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  کلیات -1
در کنار جاده تهران ـ ساوه  که باشد شهرستان زرندیه میشهر یکی از سه ، تارهک 97حدود در با مساحتی  پرندك،

شد، حیات شهري خود را مدیون وجود  که در گذشته بیشتر با نام رحیم آباد پرندك شناخته می پرندك .قرار گرفته است
و  بودهشمالی  - ت جنوبیداراي شیبی با جه پرندك، .باشد هاي صنعتی در منطقه می ایستگاه راه آهن و احداث شهرك

جهت باد هاي ایستگاه ساوه،  بر طبق داده .استدرصد  پنجشیب شهر کمتر از  و واقع شدهبطور کلی در یک پهنه هموار 
 باشد؛ بنابراین جهت نهایی باد می ، غرب به شرقمحلی بنابر اظهارات محلی، جهت باد غالب اماباشد؛  می ، شمالیغالب
در طرح کالبدي  .باشد اقلیم این شهر از نوع نیمه خشک میبه طور کلی . باشد می رقیشمال ش- ، جنوب غربیغالب

احتمال وقوع که  معنی، به این بندي شده است طبقهاي  لرزه زمینپهنه با خطر نسبی متوسط  این شهر درملی، 
در شهر  اخت و سازستمهیدات الزم در خصوص  ضروري است ، بنابراینهایی با قدرت متوسط وجود دارد لرزه زمین

در  1375به همین دلیل در سرشماري سال  عنوان نقطه شهري شناخته شده است، به 1376پرندك از سال . صورت گیرد
  . ردیف شهرهاي استان مرکزي قرار ندارد

  مطالعات جمعیتی -2

  تحوالت جمعیتی در گذشته و حال -1 -2
در اولین  ن در حالی است که جمعیت این شهرای. نفر بوده است 5000شهر حدود جمعیت ، 1375سال  در

 1375تا  1335ساله از سال  40به عبارت دیگر طی یک دوره  .نفر گزارش شده است 719تنها  )1335(سرشماري 
ها  درصد رشد داشته است که در مقایسه با رشد جمعیت نقاط شهري کشور طی همین سال 97/4بطور متوسط حدود 

نفر مرد و  3154نفر جمعیت داشته است که از این تعداد  6188، شهر پرندك، 1385سال  در .استباالتر  میک) 7/4(
از جمعیت  درصد 5/0حدود درصد از کل جمعیت شهرستان و 6/10بدین ترتیب این شهر حدود . اند نفر زن بوده 3034

باشند و کمتر از  مین محل میه درصد بومی 5/95از کل جمعیت شهر پرندك بیش از . استان را به خود اختصاص داده است
  .اند اند که از روستاهاي اطراف به این شهر آمده درصد اظهار داشته 5/4

  روند تغییرات جمعیتی شهر پرندك طی دوره هاي مختلف سرشماري:  1-1جدول شماره 
)درصد(نرخ رشد  جمعیت سال  

1335 719  --- 
1345 1386 8/6  
1355 1967 6/3  
1365 3232 1/5  
1370 4200 4/5  
1375 5003 6/3  
1385 6188 1/2  

  اطالعات سرشماري مرکز آمار ایران: خذ مأ 

  بینی جمعیت  پیش -2-2
بینی  سال پایه براي انجام پیش .استفاده شده است PEOPLE از نرم افزاربه روش ترکیبی  براي پیش بینی جمعیت
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براساس مصوبه کارگروه  .برآورد شده است 1385 مسکن اساس اطالعات سرشماري عمومی نفوس وکه بر است 1387
 .درصد مورد تائید قرار گرفت 4/2گزینه حد وسط با نرخ رشد از بین سه گزینه مطرح شده،  ،مرحله اول
میزان  و رسد می طرحدر افق  )سطح جانشینیین باالتر( فرزند 1/2پیش بینی شده باروري کل به مصوب  فرضدر

   .براي مردان و زنان درنظرگرفته شده است 5/0 طمتوس خالص مهاجرت با فرض شیب
  طرحو مهاجرت در افق  امید به زندگیمفروضات باروري و : 2-2 جدول شماره

  مهاجرت  امید زندگی  باروري  ها شاخص
  زنان  مردان  زنان  مردان

  5/0  5/0  7/75  7/73  1/2  فرض مصوب
  محاسبات مشاور: ماخذ

  1387 - 1407هاي  طی سالمصوب  پایۀ فرضپیش بینی جمعیت بر: 3-2 جدول شماره

  جمعیت درسال پایه  شاخصها
 )1387(  

  پیش بینی جمعیت
  1397در 

  پیش بینی جمعیت
  نرخ رشد  1407در 

  4/2  10357  8170  6456  فرض مصوب
  محاسبات مشاور: ماخذ

نفر در  07/47: جمعیتیناخالص تراکم ، نفر در هکتار 8/48 :خالص جمعیتیتراکم : تراکم ها در افق طرح عبارتند از
   نفر در هکتار 8/161: خالص مسکونیتراکم و  هکتار

  مطالعات اقتصادي -3

  تعیین عملکرد و نقش غالب اقتصادي  -3-1
 2/46درصد و بخش خدمات  9/44درصد، بخش صنعت  8/6، بخش کشاورزي 1385بر اساس نتایج سرشماري 

با توجه به ارقام،  .اند نیز فعالیت خود را بیان نکرده از شاغالن صددر 1/2را به خود اختصاص داده و شاغلین درصد از 
گارنیه  بر اساس مدل بوژه. دهد می تشکیل صنعتو  خدماتشود که نقش غالب اقتصادي شهر را بخش  می مالحظه

  .تعریف شده است بازرگانینقش اقتصادي شهر نیز 

  نقش و روند توسعه اقتصاديپیش بینی  -3-2
تواند  می طی سال هاي اخیر شهرك صنعتی پرندك ایجاد شده است که از لحاظ موقعیت صنعتی :بخش صنعت - 

کانی هاي غیر فلزي  - تولیدات واحدهاي این شهرك در حوزه هاي شیمیایی فلزي. وضعیتی ممتاز در آینده داشته باشد
زایی  اتمام آن می توان اشتغالا توجه به با در نظر گرفتن شرایط زیست محیطی به بهره برداري خواهد رسید که ب

؛ فرصت شغلی به وجود خواهد آمد 4969 ،بر اساس مجوزهاي صادره .شاهد بود شهرستانرا در سطح شهر و  مناسبی
  . بدین ترتیب عالوه بر کاهش بیکاري، سبب ورود نیروي کار جدید طی سال هاي آتی خواهد شد

و رشد بخش صنعت، بخش خدمات نیز با ) و افراد غیر بومی ورود جمعیت مهاجر(با افزایش جمعیت  :بخش خدمات - 
اي براي توسعه گردشگري و توزیع فضایی اثرات رشد این  هاي ملی و منطقه برنامه. شود می گسترش سهم مواجه
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  .کند براي رونق بخش خدمات نیز فراهم میرا صنعت با تعریف قطب هاي گردشگري، زمینه 
هاي اخیر نشان از عدم رشد و کاهش سهم بخش کشاورزي دارد، عالوه بر  اي سالبرآیند فرآینده: بخش کشاورزي - 
در مجموع . کند می عدم توان رقابت بخش کشاورزي سنتی با صنعت و خدمات، زمینه رکود این بخش را فراهم ،این
   .رود در شهر، از سهم بخش کشاورزي در آینده کاسته شود می انتظار
با توجه به تغییر و تحوالت سه بخش اقتصادي و کاهش یا افزایش سهم هر یک از : ديجمع بندي نقش غالب اقتصا - 
  :توان گفت می بندي ها، در جمع بخش
 ،توسعه خواهد یافت ،شدهریزي  برنامههاي  طرحبخش صنعت منوط به فعال شدن شهرك صنعتی و اجراي  - 

 .هد کردش ایفاء خواقاشتغال در این بخش به عنوان یکی از مشاغل پایه ن
رود بخش خدمات در مقابل  با توسعه بخش صنعت از یک طرف و توسعه خدمات شهري و رفاهی، انتظار می - 

 . کاهش سهم بخش کشاورزي، نقش موثرتري را در اقتصاد شهر ایفا نماید
در حوزه  توان رقابت با فعالیت هاي صنعتی و کشاورزي به ویژه مدکشاورزي به دلیل اشباع منابع آب و خاك و ع - 

  .هم روبرو خواهد شدسشهري، با کاهش 
  .با فروض فوق، صنعت و خدمات به عنوان بخش اقتصادي پایه در آینده شهر نقش خواهند داشت

   مطالعات کالبدي -4

  بندي بافت استخوان -1- 4
به صورت  تر هاي جدید تر به صورت ارگانیک و در قسمت هاي قدیمی بافتی دو گانه است که در قسمتشهر، بافت 

که  شوند می، ولی عصر و شهرداري محورهاي اصلی شهر محسوب محورهاي امام خمینی .شطرنجی شکل گرفته است
این محورها که همگی در راستاي شمال غربی ـ جنوب شرقی . گردند بهمن و معلم کامل می 22با وجود محورهاي 

بندي شهر را  خوانستسازند، ا همه نقاط شهر را میسر میهایی که عمود بر آنها، دسترسی به  اند با خیابان کشیده شده
ترین نقش دسترسی در شهر  اگر چه خیابان ولیعصر به نوعی ستون فقرات شهر به حساب آمده و اصلی .دهند تشکیل می
مینی، نقش عملکردي این خیابان را به طور هاي تجاري حاشیه خیابان امام خ ياما وجود کاربر ،نماید را ایفا می

دارا سطح با نقش عبوري امام خمینی که نقش عملکردي را همدر مجموع، جز محور . حسوس ارتقا داده استم
  .نماید تر می ي عمده شهري بسیار پررنگها باشد، در سایر محورها نقش عبوري و تأمین دسترسی به کاربري می

 و مشکالتمسائل  -

 شهر میهاي عمو عدم تعادل در پراکنش کاربري •
 قاط شهر به خدمات و امکانات شهريسی یکسان از همه نعدم دستر •

 هاي فرهنگی شهر براي شهروندان عدم جذابیت کاربري •
 ها فرصت و امکانات -

هاي مورد اشاره با توجه به وسعت  وجود ظرفیت مناسب در زمینه ارتقاي سطح، سرانه و کیفیت کاربري •
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 زمینهاي بایر داخل بافت
هاي فرهنگی ـ فضاي سبز جهت باال  هاي مختلط و چند منظوره مانند کاربري استقرار و استفاده از کاربري •

 شهر  میهاي عمو بردن جذابیت کاربري
 پیشنهادهاو ها  برنامه -

 هاي بایر مناسب در درون بافت  استفاده از امکانات زمین •

... لکردي ورعایت معیارهایی چون نحوه دسترسی شهروندان از تمام محالت، اصل همجواري، مقیاس عم •
 . در توزیع و جانمایی فضایی خدمات

تقویت بخش تجاري بعدهاي شمالی و جنوبی خیابان ولیعصر که منجر به تقویت و تنوع نقش عملکردي  •
 .گردد آن می

   جهات توسعه و گسترش -2- 4
جنوب غربی و هاي موجود، از هسته اولیه، در جهات جنوب،  تمایل غالب توسعه شهر با توجه به موانع و مطلوبیت

بایر و ساخته هاي  اگرچه زمین. نیز همخوانی دارد فعلیاین جهت گیري توسعه شهر با محدوده مصوب  .استغرب 
ها در اکثریت قریب به اتفاق،  نیز به طور پراکنده در درون بافت وجود دارد، اما به علت آنکه مالکیت این زمیننشده 

از سوي دیگر با . هاي شهري خارج از توان مالی شهرداري است م طرحباشد، اغلب تملک آنها براي انجا شخصی می
باشد، بهسازي و نوسازي بافت آن،  توجه به قدمت هسته اولیه شهر و از آنجا که این محدوده هویتی نسبی را دارا می

ود کلی و کمک به توسعه، باعث بهب) چه جمعیتی و چه خدمات شهري( تواند عالوه بر افزایش ظرفیت محدوده می
  . وضعیت شهر گردد

  موانع توسعه  -

 هاي کشاورزي در شرق  وجود زمین •
گذرد، اما در  هاي مصوب براي مسکن مهر می مربوط به خط انتقال برق اگر چه از داخل زمین محری •

 .صورت گسترش شهر باید لحاظ گردد

 .تملک اراضی مورد نیاز، به علت درصد باالي مالکیت شخصی، بسیار دشوار است •
 ها  و فرصتامکانات  -

ها و  ، فرصت خوبی را جهت تحقق برنامهبافتهاي بایر در داخل  وجود سطح نسبتاً زیادي از زمین •
 .آورد هاي پیشنهادي فراهم می طرح

دي به عنوان امکانی براي مکان ها رحهاي بنیاد مسکن در درون محدوده مصوب ط وجود زمین •
 .گردد هاي مورد نیاز محسوب می گزینی کاربري

قرارگیري در کنار جاده تهران ـ ساوه فرصت مناسبی را جهت کسب درآمد و رونق شهر از طریق  •
 .ي مناسب در حاشیه جاده فراهم آورده استها استقرار کاربري
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  و پیشنهادها ها برنامه -

 ی کشاورزيضي و جلوگیري از توسعه شهر در اراحفظ اراضی کشاورز •

 هاي اراضی بایر، به ویژه اراضی داخل بافت و اراضی بنیاد مسکن توسعه کالبدي با استفاده از ظرفیت •
 شیه جاده اتوسعه متمرکز شهر و جلوگیري از رشد خطی شهر در ح •

 تر شهر هاي صنعتی درون حریم جهت توسعه و رونق بیش استفاده از پتانسیل ناحیه •

  طرح پیشنهادي  -5

  آتی انداز چشم - 5-1
انداز توسعه  و بر اساس مطالعات صورت گرفته تاکنون، چشم هاي توسعه شهر موجود و پتانسیل با توجه به وضعیت 

  :هاي زیر است باشد، مبتنی بر اهداف و انگاره آتی که ترسیم کننده وضعیت مطلوب شهر در افق طرح می
 کند؛  هري شامل مامونیه، زاویه و پرندك بوده و در این چارچوب عمل میجزئی از یک مجموعه ش •

 ؛باشد متنوع و گسترده می میاي عموهشهري سرسبز، زیبا و سرزنده با سیماي شهري مطلوب و فضا •
 ؛باشد هاي اقتصادي ـ آموزشی ناحیه  اي و به عنوان یکی از قطب شهري با عملکردهاي مهم ناحیه •
 .ي مناسب، مقاوم در برابر سوانح و مخاطرات و ایمن باشدها شهري با زیرساخت •

در الگوي توسعه  الگوي پیشنهادي شکل گرفته است،ساختار کالبدي شهر در  ،در چارچوب این چشم انداز
ترین بخش شهر قرار  فته شده که در واقع در قدیمیپیشنهادي، یک مرکز شهري در شمال شرقی شهر در نظر گر

هاي اولویت اول، ساماندهی بر  هاي شهري تعیین شده است که گره ت ساماندهی در شکل دهی گرهسه اولوی. گیرد می
هاي اصلی  هاي دوم و سوم، ساماندهی بر روي تقاطع هاي با اولویت و گره) عج(هاي اصلی خیابان ولی عصر  روي تقاطع
نه محور با رویکردهاي متفاوت براي در همین راستا، سه گو. بهمن و شهرداري پیش بینی شده است 22هاي  خیابان

محور با رویکرد کالبدي، محور با : که عبارتند ازو مقرر گردید به محدوده اضافه شود، توسعه شهر در نظر گرفته شده 
بوده و نیازي به افزایش  فعلیدر نهایت، توسعه در درون محدوده . منظري –رویکرد منظري و محور با رویکرد کالبدي 

اما محدوده شهر براي رعایت مصوبه شوراي برنامه ریزي توسعه استان ر جهت توسعه آتی وجود ندارد، محدوده مذکو
  .اضافه گردید

  پیشنهادياراضی نظام کاربري  -5-2
در این اصل . تعریف شده است ها و معابر هم سنگ نحوه استفاده کاربري اراضی در شهر بر مبناي اصل کاربري

ترین عنصر آغاز و به عناصر  از خصوصی کدام داراي سیستم و سلسله مراتبی هستند که ها و معابر شهر هر کاربري
سلسله مراتب فضایی  کلی ساختار کنونی شهر، نظام بر این اساس با توجه به وضعیت .شود شهري منتهی می میعمو

  .ریزي قرار گرفته است ورد مطالعه و برنامهآتی آن م

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

ww
w.

sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



   7/ر پرندك طرح جامع ـ تفصیلی شهخالصه گزارش             

 

بینی فضا براي مصلی شهر، سرانه این کاربري افزایش پیدا  ـ به دلیل پیش 2. ـ سطوح مورد نیاز به صورت سیال و بر اساس ضوابط و مقررات در نظر گرفته شده است 1
بینی  ـ سطوح مورد نیاز در حریم پیش 4. تأثیر قرار داده است ي را تحتهاي این کاربر ـ اراضی ورزشی مصوب سفر استانی ریاست جمهوري، سطوح و سرانه3. کرده است
 به علت اختالف بین محدوده محاسباتی در نظر گرفته شده مشاور )1719873( و کاربري ها در افق طرح )972891( اختالف مساحت کاربري هاي موجود -5. شده است

 . بین این دو محدوده وجود دارد) هکتار 70حدود ( ح هادي است که اراضی ساخته نشده زیاديو محدوده مصوب طر) کوچکتر از محدوده مصوب طرح هادي(

   و طرح پیشنهاديهاي وضع موجود  ربريکا سرانهطح و س: 1-5جدول شماره 

 کاربري

  )1387( وضع موجود
 )6456با جمعیت (

  بینی شده سطوح پیش
 )3901 :شده  جمعیت اضافه(

  )1407( فق طرحا
 )10357با جمعیت (

  مساحت موجود 
 )متر مربع(

  سرانه 
 )متر مربع( 

کمبود وضع 
 موجود

سرانه 
 پیشنهادي

سطح مورد نیاز 
 تا افق طرح

توسعه به  اراضی
 اضافه کمبود فعلی

مساحت کاربري 
 در افق طرح

سرانه در 
 افق طرح

درصد از 
 کل

  28,3 61,5 640،131  195050,0 195،050 50,0 0,0 60,6 391382,0 مسکونی

 خدماتی

 آموزشی

 0,5 1,1 16،634 10137,0 3،901 1,0 6236,0- 0,0 220 کودکستان

 0,8 1,8 18،175 6832,8 5،852 1.5 981,3- 1,3 8703 دبستان

 0,6 1,4 14،477 7098,3 5،852 1,5 1246,8- 1,1 7146 راهنمایی

 0,6 1,3 13،342 10144,8 5،461 1,4 4683,4- 0,5 3064 دبیرستان

 0,6 1,3 12،836 12953,1 5،852 1,5 7101,6- 0,0 0 هنرستان

 0,0 0,0 0 آموزش عالی
   

150،181 14,5 6,7 

 9,8 21,4 225،645 47166,0 26،917 6,9 20249,1- 3,0 19133 جمع

 0,4 0,9 9،215 0,0 - 0,0 0,0 1,9 12339,0 1تجاري

 0,0  0,0  0,0  0,0 - 0,0  0,0 0,0 -  تجاري ـ خدماتی

 0,5 1,0 10،807 637,0- 3،901 1,0 4538,0 1,5 9380,0 فرهنگی

 0,8  1,7 18،690 14374,8 7،022 1,8 7353,0- 0,4 2331 2مذهبی

 0,5 1,1 11،638 7637,1 5،071 1,3 2565,8- 0,4 2599,0 درمانی

 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 14546,0- 0,2 1594,0 3ورزشی

 1,8 4,0 41،571 26712,4 9،362 2,4 17350,0- 2,3 14930,0 اداري

 0,1 0,3 3،179 6478,0 - 0,0 6478,0- 0,5 3206,0 4انتظامی

پارك و 
 فضاي سبز

 16,8 36,6 327،977 336723,0 265،268 68,0 71455,0- 0,9 6017,0 فضاي سبز حفاظتی

 6,9 15,0 156،573 97198,0 74،119 19,0 23079,0- 5,4 35025,0 فضاي سبز عمومی

 23,7 51,6 484،550 356449,0  339،387 87,0 17062,0- 6,4 41042,0 جمع

 0,5 1,1 11،520 10877,8 10،143 2,6 735,2- 0,1 556,0 جهانگردي و پذیرایی

 1,0  2,2 23،010 13308,5 9،753  2,5 3556,0- 1,4 9356,0 )در خدمت شهر(صنوف غیر مزاحم

 0,8 1,8  19،304 11721,9 7،412 1,9 4310,0- 0,8 5374,0 حمل و نقل و انبار

 0,3 0,7 7،771 4240,7 4،291 1,1 50,4 0,4 2310,0 تأسیسات و تجهیزات شهري

 40,4 89,6 847،437 498329,2 413،506 108,5 89616,7- 19,2 124149,5 جمع کاربري هاي خدماتی

معابر و 
 میادین

 24,2 52,6 544،639 0,0 - 0,0 0,0 44,1 284955,0 شهري

 3,6 7,7 780،199 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 شریانی

 44,1 284955,0 جمع
 

0,0 - 0,0 624،838 60,3 27,7 

 96,4 211,4 2،082،792 693379,2 608،556 108,5 85743,1- 124,0 800486,5 هاي فوق جمع کاربري

 23,4 151140,0 اراضی ساخته نشده
  

-  
  

0,0 0,0 

 0,0 97,0 متروکه
  

- 
  

0,0 0,0 

 )نهر، کابل فشار قوي، آبگیر جاده(حرایم 
 

0,0 
  

- 
 

55،666 5,4 2,5  
 0,1 381,0 باغات

  
- 

  
0,0 0,0 

 مزارع
 

0,0 
  

- 
  

0,0 0,0 

 0,1 874,0 پرورش دام و طیور
  

- 
  

0,0 0,0 

 0,6 3820,0 مسیل
  

- 
 

15،529  1,5  .7 

 0,8 5044,0 گورستان
  

- 
  

0,0 0,0 

 1,7 11048,0 پارك جنگلی
  

- 
 

11،106 1,1 0,5 

 0,0 0,0 پدافند غیر عامل
  

- 
 

- 0,0 0,0 

 -  -  -   -   -     -   -   697328  5نشده داخل محدوده مصوب  اراضی ساخته

 26,7 869732 جمع
 

0,0 - 0,0 82،300 7,9 3,7 

 100,0  217,6 2،210،285 693379,2 803،606 108,5 85743- 150,7 972891 ها جمع کل کاربري
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  و محدوده پیشنهادي ديها مقایسه محدوده موجود، محدوده طرح -5-3
ها و مطالعات  برگیرنده آن قسمت از شهر است که در برداشت اي که مبناي محاسبات قرار گرفته و در محدوده

دي ها  گردد و به طور کامل در درون محدوده طرح هکتار را شامل می 97گرفته مساحتی بالغ بر حدود صورت میدانی، 
هایی که  بسیاري از کاربري. دهد هکتار را پوشش می 167ساحتی بالغ بر م، ديها محدوده مصوب طرح .واقع شده است

عدم ، این امر به علل مختلف از جمله. اند اند، به مرحله اجرا نرسیده دي براي اجرا در این محدوده مصوب شدهها در طرح
  .باشد میدي ها هاي جمعیتی طرح بینی توانایی مالی نهادهاي شهري و عدم نیاز به دلیل تحقق نیافتن پیش

محدوده پیشنهادي، بر اساس نیازهاي کنونی و نیز آتی شهر تا افق طرح، و بر پایه محاسبات صورت گرفته براي 
در نهایت محدوده . هاي شهري با توجه به میزان جمعیت اضافه شونده، تعیین گردیده است کاربري  تأمین سرانه

  .رفته استهکتار را در بر گ 220پیشنهادي مساحتی بالغ بر 

  پیش بینی مکان و نحوه ایجاد یا توسعه تجهیزات شهري  -5-4

با توجه به موافقت طرح احداث کشتارگاه به صورت متمرکز در شهرستان زرندیه، در آینده از این  :کشتارگاه -
پیشنهاد کشتارگاه، جهت تامین نیازهاي شهر استفاده خواهد شد و لذا کشتارگاهی براي این شهر از طرف مشاور، 

  . شود داده نمی

با توجه به پیوند این کاربري با کاربري . غسالخانه، درخارج شهر و در نزدیکی گورستان اصلی قرار دارد :غسالخانه -
  .گورستان در حریم شهر براي هر دو کاربري مکان مناسب در نظر گرفته شده است

که قبالً نیز ) و بعد از کمربند سبز  کشتارگاه از ابتداي محل غسالخانه به سمت(جنوب شرقی شهر  :گورستان -
  . براي این کاربري در نظر گرفته شده بود براي گورستان آتی شهر در نظر گرفته شده است

پشت (مکان دفن زباله آینده شهر، در ضلع شمال شرقی شهر، باالتر از منبع آب مجتمع دامداري  :دفن زباله کانم - 
  . شود می پیشنهاد) ید و منظر شهريتپه هاي راه آهن و بدور از د

. آتش نشانی شهر، ساختمان مستقلی ندارد و در داخل حیاط ساختمان شهرداري مستقر شده است :آتش نشانی -
به جهت وضعیت جغرافیایی شهر و نیز تأمین دسترسی سریع در صورت وقوع حادثه احتمالی و در نهایت با توجه به قرار 

تهران ـ ساوه، دو سایت براي قرارگیري ساختمان مستقل آتش نشانی در نقشه پیشنهادي گیري شهر در حاشیه جاده 
  .بینی شده است پیش CNGتعیین شده که یکی در مدخل ورودي شهر و دیگري در نزدیکی جایگاه 

گاز، جایگاه بنزین و جایگاه : باشد رسانی در شهر فعال می در حال حاضر دو جایگاه سوخت :جایگاه سوخت رسانی -
با توجه به این که جایگاه بنزین در شمال . که هر دو در ابتداي ورودي شهر و در دو طرف محور تهران ـ ساوه قرار دارند

در طراحی محور فوق و تأمین . بایست از جاده مذکور عبور کرد محور تهران ـ ساوه قرار گرفته و جهت استفاده از آن می
  .اجراء گردد ایمنی آن، طرح موضعی بایستی تهیه و

یک پهنه عمده در )در خدمت شهر(مزاحم  غیردر این شهر، براي صنوف  :)در خدمت شهر(مزاحم  غیر صنوف -
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بینی گردیده و در نقشه کاربري پیشنهادي مشخص  پیش) باشد می که داخل حریم،ضلع غربی فضاي ورزشی(غرب شهر
  .شده است

  حریم پیشنهادي -5-5
  :اند، عبارتند از م پیشنهادي مورد توجه و مالك عمل بودهمعیارهایی که در تعیین حری

  .محدوده حریم نباید از پنج برابر محدوده شهر بزرگتر باشد) الف
براساس مصوبه اخیر شوراي عالی شهرسازي و معماري، محدوده حریم نباید از مرز بخش و شهرستان تجاوز ) ب
 .کند
زم براي مکان یابی تجهیزات و تأسیسات شهري مورد نیاز کنونی در تعیین حریم شهر، توجه به تأمین فضاي ال) ج

 .و نیاز آتی شهر ضروري است
با توجه به جهات غالب توسعه شهر و نیز جهاتی که شهر امکان توسعه دارد و یا بر اساس مالحظات کارشناسی، ) د

دد که نظارت و کنترل بر ساخت و ساز اي تعیین گر براي توسعه آتی شهر جهات مناسبی هستند، حریم شهر باید به گونه
  .را در جهان مذکور، مقدور سازد

را  ،حداکثر مناطقی که ممکن است تحت تأثیر وجود شهر اقدام به ساخت و ساز و عمران در آن صورت گیرد) ه
ه منابع آب و برق و دسترسی ب: هاي دسترسی، دستیابی به تأسیسات زیربنایی، چون فاصله از شهرها، راه( .پوشش دهد

 .)باشند اولیه، از عوامل مهم شدن ساخت و سازها در اطراف شهر می
لیکن بر اساس . هکتار مساحت دارد 830بر این اساس، حریم پیشنهادي براي شهر در نظر گرفته شد که در حدود 

است که در  هکتار به حریم پیشنهادي مشاور افزوده شده 2800، در حدود  23/4/1389مصوبه جلسه کارشناسی مورخ 
استفاده شده نقطه  24 ، ازحریم براي تعریف محدوده. رسانیده استهکتار  3660نهایت مساحت کل حریم شهر را به 

  .اند یابی شده که بر روي عوارض طبیعی یا مصنوع مکان
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