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 شهرستان قدس –استان تهران 

 شرقی۵۱/۱۱ شمالی ۳۵/۷۲:  مختصات

 :تهراناستان 

 -:سایر شهرها 

 : بخش مرکزی بخش ها

 1388:تاسیسسال 

 :خانم دکتر لیال واثقیفرماندار

 نفر ۳۵۷۳۸۵: جمعیت

  مربع کیلومتر ۱۱۴ :مساحت

 متر۱۱۷۰ :دریا سطح از ارتفاع

 021:پیش شماره تلفن

 معرفی مرکز:

بزرگراه 20کیلومتر مربع مجاور با شهرستان های کرج و شهریار در غرب استان تهران و درکیلومتر  114شهرستان قدس با مساحت 

 .است فتح   قرار گرفته

شمال و شمال غربی شمال و  بطوریکه از شرق و شمال شرقی به شهرستان تهران، از غرب و جنوب غربی به شهرستان شهریار و از

.  این شهرستان دارای یک نقطه شهری  و چهار بخش روستایی )دانش، زرنان باال ،زرنان پایین و دبه شهرستان کرج محدود می شو

 می باشد. هفت جوی (

شهرستـان قـدس  بیشتـر به عنوان یک شـهر خوابگاهی بوده  و  با عنـایت به نزدیـکی آن به قطـب  صنعـتی استـان تهران  و  

کارخـانجات بزرگ و کوچک مستقر در  حواشی بزرگـراه  فتـح  در جاده مخصوص و اتوبان تهران کرج ، پذیـرای  مهاجرین  به 

کثـریت  قـریب  به اتفـاق ساکنین به  شغـل کارگری ، پیشه وری و تا حدودی کارمندی در کارخانجات شهر تهـران بوده که  ا

 اطراف اشتغال دارند.



 

 

بدنبال تحوالت اجتماعی و سیاسی دهه های اخیر، افزایش جمعیت و رشد مهاجرت بسوی تهران، امروزه منطقه قلعه حسن خان به 

شهرستان قدس با وجود وسعت کم یکی از متراکم ترین . ونی حومه تهران تبدیل شده استیکی از مناطق پر جمعیت و متراکم مسک

و انبوه ترین مراکز استقراری  جمعیتی استان تهران و با اراضی مساعد زراعی و شیبی مالیم رو به نواحی جنوبی قراردارد. یکی از 

بر جای مانده از آبرفتهای رود کرج  ،  بخصوص در نیمه غربی  ویژگی های بارز این شهرستان را باید معادن استخراج شن و ماسه ،

دانست . امروزه در این محدوده چندین مجتمع  و شرکت صنعتی به فعالیت مشغولند . چنین پدیده ای در اوضاع  جوی شهرستان 

 . قدس نیز تأثیر گذاشته است به طوری که امروزه در غالب اوقات شاهد هوای غبار آلود در آن هستیم

میلی  250شهرستـان  قــدس در کوهپـایه های جنوبی البرز و مشرف به دشت شهـریار  از بارندگی متوسط  در حد شهر تهران 

لیتر در سال برخوردار بوده و شهرستانی مسطح بوده و از مواهب طبیعی چون جنگل، رودخانه، دریاچه و .....  محروم بوده و  منابع  

عمیق و  انتقال آب توسط خطـوط  لـوله از سایر حوزه ها و شهرستانها تأمین می گردد. و به دلیل  آبی آن بیشتر از چاه های

 شرایط ذیل دارای موقعیت جغرافیایی حساسی می باشد:

:مخاطرات  

 زتبری-عبور راه آهن تهران 

  شمال غربعبور محور چیتگر، مسیر دسترسی شهر تهران با شهرهای غربی استان تهران و استانهای غربی و 

 کشور

 محور کرج با شهریار و سایر شهرهای جنوب غرب استان تهران 

 عبور خطوط اصلی لوله های نفت و گاز شمال غرب و غرب کشور 

 کرج و کالنشهر در حال تشکیل بین کرج و شهریار-قرار گرفتن در حد فاصل کالنشهرهای تهران 

  صنعتی کشور ) شرکت های ایران خودرو، سایپا، گروه بهمن، مجاورت و یا تحت پوشش داشتن بزرگترین مراکز تولیدی و

 نفت پارس و صدها شرکت خصوصی و دولتی دیگر

 ( استقرار یا مجاورت با مراکز مهم نظامی )پادگان الغدیر، خیبر، پژوهشکده مهندسی جهاد، دپو 

 رات طانواع مخاداد یافته است( وجود کانال آب در منطقه)کانال آبی که از کرج شروع و به سمت خارج از شهر قدس امت

 . در منطقه تحت پوشش  این شبکه ممکن است رخ دهد  طبیعی و انسان ساخت که بسته به  موقعیت جغرافیایی 

 تسهیالت:

 معادن استخراج شن و ماسه 

 


