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 :بررسي كل منطقه اي -1

در مطالعات حاضر هدف بررسي هاي منطقه اي روشن ساختن موقعیت و نقش شهر در منطقه و يا به نوعي اثر متقابل 

 شهر مورد مطالعه مي باشد . فضاهاي اطراف بر

منطقه سطح و يا فضايي از سرزمین است كه حداقل داراي يك يا چند ويژگي مشخص در تعريف منطقه مي توان گفت 

ويژگي هاي مشترک از ، و اين ويژگي ها باعث تمايز آن از ديگر بخش هاي سرزمیني باشد كه هر چه يك منطقه باشد 

پوشش گیاهي ، ويژگي هاي انساني مثل زبان ، مذهب و ... برخوردار باشد از  بیشتري همچون خصوصیات اقلیمي ،

بررسي ها و مطالعات انجام شده در استان خراسان وحدت و انسجام بیشتري نسبت به ديگر مناطق برخوردار خواهد بود .

ردار بودن ويژگي هاي رضوي و همچنین نظر غالب مديران و كارشناسان استان بر اين است كه خراسان به دلیل برخو

تحت تاثیر عوامل طبیعي همچون  مختلف طبیعي و انساني نمي تواند به عنوان يك منطقه تلقي شود بلكه اين استان

بدين جهت به لحاظ  نوع فعالیت هاي اقتصادي  نوع فرهنگ و ... به مناطق مختلفي قابل تقسیم است.، اقلیم ، ارتفاعات

به شدت تحت تاثیر واقع شده است و نوب غربي خراسان رضوي ) ناحیه تربت حیدريه ( در ناحیه ج بجستاناين كه شهر 

معرفي ناحیه تربت حیدريه ، نقش اين  شرايط حاكم بر آن قرار دارد در مطالعات حاضر سعي شده است كه عالوه بر

   به خوبي تبیین گردد . بجستانناحیه در ارتباط با شهر 

 :اقليمي منطقهمسائل جغرافيايي و -1-1

 :و تقسيمات سياسيجغرافيايي  وضعيتبررسي -1-1-1

 و است شده واقع رضوي خراسان استان غرب در هكتار 26/3272223 مساحت با رضوي خراسان غربي جنوب ناحیه

 در ناحیه اين .است آباد خلیل و ، بجستانگناباد ، بردسكن ، رشتخوار كاشمر، ، تربت حیدريه هاي شهرستان از متشكل

 35 الي دقیقه 2 و درجه 34 و طول شرقي دقیقه 10 و درجه 60 الي دقیقه 30 و درجه 56 جغرافیايي مختصات

 مشهد شهرستان هاي به شمال از رضوي غربي خراسان جنوب ناحیه .است شده واقع شمالي عرض دقیقه 48 و درجه

 از ، طبس( )شهرستان يزد استان به غربي جنوب از )شهرستان شاهرود( ، سمنان استان به مغرب از ، سبزوار و نیشابور ،

 و فردوس هاي شهرستان به جنوب از و خواف و جام تربت شهرستان شرق به از ، فريمان شهرستان به شرق شمال

 7 از متشكل رضوي خراسان جنوب غربي ناحیه1385 سال كشوري تقسیمات اساس بر .شود مي محدود قائنات

رضوي  خراسان جنوب غربي ناحیه روستاهاي كل تعداد . است بوده شهر 19 و دهستان 41 ، بخش 19 ، شهرستان

  است . بوده روستا2780 نیز
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 جايگاه فعلي شهر در نظام سیاسي و خدمات رساني-1نقشه شماره
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 :بررسي عوارض طبيعي -2-1-1

 و شود مي شامل را( چهل تن هاي كوه) مركزي خراسان ارتفاعات ، طبیعي عوامل و عوارض لحاظ به مذكور محدوده

 هريرود آبريز حوضه از كوچكي سطح بسیار و خواف ، شور كال ، مركزي كوير دشت آبريز هاي حوضه از هايي بخش

 نمكزار ، شرق در ايران مركزي دشت نمكزارهاي بنابراين .شود مي شامل را باخرز -نو شهر آبريز حوضه سرشاخه هاي

 كه تن چهل ههاي كو ارتفاعات مختلف قلل با همراه شرق جنوب در نمكزار خواف ، غرب جنوب در فردوس -بجستان

 گیرند برمي در را مطالعه مورد محدوده میاني و شمالي بخش هاي و دارند شمالي انحناي غربي با -شرقي تقريبي روند

ويژه  به مختلفي ساختماني عوارض عملكرد ارتباط اين در.  مي دهند تشكیل را محدوده طبیعي عوارض مهمترين ،

 محدوده متعددي در( هاي گرابن و هورست) فروزمین هاي و فرازمین ها پیدايش موجب متعددي گسلي هاي سیستم

 حوضه صورت به عوارض ساختماني بر منطبق زمین توپوگرافیك اصلي عوارض نتیجه در و است شده مطالعه مورد

.  دارند شمالي انحناي با غربي -شرقي اغلب روند و درونه امتدادگسل در هستند برخاستگي و فرونشیني ساختماني هاي

 ، تايباد -باخرز -حیدريه تربت ، آباد عباس ، جام تربت-فريمان فرونشیني هاي حوزه جنوب به شمال از ترتیب بدين

 مواجه فرونشیني با متعددي گسل هاي عملكرد وسیله به جنگل -آباد فیض-بجستان -رشتخوار -كاشمر -بردسكن

 عوارض. است نموده جدا يكديگر از را آنها( فرازمین يا هورست) برجسته اي عوارض ساختماني برعكس و شده

 هاي نفوذي توده ، درونه گسلي سیستم امتداد در ويژه به موجود گسل هاي عملكرد تأثیر تحت عموماً ساختماني مذكور

  .اند شده اصل رنگین آمیزه هاي رخنمون و خروجي و

 :زمين بلندي و پستي وضعيت -1-2-1-1

 كوه ملك قله در متر 3213 تا( نمك كوير) بجستان نمكزار در 762 بین مطالعه مورد محدوده در ارتفاع تغییر دامنه

 بسیار متر 2222 از بیش ارتفاعي طبقه يعني ارتفاعي طبقات ترين مرتفع وسعت البته.  است متغیر سرخ كوه( ملكوه)

 مذكور ارتفاعي طبقه تر دقیق عبارت به. شود مي شامل محدوده اين در را اراضي از سطح كمترين و است محدود

 .گیرد مي بر در موجود ارتفاعات قلل صورت به را ناحیه اراضي كل از درصد 2/ 24هكتار ،  3222/  33با برابر مساحتي

 مساحتي با متر 1222 از كمتر ارتفاعي طبقه ترتیب به را محدوده اين در ارتفاعي طبقه سطح بیشترين ذكراست شايان

 1264623متر با  1222-1222ارتفاعي  طبقه بعدي رتبه در درصد و 27/42معادل  هكتار 1443262/  23  بر بالغ

 طبقات ارتفاعي ناحیه تربت حیدريه( – 2)نقشه شماره  دهند . مي اختصاص خود به درصد  41/32تقريباً  معادل ، وسعت هكتار

 صورت به ، مطالعه مورد محدودهارتفاعات  مهمترين كه داشت اظهار توان مي اجمال به 2 شماره نقشه به نگاهي با

 چهل كوه رشته از بخشي و دارد گسترش درونه گسل شمالي بخش امتداد در ، شمالي انحناي با غربي -شرقي نوارهاي

 نفوذي هاي توده اثر در كه تر اهمیت كم ارتفاعات و دشتي سطوح بیشتر را آن جنوبي نیمه كه حالي در باشد مي تن

 دشت از شمال در رخ جلگه شدن جدا موجب تن چهل كوه رشته ارتفاعات سلسله.  دهد مي تشكیل ، اند ه شد ايجاد
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 ارتفاع با ملكوه نام به مذكور رشته قله بلندترين و مهمترين.  شود مي آن جنوب در زاوه و كاشمر -حیدريه تربت هاي

 خراسان استان قله بلندترين ، ديزباد و بینالود مسجد، هزار ههاي كو از پس و دارد قرار كدكن شمال در متر 3213

 .شود مي محسوب رضوي

 هاي كوه رشته نام به و خراسان مركزي ههاي كو جز محدوده اين شمالي نیمه ارتفاعات كه گردد مي متذكر خاتمه در

. شوند مي محسوب ايران شرق هاي كوه جزو( گناباد شهرستان) جنوبي ارتفاعات و شوند مي محسوب تن چهل

 1323)  كل ،( متر 1323)  سفیدگلبو( متر 1772)عنبر هاي كوه: از عبارتند حیدريه تربت ناحیه در موجود قلل مهمترين

 تخت و سحبا ،( متر 2622)  پلنگي يال ،( متر 2231)  پیازي ،(متر 2222)     تیغ اره ،(متر 1222)  سیاه بند تیره ،( متر

 و پیوسته ارتفاعات صورت به رخ جلگه شرقي شمال هاي قسمت در كه گلك چشمه و زرد كمر و( متر 2172)  موسي

 .شوند مي ديده اي فرسوده

 2222)  بازگیر هاي كوه بر مشتمل هستند( سرخ كوه) تن چهل كوه رشته بر منطبق كه ناحیه مركز هاي كوه ارتفاعات

)  سرخنگ ،(متر 2323) غیب بي بي ،( متر 2633)  منار كله ، متر 2222 سلیمان سلطان ،(متر 2122)  سركوته ،( متر

 و ارتفاع كم هاي كوه و( متر 3213)  تن چهل يا ملكوه ،( متر 2373)  بكاول( متر 2623)  دره شصت ،( متر 2623

 ، دختر قلعه ، بهنوب ، سبز تیخ ، ساق ، كاوج ، بزهاي كمر، زرد ، شاخ دو هاي كوه شامل ناحیه جنوبي نیمه پراكنده

 ...فدک و میربا حاجي شكسته ، ني شكسته ، نامج

 بررسي تحت محدوده در شيب وضعيت -2-2-1-1

 مي متغیر درصد 22 از بیش تا درصد يك از كمتر بین مختلف هاي قسمت در شیب میزان مطالعه مورد محدوده در

 را دربرمي ناحیه سطح از درصد 72/12هكتار ، 333363/ 33وسعت با( درصد 22 از بیش) سطوح ترين پرشیب . باشند

 از و گیرد دربرميرا  ناحیه سطح از درصد 72/6مساحت  هكتار 232422/ 23با درصد 22 تا 32 شیبدار سطوح . گیرد

 نیمه ارتفاعات مرتفع هاي بخش در عمدتاً نیز پراكندگي نظر از و اند داده اختصاص خود به را مساحت كمترين نظر اين

 شیب حداقل با سطوح كه حالي در.  است شده واقع كدكن جنوب و حیدريه تربت شهر غرب شمال ويژه به شمالي

.  شود مي ديده بجستان و گناباد شهرستان محدوده در و ناحیه غرب جنوب و جنوب در عمدتاً( درصد يك از كمتر)

. دارد اي مالحظه قابل شیب كم سطوح نیز رشتخوار و آباد خلیل و بردسكن هاي شهرستان از هايي قسمت همچنین

 مي كمتر كاشمر شهرستان شمالي نیمه و حیدريه تربت هاي شهرستان در شیب كم بسیار سطوح نسبت كه حالي در

 .باشد

 ترين عارضه پر كاشمر شهرستان كه دهد مي نشان مطالعه مورد ناحیههاي شهرستان  در شیب وضعیت توزيع

 حالي در.  دارد شیب درصد 32از  بیش درصد 62/36شهرستان  اين گستره كل از كه طوري به. است ناحیه شهرستان

 2 از كمتر سطوح و ندارد وجود درصد يك از كمتر شیبدار سطوح شهرستان اين گستره در مذكور نقشه طبق بر كه

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



 مطالعات منطقه –طرح جامع بجستان  سین مشاور شهرساز و معمار آداکدمهن

  
 

8 
 

 هاي شهرستان كه دهد مي نشان مشابه بررسي.  گیرد دربرميرا  شهرستان اين وسعت از درصد 23/12شیب  درصد

 به مذكور هاي شهرستان از يك هر كه طوري به.  گیرد دربرمي را مناطق ترين عارضه كم ترتیب به گناباد و رشتخوار

 آنها 73/24و  27/27و  درصد يك از كمتر سطوح قلمرو در آنها گستره از درصد 44/42و  37/42 اشغال سطح با ترتیب

  . شوند ميمحسوب  ناحیه ها شهرستان ترين عارضه كم و هموارترين شیب درصد 3 تا 1 شیب طبقه قلمرو در

 آنها مهمترين كه است ناحیه در موجود متعدد هاي دشت بر منطبق شیب كم سطوح كه است اشاره به الزم خاتمه در

 هاي دشت ، حیدريه تربت شهرستان در واقع آباد فیض ، محوالت ، ازغند ، زاوه ، رخ جلگه هاي دشت:  از عبارتند

 دشت ، آباد خلیل شهرستان در آباد مهدي و كندر آباد، خلیل هاي دشت ، كاشمر شهرستان در واقع كاشمر و ريوش

 - يونسي ، گناباد ، گیسور هاي دشت ، بردسكن شهرستان در مركزي كوير دشت از بخشي و درونه بردسكن، هاي

 و جنگل سنگان، -رشتخوار هاي دشت و گناباد شهرستان در وند ،روشن فخرآباد ، نمك كوير ، بجستان ، سردق

 .رشتخوار شهرستان در سعدآباد
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 طبقات ارتفاعي ناحیه تربت حیدريه  – 2نقشه شماره 
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 درصد شیب اراضي ناحیه تربت حیدريه– 3نقشه شماره 
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 :اقليمي منطقهبررسي وضعيت  -2-1-1

 اين اقلیم ، ييهوا هاي تودهارسال  با آن مجاور مناطق تا گرديده باعث حیدريه تربت ناحیه محدوده ييجغرافیا موقعیت

 مي بوجود سرزمین يك در يا كه است سیستم فشار يك هوا توده هر كلي طور به. هند د قرار خود تاثیر تحت را منطقه

 در محدوده اين در. گیرد مي خود به را آن هاي ويژگي و كرده سپري آنجا در را مدتي خود مسیر طي در اينكه يا و آيد

 : از عبارتند آنها ترين عمده كه شوند مي وارد مجاور هاي سرزمین از متعددي ييهوا هاي توده سال مختلف فصول

 تشكیل آزور اي حاره جنب  پرفشار استقرار براثر سال گرم ، دور در توده اين : ( CT) اي حاره اي ه قار هواي توده •

 شرايط كه است آن زياد بسیار گرمي و ،خشكي توده اين بارز خصوصیات از.  آورد مي بوجود را پايداري شرايط و شده

 پرفشار آن باالي بر و است كم هوا توده اين ضخامت البته. گرداند مي مستولي مطالعه مورد ناحیه بر را نامساعدي

 مذكور هواي توده با كوير دشت و لوت دشت خشك و گرم هواي شدن آمیخته.  شود مي تشكیل آزور اي حاره جنب

 .شود مي بردسكن و گناباد هاي شهرستان شرق ويژه به و منطقه در خشك و گرم هوايي و آب شرايط تشديد موجب

 طريق از و آزور اي حارهجنب  پرفشار عمودي ييجابجا مواقع در هوا توده : اين (MT) بحري اي حاره هواي توده •

 بارش ، هوا توده اين موارد برخي در. است معروف نیز موسمي هواي توده به و شده وارد كشور شرق و شرقي جنوب

 .شود مي كشیده نیز مطالعه مورد محدوده تا مواردي در و سازد مي فراهم را ن ايرا شرق جنوب و شرق تابستانه هاي

 گسترش هاي راه از يكي و شده ايران وارد شمالي هاي سرزمین از هوا توده اين : (CP) قطبي اي قاره هواي توده •

 را شديدي خشكي و سرما و است خشك و سرد هوا توده اين.  است ايران شرق شمال روي بر سیبري پرفشار زبانه آن

 . دارد همراه به

 از باال بسیار هاي عرض هواي غربي بادهاي عمیق هاي موج كمك به مواردي در : (CA) شمالگان هواي توده •

 غرب شمال و شرق شمال سمت از هوا توده اين است سرد و خشك بسیار كه شود مي ايران وارد شمال قطب طريق

 .دهند مي قرار تأثیر تحت نیز را مطالعه مورد محدوده گاهي و گردند مي كشور وارد

 طريق از و سرخ درياي روي بر شده تشكیل هاي سیكلون طريق از هوا توده : اين (MT) حاره ي بحر هواي توده •

 هاي سیلكون وسیله به و شده تغذيه فارس خلیج از حاصل رطوبت توسط و شده كشور وارد غربي بادهاي جنوبي بازوي

 .دهد مي قرار تأثیر تحت سال سرد فصل در نیز را مطالعه مورد محدوده مواردي در و شود مي تقويت زاگرس بادپناهي

 و شود مي تشكیل ايسلند جزيره حوالي و شمالي اطلس اقیانوس در هوا توده اين : (MP) قطبي بحري ييهوا توده •

.  شوند مي ناپايدارتر و شده تقويت و كرده كسب رطوبت و گرما ها توده اين ، مديترانه درياي روي از عبور هنگام به

 جمله از و ايران مناطق غالب زمستانه هاي بارندگي اكثر و رسد مي ايران به مديترانه درياي سوي از غالباً هوا توده اين

  .شوند مي موجب را مطالعه مورد محدوده
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 مديترانه درياي در آن منشاءشود  مي كشور وارد سال سرد فصل در نیز هوا توده اين :(MP) قطبي بحري هواي توده •

 وارد غربي بادهاي همراه و شوند مي تشكیل قبرس جزيره حوالي و آدرياتیك درياي در ها سیكلون صورت به و است

 اين به مربوط مطالعه، مورد محدوده جمله از و كشور در سال سرد فصل هاي بارندگي میزان بیشترين و شده كشور

 .باشد مي هوايي هاي هدتو

 :مورد مطالعه محدوده در اقليمي عناصر مكاني و زماني پراكندگي بررسي-1-2-1-1

 :بارندگيالف ( 

 و داشته بارزي نقش جوانب حیات تمامي در مستقیم طور به كه دانست عناصري مهمترين از يكي توان مي را بارندگي

 ، گردند مي گوناگون انحاء به بارش باعث نزول كه ييها پديده كلیه مجموع در.  دارد اختیار در را زيست چرخه كنترل

 مرتبط هاي پديده تشكیل پیچیدگي به توجه با شوند كه مي شناخته محیطي زيست هاي داده ترين اساسي ن عنوا به

 هواي هاي توده وجود بطوركلي.  كنند مي ايفا خود محیط پیراموني فیزيكي ساختار در را مهمي بسیار نقش آن با

 در محسوسي تغییرات تا گرديده باعث آنها مكاني و زماني پراكندگي و همچنین مطالعه مورد محدوده در تاثیرگذار

 آمار تحلیل و تجزيه به اقدام ، منطقه اين در بارش وضعیت از نسبي شناخت جهت لذا.  گردند مذكور پديدار پهنه سطح

 تواتر ،برآورد بارندگي رژيم مطالعه به حاصله نتايج براساس و اطالعات واجد هاي ه ايستگا در موجود اطالعات و

 پرداخته ها ايستگاه اين در ساعته 24 بارندگي حداكثر بررسي و مدت – شدت حداكثر مقادير برآورد ، سالیانه بارندگي

 . است شده

 :ساالنه بارش توزيع ب (

 ساالنه رژيم كه مطلب است اين مؤيد مطالعه مورد محدوده هواشناسي هاي ه ايستگا در سالیانه بارندگي میزان بررسي

 بارش میانگین با نسررخ ايستگاه اساس اين بر.  است برخوردار مشخصي كامالً مكاني پراكنش از محدوده اين در بارش

 تربت صنوبر ، 342 با كاشمر هاي ايستگاه و پهنه اين نقطه ترين بعنوان پربارش متر میلي 324 حدود در اي سالیانه

 به بنا ديگر سوي از.  گیرند مي قرار بعدي هاي رتبه در سالیانه بارش میلیمتر 314 با كاشمر حصار و 322 با حیدريه

 2/144با  معادل حجمي با گناباد ايستگاه  ارتفاع مقابل در بارش میزان كاهش از حاصل تغییرات و ها ناهمواري ماهیت

 بین در متمايز كامالً و عمده نوسانات وجود .است شده شناخته ناحیه نقطه ترين بارش كم بعنوان سال در میلیمتر

 اين در بارش میزان اختالف همچنین و باال تغییرات ضريب از نشان ، حیدريه تربت ناحیه گانه 22 هاي ايستگاه

 مي امر اين كه رسد مي میلیمتر 222 از بیش به ناحیه سطح در بارش میزان اختالف میان اين در.  باشد مي محدوده

 سالیانه بارش تغییرات ضريب بررسي ديگر سوي از.  باشد ناحیه مختلف نقاط در بارش زماني و مكاني تنوع مؤيد تواند

 هاي ايستگاه چنانچه.  است ناحیه اين هاي ه ايستگا سطح در ضريب اين نسبي بودن باال نشانگر ناحیه سطح از

 هاي ايستگاه صدر در 3/37 با گناباد و ايستگاه درصد 2/42 كاشمر كاريز ايستگاه ، درصد 46 با كاشمر ششطراز
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 توان مي زمینه اين در مندرج اطالعات و شده عنوان مطالب به توجه با. دارند قرار باال تغییرات ضريب با هواشناسي

 زماني و مكان توزيع و بوده برخوردار توجهي قابل تغییرات از محدوده اين ساالنه بارندگي رژيم كه نمود استنباط چنین

 .شود مي متحمل را اي مالحظه قابل نوسانات ديگر سال به سالي از پهنه اين در بارش

 :ماهانه بارش توزيع پ( 

 نوسانات از پهنه اين سطح در بارندگي ماهانه توزيع ، مطالعه مورد محدوده در تاثیرگذار هواي هاي توده وجود بدلیل

 بهترين به بارش مؤثر عوامل تاثیر هنگام به و سال موقع بر منطبق نوسانات اين كه است برخوردار اي مالحظه قابل

 بیانگر حیدريه تربت ناحیه منتخب هاي ايستگاه در بارندگي پارامترهاي ماهانه توزيع وضعیت.  گردند مي نمايان وجه

 در و اي مديترانه هاي سیكلون از اول درجه در ناحیه اين بارش بر تاثیرگذار منابع ترين عمده كه است مطلب اين

 مقادير از ها ايستگاه اين تمامي در زمستان فصل دلیل همین به.  شود مي ناشي همرفتي هاي بارش از بعدي مراتب

 خورد مي چشم به نیز ماه ارديبهشت تا ها ايستگاه از برخي در حتي وضعیت اين كه است برخوردار توجهي قابل بارش

 مشخص كامالً و محسوس تغییر نشانگر بارش میزان در مؤثر عوامل از يكي عنوان به نیز ها ايستگاه ارتفاعي توزيع.

 322 حدود در ارتفاعي با بردسكن درونه ايستگاه چنانچه است ها ايستگاه اين در ارتفاع افزايش قبال در بارش میزان

 تربت صنوبر هاي ايستگاه كه حالیست در اين.  كند مي دريافت میان اين در را بارش میزان كمترين دريا سطح از متر

 با حیدريه تربت ازغند هاي ايستگاه آن از پس و كرده دريافت را بارش میزان بیشترين ارتفاع متر 1722 با حیدريه

 رده در ترتیب به ارتفاع متر 1632 با حیدريه تربت علیاي شاهین و متر 1333 با حیدريه تربت ششطراز ، متر 1222

 .  گیرند مي قرار بعدي هاي

 ، اسفند هاي ماه شامل غالباً و بوده تغییر در منتخب هاي ه ايستگا سطح در سال پرباران هاي ماه توزيع ديگر سوي از

 درونه و حیدريه تربت هاي ايستگاه براي سال ماه بارانترين پر عنوان به ماه بهمن مثال بعنوان.  است فروردين و بهمن

 ماه بارانترين پر ماه اسفند صنوبر و علیا ،شاهین ششطراز هاي ايستگاه براي كه حالیست در اين و است شده شناخته

 ، میلیمتر 1/22 دريافت با درياست كه سطح از متر 1222 ارتفاع با ازغند ايستگاه تنها بین اين در.  باشد مي سال

 هاي ايستگاه سطح در بارش وضعیت بررسي مجموع دركند.  مي دريافت ماه فروردين در را خود ماهانه بارش حداكثر

 باروند سپس و گرديده آغاز ماه مهر از محسوسي كامالً بطور بارندگي تغییرات كه است امر اين مؤيد مطالعه مورد ناحیه

 به ماه شهريور در مشخص نزولي سیر با آن از بعد و رسیده خود حداكثر به بهار اوايل و زمستان در توجه قابل افزايشي

 . رسد مي خود ممكن میزان حداقل
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 حیدريه  پهنه هاي همباران ناحیه تربت -4نقشه شماره
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 :ييدما پارامترهاي بررسي ت(

 ماهانه مقادير حیدريه براساس تربت ناحیه منتخب گانه 6 هاي ايستگاه براي مطالعات اين در محاسبه مورد پارامترهاي

 دراز متوسط ، روزانه دماي حداكثر متوسط ، هوا دماي مطلق حداكثر اساس براين اند گرفته قرار ارزيابي مورد ساالنه و

 پارامترهاي بعنوان هوا دماي مطلق حداقل و روزانه دماي حداقل متوسط ، سال و ماه مقیاس در روزانه دماي مدت

 متوسط پارامترهاي بطوريكه داده اختصاص بخود را سال ماه گرمترين عنوان ماه تیر.  اند گرديده محاسبه اصلي

 ناحیه سطح در ماه اين در حرارت درجه متوسط . شوند مي شامل را هوا دماي میزان باالترين مطلق حداكثر و حداكثرها

 سیلسیوس درجه 7/32تا  حیدريه تربت اسدآباد ايستگاه سیلسیوس براي درجه 2/21منتخب  هاي ه ايستگا براي و

 22و  2/36ترتیب  به مذكور ايستگاه براي ماه اين در مطلق حداكثر مقدار بوده و تغییر در بردسكن درونه ايستگاه براي

 . است شده گیري سیلسیوس اندازه درجه

 در دما افزايش روند كه است اين مبین ها ايستگاه تمامي سطح در هوا دماي درجه میانگین متوسط بررسي بر عالوه

 بعد.  كند مي طي را خود صعودي سیر تیرماه تا افزايش اين كه بطوري گذاشته تزايد به رو ماه ارديبهشت از ناحیه اين

 هوا دماي درجه كه ماه دي تا روند اين كه بود دما نسبي كاهش شاهد توان مي شهريور و مرداد ههاي ما در تیرماه از

 عنوان به ماه دي.  كند مي پیدا ادامه بیشتري سرعت با ، رسد مي خود مقدار ترين نيیپا به ها ايستگاه تمامي براي

 ، اقلیمي عوامل استیالي به توجه با كه دارد را خود ييدما هاي ويژگي حیدريه تربت ناحیه سطح در سال ماه سردترين

 درجه -2/2از  ها میانگین متوسط میزان ماه اين در . دارد پي در پهنه اين براي را خشك و سرد هواي تسلط

 است نوسان در بردسكن درونه ايستگاه براي سیلسیوس درجه 7/6تا  حیدريه تربت ايستگاه اسدآباد براي سیلسیوس

 سیطره ناحیه بیانگر منتخب هاي ه ايستگا سطح در مطلق حداقل و ها حداقل متوسط پارامترهاي به مربوط خصوصیات

  . است پهنه اين تمامي بر سیبري خشك و سرد هواي

 :يخبندان ث (

 دماي نزول بواسطه آن گیري اندازه كه مذكور پديده ييهوا و آب تغییرات وجود و مطالعه مورد پهنه وسعت به توجه با

 گرفتن قرار بدلیل.  دهد مي بروز خود از را اي عمده هاي تفاوت مختلف هاي ايستگاه در ، باشد مي صفر زير به روزانه

 سطح در يخبندان روزهاي تعدد ، مذكور ناحیه منتخب هاي ايستگاه تمامي براي سال ماه سردترين بعنوان ماه دي

 اسدآباد ايستگاه براي ماه اين در يخبندان روزهاي تعداد نمونه بعنوان.  است برخوردار توجهي قابل مقدار از اين تمامي

 مكان در يخبندان روز 27 با حیدريه تربت ايستگاه آن از بعد و باشد مي ماه روزهاي تمامي برگیرنده در حیدريه تربت

 در.  شود مي شامل را يخبندان پديده حدوث حیث از را سال ماه دومین ماه آذر ، ماه دي بعداز.  گیرد مي قرار بعدي

 3 و22، 22، 26 به ترتیب به كاشمر و گناباد ، حیدريه تربت ، اسدآباد هاي ايستگاه براي يخبندان روزهاي تعداد ماه اين

 با مقابل در.  است ماه بهمن براي شده گیري اندازه ارقام با نسبي همساني داراي تقريباً مقادير اين كه رسد مي روز
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 ايستگاه براي يخبندان روزهاي تعداد ، ماه آبان تا ييدما وضعیت اين ادامه و ماه فروردين در هوا دماي افزايش به توجه

 شهريور و مرداد ، تیر ، خرداد ، ارديبهشت هاي ماه در كه بطوري دهند مي نشان خود از را تعداد حداقل نظر مورد هاي

 . گردد نمي حادث يخبنداني هیچ

 :آفتابي ساعاتج( 

 و حیدريه تربت ايستگاه سینوپتیك دو در آفتابگیري درصد همچنین و ممكن و واقعي آفتابي ساعات وضعیت بررسي

 ايستگاه براي تیرماه كلي بطور.  باشد ايستگاه مي دو اين براي مذكور مقادير توجه قابل میزان دهنده نشان كاشمر

 اين.  باشند مي واقعي آفتابي ساعات حداكثر هاي دربرگیرنده ماه بعنوان كاشمر ايستگاه براي ماه خرداد و حیدريه تربت

 مجموع در ، دارد سال در تابش حداكثر پهنه در منطقه استقرار و تابش خورشید زاويه ييجابجا به تام بستگي كه مقادير

 پرفشار تشكیل با ديگر سوي از و تابش دريافت با سو يك از و شده منطقه در شديد و گرماي خشكي آمدن پديد باعث

زمیني  بلند طول امواج بصورت را خورشید كوتاه موج امواج از ييباال بسیار مقدار ، زمین سطح در سطح زمین در

 اختالف ساالنه از نشان مذكور هاي ايستگاه براي ممكن آفتابي ساعات وضعیت بررسي ديگر طرف از. كند مي منعكس

 ايستگاه براي و ساعت 4443 حیدريه تربت ايستگاه براي آفتابي ساعات ساالنه مجموع بطوريكه دارد ناچیزي نسبتاً

 مي ييجغرافیا و اقلیمي محدوديت به ايجاد توجه با دريافتي انرژي میزان اين.  است شده برآورد عت سا 4427 كاشمر

 برداري بهره مورد خورشید انرژي از تجديدپذير و انرژي پاک تولید جهت كننده تقويت و مثبت عامل يك بعنوان تواند

 قابل نقش ، آن به مربوط خصوصیات و دما زمینه در اساسي يك پارامتر بعنوان نیز آفتابگیري درصد.  گیرد قرار

 از تابعي خود كه پارامتر اين.  گذارد مي نمايش به خود از موجود هاي و محدوديت ها توانمندي برآورد در اي مالحظه

 حداكثر مقادير.  گردد مي متحمل را محسوسي تغییرات سال هاي ماه طي در ، است خورشید دور به زمین حركت

 ماه در ساعت 37 و 2/32 مقدار به و ماه مرداد و ماه تیر ترتیب به كاشمر و حیدريه تربت هاي ه ايستگا براي آفتابگیري

 ايستگاه براي بهمن و اسفند هاي ماه بارش تولید حداكثر زمان و ابري پوشش وجود بدلیل ديگر سوي از . باشد مي

 . شوند مي شامل را آفتابگیري درصد مقدار كمترين كاشمر و حیدريه تربت هاي

 :پتانسيل  تعرق و تبخير وضعيت بررسيچ( 

 بصورت يا و خاک مرطوب سطح ، آب آزاد سطوح از است ممكن و گردد مي اطالق بخار به مايع تبديل فرايند به تبخیر

 و كند مي مشخص را آب تلفات میزان اوالً است اهمیت حائز نظر دو از عنصر اين.  گیرد صورت گیاهان سطح از تعرق

 اقلیم در بنابراين.  كند مي تعیین را میرسد گیاهان و درختان تعرق مصرف به آبیاري اثر در كه آبي میزان برآورد ثانیا

 از تبخیر به مربوط مقادير میزان تعیین ، بردارند در را مطالعه مورد ناحیه از وسیعي سطوح كه خشك نیمه و خشك هاي

 . است برخوردار هیدرولوژيك توان برآورد  جهت ييباال اهمیت
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 امر همین و دارد بستگي عوامل ساير به آنها از كدام هر تاثیر درجه كه دارند دخالت متعددي عوامل تبخیر پديده در

 : از عبارتند تبخیر در مؤثر عوامل مهمترين.  گردد ايجاد محسوسي كامالً كمي تنوع تا شود مي موجب

 . است آن به مربوط خصوصیات و ييجغرافیا عرض از تابعي بصورت كه خورشیدي تابش -

 . يابد مي افزايش هوا مرطوب هاي توده حمل و تبخیر سرعت آن افزايش با كه باد -

 نسبي رطوبت -

 حرارت درجه -

 پهنه اين شرايط واجد ايستگاه 2 در موجود اطالعات از مطالعه مورد ناحیه سطح در تبخیري وضعیت بررسي جهت

 .است شده استفاده

 براي تبخیر میزان و بوده برخوردار بااليي ساالنه تبخیر نرخ از ناحیه اين كه دهد ميبررسي اطالعات موجود نشان 

 توزيع بررسي ديگر سوي از است تغییر در سال در میلیمتر 3236 حداكثر تا 2227 حداقل از آن آمار واجد هاي ايستگاه

 ، باشد مي تیر و خرداد هاي ماه در تبخیر مقدار حداكثر داد روي بیانگر ها ايستگاه اين سطح در تبخیر نرخ ماهانه

 براي ماه خرداد در همچنین و حیدريه تربت و كاشمر ، مهنه ، آباد ملك هاي ايستگاه براي تیر در تبخیر میزان چنانچه

 هاي ايستگاه در تبخیر ماهانه نوسانات سیر بررسي مجموع در.  دهد مي نشان را موجود مقادير حداكثر گناباد ايستگاه

 ماه تیر تا صعود اين روند و گذاشته افزايش به رو فروردين اواخر از تبخیر میزان كه است اين دهنده نشان مطالعه مورد

 اوقات بقیه در.  دهد مي تشكیل را اي مالحظه قابل رقم ماه مهر تا كندي نسبتاً نزولي سیر با ماه اين بعداز و دارد ادامه

 متعادلي نسبتا سطح در تبخیر نرخ خورشیدي انرژي گسل كاهش و ابرناكي ساعات افزايش ، بارش وجود بدلیل سال

  . آورد نمي بوجود را خاصي محدوديت و داشته قرار
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 دما ناحیه تربت حیدريه پهنه هاي هم-2نقشه شماره 
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 پهنه هاي هم تبخیر ناحیه تربت حیدريه -6نقشه شماره 
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 :نسبي رطوبت -ح

 هوا به مرطوب سطوح از آب انتقال اثر بر اصوالً كه گردد مي اطالق اتمسفر در موجود آب بخار درصد به نسبي رطوبت

 ثانوي عنصر يك بصورت مختلف هاي درارزيابي اقلیمي عنصر يك عنوان به هوا نسبي رطوبت اهمیت .آيد مي بوجود

 تغییرات با ارتباط در هوا رطوبت وضعیت بیان ديگر نحوه كه شبنم نقطه دماي از استفاده براين عالوه.  است مطرح

 . دارد كاربرد محتمل بارش وحداكثر بارشي محاسبات در ، است محیط دماي

 كه دارد نسبي رطوبت مقدار مالحظه قابل تغییرات از نشان مطالعه مورد هاي ايستگاه ساالنه و ماهانه وضعیت بررسي

 در ماه دي اساس براين.  باشند مي سال موقع و بارشي وضعیت ، باد وزش ، تعرق و تبخیر شرايط با ارتباط در تماماً

 آن از بعد و ماه تیر حالیكه در دهد مي اختصاص خود به را ساالنه نسبي رطوبت میزان بیشترين ها ايستگاه تمامي

 مي مند بهره نسبي رطوبت میزان كمترين از بارش نزول عدم و زياد تعرق و تبخیر شدن متحمل بدلیل ماه خرداد

  .باشند

 مواجه اي مالحظه قابل نسبي رطوبت كمبود با شهريور و مرداد ، تیر ، خرداد ماههاي در مطالعه مورد منطقه مجموع در

 باشد . تعرق مي و تبخیر نرخ باالبودن و بارش نزول عدم آن اصلي دلیل كه است

 :حيدريه تربت ناحيه محدوده اقليمي بندي پهنه -2-2-1-1

 ييهوا و آب تنوع بعلت ، گرديد بیان مطالعه مورد ناحیه اقلیمي عناصر خصوصیات به مربوط هاي بحث در كه همانگونه

 در متجانسي نسبتاً ييهوا و آب ،نواحي زماني نوسانات و مكاني پراكندگي در تنوع و محدوده اين در مالحظه قابل

 ييهوا و آب تغییرات در ها ناهمواري كه دهد مي نشان شده انجام هاي بررسي.  باشند مي تمییز قابل پهنه اين سطح

 در ولي است ملحوظ اقلیمي تغییرات در مستقیم طورغیر به عوامل اين اثرات اگرچه و نموده ايفا اي عمده نقش ناحیه

 روزهاي از و رطوبت كلي شاخص بعنوان ساالنه بارش از ديگر طرف از.  شوند مي منظور مستقیماً اقلیمي بندي طبقه

 رطوبتي توان نسبت براساس مجموع در.  است گرديده استفاده حرارت عمومي شاخص بعنوان حرارت درجه و خبنداني

 مشخصه تعیین جهت مختلفي هاي روش وابسته، پارامترهاي يا دما صورت به هوا تبخیركنندگي توان به صورت به هوا

 تري عمومي كاربرد از سیلیانینوف و دمارتن ، آمبرژه هاي روش میان اين در كه است گرديده ارائه اقلیمي هاي

 تقسیم اين كه گرديد استفاده سیلیانینوف روش از حیدريه تربت ناحیه اقلیمي بندي تقسیم جهت. باشند مي برخوردار

.  است پذيرفته صورت شده ياد اقلیمي عوامل از هريك هاي نقشه و تبخیر و دما ، بارشي هاي گراديان اساس بر بندي

 به فعال دماي ساالنه جمع و تبخیر بارش ، دما پارامترهاي ناحیه اين اقلیمي بندي پهنه در ، عوامل اين به توجه با لذا

 با.  است گرديده تفكیك مختلف اقلیمي پهنه به ناحیه اين امر نهايت در و شده انتخاب شاخص پارامترهاي عنوان

 سود توجهي قابل اقلیمي تنوع از مطالعه مورد محدوده پهنه كه برد موضوع اين به پي توان مي مذكور نقشه به عنايت
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 نقش تنگناهاو  ها محدوديت مهمترين بعنوان بعضاً و كننده تقويت و شیت عوامل بصورت گاه تنوع اين كه برد مي

 : از عبارتند محدوده اين دربرگیرنده اقلیمي هاي پهنه مجموع در.  دهد مي بروز را خود

 :مرطوب نيمه اقليم-1-2-2-1-1

 از ييها قسمت كه بطوري برگرفته در را حیدريه تربت ناحیه شمال از محدودي بخش اقلیم اين تاثیر تحت محدوده

 اين اقلیمي هاي ويژگي.  شود مي شامل را كاشمر شهرستان شرق شمال و حیدريه تربت شهرستان غرب شمال

 . است ذيل شرح به محدوده

 است . گراد سانتي درجه 12تا  2/7 نبی ساالنه دماي میانگین -

 . باشد مي میلیمتر 422 تا 322 حدود آن ساالنه متوسط بارش -

 . است نوسان در سال در میلیمتر 722 تا 222 بین آن پتانسیل تعرق و تبخیر مقدار -

 . باشد مي روز در درجه 2222 و 3222 حدود در سانتیگراد درجه 4 و 12 هاي آستانه با حرارتي واحد جمع -

 : خشك نيمه اقليم -2-2-2-1-1

 هاي بخش واقع در و برگرفته در را نظر مورد ناحیه شرق شمال و شمال از اي مالحظه قابل هاي قسمت اقلیم اين

 شده گیري اندازه مقادير دهد مي قرار خود تاثیر تحت را حیدريه تربت و كاشمر ، بردسكن هاي شهرستان از متعددي

 : دهند مي نشان خود از را زير همگن تقريباً مشخصات پهنه اين اقلیمي عناصر

 . است سانتیگرد درجه 2/12تا  2/7 بین ساالنه دماي متوسط -

 . است نوسان در میلیمتر 322 تا 222 از اقلیمي محدوده اين در ساالنه بارندگي میانگین -

 . كند مي تغییر میلیمتر 1222 تا 722 مقادير بین پهنه اين در ساالنه پتانسیل تعرق و تبخیر -

 .باشد مي روز در درجه 2222 تا 4222 بین سانتیگراد درجه 12 آستانه با محدوده اين ييگرما واحد جمع -

 :ميانه خشك نيمه اقليم -3-2-2-1-1

 هاي قسمت و باشد مي مشهود كامالً حیدريه تربت ناحیه محدوده شرقي شمال و شمالي نیمه در اقلیم اين گسترش

 اند گرديده واقع اقلیم اين تاثیر محدوده در بردسكن و كاشمر ، حیدريه تربت ، رشتخوار هاي شهرستان از وسیعي نسبتاً

 :از عبارتند پهنه اين اقلیمي عناصر عمومي هاي ويژگي طوركلي به

 . است سانتیگراد درجه 12 تا 12 بین محدوده اين در ساالنه میانگین دماي -

 . است متغیر سال در میلیمتر 322 تا 222 مقادير بین بارندگي متوسط -

 . باشد مي میلیمتر 1222 تا 1222 بین پهنه اين در ساالنه پتانسیل تعرق و تبخیر -
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 . است روز درجه 4222 تا 3222 ترتیب به اقلیم اين در سانتیگراد درجه 4 و 12 هاي آستانه با حرارتي واحد جمع -

 :شديد خشك نيمه اقليم -4-2-2-1-1

 را كاشمر و حیدريه ،تربت سكن برد ، رشتخوار هاي شهرستان از متعددي هاي بخش كه اقلیم اين تاثیر تحت محدوده

 غالب اقلیمي پارامترهاي مشخصات.  است حیدريه تربت ناحیه شمالي نیمه از وسیعي نواحي برگیرنده در شود مي شامل

 . باشد مي ذيل شرح به اقلیم اين در

 . است سانتیگراد درجه 2/12تا 2/17 بین محدوده اين در ساالنه دماي میانگین -

 . است تغییر در میلیمتر 322 تا 222 از پهنه اين ساالنه بارش متوسط -

 . است سال در میلیمتر 1222 تا 1222 بین اقلیم اين در پتانسیل تعرق و تبخیر نرخ -

 7222 تا 6222 بین سانتیگراد درجه 4 آستانه با روز درجه 2222 تا 4222 بین درجه 12 آستانه با حرارتي واحد جمع -

 . است روز – درجه

 :خشك اقليم -5-2-2-1-1

 : است زير شرح به پهنه اين اقلیم عناصر مشخصات

 . است نوسان در سانتیگراد درجه 22 تا 12 از آن ساالنه دماي میانگین -

 . است میلیمتر 222 تا 122 بین اقلیم اين ساالنه بارندگي متوسط -

 . باشد مي سال در میلیمتر 1722 تا 1222 بین پتانسیل تعرق و تبخیر میزان -

 بین سانتیگراد درجه 4 آستانه با روز - درجه 6222 تا 2222 بین درجه 12 آستانه با پهنه اين در حرارتي واحد جمع -

 اين گسترش و حیدريه تربت ناحیه اقلیمي بندي پهنه نقشه به توجه با كلي بطور. است روز – درجه 3222 تا 7222

 قراردارند اقلیمي طبقه اين كامل استیالي در ناحیه اين هاي شهرستان كلیه سطح از وسیعي بسیار هاي قسمت ، پهنه

 . خورد مي چشم به گناباد شهرستان در آن مساحت توزيع پراكنش حداكثر بطوريكه

 :فراخشك اقليم -6-2-2-1-1

 تاثیرپذيري و فراخشك اقلیم با حیدريه تربت ناحیه غرب و غرب جنوب ، جنوب از متعددي هاي بخش مجاورت بدلیل

 هاي پهنه برگیرنده در بردسكن و گناباد هاي شهرستان از ييها قسمت ، اقلیم اين خصوصیات از ها بخش اين

 به خود استیالي تحت مناطق براي را متعددي تنگناهاي و ها محدوديت كه اقلیم اين.  باشند مي اقلیم اين از متعددي

 : است برخوردار زير مشخصات از دارد همراه

  .  است سانتیگراد درجه 22 تا 2/17 بین اقلیم اين در دما میانگین -
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 . است نوسان در ارتفاعات در میلیمتر 122 حداكثر تا میلیمتر 22 از اقلیم اين در ساالنه بارندگي میانگین میزان -

 . باشد مي میلیمتر 2222 از بیش تا 1222 بین اقلیم اين در ساالنه پتانسیل تعرق و تبخیر نرخ -

 روز – درجه 3222، درجه 4 آستانه با و روز – درجه 6222 تا 2222 حدود درجه 12 آستانه با حرارتي واحد جمع -

 .است

 ها ايستگاه اين اقلیمي بندي طبقه ، ناحیه منتخب هاي ايستگاه در موجود آماري اطالعات به توجه با ديگر سوي از

 فیزيكي وسیماي ها بوم زيست بنحوي هريك كه است شماري بي طبیعي و اقلیمي هاي محدوديت اعمال بیانگر

 عناصر اصلي مشخصات گرفتن نظر در به توجه با و اساس براين دهند مي قرار خود تاثیرات الشعاع تحت را منطقه

 منظور 1 شماره جدول شرح به معرف نقاط عنوان به ها ه ايستگا اين اقلیمي بندي طبقه ، ها ايستگاه اين در اقلیمي

 . است  گرديده

 نتايج طبقه بندي اقلیمي ايستگاه هاي هواشناسي منتخب در ناحیه جنوب غربي خراسان رضوي :1جدول شماره 

 رديف
 بندي روش طبقه        

 ايستگاه
 روش سیلیانیف روش دمارتن روش آمبرژه

 خشك بیاباني خشك سرد كاشمر 1

 نیمه خشك میانه نیمه خشك خشك سرد اسد آباد تربت 2

 نیمه خشك شديد نیمه خشك خشك سرد تربت حیدريه 3

 خشك بیاباني خشك سرد بجستان 4

 خشك بیاباني خشك سرد گناباد 2

 خشك خشك نیمه خشك گرم میاني درونه 6

 ماخذ :طرح توسعه و عمران ناحیه جنوب غربي خراسان رضوي ، مهندسین مشاور پیشاهنگان آمايش
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 حیدريهپهنه بندي اقلیمي ناحیه تربت -7نقشه شماره 
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 :شناسي زمين كلي مسائل-3-1-1

 تكتونیكي و خصوصیات يها ناهموار وضعیت با كامل ارتباط در حیدريه تربت ناحیه ساختماني و شناسي چینه وضعیت

 دوران و پركامبرين به مربوط اكثراً پهنه كه اين در قديمي رسوبي توده هاي و اصلي گسلي هاي سیستم.  دارد قرار آن

 ييباال اهمیت از خود نوع در بعضاً كه اند داده اين گستره به را تمايزي قابل شناسي زمین خصوصیات ، هستند اول

 و موجود اطالعات از استفاده ، بخش اين در و موجود مختلف و نفوذي آتشفشاني هاي توده همچنین. هستند برخوردار

 .شود مي پرداخته مطالعه مورد محدوده شناسي زمین وضعیت بررسيبه  ايران شناسي زمین هاي نقشه

 :اراضي قابليت و منابع ارزيابي-1-3-1-1

 متفاوتي اراضي و واحدهاي ها تیپ مجموعه از متنوع مرفولوژي و تیپولوژي بودن دارا دلیل به مطالعه مورد محدوده

 هاي تراس و ها فالت و ها تپه ، ها اراضي كوه بر مشتمل موجود اراضي واحدهاي و ها تیپ.  است گرديده تشكیل

 – رسوبي هاي دشت دار، سنگريزه شكل هاي بادبزني واريزه ،  سیالبي هاي دشت ، اي دامنه هاي دشت ، فوقاني

 روند مي شمار به پهنه اين در فیزيوگرافي اصلي هاي تیپ ترين جمله عمده از متفرقه و مخلوط اراضي ، اي رودخانه

 اين ييشناسا اهمیت به توجه با لذا. اند برگرفته در را گستره اين از اي قابل مالحظه هاي قسمت ييتنها به بعضاً كه

 بندي طبقه براساس. است شده پرداخته ناحیه سطح در آنها به متعلق اراضي واحدهاي و ها تیپ بررسي به منابع

 ، توپوگرافي قبیل از اراضي مختلف به خصوصیات توجه با كه ناحیه اين فیزيوگرافي مختلف اشكال كشور در متداول

 تیپ يك و تیپ مجموعه يك ، اصلي تیپ 2 به اند يافته خاكشناسي شكل و گیاهي پوشش ، كاربري ، زمین جنس

  .شوند  مي تقسیم متفرقه
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 كاربري اراضي ناحیه تربت حیدريه-3نقشه شماره 
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 :لرزه زمين رويداد برابر در حيدريه تربت ناحيه پذيري آسيب -2-3-1-1

 مي شامل را رضوي غربي خراسان جنوب و جنوب مركز، از قسمتهاي جغرافیايي موقعیت نظر از حیدريه تربت ناحیه

 مركزي و شرقي مناطق) مركزي ايران زونهاي ساختماني برخورد محل در تكتونیكي موقعیت نظر از منطقه اين.  شود

 و مركزي نواحي و بردسكن شهرستان مركزي نواحي شهرستان كاشمر، شرقي جنوب و شمال حیدريه، تربت شهرستان

 شهرستان و بردسكن شهرستان شمالي نواحي از قسمتي)  رنگین آمیزه ، زون گناباد( شهرستان شرقي جنوب و جنوب

(  بردسكن شهرستان غربي و مركزي نواحي و كاشمر شهرستان مركزي نواحي) هاي مركزي گودال و(  حیدريه تربت

 و مذكور ساختي زمین هاي زون هاي ويژگي از متأثر ناحیه ساخت زمین لرزه هاي ويژگي اساس بر همین.  دارد قرار

 داشته غربي - شرقي روندي اغلب دارند وجود منطقه در كه يي. گسلها دارد وجود منطقه در كه است متعددي گسلهاي

 . است درونه گسل يا و مركزي ايران اصلي گسل از متاثر و

 شده باعث در منطقه گسلها زياد تراكم همین است مركزي نواحي از بیشتر جنوبي و شمالي نواحي در گسلها اين تراكم

 در دهد شكل را مركزي چالهاي ساختماني و كرده عمل فروافتاده قطعه يك صورت به ناحیه مركزي قسمت كه

 باال در كه طور همان. دهد مي شكل كوهستاني و نواحي باالآمده قطعات را منطقه جنوبي و شمال نواحي كه صورتي

 درونه(  1266)  ولمن وسیله به كه است بزرگ كوير گسل وجود دارد منطقه در كه مهمي هاي گسل از شد اشاره

 اين طول .است شده معروف نام اين به درونه روستاي شمالي قسمت از دلیل عبور به گسل اين نام.  است شده نامیده

 دارد . كوير امتداد دشت مركز تا ايران شرقي حاشیه از و كیلومتر 722 حدود در گسل

 درونه گسل همچنین ساختماني، و زونهاي به توجه با لرزه زمین ايجاد و خیزي لرزه سوابق لحاظ به حیدريه تربت ناحیه

 رويداد زمینه در مهمي و دستگاهي اي مهلرزه هاي داده تاريخ طول در و باشد مي مهمي خیزي لرزه سوابق داراي ،

 شرقي بخش در تنها شده، اشاره باال در كه همان طور مخرب، زلزله مراكز.  است رسیده ثبت به آن سطح در لرزه زمین

 بزرگي با ، 1233 اكتبر 12 لرزه زمین به توان مي كه.  است ديده شده حیدريه تربت و كاشمر مناطق در و درونه گسل

 مي نامیده ترشیز زمان آن در كه)  كاشمر شهر نیز تاريخ اين از قبل ولي. كرد اشاره 6،7 بزرگي با 1242 مه ماه 4 و 6

 سال در همچنین. شد ويران مسكوني مراكز از بسیاري آن اثر بر كه شده مخربي لرزه دچار زمین 1223 سال در(  شد

  شدند . تخريب شدت به حیدريه تربت جنوب آباديهاي ، لرزه زمین اثر بر 1223

 :حيدريه تربت ناحيه خيزي سيل -3-3-1-1

 كرده پیدا منتظره افزايش قابل غیر بصورت آب سطح و رودخانه جريان آن در كه شود مي گفته وضعیتي به سیل

 ، رود كشف – هريرود اصلي حوضه زير 3 قلمرو در مطالعه مورد محدوده .گردد جاني و مالي خسارات باعث بطوريكه

 اين آبدهي وضعیت.  شوند مي زهكش يدمتعد هاي مسیل و ها رودخانه توسط و دارد قرار شور كال و خواف نمكزار

 1شماره  در هیدرومتري هاي ايستگاه محل در ناحیه آبريز هاي حوزه آبدهي آمار تحلیل و تجزيه به توجه با ها رودخانه

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



 مطالعات منطقه –طرح جامع بجستان  سین مشاور شهرساز و معمار آداکدمهن

  
 

28 
 

 قالب در و ماه و سال مقیاس در آبدهي رژيم مقادير صورت به ايستگاه هر براي معرفي مورد پارامترهاي است آمده

 .است يافته انعكاس مشاهدات دوره طول در حداكثر و حداقل میانگین، مقادير

 رژيم آبدهي ماهانه و ساالنه رودخانه هاي ناحیه تربت حیدريه:   2 جدول شماره

النه
سا

ور 
هري

ش
 

داد
مر

 

تیر
داد 

خر
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هش
ديب

ار
 

ين
رد

رو
ف

 

ند
سف

ا
 

من
به

 

ي
د

 

ذر
آ

ان 
اب

 

هر
م

هي 
ابد

م 
رژي

 

گاه
ست

اي
 

انه
وخ

ر
 

ف
ردي

 

 حداكثر 2171 1112 1162 2116 4172 7123 3122 2124 2137 217 2123 2122 2114

ت 
ترب

يه
در

حی
الر 

سا
ل 

كا
 

 میانگین 2134 2124 2132 2126 1131 2164 2142 1166 2137 214 2123 213 1122 1

 حداقل 2113 212 2122 2144 2143 2127 2132 2112 2122 2111 2126 2123 213

 حداكثر 2127 2141 2147 117 2142 212 11122 3114 2122 2162 2132 2124 1123

وبر
صن

ت  
ص

 ش
ال

ك
دره

 

 میانگین 2113 2112 2122 2134 2177 117 1162 1124 2146 2121 2112 2122 2123 2

 حداقل 2113 2112 2122 2134 2177 117 1162 1124 2146 2121 2112 2122 2123

 حداكثر 2172 21212 1122 4122 14123 13131 32163 21162 2123 1162 2132 2164 2114

ني
نعا

ك
 

ند
زغ

ا
 

 میانگین 2131 2142 2124 2131 2123 2 2123 3136 1123 216 213 2122 1162 3

 حداقل 2122 2111 2123 2112 2132 2123 2123 214 2123 2123 2123 2123 2132

 حداكثر 1123 1121 1142 2127 1123 2162 1127 7123 1122 2123 2136 2122 1122

نج
ه م

د
هر  

 ش
رز

اخ
ب

نو
 

 میانگین 2122 2142 2144 2122 2176 1167 3113 214 2172 2122 2113 2113 2121 4

 حداقل 1123 21331 2176 2123 2121 2121 2123 2122 2133 2124 2124 2122 2146

 ماخذ :طرح توسعه و عمران ناحیه جنوب غربي خراسان رضوي ، مهندسین مشاور پیشاهنگان آمايش

 

 هیدرومتري ايستگاه در ساالر كال رودخانه آبديهي حداكثر رژيماين نتايج حاصل شد كه  1 شماره جدول به توجه با

 متر 2،26 حدود رودخانه اين براي آبدهي رژيم حداقل و ماه در فروردين ثانیه بر مكعب متر 3،22 حدود حیدريه تربت

 حدود صنوبر هیدرومتري ايستگاه در دره شصت رودخانه آبدهي رژيم حداكثر .است داده رخ ماه مرداد در ثانیه در مكعب

 مي ماه شهريور در ثانیه در مكعب متر 2،22 رودخانه اين آبدهي رژيم حداقل و ماه در فروردين ثانیه در مترمكعب 11،6

 .باشد

 و ماه فروردين در ثانیه در مترمكعب 32،7 حدود كنعاني هیدرومتري ايستگاه در ازغند رودخانه آبدهي رژيم حداكثر

  .باشد مي ماه شهريور در ثانیه در مكعب متر 2،23 رودخانه اين آبدهي رژيم حداقل

 در ارديبهشت ثانیه در مترمكعب 7،23 حدود منج ده هیدرومتري ايستگاه در رودخانه باخرز شهر نو آبدهي رژيم حداكثر

 .مي باشد ماه مرداد و تیر در ثانیه در مكعب متر 2،24 رودخانه اين آبدهي رژيم حداقل و ماه
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 :بندي جمع 

 هاي ماه به مربوط آبدهي رژيم و حداقل ماه فروردين به مربوط آبدهي رژيم حداكثر باال در شده ارائه مطالب اساس بر

.  باشد مي منطقه بر حاكم باراني – برفي آبدهي رژيم اقلیمي و شرايط تاثیر تحت امر اين. است شهريور و مرداد تیر،

 .است شده تابستان در آنها جريان حداقل و زمستان و فصل بهار در رودها جريان حداكثر باعث كه

 رودخانه آبريز حوضه پوشش گیاهي وضعیت و جوي هاي ريزش ويژگي گرفتن درنظر با نیز و مذكور مباحث به توجه با

 دارند طغیاني و باراني هي آبد رژيم تربت حیدريه ناحیه در موجود هاي رودخانه همه كه شود مي مالحظه ، مذكور هاي

 هاي سیالب شدن جاري موجب نمايد مي ريزش صورت رگباري به اغلب كه نامنظم و پراكنده جوي هاي بارش. 

 و گیري سیل ، فرسايش كشاورزي، رفیتظ كاهش خاک، نازک تخريب قشر موجب كه گردد مي منطقه در عظیمي

 دشتها كف جنس تاثیر تحت كه بوده شور و نامناسب اغلب ها آب كیفیت.  شود مي و مالي جاني متعدد خسارات بروز

 .است زراعت مصارف آن، كاربردهاي مهمترين كه دارد طوالني قدمتي ناحیه اين در سیالبها از بهره گیري.  باشد مي

 نشانگر( شهر بیرجند جنوب در شاه عمر بند و اولنگ بند دره مانند)  آب پر رودهاي روي بر شده ايجاد بندهاي و سدها

 .است ناحیه در سطحي آبهاي منابع از بهینه استفاده

 

 :اوضاع و احوال فرهنگي ، اجتماعي و تاريخي منطقه -2-1

 :فرهنگي و قومي ساختار تشخيص -1-2-1

 اسالم از پیش هاي از دوران زيادي بسیار آثار. دارد زيادي ديرينگي رضوي خراسان غربي جنوب ناحیه تاريخي، نظر از

 بلوچ و فارس ، كرد ، ترک اقوام اين ناحیه در كلي طور به.  است مشاهده قابل ناحیه اين در ازآن پس هاي حكومت و

 افزايش دلیل به قومي تنوع اين علیرغم كه اين است میان، اين در توجه قابل نكته. كنند مي زندگي هم كنار در

 دركنار سهولت به افراد و شده رنگ كم فرهنگي هاي و تنوع ها ت تفاو ، فرهنگي و اجتماعي تعامالت و ارتباطات

 ها عرب و زبانان ترک نواحي برخي در اگرچه باشد؛ مي فارسي ناحیه اكثر ساكنان زبان نوع.  كنند مي زندگي همديگر

 بسیار نقش مذهبي هاي اقلیت ساير و دهد مي تشكیل شیعه مذهب با اسالم را ساكنان دين اغلب.  شوند مي ديده هم

 . دارند ساكنان در تركیب كمي

 مقوله در دهند مي تشكیل را جامعه افراد سلوک و رفتار كه هنري هاي فعالیت تمامي و رسوم و آداب و ها سنت

 ، جوامع در آن شده ريزي برنامه و وسیع كاربرد عبارتي به فرهنگ مصرف كه است پیدا ، گیرند مي قرار فرهنگ

 هرچه و دارد آن از بیشتري بهره مستغني موهبتي هر همچون و داشته جامعه آن اقتصادي اوضاع با تنگاتنگي بستگي

 هاي شاخص كه حدي تا بايد مي تري فني و علمي صورت فرهنگ به نیاز ضرورت شود مي بازتر انساني فراغت دامنه

 . شود مي محسوب يافتگي توسعه میزان دهنده نشان فرهنگ گستره در مصرف
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 تنها ناحیه اين كه دهد نشان مي فرهنگي امكانات از رضوي خراسان غربي جنوب ناحیه برخورداري وضعیت بررسي

.  است حسینیه و تكیه 232 و مسجد 1213 متبركه، مكان 43 ، سینما 4 ، عمومي كتابخانه 23 ، چاپخانه 12 داراي

 امكانات از برخورداري در ناحیه نسبي ضعف ناحیه گوياي جمعیت با آن مقايسه و امكانات به مربوط ارقام در توجه

 دهد مي نشان نیز موجود محدود امكانات فضايي پراكنش بررسي. ساكنان است نیازهاي با آن تناسب عدم و فرهنگي

 مناطق و اند شده واقع گناباد حدودي تا و كاشمر ، حیدريه تربت نظیر بزرگ در شهرهاي امكانات اين اغلب كه

 شده ياد ساختار.  هستند بهره بي اصوالً يا و اند نبرده چنداني بهره فرهنگي امكانات از كوچك و شهرهاي روستايي

 بزرگ نیز شهرهاي و شهري و روستايي مناطق میان شكاف فرهنگي امكانات از برخورداري محدوديت بیان بر ،عالوه

 .گردد مي يادآور را كوچك و

 خانوارهاي نیز آن پس از.  باشند مي اي هسته خانوارهاي نوع از عمدتاً رضوي خراسان غربي جنوب ناحیه خانوارهاي

 كه دهد مي نشان ناحیه روستايي شهري و مناطق در مقیاس لحاظ به آن نوع و خانوار بعد بررسي.  دارند قرار پرجمعیت

 از بیش گسترده خانوارهاي سهم روستايي در مناطق البته.  شود نمي ديده خانوارها انواع تركیب در چنداني تفاوت

 اين.  است شهري مناطق با مقايسه در روستايي مناطق خانوار بعد بودن بیشتر بیانگر موضوع اين.  است شهري مناطق

 مناطق در گسترده خانواده تشكیل و بزرگساالن و فرزندان میان مشترک زندگي فرهنگ وجود بیانگر همچنین ارقام

 .است ناحیه كل حدودي تا و روستايي

 سوادي بي نرخ از رضوي خراسان غربي جنوب ناحیه كه داد نشان پیشین مطالعات نیز باسوادي نرخ و میزان لحاظ به

 و جنس حسب بر سوادي بي میزان(.  درصد 4/12 بیسوادي نرخ) باشد مي رنج در منظر اين از و بوده برخوردار زيادي

 در نسلي و اي منطقه ، جنسي گسست و تبعیض نوع يك وجود بیانگر و است برخوردار توجهي قابل شكاف از مناطق

 روند بر نامطلوبي تأثیرات تواند مي توجه عدم صورت در فرهنگ و آموزش نوع لحاظ به نسلي گسست.  است ناحیه

 .باشد داشته ناحیه وتوسعه رشد

 اغلب كه معنا بدين. باشد مي مواجه نیز سوادي كم معضل با رضوي خراسان غربي جنوب ناحیه سوادي، بي بر عالوه

 (.درصد 7/22)  هستند راهنمايي يا ابتدايي حد ر د سوادي سطح داراي ناحیه اين باسوادان

ناحیه  مردان ازدواج سن متوسط كه است اين گوياي رضوي خراسان غربي جنوب ناحیه در زناشويي وضعیت بررسي

 ثانیاً.  است افزايش حال در ناحیه در ازدواج سن اوالً كه است اين گوياي ارقام اينسال است . 3/21ناحیه زنان و 1/24

 مناطق از كمتر شهري مناطق در ساكن افراد ازدواج سن ثالثاً.  است زنان از بیش مردان نزد در سن متوسط ين ا

 .است روستايي

 اين در ساكن افراد درصد 64 ، مقابل در.  اند نكرده ازدواج هرگز ناحیه اين ازدواج سن در واقع افراد درصد 4/32معادل 

 رقم اين .شوند مي منجر طالق به ها درصد ازدواج 4/2 ناحیه اين در همچنین . اند كرده ازدواج يكبار حداقل ناحیه
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 براي آن شدت ولي باشد، مي كم پديده اين كلي رقم اگرچهدرصد است .  6/2درصد و براي زنان  3/2مردان  براي

 مناسبات و الگوها تغییر ، زنان براي ازدواج تر پايین سن. باشد مي تأمل قابل و است برابر دو مردان با مقايسه در زنان

 عمده داليل از … و خانوادگي و اجتماعي انتظارات و تفكرات نوع و سواد سطح افزايش ، اجتماعي روابط و كار بازار

 .باشند مي امر اين

 میان سني گروه در ساكنان اغلب كه گفت توان مي ، ناحیه اين در ساكن سني هاي ه گرو اجتماعي تركیب نظر از

 جواني جمعیت از رضوي خراسان غربي جنوب ناحیه كلي طور به.  دارند قرار جوانان نیز آن از پس و ارند د قرار ساالن

 اين.  دارد ناحیه اين اجتماعي جمعیتي ساختار در مؤثري نقش آن از كمتر و جوان جمعیت سهم و است برخوردار

 .دهد مي قرار تأكید مورد را جوانان هاي خواست و نیازها به توجه ضرورت موضوع

 غیرماهر و ساده شاغالن ا ر ساكنان اكثر كه شود مي مشخص نیز ناحیه اين در ساكن شغلي هاي گروه تركیب نظر از

 اين.  است روستايي مناطق از بیش شهري مناطق در برتري شغلي هاي گروه نقش و سهم البته. دهند مي تشكیل

 .دارد بستگي روستايي مناطق در ساكن خانوارهاي سنتي بافت تولید شیوه دلیل به موضوع

 به حادي مشكل ناحیه اين در ساكن اقوام در توجه قابل تنوع علیرغم فرهنگي – اجتماعي لحاظ به كه گفت توان مي

 و آداب از عمدتاً فرهنگي و اجتماعي لحاظ به ناحیه اين.  ندارد وجود مختلف هاي سكونتگاه میان ارتباط برقراري لحاظ

 پراكنش و توزيع از و بوده همراه نسبي بامحدوديت اجتماعي و فرهنگي امكانات و كنند مي پیروي سنتي رسوم

 .  است برخوردار نیز نامناسبي

 

 :نحوه توزيع جمعيت در منطقه -3-1

در اين قسمت چند و چون جمعیت ناحیه تربت حیدريه مورد مطالعه قرار مي گیرد. براي اين منظور سنجه هاي 

مكاني جمعیت بررسي  متعددي نظیر شمار و روند تحول جمعیت، گروههاي سني و جنسي، هرم سني، حركات دروني و

 خواهد شد.

 :شمار و نرخ رشد جمعيت -1-3-1

درصد در مناطق شهري و  2/43نفر جمعیت بود كه از اين تعداد  747313داراي  1332ناحیه تربت حیدريه در سال 

عیت نفر آنها نیز به عنوان جم 422مابقي در مناطق روستايي ساكن بودند. الزم به ذكر است كه براساس همین آمار 

، 1362غیرساكن اعالم شده بودند كه اين تعداد در شمار جمعیت روستايي اضافه شده است. میزان جمعیت در سالهاي 

 نفر بوده است. 623322و  712141نفر،  443223به ترتیب برابر  1372و  1322
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 1332-42: شمار جمعیت ناحیه تربت حیدريه در سال هاي  1نمودار شماره 

 
 ماخذ : مطالعات مشاور                          

 

درصد  3/1روند تحول جمعیت اين ناحیه حاكي از افت و خیزهايي در آن است. نرخ رشد بلندمدت )سي ساله( آن 

درصد تغییر مي يابد. ولي اين روند در  3/2درصد و در مناطق روستايي به  2/3است كه اين رقم در مناطق شهري به 

درصد بود و اين ناحیه بخشي از  7/2نرخ رشد جمعیت  1372-32بسیار متفاوت شده است. در سالهاي سالهاي اخیر 

جمعیت خود را از دست داده است. اين كاهش جمعیت تنها تحت تأثیر جمعیت روستايي بوده و شهرها در اين میان 

درصد در همین دوره بوده است.  ـ4/2درصد و نرخ رشد جمعیت روستايي  2/2نقشي نداشتند. نرخ رشد جمعیت شهري 

 نیز صادق بود با اين تفاوت كه شدت كاهش جمعیت روستايي بسیار قابل توجه بود.  1362-72همین روند در سالهاي 

 1322-32شمار و نرخ رشد جمعیت ناحیه تربت حیدريه به تفكیك مناطق سال هاي :  3جدول شماره 

 سال
 نرخ رشد )درصد( تعداد نفر

 كل غیرساكن روستايي شهري دوره كل غیرساكن روستايي شهري

 3/4 ــ 2/2 4/4 62-1322 443223 2 322461 133227 1322

 -3/2 ــ -1/2 2/3 72-1362 712141 232 422723 212266 1362

 7/2 ــ -4/2 2/2 32-1372 623322 122 423776 232212 1372

 3/1 ــ 3/2 2/3 32-1322 747313 422 336442 362443 1332

 مهندسین مشاور پیشاهنگان آمايش –ماخذ : طرح توسعه و عمران ناحیه جنوب غربي خراسان رضوي 
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  :تركيب و توزيع جمعيت برحسب شهرستان -2-3-1

با  1332هاي مختلف ناحیه نشان مي دهد كه شهرستان تربت حیدريه در سال  توزيع جمعیت در بین شهرستان

كل جمعیت جمعیت اين ناحیه را دارا مي باشد. اين سهم در مناطق شهري و روستايي به  درصد 3/32نفر  267371

 6/24درصد كل جمعیت و  22درصد تغییر مي يابد. پس از آن نیز شهرستان كاشمر با  1/33درصد و  7/33ترتیب 

 درصد جمعیت روستايي دومین كانون تجمع جمعیت محسوب مي گردد. 7/12درصد جمعیت شهري و 

 همه شهرستان 1332-22هاي  هاي ناحیه مشخص مي گردد كه طي سال ه لحاظ روند تحول جمعیت شهرستانب

 برشمار جمعیت خويش افزوده اند. بیشترين افزايش مربوط به شهرستان تربت حیدريههاي اين ناحیه غیر از شهرستان 

از روند متفاوتي با كل  بجستاناما شهرستان  درصد(. 113 و  1176بوده است )به ترتیب  كاشمرو  خلیل آباد بتهاي تر

درصد  2121ناحیه و شهرستان هاي ديگر برخوردار بوده است اين شهرستان شمار جمعیت خويش را با نرخي معادل 

جمعیت با رشد منفي در شهرنشیني و رشد مثبت در روستا نشیني مي باشد به گونه  افزايشداده است كه اين  افزايش

+ در روستا نشیني 113در شهرنشیني و و نرخ  -2132شود افراد به روستاها مهاجرت كرده اند. نرخ اي كه احساس مي 

 گوياي اين موضوع است.

 1385-90شمار و نرخ رشد جمعیت ناحیه تربت حیدريه به تفكیك مناطق و شهرستان ها در سال هاي :  4جدول شماره 

 شهرستان
 نرخ رشد 1390 1385

 كل روستايي شهري كل روستايي شهري كل روستايي شهري

 2137 -2126 3122 72626 33222 34121 62234 42424 22112 بردسكن

 -4163 -11.30 2122 212322 72124 142236 267371 127732 132232 تربت حیدريه

 1176 0.72 3132 42111 32212 17226 42223 32334 14124 خلیل آباد

 2123 0.63 2122 62632 47426 13176 27332 42222 11333 رشتخوار

 1123 0.21 1127 127142 61137 22262 142222 62233 33727 كاشمر

 2122 0.82 -2117 32733 34622 46123 72723 33273 46222 گناباد

 2121 113 -2132 32664 16227 14637 32342 12223 12322 بجستان

 2121 -2.28 2164 43222 23262 12231 47663 32212 12121 مه والت

 -1 -3.17 1113 712222 323233 331267 746333 336442 362443 ناحیه

 مطالعات مشاورماخذ : 
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 :تركيب و توزيع جمعيت برحسب شهرها -3-3-1

كانون شهري است. بزرگترين كانون جمعیت شهري آن تربت حیدريه  22ناحیه تربت حیدريه در مجموع داراي 

نفر  33226نفر و گناباد با  34147نفر جمعیت داشت. پس از آن كاشمر با  122372برابر  1332سال است. اين شهر در 

غیر از  1372-32در رده هاي بعدي قرار دارند. بررسي روند تحول جمعیت شهرها حاكي از آن است كه طي سالهاي 

ر جمعیت خويش افزوده اند. هاي بايك، كدكن، بیدخت و كاخك تمام شهرهاي ناحیه تربت حیدريه برشما شهرک

همچنین اين بررسي نشان مي دهد كه شهرهاي اين ناحیه از دامنه تغییرات نسبتاً زيادي برخوردار هستند. كوچكترين 

درصد كل  4/2نفر جمعیت تشكیل مي دهد. اين شهر تنها  1222شهر ناحیه تربت حیدريه را شهر رباط سنگ با 

نفر جمعیت دارد.  121322. در مقابل بزرگترين شهر آن تربت حیدريه است كه جمعیت شهري ناحیه را دارا مي باشد

درصد از جمعیت شهري ناحیه را دارا مي باشد. عالوه بر دامنه تغییرات زياد، نامتوازن بودن  7/33اين شهر بیش از 

ت شهر اول به شهر توزيع جمعیت در بین شهرها از ديگر ويژگیهاي جمعیتي شهرهاي ناحیه تربت حیدريه است. نسب

باشد. اين عدم توازن در ساير مراتب شهري هم  2مي باشد كه به لحاظ تئوري هاي موجود بايد در حد  4/1دوم برابر 

 3است كه مي بايست در حد  2/2و  3/3ديده مي شود. نسبت جمعیت شهر اول به شهر دوم و سوم هم به ترتیب برابر 

عدم توازن در سلسله مراتب شهري با حركت به سطوح پايین شهري به باشد. بدين سان مشخص مي شود كه  4و 

  لحاظ جمعیتي افزايش مي يابد.
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 پراكنش جمعیتي ناحیه تربت حیدريه-2نقشه شماره 
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 1372-32شمار و نرخ رشد جمعیت شهر هاي ناحیه تربت حیدريه سال هاي :  2جدول شماره 

 نام شهر نام شهرستان
1372 1332 

 رشد )درصد(نرخ 
 درصد شمار درصد شمار

 بردسكن
 6/2 7/1 2263 7/1 2113 انابد

 2/2 4/6 23142 2/2 17362 بردسكن

 تربت حیدريه

 2/2 7/33 121322 1/32 24647 تربت حیدريه

 3/1 4/2 1222 4/2 1226 رباط سنگ

 2/1 2/2 2264 7/2 7343 دولت آباد

 -7/2 2/1 4221 2/1 4237 بايك

 7/2 2/1 3224 1/1 3263 كدكن

 خلیل آباد
 7/2 6/1 2722 3/1 2322 كندر

 6/2 3/2 3424 7/2 7232 خلیل آباد

 رشتخوار
 2/1 6/1 2621 6/1 4623 رشتخوار

 1/3 7/1 6232 6/1 4612 جنگل

 كاشمر
 2/1 2/23 33667 4/23 62177 كاشمر

 2/1 4/1 2222 2/1 4214 ريوش

 گناباد

 1/2 3/12 36226 2/12 32142 گناباد

 2/2 4/1 4247 6/1 4372 بیدخت

 -3/2 3/1 4277 7/1 4264 كاخك

 بجستان
 2/2 2/2 3342 1/1 3222 يونسي

 2/2 3/3 11262 2/3 2327 بجستان

 2/1 2/4 12121 2/4 12237 فیض آباد مه والت

 2/2 122 362443 2/122 222212 جمع كل

 مهندسین مشاور پیشاهنگان آمايش –ماخذ : طرح توسعه و عمران ناحیه جنوب غربي خراسان رضوي 
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 :گروههاي سني پنج ساله و هرم سني-4-3-1

بررسي . رود مي كار جمعیت به دروني تركیب شناخت و تحلیل در كه است هايي شاخص جمله از جمعیت سني هرم

جمعیت ناحیه تربت حیدريه نشان مي دهد كه بیشترين میزان جمعیت اين ناحیه ساله  هرم سني و گروههاي سني پنج

درصد جمعیت در اين گروه واقع شده اند. پس از آن نیز گروه  13ساله قرار دارد. بر اين اساس  12-12در گروه سني 

ق شهري و روستايي نیز درصد قرار دارند. اين تركیب در مناط 1/12ساله با  12-14درصد و  3/11ساله با  22-24سني 

 صادق است.

ارقام ياد شده حاكي از تغییر شكل هرم سني جمعیت در اين ناحیه است. اين خود تحت تأثیر سیاست هاي كنترل و 

تنظیم خانواده است كه در سالهاي اخیر اعمال شده است. همچنین ارتباط مستقیمي میان كاهش موالید و سطح آموزش 

د دارد. نكته قابل توجه در اين زمینه تغییر هرم سني و كاهش پايه آن در مناطق روستايي و فرهنگ عمومي جامعه وجو

همپاي مناطق شهري است. آنچه كه در ساير نواحي كشور عمدتاً ديده مي شود اين است كه سرعت كاهش پايه هرم 

 سني در مناطق روستايي كندتر از مناطق شهري است.

 هرم پايه)  سني هرم بخش پهن قرارگیري با آينده هاي سال در كه است واقعیت اين بیانگر جمعیت سني هرم حركت

 22 هاي سال در احتماالً مهم اين كه خواهیم بود مواجه ناحیه اين در جمعیت افزايش يد جد موج با ، ازدواج سنین در( 

 افزايش ، جمعیت رشد و موالید نرخ مجدد افزايش و جمعیتي جديد موج از منظور البته.  پیوست خواهد وقوع به 1322-

 اندكي و متوقف موالید كاهش بر حاكم روندهاي كه است اين منظور باشد بلكه نمي قبل هاي سال در توجه قابل هاي

 . يافت خواهد افزايش موالید و يافته تغییر روند

 1332هرم سني جمعیت ناحیه جنوب غربي خراسان رضوي سال  -2نمودار شماره 

 

 و مطالعات مشاور خراسان رضوي توسعه و عمران ناحیه جنوب غربيماخذ : طرح 
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 1332شمار و تركیب جمعیت ناحیه تربت حیدريه بر حسب گروه هاي سني پنج ساله و مناطق سال    : 6جدول شماره 

 گروه هاي سني
 روستايي شهري ناحیه

 تركیب شمار تركیب شمار تركیب شمار

 313 32113 313 22362 313 61273 ساله 4-2

 314 32327 311 22263 313 61662 ساله 2-2

 1213 32332 1212 32242 1211 72777 ساله 14-12

 1312 22463 1312 46622 1312 27162 ساله 12-12

 1113 42222 1113 42223 1113 33222 ساله 24-22

 212 36636 212 32776 217 72412 ساله 22-22

 612 26312 312 23247 712 22762 ساله 34-32

 213 22332 711 22417 611 42726 ساله 32-32

 416 17237 212 21316 213 32323 ساله 44-42

 414 17122 412 17742 417 34321 ساله 42-42

 312 13212 312 12772 312 26221 ساله 24-22

 212 2712 212 7312 213 17227 ساله 22-22

 312 11263 211 7726 216 12262 ساله 64-62

 213 3266 116 2662 212 14623 ساله 62-62

 217 12622 117 6222 212 16622 ساله 74-72

 116 6131 212 3331 113 2262 ساله 72-72

 113 2212 213 2323 112 7342 ساله 34-32

 214 1377 212 332 213 2227 ساله 32-32

 211 323 211 222 211 643 ساله 24-22

 211 222 212 121 211 422 بیشترساله و  22

 212 2 212 2 212 2 نامشخص

 12212 336372 12212 362443 12212 747313 جمع
 مهندسین مشاور پیشاهنگان آمايش –ماخذ : طرح توسعه و عمران ناحیه جنوب غربي خراسان رضوي      

 

 :جمعيت سني تركيب و ساختار-5-3-1
 اين جمعیت درصد 2/21آمار  اساس بر.  باشد مي آن جمعیت جواني حیدريه تربت ناحیه جمعیت هاي ويژگي ديگر از

 به روستايي و شهري مناطق در اين رقم.  دهند مي تشكیل ها آن از كمتر سني هاي گروه و جوانان را ناحیه

سال  3/23 آن سني سال و میانه 2/23 حیدريه تربت ناحیه  جمعیت سني میانگین درصد  3/21درصد و  1/21ترتیب

 مي باشد .

 جوانان موضوع آينده هاي در سال پايین سنین در جمعیت زياد حجم شدن واقع دلیل به كه است اين از حاكي برآوردها

 در ناحیه اين داشت توجه بايد البته.  مديران باشد و ريزان برنامه براي ناحیه اين اصلي موضوعات از اشتغال ويژه به

 تأمین به نیاز كه طوري به بود خواهد مواجه باالتر به سنین كمتر سني هاي ازگروه نیازها نسبي تغییر با آينده هاي سال
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 كاهش اندكي كودكان و اطفال خدمات پوشش به نیاز مقابل در و يافت افزايش خواهد جوانان نیازهاي كنار در اجتماعي

 . خواهديافت

 :شمار و بعد خانوار-6-3-1

شمار خانوارهاي معمولي ساكن ناحیه جنوب غربي خراسان  1332نفوس و مسكن سال براساس آمار سرشماري عمومي 

نفر را نشان مي دهد اين بعد در  2/3خانوار بود كه در قیاس با جمعیت آن بعد خانواري معادل  123262رضوي معادل 

 نفر است . 3/3نفر و  2/3طق شهري و روستايي به ترتیب امن

نفر تعلق دارد  6/3نفر و كمترين آن به شهرستان گناباد با  3/4شهرستان رشتخوار با  بیشترين میزان بعد خانوار به

نفر و كمترين آن مربوط به شهرستان  2/4.همچنین در مناطق شهري بیشترين بعد خانوار به شهرستان رشتخوار با

شهرستان هاي رشتخوار و بجستان نفر است .بیشترين و كمترين بعد خانوار روستايي نیز به ترتیب به  6/3خلیل آباد با 

 درصد تعلق دارد . 4/3درصد و  2/4با 

 1372-32شمار و بعد خانوار ناحیه جنوب غربي خراسان رضوي بر حسب شهرستان و به تفكیك مناطق سال هاي  -7جدول شماره 

 شهرستان

 بعد خانوار شمار خانوار

1372 1332 1372 1332 

ي
هر

ش
ي 

تاي
وس

ر
 

ي كل
هر

ش
ي 

تاي
وس

ر
 

ي كل
هر

ش
ي 

تاي
وس

ر
 

ي كل
هر

ش
ي 

تاي
وس

ر
 

 كل

 313 317 312 417 411 612 13222 12732 7442 13721 12122 3642 بردسكن

 312 411 313 417 412 412 67732 31143 36237 21223 23662 22243 تربت حیدريه

 317 317 316 416 412 417 12223 3364 3234 12222 3323 1726 خلیل آباد

 413 412 412 412 414 213 13212 12327 2662 12222 2223 224 رشتخوار

 313 317 313 416 413 212 32224 16332 23224 32622 12732 14377 كاشمر

 314 312 314 411 411 411 22262 2327 12433 13473 3311 2667 گناباد

 316 317 316 411 411 411 3227 4262 4237 6612 4333 2277 بجستان

 312 312 412 416 416 417 22262 3441 3327 2322 7122 2632 مه والت

 312 313 312 416 413 212 123262 121263 22322 121444 23246 23323 ناحیه

 ماخذ : طرح توسعه و عمران )جامع ( ناحیه جنوب غربي خراسان رضوي و مطالعات مشاور
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 :جمع بندي 
 آينده در تواند مي كه حیدريه ناحیه تربت جمعیت بر حاكم هاي گیري جهت و عوامل مهمترين كلي بندي جمع يك در

 : از عبارتند باشد مؤثر آن جمعیت نگري

 به نرخ اين.  بود برخوردار خواهد جمعیت افزايش در مثبتي روند از آينده هاي سال در حیدريه تربت ناحیه جمعیت -

 . بود خواهد برخوردار كمتري شتاب از دولت سوي از مختلف هاي سیاست اجراي دلیل

 شهرهاي در نرخ شدت اين.  بود خواهد بیشتر روستايي مناطق رشد نرخ از همچنان شهري مناطق جمعیت رشد نرخ -

 . باشد ناحیه از متوسط بیش كه شود مي برآورد و يافت خواهد افزايش اندكي تر كوچك

 . بود خواهد جوان مطرح جمعیت يك عنوان به همچنان سني میانگین نسبي افزايش علیرغم ناحیه اين جمعیت -

 در كوچكتر هاي حذف كانون و بزرگتر هاي كانون گیري شكل سمت به ناحیه سطح در ، جمعیت پراكنش نحوه -

 . داد خواهد تغییر جهت شهرنشیني به نشیني آبادي از سكونت الگوي و بود خواهد حركت

 حركت طبیعي نرخ رشد سمت به آن جمعیت رشد نرخ و شد خواهد كاسته ناحیه اين در مهاجرت پديده شدت از -

 . بود خواهد تر رنگ جديد كم هاي شهرستان و كوچك شهرهاي در ضوع مو اين.  كرد خواهد

 :وضع ارتباطات در منطقه -4-1

ارتباطي كیلومتر انواع راههاي  1622با استناد به اطالعات موجود در ناحیه جنوب غربي خراسان رضوي كالً در حدود 

را برقرار ي ناحیه و همچنین ناحیه با استان ها )آزاد راه، راه اصلي، راه فرعي و ...( وجود دارد كه ارتباط بین شهرستان

ي عريض وجود ندارد و طول راههاي لاصو راه كند. در سراسر ناحیه جنوب غربي خراسان رضوي، آزاد راه، بزرگراه  مي

كیلومتر است كه از اين  227لومتر است. طول راههاي فرعي آسفالته در حدود كی 2/226اصلي معمولي آن در حدود 

كیلومتر ساير راههاي  461كیلومتر درجه يك است. به جز راههاي مذكور در حدود  424كیلومتر عريض و  122مقدار، 

طول راههاي معمولي حوزه استحفاظي  3شني نیز وجود دارد و ناحیه فاقد راه فرعي شني است. )در جدول شماره 

 نشان داده شده است.( 1332ادارات راه و ترابري ناحیه جنوب غربي خراسان رضوي در سال 

 1332: انواع راههاي زيرپوشش ادارهاي راه و ترابري ناحیه جنوب غربي خراسان رضوي ـ سال  3جدول شماره 

 جمع شرح
آزاد 

 راه

 ساير راه فرعي آسفالته راه اصلي

راههاي 

 آسفالته

ساير  راههاي فرعي شني

راههاي 

 شني
 2درجه عريض بزرگراه 2درجه عريض بزرگراه معمولي عريض بزرگراه

ناحیه جنوب 
غربي خراسان 

 رضوي
2/1642 2 2 2 2/226 2/122 2/424 2 3/122 2 2 2 6/462 

 ماخذ : طرح توسعه و عمران )جامع ( ناحیه جنوب غربي خراسان رضوي و مطالعات مشاور

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



 مطالعات منطقه –طرح جامع بجستان  سین مشاور شهرساز و معمار آداکدمهن

  
 

41 
 

راه ( درصد 7/32كیلومتر ) 2/226دهد كه از كل راههاي ناحیه جنوب غربي خراسان رضوي  نشان مي 3جدول ارقام 

( ساير راههاي آسفالته و حدود درصد 4/2كیلومتر ) 126درصد( راه فرعي آسفالته،  32كیلومتر ) 4/227اصلي معمولي، 

 راه هاي ناحیه تربت حیدريه (-12نقشه شماره )ساير راههاي شني تعلق دارد.به درصد نیز  2/27

 به شرح جدول زير است . 33تان در سال انواع راه هاي شهري و روستايي زير پوشش اداره راه و ترابري بجس 

 33: انواع راه هاي شهري و روستايي زير پوشش اداره راه و ترابري بجستان سال  2جدول شماره 

 جمع شرح
آزاد 

 راه

 راه فرعي آسفالته راه اصلي
راه 

دسترسي 

 شني

  راههاي روستايي

 بزرگراه
4 

 خطه
 1درجه عريض بزرگراه معمولي

 1درجه 

 آسفالتي

 2درجه 

 آسفالتي

 1درجه 

 شني

درجه 

2 

 شني

 دسترسي

شهرستان 

 بجستان
476/626 2 2 43 36 2 23 273/43 223/23 3/22 7/22 22/172 2/36 63/114 

 ماخذ : اداره راه و ترابري شهرستان بجستان و مطالعات مشاور

درصد( راه 3/11كیلومتر ) 273/71درصد( راه اصلي معمولي،  2/13كیلومتر ) 34از كل راههاي شهرستان بجستان 

به راه هاي آسفالته  (درصد 2/12كیلومتر ) 76 ، دسترسي شني راهدرصد(  3/3كیلومتر )  223/23فرعي آسفالته، 

درصد ( به راه هاي  2/13كیلومتر ) 63/114روستايي و نیز  راههاي شنيدرصد ( به  1/34كیلومتر ) 7/226روستايي ، 

  تعلق دارد. دسترسي روستايي

ناحیه جنوب غربي خراسان رضوي از طريق چند محور با مركز استان و استانهاي همجوار ارتباط دارد كه مهمترين اين 

 : محور عبارتند از

 .. سمنانـ تربت حیدريه ـ كاشمر ـ بردسكن ......................

 ـ تربت حیدريه ـ گناباد ـ فردوس ........................... يزد

 ـ تربت حیدريه ـ گناباد ـ قائن ............................. خراسان جنوبي

 ـ تربت حیدريه ـ مشهد ـ قوچان ......................... خراسان شمالي

 ............ كرمانـ تربت حیدريه ـ گناباد ـ فردوس ............

 ـ تربت حیدريه ـ رشتخوار ـ خواف ـ تايباد .......... افغانستان

 ـ خواف ............................ افغانستان تايبادـ تربت حیدريه ـ 

 موقعیت واستقرار در مسیر شبكه هاي حمل و نقل جاده اي منطقه اي و فرامنطقه اي و با شهرستان بجستان

 است. مناسب جهت جذب سرمايه گذاري داخلي و خارجي  و ريلي، زير بنايي و خدماتيبرخورداري از شبكه هاي 

 مهم شهر بجستان به شرح زير است .و ريلي شبكه هاي حمل و نقل جاده اي 
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تربت حیدريه به مشهد است كه ارتباط جنوب ، جنوب شرق به شمال  –فیض آباد  –راه فرعي درجه يك بجستان   -

 شرق كشور است. اين محور در حال دوبانده شدن است.

مشهد از خراسان رضوي  –بیرجند به استان خراسان جنوبي و به خواف  -گناباد به قاين –راه اصلي بجستان   -

 بجستان نیز در حال مطالعه است. –اباد گن-مهمترين راههاي ارتباطي با شرق كشور است. محور خواف

 سربیشه مهمترين محور ارتباطي از بجستان با مرزهاي شرقي كشور است. -بیرجند –فردوس  –راه اصلي بجستان   -

ترين جاده ارتباطي به سمت مركز و جنوب كشور  كرمان كه مهمترين و كوتاه –فردوس  –محور اصلي بجستان   -

 فردوس( در حال مطالعه جهت دوبانده شدن است. -است، اين محور )بجستان

اصفهان از مهمترين محورهاي ارتباطي مي باشد.)هم اكنون غالب سنگهاي  –يزد  -طبس -محور اصلي بجستان -

 استخراجي از اين محور حمل مي شود(.

بردسكن كه اخیراً بهره برداري شده و حلقه مفقوده اتصال بنادر جنوب به گمركات شمال  –محور  ترانزيتي بجستان  -

 اي شرق به غرب متصل مي شود.خراسان مي باشد و از طرفي نیز به مهمترين كريدور جاده 

جنوب كشور است كه  –بندرعباس كه  اصلي ترين كريدور شمال  –بافق  –بجستان  –مشهد  –راه آهن سرخس  -

 نقش اصلي در نقل و انتقال كاال  دارد.ايستگاه مسافري و باري  با

 
با استناد به اطالعات اخذ شده از اداره كل راه و ترابري خراسان ، طول  انواع راه هاي روستايي ناحیه جنوب غربي 

 1/1122درصد ( آسفالتي ، 4/22كیلومتر )  1112كیلومتر بوده است كه از اين مقدار  2/3737خراسان رضوي در حدود 

درصد( از كل راه هاي روستايي ناحیه است به صورت  6/41)كیلومتر بقیه كه  1272درصد ( شوسه و  22كیلومتر )

 خاكي مي باشد . 

 )كیلومتر( 1334انواع راههاي روستايي ناحیه جنوب غربي خراسان رضوي  : 12 شماره جدول

 خاكي شوسه آسفالته جمع شرح

 1/1272 1/1122 1/1112 2/3737 ناحیه جنوب غربي خراسان رضوي

 و مطالعات مشاور )جامع ( ناحیه جنوب غربي خراسان رضوي طرح توسعه و عمرانماخذ : 

با استناد به اطالعات اخذ شده از نمايندگي راه و ترابري شهرستان بجستان ، طول  انواع راه هاي روستايي شهرستان 

درصد (  22كیلومتر ) 7/226درصد ( آسفالتي ، 1/12كیلومتر ) 76كیلومتر بوده است كه از اين مقدار  33/327در حدود 

به صورت دسترسي مي  شهرستان بجستان درصد( از كل راه هاي روستايي  2/23كیلومتر بقیه كه ) 63/114شوسه و 

 باشد .
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 )كیلومتر( 1333خراسان رضوي  شهرستان بجستانروستايي  :  انواع راههاي11جدول شماره 

 دسترسي شوسه آسفالته جمع شرح

 63/114 7/226 76 33/327 شهرستان بجستان

 ماخذ : اداره راه و ترابري شهرستان بجستان و مطالعات مشاور              

)تعريف آبادي در اين سرشماري  1332آبادي روستايي مسكوني سرشماري شده در سال  747از كل  1332در سالهاي 

درصد( از  6/44آبادي ) 333متفاوت از ساير سرشماري ها بوده است و نقاط فرعي آبادي روستايي محسوب نشده اند(، 

 2/42درصد، راه خاكي  2/16ي راه و دسترسي آسفالته بوده اند و سهم آباديهاي داراي راه شوسه معادل اآباديها دار

 درصد بوده است. 4/2مالرو در حدود و راه درصد 

 1332ل : توزيع آباديهاي ناحیه جنوب غربي خراسان رضوي برحسب نوع راه زمیني، سا 12جدول شماره 

 شرح
تعداد كل 

 آبادي

 راه مالرو راه خاكي راه شوسه راه آسفالته

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 4/2 3 1/33 221 1/16 122 6/44 333 747 ناحیه جنوب غربي خراسان رضوي

 ماخذ : طرح توسعه و عمران )جامع ( ناحیه جنوب غربي خراسان رضوي و مطالعات مشاور
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  راه هاي ناحیه تربت حیدريه -12نقشه شماره 
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 :اوضاع اقتصادي منطقه و نقش شهر در آن -5-1

 :بررسي وضعيت بخشهاي مختلف اقتصادي شامل كشاورزي، صنعت و خدمات-1-5-1

بدين منظور در اين قسمت چند و چون بخشهاي مختلف اقتصادي ناحیه تربت حیدريه مورد بررسي قرار مي گیرد. 

 ابتدا به مطالعه بخش كشاورزي پرداخته مي شود سپس نگاهي به بخشهاي صنعت و خدمات خواهیم داشت.

 :بخش كشاورزي-1-1-5-1

در اينجا به بررسي وضعیت كشاورزي ناحیه تربت حیدريه به لحاظ جايگاه و نقش آن در اشتغال زايي، برخورداري از 

 منابع كشاورزي، نوع كشت و میزان و تنوع تولیدي پرداخته مي شود. 

درصد كل فرصتهاي شغلي موجود  3/42نفر شاغل  122123، 1332بخش كشاورزي ناحیه تربت حیدريه در سال 

در اين ناحیه را به خود اختصاص داده است. از اين نظر در جايگاه اول اقتصادي قرار دارد اين نسبت در مناطق شهري 

درصد تغییر پیدا مي كند. بررسي روند تحول شاغالن بخش كشاورزي  3/62درصد و در مناطق روستايي به  6/12به 

ته است با ايجاد فرصتهاي شغلي جديد جايگاه خود را حفظ نشان مي دهد كه اين بخش اقتصادي در سالهاي اخیر توانس

درصد افزايش  2/2معادل  1372-32و تقويت نمايد. اين روند باعث گرديده تا سهم اين بخش اقتصادي در سالهاي 

 22622درصد با  2/3فرصت شغلي را ايجاد كرده است. اين افزايش نقش در مناطق روستايي  32246يابد. اين بخش 

درصد  4/3فرصت شغلي جديد معادل  2221غلي همراه بوده است. در مناطق شهري بخش كشاورزي با ايجاد فرصت ش

سهم خود را افزايش داده است. بايد توجه داشت كه شاغالن بخش كشاورزي نواحي شهري عمدتاً در اراضي پراكنده و 

ف بخش كشاورزي و از اين قبیل فعالیت كوچك مقیاس اطراف شهرها، دامداري صنعتي و سنتي، خدمات متنوع و مختل

 دارند.

 1372-32شمار و سهم نسبي شاغالن بخش كشاورزي ناحیه تربت حیدريه به تفكیك مناطق سال هاي  : 13جدول شماره  

 مناطق
 تغییرات 1372 1332

 سهم شمار سهم شمار سهم شمار

 4/3 2233 2/12 7327 6/12 17412 شهري

 2/3 22662 6/24 66233 3/62 21623 روستايي

 2/2 32243 2/32 73362 3/42 122113 ناحیه

 مهندسین مشاور پیشاهنگان آمايش –ماخذ : طرح توسعه و عمران ناحیه جنوب غربي خراسان رضوي 
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بررسي وضعیت اشتغال بخش كشاورزي برحسب شهرستانهاي مختلف ناحیه تربت حیدريه نشان مي دهد كه شهرستان 

 درصد كل شاغالن كشاورزي ناحیه به خود بیشترين نقش را در اين میان دارد. 4/32با اختصاص تربت حیدريه 

ها دارا و شهرستان كاشمر نیز داراي ضعیف ترين بخش  شهرستان رشتخوار كشاورزي ترين اقتصاد را در بین شهرستان

 .هاي ديگر به لحاظ اشتغال زايي است  كشاورزي در بین شهرستان

 1332شمار و تركیب شاغالن بخش كشاورزي ناحیه تربت حیدريه بر حسب شهرستان سال :14جدول شماره

 شمار شهرستان

 كل

 شمار

 مناطق شهري

 شمار

 مناطق روستايي

سهم از 
 ناحیه

سهم از 
 شهرستان

سهم از 
 شهرستان

سهم از 
 ناحیه

سهم از 
 شهرستان

 سهم از ناحیه

 1216 6212 2723 1212 1217 1224 1217 4212 11627 بردسكن

 3213 6312 22622 2216 317 3233 3214 3212 33133 تربت حیدريه

 613 6211 2323 1213 4112 1337 712 2413 7622 خلیل آباد

 1412 7614 12372 217 2217 1627 1314 7211 14276 رشتخوار

 1313 4216 12136 2112 1216 3722 1416 2313 12336 كاشمر

 1217 6217 14326 1214 1412 2637 1216 4217 17243 گناباد *

 713 6713 7121 1112 4213 1222 313 2212 2273 مه والت

 12212 6213 21623 12212 1216 17412 12212 4213 122113 ناحیه
 مهندسین مشاور پیشاهنگان آمايش –ماخذ : طرح توسعه و عمران ناحیه جنوب غربي خراسان رضوي 

 بجستان در گناباد لحاظ شده است . آمار مربوط به*    

نشان مي دهد كه اين ناحیه در مجموع  1332بررسي اراضي زير كشت ناحیه تربت حیدريه براساس آمار سال زراعي 

درصد به صورت  3/33و  زراعيدرصد به صورت  2/66هكتار زمین زير كشت بوده است. از اين میزان  316742داراي 

درصد باقیمانده به  23و آبي  كشتدرصد كل زمینهاي زير كشت اين ناحیه به  77كشت شده است. همچنین  باغي

 اختصاص داشته است.  كشت ديم

هاي ناحیه گوياي اين است كه شهرستان تربت حیدريه با اختصاص  بررسي زمینهاي زير كشت در میان شهرستان

ارا است و كمترين سهم نیز مربوط به درصد زمین هاي كشاورزي به خود بیشترين نقش را در اين زمینه د 2/32

 درصد است. 4/2شهرستان خلیل آباد با  

به لحاظ الگوي كشت آبي و ديمي نیز مشخص مي گردد كه در تمام شهرستانهاي الگوي كشت آبي الگوي غالب است 

ده به طوري كه سهم با اين تفاوت كه در شهرستانهاي خلیل آباد، گناباد و رشتخوار شدت غلبه اين الگو بسیار زياد بو

درصد كل زمین ها مي رسد. در مقابل شهرستان كاشمر از الگوي بینابین  24زمینهاي زير كشت آبي آنها به بیش از 

 درصد كل زمینهاي زير كشت را تشكیل مي دهد. 23آبي و ديمي برخوردار است. در اين شهرستان زمین هاي آبي 
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 داراي آباد خلیل و حیدريه، رشتخوار تربت نهاي شهرستا در گردد مي مشخص نیز باغي و زراعي كشت نوع لحاظ به

 محصوالت زمینه در را نقش بیشترين و كاشمر گناباد نهاي شهرستا مقابل در و هستند زراعي اراضي سهم بیشترين

 . دارند باغي

بررسي همانند درخصوص میزان تولید محصوالت مختلف بیانگر اين است كه ناحیه تربت حیدريه در مجموع داراي 

درصد به محصوالت كشت آبي اختصاص  3/23بوده است. از اين میزان  1332تن تولید كشاورزي در سال  1133232

زدهي زيادتر الگوي كشت آبي در قیاس با ديم داشته است. اين رقم در قیاس با رقم سطح زمینهاي زير كشت بیانگر با

درصد باقیمانده نیز مربوط به محصوالت  2/22درصد تولیدات ياد شده به محصوالت زراعي و  2/77است. همچنین 

 باغي بوده است.

هاي تربت حیدريه با  هاي محدوده مورد مطالعه نشان مي دهد كه شهرستان بررسي ياد شده درخصوص شهرستان

درصد بیشترين نقش را در تولید محصوالت كشاورزي داشته اند. مقايسه سهم  7/17د و رشتخوار با درص 2/46

برخورداري از زمینهاي كشاورزي و سهم برخورداري از تولیدات بیانگر اين است كه شهرستانهاي خلیل آباد و رشتخوار 

اند و در مقابل كمترين عملكرد مربوط به ه ها برخوردار بود با ساير شهرستاندر مجموع از عملكرد بهتري در قیاس 

گناباد و بردسكن بوده است. اين بررسي برحسب محصوالت زراعي و باغي حاكي از اين است كه شهرستان رشتخوار در 

محصوالت زراعي باالترين عملكرد و شهرستانهاي گناباد و بردسكن كمترين عملكرد را داشته اند. در محصوالت باغي 

خلیل آباد با عملكرد متفاوتي بیشترين بازدهي را داشته است و پس از آن نیز شهرستان بردسكن قرار دارد نیز شهرستان 

 و كمترين عملكرد نیز به شهرستانهاي تربت حیدريه و گناباد اختصاص دارد.

ستان درصد تولیدات خود به محصوالت زراعي و شهر 22شهرستانهاي رشتخوار و تربت حیدريه با اختصاص بیش از 

درصد تولیدات خود به محصوالت باغي به ترتیب زراعي ترين و باغي ترين  34خلیل آباد با اختصاص بیش از 

 كشاورزي ناحیه را دارا مي باشند. 

در ادامه بررسي وضعیت بخش كشاورزي چند و چون دامهاي اين ناحیه مطالعه مي شود. ناحیه تربت حیدريه در مجموع 

 رأس تشكیل مي دهد. 423622مي است بیشترين تعداد دامهاي اين ناحیه را دام گوسفند با واحد دا 1422422داراي 

درصد از واحدهاي دامي  2/23واحد دامي معادل  422327به لحاظ شهرستاني نیز شهرستان تربت حیدريه با اختصاص 

وط به شهرستان خلیل آباد با ناحیه را دارا مي باشد و در رده اول است. در مقابل كمترين نقش در اين زمینه مرب

 درصد( است. 4/2واحد دامي ) 134224

 12فقره پروانه بهره برداري جهت دامداري هاي صنعتي صادر شده است كه از اين تعداد  13همچنین در اين ناحیه 

تي رأس در زمینه گوسفند داري صنع 622واحد با ظرفیت  3رأس ظرفیت در زمینه گاوداري صنعتي و  322واحد با 
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فعالیت دارند. شهرستان تربت حیدريه تنها شهرستان ناحیه در زمینه پرورش گوسفند به روش صنعتي مي باشد و 

 شهرستان كاشمر و بردسكن نیز از هر گونه واحد دامداري صنعتي بي بهره مي باشد.

قطعه  1322222واحد با  33مرغداري داراي فعالیت است كه از اين تعداد  26عالوه بر آن در ناحیه تربت حیدريه 

قطعه ظرفیت در زمینه مرغ تخم گذار فعالیت دارند. بیشترين تعداد  122222واحد  3ظرفیت در زمینه مرغ گوشتي و 

قطعه ظرفیت اختصاص دارد. در  672222واحد و  47واحدهاي مرغداري گوشتي مربوط به شهرستان تربت حیدريه با 

واحد بیشترين تعداد را دارند.  3شهرستانهاي كاشمر و تربت حیدريه هر يك با زمینه واحدهاي مرغداري تخم گذار نیز 

 البته ظرفیت واحدهاي مستقر در شهرستان كاشمر اندكي بیش از ظرفیت واحدهاي شهرستان تربت حیدريه مي باشد.

 :بخش صنايع و معادن-2-1-5-1

دريه مورد مطالعه قرار مي گیرد. اين بخش بخش صنايع و معادن دومین بخش اقتصادي است كه در ناحیه تربت حی

اقتصادي از چهار زيربخش اصلي تشكیل مي شودكه عبارتند از : بخش استخراج معادن، بخش صنعت ـ ساخت، بخش 

 آب و برق و گاز و بخش ساختمان.

درصد در  2/46نفر در بخش صنايع و معادن فعالیت مي كردند. از اين تعداد  62216در ناحیه تربت حیدريه در مجموع 

درصد در مناطق شهري ساكن بودند. تركیب شاغالن بخش صنايع و معادن در قالب  1/23مناطق روستايي و 

درصد شاغالن بخش  23گروههاي عمده فعالیت آن بیانگر غلبه و نقش زياد زير بخش صنعت ـ ساخت مي باشد. 

درصد تشكیل  37و پس از آن بخش ساختمان با صنايع و معادن ناحیه تربت حیدريه را شاغالن بخش صنعت ـ ساخت 

 7/26مي دهد. تركیب ياد شده در مناطق روستايي و شاغالن زيرساخت ساختمان در مناطق شهري پررنگتر است. 

درصد شاغالن ساختمان ناحیه تربت حیدريه در مناطق روستايي ساكن مي  1/42درصد شاغالن صنعت ـ ساخت و 

 باشد.

 1332شاغالن ناحیه تربت حیدريه برحسب گروههاي عمده فعالیت و مناطق سالهاي : شمار 21جدول شماره 

 شرح
 روستايي شهري ناحیه

 سهم شهري از كل
 درصد شمار درصد شمار درصد شمار

 7/22 4/1 442 6/1 462 2/1 211 استخراج معدن

 3/43 2/62 22464 6/23 12643 2/23 36127 صنعت ساخت

 1/67 7/1 223 2/3 1123 7/2 1631 تأمین برق و آب و گاز

 2/22 2/32 11223 2/41 11264 3/37 23217 ساختمان

 2/46 122 33212 122 22127 122 62216 جمع

 مهندسین مشاور پیشاهنگان آمايش –ماخذ : طرح توسعه و عمران ناحیه جنوب غربي خراسان رضوي          
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حاكي از افزايش سهم  1372-32بررسي روند تحول شاغالن بخش صنايع و معادن ناحیه تربت حیدريه طي سالهاي 

درصد  1/71ساخت  –شاغالن صنعت  1372شاغالن ساختمان و كاهش نقش شاغالن صنعت ـ ساخت است. در سال 

ريه را تشكیل مي دادند. طي درصد كل شاغالن بخش صنايع و معادن ناحیه تربت حید 3/22و شاغالن ساختمان 

فرصت شغلي در بخش صنايع و معادن ناحیه ايجاد شده است كه از اين تعداد  12147سالهاي ياد شده درمجموع 

فرصت شغلي تنها در زيربخش ساختمان به وجود آمده است. بخش صنايع و معادن ناحیه تربت حیدريه به طور  12232

 افزوده است. درصد به مشاغل خود 3/1متوسط ساالنه 

درصد - 3/2درصد و كمترين زيربخش صنعت ـ ساخت با  3بیشترين نرخ رشد مربوط به زيربخش استخراج معدن با 

 نفر كاسته است. 222تعلق دارد. طي سالهاي ياد شده از تعداد شاغالن صنعت ـ ساخت به میزان 

كاهش شاغالن صنعت ـ ساخت و افزايش بررسي همانند به تفكیك مناطق شهري و روستايي حاكي از اين است كه 

 در مناطق شهري و روستايي نیز صادق است. 1372-32نقش شاغالن ساختمان طي دوره 

 1372-32: شمار وسهم شاغالن ناحیه تربت حیدريه برحسب گروههاي عمده فعالیت و میزان اشتغال زايي سالهاي 16جدول شماره 

 شرح
 اشتغال زايي 1332 1372

 نرخ رشد
 درصد شمار درصد شمار درصد شمار

 2/3 3/4 432 2/1 211 3/2 422 استخراج معدن

 -3/2 -1/2 -222 2/23 36127 1/71 37222 صنعت ساخت

 6/3 2/4 222 7/2 1631 3/2 1131 تأمین برق و آب و گاز

 3/2 3/22 12232 3/37 23217 3/22 13437 ساختمان

 3/1 122 12147 122 62216 122 22262 جمع

 مهندسین مشاور پیشاهنگان آمايش –ماخذ : طرح توسعه و عمران ناحیه جنوب غربي خراسان رضوي             

 1372-32: شمار و سهم شاغالن مناطق شهري و روستايي ناحیه تربت حیدريه برحسب گروههاي عمده فعالیت و میزان اشتغال زايي سالهاي 17جدول شماره 

 شرح

 روستايي شهري

1372 1332 1372 1332 

 درصد شمار درصد شمار درصد شمار درصد شمار

 4/1 442 4/2 121 6/1 462 6/1 271 استخراج معدن

 2/62 12464 2/77 27371 6/23 12643 1/27 2623 صنعت ساخت

 7/1 223 2/1 661 2/3 1123 1/3 222 تأمین برق و آب و گاز

 2/32 11223 3/12 6267 2/41 11264 2/33 6472 ساختمان

 122 33212 122 32122 122 22127 122 16212 جمع

 مهندسین مشاور پیشاهنگان آمايش –ماخذ : طرح توسعه و عمران ناحیه جنوب غربي خراسان رضوي 
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 بخش خدمات-3-1-5-1

آخرين و سومین بخش اقتصادي، بخش خدمات است. اين بخش اقتصادي به لحاظ اهمیت در سطح ناحیه تربت 

درصد كل فرصت هاي شغلي ناحیه تربت  7/31، 1332حیدريه پس از بخش كشاورزي در رده دوم قرار دارد. در سال 

حیدريه مربوط به بخش خدمات مي باشد. بخش خدمات از زيربخشهاي فروش، هتل و رستوران، حمل و نقل و 

ومي و اجتماعي و شخصي تكمیل شده انبارداري، واسطه گري هاي مالي، مستغالت و اجاره كار و كسب و خدمات عم

 درصد افزايش يافته است. 2/1درصد به میزان  2/32، 1372است.سهم بخش خدمات در مقايسه با سال 

درصد در  3/77فرصت شغلي موجود در بخش خدمات ناحیه تربت حیدريه  31744بررسي ها نشان مي دهد كه از 

شده اند. تركیب داخلي بخش خدمات ناحیه تربت حیدريه بر درصد در مناطق روستايي واقع  7/22مناطق شهري و 

درصد و اداره امور  2/12درصد، آموزشي با  2/32درصد، فروشندگي با  6/13فعالیت هاي حمل و نقل و انبارداري با 

درصد كل فرصت هاي شغلي بخش  2/33درصد استوار است. چهار گروه ياد شده در مجموع  2/14عمومي و دفاع با 

 ناحیه تربت حیدريه را دارا مي باشند . خدمات

 1332: شمار شاغالن ناحیه تربت حیدريه برحسب گروههاي عمده فعالیت و مناطق سالهاي 13جدول شماره 

 شرح
 روستايي شهري ناحیه

 سهم شهري از كل
 درصد شمار درصد شمار درصد شمار

 3/76 2/31 2346 7/32 12322 2/32 22233 عمده فروشي و خرده فروشي و تعمیر ...

 3/73 6/1 222 3/1 332 4/1 1122 هتل و رستوران

 7/66 3/27 2272 1/16 12122 6/13 12234 حمل و نقل و انباداري وارتباطات

 1/32 1/1 226 7/2 1673 3/2 1334 واسطه گريهاي مالي

 2/32 3/1 327 4/2 1433 2/2 1312 مستغالت اجاره و فعالیتهاي كار و كسب

 2/32 1/13 2423 4/12 2734 2/14 12162 اداره امور عمومي و دفاع و تأمین

 6/37 4/12 1242 7/21 13712 2/12 12622 آموزش

 3/31 1/4 766 4/2 3432 1/2 4123 بهداشت و مددكاري اجتماعي

 2/62 3/7 1324 2/4 2237 3/4 3321 ساير فعالیتهاي خدمات عمومي و ...

 3/36 2/1 342 3/2 127 7/2 242 داراي مستخدمخانوارهاي معمولي 

 ـ 2/2 2 2/2 2 2/2 2 سازمانها و هیئت هاي برون مرزي

 ـ 2/2 2 2/2 2 2/2 2 دفاتر و ادارت مركزي

 3/77 122 13236 122 63123 122 31744 جمع

 مهندسین مشاور پیشاهنگان آمايش –ماخذ : طرح توسعه و عمران ناحیه جنوب غربي خراسان رضوي  
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درصد و اداره امور  2/22درصد، آموزش با  2/32نشان مي دهد كه فعالیتهاي فروشندگي با  1372اين بررسي در سال 

درصد بیشترين نقش را در بین فعالیتهاي خدماتي داشته اند. نرخ رشد فعالیت ها طي سالهاي  1/12عمومي و دفاع با 

 11رصد بوده است. بیشترين میزان نرخ رشد در بین فعالیتهاي خدماتي به هتل و رستوران با د 2/3معادل  32-1372

 درصد تعلق دارد.

از كل  1332هاي مختلف نشان مي دهد كه در سال  بررسي تركیب فرصتهاي شغلي بخش خدمات برحسب شهرستان

درصد در  1/24رستان تربت حیدريه، درصد در شه 3/33فرصتهاي شغلي موجود در بخش خدمات ناحیه تربت حیدريه 

درصد فرصتهاي  3/72درصد در شهرستان گناباد قرار دارند. شهرستانهاي ياد شده در مجموع  2/17شهرستان كاشمر و 

 شغلي بخش خدمات ناحیه تربت حیدريه را دارا مي باشد.

درصد،  2/32گناباد به ترتیب  هاي تربت حیدريه، كاشمر و بیانگر اين است كه شهرستان 1372اين بررسي در سال 

 درصد بیشترين نقش را در بخش خدمات ناحیه تربت حیدريه دارند. 2/12درصد و  6/22

بررسي تركیب واقعي بخش خدمات برحسب فعالیتهاي مختلف گوياي تبعیت اين شهرستانها از تركیب عمومي ياد شده 

شهرستانها نشان مي دهد كه شهرستان بردسكن در در فوق است. همچنین بررسي مقايسه اي فعالیت هاي خدماتي 

زمینه فعالیت هاي فروشندگي، شهرستان تربت حیدريه در زمینه فعالیت هاي فروشندگي، حمل و نقل و مستغالت و 

اداره امور عمومي و دفاع، شهرستان گناباد در زمینه حمل و نقل و آموزش، شهرستان كاشمر در زمینه فروشندگي و 

برتري نسبي هستند. شهرستانهاي رشتخوار و خلیل آباد در زمینه فروشندگي و حمل و نقل و شهرستان آموزش داراي 

 مه والت در زمینه فروشندگي و آموزش داراي مزيت نسبي هستند.

درصد در شهرستان تربت  2/37از كل فرصتهاي شغلي موجود در بخش خدمات ناحیه تربت حیدريه  1372در سال 

درصد در شهرستان گناباد قرار دارند. اين سه شهرستان در مجموع  2/12ددر شهرستان كاشمر، درص 6/22حیدريه، 

 درصد كل فعالیت هاي خدماتي ناحیه تربت حیدريه را در اختیار داشتند. 3/72

هاي مختلف ناحیه بیانگر نقش برتر و قابل توجه  بررسي تركیب فعالیتهاي بخش خدمات در مناطق شهري شهرستان

دگي و حمل و نقل و آموزش در ساختار خدماتي اين نواحي است. بر مبناي اين مطالعه مشخص مي شود كه فروشن

مناطق شهري شهرستان بردسكن در زمینه فروشندگي، مناطق شهري شهرستان تربت حیدريه در زمینه فروشندگي، 

وشندگي، مناطق شهري شهرستان مناطق شهري شهرستان رشتخوار در زمینه فعالیت هاي خدمات عمومي و دفاع و فر

كاشمر، گناباد و مه والت در زمینه فعالیت هاي خدمات فروشندگي و آموزش و شهرستان مه والت نسبت به ساير 

 فعالیت ها داراي مزيت نسبي است.
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بررسي ياد شده در مناطق روستايي گوياي برتري نسبي مناطق روستايي شهرستان بردسكن در زمینه فعالیتهاي 

ندگي، خانوارهاي معمولي داراي مستخدم، مناطق روستايي شهرستان تربت حیدريه در زمینه فعالیتهاي خدمات فروش

 ها در زمینه فروشندگي و حمل و نقل مي باشد. اداره امور عمومي و فروشندگي و مناطق روستايي ساير شهرستان

 

 :بندي جمع 

 در اقتصادي غالب كه نقش است اين گوياي حیدريه تربت ناحیه مختلف هاي شهرستان غالب عملكرد و نقش بررسي

 البته.  است معادن و صنايع هاي به فعالیت تمايل با كشاورزي گناباد و رشتخوار ، آباد خلیل ، بردسكن هاي شهرستان

 تشكیل را اقتصادي نقش ترين اصلي همچنان بخش كشاورزي روستايي مناطق در و خدمات بخش شهري مناطق در

 . مي دهد

 اين.  است معادن حاكم و صنايع هاي فعالیت به گرايش با چندنقشي اقتصادي نقش عمدتاً كاشمر شهرستان در

 هاي فعالیت بر عمدتاً آن مناطق شهري كه حالي در است مشهود بیشتر شهرستان اين روستايي مناطق در چندنقشي

 اين.  دهد مي تشكیل كشاورزي را اقتصادي غالب نقش والت مه شهرستان در همچنین.  باشد مي استوار خدماتي

 . است هايي صادق تفاوت اندک با شهري و روستايي مناطق در موضوع

 سمت به از كشاورزي گذر حال در و سنتي عمدتاً ناحیه بر حاكم اقتصادي ساختار كه شود مي مشخص سان بدين

 خدماتي كاشمر شهرستان و ترين اقتصاد كشاورزي والت مه شهرستان.  است معادن و صنايع حدودي تا و خدماتي

 . مي باشد دارا ناحیه در را اقتصاد ترين چندنقشي و ترين

 اين.  است بوده برخوردار عملكرد مناسبي از اخیر هاي سال در كشاورزي بخش كه دهد مي نشان عملكرد بررسي

 را خود به مربوط شغلي هاي فرصت و ناحیه بیافزايد اقتصاد در خود واهمیت نقش به است توانسته اقتصادي بخش

 سال طي ولي است برخوردار كشاورزي هاي فعالیت بر اتكاء كمتري از كه اين علیرغم شهري مناطق.  دهد افزايش

 كه است كارگاهي هاي فعالیت صورت به عمدتاً ها فعالیت اين.  اند افزوده ها اين فعالیت نقش و سهم بر شده ياد هاي

 . است آمده به وجود شهرها درجوار

 لحاظ به ضعیفي عملكرداز 1372 -32 هاي سال طي بخش اين.  است اقتصادي بخش دومین معادن و صنايع بخش

.  است يافته كاهش ناحیه شغلي هاي فرصت كل از ها فعالیت نوع اين سهم.  بود برخوردار شغلي هاي فرصت ايجاد

 تقريباً را خود سهم و اند نداشته نقشي میان اين در شهري مناطق و بود روستايي مناطق به مربوط شده ياد روند البته

 .اند داشته نگه ثابت
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.  است برخوردار ناحیه اقتصادي ساختار در قبولي قابل جايگاه از اقتصادي بخش سومین عنوان به خدمات بخش

 اندكي ناحیه اقتصاد كل در را خود نقش است توانسته و بوده مناسب نسبتاً اخیر هاي سال در بخش اين عملكرد

 . است نبوده صادق روستايي مناطق در گرايش و روند اين.  دهد افزايش

 بوده اجتماعي و عمومي خدمات و( رانندگي) نقل و حمل فروشندگي، خصوص در عمدتاً خدماتي ها فعالیت گسترش

 .شوند مي محسوب عمومي و ساده مشاغل نوع از شده ياد مشاغل.  است

 اين كه است اين اقتصادي گوياي ركود و رونق حالتهاي با آن انطباق و حیدريه تربت ناحیه اصلي شاخصهاي بررسي

 يافته افزايش جمعیت رشد نرخ از شاغالن بیش رشد نرخ آن در و بوده مواجه اقتصادي ثبات با اخیر سالهاي در ناحیه

 .است يافته آن كاهش بیكاري نرخ و افزايش آن اشتغال نرخ اينكه ضمن است

 رونق لحاظ به وضعیت هاي متفاوتي از مناطق اين كه است اين از حاكي روستايي و شهري مناطق برحسب بررسي اين

 و جمعیت هم مناطق اين در.  دارند اقتصادي قرار رونق درحالت عموماً شهري مناطق.  است برخوردار اقتصادي ركود و

 نرخ.  است ازجمعیت بیش مشاغل رشد شدت كه اين تفاوت با هستند برخوردار توجهي قابل رشد نرخ از اشتغال هم

 مواجه ركود حالت با عموماً روستايي مناطق مقابل است .در يافته اندكي كاهش بیكاري نرخ و يافته افزايش اشتغال

 در بیكاران.  باشد مي كم نیز شاغالن افزايش شدت. است برخوردار منفي نرخ رشد از جمعیت مناطق اين در.  هستند

 در بجستان شهرستان عملكرد و نقش نهايت در. افزوده اند خود شمار بر اندكي بیكاري نرخ علیرغم كاهش مناطق اين

 تعیین كه است اين خصوص اين در توجه قابل نكته.  مي گردد تعیین شده توسعه اي ياد راهبردها و محورها قالب

 فعالیت مكان يا محدوده آن در كه نیست مفهوم اين به جمعیتي كانون يك يا يك محدوده براي عملكردي نقش

فعالیت  انجام قابلیت فضايي كار تقسیم به كلي نگاه يك در كه است اين مفهوم به بلكه شود تواند انجام نمي ديگري

 . باشد مي ها فعالیت ساير از بیش هاي موردنظر

 شده متنزع شهرستان گناباد از شهرستان اين.  است ناحیه اين در شده تشكیل شهرستان جديدترين بجستان شهرستان

 شهر وتوسعه جمعیت سمت تمركز به آن در سكونت الگوي.  است كشاورزي غالب نقش داراي شهرستان اين.  است

 به ، داشت خواهد بجستان اقتصاد شهرستان در زيادي نقش كشاورزي اينكه ضمن آينده هاي سال در.  است نشیني

 مناطق ر د ويژه به عمومي خدمات با رويكرد خدمات بخش نیاز مورد مشاغل گیري شكل و شدن شهرستان دلیل

.  است مواجه هايي محدوديت با وخاک آب از منابع برخورداري لحاظ به شهرستان اين.  يافت خواهد گسترش شهري

 صنعتي كشاورزي توسعه.  باشد معنادار مدت بلند در تواند سنتي نمي قالب در كشاورزي هاي فعالیت بر تكیه رو اين از

 از مقیاس متوسط و كارگاهي صنايع بويژه صنايع گسترش الزم براي هاي زيرساخت توسعه همراه به اي وگلخانه

 امالح و معادن نیز و فلزي غیر هاي كاني معادن به توجه همچنین. بايد باشد شهرستان اين ريزي برنامه هاي اولويت

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



 مطالعات منطقه –طرح جامع بجستان  سین مشاور شهرساز و معمار آداکدمهن

  
 

54 
 

 اين توسعه مسیر در كه راهبردهايي و ها سیاست ترين عمده. باشد آن مي توجه قابل هاي مزيت از كوير متنوع

 : از عبارتند باشد مدنظر بايد شهرستان

 وآبیاري كشت هاي الگو بهبود طريق از كشاورزي هاي فعالیت توسعه و رشد -

 .مكانیزاسیون و مقیاس اقتصادي مزاياي از استفاده و اراضي تجمیع -

 خورشیدي بويژه شونده تجديد هاي انرژي از استفاده -

 گردي كوير بويژه طبیعي گردشگري توسعه -

 .معدني دامي، و كشاورزي تبديلي كارگاهي، كوچك صنايع از حمايت و توسعه -

 .تولید پشتیبان خدمات وتوسعه ها زيرساخت ايجاد -

 .الزم هاي ساخت زير وتكمیل صنعتي شهرک توسعه -

 فلزي غیر كاني صنايع توسعه -

 :منطقه اي و تعيين سهم شهر در برنامه هاي مزبور –برنامه هاي بخشي -6-1

رود كه  ي اساسي جوامع امروزي به شمار مياز اولويت هاتهیه برنامه هاي توسعه بخشي و يا منطقه اي و اجرا آن ها 

آبادي هاي موجود در آن اثر منطقه بر  ت مستقیم و يا غیر مستقیم در يكممكن است برنامه هاي تهیه شده به صور

ها و مركز ثقل برقراري ارتباط آبادي ها و يا مناطق يا  داشته باشند و چون مراكز شهري به دو دلیل مركز اجراي طرح

مي توان گفت كه اصوال مراكز ديگر انساني مي باشند از اهمیت و موقعیت ويژه اي برخوردار هستند . به همین جهت 

منطقه اي به نوعي در شهر ها اثر خواهند داشت و نمي توان  –سعه بخشي نامه هاي رشد و توتهیه و اجراي كلیه بر

گفت كه طرح هاي تهیه شده به صورت كامال مجزا از سكونتگاه هاي انساني هستند . لذا الزم است در چارچوب 

براي خراسان رضوي اقدام نسبت به شناخت برنامه هاي تهیه شده بجستان طرح جامع مطالعات منطقه اي در قالب 

 نمود . براساس اطالعات موجود مهم ترين اين برنامه ها به شرح زير مي باشند :

 :برنامه هاي منطقه اي -1-6-1

 مهم ترين برنامه هاي منطقه اي تهیه شده عبارتند از :

كه چارچوب كلي بهره طرح آمايش سرزمین استان خراسان كه در سال هاي قبل از انقالب اسالمي تهیه شده است  -1

كه به علت قديمي بودن اين طرح ،نمي توان اطالعاتي در خصوص شهر بجستان  برداري از زمین را مشخص مي كند .

 از آن استخراج كرد.
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سند ملي توسعه استان خراسان رضوي كه توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي تهیه شده كه قابلیت ها و  -2

مهم ترين راهبرد هايي كه مي توان آن ها را به .راهبردها و سیاست ها را مشخص مي كند  استان و اهداف ،تنگناهاي 

 شهرستان بجستان تعیم داد عبارتند از :

 سطح زندگي ، عدالت اجتماعي و سطح مشاركت مردم در استان. ارتقاء شاخص هاي توسعه انساني، -1

 و نهادهاي مردمي در فرايند توسعه استان.  خصوصي، تشكلهازمینه سازي براي استفاده از توانمنديهاي بخش  -2

 .توسعه آموزش هاي فني و حرفه اي ، آموزش هاي علمي و كاربردي وآموزش عالي متناسب با نیازهاي استان  -3

 ايجاد فعالیت هاي نوين كشاورزي ) آبزي پروري ، كشت هاي متراكم وگلخانه ها (  -4

 ديل آن به كشاورزي تجاري و پیشرفته.وتب ساماندهي بخش كشاورزي -2

مديريت منابع توسعه شیوه هاي بهره برداري اصولي از منابع آب با در نظر گرفتن ظرفیت منابع آب در استان و برنامه هاي  -6

برداري مطلوب از آبهاي سطحي و  آب حوضه آبريز و افزايش راندمان آبیاري )در انتقال و مصرف( و اصالح الگوي مصرف آب و بهره

 تقويت منابع آبهاي زير زمیني با اولويت آبخوان هاي با بیالن منفي .

حفظ و بهره برداري از منابع پايه ، حفظ كاربري اراضي و جلوگیري از بیابان زايي و پیشرفت كوير و توسعه فعالیت  -7

 هاي آبخیزداري.

گردشگري و متنوع سازي خدمات قابل ارائه به گردشگران در استان و ايجاد زير  استفاده از كلیه امكانات و جاذبه هاي -3

ساخت هاي مناسب در نواحي گردشگري و بستر سازي مناسب براي مشاركت بخش خصوصي در جهت سرمايه گذاري در اين 

 زمینه و حفظ و نگهداري و معرفي مركز تاريخي ، فرهنگي و جاذبه هاي گردشگري 

 از انرژي تجديد شونده ، خورشیدي بهره گیري  -2

 ايجاد سازو كارهاي الزم و حمايت از افزايش بهره وري در بخش هاي اقتصادي و عوامل تولید . -12

 كنترل مديريت بحرانهاي ناشي از حوادث غیر مترقبه و بالياي طبیعي. -11

 مجتمع هاي تعاوني.حمايت مؤثر از تشكیل و توسعه تعاوني ها و ايجاد و گسترش شهرک ها و  -12

 نهادينه كردن رويكرد مديريت عرضه و تقاضا و افزايش سطح آگاهي عمومي در مديريت بهینه مصرف آب . -13

 ايجاد زمینه هاي الزم براي جلب مشاركت مردمي و بخش خصوصي در بهره برداري و مديريت آب. -14

 :برنامه هاي بخشي -2-6-1

و توان آن ها را به ناحیه تربت حیدريه شده جهت استان خراسان رضوي كه مي مهم ترين برنامه هاي بخشي تهیه 

 تعمیم داد عبارتند از : بجستان شهر 
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  :دامپروري و كشاورزي-1-2-6-1

با توجه به  دامپروري و كشاورزي خدمات ارائه در آنها نقش افزايش و كشاورزي مهندسي فني هاي تشكل از حمايت -

 مشكالتي از قبیل خشكسالي در شهر بجستان

 نیاز و دسترس در آب میزان و اقلیمي شرايط با متناسب استان مختلف هاي دشت و مناطق در كشت الگوي تغییر -

 با توجه به كم آبي شهرهايي نظیر بجستان محصوالت آبي

با توجه به اينكه شهرهاي ناحیه صادر كننده محصوالتي نظیر زعفران  صادراتي محصوالت زيركشت سطح گسترش -

 ، انار ، پسته و ... هستند .

 دامپروري و كشاورزي علمي هاي روش ترويج و كاربردي تحقیقات توسعه ، مكانیزاسیون بهبود و توسعه -

 درآمدي وضعیت بهبود و جديد شغلي فرصتهاي ايجاد جهت دامپروري و كشاورزي جانبي هاي فعالیت گسترش -

 كشاورزي

 خدماتي و تولیدي هاي تشكل در دامپروري و كشاورزي برداري بهره و ساماندهي -

  كشاورزي در آبیاري هاي روش و آب انتقال هاي روش بهبود -

 براي مناسب كشت الگوي ارائه و مختلف هاي دشت در آب منابع محدوديت میزان به توجه با كشت الگوي اصالح -

 . استان مختلف مناطق

  قنوات و سنتي آب منابع مرمت و احیاء -

 اقتصادي فني واحدهاي در كشاورزي اراضي سازي يكپارچه و تسطیح -

 درصد 12 از باالتر شیب داراي يا و باران كم هاي محدوده در ديم كشت از جلوگیري -

 :معادن و صنايع-2-2-6-1

 مديريتي و فني ساختارهاي نظر ازشهر  موجود صنايع بازسازي و نوسازي -

 و سازي ماشین ويژه صنايع به ، صادراتي رويكرد با و بر آب كم ترجیحا و باال افزوده ارزش با صنايع توسعه و ايجاد -

 هاي گذاري سرمايه و مهندسي و فني صدور خدمات به صنايع صاحبان تشويق و منطقه كشورهاي نیاز مورد تجهیزات

 . هدف بازارهاي در مشترک

 توريسم توسعه صنعت با ارتباط در هنري و فرهنگي نگرش با سنتي و دستي صنايع توسعه و تقويت -

 هاي مزيت بر تخصصي متكي هاي شهرک گسترش و اقتصادي توجیه داراي صنعتي هاي شهرک تجهیز و توسعه -

  ها شهرک اين نیاز مورد زيربنايي خدمات تامین و اي منطقه

 . مناطق مزيتهاي نسبي و ها قابلیت بر متكي صنايع متوازن استقرار جهت نیاز مورد زيربنايي خدمات توسعه -
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 .اي منطقه هاي با قابلیت مطابق اقتصادي توجیه داراي موجود روستايي صنعتي نواحي گسترش و تجهیز ، تقويت -

  : نقل و حمل-3-2-6-1

  كاال ترانزيتي محورهاي و ها شبكه تقويت و تجیهز -

 استان در ريلي هوايي  اي جاده نقل و حمل ناوگان تجهیز و نوسازي -

و جاذبه هاي طبیعي در  طبیعي هاي جاذبه ويژه به و استان گردشگري هاي جاذبه به منتهي هاي راه بهسازي و ارتقا -

  شهر بجستان

  گردشگري مسیرهاي محورهاي راهي بین خدماتي هاي مجتمع احداث در خصوصي بخش گذاري سرمايه از استفاده -

 :عمران شهري -4-2-6-1

 وزلزله سیل خصوصاً غیرمترقبه حوادث ويژه به سوانح و خطرات برابر در شهرها سازي ايمن -

 استان شهرهاي درآمدي منابع و شهري اقتصاد بنیانهاي تقويت -

 آنها جمعیت نگهداشت و حفظ منظور به مرزي شهرهاي و لوت دشت ، كوير دشت حاشیه شهرهاي از حمايت -

 و(  بجستانو رشتخوار  ، قوچان ، حیدريه تربت نیشابور، ، مشهد ويژه به)  استان شهرهاي آب تامین مشكل حل -

 نوشهرها

  استان شهرهاي شهري فاضالب شبكه اجراي دردست هاي طرح تكمیل -

 شهري مديريت نظام در انسجام ايجاد -

 مردمي هاي تشكل بر تاكید با شهري مديريت هاي روش و ساختار نمودن روز به -

  :روستايي عمران-5-2-6-1

 روستايي جوامع تولیدي بنیانهاي از حمايت و معیشتي هاي شیوه به بخشیدن تنوع طريق از ييروستا اقتصاد تقويت -

 دستي صنايع و روستايي صنايع ، دامپروري و كشاورزي با ارتباط در ويژه به استان در

 طبیعي سوانح معرض در مناطق در ويژه به روستايي تاسیسات و ساختمانها سازي ايمن -

 ييروستا خدمات بندي سطح طرح اجراي و ييروستا هاي سكونتگاه و فضا ساماندهي هاي طرح اجراي و تهیه -

 : پرورش و آموزش-6-2-6-1

 روستايي التعلیم دختران الزم مورد در ويژه به مختلف مقاطع در استان التعلیم الزم جمعیت تحصیلي پوشش افزايش -

  محروم مناطق و مرزي مناطق در ، يياستثنا كودكان
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 و آموزشي كادر افزايش انگیزه ، تجهیزات و امكانات آوردن فراهم با عمومي هاي آموزش كیفیت و سطح ارتقاء -

 مربیان و آموزشي كادر تخصصي  عملي بینش و دانش ارتقاء و معلمان گزينش ، مدارس مديريتي

 غیرانتفاعي مدارس موسسین و واقفین از حمايت و تشويق -

 خصوصي بخش اي حرفه و فني آموزش مراكز از حمايت و تقويت -

 متوسطه آموزشي مقاطع در بويژه اي حرفه و فني آموزشهاي تقويت -

 و پژوهش و عالي مراكز آموزش ايجاد جهت در خصوصي بخش از حمايت و موقوفات توسعه مردمي كمكهاي جلب-

 دانشجويي هاي خوابگاه توسعه

 و آموزشي سطوح پیوستگي میان ارتقاء منظور به استان هاي دانشگاه آموزشي ساختار در پژوهشگران روحیه تقويت -

 . كارآفريني و آوري فني توسعه توان

 نیازهاي به ييپاسخگوويژه  به تحقیقاتي مراكز و ها دانشگاه در آن كردن نهادي و كاربردي پژوهشهاي گسترش -

 . استان پژوهشي

 و ها رشته تقويت استان و مختلف علمي مراكز و ها دانشگاه پژوهشي و آموزشي تخصصي هاي زمینه و نقش تعیین -

 . علمي قطبهاي تقويت و ايجاد جهت در يك هر تخصصي هاي زمینه

  استان نیازهاي با متناسب ي ها رشته در مجوز اخذ و عالي آموزش هاي رشته در بازنگري -

 صنايع ، هاي بیوتكنولوژي زمینه در اولويت با استان نیاز مورد هاي پژوهشكده و آوري فن و علمي پاركهاي توسعه -

 . مخابرات و الكترونیك ، اطالعات آوري فن ، غذايي

 : پزشكي آموزش و درمان بهداشت-7-2-6-1

  پزشكي آموزش و درماني خدمات ارائه كیفیت ارتقاء -

 . دارند قرار تري نيیپا سطح در كشور با مقايسه در كه ييها شاخص ويژه به استان در سالمت هاي شاخص ارتقاء-

 درماني ، بهداشتي خدمات عادالنه توزيع و روستايي و شهري هاي گروه و افراد بین سالمت توزيع در عدالت برقراري -

 استان سطح در

 باال كیفیت با سالم آشامیدني آب به روستايي و شهري جمعیت كامل دسترسي-

 تصادفات و حوادث براي رساني امداد ستادهاي تقويت و پزشكي هاي فوريت فراگیر پوشش -

 استان درماني بهداشتي امكانات از بهینه استفاده و بالیني خدمات و سالمت خدمات كیفیت مستمر ارتقاء -

 

 : از عبارتند باشد مدنظر بايد شهرستان بجستان توسعه مسیر در كه راهبردهايي و ها سیاست ترين عمده 
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 وآبیاري كشت هاي الگو بهبود طريق از كشاورزي هاي فعالیت توسعه و رشد -

 .مكانیزاسیون و مقیاس اقتصادي مزاياي از استفاده و اراضي تجمیع -

 خورشیدي بويژه شونده تجديد هاي انرژي از استفاده -

 گردي كوير بويژه طبیعي گردشگري توسعه -

 .معدني دامي، و كشاورزي تبديلي كارگاهي، كوچك صنايع از حمايت و توسعه -

 .تولید پشتیبان خدمات وتوسعه ها زيرساخت ايجاد -

 الزم هاي ساخت زير وتكمیل صنعتي شهرک توسعه -

 فلزي غیر كاني صنايع توسعه-

 برداري بهره هاي الگو و بهبود معدني هاي فعالیت توسعه-

 : آبادي ها و مناطق واقع در حوزه نفوذ مستقيم شهر-7-1

عامل دسترسي مستقیم و راحت به شهر، خدمات و تأسیسات  3به منظور تعیین حد حوزه نفوذ مستقیم شهر بجستان  

تحقیقات پرسشنامه اي و مصاحبه با مسئولین محلي مورد بررسي قرار ، رفاهي موجود در روستاهاي اطراف شهر 

 گرفت.

زمینه دسترسي، وجود جاده مناسب به ويژه جاده آسفالته مهمترين ارتباط مستقیم به شهر است. بدين منظور  در

قرار دارند. به طور متوسط روستاهاي بالقوه در ارتباط  بجستان كیلومتري اطراف شهر 22تا  12روستاهايي كه در شعاع 

كیلومتر براي جاده خاكي و  12ده هاي آسفالته و شعاع كیلومتري براي جا 22مستقیم هستند. بدين ترتیب كه شعاع 

روستا خواهد بود.  12شني در نظر گرفته مي شود كه در اين حالت تعداد روستاهايي كه امكان دسترسي به شهر را دارند 

 روستاها تا شهر به تفكیك نوع راه مشخص شده است. فاصله 12جدول شماره در 
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 آبادي هاي حوزه نفوذ تا شهر بجستان: فاصله 12جدول شماره 

 فاصله ي آبادي تا شهر بجستان )كیلومتر(
 رديف نام آبادي

 آسفالت شوسه خاكي

 1 چاه لیز 13 5 0

 2 اب باريك باال 3 5 0

 3 چكه آب 3 16 0

 4 حسین آباد 0 15 0

 2 هيیرضا 0 10 0

 6 بیكو 0 11 0

 7 روسنگ 0 11 0

 3 درزآب 0 8 0

 2 كالته مغزي 0 8 0

 12 درچاق 0 6 0

 11 مزار 0 4 0

 12 صلح آباد 0 14 0

 13 مطر آباد 0 16 0

 14 زين اباد 0 15 0

 12 سريده 0 17 0

 16 ششتوک 0 13 0

 17 كساباد پايین 0 16 2

 13 خار فیروزي 0 21 0

 12 كامه 0 22 0

 مشاورمنبع :مطالعات                                       

 

 22با دقت در نقشه شهرستان مشاهده مي شودكه علیرغم فاصله زياد برخي از روستاها از شهر بجستان )بیش از 

كیلومتر( و عدم وجود خدمات در روستاهاي اطراف ، ساكنین روستاها را ملزم به طي مسافت طوالني تر براي استفاده از 

روستاي كالته سوسناري باال، نوبهار، نیان، قاسم آباد ، سنجتك ،فخر  2خدمات در شهر بجستان مي كند. ، بنابراين 

 شهر به مراجعه از ناگزير طوالني راه وجود باي كه يآباد ، ابراهیم اباد ، سردق ، منصوري و چاه چول به عنوان روستاها

 به روستاهاي حوزه ي نفوذ مستقیم اين شهر اضافه مي شوند.  هستند بجستان
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 روستا 22 نيا از كي هر در موجود يرفاه ساتیتأس و خدمات نوع نفوذ، حوزه حدود نییتع در رگذاریتأث عامل نیدوم

 مارستانیب مانند يعملكرد يباال سطوح در يآموزش و يدرمان مانند يضرور خدمات كه روستاها نيا از دسته آن. است

 حوزه مركز عنوان به باالدست طرح در آنها يبرا اي دارند موجود وضع در اي را هنرستان و رستانیدب آموزش مراكز و

 راه هم كه ييروستاها نيبنابرا. شوند يم حذف روستا 22 نيا ستیل از است شده شنهادیپ ييروستا منظومه اي مجموعه

 كه رندیگ يم قرار شهر میمستق نفوذ حوزه يروستاها عنوان به باشند مذكور خدمات فاقد هم و دارند شهر به مناسب

 .كنند مراجعه شهر به روزانه صورت به خدمات نيا افتيدر يبرا دارند را مكانا نيا

شماره  جدول قرار به روستا 22 نيا در موجود خدمات 32 سال در مسكن و نفوس يسرشمار آمار اطالعات به توجه با

 يبرا باالدست طرح عنوان به هيدریح تربت هیناح طرح يشنهادیپ ييروستا يسكونتگاهها نظام يبررس با. باشد يم 22

. اند دهيگرد لحاظ ييروستا مجموعه مركز و حوزه مركز عنوان به شده مشخص يروستا 22 از يتعداد شهرستان نيا

 مجموعه مركز عنوان به مزارو روستاي  ييمطر آباد و زين آباد به عنوان مركز حوزه روستا يروستاها اساس نيبرا

 .اند شده مشخص ييروستا
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 : خدمات موجود در روستاهاي حوزه ي نفوذ مستقیم شهر بجستان 22جدول شماره
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اب باريك  1

باال چكه اب 2

حسین  3

اباد خارفیروز 4

ي كالته  5

سوسناري 

باال

كامه 6

نوبهار 7

نیان 8

قاسم اباد 9

12

2 

مطراباد

1

1 

درچاق

1

2 

درزاب

1

3 

صلح اباد

1

4 

سنجتك

1

5 

كالته 

مغري 1

6 

مزار

1

7 

سريده

1

8 

بیكو

1

9 

هيیرضا

2

0 

روسنگ

2

1 

زين اباد

2

2 

ششتوک

2

3 

كسابادپا

ن يی

/امیريه 

پايین  

/امیريه

2

4 

چاه پالیز

2

5 

منصوري

2

6 

سردق

2

7 

فخراباد

2

8 

ابراهیم 

اباد 2

9 

چاه چول
 1332منبع: آمار سرشماري نفوس و مسكن مركز آمار ايران سال 
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 گرفتن كلیه موارد فوق ، لیست نهايي روستاهاي حوزه نفوذ بجستان به شرح جدول زير مي باشد.با توجه به در نظر 

 : روستاهاي حوزه ي نفوذ مستقیم شهر بجستان21جدول شماره 

 نام روستاهاي حوزه نفوذ شهر بجستان

 1 اب باريك باال 16 هيیرضا

 2 چكه آب 17 روسنگ

 3 حسین آباد 13 زين اباد

 4 خار فیروزي 12 ششتوک

 2 كامه 22 كساباد پايین

 6 مطر آباد 21 چاه پالیز

 7 درچاق 22 كالته سوسناري باال

 3 درزآب 23 نوبهار

 2 صلح آباد 24 نیان

 12 كالته مغزي 22 قاسم آباد

 11 مزار 26 سنجتك

 12 سريده 27 فخر آباد

 13 منصوري 23 ابراهیم آباد

 14 سردق 22 چاه چول

  
 12 بیكو

 منبع: مطالعات مشاور                                        
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 منابع و ماخذ: 

 1322مركز آمار ايران ، سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال  -

معاونت مـديريت و  1322، 1332،  1372، 1362،  1322،  1342سالنامه هاي  آماري استان خراسان سالهاي  -

 برنامه ريزي استانداري  استان خراسان رضوي 

ضوابط و حرايم مربوط به آثار تاريخي شهر بجستان، سازمان میراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري استان  -

 خراسان رضوي 

 استانداري خراسان رضويضوابط مربوط به پدافند غیر عامل ،  -

 در ده سال اخیر ، شبكه بهداشت و درمان شهرستان آمار مهاجر وارد و خارج شده از شهر  -

 بجستاناطالعات مربوط به وضعیت اقتصادي شهرستان، ادره جهاد كشاورزي شهرستان  -

 طرح ناحیه تربت حیدريه، مهندسان مشاور پیشاهنگان آمايش -

 طرح هادي شهر بجستان، سید مهدي میر فندرسكي و همكاران -

 ،اداره راه و ترابري شهرستان بجستاناطالعات حمل و نقلي شهرستان  -

 ، معاونت فني و عمراني سند توسعه شهرستان ، فرمانداري شهرستان بجستان -

 جغرافیاي مفصل بجستان، موسسه امیر مشهد -

 مطالعات جامع حمل و نقل شهر مشهد           -

 مطالعات ساماندهي ترافیك بجستان -

 اداره كل حمل و نقل و پايانه هاي خراسان رضوي -

 37طرح توجیهي شهرستان بجستان، شهرداري بجستان ، سال  -

 مطالعات جمع آوري آبهاي سطحي شهر بجستان ، شهرداري بجستان -

مطالعات سنتز كشاورزي استان خراسان، موسسه پژوهشهاي برنامه ريزي و اقتصاد كشاورزي، وزارت جهاد  -

 1332كشاورزي، 

 ، ناشر مولف  1376 -اصول و مباني برنامه ريزي منطقه اي ، تالیف سید حسن معصومي اشكوري -

 ، نشر قومس 1373اصول و مباني جمعیت ، ترجمه و نگارش دكتر مسعود مهدوي ،  -

 ، وزارت مسكن و شهرسازي12تا  1آئین نامه راههاي شهري ، جلد  -

 ، انتشارات دانشگاه علم و صنعت  1372، اصول و مباني برنامه ريزي شهري ، اسماعیل شیعه  -

،انتشارات  1337برنامه ريزي كاربري اراضي شهري تالیف دكتر محمد رضا پور محمدي ، تهران چاپ چهارم  -

 سمت

،  1373سرانه كاربري هاي شهري ، دكتر سید محسن حبیبي، مهندس صديقه مسائلي ؛ تهـران چـاپ اول،     -

 لعات زمین و مسكن سازمان ملي زمین و مسكن، دفتر مطا

 ، انتشارات سمت1337برنامه ريزي شهرهاي جديد ، دكتر كرامت ا... زياري  ، تهران چاپ هشتم، تابستان  -
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 ،انتشارات دانشگاه تهران1337شبكه ارتباطي در طراحي شهري ، تالیف دكتر فريدون قريب ، چاپ پنجم  -

 ، انتشارات دانشگاه تهران 1333تراكم در شهرسازي ، دكتر محمد مهدي عزيزي ، چاپ دوم -

، مركـز مطالعـات و    1332مجموعه قوانین و مقررات شهرسازي ،  جلد اول و دوم  ، محقق حمیـد احسـن ،    -

 تحقیقات شهرسازي و معماري ايران 

 (WWW.sci.org.ir)سايت مركز آمار كشور  -
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