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 * فهرست کارشناسان*

 :سید محمود میثاقی مدیر پروژه 

 :فاطمه اوالدزاده مسئول اجرایی پروژه 

 :(شهرستان و استان) اکبريزاده و نوشین سراجصفیه عیسی کارشناسان مسئول دفتر محلی 

 فضایی: -مطالعات کالبدي 

  علی مرادي

  سید محمود میثاقی

  محمدرضا حق جو

  فاطمه اوالدزاده

  معصومه شیخ ها

  سید سینا محسن زاده شاهاندشتی

  رقیه بجنوردي خلردي

  محمداسماعیل اسفندیاري

  نازنین تبریزي

  حنانه عبداهللا زاده

  غالمعلی بهزادي

  نعمت اهللا علی پور

  حسن ملکی

  زهرا بزرگ زاده

  مجید بهزادي

  امینیبهرنگ 

  صفیه عیسی زاده

 نوشین سراج اکبري

 ) :بخش کامپیوترGIS,AutoCad:( 

  وحید هاشمی            

  محمداسماعیل اسفندیاري

 مولود تقلیلی

 آتنا حسینی

 :آتلیه 

  سولماز شمشیریان

    محرابه سادات قدیري

  فائزه عظیم نیا

 جمال مرتضوي امیري

 احمد علی جان

 :ارتباطات و تدارکات 

  حمیده اسکندري 

  معصومه انصاري نیا

 محمداسماعیل نامجو

 :سید ایوب میثاقی مسئول برداشت میدانی 
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ا�ی سان �م تان ��ا ���سازی ا� و  ل راه  ه � : ادار ما  کار��

���  ا���ا�ن دید��� ��ح جا�ع  �� 

د ��ح ز�  ��ند��ن �شاور ما

  صفحه                                                                                     فهرست مطالب       

  1  شهر کالبدي خصوصیات -6-3

 کل در آنها سرانه و درصد سطوح، محاسبه و مختلف کارکردهاي حسب بر شهر اراضی از استفاده نحوه -1-6-3

  1  شهر

  3  )زمین( شهر اراضی از استفاده نحوه -1-1-6-3

  12  )طبقات( شهر اراضی از استفاده نحوه -2-1-6-3

 ورزشی، مذهبی، درمانی، بهداشتی، آموزشی،( شهري مختلف کارکردهاي کالبدي کیفی و کمی وضع -2-6-3

  20  موجود وضع در نیازها و کمبودها تعیین و) غیره و سبز فضاي فرهنگی،

 شهر مختلف مناطق در) غیره و فروشی خرده سبز، فضاي بهداشتی، آموزشی،( اي محله خدمات توزیع نحوه -3-6-3

  29  خدمات از یک هر کارکرد شعاع گنجایش گرفتن نظر در با

  37  گریکدی با آنها روابط یچگونگ و شهر در مختلف محالت محدوده نییتع با همراه يشهر سازمان و بافت -4-6-3

 از برداري نمونه و محلی بازدیدهاي طریق از شهر، مختلف مناطق در مسکونی ساختمانی کلی تراکم -5-6-3

  57  ها ساختمان

  57  طبقات تعداد -1-5-6-3

  64  )مسکونی و کل( اشغال سطح -2-5-6-3

  67  ساختمانی تراکم -3-5-6-3

 قـابل( ساختمـان کیفیت و مصالح نوع نظر از شهر، مختلف مناطق در مسکونی ساختمانهاي کلی وضعیت -6-6-3

 از برداري نمونه و محلی بازدیدهاي طریق از غیره و بهداشتی تأسیسات و تجهیـزات) تخـریبی و مرمتی استفـاده،

  72  ها ساختمان

  72  مصالح نوع برحسب مسکونی واحدهاي و بناها -1-6-6-3

  79  بنا عمر حسب بر مسکونی واحدهاي و بناها -2-6-6-3

  87  ابنیه کیفیت براساس مسکونی واحدهاي و بناها -3-6-6-3

 تهیه به مربوط مشکالت و کمبودها و مختلف نواحی و شهر در مسکن وضع به مربوط کیفی و کمی لیمسا -7-6-3

  94  شهر در مسکن

 زمین سازمان اوقاف، شهرداري،( عمومی و خصوصی مالکیت نوع تفکیک با شهر، در اراضی مالکیت وضع -8-6-3

  106  ).عمومی هاي سازمان سایر و

  112  مربوط هاي سازمان حفاظت ضوابط و اطالعات از استفاده با تاریخی، هاي محوطه و بناها وضع -9-6-3

...)  و گاز تلفن، برق، فاضالب، آب،( شهري تأسیسات هاي شبکه و مراکز کیفیت و گنجایش موقعیت، -6-3- 10

  116  .آنها گسترش امکانات و ها محدودیت کمبودها، ها، سرانه

...)  و گاز تلفن، برق، فاضالب، آب،( شهري تأسیسات هاي شبکه و مراکز کیفیت و گنجایش موقعیت، -6-3- 10

  116  .آنها گسترش امکانات و ها محدودیت کمبودها، ها، سرانه
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 کمبودها...)  و نشانی آتش زباله، دفع گورستان، غسالخانه، کشتارگاه،( شهري تجهیزات کمی و کیفی وضع -6-3- 11

  126  زمینه این در موجود مشکالت و

 طول،( ها تقاطع و معابر مشخصات و يبند شبکه ستمیس لحاظ از ادهیپ معابر و ها ابانیخ يبند شبکه وضع -6-3- 12

  133  )رهیغ و پوشش نوع ب،یش عرض،

  134  نیاسفرا شهر ارتباطی کلی ساختار بررسی -1-12-6-3

  136  اطراف شهرهاي با نیاسفرا شهر مواصالتی موقعیت -2-12-6-3

  143  عملکردي لحاظ از نیاسفرا موجود وضع معابر شبکه بندي طبقه -3-12-6-3

  144  یک درجه شریانی هاي راه -1-3-12-6-3

  145  دو درجه شریانی هاي راه -2-3-12-6-3

  147  محلی معابر  -3-3-12-6-3

  151  شهر ارتباطی شبکه عرضی مشخصات شناخت -4-12-6-3

  161  معابر سرانه و سطح بررسی  -5-12-6-3

 کنترل، نحوه کیفیت، حجم، ارتباطی، سیستم شهر در خصوصی و عمومی مرور و عبور به مربوط مسائل -6-3- 13

 عبور حجم تصادفات، تعداد خصوصی، و عمومی نقلیه وسایط تعداد آمد، و رفت گرههاي و نقاط به مربوط مشکالت

  163  غیره و بحرانی نقاط و مسیرها در مرور و

  163  شهري برون نقل و حمل هايسیستم موجود وضع مطالعه -1-13-6-3

  168  نیاسفرا شهر ارتباطی شبکه ترافیک حجم بررسی -2-13-6-3

  168  ايدروازه محورهاي ترافیک حجم تعیین -1-2-13-6-3

  172  ها خیابان و هاتقاطع ترافیک حجم تعیین-2-2-13-6-3

  176  اوج ساعت تعیین-3-2-13-6-3

  183  آن تحلیل و تجزیه و ترافیک جریان کیفیت تعیین -3-13-6-3

  191  مقصد و مبدأ مطالعات -4-13-6-3

  194  نیاسفرا شهر ترافیکی بنديناحیه و يبند منطقه -1-4-13-6-3

  195  ترافیکی هايناحیه جمعیت محاسبه -2-4-13-6-3

  198  سفر تفکیک-3-4-13-6-3

  201  سفر از منظور -4-4-13-6-3

  203  اتومبیل مالکیت ضریب تعیین -5-4-13-6-3

  205  نیشهراسفرا در موجود سفر سرانه -6-4-13-6-3

  207  روزانه حرکات انواع بررسی -7-4-13-6-3

  209  مختلف نواحی سفر جذب و تولید تحلیل و تجزیه -8-4-13-6-3
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  215  پارکینگ تحلیل و تجزیه -5-13-6-3

  216  ارزي هم ضریب و اراضی کاربري -6-13-6-3
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  خصوصیات کالبدي شهر -6-3

 سـپس  و گرفتـه ز اراضی شهر مورد مطالعه قرار ا در بخش بررسی خصوصیات کالبدي، ابتدا نحوه استفاده

اي  نحوه توزیع خدمات محله خصوصیات دیگر کالبدي اعم از وضعیت کمی و کیفی کارکردهاي مختلف شهري،

  شوند. اکم ساختمانی و ... بررسی میدر مناطق مختلف شهر، بافت و سازمان شهري، وضعیت تر

  

کارکردهاي مختلـف و محاسـبه    نحوه استفاده از اراضی شهر بر حسب -1-6-3

  سطوح، درصد و سرانه آنها در کل شهر

مهـم فرآینـد    مراحـل شناخت وضعیت کاربري اراضی یا نحوه اسـتفاده از فضـا در سـطح شـهر یکـی از      

 ریزي شهري محسوب می شود. در بررسی نحوه استفاده از فضا و تهیه جدول کاربري اراضی مواردي چون برنامه

ها، محدوده محاسباتی و جدول کـاربري   رداشت اطالعات، تعیین سرانه ها، دسته بندي کاربريزمان ب نقشه پایه،

  اراضی مورد توجه قرار گرفته اند.

  

  زمان برداشت اطالعات نقشه پایه و الف)

شی و تمام شماري انجام گرفـت.  به طریق پیمای 1388-1389هاي  در سالاسفراین برداشت کالبدي شهر 

زمان نقشه برداري کشور به عنوان پایه مورد استفاده قرار گرفت که پس از پیمایش به فرمت اس 1:2000نقشه پایه 

DWG  اطالعـات   از سیسـتم  آنهـا دستیابی سریعتر به اطالعات مختلـف و تجزیـه و تحلیـل     وربه منظدرآمده و

توسـط   1389 پـاییز  در تمامی مراحل استفاده گردیده است. در نهایت نقشه هاي تهیـه شـده در   GIS جغرافیایی

مـورد بررسـی قـرار گرفتـه و مـوارد       اسفراین شهرداري  و (سابق) سازمان مسکن و شهرسازي استان کارشناسان

  اختالف با وضع موجود تعیین و مورد بازنگري و کنترل میدانی مجدد قرار گرفته است.
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  ب) تعیین سرانه ها

از آنجا که برداشـت میـدانی در    ه است.بود 1385آخرین اطالعات رسمی از جمعیت شهر مربوط به سال 

با توجـه بـه اسـتانداردهاي پـیش بینـی       1385انجام گرفته بر مبناي رشد جمعیت در سال  1388-1389هاي  سال

بـوده  درصـد   61.2 در دهـه قبـل   اسفراینبرآورد جمعیتی صورت گرفته است. نرخ رشد جمعیت شهر  ،جمعیت

  انجام گرفته است.  1389سال  ينفر 58901تعیین سرانه ها بر مبناي جمعیت  است، لذا

  

  ها ج) دسته بندي کاربري

تجمیع داشته  قابلیت تفکیک واند که  اي تنظیم شده به گونه هاي شهري فهرست برداري از فعالیتفرمهاي 

رد در قالب خهاي  نهایتاً فعالیتباشند و به صورت جدول نحوه استفاده از اراضی وضع موجود نشان داده شوند. 

  طبقه بندي گردیده اند. 361-1کاربردهاي اصلی مندرج در جدول شماره 

  

  مطالعاتی (محاسباتی) د) محدوده 

  بدین شرح تعریف شد: (مطالعاتی)به منظور پوشش کامل سطح اراضی شهر محدوده محاسباتی

البتـه  و فضاهاي حاشیه شهر. سازهاي متصل فراتر از آن دوده قانونی و ساخت، اي متشکل از مح محدوده

ـ   در بررسی سعی شده است که یطالعاتباید توجه داشت در تعیین محدوده م عناصـر مصـنوع و    هاین محـدوده ب

هکتار بیشتر از محدوده مصوب را در برگرفته است کـه غالبـاً اراضـی     368محدوده مطالعاتی  گردد. توجهطبیعی 

  .اشیه هستندکشاورزي و بایر ح

هـا قـرار گرفتـه     ها و سهم ، سرانهها کاربريمبناي تعیین مساحت  طالعاتیدر این مرحله از طرح محدوده م

  است.
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  نحوه استفاده از اراضی شهر (زمین) -1-1-6-3

ست که مساحت محدوده قـانونی  ا هکتار است و این در حالی 3.1520تی معادل طالعاده مومساحت محد

برابـر بـا    طالعاتی. همچنین جمعیت محدوده ماعالم شده است هکتار 1152 مصوبتعیین شده در طرح تفصیلی 

هـاي صـورت گرفتـه     تفاده از اراضی شـهر در دسـته بنـدي   نفر می باشد. در ادامه این مبحث به نحوه اس 58901

  پرداخته شد.

  به دو دسته اراضی سـاخته شـده و اراضـی بـاز تقسـیم       طالعاتیمحدوده مبندي کلی اراضی  در یک تقسیم

درصد از محدوده و اراضـی بـاز بـا     48هکتار سهمی معادل  729شوند. سطوح ساخته شده با سطحی برابر با  می

  اند. از محدوده را به خود اختصاص دادهدرصد  52هکتار سهمی معادل  791

 8.95هکتـار مسـاحت معـادل     6.698هاي شهري بـا   سته کاربريساخته شده نیز به دو دهمچنین سطوح 

هکتار مساحت  5.30هاي غیر شهري با  و کاربري طالعاتیدرصد از محدوده م 46درصد از فضاهاي ساخته شده و 

  می شود. تقسیممطالعاتی از محدوده  درصد 2درصد از فضاهاي ساخته شده و  2.4معادل 

  

 اراضی مسکونی  

درصـد از   8.16درصـد از فضـاهاي سـاخته شـده و      35هکتار مساحت معادل  9.254اراضی مسکونی با 

بیشترین سطح و سهم را به خود اختصاص داده است. سرانه کاربري مسکونی در وضع موجود  ،طالعاتیمحدوده م

  مترمربع به ازاي هر نفر می باشد. 3.43برابر با 

  

 تدر حال ساخ  

هکتار برخوردار هستند. سهم فضاهاي درحـال سـاخت    3.27فضاهاي در حال ساخت از سطحی برابر با 

  تی شهر می باشد.درصد از محدوده مطالعا 8.1ساخته شده و درصد از فضاهاي  7.3 معادل
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 مراکز فعالیت و کار تجاري و  

 3.2سـطحی معـادل   هکتـار مسـاحت،    9.16اراضی با کاربري تجاري و مراکز فعالیت و کار با اختصاص 

 9.2را دارا می باشـد. سـرانه کـاربري مـذکور برابـر بـا        درصد از محدوده 1.1ساخته شده و درصد از فضاهاي 

  به ازاي هر نفر می باشد. مترمربع

  

 کاربري آموزشی  

شامل کاربري هاي آموزش عمومی و سایر مراکز آموزشی می باشـد کـه    اسفراین فضاهاي آموزشی شهر 

  بوده است. همتوسط و دبستان، راهنمایی با فعالیت پیش دبستانی، کاربري آموزش عمومی شامل فضاهاي

درصـد از   5.1درصد از فضـاهاي سـاخته شـده و     2.3هکتار معادل  5.23سطح کاربري آموزشی برابر با 

  مترمربع به ازاي هر نفر برخوردار می باشد. 4ین کاربري مذکور از سرانه اي برابر با است. همچن کلمحدوده 

 

  آموزش عالی  

درصـد از   2.0درصد از فضاهاي ساخته شده و  4.0هکتار معادل  7.2سطح کاربري آموزش عالی برابر با 

  هر نفر می باشد.مترمربع به ازاي  5.0محدوده محاسباتی می باشد. سرانه کاربري مذکور برابر با 

  

  خدمات رفاه عمومی  

در شـهر   کاربري خدمات رفاه عمومی شامل اراضی بهداشتی، درمانی، فرهنگـی، مـذهبی و ... اسـت کـه    

درصـد از محـدوده    5.5درصـد از فضـاهاي سـاخته شـده و     5.11هکتـار معـادل    84از سطحی برابر با اسفراین 

  مترمربع به ازاي هر نفر است. 3.14ذکور برابر با محاسباتی شهر برخوردار می باشد. سرانه کاربري م

ها با احتساب خدمات رفاه عمومی بر شمرده شده و فضاهاي تجاري و آموزشی شهر مساحت این فعالیت

درصد کل شهر را شامل می شوند سرانه حاصـله   9درصد فضاهاي ساخته شده و  18هکتار بالغ شده که  127به 

  رمربع بدست می آید.مت 22براي این مجموعه معادل 
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5 
ا�ی سان �م تان ��ا ���سازی ا� و  ل راه  ه � : ادار ما  کار��

���  ا���ا�ن دید��� ��ح جا�ع  �� 

د ��ح ز�  ��ند��ن �شاور ما

 حمل و نقل و انبارداري  

حمل و نقل و انبـارداري  گروه کاربري شبکه دسترسی (معابر)، پارکینگ عمومی، پایانه و انبار از فضاهاي 

درصـد از   5.18درصد از فضاهاي ساخته شده و  5.38هکتار معادل  7.280هستند. سطح کاربري مذکور برابر با 

  به ازاي هر نفر است. مترمربع 48محدوده محاسباتی می باشد. همچنین سرانه کاربري مذکور برابر با 

  

 تأسیسات و تجهیزات شهري  

برابر با  مستان ها و تجهیزات شهري می باشد،که متشکل از آرا سطح کاربري تأسیسات و تجهیزات شهري

طرح جـامع  تجدیـدنظر  محاسباتیدرصد از محدوده  6.0درصد از فضاهاي ساخته شده و  2.1هکتار معادل  6.8

  مترمربع به ازاي هر نفر است. 5.1باشد. سرانه کاربري مذکور نیز برابر با  می

  

 هاي غیر شهري کاربري  

شهري شامل اراضی نظامی و اراضی تولیدي، صنعتی و خدمات کارگاهی بـوده کـه در وضـع    کاربري غیر

درصد از  2ده و ـاخته شـاي سـاهـد از فضـدرص 2.4ادل ـار معـهکت 5.30سطحی برابر با  اسفراینموجود شهر 

  مترمربع به ازاي هر نفر می باشد. 2.5محدوده محاسباتی را دارا می باشد. سرانه کاربري مذکور برابر با 

  

  اراضی غیر شهري  

گردنـد کـه در    اراضی غیرشهري محسوب می ءسیل و رودخانه جزماراضی بایر و مخروبه، باغات، مزارع، 

  درصد از محدوده محاسباتی برخوردار هستند. 52هکتار معادل  2.791از سطحی معادل اسفراین شهر 

رح جـامع  طـ  تجدیـدنظر  اراضی در محدوده مطالعاتی ينحوه کاربر 361-1 شمارهو نقشه  ، نمودارجدول

نحوه کاربري اراضی وضع موجـود شـهر اسـفراین در داخـل محـدوده       361-2و نیز جدول شماره  اسفراینشهر 

  نشان می دهد.مصوب شهر را 

قشه شماره ن نیز شهري وهاي شهري و غیر اراضی ساخته شده اعم از کاربري 361-2نقشه شماره همچنین 

  اراضی باز (غیرشهري) را نشان می دهد. 3-361
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6 
ا�ی سان �م تان ��ا ���سازی ا� و  ل راه  ه � : ادار ما  کار��

���  ا���ا�ن دید��� ��ح جا�ع  �� 

د ��ح ز�  ��ند��ن �شاور ما

  در محدوده مطالعاتی موجود شهر اسفراین وضع  اراضی نحوه کاربري -361-1جدول شماره 

 نوع کاربري گروه کاربري

 محدوده مطالعات 

 سطح (متر مربع)
 سرانه( مترمربع به نفر) (درصد)سهم 

 به کل شهر ساخته شدهبه فضاي  نفر 58901با جمعیت 

ده
 ش

ته
خ

سا
ح 

طو
س

 

ي
هر

 ش
ي

ها
ي 

بر
ار

ک
 

 43.3 16.8 35.0 2548649 مسکونی

 4.6 1.8 3.7 273254 در حال ساخت

 2.9 1.1 2.3 168759 تجاري و مراکز  فعالیت وکار

 یآموزش
 3.8 1 3 221312 آموزش عمومی

 0.2 0 0.2 13432 سایر مراکز آموزشی

 4 1.5 3.2 234744 جمع آموزشی

 0.5 0.2 0.4 26742 آموزش عالی

خدمات رفاه 

 عمومی

 0.2 0.1 0.1 9542 بهزیستی - بهداشتی 

 1.3 0.5 1 73970 درمانی

 0.2 0 0.2 12398 فرهنگی

 0.2 0.1 0.2 14710 مذهبی

 7.6 3 6 448457 پارك و فضاي سبز

 1.5 0.6 1.2 86555 ورزشی

 3.1 1.2 2.5 183139 انتظامی -اداري 

 0.2 0.1 0.2 11021 پذیرایی -جهانگردي

 14.3 5.5 11.5 839792 جمع خدمات و رفاه عمومی

 22 9 18 1270037  جمع خدمات رفاه عمومی، آموزشی و تجاري

 حمل ونقل و

 انبارداري

 45.1 17.5 36.4 2655627 شبکه دسترسی

 0.03 0 0 1798 پارکینگ عمومی

 1.6 0.6 1.3 94063 پایانه

 0.9 0.4 0.8 55943 انبار

 48 18.5 38.5 2807430 جمع حمل و نقل و انبارداري

تاسیسات و 

 تجهیزات شهري

 0 0 0 2312 آرامستان

 1.4 0.6 1.2 84245 تجهیزات شهري

 1.5 0.6 1.2 86557 جمع تاسیسات و تجهیزات شهري

 118.6 46.0 95.8 6985926 جمع کاربري هاي شهري

 هاي غیر شهري کاربري

 2.7 1.0 2.2 158695 نظامی

خدمات  -صنعتی  -تولیدي 

 کارگاهی 
145975 2 1 2.5 

 5.2 2.0 4.2 304670 جمع کاربري هاي غیر شهري

 123.8 48 100 7290596 جمع سطوح ساخته شده

از
ی ب

ض
را

ا
 

 شهري اراضی غیر

 85.2 33 0 5018600 بایر و مخروبه 

 8.2 3 0 485006 غاتبا

 37.6 14.6 0 2213241 مزارع

 3.3 1.3 0 195451 و رودخانهمسیل 

 134 52 0 7912298 جمع اراضی غیر شهري

 258 100 0 15202895 جمع کل

  . 1389مشاور در سال  برداشت میدانی تمام شماري اراضی شهر توسطمأخذ:       
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7 
ا�ی سان �م و ���سازی ا�تان ��ا ره �ل راه  ما: ادا  کار��

���  ا���ا�ن��دید���  ح جا�ع  ��  

د ��ح ز� ور ما ند��ن �شا �� 

  در محدوده مطالعاتی نحوه استفاده از اراضی شهر - 361-1شماره  نمودار
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8 
ا�ی سان �م و ���سازی ا�تان ��ا ره �ل راه  ما: ادا  کار��

���  ا���ا�ن��دید���  ح جا�ع  ��  

د ��ح ز� ور ما ند��ن �شا �� 
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9 
ا�ی سان �م و ���سازی ا�تان ��ا ره �ل راه  ما: ادا  کار��

���  ا���ا�ن��دید���  ح جا�ع  ��  

د ��ح ز� ور ما ند��ن �شا �� 
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10 
ا�ی سان �م و ���سازی ا�تان ��ا ره �ل راه  ما: ادا  کار��

���  ا���ا�ن��دید���  ح جا�ع  ��  

د ��ح ز� ور ما ند��ن �شا �� 
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11 
ا�ی سان �م تان ��ا ���سازی ا� و  ل راه  ه � : ادار ما  کار��

د ���  ا���ا�ن�� ید��� ��ح جا�ع   

د ��ح ز�  ��ند��ن �شاور ما

 شهر اسفراین نحوه کاربرد اراضی وضع موجود شهر اسفراین در داخل محدوده مصوب -361-2جدول شماره 

 نوع کاربري گروه کاربري

 مصوبمحدوده 

 سطح(متر مربع)
 سرانه متر مربع به نفر (درصد)سهم 

 به کل شهر به فضاي ساخته شده نفر 58901با جمعیت 

ده
ش

ه 
خت

سا
ح 

طو
س

 

ي
هر

 ش
ي

ها
ي 

بر
ار

ک
 

 42.9 21.9 37.6 2527167 مسکونی

 4.4 2.3 3.9 260040 در حال ساخت

 2.9 1.5 2.5 168284 تجاري و سایر مراکز  فعالیت وکار

 آموزشی
 3.7 2 3 217120 موزش عمومیآ

 0.2 0 0.2 13432 سایر مراکز آموزشی

 4 2.0 3.4 230552 جمع آموزشی

 0.1 0.1 0.1 7111 آموزش عالی

 خدمات رفاه عمومی

 0.2 0.1 0.1 9542 بهزیستی - بهداشتی 

 1.3 0.6 1 73970 درمانی

 0.2 0 0.2 12398 فرهنگی

 0.2 0.1 0.2 14710 مذهبی

 5.0 3 4 296327 پارك و فضاي سبز

 1.4 0.7 1.2 80449 ورزشی

 2.7 1.4 2.4 160975 انتظامی -اداري 

 0.2 0.1 0.2 11021 جهانگردي وپذیرایی

 11.2 5.7 9.8 659393 جمع خدمات و رفاه عمومی

 حمل ونقل وانبارداري

 42.9 21.9 37.6 2528541 شبکه دسترسی

 0.03 0 0 1798 پارکینگ عمومی

 1.6 0.8 1.4 94063 پایانه

 0.8 0.4 0.7 49695 انبار

 45 23.2 39.8 2674097 جمع حمل و نقل و انبارداري

 تاسیسات و تجهیزات شهري
 0.04 0 0 2312 آرامستان

 1.3 0.6 1.1 74059 تجهیزات شهري

 1.3 0.7 1.1 76372 جمع تاسیسات و تجهیزات شهري

 112.1 57.3 98.2 6603015 جمع کاربري هاي شهري

 کاربري هاي غیر شهري
 0 0 0 0 نظامی

 2.1 1 2 122181 خدمات کارگاهی  -صنعتی  -ولیدي ت

 2.1 1.1 1.8 122181 جمع کاربري هاي غیر شهري

 114.2 58 100 6725197 جمع سطوح ساخته شده

از
ی ب

ض
را

ا
 

 اراضی غیر شهري

 60.3 31 0 3552705 بایر و مخروبه 

 6.3 3 0 368145 باغات

 12.1 6.2 0 710837 مزارع

 2.9 1.5 0 171629 مسیل و رودخانه

 82 42 0 4803316 ع اراضی غیر شهريجم

 196 100 0 11528513 جمع کل

    . 1389مأخذ: برداشت میدانی تمام شماري اراضی شهر توسط مشاور در سال       
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12 
ا�ی سان �م تان ��ا ���سازی ا� و  ل راه  ه � : ادار ما  کار��

د ���  ا���ا�ن�� ید��� ��ح جا�ع   

د ��ح ز�  ��ند��ن �شاور ما

  نحوه استفاده از اراضی شهر (طبقات) -2-1-6-3

عواملی چون افزایش رو به رشد جمعیت، مهاجرت روستاییان به شهرها جهت کار و استفاده از امکانـات  

شهري، گران شدن زمین هاي شهري، محدودیت اراضی و غیرقابل تجدید بودن اراضی شهري کـه نیـاز اسـتفاده    

، همچنـین گسـترش   هـاي مختلـف را مـی طلبـد     بیشتر از زمین و گسترش عمودي ساختمان هاي شهر با کاربري

زندگی شهرنشینی و رواج فرهنگ آپارتمان نشینی و ... در دهه هاي اخیر سبب احداث ساختمان هاي بلندتري در 

  شهرها و از جمله شهر اسفراین شده است. 

هـاي مختلـف در طبقـات نیـز      در این مطالعات عالوه بر کاربري اراضی زمین شهر(همکف)، بـه فعالیـت  

  العات ارائه شده در این بخش بر مبناي زیربنا می باشد.پرداخته شده است. اط

  

  مسکونی  

ــفراین     ــهر اس ــاتی ش ــدوده مطالع ــکونی در مح ــت مس ــل فعالی ــاي ک ــادل 1.774.953زیربن ــع مع  مترمرب

مترمربـع را در وضـعیت    30.1درصد از زیربناي کل کاربري هاي شهر می باشد. این زیربنا سـرانه زیربنـاي    73 

هـاي  ها، به دلیل اسـتفاده از عکـس  دهد. با کسر مشاعات ابنیه مسکونی و حواشی ساختمانموجود شهر نشان می

مترمربع به دست می آید که بـا ایـن    1419962درصد زیر بناي خالص مسکونی حدوداً برابر  20هوایی به میزان 

  مترمربع برآورد می گردد.  24.1وصف سرانه زیربناي مسکونی کل شهر برابر 

 

 در حال ساخت  

درصد از زیربناي کل شهر را به  12.1مترمربع معادل  292.849بناهاي در حال ساخت با زیربنایی برابر با 

  خود اختصاص داده اند. 

  

 تجاري  

  درصـد از زیربنـاي کـل شـهر      6.7مترمربـع معـادل   163.404مساحت زیربناي کاربري تجـاري برابـر بـا    

  می باشد. 
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13 
ا�ی سان �م تان ��ا ���سازی ا� و  ل راه  ه � : ادار ما  کار��

د ���  ا���ا�ن�� ید��� ��ح جا�ع   

د ��ح ز�  ��ند��ن �شاور ما

 آموزشی  

درصـد از زیربنـاي کـل شـهر      2.4مترمربـع معـادل    57.469یربنایی برابر با هاي رده آموزشی از زکاربري

 برخوردار هستند. 

 

  آموزش عالی  

درصـد از زیربنـاي کـل شـهر را بـه خـود        0.1مترمربع معادل  3.286کاربري آموزش عالی زیربنایی برابر 

  اختصاص داده است.

  

 جهانگردي) -اداري و انتظامی -ورزشی -سبز -مذهبی -فرهنگی -درمانی -خدمات رفاه عمومی (بهداشتی  

درصد را در شـهر   3.4مترمربع مساحت سهمی معادل  83.169کاربري هاي گروه خدمات رفاه عمومی با 

  اسفراین دارا می باشند.

  

 حمل و نقل و انبارداري  

  معـادل مترمربـع   13.919بناهاي گروه حمل و نقل و انبارداري در شهر اسـفراین از زیـر بنـایی برابـر بـا       

  درصد از زیربناي کل برخوردار هستند.  1 

  

 تجهیزات شهري  

درصد از زیربناي کل را به خود اختصاص  0.2مترمربع معادل  4.385کاربري تجهیزات شهري با مساحت 

درصـد از بناهـاي شـهر اسـفراین در      98.5هکتار) معادل  239.3مترمربع (  2.393.434بر این اساس   داده است.

هکتـار)   3.6مترمربـع (  36.695طبقات مختلف (از طبقه همکف تا انتها) داراي کاربري هاي شهري بـوده و تنهـا   

درصد از بناها داراي کاربري غیرشهري می باشند. شایان ذکر است کاربري هاي غیرشهري شامل ابنیه  1.5معادل 

  یه تولیدي، صنعتی و کارگاهی می باشند. نظامی و ابن

 361-4هاي شماره  میزان زیربناي ابنیه شهر اسفراین را نشان می دهد. همچنین نقشه 361-3جدول شماره 

  کاربري اراضی طبقات شهر اسفراین را نشان می دهند.  361-8الی 

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ahr

saz
ion

line
.co

m



 

15 
ا�ی سان �م و ���سازی ا�تان ��ا ره �ل راه  ما: ادا  کار��

���  ا���ا�ن ح جا�ع  ��  ��دید��� 

د ��ح ز� ور ما ند��ن �شا �� 
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16 
ا�ی سان �م و ���سازی ا�تان ��ا ره �ل راه  ما: ادا  کار��

���  ا���ا�ن ح جا�ع  ��  ��دید��� 

د ��ح ز� ور ما ند��ن �شا �� 
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17 
ا�ی سان �م و ���سازی ا�تان ��ا ره �ل راه  ما: ادا  کار��

���  ا���ا�ن ح جا�ع  ��  ��دید��� 
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وضع کمی و کیفی کالبـدي کارکردهـاي مختلـف شـهري (آموزشـی،       -2-6-3

بهداشتی، درمانی، مذهبی، ورزشی، فرهنگی، فضاي سبز و غیره) و تعیـین کمبودهـا و   

  زها در وضع موجودنیا

   .در این قسمت به وضعیت کمی و کیفی انواع خدمات رفاه عمومی پرداخته شده است

  

  الف) خدمات آموزشی

خدمات آموزشی شامل کلیه مقاطع آموزش عمومی و سـایر مراکـز آموزشـی اسـت. آمـوزش عمـومی در       

حرفه اي می باشد. جمع کل مساحت زمین برگیرنده پیش دبستانی، ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان و هنرستان فنی و 

  هکتار بـوده کـه سـهم آن نسـبت بـه فضـاي سـاخته شـده         23.5آموزشی در وضع موجود شهر اسفراین برابر با 

  مترمربع به ازاء هر نفر می باشد.  4درصد و سرانه آن  3.2 

موزشی که برابر بـا  براي کاربري آ (سابق) وزارت مسکن و شهرسازي بر اساس سرانه استاندارد ارائه شده

هکتـار کمبـود در    6مترمربع به ازاء هر نفر می باشد و با کسر میزان موجود این کاربري شهر اسـفراین حـدود    5

  بخش فضاهاي آموزشی در زمان حاضر دارد. همچنین بر اساس سـرانه طـرح تفصـیلی مصـوب شـهر اسـفراین       

  اي آموزشی مشاهده می گردد. هکتار کمبود در بخش فضاه 16مترمربع براي هر نفر)  6.7(

  

  کاربري آموزش عالیب) 

درصـد از فضـاهاي    0.4هکتـار معـادل    2.7کاربري آموزش عالی در سطح شهر اسفراین مساحتی برابر با 

ساخته شده را به خود اختصاص داده است. سرانه موجود آموزش عالی بر مبناي تعداد دانشجویان مراکز آموزش 

ر اسفراین داراي یک دانشگاه پیام نور و یک دانشگاه آزاد اسالمی اسـت کـه مجموعـاً    آید. شهعالی به دست می

  باشد.مترمربع به ازاء هر نفر می 0.5نفر و سرانه موجود  5000تعداد دانشجویان شهر حدود 

مترمربـع بـه ازاء هـر دانشـجو) بـراي       30( (سابق) بر اساس سرانه پیشنهادي وزارت مسکن و شهرسازي

هکتـار کمبـود در بخـش فضـاهاي      12.3نفري دانشجو، شهر اسفراین  5000ی و با توجه به جمعیت آموزش عال
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مترمربع به  0.5آموزش عالی در زمان حاضر دارد. همچنین بر اساس سرانه طرح تفصیلی مصوب، شهر اسفراین (

  هکتار کمبود در بخش فضاهاي آموزش عالی مشاهده می گردد.  0.3ازاء هر نفر) 

هکتار در شرق میدان نماز در حال  0.8کر است ساختمان دانشگاه آزاد اسالمی با مساحتی حدود شایان ذ

 ساخت می باشد و در صورت بهره برداري از آن، در وضع موجود بر اساس سرانه وزارت مسـکن و شهرسـازي  

خـش نخـواهیم   هکتار و بر اساس سرانه طرح تفصیلی مصوب کمبـودي در ایـن ب   11.5کمبودي برابر با  (سابق)

  داشت.

  

  بهزیستی و درمانی  -ج) کاربري بهداشتی

 1.12هکتـار معـادل    8.35بهزیستی و درمانی در سطح شهر اسفراین مساحتی برابـر بـا    -کاربري بهداشتی

درصد از فضاهاي ساخته شده را به خود اختصاص داده اند. بر اساس سرانه هـاي پیشـنهادي وزارت مسـکن و    

مترمربع به ازاء هر نفر) بـه ترتیـب    2.1مترمربع به ازاء هر نفر) و طرح تفصیلی مصوب ( 1.5( (سابق) شهرسازي

  هکتار کمبود در بخش مربوطه وجود دارد. 4هکتار و 0.5

فهرست و موقعیت اماکن بهداشتی و درمانی موجود در سـطح شـهر اسـفراین بـه تفکیـک ( بیمارسـتان،       

 درمـانی، رادیولـوژي، آزمایشـگاه، البراتـور      –شـکی، مراکـز بهداشـتی    درمانگاه، زایشـگاه، کلینیـک، مجتمـع پز   

  آورده شده است. 362-1و ...) با ذکر مساحت و مالکیت هر فضا در جدول شماره 
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  درمانی شهر اسفراین -مراکز بهداشتی  -362-1جدول شماره 

  مساحت   آدرس  مرکز

  نوع فعالیت: درمانی  –مالکیت ملکی  - علوم پزشکیوابسته به دانشگاه  –خ امام رضا (ع)   بیمارستان
،  m2 54000مساحت کل زمین : 

  m28800زیربنا:  

  مرکز بهداشت
ملکی، غیرمستقل، یک طبقه مرکز بهداشت ،  -وابسته به دانشگاه علوم پزشکی -خ طالقانی

  یک طبقه ستاد شبکه بهداشت و درمان
 m2 2500مساحت کل زمین : 

 m2 300مساحت کل زمین :   ملکی –وابسته به دانشگاه علوم پزشکی  -خ طالقانی  1شماره مرکز بهداشتی 

 m2 1000مساحت کل زمین :   ملکی –فلکه فرمانداري، وابسته به دانشگاه علوم پزشکی  - خ امام خمینی  2مرکز بهداشتی شهري شماره 

 -  ملکی –، وابسته به دانشگاه علوم پزشکی 22امام رضا (ع)  –خ امام رضا (ع)   پایگاه بهداشتی امام رضا (ع) 

 -  ملکی - 21خ ولیعصر (عج)  –عصر (عج) خ ولی  پایگاه بهداشتی ولیعصر(ع)

  درمانگاه فرهنگیان 
  جنب بانک ملت، وابسته به سازمان آموزش و پرورش  - خ امام خمینی

  ملکی -
 m2 400مساحت کل زمین : 

 m2 200مساحت کل زمین :   روبروي فروشگاه فرهنگیان - خ امام خمینی  درمانگاه خیریه 

 m2 5/8359مساحت کل زمین :   وقفی -بلوار کشاورز، وابسته به سازمان تأمین اجتماعی  درمانگاه تأمین اجتماعی

  آزمایشگاه دکتر جاغوري
 –جنب کوچه پزشکان ( اولین کوچه سمت راست خ امام رضا (ع) )  - خ امام رضا (ع)

  استیجاري  - بخش خصوصی  
 m2 126مساحت کل زمین : 

سونوگرافی دکتر  -کلینیک رادیولوژي

  پارسایی
 m2 120مساحت کل زمین :   استیجاري - بخش خصوصی  –(مستأجر مرکز بهداشت) 

 m2 125مساحت کل زمین :   وقفی - اداره بهزیستی، وابسته به سازمان بهداشتی و توانبخشی - اسفراینیخ   واحد فیزیوتراپی -بهزیستی

 m2 30مساحت کل زمین :   استیجاري - مستقل –طبقه باالي داروخانه دکتر رضایی 3 –خ امام رضا(ع)   کلینیک شنوایی سنجی

 m2 100مساحت کل زمین :   استیجاريمستقل،  –روبروي بانک کشاورزي  -خ طالقانی  فیزیوتراپی مهر

 m2 90 -89مساحت کل زمین :   استجاري - بخش خصوصی ، مستقل  -خ طالقانی  فیزیوتراپی سینا

 m2 60مساحت کل زمین :   استیجاري  –بخش خصوصی  –طبقه دوم پاساژ توکلی  1 –میدان امام   توانبخشی –بینایی سنجی 

 m2 80مساحت کل زمین :   استیجاري، مستقل –پزشکان کوچه  –خ امام رضا (ع)   شنوایی سنجی

 m2 70مساحت کل زمین :   ملکی - خصوصی –میدان امام، جنب بانک مرکزي  –خ امام   داروخانه دکتر صفري

 m2 60مساحت کل زمین :   ملکی  –خصوصی  - خ امام خمینی  داروخانه دکتر قربانزاده 

 -  مستقل –استیجاري  –بخش خصوصی   داروخانه دکتر شهپرست

 m2 120مساحت کل زمین :   ملکی - خصوصی  –خ امام رضا (ع)   داروخانه دکتر رضایی

 m2 40مساحت کل زمین :   استیجاري -خصوصی  –میدان امام   داروخانه دکتر دستپاك

 m2 60مساحت کل زمین :   ملکی –جنب بانک تجارت  –خ طالقانی   داروخانه دکتر رازي

 m2 150مساحت کل زمین :   ملکی –بخش خصوصی  - خ امام رضا (ع)  یمدکتر ساداروخانه 

  خ امام رضا (ع) مالکیت واگذاري –پایگاه ثابت شهري   115مرکز 
، m2 8160مساحت کل زمین : 

    m2 36، پارکینگ:m2 165زیربنا:

  1389مأخذ: اداره بهداشت و درمان شهرستان اسفراین، 
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  د) کاربري مذهبی

هکتار را به خود اختصاص داده است. سهم ایـن کـاربري نسـبت بـه      1.4مذهبی مساحتی معادل کاربري 

مترمربع به ازاء هر نفر می باشد. بـر اسـاس طـرح     0.2درصد و سرانه آن برابر با 0.2فضاهاي ساخته شده معادل 

پیشنهاد شده و بر اسـاس   مترمربع به ازاء هر نفر 0.4تفصیلی مصوب شهر اسفراین سرانه کاربري مذهبی برابر با 

مترمربـع   0.3 -0.5، سرانه استاندارد کاربري مـذهبی برابـر بـا    (سابق) سرانه مصوب وزارت مسکن و شهرسازي

هکتـار فضـاي    1.5مترمربع سرانه براي هر شهروند در نظر گرفته شود، شـهر اسـفراین بـه     0.5باشد. چنانچه  می

  هکتار فضاي مذهبی نیاز دارد. 0.9مذهبی و بر اساس سرانه مصوب طرح تفصیلی 

  

  هـ) کاربري فرهنگی 

 0.2هکتار و سهم آن نسبت به فضاهاي ساخته شده  1.2مساحت کاربري فرهنگی در شهر اسفراین برابر با 

برابر با  (سابق) مترمربع به ازاء هر نفر می باشد. سرانه مصوب وزارت مسکن و شهرسازي 0.2درصد و سرانه آن 

 3.2مترمربع به ازاء هر نفر، شهر اسفراین داراي  0.75بع به ازاء هر نفر می باشد. بر اساس سرانه مترمر 0.4 -0.75

مترمربـع بـه ازاء هـر     1هکتار کمبود در بخش فضاهاي فرهنگی و بر اساس سرانه مصوب طرح تفصیلی که برابر 

  هکتار کمبود فضاهاي فرهنگی در وضع موجود است. 4.7نفر می باشد 

  

  و) کاربري ورزشی  

درصد از فضاهاي ساخته شده را  1.2هکتار معادل  8.6کاربري ورزشی در شهر اسفراین مساحتی برابر با 

  مترمربع به ازاء هر نفر می باشد.  1.5به خود اختصاص داده است. سرانه کاربري مذکور برابر با 

ازاء هـر نفـر) و سـرانه پیشـنهادي     مترمربـع بـه    3.5بر اساس سرانه مصوب طرح تفصیلی شهر اسفراین (

 0.2و  12مترمربع به ازاء هر نفر ) شهر اسفراین به ترتیـب داراي   1.1-1.5(  (سابق) وزارت مسکن و شهرسازي

  هکتار کمبود در بخش فضاهاي ورزشی در وضع موجود می باشد. 
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  ز) کاربري فضاي سبز 

  ك هـاي جنگلـی، رفیوژهـا و لچکـی هـا      کاربري فضاي سبز شامل پارك هـا، فضـاي سـبز میـادین، پـار     

درصـد از فضـاي    6.2هکتار معادل  44.8می باشد. مساحت مجموع کاربري فضاي سبز در شهر اسفراین برابر با 

مترمربع به ازاء هر نفر به دست مـی دهـد. بـر اسـاس      7.6ساخته شده می باشد که سرانه کاربري مذکور را برابر 

هکتار کمبود و  2.3مترمربع به ازاء هر نفر) شهر اسفراین  8( (سابق) هرسازيسرانه استاندارد وزارت مسکن و ش

هکتار کمبـود موجـود    54.7مترمربع به ازاء هر نفر) این شهر معادل  16.9بر اساس سرانه طرح تفصیلی مصوب (

میادین و ...  در فضاي سبز دارد. از آنجا که مساحت موجود در برگیرنده تمامی لچکی ها، رفیوژها و فضاهاي سبز

است و از آنجا که شهرداري فقط به نام بردن مکان ها اکتفا نموده و از ارائه مشخصات خودداري نمـوده اسـت،   

مساحت ها بر اساس نقشه هاي وضع موجود کاربري اراضی به دست آمده است. از این رو و با حذف رفیوژها، 

هکتار به دست می آید که نشانگر کمبـود   36ود لچکی ها و فضاهاي سبز داخل میادین مساحت فضاي سبز حد

هکتار بر اساس سـرانه   63.5و کمبود  (سابق) هکتار بر اساس سرانه پیشنهادي وزارت مسکن و شهرسازي 11.1

هکتار از این اراضی به عنوان پـارك جنگلـی    28.5طرح تفصیلی مصوب خواهد بود. شایان ذکر است که معادل 

  آمده است.

  

  يح) کاربري تجار

درصد از فضاهاي سـاخته شـده    2.3هکتار معادل  16.9مساحت کاربري تجاري در شهر اسفراین برابر با 

مترمربع به ازاء هر نفر است. بر اساس سرانه استاندارد وزارت کشور  2.9می باشد. سرانه کاربري مذکور برابر با 

ار کمبود در فضاهاي تجـاري و بـر اسـاس    هکت 2.1مترمربع به ازاء هر نفر )  2.5( (سابق) و مسکن و شهرسازي

مترمربع به ازاء هر نفر) در شهر اسفراین هیچگونـه کمبــودي در    1.5سرانه طرح تفصیلی مصوب شهر اسفراین (

  بخش کـاربـري تجـاري مشاهده نمی شود.
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  انتظامی  -ت) کاربري اداري

ار می باشد. سهم این کاربري نسبت به هکت 18.3انتظامی در شهر اسفراین برابر با  -مساحت کاربري اداري

 -مترمربع به ازاء هر نفـر مـی باشـد. در کـاربري اداري     3.1مترمربع و سرانه آن برابر با  2.5فضاهاي ساخته شده 

انتظامی نیز همانند کاربري تجاري هیچگونه کمبودي در شهر اسفراین به چشم نمی خورد. شایان ذکر است سرانه 

مترمربع به ازاء هر نفر و بر اساس 1-2براي کاربري مذکور برابر با  (سابق) و شهرسازي استاندارد وزارت مسکن

  مترمربع به ازاي هر نفر می باشد.  3سرانه طرح تفصیلی مصوب شهر اسفراین برابر با 

  

  پذیرایی  -ي) کاربري جهانگردي

  درصـد از   0.2معـادل  هکتـار   1.1پـذیرایی در شـهر اسـفراین از سـطحی برابـر بـا        -کاربري جهانگردي

  مترمربع به ازاء هر نفر برخوردار می باشد.  0.2فضاهاي ساخته شده و سرانه اي معادل 

هکتـار   1.8مترمربع به ازاء هر نفـر ) شـهر اسـفراین داراي     0.5بر اساس سرانه استاندارد وزارت مسکن (

 0.7ازاء هر نفر) شهر اسـفراین داراي  مترمربع به  0.3کمبود و بر اساس سرانه پیشنهادي طرح تفصیلی مصوب ( 

  هکتار کمبود در کاربري جهانگردي و پذیرایی می باشد. 

  

  خدمات کارگاهی -صنعتی -ك) کاربري تولیدي

 14.6خدمات کارگاهی در وضع موجود شهر اسفراین برابر با  -صنعتی -مساحت مجموع کاربري تولیدي

مترمربع بـه ازاء هـر    2.5باشد که سرانه کاربري مذکور برابر با درصد از فضاهاي ساخته شده می  2هکتار معادل 

هکتار و یک معدن متروکه معـادل   7.5نفر به دست می آید. شایان ذکر است که یک مورد مجتمع صنعتی معادل 

درصد از کاربري مذکور در وضع موجود) در محدوده مطالعاتی وجـود دارد کـه بـا کـم      56هکتار (مجموعاً  0.8

مترمربع به ازاء هر نفر می باشد. با توجه به اینکه  1.06احت این دو مورد، سرانه کاربري مذکور برابر با کردن مس

وجود کاربري صنعتی (صنایع مزاحم) در محدوده شهر داراي ممنوعیت قانونی می باشد، تعیین سطح مـورد نیـاز   

  نایع مزاحم از داخل محدوده شهر است.این کاربري در وضع موجود، منوط به پاالیش کاربري مذکور و خروج ص
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  ل) تجهیزات و تأسیسات شهري

درصـد از فضـاهاي    1.2هکتـار معـادل    8.7کاربري تجهیزات شهري در شهر اسفراین از سطحی برابر بـا  

  مترمربع به ازاء هر نفر برخوردار می باشد. 1.5ساخته شده و سرانه اي معادل 

مترمربع به ازاء هر نفر) شهر اسـفراین   2.5( (سابق) و شهرسازيبر اساس سرانه استاندارد وزارت مسکن 

مترمربع بـه ازاء هـر نفـر) شـهر      2.3هکتار کمبود و بر اساس سرانه پیشنهادي طرح تفصیلی مصوب ( 6.1داراي 

هکتـار از   4.3هکتار کمبود در کاربري تجهیزات شهري می باشد. شایان ذکر است که معادل  4.9اسفراین داراي 

هکتار نیز به عنوان کاربري آرامستان آمده است که با حذف این دو  0.2کاربري به عنوان شرکت ملی نفت و این 

هکتار به دست می آید. با توجه به مساحت به  4.1مورد از مجموع مساحت هاي کاربري مذکور، مساحتی معادل 

مترمربع به ازاء هر  2.5( (سابق) زيهکتار) و بر اساس سرانه پیشنهادي وزارت مسکن و شهرسا 4.1دست آمده (

مترمربـع بـه    2.3هکتار کمبود و بر اساس سرانه پیشنهادي طرح تفصیلی مصوب ( 10.6نفر) شهر اسفراین داراي 

  هکتار کمبود در این کاربري می باشد. 9.4ازاء هر نفر) شهر اسفراین داراي 

  

  بنديجمع -

بر اساس الگوي طرح تفصیلی مصوب و الگـوي وزارت  با توجه به بررسی هاي انجام شده، در مجموع و 

هکتـار   113(هر کدام که بیشتر بوده است) شـهر اسـفراین در وضـع موجـود داراي      (سابق) مسکن و شهرسازي

  کمبود در بخش هاي خدمات رفاه عمومی و تأسیسات و تجهیزات شهري می باشد.

را به تفکیـک کلیـه نیازهـاي خـدماتی،      کمبودهاي کاربري اراضی در شهر اسفراین 362-2جدول شماره 

تجهیزاتی و ... در وضع موجود را نشان می دهد. همچنین پراکنش واحدهاي خـدماتی شـهر اسـفراین در نقشـه     

  نمایانده نشان داده است. 362-1شماره 
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نحوه توزیع خدمات محله اي (آموزشی، بهداشتی، فضاي سـبز، خـرده    -3-6-3

فروشی و غیره) در مناطق مختلف شهر با در نظر گرفتن گنجایش شعاع کارکرد هر یک 

  ماتاز خد

بندي) شهر اسفراین بر مبناي معیارهاي متنوعی شـکل  محله -بنديالگوي تقسیمات کالبدي موجود (ناحیه

  به تفصیل آورده شده است. برخی از این معیارها عبارتند از:  3-3-2گرفته است که شرح جزئیات آن در بند 

  اقتصادي.  -ساختار اجتماعی - 1

 ساختار و بافت کالبدي و حدود عرفی. - 1

 قابلیت استفاده از اطالعات مرکز آمار ایران.  - 2

 استفاده از عناصر جدا کننده اصلی (معابر، رودخانه و پل). - 3

 رعایت توازن میان جمعیت و مساحت در نواحی مختلف. - 4

بندي صورت گرفته در شهر اسـفراین  هاي کارکردي که منطبق بر ناحیهبندي کالبدي حوزهدر نتیجه تقسیم

  ناحیه تقسیم گردیده است. 4باشد، شهر به می

اي با توجه به عملکرد معبر مجاور و کارکرد خود فعالیت در پهنـه تعیـین   هاي محلهاز طرف دیگر کاربري

ــاربري    ــک از ک ــر ی ــرفتن شــعاع عملکــرد ه ــا در نظــر گ ــد. ب ــهشــده ان ــماره هــاي محل ــه در جــدول ش   اي ک

یت در نواحی چهارگانه تعیـین گردیـد کـه در    دهی هر فعالنشان داده شده نحوه توزیع و سطح سرویس 1-363 

  ادامه به تفصیل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

  

  شعاع عملکرد (سرویس دهی) کاربري هاي محله اي -363-1جدول شماره 

  شعاع عملکرد محله اي (متر)  کاربري

  500  قبل از دبستان

  800  دبستان

  500  مذهبی

  250  تجاري

  1378 (سابق) وزارت مسکن و شهرسازي -هاي شهريسرانه کاربري -صدیقه مسائلی -مأخذ: محسن حبیبی                                
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  (مهدکودك) قبل از دبستان  

  متــر در مقیــاس محلــه از اجــزاي شــاخص و اصــلی  500کــاربري قبــل از دبســتان بــا شــعاع عملکــرد 

  تشکیل دهنده محالت می باشند.

شعاع دسترسی و سطح پوشش کاربري قبل از دبسـتان را در   363-1و نقشه شماره  363-2دول شماره ج

درصد از فضاي  3.54شهر اسفراین نشان می دهد. همانگونه که در جدول مذکور مشاهده می گردد در ناحیه یک 

 4.31و  6.33رتیـب بـا   اند. همچنین نواحی دو و چهار بـه ت ساخته شده تحت پوشش کاربري مذکور قرار گرفته

  درصد از فضاي ساخته شده، کمترین سطح پوشش را در بین نواحی دارا می باشد.  2.26درصد و ناحیه سه با 

بیشترین میزان سطح پوشش در بافت مرکزي شهر وجود  363-1براساس اطالعات نقشه پیش گفته شماره 

  کاربري آموزشی قبل از دبستان قرار گرفته اند.داشته و حواشی شهر خارج از سرویس دهی و شعاع دسترسی 

  

  میزان سطح پوشش کاربري آموزشی قبل از دبستان در نواحی چهارگانه -363-2جدول شماره 

 درصد نواحی

1 54.3 

2 33.6 

3 26.2 

4 31.4 

  مأخذ: محاسبات مشاور  
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 دبستان  

  تـرین عنصـر محلـه بـوده کـه ابعـاد آن را کنتـرل        متـر شـاخص   800کاربري دبستان با شـعاع دسترسـی   

شعاع دسترسی و سطح پوشش کاربري دبسـتان را نشـان    363-2و نقشه شماره  363-3می نماید. جدول شماره 

 6.81و  4.83اسفراین، فضاي ساخته شده نواحی دو و چهار به ترتیب بـا   دهد. در میان نواحی چهارگانه شهرمی

درصد، بیشترین میزان پوشش کاربري دبستان به خود اختصاص داده اند. همچنین نواحی یک و سه به ترتیب بـا  

  درصد، کمترین میزان پوشش را به خود اختصاص داده اند. 7.72و  2.74

پوشش تنها یک معیار کمی بوده و معیارهاي دیگري از جمله نوع شایان ذکر است شعاع دسترسی و سطح 

جنس و گروه سنی مراجعه کننده و نیز کیفیت مراکز آموزشی در این بین تأثیرگذارند که قابلیت بررسـی در ایـن   

  11مقیاس را ندارند.

  

  میزان سطح پوشش کاربري دبستان به تفکیک نواحی چهارگانه -363-3جدول شماره 

 درصد نواحی

1 74.2 

2 83.4 

3 72.7 

4 81.6 

  مأخذ: محاسبات مشاور    

                                                
  پذیر نخواهد بود.ها حتی در مقیاس تفصیلی نیز امکان. به دلیل عدم ارائه اطالعات توسط آموزش و پرورش بررسی این شاخص 1
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 ��ند��ن �شاور ماز�د ��ح
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  کاربري مذهبی  

هویتی محله متر در مقیاس محله، به عنوان عنصر شاخص  500کاربري مذهبی محله اي با شعاع دسترسی 

  شود.غالباً در مجاورت دبستان و در مرکز محله مکانیابی می

شعاع دسترسی و سطح پوشش کاربري مـذهبی محلـه اي را    363-3و نقشه شماره  363-4جدول شماره 

دهد. بر اساس اطالعات نقشه مذکور بافت مرکزي شهر به صورت کامل تحت پوشش در شهر اسفراین نشان می

درصد از فضاهاي ساخته شده  2.86ي مذهبی محله اي قرار دارند. در ناحیه چهار سهمی معادل هاشبکه کاربري

  تحت پوشش شعاع دسترسی کاربري مذهبی محله اي قرار گرفته اند. 

درصد پوشش نسبت به فضاهاي ساخته شده، کمترین سـهم را در میـان    1.42بر همین اساس ناحیه دو با 

  اص داده است.نواحی چهارگانه به خود اختص

اي (منطقـه اي و شـهري)،   هاي مذهبی غیرمحلـه شایان ذکر است در بعضی مناطق به علت وجود کاربري

میزان پوشش کاربري مذهبی محله اي کاهش یافته است. شایان ذکر است که بر اساس اصول سلسله مراتبـی در  

  نمایند.دهی مینیز سرویستر هاي مقیاس پایینهاي مقیاس باالتر به کاربريشهرسازي، کاربري

  

  میزان سطح پوشش کاربري مذهبی به نواحی چهارگانه -363-4جدول شماره 

 درصد منطقه

1 63.7 

2 42.1 

3 69.8 

4 86.2 

  مأخذ: محاسبات مشاور   
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 کاربري تجاري  

  باشـد کـه در مقیـاس نـواحی    متـر مـی   250شعاع دسترسی کـاربري تجـاري محلـه اي (خـرد) برابـر بـا       

گیرنـد. بـه   چهارگانه شهر اسفراین، کل سطوح نواحی، تحت پوشش شعاع دسترسی کـاربري مـذکور قـرار مـی     

  عبارتی کاربري تجاري خرد در شهر اسفراین از پراکنش مناسب و مطلوبی برخوردار است. 
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بافت و سازمان شهري همراه با تعیین محدوده محالت مختلف در شهر و  -4-6-3

  چگونگی روابط آنها با یکدیگر

گیـرد.  متفـاوتی صـورت مـی    بررسی بافت و سازمان شهري محالت و ارتباط هر کدام از آنها با معیارهاي

هاي محالت مورد بررسی قرار گرفـت، از  براي دست یافتن به شناختی درست از محالت ابتدا تعدادي از ویژگی

  میان مطالب استخراج شده می توان به یک نتیجه کلی دست یافت. برخی از این موارد به شرح زیر است؛

 ها )بافت محالت ( فشردگی و پراکنش توده -1

 هاي اصلی و فرعی ( ارتباط با گذر)سترسید -2

 رابطه سطح اشغال و توده -3

 جهت قرارگیري بناها -4

 تعداد طبقات -5

 مصالح مصرفی -6

 تأسیسات و خدمات شهري محالت -7

 چگونگی ارتباط محالت با یکدیگر -8

  در ادامه نیز موارد یاد شده به تفکیک هر محله مورد بررسی قرار گرفت.

محله عرفی می باشد که برخی از آنها داراي وسعت کم و برخی دیگـر بـه    21شهر اسفراین اکنون داراي 

وسعت چند محله کوچکتر هستند. با رشد شهرنشینی و ساخت و سازهاي به وجود آمده، کم کم ساختار و شکل 

رایج شطرنجی و بسیار به محالت مختلف به شکلی که در گذشته وجود داشته از بین رفته و بافت ها به صورت 

هم شبیه شده است. بنابراین می توان مرز و محدوده محالت را اندکی گسترده تر لحاظ نمود و تقسیماتی جدید 

ناحیه در شهر پیشنهاد شده  4، تعداد 364-1براي آن ارائه کرد. از این رو در شهر اسفراین بر اساس نقشه شماره 

آمده  3-3-2در آن قرار دارند (شرح تفصیلی این تقسیم بندي کالبدي در بند محله برنامه ریزي  12که در مجموع 

  است). در این قسمت ابتدا به معرفی نواحی و پس از آن به بررسی ویژگی هاي محالت برنامـه ریـزي پرداختـه    

  یـه  می شود. در ادامه براي بررسی بافت و سازمان شهري محالت، هر کدام بـا ذکـر شـماره محلـه و شـماره ناح     

  یعنی محله قلعه چی از ناحیه چهار.  4-1شوند. به عنوان مثال محله گذاري مینام
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  الف) ناحیه شماره یک

ها تشـکیل  عرفی میان آباد، کاهی، کشتان، ناصرآباد و محله قلعه نو خواجه ناحیه شماره یک از چند محله

  شده است. این ناحیه داراي سه محله برنامه ریزي به شرح زیر است.

  1-1محله  

این محله که از به هم پیوستن محله کشتان و محله ناصرآباد (کافرقلعه) به وجود آمده اسـت،  بـه وسـیله    

سیم می شود. قسمت شمالی مربوط به ناصرآباد و قسمت جنوبی کشتان اسـت. ایـن   بلوار مدرس به دو بخش تق

  محله در منتهی علیه غربی شهر و در کنار مسیري که به طرف بجنورد می رود قرار می گیرد.

هاي شبکه معابر درون محله عمدتاً شمال شرقی به جنوب غربی اسـت، بـه خصـوص معـابر     جهت گیري

دادن فضاهاي مسکونی را به عهده دارند. جـنس عمـده بافـت محلـه نیـز بـه صـورت         کوچکتر که وظیفه ارتباط

  ارگانیک می باشد که خود به دو قسمت تقسیم شده است:

  بافت ارگانیک حاصل از تقسیم قطعات بزرگتر به کوچکتر (بافت قدیم) - 1

  بافت ارگانیک خودرو - 2

هاي اطراف دیده می شود. دلیل آن را نیز می توان بـه تبـدیل   بافت ارگانیک خودرو بیشتر در مزارع و تپه

  مزارع و باغات به قطعات مسکونی به مرور زمان دانست. 

گیري بناها در این محله به دلیل گوناگون بودن شکل قطعات متفاوت اسـت. جهـت گیـري شـمال     جهت

هـاي شـمالی   ا و بیشتر در قسمتهها دیده می شود، اما در بعضی قسمتغربی به جنوب شرقی در بیشتر قسمت

محله اندکی تمایل به سمت شمال به جنوب نیز وجود دارد. دلیل آن را می توان وجـود عـوارض طبیعـی زمـین     

  دانست. 

ها در این محله به طور متوسط عمر باالیی دارند و در کنار آنها نیز ساخت و سـازهاي جدیـدتر   ساختمان

هـاي بـا عمـر    رسد. البته تعداد ساختمانسال می 25تر به هاي قدیمینصورت گرفته است. میانگین عمر ساختما

هاي جنوب غربی و شمال غربـی محلـه   سال هم کم نیست که به صورت پراکنده و بیشتر در قسمت 50تا 31بین

  گسترده شده اند. 

ـ      با توجه به قدیمی بودن بافت این محله ارتفاع بیشتر ساختمان   ک طبقـه  هـا در ایـن محلـه بـه بـیش از ی

هـاي یـک   سال قدمت دارند. ساختمان هاي دو طبقه بعـد از سـاختمان   15تا  10نمی رسد که اغلب آنها بیش از 
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هایی از این دست، تعدادي ساختمان هاي محله دارند. عالوه بر ساختمانطبقه، بیشترین سهم را در بین ساختمان

  سراسر محله پخش شده اند. خورند که در سه طبقه نوساز نیز در بین آنها به چشم می

کوچه رضایی و خیابانی که مسجد امام  -کوچه شهید قره قائی و خیابان چنارکشتان  -هاي ناصرآبادخیابان

صادق در آن قرار دارد، از مهمترین خیابان هاي محله است. ارتباط بین قسمت شـمالی و جنـوبی محلـه هـم بـه      

  وسیله بلوار مدرس انجام می شود.

و خیابان جمال الدین اسدآبادي مهمترین معابري هستند که محـالت مجـاور را بـه ایـن محلـه       بلوار قائم

ارتباط می دهند. سه دبیرستان و یک مدرسه راهنمایی نیز در محله وجود دارد که بسیاري از جوانان براي تحصیل 

شناخته شده ترین مسـجد   از این محله و محالت دیگر به آن می آیند. مسجد امام جعفر صادق که اصلی ترین و

محله است، در قسمت شمالی محله قرار گرفته، البته مسجد دیگري با نام امام حسن مجتبی نیز در قسمت جنوبی 

هاي شاخص دیگري نیز در محله وجـود دارد کـه شـامل چنـد کارگـاه      ها و مجموعهمحله وجود دارد. ساختمان

شود. در نزدیکی دبیرستان امام علی (شاهد) گورستانی وجود  هاي دیگري میانبار و کاربري -تعمیرگاه -صنعتی

دارد که اکنون با توجه به رشد محله و شهر، در قسمت جنوبی محله کنونی و مرکز محله کشتان سابق قرار گرفته 

  که نیاز به برنامه ریزي مناسب دارد. 

ها نیمی یا بیشتر از نیمی از ساختمانبافتی فشرده داشته و مانند بسیاري نقاط شهر،  1-1در مجموع محله 

سطوح قطعات را به خود اختصاص داده اند و به صورت پشت به پشت نسبت به هم ساخته می شوند. علت این 

موضوع را می توان عدم وجود طرح مناسب شهري در گذشته و مسائل اقلیمی دانست که در دهه هـاي گذشـته   

  رد.ساخت و سازها را به این سمت هدایت می ک

این محله از شمال به کوه هاي اطراف شهر، از شرق به بلوار قائم و ادامه آن به صورت کوچه در جنـوب  

میدان توحید، از جنوب به اراضی کشاورزي  و سپس کمربندي و از غرب به میدان پهلوان کشوري و اراضی بایر 

  و زراعی جنوب و شمال آن محدود می شود.

  

 1-2حله م  

پیوستن محالت میان آباد و محله کاهی به وجود آمـده و از محـالت شـمالی شـهر بـه       این محل از به هم

هاي اولیه شکل گیري شـهر اسـت از مهمتـرین محـالت شـهر بـه       شمار می آید. محله میان آباد که خود از هسته
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 به صورت شمال غربی بـه جنـوب شـرقی    1-2هاي درون محله گیري عمده معابر و شریانآید. جهتحساب می

بیشترین رشـد   1361تا  1345هاي هاي متفاوتی دارند. بین سالهاي مختلف، ساختار و شکلاست که در قسمت

تـر کـه در جنـوب    هاي قدیمیدر افزایش سطح محله اتفاق افتاده که چند بافت را در خود جا داده است. قسمت

ساختار شکل گیـري معـابر و قطعـات آنهـا بـه      تر دارند و محله و نزدیکی خیابان ولی عصر هستند، بافتی متراکم

تر، بافت شطرنجی منظم دارند که شیوه شهرسازي آن بـا سـایر نقـاط    صورت ارگانیک است. قسمت هاي شمالی

  محله متفاوت است.

هاي بنا نزدیک بـه  تر است. مانند بسیاري از نقاط شهر تودهها نیز در این محدوده مناسبکیفیت ساختمان

  قطعات را اشغال می کنند که البته شکل منظم تري دارند.نیمی از سطوح 

در ارتباط با ارتفاع بناها می توان گفت، ارتفاع بیشتر بناها یک طبقه است که در سراسر محلـه پخشـایش   

  هاي یک طبقـه درصـد بیشـتري از سـهم محلـه را شـامل       هاي دو طبقه بعد از ساختمانیکسانی دارند. ساختمان

طبقه هستند که تعداد آنها نسبت به سطح کل محله چشمگیر نیسـت.   4و  3هاي بعد ساختمانمی شوند. در رده 

  طبقه نیز به صورت انگشت شمار در قسمت جنوب شرقی محله وجود دارند.  5ساختمان هاي 

مصالح مصرفی در ساخت بناها نیز از موضوعات مهم در این مطالعات است. بررسی ایـن معیـار در ایـن    

دهد، تعداد زیادي از ساختمان ها از آجر و آهن ساخته شده اند که اصلی ترین شـیوه سـاخت در   میمحله نشان 

ها با اسکلت فلز و بتن نیز در محله دیده می شوند کـه تعـداد آنهـا بـه     کل شهر نیز محسوب می شود. ساختمان

دارنـد کـه بیشـتر در     هاي ساخته شده از گل و چوب و خشت نیز در محلـه وجـود  مراتب کمتر است. ساختمان

هاي بسـیار دور مـی باشـند.    نواحی جنوبی محله به چشم می خورند و همچنین به عنوان میراث محالت از سال

ها قابل توجه است و تعدادي از آنها به صورت پراکنده در نواحی شمالی هستند که سهم تعداد این نوع ساختمان

  زیادي را شامل نمی شوند.

هاي تخریبـی و یـا   ها اغلب قابل استفاده و نوساز می باشد. درصد ساختماناختماندر نگاه کلی کیفیت س

  تعمیري نیز نسبت به کل بسیار کمتر است.

متري بنیاد مسکن  10کوچه نیک فرجام، خیابان  -متري امام علی 16پارك کودك، خیابان  -بلوار اسفراین

 16به شمار می آینـد. خیابـان شـهید مطهـري، خیابـان      هاي مهم محله هاي ولی عصر از خیابانو مجموعه خیابان

  متري امام رضا و خیابان هاي ولی عصر و خیابان معلم نیز محله را به محالت دیگر مرتبط می کنند.
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دو هنرستان و چند دبستان و مهدکودك نیز در محله فعالیت می کنند. سـالن ورزشـی فجـر نیـز در مرکـز      

هاي با کاربري انبار، تاالر پذیرایی، خانه بهداشت، حمام عمومی نیـز  ساختمانجغرافیایی محله قرار گرفته است. 

هاي بایر در محله کم نیست و بیشتر در نـواحی شـمالی و در حاشـیه    در سطح محله پخش شده اند. تعداد زمین

  رودخانه بیدواز قرار دارند. بر جنوبی محله کامالً تجاري با کارکرد رده شهري است.

  

  1-3محله  

، از جنوب به محله قلعه  -محله میان آباد و کاهی –حله قلعه نو خواجه ها از شمال به خیابان ولی عصر م

نو و زمین هاي بایر اطراف رودخانه بیدواز، از غرب به محله کشتان کنونی و باغات و مزارع اطـراف و از شـرق   

  نیز به رودخانه بیدواز محدود می شود. 

هاي داخل محله به صورت شمال شرقی به جنـوب غربـی اسـت. بـه غیـر از      گیري معابر و شریان جهت

خیابان جمال الدین اسدآبادي که به صورت شمال غربی به جنوب شرقی ساخته شده است، دو نوع بافـت درون  

  محله دیده می شود.

 بافت شطرنجی منظم - 1

 بافت ارگانیک - 2

الـدین  خیابان ولی عصر و خیابان جمالبافت ارگانیک بیشتر در قسمت هاي شمالی محله و در حد فاصل 

اسدآبادي دیده می شود. این نقاط نسبت به مکان هاي دیگر عمر و قدمت بیشتري دارنـد و بـه محـدوده اصـلی     

شکل گیري شهر نزدیکترند. بافت شطرنجی موسوم به زمین شهري که از واگذاري هاي دهه پیش بوده است نیز 

ه است. شیوه ساخت و ساز در شرق این محله اندکی تحت تـأثیر محلـه   قسمت هاي جنوبی محله را در بر گرفت

میان آباد و بخش دیگر نیز متأثر از ساخت و ساز سایر نواحی و محالت شهر می باشد. سـاختمان هـا در جهـت    

  درصد سطوح قطعات را اشغال  50شمال شرقی به جنوب غربی ساخته شده اند و توده در برخی نقاط تا بیش از 

  د. در قسمت هاي شرقی تر بافت فشرده تر می شود و ساختار شطرنجی به ساختار ارگانیـک نزدیـک تـر    می کن

می گردد. زمین هاي بایر در جنوب و غرب و باغات به صورت لکه هاي بزرگ در شرق و غرب آن پخش شـده  

  اند، در نواحی جنوبی غلبه با اراضی بایر است.
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وجه بـه سـري نخسـت واگـذاري هـاي زمـین شـهري بـه طـور          با ت 1361تا  1345سطوح محله از سال 

رشـد   1378تـا   1361محسوسی افزایش پیدا کرده است. این تغییرات به گونه اي انجام شده اسـت کـه از سـال    

  مجدداً رشد شهري محسوس بوده است. 1388تا  1378چشمگیري در سطوح محله وجود نداشته ولی از سال 

می توان گفت ساختمان هاي یک و دو طبقه به ترتیب بیشـترین سـطوح    در ارتباط با طبقات ساختمان ها

  محله را به خود اختصاص داده اند. ساختمان هاي سه و چهار طبقه در مراحل بعدي هستند. 

در ارتباط با مصالح بنا به تبعیت از کل شهر می توان گفت مصالح آجـر و آهـن، اسـکلت بتنـی و فلـزي      

دارند. در قسمت هاي قدیمی تر نیز تعدادي ساختمان هستند که از خشت و چـوب  بیشترین کاربرد را در محله 

اند و تعداد زیادي از آنها تخریبی هستند. در کنار آنها ساختمان هایی وجـود دارنـد کـه بـا تعمیـر و      ساخته شده

  بازسازي می توان به استفاده از آنها ادامه داد که اغلب آنها از چوب و خشت ساخته شده اند. 

ورزشی بسیج، اداره پسـت و   –از ساختمان هاي مهم محله می توان به ساختمان کالنتري، کانون فرهنگی 

  زندان اشاره نمود. چند هنرستان، دبستان و راهنمایی نیز در سطح محله فعالیت دارند. 

  هاي صنعتی و تولیدي، خانه بهداشت و سـوله ورزشـی در محـدوده محلـه بـه چشـم       عالوه بر آن کارگاه

  می خورند که در قسمت هاي شمالی محله پراکنده هستند.

خیابان هاي جمال الدین اسدآبادي، خیابان شهید طیبی، خیابان ایـران زمـین و خیابـان شـهید مطهـري از      

ل الدین اسدآبادي و شهید طیبی از مهمترین معابري هستند خیابان هاي مهم محله به حساب می آیند. خیابان جما

  که وظیفه ارتباط با محالت دیگر را فراهم می کنند.
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  ب) ناحیه شماره دو

گـل  چشمه خاله مـاه  جوي، نوبنیاد وفرطان)، پشت -جانبازان -این ناحیه از چهار محله شهرك (فرهنگیان

  ریزي تعریف شده است. تشکیل شده است. ناحیه دو در سه محله برنامه

 
  2-1محله  

این محله از به هم پیوستن دو محله نوبنیاد و چشمه خاله ماه گل به وجـود آمـده اسـت. بیشـترین رشـد      

  است و بخشـی از آن از قسـمت هـاي قـدیمی شـهر محسـوب        1361تا  1345مساحتی آن مربوط به سال هاي 

  را پذیرفته است.می گردد. خیابان معروف طالقانی محوریت این دو محله 

جهت گیري ساختمان ها در این محله تنوع خاصی دارند. در قسمت هاي قـدیمی تـر (جنـوبی)، جهـت     

گیري بناها به صورت شمال شرقی به جنوب غربی و در قسمت هاي شمالی، جهت گیري شمال غربی به جنوب 

به جنوب شرقی اند کـه در   ها به صورت شمال غربیگیريهاي شرقی جهتشرقی می باشد. همچنین در قسمت

برخی بخش ها تمایل بیشتري به سمت غرب دارند. ساختمان ها معموالً نزدیک بـه نیمـی از سـطح قطعـات را     

اشغال می کنند و معموالً در قسمت انتهاي قطعات قرار دارند، به طوري که در قسمت انتهاي قطعـات سـاختمان   

  ند.هاي دو قطعه مجاور کامالً به یکدیگر چسبیده ا

ترکیبی از ساختمان هاي قدیمی و جدید در این محله وجود دارد. ساختمان ها اغلب قابل استفاده هستند 

و ساختمان هاي تخریبی نیز تعداد کمی را در قسمت جنوبی محله و نزدیک به هسته اولیه شهر شامل می شوند. 

 30تـا   21سال و  20تا  11بناهاي با عمر سال تعداد چشمگیري ندارند.  5تا  1ساختمان هاي نوساز با عمر بین 

  سال سطح عمده بافت را تشکیل می دهند. 

بر اساس اطالعات مربوط به تعداد طبقات در سطح محله اکثر بناها یک طبقه هستند اما در قسـمت هـاي   

طبقه نیـز   اند. عالوه بر آن تعداد محدودي ساختمان چهارشمالی محله ساختمان ها دو و سه طبقه نیز ساخته شده

  به چشم می خورد که نوساز محسوب می شوند. 

مانند سایر محالت، جنس مصالح در این محله نیز بیشتر از آجر و آهن است اما در برخـی نقـاط مصـالح    

  جدیدتري هم وجود دارد که در ساختمان هاي نوساز دیده می شود. 
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. در قسمت جنوبی و شمالی هم بافت بافت این محله نسبت به سایر محالت بافت این محله متفاوت است

ارگانیک وجود دارد و هم بافت شطرنجی. بافت ارگانیک بیشتر در قسمت هاي جنوبی محله قرار گرفته که عمـر  

بیشتري دارند و به هسته مرکزي شهر نیز نزدیکتر است. محله از شمال به کوه ها و مزارع و از جنوب به خیابـان  

شت جوي و از غرب به رودخانه بیدواز می رسـد. خیابـان هـاي طالقـانی، شـهید      امام رضا و از شرق به محله پ

  رجایی و بهشت از خیابان هاي مهم آن هستند.

  

  2-2محله  

می باشد،  - 1378تا  1361 -هاي پس از انقالب اسالمی محله پشت جوي که حاصل رشد شهر بین سال

می گردد. این محله داراي سـاختار   ف شهر محسوبیکی از محالت تشکیل یافته از جمعیت نقاط روستایی اطرا

ها گیري خیاباننسبتاً شطرنجی و منظم است که نتیجه تفکیک قطعات بزرگتر به کوچکتر بوده است. جهت شکل

گیـري شـمال غربـی بـه جنـوب دارنـد و       به صورت شمال شرقی به جنوب غربی است و ساختمان ها نیز جهت

  عمومی از قبل پیش بینی شده در این ناحیه به چشم نمی خورد. فضاهاي باز شهري و محل هاي تجمع

  لیه زمین ساخته می شوند و بیش از نیمی از سطوح زمین را اشغال می کنند. ا ساختمان ها اغلب در منتهی

تعداد طبقات در اکثر بناها یک طبقه می باشد. تعداد طبقات باالتر در محله کمتر بـه چشـم مـی خـورد و     

  ی از محله را تشکیل می دهند. سهم بسیار کم

جنس مصالح به کار رفته در این بافت از آجر و آهن است و نشانه خاصی از شیوه و معمـاري بـا هویـت    

  مناطق بومی خراسان ندارد. 

هـاي بـایر   خان در انتهاي ساخت و سازهاي این محله قرار گرفته که اطـراف آن را زمـین  گود کشتی زینل

قطعات بایر در کل محله نیز کم نیست. محله پشت جوي یک دبستان، یک راهنمایی، یـک   اند، تعداداحاطه کرده

مرکز پیش دانشگاهی و یک هنرستان نیز دارد. دانشگاه آزاد اسالمی نیز در مجاورت خیابان امام رضا در قسـمت  

ه هستند که به شهر نیز در این محل 115جنوبی محله واقع است. دو مرکز درمانی خانه بهداشت و مرکز اورژانس 

و نواحی اطراف خود خدمات می دهند. عالوه بر این کارخانه معدن و چند فضاي در حال ساخت نیز از سـمت  

  شمال شرقی به این محله نزدیک است. انتهاي محله تفکیک شده و به صورت بایر می باشد. 
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ه نوبنیـاد و از سـمت   محله پشت جوي از جنوب شرقی به محله شهرك و از غرب و شمال غرب به محل

شمال به کوهستان می رسد. از سمت جنوب نیز به خیابان امام رضا محدود شده است. راه اصلی ارتباط این محله 

هاي داخلی این محله را به هاي دیگري نیز دسترسیبا محالت مجاور خود، خیابان امام رضا است که البته خیابان

متـري امـام رضـا از ایـن      25خیابان شهید رجایی و ادامه شمالی کوچه خصوص با محله نوبنیاد فراهم می کنند. 

  جمله اند.

  

  2-3محله  

شهرك یکی از محله هاي جدید اسفراین محسوب می شود. طرح این شهرك به صورت شطرنجی مـنظم  

بر اساس نقشه هاي آماده سازي شهرسازي در اوایل انقالب اسـالمی و دوره واگـذاري هـاي گسـترده زمـین در      

 -شهرها تهیه و در حال اجرا شدن است. جهت ساختمان ها به دو صورت در محلـه وجـود دارد، شـمال شـرقی    

هاي جنوبی شهرك و در مجاورت خیابان امام رضا اسـت. در قسـمت هـاي دیگـر و     جنوب غربی که در قسمت

  شمالی شهرك جهت گیري شمال غربی به جنوب شرقی است. 

یمارستان، دو سالن ورزشی، دو دبستان و یک مهد کودك نیز در شهرك در ارتباط با خدمات موجود یک ب

ساخته شده اند، البته زمین هاي بایر زیادي هنوز در محدوده شهرك هستند که بخش هایی از آن به مسـکن مهـر   

  اختصاص یافته است. 

   ساختمان ها اغلب یک طبقه هستند و ساختمان هاي دو و سه طبقه سهم بسیار کمتري دارند.

ساخت و ساز در این محله نسبتاً منطبق با ضوابط و مقررات مربوطه است که در صورت تکمیل شـدن از  

درصد سـطوح   50تا  40لحاظ شهرسازي وضعیت بهتري نسبت به سایر نقاط خواهند داشت. توده ها نزدیک به 

  و یا اسکلت بتنی یا آهنی است. قطعات را اشغال می کنند. مصالح به کار رفته در آنها نیز عمدتاً از آجر و آهن
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  ج) ناحیه شماره سه

این ناحیه از ترکیب محله تپه ریگ، محله قلعه نو، محله بازار کهنه، محله قلعه حسین، محله حسـن آبـاد،   

محله آسیاب سرکاري و پشت استادیوم (مجتمع پارسیان) شکل یافته که به سه محله برنامه ریزي زیر تقسیم شده 

  است.

  

  3-1محله  

این محله از به هم پیوستن محله تپه ریگ و محله قلعه نو تشکیل می شود. محله از شـمال بـه رودخانـه    

(محله قلعه حسین، محله حسن آبـاد و محلـه    3-2بیدواز و از جنوب به محله آسیاب سرکاري از شرق به محله 

  دود مـی شـود. رشـد شـهري آن بـین      بازار کهنه) و از غرب به ترمینال و زمین هاي بایر و کشاورزي اطراف مح

  بسیار زیاد بوده است.  1388تا  1378به خصوص در سال هاي  1388تا  1361سال هاي 

در محدوده محله، بافت شطرنجی و همچنین بافت ارگانیک دیده می شود. بافت ارگانیک خودرو نیـز در  

که توسـط گروهـی از مـردم کـه      بخش هاي غربی و جنوبی وجود دارد که حاصل رشد بدون برنامه ریزي است

  اغلب از قشر کم درآمد یا روستاییان مهاجر به شهر هستند، ایجاد شده است.

  هاي بـایر در ایـن محـدوده سـهم زیـادي را بـه خـود اختصـاص داده انـد. معـابر در برخـی نقـاط             زمین

در بعضـی نقـاط    شرقی غربـی  در آنهـا دیـده مـی شـود.      –هاي نامنظمی دارند و کشیدگی شمالی جنوبی شکل

  فشردگی توده هاي مسکونی بیشتر و در برخـی نقـاط دیگـر کمتـر اسـت. سـطح اشـغال تـوده بـه قطعـات در           

درصد تجاوز کرده و گاهی هم از این میزان کمتر می شود. ساخت و ساز پراکنـده در قطعـات    50بخش هایی از 

  کزي محله بیشتر است.مسکونی هم در این بافت دیده شده است که تعداد آنها در مناطق مر

  طبقـه بـه ترتیـب در     3و  2مانند بسیاري از نقاط شهر ساختمان ها یک طبقـه هسـتند و سـاختمان هـاي     

  رتبه هاي دیگر قرار می گیرند. 

جنس مصالح نیز مطابق با سایر مناطق شهر اغلب از آهن و آجر اسـت. اسـتفاده از سـایر مصـالح نیـز در      

ادي ساختمان که نیاز به تعمیر و بازسازي دارند نیز وجود دارد کـه تعـداد آنهـا    محدوده محله دیده می شود. تعد

نسبت به کل محل قابل توجه است. تعداد انگشت شماري از ساختمان ها نیز تخریبی هستند که اغلب با مصالحی 

  نظیر خشت و چوب ساخته شده اند.
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ازان از معابر مهم این محله هسـتند. وظیفـه   هاي شهید طیبی، خرمشهر، انقالب اسالمی و بلوار جانبخیابان

ارتباط دادن محالت دیگر با این محله به وسیله خیابان شهید طیبی، بلوار جانبازان، کوچه قلعـه نـوعی و خیابـان    

  انقالب اسالمی انجام می شود. البته خیابان هاي دیگر نیز وجود دارند که از اهمیت کمتري برخوردارند. 

هاي آموزشـی  د، دو دبیرستان و یک هنرستان هم در محله وجود دارند که کاربرياز لحاظ خدمات موجو

سال اخیـر   10ترین ساختمان در محدوده محله محسوب می شود که طی محله هستند. مجموعه ترمینال شاخص

زدیکـی  هایی شامل انبار و تعمیرگاه نیز به تعداد زیادي به طـور پراکنـده و اغلـب در ن   ساخته شده است. کاربري

زمین هاي بایر وجود دارند. تعداد زیاد زمین هاي بایر که در سطح محله پخش شده اند، پتانسـیل هـاي مناسـبی    

  براي توسعه محسوب می گردند.

  

  3-2محله  

این محله مرکزي ترین محله شهر محسوب می شود که از به هم پیوستن محله هـاي کنـونی بـازار کهنـه،     

ل به جنوب به وجود می آید. این محالت از جمله محالت قدیمی شهر هسـتند  قلعه حسین و حسن آباد از شما

به بعد رشد چندانی نداشته اند. به این ترتیـب   1330نیز وجود داشته اند و از سال  1330که تا قبل از سال هاي 

 به بعد به سـمت محـالت دیگـر و خـارج از محـدوده ایـن       1330می توان نتیجه گرفت که رشد شهري از سال 

محالت بوده است. بازار قدیم شهر نیز در این محله واقع است. چند مسجد قدیمی و پررونـق نیـز در محـدوده    

محله وجود دارند. فشردگی بافت در سه محله موجود بسیار زیاد است و نوع بافت آن تقریباً ارگانیک محسـوب  

  می شود.

بیش از نیمی از سطح قطعات سـاخته  رابطه فضاي پر و خالی قطعات متفاوت است. در بعضی قسمت ها 

  شده و در قطعات دیگر نیز کمتر از این مقدار هم وجود دارد.

قرارگیري بنا در قطعات نیز متفاوت است. در بعضی قطعات ساختمان ها در انتهاي زمـین بـدون فضـاي    

خالی در پشت ساختمان ساخته شده اند و در بعضی مناطق نیز ساختمان ها به ابتداي زمین و در مجاورت معبـر  

ه اهالی منزل مورد استفاده اسـت.  ورودي به قطعه ساخته شده اند و زمین خالی نیز در پشت آنها براي نیاز روزمر

در بعضی قطعات دیگر نیز ساختمان درست در وسط زمین ساخته شده است. ساخت متمرکز و پراکنـده نیـز در   
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تعدادي از قطعات وجود دارد. دلیل این گوناگونی را در قسمت شمالی می توان وجود بازار قدیم شـهر در ایـن   

  متناسب با نیازهاي بازار تعیین می کرد. محدوده دانست که شیوه قرارگیري بنا را

محله بازار کهنه کنونی فشردگی بیشتري در بافت خود دارد ولی معابر و بافت محله قلعـه حسـین کنـونی    

ارگانیک تر از دو محله قدیمی است. زمین هاي بایر و باغات نیز با سطح کمـی بـه طـور پراکنـده بـین قطعـات       

  مسکونی پراکنده هستند. 

هاي یک طبقه و دو طبقه به ترتیب بیشترین تعداد را به خود اختصاص لی در این محله، ساختمانبه طور ک

  داده اند و ساختمان هاي سه طبقه هم ردیف هاي بعدي هستند.

سال در این محله هستند که برخـی   50هایی با قدمت هاي متفاوت از یک سال گرفته تا بیش از ساختمان

ر نیز قابل استفاده اند. تعدادي ساختمان تخریبی نیز در محدوده محله دیده می شود که از آنها نوساز و برخی دیگ

  بیشتر در قسمت شمالی محله و در قسمت بازار کهنه هستند.

مصالح به کار رفته در برخی بناهاي این محله خشت، گل و چوب می باشد. تعداد ساختمان هایی که باید 

هاي با عمر بین ت پراکنده در قسمت هاي مختلف پراکنده شده اند. ساختمانتعمیر شوند نیز کم نیست و به صور

سال، بیشترین تعداد را دارند و مصالح به کار رفته در آنها اغلب از آجر و آهن است. فلز و بتن نیـز در   30تا  11

  برخی از ساختمان ها به کار رفته است.

دبستان، راهنمایی، دبیرستان و پیش دانشـگاهی  بررسی خدمات و فعالیت هاي موجود نشان می دهد چند 

در محله ساخته شده اند که تعداد آنها در محله قلعه حسین بیشتر است. ساختمان هاي مهمی نظیر بانک، شوراي 

شهر، آموزش و پرورش، مجموعه هاي تجاري مختلف، مساجد معروف و قدیمی، پمپ بنـزین، مراکـز درمـانی،    

ند انبار نیز در محله وجود دارند که حول محور اصلی و مهم امام خمینی با ردیفـی  بهداشتی، باشگاه شطرنج و چ

  از کاربري هاي تجاري رده شهري مستقرند.

خیابان هاي نواب، خرمشهر، کوچه نباتی، کوچه قلعه نو، کوچه مخابرات، براتی، حقیقی، پرکی و حقانی از 

ط دادن محله را به همراه چند معبر و کوچه دیگر به محالت مهمترین خیابان هاي این محله هستند که وظیفه ارتبا

  و محورهاي اطراف به ویژه امام خمینی و بلوار مطهري بر عهده دارند.
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  3-3محله  

این محله از به هم پیوستن محله و آسیاب سرکاري و مجتمع پارسیان (پشت استادیوم) شکل گرفته است 

از شرق به قصبه و سپس محرم آبـاد از غـرب بـه زمـین هـاي بـایر و        و از شمال به محله تپه ریگ و حسن آباد

  کشاورزي و از جنوب نیز به مزارع محدوده شده است.

خیابان ها و معابر در چند جهت بخش شمال شرقی، جنوب غربی، بخش شرقی و غربـی و تعـدادي هـم    

  شمالی و جنوبی کشیده شده اند.

ز بافت اندکی ارگانیک می شود که می توان آنها را نیز بـه  بافت محله اغلب شطرنجی است. در مناطقی نی

عنوان نسبتاً شطرنجی قلمداد کرد. در قسمت هاي میانی محله ساخت بنا به صورت پشت در پشت وجـود دارد.  

به طوري که هیچ فضاي خالی بین دو ساختمان دیده نمـی شـود امـا در قسـمت شـمالی و در محـدوده مجتمـع        

  تمان ها در قطعات شطرنجی از قوانین خاصی پیروي می کند.پارسیان جانمایی ساخ

ها مانند بسیاري از در محدوده کنونی محله آسیاب سرکاري بافت اندکی فشرده تر و جهت گیري ساختمان

نقاط شهر است. محله شکلی نیمه ارگانیک و نیمه شطرنجی دارد که ساختمان هایی با شکل ساخت متمرکز درون 

بسیار قابـل مالحظـه اسـت. سـاخت و      1388تا  1378دي به چشم می خورد. رشد محله از سال آن به تعداد زیا

سازهاي جدید بیشتر در این دوره به وجود آمده است. ساختمان هاي یک و دو طبقه به ترتیب بیشترین تعداد را 

  دارند و ساختمان هاي سه طبقه نیز به طور پراکنده با تعداد کمتري دیده می شوند.

توان گفت در این محله هم ساختمان هاي نوساز وجـود دارد و  ارتباط با کیفیت بناها در این محله میدر 

هم ساختمان هاي قدیمی که تعداد ساختمان هاي قدیمی آن بیشتر در نواحی محله کنونی آسیاب سرکاري است. 

  ختمان تخریبـی و تعمیـري در   هاي محله قابل استفاده هستند. البتـه تعـداد بسـیار کمـی سـا     در مجموع ساختمان

  هاي قدیمی محله وجود دارد.سمت

هاي موجود شـامل چنـد مدرسـه راهنمـایی و دبسـتان در محلـه اسـت کـه بیشـتر در          خدمات و فعالیت

 اند. استادیوم ورزشی مهمترین ساختمان محله اسـت کـه اداره تربیـت بـدنی    هاي شمالی محله قرار گرفته قسمت

ساخته شده است. انبار و کارگاه صنعتی در کنار خیابان اصلی محله به چشم می خورند که نیز در کنار آن  (سابق)

هاي  وانبخشی هم وجود دارد که در قسمتبیشتر در کنار بلوار آزادگان ساخته شده اند. چند ساختمان درمانی و ت

در این محله قرار دارند.  میانی و شمالی محله دیده می شود. فرمانداري، بخشداري، محیط زیست و امور آب نیز
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ناسـبی را بـراي توسـعه فـراهم     باغات و زمین هاي بایر سطح زیادي از محله را اشغال کـرده و پتانسـیل هـاي م   

  اند. آورده

خیابان شهید آذري که از میدان آزادي شروع می شود به همراه خیابان موسوم بـه حمایـت از زنـدانیان از    

که ساختار و استخوان بندي محله به دور آنهـا سـازماندهی شـده اسـت. از     ترین خیابان هاي محله هستند اصلی

طرفی وظیفه ارتباط با محالت دیگر را به اتفاق چند کوچه و خیابان دیگر نیز بـه عهـده ایـن خیابـان هـا اسـت.       

سـبزوار  سرتاسر شرق محله را بلوار آزادگان به همراه میدان هاي آزادي و نماز در برگرفته که منتهی به خروجـی  

  است.

  

  د) ناحیه شماره چهار

شامل محالت عرفی قلعه چه، خرینان، قصبه و در انتهاي جنوبی محرم آباد و ناحیه صنعتی  4ناحیه شماره 

است که در قسمت میانی و حاشیه شرقی شهر واقع شده است. این ناحیه نیز سه محله برنامه ریزي را شامل شده 

  است.

  

  4-1محله  

را تشکیل می دهند. محلـه قلعـه کـریم از     4-1محله هاي عرفی قلعه کریم و قلعه چه محله برنامه ریزي 

قدمت بیشتري برخوردار است. بخش هایی از قلعه چه که به بازار کهنه نزدیک تر هستند و در حواشـی خیابـان   

 1330لعه چه به خصوص از سال هاي امام خمینی قرار دارند سابقه شهرنشینی بیشتري دارند. رشد فزاینده محله ق

نیـز   1378تـا   1361به وسعت محله افزوده شد و از سال هـاي   1361الی  1345به بعد اتفاق افتاده است از سال 

  همچنان گسترش محدوده ادامه پیدا کرد. 

ها یا به صورت شمال شرقی به جنوب غربی است یا به صورت شمال غربی به جنوب گیري خیابانجهت

هـایی کـه   آیند. در قسـمت باشد. بافت ارگانیک و بافت شطرنجی هم دو بافت عمده محله به شمار میمی شرقی

ها بیشتر است. شیوه ساخت به صورت پشـت در پشـت و در انتهـاي    بافت ارگانیک تر است فشردگی ساختمان

رگیـري سـاختمان درون   هاي شرقی و جنوبی شیوه قراقسمت زمین در قسمت شمالی تر محله وجود دارد، اما در

هاي مختلف وجود دارد کـه در  زمین از قانون خاصی پیروي می کند. ساخت و ساز متمرکز و پراکنده در قسمت
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تر است. ساختمان هاي یک الی دو طبقه بیشترین تعداد نواحی جنوبی و شرقی شیوه متمرکزسازي ساختمان رایج

  یز در رتبه هاي بعدي هستند.هاي سه ، چهار و پنج طبقه نرا دارند و ساختمان

آجر و آهن بیشترین کاربرد در مصالح مصرفی را دارند. مصالحی مانند آجر و سنگ و چـوب نیـز بسـیار    

درصد ساختمان ها قابل استفاده اند و بقیه به صورت تعمیري و تعداد کمی نیز تخریبی هستند  90محدود هستند. 

  چه بیشتر است.قلعه که تعداد آنها در قلعه کریم و نواحی میانی

از شـریان هـاي اصـلی شـهر      25بلوار شهید برومند، خیابان بهار شمالی، بلوار کشاورز، کوچه امـام رضـا   

  هستند که به همراه چند معبر دیگر محله را به محالت اطراف متصل می کنند.

در سطح محله پخـش  چند مهدکودك، دبستان، راهنمایی، دبیرستان و هنرستان نیز در محله قرار دارند که 

شده اند. ساختمان اداره آموزش و پرورش، کمیته امداد، مرکز آموزش رضوان، اداره فرهنگ و ارشاد، شوراي حل 

  اختالف دادگستري، چند مسجد، زورخانه و کتابخانه از بناها و مراکز مهم محله به حساب می آیند.

دهند که تعداد آنها در قسـمت هـاي شـرقی و    هاي بایر نیز درصد قابل توجهی از محله را شکل می زمین

  جنوبی محله قلعه چه کنونی بیشتر است. بلوار کشاورز شرق محله را در بر گرفته است.

  

  4-2محله  

جاي می گیرند و هر دو از محالت متراکم  4-2محله هاي عرفی خرینان و قصبه درون محله برنامه ریزي 

به بعد به وجود آمـده انـد    1330ند شکل گیري شهر از سال هاي شهر به حساب می آیند. این محالت که در رو

 1378تا  1361بسیار چشم گیر شده و از سال هاي  1361تا  1345قدمت زیادي ندارند وسعت آنها از سال هاي 

جنـوبی،   -نیز به همین منوال بوده است. جهت گیري معابر نیز متنوع است. شمال شرقی به جنوب غربی، شمالی

  جنوب شرقی. -بی، شمال غربیغر -شرقی

بافت ارگانیک و شطرنجی در این محله شاخص است. بافت ارگانیک بیشتر در اطراف خیابان امام خمینی 

و بلوار آزادي دیده می شود و قسمت هاي میانی محله نیز ساختار شطرنجی دارند. در بعضی نقاط حاشیه اي نیز 

بافت شطرنجی نزدیک تر است. بنابراین بـراي آن دسـته بنـدي     بافت نیمه شطرنجی و نیمه ارگانیک است که به

جدیدي در نظر گرفته نشده است. در کل بافت فشرده دیده می شود و شیوه هاي ساخت توده در قطعه نیز تنوع 

  دارد. 
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ساختمان ها اغلب یک و دو طبقه هستند و درصد ساختمان هاي یک طبقه بیشتر است. ساختمان هاي سه 

  قه نیز در محله وجود دارند و تعداد انگشت شماري ساختمان پنج طبقه نیـز در  ایـن محلـه سـاخته     الی چهار طب

  شده اند.

 21سـال و   20تـا 11سال تعداد کمتري دارند در عوض ساختمان هاي  5تا  1هاي نوساز با عمر ساختمان

داد قابل توجهی دارند که هم در سال نیز تع 50تا 31سال تعداد بیشتري را شامل می شوند. ساختمان هاي  30الی 

  سال هـم دیـده    51سطح محله خرینان و هم در قصبه کنونی وجود دارند. در محله قصبه ساختمان هاي بیش از 

می شوند که تعداد زیادي از آنها تخریبی محسوب می گردند. بناها اغلب قابل استفاده اند و امکـان سـکونت را   

  ي هم وجود دارند که تعداد آنها نسبت به کل قابل توجه نیست.هاي تعمیرفراهم می کنند. ساختمان

مانند بسیاري از مناطق شهر مصالح مصرفی ساختمان ها اغلب از آجر و آهن می باشد و سایر مصالح نیـز  

  درصد کمتري دارند.

پشـت اسـت و در بعضـی دیگـر،     در بعضی مناطق شیوه ساخت و ساز فشـرده و بـه صـورت پشـت در     

ر قسمت وسط زمین ساخته شده اند و در نقاط دیگر که تعداد آنها کم هم نیست شیوه جانمایی بنا ها د ساختمان

از یک قانون و مقررات خاصی پیروي می کند. بدین ترتیب رابطه سطح اشغال و زمین هم متنوع است. در بعضی 

نیز کمتـر از ایـن مقـدار وجـود     نقاط نیمی از سطوح زمین و در نقاط دیگر بیشتر از نیمی از آن و در مکان هایی 

  دارد.

زمین هاي بایر و بدون کاربري نیز در سطوح محله به طور خاصی در میان کاربري هاي مسـکونی پخـش   

  شده اند و به راحتی امکان تعیین کاربري جدید براي آنها وجود دارد.

کودك، راهنمـایی،  تعداد کاربري هاي آموزشی آن نسبت به محالت دیگر بیشتر است. چند دبسـتان، مهـد  

دبیرستان، مرکز آموزشی و حوزه علمیه در محله دیده می شود کـه تعـداد آنهـا در محلـه خرینـان بیشـتر اسـت.        

ساختمان هاي تأمین اجتماعی، دادگستري، فرماندهی انتظامی، ثبت احوال، بنیـاد شـهید، تعزیـرات، ثبـت اسـناد،      

تند که اغلب آنها در محله قصبه کنونی واقع شده انـد. چنـد   خوابگاه ریحانه و ... از ساختمان هاي مهم محله هس

  فرهنگی، مسجد و کارگاه هاي صنعتی نیز در آن دیده می شوند. -کاربري مذهبی

خیابان کارگر، خیابان سپاه، خیابان بهار جنوبی، شهید رگبار، شاهد، بلـوار کشـاورز، کوچـه شـیخ مـریم،      

  هستند که محالت دیگر را نیز به این محله مرتبط می کنند. اصالحاتی و شهید قنبري از معابر مهم محله
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  4-3محله  

محله محرم آباد ( محله صنعتی) در جنوب شهر واقع شده و در مدخل ورودي شهر از سمت سبزوار قرار 

گرفته است و از شمال به محله قصبه ، از جنوب و شرق به زمین هاي کشاورزي و باغات اطراف و از شـرق بـه   

بـه   1361تـا   1345هـاي  استادیوم و مزارع و باغات اطراف آن محدود می شود. این محله بـین سـال   محله پشت

نیـز بـه طـور     1388تـا   1361هـاي  وجود خارجی نداشته اسـت. از سـال   1330هاي قبل از وجود آمده و تا سال

  محسوسی به رشد خود به سمت شرق و جنوب ادامه داده است. 

ز سطح محله را شامل مـی شـود. قسـمت اصـلی محلـه را کـاربري هـاي        کاربري مسکونی درصد کمی ا

غیرمسکونی مشاغل مختلف شکل می دهند. کاربري مسکونی که در قسمت شرقی محله واقع شـده بـافتی نیمـه    

ارگانیک دارد. بخشی از بافت متراکم و بخش دیگر نیز پراکنده است. شیوه ساخت اغلب به صورت متمرکز است 

  می از سطح قطعات یا کمتر از آن و در بعضی نیز کمتر از یک چهارم قطعه را اشغال می کند. و توده حدود نی

شـمالی   -شـرقی غربـی   -گیري معابر در سطح این محله به صورت شمال شرقی به جنـوب شـرقی  جهت

  جنوبی است. 

اکثـر  طبقات در این محله از ساختار کلی طبقات در سطح شهر به شدت پیروي می کنـد بـه طـوري کـه     

  ساختمان ها یک الی دو طبقه هستند که تعداد یک طبقه آن بیشتر است.

عمده مصالح به کار رفته در ساخت بناهاي این محله از آهن و آجر است. تعدادي از این ساختمان هـا از  

  خشت، چوب و سنگ ساخته شده اند که تخریبی هسـتند و بقیـه سـاختمان هـا نیـز قابـل اسـتفاده و سـکونت         

سال از ساختمان هاي دیگر بیشـتر   30تا 21 ند. در کنار ساختمان هاي نوساز تعداد ساختمان هاي با عمرمی باش

  سال دارند. 51است و ساختمان هاي تخریبی نیز عمدتاً عمري بیش از 

خیابان شهدا و سی و دو متري شهرك صنعتی از معابر مهم آن هستند که محله را بـه محـالت اطـراف و     

  هر مرتبط می کنند.معابر اصلی ش

یک دبستان و یک راهنمایی نیز درون بافت مسکونی دیده می شوند که در قسمت میانی محله قرار گرفته 

هـاي  اند. ساختمان منابع طبیعی، مسجد ابوالفضل از ساختمان هاي مهم درون بافت مسکونی می باشد. مجموعـه 

میدان تره بار، راهنمایی رانندگی، پارك کوثر، مجموعه ورزشی انقالب و ساماندهی متکدیان در قسـمت شـمالی   

محله جاي دارند. ادارات راه و ترابري، جهاد کشاورزي، شرکت غله، شرکت پخش فرآورده هـاي نفتـی و امـور    
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قسمت جنوبی نیز شرکت مجتمع صنعتی قـرار  عشایر نیز در غرب محله و کنار بلوار آزادگان ساخته شده اند. در 

واحدي پارسیان در محله پشت استادیوم سـاکن هسـتند. چنـد انبـار و      125گرفته که پرسنل آن در یک مجموعه 

  کارگاه صنعتی نیز در سایر نقاط محله بخصوص جنوب شرقی آن وجود دارد کـه در مشـاغل گونـاگون فعالیـت     

  توجهی در این محله دارند که امکان ایجاد توسعه شهرك صـنعتی را فـراهم   می کنند. زمین هاي بایر درصد قابل 

می کنند. محله محرم آباد فعلی در شمال شرق محله به همراه ساخت و سازهاي شرق استادیوم از محالت نسـبتاً  

  مسئله دار شهر محسوب می شوند.

  

  نتیجه گیري:

ه صورت بـافتی متـراکم و فشـرده اسـت. در     شیوه ساخت در شهر اسفراین به علت ویژگی هاي اقلیمی ب

مناطقی که کنترل درستی بر روي ساخت و ساز وجود نداشته است بناها آنقدر به هم نزدیـک شـده انـد کـه بـه      

خصوص در قسمت هاي پشتی فضایی براي نورگیري باقی نمانده است. در بعضی نقاط کـه سـاختار تقسـیمات    

  منوال است.قطعات منظم تر بوده نیز وضعیت به همین 

هایی که کنترل دقیق تري وجود داشته ساخت و ساز بر اساس قوانین و مقررات صورت گرفته اما در مکان

  و روابط خاصی بین توده و قطعات وجود دارد.

  عوامل دیگر شـکل گیـري معـابر و بافـت شـهر را مـی تـوان وجـود عـوارض طبیعـی بـه خصـوص در             

آن همجواري مزارع و باغات بـا کـاربري هـاي مسـکونی و در نتیجـه      هاي شمالی شهر دانست. عالوه بر قسمت

  توسعه به خارج از هسته اولیه شهر را می توان به آن افزود.

  در هر صورت بافت وضع موجود شهر را می توان به سه دسته کلی تقسیم کرد:

ي هاي زمین بافت طراحی شده و از پیش اندیشیده شده که در غالب طرح هاي آماده سازي یا واگذار - 1

  توسط دولت ایجاد شده است (مانند شهرك فرهنگیان).

  بافت شطرنجی و یا تفکیکی هاي منظم. - 2

 بافت ارگانیک. -3
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بافت شطرنجی به دو صورت نسبتاً مشابه موجود است، نخست به صورت نقشه هاي تفکیکی و دیگـري  

هر دو در قالـب بافـت شـطرنجی     به صورت بافت غیرارگانیک که به ساختار شطرنجی نزدیک اند به همین دلیل

  دسته بندي شده است.

  بافت ارگانیک نیز به دو صورت شکل گرفته است:

بافت تبدیلی که به خصوص در قسمت هاي قدیمی شهر دیده می شوند و نتیجه تغییر شکل و گـذار   -1

  ساختاري بافت قدیم به بافت جدید است. 

تاییان و اتصال آنها به محـدوده شـهر اسـت کـه     بافت روستایی خودرو که حاصل ساخت و ساز روس -2

   همگی در بافت ارگانیک جاي گرفته اند.
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تراکم کلی سـاختمانی مسـکونی در منـاطق مختلـف شـهر، از طریـق        -5-6-3

  بازدیدهاي محلی و نمونه برداري از ساختمان ها

اسـفراین در  شـهر   هاي سـطح  ساختمان تمام شماري امالك وه شده در این بخش براساس ئاطالعات ارا

بازدیدهاي میـدانی در محـل   با و نیز  انجام به وسیله این مشاور است که طرح مذکور نظرمحدوده مطالعاتی مورد

کلیـه   تعـداد طبقـات و سـطح اشـغال     نیاز به در اختیار داشـتن تراکم ساختمانی جهت محاسبه شده است. کنترل 

و بلوك هاي شهري به گانه شهر  نواحی چهار الزم  براي شهر می باشد تا خروجی هاي در سطح قطعات داراي بنا

  دست آید.

  

  تعداد طبقات  -1-5-6-3

  .1بررسی می گردند» ابنیه مسکونی« و » کل ابنیه«تعداد طبقات ابنیه شهر در دو دسته 

  

 ابنیه شهر (کل) تعداد طبقات  

غیرمسکونی به لحـاظ تعـداد   وضعیت کنونی ابنیه شهر اسفراین را اعم از مسکونی و  365-1جدول شماره

هاي مسـکونی بـیش از دو    ساختمان ،365-1طبقات ساختمان نمایان می سازد. مطابق این جدول و نقشه شماره

متعلق سهم بیشترین درصد). در این بین  4کمتر از (به خود اختصاص داده اند طبقه سهم اندکی از سطح شهر را 

  .باشد درصد می 18.7 با نیه دو طبقهدرصد و اب 77.8با  هاي یک طبقه ساختمانبه 

  

  تعداد طبقات ابنیه شهر اسفراین -365-1جدول شماره 

 تعداد طبقات تعداد بنا سهم(درصد)

77.85 11459 1 

18.68 2749 2 

3.12 459 3 

0.32 47 4 

0.03 5 5 

 جمع 14719 100

  مأخذ: برداشت هاي میدانی مشاور                                                  

                                                
  طبقات بدون احتساب پیلوت آورده شده است. - 1
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بـین  آورده شده است نشـان مـی دهـد، در     365-2نتایج بررسی ها در سطح نواحی که در جدول شماره 

درصد سهم مشاهده شده و در مقابل  30با  4نواحی چهارگانه بیشترین سهم گروه ساختمانی یک طبقه در ناحیه 

  درصد، کمترین سهم گروه ساختمان هاي یک طبقه را دارا می باشد. 22.8با   3ناحیه 

ساختمان هاي دو طبقه بعد از ساختمان هاي یک طبقه بیشترین سهم را در ابنیه شهر دارا هستند که ایـن   

درصـد   21.7با  1درصد می باشد. در این گروه (دو طبقه) بیشترین سهم مربوط به ناحیه  18.7سهم رقمی معادل 

افته است. همچنین بر اساس جدول و درصد اختصاص ی 15.9با  2بوده است. کمترین سهم مربوطه نیز به ناحیه 

نقشه پیش گفته کمترین سهم در این گروه بندي مربوط به گروه هاي ساختمانی پنج طبقه می باشد. شـایان ذکـر   

  ساختمان پنج طبقه در سطح شهر مشاهده گردیده است. 5است تنها تعداد 
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  درصد)-(تعداد به تفکیک نواحی - تعداد طبقات ابنیه وضع موجود شهر اسفراین -365-2جدول شماره 

  طبقه       

  

 ناحیه

1 2 3 4 5 

 جمع کل
 تعداد  

سهم در 

 ناحیه

سهم در 

 شهر
 تعداد  

سهم در 

 ناحیه

سهم در 

 شهر
 تعداد  

سهم در 

 ناحیه

سهم در 

 شهر
 تعداد  

سهم در 

 ناحیه

سهم در 

 شهر
 تعداد  

سهم در 

 ناحیه

سهم در 

 شهر

1 2665 73.9 23.3 784 21.7 28.5 144 4 31.4 10 0.3 21.3 4 0.1 80 3607 

2 2741 80 23.9 545 15.9 19.8 116 3.4 25.3 25 0.7 53.2 0 0 0 3427 

3 2612 80 22.8 552 16.9 20.1 97 3 21.1 2 0.1 4.3 0 0 0 3263 

4 3441 77.8 30 868 19.6 31.6 102 2.3 22.2 10 0.2 21.3 1 0 20 4422 

 14719 100 0.03 5 100 0.3 47 100 3.1 459 100 18.7 2749 100 77.9 11459 جمع کل

  1389مأخذ: برداشت هاي میدانی مشاور  
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 (مسکونی) تعداد طبقات ابنیه شهر  

نشان می دهـد کـه بیشـترین سـهم      365-3بررسی تعداد طبقات ابنیه مسکونی شهر مطابق جدول شماره 

دهنده کـم ارتفـاع   درصد می باشد. این امر نشان 16.2و  81.9متعلق به ابنیه مسکونی یک و دو طبقه به ترتیب با 

  درصد بدست آمده است. 0.1اسفراین است. کمترین سهم متعلق به ابنیه چهار طبقه با بودن شهر 

  

  تعداد طبقات ابنیه مسکونی وضع موجود شهر اسفراین -365-3جدول شماره 

 طبقه تعداد سهم(درصد)

81.9 9722 1 

16.2 1923 2 

1.8 212 3 

0.1 10 4 

 جمع 11867 100

  1389مشاور مأخذ: برداشت هاي میدانی       

  

 365-2و نقشه شـماره   365-4بررسی تعداد طبقات ابنیه مسکونی به تفکیک نواحی مطابق جدول شماره 

بـه   3و  4بیانگر آن است که در گروه اول یعنی ابنیه مسکونی یک طبقه بیشترین و کمترین سهم متعلق به نواحی 

  درصد بوده است.  20.4و  31ترتیب با 

  درصـد   14.8و  31.5بـا   3و  4در گروه ابنیه مسکونی دو طبقه بیشترین و کمترین سهم متعلق به نـواحی  

  می باشد.

درصد ابنیه مسکونی شهر را به خود اختصـاص داده اسـت، بیشـترین سـهم     1.8در گروه ابنیه سه طبقه که 

  رصد می باشد.د 8با  3درصد و کمترین سهم متعلق به ناحیه  38.2با  1متعلق به ناحیه 

 2بناي مسکونی در سطح شهر اسفراین وجود دارد که هفت بنا در ناحیه  10در گروه ابنیه چهار طبقه تنها 

  قرار گرفته اند. 4و یک بنا در ناحیه  1و دو بنا در ناحیه 
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�  ا���ا�ن ��  ��دید��� ��ح جا�ع 

�د ��ح  ��ند��ن �شاور ماز

  درصد)-به تفکیک نواحی(تعداد -تعداد طبقات ابنیه مسکونی وضع موجود شهر اسفراین -365-4جدول شماره 

  طبقه         

  

 ناحیه

1 2 3 4 

 جمع کل
 تعداد  

سهم در 

 ناحیه
 تعداد   سهم در شهر

سهم در 

 ناحیه
 سهم در شهر سهم در ناحیه تعداد   سهم در شهر سهم در ناحیه تعداد   سهم در شهر

1 2304 63.9 23.7 589 16.3 30.6 81 2 38.2 2 0.1 20.0 2976 

2 2446 71 25.2  444 13.0 23.1 71 2.1 33.5 7 0.2 70.0 2968 

3 1983 61 20.4 284 8.7 14.8 17 1 8.0    0.0 0.0 2284 

4 2989 67.6 31 606 13.7 31.5 43 1.0 20.3 1 0.0 10.0 3639 

 11867 100 0.1 10 100 1.8 212 100 16.2 1923 100 65.9 9722 جمع کل

  مأخذ: برداشت هاي میدانی مشاور        
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63 
سان �ما�ی �سازی ا�تان ��ا ��  کار��ما: اداره �ل راه و 

�ا�ن �ح جا�ع ���  ا��  ��دید��� �

ند��ن �شاور ماز�د ��ح �� 
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64 
ا�ی سان �م تان ��ا ���سازی ا� و  ل راه  ه � : ادار ما  کار��

���  ا���ا�ن دید��� ��ح جا�ع  �� 

د ��ح ز�  ��ند��ن �شاور ما

  و مسکونی) سطح اشغال (کل -2-5-6-3

در این مطالعات سطوح اشغال در دو قالب سطح اشغال کلی و سطح اشغال مسکونی مورد بررسـی قـرار   

به ترتیب سطح اشغال کلی و مسکونی شهر اسفراین را به تفکیـک   365-6و  365-5گرفته است. جداول شماره 

درصد و کمترین سطح  40.1با  4ناحیه نواحی نشان می دهد. در بررسی سطح اشغال کل بیشترین مقدار متعلق به 

  درصد بوده است. 38.6با  3اشغال متعلق به ناحیه 

تغییـرات  دامنـه   اسـفراین دهد که سطح اشغال بنا در واحدهاي مسکونی شهر  می  ها نشان بررسیهمچنین 

متعلق  درصد 52و کمترین آن  2متعلق به ناحیه درصد  54.9که باالترین سطح اشغال  به طوريندارد، اي  گسترده

  . درصد برآورده شده است 53.8کل شهر نیز مسکونی  . سطح اشغالمی باشد 3به ناحیه 

مقایسه دو نوع سطح اشغال کل و سطح اشغال مسکونی بیانگر برتري سطح اشـغال مسـکونی بـر سـطح     

ویـژه در سـطح   اشغال کل (به جز ناحیه مرکزي شهري) می باشد. در دهه اخیر گرایش به تخلفات ساختمانی به 

درصد  100درصد و حتی بعضاً  90اشغال زیاد شده است. امروزه رؤیت قطعات با سطح اشغال مسکونی بیشتر از 

در برخی نقاط شهري کشور امري عادي شده است. این امر شدیداً کیفیت بافت شهرها و فضاهاي پر و خـالی را  

  ).365-4و  365-3(نقشه هاي شماره  تهدید می نماید.

  سطح اشغال کل قطعات شهر اسفراین به تفکیک نواحی -365-5شماره  جدول

 سطح اشغال کل (درصد) ناحیه

1 39.2 

2 39.7 

3 38.6 

4 40.1 

 39.5 جمع کل

  مأخذ: محاسبات مشاور

  سطح اشغال مسکونی قطعات شهر اسفراین به تفکیک نواحی -365-6جدول  شماره 

 سطح اشغال مسکونی(درصد) ناحیه

1 54.7 

2 54.9 

3 52 

4 53.6 

 53.8 جمع کل

  مأخذ: محاسبات مشاور                    
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65 
زی ا�تان ��اسان �ما�ی سا ���  کار��ما: اداره �ل راه و 

�ح جا�ع ���  ا���ا�ن  ��دید��� �

�ح  ��ند��ن �شاور ماز�د �
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66 
زی ا�تان ��اسان �ما�ی سا ���  کار��ما: اداره �ل راه و 

�ح جا�ع ���  ا���ا�ن  ��دید��� �

�ح  ��ند��ن �شاور ماز�د �
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67 
ا�ی سان �م تان ��ا ���سازی ا� و  ل راه  ه � : ادار ما  کار��

���  ا���ا�ن دید��� ��ح جا�ع  �� 

د ��ح��ند��ن  ز� �شاور ما  

  تراکم ساختمانی -3-5-6-3

  تراکم ساختمانی در دو بخش کل و مسکونی مورد بحث قرار گرفت.

 

 کل تراکم ساختمانی  

تـراکم سـاختمانی در نقـاط     ،شـهر  نواحی چهارگانهبا توجه به تعداد طبقات و سطوح اشغال بنا در سطح 

مانی موجـود در شـهر از   تراکم سـاخت دامنه تغییرات  365-7با توجه به جدول شماره  آن محاسبه گردید.مختلف 

. میانگین تراکم ساختمانی کل شهر در این مطالعات برابـر  شود درصد ختم می 57.7درصد شروع شده و به  53.8

  درصد به دست آمده است. 55.7

  

  تراکم ساختمانی کلی و مسکونی ابنیه شهر اسفراین -365-7جدول شماره 

 درصد)تراکم ساختمانی مسکونی( تراکم ساختمانی کل ناحیه

1 57.6 72.7 

2 57.7 69.4 

3 54 65.6 

4 53.8 68.1 

 69.1 55.7 جمع کل

  مأخذ: محاسبات مشاور

  

قـرار   پـایین  به لحاظ تراکم ساختمانی در گروه تراکمـی  اسفراینتوان اذعان داشت که شهر  در مجموع می

دهد و سطح اشغال نیـز بـه    میهاي اخیر سطح قطعات تفکیکی کاهش محسوسی را نشان  دارد. هر چند در سال

بافـت مسـکونی    قابل توجهی ازبایست توجه نمود که سطح  ولی می ،همراه تعداد طبقات افزایش داده شده است

کـم   اتسـطح اشـغال و تعـداد طبقـ     باشد که در آن اراضـی مسـکونی از   هاي قبل می رسیده از دهه ثشهر به ار

  اند. برخوردار بوده

تراکم ساختمانی افزایش محسوسی را به دنبال خواهد  ،با اعمال ضوابط جدیدبدیهی است در گذر زمان و 

  تراکم ساختمانی شهر اسفراین را به تفکیک نواحی نشان می دهد. 365-5نقشه شماره  داشت.

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



 

68 
�ما: اداره �ل راه و ���سازی ا�تان ��اسان �ما�ی کار�  

�  ا���ا�ن �� ع   ��دید��� ��ح جا�

�ح ز�د �  ��ند��ن �شاور ما
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69 
ا�ی سان �م تان ��ا ���سازی ا� و  ل راه  ه � : ادار ما  کار��

���  ا���ا�ن دید��� ��ح جا�ع  �� 

د ��ح ز�  ��ند��ن �شاور ما

  ساختمانی مسکونیتراکم  

درصد بوده و این نتیجه منطقی  72.7تا  65.6تراکم ساختمانی مسکونی در شهر اسفراین داراي طیفی بین 

درصـد   72.7با 1وجود تعداد طبقات پایین در شهر می باشد. باالترین تراکم ساختمانی مسکونی مربوط به ناحیه 

  درصد به دست آمده است. 65.6با  3مسکونی مربوط به ناحیه  بوده است، همچنین پایین ترین تراکم ساختمانی

که  -درصد 69.1شایان ذکر است متوسط تراکم ساختمانی مسکونی در شهر اسفراین (محدوده مطالعاتی)  

  به دست آمده است. –تراکم پایینی محسوب می گردد 

  احی نشان می دهد.تراکم ساختمانی مسکونی شهر اسفراین را به تفکیک نو 365-6نقشه شماره 
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70 
زی ا�تان ��اسان  �سا �� �ما�یکار��ما: اداره �ل راه و   

�ا�ن �ح جا�ع ���  ا��  ��دید��� �

ند��ن �شاور ماز�د ��ح �� 
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71 
ا�ی سان �م تان ��ا ���سازی ا� و  ل راه  ه � : ادار ما  کار��

���  ا���ا�ن دید��� ��ح جا�ع  �� 

د ��ح ز�  ��ند��ن �شاور ما

 متوسط تعداد طبقات کل و مسکونی 

از حاصل تقسیم تراکم ساختمانی بر سطح اشغال، متوسط تعداد طبقات به دست می آید. ایـن امـر بـراي    

  نواحی به تفکیک و براي کل شهر محاسبه گردیده است. هریک از

طبقه به دست آمده و این متوسط طبقات براي  1.41بر این اساس متوسط تعداد طبقات براي کل ابنیه شهر 

  طبقه بوده است. 1.28ابنیه مسکونی شهر برابر 

بـا   4ن متعلـق بـه ناحیـه    طبقه و پـایین تـرین آ   1.47با متوسط  1باالترین متوسط طبقات متعلق به ناحیه 

 1.33با  1طبقه می باشد. همچنین باالترین و پایین ترین متوسط طبقات مسکونی به ترتیب در ناحیه  1.34متوسط 

  طبقه مشاهده شده است.1.26با   2طبقه و ناحیه 

  بنابراین تفاوت محسوسی بین تعداد طبقات کل ابنیه و ابنیـه مسـکونی مشـاهده نمـی گـردد. در مجمـوع       

طبقه دانست. این نوع تراکم گزینی سبب گسترش بیش از پـیش افقـی    1.5تا  1می توان شهر اسفراین را شهري 

  شهر شده است.

متوسط تعداد طبقات کل و مسکونی ابنیه را براي شهر اسفراین به تفکیـک نـواحی    365-8جدول شماره 

  نشان می دهد.

 

  درصد) -(سهم نی ابنیه شهر اسفراین به تفکیک نواحیمتوسط تعداد طبقات کل  و مسکو -365-8جدول شماره 

 ناحیه
سطح اشغال 

 کل

تراکم ساختمانی 

 کل

متوسط 

 طبقات

سطح اشغال 

 مسکونی

تراکم ساختمانی 

 مسکونی

متوسط 

 طبقات

1 39.2 57.6 1.47 54.7 72.7 1.33 

2 39.7 57.7 1.45 54.9 69.4 1.26 

3 38.6 54.0 1.40 51.6 65.6 1.27 

4 40.1 53.8 1.34 53.6 68.1 1.27 

 1.28 69.1 53.8 1.41 55.7 39.5 جمع کل

  مأخذ: محاسبات مشاور
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72 
ا�ی سان �م تان ��ا ���سازی ا� و  ل راه  ه � : ادار ما  کار��

���  ا���ا�ن دید��� ��ح جا�ع  �� 

د ��ح ز�  ��ند��ن �شاور ما

هاي مسکونی در مناطق مختلف شهر، از نظر نوع وضعیت کلی ساختمان -6-6-3

مصالح و کیفیت ساختمـان (قـابل استفـاده، مرمتی و تخـریبی) تجهیـزات و تأسیسات 

  هابازدیدهاي محلی و نمونه برداري از ساختمانبهداشتی و غیره از طریق 

به منظور دریافت اطالعات جامع و به هنگام درخصوص وضعیت عمومی ابنیه شهر اسفراین از نظـر نـوع   

مصالح، کیفیت ابنیه، تعداد طبقات ساختمانی و ... برداشت میدانی جامعی از تمام بناهاي موجود در سـطح شـهر   

حاصل از آن منجر به تولید نقشه هاي مختلفی شده است که در ادامه به تفصیل راجع به انجام گرفته است و نتایج 

 .هر یک توضیح داده خواهد شد

  

  بناها و واحدهاي مسکونی برحسب نوع مصالح  -1-6-6-3

اطالعات عددي و تصویري مربوط به توزیع نسبی بناهاي شهر اسفراین براساس نوع مصالح مصـرفی بـه   

آورده شده است. با استناد بـه ایـن    366-1به ترتیب در جدول و نقشه شماره  1389ر در سال تفکیک نواحی شه

مدارك و نیز براساس برداشت هاي میدانی انجام شده مشاهده می شود که مصالح مصرفی در ساخت بناهاي شهر 

ا سـنگ و بلـوك یـا    آجر ی«، »خشت یا گل یا چوب« ، »اسکلت فلزي و بتنی« ، »آجر و آهن« به ترتیب از جنس 

می باشد. از بین این مصالح آجر و آهن نقش بسزایی در این ساخت و سازها به عهده دارند. به » سایر« و » چوب

 11314بناي ساختمانی داراي اطالعات مصالح در بانک اطالعات شهر، تعدادي معـادل   15103طوري که از بین 

داراي مصالحی از جنس آجر و آهن می باشد. مصالح آجر یا  درصد از ابنیه کل شهر می باشد 74.9بنا که حدود 

بنا  272سنگ و بلوك یا چوب نیز کمترین سهم را در ساخت و سازهاي فوق ایفا نموده است، به طوري که تنها 

  درصد از بناهاي شهر را شامل می شود. 1.8معادل 
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73 
ا�ی سان �م تان ��ا ���سازی ا� و  ل راه  ه � : ادار ما  کار��

���  ا���ا�ن دید��� ��ح جا�ع  �� 

د ��ح ز�  ��ند��ن �شاور ما

  مصالح عمده ابنیه شهر اسفراین -366-1جدول شماره 

 لح بنامصا تعداد سهم

 آجر و آهن 11314 74.9

 اسکلت فلزي یا بتنی 2499 16.5

 آجر یا سنگ ، بلوك یا چوب 272 1.8

 خشت یا گل یا چوب 994 6.6

 سایر 24 0.2

 جمع 15103 100

  1389 مأخذ: برداشتهاي میدانی مشاور                                      

  

درصد،  بیشترین سهم  31با  4ناحیه  366-2مطابق جدول شماره  در بررسی مصالح ابنیه به تفکیک نواحی

بـا   1درصد، بیشترین سهم را در مصالح اسکلت فلزي یا بتنـی، ناحیـه    26.5با  3را در مصالح آجر و آهن، ناحیه 

درصد، بیشترین سهم را  33.9با  4درصد، بیشترین سهم را در مصالح آجر یا سنگ، بلوك یا چوب و  ناحیه  31.3

  در مصالح خشت یا گل یا چوب دارند.
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74 
و ���سازی ا�تان ��اسان �ما�ی ره �ل راه  ما: ادا  کار��

���  ا���ا�ن  ��دید��� ��ح جا�ع 

د ��ح ز� ور ما ند��ن �شا �� 

  

  به تفکیک نواحی  -مصالح عمده ابنیه شهر اسفراین  -366-2جدول شماره 

  مصالح عمده   

  

  ناحیه 

 سایر خشت یا گل یا چوب آجر یا سنگ ، بلوك یا چوب اسکلت فلزي یا بتنی آجر و آهن

 سهم در شهر سهم در ناحیه تعداد سهم در شهر سهم در ناحیه تعداد سهم در شهر سهم در ناحیه تعداد سهم در شهر سهم در ناحیه تعداد سهم در شهر سهم در ناحیه تعداد

1 2690 72.7 23.8 607 16.4 24.3 85 2.3 31.3 310 8.4 31.2 7 0.2 29.2 

2 2731 78.1 24.1 592 16.9 23.7 79 2.3 29.0 96 2.7 9.7 0 0 0.0 

3 2387 71.0 21.1 663 19.7 26.5 50 1.5 18.4 251 7.5 25.3 12 0.4 50.0 

4 3506 77.2 31.0 637 14.0 25.5 58 1.3 21.3 337 7.4 33.9 5 0.1 20.8 

 100 0.2 24 100 6.6 994 100 1.8 272 100 16.5 2499 100 74.9 11314 جمع کل

  1389مأخذ: برداشت هاي میدانی مشاور
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75 
ا�ی سان �م تان ��ا زی ا� ���سا و  ل راه  ه � ما: ادار کار��  

���  ا���ا�ن دید��� ��ح جا�ع  �� 

د ��ح ز�  ��ند��ن �شاور ما
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76 
ا�ی سان �م تان ��ا ���سازی ا� و  ل راه  ه � : ادار ما  کار��

���  ا���ا�ن دید��� ��ح جا�ع  �� 

د ��ح ز�  ��ند��ن �شاور ما

آمـده   366-3مطابق آنچـه در جـدول شـماره     »نوع مصالح « شهر از جهت  »ابنیه مسکونی« در بررسی 

درصد سهم می باشد. پس از آن مصالح  8.80است، بیشترین سهم متعلق به ابنیه مسکونی با مصالح آجر و آهن با 

آجر یا سنگ، بلوك « و » ا چوبخشت یا گل ی«  درصد سهم در رتبه دوم قرارداد و 1.10اسکلت فلزي یا بتنی با 

  درصد سهم در رده هاي بعدي قرار می گیرند. 2و  1.7به ترتیب با » یا چوب

  

  مصالح ابنیه مسکونی شهر اسفراین -366-3جدول شماره 

 مصالح بنا تعداد سهم

 آجر و آهن 9611 80.8

 اسکلت فلزي یا بتنی 1194 10.1

 آجر یا سنگ ، بلوك یا چوب 240 2

 خشت یا گل یا چوب 844 7.1

 جمع 11889 100

  1389مأخذ: برداشت هاي میدانی مشاور                                            

  

  و نقشـه شــماره   366-4در بررسـی مصـالح ابنیـه مسـکونی بـه تفکیــک نـواحی مطـابق جـدول شـماره          

ــه 2-366 ــا  4، ناحی ــواحی دارا      1.31ب ــایر ن ــین س ــن در ب ــر و آه ــالح آج ــهم را از مص ــترین س ــد، بیش   درص

  درصد سهم می باشد. در گـروه دوم مصـالح    1.19با  3می باشد. کمترین سهم از این نوع مصالح متعلق به ناحیه 

بـا   3ناحیـه  درصد سهم و کمترین آن متعلق به  4.28با  2اسکلت فلزي یا بتنی)، بیشترین سهم مربوط به ناحیه (

  درصد سهم می باشد. 5.18

  درصـد سـهم    7.31بـا   2در گروه سوم ( آجر یا سنگ، بلوك یا چوب)، بیشترین سهم متعلـق بـه ناحیـه    

  درصد سهم می باشد. 15.4با  3می باشد و کمترین سهم متعلق به ناحیه 

درصد سهم و  34.7با  4بیشترین سهم از بناهاي مسکونی با مصالح خشت یا گل یا چوب متعلق به ناحیه 

  درصد می باشد. 10.8با  2کمترین سهم متعلق به ناحیه 
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77 
ا�ی سان �م تان ��ا ���سازی ا� و  ل راه  ه � ما: ادار  کار��

���  ا���ا�ن دید��� ��ح جا�ع  �� 

د ��ح ز� ند��ن �شاور ما �� 

  به تفکیک نواحی -مصالح عمده ابنیه مسکونی شهر اسفراین -366-4شماره جدول 

 ناحیه
 خشت یا گل یا چوب آجر یا سنگ ، بلوك یا چوب اسکلت فلزي یا بتنی آجر و آهن

 در شهر سهم سهم در ناحیه تعداد سهم در شهر سهم در ناحیه تعداد سهم در شهر سهم در ناحیه تعداد سهم در شهر سهم در ناحیه تعداد

1 2312 19.4 24.1 320 2.7 26.8 74 0.6 30.8 267 2.2 31.6 

2 2474 20.8 25.7 339 2.9 28.4 76 0.6 31.7 91 0.8 10.8 

3 1837 15.5 19.1  221 1.9 18.5 37 0.3 15.4 193 1.6 22.9 

4 2988 25.1 31.1 314 2.6 26.3 53 0.4 22.1 293 2.5 34.7 

 100 7.1 844 100 2 240 100 10.1 1194 100 80.8 9611 جمع کل

   1389مأخذ: برداشت هاي میدانی مشاور    
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78 
سان �ما�ی و ���سازی ا�تان ��ا ره �ل راه  ر��ما: ادا  کا

�  ا���ا�ن �� ح جا�ع  �� ���  ��دید

د ��ح ز� ور ما �ند��ن �شا � 
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79 
ا�ی سان �م تان ��ا ���سازی ا� و  ل راه  ه � : ادار ما  کار��

  ��� دید��� ��ح جا�ع  ا���ا�ن��  

د ��ح ز�  ��ند��ن �شاور ما

  حسب عمر بنابناها و واحدهاي مسکونی بر  -2-6-6-3

میزان عمر بناي ساختمان هاي موجود در سطح شهر اسفراین بر اساس گروهبندي شش گانه ذیـل مـورد   

  بررسی قرار گرفته است:

  سال  5شامل ساختمان هاي با طول عمر کمتر از  گروه اول:

  سال  10تا  6شامل ساختمان هاي با طول عمر بین  گروه دوم:

  سال  20تا  11شامل ساختمان هاي با طول عمر بین  گروه سوم:

  سال  30تا  21شامل ساختمان هاي با طول عمر بین  گروه چهارم:

  سال  50تا  31: شامل ساختمان هاي با طول عمر بین گروه پنجم

  سال  50شامل ساختمان هاي با طول عمر بیشتر از  گروه ششم:

گانـه فـوق،   است که در مقایسه بین گروه هاي ساختمانی ششبررسی هاي آماري انجام شده حاکی از آن 

سال) بیشترین تعداد ابنیـه را در سـطح شـهر بـه خـود       20تا  11گروه سوم (ساختمان هاي داراي طول عمر بین 

بناي داراي مشخصات عمر در بانک اطالعات شهر، حـدود   14221اختصاص داده است. به طوري که از مجموع 

درصـد از بناهـاي شـهر اسـفراین را بـه خـود        1.33اند. این رقم معادل چنین قدمتی بوده ساختمان داراي 4709

اختصاص می دهد. در مقابل کمترین سهم از میزان آماري فوق مربوط به ساختمان هاي گـروه ششـم اسـت کـه     

فراین تنهـا  سال می باشند. به عبارتی از بین کل ساختمان هاي شـهر اسـ   50داراي طول عمر ساختمانی بیشتر از 

  درصد از سـاختمان هـاي شـهر را در بـر      2.1سال بوده اند. این گروه معادل  50بنا با قدمتی بیشتر از  164تعداد 

  عمر بناهاي شهر اسفراین را نشان می دهد. 366-3و نقشه شماره  366-5می گیرد. جدول شماره 

  عمر ابنیه شهر اسفراین -366-5جدول شماره 

 سال)عمر بنا ( تعداد سهم

12.9 1838 1-5  

14.2 2023 6-10 

33.1 4709 11-20 

28.4 4037 21-30 

10.2 1450 31-50 

 50بیشتر از  164 1.2

 جمع 14221 100

  1389مأخذ: برداشت هاي میدانی مشاور     
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80 
ا�ی سان �م تان ��ا ���سازی ا� و  ل راه  ه � ما: ادار  کار��

���  ا���ا�ن جا�ع  دید��� ��ح  �� 

د ��ح ز� ند��ن �شاور ما �� 
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81 
ا�ی سان �م تان ��ا ���سازی ا� و  ل راه  ه � : ادار ما  کار��

���  ا���ا�ن دید��� ��ح جا�ع  �� 

د ��ح ز�  ��ند��ن �شاور ما

گانه هاي ساختمانی ششدر تمامی گروه 4در بین نواحی شهر اسفراین، ناحیه  366-6مطابق جدول شماره 

درصد،  32.7با  3سال، باالترین سهم را به خود اختصاص داده است و ناحیه  10تا  6به غیر از گروه ابنیه با عمر 

  خود اختصاص داده است.بیشترین سهم را در گروه مذکور به 

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



 

82 
ا�ی سان �م �ا تان � زی ا� ���سا و  ل راه  ه � ما: ادار کار��  

���  ا���ا�ن دید��� ��ح جا�ع  �� 

د ��ح ز� ور ما  ��ند��ن �شا

  به سالبه تفکیک نواحی  –عمر ابنیه شهر اسفراین   -366-6جدول شماره 

  1389مأخذ: برداشت هاي میدانی مشاور    

 ناحیه

 بیش از 50 31-50 21-30 11-20 6-10 1-5

 تعداد

سهم 

به 

 ناحیه

سهم به 

 شهر
 تعداد

سهم به 

 ناحیه

سهم به 

 شهر
 تعداد

سهم به 

 ناحیه

سهم به 

 شهر
 تعداد

سهم به 

 ناحیه

سهم به 

 شهر
 تعداد

سهم به 

 ناحیه

سهم به 

 شهر
 تعداد

سهم به 

 ناحیه

سهم به 

 شهر

1 465 13.1 25.3 308 8.7 15.2 1221 34.4 25.9 1120 31.6 27.7 428 12.1 29.5 7 0.2 4.3 

2 435 13.2 23.7 436 13.2 21.6 1338 40.6 28.4 857 26.0 21.2 214 6.5 14.8 16 0.5 9.8 

3 424 14.0 23.1 662 21.9 32.7 755 24.9 16.0 789 26.0 19.5 331 10.9 22.8 68 2.2 41.5 

4 514 11.8 28.0 617 14.2 30.5 1395 32.1 29.6 1271 29.2 31.5 477 11.0 32.9 73 1.7 44.5 

 100 1.2 164 100 10.2 1450 100 28.4 4037 100 33.1 4709 100 14.2 2023 100 12.9 1838 جمع کل
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83 
ا�ی سان �م تان ��ا ���سازی ا� و  ل راه  ه � : ادار ما  کار��

���  ا���ا�ن دید��� ��ح جا�ع  �� 

د ��ح ز�  ��ند��ن �شاور ما

بیشترین سهم متعلق به ابنیـه بـا عمـر     366-7شهر مطابق جدول شماره  »ابنیه مسکونی« در بررسی عمر 

درصد از ابنیه مسکونی کل شهر را شامل مـی شـود و کمتـرین سـهم متعلـق بـه        33.1سال می باشد که  20-11

  مورد در سطح شهر مشاهده گردیده است. 141سال بوده که از این نوع تنها  50ساختمان هاي مسکونی باالي 

  

  عمر ابنیه مسکونی شهر اسفراین -366-7اره جدول شم

 عمر بنا (سال) تعداد سهم

12.4 1481 1-5  

13.8 1642 6-10 

33.1 3933 11-20 

29.2 3470 21-30 

10.3 1223 31-50 

 50بیش از  141 1.2

 جمع 11899 100

  1389مأخذ: برداشت هاي میدانی مشاور                                                   

  

سال متعلـق بـه    1-5بیشترین سهم از ساختمان هاي با عمر  366-8در سطح نواحی مطابق جدول شماره 

درصـد از سـاختمان هـاي     4.13درصد سهم نسبت به شهر می باشد که این رقم چیزي معـادل   9.26با  2ناحیه 

 9.20می باشد که تنها  3سال متعلق به ناحیه  1-5ن سهم از ابنیه با عمر کمتری مسکونی ناحیه را شامل می گردد.

  درصد از ابنیه این ناحیه را شامل می گردد. 5.13درصد از ابنیه شهر و 

درصد سهم می باشد که این رقم معادل  9.30با  3سال، بیشترین سهم متعلق به ناحیه  6-10در گروه عمر

درصد سهم نسبت به شهر  2.15با  1ست. کمترین سهم این گروه متعلق به ناحیه درصد از ابنیه این ناحیه ا 2.22

  درصد سهم نسبت به ناحیه بوده است. 4.8و 

سال می باشد. همانطورکه پیشتر ذکر شد این گـروه بیشـترین سـهم را در     11-20گروه سوم جدول گروه 

سهم را در ابنیه این گروه دارا می باشد که این رقم درصد، بیشترین  6.30با  2ابنیه کل شهر دارا بوده است. ناحیه 

 8.13بـا   3درصد از ابنیه این ناحیه را شامل می گردد. کمترین سهم در این گروه متعلـق بـه ناحیـه     3.40معادل 

  درصد سهم نسبت به ناحیه می باشد. 7.23درصد سهم نسبت به کل شهر و 
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84 
ا�ی سان �م تان ��ا ���سازی ا� و  ل راه  ه � : ادار ما  کار��

���  ا���ا�ن دید��� ��ح جا�ع  �� 

د ��ح ز�  ��ند��ن �شاور ما

درصـد   3.30درصد سهم نسبت به شهر و  9.31با  4یه سال، بیشترین سهم متعلق به ناح 21-30در گروه 

درصـد   2.27درصد سهم نسبت به شـهر و   18با  3سهم نسبت به ناحیه می باشد و کمترین سهم متعلق به ناحیه 

  سهم نسبت به ناحیه بوده است.

د درصـ  2.11درصد سهم است که این رقم  5.33با  4سال متعلق به ناحیه  31-50بیشترین سهم در گروه 

 7.6درصد سهم نسـبت بـه شـهر و     4.16با  2از ابنیه این ناحیه را شامل می شود و کمترین سهم متعلق به ناحیه 

  درصد سهم نسبت به ناحیه بوده است.

 9.1درصد سهم نسبت بـه شـهر و    2.48با  4سال بیشترین سهم متعلق به ناحیه  50در گروه عمر بیش از 

 1.0درصد سهم نسبت بـه شـهر و    8.2با  1کمترین سهم متعلق به ناحیه  درصد سهم نسبت به ناحیه می باشد و

  درصد سهم نسبت به ناحیه بوده است.

در مجموع با توجه به موارد مذکور می توان اظهار داشت یافته هاي آمـاري بـا شـرایط رشـد تـاریخی و      

 366-8دول پیش گفته شماره ادواري شهر منطبق بوده و بافت قدیم شهر، مسن ترین بافت شهر اسفراین است. ج

  عمر ابنیه مسکونی شهر اسفراین را نشان می دهد. 366-4و نقشه شماره 
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85 
ا�ی سان �م ���سازی ا�تان ��ا و  ل راه  ره � ما: ادا  کار��

���  ا���ا�ن دید��� ��ح جا�ع  �� 

د ��ح ز� ند��ن �شاور ما �� 

  سال به به تفکیک نواحی -عمر ابنیه مسکونی شهر اسفراین -366-8جدول شماره 

  1389 -مأخذ: برداشت هاي میدانی مشاور

  

  ناحیه

 بیش از50  31-50 21-30 11-20 6-10 1-5

 تعداد
سهم به 

 ناحیه

سهم به 

 شهر
 تعداد

سهم به 

 ناحیه

سهم به 

 شهر
 تعداد

سهم به 

 ناحیه

سهم به 

 شهر
 تعداد

سهم به 

 ناحیه

سهم به 

 شهر
 تعداد

سهم به 

 ناحیه

سهم به 

 شهر
 تعداد

سهم به 

 ناحیه

سهم به 

 شهر

1 378 12.7 25.5 250 8.4 15.2 1023 34.4 26.0 956 32.1 27.6 361 12.1 29.5 4 0.1 2.8 

2 399 13.4 26.9 378 12.7 23.0 1202 40.3 30.6 784 26.3 22.6 200 6.7 16.4 16 0.5 11.3 

3 310 13.5 20.9 508 22.2 30.9 543 23.7 13.8 623 27.2 18.0 252 11.0 20.6 53 2.3 37.6 

4 394 10.8 26.6 506 13.9 30.8 1165 31.9 29.6 1107 30.3 31.9 410 11.2 33.5 68 1.9 48.2 

 100 1.2 141 100 10.3 1223 100 29.2 3470 100 33.1 3933 100 13.8 1642 100 12.4 1481 جمع کل
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86 
و ���سازی ا�تان ��اسان �ما�ی ره �ل راه  ر��ما: ادا  کا

�  ا���ا�ن �� ح جا�ع   ��دید��� ��

د ��ح ز� ور ما �ند��ن �شا � 
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87 
سان  تان ��ا ���سازی ا� و  ل راه  ه � : ادار ما ا�یکار�� �م  

���  ا���ا�ن دید��� ��ح جا�ع  �� 

د ��ح ز�  ��ند��ن �شاور ما

  بناها و واحدهاي مسکونی براساس کیفیت ابنیه  -3-6-6-3

چگونگی وضعیت ساختمان هاي موجود در محدوده مطالعاتی شهر اسفراین به لحاظ کیفیت، در ارتباط با 

هاي میدانی جامع، نتایج حاصل از آن را می توان در قالب چهار گروه کیفیتی نوساز، قابل استفاده، حسب برداشت

  تعمیري و تخریبی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرارداد.

وضعیت حال حاضر ابنیه موجود در شهر اسفراین را به لحاظ  366-5اره و نقشه شم 366-9جدول شماره

هاي فوق نشان می دهد. بر اساس این مستندات می توان اظهار داشـت از  کیفیت ساختمانی بر اساس دسته بندي

درصـد از بناهـا از    3.76بنـا معـادل    10871بناي داراي مشخصات کیفیت در بانک اطالعات شـهر،   14255بین 

هاي  دیگر می توان گفت بیشتر ساختمان ت قابل استفاده برخوردارند که رقم قابل توجهی می باشد. به عبارتیکیفی

شهر داراي کیفیتی از نوع قابل استفاده است. در مقابل کمترین سهم مربوط به ساختمان هـاي بـا کیفیـت از نـوع     

کیفیتی بوده که سر پا و قادر به ادامه عملکرد بنا در کل شهر داراي چنین  629مرمتی می باشد، به طوري که فقط 

درصد از بناهاي شهر می باشد. همچنین بر اساس ایـن جـدول    4.4با قدري تعمیرات می باشند. این رقم معادل 

درصد از بناهـاي   2.13بنا می باشد که رقمی معادل  1868تعداد ساختمان هایی که از کیفیت نوساز برخوردارند، 

گیرد و بدین لحاظ رتبه دوم جدول را به خود اختصاص می دهد و باالخره اینکه ساختمان هاي شهر را در بر می 

درصد در رتبه سوم جدول قرار دارد که سر پا بوده ولی قـادر بـه ادامـه     2.6بنا و  887با کیفیت تخریبی با تعداد 

  عملکرد نمی باشند.

  کیفیت ابنیه شهر اسفراین -366-9جدول شماره 

 کیفیت بنا تعداد سهم

 نوساز 1868 13.2

 قابل استفاده 10871 76.3

 تعمیري 629 4.4

 تخریبی 887 6.2

 جمع 14255 100

  1389مأخذ: برداشت هاي میدانی مشاور            
  

توزیع نسبی بناهاي شهر اسفراین را بر حسب کیفیت ابنیـه بـه تفکیـک نـواحی و      366-10جدول شماره 

درصد،  2.34و  8.30و   9.27به ترتیب با  4دهد. با توجه به جدول مذکور ناحیه محدوده مطالعاتی شهر نشان می

درصد بیشترین سهم را در  3.31با  1بیشترین سهم را در کیفیت نوساز، قابل استفاده و تخریبی دارا بوده و ناحیه 

  کیفیت تعمیري دارا می باشند.
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ا�ی سان �م و ���سازی ا�تان ��ا ره �ل راه  ما: ادا  کار��

���  ا���ا�ن ح جا�ع  ��  ��دید��� 

ند��ن د ��ح �� ز� ور ما �شا  
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ا�ی سان �م تان ��ا زی ا� سا ��� و  ل راه  ره � ما: ادا ر�� کا  

���  ا���ا�ن  ��دید��� ��ح جا�ع 

�ند��ن د ��ح � ز� ور ما �شا  

  به تفکیک نواحی  -کیفیت ابنیه شهر اسفراین - 366-10جدول شماره 

 ناحیه منطقه

 تخریبی تعمیري قابل استفاده نوساز

 سهم به شهر سهم به ناحیه تعداد سهم به شهر سهم به ناحیه تعداد سهم به شهر سهم به ناحیه تعداد سهم به شهر به ناحیه سهم تعداد

1 

1 500 14.0 26.8 2597 72.9 23.9 197 5.5 31.3 266 7.5 30.0 

2 433 13.1 23.2 2653 80.3 24.4 114 3.5 18.1 103 3.1 11.6 

3 414 13.6 22.2 2275 74.9 20.9 132 4.3 21.0 215 7.1 24.2 

4 521 12.0 27.9 3346 76.8 30.8 186 4.3 29.6 303 7.0 34.2 

 جمع کل
1868 13.2 100 10871 76.3 100 629 4.4 100 887 6.2 100 

  1389مأخذ: برداشت هاي میدانی مشاور              
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ا�ی سان �م تان ��ا ���سازی ا� و  ل راه  ه � : ادار ما  کار��

���  ا���ا�ن دید��� ��ح جا�ع  �� 

د ��ح ز�  ��ند��ن �شاور ما

بندي  شهر را به لحاظ کیفیت و براساس دسته »بناهاي مسکونی« وضعیت کنونی  366-11جدول شماره 

بناي مسکونی موجـود در سـطح شـهر اسـفراین،      11899مذکور نشان می دهد. با توجه به جدول مذکور از بین 

بنا در این  9115باالترین آمار کیفیتی مربوط به گروه دوم یعنی ابنیه با کیفیت قابل استفاده می باشد، به طوري که 

درصد از ابنیـه مسـکونی شـهر را در بـر      8.63شهر از چنین کیفیتی برخوردار می باشند. این تعداد رقمی معادل 

یابد. بدین دلیل کـه   هاي گروه کیفیتی تعمیري اختصاص میگیرد. کمترین آمار مرتبط با این موضوع نیز به بنا می

توان یافت که سرپا بوده و قابلیت ادامه فعالیت را دارنـد و البتـه نیازمنـد مرمـت و      ساختمان می 522تنها حدود 

درصد از ابنیه شهر خواهد بود. گروه کیفیتی  6.3بازسازي هایی می باشند. این رقم در مقیاس شهر سهمی معادل 

بناي مسکونی در شهر اسفراین وجود دارنـد   1482ساز در این جدول در رتبه دوم قرار دارد. بدین صورت که نو

که در سال هاي اخیر ساخته شده اند و جزء ساختمان هاي نوساز می باشند. این رقم در مقیاس شـهري حـدود   

یت تخریبی وجود دارند کـه قابـل   خواهد بود و باألخره در رتبه سوم جدول ساختمان هاي مسکونی با کیف 5.10

استفاده نبوده و می بایست از بین رفته و مجدداً بناي جدید در مکانشان احداث گردد. تعداد این گروه ساختمانی 

  درصد بناهاي شهر برآورد شده است.  4.5بناي مسکونی و معادل  775

  کیفیت ابنیه مسکونی شهر اسفراین - 366-11جدول شماره 

 یت بناکیف تعداد سهم

 نوساز 1482 10.5

 قابل استفاده 9115 63.8

 تعمیري 522 3.6

 تخریبی 775 5.4

 جمع 11899 100

  1389مأخذ: برداشت هاي میدانی مشاور                                                       

  

مسکونی شهر اسفراین  چنانچه گفته شد و در جدول مذکور نیز آمده است، بیشترین تعداد ساختمان هاي

بیشترین تعـداد ایـن نـوع کیفیـت در      366-12داراي کیفیتی از نوع قابل استفاده می باشند. مطابق جدول شماره 

 3651جستجو نمود به طـوري کـه از بـین     4ساختمان هاي مسکونی در سطح نواحی شهر را می توان در ناحیه 

درصد از این گونه بناها در سطح  31درصد از ابنیه ناحیه و  9.64بنا که برابر   2825بناي مسکونی موجود در آن 

  شهر است، از چنین کیفیتی برخوردار می باشند. 
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ا�ی سان �م ���سازی ا�تان ��ا و  ل راه  ره � ما: ادا  کار��

���  ا���ا�ن دید��� ��ح جا�ع  �� 

د ��ح ز� ند��ن �شاور ما �� 

  به تفکیک نواحی –کیفیت ابنیه مسکونی شهر اسفراین  - 366-12جدول شماره 

 ناحیه منطقه

 تخریبی تعمیري قابل استفاده نوساز

 جمع کل
 سهم به ناحیه تعداد

سهم به 

مسکونی 

 شهر

 تعداد
سهم به 

 ناحیه

سهم به 

مسکونی 

 شهر

 سهم به ناحیه تعداد
سهم به مسکونی 

 شهر
 سهم به ناحیه تعداد

سهم به مسکونی 

 شهر

1 

1 403 11.3 27.2 2178 61.2 23.9 158 4.4 30.3 236 6.6 30.5 2976 

2 393 11.9 26.5 2383 72.1 26.1 104 3.1 19.9 100 3.0 12.9 2983 

3 292 9.6 19.7 1729 56.9 19.0 96 3.2 18.4 172 5.7 22.2 2289 

4 394 9.0 26.6 2825 64.9 31.0 164 3.8 31.4 267 6.1 34.5 3651 

 11899 100 5.4 775 100 3.6 522 100 63.8 9115 100 10.5 1482 جمع کل

   1389مأخذ: برداشت هاي میدانی مشاور 
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ا�ی سان �م ���سازی ا�تان ��ا و  ل راه  ره � ما: ادا  کار��

���  ا���ا�ن دید��� ��ح جا�ع  �� 

د ��ح ز� ند��ن �شاور ما �� 

بنا از کیفیت قابل استفاده برخوردارند. این  1729بناهاي مسکونی تعداد  2289از بین  3در مقابل در ناحیه 

درصد از ابنیه مسکونی شهر  19درصد و در مقیاس چنین بناهایی در شهر حدود  56.9رقم در سطح ناحیه حدود 

  را شامل می شود.

درصد، بیشترین سهم ساختمان هـاي بـا ایـن     1.72با   2به لحاظ سهم در ناحیه نیز می توان گفت ناحیه 

بنـا داراي   2383بناي مسکونی مستقر در این ناحیه تعداد  2983کیفیت را دارا می باشد. بدین صورت که از بین 

  درصد در ناحیه، کمترین سهم را دارا است. 9.56با  3مقابل ناحیه  چنین کیفیتی می باشند. در

مطابق جدول مذکور گروه ساختمانی با کیفیت نوساز در رده دوم قرار می گیرد کـه در ایـن ارتبـاط و در    

 2983بوده، بدین ترتیب که از مجموع  2مقایسه بین نواحی شهر می توان گفت بیشترین سهم این گروه در ناحیه 

 9.11بناي آن داراي کیفیت نوساز می باشـند. ایـن تعـداد معـادل      393ي مسکونی مستقر در این ناحیه تعداد بنا

درصد از بناهاي مسکونی با این کیفیت در شهر را شامل می گردد. کمترین تعداد  5.26درصد از بناهاي ناحیه و 

بنـا داراي کیفیـت    394بناي مسـکونی آن فقـط    3651یافت که از بین  4از این کیفیت ابنیه را می توان در ناحیه 

درصـد از بناهـاي مسـکونی شـهر      6.26درصد از ابنیه مسکونی این ناحیه و  9نوساز می باشند. این رقم معادل 

  اسفراین می باشد.

همانگونه که در جدول مذکور آمده است، ساختمان هاي داراي کیفیت تخریبی در رتبه سوم قرار دارنـد.  

مشاهده شده است. بـه   1نیز می توان اظهار داشت بیشترین تعداد این گروه ساختمانی در ناحیه در سطح نواحی 

بنا در ایـن ناحیـه واقـع اسـت کـه       236بناي مسکونی با این کیفیت در سطح شهر تعداد  2976طوري که از بین 

  ناحیـه را شـامل   درصـد از سـاختمان هـاي کـل      6.6درصد از ساختمان هاي تخریبی شهر و معادل  5.30حدود 

درصـد از بناهـاي    9.12یافت به طوري که تنهـا   2می شود. کمترین میزان آماري این گروه را می توان در ناحیه 

بنا در سطح ناحیه از این کیفیت  100مسکونی با این کیفیت در سطح شهر را شامل می شوند و از آن جا که تنها 

  مسکونی این ناحیه می باشد.درصد از ابنیه  3برخوردارند، این رقم معادل 

  هـاي مسـکونی بـا کیفیـت تعمیراتـی کمتـرین میـزان را در بـین         با استناد بـه جـدول مـذکور، سـاختمان    

بـا   4هاي چهارگانه ذکر شده دارا می باشند که بیشترین درصد این قبیل ساختمان ها را می تـوان در ناحیـه   گروه

بنا داراي کیفیت ساختمانی  164بناي مسکونی واقع در آن تعداد  3651درصد سهم از شهر یافت که از بین  4.31

یافت به طـوري کـه فقـط     3توان در ناحیه تعمیري می باشند. همچنین کمترین سهم چنین ساختمان هایی را می

درصد از ابنیه مسکونی ایـن ناحیـه بـه     2.3درصد از ابنیه تعمیري شهر متعلق به این ناحیه می باشد و تنها  4.18

  کیفیت ابنیه مسکونی شهر اسفراین را نشان می دهد. 366-6بنیه با کیفیت تعمیري تعلق دارد. نقشه شماره ا
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ا�ی سان �م تان ��ا ���سازی ا� و  ل راه  ه � : ادار ما  کار��

���  ا���ا�ن دید��� ��ح جا�ع  �� 

د ��ح ز� ند��ن �شاور ما �� 
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ا�ی سان �م تان ��ا ���سازی ا� و  ل راه  ه � ما: ادار  کار��

���  ا���ا�ن دید��� ��ح جا�ع  �� 

د ��ح ز� ند��ن �شاور ما �� 

مختلف و  نواحیل کمی و کیفی مربوط به وضع مسکن در شهر و یمسا -7-6-3

  کمبودها و مشکالت مربوط به تهیه مسکن در شهر 

، تعـداد  تهـایی نظیـر ضـریب سـکون     بخش وضعیت کلی سـکونت در قالـب شـاخص    این در مطالعات

ی قرار گرفته مورد بررس وري خانوار از فضاهاي مسکونی واحدهاي مسکونی، نحوه تصرف واحد مسکونی و بهره

سطح اشغال مسکونی در  است. شایان ذکر است که اطالعات کالبدي واحدهاي مسکونی شامل تراکم ساختمانی

به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است و لذا از  3-6-6مسکونی در بند  و مصالح، کیفیت و عمر ابنیه 3-6-5بند 

  تکرار آن در این بخش خودداري می گردد.

  

 نرخ خانوار در واحد مسکونی)( ضریب سکونت  

در  هاي انجام شده در خصوص تعداد خانوار، تعداد واحد مسکونی و در نهایت ضریب سـکونت  بررسی

از سال  سی ساله در دوره زمانی اسفراینشهر  مسکونیواحد  در ضریب سکونت میانگین دهند که نشان میشهر 

این رقـم از  شهر در این فاصله زمانی دارد.  خانوارهاي ینشان از استقالل نسب و اینکاهش داشته  1385تا  1355

 تقلیل یافته اسـت.  1385خانوار در واحد مسکونی در سال 1.12به  1355خانوار در واحد مسکونی در سال 1.41

  دهد. را نشان می اسفراینتحوالت ضریب سکونت واحد مسکونی در شهر  367-1جدول شماره 

  

  اسفرایندر شهر واحد مسکونی تحوالت ضریب سکونت  -367-1جدول شماره 

  تعداد واحد مسکونی  تعداد خانوار  سال
  تعداد خانوار در واحد مسکونی

  سکونت ) ( ضریب 

1355  2505  1781  1.41  

1365  5706  4686  1.21  

1375  8785  7413  1.18  

1385  13397  11958  1.12  

   و محاسبات مشاور1385و  1375 ، 1365،  1355هاي سال – اسفراینمأخذ : نتایج سرشماري عمومی نفوس و مسکن                        
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���  ا���ا�ن دید��� ��ح جا�ع  �� 

د ��ح ز� ند��ن �شاور ما �� 

 تعداد واحدهاي مسکونی  

، 1355هـاي   را در سـال اسـفراین  میزان جمعیت و تعداد واحدهاي مسکونی شـهر   367-2جدول شماره 

به  1355واحد در سال  1781حدهاي مسکونی شهر از بر این اساس تعداد وا دهد. نشان می 1385و  1375، 1365

نفـر   53132بـه   1355نفر در سال  11361رسیده است. همچنین جمعیت شهر نیز از  1385واحد در سال 11958

  افزایش یافته است. 1385در سال 

  

  گذشته سی سالجمعیت و تعداد واحدهاي مسکونی شهر در  -367-2جدول شماره 

  مسکونیتعداد واحد   جمعیت  سال

1355  11361  1781  

1365  27079  4686  

1375  41062  7413  

1385  53132  11958  

  مأخذ : همان                            

  

چشمگیري  به شکل 1385تا  1355هاي  در سالشهر که نرخ رشد جمعیت  بررسی ها نشان می دهد       

. مشاهده می گردد نرخ رشد مسکن نیز  میزان در  کاهش   همین  چند همواره مثبت بوده است. کاهش داشته، هر

افـزایش   1365 -1375دوره  نسبت بـه   1385تا  1375هاي  سالفاصله مسکن در  رشد ذکر است که نرخ شایان

از کـاهش قابـل    1375تـا   1355 زمـانی این میـزان در فاصـله    رسیده است، در حالی که4.91به  4.69داشته و از 

رشـد مسـکن    گذشته همواره نـرخ  ساله  ده  هاي  در هر یک از دوره دیگر است. از سوي بوده توجهی برخوردار

قیاس نرخ رشد جمعیت و رشد مسـکن   367-3. جدول شماره گوي سبقت را از نرخ رشد جمعیت گرفته است

  دهد.در شهر اسفراین را نشان می1385تا  1355در دوره سی ساله 

  

  1385تا  1355شد جمعیت و رشد مسکن در دوره سی ساله قیاس نرخ ر -367-3جدول شماره 

  نرخ رشد واحدهاي مسکونی  نرخ رشد جمعیت  دوره

1365-1355  9.07  10.16  

1375-1365  4.25  4.69  

1385-1375  2.61  4.91  

  مأخذ : همان                           
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���  ا���ا�ن دید��� ��ح جا�ع  �� 

د ��ح ز� ند��ن �شاور ما �� 

 نحوه تصرف واحدهاي مسکونی 

عواملی است که برکیفیت سکونت خانوارها در واحد مسکونی تأثیر نحوه تصرف واحد مسکونی از جمله 

می گذارد. با توجه به شرایط عینی و ذهنی جامعه می توان گفت که افزایش سـهم نسـبی نحـوه تصـرف ملکـی      

موجب ارتقاي سطح سکونت و افزایش سهم نسبی نحوه تصرف استیجاري موجب کاهش سطح این پدیده کیفی 

  سکونتی می شود.

) 1355-1365سـاله (  10ساس آمارهاي بدست آمده، نحوه تصرف ملکـی در شـهر اسـفراین در دوره    بر ا

) کاهش نامحسوسی داشته است. در مقابل، نحوه تصـرف اجـاره   1365-1375ساله ( 10افزایش شدید و در دوره 

د افزایشـی  ) رونـ 1365-1375سـاله دوم (  10) کـاهش شـدید و در دوره   1355-1365اي در دوره ده ساله اول (

 23و  1365درصـد در سـال    19.4بـه   1355درصـد در سـال    31.8کندي را تجربه نموده است. به طوري که از 

نحوه تصرف ملکی در شهر افزایش  1375-1385رسیده است. شایان ذکر است که در دوره  1375درصد در سال 

  یافته است.درصد) و برعکس نحوه تصرف اجاره کاهش  11.5قابل توجهی داشته (حدود 

-1385نحوه تصرف مجانی یا در برابر خدمت تغییراتی در دوره سی ساله تجربـه نمـوده اسـت. در دوره    

 1385در سـال   3.3بـه   1355در سـال   10.8این رقم با کاهش شدیدي مواجه شده است. رقـم مـذکور از    1375

  بوده است.درصد  9و  12.2نیز به ترتیب برابر با  1375و  1365رسید و در سال هاي 

تحوالت نحوه تصرف واحـدهاي مسـکونی شـهر اسـفراین را در دوره سـی سـاله        367-4جدول شماره 

  ) نشان می دهد.1385-1355(

  

  تحوالت نحوه تصرف واحدهاي مسکونی در سی سال گذشته شهر اسفراین (سهم) -367-4جدول شماره 

  سال 
  ملکی

  اعیان) –(اعیان و عرصه 
  سایر  برابر خدمتمجانی یا در   اجاره اي

1355  57.1  31.8  10.8  0.3  

1365  68  19.4  12.2  0.4  

1375  66.2  23  9  1.8  

1385  77.8  18.7  3.3  0.2  

، طرح تفصیلی اسفراین، مهندسین مشاور پـارت، سرشـماري عمـومی نفـوس و     1366مأخذ: طرح جامع اسفراین، مهندسین مشاور فرافزا، مصوب

   1385مسکن،
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ا�ی سان �م تان ��ا ���سازی ا� و  ل راه  ه � ما: ادار  کار��

���  ا���ا�ن دید��� ��ح جا�ع  �� 

د ��ح ز� ند��ن �شاور ما �� 

 واحدهاي مسکونی بر اساس پروانه هاي صادره نوع مصالح و قدمت  

، بر حسب مصالح عمده 1385بر اساس نتایج سرشماري سال  بررسی وضعیت ساختمان هاي موجود شهر

 457واحد مسـکونی شـهر داراي اسـکلت فلـزي و      1112به کار رفته در ساخت آنها نشان می دهد که مجموعاً 

شند. سهم این گروه از واحدهاي مسکونی از کل واحـدها بـه ترتیـب    واحد نیز داراي اسکلت با بتون آرمه می با

  درصد است. 3.8و 9.3معادل 

بررسی ها نشان می دهد، از نظر نوع مصالح مورد استفاده در واحدهاي مسکونی غلبه بـا مسـاکن سـاخته    

واحـدهاي  درصـد کـل    77.2و برابـر   9243معـادل   1385شده با آجر و آهن است. تعداد این واحدها در سـال  

  مسکونی موجود است.

با توجه به موارد ذکر شده، بررسی وضعیت مسکن در شهر اسفراین از نظر دوام نشان می دهد که قریـب  

  درصد واحدهاي مسکونی این شهر را واحدهاي مسکونی کم دوام و یا بی دوام تشکیل می دهند. 87

انتظار می رود بـر سـهم واحـدهاي مسـکونی     به بعد،  1375با توجه به روند ساخت و ساز در سال هاي 

درصـد واحـدهاي    76بادوام شهر افزوده شده و از سهم ساختمان هاي کم دوام کاسته شود. به طوري که بیش از 

ساخته شده اند. این رقم در واحدهاي مسکونی بتونی معادل  1375مسکونی با اسکلت فلزي در سال هاي پس از 

  درصد بوده است. 79

درصد ساختمان هاي ساخته شده کم دوام می باشد. این تعداد از ساختمان  44، 1375پس از  در سال هاي

 8درصد کل تعداد ساختمان هاي ساخته شده در دوره مورد مطالعه اسـت. ایـن نسـبت     79هاي کم دوام معادل 

وان نتیجـه  درصد کمتر از سهم کل این گروه از واحدهاي مسکونی در کل واحدهاي موجود است. در کل می تـ 

  گرفت که اگر چه روند مطلوب نیست اما رو به بهبود می باشد.

درصد کل واحدهاي مسـکونی   93.2نشان می دهد  1385بررسی قدمت واحدهاي مسکونی شهر در سال 

درصد واحدهاي مسکونی ایـن   48سال برخوردار اند. همچنین بر اساس آمار موجود،  30شهر از قدمتی کمتر از 

و  367-7الـی   367-5سـال برخـوردار بـوده انـد (جـداول شـماره        11از قـدمتی کمتـر از    1385شهر در سـال  

  ).367-2و  367-1نمودارهاي شماره 

  

   

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



 

98 
ا�ی سان �م تان ��ا ���سازی ا� و  ل راه  ه � ما: ادار  کار��

���  ا���ا�ن دید��� ��ح جا�ع  �� 

د ��ح ز� ند��ن �شاور ما �� 

تعداد واحدهاي مسکونی موجود شهر اسفراین بر حسب سال اتمام بنا و مصالح عمده به کار رفته در احداث آنها در  -367-5جدول شماره 

  1385سال 

 بتن آرمه فلزى معج سال اتمام بنا

 سایر

  اظهار

 جمع نشده

  آجر و

  آهن یا

  سنگ

 و آهن

  آجر و

  چوب یا

  سنگ و

 چوب

  بلوك

  سیمانى

  ( با هر نوع

 سقف)

  تمام

  آجر یا

  سنگ

 و آجر

  تمام

 چوب

  خشت

 و چوب

  خشت

 و گل
 سایر

 0 0 0 0 0 0 7 0 143 150 23 33 206 1385ل  سا

 8 0 0 0 0 0 7 0 222 237 63 104 404 1384سال  

 8 0 0 0 0 0 8 0 344 360 43 79 482 1383سال  

 0 0 0 0 0 0 0 0 372 372 13 113 498 1382سال  

 7 0 0 0 0 0 0 0 307 314 21 67 402 1381سال  

 0 7 0 0 0 0 7 0 556 570 26 166 762 1380سال  

 25 0 0 14 0 0 13 17 2536 2605 172 286 3063 1379تا  1375سال  

 4 13 0 57 0 0 8 117 3199 3398 73 177 3648 1374تا  1365سال  

 0 0 14 95 0 0 0 167 1301 1577 10 83 1670 1364تا  1355سال  

 0 14 23 286 0 0 0 234 229 786 13 4 803 1355قبل از سال 

 0 0 0 0 0 0 0 0 34 34 0 0 34 اظهارنشده

 52 34 37 452 0 0 50 535 9243 10403 457 1112 11972 جمع

  و محاسبات مشاور1385نفوس و مسکن  ماخذ: نتایج سرشماري عمومی

سال اتمام بنا در سهم واحدهاي مسکونی موجود شهر اسفراین بر حسب مصالح عمده به کار رفته در احداث آنها و  -367-6جدول شماره 

  (درصد) 1385سال 

 بتن آرمه فلزى جمع سال اتمام بنا

 سایر

  اظهار

 جمع نشده

  آجر و آهن

  یا سنگ

 و آهن

  آجر و

  چوب یا

 سنگ و چوب

  سیمانى بلوك

 سقف)( با هر نوع

  تمام آجر یا

 سنگ و آجر

  تمام

 چوب

  خشت

 و چوب

  خشت

 و گل

سا

 یر

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 0.0 69.4 72.8 11.2 16.0 100.0 1385سال  

 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 0.0 55.0 58.7 15.6 25.7 100.0 1384سال  

 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 0.0 71.4 74.7 8.9 16.4 100.0 1383سال  

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 74.7 74.7 2.6 22.7 100.0 1382سال  

 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 76.4 78.1 5.2 16.7 100.0 1381سال  

 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 73.0 74.8 3.4 21.8 100.0 1380سال  

 0.8 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.4 0.6 82.8 85.0 5.6 9.3 100.0 1379تا  1375سال  

 0.1 0.4 0.0 1.6 0.0 0.0 0.2 3.2 87.7 93.1 2.0 4.9 100.0 1374تا  1365سال  

 0.0 0.0 0.8 5.7 0.0 0.0 0.0 10.0 77.9 94.4 0.6 5.0 100.0 1364تا  1355سال  

 0.0 1.7 2.9 35.6 0.0 0.0 0.0 29.1 28.5 97.9 1.6 0.5 100.0 1355قبل از سال 

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0 اظهارنشده

 0.4 0.3 0.3 3.8 0.0 0.0 0.4 4.5 77.2 86.9 3.8 9.3 100.0 جمع

  مأخذ: همان
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ا�ی سان �م و ���سازی ا�تان ��ا ره �ل راه  ما: ادا  کار��

���  ا���ا�ن ��دید��� ��ح جا�ع  

د ��ح ز� ور ما ند��ن �شا �� 

 مساحت قطعه مسکونی  

بیان وضعیت مسکن دارد، مساحت قطعه مسـکونی مـی باشـد.    هایی که تأثیر بسزایی در از دیگر شاخص

مساحت هاي مختلف قطعات مسکونی در شهر، بافت مخصوص به خود را پدید آورده و شاخصی جهـت طبقـه   

  بندي به دست می دهد.

مترمربع  210با توجه به بررسی هاي صورت گرفته متوسط مساحت قطعات مسکونی در کل شهر معادل  

متوسط مساحت قطعه مسکونی را به تفکیک نواحی و محالت برنامـه ریـزي نشـان     367-9 است. جدول شماره

با متوسط مسـاحت   3مترمربع، بیشترین میزان و ناحیه  216با متوسط مساحت قطعات  1دهد که در آن ناحیه می

  مترمربع کمترین میزان را به خود اختصاص داده اند. 204

سکونت در شهر و نواحی و همچنین تجزیه و تحلیلی  جامع تر  جهت ارائه تصویري واضح تر از وضعیت

پیرامون آنها، قطعات مسکونی به تفکیک نواحی و در نه گروه دسته بندي گردیده است تا بدین طریق فراوانی هر 

 367-3و نمـودار شـماره    367-9گروه از قطعات مسکونی در نواحی بررسی گردد. مطابق با جــدول شمـــاره 

درصد، بیشترین سهم را در میان سایر گروه هـا   34.5مترمربع ) با  200 -300مسکونی گــروه چهارم ( قطــعات

درصـد، بیشـترین سـهم را بـه خـود       26.4مترمربـع) بـا    150-200دارا می باشد. پس از این گروه، گروه سـوم ( 

درصد، کمترین سهم را دارا  0.2مترمربع) با سهمی معادل  1000اختصاص می دهد. همچنین گروه نهم ( بیشتر از 

  می باشد. 

مترمربـع) بـا    200-300با توجه به اطالعات به دست آمده به تفکیک نواحی، در ناحیه یک گروه چهارم (

درصد، کمترین سهم در ناحیـه دو گـروه    0.1مترمربع) با  1000درصد، بیشترین سهم و گروه نهم (بیشتر از  35.2

درصد کمترین،  0.1مترمربع) با  1000درصد، بیشترین و گروه نهم (بیشتر از  38.2مترمربع) با  200-300چهارم (

 0.4مترمربع) با 750-1000درصد بیشترین و گروه هشتم ( 29.4مترمربع) با  200-300در ناحیه سه گروه چهارم (

نهم (بیشتر از  درصد و گروه 34.2مترمربع) با  200-300درصد کمترین و در نهایت در ناحیه چهار گروه چهارم (

  درصد، کمترین سهم را دارا می باشند. 0.2مترمربع) با  1000

بندي چهارگانه نواحی به نمایش بندي اندازه قطعات مسکونی را با توجه به گروهگروه 367-1نقشه شماره 

  می گذارد.
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ا�ی سان �م و ���سازی ا�تان ��ا ره �ل راه  ما: ادا  کار��

���  ا���ا�ن دید��� ��ح جا�ع  �� 

د ��ح ز� ور ما ند��ن �شا �� 

  (مترمربع، درصد) –گروهبندي مساحت قطعات مسکونی شهر اسفراین به تفکیک نواحی برنامه ریزي  -367-9جدول شماره 

  گروه بندي        

  

 ناحیه

 1000بیشتر از  1000-750 750-500 500-400 400-300 300-200 200-150 150-100 (مترمربع) 100کمتر از 

 تعداد کل
مالکیت مساحت 

 سهم تعداد سهم تعداد سهم تعداد سهم تعداد سهم تعداد سهم تعداد سهم تعداد سهم تعداد سهم تعداد قطعات مسکونی

1 252 8.3 504 16.6 776 25.6 1067 35.2 255 8.4 107 3.5 55 1.8 15 0.5 4 0.1 3035 216 

2 176 5.8 436 14.4 935 30.9 1156 38.2 208 6.9 68 2.2 39 1.3 6 0.2 4 0.1 3028 205 

3 320 13.5 506 21.3 617 26.0 697 29.4 123 5.2 49 2.1 36 1.5 9 0.4 14 0.6 2371 204 

4 363 9.7 741 19.9 887 23.8 1274 34.2 308 8.3 79 2.1 58 1.6 13 0.3 7 0.2 3730 227 

 209 12164 0.2 29 0.4 43 1.5 188 2.5 303 7.3 894 34.5 4194 26.4 3215 18 2187 9.1 1111 جمع کل

  1389 -مأخذ: برداشت هاي میدانی پوششی کل شهر، مهندسان مشاور مازندطرح
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ا�ی زی ا�تان ��اسان �م سا و ��� ل راه  ره � ما: ادا ر��  کا

�  ا���ا�ن �� ح جا�ع   ��دید��� ��

د ��ح ز� ور ما  ��ند��ن �شا
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ا�ی سان �م زی ا�تان ��ا سا و ��� ره �ل راه  ر��ما: ادا کا  

���  ا���ا�ن ��� ��ح جا�ع   ��دید

د ��ح ز� ور ما �ند��ن �شا � 

 زیربناي واحد مسکونی  

وضع کمی و کیفی مسکن است. براساس  اي در بررسیهاي پایه  زیربناي واحد مسکونی از دیگر شاخص

  باشد.مترمربع می 107.5کـل  شهر اسفراین  متوسط زیربناي واحد  مسکونی در مطالعات صورت گرفته،

 112.5با متوسط زیربناي مسـکونی   2نشان داده شده است، ناحیه  367-10همانطور که در جدول شماره 

رمربع، کمترین میزان را به خود اختصاص داده اند. شایان ذکر است مت 100.8با  3مترمربع، بیشترین میزان و ناحیه 

درصد مشاعات مد  10که در محاسبه متوسط زیربناي واحد مسکونی زیربناي خالص واحد مسکونی پس از کسر 

  نظر قرار گرفته است.

  

  متوسط زیربناي مسکونی به تفکیک نواحی برنامه ریزي - 367-10جدول شماره 

  کل شهر  4  3  2  1  ناحیه

  107.5  106.2  100.8  112.5  110.7  متوسط زیربناي مسکونی

  1389 -مهندسان مشاور مازندطرح -مأخذ: برداشت هاي میدانی پوششی کل شهر 

  

 کمبود مسکن در وضع موجود  

با عنوان برآورد کمبودهاي کمی و کیفـی در   4-2-6مباحث مربوط به کمبود مسکن به طور مفصل در بند 

  خدمات رفاه عمومی و ... بر اساس روش هاي مختلف مورد محاسبه قرار می گیرد.زمینه مسکن، 

اما کمبود واحد مسکونی در وضع موجود به صورت اجمالی در این بخش محاسبه می شود. همانطور کـه  

و تعداد واحـد مسـکونی شـهر نیـز      13397برابر با  1385پیشتر نیز ذکر شد، تعداد خانوار شهر اسفراین در سال 

خانوار در واحـد   1.12برابر با  1385واحد می باشد. بدین ترتیب ضریب سکونت شهر اسفراین در سال  11958

به عنوان نرخ مطلوب ضـریب سـکونت، شـهر اسـفراین در      1مسکونی است. با در نظر گرفتن ضریب سکونت 

 واحد در وضع موجود سال مذکور خواهد داشت.  1439بخش مسکن کمبودي معادل 
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وضع مالکیت اراضی در شهر، بـا تفکیـک نـوع مالکیـت خصوصـی و       -8-6-3

  هاي عمومی). عمومی (شهرداري، اوقاف، سازمان زمین و سایر سازمان

بندي نحوه مالکیت اراضی در شهر اسفراین به سه صورت مالکیت خصوصی، عمومی و دولتی قابل تقسیم

ه می شود. شایان ذکر اسـت کـه دسـتگاه هـاي اجرایـی      است. در ادامه به هر کدام از این نوع مالکیت ها پرداخت

  همکاري الزم را درخصوص معرفی اراضی خود نداشته اند.

 بیشترین نوع مالکیت اراضـی در شـهر اسـفراین و نـواحی پیرامـونی آن مربـوط بـه مالکیـت خصوصـی          

 می باشد و شامل اراضی و مستحدثاتی است که از لحاظ حقوقی مالکیت خصوصی داشته است.

سازمان زمین شهري که به عنوان یکی از مهم ترین نهادها، از نظر مالکیت اراضی شـهري بـوده اسـت بـه     

موجب قوانین مربوطه، بخش هایی از اراضی شهري را تملک و پس از آماده سازي به متقاضـیان واجـد شـرایط    

هر اسفراین به بخـش  واگذار نموده که هم اکنون به بخش خصوصی محول شده است. همچنین مساکن مهر در ش

خصوصی محول شده است. شایان ذکر است اراضی منابع ملـی گسـترده اي در اطـراف و حتـی درون      –تعاونی 

محدوده قانونی شهر وجود دارد. بخشی از این اراضی به ویژه در درون محدوده به مسکن و شهرسـازي واگـذار   

مسـکن و   –راضـی بـا عنـوان اراضـی منـابع ملـی       گردیده است. به دلیل عدم جدا نمودن این مالکیت ها، ایـن ا 

  شهرسازي آورده شده اند.

سازمان حج و اوقاف و امور خیریه از جمله سازمانی است که اراضی تحت مالیکت آن جنبه عمومی دارد. 

  این سازمان اراضی تحت مالکیت خود را مشخص ننموده است.

دارد، شهرداري است. پارك ها و فضـاهاي سـبز،   از جمله ارگان هایی که مالکیت اراضی آن جنبه عمومی 

آرامستان هاي عمومی، آتش نشانی و ...  متعلق به شهرداري در کلیه نقاط شهر اسفراین پراکنده است. در جدول 

  فهرست و موقعیت امالك شهرداري آورده شده است. 368-1شماره 
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  ختیار شهرداري اسفرایندر ا یافهرست امالك و مستحدثات متعلق  -368-1جدول شماره 

  امالك و مستحدثات  ردیف

  پارك قائم  1

  پارك ملت  2

  پارك جانبازان  3

  پارك شهروند  4

  پارك محله اي کوثر  5

  پارك محله اي شهید رجایی  6

  پارك محله اي کشتان  7

  پارك محله اي شهید باهنر  8

  پارك جنگلی امام رضا  9

  خ شهید فرومندي –پارکینگ شهري   10

  ترمینال پایانه مسافربري شهرداري  11

  13کوچه طالقانی  - خ طالقانی -هتل و پذیرایی  12

  میدان فرمانداري –انبار شهرداري   13

  خ نواب صفوي –خانه فرهنگ   14

  ساختمان کنگره شهدا  15

  خ بلوار آزادي -آتش نشانی سابق  16

  خ ولی عصر –حمام شهرداري   17

  ساختمان و مسکونی  18

  ساختمان اداري شهرداري  19

  جنوب غربی شهر (خارج از محدوده شهر) –کشتارگاه شهرداري اسفراین   20

  ایستگاه آتش نشانی شماره یک  21

  ایستگاه آتش نشانی شماره دو  22

  میدان بار  23

  پارك خطی جاده سبزوار  24

  فضاي سبز انتهاي پارك ملت  25

  روبروي پارك ملت –بهشت حاشیه رودخانه از پل معلم تا پل   26

  زمین جزیره  27

  زمین شهرك صنعتی  28

  شهرك پارتان  29

  زمین مسکونی دزرو  30

  بوفه دایی امان  31

  شهرك تعاونی شهرداري  32

  بوفه زیر پل بهشت  33

  مجتمع پذیرایی آریا  34

  گلزار شهدا (خارج از محدوده)  35

  آرامستان کشتان  36

  1389-1388دریافتی از شهرداري اسفراین مأخذ: اطالعات      
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تنها بخشی از ادارات کل در مرکز استان و ادارات سطح شهر اسفراین اراضی تحت مالکیت خود در شهر 

  اسفراین را مشخص نمودند. 

  وضعیت مالکیت اراضی ادارات را نشان می دهد. 368-2جدول شماره 

  را به نمایش گذاشته است. نیز موقعیت مالکیت هاي مختلف 368-1نقشه شماره 
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  *اراضی تحت تملک ادارات / سازمان ها در شهر اسفراینوضعیت  -368-2جدول شماره 

  جوابیه سازمان یا اداره مربوطه به پرسش اراضی تحت تملک  نام اداره یا سازمان  ردیف

1  
صنایع دستی و  –میراث فرهنگی 

  گردشگري شهرستان
  زمینی در محل پارك قائم، جهت ساخت موزه مردم شناسی و باستان شناسی شهرستان اسفراین 

  هکتار واقع در بلوار آزادگان 5ساختمان اداري و باغ آموزشی اداري به مساحت حدود   جهاد کشاورزي  شهرستان  2

  منابع طبیعی و آبخیزداري شهرستان  3
اصلی قصبه که بعضاً در حوزه خدماتی  -67و پالك  اصلی کشتان -  69اصلی به نام ابراهیم آباد و مراتع متصل به پالك  – 62اصلی و مراتع متصل به آن به نام پشت جوي،  - 60پالك هاي 

  گردیده است. (سابق) قانون، تحویل سازمان مسکن و شهرسازي 10و استحفاظی شهر قرار دارند، به استناد ماده 

  این اداره هیچ گونه زمینی تحت مالکیت ندارد و در حال حاضر ساختمان اداري استیجاري می باشد.  تعاون شهرستان  4

  بدون پاسخ  فرماندهی انتظامی شهرستان  5

  بدون پاسخ  ثبت احوال شهرستان  6

  بدون پاسخ  آموزش و پرورش شهرستان  7

  زمین هاي تحت مالکیت این شرکت در حال حاضر، طبق نقشه پیوست مربوط به انبار نفت، ناحیه و جایگاه شرکتی می باشد.   شرکت ملی پخش فرآورده هاي نفتی  8

  فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان   9

 مرکز فرهنگی و هنري شهید ایل بیگی واقع در خیابان امام رضا (ع) -1

 مجتمع فرهنگی و هنري واقع در خیابان امام خمینی (ره) -2

  کتابخانه عمومی امام خمینی (ره) واقع در خیابان جانبازان -3

  بدون پاسخ  راهنمایی و رانندگی شهرستان  10

  فرمانداري  11
  اهاي تنها زمین متعلق به فرمانداري در محدوده شهر اسفراین محوطه ساختمان اداري فرمانداري می باشد و ساختمان هاي دهداري ها واقع در روست

  زرق آباد، ایرج، چهار برج، عباس آباد و بام هم متعلق به فرمانداري می باشد.

  شرکت ملی گاز شهرستان  12

 نبش میدان توحید (فاقد حریم)اداره گاز اسفراین واقع در  -1

 (حریم بر اساس ساختمان موجود) 11ایستگاه تقلیل فشار شماره یک واقع در خیابان ولیعصر  -2

 ایستگاه تقلیل فشار شماره دو واقع در چهارراه جانبازان (حریم بر اساس ساختمان موجود) -3

 بر اساس ساختمان موجود) ایستگاه تقلیل فشار شماره سه واقع در انتهاي خیابان امام رضا (حریم -4

  مترمربع واقع در خیابان امام خمینی (ره) قبل از میدان بسیج. 700زمین به مساحت  -5

  استادیوم نامنی جنوب شهر، استادیوم زینل خان شمال شهر، گود باستانی مرکز شهر، سالن ورزشی انقالب شرق و سالن فجر شمال غربی شهر  شهرستان(سابق) تربیت بدنی   13
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  جوابیه سازمان یا اداره مربوطه به پرسش اراضی تحت تملک  نام اداره یا سازمان  ردیف

  محیط زیست شهرستان  14
هکتار،  20000منطقه شکار مصنوع شمال و غرب سالوك به مساحت  –هکتار  17000پارك ملی و منطقه حفاظت شده سالوك  -هکتار 28000پارك ملی و منطقه حفاظت شده به مساحت 

  طی مترمربع ساختمان مرکز تحقیقات زیست محی 166ساختمان اداري اداره حفاظت محیط زیست به مساحت 

  بدون پاسخ  بهداشت و درمان شهرستان  15

  بعد از دادگستري 2انبار صحرایی واقع در کیلومتر   شهرستان (سابق) راه و ترابري  16

  شرکت توزیع نیروي برق شهرستان  17

 ساختمان جنب اداره مخابرات واقع در خیابان طالقانی -1

 ساختمان فعلی مدیریت برق اسفراین -2

  مدیریت برق اسفراین واقع در حاشیه فلکه مادرمنازل سازمانی و انبار  -3

  این اداره فاقد هرگونه زمین ملکی در سطح شهر اسفراین می باشد.  کار و امور اجتماعی شهرستان  18

  بهزیستی شهرستان  19

 اداره بهزیستی انتهاي خیابان اسفراینی -1

 مرکز امید میدان بسیج -2

 مجتمع چهاربرج روستاي چهار برج -3

  کوشکی، فرطانمجتمع جوشقان،  -4

  ثبت اسناد و امالك شهرستان  20
د و حریم آن به واسطه احداث دیوار محصور شده اداره ثبت اسناد و امالك اسفراین به غیر از ساختمان اداري واقع در بلوار شهید بهشتی هیچ گونه ساختمان یا اراضی دیگري در تملک ندار

  است و سند مالکیت آن صادر شده است.

21  
و دارایی شهرستان (امور مالیاتی اقتصاد 

  شهرستان)

 ساختمان اداري واقع در خیابان ولی عصر ، جنب پاسگاه نیروي انتظامی -

  خانه سازمانی اداره، خیابان ولی عصر، جنب مدرسه شاهد -

  دانشگاه آزاد اسالمی شهرستان  22
  مترمربع در آن در حال احداث  5000ساختمان آموزشی به مساحت حدود  مترمربع در مجاورت میدان مادر تحت مالکیت این دانشگاه بوده که 7500حدود 

  آموزشی از آن استفاده می شود. –می باشد. ضمناً ساختمان واقع در جنب مسجد امام رضا در مالکیت دانشگاه می باشد که به صورت رفاهی 

  . مخزن حسن آباد7. مخزن امام رضا  6. مجموعه چاه هاي حسن آباد  5. چاه تربیت بدنی  4. چاه اسفراینی  3. مخزن اسفراینی 2. مخزن سید جمال الدین 1  آب و فاضالب شهري شهرستان  23

  بدون پاسخ  مخابرات شهرستان  24

  بدون پاسخ  آب منطقه اي استان  25

  بدون پاسخ  مخابرات استان  26

  دستگاه اراضی خود را معرفی نموده اند. 19اداره و سازمان دولتی استعالم شده تعداد  40از  *
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هاي تاریخی، بـا اسـتفاده از اطالعـات و ضـوابط     وضع بناها و محوطه -9-6-3

  هاي مربوط   حفاظت سازمان

  

  آثار تاریخی شهر اسفراین  

  هــاي  ســاختمانی باشــد داراي ویژگــی -بناهــاي تــاریخی و قــدیمی قبــل از آنکــه معــرف ویژگــی فنــی 

هاي تفکر و راه و رسم زندگی مردمان عصر خود هستند و  هنري خاص خود بوده و در برگیرنده روش -فرهنگی

در نگاهی اجمالی، فضاي اجتماعی منطقه متعلق به خود را بازگو می کند. نزد بعضی اقوام و ملل شـیوه سـاختن   

گردد  است به صورت مداوم حفاظت میدارا بناي قدیمی به جهت اینکه شدیدترین تعلق را به زمان احداث خود 

و احترام گذاردن به آن از راه نگهداري شکل اصیل بنا میسر می گردد. این طرز اندیشـه از راه ثابـت نگهداشـتن    

را براي نسل هاي آینده  شکل بنا و اصل تغییر ناپذیري مشخصات بنا در طول زمان، حضور مداوم فرهنگ گذشته

ازمان میراث فرهنگی نیز با حفظ و حراسـت از ایـن بناهـا سـعی در نگهداشـت      کند. بر این اساس س تضمین می

  ارزش هاي قومی و ملی براي نسل هاي آتی دارد. 

رغم جنگ ها و بالیاي طبیعی داراي آثار تاریخی منطقه اسفراین داراي قدمت تاریخی طوالنی بوده و علی

  زیادي می باشد. 

رهنگی، صنایع دسـتی و گردشـگري شهرسـتان اسـفراین آثـار      حسب اطالعات اخذ شده از اداره میراث ف

تاریخی زیادي در شهرستان اسفراین قرار دارد. این آثار شامل : بناهاي تاریخی و مذهبی اعم از امامزاده هـا، آب  

غـار   انبارها، قلعه ها، غارها، خانقاه ها، تپه ها و ... می باشد. تنها اثر تاریخی واقع در شـهر را مـی تـوان بـه تپـه     

در روسـتاهاي شهرسـتان    مدخان در شمال پارك قائم اشاره نمود که البته جزء آثار ثبت شـده نمـی باشـد، ولـی    

توان به آثار زیادي چون شهر بلقیس یا کهندژ بلقیس در سه کیلومتري جنوب غربـی شـهر اسـفراین     اسفراین می

همچنـین از  ایـن شـهر قـرار ندارنـد.     محـدوده  کنونی و آب انبار ها و تپه هاي تاریخی و ... اشاره نمود کـه در  

هاي زیارتی شهر می توان قبر سید موسی و مقبره شیخ شاه علی بیدوازي را نام برد. در این شهر هـیچ اثـر    جاذبه

فهرست آثـار ثبـت شـده بخـش      369-1تاریخی ثبت، حفاظت شده و داراي ضوابط وجود ندارد. جدول شماره 

به  »آیین کشتی با چوخه«همچنین تصویر متن ثبت  ثار ملی ایران نشان می دهد.مرکزي شهرستان اسفراین را در آ

  در انتها آورده شده است.عنوان آثار فرهنگی ناملموس 
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  فهرست آثار ثبت شده بخش مرکزي شهرستان  اسفراین در آثار ملی ایران -369-1جدول شماره 

  شماره  قدمت  بخش  اثر  ردیف

  6361  هزاره سوم تا هزاره اول  مرکزي  1تپه چهل دختران   1

  5949  تاریخی  مرکزي  تپه عمارت  2

  5907  سلجوقی تا تیموري  مرکزي  محوطه تاریخی فرهنگی گبر حصار گورپان  3

  5951  قرون اولیه اسالمی  مرکزي  محوطه گبر حصار ایرج و فریمان  4

  4497  صدر اسالم تا صفوي  مرکزي  شهر بلقیس  5

  5905  سلجوقی تا صفوي  مرکزي  قلعه کهنه اردنین  6

  2192  تیموري - ایلخانی  مرکزي  بقعه شیخ محمد رشیدالدین بیدوازي  7

  5906  سلجوقی  مرکزي  آرامگاه شیخ احمد ذاکر گورپانی  8

  5947  اوایل صفویه  مرکزي  آرامگاه امامزاده کبیر کوران  9

  5948  اواخر ایلخانی  مرکزي  آرامگاه قدیمی ادکان  10

  18731  اشکانی -مفرغ  مرکزي  تپه قمري  11

  16972  اوایل اسالمی -اواخر ساسانی  مرکزي  تپه سارمران  12

  16973  اوایل دوره ساسانی تا قرون میانی اسالمی  مرکزي  1محوطه توي   13

  16974  اواخر کلکوتیک تا اشکانی  مرکزي  2محوطه توي   14

  16971  اشکانی  مرکزي  محوطه خاکچال  15

  18741  اواخر ساسانی  مرکزي  مقبره چهار تاقی توي  16

  18734  قرون میانه اسالمی  مرکزي  امامزاده شاهزاده زید  17

  21102  ساسانی -اشکانی  مرکزي  تپه کافر قلعه  18

  19978  عصر مفرغ تا عصر آهن  مرکزي  1تپه انجیر لی   19

  19980  عصر مفرغ  مرکزي  2تپه انجیر لی  20

  19977  عصر مفرغ  مرکزي  3تپه انجیر لی   21

  19984  عصر مفرغ تا پایان دوره اشکانی  مرکزي  4تپه انجیر لی   22

  19986  عصر مفرغ تا پایان دوره اشکانی  مرکزي  5تپه انجیر لی   23

  19974  اشکانی تا اواخر صفویه  مرکزي  تپه امامزاده عبداهللا  24

  21103  هجري 8دوره اشکانی تا پایان قرن   مرکزي  بقایاي قلعه بیدواز  25

  19983  اشکانی -هخامنشی  مرکزي  فیروزیه محوطه  26

  20604  عصر آهن  مرکزي  تپه گبر اردغانی  27

  23098  عصر آهن تا دوره ساسانی  مرکزي  تپه قبر لیلی  28

  19976  عصر آهن تا قرون متأخر اسالمی  مرکزي  محوطه کالته مالعزیز  29

  21225  هجري قمري 4- 3قرون   مرکزي  محوطه اردوگاه اردغانی  30

  23105  هجري قمري 8- 3قرون   مرکزي  محوطه باستانی سارمران  31

  23101  هجري قمري 8- 3قرون   مرکزي  محوطه قبرستان گبرها  32

  23102  ایلخانی - تیموري  مرکزي  1محوطه دیوار سنگچین   33

  23310  قرون میانه اسالمی  مرکزي  2محوطه دیوار سنگچین   34

  23287  میانه و متأخر اسالمیقرون   مرکزي  3محوطه دیوار سنگچین   35

  22205  صفویه  مرکزي  بناي امامزاده عبداهللا  36

  21110  اواخر صفویه -اشکانی  مرکزي  قلعه کهنه زمان آباد  37
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  شماره  قدمت  بخش  اثر  ردیف

  21104  اواخر صفویه -دوره اشکانی  مرکزي  قلعه گبر زمان آباد  38

  21226  هجري قمري) 7-5قرون میانه اسالمی (  مرکزي  قلعه کسرق  39

  21228  اشکانی ساسانی - هزاره چهارم و پنجم  مرکزي  سنگرقلعه   40

  23185  تیموري - ایلخانی  مرکزي  کاروانسراي کهنه رباط  41

  22777  هجري قمري 7و  6قرون   مرکزي  بافت تاریخی روستاي رویین  42

  23753  عصر مفرغ  مرکزي  محوطه امین آباد  43

  23292  عصر آهن  مرکزي  تپه دره امین آباد  44

  23298  عصر مفرغ، عصر آهن  مرکزي  کوره تپه  45

  23749  دوره کلکلوتیک  مرکزي  تپه قبرستان امین آباد  46

  23312  هجري قمري 3 - 9قرون   مرکزي  تپه فریمان  47

  23104  هجري قمري 3- 11قرون   مرکزي  محوطه ادکان  48

  23751  هجري قمري 3- 8قرون   مرکزي  محوطه کالته خوش  49

  23760  قرون میانه اسالمی  مرکزي  محوطه سنجبینی  50

  23307  هجري قمري 6- 8قرون   مرکزي  محوطه سرپل  51

  23271  قرون میانه و متأخر اسالمی  مرکزي  قلعه کهنه قاسم خان  52

  23759  پهلوي  مرکزي  آب انبار خوش  53

  23758  پهلوي -قاجاریه  مرکزي  آب انبار فرطان  54

  21111  اشکانی – هخامنشی  مرکزي  بقایاي قزلر قلعه دهک  55

  20599  اشکانی -هخامنشی  مرکزي  بقایاي قلعه برج قلیچ  56

  21098  هجري قمري 5-7قرون  -ساسانی  مرکزي  تپه کاریز گرمه  57

  21099  اشکانی  مرکزي  تپه گبر نشین  58

  4  سال 1100  مرکزي  سرو مهرگان  59

  24668  قاجاریه - صفویه  مرکزي  امامزاده دهک  60

  23756  پهلوي -قاجاریه  مرکزي  گازرانیحمام حصاري   61

  23255  قرون میانه و متأخر اسالمی  مرکزي  محوطه قلعه کهنه ادکان  62

  20602  دوره افشاریه  مرکزي  قلعه کهنه نصرآباد  63

  23299  دوره ساسانی و قرون  اولیه و میانه اسالمی  مرکزي  بند مهار  64

ناصـر   -فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري شهرستان اسفراین و آثار ثبت شده ایران در فهرست آثار ملیاطالعات دریافتی از اداره میراث  مأخذ:

 .سازمان میراث فرهنگی و گردشگري کشور -1384پاییز  -پازوکی و عبدالکریم شادمهر
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هـاي تأسیسـات شـهري (آب،    موقعیت، گنجایش و کیفیت مراکـز و شـبکه   -10-6-3

ها و امکانـات گسـترش   ها، کمبودها، محدودیتگاز و ...) سرانهفاضالب، برق، تلفن، 

  آنها. 

 تأسیسات شهري به آن دسـته از عناصـري اطـالق مـی شـود کـه وجـود آن بـراي هـر شـهري ضـروري           

باشد. وجود تأسیسات زیربنایی شامل آب، فاضالب، برق، تلفن، گاز و غیره، زیربناي توسعه شـهر محسـوب   می 

هاي تأسیسات شهري شهر اسفراین مورد بررسی مت تالش گردیده است که وضعیت شبکهگردند. در این قسمی

  قرار گیرد.

  

 الف) آب

در این قسمت ابتدا بخشی از مطالعات طرح اصالح و توسعه شبکه توزیع آب اسفراین که توسط شرکت  

  ست، آورده می شود.آب و فاضالب استان خراسان شمالی (مهندسان مشاور بهسازان محیط آریا) تهیه شده ا

طبق بررسی هاي انجام شده در خصوص وضعیت خطوط انتقال و شبکه توزیـع آب شـهر اسـفراین از    « 

لحاظ میزان حلقوي بودن شبکه، نحوه آبرسانی به شبکه، جنس لوله هاي مورد استفاده در شبکه و ... نتـایج ذیـل   

  اخذ شده است:

ترکیبی از روش ثقلی نوع اول و پمپاژ مستقیم می باشـد بـه   نحوه آبرسانی به شبکه توزیع آب اسفراین  -

 طوري که مخازن اسفراینی، سید جمال و امام رضا (ع) به صورت ثقلی و چاه هاي حسـن آبـاد و تربیـت بـدنی    

  نیز بخش هایی از شهر را به صورت پمپاژ مستقیم مشروب می سازند. (سابق)

  

 شبکه ثقلی نوع اول 

ع به حد کافی وجود داشته و فشار تمامی منطقه به وسیله یک یا چنـد مخـزن   در این حالت اختالف ارتفا

  با رقوم ارتفاعی یکسان تأمین می گردد. 
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با توجه به اینکه مخازن اسفراینی، امام رضا (ع) و سید جمال نواحی تحت پوشش خود را بـا اسـتفاده از   

. بنابراین بخشی از آبرسانی به شـبکه بـه   فشار ناشی از اختالف حد مخزن و نقاط پایین دست مشروب می سازد

  طریق ثقلی صورت می گیرد.

  

 پمپاژ مستقیم 

چنانچه اختالف ارتفاعی کافی در محدوده منطقه وجود نداشته باشد، توزیع و تأمین آب با پمپاژ مسـتقیم  

ف مصرف با آب به شبکه توزیع صورت می گیرد. استفاده از این سیستم به دلیل نوسانات فشار در ساعات مختل

  اشکاالت زیادي همراه خواهد بود و معموالً در شرایط خاص و مناطق کوچک به کار برده می شود.

با توجه به اینکه بخش هایی از شبکه نظیر محدوده میدان آزادي و بخش هاي جنوبی شهر و نیز منـاطقی  

می گردند، لذا در این نواحی نحوه  در خیابان طالقانی و شمال خیابان امام رضا (ع) به صورت پمپاژ ثقلی مشروب

  آبرسانی به صورت پمپاژ مستقیم می باشد.

به طور کلی شبکه توزیع آب شهر اسفراین از نوع شبکه هاي مختلط محسوب می گـردد. بـه طـوري کـه     

شبکه آب شهر در معابر اصلی داراي لوپ هاي اصلی و بزرگ بوده و جهت آبرسانی به معابر فرعـی، شـبکه آب   

  ت شاخه اي توسعه پیدا کرده است.به صور

متـر   1321همان گونه که ذکر شد مخزن امام رضا (ع) مرتفع ترین مخزن شهر می باشد کـه در ارتفـاع    -

  متـر   1200قرار دارد. همچنین با توجه به نقشه هاي توپوگرافی شـهر ارتفـاع پسـت تـرین منـاطق شـهر حـدود        

ارتفاع قابل مالحظه ناگزیر باید شبکه توزیع آب در زون هاي فشاري می باشد. از این رو به دلیل همین اختالف 

مجزا طراحی و اجرا گردد. متأسفانه در حال حاضر شبکه توزیع آب شهر اسفراین فاقد زون بندي می باشـد کـه   

همین موضوع موجبات مشکالتی در آبرسانی به نقاط مرتفع شهر گردیده و از طرفی نیز افزایش تلقات آب را در 

  »برداشته است.

لیتر در ثانیه تأمین  242حلقه چاه با دبی  10، آب شهر اسفراین از 1389حسب اطالعات دریافتی در سال 

ها بعد از عمل کلرزنـی  آورده شده است. آب چاه 3-2-3ها به تفصیل در بند مشخصات هر یک از چاه .شودمی

  وشش می دهد.هاي مختلف سطح شهر را پقابل شرب بوده و به وسیله شبکه
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  مصارف آب -1-الف

دولتی و غیردولتی)، درمانی، ساخت و ساز، ( مصرف کلی آب شامل مصارف خانگی، فضاي سبز، آموزشی

 350000باشد. میزان کلی مصرف آب در شهر اسـفراین بـه طـور متوسـط در یـک مـاه       تجاري، صنعتی و ... می

مترمکعـب و طـی    11110-17000طی یک روز بـین   مترمکعب می باشد. این میزان مصرف در شهر اسفراین در

  مترمکعب در نوسان می باشد. 333300-510000یک ماه بین 

طبق نظر شرکت آب و فاضالب شهري اسفراین، آب استحصـالی از منـابع آب شـهر اسـفراین از کیفیـت      

  قـرار  شیمیایی در حد مطلـوب برخـوردار بـوده و عمـدتاً جهـت مصـارف خـانگی و مسـکونی مـورد اسـتفاده           

مترمکعب گزارش شده است. میزان مصـارف ماهانـه بـه تفکیـک      237969گیرد. مصرف ماهانه در این بخش می

نشان داده شده است. همچنـین متوسـط سـرانه     3-2-3بند  323-2مصارف مختلف در جدول پیش گفته شماره 

لیتر و حد  189متوسط مصرف لیتر برآورد گردیده است. حد کمینه این  238مصرف آب روزانه در شهر اسفراین 

  لیتر برآورد شده است. 288بیشینه آن برابر 

  

  مخازن و منابع ذخیره آب -2 -الف

مترمکعب در شهر اسفراین و اطراف آن بـه شـرح    14100مخزن زمینی با مجموع حجم  5در حال حاضر 

  زیر وجود دارد:

  توحید.مترمکعبی واقع در داخل شهر، میدان  5000مخزن سید جمال الدین  - 1

 مترمکعبی واقع در داخل شهر، انتهاي خیابان اسفراینی. 5000مخزن اسفراینی  - 2

 مترمکعبی واقع در باالتر از گود کشتی (زینل خان). 3000مخزن امام رضا  - 3

 مترمکعبی واقع در انتهاي خیابان اسفراینی. 1000مخزن اسفراینی  - 4

 مترمکعبی واقع در روستاي حسن آباد. 100مخزن حسن آباد  - 5

  آمده است. 3-2-3موقعیت دقیق منابع و مخازن شهر اسفراین به تفصیل در بند 
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  نیازها، کمبودها و مشکالت: -3-الف

حسب اعالم شرکت آب و فاضالب شهري اسفراین، مهمترین مسـایل، مشـکالت و کمبودهـاي مربوطـه     

  عبارتند از:

 مترمکعبی. 5000کمبود مخزن ذخیره  - 1

 میزان کمبود آب در پیک مصرف - 2
S

L
70. 

 داشتن پمپاژهاي مستقیم به علت عدم سرویس مخازن به علت پایین بودن تراز آن. - 3

 داشتن پمپاژهاي مکرر به علت اختالف ارتفاع باالي شهر. - 4

 فرسودگی شبکه و قدیمی بودن آن. - 5

 استفاده فضاي سبز از آب شرب شهري. - 6

 و داشتن مسائل تأمین آب در مناطق ارتفاعی. اختالف ارتفاع باالترین و پایین ترین نقطه شهر - 7

 عدم زون بندي شبکه. - 8

آباد و عدم جایگزینی منابع براي آن با توجه به افـت سـطح آبـدهی    سطحی بودن منابع واقع در حسن - 9

 ها.چاه

  عدم داشتن اعتبار کافی جهت توسعه شبکه و اصالح لوله هاي فرسوده. - 10

  ن در منـاطقی کـه بـاالتر از تـراز مخـازن موجـود       هاي مسکن مهـر و احـداث سـاختما   تحویل زمین - 11

  باشد و در طراحی آبرسانی شهر لحاظ نشده است.می

شایان ذکر است آب منطقه اي نیز نیازها، کمبودها و مشکالت آب شهر اسفراین را به شرح زیر ذکر نموده 

  است.

نیازهـاي شـرب،   کمبود آب به علت خشکسالی در بخش آب سطحی و زیرزمینی براي تأمین آب در  - 1

  صنعت و کشاورزي.

برداشت آب در مسیر منتهی از سد بیدواز به شهر اسفراین و ایجاد مشکالتی براي انتقـال آب شـرب    - 2

 شهري.

با توجه به انتقال خط آب شهر از تصفیه خانه تا محل منبع ذخیره از مجاورت جاده آسفالته و محدوده  - 3

 نی آن رعایت شود.نمایند، لذا الزم است حریم قانوشهر عبور می
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با توجه به عبور خط انتقال شبکه آبیاري و زهکشی اسفراین که در داخل شهر و بستر رودخانه  عبور  - 4

 نماید الزم است حریم قانونی آن رعایت شود.می

 هاي دیگر منتهی به شهر.عدم رعایت حریم و بستر رودخانه بیدواز و مسیل - 5

 مشکل انتقال پساب شهر. - 6

اري با شرکت آب منطقه اي یا امور منابع آب اسفراین جهت هدایت آب مسـیل  عدم هماهنگی شهرد - 7

  فرعی محدوده شهر و جهت برآورد دبی و هدایت به بیرون شهر.

  عدم هماهنگی در ساخت و ساز در حریم انهار داخل محدوده شهر. - 8

  

  ب) فاضالب

شـهر اسـفراین بـا     وجود سیستم دفع فاضالب و آب هاي سطحی براي هر شهري الزم و ضروري اسـت. 

متر بین مرتفع ترین و پست ترین نقطـه شـهر و    200توجه به ویژگی خاص توپوگرافی و اختالف ارتفاع حدود 

باال بودن سطح آب زیرزمینی و بافت سنگی در زمینه دفع فاضالب و آب هاي سطحی، در برخـی از نـواحی بـا    

  مشکالت زیست محیطی و بهداشتی زیادي مواجه هستند.

درصـد دفـع    60کیلومتري جنوب غربی آن قرار دارد. در حال حاضر  4خانه فاضالب این شهر در تصفیه 

درصـد باقیمانـده آن از    40فاضالب در سطح شهر اسفراین ( شمال و شرق شهر) داراي شبکه فاضـالب بـوده و   

  طریق چاه هاي جذبی صورت می گیرد.

  

  ج) برق

با توجه به اطالعات دریافتی از اداره برق شهرستان اسفراین، بیشـترین میـزان مصـرف سـاالنه بـرق ( تـا       

(کیلو وات بر سـاعت) مـی باشـد و     26.120.430مشترك و  14382) مربوط به مشترکین خانگی با 30/11/1388

به بعدي قـرار دارد و کمتـرین   (کیلو وات بر ساعت) در رت 6.531.875مشترك و  97بعد از آن روشنایی معابر با 

(کیلـو وات بـر سـاعت)  تعلـق دارد.      453.171مشـترك و   73میزان مصرف ساالنه برق به مشترکین صـنعتی بـا   

کیلو وات و کمترین آن مربوط بـه فعالیـت    67339بیشترین متوسط مصرف ماکزیمم در سال به روشنایی معابر با 

 201یشترین میزان مصرف در شـبانه روز بـه روشـنایی معـابر بـا      کیلو وات می باشد. همچنین ب 1221تجاري با 
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و تعداد پیک  21کیلو وات تعلق دارد. ساعت مصرف ماکزیمم شهر ساعت  4کیلووات و کمترین آن به تجاري با 

  (مگا وات) می باشد. 35بار 

روشـنایی،  تعداد مشترکین برق شهر اسفراین و میزان مصرف به تفکیک مسکونی،  3610-1شماره جدول 

  شهر، صنعت، تجاري و ... را نشان می دهد. 

  

  تعداد مشترکین برق شهر اسفراین و میزان مصرف به تفکیک مسکونی، روشنایی، شهر، صنعت، تجاري و ... - 3610-1جدول شماره 

  تعداد مشترك  مصارف
  مصرف سالیانه

  (کیلو وات بر ساعت)

روز متوسط مصرف ماکزیمم در 

  سال (کیلو وات)

  شبانه روزدر 

  (کیلو وات)

  5  1816  26.120.430  14382  خانگی

  4  1221  3.643.338  2985  تجاري

  19  6208  453.171  73  صنعتی

  14  4700  1.804.899  384  عمومی

  201  67339  6.531.875  97  روشنایی معابر

  مأخذ: اداره برق شهرستان اسفراین

  

ها و کمبودهاي مربوط به تأمین برق و تأسیسات و تجهیزات مربوطه نیاز به اصـالح شـبکه هـاي    نارسایی

  فرسوده شهري و روستایی و نیاز به راه اندازي پست دوم اسفراین ذکر شده است. 

  مشکالت شهر اسفراین از نظر اداره برق شهرستان به قرار زیر عنوان شده است: 

 متر جهت عبور شبکه هاي فشار متوسط. 16 عدم وجود خیابان با عرض حداقل - 1

 عدم اجراي طرح بهسازي شهري در اکثر مناطق. - 2

 عدم عقب نشینی کامل در سطح شهر به منظور اجراي اصالح و سرویس شبکه. - 3

  اسفراینی و ... به دلیل عرض کم پیاده.  –وجود حریم شبکه فشار متوسط در خیابان معلم  - 4

  برق شهر اسفراین را نشان می دهد.شبکه توزیع  3610-1نقشه شماره  
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  د) تلفن

اطالعات مخابراتی اسفراین از متولیان مربوطه به صورت بسیار کلی ارائه شده که در ادامه بـدان پرداختـه   

  می شود.

مشترك  13616مشترك بوده است که از این تعداد  18692تعداد کل مشترکین تلفن شهري اسفراین برابر 

  مشترك همگانی می باشند.  341مشترك اداري و  845مشترك تجاري ،  3890مسکونی، 

واحد مـی باشـد. در جـدول     9همچنین تعداد واحدهاي مخابراتی شهر اسفراین (دفاتر خدماتی شهري)، 

  اطالعات مخابراتی شهر اسفراین که از مخابرات استان اخذ شده، نشان داده شده است. 3610-2 شماره

  

  اطالعات مخابراتی شهر اسفراین - 3610 -2جدول شماره 

  نام شهرستان  ردیف
سال 

  تأسیس

  وضعیت تفصیلی شماره هاي دایر شده  اطالعات کلی مرکز

  نام مرکز
تعداد شماره 

  دایرشده
  همگانی  اداري  تجاري  مسکونی

سایر 

  موارد
  جمع کل

  18692    341  845  3890  13616  18692  ولی عصر  1316  شهر اسفراین  1

              15453      روستاهاي تابعه  2

3  

تعداد واحدهاي 

مخابراتی شهر 

  اسفراین

  28  روستایی ICTدفاتر 

  19  دفاتر مخابراتی روستایی

  9  دفاتر خدماتی شهري

  از مخابرات استان مأخذ: اطالعات دریافتی

  

  هـ) گاز

اطالعات مربوط به سیستم گازرسانی شهر اسفراین از اداره گاز شهر اسفراین اخذ شده که بسیار محـدود  

  بوده و به اطالعاتی که ذکر می گردد، خالصه می شود.

  ایستگاه تقلیل فشار بوده است که موقعیت و حریم آن به شرح زیر می باشد: 3شهر اسفراین داراي 

  (حریم بر اساس ساختمان موجود).11ایستگاه تقلیل فشار شماره یک واقع در خیابان ولیعصر  - 1

 ایستگاه تقلیل فشار شماره دو واقع در چهارراه جانبازان (حریم بر اساس ساختمان موجود) - 2

 ایستگاه تقلیل فشار شماره سه واقع در انتهاي خیابان امام رضا (حریم بر اساس ساختمان موجود). - 3
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مشترك بوده است که از این تعداد بیشترین آن مربوط به  20182اد مشترکین اداره گاز اسفراین معادل تعد

  مشـترك مـی باشـند. جـدول شـماره      55مشترك و کمترین آن مشترکین صـنعتی بـا    18963مشترکین خانگی با 

  آمار مشترکین گاز طبیعی در شهر اسفراین را نشان می دهد. 3-3610

  

  آمار مشترکین گاز طبیعی شهر اسفراین  - 3610 -3جدول شماره

 خانگی تجاري عمومی آموزشی صنعتی جمع
  مشترکین              

 شهرستان

 اسفراین 18963 848 173 143 55 20182

  مأخذ: اطالعات دریافتی از اداره گاز اسفراین       

  

قابل توجه این که حریم تأسیسات دهد. هاي گازرسانی سطح شهر را نشان میشبکه 3610-2نقشه شماره 

  متر از طرف اداره گاز اسفراین ذکر شده است. 1.5زیربنایی حداقل 

  

  و) سرانه تأسیسات و تجهیزات شهري

مسـاحت کـاربري تأسیسـات و تجهیـزات شـهري در سـطح        1389حسب برداشت هاي میدانی در سال 

  درصـد فضـاي سـاخته شـده شـهر را شـامل        1.2هکتار بوده است. این مساحت که  8.4محدوده مطالعاتی برابر 

  مترمربع را به دنبال داشته است. 1.4می گردد، سرانه اي معادل 
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د ��ح ز� ور ما ند��ن �شا �� 
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کمی تجهیزات شهري (کشتارگاه، غسالخانه، گورسـتان،  وضع کیفی و  -11-6-3

  دفع زباله، آتش نشانی و ...) کمبودها و مشکالت موجود در این زمینه

تجهیزات شهري از عناصر مهم و ضروري در برنامه ریزي و مدیریت شهري محسـوب مـی شـوند. ایـن     

با توجه بـه رشـد و توسـعه شـهرهاي      عناصر در جهت تأمین رفاه عمومی ساکنان شهرها حائز اهمیت می باشند.

ایران، تجهیز بهتر این عناصر اعم از کشتارگاه، غسالخانه، گورستان، دفع زباله، آتش نشانی، پمپ بنزین و ... بهبود 

کیفی محیط براي شهروندان را در پی خواهد داشت. در شهر اسفراین وضعیت سرانه اي  مجموع فعالیـت هـاي   

آمده  3-6-10و نیز بند پیشین  3-6-2، 3-6-1مساحت کل سرانه آن ها در بندهاي  ذکر شده و سهم آن نسبت به

  است. در ادامه به شرح وضعیت هر یک از عناصر مورد نظر پرداخته می شود.

  

  الف) کشتارگاه

در شهر اسفراین تنها یـک   1387بر اساس اطالعات دریافتی از شهرداري و سالنامه آماري استان  در سال 

کشتارگاه متعلق به شهرداري وجود دارد که تأمین کننده گوشت مصرفی شهر می باشد. ایـن کشـتارگاه در   واحد 

متر از جاده کمربندي غربی آن ( در خارج از محدوده مطالعاتی شهر اسفراین)  450جنوب غربی شهر و با فاصله 

مترمربـع   7400و زیربناي اعیانی آن مترمربع  3400قرار گرفته است. مساحت عرصه و میدان عرضه دام کشتارگاه 

  رأس دام سنگین می باشد. 4رأس دام سبک و  17می باشد. ظرفیت روزانه کشتار 

 

  مسائل و مشکالت موجود -1-الف

ها و عدم از نظر زیست محیطی مشکالتی مانند: عدم تصفیه فاضالب، عدم ته نشینی مطلوب در سینوپتیک

  د دارد. جمع آوري و جدا سازي خونابه ها وجو

  

  کمبودها -2-الف

باشد و در این زمینه کمبـود وجـود دارد. همچنـین کمبـود     این کشتارگاه ها جوابگوي نیاز مردم شهر نمی

گـذاري، تجهیـزات کلـه پـاك کنـی، تصـفیه       تجهیزاتی مانند: شوك الکتریکی، اره الشه بر، تله گاوي، باالبر، ریل

  به آن اشاره نمود.فاضالب و باسکول مواردي هستند که می توان 
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  برنامه هاي در دست مطالعه یا اجرا درخصوص کشتارگاه -3-الف

برنامه هاي آینده شهرداري اسفراین درخصوص کشتارگاه، خرید و نصب تجهیزات و ارائـه راهکارهـایی   

  جهت تأمین اعتبارات پیش بینی شده براي خرید تجهیزات و رفع کسري آن می باشد.

  

  ان ب) غسالخانه و آرامست

ــاري      ــالنامه آم ــهرداري، س ــافتی از ش ــات دری ــاس اطالع ــر اس ــمالی و   1387ب ــان ش ــتان خراس   اس

هاي میدانی مشاور، این شهر داراي یک آرامستان فعال (گلزار شهداء )، یـک آرامسـتان کـه اجـازه دفـن      برداشت

ها را شهرداري و سالنامه  اموات به آن داده نمی شود (کشتان) و یک آرامستان متروکه می باشد. مساحت آرامستان

  ها داراي اطالعات زیر می باشند.هکتار ذکر نموده اند. این آرامستان 11استان  1387آماري 

آرامستان کشتان که اجاره دفن اموات در آنجا را نمی دهند واقع در بلوار مدرس با زمینی به مسـاحت   - 1

  مترمربع. 1908

 مترمربع عیانی. 150مترمربع عرصه و  404مساحت آرامستان متروکه کنار شوراي اسالمی شهر با  - 2

متري خارج از محدوده مطالعاتی در ضلع جنوب شرقی شـهر در   185آرامستان گلزار شهداء با فاصله  - 3

 مترمربع. 714مترمربع، داراي غسالخانه بهداشتی مردانه و زنانه به مساحت  23380زمینی به مساحت 

  اي شهر را نشان می دهد.موقعیت آرامستان ه 3611-1نقشه شماره 

  شایان ذکر است وضعیت بهداشتی غسالخانه هاي شهر توسط شهرداري با کیفیت خوب ذکر شده است. 

هاي شهر اسفراین مشکالتی از قبیل: نداشتن نمازخانه، کوچک بـودن  ها و غسالخانههمچنین در گورستان

گـذاري و نیـز نداشـتن ماشـین (آمبـوالنس)      غسالخانه ها، نداشتن نقشه و بلوك بندي و قطعه بنـدي و جـدول   

  دار به منظور حمل اجساد و کمبود خودرو وجود دارد.سردخانه
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  ج) آتش نشانی

نشانی شهرداري اسفراین تعداد دو ایستگاه آتش نشانی در ایـن  بر اساس اطالعات دریافتی از واحد آتش 

مترمربع اعیانی و ایسـتگاه شـماره دو در    242شهر وجود دارد. ایستگاه شماره یک در خیابان مطهري با مساحت 

موقعیـت   3611-2مترمربع اعیانی مـی باشـد. نقشـه شـماره      190مترمربع عرصه و  461بلوار کشاورز با مساحت 

  هاي آتش نشانی شهر را نشان می دهد.ایستگاه 

  

  ماشین آالت و تجهیزات -1-ج

  آمده است. 3-5-1-2مشخصات و ویژگی هاي ماشین آالت و تجهیزات آتش نشانی به تفصیل در بند 

  

  منابع تأمین آب و محل شیرهاي آتش نشانی -2-ج

مذکور (شماره یـک و شـماره   منابع تأمین آب که همان شیرهاي آتش نشانی هستند در جلوي دو ایستگاه 

  دو) قرار گرفته است.

  

  

  مسائل و مشکالت موجود -3-ج

  طبق نظر سازمان آتش نشانی شهر اسفراین، مسائل و مشکالت این سازمان به شرح زیر می باشد:

  نداشتن نیروي انسانی کافی. - 1

 نداشتن تجهیزات مناسب امر. - 2

 عدم پوشش تمام سطح تحت مأموریت. - 3

توان فقدان طرح جامع آتش نشانی را که در بر گیرنده تمامی جنبـه هـاي اقتصـادي،    به این مشکالت می 

 فنی، آموزشی و مسایل مبتال به آتش نشانی و امداد و نجات در شهرها است را اضافه نمود.
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  کمبودها -4-ج

 .3نداشتن ایستگاه آتش نشانی شماره  -1

 نداشتن وسیله سبک جهت مسئول آتش نشانی. –2

  نداشتن تجهیزات امداد و نجات. –3

  و شلنگ آتش نشانی. Co2، کپسول نداشتن لجن کش، کف کش –4

  

 پرسنلینیروي انسانی در اختیار آتش نشانی و کمبودهاي  -5-ج

  نیــروي « در پاسـخ بـه ایـن پرسـش مشـاور سـازمان آتــش نشـانی اسـفراین اینگونـه جـواب داده انـد:            

 »آتش نشانی اکثراً در اداره شاغل هستند براي آتش نشانی استخدام شده اند.

  

 هاي در دست مطالعه یا اجرا در خصوص آتش نشانیبرنامه -6-ج

  نامه هاي در دست مطالعه یا اجراء پاسخی ارائه ننمودند.سازمان آتش نشانی شهر اسفراین در خصوص بر

  

  د) دفع زباله

آوري زباله در شهر درصد جمع 65شود. آوري میتن زباله در شهر اسفراین تولید و جمع 32تقریباً روزانه 

رگر درصد  نیمه مکانیزه (بارگیري دستی توسط کا 35اسفراین به صورت دستی توسط کارگر با ماشین کمپرسی، 

هـا بـا برداشـت مسـتقیم از     و برداشت مستقیم از مخازن مکانیزه توسط ماشین هاي مکانیزه زباله) می باشد. زباله

هاي اصلی شهر نصب شده لیتري که در خیابان 1100عدد مخزن زباله  40آوري می شوند. تعداد درب منازل جمع

 10آبـاد بـا فاصـله    راضی جبهه غربی روستاي عباسآوري زباله شهر عمل می کنند. اهاي جمعاند به عنوان محل

 کیلومتري از شهر که به سمت جنوب واقع شده، به عنوان مرکز دفن زباله این شهر به حساب می آید.
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  تأسیسات، تجهیزات و امکانات دفن زباله -1-د

  اجـاره اي جهـت امـر     D4طبق اعالم شهرداري اسـفراین، در حـال حاضـر تنهـا یـک دسـتگاه بولـدوزر        

  3جمع آوري زباله مشغول فعالیت می باشد و هیچ گونه تأسیسات و تجهیزات دیگري در این بخش وجود ندارد.

  

  مسائل و مشکالت -2-د

عدم وجود تأسیسات از قبیل: آب، برق، جاده آسفالته، حصارکشی، ترانشه هاي استاندارد و دستگاه حمل 

 کر گردیده است.خاك به عنوان مسائل و مشکالت ذ

  

  کمبودها  -3-د

  ک، بولــدوزر، تأسیســات آبــی و روشــنایی، اتــاق نگهبــانی، باســکول و حصارکشــی  تــکمبــود لــودر، غل

  از مهمترین کمبودهاي این بخش عنوان شده است.

  

  طرح ها و برنامه هاي در دست مطالعه یا اجرا -4-د

  در دست مطالعه یا اجرا ذکر گردیده است: هاي زیر در شهرداري به عنوان برنامه چهار برنامه اجرایی

  احداث ایستگاه انتقال زباله در حاشیه شهر. -1

  عدد و نصب آن در خیابان ها و محله هاي شهري. 500خرید مخزن زباله به تعداد حدود  -2

  ساماندهی ماشین هاي حمل نخاله شهري و تعیین محل مناسب براي تخلیه نخاله هاي ساختمانی. -3

هـاي دفـن زبالـه اقـدام بـه پراکنـدگی و تفکیـک         وره گردهایی که در سطح شهر و محلآوري دجمع  -4

  غیرقانونی زباله می کنند.

  

                                                
  تن ذکر نموده اند. 8115خودرو در زمینه حمل زباله قید شده و زباله حمل شده را نیز  9تعداد  1387در سالنامه آماري استان خراسان شمالی سال  - 3
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وضع شبکه بندي خیابان ها و معابر پیاده از لحاظ سیستم شبکه بندي و  -12-6-3

  مشخصات معابر و تقاطع ها (طول، عرض، شیب، نوع پوشش و غیره)

شـود.   اي به نقطه دیگر از نیازهاي طبیعی و اولیه در هر جامعه محسوب می ز نقطهجابجایی انسان و کاال ا

انجامد و اثرات آن در اکثر جوامع شهري به صـور   اي موسوم به ترافیک می این جابجایی، عموماً به پیدایش پدیده

نمایـد و بـه برخـی     دیداري و شنیداري بروز مـی  ،هاي هوایی مختلف از جمله تراکم، تأخیر در حرکت و آلودگی

شود. این مشکالت همگام با پیشرفت سریع  هاي ناشی از تصادفات منجر می تلفات جانی و معلولیت ،ها بیماري

تري به خود گرفته است تا جایی که نیاز  ابعاد وسیع ،تکنولوژي ساخت وسایل نقلیه و رشد جمعیت و سرانه سفر

هاي فزونتري را نسبت به گذشته الزامـی   ل نقلیه و ایجاد محدودیتتر، کنترل بیشتر وسای هاي دقیق ریزي به برنامه

  سازد.  می

یابد کـارآیی   با توجه به اینکه تقاضا جهت خدمات مهندسی ترافیک و حمل و نقل روز به روز افزایش می

ر بـه  یابد که آمار و اطالعات کافی و دقیق و منطبق با شـرایط مـورد نظـ    هاي ترافیکی هنگامی افزایش می سیستم

هاي نوین طراحی و برنامه ریزي در شرایطی به شکل بهینه  هنگام و قابل دسترسی باشد. در ضمن استفاده از شیوه

  یابد که از طریق آمار و اطالعات بهنگام و صحیح و قابل اتکاء، تغذیه شود. تحقیق می

ها  ات معابر و تقاطعمشخص ،بندي هاي موجود از لحاظ سیستم شبکه وضع شبکه خیابان این مطالعات،در 

 ،حجـم ترافیـک موجـود    ،نقـل عمـومی و خصوصـی    مسائل حمل و )، مقطع عرضی ،سطح مفید ،، عرضل( طو

هـاي قبلـی    ساکنین شهر و میزان تحقق پذیري طرح آمد الگوي رفت و کیفیت سرویس دهی خیابان هاي اصلی،

  گیرد.  مورد بررسی قرار می
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  موجود شبکه معابر وضع بررسی  -

بررسی وضعیت موجود شبکه معابر از بخش هاي بسیار مهم در برنامه ریزي حمل و نقل طرح جامع شهر 

  به شمار می آید، زیرا به عنوان پایه برنامه ریزي و پیشنهادات مرتبط با رشد و توسعه آتـی شـهر در نظـر گرفتـه     

تار کلی ارتباطی شـهر، موقعیـت   می شود. در این بخش به بررسی وضع موجود شبکه معابر در قالب بررسی ساخ

  مواصالتی شهر با شهرهاي اطراف و غیره پرداخته می شود. 

  

   اسفراین بررسی ساختار کلی ارتباطی شهر -1-12-6-3

که نوع هر یـک از ایـن    طوريه طور مستقیم با شبکه معابر آن ارتباط دارد به گیري بافت یک شهر ب شکل

ها در داخل شهر است. از این رو نخست به بررسی بافت موجـود شـهر و    انگیري خیاب ها نیز متأثر از شکل بافت

شـود. در   شبکه معابر مرتبط با آن و سپس به بررسی سلسله مراتب شبکه شهري از لحاظ عملکردي پرداخته مـی 

  چهار نوع سیستم شبکه ارتباطی متفاوت از هم وجود دارد که عبارتند از: ها معموالً توسعه شهر

  اي )  معابر شعاعی ( ستارهشبکه  -الف

   ) رینگ سیستم ( شبکه معابر حلقوي -ب

  شبکه معابر شطرنجی -ج

  شبکه معابر خطی  -د

سیسـتم  بیانگر یک سیستم نسـبتاً شـطرنجی اسـت.     در وضع موجود اسفراین سیماي اصلی شبکه شهري

توسـط شـبکه   ، کلیـه نقـاط   شطرنجی سیستمی است غیر مرکزي که تعداد زیادي گره یا نقطه تقاطع وجود دارد.

  صورت نظري امکان پذیر است. ه طور نامحدود به ب توسعه شبکه به هر سمت و پوشش شده و

  عمده معایب و محاسن این سیستم به شرح ذیل می باشد:

  محاسن

  کوتاه بودن طول سفرها براي انواع ترافیک عبوري و محلی  -

  تقاطعها در  امکان تغییر مسیر در هنگام راهبندان -

  تقسیم متعادل ترافیک -

  رعایت سلسله مراتب شبکه  -
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  صورت قطعه بنديه تعمیر و نوسازي معابر بدون مزاحمت و اشکال ب -

  دسترسی از چندین مسیر امکان  -

  معایب

  وسایل نقلیه در تمام جهات  بدون کنترل توزیع -

  مزاحمت براي واحدهاي مسکونی تردد وسایط نقلیه غیر محلی به مناطق و نواحی مسکونی و ایجاد  -

  تعداد زیاد تقاطع و خطر تصادف  -

  کاهش امنیت عابر پیاده به جهت تقاطع هاي زیاد معابر پیاده و سواره -

  ها  هزینه زیاد شبکه بخاطر دوبله بودن خیابان -

  ها هزینه باال براي کنترل تقاطع -

  بارتند از :مهم ترین مراکز شهري و تقاطع هاي موجود شهر اسفراین ع

خیابان معلم از فلکه ساعت تا میدان امام که بخش عمده اي از فعالیـت هـاي تجـاري در اطـراف ایـن       -

  خیابان شکل گرفته است.

بهمن ) که شبکه هاي ارتباطی منتهی به آن شامل خیابان هاي ولیعصر، شهید مطهـري،   22فلکه ساعت ( -

  بلوار اسفراین و خیابان معلم می باشد.

ان امام یکی دیگر از مراکز مهم شهري اسفراین می باشد که محل تقاطع خیابان هاي معلم، امام رضا، مید -

  امام خمینی و طالقانی می باشد.

  دیگر تقاطع مهم شـهر اسـفراین، تقـاطع خیابـان خرمشـهر بـا بلـوار مطهـري و خیابـان امـام خمینـی             - 

جانبازان با خیابان امام خمینـی و بلـوار جانبـازان بـا بلـوار       می باشد. همچنین از تقاطع هاي خیابان سپاه و بلوار

  مطهري نیز می توان به عنوان تقاطع هاي مهم و پر رفت و آمد نام برد.
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136 
ا�ی سان �م زی ا�تان ��ا سا و ��� ره �ل راه  ر��ما: ادا کا  

���  ا���ا�ن ��� ��ح جا�ع   ��دید

ور  �ند��ن �شا د ��ح� ز� ما  

  موقعیت مواصالتی شهر اسفراین با شهرهاي اطراف  -2-12-6-3

  شهر اسفراین از طریق دو راه اصلی با نواحی اطراف در ارتباط است که عبارتند از:

از سمت شمال غربی با شهر بجنورد مرکز استان خراسان شمالی در ارتباط است. طول این راه ارتباطی   - 1

ــولی    ــلی معم ــرد اص ــا عملک ــریم    63ب ــا ح ــرض آن ب ــومتر و ع ــدود   45کیل ــله ح ــد. در  فاص ــی باش ــر م   مت

ر سنخواسـت  کیلومتري راه ارتباطی اسفراین به بجنورد، یک مسیر فرعی از آن منشعب می شود کـه بـه شـه    10 

  متر می باشد.  45کیلومتر و عرض پوسته آن  60مرتبط می گردد. طول این راه ارتباطی حدود 

اسفراین از سمت جنوب به شهر سبزوار در استان خراسان رضوي متصل می گردد. این راه ارتباطی با   - 2

این به سـمت سـبزوار، راه   کیلومتر از اسفر 27متر می باشد. پس از طی حدود  45کیلومتر، داراي عرض  40طول 

 آسفالته اي از آن منشعب می شود و به سمت شهر صفی آباد (شهر دیگر شهرستان اسفراین) امتداد می یابد.

  همچنین شهر اسفراین از جهات مختلف به روستاهاي اطراف متصل می گردد.

  یـت شـهر را در   موقع 3612-2موقعیت شهر اسـفراین را در اسـتان و نقشـه شـماره      3612-1نقشه شماره 

هاي اصلی استان در نقشه  موقعیت شهر اسفراین در شبکه راه هاي ارتباطی شهرستان نشان می دهد. همچنین شبکه

  آورده شده است. 3612-3شماره 
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137 
زی ا�تان ��اسان �ما�ی سا و ��� ره �ل راه  ر��ما: ادا کا  

�  ا���ا�ن �� ح جا�ع   ��دید��� ��

د ��ح ز� ور ما  ��ند��ن �شا
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زی ا�تان ��اسان �ما�ی سا و ��� ره �ل راه  ر��ما: ادا کا  

�  ا���ا�ن �� ح جا�ع   ��دید��� ��

د ��ح ز� ور ما  ��ند��ن �شا
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139 
و ���سازی ا�تان ��اسان �ما�ی ره �ل راه  ر��ما: ادا  کا

��� ��ح  �  ا���ا�ن��دید �� جا�ع   

د ��ح ز� ور ما �ند��ن �شا � 

  شبکه راه هاي اصلی استان خراسان شمالی -3612-3نقشه شماره 

  

  
  

کیلومتر، راه اصـلی معمـولی بـوده و سـایر راه هـاي موجـود داراي        74.3داراي  1388شهرستان اسفراین در سال  

ان خراسان شمالی فاقد آزادراه می باشند. عملکرد فرعی و روستایی می باشند. در وضع موجود شهرستان اسفراین و کل است

 (سابق) (حوزه استحفاظی اداره کل راه و ترابريطول راه هاي شهرستان هاي استان خراسان شمالی  3612-1جدول شماره 

شهرستان اسفراین را به تفکیک عملکـرد   (سابق) راه هاي تحت پوشش اداره راه و ترابري 3612-2و جدول شماره استان) 

سهم نسبی شهرستان اسفراین را از طول انواع راه ها نسبت به اسـتان و   3612-1ن می دهد. همچنین نمودار شماره راه نشا

  سهم انواع راه ها را نسبـت به یکدیگر به نمایش می گذارد. 3612-2 نمـودار شماره
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140 
ا�ی سان �م و ���سازی ا�تان ��ا ره �ل راه  ما: ادا  کار��

���  ا���ا�ن  ��دید��� ��ح جا�ع 

د ��ح ز� ور ما ند��ن �شا �� 

   1388استان خراسان شمالی به تفکیک عملکرد راه در سال  (سابق)طول راه هاي حوزه استحفاظی اداره کل راه و ترابري - 3612-1جدول شماره  

 آزاد راه شهرستان ردیف

 راه روستایی راه فرعی اصلیراه 

 جمع

 بزرگراه
اصلی 

 عریض
 معمولی

عریض 

 آسفالته

عریض 

 شنی

 1درجه 

 آسفالتی

 1درجه 

 شنی

 2درجه 

 آسفالتی

 2درجه 

 شنی

فرعی 

 دسترسی

 1درجه 

 آسفالتی

 2درجه 

 آسفالتی

 3درجه 

 آسفالتی

 3درجه 

 شنی

دسترسی 

 خاکی

 1071.3 545 54.5 27.2 127 91.5 - - 74 - 77.8 - - 74.3 - - - اسفراین 1

 1508.3 765 65 49 212 151 76.4 - - - 60 - - 79 22.5 28 - بجنورد 2

 312.3 69 16.2 6 4 20.5 40 - 55.7 - 49.8 - 10.1 41 - - - جاجرم 3

 1023.7 495 95 35 149 97.7 81 - - - 27 - - - - 44 - شیروان 4

 421 155 88 18 88 51 4 - - - - - - 8 - 9 - فاروج 5

 201.8 4 21.8 - - 22 52 - - - 62 - - 40 - - - گرمه 6

 1017.5 382 8 39 187 108 37.5 - 45 - 48 - - 150 13 - - مانه وسملقان 7

 5555.9 2415 348.5 174.2 767 541.7 290.9 - 174.7 0 324.6 . 10.1 392.3 35.5 81 0 جمع

  ان شمالیاستان خراس (سابق) مأخذ: سایت اداره کل راه و ترابري
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و ���سازی ا�تان ��اسان �ما�ی ره �ل راه  ما: ادا  کار��

���  ا���ا�ن  ��دید��� ��ح جا�ع 

د ��ح ز� ور ما ند��ن �شا �� 

  به تفکیک عملکرد 1388شهرستان اسفراین در سال  (سابق) راه هاي تحت پوشش اداره راه و ترابري - 3612-2جدول شماره 

ف
ردی

 

 نام شهرستان
آزاد 

 راه

 راه روستایی راه فرعی راه اصلی

چها جمع

ر 

 خطه

اصلی 

 عریض

معمو

 لی

عریض 

 آسفالته

عریض 

 شنی

 1درجه 

 آسفالتی

 1درجه 

 شنی

 2درجه 

 آسفالتی

درجه 

 شنی 2

فرعی 

 دسترسی

 1درجه 

 آسفالتی

 1درجه

 شنی

 2درجه 

 آسفالتی

درجه 

 شنی 2

 3درجه 

 آسفالتی
 3درجه 

راه 

دسترسی 

 خاکی

 29 - - - - - - - - - - - - - - 29 - - - بجنورد –اسفراین  1

2 
حکم  –اسفراین 

 آباد ( سبزوار )
- - - 39.3 - - - - - - - - - - - - - - 39.3 

 6 - - - - - - - - - - - - - - 6 - - - کمربندي اسفراین 3

4 
سه راهی دهنه 

 بام –اجاق 
- - - - - - 40 - - - - - - - - - - - 40 

 37.8 - - - - - - - - - - - 837.8 - - - - - - سنخواست –ایرج  5

6 
  صفی اباد –کراتی 

 ( محور قدیم )
- - - - - - - - 42 - - - - - - - - - 42 

7 

حکم  –اسفراین 

  آباد

 ( محور قدیم )

- - - - - - - - 32 - - - - - - - - - 32 

 845.2 545 54.5 27.2 - 127 - 91.5 - - - - - - - - - - - محورهاي روستائی 8

 - 545 54.5 27.2 - 127 - 91.5 - - 74 - 8/77 - - 74.3 - - - جمع *

  مأخذ: همان
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142 
و ���سازی ا�تان ��اسان �ما�ی ره �ل راه  ر��ما: ادا  کا

�  ا���ا�ن �� ��� ��ح جا�ع   ��دید

د ��ح ز� ور ما �ند��ن �شا � 

  خراسان شمالی به تفکیک عملکرد سهم نسبی طول راه هاي شهرستان اسفراین نسبت به استان -3612-1نمودار شماره 

 
  

  

  سهم نسبی انواع راه هاي شهرستان اسفراین نسبت به یکدیگر -3612-2نمودار شماره 
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ا�ی سان �م زی ا�تان ��ا سا و ��� ره �ل راه  ر��ما: ادا کا  

���  ا���ا�ن ��� ��ح جا�ع   ��دید

د ��ح ز� ور ما �ند��ن �شا � 

  از لحاظ عملکردي  اسفراین موجودطبقه بندي شبکه معابر وضع  -3-12-6-3

  باشند:  دار شش نقش به شرح زیر می عهده هاي شهري معموالً راه

  نقش جابجایی  -1

  نقش دسترسی  -2

  )بازي و مالقات و ...  ،گردش ،کار اجتماعی نظیر تنقش اجتماعی ( ایجاد بستري براي ارتباطا -3

   ساختار فضایی و استخوان بندي شهر )شهرسازي ( تعیین کننده در شکل دهی به نقش  -4

  تأثیرات آب و هوایی ( تأثیر در آب و هواي محیط اطراف راه )  -5

  نقش اقتصادي ( تأثیر در اقتصاد )  -6

بعضـی از ایـن    ممکـن اسـت   گیرد و حتی به عهده میرا بیش از یک نقش  معموالًیک معبر درون شهري 

و همچنین تعیین اجـزاء راه بایـد بـه همـه     بندي شبکه راه ها  طبقهگام هن به باشند. ها با یکدیگر در تعارض نقش

  . شودبه عهده خواهد گرفت توجه  هایی که راه عمالً نقش

چه تعداد وسیله نقلیه بیشـتري   توان با سرعت و میزان ترافیک موتوري سنجید و هر نقش جابجایی را می

  نقش جابجایی راه بیشتر است. ،بتوانند با سرعت بیشتري جابجا شوند

هر چه تعداد د. اي سنجی ها و امکانات پارکینگ حاشیه توان بر حسب تعداد دسترسی نقش دسترسی را می

  نقش دسترسی آن بیشتر است.  ،هاي راهی زیادتر باشد ها و خروجی ها و ورودي تقاطع

ها و دوچرخه سـواران   هر چه پیاده ،شود نقش اجتماعی خیابان بر اساس میزان جداکنندگی آن سنجیده می

در خیابان حضور پیدا کرده و به غیر از فعالیت تردد به سایر فعالیت هاي اجتمـاعی بپردازنـد و بـه     بتوانند آسانتر

نقـش   نقـش اجتمـاعی بـا    .نقش اجتماعی خیابان بیشتر است ،از عرض خیابان عبور کنند بیان ترافیکی راحت تر

   باشد. یمجابجایی به شدت در تعارض 

این نقش را با میزان جـذابیت   .توان جدا از بناهاي اطراف آن در نظر گرفت ها را نمی راه شهرسازينقش 

کنند و همچنین با تأثیر راه در جهت دهی به این فضاها و بـه شـهر    فضاهایی که راه و بناهاي اطراف آن ایجاد می

یار مهمی در شکل دهی به استخوان بندي شهر و ساختار بدین ترتیب راه ها را می توان عامل بس توان سنجید. می

  فضایی آن دانست. 
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ا�ی سان �م زی ا�تان ��ا سا و ��� ره �ل راه  ر��ما: ادا کا  

���  ا���ا�ن ��� ��ح جا�ع   ��دید

د ��ح ز� ور ما �ند��ن �شا � 

در آب و هواي محیط اطـراف راه   ،ها و نحوه استقرار بناهاي اطراف جهت قرارگیري و طراحی فضاي راه

 ،زهاند و با سرعت بخشیدن به جریان هواي تـا  هاي تهویه کانال ،ها هاي متراکم خیابان گذارند. در بافت تأثیر می

کنند. راه ممکن است جهت توسعه شهر را تحت تأثیر خود قرار دهـد و بـه ایـن ترتیـب در      محیط را شاداب می

  . باشد  ها و توزیع ثروت تأثیرگذار افزایش قیمت زمین

هـاي   از شش نقش فوق سه نقش جابجـایی و دسترسـی و اجتمـاعی معیارهـاي اصـلی طبقـه بنـدي راه       

هـاي   نامه طراحـی راه  شهري بر اساس اهمیت هر یک از سه نقش فوق مطابق آیین هاي بندي راه طبقه .اند شهري

   .باشد شهري به شرح ذیل می

  

  هاي شریانی درجه یک    راه -1-3-12-6-3

به جابجـایی وسـایل نقلیـه موتـوري برتـري داده       راه هاي شریانی درجه یکبرداري از  در طراحی و بهره

ها در نظر  نقش اجتماعی براي این راه. ستا ها ین مشخصه هندسی این راهتر ها اساسی شود. کنترل دسترسی می

ها و دوچرخه سواران نباید جـز   هاي شریانی درجه یک پیادهبراي کنترل کردن نقش اجتماعی راه .شود گرفته نمی

  به صورت غیرهمسطح از عرض راه بگذرند. 

و  آزادراه دو دسـته کننـد و بـه    ا تـأمین مـی  هاي بـرون شـهري ر   هاي شریانی درجه یک ارتباط با راه راه

  .شوند تقسیم بندي می ،باشند هاي زیر می راه که داراي ویژگی بزرگ

  

  آزادراه  )الف

  :هاي زیر باشد آزادراه راهی است که داراي ویژگی

  ترافیک متقابل آن توسط جزایر میانی از یکدیگر جدا شود. -1

  . باشندها غیرهمسطح  هاي این نوع راه تقاطع -2

  ها به کمک خطوط افزایش و کاهش سرعت تنظیم گردد. ورود و خروج به این نوع راه -3

  شود.   کیلومتر در ساعت تعیین 120تا  70و سرعت مجاز بین  130تا  100حداکثر سرعت طرح بین  -4

  . داشته باشدمحدودیت حداقل سرعت وجود  -5

  . داشته باشدین وجود محدودیت انتخاب باند براي وسائط نقلیه سنگ -6
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ا�ی سان �م زی ا�تان ��ا سا و ��� ره �ل راه  ر��ما: ادا کا  

���  ا���ا�ن ��� ��ح جا�ع   ��دید

د ��ح ز� ور ما �ند��ن �شا � 

  متر باشد. 3حداقل داراي دو خط عبوري و یک شانه به عرض  -7

  تعداد خطوط عبور در هر طرف دو باند باشد. -8

  .باشدمتر  76حداقل عرض پوسته  -9

  .باشدکیلومتر  2ها از یکدیگر  حداقل فاصله تقاطع -10

  .نداشته باشدهاي اطراف وجود  امکان دسترسی مستقیم به کاربري -11

  .باشدکیلومتر  6حداقل فاصله معابر موازي  -12

  .باشدمتر  4حداقل عرض جزیره میانی  -13

  

  راه گبزر )ب

ـ   هکه حداقل داراي دو خط عبوري در هر طرف بود بزرگراه راهی است وسـیله  ه و ترافیک دو طـرف آن ب

توانـد معـدودي تقـاطع     ولی می ،غیرهمسطح استهاي  داراي تقاطع از هم جدا شده باشد و عموماً کالبديموانع 

تـا   70و سرعت مجاز  100تا  80متر و سرعت طرح  45حداقل عرض پوسته  .همسطح و کنترل شده داشته باشد

باشـد. امکـان دسترسـی مسـتقیم بـه       متـر مـی   1500ها از یکـدیگر   کیلومتر در ساعت و حداقل فاصله تقاطع 90

  متر و حـداقل عـرض جزیـره میـانی      2500داقل فاصله معابر موازي هم رده و ح هاي اطراف وجود ندارد کاربري

  متر است. 3

  

  هاي شریانی درجه دو راه -2-3-12-6-3

بـرداري از آن بـه جابجـایی وسـایل      شود که در طراحی و بهره گفته می معابر شریانی درجه دو به معابري 

 .شـود  هـا از عـرض خیابـان کنتـرل مـی      حرکت پیاده ،براي رعایت این برتري .شود نقلیه موتوري برتري داده می

هـاي درون شـهري را تشـکیل     هاي شریانی درجه دو داراي عملکرد درون شهري هستند و شـبکه اصـلی راه   راه

  .دهند می

هاي شـریانی درجـه دو خـود بـه دو دسـته خیابـان        راه ،هاي درون شهري نامه طراحی راه بر اساس آیین

   .شود شریانی فرعی ( جمع کننده و پخش کننده ) تقسیم بندي می هاي شریانی اصلی و خیابان
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ا�ی سان �م زی ا�تان ��ا سا و ��� ره �ل راه  ر��ما: ادا کا  

���  ا���ا�ن ��� ��ح جا�ع   ��دید

د ��ح ز� ور ما �ند��ن �شا � 

ـ  کهاي شریانی درجه دو تنظیم و  که نقش اجتماعی و دسترسی خیابان در صورتی صـورت  ه نترل شـود ب

  .شوند هاي جمع و پخش کننده اصلی محسوب می صورت خیابان خیابان شریانی اصلی و در غیر این

  هاي درجه دو  اصلی شریان )الف

هـاي   ویژگـی  .کنند می ا را  برقراره و بزرگراه ههاي جمع و پخش کنند ارتباط بین خیابان این مسیرها      

  :عبارتند از شریانی درجه دو اصلی

  کیلومتر بر ساعت 55و سرعت مجاز  70سرعت طرح   -

  عبور در هر طرف  خط 2حداقل   -

  عرض پوسته  متر 20 حداقل  -

  همسطح  ها معموالً نوع تقاطع  -

  اي  پارکینگ حاشیهمحدودیت   -

  اي اطراف ـه اربريـامکان دسترسی مستقیم به کوجود محدودیت هایی در  -

  متر 1.8حداقل عرض جزیره میانی   -

  متر 500ها  حداقل فاصله تقاطع  -

  متر 800حداقل فاصله معابر هم رده   -

  

  ) جمع و پخش کننده فرعی  ( 2درجه  یشریان )ب

  درجه دو فرعی داراي ویژگی هاي زیر می باشد:شریانی 

  کیلو متر در ساعت  40و سرعت مجاز  50سرعت طرح   -

  خطوط  عبور در هر طرف دو خط تعداد  -

  متر 300ها  حداقل فاصله تقاطع  -

  به جزیره میانی  نیازعدم   -

   ها تقاطع بودنهمسطح   -

  عرض پوسته متر  16حداقل   -

   متر 500ي هم رده حداقل فاصله مواز  -
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���  ا���ا�ن ��� ��ح جا�ع   ��دید

د ��ح ز� ور ما �ند��ن �شا � 

  معابر محلی  -3-3-12-6-3

هـاي   نیـاز بـه   هـا بـرداري از آن  هاي محلی هستند که در طراحی و بهـره  هاي شهري، خیابان دسته سوم راه

دوچرخه سـواران   براي رعایت حال عابران پیاده و بیشتري داده می شود.دوچرخه سواران و عابران پیاده اهمیت 

هـاي   خود به دو دسـته خیابـان   شود. معابر محلی داشته می در این معابر پایین نگهسرعت وسایط نقلیه موتوري 

  شوند.  هاي محلی فرعی تقسیم بندي می محلی اصلی و خیابان

  بر محلی اصلی امع )الف

پخـش کننـده ارتبـاط     هاي جمع و هاي محلی فرعی و خیابان معبر محلی اصلی راهی است که با خیابان

کیلومتر در ساعت است. تعداد خطوط عبور یـک یـا    30 و 40در آن به ترتیب  سرعت مجازدارد و سرعت طرح 

  ها همسطح است.  متر و نوع تقاطع 12و حداقل عرض پوسته  بانددو 

  

  بر محلی فرعی  امع )ب

ها و معابر محلی  مسکونی قرار گرفته و ارتباط بین کوچه معبر محلی فرعی راهی است که در مناطق صرفاً

حداقل عرض  ،کیلومتر بر ساعت است 30 و 40به ترتیب  سرعت مجاز وکند و سرعت طرح  را برقرار میاصلی 

  باشد. متر می 6متر و حداقل عرض پوسته  2.75خط عبور 

اي باشد که خیابان بتواند بـه نقـش    هاي محلی باید کم و به اندازه سرعت حرکت وسایل نقلیه در خیابان

کیلومتر در سـاعت تعیـین    30هاي محلی  حداکثر سرعت مجاز براي خیابان ،کنداجتماعی و دسترسی خود عمل 

   .شود می

هـاي محلـی   در خیاباندارد. کم و دسترسی نقش بسیار مهمتري ، هاي محلی اصلینقش حرکتی در خیابان

 ،کنـد  فرعی فراهم آوردن دسترسی براي وسیله نقلیه موتوري بسیار مهم و نقش حرکتی آن به سمت صفر میل می

 ،بـراي ایـن منظـور    .این نقش باید با توجه به نقش اجتماعی خیابان و نیازهاي محیطی هسته شهري تنظیم شـود 

از پارکینگ  ،هاي محلی باید طوري طراحی شود که وسایل نقلیه موتوري که کاري در محل ندارند شبکه خیابان

حداکثر سـرعت مجـاز وسـایل نقلیـه      مرور ننمایند.و در آن مسیر عبور و  ها استفاده نکنند اي این خیابان حاشیه

  شود. کیلومتر در ساعت تعیین می 15موتوري 
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���  ا���ا�ن ��� ��ح جا�ع   ��دید

د ��ح ز� ور ما �ند��ن �شا � 

دهد. با در نظر گرفتن توضیحات  مشخصات فنی هر یک از معابر فوق را نشان می 3612-3جدول شماره 

  اساس عملکرد طبقه بندي شده است.  داده شده شبکه موجود شهر بر

را از لحـاظ عملکـردي نشـان    اسـفراین  سلسله مراتب شبکه معـابر وضـع موجـود     3612-4نقشه شماره 

  داراي یـک راه عبـوري    در حال حاضر در محدوده قـانونی اسفراین توان یافت که شهر  دهد. از نقشه فوق می می

ز مسیري است که ترافیک عبـوري را ا  این جاده  یک طبقه بندي می شود. شریانی درجه می باشد که در محدوده

  سبزوار  به سمت بجنورد هدایت می کند.

  عصـر، معلـم، مطهـري، امـام رضـا و امـام خمینـی از خیابـان هـاي اصـلی شـهر بـوده و             هاي ولی خیابان

باشد که از لحاظ تقسیم بندي شبکه معـابر در   در برگیرنده بخش اعظمی از فعالیت هاي تجاري و اداري شهر می

  د.ردیف شریانی درجه دو اصلی قرار دارن

هاي شریانی درجه دو اصلی عبارتند از: خیابان هاي مدرس، اسـفراینی، جانبـازان، کشـاورز،     سایر خیابان 

  بهشتی، بخشی از خیابان طالقانی و ... 

از ، شهید طیبی، نواب، خرمشهر، شهید فرومندي، سپاه، کارگر و ... اسد آبادي الدین مالهاي سید ج خیابان

هاي شریانی درجه دو اصلی منشعب شده و عالوه بـر نقـش دسترسـی و     از خیابان هایی هستند که جمله خیابان

ها از لحاظ درجه بندي شبکه معابر به شبکه معابر شریانی  باشند. این خیابان نقش جابجایی نیز می اجتماعی داراي

ـ  اصلی بـوده  عنوان جمع کننده و پخش کنندهه اند که بیشتر ب درجه دو فرعی تقسیم شده هـاي   اط بـین راه و ارتب

  سازند.  اصلی را فراهم می هاي محلی شریانی درجه دو اصلی و خیابان

ــان  ــایی،     خیاب ــري شــهید رج ــوبی، ده مت ــار شــمالی و جن ــري، به ــاي شــاهد، اصــالحاتی، شــهید قنب   ه

آنهـا  هاي محلی اصلی تلقی شده و نقش اصـلی   عنوان خیابانه از لحاظ عملکردي بشانزده متري امام علی و ...  

  .باشد دسترسی می
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ل  ره � ما: ادا ا�یکار�� سان �م و ���سازی ا�تان ��ا راه   

���  ا���ا�ن دید��� ��ح جا�ع  �� 

د ��ح ز� ور ما ند��ن �شا �� 

ضوابط فنی معابر شهري - 3612-3جدول شماره   

  مشخصه فنی نوع راه  ردیف
  مالحظات  محلی  درجه دو  شریانی  درجه یک شریانی

    فرعی  اصلی  فرعی  اصلی  بزرگراه  آزاد راه

    40  40  50  70  100تا  80  130تا  100  سرعت طرح ( کیلومتر بر ساعت)  1

    30  30  40  55  90تا  70  110تا  70  سرعت مجاز ( کیلومتر برساعت)  2

    2تا  1  2تا  1  2  3تا  2  4تا  2  4تا  2  تعداد خط عبور در هر طرف  3

    2.75  3تا  2.75  3تا 2.75  3.25تا  3  3.5 تا 3.25  3.65  عرض خط عبور ( متر )  4

    6  12  16  20  45  76  حداقل عرض پوسته (متر )  5

  7  7  6  6  5  4  حداکثر شیب طولی ( درصد)  6
ها و شیب طبیعی  توجه به محدودیت این شیب در معابر محلی فرعی با

  زمین و وضعیت جغرافیایی می تواند تغییر کند

  غیرهمسطح  ها نوع تقاطع  7
  عمدتاً

  غیرهمسطح
  همسطح  همسطح  همسطح  همسطح

ها می توانند داراي تقاطع غیر همسطح کنترل شده با چراغ راهنمایی  بزرگراه

  باشند .

    متر 50  متر 100  متر300  متر 500  متر 1500  متر 2000  ها از یکدیگر حداقل فاصله تقاطع  8

  در شریانی درجه دو تا جاي ممکن خارج از سواره رو  وجود ندارد  وجود دارد  وجود دارد  وجود دارد  وجود ندارد  وجود ندارد  امکان ایجاد ایستگاه اتوبوس  9

  مجاز  وجود دارد  وجود دارد  ممنوع  ممنوع مطلقاً  پارکینگ حاشیه اي و توقف  10
  توصیه 

  نمی شود
  طور نظارت شده می باشده در شریانی در جه دو ب

    -  -  دارد  دارد  دارد  ندارد  کنترل با چراغ راهنمایی  11

  غیرهمسطح  حرکت عابر پیاده از عرض معبر  12
 غیرهمسطح یا با

  چراغ

  همسطح و 

  غیرهمسطح
    همسطح  همسطح  همسطح

    مجاز  مجاز  مجاز  مجاز  نظارت شده  ممنوع مطلقاً  عبور موتور سیکلت  13

  مجاز  مجاز  مجاز  مجاز  ممنوع مطلقاً  ممنوع مطلقاً  عبور دوچرخه  14
و تفکیک شده خارج از سطح  صورت مجزاه زرگراه عبور دوچرخه ببدر 

  سواره رو، مجاز است 

    -  -  -  -  در شانه راه  در شانه راه  توقف اضطراري  15

    -  وجود دارد  وجود دارد  وجود دارد  وجود ندارد  وجود ندارد  هاي اطراف امکان دسترسی مستقیم به کاربري  16

    -  -  متر 500  متر 800  متر 2500  متر  6000  رده حداقل فاصله معابر موازي هم  17

    -  -  -  8/1  3  4  وژ محوري ( متر )یحداقل عرض جزیره میانی رف  18

  مأخذ: آیین نامه طراحی راه هاي درون شهري
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د ��ح ز� ور ما  ��ند��ن �شا
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���  ا���ا�ن ��� ��ح جا�ع   ��دید

د ��ح ز� ور ما �ند��ن �شا � 

  شناخت مشخصات عرضی شبکه ارتباطی شهر -4-12-6-3

مقطـع بـرداري و تعیـین     ،شـهر  در هاي اصلی موجـود  به منظور بررسی مشخصات فنی معابر و تقاطع    

ول ـع عرضـی خیابـان در طـ   ـرفی مقطـ ـاز طـ  ،روري اسـت ـا ضـ ـرضی و وضـعیت آنهـ  ـع عـاطـمشخصات مق

هر خیابان به قطعات مختلـف کـه   ، لذا براي بررسی حجم و سطح سرویس ،باشد هاي شهر کامالً متغیر می خیابان

  انـد. نقشـه شـماره    بنـدي شـده   داراي شرایط و مشخصات یکسانی بوده تقسـیم هر قطعه تقریباً از لحاظ فیزیکی 

مقطـع   47قطعـات برداشـت شـده مجموعـاً برابـر      دهـد.   نشان می را برداشت مقاطع عرضی مکان هاي 5-3612

نشان داده  3612-4 شمارهدر جدول بعضی از قطعات  برداشت شده مشخصات قطعات و مقاطع عرضیباشد.  می

را اسفراین  هاي شهر پروفیل عرضی مقاطع قطعات مختلف خیابان 3612-6 نقشه شماره ،وه بر آنعال .شده است

  دهد. نشان می

  قطعه بندي و شماره قطعات مقاطع عرضی - 3612-4شماره  جدول

 عرض کل رو پیاده فضاي سبز جوب رو سواره رفیوژ رو سواره جوب فضاي سبز رو پیاده شماره

1 1.5 - - 7.4 - - -  1.5 10.4 

2 3.2 3.2 0.56 11.5 2 11.6 0.7 3.8 2.75 39.31 

3 2.93 2.45 0.6 11.4 6 11.4 0.56 1.4 6.05 42.79 

4 4.15 1.3 0.5 8.5 2 8.5 0.5 1 4.8 31.25 

5 7 - - 7.25 6.1 11.5 0.5 0.8 6.8 39.95 

6 2.7 1 0.5 15 - - 0.55 1 2.9 23.65 

7 6.9 0.9 0.6 11.3 - - 0.6 1.1 6.8 28.2 

8 4.2 0 1.3 7.7 3.4 8 0 1.3 4 29.9 

9 6 0.9 0.45 9 - - 0.5 0.9 6 23.75 

10 3 1 0.5 15 - - 0.5 1.1 3 24.1 

11 3.3 0.8 0.55 14.5 - - 0.5 0.6 3.5 23.75 

12 3.7 0.6 0.6 14.6 - - 0.6 1 3 24.1 

13 5.1 0 1.1 - - 11 1.15 0 5.1 23.45 

14 2.9 0.9 0.6 - - 11.4 0.6 1.55 6.4 24.35 

15 3.2 0 1 - - 11 0 1.05 5.3 21.55 

16 5.4 1.3 - 7.9 3.4 7.9 1.4 0 4.2 31.5 

17 5.2 1.3 0 7.9 3.4 8 1.3 0 5 32.1 

18 5.15 0.9 0.6 21 - - 0.6 - 6.1 34.35 
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 عرض کل رو پیاده فضاي سبز جوب رو سواره رفیوژ رو سواره جوب فضاي سبز رو پیاده شماره

19 1.35 0.5 1.7 6.8 1.4 7.4 1.2 0.8 2.1 23.25 

20 6 0.95 1.05 11.4 5.9 8.4 - - 8.7 42.4 

21 2.1 0.8 0.5 22.35 - - - - - 25.75 

22 7.3 0.75 0.9 - - 11.3 0.6 0.8 4.9 26.55 

23 1.9 - - 10 - - - - - 11.9 

24 6.2 0.75 0.4 9.3 - - 0.4 0.9 6.25 24.2 

25 1.8 0.9 0.4 9.3 - - 0.4 1.2 6.5 20.5 

26 8.4 1.1 0.55 11.25 - - 0.85 0.95 2.45 25.55 

27 3.45 1.1 0.25 14.4 - - 0.25 1.55 3.05 24.05 

28 2.8 1 0.5 11.5 - - 0.5 0.9 2.1 19.3 

29 6.1 0.75 0.35 9.4 - - 0.4 0.7 1.9 19.6 

30 2.9 1.1 - 7 2.3 7 1.1 - 3.5 24.9 

31 2.5 0.95 0.4 6.9 2 6.9 0.4 0.9 2.6 23.55 

32 2.45 1.1 0.4 7.1 2.2 7.1 0.35 1.1 2.5 24.3 

33 2 0.75 0.8 9 - - 0.48 0.8 2.4 16.23 

34 3.2 1 0.5 14.5 - - 0.5 1 3.1 23.8 

35 1.8 0.9 0.3 - - 9.5 0.3 1 1.8 15.6 

36 2.45 0.75 0.52 7.3 1.2 7.3 0.5 0.75 2.8 23.57 

37 5.8 1.4 0.5 11.5 6 11.7 0.5 1.1 6.2 44.7 

38 7.7 2.9 0.8 10.5 2 10.5 - 3 4.4 41.8 

39 4.3 0.9 0.5 9.7 1.9 9.6 0.57 1 3.5 31.97 

40 7 1.1 0.57 22.2 - - 2.1 - 12.75 45.72 

41 1.5 -  - 8.75 1.4 7.4 - - 3.4 22.45 

42 5.5 1 0.5 8.9 2.6 8.9 0.5 0.9 6 34.8 

43 2.8 1 0.6 15 - - 0.5 1 2.85 23.75 

44 6.8 1.2 - 8.7 3.4 7.55 - 1.1 4.9 33.65 

45 3.5 0.7 0.5 15 - - 0.5 0.85 3 24.05 

46 10 0.45 13.8 3.9 13.5 - - - 28.3 69.95 

47 2.7 - 1.2 7.35 1.4 6.9 1.75 - 3 24.3 

   1389مأخذ: مطالعات میدانی مشاور سال 
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  بررسی سطح و سرانه معابر  -5-12-6-3

ها  در بعضی از شهر .اي داشته باشد ها نقش عمده تواند در تراکم سرانه معابر از جمله عواملی است که می

سازي که  هاي آماده هاي طراحی شده در بعضی از طرح با تکیه بر تجربه شبکه ،با توجه به سیاست افزایش تراکم

متر مربع  15متر مربع به  25هاي باالي جمعیتی هدف بوده است سرانه معابر را به تدریج از  در آنها میل به تراکم

گردد کـه بـا دو    ها مطرح می هاي باالتر کاهش سرانه ها براي حصول به تراکم ند یا در بعضی از طرحا کاهش داده

   می یابد. برابر افزایش 1.5بر شدن جمعیت سطح معابر به برا

نشـان  در وضـع موجـود    هـا  شبکه را به تفکیک عملکرداسفراین سرانه معابر شهر  3612-5جدول شماره 

شریانی درجه دو اصـلی و  ، 4.29شریانی درجه یک برابر سرانه معابر براي  الذکر جدول فوقمالحظه  . بادهد می

بـا توجـه بـه سـرانه کـل       می باشد.متر مربع  8.21متر مربع و خیابان محلی اصلی  4.76 و10.91فرعی به ترتیب 

به دست مـی آیـد. الزم بـه ذکـر     متر مربع  16.98محلی فرعی برابر بوده است، سرانه معابر  45.14معابر که برابر 

  . باالیی استرقم  شهر اسفراین با توجه به اندازه شهر،سرانه کلی معابر است که 

  

  به تفکیک عملکرد اسفراینشهر  و سطح معابر سرانه معابر - 3612-5جدول شماره 

  

شریانی درجه یک، شریانی درجه دو اصـلی، فرعـی و محلـی    سهم نسبی عملکرد  3612-6جدول شماره 

از  9.34اصلی را بر اساس سهم نسبی در طول و مساحت نشان می دهد. بررسی این جدول نشان مـی دهـد کـه    

درصـد سـهم    17.58 اصـلی و  2درصد سهم شـریانی درجـه    27طول کل معابر، سهم شریانی درجه یک، حدود 

 شهر اسفراین
  مساحت معابر

 (مترمربع)

  سرانه معابر

 (مترمربع)

  نسبت سطح معابر به مساحت

 کل شهر ( درصد )

  نسبت سطح معابر به مساحت

 ساخته شده شهر ( درصد )

 3.48 1.66 4.29 252589.00 شریانی درجه یک

 8.85 4.23 10.91 642539.66 اصلی 2شریانی درجه 

 3.86 1.84 4.76 280347.38 فرعی 2شریانی درجه 

 6.66 3.18 8.21 483392.08 خیابان محلی اصلی

 13.78 6.58 16.98 1000185.88 خیابان محلی فرعی

 36.64 17.49 45.14 2659054.00 کل
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  درصد از طول معابر نیز مربوط به معابري با عملکـرد محلـی اصـلی     46ش از فرعی می باشد. بی 2شریانی درجه

  می باشند.

  

  سهم نسبی عملکردهاي مختلف شبکه معابر بر حسب طول و مساحت - 3612-6جدول شماره 

  

نسـبت سـطح معـابر بـه سـطح کـل شـهر         مقایسه هاي معابر هاي بررسی کمی شبکه یکی دیگر از روش

توان در ارزیابی شـبکه از آن   درصد سطح شبکه به سطح کل شهر یکی دیگر از پارامترهاي است که می باشد. می

  استفاده نمود.

و نسبت به مساحت فضاهاي ساخته  نسبت سطح معابر با عملکردهاي مختلف نسبت به مساحت کل شهر

 17.49 نشان داده شده است. نسبت سطح معابر به سطح کل شهر برابر 3612-5شماره پیش گفته در جدول  شده

درصـد   36.64برابـر   گرفتـه شـود،  باشد. اگر درصد معابر را در مقایسه با مساحت ساخته شده در نظر  درصد می

  خواهد بود که تقریباً دو برابر سهم قبلی است.

 
  طول 

 (کیلومتر)

سهم نسبی 

 طول(درصد)

   مساحت

 (مترمربع)

  سهم نسبی مساحت

 (درصد)

 15.23 252589.00 9.34 6398.46 شریانی درجه یک

 38.73 642539.66 26.78 18340.00 اصلی 2شریانی درجه 

 16.90 280347.38 17.58 12037.30 فرعی 2درجه شریانی 

 29.14 483392.08 46.29 31700.20 خیابان محلی اصلی

 100 1658868.12 100 68475.96 جمع کل
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شـهر سیسـتم   مسائل مربوط به عبور و مرور عمومی و خصوصـی در   -13-6-3

هاي رفت و آمـد،  ارتباطی، حجم، کیفیت، نحوه کنترل، مشکالت مربوط به نقاط و گره

تعداد وسایط نقلیه عمومی و خصوصی، تعداد تصادفات، حجم عبور و مرور در مسیرها 

  و نقاط بحرانی و غیره

و سپس حجم  در این بخش ابتدا به مطالعه وضعیت موجود سیستم هاي حمل و نقل برون شهري پرداخته

ترافیک شبکه ارتباطی شهر اسفراین تعیین می شود. در مرحله بعد با انجام مطالعـات مبـدأ و مقصـد و تجزیـه و     

تحلیل پارکینگ ها به انضمام بررسی کاربري اراضی و ضریب هم ارزي پرداخته می شود. در نهایـت بـا بررسـی    

  ، محدودیت ها و امکانات شبکه ارائه می گردد.بندي مسائل و مشکالتپذیري شبکه معابر، جمعمیزان تحقق

  

  هاي حمل و نقل برون شهري مطالعه وضع موجود سیستم -1-13-6-3

حمل و نقل و جابجایی کاال و مسافر از هر مرکز جمعیتی یا تولیدي با سایر مراکز جمعیتی ممکـن اسـت   

  به صور مختلف صورت گیرد. این روشها عبارتند از: 

  

  اي ارتباط جادهالف) 

شهر اسفراین از طریق دو راه اصلی با نواحی و مناطق مجاور مرتبط می شود. این شـهر از سـمت شـمال    

کیلـومتري راه ارتبـاطی    10غربی با شهر بجنورد مرکز استان خراسان شمالی در ارتباط اسـت. در فاصـله حـدود    

مرتبط مـی گـردد. اسـفراین از     اسفراین به بجنورد یک مسیر فرعی از آن منشعب می شود که به شهر سنخواست

کیلـومتر از   27سمت جنوب نیز به شهر سبزوار در استان خراسان رضوي متصل می گردد. پـس از طـی حـدود    

اي از آن منشعب می شود و به سمت شهر صفی آباد (شهر دیگـر شهرسـتان    فراین به سمت سبزوار راه آسفالتهاس

  از جهات مختلف به روستاهاي اطراف متصل می گردد. اسفراین) امتداد می یابد. همچنین شهر اسفراین
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  ارتباط هواییب) 

شهر اسفراین در وضع موجود فاقد هر گونه ارتباطات هوایی با سایر نقاط کشور مـی باشـد و ارتباطـات    

  هوایی در صورت لزوم از طریق فرودگاه هاي بجنورد و مشهد انجام می گیرد.

  

  ارتباط دریاییج) 

  امکان ارتباط دریایی وجود ندارد. در شهر اسفراین

  

  د) ارتباط ریلی

مشهد  -در حال حاضر ارتباط ریلی شهر اسفراین با شهرهاي اطراف مقدور نمی باشد. اما خط ریلی تهران

  کیلومتري ضلع جنوبی اسفراین عبور می کند.  60از فاصله 

بوس انجـام   اتوبوس و مینیهاي سواري،  جابجایی سفرهاي برون شهري در شهر اسفراین توسط سرویس

تر  هاي طوالنیرانی است معموالً به مسافت شود. بنگاه هاي مسافري که سطح خدمات آنها به صورت اتوبوس می

رانی معموالً به حمل و نقل مسافر در داخل شهرستان و حـداکثر   بوس هاي مینیدهند. بنگاه غیراستانی خدمات می

  پردازند. در سطح استان می

هزار سفر درون استانی توسط وسایل نقلیه عمومی جاده اي انجام شده است که  200حدود  1387در سال 

 1387میلیون نفر مسافر در داخل استان جابجا شده اند. در شهرستان اسفراین در سال  2.4طی این سفرها حدود 

هزار سفر  72رون استانی از هزار سفر در داخل استان جابجا شده اند. در سطح ب 35هزار نفر در طی  600بیش از 

هزار سفر از اسفراین انجام می شود. در طی این سفرها حدود یـک   6برون استانی استان خراسان شمالی، حدود 

 11میلیون و سیصد و پنجاه هزار نفر از استان خراسان شمالی به سایر استان هاي کشور جابجا شده اند که حدود 

تعداد سفر و مسـافر جابجـا شـده درون     3613-1ند. جدول و نمودار شماره درصد آنها  از اسفراین خارج شده ا

 1387تعداد پایانه و سفر و مسافر جابجا شده برون استانی را در سـال   3613-2استانی و جدول و نمودار شماره 

  توسط وسایل نقلیه عمومی مسافربري جاده اي نشان می دهد.
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ابجا شده درون استانی از طریق پایانه هاي مسافربري توسط انواع وسایل نقلیه عمومی تعداد سفر و مسافر ج - 3613-1جدول شماره 

  1387مسافري جاده اي بر حسب شهرستان سال 

  شهرستان
  مسافر جابجا شده (نفر)  تعداد سفر (دستگاه)

  جمع  سواري  مینی بوس  اتوبوس  جمع  سواري  مینی بوس  اتوبوس

  606921  596  605836  489  35072  149  34886  37  اسفراین

  1137031  220054  818870  98107  114567  55025  55830  3712  بجنورد

  73220  0  9965  63255  2964  0  933  2031  جاجرم

  316741  6384  306612  3745  20726  1658  18892  176  شیروان

  1955  8  1824  123  120  2  111  7  فاروج

  283250  47324  235916  10  25536  11831  13704  1  مانه و سملقان

  2419118  274366  1979023  165729  198985  68665  124356  5964  کل استان

  مأخذ: سایت سازمان حمل و نقل پایانه هاي استان خراسان شمالی

  

  1387تعداد سفر درون استانی و مسافر جابجا شده از شهرستان هاي استان خراسان شمالی در سال  -3613-1نمودار شماره 
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جابجا شده برون استانی از طریق پایانه هاي مسافربري توسط انواع وسایل نقلیه عمومی  تعداد پایانه، سفر و مسافر - 3613-2جدول شماره 

  1387مسافري جاده اي بر حسب شهرستان سال 

  شهرستان
تعداد 

  پایانه

  مسافر جابجا شده (نفر)  (دستگاه) تعداد سفر

  جمع  سواري  مینی بوس  اتوبوس  جمع  سواري  مینی بوس  اتوبوس

  150238  0  5611  144627  6225  0  419  5806  1  اسفراین

  742088  35080  51925  655083  40035  8781  3403  27851  1  بجنورد

  60408  20  6488  53900  2754  5  609  2140  0  جاجرم

  301646  30887  4983  265776  18199  7867  345  9987  1  شیروان

  64625  0  48469  16156  3620  0  2764  856  1  فاروج

  31063  70  2141  28852  1200  17  142  1041  0  مانه و سملقان

  1350068  66057  119617  1164394  72033  16670  7682  47681  4  کل استان

  مأخذ: همان

  

  1387و مسافر جابجا شده از شهرستان هاي استان خراسان شمالی در سال تعداد سفر برون استانی  -3613-2نمودار شماره 
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میلیون تن بار از استان خراسان شمالی به استان هاي دیگر حمل شده است که از این  1.5بیش از  1387در سال 

رستان اسفراین بعد از بجنورد، جاجرم و هزار تن مربوط به اسفراین می باشد. از این نظر شه 80میزان تنها حدود 

شیروان در رتبه چهارم قرار گرفته است. از نظر جابجایی درون استانی بار شهرستان اسفراین بعـد از بجنـورد در   

وزن بار جابجا شده توسط وسایل نقلیه باري عمومی  3613-3رده دوم جاي گرفته است. جدول و نمودار شماره 

  هاي استان نشان می دهد.جاده اي را در شهرستان 

  

( بر اساس بارنامه  1387وزن بار جابجا شده توسط وسایل نقلیه باري عمومی جاده اي بر حسب شهرستان، سال -3613-3جدول شماره

  صادر شده ) ( تن )

  شهرستان
جابجایی درون 

  استانی

  جابجایی برون استانی

  ورودي  خروجی

  …  81250  102139  اسفراین

  …  997967  646725  بجنورد

  …  253318  25415  جاجرم

  …  136817  54064  شیروان

  …  35791  12193  فاروج

  …  79657  42643  مانه و سملقان

  1800000  1584800  883179  کل استان

  مأخذ: همان       
  

  1387میزان جابجایی بار از شهرستان هاي استان خراسان شمالی، سال  -3613-3نمودار شماره 
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168 
ا�ی سان �م زی ا�تان ��ا سا و ��� ره �ل راه  ر��ما: ادا کا  

���  ا���ا�ن ��� ��ح جا�ع   ��دید

د ��ح ز� ور ما �ند��ن �شا � 

  شهر اسفراین بررسی حجم ترافیک شبکه ارتباطی -2-13-6-3

در یـک   که از نقطه خاص یا نقاط خاصی از یـک راه یا عابري  تعداد وسیله نقلیه ،منظور از حجم ترافیک

  باشد. نمایند، می عبور می مدت زمان معین

باشـد و در واقـع    توجه برنامه ریزي حمل و نقـل مـی  حجم ترافیک از مهمترین متغیرهایی است که مورد 

تواند انواع مختلف  دهد. مقدار این جابجایی می ها در واحد زمان در یک منطقه خاص را نشان می تعداد جابجایی

اي از ایـن   ها، خودروهاي باري یا مجموعه واحدهاي ترافیکی از قبیل عابرین پیاده، خودروهاي شخصی، اتوبوس

  ر بر داشته باشد.گروه ها را د

  شمارش حجم ترافیک به دو بخش تقسیم شده است:  جامع در مطالعات طرح

  شمارش حجم ترافیک محورهاي ورودي و خروجی شهر )الف

    هاي درون شهري ها و خیابان عحجم ترافیک تقاطشمارش  )ب

  

  اي تعیین حجم ترافیک محورهاي دروازه -1-2-13-6-3

اي  گیري تأثیر ترافیک دروازه اي به شهر و ترافیک عبوري و اندازه دروازه ور بررسی تمایالت حرکتظبه من

پایـان   طـرح در  مطالعات میدانیساعته در زمان  حدوداً چهاردهاي  آمار شمارش دروازه، بر روي شبکه معابر شهر

  انجام شده است. 1388سال 

نقلیـه بـه تفکیـک کـامیون، تریلـی،      دقیقه بوده و تعـداد وسـائط    15گیري آمارها هر  فواصل زمانی اندازه

  سواري ثبت شده است.نیسان و  ، موتور، وانت،بوس اتوبوس، مینی

ترافیک از خودروهاي مختلفی تشکیل شده است که داراي قدرت مانور یکسان  ،که در یک راه ییاز آنجا

نقلیـه بـه معـادل سـواري     باشند و تأثیر آنها در جریان ترافیکی مساوي نخواهد بود، از ضریب تبدیل وسائط  نمی

هـاي درون شـهري و بـرون شـهري را      ضرایب استفاده شده براي راه 3613-4استفاده شده است. جدول شماره 

  .دهد نشان می
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172 
و ���سازی ا�تان ��اسان �ما�ی ره �ل راه  ر��ما: ادا  کا

�  ا���ا�ن �� ��� ��ح جا�ع   ��دید

د ��ح ز� ور ما �ند��ن �شا � 

  بجنورد و بالعکس در سال هاي مختلف بر حسب معادل سواري -روند تغییرات حجم ترافیک دروازه اي سبزوار -3613-7نمودار شماره 

  

  ها   ها و خیابان تعیین حجم ترافیک تقاطع-2-2-13-6-3

در شبکه ارتباطی شهر در طول شبانه روز داراي نوسانات زیادي است. حجم این شد شهري  و جریان آمد

بـه   سـاعت شـبانه روز معمـوالً    24نوسانات از شهري به شهر دیگر متغیر است و چگونگی تغییرات آن در طول 

امل اندازه شهر، نوع ترافیک، محل شمارش ترافیک، گنجایش شبکه، ناهمزمانی ساعت کار ادارات و مدارس، عو

   هاي مختلف سال و کیفیت هوا بستگی دارد.  اجتماعی، روزهاي مختلف هفته، ماه

هاي آنهـا و   هاي ارتباطی و تقاطع هاي سطح شهر ابتدا شبکه ها و خیابان براي آمارگیري ترافیک در تقاطع

یکی مهـم  نقاطی که از لحاظ تراف، سپس در ی قرار گرفتیهاي حرکت در سطح شهر مورد بررسی و شناسا جهت

  آمارگیري انجام شد.  اند، هشناخته شد

هاي اصلی شهر در نقشه  و جهت حرکت در خیابان 3613- 1در نقشه شماره محل شمارش حجم ترافیک 

  نشان داده شده است. این آمارگی 3613 - 2

عصر  19:30تا  16:30ظهر و  13تا  11صبح ،  9الی  7 از ساعت 1388بهمن ماه  در مذکورري براي طرح 

انجام شده است. در این آمارگیري عالوه بر شـمارش تعـداد   شهر به آمارگیري در سطح توجیه شده  توسط افراد

 ها و میادین نیز مشخص گردیـده اسـت.   وسائط نقلیه نوع آنها و جهت حرکت هر یک از وسائط نقلیه در تقاطع
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174 
ره  ر��ما: ادا و ���سازی ا�تان ��اسان �ما�یکا �ل راه   

�  ا���ا�ن �� ح جا�ع  �� ���  ��دید

د ��ح ز� ور ما �ند��ن �شا � 
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175 
ره  ر��ما: ادا و ���سازی ا�تان ��اسان �ما�یکا �ل راه   

�  ا���ا�ن �� ح جا�ع  �� ���  ��دید

د ��ح ز� ور ما �ند��ن �شا � 
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176 
ا�ی سان �م زی ا�تان ��ا سا و ��� ره �ل راه  ر��ما: ادا کا  

���  ا���ا�ن ��� ��ح جا�ع   ��دید

د ��ح ز� ور ما �ند��ن �شا � 

  تعیین ساعت اوج-3-2-13-6-3

باشد. حجـم سـاعت    حداکثر تعداد وسیله نقلیه مشاهده شده در یک ساعت از روز می ،حجم ساعت اوج

تواند به ساعت اوج صبح و عصر و یا حتی در بعضی از شهرها و در موقع باز بودن مـدارس بـه سـاعت     اوج می

رد سـاعت اوج مـو  ، از آنجائیکه در بررسی حجم و کیفیت شبکه ترافیک اوج صبح و ظهر و عصر ضرورت یابد.

هاي مختلف صـبح،   طور جداگانه ساعت اوج در زمانه گیرد، در این مطالعات براي هر حرکت ب استفاده قرار می

بر اساس شمارش حجم ترافیک در زمان تهیه طرح محاسبه شده است. عالوه بر آن ساعت اوج کلی  ظهر و عصر

هـاي بـا اهمیـت     ها و خیابان عبراي کل تقاط) PCU( حجم ترافیک ساعت اوج بر حسب معادل سواري و شهر

سـاعت   ،عنـوان سـاعت اوج صـبح    ه ب 9تا  8که ساعت  شهر محاسبه شده است. محاسبات فوق بیانگر آن است

باشـند. در بـین سـه     عنوان ساعت اوج عصر میه ب 18تا  17 و ساعت عنوان ساعت اوج ظهره ب 12:30 تا 11:30

توانـد مـورد اسـتفاده     یعنوان ساعت اوج روزانه شهر مه ب 12:30تا  11:30ساعت اوج صبح، ظهر و عصر ساعت 

  عصر بـه عنـوان سـاعت اوج روزانـه      18تا  17الزم به ذکر است که در زمان تعطیلی مدارس، ساعت  قرار گیرد.

  می باشد.

   هـا در جـدول شـماره    حرکت بعضی ازهاي شهر براي  ها و خیابان حجم ترافیک ساعت اوج براي تقاطع

حجـم عبـور و مـرور سـاعت اوج ظهـر و عصـر و میـزان         3613-3 نقشه شماره. داده شده استنشان  5-3613

   دهد. هاي آمارگیري شده نشان می ها و تقاطع ها را براي خیابان گردش
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ا�ی سان �م زی ا�تان ��ا سا و ��� ره �ل راه  ر��ما: ادا کا  

���  ا���ا�ن ��� ��ح جا�ع   ��دید

د ��ح ز� ور ما �ند��ن �شا � 

  هاي شهر ابانیها و خ ک ساعت اوج تقاطعیحجم تراف - 3613-5 جدول شماره

 شماره حرکت
 ساعت اوج عصر ساعت اوج ظهر ساعت اوج صبح

8:00-9:00 11:30-12:30 17:00-18:00 

1a 203 207 163 

1b 139 160 164 

2a 179 168 164 

2b 170 175 171 

3a 608 507 377 

3b 577 549 458 

4a 411 413 448 

4b 470 437 445 

5a 834 931 791 

5b 817 822 711 

6a 817 822 711 

6b 834 931 791 

7a 27 63 88 

7b 101 140 46 

8a 909 1009 748 

8b 817 822 711 

9a 377 370 263 

9b 521 354 347 

10a 817 822 711 

10b 909 1009 748 

11a 479 799 719 

11b 328 401 335 

12a 234 262 273 

12b 255 373 324 

12c 47 67 57 

12d 124 176 154 

12e 85 130 113 

13a 328 401 335 

13b 479 799 719 

13c 18 68 73 

13d 435 704 606 

13e 26 26 40 

14a 181 280 262 

14b 318 441 412 

14c 131 203 178 

14d 134 184 190 
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ا�ی سان �م زی ا�تان ��ا سا و ��� ره �ل راه  ر��ما: ادا کا  

���  ا���ا�ن ��� ��ح جا�ع   ��دید

د ��ح ز� ور ما �ند��ن �شا � 

 شماره حرکت
 ساعت اوج عصر ساعت اوج ظهر ساعت اوج صبح

8:00-9:00 11:30-12:30 17:00-18:00 

14e 52 54 44 

15a 651 1037 897 

15b 342 368 313 

15c 73 52 44 

15d 229 280 234 

15e 39 36 35 

16a 170 432 376 

16b 360 616 393 

16c 69 123 65 

16d 135 270 140 

16e 156 223 188 

17a 334 492 312 

17b 977 1355 1123 

17c 57 48 145 

17d 859 1145 846 

17e 61 163 132 

18a 200 344 296 

18b 183 384 412 

18c 57 103 139 

18d 101 233 232  

18e 24 47 40 

19a 1073 1471 1172 

19b 256 384 229 

19c 7 36 12 

19d 241 322 207 

19e 8 26 11 

20a 328 472 457 

20b 457 567 500 

20c 230 247 195  

20d 138 207 162 

20e 89 114 144 

21a 751 725 725 

21b 345 489 532 

21c 49 59 69 

21d 205 277 313 

21e 92 153 151 

22a 332 487 436 
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ا�ی سان �م زی ا�تان ��ا سا و ��� ره �ل راه  ر��ما: ادا کا  

���  ا���ا�ن ��� ��ح جا�ع   ��دید

د ��ح ز� ور ما �ند��ن �شا � 

 شماره حرکت
 ساعت اوج عصر ساعت اوج ظهر ساعت اوج صبح

8:00-9:00 11:30-12:30 17:00-18:00 

22b 253 381 380 

22c 83 123 137 

22d 120 184 170 

22e 49 73 73 

23a 376 514 593 

23b 732 761 801 

23c 115 135 137 

23d 473 405 458 

23e 145 221 206 

24a 619 730 575 

24b 573 759 605 

25a 232 297 294 

25b 187 260 253 

26a 590 642 739 

26b 582 628 727 

27a 149 173 164 

27b 163 177 168 

28a 756 816 946 

28b 560 610 702 

29a 765 913 898 

29b 452 539 515 

30a 662 906 850 

31a 473 651 706 

31b 316 378 397 

32a 239 271 140 

32b 157 155 150 

32c 79 78 76 

32d 78 77 74 

33a 761 882 895 

33b 530 624 502 

33c 374 462 441 

33d 156 161 61 

34a 452 539 515 

34b 765 913 898 

34c 83 110 78 

34d 682 803 820  

35a 1010 1577 1336 
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ا�ی سان �م زی ا�تان ��ا سا و ��� ره �ل راه  ر��ما: ادا کا  

���  ا���ا�ن ��� ��ح جا�ع   ��دید

د ��ح ز� ور ما �ند��ن �شا � 

 شماره حرکت
 ساعت اوج عصر اوج ظهر ساعت ساعت اوج صبح

8:00-9:00 11:30-12:30 17:00-18:00 

35b 230 265 281 

35c 209 245 26 

35d 21 19 255 

36a 212 268 309 

36b 845 1517 1356 

36c 106 454 427 

36d 739 1063 929 

37a 127 473 682 

37b 274 537 691 

37c 271 514 407 

37d 3 23 284 

38a 695 952 893 

39a 230 265 281 

39b 1010 1577 1336 

40a 435 566 523 

41a 190 281 526 

41b 594 602 867 

42a 462 678 430 

42b 466 685 434 

43a 475 699 456 

43b 578 776 614 

44a 324 417 323 

44b 272 399 253 

45a 158 275 294 

45b 137 168 194 

45c 32 27 24 

45d 45 45 60 

45e 60 96 109 

46a 161 174 140 

46b 164 245 227 

46c 26 23 16 

46d 121 202 180 

46e 17 20 31 

47a 90 110 125 

47b 155 236 251 

47c 49 102 95 

47d 92 124 147 
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ا�ی سان �م زی ا�تان ��ا سا و ��� ره �ل راه  ر��ما: ادا کا  

���  ا���ا�ن ��� ��ح جا�ع   ��دید

د ��ح ز� ور ما �ند��ن �شا � 

  

  

  

  

  

  

  

  1389مأخذ: مطالعات و برداشت هاي میدانی مشاور              

  

 شماره حرکت
 ساعت اوج عصر ساعت اوج ظهر ساعت اوج صبح

8:00-9:00 11:30-12:30 17:00-18:00 

47e 14 11 9 

48a 230 400 385 

48b 183 309 272 

48c 50 131 117 

48d 114 137 107 

48e 20 42 49 

49b 585 564 594 

49a 248 285 301 
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182 
و ���سازی ا�تان ��اسان �ما�ی ره �ل راه  ر��ما: ادا کا  

���  ا���ا�ن  ��دید��� ��ح جا�ع 

د ��ح ز� ور ما �ند��ن �شا � 
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ا�ی سان �م زی ا�تان ��ا سا و ��� ره �ل راه  ر��ما: ادا کا  

���  ا���ا�ن ��� ��ح جا�ع   ��دید

د ��ح ز� ور ما �ند��ن �شا � 

  تعیین کیفیت جریان ترافیک و تجزیه و تحلیل آن  -3-13-6-3

کیفیت جریان ترافیک یا سطح سرویس یک مسیر در حالت کلی دو پارامتر سـرعت   براي مشخص نمودن

گیـري   سفر و نسبت حجم ترافیک موجود به ظرفیت مسیر را که از جمله پارامترهاي تعیین کننده و قابـل انـدازه  

شود.  می براي سنجش کیفیت ترافیک شبکه معابر معموالً شش وضعیت در نظر گرفته .گیرند باشند در نظر می می

  دهد. نشان میرا هاي مختلف  نحوه تعیین کیفیت جریان ترافیک به روش 3613-6 جدول شماره

  ظرفیت خیابان یا سرعت به  تعیین سطح سرویس بر اساس میزان نسبت حجم ترافیک موجود - 3613-6شماره  جدول

کیفیت 

 ترافیک

نسبت حجم به 

 ظرفیت

 اي میانگین سرعت لحظه
 توضیح

 درجه دو فرعی درجه دو اصلی بزرگراه

A <0.35 >77 >55 >40 کیفیت عالی 

B 0.35-.50 65-76 44-54 33-39 کیفیت بسیار خوب 

C 0.50-.75 53-64 35-43 28-32 کیفیت خوب 

D 0.75-0.90 42-52 28-34 23-27 حداقل کیفیت پذیرفتی 

E 0.90-1 30-41 22-27 18-22 
مطلق کیفیت در وضعیت استفاده از ظرفیت 

 (نامناسب)

F >1 <30 <22 18 
کیفیت در حالت بسیار ضعیف   (ناپایدار و 

 راهبندان )

 0H.C.M 200مأخذ: آیین نامه ظرفیت راه ها 

 

گیـري سـرعت سـفر و مقایسـه آن بـا       معابر اصلی در شهر اسفراین با انـدازه  تعیین کیفیت تردد در شبکه

   سرعت مجاز انجام گرفته است.

ـ      سرعت سفر در گذرگاه ،و شد شهري در مطالعات آمد شـمار  ه هاي شـهري یکـی از مالحظـات مهـم ب

رود، زیرا میزان جابجایی وسیله نقلیه بین مناطق از نقطه نظر اقتصادي، ایمنی، مدت زمان، راحتـی و آسـایش    می

شاید بتوان  راسرعت  ،ها راننده و مسافر در رابطه مستقیم با سرعت وسیله نقلیه بوده و در طراحی شبکه گذرگاه

و نقشـی کـه    فاصله تقاطع هاها و معابر شهري با توجه به  حساب آورد، زیرا خیابانه مهمترین فاکتور ببه عنوان 

بایست داراي سرعت متناسب  در حمل و نقل ترابري شهري به آنها محول شده، جهت حفظ ظرفیت مورد نظر می
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ا�ی سان �م زی ا�تان ��ا سا و ��� ره �ل راه  ر��ما: ادا کا  

���  ا���ا�ن ��� ��ح جا�ع   ��دید

د ��ح ز� ور ما �ند��ن �شا � 

هایی که نتوانند سرعت متناسب با عملکرد خود داشته باشند،  بیانی دیگر گذرگاه . بهباشند داشته با عملکرد خود

هاي ترافیک اغلـب   بایست بر طرف گردند. کارآیی سیستم باشند که می صی در طرح و اجرا مییداراي نقا احتماالً

گیري سرعت سفر وسائط  شود. جهت اندازه هاي شهري ارزیابی می برحسب سرعت سفر وسائط نقلیه در گذرگاه

  شود: نوع میانگین سرعت استفاده می از دو عموالًنقلیه م

  اي )  هاي نقطه میانگین زمانی سرعت ( میانگین سرعت – 1

  میانگین مسافتی سرعت ( میانگین سرعت )  – 2

هاي اصلی استفاده  از روش دوم جهت تعیین سرعت متوسط گذرگاه اسفراین در مطالعات آمد و شد شهر

تعلیم دیده  انف به خودروي ناظر است از یک اتومبیل سواري که داراي سرنشیندر این روش که معرو .شده است

) مسئول تنظیم  راننده در این روش یکی از سرنشینان ( .شود هستند براي یادداشت اطالعات الزم کمک گرفته می

جهـت  تمام زمـان توقـف، علـت توقـف     افراد دیگر مسئول ثبت سرعت و رانندگی در شرایط متوسط گذرگاه و 

  . می باشند ها ندانهبها یا را هاي تلف شده در تقاطع محاسبه زمان

بـار توسـط خـودروي نـاظر طـی و       4در شهر اسفراین براي به دست آوردن سرعت متوسـط هـر مسـیر    

اطالعات ثبت شده است و سپس با داشتن فاصله بین توقفگاه ها، سرعت سفر محاسبه و بر اساس جـدول پـیش   

هـا و سـطح    نتیجه مطالعات سـرعت بعضـی از خیابـان   سطح سرویس محاسبه شده است.  3613-6گفته شماره 

. عالوه بر آن سطح سـرویس شـبکه هـاي    انعکاس یافته است 3613-7 سرویس متناسب با آنها در جدول شماره

براي ساعت اوج عصر نشان  3613-5براي ساعت اوج ظهر و  نقشه شماره  3613-4مهم شهري در نقشه شماره 

  شده است. داده
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ا�ی سان �م زی ا�تان ��ا سا و ��� ره �ل راه  ر��ما: ادا کا  

���  ا���ا�ن ��� ��ح جا�ع   ��دید

د ��ح ز� ور ما �ند��ن �شا � 

  ها بر اساس سرعت سطح سرویس بعضی از خیابان - 3613-7 جدول شماره

 حد فاصل نام خیابان
 عصر سطح سرویس ظهر سطح سرویس

 برگشت رفت برگشت رفت

 B B B B زاديآمیدان  - میدان نماز زادگانآبلوار 

 زاديآبلوار 
 B B C B سه راه کارگر - زادي آمیدان 

 B B C B میدان بسیج -سه راه کارگر 

خیابان  امام 

 خمینی

 C C ( سپاه ) چهارراه اول - میدان بسیج 

 D C ( خرمشهر) چهار راه دوم - چهارراه اول ( سپاه )

 E E خیابان فرومندي - ( خرمشهر)  چهارراه دوم

 F F میدان امام -خیابان فرومندي 

 خیابان  طالقانی
 C D بهشتسه راه  خیابان  - میدان امام

 B B تا انتها -سه راه  خیابان بهشت 

 بلوار مطهري

 D C C C چهارراه بلوار جانبازان - میدان بسیج 

 D C C C چهارراه خیابان خرمشهر - چهارراه بلوار جانبازان 

 D D D D انهخرود -چهارراه خیابان خرمشهر 

 D D D D سه راه خیابان سید جمال - رودخانه 

 D D F E فلکه ساعت -خیابان سید جمالسه راه 

 بلوار اسفراین
 C C C C بریدگی خیابان بهشت -فلکه ساعت 

 C B B B تا انتها - بریدگی خیابان  بهشت 

 بلوار مدرس
 B B B B کوچه چنار کشتان - میدان پهلوان کشوري 

 B C B C میدان توحید -کوچه چنار کشتان 

 C C D D فلکه ساعت -میدان توحید  خیابان  ولیعصر

 D F میدان امام -فلکه ساعت  خیابان  معلم

 C D زادآمیدان امام تا دانشگاه  خیابان  امام رضا

 C C D C سه راه کشاورز -زاد  آدانشگاه  -

 C B C B میدان ابوعلی سینا - سه راه کشاورز  

 C B C B پل - میدان ابوعلی سینا -

 A A C B میدان شهدا -  میدان آزادي بلوار شهید بهشتی

 بلوار کشاورز

 A A B B سه راه خیابان کارگر -میدان شهدا

 A A B B سه راه خیابان سپاه - سه راه خیابان کارگر

 A A B B سه راه خرمشهر -سه راه خیابان سپاه 

 A A B B خیابان شهید فرومندي  - سه راه خرمشهر

 A A B B انتها - خیابان شهید فرومندي

 A A سه راه بلوار ازادي - سه راه بلوار کشاورز خیابان کارگر

 خیابان سپاه
 B B سه راه خیابان بهار جنوبی - ( بلوار کشاورز )  سه راه خیابان سپاه

 B B چهارراه سپاه - سه راه خیابان بهار جنوبی 

 B C چهار راه بلوار مطهري -  چهارراه سپاه بلوار جانبازان

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



 

186 
ا�ی سان �م زی ا�تان ��ا سا و ��� ره �ل راه  ر��ما: ادا کا  

���  ا���ا�ن ��� ��ح جا�ع   ��دید

د ��ح ز� ور ما �ند��ن �شا � 

 حد فاصل نام خیابان
 عصر سطح سرویس ظهر سطح سرویس

 برگشت رفت برگشت رفت

 خیابان  خرمشهر

 A B چهارراه اول (خیابان بهار ) - سه راه بلوار کشاورز

 B B چهارراه دوم( خرمشهر)  - چهارراه اول (خیابان بهار) 

 C D چهارراه سوم ( جعفري ) -چهارراه دوم( خرمشهر) 

خیابان  شهید 

 طیبی

 B C رودخانه -چهارراه سوم( جعفري ) 

 B C انتها - رودخانه 

خیابان  شهید 

 فرومندي

 A A A A سه راه اول ( بهار شمالی ) - سه راه کشاورز 

 B B B B ي بلوار شهید فرومنديانتها -  سه راه اول ( بهار شمالی )

 C C C C سه راه امام -شهید فرومنديانتهاي بلوار 

خیابان  سید 

الدین  جمال

 اسدآبادي

 B B خیابان  دستغیب - میدان توحید

 B B شهید طیبیخیابان   -خیابان  دستغیب 

 C C شهید مطهري ) خیابان(  انتها –خیابان  شهید طیبی 

 A A A A بلوار قائم -

 A A کوچه حمایت از زندانیان -

خیابان  بهار 

 (شمالی و جنوبی)

 A B میدان بهار - سه راه خیابان  سپاه 

 A A سه راه خیابان  شهید فرومندي - میدان بهار

 A A کمربندي کمربندي

  مأخذ: مطالعات و محاسبات مشاور
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ره  ر��ما: ادا و ���سازی ا�تان ��اسان �ما�یکا �ل راه   

�  ا���ا�ن �� ح جا�ع   ��دید��� ��

د ��ح ز� ور ما �ند��ن �شا � 
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ره  ر��ما: ادا و ���سازی ا�تان ��اسان �ما�یکا �ل راه   

�  ا���ا�ن �� ح جا�ع   ��دید��� ��

د ��ح ز� ور ما �ند��ن �شا � 
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ا�ی سان �م زی ا�تان ��ا سا و ��� ره �ل راه  ر��ما: ادا کا  

���  ا���ا�ن ��� ��ح جا�ع   ��دید

�ند��ن  د ��ح� ز� ور ما �شا  

وضعیت خیابان ها با سطح سـرویس هـاي مختلـف در     3613-5و  3613-4هاي پیش گفته شماره   نقشه 

شهر اسفراین را نشان می دهند. خیابان کارگر از سه راه بلـوار کشـاورز تـا سـه راه بلـوار آزادي، خیابـان شـهید        

بهار تا سـه راه خیابـان شـهید     فرومندي از سه راه کشاورز تا سه راه بهار شمالی، بلوار قائم، خیابان بهار از میدان

باشند و هیچ مشکل ترافیکی در آنها وجـود نـدارد.    یعنی کیفیت عالی می Aداراي سطح سرویس فرومندي و ... 

از: بلـوار آزادگـان از   عبارتنـد   ،باشـند  یعنی کیفیت بسیار خوب می Bبعضی از معابري که داراي سطح سرویس 

لقانی از سه راه خیابان بهشت تا انتها، خیابان شهید فرومندي از بهار شمالی میدان نماز تا میدان آزادي، خیابان طا

تا انتهاي بلوار شهید فرومندي، خیابان امام خمینی، از میدان بسیج تا چهارراه اول (سپاه)، فلکه ساعت تا بریدگی 

ن سید جمال از خیابان شـهید  خیابان بهشت، خیابان شهید فرومندي از انتهاي بلوار فرومندي تا سه راه امام، خیابا

  طیبی تا خیابان شهید مطهري و بلوار مطهري. 

   Cاز میدان بسیج تا چهارراه خیابان خرمشهر در عصر بعضی از معابري هستند که داراي سـطح سـرویس  

  باشند. یعنی کیفیت خوب می

ت ساعات اوج و خیابان بلوار مطهري از چهارراه خیابان خرمشهر تا سه راه خیابان سید جمال در تمام مد 

ولی عصر، از میدان توحید تا فلکه ساعت، خیابان امام رضا، از میدان امام تا دانشگاه آزاد، خیابان طالقانی از میدان 

  باشند. یعنی کیفیت مناسب می  Dداراي سطح سرویس عصردر ساعت اوج امام تا سه راه خیابان بهشت 

یعنـی کیفیـت نامناسـب     Eداراي سـطح سـرویس   خیابان امام از چهارراه خرمشهر تا خیابـان فرومنـدي،   

   باشد. می

خیابان امام خمینی از خیابان فرومندي تا میدان امام در تمام مدت سـاعات اوج، خیابـان معلـم، از فلکـه     

  باشند.  میپایدار و راهبندان نایعنی کیفیت   Fداراي سطح سرویسساعت تا میدان امام در ساعت اوج عصر 

 هـاي شـریانی   هاي مختلـف بـراي راه   کیفیت عبور و مرور سهم نسبی سطح سرویس براي بررسی بهتر  

سـري  طول شبکه محاسـبه و در  مساحت و بر اساس و محلی اصلی درجه دو اصلی و فرعی ، شریانی  یک درجه

  .نشان داده شده است 3613-8 ولاجد
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ا�ی سان �م زی ا�تان ��ا سا و ��� ره �ل راه  ر��ما: ادا کا  

���  ا���ا�ن ��� ��ح جا�ع   ��دید

�ند��ن  د ��ح� ز� ور ما �شا  

  هاي مختلف شبکه معابر شهر اسفراین سهم نسبی سطح سرویس - 3613-8جدول شماره 
  

  سطح سرویس عصر ( بر حسب مساحت)

 عملکرد شبکه
سطح 

 Aسرویس 

سطح 

 Bسرویس 

سطح 

 Cسرویس 

سطح 

 Dسرویس 

سطح 

 Eسرویس 

سطح 

 Fسرویس 
 جمع کل

 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 1شریانی درجه 

 100.00 2.20 2.76 13.20 30.23 51.60 0.00 اصلی 2شریانی درجه 

 100.00 0.00 0.00 3.34 16.34 46.24 34.09 فرعی 2شریانی درجه 

 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69.39 30.61 محلی اصلی

  

 سطح سرویس عصر ( بر حسب طول)

 عملکرد شبکه
سطح 

 Aسرویس 

سطح 

 Bسرویس 

سطح 

 Cسرویس 

سطح 

 Dسرویس 

سطح 

 Eسرویس 

سطح 

 Fسرویس 
 جمع کل

 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 1شریانی درجه 

 100.00 3.41 4.17 18.99 33.65 39.79 0.00 اصلی 2شریانی درجه 

 100.00 0.00 0.00 3.45 18.74 49.42 28.39 فرعی 2شریانی درجه 

 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.68 29.32 محلی اصلی

  

  

  ظهر ( بر حسب مساحت)سطح سرویس 

 عملکرد شبکه
سطح 

 Aسرویس 

سطح 

 Bسرویس 

سطح 

 Cسرویس 

سطح سرویس 

D 

سطح 

 Eسرویس 

سطح 

 Fسرویس 
 جمع کل

 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 1شریانی درجه 

 100.00 1.00 2.46 9.79 29.62 34.69 22.44 اصلی 2شریانی درجه 

 100.00 0.00 0.00 0.00 9.16 52.84 38.00 فرعی 2شریانی درجه 

 100.00 0.00 0.00 0.00 15.77 15.61 68.62 محلی اصلی
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ا�ی سان �م زی ا�تان ��ا سا و ��� ره �ل راه  ر��ما: ادا کا  

���  ا���ا�ن ��� ��ح جا�ع   ��دید

�ند��ن  د ��ح� ز� ور ما �شا  

  سطح سرویس ظهر ( بر حسب طول)

 عملکرد شبکه
سطح 

 Aسرویس 

سطح 

 Bسرویس 

سطح 

 Cسرویس 

سطح 

 Dسرویس 

سطح 

 Eسرویس 

سطح 

 Fسرویس 
 جمع کل

 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 1شریانی درجه 

 100.00 1.26 3.88 11.14 36.83 29.53 17.36 اصلی 2شریانی درجه 

 100.00 0.00 0.00 0.00 10.71 57.08 32.21 فرعی 2شریانی درجه 

 100.00 0.00 0.00 0.00 16.65 16.65 66.70 محلی اصلی

  

مطابق جدول فوق، کل طول و مساحت شبکه شریانی درجه یک، هم در ظهر و هم در عصر داراي سطح 

درصد از طول شبکه هـاي شـریانی    40درصد از سطح و  50می باشد. در ساعت اوج عصر بیش از  Aسرویس 

طـول  درصـد از   19می باشند. الزم به ذکر است در سـاعت اوج عصـر    Bدرجه دو اصلی داراي سطح سرویس 

مـی باشـند، بیشـترین      Fو  Eدرصد که داراي سطح سـرویس   7و بیش از  Dشبکه ها که داراي سطح سرویس

  ترافیک و جابجایی در آن ها صورت گرفته و از مهمترین شبکه هاي ارتباطی شهر هستند.

 فرعی داراي کیفیت بهتري می باشند، به گونه اي کـه در سـاعت اوج عصـر     2شبکه هاي شریانی درجه 

 19و نزدیـک بـه    Bدرصد داراي سـطح سـرویس    49و   Aدرصد از طول آن داراي سطح سرویس  28بیش از 

  می باشند.  Eو مابقی داراي سطح سرویس   Cدرصد داراي سطح سرویس 

  

  و مقصد  أمطالعات مبد -4-13-6-3

باشد  ء و مقصد میترافیک، مطالعات مبدا حمل و نقل ترین مطالعات در بخش یکی از مهمترین و زیربنایی

بینی سطوح مورد نیاز براي شبکه و روند تردد ترافیک در آینده است. با استفاده  و این مطالعات پایه و اساس پیش

از این مطالعات برآورد تقاضاي سفر روزانه درون شهري و نحوه ارتبـاط سـفرهاي خـارجی تعیـین و در نتیجـه      

دسـت آورد. بـا در دسـت داشـتن اطالعـات فـوق و در       ه ل مبنا بتوان الگوي رفت و آمد شهروندان را در سا می

بینی نمود و وضعیت معقول شبکه معـابر   تقاضاي سفر سال طراحی را پیش توان می اي مسایل دیگر نظرگیري پاره

و  أهاي مختلفی بـراي انجـام مطالعـات مبـد     روشکرد. بینی  ریزي طرح پیش هاي آتی و افق برنامه را براي سال
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ها ممکن اسـت   وجود دارد که با توجه به امکانات و اهداف مطالعه انتخاب یک یا چند نوع از این روشمقصد 

  و مقصد عبارتند از: أ هاي موجود براي انجام مطالعات مبد مناسب باشد. روش

  اي مصاحبه کنار جاده -1

  ارسال کارت پستال -2

  شمارش پالك وسایل نقلیه -3

  مصاحبه با خانوار  -4

  احبه تلفنیمص -5

  طور خالصه عبارتند از: ه باشد که ب هاي فوق به عوامل متعددي وابسته می انتخاب هر یک از روش

  اهداف مورد نیاز پروژه از مطالعات ترافیکی -الف

  امکانات موجود براي جمع آوري آمار در سطح شهر -ب

  هاي اقتصادي پروژه در دست مطالعه  محدودیت -ج

  تماعی در منطقه مورد مطالعهمسائل فرهنگی و اج -د

که بیشتر شناخت نوع و میزان سفرهاي داخلی  اسفراین با توجه به اهداف مطالعات مبداء و مقصد در شهر

هاي مختلف شهري و نحوه اسـتفاده از وسـایل    و خارجی و تعیین میزان جذب و تولید سفر به هر کدام از ناحیه

تولیـد و  ، به خانوار براي برآورد نـوع و میـزان سـفرهاي داخلـی    نقلیه جهت جابجایی بوده است، از روش مصاح

  جذب و سفر استفاده شده است.

  

 روش مصاحبه خانوار  

ـ     ترین و جامعروش مصاحبه خانوار کامل خصـوص  ه ترین شیوه براي دستیابی به اطالعـات مـورد نیـاز ب

آوري اطالعـات   ر این روش جمعباشد. د ریزي می سفرهاي درون شهري در یک منطقه مورد مطالعه جهت برنامه

خانوار یک خانوار  20 از هر اسفراین گیرد. در شهر هاي تصادفی انجام می صورت سیستماتیک و انتخاب نمونهه ب

اي مطابق فرم  پرسشنامه اسفراینآوري اطالعات سفرهاي شهروندان شهر  مورد پرسش قرار گرفته است براي جمع

ردند تکمیل شده است. در این فرم ک آمارگیرانی که به منازل مسکونی مراجعه میطراحی و توسط  3613-1 شماره

اطالعات مربوط به سفرهاي روز قبل از مراجعه آمارگیران خانوارهاي نمونه انتخاب شده ثبت شده است. شـایان  

  ذکر است که آمارگیري براي روزهاي بعد از تعطیلی انجام نشده است.
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  پرسشنامه سفرهاي خانوار -3613-1فرم شماره 

   استان خراسان شمالی (سابق)سازمان مسکن و شهرسازي -طرح جامع اسفراینتجدیدنظر  –پرسشنامه سفرهاي خانوار 

    نام کوچه  نام محله                    شماره برگ                  روز                    تاریخ                   نام آمارگیر                    

  

    سال 60بزرگتر از   سال                                       60تا21  سال                                  20تا  5    سال 5تعداد افراد خانوار: کوچکتر از 

  سایر -8موتور سیکلت  -7کامیون  -6اتوبوس  -5بوس  مینی -4وانت نیسان  -3تاکسی  -2سواري   -1نوع وسیله نقلیه :  *

** 
  مسافر

شماره 

  سفر

زمان شروع 

  سفر

زمان اتمام 

  سفر
  مقصد  مبداء

طول تقریبی 

  )KMمسیر(

*** 
  نوع وسیله

**** 
  منظور از سفر

تعداد هر سفر در 

  هفته

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

  سایر ) -4فرزند  -3مادر  -2پدر  -1مسافر:  (  ** 

  سایر -8اتوبوس  -7مینی بوس  -6 سواري شخصی -5تاکسی  -4موتور سیکلت  -3دوچرخه  -2پیاده  -1نوع وسیله: (*** 

  اجتماعی و تفریحی ) -5خرید  -4کار به خصوص  -3آموزشی  -2اشتغال  -1منظور از سفر:(**** 

    نوع وسیله نقلیه     *    تعداد پارکینگ       تعداد وسیله نقلیه:   
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  اند عبارتند از:  مه مورد توجه قرار گرفتهشنامتغیرهایی که در این پرس

  ساعت  24ه اعضاي خانواده در طول و مقصد سفرهاي کلیأمبد -الف

  ید، تفریح و . . . خر، آموزش، به خصوص منظور از سفر به تفکیک، اشتغال، کار -ب

  بوس، موتور سیکلت، دوچرخه  نوع وسیله سفر از قبیل پیاده، شخصی، تاکسی، مینی -ج

  زمان شروع و مدت زمان سفر  -د

  مالکیت وسیله نقلیه شخصی  -هـ

  وضعیت پارکینگ  -و

  دسترسی خانوارها به شبکه اصلی و سیستم حمل و نقل  -ز

  وضعیت اجتماعی نسبی خانوار در سطح شهر  -ح

توان میزان استفاده از وسیله نقلیه در ارتباطات  هاي خانوار می دست آمده از پرسشنامهه با توجه به نتایج ب

هاي حمل و نقـل در   براي موفق بودن برنامه برآورد نمود.ه هاي تعیین شد شهري و نیز تمایالت سفر را در ناحیه

مقصد، میزان تقاضا براي حمـل   - أمبد آوري شده از مطالعات هاي آینده بایستی با استفاده از اطالعات جمع سال

انجام شهر براي  بندي ترافیکی اول ناحیه گامبینی نمود. براي انجام مطالعات مبداء و مقصد  و نقل در آینده را پیش

  پرداخته می شود.باشد که به شرح مختصري از آن در این بخش  می مطالعات شناخت

  

    اسفراینبندي ترافیکی شهر  ناحیهمنطقه بندي و  -1-4-13-6-3

سلسـله  گردد کـه بـه ترتیـب     هاي مختلفی تشکیل می مجموعهعناصر از  ساختار کالبدي و کارکردي شهر

ناحیـه، منطقـه و شـهر. مطالعـات      محلـه،  بلوك،مکان، قطعه،  ز: واحد ساختمانی،عبارتند امراتبی از پایین به باال 

تواند به نحوي انجام پذیرد که اطالعات سفر افراد شهر را، از یـک بلـوك بـه     آل خود می ترافیکی در شرایط ایده

آنها بـا توجـه بـه    دلیل حجم زیاد اطالعات و غیر قابل کنترل گشتن ه هاي دیگر آن شهر ارائه نماید. ولی ب بلوك

بدین منظور نیاز به انتخـاب محـدوده بزرگتـري بـراي      .توان از این روش استفاده نمود نمی عمالٌ ها،وسعت شهر

پهنه ها یـا ناحیـه هـاي    کنار هم شهري هاي  . در بلوكمی باشد وري شدهآ اطالعات جمع جمع آوري و پردازش

 3-3-2و با توجه به این که در مطالعات پیشین و در بند ند نمای سفرهاي با مشخصات مختلف را ایجاد میداراي 

 12ناحیه و  4کالبدي شهر به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته و منجر به تعریف  -سلسله مراتب تقسیمات فضایی
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ریزي که در برگیرنده یک یا چند محله عرفی هستند، گردید. در این بخش با توجه به ساختار تعریف محله برنامه

  ذکور و اعمال برخی معیارهاي مرتبط با ماهیت منطقه بندي ترافیکـی شـهرها در مطالعـات حمـل و نقـل      شده م

  طرح هاي جامع و تأکید دوباره بر معیارهاي زیر ناحیه بندي ترافیکی شهر صورت پذیرفت.

  مسکونی، تجاري، اداري و . .) پهنه هاي ( مثل  شهر  عملکردي پهنه بندي و منطقه -1

  جداکننده طبیعی و مصنوع، عوارض طبیعی، رودخانه ها و خیابان هاي اصلی عناصر  -2

  ها از نظر وسعت  تناسب ناحیه -3

  شود ) ها کمتر در نظر گرفته می تناسب جمعیتی ( هر چه تراکم زیاد شود وسعت ناحیه -4

  ها  بندي آماري براي تسهیل در برآورد جمعیت ناحیه ها با مرز ناحیه تطابق مرز ناحیه -5

  ساکناناقتصادي  -اجتماعیدر وضعیت  همگنی نسبی -6

تقسـیم گردیـده اسـت. نقشـه     ترافیکی ناحیه  21 منطقه و 5 به شهر اسفراین ،با توجه به عوامل ذکر شده

  دهد.  را نشان می اسفراین ترافیکی شهر بندي ناحیهمنطقه بندي و  3613-6شماره 

  

  ترافیکی  هاي  محاسبه جمعیت ناحیه -2-4-13-6-3

مسـاحت و   ،شده است. مشخصات جمعیت برآوردنفر  58901 برابر 1389در سال  اسفراینجمعیت شهر 

  .باشد می 3613 -9شماره  گانه به شرح جدولبیست و یک تراکم جمعیتی ناحیه هاي 
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  ینهاي بیست و یک گانه شهر اسفرا مشخصات جمعیت، مساحت و تراکم جمعیتی ناحیه - 3613-9جدول شماره 

  

  

 ناحیه
  مساحت

 (مترمربع)

  جمعیت

 (نفر)
 تعداد خانوار

  تراکم جمعیتی

 (نفر در هکتار)

  بعد خانوار

 (نفر)

1 1566009 1744 482 11 4 

2 1036969 5059 1398 49 4 

3 623651 4333  1197 69 4 

4 804610 2982 824 37 4 

5 516983 2094 578 41 4 

6 282368 2237 618 79 4 

7 815603 3515 971 43 4 

8 1093938 2603 719 24 4 

9 823680 1854 512 23 4 

10 618580 2628 726 42 4 

11 310977 1794 496 58 4 

12 831043 3259 900 39 4 

13 659219 2951 815 45 4 

14 487044 1369 378 28 4 

15 1008760 1439 398 14 4 

16 1229801 990 273 8 4 

17 454796 2662 735 59 4 

18 550685 5568 1538 101 4 

19 518443 3615 999 70 4 

20 454397 2480 685 55 4 

21 515337 3725 1029 72 4 

 4 39 16271 58901 15202893  جمع
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  تفکیک سفر-3-4-13-6-3 

رود.  بندي آن به کـار مـی   نوع وسیله سفر یکی دیگر از خصوصیات سفر است که اغلب موارد جهت طبقه

ـ  گیرد که می هاي مختلف صورت می جابجایی مسافر در شهرها به صورت ـ  دتوان صـورت پیـاده، دوچرخـه و    ه ب

در  حجـم ترافیـک  بینی  شناخت خصوصیات سفر و در نهایت پیش ،یک ترافیک شهرموتوري باشد. هدف از تفک

هـا ایجـاد کـرد.     ها و تـراکم  است تا از این طریق بتوان ارتباط تنگاتنگی بین طراحی شبکه و توزیع کاربري آینده

  و بیسـت   هـاي  سهم هر یک از وسایل حمـل و نقـل در ناحیـه    3613-9و نمودار شماره  3613-10شماره جدول

سهم هر یـک از انـواع    3613-11 شماره با در نظر گرفتن سفرهاي پیاده و جدول شهر اسفراینگانه ترافیکی یک

  دهد نقل در جابجایی مسافر را بدون در نظر گرفتن سفرهاي پیاده به هنگام مطالعات نشان می  مختلف حمل و

ـ     44.89گـردد کـه    مشاهده می 3613-10 شمارهپیش گفته  با مراجعه به جدول  ه درصـد از کـل سـفرها ب

 الزم به ذکر است که درصد سفر ، باشد که در مقایسه با شهرهاي مشابه رقم نسبتاً خوبی می باشد می صورت پیاده

پیاده با وسعت شهر نسبت معکوس دارد، هر چه شهر کوچکتر و متراکم تر باشد، سهم سـفرهاي پیـاده بیشـتر و    

افزوده می شود تعداد سفرهاي پیاده کاهش می یابد. با توجه به وسعت شهر انجام بالعکس هر چه به وسعت شهر 

تاکسـی بـا رقـم     درصد سفرها به صورت پیاده رقم معقول و قابل قبول می باشد. در بین وسایل نقلیـه  45تقریباً 

رتبـه   درصـد در 12.97سواري شخصـی بـا    و پس از آن  خود اختصاص داده استه را ب اولدرصد رتبه  21.17

درصد است که در مقایسه بـا شـهرهاي مشـابه رقـم      7.8بوس در جابجایی مسافر  سهم مینی گیرد. قرار می بعدي

  باالیی می باشد. 

یک با کمتر  ست که کمترین سهم سفر پیاده مربوط به ناحیها بیانگر آن 3613-10پیش گفته شماره  جدول

 یازده است. باال بودن سفرهاي پیاده در ناحیه درصد  64یش از یازده با بو بیشترین آن براي ناحیه  درصد  17از 

ـ  دانست لذا  هاي عمومی در این ناحیه به دلیل تأمین بخشی از کاربريتوان  را می صـورت پیـاده انجـام    ه سفرها ب

 یک به دلیل عدم تأمین خدمات عمومی و اولیه مـورد نیـاز و در حاشـیه قـرار گـرفتن، سـهم       ولی ناحیه .شود می

درصـد سـفرها بـا     38.42 بدون در نظر گرفتن سفرهاي پیاده نزدیـک بـه   باشد. ین مییرهاي پیاده آن بسیار پاسف

بعـد از آن سـواري    باشد. شود و این موضوع بیانگر با اهمیت بودن سرویس عمومی در شهر می تاکسی انجام می

درصد که  14.16بوس  با حدود  تصاص داده است و سپس مینیخدرصد رتبه دوم را به خود ا 23.54شخصی با  

  رقم باالیی می باشد در جایگاه  سوم قرار دارد.
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199 
سان �ما�ی و ���سازی ا�تان ��ا ره �ل راه  ر��ما: ادا کا  

�  ا���ا�ن �� ��� ��ح جا�ع   ��دید

د ��ح ز� ور ما �ند��ن �شا � 

  سهم نسبی وسایل حمل و نقل در جابجایی مسافر با احتساب سفرهاي پیاده در شهر اسفراین بر حسب درصد - 3613-10جدول شماره 

  

  

  

نواحی وسیله 

  سفر
 میانگین 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 44.89 43.45 57.54 51.05 31.70 30.91 31.76 32.88 39.00 48.07 49.12 64.35 47.93 35.86 27.86 47.00 58.97 48.84 48.46 58.40 52.41 16.74 پیاده

 0.93 0.86 1.64 0.00 1.89 2.02 0.00 0.00 0.00 0.00 1.91 0.00 0.00 1.50 0.30 1.67 1.72 1.01 0.00 1.06 0.00 3.49 دوچرخه

 4.67 8.62 6.56 2.34 5.68 6.06 5.88 7.69 0.00 0.00 3.05 4.21 3.55 11.28 9.52 0.56 1.72 3.02 2.56 5.85 6.47 2.33 موتور

 21.17 16.47 12.95 23.80 29.85 27.68 44.71 42.12 34.33 15.57 19.20 17.43 19.53 25.04 45.65 13.00 15.17 12.46 14.36 9.15 15.24 34.42 تاکسی

 12.97 16.81 6.56 9.94 13.07 14.14 0.00 3.85 4.44 20.45 6.11 7.48 17.16 10.53 7.74 20.56 6.90 17.09 20.51 9.57 7.65 25.58 سواري

 7.80 0.86 3.28 6.43 10.98 15.15 5.88 5.77 5.56 7.95 6.87 4.67 5.33 3.01 4.76 12.22 6.90 13.07 8.33 10.64 4.71 12.79 مینی بوس

 2.05 0.00 0.00 0.00 5.30 2.02 0.00 0.00 0.00 3.41 6.87 1.87 1.18 6.77 0.00 0.56 1.72 0.00 0.00 0.00 4.71 3.49 اتوبوس

 0.04 0.00 0.00 0.00 0.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ون

 3.08 7.76 8.20 5.26 0.00 2.02 0.00 3.85 7.78 2.27 4.58 0.00 1.78 4.51 1.79 1.67 1.72 2.01 4.49 2.13 7.06 0.00 تاکسی تلفنی

 2.40 5.17 3.28 1.17 1.14 0.00 11.76 3.85 8.89 2.27 2.29 0.00 3.55 1.50 2.38 2.78 5.17 2.51 1.28 3.19 1.76 1.16 سایر
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200 
سان �ما�ی و ���سازی ا�تان ��ا ره �ل راه  ر��ما: ادا کا  

�  ا���ا�ن �� ��� ��ح جا�ع   ��دید

د ��ح ز� ور ما �ند��ن �شا � 

 سهم نسبی وسایل حمل و نقل در جابجایی مسافر بدون سفرهاي پیاده در شهر اسفراین بر حسب درصد - 3613-11جدول شماره 

  

  

نواحی وسیله 

 سفر
 میانگین 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

                       پیاده

 1.69 1.52 3.86 0.00 2.77 2.92 0.00 0.00 0.00 0.00 3.75 0.00 0.00 2.34 0.41 3.14 4.20 1.96 0.00 2.56 0.00 4.19 هدوچرخ

 8.47 15.24 15.44 4.78 8.32 8.77 8.62 11.46 0.00 0.00 6.00 11.80 6.82 17.58 13.20 1.05 4.20 5.89 4.98 14.07 13.60 2.79 موتور

 38.42 29.12 30.50 48.63 43.70 40.06 65.52 62.75 56.28 29.98 37.73 48.89 37.50 39.04 63.28 24.53 36.97 24.36 27.86 21.99 32.01 41.34 تاکسی

 23.54 29.73 15.44 20.31 19.13 20.47 0.00 5.73 7.29 39.39 12.00 20.97 32.95 16.41 10.73 38.78 16.81 33.40 39.80 23.02 16.07 30.73 سواري

 14.16 1.52 7.72 13.14 16.08 21.93 8.62 8.60 9.11 15.32 13.50 13.11 10.23 4.69 6.60 23.06 16.81 25.54 16.17 25.58 9.89 15.36 مینی بوس

 3.72 0.00 0.00 0.00 7.76 2.92 0.00 0.00 0.00 6.56 13.50 5.24 2.27 10.55 0.00 1.05 4.20 0.00 0.00 0.00 9.89 4.19 اتوبوس

 0.07 0.00 0.00 0.00 0.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ون

 5.59 13.72 19.31 10.75 0.00 2.92 0.00 5.73 12.75 4.38 9.00 0.00 3.41 7.03 2.48 3.14 4.20 3.93 8.71 5.12 14.83 0.00 تاکسی تلفنی

 4.36 9.15 7.72 2.39 1.66 0.00 17.24 5.73 14.57 4.38 4.50 0.00 6.82 2.34 3.30 5.24 12.61 4.91 2.49 7.67 3.71 1.40 سایر
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201 
ا�ی سان �م تان ��ا ���سازی ا� و  ل راه  ه � ما: ادار  کار��

���  ا���ا�ن دید��� ��ح جا�ع  �� 

د ��ح ز� ند��ن �شاور ما �� 

  سهم نسبی وسایل نقلیه درجابجایی مسافر در شهر اسفراین -3613-9نمودار شماره 

  
  

 از سفر منظور -4-4-13-6-3

شود.  منظور از سفر، یکی از  خصوصیت اجتماعی سفر است که به طور عمده مربوط به سفر اشخاص می

  توان به پنج دسته زیر تقسیم نمود:  منظور از سفر را می ،هاي موجود بندي بر اساس دسته

  سفرهاي اشتغال  - 1

  سفرهاي آموزشی ( تحصیلی ) - 2

  خصوص )  ه سفرهاي کاري ( انجام کار ب - 3

  سفرهاي خرید  - 4

  تفریحی  و سفرهاي اجتماعی - 5

  شــماره  و مقصــد انجــام شــده میــزان هــر یــک از ســفرهاي فــوق بــه شــرح جــدول أدر مطالعــات مبــد

 33بـا بـیش از    اشـتغال جدول فوق بیانگر آن است که سـفرهاي   باشد. می 3613- 10و نمودار شماره  3613- 12

درصد از کل سفرها در رتبه دوم قرار دارند و بعد از  32.74با  آموزشی درصد کل سفرها در رتبه اول و سفرهاي

  رتبه سوم را به خود اختصاص داده است.  درصد 18.7با  آنها سفرهاي خرید
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202 
و ���سازی ا�تان ��اسان �ما�ی ره �ل راه  ما: ادا  کار��

���  ا���ا�ن  ��دید��� ��ح جا�ع 

د ��ح ز� ور ما ند��ن �شا �� 

  سهم نسبی منظور از سفر  در شهر اسفراین بر حسب درصد - 3613-12جدول شماره 

 میانگین 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2  1 

 33.82 38.79 29.51 33.92 32.39 33.33 29.41 23.08 27.78 36.36 32.06 34.58 37.87 36.09 33.33 31.67 41.38 31.16 34.62 33.51 38.24 26.74 اشتغال

 32.74 23.28 36.07 40.64 39.58 52.53 41.18 50.00 35.56 23.86 36.64 33.64 27.81 28.95 29.76 25.56 25.86 27.14 37.82 33.51 32.94 31.40 آموزشی

 1.16 0.00 1.64 0.00 3.79 2.02 0.00 0.00 0.00 3.41 0.00 1.87 1.18 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.19 0.59 3.49 کار بخصوص

 18.70 23.28 18.03 15.50 13.64 10.10 17.65 11.54 12.22 22.73 20.23 18.69 21.30 22.93 27.98 18.89 20.69 16.08 18.59 18.09 15.29 22.09 خرید

 13.57 14.66 14.75 9.94 10.61 2.02 11.76 15.38 24.44 13.64 11.07 11.21 11.83 11.28 8.93 23.89 12.07 25.63 8.97 11.70 12.94 16.28 تفریح
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203 
و ���سازی ا�تان ��اسان �ما�ی ره �ل راه  ر��ما: ادا کا  

���  ا���ا�ن  ��دید��� ��ح جا�ع 

د ��ح ز� ور ما �ند��ن �شا � 

  سهم نسبی هدف از سفر در شهر اسفراین -3613-10نمودار شماره 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تعیین ضریب مالکیت اتومبیل -5-4-13-6-3

هـا   و در هـر یـک از ناحیـه    اسفراینهاي خانوار تعیین مالکیت اتومبیل در شهر  استفاده دیگر از پرسشنامه

مالکیت اتومبیـل   مالکیت اتومبیل و ضریبضریب  3613- 11و  نمودار شماره  3613- 13 باشد. جدول شماره می

توان  میجدول فوق با نگاهی به دهد.  نشان می اسفراینگانه شهر بیست و یک هاي  سواري شخصی را براي ناحیه

باشد. این رقم براي منـاطق مختلـف    می 0.10برابر  در اسفراینکه ضریب متوسط مالکیت سواري شخصی  یافت

 باشد. ضریب متوسط مالکیت وسـیله نقلیـه در   متغیر می 0.19و   0.03بین   مختلفهاي  متفاوت بوده و در ناحیه

وسیله نقلیـه بـراي هـر نفـر      0.21تا  0.05براي هر نفر و تغییرات آن در مناطق مختلف بین  0.13 برابر اسفراین 

یک  نفر 8هر دود حیک وسیله نقلیه شخصی و به ازاي  نفر 10باشد. ضرایب فوق بیانگر آنست که به ازاي هر  می

نفر یـک   7یعنی به ازاي هر  0.14که برابر   1388اتومبیل وجود دارد و این رقم در مقایسه با رقم ملی براي سال 

را نشـان   پـایینی با در نظر گرفتن مناطق محروم و ضـریب مالکیـت اتومبیـل در روسـتاها رقـم      ، باشد اتومبیل می

  . دهد می
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204 
ا�ی سان �م زی ا�تان ��ا سا و ��� ره �ل راه  ر��ما: ادا کا  

���  ا���ا�ن ��� ��ح جا�ع   ��دید

د ��ح ز� ور ما �ند��ن �شا � 

  هاي شهر اسفراین اتومبیل ناحیه ضریب مالکیت-3613-13جدول شماره 

  

  

  

 ناحیه موتور شخصی کل اتومبیل

0.11 0.09 0.06 1 

0.08 0.07 0.06 2 

0.16 0.14 0.06 3 

0.21 0.19 0.03 4 

0.20 0.18 0.03 5 

0.21 0.12 0.04 6 

0.18 0.14 0.04 7 

0.07 0.05 0.07 8 

0.12 0.08 0.10 9 

0.12 0.11 0.06 10 

0.17 0.15 0.06 11 

0.10 0.07 0.07 12 

0.10 0.09 0.03 13 

0.12 0.07 0.03 14 

0.05 0.03 0.08 15 

0.08 0.04 0.08 16 

0.10 0.08 0.04 17 

0.09 0.07 0.05 18 

0.11 0.09 0.06 19 

0.10 0.08 0.06 20 

0.15 0.11 0.07 21 

 میانگین 0.06 0.10 0.13
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206 
ا�ی سان �م زی ا�تان ��ا سا و ��� ره �ل راه  ر��ما: ادا کا  

���  ا���ا�ن ��� ��ح جا�ع   ��دید

د ��ح ز� ور ما �ند��ن �شا � 

  هاي مختلف ناحیه سرانه سفر کل و سرانه سواره  -3613-14جدول شماره 

    

  

  

  

 ناحیه سرانه پیاده سرانه سواره سرانه کل

1.58 1.31 0.26 1 

1.54 0.73 0.81 2 

1.38 0.57 0.80 3 

1.70 0.88 0.83 4 

2.19 1.12 1.07 5 

2.23 0.92 1.32 6 

2.55 1.35 1.20 7 

1.74 1.26 0.48 8 

1.85 1.18 0.66 9 

1.80 0.94 0.86 10 

1.86 0.66 1.20 11 

1.57 0.80 0.77 12 

1.78 0.92 0.85 13 

1.50 0.92 0.59 14 

1.41 0.94 0.46 15 

1.42 0.97 0.45 16 

1.19 0.82 0.37 17 

1.39 0.95 0.44 18 

1.46 0.72 0.75 19 

1.53 0.65 0.88 20 

1.53 0.86 0.66  21 

 میانگین 0.74 0.91 1.66
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208 
ا�ی سان �م زی ا�تان ��ا سا و ��� ره �ل راه  ر��ما: ادا کا  

���  ا���ا�ن  ��دید��� ��ح جا�ع 

د ��ح ز� ور ما �ند��ن �شا � 

  تعداد و درصد سفرهاي تولید شده داخلی و بین ناحیه اي و خارجی شهر اسفراین -3613-15جدول شماره 

 کل 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  شماره ناحیه

 تعداد سفرهاي

 درون ناحیه اي
192 1740 1143 717 414 1377 748 513 876 755 1529 1795 179 502 78 495 513 1734 680 1178 735 17893 

 سفرهاي تولید شده

 بین ناحیه ها
2080 5402 4285 3943 3245 3441 6481 3776 2343 3467 1809 3045 4769 1734 2567 1815 2438 4965 4202 3286 4754 73847 

 سفرهاي تولید شده

 خارجی
736.00 1144.57 698.36 651.80 989.47 688.31 1944.47 539.48 412.00 587.11 93.60 468.36 715.39 182.53 155.57 247.50 705.59 1145.92 463.46 434.00 784.21 13787.71 

 درصد سفر هاي

 درون ناحیه اي
6.38 21.00 18.66 13.50 8.91 25.01 8.15 10.62 24.13 15.70 44.55 33.82 3.16 20.76 2.79 19.35 14.03 22.10 12.72 24.05 11.72 16.96 

 درصد سفر تولید شده

 بین ناحیه اي
69.15 65.19 69.94 74.23 69.81 62.49 70.65 78.20 64.53 72.09 52.72 57.36 84.21 71.70 91.66 70.97 66.67 63.29 78.61 67.09 75.78 69.98 

 درصد سفرهاي تولید شده

 خارجی
24.47 13.81 11.40 12.27 21.29 12.50 21.20 11.17 11.35 12.21 2.73 8.82 12.63 7.55 5.56 9.68 19.30 14.61 8.67 8.86 12.50 13.07 

 نسبت سفر داخلی به سفر

 تولید

 شده بین ناحیه ها

0.09 0.32 0.27 0.18 0.13 0.40 0.12 0.14 0.37 0.22 0.85 0.59 0.04 0.29 0.03 0.27 0.21 0.35 0.16 0.36 0.15 0.24 
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209 
ا�ی سان �م تان ��ا ���سازی ا� و  ل راه  ه � ما: ادار  کار��

���  ا���ا�ن دید��� ��ح جا�ع  �� 

ند��ن �شاور  د ��ح�� ز� ما  

سـفرهاي   درصـد بیشـترین   درصد 33.8و  44.6با  12و  11ناحیه هاي توان یافت که   می مذکوراز جدول 

هاي پانزده و سـیزده بـه    متعلق به ناحیه اي درون ناحیهسفرهاي  درصد دهد و کمترین را نشان می اي درون ناحیه

ی در داخـل  د. اعداد فوق بیانگر آن اسـت کـه امکانـات و خـدمات عمـوم     نباش درصد می 3.2و  2.8ترتیب برابر 

هـاي    باشد ولی ناحیـه  هاي دیگر نمی تا حد زیادي تأمین بوده و نیازي به سفر به ناحیهیازده و دوازده هاي  ناحیه

  می باشند.با کمبود خدمات عمومی مواجه پانزده و سیزده احتماال 

  

  هاي مختلف   حرکات بین ناحیه )ب

هاي معابر شهر شده و  اد بار اصلی در شبکهدسته از حرکاتی است که سبب ایج این نوع حرکت شامل آن

 70 تقریبـاً  شود. این نوع سـفرها  گانه در طول شبانه روز انجام میبیست ویکهاي  سفرهایی هستند که بین ناحیه

  باشد.  باالیی مینسبتاً  دهد که رقم را تشکیل می اسفرایندرصد از کل سفرهاي  شهر 

  

  حرکات بین مناطق داخلی و خارجی ) ج

شـهر بـوده و    خـارج آن در  دسته از رفت و آمدهایی هستند که مبدا یا مقصد ها شامل آن این نوع حرکت

باشد. الزم به یادآوري است که بـر   درصد کل سفرهاي انجام شده در طول شبانه روز می 13.07درصد آن حدود 

آن خارج از شهر و مقصد آن  أدهاي خانوار امکان برآورد سفرهاي خارجی که مب اساس نتایج حاصل از پرسشنامه

  .باشد وجود ندارد میدر شهر نقاط جذب سفر 

  

  تجزیه و تحلیل تولید و جذب سفر نواحی مختلف -8-4-13-6-3

  گانـه شـهر اسـفراین در جـدول شـماره      تعداد سفرهاي تولید شده و جذب شده ناحیه هاي بیست و یک

باالترین رقم تولید سفرها یعنی حـدود   7نشان داده شده است. جدول مذکور بیانگر آن است که ناحیه 16-3613

هاي بعدي قرار  درصد در ردیف 7.5هر دو با حدود  18و  2باشد و بعد از آن ناحیه هاي  درصد را دارا می 8.69

 12و بعد از آن، با اختالف زیادي ناحیه هاي  درصد در ردیف اول 20با  11دارند. از نظر جذب سفرها نیز ناحیه 

درصد، کمتـرین مقـدار را بـه     1.05با  1هاي بعدي قرار دارند و همچنین ناحیه   درصد در رتبه 6.5با حدود  6و 

مورد  "سفرهاي جذب شده به تولید شده"دهد. حال اگر ناحیه هاي مختلف را از دید نسبت  خود اختصاص می

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



 

210 
ا�ی سان �م تان ��ا ���سازی ا� و  ل راه  ه � ما: ادار  کار��

���  ا���ا�ن دید��� ��ح جا�ع  �� 

ند��ن �شاور  د ��ح�� ز� ما  

با نسـبت   7درصد در رتبه اول و ناحیه  6.15با نسبت  11گونه دریافت می شود که ناحیه بررسی واقع شوند، این

 7داراي خدمات بیشتر ولی ناحیـه   11درصد در رتبه آخر قرار دارند. این موضوع بیانگر آن است که ناحیه  0.31

نواحی مختلـف   تعداد سفرهاي تولید و جذب شده در 3613-17باشند. جدول شماره  داراي خدمات ضعیف می

  دهد که این جدول به ماتریس تولید و جذب سفر معروف است.    را نشان می

مختلـف ترافیکـی   نـواحی  هاي مطالعات حمل و نقل شهري تعیین تبادل سفر بین  یکی از مهمترین بخش

سـازي   با مدلتوان به اندرکنش فضایی بین آنها پرداخت و  شهري میهاي   ناحیهبا مطالعه توزیع سفرها بین  .است

تـوان بـا سـاماندهی     مطالعات فوق می در ضمن با استفاده از .اقدام کرداي  ناحیهبینی رفت و آمدهاي بین  به پیش

  خاص در شبکه معابر کاست. هاي  ناحیهها از فشار ترافیکی ناشی از تمایل سفرها به  توزیع و استقرار کاربري

هـاي جدیـد را بـه     هـا و تـراکم   پیشنهادهاي استقرار کـاربري توان  طور خالصه با مطالعه توزیع سفر میه ب

ایجـاد یـا    ،هـاي موجـود و پیشـنهادي    عکس بر اساس کـاربري و تـراکم   تناسب ظرفیت شبکه تنظیم کرد و یا بر

هاي نمایش تبادل سفر اسـتفاده از خطـوط تمایـل حرکـت      نمود. یکی از روش بینی پیشتعریض شبکه معابر را 

ناحیـه  به ناحیه ترافیکی را از مرکز هر هاي  ناحیهتعداد سفرهاي موجود بین  شماتیک طوره باشد. این روش ب می

 نماید. خطوط تمایـل حرکـت صـرفاً    دیگر با یک خط به ضخامت مشخص و به میزان تقاضاي موجود متصل می

معابر موجود و و این خطوط بدون توجه به شبکه  ها بوده ناحیهکننده تقاضاي سفر در شرایط موجود بین مشخص

گردد. براي انجام این کار پس از تهیه ماتریس تولید و جذب سفر موجود، تقاضـاي سـفر    یا پیشنهادي ترسیم می

عنوان میزان تقاضـاي  ه دست آمده به مقدار ب ،شوند صورت رفت و برگشت با یکدیگر جمع میه بین دو منطقه ب

  شود.  کل موجود بین دو منطقه محسوب می

خطوط تمایل حرکت سـفرهاي   دهد. را نشان میها  ناحیهماتریس تبادل سفر بین  3613-18جدول شماره 

  نشان داده شده است. 3613-7 در نقشه شماره اسفرایندرون شهري شهر 

  

  

  

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



 

211 
ا�ی سان �م زی ا�تان ��ا سا و ��� ره �ل راه  ر��ما: ادا کا  

���  ا���ا�ن ��� ��ح جا�ع   ��دید

د ��ح ز� ور ما �ند��ن �شا � 

  تعداد و درصد سفرهاي تولید و جذب  ناحیه هاي شهر اسفراین-3613-16جدول شماره 

 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 شماره ناحیه

 2419 5664 5308 3432 4809 3631 4828 9174 5506 4648 5312 6127 8287 3008 تعداد سفرهاي تولید شده
280

0 
2558 3656 7845 5345 4898 6274 

 4002 2143 3078 2827 6810 2247 2528 5951 3494 1113 تعداد سفرهاي جذب شده
2111

4 
6857 1936 3849 

160

1 
2972 1779 3743 5874 3803 4018 

 5.95 4.64 5.07 7.43 3.46 2.42 2.65 2.29 5.37 5.03 3.25 4.56 3.44 4.58 8.69 5.22 4.40 5.03 5.81 7.85 2.85 درصد سفرهاي تولید شده

 3.81 3.60 5.57 3.55 1.69 2.82 1.52 3.65 1.83 6.50 20.01 3.79 2.03 2.92 2.68 6.45 2.13 2.40 5.64 3.31 1.05 درصد سفرهاي جذب شده

نسبت جذب شده به تولید 

 شده
0.37 0.42 0.97 0.48 0.48 1.24 0.31 0.64 0.59 0.83 6.15 1.29 0.34 1.59 0.57 1.16 0.49 0.48 1.10 0.78 0.64 
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و ���سازی ا�تان ��اسان �ما�ی ره �ل راه  ما: ادا  کار��

���  ا���ا�ن  ��دید��� ��ح جا�ع 

د ��ح ز� ور ما ند��ن �شا �� 

تعداد سفرهاي تولید و جذب شده هر ناحیه -3613-17جدول شماره   

 

 کل سفرهاي تولید شده خارجی 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 جذب تولید

1 192 160 256 128 96 128 64 32 32 128 576 64 32 32 32 32 32 32 32 32 160 736 3008 

2 46 1740 1007 137 137 320 46 46 46 46 1328 46 46 92 46 320 46 46 183 46 1373 1145 8287 

3 32 127 1143 317 127 159 32 32 32 127 1936 444 32 63 159 32 63 32 95 95 349 698 6127 

4 33 65 489 717 98 228 33 33 33 326 1695 130 33 65 33 65 33 130 33 358 33 652 5312 

5 23 46 253 161 414 253 230 529 69 138 460 92 115 161 23 92 46 23 460 23 46 989 4648 

6 86 86 86 172 86 1377 258 86 86 86 1291 172 86 86 86 86 86 258 86 86 86 688 5506 

7 50 50 50 50 349 1296 748 598 50 399 947 598 100 499 50 100 50 199 897 50 100 1944 9174 

8 27 54 54 27 27 216 54 513 27 593 1969 108 27 54 216 27 27 27 108 27 108 539 4828 

9 26 26 52 26 26 155 26 283 876 103 567 26 129 335 26 103 26 26 309 26 52 412 3631 

10 28 56 140 84 28 391 28 84 112 755 1118 28 56 112 28 419 112 112 196 140 196 587 4809 

11 31 31 156 31 94 125 156 125 31 218 1529 218 31 94 62 94 94 31 62 94 31 94 3432 

12 39 156 234 78 78 312 78 39 39 78 1093 1795 39 117 39 78 39 78 156 156 117 468 5308 

13 60 60 179 60 60 179 60 60 179 238 1133 775 179 715 238 119 60 60 417 60 60 715 5664 

14 46 46 46 46 46 137 46 46 46 137 274 228 91 502 46 46 46 46 228 46 46 183 2419 

15 78 78 78 78 78 467 156 78 78 78 78 78 156 311 78 156 78 78 78 233 78 156 2800 

16 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 248 83 83 83 83 495 83 83 83 83 83 248 2558 

17 64 64 321 64 64 64 128 64 64 64 64 64 128 64 64 128 513 577 128 192 64 706 3656 

18 29 88 235 29 118 176 235 176 59 59 441 411 353 323 59 235 206 1734 1322 294 118 1146 7845 

19 31 124 402 31 31 340 62 62 93 62 1452 618 62 31 62 185 31 62 680 340 124 463 5345 

20 62 62 248 62 62 62 62 62 62 186 1054 682 62 62 124 62 62 62 124 1178 62 434 4898 

21 49 294 441 147 147 343 245 49 49 98 1863 196 98 49 49 98 49 49 196 245 735 784 6274 

سفرهاي کل 

 جذب شده
1113 3494 5951 2528 2247 6810 2827 3078 2143 4002 21114 6857 1936 3849 1601 2972 1779 3743 5874 3803 4018 13788 105528 
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و ���سازی ا�تان ��اسان �ما�ی ره �ل راه  ما: ادا  کار��

���  ا���ا�ن  ��دید��� ��ح جا�ع 

د ��ح ز� ور ما ند��ن �شا �� 

  ماتریس تبادل سفر بین ناحیه ها  -3613-18جدول شماره 

 خارجی 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 جذب تولید

1 192                     698 

2 206 1740                    652 

3 288 1134 1143                   989 

4 161 203 806 717                  688 

5 119 183 380 259 414                 1944 

6 214 407 245 400 339 1377                539 

7 114 96 82 82 579 1554 748               412 

8 59 100 86 60 556 302 652 513              587 

9 58 72 83 58 95 241 76 310 876             94 

10 156 102 267 410 166 477 427 677 215 755            468 

11 607 1359 2092 1726 554 1415 1103 2094 598 1337 1529           715 

12 103 202 679 208 170 484 676 147 65 106 1311 1795          183 

13 92 105 211 92 175 265 159 87 308 294 1164 814 179         156 

14 78 137 109 111 207 223 544 100 380 249 367 345 807 502        248 

15 110 124 237 110 101 553 205 294 104 106 140 117 394 357 78       706 

16 115 403 114 148 175 169 182 109 186 502 341 161 202 128 238 495      1146 

17 96 110 384 97 110 150 178 91 90 176 158 103 188 110 142 211 513     463 

18 61 134 267 160 141 434 434 203 85 171 472 489 412 369 137 318 783 1734    434 

19 63 307 497 63 491 426 959 170 402 257 1515 774 479 259 140 268 159 1384 680   784 

20 94 108 343 420 85 148 112 89 88 326 1148 838 122 108 357 145 254 356 464 1178  13788 

21 209 1668 790 180 193 429 345 157 101 294 1894 313 158 95 127 181 113 167 320 307 735 0 
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و ���سازی ا�تان ��اسان �ما�ی ره �ل راه  ر��ما: ادا  کا

�  ا���ا�ن �� ح جا�ع  �� ���  ��دید

د ��ح ز� ور ما �ند��ن �شا � 
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ا�ی سان �م تان ��ا ���سازی ا� و  ل راه  ه � ما: ادار  کار��

���  ا���ا�ن دید��� ��ح جا�ع  �� 

ند��ن  د ��ح�� ز� �شاور ما  

  تجزیه و تحلیل پارکینگ  -5-13-6-3

 . در هر ابتدا وهستندداراي ابتدا و پایان ها سفر و اینشود  نقلیه انجام می جابجایی در شهر توسط وسایل

بینی فضاي پارکینگ از اصـول اولیـه طراحـی اسـت.      راین پیشبنابنماید  پایان وسیله نقلیه از پارکینگ حرکت می

یله نقلیه است که تابع تعداد سفر و مدت زمان توقف وس ،فضاي پارکینگ مورد نیاز در هر منطقه مطالعاتی تعداد

فضاي پارکینگ کافی در شهر در نظر گرفته نشود خودروهـا   آید. اگر دست میه و مقصد ب أخود از مطالعات مبد

خواهد شد و باعث کندي  هنماید و در نتیجه از سطح مفید شبکه کاست براي توقف از سطح شبکه معابر استفاده می

غیـره خواهـد گردیـد.     آلودگی محیط زیست، اتالف وقت، انـرژي و ها، افزایش تصادف،  حرکت، ایجاد راهبندان

هـاي داراي   در بافت پـر و مراکـز شـهري و نیـز هسـته      راین نقش پارکینگ در افزایش کارآیی شبکه خصوصاًبناب

پارکینگ در مفهوم توقفگاه وسائط نقلیه در شهرها به دو شکل مالحظـه   .فعالیت غیرمسکونی داراي اهمیت است

  گردد: می

  پارکینگ عمومی  -1

  پارکینگ وسائط نقلیه خاص  -2

هـاي   پارکینگ عمومی بیشتر مورد استفاده صاحبان وسائط نقلیه شخصی در مراجعـات روزمـره بـه هسـته    

اي همچـون   گیرد. پارکینگ وسائط نقلیه خاص نیز به منظور استفاده وسائط نقلیه شهري براي امور روزانه قرار می

هاي نوع اول در مراکـز   بدین ترتیب پارکینگ ،هاي بین شهري و روستایی است ا و اتوبوسه بوس ها، مینی کامیون

هاي نـوع دوم اغلـب در مبـادي شـهرها مسـتقر       یابند و پارکینگ هاي شهري استقرار می شهري و یا در کلیه هسته

  .شوند ر آنها ادغام میها و گاراژها، د هاي نوع دوم به دلیل ماهیت مشترکانشان با ترمینال شوند. پارکینگ می

متأسفانه پارکینگ عمومی به میزان کافی و مناسب در سطح شـهر وجـود نـدارد. کـل مسـاحت پارکینـگ       

مترمربع است که بخشی از آن در ناحیه بیست و بخشـی از آن در ناحیـه یـازده قـرار      4006موجود در شهر برابر 

  دارد.
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ا�ی سان �م تان ��ا ���سازی ا� و  ل راه  ه � ما: ادار  کار��

���  ا���ا�ن دید��� ��ح جا�ع  �� 

ند��ن  د ��ح�� ز� �شاور ما  

  کاربري اراضی و ضریب هم ارزي -6-13-6-3

عمده در میزان جذب و تولید ترافیک است. نوع خدمات و میزان سـرویس   عواملاراضی یکی از  کاربري

یکسان نیست. با توجه به مطالعات انجام شده سفرهاي مربوط به آموزش و اشتغال  کاربري هاي مختلف خواهی

هـاي   پایانـه  ،کـز صـنعتی  . مراکز تجاري، بازارهاي روز ، مراشود شامل مینسبت باالیی از کل سفرهاي روزانه را 

د. بعضی از انـواع  ندار اي ادارات در میزان جذب و تولید سفر نقش عمده و مراکز تفریحی ،شهري و برون شهري

براین انتخـاب ضـریب مناسـب    بنـا  ،گیرند هاي خدماتی شهر بیشتر از سایر خدمات مورد استفاده قرار می کاربري

ها را به یک واحد تبدیل  ضریب متداولی که انواع کاربري .است براي هماهنگ کردن سطوح فعالیتی مختلف الزم

عمل آمده در میزان جذب و تولید سـفر از مطالعـات مبـدا و    ه بر اساس تحقیقات ب د. از این رونماید وجود ندار

هاي انجام شده براي تعیین ضریب هم ارزي در شهرهاي مختلف  و بر مبناي تجربیات و بررسیچند شهر مقصد 

ها به یک واحد انتخاب شده است که مقادیر  مطالعه توسط مشاور، ضرایبی براي تبدیل انواع مختلف کاربريمورد 

  نشان داده شده است،  3613-19 آن در جدول شماره

  

  ها به یک واحد مشترك ضریب تبدیل انواع کاربري - 3613-19 جدول شماره

 کاربري ضریب کاربري ضریب کاربري ضریب کاربري ضریب

 دبیرستان و پیش دانشگاهی 1.3 پذیرایی جهانگردي 2 سیسات شهريأت 0.5 مسکونی 0.003

 آموزش فنی و حرفه اي 1.5 تئاتر - سینما 2 اماکن مذهبی 1.2 باغ 0.0005

 آموزش عالی 0.5 گورستان 0.5 اداري 2 در حال ساخت 0.003

 سایر آموزش 1 درمانی 1 نظامی 0.3 تعمیرگاه 0.4

 ترمینال مسافربري 10 بهداشتی 0.75 ورزشی 3 مزارع 0.0005

 ترمینال باربري 0.5 مهد کودك 0.3 اماکن فرهنگی تاریخی 1.2 تعمیرگاه صنایع کارگاه 0.4

 تجهیزات شهري 0.5 دبستان 0.3 پارك 0.5 صنایع متوسط 0.4

 سایر فرهنگی 1.2 راهنمایی 1 مخابرات 2 تجاري 7

  

  ترافیـک وضـع موجـود مؤثرنـد بـا توجـه بـه کـاربري اراضـی در جـدول شـماره           سطوح فعالیتی که در 

ـ      آورده شده است. مساحت کاربري 20-3613  ه هاي مختلف هر ناحیه در ضـریب مربوطـه ضـرب و مجمـوع ب

بـراي تعیـین    گیـرد.  براي تجزیه و تحلیل مورد استفاده قرار می ناحیهعنوان سطح فعالیت ترافیکی ه دست آمده ب

دست آمده را بر مسـاحت هـر ناحیـه تقسـیم     ه سطوح فعالیت ترافیکی ب ،ت فعالیت ترافیکی هر ناحیهمیزان شد

  نشان داده شده است. 3613-20 نموده که در جدول شماره

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



 

217 
ا�ی سان �م تان ��ا ���سازی ا� و  ل راه  ه � ما: ادار  کار��

���  ا���ا�ن دید��� ��ح جا�ع  �� 

ند��ن  د ��ح�� ز� �شاور ما  

با شدت فعالیت ترافیکی یازده توان نتیجه گرفت که ناحیه  می 3613-13 و نمودار شماره مذکوراز جدول 

داراي کمتـرین   0.05  بـا شـدت فعالیـت ترافیکـی معـادل     نه داراي بیشترین فعالیت ترافیکی و ناحیه  1.34ابر بر

برابر ناحیه  25 بیش از یازدهنشان دهنده آن است که جذب ترافیک ناحیه  موضوع د. ایننباش فعالیت ترافیکی می

  د.باش مینه 

  

  مختلف شهر اسفراینهاي  سطح موجود و سطوح ترافیکی ناحیه -3613-20جدول شماره 

  

  

  

  

 فعالیت ترافیکی شدت فعالیت ترافیکی در واحد سطح
  سطح موجود

 (مترمربع)
 ناحیه

0.10 41329 419608 1 

0.19 91600 481363 2 

0.45 120644 265194 3 

0.14 42179 300356 4 

0.11 30578 279240 5 

0.90 133233 148169 6 

0.13 57660 427352 7 

0.19 104727 541519 8 

0.05 25677 479867 9 

0.19 60582 311848 10 

1.34 193800 144453 11 

0.41 131961 319623 12 

0.40 91406 231404 13 

0.18 57429 316413 14 

0.11 63925 593995 15 

0.14 111961 795572 16 

0.27 72489 272382 17 

0.22 69525 319785 18 

0.20 61433 306653 19 

0.32 73119 229179 20 

0.35 106427 304819 21 
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ا�ی سان �م تان ��ا ���سازی ا� و  ل راه  ه � ما: ادار  کار��

���  ا���ا�ن دید��� ��ح جا�ع  �� 

ند��ن  د ��ح�� ز� �شاور ما  

  شدت فعالیت ترافیکی حوزه هاي مختلف شهر اسفراین -3613-13نمودار شماره 
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