تحلیل مشاور

وسط گفت، تراکم ساختمانی مت توانیماز نظر قابلیت توسعه شهر لنگرود بر مبنای تراکم ساختمانی و رشد عمودی 

ی اراضکه در گروه تراکمی پايین قرار دارد. با ايجاد روند نوسازی و بهسازی  باشدیمدرصد  111مسكونی در شهر برابر با 

درصدی از کل قطعات  21درصد در سطح شهر و با توجه به احتساب سهم بازسازی  121مسكونی و دستیابی به تراکم پايه 

 هكتار قابلیت توسعه از درون در اين شهر امكان دارد.  15941ق جدول زير مطابافق، مسكونی در سال 

 (عمودی)رشد  تراكم ساختمانيمعیار  -: امکانات رشد كالبدی از درون شهر لنگرود ,1جدول شماره 

وضع موجود  نام كاربری

 )هکتار(

تراكم ساختماني 

 موجود )درصد(

افزایش تراكم امکان رشد ناشي از  تراكم پایه

 درصد( 24ساختماني )تحقق 

 15941 121 111 415961 مسکوني

 منبع: تحلیل مشاور
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  پیشنهادات تحلیل و ارائهمرحله تجزیه و  -طرح جامع شهر لنگرود

 معیار كاربری زمین )رشد افقي(  -امکانات رشد كالبدی شهر لنگرود از درون : 2قشه شماره ن
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  پیشنهادات تحلیل و ارائهمرحله تجزیه و  -طرح جامع شهر لنگرود

 رشد كالبدي از درون شهر هايمحدوديت -2-4-2-4

ه وسیع باغات و عناصر طبیعی نظیر رودخان یهاپهنه وجودو  یطیمحستيزبا توجه به موقعیت ويژه شهر لنگرود از نظر 

فظ ح. به عبارت ديگر در راستای باشدیمرشد کالبدی از درون شهر  یهاتيمحدود نيترمهملنگرود و تاالب کیاکاليه از 

، امكان رشد شهر در یطیمحستيزدارای ارزش  یهاپهنهشهر و جلوگیری از ورود توسعه کالبدی به  اکولوژيك یهاارزش

هكتار را اراضی  271971هكتار وسعت شهر لنگرود،  1145912از مجموع جنوبی و شرقی امكان نخواهد داشت.  یهابخش

هكتار و اراضی کشاورزی و باغات نیز با  113944. استخر کیاکاليه با وسعت دهدیمتشكیل  یطیمحستيزدارای ارزش 

گسترش شهر با سمت جنوب و  هایمحدوديت، شوندمیدرصد از وسعت شهر را شامل  24944هكتار که  176937مساحت 

 شرق شهر را ايجاد نموده است. 

 معیار كاربری زمین )رشد افقي( -: امکانات رشد كالبدی از درون شهر لنگرود 13جدول شماره 

 مساحت )هکتار( نوع كاربری
سهم از مجموع اراضي 

 توسعه  تیمحدوددارای 

سهم از وسعت 

 كل شهر

 15941 63914 176937 باغات و كشاورزی

 1913 36916 113942 تاالب كیاكالیه

 24944 111911 271971 توسعه یهاتیمحدودمجموع اراضي دارای 

 111911 - 1145912 مساحت شهر لنگرود

 منبع: تحلیل مشاور
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  پیشنهادات تحلیل و ارائهمرحله تجزیه و  -طرح جامع شهر لنگرود

معیار كاربری زمین )رشد افقي(  -رشد كالبدی شهر لنگرود از درون هایمحدودیت :  3نقشه شماره   
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  پیشنهادات تحلیل و ارائهمرحله تجزیه و  -طرح جامع شهر لنگرود

 شهر پيوستهامكانات رشد كالبدي  -3-4-2-4

چمخاله در بخش شمال شرقی از يك سو، و -ارتباط با شهر رودسر در بخش جنوب شرقی و شهر تازه تاسیس چاف

و منتهی به شهرهای مذکور از سوی ديگر، موجب  یمواصالت یهاراهروستايی متصل به شهر در امتداد  هایسكونتگاهوجود 

که در نقشه زير مشخص است، رشد کالبدی  همان طورجهت رشد و توسعه شهر لنگرود در اين امتداد اتفاق افتد.  شده است

که دو محالت موبندان و کلیدبر با منشا روستايی به محدوده مصوب  شكل گرفته یاگونهاخیر به  یهاسالشهر لنگرود در 

 . است آمدهپیوسته به وجود و يك بافت و ساختار فضايی  اندکردهشهر اتصال پیدا 

 رشد كالبدي پيوسته شهر هايمحدوديت -4-4-2-4

 معموالً، نیست شدهیزيربرنامه و شدهتيهدا توسعه حال در کشورهای در افقی گسترش و شهری پراکنش که آنجا از

 .يابد می گسترش جهات آن در شهر که است باغاتی و کشاورزی اراضی رفتن بین از با همراه

وسیع کشاورزی و باغات در حريم مصوب  یهاپهنه، از یطیمحستيزشهر لنگرود به دلیل شرايط ويژه اقلیمی و  در

تخريب خواهند شد. در  یطیمحستيزدارای ارزش مقدار زيادی از اراضی  ،با رشد افقی شهر یاگونهخود برخوردار است به 

 محیطی وارد شود.  یهاتیظرفباشد که کمترين آسیب به  یاگونهنتیجه توسعه شهر بايد به 

ت باز با قابلیت کشاورزی و باغات قرار گرفته اس یهانیزماز  یاگستردهگفت شهر لنگرود در پهنه  توانیمبه طور کلی 

تا  باشدیمو تحلیل مناسبت محیطی برای توسعه  یطیمحستيزکه هرگونه رشد و توسعه شهر منوط به رعايت مالحظات 

 شهر جلوگیری شود.  ستيزطیمحاز تخريب 
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  پیشنهادات تحلیل و ارائهمرحله تجزیه و  -طرح جامع شهر لنگرود

 موقعیت محالت موبندان و كلیدبر نسبت به محدوده مصوب شهر لنگرود :  4نقشه شماره 
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  پیشنهادات تحلیل و ارائهمرحله تجزیه و  -طرح جامع شهر لنگرود

بينی امكانات مالی و فنی شهرداري در آينده و امكانات افزايش درآمدها و پيش -5-2-4

 هاي موثر در عمران شهرتامين اعتبارات عمرانی توسط ساير سازمان

 از عوامل که ناشى است بوده روبرو فراوانى هاىچالش با اىطور فزاينده به ايران در شهرى مديريت اخیر هاىدهه در

 گسترش عواملى چون شهرى اقتصاد ديد است. از متعددى حقوقى و مالى سیاسى، اجرايى، فرهنگى، اجتماعى، گوناگون

 به نیاز شهرى افزايش جمعیت از ناشى مشكالت و هاآن از مردم انتظارات ارتقاى سطح و هاشهرداری هایفعالیت دامنه

 تأمین شهرى، مديريت هاى مختلفبخش میان کند. بنابراين درمی بیشتر را هادرآمدى شهرداری و مالى منابع گسترش

ارائه  در یاعمده تأثیر هاشهرداری کسب درآمد سو از يك زيرا دارد، یاژهيو اهمیت هاشهرداری درآمدى و منابع مالى

 شودشهر می در ضرورى خدمات ايجاد عدم تنها سبب نه فقدان درآمد کافى ديگر سوى از و دارد شهروندان به خدمات

لنگرود  شهردارى در درآمد ساخت. کسب خواهد مواجه با مشكل را شهرى یهابرنامه و هاطرح تمامى اجراى اساساً بلكه

 به پايدار و کافى درآمد نتواند اگر شهردارى .دارد شهروندان به خدمات شهرى ارائه در اىتأثیر عمده که است امورى از

 صور به شهرداری مالى منابع که چند هر اداره کند. و ايجاد را شهر در تاسیسات ضرورى توانست آورد، نخواهد دست

 آن مستلزم درآمدها در پايدارى .نیستند برخوردار درآمدهاى پايدار خصوصیات از هاهمه آن اما است حصول مختلف قابل

 تهديد معرض در را شهر کیفى شرايط درآمدها حصول اين ثانیاً و باشند برخوردار نسبى از استمرار اين اقالم اوالً که است

ناگوار  تبعات بدون و مطمئن و پايدار درآمدى منابع جديد تأمین هایروش به دستیابى رو اين از قرار ندهد. و تخريب

 یهامحدودهعمران  و توسعه به بخشیدن سرعت شهرى، جامعه در رضايت موثرى بسیار نقش سیاسى و اقتصادى، اجتماعى

برای آنكه با کسری بودجه در سال افق طرح لنگرود  شهرداری .داشت شهرها خواهد مطلوب مديريت نهايت در و شهرى

منابع درآمدی پايدار به عنوان راهكار عملی بیانديشد، به همین دلیل برای پايدارسازی درآمد و تحقق  مواجه نشود بايد به

 : درآمدهای شهرداری، بايستی موارد زير مورد توجه قرار گیرد

اداره شهرها و اعمال مديريت شهری کارا مستلزم در اختیار داشتن منابع درآمدی مستمر و مطمئن است. به رغم آن که 

ها جهت ها ناراضی هستند، مشكالت مالی شهرداریهای مختلف به شهرداریبسیاری از شهروندان از عوارض و پرداخت

ها عمدتاً شامل چندين های جاری و عمرانی خود به قوت خود باقی است. منابع درآمدی شهرداریتأمین بسیاری از هزينه

ترين آمد هر شهرداری از هر يك از منابع متفاوت است. يكی از عمدهمنبع درآمدی ثابت است که بسته به شرايط، میزان در

و عمرانی است که بايد  جاریهای های اخیر، به دنبال تورم و گرانی، افزايش هزينههای کشور در سالمشكالت شهرداری

دی بسیار محدود است، های شهرداری تأمین شود. به داليل مختلف امكان افزايش منابع درآماز طريق درآمدها و دريافتی

کند. شهرداری لنگرود نیز با ها همراه با تورم، روند افزايشی را طی میای شهرداریهای جاری و سرمايههزينه کهیدرحال

های های گذشته بیانگر اين بوده است که در طی سالدر ساللنگرود رو است. بررسی تراز مالی شهرداری اين مشكل روبه

های آن نبوده است. تراز مالی شهرداری منفی بوده و به عبارت ديگر درآمد شهرداری جوابگوی هزينهگذشته در مواردی 

ها همواره در پی تعريف راهكارهايی برای افزايش منابع هايی، شهرداریبه منظور اجتناب از رو به رو شدن با چنین حالت

 اند.درآمدی خود بوده
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  پیشنهادات تحلیل و ارائهمرحله تجزیه و  -طرح جامع شهر لنگرود

شود ، سعی میلنگرودشخص کردن منابع موجود درآمدی شهرداری در اين بخش از گزارش طرح جامع، ضمن م

 کالن برای افزايش منابع درآمدی توصیه شود. یکارهاراه

 لنگرود محاسبه ميزان كمبود درآمد شهرداري  -1-5-2-4

گردد، که مالحظه می همان طورذيل آمده است. در جدول  1323-1321در بازه زمانی لنگرود درآمد شهرداری شهر 

هايی که هفت ساله دارای روند متغیر در افزايش و کاهش درآمد خود بوده است. در سال دورهين درآمد شهرداری در ا

اخذ عوارض، فروش اموال منقول  توان گفت، اين افزايش حاصل فروش تراکم،شهرداری دارای افزايش درآمد بوده است می

 و غیرمنقول و جزء آن بوده است. 

نشان  1323-21های جاری طی دوره قیمت بر حسبار و ارقام مربوط به درآمد و هزينه شهرداری لنگرود بررسی آم

میلیون ريال  372313دهد که در مجموع تراز مالی شهرداری منفی بوده است. اين شهرداری در دوره مذکور معادلمی

میلیون ريال است. طی دوره مورد بررسی تراز  1461میلیون ريال هزينه داشته که بیانگر تراز منفی معادل 373254درآمد و

 1322همواره منفی بوده است. مازاد بودجه عمدتاً مربوط به سال  1322، 1326، 1324ی هاسالمالی شهرداری به جز در 

 دهد. نشان می 1323-21بوده است. جدول و نمودار زير تراز مالی و تغییرات آن را طی دوره 

 )میلیون ریال( 13,3-3,های مالي شهرداری لنگرود طي سال : تراز 24جدول شماره 

 تراز درآمد هزینه سال

13,3 26،612 26،151 -544 

13,4 24،163 26،125 2،122 

13,1 33،731 31،624 -2،115 

13,6 34،212 37،712 3،511 

13,1 76،167 72،311 -3،767 

13,, 24،215 22،134 -2،172 

13,3 111،117 16،322 -5،535 

 8441,- 3128333 3,48134 دوره

 13,3-3,های : روند تحوالت درآمد و هزینه شهرداری و تراز مالي8 سال 1نمودار شماره 
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  پیشنهادات تحلیل و ارائهمرحله تجزیه و  -طرح جامع شهر لنگرود

 لنگرودارائه راهكارهايی براي پايدارسازي درآمد شهرداري  -2-5-2-4

در سال پايه، ارتقا و پايدارسازی درآمد شهرداری از اهمیت بااليی برخوردار  لنگرودبا توجه به کمبود درآمد شهرداری 

باشد، وابستگی بیش از حد به منابع با آن مواجه میلنگرود ترين مسائل و مشكالتی که شهرداری است. يكی از مهم

های عالیتويژه ف بر شهر و بهدرآمدی است که از سوئی دائمی نبوده و از سوی ديگر متكی به رونق و رکود اقتصادی حاکم 

های مختلف دارای بوده و به تقاضای بخش خصوصی وابسته است. به همین دلیل، درآمد شهرداری در سال وسازساخت

و از سوی ديگر، احتمال قطع درآمد از محل خاصی به دلیل از بین رفتن ماهیت مسئله وجود دارد. به  بودهنوسانات شديد 

ی زير امكان بهبود درآمدهای شهرداری و پايدارسازی درآمد را در پی داشته باشد که با توجه به آنكه رسد راهبردهانظر می

ور به منظلنگرود بايست شهرداری ها در اختیار شورای اسالمی شهر است، میتصويب بودجه و منابع درآمدی شهرداری

 رک و همكاری برگزار نمايد:  دستیابی به منابع درآمدی پايدار با شورای اسالمی شهر جلسات مشت

، در واقع درآمد حاصل از فروش تراکم را گرفته شودپذير در نظر اگر تراکم به عنوان يك منبع پايانراهکار نخست: 

گونه که بودجه کل کشور وابسته به منبع درآمدی نفت . در واقع همانهمانند درآمد حاصل از فروش نفت دانستتوان می

، بودجه شهرداری نیز وابسته به فروش تراکم و تغییر کاربری و باشدیمپذير و از سوی ديگر نوسانی که از سوئی پايان

توان حاصل از اين منبع میپوشی از درآمد پذير و نوسانی است. در واقع در چنین مواردی، نه چشمتخلفات بوده که پايان

توان از دغدغه کاهش ناگهانی و حذف اين درآمد خارج شد. در اين موارد بهترين و کارآمدترين شیوه، آن داشت و نه می

بايد درآمد حاصل از اين منابع درآمدی را وارد سیستم لنگرود است که در کل کشور هم سابقه دارد. در واقع شهرداری 

هرداری های مرتبط با شگذاری در زمینه فعالیتگذاری يا صندوق سرمايهو با تشكیل شرکت سرمايهای خود نكند بودجه

ن ها و ...(، ايتفريحی توريستی اجاره آن یهامجموعههای مسكونی و تجاری و های بازيافت، احداث مجتمع)نظیر فعالیت

ل کند. بنابراين راهكار اول پیشنهادی، خارج کردن اين درآمد از درآمد انبوه اما ناپايدار را به درآمد پايدار و کم نوسان تبدي

گذاری در بودجه ساالنه است. اين کار )قطع ارتباط درآمد گذاری آن و آوردن سود حاصل از سرمايهچرخه بودجه و سرمايه

 شهرداری از اين منابع( بايد در طی يك پروسه چند ساله صورت گیرد.

فته طور که گترين راهكارهای پايدارسازی درآمد شهرداری است، اما همانفوق يكی از اساسی: هرچند شیوه قابلیت اجرا

شد پبشنهادات شهرداری لنگرود برای اجرای اين راهكار مشروط به تصويب شورای شهر )و حتی احیاناً مراجع باالتر( 

 تواند نقشی داشته باشد.ی نمیسازی اجرای آن به جز انعكاس پیشنهاد و پیگیرباشد و شهرداری در زمینهمی

اين راهكار بر اساس ارتقای میزان درآمد شهرداری با استفاده از افزايش سهم ساير کدهای درآمدی  راهکار دوم :

است. برای اين منظور راهكار واقعی کردن درآمد حاصل از عوارض نوسازی، عوارض خدمات شهری و ... به ويژه با منطقی 

 .کردن ارزش امالک است

بودن کلی قابلیت اجرا دارد و موانع قانونی ندارد، اما اجرايی شيييدن اين  يیاجرا: هرچند اين راهكار، از نظر   قابلیت اجرا  

 باشد. میلنگرود راهكار نیز منوط به ارائه پیشنهاد از سوی شهرداری و تصويب آن از سوی شورای اسالمی شهر 
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  پیشنهادات تحلیل و ارائهمرحله تجزیه و  -طرح جامع شهر لنگرود

ها قرار دارد. هر چند اين ن برخی از کدهای درآمدی به عوارض زيرساختاين راهكار بر پايه وابسته کرد راهکار سوم :

تواند با باال بردن تحقق درآمد برخی کدهای درآمدی، به پايداری درآمد امر بیشتر در تحقق درآمدها مورد توجه است، اما می

مومی ع ی به پرداخت هزينه کاالهایکند که عموماً مردم تمايلنیز کمك کند. در واقع اين راهكار از اين نكته تبعیت می

تر باشد )يعنی افراد بدون پرداخت هزينه بتوانند استفاده کنند(، تمايل به پرداخت هر قدر اين کاالی عمومی، خالصندارند. 

تواند فرد را به دلیل نپرداختن قیمت کاالی عمومی از کمتر نیز خواهد بود. در واقع در مورد کاالهای عمومی، کسی نمی

تر يكی از راهكارهای اخذ هزينه، وابسته کردن هزينه به يك کاالی خصوصی مواقع، گونهنيااستفاده آن ممنوع سازد. در 

شود. مناسب است که درآمدهائی نظیر است که فرد در صورت عدم پرداخت از استفاده از آن کاالی خصوصی محروم می

و ... شود تا فرد  عوارض نوسازی، عوارض خدمات شهری و ... وابسته به يكی از کاالهای خصوصی نظیر برق و آب و گاز

 در صورت عدم پرداخت، با از دست دادن استفاده از يك کاال مواجه شود. 

ترين راهكار مورد توجه است. با اين حال اين راهكار از نظر : اين شیوه از پايدارسازی درآمد به عنوان اصلیقابلیت اجرا 

باشد. هرچند بحث مطرح شده در اين بند در خصوص می مراجع ديگرقابلیت اجرا وابسته به تصمیم و اقدام شورای شهر و 

د از تواننعدم تمايل به پرداخت وجود دارد، اما شیوه پرداخت نیز بسیار حائز اهمیت است. در حال حاضر افراد براحتی می

ده ر آن شها و سهولت دهای عابر بانك قبوض مختلف را پرداخت کنند اين امر باعث ايجاد انگیزه در پرداختطريق کارت

 تواند به صور زير باشد:است. راهكارهای پیشنهادی ديگر برای اين منظور می

  ها برای امكان پرداخت قبوض شهرداری از حساب بانكی بوسیله تلفن پرداختهماهنگی با بانك ، 

  های اعتباری افراد، از طريق کارت های اعتباری و امكان پرداختاستفاده از کارت 

  بانكداری الكترونیكی  هایساير شیوهE-Bank ها قابل اجرا است.که تعريف آن با همكاری بانك 

 توان به موارد زير اشاره نمود:هستند می هایشهرداردرآمدزا که متناسب با ساختار تشكیالتی و مالی  یهاطرحاز ديگر 

 بارترههای میوه و طرح ايجاد میدان ، 

 مانند شهربازیگذاری در زمینه اماکن تفريحی سرمايه ، 

 طرح ايجاد واحدهای تجاری در مراکز خدماتی محله، ناحیه و منطقه ، 

 طرح ايجاد مراکز تولید و فروش نهال، بذر و گل و ارائه خدمات فضای سبز ، 

  آموزشی، ورزشی، هنری و فرهنگی چندمنظورهطرح ايجاد مراکز . 

 گردد:شهرداری، اقداماتی به شرح زير پیشنهاد می یهانهيهزبرای کاهش میزان رشد 

 سازی(تسريع در واگذاری امور اجرايی به بخش خصوصی و تدوين ساز و کارهای مناسب آن )خصوصی ، 

  و مصوب نمودن چارت سازمانی مناسب، اصالح ساختار و تشكیالت شهرداری 

  اجراقابلگیری و اجرای امور در تصمیم هاآنافزايش مشارکت مردم از طريق ايجاد بسترهای مناسب برای مشارکت 

 ، های مربوطهتوسط مردم و سازمان

  های کامپیوتری برای انجام امور مختلف شهرداریتوسعه اتوماسیون و گسترش سیستم . 
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  پیشنهادات تحلیل و ارائهمرحله تجزیه و  -طرح جامع شهر لنگرود

 لنگرودري پيشنهاد منابع درآمدي جديد براي شهردا -3-5-2-4

عريف کند و اين امر در تواند خارج از کدهای درآمدی، منابع درآمدی ديگری برای خود تنمیلنگرود  چند شهرداری  هر

رسييد، ذکر برخی موارد در اين ی شييهر و حتی در بسييیاری موارد مراجع باالتر کشييوری اسييت، اما به نظر میاراختیار شييو

صوص حداقل برای ايجاد جرقه ذهنی و   شهرداری   ايدهخ شد. بنابراين در ادامه،  لنگرود برای پیگیری در  خالی از لطف نبا

شييود. هرچند با بیان منطقی و تئوريك برای اثبات حقانیت به دو مورد از منابع درآمدی جديد برای شييهرداری پرداخته می

 طلبد.را میاين منابع درآمدی اهتمام شده است، اما در حد ايده کلی بوده و جای بررسی بیشتر 

  ها مالیات -

سیاری از اهداف ذکر شده در    درصد جمعیت    61اقتصادی برای اخذ مالیات، در حیطه شهری )که بیش از    یهاهينظرب

ها و عوارض، ايجاد درآمد گیرد( از کانال شهرداری امكان تحقق دارد. به عنوان مثال يكی از اهداف اخذ مالیاترا در بر می

ص    ژهيبه وها برای ارائه کاالهای عمومی برای دولت ست که بخش خ صی تمايلی به ارائه آن  کاالهای عمومی خالص ا و

ا و ههای شهری )ايجاد و نگهداری(، تنظیف شهر، ايجاد پارک  ندارد. بسیاری از اين کاالهای عمومی نظیر معابر و شريان  

شييوند. از سييوی ديگر، از اهداف ديگر فضيياهای سييبز و ... در شييهرها متمرکز بوده و از طريق مديريت شييهری ارائه می

سی به          ها، تأمین عدالتمالیات ستر ست. به عنوان مثال د شهرها قابل پیگیری ا سیاری از موارد در  ست. اين امر نیز در ب ا

 خدمات عمومی در مناطق فقیرنشین شهر.

توان به  هاسيييت. در اين خصيييوص می ها بر جامعه نیز از ديگر اهداف اخذ مالیات       همچنین جبران اثرات منفی فعالیت  

سیگار   ست که جبران اثرات     عنوان مثال به اخذ عوارض از  ضح ا شاره کرد. کامالً وا يا عوارض آلودگی هوا از کارخانجات ا

ت.  ها و فضای سبز اس   ها )نظیر آلودگی هوا و صوتی و ...( جز وظايف شهرداری با ايجاد پارک  منفی بسیاری از اين فعالیت 

های زيادی برای   و انبارها و ... که هزينه     ها زا در مناطق نظیر ترمینال  های هزينه  در اين راسيييتا، اسيييتقرار برخی کاربری  

شهر ايجاد می    ضور مردم، هزينه آلودگی شهرداری منطقه يا  صوتی و هوا و کنند )هزينه تنظیف به دلیل افزايش ح  های 

شند. بنابراين، به نظر می ...(، قابل توجه می شهرداری   با سد،  شور،     61ها به عنوان اداره کنندگان جامعه ر صدی کل ک در

ها اسييتقالل ها را بر دوش دارند. اين در حالی اسييت که طبق قانون شييهرداریالً اجرای بسييیاری از اهداف اخذ مالیاتعم

 دارند و سهمی از بودجه دولت ندارند. 

ها سنجیده شده و بخشی از    ها در حصول به اهداف مالیات تر موضوع، سهم شهرداری   شود، با بررسی دقیق  پیشنهاد می 

عنوان درآمد شييهرداری به اين دسييتگاه اختصيياص يابد. در اين زمینه، اخذ عوارض حضييور در شييهر برای    ها بهمالیات

کنند، برای اين شهر حائز  های بااليی برای شهرداری ايجاد می آهن و ترمینال و ...( که هزينههای خاص )نظیر راهکاربری

 اهمیت است.

 و رانندگی  راهنمايیهای جريمه -

د. به کنو رانندگی در بسييیاری از مواقع برای جبران ضييرری اسييت که تخلف فرد بر ديگران ايجاد می يیراهنماجرائم 

رر و هايی که مسیرشان باز است، ض    کند، با گرفتن زمان عبور اتومبیلعنوان مثال، زمانی که اتومبیلی چراغ قرمز را رد می
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  پیشنهادات تحلیل و ارائهمرحله تجزیه و  -طرح جامع شهر لنگرود

ر توانند از همديگر مطالبه کنند. دقابل محاسبه است و نه افراد می   سازد. اين ضرر و زيان نه  زيانی را به اين افراد وارد می

صرف آن در ايجاد     يیراهنمااين موارد  ضرر و زيان را دريافت کرده و با  و رانندگی با جريمه فرد خاطی، هزينه ريالی اين 

ساخت  شتن چراغ(، مطلوبیت ا    زير سطح کردن چهارراه و از میان بردا شبكه )مثالً غیر هم ضرر را در بلندمدت  های  فراد مت

 کند. اين امر در بسیاری از جرايم رانندگی قابل بررسی است. )نظیر پارک دوبل، تجاوز به حريم ديگران و ...(ايجاد می

ز آن افتد و بخش اندکی اها با ايجاد، بهبود و حفظ شبكه شريانی شهر اتفاق می   اما جبران بسیاری از اين ضرر و زيان  

ست. به همین دلیل، به نظر می  يیراهنمايريت بحران های مدبا روش سد بخش عمده و رانندگی ا صل از  ر ای از درآمد حا

 رانندگی بايد در اختیار شهرداری قرار گیرد.  جرائم

 در سال افق برنامهلنگرود ميزان درآمد شهرداري  بينیپيش -4-5-2-4

در  سنواتی یهابودجهبايست در تنظیم در سال پايه، شهرداری میلنگرود با توجه به کمبود میزان درآمد شهرداری 

های اجرا شدن طرح جامع موارد زير را مورد توجه و دقت قرار دهد تا حقوق شهرداری در قبال ايفای خدمات به سال

ی درآمد زهای پیشنهادی پايدارسابايست از طريق بكارگیری شیوهشهروندان تضییع نگردد. بر اين اساس شهرداری می

ای هخود، درآمد خود را به نحوی افزايش دهد که بدون داشتن پیامدهای منفی بر شرايط زيستی و کالبدی شهر، هزينه

در سال افق بر اساس عوامل زير انجام شده لنگرود میزان درآمد شهرداری  ینیبشیپعمرانی و خدماتی خود را تأمین نمايد. 

 است: 

  شودسالیانه که از طرف دولت اعالم میدر نظر گرفته شدن نرخ تورم ، 

  نظر گرفتن نرخ رشد جمعیت سالیانه، در 

 تر، ردن سطح خدمات با کیفیت مطلوبدر نظر گرفتن نرخ حداقل کسب پنج درصد درآمد اضافی برای باال ب 

  تجاری موجود و پیشنهاد شده در -صنعتی و صنايع کارگاهی هایکارگاهدر نظر گرفتن کسب درآمد از 

 طرح در محدوده و حريم پیشنهادی شهر. 

ت. بینی شده اسبايست کسب شود پیشبا توجه به موارد ذکر شده در باال، درآمد شهرداری که به صورت پايدار می

طور که مشخص است با توجه به شرايط اقتصادی کشور در وضعیت موجود دو گزينه برای نرخ تورم در سال افق در همان

در شرايط اقتصادی حاکم بوده است، در حالیكه در 1325-1311های درصد بین سال15است. نرخ تورم نظر گرفته شده 

طور که قبال نیز توضیح داده شده بود نرخ رشد جمعیت درصد بوده است. همچنین همان 21اين نرخ برابر با  1311سال 

شده است. به منظور باال بردن سطح کیفی و کمی  درصد در نظر گرفته 1957بینی لحاظ شده و برابر با نیز در انجام پیش

درصد درآمد اضافی نیز در نظر گرفته شده است. با توجه به عوامل در نظر گرفته  15، کسب لنگرود خدمات شهری در شهر 

درصد  21میلیون ريال و با احتساب نرخ رشد  175217با درصد برابر  15شده مجموع درآمد شهرداری با احتساب نرخ تورم 

به شرايط اقتصادی حاکم مالک عمل طرح جامع حاضر گزينه دوم خواهد میلیون ريال خواهد بود. با توجه  124342برابر با 

  بود.
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  پیشنهادات تحلیل و ارائهمرحله تجزیه و  -طرح جامع شهر لنگرود

نشان داده  1311-1415در نمودار ذيل روند تغییر درآمد شهرداری لنگرود بر اساس دو گزينه نرخ رشد تورم در بازه 

 شده است. 

 روند تغییر درآمد شهرداری لنگرود بر اساس دو گزینه نرخ رشد تورم بینيپیش:  ,نمودار شماره  
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درصد11با احتساب نرخ تورم  درصد21با احتساب نرخ تورم 

 شده برای شهرداری لنگرود در سال افق برنامه بینيپیش: درآمد پایدار  21جدول شماره 

 شده با احتساب نرخ ينیبشیپدرآمد پایدار 

 درصد )میلیون ریال( 21تورم 

خ شده با احتساب نر ينیبشیپدرآمد پایدار 

 درصد )میلیون ریال( 11تورم 
 سال

22134 22134 13,, 

16322 16322 13,3 

142225 132612 1334 

142225 141275 1331 

151553 143127 1332 

152116 145334 1333 

155317 147615 1334 

157756 141133 1331 

161232 152227 1336 

162742 154672 1331 

165313 157116 133, 

167212 151573 1333 

171534 162172 1444 

173212 164623 1441 

175131 167217 1442 

172613 161233 1443 

121411 172411 1444 

124342 175217 1441 

 مجموع 2613143 ,2,1134

 مشاورمنبع: تحلیل 
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  پیشنهادات تحلیل و ارائهمرحله تجزیه و  -طرح جامع شهر لنگرود

مسكن، تأسيسات زيربنايی خدمات  زمينهو نيازهاي عمرانی شهر در برآورد كمبودها  -6-2-4

 رفاهی و ساير كاركردهاي اصلی شهر و امكانات رفع نيازهاي مزبور در آينده

های مسكن تأسیسات زيربنايی خدمات رفاهی و ساير کارکردهای اصلی شهر منوط تعیین کمبودهای ذکر شده در زمینه

 های هر کدام است.اين کمبودها و تعیین سرانه یریگاندازهبه تعیین معیارهای 

در تعیین سرانه حد بهینه و حداقل هر عملكرد منظور شده و با تعیین اين دو حد در محالت و مناطق مختلف و با توجه 

 به امكانات عملی، سرانه مطلوب انتخاب گرديده است. 

 كاربري مسكونی -1-6-2-4

ه دهد ک. اين امر نشان میشودیمرا شامل بخش اعظم اراضی شهر  ،ضروری انسانيكی از نیازهای به عنوان مسكن 

تری نانهبیانداز واقعتواند تا چه حد چشمبرآورد دقیق نیازهای مسكونی شهر در افق طرح تا چه اندازه حائز اهمیت است و می

نیازهای مسكونی شهر از نظر تعداد و سطح مورد نیاز از توسعه آتی شهر را ترسیم نمايد. در ادامه، مراحل و نتايج برآورد 

 ارائه خواهد شد.

قیمت يك  1311تا  1325 یهاسالساختمانی بخش خصوصی در پنج سال میان  یهاتیفعالبر اساس اطالعات آمار 

ند وبه تفكیك شهری محاسبه گرديده است. مطالعه ر مترمربعزمین مسكونی و همچنین بهای ساخت برای يك  مترمربع

اقتصادی  یهامشابهتدر جهت محاسبه سرانه مسكونی موثر باشد. به دلیل  تواندیمياد شده  یهانهيگزدر  هامتیقتغییرات 

و اجتماعی و محیطی که در نوار شمالی کشور وجود دارد، الگوی رشد قیمت زمین و مسكن تقريبا تابع يك سری پارامترهای 

های در استان گیالن جهت برآورد هامتیق، به همین دلیل استفاده از میانگین تهاسآنمشترک طبیعی و انسانی مابین 

 تغییرات قیمت زمین و ساخت در شهر لنگرود در قالب دو گزينه  استفاده خواهد شد.

شود و چه در مرحله تكمیل که مبلغ قطعی بینی میالزم به ذکر است که هزينه ساختمان، چه در مرحله شروع که پیش

های نقشه ساختمان، نظارت مهندس، پروانه ساختمان، مصالح ساختمان، وسايل و ابزار کار، ، شامل هزينهشودمیگزارش 

 باشد. الزحمه معمار، هزينه تاسیسات مرکزی )حرارتی برودتی( گاز، برق، آب و فاضالب و غیره میمزد کارگر، حق

 سناریو اول -الف

درصد در سال رشد داشته است. اگرچه ارقام جدول  3/13متوسط قیمت زمین در شهر لنگرود در دوره مورد بررسی 

درصد هم  -1/25روند نزولی داشته و حتی  21 -22 یهاسالمطالعه است چنانكه بین  یهاسالبیانگر نوسان در طی 

 باشد.درصد می 5/67با رقم  26تا  25رشد سالیانه مربوط سال   نيترشیبرسیده است. در مقابل 

ساختمان مسكونی در شهر لنگرود برابر با متوسط هزينه ساخت در مناطق شهری  مترمربعمتوسط هزينه احداث يك 

 درصد افزايش يافته است.  5/13استان گیالن اختیار شده که در دوره مورد بررسی ساالنه به طور متوسط 

ه فرض شود قیمت زمین با سرعت متوسط سالیان گذشته )با در نظر گرفتن میزان رشد مناطق شهری استان چنانچ

برابر برسد و قیمت بنا با رشد  2/3سال آينده  15يعنی در طول  بعد نیز افزايش يابد یهاسالدرصد در  3/13گیالن( يعنی 
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  پیشنهادات تحلیل و ارائهمرحله تجزیه و  -طرح جامع شهر لنگرود

درصد در سال( طی مدت مذکور  3/12لیانه درآمد خانوار شهری )برابر برسد، با توجه به رشد سا 792درصد در سال به  2/21

 خواهد شد. مترمربع 37971برابر و در نتیجه سرانه زمین به  291

                                                                       سرانه زمین )با توجه به توان خرید زمین مسکوني(               

   سرانه زمین )با توجه به توان مالي ساخت بنا( 

 (41.11+21.34/)2= 31.11                                             سرانه زمین مسکوني برای خانوارهای جدید  

ها های تکمیل شده در مناطق شهری به تفکیک كل كشور و استان گیالن و میزان رشد آنساختمان: مشخصات  22جدول شماره 

 1334تا سال  13,1از سال 

 عنوان
قیمت زمین یک 

 مترمربع

نرخ رشد سالیانه زمین 

 )درصد(

یک هزینه ساخت 

 )ریال( مترمربع

نرخ رشد سالیانه 

 زمین )درصد(

 1,سال 
 - 1666611 - 1621412 كل كشور

 - 1755212 - 1631373 گیالن

 6,سال
 1/34 2242212 71 2261623 كل كشور

 5/35 2376512 5/67 2733524 گیالن

 1,سال
 5/33 3113117 3/21 5122161 كل كشور

 13/24 2147522 1/21 3316741 گیالن

 ,,سال
 24/1 3111414 -3/27 3767117 كل كشور

 12/1 3241761 -1/2 3211113 گیالن

 3,سال
 76/2 3113577 -16/2 3621125 كل كشور

 56/7 3426177 - 1/25 2372416 گیالن

شش ماهه اول 

 34سال

 12/1 3412466 51 5535131 كل كشور

 -33/5 3311247 7/13 2714662 گیالن

 ساختمانی بخش خصوصی در مناطق شهری به تفكیك کل کشور و استان گیالن یهاتیفعالآمار  -منبع: بانك مرکزی

 دهد.درصد بخش موجود را فضاهای تخريبی تشكیل می 1795درصد،  295با ضريب تخريب 

 11جمعیت  74477× % 1795=  72615                                                        ماندیمجمعیتی که در وضعیت موجود 
 14111-72615=  21475جمعیت افزايش يابنده شهر                                                                                      

 54947× 72615=3155331                                       زمین برای جمعیت موجود                                       مترمربع

 31975× 21475=621416                          زمین برای جمعیت افزايش يابنده                                             مترمربع

 (3155331+621416÷)14111=41922سرانه زمین برای کل شهر در انتهای برنامه                                                   مترمربع

   4636755                  مساحت مسكونی در سال افق طرح                                                                                مترمربع
 4636755-4156252=  571113                                                                  )مترمربع( مساحت مسكونی مورد نیاز

 جزئیات مربوط به سرانه مسکوني:  23جدول شماره 

 نام كاربری
وضع موجود 

 )هکتار(

تراكم ساختماني 

 )درصد(

سطح مورد نیاز 

در سال افق 

 )هکتار(

تراكم 

پیشنهادی 

 )درصد(

سطح تأمین شده از 

افزایش تراكم وضع 

 درصد( 24موجود )تحقق 

مورد سطوح جدید 

نیاز )بدون اعمال 

 تراكم پیشنهادی(

 42952 15941 121 57911 111 415961 مسكونی

 منبع: تحلیل مشاور

41957( =392/291)54947  
21914(=792/291) 54947  
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در دومین گزينه، سرانه زمین برای جمعیت افزايش يابنده شهر بر اساس سرانه :  )منتخب مشاور( سناریو دوم -ب

 شود.نظر گرفته می در مترمربع 41برابر پیشنهادی شورای عالی شهرسازی و معماری، 

 11جمعیت  74477× % 1795=  72615            درصد(           1ماند )با ضريب تخريب جمعیتی که در وضعیت موجود می

 14121- 72615=  21475                          جمعیت افزايش يابنده شهر                                                           

 54947× 72615=3155331                   زمین برای جمعیت موجود )مترمربع(                                                      

   41× 21475=251111                         زمین برای جمعیت افزايش يابنده )مترمربع(                                               

 (3155331+251111÷)14111=51916                                سرانه زمین برای کل شهر در انتهای برنامه )مترمربع(     

 4214331                                         مساحت مسكونی در سال افق طرح )مترمربع(                                              

 4214331-4156252=   757427                                                                  )مترمربع(ونی مورد نیاز مساحت مسك

 
 های مربوط به سطح و سرانه مسکوني در سال افق برنامه: ویژگي 24جدول شماره 

 نام كاربری
وضع موجود 

 )هکتار(

تراكم 

ساختماني 

 )درصد(

سطح مورد نیاز 

سال افق  در

 )هکتار(

تراكم پیشنهادی 

 )درصد(

سطح تأمین شده از 

افزایش تراكم وضع 

 درصد( 24موجود )تحقق 

سطوح جدید مورد 

نیاز )بدون اعمال 

 تراكم پیشنهادی(

 61934 15941 121 75975 111 415961 مسكونی

 منبع: تحلیل مشاور

)با استفاده از آمار و اطالعات استعالم  1312تا  1322های پنج سال اخیر طی سال وسازساختبا توجه به اينكه گرايشات 

ای ههای ساختمانی صادر شده به تفكیك تعداد طبقات(، روند گرايششده از شهرداری شهر لنگرود مبنی بر تعداد پروانه

ن سرانه مسكونی توسط اين مهندسیبه سمت افزايش تراکم در ارتفاع پیش رفته است. بنابراين در برآورد  وسازساخت

 41922بر اين اساس سرانه کاربری مسكونی پیشنهادی برای شهر لنگرود برابر با مشاور، اين امر در نظر گرفته خواهد شد. 

 مترمربع به ازای هر نفر خواهد بود. 

 تاسيسات شهري -2-6-2-4

بررسی قرار  مورد شبكه آب، برق، تلفن و فاضالب تأسیسات زيربنايی شاملکمبودهای موجود در شهر لنگرود در زمینه 

 گیرد: می

 آب  -

در لیالکوه است. همچنین  یمترمكعب15111زمینی و يك مخزن یمترمكعب 4111ذخیره آب شهر لنگرود يك مخزن 

 گردد.مقداری از آب مصرفی شهر از خط لوله شرق شهر و نیز از الهیجان تهیه می

لیتر در  232طرح کالبدی مناطق ساحلی شمال برابر  ینیبشیپبر اساس  افق طرح سرانه مصرف آب شهری در سال

، نیاز مشاور یهالیتحلبر مبنای لیتر خواهد بود.  172و بر اساس محاسبات انجام شده بر مبنای وضعیت موجود  روزشبانه

 د.باشیممترمكعب در سال  516171برابر با  روزشبانهلیتر در  172شهر لنگرود برای تامین آب در سال افق بر اساس سرانه 
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نامه تهیه شده توسط مشاور، احداث سد بر روی شلمانرود نیاز آب شهر را تامین خواهد نمود. از طرفی مطابق پرسش

تواند پاسخگوی آتی شهر باشد. شبكه توزيع فعلی آب زيرزمینی می یهاآبسطح آب زيرزمینی باالست و منابع غنی 

 ها کمبود فشار در نقاط مختلف در موقع مصرف حداکثر و نیز هنگام قطع برق است. آن نيترمهمدارد که  هايینارسايی

 های توزيع قديم مانند کمبه علت موضعی و مقطعی بودن گسترش توزيع عالوه بر مشكالت عادی موجود در شبكه

های عمده زير ها، نارسايیحد ظرفیت آنها و کاهش بیش از بودن فشار، نشست بیش از حد مجاز آب، گرفتگی لوله

 اختصاص شبكه توزيع آب اين شهر است:

 نامتعادل و نامنظم بودن فشار در شبكه توزيع آب به علت پمپاژ مستقیم آن به داخل شبكه؛ -

 يكسان نبودن کیفیت آب به علت تزريق موضعی آن؛ -

 شبكه توزيع.ناقص ماندن ضدعفونی آب به علت زمان کم تماس آب با گاز کلر در  -

   برق  -

مشترک  46514مطابق پرسشنامه پاسخ داده شده توسط شرکت برق شهر لنگرود، تعداد مشترکین برق در سطح شهر 

هند. دمشترک را مشترک مسكونی و باقی را مشترکین تجاری صنعتی و کشاورزی تشكیل می 31227است. از اين تعداد 

ووات است. برق شهر لنگرود مانند ديگر شهرها به شبكه سراسری متصل کیل 4113541کل مصرف در يك ماه برابر با 

 است. 

است که  لوواتیک 71شود که سرانه مصرف ماهانه هر شهروند در وضع موجود با استفاده از آمار فوق مشاهده می

چنانچه منابع تأمین برق به منابع وضع موجود  .کیلووات برق نیاز است 5245111شود در افق طرح ماهانه به بینی میپیش

 وجود خواهد داشت.  یرسانبرقدر شبكه کمبود  لوواتیک 142111محدود باشد، در آينده ماهانه 

 فاضالب  -

درصد شهر دارای شبكه فاضالب از نوع سپتیك طولی است که طول اين  51در حال حاضر حدود  در شهر لنگرود،

. همچنین ريزدفاقد تصفیه خانه است و فاضالب را به رودخانه می حاضرکیلومتر است، اين شبكه در حال  25شبكه در حدود 

. البته در حال حاضر مطالعات دهدینما انتقال سطحی ر یهاآبها را انتقال داده و های ساختماناين شبكه تنها فاضالب

خانه و سیستم کامل فاضالب در سطح شهر در حال انجام است. در گزارش طرح جامع شهرستان اولیه جهت احداث تصفیه

فاضالب اين شهرستان دارای سه گزينه است. گزينه اول در مسیر جاده لنگرود  خانههیتصفو  یابيمكان"لنگرود آمده است:

کیلومتری  5کیلومتری شهر لنگرود و گزينه سوم در روستای سلطان مرادی به فاصله  7/3چمخاله، گزينه دوم در فاصله  و

 "شهر لنگرود است. که گزينه سوم گزينه پیشنهادی مشاور تعیین گرديده است.
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ای هخود موجب آلودگیگیرد که های زيرزمینی صورت میهای جذبی و يا تخلیه در کانالچاه به صورتدفع فاضالب 

و دفع بهداشتی فاضالب شامل شبكه  یآورجمعهای در دست اقدام طرح جامع شود. از برنامهزيرزمینی می یهاآب

 شود.خانه است که توسط مشاور ری آب انجام میخط انتقال و تصفیه یآورجمع

 شهري تجهيزات -3-6-2-4

ل نشانی و مواردی از اين قبیشامل کشتارگاه، ايستگاه آتششهری تجهیزات کمبودهای موجود شهر لنگرود در زمینه 

 : ردیگیممورد بررسی قرار 

 پست -

)عملكرد آن فروش تمبر سفارشی و مطبوعات خواهد  3يك دفتر پستی درجه  ،هزار نفر )ناحیه( 21تا  11هر  به ازای

، مترمربع 221تا  211با مساحت  2هزار نفر دفتر پستی درجه  21، برای جمعیت باالی مترمربع 111تا 21بود( با مساحت  

هزار نفر يك  211الزم است. برای هر  مترمربع 711الی 551با مساحت  1هزار نفر دفتر پستی درجه  51برای جمعیت 

با  1415ترتیب شهر لنگرود تا سال هزار نفر را پوشش دهد. بدين  711تا  تواندیمکه  شودمیمنطقه پستی در نظر گرفته 

 باشد.می 3نفر نیازمند يك دفتر پستی درجه يك، چهار دفتر پستی درجه دو و هشت دفتر پستی درجه  14111جمعیت حدود 

 خواهد بود. مترمربع 126/1بدين ترتیب که اعالم شد سرانه پست برای شهر لنگرود در سال پايان طرح حدود 

 ينشانآتش -

برای هر  مترمربع1/1سطح داشته باشد که بیانگر سرانه  مترمربعهزار نفر، ده هزار 111هر  به ازاینشانی آتشايستگاه 

 نفر است.

به  2مترمربع و ايستگاه شماره  1211نشانی موجود است. ايستگاه مرکزی، به مساحت در شهر لنگرود دو ايستگاه آتش

ا برابر ههر دو تحت مالكیت شهرداری هستند. تعداد کارکنان ايستگاه و واقع در شمال غربی شهر مترمربع 2111مساحت  

نیم  و نجات، ست هیدرولیك امداد وسايل و تجهیزات موجود شامل، نفر کارگر است. 21نفر کارمند و  1نفر شامل  31با 

 .1121نز ب ادسان وبماشین رنو و  لباس ضد حريق و لباس نسوز، تابل،کپسول تنفسی،رپمپ پ هیدرولیك امداد و نجات،

ای و وسیله اياب و ذهاب برای کارکنان وانت امداد و نجات جاده ،و تجهیزاتی از جمله ماشین پیشرو ليوساها اين ايستگاه

 نیاز دارد.

 2511کشور مطابق ضابطه پذيرفته شده جهانی به ازاء هر  یهایشهردار یهاینشانآتشبر اساس گزارشی از وضعیت 

کیلومتر يك ايستگاه مستقل با  5نفر جمعیت و يا شعاع  51111)نیروی عملیاتی( و هر  نشانآتشنفر جمعیت بايد يك نفر 

یزات و ايستگاه موجود در شهر لنگرود مشروط به داشتن تجه 2تجهیزات کافی وجود داشته باشد. بر اين اساس تعداد 

مساحت  مترمربع 2311شهر نیازمند 1415متر در سال 1/1کند. با توجه به سرانه نیروی عملیاتی در حال حاضر کفايت می

 باشد.می ینشانآتشجهت امكانات 
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  پیشنهادات تحلیل و ارائهمرحله تجزیه و  -طرح جامع شهر لنگرود

 بارترهمیدان میوه و  -

لنگرود در خیابان حافظ بعد از کوچه فالح زاده به سمت جاده الهیجان واقع است که در روزهای  بارترهمیدان میوه و 

نیز اين مبادالت  در محدوده مجتمع تجاری داخل پارک )پارک بازار( .کندیمبه صورت بازار روز عمل  چهارشنبهشنبه و 

 . باشدینمجديد  بارترهبه بررسی انجام شده، در شهر لنگرود نیاز به ايجاد میدان میوه و  با توجه گیرد.صورت می

 ترمینال -

بین شهری در لنگرود موجود است که اولی ترمینال مسافربری سواری کومله واقع در  یمسافربرسه ترمینال يا ايستگاه 

تهران در  -خیابان معلم و سومی ايستگاه مسافربری لنگرودلنگرود در  -دومی ايستگاه مسافربری رشت خیابان سعدی،

 .خیابان حافظ روبروی میدان بار است

ست بطوريكه کنند بسیار باالکه از شهر لنگرود عبور می یشهربروننقلیه  لی اين شهر با توجه به حجم وسايبار ترافیك

پايانه شهری تن داششهر هنوز از  اين کهیدرحالبه لحاظ اين بار ترافیكی به دومین شهر پرترافیك گیالن تبديل شده است. 

دهد. زايش میرا اف آنه و نیاز ب تربرخوردار نیست با توجه به ورود مسافران نوروزی به اين شهر اين بار ترافیكی را سنگین

وری برای آينده شهر ضر یشهربرونهای و ساماندهی و متمرکز کردن پايانه اندازی پايانه شهری لنگرودخصوص راهاين در 

  است.

 و دفع زباله یآورجمع -

سال قبل  12استخر طبیعی از حدود  هكتار بوده است. 7کیاکاليه به مساحت حدود  طبیعی استخر  مكان اولیه دفع زباله

ين عمل ناشی از ا یطیمحستيزو آلودگی  یربهداشتیغدر اقدامی نادرست به محلی برای دفن زباله تبديل شد و عوارض 

 گیر مردم منطقه شده بود.ها گريبانسال

ن آب روستائیان برای تأمی به خصوصهای آب زيرزمینی، شهروندان لنگرودی به دلیل ارتباط آب اين استخر با سفره

 ،که انتظار می رود با اقدامات مسئوالن بهداشتی و درمانی اندبوده مواجه يیهاینگرانو مصرفی خود با بخش کشاورزی 

 و یآورجمعسرانجام با اقدامات شهرداری و شورای اسالمی شهر لنگرود از . های ناشی از اين تداخل برطرف شودآلودگی

 يافته است.کوهستانی شهر انتقال  در منطقهبه مكان ديگری  هازبالهاين مكان خودداری و اکنون  دفن زباله در

 كشتارگاه -

 واقع است. در غرب شهر امتداد خیابان شهید واحدی در جاده کشتارگاه شهر دراز حريم  در خارجفعلی  محل کشتارگاه

و میزان  نفر در کشتارگاه شاغل هستند 5. و مالكیت آن با شهرداری لنگرود است مترمربع 3211مساحت کشتارگاه فعلی 

ساخت نخستین کشتارگاه صنعتی دام شرق گیالن با اعتبار راس در روز است.  6 و15 بز به ترتیب و و گوسفند هکشتارگا

  نیز توسط بخش خصوصی شروع شده است. 1322سال  دهه فجر در میلیارد تومان 13
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 گورستان و غسالخانه -

گیرد ولی تنها گورستان فعال شهر، آرامستان در بسیاری از مساجد شهر هنوز دفن اموات صورت می در شهر لنگرود

 در تملك اداره اوقاف و مترمربع 41711با مساحت  قرار دارد و مرکزی شهر يا وادی لنگرود است که در داخل بافت شهر

نفر کارگر  3و  وقتپارهنفر کارگر  4نفر نیروی شهرداری9  3نفر پرسنل دارد که  12شهرداری است. اين گورستان  اختیار در

 نفر کارگر شرکتی هستند. 2بیمه و 

در خیابان سعدی روبروی  یگريو د مترمربع 4551گورستان ديگری در کاسگرمحله خیابان شهید بخارائی به مساحت 

 نیز موجود است. مترمربع 2251مساحت  بر بهمسجد کلید

 یطیمحستيزضوابط  مورد آنبايست در الزم به ذکر است که محل گورستان فوق به دلیل مجاورت با مراکز سكونتی می

کلی مناسب است و  به طوراعمال گردد و در مكانی خارج از محدوده مصوب شهری، فاصله با جاده اصلی و منابع آب 

 کاری محصور شود.گورستان توسط درختشود اطراف محوطه توصیه می

 برآورد كمبودهاي مربوط به خدمات رفاه عمومی -4-6-2-4

در افق طرح به منظور پاسخگويی به نیازهای آتی  ستيبایمکمبودهای خدماتی در وضعیت موجود و میزان سطحی که 

 :  ردیگیمدرنظر گرفته شود، مورد بررسی قرار  شهر

 خدمات آموزشي -

باشد. با توجه به اينكه شرايط مدنظر می -وضع موجود و سال افق طرح -آموزشی شهر برای دو مقطع زمانینیازهای 

موجود اين فضاها و نیازهای آن قبالً در مطالعات وضع موجود به طور کامل بررسی شده، در اين بخش ضمن اشاره گذرا 

کل نیازهای شهر در سال افق در زمینه مزبور مشخص  به وضع موجود، نیازهای جمعیت اضافه شونده در طول دوره طرح و

 گردد.می

( تا متوسطه و ساير مراکز آموزشی یدبستانبراساس مطالعات مرحله اول، مساحت فضاهای آموزشی کنونی شهر )پیش

های های وضع موجود و سرانهمترمربع است. با توجه به اين سرانه و نتايج بررسی 1976هكتار و سرانه آن معادل  13913

هكتار در وضع موجود کمبود سطح آموزشی احساس  1921که در حال حاضر، به میزان  توان گفتمیمصوب شورای عالی 

 شود.می

بر مبنای  ،به تفكیك مقاطع تحصیلی مختلف بررسی میزان کمبودهای آتی خدمات آموزشی در شهر لنگرود به منظور

 استفاده شده است.  Spectrum افزارنرمشده در  ینیبشیپهرم سنی استنتاج شده از ساختار جمعیتی 

 كودكستان -الف

ضوابط سازمان توسعه و تجهیز نفر خواهد بود.  4116افراد الزم التعلیم در اين مقطع تحصیلی در سال افق طرح برابر 

حدود  1415لذا مساحت مورد نیاز در سال  گرفته شده است مترمربع در نظر 6/1 مقطع کودکستانسرانه برای  ،مدارس
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مترمربع خواهد بود. با توجه به اينكه اين ضوابط  5/1باشد که سرانه آن نسبت به کل جمعیت شهر مترمربع می 47112

نسبت به کل جمعیت  مترمربع 1945بر اساس وضعیت موجود تغییر يابد، سرانه کودکستان در شهر لنگرود برابر با  تواندیم

مترمربع در سال افق برای اين کاربری نیاز است که  42211شده است که بر اين اساس به مساحتی بالغ بر  نظر گرفتهدر 

 مترمربع خواهد بود.  37122با توجه به سطح وضع موجود، میزان کمبود اين کاربری تا افق طرح برابر با 

 دبستان -ب

 2211 ،1415در سال التعلیم دبستانی، جمعیت الزم رود.ای به شمار میدبستان به عنوان شاخص محله با عملكرد محله

دبستان در افق طرح  ازیسطح مورد ن ،باشدیممترمربع  7در نظر گرفته شده که برابر با سرانه نفر خواهد بود که بر اساس 

 مترمربع خواهد بود.  66/1 نسبت به کل جمعیتمترمربع خواهد بود که در اين صورت سرانه آن  62231

 کالسه بودن اعداد فوق تغییر خواهد کرد.  21و  15 ،11تبصره: با تغییر تراکم يعنی افزايش طبقات و يا 

ضوابط سازمان توسعه و تجهیز مدارس کشور  بر اساسکالسه در دو طبقه بنا شود.  11به طور مثال اگر دبستان فوق 

ی هاطرح اين سرانه در ،تواند تقلیل يابدمترمربع می 75/1خواهد بود و سرانه زمین به مترمربع  26/5سرانه زمین مورد نیاز 

و در محالت  مترمربع 75/1و فاقد زمین از سرانه  ترمتراکمتوان در محالت آماده سازی بسیار باالتر است. در نتیجه می

سرانه باالتری نسبت  توانیممترمربع در سال پايه طرح،  1942نوساز از سرانه باالتری استفاده نمود. در نتیجه با توجه به 

ستان ی انجام شده در خصوص کمبود دبهالیتحلشهر لنگرود در نظر گرفت. بنابراين با توجه به  به ضوابط ارائه شده برای

مترمربع  65775نیاز به  دهندهنشانمترمربع در نظر گرفته شده است که  197در شهر بر اساس شعاع عملكردی، سرانه 

 .باشدیماين کاربری  نیتأمزمین برای 

 مقطع راهنمایي -پ

از سوی سازمان  شدهنییتعسرانه نفر خواهد بود.  5622حدود  1415سال اين مقطع تحصیلی در در مورد نظر جمعیت 

. باشدمیراهنمايی سه کالسه يك طبقه(  مترمربع فضای باز برای 14/7مترمربع زيربنا و  26/4مترمربع )شامل  12مذکور 

مترمربع  72/1نسبت به کل جمعیت شهر سرانه آن مترمربع خواهد بود که  67464 الذکرفوقبرای کاربری سطح مورد نیاز 

 .شودیم

 1926رانه ، سگرفتهانجامی هالیتحل، بر اساس به منظور دستیابی به يك پراکنش فضايی مناسبشهر لنگرود  در

 نیتأممترمربع برای  21541ی نسبت به جمعیت کل شهر در نظر گرفته شده است. در نتیجه به مساحتی در حدود مترمربع

 گردد.  نیتأم ستيبایمی طرح هاسالمترمربع در  64147اين کاربری در شهر نیاز است که 

 دبیرستانمقطع  -ت

برای اين کاربری طبق  کنندهاستفادهسرانه نفر خواهد بود.  4121 ،1415در سال مقطع تحصیلی دبیرستان جمعیت 

کالسه يك  4فضای باز برای مدارس مترمربع  26/7مترمربع زيربنا و  74/4مترمربع )شامل  12ضوابط سازمان مربوطه 
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در افق طرح است و سرانه آن نسبت به کل جمعیت مترمربع  42161حدود  سطح مورد نیاز اين کاربریباشد. می (طبقه

 خواهد بود.  52/1شهر 

مترمربع نسبت به جمعیت  1954تحلیل شعاع عملكردی اين کاربری در سطح شهر، سرانه پیشنهادی برابر با  با توجه به

 . باشدیممترمربع در سال افق طرح  51175گرفته شد که بیانگر نیاز به مساحت  در نظرکل شهر 

ايج از مقاطع تحصیلی محاسبه شده که نت كيهر به منظور تعیین دقیق تر کمبودهای آموزشی، میزان کمبود بر حسب 

 آن به شرح جدول ذيل است.
 1441برای سال : كمبود سطوح آموزشي  21جدول شماره 

 عنوان
افراد الزم 

 التعلیم

سرانه سازمان تجهیز 

 مدارس )مترمربع(

سطح مورد 

 نیاز )مترمربع(

سطح موجود 

 )مترمربع(

كمبود سطح 

 )مترمربع(

شعاع دسترسي 

 )متر(

در  سرانه

 سطح شهر

 1945 311 37122 4272 42211 196 4116 كودكستان

 1971 511 21612 36123 65775 7 2211 دبستان

 1926 211 64147 16313 21541 12 5622 راهنمایي

 1954 1511 11216 31251 51175 12 4121 دبیرستان

 2955 - 151177 22613 231511 - 23412 جمع

 منبع: تحلیل مشاور

 دانشگاه )آموزش عالي( -

به ازای هر نفر در وضع  مترمربع17/1که سرانه آن برابر با  باشدیم مترمربع 12661سطح اين کاربری در وضع موجود 

شود. مجموعه آموزش عالی لنگرود برای افق طرح محاسبه می مترمربع 6/1موجود است و سرانه پیشنهادی طرح قبل 

. اين کاربری برای شهرهايی که وزارت بهداشت و درمان و باشدیمشامل دانشگاه پیام نور و يك مجتمع آموزش عالی 

کنند  ديیتأدانشگاه آزاد اسالمی و ساير مراکز آموزش عالی استقرار آن را كی و يا وزارت علوم و آموزش عالی، آموزش پزش

های گذشته وجود دارد رشد جمعیت دانشجويی در سال هاآنشود و برای شهرهايی که آموزش عالی در بینی میپیش

ای مراکز آموزش عالی، جمعیت دانشجويی برای افق طرح محاسبه و سطح مورد های توسعهاستخراج و با توجه به برنامه

 گردد. میها درج نیاز بدست آمده و به جمعیت کل کشور تقسیم و در جدول سرانه

 كاربری تجاری-

با توجه به سرانه  است.مترمربع  61/2 با سرانه مترمربع 211312الذکر در شهر لنگرود سطح موجود کاربری فوق

مترمربع،  2-4شهری ايران  یهاطرحمترمربع تعیین شده بود و همچنین سرانه معمول در  2/2پیشنهادی طرح قبلی که 

 242676در نظر گرفته شده است که بر اين اساس وسعت اين کاربری در سال افق برابر با  مترمربع 2964سرانه پیشنهادی 

 مترمربع خواهد بود. 

 

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



11 

 

  پیشنهادات تحلیل و ارائهمرحله تجزیه و  -طرح جامع شهر لنگرود

 كاربری اداری و انتظامي-

مترمربع سرانه آن است که با توجه به سرانه  22/1هكتار و  11/1سطح موجود اين کاربری و سرانه آن به ترتیب 

مترمربع است. لذا  5/1 -5/2های پیشنهادی شهرهای ايران که بین مترمربع بوده و سرانه 4/1قبلی که طرح پیشنهادی 

 هكتار زمین نیاز دارد.  15937کند که در مجموع به مترمربع را برای افق طرح پیشنهاد می 1963مشاور سرانه 

 كاربری مذهبي  -

شنهادی       سرانه پی شنهادی قبلی  شده بود مترمربع  5/1در طرح پی سرانه     ،در نظر گرفته  ضع موجود  در حالیكه در و

که با توجه به اين سرانه سطح    شود یمگرفته نظر  دربرای پايان دوره طرح  5/1مترمربع است. سرانه    21/1کاربری فوق 

 . گرددهكتار برآورد می 7/4برای اين کاربری در افق طرح  ازیمورد ن

 هنری -كاربری فرهنگي -

سرانه معمول کاربری فرهنگی  .مترمربع است 16/1هكتار است و سرانه آن نیز برابر  42/1اين کاربری سطح موجود 

مترمربع در نظر گرفته شده است. در طرح جامع قبلی سرانه مذهبی  75/1تا  4/1مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری 

سرانه پیشنهادی مترمربع برای هر نفر در نظر گرفته شده بود.  5/1-75/1و فرهنگی پیشنهادی به همراه هم به میزان 

مترمربع زمین به اين کاربری  41621مترمربع در نظر گرفته شده است که نیازمند اختصاص  1944 درکاربری فرهنگی 

 وجود دارد. 

 كاربری ورزشي -

شهر لنگرود     سرانه آن   12/4سطح موجود کاربری فوق در  سطح     66/1هكتار و  ست،  برای افق  ازیمورد نمترمربع ا

 گردد. مترمربع برآورد می 191هكتار خواهد بود و سرانه آن نسبت به کل جمعیت شهر در پايان دوره طرح  11931 طرح

 فضای سبزپارك و  -

 مترمربع 12تا  2و تراکم جمعیت و ديگر عوامل مؤثر شهرها بین  يیایجغراففضای سبز الزم برای شهر به تناسب مكان 

مترمربع  57/4هكتار و سرانه  14/34ريزی، متغیر است. سطح موجود و سرانه فضای سبز در شهر لنگرود در سال پايه برنامه

که اين رقم با سرانه وضع موجود  شدهنییتع مترمربع 2و معماری حداقل  یشهرسازاست. سرانه پیشنهادی شورای عالی 

است. بدين ترتیب  مربعمتر 5957یص زمین به پارک و فضای سبز برابر با سرانه پیشنهادی برای تخصبسیار متفاوت است. 

 مترمربع زمین برای تامین زمین نیاز وجود دارد.  523716به 

 گردشگری -تفریحيكاربری -

شهر لنگرود    سرانه آن   1944سطح موجود اين کاربری در  شنهادی طرح قبلی      16/1هكتار و  سرانه پی ست،  مترمربع ا

مترمربع بوده است که هر چند طرح جامع قبلی به اهداف خود نرسیده است، اما با توجه به اهمیت صنعت توريسم در       2/1
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  پیشنهادات تحلیل و ارائهمرحله تجزیه و  -طرح جامع شهر لنگرود

مترمربع توسييط مشيياور  1932های طبیعی شييهر لنگرود ، سييرانه های توسييعه و عمران منطقه و با توجه به ويژگیبرنامه

 باشد. هكتار می 3913شود. بدين ترتیب سطح مورد نیاز در افق طرح می پیشنهاد

 كاربری درماني-

شهر لنگرود به ترتیب      سرانه آن در  ست. بر  مترمربع 22/1هكتار و  11/6سطح موجود اين کاربری و  ساس جدول   ا ا

سرانه اين کاربری بین  ها و برنامهدفتر طرح سرانه معمول       53/1تا  61/1های وزارت بهداری  ست.  شده ا مترمربع تعیین 

شتی     سرانه     1-5/1شهرهای ايران برای اين کاربری و کاربری بهدا ست و  شد.  می مترمربع 4/1 طرح قبلیمترمربع ا با

به نیاز در نظر گرفته شييده اسييت که در اين صييورت در افق طرح   مترمربع برای جمعیت سييال افق برنامه 14/1سييرانه 

  وجود دارد.هكتار  76/1سطحی معادل 

 كاربری صنعتي  -

شهر لنگرود به ترتیب         صنعتی در  سرانه کاربری  ست که با توجه به   66/1هكتار و  22/4سطح موجود و  مترمربع ا

شنهادی طرح جامع قبلی که     شان می    2سرانه پی ست، رقم پايینی را ن سعت  دهد. مترمربع ا هكتار اين  7973با توجه به و

 مترمربع خواهد بود.  1922سرانه آن برابر کاربری در افق طرح، 
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  پیشنهادات تحلیل و ارائهمرحله تجزیه و  -طرح جامع شهر لنگرود

 زمين كاربري پيشنهادي هايسرانه و نياز مورد سطوح بنديجمع -5-6-2-4

 نیأمتهای پیشنهادی و سطوح مورد نیاز برای های انجام گرفته در اين مرحله از گزارش طرح، سرانهبا توجه به تحلیل

صورت    نیاز به کاربری شهر لنگرود، در جدول ذيل به  ست    یبندجمعهای خدماتی در  شده ا سرانه    . آورده  ساس  بر اين ا

 در سال افق  مترمربع 11942به در وضعیت موجود  مترمربع به ازای هر نفر  14977خدماتی در شهر لنگرود از   یهایکاربر

هكتار در دو مقطع زمانی مورد بررسييی  12927به  هكتار 11نیز از  هایکاربروسييعت اين دسييته از  افزايش خواهد يافت. 

 رسیده است.  

 زمین كاربری پیشنهادی هایسرانه و نیاز مورد : سطوح 26جدول شماره 

 
   منبع: تحلیل مشاور  
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  پیشنهادات تحلیل و ارائهمرحله تجزیه و  -طرح جامع شهر لنگرود

 كالبدي شهر مورد توجه قرار گيرد ريزيطرحتعيين معيارها و ضوابطی كه بايد در -7-2-4

صول حاکم بر   صلی        شهر پرداخته می  یریگشكل در اين بخش ابتدا به ا صر ا ساس آن عنا  دهدهنشكل شود و بر ا

های مختلف و سازمان شهری مورد توجه است. سپس جايگزينی خدمات عمده شهری و طبقات مختلف شهری طی دوره      

ردد. پس از آن با توجه به مطالعات گهای شييهری بررسييی و در ادامه روش طراحی سييیال )منعطف( ارائه میدسييترسييی

 شود.کالبدی تدوين می یزيرطرحو ضوابط معیارها  ادشدهي

 شهر در مراحل مختلف گيريشكلشناخت اصول حاكم بر  -1-7-2-4

ضع موجود  شد آن      ، به طور کاملدر مطالعات و سعه و روند ر شهر، تو شريح علل پیدايش  ست شد  ت  ه، لذا در اينجا به ا

 . شودیمپرداخته  موضوعاين به  موجزطور 

 شناخت تاریخچه لنگرود -

سال     ستین بار در  شاه بن الب       ه.ق ديده می 512نام لنگرود نخ سلطان محمدبن ملك سال پس از مرگ  شود. در اين 

 و از اصفهان به طبرستان   -شاه مازندران  -ارسالن، فرامرزبن مردانشاه لنگرودی، از زندان بیرون آمد و با عالء الدوله علی  

 از آنجا به لنگرود آمد.

سال   سیدعلی کیا    711در حدود  سران  سید محمد کیا         -ه.ق که میان پ ضی کیا و  سید ر سین کیا و  سر  ب -سید ح ر 

سپس او را           ست خورد و مدتی در زندان دو برادر ديگر ماند.  شك سین کیا از برادران خود  سید ح شاهی نزاع در گرفت،  پاد

 یار او قرار دادند.آزاد کردند و امالکی را در اخت

ساب می        سرزمین بیه پیش به ح شاهیان، لنگرود جزء  سلجوقیان و خوارزم سادات    آمدر دوران حكومت  ست  د و به د

  لنگرود از اهمیت برخوردار بوده است. شهر شد. در زمان صفويان خصوصاً در زمان شاه عباس اول هم کیايی اداره می

ها اشييغال کردند ولی نادر ايشييان را بیرون ، خاک گیالن را روسکردندیممت هنگامی که افغانان در مرکز ايران حكو

 راند. در زمان سلطنت نادرشاه، لنگرود اهمیتی پیدا کرد و مرکز نیروی دريايی شمال شد.

شت و الهیجان چندين بار گرفتار      شهر ر شهر مانند  ست. با اين همه جمعیت و اهمیت تجاری     یسوز آتشاين  شده ا

 دويست در از است. در زمان رابینو اين شهر هشت محله و هزار خانه داشته است.       پیدا کردهسال اخیر افزايش   آن در صد 

ست.    ، بامهاخانهاين  سفالین و مابقی گالی پوش بوده ا صل میان   هااطیحو  هاباغاز يگديگر دور و  هاخانههای   هانآحدفا

 شده است.می

 علل پیدایش و چگونگي توسعه شهر -

صوالً   سبب       یهاجاذبها سان در گیالن به  ستن ان ستند.     طبیعی برای زي سیار فراوان ه ساعد منطقه ب جود و طبیعت م

حاصلخیز، مجاورت با دريا و... اين منطقه را برای زيست مناسب نموده است.       یهانیزم های انبوه، رودهای پر آب،جنگل

سر و          سخت  سر و  سر راه الهیجان به رود ستان و در   شهر لنگرود در کنار رود لنگرود و بر  کیلومتری  6از آنجا به طبر
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  پیشنهادات تحلیل و ارائهمرحله تجزیه و  -طرح جامع شهر لنگرود

ه و آب از علل مهم پیدايش را دسترسی به   يعنی ،به عبارتی دو عامل مهم پیدايش شهرها  .چمخاله قرار دارد ساحل  جنوب

سوب     شهر مح صلخیز و    هانياعالوه بر  .شود میاين  ضی حا سب     ارا شرجی منا منابع طبیعی کم نظیر، اقلیم مرطوب و 

 .گرددیم شهر محسوبوامل پیدايش اين های لیال کوه واقع در جنوب آن از ديگر عبرای کشاورزی، وجود جنگل

شييهرهای رامسيير، کالچای،  بطوريكه در مسييیر ارتباطی  ،باشييدمی مهم نیزشييهر لنگرود دارای يك موقعیت ارتباطی 

 . باشدیمغربی سواحل دريای خزر  –الهیجان و رشت قرارگرفته که مسیر اصلی شرقی رودسر، 

سال )    سعه لنگرود از ابتدا تا  شهر ادام    1335تو سته اولیه  سال     .ه يافته. ش( به آرامی به دور ه سال تا    1355از اين 

در جهات شمال، غرب، جنوب غرب و قسمت محدودی هم در جنوب شرق و در امتداد جاده     یامالحظهقابل)ه.ش( رشد  

 که وسعت شهر به دو برابر خود رسید.  طوریه ب ،رودسر پیدا کرد

سعه فیزيكی شهر به سرعت انجام شده     است که طی اين دوره تو  1375تا  1355 رشد شهر در بازه زمانی   مرحله بعدی

های غربی و شرقی  شهر است. اين توسعه عمدتاً در امتداد معابر و راه      یهاقسمت  یهانیزم وساز ساخت و عمدتاً شامل  

توان در قسمت جنوب شهر، ارتفاعات لیالکوه و استخر کیاکاليه و در قسمت      خروجی و اصلی شهر اتفاق افتاده است. می   

 موانع توسعه نام برد. به عنوانشمال، ساحل چمخاله و دريای خزر را 

. ودشمیاز شدت رشد شهر کاسته شده و توسعه شهر به نواحی جنوبی و شرقی و غربی محدود  1325 تا 1375از سال 

شده برای آن      تاکنون  1325سال   ازنهايتا  شهر و محدوده در نظر گرفته  صوب  ساس طرح جامع م ضی   نيترشیب ،برا ارا

سعه در جهات   شرقی در امتداد      تو شرقی و جنوب  صالت  یهاراهشمال  سر اتفاق افتاده     یموا شهرهای چمخاله و رود به 

 است.

 لنگرود ريزي و طراحی شهري طرح جامعبرنامه -2-7-2-4

های شهری ضروری است که طراحی شهرهای جديد الاقل در سه      بر اساس تجربیات به دست آمده در امر تهیه طرح  

شود به نحوی که بتواند در            ضی، دارای انعطاف فراوانی  ستفاده از ارا ساختمانی و نحوه ا شهری، تراکم  سیمات  زمینه تق

ين در ا ندان مختلف اشييكال گوناگون به خود بگیرد.نحوه نگرش و اسييتفاده شييهرو طور نیهمواکنش به مسييائل روز و 

 . شودیمدر خصوص سه زمینه مذکور پرداخته  یزيربرنامهمرحله به معرفی چارچوب 

 تقسیمات شهری  -

های دوجداره شفاف که با تغییر جهت دادن صفحه يا بیننده تصاوير    برای کودکان در صفحه  شده ساخته همانند تصاوير  

شهری نیز بايد بتوانند با توجه به      جديدی ظاهر می سیمات  شكال مختلفی       نحوهشوند، تق شهروندان مختلف، ا ستفاده  ا

سييیمات شييهری را الگويی مطلوب برای برای گروهی از شييهروندان که الگوهای رايج تق کهیدرحاليابند. برای  مثال می

ای که در دانند تقسیمات شهری بايد شكل فعلی را داشته باشد و دسترسی به خدمات محله        استفاده از خدمات شهری می  

 محدوده محالت قرار خواهند داشت، پیاده و بدون تقاطع با معابر عبوری، ممكن باشد. 
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رو )در الزم است يك خیابان اتومبیل  دهند،ای را با اتومبیل انجام میبرای گروهی ديگر که دسترسی به خدمات محله  

 ای( از مراکز محالت بگذرد. های فرعی محلهکنندهسطح باالتر از معابر دسترسی به واحد مسكونی و با جمع

ن توابرند به سييادگی میای مختلف سييود میدمات محلهبه عالوه برای شييهروندانی که به شييكل کامالً منعطف از خ

 . چنین امكانی را فراهم آورد

رو، با قراردادن عملكردها توان عملی گردد. از ايندر سطح شهر موجود معموالً استقرار عملكردها به شكل ياد شده نمی

های وری از خدمات بخشپذيری بهرهانبرای امك هاآنوری همگان از در جوار معابر همسيينگ خود، به نوعی امكان بهره

 آيد.متنوع شهری فراهم می

 ایای و محلههای شهری8 ناحیهنحوه استقرار كاربری -

ستقرار اين کاربری  ساس ها نحوه ا صل   بر ا شبكه معاب گردد. طبق اين نظريه کاربریتعريف می یجوارهما ر ها و نیز 

ستند که هر يك از       سله مراتبی ه سل صی    هاآندارای  صو شهری آغاز می   از خ صه زندگی  صه   ترين عر ای شود و به عر

تواند های شييهری و شييبكه ارتباطات میعناصيير همسيينگ در کاربری یجوارهمگردد. در اين رابطه تر منتهی میعمومی

 هریترين کاربری ش نقش مهمی در سامان يافتن کارکردهای شهری داشته باشد. برای مثال واحد مسكونی که خصوصی       

ست در مجاورت کوی  سكونی    ا سی به واحد م ستر صی    -های د صو شهر     که اين جزء نیز خ شبكه ارتباطات  صر  ترين عن

ست  شهری در مجاورت عمومی قرار می -ا شبكه ارتباطات، يعنی معابر درجه يك    گیرد و بازار يا مراکز خريد  صر  ترين عن

 شوند.دسته تقسیم میبه شش  هایکاربرشريانی استقرار يابند. در سطح شهر لنگرود 

 ا.همسكونی: در مناطق تعیین شده برای اين کاربری و با ضوابط خاص در مناطق ديگر کاربری کاربری -يك

های ای )معابر اصلی داخل محدوده هر ناحیه( و با ضوابط خاص در کاربریای: در جوار معابر محلههای محلهکاربری -دو

 ديگر.

 توانند مستقر شوند.ای و شهری میای و ناحیههای محلهر منطقه کاربریای: دهای ناحیهکاربری -سه

های های شهری: در جوار معابر شهری )معابر اصلی داخل هر منطقه شهری( و با ضوابط خاص در کاربریکاربری -چهار

 ديگر.

 در ها معموالًاين کاربری های خاص معابر نسبتاً سريع شهری: در جوار مجاز معابر نسبتاً سريع شهری،کاربری -پنج

 شوند.محدوده مناطق شهری مستقر می

 اند.ها در نظر گرفته شدههای مشخص شده: در مناطقی که به عللی مشخصاً برای اين کاربریمنطقه کاربری -شش

 تفکیک اراضي و اثرات آن در سطح معابر شهری -

اختصاص يافته به معابر شهری است. اختصاص اين      های عمومی شهری، سطح   ترين سطوح در کاربری يكی از عمده

های شييهری فشييار های مربوط به قیمت زمین، احداث و نگهداری( به شييكل سيينگینی بر هزينهسييطح وسييیع )با هزينه

 آورد.می
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  پیشنهادات تحلیل و ارائهمرحله تجزیه و  -طرح جامع شهر لنگرود

ترين عامل در افزايش و يا کاهش اين سطوح، سطح تفكیكی اراضی است. هر چه سطح تفكیكی افزايش يابد، نسبت عمده

 يابد.عبر به آن و در نتیجه به سطوح شهری کاهش میسطح م

شدت کاهش می        سطح معابر را به  سطح تفكیكی عالوه بر اينكه  شدن  شهری را دهد و در نتیجه هزينهبزرگ   های 

 آورد، محسنات ديگری نیز همراه دارد:بسیار پايین می

 شود.ری حل میها مسائل ترافیكی با سهولت بیشتبا کاهش تعداد معابر و تقاطع -يك

شود و فضای سبز قطعات بزرگ جلوگیری می هاآناز خرد شدن فضای باز هر تفكیكی و در نتیجه بالاثر شدن  -دو

توان کاهش گذارد. به عالوه سطح اشغال بنا را در تفكیكی بزرگ میتفكیكی در پاکی هوای شهر و سیمای شهر اثر می

ب با اختصاص سطح کمتری به فضاهای سبز عمومی نیز، سطح بهینه فضای ترتی داد و به سطح فضای باز افزود. بدين

 .شودمیسبز شهری تأمین 

های مشترک، هزينه احداث و وری از سرويسهای بزرگ با کاهش فضاهای مشترک و افزايش بهرهدر تفكیكی -سه

 يابد.نگهداری واحدهای ساختمانی کاهش می

توان اعمال نمود که در نتیجه مقاطع و نماهای شهری شكل برای احداث بنا میتری تر و گستردهضوابط منطقی -چهار

 کنند.تری پیدا میمناسب

سطح    شدن  ضوابط تفكیكی،   قطعات برای بزرگ  ست تا نه ت    یهاروشتفكیكی عالوه بر  شويقی نیز مورد نیاز ا نها ت

 ای تفكیكی موجود نیز فراهم آيد. های بیشتر کاهش يابد، بلكه داليلی برای تجمع واحدهفشار برای تفكیك

 پذیری تراكم ساختمانينیاز به انعطاف -

سقف          يكی ديگر از عواملی که در انجماد طرح ست. پس از تعیین  ساختمانی ا سی دارد، تراکم  سا های موجود نقش ا

زيربنا  سرانه  های مختلف هر شهر و برآورد اراضی مناسب برای سكونت )با توجه به ضوابط ساختمانی،       جمعیتی در بخش

شده( تعیین می     سخگو برای جمعیت ياد  ساختمانی  )پا شه ترتیب بخششود. بدين و غیره(، تراکم  ر برای های مختلف هر 

 عبارتند از: هاآننمايد که اهم کلیه اراضی خود تراکم معینی خواهند داشت، اين موضوع مشكالتی ايجاد می

شييود. برای مثال اگر تراکم در نظر گرفته نمی هاآنهای اراضييی مختلف بخصييوص سييطح و ابعاد  ويژگی -نخسييت

شد، اين     211ای منطقه صد با سطح   در ضی با هر  شكلی و در جوار هر معبری همین مقدار خواهد   و تراکم برای تمام ارا

   توان بدين شكل عمل کرد:وری، نمیبود، در حالی که اثبات شده است در صورت رعايت حتی برخی از اصول ضر

تعیین تراکم ساختمانی، به طور آزاد ممكن نیست و رعايت اصولی در انتخاب تراکم هر زمین ضرورت تام دارد. مطالعات، 

 دهد.حداقل سه اصل را در بین ديگر اصول برای ايران ضروری تشخیص می

 لزوم تابش اشعه زمستاني به بدنه جنوبي ابنیه -

ستانی     برای ا شعه زم سب دو بن   نیاز به درنظر گرفتن  و تابش آن به بدنه جنوبی ابنیه، ستفاده از ا صله منا ا )در زمین فا

 بر اساس موقعیت و عرض جغرافیايی شهر لنگرود است.مسطح( 
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  پیشنهادات تحلیل و ارائهمرحله تجزیه و  -طرح جامع شهر لنگرود

 لزوم رعایت فاصله مناسب بین ابنیه -

سب بین ابنیه را حداقل يك    صله منا ه در حد داند کحداکثر در حدود دو برابر آن میبرابر ارتفاع و  مطالعات متفاوت، فا

 شود رعايت اين اصل با رعايت اصل اول تطابق دارد.برابر ارتفاع است. مشاهده می 5/1متوسط 

 لزوم رعایت حداقل فضای باز برای هر ساكن -

شخص در اين رابطه نمی      سرانه م صاص  ضا بايد بتوا     اخت شد، زيرا خود ف ساز با های يك ند ويژگیتواند به تنهايی کار

شته باشد. برای مثال اگر حتی سرانه بیست مترمربع  برای اين امر در نظر گرفته         فضای باز مناسب را در موارد مختلف دا

سكونی انفرادی زندگی می    صله فاقد ويژگی   شود، برای يك خانوار دو نفره که در يك واحد م ضای باز حا های يك کند، ف

يی را پنجم اين مقدار، فضا ای برابر يكدر يك مجتمع مسكونی پر تعداد اختصاص سرانه    کهیدرحال ،فضای باز خواهد بود 

 “  داشت. خواهدای عملكرد آورد که در حد يك پارک محلهبه وجود می

های  های باالتر به اراضيييی برخی از بخشعدم رعايت عدالت اقتصيييادی در اين بخش نیز با اختصييياص تراکم -مدو

ضی ايجاد می        شی برای اين ارا ضافه ارز صورتی که اگر  “ رانت”شود که به مثابه  شهری در واقع ا عمل خواهد کرد. در 

های خاص خود )ابعاد، مساحت، عرض  به سبب ويژگی های ساختمانی پايه، حق تمام اراضی باشد و برخی از اراضی     تراکم

و غیره( بتوانند تا حد معینی افزايش تراکم بیايند )با شرط اينكه بخشی از اضافه ارزش حاصله را برای تأمین      جوارهممعبر 

 خدمات شهری در اختیار سازمان عمران شهر قرار دهند( هر دو مشكل ياد شده به شرح زير حل خواهد شد:

 .شوداقتصادی ايجاد میعدالت  -

 . شودهای زمین تعیین میويژگی بر اساستراکم  -

ست که آيا بدين سوالی که پیش می  شهری     امكان عبورترتیب آيد اين ا سقف جمعیتی معین برای هر بخش  جود واز 

 د:شوهايی انجام اين امر ممكن است، که يك نمونه آن ذيالً ارائه میبا اتخاذ روشگفت  توانیمدارد؟ 

های داده بر اساسهای شهری )محالت و يا .....( های شهری، سقف جمعیتی هر يك از بخشحسب معمول طرح -يك

 شود.طرح تعیین می

 گردد.مقدار اراضی که در آن ايجاد مسكن ممكن است، معین می -دو

حداقل تراکم مجاز، سطح زيربنای قابل احداث )از طريق سرانه زيربنای هر نفر جمعیت ساکن( در اين  بر اساس -سو

 شود.اراضی )حداقل( تعیین می

ر آن چه سطحی از زيربنا د بر اساسشود که چه تعداد جمعیت و با کسر اين جمعیت از سقف جمعیتی معین می -چهار

 تواند به عنوان تراکم اضافه واگذار شود.، و اين سطحی خواهد بود که میتراکم بیش از حد پايه بايد مستهلك شود

ه پس شود، برای تعدادی کبرای تمامی مالكان اراضی، حق استفاده از تراکم پايه همیشه حفظ می کهیدرحالبنابراين، 

ا نجا نیز روند عرضه از تقاضاز اتمام سطح اضافه تراکم مراجعه کنند، حق اضافه تراکم وجود نخواهد داشت. يعنی، در اي
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ناشی از اضافه تراکم جلوگیری به عمل خواهد آمد، “ رانت”پیشی خواهد گرفت و از افزايش قیمت زمین به علت 

 سقف جمعیتی مورد نظر برای هر بخش شهر نیز حفظ خواهد شد. کهیدرحال

 اثرات سیال بودن نحوه استفاده از اراضي و تراكم ساختماني -

شته باشد. در ادامه، مشاهده    که گفته شد بايد انعطاف  همان طور پذيری حداقل در چهار محور بتواند اثرگذاری مثبت دا

 شود سیال نمودن نحوه استفاده از اراضی و تراکم ساختمانی تا چه حد بر اين روال حرکت نموده است. می

 پاسخگویي به حداكثر تمایالت مردم -یک

شد با اتخاذ ا    شريح  ساختمانی )با توجه به    چنانچه ت شهروندان قادر به انتخاب تعدادی کاربری و انواع تراکم  ين روش 

های شهری که برای هر  بندی واقع شده در آن( خواهند بود و اين نسبت به شكل فعلی طرح   ويژگی اراضی خود و منطقه 

ه تمايالت مردم قدم بزرگی به پیش شييمارد و در ارتباط با پاسييخگويی ب زمین تنها يك کاربری و يك تراکم را مجاز می

 های شهری منجر شود.در طرح ومرجهرجاست. بی آنكه اين امر به ايجاد 

 امکان تطابق با تغییر شرایط اجتماعي و اقتصادی -دو

شده به داليلی به اين      روش در ستان در نظر گرفته  شهری برای مثال، اگر زمینی که برای يك دب های فعلی طراحی 

صاص  سه دچار مخاطره می     امر اخت ستقرار اين مدر ضوع ا شهری، زمین يا   نیابد، مو شود، يا برعكس، اگر در همین بخش 

نیز باشد، بتواند با سهولت تمام برای ايجاد همین مدرسه در اختیار قرار گیرد،  قبولقابلساختمان ديگری که دارای شرايط 

 شود.موضوع با طی مراحلی خاص در تغییر طرح ممكن می

شكل حل می     با منطقه سیعی برای هر کاربری هر دو  ضی و صاص ارا شود. در مورد تراکم چنانچه به عللی  بندی و اخت

شد که تراکم جمعیتی کمتری در هر يك از بخش    صادی، اجتماعی و يا کالبدی( الزم با شوند، از     )اقت ساکن  شهری  های 

شده    ساختمانی باالتری برای آن اعالم  شده و          آنجا که قبالً تراکم  ساکنین تلقی  سلب حقوق  ضوع به عنوان  ست، مو ا

شكل  ضافه تراکم می     کهیدرحالزا خواهد بود، م سیال اين ا شكل تراکم  شهرداری )در ازای    در  ضافی که  تواند از تراکم ا

 نمايد کسر گردد بدون اينكه حقی از کسی سلب شده باشد.دريافت بخشی از اضافه ارزش( واگذار می

 كالبدی شهری و خصوصیات اراضي یهايژگیوبه پاسخگویي  -سه

شييد، که ذکر شييد به هیچ عنوان ويژگی اراضييی در نظر گرفته نمی  همان طورهای گذشييته در مورد تراکم در طرح

 با روش ارائه شده، اين مطلب مد نظر خواهد بود. کهیدرحال

جای  های مختلف )بهشرايط برابر، برای کاربری  بندی تمامی اراضی واجد در مورد نحوه استفاده از اراضی نیز با منطقه  

 شود.های اراضی پاسخ داده میانتخاب اراضی خاص برای هر کاربری( تا حد زيادی به ويژگی
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 سازی(های متنوع و همگون )به جای همساندستیابي به طرح -چهار

یرد. گهای موجود با ثبوت تراکم و ضييوابط سيياختمانی غیرقابل انعطاف، يكنواختی خشييكی شييهر را در بر می در طرح

نمايد. ولی چنانچه به سوی ضوابطی حرکت کنیم که به   همگونی نیز شهر را دچار آشفتگی سیما می    هر نوعگرچه فقدان 

مند( را ديكته نمايد، خواهیم توانسييت تنوع قابل پذيرشييی را جای همسييانی و يكنواختی در واقع همگونی )يا تنوعی قانون

 برای شهر فراهم نمايیم.

 عدم افزایش قیمت اراضي با شکست انحصار -پنج

ه های بیش از پايه، قیمت کلیهای انتفاعی و تراکمهای سيييیال با عدم تثبیت کاربریهمانطور که گفته شيييد در طرح  

 آيد.( جلوگیری به عمل میRENT، از ايجاد بهره مالكانه )جهیدر نتماند. اراضی در حد متوسط پايین اراضی باقی می

کند. در شكل قبل با تثبیت کاربری اراضی، اين مالك اراضی بود که اين روش جهت عرضه و تقاضا را نیز عوض می

در شكل  کهیدرحالتوانست با عدم عرضه ملك خود تقاضا را در فشار بگذارد و موجب افزايش قیمت زمین شود. می

کنندگان نتخاب زمین از میان خیل عظیمی از عرضهپیشنهادی، برعكس اين تقاضاست که هر وقت مناسب دانست برای ا

ر ادامه با استقرار کاربری در زمینی ديگر، د نداشته باشدبه فروش  تمايلداند که اگر کننده میپردازد و عرضهبه انتخاب می

 تقاضاکنندهسود  بهتری اختصاص يابد. بنابراين، انحصار نه تنها تقاضايی باقی نخواهد ماند و زمین بايد به کاربری پايین

 کننده در خواهد آمد.شود، بلكه به نوعی به عنوان اسلحه خود او بر علیه عرضهشكسته می

 براي سال افق  لنگرودتوسعه شهر  هايسياستاهداف و  -3-7-2-4

شييوند. نتیجه و هايی اسييت که جهت هدايت و کنترل توسييعه شييهرها تهیه میهای جامع شييهری از جمله طرحطرح

شود و اجرای آن مستلزم همكاری و هماهنگی بین   بخشی تهیه می ، اسنادی است که با نگرش میان  هاطرحمحصول اين  

های جامع، تبیین ت مهم در زمینه تهیه طرحباشد. از موضوعا  ربط در توسعه و عمران شهر می  های ذیدستگاهی سازمان  

ريزی توسعه آتی شهر است. بر اين اساس، در اينجا اهداف     گذاری مناسب برای برنامه گذاری و سیاست  انداز و هدفچشم 

های مزبور بايستی با نگرش راهبردی و بلندمدت و مبتنی  های مربوطه تعیین خواهد شد. اهداف و سیاست   طرح و سیاست  

 های درونی و برونی تعیین گردد. يتانات و محدودبر امك
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  پیشنهادات تحلیل و ارائهمرحله تجزیه و  -طرح جامع شهر لنگرود

 اهداف طرح -الف

ه گردد. بديهی است کو فعالیت شهروندان تهیه می طرح جامع شهر با هدف کلی تأمین فضای مناسب برای زيست

ن شده تعییهدف مذکور بسیار کلی است. بر اين اساس و در راستای تدقیق هدف کلی مذکور، چهار هدف خرد به شرح زير 

 است:

 ارتقاء جايگاه و نقش گردشگری شهر؛ -1

 تقويت نقش خدماتی شهر؛ -2

 داخل و پیرامون شهر؛ یطیمحستيزطبیعی و حفاظت از منابع و امكانات  -3

 افزايش توان اقتصادی شهر؛ -4

سكونت و فعا      کیفیت ارتقاء  -5 سب برای  شهر به محیطی واجد کیفیت محیطی منا شهری )تبديل  یت  لمحیط 

 دائمی و فصلی(. جمعیت

 های توسعه شهرسیاست -ب

كته حائز اند. نهای مختلفی مشخص شدهبرای دستیابی به اهداف فوق و هدايت منطقی توسعه کالبدی شهر، سیاست

تواند معطوف به يكی از اهداف پیشنهادی باشد اهمیت در اين زمینه، اين است که هر چند يك سیاست مشخص شده می

تواند به نوعی و هرچند با تأثیرگذاری کمتر، موجب دستیابی به ديگر سیاست الزاماً مختص آن هدف نبوده و میاما آن 

 برای حصول به اهداف پیشنهادی عبارتند از:  مورد نظرهای اهداف تعیین شده نیز شود. سیاست

 گردشگری -توسعه امکانات تفریحي -

فرادست و طرح جامع در زمینه ارتقاء جايگاه و  یهاطرحپیشنهادات گردشگری از نظر تحقق -توسعه امكانات تفريحی

گردشگری، تأمین امكانات و فضاهای مناسب برای تفريح و  یهاتیفعالنقش گردشگری شهر، فزونی درآمدهای شهر از 

گذران اوقات فراغت شهروندان و گردشگران و تأمین سیمای مناسب برای شهر حائز اهمیت زيادی است. اين سیاست 

تواند باعث تحقق هدف ارتقاء جايگاه و نقش گردشگری شهر و نیز اهداف تقويت نقش خدماتی و ارتقاء کیفیت محیط می

 هری گردد.ش

 حوزه نفوذ مستقیم و غیرمستقیم شهر نیاز موردتأمین خدمات  -

باشد. روستاهای واقع در حوزه نفوذ مستقیم  شهر حوزه نفوذ خود نیز می ازیمورد نکننده خدمات معموالً هر شهری تأمین

ستاهای گیرند. روخود را از شهر مینیاز  لنگرود به دلیل فاصله نزديك با اين شهر، خدمات برتر و بعضاً خدمات اولیه مورد

ستیابی طرح جهت د یهااستیسنمايند. يكی از حوزه نفوذ غیرمستقیم  نیز فقط خدمات سطح باالتر را از شهر دريافت می

به هدف تقويت نقش خدماتی شهر، ايجاد و توسعه خدمات سطح برتر مورد نیاز ساکنان حوزه نفوذ مستقیم و غیرمستقیم 

 باشد. برای تأمین نیازهای مذکور، سرانهدر محاسبات نیازهای خدماتی افق طرح می هاآنلحاظ بار خدماتی شهر از طريق 
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  پیشنهادات تحلیل و ارائهمرحله تجزیه و  -طرح جامع شهر لنگرود

های معمول لحاظ خواهد گرديد. سیاست مزبور به واسطه افزايش کمی و کیفی خدمات مربوط بیش از سرانه یهایکاربر

حصول به اهداف ارتقاء کیفیت محیط شهری و تقويت  های شغلی در بخش سوم اقتصاد، باعثو توسعه فرصت ازیمورد ن

 شود.نقش خدماتی شهر نیز می

 شهر و محالت آن نیاز موردتأمین خدمات  -

شی، فرهنگی  سطوح   -هنری، درمانی، پارک و تجاری -تعدادی از خدمات رفاهی از جمله خدمات آموز خدماتی دارای 

شهری می ای، ناحیهمحله سطح خود          ای و  سب با  شهری بايد از خدمات متنا سیمات  ست که هريك از تق شند. بديهی ا با

شند. بدين جهت، طرح جامع، خدمات   سات مزبور   سطوح   ازیمورد نبرخوردار با سی مختلف را برآورد و تأمین خواهد نمود. تأ

 باشد.ساز ارتقاء کیفیت محیط شهری، تحقق اهداف تقويت نقش خدماتی شهر و ارتقاء کیفیت محیط شهری میزمینه

 استفاده از اراضي خالي داخل محدوده  -

شهر، بهترين امكان برای تأمین کمبودهای فعلی و نیازهای آي    ضی خالی داخل  شهر در زمینه ارا سكونی و نده   های م

 هانآنقش مؤثری در تعیین نوع کاربری پیشنهادی در   هاآنباشند. بديهی است اندازه قطعات خالی و موقعیت   خدماتی می

دهد که بخش عمده اراضييی خالی داخل شييهر از نظر اندازه قطعات برای پیشيينهاد ها نشييان میخواهد داشييت. بررسييی

ر در های توسعه شه  اند. استفاده از اراضی خالی داخل شهر به تناسب نیازها، يكی از سیاست       مناسب های خدماتی کاربری

شهر، تقويت نقش خدماتی،         شگری  ستیابی به اهداف تقويت جايگاه و نقش گرد ست موجبات د سیا آينده خواهد بود. اين 

 شييهر، توسييعه ازیمورد نوسييعه انواع خدمات شييهری را به لحاظ ايجاد و تافزايش توان اقتصييادی و ارتقاء کیفیت محیط 

شده و ناامن را             فرصت  ضاهای رها  شده در ف سطوح مختلف ايجاد  شهروندان به خدمات  سترسی  سهیل د شغلی و ت های 

 فراهم خواهد ساخت.

 در سطح شهر هاآنتأكید بر تمركززدایي مراكز مقیاس شهری و توزیع متوازن  -

را به انواع  هاآنتوان کلی می یبنددسييتهشييوند که در يك را شييامل میها خدمات شييهری طیف وسييیعی از کاربری

کز متمر به صييورتخدمات انتفاعی و غیرانتفاعی تقسييیم نمود. در مراحل اولیه توسييعه يك شييهر، معموالً خدمات مذکور 

شهر را    شكل می  سته مرکزی  شهر       می به وجودگیرند و ه شده در اين مرحله به نوعی به  شكیل  سته مرکزی ت آورند. ه

را  تواند مشكالت متعددی بخشد ولی وقتی شهر در مسیر توسعه قرار گرفت، تمرکز ياد شده می      هويت و نظم خاصی می 

ی در های خدماتهای پرهیز از چنین مشكالتی، توزيع مرکزيت آورد. بدين سبب، يكی از راه برای شهر و شهروندان بوجود   

و توزيع خدمات  بافت مرکزی شييهر با حفظ هويت و کارايی بازاراز  يیتمرکززداباشييد. بر همین اسيياس، سييطح شييهر می

شهری در قالب چند مرکز و محور فعالیتی در     شهری و فرا ست. اين     نواحی پیرامونیمقیاس  شهر مورد توجه قرار گرفته ا

شغلی    هایت مورد نیاز شهروندان و ساکنان حوزه نفوذ شهر، توسعه فرصت      سیاست از طريق افزايش کمی و کیفی خدما  

شهری برنامه      شهری و فرا ضاهای خدماتی مقیاس  ضاهای     در بخش خدمات و ايجاد و توزيع ف شده برخوردار از ف ريزی 
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قاء ارت عمومی و همگانی، نقش مهمی در دسيتیابی به اهداف تقويت نقش خدماتی شيهر، افزايش توان اقتصيادی شيهر و    

 کیفیت محیط شهری ايفا خواهد کرد.

 برای تأمین نیازهای شهر نواحي نیازمند توسعهفرسوده و  هایبافتاستفاده از  -

خیص شهر لنگرود،. معیارهای تش. ردیگیمروستايی دربر  منشأبخش وسیعی از شهر لنگرود را نواحی دچار افت شهری با 

ر باشد. در اين طرح، به منظوای میبندی(، عرض معابر و نیز پايداری سازههايی، اندازه قطعات مسكونی )دانهچنین بافت

های مذکور شناسايی و اصالح فرسوده شهر، محدوده یهابخشجلوگیری از تشديد فرسودگی و ارتقاء کیفیت محیطی 

د شد. در مواردی نیز در صورت وجود شرايط مناسب، از شوند و برای رفع نیازهای مسكونی شهر به کار گرفته خواهنمی

 یهافتباشهر و محله استقرار بافت فرسوده استفاده خواهد شد. استفاده از  ازیمورد نفضاهای مذکور برای تأمین خدمات 

ا توجه ب صورت گیرد که در شهر لنگرود هاآنو نوسازی  یسازپاکتواند به شیوه مرمت و بهسازی بافت و يا فرسوده می

باشد. سیاست مزبور عالوه بر امكان حصول به اهداف بافت فرسوده، شیوه نوسازی و بهسازی مدنظر می یهایژگيوبه 

شهری، موجبات تقويت توان اقتصادی شهر را به لحاظ توسعه خدمات و  تقويت نقش خدماتی شهر و ارتقاء کیفیت محیط

 خواهد ساخت. های فرسوده فراهمساکنان بافت توانمندسازی

 های ساختماني و جمعیتيافزایش تراكم -

ی مديريت هاساختمانی يكی از ابزارهای اصلی جهت کنترل و استفاده بهینه از اراضی شهر و پايین آوردن هزينه تراکم

دمات خبندی قطعات و نیز امكان تأمین شهری است. در اين طرح، با توجه به معیارهايی همچون عرض شبكه معابر، دانه

های ساختمانی شهر به مقدار محدودی افزايش داده خواهد شد ولی های موجود در شهر، تراکمپشتیبانی و باالخره، گرايش

اين افزايش به قدری نیست که منجر به توسعه عمودی شهر گردد. افزايش تراکم ساختمانی باعث فزونی تراکم جمعیتی و 

ای، شهری و فراشهری ای، ناحیههای محلهزم از خدمات پیشنهادی در مقیاسهای جمعیتی الها و حمايتايجاد آستانه

شهری و حفاظت از منابع و امكانات کیفیت محیط وان در راستای تحقق اهداف ارتقا تخواهد شد. اين سیاست را می

ی و زهای خدماتی و مسكونناپذير داخل و پیرامون شهر به لحاظ استفاده بهینه از اراضی داخل شهر برای تأمین نیاتجديد

 نیز ايجاد نیاز کمتر به توسعه شهر در اراضی کشاورزی پیرامونی ارزيابی کرد.

 شهر ونقلحملبهبود كیفیت ترافیک و  -

اطی يكی از ارتب یهاشبكهبا توجه به اهمیت اتومبیل در زندگی امروزی و تغییر در شیوه زندگی مردم، چگونگی تأمین 

ر قالب نظام د های ارتباطیزمینه، تأمین شبكه های مهم در تعیین کیفیت زندگی در شهرهاست. سیاست طرح در اينسنجه

 ای و شهری متأثر از سطح عملكردیای، ناحیههای محلهمراتبی است. الزم به ذکر است که توزيع خدمات و مرکزيتسلسله

. سیاست موردنظر، امكان حصول به هدف ارتقاء کیفیت محیط شهری را به لحاظ تسهیل های ارتباطی خواهد بودشبكه

 د.کنای و شهری فراهم میای، ناحیهها در شهر و نیز بسترسازی برای توزيع مناسب خدمات در سطوح محلهدسترسی
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 جلوگیری از تخریب اراضي كشاورزی مرغوب داخل و پیرامون شهر -

ستای   ستیابی به  در را شهر، طرح جامع تا حد ممكن،  د هدف حفاظت از منابع و امكانات تجديدناپذير داخل و پیرامون 

 کند.نمايد و اراضی کشاورزی داخل شهر را صیانت میتوسعه شهر به سمت اراضی مذکور را پیشنهاد نمی

 بالفاصل به محدوده شهر شدهساخته هایبافتالحاق  -

پیرامون بالفصل شهر و در راستای دستیابی به هدف ارتقاء  یهابافتسعه مند کردن تواين سیاست به منظور نظام

لمی با اند که برخورد غیرعاتخاذ گرديده است. توضیح اينكه تجربیات گذشته ثابت کرده هاآنشهری در  کیفیت محیط

تبديل  های اجتماعیناهنجاریتوانند به مرکز می يیهابافتخودرو، نتايج مناسبی را در پی نخواهد داشت و چنین  یهابافت

سازد که نتیجه آن، گسترش اندکی ساخته شده بالفاصل شهر به آن را ضروری می یهابافتگردند. موارد مذکور، الحاق 

 در محدوده شهر را در پی خواهد داشت.

 استفاده از اراضي خالي متصل به شهر -

امكانات توسعه داخل شهر جوابگوی نیازهای مسكونی و خدماتی موجود و آتی نباشد و يا به هر دلیل  که یصورتدر 

اراضی جهت توسعه شهر استفاده خواهد شد. اين  گونهنياديگر، استفاده از اراضی خالی اطراف شهر ضرورت پیدا کند، از 

 مسكونی برآورد شده شهر و نیز تأکید بر استفاده از سیاست را با توجه به امكان تحقق کمی و کیفی نیازهای خدماتی و

هداف ا ژهيبه وساز دستیابی به تمامی اهداف خرد مشخص شده توان زمینهاراضی خالی برای تأمین نیازهای مذکور می

 شهری ارزيابی کرد. حفاظت از منابع و امكانات تجديدناپذير داخل و پیرامون شهر و ارتقاء کیفیت محیط

بدست آمده براي رشد و توسعه شهر و انتخاب  هايحلراهبندي، تنظيم و مقايسه معج -8-2-4

 حل و الگوي پيشنهاديبهترين راه

ها  وضع موجود شهر در زمینه امكانات و محدوديت   و بروندادهای بررسی و تحلیل اساس نتايج   الگوی توسعه شهر بر  

هر و انداز مطلوب ش و نیز کمبودها و نیازهای مسكونی و غیرمسكونی موجود و آتی شهر و حوزه نفوذ آن و مبتنی بر چشم    

 های تعیین شده ارائه شده است.اهداف کالن و خرد و سیاست

شهر   ست که از نظر کالبد آن موانع گسترش کالبدی  سائل بوم  هايی ا شهری و از ديدگاه م سی و م  ی و بافت  حیط شنا

 زيستی و اقتصادی مشكالتی را به همراه دارند.

های گسيييترش کالبدی شيييهر، موضيييوع از چند ديدگاه قابل اهمیت اسيييت. يكی شيييناخت  در مطالعات محدوديت

مانند کوه، باتالق، رودخانه،  -ردها به صورت طبیعی وجود داو نواحی اطراف آنها و موانعی که در سطح شهرها محدوديت

نوعی ديگری شناخت موانعی که مص کیفیت خاک و ... ممكن است بر رشد کالبدی و نوع بافت پیشنهادی موثر واقع شود.  

 آهن و گورستان.های بزرگ، راهاند مانند بزرگراه، تاسیسات ساختمانی، مجموعهو انسانی
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  پیشنهادات تحلیل و ارائهمرحله تجزیه و  -طرح جامع شهر لنگرود

سانی را که      صنوعی و ان سته از عوامل م سوب می    آن د شهری مح سترش  توان به دو شوند، می به عنوان مانعی در گ

سجام بافت            شهر يا ان سترش  شد، گ ستقیم مانع ر سیم کرد. يكی آن موانعی که به طور م سته تق ود مانند ش های آن مید

شه            راه سات  سی ست که تا شته و بهتر ا سان دا ساير موانعی که تاثیراتی بر روی ان ستان و  صه   ری وآهن، بزرگراه، گور خا

 . ها، باغات، مزارع و مراتعها، مراکز دفع زباله، کشتارگاهها ايجاد نشود، مانند بیمارستاندر جوار آنهای سكونتگاه

شهر، موانع    شنهادی  سعه  در اين طرح در ادامه، در قالب ارائه محدوده و حريم پی سته به نوع   کالبدی، و امكانات تو ب

بر  شييهریشييهری و يا برونر پیرامون آن دارد، از ديدگاه کالبدی و غیرکالبدی و درونعملكرد و اثراتی که بر محیط شييه

 حسب هر گونه شرايط در نظر گرفته شده است. 
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  پیشنهادات تحلیل و ارائهمرحله تجزیه و  -طرح جامع شهر لنگرود

 عمرانی شهر و حوزه نفوذ آن هايبرنامهو  هاطرحتهيه  -5

است که با هدف دستیابی به توسعه متوازن و حفظ پايداری يك محیط شهری از طريق  فعالیتیريزی شهری برنامه

به همین منظور پردازد. و ... می یطیمحستيز، روابط اجتماعی شهری، ونقلحملتدوين برنامه و طرح کاربری زمین، 

تدوين طرح توسعه و عمران محدوده مورد مطالعه در دو سطح، حوزه نفوذ شهر لنگرود و روستاهای واقع در آن به عنوان 

 یافتگيوسعهتمقیاس کالن و شهر لنگرود انجام خواهد پذيرفت تا از اين طريق بتوان به يك کلیت و ساختار منسجم از نظر 

 . دست يافت ريزیدر تمامی ابعاد مورد برنامه

 مربوط به حوزه نفوذ شهر هايبرنامهتهيه طرح و  -1-5

به شهر،  خدماتی روستا یهایوابستگدر راستای دستیابی به توسعه متوازن در نواحی پیرامونی شهر لنگرود و کاهش 

اقتصادی و تامین خدمات پرداخته  اجتماعی، یهانهیزمدر کلی در جهت گشايش مشكالت اصلی موجود  یهاحلراهبه ارائه 

محدوده  یهالیپتانس، امكانات و بر مبنای نتايج و بروندادهای مرحله شناخت و تحلیل حوزه نفوذ شهر لنگرود .شودیم

مورد مطالعه و اهداف استنتاج شده مرتبط از اسناد فرادست، پیشنهادهای عملی برای باال بردن سطح رشد و توسعه روستاها 

 اهد شد. ارائه خو

و پيشنهادهاي مناسب براي حل مسائل و مشكالت حاد موجود در زمينه توسعه  هاحلراه-1-1-5

اجتماعی و نيازهاي فوري عمرانی حوزه نفوذ )تأسيسات زيربنايی، خدمات رفاهی و -اقتصادي

 غيره(

بر مبنای بروندادهای حاصل از بررسی و تحلیل حوزه نفوذ شهر لنگرود و استنتاج مشكالت و تهديدهای روستاهای 

 و پیشنهادات گشايش هاحلراهواقع در اين محدوده و پیشنهادات اسناد فرادست، به ويژه طرح جامع ناحیه شرق گیالن، 

 :  ددگریمساختار فضايی حوزه نفوذ شهر به شرح ذيل ارائه 

 ؛ هاآنحفاظت از اراضی کشاورزی واقع در محدوده و جلوگیری از خرد شدن و تفكیك غیرمجاز  -

 ؛ايجاد فضاهای مناسب برای نگهداری و کشتار بهداشتی دام در حوزه نفوذ شهر -

 نندهکمراجعهجهت استفاده گردشگران فصلی  ی هدف گردشگریامكانات اقامتی و تفريحی در روستاها ايجاد -

 ؛حوزهبه 

 امكانات درمانی در روستاهای محدوده؛ ايجاد مرکز بهداشت و -

بندی مناطق و مراکز روستايی الگوی سطحايجاد خدمات آموزشی در تمامی روستاهای حوزه نفوذ بر اساس قانون  -

 ؛ 1372مصوب  و استانداردها و ضوابط ارائه خدمات روستايی کشور

 سب و آسفالته میان روستاهای واقع در حوزه نفوذ و شهر لنگرود؛ ايجاد دسترسی منا -

  ؛شدهساختهقطعات  یسازمقاوممسكونی در نواحی دارای خطر باالی رانش زمین و  وسازساختجلوگیری از  -
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  پیشنهادات تحلیل و ارائهمرحله تجزیه و  -طرح جامع شهر لنگرود

ايجاد اشتغال مرتبط با کشاورزی و گردشگری و خدمات وابسته به آن در روستاهای مورد مطالعه در جهت  -

 جلوگیری از مهاجرت افراد ساکن به شهرهای اطراف؛ 

سطحی برای توسعه  یهاآبهای آبخیزداری جهت جلوگیری از فرسايش خاک و مهار تهیه و اجرای طرح -

 های کشاورزی؛فعالیت

 اندازهای طبیعی زيبا و دستیابی به توسعه پايدار؛زيست، چشماضی منابع ملی در جهت حفاظت از محیطحفظ ار -

 ؛حوزه نفوذ یهارودخانهپرورش ماهی در جوار  یهاحوضچهها و ايجاد کارگاه -

 ژاد دام؛ن شدهاصالح یهاگونهبا استفاده از  یصنعتمهینصنعتی و  به صورتايجاد و تقويت مراکز پرورش دام  -

شاورزی ک یهاتیفعالگذاری در گذاران جهت تشويق سرمايهبهره و بلندمدت به سرمايهاعطاء تسهیالت مالی کم  -

 و صنعتی؛

 صنايع وابسته به کشاورزی؛ ژهيبه وگذاری در بخش صنعت سرمايه فراهم کردن تسهیالت اداری به منظور -

 کردن و ضمانت خريد محصوالت کشاورزی تولید شده؛فراهم کردن تسهیالت اداری از طريق بیمه  -

های تعیین های هادی روستايی و طرحروستاها در قالب طرح ازیمورد نتأمین خدمات و تأسیسات زيربنائی  -

 محدوده روستاها؛

  . محیطیهای زيستتهیه و اجرای طرح فاضالب روستاها در راستای بهبود کیفیت محیطی و کاهش آلودگی -

اجتماعی و اقدامات عمرانی  -پيشنهادهاي عملی براي باال بردن سطح رشد و توسعه اقتصادي -2-1-5

مورد نياز حوزه نفوذ، به منظور توسعه و عمران شهر و ايجاد تعادل در توسعه شهر و مراكز جمعيتی واقع 

 اجرايی مربوطه هاينفوذ آن، با درنظر گرفتن امكانات بالقوه و بالفعل منطقه و سازمان هايحوزهدر 

که دارای ابعاد اقتصادی، اجتماعی،  یچندبعدتوسعه به صورت اعم و توسعه روستايی به صورت اخص، امری است 

دل در منظور ايجاد تعاه باشد. در اين قسمت، برخی از ابعاد توسعه روستاهای حوزه نفوذ لنگرود بسیاسی و فرهنگی می

 .شودیمتوسعه اين شهر تشريح 

ات و و امكان یعیطب یهایژگيبا توجه به و فرادست هایدر طرح لنگرودمنطقه  یبرا شدهگرفتهنقش غالب در نظر 

 بر دیا تاکب ديشهر و حوزه نفوذ آن با یبرا یزيربرنامه ن،ي. بنابراباشدیم یمنطقه، گردشگر نيموجود در ا یهالیپتانس

 یریگبهره دار،يبه توسعه پا دنیروستاها و شهر گردد. در جهت رس داريانجام گیرد که باعث توسعه پا ایگونهو به یگردشگر

 است. یضرور يیروستا سميو مبتنی بر آن، تور یمحل سميو تور یطیمحستيز یزيربرنامه وهیاز ش

 لهیه وسبو تفرج گردشگران است که  حيها و خدمات مربوط به تفرتیاز فعال ایدامنه رندهیدربرگ يیروستا سميتور

ن قابل در ارتباط با گردشگرا انیکه توسط روستائ یو خدمات هاتیفعال. دامنه رديپذیمصورت  ،يیکشاورزان و مردم روستا

 يیاو تفرج، بر پ یسرگرم ليارائه امكانات و وسا ،يیرايارائه است، شامل موارد مختلفی همچون تأمین محل اسكان و پذ

 باشد.می هانياو نظاير  یو محصوالت کشاورز یدستعيصناو فروش  دیتول ،یو مراسم محل هاجشن

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



6, 

 

  پیشنهادات تحلیل و ارائهمرحله تجزیه و  -طرح جامع شهر لنگرود

ی دولتی به ويژه بخشداری و بخش خصوص رندهیگمیتصمبه هدف مذکور، همكاری و تعاون نهادهای  یابیدستبه منظور 

در جهت تزريق سرمايه در بخش گردشگری و حفظ اراضی کشاورزی و توسعه اشتغال در آن از اهمیت بسزايی برخوردار 

 است.  

توسعه و عمران حوزه نفوذ: چگونگی استقرار تأسيسات زيربنايی )راه،  مدتميانطرح -3-1-5

آب آشاميدنی، برق و پست( و توزيع خدمات رفاهی )آموزشی، درمانی، بهداشتی و ساير نيازهاي 

 ضروري بسته به عرف و احتياجات محلی(

س  حل، راه 5-1-1در مبحث  سات زيربنايی حوزه نفوذ  های کلی در خصوص چگونگی تأمین کمبودهای خدماتی و تأ ی

مران در توسعه و ع  ربطیذمختلف  یهاسازمان شهر مشخص گرديد. البته بايد توجه داشت که به موجب تقسیم وظايف     

ر بهای عمرانی روستاها )طرح هادی( به بنیاد مسكن انقالب اسالمی ايران سپرده شده است.        روستاها، وظیفه تهیه طرح 

ساس  ساماند  11ماده  ا سال       قانون  صوب  سكن م ضه م و همچنین قانون برنامه پنجم  1327هی و حمايت از تولید و عر

ستاهای باالی          سالمی برای کلیه رو سكن انقالب ا شور، بنیاد م سعه ک ستايی تهیه   ،خانوار جمعیت 21تو طرح هادی رو

 گردد.آن، چگونگی استقرار خدمات زيربنائی و رفاهی روستا مشخص می در قالبکند که می

قانون تعاريف محدوده شيييهر و روسيييتا، ضيييمن تعريف محدوده روسيييتا، کنترل و نظارت بر احداث هرگونه   3ه ماد

 ها گذاشته است. در داخل روستاها را بر عهده دهیاری وسازساخت

با اسييتناد به موارد مذکور، کلیه نیازهای عمرانی روسييتاهای واقع در حوزه نفوذ شييهر بايد در قالب پیشيينهادات طرح  

ادی روستا تأمین گردد. با اين حال، پیشنهادات کلی طرح جامع در خصوص رفع نیازهای عمرانی روستاهای حوزه نفوذ     ه

 . گرددمطرح می در قالب شبكه راه، تاسیسات زيربنايی و خدمات رفاهی

 شبكه راه و تاسيسات زيربنايی -1-3-1-5

 :  باشدیمو تاسیسات زيربنايی به شرح ذيل  هاراهپیشنهادات کلی در راستای تامین نیازهای عمرانی در خصوص شبكه 

 های ارتباطيشبکه راه -

 وصبه خص هاآن، راه دسترسی تعداد کثیری از روستاهای حوزه نفوذ شهر آسفالت نیست و تردد در وضعیت موجوددر 

های دسترسی برای اساس، در آينده ساماندهی و آسفالت جاده نيبر اگیرد. در فصول بارندگی به سختی صورت می

 آيد.ضروری به نظر میمورد مطالعه به ويژه روستاهای هدف توسعه گردشگری روستاهای 

 تأسیسات زیربنایي -

. شودیماز شبكه سراسری تأمین  هاآنهستند و برق تمامی  یکشلولهکلیه روستاهای حوزه نفوذ شهر دارای شبكه آب 

ها حاکی است که همگی روستاهای دارای تلفن نیازهای آينده برق روستاها از شبكه مذکور قابل تأمین خواهد بود. بررسی

 أمین است.تثابت يا سیار هستند و نیازهای آينده نیز از طريق توسعه امكانات مخابراتی توسط دستگاه متولی قابل 
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از روستاهای حوزه نفوذ شهر سیستم فاضالب ندارند. بنابراين، تهیه و اجرای طرح شبكه فاضالب روستايی            کدامچیه

گردد. اين موضييوع بايد در تهیه و اجرای طرح هادی اين روسييتاها  سييطحی برای تمامی پیشيينهاد می یهاآبو هدايت 

 مدنظر قرار گیرد.

 خدمات رفاهی -2-3-1-5

 شيخشاپ و متوازنبه توسعه  یاستای کاهش وابستگی خدماتی روستاهای واقع در حوزه نفوذ شهر لنگرود و دستیابدر ر

 : گرددیمعادالنه خدمات در سطح محدوده مورد مطالعه، پیشنهادات ذيل ارائه 

 آموزشي -

تا تمامی  است یضرورروستا فاقد خدمات آموزشی در سطح ابتدايی هستند.  1از روستاهای واقع در حوزه نفوذ شهر، 

ی از خدمات آموزشی مقطع ابتداي« رسانی در محیط روستايیاستانداردها و ضوابط خدمات»حوزه نفوذ با توجه به روستاهای 

 برخوردار گردند.

 یهاآستانهدر مقطع راهنمايی هستند. با توجه به سه روستا دارای مرکز آموزشی در میان روستاهای حوزه نفوذ شهر، 

ايی مدرسه راهنمبر اساس استانداردها و ضوابط مذکور  روستاها یبرخجمعیتی الزم و نحوه دسترسی ضروری است تا در 

از روستاهای حوزه نفوذ، واحد آموزشی در مقطع دبیرستان ندارند و برای رفع نیازهای  کدامچیههمچنین احداث گردد. 

نمايند. با توجه به عدم برخورداری روستاهای آموزشی سطوح مذکور به شهر لنگرود و يا روستاهای ياد شده مراجعه می

  کند.ا پیشنهاد نمیر هاآنجمعیتی الزم، طرح حاضر احداث دبیرستان در  یهاآستانهحوزه نفوذ از 

 خدمات درماني -

روسييتا دارای مرکز بهداشييت هسييتند و  3روسييتا دارای خانه بهداشييت و  11از روسييتاهای واقع در حوزه نفوذ شييهر، 

نمايند. تمامی روستاهای مزبور خدمات سطح برتر را بايد از شهر    نیز از خدمات مذکور استفاده می  هاآنروستاهای اطراف  

 لنگرود تامین کنند.

 ورزشي و اداری -خدمات فرهنگي -

شنهاد      ستند. لذا پی ستا دارای کتابخانه عمومی ه ستاهای با جمعیت   گرددیمتنها دو رو نفر به باال  511برای تمامی رو

باشييد. در کل دارای اين نوع خدمات می روسييتاه عمومی احداث گردد. از نظر امكانات ورزشييی نیز تنها يك يك کتابخان

ستای چاف  شنهاد     باال، پلطكله و لیارجتنها در رو شی وجود دارد، بنابراين، پی سطح کتابخانه و ورز دمه امكانات فرهنگی در 

ستاهای با جمعیت  می صاص يابد.      نفر به باال يك زمین  511گردد برای تمامی رو شی اخت ضای ورز برای همچنین  به ف

، اختصيياص فضييای مناسييب جهت اسييتقرار فعالیت اداری )دهیاری و دفتر شييورا( پیشيينهاد مورد مطالعهتمامی روسييتای 

 گردد.  می

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



14 

 

  پیشنهادات تحلیل و ارائهمرحله تجزیه و  -طرح جامع شهر لنگرود

 سایر خدمات رفاهي -

ستايی و         شگاه تعاونی رو صابی، نانوايی، فرو شامل ق سته از خدمات  ستاهای واقع در    می جز آناين د شد. تمامی رو با

در محیط روستايی، هیچ   یرسان خدماتو ضوابط   هستند. با توجه به استانداردها   یفروش خردهحوزه نفوذ شهر دارای واحد  

شرايط     شهر واجد  ستاهای واقع در حوزه نفوذ  ستند، لذا می      يك از رو شگاه تعاونی نی شرکت تعاونی و فرو ستقرار  ست  با اي

نیاز خود را در وهله اول از روسييتاهای دارای اين خدمات و در مرحله بعد، از شييهر لنگرود تامین نمايند. در مورد خدمات  

اری(  قالب کاربری تجهای هادی روستايی، زمین مناسب )در گردد در طرحديگر همچون قصابی و نانوايی نیز پیشنهاد می

 جهت استقرار اين نوع واحدها در نظر گرفته شود.

ر ، با درنظشدهارائهكلی اعتبارات الزم براي اجراي طرح و پيشنهادهاي  بينیپيش -4-1-5

 اجرايی مربوط هايسازمانگرفتن حدود اعتبارات و امكانات 

شبكه معابر و ايجاد برخی خدمات رفاهی می      نيترمهم ساماندهی  شهر،  شنهادات عمرانی طرح در حوزه نفوذ  ش پی د. با

تر دارد که بايد در طرح هادی روستايی برآورد شود. هزينه مورد برآورد هزينه شبكه معابر پیشنهادی نیاز به مطالعات دقیق

 بینی خواهد شد.و طرح هادی روستاهای مربوطه پیش یاهیناحهای نیاز خدمات رفاهی پیشنهادی در قالب طرح

 شدهارائهها و چگونگی اجراي پيشنهادهاي اولويت-5-1-5

باشد و بايد در اسرع وقت برای همه با توجه به اينكه خدمات پیشنهادی جزء نیازهای اساسی روستاهای حوزه نفوذ می

در هر کدام از   ها آنگردد و اجرای يكپارچه   پیشييينهاد نمی  ها آنتامین گردد، اولويت زمانی خاصيييی برای اجرای      ها آن

به طور کلی پیشنهادهای دارای اولويت نخست در صورت کمبود   باشد. روستاها متناسب با اعتبارات تأمین شده مدنظر می   

 :باشدیماعتبارات اجرای طرح، به شرح ذيل 

 ؛ هاآنحفاظت از اراضی کشاورزی واقع در محدوده و جلوگیری از خرد شدن و تفكیك غیرمجاز  -

بندی مناطق و الگوی سطحايجاد خدمات آموزشی و درمانی در تمامی روستاهای حوزه نفوذ بر اساس قانون  -

 ؛ 1372مصوب  مراکز روستايی و استانداردها و ضوابط ارائه خدمات روستايی کشور

 ايجاد دسترسی مناسب و آسفالته میان روستاهای واقع در حوزه نفوذ و شهر لنگرود؛  -

 نندهکمراجعهجهت استفاده گردشگران فصلی  ی هدف گردشگریامكانات اقامتی و تفريحی در روستاها ايجاد -

 ؛حوزهبه 

  . محیطیهای زيستتهیه و اجرای طرح فاضالب روستاها در راستای بهبود کیفیت محیطی و کاهش آلودگی -
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  پیشنهادات تحلیل و ارائهمرحله تجزیه و  -طرح جامع شهر لنگرود

 تهيه طرح توسعه و عمران شهر )طرح توسعه كالبدي شهر( -2-5

ر نظ از اصييول مورد نظر اين الگو و با در یریگبهرهپس از تشييريح الگوی طراحی شييهری سييیال و با  در اين مرحله

 اهداف وو در راسييتای دسييتیابی به   های صييورت گرفته در مراحل پیشييین گرفتن مطالعات وضييعیت موجود و تحلیل

 شود. ه میپرداختزمین شهر  یکاربر یزيربرنامهبه  در سال افق، لنگروددرنظر گرفته شده برای توسعه شهر  یهااستیس

 نقشه نوع استفاده از اراضی شهر -1-2-5

روند که به منظور ايجاد زمینه های توسعه شهری به شمار مینقشه کاربری اراضی پیشنهادی دستاورد اصلی طرح

است  یذارگاستیسو  یریگمیتصمشوند. طرح جامع ابزاری برای تسهیل توسعه کالبدی موزون و هماهنگ شهر تهیه می

های بهبود نظم فضايی شهر تواند با فراهم ساختن زمینهمیکه طرح است. چنان باارزش یهاجنبهو نقش هدايتی آن از 

 نگرودلامكان تخصیص بهینه منابع را برای رشد و نمو جامعه انسانی ساکن در آن مهیا کند. نقشه کاربری اراضی شهر 

مل موثر اعو یهاینیبشیپ(، بر اساس شناسايی کامل، تجزيه و تحلیل عمیق ابعاد گسترده شهر و 1415برای سال افق )

های مختلف در وضع موجود و های کاربریسطوح و سرانه ادامه جدولدر رشد و توسعه شهری پیشنهاد شده است. در 

 نقشه کاربری اراضی پیشنهادی طرح جامع شهر نمايش داده شده است.  و وضعیت آتی طرح

ست    نيترمهمبه طور کلی،  شده در برنامه سیا شرح     های اعمال  شهر لنگرود به  ستفاده از زمین در طرح جامع  ريزی ا

 باشند:زير می

 حفظ و صیانت از اراضی زراعی، باغی و جنگلی داخل و پیرامون شهر؛ 

  ؛هاآنتأکید بر ايجاد و توسعه محورهای فعالیتی و نظام سلسله مراتبی 

  نظام تقسیمات شهری برای تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات؛ شهر در قالب ازیمورد نتأمین خدمات 

  های خدماتی با نظام سلسله مراتبی شبكه معابر شهری؛مرکزيت مراتبسلسلهانطباق نظام 

  شهری؛ یهایکاربرتوجه به تنوع و سازگاری 

   ی و های مسكون بافتی و اراضی خالی بالفصل محدوده شهر برای تأمین نیاز   استفاده از فضاهای خالی درون

 خدماتی موجود و آتی شهر؛

  سيازگار با   ازیمورد ن یهایکاربرهای مزاحم و آالينده از محدوده شيهر و جايگزينی  انتقال صينايع و کارگاه

 بافت شهری؛

 هایکاربردر زمینه استقرار  هاآنهای طبیعی و مصنوع و حرايم توجه به محدوديت. 
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  پیشنهادات تحلیل و ارائهمرحله تجزیه و  -طرح جامع شهر لنگرود

 های موجود و پیشنهادی شهرسهم كاربری: سطح8 سرانه و  21جدول شماره 
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  پیشنهادات تحلیل و ارائهمرحله تجزیه و  -طرح جامع شهر لنگرود

 كاربری اراضي پیشنهادی شهر لنگرود:  1نقشه شماره 
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  پیشنهادات تحلیل و ارائهمرحله تجزیه و  -طرح جامع شهر لنگرود

 مختلف هايكاربريچگونگی تخصيص زمين به  -1-1-2-5

ی داشتن تقسیمات کالبدی پیشنهاد   در نظرهای فوق و با مختلف در چارچوب سیاست   یهایکاربرتخصیص زمین به  

 صورت گرفته است.  هایکاربرها و سطوح عملكردی شهر، جمعیت، سرانه

هكتار است که بخش اعظم آن مربوط به  56/123پیشنهادی برای شهر لنگرود در افق طرح،  یهایکاربروسعت کل 

 است. شهریهای مسكونی، معابر و خدمات کاربری

ح باشد که میزان تحصیالت تا سطکودکستان، دبستان، راهنمايی، دبیرستان و هنرستان میشامل آموزش عمومي: 

ت مشكال آموزان دارایی با عنوان ساير آموزشی برای دانششود. همچنین کاربری آموزش استثنايديپلم را شامل می

 131315( برابر 1311. وسعت اين کاربری طبق وضع موجود )سال نیز در اين گروه کاربری قرار داردعملكردی و ذهنی 

مترمربع درنظر گرفته شده است که  3913باشد. در طرح پیشنهادی، سرانه آموزشی می مترمربع 1976مترمربع با سرانه 

 باشد. مترمربع می 225263 لنگرود برابر باسطح مجموع تأمین شده برای کاربری آموزشی در شهر 

سعتی برابر     عالي :آموزش  ضع موجود کاربری آموزش عالی دارای و سرانه   12661در و ست   مترمربع بوده 1917و  ا

 مترمربع در نظر گرفته شده است. 12621با مساحت  1913سرانه که در طرح پیشنهادی 

 2961مترمربع و سرانه  211312خدماتی سطحی برابر  -در وضع موجود کاربری تجاری خدماتي : -كاربری تجاری

استاندارد  یهاسرانهبا توجه به  2964خدماتی، سرانه  -داراست. با توجه به سرانه باالی شهر در خصوص کاربری تجاری

تامین مترمربع را  242676در نظر گرفته شده است که وسعتی برابر  لنگرودمعماری و شهرسازی برای شهر  یعال یشورا

 . کندیم

 اساس بر. باشدمی 1922سرانه  با مترمربع 11141موجود برابر  وضع در کاربری اين سطح :انتظامي  -اداری كاربری

و  1963ها و مطالعات انجام شده مشاور، سرانه و سطح پیشنهادی برای اين کاربری در سال افق به ترتیب ريزیبرنامه

 مترمربع در نظر گرفته شده است.  153732

ضع  در مذهبی کاربری سطح  :مذهبي  كاربری ست. بر  در مجموع 1921 سرانه  با مترمربع 21721برابر  موجود و   ا

ساس  شنهادی  سرانه  شده،  انجام مطالعات ا مترمربع لحاظ شده است که در مجموع سطح      1951برای کاربری مذهبی  پی

 .يافت افزايش خواهد مترمربع 47154 اين کاربری در سال افق به

مترمربعی  11415باشد که دارای وسعت مترمربع می 1915سرانه اين کاربری در وضع موجود برابر  كاربری تاریخي :

 . ندادهيگرداين اراضی تثبیت در خصوص محدوده بالفصل کاربری تاريخی  رويكرد حفاظتباشد. با توجه به می

 4241و  1916به ترتیب برابر  لنگرودسرانه و مساحت موجود کاربری فرهنگی در شهر  : هنری-فرهنگي كاربری

باشد. با توجه به کمبود اين کاربری در سال پايه و سرانه استاندارد شورايعالی معماری و شهرسازی، سرانه می مترمربع

 در نظر گرفته شده است. مترمربع 41621و سطح  مترمربع 1944پیشنهادی طرح در مجموع برابر 
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  پیشنهادات تحلیل و ارائهمرحله تجزیه و  -طرح جامع شهر لنگرود

باشد. بر اساس    می 1966با سرانه   مترمربع 41236در وضع موجود مساحت کاربری ورزشی معادل     كاربری ورزشي : 

شده است که مساحتی برابر     مترمربع در نظر گرفته 191سرانه استاندارد شورايعالی معماری و شهرسازی، سرانه پیشنهادی        

 گیرد. بر می مترمربع را در 113135

سبز  پارك و كاربری  ضای  ستفاده هرچه        وجود  : ف صری و ا سیمای ب سبز باعث بهبود آلودگی هوا، منظر و  ضای  ف

شهر می       ضاهای عمومی  شهروندان از ف شتر  سازی ايران بر        بی شهر شورايعالی معماری و  ستاندارد  شود. به همین خاطر ا

اوت هر شهر متف مبنای خصوصیات اقلیمی، دسترسی به آب، میزان آلودگی هوا، وجود فضاهای جمعی و تفريحی و ... در      

باشد که در طرح پیشنهادی به   می 4957مترمربع با سرانه   341437مساحت فضای سبز عمومی     لنگرودباشد. در شهر   می

سطح آن به     سعت اين کاربری،  سرانه آن با توجه به جمعیت افق   مترمربع افزايش می 523716منظور افزايش و يابد که 

 مترمربع خواهد بود.  5957طرح برابر 

 مترمربع 1916 سرانه با مترمربع 4414برابر  موجود وضع در کاربری سطح اين : گردشگری -تفریحيكاربری 

 31313کاربری به  شده، مساحت در نظر گرفته شده برای اين انجام هایريزیو برنامه اساس استانداردها بر .باشدمی

 يافت.افزايش خواهد  1932 و سرانه مربعمتر

ضع موجود برای کاربری درمانی معادل     :كاربری درماني  سعت   1922سرانه و ست. با توجه به   61171با و مترمربع ا

 مترمربع درنظر گرفته شده است.  17572در سال افق برابر  افتهيصیتخصکمبود اين کاربری در سال پايه، مساحت 

  مقايسه در که است مترمربع 11221 آن مساحت و 1917 کاربری اين پیشنهادی  سرانه  :شهری   تاسیسات   كاربری

  دهد. ی در وضع موجود، نشان از افزايش سطح و سرانه اين کاربری میمترمربع 21342 وسعت و 1921 سرانه با

شهری :   مترمربع 1915 سييرانه با مترمربع 71453برابر  موجود وضييع در کاربری سييطح اين كاربری تجهیزات 

شد می شده برای اين    .با ساحت در نظر گرفته  شنهادی برابر با   م سرانه آن   مربعمتر 41771کاربری در طرح پی  1943و 

 .  باشدیممترمربع 

باشد  مترمربع می 42223در وضعیت موجود برابر   به کاربری صنعتی  افتهياختصاص نواحی وسعت   صنعتي :  كاربری

استاندارد شورايعالی معماری و شهرسازی، سرانه       یهاسرانه . با توجه به است مترمربع  1966اين کاربری برابر با  سرانه که 

 مترمربع درنظر گرفته شده است.  1922 لنگروداين گروه کاربری برای شهر 

شبكه معابر، پارکینگ، پايانه و انبار می    ونقلحملکاربری  : و انبار ونقلحمل كاربری شد. در مجمو شامل  ع اين با

سرانه    ضع موجود با  ساحت   22947گروه کاربری در و ست، که  مترمربع 2121126دارای م شبكه معابر   طرح به توجه با ا

 سرانه   و شد  خواهد مترمربع 2414334 آن مساحت  و 26951 معابر شبكه  سرانه  ،لنگرودشهر   در شده  اعمال پیشنهادی 

 و انبار ونقلحملمترمربع به  1942با سييرانه  45122پارکینگ عمومی و مسيياحت  به مترمربع 5512 مسيياحت و 1916

 يافته است.  اختصاص

سکوني :  شهر   كاربری م سال         لنگروددر  ضع موجود ) شت و سكونی طبق بردا سعت کاربری م   4156252(، 1311و

سرانه   شنهادی طرح جامع          می 54947مترمربع با  سرانه پی شده،  ساس مطالعات انجام  شد. بر ا  بعرمترم 41922برابر با با
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  پیشنهادات تحلیل و ارائهمرحله تجزیه و  -طرح جامع شهر لنگرود

درنظر گرفتن حقوق مكتسبه در طرح  مترمربع زمین شهری است. با توجه به    4636755نیاز به  دهندهنشان خواهد بود که 

 مترمربع خواهد بود.  4644621برای سكونت برابر با  لنگرود، مساحت تأمین شده در شهر پیشنهادی

 نقشه مراحل مختلف توسعه آتی -2-2-5

همزمان در تمامی گسييتره شييهر انجام گیرد. تواند بطور های انجام شييده، توسييعه آتی شييهر میريزیبراسيياس برنامه

های مسكونی و انواع خدمات است که الزم و ملزوم يكديگرند. بر اين اساس،  توضیح اينكه پیشنهادات طرح شامل توسعه   

با اين حال، احتمال می رود با توجه به های ديگر در اولويت قرار دارد. هايی از شيييهر را نسيييبت به بخشتوان بخشنمی

توسعه   توريستی و همچنین -چمخاله در بخش شمال شرقی شهر لنگرود به يك شهر تفريحی   -نقش روستای چاف تغییر 

سعه کوتاه مدت )           شد و تو شهر، ر شرقی و احداث کمربند جنوبی  سمت جنوب  سر در ق شهر لنگرود در    5شهر رود ساله( 

 مواصالتی به شهرهای مذکور اتفاق افتد. یهاراهامتداد 

محدودی در نواحی جنوبی، شمالی و غربی اتفاق خواهد  یهاقسمتساله( شهر لنگرود در  11) بلندمدترشد و توسعه  

ست.   تافتاد. بخشی از اين نواحی به تامین خدمات شهر نیز اخ   ساختار کالبدی   صاص يافته ا   -با توسعه شهر در اين دوره، 

ر د گرفتهشييكلريخی شييهر، بافت میانی و فضييايی شييهر به عنوان يك کلیت يكپارچه در غالب محدوده مرکزی و تا 

پیشین پیرامون هسته تاريخی و بافت جديد شكل خواهد گرفت. در نقشه ذيل مراحل مختلف توسعه آتی شهر         یهادوره

، به همراه موقعیت بافت تاريخی و بافت شيييكل گرفته در دوره میانی نمايش داده             بلندمدت  در دوره زمانی کوتاه مدت و    

 شده است. 
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  پیشنهادات تحلیل و ارائهمرحله تجزیه و  -طرح جامع شهر لنگرود

 : مراحل مختلف توسعه آتي شهر لنگرود 6نقشه شماره 
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  پیشنهادات تحلیل و ارائهمرحله تجزیه و  -طرح جامع شهر لنگرود

 نقشه عمومی تراكم مناطق و محالت مختلف شهر-3-2-5

 یهاو اين خود يعنی استفاده بهینه از توان کندیها را تبیین مآن مراتبسلسلهتقسیمات کالبدی شهر و  ر،اندازه شه

 و ارتقاجهت دادن منطقی به توسعه شهری  و به عبارت ديگر بالقوه و بالفعل زمین، فضای شهری، توده و فضا

شهر. بر اساس وسعت و جمعیت شهر در سال افق طرح، تقسیمات در نظر گرفته شده ناحیه  تجهیزات و تاسیسات  کارايی

 . باشدیمو محله 

 تقسیمات کالبدی شهر بوده و از چند محله مراتبسلسله یهاردهشهری، ناحیه به عنوان يكی از  یزيربرنامهدر مباحث 

متری به عنصر شاخص خود  651خانوار است که با شعاع  3111ناحیه شهری محل سكونت در حدود تشكیل شده است. 

. بر شوندیمنواحی شهری جدا و مستقل )واحد آموزشی دبیرستان( دسترسی دارند و توسط معابر شريانی درجه دو از ديگر 

 نشان داده شده است.  زيربه چهار ناحیه تقسیم شده است که در نقشه  لنگروداين اساس شهر 

نفر و  14111باشد. جمعیت شهر برای سال مزبور هكتار می 123وسعت پیشنهادی شهر برای سال افق برنامه حدود 

بینی گرديده است. بر اين اساس، تراکم نفر پیش 42766و  2651، 15715، 26162 بیبه ترتجمعیت نواحی چهارگانه آن 

، 126936، 72931چهارگانه آن به ترتیب  نواحینفر در هكتار و برای هر يك از  111922ناخالص جمعیتی کل شهر معادل 

 گردد.نفر در هكتار محاسبه می 112922و  121947

 تقسیمات ضوابط و تعاريف قانون  (4( ماده )2بر اساس تبصره ). شودیمتشكیل هر ناحیه شهری نیز خود از چند محله 

 دانندیساکنانش خود را اهل آن محل م که از لحاظ بافت اجتماعی؛ یهای مسكونی و خدماتساختمان مجموعه" کشوری

 یهاحوزهدر واقع  دارندکالبدی که  یهاجنبهها عالوه بر . محله"و دارای محدوده معین است محله نامیده شده است

 تند. هسمعموالً از پايگاه اجتماعی و اقتصادی مشترکی برخوردار  افراد ساکن در آنکه  باشندیاجتماعی در داخل شهرها م

محله  3محله، ناحیه سه شامل  4نواحی شماره يك و دو دارای محله تشكیل شده است که  17در کل از  لنگرودشهر 

شماره چهار نیز دارای   شد یممحله  6و ناحیه  شهر   نيترتیپرجمع. با سال افق  محالت    13و  1شماره  نیز محالت در 

احی و ی نوهایژگيو .باشيييدیمنفر در هكتار  152916و  26917به ترتیب برابر  هاآنجمعیتی ناخالص هسيييتند که تراکم 

 ذکر شده است.  جدول ذيلدر سال پايه و افق در  لنگرودمحالت پیشنهادی شهر 
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  پیشنهادات تحلیل و ارائهمرحله تجزیه و  -طرح جامع شهر لنگرود

 در وضع موجود و سال افق برنامه -: تراكم جمعیتي در شهر لنگرود بر حسب محالت كالبدی ,2جدول شماره 

تراكم جمعیتي خالص 

 )نفر در هکتار(

تراكم جمعیتي ناخالص 

 )نفر در هکتار(
وسعت  جمعیت

 )هکتار(

شماره 

 محله

شماره 

 ناحیه
1441 1441 1334 1441 1334 

171952 ,6.41 6,.14 11355 2121 131913 1 

1 
261976 33.63 14.11 5112 3172 53951 2 

274973 141.31 111.13 3166 2427 21911 3 

125941 41.36 31.34 7521 5161 165911 4 

 1جمع ناحیه  372952 21342 26162 11.31 12.33 175957

224923 123.14 31.13 7525 5157 61911 1 

2 
224911 134.32 143.14 2423 1165 11915 6 

311941 16,.,1 133.66 4151 3216 23911 1 

142965 ,4.33 64.12 1647 1314 21934 , 

 2جمع ناحیه  124921 12432 15715 144.43 126.36 221974

117925 131.23 14,.64 2211 1221 16975 3 

3 312924 166.33 132.14 2662 2112 15912 14 

115975 14,.43 ,1.16 3624 2116 34912 11 

 3جمع ناحیه  66922 6242 2651 142.43 123.41 221941

221973 144.31 13.,, 1561 1235 15946 12 

4 

271917 112.16 124.44 11216 2141 74924 13 

72915 42.41 33.26 3251 2521 77957 14 

261943 114.4, 134.33 2575 6727 51931 11 

256922 143.23 11,.12 2117 6417 54933 16 

212964 113.22 ,3.61 1162 7221 22914 11 

 4جمع ناحیه  351913 33241 42766 34.44 2,.,11 213931

 مجموع 323.16 14411 34434 4.64, ,,.141 243.13

 منبع: تحلیل مشاور           
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  پیشنهادات تحلیل و ارائهمرحله تجزیه و  -طرح جامع شهر لنگرود

 : نواحي و محالت پیشنهادی شهر لنگرود 1نقشه شماره 
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  پیشنهادات تحلیل و ارائهمرحله تجزیه و  -طرح جامع شهر لنگرود

 : تراكم ناخالص جمعیتي پیشنهادی ,نقشه شماره 
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  پیشنهادات تحلیل و ارائهمرحله تجزیه و  -طرح جامع شهر لنگرود

 : تراكم خالص جمعیتي پیشنهادی 3نقشه شماره 
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  پیشنهادات تحلیل و ارائهمرحله تجزیه و  -طرح جامع شهر لنگرود

 لنگرود هاي پيشنهادي شامل حريم و محدوده شهرنقشه محدوده-4-2-5

(  14/11/1324)مصوب   هاآنقانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا، شهرک و نحوه تعیین     6و  5بر اساس مواد  

قانون مزبور تنها  11تعیین گردد. در ماده  هاآنمجلس شيييورای اسيييالمی، محدوده و حريم شيييهرها بايد در طرح جامع 

حوزه »، «محدوده استحفاظی »، «محدوده قانونی»چون محدوده و حريم شهر به رسمیت شناخته شده و عناوين ديگر هم    

در مورد حريم شهر ملغی گرديده   هانياو نظاير « محدوده نفوذی»، «محدوده نهايی»، «حريم استحفاظی »، «استحفاظی 

   1است.

 اند:شهر به شرح زير تعريف شده ميو حردر موارد يك و دو قانون مزبور، محدوده 

موجود شييهر و توسييعه آتی در دوره طرح جامع و تا تهیه طرح  یحد کالبداسييت از ماده يك: محدوده شييهر عبارت 

 باشد.االجرا میهادی شهر که ضوابط و مقررات شهرسازی در آن الزم یهاطرحمذکور در 

از قسمتی از اراضی بالفصل پیرامون محدوده شهر که نظارت و کنترل شهرداری       عبارت است ماده دوم : حريم شهر  

 ورت دارد و از مرز تقسیمات کشوری شهرستان و بخش مربوط تجاوز ننمايد.در آن ضر

تا  3االمكان بايد شورايعالی شهرسازی و معماری ايران، مساحت حريم شهر حتی      15/5/1326مصوبه مورخ   بر اساس 

صوبه مورخ       5 شود. در م شهر تعیین  شهر بر  شورايعالی نیز پهنه  11/2/1372برابر محدوده  های  عهده طرحبندی حريم 

 جامع و هادی شهر گذاشته شده است.

 ريزی و توسعه استان و شورايعالی شهرسازیشورای برنامه صورت جلساتبا توجه به مصوبات قانونی فوق و همچنین 

شهر و حريم آن و همچنین پهنه       سبت به تعیین محدوده  شاور ن بندی و معماری ايران در زمینه بررسی و تصويب طرح، م

 شود.ها پرداخته میحريم اقدام نموده که در ادامه بدان

 

                                                           
 قانون مذکور چنین آمده است :  6و  5در مواد  -1

های هادی شييهر و تغییرات بعدی آنها به صييورت قابل های مذکور، در طرحهای جامع شييهری و تا تهیه طرح: محدوده شييهر در طرح 5ماده 

کننده انطباق بر عوارض طبیعی يا سيياخته شييده ثابت، همراه با مختصييات جغرافیايی نقاط اصييلی تعیین و به تصييويب مراجع قانونی تصييوب   

سايی و پیاده کردن    ن محدوده حداکثر ظرف سه ماه از ابالغ طرح رسد. اي های مذکور میحطر های مذکور به صورتی که کلیه نقاط آن قابل شنا

روی زمین باشد، توسط شهرداری تدقیق شده و پس از کنترل و امضای دبیر مرجع تصويب کننده و تأئید شدن به مهر دبیرخانه مربوطه و امضاء 

 گردد.های اجرايی ذيربط ابالغ میدستگاه استاندار جهت اجرا به شهرداری و

 گردد.: حريم شهر در طرح جامع شهر و تا تهیه طرح مذکور در طرح هادی شهر تعیین و تصويب می 6ماده 

اين قانون و هیچ يك از روسيتاها و شيهرکها،    2و  1: هیچیك از شيهرها محدوده و حريم ديگری بجز محدوده و حريم موضيوع مواد    11ماده 

ضوع مواد محد شده جايگزين عناوين متناظر آنها از جمله     4و  3وده ديگری بجز محدوده مو شت و عناوين ياد  محدوده »اين قانون نخواهند دا

شهرداری »، « حريم قانونی»، «قانونی شهر   »، «حوزه  صوب  شهر و  « محدوده م ستحفاظی »و نظاير اينها در مورد محدوده  حوزه »، «محدوده ا

محدوده »يا حدود روستا در مورد محدوده روستا و   « محدوده مسكونی روستا  »و نظاير اينها در مورد حريم شهر، « ه نهايیمحدود»، «استحفاظی 

گردد و هر تعريف ديگری که در مورد تعاريف محدوده و حريم شييهر، محدوده شييهرک و روسييتا و نحوه تعیین آنها با هر  می« قانونی شييهرک

 قبلی مقرر شده باشد، با تصويب اين قانون ملغی خواهد بود. عنوان ديگری در قوانین و مقررات
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  پیشنهادات تحلیل و ارائهمرحله تجزیه و  -طرح جامع شهر لنگرود

 تعيين محدوده شهر  -1-4-2-5

ده پیشيينهادی شييهر لنگرود به عنوان حد کالبدی توسييعه شييهر برای سييال افق، اصييول زير   به منظور تعیین محدو

 بكارگرفته شده است :

 بررسی و تحلیل حدود توسعه وضع موجود شهر،  -

 پیشنهادی،  یهاسرانهمورد نیاز جهت توسعه شهر بر حسب  هاسرانهو  توجه به جمعیت افق طرح و سطوح -

 در محدوده،  هایکاربر های وضع موجود و ارزيابی ضرورت وجودکاربریتجزيه و تحلیل انواع  -

 های توسعه از درون شهر با در نظر گرفتن سطوح مازاد شهری، بررسی ظرفیت -

 توجه به حقوق مكتسبه ايجاد شده ناشی از محدوده مصوب مازاد نیاز،  -

صوص اف        - سازی و معماری در خ شهر شورای عالی  صوبات و مالحظات  شهرها با   رعايت م سب  زايش تراکم متنا

 شهرها،  هيرویبهدف جلوگیری از رشد 

 های دخیل در مديريت اجرايی شهرها، ها و سازمانارگان یهانهيهزکاهش  -

 در جنوب شهر،  و جلوگیری از آلودگی تاالب کیاکاليه یطیمحستيزدرنظر گرفتن مالحظات  -

 . کشاورزی و باغاتکاستن از گسترش و توسعه شهر در اراضی مناسب  -

 1145سعت از مجموع کل وشده است.  پیشنهاد لنگرودهكتار برای شهر  123956محدوده شهر با مساحتی در حدود 

و جلوگیری شهر  یطیمحستيز یهاارزشهكتار از اراضی از محدوده در راستای حفظ  312، هكتاری محدوده قبلی شهر

خارج گرديده است. همچنین به منظور توجه به حقوق مكتسبه ايجاد  باغات، اراضی کشاورزی و تاالب کیاکاليه از تخريب

هكتار به وسعت شهر افزوده شده که بخش اعظم آن متعلق به الحاق محالت کلیدبر و  11شده در طرح تفصیلی پیشین، 

ادل فضايی و دستیابی به رشد متوازن شهری، ارتقای اتخاذ اين رويكرد در راستای ارتقای تعموبندان به شهر است. 

رف کاهش مصورت سفر، بهداشت و تعامل اجتماعی، های کیفیت زندگی شامل دسترسی به امكانات، کاهش ضرشاخص

ير ز یهانقشهدر باشد. میباغات، اراضی کشاورزی و تاالب  لوگیری از سوداگری زمین و تفكیك غیرمجازو ج انرژی

شان داده نبه شهر محدوده قبلی  در قیاس با افتهيکاهشافزايش و  یهامحدودهه پیشنهادی شهر لنگرود و محدود موقعیت

 شده است. 

 قبلي : موقعیت محدوده پیشنهادی شهر نسبت به محدوده مصوب 23 شماره جدول

 شرح وسعت )هکتار(

 قبلي طرح مصوب محدوده 1141

 (يقبل مصوبقسمتي از سطح محدوده پیشنهادی شهر )اضافه شده به محدوده طرح  34

 (قبلي مصوبقسمتي از سطح محدوده پیشنهادی شهر )كسر شده از محدوده طرح  312

 محدوده پیشنهادی شهر لنگرود 323

 در طرح جامع قبلي مصوبسطح كاسته شده از محدوده طرح  222
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  پیشنهادات تحلیل و ارائهمرحله تجزیه و  -طرح جامع شهر لنگرود

 محدوده پیشنهادی شهر لنگرودموقعیت :  14نقشه شماره 
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  پیشنهادات تحلیل و ارائهمرحله تجزیه و  -طرح جامع شهر لنگرود

 لنگرود و پیشنهادی شهر قبلي : مقایسه محدوده مصوب 11نقشه شماره 
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  پیشنهادات تحلیل و ارائهمرحله تجزیه و  -طرح جامع شهر لنگرود

 شهر  حريمتعيين  -2-4-2-5

، حريم قبلی شييهر نیز مورد هكتاری آن 11و افزايش  هكتار 312به میزان  لنگرودبا توجه به کاهش محدوده شييهر 

شود. می      صالح  شنهادی ا ساس محدوده پی شهر، محدوده تجزيه و تحلیل قرار گرفت تا بر ا صل   ای بالفتوان گفت حريم 

شهر در نظر گرفته               سعه آتی  صی نبوده و برای تو شده و دارای کاربری خا ضاهای آن کاماًل تعريف ن ست که ف شهر ا

حريم  باشد. به منظور تعیین در برگیرنده محدوده شهر به اضافه توسعه آينده شهر می    شود. به عبارت ديگر حريم شهر   می

 : گرفته شده استو بكار زير در نظر  اصول لنگرودشهر 

 های ارتباطی با شهر، ترافیك شبكه شبكه ارتباطات منطقه و حجم -

 ، نشده در داخل حريم یزيربرنامه یهاتوسعهقرارگیری نقاط سكونتی مستعد  -

 خود، قابلیت کنترل و نظارت دارند، پرهیز از ورود اراضی که بنا به قوانین خاص  -

 ، شیب طبیعی اراضی و غیره، هاکوهها، ها، رودخانهوضع طبیعی منطقه از نظر مسیل -

 ها با شهر، تی و چگونگی ارتباط آنتأسیسات موجود منطقه، نظیر مراکز تولیدی، خدماتی، صنع -

 ها، بندی کیفیت آنشاورزی با درجهها و اراضی کشهر، باغروستاهای اطراف  -

  موجود يا در دست احداث اطراف شهر، ها و تحدثات سكونتگاه -

 محدوده پیشنهادی و قبلی شهر، -

 شهر و شهرداری در مورد حريم شهر. گزارش توجیهی شورای -

  222293هكتار، به میزان  146973 مسيياحت خالصبا  لنگرودهای صييورت گرفته، حريم قبلی شييهر بر اسيياس تحلیل

در باشييد. می 3912. بنابراين نسييبت وسييعت حريم به محدوده پیشيينهادی برابر با افزايش يافته اسييتهكتار برای شييهر 

شه  شهر لنگرود و نواحی افزايش و     موقعیتزير  یهانق شنهادی  ش  حريم در قیاس با افتهيکاهشحريم پی ان داده قبلی ن

 شده است.
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  پیشنهادات تحلیل و ارائهمرحله تجزیه و  -طرح جامع شهر لنگرود

 محدوده و حریم پیشنهادی شهرموقعیت :  12نقشه شماره 
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  پیشنهادات تحلیل و ارائهمرحله تجزیه و  -طرح جامع شهر لنگرود

 ایماهوارهبر روی تصاویر  محدوده و حریم پیشنهادی شهرموقعیت :  13نقشه شماره 
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  پیشنهادات تحلیل و ارائهمرحله تجزیه و  -طرح جامع شهر لنگرود

 شهر یشنهادیمصوب و پ حریم سهیمقا:  14نقشه شماره 
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  پیشنهادات تحلیل و ارائهمرحله تجزیه و  -طرح جامع شهر لنگرود

 شهر  حريم پهنه بندي پيشنهادي -3-4-2-5

شهر     پهنه ضی حريم  شنهادی ارا ساس گروه بندی پی ست.    لنگرود، بر ا شده ا ضی  های کاربری ارائه  پهنه باغات و ارا

صلی    شاورزی به عنوان پهنه ا شهر  و غالب ک شد یمحريم  سعت  با سعت حريم را به خود   یتوجهقابل، به طوری که و از و

ه در اين بخش محدود واقع شده است.   شهر  جنوبیدر بخش اختصاص داده است. تاالب کیاکاليه به عنوان پهنه حفاظت   

  و کمربندی مواصالتی به سمت شهر رودسر   یفشارقو طرح هادی روستاهای سالكويه و لیالکوه قرار دارد که خطوط برق   

 . شودیم. حريم شهر لنگرود در بخش جنوبی به ارتفاعات لیالکوه محدود کندیمنیز از اين محدوده عبور 

صنعتی در             شهرک  سر قرار دارد که يك  ستای دريا سر، رو شهر رود صالتی به  شرقی حريم در امتداد محور موا بخش 

گسييترده باغات و کشيياورزی،   یهاپهنهاسييت. در بخش شييمالی حريم، عالوه بر  وسييازسيياختروسييتای مذکور در حال 

هادی روسييتاهای خالك ياسيير و  چمخاله و همچنین محدوده طرح -کمربندی شييمالی الهیجان به سييمت شييهر چاف 

 پلطكله نیز قرار دارد. 

شامل         شاورزی  شهر لنگرود را نیز پهنه باغات و ک شرقی حريم  سیر رودخانه لنگرود نیز از اين   شود یمبخش  که م

ست که به عنوان پهنه نیازمند        . کندیمبخش عبور  شكل گرفته ا سكونی غیرمجاز  شهر لنگرود برخی نواحی م در حريم 

 .اندشدهبه منظور جلوگیری از رشد نواحی مسكونی در حريم درنظر گرفته حفاظت 
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  پیشنهادات تحلیل و ارائهمرحله تجزیه و  -طرح جامع شهر لنگرود

 پهنه بندی پیشنهادی حریم شهر لنگرود:  11نقشه شماره 
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  پیشنهادات تحلیل و ارائهمرحله تجزیه و  -طرح جامع شهر لنگرود

 شهر پيشنهادي نقشه شبكه ارتباطی-5-2-5

آتی  شبكه معابر پیشنهادی رشد و توسعه     است. معابر آن  یبندشبكه در تشكیل ساختار شهر     واملع ترينمهم يكی از

شكل         شبكه معابر موجب  شكیل خواهد داد.  شهر را ت صر مختلف  و  گیریشهری و همچنین نحوه ارتباط میان اجزا و عنا

شد و می          شهر خواهد  ضايی  ساختار ف سجام  ست به گونه ان سهولت       باي ضمین ايمنی و  شود که عالوه بر ت ای طراحی 

 ابط و مقررات شهری شكل گیرد. جابجايی، در چارچوب ضو

از لحاظ نوع عملكرد، عرض کم تعدادی از معابر و  مراتبسلسلهمعابر موجود شهر، عدم رعايت  شبكه  اصلی  مشكالت 

باشد. در طراحی شبكه معابر پیشنهادی شهر اين مسائل مورد توجه بوده و       می یشهر درونبا  یشهر برونتداخل ترافیك 

 ، مشكالت مرتفع و جريان آمد و شد در سطح شهر تسهیل گردد.اجراقابلئه طرحی منطقی و سعی گرديده تا با ارا

شنهادی، معابر بافت  شده      در طرح پی شنهاد  صورت لزوم، تعريض و تعدادی معبر جديد نیز پی های موجود تثبیت و در 

شبكه            ساختار کنونی  شنهادی و در امتداد معابر موجود و به تبعیت از  شبكه معابر پی شهر،  سعه  ست. با توجه به جهت تو ا

 معابر طراحی گرديده است. 

 ظر بوده است:کلی، در طراحی شبكه ارتباطی شهر اهداف زير مدن به طور

 های موجود شهر؛و امكانات و پتانسیل هاضرورت بر اساستأمین نیازهای عبور و مرور  -

 ايجاد نظام سلسله مراتبی شبكه معابر در شهر؛ -

استفاده حداکثر از معابر موجود و آن دسته از معابر پیشنهادی طرح مصوب که جوابگوی نیازهای آينده شهر       -

 اند؛فیزيكی نیز مناسب تشخیص داده شده بوده و از نظر موقعیت

در نظر گرفتن حداقل عرض ممكن در بافت پر برای شييبكه معابر پیشيينهادی جهت افزايش قابلیت اجرايی  -

 ؛هاآن

 تفكیك ترافیك عبوری از ترافیك محلی. -
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  پیشنهادات تحلیل و ارائهمرحله تجزیه و  -طرح جامع شهر لنگرود

 : شبکه ارتباطي پیشنهادی شهر 16نقشه شماره 
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  پیشنهادات تحلیل و ارائهمرحله تجزیه و  -طرح جامع شهر لنگرود

 هاعرض خيابانبندي و نقشه درجه-6-2-5

جزای ا« سطحهم»و يا « پايین»، «باال»باشد که در آن هرکدام اجزا به شكل می ای از چیدمان اجزامراتب گونهسلسله

های مسكونی از نظر سرعت شود بافتباعث می یشهردروندر معابر  مراتبسلسلهايجاد  شوند.می ديگر نمايش داده

های عمومی شهری در جوار معابر مناسب خود شكل گیرند. در خودروهای عبوری در امنیت قرار گیرند و همچنین کاربری

 پیشنهاد شود که موارد زير را در برگیرد :  یاگونهنتیجه شبكه معابر بايد به 

  فاصله ديد، فضای حرکتی سواره و موارد مرتبط ديگر واقع شده باشد.دسترسی به طور متناسب در ارتباط با 

  یسر و بر مبنای معابر دسترسی محلی م مراتبسلسلهشبكه معابر اتصال میان واحدهای مسكونی را بر اساس رعايت

 سازد. 

  ر و هطراحی شود که منجر به گسترش بدون برنامه ش یاگونهشبكه معابر سريع در اراضی بالفصل شهر به

 اسكان غیررسمی نشود.  یریگشكل

رايعالی و دبیرخانه شو ونقلحملبراساس دستورالعمل دفتر  ،شهری پیشنهادی طرحهای درونضوابط و معیارهای فنی راه

به شرح ذيل  هانآبندی شبكه ارتباطی پیشنهادی معابر و حريم هماهنگی ترافیك شهرهای کشور تعیین شده است. تقسیم

 باشد:می

 شریاني درجه یک معابر -1

 نقش وجود اين با .باشدیم نقلیه وسايل جابجايی تأمین نقش، نيترعمده ،هاآن طراحی در که است معابر از نوعی

 خیابان عرض از هاادهیپ حرکت معابر، از نوع اين در .ردیگیم قرار مدنظر خاص مقاطع در و محدود صورت به نیز دسترسی

 شريانی معابر و ها تندراه بین ارتباط و شهر محالت و نواحی بین ارتباط برقراری وظیفه معابر، اين. گرددیم کنترل کامالً

بلوار حافظ و در ادامه آن سعدی، اتصال دهنده محورهای فراشهری به  .ندينمایم برقرار شهری یهاشبكه در را 2 درجه

طرف شهرهای رودسر و الهیجان و همچنین خیابان آزادی به عنوان راه مواصالتی به سمت شهر چمخاله جز معبر شريانی 

 .باشندیمدرجه يك 

 معابر شریاني درجه دو -2

 برای .شودمی داده برتری موتوری نقلیه وسايل دسترسی و جابجايی به ،از معابر گونهنيا از یبرداربهره و طراحی در

 یشهردرون عملكرد دارای 2 درجه شريانی یهاراه .گرددمی کنترل خیابان عرض از پیاده حرکت برتری، اين رعايت

 معابر بین ارتباطبرقراری  معابر اين وظايف نيتریاصل .دهندیم تشكیل را یشهردرون یهاراه اصلی شبكه وهستند 

 امكان ،2درجه  شريانی معابر .باشدیم بزرگ محالت و نواحی بین ارتباط همچنین و کنندهپخشو  جمع معابر با شريانی

 کنندهپخش و جمع یهاابانیخ به را اصلی شريانی معابر و نموده فراهم را باال نسبتاً سرعت و سفر طول با سفرهايی انجام

 . سازندیم متصل
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  پیشنهادات تحلیل و ارائهمرحله تجزیه و  -طرح جامع شهر لنگرود

 كننده جمع و پخش معابر -3

 به آن از یبرداربهره و طراحی در که باشدیم شهری هسته طراحی اصلی عناصر از يكی عنوان به کننده جمع معابر

 از را ترافیك معابر اين .شودمی داده يكسانی تقريباً اهمیت ترافیك جابجايی قابلیت و هایکاربر به دسترسی موضوع دو

 مناطق در کننده جمع معابر .کندیم شريانی سامانه وارد را هاآن و کرده جمع مسكونی مناطق در محلی یهاابانیخ

 .هستند نیز عمومی ونقلحمل مسیرهای شامل و ترافیك کامل شبكه دارای افتهيتوسعه مراکز و شهرها هسته تجاری،

 معابر اين در نقلیه وسايل سرعت دلیل همین به و شودمی داده اهمیت نقلیه وسايل اندازه به پیاده عابران به معابر اين در

 گردد.  رعايت ايمنی اصول و کم بايد

باشند. اين معابر غالباً موجود هستند و در بعضی نقاط، در حال تعريض متر می 16تا  12معموالً عرض  هاابانیخاين 

ها داده شده است. در تعريض اين نوع معابر سعی گرديده که از تخريب اعیانی هاآنباشند و يا پیشنهاد تعريض برای می

 جلوگیری شود.

 محلي  معابر -4

 نقش دارای معابر اين .ندارند قرار باالتررده یهاسامانه در که است تسهیالتی کلیه شامل دسترسی محلی معابر

 بدون کلی طور به معابر اين .دارند برعهده را مسكونی یهایکاربر به دسترسی نمودن فراهم وظیفه و باشندیم اجتماعی

 است ممكن چه اگر ،شودمین گرفته نظر در كییتراف يیجاجابه نقش معابر اين برای .باشدیم دسترسی یهاتيمحدود

معموالً دارای  هاابانیخاين  .است ريپذامكان معابر اين عرض از پیاده عابر عبور .باشند یدسترسقابل محليك  بیش از

شوند. معابر مزبور در طرح تفصیلی تعیین و متر هستند و در شبكه پیشنهادی طرح جامع مشخص نمی 11عرض کمتر از 

 تدقیق خواهد شد.

باشد که متناسب با تقاضا و حجم سفر آن بوده و شبكه شامل سلسله  یاگونهبايست به شبكه معابر طراحی شده می

یارهايی و لحاظ نمودن معشبكه معابر  مراتبسلسله بر حسبابق با عملكرد آن باشد. در نتیجه ها مطمراتبی از دسترسی

نور آفتاب، جهت بادهای غالب، شیب عمومی زمین و فضای سبز، میزان تردد در معبر و معابر پیرامون و چگونگی نظیر 

 عملكردی شبكه معابر پیشنهادی و مراتبسلسله ذيل یهانقشه. معابر تعیین گرديده استعرض سطحی،  هایدفع آب

 دهد.را نشان می هاآنعرض 
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  پیشنهادات تحلیل و ارائهمرحله تجزیه و  -طرح جامع شهر لنگرود

 لنگرود شبکه ارتباطي پیشنهادی شهر مراتبسلسله:  11نقشه شماره 
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  پیشنهادات تحلیل و ارائهمرحله تجزیه و  -طرح جامع شهر لنگرود

 لنگرود : عرض شبکه ارتباطي پیشنهادی شهر ,1نقشه شماره 
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  پیشنهادات تحلیل و ارائهمرحله تجزیه و  -طرح جامع شهر لنگرود

 به شهرداري هاي مربوطها و ساير پروژهبندي اجراي پروژه خيابانمرحله -7-2-5

ضی         نيترمهميكی از  ست. چنانچه اين معابر در ارا شنهادی طرح جامع ا شهرداری، احداث و تعريض معابر پی وظايف 

ساز ساخت فاقد  شند، اجرا يا تعريض     و شته با ست ولی تعريض معابری که در جوار       هاآنقرار دا سأله ا سبتاً کم م  هانآن

سكونی   صورت ، بايد گرفتهشكل واحدهای تجاری و م صورت گیرد. در مورد تعدادی از معابر   به  تدريجی و در درازمدت 

صوب قبلی دارای         شهر که در طرح م صلی  ست مانند خیابان ا صلی و مهم، گاهی عمر طرح نیز برای اجرای آن کافی نی ا

 مهمی از آن عريض نشده است. یهابخشتعريض بوده و هنوز 

هر در نظام سلسله مراتبی شبكه معابر ش     نقش و اهمیت معابر بر اساس یشنهادی  احداث و تعريض معابر پ یبندمرحله

  یهاپروژههمچنین اجرای سيياله اول و دوم انجام شييده اسييت.    5و همچنین نقش موجود و آتی محورها در بازه زمانی 

بز ها و فضاهای س  ک، نظیر تجهیزات شهری، پار باشد یممربوط به تامین خدماتی که در حیطه وظايف شهرداری لنگرود  

ی  هاپروژهشييده اسييت. در نقشييه زير، اولويت اجرای    یبندتياولوهای عمومی نیز در دو بازه زمانی مذکور  و پارکینگ

 . شودیمتامین خدمات مربوط به شهرداری نمايش داده  پیشنهادی در زمینه معابر و
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  پیشنهادات تحلیل و ارائهمرحله تجزیه و  -طرح جامع شهر لنگرود

 پیشنهادی مربوط به شهرداری هایپروژهپروژه معابر و سایر بندی : مرحله 13نقشه شماره 
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  پیشنهادات تحلیل و ارائهمرحله تجزیه و  -طرح جامع شهر لنگرود

 هاي روزمينی در شهرها و نحوه دفع آبنقشه شيب خيابان-8-2-5

دهند، از اراضی شهری را پوشش می یتوجهقابلهای مسكونی، تجاری و خدماتی که سطح های دارای کاربریزمین

تواند مشكالتی را در می هایکاربرهای سطحی دارند. فزونی بیش از حد اراضی دارای اين نوع توان اندکی در جذب آب

کاهد، از شدت اين مشكالت میو عنصر طبیعی رودخانه های کشاورزی های سطحی ايجاد نمايد. وجود زمینزمینه دفع آب

یانگین باالی بارش در شهر لنگرود و به منظور جلوگیری آب گرفتگی و انسداد معابر و کاهش احتمال برزو به دلیل ماما 

 سطحی در اين شهر از اهمیت بسزايی برخوردار است.  یهاآبسیل، طراحی در خصوص نحوه دفع 

سطحی به تبعیت از شرايط طبیعی و نحوه گسترش شهر بر عهده  یهاآبدر افق طرح بخش عمده هدايت و دفع 

ز در نواحی پیرامونی شهر نی خواهد بود. لنگرود و همچنین هدايت آب در بخش جنوبی به سمت تاالب کیاکاليه رودخانه

 یهاآبنحوه دفع در نقشه ذيل . اندشدهآب موجود در حريم شهر هدايت  یهاکانالسطحی شهر به سوی  یهاآبجهت 

 سطحی نمايش داده شده است. 
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  پیشنهادات تحلیل و ارائهمرحله تجزیه و  -طرح جامع شهر لنگرود

 های سطحي: جهت شیب معابر و نحوه دفع آب 24نقشه شماره 
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  پیشنهادات تحلیل و ارائهمرحله تجزیه و  -طرح جامع شهر لنگرود

هاي مسئول در عمران هاي مربوط به تفكيك وظايف شهرداري و ساير سازماننقشه-9-2-5

 شهر

ه در توان دريافت کهای مختلفی تشكیل شده و هر کاربری متولی خاصی دارد، میبا توجه به اينكه شهر از کاربری

و ادارات متعددی درگیر خواهند بود. به رغم شرايط مذکور، تعدادی از  هاسازمانپیشنهادی طرح جامع،  یهایکاربراجرای 

هر مربوط به خود در پويايی اقتصاد ش یهایکاربردر عمران شهر بیشتر از بقیه مؤثرند و تعدادی نیز با استقرار  هاسازمان

باشد. پس از شهرداری، اداره و مؤثرترين اداره در توسعه و عمران شهر می نيترمهماثرگذار هستند. در مجموع، شهرداری 

مطرح در زمینه  یهاسازمان نيترمهمان و فرهنگ و ارشاد اسالمی آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، ورزش و جوان

 توسعه و عمران شهر هستند.

های عمومی و مراکز هنری، کتابخانه -های پیشنهادی، احداث مدارس، مراکز ورزشی، مراکز فرهنگیاز مجموع کاربری

و پرورش، ورزش و جوانان، اداره فرهنگ و ها و ادارات متولی هر کدام يعنی آموزش درمانی به ترتیب بر عهده سازمان

های تجهیز شده، معابر، ها شامل فضای سبز و پارکارشاد اسالمی و بهداشت و درمان خواهد بود. اجرای بقیه کاربری

 باشد.بر عهده شهرداری می هانياعمومی و نظاير  پارکینگ

ی مؤثر در عمران شهر يعنی هاسازمانهای عمرانی تغییر و توسعه شهر لنگرود، برای هر يك از پس از تعیین برنامه

شهرداری، اداره راه و شهرسازی، سازمان اوقاف، اداره میراث فرهنگی و هنری، شرکت عمران و بهسازی شهری، آموزش 

ای تهیه شده است که محل مناسب نقشهو پرورش، بهداشت و درمان، فرهنگ و ارشاد اسالمی و اداره ورزش و جوانان 

)فضای سبز، آموزشی، بهداشتی، درمانی، فرهنگی و ورزشی( در آن مشخص شده است. در نقشه  مورد نظرهای کاربری

آورده شده  های عمرانیبه همراه اولويت هر يك از برنامه ی درگیر در عمران شهرهاسازمانذيل وظايف شهرداری و ساير 

 است. 
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  پیشنهادات تحلیل و ارائهمرحله تجزیه و  -طرح جامع شهر لنگرود

 های مسئول در عمران شهر: تفکیک وظایف شهرداری و سایر ارگان 21نقشه شماره 
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  پیشنهادات تحلیل و ارائهمرحله تجزیه و  -طرح جامع شهر لنگرود

 كليات ضوابط و مقررات ساختمانی و شهرسازي در شهر و مناطق خاص شهري-11-2-5

های تراکم در پهنه وساز ساخت ضوابط  ضوابط و مقررات ساختمانی ارائه شده در طرح جامع، در خصوص      نيترمهماز 

سكونی     شنهادی برای کاربری م شد یم ساختمانی پی صورت موجز به آن پرداخته   با شرح   و شود یمکه در اين مرحله به 

طرح جامع، تراکم ساختمانی مسكونی شد. مطابق نقشه ذيل در  خواهدکامل آن در مجلد ضوابط و مقررات اين طرح ارائه 

شهر    شنهاد       3 بهدر سطح  شامل تراکم کم ، تراکم متوسط  و تراکم زياد پی ست که میزان آن   شده دسته مختلف  ، 121ا

 است.  ریمتغدرصد بسته به نوع تراکم  311و  241

هكتار  5694و  15793های فرسوده و تاريخی شهر، با وسعتی به ترتیب برابر پهنه مسكونی ويژه شامل بافت 2همچنین 

راث وده و سازمان میسرفته شده است که به ترتیب طبق ضوابط طرح بهسازی و نوسازی بافت فردرنظر گ طرحنیز در 

ای طرح هدر هر يك از پهنه وسازساختبندی تراکم ساختمانی پیشنهادی و ضوابط . پهنهباشندیمفرهنگی و گردشگری 

 جامع شهر لنگرود مطابق جدول زير است.

 های تراكم ساختماني پیشنهادی برای كاربری مسکونيدر پهنه وسازساختضوابط :  34 شماره جدول

عرض معبر 

 اصلي )متر(
 تعداد طبقات

حداكثر تراكم ساختماني 

 مجاز )درصد(

حداكثر سطح اشغال 

 زمین )درصد(

حداقل مساحت 

 زمین )مترمربع(
هاپهنه  

طبقه روی پیلوت 3 متر 12-11  مسکوني با تراكم كم 121 61% 121% 

طبقه روی پیلوت 4 متر 16-12  مسکوني با تراكم متوسط 211 61% 241% 

متر 16بیشتر از  طبقه روی پیلوت 5   مسکوني با تراكم زیاد 251 61% 311% 

فرسوده هایبافتپهنه  121 طبق ضوابط طرح جامع و طرح بهسازی و نوسازی بافت فرسوده  

دستیصنايعطبق ضوابط مالک عمل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و   پهنه تاریخي شهر 121 

  باشدیمدرصد  121تراکمی برابر  یهاحوزهتراکم پايه پیشنهادی در تمامی. 

 مترمربع فضای باز در ساخت و ساز الزامی است. 21های تراکمی، رعايت حداقل در تمامی حوزه 

 2متر، حداکثر ساخت  11کمتر از متر تا  6های تراکمی در صورت وجود عرض معبر با عرض حداقل در تمامی حوزه 

 طبقه )با سطح اشغال معین( مجاز است.

  تراکمی برابر  یهاپهنهمترمربع در تمامی  111-121مسكونی در اراضی با مساحت  وسازساختتراکم ساختمانی برای

 .باشدیمدرصد  121

 تراکمی امكان ساخت با سطح اشغال  یهاپهنهمترمربع در تمامی  61-111مسكونی در اراضی با مساحت  وسازساخت

 درصد و به صورت يك طبقه روی همكف مجاز است. 111

 باشدمترمربع ممنوع می 61وساز مسكونی جديد در اراضی با مساحت کمتر از ساخت 

  چنانچه مساحت پالکی، کمتر از حدنصاب تعیین شده در جدول مربوطه باشد، ضوابط سطح 2در پهنه تراکمی سطح ،

 اين پالک حاکم خواهد بود. يك بر
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  پیشنهادات تحلیل و ارائهمرحله تجزیه و  -طرح جامع شهر لنگرود

  چنانچه مساحت پالکی، کمتر از حدنصاب تعیین شده در جدول مربوطه باشد، ضوابط سطح 3در پهنه تراکمی سطح ،

 يك و دو بر اين پالک حاکم خواهد بود.

 الزامی است:  تراکم ساختمانی یهاپهنهرعايت موارد زير در تمامی 

  شود مساحت زمین قبل از اصالحی محاسبه می بر اساسدر امالک واقع در تعريض، محاسبه تراکم و سطح اشغال مجاز

زمین حداکثر  از  ماندهیباقاشغال ساختمان در  و سطحمترمربع کمتر نشده   61مشروط به اينكه مساحت باقیمانده از 

ی بیشتر نشود )رعايت ساير ضوابط و شرط تامین پارکینگ به ازای هر واحد مسكونی الزامی نینشعقبدرصد بعد از  21

 . (باشدیم

 شودطبقه و بالكن )تراس( جزء تراکم محسوب میها به جز کاربری تجاری سطوح مربوط به نیمدر تمام ساختمان. 

 راکم محسوب نخواهند شد اما در هر ها سطوح زير مشروط به رعايت شرايط خاص )هريك( جز تدر تمام ساختمان

صورت جز سطح اشغال ساختمان محاسبه خواهند شد، بديهی است در صورت عدم رعايت ضوابط، اين سطوح در تراکم 

 ساختمانی نیز محاسبه خواهند شد:

 راکم ت سطح زيرزمین و پیلوت مشروط بر آنكه مورد استفاده پارکینگ، انبار، تاسیسات، سرايداری قرار گیرند، جزء

 .گرددینممحسوب 

 .سطح نورگیرها و فضاهای تهويه طبیعی مشروط بر آنكه حداقل ابعاد نورگیر رعايت گردد 

  خرپشته و اتاق آسانسور مشروط بر آنكه نماسازی مناسبی برای بامپشتیسات واقع در تأسبه  افتهياختصاصسطح ،

 و ابعاد هر يك رعايت گردد. شدهانجامها آن

 د.ین نماينتأمدار عمومی ساختمان مشروط بر آنكه دسترسی بیش از يك واحد را و آسانسورها و سطوح شیب هاپله 

 متر ( الزامی است ) پیلوت طبقه  21طبقه يا دارای ارتفاع بیشتر از  6های بیشتر از احداث پله فرار )برای ساختمان

 . (گرددیممحسوب 

 رد مشابه آن، مشروط به رعايت حداقل ابعاد هر يك، جزء تراکم و سطح های تاسیساتی و مواسطوح مربوط به داکت

در صورت عدم رعايت حداقل مساحت، کل سطح به عنوان تراکم و سطح اشغال محاسبه  و شودینماشغال محسوب 

 خارج از محدوده سطح اشغال مجاز قرار گیرد. تواندینم. راه پله شودیم
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  پیشنهادات تحلیل و ارائهمرحله تجزیه و  -طرح جامع شهر لنگرود

 ساختماني پیشنهادی: تراكم  22نقشه شماره 
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  پیشنهادات تحلیل و ارائهمرحله تجزیه و  -طرح جامع شهر لنگرود

هاي بينی نيازهاي آتی شهر در زمينه تأسيسات شهري با توجه به مطالعات سازمانپيش-11-2-5

 ريزي مورد نظرهاي برنامهها در دورهها و امكانات تأمين آنمسئول، تعيين اولويت

نیازهای آتی شهر لنگرود در زمینه تاسیسات شهری شامل آب، فاضالب و برق پرداخته و  ینیبشیپدر اين مرحله به 

 . شودیمبرای سال افق تعیین  یزيربرنامهاقدام در دوره  یهاتياولو

 آب -1-11-2-5

مین . به هباشدیمشهرها، تامین منابع آب برای جمعیت ساکن در سال افق  یزيربرنامهيكی از موضوعات اصلی در 

. مطابق جدول زير سرانه مصرف شودیمپرداخته  1415منظور به بررسی میزان تقاضا و عرضه آب در شهر لنگرود در سال 

و بر اساس  روزشبانهلیتر در  232طرح کالبدی مناطق ساحلی شمال برابر  ینیبشیپآب شهری در اين سال بر اساس 

 لیتر خواهد بود.  172بر مبنای وضعیت موجود  شدهانجاممحاسبات 

 (1441برآورد سرانه مصرف آب شهر در سال افق طرح ):  31 شماره جدول

 محدوده
متوسط سرانه مصرف آب شهری 

 1,1)لیتر( در سال  روزشبانهدر 

متوسط سرانه مصرف آب شهری در  ينیبشیپ

 1441)لیتر( در سال  روزشبانه

 کالبدی مناطق ساحلی شمال( )بر اساس طرح 232 126 نواحي شهری ساحلي شمال

 (شدهمحاسبه) 172 132 شهر لنگرود

 منبع: تحلیل مشاور

 روزشبانهلیتر در  172نیاز شهر لنگرود برای تامین آب در سال افق بر اساس سرانه گفت،  توانیمبر مبنای جدول فوق 

 . باشدیممترمكعب در سال  516171برابر با 

نامه تهیه شده توسط مشاور، احداث سد بر روی شلمانرود نیاز آب شهر را تامین خواهد نمود. از طرفی مطابق پرسش

تواند پاسخگوی آتی شهر باشد. شبكه توزيع فعلی آب زيرزمینی می یهاآبسطح آب زيرزمینی باالست و منابع غنی 

 موقع مصرف حداکثر و نیز هنگام قطع برق است.  ها کمبود فشار در نقاط مختلف درآن نيترمهمهايی دارد که نارسايی

 فاضالب -2-11-2-5

به تكمیل آن در کل شهر اشاره کرد. در  توانیمپیشنهادات در خصوص سیستم فاضالب شهر لنگرود  نيترمهماز 

 25درصد شهر دارای شبكه فاضالب از نوع سپتیك طولی است که طول اين شبكه در حدود  51حدود وضعیت موجود در 

و  خانههیتصفبا اجرای . زديریمفاقد تصفیه خانه است و فاضالب را به رودخانه  حاضرکیلومتر است، اين شبكه در حال 

حال حاضر  البته درنحو چشمگیری ارتقا داد. محیط و منابع آب شهر را به  بهداشتسطح وضعیت  توانیمسیستم فاضالب 

در گزارش طرح جامع  و سیستم کامل فاضالب در سطح شهر در حال انجام است. خانههیتصفمطالعات اولیه جهت احداث 

فاضالب اين شهرستان دارای سه گزينه است. گزينه اول در مسیر  خانههیتصفمكانیابی و "شهرستان لنگرود آمده است:
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کیلومتری شهر لنگرود و گزينه سوم در روستای سلطان مرادی به فاصله  7/3گزينه دوم در فاصله  ود و چمخاله،جاده لنگر

 . "پیشنهادی مشاور تعیین گرديده استکه گزينه سوم گزينه  کیلومتری شهر لنگرود است 5

 برق -3-11-2-5

 سرانهبر اين اساس، . است کیلووات 4113541 با برابر ماه يك در برق در شهر لنگرود در وضعیت موجود مصرف کل

 5245111 به ماهانه طرح افق در شودمی بینیپیش که باشدیم لوواتیک 71 موجود وضع در شهروند هر ماهانه مصرف

شبكه تامین برق در شهر لنگرود بايد بتواند در آينده ماهانه در حدود ، 1415. در نتیجه تا سال است نیاز برق کیلووات

 ری را تامین و توزيع نمايد. تکیلووات برق بیش 142111

بينی نحوه ايجاد توسعه و تجهيزات شهري )كشتارگاه، غسالخانه، گورستان، پيش-12-2-5

 نشانی و غيره(سيستم دفع زباله، آتش

های نیاز ینیبشیپانجام گرفته در مرحله  یهایازسنجینبر اساس  لنگروددر اين مرحله از گزارش طرح جامع شهر 

مكان و نحوه ايجاد و توسعه تجهیزات شهری  ینیبشیپعمرانی شهر در زمینه رفع کمبودهای کارکردهای اصلی شهر به 

مهم در خصوص اسكان موقت شهروندان در هنگام بروز بحران بر اساس اصول و  یهامكانيكی از . شودیمپرداخته 

. شودیممناسب برای تجهیز اين مراکز پرداخته  یهامكانمالحظات پدافند غیرعامل است که در اين مرحله به تعیین 

دمات و آتی کمبود خ همچنین در خصوص تعیین مكان ايجاد تجهیزات شهری، به دلیل اينكه در برآوردهای وضعیت موجود

 . شودیمآتی مالحظه گردد معرفی  یهاطرحبايست در وجود نداشته است، اصول کلی که می

 مراكز اسكان موقت و نيمه موقت -1-12-2-5

و بر اساس ماهیت، ساختار  نندیبیمدر اثر بروز سوانح آسیب  عموماًها، خدمات و مناطق شهری افراد جامعه، زيرساخت

عامل در يك جامعه شهری عبارتست . پدافند غیرشوندیمو مجاورتشان با مناطق ناامن، درجه متفاوتی از خسارت را متحمل 

ی به موقع به منظور نجات افراد ساکن و اماکن موجود و هاالعملعكسهای مختلف و پذيری در وضعیتاز کاهش آسیب

 از جان ساکنان يك شهر در مقابل سوانح.   به مفهوم حفاظت موثر

، عالوه بر خسارات جانی و مالی، پیامدهای اجتماعی فراوانی نیز به دنبال دارد. افتدیمآنچه در زمان وقوع بحران اتفاق 

ت آسیب هايی برای اسكان موقو اجرای مكان ینیبشیپبا توجه به اهمیت بسیار باالی مقوله مسكن و سرپناه برای بشر، 

-بلكه دارای تقدم و اولويت اساسی است. يكی از وظايف مهم برنامه ريناپذاجتنابديدگان از حوادث )به ويژه زلزله(، امری 

می و از لحاظ جس دهيدبیآسهای اصولی برای اسكان اضطراری و نیمه موقت است، چرا که انسان بینیريزان، انجام پیش

های ثانويه قرار خواهد گرفت. بنابراين در ها و ناهنجاریدر اختیار داشتن سرپناه متعارف در آستانه آسیبروانی، بدون 

رای جبران ب رقابلیغشاهد پسخوراندهای منفی و  دهيدبیآسهای صحیح در اين خصوص، جامعه بینیصورت عدم پیش

يدگان ديابی و اسكان موقت و دائمی آسیبنقش مكانهای آتی خواهد بود. به همین دلیل نسل حادثه ديده فعلی و نسل
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ريزی شهری از اهمیت بسزايی برخوردار است. در نتیجه با توجه به اهمیت موضوع بینی شده، در برنامههای پیشدر مكان

 . شودیمپرداخته  مراکزاين  یابيمكانبه  لنگرودشهری، در اين مرحله از طرح جامع شهر  یزيربرنامهدر  رعاملیغپدافند 

ر در شه و نیمه موقت شناسایي اراضي مستعد و مناسب برای ایجاد مراكز اسکان موقت -الف

 لنگرود

ی امر . براباشدیميابی يابی، شناسايی اراضی مستعد و مناسب در راستای هدف مكانيكی از موارد مهم در امر مكان

، مذهبی، آموزشی، های شهریهای باير، ورزشی و پارکزدگان زمینزلزله و نیمه موقت يابی اماکن اسكان موقتمكان

اسب دارند، من در صورت نیاز از لحاظ مالكیت و هزينه تملك با توجه به شرايطی که آموزش عالی، اراضی باز و فرهنگی

ه ک برای مجهز کردن مراکز اسكان موقت فضاهای مذکوری یگذارهيسرمابه منظور صرفه اقتصادی برای . باشندیم

مناسب ی هانیمزموقعیت  زير. در نقشه شوندیمانتخاب  یابيمكانمساحتی بالغ بر دو هزار متر و بیشتر را دارا هستند برای 

 5111-11111مترمربع،  2111-5111 با وسعت یهانیزمدر سه دسته برای ايجاد مراکز اسكان موقت در شهر لنگرود 

 . اندشدهنشان داده بر حسب اولويت و مناسبت توسعه مترمربع  11111مترمربع و بیش از 
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 اراضي مناسب برای ایجاد مراكز اسکان موقت و نیمه موقت بر اساس مساحت بندیطبقه:  23نقشه شماره 
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 و نیمه موقت مراكز اسکان موقت يابیمکانمعیارهای  -ب

ختلف های ماندازی فعالیتهای ايجاد و راههای مكانی است که تاثیر فراوانی در کاهش هزينهيابی از جمله تحلیلمكان

 االمكانیحتهای نهايی بايد . مكانرودیمهای اجرايی به شمار دارد. به همین دلیل يكی از مراحل مهم و تاثیرگذار در پروژه

ايی، ههمه شرايط و قیود مورد نیاز را ارضا نمايند. بدين ترتیب عدم بررسی اين شرايط و قیود قبل از اجرای چنین پروژه

موفق، الزم است کلیه عوامل موثر در سطح  یابيمكاننتايج نامطلوب فراوانی به دنبال خواهد داشت. برای اجرای يك 

ان به رسمعرفی گردند. با توجه به عوامل آسیب یابيمكانخروجی فرايند های مناسب در قالب شهر بررسی شود و مكان

، عیتیبه خصوصیات جم چهارگانه یبندطبقهمراکز اسكان جمعیت، در يك  یابيمكانشهر در هنگام وقوع سوانح، معیارهای 

 :  شوندیممعرفی  هاآناز  كيهر ی ارهایمع ريز، ذيلاند که در شكل تقسیم شدهطبیعی، دسترسی و 

 مراكز اسکان موقت و نیمه موقت یابيمکانمعیارهای :  3نمودار شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 لنگرودموقعیت مراكز اسکان موقت پیشنهادی شهر  -پ

متر  211با شعاع دسترسی مرکز برای اين منظور  11ی موقت در سطح شهر، هااسكانبا توجه به لزوم پراکنش مناسب 

که  طورمانهپیشنهاد شده است. در نقشه زير موقعیت مراکز اسكان موقت پیشنهادی شهر لنگرود نمايش داده شده است. 

 11911مرکز با وسعت  11هكتار و  31922دو مرکز اسكان نیمه موقت با وسعتی در حدود  باشدیمدر جدول ذيل مشخص 

 هكتار در شهر پیشنهاد شده است. 

 مراكز اسکان موقت و نیمه موقت شهر لنگرود هایمشخصه:  32 شماره جدول

 مساحت )هکتار( تعداد مراكز اسکان

 11911 11 موقت

 31922 2 نیمه موقت
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مکان یابي مراكز اسکان: هدف 

كاربری

فضاهای باز و باير

فضاهای خدمات 
عمومی

فاصله از کاربری 
های مزاحم

دسترسي

دسترسی به معابر 
اصلی وضع موجود

دسترسی به مراکز 
درمانی

شبكه معابر 
پیشنهادی

طبیعي

رعايت حريم رودخانه

جمعیتي

تراکم جمعیتی

نظام محله بندی
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 موقعیت مراكز پیشنهادی اسکان موقت و نیمه موقت:  24نقشه شماره 
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 كشتارگاه -1-12-2-5

واقع  در غرب شهر در امتداد خیابان شهید واحدی در جاده کشتارگاهمترمربع  3211با مساحت فعلی  کشتارگاهمحل 

نیز توسط بخش خصوصی  میلیارد تومان 13ساخت نخستین کشتارگاه صنعتی دام شرق گیالن با اعتبار همچنین  است.

 :  باشد به شرح زير استها بايد مد نظر ضوابطی که در احداث کشتارگاه شروع شده است.

 ر خارج از محدوده شهری و روستايی، واقع بودن د -

   ، سنگینعدم مجاورت با صنايع سنگین و نیمه -

 ، یطیمحستيزکیلومتری کشتارگاه از حريم  3 فاصله -

 ، عدم مجاورت با صنايع دارويی و لوازم بهداشتی و غذايی و غیر وابسته -

 های اصلی، عدم مجاورت با راه -

 ، توريستی مجاورت با مراکز تفريحی و عدم -

 ، متر پیرامون کشتارگاه 41ايجاد فضای سبز به عرض  -

 به سمت نواحی سكونتی،  عدم استقرار در جهت بادهای غالب -

 ، های آب زيرزمینیهای آلوده کشتارگاه به سفرهجلوگیری از نفوذ آب -

 برخورداری از سیستم فاضالب،  -

 ای بیمار.های جهت سوختن الشهدو محفظهاستفاده از دستگاه الشه سوز  -

 غسالخانه و گورستان -3-12-2-5

متر از محدوده  1511بايد در خارج از محدوده شهر )با فاصله  هاگورستان، ستيزطیمحطبق ضوابط سازمان حفاظت 

داخل  یهاگورستان همچنینو احداث شوند.  یابيمكانهايی که در معرض توسعه احتمالی آتی نیستند، شهر( و در بخش

 شوند و زمین مناسبی در خارج از محدوده شهر جهت اين کاربری اختصاص يابد.  سبز یفضاشهر بايد تبديل به 

گیرد ولی تنها گورستان فعال شهر، آرامستان در بسیاری از مساجد شهر هنوز دفن اموات صورت می در شهر لنگرود

 در تملك اداره اوقاف و مترمربع 41711با مساحت  قرار دارد و افت شهرمرکزی شهر يا وادی لنگرود است که در داخل ب

در  یگريو د مترمربع 4551شهرداری است. گورستان ديگری در کاسگرمحله خیابان شهید بخارائی به مساحت  اختیار در

 نیز موجود است. مترمربع 2251مساحت  بر بهخیابان سعدی روبروی مسجد کلید

 :را به شرح زير رعايت نمود ستيزطیمحبرای احداث غسالخانه و گورستان بايستی ضوابط و مقررات سازمان حفاظت 

 ، خارج از محدوده مصوب شهری باشد -

 آتی شهر هستند در نظر گرفته نشود، خارج از مناطقی که در معرض توسعه  -

 ن، دبستان، دبیرستان و ...( باشد، تجاری و مراکز آموزشی )کودکستا -خارج از حوزه مناطق مسكونی -

 ، های قابل دسترسیداشتن راه -
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 ، عدم مجاورت به مراکز تفريحی و توريستی -

 ، در زمین هموار یریقرارگ -

 ، تر است(تر باشد مطلوبمتر پائین 5های آب زيرزمینی )هرچه سطح آب از پائین بودن سطح سفره -

 ، و غیره یکاردرختمحصور نمودن محوطه گورستان با  -

 آوري و دفع زبالهسيستم جمع -4-12-2-5

 یهاارزشدر راستا حفاظت از  هكتار بوده است. 7کیاکاليه به مساحت حدود  طبیعی استخر مكان اولیه دفع زباله

با اقدامات شهرداری و شورای اسالمی  حی و زيرزمینی شهر،ی سطهاآبشهر لنگرود و جلوگیری از آلودگی  یطیمحستيز

ر کوهستانی شه در منطقهبه مكان ديگری  هازبالهمكان خودداری و اکنون  نيدر او دفن زباله  یآورجمعشهر لنگرود از 

 :  باشدیمزيست موارد زير برای انتخاب محل دفن زباله الزامی طبق ضوابط سازمان محیط يافته است. انتقال 

 ، شهر نباشد به سمتجهت وزش بادهای غالب از محل انتخابی  -

های مدفون شده وجود داشته باشد و کیفیت خاک نیز برای استفاده خاک مناسب و کافی برای پوشش زباله -

 ، احتمالی از کود در صورت لزوم نیز امكان زهكشی وجود داشته باشد

باشد. حريم   یطیمحست يزکیلومتری حريم  5بايد در فاصله   یطیمحمحل استقرار اين کاربری با توجه به اثرات   -

 کیلومتر بعد از محدوده مصوب شهری،  5ای به عرض از محدوده عبارت است یطیمحستيز

 متر بتوان به راحتی انجام داد،  2 تا حدود یکشکانالای باشد که عملیات نوع زمین و بافت خاک به گونه -

شهر و     یهاآبسطح آب زيرزمینی در محل باال  نبوده و جريان   - سطحی زيرزمینی از محل مورد نظر به طرف 

نیز مد  گیر نبودن منطقهمنابع آب مورد استفاده شهرنشینان و ساير مصارف از جمله کشاورزی نباشد، همچنین آب   

 نظر باشد، 

 متر باشد،  4بیشتر از ل دفع سطحی زيرزمینی مح یهاآبفاصله بستر جايگاه دفن تا سطح  -

شین        - شوی ما ست و  ش ستیابی و تهیه آب جهت  های زباله و همچنین جلوگیری از حريق احتمالی وجود امكان د

شتی زباله اقدامات الزم برای بهبود و        ضمن هم زمان با دفع بهدا شد. در  شته با محل زباله به ويژه  یآورجمعدا

 مورد توجه قرار گیرد.مرکز موقت انباشت زباله در داخل شهر 

  نشانیآتشايستگاه  -5-12-2-5 

به  2مترمربع و ايستگاه شماره  1211نشانی موجود است. ايستگاه مرکزی، به مساحت در شهر لنگرود دو ايستگاه آتش

بر اساس گزارشی از وضعیت و هر دو تحت مالكیت شهرداری هستند.  واقع در شمال غربی شهر مترمربع 2111مساحت  

 نشانآتشنفر جمعیت بايد يك نفر  2511کشور مطابق ضابطه پذيرفته شده جهانی به ازاء هر  یهایشهردار یهاینشانآتش

کیلومتر يك ايستگاه مستقل با تجهیزات کافی وجود داشته باشد.  5نفر جمعیت و يا شعاع  51111)نیروی عملیاتی( و هر 
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  پیشنهادات تحلیل و ارائهمرحله تجزیه و  -طرح جامع شهر لنگرود

لنگرود مشروط به داشتن تجهیزات و نیروی عملیاتی در حال حاضر کفايت ايستگاه موجود در شهر  2بر اين اساس تعداد 

 کند.می

 جديد در شهر لنگرود، رعايت ضوابط زير الزامی است : ینشانآتشبه طور کلی در صورت نیاز به ايجاد مرکز 

ستگاه  محل - شان آتش هایاي ضروری ترافیكی جريان ورود به سهولت  برای ین ست  ،  ش  در کنار يا موازی ا  بكهبا 

 ، گردد ( تعیین2و  1 )درجه اصلی معابر شريانی

ست  ضروری  - سب  هایمكان از انتخاب ا ستی  ،زمین شیب از نظر   نامنا ضعیت  ،و بلندی پ  و سطحی  هایآب و

 ، گردد شهر اجتناب ایحاشیه هایمكان

دو يا چند  به دسترسی   دارای مد نظر قرار گیرد و ايستگاه  خیابان از يك بیش به دسترسی   امكان است  ضروری  -

 ، باشد خیابان شبكه

 ، گردد یابيمكاندر مرکز شهر  و شهرداری ساختمان نزديك ینشانآتش ايستگاه بهتر است -

ستگاه   یابيمكاندر  - ستقرار اي شان آتش هایو ا سترس  عالوه ین شر  هایشبكه  بودن بر در د   ضروری  ،انیيمعابر 

ست  سی    ا ستر سرويس ، تلفنبرق ،آب هایشبكه  به د ستفاده  ونقلحمل های،  سايل  و ا نیز  جمعی ارتباط از و

 ، شود فراهم

 تراکم که اسيت  از مناطقی بیش حريق وقوع احتمال قطعاً اسيت  زياد آن جمعیت تراکم از شيهر که  نواحی در -

ست  کم هاآن جمعیت ستگاه  یابيمكاندر  بنابراين .ا شان آتش هایاي بايد مد  آن تراکم و میزان جمعیت عامل ین

 ، نظر قرار گیرد

ستگاه  محل در تعیین - ست  ضروری  اي سئله  ا   ضاهای ف و عمومی های، پارکینگیتجار هایکاربری به نزديكی م

شی،  سی  صنعتی  ، مراکز اداری،و فرهنگی تاريخی اماکن ورز   یزانبا م مراکز ساير انبارها و  و ونقلحمل اتس و تا

 به را خود بتوانند نشييانیآتش هایگروه دقیقه 5 مدت ظرف حداکثر بطوريكه گیرد، قرار توجهخطر باال مورد 

  انند.برس حادثه محل
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  پیشنهادات تحلیل و ارائهمرحله تجزیه و  -طرح جامع شهر لنگرود

هاي كلی در زمينه چگونگی استفاده از استعدادها و امكانات ارائه پيشنهادها و توصيه-13-2-5

وسعه و هاي طرح تبينیرشد و توسعه اقتصادي شهر به منظور تكميل و تحقيق هرچه بيشتر پيش

 عمران شهر

ضعیت بخش     ست که و سی بهتر اين بخش، الزم ا صنعت و خدمات        برای برر شاورزی،  شامل ک شهر  صادی  های اقت

صیه      شنهادات و تو سی و تحلیل قرار گیرد. زيرا ارائه پی ستعداد      مورد برر سی برای بالفعل کردن ا شنا   یهاخشبهای کار

ه وضع   . مطالب مربوط بباشد می هابخشاين نده يآ یهایریگجهتاقتصادی نیازمند شناسايی و بررسی وضعیت فعلی و       

ای از وضع موجود اقتصاد شهر    در بندهای قبلی گزارش به تفصیل آورده شده است. بر اين اساس، در زير خالصه      موجود

 و پیشنهادات کلی برای استفاده از امكانات رشد و توسعه اقتصادی شهر ارائه شده است:

ضر،          ست. در حال حا شهرهای ايران، خدماتی ا ساير  شهر لنگرود همانند  صادی  نفر جمعیت   2212از  نقش غالب اقت

شهر، تعداد     شتغال دارند. پیش    62915نفر معادل  13713شاغل  صد در بخش خدمات ا شهر     در صادی  شد اقت بینی روند ر

بخش خدمات همچنان در آينده نیز بخش غالب اقتصاد شهر خواهد بود. بر اين اساس و با توجه که دهنده اين است نشان

ست    سیا سعه   های طرح جامع دربه اهداف و  شهر        یهاتیفعالزمینه تقويت و تو شگری  ضعیت گرد شگری، ارتقاء و گرد

  یهایاربرکدر قالب  کالبدی آن در نقشه کاربری اراضی پیشنهادی طرح    یهانهیزممورد تأکید قرارگرفته و سعی شده تا   

 د. ود داشته باشنم ورزشی مقیاس فراشهری یهایکاربرتوريستی، و  -پارک و فضای سبز، میراث تاريخی، تفريحی

میت توريستی، درنظر گرفتن موارد ذيل از اه  -به منظور دستیابی به شهری با نقش خدماتی به ويژه در زمینه تفريحی  

 :باشدیمبسزايی برخوردار 

و طبیعی شهر نظیر رودخانه، تاالب، باغات و اراضی کشاورزی در راستای        یطیمحست يز یهاارزشحفاظت از  -

 جذب گردشگر با هدف گذران اوقات فراغت، 

 دارای ارزش تاريخی،  مرمت آثار بازآفرينی بافت مرکزی و تاريخی شهر لنگرود و  -

 بهسازی و نوسازی نواحی دچار افت شهری به منظور ارتقای کیفیت محیطی و کالبدی شهر،  -

 های عبوری شهرهای رودسر و چمخاله به شهر، ايجاد کمربندی شمالی و جنوبی و جلوگیری از ورود ترافیك -

صی در         - صو شهروندان و بخش خ شارکت  ضعی از طريق درنظر     یهاطرحايجاد انگیزه برای م ضوعی و مو مو

 تشويقی،  یهامحرکگرفتن 

سیاسی به منظور ارتقای میزان       یهایهمكارايجاد هماهنگی و  - سازمانی در سطوح مختلف   یرگذاهيسرما بین 

 دولتی و خصوصی در اشتغال،  یهابخش

 ، یدستعيصنابومی موجود در شهر لنگرود به ويژه در زمینه کشاورزی و  یهااشتغالتوجه به  -

مواصالتی واقع در حريم   یهاهراغیررسمی در نواحی پیرامونی شهر به ويژه در اطراف    وساز ساخت جلوگیری از  -

 شهر. 
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  پیشنهادات تحلیل و ارائهمرحله تجزیه و  -طرح جامع شهر لنگرود

هاي فوق به تفكيك ها و نقشهگزارش توجيهی، جداول و نمودارهاي مربوط به طرح-14-2-5 

 وضع موجود و پيشنهادي

سته  با ستگی مباحث و ارائه همزمان متن با جداول و    توجه به اينكه مدارک و خوا ضرورت پیو های اين بند با توجه به 

نمودارهای مربوط به منظور فهم بهتر و بیشتر موضوعات در هنگام تهیه بندهای مختلف شرح خدمات به صورت يكجا و     

ضع موجود و تجزيه     سته به مورد، در مطالعات و سته و ب شنهادی   پیو ری از ، برای جلوگیشده ارائهو تحلیل و ارائه طرح پی

سی عملكردهای خدماتی       هاآنی تكرار مطالب از ارائه مجدد و مجزا ست و در اين مرحله به برر شده ا در اينجا خودداری 

 . شودیمدر وضعیت آتی شهر پرداخته 

 کننده، مقیاسگیری و تعیینتنها واحد اندازه ای طراحی شييود که در مجموعه نظام شييهری،الگوی شييهر بايد به گونه

بايست در مقیاس انسان و برای انسان در نظر گرفته شده و طراحی گردند. به     ها میانسانی باشد و تمامی سطوح و فاصله    

 اساسی داشته های خدماتی نقشبین فعالیت مكانیعبارتی ديگر، مقوله سكونت و تبلور فضايی آن يعنی مسكن به عنوان 

سیمات           و به پراکنش فعالیت سانی، تق سان و مقیاس ان شید. با محور قرار گرفتن ان شكلی منطقی خواهد بخ شهری  های 

شهر برای تأمین نیازهای خدماتی در   ستانداردهای        یاهیناح، یامحلهطبقه  سه کالبدی  ساس ا شهری بر ا شهری و فرا  ،

شورايعالی معماری      سوی  شنهادی از  سازی درنظر گرف    -پی ضی خدماتی        شهر سطوح عملكرد کاربری ارا ست.  شده ا ته 

 ذيل به تفكیك آورده شده است.  یهانقشهپیشنهاد شده در 

سرانه کاربری    ذيلهمچنین در جدول  سطوح و  شده       نیز  صیلی آورده  صورت تف شنهادی به  های مختلف خدماتی پی

دماتی پیشيينهادی، دارای عملكرد های خمترمربع از کاربری 225711اسييت. همانطور که مشييخص اسييت در مجموع،   

های  های خدماتی متعلق به کاربری   مترمربع از کاربری  342162باشيييند. همچنین   مترمربع می 3914ای با سيييرانه   محله 

سرانه آن   ای میناحیه شد که  سرانه فعالیت   3965با ست.  شهری نیز   مترمربع ا شهری و فرا سعت    مترمربع 12951های  با و

سال پايه و  لنگرودشهر   خدماتی و مرکز شهرستان بودن  است که با توجه به نقش اقتصادی    مترمربع 1176627 افق   در 

 باشد. طرح قابل توجیه می
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 هاكاربری اراضي خدماتي پیشنهادی به تفکیک سطح عملکرد آن هایسرانهسطوح و :  33 شماره جدول
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 ایپیشنهادی با عملکرد محلهكاربری اراضي خدماتي :  21نقشه شماره 
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 ایكاربری اراضي خدماتي پیشنهادی با عملکرد ناحیه:  26نقشه شماره 
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 كاربری اراضي خدماتي پیشنهادی با عملکرد شهری و فراشهری:  21نقشه شماره 
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 تهيه برنامه توسعه و عمران شهر -3-5

 برخوردار زيادی اهمیت از نكته دو گرفتن نظر در ،یزيربرنامه جديد نظام پیدايش ضييرورت و روندها به توجه با

 یهاطرح .گیرد قرار ،یاو منطقه ملی یزيربرنامه یهااست یس  پرتو در ست يبایم توسعه  یهاطرح اينكه نخست . است 

 دوم .سازدمی هماهنگ يكديگر با را مجاور یهاطرح عمل حوزه و کندیم تعیین را محلی یهاطرح چارچوب باالدست،

 .پردازدینم زمین کاربری موضوع به فقط توسعه برنامه جديد نظام اينكه

سعه  یهابرنامه در سترش  حوزه کنترل ابتدا گرفته، قرار اولويت در که آنچه لنگرود شهر  عمران و تو ، ايجاد شهر  گ

 یهابرنامه که آنجا ازشييهر بوده اسييت.  یطیمحسييتيز یهاارزشاشييتغال و ارتقای فعالیت گردشييگری و حفاظت از 

 جايگزين قوانین و شهری  عمران و نوسازی  قانون مفاد چارچوب در که باشد  داشته  را آن قابلیت بايد شده  ارائه عمرانی

 و توسعه  طرح پیشنهادی  یهابخش از يك هر مورد در که است  ضروری  لذا گردد، اجرا قابل و مشخص  کامالً مربوطه

 به مربوط امور از اعم شييهر عمرانی یهابرنامه .پذيرد انجام اجرايی و تفصييیلی هایطرح در بیشييتری دقت عمران

 .است گرفته قرار نظر مورد مدتانیم و مدت کوتاه صورت به ساله 5 دوره دو در هاسازمان ساير و شهرداری

مدت شهر، شامل كليه كارهاي عمرانی كه طبق طرح توسعه و برنامه عمرانی ميان -1-3-5

در شهر به مرحله اجرا  هابخشهاي دولتی و ساير وسيله شهرداري، سازمانعمران شهر بايد به 

 درآيد

شهر، برنامه برنامه نيترمهم ستند که دارای تجلی کالبدی می ها و پروژههای عمرانی  ستحدثات   هايی ه شند و به م  با

تقر و مس  یهاسازمان به وسیله شهرداری و تعدادی ديگر به وسیله ساير      هاپروژهو  هابرنامهشوند. تعدادی از اين  ختم می

شهر اجرا    سازمان    آنچه در اين زمینه اهمیت دارد، برنامه .شوند میموثر در توسعه  ست که بايد توسط  سئو هايی ا ل های م

 : شونددر شهر به اجرا درآيد که خود به دو دسته زير تقسیم می

 : ها عبارتند ازبايد به وسیله شهرداری انجام شوند، اين هستند کهعمرانی  مدتانیمهای دسته اول، برنامه

 پیشنهاد مذکور ارائه شده است؛ هاآنتعريض آن دسته از معابر شهر که در طرح جامع برای  -

 سطحی شهر؛ یهاآبهدايت  یهاکانالساماندهی  -

شنهادات طرح در   - سوده که به منظور تأمین خدمات محله های از بافت يیهابخشاجرای پی شخص  فر ای م

 اند؛شده

 ها و فضاهای سبز تجهیز شده پیشنهادی در سطح شهر؛ايجاد و توسعه پارک -

 احداث پارکینگ در محدوده استقرار مرکز خدماتی مقیاس شهری پیشنهادی. -

 ر عمران شهر اجرا گردند و عبارتند از:های موثر دهستند بايد توسط ساير سازمان یمدتانیمهای دسته دوم برنامه

 احداث فضاهای ورزشی پیشنهادی )اداره ورزش و جوانان(؛ -
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 احداث فضاهای آموزشی پیشنهادی در مقاطع مختلف متناسب با نیاز شهر )اداره آموزش و پرورش(؛ -

 مربوطه(؛ یهاسازماناحداث تاسیسات شهری مورد نیاز شهر ) -

 (؛پزشكیبهداشت، درمان و آموزش ادارهشده ) ینیبشیپد و احداث واحدهای درمانی توسعه بیمارستان موجو -

 هنری در سطح شهر )اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی(؛ -های فرهنگیاحداث مجتمع -

و  یدسيييتعيصييينا )اداره میراث فرهنگی، مرمت آثار تاريخی و حفاظت از پهنه تاريخی و مرکزی شيييهر         -

 گردشگری و شهرداری(.

ساله شهرداري( با توجه به مفاد قانونی نوسازي و عمران  5) مدت كوتاهبرنامه عمرانی -2-3-5

 شهري يا قوانين جايگزين آن

 از :  عبارتندبا توجه به مفاد قانونی نوسازی و عمران شهری  مدت شهرداریبرنامه عمرانی کوتاه

 ؛ محدوده شهر یگذارعالمتتدقیق و  -

 ؛هاآنتفكیكی در صورت اقدام به ايجاد مستحدثات مسكونی در  یهاطرحمربوط به  یهاابانیخاحداث  -

 آزادسازی محورهای جديد يا معابر نیازمند اصالح و تعريض؛ -

های بهسييازی و نوسييازی گیری از مشييارکت شييهروندان در پروژهايجاد فرايندهای مشييارکتی به منظور بهره -

 های فرسوده؛ بافت

 ؛اجرای مراکز خدماتی پیشنهاد شده در سطح محالتسازی و آماده -

 .زيباسازی حاشیه آن یهاپروژهرعايت حريم رودخانه و اجرای  -

هاي مؤثر در عمران شهر، ساله(، مربوط به ساير سازمان 5مدت )برنامه عمرانی كوتاه-3-3-5

 مانند آموزش و پرورش، شهرداري و غيره

اره توان به موارد زير اش های موثر در فرايند تغییر و توسعه شهر لنگرود می  سازمان های کوتاه مدت برنامه نيترمهماز 

 داشت: 

)اداره آموزش و  مربوطه ادارهاحداث فضاهای آموزشی پیشنهادی مورد نیاز مقاطع مختلف به تناسب اولويت  -

 پرورش(؛

 (؛ستيزطیمحمواد آالينده )اداره آن از  یسازپاکحفاظت از اراضی مربوط به تاالب و  -

 )اداره ورزش و جوانان(؛مقیاس به ويژه در بخش غربی شهر  گايجاد فضاهای ورزشی بزر -

  .های مربوطه()سازمان اندهايی که در طرح پیشنهادی مشخص شدهمورد نیاز در مكان احداث تاسیسات شهری -
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-ها، اولويتبندي برنامهمربوط به زمانهاي هاي توجيهی، نمودارها و جدولگزارش-4-3-5

هاي اجرايی و همچنين سازمان و نيروي ها و دورهها در بخشبينی اعتبارات و تقسيم آنها، پيش

 هاها و برنامهانسانی مورد نياز، براي اجراي طرح

 هشد  پیشنهاد  اجرايی هایطرح و هاپروژه ابتدا ،هاآن اجرايی هایدوره و مختلف هایبخش وظايف تفكیك منظور به

  هایوژهپر سپس،  گرديده تفكیك( دوم ساله  پنج) مدتانیم و( اول ساله  پنج) مدت کوتاه هایبرنامه قالب در شهر  برای

 .شد مشخص مختلف هایبخش و هاسازمان از يك هر به مربوط

 د کهش مشخص آن بر مبتنی و گرديد محاسبه مختلف هایپروژه به مربوط هایهزينه فوق، وظايف تفكیك اساس بر

 .بود خواهد ريال میلیون 12717142 معادل شهر کالبدی پیشنهادات اجرای هایهزينه کل

شنهاد  معابر اجرای هایهزينه برآورد شان  کالبدی یهاپروژه ساير  و شده  پی  برمعا به مربوط هزينه کل که دهدمی ن

 جدول. بود خواهد ريال میلیون 1531614( مسكونی استثنای به) کالبدی هایپروژه ساير هزينه و ريال میلیون 4161131

 .دهدمی نشان را جامع طرح کالبدی پیشنهادات ساير و معابر اعتبارات برآورد چگونگی ذيل

ست  حاکی شده  انجام برآوردهای شمول  یهاپروژه اجرای به منظور شهرداری  یهانهيهز که ا   شامل  آن وظايف م

سعه  و ايجاد ضای  و پارک معابر، تو   هایهزينه تفكیك. بود خواهد ريال میلیون 7211233 انبارداری و ونقلحمل سبز،  ف

  312611 ترتیب به شهرداری  -دولتی مختلط و خصوصی   -دولتی مختلط هایبخش سهم  که دهدمی نشان  شده  برآورد

صی    بخش و ريال میلیون 524222 دولتی بخش ريال، میلیون 316251 و صو ست  ريال میلیون 5114312 خ  هزينه. ا

شگری  -تفريحی بخش یهاپروژه اجرای صی،    یهابخش که گرديده برآورد ريال میلیون 5173215 بر بالغ گرد صو  خ

 .نمايند مبادرت هاآن در گذاریسرمايه به نسبت مشترک به صورت بايد شهرداری و دولتی

 گذارهای سرمایههای پیشنهادی طرح توسعه و عمران شهر بر حسب بخشهای اجرای كاربری: برآورد هزینه 34جدول شماره 

از كل )درصد( سهم )میلیون ریال( میزان هزینه گذارهیسرما یهابخش

34/27  خصوصي 5114312 

13/3 دولتي 524222 

51/32 شهرداری 7211233 

65/1 خصوصي -دولتي 312611 

64/1 شهرداری -دولتي 316251 

65/27  شهرداری -خصوصي -دولتي 5173215 
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