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ساختار کلی به  توانمی توجه به آن ها

و هاي طرح هاي فرادست عبارتند از بررسی دیدگاه

و  و دوم بررسی و تجریه تحلیل وضع موجود شهر

تحلیل مسائل شهر از وق بررسی وضع موجود شهر و تجزیه

هبردهاي مناسب در جهت اتریس سوآت انجام می پذیردو بااستفاده از داده هاي این ماتریس را

بردن نقاط ضعف و جلوگیري از وقوع تهدیدها 

ضعیت موجود و راهبردهاي منتج شده از بررسی و

هاي کالن استیکند تا سهاي فرادست کمک می

گیري در ها به منظور بهرهمنطقه در خصوص مسائل مرتبط با محدوده مورد مطالعه شناسایی گردد و از آن

کند ه و تحلیل وضع موجود نیز کمک  می

ی و براي ارتقاء وضعیت آن ها مسائل درونی شهر بررس

باالدست و هم از هاي هم به شهر از بیرون از طریق طرح

طرح پیشنهادي با توجه مراحل  تدوین اهداف

  ها و راهبردهاي طرح

)                                                                مرحله پیشنهادي( سنخواست
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توجه به آن هااساسی وجود دارند که با  معیاردو اهداف نهایی طرح 

عبارتند از بررسی دیدگاه معیارو این د. دست یافت برنامه هاي توسعه آینده شهر

و دوم بررسی و تجریه تحلیل وضع موجود شهر استخراج سیاست هاي مرتبط با محدوده مورد مطالعه

ق بررسی وضع موجود شهر و تجزیهرفع نواقص و مشکالت آن ها که این مهم از طری

اتریس سوآت انجام می پذیردو بااستفاده از داده هاي این ماتریس را

بردن نقاط ضعف و جلوگیري از وقوع تهدیدها ها، کاهش و یا از بینا، استفاده از فرصت

  . شوداسب براي برنامه ریزي پیشنهاد می

و راهبردهاي منتج شده از بررسی وهاي باالدست در نهایت از تلفیق راهبردهاي طرح

هاي فرادست کمک میرسی دیدگاهرب. شهر راهبردهاي نهایی پیشنهاد خواهد شد

منطقه در خصوص مسائل مرتبط با محدوده مورد مطالعه شناسایی گردد و از آن

ه و تحلیل وضع موجود نیز کمک  میبررسی و تجزی. شودهاي کلی استفاده با سیاست

ها مسائل درونی شهر بررسنقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید

هم به شهر از بیرون از طریق طرح به عبارت دیگر در این رویکرد

تدوین اهداففرآیند. شودطریق بررسی وضعیت موجود توجه می

  .تدوین گردیده است

ها و راهبردهاي طرحروند تدوین اهداف،سیاست –1نمودار شماره 

سنخواستتفصیلی شهر  -طرح جامع 

اهداف نهایی طرح  تدویندر

برنامه هاي توسعه آینده شهر

استخراج سیاست هاي مرتبط با محدوده مورد مطالعه

رفع نواقص و مشکالت آن ها که این مهم از طری

اتریس سوآت انجام می پذیردو بااستفاده از داده هاي این ماتریس راطریق م

ا، استفاده از فرصتهافزایش قوت

اسب براي برنامه ریزي پیشنهاد میراهبردهاي من

در نهایت از تلفیق راهبردهاي طرح

شهر راهبردهاي نهایی پیشنهاد خواهد شد

منطقه در خصوص مسائل مرتبط با محدوده مورد مطالعه شناسایی گردد و از آن

با سیاستتوسعه هم راستا 

نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدتا با استفاده از 

به عبارت دیگر در این رویکرد .ریزي شودبرنامه

طریق بررسی وضعیت موجود توجه می درون از

تدوین گردیده استزیر 
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در جهت تدوین اهداف این طرح قرار گرفته است شامل سند توسعه 

استان خراسان شمالی ، نظریه پایه توسعه و راهبردهاي آمایش سرزمین استان خراسان شمالی و طرح 

:هاي اساسی و مرتبط با طرح توسعه حاضر به شرح زیر استخراج شده است

بررسی اهداف طرح ناحیه  
خراسان شمالی

)                                                                مرحله پیشنهادي( سنخواست
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تدوین اهداف،  

سیاست ها و  

راهبردهاي نهایی

    

:هاي فرادست هاي طرح

در جهت تدوین اهداف این طرح قرار گرفته است شامل سند توسعه  اهداف طرح هاي فرادست که

استان خراسان شمالی ، نظریه پایه توسعه و راهبردهاي آمایش سرزمین استان خراسان شمالی و طرح 

  .ناحیه خراسان شمالی می باشند

هاي اساسی و مرتبط با طرح توسعه حاضر به شرح زیر استخراج شده است

فرآیند تدوین اهداف طرح 

بررسی طرح هاي فرا دست

بررسی اهداف طرح آمایش

تدوین اهداف و  
سیاست ها

بررسی اهداف سند توسعه  
استان

سنخواستتفصیلی شهر  -طرح جامع 

  

  

  

هاي طرحدید گاه.1- 1

اهداف طرح هاي فرادست که

استان خراسان شمالی ، نظریه پایه توسعه و راهبردهاي آمایش سرزمین استان خراسان شمالی و طرح 

ناحیه خراسان شمالی می باشند

  

هاي اساسی و مرتبط با طرح توسعه حاضر به شرح زیر استخراج شده استدیدگاه

بررسی وضع موجود

تجزیه و تحلیل وضعیت  
)تهیه ماتریس سوآت(موجود 

تدوین راهبردها
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توسعه و تجهیز شبکه هاي زیربنایی و زیرساختها، متناسب با نیاز استان

مقابله با حوادث غیر مترقبه

گسترش فعالیت ها و خدمات بازرگانی در استان و ایجاد پیوند تولید و تجارت

ارتقا کیفیت و کمیت خدمات، تاسیسات، تجهیزات و زیرساخت هاي شهري

 –توسعه بخش گردشگري با تاکید بر بهره گیري مناسب از مواهب طبیعی و تاریخی 

و تعاونی در سرمایه گذاري فعهالیتهاي 

  نظریه پایه توسعه و راهبردهاي آمایش سرزمین استان خراسان شمالی

پیشرفته با ارتقاي بهره وري، نوین سازي بخش کشاورزي و تبدیل آن به کشاورزي تجاري و 

توسعه سطح فناوري، افزایس رقابت مندي، توسعه الگوهاي کشت مناسب و گسترش کشت 

گلخانه اي با مالحظه محدودیت منابع آب استان، با اولویت زیر بخش هاي زراعی، باغداري و 

توسعه دامپروري هاي صنعتی و پرورش طیور، آبزیان و گیاهان دارویی

گیري خوشه هاي صنعتی با توجه به تقاضاي بازار هاي 

ملی و فراملی و استفاده از پتانسیل تامین مواد اولیه و بازار مصرف کشورهاي همجوار با اولویت 

صنایع پیشرفته شیمیایی، متالوژي، صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزي و کانی غیرفلزي با 

)                                                                مرحله پیشنهادي( سنخواست
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هاي سند توسعه استان خراسان شمالی

توسعه و تجهیز شبکه هاي زیربنایی و زیرساختها، متناسب با نیاز استان

نوین سازي ساختار بخش کشاورزي در کلیه زیربخش ها

 فعالیت هاي اقتصادي استانافزایش نقش صنعت در 

تامین آب شرب مناسب

مقابله با حوادث غیر مترقبهافزایش ضریب امنیتی نقاط زیست و فعالیت در 

گسترش فعالیت ها و خدمات بازرگانی در استان و ایجاد پیوند تولید و تجارت

ارتقا کیفیت و کمیت خدمات، تاسیسات، تجهیزات و زیرساخت هاي شهري

توسعه بخش گردشگري با تاکید بر بهره گیري مناسب از مواهب طبیعی و تاریخی 

فرهنگی استان 

ل مولد و پایدار و کاهش نرخ بیکاريایجاد اشتغا

و تعاونی در سرمایه گذاري فعهالیتهاي ) داخلی و خارجی(افزایش نقش بخش هاي خصوصی 

اقتصادي استان

نظریه پایه توسعه و راهبردهاي آمایش سرزمین استان خراسان شمالی

ارتقاي بهره وري، نوین سازي بخش کشاورزي و تبدیل آن به کشاورزي تجاري و 

توسعه سطح فناوري، افزایس رقابت مندي، توسعه الگوهاي کشت مناسب و گسترش کشت 

گلخانه اي با مالحظه محدودیت منابع آب استان، با اولویت زیر بخش هاي زراعی، باغداري و 

توسعه دامپروري هاي صنعتی و پرورش طیور، آبزیان و گیاهان دارویی

گیري خوشه هاي صنعتی با توجه به تقاضاي بازار هاي توسعه بخش صنعت بر اساس شکل 

ملی و فراملی و استفاده از پتانسیل تامین مواد اولیه و بازار مصرف کشورهاي همجوار با اولویت 

صنایع پیشرفته شیمیایی، متالوژي، صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزي و کانی غیرفلزي با 

تاکید بر صنایع مدرن  رقابتی

سنخواستتفصیلی شهر  -طرح جامع 

 هاي سند توسعه استان خراسان شمالیدیدگاه

توسعه و تجهیز شبکه هاي زیربنایی و زیرساختها، متناسب با نیاز استان

نوین سازي ساختار بخش کشاورزي در کلیه زیربخش ها

 افزایش نقش صنعت در

تامین آب شرب مناسب

 افزایش ضریب امنیتی نقاط زیست و فعالیت در

گسترش فعالیت ها و خدمات بازرگانی در استان و ایجاد پیوند تولید و تجارت

ارتقا کیفیت و کمیت خدمات، تاسیسات، تجهیزات و زیرساخت هاي شهري

 توسعه بخش گردشگري با تاکید بر بهره گیري مناسب از مواهب طبیعی و تاریخی

فرهنگی استان 

ایجاد اشتغا

 افزایش نقش بخش هاي خصوصی

اقتصادي استان

نظریه پایه توسعه و راهبردهاي آمایش سرزمین استان خراسان شمالی

 ارتقاي بهره وري، نوین سازي بخش کشاورزي و تبدیل آن به کشاورزي تجاري و

توسعه سطح فناوري، افزایس رقابت مندي، توسعه الگوهاي کشت مناسب و گسترش کشت 

گلخانه اي با مالحظه محدودیت منابع آب استان، با اولویت زیر بخش هاي زراعی، باغداري و 

توسعه دامپروري هاي صنعتی و پرورش طیور، آبزیان و گیاهان دارویی

 توسعه بخش صنعت بر اساس شکل

ملی و فراملی و استفاده از پتانسیل تامین مواد اولیه و بازار مصرف کشورهاي همجوار با اولویت 

صنایع پیشرفته شیمیایی، متالوژي، صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزي و کانی غیرفلزي با 

تاکید بر صنایع مدرن  رقابتی
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ات و تاسیسات گردشگري در سطح استاندارد هاي بین المللی با عملکرد ملی و 

فراملی با توجه به جاذبه هاي مذهبی، فرهنگی، تاریخی و طبیعی استان

توسعه تجارت و بازرگانی و خدمات در سطح استان با استفاده از امکانات نوین

مرزي، استفاده مجدد از آّب، تقویت، 

توسعه و تکمیل و بازسازي شبکه هاي انتقال و توزیع آب، شبکه هاب آبیاري و زه کشی و 

نوین سازي شیوه هاي بهره برداري از منابع آب و احیاي قنوات

توسعه شبکه هاي جاده اي استان با تاکید بر توسعه و تجهیز  شبکه هاي بین المللی حمل و 

کاال و مسافر و ارائه خدمات ترانزیت و ارتقاي کیفی راه هاي دورن استان

توسعه و بهبود زیرساخت هاي ارتباطی و فناوري اطالعات و استفاده از خدمات فناوري 

ارتباطات و اطالعات براي حصول به توسعه دانایی محور و همچنین استفاده از این فناوري در 

توسعه امکانات استان به منظور مدیریت بحران هاي ناشی از حوادث غیر مترقبه و بالیاي 

توسعه آموزش هاي فنی و حرفه اي با توجه به الزامات توسعه و گرایش هاي تخصصی فعالیتها 

زمینه سازي براي جلب مشارکت و بهره گیري از توانمندي هاي بخش خصوصی، تشکل ها و 

طرح توسعه و عمران ناحیه اهداف خود را به صورت موضوعی طبقه بندي نموده است که 

  :اهداف مرتبط با محدوده مورد مطالعه به تفکیک موضوعی در ادامه آمده است

)                                                                مرحله پیشنهادي( سنخواست
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ات و تاسیسات گردشگري در سطح استاندارد هاي بین المللی با عملکرد ملی و تقویت امکان

فراملی با توجه به جاذبه هاي مذهبی، فرهنگی، تاریخی و طبیعی استان

توسعه تجارت و بازرگانی و خدمات در سطح استان با استفاده از امکانات نوین

مرزي، استفاده مجدد از آّب، تقویت،  مهار و کنترل آبهاي سطحی با تاکید بر استفاده از آبهاي

توسعه و تکمیل و بازسازي شبکه هاي انتقال و توزیع آب، شبکه هاب آبیاري و زه کشی و 

نوین سازي شیوه هاي بهره برداري از منابع آب و احیاي قنوات

توسعه شبکه هاي جاده اي استان با تاکید بر توسعه و تجهیز  شبکه هاي بین المللی حمل و 

کاال و مسافر و ارائه خدمات ترانزیت و ارتقاي کیفی راه هاي دورن استان

توسعه و بهبود زیرساخت هاي ارتباطی و فناوري اطالعات و استفاده از خدمات فناوري 

ارتباطات و اطالعات براي حصول به توسعه دانایی محور و همچنین استفاده از این فناوري در 

توسعه منطقه اي و روستایی 

توسعه امکانات استان به منظور مدیریت بحران هاي ناشی از حوادث غیر مترقبه و بالیاي 

توسعه آموزش هاي فنی و حرفه اي با توجه به الزامات توسعه و گرایش هاي تخصصی فعالیتها 

در استان

زمینه سازي براي جلب مشارکت و بهره گیري از توانمندي هاي بخش خصوصی، تشکل ها و 

  نهادهاي مردمی در فرایند توسعه استان

اهداف کلی طرح توسعه و عمران ناحیه

طرح توسعه و عمران ناحیه اهداف خود را به صورت موضوعی طبقه بندي نموده است که 

اهداف مرتبط با محدوده مورد مطالعه به تفکیک موضوعی در ادامه آمده است

  کشاورزي و محیط زیست

سنخواستتفصیلی شهر  -طرح جامع 

تقویت امکان

فراملی با توجه به جاذبه هاي مذهبی، فرهنگی، تاریخی و طبیعی استان

توسعه تجارت و بازرگانی و خدمات در سطح استان با استفاده از امکانات نوین

مهار و کنترل آبهاي سطحی با تاکید بر استفاده از آبهاي

توسعه و تکمیل و بازسازي شبکه هاي انتقال و توزیع آب، شبکه هاب آبیاري و زه کشی و 

نوین سازي شیوه هاي بهره برداري از منابع آب و احیاي قنوات

 توسعه شبکه هاي جاده اي استان با تاکید بر توسعه و تجهیز  شبکه هاي بین المللی حمل و

کاال و مسافر و ارائه خدمات ترانزیت و ارتقاي کیفی راه هاي دورن استان نقل

 توسعه و بهبود زیرساخت هاي ارتباطی و فناوري اطالعات و استفاده از خدمات فناوري

ارتباطات و اطالعات براي حصول به توسعه دانایی محور و همچنین استفاده از این فناوري در 

توسعه منطقه اي و روستایی 

 توسعه امکانات استان به منظور مدیریت بحران هاي ناشی از حوادث غیر مترقبه و بالیاي

طبیعی

 توسعه آموزش هاي فنی و حرفه اي با توجه به الزامات توسعه و گرایش هاي تخصصی فعالیتها

در استان

 زمینه سازي براي جلب مشارکت و بهره گیري از توانمندي هاي بخش خصوصی، تشکل ها و

نهادهاي مردمی در فرایند توسعه استان

  

اهداف کلی طرح توسعه و عمران ناحیه

طرح توسعه و عمران ناحیه اهداف خود را به صورت موضوعی طبقه بندي نموده است که 

اهداف مرتبط با محدوده مورد مطالعه به تفکیک موضوعی در ادامه آمده است

کشاورزي و محیط زیست
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سازي بخش کشاورزي و تبدیل آن به کشاورزي تجاري و پیشرفته با 

تهیه طرح هاي اجرایی براي تامین زیرساخت هاي مورد نیاز، امکان افزایش زیرکشت و 

ر افزایش بهره وري عوامل ترویجی براي تولیدکنندگان مبتنی ب

تاکید بر اجراي طرح هاي تعادل دام و مرتع و صیانت از منابع طبیعی و زیرساخت هاي 

حمایت و مشارکت دولت در توسعه ظرفیت هاي فیزیکی و اجتماعی مورد نیاز توسعه بویژه در 

مناطق مرزي و کمتر توسعه یافته به منظور تعادل بخشی به توزیع و سهم جمعیت و فعالیت 

تعیین کاربري زمین در گستره ناحیه براي تخصیص صحیح اراضی به کاربري هاي مناسب

توسعه اکوتوریسم به ویژه در زیستگاه هاي مستعد و پرجاذبه ناحیه

ایجاد انگیزه مناسب به منظور توسعه صنعت در مناطق محروم ناحیه

  توجه به پهنه هاي خطر، گسل هاي فعال در مکانیابی تاسیسات پر هزینه

)                                                                مرحله پیشنهادي( سنخواست

6

سازي بخش کشاورزي و تبدیل آن به کشاورزي تجاري و پیشرفته با  ارتقاء بهره وري، نوین

.توسعه سطح فناوري، افزایش رقابت مندي

تهیه طرح هاي اجرایی براي تامین زیرساخت هاي مورد نیاز، امکان افزایش زیرکشت و 

عملکرد در هکتار باغات استان

ترویجی براي تولیدکنندگان مبتنی ب –اجراي دوره هاي آموزشی 

و نهاده هاي تولید محصوالت کشاورزي

تاکید بر اجراي طرح هاي تعادل دام و مرتع و صیانت از منابع طبیعی و زیرساخت هاي 

.فیزیکی موجود و در دست اجرا

حمایت و مشارکت دولت در توسعه ظرفیت هاي فیزیکی و اجتماعی مورد نیاز توسعه بویژه در 

مناطق مرزي و کمتر توسعه یافته به منظور تعادل بخشی به توزیع و سهم جمعیت و فعالیت 

تعیین کاربري زمین در گستره ناحیه براي تخصیص صحیح اراضی به کاربري هاي مناسب

توسعه اکوتوریسم به ویژه در زیستگاه هاي مستعد و پرجاذبه ناحیه

پیوند دادن ناحیه در بخش صنعت با قطب هاي مجاور

ایجاد انگیزه مناسب به منظور توسعه صنعت در مناطق محروم ناحیه

توجه به پهنه هاي خطر، گسل هاي فعال در مکانیابی تاسیسات پر هزینه

  ا و خدماتنظام سطح بندي سکونتگاه ه

سنخواستتفصیلی شهر  -طرح جامع 

ارتقاء بهره وري، نوین

توسعه سطح فناوري، افزایش رقابت مندي

 تهیه طرح هاي اجرایی براي تامین زیرساخت هاي مورد نیاز، امکان افزایش زیرکشت و

عملکرد در هکتار باغات استان

 اجراي دوره هاي آموزشی

و نهاده هاي تولید محصوالت کشاورزي

 تاکید بر اجراي طرح هاي تعادل دام و مرتع و صیانت از منابع طبیعی و زیرساخت هاي

فیزیکی موجود و در دست اجرا

  نظام سکونت

 حمایت و مشارکت دولت در توسعه ظرفیت هاي فیزیکی و اجتماعی مورد نیاز توسعه بویژه در

مناطق مرزي و کمتر توسعه یافته به منظور تعادل بخشی به توزیع و سهم جمعیت و فعالیت 

  . استان

  نظام فعالیت

تعیین کاربري زمین در گستره ناحیه براي تخصیص صحیح اراضی به کاربري هاي مناسب

توسعه اکوتوریسم به ویژه در زیستگاه هاي مستعد و پرجاذبه ناحیه

پیوند دادن ناحیه در بخش صنعت با قطب هاي مجاور

ایجاد انگیزه مناسب به منظور توسعه صنعت در مناطق محروم ناحیه

توجه به پهنه هاي خطر، گسل هاي فعال در مکانیابی تاسیسات پر هزینه

  

نظام سطح بندي سکونتگاه ه
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ارتقاي کیفی شبکه هاي ارتباطی ناحیه بر مبناي نظام سطح بندي سکونتگاه ها

تقویت جاده هاي حمل و نقل شهري و روستایی با توجه به شرایط خاص استان و قرارگیري در 

.انزیتی یار و مسافر شرق و غرب کشور و عدم وجود زیرساخت هاي الزم توسعه

تکمیل گازرسانی شهرهاي بهره مند از شبکه گاز طبیعی و ایجاد شبکه در مراکز شهري فاقد شبکه

.در شهرهاي استان

.امکانات و تسهیالت در جهت تحقق سرمایه گذاري هاي نعتی اولویت دار

این بخش در قالب شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید صورت می گیرد و در واقع با استفاده از 

ها بتوان راهبرد هاي مناسب را اتخاذ 

وضعیت شهر به تفکیک بخش هاي حوزه نفوذ، طبیعی و اقلیمی، جمعیتی، اجتماعی و اقتصادي و 

و . آورده شده است 2کالبد شهر به تفکیک مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته که نتایج آن در جدول شماره 

)                                                                مرحله پیشنهادي( سنخواست
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ارائه خدمات رفاهی مناسب به سکونتگاهها

ارتقاي کیفی شبکه هاي ارتباطی ناحیه بر مبناي نظام سطح بندي سکونتگاه ها

توسعه و ارتقاي شبکه هاي ارتباطی ناحیه

تقویت جاده هاي حمل و نقل شهري و روستایی با توجه به شرایط خاص استان و قرارگیري در 

انزیتی یار و مسافر شرق و غرب کشور و عدم وجود زیرساخت هاي الزم توسعه

تکمیل گازرسانی شهرهاي بهره مند از شبکه گاز طبیعی و ایجاد شبکه در مراکز شهري فاقد شبکه

در شهرهاي استان (CNG)اقدامات الزم براي احداث جایگاه هاي گاز طبیعی 

امکانات و تسهیالت در جهت تحقق سرمایه گذاري هاي نعتی اولویت دار

.تهیه و اجراي طرح بازسازي و نوسازي صنایع سنگبري

بررسی و تجزیه و تحلیل وضع موجود شهر

این بخش در قالب شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید صورت می گیرد و در واقع با استفاده از 

ها بتوان راهبرد هاي مناسب را اتخاذ یت موجود صورت گرفته تا با استفاده از آنروش سوات سنجش وضع

وضعیت شهر به تفکیک بخش هاي حوزه نفوذ، طبیعی و اقلیمی، جمعیتی، اجتماعی و اقتصادي و 

کالبد شهر به تفکیک مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته که نتایج آن در جدول شماره 

سنخواستتفصیلی شهر  -طرح جامع 

ارائه خدمات رفاهی مناسب به سکونتگاهها

  نظام دسترسی

ارتقاي کیفی شبکه هاي ارتباطی ناحیه بر مبناي نظام سطح بندي سکونتگاه ها

توسعه و ارتقاي شبکه هاي ارتباطی ناحیه

 تقویت جاده هاي حمل و نقل شهري و روستایی با توجه به شرایط خاص استان و قرارگیري در

انزیتی یار و مسافر شرق و غرب کشور و عدم وجود زیرساخت هاي الزم توسعهمحور تر

  

  نفت و نیرو

تکمیل گازرسانی شهرهاي بهره مند از شبکه گاز طبیعی و ایجاد شبکه در مراکز شهري فاقد شبکه

 اقدامات الزم براي احداث جایگاه هاي گاز طبیعی

  

  صنایع و معادن

 امکانات و تسهیالت در جهت تحقق سرمایه گذاري هاي نعتی اولویت دارتامین

تهیه و اجراي طرح بازسازي و نوسازي صنایع سنگبري

بررسی و تجزیه و تحلیل وضع موجود شهر .2- 1

این بخش در قالب شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید صورت می گیرد و در واقع با استفاده از 

روش سوات سنجش وضع

وضعیت شهر به تفکیک بخش هاي حوزه نفوذ، طبیعی و اقلیمی، جمعیتی، اجتماعی و اقتصادي و .نمود

کالبد شهر به تفکیک مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته که نتایج آن در جدول شماره 
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در ادامه با استفاده از تلفیق نقاط قوت و ضعف با فرصت ها و تهدیدهاي سیستم شهري راهبردهاي مناسب 

  .شودپیشنهاد می 3

  رویکرد سوآت در اتخاذ راهبردهاي پیشنهادي

  نقاط ضعف

  استراتژي انطباقی

  استراتژي تدافعی

)                                                                مرحله پیشنهادي( سنخواست

8

در ادامه با استفاده از تلفیق نقاط قوت و ضعف با فرصت ها و تهدیدهاي سیستم شهري راهبردهاي مناسب 

3شامل راهبردهاي تهاجمی، انطباقی، اقتضایی و تدافعی در جدول شماره 

رویکرد سوآت در اتخاذ راهبردهاي پیشنهادي :1جدول شماره 

  نقاط قوت

  فرصت
استراتژي (استراتژي تهاجمی 

  )رشد و توسعه

  استراتژي اقتضایی  تهدید

سنخواستتفصیلی شهر  -طرح جامع 

در ادامه با استفاده از تلفیق نقاط قوت و ضعف با فرصت ها و تهدیدهاي سیستم شهري راهبردهاي مناسب 

شامل راهبردهاي تهاجمی، انطباقی، اقتضایی و تدافعی در جدول شماره 

  

فرصت

تهدید
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  تجزیه و تحلیل وضعیت موجود شهر سنخواست

  

)                                                                مرحله پیشنهادي( سنخواست

9

تجزیه و تحلیل وضعیت موجود شهر سنخواست: 2جدول شماره 

سنخواستتفصیلی شهر  -طرح جامع 
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  تجزیه و تحلیل وضعیت موجود شهر سنخواست
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تجزیه و تحلیل وضعیت موجود شهر سنخواست: 2ادامه جدول شماره 

سنخواستتفصیلی شهر  -طرح جامع 
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  پیشنهادي با توجه به نقاط قوت،ضعف،فرصت و تهدید

)                                                                مرحله پیشنهادي( سنخواست

11

پیشنهادي با توجه به نقاط قوت،ضعف،فرصت و تهدیدراهبردهاي  - 3جدول شماره 

سنخواستتفصیلی شهر  -طرح جامع 

جدول شماره 
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در مرحله آخر با جمع بندي نتایج بدست آمده از دیدگاه هاي طرح هاي باال دست و بررسی و تحلیل 

در . شوندوضع موجود شهر اهداف نهایی طرح در قالب اهداف کالن، اهداف خرد، راهبرد و راهکار بیان می 

واقع این اهداف زمینه ساز برنامه ریزي کالبدي،اجتماعی و اقتصادي شهر هستند و با توجه به آنها طرح 

  :بخش به شرح زیر بیان شده اند

)                                                                مرحله پیشنهادي( سنخواست
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ارائه اهداف و سیاست هاي نهایی طرح 

در مرحله آخر با جمع بندي نتایج بدست آمده از دیدگاه هاي طرح هاي باال دست و بررسی و تحلیل 

وضع موجود شهر اهداف نهایی طرح در قالب اهداف کالن، اهداف خرد، راهبرد و راهکار بیان می 

واقع این اهداف زمینه ساز برنامه ریزي کالبدي،اجتماعی و اقتصادي شهر هستند و با توجه به آنها طرح 

بخش به شرح زیر بیان شده اند 4این اهداف در قالب . پیشنهادي ارائه می گردد

سنخواستتفصیلی شهر  -طرح جامع 

ارائه اهداف و سیاست هاي نهایی طرح .1-3

در مرحله آخر با جمع بندي نتایج بدست آمده از دیدگاه هاي طرح هاي باال دست و بررسی و تحلیل 

وضع موجود شهر اهداف نهایی طرح در قالب اهداف کالن، اهداف خرد، راهبرد و راهکار بیان می 

واقع این اهداف زمینه ساز برنامه ریزي کالبدي،اجتماعی و اقتصادي شهر هستند و با توجه به آنها طرح 

پیشنهادي ارائه می گردد
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اهداف بخش کالبدي
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اهداف بخش کالبدي 4جدول شماره 

  

سنخواستتفصیلی شهر  -طرح جامع 
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اهداف بخش کالبدي
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اهداف بخش کالبدي 4 جدول شماره
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اهداف بخش کالبدي
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اهداف بخش کالبدي 4جدول شماره 
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  اهداف بخش اقتصادي
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، پیش بینی نقش و روند توسعه اقتصادي 

زا و نیز برنامه هاي آتی دولت و 

سازمانهاي محلی یا بخش خصوصی در توسعه اقتصادي شهر همراه با تعیین میزان سرمایه 

به منظور تعیین نقش و عملکرد اقتصادي شهر در آینده در ابتدا به تحلیل وضعیت موجود شهر پرداخته 

بر اساس اطالعات وضع موجود به مقایسه بخش هاي 

  :مختلف اقتصادي  شهر سنخواست با استان خراسان شمالی و شهرستان گرمه و جاجرم می پردازیم

  هاي مختلف اقتصادي شهر سنخواست با شهرستان و استان

مجموع خدمات

درصد تعداد درصد

100 111,100 58.13

100 10,784 43.49

100 767 37.03

)                                                                مرحله پیشنهادي( سنخواست
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، پیش بینی نقش و روند توسعه اقتصادي تعیین عملکرد و نقش غالب اقتصادي شهر

زا و نیز برنامه هاي آتی دولت و  شهر در آینده با رویکرد استراتژي توسعه اقتصادي درون

سازمانهاي محلی یا بخش خصوصی در توسعه اقتصادي شهر همراه با تعیین میزان سرمایه 

گذاري الزم در هر بخش

به منظور تعیین نقش و عملکرد اقتصادي شهر در آینده در ابتدا به تحلیل وضعیت موجود شهر پرداخته 

بر اساس اطالعات وضع موجود به مقایسه بخش هاي . شناخته شودهاي آن شود تا امکانات و محدودیت

مختلف اقتصادي  شهر سنخواست با استان خراسان شمالی و شهرستان گرمه و جاجرم می پردازیم

  

هاي مختلف اقتصادي شهر سنخواست با شهرستان و استانمقایسه بخش -8جدول شماره 

خدمات کشاورزي صنعت

تعداد درصد تعداد درصد

64,580 10.51 11,681 31.36 34,839

4,690 17.79 1,919 38.71

284 39.25 301 23.72

  

  

  

  

  

سنخواستتفصیلی شهر  -طرح جامع 

تعیین عملکرد و نقش غالب اقتصادي شهر-2

شهر در آینده با رویکرد استراتژي توسعه اقتصادي درون

سازمانهاي محلی یا بخش خصوصی در توسعه اقتصادي شهر همراه با تعیین میزان سرمایه 

گذاري الزم در هر بخش

به منظور تعیین نقش و عملکرد اقتصادي شهر در آینده در ابتدا به تحلیل وضعیت موجود شهر پرداخته 

شود تا امکانات و محدودیتمی

مختلف اقتصادي  شهر سنخواست با استان خراسان شمالی و شهرستان گرمه و جاجرم می پردازیم

جدول شماره 

صنعت بخش اقتصادي

تعداد محدوده

34,839
استان خراسان 

شمالی

4,175
شهرستان 

جاجرم

182 سنخواستشهر 
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  با شهرستان و استاندر مقایسه

  

 سنخواستدرصد جمعیت شهر  23.72

درصد در بخش خدمات اشتغال  37.03

نشان داده شده است، نقش اقتصادي شهر 

و کمترین اشتغال  خدماتاز آن در بخش 

وضعیت مناسبی از لحاظ فعالیت هاي کشاورزي و 

ستان و در هریک از بخش هاي اقتصادي با دو محدوده شهر

قابل مالحظه در بخش صنعت و ساختمان تعداد شاغلین این بخش فاصله 

می بایست توجه کرد که با توجه به اطالعات جمع آوري شده محلی 

اغلب این جمعیت در بخش ساختمان مشغول به فعالیت هستند و به علت کمبود واحدهاي صنعتی در 

داخل شهر و حریم شهر شاغلین بسیار کمی در این بخش فعالیت دارد که می بایست نسبت به افزایش 

سهم بخش کشاورزي در این شهر بسیار باالتر از 

در این شهر به علت وجود  به کشاورزي

سهم باالي . زمین هاي کشاورزي و مستعد بودن اراضی اطراف شهر به منظور استفاده کشاورزي است

0
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20

30

40

50

60

خدمات
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در مقایسه سنخواستوضعیت بخش هاي مختلف اقتصادي شهر  -2

23.72. آمده است 2و نمودار شماره   8همان گونه که در جدول شماره

37.03درصد جمعیت در بخش کشاورزي و  39.25

نشان داده شده است، نقش اقتصادي شهر  3براساس روش مثلث بورژوگارنیه که در نمودار شماره 

از آن در بخش  پسیشترین شاغلین در بخش کشاورزي و اما ب

وضعیت مناسبی از لحاظ فعالیت هاي کشاورزي و  سنخواستبنابراین شهر . است

  . شاغلین در این بخش دارد

در هریک از بخش هاي اقتصادي با دو محدوده شهر سنخواستاز مقایسه وضعیت شاغلین شهر 

در بخش صنعت و ساختمان تعداد شاغلین این بخش فاصله  استان می توان نتیجه گرفت که

می بایست توجه کرد که با توجه به اطالعات جمع آوري شده محلی همچنین .یگر دارد

اغلب این جمعیت در بخش ساختمان مشغول به فعالیت هستند و به علت کمبود واحدهاي صنعتی در 

داخل شهر و حریم شهر شاغلین بسیار کمی در این بخش فعالیت دارد که می بایست نسبت به افزایش 

سهم بخش کشاورزي در این شهر بسیار باالتر از . صنعتی در شهر راهکارهایی را اتخاذ نمود

به کشاورزي سهم باالي اشتغال. سطح شهرستان و بخصوص سطح استان است

زمین هاي کشاورزي و مستعد بودن اراضی اطراف شهر به منظور استفاده کشاورزي است

شمالیخراساناستان

جاجرمشھرستان

سنخواستشھر

کشاورزی
صنعت

سنخواستتفصیلی شهر  -طرح جامع 

2نمودار شماره 

همان گونه که در جدول شماره

39.25در بخش صنعت، 

براساس روش مثلث بورژوگارنیه که در نمودار شماره . دارند

اما ب. چند نقشی است

است صنعتش طدر بخ

شاغلین در این بخش دارد

از مقایسه وضعیت شاغلین شهر 

استان می توان نتیجه گرفت که

یگر دارداي با دو سطح د

اغلب این جمعیت در بخش ساختمان مشغول به فعالیت هستند و به علت کمبود واحدهاي صنعتی در 

داخل شهر و حریم شهر شاغلین بسیار کمی در این بخش فعالیت دارد که می بایست نسبت به افزایش 

صنعتی در شهر راهکارهایی را اتخاذ نمودفعالیت هاي 

سطح شهرستان و بخصوص سطح استان است

زمین هاي کشاورزي و مستعد بودن اراضی اطراف شهر به منظور استفاده کشاورزي است
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الیت هاي کشاورزي در این شهر و سهم پایین آن در محدوده شهرستان  و استان فرصت ایده آلی براي 

سهم بخش . ارتقاء کشاورزي این شهر و صادرات محصوالت کشاورزي به خارج از شهر را ایجاد کرده است

  .و درصد آن نزدیک به شهرستان است

  تعیین نقش اقتصادي شهر سنخواست

در تعیین نقش . هاي توسعه شهر خواهد بود

به عبارت دیگر نقش غالب . غالب اقتصادي شهر اقدام بهینه تلفیق وضعیت موجود و اهداف آینده شهر است

هاي موجود شهر با افق اهداف ها و محدودیت

اهداف بلند مدت توسعه اقتصادي در اسناد باالدست و در محدوده استان تعیین شده است و از آنجائیکه 

باشد و وضعیت اقتصادي نیز تا حد بسیاري متأثر 

هاي فرادست که مرتبط با موضوع شهر مورد 

هاي فرادست شامل نظریه پایه سیاستهاي مورد بررسی در طرح ها و سیاست

  : شمال شرق و طرح ناحیه استان خراسان شمالی به شرح زیر است

)                                                                مرحله پیشنهادي( سنخواست
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الیت هاي کشاورزي در این شهر و سهم پایین آن در محدوده شهرستان  و استان فرصت ایده آلی براي 

ارتقاء کشاورزي این شهر و صادرات محصوالت کشاورزي به خارج از شهر را ایجاد کرده است

و درصد آن نزدیک به شهرستان است سنخواست نیز در مقایسه با استان پایین

تعیین نقش اقتصادي شهر سنخواست: 3نمودار شماره 

هاي توسعه شهر خواهد بودها و برنامهنقش غالب اقتصادي آینده در واقع هدایتگر طرح

غالب اقتصادي شهر اقدام بهینه تلفیق وضعیت موجود و اهداف آینده شهر است

ها و محدودیتدر نظر گرفتن وضعیت آینده، امکانات و پتانسیل

  .تعیین شده شهر مشخص خواهد شد

اهداف بلند مدت توسعه اقتصادي در اسناد باالدست و در محدوده استان تعیین شده است و از آنجائیکه 

باشد و وضعیت اقتصادي نیز تا حد بسیاري متأثر هاي فرادست توسعه هر شهر می بایست هماهنگ با طرح

هاي فرادست که مرتبط با موضوع شهر مورد بنابراین اهداف توسعه در طرح. هاي فرا شهري است

سیاستهاي مورد بررسی در طرح ها و سیاست.گرددمطالعه است مرور می

شمال شرق و طرح ناحیه استان خراسان شمالی به شرح زیر استتوسعه استان، طرح کالبدي منطقه 

سنخواستتفصیلی شهر  -طرح جامع 

الیت هاي کشاورزي در این شهر و سهم پایین آن در محدوده شهرستان  و استان فرصت ایده آلی براي فع

ارتقاء کشاورزي این شهر و صادرات محصوالت کشاورزي به خارج از شهر را ایجاد کرده است

سنخواست نیز در مقایسه با استان پایینخدمات شهر 

  

  

  

  

نقش غالب اقتصادي آینده در واقع هدایتگر طرح 

غالب اقتصادي شهر اقدام بهینه تلفیق وضعیت موجود و اهداف آینده شهر است

در نظر گرفتن وضعیت آینده، امکانات و پتانسیل اقتصادي با

تعیین شده شهر مشخص خواهد شد

اهداف بلند مدت توسعه اقتصادي در اسناد باالدست و در محدوده استان تعیین شده است و از آنجائیکه 

توسعه هر شهر می بایست هماهنگ با طرح

هاي فرا شهري استاز سیاست

مطالعه است مرور می

توسعه استان، طرح کالبدي منطقه 
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  در نظریه پایه توسعه استان اهداف و راهبردها به شرح زیر بوده است

هاي اقتصادينقش صنعت در فعالیت

فرهنگی استان -گیري مناسب از مواهب طبیعی و تاریخی

اي و حبوبات متناسب با ظرفیت گسترش زراعت با تأکید بر محصوالتی نظیر غالت و نباتات علوفه

تأکید بر توسعه و گسترش صنایع با اولویت صنایع تبدیلی، غذایی، نساجی، شیمیایی و پتروشیمی

در طرح کالبدي منطقه شمال شرق نیز آنچه مربوط به 

  باشدبا موضوع و محدوده مورد مطالعه است به شرح زیر می

هاي فضایی، اجتماعی و ها در جهت توسعه پایدار منطقه و رفع نابرابري

هاي شهريهتوسعه شهرهاي کوچک و میانی در جهت پرکردن نظام سلسله مراتب سکونتگا

)                                                                مرحله پیشنهادي( سنخواست
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در نظریه پایه توسعه استان اهداف و راهبردها به شرح زیر بوده است: نظریه پایه استان

هاهاي زیربنایی و زیرساختتوسعه و تجهیز شبکه

تعادل و توازن درون استانی

نقش صنعت در فعالیتنوین سازي ساختار بخش کشاورزي و افزایش 

ها و خدمات بازرگانیگسترش فعالیت

گیري مناسب از مواهب طبیعی و تاریخیتوسعه بخش گردشگري با تأکید بر بهره

  :هاراهبردها و سیاست

گسترش زراعت با تأکید بر محصوالتی نظیر غالت و نباتات علوفه

تأکید بر توسعه و گسترش صنایع با اولویت صنایع تبدیلی، غذایی، نساجی، شیمیایی و پتروشیمی

اي و ریلیهاي حمل و نقل هوایی، جادهایجاد و تکمیل شبکه

در طرح کالبدي منطقه شمال شرق نیز آنچه مربوط به : طرح کالبدي منطقه شمال شرق کشور

با موضوع و محدوده مورد مطالعه است به شرح زیر می استان خراسان شمالی و مرتبط

  :هاهدف کالن نظام سکونتگاه

ها در جهت توسعه پایدار منطقه و رفع نابرابريبخشی به نظام سکونتگاه

توسعه شهرهاي کوچک و میانی در جهت پرکردن نظام سلسله مراتب سکونتگا

سنخواستتفصیلی شهر  -طرح جامع 

نظریه پایه استان

  :اهداف

توسعه و تجهیز شبکه-

تعادل و توازن درون استانی-

نوین سازي ساختار بخش کشاورزي و افزایش -

گسترش فعالیت-

توسعه بخش گردشگري با تأکید بر بهره-

راهبردها و سیاست

گسترش زراعت با تأکید بر محصوالتی نظیر غالت و نباتات علوفه-

نابع آبیم

تأکید بر توسعه و گسترش صنایع با اولویت صنایع تبدیلی، غذایی، نساجی، شیمیایی و پتروشیمی-

ایجاد و تکمیل شبکه-

طرح کالبدي منطقه شمال شرق کشور

استان خراسان شمالی و مرتبط

هدف کالن نظام سکونتگاه

بخشی به نظام سکونتگاهتعادل

  اقتصادي

  :راهبردها

توسعه شهرهاي کوچک و میانی در جهت پرکردن نظام سلسله مراتب سکونتگا-
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دگرگونی ساختار فعالیت کشاورزي، صنعتی و خدماتی منطقه به نفع نواحی کمتر توسعه یافته

هاي نوپا و دانش پایه به منظور گسترش توسعه پایدار در سراسر منطقه

هاي جدید ها براي هدایت جمعیت، فعالیت و سرمایه گذاري به سمت کانون

ها در طرح ناحیه استان خراسان شمالی که جدیدترین سند توسعه استان است مرتبط ترین سیاست 

ارتقا بهره وري، نوین سازي بخش کشاورزي و تبدیل آن به کشاورزي تجاري و پیشرفته با توسعه 

توسعه الگوهاي کشت مناسب و گسترش کشت گلخانه اي با مالحظه منابع آب استان، با اولویت 

زیربخش هاي زراعی، باغداري و توسعه دامپروري هاي صنعتی و پرورش طیور، آبزیان و گیاهان 

زیر کشت و تهیه طرح هاي اجرایی براي تامین زیرساخت هاي مورد نیاز، امکان افزایش سطح 

امکان ایجاد صنایع تبدیلی بخش کشاورزي و دامی با توجه به وجود مزیت هاي نسبی تولید 

با توجه به شرایط مناسب جهت توسعه دامداري صنعتی، آب و هواي مناسب استان و ظرفیت هاي 

داري هاي صنعتی وجود دارد، ضمن این که این شیوه 

دامداري نسبت به دامداري عشایري و روستایی از بازده باالتري برخوردار بوده و توسعه این واحد و 
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دگرگونی ساختار فعالیت کشاورزي، صنعتی و خدماتی منطقه به نفع نواحی کمتر توسعه یافته

هاي نوپا و دانش پایه به منظور گسترش توسعه پایدار در سراسر منطقهافزایش سهم فعالیت

ها براي هدایت جمعیت، فعالیت و سرمایه گذاري به سمت کانونتقویت زیر ساخت

طرح ناحیه استان خراسان شمالی

در طرح ناحیه استان خراسان شمالی که جدیدترین سند توسعه استان است مرتبط ترین سیاست 

کشاورزي و محیط زیست

ارتقا بهره وري، نوین سازي بخش کشاورزي و تبدیل آن به کشاورزي تجاري و پیشرفته با توسعه 

.رقابت منديسطح فناوري، افزایش 

توسعه الگوهاي کشت مناسب و گسترش کشت گلخانه اي با مالحظه منابع آب استان، با اولویت 

زیربخش هاي زراعی، باغداري و توسعه دامپروري هاي صنعتی و پرورش طیور، آبزیان و گیاهان 

تهیه طرح هاي اجرایی براي تامین زیرساخت هاي مورد نیاز، امکان افزایش سطح 

عملکرد در هکتار باغات استان

امکان ایجاد صنایع تبدیلی بخش کشاورزي و دامی با توجه به وجود مزیت هاي نسبی تولید 

محصوالت فوق در استان

با توجه به شرایط مناسب جهت توسعه دامداري صنعتی، آب و هواي مناسب استان و ظرفیت هاي 

داري هاي صنعتی وجود دارد، ضمن این که این شیوه خالی موجود، امکان گسترش و توسعه دام

دامداري نسبت به دامداري عشایري و روستایی از بازده باالتري برخوردار بوده و توسعه این واحد و 

سنخواستتفصیلی شهر  -طرح جامع 

دگرگونی ساختار فعالیت کشاورزي، صنعتی و خدماتی منطقه به نفع نواحی کمتر توسعه یافته-

افزایش سهم فعالیت-

تقویت زیر ساخت-

وسعهت

طرح ناحیه استان خراسان شمالی

در طرح ناحیه استان خراسان شمالی که جدیدترین سند توسعه استان است مرتبط ترین سیاست 

:عبارتند از

کشاورزي و محیط زیست

ارتقا بهره وري، نوین سازي بخش کشاورزي و تبدیل آن به کشاورزي تجاري و پیشرفته با توسعه -

سطح فناوري، افزایش 

توسعه الگوهاي کشت مناسب و گسترش کشت گلخانه اي با مالحظه منابع آب استان، با اولویت -

زیربخش هاي زراعی، باغداري و توسعه دامپروري هاي صنعتی و پرورش طیور، آبزیان و گیاهان 

.دارویی

تهیه طرح هاي اجرایی براي تامین زیرساخت هاي مورد نیاز، امکان افزایش سطح -

عملکرد در هکتار باغات استان

امکان ایجاد صنایع تبدیلی بخش کشاورزي و دامی با توجه به وجود مزیت هاي نسبی تولید -

محصوالت فوق در استان

با توجه به شرایط مناسب جهت توسعه دامداري صنعتی، آب و هواي مناسب استان و ظرفیت هاي -

خالی موجود، امکان گسترش و توسعه دام

دامداري نسبت به دامداري عشایري و روستایی از بازده باالتري برخوردار بوده و توسعه این واحد و 
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جایگزینی آنها با واحدهاي عشایري و روستایی عالوه بر جلوگیري از تخریب مراتع به ساماندهی 

ترویجی براي تولیدکنندگان مبتنی بر افزایش بهره وري عوامل و 

تاکید بر اجراي طرح هاي تعادل دام و مرتع و صیانت از منابع طبیعی و زیرساخت هاي فیزیکی 

.بط و استاندارد هاي زیست محیطی براي استقرار فعالیت هاي اقتصادي و اجرایی

تعیین کاربري زمین در گستره ناحیه براي تخصیص صحیح اراضی به کاربري هاي مناسب

استقرار فعالیت ها

توسعه اکوتوریسم به ویژه در زیستگاه هاي مستعد و پرجاذبه ناحیه

ایجاد انگیزه مناسب به منظور توسعه صنعت در مناطق محروم ناحیه

توجه به پهنه هاي خطر گسلهاي فعال در مکانیابی تاسیسات پرهزینه

د جامعه شهري و روستایی

در اولیت قرار دادن استان براي راه اندازي واحدهاي صنعتی وابسته به نفت و پتروشیمی

تکمیل گازرسانی شهرهاي بهره مند از شبکه گاز طبیعی و ایجاد شبکه در مراکز شهري فاقد شبکه 
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جایگزینی آنها با واحدهاي عشایري و روستایی عالوه بر جلوگیري از تخریب مراتع به ساماندهی 

.ش افزوده بخش می گرددعشایر کمک نموده و باعث افزایش ارز

ترویجی براي تولیدکنندگان مبتنی بر افزایش بهره وري عوامل و  –اجراي دوره هاي آموزشی 

.نهادهاي تولید محصوالت کشاورزي

تاکید بر اجراي طرح هاي تعادل دام و مرتع و صیانت از منابع طبیعی و زیرساخت هاي فیزیکی 

موجود و در درست اجرا

بط و استاندارد هاي زیست محیطی براي استقرار فعالیت هاي اقتصادي و اجراییتهیه و تدوین ضوا

.تهیه و اجراي طرح هاي حفاظت زیست محیطی

نظام فعالیت

تعیین کاربري زمین در گستره ناحیه براي تخصیص صحیح اراضی به کاربري هاي مناسب

استقرار فعالیت هاتعدیل نابرابري هاي ناحیه اي با ایجاد تعادل فضایی در 

توسعه اکوتوریسم به ویژه در زیستگاه هاي مستعد و پرجاذبه ناحیه

ایجاد انگیزه مناسب به منظور توسعه صنعت در مناطق محروم ناحیه

توجه به پهنه هاي خطر گسلهاي فعال در مکانیابی تاسیسات پرهزینه

د جامعه شهري و روستاییافزایش خدمات رسانی به روستاهاي ناحیه به منظور تقویت پیون

در اولیت قرار دادن استان براي راه اندازي واحدهاي صنعتی وابسته به نفت و پتروشیمی

ایجاد مخازت ذخیره فرآورده هاي نفتی در شهرهاي استان

تکمیل گازرسانی شهرهاي بهره مند از شبکه گاز طبیعی و ایجاد شبکه در مراکز شهري فاقد شبکه 

  (CNG) –در شهرهاي استان 

اقدامات الزم براي احداث جایگاه هاي گاز طبیعی

سنخواستتفصیلی شهر  -طرح جامع 

جایگزینی آنها با واحدهاي عشایري و روستایی عالوه بر جلوگیري از تخریب مراتع به ساماندهی 

عشایر کمک نموده و باعث افزایش ارز

اجراي دوره هاي آموزشی -

نهادهاي تولید محصوالت کشاورزي

تاکید بر اجراي طرح هاي تعادل دام و مرتع و صیانت از منابع طبیعی و زیرساخت هاي فیزیکی -

موجود و در درست اجرا

تهیه و تدوین ضوا-

تهیه و اجراي طرح هاي حفاظت زیست محیطی-

نظام فعالیت

تعیین کاربري زمین در گستره ناحیه براي تخصیص صحیح اراضی به کاربري هاي مناسب-

تعدیل نابرابري هاي ناحیه اي با ایجاد تعادل فضایی در -

توسعه اکوتوریسم به ویژه در زیستگاه هاي مستعد و پرجاذبه ناحیه-

ایجاد انگیزه مناسب به منظور توسعه صنعت در مناطق محروم ناحیه-

توجه به پهنه هاي خطر گسلهاي فعال در مکانیابی تاسیسات پرهزینه-

افزایش خدمات رسانی به روستاهاي ناحیه به منظور تقویت پیون-

نفت و نیرو

در اولیت قرار دادن استان براي راه اندازي واحدهاي صنعتی وابسته به نفت و پتروشیمی-

ایجاد مخازت ذخیره فرآورده هاي نفتی در شهرهاي استان-

تکمیل گازرسانی شهرهاي بهره مند از شبکه گاز طبیعی و ایجاد شبکه در مراکز شهري فاقد شبکه -

در شهرهاي استان 

اقدامات الزم براي احداث جایگاه هاي گاز طبیعی-
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تسریع در ایجاد و تکمیل عملیات اجرایی شبکه فاضالب در شهرهاي فاقد شبکه جمع آوري 

.و بهبود تأسیسات تأمین و انتقال انرژي شامل برق، نفت و گاز ناحیه

ضعیت موجود و و ائه شده در اسناد فرادست توسعه

با توجه به اینکه . اقتصادي شهر و راهبردهاي توسعه اقتصادي شهر را تعیین کرد

هاي کالن استان می بایست این شهر در گروه شهرهاي کوچک استان قرار می گیرد با توجه به سیاست

هاي اقتصادي، هدف توسعه ارتقاء وضعیت اقتصادي اعم از ارتقاء کمی و کیفی اشتغال در هر یک از بخش

و می بنابراین نقش آینده شهر چند نقشی پیش بینی شده 

  اهداف و سیاست هاي اقتصادي شهر سنخواست

  سیاست

جلوگیري از تخریب و تغییر کاربري و مقابله با 

)پدیده شور شدن زمین هاي منطقه با توجه به اولویت مهار بیابان هاي استان

ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی مرتبط با محصوالت زراعی و باغی منطقه 

و تغییر در نظام سنتی کشت در منطقه 

صنعتی گیاهان دارویی مناسب با شرایط زراعی منطقه 

گسترش زراعت در بخش نباتات علوفه اي

حفظ باغات و افزایش محصوالت

ساماندهی و تجمیع دامداري ها و تالش در راستاي استفاده خارج از توان 

ایجاد مراکز تحقیقاتی و پژوهشکده گیاهان نواحی حاشیه کویر با توجه به 
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تسریع در ایجاد و تکمیل عملیات اجرایی شبکه فاضالب در شهرهاي فاقد شبکه جمع آوري 

فاضالب در ناحیه

و بهبود تأسیسات تأمین و انتقال انرژي شامل برق، نفت و گاز ناحیه

ائه شده در اسناد فرادست توسعهار اقتصادي هايبنابراین با توجه به اهداف و سیاست

اقتصادي شهر و راهبردهاي توسعه اقتصادي شهر را تعیین کرد غالب

این شهر در گروه شهرهاي کوچک استان قرار می گیرد با توجه به سیاست

هدف توسعه ارتقاء وضعیت اقتصادي اعم از ارتقاء کمی و کیفی اشتغال در هر یک از بخش

بنابراین نقش آینده شهر چند نقشی پیش بینی شده . زایش فرصت هاي اشتغال به طور کلی باشد

  .بایست مورد برنامه ریزي سازمان ها و تصمیم گیران قرار گیرد

اهداف و سیاست هاي اقتصادي شهر سنخواست -9جدول شماره 

سیاست  هدف

  

حفظ و گسترش 

فعالیت هاي 

  کشاورزي

  

  

  

  

  

  

  

جلوگیري از تخریب و تغییر کاربري و مقابله با (حفظ اراضی کشاورزي -

پدیده شور شدن زمین هاي منطقه با توجه به اولویت مهار بیابان هاي استان

ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی مرتبط با محصوالت زراعی و باغی منطقه -

و تغییر در نظام سنتی کشت در منطقه  مناسب کشت الگوهاي توسعه-

صنعتی گیاهان دارویی مناسب با شرایط زراعی منطقه  کشتو  گسترش-

گسترش زراعت در بخش نباتات علوفه اي-

حفظ باغات و افزایش محصوالت-

صنعتی سازي دامپروري-

ساماندهی و تجمیع دامداري ها و تالش در راستاي استفاده خارج از توان -

مراتع منطقه 

ایجاد مراکز تحقیقاتی و پژوهشکده گیاهان نواحی حاشیه کویر با توجه به -

سنخواستتفصیلی شهر  -طرح جامع 

تسریع در ایجاد و تکمیل عملیات اجرایی شبکه فاضالب در شهرهاي فاقد شبکه جمع آوري -

فاضالب در ناحیه

و بهبود تأسیسات تأمین و انتقال انرژي شامل برق، نفت و گاز ناحیه توسعه-

بنابراین با توجه به اهداف و سیاست

غالب می توان عملکرد

این شهر در گروه شهرهاي کوچک استان قرار می گیرد با توجه به سیاست

هدف توسعه ارتقاء وضعیت اقتصادي اعم از ارتقاء کمی و کیفی اشتغال در هر یک از بخش

زایش فرصت هاي اشتغال به طور کلی باشداف

بایست مورد برنامه ریزي سازمان ها و تصمیم گیران قرار گیرد

هدف  بخش اقتصادي

  کشاورزي

حفظ و گسترش 

فعالیت هاي 

کشاورزي
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ایجاد صنایع خرد و غیر آالینده در داخل شهر

ایجاد صنایع تبدیلی بخش کشاورزي و دامی

ساختمان

استفاده از مصالح ساختمانی  بومی شهر و استان با تمرکز بر عایق بودن 

ایجاد تحرك در نوسازي و ساخت و ساز شهري

  احیاي مجدد صنایع دستی موجود در شهر

خدمات رسانی به روستاهاي حوزه نفوذ

ارتقاء جاذبه هاي گردشگري با توجه به منطقه حفاظت شده میاندشت

ایجادمخازنذخیرهفرآوردههاینفتی

ایجاد شبکه جمع آوري فاضالب در شهر

ایجاد پارك گیاهشناسی مناطق حاشیه کویر که عالوه بر مباحث علمی 

.می تواند سبب جذب گردش گر علمی شود

  .یجاد امکانات مناسب جهت کویر نوردي و جذب گردش گران عالقه مند

  :احتماالت رشد و پیش بینی هاي جمعیت شهر در آینده

یکی از مهمترین عوامل ایجاد کانون هاي زیستی و اجزا و عناصر تشکیل دهنده آن، انسان و فعالیت 

بنابراین هیچ تردیدي نیست که اساس مطالعات شهري را بررسی 
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  جایگاه ویژه منطقه

  

  

ایجاد تحرك در 

بخش صنعت و 

  ساختمان

ایجاد صنایع در حریم شهر-

ایجاد صنایع خرد و غیر آالینده در داخل شهر-

ایجاد صنایع تبدیلی بخش کشاورزي و دامی-

ساختمانخود کفایی شهر در بخش -

استفاده از مصالح ساختمانی  بومی شهر و استان با تمرکز بر عایق بودن -

مصالح با توجه به اقیلم منطقه

ایجاد تحرك در نوسازي و ساخت و ساز شهري-

احیاي مجدد صنایع دستی موجود در شهر-

  

  

  

افزایش رفاه 

  خدماتی

  

  

  

رفع کمبودهاي خدماتی شهر-

گسترش بخش خدمات -

خدمات رسانی به روستاهاي حوزه نفوذ افزایش-

ارتقاء جاذبه هاي گردشگري با توجه به منطقه حفاظت شده میاندشت-

ایجادمخازنذخیرهفرآوردههاینفتی-

ایجاد شبکه جمع آوري فاضالب در شهر-

ایجاد پارك گیاهشناسی مناطق حاشیه کویر که عالوه بر مباحث علمی -

می تواند سبب جذب گردش گر علمی شود

یجاد امکانات مناسب جهت کویر نوردي و جذب گردش گران عالقه مندا-

احتماالت رشد و پیش بینی هاي جمعیت شهر در آینده

یکی از مهمترین عوامل ایجاد کانون هاي زیستی و اجزا و عناصر تشکیل دهنده آن، انسان و فعالیت 

بنابراین هیچ تردیدي نیست که اساس مطالعات شهري را بررسی . هاي مختلف آن در پهنه سرزمین است

سنخواستتفصیلی شهر  -طرح جامع 

  صنعت

ایجاد تحرك در 

بخش صنعت و 

ساختمان

  

  خدمات

افزایش رفاه 

خدماتی

  

احتماالت رشد و پیش بینی هاي جمعیت شهر در آینده – 3

یکی از مهمترین عوامل ایجاد کانون هاي زیستی و اجزا و عناصر تشکیل دهنده آن، انسان و فعالیت 

هاي مختلف آن در پهنه سرزمین است
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ن پیش بنابرای. هاي جمعیتی در شاخص هاي مختلف جمعیت در گذشته، حال و آینده تشکیل می دهند

براي برآورد . بینی جمعیت در برنامه ریزي اقتصادي، اجتماعی و کالبدي اولین گام در برنامه ریزي است

بعضی از این مدل ها فقط کل جمعیت را بدست می دهند و برخی 

این طرح جهت پیش در . دیگر با دخیل دانستن عوامل دیگر، به پیش بینی هاي خاصی دست می یابند

جزئیات جمعیتی شهر اعم از نسبت 

بنابراین پیش بینی جمعیت . هنوز در مرکز آماري قابل ارائه نبوده است

در ابتدا پیش از بررسی و تحلیل و پیشنهاد جمعیت آتی شهر سنخواست الزم است مواردي از وضع 

  . موجود شهر ارائه گردد تا بر آن اساس موارد پیشنهادي در جمعیت لحاظ شود

خانوار 593نفر در غالب  2114

خانوار 677نفر در غالب  2120

 680نفر در غالب  2302): سنخواست

وجود دارد این است که جمعیت خانه بهداشت شهر 

یکی از عوامل این اختالف این است در 

مقیم (سرشماري ها جمعیت مقیم درنظر گرفته می شود اما در آمارگیري خانه بهداشت جمعیت کل خانوار 

چه مبناي محاسبه جمعیت افق طرح قرار خواهد گرفت جمعیت سال 

تعداد جمعیت، تعداد خانوار، بعد خانوار و نرخ رشد جمعیت شهر 

ساله سال  15افق جمعیت پیشنهادي طرح افق 
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هاي جمعیتی در شاخص هاي مختلف جمعیت در گذشته، حال و آینده تشکیل می دهند

بینی جمعیت در برنامه ریزي اقتصادي، اجتماعی و کالبدي اولین گام در برنامه ریزي است

بعضی از این مدل ها فقط کل جمعیت را بدست می دهند و برخی . جمعیت مدلهاي مختلفی وجود دارد

دیگر با دخیل دانستن عوامل دیگر، به پیش بینی هاي خاصی دست می یابند

جزئیات جمعیتی شهر اعم از نسبت . از مدل رشد نمایی استفاده شده است سنخواست

هنوز در مرکز آماري قابل ارائه نبوده است 1390جنسی و سنی جمعیت سال 

  .ه شده استببراي جمعیت کل محاس

در ابتدا پیش از بررسی و تحلیل و پیشنهاد جمعیت آتی شهر سنخواست الزم است مواردي از وضع 

موجود شهر ارائه گردد تا بر آن اساس موارد پیشنهادي در جمعیت لحاظ شود

2114): مرکز آمار ایران( 1385جمعیت شهر سنخواست در سال 

2120): مرکز آمار ایران( 1390 جمعیت شهر سنخواست در سال

سنخواستمرکز بهداشت ( 1390جمعیت شهر سنخواست در سال 

وجود دارد این است که جمعیت خانه بهداشت شهر سنخواست  1390نکته اي که در جمعیت سال 

یکی از عوامل این اختالف این است در  .)نفر 2302( است 1390کمی بیش از جمعیت سرشماري 

سرشماري ها جمعیت مقیم درنظر گرفته می شود اما در آمارگیري خانه بهداشت جمعیت کل خانوار 

چه مبناي محاسبه جمعیت افق طرح قرار خواهد گرفت جمعیت سال آن. محاسبه می گردد

  .مرکز آمار ایران است

تعداد جمعیت، تعداد خانوار، بعد خانوار و نرخ رشد جمعیت شهر  10دامه در جدول شماره 

افق جمعیت پیشنهادي طرح افق . آورده شده است 1335 – 90در سال هاي 

سنخواستتفصیلی شهر  -طرح جامع 

هاي جمعیتی در شاخص هاي مختلف جمعیت در گذشته، حال و آینده تشکیل می دهند

بینی جمعیت در برنامه ریزي اقتصادي، اجتماعی و کالبدي اولین گام در برنامه ریزي است

جمعیت مدلهاي مختلفی وجود دارد

دیگر با دخیل دانستن عوامل دیگر، به پیش بینی هاي خاصی دست می یابند

سنخواستبینی جمعیت شهر 

جنسی و سنی جمعیت سال 

براي جمعیت کل محاس

در ابتدا پیش از بررسی و تحلیل و پیشنهاد جمعیت آتی شهر سنخواست الزم است مواردي از وضع 

موجود شهر ارائه گردد تا بر آن اساس موارد پیشنهادي در جمعیت لحاظ شود

 جمعیت شهر سنخواست در سال

جمعیت شهر سنخواست در سال

 جمعیت شهر سنخواست در سال

  خانوار

نکته اي که در جمعیت سال 

کمی بیش از جمعیت سرشماري 

سرشماري ها جمعیت مقیم درنظر گرفته می شود اما در آمارگیري خانه بهداشت جمعیت کل خانوار 

محاسبه می گردد) و غیر مقیم

مرکز آمار ایران است 1390

دامه در جدول شماره در ا

در سال هاي سنخواست 

  .می باشد 1406

This page was created using Nitro PDF trial software.

To purchase, go to http://www.nitropdf.com/

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m

http://www.nitropdf.com/


                                                                (

  1335- 90سرشماريتحوالت جمعیتی و محاسبه نرخ رشد واقعی شهر سنخواست درسالهاي مختلف 

نرخ رشد

-0.25

-0.43

3.66

0.88

-0.48

0.06

1335-90تحوالت جمعیتی در شهر سنخواست در سالهاي مختلف سرشماري 

  

نشان  4و نمودار شماره  10آنچه بررسی جمعیت شهر سنخواست و نرخ رشد جمعیت در جدول شماره 

که این امر به دلیل شاهد کاهش شدید جمعیت شهر سنخواست هستیم 

 زیادي کاهشجمعیت  رشدنرخ .هاي اصالحات اراضی و مهاجرت جمعیت به نقاط شهري بوده است

 .جمعیت را شاهد هستیم افزایش چشمگیر

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

2400

13351345
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تحوالت جمعیتی و محاسبه نرخ رشد واقعی شهر سنخواست درسالهاي مختلف 

بعد خانوار تعداد خانوار جمعیت سال  ردیف

4.9 310 1517 1335 1

4.8 308 1480 1345 2

4.5 317 1418 1355 3

4.5 454 2032 1365 4

4.3 520 2219 1375 5

3.6 593 2114 1385 6

3.13 677 2120 1390 7

  

تحوالت جمعیتی در شهر سنخواست در سالهاي مختلف سرشماري  -4نمودار شماره 

آنچه بررسی جمعیت شهر سنخواست و نرخ رشد جمعیت در جدول شماره 

شاهد کاهش شدید جمعیت شهر سنخواست هستیم  1355تا   1335

هاي اصالحات اراضی و مهاجرت جمعیت به نقاط شهري بوده است

افزایش چشمگیر1365تا  1355آن از سال  داشته است ولی در سال هاي بعد از

1345 1355 1365 1375 1385 1390

سنخواستتفصیلی شهر  -طرح جامع 

تحوالت جمعیتی و محاسبه نرخ رشد واقعی شهر سنخواست درسالهاي مختلف  -10جدول شماره 

نمودار شماره 

آنچه بررسی جمعیت شهر سنخواست و نرخ رشد جمعیت در جدول شماره 

1335می دهد از سال 

هاي اصالحات اراضی و مهاجرت جمعیت به نقاط شهري بوده استسیاست

داشته است ولی در سال هاي بعد از

1390
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مجددا  اما.ادامه پیدا کرده استنیز با شدت کمتري 

نرخ رشد  1385تا  1375جمعیت رو به کاهش گذاشته است به گونه اي که در دهه 

 شود افزایشنیز مشاهده می 1390

تحقیقات نشان می . )درصد 0.05با نرخ رشد 

با این که در دهه هاي اخیر سیاست هاي کشور مبنی بر تجهیز روستاها و شهرهاي کوچک به منظور 

ها بوده است اما شهر سنخواست دردهه اخیر نیز همچنان 

کم اشتغال و امکانات کم و نامناسب مخصوصا 

ه همراه خانواده در این دهه جمعیت فعال شهر به صورت تک نفره و یا ب

  .شهر بجنورد ، شهرهاي مشهد و تهران مهاجرت نموده اند

هاي مختلف اقتصادي و روم بودن شهر سنخواست در بخش

زیرساختهاي شهر نیاز است تا با توجه ویژه به این شهر و ارائه تسهیالت مناسب به آن موقعیت مناسبی 

بنابراین آنچه مورد تاکید طرح حاضر است فراهم آوردن زمینه 

گزینه پیشنهاد شده است که پیش بینی می گردد در 

حال جمعیت پیشنهادي این . سالهاي آتی روند مالیمی براي جذب مهاجران خارج شده از شهر ایجاد گردد

  .آورده شده است

نـرخ رشـد    .بوده است و نرخ مهاجر

درصـد   0.5به دلیل ایجاد زیرساختهاي تازه دراین شـهر  

نفـر مـی    2425برابـر   1406بنابراین جمعیت پیشنهادي این شهر در افق طرح سال 
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نیز با شدت کمتري  1375تا  1365هاي این افزایش جمعیت میان سال

جمعیت رو به کاهش گذاشته است به گونه اي که در دهه 

1390سال  طبق آخرین آمار جمعیتی .بوده است صد 

با نرخ رشد (مشاهده می شود جمعیت شهر سنخواست با شدت کمی 

با این که در دهه هاي اخیر سیاست هاي کشور مبنی بر تجهیز روستاها و شهرهاي کوچک به منظور 

ها بوده است اما شهر سنخواست دردهه اخیر نیز همچنان جلوگیري از کاهش جمعیت و مهاجر فرستی آن

کم اشتغال و امکانات کم و نامناسب مخصوصا  هايمهاجر فرست بوده است که علت آن را می توان فرصت

در این دهه جمعیت فعال شهر به صورت تک نفره و یا ب. در بخش صنعت و خدمات دانست

شهر بجنورد ، شهرهاي مشهد و تهران مهاجرت نموده اند ،مانند مرکز استان هایشان به شهرهاي بزرگتر

روم بودن شهر سنخواست در بخشبا توجه به این مطلب و همچنین مح

زیرساختهاي شهر نیاز است تا با توجه ویژه به این شهر و ارائه تسهیالت مناسب به آن موقعیت مناسبی 

بنابراین آنچه مورد تاکید طرح حاضر است فراهم آوردن زمینه .جهت بازگشت مهاجرین به شهر بوجود آورد

  .  می باشدبازگشت مهاجرین به شهر 

گزینه پیشنهاد شده است که پیش بینی می گردد در  3 سنخواستدر جهت آینده نگري جمعیت شهر 

سالهاي آتی روند مالیمی براي جذب مهاجران خارج شده از شهر ایجاد گردد

آورده شده است 1406و سرانجام سال افق طرح  1401 ،139

  حداقل رشد

و نرخ مهاجر در این گزینه رشد جمعیت شهر سنخواست تحت تاثیر رشد طبیعی

به دلیل ایجاد زیرساختهاي تازه دراین شـهر  درصد و نرخ مهاجرت نیز  0.4

بنابراین جمعیت پیشنهادي این شهر در افق طرح سال  .

سنخواستتفصیلی شهر  -طرح جامع 

این افزایش جمعیت میان سال

جمعیت رو به کاهش گذاشته است به گونه اي که در دهه  1375از سال  پس

صد رد -0.48جمعیت 

جمعیت شهر سنخواست با شدت کمی 

با این که در دهه هاي اخیر سیاست هاي کشور مبنی بر تجهیز روستاها و شهرهاي کوچک به منظور دهد 

جلوگیري از کاهش جمعیت و مهاجر فرستی آن

مهاجر فرست بوده است که علت آن را می توان فرصت

در بخش صنعت و خدمات دانست

هایشان به شهرهاي بزرگتر

با توجه به این مطلب و همچنین مح

زیرساختهاي شهر نیاز است تا با توجه ویژه به این شهر و ارائه تسهیالت مناسب به آن موقعیت مناسبی 

جهت بازگشت مهاجرین به شهر بوجود آورد

بازگشت مهاجرین به شهر 

در جهت آینده نگري جمعیت شهر 

سالهاي آتی روند مالیمی براي جذب مهاجران خارج شده از شهر ایجاد گردد

1396شهر در سالهاي 

  

حداقل رشد: گزینه اول 

در این گزینه رشد جمعیت شهر سنخواست تحت تاثیر رشد طبیعی

0.4طبیعی شهر معادل 

.بینی شده استپیش

  .باشد
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تهران و امکان بهره -میامی –در افق طرح و همچنین اتصال شهر به راه بجنورد 

اصلی و امکان احداث واحد هاي کارگاهی و صنعتی در اطراف 

همچنین با توجه به . شهر را می توان از مواردي نام برد که مهاجر پذیري این شهر را توجیه پذیر می کنند

طرح فرادست ناحیه خراسان شمالی و سند توسعه استان خراسان که بـر بازگشـت جمعیـت بـه شـهرهاي      

بر این اساس بـا توجـه بـه    . درصد پیشنهاد داد

می باشد که بر این اساس جمعیت شهر در افـق  

ها به این شهر بیشتر خواهد شد که با فرض 

در . درصد خواهد رسید 1.6درصد به 

نفر برآورد  2853برابر  1406این صورت حداکثر رشد شهر اتفاق خواهد افتد که شمار جمعیت در افق 

درصد به عنوان 1.5پیشنهادي، نرخ رشد 

آلی برخوردار است از آنجایی که این شهر از بعد خانوار مطلوب و ایده

نرخ رشد 

  
  نرخ رشد واقعی  نرخ رشد مهاجرت

0.5  0.9  

1.1  1.5  

1.6  2  
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  متوسط رشد جمعیت

در افق طرح و همچنین اتصال شهر به راه بجنورد سنخواست 

اصلی و امکان احداث واحد هاي کارگاهی و صنعتی در اطراف جاده برداري از امکانات واقع شدن در حاشیه 

شهر را می توان از مواردي نام برد که مهاجر پذیري این شهر را توجیه پذیر می کنند

طرح فرادست ناحیه خراسان شمالی و سند توسعه استان خراسان که بـر بازگشـت جمعیـت بـه شـهرهاي      

درصد پیشنهاد داد 1.1وان نرخ مهاجرت این شهر را کوچک تاکید دارند، می ت

می باشد که بر این اساس جمعیت شهر در افـق   1.5نرخ رشد طبیعی شهر، نرخ رشد پیشنهادي براي شهر 

  . نفر جمعیت را دارا می باشد

  حداکثر رشد جمعیت

ها به این شهر بیشتر خواهد شد که با فرض درصورت رشد بیشتر عوامل توسعه در شهر میزان مهاجرت

درصد به  1.1افزایش میزان خالص مهاجرپذیري در این شهر، نرخ مهاجرت از 

این صورت حداکثر رشد شهر اتفاق خواهد افتد که شمار جمعیت در افق 

  

گزینه هاي پیشنهادي رشد 

  1406جمعیت در افق طرح سال 

پیشنهادي، نرخ رشد هاي با توجه به بررسی هاي جمعیتی بعمل آمده و نرخ رشد

از آنجایی که این شهر از بعد خانوار مطلوب و ایده .شودگزینه مطلوب در نظر گرفته می

  گزینه هر رشد
نرخ رشد 

  طبیعی

  0.4  رشد حداقل

  0.4  رشد متوسط

  0.4  رشد حداکثر

سنخواستتفصیلی شهر  -طرح جامع 

متوسط رشد جمعیت: گزینه دوم

سنخواست توسعه شهر 

برداري از امکانات واقع شدن در حاشیه 

شهر را می توان از مواردي نام برد که مهاجر پذیري این شهر را توجیه پذیر می کنند

طرح فرادست ناحیه خراسان شمالی و سند توسعه استان خراسان که بـر بازگشـت جمعیـت بـه شـهرهاي      

کوچک تاکید دارند، می ت

نرخ رشد طبیعی شهر، نرخ رشد پیشنهادي براي شهر 

نفر جمعیت را دارا می باشد 2650برابر  1406

  

حداکثر رشد جمعیت: گزینه سوم

درصورت رشد بیشتر عوامل توسعه در شهر میزان مهاجرت

افزایش میزان خالص مهاجرپذیري در این شهر، نرخ مهاجرت از 

این صورت حداکثر رشد شهر اتفاق خواهد افتد که شمار جمعیت در افق 

  .شده است

  

گزینه هاي پیشنهادي رشد  -11جدول شماره 

جمعیت در افق طرح سال 

  

  

  

با توجه به بررسی هاي جمعیتی بعمل آمده و نرخ رشد

گزینه مطلوب در نظر گرفته می
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اما نرخ مهاجرت با توجه به . بینی نمود

ل تمرکز زدایی از شهرهاي بزرگ و جذب جمعیت به شهرهاي متوسط و 

همچنین از دیگر عواملی که نرخ رشد حداکثر براي شهر 

هاي شهري است هاي اقتصادي و زیر ساخت

بدین معنی که  .هاي شهر نیز بوجود آیند

هاي توسعه شهري ها و اهداف و اقدامات پیشنهادي این طرح در جهت افزایش امکانات و فرصت

همراه بنابراین این سند توسعه به. هاي اشتغال، افزایش خدمات و امکانات خواهد بود

- پذیري شهر را بهتواند مهاجرها می

درصد، جمعیت شهر در مقاطع زمانی پنچ ساله به 

  ساله 5جمعیت پیشنهادي در مقاطع زمانی 

هدف توسعه شهري ساخت سکونتگاه هایی است که مشوق سرزندگی، آسایش مسکن آراسته و حفاظت 

توسعه . از محیط طبیعی است بنابراین تمرکز بر هسته هاي موجود شهرها باید نقطه کانونی حرکت باشد 

ه شده موجود شهر همان طور که در مراحل گسترش آن بیان شد، در امتداد معابر اصلی و اولیه گسترد

جمعیت پیشنهادي

2284

2460

2650
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بینی نمودبنابراین نرخ رشد طبیعی را می توان ادامه وضعیت موجود شهر پیش

ل تمرکز زدایی از شهرهاي بزرگ و جذب جمعیت به شهرهاي متوسط و سیاست هاي کالن دولت که شام

همچنین از دیگر عواملی که نرخ رشد حداکثر براي شهر  .درصد در نظر گرفته شده است

هاي اقتصادي و زیر ساختسنخواست پیش بینی شده است، محرومیت این شهر در بخش

هاي شهر نیز بوجود آیندبینی جمعیت مناسب زیرساختکه تالش شده است با پیش 

ها و اهداف و اقدامات پیشنهادي این طرح در جهت افزایش امکانات و فرصت

هاي اشتغال، افزایش خدمات و امکانات خواهد بوداعم از افزایش فرصت

ها میها و استفاده از آنهاي مختلف استان در جذب فرصت

درصد، جمعیت شهر در مقاطع زمانی پنچ ساله به  1.5بنابراین با توجه به نرخ رشد 

  .شودبینی میپیش 12

جمعیت پیشنهادي در مقاطع زمانی  -12جدول شماره 

:تعیین الگوي توسعه و محدوده شهر

هدف توسعه شهري ساخت سکونتگاه هایی است که مشوق سرزندگی، آسایش مسکن آراسته و حفاظت 

از محیط طبیعی است بنابراین تمرکز بر هسته هاي موجود شهرها باید نقطه کانونی حرکت باشد 

موجود شهر همان طور که در مراحل گسترش آن بیان شد، در امتداد معابر اصلی و اولیه گسترد

جمعیت پیشنهادي نرخ رشد بازه زمانی

2284 1.5 1390-1396

2460 1.5 1396-1401

2650 1.5 1401-1406

سنخواستتفصیلی شهر  -طرح جامع 

بنابراین نرخ رشد طبیعی را می توان ادامه وضعیت موجود شهر پیش

سیاست هاي کالن دولت که شام

درصد در نظر گرفته شده است1.1کوچک است، 

سنخواست پیش بینی شده است، محرومیت این شهر در بخش

که تالش شده است با پیش 

ها و اهداف و اقدامات پیشنهادي این طرح در جهت افزایش امکانات و فرصتسیاست

اعم از افزایش فرصت

هاي مختلف استان در جذب فرصتزمانهمکاري سا

بنابراین با توجه به نرخ رشد . همراه داشته باشد

12شرح جدول شماره 

  

  

  

  

  

تعیین الگوي توسعه و محدوده شهر -4

هدف توسعه شهري ساخت سکونتگاه هایی است که مشوق سرزندگی، آسایش مسکن آراسته و حفاظت 

از محیط طبیعی است بنابراین تمرکز بر هسته هاي موجود شهرها باید نقطه کانونی حرکت باشد 

موجود شهر همان طور که در مراحل گسترش آن بیان شد، در امتداد معابر اصلی و اولیه گسترد
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شکل کنونی شهر را می . به مرور زمین هاي کشاورزي نیز تحت توسعه مسکونی قرار گرفته است

بنابراین می بایست محدوده شهري مشخص شود تا از 

انونی شهر هدف یکپارچگی شهر، تبعیت از ساختار موجود شهري و الگوهاي 

سط مشاور می با بررسی هاي انجام شده تو

در واقع به توسعه درون زاي شهر 

با توجه به اراضی بایر داخل محدوده و فضاهاي 

نگ در د شهر و ایجاد ساختار هماه

با توجه به وجود تاسیسات  زیرا هاي توسعه آینده شهر نیز تاثیر دارد

همان طور که در نقشه .هاي توسعه کاهش خواهد یافت

نشان داده شده است فضاهاي کنونی به صورت پراکنده و ناپیوسته بوده و محدوده مابین آن را 

درصد را تشکیل  40وجود شهري که حدودا 

گیري در روند توسعه ایجاد کند و ضمن توسعه درونی شهر از 

از طرف دیگر جلوگیري از رشد افقی شهر و ایجاد 

جدید شهري از جمله نوشهرگرایی و رشد هوشمند 

هاي خالی شهر در فواصل موجود و نوسازي 

هاي جدید ممانعت ده است و از توسعه در محدوده

هاي کشاورزي اطراف شهر، استفاده بهینه از زمین 

هاي موجود شهري، استفاده حداکثر از تأسیسات زیربنایی موجود شهري، ایجاد سرزندگی و تنوع در 

با توجه به توضیحات باال و بررسی وضعیت شهر سنخواست مساحت محدوده پیشنهادي شهر 
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به مرور زمین هاي کشاورزي نیز تحت توسعه مسکونی قرار گرفته است

بنابراین می بایست محدوده شهري مشخص شود تا از . توان شهري پراکنده و با ساختاري گسسته دانست 

  . ساخت و ساز در خارج از محدوده قانونی شهر جلوگیري شود

انونی شهر هدف یکپارچگی شهر، تبعیت از ساختار موجود شهري و الگوهاي در پیشنهاد محدوده ق

با بررسی هاي انجام شده تو. تاریخی و نوسازي و بهسازي بافت موجود شهري بوده است

توسعه درون زاي شهر . گرفتراي شهر سنخواست در نظر زا را بتوان الگوي رشد درون

با توجه به اراضی بایر داخل محدوده و فضاهاي شود که رها شده داخل شهر مربوط می

د شهر و ایجاد ساختار هماهاین الگو ضمن توسعه موجو. گرددمی خالی میان بافت موجود پیشنهاد 

هاي توسعه آینده شهر نیز تاثیر داردمحدوده شهري بر کاهش هزینه

هاي توسعه کاهش خواهد یافتخش زیادي از هزینهبنایی و خدمات اصلی ب

نشان داده شده است فضاهاي کنونی به صورت پراکنده و ناپیوسته بوده و محدوده مابین آن را 

وجود شهري که حدودا وجود فضاهاي بایر در محدوده م. فضاهاي بایر پرکرده است

گیري در روند توسعه ایجاد کند و ضمن توسعه درونی شهر از تواند فرصت مناسبی جهت بهره

از طرف دیگر جلوگیري از رشد افقی شهر و ایجاد . اراضی قابل کشت اطراف شهر نیز محافطت شود

جدید شهري از جمله نوشهرگرایی و رشد هوشمند پیوستگی در ساختار و بافت شهري در حرکت هاي 

  .شهري اکیدا توصیه شده است

هاي خالی شهر در فواصل موجود و نوسازي میان افزا به معناي پرکردن بافت توسعه آتی شهر به صورت

ده است و از توسعه در محدودهو احیاء بافت هاي قدیمی و فرسوده شهري پیشنهاد ش

هاي کشاورزي اطراف شهر، استفاده بهینه از زمین توسعه میان افزا موجب حفظ زمین

هاي موجود شهري، استفاده حداکثر از تأسیسات زیربنایی موجود شهري، ایجاد سرزندگی و تنوع در 

  . فضاهاي شهري مخصوصا در بافت هاي تاریخی شهر خواهد شد

با توجه به توضیحات باال و بررسی وضعیت شهر سنخواست مساحت محدوده پیشنهادي شهر 

  .متر مربع پیشنهاد شده است

سنخواستتفصیلی شهر  -طرح جامع 

به مرور زمین هاي کشاورزي نیز تحت توسعه مسکونی قرار گرفته است. است

توان شهري پراکنده و با ساختاري گسسته دانست 

ساخت و ساز در خارج از محدوده قانونی شهر جلوگیري شود

در پیشنهاد محدوده ق

تاریخی و نوسازي و بهسازي بافت موجود شهري بوده است

توان الگوي رشد درون

رها شده داخل شهر مربوط میی ساماندهی اراض

خالی میان بافت موجود پیشنهاد 

محدوده شهري بر کاهش هزینه

بنایی و خدمات اصلی بزیر

نشان داده شده است فضاهاي کنونی به صورت پراکنده و ناپیوسته بوده و محدوده مابین آن را  1شماره 

فضاهاي بایر پرکرده است

تواند فرصت مناسبی جهت بهرهمیدهد می

اراضی قابل کشت اطراف شهر نیز محافطت شود

پیوستگی در ساختار و بافت شهري در حرکت هاي 

شهري اکیدا توصیه شده است

توسعه آتی شهر به صورت

و احیاء بافت هاي قدیمی و فرسوده شهري پیشنهاد ش

توسعه میان افزا موجب حفظ زمین. ه استبعمل آمد

هاي موجود شهري، استفاده حداکثر از تأسیسات زیربنایی موجود شهري، ایجاد سرزندگی و تنوع در 

فضاهاي شهري مخصوصا در بافت هاي تاریخی شهر خواهد شد

با توجه به توضیحات باال و بررسی وضعیت شهر سنخواست مساحت محدوده پیشنهادي شهر 

متر مربع پیشنهاد شده است 1117457.89
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تامین پیش بینی امکانات مالی و فنی شهرداري در آینده و امکانات افزایش درآمدها و 

  شهری، توسط شهرداري و سایر سازمان هاي موثر در عمران 

تفصیلی موثر است وضعیت -یکی از مهم ترین شاخصه هایی که در نحوه اجراي صحیح طرح هاي جامع

بدین معنی که شهرداري با ارائه . امکانات مالی و فنی شهرداري در آینده به عنوان مجري طرح خواهد بود

نظارتی بر شهر، نحوه  خدمات پیشنهادي در قالب ایجاد فضاهاي عمومی شهر، احداث معابر پیشنهادي، امور

که این امر خود مستلزم کسب درآمد در شهرداري 

اگر . است که تاثیر عمده اي در ارایه بهبود امکانات شهرداري و خدمات شهري مطلوب به شهروندان دارد

. ست تأسیسات ضروري در شهر را ایجاد و اداره کند

نیز نشان می دهد این شهر داراي طیف وسیعی از خدمات و امکانات 

نشان می دهد که الزم است با توجه به توسعه آتی شهر 

امکانات مالی، فنی و نیروي انسانی آن در آینده افزایش یابد در غیر اینصورت مدیریت شهر با چالش و 

در این زمینه آنچه بیشتر اهمیت دارد پیدا کردن راهکارهایی در جهت دستیابی 

  .دم مواجه با بحران کمبود منابع در سال هاي آتی می باشد

بایستی توجه داشت که عالوه بر افزایش جمعیت، گستره و فضاهاي شهر نیز توسعه چشمگیري پیدا می 

این گسترش و توسعه نیاز به خدمات نیروي انسانی را اجتناب ناپذیر می سازد و طبیعی است که در 

یش جمعیت، نیاز به گسترش سیستم حمل و نقل عمومی، تجهیز شهرداري به 

ماشین االت عمرانی و مدیریت جمع آوري زباله، سیستم ها و خودروهاي آتش نشانی به مراتب از وضع 

همچنین فضاهاي گسترده اي براي اجرایی ساختن فضاهاي سبز نیاز است که 

مواردي که در باال به عنوان نمونه عنوان شد درصورتی قابل حصول خواهند بود که منابع گسترده 

ها امکان بیشتري براي منابعی که درصورت پایداري آن
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پیش بینی امکانات مالی و فنی شهرداري در آینده و امکانات افزایش درآمدها و 

ی، توسط شهرداري و سایر سازمان هاي موثر در عمران 

یکی از مهم ترین شاخصه هایی که در نحوه اجراي صحیح طرح هاي جامع

امکانات مالی و فنی شهرداري در آینده به عنوان مجري طرح خواهد بود

خدمات پیشنهادي در قالب ایجاد فضاهاي عمومی شهر، احداث معابر پیشنهادي، امور

که این امر خود مستلزم کسب درآمد در شهرداري طرح هاي پیشنهادي را اجرا می کند 

است که تاثیر عمده اي در ارایه بهبود امکانات شهرداري و خدمات شهري مطلوب به شهروندان دارد

ست تأسیسات ضروري در شهر را ایجاد و اداره کندشهرداري نتواند درآمد کافی به دست آورد، نخواهد توان

نیز نشان می دهد این شهر داراي طیف وسیعی از خدمات و امکانات  سنخواستبررسی وضع موجود شهر 

  .است) ارکان زیرساختی

نشان می دهد که الزم است با توجه به توسعه آتی شهر  سنخواستنگاه جامعی به هزینه هاي شهرداري 

امکانات مالی، فنی و نیروي انسانی آن در آینده افزایش یابد در غیر اینصورت مدیریت شهر با چالش و 

در این زمینه آنچه بیشتر اهمیت دارد پیدا کردن راهکارهایی در جهت دستیابی . کاستی مواجه خواهد شد

دم مواجه با بحران کمبود منابع در سال هاي آتی می باشدبه منابع جدید براي ع

بایستی توجه داشت که عالوه بر افزایش جمعیت، گستره و فضاهاي شهر نیز توسعه چشمگیري پیدا می 

این گسترش و توسعه نیاز به خدمات نیروي انسانی را اجتناب ناپذیر می سازد و طبیعی است که در 

یش جمعیت، نیاز به گسترش سیستم حمل و نقل عمومی، تجهیز شهرداري به صورت گسترش شهر و افزا

ماشین االت عمرانی و مدیریت جمع آوري زباله، سیستم ها و خودروهاي آتش نشانی به مراتب از وضع 

همچنین فضاهاي گسترده اي براي اجرایی ساختن فضاهاي سبز نیاز است که . کنونی بیشتر خواهد بود

  . مه ریزي، نگهداري و تجهیزات الزم می باشد

مواردي که در باال به عنوان نمونه عنوان شد درصورتی قابل حصول خواهند بود که منابع گسترده 

منابعی که درصورت پایداري آن.درآمدي و پایدار براي شهرداري قابل تامین باشد

سنخواستتفصیلی شهر  -طرح جامع 

پیش بینی امکانات مالی و فنی شهرداري در آینده و امکانات افزایش درآمدها و  - 5

ی، توسط شهرداري و سایر سازمان هاي موثر در عمران اعتبارات عمران

یکی از مهم ترین شاخصه هایی که در نحوه اجراي صحیح طرح هاي جامع

امکانات مالی و فنی شهرداري در آینده به عنوان مجري طرح خواهد بود

خدمات پیشنهادي در قالب ایجاد فضاهاي عمومی شهر، احداث معابر پیشنهادي، امور

طرح هاي پیشنهادي را اجرا می کند ... صدور پروانه و

است که تاثیر عمده اي در ارایه بهبود امکانات شهرداري و خدمات شهري مطلوب به شهروندان دارد

شهرداري نتواند درآمد کافی به دست آورد، نخواهد توان

بررسی وضع موجود شهر 

ارکان زیرساختی(شهري 

نگاه جامعی به هزینه هاي شهرداري 

امکانات مالی، فنی و نیروي انسانی آن در آینده افزایش یابد در غیر اینصورت مدیریت شهر با چالش و 

کاستی مواجه خواهد شد

به منابع جدید براي ع

بایستی توجه داشت که عالوه بر افزایش جمعیت، گستره و فضاهاي شهر نیز توسعه چشمگیري پیدا می 

این گسترش و توسعه نیاز به خدمات نیروي انسانی را اجتناب ناپذیر می سازد و طبیعی است که در . کند

صورت گسترش شهر و افزا

ماشین االت عمرانی و مدیریت جمع آوري زباله، سیستم ها و خودروهاي آتش نشانی به مراتب از وضع 

کنونی بیشتر خواهد بود

مه ریزي، نگهداري و تجهیزات الزم می باشدخود مستلزم برنا

مواردي که در باال به عنوان نمونه عنوان شد درصورتی قابل حصول خواهند بود که منابع گسترده 

درآمدي و پایدار براي شهرداري قابل تامین باشد
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-می نخواستستوجه به بررسی وضعیت امکانات مالی و فنی شهرداري 

  :توان راهکارهاي زیر را در جهت ارتقاء وضعیت مالی و فنی  شهرداري پیشنهاد نمود

هایی که براي شهرداري در کنار هزینه

این طرح امکان استفاده از  زیرادارد می تواند منبع درآمد مناسبی در آینده براي شهرداري محسوب شود 

همچنین . اراضی تحت مالکیت شهرداري رابه عنوان موسسات انتفاعی شهر در آینده را مسیر می سازد

ساز بوده که این امر می تواند در جهت 

اید، از دیگر منابعی که شهرداري می تواند باالخص در جهت ایجاد درآمد پایدار از آنها استفاده نم

شکن  در این زمینه می توان به مرکز سنگ

مرکز که در قسمت شمال این . ولیدي شهرداري اشاره نمود

تن می باشد که در صورت بازار یابی صحیح براي 

پیشنهادي مسیر  معبر ترانزیتیهمچنین وجود 

تواند تاثیر به سزایی در حمل ونقل محصوالت 

.مرکز مذکور داشته باشد و بر میزان تقاضاي محصوالت آن اثر مثبتی گذارد

 بهره مندي از پتانسیل هاي گردشگري شهر سنخواست و جذب سرمایه گذاران خصوصی و مشارکت

ها در جهت توسعه و طراحی این فضاها که عالوه بر تأمین فضاهاي تفریحی از مزایاي اقتصادي آن 

هم به وضعیت ترافیکی شهر احداث پارکینگ در شهر ، که هم انجام وظیفه شهرداري می باشد 

  .براي شهرداري محسوب می شود

و همکاري شفاف سازي و اطالع رسانی وظایف ، عملکردها و هزینه ها  براي اعتمادسازي شهروندان 

.هاي مالی و غیر مالی شهروندان در جهت پیشبرد اهداف طرح توسعه و ساخت و سازهاي پیشنهادي
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توجه به بررسی وضعیت امکانات مالی و فنی شهرداري  با. ریزي هاي آتی وجود دارد

توان راهکارهاي زیر را در جهت ارتقاء وضعیت مالی و فنی  شهرداري پیشنهاد نمود

در کنار هزینه سنخواستتفصیلی و اجراي آن در شهر - وجود طرح جامع

دارد می تواند منبع درآمد مناسبی در آینده براي شهرداري محسوب شود 

اراضی تحت مالکیت شهرداري رابه عنوان موسسات انتفاعی شهر در آینده را مسیر می سازد

ساز بوده که این امر می تواند در جهت وشویقی براي ساکنین جهت ساختوجود طرح جامع تفصیلی خود ت

. بهبود شرایط مالی شهرداري نیز باشد

از دیگر منابعی که شهرداري می تواند باالخص در جهت ایجاد درآمد پایدار از آنها استفاده نم

در این زمینه می توان به مرکز سنگ. در اختیار شهرداري قرار دارد استفاده از تاسیساتی است که

ولیدي شهرداري اشاره نمودبه عنوان مهمترین مرکز ت

تن می باشد که در صورت بازار یابی صحیح براي  240000قرار دارد داراي ظرفیت  سنخواست

همچنین وجود . آن می تواند منبع درآمد مناسبی براي شهرداري باشد

تواند تاثیر به سزایی در حمل ونقل محصوالت کند میعبور می سنخواستشهر  غربکه از 

مرکز مذکور داشته باشد و بر میزان تقاضاي محصوالت آن اثر مثبتی گذارد

بهره مندي از پتانسیل هاي گردشگري شهر سنخواست و جذب سرمایه گذاران خصوصی و مشارکت

ها در جهت توسعه و طراحی این فضاها که عالوه بر تأمین فضاهاي تفریحی از مزایاي اقتصادي آن 

.بهره مند خواهند شد

احداث پارکینگ در شهر ، که هم انجام وظیفه شهرداري می باشد 

براي شهرداري محسوب می شود درآمدي پایدار کمک خواهد کرد و هم 

شفاف سازي و اطالع رسانی وظایف ، عملکردها و هزینه ها  براي اعتمادسازي شهروندان 

هاي مالی و غیر مالی شهروندان در جهت پیشبرد اهداف طرح توسعه و ساخت و سازهاي پیشنهادي

سنخواستتفصیلی شهر  -طرح جامع 

ریزي هاي آتی وجود داردبرنامه

توان راهکارهاي زیر را در جهت ارتقاء وضعیت مالی و فنی  شهرداري پیشنهاد نمود

  

وجود طرح جامع- 1

دارد می تواند منبع درآمد مناسبی در آینده براي شهرداري محسوب شود 

اراضی تحت مالکیت شهرداري رابه عنوان موسسات انتفاعی شهر در آینده را مسیر می سازد

وجود طرح جامع تفصیلی خود ت

بهبود شرایط مالی شهرداري نیز باشد

از دیگر منابعی که شهرداري می تواند باالخص در جهت ایجاد درآمد پایدار از آنها استفاده نم - 2

استفاده از تاسیساتی است که

به عنوان مهمترین مرکز ت سنخواستشهر 

سنخواستشرقی شهر 

آن می تواند منبع درآمد مناسبی براي شهرداري باشد

که از  میامی- بجنورد

مرکز مذکور داشته باشد و بر میزان تقاضاي محصوالت آن اثر مثبتی گذارد

بهره مندي از پتانسیل هاي گردشگري شهر سنخواست و جذب سرمایه گذاران خصوصی و مشارکت - 3

ها در جهت توسعه و طراحی این فضاها که عالوه بر تأمین فضاهاي تفریحی از مزایاي اقتصادي آن با آن

بهره مند خواهند شد

احداث پارکینگ در شهر ، که هم انجام وظیفه شهرداري می باشد  - 4

کمک خواهد کرد و هم 

شفاف سازي و اطالع رسانی وظایف ، عملکردها و هزینه ها  براي اعتمادسازي شهروندان - 5

هاي مالی و غیر مالی شهروندان در جهت پیشبرد اهداف طرح توسعه و ساخت و سازهاي پیشنهادي
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هاي ساخت وساز براي رسیدن به این 

  .اي از نخبگان به بررسی و تعریف منابع جدید اقدام نمود

به منظور تأمین منابع مالی ، ضروریست شهرداریها نسبت به تعریف پروژه هاي شهري اقدام و با 

ت، توسعه و آبادانی شهرها اقدام نمایند و با 

  .دار شهر کرده و هم به آنان سود مشارکت پرداخت می گردد

تشکیل بانک عامل شهرداري که می تواند به عنوان تضمین اخذ وامهاي داخلی و خارجی اقدام نموده 

.مردم را شریک در توسعه و عمران شهر نمایند

برخالف . استفاده بهینه از قانون عوارض نوسازي و عمران شهري به عنوان منبع درآمدي پایدار 

مربوط به شهرداري هاست که موجبات 

با تشکیل بانک اطالعات امالك و مستغالت براي پوشش 

. می توان بخش قابل توجهی از منابع مالی را تأمین نمود

.درصد بودجه شهرداریها را تأمین می نماید

دي بر اثر تصمیم گیري هاي غلط بر شهروندان و 

انجام دوباره کاري ها، کارهاي کارشناسی نشده، بدون برنامه مدون حرکت کردن، 

سلیقه اي تصمیم گرفتن، بخشی تصمیم گرفتن و عدول از تصمیمات گذشته باعث می شود که بخش 

ساله و تعیین مسیر رسیدن به اهداف و 

.مالك نهایی قراردادن طرح هاي جامع شهري مدیریت هزینه را اعمال کرد

نهادینه کردن استخدام نیروها و اجراي طرح طبقه بندي مشاغل در شهرداري و افزایش بهره وري 

سیستمی که در در حال حاضر 

است که این سیستم قابلیت ) نقدي

هاي مالی هم که ازاین طریق  از سوي دیگر صورت

هاي نقدي یک دستگاه از محل بودجه و هزینه آن 
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هاي ساخت وساز براي رسیدن به این تعریف اهداف راهبردي به منظور کاهش وابستگی به درآمد

اي از نخبگان به بررسی و تعریف منابع جدید اقدام نمود اهداف می توان با تشکیل مجموعه

به منظور تأمین منابع مالی ، ضروریست شهرداریها نسبت به تعریف پروژه هاي شهري اقدام و با 

ت، توسعه و آبادانی شهرها اقدام نمایند و با فروش اوراق مشارکت از نقدینگی موجود مردم در جهت پیشرف

دار شهر کرده و هم به آنان سود مشارکت پرداخت می گردداین کار هم مردم را سهام

تشکیل بانک عامل شهرداري که می تواند به عنوان تضمین اخذ وامهاي داخلی و خارجی اقدام نموده 

مردم را شریک در توسعه و عمران شهر نمایند ضمن آنکه با جمع آوري وجه مردم و بازپرداخت سود،

استفاده بهینه از قانون عوارض نوسازي و عمران شهري به عنوان منبع درآمدي پایدار 

مربوط به شهرداري هاست که موجبات  "برخی از منابع مهم درآمدي شهرداري، این منبع درآمدي منحصرا

با تشکیل بانک اطالعات امالك و مستغالت براي پوشش . نمایدافزایش استقالل شهرداري را فراهم می 

می توان بخش قابل توجهی از منابع مالی را تأمین نمود شمول قانون نوسازي و عمران شهري

درصد بودجه شهرداریها را تأمین می نماید 5تا  3منبعی که درحال حاضر بین 

دي بر اثر تصمیم گیري هاي غلط بر شهروندان و مدیریت هزینه، متأسفانه هزینه هاي زیا

انجام دوباره کاري ها، کارهاي کارشناسی نشده، بدون برنامه مدون حرکت کردن، . شهردایتحمیل می شود

سلیقه اي تصمیم گرفتن، بخشی تصمیم گرفتن و عدول از تصمیمات گذشته باعث می شود که بخش 

ساله و تعیین مسیر رسیدن به اهداف و  5ن برنامه هاي بلند مدت باید با تدوی. زیادي از منابع اتالف گردد

مالك نهایی قراردادن طرح هاي جامع شهري مدیریت هزینه را اعمال کرد

نهادینه کردن استخدام نیروها و اجراي طرح طبقه بندي مشاغل در شهرداري و افزایش بهره وري 

)وزیران رسیده استبه تصویب هیأت  1386این طرح در سال 

در حال حاضر : تغییر سیستم مالی شهرداریها از نقدي به تعهدي

نقدي(گیرد حسابداري دولتی  مورد استفاده قرار می 

از سوي دیگر صورت د،هاي مالی را ندار گزارش دهی مطلوب وارائه صورت

هاي نقدي یک دستگاه از محل بودجه و هزینه آن  شود فوق العاده ناقص می باشد و تنها دریافتی

سنخواستتفصیلی شهر  -طرح جامع 

تعریف اهداف راهبردي به منظور کاهش وابستگی به درآمد -  6

اهداف می توان با تشکیل مجموعه

به منظور تأمین منابع مالی ، ضروریست شهرداریها نسبت به تعریف پروژه هاي شهري اقدام و با - 7

فروش اوراق مشارکت از نقدینگی موجود مردم در جهت پیشرف

این کار هم مردم را سهام

تشکیل بانک عامل شهرداري که می تواند به عنوان تضمین اخذ وامهاي داخلی و خارجی اقدام نموده - 8

ضمن آنکه با جمع آوري وجه مردم و بازپرداخت سود،

استفاده بهینه از قانون عوارض نوسازي و عمران شهري به عنوان منبع درآمدي پایدار - 9

برخی از منابع مهم درآمدي شهرداري، این منبع درآمدي منحصرا

افزایش استقالل شهرداري را فراهم می 

شمول قانون نوسازي و عمران شهريامالك م

منبعی که درحال حاضر بین 

مدیریت هزینه، متأسفانه هزینه هاي زیا -10

شهردایتحمیل می شود

سلیقه اي تصمیم گرفتن، بخشی تصمیم گرفتن و عدول از تصمیمات گذشته باعث می شود که بخش 

زیادي از منابع اتالف گردد

مالك نهایی قراردادن طرح هاي جامع شهري مدیریت هزینه را اعمال کرد

نهادینه کردن استخدام نیروها و اجراي طرح طبقه بندي مشاغل در شهرداري و افزایش بهره وري  -11

این طرح در سال (کارکنان 

تغییر سیستم مالی شهرداریها از نقدي به تعهدي -12

 سنخواست شهرداري

گزارش دهی مطلوب وارائه صورت

شود فوق العاده ناقص می باشد و تنها دریافتی ارائه می
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این در حالی است که در حسابداري تعهدي 

کامل و دقیق از وضع موجود سازمان، امـکـان تشخیـص لــزوم خـرج 

کـرد، بـراسـاس اطالعـات صحیـح از منابـع و نیازهـا، مشخص شدن میـزان درآمدهـاي وصـول نشده هر 

ریزي براي وصول آنها،دسترسی به اطالعات دقیقتـر و کاملتـر از درآمدها و 

ها و عملکرد آنها و در نتیجه ایجاد زمینـه براي ورود به 

.در راستاي تحقق مدیریت واحد شهري

اجراي طرحهاي شهري مانند آسفالت و ارائه خدمات 

برخی امالك داراي ارزش افزوده اي می گردند که این ارزش افزوده و حق مرغوبیت باید بین شهرداري و 

هاتخصیص بخشی از مالیات هاي محلی مانند امالك و کسب وپیشه به شهرداری

.تخصیص بخشی از جرائم رانندگی به شهرداریهاي شهر محل جریمه

درکشورهاي پیشرفته دیگر خبري از دفن زباله نیست وبه زباله به 

عنوان آشغال و دور ریختنی نگاه نمی شود ، بلکه از آن کاالهاي اقتصادي تولید وروانه بازار کرده و کسب 

مورد از تکالیف ابالغی به شهرداري ها در برنامه پنجم توسعه کشور در 

تامین منابع مالی طرح هاي سرمایه گذاري شهرداري ها از منابع بین المللی توسط بانکهاي تجاري 

)83ماده  "ب"موضوع بند (انتشار اوراق مشارکت و انواع صکوك اسالمی توسط شهرداري ها  

باید در نظر داشت که پیشنهاد هاي مطرح شده زمانی نتیجه مورد انتظار را خواهند داشت که مدیریت 

به این معنا که شهرداري می بایست 
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این در حالی است که در حسابداري تعهدي .هاي خاص بر اساس اعتبارات مصوبه مربوطه است

کامل و دقیق از وضع موجود سازمان، امـکـان تشخیـص لــزوم خـرج دستیابی سریع به اطالعات جامع، 

کـرد، بـراسـاس اطالعـات صحیـح از منابـع و نیازهـا، مشخص شدن میـزان درآمدهـاي وصـول نشده هر 

ریزي براي وصول آنها،دسترسی به اطالعات دقیقتـر و کاملتـر از درآمدها و  دوره مالی و امکان برنامه

ها و عملکرد آنها و در نتیجه ایجاد زمینـه براي ورود به  ر دوره و امکان ایجاد ارتباط بین هزینه

  .شودامکان پذیر می بحـث بودجه عملیاتی

در راستاي تحقق مدیریت واحد شهريواگذاري وظایف جدید به شهرداریها ازجانب دولت 

اجراي طرحهاي شهري مانند آسفالت و ارائه خدمات استفاده از ارزش افزوده ملک ، با توجه به 

برخی امالك داراي ارزش افزوده اي می گردند که این ارزش افزوده و حق مرغوبیت باید بین شهرداري و 

.مالک تقسیم گردد زیرا ازخدمات شهري استفاده می کنند

تخصیص بخشی از مالیات هاي محلی مانند امالك و کسب وپیشه به شهرداری

تخصیص بخشی از جرائم رانندگی به شهرداریهاي شهر محل جریمه

درکشورهاي پیشرفته دیگر خبري از دفن زباله نیست وبه زباله به ): طالي کثیف(بازیافت زباله 

عنوان آشغال و دور ریختنی نگاه نمی شود ، بلکه از آن کاالهاي اقتصادي تولید وروانه بازار کرده و کسب 

  .درآمدهاي سرشاري می کنند

مورد از تکالیف ابالغی به شهرداري ها در برنامه پنجم توسعه کشور در  2عالوه بر موارد فوق می توان به 

  :خصوص بهبود شرایط مالی شهرداري ها اشاره نمود

تامین منابع مالی طرح هاي سرمایه گذاري شهرداري ها از منابع بین المللی توسط بانکهاي تجاري 

)82ماده  "ج"موضوع بند 

انتشار اوراق مشارکت و انواع صکوك اسالمی توسط شهرداري ها  

باید در نظر داشت که پیشنهاد هاي مطرح شده زمانی نتیجه مورد انتظار را خواهند داشت که مدیریت 

به این معنا که شهرداري می بایست . ه شوندو برنامه ریزي مناسب در جهت استفاده آن ها به کار گرفت

سنخواستتفصیلی شهر  -طرح جامع 

هاي خاص بر اساس اعتبارات مصوبه مربوطه است در محل

دستیابی سریع به اطالعات جامع، 

کـرد، بـراسـاس اطالعـات صحیـح از منابـع و نیازهـا، مشخص شدن میـزان درآمدهـاي وصـول نشده هر 

دوره مالی و امکان برنامه

ر دوره و امکان ایجاد ارتباط بین هزینههاي ه هزینه

بحـث بودجه عملیاتی

واگذاري وظایف جدید به شهرداریها ازجانب دولت  -13

استفاده از ارزش افزوده ملک ، با توجه به  -14

برخی امالك داراي ارزش افزوده اي می گردند که این ارزش افزوده و حق مرغوبیت باید بین شهرداري و 

مالک تقسیم گردد زیرا ازخدمات شهري استفاده می کنند

تخصیص بخشی از مالیات هاي محلی مانند امالك و کسب وپیشه به شهرداری -15

تخصیص بخشی از جرائم رانندگی به شهرداریهاي شهر محل جریمه -16

بازیافت زباله  -17

عنوان آشغال و دور ریختنی نگاه نمی شود ، بلکه از آن کاالهاي اقتصادي تولید وروانه بازار کرده و کسب 

درآمدهاي سرشاري می کنند

  

عالوه بر موارد فوق می توان به 

خصوص بهبود شرایط مالی شهرداري ها اشاره نمود

تامین منابع مالی طرح هاي سرمایه گذاري شهرداري ها از منابع بین المللی توسط بانکهاي تجاري - 1

موضوع بند (و تخصصی 

انتشار اوراق مشارکت و انواع صکوك اسالمی توسط شهرداري ها  - 2

باید در نظر داشت که پیشنهاد هاي مطرح شده زمانی نتیجه مورد انتظار را خواهند داشت که مدیریت 

و برنامه ریزي مناسب در جهت استفاده آن ها به کار گرفت
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سیستم مالی خود را بر مبناي افزایش درآمد از راهکارهاي پیشنهادي مختلف تنظیم نموده و با برنامه ریزي 

أسیسات زیربنایی، پیش بینی نیازهاي عمرانی شهر در زمینه رفع کمبودهاي مسکن، ت

نفر تعداد  3نفر و بعد خانوار  2650

واحد  1بنابراین با احتساب استاندارد 

با توجه به اینکه . واحد مسکونی خواهد بود

تعداد واحدهاي . بخشی از واحدهاي موجود شهر را مساکن تخریبی و غیر استاندارد تشکیل می دهند

بنابراین مجموع واحدهاي مورد نیاز تا افق 

واحد خواهد بود که بصورت نوسازي واحدهاي موجود و احداث مساکن جدید می بایست تأمین 

درصد شهر را  97گیرد و از آنجائیکه شهر سنخواست در ردیف شهرهاي کوچک و کم تراکم قرار می

متر مربع پیشنهاد می شود مجموع 

تراکم مسکونی پیشنهادي در دو دسته 

معابر با عرض کوچکتر و (رعی ساختمان هاي واقع در معابر ف

و ساختمان هاي واقع %) 50مسکونی و سطح اشغال 

مسکونی و سطح % 120تراکم (می توانند از تراکم متوسط

احداث واحدهاي مسکونی در ضوابط و مقررات 
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35

سیستم مالی خود را بر مبناي افزایش درآمد از راهکارهاي پیشنهادي مختلف تنظیم نموده و با برنامه ریزي 

  .مناسب و پیگیري تا حصول نتیجه موجب عمران و آبادي شهر گردد

پیش بینی نیازهاي عمرانی شهر در زمینه رفع کمبودهاي مسکن، ت

  خدمات رفاهی و سایر کارکردهاي اصلی شهر

  پیشنهاديمسکن برنامه ریزي 

2650براساس جمعیت پیشنهادي شهر سنخواست در افق طرح معادل 

بنابراین با احتساب استاندارد . خانوار پیش بینی می شود 883خانوارهاي این شهر در افق طرح 

واحد مسکونی خواهد بود 883مسکونی به ازاي هر خانوار تعداد کل واحدها معادل 

بخشی از واحدهاي موجود شهر را مساکن تخریبی و غیر استاندارد تشکیل می دهند

بنابراین مجموع واحدهاي مورد نیاز تا افق . واحد می باشد 529اده شهر در حال حاضر

واحد خواهد بود که بصورت نوسازي واحدهاي موجود و احداث مساکن جدید می بایست تأمین 

از آنجائیکه شهر سنخواست در ردیف شهرهاي کوچک و کم تراکم قرار می

متر مربع پیشنهاد می شود مجموع  50طبقه شکل می دهند، سرانه زیربناي مسکونی 

تراکم مسکونی پیشنهادي در دو دسته  متر مربع خواهد بود بنابراین 132500مساحت زیر بناي مسکونی 

ساختمان هاي واقع در معابر ف. تراکم کم و تراکم متوسط پیشنهاد شده است

مسکونی و سطح اشغال % 100تراکم (می توانند از تراکم کم 

می توانند از تراکم متوسط) متر 8معابر با عرض بیشتر از 

احداث واحدهاي مسکونی در ضوابط و مقررات  سایر ضوابط مربوط به. استفاده نمایند

  . پیشنهادي مشخص شده است

سنخواستتفصیلی شهر  -طرح جامع 

سیستم مالی خود را بر مبناي افزایش درآمد از راهکارهاي پیشنهادي مختلف تنظیم نموده و با برنامه ریزي 

مناسب و پیگیري تا حصول نتیجه موجب عمران و آبادي شهر گردد

  

پیش بینی نیازهاي عمرانی شهر در زمینه رفع کمبودهاي مسکن، ت - 6

خدمات رفاهی و سایر کارکردهاي اصلی شهر

برنامه ریزي . 6-1

براساس جمعیت پیشنهادي شهر سنخواست در افق طرح معادل 

خانوارهاي این شهر در افق طرح 

مسکونی به ازاي هر خانوار تعداد کل واحدها معادل 

بخشی از واحدهاي موجود شهر را مساکن تخریبی و غیر استاندارد تشکیل می دهند

اده شهر در حال حاضرموجود و قابل استف

واحد خواهد بود که بصورت نوسازي واحدهاي موجود و احداث مساکن جدید می بایست تأمین  354طرح 

  .شود

از آنجائیکه شهر سنخواست در ردیف شهرهاي کوچک و کم تراکم قرار می

طبقه شکل می دهند، سرانه زیربناي مسکونی  1ساختمان هاي 

مساحت زیر بناي مسکونی 

تراکم کم و تراکم متوسط پیشنهاد شده است

می توانند از تراکم کم ) متر 8مساوي 

معابر با عرض بیشتر از (در معابر اصلی 

استفاده نمایند%) 60اشغال 

پیشنهادي مشخص شده است
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نیاز کل یا استحصال کل مقدار آبی  است که براي تامین احتیاجات شهري از منابع طبیعی برداشت می 

مصرف .به ازاي هر نفر را استحصال سرانه یا سرانه خام گویند

براي تعیین متوسط مصرف .سرانه با واحد لیتر در روز یا متر مکعب در سال به ازاي هر نفر بیان می شود

روزانه و ساالنه و برآورد مقدار آب استحصالی باید میزان سرانه مصرف در هر جامعه  و جمعیت ساکن در 

 نظامی، اداري، بهداشتی، آموزشی، 

براي اندازه گیري میزان مصرف آب مقدار قطعی وجود ندارد ولی 

لیتر در روز به  500تا  200در اکثر نقاط جهان میزان آب مصرفی در شهرها بر مبناي مصرف سرانه حدود 

در ایران .ازاي هر نفر پیش بینی شده است که با گسترش تجهیزات رفاهی و زیر بنایی افزایش می یابد

بهزادفر،زیر ساخت هاي . (لیتر در روز گزارش شده است
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  برنامه ریزي تأسیسات زیربنایی

  برآورد میزان آب مصرفی در افق طرح 

نیاز کل یا استحصال کل مقدار آبی  است که براي تامین احتیاجات شهري از منابع طبیعی برداشت می 

به ازاي هر نفر را استحصال سرانه یا سرانه خام گویندآب برداشت شده در مدت یک سال 

سرانه با واحد لیتر در روز یا متر مکعب در سال به ازاي هر نفر بیان می شود

روزانه و ساالنه و برآورد مقدار آب استحصالی باید میزان سرانه مصرف در هر جامعه  و جمعیت ساکن در 

  .مشخص کرد

 صنعتی، تجاري، مصارف خانگی،:در جوامع شهري مصارف آب شامل

براي اندازه گیري میزان مصرف آب مقدار قطعی وجود ندارد ولی . آتش نشانی و فضاي سبز هستند

در اکثر نقاط جهان میزان آب مصرفی در شهرها بر مبناي مصرف سرانه حدود 

ازاي هر نفر پیش بینی شده است که با گسترش تجهیزات رفاهی و زیر بنایی افزایش می یابد

لیتر در روز گزارش شده است 250میزان متوسط آب مصرفی براي هر نفر 

  

  

  

  

  

  

  

  

سنخواستتفصیلی شهر  -طرح جامع 

برنامه ریزي تأسیسات زیربنایی. 6-2

برآورد میزان آب مصرفی در افق طرح 

نیاز کل یا استحصال کل مقدار آبی  است که براي تامین احتیاجات شهري از منابع طبیعی برداشت می 

آب برداشت شده در مدت یک سال .شود

سرانه با واحد لیتر در روز یا متر مکعب در سال به ازاي هر نفر بیان می شود

روزانه و ساالنه و برآورد مقدار آب استحصالی باید میزان سرانه مصرف در هر جامعه  و جمعیت ساکن در 

مشخص کرد آن محدوده را

در جوامع شهري مصارف آب شامل

آتش نشانی و فضاي سبز هستند عمومی،

در اکثر نقاط جهان میزان آب مصرفی در شهرها بر مبناي مصرف سرانه حدود 

ازاي هر نفر پیش بینی شده است که با گسترش تجهیزات رفاهی و زیر بنایی افزایش می یابد

میزان متوسط آب مصرفی براي هر نفر 

  )113شهري، ص 
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  رفی شهرها

  )روز - لیتر -نفر(مصرف سرانه

شامل آشامیدن،پخت و پز،بهداشت،وسایل 

  150تا  75گرمایش و سرمایش و آبیاري فضاي سبز 

  بهداشتی،گرمابه ها،پایانه ها،ورزشی و غیره
  20تا10

  45تا10

  

بر اساس مقدار فضاي سرانه 

سبز عمومی شهر و آب و 

  هواي آن

لیتر به ازاي هر متر  12تا2

  مربع که آبیاري می شود

آبی که به مصرف نمی رسد ولی در چرخه 

قرار دارد،تفاوت بین آب تولیدي و آب 
درصد کل مصرف  20تا 15

  بخشهاي دیگر

  :به تفکیک بخش هاي مصرفی

با توجه به سرانه هاي آب مصرفی در بخش هاي مختلف، سرانه پیش بینی شده آب مصرفی براي شهر 
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رفی شهرهاسرانه میزان آب مص -13جدول شماره 

  توضیحات  نوع مصرف آب

  

شامل آشامیدن،پخت و پز،بهداشت،وسایل 

گرمایش و سرمایش و آبیاري فضاي سبز 

  خانگی

  عمومی
مراکز اداري،آموزشی،درمانی 

بهداشتی،گرمابه ها،پایانه ها،ورزشی و غیره

  صنعتی
کارخانجات و شهرك هاي 

  صنعتی،کارگاهها،هتل ها

  فضاي سبز خیابان ها،میادین و پارك ها  فضاي سبز عمومی

  تلفات آب

آبی که به مصرف نمی رسد ولی در چرخه 

قرار دارد،تفاوت بین آب تولیدي و آب تولید 

  کل مصرفی

  113بهزادفر، زیرساخت هاي شهري،ص 

به تفکیک بخش هاي مصرفی سنخواستبرآورد میزان مصرف روزانه آب در شهر 

با توجه به سرانه هاي آب مصرفی در بخش هاي مختلف، سرانه پیش بینی شده آب مصرفی براي شهر 

  :به صورت جدول زیر می باشد

  

  

سنخواستتفصیلی شهر  -طرح جامع 

نوع مصرف آب

  خانگی

عمومی- دولتی

صنعتی-تجاري

فضاي سبز عمومی

تلفات آب

بهزادفر، زیرساخت هاي شهري،ص : مأخذ 

برآورد میزان مصرف روزانه آب در شهر 

با توجه به سرانه هاي آب مصرفی در بخش هاي مختلف، سرانه پیش بینی شده آب مصرفی براي شهر 

به صورت جدول زیر می باشد سنخواست
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  محاسبه میزان آب مصرفی روزانه شهر سنخواست

برآورد مصرف روزانه 

 سنخواستدر شهر 

  )لیتر در روز(

298125

39750

72875

بر اساس مقدار فضاي سرانه سبز عمومی 

278600

689350

120636.25  

است و ) خانوار 677در غالب (نفر 

نفر براي افق طرح پیشنهاد  2650

شده است بنابراین مدیریت شهري شهر سنخواست می باید منابع مناسبی را به منظور رفع نیازهاي آبی 

تواند از طریق شناسایی منابع آبی جدید و نیز تجهیز منابع 

سط سرانه استاندارد آب مصرفی شهروندان در ایران 

نفر  530لیتر در روز است بنابراین با در نظرگرفتن جمعیت اضافه شده در سال افق طرح که معادل 

  .لیتر در روز می باشد
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محاسبه میزان آب مصرفی روزانه شهر سنخواست-14جدول شماره 

  )روز - لیتر -نفر(مصرف سرانه  نوع مصرف آب

  150تا  75  خانگی

  20تا10  عمومی

  45تا10  صنعتی

  فضاي سبز عمومی

بر اساس مقدار فضاي سرانه سبز عمومی 

  شهر و آب و هواي آن

لیتر به ازاي هر متر مربع که  12تا2

  آبیاري می شود

  مجموع

  تلفات آب
مصرف بخشهاي درصد کل  20تا 15

  دیگر

نفر  2120سنخواستبا توجه به اینکه جمعیت وضع موجود شهر 

2650عیت جمبررسی هاي صورت گرفته توسط مشاورهمچنین با توجه به 

شده است بنابراین مدیریت شهري شهر سنخواست می باید منابع مناسبی را به منظور رفع نیازهاي آبی 

تواند از طریق شناسایی منابع آبی جدید و نیز تجهیز منابع شهروندان پیش بینی نماید که این امر از می

سط سرانه استاندارد آب مصرفی شهروندان در ایران همانطور که عنوان شد متو. ابی موجود صورت گیرد

لیتر در روز است بنابراین با در نظرگرفتن جمعیت اضافه شده در سال افق طرح که معادل 

لیتر در روز می باشد 132500است میزان آب مصرفی مازاد تا سال افق طرح 

سنخواستتفصیلی شهر  -طرح جامع 

نوع مصرف آب

خانگی

عمومی-دولتی

صنعتی-تجاري

فضاي سبز عمومی

تلفات آب

  

با توجه به اینکه جمعیت وضع موجود شهر 

همچنین با توجه به 

شده است بنابراین مدیریت شهري شهر سنخواست می باید منابع مناسبی را به منظور رفع نیازهاي آبی 

شهروندان پیش بینی نماید که این امر از می

ابی موجود صورت گیرد

لیتر در روز است بنابراین با در نظرگرفتن جمعیت اضافه شده در سال افق طرح که معادل  250

است میزان آب مصرفی مازاد تا سال افق طرح 
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فاضالب محلول .اع تولید می شود فاضالب می نامند

رقیقی است که کلیه آبهاي مصرفی دفعی حاصل ازفعالیت هاي انسانی را در بر می گیرد شامل آبهاي 

مصرفی ناشی از بهداشت فردي،حمام،شستشوي لباس و ظروف و فعالیتهاي اقتصادي و غیره می باشد و از 

  .معلق و محلول تشکیل شده است

-هاي بهداشتی خانه ها مانند دستشویی ها حمام ها ،ماشین

بازمانده آبی است که براي اهداف صنعتی استفاده می شود و ممکن است با 

هاي نقاط ها و برفها ناشی از بارندگی و ذوب یخ

درجه آلودگی این فاضالب ها در شروع بارندگی زیاد و پس از پاك شدن سطوح بارش 

عواملی از قبیل آبیاري باغچه ها و فضاهاي سبز 

همچنین مخلوط شدن قسمتی از آب 

میزان فاضالب به سرانه مصرف .گردد

منظور از ضریب .آب،ضریب تبدیل آب مصرفی به فاضالب، آمیختن آب باران به فاضالب خانگی بستگی دارد

این ضریب در ایران بین . آب مصرفی درصدي از مصرف آب شهروندان است که به فاضالب تبدیل می شود

اب باران با فاضالب خانگی نیز در اثر اتصال غیر مجاز 

ناودانهاي آب به شبکه فاضالب خانگی و نیز وجود دریچه هاي ادم رو در کف خیابان مقداري از اب باران 
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اع تولید می شود فاضالب می نامندزائدي که به شکلهاي مختلف در یک اجتم

رقیقی است که کلیه آبهاي مصرفی دفعی حاصل ازفعالیت هاي انسانی را در بر می گیرد شامل آبهاي 

مصرفی ناشی از بهداشت فردي،حمام،شستشوي لباس و ظروف و فعالیتهاي اقتصادي و غیره می باشد و از 

معلق و محلول تشکیل شده است درصد مواد جامد 0.1

  :انواع فاضالب هاي شهري

هاي بهداشتی خانه ها مانند دستشویی ها حمام ها ،ماشیناز فاضالب دستگاه:فاضالبهاي خانگی

.هاي لباس شویی و غیره تشکیل می شود

بازمانده آبی است که براي اهداف صنعتی استفاده می شود و ممکن است با :فاضالبهاي صنعتی

.توجه به نوع صنعت آالینده هاي خاصی داشته باشد

ها ناشی از بارندگی و ذوب یخاین فاضالب):رواناب شهري(فاضالب هاي سطحی 

درجه آلودگی این فاضالب ها در شروع بارندگی زیاد و پس از پاك شدن سطوح بارش 

.ها کاسته می شوداز مقدار آلودگی آن

  :ورد مقدار فاضالب خانگی 

عواملی از قبیل آبیاري باغچه ها و فضاهاي سبز .مقدار فاضالب خانگی به مقدار مصرف آب بستگی دارد

همچنین مخلوط شدن قسمتی از آب .و تبخیر موجب می شود که مقدار فاضالب از مصرف آب کمتر باشد

گردد باران با فاضالب خانگی سبب افزایش مقدار فاضالب خانگی می

آب،ضریب تبدیل آب مصرفی به فاضالب، آمیختن آب باران به فاضالب خانگی بستگی دارد

آب مصرفی درصدي از مصرف آب شهروندان است که به فاضالب تبدیل می شود

اب باران با فاضالب خانگی نیز در اثر اتصال غیر مجاز امیخته شدن . درصد تخمین زده شده است

ناودانهاي آب به شبکه فاضالب خانگی و نیز وجود دریچه هاي ادم رو در کف خیابان مقداري از اب باران 

سنخواستتفصیلی شهر  -طرح جامع 

  :فاضالب

زائدي که به شکلهاي مختلف در یک اجتم مایعات

رقیقی است که کلیه آبهاي مصرفی دفعی حاصل ازفعالیت هاي انسانی را در بر می گیرد شامل آبهاي 

مصرفی ناشی از بهداشت فردي،حمام،شستشوي لباس و ظروف و فعالیتهاي اقتصادي و غیره می باشد و از 

0.1درصد آب و  99.9

  

انواع فاضالب هاي شهري

فاضالبهاي خانگی- 1

هاي لباس شویی و غیره تشکیل می شود

فاضالبهاي صنعتی- 2

توجه به نوع صنعت آالینده هاي خاصی داشته باشد

فاضالب هاي سطحی - 3

درجه آلودگی این فاضالب ها در شروع بارندگی زیاد و پس از پاك شدن سطوح بارش .بلند هستند

از مقدار آلودگی آن

ورد مقدار فاضالب خانگی برآ

مقدار فاضالب خانگی به مقدار مصرف آب بستگی دارد

و تبخیر موجب می شود که مقدار فاضالب از مصرف آب کمتر باشد

باران با فاضالب خانگی سبب افزایش مقدار فاضالب خانگی می

آب،ضریب تبدیل آب مصرفی به فاضالب، آمیختن آب باران به فاضالب خانگی بستگی دارد

آب مصرفی درصدي از مصرف آب شهروندان است که به فاضالب تبدیل می شود

درصد تخمین زده شده است 70تا  50

ناودانهاي آب به شبکه فاضالب خانگی و نیز وجود دریچه هاي ادم رو در کف خیابان مقداري از اب باران 
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بر این اساس مقدار کل بارانی که در سطح شهر وارد شبکه فاضالب 

از طریق چاه هاي جذبی صورت می گیرد که 

نفر می باشد الزم می نماید به منظور دفع فاضالب هاي شهر 

.در آینده استفاده گردد ن از سیستم دفع فاضالب شهري

با توجه به جمعیت . کیلو وات است

کیلووات در ماه باید درنظر گرفته  66250

متر مربع  0.3همچنین سطوح مورد نیاز جهت ایجاد تاسیسات و تقویت کننده هاي برق، سرانه 

دستگاه تلفن عمومی در سطح شهر و یک دستگاه تلفن 

.مربع سرانه زمین براي تاسیسات مرکزي تلفن پیشنهاد می گردد

درصد  99مشترك می باشد که بر این اساس 

همچنین با توجه به جمعیت پیشنهادي شهر می باید عالوه بر 

متر مربع پیشنهاد می  0.15سرانه زمین جهت ایجاد تاسیسات مربوط به گاز و گاز رسانی در شهر نیز، 
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بر این اساس مقدار کل بارانی که در سطح شهر وارد شبکه فاضالب . شود وارد شبکه فاضالب خانگی می

.است% 30- 10

از طریق چاه هاي جذبی صورت می گیرد که  سنخواستدر حال حاضر سیستم دفع فاضالب هاي شهر 

نفر می باشد الزم می نماید به منظور دفع فاضالب هاي شهر  2650با توجه به جمعیت پیشنهادي شهر که 

ن از سیستم دفع فاضالب شهريبه طریق بهداشتی و امکان تصفیه و استفاده از آ

کیلو وات است 25حداقل استاندارد ماهانه مصرف برق براي مصارف خانگی، 

66250نفر است بنابراین میزان مصرف  2650که  سنخواست

همچنین سطوح مورد نیاز جهت ایجاد تاسیسات و تقویت کننده هاي برق، سرانه 

دستگاه تلفن عمومی در سطح شهر و یک دستگاه تلفن  20نسبت به نقاط مختلف شهر حد اقل 

مربع سرانه زمین براي تاسیسات مرکزي تلفن پیشنهاد می گردد متر 0.1خصوصی در مقابل هر خانوار و 

مشترك می باشد که بر این اساس  587سنخواستدرحال حاضر تعداد مشترکین گاز شهر 

همچنین با توجه به جمعیت پیشنهادي شهر می باید عالوه بر . خانوارهاي شهر داراي اشتراك گاز هستند

  .نیاز هاي آتی نیز درنظر گرفته شودرفع کمبود هاي فعلی،

سرانه زمین جهت ایجاد تاسیسات مربوط به گاز و گاز رسانی در شهر نیز، 

سنخواستتفصیلی شهر  -طرح جامع 

وارد شبکه فاضالب خانگی می

10خانگی میشود بین 

در حال حاضر سیستم دفع فاضالب هاي شهر 

با توجه به جمعیت پیشنهادي شهر که 

به طریق بهداشتی و امکان تصفیه و استفاده از آ

  

  :برق

حداقل استاندارد ماهانه مصرف برق براي مصارف خانگی،  

سنخواستپیشنهادي 

همچنین سطوح مورد نیاز جهت ایجاد تاسیسات و تقویت کننده هاي برق، سرانه .شود

.پیشنهاد می شود

  

  :تلفن

نسبت به نقاط مختلف شهر حد اقل  

خصوصی در مقابل هر خانوار و 

  

  :گاز

درحال حاضر تعداد مشترکین گاز شهر 

خانوارهاي شهر داراي اشتراك گاز هستند

رفع کمبود هاي فعلی،

سرانه زمین جهت ایجاد تاسیسات مربوط به گاز و گاز رسانی در شهر نیز،  

.گردد
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  . متر مربع در مقابل هر ساکن شهري پیشنهاد می شود

و مکان هاي فضاي باز 

طبق نظریه اول . متضاد در مورد چگونگی توزیع فضاي باز و سبز وجود دارد

فضاهاي باز باید متمرکز و ممتد باشند تا از این طریق به بقیه شهر شکل بدهند با این ترتیب این فضاها به 

است که  نظریه دیگر بر این باور. یکدیگر پیوند خورده و راه نجاتی براي شهرهاي شلوغ امروزي خواهند بود

فضاهاي باز باید در سرتاسر بافت پراکنده شوند تا به این طریق دسترسی مردم را به آن ها تا حد ممکن 

واقعیت امر این است که فضاهاي باز پیوسته به  جز در مواردي که فضا داراي عوارض طبیعی و چشم 

به عالوه . خصی براي شکل شهر بوجود آورد

اتصال مستقیم فضاهاي باز به یکدیگر در شرایطی که مسیرهاي پیاده و دوچرخه در جاي دیگر پیش بینی 

زیرا کمترکسی سفرهاي ممتدي می کند که از یک فضاي باز به فضاي باز دیگر 

در مدل . نکه دو راه حل متفاوت باشند در حقیقت مکمل یکدیگرند

یکی از مدل هاي توزیع فضاي باز در شهر مدل شبکه اي است که به طور طبیعی با شبکه شطرنجی 

یک پیوند کلی با  این مدل توزیع عادالنه فضاي سبز در سرتاسر بافت را همراه با

شبکه فضاي باز به عنوان مکمل شبکه خیابان هاي شطرنجی 

  .در توزیع فضاي سبز شهر سنخواست مدل شبکه اي به کار گرفته شده است

)                                                                مرحله پیشنهادي( سنخواست
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متر مربع در مقابل هر ساکن شهري پیشنهاد می شود 0.2تا 0.1سطح مورد نیاز براي اداره پست، بین 

فضاي باز ایده کلی یا الگوي مرتبط با فضاهاي سبز، 

  گردشگري و دفاع غیر عامل 

  

متضاد در مورد چگونگی توزیع فضاي باز و سبز وجود دارد ˝دو نقطه نظر کامال

فضاهاي باز باید متمرکز و ممتد باشند تا از این طریق به بقیه شهر شکل بدهند با این ترتیب این فضاها به 

یکدیگر پیوند خورده و راه نجاتی براي شهرهاي شلوغ امروزي خواهند بود

فضاهاي باز باید در سرتاسر بافت پراکنده شوند تا به این طریق دسترسی مردم را به آن ها تا حد ممکن 

واقعیت امر این است که فضاهاي باز پیوسته به  جز در مواردي که فضا داراي عوارض طبیعی و چشم 

خصی براي شکل شهر بوجود آورداندازهاي قوي مانند رودخانه است نمی تواند تعریف موثر و مش

اتصال مستقیم فضاهاي باز به یکدیگر در شرایطی که مسیرهاي پیاده و دوچرخه در جاي دیگر پیش بینی 

زیرا کمترکسی سفرهاي ممتدي می کند که از یک فضاي باز به فضاي باز دیگر . شده است ضرورتی ندارد

نکه دو راه حل متفاوت باشند در حقیقت مکمل یکدیگرندبنابراین دو نظریه فوق به جاي ای

  .اول فضاي سبز شهر را احاطه می کند

یکی از مدل هاي توزیع فضاي باز در شهر مدل شبکه اي است که به طور طبیعی با شبکه شطرنجی 

این مدل توزیع عادالنه فضاي سبز در سرتاسر بافت را همراه با. فرم شهر در ارتباط است

شبکه فضاي باز به عنوان مکمل شبکه خیابان هاي شطرنجی . شبکه فضاي سبز مورد تأکید قرار می دهد

در توزیع فضاي سبز شهر سنخواست مدل شبکه اي به کار گرفته شده است. می تواند به کار گرفته شود

سنخواستتفصیلی شهر  -طرح جامع 

: تاسیسات پست

سطح مورد نیاز براي اداره پست، بین 

ایده کلی یا الگوي مرتبط با فضاهاي سبز، تدوین  -7

گردشگري و دفاع غیر عامل 

  فضاهاي سبز. 7-1

دو نقطه نظر کامال

فضاهاي باز باید متمرکز و ممتد باشند تا از این طریق به بقیه شهر شکل بدهند با این ترتیب این فضاها به 

یکدیگر پیوند خورده و راه نجاتی براي شهرهاي شلوغ امروزي خواهند بود

فضاهاي باز باید در سرتاسر بافت پراکنده شوند تا به این طریق دسترسی مردم را به آن ها تا حد ممکن 

  .زیاد کرد

واقعیت امر این است که فضاهاي باز پیوسته به  جز در مواردي که فضا داراي عوارض طبیعی و چشم 

اندازهاي قوي مانند رودخانه است نمی تواند تعریف موثر و مش

اتصال مستقیم فضاهاي باز به یکدیگر در شرایطی که مسیرهاي پیاده و دوچرخه در جاي دیگر پیش بینی 

شده است ضرورتی ندارد

بنابراین دو نظریه فوق به جاي ای. برود

اول فضاي سبز شهر را احاطه می کند

یکی از مدل هاي توزیع فضاي باز در شهر مدل شبکه اي است که به طور طبیعی با شبکه شطرنجی 

فرم شهر در ارتباط است

شبکه فضاي سبز مورد تأکید قرار می دهد

می تواند به کار گرفته شود
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ها می توان به را بر اساس عملکرد و نوع استفاده از آن

این زمین ها عالوه بر آن که داراي پوشش گیاهی هستند و از لحاظ زیست 

اطراف شهر به وسیله زمین هاي  

کشاورزي احاطه شده و این زمین ها به عنوان عنصر محصور کننده محیطی عمل می کنند که شهر 

به طور کلی حفظ این اراضی یکی از اهداف 

مه محصوري که در مالکیت اشخاص خاص حقیقی و 

در مورد باغ ها به ویژه باغ هاي . حقوقی قرار دارد و تنها بخشی از مردم می توانند از آن استفاده کنند

خصوصی، اشاره به این نکته الزامی است که این باغ ها در مالکیت اشخاص قرار دارند و از لحاظ 

اما توجه به  ..ح شهر، خارج از مسئولیت مدیران شهري قرار دارند

خورشیدي و آیین نامه اجرایی آن  

به منظور حفظ و گسترش فضاي سبز و 

قطع هر نوع درخت در معابر، بزرگراه ها و پارك ها، باغات و محل 

 بدون اجازهقرار دارند  هایی که به صورت باغ شناخته شوند و در محدوده قانونی و حریم شهرها

بنابراین این اراضی به لحاظ اینکه از لحاظ زیست محیطی واجد ارزش بوده و 

این . شامل فضاي سبز حاشیه معابر،فضاي سبز میادین، و فضاي سبز استحفاظی است

نوع پوشش گیاهی داراي عملکرد حفاظتی، ایجاد ایمنی در برابر عابر پیاده و ایجاد مطلوبیت بصري 

عملکرد اینگونه پارك ها استفاده هاي روزانه محلی از نوع تفریحی و استفاده 

هاي غیر رسمی اعم از مراودات اجتماعی، قدم زدن و بازي هاي غیر رسمی هستند و هدف احداث 

فضاهاي شهري . این فضاها عالوه بر فواید زیست محیطی، ایجاد فضاي شهري فعال و پویا بوده است

)                                                                مرحله پیشنهادي( سنخواست

42

را بر اساس عملکرد و نوع استفاده از آن سنخواستبه طور کلی فضاهاي سبز و باز شهر 

:  

این زمین ها عالوه بر آن که داراي پوشش گیاهی هستند و از لحاظ زیست  :زمین هاي کشاورزي

 سنخواستمحیطی واجد ارزش هستند در طرح پیشنهادي شهر 

کشاورزي احاطه شده و این زمین ها به عنوان عنصر محصور کننده محیطی عمل می کنند که شهر 

به طور کلی حفظ این اراضی یکی از اهداف . را محاصره کرده و از رشد بیشتر آن جلوگیري می کنند

.اصلی طرح بوده است

مه محصوري که در مالکیت اشخاص خاص حقیقی و عبارتست از فضاي سبز محصور یا نی

حقوقی قرار دارد و تنها بخشی از مردم می توانند از آن استفاده کنند

خصوصی، اشاره به این نکته الزامی است که این باغ ها در مالکیت اشخاص قرار دارند و از لحاظ 

ح شهر، خارج از مسئولیت مدیران شهري قرار دارندمدیریت و برنامه ریزي جامع در سط

 3/3/59الیحه قانون حفظ و گسترش فضاي سبزدر شهرها مصوب 

به منظور حفظ و گسترش فضاي سبز و : :قانون مذکور بیان می دارد 1ماده که  59

قطع هر نوع درخت در معابر، بزرگراه ها و پارك ها، باغات و محل  ،جلوگیري از قطع بی رویه درختان

هایی که به صورت باغ شناخته شوند و در محدوده قانونی و حریم شهرها

بنابراین این اراضی به لحاظ اینکه از لحاظ زیست محیطی واجد ارزش بوده و . شهرداري ممنوع است

.محدوده حفظ شده اندفواید زیادي دارند در 

شامل فضاي سبز حاشیه معابر،فضاي سبز میادین، و فضاي سبز استحفاظی است

نوع پوشش گیاهی داراي عملکرد حفاظتی، ایجاد ایمنی در برابر عابر پیاده و ایجاد مطلوبیت بصري 

عملکرد اینگونه پارك ها استفاده هاي روزانه محلی از نوع تفریحی و استفاده  :پارك و فضاي عمومی

هاي غیر رسمی اعم از مراودات اجتماعی، قدم زدن و بازي هاي غیر رسمی هستند و هدف احداث 

این فضاها عالوه بر فواید زیست محیطی، ایجاد فضاي شهري فعال و پویا بوده است

سنخواستتفصیلی شهر  -طرح جامع 

به طور کلی فضاهاي سبز و باز شهر 

:شرح زیر تقسیم کرد

زمین هاي کشاورزي)1

محیطی واجد ارزش هستند در طرح پیشنهادي شهر 

کشاورزي احاطه شده و این زمین ها به عنوان عنصر محصور کننده محیطی عمل می کنند که شهر 

را محاصره کرده و از رشد بیشتر آن جلوگیري می کنند

اصلی طرح بوده است

عبارتست از فضاي سبز محصور یا نی :باغ )2

حقوقی قرار دارد و تنها بخشی از مردم می توانند از آن استفاده کنند

خصوصی، اشاره به این نکته الزامی است که این باغ ها در مالکیت اشخاص قرار دارند و از لحاظ 

مدیریت و برنامه ریزي جامع در سط

الیحه قانون حفظ و گسترش فضاي سبزدر شهرها مصوب 

11/3/59 مصوب

جلوگیري از قطع بی رویه درختان

هایی که به صورت باغ شناخته شوند و در محدوده قانونی و حریم شهرها

شهرداري ممنوع است

فواید زیادي دارند در 

شامل فضاي سبز حاشیه معابر،فضاي سبز میادین، و فضاي سبز استحفاظی است :فضاي سبز)3

نوع پوشش گیاهی داراي عملکرد حفاظتی، ایجاد ایمنی در برابر عابر پیاده و ایجاد مطلوبیت بصري 

. می باشد

پارك و فضاي عمومی)4

هاي غیر رسمی اعم از مراودات اجتماعی، قدم زدن و بازي هاي غیر رسمی هستند و هدف احداث 

این فضاها عالوه بر فواید زیست محیطی، ایجاد فضاي شهري فعال و پویا بوده است
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پیشنهاد این فضاها بر مبناي توزیع عادالنه در سرتاسر 

شهر قرار  یکی در قسمت شرقی و دیگري در بخش شمال غرب

پیشنهاد بنابراین با . ر را پوشش دهد

در . شهردرنظر گرفته شده استپوشش مناسبی براي 

مکانیابی پارك هاي پیشنهادي عالوه بر شعاع دسترسی مواردي نظیر همجواري با معابر اصلی، همجواري با 

ایجاد امکانات ورزشی عالوه بر پارك هاي عمومی به با توجه به درخواست شهروندان در خصوص 

مختص بانوان و همچنین مصوبه وزارت راه و شهرسازي در خصوص در نظر گرفتن پارك بانوان در طرح 

 سنخواستغربی شهر  شمال، پارکی جهت استفاده اختصاصی بانوان در قسمت 

به لحاظ پدافند غیر عامل بررسی گردید و بر 

روندان اساس آن نقاط حساس شهر به هنگام بحران و همچنین فضاهایی که قابلیت خدمات رسانی به شه

در بخش حاضر نیز  به پیش بینی فضاهاي مناسب به هنگام 

اما پیش از ورود به این مبحث نکته اي در این زمینه 

مطلوب ترین وضعیت در این زمینه هماهنگی سیاست هاي مختلف پدافند غیر عامل 

بدین معنا که دفاع غیر عامل از سطح منطقه تا واحد مسکونی 

  :به طور کلی الزامات پدافند غیر عامل را در دو سطح شهر و واحد مسکونی بررسی می کنیم

)                                                                مرحله پیشنهادي( سنخواست
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پیشنهاد این فضاها بر مبناي توزیع عادالنه در سرتاسر . محله محسوب می شوندکه هویت شهر و 

. شهر بوده و از الگوي شبکه اي تبعیت شده است

یکی در قسمت شرقی و دیگري در بخش شمال غربفضاي سبز  کاربري  

ر را پوشش دهددارد که با در نظر گرفتن شعاع دسترسی آن نمی تواند تمام سطح شه

پوشش مناسبی براي  کاربري فضاي سبز شهر و توزیع آن بصورت متعادل

مکانیابی پارك هاي پیشنهادي عالوه بر شعاع دسترسی مواردي نظیر همجواري با معابر اصلی، همجواري با 

  .عملکردهاي عمومی مد نظر قرار گرفته است

عالوه بر پارك هاي عمومی به با توجه به درخواست شهروندان در خصوص 

مختص بانوان و همچنین مصوبه وزارت راه و شهرسازي در خصوص در نظر گرفتن پارك بانوان در طرح 

، پارکی جهت استفاده اختصاصی بانوان در قسمت هاي پیشنهادي شهرها

  .درنظر گرفته شده است

  :الزامات مرتبط با دفاع غیر عامل

به لحاظ پدافند غیر عامل بررسی گردید و بر سنخواستدر بخش اول مطالعات وضعیت موجود شهر 

اساس آن نقاط حساس شهر به هنگام بحران و همچنین فضاهایی که قابلیت خدمات رسانی به شه

در بخش حاضر نیز  به پیش بینی فضاهاي مناسب به هنگام . دارند شناسایی شدطراري 

اما پیش از ورود به این مبحث نکته اي در این زمینه . بحران و نحوه مکان گزینی آنها پرداخته خواهد شد

مطلوب ترین وضعیت در این زمینه هماهنگی سیاست هاي مختلف پدافند غیر عامل ˝

بدین معنا که دفاع غیر عامل از سطح منطقه تا واحد مسکونی . یریت بحران در کنار یکدیگر است

به طور کلی الزامات پدافند غیر عامل را در دو سطح شهر و واحد مسکونی بررسی می کنیم

سنخواستتفصیلی شهر  -طرح جامع 

که هویت شهر و 

شهر بوده و از الگوي شبکه اي تبعیت شده است

 2در حال حاضر 

دارد که با در نظر گرفتن شعاع دسترسی آن نمی تواند تمام سطح شه

کاربري فضاي سبز شهر و توزیع آن بصورت متعادل

مکانیابی پارك هاي پیشنهادي عالوه بر شعاع دسترسی مواردي نظیر همجواري با معابر اصلی، همجواري با 

عملکردهاي عمومی مد نظر قرار گرفته است

عالوه بر پارك هاي عمومی به با توجه به درخواست شهروندان در خصوص 

مختص بانوان و همچنین مصوبه وزارت راه و شهرسازي در خصوص در نظر گرفتن پارك بانوان در طرح 

هاي پیشنهادي شهرها

درنظر گرفته شده است

  

الزامات مرتبط با دفاع غیر عامل .7-2

در بخش اول مطالعات وضعیت موجود شهر 

اساس آن نقاط حساس شهر به هنگام بحران و همچنین فضاهایی که قابلیت خدمات رسانی به شه

طراري در وضعیت هاي اض

بحران و نحوه مکان گزینی آنها پرداخته خواهد شد

˝مطرح است که قطعا

یریت بحران در کنار یکدیگر استو مد

  . درنظر گرفته شود

به طور کلی الزامات پدافند غیر عامل را در دو سطح شهر و واحد مسکونی بررسی می کنیم.

  

This page was created using Nitro PDF trial software.

To purchase, go to http://www.nitropdf.com/

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m

http://www.nitropdf.com/


                                                                (

چراکه شهروندان در درجه . بکارگیري اصول دفاع غیر عامل در زمینه ساخت واحد هاي مسکونی است

اول با محل زندگی خود ارتباط داشته و در صورت مقاوم و مناسب نبودن این واحد ها احتمال تخریب و 

در برابر در ساخت واحدهاي مسکونی رعایت استانداردهاي مقاومت ساختمان 

که زیر ساخت هاي اصلی شهر را در مکان یابی این کاربري ها 

شامل می شوند و همچنین آسیب پذیري باالیی دارند اعم از پایانه مسافربري،بخشداري،کاربري صنایع 

  . سبک و درمانی، فاصله از بافت پر شهري و همجواري با معابر اصلی مد نظر قرار گرفته است

در حال حاضر مشاور از طریق بررسی ویژگی هاي مرتبط با فضاهاي مناسب 

 جهت استفاده در زمان بحران اقدام به شناسایی و مکان گزینی برخی از فضاها به عنوان فضاي مناسب

منظور پیش بینی و پراکنش . در زمینه خدمات رسانی به شهروندان در وضعیت بحرانی کرده است

فضاهایی در سطح شهر است که داراي پتانسیل استفاده چند منظوره باشند و بتوان از آنها در مواقع 

اقل فضاهاي مورد نظر می باید ضمن دارا بودن مساحت  کافی داراي حد

با توجه به بررسی هاي صورت گرفته توسط مشاور و 

همچنین همکاري متولیان امر پدافند غیر عامل در استان، فضاهایی که در خصوص می تواننداستفاده 

می شهر ،مراکز آموزشی و مراکز انتظا

با توجه به اظهارات متولیان امر دفاع غیر عامل در سطح استان مکانیابی یک سوله بحران 

به این منظور سالن ورزشی واقع در جنوب شرقی 

نگام بحران بتواند مورد استفاده قرار گیرد
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  : الزامات در سطح واحد مسکونی

بکارگیري اصول دفاع غیر عامل در زمینه ساخت واحد هاي مسکونی است

اول با محل زندگی خود ارتباط داشته و در صورت مقاوم و مناسب نبودن این واحد ها احتمال تخریب و 

در ساخت واحدهاي مسکونی رعایت استانداردهاي مقاومت ساختمان . آسیب شهروندان باالست

  . زلزله و استانداردهاي ایمنی ساختمان الزامی است

  : الزامات در سطح شهر

در مکان یابی این کاربري ها : مکان یابی کاربري هاي آسیب پذیر

شامل می شوند و همچنین آسیب پذیري باالیی دارند اعم از پایانه مسافربري،بخشداري،کاربري صنایع 

سبک و درمانی، فاصله از بافت پر شهري و همجواري با معابر اصلی مد نظر قرار گرفته است

در حال حاضر مشاور از طریق بررسی ویژگی هاي مرتبط با فضاهاي مناسب : فضاهاي چند منظوره

جهت استفاده در زمان بحران اقدام به شناسایی و مکان گزینی برخی از فضاها به عنوان فضاي مناسب

در زمینه خدمات رسانی به شهروندان در وضعیت بحرانی کرده است

فضاهایی در سطح شهر است که داراي پتانسیل استفاده چند منظوره باشند و بتوان از آنها در مواقع 

فضاهاي مورد نظر می باید ضمن دارا بودن مساحت  کافی داراي حد.بحرانی نیز استفاده نمود

با توجه به بررسی هاي صورت گرفته توسط مشاور و . امکانات اولیه همچون آب،برق و گاز باشند

همچنین همکاري متولیان امر پدافند غیر عامل در استان، فضاهایی که در خصوص می تواننداستفاده 

،مراکز آموزشی و مراکز انتظا)همچون پارك هاي شهر(قرار گیرند شامل فضاهاي باز عمومی

با توجه به اظهارات متولیان امر دفاع غیر عامل در سطح استان مکانیابی یک سوله بحران 

به این منظور سالن ورزشی واقع در جنوب شرقی . به منظور استفاده در مواقع بحرانی ضروري می نماید

نگام بحران بتواند مورد استفاده قرار گیردتواند مجهز به تأسیسات و امکانات الزم شود تا در ه

سنخواستتفصیلی شهر  -طرح جامع 

الزامات در سطح واحد مسکونی

بکارگیري اصول دفاع غیر عامل در زمینه ساخت واحد هاي مسکونی است

اول با محل زندگی خود ارتباط داشته و در صورت مقاوم و مناسب نبودن این واحد ها احتمال تخریب و 

آسیب شهروندان باالست

زلزله و استانداردهاي ایمنی ساختمان الزامی است

  

الزامات در سطح شهر

مکان یابی کاربري هاي آسیب پذیر-

شامل می شوند و همچنین آسیب پذیري باالیی دارند اعم از پایانه مسافربري،بخشداري،کاربري صنایع 

سبک و درمانی، فاصله از بافت پر شهري و همجواري با معابر اصلی مد نظر قرار گرفته است

فضاهاي چند منظوره-

جهت استفاده در زمان بحران اقدام به شناسایی و مکان گزینی برخی از فضاها به عنوان فضاي مناسب

در زمینه خدمات رسانی به شهروندان در وضعیت بحرانی کرده است

فضاهایی در سطح شهر است که داراي پتانسیل استفاده چند منظوره باشند و بتوان از آنها در مواقع 

بحرانی نیز استفاده نمود

امکانات اولیه همچون آب،برق و گاز باشند

همچنین همکاري متولیان امر پدافند غیر عامل در استان، فضاهایی که در خصوص می تواننداستفاده 

قرار گیرند شامل فضاهاي باز عمومی

.می شوند

با توجه به اظهارات متولیان امر دفاع غیر عامل در سطح استان مکانیابی یک سوله بحران : سوله بحران -

به منظور استفاده در مواقع بحرانی ضروري می نماید

تواند مجهز به تأسیسات و امکانات الزم شود تا در هشهر می
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کشتارگاه، غسالخانه، ( پیش بینی مکان و نحوه ایجاد یا توسعه تجهیزات شهري 

در چارچوب تقسیمات فضایی سایر کاربري ها جاي 

نمی گیرد و تقسیمات فضایی خاص خود را که بستگی به عوامل متعددي چون تراکم جمعیت،میزان نیاز 

با توجه به اینکه تجهیزات شهري آلودگی 

من برآورد مساحت هر یک از آنها نیاز است تا فواصل آنها از شهرو 

و عوارض طبیعی بررسی شود تا با مکان یابی 

همچون (بنابراین برخالف سایر کاربري ها 

که یکی از شاخص هاي توزیع آنها پوشش شهر بر اساس شعاع عملکرد 

بر . است،تاسیسات و تجهیزات شهري بر اساس کاهش زیان هاي ناشی از فعالیت آنها مکان یابی می شوند

این اساس مشاور تجهیزات شهري زیر را براي شهر سنخواست درنظر گرفته است که به توضیح هر یک 

حرائم مورد نیاز هر یک از تجهیزات شهري در نقشه مربوطه مشخص شده است که 
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.  نشان داده شده است زیرالزامات پدافند غیر عامل در نقشه 

پیش بینی مکان و نحوه ایجاد یا توسعه تجهیزات شهري 

  )گورستان، سیستم دفع زباله، آتش نشانی و غیره

در چارچوب تقسیمات فضایی سایر کاربري ها جاي  در مقیاس عملکردي،تاسیسات و تجهیزات شهري

نمی گیرد و تقسیمات فضایی خاص خود را که بستگی به عوامل متعددي چون تراکم جمعیت،میزان نیاز 

با توجه به اینکه تجهیزات شهري آلودگی . به خدمات خاص، فواصل دسترسی و دیگر موارد را می طلبد

من برآورد مساحت هر یک از آنها نیاز است تا فواصل آنها از شهرو هایی به همراه خود دارند بنابر این ض

و عوارض طبیعی بررسی شود تا با مکان یابی ) همچون کاربري نظامی و درمانی(برخی کاربري هاي خاص

بنابراین برخالف سایر کاربري ها . صحیح آنها اثرات سو ناشی از احداث آنها به حداقل ممکن برسد

که یکی از شاخص هاي توزیع آنها پوشش شهر بر اساس شعاع عملکرد ) خدماتی

است،تاسیسات و تجهیزات شهري بر اساس کاهش زیان هاي ناشی از فعالیت آنها مکان یابی می شوند

این اساس مشاور تجهیزات شهري زیر را براي شهر سنخواست درنظر گرفته است که به توضیح هر یک 

حرائم مورد نیاز هر یک از تجهیزات شهري در نقشه مربوطه مشخص شده است که . 

  .احداث کاربري مذکور در خارج از حرائم بال مانع است 

سنخواستتفصیلی شهر  -طرح جامع 

الزامات پدافند غیر عامل در نقشه -

  

پیش بینی مکان و نحوه ایجاد یا توسعه تجهیزات شهري  -8

گورستان، سیستم دفع زباله، آتش نشانی و غیره

در مقیاس عملکردي،تاسیسات و تجهیزات شهري

نمی گیرد و تقسیمات فضایی خاص خود را که بستگی به عوامل متعددي چون تراکم جمعیت،میزان نیاز 

به خدمات خاص، فواصل دسترسی و دیگر موارد را می طلبد

هایی به همراه خود دارند بنابر این ض

برخی کاربري هاي خاص

صحیح آنها اثرات سو ناشی از احداث آنها به حداقل ممکن برسد

خدماتی کاربري هاي

است،تاسیسات و تجهیزات شهري بر اساس کاهش زیان هاي ناشی از فعالیت آنها مکان یابی می شوند

این اساس مشاور تجهیزات شهري زیر را براي شهر سنخواست درنظر گرفته است که به توضیح هر یک 

. هد شدپرداخته خوا

احداث کاربري مذکور در خارج از حرائم بال مانع است 
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الزامات پدافند غیر عامل شهر سنخواست
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الزامات پدافند غیر عامل شهر سنخواست  - 4نقشه شماره 

سنخواستتفصیلی شهر  -طرح جامع 
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-شهري جهت استقرار شیر آتش  نشانی می

فاصله شیرهاي آتش )مانند مراکز تجاري و صنعتی

متري آب مورد نیاز را تأمین  50نشانی باید به نحوي باشد که در هر نقطه بتوان حداکثر از فاصله 

در مناطقی که خطر آتش سوزي متوسط است مانند مناطق مسکونی و تجاري با تراکم کم حداکثر 

متري آب  150در مناطق با تراکم مسکونی کم فاصله شیرها باید به نحوي باشد که بتوان از فاصله 

 2هاي اصلی پیش بینی حداقل یک شیر آتش نشانی و در چهار راه با ترافیک سنگین 

موقعیت و یکی عوامل مربوط به : 

عوامل مربوط به موقعیت عواملی هستند که رابطه بین شهر و 

عوامل مکانی نیز . گورستان را مشخص می کنند و موقعیت گورستان در ارتباط با شهر را تعیین می نمایند

ص می سازد که آیا محل به ویژگی هاي محل قرار گیري گورستان مرتبط می شود واین نکته را مشخ

  .انتخاب شده براي گورستان صرف نظر از موقعیت آن براي احداث مناسب است یا خیر

فاصله از شهر، جهت توسعه شهر، همجواري ها،جهت وزش 

ب زمین،محل همچنین عوامل مرتبط با مکان گورستان نیز شامل شی
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  آتش نشانی

شهري جهت استقرار شیر آتش  نشانی می پیش بینی الزم جهت مقابله با آتش سوزي در بافت هاي

  :بایست به شرح زیر انجام شود

مانند مراکز تجاري و صنعتی(در مناطقی که خطر آتش سوزي زیاد است 

نشانی باید به نحوي باشد که در هر نقطه بتوان حداکثر از فاصله 

.شیر آتش نشانی تعبیه می شود 3تا  2کرد،در این مناطق 

در مناطقی که خطر آتش سوزي متوسط است مانند مناطق مسکونی و تجاري با تراکم کم حداکثر 

.متر افزایش می یابد 100فاصله شیر هاي آتش نشانی تا 

در مناطق با تراکم مسکونی کم فاصله شیرها باید به نحوي باشد که بتوان از فاصله 

.نیاز را تأمین کرد

هاي اصلی پیش بینی حداقل یک شیر آتش نشانی و در چهار راه با ترافیک سنگین 

.شیر در دو ضلع مجاور الزامی است

  :ضوابط مکان یابی احداث گورستان

: عوامل موثر بر مکان یابی گورستان به دو دسته تقسیم می شوند 

عوامل مربوط به موقعیت عواملی هستند که رابطه بین شهر و . دیگري عوامل مربوط به مکان گورستان

گورستان را مشخص می کنند و موقعیت گورستان در ارتباط با شهر را تعیین می نمایند

به ویژگی هاي محل قرار گیري گورستان مرتبط می شود واین نکته را مشخ

انتخاب شده براي گورستان صرف نظر از موقعیت آن براي احداث مناسب است یا خیر

فاصله از شهر، جهت توسعه شهر، همجواري ها،جهت وزش : عوامل مربوط به موقعیت گورستان شامل 

همچنین عوامل مرتبط با مکان گورستان نیز شامل شی. باد هاي غالب و دسترسی می شود

سنخواستتفصیلی شهر  -طرح جامع 

آتش نشانی

پیش بینی الزم جهت مقابله با آتش سوزي در بافت هاي

بایست به شرح زیر انجام شود

در مناطقی که خطر آتش سوزي زیاد است - 1

نشانی باید به نحوي باشد که در هر نقطه بتوان حداکثر از فاصله 

کرد،در این مناطق 

در مناطقی که خطر آتش سوزي متوسط است مانند مناطق مسکونی و تجاري با تراکم کم حداکثر - 2

فاصله شیر هاي آتش نشانی تا 

در مناطق با تراکم مسکونی کم فاصله شیرها باید به نحوي باشد که بتوان از فاصله - 3

نیاز را تأمین کردمورد 

هاي اصلی پیش بینی حداقل یک شیر آتش نشانی و در چهار راه با ترافیک سنگین در چهارراه- 4

شیر در دو ضلع مجاور الزامی است

  

گورستان:  

ضوابط مکان یابی احداث گورستان

عوامل موثر بر مکان یابی گورستان به دو دسته تقسیم می شوند 

دیگري عوامل مربوط به مکان گورستان

گورستان را مشخص می کنند و موقعیت گورستان در ارتباط با شهر را تعیین می نمایند

به ویژگی هاي محل قرار گیري گورستان مرتبط می شود واین نکته را مشخ

انتخاب شده براي گورستان صرف نظر از موقعیت آن براي احداث مناسب است یا خیر

عوامل مربوط به موقعیت گورستان شامل 

باد هاي غالب و دسترسی می شود
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آبهاي سطحی، پراکندگی چاه ها،چشمه ها و قنوات،مسیل ها اطراف شهر و چگونگی توسعه آتی شهر می 

بر اساس مطالب عنوان شده و همچنین اطالعات اخذ شده از اداره کل محیط زیست استان خراسان 

  )مشخص شده است 15 در جدول شماره

  حرائم پیشنهادي محل گورستان

  )متر(حرایم پیشنهادي 

. در مورد باد غالب شهر سنخواست نیز باید گفت جهت آن از سمت شمال غرب به جنوب شرق است

بنابراین گورستان می باید در جهتی مکان 
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آبهاي سطحی، پراکندگی چاه ها،چشمه ها و قنوات،مسیل ها اطراف شهر و چگونگی توسعه آتی شهر می 

بر اساس مطالب عنوان شده و همچنین اطالعات اخذ شده از اداره کل محیط زیست استان خراسان 

در جدول شماره(شمالی رعایت فواصل الزم به منظور مکان یابی گورستان 

حرائم پیشنهادي محل گورستان -15جدول شماره 

حرایم پیشنهادي   مکان هاي مورد نظر

  500  محدوده شهر

  500  کاربري هاي آموزشی،نظامی

  150  رودخانه هاي دائمی غیر شرب

  500  رودخانه هاي دائمی قابل شرب

  150  چاه هاي آب شرب،کشاورزي و قنوات

  150  شربچشمه هاي قابل 

  140  جاده هاي اصلی ارتباطی

  50  جاده هاي فرعی ارتباطی

در مورد باد غالب شهر سنخواست نیز باید گفت جهت آن از سمت شمال غرب به جنوب شرق است

بنابراین گورستان می باید در جهتی مکان .همچنین باد غالب منطقه نیز از سمت غرب به شرق می وزد

  .شهر آلودگی ها را به داخل شهر نیاوردیابی شود که باد غالب 

  

  :مساحت مورد نیاز براي گورستان از رابطه زیر محاسبه می شود

S=r × 5×

سنخواستتفصیلی شهر  -طرح جامع 

آبهاي سطحی، پراکندگی چاه ها،چشمه ها و قنوات،مسیل ها اطراف شهر و چگونگی توسعه آتی شهر می 

  .باشد

بر اساس مطالب عنوان شده و همچنین اطالعات اخذ شده از اداره کل محیط زیست استان خراسان 

شمالی رعایت فواصل الزم به منظور مکان یابی گورستان 

  

محدوده شهر

کاربري هاي آموزشی،نظامی

رودخانه هاي دائمی غیر شرب

رودخانه هاي دائمی قابل شرب

چاه هاي آب شرب،کشاورزي و قنوات

چشمه هاي قابل 

جاده هاي اصلی ارتباطی

جاده هاي فرعی ارتباطی

  

در مورد باد غالب شهر سنخواست نیز باید گفت جهت آن از سمت شمال غرب به جنوب شرق است

همچنین باد غالب منطقه نیز از سمت غرب به شرق می وزد

یابی شود که باد غالب 

  :مساحت مورد نیاز

مساحت مورد نیاز براي گورستان از رابطه زیر محاسبه می شود

× 5×P (1 + r) ×30

This page was created using Nitro PDF trial software.

To purchase, go to http://www.nitropdf.com/

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m

http://www.nitropdf.com/


                                                                (

و  r(1.015(، نرخ رشد  1000/6معادل 

متر مربع پیشنهاد می  2385نفر می باشد بنابراین مساحت مورد نیاز براي گورستان 

- ورودي و نگهبانی،پارکینگ، غسالخانه، مسجد، سالن

ها، مقابر شهدا و کودکان، راه هاو فضاهاي 

)                                                                مرحله پیشنهادي( سنخواست
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معادل )r(بر این اساس با توجه به اینکه نرخ مرگ و میر شهر 

نفر می باشد بنابراین مساحت مورد نیاز براي گورستان  2120

:فضاهاي مورد نیاز گورستان

ورودي و نگهبانی،پارکینگ، غسالخانه، مسجد، سالن: اي که گورستان نیاز دارد عبارتند از

ها، مقابر شهدا و کودکان، راه هاو فضاهاي هاي سوگواري، ساختمان هاي تاسیسات و تجهیزات و کارگاه 

سنخواستتفصیلی شهر  -طرح جامع 

بر این اساس با توجه به اینکه نرخ مرگ و میر شهر 

2120جمعیت فعلی 

  .گردد

فضاهاي مورد نیاز گورستان 

اي که گورستان نیاز دارد عبارتند ازعناصر اصلی

هاي سوگواري، ساختمان هاي تاسیسات و تجهیزات و کارگاه 

  .سبز و باز
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  حرایم مورد نیاز براي احداث گورستان

  

)                                                                مرحله پیشنهادي( سنخواست

50

حرایم مورد نیاز براي احداث گورستان -  5نقشه شماره 

سنخواستتفصیلی شهر  -طرح جامع 
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محل زمین کشتارگاه باید خارج از محدوده قانونی و حریم شهر باشد، همچنین نباید کشتارگاه را در 

این امر به دلیل میزان آلودگی این مکان و خطرات احتمالی آن براي 

کونتگاهها نیز بیشتر بطور معمول هرقدر میزان آلودگی فعالیت ها بیشتر باشد فاصله آنها از س

ها اگر بزرگ مقیاس بوده و به منظور فعالیت در سکونتگاه 

هاي بزرگ مکان یابی می شوند نیاز است قبل از اجرا فرآیند ارزیابی اثرات توسعه نیز براي آنها انجام گیرد 

مسیل هاي موجود، رودخانه هاي 

ضوابط . هاو قنوات، چشمه ها،مسیر هاي ارتباطی، مراکز درمانی، نظامی و آموزشی و باد غالب

ست، همچنین باد غالب شهر نیز از سمت 

)                                                                مرحله پیشنهادي( سنخواست
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محل زمین کشتارگاه باید خارج از محدوده قانونی و حریم شهر باشد، همچنین نباید کشتارگاه را در 

این امر به دلیل میزان آلودگی این مکان و خطرات احتمالی آن براي . جهت توسعه شهر مکان یابی کرد

بطور معمول هرقدر میزان آلودگی فعالیت ها بیشتر باشد فاصله آنها از س

ها اگر بزرگ مقیاس بوده و به منظور فعالیت در سکونتگاه الزم به ذکر است در مورد احداث کشتارگاه

هاي بزرگ مکان یابی می شوند نیاز است قبل از اجرا فرآیند ارزیابی اثرات توسعه نیز براي آنها انجام گیرد 

  .به این امر نیست اما در مورد کشتارگاه هاي کوچک نیازي

مسیل هاي موجود، رودخانه هاي : دیگر عواملی که در مکان یابی کشتارگاه تاثیر دارند عبارتند از 

هاو قنوات، چشمه ها،مسیر هاي ارتباطی، مراکز درمانی، نظامی و آموزشی و باد غالب

ست، همچنین باد غالب شهر نیز از سمت مشخص شده ا 20مربوط به هریک از عوامل فوق در جدول شماره

  شمال غرب به جنوب شرق است

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

سنخواستتفصیلی شهر  -طرح جامع 

کشتارگاه  

ضوابط مکان یابی

محل زمین کشتارگاه باید خارج از محدوده قانونی و حریم شهر باشد، همچنین نباید کشتارگاه را در 

جهت توسعه شهر مکان یابی کرد

بطور معمول هرقدر میزان آلودگی فعالیت ها بیشتر باشد فاصله آنها از س. شهر است

  . می شود

الزم به ذکر است در مورد احداث کشتارگاه

هاي بزرگ مکان یابی می شوند نیاز است قبل از اجرا فرآیند ارزیابی اثرات توسعه نیز براي آنها انجام گیرد 

اما در مورد کشتارگاه هاي کوچک نیازي

دیگر عواملی که در مکان یابی کشتارگاه تاثیر دارند عبارتند از 

هاو قنوات، چشمه ها،مسیر هاي ارتباطی، مراکز درمانی، نظامی و آموزشی و باد غالبجاري،  چاه

مربوط به هریک از عوامل فوق در جدول شماره

شمال غرب به جنوب شرق است
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  حرائم پیشنهادي مکان کشتارگاه

  )متر(حرایم پیشنهادي 

طبق بررسی هاي انجام گرفته توسط مشاور کشتارگاه مورد نظر عالوه بر شهر سنخواست به روستاهاي 

بنابراین مساحت آن با درنظر گرفتن جمعیت شهر و حوزه نفوذ 

نفر،  2650 سنخواستبر این اساس با توجه به اینکه جمعیت پیشنهادي شهر 

متر  0.86نفر می باشد و سرانه درنظر گرفته شده براي کشتارگاه نیز 

  .متر مربع پیشنهاد می گردد

شگاه، دفتر بازرسی کشتارگاه، رختکن و 

قسمتهاي بهداشتی کارکنان، محل بررسی و معاینه دامها هنگام ورود به کشتارگاه، محل بازرسی و کنترل 

)                                                                مرحله پیشنهادي( سنخواست
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حرائم پیشنهادي مکان کشتارگاه - 16جدول شماره 

حرایم پیشنهادي   مکان هاي مورد نظر

  1500  محدوده شهر

  1000  کاربري هاي آموزشی،نظامی

  250  رودخانه هاي غیر شرب

  1500  رودخانه هاي دائمی قابل شرب

  250  چاه هاي آب شرب،کشاورزي و قنوات

  250  چشمه هاي قابل شرب

  140  جاده هاي اصلی ارتباطی

  50  جاده هاي فرعی ارتباطی

طبق بررسی هاي انجام گرفته توسط مشاور کشتارگاه مورد نظر عالوه بر شهر سنخواست به روستاهاي 

بنابراین مساحت آن با درنظر گرفتن جمعیت شهر و حوزه نفوذ  .باشدحوزه نفوذ نیز سرویس دهی داشته 

بر این اساس با توجه به اینکه جمعیت پیشنهادي شهر . آن محاسبه شده است

نفر می باشد و سرانه درنظر گرفته شده براي کشتارگاه نیز  1472جمعیت حوزه نفوذ آن نیز 

متر مربع پیشنهاد می گردد 3545مربع است بنابراین مساحت مورد نیاز براي آن 

  فضاهاي مورد نیاز کشتارگاه

شگاه، دفتر بازرسی کشتارگاه، رختکن و سرایدار، دفتر دام پزشکی، آزمایشامل اتاق : ساختمان اداري

قسمتهاي بهداشتی کارکنان، محل بررسی و معاینه دامها هنگام ورود به کشتارگاه، محل بازرسی و کنترل 

سنخواستتفصیلی شهر  -طرح جامع 

محدوده شهر

کاربري هاي آموزشی،نظامی

رودخانه هاي غیر شرب

رودخانه هاي دائمی قابل شرب

چاه هاي آب شرب،کشاورزي و قنوات

چشمه هاي قابل شرب

جاده هاي اصلی ارتباطی

جاده هاي فرعی ارتباطی

  

مساحت مورد نیاز

طبق بررسی هاي انجام گرفته توسط مشاور کشتارگاه مورد نظر عالوه بر شهر سنخواست به روستاهاي 

حوزه نفوذ نیز سرویس دهی داشته 

آن محاسبه شده است

جمعیت حوزه نفوذ آن نیز 

مربع است بنابراین مساحت مورد نیاز براي آن 

  

فضاهاي مورد نیاز کشتارگاه

ساختمان اداري:الف

قسمتهاي بهداشتی کارکنان، محل بررسی و معاینه دامها هنگام ورود به کشتارگاه، محل بازرسی و کنترل 

  خروج گوشت
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بازار خرید و فروش دام، اصطبل انتظار دامها، سالنهاي کشتار، تاسیسات 

اصطبل براي نگهداري دامهاي بیمار و یا مظنون به بیماري، قسمت 

کشتارگاه دامهاي بیمار و یا مظنون به بیماري، محل ضبط گوشتها و اعضاي دامهاي بیمار یا مشکوك، 

ب و فضوالت محل از بین بردن الشه ها و گوشت هاي بیمار، محل تخلیه شکمبه، محل تصفیه فاضال

تهیه آب، تولید آب گرم، تولید برق، سالن ماشین آالت، محلی 

  

)                                                                مرحله پیشنهادي( سنخواست
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بازار خرید و فروش دام، اصطبل انتظار دامها، سالنهاي کشتار، تاسیسات شامل  :قسمتهاي عمومی

  .احشاسردخانه، محل جداسازي اعضا و 

اصطبل براي نگهداري دامهاي بیمار و یا مظنون به بیماري، قسمت شامل : ساختمانهاي بهداشتی

کشتارگاه دامهاي بیمار و یا مظنون به بیماري، محل ضبط گوشتها و اعضاي دامهاي بیمار یا مشکوك، 

محل از بین بردن الشه ها و گوشت هاي بیمار، محل تخلیه شکمبه، محل تصفیه فاضال

تهیه آب، تولید آب گرم، تولید برق، سالن ماشین آالت، محلی شامل  :سرویسهاي عمومیو صنعتی

  براي گندزدایی کشتارگاه

سنخواستتفصیلی شهر  -طرح جامع 

قسمتهاي عمومی: ب

سردخانه، محل جداسازي اعضا و 

ساختمانهاي بهداشتی: پ

کشتارگاه دامهاي بیمار و یا مظنون به بیماري، محل ضبط گوشتها و اعضاي دامهاي بیمار یا مشکوك، 

محل از بین بردن الشه ها و گوشت هاي بیمار، محل تخلیه شکمبه، محل تصفیه فاضال

  کشتارگاه

سرویسهاي عمومیو صنعتی: ت

براي گندزدایی کشتارگاه
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با توجه به اینکه یکی از پیشنهادات این طرح خروج دامداري ها از سطح شهر است و همچنین با درنظر 

است ، مشاور لزوم ایجاد سایت سنخواست

الزم به ذکر است دامداري ها جزء تجهیزات شهري معمول 

به همین دلیل مشاور با بررسی تعداد احشام 

  . دي دامداري براي افق طرح را تخمین زده است

راس  1500برابر  1390با توجه به اطالعات بخش اقتصادي تعداد احشام شهر سنخواست در سال 

راین ببنا. نفر است 2120و جمعیت شهر در این سال 

با ضرب اعداد مذکور در . راس است

  . راس تخمین زده می شود

متر مربع فضا نیاز است مساحت  10

محل پیشنهادي دامداري نیز با توجه به درنظر گرفتن کاهش آلودگی هاي آن و همچنین مناسب بودن 

همجواري آن با کشتارگاه می بایست از حرائم کشتارگاه تبعیت نموده و در محدوده خارج حرائم مربوطه 

  

)                                                                مرحله پیشنهادي( سنخواست
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  سایت دامداري

با توجه به اینکه یکی از پیشنهادات این طرح خروج دامداري ها از سطح شهر است و همچنین با درنظر 

سنخواستگرفتن اینکه دامداري یکی از پایه هاي اقتصادي براي اهالی شهر 

الزم به ذکر است دامداري ها جزء تجهیزات شهري معمول . دامداري خارج از شهر را  پیشنهاد می دهد

به همین دلیل مشاور با بررسی تعداد احشام . نبوده و بنابراین استاندارد خاصی در این مورد وجود ندارد

دي دامداري براي افق طرح را تخمین زده استموجود شهر و محاسبه سرانه فعلی مساحت پیشنها

با توجه به اطالعات بخش اقتصادي تعداد احشام شهر سنخواست در سال 

و جمعیت شهر در این سال ) راس دام سنگین 500راس دام سبک و 

راس است 0.24گین راس و دام سن 0.48سرانه دام سبک براي هر شهروند 

راس تخمین زده می شود 636و دام سنگین  1272تعداد دام سبک ) 2650

10متر مربع و دام سنگین  5با فرض اینکه به ازاي هر راس دام سبک 

  . متر مربع براي سایت دامداري پیشنهاد می شود

محل پیشنهادي دامداري نیز با توجه به درنظر گرفتن کاهش آلودگی هاي آن و همچنین مناسب بودن 

همجواري آن با کشتارگاه می بایست از حرائم کشتارگاه تبعیت نموده و در محدوده خارج حرائم مربوطه 

سنخواستتفصیلی شهر  -طرح جامع 

سایت دامداري

با توجه به اینکه یکی از پیشنهادات این طرح خروج دامداري ها از سطح شهر است و همچنین با درنظر 

گرفتن اینکه دامداري یکی از پایه هاي اقتصادي براي اهالی شهر 

دامداري خارج از شهر را  پیشنهاد می دهد

نبوده و بنابراین استاندارد خاصی در این مورد وجود ندارد

موجود شهر و محاسبه سرانه فعلی مساحت پیشنها

با توجه به اطالعات بخش اقتصادي تعداد احشام شهر سنخواست در سال 

راس دام سبک و  1000(

سرانه دام سبک براي هر شهروند 

2650(جمعیت افق طرح 

با فرض اینکه به ازاي هر راس دام سبک 

متر مربع براي سایت دامداري پیشنهاد می شود 12720

محل پیشنهادي دامداري نیز با توجه به درنظر گرفتن کاهش آلودگی هاي آن و همچنین مناسب بودن 

همجواري آن با کشتارگاه می بایست از حرائم کشتارگاه تبعیت نموده و در محدوده خارج حرائم مربوطه 

  .مستقر شود
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  حرایم مورد نیاز براي احداث کشتارگاه
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حرایم مورد نیاز براي احداث کشتارگاه -6نقشه شماره 

سنخواستتفصیلی شهر  -طرح جامع 
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-یکی از آلوده کننده ترین فعالیهاي شهري دفن زباله هاي شهر است، بنابراین فواصل مربوط به مکان

همچنین با توجه به استانداردهاي اداره کل محیط زیست 

فرآیند ارزیابی اثرات زیست محیطی انجام 

. با توجه به میزان آلودگی سایت دفن زباله الزم است است این سایت در جهت باد غالب شهر قرار نگیرد

همچنین سایت مورد نظر می . همچنین سایت مورد نظر نباید در محدوده توسعه آتی شهر قرار داشته باشد

حرایم موارد مذکور که از اداره کل محیط 

  .می باشد

  حرائم پیشنهادي مکان سایت دفن زباله

  )متر(حرایم پیشنهادي 
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  دفن زباله

یکی از آلوده کننده ترین فعالیهاي شهري دفن زباله هاي شهر است، بنابراین فواصل مربوط به مکان

همچنین با توجه به استانداردهاي اداره کل محیط زیست . یابی سایت مربوط به آن نیز می باید بیشتر باشد

فرآیند ارزیابی اثرات زیست محیطی انجام استان خراسان شمالی قبل از احداث سایت دفن زباله می باید 

با توجه به میزان آلودگی سایت دفن زباله الزم است است این سایت در جهت باد غالب شهر قرار نگیرد

همچنین سایت مورد نظر نباید در محدوده توسعه آتی شهر قرار داشته باشد

حرایم موارد مذکور که از اداره کل محیط . رج حرایم رودخانه،مسیل،چاه،چشمه و قنات باشد

می باشد 17زیست استان خراسان شمالی اخذ شده است طبق جدول شماره 

  

حرائم پیشنهادي مکان سایت دفن زباله -17جدول شماره 

حرایم پیشنهادي   مکان هاي مورد نظر

  2000  محدوده شهر

  1500  کاربري هاي آموزشی،نظامی

  500  رودخانه هاي غیر شرب

  2000  رودخانه هاي دائمی قابل شرب

  500  چاه هاي آب شرب،کشاورزي و قنوات

  500  چشمه هاي قابل شرب

  140  جاده هاي اصلی ارتباطی

  50  جاده هاي فرعی ارتباطی

سنخواستتفصیلی شهر  -طرح جامع 

 دفن زبالهمحل

یکی از آلوده کننده ترین فعالیهاي شهري دفن زباله هاي شهر است، بنابراین فواصل مربوط به مکان

یابی سایت مربوط به آن نیز می باید بیشتر باشد

استان خراسان شمالی قبل از احداث سایت دفن زباله می باید 

  .شود

  

ضوابط مکان یابی

با توجه به میزان آلودگی سایت دفن زباله الزم است است این سایت در جهت باد غالب شهر قرار نگیرد

همچنین سایت مورد نظر نباید در محدوده توسعه آتی شهر قرار داشته باشد

رج حرایم رودخانه،مسیل،چاه،چشمه و قنات باشدبایست در خا

زیست استان خراسان شمالی اخذ شده است طبق جدول شماره 

محدوده شهر

کاربري هاي آموزشی،نظامی

رودخانه هاي غیر شرب

رودخانه هاي دائمی قابل شرب

چاه هاي آب شرب،کشاورزي و قنوات

چشمه هاي قابل شرب

جاده هاي اصلی ارتباطی

جاده هاي فرعی ارتباطی
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متر مربع به ازاي هر شهروند مساحت 

  .متر مربع پیشنهاد می گردد

با . ناحیه صنعتی شهر به دلیل وجود صنایع آالینده در آن می باید در فاصله مناسب از شهر قرار گیرد

ت اداره کل محیط زیست استان نواحی صنعتی نیز همچون محل دفن زباله هاي شهر می 

  . بایست قبل از اجرا فرآیند ارزیابی اثرات زیست محیطی یا طرح توجیهی براي آنها صورت گیرد

ها و و عناصر طبیعی بهتر است با توجه به مسیر 

  . همچنین این مکان نمی بایستی در جهت باد غالب شهر باشد

)                                                                مرحله پیشنهادي( سنخواست
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متر مربع به ازاي هر شهروند مساحت  2نفري افق طرح و سرانه پیشنهادي  2650با توجه به جمعیت 

متر مربع پیشنهاد می گردد 5300 سنخواستپیشنهادي محل دفن زباله شهر 

  ناحیه صنعتی شهر

ناحیه صنعتی شهر به دلیل وجود صنایع آالینده در آن می باید در فاصله مناسب از شهر قرار گیرد

ت اداره کل محیط زیست استان نواحی صنعتی نیز همچون محل دفن زباله هاي شهر می 

بایست قبل از اجرا فرآیند ارزیابی اثرات زیست محیطی یا طرح توجیهی براي آنها صورت گیرد

ها و و عناصر طبیعی بهتر است با توجه به مسیر نواحی صنعتی ضمن حفظ فواصل الزم از سکونتگاه

همچنین این مکان نمی بایستی در جهت باد غالب شهر باشد. هاي ارتباطی شهر بررسی و مکان یابی شود

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

سنخواستتفصیلی شهر  -طرح جامع 

مساحت مورد نیاز

با توجه به جمعیت 

پیشنهادي محل دفن زباله شهر 

ناحیه صنعتی شهر

ناحیه صنعتی شهر به دلیل وجود صنایع آالینده در آن می باید در فاصله مناسب از شهر قرار گیرد

ت اداره کل محیط زیست استان نواحی صنعتی نیز همچون محل دفن زباله هاي شهر می توجه به اظهارا

بایست قبل از اجرا فرآیند ارزیابی اثرات زیست محیطی یا طرح توجیهی براي آنها صورت گیرد

  

ضوابط مکان یابی

نواحی صنعتی ضمن حفظ فواصل الزم از سکونتگاه

هاي ارتباطی شهر بررسی و مکان یابی شود
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  حرائم پیشنهادي ناحیه صنعتی

  )متر(حرایم پیشنهادي 

با توجه به اینکه نقش ناحیه صنعتی در محدوده حوزه نفوذ شهر نیز درنظر گرفته شده است بنابراین 

، محدوده حوزه نفوذ را سنخواستناحیه مورد نظر می باید ضمن  برآورده ساختن نیاز هاي صنعتی شهر 

ت افق طرح با توجه به این مطلب مساحت محدوده مورد نظر با در نظر گرفتن جمعی

الزم به ذکر است سرانه پیشنهادي ناحیه 

متر مربع پیشنهاد  20610متر مربع می باشد که در این صورت مساحت نهایی ناحیه صنعتی 
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حرائم پیشنهادي ناحیه صنعتی -18جدول شماره 

حرایم پیشنهادي   مکان هاي مورد نظر

  2000  محدوده شهر

  1500  کاربري هاي آموزشی،نظامی

  500  رودخانه هاي غیر شرب

  2000  رودخانه هاي دائمی قابل شرب

  500  چاه هاي آب شرب،کشاورزي و قنوات

  500  چشمه هاي قابل شرب

  140  جاده هاي اصلی ارتباطی

  50  جاده هاي فرعی ارتباطی

با توجه به اینکه نقش ناحیه صنعتی در محدوده حوزه نفوذ شهر نیز درنظر گرفته شده است بنابراین 

ناحیه مورد نظر می باید ضمن  برآورده ساختن نیاز هاي صنعتی شهر 

با توجه به این مطلب مساحت محدوده مورد نظر با در نظر گرفتن جمعی

الزم به ذکر است سرانه پیشنهادي ناحیه .تعیین شده است)1472(و جمعیت حوزه نفوذ آن 

متر مربع می باشد که در این صورت مساحت نهایی ناحیه صنعتی 

سنخواستتفصیلی شهر  -طرح جامع 

محدوده شهر

کاربري هاي آموزشی،نظامی

رودخانه هاي غیر شرب

رودخانه هاي دائمی قابل شرب

چاه هاي آب شرب،کشاورزي و قنوات

چشمه هاي قابل شرب

جاده هاي اصلی ارتباطی

جاده هاي فرعی ارتباطی

  

:مساحت مورد نیاز

با توجه به اینکه نقش ناحیه صنعتی در محدوده حوزه نفوذ شهر نیز درنظر گرفته شده است بنابراین 

ناحیه مورد نظر می باید ضمن  برآورده ساختن نیاز هاي صنعتی شهر 

با توجه به این مطلب مساحت محدوده مورد نظر با در نظر گرفتن جمعی. نیز پوشش دهد

و جمعیت حوزه نفوذ آن ) 2650(

متر مربع می باشد که در این صورت مساحت نهایی ناحیه صنعتی  5صنعتی 

  .می گردد
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  محل دفن زباله حرایم مورد نیاز به منظور مکان یابی
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حرایم مورد نیاز به منظور مکان یابی -7نقشه شماره 

سنخواستتفصیلی شهر  -طرح جامع 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

نقشه شماره 
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مربوط به شهرداري و ) ساله

  سایر سازمان هاي شهري، مانند آموزش و پرورش، بهداري و غیره

تصمیمات برنامه ریزي در سطح کالن بصورت راهبردهاي پیشنهادي و در سطح خرد به صورت 

به . پیشنهدات کالبدي در نقشه هاي کالبدي شامل نقشه کاربري اراضی، شبکه معابر مشخص شده است

در . منظور عملی شدن این تصمیمات، برنامه هاي پیشنهادي و اولویت هاي اجرایی آن ها مشخص می شود

دوین برنامه هاي پیشنهادي موضوع طرح، نوع طرح و سازمان اجرایی طرح و اولویت بندي زمانی طرح 

سال تعریف شده است که برنامه  15

  :به تفکیک موضوع شامل موارد زیر است

)                                                                مرحله پیشنهادي( سنخواست
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ساله 10(یان مدت مو ) ساله5(برنامه عمرانی کوتاه مدت 

سایر سازمان هاي شهري، مانند آموزش و پرورش، بهداري و غیره

تصمیمات برنامه ریزي در سطح کالن بصورت راهبردهاي پیشنهادي و در سطح خرد به صورت 

پیشنهدات کالبدي در نقشه هاي کالبدي شامل نقشه کاربري اراضی، شبکه معابر مشخص شده است

منظور عملی شدن این تصمیمات، برنامه هاي پیشنهادي و اولویت هاي اجرایی آن ها مشخص می شود

دوین برنامه هاي پیشنهادي موضوع طرح، نوع طرح و سازمان اجرایی طرح و اولویت بندي زمانی طرح 

15همان طور که در قبل توضیح داده شد افق طرح 

  .مقطع پنج ساله برنامه ریزي شده است

به تفکیک موضوع شامل موارد زیر استشهر سنخواست ي کلیه طرح ها و برنامه هاي پیشنهاد

  :کاربري هاي پیشنهادي منفرد در محدوده شهر شامل

)(احداث مهد کودك 

)(احداث مهدکودك

)(احداث مدرسه علوم دینی 

  )(احداث مدرسه علوم دینی 

)(احداث مجتمع فرهنگی

احداث مجتمع فرهنگی

احداث مجتمع فرهنگی

مصلی

احداث پارك عمومی

احداث پارك عمومی

احداث پارك عمومی

سنخواستتفصیلی شهر  -طرح جامع 

برنامه عمرانی کوتاه مدت  -9

سایر سازمان هاي شهري، مانند آموزش و پرورش، بهداري و غیره

تصمیمات برنامه ریزي در سطح کالن بصورت راهبردهاي پیشنهادي و در سطح خرد به صورت 

پیشنهدات کالبدي در نقشه هاي کالبدي شامل نقشه کاربري اراضی، شبکه معابر مشخص شده است

منظور عملی شدن این تصمیمات، برنامه هاي پیشنهادي و اولویت هاي اجرایی آن ها مشخص می شود

دوین برنامه هاي پیشنهادي موضوع طرح، نوع طرح و سازمان اجرایی طرح و اولویت بندي زمانی طرح ت

همان طور که در قبل توضیح داده شد افق طرح . مشخص می شود

مقطع پنج ساله برنامه ریزي شده است 3 هاي اجرایی در

کلیه طرح ها و برنامه هاي پیشنهاد

کاربري هاي پیشنهادي منفرد در محدوده شهر شامل

احداث مهد کودك - 1

احداث مهدکودك- 2

احداث مدرسه علوم دینی - 3

احداث مدرسه علوم دینی - 4

احداث مجتمع فرهنگی- 5

احداث مجتمع فرهنگی- 6

احداث مجتمع فرهنگی- 7

مصلیاحداث - 8

احداث پارك عمومی- 9

احداث پارك عمومی-10

احداث پارك عمومی-11
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احداث پارك بانوان

احداث پارك عمومی

احداث پارك عمومی

احداث پارك عمومی

احداث پارك عمومی

احداث پارك عمومی 

احداث پارك عمومی

احداث پارك عمومی 

احداث پارك عمومی 

)مهمانسرا و رستوران(احداث مجموعه توریستی 

تاسیسات بهداشتی

احداث تاسیسات بهداشتی

A24احداث تاسیسات برق 

A25احداث مجموعه ورزشی

A26احداث مجموعه ورزشی

A27احداث پارکینگ 

A28احداث پارکینگ 

احداث پارکینگ

برون شهرياحداث ترمینال 

احداث سایت اداري

  :مجموعه هاي پیشنهادي

سنخواستتفصیلی شهر  -طرح جامع 

احداث پارك بانوان-12

احداث پارك عمومی-13

احداث پارك عمومی-14

احداث پارك عمومی-15

احداث پارك عمومی-16

احداث پارك عمومی -17

احداث پارك عمومی-18

احداث پارك عمومی -19

احداث پارك عمومی -20

احداث مجموعه توریستی -21

تاسیسات بهداشتیاحداث -22

احداث تاسیسات بهداشتی-23

احداث تاسیسات برق -24

احداث مجموعه ورزشی-25

احداث مجموعه ورزشی-26

احداث پارکینگ -27

احداث پارکینگ -28

احداث پارکینگ-29

احداث ترمینال -30

احداث سایت اداري-31

مجموعه هاي پیشنهادي
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Bطراحی توسعه و احداث مجموعه تاریخی مرکز شهر
Bطراحی و احداث مجموعه بازار روز

Bطراحی و احداث مجموعه کارگاهی 

:تقاطع هاو معابر پیشنهادي

Cاحداث میدان ورودي شهر 
2Cاحداث تقاطع سه راهی شماره

3Cهندسی تقاطع سه راهی شماره
Cمسیر دوچرخه

Cمسیر پیاده

سنخواستتفصیلی شهر  -طرح جامع 

طراحی توسعه و احداث مجموعه تاریخی مرکز شهر - 1

طراحی و احداث مجموعه بازار روز- 2

طراحی و احداث مجموعه کارگاهی - 3

تقاطع هاو معابر پیشنهادي

احداث میدان ورودي شهر - 1

احداث تقاطع سه راهی شماره- 2

هندسی تقاطع سه راهی شمارهاصالح - 3

مسیر دوچرخهاصالح - 4

مسیر پیادهاصالح - 5
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  برنامه هاي پیشنهادي - 19جدول شماره

عنوان   موضوع

برنامه

عنوان برنامه

پنج ساله اول

رد
نف

 م
ي

اد
نه

ش
پی

ي 
ها

ي 
بر

ار
کودكاحداث مهد A1ک

A2احداث مهد کودك

A3احداث مدرسه علوم دینی

A4احداث مدرسه علوم دینی

A5احداث مجتمع فرهنگی

A6احداث مجتمع فرهنگی

A7احداث مجتمع فرهنگی

A8مصلی احداث

A9احداث پارك عمومی

A10احداث پارك عمومی

A11احداث پارك عمومی

A12 بانواناحداث پارك

A13احداث پارك عمومی

A14احداث پارك عمومی

A15احداث پارك عمومی

A16احداث پارك عمومی

A17احداث پارك عمومی

A18احداث پارك عمومی

A19احداث پارك عمومی

A20احداث پارك عمومی

A21 مهمانسرا و (احداث مجموعه توریستی

)رستوران



A22احداث تاسیسات بهداشتی

A23احداث تاسیسات بهداشتی

A24احداث تاسیسات برق

A25احداث مجموعه ورزشی

A26احداث مجموعه ورزشی

A27 پارکینگاحداث

A28احداث پارکینگ

A29احداث پارکینگ

سنخواستتفصیلی شهر  -طرح جامع 

موضوعردیف

3

4

6

7

8

9

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25
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A30احداث ترمینال برون شهري

A31احداث سایت اداري

ي
اد

نه
ش

پی
ي 

ها
ه 

وع
جم

طراحی توسعه و احداث مجموعه تاریخی B1م

مرکز شهر



B2طراحی و احداث مجموعه بازار روز

B3احداث مجموعه کارگاهی طراحی و

ر 
عاب

 م
او

 ه
ع

ط
قا

ت

ي
اد

نه
ش

احداث میدان ورودي شهرC1پی

C22تقاطع سه راهی شماره احداث

C33اصالح هندسی تقاطع سه راهی شماره

C4احداث مسیر دوچرخه

C5احداث مسیر پیاده

سنخواستتفصیلی شهر  -طرح جامع 

  

  

  

  

  

26

27

30

31

32

34

ي
اد

نه
ش

پی

36

37

38
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برنامه هاي عمرانی پیشنهادي - 8نقشه 

سنخواستتفصیلی شهر  -طرح جامع 
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(  

. فعالیت هاي مهم شهري استساخت اصلی شهر مجموعه به هم پیوسته اي از معابر اصلی، عملکردها و 

ساختار اصلی شهر هدایتگر توسعه آتی شهر است و تفکر غالب چگونگی استقرار و توزیع فعالیت هاي 

به این منظور ساختار پیشنهادي شهر در سه گزینه 

توسط مشاور پیشنهاد شده است و سعی بر 

و در نهایت بر مبناي معیارهاي . آن بوده است تا هر سه گزینه تا حد امکان مطابق با اهداف پیشنهادي باشد

  .موثر سه گزینه مورد ارزیابی قرار گرفته و گزینه نهایی ساختار شهري پیشنهاد می شود

معابر امام رضا، فرهنگ، امام . دد اصلی توسط یک حلقه در سراسر شهر انجام می پذیرد

فعالیت هاي عمده و اصلی شهر در 

رکز مختلط خیابان امام خمینی با توجه به نقش فعلی آن به عنوان م

فعالیت هاي تجاري، خدماتی و تفریحی و بلوار امام رضا با توجه به موقعیت حاشیه اي و عملکرد برون 

  . آموزشی شهر پیشنهاد شده است

 در این الگو شهر به چهار محله تقسیم شده و مراکز محلی به صورت گره هاي متمرکز فعالیتی در مرکز

گره هاي فعالیتی تا حد امکان در معابر جمع و پخش کننده محلی مستقر 

 - ی شرقیدر این الگو ساختار اصلی شهر متشکل از دو خیابان اصلی شمالی و جنوبی و دو خیابان اصل

غربی خیابان هاي  -جنوبی شامل بلوار امام رضا و امام خمینی و معابر شرقی
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)کاربري پیشنهادي(برنامه ریزي کاربري اراضی شهر 

  سازمان فضایی پیشنهادي و الگوهاي ساختار شهري

ساخت اصلی شهر مجموعه به هم پیوسته اي از معابر اصلی، عملکردها و 

ساختار اصلی شهر هدایتگر توسعه آتی شهر است و تفکر غالب چگونگی استقرار و توزیع فعالیت هاي 

به این منظور ساختار پیشنهادي شهر در سه گزینه . شهري و چگونگی ارتباط بین عناصر مهم شهر است

توسط مشاور پیشنهاد شده است و سعی بر ترین گزینه ها در توسعه شهري محسوب می شوند 

آن بوده است تا هر سه گزینه تا حد امکان مطابق با اهداف پیشنهادي باشد

موثر سه گزینه مورد ارزیابی قرار گرفته و گزینه نهایی ساختار شهري پیشنهاد می شود

  شبکه حلقوي

دد اصلی توسط یک حلقه در سراسر شهر انجام می پذیرد

فعالیت هاي عمده و اصلی شهر در . خمینی و جانباز به عنوان حلقه اصلی ارتباطی در نظر گرفته شده اند

خیابان امام خمینی با توجه به نقش فعلی آن به عنوان م. اطراف این معابر پیشنهاد شده است

فعالیت هاي تجاري، خدماتی و تفریحی و بلوار امام رضا با توجه به موقعیت حاشیه اي و عملکرد برون 

آموزشی شهر پیشنهاد شده است -شهري موجود آن به عنوان مرکز اداري

در این الگو شهر به چهار محله تقسیم شده و مراکز محلی به صورت گره هاي متمرکز فعالیتی در مرکز

گره هاي فعالیتی تا حد امکان در معابر جمع و پخش کننده محلی مستقر . هر محله مکانیابی شده است

  .مشخص شده است 9الگوي شماره یک در نقشه شماره 

  شبکه شطرنجی

در این الگو ساختار اصلی شهر متشکل از دو خیابان اصلی شمالی و جنوبی و دو خیابان اصل

جنوبی شامل بلوار امام رضا و امام خمینی و معابر شرقی -معابر شمالی

سنخواستتفصیلی شهر  -طرح جامع 

برنامه ریزي کاربري اراضی شهر   -10

سازمان فضایی پیشنهادي و الگوهاي ساختار شهري 10-1

ساخت اصلی شهر مجموعه به هم پیوسته اي از معابر اصلی، عملکردها و 

ساختار اصلی شهر هدایتگر توسعه آتی شهر است و تفکر غالب چگونگی استقرار و توزیع فعالیت هاي 

شهري و چگونگی ارتباط بین عناصر مهم شهر است

ترین گزینه ها در توسعه شهري محسوب می شوند که مناسب

آن بوده است تا هر سه گزینه تا حد امکان مطابق با اهداف پیشنهادي باشد

موثر سه گزینه مورد ارزیابی قرار گرفته و گزینه نهایی ساختار شهري پیشنهاد می شود

شبکه حلقوي: الگوي شماره یک 

دد اصلی توسط یک حلقه در سراسر شهر انجام می پذیرددر این الگو تر

خمینی و جانباز به عنوان حلقه اصلی ارتباطی در نظر گرفته شده اند

اطراف این معابر پیشنهاد شده است

فعالیت هاي تجاري، خدماتی و تفریحی و بلوار امام رضا با توجه به موقعیت حاشیه اي و عملکرد برون 

شهري موجود آن به عنوان مرکز اداري

در این الگو شهر به چهار محله تقسیم شده و مراکز محلی به صورت گره هاي متمرکز فعالیتی در مرکز

هر محله مکانیابی شده است

الگوي شماره یک در نقشه شماره . خواهند شد

شبکه شطرنجی: الگوي شماره دو

در این الگو ساختار اصلی شهر متشکل از دو خیابان اصلی شمالی و جنوبی و دو خیابان اصل

معابر شمالی. غربی است
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مراکز فعالیتی اصلی شهر به دو صورت متمرکز در گره هاي اصلی و 

آموزشی شهري در نظر گرفته شده است که عملکرد پیشنهادي این 

کاربري تجاري و خدماتی شهري به 

  .صورت متمرکز و خطی در گره هاي مهم و معابر اصلی شهر پیشنهاد شده است

ل حلقه هاي واصل معابر شریانی و اصلی پیشنهاد شده 

است و معابر جمع و پخش کننده محلی با عبور از هسته هاي شهري ترافیک محالت را جمع کرده و به 

الگوي شماره دو در نقشه . هسته شهري پیشنهاد شده است

معابر . ها بیشتر مد نظر قرار گرفته است

جنوبی و بلوار جانباز به  -بلوار امام رضا به عنوان بلوار شمالی

. این محورها شهر را به سه محله تقسیم نموده است

محله شرقی شامل شهرك بعثت و محدوده جنوب آن،  محله شمالی واقع در شمال خیابان جانباز و محله 

خدماتی  -هاي تجارياربريکاربري هاي اداري و آموزشی با چیدمان خطی در حاشیه بلوار امام رضا و ک

معابر جمع و پخش کننده محلی در هر محله 

غربی متعامد پیشنهاد شده است و محل تقاطع این معابر براي گره 

 11الگوي شماره سه در نقشه شماره 
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مراکز فعالیتی اصلی شهر به دو صورت متمرکز در گره هاي اصلی و . فرهنگ و جانباز را شامل می شود

  .خطی در معابر اصلی شهر پیشنهاد شده است

آموزشی شهري در نظر گرفته شده است که عملکرد پیشنهادي این -يخیابان فرهنگ با عملکرد ادار

کاربري تجاري و خدماتی شهري به .معبر تا حد زیادي مطابق با وضعیت موجود آن در نظر گرفته شده است

صورت متمرکز و خطی در گره هاي مهم و معابر اصلی شهر پیشنهاد شده است

ل حلقه هاي واصل معابر شریانی و اصلی پیشنهاد شده ساختار معابر جمع و پخش کننده محلی به شک

است و معابر جمع و پخش کننده محلی با عبور از هسته هاي شهري ترافیک محالت را جمع کرده و به 

هسته شهري پیشنهاد شده است 6در این الگو . کندمعابر اصلی هدایت می

  .نشان داده شده است

  شبکه شطرنجی

ها بیشتر مد نظر قرار گرفته استدر این الگو در تعیین محورهاي اصلی مرکزیت هندسی آن

بلوار امام رضا به عنوان بلوار شمالی. باشداصلی شهر شامل دو محور متعامد می

این محورها شهر را به سه محله تقسیم نموده است. غربی پیشنهاد شده است -عنوان محور اصلی شرقی

محله شرقی شامل شهرك بعثت و محدوده جنوب آن،  محله شمالی واقع در شمال خیابان جانباز و محله 

  .جنوبی شامل محدوده جنوب خیابان جانباز پیشنهاد شده است

کاربري هاي اداري و آموزشی با چیدمان خطی در حاشیه بلوار امام رضا و ک

معابر جمع و پخش کننده محلی در هر محله . نیز با الگوي خطی در اطراف بلوار جانباز پیشنهاد شده است

غربی متعامد پیشنهاد شده است و محل تقاطع این معابر براي گره  - جنوبی و شرقی

الگوي شماره سه در نقشه شماره . استهاي متمرکز فعالیتی در مقیاس محلی در نظر گرفته شده 

.

سنخواستتفصیلی شهر  -طرح جامع 

فرهنگ و جانباز را شامل می شود

خطی در معابر اصلی شهر پیشنهاد شده است

خیابان فرهنگ با عملکرد ادار

معبر تا حد زیادي مطابق با وضعیت موجود آن در نظر گرفته شده است

صورت متمرکز و خطی در گره هاي مهم و معابر اصلی شهر پیشنهاد شده است

ساختار معابر جمع و پخش کننده محلی به شک

است و معابر جمع و پخش کننده محلی با عبور از هسته هاي شهري ترافیک محالت را جمع کرده و به 

معابر اصلی هدایت می

نشان داده شده است 10شماره 

شبکه شطرنجی: 3وي شماره الگ

در این الگو در تعیین محورهاي اصلی مرکزیت هندسی آن 

اصلی شهر شامل دو محور متعامد می

عنوان محور اصلی شرقی

محله شرقی شامل شهرك بعثت و محدوده جنوب آن،  محله شمالی واقع در شمال خیابان جانباز و محله 

جنوبی شامل محدوده جنوب خیابان جانباز پیشنهاد شده است

کاربري هاي اداري و آموزشی با چیدمان خطی در حاشیه بلوار امام رضا و ک

نیز با الگوي خطی در اطراف بلوار جانباز پیشنهاد شده است

جنوبی و شرقی -به صورت شمالی

هاي متمرکز فعالیتی در مقیاس محلی در نظر گرفته شده 

.نشان داده شده است
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  الگوي شماره یک: 9نقشه شماره 

سنخواستتفصیلی شهر  -طرح جامع 
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الگوي شماره دو : 10نقشه شماره 

سنخواستتفصیلی شهر  -طرح جامع 
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الگوي شماره سه : 11نقشه شماره 

سنخواستتفصیلی شهر  -طرح جامع 
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این روش از یک . انجام شده است) 

نگرش اصلی که کوشش براي تعیین میزان دستیابی طرح هاي آلترناتیو به مجموعه اي از اهداف و مقاصد 

پیشرفت طرح به سمت رسیدن به اهداف یا مقاصد مشخص و یا حرکت آن 

این روش . خالف جهت اهداف و مقاصد به ترتیب معرف مزایا و معایب طرح هاي آلترناتیو می باشد

اهداف یا مقاصد قبل از مرحله تهیه طرح آلترناتیوها مشخص می شوند

.طرح هاي ناسازگار از نظر ارائه راه حل ها مقایسه شوند

.اهداف بر اساس اهمیت آن ها درجه بندي و وزن دهی می شوند

در . در طرح حاضر شاخص هاي ارزیابی بر مبناي اهداف تعیین شده در قسمت قبل انتخاب شده است

لیه ابعاد مورد بررسی در قسمت اهداف را شامل شود و شامل شاخص هاي 

در انتخاب شاخص ها قابل ارزیابی بودن آن ها در مرحله اولیه طرح آلترناتیوها مورد نظر بوده 

.شده استشاخص هاي انتخابی بر مبناي تفاوت آن ها در گزینه هاي مختلف پیشنهاد 

.وزن گزینه ها با توجه به اهمیت نسبی اهداف مرتبط با آن ها تعیین شده است

از . تایی لیکرت مشخص شده است

آنجاییکه میزان دستیابی به اهداف مورد نظر بر مبناي سازمان فضایی پیشنهادي گزینه هاي مختلف و قبل 

ز اجراي هر یک از گزینه ها مورد سنجش قرار گرفته است لذا تعیین کمی میزان دستیابی امکان پذیر 

امتیاز گزینه ها در فاصله . نبوده و ارزیابی کیفی بر مبناي نظرات کارشناسی طرح مد نظر قرار گرفته است
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  الگوي نهایی سازمان فضایی پیشنهادي

) GAM(اقدامات  - بر مبناي روش ارزیابی اهداف انتخاب الگوي نهایی

نگرش اصلی که کوشش براي تعیین میزان دستیابی طرح هاي آلترناتیو به مجموعه اي از اهداف و مقاصد 

پیشرفت طرح به سمت رسیدن به اهداف یا مقاصد مشخص و یا حرکت آن . از پیش تعیین شده می باشد

خالف جهت اهداف و مقاصد به ترتیب معرف مزایا و معایب طرح هاي آلترناتیو می باشد

  :داراي چهار ویژگی به شرح زیر می باشد

اهداف یا مقاصد قبل از مرحله تهیه طرح آلترناتیوها مشخص می شوند

اهداف و مقاصد داراي ابعاد مختلف هستند

طرح هاي ناسازگار از نظر ارائه راه حل ها مقایسه شوند اهداف به گونه اي اتخاذ می شوند که

اهداف بر اساس اهمیت آن ها درجه بندي و وزن دهی می شوند

در طرح حاضر شاخص هاي ارزیابی بر مبناي اهداف تعیین شده در قسمت قبل انتخاب شده است

  :انتخاب شاخص ها  ویژگی هاي زیر مد نظر قرار گرفته است

لیه ابعاد مورد بررسی در قسمت اهداف را شامل شود و شامل شاخص هاي شاخص ها ک

باشد... اقتصادي و  -کالبدي، اجتماعی

در انتخاب شاخص ها قابل ارزیابی بودن آن ها در مرحله اولیه طرح آلترناتیوها مورد نظر بوده 

شاخص هاي انتخابی بر مبناي تفاوت آن ها در گزینه هاي مختلف پیشنهاد 

وزن گزینه ها با توجه به اهمیت نسبی اهداف مرتبط با آن ها تعیین شده است

تایی لیکرت مشخص شده است 5امتیاز گزینه ها در هر شاخص بر اساس روش کیفی در طیف 

آنجاییکه میزان دستیابی به اهداف مورد نظر بر مبناي سازمان فضایی پیشنهادي گزینه هاي مختلف و قبل 

ز اجراي هر یک از گزینه ها مورد سنجش قرار گرفته است لذا تعیین کمی میزان دستیابی امکان پذیر 

نبوده و ارزیابی کیفی بر مبناي نظرات کارشناسی طرح مد نظر قرار گرفته است

سنخواستتفصیلی شهر  -طرح جامع 

الگوي نهایی سازمان فضایی پیشنهادي.  10-2

انتخاب الگوي نهایی

نگرش اصلی که کوشش براي تعیین میزان دستیابی طرح هاي آلترناتیو به مجموعه اي از اهداف و مقاصد 

از پیش تعیین شده می باشد

خالف جهت اهداف و مقاصد به ترتیب معرف مزایا و معایب طرح هاي آلترناتیو می باشدها در 

داراي چهار ویژگی به شرح زیر می باشد

اهداف یا مقاصد قبل از مرحله تهیه طرح آلترناتیوها مشخص می شوند.1

اهداف و مقاصد داراي ابعاد مختلف هستند.2

اهداف به گونه اي اتخاذ می شوند که.3

اهداف بر اساس اهمیت آن ها درجه بندي و وزن دهی می شوند.4

در طرح حاضر شاخص هاي ارزیابی بر مبناي اهداف تعیین شده در قسمت قبل انتخاب شده است

انتخاب شاخص ها  ویژگی هاي زیر مد نظر قرار گرفته است

شاخص ها ک.1

کالبدي، اجتماعی

در انتخاب شاخص ها قابل ارزیابی بودن آن ها در مرحله اولیه طرح آلترناتیوها مورد نظر بوده .2

است

شاخص هاي انتخابی بر مبناي تفاوت آن ها در گزینه هاي مختلف پیشنهاد  .3

وزن گزینه ها با توجه به اهمیت نسبی اهداف مرتبط با آن ها تعیین شده است.4

امتیاز گزینه ها در هر شاخص بر اساس روش کیفی در طیف 

آنجاییکه میزان دستیابی به اهداف مورد نظر بر مبناي سازمان فضایی پیشنهادي گزینه هاي مختلف و قبل 

ز اجراي هر یک از گزینه ها مورد سنجش قرار گرفته است لذا تعیین کمی میزان دستیابی امکان پذیر ا

نبوده و ارزیابی کیفی بر مبناي نظرات کارشناسی طرح مد نظر قرار گرفته است
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ول به هدف را نشان می عدم حص 0

دهد و امتیازهاي بینابین بر مبناي ویژگی هاي مثبت و منفی گزینه در حصول به هدف و شاخص مشخص 

 - ارزیابی گزینه هاي یشنهادي را در ماتریس اهداف

بخش شامل کالبدي، اجتماعی  3اهداف به 

در هریک از بخش ها به اهداف مختص آن بخش توجه 

وزن هریک از معیارها نیز براساس اهمیت آن در 

ریک از گزینه ها در چگونگی حصول به هریک از 

معیارها امتیازدهی شده و امتیاز گزینه در وزن مختص معیار ضرب شده و امتیاز نهایی هر گزینه از مجموع 

و امتیاز  274برابر  2نه ، امتیاز گزی

بنابراین سازمان فضایی پیشنهادي طرح گزینه شماره دو می باشد و مکان 

  .یابی کاربري اراضی و شبکه بندي معابر براساس آن گزینه پیشنهاد شده است
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0حصول کامل به هدف و امتیاز  10تعیین شده است که امتیاز 

دهد و امتیازهاي بینابین بر مبناي ویژگی هاي مثبت و منفی گزینه در حصول به هدف و شاخص مشخص 

ارزیابی گزینه هاي یشنهادي را در ماتریس اهداف 15بر این اساس جدول شماره . 

اهداف به در این جدول معیارهاي ارزیابی همانند . اقدامات نشان می دهد

در هریک از بخش ها به اهداف مختص آن بخش توجه . اقلیمی تقسیم شده است –اقتصادي و طبیعی 

وزن هریک از معیارها نیز براساس اهمیت آن در . شده و شاخص متناسب با آن بخش انتخاب شده است

ریک از گزینه ها در چگونگی حصول به هریک از انتخاب شده است در نهایت ه 3تا  

معیارها امتیازدهی شده و امتیاز گزینه در وزن مختص معیار ضرب شده و امتیاز نهایی هر گزینه از مجموع 

  .امتیاز آن گزینه در هریک از معیارها حاصل شده است

، امتیاز گزی 230امتیاز نهایی گزینه یک برابر  20با توجه به جدول شماره 

بنابراین سازمان فضایی پیشنهادي طرح گزینه شماره دو می باشد و مکان . می باشد

یابی کاربري اراضی و شبکه بندي معابر براساس آن گزینه پیشنهاد شده است

سنخواستتفصیلی شهر  -طرح جامع 

تعیین شده است که امتیاز  10تا  0

دهد و امتیازهاي بینابین بر مبناي ویژگی هاي مثبت و منفی گزینه در حصول به هدف و شاخص مشخص 

. آن تعیین شده است

اقدامات نشان می دهد

اقتصادي و طبیعی  –

شده و شاخص متناسب با آن بخش انتخاب شده است

 1حصول به هدف از 

معیارها امتیازدهی شده و امتیاز گزینه در وزن مختص معیار ضرب شده و امتیاز نهایی هر گزینه از مجموع 

امتیاز آن گزینه در هریک از معیارها حاصل شده است

با توجه به جدول شماره 

می باشد 160برابر  3گزینه 

یابی کاربري اراضی و شبکه بندي معابر براساس آن گزینه پیشنهاد شده است
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  GAMارزیابی گزینه هاي سازمان فضایی پیشنهادي براساس روش 

گزینهگزینه

2

گزینه

3

وزن گزینه با اعمال ضریب

3گزینه2گزینه1گزینه

74182112

7314146

94182712

6314126

9221276

67241821

75242115

9310186

9592715

66566

9412188

65161210

85141610

77121414

73773

85121610

10212071230274160
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ارزیابی گزینه هاي سازمان فضایی پیشنهادي براساس روش  -20جدول شماره 

معیار
وزن 

معیار

گزینه

1

36احیا و نوسازي بافت قدیم شهر

27توزیع متناسب کاربري هادر سطح شهر

36ارتقاء یادمان ها و عناصر تاریخی

27پاسخگویی به الزامات پدافند غیرعامل

37حفظ وارتقاء سازمان فضایی موجود

38بهبود عملکرد گره هاي ترافیکی

38کاهش زمان سفر - رعایت سلسله مراتب معابر

25وجود فضاهاي باز اجتماعی-افزایش تعامالت اجتماعی در شهر

تناسب تقسیمات کالبدي با وضعیت اجتماعی محالت موجود 

شهري
33

15غال در بخشهاي کشاورزي و دامداري

26توسعه مراکز داراي پتانسیل گردشگري

28کنترل قیمت زمین و توزیع بهینه امکانات توسعه

27افزایش امکان بازگشت مهاجرین به شهر

26راضی کشاورزي موجود

17طراحی با توجه به الزامات اقلیمی

26سبز در سطح شهر توزیع تناسب فضاي

34102مجموع

سنخواستتفصیلی شهر  -طرح جامع 

جدول شماره 

  

بخش

ي
بد

کال

احیا و نوسازي بافت قدیم شهر

توزیع متناسب کاربري هادر سطح شهر

ارتقاء یادمان ها و عناصر تاریخی

پاسخگویی به الزامات پدافند غیرعامل

حفظ وارتقاء سازمان فضایی موجود

بهبود عملکرد گره هاي ترافیکی

رعایت سلسله مراتب معابر

ي
اد

ص
قت

ی ا
اع

تم
ج

ا

افزایش تعامالت اجتماعی در شهر

تناسب تقسیمات کالبدي با وضعیت اجتماعی محالت موجود 

غال در بخشهاي کشاورزي و دامداريتحفظ یا اش

توسعه مراکز داراي پتانسیل گردشگري

کنترل قیمت زمین و توزیع بهینه امکانات توسعه

افزایش امکان بازگشت مهاجرین به شهر

ی
یم

قل
و ا

ی 
یع

طب

راضی کشاورزي موجوداحفظ ا

طراحی با توجه به الزامات اقلیمی

توزیع تناسب فضاي

مجموع
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تعیین اصول دقیق مکان یابی فعالیت هاي مختلف در شهر اگر نه غیر ممکن باشد ، بدون تردید بسیار 

مکان یابی و مطلوبیت در کاربري هاي شهري است 

در نهایت هدف اصلی از سلسله اقدامات برنامه ریزي کاربري اراضی شهري تامین رفاه اجتماعی و 

  :اقتصادي شهروندان است معیارهاي مکان گزینی که در راستاي هدف فوق قرار می گیرند عبارتند از 

نامه ریزي کاربري اراضی شهري مکانیابی مناسب کاربري ها و 

مثالً سعی می شود کاربري هایی که آلودگی هایی از قبیل 

در مقابل ، . دود، بو و صدا تولید می کنند دور از مناطق مسکونی ، فرهنگی و اجتماعی استقرار یابند 

براي نمونه در ضوابط مربوط به کاربري مسکونی 

فضاي باز، گذران اوقات فراغت و کاربري تفریحی مثل پارك، بهداشتی و درمانی، آموزشی و تجاري به 

آسایش و راحتی انسان ها به شمار می 

آید ، چرا که بر اثر تامین آنها سهولت دسترسی به خدمات شهري که یکی از اهداف مهم برنامه ریزي 

یکی از عوامل اصلی تعیین کننده مکان کاربري ها در شهر ، الگوي قیمت زمین شهري 

کاربري از لحاظ اقتصادي و سرمایه گذاري تابعی از قیمت زمین و هزینه هاي 

  .متصور بر آن است که براساس شیوه ي تحلیل هزینه و منفعت معین می شود 

مطلوبیت و دلپذیري در برنامه ریزي کاربري اراضی شهري یعنی تالش در جهت حفظ و 

اي باز و دلپذیر ، چگونگی شکل گرفتن راهها ، ساختمان ها و فضاي 
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  پیشنهاد مکان یابی و سطوح مورد نیاز کاربري ها

تعیین اصول دقیق مکان یابی فعالیت هاي مختلف در شهر اگر نه غیر ممکن باشد ، بدون تردید بسیار 

مکان یابی و مطلوبیت در کاربري هاي شهري است  آنچه در اینجا بررسی می شود اصول کلی

در نهایت هدف اصلی از سلسله اقدامات برنامه ریزي کاربري اراضی شهري تامین رفاه اجتماعی و 

اقتصادي شهروندان است معیارهاي مکان گزینی که در راستاي هدف فوق قرار می گیرند عبارتند از 

نامه ریزي کاربري اراضی شهري مکانیابی مناسب کاربري ها و یکی از اهداف اصلی بر

مثالً سعی می شود کاربري هایی که آلودگی هایی از قبیل . جداسازي کاربري ها ناسازگار از یکدیگر است

دود، بو و صدا تولید می کنند دور از مناطق مسکونی ، فرهنگی و اجتماعی استقرار یابند 

براي نمونه در ضوابط مربوط به کاربري مسکونی . ه مکمل یکدیگرند مشخص می شوند 

فضاي باز، گذران اوقات فراغت و کاربري تفریحی مثل پارك، بهداشتی و درمانی، آموزشی و تجاري به 

  .ترتیب از اولویت همجواري برخوردارند

آسایش و راحتی انسان ها به شمار می  فاصله و زمان ، عوامل مهمی در اندازه گیري میزان

آید ، چرا که بر اثر تامین آنها سهولت دسترسی به خدمات شهري که یکی از اهداف مهم برنامه ریزي 

  .شهري است میسر می شود 

یکی از عوامل اصلی تعیین کننده مکان کاربري ها در شهر ، الگوي قیمت زمین شهري 

کاربري از لحاظ اقتصادي و سرمایه گذاري تابعی از قیمت زمین و هزینه هاي  است ؛ به لحاظ اینکه هر

متصور بر آن است که براساس شیوه ي تحلیل هزینه و منفعت معین می شود 

مطلوبیت و دلپذیري در برنامه ریزي کاربري اراضی شهري یعنی تالش در جهت حفظ و 

اي باز و دلپذیر ، چگونگی شکل گرفتن راهها ، ساختمان ها و فضاي نگهداري عوامل طبیعی ، ایجاد فضاه

سنخواستتفصیلی شهر  -طرح جامع 

پیشنهاد مکان یابی و سطوح مورد نیاز کاربري ها-10-3

تعیین اصول دقیق مکان یابی فعالیت هاي مختلف در شهر اگر نه غیر ممکن باشد ، بدون تردید بسیار 

آنچه در اینجا بررسی می شود اصول کلی  .دشوار است 

در نهایت هدف اصلی از سلسله اقدامات برنامه ریزي کاربري اراضی شهري تامین رفاه اجتماعی و . 

اقتصادي شهروندان است معیارهاي مکان گزینی که در راستاي هدف فوق قرار می گیرند عبارتند از 

  

یکی از اهداف اصلی بر :سازگاري - الف

جداسازي کاربري ها ناسازگار از یکدیگر است

دود، بو و صدا تولید می کنند دور از مناطق مسکونی ، فرهنگی و اجتماعی استقرار یابند 

ه مکمل یکدیگرند مشخص می شوند فعالیت هایی ک

فضاي باز، گذران اوقات فراغت و کاربري تفریحی مثل پارك، بهداشتی و درمانی، آموزشی و تجاري به 

ترتیب از اولویت همجواري برخوردارند

فاصله و زمان ، عوامل مهمی در اندازه گیري میزان :آسایش -ب

آید ، چرا که بر اثر تامین آنها سهولت دسترسی به خدمات شهري که یکی از اهداف مهم برنامه ریزي 

شهري است میسر می شود 

یکی از عوامل اصلی تعیین کننده مکان کاربري ها در شهر ، الگوي قیمت زمین شهري  :کارآیی - ج

است ؛ به لحاظ اینکه هر

متصور بر آن است که براساس شیوه ي تحلیل هزینه و منفعت معین می شود 

مطلوبیت و دلپذیري در برنامه ریزي کاربري اراضی شهري یعنی تالش در جهت حفظ و  :مطلوبیت  - د

نگهداري عوامل طبیعی ، ایجاد فضاه

  .شهري 
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اعمال ضوابط محیطی و بهداشتی مناسب براي کاهش آلودگی حاصل از کاربري هاي 

مختلف و رعایت استانداردهاي بهداشتی براي تامین سالمتی محیط زیست انسانی یکی از اهداف مکانیابی 

  .ابراین بر مبناي این معیارها و محاسبه سطوح مورد نیاز کاربري هاي پشنهادي مشخص می شوند

کمیته فنی  9/3/89به منظو محاسبه سرانه و مساحت پیشنهادي مبناي برنامه ریزي صورتجلسه مورخ 

انه آن شورایعالی شهرسازي و معماري با موضوع تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربري هاي شهري و تعیین سر

اما در مواردي . مبناي برنامه ریزي قرار گرفته است

  :تفاوتهایی در سرانه هاي پیشنهادي مشاهده می شود که به علت هاي زیر بوده است

 پذیرسرانه وضع موجود بیشتر از سرانه پیشنهادي بوده است و کاهش سرانه وضع موجود امکان

-بافت شهر بافتی پراکنده بوده وبخش زیادي از محدوده داخلی شهر را اراضی بایر تشکیل می

بنابراین به علت پراکندگی افقی شهر و افزایش سطح نسبت به جمعیت سرانه تا حدودي 

جدید را ضروري می توزیع نامناسب برخی کاربري ها در وضع موجود پیشنهاد کاربري هاي 
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اعمال ضوابط محیطی و بهداشتی مناسب براي کاهش آلودگی حاصل از کاربري هاي 

مختلف و رعایت استانداردهاي بهداشتی براي تامین سالمتی محیط زیست انسانی یکی از اهداف مکانیابی 

ابراین بر مبناي این معیارها و محاسبه سطوح مورد نیاز کاربري هاي پشنهادي مشخص می شوند

به منظو محاسبه سرانه و مساحت پیشنهادي مبناي برنامه ریزي صورتجلسه مورخ 

شورایعالی شهرسازي و معماري با موضوع تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربري هاي شهري و تعیین سر

مبناي برنامه ریزي قرار گرفته است 2650معادل  1406ها بوده است و جمعیت پیشنهادي 

تفاوتهایی در سرانه هاي پیشنهادي مشاهده می شود که به علت هاي زیر بوده است

سرانه وضع موجود بیشتر از سرانه پیشنهادي بوده است و کاهش سرانه وضع موجود امکان

.نبوده است

بافت شهر بافتی پراکنده بوده وبخش زیادي از محدوده داخلی شهر را اراضی بایر تشکیل می

بنابراین به علت پراکندگی افقی شهر و افزایش سطح نسبت به جمعیت سرانه تا حدودي 

.افزایش یافته است

توزیع نامناسب برخی کاربري ها در وضع موجود پیشنهاد کاربري هاي 

سنخواستتفصیلی شهر  -طرح جامع 

اعمال ضوابط محیطی و بهداشتی مناسب براي کاهش آلودگی حاصل از کاربري هاي  :سالمتی  - ه

مختلف و رعایت استانداردهاي بهداشتی براي تامین سالمتی محیط زیست انسانی یکی از اهداف مکانیابی 

  کاربري هاست

ابراین بر مبناي این معیارها و محاسبه سطوح مورد نیاز کاربري هاي پشنهادي مشخص می شوندبن

به منظو محاسبه سرانه و مساحت پیشنهادي مبناي برنامه ریزي صورتجلسه مورخ 

شورایعالی شهرسازي و معماري با موضوع تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربري هاي شهري و تعیین سر

ها بوده است و جمعیت پیشنهادي 

تفاوتهایی در سرانه هاي پیشنهادي مشاهده می شود که به علت هاي زیر بوده است

سرانه وضع موجود بیشتر از سرانه پیشنهادي بوده است و کاهش سرانه وضع موجود امکان.1

نبوده است

بافت شهر بافتی پراکنده بوده وبخش زیادي از محدوده داخلی شهر را اراضی بایر تشکیل می.2

بنابراین به علت پراکندگی افقی شهر و افزایش سطح نسبت به جمعیت سرانه تا حدودي . دهند

افزایش یافته است

توزیع نامناسب برخی کاربري ها در وضع موجود پیشنهاد کاربري هاي .3

  .سازد
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کاربري هاي پیشنهادي شهر سنخواست

درصد

سرانه 

پیشنهادي

47.94 202.16 535729.1

0.68 2.88

2.74 11.55 30617.47

0.55 2.31

1.71 7.21 19114.87

0.82 3.46

5.39 22.74 60256.54

0.71 2.99

0.53 2.24

0.41 1.73

1.15 4.83

0.71 2.99

0.91 3.82 10125.95

0.00 0.00

0.06 0.24

1.11 4.68 12394.68

0.52 2.18

0.00 0.00

0.00 0.00

1.01 4.27 11304.97

33.06 139.41 369436.79

100.00 421.68 1117457.89
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کاربري هاي پیشنهادي شهر سنخواست-21جدول شماره 

مساحت 

پیشنهادي

سرانه 

موجود مساحت موجود نوع کاربري

535729.1 156.41 331594.4 مسکونی

7632.5 3.40 7216.23 تجاري و خدماتی

30617.47 14.09 29864.75 آموزشی 

6111.92 1.18 2494.97 فرهنگی

19114.87 9.27 19657.07 انتظامی

9161.78 4.07 8628.46 مذهبی

60256.54 10.91 23133.94 پارك و فضاي سبز

7916.62 0.71 1498.4 ورزشی

5928.07 3.02 6395.15 درمانی

4579.5 6.57 13925.49 تاسیسات شهري

12808.1 1.51 3205.49 تجهیزات شهري

7914.35 0.12 257.55 گردشگري

10125.95 0.00 0 صنعتی

0 7.52 15945.26 دامداري

639.68 0.33 708.39

12394.68 27.83 59003.43 کشاورزي

5785 2.73 5784.93 مسیل 

0 191.79 406596.45

0 9.06 19215.03 مخروبه

11304.97 2.06 4376.4 حمل و نقل و انبار

369436.79 148.11 313988.72

1117457.89 608.12 1274014.77 مجموع

سنخواستتفصیلی شهر  -طرح جامع 

نوع کاربري

مسکونی

تجاري و خدماتی

آموزشی 

فرهنگی

انتظامی- اداري

مذهبی

پارك و فضاي سبز

ورزشی

درمانی

تاسیسات شهري

تجهیزات شهري

گردشگري - تفریحی

صنعتی-کارگاهی

دامداري

باغ

کشاورزي

مسیل 

بایر

مخروبه

حمل و نقل و انبار

معابر

مجموع

This page was created using Nitro PDF trial software.

To purchase, go to http://www.nitropdf.com/

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m

http://www.nitropdf.com/


                                                                (

مترمربع به ازاي هر  156.41کاربري مسکونی در وضع موجود شهر سنخواست شامل سرانه اي معادل 

هکتار از مسکونی موجود تخریب شده اند و همچنین حدود 

هکتار نیز به عنوان مسکونی پیشنهادي منظور شده است که در مجموع کاربري مسکونی با مساحتی 

درصد اراضی  48مترمربع بیشترین درصد کاربري ها را با حدود 

را اراضی اراضی شهر %  50همانطور که استانداردها اشاره می کنند معموال حدود 

  . می باشند% 

سرانه پیشنهادي مسکونی در مقایسه با استاندارد پیشنهادي وزارت مسکن باالتر است که علت این امر 

 40باال بودن سرانه مسکونی در وضع موجود و مساحت اراضی بایر در داخل محدوده شهر است که حدود

با وجود اینکه توسعه افقی شهر محدود شده و محدوده قانونی شهر نشبت به وضع موجود 

.افزایش نداشته است اما علت هاي فوق سرانه پیشنهادي مسکونی ضرورتا افزایش داده است

هاي تجاري فعالیت . شامل انواع فعالیت هاي بازرگانی و خدمات انتفاعی و غیر انتفاعی می شود

. پیشنهادي در سه سطح محله، ناحیه و شهر می تواند شامل عملکردهایی که در جدول زیر ارائه شده باشد

الزم به ذکر است به علت جمعیت کم شهر سنخواست، غالب عملکردهاي تجاري در دو مقیاس محله و 

یک نوع کاربري ها شامل همچنین حداقل سرانه پیشنهادي کاربري تجاري به تفک

)                                                                مرحله پیشنهادي( سنخواست
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کاربري مسکونی در وضع موجود شهر سنخواست شامل سرانه اي معادل 

هکتار از مسکونی موجود تخریب شده اند و همچنین حدود  4پس از پیشنهاد معابر شهر، حدود

هکتار نیز به عنوان مسکونی پیشنهادي منظور شده است که در مجموع کاربري مسکونی با مساحتی 

مترمربع بیشترین درصد کاربري ها را با حدود  202.16و سرانه  535729

همانطور که استانداردها اشاره می کنند معموال حدود  .شهر شامل شده است

% 48ه در شهر سنخواست این اراضی حدود مسکونی تشکیل می دهند ک

سرانه پیشنهادي مسکونی در مقایسه با استاندارد پیشنهادي وزارت مسکن باالتر است که علت این امر 

باال بودن سرانه مسکونی در وضع موجود و مساحت اراضی بایر در داخل محدوده شهر است که حدود

با وجود اینکه توسعه افقی شهر محدود شده و محدوده قانونی شهر نشبت به وضع موجود 

افزایش نداشته است اما علت هاي فوق سرانه پیشنهادي مسکونی ضرورتا افزایش داده است

شامل انواع فعالیت هاي بازرگانی و خدمات انتفاعی و غیر انتفاعی می شود

پیشنهادي در سه سطح محله، ناحیه و شهر می تواند شامل عملکردهایی که در جدول زیر ارائه شده باشد

الزم به ذکر است به علت جمعیت کم شهر سنخواست، غالب عملکردهاي تجاري در دو مقیاس محله و 

همچنین حداقل سرانه پیشنهادي کاربري تجاري به تفک. ناحیه قرار می گیرند

  )متر مربع می باشد88/2مجموع سرانه پیشنهادي نیز 

  

  

  

سنخواستتفصیلی شهر  -طرح جامع 

مسکونی:

کاربري مسکونی در وضع موجود شهر سنخواست شامل سرانه اي معادل 

پس از پیشنهاد معابر شهر، حدود. نفر است

هکتار نیز به عنوان مسکونی پیشنهادي منظور شده است که در مجموع کاربري مسکونی با مساحتی 25

535729.1در حدود  

شهر شامل شده است

مسکونی تشکیل می دهند ک

سرانه پیشنهادي مسکونی در مقایسه با استاندارد پیشنهادي وزارت مسکن باالتر است که علت این امر 

باال بودن سرانه مسکونی در وضع موجود و مساحت اراضی بایر در داخل محدوده شهر است که حدود

با وجود اینکه توسعه افقی شهر محدود شده و محدوده قانونی شهر نشبت به وضع موجود  .هکتار می باشد

افزایش نداشته است اما علت هاي فوق سرانه پیشنهادي مسکونی ضرورتا افزایش داده است

تجاري:  

شامل انواع فعالیت هاي بازرگانی و خدمات انتفاعی و غیر انتفاعی می شود

پیشنهادي در سه سطح محله، ناحیه و شهر می تواند شامل عملکردهایی که در جدول زیر ارائه شده باشد

الزم به ذکر است به علت جمعیت کم شهر سنخواست، غالب عملکردهاي تجاري در دو مقیاس محله و 

ناحیه قرار می گیرند

مجموع سرانه پیشنهادي نیز (موارد زیر است 
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  مساحت پیشنهادي کاربري تجاري

  

  

  

  

  

  مقیاس عملکرد انواع کاربري هاي تجاري

  ...)خواروبار،میوه و سبزي، نانوایی، قصابی و

سوپرمارکت، فروشگاه هاي مصرف شهر و روستا، 

شعب بانکها و صندوقهاي قرض 

ها، هاي معامالت امالك، بازارچه

فروشگاه هاي منسوجات، پالستیک، لوازم خانگی، لوازم صوتی و تصویري، 

  ...هاي بیمه، داروخانه و 
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مساحت پیشنهادي کاربري تجاري -22جدول شماره 

  سرانه  نوع کاربري تجاري

  0.9  خرده فروشی

  0.3  مشاغل خدمات عمومی

  0.18  دفاتر خصوصی

  0.2  بانک ها

  0.35  خدمات حمل و نقل

  0.3  سالن هاي غذا خوريهتل ها و 

  0.15  سایر خدمات

  2.88  مجموع

  

مقیاس عملکرد انواع کاربري هاي تجاري -23جدول شماره 

مقیاس

  

تعریف

  

محله

  

خواروبار،میوه و سبزي، نانوایی، قصابی و(واحدهاي خریدروزانه

  

ناحیه

  

سوپرمارکت، فروشگاه هاي مصرف شهر و روستا، (واحدهاي خرید هفتگی 

شعب بانکها و صندوقهاي قرض ...) نوشت افزار، قنادي، آجیل فروشی و

هاي معامالت امالك، بازارچهالحسنه و موسسات مالی و اعتباري، بنگاه

فروشگاه هاي منسوجات، پالستیک، لوازم خانگی، لوازم صوتی و تصویري، 

هاي بیمه، داروخانه و ها، شرکتکتاب فروشی ها، رستوران

سنخواستتفصیلی شهر  -طرح جامع 

نوع کاربري

  

مقیاس

تجاري 

انتفاعی و (

غیر 

  )انتفاعی

محله

ناحیه
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عمده فروشی ها،راسته هاي صنوف مختلف و بورس ها،بازار،شرکت هاي 

بازرگانی و تجاري،واحد هاي خرید خاص و بلند مدت مانند فروشگاه هاي 

بزرگ زنجیره اي،مبل فروشی،پوشاك،شعب مرکزي بانکها و موسسات مالی 

اعتباري،موسسات تجاري واردات و صادرات کاال،نمایندگی فروش و عرضه 

وسایل نقلیه،فروشگاه عرضه قطعات یدکی وسایل نقلیه و فروشگاه ها عرضه 

صنایع دستی و فرش،تاالر پذیرایی،تعمیرگاههاي لوازم خانگی و 

  خودرو،دفاتر نمایندگی بانکهاي خارجی،نمایندگی موسسات تجاري خارجی

یکی از عوامل بسیار مهم در استقرار مراکز تجاري دسترسی است و چون مراکز محله ها 

، مناطق و شهرها باالترین سطح دسترسی را دارند به همین دلیل مراکز تجاري را در مراکز این هسته ها 

یابی مراکز تجاري  وسعت و اندازه زمین مورد نیاز یکی دیگر از عوامل موثر در مکان

.عالوه بر وسعت ، شرایط فیزیکی زمینها در استقرار مراکز خرید موثر است 

سیستم دفع فاضالب دسترسی به تاسیساتی مانند آب ، برق و 

  .در این کاربري نیز مانند سایر کاربري ها ، بویژه در محالت جدید االحداث تاثیر می گذارد 

کاربري تجاري به صورت ثابت در طرح پیشنهاد نشده است بلکه بصورت سیال پیشنهاد شده است و 

عایت ضوابط مربوط به آن مزایاي آن جلوگیري از بورس بازي زمین و اجراي سریعتر این کاربري ها با ر

. و از طرفی این کاربري می تواند منبع درآمدي ناشی از اضافه ارزش ایجاد شده براي شهرداري باشد
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شهر

  

عمده فروشی ها،راسته هاي صنوف مختلف و بورس ها،بازار،شرکت هاي 

بازرگانی و تجاري،واحد هاي خرید خاص و بلند مدت مانند فروشگاه هاي 

بزرگ زنجیره اي،مبل فروشی،پوشاك،شعب مرکزي بانکها و موسسات مالی 

اعتباري،موسسات تجاري واردات و صادرات کاال،نمایندگی فروش و عرضه و 

وسایل نقلیه،فروشگاه عرضه قطعات یدکی وسایل نقلیه و فروشگاه ها عرضه 

صنایع دستی و فرش،تاالر پذیرایی،تعمیرگاههاي لوازم خانگی و 

خودرو،دفاتر نمایندگی بانکهاي خارجی،نمایندگی موسسات تجاري خارجی

  :معیارهاي مکان یابی مراکز تجاري به طور کلی عبارتند از 

یکی از عوامل بسیار مهم در استقرار مراکز تجاري دسترسی است و چون مراکز محله ها 

، مناطق و شهرها باالترین سطح دسترسی را دارند به همین دلیل مراکز تجاري را در مراکز این هسته ها 

.  

وسعت و اندازه زمین مورد نیاز یکی دیگر از عوامل موثر در مکان: اندازه و مکان

عالوه بر وسعت ، شرایط فیزیکی زمینها در استقرار مراکز خرید موثر است : زمین مناسب

دسترسی به تاسیساتی مانند آب ، برق و : دسترسی به تاسیسات زیربنایی

در این کاربري نیز مانند سایر کاربري ها ، بویژه در محالت جدید االحداث تاثیر می گذارد 

کاربري تجاري به صورت ثابت در طرح پیشنهاد نشده است بلکه بصورت سیال پیشنهاد شده است و 

مزایاي آن جلوگیري از بورس بازي زمین و اجراي سریعتر این کاربري ها با ر

و از طرفی این کاربري می تواند منبع درآمدي ناشی از اضافه ارزش ایجاد شده براي شهرداري باشد

سنخواستتفصیلی شهر  -طرح جامع 

شهر

  

معیارهاي مکان یابی مراکز تجاري به طور کلی عبارتند از 

یکی از عوامل بسیار مهم در استقرار مراکز تجاري دسترسی است و چون مراکز محله ها : دسترسی -1

، مناطق و شهرها باالترین سطح دسترسی را دارند به همین دلیل مراکز تجاري را در مراکز این هسته ها 

.مکان یابی می کنند 

اندازه و مکان - 2

.است

زمین مناسب - 3

دسترسی به تاسیسات زیربنایی -4

در این کاربري نیز مانند سایر کاربري ها ، بویژه در محالت جدید االحداث تاثیر می گذارد 

کاربري تجاري به صورت ثابت در طرح پیشنهاد نشده است بلکه بصورت سیال پیشنهاد شده است و 

مزایاي آن جلوگیري از بورس بازي زمین و اجراي سریعتر این کاربري ها با ر

و از طرفی این کاربري می تواند منبع درآمدي ناشی از اضافه ارزش ایجاد شده براي شهرداري باشد. است
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کاربري تجاري در شهر سنخواست به صورت کاربري تجاري محله اي و فرا محله اي در نظر گرفته شده 

  .اصلی پیشنهاد شده است

متر و تا حد امکان به صورت همجوار با محالت 

مسکونی، موسسات فرهنگی و فضاي سبز عمومی انجام شده است و دوري از کارگاه هاي صنعتی مزاحم و 

با بررسی فواصل دسترسی  که قطعه می باشد

مناسب براي مهد کودك و مکان یابی مجدد آنها، کاربري هاي اختصاصی جدیدي براي مهدکودك پیش 

مترمربع را  1100درمجموع مهدکودك ها در شهر سنخواست در طرح پیشنهادي مساحتی معادل 

متر مربع و همجواري با محالت مسکونی، موسسات 

فرهنگی و فضاي سبز عمومی و دوري از کارگاه هاي صنعتی مزاحم و معابر شریانی مورد نظر قرار گرفته 

زمان  واحد دبستان ابتدایی موجود بوده است که به مرور

درمجموع دبستان هاي ابتدایی در . 

 1.16مترمربع را داشته اند که سرانه 
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کاربري تجاري در شهر سنخواست به صورت کاربري تجاري محله اي و فرا محله اي در نظر گرفته شده 

اصلی پیشنهاد شده است که با توجه به ضوابط مربوط به آن در کنار معابر

  :مهدکودك

متر و تا حد امکان به صورت همجوار با محالت  250مکان یابی این کاربري با توجه به شعاع عملکرد 

مسکونی، موسسات فرهنگی و فضاي سبز عمومی انجام شده است و دوري از کارگاه هاي صنعتی مزاحم و 

.گرفته استخیابان هاي اصلی شریانی مد نظر قرار 

قطعه می باشد 2مهد کودك در وضع موجود شهر سنخواست شامل 

مناسب براي مهد کودك و مکان یابی مجدد آنها، کاربري هاي اختصاصی جدیدي براي مهدکودك پیش 

درمجموع مهدکودك ها در شهر سنخواست در طرح پیشنهادي مساحتی معادل 

  . مترمربع را به ازاي هر نفر شامل می شوند 0.48

متر مربع و همجواري با محالت مسکونی، موسسات  500در مکان یابی این کاربري شعاع پوشش 

فرهنگی و فضاي سبز عمومی و دوري از کارگاه هاي صنعتی مزاحم و معابر شریانی مورد نظر قرار گرفته 

واحد دبستان ابتدایی موجود بوده است که به مرور 2در وضع موجود شهر سنخواست تعداد 

. نیازمند بهسازي و ارتقاء کیفیت امکانات و فضاهاي آموزشی می باشند

مترمربع را داشته اند که سرانه  3538.11شهر سنخواست در طرح پیشنهادي مساحتی معادل 

  . مترمربع را به ازاي هر نفر شامل می شوند

سنخواستتفصیلی شهر  -طرح جامع 

کاربري تجاري در شهر سنخواست به صورت کاربري تجاري محله اي و فرا محله اي در نظر گرفته شده 

که با توجه به ضوابط مربوط به آن در کنار معابر. است

  :آموزشی

مهدکودك

مکان یابی این کاربري با توجه به شعاع عملکرد 

مسکونی، موسسات فرهنگی و فضاي سبز عمومی انجام شده است و دوري از کارگاه هاي صنعتی مزاحم و 

خیابان هاي اصلی شریانی مد نظر قرار 

مهد کودك در وضع موجود شهر سنخواست شامل 

مناسب براي مهد کودك و مکان یابی مجدد آنها، کاربري هاي اختصاصی جدیدي براي مهدکودك پیش 

  .بینی شده است

درمجموع مهدکودك ها در شهر سنخواست در طرح پیشنهادي مساحتی معادل 

0.48داشته اند که سرانه 

دبستان  

در مکان یابی این کاربري شعاع پوشش 

فرهنگی و فضاي سبز عمومی و دوري از کارگاه هاي صنعتی مزاحم و معابر شریانی مورد نظر قرار گرفته 

در وضع موجود شهر سنخواست تعداد . است

نیازمند بهسازي و ارتقاء کیفیت امکانات و فضاهاي آموزشی می باشند

شهر سنخواست در طرح پیشنهادي مساحتی معادل 

مترمربع را به ازاي هر نفر شامل می شوند
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متر و همجواري با زمین هاي بازي، موسسات و مراکز 

با در نظر . فرهنگی و فضاي سبز عمومی و استقرار در جوار خیابان هاي اصلی شهر مورد نظر بوده است

واحد آموزشی پسرانه و  2کیلومتري دسترسی مدارس راهنمایی در شهر سنخواست، 

همچنین با برآورد جمعیتی آینده نیازي به افزایش 

 10000در ضمن این دو واحد در مجموع مساحتی برابر 

کاربري، دسترسی به یک پارك عمومی، زمین هاي ورزشی و معابر اصلی 

متر از کارگاههاي صنعتی مزاحم بوده است و در صورت وجود فضاي کافی چنانچه 

  .بتوان چند مجموعه آموزشی را در کنار یکدیگر قرار داد می توان کیفیت استفاده محیط را افزایش داد

یرستان شبانه روزي در شهر سنخواست نیاز شهر و ساکنین روستاهاي اطراف را تا 

متر مربع را  14600در مجموع دبیرستان هاي شهر سنخواست مساحتی برابر 

متر مربع را به خود  4.78شامل می شوند که به ازاي هر نفر جمعیت پیش بینی شده شهر، مساحت 

بر اساس مصوبه شورایعالی شهرسازي و معماري، پیشنهاد مدارس علوم قرآنی مختص برادران و 

قطعاتی براي این کاربري در قسمت 

مترمربع به ازاي هر نفر می  1380

  .باشد که شعاع عملکردي  آن فراتر از شهر و در سطح مجموعه سنخواست خواهد بود
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متر و همجواري با زمین هاي بازي، موسسات و مراکز  1000ري شعاع عملکرد در استقرار این کارب

فرهنگی و فضاي سبز عمومی و استقرار در جوار خیابان هاي اصلی شهر مورد نظر بوده است

کیلومتري دسترسی مدارس راهنمایی در شهر سنخواست،  1

همچنین با برآورد جمعیتی آینده نیازي به افزایش . ر شهر تقریبا تمام شهر را پوشش می دهند

در ضمن این دو واحد در مجموع مساحتی برابر . تعداد مدارس راهنمایی در شهر نمی باشد

  .مترمربع را شامل می شوند 3.27

    

کاربري، دسترسی به یک پارك عمومی، زمین هاي ورزشی و معابر اصلی معیارهاي مکان یابی براي این 

متر از کارگاههاي صنعتی مزاحم بوده است و در صورت وجود فضاي کافی چنانچه  

بتوان چند مجموعه آموزشی را در کنار یکدیگر قرار داد می توان کیفیت استفاده محیط را افزایش داد

یرستان شبانه روزي در شهر سنخواست نیاز شهر و ساکنین روستاهاي اطراف را تا واحد دب

در مجموع دبیرستان هاي شهر سنخواست مساحتی برابر . حدودي رفع کرده است

شامل می شوند که به ازاي هر نفر جمعیت پیش بینی شده شهر، مساحت 

  

مدارس علوم قرآنی

بر اساس مصوبه شورایعالی شهرسازي و معماري، پیشنهاد مدارس علوم قرآنی مختص برادران و 

قطعاتی براي این کاربري در قسمت بر این اساس . خواهران در تمامی طرح هاي شهري الزامی می باشد

380این کاربري در شهر برابر  حتمسا. پیشنهاد شده است

باشد که شعاع عملکردي  آن فراتر از شهر و در سطح مجموعه سنخواست خواهد بود

سنخواستتفصیلی شهر  -طرح جامع 

  راهنمایی  

در استقرار این کارب

فرهنگی و فضاي سبز عمومی و استقرار در جوار خیابان هاي اصلی شهر مورد نظر بوده است

1گرفتن حداقل شعاع 

ر شهر تقریبا تمام شهر را پوشش می دهنددخترانه د

تعداد مدارس راهنمایی در شهر نمی باشد

3.27مترمربع با سرانه 

 دبیرستان  

معیارهاي مکان یابی براي این 

 500و حداقل فاصله

بتوان چند مجموعه آموزشی را در کنار یکدیگر قرار داد می توان کیفیت استفاده محیط را افزایش داد

واحد دب دووجود 

حدودي رفع کرده است

شامل می شوند که به ازاي هر نفر جمعیت پیش بینی شده شهر، مساحت 

  .اختصاص داده است

مدارس علوم قرآنی

بر اساس مصوبه شورایعالی شهرسازي و معماري، پیشنهاد مدارس علوم قرآنی مختص برادران و 

خواهران در تمامی طرح هاي شهري الزامی می باشد

پیشنهاد شده است جنوبی شهر 

باشد که شعاع عملکردي  آن فراتر از شهر و در سطح مجموعه سنخواست خواهد بود
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مترمربع به ازاي هر نفر را  11.55

درصد مساحت شهر را به  2.74مترمربع و در حدود 

مترمربع به ازاي هر نفر  1.18کاربري فرهنگی در وضع موجود شهر سنخواست شامل سرانه اي معادل 

هکتار از فرهنگی موجود تخریب شده اند و همچنین حدود 

نیز به عنوان فرهنگی پیشنهادي منظور شده است که در مجموع کاربري فرهنگی با 

  . درصد اراضی شهر شامل شده است

-هکتار می 1.9انتظامی شهر سنخواست پس از اصالحات صورت گرفته حدود 

متر مربع بوده و سرانه آن نیز  19114

در مکان یابی مساجد شعاع  .کاربري مذهبی شامل حسینیه ها، مساجد و مصلی در شهر می باشد

در مجموع . متر به سبب سهولت دسترسی ساکنین به این کاربري در نظر گرفته شده است

 متر مربع را دارا می باشند که سرانه آن معادل

بر . سالن هاي ورزشی، سوله هاي چند منظوره و زمین هاي بازي می باشد

شهر پیشنهاد شده است که مساحتی حدود 

همجواري با فضاهاي سبز عمومی و کاربري هاي اصلی مراکز محله از 
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11.55 در مجموع کاربري هاي آموزشی در شهر سنخواست داراي سرانه

مترمربع و در حدود  30617.47 شامل می شوند که مساحتی در حدود

  .خود اختصاص داده اند

کاربري فرهنگی در وضع موجود شهر سنخواست شامل سرانه اي معادل 

هکتار از فرهنگی موجود تخریب شده اند و همچنین حدود  9.5پس از پیشنهاد معابر شهر، حدود

نیز به عنوان فرهنگی پیشنهادي منظور شده است که در مجموع کاربري فرهنگی با 

درصد اراضی شهر شامل شده است 0.55مترمربع، حدود  2.3انه و سر 6100مساحتی در حدود  

انتظامی

انتظامی شهر سنخواست پس از اصالحات صورت گرفته حدود -مساحت کاربري اداري

19114.47انتظامی شهر سنخواست - مساحت نهایی کاربري اداري

  .متر مربع پیشنهاد گردیده است

کاربري مذهبی شامل حسینیه ها، مساجد و مصلی در شهر می باشد

متر به سبب سهولت دسترسی ساکنین به این کاربري در نظر گرفته شده است

متر مربع را دارا می باشند که سرانه آن معادل 9161.78کاربري مذهبی در وضع پیشنهادي مساحتی برابر 

  . مترمربع می باشد

سالن هاي ورزشی، سوله هاي چند منظوره و زمین هاي بازي می باشد کاربري هاي ورزشی شامل

شهر پیشنهاد شده است که مساحتی حدود  قسمت جنوبی و شمال غربیکاربري ورزشی در 

همجواري با فضاهاي سبز عمومی و کاربري هاي اصلی مراکز محله از . مترمربع را شامل شده اند

سنخواستتفصیلی شهر  -طرح جامع 

در مجموع کاربري هاي آموزشی در شهر سنخواست داراي سرانه

شامل می شوند که مساحتی در حدود

خود اختصاص داده اند

فرهنگی

کاربري فرهنگی در وضع موجود شهر سنخواست شامل سرانه اي معادل 

پس از پیشنهاد معابر شهر، حدود. است

نیز به عنوان فرهنگی پیشنهادي منظور شده است که در مجموع کاربري فرهنگی با  مربعمتر 4540

مساحتی در حدود  

 انتظامی –اداري

مساحت کاربري اداري

مساحت نهایی کاربري اداري .باشد

متر مربع پیشنهاد گردیده است 7.21

مذهبی

کاربري مذهبی شامل حسینیه ها، مساجد و مصلی در شهر می باشد

متر به سبب سهولت دسترسی ساکنین به این کاربري در نظر گرفته شده است 250عملکرد 

کاربري مذهبی در وضع پیشنهادي مساحتی برابر 

مترمربع می باشد 3.46

ورزشی

کاربري هاي ورزشی شامل

کاربري ورزشی در  2این اساس 

مترمربع را شامل شده اند 6800
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مجموع مساحت سالن هاي ورزشی شهر 

درصد کاربري هاي شهر  0.71مترمربع می باشد که 

انی و همجواري با متر و قرار گیري در خیابان هاي شری

متر مربع را شامل می  5928.07کاربري درمانی در شهر 

.مترمربع را به ازاي هر نفر شامل می شوند

بنابراین با . ی شودوجود فضاي سبز و باز کافی در سطح شهر موجب افزایش ارتقاء کیفیت محیط م

استفاده . توجه به باالبودن سطح زمین هاي بایر در شهر می توان سطوح مناسبی را به آن اختصاص داد

در مکان یابی این نوع کاربري همجواري با 

ه منظور افزایش سرزندگی و پویایی مد نظر قرار 

در راستاي تامین حداقل استاندارد سرانه فضاي سبز در شهر سنخواست، قطعاتی را به عنوان فضاهاي 

سبز عمومی و پارك ها در سطوح محلی تا شهري در نقاط مختلف شهر با توجه به همجواري آنها با دیگر 

با سرانه  و  60256.54در مجموع مساحت پارك پیشنهادي شهر سنخواست 

بنا به تعریف شورایعالی تاسیسات شهري شامل مخازن آب زمینی و هوایی، سرویس هاي عمومی و 

 6.57تاسیسات شهري در وضع موجود شهر سنخواست شامل سرانه اي معادل 

هکتار از تاسیسات شهري موجود  
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مجموع مساحت سالن هاي ورزشی شهر . ان گزینی کاربري ورزشی بوده است

مترمربع می باشد که  2.99مترمربع و سرانه  7916.62

  .سنخواست را شامل می شوند

مراکز درمانی

متر و قرار گیري در خیابان هاي شری 600در مکان گزینی این کاربري شعاع عملکرد 

کاربري درمانی در شهر . مرکز ناحیه و فضاي سبز شهر مطرح می باشد

مترمربع را به ازاي هر نفر شامل می شوند 2.24شود که سرانه اي معادل 

پارك و فضاي سبز

وجود فضاي سبز و باز کافی در سطح شهر موجب افزایش ارتقاء کیفیت محیط م

توجه به باالبودن سطح زمین هاي بایر در شهر می توان سطوح مناسبی را به آن اختصاص داد

در مکان یابی این نوع کاربري همجواري با . بهینه از این فضاها مشروط بر طراحی متناسب با نیاز می باشد

ه منظور افزایش سرزندگی و پویایی مد نظر قرار هاي آموزشی و فرهنگی و همچنین کاربري تجاري ب

در راستاي تامین حداقل استاندارد سرانه فضاي سبز در شهر سنخواست، قطعاتی را به عنوان فضاهاي 

سبز عمومی و پارك ها در سطوح محلی تا شهري در نقاط مختلف شهر با توجه به همجواري آنها با دیگر 

در مجموع مساحت پارك پیشنهادي شهر سنخواست . کاربري ها پیشنهاد شده است

  .متر مربع درنظر گرفته شده است

تاسیسات شهري

بنا به تعریف شورایعالی تاسیسات شهري شامل مخازن آب زمینی و هوایی، سرویس هاي عمومی و 

تاسیسات شهري در وضع موجود شهر سنخواست شامل سرانه اي معادل می شوند 

 1.3پس از پیشنهاد معابر شهر، حدود. تمترمربع به ازاي هر نفر اس

سنخواستتفصیلی شهر  -طرح جامع 

ان گزینی کاربري ورزشی بوده استجمله معیارهاي مک

7916.62سنخواست 

سنخواست را شامل می شوند

مراکز درمانی

در مکان گزینی این کاربري شعاع عملکرد 

مرکز ناحیه و فضاي سبز شهر مطرح می باشد

شود که سرانه اي معادل 

پارك و فضاي سبز

وجود فضاي سبز و باز کافی در سطح شهر موجب افزایش ارتقاء کیفیت محیط م

توجه به باالبودن سطح زمین هاي بایر در شهر می توان سطوح مناسبی را به آن اختصاص داد

بهینه از این فضاها مشروط بر طراحی متناسب با نیاز می باشد

هاي آموزشی و فرهنگی و همچنین کاربري تجاري بکابري

  .گیردمی

در راستاي تامین حداقل استاندارد سرانه فضاي سبز در شهر سنخواست، قطعاتی را به عنوان فضاهاي 

سبز عمومی و پارك ها در سطوح محلی تا شهري در نقاط مختلف شهر با توجه به همجواري آنها با دیگر 

کاربري ها پیشنهاد شده است

متر مربع درنظر گرفته شده است 22.74

تاسیسات شهري

بنا به تعریف شورایعالی تاسیسات شهري شامل مخازن آب زمینی و هوایی، سرویس هاي عمومی و 

می شوند .... بهداشتی و 

مترمربع به ازاي هر نفر اس

This page was created using Nitro PDF trial software.

To purchase, go to http://www.nitropdf.com/

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m

http://www.nitropdf.com/


                                                                (

نیز به عنوان تاسیسات شهري پیشنهادي منظور شده 

 0.41مترمربع، حدود  1.73  و سرانه

مترمربع به ازاي هر نفر  1.51تجهیزات شهري در وضع موجود شهر سنخواست شامل سرانه اي معادل 

هکتار به عنوان تجهیزات شهري پیشنهادي منظور شده است که در مجموع تجهیزات 

درصد اراضی شهر شامل شده  1.15

که در حاشیه  توریستی پیشنهاد شده است

مترمربع و سرانه  7914.35مساحتی برابر 

کاربري صنعتی پیشنهادي به دو دسته کاربري هاي صنعتی آالینده و کاربري هاي صنعتی غیر آالینده 

ي صنعتی گروه الف مصوب اهکاربري هاي مهم غیر آالینده شامل فعالیت

هیأت مدیران می باشند که احداث این کاربري ها در 

به منظور استفاده از صنایع غیر آالینده در سطح شهر سنخواست فضایی در 

ضر به سایت صنعتی حا .شهر بدین منظور پیشنهاد شده است

همچنین دسترسی هاي اطراف این مجتمع 

سرانه این . متري در نظر گرفته شده است تا وسایط نقلیه سنگین به راحتی بتوانند در آن تردد کنند
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نیز به عنوان تاسیسات شهري پیشنهادي منظور شده  متر مربع 2660تخریب شده اند و همچنین حدود 

و سرانه 4579.5است که در مجموع تاسیسات شهري با مساحتی در حدود 

  . درصد اراضی شهر شامل شده است

تجهیزات شهري

تجهیزات شهري در وضع موجود شهر سنخواست شامل سرانه اي معادل 

هکتار به عنوان تجهیزات شهري پیشنهادي منظور شده است که در مجموع تجهیزات 

15مترمربع، حدود  4.83و سرانه  12808.1شهري با مساحتی در حدود 

توریستی

توریستی پیشنهاد شده است –واحد در شهر سنخواست به عنوان کاربري تفریحی 

مساحتی برابر  کاربريدر مجموع این  خیابان پروین اعتصامی قرار گرفته اند

.به ازاي هر نفر را شامل می شوند

صنعتی

کاربري صنعتی پیشنهادي به دو دسته کاربري هاي صنعتی آالینده و کاربري هاي صنعتی غیر آالینده 

کاربري هاي مهم غیر آالینده شامل فعالیت. و غیر مزاحم تقسیم شده اند

هیأت مدیران می باشند که احداث این کاربري ها در  26/12/1378مورخ  71591

به منظور استفاده از صنایع غیر آالینده در سطح شهر سنخواست فضایی در . محدوده شهر بالمانع است

شهر بدین منظور پیشنهاد شده است شرقیهکتار در اراضی بایر جنوب 

همچنین دسترسی هاي اطراف این مجتمع . به نوعی تقریبا سازگار می باشندجهت همجواري با فضاي سبز 

متري در نظر گرفته شده است تا وسایط نقلیه سنگین به راحتی بتوانند در آن تردد کنند

  .مترمربع می باشد 3.82کاربري به ازاي هر فرد 

سنخواستتفصیلی شهر  -طرح جامع 

تخریب شده اند و همچنین حدود 

است که در مجموع تاسیسات شهري با مساحتی در حدود 

درصد اراضی شهر شامل شده است

تجهیزات شهري

تجهیزات شهري در وضع موجود شهر سنخواست شامل سرانه اي معادل 

هکتار به عنوان تجهیزات شهري پیشنهادي منظور شده است که در مجموع تجهیزات  1حدود . است

شهري با مساحتی در حدود 

. است

 توریستی –تفریحی

واحد در شهر سنخواست به عنوان کاربري تفریحی  2

خیابان پروین اعتصامی قرار گرفته اند

به ازاي هر نفر را شامل می شوندمترمربع  2.99

 صنعتی –کارگاهی

کاربري صنعتی پیشنهادي به دو دسته کاربري هاي صنعتی آالینده و کاربري هاي صنعتی غیر آالینده 

و غیر مزاحم تقسیم شده اند

71591ت  64667شماره 

محدوده شهر بالمانع است

هکتار در اراضی بایر جنوب  1حدود

جهت همجواري با فضاي سبز 

متري در نظر گرفته شده است تا وسایط نقلیه سنگین به راحتی بتوانند در آن تردد کنند 16

کاربري به ازاي هر فرد 
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ورت مجموعه کارگاهی طراحی شود تا 

عالوه بر آن در . ها تأمین شودعالوه بر اینکه استفاده بهینه از فضا انجام شود ، دسترسی مناسب به کارگاه

طراحی و ساخت این مجموعه می بایست شرایطی منظور گردد تااز انتشار آلودگی صدا به محیط اطراف 

مترمربع به ازاي هر نفر  2.06و نقل و انبار در وضع موجود شهر سنخواست شامل سرانه اي معادل 

هکتار به عنوان حمل و نقل و انبار پیشنهادي منظور شده است که در مجموع حمل و نقل و 

هر شامل شده درصد اراضی ش 1.01

در مجموع سطحی برابر ) هاي اصلی،جمع و پخش کننده و راه پیاده

سرانه این کاربري نیز در  .گیرندبر می
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ورت مجموعه کارگاهی طراحی شود تا محدوده پیشنهادي به منظور استفاده صنعتی می بایست به ص

عالوه بر اینکه استفاده بهینه از فضا انجام شود ، دسترسی مناسب به کارگاه

طراحی و ساخت این مجموعه می بایست شرایطی منظور گردد تااز انتشار آلودگی صدا به محیط اطراف 

حمل و نقل و انبار

و نقل و انبار در وضع موجود شهر سنخواست شامل سرانه اي معادل 

هکتار به عنوان حمل و نقل و انبار پیشنهادي منظور شده است که در مجموع حمل و نقل و 

01مترمربع، حدود  4.27و سرانه  11304.98انبار با مساحتی در حدود 

هاي اصلی،جمع و پخش کننده و راه پیادهشامل شریان(معابر شهر سنخواست 

بر میدرصد مساحت اراضی شهر را در 33.06متر مربع معادل 

.بینی شده استمتر مربع پیش

 

سنخواستتفصیلی شهر  -طرح جامع 

محدوده پیشنهادي به منظور استفاده صنعتی می بایست به ص

عالوه بر اینکه استفاده بهینه از فضا انجام شود ، دسترسی مناسب به کارگاه

طراحی و ساخت این مجموعه می بایست شرایطی منظور گردد تااز انتشار آلودگی صدا به محیط اطراف 

.جلوگیري گردد

حمل و نقل و انبار

و نقل و انبار در وضع موجود شهر سنخواست شامل سرانه اي معادل حمل 

هکتار به عنوان حمل و نقل و انبار پیشنهادي منظور شده است که در مجموع حمل و نقل و  1حدود . است

انبار با مساحتی در حدود 

. است

 معابر

معابر شهر سنخواست 

متر مربع معادل  369436.79

متر مربع پیش 139.41افق طرح 
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