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  سمت اول : تعیین و بررسی حوزه خدمات گیر روستایی براي تدقیق موقعیت و نقش شهرق

  تعیین روستاهاي خدمات گیر روزانه از شهر  -1

و دوره هاي  در طی زمان نمی باشد و حدود مرزهاي ان به شدت روابط در ظی زمانها صه نفوذ یک شهر داراي مرز مشخحوز

  مختلف و با توجه به اهمیت و نقش تقاط تافذ در دوره هاي مختلف یستگی دارد. 

شهر کاخک به عنوان مرکز بخش کاخک تقریباً در نیمه شرقی محدوده بخش واقع شده است که سراسر این ناحیه را ارتفاعات 

  فرا گرفته است و عمده شکونتگاهها در دامنه شمالی واقع شده است 

) محدودیت به لحاظ جمعیت در شهرهاي  نزدیک به شهر کاخک : شهر گناباد تنها شهري است که به عنوان یکی از نقاظ الف

مرکز شهر گناباد به عنوان محدوده نسبی شهر گناباد مطرح می باشد .با اهمیت بیشتر در ارائه خدمات و قدرت سیاسی در 

ه شامل قسمتهایی از دهستان کاخک و محدوده اي وسیع از دهستان شهرستان داراي حوزه نفوذ گسترده تري می باشد ک

  گردد.زبید می

مشخص شده است که در حدود نیمی از محدوده کاخک در اراضی ب) محدودیت از نظر عوامل طبیعی: در بررسی نوپوگرافی 

دیتهاي طبیعی و جدي در نقاط هموار و دشت و مابقی در ارتفاعات واقع شده است .ارتفاعات مذکور به عنوان یکی از محدو

این ارتفاعات به عنوان مرز طبیعی و سیاسی عملکردي بین نقاط سکونتگاهها  و حوزه نفوذ و نافذ انها مطرح می باشد .

. در شهرستان گناباد  و شهرستنهاي فردوس و گناباد محسوب میگردد و عمالً هیچ ارتباط وسیعی در این محدوده وجود ندارد 

  شهر کاخک  در یک انزواي اجنماعی و طبیعی قرار بگیردحدودیتها ي طبیعی سبب شده است که مجموع این م

گناباد در شرق شهر کاخک به عنوان یک عامل  –ج) محدودیتها از نظر راههاي ارتباطی :وجود محور ارتباطی قوي قائن 

ه در شرق بخش وده است  و این در حالی است کفیزیکی، ارتباطی عملکردي قوي  را در این محدوده با شهر گناباد برقرار نم

در بخش با شهر کاخک از حوزه نفوذ شهر کاخک خارج شده است .تاها به علت نداشتن ارتباط مناسب کاخک تعدادي از روس

که محور مذکور باعث شده گناباد شکل گرفته است . –غربی و در حد فاصل دهستان کاخک و زبید ، محور ارتباطی فردوس 

قاط واقع شده در پیرامون این محور ارتباط نزدیک و کم هزینه اي را باشهر گناباد برقرار کند و به عبارت دیگر جاده است ن

بخش کاخک باعث محدود نمودن حوزه نفوذ شهر کاخک در منطقه غربی بخش کاخ ارتباطی فردوس گناباد در قسمت غربی 

  شده است .

ت یت هاي حوزه نفوذ و انطباق ان محدوده سیاسی بخش کاخک مشخص شده اسبا بررسی هاي مختلف در زمینه هاي محدود

چکتر از محدوده بخش بوده و شامل محدوده دهستان کاخک و بخش کوچکی از که محدوده خوزه نفوذ شهر کاخک کو
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ستاي سقی و در به طوریکه اخرین نقطه سکونتی واقع در این حوزه نفوذ این شهر در بخش غربی ، رو دهستان زبید می باشد .

  بخش شرقی روستاي مهی آباد علیا می باشد.

روشهاي مختلفی براي شناسایی و تدقیق نقاط حوزه تفوذ وجود دارد که یکی ار این روشهاي کاربردي و متداول روش نحلیل 

  جریانهاست .

رامون آن تعیین کننده در روش تحلیل جریانها ، جهت و شدت جریانهاي موجود بین یک مرکز جمعیتی و نقاط جمعیتی پی

حدود و ثغور منطقه کاربردي با حوزه نفوذ است . محدوده یا مرز حوزه نفوذ یک مرکز جمعیتی جایی است که شدت جریانها 

به حداقل خود می رسد .جریانها از انواع مختلف اند ولی اغلب دربرگیرنده فعالیت هاي اقتصادي متنوعی می باشند که بر 

رافیک ، مسافر ، کاال ، راه یا راه آهن ) و یا بر حسب هدف ( مانند خرید روزانه یا رفت و آمد روزانه به حسب گونه ( مانند ت

محل کار ) طبقه بندي می شود . جریانها ممکن است ماهیتی اجتماعی و خدماتی ( مانند جریان روزانه محصلین ، بیماران ) 

مانند تلگراف ، تلفن ، روزنامه ) داشته باشند . بدین ترتیب جریان هاي  یا سیاسی ( مانند هزینه هاي دولتی ) یا ارتباطی (

اطالعاتی و ارتباطی ، شاخص مناسبی براي نشان دادن فعالیت ها و تاثیرات متقابل واحدهاي جمعیتی به حساب می آیند . 

  )1388(زیاري ، کرامت اهللا ، 

حدوده مورد بررسی بوده و تنها  نقاط سکونتی واقع در شرق ز ممحدوده نهایی حوزه نفوذ مستقیم شهر کاخک خیلی کوچکتر ا

با بررسی هاي میدانی در داخل این محدوده نشان می دهد که روستاي استاد در شرق محدوده  گردد.شهر کاخک را شامل می

وذ غیر مستقیم روستاهاي مستقل در حوزه نف، روستاي دیسفان در غرب  و روستاي کالت در شمال غربی محدوده به عنوان 

  شهر کاخک مطرح می باشد .

بلوچ ، رمکن  شهر کاخک در وضع موجود آبادیهايروستاهاي خدمات گیر روزانه از  در بررسی هاي صورت گرفته اساساین  بر

، کال ، مهی آبادباال ، مهی آباد پایین ، بنفش ، محمد آباد صابري ، چشمه سفید ، چرك آباد ، چرك آباد پایین ، دهنو ، مرغش

دهیار ، مال آباد ، قلعه سفید دهلی ، کالت ولی ، کالت شیخی ، پچک ششک ، حاجی آباد باال ، کالته مرتضی ، زیروك ، 

تعداد جمعیت ساکن در روستاهاي واقع در حوزه نفوذ مستقیم شهر  .جونک باال ، سارنگ سفلی ، ابراهیم آباد و ایدو قرار دارد 

  ر می باشدنف 753معادل  85ر سال کاخک د
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  : جمعیت روستاهاي خدمات گیر حوزه نفوذ مستقیم شهر کاخک1-1جدول 

  )1385جمعیت (  روستاهاي خدمات گیر حوزه نفوذ مستقیم  نام شهر

  کاخک

  275  پچک
  104  مرغش

  110  کالته شیخی
  64  ایدو

  14  قلعه سفید سفلی
  10  ششک

  55  سارنگ سفلی
  37  مالآباد

  7  مهی آباد پایین
  3  مهی آباد باال

  7  کالته ولی
  8  بنفش

  32  زیروك
  17  دهنو

  8  چشمه سفید
  2  چرك آباد

  0  بلوچی
  0  رمکن

  0  محمدآباد صابري
  0  کال دهیار
  0  جونک باال

  0  کالته مرتضی
  0  حاجی آباد باال

  0  ابراهیم آباد
  753  جمع

  مأخذ: مطالعات مشاور
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  روستاهاي خدمات گیر اقتصادي چگونگی عملکردهاي اصلی -2

  وضع فعالیت  -2-1

وضعیت فعالیت در دوره هاي اماري به قرار  1385و  1375بر اساس نتایج آماري سزشماري عمومی نفوس ومسکن در سالهاي 

  :زر می باشد 

  :1375الف)وضعیت فعالیت در سال 

درصد را  55.3درصد را جمعیت فعال اقتصادي و  44.7ه نفوذ مستقیم شهر کاخک ساله و بیشتر در حوز 10از کل جمعیت 

نفر را بیکاران تشکیل داده  28نفر را شاغالن و  428نفر جمعیت فعال اقتصادي  456از جمعیت غیر فعال تشکیل دده است .

  درصد بوده است . 2.8درصد و  41.9اند  . بنابراین نرخ اشتغال و بیکاري به ترتیب 

  :  1385ب) وضعیت فعالیت در سال 

نفر را بیکاران تشکیل می  18نفر را شاغالن و  294نفر ساکن در حوزه نفوذ مستقیم شهر تعداد  312از  1385در دوره اماري 

  درصد می باشد . 2.6درصد و  42.3اله و بیشتر به ترتیب س 10بیکاران به جمعیت  دهد . نسبت شاغلین و

  در حوزه نفوذ مستقم شهر کاخکوضع فعالیت :2-1جدول 

 10جمعیت   شرح
سال و 
  بیشتر

  جمعیت غیر فعال  جمعیت فعال
  جمع  بیکار  شاغل

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد
1375  1021  428  41.9  28  2.8  456  44.7  565  55.3  
1385  694  294  42.3  18  2.6  312  44.9  382  55.1  

  مأخذ: مرکز آمار ایران

  

  بخشهاي عمده اقتصادي  -2-2

براي شناسایی تحوالت در عملکردهاي اصلی بخشهاي اقتصادي در حوزه نفوذ شهر کاخک ، این تحوالت به روش مثلث 

  بررسی شده است . 1385و  1375بوژوگارنیه در دوره هاي آماري 

 3/56نفر ( 241نفوذ شهر کاخک ، ، توزیع شاغالن ساکن در حوزه  1375بر اساس سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال 

درصد ) در بخش خدمات  8/20نفر (  89درصد ) در بخش صنعت و معدن و  9/22نفر (  98درصد ) در بخش کشاورزي ، 

درصد  2/19نفر ( 57درصد ) در بخش کشاورزي ،  8/49نفر ( 146نفر شاغل ، 294از 1385مشغول فعالیت بوده اند . در سال 

  درصد ) در بخش خدمات مشغول فعالیت می باشند . 31نفر ( 91دن و ) در بخش صنعت و مع
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  : بررسی عملکردهاي اصلی اقتصادي در حوزه نفوذ مستقیم شهر کاخک3-1جدول 

  1385  1375  شرح
  درصد  تعداد  درصد  تعداد

  8/49  146  3/56  241  کشاورزي
  2/19  57  9/22  98  صنعت و معدن

  31  91  8/20  89  خدمات
  100  294  100  428  جمع

  مرکز آمار ایرانمأخذ: 

   1375 -:  بررسی عملکرد اصلی اقتصادي روستاهاي حوزه نفوذ  به روش مثلث بوژوگارنیه1 -1نمودار 

  
   1385 - :  بررسی عملکرد اصلی اقتصادي شهر کاخک  به روش مثلث بوژوگارنیه2 -1نمودار 

  
  

از سمت کشاورزي به سمت چند نقشی بودن متمایل شده  1385تا  1375همانطور که مالحظه می گردد نقش شهر از سال 

  است .
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  نحوه توزیع جمعیت در روستاهاي خدمات گیر -3

  بررسی تحوالت جمعیتی روستاهاي حوزه نفوذ : -3-1

در حوزه نفوذ مستقیم  نحوه توزیع جمعیت 1385الی  1355براساس داده هاي آماري مرکز آمار ایران در دوره هاي اماري 

  به شرح جدول زیر می باشد  ر کاخکشه

  : ویژگی هاي جمعیتی و تحوالت  حوزه نفوذ مستقیم شهر کاخک 4-1جدول 

  1385  1375  1365  1355  شرح
  753  1087  1720  1576  جمعیت
  261  294  405  355  خانوار

  2.9  3.7  4.2  4.4  بعد خانوار
  ایران  آمار مرکز مأخذ:

نفر بوده  753، جمعیت روستاهاي واقع در حوزه نفوذ شهر کاخک  1385در سال بر اساس سرشماري عمومی نفوس و مسکن 

است که نسبت به دوره قبل کاهش چشمگیري داشته است . مهاجرت نقش اصل در تحول جمعیت روستاهاي مذکور در طی 

  داشته است .  1375- 85دوره 
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  فوذ مستقیم شهر کاخک:تحوالت و توزیع جمعیتی روستاهاي واقع در محدوده حوزه ن 5-1جدول

  نام آبادي
1355  1365  1375  1385  

  خانوار  جمعیت  خانوار  جمعیت  خانوار  جمعیت  خانوار  جمعیت
  99  275  116  442  184  754  164  728  پچک

  40  104  29  97  35  160  38  170  مرغش

  35  110  23  75  22  102  17  84  کالته شیخی

  23  64  29  114  37  142  32  147  ایدو

  3  14  4  10  9  37  6  19  فلیقلعه سفید س

  4  10  4  15  8  33  7  31  ششک

  21  55  17  55  16  78  15  87  سارنگ سفلی

  12  37  15  51  28  122  20  80  مالآباد

  2  7  1  3  3  14  3  8  مهی آباد پایین

  1  3  7  25  10  39  10  42  مهی آباد باال

  2  7  5  16  6  22  5  12  کالته ولی

  3  8  4  22  5  25  3  23  بنفش

  7  32  8  40  0  0  0  0  زیروك

  6  17  3  8  4  19  6  24  دهنو

  3  8  5  15  8  34  6  22  چشمه سفید

  1  2  1  3  1  5  1  2  چرك آباد

  0  0  4  14  6  16  5  19  بلوچی

  0  0  4  18  10  51  6  28  رمکن

  0  0  1  5  2  18  0  0  محمدآباد صابري

  0  0  5  13  6  27  7  23  کال دهیار

  0  0  5  37  0  0  0  0  جونک باال

  0  0  1  3  0  0  1  11  کالته مرتضی

  0  0  1  2  0  0  0  0  حاجی آباد باال

  0  0  2  4  5  22  4  16  ابراهیم آباد

  261  753  294  1087  405  1720  355  1576  جمع
   آمار ایران مرکز مأخذ:
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   1375 -: تحوالت و توزیع جمعیتی  و خانوار روستاهاي واقع در محدوده حوزه نفوذ مستقیم شهر کاخک  3-1نمودار

  
  

  1385-تحوالت و توزیع جمعیتی روستاهاي واقع در محدوده حوزه نفوذ مستقیم شهر کاخک : 4-1نمودار 
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  بررسی میزان رشد جمعیت حوزه نفوذ  -3-2

در جدول زیر ارائه  1355-85روستاهاي واقع در حوزه نفوذ شهر کاخک در فاصله میزان تغیرات و نرخ رشد ساالنه جمعیت 

  نفري داشته است . 144روستاهاي حوزه نفوذ مستقیم جمعیتی معادل  1355- 65هاي شده است . بر این اساس طی سال

نفر کاهش داشته است به طوریکه نرخ رشد جمعیت در این  633از جمعیت روستاهاي حوزه نفوذ تعداد  1365-75در سالهاي 

دیداً مهاجر فرست بوده است و سال ش 10درصد بوده است که نشانگر این است که جمعیت در طی این  -4.5برابر با دوره 

  نشانگر این است که بخش عمدهاي از این جمعیت جذب نقاط شهري مانند گناباد و  شهر کاخک شده است .

درصدي بوده است و روند مهاجر  - 2.5جمعیت حوزه نفوذ مستقیم شهر کاخک داراي نرخ رشد  1375-85در دهه آماري 

  فرستی در این دوره نیز ادامه دارد.

  : تحوالت جمعیتی روستاهاي واقع در حوزه نفوذ شهر کاخک-6-1ل جدو

  1385  1375  1365  1355  شرح
  753  1087  1720  1576  جمعیت

  -3.6  - 4.5  +0.9  (%)نرخ رشد ساالنه 
  محاسبات مشاور مأخذ:
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  شناخت کمبودهاي تاسیسات زیربنایی ، خدمات رفاهی و تجهیزات روستاهاي خدمات گیر -4

  بادیهانحوه استقرار آ بررسی و -4-1

  بررسی جایگاه روستاهاي خدمات گیر سلسله مراتب پیشنهادي  سکونتگاههاي طرح ناحیه  -4-1-1

در ناحیه جنوب غربی استان خراسان رضوي استقرار کانونهاي جمعیتی عمدتا به تبعیت از منابع آب و خاك و وضعیت 

نیز از عواملی هستند که بسیاري از نقاط روستایی در حاشیه آن جاي توپوگرافی شکل گرفته است و همچنین راههاي ارتباطی 

  .گرفته اند 

 7799روستاي مسکونی با  78نفر جمعیت و  4577نفر متشکل از شهر کاخک با  12376منظومه کاخک با جمعیتی معادل 

آبادي مسکونی و  23عیت و نفر جم 4747نفر جمعیت است . این منظومه از دو مجموعه زبید با مرکزیت روستاي زبید با 

 3آبادي مسکونی تشکیل شده است . مجموعه زبید از  55نفر جمعیت و  3052مجموعه کاخک با مرکزیت روستاي مرعش با 

حوزه زبید ، سنو و کالت تشکیل شده است ؛ ولی در مجموعه کاخک به خاطر کوچک و کم جمعیت بودن آبادي ها ( متوسط 

  : طرح ناحیه اي تربت ) مأخذوزه مرعش تشخیص داده شده است .( نفر است ) تنها ح 55ا جمعیت هر آبادي مسکونی تنه
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  خانوار ) 20: نحوه استقرار سکونتگاهها در منظومه کاخک (روستاهاي باالي  5 -1نمودار
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  گام دوم برسی خدمات موجود در روستاها  -4-2

هها بوده و براي زندگی جمعیت ساکن حیاتی است و همچنین خدماتی که آن دسته از خدماتی که مورد نیاز روزمره سکونتگا

مبناي مراجعه روستاهاي سطح پایین به روستاهاي سطح باالتر بوده ، انتخاب و مبناي سطح بندي قرار گرفته اند . شاخص 

  هاي انتخاب شده به شرح زیر است :

  ش دانشگاهی ، هنرستان ، مراکز فنی و حرفه اي خدمات آموزشی : دبستان ، راهنمایی ، مدرسه متوسطه ، پی -

  درمانی ، خانه بهداشت ، مجتمع بهزیستی ، پزشک ، حمام عمومی و ... - خدمات بهداشتی : مراکز بهداشتی  -

  خدمات اداري ، طبیعی و فرهنگی : پاسگاه ، مرکز خدمات ، کتابخانه ، مسجد ، مکان ورزشی و ... -

  ی : آب ، برق ، راه ، مرکز تلفن ، تلفن ، پست و ... خدمات زیربنایی و ارتباط -

خدمات پشتیبانی تولید : محل عرضه مواد سوختی ، پمپ بنزین ، فروشگاه تعاونی ، شرکت تعاونی روستایی ، بانک ،  -

  تعمیرگاه ماشین آالت کشاورزي و نقلیه و ...

خانوار در محدوده حوزه نفوذ مستقیم شهر کاخک ( وضع موجود  20باالي : توزیع خدمات رفاهی وتاسیسات زیربنایی در روستاهاي 7-1جدول 
  1385) سال

  نام آبادي

شی
ه ک

 لول
آب

  

رق
ب

ان  
ست

دب
یی  

نما
راه

تان  
رس

دبی
  

مان
 در

ت و
داش

ز به
مرک

  

شت
هدا

ه ب
خان

می  
عمو

ام 
حم

  

فن
تل

  

ونی
تعا

ت 
شرک

  

فت
به ن

شع
می  

تظا
ه ان

سگا
پا

  

راه
وع 

ن
  

  آسفالته  -  -  *  *  *  *  -  -  -  *  *  *  پچک
  آسفالته  -  -  -  *  *  -  -  -  -  *  *  *  رغشم

  شوسه  -  -  -  *  -  -  -  -  -  -  *  *  کالته شیخی
  آسفالته  -  -  -  *  -  -  -  -  -  *  *  *  ایدو

  شوسه  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  *  *  سارنگ سفلی
  ) /http://www.khorasan.ir/amar: سایت مأخذ(
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  م شهر و پهنه بندي آنحری تعیین -5

  به طور کلی در شناسایی حریم شهر باید به دو نکته اساسی توجه نمود :

  برابر محدوده قانونی شهر باشد. 5مساحت حریم که حداکثر آن باید  -1

  تبعیت از محدوده سیاسی مه می بایست حداکثر منطبق بر تقسیمات سیاسی بخش باشد. -2

  هکتار تعیین گردیده است .  6/187هادي شهر کاخک محدوده شهردر مطالعات صورت گرفته در طرح 

به گورستان شهر و از شمال به اراضی زراعی و محدوده شهر در بخش قدیم از سمت جنوب به پارك آبشار از سمت شرق 

لربري برخی کاربري هاي مسکونی و در بخش جدید از سمت جنوب به کاربري هاي مسکونی و بهداشتی ، از سمت شمال به ک

  صنعتی و ورزشی و از سمت غرب به مجتمع هاي جدید االحداث مسکونی محدود می گردد .

و مختصات محدوده شهر پهنه بندي آن  هکتار می باشد که مختصات آن 1282مساحت حریم شهر نیز در طرح پیشنهادي  

   ارائه شده است . UTMدر نقشه به صورت 
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  وشناخت شهر و استنتاجات حاصل از آن  قسمت دوم : بررسی

  خصوصیات اقلیمی و زیست محیطی شهر  -1

    مکانها و فرصت هاي گردشگري ، شناخت ارزشهاي زیست محیطی و مواهب طبیعی شهر و حریم آن -1-1

  گردشگري   مکانها و فرصتهاي -1-1-1

  پارك آبشار :  -1

هکتار می باشد ،  13گناباد ، پارك آبشار در محدوده اي به وسعت  یک از منحصربه فردترین جاذبه هاي گردشگري شهرستان

رك می باشد که در داخل آن آبشار ، آبنماها و ااین پارك داراي مزیت عبور کل آب کشاورزي شهر کاخک از داخل پ

 در متصل می باشمتر به ورودي شه 1000استخرهاي زیبا ایجاد گردیده است ، ادامه این پارك بوسیله بلواري به طول حدود 

  که در مسیر داراي حوضچه ها و فواره هاي متعدد می باشد که این بخش از شهر را زیبائی ویژه اي بخشیده است.

  آسیاب هاي آبی : -2

عدد بوده است با فاصله کمی از شهر کاخک در ضلع جنوبی شهر واقع در  9بقایاي معماري این آسیابها که در گذشته به تعداد 

تانی و مسیر اصلی آب قنوات هفت گانه و کنار آبشارها ساخته شده است ، با استفاده از شیبهاي تند و آب مناطق کوهس

سرشار قنوات هفت گانه شهر ، این آسیابها ، غالت اهالی را به نحوي مطلوب به آرد تبدیل می کرده است در حال حاضر 

رستان با مشارکت شهرداري کاخک بازسازي به سبک سنتی تعدادي مخروبه و یکی از آنها توسط اداره میراث فرهنگی شه

  گردیده است.

  مسجد جامع علیا کاخک مشهور به مسجد فیض ( مسجد امام خمینی (ره) فعلی ) -3

هجري قمري به دستور شاهزاده خانم سلطان خانم خواهر شاه طهماسب اول صفوي بنا شده است بر روي سر  961در سال ن

م سازنده و تاریخ ساختش اشاره گردیده است ، متأسفانه بعد از زلزله هاي مکرر و خصوصاً زلزله مهیب در آن به زبان عربی نا

اکثر ابنیه تاریخی کاخک از جمله مسجد جامع آن از بین رفته و جز یک ایوان مخروبه اثر دیگري از آن نمانده  1347سال 

  است.

  چهار چنار کاخک : -4

ین شهرهاي اطراف به شهر چهار چنار مشهور بوده است قدمت هر یکی از چنارها به بیش از هاي از زمان کاخک در ب هدر بره

ده قرن گذشته بر می گردد در حال حاضر یکی از چهار چنار خشک و سه چنار دیگر باقی است که طی چند سال خشکسالی 

بار کاخک در گذشته یک چنار قدیمی هاي اخیر به شدت آسیب دیده است ، الزم به توضیح است در کنار هر مسجد و آب ان

  وجود داشته است.
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  قلعه زیبد : -5

قلعه اي نسبتاً کوچک به شکل مستطیلی که در چهار گوشه داراي برج هاي مدور است. مصالح عمده آن عبارتست از سنگ در 

قلعه آجرهاي معدودي هم به ر آب انبار ، در مسان سنگ هاي درون ادیوارها ، گل رس مخلوط با گچ در مالط و آجر سار و جد

  چشم می خورد و احتمال می رود پوشش قسمت هاي مختلف ساختمان از آجر بوده است.

  منطقه ییالقی درب صوفه : - 6

کیلومتري از مرکز دهستان زیبد از توابع بخش کاخک واقع شده است ، فاصله آن از مرکز شهرستان  6این منطقه در فاصله 

کیلومتري می باشد ، از نظر موقعیت و زیبائی محل داراي اهمیت ویژه می باشد ،  25کاخک حدود کیلومتر از مرکز بخش  30

به طوري که سه طرف آن کوههاي مرتفع فرا گرفته داراي درختان بسیار قوي و هواي سرد و منظره ها و آبشار زیبائی دارد که 

متر قرار دارد  10کی از کوهها متصل به روستا فرورفتگی به عمق متر می باشد ، در انتهاي روستا و در دیواره ی 6ارتفاع آبشار 

که شبیه ایوان و صوفه می باشد. برخی معتقدند آن را در دوره ساسانیان حفره کرده اند و نمونه اي ایوان هاي نقش رستم و 

   بیستون بوده که نیمه تمام مانده است.

  قلعه فرود : -7

کیلومتري از مرکز  30کیلومتري از مرکز بخش کاخک و  15 ،شرقی روستاي کالت کیلومتري جنوب  6این قلعه در حدود 

شهرستان واقع شده است که بر فراز قله اي منفرد و مرتفعی قرار دارد ، خراسان به دالیلی چون موقعیت جغرافیائی ، حمله و 

ب این گونه قلعه ها را جان پناه و هجوم بیگانگان از مرزهاي شرقی ، خودکامگی پادشاهان و حکام و قیام مردم حق طل

سنگرهاي مناسب مبارزاتی نموده که قلعه فرود از جمله آن می باشد ، مصالح ساختمانی آن سنگ تراشیده و آجرهاي پخته به 

و  ابعاد نیم متري داراي برج و بارو و استحکامات است ، این قلعه بر دشتها و گذرگاههاي مجاور مشرف و از امکانات دیده بانی

دفاعی کافی برخوردار است. این قلعه در حوزه تگ زو یکی از مناطق زیبا و دیدنی و سیاحتی بخش کاخک از شهرستان گناباد 

  می باشد.

  سدهاي بخش کاخک : -8

از این سدها یکی واقع در شهر کاخک به نام سد شهید نوري ، سد کالت در حاشیه جاده فردوس ، سد زیبد که در سالهاي با 

کیلومتري شهر و در دامنه  5گی مناسب پر از آب و از تفرجگاههاي دینی بخش محسوب می گردد ، سد کاخک واقع در بارند

کوههاي جنوبی بر روي رودخانه اصلی کاخک و داراي محدوده اي سرسبز از حوزه آبخیزداري است که توسط جهاد کشاورزي 

د در مسیر روستاهاي سرسبز ، کالته نو ، پاي گدار و مسیر راه شهرستان فضائی دلپذیر در آن ایجاد گردیده است. این س

  )kakhk.ir-http://www.sh: سایت شهرداري کاخک  مأخذ(  و از استان خراسان جنوبی است. ارتباطی به روستاي کریم
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  بناها و محوطه هاي تاریخی -1-1-2

  توسط سازمان میراث فرهنگی شناسایی شده است به شرح زیر می باشد:آثار باستانی شهر کاخک که 

  زاده سلطان محمد عابدالف) بقعه امام

این بنا توسط امیر عبداهللا در دوره سلجوقی در روي یک سکو ساخته شده و در دوره تیموري و صفوي تکمیل گردید.این بنا 

  است و صحن آن بلند و اراضی اطراف ان گود است .در روي تپه مرتفعی در قسمت جنوب شرقی کاخک واقع شده 

  وجود بارگاه امامزاده در کنار آبشار هاي طبیعی و همیشه جوشان پذیراي تعداد زیادي از عالقه مندان و دوستداران می باشد .

  ب) آرامگاه علی بن منصور کاخک

  واقع شده است .این آرامگاه در حاشیه بلوار منتهی به آستانه مقدسه حضرت امامزاده (ع) 

  ج) مساجد تاریخی 

ه.ق به دستور سلطانم خواهر شاه طهماسب اول صفوي ساخته شده  961: این بنا در سال مسجد جامع پایین( سربازار) -1

  است 

  ساخته شده و در پاي چنار باال واقع شده است . 1133مسجد جامع باال: این مسجد در سال  -2

توان به مسجد خورك ، مسجد صیفا مسجد میر شاه ، مسجد یعقوبیان ، عطاري و خک میاز دیگر مساجد تاریخی در شهر کا

  نوري اشاره نمود.

  توان به حسینیه حاج ابراهیم توکلی، حاج محمد اشرف و حسینیه آقا مهدي اشاره نمود.از آثار دیگر می

-آب انبار قلعه ، آب انبار رباط  و آب انبار سر باز میانبار باال ، انبار وجود دارد که شامل آبآب 9انبار: در شهر کاخک د) آب

  باشد 

آباد و مورد  1347زاده تا قبل از زلزله سال قابل ذکر است که تمامی بناها و محوطه ها ي تاریخی بیان شده در باال به جز امام

  استفاده قرار می گرفته است.
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٢٠ 
 

افیایی شهر و حریم ( عوامل طبیعی ، عوارض زمینی ، وضع توپوگرافی ، شیبهاي اصلی موقعیت جغر -1-2

موثر در خارج ومنطقه بندي آنها در سطح شهر و اطراف آن و همچنین سایر عوامل جغرافیایی محدود کننده و 

  یا تسهیل کننده توسعه کالبدي شهر)

کیلومتري جنوب  24گناباد ، بخش و دهستان کاخک و در  اداري شهر کاخک در شهرستان -طبق آخرین تقسیمات سیاسی 

دقیقه طول شرقی قرار گرفته  8درجه و  58دقیقه عرض شمالی و  9درجه و  34گناباد واقع شده است . این شهر در موقعیت 

کیلومتر  248به متر می باشد . فاصله این شهر تا مرکز استان ( مشهد ) نزدیک  1600و ارتفاع متوسط آن از سطح آبهاي آزاد 

  می باشد .

از نظر جغرافیایی این شهر در کوهپایه  واقع شده است که کوه کمر خید در جنوب شرقی آن کوه تهکورتی و کوه شار حصار 

در غرب آن ، کوه چنگور در شرق و دشت لم یزرع جنوب گناباد در شمال این شهر قرار گرفته اند . بررسی ها نشان می دهد 

  جنوب حوزه آبریز دشت گیسو قرار گرفته است .که این شهر در 

  شیب و توپوگرافی  -1-2-1

بافت شهر در کوهپایه هاي شمالی ارتفاعات کمرخید واقع شده است . بطوریکه میزان شیب بستر شهر از سمت جنوب به 

ی گردد . جهت شیب سمت شمال کاهش یافته و در منتهی الیه شمالی آن به دشت جنوبی ( لم یزرع ) شهر گناباد متصل م

% می باشد و در 30 -% 60دشت مذکور جنوب به شمال می باشد میزان شیب کلی در حد فاصل دشت و کوهستان بین 

% نیز می رسد  . شیب بستر شهر به تبعیت از توپوگرافی منطقه به صورت جنوب به شمال و 60 -% 8 0ارتفاعات جنوبی به

  باشد . بعضا به صورت جنوب شرق به شمال غرب می
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٢٣ 
 

  امکانات رشد کالبدي و توسعه شهر  -1-2-2

امکانات رشد توسعه کالبدي شهر با توجه به رویکرد هاي توسعه اي در دو دسته امکانات رشد درونزا و امکانات رشد برونزا 

  گردد:سعه در دو دسته زیر تقسیم میگردد.به طور کلی اراضی قابل توتقسیم می

اراضی خالی درون بافتی به صورت زمینهاي عمدتا کوچک مقیاس وبعضا درشت مقیاس در بین قسمتهاي ساخته شده  -1

  شهر قرار دارند .

د و اراضی خالی و نسبتا مسطح واقع در سمت شرق و شمال شهر و همچنین اراضی واقع در غرب شهر از امکانات رش -2

  عه کالبدي محسوب می شوند عمده ترین شاخصه این اراضی خال بودن از محدودیتها طبیعی و مصنوعی است .توس

  موانع و محدودیت هاي توسعه شهر -1-2-3

  الف) موانع و محدودیتهاي طبیعی

  :توپوگرافی

ی هاي سنگی از عمده دالیل نیمه جنوبی شهر به ارتفاعات و تپه ماهورهاي موجود می گردد . وجود شیب هاي تند و برونزدگ 

  محدودیت توسعه شهر به سمت جنوب می باشد .

  مسیل و رودخانه:

از دیگر عوامل طبیعی محدود کننده توسعه شهر ، وجود مسیل و رودخانه می باشد . رودخانه امام زاده از سمت شرق و  

  مسیل شمشک از سمت غرب شهر نیز جزو محدودیت هاي توسه به شمار می رود .

  :ین هاي زراعی و باغات زم

ه شهر کاخک ، زمین هاي زراعی و باغی موجود در اطراف شهر می باشد . مطالعات انجام شده نشان داد عموانع توسمهم ترین 

  شهر کاخک در بخش شمال و شرق بدلیل وجود اراضی درجه یک با محدودیت مطلق توسعه روبرو است .

  ها:گسل

مت و سوي توسعه شهر می باشد که در دوره هاي مختلف به لحاظ عدم مد نظر قرار دادن ها از جمله عوامل مهم در سگسل

  این مشخصه خصارتهاي جبران ناپذیري را از جمله جانی و مالی وارد نموده است .

  ب) موانع و محدودیتهاي مصنوعی

به طوریکه با توسعه در این گونه گردد چاهها و قناتها از جمله محدودیتهاي مهم جهت توسعه چاهها و قناتها محصوب می

  آید.عوارض ایمنی سکونت پایین می

  آید.حرایم :حرایم مربوط به زیرساختها و میراث و سایر از دیگر عوامل مهم در محدودیتها در توسعه به شمار می
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٢٥ 
 

  )...و زلزله ، سیل و وشش گیاهی ، زمین لغزشمسائل زمین شناسی ( جنس خاك ، نوع اراضی و پ -1-3

  جنس خاك  -1-3-1

سازند ارتفاعات جنوبی این شهر عموما متعلق به دوران ژوراسیک (دوران دوم ) می باشد که شامل کوه شار حصار ، تهکورتی ، 

  نگ است .تیر ماهی ، کوه بیم و ... می باشد . جنس این سازند غالبا از سنگ آهک ، مارن ، شیل وماسه س

کوه کمرخید از سازندهاي دوره کرتاسه می باشد این سازند از ثروت هاي طبیعی منطقه بوده ، در این کوه معادن سنگ 

   ساختمانی زیادي وجود دارد .

همچنین به صورت محدود در جنوب و شرق کاخک ( بصورت نواري شکل ) وجود دارد که متعلق به دوره نئوژن می باشد این 

و خاك رس تشکیل یافته است . بخش هموار شمالی کاخک ( حد کنگلوسرا ، ماسه سنگ ، سیلت ، کنگلومراي قرمزسازند از 

  گناباد ) جدیدترین و وسیع ترین سازندها می باشد که متعلق به دوران چهارم یا کواترنري می باشند . -فاصل کاخک 

ی ارتفاعات را پوشانده و بیشتر از رسوبات آبرفتی ، تراسهاي این منطقه شامل آبرفتهایی است که دشت ها و دامنه هاي شمال

  آبرفتی و رودخانه اي تشکیل شده است .

  پوشش گیاهی -1-3-2

   زلزله -1-3-3

منطقه اي که این شهر در آن واقع شده است عمده سازند آن متعلق به دوره ژوراسیک می باشد . گسل هاي موجود در این 

متري جنوب شهر  600-500ي اصلی و لرزه زا می باشد . بطوریکه نزدیکترین گسل در فاصله سازند عموما از نوع گسل ها

واقع شده است . امتداد این گسل به صورت شمال غربی به جنوب شرقی می باشد .همچنین گسل هاي فرعی دیگري نیز در 

رار دارد . از گسل هاي اصلی دیگر ارتفاعات جنوب شهر وجود دارد . روستاي پچک دقیقا روي یکی از گسل هاي مذکور ق

منطقه که فاصله اي نزدیک به ده کیلومتر با شهر دارد گسلی است که به صورت شرق به غرب در جنوب کوه کمر خید امتداد 

  یافته است .

معیتی اشاره کرد که این زلزله باعث ویرانی شهر کاخک و نقاط ج 1347از نظر سابقه زلزله این منطقه می توان زلزله سال 

پیرامون آن شد . زلزله مذکور حاصل فعل و انفعاالت گسل اصلی جنوب کاخک و گسل اصلی کوه کمرخید بوده است که 

  دشت بیاض و خضري و آبادیهاي پیرامون آن با خاك یکسان کرد . 

  شده است  به طور کلی بر اساس پهنه بندي خطر نسبی زمین لرزه در ایران ، این منطقه در پهنه خطر متوسط واقع
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٢٦ 
 

  سیل  -1-3-4

این رودخانه فصلی کند در شرق شهر کاخک قرارگرفته است بارگاه مامزاده را از بافت شهري جدا می که رودخانه فصلی کاخک

توان به یابد . از سوابق سیل خیزي این رودخانه میخشک و بی آب بوده و در مواقع بارندگی زیاد بارندگی افزایش میاغلب 

  اشاره نمود که خسارت زیادي را به واحدهاي مسکونی و باغات اطراف خود وارد آورد، اشاره نمود. 1361سال  سیل خیزي در

گیرد و از نزدیکی روستاي ششک عبور رودخانه غربی شهري نیز روخانه فصلی بوده که از ارتفاعات جنوبی شهر سرچشمه می

  باشد .اخک کمتر مینماید و حجم دبی این روخانه از رودخانه شرقی شهر کمی

  

 خطوط گسل در محدوده کاخک  -7نقشه 
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٢٧ 
 

نحوه تامین آن در شهر و سیستم حرکت و دفع آبهاي سطحی و  و منابع سطحی و زیر زمینی آب -1-4

  وضعیت مسیل ها و رودخانه ها در شهر 

میزان شیب بستر شهر از سمت جنوب به شهر کاخک در کوهپایه هاي شمالی ارتفاعات کوخید واقع شده است . به طوریکه 

شمال کاهش یافته و در منتهی الیه شمالی آن به دشت جنوبی ( لم یزرع ) شهر گناباد متصل می گردد . شیب بستر شهر به 

به شمال غرب می باشد . خیابانهاي موجود نیز  یتبعیت از توپوگرافی به صورت جنوب به شمال و بعضا به صورت جنوب شرق

  .شیب تبعیت می کند از همین

  موقعیت مسیل و رودخانه -1-4-1

جنوب به در حال حاضر شهر داراي دو رودخانه فقصلی در شرق و غرب شهر می بشد که به تبعیت از شیب عمومی منطقه از 

  شمال می باشند و در اکثر مواقع خشک بوده و در مواقع بارندگی زیاد داراي حجم آب بال می باشد.

  چاهها و قناتهاموقعیت  -1-4-2

موقعیت جاهها و قناتها و نوع مصرف آنهادر نقشه ارائه شده است که به موجب آن نحوه تامین آب در مصارف گوناگون 

  مشخص شده است.

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ahr

saz
ion

line
.co

m



٢٩ 
 

  هواشناسی ( دما ، رطوبت ، باد ، تابش آفتاب ) -1-5

  باد ، تابش آفتاب : دما ، رطوبت ،  1-2جدول 

  ماه
تعداد 

روزهاي 
  یخبندان

درجه حرارت ( درجه   دماي مطلق
تعداد   رطوبت مطلق  رطوبت نسبی(% )  سانتیگراد)

روزهاي 
  بارانی

مقدار باندگی ( 
مقدار تبخیر(   میلیمتر )

  ساعت آفتابی  میلیمتر)

حداکثر باد( متر 
  بر ثانیه

قل
حدا

کثر  
حدا

سط  
متو

قل  
حدا

کثر  
حدا

  

6.5  12.
5

  18
.5

سط  
متو

قل  
حدا

کثر  
حدا

  

ثر 
داک

ح
24 

عت
سا

گی  
رند

با
عت  

سر
هت  

ج
  

- 220  20  202.6  -  78.5  20.6  9  66  37  51  55  43  58  18.2  7.8  13  26.2  -0.6  1  فروردین
180  

  160  10  298.7  264.1  16.8  7.7  6  47  26  36  36  28  45  24.3  12.3  18.3  29  6.8  0  اردیبهشت
  180  10  345.5  360.6  6.5  2.6  5  35  18  27  24  21  35  28.6  16.4  22.5  36.8  8.2  0  خرداد

-40- 60  10  366  432.4  0  0  0  35  18  26  23  21  35  30.5  19.3  24.9  36  14.4  0  تیر
30-10  

  20  10  359.9  402.6  0  0  0  34  17  25  23  19  33  28.4  16.6  22.5  30.8  9.2  0  مرداد
  20  10  339.5  352.7  0  0  0  34  15  24  22  18  33  26.6  14.3  20.4  30.2  9.6  0  شهریور

  20  8  286.8  209.6  0.3  0.3  1  38  18  28  30  21  35  19.5  7.4  13.4  24.4  2  0  مهر
  230  10  251.3  136.1  0  0  0  38  17  27  34  18  31  18.2  6.7  12.5  22.6  1  0  آبان
  220  12  176.7  25.1  31.7  18.2  7  64  34  49  58  39  55  10.9  1.8  6.3  19  -6.2  13  آذر
  220  6  150.4  0  54.2  18.8  12  73  53  63  66  62  62  0.5  -9.6  -4.6  7.6  -18.8  30  دي

  10  10  225  0  29.4  10  8  59  31  45  53  37  45  3.7  -7.6  - 1.9  17.4  -18.2  26  بهمن

  20  246.2  0  0  0  0  51  23  37  43  28  41  15  4  9.5  21.2  - 7.2  5  اسفند
200 -
260-
220  

  210  20  3248.6  2183.2  217.4  20.6  48  48  25  37  39  30  42  18.7  7.4  13.1  36.8  -18.8  75  ساالنه
  )1386مآخذ : ایستگاه کلیماتولوژي : کاخک گناباد(
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٣٠ 
 

  
  1386درجه حرارت ماهانه ایستگاه کاخک گناباد سال  : 1-2نمودار

  
  1386طوبت نسبی ماهانه ایستگاه کاخک گناباد سال  : 2-2 نمودار

  
  1386ستگاه کاخک گناباد سال ه ایتعداد روزهاي یخبندان ماهان : 3-2 نمودار
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٣١ 
 

  1386ستگاه کاخک گناباد سال یمطلق رطوبت اماهانه حداقل و حداکثر  :4-2 نمودار

  
  1386ستگاه کاخک گناباد سال یمقدار بارندگی ماهانه ا : 5-2 نمودار

  
  1386ستگاه کاخک گناباد سال یساعت آفتاب ماهانه ا : 6-2 نمودار
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  اقلیم -1-5-1

عیین اقلیم از روش دو مارتن استفاده شده است . با توجه به بارندگی ساالنه و درجه حرارت متوسط ساالنه اقلیم جهت ت

 منطقه از نوع خشک و نیمه خشک می باشد که بخش عمده اي منطقه داراي اقلیم نیمه خشک می باشد .

P = ( بارندگی ساالنه)میلیمتر 217.4  

T = (درجه حرارت متوسط ساالنه ) سانتی گراد 13.1 

D  = (شاخص دمارتن)9.4  

 

  هوا جریانباد و  -1-5-2

روزه  120جریانهاي سیبري ، غربی و شمال غربی به عنوان جریانات سرد و معموال باران زا و جریان شمال شرقی یا باد 

تاثیر می گذارند . عالوه  سیستان و جریان هاي جنوب غربی ( عربستان ) به عنوان جریانات هوایی گرم و خشک در این منطقه

بر جریانهاي مذکور ، بادهاي محلی نیز وجود دارند که متاثر از جریان هاي مذکور بوده و عوامل محلی با تاثیر گذاري بر آنها 

 موجب پیدایش بادهاي محلی مذکور می گردند . مهم ترین بادهاي محلی عبارتند از : باد نیشابور ، فرج آباد ، باد قبله ، سیاه

  باد ، باد راست ، باد میزان و تفت آباد . شهر بصورت نسبی از اعضاي کمتري برخوردارند.

در فصول مختلف سال بادهاي گوناگون به طرف کاخک از جهات مختلف می وزد که این نوع بادها منجر به تغییرات آب و هوا 

  بت می شوند مهم ترین این نوع بادها عبارتند از :و، باران و رط

این باد از ابتداي تابستان تا اواسط پاییز از شمال شرقی به جنوب غربی می وزد و در تابستان کمک بزرگی در  -ز باد رو -1

جدا کردن غالت از کاه به کشاورزان می نماید ، این به دلیل اینکه از طول خورشید تا غروب آفتاب جریان دارد در اصطالح 

جنوبی شده و در امتداد دره ها به پیش می  -به کوههاي کاخک جهت شمالی ورد محلی به روز باد مشهور است و پس از برخ

  رود .

این باد مانند روز باد از ابتداي تابستان تا اواسط پاییز از غروب تا طلوع آفتاب در جهت عکس باد فوق  -شب باد یا شو باد  -2

جهت معینی ندارد که محلی ها به آن باد برگ ریز پاییزان می وزد از پاییز به بعد نظم این بادها بهم  خورده و هواي طوفانی 

  می گویند . 

ماي که در سه ماه زمستام گاهی به مدت هفت ، سه و یک روز می وزد . این باد به علت سر - باد سیاه باد یا باد شمال  -3

  ود .رارت مشهور است ، این باد هنگام وزش باعث ریزش برف می ششدید در زمستان به سیاه باد ح

این باد در سه ماه زمستان از سمت شمال غربی می وزد و مدت آن سه روز و گاهی یک هفته به طول  -سیاه باد شمالغرب  -4

  .ي شدید است امی انجامد ، این باد به عکس باد سیاه هرات برف و بارانی به همراه ندارد . ولی داراي سرم
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شمالی وگاهی جنوب غربی به شمال  -فروردین و جهت آن جنوبی  15فند تا موسم شروع آن اول اس - قبله باد یا باد فرح  -5

شرقی یعنی از سمت کوهستان به سمت جلگه است وزش آن دائمی نیست و گاهی تا سه شبانه روز می وزد و باعث ذوب 

  شدن برف و یخ می شود .

اد بادهاي پراکنده و ممتدي شروع می شود که اي شدید در نواحی شمالی جلگه گنابمدر فصل تابستان بر اثر گر -گردباد  - 6

  این باد در روز شمال شرقی به جنوب غربی است . جهتکیلومتر در ساعت می وزد ، 50سرعت آن گاهی تا 

  که در اصطالح محل به آن باد میزان گویند. -باد پاییزي  -7
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  خصوصیات جمعیتی و اجتماعی شهر -2

 ت آن ( وضع جمعیت در گذشته و حال ، میزان و وضعیت مهاجرت خصوصیات جمعیتی و ترکیب و تحوال -2-1

  )شاغلین و غیره  ،، جنس ، گروههاي سنی ، بعد خانوار ، سواد 

  وضعیت جمعیت  -2-1-1

خانوار بوده  897نفر در قالب  4305برابر  1345بررسی ها نشان می دهد که مجموع جمعیت ساکن در شهر کاخک در سال 

نفر بوده است  3479نفر کاهش یافته و برابر  826نسبت به دوره سرشماري قبلی نزدیک به  1355سال است جمعیت شهر در 

و  4964جمعیت ساکن در شهر کاخک به ترتیب برابر  1375و  1365. بر پایه سرشماري عمومی نفوس ومسکن سالهاي 

  نفر بوده است . 4577

نفر می باشد . بر پایه نتایج  4413جمعیت شهر کاخک برابر  1390بر اساس آخرین سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال 

 828و  897، مجموع خانوارهاي ساکن در محدوده شهر کاخک به ترتیب برابر با  1355و  1345سرشماري عمومی سالهاي 

نوارهاي ساکن نفر بوده است . مجموع خا 2/4و  8/4نوار در سالهاي مذکور به ترتیب معادل خانوار بوده است .متوسط بعد خا

خانوار بوده است ، مطابق نتایج حاصله از سرشماري  1227و  1160نیز به ترتیب برابر با  1375و  1365شهر کاخک در سال 

  نفر بوده است . 2/3خانوار و بعد خانوار  1328، تعداد خانوارهاي ساکن شهر کاخک برابر  1390عمومی در سال 

  

  

  ) 1385- 1345ک در طی سال هاي ( تحوالت جمعیتی شهر کاخ:  2-2جدول 

  1390  1385  1375  1365  1355  1345  سال
  4413  4577  4964  4884  3479  4305  جمعیت (نفر)

  1328  1259  1227  1160  828  897  خانوار
  -0.07  - 0.8  0.16  3.4  - 2.1  نرخ رشد(درصد)

  2/3  6/3  1/4  2/4  2/4  8/4  متوسط بعد خانوار (نفر)
  مرکز آمار ایرانماخذ : 
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  جمعیت شهرستان کاخک طی دوره هاي آماري : 7-2 نمودار

  
  : تعداد خانوار شهرستان کاخک طی دوره هاي آماري 8-2نمودار 

  
  : متوسط بعد خانوار شهرستان کاخک طی دوره هاي آماري 9-2نمودار 
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  1390در سال  نوع خانواربر حسب نوع   : جمعیت3-2جدول 

  
  رساکنخانوار معمولی غی  خانوار ساکن

  معمولی غیر ساکن  خانوار موسسه اي  گروهی  معمولی ساکن
  زن  مرد  جمع  زن  مرد  جمع  زن  مرد  جمع  زن  مرد  جمع

  0  0  0  118  280  398  0  2  2  2106  1907  4013  تعداد
  ماخذ : مرکز آمار ایران

  1390در سال  : جمعیت  بر حسب نوع نوع خانوار 10 -2نمودار
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   مهاجرت -2-1-2

درصد بوده است . در دهه هاي بعدي به ترتیب  4/3که 1355-65متوسط نرخ رشد به غیر از دهه ،  1347زلزله سال بعد از 

بوده است . اصوال تغییرات جمعیتی تحت تاثیر عواملی همچون مرگ و میر ، موالید و مهاجرت صورت می  - 8/0+ و 2/0برابر 

از تفاضل موالید و متوفیان آن جامعه باشد ، آن جامعه از رشد طبیعی  پذیرد . چنانچه تغییرات جمعیتی در جامعه فقط ناشی

به این شهر مهاجرت نموده  1365- 75نفر طی دوره  620، تعداد  1375برخوردار خواهد بود . بر پایه نتایج سرشماري سال 

  .د نفر افزایش یافتن 707مهاجرین وارد شده به شهر کاخک به  1385و بر پایه سرشماري سال اند 

  دانست. 75درصد نسبت به مهاجرین سال  1.3را  1385توان نرخ مهاجرت در سال با توجه به اطالعات مرکز آمار ایران می

  ) 1375-85(سال  10: مهاجرین وارد شده به شهر کاخک طی 4-2جدول

اظهار   جمع
  نشده

9 
  سال

8 
  سال

7 
 5  سال 6  سال

  سال
4 

کمتر از   سال 1  سال 2  سال 3  سال
    یکسال

  تعداد مهاجران ( نفر)  134  148  144  108  28  46  41  19  22  17  0  707
  : مرکز آمار ایران مآخذ

  ) 1375-85سال ( 10مهاجرین وارد شده به شهر کاخک طی : 11-2نمودار 
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  جنس و گروههاي سنی -2-1-3

تفکیک گروه سنی و  13 و12جدول زیر گروههاي سنی و جنسی شهر کاخک را ارائه می دهد. همچنین نمودارهاي شماره 

  هرم سنی را نشان میدهد. 

  

  

  

  

  

  1390-وههاي سنی: جنس وگر 5-2 جدول

  زن  مرد  جمع  گروه سنی
  2264 2149  4413  جمع کل

 123 128 252  ساله 0- 4
 124 138 262  ساله 5- 9

 184 310 495  ساله 14-10
 392 325 717  ساله 19-15
 201 203 404  ساله 24-20
 175 125 300  ساله 29-25
 118 119 236  ساله 34-30
 118 117 234  ساله 39-35
 116 94 209  ساله 44-40
 109 93 202  ساله 49-45
 110 82 192  ساله 54-50
 79 51 130  ساله 59-55
 81 55 136  ساله 60- 64
 89 53 142  ساله 65- 69
 98 90 188  ساله 74-70
 148 167 314  ساله و بیشتر 75

  آمار ایران ماخذ : مرکز
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  : جنس و گروههاي سنی  12-2 نمودار

  
  : هرم سنی 13-2 نمودار

  ماخذ : مرکز آمار ایران  
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  تراکم جمعیت در شهر و تغییرات آن در مناطق و محالت مختلف -2-2

ساب جمعیت با احتباشدکه هکتار می 243.8محدوده مصوب طرح هادي ( پیمایش و نمونه گیري ) ، بر پایه مطالعات میدانی 

  است .نفر در هکتار . 62.24، تراکم خالص جمعیتی شهر ، بالغ بر  1390در سال  نفري شهر 4413

  نفر بر هکتار می باشد. 28.9و  10.44 یک و دو به نرتیب برابر با محالت  تراکم جمعیتی در

  )1390سال (، سطوح کاربري مسکونی و تراکم جمعیتی جمعیت : 6-2جدول

  شرح`
  جمعیت 

)١٣٩٠(  
سطوح کاربري 

  سکونت
  ( هکتار)

سطح کل 
  محدوده
  ( هکتار )

  تراکم جمعیتی (نفر درهکتار )

  ناخالص  خالص
  10.44  34.8  142.9  42.8  1492  محله یک
  28.9  103.9  100.9  28.1  2921  محله دو
  18.09  62.24  243.85  70.9  4413  کل شهر

   محاسبات مشاورمآخذ: 

  )1385ربري مسکونی و تراکم جمعیتی سال (: جمعیت ، سطوح کا7-2جدول

  شرح`
  جمعیت 

)١٣٨٥(  
سطوح کاربري 

  سکونت
  ( هکتار)

سطح کل 
  محدوده
  ( هکتار )

  تراکم جمعیتی (نفر درهکتار )

  ناخالص  خالص
  7/15  5/140  7/86  7/9  1363  محله یک
  86/31  5/143  87/100  4/22  3214  محله دو
  4/24  6/142  187  1/32  4577  کل شهر

  طرح هاديمآخذ: 

ه جداول فوق مشخص شده است که تراکم ناخالص در کل شهر با توجه به افزایش محدوده و افزایش جمعیت تقریباً با توجه ب

ثابت مانده ولیکن در مجموع دو محله برنامه ریزي شهري محله دو نسبت به محله یک داراي تراکم ناخالص و خالص باالتري 

  ست.از محله یک برخوردار ا
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  خصوصیات اجتماعی و فرهنگی شهر و محالت آن و چگونگی تاثیر آن در توسعه کالبدي شهر -2-3

  
  دین و زبان -2-3-1

اکثر قریب به اتفاق تمامی ساکنان این شهر تایع دین  1385بر پایه نتایج حاصله از سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال 

  الب آنها شیعه اثنی عشري می باشند . زبان رسمی مردم کاخک فارسی است .مقدس اسالم بوده و غ

  سواد -2-3-2

 799درصد ) باسواد و  3/82نفر ( 3717ساله و باالتر شهر  6نفر جمعیت  4516مرکز آمار ایران از  1375یر اساس سرشماري 

  سواد بوده اند .درصد) بی 7/17نفر (

درصدي  7/1که این نسبت نشان دهنده کاهش  از ساکنین این شهر با سواد بوده درصد  6/80،  1385سال در سرشماري 

   .درصد افراد بی سواد بودند 4/19دهد در این سال آماري را نشان می 1375سال نسبت به 

  1375-85ساله و بیشتر شهر کاخک بر حسب وضع سواد  6:  جمعیت 8-2جدول 

  درصد با سوادي  ادجمعیت با سو  ساله و بیشتر 6جمعیت   جنس  شرح

  1375سال 
  6/85  1850  2161  مرد
  3/79  1868  2355  زن

  3/82  3718  4516  جمع

  1385سال 
  3/86  1786  2068  مرد
  3/75  1658  2200  زن

  6/80  3444  4268  جمع
  مآخذ: مرکز آمار ایران 

  85و  1375: درصد باسوادي در سالهاي 14-2نمودار
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  خصوصیات اقتصادي  -3

ضاع کلی اقتصادي شهر ، میزان تولید ونوع آن در هر یک از بخش هاي اقتصادي ( صنعت ، او -3-1

  کشاورزي  ، خدمات )

  اوضاع کلی اقتصادي شهر  -3-1-1

) در بخش صددر 3/35نفر معادل (  382نفر جمعیت شاغل این شهر تعداد  1081از  1375بر اساس سرشماري سال 

درصد ) در بخش خدمات فعالیت  51نفر معادل (  551صد ) در بخش صنعت ومعدن و در 7/13نفر ( معادل  148کشاورزي ،

نفر جمعیت شاغل در بخش هاي کشاورزي ، صنعت و معدن و  950از  1385می کرده اند . بر پایه مطالعات میدانی در سال 

  د . درصد فعالیت نموده ان 6/56و  4/11،  00/32خدمات به ترتیب معادل 

   1375- 85لین شهر کاخک بر حسب بخش هاي عمده اقتصادي شاغ  -9-2جدول

  1385  1375  شرح
  درصد  تعداد  درصد  تعداد

  0/32  304  3/35  382  کشاورزي
  4/11  108  7/13  148  صنعت و معدن

  6/56  538  51  551  خدمات
  100  950  100  1081  جمع

  1387: طرح هادي شهر کاخک مصوب مآخذ

  

   1375 -لی اقتصادي شهر کاخک به روش مثلث بوژوگارنیه:  بررسی عملکرد اص1 -3نمودار

  

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



٤٤ 
 

  1385 - ي شهر کاخک  به روش مثلث بوژوگارنیهتصاد:  بررسی عملکرد اصلی اق2 -3نمودار 

  
  

در چند نقشی  85تا  75عملکرد اقتصادي شهر از سال بر اساس نمودار مثلث بوژوگارنیه  همانطور که مالحظه می گردد

  بیشتر شده است . 1385وده که این تمایل در سال به خمات ب متمایل 

  1375- 85: شاغلین شهر کاخک بر حسب بخش هاي عمده اقتصادي  3-3 نمودار
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  ش کشاورزي خب -3-1-2

  وضعیت کشاورزي منطقه :

فاده از به لحاظ وضعیت توپوگرافی منطقه ، عمدتا کشاورزي در اراضی پلکانی و به صورت خرده مالکی صورت می گیرد . است

روش هاي مکانیزه و ماشین آالت کشاورزي به خاطر کوچک بودن قطعات محدودیت هاي زیادي داشته لذا عمده سطح زیر 

یت زمین امکان دسترسی به اغلب مزارع به کشت با استقاده از ابزارو ادوات سنتی و ساده صورت می گیرد به دلیل محدود

به دلیل عمق زراعی  ود می باشد . عمق خاك زراعی کم و امکان یکپارچه سازياطر عدم امکان احداث جاده بین مزارع محدخ

به مزارع با تبعیت از وضعیت اراضی به  اضی تقریبا در اکثر مزارع غیر ممکن می باشد . نظام توزیع آبرسانیو شیب زیاد ار

  صورت کامال سنتی حفظ گردیده است .

تولید و کوچک بودن قطعات ، تولید به صورت خرده فروشی در ح پایین نحوه خرید و فروش محصوالت:معموال به خاطر سط

  محل و بازار سطح شهرستان صورت می گیرد .

  ارزش اقتصادي زمین ها

 500ري هاي متفاوتی دارد که معموال از متري ن دسترسی با وسایل نقلیه ارزش گذااراضی کشاورزي بسته به موقعیت و امکا

درصد  32نفر ( 304 کشاورزيدر بخش  1385برآوردها نشان می دهد که در سال  تفاوت است .ریال م 50000ریال تا متري 

به لحاظ نسبی و مطلق کاهش یافته  75) مشغول به فعالیت بوده اند . تعداد شاغلین این بخش در سال مذکور نسبت به سال 

نفر  382درصد و تعداد شاغالن نیز از  32ه درصد ب 3/35سهم شاغلین این بخش از  75- 85دهساله  است . طوریکه طی دوره

  نفر تغییر یافته است . 304به 

زیر بخش هاي اصلی بخش کشاورزي در شهر به ترتیب اولویت ، دامداري ، باغداري و زراعت می باشد . فعالیت باغداري در 

جوي و خشکسالی هاي ممتد دي داشته است که در سالهاي اخیر ، به علت کاهش محسوس نزوالت سالهاي گذشته رواج زیا

به تدریج از رونق آن کاسته شده است . دامداري از زیر مجموعه هایی است که در دهساله اخیر با رشد زیادي مواجه بوده است 

عموما بر خالف باغداري یا  و کشاورزان منطقه و شهر اقدام به پرورش دام بویژه گاو و گوساله نموده اند ، چرا که دامداري

  .یازمند منابع آبی زیادي نیست زراعت ن

  1375-85شاغلین بخش کشاورزي در دوره هاي آماري  -10-2جدول

  1385  1375  شرح
  درصد  تعداد  درصد  تعداد

  32  304  3/35  382  شاغلین بخش کشاورزي
  مآخذ: مرکز آمار ایران 
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٤٦ 
 

  1375-85: شاغلین بخش کشاورزي در دوره هاي آماري 4-3 نمودار

  
  
  اعتزر -1- 2- 3-1

عمده ترین محصوالت زراعی شامل گندم ، جو ، علوفه ، حبوبات ، ارزن ، چغندر علوفه اي ، محصوالت باغی شامل بادام ، گردو 

  ، زردآلو ، زعفران ، توت ، گیالس ، علو ، انجیر ، انگور .

  سطح زیر کشت محصوالت زراعی  -11-2جدول 

قیمت واحد در   آیش  کشت دیم  کشت آبی  نوع محصول
راندمان ( تن در   سطح  ( ریال ) 88ل سا

  هکتار )
راندمان ( تن در   سطح

  هکتار )
  3800  50  2/2  20  5/3  80  گندم
  2800  30  2/1  10  5/2  45  جو 

  1800  20  -  -  18  35  علوفه
  12000  5  8/0  5  5/1  15  حبوبات

  -  -  -  -  -  30  سایر
  : جهاد کشاورزي شهر کاخک مآخذ

  رياباغد -2- 2- 3-1

  ) 1388سا ل ( به تفکیک ی شهر کاخکغسطح زیر کشت محصوالت عمده با -12-2جدول 

قیمت واحد در سال   کشت دیم  کشت آبی  نوع محصول
راندمان ( تن در   سطح  ( ریال ) 88

راندمان ( تن در   سطح  هکتار )
  هکتار )

  25000  9/0  40  2  250  بادام
  40000  -  -  5/2  60  گردو 
  تر)(قیمت 4000  -  -  6  70  زردآلو

  000/000/30  -  -  6  150  زعفران
  -  -  -  -  70  سایر

  : جهاد کشاورزي شهر کاخک مآخذ
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  دامداري  -3- 2- 3-1

 4292راس گاو و گوساله بومی و  1792راس بز و  12664راس گوسفند ،  6585در دهستان کاخک ، تعداد  1381در سال 

واحد پروار بندي گوساله با مجموع  2ر سال مذکور تعداد قطعه انواع مرغ و خروس بومی وجود داشت . بر همین پایه ، د

  راس فعال بوده است . 2030واحد گاو شیري با مجموع  14راس و  40ظرفیت 

قطعه وجود دارد که غالب آنها در  1030000واحد مرغداري گوشتی با ظرفیت ساالنه  5همچنین در این دهستان تعداد 

  حاشیه استقرار یافته اند.

  1388سال –کاخک به تفکیک آنها  : تعداد دام و طیور  13-2جدول 

  نوع محصول
قیمت واحد در سال   کشت دیم  کشت آبی

راندمان ( تن در   سطح  ( ریال ) 88
راندمان ( تن در   سطح  هکتار )

  هکتار )
  25000  9/0  40  2  250  بادام

  40000  -  -  5/2  60  گردو 
  (قیمت تر)4000  -  -  6  70  زردآلو

  000/000/30  -  -  6  150  زعفران
  -  -  -  -  70  سایر

  : جهاد کشاورزي شهر کاخکمأخذ

  پرورش زنبور عسل و کرم ابریشم -4- 2- 3-1

زنبورستان در دهستان کاخک وجود  6تعداد  1381بر پایه اطالعات اخوذه از سازمان جهاد کشاورزي بخش کاخک در سال 

کلنی را کندوهاي مدرن تشکیل می  100کلنی را کندوي بومی و  40کندوي موجود در این دهستان ،  140دارد . از مجموع 

خانوار در این دهستان به پرورش کرم ابریشم اشتغال داشته اند . سطح  400دهند . بر همین پایه ، در سال مذکور نزدیک به 

هزار کیلو پیله و  12خانوارهاي مذکور حدود  1381هکتار می باشد . در سال  40توتستانهاي نوغانی این دهستان بالغ بر 

  کیلوگرم کرم ابریشم تولید کرده اند . 2400
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٤٨ 
 

  صنعت و معدن -3-1-3

درصد ) فعالیت می کرده اند . سهم  4/11نفر( 108در بخش صنعت و معدن تعداد  1385بر آوردها نشان می دهد که در سال 

هش یافته است . اکثر شاغالن این کا 1385درصد در سال  4/11به  1375درصد در سال  7/13شاغلین بخش صنعت از 

  بخش ، در کارگاههاي کوچک و متوسط داخل وپیرامون شهر فعال بوده اند.

  1375-85شاغلین بخش صنعت و معدن در دوره هاي آماري  :14-2جدول 

  1385  1375  شرح
  درصد  تعداد  درصد  تعداد

شاغلین بخش صنعت و 
  4/11  108  7/13  148  معدن

  رانماخذ : مرکز آمار ای

  1375-85: شاغلین بخش صنعت و معدن در دوره هاي آماري 5-3نمودار
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٤٩ 
 

  خدمات  -3-1-4

بخش خدمات به عنوان محور فعالیت هاي شهر از جایگاه ویژه اي برخوردار است بطوریکه بر اساس مطالعات مختلف در سال 

احدهاي تجاري ، اداري ، آموزشی و سایر درصد ) در زیر بخش هاي مختلف بخش خدمات شامل و 6/56(  538، تعداد  1385

درشد در سال  51ش خدمات از کل شاغلین در این شهر از واحدهاي خدماتی مشغول به فعالیت می باشند . سهم شاغلین بخ

  کاهش یافته است . 1385درصد در سال  6/56به  1375

  1375-85شاغلین بخش خدمات در دوره هاي آماري  :15-2جدول

  1385  1375  شرح
  درصد  تعداد  درصد  تعداد

  6/56  538  51  551  شاغلین بخش خدمات
  ماخذ : مرکز آمار ایران

  1375-85شاغلین بخش خدمات در دوره هاي آماري  :  6-3نمودار
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  جمعیت فعال ، اشتغال و بیکاري در بخش هاي مختلف اقتصادي  -3-2

نفر بوده است که  4057ساله و بیشتردر شهر کاخک  10مجموع جمعیت  1375بر اساس سرشماري عمومی نفوس و مسکن 

درصد را جمعیت فعال و بقیه را جمعیت غیر فعال تشکیل می دهد . از کل  4/30نفر معادل  1235از این میزان تعداد 

 درصد ) را جمعیت بیکار به خود اختصاص 8/3نفر (  154درصد ) را شاغلین و  6/26نفر (  1018جمعیت فعال شهر ، تعداد 

نفر می باشد که  3741ساله و بیشتر  10، تعداد جمعیت  1385داده است . همچنین بر اساس بر آوردهاي انجام شده در سال 

درصد را بیکاران تشکیل می دهند .  6/3نفر معادل  135درصد را جمعیت شاغل و  4/25نفر معادل  950از این میزان تعداد 

درصد  71درصد را جمعیت فعال اقتصادي و  29نفر معادل  1085و بیشتر تعداد ساله  10از مجموع جمعیت به عبارت دیگر 

  را جمعیت غیر فعال تشکیل داده است .

   ) 1375-85ساله و بیشتر شهر کاخک بر حسب وضع فعالیت ( 10جمعیت  : 16-2ولجد

  شرح
جمعیت 

ساله  10
  وبیشتر

اظهار   جمعیت غیر فعال  جمعیت فعال
  جمع  یکارب  شاغل  بار تکفل  نشده

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

1375  4057  1081  6/26  154  8/3  1235  4/30  2822  6/69  6/4  6/4  
1385  4044  1317  56/32  133  28/3  1450  84/35  2542  8/62  52  8/4  

  مرکز آمار ایران مأخذ:

  نفر بوده است  8/4و  6/4با   به ترتیب برابر 1385و  1375بر همین پایه ، بار تکفل شاغالن شهر در سالهاي 

  1375-85در دوره اماري  شاغل و بیکار: تعداد جمعیت 7-3نمودار 

  
  
  

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



٥١ 
 

  1375-85ماري آتعداد جمعیت فعال و غیر فعال در دوره  : 8-3 نمودار

  
  1375-85در دوره آماري  بارتکفل :  9-3نمودار
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٥٢ 
 

  غیر مسکونی و تغییرات آنها در مناطق مختلف شهر ارزش زمین و ساختمانهاي مسکونی و  -3-3

  کاخکبررسی ارزش رسمی زمین در شهر 

گردد. این ارقام اگر  ارزش رسمی معامالت امالك ارزشی است که توسط کارشناسان وزارت امور اقتصادي و دارایی تعیین می

  باشد  ز بازار) موجود نمیچه به دلیل ماهیت دولتی خود داراي انطباق کافی با واقعیت قیمت (قیمت رو

شود. بر اساس برداشتهاي میدانی  ارزش واقعی امالك ارزشی است که یک ملک به قیمت روز به واسطه آن خرید و فروش می

مشاور و پرسشنامه هاي پرشده در شهر کاخک ارزش زمین در کارکردهاي مختلف تجاري ، مسکونی و کاربري مختلط بررسی 

  شده است. 

 3000000-100000ام شده بیانگر آن است که دامنه تغییرات قیمت زمین در ارتباط با کاربري مسکونی بین مطالعات انج

ریال به ازاء هر متر مربع می باشد. اراضی واقع در حاشیه شهر و اراضی واقع در باغات و مزارع داراي کمترین ارزش بوده و 

  اراي بیشترین ارزش می باشند. اراضی واقع در مسیر خیابانهاي اصلی شهر و مرکز آن د

ریال به ازاء هر متر مربع می باشد. اراضی واقع  10000000-500000مسکونی بین  –دامنه تغییرات کاربري تجاري و تجاري 

در مرکز شهر و خیابان اصلی شهر بیشترین ارزش را دارا هستند. اراضی واقع در حاشیه شهر و دل محالت به نسبت داراي 

  تري می باشند. ارزش زین کم

  بررسی اجاره بها در شهر کاخک 

مطابق اطالعات حاصل از برداشتهاي میدانی مشاور در شهر کاخک، بیشترین میزان رهن واحد هاي مسکونی و تجاري 

با  2ریال می باشد که در حاشیه خیابان اصلی واقع است. کاربري تجاري واقع در اطراف شریانی هاي درجه  50000000

ریال ارزش رهنی  30000000ریال در رتبه دوم قرار می گیرند. کاربري مسکونی واقع در محدوده هاي مذکور با  40000000

را به خود اختصاص داده اند.کمترین ارزش رهنی واحدهاي تجاري مربوط به خیابانهاي جمع و پخش کننده شهر می باشد که 

  ریال از ارزش رهنی را در بر می گیرد.  10000000

ریال متغییر است. بیشترین اجاره بها مربوط به کاربري هاي مسکونی و  1500000تا  500000ه تغییرات اجاره بها بین دامن

  تجاري حاشیه خیابان اصلی می باشد. 

ریال واحدهاي  200000تا  150000ریال به واحدهاي مسکونی و مبلغ 100000تا 250000کمترین میزان اجاره بها با مبلغ 

  ه شهر اختصاص یافته است.تجاري حاشی
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٥٣ 
 

  شاخص هاي سرمایه گذاري بخش عمومی ، خصوصی ، تعاونی و دولتی در زمینه مسکن - 3-4 

باشد که شاخصهاي آن بیانگر استیجار و یا نحوه برخورد با کیفیت آن مسکن از جمله عناصر مهم و شاخص در یک شهر می

  باشد کن در این شهر به شرح جدول زیر میهاي آماري مسشاخص 1385باشد بر پایه آمار سال می

  1385: وضعیت مسکن شهر کاخک در سال 17-2جدول 

 حوزه آماري
تعداد واحد 

 مسکونی
خانوارداراي 

 معلول

 نوع محل سکونت خانوار
واحد 

مسکونی 
 معمولی

 کپر چادر
آلونک وزاغه 

 و...
 سایر

 0 0 0 0 269 49 268 حوزه یک
 0 0 0 0 334 23 321 حوزه دو
 0 0 0 0 317 12 316 حوزه سه

 0 0 0 0 332 41 325 حوزه چهار
 0 0 0 0 1,252 125 1,230 جمع

  مأخذ: مرکز آمار ایران

شود در سالهاي اخیر به منظور برطرف نمودن عمده ترین سرمایه گذاري در زمینه مسکن توسط بخش خصوصی انجام می

تعاونی نیمه دولتی از قبیل شرکتهاي مسکن سازان و سازمانهاي دولتی از  شاخص هاي ناپایداري در بافت فرسوده شرکتهاي

جمله سازمان مسکن با رویکرد دخالت مستقیم و یا سیاستهاي مالی مانند ارائه وام هاي نوسازي در این زمینه وارد شده است 

ساله به ساخت و  99ت زمین هاي با دریاف. در زمینه تامین مسکن جهت افراد فاقد مسکن شرکتهاي تعاونی در این خصوص 

  تامین این مساکن و ارائه آن پرداخته است .

  گردد بخش خصوصی به صورت انفرادي وارد شده است.در مابقی زمینه ها که درصد باالیی از مسکن را شامل می
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٥٤ 
 

  ن شهري مسائل و امکانات مالی ، اعتباري ، فنی و اداري شهرداري و سایر سازمان هاي موثر در عمرا - 3-5

  امکانات مالی شهرداري  -3-5-1

شهرداري موسسه اي عمومی و غیر دولتی است که در امر احداث معابر ، بهبود ترافیک شهري ، نظافت معابر ، جمع آوري و 

دفن زباله هاي شهر و جمع آوري ، هدایت و دفع آبهاي سطحی مسئولیت مستقیم دارد . بررسی ها حاکی است که منابع 

کد اصلی مشتمل بر درآمدهاي موسسات انتفاعی شهرداري ، درآمدهاي  9هرداري براي انجام وظایف محوطه شامل درآمدي ش

حاصل از وجوه و اموال شهرداري ، کمک هاي اعطایی دولت و سازمانهاي دولتی ، اعانات و هدایا ، سایر درآمدها ، درآمد 

و هزینه . بر مبناي اطالعات دریافتی از شهرداري کاخک درآمدحاصل از وجوه و اموال شهرداري و کمک هاي بالعوض است 

  صورت جدول زیر است .به  1380 -  1387به قیمت جاري در سالهاي  شهرداري 

  ) ارقام میلیون ریال 80-87مقایسه درآمد و هزینه شهرداري کاخک ( : 18-2جدول

  درصد  هزینه  درآمد  سال
1380  1293  720  68/55  
1381  1382  1170  66/84  
1382  2443  1991  50/81  
1383  2390  1622  87/67  
1384  4073  3043  71/74  
1385  5301  5301  100  
1386  5440  5028  4/92  
1387  7910  7501  8/94  

  شهرداري کاخک مأخذ:

  ) ارقام به میلیون ریال 80-88: درآمد شهرداري به تفکیک بودجه سال ( 19-2جدول

  1388  1387  1386  1385  1384  1383  1382  1381  1380  سال
  1393  1021  1508  3038  73  93  92  92  82  عوارض عمومی پرداخت وزارت

  245  123  2301  65  1583  1099  455  136  63  عوارض ساختمان
  29  24  30  18  -  -  -  20  3  عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل

  17  13  19  9  34  23  22  -  7  عوارض بر کسب و پیشه
قابل فروش شهرداري و وصولی در م

  فروش
369  -  708  114  133  490  678  725  300  

درآمد تاسیسات شهرداري و جرائم و 
  تخلفات

13  -  -  -  52  2149  136  3284  1305  

  1463  1258  491  615  453  306  314  67  13  اموال شهرداري
  4508  3848  1928  1520  15  -  14  12  208  کمک هاي بالعوض ، هدایا ، وام و ...

  1024  930  296  80  1730  755  838  1055  535  سایر موسساتاعتبار دریافتی از 
  10294  10388  7387  7984  4073  2390  2443  1382  1293  جمع کل

  مآخذ: شهرداري کاخک
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  ) 80-88(درآمد شهرداري کاخک در سالهاي  :10-3مودارن

  
  

  

  امکانات اداري و نیروي انسانی  -3-5-2

گزارش شده است . میزان تخصص و مهارت پرسنل شاغل  1385در سال  نفر 32مجموع پرسنل شاغل در شهرداري کاخک 

  ارائه شده است  10-3 در شهرداري بر مبناي وضع تحصیالت در جدول

  : نیروي کار شاغل در شهرداري کاخک بر  حسب تحصیالت 20-2جدول 

  درصد  تعداد  سطح تحصیالت
  13/3  1  فوق لیسانس

  37/9  3  لیسانس
  13/3  1  فوق دیپلم

  87/21  7  پلمدی
  5/62  20  زیر دیپلم

  100  32  جمع
  مآخذ : شهرداري کاخک

درصد از پرسنل شهرداري کاخک داراي تحصیالت دیپلم و زیر دیپلم می  37/84همانطوریکه در جدول باال مالحظه می گردد 

  باشند .
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  امکانات فنی وماشین آالت  -3-5-3

، یک دستگاه وانت ، یک دستگاه کمپرس ، یک دستگاه آمبوالنس ، در  امکانات فنی شهرداري شامل یک دستگاه پژو سواري

دستگاه آتش نشانی ، یک دستگاه تانکر مزدا دو کابین ، دو دستگاه کمپرسی ده تن ، یک دستگاه تانکر ، یک دستگاه بیل 

  مکانیکی ، یک دستگاه لودر ، یک دستگاه تراکتور و یک دستگاه غلطک می باشد .

  ست ماشین آالت شهرداري کاخک: فهر21-2جدول 

  مورد استفاده  سیستم  نوع وسیله نقلیه  ردیف
  امور اداري پارس  پژو سواري  1
  خدمات شهري  مزدا  وانت  2
  امور عمرانی  نیسان  کمپرسی  3
  حمل اموات  مزدا  آمبوالنس  4
  اطفاء حریق  نیسان  (آتش نشانی ) پیشرونیسان   5
  حریقاطفاء   1325  بنز آتیکو(آتش نشانی )  6
  خدمات شهري  بنز  911تانکر  7
  امور اداري  دوکابین  مزدا دو کابین  8
  امور عمرانی  بنز  کمپرسی ده تن  9

  امور عمرانی  بنز  کمپرسی ده تن  10
  آبیاري فضاي سبز N10  تانکر ولوو  11
  امور عمرانی CASE SM580  بیل مکانیکی  12
  امور عمرانی  L90E  لودر  13
  عمرانی امور  فرگوسن  تراکتور  14

  امور عمرانی CG11  غلطک  15

  امور عمرانی C47I  غلطک کشی  16
  شهرداري کاخک مأخذ:
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  چگونگی مشارکت مردم در فعالیت هاي عمرانی شهر  - 3-6

مشارکت شهروندي موجب فراهم کردن زمینه هاي الزم از سوي حکومت هاي محلی و شهرداري ها جهت دخالت شهروندان 

شهروندان و شهرداریها و نیز  ي شهري است مشارکت شهروندان محلی موجب تقویت رابطه میانگیري ها محلی در تصمیم

پاسخگویی شهرداریها به شهروندان محلی خود می شود . در ارتباط با مشارکت فکري یا مدیریت تصیم گیري شهري ، 

شوراي شهر بهره مند می گردند و مسئولین شهري مانند شهرداري و بخشداري در تدوین پروژه ها از مساعدت هاي فکري 

  شاکی را در حل مسائل شهري ایفا می نمایند . نقششوراي شهر کاخک نیز 

  مشارکت مردم ، نهادهاي مردمی و غیر دولتی و بخش خصوصی می تواند در زمینه هاي گوناگونی تحقق یابد که عبارتند از :

  وقف و . . . ) مشارکت مالی ( کمک هاي مالی ، هدیه ،  -

  و تصمیم بگیرید ) مشورت کنید مشارکت فکري ( ارائه تجربیات و پیشنهادات بر اساس تمرین سه مرحله اي فکر کنید -

مشارکت کالبدي ( اهداء زمین و خانه ، مشارکت گروهی در تملک و تغییر کاربري ، عقب نشینی داوطلبانه در تعریض  -

  مسیرها و ... ) 

  ذاري در خرید وقفها ، بانکهاي شهر و اجراي طرح ها )مشارکت سرمایه اي ( سرمایه گ -

  ن تجارب به ویژه توسط معماران ، بنایان و معتمدین شهر )نظر فنی و بیارکت فنی ( اظهارمشا -

    ریهاي اداري و ... )یمشارکت انسانی ( تامین نیروي انسانی و همکاري در اجراي پروژه ها و اداره کاربري هاي عمومی ، پیگ -

  محورهاي مشارکت -3-6-1

  توان مطرح نمود :در شهر کاخک محورهاي مشارکت در زمیته هاي مشارکتی در موارد زیر  می

  بهسازي محیطی

  بهبود ساخت و سازها

  تغییر کاربریها

  تشکیل نهادهاي غیر دولتی

  تامین امنیت اجتماعی

ل ساخت و ساز مساجد و حسینیه ها مشارکت فعال شهروندان شهر کاخک به طور کلی در زمینه هاي عمرانی و مذهبی از قبی

  باشد .توان نسبت به مشارکت مردم اقدام کرد که به شرح ذیل میداشته اند به طور کلی در چهار مرحله می

  اعتماد سازي و آگاه سازي -1

  موارد زیر را بیان داشت :از قبیل توان اقداماتی در زمینه اعتماد سازي می

 فت (کالبدي ، اجتماعی و محیطی)شناسایی ارزشهاي با  
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 آموزش قوانین و مقررات  

 تشریح طرح ها و برنامه ها و نظر خواهی براي باالرفتن کیفیت اجرایی  ظرح ها و شناسایی طرح ها  

  نهاد سازي و نهادینه سازي  -2

سازي مشارکت یعنی تقویت  در فرآیند مشارکت از یک سو باید تهادهاي الزم را فعال تمود و از سوي دیگر باید به نهادینه

  ایمان قلبی و اعتماد مردم و تهادها به مشارکت ، آموزش از سطوح پایین ، تمرین مشارکت و مواردي این چنین پرداخت .

  اجرا (مشارکت دو یا چند جانبه) -3

گردد و تجربه نشان داده یه در پروژه ها ایجاد ماي مشارکت چند جانبه هکارایی زمینامروزه براي باالبردن زمینه هاي اجرا و 

صمیم گیري داشته و مردم سهم باالیی را در اجرا و تشود که مشارکت مردم در آنها فعال باشد است پروژه هایی اجرایی می

  گردد:در این راستا اقدامات زیر توصیه میباشند .

  اعمال ضوابط تشویقی و تنبیهی 

  جلب سرمایه هاي گوناگون

  وره اي به مردمارائه کمکهاي فنی و مشا

  اعطاي کمکهاي بالعوض

  خودسازمانی -4

در این مرحله مردم با تکیه بر روحیه مشارکت مذهبی و فرهنگی خود و با استفاده از تجارب و یافته هاي جدید با یکدیگر 

راهبردي در  وظیفه تهادهاي دولت در این مرحله نظارت و هدایتمشارکت کرده و در جهت عمران و توسعه شهر اقدام نمایند 

  سطوح عالی اجرایی و مدیریت فنی و مهندسی است.
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  خصوصیات کالبدي -4

   یلی مصوب قبلی شهر و محدوده ها و نتایج آنهازیابی طرح هاي هادي یا جامع و تفصار -4-1

ن مسکن و به مدیریت سازما 1349به کلی ویران شد . بازسازي شهر در سال  1347شهر کاخک با وقوع زلزله در شهریورماه 

شهرسازي با طرح قبلی آغاز شد . از آنجاییکه هزینه آماده سازي و آواربرداري محل قبلی در محدوده بافت قدیم شهر سنگین 

در سمت غرب شهر در بافت جدید فعلی شهر احداث و واحدهاي مسکونی و خدماتی در آن بوده است بدین خاطر محدوده اي 

  شهر صورت گرفت .

ساکنان شهر در این قسمت از شهر اسکان یافتند و به تدریج برخی از ساکنان به بازسازي و مرمت بناهاي  در آن زمان تمامی

تخریب شده خود در بافت قدیم پرداختند و رفته رفته حیات دوباره به بافت قدیم شهر بازگشت . در حال حاضر شهر از دو 

  و بافت جدید تشکیل شده است .بخش تقریبا مجزا و با حداقل اتصال به نامهاي بافت قدیم 

بعد از انقالب اسالمی و در دهه شصت ، طرح احداث شهرك شهید رجایی در بخش غربی شهر تهیه و اجرا گردید و در سال 

به  1380طرح هادي شهر کاخک با تایید مراجع ذیربط به تصویب رسید . افق طرح مذکور با دوره دهساله در سال  1370

کور ، محدوده توسعه شهر را غالبا در بخش غربی و شمال غربی پیشنهاد داده بود و به لحاظ عدم تحقق اتمام رسید . طرح مذ

برآوردهاي جمعیتی ، غالب پیشنهادي کالبدي که خیلی فراتر از نیازهاي شهر بوده است محقق نگردید . در واقع ساختار اصلی 

و طرح شهرك شهید رجایی در دهه شصت  1349لزله در سال و استخوان بندي فعلی شهر نتیجه تهیه طرح هاي بازسازي ز

) خیلی اندك می باشد . در اواسط دهه هفتاد شمسی 1370- 80می باشد و میزان تحقق پیشنهادات طرح هادي سابق شهر (

بی به پیشنهاد شهرداري کاخک ، بخشی از اراضی واقع در بخش میانی شهر و در حد فاصل بافت قدیم و جدید ( اراضی جنو

  بلوار کشاورز ) با تصویب مراجع قانونی به محدوده شهر الحاق گردید .

دستگاه اشاره کرد که  600از طرح هاي دیگر که از دهه هفتاد شروع شده و هنوز هم ادامه دارد می توان به اراضی موسوم به 

. هدف اولیه طرح مذکور تامین  گناباد واقع شده است -کیلومتري شمال شهر و در حاشیه غربی جاده کاخک  2در فاصله 

سال اخیرا با تهیه طرح آماده سازي براي  15مسکن جوانان منطقه و شهر کاخک بوده است و طرح مذکور با گذشت حدود 

هکتار از آن (فاز اول ) به بار نشسته است . از طرح هاي دیگر می توان به طرح ساماندهی اراضی پیرامون امامزاده شهر  30

هکتار در  10شروع شده و هنوز به تصویب نهایی نرسیده است . طرح پارك آبشار به مساحت  1385ه از سال اشاره کرد ک

تهیه و به تصویب رسیده است و بررسی ها نشان می دهد که بخشی از پیشنهادات آن  1385بخش جنوب شرقی شهر در سال 

  توسط شهرداري اجرا نیز شده است .

امات و برنامه هاي عمرانی ریز و درشت دیگري نیز توسط سازمانها ، بویژه شهرداري کاخک در عالوه بر طرحهاي مذکور ، اقد

محدوده مصوب شهر صورت گرفته است که به علت تاثیر اندك آنها در تحوالت اساسی کالبد شهر ، از توضیح آن صرفنظر می 
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آب و فاضالب شهري تهیه شده است ؛ ولی به گردد . شایان ذکر است که طرح شبکه فاضالب بهداشتی شهر ، توسط اداره 

  خاطر عدم تامین اعتبار مورد نیاز توسط مراجع ذیربط اقدام اجرایی خاصی صورت نگرفته است .

  

  : طرح هاي تهیه شده شهر کاخک و سال تهیه و تصویب  22-2جدول

  سال  طرح
  1349  طرح بازسازي زلزله

  60دهه   طرح احداث شهرك شهید رجایی
  1370  يطرح هاد

  70دهه   دستگاه 600طرح آماده سازي اراضی 
  1385  ساماندهی اراضی پیرامون امام زاده 

  1385  طرح پارك آبشار
  1387  طرح هادي 

ها در این که کاربريمصوب شده است  1387از جمله طرح هاي مصوب و مالك عمل به طرح هادي اشاره نمود مه در سال 

  به شرح ذیل بررسی شده است.ها ، خدماتی، شبکه معابر و سایر کاربريطرح در چهار دسته کالن مسکونی

  مسکونی -4-1-1

وضع موجود برداشت ساله و مسکونی می باشد و مساحت این کاربري در  99شامل باغ مسکونی ، مسکونی کاربري مسکونی 

ختصاص داده است . با توجه به اینکه درصد از کاربري هاي شهر را به خود ا 72/56متر مربع می باشد که  332585) 13290(

متر مربع پیش بینی شده است  1134710برابر  1395مساحت این کاربري در سال  1387 کاخکشهر در طرح هادي مصوب

محقق  این کاربريمتر مربع از  388425، 1385درصد از کاربري هاي شهري است ، تا کنون نسبت به سال  59/46که شامل 

  . شده است

  تحقق پذیري کاربري مسکونی :  23-2جدول

  نوع کاربري
( وضع موجودطرح 1390سال   (وضع موجود طرح هادي )1385سال 

  (افق طرح هادي)1395سال   جامع و تفصیلی)

  سطح
  سطح  درصد  (متر مربع)

  سطح  درصد  (متر مربع)
  درصد  (متر مربع) 

  59/46  1134710  72/56  332585  13/17  321307  کاربري مسکونی
  محاسبات مشاورمأخذ: 

  کاربري خدماتی -4-1-2

درصد از کاربري هاي شهري را به خود 97/8متر مربع می باشد که  437688) 1390مساحت این کاربري در وضع موجود (

برابر  1395مساحت این کاربري در سال  1387اختصاص داده است . با توجه به اینکه در طرح هادي شهر مصوب 

، 1385درصد از کاربري هاي شهري است ،  تا کنون نسبت به سال 34/20شده است که شامل  متر مربع پیش بینی495929

  متر مربع از آن محقق گردیده است . 220485
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  تحقق پذیري کاربري خدماتی :  24-2 جدول 

  نوع کاربري
  (وضع موجود طرح هادي )1385سال 

( وضع 1390سال 
موجودطرح جامع و 

  تفصیلی)
  دي)(افق طرح ها1395سال 

  سطح
  سطح  درصد  (متر مربع)

  سطح  درصد  (متر مربع)
  درصد  (متر مربع) 

  34/20  495929  97/8  437688  99/5  217203  کاربري خدماتی
  محاسبات مشاورمأخذ: 

  شبکه معابر -4-1-3

ه خود درصد از کاربري هاي شهري را ب 81/27متر مربع می باشد که  678244) 1390مساحت این کاربري در وضع موجود (

 665884برابر  1395مساحت این کاربري در سال  1387اختصاص داده است . با توجه به اینکه در طرح هادي شهر مصوب 

، 1385درصد از کاربري هاي شهري است ،  تا کنون نسبت به سال  34/27متر مربع پیش بینی شده است که شامل 

  متر مربع از آن محقق گردیده است .110338

  تحقق پذیري کاربري شبکه معابر:  25-2جدول

  نوع کاربري
( وضع موجودطرح 1390سال   (وضع موجود طرح هادي )1385سال 

  (افق طرح هادي)1395سال   جامع و تفصیلی)

  سطح
  سطح  درصد  (متر مربع)

  سطح  درصد  (متر مربع)
  درصد  (متر مربع) 

  34/27  665884  81/27  678244  86/20  391474  کاربري معابر
  اسبات مشاورمحمأخذ: 

  سایر کاربري ها -4-1-4

درصد از کاربري هاي شهري را به خود 79/26متر مربع می باشد که  640417) 1390مساحت این کاربریها در وضع موجود (

 138800برابر  1395مساحت این کاربري در سال  1387اختصاص داده است . با توجه به اینکه در طرح هادي شهر مصوب 

  درصد از کاربري هاي شهري است . 69/5ینی شده است که شامل متر مربع پیش ب

  تحقق پذیري کاربري شبکه معابر:  26-2 جدول

  نوع کاربري
( وضع موجودطرح 1390سال   (وضع موجود طرح هادي )1385سال 

  (افق طرح هادي)1395سال   جامع و تفصیلی)

  سطح  درصد  (متر مربع) سطح
  سطح  درصد  (متر مربع)

  درصد  (متر مربع) 

  69/5  138800  79/26  640417  43/50  946245  کاربري معابر
  محاسبات مشاورمأخذ: 
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  دورنماي شهر ( فرم شهر ، سیما ، منظر ، توده و حجم ) -4-2

مان و تحلیل سازمان کالبدي دربرگیرنده نظام حاکم بر بافت شهري و اجزاي تشکیل دهنده آن است . لذا شناخت این ساز

  نقاط قوت و ضعف ، پتانسیل ها و تهدیدهاي آن ، نحوه دخالت و تاثیرگذاري بر بافت را هدایت می نماید . 

  گونه شناسی بافت  -4-2-1

کالبد شهر بر اساس منطق استقرار اولیه شکل گرفته ، در طی زمان رشد نموده و تحت تاثیر عوامل متعدد سیاسی ، اجتماعی 

ه دچار تغییر می گردند . به منظور بررسی سازمان کالبدي شهر ، شناسایی بافت ها و گونه بندي آنها انجام می ، طبیعی و غیر

  گردد .

عمومی ترین دسته بندي در گونه شناسی بافت شهري شامل بافت ارگانیک ، بافت هندسی ( منتظم و نیمه منتظم ) ، بافت 

  هندسی ( غیر منتظم ) و مجموعه ها می باشد .

  : بافت ارگانیک  -1- 1- 4-2

این بافت شامل بلوك هاي نامشخص بوده که در میان معابر غیر هندسی و خودرو با عرض کم و عمدتا بن بست جاي گرفته 

اند . بافت ارگانیک عمدتا در محدوده اسکان غیر رسمی وجود داشته و یا در اثر رشد و ادغام هسته هاي روستایی و اراضی 

  شهري به وجود آمده است . قطعات تشکیل دهند بلوك ها در این بافت عمدتا ریز دانه می باشند.کشاورزي با بافت 

  بافت ارگانیک بیشتر بافت خیابان دکتر شریعتی و قسمت شرقی بلوار انقالب را به خود اختصاص داده است .
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  بافت هندسی -2- 1- 4-2

می باشد که در برگیرنده بلوك هاي شهري مشخص بوده که توسط *بافت شطرنجی منتظم : این بافت نوعی از بافت هندسی 

. این بافت بیشتر در خیابان آیت شبکه معابر عمود برهم احاطه شده اند . این بافت عمدتا حاصل توسعه هاي جدید می باشد

  اهللا طالقانی و و قسمت جنوب غربی شهید رجایی دیده می شود .

  
  

افت نوع دیگري از بافت هندسی می باشد که معموال در حد فاصل دو بافت ارگانیک و *بافت شطرنجی نیمه منتظم : این ب

هندسی تشکیل می گردد و به همین لحاظ به بافت مفصلی نیز معروف است . شبکه معابر این بافت در مجاورت ، بافت 

یمه منظم بود و در مجاورت با بافت شطرنجی منتظم ، رفته رفته منتظم و عمود بر هم می به صورت پیچ در پیچ و نارگانیک 

گردد . بر خالف بافت شطرنجی که دانه بندي و جهت گیري قطعات ، داراي نظم و مشابهت زیاد می باشد ، در این بافت 

استاد مطهري و شهید  خیابان شهید رجایی و این بافت بیشتر در  معموال قطعات از جهت گیري و ابعاد متنوعی برخوردارند .

قرار گیري بافت شطرنجی نیمه منتظم در بین دو بافت ارگانیک و شطرنجی منتظم باعث می شود که کامیاب دیده می شود .

  اتصال این دو بافت به یکدیگر به یکباره صورت نگرفته و این دو به نرمی به یکدیگر تبدیل شوند .
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  : امجموعه ه -3- 1- 4-2

این گونه بافت ، در برگیرنده شهرك ها ، مجتمع هاي مسکونی ، خانه هاي سازمانی و موارد مشابه می باشد که اغلب به 

صورت مشابه با نظمی هندسی و تحت حمایت سازمانها ، موسسات یا گروههاي مشخص بنا می شوند . در این گونه بافت اغلب 

ي پر ، پیوسته بوده و بر فضاي خالی چیرگی دارد ، این الگو معموال محصور شده دو الگو دیده می شود ؛ در الگوي اول فضا

نمی باشد و در بافت اطراف ادغام شده است . در حالی که در الگوي دوم ، پیوستگی و غلبه با فضاي خالی است و عناصر پر ، 

  ها معموال محصور شده می باشند . به صورت دانه هاي جداگانه در میان فضاي خالی قرار دارند . این گونه مجموعه

  ساله تمونه اي از این گونه فضاهاست . 99مجموعه مسکونی 

  اصول و موازین ترکیب پر و خالی :

تا پیش از دوره مدرنیسم ،فضا مهم تر از توده در نظر گرفته می شد . به این گونه که ابتدا فضا طراحی می شد و سپس توده 

این دوره فضا اصطالحا مثبت بود . در دوره مدرنیسم تحول عظیمی رخ داد و توده نقش  بر اساس آن شکل می گرفت . در

مهمتري نسبت به فضا پیدا نمود . در این دوره با خیابان کشی هاي گسترده و گسترش شبکه شطرنجی فضا از حالت قبلی 

تصادفی و در نتیجه ي ساخت توده ایجاد  خود خارج شده و اصطالحا فضا منفی شد . در این زمان فضا متاسفانه فضا به صورت

  می شد . به عبارت ساده تر توده ساخته می شد و هر چه باقی می ماند فضا بود 

  نوع ترکیب توده و فضا : شش

نوع اول : در این نوع ، توده ها از الگوي یکسانی پیروي کرده و با توجه به فضاي میانی آنها شکل گرفته اند . توده به مکانی  -

  .خته شده که فضا را کامال در دل خود جاي دهد و در نتیجه فضاي باقی مانده از این توده ها فضایی مثبت تلقی می شود سا

نوع دوم : در این نوع ترکیب توده و فضا ، توده ها به طور بسیار منظم و به شکل نواري ساخته شده اند . فضاي موجود در  -

ساخت توده تبعیت می کند . فضا و توده جدا از هم بوده و آن نیز نواري بوده و از الگوي این نوع ، فضایی باقی مانده است که 

  ارتباط چندانی با هم ندارند .

تودها به صورت .  نوع سوم : در این نوع از توده و فضا ، توده شکل مشخصی نداشته و از الگوي خاصی تبعیت نمی کند -

ایجاد شده و باقی مانده از توده است که در میان توده  ته اند . فضا بدون فکر قبلی فشرده و بسیارنامنظم در دل یکدیگر فرورف

  ها شکل گرفته است .

نوع چهارم : در این نوع توده و فضا توده از الگوي خاصی پیروي نکرده و نامنظم است . با این حال این نوع ، نسبت به نوع  – 

اخل توده ها نفوذ کرده ومحاط شده است . در این نوع نیز ، فضا به صورت باقی قبلی از نظم بیشتري برخوردار است . فضا به د

  مانده اي از توده و بدون فکر شکل گرفته است . در نتیجه این نوع فضا نیز فضایی منفی است .
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حاط شده اند . فضا در نوع پنجم : دراین نوع توده و فضا ، توده ها به طور جداگانه از یکدیگر شکل گرفته و از اطراف با فضا م -

  این نوع نیز فضایی منفی بوده و به صورت باقی مانده اي از توده ایجاد شده است .

که فضا را محاط  نوع ششم : در این نوع توده و فضا ، فضا در دل توده شکل گرفته و توده ها به گونه اي شکل گرفته اند -

موده و نظم مشخصی در آن دیده نمی شود . شکل فضا نیز بدون فکر نمایند . با این حال توده از الگوي مشخصی پیروي نن

قبلی بوده و به صورت باقی مانده ایجاد شده است . تفاوت این توده و فضا نیز با نوع اول نیز در این است . همچنین دراین نوع 

  ، فضاي داخل توده ها ارتباطی با فضاي بیرون توده ها ندارد . 
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   اراضی شهر بر حسب کاربري هاي مختلف موجود و محاسبه سطوح ، درصد و سرانه نحوه استفاده از -4-3

بررسی جدول سطوح کاربري اراضی وضع موجود نشان می دهد که .  هکتار می باشد  8/243مساحت محدوده مطالعاتی 

تصاص داده است و سرانه بیشترین سطح کاربري شهري را به خود اخ متر مربع 43/119و سرانه  در صد 72/28شبکه معابر با 

 در رتبه بعدي قرار دارد .متر مربع  72/56 با مسکونی

  بررسی وضع کمی و کیفی کالبدي کارکردهاي مختلف شهري  -4-3-1

  مسکونی  -1- 1- 4-3

متر مربع می باشد . این  36/75ترمربع با سرانه اي بالغ بر م 332581،  1390در سال  مجموع مساحت کاربري مسکونی

  درصد از کل کاربري ها را به خود اختصاص داده است .  64/13 کاربري

  تجاري  -2- 1- 4-3

متر مربع می باشد . این  58/4متر مربع و سرانه هر نفر از این کاربري  20212 دلاتجاري معمجموع مساحت واحدهاي 

  درصد از کل کاربري ها را به خود اختصاص داده است . 83/0کاربري 

  دبستان  -3- 1- 4-3

 18/0متر مربع می باشد که  02/1سرانه اي بالغ بر  داراي متر مربع و 4487شهر کاخک در وضع موجود ساحت دبستانهاي م

  از سطح کل کاربري هاي شهري را به خود اختصاص داده است . درصد

  راهنمایی  -4- 1- 4-3

از سطح کل  درصد 34/0باشد این کاربري  متر مربع می88/1 متر مربع با سرانه اي بالغ بر 8289مجموع مساحت این کاربري 

  کاربري ها را به خود اختصاص داده است .

   و پیش دانشگاهی دبیرستان -5- 1- 4-3

 29/4متر مربع با سرانه اي بالغ بر  18941مساحت باشد که و هنرستان می و پیش دانشگاهیدبیرستان  شامل این کاربري

  باشد.می 78/0ین کاربري ا سهم.را به خود اختصاص داه است متر مربع 

  سایر آموزشی   -6- 1- 4-3

 07/2از سرانه اي برابر درصد از کاربري هاي شهري را به خود اختصاص داده و  37/0متر مربع 9133 این کاربري با مساحت 

  متر مربع برخوردار می باشد .

  فرهنگی  -7- 1- 4-3

متر مربع می باشد  73/0این کاربري داراي سرانه اي بالغ بر متر مربع به کاربري فرهنگی اختصاص یافته است  3239مساحت 

  درصد از سطح کل کاربري ها را به خود اختصاص داده است . 13/0و 
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  بهداشتی -درمانی  -8- 1- 4-3

درصد از سطح  29/0کاربري متر مربع می باشد . این  63/1مترمربع با سرانه اي بالغ بر  7178مجموع مساحت این کاربري 

  بري هاي شهري را به خود اختصاص داده است .کل کار

   انتظامی - اداري -9- 1- 4-3

  متر مربع می باشد 56/8متر مربع می باشد . سرانه این کاربري بالغ بر  37759مجموع مساحت این کاربري 

   مذهبی -10- 1- 4-3

درصد از سطح  89/0شد . این کاربري متر مربع می با 93/4متر مربع با سرانه اي بالغ بر  21770مجموع مساحت این کاربري 

 کل کاربري ها را به خود اختصاص داده است .

  ورزشی  -11- 1- 4-3

متر مربع می باشد . این کاربري  39/6متر مربع با سرانه اي بالغ بر  28182مجموع مساحت این کاربري در وضع موجود برابر 

  درصد از سطح کل شهر را به خود اختصاص داده است . 16/1

  انبار و حمل و نقل  -12- 1- 4-3

درصد از سطح کل  4/0متر مربع می باشد . این کاربري  2/2متر مربع با سرانه اي معادل  9707مجموع مساحت این کاربري  

  کاربري ها را به خود اختصاص داده است .

  تاسیسات وتجهیزات شهري -13- 1- 4-3

درصد از سطح  23/1متر مربع می باشد . این کاربري  11/5بالغ بر  متر مربع با سرانه اي 29940مجموع مساحت این کاربري 

  به خود اختصاص داده است .کل شهر را 

  صنعتی  -14- 1- 4-3

درصد از سطح  01/0متر مربع می باشد. این کاربري  08/0متر مربع با سرانه اي بالغ بر  348مجموع مساحت این کاربري 

  اختصاص داده است .شهر را به خود 

  گردشگري  -15- 1- 4-3

درصد می باشد  20/0متر مربع را به خود اختصاص داده است . سهم این کاربري از کل کاربري ها  4968این کاربري مساحت 

  متر مربع دارد . 13/1و سرانه اي بالغ بر 

  فضاي سبز - 16- 1- 4-3

درصد از سطح  14/4اشد . این کاربري متر مربع می ب 88/22متر مربع با سرانه اي بالغ بر  100951 مجموع مساحت کاربري

  کل کاربري ها را به خود اختصاص داده است .
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  دامداري  -17- 1- 4-3

درصد از سطح  82/0. این کاربري  متردارد 53/4و سرانه اي بالغ بر  متر مربع می باشد  20009مجموع مساحت این کاربري 

  کل شهر را به خود اختصاص داده است .

  لیاراضی خا -18- 1- 4-3

درصد از مساحت شهر را به خود  94/28متر مربع برخوردار بوده و  705704اراضی خالی داخل بافت جمعا از مساحتی 

  اختصاص داده است .

  باغ  -19- 1- 4-3

درصد از  05/13. این کاربري  متردارد 09/72سرانه اي بالغ بر  متر مربع می باشد 318117مجموع مساحت این کاربري 

  ها را به خود اختصاص داده است . سطح کل کاربري

  مسیل -20- 1- 4-3

درصد از مساحت شهر  13/3متر مربع برخوردار بوده که  76424رودخانه موجود در شهر کاخک در مجموع از مساحتی برابر 

  را به خود اختصاص داده است .

  شبکه معابر  -21- 1- 4-3

درصد از  81/27متر مربع می باشد . این کاربري  69/153لغ بر متر مربع با سرانه اي با 678244 مجموع مساحت این کاربري

  سطح کل شهر را به خود اختصاص داده است.

  گورستان  -22- 1- 4-3

درصد از کاربري  08/1متر مربع می باشد . این کاربري  49/4متر مربع با سرانه اي بالغ  26351مجموع مساحت این کاربري 

  ت .هاي شهر را به خود اختصاص داده اس

  اراضی مخروبه و متروکه  -23- 1- 4-3

درصد از سطح  1/0متر مربع می باشد . این کاربري  55/0متر مربع با سرانه اي بالغ بر  2417مجموع مساحت این کاربري  

  کل شهر را به خود اختصاص داده است .
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70570428.94159.91

24170.100.55

764243.1317.32

67824427.81153.69

2438600100.00552.59

شی
موز
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اداري - انتظامی

تاسیسات شهري(آب ،برق،گاز،مخابرات)

کاربري اراضی وضع موجود - 1390-  4413 نفر

سرانه زمین

مسکونی

تجهیزات شهري

تجاري

سهممساحت

قبل از دبستان

دبستان

پارك

ورزشی

شبکه ارتباطی و فضاي باز

دامداري

مخروبه

فرهنگی -هنري

باغات

درمانی

تاریخی

حمل و نقل وانبارداري

مسیل - حریم

جمع

تفریحی - گردشگري

مذهبی

صنعتی

راهنمایی

دبیرستان و پیش دانشگاهی 

آموزش ، تحقیقات و فناوري

سایر مراکزآموزشی

بایر 
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آموزشی ، بهداشتی ، فضاي سبز ، خرده فروشی و غیره ) در سطح شهر ، با در خدمات ( نحوه توزیع  -4-4

   نظر گرفتن گنجایش و شعاع دسترسی

خدمات سطح محله اي جزء خدمات ضروري یک محله به شمار می روند وباید به سهولت توسط ساکنین محالت قابل 

کاربري سطح محله اي می باشد . مهمترین کاربري  دسترسی می باشد .این امر مستلزم تعیین شعاع عملکرد مناسب براي

عملکرد محله اي هستند شامل آموزشی ( هایی که داراي عملکرد محله اي می باشد . مهم ترین کاربري هایی که داراي 

ي توزیع و شعاع عملکرد ابتدایی و کودکستان )، ورزشی ، مذهبی ، فرهنگی و تجاري می باشند که در زیر به بررسی چگونگی

  در شهر پرداخته می شود .آنها 

   زشی سطح کودکستانوآم -4-4-1

کودکستان به صورت مستقل وجود ندارد و به صورت مختلط با کاربري دبستان  ها نشان می دهند که در شهر کاخک بررسی

  باشد .توان بیان نمود که شهر کاخک فاقد پوشش مناسب فضاهاي آموزشی میو می مختلط می باشند.

  دبستان  -4-4-2

 18/0متر مربع می باشد که  77/0متر مربع و داراي سرانه اي بالغ بر  4487مساحت دبستانهاي شهر کاخک در وضع موجود 

  درصد از سطح کل کاربري هاي شهري را به خود اختصاص داده است .

  در محالت شهر کاخک آموزشی (دبستان) نحوه توزیع فضاي 28-2جدول 

  کل شهر  محله دو  محله یک  شرح
 4413  2921  1492  جمعیت

  4487  4487  -  مساحت ( متر مربع )
  1.02  1.53  0  سرانه (متر مربع )

  ماخذ : محاسبات مشاور

باشد و به لحاظ فضایی محله یک را دو مستقر میشود که کاربري دبستان در محله با نوجه به پراکنش دبستان مشاهده می

   تحت پوشش ندارد.

  فرهنگی -4-4-3

 متر مربع می باشد 73/0متر مربع به کاربري فرهنگی اختصاص یافته است این کاربري داراي سرانه اي بالغ بر  3239احت مس

  درصد از سطح کل کاربري ها را به خود اختصاص داده است . 13/0و 
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  نحوه توزیع فضاي فرهنگی مقیاس محله اي در محالت شهر کاخک 29-2جدول 

  شهر کل  محله دو  محله یک  شرح
  4413  2921  1492  جمعیت

  3239  3239  -  مساحت ( متر مربع )
  0.73  1.10  0  سرانه (متر مربع )

  ماخذ : محاسبات مشاور

باشد و به لحاظ فضایی محله یک را شود که کاربري دبستان در محله دو مستقر میبا نوجه به پراکنش دبستان مشاهده می

   تحت پوشش ندارد.

  فضاي سبز  -4-4-4

درصد از سطح  14/4متر مربع می باشد . این کاربري  88/22متر مربع با سرانه اي بالغ بر  100951 موع مساحت کاربريمج

  کل کاربري ها را به خود اختصاص داده است .

 باشد و به لحاظ کمی سرانه در شهر را تاپارك آبشار داراي عملکرد ویژه شهري و فرا شهري دارد و داراي مساحت زیاد می

  کند ولیکن در راستاي محله محوري سرانه محالت تامین نشده است.حدودي تامین می

  در محالت شهر کاخک سبز نحوه توزیع فضاي 30-2جدول 

  کل شهر  محله دو  محله یک  شرح
  4413  2921  1492  جمعیت

  100951  31240  69711  مساحت ( متر مربع )
  9.9  10.69  46.72  سرانه (متر مربع )

  اسبات مشاورماخذ : مح

  

  فضاهاي مذهبی -4-4-5

درصد از سطح  89/0متر مربع می باشد . این کاربري  93/4متر مربع با سرانه اي بالغ بر  21770مجموع مساحت این کاربري 

 کل کاربري ها را به خود اختصاص داده است .

  دارند .بطور نسبی کل محالت شهر از پوشش مناسب کاربري مذهبی در مقیاس محله اي برخور

  در محالت شهر کاخک کاربري مذهبینحوه توزیع  31-2جدول 

  کل شهر  محله دو  محله یک  شرح
  4413  2921  1492  جمعیت

  21770  4160  17610  مساحت ( متر مربع )
  4.93  1.42  11.80  سرانه (متر مربع )

  ماخذ : محاسبات مشاور
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  فضاهاي تجاري -4-4-6

متر مربع می باشد . این  58/4متر مربع و سرانه هر نفر از این کاربري  20212 مجموع مساحت واحدهاي تجاري معادل

  درصد از کل کاربري ها را به خود اختصاص داده است . 83/0کاربري 

  .بیشترین واحدهاي تجاري در محور خدمات شهري ( خیابان انقالب و خیابان سید جمال اسد آبادي ) شکل گرفته است 

  در محالت شهر کاخک فضاي تجاري نحوه توزیع 32-2جدول 

  کل شهر  محله دو  محله یک  شرح
  4413  2921  1492  جمعیت

  20212  8508  11703  مساحت ( متر مربع )
  4.93  2.9  7.8  سرانه (متر مربع )

  ماخذ : محاسبات مشاور

  
  فضاهاي ورزشی -4-4-7

متر مربع می باشد . این کاربري  39/6اي بالغ بر  متر مربع با سرانه 28182مجموع مساحت این کاربري در وضع موجود برابر 

  درصد از سطح کل شهر را به خود اختصاص داده است . 16/1

  در محالت شهر کاخک ورزشی نحوه توزیع فضاي 33-2جدول 

  کل شهر  محله دو  محله یک  شرح
  4413  2921  1492  جمعیت

  28182  21707  6474  مساحت ( متر مربع )
  6.39  7.4  4.3  سرانه (متر مربع )

  ماخذ : محاسبات مشاور
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  تاریخچه ، علل پیدایش ، روند رشد و توسعه کالبدي شهر و محالت -5

، این شهر از سمت جنوب به کوهستان منتهی می شود وفقط  کیلومتري جنوب شهر گناباد واقع شده است 24شهر کاخک در 

دره اي که قسمتی از این حد را تشکیل می دهد ، پی رفته و این پیشروي در قسمتی از آن به صورت زائده اي بر خالف شیب 

آنها غالبا شنهاي  تا اراضی گل آباد و مزرعه تک زو ادامه یافته و در سایر قسمتها به تپه ماهورهاي خاکی و اراضی که جنس

  کوهستانی است ختم می شود .

بر سر گرفتن شهر شرط اساسی است و در مراحل بعدي می توان از جمله قرار گرفتن  مساعد بودن محیط طبیعی ، براي شکل

شهرها راههاي کاروانی ، باراندازهاي بین دشت ها و مناطق کوهستانی و باالخره جنبه مذهبی و نظامی هر یک در رونق یافتن 

موثرند . پیشینه سکونت در منطقه کاخک بر پایه شواهد و متون تاریخی به دوران قبل از اسالم و حتی پیش از میالد بر می 

  گردد .

کیلومتري غرب کاخک که محل زندگی فرود فرزند سیاوش و مادرش جریره ، دختر پیران ویسه (  6وجود ارگ فرود در حدود 

هی و بدخواهی ذاتی آن ی یاد شده ) بوده است ، توس سردار سپاه کیکاوس تحت تاثیر خود خواکه در شاهنامه از او به نیک

کیلومتري غرب کاخک به نام اسپید دژ و قلعه رستم که در شاهنامه  2منهدم کرده است و همچنین وجود خرابه هایی در 

  آمده است نشان از قدمت این منطقه بخصوص شهر کاخک دارد .

کیلومتري جنوب شرقی کاخک که مولف کتاب جغرافیایی  4م به غار پارسی ( پارت ) یا پارسه در حدود وجود غاري موسو

  تاریخی گناباد، شهري در آن حدود را مرکز پارتها می داند ، نیز نشان از سابقه تاریخی شهر است .

  انسراها و آب انبارها بوده است .یکی از دالیل قدمت کاخک وجود مساجد تاریخی ، امام زاده سلطان محمد عابد و کارو

در دوره صفویه با احداث راههاي کاروانی شاه عباس در کاخک که بارانداز در بین دشت و کوهستان بوده ، کاروانسراي مجللی 

درجواررباط آب انبار و حوض بزرگی ساخته شده بود که آب آن در تابستان بسیار سرد و مورد استفاده کاروانیان قرار می 

  .ته است گرف

و وجود چهار چنار تنومند و بزرگ که در فضاهاي وسیعترکوچه شمالی جنوبی شهر تقریبا بخط مستقیم عرض شده است 

  خشیده اند وداللت بر تاریخ طوالنی شهر دارد .امروز با تناسب خود به شهر جلوه خاصی ب

بنام دروازه زنجیرگاه معروف است و  دیگري در شرق در گذشته شهر داراي دو دروازه بود که یکی در غرب بنام دروازه کالت و

  درب بزرگ و قطور دروازه زنجیرگاه تا چندین سال پیش وجود داشته است .
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  آثار تاریخی -5-1

  آثار تاریخی کاخک عبارتند از : 

ر زمان سلطنت شاه بقعه امام زاده سلطان محمد عابد که در دوره صفویه بنا شده است ، بناي مسجد جامع باال و پایین که د

  طهماسب اول صورت گرفته است ، مسجد خورك ، صیفا و مسجد میرشاه که آخرین مسجد یعقوبیان بوده است .

همچنین شهر کاخک داراي چهار حسینیه به نام هاي حاج ابراهیم ، حسینیه آقا ، حسینیه حامد ، حسینیه حاج محمد اشرف 

  می باشد .

که بهترین آنها عبارتند از :آب انبار قلعه ، آب انبار رباط ، آب انبار سربازار که حدود بیست  آب انبار است 9شهر کاخک داراي 

  به طور کلی از هم پاشیده شد . 1347تا سی متر عمق و سی تا چهل متر پیرامون دارد . که متاسفانه در زلزله سال 

  یهوجه تسم -5-2

را وند تحبیب دانسته » ك«می آید ، کاخ کوچک نامیده شده ، دیگران وند عده اي عقیده دارند کاخک چنانکه از ظاهر واژه بر 

  خ پادشاهان کیانی گرفته شده است.یا کا» کاخ کی « و آن را کاخ محبوب و زیبا دانسته اند و کسانی نیز برآنند که این واژه از 

  منشا پیدایش و روند گسترش شهرتا کنون  - 5-3

تماعی ، سیاسی ، اقتصادي و غیره در پیدایش یک نقطه زیستی یا سکونتی دخالت دارند معموال عوامل مختلف اقلیمی ، اج

در مراحل بعد قرار گرفتن بر سر راههاي کاروانی ،  .عوامل طبیعی نقش تعیین کننده اي در شکل گیري این شهر داشته است .

شهرها موثرند . وجود چشمه ها ، گیري باراندازهاي بین دشت و مناطق کوهستانی و به خصوص از جنبه مذهبی در شکل 

  قنات ، منابع آب شرب و کشاورزي ، عامل دیگري جهت استقرار نقطه جمعیتی را توجیه می کند .

شهر کاخک در گذشته بازار پررونقی داشته که محل دادو ستد مردم اطراف و مرکز خرید و فروش کاالي آنها بوده است . براي 

تابی ، پارچه بافی ، رنگرزي ، دباغی ، کفاشی ، آهنگري ، مسگري و صنایع مرتبط با آنها  همه صنایع قدیم از جمله نخ

و خراس هاي روغن گیري آن مکان هایی بوده که از راههاي دور براي  بازارهاي مختلفی داشته است ، آسیاب هاي آبی فراوان

. دو کاروانسراي بزرگ شاه عباسی و آقا محمد ، محل  آرد کردن گندم و روغن گیري از دانه هاي روغنی به آنجا می آمده اند

  تجمع و داد و ستد مسافران و پیشه وران بود .

  . مرحله تقسیم شده است 4بر طبق بررسی هاي انجام شده مراحل توسعه کالبدي شهر کاخک از زمان شکل گیري تا کنون به 

  هسته اولیه -1

  ) 1349مرحله اول توسعه ( توسعه تا سال  -2

  ) 1349-1360مرحله دوم توسعه (  -3
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  )1360 - مرحله سوم توسعه ( تاکنون  -4

  هسته اولیهالف) 

نی حسینیه ، مساجد و مرقد مطهر امام زاده سلطان محمد عابد دارد . مکاهمخوانی دقیق با موقعیت هسته اولیه شهر تقریبا 

  . هسته اولیه شهر کاخک فضاي اصلی تجمع و فعالیت شهري بافت کاخک است

ز اسالم و حتی پیش از میالد باز می گردد . اکاخک بر پایه شواهد ومتون قدیمی به دوران قبل پیشینه سکونت در منطقه 

هسته اولیه شهر تقریبا همخوانی دقیق با موقعیت مکانی با آثار تاریخی از جمله مساجد ، آب انبار ، امام زاده سلطان محمد 

افت قدیم شهر کاخک از جمله محله هاي سرفنجان، صیفا ، امامزاده ، یعقوبیان عطاري جزء عابد و چنار در این شهر دارد . ب

هسته داراي بافت ارگانیگ و متاثر از وضعیت طبیعی شیب و توپوگرافی ، شکل زمین و سرچشمه قنات دارد . وجود بافت 

  ارگانیک و آثار تاریخی موجود نشان از قدمت باالي شهر دارد .

   1347سال  توسعه تاب ) 

از شهرهاي پررونق منطقه گناباد محسوب می شده است .توسعه در این مرحله در  1347شهر کاخک قبل لز زلزله مهیب سال 

بافت قدیم پیرامون هسته اولیه شکل گرفته است . وجود بافت نامنظم و ارگانیک در این مرحله متاثر از شیب و توپوگرافی و 

ام زاده سلطان محمد عابد ، مساجد و قنات از دالیل رونق این بافت در گذشته بوده است . شکل زمین بوده است . وجود ام

  بیدخت شکل گرفته است . -گناباد و کاخک  - کاخک همچنین این مرحله از توسعه به تبعیت از محور ارتباطی 

  1347 -  1360توسعه  ج)

اتفاق افتاد مناطق مختلفی از جنوب استان خراسان را به  1347در مقیاس ریشتر در سال  7/4متاسفانه زلزله اي به بزرگی 

و موجب خسارات زیادي در مناطق وسیعی از جمله کاخک ، دشت بیاض ، خضري ، فردوس و روستاهاي اطراف  شدت لرزاند

اد آن زیشمال قاین گردید . صدمات ناشی از زلزله ، خشکسالی در سالهاي اخیر و دیم بودن زمینهاي زراعی به علت شیب 

  باعث رکود اقتصادي و فقر روزافزون مردم آن ناحیه و سبب مهاجرت آنان به شهرهاي دیگر شده است .

فردوس به طبس در سالهاي گذشته کاخک را در بن بست قرار داده و بنابراین در  - بیرجند و مشهد  - احداث جاده مشهد 

  ت .سال هاي اخیر از پیشرفت قابل مالحظه اي برخوردار نبوده اس

به علت  1349جمعیت این شهر از زمان وقوع زلزله تا کنون تقریبا با روندي نسبتا بطئی و کند افزایش یافته است . در سال 

هزینه باالي آوار برداري در بافت قدیم سازمان و مسکن شهرسازي ، اقدام به احداث واحدهاي مسکونی در بخش غربی شهر 

  درصد جمعیت این شهر در بخش نوساز ساکن هستند . 70نمودند . در حال حاضر نزدیک به 

  تا کنون  1360توسعه از سال  د)
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سازمان مسکن و شهرسازي استان خراسان رضوي اقدام به آماده سازي و ساخت و ساز واحدهاي مسکونی در  1360در سال 

  شده است . شهرك رجائی نموده و به متقاضیان واگذار کرده است . این طرح در قسمت غرب شهر اجرا 

اولین طرح هادي شهر توسط دفتر فنی استانداري خراسان رضوي تهیه و تصویب گردید . در این طرح اراضی  1370در سال 

شمال غربی ، جهت توسعه مسکونی پیشنهادي در نظر گرفته شده است که با اجراي این طرح توسعه در این مرحله صورت 

در بافت قدیم و جدید و متاثر بودن بافت قدیم از وضعیت لت اختالف آب و هوایی به ع گرفته است . البته شایان ذکر است 

توپوگرافی و ارتفاعات ، شرایط آب و هوایی معتدلی در این بافت شده است که این عاملی جهت دوباره زنده شدن بافت قدیم 

  حاضر هم این روند ادامه دارد . بوده است . این توسعه در خیابان شریعتی به سمت پارك آبشار بوده است و در حال
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  دانه بندي بافت ها شهر  -6

قطعه می  1597تعداد قطعات مسکونی شهر در وضع موجود برابر با شهر کاخک ،  1389بر اساس برداشت مبدانی در سال  

ست . متوسط اندازه قطعات مسکونی نیز در کل قطعه در محله دو واقع شده ا 1056قطعه از آنها در محله یک و  541باشد که 

متر مربع می باشد .  217و 170متر مربع است که این اندازه در محالت یک و دو با اندکی تفاوت به ترتیب برابر  با 219شهر 

  معموال چنین اندازه اي از قطعات مسکونی در ردیف قطعات دانه متوسط قرار دارد .

  

  1385سال  – ومساحت زیربناي واحد مسکونی معمولی برحسب تعداد خانوار ساکن درآنهاواحدهاي مسکونی :  34-2جدول

متر  50  مساحت
  و کمتر

75-51 
  متر

80-76 
  متر

100 -81 
  متر

150 -101 
  متر

200 -151 
  متر

300 -201 
  متر

500 -301 
  متر

501 
متر و 

  بیشتر
  جمع

  1252  1  9  42  116  233  252  171  182  224  خانوار
  ایرانمرکز آمار مأخذ: 

  

  واحدهاي مسکونی معمولی برحسب تعداد خانوار ساکن درآنهاومساحت زیربناي واحد مسکونی:  1-4نمودار 
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  ریخت شناسی ادواري معماري شهر -7

هاي تنگ و نامتقارن بررسی شبکه دسترسی شهر و محالت نشان می دهد به علت قدمت ، بافت محله یک ارگانیک و از کوچه 

شکل گرفته است به صورت ارگانیک  گی هاي پیاده وژبرخوردار است . چرا که شبکه دسترسی این قسمت از شهر بر اساس وی

هندسی و متناسب بوده و اختالف سطح قطعات در تمامی قسمت هاي آن . دانه بندي نیز به مانند شبکه دسترسی فاقد نظم 

خش غربی شهر واقع شده و داراي آماده سازي می باشد و دقیقا غالب اصول شهرسازي مدرن در دیده می شود .محله دو در ب

آن رعایت شده است . فرم بافت به صورت شطرنجی بوده و به غیر از بخش کوچکی از آن ، تمامی قسمت هاي محله از 

شده است . این محله به لحاظ دانه بندي از دسترسی سواره برخورداراند . سلسله مراتب شبکه معابر داخل بافت تقریبا رعایت 

یکدستی تقریبا باالیی برخوردار است چرا که ، اختالف سطح قطعات مسکونی خیلی کم است .متوسط اندازه قطعات مسکونی 

ه متر مربع است . واحدهاي تجاري متعدد در مراکز این محله و در پیرامون بلوار امام خمینی شکل گرفت 225این محله برابر 

است که عمده آنها در مقیاس فراتر از محله داراي عملکرد می باشند . عمده مراکز اداري شهر در حاشیه بلوار مذکور و در 

ساخته شده است و به  1349بخش میانی این محله استقرار یافته اند . به لحاظ قدمت ، محله دو پس از وقوع زلزله در سال 

  ده است .تدریج طی سالهاي بعد توسعه پیدا کر
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  شهري همراه با تعیین محدوده محالت مختلف شهر و چگونگی روابط آنها با یکدیگر و سازمان  ساختار-8

  سازمان شهري شامل شبکه هاي ارتباطی مهم ، محورها و کانون هاي مهم فعالیتی شهر و محالت مسکونی می باشد .

از رونق و پویایی بیشتري  1347ز زلزله ویرانگر ویژه قبل اگذشته بو سابقه باالي خود در دوره هاي  شهر کاخک با قدمت

نسبت به سالهاي اخیر برخوردار بوده است . در آن ایام ، شهر مرکز اصلی داد و ستد روستاهاي منطقه و همچنین مرکز تولید 

و تخریب کامل  1347وع زلزله و نظایر آنها بوده است . با وقمانند بیل ، گاوآهن  و توزیع ابزار آالت مورد نیاز بخش کشاورزي

  از بین رفتند . )شهر تعداد زیادي از ساکنان شهر ( بیش از نصف جمعیت آن زمان شهر

برنامه بازسازي شهر بعد از وقوع زلزله با نگرش مکان یابی ساخت و ساز و رها کردن بافت قدیم انجام گرفت . زیست و فعالیت 

هري ، تقریبا در بافت قدیم از بین رفت و یا خیلی کم رنگ شد . بخش هاي به عنوان دو عنصر اساسی جاري در زندگی ش

جنوبی بافت قدیم رفته رفته متروکه و بر شدت فرسودگی آنها افزوده شد و بعضا بنایی هم که سالم مانده بود تبدیل به محل 

شکل گرفت داراي یک طرح تفکیکی  نگهداري دام ها ( طویله ) گردید . بافت جدید هم که در دو کیلومتري غرب بافت قدیم

  و آماده سازي اولیه با فرم شطرنجی و پیش بینی برخی واحدهاي خدماتی شهري بوده است .

شهر در حال حاضر داراي دو محور اصلی است که یکی با جهت شمال به جنوب در محدوده بافت  بررسیها نشان می دهند که

گناباد از سمت جنوب به پارك آبشار منتهی می شود . محور دوم  -جاده کاخک قدیم قرار دارد و این محور از سمت شمال به 

زیبد منتهی  - است و از امامزاده شروع شده و در بخش غربی شهر به جاده کاخک با جهت شرق به غرب عمود بر محور قبلی 

نماید و اصلی ترین محور  می گردد . محور مذکور هر دو بافت قدیم و جدید را به دو قسمت شمالی و جنوبی تقسیم می

  ارتباطی بین دو بافت قدیم و جدید محسوب می گردد .

شرقی اصلی  -تمامی گره هاي اجتماعی و ترافیکی در قالب میادین بر این محور واقع شده اند . از طرف دیگر ، محورغربی 

شهري نظیر ادارات در پیرامون آن  ترین و مهم ترین محور فعالیتی شهر به حساب می آید و عمده واحدهاي خدماتی مقیاس

شرقی و با تمرکز در حاشیه  - تر در پیرامون محور غربی هاي تجاري مقیاس شهري و یا حتی فرااستقرار یافته اند . غالب واحد

  میادین و گره ها ایجاد شده اند .

گشته و کل محدوده بافت قدیم ي است که محله اول در بخش شرقی شهر واقع برنامه ریز محله 2شهر داراي  وضع موجوددر 

را در بر می گیرد و محله دو مبتنی بر بافت غربی شهر ، کل محدوده بافت جدید را شامل می گردد . مرز محالت مذکور در 

بخش میانی شهر و در نقطه اي است که تقریبا تراکم بافت به حداقل خود می رسد . بررسیها نشان می دهند بلوار امام 

صل دو مسیل شهر ، محور استقرار واحدهاي تجاري شهر می باشد . با این توضیح که تراکم واحدهاي مذکور خمینی در حد فا

  مراکز اداري شهر را در خود جاي داده است .در محله شماره یک ( بافت قدیم ) بیشتراز محله دو است . محله دو نیز 
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  ی متعددي شده است .سابقه باالي سکونت و قدمت شهري کاخک باعث تشکیل محالت عرف

عمده محالت مذکور در محدوده بافت قدیم واقع شده اند . محله یک شامل محالت عرفی آبشار ، امامزاده ، صیفا ، سرفنجان ، 

بغل کمر ، یعقوبان ، عطاري و بخش کوچکی از شرق محالت کشتمان و کالته کربالیی اسماعیل و محله دو نیز مشتمل بر 

از محالت کشتمان و کالته  ، مسجد ابوالفضلی ، شهرداري ، شهرك شهید رجایی و بخش هاییمحالت عرفی جنت آباد 

  کربالیی اسماعیل می باشد که در ذیل به تفکیک به شرح و چگونگی قرارگیري این محالت در شهر کاخک اشاره می شود .

  ا اواسط بلوار شریعتی ادامه دارد محله آبشار: این محله در سمت جنوبی میدان امام خمینی از پارك آبشار شروع ت

اده : این محله در سمت شرق میدان امام خمینی شروع و از سمت جنوب به محله آبشار و از سمت شمال به محله زمحله امام

  صیفا منتهی می گردد .

  قرار دارد .محله صیفا و سرفنجان : محله صیفا در سمت شمال شرق بلوار هفت تیر و محله سرفنجان در سمت غرب بلوار 

ه در امتداد بلوار شریعتی که از سمت شمال به محله یعقوبیان و از سمت جنوب به محله آبشار متصل لمحله بغل کمر : این مح

  می باشد قرار دارد .

  محله یعقوبیان : این محله در سمت جنوبی میدان امام خمینی در ورودي بلوار انقالب در سمت شرق خیابان قرار دارد .

بلوار انقالب در سمت شرق بلوار قرار دارد که از  عطاري : این محله در سمت شمال شرقی میدان امام خمینی و وروديمحله 

  به باغات واز سمت شرق به محله سرفنجان و از سمت غرب به محله کشتیمان منتهی می گردد .سمت شمال 

بایر و قسمتی از شهرك رجائی واقع  از زمین هايمحله کشتیمان : این محله در قسمت شمالی شهر کاخک در بخش وسیعی 

  شده است .

محله کالته کربالیی اسماعیل : این محله در انتهاي بلوار انقالب در سمت غرب بلوار قرار دارد و از سمت شرق به محله 

  رداري و از سمت غرب به محله یعقوبیان متصل می باشد . هش

مال واقع شده است از خدمات موجود در این محله می توان به شهرداري ، محله شهرداري : این محله در خیابان سید ج

مدارس ابتدایی ، راهنمایی ، دبیرستان و مراکز فرهنگی اشاره نمود . این محله از سمت شرق با محله کالته کربالیی اسماعیل 

  و از سمت غرب به مسیل منتهی می گردد .

خیابان شهید رجایی از سمت شرق به محله شهرداري و از سمت شمال به  محله شهرك شهید رجایی : میدان امام حسین و

  محله جنت آباد متصل می باشد .

  محله جنت آباد ومحله مسجد ابوالفضلی در سمت غرب شهر کاخک و متصل به محله شهرداري است .
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  پدافند غیر عامل و نیازهاي کالبدي آن در شهر و حریم آن -9

  پراکندگی و توزیع متعادل امکانات و جمعیت شهر -9-1

  هدف : تمرکززدائی و توزیع بهینه امکانات و جمعیت جهت کاهش خسارات ناشی از حمالت دشمن

  راههاي تحقق هدف :

عدم تمرکز تاسیسات و مراکز حیاتی ، حساس و مهم در یک محدوده و همچنین تمرکززدائی جمعیتی ، تدبیر مهمی براي  -

آسیب پذیري شهر در مواقع بحران می باشد لذا مراکز و تاسیسات در معرض خطر بایستی ضمن رعایت حرایم به  کاهش

  صورت پراکنده و با حداقل تراکم قابل قبول پیش بینی گردد .

پدافند  ایجاد مجتمع هاي عظیم صنعتی ، تاسیسات بندري وسیع ، نیروگاههاي بزرگ و غیره در داخل و پیرامون شهر از بعد -

ز متعدد با پراکندگی در حد ممکن رعایت و مراکغیر عامل به صالح نبوده و در این موارد ، الزم است اصل تمرکز زدایی و 

ظرفیت کمتر ( انتخاب مقیاس بهینه ) ایجاد گردند تا در یک حمله هوایی یا موشکی به یکباره خسارت هنگفت و غیر قابل 

  د .جبرانی به شهر و کشور وارد نگرد

  

  مقاوم سازي شبکه هاي زیربنایی  -9-2

هدف : طراحی شبکه هاي خدمات رسانی و زیربنایی در جهت تداوم برقراري خدمات مربوطه در زمان بحران و عدم استفاده 

  در زمان اشغال

  راههاي تحقق هدف :

ي خدمات مربوطه در زمان بحران و در مطالعات طراحی و توسعه شبکه هاي خدمات رسانی و زیربنایی در جهت تداوم برقرار -

  عدم استفاده دشمن در زمان اشغال

  در مطالعات طراحی و توسعه شبکه هاي زیربنایی ، بایستی مقاومت الزم در مقابل تهدیدات دشمن مورد توجه قرار گیرد . -

اي پیش بینی و طراحی شود که در راهها، پل ها ، تونل ها ، خطوط انتقال برق ، نفت و گاز و نظایر اینها بایستی به گونه  -

  صورت آسیب دیدن در زمان بحران ، باعث بسته شدن طوالنی شبکه نگردیده و به سرعت قابل بازسازي باشد.

مسیر عبور شبکه ها باید به شیوه اي پیش بینی و طراحی گردد که در صورت اشغال توسط دشمن ، قابلیت بهره برداري از  -

  آن براي وي میسر نگردد .
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  مرمت پذیري مستحدثات  - 9-3

  هدف : تداوم جریان زندگی و فعالیت با ارتقاء سطح مرمت پذیري مستحدثات مورد نیاز در زمان بحران

  راههاي تحقق هدف:

  استفاده از مصالح پیش ساخته در انبوه سازي و مراکز مهم به منظور امکان مرمت پذیري سریع آنها پس از بحران  -

  د و مصاح ساختمانی تولید شده در شهر یا منطقه استقرار آناستفاده از موا -

  کنترل آسیب هاي ناشی از تخریب -9-4

  هدف : کنترل و کاهش آسیب هاي ناشی از تخریب تاسیسات و مراکز خطرساز

  راههاي تحقق هدف :

  نی هاي الزم .محدود نمودن توسعه مراکز جمعیتی و فعالیتی در مناطق پرخطر و لزوم رعایت مالحظات و ایم -

جلوگیري از عبور شبکه هاي جمعیتی زیربنایی اصلی از برخی نقاط مانند عبور خطوط لوله نفت از بافتهاي مسکونی که  -

  درصورت تخریب ، تبعات زیادي را به همراه خواهد داشت .

  سیب پذیريفزایش خطر آبه منظور جلوگیري از ااجتناب از تمرکز و تجمع تاسیسات و مراکز خطرساز در محدوده شهر  -

  امداد رسانی  -9-5

  هدف : بازیابی و برقراري شبکه ادامه تسهیالت و خدمات به جمعیت آسیب دیده از بحران

  راههاي تحقق هدف :

  ایجاد سیستم هاي پشتیبان و جایگزین در سطح شهر با توزیع متعادل امکانات الزم جهت امداد رسانی در زمان بحران -

  همجوار در زمان بحران در نقاط مناسبی از شهرکز معین امداد رسانی به نقاط جمعیتی پیش بینی مرا -

ایجاد پناهگاههاي عمومی در سطح شهر با پیش بینی عملکرد مناسب در زمان صلح ( پناهگاهها در زمان صلح می توانند  -

  ند ).بعنوان مراکز نمایشگاهی ، خدماتی و ورزشی و امثالهم مورد استفاده قرار گیر

  ایجاد فضاهاي الزم در سطح شهر جهت ذخیره مواد و وسایل ضروري شهروندان در زمان بحران . -
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  تجزیه و تحلیل شهر کاخک از نظر آسیب پذیري  - 9-6

  نتایج تحلیل آسیب پذیري شهر بدین شرح اند :

هر در برابر حوادث ، به دلیل بررسیهاي انجام شده نشان می دهد که میزان آسیب پذیري بافت هاي قدیمی محالت ش -

استفاده از مصالح ساختمانی ناپایدار ، ساختار ارگانیک و عرض کم معابر ، نوع دانه بندي و همچنین وجود عوارض طبیعی 

  شامل توپوگرافی و شیب زیاد می باشند .

اي جدید و نوساز ( بافت احداث بخش عمده اي از بافت قدیمی شهر داراي فرم متراکم بوده و حتی قسمتهاي زیادي از بافته -

در بخش غربی شهر ) نیز فاقد فضاهاي باز الزم هستند . لذا در زمان بحران به دلیل عدم  1347شده پس از وقوع زلزله سال 

  انعطاف الزم ، تا حد زیادي آسیب پذیر خواهند بود .

هر و همچنین رعایت نسبی همجواري ها ، آسیب پذیري شهر کاخک از نظر کمبود کاربریهاي خطرساز در محالت و کل ش -

  کم است .

آسیب پذیري شهر از نظر شبکه هاي ارتباطی و شریانهاي حیاتی شهري در محالت قدیمی بویژه در محالت شرقی به لحاظ  -

  در سایر محالت متوسط تا کم است. ساختار ارگانیک شبکه معابر و تبعیت شریانهاي حیاتی از این ساختار ، زیاد و
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  ، نواحی و محالت مختلف شهربررسی تراکم و طبقات ساختمانی در مناطق  -10

  تراکم ساختمانی - 10-1

قطعه می  1597تعداد قطعات مسکونی شهر در وضع موجود برابر با شهر کاخک ،  1390بر اساس برداشت مبدانی در سال 

ده است . متوسط اندازه قطعات مسکونی نیز در کل قطعه در محله دو واقع ش 1056قطعه از آنها در محله یک و  541باشد که 

  متر مربع می باشد .  217و 170متر مربع است که این اندازه در محالت یک و دو با اندکی تفاوت به ترتیب برابر  با 219شهر 

در  درصد ) آن 60بدیهی است که میزان تراکم ساختمانی قطعات مسکونی نزدیک به حداکثر ضریب سطح اشغال ( یعنی 

  اشد . وضع موجود می ب

  : میزان تراکم ساختمانی قطعات مسکونی شهر کاخک  35-2جدول 

  متوسط تراکم ساختمانی (درصد)  متوسط اندازه قطعات مسکونی( متر مربع )  تعداد قطعات مسکونی
1597  219  37/61  
  ماخذ : مطالعات مشاور

  
  تراکم خانوار در واحد مسکونی - 10-2

 1338واحد می باشد که  1597بالغ بر  1390هند که تعداد واحدهاي مسکونی شهر کاخک در سال بررسیها نشان می د

  درصد به دست می آید. 02/1خانوار در آنها سکونت دارند . بنابراین میزان تراکم در واحد مسکونی در کل شهر 

  )1390سال (: تراکم خانوار در واحد مسکونی  36-2جدول 

  تراکم خانوار در واحد مسکونی  واحد مسکونی تعداد  تعداد خانوار  شرح
  83/0  1597  1338  کل شهر

  مطالعات مشاورمأخذ: 
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  قطعات مسکونی بر حسب طبقات -10-3

قطعه دو  44قطعه یک طبقه و  1552قطعه مسکونی موجود در شهر کاخک ،  1597بررسی هاي میدانی نشان می دهد که از 

  .می باشد و در محله دو  شن است که بیشترین قطعات مسکونی شهر یک طبقه می باشند . رو قطعه سه طبقه 1و  طبقه

  1390-: قطعات مسکونی بر حسب طبقات 37-2جدول 

 (متر مربع) مساحت تعداد نام محله طبقه

 یک طبقه
 225988 1037 محله دو

 87076 515 محله یک

 313064 1552  جمع

 دو طبقه
 3198 19 محله دو

 4572 25 محله یک

 7770 44  جمع

 81 1 محله یک سه طبقه

 320915 1597  جمع
  مأخذ: مطالعات مشاور

  

  قطعات مسکونی موجود در شهر بر حسب تعداد طبقه تعداد :2-4نمودار
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هاي کمی و کیفی ، مالکیت  وضعیت کلی ساختمانهاي مسکونی در مناطق مختلف شهر با توجه به شاخص -11

ساختمان ، نوع مصالح ، کیفیت و قدمت ساختمان ( قابل استفاده ، نوساز ، مرمتی ، تخریبی ) تجهیزات و  هاي

  تاسیسات بهداشتی جهت استقرار بنا در زمین و غیره

  کیفیت ابنیه قطعات مسکونی  -11-1

ز و مناسب ، قابل قبول ، تعمیري، تخریبی و مخروبه  برداشت ته کالن نوساسکیفیت ابنیه مسکونی در شهر کاخک در چهار د

  شده است .

ي قابل نگهداري ، ادرصد) داراي کیفیت قابل نگهداري هستند . پس از ساختمانه 76/60بخش اعظم ساختمانهاي شهر کاخک(

  .درصد از سهم بیشتري برخوردارند  67/12و  13/21با  هر کدامو مرمتی بناهاي نوساز 

  )1390(: قطعات مسکونی شهر از نظر کیفیت بنا 38-2جدول 

 مساحت (متر مربع) تعداد کیفیت محالت

  محله دو

 2923 14 تخریبی مخروبه
 28591 122 تعمیري

 143301 679 قابل قبول
 271 1 قابل نگهداري

 54100 240 نوساز و مناسب

 محله یک

 9486 69 تخریبی مخروبه
 11750 75 تعمیري

 49399 296 قبول قابل
 1494 3 قابل نگهداري

 19599 98 نوساز و مناسب
 320914.7 1597 جمع

  مأخذ: مطالعات مشاور

  1389قطعات مسکونی شهر از نظر کیفیت بنا سال  تعداد: 3-4نمودار
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  قطعات مسکونی بنا مصالح -11-2

برداشت شده  1389ال در سفلزي، سازه بنایی و بی دوام ار گروه اسکلت بتونی، اسکلت هچ مصالح بنا در قطعات مسکونی در

است . وضعیت قطعات مسکونی به تفکیک محالت در جدول زیر ارائه شده است .در این بررسی سازه بنایی در محله دو 

  گیرد.بیشترین سهم قطعات را در بر می

  از نظر نوع مصالح ختمانهاي مسکونی شهر کاخک و سا :39-2جدول 

 سهم مساحت مساحت(متر مربع) سهم تعداد تعداد مصالح بنا محالت

 محله دو

 0.76 2437 0.38 6 اسکلت بتونی
 6.57 21099 5.01 80 اسکلت فلزي

 2.71 8694 2.69 43 بی دوام
 61.37 196956 58.05 927 سازه بنایی

 محله یک

 0.17 556 0.25 4 اسکلت بتونی
 4.56 14633 4.57 73 لزياسکلت ف
 4.15 13305 5.51 88 بی دوام

 19.70 63234 23.54 376 سازه بنایی
 100.00 320915 100.00 1597 جمع

  مأخذ: مطالعات مشاور

  

  بنا ساختمانهاي مسکونی شهر کاخک از نظر نوع مصالح تعداد: 4-4دارنمو
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  مامصالح ن -11-3

گروه کالن آجرنما، آجرقرمز، سیمان، سنگ، شیشه، فلز،  9قطعات مسکونی شهر کاخک با توجه به بررسی هاي انجام شده در 

نحوه پراکنش و میزان سطح و سطوح آنها در شود .نماهاي ترکیبی، سایر مصالح و قطعات فاقد نما سازي تقسیم بندي می

  باشد.محالت به شرح نمودار،جدول و نقشه ذیل می

  نما : ساختمانهاي مسکونی شهر کاخک و  از نظر نوع مصالح40-2جدول 

 سهم مساحت مساحت (متر مربع) سهم تعداد تعداد مصالح نما محالت

 محله دو

 1.20 3863 1.00 16 آهن_آجر
 1.00 3197 0.88 14 قرمز_آجر

 26.25 84235 23.79 380 بدون نما
 0.06 204 0.06 1 ترکیبی

 2.98 9553 3.32 53 مصالحسایر 
 3.11 9995 2.50 40 سنگ

 35.40 113610 34.00 543 سیمان
 0.93 2969 0.13 2 شیشه

 0.49 1560 0.44 7 فلز

 محله یک

 1.15 3691 1.00 16 آهن_آجر
 17.65 56652 22.23 355 بدون نما

 0.19 601 0.13 2 سایر مصالح
 1.69 5415 1.82 29 سنگ

 6.54 20986 7.33 117 سیمان
 1.32 4221 1.31 21 شیشه

 0.05 162 0.06 1 فلز
 100.00 320915 100.00 1597 جمع

  مأخذ: مطالعات مشاور

  ساختمانهاي مسکونی شهر کاخک از نظر نوع مصالح نما تعداد:  5-4نمودار
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  قدمت ساختمانهاي مسکونی  -11-4

- 10سال،  10-5سال ،  5-0گروه کالن  5ت مسکونی شهر کاخک  به لحاظ قدمت با توجه به بررسی هاي انجام شده در قطعا

سال تقسیم بندي شده است .نحوه پراکنش و میزان سطح و سطوح آنها در محالت به  30سال و بیشتر از  30 – 20سال،  20

  باشد.شرح نمودار،جدول و نقشه ذیل می

  قدمتاز نظر  ختمانهاي مسکونی شهر کاخک و: سا41-2جدول 

 سهم مساحت  (متر مربع)مساحت  سهم تعداد تعداد قدمت محالت

 محله دو

 16.06 51525.16994 14.40 230 سال 0-5

 21.87 70171.10255 20.79 332 سال 10-20

 14.16 45452.03875 14.03 224 سال 20-30

 5.10 16355.70089 4.26 68 سال 5-10
 14.24 45682.35275 12.65 202 سال 30یشتر از ب

 محله یک

 6.11 19603.71642 6.07 97 سال 0-5

 6.77 21715.22119 9.08 145 سال 10-20

 8.81 28268.92132 9.64 154 سال 20-30

 0.81 2583.73245 0.88 14 سال 5-10
 6.09 19556.72984 8.20 131 سال 30بیشتر از 

 100.00 320914.6861 100 1597 جمع
  مأخذ: مطالعات مشاور

  : درصد ساختمانهاي مسکونی شهر کاخک از نظر قدمت 6-4نمودار
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  مالکیت اراضی در شهر با تفکیک نوع مالکیت  -12

زمین هاي شهري می  یکی از موضوعات قابل توجه در ارتباط با زمین شهري شناخت انواع مالکیت زمین در شهرهاست .

توانند داراي مالکیت عمومی ، خصوصی ، دولتی و وقفی باشند . مشخص کردن نوع مالکیت زمین هاي شهر مانع از بروز برخی 

از مشکالت در مسیر اجراي طرح شهري می گردد . توضیح اینکه اگر کاربري هاي خدماتی غیر انتفاعی در زمین هاي با 

د با آنکه این موضوع از نظر ضوابط و مقررات شهرسازي بالمانع می باشد ولی در مرحله اجرایی مالکیت خصوصی پیشنهاد گردن

مشکالت ویژه اي را می تواند بوجود آورد . پیشنهاد چنین کاربریهایی در برخی موارد موجب تقابل منافع عمومی و خصوصی 

ی الزم براي تملک زمین مذکور برخوردار نمی باشند . الزم می گردد وگاهی نیز سازمانهاي متولی چنین کاربریهایی از توان مال

به ذکر است که این امر به مفهوم عدم استفاده مطلق از زمین هاي با مالکیت خصوصی در جهت تامین خدمات عمومی نمی 

با مالکیت باشد . بلکه در صورتی که ضوابط و مقررات شهرسازي چنین شرایطی را اجتناب ناپذیر نماید ، از زمین هایی 

  همانگونه که گفته شد زمین هاي شهري از نظر مالکیت به چهار دسته زیر تقسیم می شوند :خصوصی نیز استفاده می گردد . 

  الف : زمین هاي با مالکیت عمومی 

زمین یا سازمانی تعلق ندارند بلکه متعلق به تمامی شهروندان و همه نسل هاست . چنین  شخصاین دسته از زمین ها به هیچ 

هایی در داخل محدوده شهرها معموال تحت مالکیت سازمان مسکن و شهرسازي و به طور محدودي نیز شهرداري می باشند. 

بعنوان اهرمی براي تثبیت قیمت زمین شهري ، تامین نیاز طبقات کم  سازمان مسکن و شهرسازي می تواند چنین زمین هایی

  نتفاعی مورد نیاز شهر استفاده نماید.درآمد جامعه و نیز براي تامین خدمات غیر ا

  زمین هایی با مالکیت دولتی  -ب 

زمین هایی با مالکیت دولتی تحت تملک سازمان هاي دولتی می باشند که در جهت تامین نیازهاي آنها و یا سازمانهاي دیگر 

  بکار گرفته می شوند .

  زمین هایی با مالکیت وقفی  -ج 

ن حج و اوقاف می باشد که معموال توسط افراد خیر به این سازمان واگذار می گردد . سازمان این زمین ها تحت مالکیت سازما

مذکور می تواند متناسب با نیازهاي شهروندان ، چنین زمین هایی را در جهت منافع عمومی به کار گیرد . در مواردي نیز با 

ا به صورت اجاره اي یا سرقفلی در اختیار مردم قرار می سرمایه گذاري مستقیم یا غیر مستقیم با احداث مستحداثاتی آنها ر

  دهد .
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  زمین هایی با مالکیت خصوصی  -ت

کلیه زمین هایی که در موارد سه گانه فوق نمی گنجد در این گروه قرار می گیرند این زمین ها داراي سند رسمی و ثبت شده 

د می باشند که داللت بر مالکیت شخص یا اشخاص بر در سازمان ثبت امالك که مشخصات کامل مالک در آن قید می گرد

  آنها دارد .

درارتباط با مالکیت زمین نشان می دهد که تمامی اراضی بایر واقع در شهر کاخک در زمره بررسی وضعیت شهر کاخک 

  . مالکیت خصوصی به جزچند مورد که در نقشه مشخص شده است ( حد واسط بافت قدیم و جدید ) دسته بندي می شود
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  بافت ها ، بناها ، محوطه هاي تاریخی و حرایم و ضوابط و طرح هاي مربوط به آنها -13

  سایی نموده است :انسازمان میراث فرهنگی تا کنون چند اثر تاریخی در محدوده شهر کاخک به شرح ذیل مستندسازي و ش

  آثار باستانی شهر کاخک  -13-1

  ه سلطان محمد عابد.بقعه امام زاد -13-1-1

این بنا توسط امیرعبداهللا تونی در اواخر دوره سلجوقی در روي یک سکو ساخته شد و در دوره هاي تیموري و صفوي در سال 

هجري و زمان سلطنت شاه طهماسب صفوي ساخته شده و کتیبه جلوي ایوان شمالی آن که با کاشی معرق و به خط  960

  .صفوي را در بر دارد علیرضاي عباسی ، نیز نام شاه 

این بارگاه در روي تپه مرتفعی در قسمت جنوب شرقی کاخک واقع شده و صحن آن خیلی بلند و اراضی اطراف آن گود است 

و مشرف بر همه خاك گناباد می باشد.و طبیعت زیبا و  به طوري که صحن احتیاج به دیوار ندارد و بسیار خو ش منظره و زیبا

ستان و در ماههاي محرم و صفر پذیراي خیل عظیم دوستداران حضرتش را از راههاي دور و نزدیک به این سرسبز ، در ایام تاب

  مکان مقدس کشانده و شب را در صحن متبرکش بیتوته می کنند .

یریه فنجان آب از قنوات کاخک می باشد که همگی زیر نظر اداره اوقاف اداره گردیده و درآمد صرف امور خ 75امامزاده داراي 

  می گردد .

  آرامگاه علی بن منصور کاخک -13-1-2

سلطان محمد عابد (ع) در حاشیه بلوار منتهی به آستانه مقدسه حضرت  آرامگاه علی بن منصور معرف به علمدار امامزاده

  امامزاده واقع شده است .

  اي بنا آینه کاري می باشد .این آرامگاه داراي صندوقچه اي شیشه اي است که بر روي مرقد قرار دارد و دیواره ه

  مساجد تاریخی و کاروانسرا  -13-2

  مسجد جامع پایین  -13-2-1

ق به دستور شاهزاده ه .  961از آثار تاریخی و داراي اهمیت شهر کاخک مسجد جامع پایین ( سربازار ) می باشد که در سال  

ري و تزئینات ایوان و صحن تابستانی بود ابعاد این گچب 1070سلطانم خواهر شاه طهماسب اول صفوي ساخته شده و در سال 

و نوشته اند که روشنایی  25/2متر و قطر هر پایه  5/8متر دهانه  14ارتفاع  «ایوان را آقاي ذبیح اهللا اشرافی چنین نوشته اند 

  شبستان آن به وسیله سنگ هاي مرمري که روي سقف آن تعبیه شده تامین می گردد .

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



١٠٨ 
 

  ع باال مسجد جام -13-2-2

متر و  8متر ، طول دهانه آن  14ارتفاع ایوان آن  ساخته شده و در پاي چنار باال واقع است . 1133این مسجد جامع در سال 

متر که تماما آجري است . اشعاري گرداگرد محراب آن منقوش است که تاریخ ساخت مسجد  2قطر هر یک از دو پایه ي آن 

  از آخرین بیت آن معلوم می گردد .

از دیگر مساجد تاریخی در شهر کاخک شامل مسجد خورك و زیر چنار پایین ، مسجد صیفا در محله اي به همین نام و  -

  داراي شبستان است .

  مسجد میر شاه  -13-2-3

این مسجد آخرین مسجد یغقوبیان می باشد که هر کدام داراي موقوفاتی است . این موقوفات محل تامین هزینه نگهداري 

  ت . مساجد یعقوبیان ، عطاري و نوري از مساجدي است که موقوفه نداردآنهاس

بنا  1083آثار تاریخی دیگري چون حسینیه حاج ابراهیم تو کلی در باال ، حاج محمد اشرف در پایین که در حدود سالهاي 

طبقه ایوانچه است که طبقه شبیه به هم و هر سه داراي دو گردیده و حسینیه آقا مهدي در مرکز شهر از لحاظ شکل معماري 

  پایین براي مردان و طبقه باال براي زنان ساخته شده است .

می زیسته و داري موقوفات زیادي است  1200تا  1100مدرسه علمیه سر بازار که واقف آن حاج حسن کرباسی بین سالهاي  -

  که هزینه مدرسه و طالب از آن محل تامین می شود .

  کاروانسرا -13-2-4

کاروانسرا بر سر  999باره کاروانسراي شاه عباسی پیش از این سخن گفته شد . مشهور است شاه عباس از کاخک تا کربال در -

  راه کاروانیان ساخته بود . تعدادي از انها هنوز باقی است .

به پایین غرس شده  در شهر کاخک چهار چنار بزرگ وجود دارد که تقریبا در یک خط مستقیم در کنار آبراهه اصلی از باال -

 10/6متر و چنار سرفنجان با پیرامون  5/5متر ، چنار سربازار پیرامون آن  5/6متر و پیرامون آن  30اند ارتفاع چنار باال حدود 

  متر می باشد . 25/6متر و چنار خورك داراي پیرامون 

  آب انبارها -13-2-5

  باال ، آب انبار قلعه ، آ با انبار رباط و آب انبار سرباز می باشد . آب انبار وجود دارد که شامل : آب انبار 9در شهر کاخک 

آباد و  1347قابل توجه اینکه همه بناهاي نامبرده در باال به جز امام زاده ( ع ) که دوباره بازسازي شده ، تا قبل از زلزله سال 

  مورد استفاده بوده است .
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ز و شبکه هاي تاسیسات شهري ( آب ، فاضالب ، برق ، خصوصیات ، موقعیت ، گنجایش و کیفیت مراک -14

  امخابرات ، اینترنت ، گاز و غیره ) سرانه ها ، کمبودها ، محدودیت ها و امکانات آنه

  آب -14-1

متر  560متر مکعب ، تجاري و صنعتی  134متوسط مصرف کاربري مسکونی  کاخک طبق گزارش سازمان آب و فاضالب

  متر مکعب است .  2198ر مکعب و سایر کاربري ها مت 1649مکعب و فضاي سبز 

  به تفکیک نوع استفاده 1388: متوسط مصرف آب شهر کاخک در سال  42-2جدول

  میزان ( بر حسب متر مکعب)  کاربري
  134  مسکونی

  560  تجاري و صنعتی
  1649  فضاي سبز

  2198  سایر
  : اداره  آب و فاضالب کاخک مأخذ

  به تفکیک نوع استفاده 1388آب شهر کاخک در سال متوسط مصرف :  7-4نمودار
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  منابع تامین آب شهر کاخک: -14-2

حفر گردیده است و سه 1347منابع تامین آب شامل چاه شماره یک که در قسمت جنوبی شهر واقع شده است که در سال 

  در دشت رحمت آباد ( شمال شرق شهر ) واقع است . که حلقه چاه

  می باشد. GRP250) و AC  )250،200،150و  200از جنس چدن خطوط انتقال موجود 

مشترك می باشد که به تفکیک به صورت جدول  2034تعداد کل مشترکین شهر طبق اعالم اداره آب و فاضالب شهر کاخک 

  زیر است .

   1388شهر کاخک به تفکیک در سال  آب : تعداد مشترکین43-2جدول 
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  14  4  4  8  5  2  3  28  9  2  3  22  14  13  30  125  1748  تعداد
  : اداره آب و فاضالب کاخک  ماخذ

  1388فکیک در سال :تعداد مشترکین شهر کاخک به ت 8-4نمودار

  
 548262متر مکعب در روز و کل مصرف  263به ازاي هر مشترك  1388سرانه و میزان مصرفی آب در شهر کاخک در سال 

  متر مکعب در سال بوده است .
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  بررسی سیستم فاضالب و نحوه دفع آبهاي سطحی شهر -14-3

می باشد . تمامی ساکنین شهر ، فاضالب هاي خانگی را در حال حاضر این شهر فاقد شبکه مدرن جمع آوري و دفع فاضالب 

از طریق چاههاي جذبی دفع می نمایند . آبهاي سطحی ناشی از ریزش باران از طریق جداول طرفین خیابان هدایت می شود 

  باشد . درصد می5/2تا  3که در بعضی نقاط نیاز به بهسازي کانالها می باشد . جهت شیب کلی شهر از جنوب به شمال حدود 

  برق -14-4

انشعاب  2044مشترك می باشد که از مجموع آن ،  2537داراي ،  1389سال  بر پایه اعالم اداره برق شهرستان گناباد

. مطابق اعالم اداره انشعاب صنعتی می باشد  1انشعاب کشاورزي و  6انشعاب عمومی ،  103انشعاب تجاري ،  383مسکونی ، 

  یچگونه مشکلی در این زمینه وجود ندارد .برق شهرستان در حال حاضر ه

ترانسفورماتور اصلی وجود دارد و میزان مصرف برق بر حسب کیلو ولت ساعت به صورت جدول  16در محدوده خدماتی شهر 

  زیر است :

  بر حسب کیلو ولت ساعت1388: میزان مصرف برق شهر کاخک به تفکیک در سال 44-2جدول 

  جمع  نعتیص  تجاري   عمومی  خانگی  کاربري
  363755  9453  37306  49904  267092  میزان مصرف

  
 گاز  -14-5

تعداد مشترکین شبکه گاز شهري است .  دارايبر پایه اعالم شرکت سهامی گاز منطقه خراسان ، در حال حاضر شهر کاخک  

   ستبوده ا متر مکعب 2500000بر حسب  1388مشترك است . متوسط مصرف ماهیانه شهر در سال  240گاز 
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  وضع کمی و کیفی تجهیزات شهري  - 15

  آتش نشانی -1- 15

 نیسان و یک دستگاه 1325بنز آتیکو در حال حاضر شهر کاخک داراي یک ایستگاه آتش نشانی است که داراي یک دستگاه 

متر مربع در  450متر مربع و با زیربناي  200می باشد . این ایستگاه در فضایی به مساحت و موتور آبکش و موتور برق پیشرو 

دو طبقه احداث شده است . ایستگاه مذکور عالوه بر سرویس دهی به شهر ، به نقاط روستایی واقع در روستاهاي حوزه نفوذ 

متر مکعب آب و  4نیز خدمات دهی می نماید . تجهیزات فنی این ایستگاه شامل یک دستگاه ماشین آتش نشانی با ظرفیت 

آتش نشانی ، پمپ روبین آبکش و تجهیزات اطفاء حریق مثل کپسول می باشد . موارد آتش کف و یک دستگاه خودرو پیشرو 

  مورد بوده است .  8سوزي ذکر شده در طول یکسال 

بر اساس استانداردهاي جهانی و همچنین مصوبات سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور ، مشخصات زمین ایستگاههاي آتش 

  شرح ذیل است :نشانی براي هر رده جمعیتی به 

متر مربع و  5000یا ایستگاه مادر براي شهرهاي بیش از یک میلیون نفر در نظر گرفته می شود . زمین  A ایستگاه نوع  -

  متر مربع باید مساحت داشته باشد . 2000زیربناي آن 

متر مربع و  1500مین ان نفر در نظر گرفته می شود . ز 50000یا ایستگاه اصلی براي شهرهاي بیش از  Bایستگاه نوع  -

  متر مربع باید مساحت داشته باشد . 600زیربنا 

متر  1000نفر در نظر گرفته می شود . زمین آن  50000یا ایستگاه فرعی یا کوچک براي شهرهاي کمتر از   Cایستگاه نوع  -

  حریق و نجات باشد . متر باید مساحت داشته باشد . این ایستگاه بایستی داراي خودروهاي 200مربع و زیربنا 

مقایسه وضعیت شهر کاخک با ضوابط اعالم شده مذکور نشان می دهد که این شهر از لحاظ فضاي اختصاص یافته به ایستگاه 

  آتش نشانی با کمبود مواجه نیست ولی از لحاظ تجهیزات آتش نشانی داراي کمبود است .

نفر جمعیت است و  2500رده جمعیتی یک نفر آتش نشان به ازاء بر اساس معیارهاي جهانی تعداد پرسنل مورد نیاز در هر 

  نفر می باشد . 8-16هزار نفر بین  25-50همچنین نیروي انسانی متخصص مورد نیاز براي شهرهاي 

از طرف دیگر مطابق ضوابط اعالم شده توسط آتش نشانی وزارت کشور در زمینه محل احداث مراکز آتش نشانی در هر رده 

  ضوایط ذیل بایستی رعایت گردد :جمعیتی ، 

دقیقه  3مکانیابی ایستگاههاي آتش نشانی می بایستی با توجه به دو عامل نزدیکی به مراکز خطرزا و دسترسی در حداکثر  -

  به محل بروز حادثه و حریق در محدوده تعیین شده براي هر ایستگاه انجام گیرد .

ین حداقل زمان رسیدن به محل بروز حادثه و حریق در قسمت هاي تحت شعاع عملکرد براي مراکز آتش نشانی جهت تعی -

  پوشش در نظر گرفته شود .
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  یک ایستگاه مستقل آتش نشانی به ازاء هر پنج کیلومتر مربع پهنه شهري در نظر گرفته شود . -

  رد .توزیع ایستگاههاي متعدد در سطح شهر بایستی بر اساس سلسله مراتب و شعاع عملکردي صورت گی -

  تمامی ایستگاهها بایستی به لحاظ دسترسی ، مشرف به خیابانهاي اصلی باشند . -

  گورستان و غسالخانه -2- 15

این شهرداري داراي یک گورستان در اطراف بارگاه امامزاده محمد بن موسی کاظم  1389سال  بر پایه اعالم شهرداري کاخک

شهر و انتهاي خیابان انقالب قرار دارد . در حال حاضر توسعه این می باشد . گورستان امام زاده در بخش شمال شرقی 

متر مربع می باشد . بر همین پایه غسالخانه شهر در فضایی  10000گورستان در دست اقدام می باشد . مساحت این گورستان 

  ه احداث شده است که در حال حاضر فعال است .متر مربع در داخل گورستان امامزاد 100به مساحت 

  کشتارگاه -3- 15

کیلومتري حاشیه شرقی  4، این شهر داراي یک کشتارگاه نیمه صنعتی در شمال شهر در 1389 بر پایه اعالم شهرداري کاخک

احداث  1381مربع در سال متر 200متر مربع و با زیربناي  10000گناباد می باشد . این کشتارگاه به مساحت  - جاده کاخک 

  . استراس گاو و گوساله )  4راس گوسفند و بز ، 20راس (  24ظرفیت روزانه شده است  و 

  مطابق اصول زیست محیطی ضوابط مکانیابی کشتارگاه به شرح ذیل است :

  خارج از شهر و دور از مناطق مسکونی باشد  -

  جهت وزش باد غالب به سمت شهر نباشد  -

  ست باشد .داراي سیستم تصفیه فاضالب مورد تایید سازمان حفاظت محیط زی -

  کلیه ضوابط فنی ، بهداشتی و اقتصادي در مکانیابی و احداث کشتارگاه رعایت شود . -

فاضالب کشتارگاه نباید در آبهاي سطحی یا در نزدیکی سفره هاي آب زیرزمینی تخلیه و به آن نفوذ کرده و موجب آلودگی  -

  آن شود .

  ته باشد .از لحاظ تهیه آب ، برق و تلفن امکانات مناسبی داش -

  

   دفع پسماندهاي شهري -4- 15

، زباله هاي تولیدي شهر هر روز جمع آوري و به مکان  1389سال  در بر پایه اعالم معاونت خدمات شهري شهرداري کاخک

  کیلومتري شمال غرب شهر انتقال می یابد . 6دفن زباله در فاصله 
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فرسوده می  808شهر یک دستگاه کمپرس خاور  وري زبالهتعداد ماشین آالت مورد استفاده شهرداري جهت دفن و جمع آ

  . تن است 15 ساالنهباشد . متوسط وزن زباله هاي شهري 

الزم به ذکر است زباله هاي بیمارستانی در مراکز درمانی جمع آوري و سوزانده می شود و خاکسترآنها به همراه زباله هاي  

دد . تمامی زباله هاي شهري این شهر دفن می گردد و در هیچ یک از خانگی بارگیري و به محل دفن زباله منتقل می گر

 2کیلومتري شمال غربی شهر واقع شده است . تعداد یک نفر راننده و  6مراحل جمع آوري بازیافت نمی شود . این مکان در 

ري و دفن زباله این شهر می کارگر در زمینه مع اوري و حمل زباله فعالیت می نمایند . از مهمترین مسائل و مشکالت جمع آو

  توان به عدم بازیافت ، کمبود نیروي انسانی و ماشین آالت مجهز اشاره نمود .
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  سیستم جمع آوري و دفع زباله -15-4-1

متر  500کیلومتري واقع شده است. لذا سالیانه حدود  6در حال حاضر مکان فعلی دفن زباله در شمال غربی شهر به فاصله 

متر مربع  7000سال با در نظر گرفتن ازدیاد زباله مساحتی حدود  10راشه حفر و اشغال می گردد که در طی مربع از زمین ت

  اشغال خواهد شد .

  ضوابط سازمان حفاظت محیط زیست در زمینه انتخاب مکان دفع زباله  -15-4-2

  استحفاظی شهرهادفع زباله در خارج از محدوده قانونی و حریم  -

  یابی در اراضی کشاورزي ، جنگلی و مراتعممنوعیت مکان  -

   015/0ممنوعیت مکانیابی در اراضی با شیب باالي  -

توجه به مسیر وزش بادهاي غالب و جهت حرکت آبهاي سطحی و زیرزمینی بویژه با در نظر گرفتن جهت آنها به سمت نقاط  -

  زیستی ، سکونت و تفریح 

  ین آالت و همچنین جلوگیري از حریق هاي احتمالی در محل امکان دستیابی و تهیه آب جهت شستشوي ماش -

متر و در صورت لزوم زهکشی وجود داشته  2نوع زمین و بافت خاك بایستی به گونه اي باشد که امکان حفر کانال به عمق  -

  باشد .

  سطح آبهاي زیرزمینی در محل دفع نبایستی باال بوده و این محل نباید آبگیر باشد . -
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برآورد کمبودها و نیازهاي عمرانی شهر در زمینه مسکن ، تاسیسات زیربنایی ، خدمات رفاهی و سایر  -16-4

   کارکرد هاي اصلی شهر

  
  برآورد کمبودها و نیازهاي عمرانی و خدمات رفاهی شهر -

قبیل سطح موجود ، ریزي کاربري زمین و برآورد کمبودهاي مسکونی و خدماتی در افق طرح ابتدا به عواملی از در برنامه 

  اداري می پردازیم : -سرانه ها ، افزایش جمعیت و موقعیت سیاسی 

نفر می باشد که بر اساس نرخ رشد مصوب و دوره زمانی افق طرح  4413برابر با  1390در سال  جمعیت شهر با توجه به 

ا و نیازهاي کاربري در سطح شهر پیشنهاد شده است . بر این اساس  کمبوده نفر  7892 ) جمعیت پیشنهادي شهر 1405(

  کاخک به تفکیک کاربري ها به شرح زیر می باشد :

  
  مسکونی -

متر مربع می باشد . با توجه به  36/75با سرانه اي بالغ  مترمربع  322581مجموع مساحت قطعات مسکونی در وضع موجود 

مسکن سرانه پیشنهادي براي افق طرح در این جمعیت پیشنهادي و رفع کمبودهاي کمبود وضع موجود و با در نظر گرفتن 

   متر مربع ارتقاء یافته است . 864802پیشنهاد شده است که سطح این کاربري به  متر مربع 58/109کاربري 

  آموزشی -

که  متر مربع فضاي آموزشی نیاز خواهد بود 87602متر مربع در افق طرح به  65/5. با توجه به در نظر گرفتن سرانه مطلوب 

  .این سطح در طرح پیشنهادي تامین شده است .

  فرهنگی و مذهبی -

متر مربع می  66/5متر مربع با سرانه اي بالغ بر  25009مجموع سطوح اختصاص یافته به این کاربري در وضع موجود معادل 

است که در  تر مربع م 45423معادل  سطح پیشنهادي این کاربريمتر مربع  76/5باشد . با در نظر گرفتن سرانه پیشنهادي 

  طرح تامین شده است .

  تجاري  -

متر مربع می باشد . با توجه به سرانه  58/4متر مربع و سرانه آن  20211مجموع مساحت فضاي تجاري شهر در وضع موجود 

  متر مربع خواهد بود. 21383برابر با  1405 یاز شهر در این زمینه در افق طرحمتر مربع ، مجموع ن 71/2مطلوب 

  درمانی و بهداشتی  -
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متر مربع است . با در نظر گرفتن  63/1متر مربع و سرانه ي آن  7178مساحت اراضی متعلق به کاربري هاي مذکور مجموعا 

در طرح پیشنهادي متر مربع در افق طرح  12324متر مربع به سطحی معادل  56/1در افق طرح برابر با  سرانه پیشنهادي

  تامین شده است 

  ورزشی -

متر  82/3 پیشنهادي  متر مربع می باشد . با در نظر گرفتن سرانه 39/6متر مربع و سرانه آن  28182مساحت کاربري ورزشی 

   در طرح پیشنهادي تامین شده است. متر مربع 30177سطحی معادل به ازاي هر نفر  مربع

  تاسیسات و تجهیزات شهري  -

متر مربع برخوردار می باشد . با توجه  79/6ر مربع که از سرانه اي معادل مت 29940سطح این کاربري در وضع موجود برابر 

مترمربع جهت این کاربري زمین اختصاص یافته  11108در طرح پیشنهادي متر مربع  41/1به در نظر گرفتن سرانه مطلوب 

  . است .

   گردشگري -تفریحی  -

متر مربع به ازاي هر شهروند برخوردار است . با توجه  13/1دل متر مربع می باشد که سرانه اي معا 4968این کاربري مساحت 

  در طرح پیشنهادي تامین شده است . متر مربع  7555متر مربع براي این کاربري ،  96/0به سرانه مطلوب 

  حمل و نقل و انبارداري -

سطح تامین شده براي دار می باشد . متر مربع برخور 20/2متر مربع بوده که سرانه اي بالغ بر  9707مساحت این کاربري برابر

مترمربع می باشد که سرانه پیشنهادي ان در طرح پیشنهادي  33209این کاربري در طرح پیشنهادي شهر کاخک برابر با 

  متر مربع می باشد . 21/4) برابر با 1405براي جمعیت سال افق طرح (

  ( درون شهري ) صنعتی -

طرح  متر مربع برخوردار می باشد . در افق 08/0متر مربع بوده که از سرانه  348سطح این کاربري در وضع موحود برابر 

  مترمربع پیشنهاد شده است. 15/0متر مربع با سرانه بالغ بر  1171پیشنهادي مساحتی بالغ بر 

  پارك  -

مربع برخوردار می باشد . متر  88/22متر مربع بوده که از سرانه اي معادل  100951سطح اختصاص یافته به این کاربري برابر 

فضا جهت احداث پارك  مترمربع  338824به ازاي هر نفر  متر مربع 93/42در طی افق طرح با در نظر گرفتن سرانه مطلوب 

  تامین شده است .و فضاي سبز 
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کمتر از 50 33258113.6475.3679360130.6598.16-46102086480233.29109.58

کمتر از 202120.834.58157840.612.004428213830.822.712

377591.558.56157840.612.0021975330001.274.181-2

00.000.0027620.110.35-276254420.210.69

44870.181.0294700.371.20-4983173700.672.20

82890.341.8863140.240.801975233450.902.96

189410.784.29197300.762.50-789219250.842.78

00.000.00-6314126030.491.60

91330.372.07913369170.270.88

71780.291.63118380.461.50-4660123240.471.561-1.5

32390.130.7339460.150.50-70787630.341.11.4-.75

217700.894.9378450.301.0013925366601.414.650.3-0.5

00.000.0000.000.000636282.458.06

کمتر از 49680.201.1339460.150.50102275550.290.960.2

بیشتر از 1009514.1422.88710282.749.002992333882413.0442.938

281821.166.39276221.073.50560301771.163.821-1.5 

97070.402.20118380.461.50-2131332091.284.21

25100.100.5719730.080.255371-2

274301.126.22118380.461.50155922-.5

کمتر از 3480.010.08157840.612.00-1543611710.050.156

31811713.0572.0900.000.00034227313.1843.37

200090.824.5300.000.00000.000.00

70570428.94159.9100.000.00000.000.00

24170.100.5500.000.00000.000.00

764243.1317.3200.000.000724622.799.18

67824427.81153.6978667530.3899.68-10843179099530.45100.23

2438600100.00552.59182409170.450.0002597790100.00329.17

کاربري اراضی پیشنهادي - 1405-7892 نفر

11108

سرانه مصوب شورایعالی

3 - 5 

0.43

0.80 0.24

1.41

سرانهسهمتامین شده در طرح کمبود /مازاد

شی
موز

ا

اداري - انتظامی

تاسیسات شهري(آب ،برق،گاز،مخابرات)

کاربري اراضی وضع موجود - 1390-  4413 نفر

سهمسرانه زمین

مسکونی

تجهیزات شهري

تجاري

سهممساحت

6314

مساحت

قبل از دبستان

دبستان

پارك

ورزشی

شبکه ارتباطی و فضاي باز

دامداري

مخروبه

فرهنگی -هنري

باغات

درمانی

تاریخی

حمل و نقل وانبارداري

مسیل - حریم

جمع

تفریحی - گردشگري

حداقل سرانه 
استاندارد

مذهبی

صنعتی

راهنمایی

دبیرستان و پیش دانشگاهی 

آموزش ، تحقیقات و فناوري

سایر مراکزآموزشی

بایر 

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ahr

saz
ion

line
.co

m



١٢٠ 
 

نظام سلسله مراتب شبکه راههاي درون شهري و برون شهري و ارتباط آن با عملکردهاي شهري از  -17-4

  لحاظ شبکه بندي خیابان ها ، تقاطع ها ، میادین ، کمربندي و معابر پیاده و مسیرهاي دوچرخه 

  شبکه ارتباطی شهر را در دسته بندي کلی می توان به دو بخش تقسیم کرد :

  شبکه حمل و نقل ( عمومی و خصوصی ) -1

  شبکه معابر  -2

جابجایی از نقش هاي مهم شبکه راه شهري است که کلیه معابر ، اعم از دسترسی وسایل حمل و نقل عمومی و خصوصی و 

ریانی اصلی ، ش 2پیاده را در بر می گیرد . به منظور بررسی وضعیت شبکه بندي شهر کاخک ، شبکه راه به شریانی درجه 

  فرعی ، محل اصلی و دسترسی تقسیم شده است . 2درجه 

قبل از پرداختن به تعیین سلسله مراتب شبکه معابر باید توجه داشت که در طراحی شبکه راهها در توسعه جدید، طبقه بندي 

جابجایی  معابر بر اساس نقش اصلی که بر عهده دارند ضروري است . در طبقه بندي عملکردي راهها در شهر کاخک ،

عملکردها و هسته هاي شهري مورد توجه قرار می گیرد . با توجه به مطالب مذکور می توان سلسله مراتب شبکه معابر شهر 

  کاخک را از نظر عملکردي به شرح زیر تعیین نمود :

ست رقابت کند . شریانی درجه دو اصلی :  جابجایی یک وظیفه اصلی است و باید با نقش دسترسی که آن هم تعیین کننده ا

به دلیل تعارضی که بین نقش هاي دسترسی و جابجایی وجود دارد هر چه دسترسی بیشتري فراهم گردد از کارایی راه در 

  جابجا کردن وسایل نقلیه کاسته می شود . 

دو محور  کیلومتر در ساعت تعیین می شود . شریانی درجه دو اصلی شهر کاخک با 60تا  40سرعت مجاز در این شبکه بین 

  متر در داخل بافت شهر امتداد یافته است . 23-30متر و عرض  3239غربی به طول  - جنوبی و شرقی  -اصلی شمالی 

غربی که شامل  - جنوبی آن از سمت شمال به گناباد و از سمت جنوب به میدان امام خمینی ومحور شرقی  -محور شمالی 

قائم و از سمت غرب به جاده  -بادي می شود ، از سمت شرق به جاده گناباد خیابان انقالب و خیابان سید جمال الدین اسدآ

  فردوس ختم می گردد . -گناباد 

شریانی درجه دو فرعی: این شبکه به عنوان شبکه معابر تغذیه شونده از شبکه معابر شریانی درجه دو اصلی می باشد این محور 

متر  3543تظري ، کامیاب می باشد . طول شبکه شریانی درجه دو فرعی ، شامل خیابان هاي شریعتی ، کشاورز ، طالقانی ، من

  متر می باشد . 13-28و عرض آن بین 

  محلی اصلی 
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این شبکه معابر نقش دسترسی به واحدهاي مسکونی و تجاري را بر عهده دارد . شبکه محلی اصلی شامل خیابانهاي ساحلی ،  

وع شبکه معابر از شریانی درجه دو فرعی تغذیه می شود . طول شبکه معبر محلی جهان آراء ، مطهري و ... می باشد . این ن

  متر می باشد . 10-20متر و عرض آن بین  7676اصلی 

  دسترسی 

نقش دسترسی به واحدهاي مسکونی و تجاري را بر عهده داند . این شبکه معابر از شبکه معابر محلی اصلی تغذیه می شود . 

و مسیرهایی با عرض هاي متفاوت بوده که در تمام نقاط شهر امتداد یافته است . طول و عرض این  دسترسیها شامل کوچه ها

معابر در تمام نقاط شهر متغییر می باشد . این معابر امکان ارتباط واحدهاي مسکونی به یکدیگر و همچنین به سایر معابر شهر 

ته و خاکی می باشد که در این میان معابر خاکی در فصول بارش را فراهم می نماید . پوشش معابر مذکور به دو صورت آسفال

مشکالت فراوانی را براي شهروندان به همراه دارد . حداکثر سرعت مجاز براي خیابانهاي محلی در مناطق مسکونی و تجاري و 

نگی ارتباط سلسله کیلومتر در ساعت می باشد . جزییات مربوط به نوع دسترسی ها و چگو 30سایر مناطق پر رفت و آمد 

  ارائه شده است مراتب دسترسی ها در نقشه 
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  تعیین کارکردهاي معابر ( تفریحی ، عبوري با اولویت پیاده یا سواره و غیره )  -18-4

د پیاده و سواره در تعیین کارکردهاي معابر شهر کاخک می توان چنین اظهار کرد که تمامی معابر شهر کاخک داراي عملکر

هرچه نقش شبکه راهها می باشند که این عملکردها به تناسب نوع و نقش شبکه معابر داراي نقش هاي متعددي می باشند 

محلی تر و خصلت محله اي ان بیشتر باشد اولویت افارد پیاده ان بیشتر و خصلیت اجتماعی ان باالتر است و کاربري هاي 

راي عملکرد هاي اجتماعی و حیات شهري می باشند و بر عکس در معابر با خصلت فراشهري  مکانیابی شده در حاشیه ان دا

داراي خصلت کاربر هاي فرا محله اي و در مقیاس شهري و فرا شهري مکانیابی می شوند که خصلت آن و کارکردهاي ان 

که نوع مکانیابی  استفاده خاص می باشند . کمتر اجتماعی است و افرادي که از ان کاربري ها استفاده می کنند افرادي با نوع

  کاربري ها و فعالیتها ي جاري در معابر در گزارش ضوابط و مقررات ارائه شده است.

  : الگوي سلسله مراتب شبکه معابر در شهر کاخک 9-4دار ونم
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ک و دو ) و بررسی و تعیین حجم عبور و مرور در خیابان ها و تقاطع هاي مهم ( شریانهاي درجه ی -4- 19

  موقعیت و حجم پارکینگ ها

شبکه حمل و نقل ، نقش خود را در جابجایی وسایط نقلیه به دو شکل شامل فراهم ساختن امکان حرکت وسایط نقلیه و 

فراهم ساختن دسترسی وسایط نقلیه به کاربري هاي مختلف ایفا می کند .مطالعه در این بند به منظور شناخت ویژگی هاي 

به همراه مشکالت موجود در شبکه و سیستم حمل و نقل با هدف کنترل تقاضاي ترافیک ، تامین حرکت و  ترافیکی شهر

دسترسی راحت و بی خطر وسایط نقلیه و عابران پیاده و تسهیالت پارکینگ در سطح شهر صورت می گیرد . شهر کاخک با 

اظ وضعیت شبکه معابر وترافیک بوده و رفت و آمد هاي توجه به موقعیت قرارگیري ، ساختار کالبدي و نقش اقتصادي ، به لح

  درون شهري اصوال پیاده صورت می گیرد .

گناباد چهار دستگاه مینی بوس با تعداد  -شهر کاخک در وضعیت موجود فاقد سیستم اتوبوسرانی می باشد . در مسیر کاخک 

در شهر شامل دو دستگاه تاکسی فرسوده می باشد .  مسافر در روز در حال جابجایی می باشد . وسایل نقلیه مسافربري 300

  متر مربع می باشد . 5000در حال حاضر شهر داراي یک پارکینگ عمومی جنب امامزاده به مساحت 
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  ارزیابی امکانات رشد کالبدي و توسعه شهر  - 20-4

کالبدي بوده که نحوه  - ، اقتصادي ، اجتماعی و فضایی  رشد و توسعه کالبدي شهر کاخک متاثر از مجموعه عوامل طبیعی

به تفصیل بررسی و تحلیل گردید ، در این قسمت با تلفیق کلیه عوامل فوق تاثیرگذاري آنها در مرحله شناخت وضع موجود 

  و رشد کالبدي شهر در آینده مشخص می گردد . هات بهینه توسعهالذکر و با تاکید بر اهمیت عوامل طبیعی ، ج

اراضی خالی درون بافتی به صورت زمینهاي عمدتا کوچک مقیاس و بعضا درشت مقیاس در بین قسمت هاي ساخته شده  -1

  شهر قرار دارند .

اراضی خالی و نسبتا مسطح واقع در سمت شرق و شمال شهر و همچنین اراضی واقع در غرب شهر از امکانات رشد و  -2

  توسعه کالبدي محسوب می شود .

  ه امکانات امکانات رشد کالبدي و توسعه شهر امکانات رشد توسعه کالبدي شهر کاخک نشان داده شده است.در نقش
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هکتار زمین  8/12بررسی هاي انجام شده نشان می دهد که جهت تامین کاربریهاي مختلف شهر در سال افق طرح ، حدود 

در طی سالهاي اخیر وجود امام زاده ، قنات ، آب و هواي معتدل منجر به دوباره زنده شدن بافت قدیم شده ست . مورد نیاز ا

  هکتار بوده است .  4/153حدوده تعیین شده در طرح هادي قبلیماست با توجه به شرایط مذکور 

ه با استفاده از جدول نیل به اهداف ارزیابی ک بر این اساس سه الگوي پیشنهادي براي توسعه کالبدي شهر پیشنهاد شده است .

  شده است و گزینه سوم به عنوان گزینه برتر انتخاب شده است .

  : ماتریس دستیابی به اهداف در انتخاب الگوي توسعه46-2جدول
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اراضی ، طرح هاي مصوب قبلی و طرح و نقشه هاي  جمع آوري و بررسی نقشه هاي مصوب تفکیک -21-4

  مربوط به معابر و فضاهاي شهر و به هنگام کردن نقشه ها بر اساس پروانه هاي صادره از شهرداري

به مدیریت سازمان مسکن و  1349، شهر کاخک به کلی ویران شد . بازسازي شهر در سال  1347با وقوع زلزله در شهریورماه 

شد . از آنجاییکه هزینه آماده سازي و آوار برداري محل قبلی در محدوده بافت قدیم سنگین بوده شهرسازي با طرح قبلی آغاز 

است بدین خاطر محدوده اي در سمت غرب شهر در بافت جدید فعلی شهر احداث و واحدهاي مسکونی و خدماتی در آن شهر 

  صورت گرفت .

ر آن زمان تمامی ساکنان شهر در این قسمت از شهر اسکان یافتند و به تدریج برخی از ساکنان به بازسازي و مرمت بناهاي د

تخریب شده خود در بافت قدیم پرداختند و رفته رفته حیات دوباره به بافت قدیم شهر بازگشت . در حال حاضر شهر از دو 

  مهاي بافت قدیم و بافت جدید تشکیل شده است .بخش تقریبا مجزا و با حداقل اتصال به نا

بعد از انقالب اسالمی و در دهه شصت ، طرح احداث شهرك شهید رجائی در بخش غربی شهر تهیه و اجرا گردید و در سال 

به  1380طرح هادي شهر کاخک با تایید مراجع ذیربط به تصویب رسید . افق طرح مذکور با دوره دهساله در سال  1370

، محدوده توسعه شهر را غالبا در بخش غربی و شمال غربی پیشنهاد م رسید . طرح مذکور ، محدوده توسعه شهر را غالبا اتما

داده بود و به لحاظ عدم تحقق برآوردهاي جمعیتی ، غالب پیشنهادي کالبدي که خیلی فراتر از نیازهاي شهر بوده است محقق 

و طرح شهرك  1349بندي فعلی شهر نتیجه تهیه طرح هاي بازسازي زلزله در سال  نگردید . در واقع ساختار اصلی و استخوان

شهید رجایی در دهه شصت می باشد .در اواسط دهه هفتاد شمسی به پیشنهاد شهرداري کاخک ، بخشی از اراضی واقع در 

مراجع قانونی به محدوده شهر بخش میانی شهر و در حد فاصل بافت قدیم و جدید ( اراضی جنوبی بلوار کشاورز ) با تصویب 

  الحاق گردید .

دستگاه اشاره کرد که  600از طرح هاي دیگر که از دهه هفتاد شروع شده و هنوز هم ادامه دارد می توان به اراضی موسوم به 

مین گناباد واقع شده است . هدف اولیه طرح مذکور ، تا -کیلومتري شمال شهر و در حاشیه غربی جاده کاخک  2در فاصله 

سال اخیرا با تهیه طرح آماده سازي براي  15و طرح مذکور با گذشت حدود مسکن جوانان منطقه و شهر کاخک بوده است 

  هکتار از آن ( فاز اول) به بار نشسته است . 30

 هنوز بهشروع شده و  1385می توان به طرح ساماندهی اراضی پیرامون امامزاده شهر اشاره کرد که از سال از طرح هاي دیگر 

تهیه و به 1385هکتار در بخش جنوب شرقی شهر در سال  10تصویب نهایی نرسیده است . طرح پارك آبشار به مساحت 

  تصویب رسیده است و بررسی ها نشان می دهد که بخشی از پیشنهادات آن توسط شهرداري اجرا نیز شده است . 

شت دیگري نیز توسط سازمانها ، بویژه شهرداري کاخک در محدوده عالوه بر طرح هاي مذکور اقدامات و برنامه هاي ریز و در

مصوب شهر صورت گرفته است که به علت تاثیر اندك آنها در تحوالت اساسی کالبد شهر ، از توضیح آنها صرفنظر می گردد . 
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است ؛ ولی به  شایان ذکر است که طرح شبکه فاضالب بهداشتی شهر ، توسط اداره آب و فاضالب شهري استان تهیه شده

  خاطر عدم تامین اعتبار مورد نیاز توسط مراجع ذیربط اقدام اجرایی خاصی صورت نگرفته است .
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  : تجزیه و تحلیل و پیشنهادات  سومقسمت 

برنامه هاي آنی  وو نقش غالب اقتصادي شهر ، پیش بینی نقش و روند توسعه اقتصادي شهر  عملکردتعیین  -1

 یا بخش خصوصی در توسعه اقتصادي شهر  دولت و سازمانهاي محلی

با عنایت به برنامه ریزي هاي کالن در سطوح مختلف میتوان انواع برنامه ریزي از سطوح ملی تا محلی در شهر کاخک را در 

  جدول زیر مشاهده نمود:
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 کاربري اراضی موجود و پیشنهادي شهر کاخک و برآورد کمبود و مازادها: 1-3جدول 
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  احتماالت رشد و پیش بینی هاي جمعیت شهر در آینده -2

گزینه  4بر مبناي چشم انداز تعیین شده در شهر کاخک در دو بخش  شهر و حوزه فرا شهري و شهر و حوزه خدمات درون شهري 

  .پیشنهادي جمعیت  براي شهر کاخک در نظر گرفته شده است

    (vision)چشم انداز :

  ، هاي گردشگري،  خدمات پویا ، و توسعه یافته با تأکید بر بخشکاخک شهري است چند نقشی 
 کاخک شهري است کارا ، مطلوب ، ایمن و زیبا براي سکونت و فعالیت و گردشگر  

که پس از جلسات کارشناسی در کمیته هاي فنی مربوطه  در جلسه کارگروه استان خراسان رضوي جمعیت پیشنهادي جمعیت با  

به تصویب کارگروه استان رسید که بر این اساس جمعیت پیشنهادي جمعیت براي  1405ي سال افق طرح درصد برا 7/1نرخ رشد 

  نفر پیشنهاد شده است  7892برابر با  1405در شهر کاخک در سال  1405سال 

  )1405بینی جمعیت شهر کاخک در افق طرح (: بررسی گزینه هاي پیش2-3جدول 

  جمعیت  بینی جمعیتمؤلفه هاي پیش
   افق طرح 

  )1375-1385مدل خطی بر مبناي نرخ رشد دهه (

  4577=1385جمعیت شهر در سال 
  4413) = 1390جمعیت شهر دز سال پایه (
  - 8/0=  1375- 1385نرخ رشد جمعیت طی دهه 
  سال 15) = 1405)و افق( 1390فاصله زمانی بین سال پایه (

  نفر 5198

-1385مدل خطی بر مبناي نرخ رشد دراز مدت (
1345(  

  4577=1385جمعیت شهر در سال 
  4413) = 1390جمعیت شهر دز سال پایه (
  درصد 5/0=  1345- 1385نرخ رشد جمعیت طی دهه 
  سال 15) = 1405)و افق( 1390فاصله زمانی بین سال پایه (

  نفر 6319

  بر اساس سند توسعه استان و شهرستان کاخک

  4577=1385جمعیت شهر در سال 
  4413) = 1390پایه (جمعیت شهر دز سال 

  درصد 8/2نرخ رشد سند توسعه = 
  سال 15) = 1405)و افق( 1390فاصله زمانی بین سال پایه (

  نفر 8873

  با احتساب مهاجرت  90الی  85نرخ رشد سالهاي 

 درصد 3/1) =85- 75نرخ مهاجرت( 
 5864)= 1390مبناي جمعیت سال پایه (

  درصد 7/1=  پذیري مسکن مهر با احتساب جمعیت  1390-85ترخ رشد سالهاي 
  سال 15) = 1405)و افق( 1390فاصله زمانی بین سال پایه (

  نفر 7892

  ماخذ : محاسبات مشاور 

جمعیت حوزه نفوذ  %10ضمنا معادل  به عنوان گزینه برتر معرفی می شود.   7892 با توجه به گزینه هایپیشنهادي گزینه 

  شهر استفاده می نمایند. مستقیم شهر کاخک در افق طرح از خدمات 

  
  
  
  

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



١٣٧  
 

  توسعه و محدوده شهر الگويتعیین  -3

  موانع و امکانات توسعه فیزیکی شهر

  محدودیت هاي بستر جغرافیایی و طبیعی شهر - الف

زمین هاي کشاورزي: یکی از مهمترین مسائلی که در توسعه فیزیکی شهر ها می بایست مد نظر قرار گیرد حفظ اراضی زراعی و 

  می باشد. در وضع موجود اراضی پیرامونی شهر در شمال شهر جزء اراضی مرغوب زراعی و باغی است. باغات 

مسیل : یکی دیگر از مواردي که در انتخاب سمت و سوي توسعه شهر براي آینده نقش اساسی دارد، مسیل کال آبرو واقع درشرق و 

  غرب شهر می باشد.

  از دیگر موانع جدي در توسعه شهر به این نواحی می باشد. گسل ها : گسل هاي واقع در جنوب شهر کاخک

  درصد ازدیگر موانع توسعه فیزیکی شهر به شمار می آید. 15ارتفاعات: ارتفاعات جنوبی و شیب هاي باالي 

  محدودیت هاي بستر مصنوعی شهر -ب

 گناباد اشاره نمود –اخک جاده بین شهري: از مهمترین محدودیت هاي توسعه مصنوع می توان به جاده بین شهري ک

 محدوده امامزاده

  امکانات توسعه -ج

از مهمترین امکانات توسعه شهر کاخک می توان به زمین هاي بایر درون شهر اشاره نمود که به عنوان توسعه درونزا از آن استفاده 

  می شود. 

  الگوههاي توسعه شهر

رامون توسعه کالبدي توصیه می هاي توسعه شهر ، دو دیدگاه پیبر اساس شرایط شهر کاخک و ارزیابی محدودیت ها و قابلیت 

  :شود

 و بایر سازي باشد بر این اساس اسکان متقاضیان در اراضی د رحال آماده ـ رشد درونی شهر در آینده مقدم بر گسترش بیرونی می1

  یا افزایش تراکم جمعیتی محالت فعلی مطلوب است.

ید بر ارتباط منطقی با استخوانبندي شهر و تقارن و ارتباط مراکز فعلی و آینده مورد ـ گسترش شهر در بخشهاي جدید با تاک2

  صورت خواهد شد : با توجه به توضیحات باال توسعه آتی شهر بدین توجه است.

  گزینه اول 

ه شده توسعه آتی شهر در داخل محدوده مصوب شهر منظور شده است و اراضی جهت اتصال یافت قدیم به جدید صورت گرفت

توان است  و تمرکز پتانسیلها در سه نقظه میانی شهر و مبتنی بر شریانی درجه دو شهر می باشد. از ویژگی هاي مهم این الگو می

  موارد زیر را بر شمرد.

  دسترسی آسان به راههاي مهم شهري
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١٣٨  
 

 نبود محدودیت هاي خاص مانند محدودیت هاي سازمان میراث فرهنگی

 شهرنزدیکی به نقطه مرکزي 

 وجود زیرساخت هاي مورد نیاز

 شیب مناسب براي زهکشی و شهرسازي

 تأمین آب شهري

  گزینه دوم

تقسیم شهر به دو محله برنامه ریزي شده و توسعه در محالت غربی و شرقی و خدمات به دو صورت محوري و کانونی ارائه شده 

  است 

شهر می باشد.محدوده توسعه مذکور داري ویژگی هاي ذیل می پیشنهاد دوم براي توسعه آتی شهر اراضی واقع در شمال شرقی 

  باشد :

  نبود محدودیت هاي خاص  میراث فرهنگی

 شیب مناسب براي شهرسازي

 تثبیت و تقویت نظام شبکه وضع موجود

  نقاط ضعف گزینه مذکور عبارت است از : 

  ایجاد نابرابري در محالت شرقی و غربی

 غربیباال رفتن تراکم جمعیت در محالت 

 

  گزینه سوم 

باشد  و در این باشد . این الگو مشتمل بر دو محله و مراکز محله اي جداگانه میاین الگو برآیندي از الگوهاي شماره یک و دو می

الگو هدف توازن توسعه در بافتهاي قدیم و جدید است که در نهایت به یک تعادل جمعیتی در دو بافت ارگانیک و قدیم و بافت 

  داخته است .جدید پر

  قوت محدوده مذکور عبارت است از :

  نبود محدودیت هاي میراث فرهنگی

 شیب مناسب براي شهرسازي

 تثبیت و تقویت نظام شبکه وضع موجود

 اراتباط شهر با سایر نقاط جمعیتی درخارج شهر و در حوزه نفوذ شهر
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١٣٩  
 

  اور جهت توسعه ي آتی شهر پیشنهاد می گردد. به عنوان الگوي برتر مش 3با توجه به موارد بیان شده الگوي شماره 

  

  مراحل توسعه

مراحل رشد و توسعه شهر به تدریج و بر اساس نیاز هاي شهر صورت می پذیرد ، بدین معنا که در ابتدا شهر از درون رشد و توسعه 

داخلی عرصه هایی که به عنوان پیدا خواهد نمود و اراضی بایر درون شهر مورد استفاده قرار خواهد گرفت بعد از تکمیل بافت 

 اراضی قابل توسعه معرفی شده اند مورد استفاده قرار خواهند گرفت.
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پیش بینی امکانات مالی و فنی شهرداري در آینده و امکانات افزایش درآمدها و تامین اعتبارات عمرانی ،  -4

  توسط شهرداري و سایر سازمانهاي موثر در عمران شهر

بریهاي پیشنهادي در قالب بخش پیشنهادي طرح جامع و تفصیلی هزینه هاي بسیاري را براي بخش هاي دولتی، عملی نمودن کار

عمومی و خصوصی ایجاد می نماید. ولی به منظور نائل شدن به شهري قابل سکونت ومطلوب پرداخت این هزینه ها اجتناب ناپذیر 

الی ضعیف شهرداري و حتی شهروندان اجراي این گونه طرح ها دشوار است. در بسیاري از شهرهاي کوچک کشور ، بخاطر بنیه م

می نماید. بررسی بودجه هاي ساالنه شهرداري در چند سال اخیر بیانگر آن است که کل بودجه ساالنه شهرداري در چند سال اخیر 

  امکان اجراي کاربري هاي پیشنهادي و شبکه معابر را نخواهد داد. 

صوص شهرهاي کوچک که از نظر منابع مالی دچار نوسان شدیدي و بنیه مالی ضعیفی هستند، دولت با از این رو بایستی در خ

دادن یارانه هاي مناسب در اجرایی نمودن کاربریهاي پیشنهادي آنها را یاري کرده، در غیر اینصورت اجراي طرحهاي توسعه در این 

  گونه شهرها، رویایی بیش نخواهد بود.

یتهاي مالی بسیار زیاد شهرداریهاي شهرهاي کوچک نظیرکاخک و نبود منابع مالی عمده اي که در کوتاه مدت لذا با وجود محدود

چهره اقتصادي شهر را تغییر دهد، برآورد هزینه اجراي پیشنهادات طرح جامع و تفصیلی صورت گرفته است، که مهمترین نکته 

م موازي کاربریها و در یک کالم حرکتی، هدفنمند را در راستاي توسعه آن، اولویت بندي اجراي طرح ، مدیریت مالی مناسب و عد

  شهري طلب می نماید.

هزینه بخشی از طرح هاي پیشنهادي از طریق سودآوري مستقیم طرح جامع و بخشی دیگر از طریق دریافت عوارض از شهروندان 

یش محدوده قانونی شهر و به تبع آن دریافت عوارض از به مرحله اجرا در خواهد آمد. بخشی از درآمدهاي شهرداري از طریق افزا

این زمینها که در محدوده شهر قرار می گیرند (از قبیل عوارض تفکیک، تغییر کاربري از کشاورزي به کاربري هاي شهري و...) 

زینه احداث، نگهداري، تامین می گردد. بایستی توجه کرد که میزان درآمد حاصله از طرح جامع بایستی به حدي باشد که بتواند ه

اداره تاسیسات و تجهیزات شهري و انجام خدمات عمومی را با کیفیتی متناسب با شرایط اقتصادي و اجتماعی شهروندان تامین 

براي رسیدن به هدف فوق  هزینه آزاد سازي زمین براي کلیه کاربریهاي خدماتی و معابر پیشنهادي اصلی ترین هزینه مورد  کند.

  اري می باشد. کاربریهایی که در طرح پیشنهاد شده در سه گروه کامالً مجزا قرار می گیرند.بررسی شهرد

گروه اول، کاربریهاي خدماتی که جنبه انتفاعی دارند بعبارتی تعویض آنها ارزش افزوده اي براي مالکین آنها ایجاد خواهد نمود که 

له این کاربریها می توان به کاربري تجاري، محور خدمات گردشگري، در مقایسه با کاربري مسکونی به مراتب بیشتر است. از جم

  اشاره کرد.

گروه دوم، کاربریهایی که جنبه غیر انتفاعی دارند بعبارت دیگر نه تنها ارزش افزوده اي براي آنها ایجاد نمی شود بلکه از نظر ارزشی 

ومی هستند که متولی آنها ادارات دولتی می باشند. از جمله داراي افت قیمت هستند. این کاربریها عمدتاً کاربریهاي خدمات عم
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درمانی، ورزشی، فضاي سبز، فرهنگی، پارکینگ، شبکه  _موزش عالی، بهداشتی  این کاربریها می توان به کاربري هاي آموزشی، آ

  معابر اشاره کرد.

رت دیگر براي مالکین آنها ارزش افزوده مضاعفی گروه سوم، کاربریهایی هستند که از نظر ارزش افزوده بصورت خنثی هستند. بعبا

ایجاد می شود و نه افت قیمت خواهند داشت. از جمله این کاربریها می توان به تاسیسات شهري، مسکونی اشاره کرد. درآمدهاي 

در این  حاصل از کاربریهاي انتفاعی شهر را می بایست صرف استحصال اراضی خدماتی غیر انتفاعی نمود و احداث ساختمان

 کاربري (به غیر از کاربریهایی که متولی آن شهرداري است) از طریق اعتبارات ملی و استانی تامین خواهند شد.

کاخک بر اساس جدول مربوط به برآورد هزینه اجراي پیشنهادات ، اگر تمام آنچه در نقشه مربوط به کاربریهاي پیشنهادي شهر 

میلیون تومان را براي اجراي کلیه  375میلیاردو  24.5صوصی می بایست مبلغ تحقق یابد. بخش هاي دولتی، عمومی و خ

کاربریهاي پیشنهادي شهر هزینه نمایند. در صورتی که این کاربریها بر اساس حداقل تفکیک براي هریک از کاربریها تحقق یابند 

انکه گفته شد، هر چند در نگاه اول این هزینه میلیون تومان برآورد می گردد. همچن 100میلیاردو  18 در حدود میزان هزینه کل

قابل مالحظه به نظر می رسد. لیکن به منظور توزیع عادالنه خدمات در سراسر پهنه شهر و ایجاد عدالت در خدمات رسانی و 

ي پیشنهادي به رسیدن به یک فضاي نسبتاً برابر و قابل سکونت امري اجتناب ناپذیر است. براي تدوین جدول ارائه شده ، کاربریها

تفکیک مسئولیت شهرداري لحاظ شده اند، سپس سطوح مورد نیاز محاسبه شده و قیمت هر مترمربع زمین به تفکیک کاربریهاي 

واقع شده در اراضی مختلف شهر و به صورت متوسط ذکر گردیده اند. با توجه به این نکته که کاربریهاي مختلف از نظر زیربنا و 

تالفهاي قابل توجهی دارند. براساس شاخصهاي مقبول در خصوص ساخت و سازهاي شهري، میزان ساخت محوطه سازي با هم اخ

   و زیربنا و محوطه سازي هر کدام از این کاربریها مشخص گردیده اند. که هزینه ساخت زیربنا

ترمربع زمین، کل ارزش زیربنا و محوطه سازي هر یک از کاربریها به صورت منفک و مجزا ذکر شده و باالخره براساس قیمت هر م

و کل هزینه اجراي پروژه هاي مربوط به هر یک از کاربریها به کل هزینه اجراي طرح مشخص گردید. شایان ذکر است تمامی 

کاربریهاي پیشنهادي در این جدول لحاظ نگردیده است (به عنوان نمونه کاربري مسکونی و تجاري و...)بلکه تنها کاربریهایی که 

آنها بطور مستقیم و عمدتاً توسط شهرداري اجرا خواهد شد و هزینه آن بر عهده شهرداري است مالك عمل بوده است. این  اجراي

جدول نشان می دهد که بیشترین هزینه ساخت در میان کاربریهاي مختلف شهري به کاربري شبکه معابر تعلق خواهد داشت و 

در  کاخک به ویژه در بافت فرسوده آنبود فضاهاي خدمات عمومی در شهر هزینه آن توسط شهرداري پرداخت خواهد شد. کم

وضع موجود، موجب گردیده بخش قابل مالحظه اي از کاربریهاي پیشنهادي را به خود اختصاص دهد. از این رو بخشی از درآمد 

کاخک ت طرح هاي عمرانی شهر شهرداري را صرف خود خواهد نمود. بطور کلی بر اساس جدول ذیل هزینه هاي اجرایی پیشنهادا

  سال در وهله اول عمدتاً بر عهده شهرداري و در وهله بعد بر عهده نهادهاي دولتی و بخش خصوصی خواهد بود. 10طی 

 

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



١٤٢  
 

  و تفصیلی شهر کاخک:برآورد هزینه اجراي برخی کاربریهاي خدماتی پیشنهادي طرح جامع   3-3جدول 

  

 کاربري شاخص هزینه هاي عمرانی

 کل ارزش ارزش هر متر کل زیر بناي کل ارزش زمین قیمت هر متر سطح مورد لیسطح فع

 زیر بنا مربع زیر بنا مورد نیاز مورد نیاز مربع زمین نیاز پیشنهادي شهر

 29486560000 40000 737164 0 0 737164 608045 معابر برنامه بهبود عبور ومرور شهرها

 برنامه بهبود محیط شهري

 7454128 440 16941.2 23717680000 70000 338824 100951 ومیفضاي سبز عم

 2715930000 300000 9053.1 3017700000 100000 30177 28182 ورزشی

 1314450000 500000 2628.9 876300000 100000 8763 3239 فرهنگی

برنامه ایجاد سایر تأسیسات و 
 تسهیالت شهري

تأسیسات و تجهیزات 
 999720000 300000 3332.4 555400000 50000 11108 29940 شهري

 78460000 400000 196.15 196150000 50000 3923 3280 حمل ونقل و انبار
 34602574128 1540440 769315.75 28363230000 370000 1129959 773637 جمع
  
  در فضاھاي سبز عمومي محاسبھ شده است. آبشارمساحت وضع موجود پارک   *

  و سایر دستگاه ھاي اجرایي مربوط مي باشد. کاخکم مربوط بھ برآورد ھزینھ ھا از شھرداري مأخذ: ارقا
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  و سایر خدمات شهري پیش بینی نیازهاي عمرانی شهر در زمینه رفع کمبودهاي مسکن   - 5

  مسکن -5-1

 نیاز این شهر می باشد.  مورد1405واحد مسکونی تا سال  588صورت گرفته در زمینه مسکن ، مشخص می نماید که  محاسبات

  براورد کمبودها و واحد مسکونی در شهر کاخک  :4-3 جدول 

  برآورد واحد مسکونی  کمبود  ردیف

  32  1390-ناشی از حذف تراکم خانوار در واحد مسکونی  1

  160  %)10ناشی از تخریب و تجدید بنا و استهالك(  2

  396  1405ناشی از افزایش خانوار جدید تا سال   3

  588  جمع کمبود  4

  
  برابر جدول زیر می باشد 1390 در سال پایه در شهر کاخک  شاخص هاي مسکن

  شهر کاخک 1390: شاخص هاي مسکن در سال پایه   5-3جدول

 شاخص ها 1390

  جمعیت  5864

  بعد خانوار 3.6

  تعداد خانوار  1628

  تعداد واحد مسکونی  1597

  ار در واحد مسکونیتراکم خانو  1.02

  تراکم خالص مسکونی(نفر بر هکتار)  180.9

  سرانه خالص مسکونی  55.38

  متوسط مساحت هر واحد  -

  سرانه زیر بنا  -

  مسکونیقطعات متوسط   220

  کل مساحت مسکونی  324741
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  ر با جدل ذیل می باشد :) در شهر کاخک براب1405(  محاسبه مساحت مسکونی مورد نیاز در سال افق طرح

  شهر کاخک 1390: شاخص هاي مسکن در سال پایه   6-3 جدول

  شاخص ها  1405

   جمعیت   7290

  بعد خانوار  3.6

  تعداد خانوار  2025
  تعداد واحد مسکونی  2025

  تراکم خانوار در واحد مسکونی  1

  تراکم خالص مسکونی(نفر بر هکتار)  101
  لص مسکونیسرانه خا  98.1
  متوسط مساحت هر واحد  250

  تراکم ساختمانی  80
  کل مساحت مسکونی  715622
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  برآورد کمبودها و نیازهاي عمرانی خدمات رفاه عمومی -5-2

  
  برآورد کمبودها و نیازهاي عمرانی و خدمات رفاهی شهر -

در افق طرح ابتدا به عواملی از قبیل سطح موجود ، سرانه ها ریزي کاربري زمین و برآورد کمبودهاي مسکونی و خدماتی در برنامه 

  اداري می پردازیم : -، افزایش جمعیت و موقعیت سیاسی 

) 1405نفر می باشد که بر اساس نرخ رشد مصوب و دوره زمانی افق طرح ( 4413برابر با  1390با توجه به جمعیت شهر در سال  

شده است . بر این اساس  کمبودها و نیازهاي کاربري در سطح شهر کاخک به  نفر پیشنهاد  7892جمعیت پیشنهادي شهر  

  تفکیک کاربري ها به شرح زیر می باشد :

  
  مسکونی -

متر مربع می باشد . با توجه به  36/75مترمربع  با سرانه اي بالغ  322581مجموع مساحت قطعات مسکونی در وضع موجود 

جمعیت پیشنهادي و رفع کمبودهاي مسکن سرانه پیشنهادي براي افق طرح در این کاربري کمبود وضع موجود و با در نظر گرفتن 

   متر مربع ارتقاء یافته است . 864802متر مربع پیشنهاد شده است که سطح این کاربري به  58/109

  آموزشی -

فضاي آموزشی نیاز خواهد بود که این متر مربع  87602متر مربع در افق طرح به  65/5. با توجه به در نظر گرفتن سرانه مطلوب 

  سطح در طرح پیشنهادي تامین شده است ..

  فرهنگی و مذهبی -

باشد متر مربع می  66/5متر مربع با سرانه اي بالغ بر  25009مجموع سطوح اختصاص یافته به این کاربري در وضع موجود معادل 

متر مربع  است که در طرح تامین  45423نهادي این کاربري معادل متر مربع سطح پیش 76/5. با در نظر گرفتن سرانه پیشنهادي 

  شده است .

  تجاري  -

متر مربع می باشد . با توجه به سرانه  58/4متر مربع و سرانه آن  20211مجموع مساحت فضاي تجاري شهر در وضع موجود 

  متر مربع خواهد بود. 21383با  برابر 1405متر مربع ، مجموع نیاز شهر در این زمینه در افق طرح  71/2مطلوب 

  درمانی و بهداشتی  -

متر مربع است . با در نظر گرفتن سرانه  63/1متر مربع و سرانه ي آن  7178مساحت اراضی متعلق به کاربري هاي مذکور مجموعا 

تامین شده شنهادي متر مربع در افق طرح در طرح پی 12324متر مربع به سطحی معادل  56/1پیشنهادي در افق طرح برابر با 

  است 
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  ورزشی -

متر  82/3متر مربع می باشد . با در نظر گرفتن سرانه پیشنهادي   39/6متر مربع و سرانه آن  28182مساحت کاربري ورزشی 

  متر مربع در طرح پیشنهادي تامین شده است.  30177مربع به ازاي هر نفر سطحی معادل 

  تاسیسات و تجهیزات شهري  -

متر مربع برخوردار می باشد . با توجه به در  79/6متر مربع که از سرانه اي معادل  29940ري در وضع موجود برابر سطح این کارب

  مترمربع جهت این کاربري زمین اختصاص یافته است . . 11108متر مربع در طرح پیشنهادي  41/1نظر گرفتن سرانه مطلوب 

  گردشگري  -تفریحی  -

متر مربع به ازاي هر شهروند برخوردار است . با توجه به  13/1ر مربع می باشد که سرانه اي معادل مت 4968این کاربري مساحت 

  متر مربع  در طرح پیشنهادي تامین شده است . 7555متر مربع براي این کاربري ،  96/0سرانه مطلوب 

  حمل و نقل و انبارداري -

متر مربع برخوردار می باشد . سطح تامین شده براي این  20/2اي بالغ بر متر مربع بوده که سرانه  9707مساحت این کاربري برابر

مترمربع می باشد که سرانه پیشنهادي ان در طرح پیشنهادي براي  33209کاربري در طرح پیشنهادي شهر کاخک برابر با 

  متر مربع می باشد . 21/4) برابر با 1405جمعیت سال افق طرح (

  صنعتی ( درون شهري ) -

پیشنهادي متر مربع برخوردار می باشد . در افق طرح  08/0متر مربع بوده که از سرانه  348این کاربري در وضع موحود برابر سطح 

  مترمربع پیشنهاد شده است. 15/0متر مربع با سرانه بالغ بر  1171مساحتی بالغ بر 

  پارك  -

متر مربع برخوردار می باشد . در  88/22ه از سرانه اي معادل متر مربع بوده ک 100951سطح اختصاص یافته به این کاربري برابر 

مترمربع  فضا جهت احداث پارك و فضاي  338824متر مربع به ازاي هر نفر  93/42طی افق طرح با در نظر گرفتن سرانه مطلوب 

  سبز تامین شده است .
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  اي گردشگري و دفاع غیر عامل در شهرتدوین ایده کلی یا الگوب مرتبط با فضاي سبز ، فضاي باز و مکانه  -6

در طراحی کاربري هاي شهري یکی از اقدامات مهم و استرتژیک  ارتباط و نحوه چیدمان فضایی کاربري هاي شهري در راستاي 

پدافند غیر عامل شهري و استفاده از فضاهاي شهري در راستاي ایجاد فضاهاي چند منظوره شهري و کاهش اثرات نامطلوب شهري 

عمده ترین هدف در این اقدام ایجاد فضاهاي پشتیبان خدماتی در وضع  پیامدها و اثرات نامطلوب محیطی و مصنوع می باشد  در

موجود و استفاده از فضاهاي حمایتی و خدمات رسانی و اسکان موقت در مواقب بحرانهاي طبیعی و مصنوع می باشد بر این اساس 

  بري اراضی در شهر کاخک پیشنهاد شده است به شرح ذیل می باشد عمده ترین اهدافی که بر اساس آن کار

  

  پراکندگی و توزیع متعادل امکانات و جمعیت شهر -6-1

  هدف : تمرکززدائی و توزیع بهینه امکانات و جمعیت جهت کاهش خسارات ناشی از حمالت دشمن

  راههاي تحقق هدف :

ر یک محدوده و همچنین تمرکززدائی جمعیتی ، تدبیر مهمی براي عدم تمرکز تاسیسات و مراکز حیاتی ، حساس و مهم د -

کاهش آسیب پذیري شهر در مواقع بحران می باشد لذا مراکز و تاسیسات در معرض خطر بایستی ضمن رعایت حرایم به صورت 

  پراکنده و با حداقل تراکم قابل قبول پیش بینی گردد .

ري وسیع ، نیروگاههاي بزرگ و غیره در داخل و پیرامون شهر از بعد پدافند غیر ایجاد مجتمع هاي عظیم صنعتی ، تاسیسات بند -

عامل به صالح نبوده و در این موارد ، الزم است اصل تمرکز زدایی و پراکندگی در حد ممکن رعایت و مراکز متعدد با ظرفیت کمتر 

یکباره خسارت هنگفت و غیر قابل جبرانی به شهر و  ( انتخاب مقیاس بهینه ) ایجاد گردند تا در یک حمله هوایی یا موشکی به

  کشور وارد نگردد .

  

  مقاوم سازي شبکه هاي زیربنایی  -6-2

هدف : طراحی شبکه هاي خدمات رسانی و زیربنایی در جهت تداوم برقراري خدمات مربوطه در زمان بحران و عدم استفاده در 

  زمان اشغال

  راههاي تحقق هدف :

ی و توسعه شبکه هاي خدمات رسانی و زیربنایی در جهت تداوم برقراري خدمات مربوطه در زمان بحران و در مطالعات طراح -

  عدم استفاده دشمن در زمان اشغال

  در مطالعات طراحی و توسعه شبکه هاي زیربنایی ، بایستی مقاومت الزم در مقابل تهدیدات دشمن مورد توجه قرار گیرد . -
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ا ، خطوط انتقال برق ، نفت و گاز و نظایر اینها بایستی به گونه اي پیش بینی و طراحی شود که در صورت راهها، پل ها ، تونل ه -

  آسیب دیدن در زمان بحران ، باعث بسته شدن طوالنی شبکه نگردیده و به سرعت قابل بازسازي باشد.

غال توسط دشمن ، قابلیت بهره برداري از آن مسیر عبور شبکه ها باید به شیوه اي پیش بینی و طراحی گردد که در صورت اش -

  براي وي میسر نگردد .

  مرمت پذیري مستحدثات  - 6-3

  هدف : تداوم جریان زندگی و فعالیت با ارتقاء سطح مرمت پذیري مستحدثات مورد نیاز در زمان بحران

  راههاي تحقق هدف:

  ظور امکان مرمت پذیري سریع آنها پس از بحران استفاده از مصالح پیش ساخته در انبوه سازي و مراکز مهم به من -

  استفاده از مواد و مصاح ساختمانی تولید شده در شهر یا منطقه استقرار آن -

  کنترل آسیب هاي ناشی از تخریب-6-4

  هدف : کنترل و کاهش آسیب هاي ناشی از تخریب تاسیسات و مراکز خطرساز

  راههاي تحقق هدف :

  جمعیتی و فعالیتی در مناطق پرخطر و لزوم رعایت مالحظات و ایمنی هاي الزم . محدود نمودن توسعه مراکز -

جلوگیري از عبور شبکه هاي جمعیتی زیربنایی اصلی از برخی نقاط مانند عبور خطوط لوله نفت از بافتهاي مسکونی که  -

  درصورت تخریب ، تبعات زیادي را به همراه خواهد داشت .

  تاسیسات و مراکز خطرساز در محدوده شهر به منظور جلوگیري از افزایش خطر آسیب پذیري اجتناب از تمرکز و تجمع -

  امداد رسانی  - 6-5

  هدف : بازیابی و برقراري شبکه ادامه تسهیالت و خدمات به جمعیت آسیب دیده از بحران

  راههاي تحقق هدف :

  ل امکانات الزم جهت امداد رسانی در زمان بحرانایجاد سیستم هاي پشتیبان و جایگزین در سطح شهر با توزیع متعاد -

  پیش بینی مراکز معین امداد رسانی به نقاط جمعیتی همجوار در زمان بحران در نقاط مناسبی از شهر -

ایجاد پناهگاههاي عمومی در سطح شهر با پیش بینی عملکرد مناسب در زمان صلح ( پناهگاهها در زمان صلح می توانند بعنوان  -

  نمایشگاهی ، خدماتی و ورزشی و امثالهم مورد استفاده قرار گیرند ). مراکز

  ایجاد فضاهاي الزم در سطح شهر جهت ذخیره مواد و وسایل ضروري شهروندان در زمان بحران . -
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  پیش بینی مکان و نحوه ایجاد یا توسعه تجهیزات شهري  -7

هري با کارکرد کاربري شهري و در سطح برون شهري با کاربري در خصوص ایجاد و وسعه تجهیزات شهري در دو سطح درون ش 

مکان و نحوه استقرار تجهیزات شهري در ارتباط با هاي پیشنهادي حریم شهر ارائه شده است که در نقشه کاربري پیشنهادي شهر 

معیارهاي مکانیابی خارج سایر کاربري هاي شهري ارائه شده است و در نقشه حریم شهري کاربري هاي تجهیزات شهري که داراي 

  از محدوده شهري است  از قبیل گورستان و ... ارائه و پیشنهاد شده است .
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  ساله ) مربوط به شهرداري و سایرسازمانهاي شهري  10ساله ) و میان مدت ( 5برنامه عمرانی کوتاه مدت (  -8

ید براساس برنامه ها و وظایف و فعالیتهاي مختلف و هزینه آئین نامه هاي شهرداریها صراحت دارد که بودجه شهرداریها با  25ماده 

هر یک از آنها تنظیم گردد. طرز تنظیم برنامه و بودجه و تفریغ بودجه و نحوه تفکیک وظایف و فعالیت و انطباق بودجه با برنامه و 

  و ابالغ خواهد شد.همچنین طرز درآمد و هزینه به موجب دستورالعملی خواهد بود که بوسیله وزارت کشور تصویب 

قانون نوسازي می باشند، می  2قانون نوسازي و عمران شهري، شهرداریهاي که مشمول ماده  15از طرف دیگر به موجب ماده 

سال براساس نقشه (طرح هادي  5بایست با راهنمائی وزارت کشور برنامه عملیات نوسازي و عمران و اصالحات شهر را براي مدت 

صورتی که شهر فاقد نقشه جامع باشد، براساس احتیاجات ضروري و با رعایت اولویت آنها در حدود درآمد  یا جامع) تهیه و در

حاصله از اجراي قانون و سایر امکانات مالی شهرداریها تنظیم و پس از تصویب شوراي اسالمی شهر یا جانشین شهر آن و تائید 

  .وزارت کشور، طرحهاي مربوط را براساس آن اجرا نمایند

زیر برنامه تشکیل می  6از  کاخکدر راستاي این دستورالعمل تعیین اهداف کلی زیر برنامه هاي برنامه میان مدت شهرداري شهر 

  شود.

 بهبود عبور و مرور شهري

 ایجاد تاسیسات حفاظتی شهري

 بهبود محیط شهري

 ایجاد سایر تاسیسات و تسهیالت شهري

 هدایت و دفع آبهاي سطحی داخل شهري

 و فضاهاي ورزشی، فرهنگی و توریستی ،تاسیسات اد اماکنایج

ساله به  5سال منظور شده است. در دو دوره  10اهداف کلی زیر برنامه هاي برنامه میان مدت شهرداري که بصورت یک طرح 

  صورت کوتاه مدت و میان مدت مورد توجه قرار گرفته است.

  ساله)10برنامه عمرانی میان مدت شهر ( -8-1

کارهاي عمرانی که طبق طرح توسعه و عمران شهر می بایست به مرحله اجرا درآید در چند بخش عمده که طبق اهداف کلی  اکثر

توسط سازمانهاي مربوطه،  کاخکطرح نیز هستند، قابل تفکیک و دسته بندي است. عموم فعالیت هاي پروژه هاي عمرانی در شهر 

ساله  5در دو دوره  کاخکی بایست اجرا گردد. برنامه عمرانی میان مدت شهر بخش خصوصی و مشارکت مردم و نیز شهرداري م

ساله  5برنامه ریزي گردیده است. این پروژه هاي عمرانی که اساس و پایه کالبد شهر را نیز تشکیل می دهند عموماً در یک دوره 

سال قابل اجرا می باشد.  10میسر نیست. لذا در طول قابل اجرا نیستند و یا به عبارتی هزینه چنین پروژه هائی در یک دوره کوتاه 

از جمله این پروژه ها توسعه معابر، خدمات پشتیبان گردشگري،بافت فرسوده، سایت ورودي و فضاي سبز می باشد. البته توسعه 
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شارکت مردم واحدهاي مسکونی و تجاري نیز در یک برنامه میان مدت قابل اجرا می باشد که این امر توسط بخش خصوصی و م

  قابل اجرا است.

    ساله شهرداري ) 5برنامه عمرانی کوتاه مدت ( -8-2

شهرداري به عنوان مهمترین سازمان درگیر با مسائل شهري بیشترین وظیفه را در خصوص اجراي طرح توسعه وعمران شهر دارد  

هرداري می بایست انجام گیرد عبارت است از بیشترین فعالیت هایی که با توجه به مفاد قانون نوسازي و عمران شهري توسط ش

  توسعه، ایجاد و تعریض معابر، تجهیز و احداث بوستان هاي شهري ، ناحیه اي و محلی و نظارت بر کلیه طرح هاي عمرانی شهري. 

ق طرح بخاطر شرایط ویژه اي که دارد و با توجه به طرح هاي فرادست و چشم انداز تدوین شده براي شهر، در اف کاخکشهر 

اولویت هایی را براي اجرا دارد. چرا که این شهر به منظور عملی شدن چشم انداز خود نیازمند اجراي پروژه هاي پیشنهادي است. 

اما همچنانکه گفته شد شرایط درآمدي شهرداري اجازه اجراي کل گزینه هاي پیشنهادي را نمی دهد. از این رو ناگزیر از فاز بندي 

از نظر اولویت زمانی اجرا می باشیم. براي این منظور پروژه هایی که به نظر می رسد تحقق چشم انداز را سریع پروژه هاي اجرایی 

ساله دوم قرار گرفته است. همچنانکه در جدول اولویت  5ساله اول قرار گرفته و پروژه ها با اولویت پایین در  5تر عملی نماید در 

ساله اول و دوم پیشنهاد گردیده است و این  5کاربري هاي پیشنهادي در هر دو برنامه بندي اجرا مالحظه می گردد.یک سري از 

بخاطر زمان بر بودن اجراو حجم باالي  این چنین کاربریهاست به عنوان نمونه پروژه بافت فرسوده و سایت ورودي از این قبیل 

که در اولویت بندي پروژه هاي اجرایی حائز اهمیت بود.  پروژه ها می باشند.عالوه بر مد نظر بودن چشم انداز شهر مسئله دیگري

کمبودها و نابرابري میان محالت از نظر توزیع خدمات و تسیسات وتجهیزات شهري بود. محالتی که از نظر خدمات در وضعیت 

  اولویت اول قرار گرفتند. نامطلوب تري قرار داشتند در 
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 کاخکرداري : اولویت بندي پروژه هاي اجرایی شه7-3جدول 

 توضیحات  ساله دوم 5پروژه هاي اجرایی  ساله اول 5پروژه هاي اجرایی  کاربري

 مسکونی
 جامع و تفصیلیتکمیل بافت هاي خالی شهر بر اساس طرح 

 تکمیل کاربري مسکونی پیشنهادي منوط به اولویت هاي جهات توسعه است. تکمیل اراضی مسکونی پیشنهادي (حواشی بافت )
 راضی مسکونی پیشنهادي (متصل به بافت مسکونی وضع موجود)تکمیل ا

 می باشد. و تفصیلی مکانیابی این کاربري تابع ضوابط و مقررات طرح جامع ساله اول 5واگذاري کاربریهاي تجاري با همان اولویت بندي  متر به ترتیب اولویت : 12واگذاري کاربریهاي تجاري با اولویت محورهاي باالي  تجاري

 آموزشی
 احداث مدارس ابتدایی و راهنمایی تکمیل و تجهیز مدارس موجود

 محله محورياحداث مهد کودك و پیش دبستانی در قالب   احداث راهنمایی و دبیرستانهاي پیشنهادي  منطبق با برنامه هاي سازمان نوسازي و تجهیز مدارس کشور
 منطبق با برنامه هاي وزارت علوم ، تحقیقات و فناوري احداث واحد  اموزش عالی بق با طرحتملک و خرید زمین اموزش عالی مطا آموزش عالی

 اجراي کاربري فرهنگی پیشنهادي در مقیاس محله فرهنگی
 ي در مقیاس شهراجراي سایر کاربریهاي فرهنگی پیشنهاد منطبق با برنامه هاي اداره فرهنگ وارشاد اسالمی تکمیل فرهنگی هاي پیشنهادي مراکز محالت

 احداث مراکز مذهبی محلی مذهبی
و مذهبی با  تکمیل و قابل بهره برداري نمودن  مراکز مذهبی در سطح محالت و شهر

 قابلیت فرهنگی تاریخی
 و میراث فرهنگی منطبق با برنامه هاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 مطابق با ضوابط و مقررات طرح جامع طیف کاربري ها مشخص شده است. و امامزاده کاربري هاي پذیرایی پیشنهادي حاشیه محور گردشگري  احداث تکمیل محور گردشگري شمال شهر پذیرایی -جهانگردي 

 درمانی -بهداشتی 

 تکمیل وبهسازي مرکز درمانی موجود 

 کاربري بهداشتی و درمانی در قالب ضوابط و مقررات مشخص شده است 
اصلی و  داري نمودن مرکز درمانی واقع در حاشیه خیاباننوسازي و قابل بهره بر
 محور هاي اصلی شهر

   درمانگاهها و خدمات درمانی در مقیاس محلیاحداث 
 منطبق با برنامه هاي اداره کل تربیت بدنی احداث سایر مراکز ورزشی پیشنهادي احداث مراکز ورزشی مقیاس محله ورزشی
 منطبق با ضوابط و مقررات سازمانها و نهادهاي مرتبط  انتظامی -اجراي کاربري پیشنهادي اداري احداث و   انتظامی -اداري 

 فضاي سبز
  احداث فضاي سبز واقع در مرکز محالت

 احداث حریم سبز حائل اطراف پمپ بنزین
 اجراي حریم سبز حفاظتی   احداث سایر فضاهاي سبز پیشنهادي

 تأسیسات وتجهیزات شهري
  احد آتش نشانی موجود تکمیل و

 اجراي سایر تأسیسات و تجهیزات شهري در مراکز محالت و شهر توسعه پمپ بنزین موجود  

 حمل ونقل وانبار

و  و  در مجاورت پارك و فرمانداريد رحاشیه امامزاده احداث پارکینگ واقع 
 شهرداري و کاربري هاي مقیاس شهري مطابق با طرح پیشنهادي

 پیشنهادي در خروجی شهر  احداث پایانه
حذف و انتقال انبارها و پایانه درون بافت مسکونی و جایگزینی با کاربري هاي  

  پیشنهادي

 معابر
 متر ) 20احداث خیابان هاي شریانی ، چمع وپخش کننده (باالي  تکمیل معابر نیمه تمام در وضع موجود بر اساس طرح 

 آبشار و خیابانهاي امامزادهاحداث و تکمیل خیابان   متر  12باالي آسفالت معابر خاکی، احداث معابر  
    شهر غربی  –جنوبی و شرقی  تکمیل و احداث خیابان شمالی

  بهسازي و ساماندهی بافت فرسوده  انجام مطالعات و تحقیقات براي بافت فرسوده و هماهنگ با طرح جامع و تفصیلی بافت فرسوده
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   يهرساله ) مربوط به سازمان هاي مؤثر در اجراي طرح هاي ش 5( مدترانی کوتاه برنامه هاي عم  -8-3

در اجراي پروژه هاي عمرانی و ساخت و سازهاي مختلف ، نهادهاي متفاوتی تثیر گذار هستند. در این میان نقش نهادها و 

لت می توان مابین ساخت وسازهایی که ارگان هاي دولتی ، شرایط ویژه اي دارد.بطور معمول در تمامی شهرهاي کشور به سهو

توسط مردم انجام می شود و ساختمان هایی که توسط نهادهاي دولتی یا وابسته به دولت ایجاد می شود ، تفاوت آشکاري را 

مشاهده نمود. طبیعی است که اجراي طرح هاي عمرانی که توسط نهادهاي دولتی اجرا می گردد ، می تواند به سیما و هویت 

مک نماید ، در ضمن می تواند پاسخگوي بسیاري از نیازهاي خدماتی زیربنایی شهر باشد. از بین نهادهاي مختلفی که شهر ک

در خصوص طرح هاي عمرانی شهر تأثیر گذار هستند می توان به سازمان میراث فرهنگی و گردشگري، آموزش و پرورش، 

ت بهداشت و درمان و علوم پزشکی، سازمان حمل ونقل و پایانه ها، سازمان تربیت بدنی، سازمان فرهنگ وارشاد اسالمی، وزار

وزارت علوم، تحقیقات وفناوري و غیره اشاره نمود. مهمترین اولویت اجرائی مربوط به نهادهاي فوق را می توان به صورت زیر 

     دسته بندي نمود.

  :نهادهاي اجرائی پروژه هاي عمرانی شهر کاخک 8-3جدول 

  نهادهاي اجرائی  پروژه اجرایی
  تعاونیها و بخش خصوصی  مسکونی

  آموزش و پرورش (سازمان نوسازي و تجهیز مدارس کشور)  آموزشی

  وزارت علوم، تحقیقات و فناوري  آموزش عالی

  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و شهرداري  فرهنگی

  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و شهرداري  مذهبی

  زمان میراث فرهنگی و گردشگري، شهرداري و بخش خصوصیسا  خدمات پشتیبان گردشگري

  شهرداري و بخش خصوصی  محور خدمات گردشگري

  وزارت بهداشت و درمان و بخش خصوصی  درمانی _بهداشتی 

  سازمان تربیت بدنی، شهرداري و بخش خصوصی  ورزشی

  سازمانها و ارگانهاي مرتبط  انتظامی _اداري 

  شهرداري  فضاي سبز عمومی

  شهرداري و بخش خصوصی  سیسات و تجهیزات شهريتا

  شهرداري، سازمان حمل و نقل و پایانه ها و بخش خصوصی  حمل و نقل و انبار

  شهرداري  توسعه و تعریض معابر واحداث میادین

  شرکت عمران و بهسازي و شهرداري  بافت فرسوده

  ماخذ : مشاور
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  نهادي)برنامه ریزي کاربري اراضی شهر(کاربریهاي پیش - 9
در برنامه ریزي کاربري هاي پیشنهادي عمده ترین مسائل و چالشهاي مد نظر قرار گرفته در شهر که می بایست در راستاي 

طرح عمرانی رفع گردد در بخش معیارها ذکر شده است و عالوه برآن جهت تعیین و برآورد کمبودها در زمینه خدمات و 

  متعددي استفاده شده است. کاربریهاي پیشنهادي از روشها و الزامات

  به طور کلی اهداف مطلوب در طرحریزي کالبدي شهر کاخک را میتوان در موارد ذیل برنامه ریزي نمود:

 تامین امنیت عمومی  

 تامین بهداشت و رفاه عمومی   

 فراهم آوردن حق انتخاب براي اهالی و قابلیت تحرك و انعطاف پذیري کالبدي شهر   

 ت ضوابط حفاظت از محیط زیستحفظ محیط زیست و رعای   

 قابلیت انطباق شهر با نیازهاي آتی   

 تنظیم برنامه مناسب و متناسب با امکانات براي مراحل مختلف توسعه شهر   

 رعایت ضوابط و معیارهاي ایمنی راهها و شبکه معابر   

 پیش بینی امکانات و تسهیالت رفاهی متناسب با نیازهاي واقعی ساکنین   

 اصول همجواري و کارآیی در مکان گزینی فعالیتها و خدمات رعایت ضوابط و   

  ذیل می باشد : یارها و اصول طراحی در کاربري اراضی شهر کاخک به شرح براساس اهداف ذکر شده مع

 معیارها وضوابط توسعه والگوي پیشنهادي شهر  

  مجاز ، رعایت پهنه هاي کشاورزي (رعایت شیب  کاخکموقعیت و عوامل طبیعی و اقلیمی تأثیر گذار در توسعه شهر

  ، باغی و جهت باد) 

  توجه به جهات توسعه شهر بر مبناي پتانسیل هاي زمین ، عوامل اقتصادي و سیماي شهر و امکانات و محدودیت

   هاي توسعه

  (محله ، ناحیه و شهر ) سلسله مراتب شهر بر مبناي خدمات متناسب با  تقسیم بندي شهر  

 موجود شهري از طریق ایجاد نظام سلسله مراتب شهري (محله، ناحیه وشهر)وایجاد خدمات  سازمان دادن به بافت 

  و خدمات فرا محله ايمحله 

  تأمین اراضی مورد نیاز افق طرح در درجه اول از بافت متخلخل شهر ودر درجه دوم اراضی بایر داخل محدوده شهر

   (رعایت جهات توسعه)
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 و عدم ساخت و سازها در حرایم آنهاداب ها  ، مان توجه به مسیل ها،آبراه ها  

 توجه به حرایم خطوط برق ، نفت و گاز ، حرایم راهها  

 .حفظ بافت موجود تا حد امکان به منظور کاهش غرامت وپی آمدهاي منفی تعریض وتخریب بناها   

 (خدمات محله،ناحیه،شهر)ایجاد تعادل در قیمت اراضی با توزیع مناسب فضاهاي خدماتی شهر   

 اصالح شبکه هاي ارتباطی موجود وپیشنهادي براساس آیین نامه طراحی شبکه راههاي دسترسی   

 جایگزینی مناسب براي کمبودهاي تأسیسات و تجهیزات شهري   

 .استقرار کاربریهاي اصلی برون شهري در موقعیت  مناسب  نسبت به شهر ونواحی پیرامونی   

 ذ. در نظر گرفتن نیازهاي فرا شهري وحوزه نفو  

 تبدیل قبرستان موجود شهر به فضاي مذهبی و گردشگري  

 توزیع متعادل جمعیت در نواحی مختلف شهر با توجه به وسعت و پراکندگی   

  حفظ باغات و جلوگیري از تفکیک واضمحالل آنها  

 ساماندهی محالت قدیمی شهر با در نظر گرفتن کمترین دخالت  

 محله اي در وضع موجود و پیشنهادي توجه به شعاع عملکرد خدمات محله اي و فرا  

   رعایت اصل محله محوري در تامین خدمات  

 ساماندهی محور اصلی شهر با در نظر گرفتن نقش حیاتی در تحرك و پویایی شهر   

  بر اساس اهداف  و معیارهاي ذکر شده از روشهاي متععدي براي پیشنهاد کاربري اراضی در شهر کاخک استفاده شده است

 وشها عبارتند از : که این ر 

 برآورد کمبودها براساس استانداردها و سرانه کاربریها   

 برآورد کمبودها براساس شعاع دسترسی (فاصله) هریک از کاربریها   

  برآورد کمبودها با ملحوظ نمودن نقطه نظرات مسئولین محلی  

  سیاسی - موقعیت خاص شهر به لحاظ اداري   

 یمات سیاسیدر تقس واقع شدن شهرکاخک مرکز بخش 
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کمتر از 50 33258113.6475.3679360130.6598.16-46102086480233.29109.58

کمتر از 202120.834.58157840.612.004428213830.822.712

377591.558.56157840.612.0021975330001.274.181-2

00.000.0027620.110.35-276254420.210.69

44870.181.0294700.371.20-4983173700.672.20

82890.341.8863140.240.801975233450.902.96

189410.784.29197300.762.50-789219250.842.78

00.000.00-6314126030.491.60

91330.372.07913369170.270.88

71780.291.63118380.461.50-4660123240.471.561-1.5

32390.130.7339460.150.50-70787630.341.11.4-.75

217700.894.9378450.301.0013925366601.414.650.3-0.5

00.000.0000.000.000636282.458.06

کمتر از 49680.201.1339460.150.50102275550.290.960.2

بیشتر از 1009514.1422.88710282.749.002992333882413.0442.938

281821.166.39276221.073.50560301771.163.821-1.5 

97070.402.20118380.461.50-2131332091.284.21

25100.100.5719730.080.255371-2

274301.126.22118380.461.50155922-.5

کمتر از 3480.010.08157840.612.00-1543611710.050.156

31811713.0572.0900.000.00034227313.1843.37

200090.824.5300.000.00000.000.00

70570428.94159.9100.000.00000.000.00

24170.100.5500.000.00000.000.00

764243.1317.3200.000.000724622.799.18

67824427.81153.6978667530.3899.68-10843179099530.45100.23

2438600100.00552.59182409170.450.0002597790100.00329.17

کاربري اراضی پیشنهادي - 1405-7892 نفر

11108

سرانه مصوب شورایعالی

3 - 5 

0.43

0.80 0.24

1.41

سرانهسهمتامین شده در طرح کمبود /مازاد

شی
موز

ا

اداري - انتظامی

تاسیسات شهري(آب ،برق،گاز،مخابرات)

کاربري اراضی وضع موجود - 1390-  4413 نفر

سهمسرانه زمین

مسکونی

تجهیزات شهري

تجاري

سهممساحت

6314

مساحت

قبل از دبستان

دبستان

پارك

ورزشی

شبکه ارتباطی و فضاي باز

دامداري

مخروبه

فرهنگی -هنري

باغات

درمانی

تاریخی

حمل و نقل وانبارداري

مسیل - حریم

جمع

تفریحی - گردشگري

حداقل سرانه 
استاندارد

مذهبی

صنعتی

راهنمایی

دبیرستان و پیش دانشگاهی 

آموزش ، تحقیقات و فناوري

سایر مراکزآموزشی

بایر 
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  قسمت چهام: اسناد اصلی طرح:

 1: 000/10نقشه محدوده و حریم شهر  -1

 1: 000/2نقشه کاربري اراضی پیشنهادي  -2

 1: 000/2کوچه هاي دسترسی به مقیاس  شهر تا حد ديه شبکه خیابان ها و معابر پیشنهانقش -3

  گزارش ضوابط و مقررات طرح  -4

  گزارش طرح جامع در جلد مجزا ارائه شده است 
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