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Aims & Backgrounds Urban management is one of the pivotal elements of urban life, which has wide-
ranging challenges surrounding its approaches, so that it is one of the major concerns of metropolitan 
cities and Karaj, as well. One of the approaches is the annexation of the peripheral regions of the city 
in order to strengthen integrated management. The grand objective of this research is the existence or 
absence of the need for the annexation of peripheral cities to the Karaj metropolis, and also the possibility 
or impossibility of annexation based on the views of the management and urban elite community and 
according to valid opinions about the subject of the project.
Methodology In this research, the descriptive-analytical method was used based on the objective of the 
research.
Findings In the first step, plans and programs across the district, region, and the local area were 
examined to clarify all aspects. In the next step, the available internal and external resources and studies 
in connection with the annexation or creation of satellite cities at the national and global levels reflecting 
the experiences, strengths, and weaknesses surrounding the research subject  were used; then, the 
indicators  including  physical-spatial, demographic, socio-cultural, economic, political-administrative, 
environmental, traffic and services in Karaj metropolis and cities including Mahdasht, Mohammad 
Shahr, Meshkin dasht, Kemal Shahr, and Garmdareh were evaluated. Finally, it was emphasized on the 
production and presentation of scenarios and the selection of superior scenarios, as well as on the 
presentation of strategies, and the expression of the advantages and disadvantages of the centralized 
scenario and the final scenario.
Conclusion  According to the outcomes of the research, it seems that conscious annexation of the centers 
that are close to the main core, from the point of view of management, is the best way to strengthen 
the integrity of urban and regional management. Also, attention to and emphasis on the socio-cultural, 
service, and political-administrative factors is essential in order to establish the determination of 
annexation and prevent the negative and extensive consequences of annexation.
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  دهیچک
که  ی یکی از ارکان کلیدی حیات شهرهاستمدیریت شهر  :ها و زمينه فاهدا

ای پیرامون رویکردهای مرتبط با آن وجود دارد و این امر  های گسترده چالش
شهرها است. شهر کرج نیز از این قاعده مستثنا  های امروز کالن یکی از دغدغه

یکی از رویکردهای موجود در این زمینه طرح الحاق مناطق پیرامونی  .نیست
این هدف کالن  د.شوشهر است تا بدین ترتیب مدیریت یکپارچه تقویت 

شهر کرج  به کالن یرامونیپ یبه الحاق شهرها یازعدم وجود ن یا، وجود پژوهش
و  یریتبر نظرات مجموعه مد یهعدم امکان تحقق الحاق با تک یاامکان  یزو ن

  . استموضوع پروژه  یرامونمعتبر پ ظریاتو با توجه به ن ینخبگان شهر 
هدف و موضوع پژوهش از روش  در اين پژوهش با توجه به :شناسی روش
  . ده استشاستفاده تحلیلی  -یتوصيف
های فرادستی در سطح منطقه، ناحیه و  ها و برنامه در گام نخست طرح :ها یافته

د. سپس از منابع و مطالعات شود تا تمامی ابعاد و زوایا روشن شمحلی بررسی 
موجود داخلی و خارجی مرتبط با الحاق یا ایجاد شهرهای پیرامونی در سطح 

کننده تجربیات، نقاط ضعف و قوت موجود پیرامون  ملی و جهانی که منعکس
فضایی،  -های کالبدی گیری شد و با بررسی شاخص ، بهرهاستموضوع پژوهش 

زیستی، اداری، محیط   - دی، سیاسیفرهنگی، اقتصا   - جمعیتی، اجتماعی
شهر کرج و شهرهای ماهدشت، محمدشهر،  نترافیکی و خدماتی در کال

ها در سه دهه  شهر و گرمدره، به ارزیابی تمامی این شاخص دشت، کمال مشکین
 ه سناریوها و انتخاب سناریوی برتریتولید و ارانهایت، بر  درپرداخته شد.  گذشته

متمرکز  و بیان محاسن و معایب سناریوی برتر هادها و راهکار راهبر یه اراو نیز بر 
  کید شد.یوی نهایی تاسنارو 

رسد الحاق سنجیده  های تحقیق به نظر می با توجه به یافته :گیری نتیجه
لحاظ مدیریت، بهترین راهکار تقویت  های نزدیک به کانون اصلی از کانون

همچنین توجه و تأکید روی سه  .ای است یکپارچگی مدیریت شهری و منطقه
منظور ایجاد عزم الحاق و  اداری به -فرهنگی، خدماتی و سیاسی -عامل اجتماعی
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  مقدمه
 ۱۹۷۷صورت گرفته و در سال  ۱۹۷۶براساس تحقیقی که در سال 

کشور در  ۱۴۴ ازکشور  ۷۱توسط سازمان ملل منتشر شده است، 
اند که توزیع فضایی جمعیت آنها  توسعه بر این عقیده بوده  حال

رو به اصالحات اساسی برای ایجاد  غیرقابل قبول بوده و از این 
توجه در توزیع فضایی و جابجایی داخلی جمعیت   تغییرات قابل

اند که نحوه توزیع  % کشورها بر این عقیده بوده۲۰اند.  پرداخته
کشورشان تا حدی غیرقابل قبول بوده و درخور مداخله جمعیت در 
گذاری است. از سوی دیگر از گذشته تا امروز، در تمامی  و سیاست
ها یا کشورها، شهرنشینی بارزترین نحوه تکامل جوامع  تمدن

رود. با ظهور انقالب صنعتی و با گسترش  انسانی به شمار می
نسانی ساکن در آنها، ها، جوامع ا شتابان شهرها، مخصوصٌا متروپل

اند. یکی از بارزترین این  رو شده ای روبه با مشکالت عدیده
مشکالت، تمرکزگرایی شدید در یک یا چندشهر و گسیختگی نظام 

  .[Pourlima et al, 2011]سلسله مراتبی در اکثر کشورها است 
ها با سه دسته تحوالت شامل تحوالت  منطقه - گسترش شهر

حوالت الگوهای توسعه فضایی و تحوالت اجتماعی، ت -اقتصادی
. [Mahdizade, 2004]ریزی و مدیریت شهری ارتباط دارد  برنامه

شود و  صورت یک واحد هستی کل درنظر گرفته می درواقع شهر به
بندی ساختمانی، شناسایی  شناخت بافت کالبدی و شکل

ساختارهای گوناگون و وضع کارکردهای سیاسی، فرهنگی، دینی، 
طور تام  نگری به اقتصادی و مرکزیت شهر با دعوی تمام-یاجتماع

های فضایی، اجتماعی، اقتصادی  و تمام و با توجه به سلسله رابطه
و معنوی بین عناصر و کارکردهای شهری بررسی و به نیروهای 

شود و روابط متقابل شهر با جایگاه و  دهنده آنها توجه می شکل
ی هم پیوند دور و نزدیک آن محیط طبیعی آن و با مناطق پیرامون

 .[Pourlima et al, 2011]شود  مطالعه می
گسترش شهری، با خزش فعالیت و سکونت به پیرامون یا از طریق 

افتد. خزش  های پیرامونی به شهر بزرگتر اتفاق می الحاق سکونتگاه
فعالیت و سکونت (تحول فضایی) یک گسترش غیرارادی است که 

شهرها را دچار اغتشاش فضایی نموده  کالن معموالً نواحی پیرامونی
دهد. در این گونه گسترش،  و قابلیت توسعه آنها را کاهش می

گیرد و در بسیاری مواقع  شده قرار می مدیریت شهری در عمل انجام
برای جلوگیری از تبعات ناشی از تلنبارشدن مشکالت موجود در 

های  نگیری بحرا نواحی پیرامونی با هدف جلوگیری از شکل
های فعالیتی که  ها و عرصه اجتماعی به اجبار به الحاق سکونتگاه

در بسیاری مواقع از نوع غیررسمی هستند به شهر بزرگتر موافقت 
کند. اما در گونه دوم (گسترش ارادی از طریق الحاق)، هرچند  می

واحدهای مسکونی و فعالیتی ممکن است فضای بین دو 
ند، اما تصمیم نهایی برای الحاق، سکونتگاه را مخدوش نموده باش

مندی از مزایای ناشی از  ناشی از یک اجبار نیست، بلکه هدف بهره
الحاق است که با حمایت نهادهای مسئول و ساکنان اتفاق 

های مختلفی اتفاق  وسعه و گسترش شهری به شکلافتد. ت می
ها در گسترش شهری، افزایش  ترین شیوه افتد. یكی از رایج می
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های شهری از طریق الحاق یك شهر به شهر دیگر است. در  همحدود
یند الحاق یك یا چندعنصر سكونتی یا فعالیتی (روستا، شهرك، آفر 

) به پیرامون شهر بزرگتر غیرهشهر، اراضی صنعتی، كشاورزی و 
دفعات در ایران و جهان   . این دو گونه گسترش بهشود ملحق می

روستاهای کوچک و بزرگی در اتفاق افتاده و به دنبال شهرها و 
اند. نام بسیاری از محالت فعلی در شهرهای  شهر بزرگتر ادغام شده

 های الحاق شده است.  بزرگ یادآور همین سکونتگاه
شهر یک مجموعه زنده است و این مجموعه زنده در حال تغییر و 

. اگر قسمتی از شهر توسط یک مجموعه و استتحوالت مستمر 
توسط مجموعه دیگری مجزا و مستقل از یکدیگر های دیگر  قسمت

رود. به  زودی فرسوده شده و از بین می اداره شود، این شهر به
اعتقاد مامفورد، شهر عبارت است از یک شبکه جغرافیایی، یک 

ای برای کنش یند صنعتی، صحنهآسازمان اقتصادی، یک فر 
 .[Latifi, 2005]اجتماعی و نمادی زیباشناختی از وحدت جمعی 

طی چند دهه اخیر پیوندهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی درون 
شهرها  اکنون کالن رو بوده است. هم هشهرها با تغییرات اساسی روب

نظر تعداد و  ل و مشکالت آنها هم ازیاند و مساشدت رشد یافته به
اند. در این راستا ساختارهایی  کرده نظر شدت افزایش پیدا هم از

ها و نیازهای شهرنشینان،  ه شهرها، تأمین خواستهدادن ب برای نظم
شهری و نیز هدایت توسعه  ل خرد و کالنیحل مشکالت و مسا

شهری شکل گرفت و درواقع با سر برآوردن شهر، ساختارهای نهادی 
دادند، نیز شکل گرفتند  و سیاسی که به آن زندگی و نظم می [Babaie & Ebrahimi, 2016]. 

شهرها و ضرورت توسعه و تعالی آنها،  ونیکن محیطاز سوی دیگر 
سازد تا دارای نقش  ها و نهادها را وادار می از دستگاهی بسیار 

تردید مرزهای  پیچیده، پویا و گوناگونی باشند. در این میان، بی
آمیخته و  های مختلف درهم سنتی از بین رفته، وظایف دستگاه

ش و وابستگی کن رسانی مطلوب، ناگزیر دارای برهم برای خدمات
ها باید از  شوند. در چنین شرایطی، دستگاه و سازمان بسیاری می

عنوان یك مؤلفه  به افزایی منظور ایجاد هم رویکردهای مناسبی به
یکی از آن " مدیریت واحد شهری" راهبردی مهم استفاده کنند

مدیریت یکپارچه شهری که گاه با . عبارت رویکردهاست
مدیریت "، "مدیریت واحد شهری" های دیگری همچون مترادف

رایج است همواره با " مدیریت جامع شهری"و " هماهنگ شهری
بدین  استمتالزم  شهرو توسعه  مدیریت شهری، سه مفهوم شهر

 معنا که رویکرد خاصی به شهر و مدیریت شهری است که توسعه
له مدیریت اداند و پیرو آن به مس را ضروری می پایدار شهری

تشریح چارچوب نظری  رو  این پردازد. از می یکپارچه شهری
  رسد.  مدیریت واحد شهری ضروری به نظر می

  مدیریت واحد شهری
برای اداره صحیح شهر در مسیر توسعه و براساس اسناد فرادست 

های جداگانه تکیه  در بخش توان الزامًا بر مدیریتمصوب، نمی
توجه به حوزه  نمود. اگر هر یک از عناصر مجموعه مدیریت شهر با

صورت  اختیارات خود برای شهر تصمیم بگیرند و شهر را به

های جداگانه مد نظر قرار دهند، ناهماهنگی در عرصه  بخش
ای را پیِش روی  گیری در مقیاس کالن، مشکالت عدیده تصمیم

ساز تشکیل  مجموعه مدیریت شهری قرار خواهد داد و سبب
حکومتی  -جتماعی، سیاسیهای ا های گوناگون همانند تفرق تفرق

شود. برای ممانعت از بروز چنین مضرات و  و کالبدی فضایی می
مدیریت توان از رویکرد  هایی در اجتماع و مدیریت شهری، می تفرق

  استفاده نمود. واحد شهری
به معنای قرارگرفتن شهرداری در رأس همه  مدیریت واحد شهری

بلكه  ه و عمران نیست،رسانی تا توسع امور اجرایی شهر، از خدمات
هایی  نوعی از مدیریت یكپارچه و توانمند در همه نهادها و ارگان

صورت  ل و رفع مشكالت شهری بهیاست كه در بهبود مسا
توانند نقشی مستقل یا مكمل داشته  موضوعی و موضعی می

. مدیریت واحد شهری، مدیریت افقی است نه مدیریت باشند
ها و نهادهای درگیر در مدیریت مانعمودی. یعنی اینکه تمام ساز 

تحقق صورت افقی و هماهنگ در کنار یکدیگر قرار دارند.  شهری به
ریزی شهری،  سازی برنامه مدیریت واحد شهری شامل یکپارچه

سازی نهادی و  ها و یکپارچه سازی تأمین زیرساخت یکپارچه
با ایجاد وفاق و وحدت رویه در برنامه و اجرا،  که سازمانی است

ها و جلوگیری از تحمیل بودجه و  كاری ضمن كاستن از موازی
های علمی و عملی برای به  های اضافی بر شهر، گام هزینه
  .دارد های حیاتی برمی فعالیت دادن به سامان

عنوان نهاد  صورت است که شهرداری به  مدیریت واحد شهری بدین
ه از اراده عمومی، در قالب حکومت محلی، مرجع اصلی برخاست

های  مدیریت واحد شهری است و تمام واحدها و سازمان
گر در امور شهری باید در چارچوب مدیریتی آن قرار گیرند.  مداخله

همچنین، جهت مدیریت جامع و برخورد هماهنگ با مسایل و 
ت ، مدیریدر کشورمشکالت مختلف در سیستم پیچیده شهری 

واحد شهری، مدل مطلوبی برای سامان دادن به پراکندگی و تفرق 
  مدیریتی در حوزه شهر است. 

عنوان یکی از راهکارهای تحقق مدیریت  در این راستا، الحاق به
عنوان  صورت احتساب یک شهر به واحد که در مطالعه حاضر، به

شود، نوعی ابزار  ای از مناطق یک شهرداری کل تعریف می منطقه
رسانی شهر مرکزی  اربردی است که برای گسترش مرزهای خدماتک

شود. الحاق پاسخی متمرکز و حکومتی است چون در  استفاده می
سازی حکومت در سطح واحد و ساختار  پی ایجاد تمرکز و یکپارچه
دیگر، الحاق حکومت تک سطحی   بیان  حکومتی متحد است. به

مون دریک نهاد های شهری پیرااست چون در پی جذب توسعه
  .واحد و جلوگیری از تفرق است

 ی و تحول رویکردهای آنشهر  تیریمد
مورد توجه واقع شد که در  یبار زمان نیاول یشهر  تیریمد مفهوم
 داریچون توسعه پا یگر ید میدر کنار مفاه یالدیم ۱۹۷۶سال 
توسعه  های از برنامه یکیو پروژه شهر سالم در دستور کار  یشهر 

شدن  قرار گرفت. مطرح یشهر  تیریسازمان ملل با عنوان برنامه مد
 یشهر  تیریدر قالب مد تیریاز مد یمفهوم و اصطالح نیچن



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و همکاران یرضوان یدیسع دینو ۱۲۴

   ۱۳۹۷ زمستان، ۱، شماره ۳۴دوره                                       تحقیقات جغرافیایینامه  فصل

متمرکز ر یغ تیریمتمرکز به سمت مد تیریمد وهیاز حرکت ش یناش
وسیله  با هدف توسعه شهری به تر یمحل های تیریدر چارچوب مد

مشکالت  تیریدصرفًا م یشهر  تیری. مداست یمحل های سازمان
سوی  شهر به یموضوع، راهبر  نیشهر را بر عهده ندارد بلکه فراتر از ا

  .[Firouzbakht & Parhizkar, 2011] را بر عهده دارد دارجانبه و پای همه ای توسعه
فعال در  یگرفتن نقش برعهده یشهر  تیریمنظور از مد درواقع

به اهداف  یابیدست یمنابع برا سازی و هماهنگ تیریتوسعه، مد
چندوجهی  یرا مفهوم یشهر  تیریمد است. استرن یتوسعه شهر 
 نیدارد ا تیآنچه اهم ست؛ین رپذی فیکه تعر آورد می به شمار

 یکپارچه بهو  گهماهن یرا مفهوم یشهر  تیریاست که او مد
 کردیرو ینوع یشهر  تیریو معتقد است مد آورد می شمار

 در کشورهای در یل شهر یرا نسبت به مسا کپارچهیهماهنگ و 
است که  یابزار  یشهر  تیرمدی .[Saeidi, 2013; Zarabi & Jamalinezhad, 2011] سازد یم یتوسعه ضرور   حال
را به وجود  داریو پا یتوسعه مشارکت تواند یوسیله آن حکومت م به

  .[Saeidi, 1994]آورد 
  ییفضا تفرق
 رویی و وقوع پراکنده ینیگسترش شهرنش جهینوع تفرق نت نیا

 شیدر اغلب کشورها رو به افزا ریبوده که در پنج دهه اخ یشهر 
 یکشاورز  های نیزم ،ینوع گسترش شهر  نیدر اثر ا گذاشته است.

ای که  گونه به رود یم نییاساز با تراکم پ و ساخت ریشهرها ز رامونیپ
گسیخته شده و   هم شهر از رامونیپ یعیطب ستمیدر آن اکوس

رابطه  چهی آنها نیکه ب ردگی یشکل م یشهر  یقطعات از هم مجزا
  ها وجود ندارد.  جز شبکه راه بهی مستحکم وندیو پ
  یعملکرد تفرق

قلمرو  ایشهر  کیپیوندد که در  به وقوع می یزمان یتفرق عملکرد
و  یز یر )، برنامهیشهردار  ایخاص (مانند محدوده شهر  یحکومت

 یمحلی تیکه ماه یفیدر مورد کارکردها و وظا یارایه خدمات شهر 
 .[Barakpour & Asadi, 2008] شده است میتقس گرید تیانهاد، سازمان و ه نیچند نیدارند ب
  ادغام

موجود در محدوده  یچند شهردار  ایدو  ها یدر ادغام شهردار 
 تیو هو یاسیس یمرزها یکه از قبل دارا ،شهری منطقه کالن

 یو شهردار  شوند یادغام م گراند، با همدی بوده یو حقوق یقانون
 عنوان بهی خیلحاظ تار از وهیش نی. اآورند یرا به وجود م یواحد
در قرن نوزدهم رواج فراوان داشته  گرایی از اشکال منطقه یکی

بودن تحقق آن به موافقت  روش منوط نیا یاصل تیاست. محدود
است  یواقع در محدوده هر شهردار  دهندگان ایر  تیاکثر [Barakpour & Asadi, 2008].  
  الحاق
رسانی شهر  گسترش مرزهای خدمات یاست که برا یابزار  الحاق،

به  رایاست، ز یساختار  رییتغ ی. الحاق نوعشود یاستفاده م یمرکز 
 انجامد؛ یم یاسیس -یو ادار  یکالبد یمرزها و قلمروها رییتغ

تمرکز و  یاست چون در پ یمتمرکز و حکومت یپاسخ
متحد  یحکومت در سطح واحد و ساختار حکومت سازی یکپارچه

 های جذب توسعه یاست چون در پ یسطح است؛ و حکومت تک
  به .از تفرق است. یر ینهاد واحد و جلوگ کیدر  رامونیپ یشهر 
سوی یکدیگر  دیگر، گسترش فیزیکی شهرها و روستاها به  عبارت

در سکونتگاه سبب الحاق و ادغام سکونتگاه کوچکتر (روستا) 
  .[Firooznia et al, 2014] شود بزرگتر (شهر) می

  

  شناسی روش
با با توجه به هدف و موضوع پژوهش ی تحقیق حاضر کل طور  به

هدف از تحقیقات  رویکرد تحلیلی توصیفی انجام گرفته است.
های یك پدیده یا یك  ها و ویژگی توصیف واقعیت ،توصیفی
است که در این توصیف و  دقیقمعین به صورتی منظم و   جامعه
  بهی مختلفی بهره برد. ها روشتوان از تکنیک و  یمها  یبررس
صحت روند  ینما مثابه قطب به توان یرا م یقروش تحقدیگر  یان ب

که  ینجاستنکته ا یپژوهشگر محسوب نمود. ول یبرا یقتحق
له اشده در آن و طرح مس مطرح یها بسته به نوع پژوهش، پرسش

منظور،  ینشود. بد ینشروش گز ترین ینهبه یستیبا یق،تحقمورد 
که هر  شود یم هاستفاد یفی"ک"و  ی"کمّ "معمول از دو روش  طور  به

نقاط قوت و ضعف مخصوص به خود  یها دارا روش  این کدام از
 یوهش یر،ویژه در طول چندسال اخ دهه گذشته و به ی. طهستند
 یبی"روش ترک"با عنوان  ییفو ک یکم یکرددو رو یباز ترک یدیجد

 .[Pournasir et al, 2015; Nha Hong, 2013; Saeidi, 2015] مورد استفاده محققان قرار گرفته است
(استفاده از  یمطالعه اسناد یاز ابزارهاها  آوری داده در جمع

برداری شده  نامه بهره پرسشو  مصاحبه، اطالعات و مدارک موجود)
 یآور  منظور جمع نامه به مصاحبه و پرسش یها روشاست. 
موضوع پروژه مورد  یو کمّ  یفیک یبررس برای ازیمورد ن یها داده

های روایی و پایایی در این  که تأمین ویژگی استفاده قرار گرفت
های  های پیشین و تکنیک گیری از تجارب پروژه مرحله با بهره

الزم به ذکر  پیشنهادشده در اصول مطالعات اجتماعی انجام شد.
  ها در بخش کمی با استفاده از است تحلیل داده

و همچنین در قسمت کیفی  SPSSو  Smart ،PLC افزارهای نرم 
عوامل مورد  نکهیبا توجه به ا انجام شد. Atlas.tiافزار  به کمک نرم

و اسناد  نیشیسازی و با کمک مطالعات پ از مدل شینظر پ
و کشف شده بودند، از  ییشناسا لوت،یپا یها و مصاحبه یفرادست
  . استفاده شده است CFAییدی ات یعامل لیتحل

  محدوده مورد مطالعه
آهن)، در  متر از سطح دریا (ایستگاه راه۱۲۹۷شهر کرج با ارتفاع 

این شهر . کیلومتری غرب شمالی تهران واقع شده است۴۸فاصله 
مربع و حریمی به وسعت  کیلومتر۴/۱۷۵با مساحتی معادل 

قرار دارد و  البرز مرکزیمربع در دامنه رشته کوه  کیلومتر ۹/۱۷۸
 ۱۳۳۷حوزه فرمانداری کرج در سال است.  شهرستان کرجمرکز 

هزار نفر و با وسعتی در حدود  ۳۵برای جمعیتی در حدود 
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  .)۱(شکل  مربع بنیاد شد کیلومتر۵۸۳۰
  
  

  
  ]۱۳۹۴البرز، [سالنامه آماری استان  کرج شهرستانی اسیس ماتیتقس )۱شکل 

  

تغییرات در محدوده قانونی و  - جایگاه شهرستان در نظام شهری 
  تقسیمات سیاسی

های گذشته تحوالت بسیاری در تقسیمات سیاسی محدوده  در دهه
رخ داده است. تشکیل چهار شهرستان کرج، شهریار، ساوجبالغ و 

سال گذشته  ۳۰رباط کریم در محدوده قدیمی شهرستان کرج در 
) و تشکیل سه شهر جدید در محدوده شهرستان کرج ۱۳۹۵(از سال 

استان البرز در سال یس تأسو  ۱۳۸۵و  ۱۳۷۵بین دو سرشماری 
بیانگر تغییرات گسترده در این محدوده است. تقسیمات  ۱۳۸۹

مالک عمل قرار گرفت  ۱۳۹۵سیاسی که در سرشماری سال 
) و ۱همچنان آخرین تقسیمات سیاسی وزارت کشور است (جدول 

  در پژوهش حاضر به آن استناد شده است. 
  

[پایگاه  ۱۳۹۵در سال  کرج شهرستانی کشور  ماتیتقس نیآخر) ۱جدول 
 رسانی استانداری البرز] اطالع

شهرستان
مرکز 
 شهرستان

  شهر  دهستان مرکز بخش  بخش

  فردیس
  

  فردیس
  

دشت مشکیندشت مشکین
  آبادمشکین

-  
  آبادفرخ

  فردیس  مرکزی
فردیس،   فردیس

دشت مشکین   وحدت

  کرج کرج
  کرج  مرکزی

  کرج،  آبادکمال
شهر، کمال

محمدشهر، 
ماهدشت، 
  گرمدره

  گرمدره

  محمدآباد

  آسارا  آسارا
  آسارا

-  
  آدران

  
عنوان شهرستان مستقل از  به ۱۳۹۱شهرستان اشتهارد در سال 

شهرستان کرج جدا شد، همچنین طبق تصویب هیات وزیران در 
عنوان شهرستان مستقل از شهرستان کرج  فردیس به ۱۳۹۲سال 

عنوان بخشی از شهرستان  دشت به جدا شد. همچنین شهر مشکین
 .[The Approvals of the Council of Ministers, 2013]قرار گرفت  ۱۳۹۲فردیس در تقسیمات کشوری سال 

  
  ها یافته

تواند بهترین و بیشترین  در پژوهش حاضر تحلیل آماری می
کنندگی سطحی از متغیر وابسته (مطلوبیت الحاق  یفتوص

شهر کرج) دارا باشد و از سوی دیگر،  شهرهای پیرامونی به کالن
ترین توصیفگری را پیرامون متغیر موضوع  تحلیل کیفی عمیق

ها جهت  تحقیق ارایه نماید. دراین مطالعه، مؤثرترین شاخص
ب شدند که توصیف هر عامل به تعداد چهار الی ده شاخص انتخا

های نهایی تقلیل یافتند. در جدول  در طی روند مطالعه، به شاخص
آوری و  های نهایی منظور شده در این مطالعه جمع ، شاخص۲

  خالصه شده است. 
  

 موضوع بر ثروم عوامل از کی هری برا منظورشدهیی نهای ها شاخص) ۲جدول 
 ژوهشپ

  های هر یک از عوامل شاخص  عامل

- اجتماعی
  فرهنگی

های قومی بر مشارکت اجتماعی، احساس  تاثیر تعدد هویت
تر کیفیت زندگی و خدمات، مغایرت خاطر، سطح مناسب  تعلق

  های شهرهای پیرامونی فرهنگی بین محله

  خدماتی

های خدماتی، عدم هماهنگی نهادهای  تخصیص زیرساخت
کاری و عدم وجود هماهنگی در ، موازی خدماتی با شهرداری

بودن محل زیستی و مشترک  پسماند، خطرات محیطمدیریت 
  دفن زباله، مدیریت نظافت شهری

 اداری - سیاسی

استخدام ، فقدان نیروی متخصص در حوزه مدیریت شهری
نقض قوانین مصوب ، صورت خارج از نیاز  به کارکنان

ناتوانی سازمان در جذب و پرورش ، ثیر روابطاواسطه ت  به
تمرکز کمتر نهادهای فرادست به توجه و ، نیروهای مجرب

عدم ، ها در شهرهای کوچک مطالبات شهروندان و شهرداری
اجرای  برایها در شهرهای پیرامونی  استقالل نهادها و سازمان

  مناسب تصمیمات

  ترافیکی
ونقل  تعدد سفر روزانه، ساعت پیک ترافیک، ناوگان حمل

  عمومی

 فضایی - کالبدی

غیر مجاز، عدم تناسب قوانین  وساز یافتن ساختمقبولیت
وساز، تاثیر روند صدور مجوز بر توسعه اصولی شهر،  ساخت

تداخل مرز و حریم در شهرهای پیرامونی، عدم رعایت مساحت 
 نشینی در شهرهای پیرامونی استاندارد حریم، توسعه حاشیه

  افزایش نرخ مهاجرت و سرازیرشدن جمعیت  جمعیتی

  اقتصادی

بودجه شهری، متغیربودن ارزش زمین، متغیربودن سطح 
های عمرانی و خدمات شهری، هزینه  های اجرای پروژه هزینه

وکار شهروندان، هزینه و درآمد  زندگی شهروندی، کسب
  شهرداری

  زیستی محیط

وساز غیر مجاز، تاثیر  واسطه ساخت تخریب پوشش گیاهی به 
محل یابی نامناسب  مخرب دفن غیر اصولی پسماندها، مکان

یابی نامناسب صنایع، سرانه فضای سبز  دفن پسماندها، مکان
  و خطر تخریب آن
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   ۱۳۹۷ زمستان، ۱، شماره ۳۴دوره                                       تحقیقات جغرافیایینامه  فصل

ای  های کمی و آماری، موضوعات حساس و پیچیده در تحلیل
صورت سطحی بررسی  همچون الحاق و مدیریت یکپارچه غالبًا به

ها و  دیگر، اکتفا به بررسی ظاهری واژه  عبارت  شوند. به می
ها و محتواهای  کشف و الگویابی پیام برایرمزگذاری قراردادی 

تواند  ها، نمی ها و جمله پنهان یا معنایی واقع در پشت کلمه
رویکردی عمیق در مطالعاتی با درجه حساسیت الحاق و مدیریت 

تر این است که پژوهشگر قادر باشد  رویکرد مناسب یکپارچه باشد.
رتباط معنایی و ای عملیاتی کرده و ا گونه مفاهیم بیان شده را به

مطالعه کشف و ارایه کند که  محتوایی آنها را با موضوع مورد
مطالعه داشته   شده بیشترین ارتباط را با اهداف از پیش تعیین

  .)۳(جدول  باشد
  

ترتیب اثرگذاری عوامل مورد مطالعه با توجه به نتایج نهایی  )۳جدول 
  سازی آماری مدل

ترتیب اثرگذاری بر مطلوبیت 
  الحاق

 R2  نام عامل

  ٠.٧٦٨  فرهنگی -اجتماعی  ١
  ٠.٧٥٧  خدماتی  ٢
  ٠.٧٤٢  اداری -سیاسی  ٣
  ٠.٧١٦  محیطی زیست  ٤
  ٠.٦٠٥  فضایی  -کالبدی  ٥
  ٠.٥٩٥  اقتصادی  ٦
  ٠.٥٤١  ترافیکی  ٧

  
نامه و  های حاصل از پرسش پس از تحلیل کمی و کیفی داده

مصاحبه و تجمیع نتایج حاصله، مشخص شد که سه عامل 
ترین عوامل  اداری مهم - فرهنگی، خدماتی و سیاسی -اجتماعی

  مؤثر بر مطلوبیت الحاق شهرهای پیرامونی به کرج هستند. 
با توجه به نکات مقدماتی در زمینه سناریونویسی برای تدوین 
سناریوهای مدیریتی مطلوب در راستای موضوع اصلی یعنی الحاق 
شهرهای پیرامونی به کرج، بایستی دو عدم قطعیت حساس و 
اصلی شناسایی شود. از آنجایی که عامل خدماتی ذاتًا در قالب 

مدیریتی،  - ر، عامل نهادیت اداری یا به عبارت صحیح -عامل سیاسی
کند، در نتیجه دو عدم قطعیت حساس و اصلی برای  معنا پیدا می

  صورت دو عدم قطعیت تدوین سناریوهای مدیریتی مطلوب را به
اداری لحاظ  -حساس: پذیرش اجتماعی الحاق و تفرق سیاسی

  نماید. 
  

 ریزی راهبردی شود که سناریوها با توجه به بافت برنامه متذکر می
نامه و در  ها و پرسش و با عنایت به معایب ذکرشده در مصاحبه

 اند. نتیجه، راهکارهای مدیریتی مستخرج تدوین شده
مثال، مواردی در سناریوها قرار داده شدند که امکان وقوع  عنوان  به

باشند. با استناد بر دو روش  در آینده دارند و ممکن می
وسازی در این مطالعات، سناریوسازی شوارتز و شل، مبنای سناری

 شهر کرج  شناخت عوامل مؤثر بر الحاق شهرهای پیرامونی به کالن
های پایلوت) و  (از طریق بررسی مطالعات پیشین و مصاحبه

بندِی این عوامل بر مبنای تحلیل کمی و آمارِی  درنظرداشتِن رتبه
  ها بوده است.  داده

رامونی به سناریوهای مدیریتی مطلوب جهت الحاق شهرهای پی
  شهر کرج کالن

نمودن معایب و  و نیز با لحاظ شده ارایهبا توجه به توضیحات 
شوندگان در  بندی کلی نظرات مصاحبه محاسن الحاق و جمع
شهر کرج نسبت به پدیده الحاق، چهار  شهرهای پیرامونی و کالن

سناریوی مدیریتی در مطالعات حاضر بر مبنای دو عدم قطعیت 
صورت  اداری به - ماعی الحاق و تفرق سیاسیحساس پذیرش اجت

  ذیل تولید شد:
  (الحاق مشروط):  ۱سناریو 

شهر و گرمدره  الحاق شهرهای پیرامونی ماهدشت، محمدشهر، کمال
  شهر کرج به کالن

اداری: توجه  -پذیرش اجتماعی الحاق و عدم تفرق سیاسی
خاطر  ها و حس تعلق شهرداری کرج به حفظ خرده فرهنگ

ویژه در شهر محمدشهر، سبب  شهروندان در چهار شهر پیرامونی به
صورت یکی از مناطق  شهر پیرامونی به چهارشود اداره هر یک از  می

رد. همچنین، استفاده کرج، از لحاظ اجتماعی مورد پذیرش قرار گی
رسانی کرج، وحدت  شهر پیرامونی از امکانات و سطح خدمات چهار

های مدیریتی برای مناطق تابعه شهرداری  گیری رویه در تصمیم
شهر  های آموزشی ضمن خدمت در سطح کالن کرج، افزایش دوره

شهر کرج و  های مصوب کالن کرج، استفاده از سطح باالترِ بودجه
شهر  ۴های اقتصادی در  گذاری و زیرساخت توسعه سرمایه

اداری در مدیریت کرج - شود میزان تفرق سیاسی پیرامونی سبب می
شهر الحاق شده کاهش پیدا کند. در کنار موارد یاد شده،  چهارو 

دشت، ارتباطی با شهرستان کرج نداشته و تابع  شهر مشکین
  فرمانداری شهرستان فردیس است.

  : (الحاق کامل) ۲سناریو 
شهر،  الحاق هر پنج شهر پیرامونی ماهدشت، محمدشهر، کمال

  شهر کرج دشت به کالن گرمدره و مشکین
  پذیرش اجتماعی الحاق در چهار شهر پیرامونی و وجود 

  اداری: در حالی که پذیرش اجتماعی الحاق  -تفرق سیاسی
  دشت به کرج در سطح  جز مشکین چهار شهر پیرامونی به

دشت نگاهی منفی و  قابل قبولی قرار دارد، ولی مردم شهر مشکین
  شکاکانه به الحاق شهر خود به کرج دارند. عدم همکاری 

سال است از کرج جدا  ۵دشت (که فقط  مدیریت شهری مشکین
  عنوان یکی از  ) به گشته و به شهرستان فردیس ملحق شده

الحاق مناطق شهرداری کرج، بر شدت عدم پذیرش اجتماعی 
اداری و -دشت به کرج افزوده و سبب بروز تفرق سیاسی مشکین

عملکردی در مدیریت شهری کرج و ایجاد اختالل در عزم مدیریت 
شهری کرج به حفظ وحدت رویه در مدیریت مناطق تابعه شده 

  است. 
  (ادامه وضع موجود):   ۳سناریو 
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و عدم الحاق شهرهای پیرامونی ماهدشت، محمدشهر، کمال شهر 
  شهر کرج گرمدره به کالن

 عدم وجودعدم پذیرش اجتماعی الحاق در شهرهای پیرامونی و 
اداری: تالش و عزم مدیریت شهری در سطح  - تفرق سیاسی

شهرستان کرج و استان البرز برای ایجاد اجماع میان مدیریت 
شهری شهرهای پیرامونی و ایجاد پذیرش اجتماعی میان مردم در 

عنوان یکی از مناطق شهرداری کرج، موفقیت  شدن به خصوص اداره
داری مستقل مطابق چندانی نداشته و شهرهای پیرامونی با شهر 

ای در  های عمده شوند. مشکالت و کاستی وضع موجود اداره می
شهرهای پیرامونی همچون  باألخصهای مختلف مدیریتی  حوزه

خاطر شهروندان شهرهای پیرامونی  عدم تعادل میان احساس تعلق
و سطح کیفیت زندگی، کمبود نیروی متخصص، مخاطرات 

وسازها، معضالت ناشی  اختزیستی ناشی از عدم کنترل س محیط
از تداخل مرزهای حریم و محدوده و مشکالت کمبود بودجه به 

خورد. ولی پس از مدتی در خصوص ارتباط متقابل  چشم می
شهر کرج و شهرهای پیرامونی، نظارت بر  مدیران شهرداری کالن

نشینی و آموزش مستمر کارکنان شهرداری  گسترش حاشیه
های آموزشی ضمن خدمت، در  طرحشهرهای پیرامونی در قالب 

دستور کار قرار گرفته است. در نتیجه، موجبات کاهش عوارض 
 - های اجتماعی فراهم شده و میزان تفرق سیاسی سوء نارضایتی

اداری در مدیریت شهرهای پیرامونی رو به کاهش گذارده است. در 
هایی همچون کمبود بودجه برای گسترش  حال، کاستی  عین
شدت در شهرهای  زیستی به رانی، فرهنگی و محیطهای عم طرح

  پیرامونی وجود دارد. 
  

  (مدیریت یکپارچه شهری): ۴سناریو 
 

شهر کرج و شهرهای پیرامونی موضوع پروژه توسط  کردن کالن اداره
  مدیریت یکپارچه شهری 

پذیرش اجتماعی الحاق در شهرهای پیرامونی و وجود تفرق   عدم
عه شهری کرج در شهرهای مورد اداری: طرح مجمو - سیاسی

گرایانه مانند تمرکززدایی از محدوده  مطالعه با اهدافی آرمان
های جمعیتی پیرامونی به لحاظ اجتماعی  شهرکرج و تقویت کانون

منظور خودکفایی نسبی و کاهش  و اقتصادی و خدماتی به
وابستگی آنها به کرج و ایجاد شکل منسجم و هماهنگ در 

های شهرهای مورد مطالعه به اجرا  ی و شهرداریمدیریت فرماندار 
انگاشتِن نقاط ضعف و تهدید طرح  درآمده است. اما نادیده

وحدت  های متعددی مانند نبود های شهری در زمینه مجموعه
وجود برخی ، فضایی در مدیریت محدوده مجموعه شهری

بدون برنامه و متولی ، های خارج از حریم ها مانند محدوده محدوده
 یها خأل جدی در زمینه كنترل و هدایت توسعه در محدوده، اصخ

و نیز عدم وجود قوانین پشتیبان در  حریم و خارج از حریم
خصوص مدیریت مجموعه شهری، اجرای طرح مجموعه شهری را 
در عمل، مشابه آنچه در تهران رخ داد، با مشکالت جدی مواجه 

چلیپای سناریو  نموده است.چهار سناریوی مدیریتی فوق در قالب
  اند.  شده  نشان داده ۲شکل در 

  
  

  
 نحوه در خصوصی تیریمدی ویسنار چهار شامل ویسنارچلیپای ) ۲شکل 
بر  شهر کرج کالن به الحاق تیمطلوب با محوریت مطالعه موردی شهرها تیریمد

 حساس تیقطع عدم دو اساس
  

یعنی الحاق چهار شهر پیرامونی  ۱بدین ترتیب، در ساخت سناریوی 
ای از شهر  ) داده۱شهر کرج، دو نکته مورد توجه قرار گرفت:  به کالن
واسطه عدم همکاری مدیریت شهری این شهر در  دشت به مشکین

) بازخورد اولیه حاصل از بازدید میدانی از ۲دست نبوده و 
 -فرهنگی و سیاسی - مل اجتماعیدشت در ارتباط با عوا مشکین

اداری که جزو سه عامل مهم و اساسی در مطلوبیت الحاق 
دشت  باشند حاکی از آن بود که تمایل مدیریت شهری مشکین می

شهر کرج نسبت به چهار شهر دیگر به طرز  برای الحاق به کالن
تر است. لذا، سناریوی شامل عدم امکان الحاق  چشمگیری پایین
دشت  هر پیرامونی به کرج، تنها با حذف مشکینیک یا چند ش

تولید شد. در سطور ذیل، خواهد آمد که چرا برای الحاق هر یک از 
ای در نظر  شهر کرج، سناریوی جداگانه شهرهای پیرامونی به کالن

گرفته نشد. عالوه بر آن، در تولید سناریوها سعی شده تا سناریوها 
ا پوشش دهند و در این های ممکن ر  طیف وسیعی از عدم قطعیت

راستا، این نکته مد نظر قرار گرفت که اگر فقط یکی از سه یا چهار 
سناریو محتمل است در حقیقت بایستی فقط یک سناریو در نظر 

دیگر، بجای تولید سناریو برای هر یک از شهرهای  عبارت   به   .[Lindgren & Bandhold, 1959]گرفته شود 
ترین وضعیت برای الحاق  صورت جداگانه، محتمل پیرامونی به

نامه و  های پرسش شهرهای پیرامونی با توجه به تحلیل آماری داده
عنوان سناریو مورد توجه  ها منظور شده و به تحلیل کیفی مصاحبه

است توضیح بیشتری ارایه شود.  قرار گرفت. در این خصوص الزم
ذکر است که عنوان پروژه حاضر، الحاِق "پنج شهر پیرامونی"   شایان
گونه که در باال اشاره شد، در  شهر کرج است. لذا، همان به کالن

ترین  تولید سناریو به این نکته توجه شد که سناریو باید محتمل
حال،   عین شهر به کرج را پوشش دهد. در پنجحالت الحاِق این 

صورت  های هر شهر به این نکته مد نظر قرار گرفت که ویژگی
شهر کرج و  جداگانه و همچنین، محاسن متقابل الحاق برای کالن

شهرهای پیرامونی نبایستی از نظر غافل بماند. مجموع این 
صورت الحاق شهرهای چهار  ، به۱مقدمات، سبب شد که سناریوی 
  شهر و گرمدره تولید شود. شهر محمدشهر، ماهدشت، کمال 

 وجود تفرق
اداری -سیاسی  

 عدم وجود تفرق
اداری -سیاسی  

عدم پذیرش اجتماعی 
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 سناریو ۲:
الحاق 

 سناریو۴:
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 سناریو۳:
ادامه 

 پذیرش اجتماعی الحاق
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  بحث
های  ها و تحلیل سناریوهای در نظر گرفته شده به فراخور داده

های مدل ساختاری، مدل تی  بندی مرتبط با هر سناریو در دسته
تست و تحلیل کیفی بررسی گردید و درنهایت، منجر به انتخاب 

 سناریو برتر شد.
و متفاوتی جهت الزم به ذکر است با وجود آنکه روش های متعدد 

بندی سناریوهای تألیف شده وجود دارد، در این مطالعه، با  رتبه
با تکیه بر ضرایب  توتال ایمپکتهای باالی روش  توجه به قابلیت

بندی  روش برای رتبه حاصل از مدل ساختاری، از این  تأثیر
  سناریوها استفاده شده است.

زا به دو  وندر مدل ساختاری، تأثیرات عوامل یا متغیرهای در
زا  صورت مستقیم و غیرمستقیم بر روی متغیر هدف یا متغیر برون

بررسی و محاسبه شده و مجموع این اثرات مستقیم و 
شود. با  خوانده می توتال ایمپکت غیرمستقیم، به نام اثر کلی یا 

زا و  توجه به اینکه در این مطالعه، متغیر میانجی بین عوامل درون
ی مطلوبیت الحاق) تعریف نشده بود، بنابراین زا (یعن عامل برون

بندی  با تأثیر مستقیم برابر بوده و رتبه توتال ایمپکتتأثیر کلی یا 
تواند  زا برحسب تأثیر مستقیم، می حاصله برای عوامل درون

زا برحسب تأثیر کلی نیز در نظر  بندی عوامل درون عنوان رتبه به
سازی  گرفته شود. در کنار استفاده از روش کمی حاصل از مدل

های  کلیدواژهآماری، از نتایج تحلیل محتوایی و تعدد اشارات به 
بندی در روش شوارتز  ها (که اساس رتبه قراردادی در مصاحبه

  بندی سناریوها کمک گرفته شده است.  باشد) نیز برای رتبه می
بندی عوامل و نیروهای پیشران  که یکی از معایب رتبه  از آنجایی

در روش شوارتز، تکیه بیش از اندازه به نظرات مدیران و 
مصاحبه است. در این پژوهش، از ترکیب نظران در قالب  صاحب

های کمی و همچنین،  سازی ساختاری بر روی داده نتایج مدل
های صورت  نتایج حاصل از تحلیل محتوایی و ساختاری مصاحبه

عنوان نقطه قوت مطالعات  توان از آن به گرفته استفاده شد و می
بندی  حاضر یاد نمود. در ادامه، سناریوی برتر با کمک جمع

  شود. های انجام شده، گزینش و ارایه می رزیابیا
های الزم پیرامون چهار سناریوی تولیدشده در  پس از انجام ارزیابی

ترین  محتمل ۱قسمت قبل، این نتیجه حاصل گشت که سناریو 
سناریو جهت تحقق یا مطلوبیت الحاق شهرهای پیرامونی مورد 

ماری با کمک شهر کرج است. در بخش ارزیابی آ مطالعه به کالن
مدل ساختاری و ضرایب تأثیر حاصله، بیشترین ضریب تأثیر 

) ۸۲/۰(یعنی عدد میانگین  ۱عوامل مورد مطالعه متعلق به سناریو 
است. در بخش ارزیابی آماری با کمک سئواالت مستقیم پرسیده 

درصد بیشتری را در راستای موافقت  ۱نامه، سناریو  شده در پرسش
دشت به کرج به دست  جز مشکین رامونی بهبا الحاق شهرهای پی

% کل نمونه آماری موافق ۵۲طور میانگین  صورت که به آورد بدین
% ۳۲طور میانگین  که به  الحاق شهرهای اقماری بوده در حالی

دیگر موافقت خود را با  عبارت  مخالفت خود را با الحاق و یا به 
ت به بررسی تداوم وضع موجود اعالم کردند. همچنین، با عنای

شده با تکیه بر اشاره مستقیم به الحاق  های انجام کیفی مصاحبه
شهرهای پیرامونی به کرج، این نتیجه حاصل شد که موافقت با 
الحاق شهرهای پیرامونی در بین مجموعه مدیران و معاونین، 

% بیشتر از مخالفت با الحاق بوده است. مضافًا با ۴۰تقریباً حدود 
که در ذیل تحلیل  ۲و  ۱ضمنی بین سناریوهای توجه به مقایسه 

  بندی نمود  گونه جمع توان این انجام گرفت، می ۲کیفی سناریو 
در  دارد امادر رتبه باالتری قرار  ۲در قیاس با سناریو  ۱که سناریو 

گونه که در قسمت تشریح ماهیت سناریو  ، همان۴خصوص سناریو 
  شدن  وفق اجراییذکر شد، بایستی توجه خاصی به تجربه نام

شهر کشور اشاره  ترین کالن عنوان پایتخت و بزرگ آن در تهران به
  نمود.

شده در سطور فوق و با توجه به بررسی  با توجه به مطالب عنوان
گونه  توان این وضع موجود شهر کرج و شهرهای پیرامونی می

تواند  گیری نمود که یکپارچگی مدیریت شهری زمانی می نتیجه
های جمعیتی و مدیریت آنها متفرق نباشند و  د که کانونتحقق یاب

مدیریت کالبدی نهادی به دالیل سیاسی چندپاره نشود لذا با توجه 
های  رسد الحاق سنجیده کانون های تحقیق به نظر می به یافته

نزدیک به کانون اصلی ازلحاظ مدیریت، بهترین راهکار تقویت 
ت. از سوی دیگر با ای اس یکپارچگی مدیریت شهری و منطقه

توان  های صورت گرفته و انتخاب سناریو برتر می نگاهی به ارزیابی
ها و  فرهنگی در تحقق طرح-های اجتماعی به اهمیت جنبه

های شهری پی برد به بیانی دیگر الگوی توزیع نامتناسب  برنامه
های انسانی از یکدیگر  خدمات شهری سبب جدایی گزینی گروه

توان در توزیع ناعادالنه  سیاری از مشکالت را میکه ب طوری است به
خدمات شهری جستجو کرد و با توجه به رشد روزافزون جمعیت 

تواند  شهرهای پیرامونی شهر کرج نادیده گرفتن این مساله می
تری را در آینده ایجاد کند در نتیجه  زمینه بروز مشکالت جدی

قیت و حیات کننده موف فرهنگ و یا پذیرش از سوی مردم تعیین
ای مانند الحاق در  هر پدیدهنوعی  گیری در شهر است به هر تصمیم

است مردمی  در بینمقبولیت عام نیازمند  میان طبقات اجتماعی
فرهنگی اشاره -که این موضوع به اهمیت باالی عامل اجتماعی

دارد. الزم به ذکر است که تأثیر عوامل دیگر ذکرشده در تحقیق 
  ت. انکار اس  غیرقابل

  

  گیری نتیجه
گیری کرد که توجه و تأکید بر روی  توان چنین نتیجه در خاتمه می

منظور  اداری به -فرهنگی، خدماتی و سیاسی-سه عامل اجتماعی
ایجاد عزم الحاق و جلوگیری از تبعات منفی و گسترده در صورت 

عالوه، چهار عامل  شدن الحاق، الزامی و ضروری است. به عملیاتی
فضایی، اقتصادی و ترافیکی بایستی با  -ی، کالبدیمحیط زیست

هدف بهبود پایدار وضع موجود مد نظر قرار گیرد. در صورت الحاق 
شهر کرج  راهکارهای زیر در حوزه  شهرهای پیرامونی به کالن

فرهنگی، خدماتی و  -مدیریت شهری متناظر با سه عامل اجتماعی
  شود: اداری ارایه می - سیاسی
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  فرهنگیعامل اجتماعی 
های  در زمینه یو همفکر  حیتشر برایالزم  داتیاتخاذ تمه -

 ندگانیو نما رانیکارشناسان، مد انیدر م یو فرهنگ یاجتماع
 ی؛از تعامل و توجه به خرد جمع یر یگ مردم با بهره

 یچگونگ حیهای موجود و تشر ها و بحران و کاستی بیمعا انیب -
مطالعه (خصوصًا  مورد یرفت شهرها برون یاثرات الحاق بر رو

 ؛ها ) از آن بحرانیرامونیپ یشهرها
منظور نحوه  به یتیهای قوم به تضادها و تفاوت ژهیو توجه -

 ؛اقوام نیب یهای مشترک فرهنگ زمینه حیتشر
نسبت به  نفعانیاذهان ذ ریو تنو حیتشر قیاز طر نانیاطم جادیا -

(بهبود  یفرهنگ های عادالنه آن گروه از خدمات و کاربری یمند بهره
 ؛هر شهر یازهای) با توجه به نیسرانه فرهنگ

منظور نظارت بر صحت  سازوکار مدون و مستقل به فیتعر -
 ی؛امور شهر  تیریثیرگذاری و مشارکت اقوام در مدات
 اسیدر مق یهای مشترک فرهنگ و المان میو ارایه مفاه فیتعر -

شهر) با هدف حفظ و ارتقاء  (کالن یا ای و منطقه ناحیه -یمحل
و منطقه محل  هیخاطر همزمان به محله، ناح  احساس تعلق

  .سکونت
  عامل خدماتی

های  عادالنه بودجه صیو تخص نیقوان حیو تشر قیو تدق میتنظ -
 یالحاق ی(با درصد تحقق مطلوب) به تمام شهرها یمصوب خدمات

  ؛به شهروندان یرسان ارایه عادالنه خدمات یدر راستا
به تمام  یهای مصوب خدمات و تدقیق عادالنه بودجه میتنظ -

 ی؛الحاق یشهرها
منظور رفع مشکالت  مدون به یراهکارها حیو تشر میتنظ -
 افت،یمانند محل باز یموجود در ارایه خدمات شهر  یرساختیز

و آب و  یگردشگر  التیها و تسه امحاء و دفن زباله، آرامگاه، پارک
 ؛فاضالب

بینی امکانات متناسب  در پیش تینظرگرفتن نرخ رشد جمعدر  -
  ی.رسان خدمات

  اداری - عامل سیاسی
های  ها و حوزه سازمان فیو وظا ینوع کاربر  فیبازتعر -

از  نهیمنظور استفاده به و ادارات موجود در شهرها به یرسان خدمات
 ی؛رامونیپ یهای موجود در شهرها از پتانسیل یبرخ

 رانیشهروندان و مد نیب یارتباط یرهایبه مس ژهیو توجه -
 رانیعنوان مد به متداول اتیسطح باال (که در ادب رانیخصوصًا مد
 ؛)شوند یم ریتعب نیمرکز نش

به  لیمنظور ن شهر به در کالن یتیریبه ساختار مد ژهیو توجه -
با استفاده از  یشهر  تیریجامع مد یها اهداف مصوب طرح

 ی؛مدیریت یکپارچه شهر  یها روش
  .شاغل در ادارات یروهایو کارآمد ن حیو آموزش صح نشیگز -
  

ی، زدیسها ا سرکار خانمبا تشکر از همکاران تشکر و قدردانی: 
 کارشناس، گانیگلپا انوشیکو  النیگ دانشگاهی شهرساز  کارشناس

دانشگاه  یشهر  یزیر برنامه یشگرا یشهرساز  یارشد رشته مهندس
  .نی(ره) قزو ینیامام خم المللی ینب یسراسر 
  موردی از سوی نویسندگان بیان نشده است.های اخالقی:  تاییدیه

  موردی از سوی نویسندگان بیان نشده است.تعارض منافع: 
پژوهشگر  ،اول) سندهی(نو نوید سعیدی رضوانیسهم نویسندگان: 

، وم)د سندهی(نو نصیرپور   ؛ محراب)%۲۵( ی/نگارنده بحثاصل
؛ فرهاد قاصری (نویسنده سوم)، پژوهشگر )%۲۵(پژوهشگر کمکی 

)؛ سیده نگین موسوی (نویسنده چهارم)، پژوهشگر %۲۵کمکی (
  %)۲۵کمکی (

 یجنس و امکان یازسنجین"مقاله برگرفته از طرح  نیامنابع مالی: 
، دشت ین، مشکماهدشت، محمدشهر یرامونیپ یالحاق شهرها

و  یشهردار  ییبه کارفرما کرج" شهر کالنکمال شهر و گرمدره به 
شهر کرج است  یاسالم یشورا یمرکز پژوهش و مطالعات راهبرد
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