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 سوم قسمت

  پیشنهاداتارائه  
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  ریزي اصول و مبانی برنامهـ 
 وارتباط متقابل محیط درونی . بیرونی است وپیچیده داراي محیط درونی  وز شهر به عنوان سیستمی با

کلی شهر  وگذارند، تعیین کننده عملکردهاي کالن  تأثراتی که این دو به یکدیگر می وتأثیر  ومحیط بیرونی 
یین تب واز سوي دیگر بدون در نظر گرفتن اجزاء سیستم در درون محیط آن عملکرد شهر قابل تحلیل . است

  .نخواهد بود
 ودهد، اجزاء این سیستم را نشان  آسایش سرزمین ارائه می وچنانچه بر مبناي تعریفی که ساماندهی 

فعالیتهاي انسانی در فضا تعیین کننده توسعه آینده  وتعامل انسان . فعالیتهاي او در بسته فضا تعریف شود
به عبارت دیگر وظیفه طرح توسعه در چارچوب . پایداري این عملکرد در بستر تاریخی است وعملکرد شهر 

برقراري  وفعالیتهاي در سیستم فضا در محیط درونی  واهداف توسعه پایدار، ایجاد هماهنگی بین انسان 
در این . اجزاي آن است واجزاء آن با محیط بیرونی  واجزاء آن با محیط  وبادوام بین محیط  وارتباط متعادل 

عمران شهري تعادل بخشی بین انسان و فعالیت در بسته فضاي  وح توسعه نظري طر وچارچوب مفهومی 
  .اي به عنوان محیط بیرونی را بایستی هدف خود قرار دهد در قالب تعادل شهر با فضاي منطقهو  شهري
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  

جایگاه آن و  اي مورد مطالعه قرار داد بر مبناي این تحلیل شهر مورد مطالعه را باید ابتدا در فضاي منطقه
با گسترش فضاي . مورد بررسی قرار گیرد در این فضا عناصر اصلی تآثیرگذار بر منطقه باید. را تعریف کرد

ترین عامل  اي فراتر از حوزه نفوذ مستقیم شهر، کالن شهر تهران و پسکرانه آن اصلی اي در عرصه منطقه

 فعالیتها انسان

 فضا

 فعالیتها انسان

 فضا

 محیط بیرونی

 محیط درونی
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و  ها قابلیت ،پسکرانه آن در منطقهو ن شهر تهران اي است به تبع از قرارگیري کال تأثیرگذار بر توسعه منطقه
ه پسکرانه شهر تهران، فعالیتها و جمعیت سرریز تهران توزیع شده و زوحدر . گردد محدودیتها توسعه متأثر می

 120محدودیت توسعه صنعتی و استقرار صنایع بزرگ در حریم . یا بر نحوه توزیع آنها تأثیر گذاشته است
اداري کشور  ـ هاي انسانی و اقتصادي در مرکز سیاسی ز یک طرف و تمرکز اصلی سرمایهکلیومتري تهران ا

گذاري در فضاهایی که در خارج از محدودیت فوق قرار گرفته و توانمندیهاي الزم و زیر  زمینه را براي سرمایه
ه و سکونتگاهاي اي که شهر ساو با این ویژگیها، منطقه. ساختهاي مناسب را دارا باشند فراهم کرده است

گذاري صنعتی طبیعتاً سکونتگاهاي  با سرمایه. پیرامونی آن قرار گرفته از شانس خوبی برخوردار بوده و هستند
گیرند از یک طرف در نزدیکی مراکز صنعتی شکل گرفته و توسعه  انسانی که تحت تأثیر این فعالیت قرار می

نزدیکی به شهر تهران نیز مزیت مهمی به شمار  ،راندیگر به دلیل جاذبه شهر ته کند و از سوي پیدا می
هاي فوق مورد  ابه محور سکونتگاهی جمعیت با ویژگیثساوه میتواند به م –بنابراین محور تهران . رود می

در این محور قرار گرفتن شهر جدید پرند، شهرهاي جدید و قدیم وظیفه توزیع جمعیت را به . توجه قرار گیرد
   .عهده خواهند داشت

هایی که قابلیت فعالیت اقتصادي دیگري را نیز به عنوان مکمل صنعت در  عالوه بر فعالیت صنعتی عرصه
. زمینه و جاذبه بیشتري براي اشتغال محلی و جمعیت فراهم خواهند آورد ،خود بوجود آورند و یا داشته باشند

  . کند ینه بروز پیدا میفعالیت کشاورزي و خدماتی از جمله فعالیتهاي است که در این محور زم
 120فاصله فیزیکی شهر با خط محدوده حریم . شهر مورد مطالعه در این محور قرار گرفته است

توان گفت در مرکز فیزیکی  به عبارتی با اندکی تسامح می. کیلومتري و کالن شهر تهران تقریباً برابر است
ضایی زمینه اشتغال در صنایع بزرگ خارج از این موفقیت ف. خط مستقیم شعاع این دایره قرار گرفته است

شهر و  هرهاي نوبنیاد دیگري همچون اسالمشهر تهران و ش حریم فوق و جذب جمعیت سرریز کالن
هاي اخیر و فعال شدن آن مزیت دیگري  قرار گرفتن فرودگاه امام خمینی در سال. کریم را خواهد داشت رباط

سکونتگاهی دیگري همچون شهر رقیب گیري  ا این وجود شکلب. توان از آن چشم پوشی کرد است که نمی
  .جدید پرند در منطقه بر سهم و میزان این جذب تأثیر خواهد گذاشت

ترین فعالیت و زمینه اشتغال به شمار  از سوي دیگر فعالیت کشاورزي و دامداري که روزي به عنوان اصلی
اما موقعیت فضایی . یداري توسعه را زمینه سازي کندپا دتوان رفیت به اشباع رسیده و نمیاز نظر ظ رفته می

هاي  ساوه و جنوب قابلیتـ شهر و توسعه صنایع کوچک و صنعت گردشگري با فعال شدن بزرگراه تهران 
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  .تواند آینده شهر را شکوفا نماید جدیدي است که می
هاي زیربنایی و  شبکه. استبرقراري ارتباط بین مراکز سکونتگاهاي و جمعیت با مراکز فعالیتی  ،بعد دیگر

شهر تهران را با مراکز صنعتی و فعالیت اقتصادي و نیز  زیرساختهاي موجود و در دست اجراء کالن
شهري  ل و گره بین شبکهثقشهر مورد مطالعه در نقطه  ،در این میان. دهد سکونتگاهاي دیگر پیوند می

  . قرار گرفته است شهرستان
  زاویه          

  
  وهسا              تهران

              
  مأمونیه    پرندك        

  
. رود زاویه و پرندك سه جزء مهم سیستم شهرستان به شمار می ،در شهرستان زرندیه سه شهر مامونیه

 ـمامونیه گرچه به عنوان مرکز سیاسی . اند اي را بر عهده گرفته وظیفه ،این سه شهر در تقسیم کار محلی
ل فاصله فیزیکی این سه شهر به عنوان یک مجموعه شهري اما به دلی. کند اداري شهرستان نقش بازي می

از این رو توسعه . ثر واقع شودشهرستان مؤاي  واند بر ظرفیتهاي توسعهین شهر میتانقش مکمل . باشند می
  .به نحوي که این هدف را محقق کند باید مورد توجه قرار گیرد شهرها
  
  
  
  
  
  
  

  مجموعه شهري زرندیه
 - و فعالیتها در عرصه فضایی )انسان(ر تنظیم و تعادل بخشی بین جمعیت در سطح محیط درونی شه

وضع موجود شهرستان دهنده آن است که با گرایش . شود رین هدفی است که به دنبال میتکالبدي شهر مهم
به تغییر فعالیت اقتصادي از کشاورزي و دامپروري به فعالیتهاي صنعتی و خدماتی در فرایند تاریخی و تحت 

عالوه بر تغییر در توزیع جمعیت رفتار اجتماعی در سکونت نیز تحول پیدا  ،اي یر سازمان فضایی منطقهتاث

 زاویه

 مأمونیه پرندك
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 ارائه پیشنهادات

 

شهر به تدریج جمعیت خود را به ویزه در گروههاي سنی جوان از دست داده و میل   بافت قدیمی. کرده است
شده است این تغییر و تحول  بیشترو نزدیک به محور اصلی  هاي نسبتاً جدیدتر مناطق و حوزهدر به سکونت 

به همین دلیل ریزدانگی بافت در . الگوي ساخت و ساز و میزان عرصه فضاي سکونت تاثیر گذاشته است رب
در فضاي میانی این دو . هاي جدید تغییر شکل داده است هاي قدیمی به نوعی ریزدانگی دیگر در بافت بافت

اقتصادي بر توسعه شهر و  ـاین تحول اجتماعی . ه شده استهاي عرصه افزود بافت اندکی بر ابعاد و اندازه
 ولیعصرمحور اصلی تجاري و اقتصادي شهر در پیرامون خیابان . اي موثر واقع شده است گرایشهاي توسعه

با سرعت  مداخله نهادهاي دولتی از جمله اجراي طرح مسکن مهر نیز این فرایند را. استشکل گرفته 
از این روست که با تعریف  سازمان فضایی شهر و توزیع فعالیت متناسب جمعیت  .بیشتري تسریع کرده است

ها در تناسب با پراکندگی  در عرصه کالبدي شهر ضروري است بنابراین سیاست کلی طرح توزیع فعالیت
  . آینده استو جمعیت در حال 

ر جهت ایجاد انسجام توزیع جمعیت و فعالیتها متناسب با ظرفیتهاي درونی و حفظ منابع محیطی و د
از این رو حفظ و تحدید توسعه . کالبدي بین عناصر اصلی استخوانبندي شهر و جمعیت و فعالیتها باشد

  .ستهاي است که باید مورد تعقیب قرار گیرداز جمله سیافیزیکی شهر در محدوده فعلی مصوب 
دهی  عه فیزیکی شهر و شکلهاي اصلی توس سیاست انسجام بخشی به توسعه شهر با تعریف مراکز و گره

و محور گره ها  ن ااز این رو در طرح پیشنهادي با مد نظر قرار دادن مید. به استخوانبندي قابلیت تحقق دارد
شود تا انسجام کالبدي شهر  تالش می ها  موجود و استوار کردن کاربریهاي مهم شهري بر این محور و گره

  . بوجود آید
گیري  کالبدي شهر متناسب با مراکز جمعیتی و فعالیتی و نحوه شکل بر اساس این سیاست، تقسیمات

اقتصادي شهر با تقویت کاربریهاي خدماتی و تعریف  ـ مراکز فعال اجتماعی. شود تاریخی آن تعریف می
  . شود عناصر سامان دهنده پیرامون آنها تقویت می

توسعه اقتصادي و اجتماعی، اراضی شده و محدودیتها و امکانات  علیرغم همه تمهیدات در نظر گرفته
این در حالی است که اراضی تفکیک شده طی . ساخته نشده درون شهر براي افق ده ساله شهر کافی است

طرح مسکن مهر حقوقی  بسالهاي گذشته و محدوده مشخص شده براي ساخت مسکن کم درآمدها در قال
. پذیر نیست ق مکتسبه تعریف محدوده شهر امکانرا براي شهروندان ایجاد کرده که بدون در نظر گرفتن حقو

خواهد  دبراي تحقق اهداف طرح و نیز لحاظ حقوق فوق، دوره و افق طرح براي یک دوره ده ساله قابل تمدی
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  تفصیلی شهر پرندك -طرح جامع

 

  . گردد تعریف می پنج سالهمقطع  سهبنابراین افق طرح در . بود
  گزاره زیر تعریف کرد؛ توان در بندي و به صورت خالصه چشم انداز آینده شهر را می در جمع

شهري کوچک، سرزنده و خود کفا که در پیوند با شهرهاي کوچک شهرستان توانایی رقابت با مجموعه "
 ،پیرامونی خود را داشته و در گذار از عملکرد اقتصادي کشاورزي و دامپروري به صنعتی و خدماتی شهرهاي

  ".پایداري اقتصادي آینده را تضمین خواهد کرد
توان در محورهاي زیر خالصه  هاي اصلی تعریف شده براي شهر را می انداز فوق ماموریت ي چشمبر مبنا 
  ؛کرد

ـ از نظر اقتصادي تولید صنعتی و خدماتی بر تولید کشاورزي و دامداري غلبه پیدا کرده و محور توسعه 
  .شهر را تعریف خواهد کرد

کننده مهاجرت به کالن شهر  ه و کنترلـ جاذب بخشی از جمعیت مهاجر روستاهاي شهرستان و منطق
  تهران و شهرهاي نوبنیاد مجموعه شهري تهران 

ـ تأمین خدمات عادالنه سطوح پایین و متوسط در سلسله مراتب خدماتی براي بسترسازي توسعه 
  اي منطقه

  ـ تأمین نیروي انسانی نیمه متخصص و فنی مورد نیاز صنایع و خدمات شهر و منطقه
ر باید در سازمان کالبدي شه ،جایگاه تعریف شده و تحقق مأموریت تعریف شده براي رسیدن به

  :محورهاي زیر تعریف شود
ـ توزیع پهنه کاربریهاي خدماتی و بارگذاري کاربریهیا تجاري و خدماتی متناسب با نحوه پراکندگی 

  جمعیت در شهر 
  ولیعصر  خیاباناز جمله  ـ با تعریف استخوانبندي شهر و تعیین نقش جدید به محورهاي جدید

  ـ تأمین مسکن مورد نیاز جمعیت اضافه شونده 
  ـ تأمین اراضی مناسب براي توسعه خدمات آموزشی براي تأمین نیروي انسانی متخصص در آینده 
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 ارائه پیشنهادات

 

  نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدهاي شهر: 1- 1جدول 
  )W(نقاط ضعف   )S(نقاط قوت  

S.W.O.T 
  صنعتی ـ توسعه فرصتهاي اشتغال

هاي توسعه فرصتهاي خدمات  ـ وجود زمینه
  بین راهی

  ـ وجود اراضی بایر و اراضی قابل توسعه

جمعیت (ـ کوچک بودن اندازه شهر 
  )کم

ـ عدم تناسب محورهاي فعالیتی 
قدیمی با سیاستهاي توزیع جمعیت 

  فعلی
ـ عدم انسجام کالبدي و پیوند بین 

  بافت جدید و قدیم
ساس سرمایه ـ ضعف توان مالی بر ا

  گذاري در جامعه محلی

ها 
صت
فر

)
O(  

ـ قرارگیري در شکل فیزیکی فضاي 
  ساوه -اي محور تهران منطقه

نزدیکی به فرودگاه و شبکه هوایی ـ 
  المللی بین

و مامونیه به  پرندكـ نزدیکی شهرهاي 
  عنوان مجموعه شهري
گذاران  ـ امکان جذب سرمایه، سرمایه

  خارج از منطقه

ی و خدماتی براي استفاده از ـ توسعه صنعت
  اي بر پایه فعالیتهاي ظرفیتهاي منطقه

  هاي توسعه خدمات بین راهی ـ ایجاد زمینه
ـ ایجاد زمینه توسعه یکپارچه مجموعه 

  شهري زلمیه پرندك
ـ توسعه درونی شهر براي ایجاد یکپارچگی 

  شهر درونی

هاي  ـ محدود کردن ابعاد و اندازه
ندازه کالبدي شهر متناسب با ا

  جمعیتی
هاي فعالیتی و  ـ ساماندهی محور

توزیع جمعیت در چارچوب قابلیتهاي 
  اي و محلی منطقه

  ـ ایجاد انسجام کالبدي درونی شهر
استفاده از ظرفیتهاي ـ

  اي گذاري منطقه سرمایه

دها
هدی

ت
)

T(  

هاي جدید سکونت  گیري رقابت ـ شکل
  با توسعه جدید پرند

اسب براي هاي زمینی ساختی نامن ـ بسته
  هاي شهر جذب آب و فاضالب

ـ اشباع شدن ظرفیتهاي توسعه بخش 
  کشاورزي

  –ـ وجود محورهاي تهران 
هاي صنعتی غیر مجاز در  ـ وجود کارگاه

  جنوب  محور اصلی

هاي کالبدي اقتصادي و  ـ تقویت پیوند
اجتماعی بین شهرهاي شهرستان براي 
  رقابت پذیري در مقابل شهر هاي منطقه

هاي  کردن توسعه و بارگذاري ـ محدود
جمعیتی با توجه به مسائل زمین ساختی و 

  هاي دفع فاظالب ساز ي براي سیستم زمینه
ـ جایگزین کردن فعالیتهاي جایگزینی 

  کشاورزي
ـ جهت دهی توسعه شهر به توسعه درونی 

  جنوب و جنوب شرقیو در جهت 

حفظ اندازه شهر در حد وضع ـ 
  موجود

  شهر ـ محدود کردن توسعه

 محاسبات مشاور: مأخذ
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  تفصیلی شهر پرندك -طرح جامع

 

بینی نقش و روند توسعه اقتصادي شهر در آینده،  تعیین عملکرد و نقش غالب اقتصادي شهر، پیش -1
هاي آتی دولت و سازمان هاي  توسعه اقتصادي درون زا و نیز برنامه استراتژيباالخص با رویکرد 

گذاري الزم در هر  میزان سرمایهمحلی یا بخش خصوصی در توسعه اقتصادي شهر همراه با تعیین 
  بخش

  مرور عملکرد اقتصادي شهر  - 1-1
 :و متغیرهاي عوامل؛ از جمله عملکرد و اقتصاد شهرها، تحت تأثیر عوامل و متغیرهاي گوناگونی است

اي یا  هاي بیشتري را در تقسیم کار منطقه هر چه یک شهر نقش .جغرافیایی، سیاسی، فرهنگی و جمعیتی
چنانچه عوامل  ،به عبارت دیگر ایدارتري برخوردار خواهد بود؛شود، در طول زمان از رشد و توسعه پ ملی پذیرا 

ها  گوناگونی در حیات شهر مؤثر بوده و شهر تنوع عملکردي بیشتري داشته باشد، در رقابت با سایر سکونتگاه
که اگر تنها وابسته به یک نوع  در حالیونق اقتصادي برخوردار خواهد بود؛ از شانس بیشتري براي توسعه و ر

لیکن در میان افتد،  کل حیات شهر به مخاطره می ،عملکردباشد، در صورت تهدید یا رکود آن  عملکرد
نیز  عملکردهاتري داشته و بر سایر  نقش برجسته تا از آن ها،عملکردهاي متنوع شهرها، اغلب یک یا چند 

  .باشند تأثیرگذار می
هاي گوناگونی وجود دارد که بسته به نوع  نقش غالب اقتصادي شهر، روشبراي تشخیص عملکرد و  

با توجه ن عملکرد و نقش غالب اقتصادي شهر، ها استفاده کرد؛ در تعیی توان از آن اطالعات در دسترس، می
اي و مدون در مورد آن، از اطالعات جمع آوري شده توسط مشاور استفاده شده  دود بودن اطالعات پایهبه مح

و ) درصد 37( خدمات، )درصد 47( صنعت: است و بر این اساس، عملکردهاي عمده شهر به سه بخش
، بخش 1385این در حالی است که بر اساس نتایج سرشماري  ؛تقسیم می شوند؛ ) درصد16( کشاورزي
درصد از شاغلین را به خود اختصاص  2/46درصد و بخش خدمات  9/44درصد، بخش صنعت  8/6کشاورزي 

شود که نقش غالب  می با توجه به ارقام، مالحظه .اند درصد نیز فعالیت خود را بیان نکرده 1/2ده و دا
  . دهد می تشکیل صنعتو  خدماتاقتصادي شهر را بخش 

موجود از روش و  براي تعیین عملکرد اقتصادي شهر در وضع موجود با توجه به آمار و اطالعات
گیري از این متدولوژي و اطالعات موجود  با بهره، توان استفاده کرد مییز نمتدولوژي بسیار ساده بوژه گارنیه 

  .خواهد بود بازرگانیبندي گارنیه عملکرد اقتصادي شهر،  بندي و طبقه و بر اساس رده
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 ارائه پیشنهادات

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  هاي مختلف اقتصادي  سهم اشتغال در بخش: 1- 11نمودار شماره 

  

  بخش صنعت  -1-1- 1

  :هاي صنعتی بررسی کرد هاي معدنی و فعالیت دو گروه فعالیتتوان در  این بخش را می
  فعالیت هاي معدنی) الف

آالت  و ماشین) باشد ذخیره معدنی که بهره برداري از آن اقتصادي می( در تعریف، معدن مجموعه کانسار
اطالعات  طبق. و تسهیالتی است که به منظور اکتشاف، تجهیز و بهره برداري و کانه آرایی ایجاد شده است

  .وجود ندارددر حریم شهر هاي مربوط، ذخایر معدنی  ها و دستگاه گردآوري شده توسط مشاور از سازمان
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  تفصیلی شهر پرندك -طرح جامع

 

شرکت سهامی عام باریت فالت ایران وابسته به وزارت صنایع و معادن در نزدیکی شهر و در شمال 
  .یم استشرقی آن قراردارد که مواد اولیه آن سنگ هاي باریت، پنتونیت و کربنات کلس

  فعالیت هاي صنعتی) ب
این گروه از فعالیت ها، واحدهایی هستند که به ساخت، تولید و یا تعمیر انواع کاالهاي مصرفی و بادوام 

واحد صنعتی در منطقه زرندیه با سرمایه ثابت  175 دتعدا. باشند مشغول می) به جز مواد معدنی و ساختمان(
میلیارد  279نفر و جذب  931که در مجموع منجر به اشتغال اشند، ریال مشغول فعالیت می ب میلیارد 4040

  .گردیده است) سرمایه گذاري بخش زرندیه درصد9/6(ریال سرمایه 
، شش واحد کارگاه صنعتی در 1387براساس اطالعات حاصل از برداشت میدانی مشاور در سال 

 ل و سه واحد دیگر غیر فعال استگزارش شده که سه واحد آن فعا پیرامون شهرهاي مختلف و در  گروه
هر دو غیر فعال آباد  فلی و کارگاه واشر سازي در الوندآباد س تی قوطی اتوماتیک در روستاي قاسمکارگاه صنع(

 .).بوده اند

عمدتاً در روستاهاي پر جمعیت این ... جوشکاري، آهنگري و : صنایع خدماتی موجود از قبیلهمچنین، 
  . ا ند قرار گرفته ، در شهرك صنعتی پرندكهاي اخیر در حومه شهر که طی سال وجود دارد شهر

  مسایل و مشکالت بخش صنعت -1-1- 1- 1
  : مسایل و مشکالت بخش صنعت عبارتند از

علی رغم نزدیکی به تهران، به دالیل نامعلومی شهرك صنعتی پرندك نسبت به شهرك هاي پیرامـونی   •
 .موفقیت کمتري در جذب سرمایه داشته است

گـذاران خـارج از    اي محلی و شهري، وابستگی توسعه صنعت را به سرمایه عف اقتصادي و منابع سرمایهض •
شهر بیشتر میکند و در صورت رقابت پذیر نبودن فضایی، مکانی و اقتصادي در رقابت با سـایر شـهرها و   

 .شهرك هاي صنعتی، امکان رکود این بخش در شهر وجود دارد

 .شود یظرفیت هاي این شبکه براي توسعه صنعت در شهر استفاده خوبی نم علی رغم وجود راه آهن از •

تاکنون استراتژي مناسبی براي توسـعه گردشـگري در شـهر تـدوین نشـده اسـت در نتیجـه از ظرفیـت          •
 . شود مسافران عبوري شهر استفاده مناسبی نمی

 .)ایین تر خواهد بودکه سبب سرمایه گذاري در صنایع با تکنولوژي پ(کمبود نیروي انسانی ماهر •
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 ارائه پیشنهادات

 

در جهت ایجاد صنایع متوسط و توسعه صنایع کوچک بـه صـنایع   محلی و شهري اي  منابع سرمایه کمبود •
 متوسط و بزرگ

ساختار نیروي انسانی شاغل حکایت از باال بودن سهم اشتغال بخش خدمات و کمتر حرکت کردن  •
پرندك، شهر از لحاظ کمبود  در صورت نبود شهر صنعتی ساوه و شهرك مهدي( بخش مولد دارد

  .). فرصت هاي شغلی، آسیب پذیر است
  امکانات بخش صنعت -1-2- 1- 1

 : امکانات بخش صنعت عبارتند از

هـاي مهـم    یکـی ا زظرفیـت   ،واحـد کارگـاهی   175وجود شهرك صنعتی و صدور موافقـت بـا اسـتقرار     •
 .خواهد کردنفر را مشغول به کار  4969اقتصادي شهر است که در صورت فعال شدن 

زمینه توسـعه ایـن بخـش اقتصـادي فـراهم       ،ها، راه آهن و فرودگاه نزدیکی به تهران و وجود شبکه راه •
 .کند می

 .موجبات توسعه و رونق شهر و رشد اشتغال را در پی خواهد داشت پرندك،یجاد شهرك صنعتی ا •

شهر و رشـد اشـتغال را در   توسعه ورونق  موجبات ،به دلیل کم بودن مسافت ،ایجاد شهرك صنعتی زاویه •
 .پی خواهد داشت

هـا و   صـنایع بسـته بنـدي و صـنایع تکمیلـی در جهـت فـرآورده       صـنعت،   هـاي کشـت و  ایجاد شرکت  •
  محصوالت کشاورزي

: وجـود راه هـاي ارتبـاطی گسـترده از قبیـل     و ... تهران، ساوه و: نزدیک بودن به شهرهاي بزرگ همانند •
سرمایه گذاران شهرهاي تهران، استان قزوین و شهرسـتان کـرج   جذب  که موجبجاده، اتوبان، راه آهن 

 . می شودبراي توسعه کارگاه هاي صنعتی 
  ی و شهر جدید پرندوجود ایستگاه راه آهن، نزدیکی به فرودگاه بین الملی امام خمین •
  بخش خدمات -1-2- 1

ي و بخش کشاورزترین بخش اقتصادي دانست، که نسبت به د توان اصلی بخش خدمات در شهرها را می
ها و منابع  ي را با هزینههاي شغلی متعددتر هاي کمتري دارد و همچنین فرصت و صنعت، محدودیت

صه فعالیت براي نیروي کار جوان و تازه وارد به عر) به ویژه خدمات مولد و تخصصی(اي کمتر سرمایه
ت مناسبی براي شهر و جلوگیري از زایی، فرص از این رو، این بخش به لحاظ اشتغال  .کند اقتصادي فراهم می

  .شود مهاجرت نیروي کار به شهرهاي بزرگ تر محسوب می
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  تفصیلی شهر پرندك -طرح جامع

 

گروه عمده فعالیتی است و به  12هاي رسمی و آماري، بخش خدمات، شامل  بندي براساس طبقه
، تواند وضعیت این بخش را در شهر نشان دهد از جمله اطالعاتی که می. باشد هایی قابل تقسیم می گروه زیر

  . کنند تعداد و نوع واحدهایی است که در این حوزه فعالیت می
توان در دو دسته خدمات دولتی یا عمومی و خدمات  هاي موجود در این بخش را به نوعی می فرصت

هاي  ها و اقدامات دستگاه رو تحوالت این بخش از یک سو وابسته به برنامه از این . بندي نمود خصوصی دسته
استقرار واحدهاي تابعه جدید در شهرها و یا افزایش و کاهش نیروهاي آن هاست، و از سوي  دولتی، مبنی بر

  . گیرد هاي جمعیتی مورد نیاز براي خدمات گوناگون قرار می دیگر تحت تأثیر آستانه
بندي گردیده است،  آوري شده و طبقه اطالعات بخش خدمات در برداشت میدانی مشاور به تفصیل جمع

  :یت هاي کارگاهی در این بخش بدین شرح استوضعیت فعال
فروشی، تعمیر وسایل نقلیه موتوري و موتورسیکلت و کاالهاي شخصی و  فروشی، خرده عمده - الف
، نشان دهنده آن است که در این شهر فروشگاه 1387اطالعات حاصل از برداشت شهر در سال  :خانگی

و مراجعین روستایی را تعداد زیادي از واحدهاي فعال این هاي بزرگ فعالیتی نداشته و نیازهاي ساکنین شهر 
  . کنند بخش در مقیاس کوچک و پراکنده برطرف می

، در شهر. کنند مت و گردشگري فعالیت میهاي پذیرایی، اقا این قبیل واحدها در زمینه :هتل و رستوران - ب
 یکاست؛ همچنین در این شهر، شده نواحدهایی که در زمینه اقامت مسافران مشغول به کار باشند شناسایی 

ها واحدهاي کوچک مقیاس  که تمامی اینفعال هستند واحد بوفه و ساندویچی چهار  و واحد رستوران
  .باشند می

هاي  کلیه بنگاه هاي حمل و نقل زمینی و هوایی، فعالیت :حمل و نقل و انبارداري و ارتباطات -ج
براساس . گیرند فرتی و پست و مخابرات در این گروه قرار میهاي مسا پشتیبانی و کمکی حمل و نقل، آژانس

  .واحد در این زمینه فعال می باشند چهار، ه از برداشت میدانی مشاور در شهرآمار و اطالعات اخذ شد
: دو واحد بانک، شاملدهد که در شهر،  برداشت هاي میدانی مشاور نشان می :گري هاي مالی واسطه - د

ملی، خدمات مورد نیاز مردم شهر و حوزه نفوذ را تأمین می کنند؛ همچنین یک شعبه بانک  و بانک صادرات
  .بانک کشاورزي در شرف تاسیس می باشد

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

ww
w.

sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



16  

 ارائه پیشنهادات

 

واحد فعالیت هاي مربوط به امالك و  دهدر شهر،  :مستغالت، اجاره و فعالیت هاي کار و کسب -ه
سه واحد تابلو سازي و یک واحد مربوط سته به آن، واحد خدمات کامپیوتري و فعالیت هاي واب سهمستغالت، 

  .به عکاسی فعالیت دارند
باشد، که  می... مراکز آموزش ابتدایی، متوسطه، عالی و آموزش بزرگساالن و : آموزش، شامل :آموزش - و

واحد سه ( واحد آموزشی گزارش شده است 12حدود ، 1387سال در اساس آمار حاصل از برداشت در شهر، بر
که بطور معمول این واحد هنرستان  دو، یک واحد متوسطه، دو واحد راهنماییاحد ابتدایی، سه وکودکستان، 

  .شوند عمومی و دولتی اداره می  واحدها توسط بخش
تعداد مراکزي که چنین فعالیتی ، 1387عات حاصل از برداشت شهر در سال براساس اطال :بهداشت -ز
واحد یک هاي بهداشتی براي انسان،  ه فعالیتدر زیرگرو تعداداز این . زارش شده استواحد گ هفت، اند داشته

  . سه مطب پزشکی و یک داروخانه فعالیت دارندواحد دندانپزشکی،  یکواحد خانه بهداشت، یک درمانگاه، 
 واحد مجموعه ورزشی براي این شهر، یک :سایر فعالیت هاي خدمات عمومی و اجتماعی شخصی -ح

  .گزارش شده است
  مکانات بخش خدماتا -2-1- 1- 1

  : امکانات بخش خدمات عبارتند از
به عنوان یک کانون ارتباطی بین روستاهاي شمال و غرب شهرستان با شهر ساوه  پرندك،شهر موقعیت  •

همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند و حسب چنین موقعیتی، این شهر می تواند به عنوان یک مرکز 
بین راهی درشبکه راه آهن و بزرگراه و قعیت عالوه بر این مو . دنقش فعال تري به خود بگیر ،مبادله

  .رود ساوه از جمله امکانات توسعه خدمات به شمار می –محور اصلی تهران 
  موانع توسعه خدمات  -2-2- 1- 1

سطوح ترین مانع در ارائه و استقرار خدمات شهري به ویژه خدمات  پائین بودن آستانه جمعیتی شهر عمده
 . باشد یباالتر م

  بخش کشاورزي - 1-3- 1

در حال حاضر تنها  ،رونق بیشتري دارد و اراضی آبی درون شهر و اراضی بالفصل همجوار آن، باغداري
هکتار از آن زیر  150کشاورزي وجود دارد که  اراضیهکتار  210در حدود  )رحیم آباد(پرندك  منطقهدر 

شهر از مهمترین محصوالت باغی  و پسته )اشدهشت هکتار دیم و مابقی کشت آبی می ب(کشت می باشد
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  تفصیلی شهر پرندك -طرح جامع

 

عدم وجود  1.باشد تن در هر هکتار می 4/1، کشت دیم، کشت آبی و پستهعملکرد ؛ محسوب می گردد
 به طوري که در  ؛برداري در شهر گشته است ز سبب تعیین نوع محصول مورد بهرهرودخانه دایمی و فصلی نی

جهاد کشاورزي،  اطالعاتبراساس . اند ن با مشکالتی روبرو شدهورزابا کاهش حجم آب، کشاهاي اخیر،  سال
کمبود آب، خرد بودن اندازه اراضی کشاورزي و باغی و توان مالی پایین : بخش کشاورزي با مشکالتی نظیر

 . کشاورزان روبروست

  درصد زیر کشت اراضی موجود  :2- 11نمودار شماره 

 
هاي  دامداريعالوه بر این  ،گیرد ناطق روستایی انجام میهایی است که در م دامداري از دیگر فعالیت

و مشکالتی را از لحاظ بهداشتی و شهري براي مردم به  وجود داشتهپرندك به طور پراکنده در سطح شهر 
در ایجاد اولین شهرك دامداري  اقدام بهاز این رو اداره جهاد کشاورزي شهرستان زرندیه  ؛آورد وجود می
احداث چنین شهرکی به . که هم از این مسائل رها شوند و هم ایجاد اشتغال شود ،است نمودهشهر نزدیکی 

 چنین موجب ایجاد اشتغال پایدارشود و هم هاي تولید می باعث کاهش هزینه ،جمعی صورت تعاونی و
واحد احداث گردیده  70الی 60(واحد پرورش گوساله است 160مشتمل بر  ،شهرك دامداري پرندك. گردد می

هاي  گذاري و سرمایه برق تأمین و حفرچاه با کشاورزيجهاد؛ )اندمورد آغاز به فعالیت نموده  30الی 25ست و ا
 .نموده استبستر نسبتاً مناسبی را فراهم  ،الزم

گذاري  هاي شهرك در متراژ مختلف در بین متقاضیان توزیع شده و اداره آن با نظارت و سرمایه زمین
 . شود ونی دنبال میهمکاري اعضاي شهرك در قالب یک شرکت تعاجهاد کشاورزي و همچنین 

 پنجمی تواند  ،رأسی 100نفر و هر واحد  می تواند سه ،گوساله پرواري یرأس 50با توجه به اینکه هر واحد
 همین تعداد شغل مستقیم و 500حدود که این شهرك  داشتانتظار  توان نفر را شاغل نماید، می ششتا 

                                                
 پرسشنامھ اداره جھاد کشاورزی شھر پرندک.  ١
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 ارائه پیشنهادات

 

  .را موجب شودشغل غیرمستقیم 
میلیارد تومان در بحث  6/2هکتار زمین در نظر گرفته شده و در حال حاضر  500 ،براي پرورش شترمرغ

 ،واحد واحد است که قرار است در هر 96شامل  ،این مجتمع. راه اندازي پرورش شترمرغ هزینه شده است
حدها نیز در راه ساخت و ساز مابقی وا اندازي شده و واحد راه 20در حال حاضر (قطعه شترمرغ پروار شود 300
  )..است

  امکانات بخش کشاورزي  -3-1- 1- 1
هاي اقتصادي به  ترین فعالیت ترین و ریشه دار از قدیمی یکی ،هاي بخش کشاورزي در منطقه فعالیت
د نیروي انسانی مور .رود که در طول زمان و متناسب با شرایط بومی و محلی توسعه پیدا کرده است شمار می

در جامعه قابل تأمین بوده و اراضی با قابلیت و منابع  سنتیبرداري ه شت و بهرکنیاز به ویژه در بخش الگوي 
دامداري و دامپروري به عنوان مکمل زراعت و . آب نسبتاً مناسب امکان این فعالیت را فراهم ساخته است

  . کند میتأمین ممکن باغداري عمل کرده و زندگی و معاش مردم را در حداقل 
  مسایل و مشکالت بخش کشاورزي -3-2- 1- 1

  :مسایل و مشکالت بخش کشاورزي عبارتند از
این بخش به اشباع رسـیده و تـوان جـذب نیـروي کـار را       ،به دلیل محدود بودن منابع بخش کشاورزي •

 .ندارد
ا عرضه محصوالت کشاورزي به صورت خام بـوده و نبـود صـنایع تبـدیلی، ارزش افـزوده ایـن بخـش ر        •

  .کاهش داده است
پیش بینی نقش و روند توسعه اقتصادي شهر در آینده، باالخص با رویکرد استراتژي توسعه اقتصادي  -1-2

  درون زا
  : عبارتند ازدر بخش هاي مختلف اقتصادي پیش بینی نقش و روند توسعه اقتصادي شهر در آینده 

  بخش صنعت -2-1- 1

تواند است که از لحاظ موقعیت صنعتی می  اد شدهشهرك صنعتی پرندك ایجطی سال هاي اخیر، 
کانی هاي  - تولیدات واحدهاي این شهرك در حوزه هاي شیمیایی فلزي .وضعیتی ممتاز در آینده داشته باشد

رسید که به توجه به اتمام آن  زیست محیطی به بهره برداري خواهدشرایط غیر فلزي با در نظر گرفتن 
  .ا در سطح شهر و استان مرکزي شاهد بودتوان اشتغال زایی وسیعی ر می

هاي آتی با توجه به  شکل گیري اقتصاد منطقه را طی سالسهم قابل توجهی در  ،بنابراین، بخش صنعت
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  تفصیلی شهر پرندك -طرح جامع

 

و بر  رشد خواهد داشت شهربخش صنعت در  در این صورت. اندازي واحدهاي صنعتی دارا خواهد بود راه
عالوه بر کاهش بیکاري،  بدین ترتیب ؛خواهد آمد فرصت شغلی به وجود 4969اساس مجوزهاي صادره 

خود نیازمند ایجاد بسترهاي مناسب  این مسئله .سبب ورود نیروي کار جدید طی سال هاي آتی خواهد شد
   .اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی براي ساکنین می باشد

 مشخصات شهرك صنعتی :1-21جدول شماره 

  شرح  شاخص
  .)تار در حال بررسی و اقدام استهک 110که تا (هکتار 50  مساحت

  )و بقیه در حال ساخت و ساز(واحد 35  تعداد واحد داراي پروانه 
  .امکانات و زیر بناهاي اولیه مهیا می باشد  وضعیت امکانات

  شرکت شهرك هاي صنعتی استان مرکزي: ماخذ

  عتیدر شهرك صن تعداد، سرمایه گذاري و اشتغال مجوزهاي صادره: 2-21جدول شماره 
  تعداد  گروه صنعت  گروه

  )فقره(
  سرمایه

  میلیون ریال
  اشتغال

 ISIC  )نفر(
  14  1650,0  1  استخراج سایر معادن  14
  238  54646,0  8  محصوالت غذایی و آشامیدنی ها  15
  81  13700,0  3  ساخت منسوجات  17
  15  3700,0  1  پوشاك و عمل آوردن پوست خز  18
  548  240490,0  9  ساخت کاغذ و محصوالت کاغذي  21
  15  60000,0  1  انتشار و چاپ و تکثیر  22
  271  38227,0  12  کک و فرآورده هاي حاصل از نفت  23
  741  204104,0  42  محصوالت شیمیایی ساخت مواد و  24
  413  249909,0  26  محصوالت از الستیک و پالستیک  25
  1692  2829344,0  44  سایر محصوالت کانی غیر فلزي  26
  22  11900,0  2  فلزات اساسیساخت   27
  97  83038,0  7  محصوالت فلزي فابریکی  28
  271  80830,0  8  ساخت ماشین آالت و تجهیزات  29
  58  19347,0  3  ماشین آالت و دستگاه هاي برقی  31
  16  32300,0  1  پزشکی، اپتیکی، دقیق، ساعت ارابز  33
  426  97994,0  5  وسایل نقلیه موتوري  34
  51  19100,0  2  صنوعاتمبلمان سایر م  36

  4969  4040279,0  175  جمع
  سازمان صنایع و معادن استان مرکزي: خذأم
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 ارائه پیشنهادات

 

  بخش خدمات -2-2- 1

با نیز بخش خدمات  ،و رشد بخش صنعت )ورود جمعیت مهاجر و افراد غیر بومی( افزایش جمعیتبا  
و توزیع فضایی اثرات  اي براي توسعه گردشگري هاي ملی و منطقه برنامه. گسترش سهم مواجه می شود
    .می کندبراي رونق بخش خدمات نیز فراهم را زمینه  ،هاي گردشگري رشد این صنعت با تعریف قطب

  1383به تفکیک شهرستان در سال  ي خدماتیسهم اشتغال کارگاه ها :1- 21نمودار شماره 

اراک %37

شازند %4

تفرش %2

خمین %3

دلیجان %6

زرندیھ %3

ساوه %42

آشتیان %0

محالت %3

کمیجان %0

  
  بخش کشاورزي - 2-3- 1

از عدم رشد و کاهش سهم بخش کشاورزي دارد، هاي اخیر نشان  برآیند فرآیندهاي مورد اشاره طی سال
ساخت وسازهاي غیر مجاز اراضی کشاورزي و باغی درون و اطراف محدوده شهر با خطر همچنین، 
بخش زمینه رکود این  ،با صنعت و خدماتسنتی توان رقابت بخش کشاورزي عدم عالوه بر این . روبروست

  . از سهم بخش کشاورزي در آینده کاسته شود ،هررود در ش مجموع انتظار می رد. کند را فراهم می

هاي آتی دولت و سازمان هاي محلی یا بخش خصوصی در توسعه اقتصادي شهر همراه با تعیین  برنامه -1-3
  گذاري الزم در هر بخش میزان سرمایه

خارج  ورود بخش خصوصی ،و عدم وجود بخش خصوصی قوي در شهر با توجه به امکانات بخش دولتی
تواند به عنوان ابزاري مهم و  میو تقویت آن ) مرکز استان و شهر تهران: به عنوان مثال(حدوده منطقهاز م

  .با بهره وري باال و کاهش تصدي گري دولت واقع شود کارآمد درجهت خدمات رسانی مفید فایده
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  تفصیلی شهر پرندك -طرح جامع

 

  بندي نقش غالب اقتصادي شهر  جمع -1-4
بندي  ها، در جمع کاهش یا افزایش سهم هر یک از بخش با توجه به تغییر و تحوالت سه بخش اقتصادي و

  :توان گفت می
هاي برنامه ریزي شده، توسعه خواهد  بخش صنعت منوط به فعال شدن شهرك صنعتی و اجراي طرح -

 .یافت، اشتغال در این بخش به عنوان یکی از مشاغل پایه نقش ایفاء خواهد کرد

رود بخش خدمات در  خدمات شهري و رفاهی، انتظار میبا توسعه بخش صنعت از یک طرف و توسعه  -
 . مقابل کاهش سهم بخش کشاورزي، نقش موثرتري را در اقتصاد شهر ایفا نماید

کشاورزي به دلیل اشباع منابع آب و خاك و عدم توان رقابت با فعالیت هاي صنعتی و کشاورزي به  -
  .ویژه در حوزه شهري، با کاهش سهم روبرو خواهد شد

  .فروض فوق، صنعت و خدمات به عنوان بخش اقتصادي پایه در آینده شهر نقش خواهند داشتبا 
  تعداد اشتغال در وضع موجود و افق طرح: 1-41جدول شماره 

  افق طرح  وضع موجود  
  درصد  تعداد  درصد  تعداد  بخش اقتصادي

  5  119  8/6  101  کشاورزي
  48  1150  9/44  669  صنعت
  47  1124  2/46  689  خدمات

  -  -  1/2  31  اظهار نشده
  100  2393  100  1492  جمع

  سرشماري مرکز آمار، محاسبات مشاور: خذأم

  هاي جمعیت شهر در آینده بینی احتماالت رشد و پیش -2
 مورد اندازه و خصوصیات جمعیت درفرهنگی نیاز به آینده نگري  برنامه هاي توسعه اجتماعی، اقتصادي و

دارد، پیش بینی در مورد اندازه و  ...)جمعیت و ترکیب و توزیع جمعیت و د، میزان رشسنی جمعیت ساختار(
 رنامه ریزي توسعه شناخته شده است و اهمیت آن در این است کهبه عنوان مبناي بخصوصیات جمعیت 

که براي برخورداري از یک زندگی مناسب الزم  ، به فراخورحال خود نیازهائی داردجمعیت پیش بینی شده
ها، جاده ها،  مدارس، بیمارستان :زمینه ایجاد گذاري در هاي مربوط به سرمایه گیري ه تصمیمپایاست و 
  . باشد می... وآب  عرضه و تقاضاي کاال و تأمین نیرو و ،تسهیالت رفاهیارائه  ؛مسکن

 هاي جمعیتی معموالً بر بینی پیش. استفاده شده استPeople از نرم افزار براي پیش بینی جمعیت شهر، 
، هم نرخ زاد و ولد. گیرد نرخ زاد و ولد، مرگ و میر و مهاجرت انجام می: اساس مفروضات خاصی درباره
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 ارائه پیشنهادات

 

مثالً (به خاطر تأثیرآن در تعداد و ساختار سنی جمعیت و هم به علت حساسیت آن در مقابل سیاست هاي ملی
ینکه نرخ باروري در وضع فعلی از اهمیت بیشتري برخوردار است؛ بسته به ا) تشویق یا جلوگیري از باروري

 هاي کاهش یابـد، سه نوع پیش بینی فرضآن ثابت بماند یا به تدریج و اندك اندك کم شود و یا به سرعت 
  .باشد امکان پذیر می) حد باال، حد وسط و حد پائین(

ال طی س) حد باال، حد وسط و حد پائین( هاي به روش ترکیبی و بر اساس فرض ،بینی جمعیت شهر پیش
است که بر اساس  1387سال پایه براي انجام پیش بینی، سال . انجام شده است 1387 - 1405هاي 

اطالعات مورد نیاز براي پیش . برآورد شده است 1385اطالعات سرشماري عمومی نفوس ومسکن سال 
 و مهاجرت) شاخص امید به زندگی(  ، مرگ و میر)شاخص باروري کل( مفروضات باروري: بینی شامل

باشد و سعی بر آن شده با  باشد که اطالعات آن ها به تفکیک گروه هاي سنی براي این شهر موجود نمی می
هاي باروري با استفاده از نسبت  روش رله براي محاسبه شاخص( استفاده از روش هاي غیر مستقیم جمعیتی

، با محاسبه میزان مهاجرت، و بر پایۀ اطالعات برآوردي گروه هاي سنی جمعیت سال پایه) اطفال به زنان
  .گردد در افق طرح تعیینجمعیت شهر در روند توسعه آن 

فرض حد باال، میزان باروري کل در سطح باالي جانشینی و مرگ و میر کاهش یافته است، برآورد  در
سال و میزان خالص مهاجرت با  7/75سال و زنان،  7/73شاخص امید به زندگی در سال پایه براي مردان، 

بینی شده  ض، پیشبراي زنان درنظرگرفته شده است؛ در این فر 6/0براي مردان و  7/0فرض شیب باالي 
فرزند در افق  4/2به ) متوسط تعداد فرزندانی که یک زن در طول دورة باروري به دنیا می آورد(باروري کل

  . طرح می رسد
آورد شاخص امید به زندگی براي درفرض حد وسط، میزان باروري کل و مرگ و میر کاهش یافته و بر

دراین فرض، پیش بینی شده باروري . هردو جنس درسال پایه، برابر با سناریوي اول در نظرگرفته شده است
براي مردان و زنان  5/0میزان خالص مهاجرت با فرض شیب متوسط . برسد در افق طرح فرزند 1/2کل به 

  .  درنظرگرفته شده است
ري روند کاهشی دارد، سرعت باروري کند بوده و پیش بینی شده باروري کل به در فرض حد پائین، بارو

 4/0از لحاظ جریان مهاجرتی، میزان خالص مهاجرت با فرض شیب مالیم . طرح برسدفرزند در افق  6/1
برآورد شاخص امید به زندگی براي هر دو جنس درسال . براي زنان درنظرگرفته شده است 3/0براي مردان و 

  . ، برابر با فرض اول در نظرگرفته شده استپایه
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  تفصیلی شهر پرندك -طرح جامع

 

با توجه به تحوالت تدریجی شهرنشینی، افزایش آگاهی عمومی روستائیان به تحصیالت زنان و در نتیجه 
برخی صنعتی و شهرك ، ایجاد فرصت هاي شغلی جدید و استقرار رت آنان به شهر براي ادامه تحصیلمهاج

با  ولی ؛هد یافتاخو رت جوانان و بخصوص مردان روستائی افزایشمیزان مهاج، در اطراف شهر کارخانجات
نوسانات آتی روند مهاجر پذیري شهر و امکان جذب تعدادي از جوانان توجه به کاهش رشد طبیعی جمعیت و 
از بین اخیر و درنظر گرفتن آن در روند تحوالت  آینده جمعیت شهر،  هبه شهر تهران و سایر شهرها طی ده

پیش بینی  در فنیفرض  محتمل ترین عنوان به وسط حد که فرض ی رسدمش بینی به نظرپی هاي فرض
  .مورد استفاده قرار گیرد شهر

  مفروضات باروري و مرگ ومیر و مهاجرت فرض هاي مختلف در افق طرح: 1-2جدول شماره 

  مهاجرت  امید زندگی  باروري  فرض ها
  زنان  مردان  زنان  مردان

  6/0  7/0  7/75  7/73  4/2  حد باال
  5/0  5/0  7/75  7/73  1/2  حدوسط
  3/0  4/0  7/75  7/73  6/1  حد پائین

  محاسبات مشاور: ماخذ
  1387 - 1405هاي مختلف طی سال هاي  برپایۀ فرضپیش بینی جمعیت شهر : 2-2جدول شماره 

  جمعیت درسال پایه  ها فرض
)1387(  

پیش بینی 
  1397جمعیت در

  پیش بینی جمعیت در
  افق طرح

  نرخ رشد
  بر اساس فروض مختلف

  4/3  12600  9057  6456  حد باال
  66/2  10357  8170  6456  حدوسط
  2/2  9977  8044  6456  حد پائین
 محاسبات مشاور: ماخذ

قبول فرض حد  بابا توجه به مطالب فوق و پیش بینی هاي صورت گرفته در زمینه برآورد جمعیت شهر و 
 ،جمعیت شهردرصد،  4/2، با نرخ رشد 1397که در سال توان گفت  شهر می وسط براي تحوالت جمعیتی

با همان نرخ رشد،  1405در سال و  استنفر از جمعیت سال پایه بیشتر  1714د که شنفر خواهد  8170حدود 
  بود؛  نفر از جمعیت سال پایه بیشتر خواهد 3901نفر خواهد شد که  10357حدود 

و  1405ی شهرسازي و معماري کشور، افق طرح سال با توجه به آخرین مصوبه کمیته فنی شوراي عال
هاي خالص  تراکم. تغییر پیدا کرد 66/2نفر تعیین شد بنابراین نرخ رشد مصوب به  10357جمعیت افق 

  : جمعیتی، ناخالص جمعیتی و خالص مسکونی براي طرح هادي، وضع موجود و افق طرح عبارتند از
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 ارائه پیشنهادات

 

  ص و ناخالص جمعیتی و خالص مسکونی هاي خال مقایسه تراکم:  3-2جدول شماره 
  وضعیت    
  اطالعات شهر

  طرح هادي
)1375(  

وضع موجود 
)1387(  

  افق
  طرح

  10357  6456  5003  جمعیت
  1657949  16702192  604795  )متر مربع(جمع کل کاربري ها 
  67,3  80,6  83,5  )نفر در هکتار(تراکم خالص جمعیتی 

  127232  172404  5700  اراضی ساخته نشده
  62,4  38,6  82,7  )نفر در هکتار(  تراکم ناخالص جمعیتی
  640،255  391382  347275  )متر مربع(مساحت مسکونی 
  8/161  9/164  144  )نفر در هکتار(تراکم خالص مسکونی 

  طرح هادي پرندك، اطالعات مرکز آمار، محاسبات مشاور: مأخذ
  

                                                
  )جمع کل کاربري ها( 972891، )با احتساب اراضی ساخته نشده داخل محدوده مصوب( 1670219 2
 

  1390هرم سنی سال 

  
 محاسبات مشاور: مأخذ

  1385هرم سنی سال 

  
 محاسبات مشاور: ماخذ
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  تفصیلی شهر پرندك -طرح جامع

 

  1395هرم سنی سال 

  
 محاسبات مشاور: مأخذ

  1395و  1390، 1385 جنسی سال هايبه تفکیک گروه هاي سنی و  شهرجمعیت : 4-2اره جدول شم

  ، محاسبات مشاوراطالعات سرشماري مرکز آمار ایران: خذ أم

  گروه هاي سنی
  

  )نفر(  1395جمعیت   )نفر(  1390جمعیت   )نفر( 1385جمعیت  
  تعداد کل
  تعدادکل  زن  مرد  درصد  مرد و زن

  تعدادکل  زن  مرد  درصد  مرد و زن
  زن  مرد  درصد  مرد و زن

  3844  3996  100  7840  3424  3559  100  6983  3034  3154  100  6188  پرندك جمع شهر
4 -0  506  1/8  261  245  689  9/9 354  335  728  9/3 375  353  
9 -5  509  2/8  256  253  523  7/5 270  254  711  9/1 365  346  
14-10  630  3/10  323  307  520  7/4 261  259  534  6/8 274  259  
19-15  698  2/11  336  362  692  9/9 354  339  577  7/4 290  288  
24-20  711  5/11  363  348  812  11/6 391  421  814  10/4 412  402  
29-25  613  10  314  299  751  10/8 383  367  859  11/0 415  445  
34-30  526  5/8  267  259  630  9/0 324  306  772  9/8 395  376  
39-35  482  8/7  251  231  531  7/6 271  261  637  8/1 329  308  
44-40  401  4/6  219  182  482  6/9 252  231  532  6/8 272  261  
49-45  290  6/4  172  118  397  5/7 217  180  478  6/1 249  229  
54-50  200  2/3  106  94  284  4/1 168  116  390  5/0 212  178  
59-55  117  9/1  54  63  193  2/8 102  91  275  3/5 162  113  
64-60  120  9/1  53  67  110  1/6 50  60  183  2/3 95  88  

  199  152 4/5  350  204  163 5/3  368  206  179  3/6  385  شترساله و بی 65
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  تعیین الگوي توسعه و محدوده شهر  -3
منظور از توسعه شهر، نه فقط رشد کالبدي . شهرها براي پایداري و رونق آتی خود، ناچار از توسعه هستند

دسترسی : هاي زندگی مطلوب شهري، اعم از و کیفی توامان عناصر و مولفه شد کمی آن، بلکه بهبود و ر
سریع تر به خدمات شهري بهتر، ارتقاء کمیت و کیفیت تاسیسات و تجهیزات شهري و مسائلی از این قبیل، 

  .باشد با در نظر گرفتن حق آیندگان از شهر، می
ن کالبدي شهر را بر عهده داشته و به آضایی و الگوهاي توسعه آتی شهر از این نظر که ساماندهی ف

تنظیم و انتخاب الگوهایی که در . دبرخوردارن از اهمیت خاصی در طرح هاي توسعه شهري ،بخشند جهت می
هر کدام از آنها سلسله مراتب تقسیمات شهري خرد تا کالن تعریف شده و مقیاس انسانی به عنوان مهمترین 

ه الگوهاي مطابق با ئارادر . قرار گرفته باشد، حائز اهمیت بسیاري است گیري مورد توجه واحد اندازه
توجه به ، دنهاي کلی محدوده مورد مطالعه که همزمان توانایی ایفاي چندین نقش را داشته باش ویژگی

  :مواردي ضروري است، از جمله
  تمایل غالب توسعه) الف
  موانع و امکانات توسعه کالبدي شهر) ب

  : در شهر پرندك به شرح زیر است موارد ذکر شده
  تمایل غالب توسعه ) الف

با توجه به موانع آید، تمایل غالب توسعه شهر  آنچه که از بررسی تاریخچه رشد و ادوار توسعه شهر بر می
این جهت . گردد ، در جهات جنوب، جنوب غربی و غرب، نمایان میهاي موجود، از هسته اولیه و مطلوبیت

بدین معنی که با توجه به جهت غالب توسعه و  ؛نیز همخوانی دارد فعلیبا محدوده مصوب گیري توسعه شهر 
استفاده مرغوبی نیز به طور  هاي بال اگرچه زمین. توسعه یابد تواند همچنان در جهات مذکور محدوده، شهر می

ریب به اتفاق، شخصی ها در اکثریت ق پراکنده در درون بافت وجود دارد، اما به علت آنکه مالکیت این زمین
از سوي دیگر با . هاي شهري خارج از توان مالی شهرداري است باشد، اغلب تملک آنها براي انجام طرح می

باشد، بهسازي و نوسازي  توجه به قدمت هسته اولیه شهر و از آنجا که این محدوده هویتی نسبی را دارا می
و کمک به توسعه، ) چه جمعیتی و چه خدمات شهري( تواند عالوه بر افزایش ظرفیت محدوده بافت آن، می

  . باعث بهبود کلی وضعیت شهر گردد

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

ww
w.

sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



27  

  تفصیلی شهر پرندك -طرح جامع

 

  موانع و امکانات توسعه کالبدي شهر) ب
  موانع طبیعی توسعه کالبدي شهر) 1-ب

ها به عنوان موانع  هایی که بتوان از آن رودخانه، جنگل، کوه و یا تپه: موانع طبیعی از قبیل ،در شهر
براي حفظ اراضی قابل کشاورزي از نظر توسعه شهري این اراضی را باید به وجود ندارد، اما  ،طبیعی نام برد

محسوب شهر اراضی به مثابه ظرفیت و قابلیت توسعه اقتصادي این با این حال خود  .عنوان مانع تعریف کرد
ر خط راه آهن با یعنی در شرق مسی ،توان گفت که پرندك فقط در قسمت شرقی ، میبا این توصیف. شوند می

  .هادي قرار گرفته اند ها در خارج محدوده طرح هاي کشاورزي محدود شده است که این زمین زمین
  موانع مصنوع توسعه کالبدي شهر) 2-ب

. کند موانع مصنوع ساخته دست انسان، نقش قابل توجهی در تعیین سمت و سوي توسعه شهر ایفا می
ها و حرایم آنها،  آنها، خطوط انتقال نیرو و حرایم آن ها، مسیل هاي بین شهري و حرایم مربوط به جاده

هاي مربوط به استقرار آن ها، همه از مواردي است که به عنوان موانع مصنوع، بر  خاص و محدودیت صنایع
  . گذارند جهات توسعه تاثیر می

به  ،وشش داده استساوه در شمال شهر و خط راه آهن که به طور کامل حاشیه شهر را پ –هران جاده ت
هاي  که، فارغ از محدودیت گردد؛ به ویژه آن عنوان مانعی براي توسعه شهر در جهات مذکور، محسوب می

، گسترش کالبدي شهر در این )شمال و شرق پرندك(در جهات مذکور محدوده شهرمشخص شده با تعیین 
ها ایجاد خواهد  رد نیاز آن بخششهر در زمینه تامین خدمات شهري مو مدیرانمشکالتی را براي  ،جهات
   .نمود

هر طوري تعریف شود ضرورت دارد که الگوي پیشنهادي ش ،هدف کلی طرحموارد ذکر شده و  با توجه به
  : هاي زیر را فراهم سازد ساختار مناسب شهري شکل گرفته و جنبهکه بر پایه آن 

  . انسجام فضایی و اجتماعی شهر را ممکن سازد -
  . االمکان لحاظ کند را حتی در محدوده شهرحقوق مکتسبه  -
  .را برقرار کند ارتباط منطقی و سلسله مراتبی بین عملکردهاي اصلی شهر -
  . از گسترش بیش از حد ساخت و سازها در اراضی کشاورزي و باغی ممانعت کند -
گیري بافت  رویه شهر که پیامدها و تبعات مختلفی دارد، جلوگیري کرده و به شکل از گسترش بی -

  . منسجم و یکپارچه شهري کمک نماید
هاي  گرفتن پیش بینی با توجه به همه موضوعاتی که در گزارش وضع موجود اشاره شد و با در نظر
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 ارائه پیشنهادات

 

هادي به طور کامل پهنه مورد نیاز توسعه آتی شهر  محدوده مصوب طرح: رسد جمعیتی شهر، به نظر می
ماید و نیازي به خروج از محدوده مصوب فعلی شهر براي رشد و ن را تامین می) ساله 15حتی در یک دوره (

به عبارت دیگر گسترش کالبدي شهر در همان محدوده مصوب، عالوه بر آنکه . توسعه آینده شهر وجود ندارد
هاي موجود را  نماید، کمبود سرانه هاي مورد نیاز جمعیت اضافه شونده به شهر در افق طرح را تامین می سرانه
کند و از سوي دیگر مدیریت آتی شهر، نیز براي تامین خدمات شهري در آینده با مشکل مواجه  ران مینیز جب

هکتار به عنوان اراضی 20با وجود این بنا به مصوبه شوراي برنامه ریزي توسعه استان، حدود .  نخواهند بود
  .مسکن مهر براي شهر در نظر گرفته شده و مقرر گردید به محدوده اضافه شود

در الگوي توسعه پیشنهادي، یک مرکز شهري در شمال شرقی شهر در نظر گرفته شده است که در واقع 
هاي شهري تعیین شده  سه اولویت ساماندهی در شکل دهی گره. گیرد ترین بخش شهر قرار می در قدیمی

هاي با  گره و) عج(هاي اصلی خیابان ولی عصر  هاي اولویت اول، ساماندهی بر روي تقاطع است که گره
بهمن و شهرداري پیش بینی  22هاي  هاي اصلی خیابان هاي دوم و سوم، ساماندهی بر روي تقاطع اولویت

در همین راستا، سه گونه محور با رویکردهاي متفاوت براي توسعه شهر در نظر گرفته شده و . شده است
کالبدي، محور با رویکرد منظري و محور محور با رویکرد : مقرر گردید به محدوده اضافه شود، که عبارتند از

در نهایت، توسعه در درون محدوده فعلی بوده و نیازي به افزایش محدوده . منظري –با رویکرد کالبدي 
مذکور جهت توسعه آتی وجود ندارد، اما محدوده شهر براي رعایت مصوبه شوراي برنامه ریزي توسعه استان 

اسبات قرار گرفته و در برگیرنده آن قسمت از شهر است که در اي که مبناي مح محدوده. اضافه گردید
گردد و به طور  هکتار را شامل می 97ها و مطالعات میدانی، صورت گرفته مساحتی بالغ بر حدود  برداشت

هکتار  167هادي، مساحتی بالغ بر  محدوده مصوب طرح. هادي واقع شده است کامل در درون محدوده طرح 
اند، به  هادي براي اجرا در این محدوده مصوب شده هایی که در طرح بسیاري از کاربري. دهد را پوشش می

این امر به علل مختلف از جمله، عدم توانایی مالی نهادهاي شهري و عدم نیاز به دلیل . اند مرحله اجرا نرسیده
  .باشد هادي می هاي جمعیتی طرح بینی تحقق نیافتن پیش

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

  .هکتار را در بر گرفته است 166نهایت محدوده پیشنهادي مساحتی بالغ بر 
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  تفصیلی شهر پرندك -طرح جامع

 

  هاي طرح هادي، محاسباتی و پیشنهادي محدودهمقایسه : 1-3شماره  نقشه
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 ارائه پیشنهادات

 

  الگوي توسعه پیشنهادي : 2-3شماره  نقشه
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  تفصیلی شهر پرندك -طرح جامع

 

   سازمان فضایی پیشنهادي: 3-3قشه شماره ن
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 ارائه پیشنهادات

 

  پیشنهادي پهنه بندي: 4-3نقشه شماره 
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  تفصیلی شهر پرندك -طرح جامع

 

پیش بینی امکانات مالی و فنی شهرداري در آینده و امکانات افزایش درآمدها و تأمین اعتبارات  -4
 رداري و سایر سازمان هاي موثر در عمران شهرعمرانی، توسط شه

  پیش بینی امکانات مالی و فنی شهرداري در آینده -1- 4
 از این رو تعیین وضعیت امکانات وباشد،  شهر میمهمترین و مؤثرترین نهاد در زمینه عمران  ،شهرداري

بینی وضعیت توسعه  ه، براي پیشها در آیند بینی چگونگی آن و پیش... هاي آن در زمینه مالی، فنی، و توانایی
 . شهر، از اهمیت زیادي برخوردار است  و آبادانی

تا  1381هاي  حکایت از رشد این درآمدها طی سال، مالی و فنی شهرداري هاي امکانات و تواناییبررسی 
ها  سالمی باشد، به طوري که در برخی متناسب با افزایش جمعیت و گسترش شهر ندارد، اما این رشد  1387

  .رشد منابع مالی شهرداري کمتر از تورم موجود در جامعه بوده است
  )ریال هزار(درآمد شهرداري : 1-14جدول شماره 

  درآمد  سال

  موجود
1381  2220000  
1382  2670000  
1383  3178000  
1384  444000  
1385  6626000  
1386  4165000  

  پیش بینی
1389  5137000  
1390  5705000  
1391  6336000  
1392  7036000  
1393  7814000  
1394  8678000  
1395  9637000  
1396  10703000  
1397  11886000  
1398  13201000  

  گزارش ساالنه بودجه شهرداري، محاسبات مشاور:  مأخذ
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 ارائه پیشنهادات

 

  1381- 1386هاي  طی سال شهرداريدرآمد : 1- 14نمودار شماره 

y = 1021.7x
R2 = 0.357

0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000

1381 1382 1383 1384 1385 1386
  

  )هزارریال( 1381 -87ي طی سالها درآمد شهرداري: 2-14جدول شماره 
  1386  1385  1384  1383  1382  1381  سال
 4،165000 6،626000 4،440000 3،178000 2،670000 2،220000  درآمد

 37,1- 49,2 39,7 19,0 20,3  ---   )درصد(میزان رشد 

  گزارش ساالنه بودجه شهرداري، محاسبات توسط مشاور: مأخذ
  1382-1386هاي  ري طی سالرشد درآمدهاي شهردا: 2- 14نمودار شماره 

20.3 19.0
39.7

49.2

-37.1

18.2

-60.0
-40.0
-20.0

0.0
20.0
40.0
60.0

1382 1383 1384 1385 1386 متوسط

  سال
با توجه به روند گذشته درآمدهاي شهرداري و ادامه وضع موجود پیش بینی درآمدهاي شهرداري با توجه 

  : به نوسانات موجود به شرح جدول زیر برآورد می گردد
  )میلیون ریال(پیش بینی درآمدهاي شهرداري : 3-14جدول شماره 

  1398  1397  1396  1395  1394  1393  1392  1391  1390  1389  سال
 13،201 11،886 10،703 9،637 8،678 7،814 7،036 6،336 5،705 5،137  درآمد

  محاسبات مشاور: ماخذ
) با روند رشد فعلی( لذا با توجه به رشد آتی صنایع درآینده اي نه چندان دور، قطعا امکانات موجود

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

ww
w.

sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



35  

  تفصیلی شهر پرندك -طرح جامع

 

همانند تورم، کمبود ( ن مشکالت متعدد اقتصاديجوابگوي نیازهاي منطقه نخواهد بود و امکان بوجود آمد
هاي اجتماعی و فرهنگی دور از ذهن  و به دنبال آن آسیب...) مسکن، امکانات عمومی، امکانات رفاهی و 

  .نیست

امکانات افزایش درآمدها و تامین اعتبارات عمرانی توسط شهرداري و سایر سازمان هاي موثر در  -2- 4
 عمران شهر

ک سو به منظور افزایش درآمد و از سوي دیگر به منظور پایدار نمودن درآمدها، ناگزیر از شهرداري، از ی
باشد، از جمله منابع درآمدي ممکن براي شهرداري عبارتند  تعریف منابع درآمدي جدید و پایدار براي خود می

  :از
 استقرار کاربري هاي تجاري در سطح شهر طبق ضوابط طرح •

خدمات و تولیدات کارگاه هاي صنعتی و صنایع واقع در شهر و پیرامون مالیات بر ارزش افزوده  •
 آن 

 توسعه فعالیت هاي خدمات بین راهی و گردش گري و منابع درآمدي ناشی از این فعالیت ها •

 اخذ عوارض ویژه از راه آهن براي ارائه خدمات شهري به این سازمان  •

  برآورد درآمد و اعتبارات شهرداري  - 3- 4
در دهه آینده  1381-1387طی سال هاي  1/0ی رود درآمد شهرداري با متوسط نرخ رشد درآمد انتظار م

هزار ریال  11886000برابر  1397درآمد شهرداري در سال  ،در صورت ادامه آن در آیندهافزایش یابد که 
  .خواهد بود

بنایی خدمات بینی نیازهاي عمرانی شهر در زمینه رفع کمبودهاي مسکن، تأسیسات زیر  پیش -5
 رفاهی و سایر کارکردهاي اصلی شهر

هاي خاص  در شکل گیري کارکردهاي شهري، عوامل گوناگونی تاثیر گذارند که ثمره آن استقرار کاربري
ها در سطح شهر، توجه به  در خصوص نحوه جاي گیري و پراکنش کاربري. باشد در نقاط مختلف شهر می

ها در وضع فعلی و  در افق طرح، سطوح و سرانه موجود کاربري تحوالت آتی از قبیل جمعیت اضافه شده
به این معنی که شناخت نیازها و . فاصله گرایشات موجود با چشم انداز آتی توسعه شهر، ضروري است

باشد که این  هاي مختلف در سطح شهر می کمبودهاي آتی شهر، اولین گام در پیش بینی استقرار کاربري
در این بخش بر اساس برآوردهاي مذکور، پیش بینی . گزارش حاضر آمده استهاي قبلی  مهم در بخش
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 ارائه پیشنهادات

 

  : گیرد نیازهاي عمرانی شهر انجام می

  کاربري مسکونی - 5-1
خانوار جدید به  975، یعنی در حدود نفر 3901هاي جمعیتی در افق طرح،  طبق برآوردها و پیش بینی
 200متر مربع، و نیز متوسط قطعات  50ی، هر نفر با احتساب سرانه مسکون. جمعیت شهر اضافه خواهد شد

با لحاظ کردن این نکته که در ( مین مسکن جمعیت اضافه شوندهتري براي هر واحد مسکونی، براي تأم
زمین براي کاربري مسکونی  هکتار 20، حدود )وجود نداردوضع موجود کمبودي از نظر سرانه مسکن در شهر 

تامین  ،هادي، با اندکی تغییرات موجود شهر، این نیاز در درون محدوده طرحاحتیاج است که با توجه به وضع 
  . گردد و رفع می

  مسکن مهر -1- 5-1
واقع شده  هکتار 23حدود  به مساحت وشهر  غربدر ، ص داده شده براي مسکن مهر شهرزمین اختصا

  . است

  کاربري آموزشی -5-2
هکتـار  6/2نیاز به اختصاص حدودبري آموزشی در شهر، براي کاربر اساس استانداردهاي معمول و متداول، 

  .تا افق طرح وجود دارد زمین

  تجاري کاربري -5-3
هاي  رسد که ساکنین بعضی از قسمت پراکنش این کاربري در سطح شهر مناسب نیست و به نظر می

اي تجاري تا ه ضمن آنکه لزوم توجه به تنوع بخشی به کاربري. شهر از دسترسی مناسبی برخوردار نیستند
بر اساس  افق طرح ضروري است؛ این مساله در آینده و با افزایش جمعیت شهر نمود بیشتري خواهد یافت؛

خیابان امام خمینی و انتقال بخشی از بار به بلوار ولیعصر، انتظار  رسیاست طرح براي کاهش بارگذاري ب
با در نظر  .نماید ي ایفاءترشهر نقش مؤثر این بلوار به عنوان یکی از محورهاي تجاري ،میرود در افق طرح

کاربري تجاري به صورت سیال در  ،براي زمینه سازي جهت افزایش درآمد شهرداريو گرفتن این موضوع 
هاي تجاري بوجود آمده در  بدیهی است در قبال استفاده از ظرفیت. شدضوابط و مقررات طرح، تأمین خواهد 

  .به شهرداري پرداخت خواهد نمود از ارزش افزوده را یبخش ، مالکشهر

  کاربري فرهنگی -5-4
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مناسب به نظر ) به علت وجود کتابخانه عمومی( ها در شهر فرهنگی از لحاظ سرانهوضعیت کاربري 
مترمربع فضاي فرهنگی  3900حدود جهت حفظ این وضعیت در افق طرح و بهبود کیفی آن، به . رسد می

  .ز استجدید، براي جمعیت اضافه شونده، نیا

  کاربري مذهبی -5-5
نظر به حساسیت و اهمیت کاربري مذهبی و با توجه به پایین بودن سرانه وضع موجود، همانگونه که قبال 

و در نظر گرفتن آئین  اشاره شد، براي رفع نیازهاي فعلی و نیز گسترش و توسعه کالبدي و جمعیتی آتی شهر
  . باشد کاربري مذهبی احتیاج می مترمربع فضا براي 7022، به نامه توسعه مساجد

  کاربري درمانی - 5-6
کند براي رفع کمبود فعلی و نیاز تامین سرانه  سرانه پایین کاربري درمانی در وضع موجود شهر ایجاب می

مترمربع فضاي درمانی جدید در سطح شهر ایجاد  5071جمعیت اضافه شونده به شهر در آینده، در حدود 
هایی که مورد رجوع دائم مردم هستند، لزوم توجه به نحوه پخشایش مناسب این  بريهمانند سایر کار. گردد

  . ، وجود داردبه آن فراهم گردد ممکنکاربري، به نحوي که دسترسی آسان و سریع همه شهروندان تا حد 
  کاربري ورزشی -5-7

هکتار  7/6به حدود در وضع موجود شهر و نیاز جمعیت اضافه شونده آتی، و  با توجه به کمبود سرانه
به صورت یک مجتمع (شهردر شمال غربی باشد که رفع این نیاز  در شهر، نیاز میو  فضاي مختص کاربري

   .محدوده مصوب پیشنهاد شده استو یک سالن ورزشی در همان قسمت در  در حزیم مصوب )ورزشی
  کاربري اداري -5-8

اظ سرانه ندارد، اما براي رفع نیاز جمعیت اضافه کاربري اداري نیز اگرچه در وضع موجود کمبودي از لح
که این فضا به صورت سایتی مترمربع فضا براي کاربري اداري مورد نیاز است  9362شونده در حدود 

   .پیش بینی شده استدر جنوب شهر، متمرکز 
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  پارك و فضاهاي سبز کاربري  -5-9
موجب بسط سرزندگی در شهر  )می یا پاركاعم از فضاي سبز عمو(از آنجا که فضاي سبز به طور کلی 

براي رفع کمبودهاي فعلی و تامین . یابد هاي مناسب این کاربري اهمیت خاصی می گردد، تامین سرانه می
فضاي سبز جدید،  هکتار 4/7هاي جمعیت اضافه شونده به شهر تا افق طرح، به مساحتی در حدود  خواست

  . سطح شهر استقرار یابدنیاز است که باید به شیوه اي مناسب در 
  کاربري جهانگردي و پذیرایی -5-10

 –کاربري جهانگردي هکتار  1به حدود  ،شود براي ایفاي نقش مؤثرتر در جذب گردشگر برآورد می
 دیده شد کهمناسب تر پذیرایی در شهر ، احتیاج است که همانگونه که در نقشه پیشنهادي نیز ارائه گردیده، 

   .ساوه استقرار یابد –ي شهر و در کنار جاده تهران این کاربري در ورود

  تاسیسات و تجهیزات شهري کاربري  -5-11
در با در نظر گرفتن وضعیت شهر . تأسیسات و تجهیزات شهري نیز باید توسعه پیدا کند ،با توسعه شهر

ري تاسیسات و مترمربع براي اختصاص به کارب 4300آتی به مساحتی در حدود شود  برآورد می ،افق زمانی
ها  است که این کاربري ایناما نکته مهمی که باید به آن توجه کرد . باشد تجهیزات شهري در شهر احتیاج 

در خارج از محدوده و در داخل حریم شهر تواند  ها می و بخشی از آنلزوما در محدوده شهر واقع گردند نباید 
  . ه شونددر نظر گرفت

غیر  پدافندرتبط با فضاي سبز، فضاي باز و مکان هاي گردشگري و تدوین ایده کلی یا الگوي م -6
 عامل در شهر

در شکل گیري یک شهر، عوامل متعدد انسانی و طبیعی دخیل هستند و آنچه که فرم و فضاي شهري را 
در واقع شهرها توسط . هاست کند ناشی از همین عوامل و روابط میان آن و تعیین و تبیین میشکل داده 

ها، سرمایه  ها، بساز و بفروش هاي صنعتی، شهرداري خانوارها، موسسات و شرکت: متعددي مثل عاملین
بارزترین نمود شهر، شکل کالبدي . شود گذاران، نهادهاي قانون گذاري و از این قبیل ساخته و نگهداري می

بستري است که آید و از سوي دیگر  آن است که از سویی نخستین پدیده اي است که از شهر در نظر می
دهد و به همین علت از اهمیت ویژه  هاي فعالیتی و عملکردي مادي و معنوي شهر در آن رخ می سایر جنبه

  . اي برخوردار است
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 پدافندهاي گردشگري،  معیارهایی که در تدوین ایده کلی یا الگوي مرتبط با فضاي سبز، فضاي باز، مکان
براي دستیابی به شکل بهینه کالبدي شهر مد نظر قرار گرفته اند به  غیرعامل، فضاهاي خدماتی و مسکونی در شهر

  :شرح زیر است
عملکردهاي حیاتی، نیازهاي بیولوژیکی و  به این معنی که تا چه اندازه شکل شهر حامی :سرزندگی) الف
یار انسان محور سازد، که یک مع هاي انسانی بوده و از همه مهم تر چگونه بقاي همه موجودات را ممکن می توانایی
  . است
تواند به وضوح درك شود، از نظر ذهن قابل شناسایی باشد و  به این معنی که شهر تا چه اندازه می :معنی) ب

ها و مفاهیم جامعه در  ساکنین آن، آن را در زمان و مکان به تجسم آورند و تا چه اندازه آن ساختار ذهنی با ارزش
  .هاي احساسی و ذهنی و ساختارهاي فرهنگی ق محیط با تواناییانطبا: ارتباط است، به عبارت دیگر

یعنی اینکه شکل و ظرفیت فضاها، معابر و تجهیزات یک شهر تا چه اندازه با الگو و کمیت  :تناسب) ج
هایی که مردم عادتا به آن اشتغال دارند و یا اشتغال پیدا خواهند کرد، منطبق است، یعنی کفایت  فعالیت
  .هاي آتی ها با فعالیت تطبیق پذیري آن: ري، شاملهاي رفتا بستر
: ها، منابع، خدمات، اطالعات و یا اماکن، شامل توانایی دسترسی به سایر افراد، فعالیت :دسترسی) د

  . ها دسترسی پیدا کرد توان به آن کمیت و تنوع عناصري که می
ها تا  ایجاد، تعمیر، اصالح و مدیریت آنها و  یعنی اینکه دسترسی به فضاها و فعالیت :نظارت و اختیار) ه

  . گیرد کنند، صورت می ها زندگی می کنند و یا در آن چه حد توسط کسانی که از آن استفاده می
به مفهوم هزینه ایجاد و نگهداري شهر در هر سطح مورد نظر از موارد پنج گانه الف تا ه، بر  :کارایی) و

  .اساس هر پدیده با ارزش دیگر
برابري، نیاز، : به معنی چگونگی توزیع سود و زیان محیطی بین افراد طبق اصول خاصی مانند :عدالت) ز

سازد، در  عدالت معیاري است که عایدي بین افراد را متعادل می. ارزش ذاتی، قدرت پرداخت، تالش و قدرت
 .کند هاي مختلف را متعادل می حالی که کارایی، عایدي بین ارزش

هاي  معیارهاي مذکور سعی بر آن بوده است تا ایده کلی و الگوهاي مرتبط با کاربري بنابراین و بر حسب
مورد نظر در راستاي دستیابی به شکل بهینه کالبدي با لحاظ کردن مسائل موجود و چشم اندازهاي آتی 

  :باشند شهر، تدوین گردند که به شرح زیر قابل ارائه می
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  فضاي سبز  - 6-1
هاي  ز شهري تاثیري غیر قابل انکار در تلطیف فضاي شهري، کاهش آلودگیاز آن جا که فضاي سب

محیطی، افزایش آرامش و بهبود کیفیت ذهنی شهروندان و به طور کلی نقشی حمایت گر در تامین نیازهاي 
 ها دارد، بنابراین و با توجه به معیارهایی که در تدوین این مبحث مورد نظر هستند و بیولوژیکی و روانی آن

؛ در توسعه فضاي نیز با توجه به کمبودي که شهر از حیث کاربري فضاي سبز شهري با آن رو به رو است
  :، براي رسیدن به شرایط مطلوب، موارد زیر باید لحاظ گرددسبز شهري در شهر

در مقیاس محله اي، پخشایش فضاي سبز به گونه اي باشد که با توجه به شعاع دسترسی این ) الف
  .مه شهروندان به طور مساوي از آن بهره مند گردندکاربري، ه

در مقیاس شهري، گسترش فضاي سبز به ویژه به صورت پوشش گیاهی در دو سوي معابر، جهت ) ب
  .رسد هاي محیطی و نیز زیبا سازي شهري، ضروري به نظر می کاهش آلودگی

ها منطبق با  یا تفرج گاه ها هاي جدید فضاي سبز در غالب پارك در مقیاس شهري، طراحی توسعه) ج
  .اجتماعی شهروندان صورت گیرد تا استقبال از این فضاها را در پی داشته باشد –هاي فرهنگی  خواست

ها با  در مقیاس خرد، در سایر فضاهاي شهري به ویژه فضاهاي مذهبی و فرهنگی، اختالط این کاربري) د
ایش سرانه آن تا حد مطلوب، موجب جذابیت و فضاهاي سبز که عالوه بر گسترش فضاي سبز شهري و افز

  .شود گردد، توصیه می ها می مطلوبیت این کاربري
با توجه به مشکالت تملک اراضی و محدودیت هاي ناشی از مکان یابی کاربري ها، فضاي سبز درون ) ه

فوق، فضاي با توجه به موارد . شود اي و شهري به صورت خرد و پراکنده توصیه می شهر با عملکرد محله
درسطح . اي در نظر گرفته شده است سبز تجهیز شده در سلسله مراتب عملکرد فراشهري، شهري، و محله

فضاهاي سبز تجهیز شده . یابی شده است فراشهري، پارك جنگلی به صورت لکه در شمال شهر مکان
تقسیمات کالبدي مد نظر  شهري نیز در اراضی بایر که قابلیت تجمع داشته در نقاط مختلف شهر و متناسب با

اي از کاربري هاي بایر در قطعات کوچک و محدوده و  براي تأمین فضاي سبز محله. قرار گرفته است
عالوه بر این، فضاهاي سبز حفاظتی پیرامون کاربري ها و معابر در نظر . پراکنده شهر استفاده شده است

  . دیگر را نیز دارند اند که قابلیت استفاده مختلط با کاربریها ي گرفته شده
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  سلسله مراتب کاربري فضاي سبز شهري : 1-6جدول شماره 
  موقعیت در شهر  کاربري  عملکرد
  شمال شهر و چسبیده به بافت  پارك جنگلی  فراشهري
  و شرق شهر) گورستان( غرب شهر   هاي درون شهر ها و باغ پارك  شهري
  درسطح شهر به صورت پراکنده  فضاي سبز خرد  محله اي
  و پیرامون شهر بلوارها ،اصلی حاشیه محور   فضاي سبز حفاظتی  حفاظتی

  فضاي باز  -6-2
هاست و باید پاسخگوي نیاز زندگی  فضاهاي باز شهري، براي شهروندان و تبلور زندگی جمعی آن

 در این فضاها شهروندان با یکدیگر برخوردهاي اجتماعی چهره به چهره. اجتماعی و جمعی شهروندان باشد
اي است که فضایی متنوع و پر از رویداد  ها به گونه تصویر ذهنی شهروندان از این فضاها و مقیاس آن. دارند

. به عبارت دیگر فضاي باز شهري از دیر باز تا کنون بستر تعامالت اجتماعی مردم بوده است. را توقع دارند
دهند، هر چند  سنی مختلف تشکیل می هاي مخاطبان این فضاها را طیف وسیعی از اقشار اجتماعی و گروه

و کیفی فضاي باز شهري طی زمان و در اثر عوامل گوناگونی، تغییر یافته است، اما همواره  هاي کمی  ویژگی
  . شهروندان و سایر استفاده کنندگان از شهر، به چنین فضاهایی نیازمند بوده اند

وعات، ماهواره و اینترنت، استفاده از فضاي باز مطب: هاي نوین ارتباطی چون امروزه علی رغم رواج پدیده
شهري نه تنها اهمیت خود را از دست نداده بلکه پس از مدتی کم توجهی، مجددا جایگاه واقعی خود را باز 

نیاز به حضور آگاهانه و متقابل با محیط مصنوع، نیاز به بیان ارتباط و ارائه . یافته و مورد توجه واقع شده است
افکار در فضاي شهر، نیاز به حضور در فضاي شهري و ارتباط رو در رو با سایر شهروندان، منبعث  ها و اندیشه

  . هاست از ویژگی روانی انسان
شود که همه شهروندان بتوانند آزادانه از آن بهره ببرند  در مجموع، فضاي باز شهري به مکانی اطالق می

توصیفات فوق در مورد فضاهاي باز شهري و براي فراهم آوردن با توجه به . و در ارتباط با یکدیگر قرار گیرند
 :رسد ، توجه به موارد زیر ضروري به نظر میدر شهر فضاهاي باز سرزنده، متناسب، معنی دار و کارا

اجتماعی شهروندان، طراحی، تجهیز  –هاي فرهنگی  فضاهاي باز در سطح شهر، با توجه به خواست) الف
  .و حفاظت شوند

در بهسازي  )پدافند غیر عامل(کاهش بارگذاري و کم کردن تراکم و نیز افزایش ضریب امنیت براي  )ب
  . هاي فرسوده شهر، ایجاد فضاي باز در اولویت قرار گیرد و نوسازي بافت
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تملک گردند و به فضاهاي باز محله اي  ابنیه در معرض تخریب در سطح شهر توسط نهادهاي عمومی) ج
  . لط با فضاي سبز تبدیل گردندبه ویژه به صورت مخت

در فضاهاي باز شهري و محله اي صورت گیرد تا ترغیب و  فرهنگی، مذهبی و حتی مراسم عمومی) د
  .شهروندان را به استفاده از این فضاها در پی داشته باشد

د تجهیز فضاهاي باز شهري به ویژه از جهت مبلمان شهري و نورپردازي شهري باید به گونه اي باش) ه
  .که دو عنصر آسایش و امنیت توامان را در بر داشته باشد

در طرح پیشنهادي با لحاظ کردن میزان فرسودگی و ریزدانگی بافت و دو چارچوب اهداف پدافند غیر 
هاي  هاي بدون کاربري با توزیع کاربري عامل تالش گردید تا فضاي باز شهري عالوه بر میادین و عرصه

ها از طریق ضوابط و  و فضاي سبز، فضاي، فضاي امداد و نجات و مداخله در تراکم بدون ابنیه همچون پارك
  .مقررات فضاي باز اجتماعی و امنیتی فراهم گردد

  هاي گردشگري مکان -6-3
نخست آن که با توجه به وجود . توان به موضوع وارد شد هاي گردشگري، از دو مدخل می در بحث مکان

عناصر شاخص طبیعی و به طور کلی هر عنصر یا مکانی که هویتی خاص را  ها یا بناهاي تاریخی، پدیده
براي جذب گردشگر در بر داشته باشد، به تدوین الگوهاي مرتبط با آن براي استفاده بهینه و یا حفظ آن 

  .خورد شهر چنین عنصر یا مکانی به چشم نمیاین عنصر یا مکان پرداخت، که در مورد 
به علت قرار گیري در  این شهرتواند حائز اهمیت باشد، آن است که  ین بحث میاما جنبه دیگري که در ا

هاي غربی  هاي دسترسی به استان هاي پرترافیک و نیز یکی از راه ساوه که یکی از جاده –کنار جاده تهران 
ز این شهر باشد، از پتانسیل مناسبی براي ارائه خدمات به مسافران و گردشگرانی که در مسیر خود ا کشور می
لذا براي بهره برداري از این امکان بالقوه، که در صورت استفاده مناسب . نمایند، برخوردار است عبور می

  :تواند به رونق اقتصادي شهر نیز کمک نماید، موارد زیر باید مد نظر قرار بگیرند می
ونه اي که عالوه بر ساوه، به گ –هاي شهر به ویژه از سمت محور تهران  هویت بخشی به ورودي) الف

  . معرفی شهر، باعث جلب نظر گردشگران و مسافران گردد
  .هاي شهر براي گردشگران و مسافرین ایجاد اماکن ارائه خدمات به ویژه در ورودي) ب
هاي مردم شناسی که نه فقط مربوط به شهر پرندك، بلکه مربوط به کل  تاسیس اماکنی چون موزه) ج

  .استان مرکزي باشد
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 –هاي مجهز، مناسب و بهداشتی در حاشیه محور تهران  جاد فضاهاي اسکان موقت یا استراحت گاهای) د
تعطیالت : هاي زمانی سفرهاي بین شهري مانند ساوه در محدوده شهر به ویژه به صورت موقت براي دوره

  .عید نوروز و یا تابستان

 غیر عامل پدافند -6-4

ها از ضروریات  نح طبیعی و غیر طبیعی، براي جلوگیري از آسیبنیاز به آمادگی در برابر خطرها و سوا
. غیر عامل، نکته مهم و قابل توجه، تفکیک دو مقوله ایمنی و امنیت است پدافنددر . جوامع انسانی است

سوزي و نظایر  سیل، زلزله، رانش زمین، آتش: مفهوم ایمنی عموماً در قبال حوادث غیر مترقبه طبیعی مانند
گیرد،  شود، اما مفهوم امنیت همیشه در مقابل تهاجم و خطرات ناشی از آن مورد توجه قرار می رح میاینها مط

و  شرایط اقلیمی با توجه به . که با توجه به تفاوت این دو مقوله، راه کارهاي مواجه آنها نیز متفاوت است
عامل، موارد زیر باید مورد توجه غیر  پدافند، به طور کلی براي تأمین شرایط مطلوب زمین شناختی این شهر

  :قرار گیرد
باشد، استقرار مکان هاي  اي که مسیر عبور چندین خط گسل می به علت قرارگیري شهر در منطقه) الف

یابند و  امن چند منظوره که در مواقع عادي به ارائه خدمات شهري مورد نیاز یا سایر کاربري ها اختصاص می
  .خاص مورد استفاده قرار گیرند، حائز اهمیت زیادي استدر مواقع وقوع زلزله به طور 

نشانی در ساختمانی مستقل و با کارکردي آموزش دیده و امکانات مناسب در حدود اندازه  استقرار آتش) ب
  .شهر، کامالً ضروري است

یی نگري در مورد اختصاص مکان ها اگرچه در حال حاضر در کشور شرایط صلح برقرار است، اما آینده) ج
بینی تمهیداتی براي احداث سریع  امن براي اسکان موقت شهروندان در صورت بروز احتمالی جنگ، و یا پیش

  .چنین مکان هایی، الزم است
در طرح پیشنهادي با افزایش فضاي باز شهري، توزیع پارکها و فضاي فاقد ابنیه و تدارك اراضی خاص 

  .قع بحرانی فراهم شده استبه پدافند غیر عامل زمینه ایجاد امنیت در موا

 فضاهاي خدماتی - 6-5

خدمات شهري، میزان، کیفیت و نحوه دسترسی به آنها، از مهمترین مسائلی است که همواره دغدغه 
اینکه چه خدماتی . ریزان و طراحان شهري از یکسو و مدیران شهري و شهروندان از سوي دیگر است برنامه

: معیارهایی که در این زمینه وجود دارد، به بسیاري از عوامل چون عواملباید در شهر استقرار یابد جداي از 
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از سوي دیگر پس از تعیین و تبیین این موضوع، . اقتصادي شهر بستگی دارد -اقلیمی، فرهنگی و اجتماعی
گردد،  در گام بعدي کیفیت خدمات مطرح می. مسأله مهم بعدي، نحوه بخشایش این خدمات و سرانه آنهاست

هاي معمول و یا حتی باالتر از آنها باشد،  که اگر کمیت خدمات شهري در یک شهر طبق جداول و سرانهچرا 
مناسبی نداشته باشد، ساکنین براي برخورداري از خدمات بهتر به شهرهاي دیگر نقل مکان می   اما کیفیت

شهر به طور کلی باید این آتی  با توجه به این مطالب و با در نظر گرفتن کمبودهاي کنونی و نیازهاي. نمایند
  :موارد زیر لحاظ شود

هاي  تا حد سرانه...) درمانی، فرهنگی و -اعم از آموزشی، بهداشتی(فضاهاي خدمات شهري) الف
  .پیشنهادي طرح گسترش یابد

اي صورت گیرد که با توجه به شعاع دسترسی هر یک از آنها،  گسترش فضاهاي خدماتی شهر به گونه) ب
  .ور تمام شهروندان به صورت برابر به این خدمات دسترسی داشته باشندالمقد حتی

بخش هایی از شهر که مطلوبیت کمتري براي سکونت دارد، به فضاهاي خدماتی اختصاص یابد، تا ) ج
هاي مطلوب مسکونی در شهر براي حفظ جمعیت فعلی و جذب آتی  عالوه بر رونق این بخش ها، محدوده

  .آن محفوظ باشد
بندي فضاهاي خدماتی براساس دو  ر توسعه شکل کالبدي شهر و دستیابی به شکل بهینه آن، اولویتد) د

معیار، یکی اهمیت آن خدمات شهري و دیگر میزان کمبود و شدت نیاز فعلی و آتی آن، انجام پذیرد و نمود 
  .کالبدي بیابد

د پذیرفته شده همراه با توسعه و کیفیت خدمات شهري، با دید ارتقاي مداوم کیفی به عنوان یک رون) ه
  .گسترش کالبد شهر، مورد توجه قرار گیرد و همراه با افزایش کیفی نیز مشهود باشد

  فضاهاي مسکونی - 6-6
هاي سازمانی  سازي مسکن یا خانه و الگوي توسعه پیشنهادي براي آن، این شهر با انبوهبه اندازه شهر با توجه 
، لذا شاید آنچه که )درصد آنها، مالکیت شخصی دارند 80الکیت اراضی که بیش از با توجه به وضعیت م(مواجه نیست

هاي مسکونی است که براساس مطالعات وضع موجود و  آن را دارد، تعیین پهنهبه طرح به طور عمده توانایی پرداختن 
هاي  برخی از جنبه ،مقرراتتهیه ضوابط و  باتوان  ، اما میاستبینی نیازهاي آینده شهر و میزان تراکم آن ها  پیش

تر  را به وضعیت مطلوب نزدیک... تراکم، نماسازي، تعداد طبقات، مصالح مورد استفاده و: فضاهاي مسکونی از قبیل
  :توان در قالب موارد زیر بیان نمود بنابراین الگوهاي مرتبط با فضاهاي مسکونی در شهر را می. نمود

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

ww
w.

sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



45  

  تفصیلی شهر پرندك -طرح جامع

 

اي باشد که با اهداف طرح در زمینه بافت هاي   کونی به گونهبندي بافت مس اندازه قطعات دانه) الف
  .مسکونی منطبق گردد

هاي ساختی که استحکام ابنیه را به ویژه در برابر  در ساخت فضاهاي مسکونی از مصالح و شیوه) ب
  .نمایند، استفاده گردد زلزله، تأمین می

اجتماعی، بر  -خواست هاي فرهنگی نماسازي قطعات در فضاهاي مسکونی باید ضمن در نظر گرفتن) ج
طبق ضوابط و مقررات طرح، و براي جلوگیري از در هم ریختگی و اغتشاش بصري در سطح شهر، واجد 

  . نوعی نظم و هماهنگی باشد
تعداد طبقات و تراکم ساختمانی فضاهاي مسکونی طوري در سطح شهر تنظیم گردد که باعث ) د

  .رددمخدوش شدن کریدورهاي منظر شهري نگ
گري و قاطعیت در برخورد،  هاي تسهیل ضوابط و مقررات طرح به نحوي تنظیم گردد تا با ایجاد جنبه) ه

  .گیري سکونتگاهاي غیر رسمی گردد مانع از شکل
در شکل و ترکیب واحد مسکونی رعایت شرایط اقلیمی و محیطی به عنوان اصل زیربنایی مد نظر قرار ) و
  . گیرد
ضاهاي مسکونی با سایر کاربري هاي شهري سازگار با این فضاها ضمن تضمین آمیختگی مناسب ف) ز

در کل فضاهاي شهري که بخش  "نظارت و اختیار"و  "معنی": سرزندگی این فضاها به افزایش معیارهاي
  .انجامد دهد، می اي از آن را فضاهاي مسکونی تشکیل می عمده
اقتصادي جامعه ساکن و فعالیت  -وضعیت اجتماعی اندازه قطعات و تعیین سطح اشتغال متناسب با) ح

  .هاي غالب در شهر تنظیم گردد

کشتارگاه، غسالخانه، گورستان، سیستم ( پیش بینی مکان و نحوه ایجاد یا توسعه تجهیزات شهري  -7
 )دفع زباله، آتش نشانی و غیره

شهر را مرتفع  مومیهایی هستند که خدمات و نیازهاي ع تجهیزات شهري که عمدتاً شامل کاربري
در پیشبرد اهداف مدیریت شهري و نیز  سازند، در صورت مکان یابی صحیح و توسعه مطلوب، نقش مهمی می

کشتارگاه و سیستم دفع زباله که به : تجهیزات شهري مانند. کنند در توسعه پایدار فعلی و آتی شهر، ایفا می
ش نشانی که هم با مسائل جانی و هم مسائل مالی ند یا آتا طور مستقیم با سالمت شهروندان در ارتباط

  .نماید را دو چندان می شهروندان مربوط است، اهمیت توجه به مکان یابی و توسعه این کاربري ها
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، بر اساس معیارهایی که شهر و کیفی تجهیزات شهري  میدر ادامه با توصیف مختصري از وضعیت ک
  : تعیین شده استها  ادي این کاربريخواهد آمد، مکان پیشنه

  کشتارگاه -7-1
شهر واقع شده و وابسته به محدوده که در خارج از کشتارگاهی است  دارايشهر  ،در وضع موجود

از مشکالت اصلی آن  شهر،عدم وجود سردخانه در  باشد؛ غیر قابل استفاده میکه باشد  شهرداري می
  .وضعیت مناسبی نداردهمچنین راه ارتباطی کشتارگاه به شهر نیز شود و  محسوب می

  ):و بهتر است(کشتارگاه باید 
  .در نزدیکی جاده ارتباطی باشد) الف
  .خارج از محدوده شهر و دور از مناطق مسکونی باشد) ب
  .امکان تأمین آب مورد نیاز براي آن وجود داشته باشد) ج
  . در صورت لزوم شهرها و روستاهاي اطراف نیز بتوانند از آن استفاده کنند) د
  .در مسیر وزش باد به سمت شهر، به ویژه قسمت هاي مسکونی نباشد) ه
  .سال آتی در نظر گرفته شود 25در تعیین محل، حتی االمکان جهات توسعه شهر تا ) و
هاي  هاي بزرگ حداکثر شش کیلومتر، براي کشتارگاه فاصله محل کشتارگاه تا شهر براي کشتارگاه) ز

 .هاي کوچک حداکثر دو کیلومتر باشد اي کشتارگاهمتوسط حداکثر سه کیلومتر و بر

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

  . پیشنهاد داده نمی شود

  خانهغسال - 7-2
با توجه به پیوند این کاربري با کاربري  .درخارج شهر و در نزدیکی گورستان اصلی قرار داردغسالخانه، 

  .شده استکاربري مکان مناسب در نظر گرفته گورستان در حریم شهر براي هر دو 

  گورستان -7-3
و در طرح ر دارد، در داخل شهر و در مجاورت میدان امام خمینی قرا ،قدیمی گورستانمزار شهدا و  

ارهاي زیر باید مد نظر قرار معیگورستان جدید، در ایجاد . فضاي سبز پیشنهاد شده استپیشنهادي به عنوان 
  :گیرد
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 .در جهت وزش باد غالب نباشد) الف

  .در مسیر مسیل رودخانه نباشد) ب
 .هاي سطحی در محل احداث پایین باشد آب) ج

 . پایین باشد هاي زیرزمینی در مکان آن سطح آب) د
 .و سواره مطلوب داشته باشدپیاده هاي دسترسی  راه) ه

 .شهر باشد) ساله 15حتی ( خارج از محدوده  بهتر است) و

  .هاي مسکونی، تفریحی و تفرجگاهی نباشد در مجاورت کاربري) ز
ل از ابتداي مح( هاي انجام شده و براساس موقعیت خاص شهر، جنوب شرقی شهر با تجزیه و تحلیل

براي گورستان آتی  بودکه قبالً نیز براي این کاربري در نظر گرفته شده  )غسالخانه به سمت کشتارگاه
 . در نظر گرفته شده استشهر 

  زباله ندف کانم-7-4
زباله در اطراف نقاط شهري، یکی از نکات مهم در تأمین بهداشت عمومی  نتعیین مکان مناسب دف

شود که نفوذ این شیرابه به  اله از سویی موجب ایجاد شیرابه آلوده میتجزیه و تخمیر زب. شود محسوب می
سازد؛ و از سویی دیگر همین فرآیند  هاي زیرزمینی و سطحی موجب آلودگی شدید آنها را فراهم می آب

. لذا موضوع زباله در شهرها از اهمیت خاصی برخوردار است. شود موجب آلوده شدن هوا و محیط زیست می
مواد  سوزاندن زباله، بازیافت :توان به ن جمله میآگیرد که از  هاي مختلفی صورت می با روش زباله ندف

هاي بهداشتی بدون بازیافت  با روش  زباله ندفموجود در زباله و تبدیل آن به مواد دیگر از جمله کمپوست و 
  .اشاره کرد

کیلومتري  چهارشهر و در فاصله شرقی  جنوبدر حال حاضر در زمینی واقع در  ،زباله شهر ندف کانم 
. شود می ندفآوري و  وسط شهرداري به صورت جداگانه جمعهاي شهر صنعتی نیز ت زباله. گیرد آن انجام می

  : مد نظر قرار گیردنکات زیر باید  زباله ن یابی محل دف در مکان
 .شده وجود داشته باشد دفعهاي  خاك کافی و مناسب جهت پوشش زباله) الف

 .زش باد غالب به طرف شهر نباشدجهت ودر ) ب

هاي زباله یا کنترل حریق احتمالی  امکان دستیابی به آب کافی یا تهیه آن جهت شستشوي ماشین) ج
 .فراهم باشد
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 ارائه پیشنهادات

 

محل به فضاي سبز   هاي حاصله و یا تبدیل هاي احتمالی از کود کیفیت خاك محل جهت استفاده) د
 . مناسب باشد

محل باال نبوده و جریان آب هاي زیر زمینی از محل مورد نظر به طرف  سطح آب هاي زیرزمینی) ه
 .شهر و منابع آب مورد استفاده شهروندان و سایر مصارف به ویژه کشاورزي نباشد

اي باشد که عملیات کانال کشی تا عمق حدود دو متر را بتوان به  نوع زمین و بافت خاك به گونه) و
 .رت لزوم امکان زهکشی محل وجود داشته باشدراحتی در آن انجام داد و در صو

ضلع ، در زباله آینده شهر نمکان دفهاي انجام شده و براساس موقعیت خاص شهر،  با تجزیه و تحلیل
بدور از دید و منظر پشت تپه هاي راه آهن و ( ، باالتر از منبع آب مجتمع دامداريشهر شمال شرقی

  . پیشنهاد می شود )شهري
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  دفن زباله کانگورستان و م پهنه :1-47نقشه شماره
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 ارائه پیشنهادات

 

  آتش نشانی -7-5
به . ، ساختمان مستقلی ندارد و در داخل حیاط ساختمان شهرداري مستقر شده استآتش نشانی شهر

جهت وضعیت جغرافیایی شهر و نیز تأمین دسترسی سریع در صورت وقوع حادثه احتمالی و در نهایت با 
ستقل آتش ده تهران ـ ساوه، دو سایت براي قرارگیري ساختمان مدر حاشیه جا شهر توجه به قرار گیري

 CNGدر نزدیکی جایگاه دیگري در مدخل ورودي شهر و یکی تعیین شده که  نشانی در نقشه پیشنهادي
  .بینی شده است پیش

  جایگاه سوخت رسانی -7-6
که هر دو در  ،یگاه گازجایگاه بنزین و جا: باشد رسانی در شهر فعال می در حال حاضر دو جایگاه سوخت

با توجه به این که جایگاه بنزین در شمال . ابتداي ورودي شهر و در دو طرف محور تهران ـ ساوه قرار دارند
در طراحی محور . بایست از جاده مذکور عبور کرد محور تهران ـ ساوه قرار گرفته و جهت استفاده از آن می

  .هیه و اجراء گرددطرح موضعی بایستی ت ،نی آنفوق و تأمین ایم

  )در خدمت شهر(مزاحم نیمه  صنوف  -7-7
اي زیست محیطی، کالبدي و اقتصادي ـ اجتماعی بوده که ناشی از آثار و پیامدهاي سوء  مزاحمت پدیده

در خدمت (در مکان یابی و ساماندهی صنوف مزاحم . باشد فعالیت هاي صنعتی بر روي شهر و شهروندان می
حتمی رونق و توسعه و نیز پایداري شهر می باشند، باید سعی شود که مقدار مزاحمت  ، که از ملزومات)شهر

  . به حداقل برسد
ضلع غربی فضاي (غرب شهریک پهنه عمده در )در خدمت شهر(مزاحم نیمه  ، براي صنوف در این شهر

  . است شدهبینی گردیده و در نقشه کاربري پیشنهادي مشخص  پیش )که داخل حریم می باشد(ورزشی
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  تفصیلی شهر پرندك -طرح جامع

 

مربوط به شهرداري و سایر سازمان ) ساله 10(و میان مدت) ساله 5(برنامه عمرانی کوتاه مدت -8
 هاي شهري

وجه به نیازهاي آتی شهر و با برنامه هایی هستند که با ت میان مدت، عموماًکوتاه و هاي عمرانی  برنامه
قابل ( پنج ساله و ده سالهیک فرآیند  بهبود وضعیت اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و کالبدي شهر درهدف 

در این راستا مشارکت فعال  ،تهیه و تدوین شده و به مورد اجرا گذاشته می شوند )تقسیم به دو پنج سال
استان و نیز همکاري و مشارکت بخش خصوصی براي  سازمان ها و تشکیالت مدیریتی در سطح شهر و

اجرایی کردن  چند شهرداري ها نقش عمده و محوري را در هردن آن ها بسیار مفید و موثر است؛ اجرایی کر
ود در راستاي د، ولی هر یک از سازمان ها و تشکیالت اداري نیز به سهم خنبرنامه هاي عمران شهري دار

سهیم هستند و در شهر مرتبط با حوزه کاري خود در اجرایی کردن برنامه هاي عمرانی وظایف و برنامه هاي 
شهر توان به اجراي دقیق و به موقع برنامه هاي عمرانی  ها می  کاري این سازمانورت هماهنگی و همص

  . امیدوار بود
زیر با مسئولیت هاي خاص هاي  براي شهر، سازمان هاي توسعه و عمران در ارتباط با اجرایی کردن برنامه

  : مطرح هستندخود 
مین مسکن أتوسعه شهر و ت در زمینه احداث مسکن مورد نیاز سازمان مسکن و شهرسازي،) الف

  ؛...، احداث ساختمان هاي عمومی و دولتی و تخصیص و تغییر کاربري اراضی و موردنیاز شهروندان
و پرورشی و فرهنگی و خوابگاهاي  در زمینه احداث فضاهاي آموزشی ،اداره آموزش و پرورش) ب

  ؛...مرتبط با آن و 
 ش ذخایر آب مصرفی مورد نیاز شهروندان و روستاهايدر زمینه تأمین و گستر اداره آب و فاضالب،) ج

و اجراي شبکه مناسب آبرسانی با  ...نشانی، فضاهاي سبز عمومی و  پیرامونی و همچنین آب مصرفی آتش
مشخصات و موقعیت ( مصرف کلی آب شهر و کمبود آن به تفکیک، منابع تامین آب مصرفی شهر: بررسی

و  ؛)حجم، نوع و موقعیت آن ها( منابع ذخیره آب شهر، )ها ات آنرآن ها در شهر و میزان دبی و تغیی
اي سطحی و تخلیه گاههاي هاي سطحی، مسیر حرکت آب ه سیستم جمع آوري آب: همچنین، تعیین

سیسات مربوط به فاضالب در شهر، چگونگی دفع فاضالب، مشکالت دفع و تأهاي سطحی؛  خروجی آب
  ؛... و  فاضالب
در زمینه کنترل حریم رودخانه ها و مسیل هاي موجود در سطح شهر،  ،اي استانسازمان آب منطقه ) د
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کنترل وضعیت آب زیرزمینی شهر و شهرستان از نظر سطح آب هاي زیرزمینی، کنترل کمیت و کیفیت 
  ؛ ... آبهاي زیرزمینی جهت مصارف شرب و کشاورزي و 

درمانی، ترویج و آموزش -اي بهداشتیواحدهدر زمینه تکمیل و احداث  اداره بهداشت و درمان،) ه
  ؛... و  ترویج و آموزش تنظیم خانوادهبهداشت عمومی، 

ي دامی و ها هوردآبندي فر هاي تولید، بسته هدر زمینه احداث کارگا سازمان صنایع و معادن استان،) و
  ؛ ... ي و تهیه امکانات و تسهیالت استخراج معادن با صرفه اقتصاد ،کشاورزي

در زمینه احداث شهرك هاي صنعتی، استقرار کارگاه هاي مزاحم   هرك هاي صنعتی،شرکت ش) ز
  ؛ ... شهري و 
، کشف علل بیکاري، ارائه اي نه احداث مراکز آموزش فنی و حرفهدر زمی ، اداره کار و امور اجتماعی )ح

  ؛... و  ایجاد اشتغالراه کارهاي پیشنهادي در خصوص رفع بیکاري، 
  ؛... در زمینه احداث فضاهاي فرهنگی و  و ارشاد اسالمی،اداره فرهنگ  )ط
هاي تاریخی و ایجاد  در زمینه تملک محدوده سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري،) ي

  ؛...فضاهاي گردشگري و توسعه صنایع دستی و 
و مراتع، آب هاي کشاورزي، زراعت، باغداري، جنگل ها  در زمینه فعالیت اداره جهاد کشاورزي،) ك

  ؛... در سطح شهر و حومه و ... خیزداري، مهار و کنترل آب و 
  ؛ ... در شهر و اطراف شهر و ... در زمینه احداث کمربندي، پل و  اداره راه و ترابري،) ل
  ؛ ... و  براي شهروندان رزشیو در زمینه احداث فضاهاي اداره تربیت بدنی،) م
  ؛ ... واع خدمات پستی براي شهروندان و در زمینه ارائه ان ،اداره پست) ن
  ؛ ... در زمینه تامین برق مورد نیاز شهر و روستاهاي اطراف و  اداره برق،) س
در زمینه رفع مشکالت و مسائل مربوط به اراضی اوقافی در  ،سازمان حج و اوقاف و امور خیریه) ع

  ؛... سطح شهر و 
  ... اعی و ناهنجاري هاي موجود احتمالی در سطح شهر و در زمینه رفع مشکالت اجتم حوزه انتظامی،) ف
  ؛... در زمینه ایجاد بهبود رفت و آمد در معابر عمومی شهر و  اداره راهنمایی و رانندگی،) ص
  ... در زمینه تعیین قیمت منطقه اي زمین، اخذ مالیات در سطح شهر و  اداره امور اقتصادي و دارایی،) ق
رائه خدمات به روستاهایی که به طور روزانه براي گرفتن خدمات به شهر مراجعه  در زمینه ا ،بخشداري) ر
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  ؛... می کنند و 
  ؛... در زمینه تحت پوشش قرار دادن افراد نیازمند و  کمیته امداد امام خمینی،) ش
مندي درست و مستمر از  حفاظت از محیط زیست و تضمین بهره در زمینه اداره محیط زیست،) ت

  ؛... ر و ت و همسو با توسعه پایدامحیط زیس
  ؛... و  ارائه خدمات براي مستضعفان و جانبازان در زمینه بنیاد مستضعفان و جانبازان،) ث
جدید  هاي عمرانی ، برنامه ساله 15ق به موارد یاد شده و با توجه به نیازهاي عمرانی شهر در اف توجهبا 

  :خواهد بود 1-8 شماره به شرح جدول دومساله  5و ) و دومپنج ساله اول ( ده ساله اولهاي  شهر در دوره
  ساله دوم 5و  )ساله اول و دوم پنج(ده ساله اولهاي  به تفکیک دورهشهر هاي عمرانی  برنامه: 1-8 جدول شماره

اداره /سازمان  برنامه هاي عمرانی شهر
  دوره اجرایی برنامه  نوع برنامه  متولی

  توسعه و تکمیل فضاي سبز محالت

 هرداريش

برنامه شهرداري و پیشنهاد 
  سال اول 10  )مشخص شده روي نقشه(مشاور

  پیشنهاد مشاور  اصالح و تکمیل شبکه معابر و میادین شهر
  سال اول 10  )مشخص شده روي نقشه(

  برنامه شهرداري و پیشنهاد مشاور  احداث ایستگاه آتش نشانی
  سال اول 10  )مشخص شده روي نقشه(

  پیشنهاد مشاور  یابی گورستان آتی شهرمطالعه و مکان 
  سال اول 10  )مشخص شده روي نقشه(

  برنامه شهرداري و پیشنهاد مشاور  تکمیل و توسعه پارك جنگلی با تجهیزات کامل
  سال دوم 5  )مشخص شده روي نقشه(

  احداث پایانه مسافربري
  پیشنهاد مشاور

شمال (مشخص شده روي نقشه(
  ))غرب شهر

  سال اول 10

وسعه فضاي تاسیسات و تجهیزات شهري در کنار ت
  پایانه مسافربري

  پیشنهاد مشاور
شمال (مشخص شده روي نقشه(

  ))غرب شهر
  سال اول 10

زمینه سازي براي انتقال صنایع مزاحم به شهرك 
  سال اول 10  پیشنهاد مشاور  صنعتی

  پیشنهاد مشاور  )در خدمت شهر(آماده سازي پهنه صنوف نیمه مزاحم 
  سال اول 10  )مشخص شده روي نقشه(

مشخص شده روي (پیشنهاد مشاور  مکان یابی محل دفن زباله آتی شهر
  سال اول 10  )نقشه

  تکمیل و توسعه فضاهاي آموزشی
اداره آموزش 
وپرورش و 
  آموزش عالی

برنامه اداره و پیشنهاد 
  سال اول 10 )مشخص شده روي نقشه(مشاور

اداره آب و   نیتکمیل و توسعه تاسیسات آبرسا
  فاضالب

 5 سال اول و 10 برنامه اداره
  دوم سال

  سال اول 10  برنامه اداره  مطالعه و احداث شبکه فاضالب شهري
سازمان آب   سامان دهی مسیل ها و کنترل سیالب هاي شهري

منطقه اي 
  استان

 سال اول 10 برنامه سازمان
 سال اول 10  سازمانبرنامه   کنترل باال آمدن سطح آب در سفره زیر سطحی

اداره بهداشت   درمانی شهر- تکمیل و توسعه واحدهاي بهداشتی
  و درمان

  پیشنهاد مشاور
  سال اول 10  )مشخص شده روي نقشه(

اداره فرهنگ و   تکمیل و توسعه فضاهاي فرهنگی
  ارشاد اسالمی

  پیشنهاد مشاور
 سال اول 10  )مشخص شده روي نقشه(

ح محالت و تکمیل و توسعه فضاهاي و در سط
  فراشهري

اداره تربیت 
  بدنی

  پیشنهاد مشاور
  )مشخص شده روي نقشه(

 5 سال اول و 10
 دوم سال

  سال اول 10 پیشنهاد اداره  اداره برق  تکمیل و توسعه شبکه برق
  مطالعات مشاور: مأخذ 
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   برنامه هاي عمرانیبندي اجراي  اولویت:  1-8نقشه شماره
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  مورد برنامه پنج ساله و ده ساله عمرانی شهر براي تحقق اهداف طرح پیشنهادهاي اصالحی الزم در  - 9
در طرح پیشنهادي مشاور، آن دسته از برنامه هاي عمرانی که مربوط به شهرداري بوده و مسئولیت 

 دومپنج ساله و  )ساله اول و دوم پنج(ساله اول دهباشد، در قالب افق  تحقق آن به عهده این نهاد می
 عمرانی پنج ساله و ده سالهاند؛ ذکر این نکته ضروري است که تهیه و تدوین برنامه  بندي شده طبقه

  .هاي پیشنهادي باشد، تحقق اهداف طرح را  تسریع خواهد ساخت شهرداري اگر در تطابق با نظام کاربري
طیف مختلفی از نهادهاي عمومی و دولتی از قبیل شهرداري،  ،هاي مسئول در عمران شهر سازمان

هاي و  شود که موظف به احداث کاربري را شامل می... بدنی، بهداشت و درمان و وزش و پرورش، تربیتآم
هر کدام از این سازمان ها و  به طور طبیعی،. باشند می... درمانی، ورزشی، آموزشی و -فضاهاي سبز، بهداشتی

ارند که به طور مستقیم در هایی برخورد سري امکانات و محدودیت نهادها در قبال وظایف محوله، از یک
مربوط به  عمرانی برنامه هايبراي درك بهتر این موضوع . گذارد انداز شهر تأثیر می وضعیت آتی و چشم

اند، به  بندي شده هاي شهر که براساس عملکرد فعلی و براساس شرایط آتی اولویت شهرداري و سایر سازمان
  : رار می گیردها مورد بررسی ق سازمانتفکیک شهرداري و سایر 

  برنامه هاي عمرانی مربوط به شهرداري -1- 9
اجراي مهم ترین  شهرداري اصلی ترین و مهم ترین متولی امور شهري به حساب می آید و به نوعی

هده شهر که اجراي آنها بر ع برنامه هايمهمترین  عهده این نهاد غیر دولتی می باشد؛به برنامه هاي شهري 
  :رتند ازشهرداري می باشد، عبا

  توسعه فضاي سبز -
  ـ اصالح و تکمیل شبکه معابر و میادین شهر 

 احداث ایستگاه آتش نشانیـ 

 مکان یابی گورستان آتی شهرمطالعه و ـ 

  با تجهیزات کامل  ـ تکمیل و توسعه پارك جنگلی
؛ واجه استهایی م عمرانی، شهرداري با یکسري از محدودیت برنامه هايدر رابطه با اجراي این حجم از 

، که در اجراي برنامه هاي عمرانی پیشنهادي کمک قابل امکاناتی نیز وجود دارنددر کنار محدودیت ها، 
محدویت ها و با توجه به  پیشنهاديعمرانی  برنامه هايرابطه با اولویت اجراي  در. آیند توجهی به حساب می

ضاي سبز محالت، اصالح و تکمیل شبکه توسعه ف :چون برنامه هاییتوان به اجراي  میموجود  امکانات
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 ارائه پیشنهادات

 

در  ساله اول دهاولویت  اشاره کرد که ضروریست در... معابر و میادین شهر، احداث ایستگاه آتش نشانی و 
تکمیل و توسعه پارك جنگلی : پیشنهادي از قبیل عمرانی يبرنامه هااجراي بعضی دیگر از ، نظر گرفته شوند

 طبقه بندي ساله دوم 5در ... ز مسکونی، حفظ و نگهداري شبکه معابر و با تجهیزات کامل، توسعه فضاي سب
تجدید  برنامه هاتوان در اولویت بعضی از  می، ...خاص از قبیل تأمین بودجه و  که بر حسب شرایط ،اند شده

  .نظر کرد
بندي  بندي اجراي برنامه هاي عمرانی مربوط به شهرداري، به جزئیات کامل اولویت در نقشه اولویت

  . برنامه هاي مربوط به آن اشاره شده است

  برنامه هاي عمرانی مربوط به سایر سازمان ها - 2- 9
آید، اما با توجه به ماهیت بخشی نظام  شهري به حساب میرچند که شهرداري متولی اصلی امور ه
ه عهده سایر هاي جامع ب پیشنهادي طرح برنامه هاي عمرانیاي از  ریزي کشور، اجراي بخش عمده برنامه

ها در  هاي مربوط به آن نهاد هاي مربوط به کاربري ها و لکه شهري است که پهنه يها و نهادها سازمان
  . باشد هاي پیشنهادي مشخص شده و اجراي آنها خارج از این چارچوب می نقشه

اول طرح  سال ده در برنامه هاي عمرانیطرح، اجراي بعضی از این  ساله 15با این اوصاف در فرآیند 
و  هاي شهر وضعیت کنونی نظام کاربريتوان در  که علت اصلی این امر را می، رسد ضروري به نظر می

بنابراین با توجه به وضعیت کنونی چیدمان  ؛هایی دانست که در بعضی از نقاط شهر وجود دارد محدودیت
آب هاي سطحی و فاضالب، آوري و هدایت  اجراي طرح جمع، برنامه هاي عمرانی هاي عمومی شهر کاربري

، تکمیل و فضاهاي فرهنگیتوسعه تکمیل و در سطح محالت و فراشهري، و  تکمیل و توسعه فضاهاي
 سازمان هايهاي اصلی  جزو اولویت ...توسعه فضاهاي آموزشی، تکمیل و توسعه شبکه برق و مخابرات و

هاي دولتی، با مسایل  ه بودن آنها به بودجهآید، که با توجه به وابست اول طرح به شمار می ساله دهل در مسئو
  .اند و مشکالت کمتري در مقایسه با شهرداري مواجه

ها و نهادهاي موثر در  مربوط به سایر سازماناجراي برنامه هاي عمرانی بندي  جزئیات کامل اولویت
  . آمده است 1-29عمران شهر در نقشه شماره 
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  تفصیلی شهر پرندك -طرح جامع

 

  هاي مسئول شهر سازمان تفکیک وظایف عمرانی:  1- 29نقشه شماره 
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 ارائه پیشنهادات

 

 )کاربري هاي پیشنهادي(برنامه ریزي کاربري اراضی شهر  -10

هاي موجود از طریق سازماندهی و  کالبدي شهر و رفع نارسایی –با هدف باز تعریف ساختار فضایی
ي ها هاي جدید، نظام کاربري ها و پهنه هاي موجود با گره ها و پهنه اصالح ساختار موجود و پیوند گره

  :  پیشنهادي ارائه می گردد
ها به عنوان موانع طبیعی  هایی که بتوان از آن در شهر موانع طبیعی از قبیل رودخانه، جنگل، کوه و یا تپه

هاي کشاورزي، باغات و مراتع را هم به عنوان موانع طبیعی در نظر گرفته  نام برد وجود ندارد، اما اگر زمین
هاي کشاورزي  ر قسمت شرقی یعنی در شرق مسیر خط راه آهن با زمینتوان گفت که شهر فقط د شود، می

  . هادي قرار گرفته اند ها در خارج محدوده طرح محدود شده است که این زمین
. کند موانع مصنوع ساخته دست انسان، نقش قابل توجهی در تعیین سمت و سوي توسعه شهر ایفا می

ها،  ها و حرایم آن ها، مسیل ، خطوط انتقال نیرو و حرایم آنها هاي بین شهري و حرایم مربوط به آن جاده
ها، همه از مواردي است که به عنوان موانع مصنوع، بر  هاي مربوط به استقرار آن محدودیتو  صنایع خاص

  . گذارند جهات توسعه تاثیر می
داده است به ساوه در شمال شهر و خط راه آهن که به طور کامل حاشیه شهر را پوشش  –جاده تهران 

هاي  که، فارغ از محدودیت به ویژه آن گردد؛ هر در جهات مذکور، محسوب میعنوان مانعی براي توسعه ش
، گسترش کالبدي شهر در )شمال و شرق پرندك( مذکور هادي در جهات  مشخص شده با تعیین مرز طرح

تی شهر در زمینه تامین خدمات عالوه بر از بین بردن مراتع، مشکالتی را براي گردانندگان آ ،این جهات
  . ها ایجاد خواهد نمود شهري مورد نیاز آن بخش

آید، تمایل غالب توسعه شهر با توجه به موانع  آنچه که از بررسی تاریخچه رشد و ادوار توسعه شهر بر می
این . گردد هاي موجود، از هسته اولیه، در جهات جنوب، جنوب غربی و غرب، نمایان می و مطلوبیت

هادي نیز همخوانی دارد؛ بدین معنی که با توجه به جهت  گیري توسعه شهر با محدوده مصوب طرح هتج
هاي  اگرچه زمین. توسعه یابد تواند همچنان در جهات مذکور هادي، شهر می غالب توسعه و محدوده طرح

ها در  مالکیت این زمین استفاده مرغوبی نیز به طور پراکنده در درون بافت وجود دارد، اما به علت آنکه بال
هاي شهري خارج از توان مالی  باشد، اغلب تملک آنها براي انجام طرح اکثریت قریب به اتفاق، شخصی می

از سوي دیگر با توجه به قدمت هسته اولیه شهر و از آنجا که این محدوده هویتی نسبی را . شهرداري است
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  تفصیلی شهر پرندك -طرح جامع

 

چه جمعیتی و چه ( د عالوه بر افزایش ظرفیت محدودهتوان باشد، بهسازي و نوسازي بافت آن، می دارا می
  . و کمک به توسعه، باعث بهبود کلی وضعیت شهر گردد) خدمات شهري
 20حتی در افق هاي  بینی ر گرفتن پیشموضوعاتی که در گزارش وضع موجود اشاره شد و با در نظبا توجه به 

و نیازي به خروج  نماید از توسعه آتی شهر را تامین میبه طور کامل پهنه مورد نی فعلی، محدوده جمعیتی شهرساله 
کالبدي شهر در همان  به عبارت دیگر گسترش. براي رشد و توسعه آینده شهر وجود ندارداز محدوده مصوب 

نماید،  مین میفه شونده به شهر در افق طرح را تأهاي مورد نیاز جمعیت اضا عالوه بر آنکه سرانهمحدوده مصوب، 
مین خدمات شهري در مدیریت شهري نیز براي تأ ،کند و از سوي دیگر هاي موجود را نیز جبران می هکمبود سران

به مصوبه شوراي برنامه ریزي توسعه استان و به منظور با این وجود، با توجه . آینده با مشکل مواجه نخواهند بود
ار براي مسکن مهر در نظر گرفته شد هکت 23اي به مساحت تقریبی  محدوده ،آمد جامعهرتأمین مسکن گروه کم د

اکنون با نظر به جمیع موارد مذکور و محدوده شهر که  .ابالغ کارفرما به محدوده شهر اضافه شده استبا که 
  :شود الگوي توسعه شهر پرداخته می به تشریح ،بیان شدپیشتر 
شده است که در واقع در الگوي توسعه پیشنهادي، یک مرکز شهري در شمال شرقی شهر در نظر گرفته  

هاي شهري تعیین شده  سه اولویت ساماندهی در شکل دهی گره. گیرد در قدیمی ترین بخش شهر قرار می
هاي با  و گره) عج(هاي اصلی خیابان ولی عصر  هاي اولویت اول، ساماندهی بر روي تقاطع است که گره

بهمن و شهرداري پیش بینی  22هاي  انهاي اصلی خیاب هاي دوم و سوم، ساماندهی بر روي تقاطع اولویت
در همین راستا، سه گونه محور با رویکردهاي متفاوت براي توسعه شهر در نظر گرفته شده که . شده است
در نهایت، . منظري –محور با رویکرد کالبدي، محور با رویکرد منظري و محور با رویکرد کالبدي : عبارتند از

وده و نیازي به افزایش محدوده مذکور جهت توسعه آتی وجود ندارد، هادي ب توسعه در درون محدوده طرح
  . ضمن آنکه در محدوده موجود شهر، توسعه کیفی، چه کالبدي و چه غیر کالبدي در اولویت است

اي و به تناسب سطوح عملکردي و  هاي محلی و ناحیه خدمات در نظر گرفته شده در مقیاس ها و کاربري 
با در نظر گرفتن فضاي مورد نیاز در مقیاس . بینی شده است کنندگان پیش استفادههمچنین مقیاس دسترسی 
  :بندي شده است اي و شهري، نوع استفاده از اراضی شهر در سه گروه طبقه اي، ناحیه خدمات و عملکردهاي محله

وجود و م هاي عمومی اند، شامل کلیه کاربري عملکردهاي موجود که عیناً حفظ شده یا گسترش یافته -
 ...آموزشی، تجاري، فرهنگی و  :مجاز از قبیل

 .هاي خاص استقرار خواهند داشت انداز آتی شهر در پهنه عملکردهاي ویژه که با توجه به چشم -
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 ارائه پیشنهادات

 

  و طرح پیشنهادي هاي وضع موجود ح و سرانه کاربريسط: 1-10جدول شماره 

 کاربري

  )1387( وضع موجود
 )6456با جمعیت (

  دهبینی ش سطوح پیش
 )3901 :شده  جمعیت اضافه(

  فق طرحا
 )10357با جمعیت (

مساحت 
  موجود

 )متر مربع(

  سرانه
متر (

 )مربع

کمبود 
وضع 
 موجود

سرانه 
 پیشنهادي

سطح 
مورد نیاز 
تا افق 
 طرح

اراضی 
توسعه به 
اضافه 

 کمبود فعلی

مساحت 
کاربري در 
 افق طرح

سرانه 
در 
افق 
 طرح

درصد 
 از کل

 38,62 61,8 640،255  195050,0 195،050 50,0 0,0 60,6 391382,0 مسکونی

 خدماتی

 آموزشی

 0,81 1,3 13،465 10137,0 3،901 1,0 6236,0- 0,0 220 کودکستان
 1,10 1,8 18،175 6832,8 5،852 1,5 981,3- 1,3 8703 دبستان
 0,87 1,4 14،477 7098,3 5،852 1,5 1246,8- 1,1 7146 راهنمایی

 0,80 1,3 13،342 10144,8 5،461 1,4 4683,4- 0,5 3064 بیرستاند
 0,77 1,2 12،836 12953,1 5،852 1,5 7101,6- 0,0 0 هنرستان

 4,4  7 72295 47166,0 26،917 6,9 20249,1- 3,0 19133 1جمع
 0,57 09 9407  0,0 - 0,0 0,0 1,9 12339,0 2تجاري

 0,65 1,0 10،807 637,0- 3,901 1,0 4538,0 1,5 9380,0 فرهنگی
 1,13 1,8 18،690 14374,8 7،022 1,8 7353,0- 0,4 2331 3مذهبی
 0,70 1,1 11،638 7637,1 5،071 1,3 2565,8- 0,4 2599,0 درمانی
 0,11 0,2 1،845 80863,0 66،317 17,0 14546,0- 0,2 1594,0 4ورزشی

 2,68 4.3 44476 14466 9،362 2,4 23828.0- 2.8 18136.0  5انتظامی – اداري
 8,19 13,1  135714 41453 58515 15 -17062 6,4 41042 پارك و فضاي سبز

 0,69 1,1 11،520 10877,8 10،143 2,6 735,2- 0,1 556,0 توریستی -تفریحی 
 0,56 0,9 9356,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 9356,0 صنعتی صنایع گروه الف

 1,16 1,9 19،304  11721,9 7،412 1,9 4310,0- 0,8 5374.0 حمل و نقل و انبار
تأسیسات و تجهیزات 

 0,47 0,8 7،771 4240,7 4،291 1,1 50,4 0,4 2310,0 شهري

جمع کاربري هاي 
 21,28 34,1 352823 498329,2 413،506 108,5 89616,7- 19,2 124149,5 خدماتی

معابر و 
 میادین

 32,85 52,6 544،639 0.0 - 0,0 0,0 44,1 284955,0 شهري
 3,12 5 51792 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 شریانی
 35,97 57,6 596431 0,0 - 0,0 0,0 44,1 284955,0 جمع

 95,87 153,5 1589509 693379,2 608،556 108,5 85743,1- 124,0 800486,5 هاي فوق جمع کاربري
 0,0 0,0    -   23,4 151140,0 اراضی ساخته نشده

 0,0 0,0   -   0,0 97,0 کهمترو
نهر، کابل فشار قوي، آبگیر (حرایم 

 2,52 4,0 41،805  -   0,0  )جاده

 0,0 0,0   -   0,1 381,0 باغات
 0,0 0,0   -   0,0  مزارع

 0,0 0,0   -   0,1 874,0 پرورش دام و طیور
 0.94 1,5 15،529  -   0,6 3820,0 مسیل

 0,0 0.0   -   0,8 5044,0 گورستان
 0,67 1,1 11،106  -   1,7 11048,0 پارك جنگلی

 0,0 0,0 -  -   0,0 0,0 پدافند غیر عامل
اراضی ساخته نشده داخل محدوده 

 - - -  -  -    -  -  697328  مصوب

 4,13 6,6 68439,7  0,0 - 0,0  26,7 869732 جمع

 1,657،949 693379,2 803،606 108,5 85743- 150,7 972891 ها جمع کل کاربري
 160,1 100,0 

سطوح مورد نیاز به صورت سیال و بر ـ 2. در حریم شهر در نظر گرفته شده است، شوراي برنامه ریزي و توسعه استانمصوب  آموزش عالیاراضی - 1
ـسطوح 4. پیدا کرده استبینی فضا براي مصلی شهر، سرانه این کاربري افزایش  ـ به دلیل پیش 3. اساس ضوابط و مقررات در نظر گرفته شده است

  . بینی شده است در حریم پیشانتظامی ـ سطوح مورد نیاز 5. مورد نیاز این کاربري در حریم شهر در نظر گرفته شده است
  

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

ww
w.

sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



61  

  تفصیلی شهر پرندك -طرح جامع

 

  کاربري اراضی پیشنهادي: 1- 10نقشه شماره 
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 ارائه پیشنهادات

 

  حریم شهرـ 
و کنترل حریم شهر، عبارت است از قسمتی از اراضی بالفصل پیرامون محدوده شهر که نظارت 

در واقع، حریم،  ؛شهرداري در آن ضرورت داشته و از تقسیمات کشوري، شهرستان و بخش تجاوز ننماید
اي است که اگر تحت کنترل شهر نباشد، ممکن است تغییراتی در آن اتفاق  بیفتد که در تحوالت  محدوده

  . اي  بر جاي بگذارد آتی شهر اثرات منفی عمده
  :اند، عبارتند از ریم پیشنهادي مورد توجه و مالك عمل بودهمعیارهایی که در تعیین ح

  .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 ) ب

 .شهرستان تجاوز کند

الزم براي مکان یابی تجهیزات و تأسیسات شهري مورد  در تعیین حریم شهر، توجه به تأمین فضاي) ج
 .نیاز کنونی 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 ) د
گردد که نظارت و اي تعیین  کارشناسی، براي توسعه آتی شهر جهات مناسبی هستند، حریم شهر باید به گونه

  .کنترل بر ساخت و ساز را در جهان مذکور، مقدور سازد
حداکثر مناطقی که ممکن است تحت تأثیر وجود شهر اقدام به ساخت و ساز و عمران در  آن صورت ) ه

آب و برق و : هاي دسترسی، دستیابی به تأسیسات زیربنایی، چون فاصله از شهرها، راه.(گیرد را پوشش دهد
 .)باشند به منابع اولیه، از عوامل مهم شدن ساخت و سازها در اطراف شهر میدسترسی 

توان چنین نتیجه گرفت که حریم باید حداکثر مناطقی که ممکن است  بندي معیارهاي فوق، می با جمع 
تحت تأثیر وجود شهر اقدام به ساخت و ساز و عمران در آن صورت بگیرد را، با توجه به سایر مالحظات 

هاي دسترسی، دستیابی به تأسیسات زیربنایی مانند آب و برق  فاصله از شهر، راه: عواملی چون. دهد پوشش
و دسترسی به خدمات اولیه مانند خدمات بهداشتی یا آموزشی، و وجود نقاط جاذب جمعیت شاغل مانند 

 .شوند شهرك هاي صنعتی، عواملی هستند که ساخت و ساز در اطراف شهرها را سبب می

اي باشد و در عین حال  ، سعی شده که این محدوده داراي نقاط تعریف شدهتعیین محدوده حریم شهر در
  .با توجه به مصوبه اخیر شوراي عالی شهرسازي و معماري از محدوده بخش فراتر نرود

لیکن . هکتار مساحت دارد 830بر این اساس، حریم پیشنهادي براي شهر در نظر گرفته شد که در حدود 
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  تفصیلی شهر پرندك -طرح جامع

 

هکتار به حریم پیشنهادي مشاور  3000، در حدود 23/4/1389اساس مصوبه جلسه کارشناسی مورخ  بر
براي تعریف . هکتار رسانیده است 3830افزوده شده است که در نهایت مساحت کل حریم شهر را به 

  .اند یابی شده نقطه استفاده شده که بر روي عوارض طبیعی یا مصنوع مکان 24محدوده حریم، از 
این حریم  در تعیین حریم شهر سعی بر آن بوده است که حتی االمکان معیارهاي مذکور رعایت شود،

متر از  508ضلع شمالی جاده  تهران ـ ساوه و در فاصله حریم بر روي  نقطه شماره یک: عبارتست از شهر
 دونقطه شماره  .محل تالقی محور فشار قوي برق با ضلع شمالی جاده مذکور به طرف غرب آن  قرار دارد

و به فاصله )شهید مهدي(واقع است در شمال نقطه یک و بر روي گوشه جنوب غربی شهرك صنعتی پرندك 
و بر گوشه جنوب غربی غربی  2واقع در شرق نقطه  3نقطه شماره متري از نقطه یک قرار دارد  562

و بر روي  3در جنوب شرقی نقطه  4 نقطقه شماره. باشد متر از نقطه دو می 1993کارخانه ماکوبار به فاصله 
آهن با ضلع شمالی جاده مذکور  ضلع شمالی جاده تهران ـ ساوه واق شده اتکه این نقطه از تقاطع محور راه

بر 5نقطه شماره . باشد متر می 5756متر در شرق آن قرار دارد و فاصله آن از نقطه سه برابر 314به فاصله 
با این جاده  قرار دارد به طوریکه  فاصله این  4-3ل تالقی امتداد  خط و در مح روي جاده مزرعه خلج آباد

بر روي حریم غربی اتوبان  تهران ـ ساوه در جنوب  6نقطه شماره . باشدمتر می 4048برابر  4نقطه از نقطه 
قطه ن. بر حریم غربی اتوبان منطبق است 5-6متر از آن قرار دارد به طوریکه خط  2105و به فاصله  5نقطه 

و در شمال غربی آن قرار گرفته  6متر از نقطه  2861واقع است بر روي محور راه آهن و به فاصله  7شماره 
واقع است بر محور  8نقطه شماره  .باشد عمود بر محور اتوبان تهران ـ ساوه می 7- 6بطوریکه خط  .است

در  7متر از نقطه  4154ه فاصله یا محور قنات مذکور و ب 6-7قنات سلمان آباد و محل تالقی امتداد خط 
بر روي ضلع  9نقطه شماره . باشد می 7-6در امتداد خط  7- 8به طوریکه خوط . باشد شمال غربی آن می

بر  8-9به طرف شمال آن قرار دارد به طوریکه خط  8متر از نقطه  376شمالی جاده تهران ساوه و به فاصله 
و منطبق بر ضلع شمالی جاده تهران ـ  9ایت خط حریم از نقطه و در نه. باشد عمود بر محور جاده مذکور می

بدین ترتیب . متر را طی مینماید تا دوباره به نقطه شماره یک حریم پیشنهادي منتهی گردد 940ساوه برابر 
  . گردد شهر کامل میمحدوده حریم 
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 ارائه پیشنهادات

 

  مشخصات نقاط حریم   .:2- 10شمارهجدول 
  شماره
  نقاط

  تعریف

  ساوه -تهران جاده  ی ضلع شمال يبر رو  1

  يمهد دیشه یصنعت جنوب غربی شهرك گوشه   2

  گوشه جنوب غربی کارخانه ماکوبار  3

  بر روي ضلع شمالی جاده تهران ـ ساوه ، شرق راه آهن  4

  خاکی مزرعه خلج آباد و حریم غربی اتوبانواقع بر محور جاده   5

  بر روي حریم غربی اتوبان تهران ـ ساوه   6
  )جنوب(ي محور راه آهن بر رو  7

  )نقطه مصوب حریم قبلی(بر روي محور قنات سلمان آباد   8

  بر روي ضلع شمالی جاده تهران ساوه  9

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

ww
w.

sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



65  

  تفصیلی شهر پرندك -طرح جامع

 

  حریم شهر و پهنه بندي آن:  2- 10نقشه شماره 
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