
 

 

 باخرزطرح جامع شهر 
  

 شهر و شناخت بررسی : پنجم جلد

 شهر كالبديمطالعات  دومقسمت  : سومبخش 

 

 

 9313 مردادماه

 جمهوری اسالمی ایران

 و شهرسازي راهوزارت 

 

 و شهرسازي خراسان رضوي راه اداره كل
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 طرح جامع شهر باخرز

  أ

 گروه مطالعاتی و تهیه طرح

 گروه مطالعاتي و تهيه طرح

 

 :مدير پروژه و مسئول بخش شهرسازي
 مهندس امين كدخدايي  -                                                    

 

 :مدير و مسئول آتليه
 مهندس مريم بحريني مقدم-                                                         

 

 :حيكادر فني مطالعات و طرا

 

 شهرسازی-                                 
 مهندس سمانه ايزدی -

 مهندس سارا بهنام مقدم -

 مهندس مريم پوستي -

 مهندس سميه ذبيحي -

 مهندس آذين مستوفي -

 مسعود اخوانمهندس  -

 مهندس نويد كاظميان -

 مهندس احسان مستوفي -

 

 العات ميدانيمط-                                 
 مهندس رضا مقدم-                                                             

 

 تهيه نقشه و امور گرافيکي-                                 
 تکنسين محمود نصرآبادی-                                                            

 

 خدمات تايپ و تکثير-                                 
 زهرا ترابيگي-                                                            

 شهرام شرفي-                                                            
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 طرح جامع شهر باخرز
 شناسنامه طرح

 شناسنامه  
 عنوان طرح : طرح جامع شهر باخرز

 كارفرما:

 وزارت راه و شهرسازی

 و شهرسازی خراسان رضویراه كل اداره 

 نظارت و بهره برداري طرح:
 مديريت شهرسازی و معماری اداره كل راه و شهرسازی خراسان رضوی

 مشاور:

 مهندسين مشاور ساز آب شرق

 عنوان سند:

 قسمت دوم مطالعات كالبدي شهر_بخش سوم _شناخت شهر  -پنجمجلد 

 T-8047-UR شناسه سند:

 44 اصالحيه:

 40/40/40 تاريخ تحويل:

 صفحه 70 تعداد صفحات:

 بند اصلي 0-بخش 1-فصل 1 ها: تعداد بخش

 اسناد مرتبط:

 بررسي منطقه-جلداول

 شناخت حوزه نفوذ-جلد دوم

 مطالعات محيطي ـ اجتماعي ـ اقتصادی _بخش اول _شناخت شهر  -جلد سوم

 شهر قسمت اول مطالعات كالبدی_بخش دوم _شناخت شهر -چهارمجلد 

نتايج مربوط به شهر و حوزه  -تجزيه و تحليل و استنتاج از بررسي ها -ششمجلد 

 نفوذ آن

 طرح ها و برنامه های شهر و حوزه نفوذ آن -هفتمجلد 

 ضوابط و مقررات ساختماني و شهرسازی -هشتمجلد 

 مالحظات برنامه ريزی و پدافند غير عامل -نهمجلد 

 آلبوم نقشه -دهمجلد 
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 طرح جامع شهر باخرز
 پیشگفتار

 فتارپیشگ
نظم دهي به محيط همواره از معمول ترين و در عين حال از پيچيده ترين فعاليت های بشری بوده است. اين كار به طور 

غريزی حتي در مکان و زماني كه توسط طبيعت نظم يافته نيز دنبال شده است. بدين ترتيب بشر توانسته است نظم خود را با 

بنابراين مي توان چنين عنوان نمود كه بخش اعظم فعاليت های انساني  ماهنگ سازد .ايجاد شهرها با نظم حاكم بر طبيعت  ه

 معطوف به مواردی است كه درجهت برقراری نظم، تعادل و هماهنگي به محيط پيرامونش صورت مي گيرد. 

امروزه  ،نماياندبا تعميم اين مهم به مقوله شهر و زندگي شهری، ضرورت تهيه طرح های شهری امری اجتناب ناپذير مي 

 شهرها با مشکالت عديده ای درگيرند كه به طور كلي مي توان به موارد زير اشاره نمود:

 عدم ايجاد محيط كالبدی قابل قبول برای شهروندان. -

 ناتواني در خلق محيط انساني مطلوب و هماهنگ با زندگي اجتماعي در شهرهای امروزی. -

 در شهرها.توزيع نامناسب فضايي فعاليت ها  -

 رشد لجام گسيخته شهرها. -

 مشکالت ترافيکي.-

آنچه مطرح شد، تنها بخشي از مشکالتي است كه شهرها با آن دست به گريبان هستند، كاستي های مذبور در كنار ساير 

معضالت شهری همچون مبحث مراقبت شهری كه در پنج آيتم زير خالصه مي گردد خود به ناهنجاری های بيشتری دامن 

 مي زنند. 

 زباله های شهری -1

 محل پارك خودروها -2

 نظافت خيابانها -0

 نمای ساختمانها -0

 محيط طبيعي و فضای سبزاهميت به  -0

از اين رو ضروری است سياستي در شهرها پيگيری شود كه زمينه برای ايجاد هماهنگي و تعادل در شهرها را فراهم آورد. 

 طرح های شهری است.يکي از بارزترين نمودهای اجرای اين سياست، تهيه 

در واقع بخشي از فرآيند تهيه آن طرح ها مواردی شامل هماهنگ نمودن و تعادل سازی بين عوارض ساخته شده زمين 

)ساختمان، شبکه حمل و نقل ريلي و ...( با فعاليت ها و نيازهای شهروندان، شکل دهي به فضا و كاركردهای آن ، شناسايي 

كه بر روان شدن زندگي در شهر تاثير  شامل مي گردد و خدمات، تجهيزات و تاسيساتي را فعاليت های مفيد و مضر شهری 

 .گذار مي باشند

باخرز واقع در بخش شرقي استان خراسان هکتار به عنوان مركز شهرستان  241با وسعتي در حدود  باخرزدر اين بين شهر 

لذا  غييرات كالبدی اساسي را در خود تجربه نموده است.به واسطه ظرفيت های بالقوه و بالفعل خود جهت سکونت، ت رضوی

با توجه به تغييرات كالبدی ايجاد شده در شهر و تقاضاهای موجود و عوامل ديگری همچون نقش و جايگاه اين شهر در 

 و شهرسازی راهسال از سال افق طرح هادی مصوب قبلي آن ، سازمان محترم  0تقسيمات كالبدی جديد و گذشت بيش از 

جهت هدايت درست روند رو به رشد توسعه شهر و جلوگيری از بوجود آمدن معضالت جديد و بيشتر در شهر استان 

 تصميم بر آن گرفت تا برای اين شهر طرح جامع تهيه گردد.

م اقدا باخرزبر اين اساس سازمان مسکن و شهرسازی استان خراسان رضوی به عنوان مسئول و ناظر بر تهيه طرح جامع شهر 
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 طرح جامع شهر باخرز
 پیشگفتار

نمود ، كه البته شروع جهت تهيه طرح جامع با اين مهندسين مشاور   20/11/74مورخ  12/ 80201به انعقاد قرارداد به شماره 

. كه عملي گرديد 1044عمليات طرح براساس شرح خدمات به دليل به روز نبودن نقشه های پايه شهر عمال از ابتدای سال 

 فرايند بررسي و تصويب طرح مذكور به شرح زير صورت پذيرفته است. پس از انجام مطالعات پايه و ارائه طرح

 7/8/1044جلسه اول كميته فني بررسي طرح جامع -1

 14/0/1041جلسه دوم كميته فني بررسي طرح جامع -2

 21/0/1042جلسه اول كارگروه تخصصي امور زيربنايي و شهرسازی استان -0

 6/8/1040و شهرسازی استان  جلسه دوم كارگروه تخصصي امور زيربنايي -0

 20/0/1040جلسه كميته فني شورای عالي شهرسازی و معماری ايران -0

،  ARC GIS ،EXCELL   ، AUTO CADبراساس شرح خدمات،  تهيه طرح مذكور با بهره گيری از نرم افزارهای روز همچون 

SPSS  .و همچنين اقدامات زير صورت پذيرفته است 

 .1044ك ها در سال برداشت های ميداني پال -1

 برداشت حجم ترافيکي ميادين و معابر اصلي شهر. -2

 جمع آوری نظرات سازمان های مربوطه در خصوص طرح. -0

 بررسي نقشه های تفکيکي، پروانه های صادره و ساير طرح های موضعي و موضوعي موثر در طرح. -0

 بررسي حدود مالکانه قطعات. -0

اه ها و پيشنهادات شهرداری، شورای شهر و ساير سازمان های برگزاری جلسات جهت جمع آوری نظرات، ديدگ -6

 مربوطه.

 ( در تعيين پهنه های مستعد توسعه شهر.AHPبهره گيری از مدل تحليل سلسله مراتبي ) -8

توجه به رويکرد راهبردی در طرح جامع و ارائه بندهای مربوط به تدوين چشم انداز و ارائه اهداف، كالن و خرد برنامه  -7

 راحي.ريزی و ط

 تدوين چارچوب توسعه شهری در قالب سه گزينه. -4

 جلد به شرح زير ارائه مي گردد: 14با توجه به اقدامات اشاره شده، گزارشات طرح جامع شهر باخرزدر قالب 

 جلد اول؛ بررسي منطقه

 جلد دوم؛ شناخت حوزه نفوذ

 مطالعات محيطي ـ اجتماعي ـ اقتصادی _بخش اول _جلد سوم؛ شناخت شهر 

 قسمت اول مطالعات كالبدی شهر_بخش دوم _، شناخت شهر چهارملد ج

 قسمت دوم مطالعات كالبدی شهر_بخش سوم _،  شناخت شهر پنجمجلد 

 نتايج مربوط به شهر و حوزه نفوذ آن -، تجزيه و تحليل و استنتاج از بررسي هاششمجلد 

 طرح ها و برنامه های شهر و حوزه نفوذ آن جلد هفتم،

 ضوابط و مقررات ساختماني و شهرسازی، هشتمجلد 

 ، مالحظات برنامه ريزی و پدافند غير عاملنهمجلد 

 آلبوم نقشهدهم،جلد 

اميد است كه مطالعات و طرح تهيه شده راهگشای حل مسائل و مشکالت شهر و ضامن تحقق اهداف و چشم انداز تدوين 

ادارات و نهادهای مختلفي كه ما را در تهيه اين طرح ياری شده برای شهر قرارگيرد. در خاتمه الزم مي داند از مساعدت 

 نمودند تشکر گردد.
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 طرح جامع شهر باخرز
 فهرست

 فهرست مطالب

 

 1 يخيتار یها محوطه و بناها وضع-8-6-0

 0 یشهر ساتيتأس یها شبکه و مراكز تيفيك و گنجايش موقعيت، خصوصيات،-7-6-0

 0 رساني برق شبکه-1-7-6-0

 0 مخابرات شبکه-2-7-6-0

 0 يگازرسان شبکه-0-7-6-0

 7 باخرز شهر آبرساني شبکه-1-0-7-6-0

 10 فاضالب شبکه بررسي-0-7-6-0

 16 نهيزم نيا در موجود امکانات و مشکالت و كمبودها ،یشهر زاتيتجه يفيك و يكم وضع-4-6-0

 16 غسالخانه و آرامستان-1-4-6-0

 16 كشتارگاه-2-4-6-0

 18 زباله دفن-0-4-6-0

 18 یمسافربر انهيپا-0-4-6-0

 18 نشاني آتش-0-4-6-0

 18 گيری سوخت های ايستگاه-6-4-6-0

 18 پست-8-4-6-0

 18 مخابرات مركز-7-4-6-0

 18 ونجات امداد مركز-4-4-6-0

 22 ها وتقاطع معابر مشخصات و یبند شبکه ستميس لحاظ از اده،يپ معابر و ابانهايخ یبند شبکه وضع-14-6-0

 20 ارتباطي راههای-1-14-6-0

 28 معابر شبکه مراتب سلسله-0-14-6-0

 00 ادهيپ معابر-0-14-6-0

 06 ها تقاطع مشخصات-0-14-6-0

 06 ..(.آمد و رفت های گره و نقاط به مربوط مشکالت كنترل، نحوه كيفيت، حجم، ارتباطي، سيستم)شهر در مرور و عبور به مربوط مسائل-11-6-0

 06 هينقل ليوسا حجم آمارگيری-1-11-6-0

 64 شده آمارگيری تقاطعهای در نقليه وسايل حجم-2-11-6-0

 86 معابر در نقليه وسايل حجم-0-11-6-0

 

 فهرست جداول

 
 

 7 1076 ايران، شهرهای در آب سرانه مصرف ( :0-1) شماره جدول

 11 متر حسب بر باخرز شهر توزيع شبکه اصلي های لوله طول ( :0-2) شماره جدول

 10 1070 الي 1088 یسالها يط در باخرز شهر اشتراك بعد متوسط ( :0-0) شماره جدول

 10 1070 الي  1088 سال از باخرز شهر مسکوني های واحد سرانه مصرف متوسط ( :0-0) شماره جدول

 10 (1070)باخرز شهر مختلف ها بخش در بآ مصرف ميزان ( :0-0) شماره جدول

 14 یشهر ازخدمات شهروندان یمند تيرضا زانيم ( :0-6) شماره جدول

 20 ظهر 12 تا 14 يزمان بازه در باخزر شهر يخروج-یورود(یها دروازه)محورهای در تردد حجم به مربوط آمار ( :0-8) شماره جدول
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 طرح جامع شهر باخرز
 فهرست

 01 مختلف خيابانهای به مربوط مشخصات ( :0-7) شماره جدول

 00 1044 سال در باخرز شهر ياصل معابر مشخصات ( :0-4) شماره جدول

 04 ايستگاهها از يك هر ای دقيقه 10 بازه در نقليه وسايل تردد اطالعات ( :0-14) شماره جدول

 64 وسيله نوع تفکيك به ای دقيقه 10 بازه در نقليه وسايل تردد اطالعات ( :0-11) شماره جدول

 61 1 شماره ايستگاه در(سواری همسنگ)نقليه وسايل حجم شمارش اطالعات خالصه-الف ( :0-12) شماره جدول

 61 1 شماره ايستگاه در(سواری همسنگ)نقليه وسايل حجم شمارش اطالعات خالصه-ب ( :0-10) شماره جدول

 61 1 شماره ايستگاه در(سواری همسنگ)نقليه وسايل حجم شمارش اطالعات خالصه-ج ( :0-10) شماره جدول

 60 2 شماره ايستگاه در(سواری همسنگ)نقليه وسايل حجم شمارش اطالعات خالصه-الف ( :0-10) شماره جدول

 60 2 شماره يستگاها در(سواری همسنگ)نقليه وسايل حجم شمارش اطالعات خالصه-ب ( :0-16) شماره جدول

 60 2 شماره ايستگاه در(سواری همسنگ)نقليه وسايل حجم شمارش اطالعات خالصه-ج ( :0-18) شماره جدول

 60 0 رهشما ايستگاه در(سواری همسنگ)نقليه وسايل حجم شمارش اطالعات خالصه-الف ( :0-17) شماره جدول

 60 0 شماره ايستگاه در(سواری همسنگ)نقليه وسايل حجم شمارش اطالعات خالصه-ب ( :0-14) شماره جدول

 68 0 شماره ايستگاه در(سواری همسنگ)نقليه وسايل حجم شمارش اطالعات خالصه-الف ( :0-24) شماره جدول

 68 0 شماره ايستگاه در(سواری همسنگ)نقليه وسايل حجم شمارش اطالعات خالصه-ب ( :0-21) شماره جدول

 64 0 شماره ايستگاه در(سواری همسنگ)نقليه وسايل حجم شمارش اطالعات خالصه-الف ( :0-22) شماره جدول

 64 0 شماره ايستگاه در(سواری همسنگ)نقليه وسايل حجم شمارش اطالعات خالصه-ب ( :0-20) شماره جدول

 81 6 شماره ايستگاه در(سواری همسنگ)نقليه وسايل حجم شمارش اطالعات خالصه-الف ( :0-20) شماره جدول

 81 6 شماره ايستگاه در(سواری همسنگ)نقليه وسايل حجم شمارش اطالعات خالصه-ب ( :0-20) شماره جدول

 80 8 شماره ايستگاه در(سواری همسنگ)نقليه وسايل حجم شمارش اطالعات خالصه-الف ( :0-26) شماره جدول

 80 8 شماره ايستگاه در(سواری همسنگ)نقليه وسايل حجم شمارش اطالعات خالصه-ب ( :0-28) شماره ولجد

 80 8 شماره ايستگاه در(سواری همسنگ)نقليه وسايل حجم شمارش اطالعات خالصه-ج ( :0-27) شماره جدول

 80 7 شماره ايستگاه در(سواری همسنگ)نقليه وسايل حجم شمارش اطالعات خالصه-الف ( :0-24) شماره جدول

 80 7 شماره ايستگاه در(سواری همسنگ)نقليه وسايل حجم شمارش اطالعات خالصه-ب ( :0-04) شماره جدول

 87 1 شماره ايستگاه به منتهي معابر در نقليه وسايل تردد حجم-الف ( :0-01) شماره جدول

 84 1 شماره ايستگاه به منتهي معابر در نقليه وسايل تردد حجم-ب ( :0-02) شماره جدول

 84 1 شماره ايستگاه به منتهي معابر در نقليه وسايل تردد حجم-ج ( :0-00) شماره جدول

 74 1 شماره ايستگاه به منتهي معابر در نقليه وسايل تردد حجم-د ( :0-00) شماره جدول

 71 2 شماره ايستگاه به منتهي معابر در نقليه وسايل تردد حجم-الف ( :0-00) شماره جدول

 71 2 شماره ايستگاه به منتهي معابر در نقليه وسايل تردد حجم-ب ( :0-06) شماره جدول

 72 2 شماره ايستگاه به منتهي معابر در نقليه وسايل تردد حجم-ج ( :0-08) شماره جدول

 72 2 شماره ايستگاه به منتهي معابر در نقليه وسايل تردد حجم-د :( 0-07) شماره جدول

 70 0 شماره ايستگاه به منتهي معابر در نقليه وسايل تردد حجم-الف ( :0-04) شماره جدول

 70 0 شماره ايستگاه به منتهي رمعاب در نقليه وسايل تردد حجم-الف ( :0-04) شماره جدول

 70 0 شماره ايستگاه به منتهي معابر در نقليه وسايل تردد حجم-الف ( :0-01) شماره جدول

 76 6 شماره ايستگاه به منتهي معابر در نقليه وسايل تردد حجم-الف ( :0-02) شماره جدول

 78 8 شماره ايستگاه به منتهي معابر در نقليه وسايل تردد حجم-الف ( :0-00) شماره جدول

 77 8شماره ايستگاه به منتهي معابر در نقليه وسايل تردد حجم-ب ( :0-00) شماره جدول

 77 8 شماره ايستگاه به منتهي معابر در نقليه وسايل تردد حجم-ج ( :0-00) ارهشم جدول

 74 8 شماره ايستگاه به منتهي معابر در نقليه وسايل تردد حجم-د ( :0-06) شماره جدول

 44 7شماره ايستگاه به منتهي معابر در هنقلي وسايل تردد حجم-الف ( :0-08) شماره جدول

 44 7 شماره ايستگاه به منتهي معابر در نقليه وسايل تردد حجم-ب ( :0-07) شماره جدول
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 طرح جامع شهر باخرز
 فهرست

 41 7 شماره ايستگاه به منتهي معابر در نقليه وسايل تردد حجم-ج ( :0-04) شماره جدول

 41 7 شماره ايستگاه به منتهي معابر در نقليه وسايل تردد حجم-د ( :0-04) شماره جدول

 

 فهرست نمودارها

 

 
 24 یشهر خدمات از شهروندان اندك اريسب یتمنديرضا زانيم ( :0-1) شماره نمودار

 24 یشهر خدمات از شهروندان اندك یتمنديرضا زانيم ( :0-2) شماره نمودار

 21 یشهر خدمات از شهروندان متوسط یتمنديرضا زانيم ( :0-0) شماره نمودار

 21 یشهر خدمات از شهروندان یباال یتمنديرضا زانيم ( :0-0) شماره نمودار

 22 یشهر خدمات از شهروندان یباال اريبس یتمنديرضا زانيم ( :0-0) شماره نمودار

 20 ظهر 12 تا 14 زماني بازه در باخزر شهر ارتباطي محورهای در تردد حجم به مربوط ساعتي ميانگين آمار ( :0-6) شماره نمودار

 04 ايستگاهها از يك هر ای دقيقه 10 بازه در نقليه وسايل تردد اطالعات ( :0-8) شماره نمودار

 64 وسيله نوع تفکيك به ای دقيقه 10 بازه در نقليه ايلوس تردد اطالعات ( :0-7) شماره نمودار

 62 1 شماره ايستگاه در ای دقيقه 10 های بازه در(سواری همسنگ)نقليه وسايل تردد حجم اطالعات خالصه ( :0-4) شماره نمودار

 1شماره ايستگاه در درصد برحسب نوع تفکيك به(سواری همسنگ)نقليه وسايل تردد حجم العاتاط خالصه ( :0-14) شماره نمودار

  62 

 60 2 شماره ايستگاه در ای دقيقه 10 های بازه در(سواری همسنگ)نقليه وسايل تردد حجم اطالعات خالصه ( :0-11) شماره نمودار

 60 2 شماره ايستگاه در درصد برحسب نوع تفکيك به(سواری همسنگ)نقليه وسايل تردد حجم اطالعات خالصه ( :0-12) شماره نمودار

 66 0 ارهشم ايستگاه در ای دقيقه 10 های بازه در(سواری همسنگ)نقليه وسايل تردد حجم اطالعات خالصه ( :0-10) شماره نمودار

 66 0 شماره ايستگاه در درصد برحسب نوع تفکيك به(سواری همسنگ)نقليه وسايل تردد حجم اطالعات خالصه ( :0-10) شماره نمودار

 67 0 شماره ايستگاه در ای دقيقه 10 های بازه در(سواری همسنگ)نقليه وسايل تردد حجم اطالعات خالصه ( :0-10) شماره نمودار

 67 0 شماره ايستگاه در درصد برحسب نوع تفکيك به(سواری همسنگ)نقليه وسايل تردد حجم اطالعات خالصه ( :0-16) شماره نمودار

 84 0 شماره ايستگاه در ای دقيقه 10 های بازه در(سواری همسنگ)نقليه وسايل تردد محج اطالعات خالصه ( :0-18) شماره نمودار

 84 0 شماره ايستگاه در درصد برحسب نوع تفکيك به(سواری همسنگ)نقليه وسايل تردد حجم اطالعات خالصه ( :0-17) شماره نمودار

 82 6 شماره ايستگاه در ای دقيقه 10 های بازه در(سواری همسنگ)نقليه وسايل تردد حجم اطالعات خالصه ( :0-14) شماره ارنمود

 82 6 شماره ايستگاه در درصد برحسب نوع تفکيك به(سواری همسنگ)نقليه وسايل تردد حجم اطالعات خالصه ( :0-24) شماره نمودار

 80 8 شماره ايستگاه در ای دقيقه 10 های بازه در(سواری همسنگ)نقليه وسايل تردد حجم اطالعات خالصه ( :0-21) شماره نمودار

 80 8 شماره ايستگاه در درصد برحسب نوع تفکيك به(سواری همسنگ)نقليه وسايل تردد حجم اطالعات خالصه ( :0-22) شماره نمودار

 86 7 شماره ايستگاه در ای دقيقه 10 های بازه در(سواری همسنگ)نقليه وسايل تردد حجم اطالعات خالصه ( :0-20) شماره نمودار

 86 7 شماره ايستگاه در درصد برحسب نوع تفکيك به(سواری همسنگ)نقليه ايلوس تردد حجم اطالعات خالصه ( :0-20) شماره نمودار

 

 فهرست نقشه ها

 

 
 0 باخرز شهر در يخيتار یها محوطه و بناها وضع(: 0-04) شماره نقشه

 14 باخرز شهر آب انتقال خط مسير(: 0-64) شماره نقشه

 12 باخرز شهر در آب توزيع شبکه يكل پالن(: 0-61) شماره نقشه

 06 باخرز یشهر درون معابر شبکه مراتب سلسله(: 0-62) شماره نقشه

 08 باخرز شهری درون معابر عرضي مقاطع(: 0-60) شماره نقشه
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 طرح جامع شهر باخرز
 فهرست

 07 نقليه وسايل حجم آمار برداشت ايستگاههای(: 0-60) شماره نقشه

 88 نقليه وسايل تردد حجم برداشت ايستگاههای طريق از باخزر شهر معابر پوشش(: 0-60) شماره نقشه
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 بررسی و سنجش وضعیت موجود طرح جامع شهر باخرز

 شناخت شهر

 وضع بناها و محوطه های تاریخی-7-6-3

گفت كه باخرز امـروزی نشـانه هـای     توان نمودار كاملي از قدمت تاريخي آن دانست چون بايستي وضع فعلي باخرز را نمي

ما ارائه ميدهد.آنچه از متون تاريخي و از آثار به جا مانـده از دوران گذشـته بـر مـي آيـد       همبهم و ناقصي را از گذشته خود ب

بررسي آثار و محوطه های باستاني شهر مي توان به عصـر   با نشانگر اهميت و رونق بيشتر اين شهر تاريخي مي باشد.بي شك

باستاني  به جـا مانـده از دوران هـای گذشـته مـي      پي برد.شهر باخرز دارای آثار تاريخي و  طاليي تمدن وفرهنگ و هنر شهر

در محـدوده   11/1/1044صنايع دستي و گردشـگری در تـاريخ    ،باشد.كه بر اساس استعالم دريافتي از سازمان ميراث فرهنگي

مشخصـات  .شده اند مشخص(0-04)نقشه شمارهموجود است كه بر روی  شهر و اطراف آن چهار مورد بنا و محوطه تاريخي

 ها عبارت است از: اين بنا

 شهر تاریخی مالین 

اين مکان كه روزگـاری   .آباد و پر رونق در صدر اسالم است ،گر وجود شهری بزرگ تپه های مشرف بر شهر باخرز حکايت

به شهر مالين مشهور بود در داخل حصاری دايره ای شکل قرار دارد و محل كهندژ آن امروزه به صورت تپه ای مرتفـع ديـده   

مالين روزگاری كرسي باخرز قديم و در سده چهارم هجری شهری آباد بود. و از طرفي اين  ،نابر منابع و متون كهنب .مي شود

 شهر در اوايل سده هفتم هجری يکصدو شصت آبادی داشته است.

گـي  در حال حاضر اين محوطه در فهرست آثار تاريخي ملي به ثبت رسيده است و حريم آن نيز توسط سـازمان ميـراث فرهن  

بر اساس استعالم صورت گرفته از سازمان ميراث فرهنگي خراسان رضوی محدوده عرصه تاريخي حدود .مشخص شده است

قابل  ذكر است كه در قسمت هايي از شمال اين  محدوده بافت شهری به داخـل حـريم ايـن محوطـه      .هکتار مي باشد 2040

 تاريخي تجاور كرده اند.

 
 شهر تاريخي مالين
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 بررسی و سنجش وضعیت موجود طرح جامع شهر باخرز

 شناخت شهر

 شیخ عبداهلل باخرزو مزار جد مس 

ه.ق دار فاني را وداع گفت و در قبرسـتان   728عرفای باخرز است كه در سال  ازلدين عبداهلل ااين بنا منسوب به مدفن شهاب 

فضای داخلي مسجد و آرامگاه وی در عـين سـادگي بـه دليـل دارا بـودن محرابـي بـا         .شهر مالين روی در نقاب خاك كشيد

وجود چله خانه در بنای مذكور مويد استفاده آن به عنوان خانقاه نيـز مـي    .از صالبت خاصي برخوردار استگچبری  تزئينات

در حال حاضر ايـن بنـا در    .ساختار معماری مسجد شيخ عبد اهلل بيشتر به اسلوب ابنيه اواخر دوره صفويه نزديك است .باشد

مزار شيخ عبداهلل در محدوده شهر تاريخي مالين واقع شده اسـت از  از آنجاييکه .فهرست آثار تاريخي ملي به ثبت رسيده است

 حريم مربوط به محوطه تاريخي مالين پيروی مي كند.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 باخرز آب انبار 

قدمت اين آب انبار به اواخـر دوره   .واقع شده استاين آب انبار در داخل شهر باخرز و در حاشيه خيابان حميد الدين عبداهلل 

تعيين حريم اين اثر تاريخي در هم اكنون  در فهرست آثار تاريخي و ملي ثبت شده است. اين اثر باستاني .بر مي گردد يهقاجار

 .قرار داردسازمان ميراث فرهنگي استان خراسان رضوی  دستور كار

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 تپه سید میر حسین 

تپـه سـيد ميـر    .متاسفانه روز به روز بر تخريب آن افزوده مي شـود  است و ه. ق. 14تا  8 ٔ  تپه سيد مير حسين مربوط به سده

تعيين حريم اين اثـر تـاريخي نيـز توسـط      .تبه ثبت رسيده اس آثار ملي ايرانعنوان يکي از  به 1076دی  26ر تاريخ دحسين 

  .سازمان ميراث فرهنگي استان خراسان رضوی در دست تهيه مي باشد
 

 مسجد شيخ عبداهلل
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 بررسی و سنجش وضعیت موجود طرح جامع شهر باخرز

 شناخت شهر

ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگری ضوابط مالك عمـل در بنـا   به طور كلي بر اساس استعالم صورت گرفته از سازمان 

 :ها ومحوطه های تاريخي نام برده شده به شرح زير مي باشد

 .هر گونه اقدامي كه منجر به به تخريب يا آسيب به عرصه اثر گردد ممنوع است

تغييـر   ،اثر مرمت و باززنـده سـازی   تاريخي –نظور حفظ و احيای ارزشهای فرهنگيندهي به ماهرگونه فعاليت عمراني و سام

صـنايع   ،..در تمام يا بخشي از اثرپس از كسب مجوز كتبي جهت تهيه طرح و ارائه طرح به سازمان ميراث فرهنگـي .كاربری و

 .دستي و گردشگری و تصويب طرح از سوی شورای فني ميراث قابل تأييد و قابل اجراست

اس طـرح مصـوب سـازمان ميـراث     كشي و فاضالب در عرصـه ی بنـا بـر اسـ     ايجاد تاسيسات رفاهي مانند لوله كشي و برق

 .صنايع دستي و گردشگری قابل اجر خواهد بود –فرهنگي

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تپه سيد مير حسين
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 بررسی و سنجش وضعیت موجود طرح جامع شهر باخرز

 شناخت شهر

 یسات شهری خصوصیات، موقعیت، گنجایش و کیفیت مراکز و شبکه های تأس-8-6-3

تاسيسات شهری در واقع شامل شبکه های آبرساني جمع آوری فاضالب، برق، مخابرات و گـاز بـه همـراه سـاير تاسيسـات      

جانبي مربوط به هر يك از آنها مي باشد. در نگاهي كلي مي توان زير ساخت های شهری را شامل تمامي عناصری دانست كه 

را در زمينه های مختلف سکونت، فعاليت، استراحت، فراغت و بـه طـور كلـي     تامين نيازهای مختلف ساكنان محالت شهری

 باالبردن كيفيت زندگي شهری به عهده دارند. 

در اين بخش از مطالعات هر كدام از تاسيسات زيرساختي شامل شبکه های آب، برق، گاز، مخابرات و فاضالب به تفکيك در 

 وب، مورد مطالعه  و ارزيابي قرار گرفته اند.بخش های وضع موجود، برنامه ها و طرح های مص

 شبکه برق رسانی-1-8-6-3

برق رساني يا صنعت عرضه برق يکي از فعاليت های زير ساختي مراكز سکونتگاهي اسـت كـه متشـکل از تاسيسـات توليـد      

معـابر و حتـي نحـوه    انتقال و توزيع نيروی برق مي باشد، كه بسته به نوع ساخت و ساز، نحوه تفکيك كـاربری هـا و شـبکه    

 استقرار فعاليت ها پيوند دارد. 

كيلووات مي باشند. در مرحله آخر توسط يك  64و  102، 204، 044در ايران عمده خطوط انتقال فشار قوی دارای ولتاژهای 

تقال برق از سری پست های كاهنده ولتاژ، ولتاژ اين خطوط كاهش يافته و وارد شبکه توزيع مي گردند. وظيفه شبکه توزيع، ان

 ولت كاهش مي يابد. 224خطوط انتقال به دست مصرف كننده مي باشد و در اين شبکه ولتاژ برق تا 

تعـداد   ،متاسفانه طي استعالم صورت گرفته از اداره توزيع برق شهرستان بـاخرز در خصـوص وضـعيت شـبکه بـرق رسـاني      

 کتوبي دريافت نگرديده است. مشتركين شهری و همچنين برنامه های آتي و در دست تهيه پاسخ م

 شبکه مخابرات-2-8-6-3

تعداد مشـتركين   ،متاسفانه طي استعالم صورت گرفته از اداره مخابرات شهرستان باخرز در خصوص وضعيت شبکه مخابرات

 شهری و همچنين برنامه های آتي و در دست تهيه پاسخ مکتوبي دريافت نگرديده است. 

 شبکه گازرسانی-3-8-6-3

 لي شبکه تأمين گاز برای هر شهر دارای اجزايي مي باشد:بطور ك

وجود دارند كه گاز (گاز مخلوط)ميدانهای گازی(: اين ميدانها به شکل های گاز خالص و گاز باالی منابع نفتي)منابع گازی-1

گـوگرد آن بـه دو نـوع     بر اساس ميزان مواد اسيدی و ،از اين ميدان ها استخراج مي گردد. گاز استخراج شده از اين ميدان ها

در پااليشگاه فرآيند پااليش را كه شامل سه مرحله جداسازی  ،گاز شيرين و ترش ناميده مي شوند. اين گازها پس از استخراج

بـه   ،گاز پس از خالص شـدن  ،گذرانند و در نهايت در فرآيند پااليش مي ،تنظيف كردن گاز و نم زدايي مي باشد ،ناخالصي ها

 ل مي گردد. گاز شيرين تبدي

جـنس   .رسـاند  مـي  C.G.Sگاز پااليش شده را از پااليشگاه به محل ايستگاه هـای   ،شبکه انتقال و تغذيه گاز: خطوط انتقال-2

متغير اسـت. از آنجـايي    1444psiتا  844psiلوله های خط انتقال از فوالد يا پلي اتيلن مي باشد و فشار گاز در داخل ان بين 

پمپ های تقويت فشار قرار داده مـي شـود تـا بـا تقويـت       ،كيلومتر 44-74لذا در هر  ،فت فشار داريما ،كه در خطوط انتقال

تقليـل فشـار درون    ،C.G.Sجريان گاز در خطوط با فشار مناسب برقرار شود و گاز انتقال يابـد. نقـش ايسـتگاه هـای      ،فشار

به دليل آلودگي صوتي و هوا در اطـراف   ،. در نتيجهو بودار كردن گاز خالص جهت امنيت مي باشد 204psiخطوط انتقال به 

 در خارج از محدوده شهر مکانيابي مي شوند. ،اين دستگاه ها
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 بررسی و سنجش وضعیت موجود طرح جامع شهر باخرز

 شناخت شهر

انتقال مي دهد. نقـش ايسـتگاه    T.B.Sتقليل فشار يافته را تا ايستگاه های  C.G.Sگازی كه در ايستگاه های  ،شبکه تغذيه گاز

 باشد.  جهت ورود به شبکه توزيع درون شهری مي 64psiبه  204psiتقليل فشار گاز از  T.B.Sهای 

شبکه تغذيه را جهت كنترل فشار شبکه و جلوگيری از افت ناگهاني فشار گاز معموال به صورت حلقه در اطراف شهر طراحي 

 نيز در حاشيه شهر قرار مي گيرند.  T.B.Sمي كنند. بنابراين ايستگاه های 

به محل مصرف مي باشـد.   64psiبا فشار  T.B.Sانتقال گاز از ايستگاه های  ،ه توزيعشبکه توزيع و گازرساني: وظيفه شبک-0

اسـت. در  (شبکه های شاخه ای و شبکه های مركب)تركيب شاخه ای و حلقـوی  ،انواع شبکه توزيع شامل شبکه های حلقوی

كاهش يافته و مورد استفاده  1/0psiبه  ،توسط رگالتورهای گاز موجود در ابتدای محل مصرف ،نهايت فشار گاز شبکه توزيع

 كنندگان قرار مي گيرد.  

تعـداد مشـتركين    ،متاسفانه طي استعالم صورت گرفته از اداره گاز شهرستان باخرز در خصـوص وضـعيت شـبکه گازرسـاني    

 شهری و همچنين برنامه های آتي و در دست تهيه پاسخ مکتوبي دريافت نگرديده است. 

 شبکه آبرسانی-4-8-6-3

 ،عبارت است از انتقال آب برداشت شده از منابع آب به دست مصرف كننده از طريق تأسيسـات مربوطـه   ،كلي آبرسانيبطور 

 وظيفه شبکه آبرساني تأمين آب در بخش های زير است:

 تأمين آب آشاميدني و مصرف روزانه شهروندان-

 تأمين آب مورد نياز برای دستگاه ها و تأسيسات شهری و بهداشتي-

 ن آب مورد نياز صنايع و كارگاه های كوچك و بزرگتأمي-

 تأمين آب مورد نياز فضای سبز و شست و شوی خيابان ها -

 تأمين آب مورد نياز برای تأسيسات آتش نشاني-

 منابع تأمين آب و تأسيسات برداشت-

درياچه  ،امل رودخانه هامنابع آب عمدتا به دو صورت آبهای زيرزميني و آب های سطحي تقسيم مي شوند. آبهای سطحي ش

 .چاه ها و قنوات مي باشد ،چشمه ها و آبهای زيرزميني شامل سفره های آبهای زيرزميني ،جوی ،ها

 خطوط انتقال آب و ايستگاه هاي پمپاژ-

لـي  انتقال آب از منابع به سمت تصفيه خانه ها و بين تصفيه خانه ها و بين مخازن مي باشد. بطور ك ،وظيفه خطوط انتقال آب

توسط لوله هايي به  ،انتقال آب به دو روش ثقلي يا پمپاژ صورت مي گيرد. در روش ثقلي آب را به وسيله نيروی جاذبه زمين

توسط فشار ايجاد شده موتورهای پمپاژ  ،حركت آب درون لوله های اصلي انتقال ،تصفيه خانه انتقال داده ولي در روش پمپاژ

 صورت مي گيرد.

 تأسيسات تصفيه آب-

تقريبا كليه منابع آبي به درجه ای از تصفيه نياز دارد. آب های آلوده را مي توان به سه  ،به منظور ايجاد مطلوبيت برای مصرف

تصفيه نمود. مهم ترين روش در تصفيه آب آشاميدني عبارتند از: گـرفتن مـواد   (شيميايي و زيستي)بيولوژيکي ،روش مکانيکي

اكسـيد كـردن مـواد آبـي      ،تصفيه آب با كمك صافي ها ،كردن مواد خارجي معلق در آبته نشين  ،درشت با كمك آشغالگير

فراينـد تصـفيه آب آورده شـده     1(0-04موجود در آب با كمك هوارساني و گندزدايي مواد شيميايي آب. در نمـودار شـماره)  

 است. 

                                                            
 1077كتاب زيرساخت های شهری، جلد اول، بهزاد فر، -1
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 بررسی و سنجش وضعیت موجود طرح جامع شهر باخرز

 شناخت شهر

 
 نمونه اي از فرآيند تصفيه آب

 آبتأسيسات ذخيره -

برای مطابقت دادن مقدار مصرف آب شهر با مقدار آب موجود در طبيعت هميشه به مخازن ذخيره آب نياز است كه بتواند در 

 آب را ذخيره كند و در زمان كم آبي با مصرف زياد آب آن را در اختيار مصرف كنندگان قرار دهد.  ،زمان پرآبي

 :اهداف استفاده از مخازن عبارتند از

 مصرفي شهر تأمين آب-

 تأمين كارآمدی و پاسخ دهندگي منابع در موارد اضطراری مثل اطفای حريق-

 شبکه آبرساني()ايجاد فشار ثابت در لوله ها-

 پاسخدهي به نياز شبکه برای مواقعي كه بار لوله ها زياد است. -

ه آب مي باشـند و بـرای توزيـع آب    مخازن ذخيره آب شامل دو نوع زميني و هوايي مي باشند. مخازن زميني فقط برای ذخير

مخـازن   .آب را بايد با پمپ به يك مخزن در ارتفاع فرستاده و با فشار به شـبکه توزيـع وارد شـود    ،آنها بين مصرف كنندگان

 هوايي عالوه بر ذخيره آب فشار الزم در شبکه را نيز تأمين مي نمايند. 

 تأسيسات شبكه توزيع آب -

ت كه آب را از مخازن ذخيره به محل مصرف يا انشعابات مي رساند. در كل مـي تـوان سـامانه    شبکه توزيع آب تأسيساتي اس

 حلقوی و مختلط. ،شاخه ای :های شکلي شبکه توزيع آب شهر را به سه دسته طبقه بندی نمود كه عبارتند از

لوله های ديگر از آن منشعب  ساده ترين نوع است كه از يك سری خطوط لوله مستقيم تشکيل يافته است كه ،شبکه شاخه ای

مي شوند. جريان آب در اين شبکه يکطرفه و از شاخه بزرگتر به كوچکتر است. در شبکه حلقوی به منظور مشروب سـاختن  

به شبکه های مختلف تقسيم مي شود. چنانچه انتهای شاخه های شبکه شاخه ای را به همديگر وصـل   ،يك شهر يا يك محل

ساخت شبکه حلقوی خيلي گران تمام مي شود و هميشه به صرفه اقتصادی نيست. لـذا   .ت مي آيدنماييم. شبکه حلقوی بدس

در عمل برای شبکه لوله كشي آب شهرها از هر دو سامانه حلقوی و شاخه ای استفاده مي شود. شبکه های مختلط يـك لولـه   

وال لوله های فرعي در پيـاده روهـا قـرار دارد. ايـن     اصلي يا شاه لوله دارند كه مسير آن در راههای سواره قرار مي گيرد و معم

 شبکه رايج ترين روش كاربرد سامانه شبکه بندی آب شهرها مي باشد.

 شبكه مصرف كنندگان و انشعابات-

مصـرف خـانگي در    ،عمومي و فضای سـبز  ،تجاری ،صنعتي ،مصارف شهری آب شامل چند نوع مصرف عمده است: خانگي

ار جمعيت شهر و ميانگين مصرف شبانه روزی هر نفر بستگي دارد. ميزان مصرف روزانـه مـردم   يك شبکه آب رساني به مقد

نيز با توجه به سطح زندگي آنها تغيير مي كند. دفتر تهيه طرح استانداردهای مهندسي آب كشور وابسته به وزارت نيرو ميـزان  

 به سمت شبکه توزيع يا ذخيره

 هوادهي

 آب تصفيه شده صافي انعقاد و طبقه بندی مخلوط سريع

 پسماند

ورودی آب 

خام تصفيه 

 نشده 

 گندزدايي گندزداها و صافي های كمکي

 باز پس ريختن مايعات
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 بررسی و سنجش وضعیت موجود طرح جامع شهر باخرز

 شناخت شهر

 هاد نموده است.پيشن(0-228)مصرف سرانه آب در شهر های ايران را براساس جدول شماره

اتـالف آب و   ،صـنعتي  ،مصرف خانگي ناخالص را نشان مي دهـد و مصـارف سـرانه بازرگـاني    (0-228)اعداد جدول شماره

 مصارف مربوط به آب رساني فضاهای سبز شهرها را نيز شامل مي شود.

 1331 ،مصرف سرانه آب در شهرهاي ايران ( :3-1) شماره جدول 

 جمعيت بر حسب هزارنفر نوع شهر از نظر بزرگي
 ليتر در روز()سرانه مصرف

 مناطق گرم مناطق معتدل مناطق سرد

 220 244 180 04كمتر از  شهرهای كوچك

 264 204 244 04-044 شهرهای متوسط

 240 264 220 044باالتر از  شهرهای بزرگ

 مأخذ: طرح جامع آبرساني شهر باخرز

 شبکه آبرسانی شهر باخرز-1-4-8-6-3

و بخصوص چگـونگي   كيفيتاز نظر ظرفيت و آبشهر باخرز ات و تجهيزات فعلي شبکه توزيعتاسيس در اين مبحث به بررسي

 مي پردازيم.قسمتهای مختلف  عملکردارتباط بخشهای مختلف تاسيسات تامين و ذخيره و توزيع آب و نحوه 

 تاريخچه تاسيسات آبرساني 

كند تـامين   رب از قناتهايي كه از داخل شهر عبور مياهالي باخرز در گذشته آب مورد نياز خود را برای مصارف بهداشتي و ش

واحد مهندسي بهداشت محيط اقدام به حفر يـك حلقـه    1060كردند. با توجه به آلودگي ميکروبي اين قناتها نهايتاً در سال  مي

 چاه عميق نمودند. 

روع و بعـد از سـاخت در   متـر مکعـب شـ    64در همين سال با توجه به نياز ساخت يك باب مخزن هوايي فلزی به ظرفيـت  

ای بـه   وضعيت موجود نصب گرديده است و سپس كار انتقال آب از چاه كنار مخزن هوايي به مخزن هوايي توسط خط لولـه 

 1066ميليمتر آغاز و نهايتا در پايان سال به بهره برداری رسيده است و كار توزيـع آب شـرب و بهداشـتي در سـال      104قطر 

 ای در سطح شهر انجام گرديد. از از محل مخزن هوايي به صورت شاخهبراساس وضعيت موجود و ني

طـرح اسـتفاده از زه آب رودخانـه روس در    1084با توجه به افت سطح آب در منطقه و كمبود آب چاه موجود نهايتاً در سال 

گـردد. الزم بـه ذكـر     مـي  كيلومتری شهر باخرز در منطقه كوالب ارائه گرديد كه در حال حاضر از آن  بهره برداری 12فاصله 

 از طرف ادارة آب و فاضالب استان خراسان رضوی طرح رسوب گير ارائه شد. 1072است كه در سال 

 مخازن ذخيره 

مترمکعب بوده است كه با توجه به اينکه مدت  64در گذشته مخزن ذخيره شهر باخرز يك باب مخزن فلزی هوايي به ظرفيت 

شـود در حـال حاضـر از ايـن      و آثار خورندگي در قسمتهای مختلف مخزن مشاهده ميگذرد  زيادی از ساخت اين مخزن مي

 مخزن در تاسيسات ذخيره سازی شهر استفاده نمي شود.

موقعيت و ظرفيـت محـدود آن قابليـت      ،اين مخزن تاكنون چندين مرتبه بازسازی و مرمت گرديده است و با توجه عمر زياد

الزم به توضيح است در محل فعلي مخـزن هـوايي شـهر بـاخرز پـارك محلـه ای       )ندارد. استفاده در طرحهای آتي آبرساني را

 كوچکي ايجاد شده است و مکان بازی كودكان مي باشد.(

يابد. اين مخزن در سـال   متر مکعبي ديگری انتقال مي 044آب استحصالي از زه آب رودخانه باخرز به صورت ثقلي به مخزن 

توسـط اداره جهـاد    1442مترمکعب در كد ارتفـاعي   044ب چاه از نوع بتوني به ظرفيت جهت جمع آوری و ذخيرة آ 1074

 سازندگي  طراحي و ساخته شده است.
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 بررسی و سنجش وضعیت موجود طرح جامع شهر باخرز

 شناخت شهر

در وضعيت موجود اين مخزن از نظر ظاهری دارای وضعيت مناسب و از نظر موقعيت و ظرفيت قابـل اسـتفاده در طرحهـای    

 باشد. آتي آبرساني مي

  رسوب گير 

يلهای زه آب موجود پس از جمع آوری به يك باب رسوب گير وارد مي شد تا گل و الی موجود در آب آب استحصالي از م

 گرفته شود و سپس به مخزن ذخيره شهر منتقل مي شود. 

 مترمربع واقع شده است كه اطراف آن فنس كشي شده است. 04*04اين تاسيسات در محوطه ای به ابعاد 

 خطوط انتقال آب 

 244ای بـه قطـر    ه آب رودخانه باخرز پس از رسوبگيری در حوضچه رسوبگير موجود توسط خـط لولـه  آب استحصالي از ز

 يابد. متر مکعبي انتقال مي  044به مخزن ذخيره بتوني   Cكيلومتر از جنس آزبست سيمان كالس 12ميليمتر به طول تقريبي 

د با رودخانه و از بين رفتن قسـمتي از خـط انتقـال بـه     الزم به توضيح است اين خط انتقال در برخي از نقاط به دليل برخور 

مسـير تقريبـي خـط انتقـال آب     (0-64)ميلي متر پلي اتيلن اجرا شده است. در نقشه شماره 174صورت غرق در بتون با لوله 

 نشان داده شده است. 
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ــالین ــتان م دهس

ــه دهستان دشــت ارزن

ــت  ــتان باالوالی دهس

ــرکزي بخش م
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 بررسی و سنجش وضعیت موجود طرح جامع شهر باخرز

 شناخت شهر

 وزيعشبكه ت 

طراحـي و اجـرا شـده    (واحد مهندسي بهداشـت محـيط  )توسط ادارة كل بهداری 1004شبکه توزيع اوليه شهر باخرز در سال 

است. اين شبکه با هدف تامين آب بهداشتي و سالم با آينده نگری كوتاه مدت جهت انشـعاب بـه مراكـز اداری و آموزشـي،     

ي در داخل خيابانهای اصلي و فرعي با توجـه بـه نيـاز اجـرا گرديـده      شيرهای برداشت عمومي و تعدادی از مشتركين مسکون

 است.

بـا   1060ها عمدتا گالوانيزه بوده اسـت. در سـال    ميليمتر و نوع لوله  04حداكثر قطر پيش بيني شده شبکه توزيع آب برابر با 

وزيـع بـه عمـل آمـد و گسـترش و      واگذاری تاسيسات آبرساني به اداره جهاد سازندگي تحولي در توسعه و بازسازی شبکه ت

با مشخص شدن باخرز به عنوان يك نقطة شـهری   1080های پلي اتيلن شروع شد و نهايتاً در سال  اصالح شبکه توزيع با لوله

و واگذاری و نگهداری و بهره برداری تاسيسات آبرساني از اداره جهاد سازندگي استان خراسان بـه شـركت آب و فاضـالب    

 هد تحول اساسي در زمينه آبرساني در اين شهر شده است. استان خراسان  شا

متر مکعبـي در   044همانطور كه ذكر گرديد شبکه توزيع آب شهر باخرز در حال حاضر تحت پوشش يك باب  مخزن بتوني 

-227)های اصلي شبکه توزيع شـهر تهيـه و در جـدول    قرار دارد. براساس نقشه وضعيت موجود طول لوله 1442كد ارتفاعي 

 مشخص شده است. (0

 هاي اصلي شبكه توزيع شهر باخرز بر حسب متر طول لوله ( :3-2) شماره جدول 

 جمع 044 204 244 104 144 114 44 80 60 قطر لوله

 6144 - - - - - 410 004 1404 2670 پلي اتيلن

 14040 0440 080 0600 040 2670 - - - - آزبست سيمان

 16640 جمع كل

 مأخذ: طرح جامع آبرساني شهر باخرز

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



ــدثی  ــت اهللا محـ ــان آیـ خیابـ

ــد  حیـ
ن تو

ــا خیابـ

ــنی  ـام خمی ـان امـ خیابـ

ــر 
ــی عص ن ول

ــا خیاب

ی 
ــن ــام خمی ام ــوار  خیابــــان ابوالفضــــلی بل

خیابـــان فرهنگیـــان  

ــیر  ــاغ کبـ ــان بـ خیابـ

ـا    ام رض
 امـ

ر بلـوا

ــدي  ــحاق اس
ــهید اس

لــوار ش ب

ـداهللا    
عبـ

ن 
ـدی

الـ  
ـد

میـ
ان ح

ــ
خیاب

ی 
ــن

ــام خمی ام ــوار  بل

ان   ان فرهنگیـــ ــ
اـب خی

ــنی  ــام خمی ــوار ام بل

ــنی  ــام خمی م ر ا ــوا بل

ــنی  ــام خمی ــوار ام بل

ــدي  ــحاق اس ـهید اس بلــوار شـ

ــدي  ــحاق اس ــهید اس ــوار ش بل

ــلی  ــبکه اصـ شـ

ــرعی  ــبکه فـ شـ

ــاتی  ــدوده مطالع مح

ــاس  :مقی

:شــماره نقشــه  

ــه   ــوان نقش :عن

اداره کـل مسـکن و شهرســازي اســتان خراســان رضــوي  

 1390/03/19

ــازي وزارت راه و شهرس

SA ZAB-E-SHARGH CONSULTING ENGINEERS

252500 253000 253500 254000 254500 255000 255500 256000 256500 257000

3
8
7
3
5
0
0

3
8
7
4
0
0
0

3
8
7
4
5
0
0

3
8
7
5
0
0
0

3
8
7
5
5
0
0

3
8
7
6
0
0
0

3
8
7
6
5
0
0

3
8
7
7
0
0
0

راهنما  

شـرکت مهندسـین مشــاور ســازآب شــرق  

گــروه راه و ســاختمان

بخــش شهرســازي

T-7408-UR-(3-61)-REV.0 تـــاریخ:

ــاخرز  ــهر ب طرح جامع ش

: 0 100 200 300 40050

Meters
1:22,000

ــاخرز     ــهر ب ــع آب در ش ــبکه توزی ــی ش ــالن کل پ

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ahr

saz
ion

line
.co

m



 
 
 

 
13 

 بررسی و سنجش وضعیت موجود طرح جامع شهر باخرز

 شناخت شهر

 تعداد مشتركين 

 .مي باشد  1070تا  1088جدول زير نمايش دهنده تعداد مشتركين شهر باخرزطي سال های 

 1331الي  1311بعد اشتراک شهر باخرز در طي سالهاي توسط م ( :3-3) شماره جدول 

 بعد اشتراك ن مسکونيتعداد مشتركي جمعيت سال

1088 6600 008 1046 

1087 6844 614 1141 

1084 6406 816 448 

1074 8140 418 848 

1071 8281 1460 647 

1072 8002 1114 648 

1070 8618 1100 646 

1070 8846 1208 640 

 مأخذ: طرح جامع آبرساني شهر باخرز

 متوسط سرانه مصرف 

 مي باشد 1070تا سال 1088سرانه ی مصرف واحد های مسکوني شهر باخرز از سال  جدول زير نشان دهنده ی متوسط

 1331الي   1311متوسط مصرف سرانه واحد هاي مسكوني شهر باخرز از سال  ( :3-1) شماره جدول 

 متوسط مصرف ساالنه تعداد مشتركين سال

1088 008 4442 

1087 614 0744 

1084 816 0648 

1074 418 8041 

1071 1460 7641 

1072 1114 6447 

1070 1100 8640 

1070 1208 7048 

 8040 متوسط هشت ساله سرانه آب خانگي

 مأخذ: طرح جامع آبرساني شهر باخرز

 (1331)باخرز شهر مختلف ها بخش در آب مصرف ميزان ( :3-9) شماره جدول 

 كل مصرف تلفات دام فضای سبز صنعتي-تجاری عمومي خانگي شرح

 020087 06740 68406 060416 18084 60207 228066 (متر مکعب)مقدار مصرف

 166 1842 20 641 14 2046 7048 ليتر()سرانه

 %144 %11 %16 %4 %0 %10 %00 درصد

 مأخذ: طرح جامع آبرساني شهر باخرز 

 10درصد جزء تلفـات آب و   0/14درصد آب توليدی صرف مصارف خانگي،  04همان طور كه در جدول مالحظه مي شود  

 ته است.درصد به شرب دام اختصاص ياف

 كمترين سهم نيز به فضای سبز اختصاص يافته كه نشان دهنده كمبود فضای سبز عمومي در شهر است. 
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 بررسی و سنجش وضعیت موجود طرح جامع شهر باخرز

 شناخت شهر

 بررسی شبکه فاضالب-5-8-6-3

با رشد شهرها و افزايش جمعيت آنها و گسترش صنايع و كارخانه ها موضوع آلودگي محيط زيسـت روز بـه روز از اهميـت    

هـر روز انـواع    ،ش زندگي ماشيني و به علت توجه نکردن برخي افراد بـه منـافع همگـان   بيشتری برخوردار مي شود. با گستر

محيط زيست انسان و ساير جانداران را ناسالم تر و زندگي آنها را در معرض خطر جدی قرار مـي دهـد.    ،بيشتری از آلودگي

ع آوری و از شـهرها خـارج كـرد و    فاضالب ها يکي از عوامل آلودگي محيط زيست هستند. لذا بايستي فاضالب هـا را جمـ  

 ،سپس آنها را پااليش و تصفيه نمود و به چرخه گردش آب در طبيعت برگرداند. جمع آوری فاضالب از محيط زيست شهری

بازيافت فاضالب و جلوگيری از تأثير فاضالب شـهری   ،نظم و پايداری محيط زيست ،در جهت دستيابي به بهداشت همگاني

 ي ضروری مي باشد. بر سفره های زيرزمين

فاضالب ناميده مي شـود. بـه    ،آبادی و حوزه فعاليت توليد مي شوند ،مايعات زايدی كه به شکل های مختلف در يك اجتماع

عبارت ديگر فاضالب محلول رقيقي است كه كليه آب های مصرفي دفعي حاصل از فعاليت های حياتي انسـان را در بـر مـي    

فعاليت هـای اقتصـادی و    ،شستشوی زمين ،شستشوی لباس و ظرف ،ي از بهداشت فردیگيرد و شامل آب های مصرفي ناش

 مواد جامد معلق و محلول تشکيل شده است.  1/4درصد آب و  4/44غيره مي باشد. فاضالب به طور معمول از 

حيط زيست وارد درصد آب مصرفي زيستگاه های شهری به فاضالب تبديل مي شود و به نحوی به م 80تا  60بطور كلي بين 

صنعتي  ،شده و باعث آلودگي مي گردد. انواع فاضالب با توجه به شکل پيدايش و خواص آن به سه گروه فاضالبهای خانگي

 و سطحي تقسيم مي گردند. 

در گذشته در بيشتر شهرهای ايران، دفع فاضالب بسته به سطح آب های زيرزميني و ميزان نفوذ پذيری زمين انجام مي شد. به 

حوی كه در مناطق با سطح پايين آب های زيرزميني، برای جذب فاضالب اقدام به حفـر چاههـای جـذبي مـي نمودنـد. در      ن

مناطقي كه سطح آب زيرزميني باال يا زمين ضريب نفوذپذيری مناسبي نداشت، چنانچه شهر دارای شيب كافي بوده يا زهکش 

فاضالب های خـانگي و   ،با ساختن فاضالب روهای موضعي و كوتاههای طبيعي مانند رودخانه در مجاورت آن قرار داشت، 

گردند. اگر شهر از شـيب مناسـبي برخـوردار نبـود و امکـان زهکشـي وجـود         سطحي را بدون تصفيه به بيرون شهر منتقل مي

 نداشت، غالبا در خود منازل چاه حفر مي گشت. 

و جمع آوری ناقص. در جمع آوری ناقص، جمـع آوری   جمع آوری فاضالب شهری به دو گونه مي باشد. جمع آوری كامل

آب باران با كمك شبکه های رو بسته و يا روباز انجام شده و به بيرون شهر فرستاده مي شود و فاضالب های خانگي در چاه 

های جذب كننده وارد مي گردد. در روش جمع آوری كامل، دو شيوه مدنظر اسـت. شـيوه مجـزا و شـيوه در هـم. در روش      

جزا، فاضالب های خانگي و صنعتي در يك شبکه لوله كشي به تصفيه خانه هـدايت شـده و فاضـالب ناشـي از آب بـاران،      م

 همگي به كمك يك شبکه لوله كشي جمع آوری مي گردند. 

شبکه جمع آوری فاضالب از ابتدای توليد تا انتهای مرحله آماده شدن برای مصرف مجدد، شامل مراحل مختلفي مـي باشـد.   

ابتدای مراكز توليد فاضالب، حجم فاضالب توليدی و كيفيت فاضالب آنها برآورد مي گردد. مرحله بعد جمع آوری فاضالب 

توليد شده از منابع توليد و انتقال آن به تصفيه خانه مي باشد. در مرحله نهايي فاضالب انتقال يافتـه بـه تصـفيه خانـه پـس از      

 دد وارد چرخه توزيع مي شود. انجام فرآيند تصفيه برای استفاده مج

و مسـتحدثات  (انشعابات خانه هـا، كانـال هـای فرعـي اصـلي     )عناصر اصلي شبکه جمع آوری فاضالب شامل فاضالب روها

مي باشد. هدف از تصفيه فاضالب، از بين بردن و دفع صحيح آالينده های (....آدم روها، دريچه ها ريزش برف و باران و)ويژه

ادی و علمي و گندزدايي فاضالب پيش از ورود به عرصه آب قابل استفاده اسـت. بطـور كلـي تصـفيه     فاضالب با روش اقتص

فاضالب به سه روش مکانيکي، زيستي و شيميايي انجام مي شود. عالوه بر موارد فوق الذكر از مسـائلي كـه در تصـفيه خانـه     
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 بررسی و سنجش وضعیت موجود طرح جامع شهر باخرز

 شناخت شهر

 يه خانه رعايت مي شود به شرح ذيل مي باشد:اهميت دارد، موضوع مکانيابي آن مي باشد. اصولي كه در مکانيابي تصف

زمين تصفيه خانه در پست ترين نقطه نسبت به شهر باشد تا در صورت امکان، فاضالب بدون پمپاژ به تصفيه خانه  -1

وارد شود و يا در صورت استفاده از پمپ، ارتفاع مانومتری پمپ هـا و درنتيجـه، هزينـه سـرمايه گـذاری و هزينـه       

 كاهش يابد. راهبری به حداقل 

 برنامه ريزی شود كه تصفيه خانه بيرون از شهر قرار گيرد. ،از نظر جهت وزش باد -2

 

 
وجود مساحت كافي و با قيمت متناسب: رعايت اين نکته به علت نيازمندی های آتي از نظر توسعه ظرفيت تصـفيه   -0

ی ساختمان های مسکوني كارمندان و متصديان الزامي است. به نحوی خانه و تأسيسات وابسته مانند اراضي الزم برا

كه در سال های آتي، تصفيه خانه به كل در يك محل بنـا گـردد تـا سرپرسـتي، نظـارت و اداره ی حفاظـت آن بـا        

 سهولت بيشتری انجام گيرد.

مراحل مختلف توسـعه انتخـاب    ابعاد و شکل زمين ابعاد و شکل زمين، بايستي با توجه به ابعاد و رابطه واحدها در -0

گردد. به طوری كه اوال بهره برداری و نظارت واحدها در تمام مراحل با سـودمندی و رضـايت بخشـي انجـام مـي      

 گيرد. ثانياً در مرحله توسعه، نياز به بناهای سنگين و گران قيمت نباشد. 

نکته بسيار مهمـي اسـت كـه     ،شکل توزيع موقعيت نسبي زمين در رابطه با منشاء آب و انتقال آب مخازن ذخيره به -0

 بايستي مورد توجه قرار گيرد. 

نزديکي به راه های اصلي و مطمئن برای حمل و نقل مصـالح سـاختماني در مراحـل تاسـيس، حمـل و نقـل مـواد         -6

 شيميايي مورد نياز تصفيه در مراحل بهره برداری بسيار مهم است.

رودخانه، دريا، درياچه، و يا حداقل مسيل پيش بيني شود كه هدايت زمين تصفيه خانه، در صورت امکان نزديك به  -8

 فاضالب تصفيه شده به آن آسان باشد. 

زمين تصفيه خانه كامالً در برابر سيالب ناشي از بارندگي و طغيان رودخانه يا جـزر و مـد دريـا مقـاوم باشـد. امـا        -7

قدامي در شهر ملك آباد جهت احداث شبکه جمع متاسفانه با توجه به بررسي های صورت گرفته تاكنون هيچگونه ا

 شناسايي مراكز توليد فاضالب برآورد حجم فاضالب توليدی  آورد كيفيت فاضالببر

 جمع آوری فاضالب

 انتقال فاضالب به تصفيه خانه

 تصفيه فاضالب

 استفاده مجدد از پساپ
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 بررسی و سنجش وضعیت موجود طرح جامع شهر باخرز

 شناخت شهر

آوری و تصفيه فاضالب صورت نپذيرفته و فاضالب خانگي، تجاری، صنعتي و غيره در سطح شهر به صورت چـاه  

 های جذبي دفع مي گردند. 

 در مورد شبکه جمع آوری فاضالب شهر باخرز مي توان گفت: شهر باخرز در حال حاضـر فاقـد شـبکه جمـع آوری و دفـع     

فاضالب مي باشد و دفع فاضالب در سطح شهر توسط چاههای جذبي صورت مي گيرد. بنابراين با توجه به اينکه چاه هـای  

جذب كننده فاضالب عامل اصلي آلودگي آبهای زيرزميني مي باشند و اينکه اين گونه چاه ها عالوه بر آلوده كردن سفره های 

جامع جمع آوری و دفـع   يني نيز مؤثر مي باشند. لذا پيشنهاد مي گردد كه طرح برروی باال آمدن سطح آب زيزم ،آب زيرزميني

 فاضالب اين شهر هرچه سريعتر تهيه و به مرحله اجرا درآيد.

کمبودها و مشکالت و امکانات موجود در این  ،وضع کمی و کیفی تجهیزات شهری-9-6-3

 زمینه

پايانه مسافربری، ميادين ميوه و تـره بـار در    ،برق، گاز، كشتارگاه در گذشته تمامي تاسيسات و تجهيزات شهری از جمله آب،

حوزه مديريتي شهرداری ها بوده است اما با رشد و گسترش شهرها و بـه مـوازات آن گسـترش نظـام اداری، حـوزه اجرايـي       

اجـرا و نظـارت بـه    كاسـته شـده امـا متـولي      ...شهرداری ها از محدوده تاسيسات زيربنايي نظير آب، برق، گـاز، مخـابرات و  

هنوز با شهرداری ها است.   ...آتش نشاني و ،كشتارگاه ،گورستان ،ميادين ميوه و تره بار ،تجهيزات شهری مانند پايه مسافربری

 براساس اطالعات دريافتي از شهرداری باخرز و ديگر منابع موجود تجهيزات شهری موجود در باخرز به شرح زير مي باشد.

 و غسالخانهآرامستان -1-9-6-3

مترمربـع كـه    64278مزار شيخ عبداهلل به مساحت  .در حال حاضر سه گورستان در محدوده مطالعاتي شهر باخرز وجود دارد 

متـر مربـع غسـالخانه و     74اين قبرسـتان دارای  .در بخش جنوبي شهر واقع شده است وقبرستان اهل تسنن اين شهر مي باشد

متر مربـع   20080تان عمومي اهل تشيع نيز در انتهای خيابان شهيد محدثي به مساحت گورس .تجهيزات مربوط به آن مي باشد

گورستان واقع در خيابان حميد الدين  .متر مربع غسالخانه و سرد خانه مي باشد 144واقع شده است از تجهيزات اين قبرستان 

 07ي باشد  به طور ميانگين ساالنه در حـدود  عبداهلل كه به دليل مجاورت با بافت مسکوني اطراف در حال حاضر غير فعال م

نفر متوفي در اين گورستان ها دفن مي شوند. از مهمترين برنامه هايي كه شـهرداری درخصـوص گورسـتان شـهر در دسـت      

 پيگيری دارد بحث تجهيز گورستان ها با غسالخانه های بزرگتر و بهبود وضعيت بهداشتي آن ها مي باشد. 

 کشتارگاه-2-9-6-3

وجـود دارد كـه دارای   2حال حاضر يك كشتارگاه در محدوده مطالعاتي شهر باخرز در خيابـان كشـتارگاه واقـع در محلـه     در 

تأسيس شده اسـت كـه ظرفيـت     1084متر مربع  مي باشد. اين كشتارگاه كه در مالکيت شهرداری بوده در سال 1044مساحت

برنامه های آتي شهرداری احداث يك كشتارگاه جديد در خـارج از  را دارا مي باشد.از(گاو و شتر 1گوسفند، 14)دام 11كشتار

 صورت مي گيرد. 2دفع فاظالب اين كشتارگاه از طريق چاههای جذبي و سپتيك تانك  .شهر مي باشد

                                                            
جذبي باعث روش دفع فاضالب توسط چاه های جذبي 4 روشي غير بهداشتي و زيان آور مي باشد. روش دفع فاضالب از طريق تعبيه سپتيك تانك به همراه چاه  -1

تصفيه فاضالب مي  تيبهداش های سيستم درصد بار آلودگي ميگردد 4 روشي قابل قبول برای دفع فاضالب مي باشد. اين روش يکي از ساده ترين 84تا  64كاهش 

 كه عبارت است از يك مخزن بتني كه در زير كف زمين قرار مي گيرد و مواد فاضالب در آن جمع مي شود.باشد 
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 بررسی و سنجش وضعیت موجود طرح جامع شهر باخرز

 شناخت شهر

 دفن زباله-3-9-6-3

هي دفـن مـي   توسط شهرداری به روش نيمه مکانيزه جمع آوری شده و درانتهای كال پس كو(تن 0روزانه )زباله توليدی شهر

 .شود اين روش دفن غير بهداشتي بوده و منجر به ايجاد آلودگي زيست محيطي و بوی نامطبوع در محل گرديده است

 پایانه مسافربری-4-9-6-3

در حال حاضر تنها پايانه شهر باخرز واقع در خيابان امام رضا به ساكنين شهرستان باخرز خـدمات مـي دهـد. ايـن پايانـه در      

در شهر باخرز با توجـه بـه    .متر مربع فعاليت مي نمايد 144ری مسکوني به صورت دفتر مسافربری بامساحت ساختماني تجا

های برون شهری عمدتا ساكنين توسـط اتوبوسـها كـه در حـال      به تبع آن نياز محدود ساكنين جهت جابجايي ،جمعيت كم آن

نفر جابجا مي گردند. با توجه به رشد روزافـزون جمعيـت    0444حاضر شامل پنج دستگاه اتوبوس مي باشد به تعداد ماهيانه 

شهر در آينده ضروری است در كوتاه مدت و در بلند مدت پايانه های مسـافربری مناسـبي جهـت جابجـايي بـين شـهری و       

ت روستايي برای اين شهر مطابق با ضوابط و مقررات الزم االجرا پيش بيني گردد. بر اين اساس پيش بيني مکان مناسـب جهـ  

 احداث پايانه مسافر بری در در محدوده شهر در برنامه های آتي شهر داری باخرز قرار دارد.

 آتش نشانی-5-9-6-3

كيلـومتری شـهر را پوشـش مـي دهـد،با       10در شهر باخرز تنها يك ايستگاه آتش نشاني فعال كه شعاع عملکرد آن تا شـعاع  

 مترمربع وجود دارد.  414مساحت 

يك عدد ماشين پيرو  بـه همـراه    ،شاني در سطح شهر تنها يك شير مي باشد.يك عدد خاور آتش نشانيتعداد شيرهای آتش ن

از برنامه هـای آينـده  شـهرداری احـداث     .امکانات موجود جهت اطفای حريق از تجهيزات اين ايستگاه آتش نشاني مي باشد

 .ايستگاه آتشنشاني جديد مي باشد

 ایستگاه های سوخت گیری-6-9-6-3

در حـال سـاخت بـا     CNGباخرز و يك ايسـتگاه  -حال حاضر يك ايستگاه سوخت دو منظوره در مسير محور تربت جامدر 

 مالکيت شخصي در شهر باخرز وجود دارد كه سوخت وسائل نقليه شهر را تأمين مي كند. 

تأسـيس گرديـده و    1074 ايستگاه سوخت دو منظوره شامل جايگاه های بنزين و گازوئيل مي باشد.اين ايستگاه كـه در سـال  

پمپ گازوئيل مي باشد. در زمينه تجهيزات امنيتي، اين ايسـتگاه مجهـز    2پمپ بنزين،  0مترمربع مساحت دارد و دارای  2244

 .به كپسول آتش نشاني و وسائل دفع حريق مي باشد

 پست-7-9-6-3

 مترمربع وجود دارد. 1144با مساحت در شهر باخرز يك مركز پست در حاشيه بلوار امام خميني جنب شركت مخابرات 

 مرکز مخابرات-8-9-6-3

 .مترمربع وجود دارد 1004در شهر باخرز يك مركز مخابرات در حاشيه بلوار امام خميني جنب مركز پست با مساحت 

 مرکز امداد ونجات-9-9-6-3

 .مترمربع وجود دارد 144بيدر شهر باخرز يك مركز امداد ونجات در حاشيه بلوار شهيداسحاق اسدی با مساحت تقري

در قالب پنج  ،رضايتمندی شهروندان از خدمات شهری ،بر اساس نظر سنجي های صورت گرفته از شهروندان شهر باخرز

خوب و عالي مورد بررسي قرار گرفته است. بيشترين رضايتمندی شهروندان از وضعيت كنترل  ،متوسط ،كم ،دسته بسيار كم
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 بررسی و سنجش وضعیت موجود طرح جامع شهر باخرز

 شناخت شهر

از آن از وضعيت روشنايي شهر مي باشد در ادامه الزم به ذكر است كه جهت بررسي دقيق تر  و بهبود ترافيك  شهر و پس

وضعيت كيفي تجهيزات شهری موجود، نظر سنجي از ساكنين شهر نيز در دستور كار قرار گرفت؛ كمترين رضايتمندی 

 .شهر و نقاط پر جمعيت ميباشد شهروندان نيز از وضعيت سطح آسفالت معابر و رسيدگي به سرويس های بهداشتي در سطح

مي توان گفت حدود نيمي از پرسش شوندگان از وضعيت كف پوش پياده روها و امکانات فرهنگي،هنری،ورزشي وتفريحي 

ناراضي مي باشند.در مجموع غالب شهروندان (...اماكن وابسته به شهرداری شهر مانند فرهنگسرا،كتابخانه، مطبوعات و

جدول ذيل ميزان رضايتمندی شهروندان را در رابطه با خدمات شهری  .عيت خدمات شهری دارندرضايتمندی اندكي از وض

 :نشان مي دهد
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 بررسی و سنجش وضعیت موجود

 شهرشناخت 

 طرح جامع شهر باخرز

 ميزان رضايت مندي شهروندان ازخدمات شهري ( :3-1) شماره جدول 

شماره 

 سوال
 سواالت

بسيار 

 (درصد)بد
 جمع (درصد)عالي (درصد)خوب (درصد)متوسط (درصد)بد

 %144444 %4444 %14444 %62404 %12404 %10444 جامد جمع آوری منظم زباله و پسماندهای 1

 %144444 %4444 %12404 %28404 %02404 %28404 رسيدگي به كانالها و جويها و كنترل آبهای سطحي  2

 %144444 %4444 %18404 %08404 %24444 %10444 ....فضای سبز بلوارها و ،درختان ،توسعه ونگهداری فضای سبز شامل بوستانها جنگل كاری 0

 %144444 %4444 %4444 %22404 %02404 %00444 ...خط كشي عابر پياده و ،پل هوای ،تامين ايمني شهروندان از طريق نصب نرده 0

 %144444 %4444 %4444 %20444 %02404 %02404 ...مبلمان شهری و ،رسيدگي به چهره ظاهری شهر از نظر زيبايي 6

 %144444 %0426 %14400 %06470 %00421 %10416 ر كنترل و بهبود وضعيت ترافيك شه 8

 %144444 %4444 %11411 %0400 %10406 %67474 وضعيت سطح آسفالت خيابانها و معابر در شهر  7

 %144444 %4444 %2406 %00400 %20447 %01440 (فرهنگسرا، شهر، كتاب، خانه فرهنگ، خانه مطبوعات و...)هنری، ورزشي و تفريحي اماكن وابسته به شهرداری شهر ،امکانات فرهنگي 4

 %144444 %4444 %14444 %02404 %08404 %24444 نصب تابلوهای راهنما، عالئم ايمني و تابلوهای راهنمايي و رانندگي در خيابانهای مورد نياز 14

 %144444 %4444 %2406 %10407 %07406 %00404 رسيدگي به وضعيت كف  پوش پياده ها 12

 %144444 %2404 %24444 %00444 %22404 %14444 روشنايي خيابانها در هنگام شب وضعيت  10

 %144444 %4444 %2406 %8464 %27421 %61400 رسيدگي به سرويس های بهداشتي در سطح شهر و نقاط پر جمعيت 10

 %144444 %4444 %7411 %24480 %02400 %24480 ..(.اتوبوس و)وضعيت دسترسي به حمل و نقل همگاني 10

 برداشت هاي ميداني مشاورخذ: مأ
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 طرح جامع شهر باخرز

 

 ميزان رضايتمندي بسيار اندک شهروندان از خدمات شهري ( :3-1) شماره نمودار

 

 ميزان رضايتمندي اندک شهروندان از خدمات شهري  ( :3-2) شماره نمودار
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 طرح جامع شهر باخرز

 

 ميزان رضايتمندي متوسط شهروندان از خدمات شهري ( :3-3) شماره نمودار

 

 

 ميزان رضايتمندي باالي شهروندان از خدمات شهري ( :3-1) شماره نمودار
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 طرح جامع شهر باخرز

 

 ي بسيار باالي شهروندان از خدمات شهريميزان رضايتمند ( :3-9) شماره نمودار

وضع شبکه بندی خیابانها و معابر پیاده، از لحاظ سیستم شبکه بندی و -11-6-3

 مشخصات معابر وتقاطع ها

اهميت و ضرورت مطالعات حمل و نقل و ترافيك در تهيه طرحهای جامع و تفصيلي شهر را مي توان بدليل نقش قابل توجه 

نست. در واقع نظام حمل و نقل و ترافيك به عنوان بخشي از فعاليتهای شهری بيان كننـده پويـائي و   آن در فضاهای شهری دا

حيات يك مجموعه شهری است. بي شك بدون جاجائي نمي توان شهری را زنده و پويا تصور نمـود. ايـن فعاليـت امـروزه     

از طرفي ديگـر بـا توجـه بـه      .ی روزمره بشمار آوردچنان با زندگي بشر عجين شده كه تقريبا نمي شود آن را جدا از فعاليتها

ساالنه مبالغ بسياری بر پيکر اقتصادی شهرها تحميل مي شود كه  ،حجم عظيم جابجاييهايي كه در سطح شهرها انجام مي شود

ـ  ،سيستمهای حمل و نقل ،لزوم چاره انديشي برای شبکه معابر ه هـا  تاسيسات و تسهيالت ترافيك را بمنظور كاهش اين هزين

اهميت اين موضوع زماني بيشتر روشن مي شود كه زمانهای بيهوده ناشـي از اتـالف وقـت در راه بنـدانها و      .آشکار مي نمايد

عوامل ديگری نظير كـاهش ايمنـي در حمـل و     .اجتماعي ناشي از آن نيز به مجموعه مشکالت فوق افزوده شود-اثرات رواني

شنيداری و ديداری و نيز عدم راحتي استفاده كننـدگان از   ،ون آلودگي های هواهمچ ،افزايش آلودگي های محيط زيست ،نقل

منبع: مطالعات حمل و نقل و ترافيك در تهيه طـرح هـای   .)شبکه حمل و نقل، لزوم توجه بيشتر به مطالعات در اين زمينه را آشکار مي سازد

 شركت پردازش و برنامه ريزی شهری(-تفصيلي

هستند نقش عمده و تعيـين كننـده ای در     معابر شهری  كه در واقع مي توان گفت تقريباً همان اتصاالت موجود در يك شهر

در يك شهر احسـاس امنيـت و راحتـي را بـه      به گونه ای كه مي توان با طراحي مناسب معابر .طراحي يك شهر ايفا مي كنند

ر دو دسته ی عظيم پياده راه ها كه متعلق به عبـور  ساكنان آن شهر القا نمود. آنچه كه واضح است اين است كه معابر شهری د

كـه هـدف    .و مرور عابرين پياده و خيابانها كه متعلق به عبور و مرور وسايل نقليه ی موتوری هستند تقسيم بندی مـي شـوند  

 .اصلي اين تقسيم بندی جدا كردن و تفکيك عابرين پياده از وسايل نقليه مي باشد

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



 
 
 

 

 سنجش وضعیت موجود بررسی و

 شهرشناخت 

 طرح جامع شهر باخرز

23 

 طرح جامع شهر باخرز

 راههای ارتباطی-1-11-6-3

ر باخزر در استان خراسان رضوی قرار گرفته است. در واقع اين شهر نقطه پيوندگاه مسيرهای منتهي به سـه شـهر بـزرگ،    شه

 باشد.  تربت حيدريه، تربت جام و تايباد مي

 موقعيت قرارگيري شهر باخزر و محورهاي ارتباطي آن

يدريه، بر اهميت شهر باخزر خواهد افزود. محورهای تربت ح–مسلماً قرارداشتن اين شهر در مسير محور ارتباطي تربت جام 

 ارتباطي شهر باخزر عبارتند از:

 تربت حيدريه در شمال شهر-راه اصلي محور تربت جام

 تايباد در جنوب شرقي شهر-راه اصلي باخزر

 باشند. مياند و متصل كننده شهر باخزر به بعضي از روستاها  های فرعي كه در قسمت شمال غربي شهر واقع شده راه

وضعيت تبادل رفت و آمد در ساعت اوج شهر را در محورهای تربت حيدريه، تربت جام و تايباد به تفکيك وسيله نقليـه د ر  

نشان داده شده است. اطالعات فوق مربوط به آمارگيری برداشت حجم وسايل نقليه در مبـادی ورودی شـهر   (0-200)جدول

 باشد.  باخزر مي
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خروجي شهر باخزر در بازه -ورودي(هاي دروازه)ردد در محورهايآمار مربوط به حجم ت ( :3-1) شماره جدول 

 ظهر 12تا  16زماني 

 نوع وسيله
 دروازه جنوب شرقي دروازه شمال غربي دروازه شمالي

 خروج از باخزر ورود به باخزر خروج از باخزر ورود به باخزر خروج از باخزر ورود به باخزر

 117 00 44 04 08 181 موتور و دوچرخه

 074 140 014 187 60 088 واریس

 07 0 24 14 0 00 كاميون و اتوبوس

 2 4 0 4 2 4 ميني بوس

 008 161 002 208 117 642 مجموع

 264 71 221 117 04 006 ميانگين تردد در ساعت

 

 
 خروجي شهر باخزر-هاي ورودي دروازه

ر بـا يکـديگر تفـاوت زيـادی دارنـد. همچنـين       گردد حجم ترافيك ورود و خروج در هر سـه محـو   همانطور كه مالحظه مي

نمايد كه در محدوده ساعت اوج تردد وسايل نقليه، سفرهای خروج و ورود از شـهر بـا يکـديگر برابـر      اطالعات مشخص مي

باشد(. باتوجه به اينکـه   وسيله نقليه مي 000وسيله نقليه و سفرهای ورودی  004باشند.)مجموع سفرهای خروجي برابر با   مي

توانـد ايـن احتمـال وجـود      ها تفاوت زيادی دارد مـي  باشد و نيز آنکه تردد در دروازه م سفرهای ورود و خروجي برابر ميسه
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گيرد. با نگاهي دقيقتر به حجم ورود وسـايل نقليـه از    داشته باشد كه غالب سفرهای ورودی به قصد عبور از شهر صورت مي

شود. با ايـن حـال بـه منظـور      حيدريه احتمال درستي اين فرضيه بيشتر ميسمت تربت جام و خروج از سمت تايباد و تربت 

باشد. تفاوت موجـود در ورود و خـروج مبـادی ورودی بـه دليـل       گيری نهايي نياز به بررسي سفرهای درون شهری مي نتيجه

 باشد. ساعت برداشت اطالعات حجم مي

 
طي شهر باخزر در بازه زماني آمار ميانگين ساعتي مربوط به حجم تردد در محورهاي ارتبا ( :3-1) شماره نمودار

 ظهر 12تا  16

 سیستم شبکه بندی معابر شهر باخرز-2-11-6-3

به عنوان يك نقطه شهری مشخص گرديده است. اين  1082شهر باخرز دارای سابقه طوالني در مركزيت بخش بوده و از سال 

از آن بـه سـمت شـمال غربـي شـهر      رشد انـدكي داشـته و بعـد    (شهر تا اين سال حول هسته های مركزی)محالت يك و دو

 گسترش يافته است.

در بررسي وضع موجود معابر اين شهر همان گونه كه در يك نگاه كلي مشاهده ميگردد، شبکه معابر اصلي از ساختار منظم و 

غير  شطرنجي پيروی نمي كند و ارگانيك ميباشد. بدون توجه به نقش فيزيکي و عملکردی شهر، ستون فقرات كلي معابررا به

در جنوب شرقي كه ديگر معـابر بـه جهـت ورود بـه درون بافـت اصـلي شـهر از آن        (بلوار امام خميني)از بلوار ورودی شهر

انشعاب مي گيرند، سه محورامام رضا و خيابان وليعصر و خيابان توحيد به موازات يکديگر تشکيل مي دهند كه سـاير معـابر   

شرقي و جنوب غربي محدوده و ارتباط اين دو محور را برقرار مـي سـازند. علـي    شهر با اتصال عمودی با آنها ارتباط شمال 

 رغم نقش فيزيکي متفاوت، اين معابردارای عملکرد يکساني به لحاظ جابه جايي هستند.
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معابر  در شطرنجيشبكه بندي 

 شهر باخرز

 

معابر  در ارگانيكشبكه بندي 

 شهر باخرز
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ند اما در يك كليت مـي تـوان چنـين    سه محور اصلي كه در باال ذكر گرديد در مقاطع مختلف دارای تفاوت های فيزيکي هست

های ارتباطي  شبکهبه لحاظ سيستم شبکه بندی معابر، مشاهده نمود كه ارتباط بخش های مختلف محدوده را فراهم مي سازند.

 :اشاره كرد وارگانيك حلقوی شطرنجي، شعاعي، ميتوان به چهار سيستم اصلي درون شهری متفاوت مي باشند كه از آن ميان

 اعيسيستم شع-

در اين نوع سيستم،خيابانهااز يك هسته مركزی منشعب ميشوند وتوسعه آن با ادامه دادن خيابانها و يا شعاعهای فرعي ديگری 

پذير است. پيوند اجزای شبکه با يکديگر از طريق هسته مركزی صورت مي گيـردو   محدود امکان كه اضافه ميشوند به صورت

وسايل نقليه برای دسترسي  جمله اينکهاز سيستم از لحاظ ترافيکي معايبي بسيار دارد. ای است. اين  فرم شهر به صورت ستاره

 از يك خيابان به خيابان ديگر، نخست بايد بهمركز مراجعه نمايند و سپس به خيابان مورد نظر دسترسي پيدا كنند. 

 سيستم شطرنجي-

وجود دارد. كليه نقاط توسط شـبکه پوشـش داده شـده و    تقاطع ه سيستمي است غيرمركزی كه در آن تعداد زيادی گره يا نقط

 بصورت نظری(، امکانپذير اسـت. در منـاطق مركـزی و يـا تجـاری، مسـيرهای      )طور نامحدود توسعه شبکه به هر سمت و به

ند متعددی برای تردد وجود دارد و از خيابانهای مورب برای كوتاه كردن راههای دور وسفرهای طوالني استفاده ميشود. هر چ

 .متراكم و نامتعادل خواهند شد كه خيابانهای مورب باعث به وجود آمدن تقاطعهای

 سيستم حلقوي-

است، سعي ميشود برای غيرمركزی كردن شبکه، در قسمتهايي از معابر، شعاعها را  در شهرهايي كه شبکه ارتباطي آنها شعاعي

شعاعهايي قابليـت عملکـرد    ها توسط در اين سيستم، حلقهای شکل به هم مرتبط سازند.  خيابانهای عريض و حلقه به صورت

 .ها ميتواند مشخص كننده ميزانتوسعه شهر باشد كنند و تعداد حلقه پيدا مي

 سيستم ارگانيك-

انديشه انسانها به كار گرفته نشده است، بلکه تکوين شـهر بـه    ،سيستمي است كه در طرح و تنظيم آن(آشفته)سيستم ارگانيك

به « ارگانيك » نام  اطالق .های تنگ آن با پيچ و خمهايي در يکديگر تنيده اند جام يافته وراهها، خيابانها و كوچهطور اتفاقي ان

كه ساختمان سلولي بافتهای حيوان يا گياه را نمايش  اين علت است كه اين طرح به يك تصوير ميکروسکوپي، نظير آن چيزی

ارگانيك خيابانها دارای انحناست و گاه عرض آنها متفاوت و در فواصـل مختلـف فضـاهای     ميدهد، تشبيه ميشود. در سيستم

با توجه به توضيحات ارائه شده درخصوص سيسـتمهای شـبکه بنـدی معـابر شـهر      .دبازنامنظم و به شکل ناپيوسته ديده ميشو

ك هستند. در بررسي جزء تـر در سـطح   باخرز چنين نتيجه مي شود كه، شبکه های اصلي شهر دارای ارتباطي نامنظم و ارگاني

معابر درون بافت و معابر محلي يك نوع سيستم ارگانيك در بافت قديم و سيستم شطرنجي در بافت  جديد  شهر بـه تبعيـت   

 از نوع بافت شهری شکل گرفته اند.

 سلسله مراتب شبکه معابر-3-11-6-3

يك دسته بندی مناسب است كه در آن كليه مسائل شهری مرتبط تعيين سلسله مراتب خيابانهای يك شهر به لحاظ دستيابي به 

با يکديگر مورد بررسي قرار گرفته و به صورت يك پيشنهاد مطلوب برای هر يـك از ايـن دسـته بنـدی معـابر مـي گـردد و        

 وظايف هر يك به لحاظ كمي و كيفي درخصوص محيط پيرامون مشخص مي شود.
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بری ايجاد گردد كه صدمات مالي و جاني را به دنبال نداشته باشد و يا اختالل در امور اين كه در كنار هر خيابان چه نوع كار

 را به وجود نياورد، نتيجه ای از اين امر است.

الزم به ذكر است كه تعريف درستي كه معموال در سلسله مراتب معابر شهری عنوان مي شود مربوط به آيين نامه طراحي 

 ورد تاييد كارشناسان معتبردر مهندسي ترافيك ميباشد. راهها و معابر شهری است كه م

 ميگيرندوبرعهده زير را اصلي  شش نقش ،به طور كليدر اين تعاريف نقش هر يك از اين معابر معين گرديده است كه 

 :0عبارتند از

 فراهم آوردن امکان جابجايي برای وسايل نقليه موتوری)نقش جابجايي(-1

 نقش دسترسي()سي وسايل نقليه موتوری به بناها و تاسيساتفراهم آوردن امکان دستر-2

 نقش اجتماعي()ايجاد بستری برای ارتباط های اجتماعي نظير كار، گردش، بازی، پياده روی، مالقات و حفظ خاطره ها-0

 شکل دادن به ساختار معماری)نقش معماری شهری(-0

 هوايي( نقش تاثيرات آب و)تاثير در آب و هوای محيط اطراف راه-0

 نقش اقتصادی()تاثير در اقتصاد شهر-6

معيارهای اصلي طبقه بندی عملکـردی راههـای    ،از نقشهای شش گانه فوق جابجايي، دسترسي، جابه جايي و نقش اجتماعي

 مي باشند. (سلسله مراتب)درون شهری

 نقش دسترسي -

و  مهـم  جهـت  شهر مـي باشـد. ايـن نقـش از آن    يکي از وظايف مهمي كه معابر بر عهده دارند دسترسي های موجود در يك 

به مراتب از بار ترافيکي شهر كاسته مي شـود ودر نهايـت وقـت و     مطلوب باشد شهر كه اگر دسترسي های يك.حياتي است

دسترسـي را   معابر يك شهر نقـش  و نقلخواهد شد. برای اينکه بتوان در شبکه ی و آمد و حمل هزينه ی كمتری صرف رفت

 .دسترسي ها در آن شهر توجه بسياری صورت گيرد كنترل به نحوه ی جلوه داد بايد

مـي باشـد    آنچه در دسترسي های يك شهر مهم است و جلب توجه مينمايد تاثير توسعه شهر در آينده بر روی دسترسـي هـا  

ی موضوع آن را پـيش  دشوار دسترسي ها را ثابت نگه داشت و نه مي توان به دليل زيرا در يك شهر بر اثر توسعه نه مي توان

 .بيني كرد

 جابجايي  نقش-

د وظيفه ی جابجايي عابرين پياده نيکي ديگر از نقش هايمهمي كه معابر بر عهده دار

و وسايل نقليه موتوری به نحو احسن مي باشد.آنچه اين وظيفه ی معـابر را در يـك   

يم تحت است كه خود نيز به صورت مستق آنهاشهر تحت تاثير قرار مي دهد ظرفيت 

گونه ای كه هر چه تعداد دسترسـي هـای يـك شـهر      به .تاثير دسترسي ها قرار دارد

بيشتر باشد از ظرفيت معابر كاسته ميشود. به طور كلي ظرفيت معابر تا حدود زيادی 

تابع كاربری زمين های اطراف مي باشد. بايد در طـرح اصـولي شـبکه ی معـابر در     

                                                            
ارض تع شهر معابرنقش فيزيكي  1080وزرات مسکن و شهرسازی-مباني1بخش  ،آيين نامه طراحي راههای شهری-0

نقشهاي اجتماعي و دسترسي 

 با نقش جابجايي
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كرد كه سطح خدمات هر معبر متناسب با ظرفيت آن باشد. زيـرا در غيـر ايـن صـورت     مورد نقش جابجايي به گونه ای عمل 

معابر قادر به سرويس دهي مطلوب نبوده و اين امر در نهايت موجب مي شود كه راه های شرياني نتوانند ساير وظايف خـود  

 را به نحو احسن انجام دهند.

 اجتماعينقش -

پياده دارای اهداف ديگری نيز هستند كه شايد تا  نقليه و عابرينط عبورومرور وسايبه طور كلي معابر شهری عالوه بر جريان 

و آمد نيز مرتبط نباشد.با توجه به اين موضوع كه خيابان ها و پياده راه هـا كـه از بزرگتـرين تقسـيمات      حدود زيادی به رفت

اجتمـاعي   نقش تعيين كننده ای در حيات، دمعابر شهری ميباشند بخش عمده ای از مکان های عمومي شهر را تشکيل مي دهن

روابط اجتماعي در آن از  طعشهر دارند. به گونه ای كه اگر خيابان های يك شهر القا كننده ی ترس و وحشت باشند به طور ق

 سطح پاييني برخودار خواهد بود.

را برای عابران خود فراهم آورند و بـه   مي توان گفت شبکه معابر يك شهر بايد به گونه ای باشد كه بتواند امنيت طور كليبه 

 مايد.تمامي كساني كه خدمات مي دهد احساس امنيت و آرامش را القا ن

بدين معني كه در هنگام تهيه اين طرحها اين  .طبقه بندی شبکه معابر درون شهری، زير ساخت طرحهای تفصيلي شهری است

اخـتالل   ،عدم رعايت اين رده بندی بصورت تصادفات وسايل نقليـه آثار نامطلوب  .رده بندی تا جای ممکن بايد رعايت شود

. جلوه مي كند. يك سيستم شبکه معابر درون شهری بايد تغييری تدريجي را از .افزايش آلودگي هوا و ،افزايش تاخير ،در تردد

 .ايجاد نمايد(يابلعکس)جابجايي تا دسترسي

 :عملکردی راههای درون شهری به شرح زير تعريف مي شود طبقه بندی ،براساس اهميت هريك از سه نقش بيان شده

 .نقش اصلي است و نقشهای دسترسي و اجتماعي به نفع آنها تنظيم ميشوند ، جابجايي تنها1در راههای شرياني درجه -

تنظيم اين دو نقش  ، نقشهای جابجايي و دسترسي هر دو اصلي است و نقش اجتماعي راه به نفع2شرياني درجه  در راههای-

 .ميشود
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 نمايش طبقه بندي عملكردي راه هاي شهري

اند و به آنها توجه يکسان ميشـود. از آنجـا كـه بطـور      در خيابانهای محلي، هر سه نقش جابجايي، دسترسي واجتماعي اصلي-

موتـوری بـه شـدت     ترافيك ه سرعت و حجمايجاد ميکند ك موتوری است، رعايت نقش اجتماعي طبيعي غلبه باوسايل نقليه

 .تحت نظر گرفته شود

معابر شهر بـاخرز   .توان برای معابر در نظر گرفت. نقش عملکردی و نقش فيزيکي در تحليل شبکه معابر، دو گونه نقش را مي

 دهيم. دسته مورد ارزيابي قرار ميرا باتوجه به هريك از دو 

 

 

راههاي 

 شهري  

شريان

 ي

محل

 ي

درجه 

1 

درجه 

2 

 آزادراه

بزرگرا

راه   ه

شرياني  خيابان عبوري

 اصلي 
 

جمع و پخش )شرياني فرعي خيابان  

  (كننده*
 

 محلي اصلي  خيابان

 

 (انشعابي)محلي فرعي خيابان

 
محلي اصلي  ،خيابانهاي جمع و پخش كننده ،اين خيابانها تنظيم شود، در غير اينصورت*در صورتي كه نقش اجتماعي 

 محسوب مي شوند.

 

شرياني درجه 

1 

شرياني درجه 

2 

 محلي

مخصوص وسايل نقليه موتوری،عملکرد برون شهری با جريان ترافيك نسبتا 

 پيوسته،

 جابجايي :نقش اصلي 
پياده و دوچرخه، ولي در مسيرهای مورد استفاده وسايل نقليه موتوری و 

 جداازهم، 

 عملکرد درون شهری، نقشهای اصلي: جابجايي و دسترسي

 مورد استفاده وسايل نقليه موتوری و پياده و دوچرخه،  عملکرد محلي، 

 نقشهای اصلي: جابجايي، دسترسي و اجتماعي
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 نقش عملكردي معابر شهر-

اين نقـش مـي توانـد علـي رغـم امکـان        .در واقع نقشي است كه در حال حاضر هر يك از معابر دارا هستندنقش عملکردی 

 ای باشد كه معبر از لحاظ ظرفيتي جوابگوی نقشي خود نباشد.  شرايط فيزيکي، به گونه

تواند بر عهده  ط فيزيکي، ميباشد و نقشي را كه با توجه به شراي منظور از نقش فيزيکي، شرايط ابعادی و امکانات هر معبر مي

شود بجز در مواردی كه شـهرها كوچـك و معـابر     بگيرد. معموال نقشهای عملکردی با توجه به نقش فيزيکي معابر تعريف مي

شـود.   بدون يك برنامه ريزی تدوين شده باشند. الزم به ذكر است كه نقشهای فيزيکي بر اساس عرض هر معبر سـنجيده مـي  

 دهد. اقل مربوط به خيابانهای مختلف را نشان ميجدول زير مشخصات حد

 مشخصات مربوط به خيابانهاي مختلف ( :3-3) شماره جدول 

 نوع خيابان
 عرض خيابان

 )متر(

 رو عرض مفيد سواره

 )متر(
 نوع كاربری زمين مجاور

 ظرفيت

(PCU/h) 

 حداكثر سرعت مجاز

(Km/h) 

 0 044 مسکوني و خدمات وابسته 040 14 دسترسي

 6 17 جمع كننده محلي
نوع كاربری در  همه

 مقياس محلي
1444 10 

 00 1044 انواع كاربری شهری 0+8 04 كم عرض 2شرياني درجه 

 00 0444-2744 انواع كاربری شهری 0+10 - عريض 2شرياني درجه 

 04 0044 انواع كاربری شهری 10حداقل  00 1شرياني درجه 

 74 1044 انواع كاربری شهری 840 حريم راه جاده اصلي

باشد كه ارتباط بين معابر بايستي بر اساس سلسله مراتب آنها صورت پذيرد و تنهـا يـك درجـه خطـا در ايـن       به ذكر ميالزم 

 باشد. خصوص قابل قبول مي

 پردازيم:  با توجه به مطالبي كه عنوان شد به بررسي مشخصات معابر اصلي شهر باخزر با توجه به نقش فيزيکي آنها مي

 راه( تند)1راه شرياني درجه  -

بـرای رعايـت ايـن     .به جابجايي وسايل نقليه موتوری برتـری داده مـي شـود    ،راهي است كه در طراحي و بهره برداری از آن

ارتبـاط   1راههای شرياني درجه  .برتری، دسترسي وسايل نقليه موتوری و همچنين عبور پياده ها از عرض راه تنظيم مي شود

بـه آزاد   1با اعمال درجات مختلفي در كنترل دسترسي، راههای شرياني درجه  .ي كنندبا شبکه راههای برون شهری را تامين م

 بزرگراه و راه عبوری دسته بندی مي شوند. ،راه

راهي است كه در تمام طول آن ترافيك دو طرف به طور فيزيکي از يکديگر جداست و جريان ترافيـك در آن بـدون   -آزادراه

شـهر   ،بنا به تعريف فوق .ناچار به توقف نمي شوند ،موتوری جز در تصادفها و راه بندانها است، يعني وسايل نقليه(آزاد)وقفه

 باخرز فاقد آزاد راه مي باشد. 

و در طولهای قابـل مالحظـه ای از آن مـي     ،راهي است كه ترافيك دو طرف آن به طور فيزيکي از يکديگر جداست-بزرگراه

نحوه صحيح ورود و خروج وسايل نقليـه طراحـي مـي     ،ای تامين چنين وضعيتيبر .توان جريان ترافيك را پيوسته فرض كرد

 شود.
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ادامه راههای برون شهری دو خطه دو طرفه در داخل شهرها، معموال شهرهای كوچك و متوسط يا روستاها است -راه عبوري

تربت حيدريه از شمال -بت جامبه شرط آن كه عملکرد عبوری آنها در داخل شهر يا روستا نيز حفظ شود. جاده بين شهری نر

 شهر عبور كرده و ترددهای خارج شهر را امکان پذير مي نمايد.

 2راه شرياني درجه -

راهي است كه در طراحي و بهره برداری از آن، به جابجايي و دسترسي وسايل نقليـه موتـوری برتـری داده مـي شـود. بـرای       

دارای عملکرد درون شهری اند و  2راههای شرياني درجه .رل مي شودرعايت اين برتری، حركت پياده ها از عرض خيابان كنت

بـه خيابـان شـرياني اصـلي و خيابـان       ،2شبکه اصلي راههای دورن شهری را تشکيل مي دهند. شبکه راههای شرياني درجـه  

  .شرياني فرعي تقسيم مي شوند

 خيابان شرياني درجه دو اصلي -

كه برای عبور وسايل نقليه فراهم ميکند برای دسترسي به طرفين و نيز برای اين خيابان حسب تعريف عالوه برامکاني 

 .يعني مساحتهايي بيشترازيك محله(رابهم مرتبط ميکند)تماسهای فردی هم سهمي قايل است.اين نوع خيابانها مناطق شهری

ر معابر تفکيك شـده انـد، غالبـاً در    اين خيابانهای شرياني كه با توجه به نقش عملکردی و فيزيکي معبر در شهر باخرز از ساي

باخرز مي باشد بعنوان محور اصلي شـهر  عمـل   -بافت جديد شهری شکل گرفته اند. خيابان امام خميني كه امتداد جاده تايباد

را دارا ميباشد و پس از آن با تغيير عرض بـه خيابـان جمـع و     2نموده كه تا ميدان امام حسين نقش عملکردی شرياني درجه 

تربت حيدريه خـتم ميشـود كـه در حـال     -كننده تبديل مي گردد. و در امتداد مسير خود به جاده بين شهری تربت جامپخش 

حاضر دسترسي از تايباد به تربت جام را از درون شهر باخرز تامين مي نمايد.بلوار امام رضانيز در اين دسته بنـدی جـای مـي    

 ه نيز دارای عملکرد شرياني درجه دو ميباشد.گيرد. راه منتهي به شهر تايباد و شهر مشهد ريز

 جمع و پخش كننده()خيابان شرياني درجه دو فرعي-

اين گونه معابر ارتباط بين خيابانهای محلي و خيابانهای شرياني اصلي راتأمين مي كند. در اين خيابانها محل عبور عـابر پيـاده   

 كند.  عبور نمشخص مي باشد و عابر مي تواند از هر نقطه از عرض خيابا

خيابان توحيد و خيابان حميدالدين عبداله بـه عنـوان   ،خيابان ابوالفضلي، خيابان وليعصر،امتداد شمال غربي خيابان امام خميني

 خيابان های جمع و پخش كننده شهر باخرز به شمار مي آيند.

 خيابان هاي محلي -1

در ايـن نـوع معـابر     .و دسترسـي اولويـت داده مـي شـود     خياباني است كه در طراحي و بهره برداری از آن به نقش اجتماعي

سرعت وسايل نقليه ی موتوری نيـز بايـد    .ترافيك آرام است وتسهيالت مناسبي برای دوچرخه سواران و پياده ها وجود دارد

 در اين خيابانها پايين نگه داشته شود. عرض اين خيابانها عموماً كم است

 .تقسيم   مي گردند(انشعابي)ابان های محلي اصلي و ساير معابر دسترسياين خيابان ها نيز به دو دسته ی خي

 خيابان هاي محلي اصلي-

شاخص ترين نقش اين خيابان ها توجه به اين امر است كه مستقيما به واسطه يك كوچه دسترسي، به در واحدهای مسـکوني  

نوعا در چهارچوب محالت قرار دارند و گـاهي نيـز    و يا واحدهای تجاری محله دسترسي ايجاد مي كنند. اين قبيل خيابان ها

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



 
 
 

 

 سنجش وضعیت موجود بررسی و

 شهرشناخت 

 طرح جامع شهر باخرز

33 

 طرح جامع شهر باخرز

اين چهارچوب را شکسته و بين دو محله رابطه برقرار مي سازند. به عنوان نمونه از اين نوع خيابانها در شهر باخرز مي تـوان  

 به خيابان شهيد پوشمن و خيابان باغ كبير  و خيابان فرهنگيان اشاره نمود. 

 ساير معابر دسترسي-

 بانها كه مستقيما به درب منازل مي رسند، در پائين ترين مرحله از طبقه بندی عملکردی راهها قرار دارند. اين خيا

در مجموع يکي از نتايج مهم اين دسته بندی برای شبکه معابر شهری شناسـايي معـابری در شـهر اسـت كـه بـه علـت عـدم         

نمي باشند. مصداق اين امر را مي توان در برخي از خيابان همخواني نقش فيزيکي و عملکردی دارای كاركرد مناسب و رواني 

 های اين شهر كه دارای تداخل نقش حركتي و اجتماعي به دليل پيش بيني نادرست از حجم ترددها هستند، مشاهده نمود.

همچنـين  و (0-200)به منظور بررسي دقيق تر از شبکه معابر موجود، مشخصات هر يك از معابر اصلي شهر در جدول شماره

 مقاطع عرضي مربوط به هر يك در نقشه های مربوطه آورده شده است.
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 بررسی و سنجش وضعیت موجود

 شهرشناخت 

 طرح جامع شهر باخرز

 1356مشخصات معابر اصلي شهر باخرز در سال  ( :3-5) شماره جدول 

  
 نام خيابان رديف

عر

پياده ض 

رو 

پ
چ

 

عر

نوار ض 

سبز 

پ
چ

روش 

نايي 

پ
چ

ی  
جو

پ
چ

سوار 

ه رو 

پ
چ

روش 

نايي  

مياني
رفوژ  

مياني
سوار 

ه رو 

 تراس
ی 

جو

روش تراس

نايي 

ضا تراس
ف

سی 
پياده  تراسبز 

كد  تراسرو 

وضع

ت 
ي

مرز 

سوار

ه رو 

و 

پياده 

رو
كد  

وضع

ت 
ي

سطح 

سوار

ه رو
كد  

وضع

ت 
ي

سطح  

پياده 

رو
 

 0 4 0 140 440 * 440 640 444 444 640 447 * 440 140 بلوار امام خميني 2-8

 0 0 0 044 144 * 447 1444 140 * 1444 447 * 144 448 بلوار امام خميني 2-4

 0 0 0 044 144 444 447 444 140 * 444 447 4 440 144 امام خمينيبلوار  2-10

 0 0 0 044 444 * 447 144 * 140 1444 447 * 444 044 بلوار امام خميني 0-0

 0 0 0 044 444 * 447 444 244 * 444 440 * 444 044 بلوار امام خميني 0-0

 0 0 0 044 444 * 447 844 444 444 844 044 * 444 244 بلوار امام خميني 8-4

 0 0 2 240 444 * 447 640 444 444 640 447 * 444 0.2 بلوار امام خميني 8-0

 0 0 0 244 444 * 447 640 444 444 640 440 * 444 244 بلوار امام خميني 8-2

 0 0 0 044 444 * 447 744 244 444 744 447 * 444 5.4 بلوار امام خميني 4-8

 0 0 0 044 444 * 447 444 244 444 444 447 * * 044 بلوار امام خميني 4-0

 4 0 4 444 444 444 444 044 444 2.2 044 2.2 444 444 444 بلوار امام خميني 14-1

 0 0 0 144 444 * 447 1444 444 444 1444 447 444 444 144 بلوار امام خميني 14-2

 0 0 0 044 444 * 447 444 244 444 444 447 * 444 044 بلوار امام خميني 14-0

 0 0 0 140 440 * 447 844 444 444 * 447 * 440 140 خيابان وليعصر 0-2

 0 0 0 240 440 444 447 844 444 444 844 447 * 440 044 خيابان وليعصر 0-0

 0 0 0 140 440 * 447 844 444 444 844 447 844 144 240 خيابان وليعصر 2-2

 0 0 0 044 440 * 447 1444 244 444 1444 447 * 440 444 بلوار امام رضا 0-1

 0 0 0 244 440 * 444 644 444 444 644 447 * 440 044 بلوار امام رضا 0-0

0-2 - 444 444 * 440 744 444 044 744 447 444 444 444 2 0 4 

 0 0 0 140 444 * 447 640 2.2 2.2 640 2.0 * 2.2 0.2 خيابان توحيد 8-0

 0 0 0 240 444 444 440 844 2.2 2.2 * 2.0 * 2.2 0.2 دالدين عبدالهخيابان حمي 8-1

 4 2 4 444 444 * 444 840 444 444 840 444 444 444 444 20خيابان امام خميني  4-0

 0 0 0 140 444 * 447 044 444 444 044 440 * 444 244 خيابان شهيد پوشمن 8-6

 0 0 0 140 444 * 440 044 444 444 044 447 444 444 240 خيابان باغ كبير 8-8

 0 0 2 244 440 * 444 040 444 2.2 4.4 2.2 * 440 240 خيابان ابوالفضلي 1-1

 0 0 2 140 444 * 440 040 444 2.2 4.4 2.0 444 440 244 خيابان ابوالفضلي 1-0

 0 2 0 244 444 * 444 044 444 2.2 0.2 2.2 444 444 444 24كوچه  1-2

 0 0 0 444 440 * 440 040 444 2.2 0.4 2.2 444 440 144 هيد آژقخيابان ش 1-0

 4 2 4 444 444 444 444 044 444 2.2 0.2 2.2 * 444 444 كوچه سيف باخرزی 0-0

 0 0 0 444 440 * 440 844 444 2.2 0.2 2.4 * 440 244 خيابان آيت اله محدثي 0-0

0-2 - 444 444 444 2.0 5.4 2.2 444 640 447 444 444 444 0 2 0 
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 بررسی و سنجش وضعیت موجود

 شهرشناخت 

 طرح جامع شهر باخرز

 نام خيابان رديف

عر

پياده ض 

رو 

پ
چ

 

عر

نوار ض 

سبز 

پ
چ

روش 

نايي 

پ
چ

ی  
جو

پ
چ

سوار 

ه رو 

پ
چ

روش 

نايي  

مياني
رفوژ  

مياني
سوار 

ه رو 

 تراس
ی 

جو

روش تراس

نايي 

ضا تراس
ف

سی 
پياده  تراسبز 

كد  تراسرو 

وضع

ت 
ي

مرز 

سوار

ه رو 

و 

پياده 

رو
كد  

وضع

ت 
ي

سطح 

سوار

ه رو
كد  

وضع

ت 
ي

سطح  

پياده 

رو
 

0-0 - 244 444 444 2.0 4.2 2.2 444 044 440 * 444 244 0 0 0 

0-1 - 444 444 444 2.0 5.2 2.2 444 044 044 444 444 444 0 0 4 

 0 0 0 244 444 * 447 040 444 2.2 4.4 0.2 * 444 244 خيابان شهيد پوشمن 6-1

6-2 - 144 444 444 2.0 5.2 2.2 444 644 447 444 444 240 0 0 0 

6-0 - 444 444 444 2.2 0.4 2.2 444 040 444 444 444 444 4 2 0 

 4 2 4 444 444 444 444 1444 444 2.2   02.2 * 444 444 متری كمربندی24 7-1

 0 0 0 044 444 * 440 844 444 2.2 2.0 * * 444 044 خيابان حميدالدين عبداله 7-2

 4 2 4 444 444 * 444 044 444 2.2 4.2 2.2 444 444 444 كوچه گلها 4-0

 4 2 4 444 444 444 444 040 444 2.2 5.4 2.2 * 444 444 كوچه ايمان 4-2

 4 2 4 444 444 * 444 040 444 2.2 5.4 2.2 444 444 444 كوچه ساحل 4-1

 4 2 4 444 444 * 444 044 444 2.2 5.2 2.2 * 444 444 كوچه نماز 4-6

 4 2 4 444 444 * 444 744 444 2.2 0.2 2.2 444 444 444 جانيكوچه ابوالوفا بوز 14-0

 0 0 0 140 444 * 440 040 444 2.2 5.4 2.0 444 444 244 خيابان باغ كبير 8-7

 4 2 4 444 444 444 444 240 444 2.2 0.4 2.2 * 444 444 كوچه وحدت 8-0

 0 0 0 244 440 * 440 644 444 2.2 5.2 2.0 444 440 144 خيابان فرهنگيان 2-1

 0 2 4 444 444 * 444 044 جوی 440 2.2 5.2 2.2 444 444 444 كوچه شهيد قدوسي 2-0

 0 0 0 244 144 * 447 640 444 2.2 5.4 2.0 * 440 244 خيابان فرهنگيان 2-0

 0 0 0 244 444 * 440 044 444 2.2 4.2 2.0 444 444 244 خيابان فرهنگيان 2-0

 0 0 0 144 440 * 440 046 444 2.2 0.5 2.0 444 440 144 كوچه سلمان 2-6

2-7 - 244 144 444 2.0 4.2 2.2 444 044 447 * 440 444 0 0 0 

2-14 - 244 144 444 2.0 0.2 . . 744 447 444 144 044 0 0 0 

2-11 - 044 444 444 2.2 0.4 2.2 444 840 444 * 444 044 0 0 0 

2-12 - 044 144 444 2.0 0.4 2.2 444 840 447 * 144 044 0 0 0 

2-10 - 244 144 444 2.2 4.2 2.2 444 044 1444 * 144 140 0 0 0 

2-10 - 244 144 444 2.2 4.4 2.2 444 040 440 444 144 244 0 0 0 

2-16 - 244 440 444 2.5 4.4 2.2 444 040 444 444 444 240 0 2 0 

2-18 - 444 444 444 2.2 4.2 2.2 444 044 444 444 444 444 4 2 0 

2-17 - 244 144 * 2.0 0.2 2.2 444 844 447 444 144 144 0 0 0 

مأخذ برگرفته از برداشت هاي ميداني مشاور
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ــدثی  ــت اهللا محـ ــان آیـ خیابـ

ــد  حیـ
ن تو

ــا خیابـ

ــنی  ـام خمی ـان امـ خیابـ

ــر 
ــی عص ن ول

ــا خیاب

ی 
ــن ــام خمی ام ــوار  خیابــــان ابوالفضــــلی بل

خیابـــان فرهنگیـــان  

ــیر  ــاغ کبـ ــان بـ خیابـ

ـا    ام رض
 امـ

ر بلـوا

ــدي  ــحاق اس
ــهید اس

لــوار ش ب

ـداهللا    
عبـ

ن 
ـدی

الـ  
ـد

میـ
ان ح

ــ
خیاب

ی 
ــن

ــام خمی ام ــوار  بل

ان   ان فرهنگیـــ ــ
اـب خی

ــنی  ــام خمی ــوار ام بل

ــنی  ــام خمی م ر ا ــوا بل

ــنی  ــام خمی ــوار ام بل

ــدي  ــحاق اس ـهید اس بلــوار شـ

ــدي  ــحاق اس ــهید اس ــوار ش بل

ــک شــریانی درجــه ی

ــه دو  ــریانی درج ش

ــده   ن ــش کن ــع و پخ ــان جم خیاب

 خیابــان محلــی 

ــاتی  ــدوده مطالع مح

ــاس  :مقی

:شــماره نقشــه  

ــه   ــوان نقش :عن

اداره کـل مسـکن و شهرســازي اســتان خراســان رضــوي  

 1390/03/19

ــازي وزارت راه و شهرس

SAZAB-E-SHARGH CONSULTING ENGINEERS
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راهنما  

شـرکت مهندسـین مشــاور ســازآب شــرق  

گــروه راه و ســاختمان

بخــش شهرســازي

T-7408-UR-(3-62)-REV.0 تـــاریخ:

ــاخرز  ــهر ب طرح جامع ش

: 0 100 200 300 40050

Meters
1:22,000

ـاخرز      ـ ــهري ـب ــابر درون شـ ــبکه معـ ــب شـ ــله مراـت  سلسـ

ــود_ 1390در وضع موج
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2

4
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1

1

ــاس  :مقی

:شــماره نقشــه  

ــه   ــوان نقش :عن

اداره کـل مسـکن و شهرســازي اســتان خراســان رضــوي  

 1390/03/19

ــازي وزارت راه و شهرس

SA ZAB-E-SHARGH CONSULTING ENGINEERS

راهنما  

شـرکت مهندسـین مشــاور ســازآب شــرق  

گــروه راه و ســاختمان

بخــش شهرســازي

T-7408-UR-(3-63)-REV.0 تـــاریخ:

ــاخرز  ــهر ب طرح جامع ش

: 0 460 920 1,380 1,840230

Meters
1:95,812

ــود   _ ــع موج ــاخرز در وض ــابر درون شــهري شــهر ب ــاطع عرضــی مع 1390مق
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ــاس  :مقی

:شــماره نقشــه  

ــه   ــوان نقش :عن

اداره کـل مسـکن و شهرســازي اســتان خراســان رضــوي  

 1390/03/19

ــازي وزارت راه و شهرس

SA ZAB-E-SHARGH CONSULTING ENGINEERS

راهنما  

شـرکت مهندسـین مشــاور ســازآب شــرق  

گــروه راه و ســاختمان

بخــش شهرســازي

T-7408-UR-(3-63)-REV.0 تـــاریخ:

ــاخرز  ــهر ب طرح جامع ش

: 0 460 920 1,380 1,840230

Meters
1:95,812

ــود   _ ــع موج ــاخرز در وض ــابر درون شــهري شــهر ب ــاطع عرضــی مع 1390مق
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1

ــاس  :مقی

:شــماره نقشــه  

ــه   ــوان نقش :عن

اداره کـل مسـکن و شهرســازي اســتان خراســان رضــوي  

 1390/03/19

ــازي وزارت راه و شهرس

SA ZAB-E-SHARGH CONSULTING ENGINEERS

راهنما  

شـرکت مهندسـین مشــاور ســازآب شــرق  

گــروه راه و ســاختمان

بخــش شهرســازي

T-7408-UR-(3-63)-REV.0 تـــاریخ:

ــاخرز  ــهر ب طرح جامع ش

: 0 460 920 1,380 1,840230

Meters
1:95,812

ــود   _ ــع موج ــاخرز در وض ــابر درون شــهري شــهر ب ــاطع عرضــی مع 1390مق
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1

2

1

ــاس  :مقی

:شــماره نقشــه  

ــه   ــوان نقش :عن

اداره کـل مسـکن و شهرســازي اســتان خراســان رضــوي  

 1390/03/19

ــازي وزارت راه و شهرس

SA ZAB-E-SHARGH CONSULTING ENGINEERS

راهنما  

شـرکت مهندسـین مشــاور ســازآب شــرق  

گــروه راه و ســاختمان

بخــش شهرســازي

T-7408-UR-(3-63)-REV.0 تـــاریخ:

ــاخرز  ــهر ب طرح جامع ش

: 0 460 920 1,380 1,840230

Meters
1:95,812

ــود   _ ــع موج ــاخرز در وض ــابر درون شــهري شــهر ب ــاطع عرضــی مع 1390مق
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ــد  ن توحیـ
ــا خیابـ

ی 
ـن ـ خمی ــام  ام ــوار  ل ب

ــیر  ـاغ کبـ ـان بــ خیابــ

ــمن 
شـ

 پو
هید

ـــ
 ش

ان
ــ

خیاب

ــنی  ــام خمی ــوار ام بل

ــیر 
ــاغ کبـ

ــان بـ خیابـ

9
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1
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5

6

ــاس  :مقی

:شــماره نقشــه  

ــه   ــوان نقش :عن

اداره کـل مسـکن و شهرســازي اســتان خراســان رضــوي  

 1390/03/19

ــازي وزارت راه و شهرس

SA ZAB-E-SHARGH CONSULTING ENGINEERS

راهنما  

شـرکت مهندسـین مشــاور ســازآب شــرق  

گــروه راه و ســاختمان

بخــش شهرســازي

T-7408-UR-(3-63)-REV.0 تـــاریخ:

ــاخرز  ــهر ب طرح جامع ش

: 0 460 920 1,380 1,840230

Meters
1:95,812

ــود   _ ــع موج ــاخرز در وض ــابر درون شــهري شــهر ب ــاطع عرضــی مع 1390مق
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ــد  ن توحیـ
ــا خیابـ

ی 
ـن ـ خمی ــام  ام ــوار  ل ب

ــیر  ـاغ کبـ ـان بــ خیابــ

ــمن 
شـ

 پو
هید

ـــ
 ش

ان
ــ

خیاب

ــنی  ــام خمی ــوار ام بل

ــاغ کبـــیر 
ــان بـ خیابـ
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ــاس  :مقی

:شــماره نقشــه  

ــه   ــوان نقش :عن

اداره کـل مسـکن و شهرســازي اســتان خراســان رضــوي  

 1390/03/19

ــازي وزارت راه و شهرس

SA ZAB-E-SHARGH CONSULTING ENGINEERS

راهنما  

شـرکت مهندسـین مشــاور ســازآب شــرق  

گــروه راه و ســاختمان

بخــش شهرســازي

T-7408-UR-(3-63)-REV.0 تـــاریخ:

ــاخرز  ــهر ب طرح جامع ش

: 0 460 920 1,380 1,840230

Meters
1:95,812

ــود   _ ــع موج ــاخرز در وض ــابر درون شــهري شــهر ب ــاطع عرضــی مع 1390مق
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1
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ــاس  :مقی

:شــماره نقشــه  

ــه   ــوان نقش :عن

اداره کـل مسـکن و شهرســازي اســتان خراســان رضــوي  

 1390/03/19

ــازي وزارت راه و شهرس

SA ZAB-E-SHARGH CONSULTING ENGINEERS

راهنما  

شـرکت مهندسـین مشــاور ســازآب شــرق  

گــروه راه و ســاختمان

بخــش شهرســازي

T-7408-UR-(3-63)-REV.0 تـــاریخ:

ــاخرز  ــهر ب طرح جامع ش

: 0 460 920 1,380 1,840230

Meters
1:95,812

ــود   _ ــع موج ــاخرز در وض ــابر درون شــهري شــهر ب ــاطع عرضــی مع 1390مق
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ی 
ـن ــام خمیـ ام ــوار  بل

ــنی  ــام خمی ــوار ام بل

35

1

4

2

ــاس  :مقی

:شــماره نقشــه  

ــه   ــوان نقش :عن

اداره کـل مسـکن و شهرســازي اســتان خراســان رضــوي  

 1390/03/19

ــازي وزارت راه و شهرس

SA ZAB-E-SHARGH CONSULTING ENGINEERS

راهنما  

شـرکت مهندسـین مشــاور ســازآب شــرق  

گــروه راه و ســاختمان

بخــش شهرســازي

T-7408-UR-(3-63)-REV.0 تـــاریخ:

ــاخرز  ــهر ب طرح جامع ش

: 0 460 920 1,380 1,840230

Meters
1:95,812

ــود   _ ــع موج ــاخرز در وض ــابر درون شــهري شــهر ب ــاطع عرضــی مع 1390مق
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ــاس  :مقی

:شــماره نقشــه  

ــه   ــوان نقش :عن

اداره کـل مسـکن و شهرســازي اســتان خراســان رضــوي  

 1390/03/19

ــازي وزارت راه و شهرس

SA ZAB-E-SHARGH CONSULTING ENGINEERS

راهنما  

شـرکت مهندسـین مشــاور ســازآب شــرق  

گــروه راه و ســاختمان

بخــش شهرســازي

T-7408-UR-(3-63)-REV.0 تـــاریخ:
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 معابر پیاده-4-11-6-3

در شکل گيری شهرهای اوليه، پياده نقش اصلي را ايفا نموده است زيرا مسافت پياده روی مطلوب، محل استقرار كاربری ها و 

ر، به تدريج نقـش پيـاده   نهايتاً ساختار كلي شهر را مشخص مي ساخته است. با ورود اتومبيل به عرصه زندگي شهرهای كشو

كمرنگ گرديد و اتومبيل نقش اصلي را در تعيين محل استقرار كاربری ها و شکل گيری شبکه ارتباطي پيدا نمود. تضاد انسان 

و اتومبيل در شکل گيری شبکه ارتباطي شهرها عموماً به نفع اتومبيل و كمرنگ شدن هويت پياده بوده است. بطوريکه امـروز  

ی شهری و حتي برنامه ريزی حمل و نقل شهری پياده جايگاه نسبي خود را نيز از دست داده است و سـفرهای  در برنامه ريز

سواره انسان در كانون توجه مديران و كارشناسان قرار گرفته و نهايتا تخصيص امکانات و اعتبـارات عمـدتا در جهـت ايجـاد     

 (1080-سازمان برنامه و بودجه-جلد اول-ه رویتسهيالت پياد)تسهيالت برای عبور بيشتر وسايط نقليه است.

سيستم پياده در مقايسه با ساير سيستم های حمل و نقل شهری دارای خصوصيات و مزايای منحصـر بـه فـردی اسـت كـه از      

.. اشـاره نمـود.   .جمله آنها مي توان به انعطاف پذيری، ارزاني، مصرف انرژی كمتر، هماهنگي با مالحظات زيسـت محيطـي و  

پياده از جمله مهمترين فضاهای عمومي شهری هستند و اين اهميت، هم ناشي از عملکرد آنها به عنوان جزئي از سيستم  معابر

حمل و نقل درون شهری و تأمين دسترسي كاربری ها است و هم ناشي از عملکرد آنها به عنوان يك فضـای شـهری. گرچـه    

اثر زندگي بخش در كالبد شهر است ولي اگر اين حضور بدون برنامه حضور عابرين پياده در معابر شبکه دسترسي دارای يك 

تسـهيالت  )دچار مشکل خواهـد شـد.   ،ريزی، طراحي و مديريت صحيح باشد چهره شهر مخدوش و بسياری از عملکردهای آن

 (1080-سازمان برنامه و بودجه-جلد اول-پياده روی
پياده راه هـا، محـل    است. نقش اجتماعي هستند كه تسلط كامل با عابر پياده معابر پياده يا پياده راه ها، معابری با باالترين حد

حضور همه شهروندان و مشاركت آنان در زندگي جمعي شان مي باشد. اين فضاها در مقياس همه شهر عمل كرده و پذيرای 

اني امن و راحـت بـرای تمـاس    گروه های مختلفي از شهروندان مي باشد. پياده راه ها عالوه بر نقش ارتباطي و دسترسي، مک

.. فراهم مي آورد. در پياده راه ها، آزادی عمل انسان پياده بـرای توقـف، مکـث، تغييـر جهـت و      .اجتماعي، گردش و تماشا و

 تماس مستقيم با ديگران بسيار زياد است.

 اجتمـاعي  زندگي همواره ها راه پياده در بايست مي رو ، از اين اين فضاها استاز ويژگي های اساسي و اصلي  "سرزندگي"

مهمترين اصلي كه متضمن حضور مردم كه مسبب اصلي سرزندگي در اين فضاها هستند، مي باشد، توجه بـه  . باشد جريان در

 ايمني در اين پياده راه هاست.   

برخوردهـای غيـر   ايمني عابر از طريق حفظ افراد از مخاطرات جاني كه در اثر تداخل با وسايل نقليه صورت مي پذيرد و يـا  

 ضروری و نزديك با توجه به نقش معبر وتأمين امکانات و تسهيالت مناسب يك معبر پياده، صورت مي پذيرد.

حركت عابر پياده در اين فضاهای شهری گاه به علت توقف و مکث لحظه ای و گاه 

به علت عبور و حركت سريع صورت مي پذيرد كه به ايجـاد فعاليتهـای متنـوعي از    

مي  قدم زدن، ايستادن، نشستن، درازكشيدن، دويدن، بازی كردن و تماشا كردنجمله 

 انجامد.

مطلوبيت يك معبر شهری بـا خصوصـيت آزادی حركـت، عبـور و مـرور دلپـذير و       

 تصادم كمتر اتفاق مي افتد.

مخصوص پياده عرض مناسب شبکه معابر، پوشش مناسب سطح كف، تأمين امکانات و تأسيسات و تجهيزات مناسب، مبلمان 

 راه ها از عوامل مهمي است كه مطلوبيت فضايي را ايجاد مي كند. پيادهجهت رفاه حال شهروندان، حفظ ايمني در (روها
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با توجه به مطالب عنوان شده و همچنين بررسي های ميداني كه توسط مشاور صورت پذيرفته اسـت، وضـع موجـود شـبکه     

 اشد.معابر و نارسايي های آن به شرح ذيل مي ب

 عدم وجود فضای تعريف شده برای تردد عابر پياده در خيابانهای فرعي درون بافت قديم شهر -1

 كمبود مبلمان شهری در معابر عمومي شهر  -2

 عرض كم شبکه در بافتهای فرسوده شهری كه باعث ايجاد تداخل های حركتي مي شود -0

كه سبب ايجاد مشـکل   جود در بافت جديدعدم وجود كفپوش و سطح ناهموار در معابر  و سطح سواره روهای مو -0

 در رفت و آمد به خصوص در روزهای باراني گشته است.

اشغال فضای پياده روها در بافت قديمي شهر كه با توجه به عـرض كـم ايـن فضـاها  باعـث عـدم اسـتفاده مفيـد          -0

 .شهروندان شده است

 كمبود روشنايي در فضاهای پياده -6

 جمع بندی 

در برنامه ريزی شبکه معابر شناخت ويژگي ها و تسـهيالت موجـود و نتيجتـاً شـناخت كمبودهـا و      يکي از مهم ترين مسائل 

مشکالت شبکه مي باشد. معابر بعد از كاربری مسکوني دومين عنوان كاربری اسـت كـه در عمـوم شـهرها بيشـترين اراضـي       

انتشـارات سـازمان   -تـاليف دكتـر جهانشـاه پـاكزاد    توجـه و   ،آرامسازی خيابان هـای محلـي  -04)سرعت شهری را به خود اختصاص مي دهد.

 (1072شهرداری های كشور 
  :خيابان های موفق شهری بايد دارای سه كيفيت اصلي باشند

  .مرزبندی روشني بين فضای عمومي و خصوصي آن وجود داشته باشد :اول

سـوی  منيت را تضـمين كننـد كـه رو بـه     ساختمان ها در صورتي مي توانند ا .چشم ها بايد به روی خيابان گشوده باشد :دوم

  .خيابان داشته باشند

بنـابراين بايدتعـداد قابـل     .پياده راه ها بايد همواره مورد استفاده قرار بگيرند؛ يك خيابان متروكـه مسـتعد نـاامني اسـت     :سوم

)زنددگي و  .وتي را جذب كنـد توجهي بنگاه اقتصادی در خيابان ها وجود داشته باشد كه در تمام طول روز استفاده كنندگان متفا

 جين جيكوبز(-مرگ در شهرهاي بزرگ آمريكا

همان گونه كه در ابتدا نيز عنوان شد، شبکه معابر شهر باخرز دارای دو نوع بافت شطرنجي و ارگانيك مي باشد كه غالب ايـن  

 بافت ارگانيك معابر در هسته قديمي شهر شکل گرفته است. 

ت اصول سلسله مراتب شهری، بافت نامنظم و ارگانيك از ديگر خصوصياتي است كه بايد عرض نامتناسب معابر و عدم رعاي

يدان اشاره نمود. مشکل  ديگر معابر شهر باخرز كفپوش نامناسب معابر پياده و كمبود تسهيالت و امکانـات رفـاهي در پيـاده    

گرديد، پياده راه ها بايد همواره مورد اسـتفاده   روها مي باشد. همچنين همان گونه كه در بيان كيفيت خيابان موفق شهری بيان

قرار بگيرند. اين امر در بافت جديد شهر باخرز به علت پراكندگي واحدهای اقتصادی و وجود زمـين هـای بـاير و همچنـين     

 تخلخل در بافت، استفاده كنندگان از فضا را بسيار زياد كاهش داده و فعاليت عابر پياده را محدود ساخته است.

پياده راه ها در غالب موارد مناسب نيستند. اين امر يا به علت كمبود تسهيالت رفاهي  ،ي رغم تردد زياد روزانه ساكنين شهرعل

 پياده مانند كف پوش اتفاق مي افتد و يا به علت عرض كم اين شبکه.

 مده در اين بخش مي باشد.عدم تفکيك فضاهای حركتي پياده و سواره در معابر فرعي درون بافت نيز يکي از مشکالت ع

 :عالوه بر موارد ذكر شده توجه به عواملي نظير

 متمركز كردن كاربريهای عمده جاذب سفر -1
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 (شبکه خياباني و تقاطعها)نامناسب بودن نظام جابجايي -2

 عدم وجود طرح هندسه مناسب در شبکه معابر -0

 عدم رعايت سلسله مراتب در محدوده مركزی شهر -0

 ت تردد عابرين پيادهنبود تسهيالت مناسب جه -0

 تداخل حركت سواره و پياده در معابر اصلي -6

 نقل نظير پاركينگ و كمبود تسهيالت حمل -8

توان در شناسايي نقاط قوت و ضعف  گردد را مي در شهر كه مي تواند سبب بروز مشکالتي در تردد استفاده كنندگان از مسير 

 اه حل ها مورد توجه قرار خواهد گرفت.شبکه معابر بسيار واجد اهميت است كه در بخش ارائه ر

 مشخصات تقاطع ها-5-11-6-3

هسته اوليه(، از نظم خاصي پيروی نکرده و تقاطع ها نيـز  )در شهر باخرز تقاطع ها غالباً به دليل غير هندسي بودن شبکه معابر

بافت جديد به صورت آسفالت به لحاظ هندسي با مشکل مواجه هستند. پوشش غالب معابر فرعي در بافت قديم، خاكي و در 

است كه البته در تعدادی از موارد نياز به ترميم روكش اين معابر وجود دارد. مهمترين تقاطع های اين شهر تقاطع هايي هستند 

كه از اتصال شبکه معابر اصلي با يکديگر به وجود آمده اند. تداخل ها و مشکالت ترافيکي به علت عرض كم معابر با توجـه  

 ترددها و به لحاظ هندسي در غالب تقاطع های درون بافت قديم شهر باخرز با مشکل مواجه هستند. به حجم

 :در سطح شهر باخرز سه تقاطع به صورت ميدان وجود دارد

 در حال حاضر درسطح شهر باخرز دو تقاطع به صورت ميدان وجود دارد:

 ميدان امام حسين  -1

  ميدان امام خميني -2

سیستم ارتباطی، حجم، کیفیت، نحوه )ه عبور و مرور در شهرمسائل مربوط ب-11-6-3

 های رفت و آمد...( کنترل، مشکالت مربوط به نقاط و گره

جهت بررسي مسائل مربوط به عبور و مرور در سطح شهر نياز به اطالعات حجم ترافيك در خيابانهای مختلف و اصلي شهر 

ريزی حمل و نقل شهری اساساً به منظور تهيه ابزارهای الزم  لعات برنامهباشد. آمارگيری شمارش حجم وسايل نقليه در مطا مي

 گيرد. بيني وضع آينده صورت مي جهت تجزيه و تحليل وضع موجود و پيش

 آمارگیری حجم وسایل نقلیه-1-11-6-3

اهميت دارد حجم  آنچه در مطالعات جامع برنامه ريزی شهری جهت بررسي و تعيين ظرفيت و نحوه عبور و مرور در خيابانها

تـوان حجـم    بايست ابتدا ساعت اوج شهر معين گردد. بـه سـه روش مـي    باشد. بدين منظور مي ساعت اوج يك روز عادی مي

 ساعت اوج را برداشت نمود.

 برداری از معابر و تعيين ساعت اوج و حجم وسايل نقليه در آن ساعت برداشت حجم وسايل نقليه در كل زمان بهره()الف

شت آزمايشي حجم وسايل نقليه از بعضي نقاط سطح شهر به منظـور تعيـين سـاعت اوج و سـپس برداشـت حجـم       بردا()ب

 وسايل نقليه از سطح شهر در محدوده زماني ساعت اوج

تعيين محدوده  ساعت اوج شهر از طريق مصاحبه با كارشناسان و مسئولين و سپس برداشت حجم وسايل نقليـه در بـازه   ()ج

 زماني مذكور

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



 
 
 

 

 بررسی و سنجش وضعیت موجود

 شهرشناخت 

 طرح جامع شهر باخرز

57 

گيـرد. در   كدام از روشهای فوق باتوجه به بررسي بر روی شرايط و مشخصات محدوده مورد مطالعه مورد استفاده قرار مي هر

اين مطالعات از روش سوم به منظور برداشت حجم وسايل نقليه در ساعت اوج استفاده گرديد. باتوجه به مصاحبه و بررسـي  

ظهـر ارزيـابي    12تـا   14وج تردد وسايل نقليه در شهر باخزر بين سـاعات  كارشناسي صورت گرفته از شهر باخزر، محدوده ا

 ايستگاه گرديد. 7گرديد. از اينرو اقدام به برداشت حجم وسايل در بازه مذكور در 
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ــنی  ـام خمی ـان امـ خیابـ

ــر 
ــی عص ن ول

ــا خیاب

ی 
ــن

ــام خمی ام ــوار  بل

خیابــــان ابوالفضــــلی 

ان   ان فرهنگیـــ ــ
اـب خی

ــیر  ــاغ کبـ ــان بـ خیابـ

ـا    ام رض
 امـ

ر بلـوا

ــدي  ــحاق اس
ــهید اس

لــوار ش ب

ـداهللا    
عبـ

ن 
ـدی

الـ  
ـد

میـ
ان ح

ــ
خیاب

ــنی  ــام خمی م ر ا ــوا بل

ــنی  ــام خمی ــوار ام بل

ــنی  ــام خمی ــوار ام بل

ــار   ــت آم ــاي برداش ــتگاه ه ایس
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:شــماره نقشــه  

ــه   ــوان نقش :عن

اداره کـل مسـکن و شهرســازي اســتان خراســان رضــوي  

 1390/03/19

ــازي وزارت راه و شهرس

SAZAB-E-SHARGH CONSULTING ENGINEERS

252500 253000 253500 254000 254500 255000 255500 256000 256500 257000

3
8
7
3
5
0
0

3
8
7
4
0
0
0

3
8
7
4
5
0
0

3
8
7
5
0
0
0

3
8
7
5
5
0
0

3
8
7
6
0
0
0

3
8
7
6
5
0
0

3
8
7
7
0
0
0

راهنما  

شـرکت مهندسـین مشــاور ســازآب شــرق  

گــروه راه و ســاختمان

بخــش شهرســازي

T-7408-UR-(3-64)-REV.0 تـــاریخ:

ــاخرز  ــهر ب طرح جامع ش

: 0 100 200 300 40050
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ــاخرز   _ ــهر ـب ــه در شـ ــایل نقلـی ــم وسـ ــار حجـ 1390ایســـتگاههاي برداشـــت آـم
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طالعات حاصله از برداشت حجم در بازه مذكور معين گرديد كه ساعت اوج معابر در شـهر مـذكور بـين سـاعات     باتوجه به ا

دقيقـه   14:00تا  14:04دقيقه اول بين ساعات  10باشد. همچنين بيشترين حجم تردد وسايل نقليه در  ظهر مي 11:04تا  14:04

 بدست آمد. 4447ز باشد. عالوه براين ضريب ساعت اوج برای شهر مذكور ني مي

 دارد. ای هر يك از ايستگاهها را بيان مي دقيقه 10های  جدول زير اطالعات برداشتي در بازه

 اي هر يك از ايستگاهها دقيقه 19اطالعات تردد وسايل نقليه در بازه  ( :3-16) شماره جدول 

 مجموع 7كد  8كد  6كد  0كد  0كد  0كد  2كد  1كد  بازه زماني

14-14:10 00246 06041 6240 0444 14441 6840 06444 00440 141041 

14:10-14:04 04741 07048 7640 4240 14746 4041 04640 00044 242044 

14:04-14:00 01248 06046 7140 7440 11740 8840 07840 00040 248644 

14:00-11 04842 00646 7040 4044 14040 6040 07744 00244 240147 

11-11:10 06748 00442 4444 4444 74.0 6044 01241 00044 242740 

11:10-11:04 02446 04447 14444 14244 4240 8144 08446 00840 240444 

11:04-11:00 00740 00044 4044 7044 14140 6040 04840 02044 148448 

11:00-12 02047 00840 4444 6640 7642 0040 08140 04440 180142 

 

تردد وسايل نقليه در محدوده شهر و مبادی ورودی به شهر نشـان از آن دارد كـه   همچنين بررسي به عمل آمده بر روی حجم 

 تفاوت زيادی بين اين دو وجود دارد.

 
 اي هر يك از ايستگاهها دقيقه 19اطالعات تردد وسايل نقليه در بازه  ( :3-1) شماره نمودار

كـه در   7و  8، 2، 1ای باشـند عبارتنـد از ايسـتگاهه    گردد ايستگاههايي كـه دارای حجـم زيـادی مـي     همانطور كه مالحظه مي

هـای مركـزی    انـد. تقريبـاً محـدوده    محدوده مركزی شهر قرار دارند و ديگر ايستگاهها در قسمتهای ورودی به شهر واقع شده

 باشد. باشند كه اين امر برای مبادی ورودی نيز صادق مي دارای حجم يکسان و مي

بيشترين نوع وسيله نقليه كـه در محـدوده زمـاني اوج ترافيـك      همچنين بررسي بر روی نوع وسايل نقليه نشان از آن دارد كه

باشد. نکته قابل توجه قرارگيری وسـيله نقليـه موتـور و دوچرخـه در رده بعـدی       گيرد، سواری مي شهر مورد استفاده قرار مي

 باشد. باشد. عالوه براين تفاوت زمانهای اوج تردد وسايل نقليه نيز قابل توجه مي مي

 دارد. لزوم توجه به اينگونه وسايل را بيان مي(درصد 840يل نقليه سنگين)سهم باالی وسا
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 اي به تفكيك نوع وسيله دقيقه 19اطالعات تردد وسايل نقليه در بازه  ( :3-11) شماره جدول 

 ميني بوس كاميون و اتوبوس سواری موتور و دوچرخه بازه زماني

14-14:10 071 1242 124 12 

14:10-14:04 040 1040 121 6 

14:04-14:00 021 1022 224 10 

14:00-11 060 1040 104 00 

11-11:10 060 1074 160 11 

11:10-11:04 047 1040 100 6 

11:04-11:00 012 1024 107 2 

11:00-12 070 1100 141 12 

 47 1100 14667 0417 مجموع

 %446 %840 %6840 %2048 درصد

 

 
 

 تفكيك نوع وسيله اي به دقيقه 19اطالعات تردد وسايل نقليه در بازه  ( :3-3) شماره نمودار

 حجم وسایل نقلیه در تقاطعهای آمارگیری شده-2-11-6-3

بايست تمامي آمار برداشت شده حجم تردد وسايل نقليه را به همسنگ سواری تبـديل نمـود تـا     به منظور ارزيابي مناسب، مي

 .باشند گردند همسنگ سواری مي ان ميتقريباً تمامي احجام يکنواخت و هموزن گردند. از اينرو تمامي اطالعاتي كه در ادامه بي

  1ايستگاه شماره 

تربت حيدريه -ايستگاه مذكور در محل تقاطع دو خيابان اصلي شهر قرار دارد و يکي از تقاطعهای نزديك به محور تربت جام

 11:04تـا   14:04دهد كه ساعت اوج در ايـن تقـاطع بـين     باشد. بررسي بر روی حجم وسايل نقليه در اين تقاطع نشان مي مي

درصـدی وسـايل    1440باشد. نکته قابل توجـه تـردد    دقيقه پاياني، بيشترين حجم ربع ساعتي را دارا مي 10باشد. همچنين  مي

 نقليه سنگين در تقاطع فوق است.
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 1در ايستگاه شماره (خالصه اطالعات شمارش حجم وسايل نقليه)همسنگ سواري-الف ( :3-12) شماره جدول 

 ورود()1ايستگاه شماره 

 درصد مجموع جنوب به شمال شمال به جنوب غرب به شرق شرق به غرب بازه زماني

14-14:10 74 0140 0040 6848 22246 11407% 

14:10-14:04 112 0440 2040 7246 20740 10400% 

14:04-14:00 112 0740 0644 7048 27041 10480% 

14:00-11 140 0440 0041 7140 20744 10408% 

11-11:10 04 00 0747 64.4 14248 14440% 

11:10-11:04 77 0040 0748 7642 26840 10441% 

11:04-11:00 77 08 07 0046 22646 11484% 

11:00-12 60 0640 0440 8241 21241 11440% 

 %144444 142147 04441 24248 002 677 مجموع

   %14444 %0142 %1042 %1847 %0047 درصد

 1در ايستگاه شماره (ليه)همسنگ سواريخالصه اطالعات شمارش حجم وسايل نق-ب ( :3-13) شماره جدول 

 خروج()1ايستگاه شماره 

 درصد مجموع جنوب به شمال شمال به جنوب  غرب به شرق  شرق به غرب  بازه زماني

14-14:10 70 0240 6140 0141 204 11441% 

14:10-14:04 78 4040 0048 2040 20446 12401% 

14:04-14:00 80 8040 0746 0140 22446 11474% 

14:00-11 80 7040 6040 2040 20740 12476% 

11-11:10 7240 8440 0740 0046 286 10424% 

11:10-11:04 7140 78 0440 0040 26240 10407% 

11:04-11:00 8040 4040 0248 0442 20147 12444% 

11:00-12 8040 72 0148 2040 21048 11448% 

 %144444 140140 28742 06440 607 606 مجموع

   %144444 %10404 %14410 %00400 %02440 درصد

 1در ايستگاه شماره (خالصه اطالعات شمارش حجم وسايل نقليه)همسنگ سواري-ج ( :3-11) شماره جدول 
 1ايستگاه شماره 

 درصد مجموع ميني بوس كاميون و اتوبوس سواری موتور و دوچرخه بازه زماني

14-14:10 4048 00040 1844 047 00248 11480% 

14:10-14:04 7444 00240 0048 4 047 12442% 

14:04-14:00 11147 01240 7046 0 01248 10401% 

14:00-11 7846 00042 8048 448 04842 10416% 

11-11:10 4247 02444 0144 0 06746 12416% 

11:10-11:04 14247 07242 0246 2 02446 10480% 

11:04-11:00 14647 01046 0040 140 00740 11444% 

11:00-12 4441 24140 0047 140 02047 11440% 

 %144444 0700 2840 04048 260040 87040 مجموع

   %144444 %4481 %14428 %67466 %24406 درصد
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اي در  دقيقه 19هاي  در بازه(همسنگ سواري)خالصه اطالعات حجم تردد وسايل نقليه ( :3-5) شماره نمودار

 1ايستگاه شماره 

 
به تفكيك نوع برحسب درصد (مسنگ سواريخالصه اطالعات حجم تردد وسايل نقليه)ه ( :3-16) شماره نمودار

 1در ايستگاه شماره

  2ايستگاه شماره 

در تقاطع بين دو خيابان فرهنگيان و ولي عصر قرار دارد.  تقاطع فوق تقريباً يکي از اصلي تـرين تقاطعهـای    2ايستگاه شماره 

 11:04تـا   14:04اطع در بـازه زمـاني   دهد كه سـاعت اوج تقـ   گردد. آمار برداشتي از تقاطع مذكور نشان مي شهر محسوب مي

درصـد وسـايل نقليـه در     1144تقريبـاً   دقيقه ابتدای ساعت اوج شاهد هسـتيم.  10باشد. همچنين بيشترين حجم را نيز در  مي

 گردد. باشد كه نرخ بااليي محسوب مي مذكور از نوع كاميون و اتوبوس مي تقاطع
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 2در ايستگاه شماره (همسنگ سواريخالصه اطالعات شمارش حجم وسايل نقليه)-الف ( :3-19) شماره جدول 

 ورود()2ايستگاه شماره 

 درصد مجموع جنوب به شمال شمال به جنوب غرب به شرق شرق به غرب بازه زماني

14-14:10 70400 0140 04 40414141 204440 10406% 

14:10-14:04 2041 0040 00 80462840 174420 14406% 

14:04-14:00 874020 04 02 14140011 201488 10461% 

14:00-11 12440 0740 07 11044028 210407 12400% 

11-11:10 0041080 0040 08 40400078 221414 12470% 

11:10-11:04 06410 00 2440 46441206 146406 11401% 

11:04-11:00 0441620 0740 0040 40414141 206426 10481% 

11:00-12 12440 01 0040 80418047 181480 4448% 

 %144444 1820418 804470 027404 020404 014400 مجموع

   %144444 %00408 %14446 %17470 %17400 درصد

 2در ايستگاه شماره (خالصه اطالعات شمارش حجم وسايل نقليه)همسنگ سواري-ب ( :3-11) شماره جدول 

 خروج()2ايستگاه شماره 

 درصد مجموع جنوب به شمال شمال به جنوب غرب به شرق شرق به غرب بازه زماني

14-14:10 42 0040 07 2848 21242 12466% 

14:10-14:04 44 80 1640 20 24040 12410% 

14:04-14:00 86 80 2440 0240 21244 12484% 

14:00-11 7640 4040 2640 2046 20241 10470% 

11-11:10 74 41 00 1041 22741 10461% 

11:10-11:04 8040 8040 00 2742 21042 12482% 

11:04-11:00 8840 70 24 1842 14748 11470% 

11:00-12 8640 0440 0640 1041 18046 14407% 

 %144444 168640 17440 206 048 600 مجموع

   %144444 %14486 %10467 %00461 %07440 درصد

 2در ايستگاه شماره (خالصه اطالعات شمارش حجم وسايل نقليه)همسنگ سواري-ج ( :3-11) شماره جدول 
 2ايستگاه شماره 

 درصد مجموع ميني بوس كاميون و اتوبوس سواری موتور و دوچرخه مانيبازه ز

14-14:10 141 24447 6840 0 06041 10462% 

14:10-14:04 48 20040 2840 044 07048 11424% 

14:04-14:00 4240 24048 8046 044 06046 10468% 

14:00-11 7747 01444 0440 840 00646 10410% 

11-11:10 7046 04446 0840 046 00442 10422% 

11:10-11:04 4441 26047 0047 4 04448 12440% 

11:04-11:00 4441 27440 0040 4 000 12474% 

11:00-12 7446 22646 28 0 00842 14421% 

 %144444 004441 2747 04040 222040 80046 مجموع

   %144444 %4470 %11478 %60401 %21477 درصد
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اي در  دقيقه 19هاي  در بازه(م تردد وسايل نقليه)همسنگ سواريخالصه اطالعات حج ( :3-11) شماره نمودار

 2ايستگاه شماره 

 
به تفكيك نوع برحسب درصد (خالصه اطالعات حجم تردد وسايل نقليه)همسنگ سواري ( :3-12) شماره نمودار

 2در ايستگاه شماره 

  3ايستگاه شماره  

دارد كـه نـرخ    تي از ايستگاه مذكور بيان مـي اطالعات برداش .در مبادی ورودی از سمت شهر تايباد قرار دارد 0ايستگاه شماره 

باشند. همچنين ساعت اوج برای تقاطع فوق  ورود و خروج در مبادی شهر از محور تايباد دارای اختالف زيادی با يکديگر مي

 گردند. درصد وسايل نقليه در تقاطع فوق را كاميون و اتوبوس شامل مي 6ظهر معين شده است.  12تا  11در بازه زماني 

 

 

 

 

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



 
 
 

 

 بررسی و سنجش وضعیت موجود

 شهرشناخت 

 طرح جامع شهر باخرز

65 

 3در ايستگاه شماره (خالصه اطالعات شمارش حجم وسايل نقليه)همسنگ سواري-الف ( :3-13) شماره جدول 

 0ايستگاه شماره 

 خروج ورود جهت

 غرب به شرق شرق به غرب بازه زماني

14-14:10 1740 00 

14:10-14:04 17 6740 

14:04-14:00 1040 66 

14:00-11 24 6040 

11-11:10 2140 6740 

11:10-11:04 2040 7040 

11:04-11:00 1440 8040 

11:00-12 2040 6640 

 مجموع
161 008 

647 

 %86440 %20448 درصد

 3در ايستگاه شماره (خالصه اطالعات شمارش حجم وسايل نقليه)همسنگ سواري-ب ( :3-15) شماره جدول 

 0ايستگاه شماره 

 درصد مجموع ميني بوس كاميون و اتوبوس سواری موتور و دوچرخه بازه زماني

14-14:10 1640 06 4 4 6240 7440% 

14:10-14:04 21 60 240 4 7640 12404% 

14:04-14:00 1440 02 14 4 7140 11467% 

14:00-11 16 60 240 2 7040 11446% 

11-11:10 1740 60 840 4 44 12474% 

11:10-11:04 20 74 0 4 144 10462% 

11:04-11:00 2040 08 1240 4 40 10461% 

11:00-12 2440 07 2.0 4 44 12474% 

 %144444 647 2 00 070 181 مجموع

   %144444 %4424 %6444 %64424 %20400 درصد
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اي در  دقيقه 19هاي  در بازه(خالصه اطالعات حجم تردد وسايل نقليه)همسنگ سواري ( :3-13) شماره نمودار

 3ايستگاه شماره 

 
د به تفكيك نوع برحسب درص(خالصه اطالعات حجم تردد وسايل نقليه)همسنگ سواري   ( :3-11) شماره نمودار

 3در ايستگاه شماره 

  1ايستگاه شماره  

دهد كه نرخ خروج تقريباً  اطالعات برداشتي نشان مي .ايستگاه مذكور در مبادی ورودی شهر از سمت تربت حيدريه قرار دارد

ظهـر معـين شـده     11:00تـا   14:00باشد. همچنين ساعت اوج برای تقاطع فوق در بازه زمـاني   دو برابر نرخ ورود به شهر مي

دهند كه نسبت به ديگر تقاطعهای شـهر   درصد وسايل نقليه در تقاطع فوق را اتوبوسها و كاميونها تشکيل مي 040است. تقريباً 

 باشد. باخزر از مقدار كمتری برخوردار مي
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 1در ايستگاه شماره (خالصه اطالعات شمارش حجم وسايل نقليه)همسنگ سواري-الف ( :3-26) شماره جدول 

 0ايستگاه شماره 

 دورو خروج جهت

 غرب به شرق شرق به غرب بازه زماني

14-14:10 0440 2740 

14:10-14:04 60 2440 

14:04-14:00 04 0440 

14:00-11 60 04 

11-11:10 66 00 

11:10-11:04 68 00 

11:04-11:00 0440 2040 

11:00-12 02 2040 

 مجموع
002 208 

684 

 %00476 %60410 درصد

 1در ايستگاه شماره (م وسايل نقليه)همسنگ سواريخالصه اطالعات شمارش حج-ب ( :3-21) شماره جدول 

 مجموع() 0كد 

 درصد مجموع ميني بوس كاميون و اتوبوس سواری موتور و دوچرخه بازه زماني

14-14:10 12 08 4 4 04 7484% 

14:10-14:04 21 60 840 4 4240 10460% 

14:04-14:00 1640 04 0 4 7440 11476% 

14:00-11 1840 82 240 2 40 10470% 

11-11:10 20 81 0 4 44 10404% 

11:10-11:04 2140 87 240 4 142 10440% 

11:04-11:00 18 60 0 4 70 12400% 

11:00-12 14 00 240 2 6640 4474% 

 %144444 68740 0 04 048 107 مجموع

   %144444 %4404 %0402 %80420 %21480 درصد
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اي در  دقيقه 19هاي  در بازه()همسنگ سواريخالصه اطالعات حجم تردد وسايل نقليه ( :3-19) شماره نمودار

 1ايستگاه شماره 

 
به تفكيك نوع برحسب درصد (خالصه اطالعات حجم تردد وسايل نقليه)همسنگ سواري ( :3-11) شماره نمودار

 1در ايستگاه شماره 

  9ايستگاه شماره  

ت برداشـتي نشـان   اطالعـا  .تربت حيدريه قرار دارد-ايستگاه مذكور در مبادی ورودی شهر از سمت محور ارتباطي تربت جام

باشـد(.   برابـر خـروج مـي    6نرخ ورود تقريباً )باشند دهد كه نرخ ورود و خروج دارای اختالف بسيار زيادی با يکديگر مي مي

ظهر معين شده است. بر اساس آمارگيری انجـام گرفتـه سـهم      11تا  14همچنين ساعت اوج برای تقاطع فوق در بازه زماني 

 باشد. درصد مي 6 وسايل نقليه سنگين تقريباً
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 9در ايستگاه شماره (خالصه اطالعات شمارش حجم وسايل نقليه)همسنگ سواري-الف ( :3-22) شماره جدول 

 0ايستگاه شماره 

 خروج ورود جهت

 جنوب به شمال شمال به جنوب بازه زماني

14-14:10 4041 10 

14:10-14:04 4446 17 

14:04-14:00 4440 14 

14:00-11 7744 1040 

11-11:10 8047 1040 

11:10-11:04 7144 1440 

11:04-11:00 77 1040 

11:00-12 8042 10 

 مجموع
64147 117 

74447 

 %10408 %70400 درصد

 9در ايستگاه شماره (خالصه اطالعات شمارش حجم وسايل نقليه)همسنگ سواري-ب ( :3-23) شماره جدول 

 مجموع() 0كد 

 درصد عمجمو ميني بوس كاميون و اتوبوس سواری موتور و دوچرخه بازه زماني

14-14:10 2744 6440 1444 4 14441 10408% 

14:10-14:04 0140 8842 4 4 14746 10401% 

14:04-14:00 0240 80 1041 4 11740 10462% 

14:00-11 2840 8248 040 4 14040 12474% 

11-11:10 2448 6147 644 4 7440 11440% 

11:10-11:04 2041 60 040 4 4240 11402% 

11:04-11:00 2040 8044 4 4 14140 12402% 

11:00-12 2746 0040 4 2 7641 14460% 

 %144444 74444 2 0748 00140 21847 مجموع

   %144444 %4420 %6441 %66470 %26474 درصد
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اي در  دقيقه 19هاي  در بازه(خالصه اطالعات حجم تردد وسايل نقليه)همسنگ سواري ( :3-11) شماره نمودار

 9ايستگاه شماره 

 
به تفكيك نوع برحسب درصد (حجم تردد وسايل نقليه)همسنگ سواريخالصه اطالعات  ( :3-13) شماره نمودار

 9در ايستگاه شماره 

  1ايستگاه شماره  

تربـت حيدريـه قـرار    -در مبادی ورودی شهر از سمت محور ارتباطي تربت جـام  0ايستگاه مذكور نيز همانند ايستگاه شماره 

باشد. اين امر نشان از عدم تمايل  مي 0به نسبت ايستگاه شماره گرفته استبا اين تفاوت كه دارای حجم كمتر تردد وسايل نقليه 

دهد كه نرخ خروج تقريبـاً دوبرابـر نـرخ     وسايل نقليه ورودی به شهر از طريق مبادی مذكور دارد. اطالعات برداشتي نشان مي

. بـر اسـاس آمـارگيری    ظهر معين شـده اسـت    11تا  14باشند. همچنين ساعت اوج برای تقاطع فوق در بازه زماني  ورود مي

 باشد. درصد مي 046انجام گرفته سهم وسايل نقليه سنگين تقريباً 
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 1در ايستگاه شماره (خالصه اطالعات شمارش حجم وسايل نقليه)همسنگ سواري-الف ( :3-21) شماره جدول 

 6ايستگاه شماره 

 خروج ورود جهت

 جنوب به شمال شمال به جنوب بازه زماني

14-14:10 1440 07 

14:10-14:04 00.6 0740 

14:04-14:00 2847 0440 

14:00-11 1847 0840 

11-11:10 0444 00 

11:10-11:04 18 00 

11:04-11:00 2047 0440 

11:00-12 1040 04 

 مجموع
17748 081 

00448 

 %66424 %00481 درصد

 1در ايستگاه شماره (خالصه اطالعات شمارش حجم وسايل نقليه)همسنگ سواري-ب ( :3-29) شماره جدول 

 مجموع() 6كد 

 درصد مجموع ميني بوس كاميون و اتوبوس سواری موتور و دوچرخه بازه زماني

14-14:10 2240 0240 240 4 6840 12440% 

14:10-14:04 2040 6040 840 4 4041 16471% 

14:04-14:00 2040 0446 240 4 8840 10470% 

14:00-11 1740 0644 4 4 6040 11466% 

11-11:10 1440 0041 240 4 6044 11488% 

11:10-11:04 2440 0042 640 4 8141 12484% 

11:04-11:00 1642 00 0 4 6042 11408% 

11:00-12 1848 0148 0 4 0040 4482% 

 %144444 00447 4 0140 06640 16241 مجموع

   %144444 %4444 %0461 %60400 %27446 درصد
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اي در  دقيقه 19هاي  بازه در(خالصه اطالعات حجم تردد وسايل نقليه)همسنگ سواري  ( :3-15) شماره نمودار

 1ايستگاه شماره 

 
به تفكيك نوع برحسب درصد (خالصه اطالعات حجم تردد وسايل نقليه)همسنگ سواري ( :3-26) شماره نمودار

 1در ايستگاه شماره 

  1ايستگاه شماره  

اوج گـردد. سـاعت    ترين معبر شهر قرار دارد. در واقع تقاطع ابتدايي ورود به شهر محسوب مي ايستگاه مذكوردر تقاطع اصلي

باشـد. حجـم بـاالی برداشـت      وسايل نقليه سنگين مي(درصد 0)باشد. دارای حجم پايين مي 11:10تا  14:10در تقاطع مذكور 

 باشد.  شده از تقاطع مذكور نشان از هدايت باالی تمايالت حركت در شهر را دارا مي
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 1اره در ايستگاه شم(خالصه اطالعات شمارش حجم وسايل نقليه)همسنگ سواري-الف ( :3-21) شماره جدول 

 ورود()8ايستگاه شماره 

 درصد مجموع جنوب به شمال شمال به جنوب غرب به شرق شرق به غرب بازه زماني

14-14:10 24 8641 740 7040 17441 12424% 

14:10-14:04 16 7046 440 40 24041 10414% 

14:04-14:00 1740 4240 11 8040 14640 12468% 

14:00-11 18 4141 1440 78 24046 10426% 

11-11:10 1040 8444 1040 84 17844 12412% 

11:10-11:04 1040 8141 1140 88 18041 11420% 

11:04-11:00 16 4044 14 8040 14040 12461% 

11:00-12 1440 7840 10 8740 14740 12474% 

 %144444 1004 604 7840 68640 108 مجموع

   %144444 %01478 %0460 %00460 %7470 درصد

 1در ايستگاه شماره (خالصه اطالعات شمارش حجم وسايل نقليه)همسنگ سواري-ب ( :3-21) شماره جدول 

 خروج()8ايستگاه شماره 

 درصد مجموع جنوب به شمال شمال به جنوب غرب به شرق شرق به غرب بازه زماني

14-14:10 20 6442 1140 76 17448 11404% 

14:10-14:04 2440 7444 1240 7440 24040 12440% 

14:04-14:00 18 7246 1140 74 14141 12410% 

14:00-11 1840 8048 12 87 17042 11460% 

11-11:10 2140 14648 10 71 22042 10420% 

11:10-11:04 2140 7744 1040 7140 24040 10446% 

11:04-11:00 1840 14446 1140 8040 21241 10407% 

11:00-12 1440 6646 1140 8040 18041 11444% 

 %144444 108042 600 44 68142 107 مجموع

   %144444 %01444 %6424 %02466 %14440 درصد

 1در ايستگاه شماره (خالصه اطالعات شمارش حجم وسايل نقليه)همسنگ سواري-ج ( :3-23) شماره جدول 
 مجموع() 8كد 

 درصد مجموع ميني بوس كاميون و اتوبوس سواری موتور و دوچرخه بازه زماني

14-14:10 11240 20047 1146 4 06444 11470% 

14:10-14:04 11841 28444 840 2 04640 10441% 

14:04-14:00 12040 20842 0 4 07840 12401% 

14:00-11 11641 26447 844 0 07747 12400% 

11-11:10 112 28840 2448 2 01241 10414% 

11:10-11:04 12041 20840 0 2 08446 12410% 

11:04-11:00 10446 26140 1040 4 04840 10440% 

11:00-12 11048 20040 2440 2 08140 11474% 

 %144444 012040 12 4040 246040 40040 مجموع

   %144444 %4407 %2444 %66414 %04402 درصد
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اي در  دقيقه 19هاي  در بازه(خالصه اطالعات حجم تردد وسايل نقليه)همسنگ سواري ( :3-21) شماره نمودار

 1ايستگاه شماره 

 

 
به تفكيك نوع برحسب درصد (د وسايل نقليه)همسنگ سواريخالصه اطالعات حجم ترد ( :3-22) شماره نمودار

 1در ايستگاه شماره 

  3ايستگاه شماره  

نمايـد. قرارگيـری در مسـير مبـادی      باشد كه تمايالت زيادی را هدايت مي اصلي ترين تقاطع شهر مي 7تقاطع ايستگاه شماره 

تقاطع از نقش بـااليي برخـوردار باشـد. اطالعـات     ورودی شهر و نيز همجواری با بافت مركزی شهر سبب شده است كه اين 

وسيله نقليه همسنگ سـواری در سـاعت اوج دارد. سـاعت اوج در تقـاطع      1010برداشتي از تقاطع مذكور نشان از نرخ تردد 

ی باشد. همچنين در صد كم تردد وسايل نقليه سنگين نشان از ورود كم آنها به محدوده مركـز  مي 11:04تا  14:04مذكور بين 

 داريم. باشد، تمايالت حركتي را به تفکيك جهات گردشي بيان مي شهر دارد. باتوجه به اهميت زيادی كه اين تقاطع دارا مي
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 3در ايستگاه شماره (خالصه اطالعات شمارش حجم وسايل نقليه)همسنگ سواري-الف ( :3-25) شماره جدول 

 1ايستگاه شماره 

 شمالجنوب به  شمال به جنوب غرب به شرق شرق به غرب بازه زماني

 ر م چ ر م چ ر م چ ر م چ جهت

14-14:10 22 42 11 11 7040 0 2240 04 1040 0 14 0 

14:10-14:04 1040 40 8 4 141 0 2240 80 1240 0 040 0 

14:04-14:00 04 7240 14 1240 88 140 22 71 1440 6 8 040 

14:00-11 21 7040 12 12 4240 2 2040 84 1440 840 040 0 

11-11:10 20 44 8 11 7040 240 20 7240 10 040 040 040 

11:10-11:04 2140 7040 840 440 74 040 20 86 1040 6 040 0 

11:04-11:00 2240 86 740 7 86 0 16 77 1140 0 040 0 

11:00-12 2140 7140 640 840 8840 140 12 8040 14 6 040 040 

 04 00 00 147 646 168 20 680 71 84 670 184 مجموع

  400 888 771 120 

 %04442 %00400 %00400 %12428 %67472 %17441 %2446 %76468 %14408 %8400 %80400 %14424 درصد

 3در ايستگاه شماره (خالصه اطالعات شمارش حجم وسايل نقليه)همسنگ سواري-ب ( :3-36) شماره جدول 

 مجموع() 7كد 

 صددر مجموع ميني بوس كاميون و اتوبوس سواری موتور و دوچرخه بازه زماني

14-14:10 4040 220 14 2 00440 12417% 

14:10-14:04 4240 207 1240 4 000 10441% 

14:04-14:00 4740 220 20 6 00040 10440% 

14:00-11 4040 201 1840 14 002 12448% 

11-11:10 4240 204 1240 4 000 10440% 

11:10-11:04 41 202 1240 2 00840 12400% 

11:04-11:00 41 220 14 4 020 11440% 

11:00-12 7040 210 14 4 04440 11404% 

 %144444 2810 24 114 1700 804 مجموع

   %144444 %4480 %0440 %68447 %28420 درصد
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اي در  دقيقه 19هاي  در بازه(خالصه اطالعات حجم تردد وسايل نقليه)همسنگ سواري ( :3-23) شماره نمودار

 3ايستگاه شماره 

 
به تفكيك نوع برحسب درصد (نقليه)همسنگ سواريخالصه اطالعات حجم تردد وسايل  ( :3-21) شماره نمودار

 3در ايستگاه شماره 

 حجم وسایل نقلیه در معابر -3-11-6-3

تقاطعهايي كه آمارگيری حجم در آنها صورت گرفته، سعي شده است كه به صورتي انتخاب گردند كه پوشش مناسب نيز بـر  

ردد كه اطالعات حجم تردد معابر اصلي شهر بـاخزر از طريـق   گ روی شبکه معابر داشته باشد. باتوجه به اين مهم مالحظه مي

است. شکل زير معابری كه تحت پوشش ايستگاههای برداشت حجم تردد وسايل نقليه قرار  آمار برداری مذكور حاصل گشته 

 دهد. اند را نشان مي گرفته

عابر منتهـي بـه تقاطعهـا در ايسـتگاههای     باتوجه به برداشت حجم تردد وسايل نقليه كه در هر ايستگاه حاصل گرديد، حجم م

هـای   مذكور و همچنين حجم ساعات اوج تردد در معبر مورد نظر نيز حاصل گرديد. در ادامه به بيان حجم معابر در محـدوده 

 پردازيم. الزم به ذكر است ورود و خروجها بر حسب ورود و خروج به ايستگاه بيان گرديده است. نشان داده شده مي
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ــه   ــایل نقلی ــردد وس ــم ت حج

ــاتی  ــدوده مطالع مح

ــاس  :مقی

:شــماره نقشــه  

ــه   ــوان نقش :عن

اداره کـل مسـکن و شهرســازي اســتان خراســان رضــوي  

 1390/03/19

ــازي وزارت راه و شهرس

SAZAB-E-SHARGH CONSULTING ENGINEERS
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راهنما  

شـرکت مهندسـین مشــاور ســازآب شــرق  

گــروه راه و ســاختمان

بخــش شهرســازي

T-7408-UR-(3-65)-REV.0 تـــاریخ:

ــاخرز  ــهر ب طرح جامع ش

: 0 100 200 300 40050

Meters
1:22,000

ــت     ــاي برداشـ ــتگاه هـ ــریق ایسـ ــاخرز از طـ ــهر ـب ــابر شـ  پوشـــش مهـ

ــه _ ــردد وســـایل نقلـی 1390حجــم تـ
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 1حجم تردد در معابر منتهي به ايستگاه شماره

 1حجم تردد وسايل نقليه در معابر منتهي به ايستگاه شماره -الف ( :3-31) شماره جدول 

  1شمال  ايستگاه شماره 

 درصد مجموع خروج ورود بازه زماني

14-14:10 00 61 40 10417% 

14:10-14:04 20 00 07 7480% 

14:04-14:00 08 04 86 11406% 

14:00-11 00 60 46 10407% 

11-11:10 04 07 48 10460% 

11:10-11:04 04 04 44 10440% 

11:04-11:00 07 00 81 14481% 

11:00-12 04 02 82 14476% 

 %144444 660 084 240 مجموع

   %144 %06 %00 درصد

 %02440 067 214 107 11:04تا  14:04ر ساعت اوج حجم د
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 1حجم تردد وسايل نقليه در معابر منتهي به ايستگاه شماره -ب ( :3-32) شماره جدول 

  1جنوب  ايستگاه شماره 

 درصد مجموع خروج ورود بازه زماني

14-14:10 67 01 44 11424% 

14:10-14:04 70 20 147 12401% 

14:04-14:00 76 01 128 10407% 

14:00-11 71 20 146 12444% 

11-11:10 84 06 126 10408% 

11:10-11:04 76 00 104 10472% 

11:04-11:00 00 04 70 4407% 

11:00-12 82 20 48 11446% 

 %144444 788 288 644 مجموع

   %144444 %01407 %67402 درصد

 %00486 074 166 020 11:04تا  14:04حجم در ساعت اوج 

 1يل نقليه در معابر منتهي به ايستگاه شماره حجم تردد وسا-ج ( :3-33) شماره جدول 

  1شرق ايستگاه شماره 

 درصد مجموع خروج ورود بازه زماني

14-14:10 74 70 160 12406% 

14:10-14:04 112 78 144 10440% 

14:04-14:00 112 80 176 10440% 

14:00-11 140 80 184 10402% 

11-11:10 04 7240 12240 4420% 

11:10-11:04 77 7140 16440 12474% 

11:04-11:00 77 8040 16040 12400% 

11:00-12 60 8040 10440 14400% 

 %144444 1020 606 677 مجموع

   %144444 %07440 %01446 درصد

 %04462 608 010 000 11:04تا  14:04حجم در ساعت اوج 
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 1ره حجم تردد وسايل نقليه در معابر منتهي به ايستگاه شما-د ( :3-31) شماره جدول 

  1غرب ايستگاه شماره 

 درصد مجموع خروج ورود بازه زماني

14-14:10 0140 0240 40 4404% 

14:10-14:04 0440 4040 100 10400% 

14:04-14:00 0740 8040 120 12400% 

14:00-11 0440 7040 120 12460% 

11-11:10 00 8440 12040 12408% 

11:10-11:04 0040 78 10140 10427% 

11:04-11:00 08 4040 10440 10414% 

11:00-12 0640 72 11740 11448% 

 %144444 444 607 002 مجموع

   %144444 %60400 %00400 درصد

 %04441 040 02640 18840 11:04تا  14:04حجم در ساعت اوج 

 

 
 2حجم تردد در معابر منتهي به ايستگاه شماره 
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 2بر منتهي به ايستگاه شماره حجم تردد وسايل نقليه در معا-الف ( :3-39) شماره جدول 

  2شمال ايستگاه شماره 

 درصد مجموع خروج ورود بازه زماني

14-14:10 70 42 186 17444% 

14:10-14:04 20 44 110 11482% 

14:04-14:00 87 86 100 10470% 

14:00-11 12 78 44 14418% 

11-11:10 00 74 110 11461% 

11:10-11:04 06 80 111 11401% 

11:04-11:00 04 87 118 12442% 

11:00-12 12 88 74 4410% 

 %144444 480 600 017 مجموع

   %144444 %68402 %02467 درصد

 %04442 088 017 104 11:04تا  14:04حجم در ساعت اوج 

 2حجم تردد وسايل نقليه در معابر منتهي به ايستگاه شماره -ب ( :3-31) شماره جدول 

  2جنوب ايستگاه شماره 

 درصد مجموع خروج ورود بازه زماني

14-14:10 02 00 78 4404% 

14:10-14:04 06 80 114 11477% 

14:04-14:00 04 80 110 12402% 

14:00-11 04 40 100 10406% 

11-11:10 06 41 128 10481% 

11:10-11:04 00 86 114 11477% 

11:04-11:00 04 70 100 10400% 

11:00-12 01 04 141 14441% 

 %144444 426 044 028 مجموع

   %144444 %60464 %00401 درصد

 %02407 070 006 104 11:04تا  14:04حجم در ساعت اوج 
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 2حجم تردد وسايل نقليه در معابر منتهي به ايستگاه شماره -ج ( :3-31) شماره جدول 

  2شرق ايستگاه شماره 

 درصد مجموع خروج ورود بازه زماني

14-14:10 04 07 87 10407% 

14:10-14:04 00 1640 6140 14484% 

14:04-14:00 02 2440 6140 14484% 

14:00-11 07 2640 8040 12448% 

11-11:10 08 00 141 18407% 

11:10-11:04 2440 00 6040 11420% 

11:04-11:00 0040 24 6040 11440% 

11:00-12 0040 0640 84 12417% 

 %144444 08040 206 02740 مجموع

   %144444 %02472 %08417 درصد

 %02407 04140 100 16640 11:04تا  14:04حجم در ساعت اوج 

 2حجم تردد وسايل نقليه در معابر منتهي به ايستگاه شماره -د ( :3-33) شماره جدول 

  2غرب ايستگاه شماره 

 درصد مجموع خروج ورود بازه زماني

14-14:10 40 27 120 10421% 

14:10-14:04 86 20 44 14460% 

14:04-14:00 141 02 100 10424% 

14:00-11 116 26 102 10420% 

11-11:10 46 10 144 11481% 

11:10-11:04 48 27 120 10400% 

11:04-11:00 40 18 112 12440% 

11:00-12 80 10 77 4400% 

 %144444 401 174 801 مجموع

   %144444 %14400 %74468 درصد

 %00468 044 44 014 11:04تا  14:04حجم در ساعت اوج 
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 3حجم تردد در معابر منتهي به ايستگاه شماره 

 3حجم تردد وسايل نقليه در معابر منتهي به ايستگاه شماره -الف ( :3-35) شماره جدول 

 0غرب  ايستگاه شماره 

 درصد مجموع خروج ورود بازه زماني

14-14:10 00 1740 6240 7440% 

14:10-14:04 6740 17 7640 12404% 

14:04-14:00 66 1040 7140 11467% 

14:00-11 6040 24 7040 11446% 

11-11:10 6740 2140 44 12474% 

11:10-11:04 7040 2040 144 10462% 

11:04-11:00 8040 1440 40 10461% 

11:00-12 6640 2040 44 12474% 

 %144444 647 161 008 مجموع

   %144444 %20448 %86440 درصد

 %02410 060 7140 27240 11:04تا  14:04حجم در ساعت اوج 
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 1حجم تردد در معابر منتهي به ايستگاه شماره 

 1حجم تردد وسايل نقليه در معابر منتهي به ايستگاه شماره -الف ( :3-16) شماره جدول 

 0شرق  ايستگاه شماره 

 درصد مجموع خروج ورود بازه زماني

14-14:10 0440 2740 04 7484% 

14:10-14:04 60 2440 4240 10460% 

14:04-14:00 04 0440 7440 11476% 

14:00-11 60 04 40 10470% 

11-11:10 66 00 44 10404% 

11:10-11:04 68 00 142 10440% 

11:04-11:00 0440 2040 70 12400% 

11:00-12 02 2040 6640 4474% 

 %144444 68740 20640 002 مجموع

   %144444 %00476 %60410 درصد

 %00400 08040 12740 208 11:04تا  14:04حجم در ساعت اوج 
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 9حجم تردد در معابر منتهي به ايستگاه شماره 

 9حجم تردد وسايل نقليه در معابر منتهي به ايستگاه شماره -الف ( :3-11) شماره جدول 

 0جنوب  ايستگاه شماره 

 درصد مجموع خروج ورود بازه زماني

14-14:10 10 40 144 10402% 

14:10-14:04 17 41 144 10402% 

14:04-14:00 14 44 117 10400% 

14:00-11 16 74 140 12440% 

11-11:10 10 86 44 11447% 

11:10-11:04 11 72 40 11400% 

11:04-11:00 10 77 142 12406% 

11:00-12 10 80 76 14404% 

 %144444 712 642 124 مجموع

   %144444 %70422 %10487 درصد

 %0444444 046 006 64 11:04تا  14:04حجم در ساعت اوج 
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 1حجم تردد در معابر منتهي به ايستگاه شماره 

 1حجم تردد وسايل نقليه در معابر منتهي به ايستگاه شماره -الف ( :3-12) شماره جدول 

 6جنوب  ايستگاه شماره 

 درصد مجموع خروج ورود بازه زماني

14-14:10 07 14 68 11442% 

14:10-14:04 04 06 40 16444% 

14:04-14:00 04 27 87 10477% 

14:00-11 07 17 66 11480% 

11-11:10 00 01 66 11480% 

11:10-11:04 00 18 81 12460% 

11:04-11:00 04 20 60 11408% 

11:00-12 04 10 00 4461% 

 %144444 062 174 080 مجموع

   %144444 %00460 %66408 درصد

 %04444 271 40 178 11:04تا  14:04حجم در ساعت اوج 
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 1د در معابر منتهي به ايستگاه شماره حجم ترد

 1حجم تردد وسايل نقليه در معابر منتهي به ايستگاه شماره -الف ( :3-13) شماره جدول 

  8شمال  ايستگاه شماره 

 درصد مجموع خروج ورود بازه زماني

14-14:10 4 12 21 14440% 

14:10-14:04 14 10 20 11447% 

14:04-14:00 11 12 20 11447% 

14:00-11 11 12 20 11.47% 

11-11:10 10 10 24 10414% 

11:10-11:04 12 10 26 10400% 

11:04-11:00 14 12 22 11406% 

11:00-12 10 12 20 10442% 

 %144444 142 142 44 مجموع

   %144444 %00410 %06477 درصد

 %0044444 141 00 07 11:04تا  14:04حجم در ساعت اوج 
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 1ابر منتهي به ايستگاه شمارهحجم تردد وسايل نقليه در مع-ب ( :3-11) شماره جدول 

  8جنوب  ايستگاه شماره 

 درصد مجموع خروج ورود بازه زماني

14-14:10 20 24 00 10400% 

14:10-14:04 21 16 08 12400% 

14:04-14:00 18 14 06 12444% 

14:00-11 17 18 00 11468% 

11-11:10 22 16 07 12468% 

11:10-11:04 22 10 08 12400% 

11:04-11:00 17 16 00 11400% 

11:00-12 24 24 04 10400% 

 %144444 044 104 161 مجموع

   %144444 %06400 %00468 درصد

 %07468 106 68 84 11:04تا  14:04حجم در ساعت اوج 

 

 1حجم تردد وسايل نقليه در معابر منتهي به ايستگاه شماره -ج ( :3-19) شماره جدول 

  8شرق ايستگاه شماره 

 درصد مجموع خروج ورود بازه زماني

14-14:10 64 86 106 14447% 

14:10-14:04 71 70 160 12420% 

14:04-14:00 70 42 180 12448% 

14:00-11 86 41 168 12407% 

11-11:10 148 74 178 10476% 

11:10-11:04 74 81 164 11476% 

11:04-11:00 114 40 240 10424% 

11:00-12 68 78 100 11402% 

 %144444 1004 686 680 مجموع

   %144444 %04411 %04474 درصد

 %01448 674 000 000 11:04تا  14:04حجم در ساعت اوج 
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 1حجم تردد وسايل نقليه در معابر منتهي به ايستگاه شماره -د ( :3-11) شماره جدول 

  8غرب ايستگاه شماره 

 درصد مجموع خروج ورود بازه زماني

14-14:10 76 7040 18440 10417% 

14:10-14:04 7440 40 17040 10417% 

14:04-14:00 74 8040 10040 11440% 

14:00-11 87 78 160 12480% 

11-11:10 71 84 164 12406% 

11:10-11:04 7140 88 10740 12420% 

11:04-11:00 8040 8040 107 11400% 

11:00-12 8040 8740 100 11444% 

 %144444 1240 604 600 مجموع

   %144444 %04410 %04470 درصد

 %04404 607 01840 02440 11:04تا  14:04حجم در ساعت اوج 

 

 
 3حجم تردد در معابر منتهي به ايستگاه شماره 
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 3حجم تردد وسايل نقليه در معابر منتهي به ايستگاه شماره-الف ( :3-11) شماره جدول 

  7شمال  ايستگاه شماره 

 درصد مجموع خروج ورود بازه زماني

14-14:10 78 02 114 11.40% 

14:10-14:04 114 24 104 12440% 

14:04-14:00 120 04 100 10417% 

14:00-11 110 24 102 10416% 

11-11:10 114 20 100 10420% 

11:10-11:04 118 21 107 12484% 

11:04-11:00 116 21 108 12484% 

11:00-12 47 14 118 14470% 

 %144444 1484 146 770 مجموع

   %144444 %17416 %71470 درصد

 %00407 086 140 082 11:04تا  14:04حجم در ساعت اوج 

 3حجم تردد وسايل نقليه در معابر منتهي به ايستگاه شماره -ب ( :3-13) شماره جدول 

  7جنوب  ايستگاه شماره 

 درصد مجموع خروج ورود بازه زماني

14-14:10 17 80 40 4440% 

14:10-14:04 12 46 147 11400% 

14:04-14:00 17 110 101 10447% 

14:00-11 16 142 117 12404% 

11-11:10 18 114 128 10400% 

11:10-11:04 10 141 116 12407% 

11:04-11:00 10 110 124 10488% 

11:00-12 16 44 110 12428% 

 %144444 408 714 128 مجموع

   %144444 %76400 %10400 درصد

 %02.01 042 026 66 11:04تا  14:04حجم در ساعت اوج 
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 3حجم تردد وسايل نقليه در معابر منتهي به ايستگاه شماره -ج ( :3-15) شماره جدول 

  7شرق ايستگاه شماره 

 درصد مجموع خروج ورود بازه زماني

14-14:10 120 112 208 10448% 

14:10-14:04 118 124 206 10406% 

14:04-14:00 120 140 228 12401% 

14:00-11 118 124 208 10448% 

11-11:10 122 112 200 12444% 

11:10-11:04 110 114 220 12400% 

11:04-11:00 148 48 240 11420% 

11:00-12 114 40 240 11404% 

 %144444 1710 784 400 مجموع

   %144444 %07406 %01400 درصد

 %04470 422 006 086 11:04تا  14:04حجم در ساعت اوج 

 3هي به ايستگاه شماره حجم تردد وسايل نقليه در معابر منت-د ( :3-96) شماره جدول 

  7غرب ايستگاه شماره 

 درصد مجموع خروج ورود بازه زماني

14-14:10 14440 11140 212 10416% 

14:10-14:04 110 14440 22040 10440% 

14:04-14:00 41 147 144 12400% 

14:00-11 14640 14140 247 12441% 

11-11:10 48 14740 24040 12480% 

11:10-11:04 40 146 144 12400% 

11:04-11:00 78 4240 18440 11410% 

11:00-12 7640 4840 170 11402% 

 %144444 161140 700 88640 مجموع

   %144444 %01472 %07417 درصد

 %04406 71140 020 07840 11:04تا  14:04حجم در ساعت اوج 
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 مركزي : مشهد مقدس ، بلوار شهيد دستغيب ، خيابان بيستون دفتر

 ، ساختمان جهاد تعاون 23پالك 

 (101)27394813 – 7327311 – 11،11تلفكس : 

www.sazabco.com 

Email:sazabco@asiamail.com  
 

 باخرزطرح جامع شهر 
 جلد هفتم : 

 تهیه طرح ها و برنامه های مربوط به حوزه نفوذ شهر
 

 

 

 جمهوری اسالمی ایران

 و شهرسازي راهوزارت 

 

 مسكن و شهرسازي خراسان رضوي اداره كل
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