
 

   

  

  

  جمهوري اسالمی ایران
 وزارت راه و شهرسازي

 اداره کل مسکن و شهرسازي استان سمنان
 
 

 

 

 

 

بسطامتفصیلی شهر  -طرح جامع  
 

  مطالعات:  1جلد 
 

 

 مهندسین مشاور طرح معماري محیط

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

ww
w.

sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

ww
w.

sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



  بسطام شهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

  أ مهندسین مشاور طرح معماري محیط

  مقدمه 
لیکن . شهر، به عنوان ضرورت اصلی تهیه و تدوین طرح حاضر مطرح می گردد مصوبسپري شدن افق طرح 

دیگري همچون گسترش بافت مسکونی، رشد فعالیت هاي اقتصادي بویژه در بخش خدمات و مبادالت  عوامل
کاال، اهمیت تامین خدمات شهري، تاسیسات و تجهیزات، فضاها و قلمروهاي عمومی و ضوابط و مقررات جدید 

راین اساس، اداره ب. ساخت و ساز متناسب با وضع موجود و سایر موارد ضرورت تهیه طرح را توجیه می سازد
اقدام  بسطامتفصیلی شهر  -کل مسکن و شهرسازي استان سمنان به عنوان مسئول و ناظر بر تهیه طرح جامع

  . ردیدبه انعقاد قرارداد با این مهندسین مشاور گ
ساس شرح خدمات مورد نظر به جهت ورود به مطالعات وضع موجود، اقدامات زیر توسط این مهندسین ا بر 

  :رت گرفتمشاور صو
  برداشت میدانی از وضع موجود شهر در حد پالك - 1
  برداشت حجم ترافیک و مقاطع محورهاي ارتباطی شهر - 2
مکاتبه با ادارات، موسسات دولتی و غیر دولتی جهت کسب داده هاي پایه و اطالع از برنامه ها، طرح ها و  - 3

  پیشنهادات دوایر و سازمان ها در خصوص تهیه طرح مذکور
و طرح هاي فرادست مصوب  بسطامگردآوري و طبقه بندي اسناد تاریخی، کتب پایه در زمینه بنیان شهر  - 4

  محدوده مورد مطالعه
  اجتماعی  و ، مشارکت پذیري، قیمت اراضی، اقتصادي تدوین و اجراي پرسشنامه مسکن - 5
  ي مطرحجهت طبقه بندي و تحلیل داده اي پرسشنامه ها spssبه کارگیري نرم افزار - 6
امروزه . می باشد DSSنحوه مواجهه با اطالعات طبقه بندي شده متکی بر سیستم پشتیبانی تصمیم گیري  -

ضروري ترین گام براي تهیه طرح توسعه شهري، صرف نظر از مقیاس آن، طرح ریزي و بنیانگذاري پایگاه 
یري هر چه بهتر از داده هاي جمع و تهیه پایگاه اطالعات موجب بهره گ.محدوده مورد مطالعه است 1اطالعات

، اقدام به طرح ریزي و تهیه پایگاه تفصیلی شهر -بدین منظور در تهیه طرح جامع GIS. آوري شده می باشد
که بعنوان یک ابزار قوي در زمینه سیستم هاي پشتیبانی مطرح  2.گردید GISاطالعات قطعات در محیط 

  . است
ادارات و نهادهاي دولتی و غیر دولتی جهت  دسین مشاور از مساعدتدر طی اقدامات به عمل آمده، این مهن

بدین وسیله از ادارات و نهادهاي ذیربط بویژه اداره کل مسکن و شهرسازي . کسب اطالعات برخوردار گردید
 . استان سمنان جهت همکاري با این مهندسین مشاور کمال سپاسگذاري را داریم

                                                             

1- Data Base 

2- Geographic Information Systems 
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  بسطام شهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

  ب مهندسین مشاور طرح معماري محیط

  

  مطالب فهرست
  

  1  .................................  شهر نقش و تیموقع قیتدق يبرا ییروستا ریگ خدمات حوزه یبررس و نییتع: اول قسمت
  1  .............................................................................................  شهر از روزانه میمستق ریگ خدمات يروستاها نییتع - 1
  2  ............................................................................................ریگ خدمات يروستاها ياقتصاد يعملکردها یچگونگ- 2
  5  .........................................................................................................  ریگ خدمات يروستاها در تیجمع عیتوز نحوه- 3
  6  .....................  شهر ریخدماتگ يروستاها زاتیتجه و یرفاه خدمات ،ییربنایز ساتیتأس يکمبودها شناخت - 4
  9  ...........................................................................................................................  آن يبند منطقه و شهر میحر نییتع- 5

  11  ..............................................................................  آن از حاصل استنتاجات و شهر شناخت و یبررس:  مدو قسمت
  11  ...............................................................................................................  شهر یطیمح ستیز و یمیاقل اتیخصوص- 1
آن میحر و شهر یعیطب مواهب و یطیمح ستیز ياارزشه شناخت ،يگردشگر يها فرصت و ها مکان-1- 1
  ..............................................................................................................................................................................................  11  

 موثر یاصل يبهایش ،یتوپوگراف وضع ،ینیزم عوارض ،یعیطب عوامل( میحر و شهر ییایجغراف تیموقع-1- 2
 ای و کننده محدود ییایجغراف عوامل ریسا نیهمچن و آن اطراف و شهر سطح در آنها يبند منطقه و طرح در

  11  ...............................................................................................................................  )شهر يکالبد توسعه کننده لیتسه
 ریسا و لیس زلزله، و لغزش نیزم ،یاهیگ پوشش و یاراض نوع خاك، جنس( یشناس نیزم مسائل -1- 3

  14  ...........................................................................................................................................................  )مترقبه ریغ حوادث
 و یسطح يآبها دفع و حرکت ستمیس و شهر در آن نیتام نحوه و آب ینیزم ریز و یسطح منابع -1- 4

  17  ............................................................................................................................شهر در ها رودخانه و لهایمس تیوضع
  20  .......................................................................................................  )آفتاب تابش باد، رطوبت، دما،( یهواشناس -1- 5
  24  .......................................................................................................................  شهر یاجتماع و یتیجمع اتیخصوص- 2
  24  ......................................................................................................  آن تحوالت و بیترک و یتیجمع اتیخصوص-2- 1
  33  ....................................................  مختلف محالت و مناطق در آن راتییتغ و شهر سطح در تیجمع تراکم-2- 2
  34  ..........  شهر يکالبد توسعه در آنها ریتأث یچگونگ  و آن محالت و شهر یفرهنگ و یاجتماع اتیخصوص-2- 3
  36  .....................................................................................................................................................ياقتصاد اتیخصوص- 3
  36  ......................................  ياقتصاد يبخشها از کیهر در آن نوع و دیتول زانیم شهر، ياقتصاد یکل اوضاع-3- 1
  40  ......................................................................................  مختلف يبخشها در يکاریب و اشتغال فعال، تیجمع-3- 2
 که یعوامل و شهر مختلف مناطق در آنها راتییتغ و یمسکون ریغ و یمسکون يساختمانها و نیزم ارزش -3- 3
  41  ......................................................................................................................  دارند کننده نییتع نقش اترییتغ نیا در
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  49  ............................  مسکن نهیزم در یدولت و یتعاون ،یخصوص ،یعموم بخش يگذار هیسرما يشاخصها -3- 4
  50  ..........  شهر عمران در موثر يسازمانها ریسا و يشهردار يادار و یفن ،ياعتبار ،یمال امکانات و لیمسا -3- 5
  65  .........................................................................................شهر یعمران يتهایفعال در مردم مشارکت یچگونگ -3- 6
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  67  ...............................  ها آن جینتا و محدودهها و شهر یقبل مصوب یلیتفص -جامع ای يهاد طرح یابیارز -4- 1
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 آنها سرانه و درصد سطوح، محاسبه و موجود مختلف يها يکاربر برحسب شهر اراضی از استفاده نحوة -4- 3
  76  .........................................................................................................................................................................  شهر کل در
 درنظر با شهر، سطح در) رهیغ و یفروش خرده سبز، يفضا ،یبهداشت ،یآموزش( خدمات عیتوز نحوه-4- 4
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  102  ........  کنون تا گذشته ادوار از آن محالت و شهر يکالبد توسعه و رشد روند ش،یدایپ علل خچه،یتار –4- 5
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آنها به مربوط يها طرح و ضوابط و میحرا و یخیتار يمحوطهها بناها، بافتها، به مربوط اطالعات اخذ - 13-4
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گیر خدمات حوزهتعیین و بررسی : قسمت اول
  روستایی براي تدقیق موقعیت و نقش شهر

  گیر مستقیمتعیین روستاهاي خدمات - 1
  روزانه از شهر 

 

شناخت کمبودهـاي تأسیسـات زیربنـایی،    -4
گیرت روستاهاي خدماتخدمات رفاهی و تجهیزا  

 

 

بندي آنتعیین حریم شهر و پهنه-5  

چگونگی عملکردهاي اصلی اقتصادي - 2
  گیرروستاهاي خدمات

نحوه توزیع جمعیت در روستاهاي-3  
گیرخدمات   
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  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

 ١ محیطمهندسین مشاور طرح معماري 

  قیق موقعیت و نقش شهردخدمات گیر روستایی براي ت حوزهتعیین و بررسی : قسمت اول
آن و  حوزه نفوذاصلی شهر ، تشخیص مسایل موجود در آن و تعیین  نخستین گام در تعیین و معرفی عملکرد

شهري و منطقه اي است ، بکارگیري این شیوه از برخورد ، توأم با  سپس ، انجام بررسیهاي کالن درسطح فرا
هاي نفوذ حوزهپشتوانه قراردادن دیدگاه سیستمی ، خود می تواند باعث شناسایی عوامل مؤثر در تعیین 
  .شهري شده و همچنین نقش مؤثري را نیزدر تعیین اثرات منطقه بر شهر یا بالعکس ایفا نماید 

بررسی قسمت هاي مختلف در طرح هاي جامع شهري انتخاب موضوعات اصلی جهت با توجه به ماهیت 
در این زمینه به . تعیین عملکرد شهر در منطقه فرادست آن، می تواند از طیف بسیار وسیعی برخوردار باشد

سعی می  "معموال... واسطه مشکالتی نظیر محدودیتهاي آماري ، تغییرات مستمر مرزهاي سیاسی ، اداري و 
شود تا با استفاده از توصیف و تحلیل داده هاي مربوط به چند شاخص عمده نظیر اقلیم ، جغرافیا ، اقتصاد ، 
راههاي ارتباطی و جمعیت، این دامنه وسیع را محدود نموده و به این ترتیب تعیین جایگاه شهر مورد مطالعه 

دیگر تلفیق یافته هاي حاصل از بررسی به عبارت . در مجموعه نظام فضائی منطقه پیرامون آن تسهیل گردد
با توجه به . شهر می گردد حوزه نفوذهاي منطقه و شناسائی آنها در نهایت منجر به تعیین نهائی محدوده 

  :به شرح زیر می باشد  بسطامشهر  حوزه نفوذدر تعیین  بررسیهاي انجام شده برخی از نکات اصلی و مؤثر
  .است  شاهرودشهرستان  بسطاممرکز بخش و  خرقانمرکز دهستان  بسطامشهر  -
  .واقع می باشد  کالته هاي غربیو  خرقاندر مرکز جغرافیایی مجموع دو دهستان  بسطامشهر  -
به شکلی است که از لحاظ جغرافیایی دسترسی به آن با هیچگونه مانع طبیعی و  بسطامنحوه قرارگیري  -

  .مصنوعی روبرو نیست 
  
  شهر گیر مستقیم روزانه از تعیین روستاهاي خدمات - 1

اي است پیرامون آن شهر که ساکنین مراکز جمعیتی واقع در آن از نظر مبادالت شهر، گستره حوزه نفوذ
اقتصادي  بازرگانی یا تجاري، ارتباطات اداري و رسمی، استفاده از انواع خدمات و امکانات اجتماعی، فرهنگی و

هاي فعالیتهاي مختلف اقتصادي و اجتماعی از آنجا که محدوده. دارند با آن شهر ارتباطی پویا، پایدار وضروري
انواع خدمات آموزشی، فرهنگی،  حوزه نفوذبه دلیل پویا بودن اینگونه فعالیتها با یکدیگر مطابقت ندارند، لذا 

- دمات میتجاري، اداري و بانکداري و مانند آن، منطبق بر یکدیگر نیستند و بر اساس استفاده از هر یک از خ

هر نقطه جمعیتی اعم از  حوزه نفوذمحدوده . اي را براي هر مرکز جمعیتی ترسیم کردجداگانه حوزه نفوذتوان 
شود و یکی ماهیت فعالیتهایی که در آن نقطه انجام می. کندروستا وشهر را دو عامل اصلی و مهم تعیین می

یک  حوزه نفوذباید خاطر نشان ساخت که وه بر این عال .اي که آن مرکز از مراکز مشابه دیگر دارددوم فاصله
مشخص و قطعی نیست، بلکه به صورت طیفی متأثر از شدت روابط بین شهر و  "شهر داراي یک حد کامال

نقاط اطراف آن مطرح بوده و حتی می تواند با تغییر و تحول در هر یک از عوامل تأثیرگذار ، مرزهاي قبلی 
در عین حال شدت روابط فوق متغیر بوده و با فاصله گرفتن از شهر . شکل گیرد تغییر کرده و مرزهاي جدید
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  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

 ٢ محیطمهندسین مشاور طرح معماري 

شهر  حوزه نفوذآنچه که در این بررسی مورد نظر بوده، تعیین محدوده . مرکزي ، از مقدار آن کاسته می شود
ي از و یا به عبارت دیگر تعیین منطقه اي است که ساکنین آبادي هاي واقع در آن براي برخوردار بسطام

  .می باشند بسطامبطور روزمره ناچار به مراجعه به شهر ... ) تجاري، آموزشی، درمانی و ( خدمات شهري 
براي تعیین حوره نفوذ شهر بسطام مجموعه اي از عوامل که هر یک به گونه اي بر ارتباط روستاها با شهر مؤثر 

از آن . می دادند مورد بررسی قرار گرفت بوده و شاخصی براي ارزیابی میزان و کیفیت این ارتباط به دست
عوامل طبیعی، شبکه ارتباطی و شبکه شهري منطقه، که نسبت   اداري، - جمله می توان به تقسیمات سیاسی

به شهر عواملی بیرونی تلقی می شوند و خدمات موجود در شهر که می توانند علت و زمینه ارتباط شهر و 
براساس آمارگیري هاي انجام شده و . نی محسوب می گردند، اشاره کردروستاهاي اطراف باشند و عواملی درو

که براي رفع نیازهاي روزمره  بسطاممطالعات صورت گرفته، محور تحرك جمعیت روستاهاي اطراف شهر 
  . مراجعه می کنند بررسی گردید) بسطام(خود به این شهر ) بخصوص تجاري(

ز شروع بحث الزم به توضیح است که  به علت کمبود امکانات و در رابطه با حوزه ي نفوذ شهر بسطام، قبل ا
خدمات مناسب براي شهر بسطام و نیز به علت نزدیکی این شهر به شاهرود، آبادي ها و روستاهاي واقع در 
حوزه ي نفوذ این شهر به طور کلی براي تامین نیازهاي خود به شاهرود می روند و عمده ي ارتباط آنان با 

به همین جهت شهرها و آبادي هاي واقع در . در ارتباط با کاربري اداري واقع در این شهر استشهر بسطام 
حوزه ي نفوذ این شهر، بر خالف آنکه آبادي ها و احیانا شهرهاي واقع در حوزه ي نفوذ براي تامین نیازهاي 

به همین . می کنند خود به شهر اصلی رجوع می کنند، صرفا جهت انجام امور اداري خود به بسطام رجوع
  .جهت حوزه ي نفوذ بسطام بر طبق مرزبندي سیاسی یعنی بخش بسطام در نظر گرفته شده است

دهستان خرقان  2شهر بسطام، مجن و کالته خیج و  3، بخش بسطام شامل اداري -طبق تقسیم بندي سیاسی
  .ي می باشدآباد 170این بخش داراي . و کالته هاي غربی به مرکزیت شهر بسطام می باشد

دهستان خرقان به علت نزدیکی با شاهرود و و نیز نامناسب بودن امکانات و خدمات در بسطام با شاهرود در 
در رابطه با . ارتباط می باشد و ارتباط ساکنین این دهستان با بسطام در امور اداري و آموزشی خالصه می شود

شهر کالته خیج مرکز دهستان کالته ي غربی به . دهستان کالته ي غربی نیز اوضاع به همین منوال است
  .شمار میرود ولی قسمت اعظم روابط این روستا مانند خرقان با شاهرود می باشد

  
  چگونگی عملکردهاي اقتصادي روستاهاي خدمات گیر-2

در بررسی وضعیت اقتصادي الزم است بخش اقتصادي را در سه قسمت صنعت و کشاورزي و خدمات بررسی 
طور کلی اقتصاد کشاورزي در بخش بسطام اهمیت زیادي دارد و عمده درآمد شهرها و روستاهاي این به . کرد

گردد عالوه بر فعالیت هاي کشاورزي و زراعی ، بخش صنعتی و خدماتی نیز بخش از راه کشاورزي تامین می
  .انددر اقتصاد این بخش تاثیر گذار بوده
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  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

 ٣ محیطمهندسین مشاور طرح معماري 

. داد واحدهاي صنعتی و تعداد این واحدها در هر بخش اشاره نمود در رابطه با بخش صنعتی الزم است به تع
  .تعداد و نوع این واحد هاي صنعتی را نشان می دهد 1-1جدول شماره 

  
  واحد هاي صنعتی در محدوده بخش بسطام -1-1جدول شماره 

  درصد  تعداد  نوع واحد  ردیف
  75/18  9  پرورش ماهی استخر  1
  17/29  14  کارگاه و کارخانه تولیدي  2
  25/31  15  گلخانه  3
  83/20  10  قالیبافی  4

  100  48  جمع
  

واحد خدماتی برخوردار است که نحوه توزیع این واحدهاي خدماتی و  233به طور کلی بخش بسطام از 
  .می باشد 1-2پشتیبانی به شرح جدول 

  
  واحد هاي خدماتی در محدوده ي بخش بسطام -1-2جدول شماره 

  درصد  دتعدا  نوع واحد  ردیف
  60/20  48  نانوایی  1
  59/14  34  شورا  2
  28/1  3  شهرداري  3
  15/8  19  دهیاري  4
  008/6  14  بانک  5
  86/6  16  صندوق قرض الحسنه  6
  86/6  16  تعاونی  7
  14/2  5  تعاونی روستایی  8
  14/2  5  تعاونی و تولیدي  9
  86/6  16  مخابرات  10
  58/11  27  حمام  11
  87/12  30  غسالخانه  12

  100  233  معج
  شناسنامه ي بخش بسطام : ماخذ             

  
عالوه بر محصوالت کشاورزي ، محصوالت زراعی و باغی نیز از دیگر منابع اقتصادي شهر بسطام به شمار می 

  .دهدمیزان محصوالت زراعی و باغی را به تفکیک نشان می 1-3جدول . رود
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  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

 ٤ محیطمهندسین مشاور طرح معماري 

  غی در بخش بسطامتعداد محصوالت زراعی و با -1-3جدول شماره 
  )تن(مقدار  محصوالت زراعی  ردیف

  5456  گندم  1
  715  جو  2
  497  چغندر قند  3
  3975  سیب زمینی  4
  365  ذرت  5
  535  جالیز  6
  601  یونجه  7
  99  پیاز  8
  985  گوجه  9
  181  حبوبات  10
  24  دانه روغنی  11

  محصوالت باغی
  2953  زردآلو  12
  283  آلبالو  13
  251  گیالس  14
  209  هلو  15
  371  سیب  16
  49  گالبی  17

  
عالوه بر واحد هاي خدماتی و بخش کشاورزي که درباره آنها صحبت شد ، بخش دامداري نیز به لحاظ 

رسند و نیز انتقال و صادر هاي دامی در داخل بخش بسطام به مصرف میفرآورده. اقتصادي واجد ارزش است
باشد به لحاظ تعداد دام و طیور بخش بسطام از صادي ارزشمند میکردن آن به سایر شهرها در جهت رشد اقت

  :باشدمرغ  برخوردار است که میزان دقیق آن به تفکیک به این صورت می 920000راس دام و  158744
  

  نوع و تعداد دام و طیور در بخش بسطام -1-4جدول شماره 
  تعداد  نوع دام و طیور  ردیف

  920000  مرغ  1
  11610  گاو و گوساله  2
  38147  بز و بزغاله  3
  108987  گوسفند و بره  4
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  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

 ٥ محیطمهندسین مشاور طرح معماري 

  نحوه توزیع جمعیت در روستاهاي خدمات گیر-3
و  40207برابر با  1385و در سال  43772متشکل از  1375جمعیت حوزه نفوذ شهر بسطام طبق آمار سال 

جمعیت 1-5س جدول بر این اسا. نفر بوده است 39101معادل با  1390در آخرین دوره سرشماري در سال 
  :بخش بسطام را در سه دوره آمارگیري به تفکیک شهري و روستایی و تعداد خانوار بیان می دارد

  
  تغییرات جمعیت بخش بسطام طی سه دوره آماري -1-5جدول 

  1390سال   1385سال   1375سال   شرح

  جمعیت و خانوار کل بخش بسطام
  خانوار  جمعیت  خانوار  جمعیت  خانوار  جمعیت
43772  9280  40207  10393  39101  11767  

  5543  18225  5007  18580  4097  18793  )بسطام، مجن و کالته خیج(نقاط شهري 
  6224  20876  5386  21627  5183  24979  نقاط روستایی

  
نفر کاهش یافته  39101نفر به  43772از  90-1375برابر با جدول فوق جمعیت بخش بسطام طی سال هاي 

در . کاهش یافته است -0.75ساله جمعیت بخش بسطام با نرخ رشد منفی  15ی یک دوره ي در واقع ط. است
در بخش بسطام به تفکیک آورده  1390سال در  نفر 100جمعیت روستاهاي بیش از  1-6در جدول ادامه 

  .شده است
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  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

 ٦ محیطمهندسین مشاور طرح معماري 

  1390در سال جمعیت روستاهاي حوزه نفوذ مستقیم بسطام  -1-6جدول 

 )نفر(جمعیت  دينام آبا

 1260 ابر

 172 قلعه محمد آقا

 3927 قلعه نوخرقان

 593 کالمو

 383 گرمن

 132 زرگر

 983 قلعه آقا

 348 قهیج پایین

 156 قهیج باال

 158 نمدمال

 214 تاش علیا

 1064 ابرسیج

 369 حسین ابادزنده

 122 ده خیر

 1967 میقان

 176 تاش سفلی

 265 علی آباد

 128 گرجی

 489 میان آباد

 626 جیالن

 2852 خیج

 580 مزج

  1390 سرشماري عمومی نفوس و مسکن: مأخذ                             
  
  شهر  گیرشناخت کمبودهاي تأسیسات زیربنایی، خدمات رفاهی و تجهیزات روستاهاي خدمات -4

نشان  1-7شماره طبق جدول بسطام  شهر حوزه نفوذروستاهاي  درتأسیسات و خدمات رفاهی  نحوه توزیع
بر این اساس مالحظه می گردد که تقریبا عمده روستاها از داراي آي لوله کشی، گاز و برق . داده شده است

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

ww
w.

sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

 ٧ محیطمهندسین مشاور طرح معماري 

 حوزه نفوذموقعیت عناصر شاخص و خدمات و امکانات سکونتگاه هاي  1-1بر این اساس نقشه . می باشند
   .را نشان می دهد بسطامشهر 

  
بسطامشهر  حوزه نفوذنحوه توزیع تأسیسات و خدمات رفاهی در محدوده  -1-7 جدول شماره  

ت  شهر/ نام آبادي
معی

ج
)

 )نفر

ان 
ست

دب
 

ي 
سر

سرا
که 

شب
ق 

بر
 

وله
از ل

گ
 

ی 
کش

 

وله
ب ل

آ
 

ی 
کش

ی  
موم

م ع
حما

ی  
رمان

ی د
شت

هدا
کز ب

مر
 

ت 
داش

ه به
خان

 

نه 
لخا

سا
غ

 

ک 
بان

 

ت 
وخ

ه س
یگا

جا
 

ت 
 پس

وق
صند

ت  
ابرا

مخ
تر 

دف
 

 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1260 ابر

 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 172 قلعه محمد آقا

 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3927 قلعه نوخرقان

 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 593 کالمو

 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 383 گرمن

 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 132 زرگر

 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 983 قلعه آقا

 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 348 ج پایینقهی

 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 156 قهیج باال

 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 158 نمدمال

 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 214 تاش علیا

 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1064 ابرسیج

 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 369 حسین ابادزنده

 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 122 ده خیر

 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1967 میقان

 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 176 تاش سفلی

 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 265 علی آباد

 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 128 گرجی

 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 489 میان آباد

 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 626 جیالن

 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 2852 خیج

 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 580 مزج

  1390 سرشماري عمومی نفوس و مسکن: مأخذ   
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  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

 ٨ محیطمهندسین مشاور طرح معماري 

  
  بسطامشهر  حوزه نفوذموقعیت عناصر شاخص و خدمات و امکانات سکونتگاه هاي  - 1- 1نقشه 

مشاور: ماخذ  
  

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

ww
w.

sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

 ٩ محیطمهندسین مشاور طرح معماري 

  آن منطقه بنديتعیین حریم شهر و -5
 منطقه بندي. هکتار می باشد 3430.5اي به وسعت ده منظور تعیین حریم شهر، محدوحاضر بپیشنهاد طرح 

و ضوابط ارائه شده در طرح  منطقه بنديمختلف آن با توجه به  مناطقحریم شهر و ضوابط استقرار کاربري در 
  .بندي اراضی حریم شهر را نشان می دهد منطقه 1-2نقشه . جامع ناحیه شرق سمنان بیان گردیده است

  
  بسطامریم شهر ح منطقه بندي - 1-2نقشه 
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خصوصیات اقلیمی و زیست محیطی شهر-1  

 

خصوصیات اقتصادي-3  

بررسی و شناخت شهر: قسمت دوم  
و استنتاجات حاصل از آن   

 

خصوصیات جمعیتی و اجتماعی شهر-2  

 

خصوصیات کالبدي- 4  
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  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

 ١١ مهندسین مشاور طرح معماري محیط

  بررسی و شناخت شهر و استنتاجات حاصل از آن : قسمت دوم 
 خصوصیات اقلیمی و زیست محیطی شهر- 1

هاي زیست محیطی و مواهب طبیعی شهر و ها و فرصت هاي گردشگري، شناخت ارزش مکان-1- 1
  حریم آن 

  ستان، از جنوب به شهر آزادشهر ال به شهرستانواقع  شده و از شم شاهرودشهرستان  شمالدر  بسطامبخش 
شهر بسطام آب و هوایی . شود محدود می دامغانو از غرب به شهرستان  میامی، از شرق به شهرستان شاهرود

عمده در آمد مردم از . اند باغات زردآلو سراسر شهر را احاطه کرده. مطبوع در تابستان و سرد در زمستان دارد
هاي شاهوار و ابر داراي زمستان هاي سرد و  ن شهر از سویی به سبب مجاورت کوهای. همین طریق است

  . اي است طوالنی است و از طرفی دیگر به دلیل همجواري با کویر داراي آب و هوایی کوهپایه
واقع گردیده به خاطر محصور بودن در میان  سلسله جبال البرزدشت بسطام که در منطقه شرقی شاهوار از 

هاي  تپال، بدشت، سیاه کوه و البرز از حاشیه کویر جدا گشته و وفور چشمه ساران، قنوات و چاه هاي کوه
  .است  اي خوش آب و هوا را پدید آورده که سرتاسر آن را باغات سر سبز و خرم پوشانیده عمیق، منطقه

ت و اراضی مناسب زراعت ، وجود منابع آب، رودخانه ها و قنواجه به موارد فوق و شرایط جغرافیایی شهربا تو
در مجموع وجود جاذبه هاي . را می توان به عنوان پتانسیل هاي زیست محیطی این منطقه به حساب آورد

طبیعی بیشمار در این شهر، آن را به یکی از نقاط گردشگري مهم استان و همچنین منطقه تبدیل نموده 
  .است

  
هاي عوارض زمینی، وضع توپوگرافی، شیبعوامل طبیعی، (موقعیت جغرافیایی شهر و حریم -2-1

اصلی موثر در طرح و منطقه بندي آنها در سطح شهر و اطراف آن و همچنین سایر عوامل 
  )جغرافیایی محدود کننده و یا تسهیل کننده توسعه کالبدي شهر

  موقعیت جغرافیایی شهر و تقسیمات سیاسی -2-1- 1
کیلومتري شمال شرقی شهر  6ستان سمنان، و در فاصله شهر بسطام در بخش بسطام شهرستان شاهرود از ا

درجه و  55دقیقه عرض شمالی و  32درجه و  36این شهر به لحاظ جغرافیایی در موقعیت . شاهرود قرار دارد
شهرستان شاهرود داراي ) 2-1(مطابق با جدول  .النهار گرینویچ قرار گرفته است دقیقه طول شرقی از نصف 1

مرکزي، بخش بیارجمند و بخش بسطام می باشد که در این میان بخش بسطام شامل سه بخش، شامل بخش 
  . دو دهستان به نام هاي خرقان و کالته هاي غربی بوده که شهر بسطام در دهستان خرقان واقع گردیده است

  .تقسیمات سیاسی اداري شهر بسطام را نشان می دهد 2- 1در این راستا نقشه 
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  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

 ١٢ مهندسین مشاور طرح معماري محیط

  ر بسطام در تقسیمات شهرستان شاهرودموقعیت شه -2-1جدول 
  نام دهستان  نام شهر  نام بخش  نام شهرستان

  شاهرود

  مرکزي
  شاهرود
  رودیان

  حومه
  دهمال
  طرود

  بیارجمند  بیارجمند
  بیارجمند
  خوارتوران

  بسطام
  بسطام
  مجن

  کالته خیج

  خرقان
  کالته هاي غربی

  1390و بخشداري  1389سالنامه آماري استان سمنان :مأخذ    
  

  شهر بسطاماداري  - تقسیمات سیاسی - 2- 1 نقشه

  
  مشاور: ماخذ 
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  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

 ١٣ مهندسین مشاور طرح معماري محیط

هاي اصلی موثر در طرح، عوارض و عوامل طبیعی و محدود بررسی وضع توپوگرافی و شیب -2-2-1
 کننده توسعه شهر

طرف  کیلومتري غرب شهر شروع و به 15باشد که تقریباً از مهمترین ارتفاعات شهر بسطام ارتفاعات البرز می
متر،  3945کوه شاهوار به ارتفاع : قلل مهم ارتفاعات البرز در این منطقه عبارتند از. شمال شرق امتداد دارد

متر در شمال  2630متر و قله کوه البرز به ارتفاع  2802خرسنگ و حسنان در غرب، خوش ییالق به ارتفاع 
خورد که ندیهاي کم ارتفاعی به چشم میدر جنوب بسطام به طرف شاهرود پستی و بل .باشدبخش بسطام می

کیلومتري، از  3اطراف شهر بسطام از شرق تا شعاع . باشدمتر می 1773مهمترین آنها کوه بسطام به ارتفاع 
کیلومتري، زمینهاي زراعی و قابل کشتی وجود دارد که این  3کیلومتري و از شمال تا شعاع  8غرب تا شعاع 

پیوندند و از غرب به اراضی بایر شهرستان شاهرود یج به ارتفاعات البرز میزمینها از شرق و شمال به تدر
متر و  1349ترین نقطه این شهر گردد، پستاي دشتی محسوب میاین شهر عمدتاً منطقه .گرددمتصل می

منطقه شهري بسطام به طور کلی داراي شیب . باشدمتر از سطح دریا بلندتر می 1365مرتفع ترین نقطه 
اراضی داخل محدوده نسبتاً مسطح و داراي شیب مالیم و غیر . درصد است 5/1از غرب به شرق و حدود  زمین

باشد که به دلیل قلت شیب در زمینه دفع آبهاي سطحی دربرخی از محسوسی از جنوب به شمال می
ه می را ارائ بسطام جهت شیب در شهر 2-2نقشه . خوردجنوبی معضالتی به چشم می - محورهاي شمالی

  .دهد
  

  بسطامشیب عمومی و شیب معابر در شهر  -2-2نقشه 
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  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

 ١٤ مهندسین مشاور طرح معماري محیط

عوامل طبیعی، عوارض زمینی و همچنین سایر عوامل جغرافیایی محدودکننده و یا  -1- 3-2
  تسهیل کننده توسعه کالبدي

  :عوامل زیر را می توان به عنوان موانع محدود کننده توسعه شهر بسطام نام برد
 وضع توپوگرافی بسطام  

انطور که اشاره شد، شهر بسطام از جنوب توسط کوه هاي بسطام و از غرب و شمال ، توسط کوه هاي البرز، هم
کیلومتري و از  8عالوه براین ، قرار گیري زمینهاي کشاورزي و زراعی از غرب تا شعاع . احاطه شده است

  .ستکیلومتري توسعه را در جهات غرب و شمال نیز محدود کرده ا 2شمال تا شعاع 
 جنس و نوع خاك  

در بخش غربی و شمالی تا شعاع دو کیلومتري بسطام زمینهاي کشاورزي واقع شده اند که خاك این بخشها 
همچنین در ارتفاعات شمال بسطام زمین هاي کوهستانی قرار دارند که به علت . مناسب براي کشاورزي است

  .گیري مراتع و باغها می باشند شیب زیاد دامنه ها، خاك چندانی ندارند و مناسب براي شکل
 لرزه خیزي  

زلزله مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن ، شهر بسطام از لحاظ خطر نسبی زلزله در  2800طبق آیین نامه 
به همین . شهرستان شاهرود در گذشته شاهد زمین لرزه هاي زیادي بوده است. وضعیت باالیی به سر می برد

مهم ترین و نزدیک ترین . اخت و سازها عاملی ضروري به شمار می رودجهت رعایت نکات فنی و ایمنی در س
عالوه بر این گسل، حرکات گسل میامی و تاش که در شرق و شمال . گسل به شاهرود، گسل عطاري است

  .شاهرود واقع شده اند، بر بسطام تاثیر گذار است
 شاهرود -محدوده ي ارتباطی گرگان  

شاهرود در شرق بسطام یک عامل محدود کننده ي توسعه به شمار می  -قرار گیري محور ارتباطی گرگان
البته الزم به ذکر است که با وجود این عامل محدود کننده، به علت شکل گیري برخی از عناصر و عوامل . رود

عمومی شهر مانند واحد هاي آموزشی و اداري گرایش توسعه به سمت شرق متمایل شده است که سبب 
  .ت شهر شده استگسیختگی در باف

  
جنس خاك، نوع اراضی و پوشش گیاهی، زمین لغزش و زلزله، سیل و (مسائل زمین شناسی  -3-1

  )سایر حوادث غیر مترقبه
  جنس خاك، نوع اراضی و پوشش گیاهی  -3-1- 1

توان با بررسی هاي انجام گرفته سه نوع خاك به لحاظ کیفیت فیزیکی و زراعی در محدوده مطالعاتی می
  :ص دادتشخی

  زمینهاي نوع اول) الف
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  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

 ١٥ مهندسین مشاور طرح معماري محیط

این اراضی . باشدخاك اراضی بیشتر از نوع رس و داراي بافت سنگین بدون سنگریزه یا با سنگریزه کم می
  .مناسب براي کشاورزي است

  زمینهاي نوع دوم) ب
ن نوع خاك این زمینها بیشتر از شن و سنگریزه تشکیل شده و در سمت ارتفاعات بر مقدار سنگهاي درشت آ

  .این اراضی در صورتیکه آب آن تأمین گردد براي درختکاري و باغداري مناسب است. گرددافزوده می
  زمینهاي نوع سوم) ج

توان این اراضی اگر مراقبت و احیا شود می. نوع خاك این زمینها عمدتاً داراي بافت درشت و سنگالخی است
  .از آن به صورت مرتع و چراگاه استفاده نمود

قابلیت نفوذ آب در . شوداي و مسطح بوده و گاهی کمی شیب در آنها دیده میام از نوع خاك دامنهخاك بسط
  .شودباشد و جنس این خاکها قلیایی بوده و در بعضی نقاط کمی گچ نیز در آنها دیده میآنها متوسط می

 تأثیر شیب در تشکیل خاك  
ها درشت دانه و ري داشته است بطوریکه در دامنهشیب ناهمواریها در تشکیل خاکها در این منطقه نقش موث

در ارتفاعات شمال بسطام زمینهاي کوهستانی قرار دارد که به . در اراضی هموار، رسی و از نوع زراعی است
ها خاك چندانی نداشته و یا عمق خاك به علت وجود سنگهاي مادر بسیار کم بوده و علت شیب زیاد دامنه

  .تواند شکل پذیرددر دامنه این مناطق مراتع و باغها می. شدبامناسب کشت و زرع نمی
  
  زمین لغزش و زلزله، سیل و سایر حوادث غیرمترقبه  -1- 2-3

زلزله مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن ، شهر بسطام از لحاظ خطر نسبی زلزله در  2800طبق آیین نامه 
  . وضعیت باالیی به سر می برد

هاي در میان نوشته. هاي مخرب زیادي بوده استطقه شاهرود شاهد زمین لرزهاستان سمنان و مندر گذشته 
هاي شدید به میان آمده، که خرابی وسیعی به بار آورده و موجب تلفات جانی مورخین نیز سخن از زمین لرزه

ی هجري قمري رخ داد و موجب ویران 241هاي  و  239اي که در سال از جمله زمین لرزه. بسیار شده است
اي که در نزدیکی مهمترین زمین لرزه. گردید) استان سمنان کنونی(شهر تاریخی قومس مرکز ایالت قومس 

  .درجه ریشتر قدرت داشته است 5/6باشد که می 1890جوالي  11شاهرود اتفاق افتاده مربوط به زلزله مورخ 
تابنگار زلزله در نقاط مختلف کشور در ایران اقدام به نصب تعداد قابل توجهی ش 1352به همین لحاظ از سال 

به  1352دستگاه نصب شده در سال  5رشد شبکه شتابنگاري در ایران بسیار سریع بوده و از تعداد . شده است
باشد و این واحد می 240رسیده و هم اکنون تعداد دستگاه  1356دستگاه در سال  240تعدادي بیش از 

خطر زلزله خیزي در ایران و در نهایت جهت بهنگام نمودن آئین بندي باعث هرچه دقیقتر کردن نقشه پهنه
  .گرددهاي امنیتی زلزله مفید واقع مینامه
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  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

 ١٦ مهندسین مشاور طرح معماري محیط

بندي مناطق زلزله خیز ایران که درجه بندي خطر نسبی زلزله در بنابر اطالعات فوق و مطالعه نقشه پهنه
توان حساسیت لرزه خیزي دهد مییشهرها و نقاط مهم دیگر را درسه مرحله باال، متوسط و پایین نمایش م

زلزله اکثر  3 2800نامه  و آئین1براساس نقشه خط زلزله  .استان سمنان به ویژه شهرستان شاهرود را دریافت
گسلهایی که بطور ). 2-2جدول شماره (اند اي با دامنه خطر نسبی باال واقع شده نقاط استان سمنان در ناحیه

-تان شاهرود وجود دارد در جهت امتداد شمال شرقی و جنوب غربی میپراکنده در استان سمنان و شهرس

مهمترین و نزدیکترین آنها به شاهرود گسل معروف به عطاري است که از سمنان شروع شده و به . باشد
توان گسلهاي میامی و تاش را از گسلهاي دیگر منطقه می. موازات رشته کوههاي البرز تا شاهرود امتداد دارد

 .تواند بر شاهرود تأثیر بگذارداند و حرکات آنها میکه به ترتیب در شرق و شمال شاهرود واقع شده نام برد

اي با دامنه باال واقع بر اساس نقشه خط زلزله منتشره از سوي سازمان زمین شناسی کشور، بسطام در ناحیه
قادر است موجب بروز زمین بر این پایه حرکت زمین و جابجایی آن در گسلهاي نزدیک بسطام . شده است

  درجه ریشتر در منطقه شود  7داکثر هایی تا حلرزه
بایستی باشد لذا میبنابراین، ویژگیهاي زیرساختی منطقه، همواره به عنوان یک عامل خطرناك مطرح می

ا امکان دست اندرکاران امور اجرا و نظارت بر ساخت و سازهاي آتی بیش از پیش به امور امنیتی تأکید ورزند ت
  .جلوگیري از خسارات و تلفات ناشی از وقوع چنین حوادثی در آینده فراهم آید

  
درجه بندي خطر زلزله در نقاط مختلف استان سمنان -2-2 جدول شماره  

  خطر نسبی زلزله  شهرستان و بخش  ردیف
  پایین  متوسط  باال

  -  -  ×  ایوانکی  1
  -  -  ×  بسطام  2
  -  -  ×  بیارجمند  3
  -  -  ×  نرود  4
  -  -  ×  )امیریه(دامغان  5
  -  -  ×  )مهدي شهر(سمنان  6
  -  -  ×  شاهرود  7
  -  -  ×  گرمسار  8

  زلزله مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن 2008آیین نامه : مآخذ             

                                                             

 شناسی کشور  ارات سازمان زمینشاز انت-1

  ارات مرکز تحقیقات ساختمان و مسکنشاز انت -2
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  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

 ١٧ مهندسین مشاور طرح معماري محیط

هاي منابع سطحی و زیر زمینی آب و نحوه تامین آن در شهر و سیستم حرکت و دفع آب -4-1
  رودخانه ها در شهر ها وسطحی و وضعیت مسیل

  منابع سطحی و زیر زمینی آب و نحوه تامین آن در شهر -4-1- 1
رودخانه . تالش یا شاهرود، رودخانه کال شور است االرضی شهرستان شاهرود رودخانهمهمترین آبهاي سطح
چندین  گیرد و پس از اتصال باهاي جنوبی شاهرود و حدود تالش و تجن سرچشمه میتالش یا شاهرود از دره

آب قسمت علیاي این رودخانه بسیار زیاد است و اکثر . شودرود کوهستانی به سمت دشت کویر سرازیر می
قسمتی از زه آب این رودخانه با قنوات یکی شده و آب . اندقنوات مهم شاهرود در همین مسیر احداث گردیده

. گیردود از کوه چال بید سرچشمه میرودخانه کال شور دربخش میامی شاهر. کندشهر شاهرود را تأمین می
  . کنداین رودخانه پس از گذشتن از شمال میامی و پس از عبور از زیر پل ابریشم، اراضی اطراف را سیراب می

جمع کل تخلیه ساالنه در شهرستان . باشدشهرستان شاهرود داراي منابع آب زیرزمینی قابل توجهی می
حلقه چاه عمیق وجود دارد  1027در شهرستان شاهرود . باشدب میمیلیون مترمکع 19/513شاهرود معادل 

 58/16حلقه چاه نیمه عمیق با تخلیه ساالنه  640میلیون مترمکعب و  66/383اش برابر با که تخلیه ساالنه
 467میلیون مترمکعب و  58/57قنات با تخلیه ساالنه  374در شهرستان شاهرود . باشدمیلیون مترمکعب می

  .میلیون مترمکعب وجود دارد 37/55تخلیه ساالنه  چشمه با
میلیون مترمکعب به مصرف بخش کشاورزي اختصاص  9/444بخش عمده تخلیه ساالنه آب شاهرود در حدود 

 5/21میلیون مترمکعب به مصرف صنعتی و  10میلیون مترمکعب به مصرف شرب،  14/37مابقی حدود . دارد
میلیون  1/34برآورد حجم سالیانه آب استان شاهرود . صاص داردمیلیون مترمکعب به سایر مصارف اخت

  .باشدمیلیون مترمکعب می 6/33میلیون مترمکعب و حجم دبی پایه  54/0مترمکعب، حجم سیالب 
تخلیه . جهت جریان آب زیرزمینی در بسطام از غرب به شرق به مرکز و دردشت شاهرود شرقی و غربی است

از جنوب دشت و از طریق کال شور به کویر و در مورد بسطام از طرف مشرق  طبیعی آب زیر زمینی شاهرود
  .به رودخانه میشی و دشت شاهرود انجام می گیرد

تغییر مسیر آبرفتی دشت بسطام توسط شاهرود ،مسیل چهل دختران و مسیلهایی که از ارتفاعات شمال دشت 
در شمال غرب دشت قرار دارند انجام می  بسطام و شمال غربی و غرب شاهرود و مخصوصا دره مجن و تاش

استفاده از آب زیرزمینی در شمال و شمال شرقی و غرب دشت بسطام به علت ضخامت کم آبرفت و . گیرد 
وجود تپه هاي میوسن عملی نبوده و در غرب دشت به سبب زیاد بودن فاصله زمین تا سطح برخورد به آب 

کیلومتري مشرق و مغرب آن محدود می  4قط به شهر بسطام و حفر چاه مقرون به صرفه نیست و حفر چاه ف
  .میلیون متر مکعب می باشد 58/57قنات در دشت شاهرود حدود  374تخلیه ساالنه  85در سال . شوند

میلیون متر مکعب و  58/16و 66/383تخلیه ساالنه چاههاي عمیق و نیمه عمیق در دشت شاهرود به ترتیب 
  .میلیون متر مکعب است 37/55دشت شاهرود قریب میزان تخلیه چشمه ها در 
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  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

 ١٨ مهندسین مشاور طرح معماري محیط

میلیون متر مکعب می  626بنابراین مجموع تخلیه ساالنه قنوات،چاهها و چشمه هاي دشت شاهرود  حدود 
تامین آب این منطقه متکی به برداشت آبهاي زیرزمینی می باشد در حالی که آبهاي سطحی منطقه . باشد

یج مثبت مطالعه بر روي نواحی مجن و تاش تاکنون اقدامی جهت مهار و خارج از دسترس بوده وعلی رغم نتا
  .ذخیره کردن آنها صورت نگرفته است

در حال حاضر تمامی  . مجهز به تاسیسات تامین و توزیع آب بهداشتی گردیده است 1345شهر بسطام از سال 
  .محالت شهرداراي آب و سیستم لوله کشی آب می باشد

. بسطام در حد قابل قبولی است و با معیار حداکثر سازمان بهداشت مطابقت دارد کیفیت آب شرب در شهر
  .آب شرب بسطام از منابع آب زیرزمینی و بعضا از منابع آب موجود در سازنده هاي آهکی تامین میگردد

 22با دبی ( حلقه چاه عمیق، یک حلقه آبرفتی واقع در پارك جنب شهرداري 3آب آشامیدنی شهر از طریق 
لیتر در  28با دبی ( کیلومتري غرب شهر 6و دو حلقه دیگر آهکی واقع در جاده ي مجن حدود ) لیتر در ثانیه

 2000حلقه چاه توسط لوله به مخزن زمینی با گنجایش  3آب این . تامین می گردد)ثانیه از هر حلقه چاه 
عد از کلر زنی به صورت ثقلی کیلومتري جنوب شهر منتقل می شود و ب 4متر مکعب در جاده ي مجن حدود 

حلقه چاه در فصول گرم بهار و تابستان فعال  3الزم به ذکر است که آب این . به شهر منتقل و توزیع می شود
است و در برخی از ماه هاي پائیز و زمستان با توجه به پایین آمدن میزان مصرف یکی از چاه ها غیر فعال می 

هر عمدتاً بوسیله چاههاي اختصاصی و بعضاً از طریق تاسیسات آب آب مورد احتیاج فضاهاي سبز ش. شود
  .مشروب شهر تامین می گردد

کیلومتر و عمق  15قنات حفر شده در بسطام وجود دارد که اکثر این قناتها به طول  102همچنین تعداد 
العه می مخزن جدید آب با گنجایش یک هزار متر مکعب در دست مط 2همچنین . کیلومتر می باشند 110

  .باشد که به لحاظ آبرسانی اهمیت دارد
  
  ها و رودخانه هاهاي سطحی و فاضالب و وضعیت مسیلسیستم حرکت و دفع آب -2-4-1

بررسی . به طور کلی حهت و سیستم حرکت آبهاي سطحی را وضعیت شیب و توپوگرافی مشخص می کند
موجود در زمینه ي دفع انها از اهمیت مسیر حرکت آب هاي سطحی به منظور شناسایی مسائل و مشکالت 

طغیان آب از جمله عواملی است که می تواند مشکالت و مسایل حاد و عدیده اي را . زیادي برخوردار می باشد
  :براي هر محدوده زیستی ایجاد نماید که از آن جمله می توان به موارد ذیل اشاره داشت

  آن به کویرشستن خاکهاي موجود و در حال تشکیل و انتقال  -
 .فرسایش خاك و در نتیجه در معرض هوا قرار گرفتن ریشه درختان و یا سایر گیاهان و نابودي سریع آنها -

 کاهش حاصل خیزي اراضی بر اثر انباشته شدن رسوبات درشت دانه و شور -

 تخریب قناتها -

 تخریب معابر پیاده، سواره و پلها -
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  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

 ١٩ مهندسین مشاور طرح معماري محیط

  آب، و تغذیه طبیعی آبهاي زیر زمینی عدم فرصت کافی براي بهره برداري از -
شیب هاي موجود عمده در شهر بسطام از جهات غرب به شرق تبعیت می نماید که بیانگر مسیر حرکت آبهاي 

آنچه اهمیت دارد این است که  سطح دو شیب فوق در محدوده جاده ارتباطی .سطحی در بسطام می باشد
آبهاي . ب تجمع آبهاي سطحی در این محدوده می گرددگرگان، شاهرود به حداقل رسیده و این امر سب

باشند لیکن در چند مسیر ارتباطی با مشکالتی  سطحی در خیابانهاي بسطام با مشکل اساسی مواجه نمی
  :روبروست که از آن جمله می توان به

ده و این در خیابانهاي صباغان و آیت اهللا مطهري در تقاطع خیابان شهید مفتح به حداقل رسی شیب موجود
آبهاي تجمع یافته در این قسمت از طریق خیابان . امر سبب تجمع آب در سه راهی شهید مفتح می گردد

  .مفتح به محدوده خارج از شهر سرازیر می شوند
برخورداري کوچه شهید کاملی از دو شیب مخالف هم سبب تجمع آب باران در این مسیر می گردد که با 

معبري خارج نمیگردد، چاهی در این کوچه حفر شده که چنانچه آب جمع شده  توجه به اینکه آب موجود از
  .ساعت از محیط خارج نگردد می تواند سبب بروز ریزش چاه گردد 24در آن پس از 

 تجمع آب در دست انداز هاي بزرگراه امام خمینی

متر  1000در حدود در حال حاضر براي جلوگیري از ورود آب هاي سطحی اطراف شهر به داخل، سیل بندي 
ایجاد شده است این مسیل بندکه قسمتی از ) زیر پادگان دهه ي محرم(کیلومتري غرب شهر  2در فاصله ي 

. آن خاکی و قسمتی سنگی است، سیالبها را به سمت رودخانه اي که در آن محل وجود دارد، هدایت می کند
به داخل شهر، مشکالت آبگرفتگی معابر به قبل از ساخت چنین مسیل بندي به جهت ورود سیالبهاي اطراف 

در واقع با توجه به جهت شیب کلی شهر نواحی پر خطر یا . ویژه در محورهاي خیابان ارگ، اجتناب ناپذیر بود
به عبارتی گلوگاه خطر حاصل از آب هاي سطحی نواحی شرقی شهر به ویژه محدوده هاي اطراف میدان به 

  .یشرو تمهیداتی براي حل مشکل مذکور اندیشیده شودشمار می رود که بایستی در طرح پ
از دیگر مشکالت دفع آبهاي سطحی در بسطام با توجه به شرایط توپوگرافی خاص برخی از نواحی آن که در 
گودي قرار دارند، در محدوده ي اطراف مسجد جامع است که در اکثر اوقات به هنگام بارش نزوالت جوي، 

ها ایجاد می شود که البته گفته می شود این گودي به خاطر استفاده از خاك آن  آبگرفتگی در معابر و کوچه
  .براي ساخت مسجد جامع است

 در شهر و معایب آن) باران( نحوه ي دفع آب هاي سطحی  
از .... احداث چاه، هدایت توسط مسیل و . براي دفع و هدایت آب هاي سطحی روش هاي متفاوتی وجود دارد

در شهر بسطام جهت خروج آب باران از شهر پلهایی در محدوده شهر احداث . ا می باشدجمله ي این روش ه
 :گردیده که از آن جمله می توان به پلهاي واقع در

  تقاطع خیابان سید ابوالقاسم به اتوبان شاهرود -
 محور خیابان چمران شمالی به اتوبان شاهرود -

 )ع(خیابان امام جعفر صادق  -
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  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

 ٢٠ مهندسین مشاور طرح معماري محیط

 اد شهر با برخورداري از سه پلآز-خروجی بسطام -

 نرسیده به کمربند جنب چاه حسنی -

 مابین اداره امور پرورشی و اداره اوقاف -

  .باالتر از سازمان حج شریف و مجاور زمین شیخ عظیم حسنی -
همچنین در برخی موارد براي دفع آب هاي سطحی از چاه استفاده شده که درصورتیکه آب جمع شده در این 

  .ساعت از محیط خارج نگردد به ریزش چاه می انجامد 24عد از چاه ها ب
همچنین دو مسیل در سطح شهر در هدایت آبهاي سطح شهر به خارج از محدوده شهري موثر می باشند که 

  :عبارتند از
  .آبهاي سطحی پس از عبور از زیر پل سرچشمه شاهرود به طرف شمال شاهرود هدایت می گردد

 .کانال بسطام به طرف گرجی و محمود آباد رفته و نهایتاً به دشت می رودآبهاي سطحی از طریق 

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

دقیقه  32درجه و  36هکتار در  219متر از سطح دریا با مساحت حدود  1365شهر بسطام با ارتفاع حدود 
. النهار گرینویچ در شمال شاهرود واقع شده استه طول شرقی از نصفدقیق 1درجه و  55عرض شمالی و 

شرایط آب و هوایی به موازات دیگر عوامل محیطی از مهمترین عوامل موثر در شکل گیري مراکز جمعیتی به 
  .به همین جهت توجه به عامل فوق از اهمیت زیادي برخوردار است. آیدشمار می

تگاه سینوپتیک از آمار هواشناسی ایستگاه شاهرود که به لحاظ مختصات در بررسی فوق به علت فقدان ایس
بر طبق سالنامه آماري  .جغرافیایی و ارتفاع با شرایط محلی بسطام تطابق بیشتري دارد، استفاده گردیده است

، متوسط درجه هوا در ماههاي مختلف سال به صورت مقادیر درج شده در 1390-1374استان سمنان سال 
  .می باشد) 2- 3(شماره جدول 

ماههاي . باشدبیشترین روزهاي یخبندان بر اساس  گزارش هاي موجود مربوط به ماههاي بهمن و دي می
دوره گرما از فروردین ماه شروع . یخبندان شهر صرفاً در فصل زمستان و ماه آخر فصل پاییز دیده شده است

  .و کاهش رطوبت نسبی همراه است این دوره با خشکی هوا. شده و تا آبانماه ادامه دارد
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  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

 ٢١ مهندسین مشاور طرح معماري محیط

  شهر شاهرودط درجه هواي در ماههاي مختلف سال، متوس - 2- 3جدول 

  ماه
  متوسط درجه هوا

  90سال   85سال   74سال 
  5/14  2/15  8/13  فروردین

  5/21  4/22  18  اردیبهشت
  3/25  0/24  3/22  خرداد
  2/28  1/28  6/27  تیر

  5/28  1/28  8/28  مرداد
  5/22  3/24  6/24  شهریور

  5/18  8/20  6/16  مهر
  9/7  1/13  8/12  آبان
  2/2  2/3  2/3  آذر
  6/1  1/0  8/1  دي

  6/0  8/5  8/1  بهمن
  5/3  3/6  2/5  اسفند

  سالنامه آماري استان سمنان: مأخذ                             
  
  رطوبت و بارندگی - 2-5-1

و فصل بارندگی آن از اول شهریورماه تا خرداد ادامه نزوالت جوي در این شهر به صورت برف و باران است 
 11روز بارانی و  58روز است که از این تعداد  69میانگین روزهاي توأم با نزوالت جوي شاهرود بالغ بر . دارد

ماههاي برفی این شهر از ماه آذر تا اسفند ادامه دارد و این ایام با حداکثر روزهاي . روز همراه با برف است
  . ان مواجه استیخبند

در صورتی که مقدار بخار آب در . از مهمترین شاخصهاي تعیین نوع آب و هوا ، رطوبت هواست دیگر یکی
بنابراین قبل از . حجم معینی از هوا ثابت باشد هرچه درجه هوا افزایش یابد رطوبت نسبی کاهش می یابد

بت نسبی به حداکثر رسیده و حد اقل آن طلوع آفتاب که درجه حرارت معموالً به حداقل خود می رسد رطو
  .در لحظات حد اکثر دماي شبانه روز خواهد بود

درصد و در ساعت  7/55بامداد به وقت محلی  30/6متوسط ساالنه رطوبت نسبی شاهرود در ساعت 
می  4/34و  3/56به ترتیب برابر با  1390بوده که در سال  1385در سال درصد  91/33بعد از ظهر 30/12

وزش بادهاي خشک آسیاي مرکزي از جهات شمال شرقی و شرق و همچنین همجواري این منطقه با . شدبا
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  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

 ٢٢ مهندسین مشاور طرح معماري محیط

نواحی کویري مرکز کشور ، وجود ارتفاعات البرز و دوري منطقه از دریاهاي آزاد از عوامل اصلی کاهش رطوبت 
  .نسبی بشمار می روند

این ایام با وزش بادهاي . ماه دوام دارد 8ت فصل خشک شاهرود از اواخر فروردین ماه شروع می شود و بمد
بطور کلی با توجه به تغییرات رطوبت نسبی در یک دوره می توان نتیجه . خشک شمال شرقی همزمان است
  .ماه از سال با خشکی هوا مواجه است 8گرفت که منطقه شاهرود بیشتر از 

بطوریکه در ماههاي بارندگی . تقیم داردروند افزایش و کاهش رطوبت نسبی با میزان بارندگی رابطه اي مس
رطوبت نسبی مشاهده می شود در حالیکه این روند در مورد تغییرات درجه حرارت و رابطه آن با رطوبت 

 2-4جدول شماره . نسبی حالت عکس داشته و افزایش درجه حرارت هوا با کاهش رطوبت نسبی همراه است
  .نشان می دهدبارندگی و تغییرات ماهانه رطوبت نسبی را 

  
  رطوبت نسبی در ساعات محلی بارندگی و تغییرات ماهانه  -2-4جدول 

  )درصد(میزان رطوبت نسبی   بارندگی ماهیانه  ماه
6:30  12:30  

  90سال   85سال   90سال   85سال   1390  1385
  20  29  45  51  0/10  3/18  فروردین

  25  27  46  45  4/13  7/40  اردیبهشت
  23  23  45  39  8/6  0  خرداد
  24  26  44  44  7/1  1/0  تیر

  22  20  41  37  5/0  3/0  مرداد
  29  22  54  43  1/17  7/3  شهریور

  26  30  51  53  2/1  3/9  مهر
  47  38  72  65  3/47  4/4  آبان
  55  51  73  75  6/7  5/35  آذر
  52  58  73  78  3/2  2/17  دي

  51  41  70  70  2/42  4/14  بهمن
  39  42  62  69  8/3  1/24  اسفند

  4/34  91/33  3/56  7/55  8/12  3/18میانگین 
  برگرفته از آمارنامه استان سمنان              

  
  باد-3-5-1

که از اوائل . متر در ثانیه می رسد 6/6باد غالب شهر بسطام از جهت شمال شرق می وزد و سرعت آن به 
که در تابستان به حداکثر افزوده می گردد، تا این. اسفند ماه شروع شده و به ترتیب بر سرعت و شدت آن

در فصول بهار و تابستان باد شمال از حیث شدت و سرعت و هچنین باد جنوب در . شدت خود می رسد
  .زمستان و پاییز داراي اهمیت می باشد
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  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

 ٢٣ مهندسین مشاور طرح معماري محیط

توزیع فصلی بادهاي محدوده مطالعاتی با تفاوتهایی در فصول مختلف تقریباً از الگوي ساالنه وزش باد تبعیت 
فصل بهار ، جریان هواي سرد و خشک مرکز پر فشار آسیاي مرکزي از جهات شمال شرقی، شرق، در . می کند

و شمال وارد منطقه شده و ضمن تالقی با بادهاي جنوب غربی که حامل رطوبت دریاي مدیترانه و تا حدي 
  .اقیانوس هند است، موجب افزایش میزان رطوبت نسبی هوا و نزول باران می شود

در . ان باد شمال شرقی و شرقی، خشکی هوا را افزایش داده و موجب ازدیاد دماي شهر می شوددر فصل تابست
این روند در طول ماه هاي فصل . این فصل بادهاي شمال شرقی، شمالی و شرقی کامالً برمنطقه تسلط دارند

و اعتدال آن افزایش پاییز به مرور کاهش یافته و با افزایش جریان بادهاي جنوب غربی و جنوبی، رطوبت هوا 
این باد باران آور و در برخورد  با باد سرد و خشک . در فصل زمستان باد غالب، باد جنوب غربی است .می یابد

  .شمالی و شمال شرقی به حد اشباع رسیده و موجب نزول باران در منطقه و شهر می گردد
ب است و در ماه هاي دیگر ، جریان ماه از سال غال 8بدین ترتیب در یک شماي کلی باد شمال شرقی در 

بنابراین چنانچه مشاهده  .هوایی که از سمت جنوب غربی به شهر می وزد، باد غالب شهر محسوب می گردد
سرعت  2- 5جدول شماره . میشود به طور تقریبی جهت باد در دو بخش شمال شرقی و جنوب غربی می باشد

  .هدو جهت باد را در ماه هاي مختلف سال نشان می د
  

  هاي مختلف سال  حداکثر سرعت باد در ماه -2-5جدول 
  حداکثر سرعت باد  ماه  جهت

  21015  فروردین  جنوب غربی
  01017  اردیبهشت  شمال شرقی
  06017  خرداد  شمال شرقی
  06012  تیر  شمال شرقی
  08015  مرداد  شمال شرقی
  05023  شهریور  شمال شرقی
  33017  مهر  شمال شرقی
  23009  آبان  شمال شرقی
  01009  آذر  شمال شرقی
  27015  دي  شمال شرقی
  25019  بهمن  جنوب غربی
  23008  اسفند  جنوب غربی

  .سه رقم سمت چپ مربوط به جهت باد بر حسب درجه است                              
  سالنامه آماري استان سمنان: مأخذ                              

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

ww
w.

sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

 ٢٤ مهندسین مشاور طرح معماري محیط

 اعی شهرخصوصیات جمعیتی و اجتم-2

  خصوصیات جمعیتی و ترکیب و تحوالت آن-2- 1
  وضعیت جمعیت در گذشته و حال -1-2- 1

نفر در سال  3906نفر از  3806ساله با افزایش حدود  چهل و پنجدر طول یک دوره  بسطامجمعیت شهر 
نه به برابر شده است که حاکی از رشد متوسط ساال 2رسیده و تقریباً  1390نفر در سال  7712به  1345
ولی این میزان طی دوره هاي مختلف سرشماري یکسان . درصد در طول دوره مورد بررسی است 1.52میزان 

افزایش پیدا نموده ولی  1355-65درصد طی دهه  3.2به  1345-55درصد طی دهه  1.8نبوده و از حدود 
. یافته است  افزایش درصد 1برابر  1375- 85 در دهه ودرصد کاهش  0.9به  1365-75مجدداً طی سالهاي 
نشان دهنده  2-6جدول شماره . است روبرو بوده درصدي -0.03با کاهش  1385-90در نهایت طی دوره 

 ساله به تفکیک مقاطع آمارگیري یعنی دوره هاي دهساله چهل و پنجطی یک دوره  بسطامتحوالت جمعیت 
رشد نفر بوده که با  3906برابر  1345ال در س بسطام جمعیت بر اساس ارقام این جدول. باشدمی و پنج ساله

جمعیت با وقوع انقالب  صعودياین روند . نفر رسیده است 4677به حدود  1355در سال درصدي  1.8
از  بسطامو با حذف سیاست کنترل موالید، جمعیت  نیز ادامه یافتهاسالمی و جنگ تحمیلی عراق علیه ایران 

افزوده  بسطامنفر به جمعیت  1724یعنی طی یک دوره دهساله . نفر افزایش پیدا کرد 6401نفر به  4677
هاي اما این روند طی دوره. استدر این شهر  1385-1345چهار دهه طی گشت که بیانگر باالترین نرخ رشد 

نفر به  593 تعداد،  1365-75بعد به طور نزولی نزولی به آرامی مسیر خود را ادامه داد و طی دوره دهساله 
رستی شهر طی ر اضافه گشت که این افزایش کمتر از رشد طبیعی شهر بوده و بیانگر مهاجر فجمعیت شه

 1375-85نفري جمعیت شهر طی دوره دهساله  730با توجه به افزایش جمعیت  .باشددهساله فوق می
هر مهاجر فرست بودن ش .تقریبا با اندکی کاهش، روند نسبتا ثابتی را همچون دهه گذشته طی نموده است

، نوع  شاهروداي از جمله مسئله اشتغال ، نزدیکی به شهر توان به دالیل عدیدهطی دوره مذکور را می بسطام
اقتصادي در شهرهاي بزرگ استان سمنان و استانهاي همجوار  - فرهنگ حاکم بر مردم و تمرکز خدمات رفاهی

  .دهدنفر نشان می 7712را  بسطامجمعیت شهر  1390آخرین سرشماري رسمی کشور در سال  .آن دانست
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  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

 ٢٥ مهندسین مشاور طرح معماري محیط

بسطامتحوالت جمعیت شهر  - 2- 6شماره  جدول  

  نرخ رشد  تعداد جمعیت  سال

1345  3906    
1.8  
  

1355  4677  3.2  
  1365  6401  0.9  
  

1375  6994  
1  

1385  7724  
0.03-  

1390  7712    
  1.52  میانگین رشد

  هاي مختلف مرکز آمار ایران سکن سالسرشماري هاي نفوس و م: ماخذ
  

و استان سمنان نیز بیانگر مهاجر  شاهرودبا مناطق شهري شهرستان  بسطاممقایسه نسبت جمعیت شهر 
به مناطق  بسطامنسبت جمعیت شهر  2- 7طبق جدول شماره . استدر سال هاي اخیر این شهر  فرستی

همچنین . رسیده است 1390درصد در سال  4.8به  1385درصد در سال  4.9از  شاهرودشهري شهرستان 
 1390سال  درصد در 1.6به  1385درصد در سال  1.8این نسبت در رابطه با مناطق شهري استان سمنان از 

  . یافته است کاهش
  

و استان سمنان شاهرودبه مناطق شهري شهرستان  بسطاممقایسه شهر  - 2- 7جدول شماره  
  1390سال   1385سال   شرح

  486335  440599  استان سمنانمناطق شهري 
  161140  157827  شاهرودمناطق شهري شهرستان 

  7712  7724  بسطامشهر 
  1.6  1.8  به جمعیت شهري استان بسطامنسبت جمعیت 

  4.8  4.9  به جمعیت شهري شهرستان بسطامنسبت جمعیت 
  مرکز آمار ایران و محاسبات مشاور: مأخذ             
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  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

 ٢٦ مهندسین مشاور طرح معماري محیط

  سنی جمعیتساخت و ترکیب  -2-1-2
درصد در گروه  5/41، حدود 1365بررسی ترکیب سنی بسطام نشان می دهد که از کل جمعیت شهر در سال 

ساله و بیشتر  65درصد گروه سنی  2/4ساله و  15- 64درصد در گروه سنی  3/54ساله ،  15سنی کمتر از 
  .قرار دارند
درصد و  3/58ساله  15- 64درصد،  9/35ساله  15، توزیع جمعیت در گروه هاي سنی کمتر از  1375در سال 

به ترتیب  1385شاخص هاي فوق در سال . درصد محاسبه گردیده است 8/5ساله  65گروه سنی باالتر از 
  :شامل موارد زیر می باشد

  .درصد 96/20ساله ،  15گروه سنی کمتر از 
  درصد 5/71ساله،  15- 64گروه سنی 

  .صددر 53/7ساله  65گروه سنی باالتر از 
 71.50ساله ،  15درصد در گروه سنی کمتر از  20.96، حدود 1385همچنین از کل جمعیت شهر در سال 

  .ساله و بیشتر قرار دارند 65درصد در گروه سنی  7.53ساله و  15-  64درصد در گروه سنی 
سال،  15نشان می دهد، گروه سنی کمتر از  90همانطور که ارقام و درصد ترکیب سنی جمعیت در سال 

درصد را به خود اختصاص داده که بیانگر این است که جمعیت جوان این شهر در وضعیت نسبتاً  19.81
درصد، بیانگر باال بودن باروري  71.42ساله، معادل  15-64باال بودن درصد جمعیت گروه . متوسطی می باشد

  )2- 8جدول .(جمعیت بسطام می باشد
  

مقطع آمارگیري  چهاردر  بسطامر ترکیب سنی جمعیت شه -2-8 جدول شماره  

  گروه سنی
  درصد  تعداد

1365  1375  1385  1390  1365  1375  1385  1390  
14-0  2659  2509  1619  1528  5/41  9/35  96/20  81/19  

64-15  3474  4081  5523  5508  3/54  3/58  50/71  42/71  

77/8  53/7  8/5  2/4  676  582  404  268  و باالتر 65  

 100.00  100  100  100  7712  7724  6994  6401  جمع

  1365- 90سرشماري عمومی نفوس و مسکن در سال -مرکز آمار ایران: مأخذ    
  

جمعیت جوان شهر کاسته شده  از درصد 90تا  65نشان می دهد طی سالهاي  2-8همانطور که جدول شماره 
کافی در شهر بسطام می به نظر می رسد علت این امر به خاطر کمبود امکانات خدماتی و نیز مشاغل . است
در واقع نیروي جوان که نیروي فعال کاري به حساب می آید در جستجوي کار و مسکن و امکانات . باشد

  .شاهرود می شوند و این مسئله یک تهدید جدي براي بسطام به شمار می رودشهر خدماتی مناسب راهی 
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  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

 ٢٧ مهندسین مشاور طرح معماري محیط

  ساخت و ترکیب جنسی جمعیت -3-1-2
ي مهم شناخت جمعیت به شمار می رود و به عنوان معیاري جهت ارزیابی نسبت جنسی جمعیت از شاخصها

جمعیت شهر بسطام به تفکیک  2-9جدول شماره  .حرکات و شناخت جمعیت مورد استفاده قرار می گیرد
تعداد 1375در شهر بسطام در سال   .نشان می دهد 1390جنس و گروه هاي سنی پنجساله را در سال 

مرد وجود دارد که  104زن  100به این ترتیب به ازاي هر . زن قرار داشته است 3432مرد در قبال  3562
اندکی کاهش را نشان می ) نفر 105(است و در مقایسه با نسبت جنسی معمول  104بیانگر نسبت جنسی 

به این ترتیب به . نفر زن می باشند 3708نفر مرد و  4016نفر جمعیت بسطام،  7724از  85در سال . دهد
 105است و در مقایسه با نسبت جنسی  108مرد وجود دارد که بیانگر نسبت جنسی  108زن  100اي هر از

نفري شهر بسطام،  7712از جمعیت  1390در این میان در سال . است 75بیانگر افزایش نسبت به سال 
سی را نسبت می باشد که کاهش محسو 103نفر زن بوده اند که بیانگر نسبت جنسی  3790نفر مرد و  3922

به معناي کاهش نیروي کار  1390به این ترتیب کاهش نسبت جنسی در سال  .نشان می دهد 1385به سال 
در واقع این امر به معناي آن است که تعداد مردان که به طور کل سرپرست خانوار به شمار . به حساب می رود

مورد برنامه ریزي براي اشتغال باید مورد  می روند و بیشتر مشاغل را اشغال می کنند کاهش یافته و این در
  .توجه واقع شود

  
1390ساله  هاي سنی پنجبه تفکیک جنس و گروه بسطامجمعیت شهر  -2-9جدول شماره  

جمعیت   گروه هاي سنی  سال
نسبت   زن  مرد  درصد  کل

  جنسی

1390
  

4-0  511 6.63 272 239 114 
9-5  452 5.86 217 235 92 
14-10  565 7.33 328 237 138 
19-15  711 9.22 377 334 113 
24-20  794 10.30 416 378 110 
29-25  901 11.68 464 437 106 
34-30  617 8.00 289 328 88 
35-39  517 6.70 257 260 99 
44-40  479 6.21 232 247 94 
49-45  462 5.99 208 254 82 
54-50  473 6.13 249 224 111 
59-55  292 3.79 153 139 110 
64-60  262 3.40 122 140 87 

 100 338 338 8.77 676  ساله و بیشتر 65
 103 3790 3922 100.00 7712  جمع کل

  1390سرشماري عمومی نفوس و مسکن -مرکز آمار ایران : مأخذ
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  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

 ٢٨ مهندسین مشاور طرح معماري محیط

  بسطامبعد خانوار در شهر -4-1-2
خانوار  1405و  1355خانوار در سال  1009به  1345خانوار در سال  734تعداد کل خانوار در شهر بسطام از 

و بر اساس آخرین سرشماري 1385خانوار در سال  1992و  1375خانوار در سال  1559و 1365سال در 
  .افزایش یافته است 1390خانوار در سال  2256مرکز آمار ایران به  

این . بررسی آمار بیانگر این است که متوسط بعد خانوار طی سالهاي آمارگیري روندي کاهنده داشته است
کاهش داشته  75و  65نفر در مقاطع  5/4و  1355نفر در سال  6/4به  1345ر سال نفر د 3/5متوسط از 

نفر  9/3معادل  85خانوار، بعد خانوار در سال  1992و  1385نفر در سال  7724براساس جمعیت . است
 1390این روند نزولی در سال  .، روندي کاهنده را داشته است 1375برآورد شده است که در مقایسه با سال 

به علت عوامل مختلفی ) کاهش بعد خانوار( این مسئله .نفر رسیده است 3.4نیز ادامه داشته به صورتی که به 
چون مهاجرت از بسطام به علت نزدیکی این شهر به شاهرود و ناکافی بودن خدمات در آن، کاهش نرخ باروري 

  .)2-10جدول (ي مورد توجه واقع شود برنامه ریز می باشد که بایستی در... به دنبال سیاست هاي کشوري و 
  

  1345-90تغییر جمعیت و تعداد خانوار طی سال هاي  - 2- 10جدول 
  بعد خانوار  خانوار  جمعیت  سال

1345  3906  734  3/5  
1355  4677  1009  6/4  
1365  6401  1405  5/4  
1375  6994  1559  5/4  
1385  7724  1992  8/3  
1390  7712  2256  4/3  

  ماري مرکز آمار ایرانسرش: ماخذ       
  

ساله که افزایش تعداد خانوار را با کاهش بعد خانوار نشان می  45به طور کلی بررسی بعد خانوار در دوره ي 
به این صورت در عین توجه به نیاز بیشتر به واحد هاي . دهد،در بحث برنامه ریزي مسکن اهمیت زیادي دارد

  .ابدمسکونی، متراژ واحد هاي مسکونی کاهش می ی
 
  بسطاموضعیت سواد در شهر  - 2- 5-1

با استناد به . ساله و بیشتر شهر بسطام را به تفکیک جنس نشان می دهد 6جمعیت  2-11جدول شماره 
نفر  5508ساله و بیشتر،  6نفر جمعیت  6334از مجموع  1375سرشماري عمومی نفوس و مسکن در سال 

ساله و بیشتر،  6نفر جمعیت  7066از مجموع  1390ر سال همچنین د .نفر بی سواد می باشند 826باسواد و 
  .نفر بی سواد هستند 846نفر با سواد و  6220
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  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

 ٢٩ مهندسین مشاور طرح معماري محیط

  1375-1390ساله و بیشتر بر حسب وضع سواد ، سال 6جمعیت  -2-11جدول شماره 
1375  1385  1390  

  بی سواد  با سواد  بی سواد  با سواد  بی سواد  با سواد
  درصد 12  درصد 88  درصد 3/12  درصد 7/87  درصد 13  درصد 87

  نفر 846  نفر 6220  نفر 882  نفر 6272  نفر 826  نفر 5508
  برگرفته از سرشماري عمومی نفوس و مسکن، مرکز آمار ایران: ماخذ

  
که . درصد جمعیت با سواد افزایش و بی سواد کاهش یافته است1385تا  1375به این ترتیب طی سالهاي 

  .هاي آموزشی باید مورد توجه قرار گیرد این امر در برنامه ریزي کاربري
  
  هاي حیاتی رشدمیزان-1-2- 6

شود، براي شناخت و تعیین والدت و مرگ دو پدیده حیاتی است که از تفاوت آنها رشد طبیعی حاصل می
شود که اولی از طریق کودکان زیر شاخص والدت معموالً از میزان هاي موالید و باروري عمومی استفاده می

. آیدل برکل جمعیت و دومی از نسبت کودکان زیر یکسال بر زنان واقع در سنین باروري بدست مییک سا
هاي سنی جمعیت که از نتایج سرشماري هاي عمومی نفوس و  محاسبه این میزان ها برمبناي جدول گروه

مناطق  محاسبه میزان والدت و باروري عمومی در استان سمنان ،. گرددشود میسر میمسکن حاصل می
  .است 2-12به شرح جدول شماره  بسطامشهري و روستایی استان سمنان و شهر 

  
میزان موالید و باروري عمومی به تفکیک مناطق مختلف استان - 2- 12جدول شماره  

  میزان موالید  میزان باروري عمومی  مناطق

  9/14  6/49  استان
  5/15  50  مناطق شهري استان

  13  2/48  مناطق روستایی استان
  04/12  43/40  بسطامشهر 

  و محاسبات مشاور مرکز آمار ایران: مأخذ  
  

با همین شاخص در سطح استان ، مناطق شهري و روستایی  بسطاماگر شاخص میزان باروري عمومی شهر 
نیز در  بسطامشاخص میزان موالید شهر . باشدمی کمترگردد از موارد مذکور مقایسه شود ، مشاهده می استان

  .میزان کمتري را نشان می دهدبا موارد فوق  مقایسه

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

ww
w.

sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

 ٣٠ مهندسین مشاور طرح معماري محیط

یکی از شاخص هاي دیگري که تاثیر مهمی در تحلیل تحوالت جمعیتی و همچنین محاسبه نرخ رشد 
میزان مرگ و میر . آیدجمعیت دارد میران مرگ و میر است که به عنوان عامل کاهنده جمعیت به حساب می

البته چون محاسبه . آیدبا جمعیت میانه همان سال بدست می از محاسبه نسبت موجود بین مردگان ساالنه
چون ثبت آمار مرگ و میر به طور کامل انجام (این میزان در اکثر مناطق کشور از روش فوق میسر نیست 

بر مبناي گزارش مرکز . ناگریز باید در محاسبه مرگ و میر از روشهاي غیر مستقیم استفاده شود). شودنمی
، 5/4به ترتیب ) 1385درسال (زان خام مرگ و میر در نقاط شهري ، نقاط روستایی و کل استان آمار ایران می

در هزار بگیریم  5در حدود  بسطاماگر این شاخص را با اندکی مسامحه براي شهر . باشد، در هزار می8/4، 8/5
باشد دست یابیم و میر می که از تفاوت میزان موالید و میزان مرگ بسطامتوانیم به نرخ رشد طبیعی شهر می

. توان میزان مهاجرت به شهر یا از شهر را برآورد نمودو با در نظر گرفتن میزانهاي رشد واقعی و طبیعی نیزمی
در  04/7برابر  1385در سال  بسطامجمعیت ) تفاوت موالید از مرگ و میر (میزان رشد طبیعی  به این ترتیب

برابر  75-85در سالهاي بین  2-6که بر اساس جدول شماره  بسطامت می باشد و نرخ رشد واقعی جمعیهزار 
  :خالصه محاسبات به شرح زیر است. است - 30/0حدود  بسطامدرصد می باشد، میزان مهاجرت شهر  1

  میزان رشد طبیعی = میزان موالید  - میزان مرگ 
  میزان رشد طبیعی=   04/12 – 5 = 04/7ر  ادر هز                                                      

  نرخ رشد مهاجرت= نرخ رشد واقعی  - نرخ رشد طبیعی                                                                
  نرخ رشد مهاجرت= 1 – 70/0=  30/0 درصد                                              

 به عنوان یک شهر مهاجرپذیر 1375-85ه طی ده بسطامه شهر ککرد  بیانبا این محاسبات می توان اینگونه 
  . عمل کرده است

میزانهاي حیاتی باروري عمومی، ( وقوع بحرانهاي طبیعی و اجتماعی شاخصهاي مورد بحث عدمدر صورت 
رعایت  با گذشت زمان و بطور طبیعی با استفاده از امکانات تهیه و افزایش فرهنگ و )موالید و مرگ و میر

می بایستی از  1390مسائل بهداشتی روندي بهتر را طی می کند، یعنی اینکه طی سالهاي منتهی به سال 
به خود به کاهش نرخ رشد طبیعی منجر  تعداد مرگ و میر کاسته شده از میزان موالید نیز کاسته شده و خود

تمامی شاخصهاي برآورد نرخ مهاجرت  گردد اما به علت عدم آمارهاي تفصیلی در زمان تهیه این گزارش براي
مورد بحث در حد دوره قبل برآورد می گردد با این توضیح تنها عامل براي تغییر در جمعیت عامل مهاجرت 

  .نمی دهد تغییر چندانی نشان 1385-90می باشد که طی دوره پنج ساله 
  
  بسطاموضعیت مهاجرت در شهر  -7-1-2

آگاهی از خصوصیات . است داراي اهمیتد مهاجران وارد شده به شهر در رابطه با مسئله ي مهاجرت، تعدا
سنی و جنسی مهاجران وارد شده به شهر، که می توانند در اقتصاد شهر تاثیر داشته باشند، به لحاظ برنامه 
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  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

 ٣١ مهندسین مشاور طرح معماري محیط

به این  2-13جدول شماره . ریزي براي تامین نیازها و خدمات مورد استفاده ي این افراد واجد اهمیت است
  .د اشاره کرده استموار

. نشان می دهد 1385و  1375مهاجران وارد شده به شهر بسطام را طی دو مقطع زمانی  2- 13جداول شماره 
نفر به شهر بسطام مهاجرت کرده اند که از رقم فوق  252سال گذشته  10، طی  1375با توجه به آمار سال 

نفر به بسطام مهاجرت  1260سال گذشته ،  10، طی  85براساس آمار سال . نفز زن هستند 132مردو  220
  .ساله بیشترین تعداد مهاجرین را به خود اختصاص داده است 15 -19نموده اند که گروه سنی  

  
  1385و 1375سال گذشته بر حسب سن و جنس 10مهاجران وارد شده به شهر بسطام طی  -2-13جدول 

  زن  مرد  کل  شرح
1375  1385  1375  1385  1375  1385  

4-0  17  63  7  34  10  29  
9- 5  40  91  30  48  10  43  
14-10  36  162  19  111  17  51  
19-15  70  207  52  159  18  48  
24-20  74  195  45  102  29  93  
29-25  52  171  30  90  22  81  
34-30  28  148  14  67  14  81  
39-35  10  76  7  46  3  30  
44-40  9  56  7  34  2  22  
49-45  12  33  5  21  7  12  
54-50  3  17  3  7  0  10  
59-55  1  10  1  5  0  5  
64-60  0  6  0  4  0  2  

65+  0  25  0  11  0  14  
  521  132  739  220  1260  352  جمع

  1385و 1375برگرفته از سرشماري عمومی نفوس و مسکن، مرکز آمار ایران، : ماخذ                 
  

نشان می دهند، طی ده سال گذشته تعداد مهاجران وارد شده به بسطام  -2- 13همانطور که جداول شماره 
طر افزایش جاذبه ها و پتانسیل هاي اقتصادي در شهر بسطام علت این امر می تواند به خا.  افزایش یافته است

همه از جاذبه هاي ... وجود کارخانه ي سیمان در حوزه ي بسطام، مجموعه ي بایزید بسطامی، و . باشد
البته الزم به ذکر است که شدت . اقتصادي در بسطام هستند که سبب افزایش مهاجرت به بسطام شده اند

ساله بیشتر است و این مسئله باید در برنامه ریزي واحد هاي آموزشی براي  10-25مهاجرت در گروه سنی 
همچنین  .ساله مورد توجه واقع شود 20-24ساله و نیز اشتغال زایی براي گروه سنی  10-19گروه سنی 

  .تعداد مهاجران وارد شده به شهر بسطام را به تفکیک جنسیت بیان می دارد 2-14جدول 
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  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

 ٣٢ مهندسین مشاور طرح معماري محیط

  1390د مهاجران وارد شده به شهر بسطام را به تفکیک جنسیت در سال تعدا -2-14جدول 

  زن  مرد   کل  تعداد مهاجران وارد شده به شهر
828  473  355  

  برگرفته از سرشماري عمومی نفوس و مسکن، مرکز آمار ایران: ماخذ     
  

به صورتی که به شکل آنچه در روند مهاجرت به بسطام اهمیت دارد، این است که در شهر بسطام مهاجرت 
انبوه در نقطه اي از شهر ساکن شوند و شهر و محله را تحت تاثیر قرار دهد وجود ندارد و تقریبا تمامی سکنه 
بسطام از اهالی خود شهر با رگ و ریشه ي بسطامی می باشند که این موضوع به لحاظ هویت شهري از 

  .اهمیت زیادي برخوردار می باشد
سطام وجود طرح هاي جامع و تفصیلی و ضوابط ساخت و ساز مسکونی و اراضی مزروعی  به اعتقاد شهرداري ب

یا باغات داخل محدوده که موانع زیادي در جهت ساخت و ساز ایجاد کرده بود، سبب شد که جمعیتی از 
 در واقع مضیقه ي زمین مسکونی باعث تشدید مهاجرت از. بسطام راه مهاجرت به شاهرود را در پیش گیرند

نمونه ي این کار ساخت چند مجموعه ي مسکونی در نقاط مختلف شهر است . بسطام به نقاط دیگر شده است
که با توجه به اوقافی بودن این زمین ها و عقاید مذهبی مردم، چون این زمین ها کاربري مسکونی دارد و از 

ه زمین هاي با قیمت مناسب تر این بابت مشکلی نبوده است، تمام آن مجموعه ها ساخته شده است، حال انک
عالوه بر مسئله ي مسکن، نزدیکی بسطام .  و در مکان هاي بهتر با توجه به مشکل کاربري ساخته نشده است

  .به شاهرود و کمبود امکانات خدماتی در این شهر  به روند مهاجرت از بسطام شدت بخشیده است
  
  بسطامجمعیت شاغل در  -8-1-2

را جمعیت فعال و  بسطامسال شهر  10درصد از جمعیت باالي  37.4نفر معادل  2527، 1390طبق آمار سال 
از میان جمعیت فعال  .دهددرصد را جمعیت غیرفعال تشکیل می 62.6نفر معادل  4222مابقی جمعیت یعنی 

درصد بیکارند و در میان جمعیت  14.8نفر معادل  374درصد شاغل و مابقی یعنی  85.2نفر معادل  2153
نفر  2266و درصد داراي درآمد بدون کار  0.05نفر معادل  2درصد محصل،  46نفر معادل  1943غیرفعال 

دهندو درصد جمعیت فعال را مردان تشکیل می 82.7نفر معادل  2089. درصد خانه دار هستند 53.7معادل 
  ) 2-15جدول شماره . (درصد زن هستند 17.3نفر معادل  438مابقی یعنی 

  

  1390سال  به تفکیک جنس بسطامساله و بیشتر شهر وضعیت فعالیت جمعیت ده -2-15 رهجدول شما

جمعیت باالي   شرح
  سال 10

  جمعیت غیر فعال  جمعیت فعال
  سایر  دارخانه  بدون کار داراي درآمد  محصل  جمع  بیکار  شاغل  جمع

  11  2266  2  1943  4222  374  2153  2527  6749  جمع کل شهر
  8  289  2  1045  1344  270  1819  2089  3433  جمع مرد
  3  1977  0  898  2878  104  334  438  3316  جمع زن

      برگرفته از سرشماري عمومی نفوس و مسکن، مرکز آمار ایران: ماخذ
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  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

 ٣٣ مهندسین مشاور طرح معماري محیط

  تراکم جمعیت در سطح شهر و تغییرات آن در مناطق و محالت مختلف-2-2
نحوه . نفر وجود داشته است 7712ل خانوار با جمعیت ک 2256، در شهر بسطام 1390طبق سرشماري سال 

گانه متفاوت است و برخی محالت به لحاظ جمعیتی، متراکم تر از سایر محالت  5توزیع جمعیت در محالت 
نفر در هکتار  35هکتاري شهر بسطام،  219تراکم کل جمعیت با در نظر گرفتن جمعیت و وسعت . باشندمی
طه با تراکم جمعیت، دو نوع تراکم خالص و ناخالص جمعیتی مطرح البته الزم به ذکر است که در راب. باشدمی

. نفر در هکتار است 35دهد تراکم ناخالص جمعیتی که تعداد افراد در هر هکتار از کل شهر را نشان می. است
نحوه توزیع . نفر در هکتار است 53هکتاري بافت پر  144اما تراکم خالص جمعیتی با توجه به مساحت 

. است 2- 16گانه بسطام متفاوت و به شرح جدول شماره  5تبع آن تراکم جمعیتی در محالت  جمعیت و به
  .محله بندي موجود شهر را نشان می دهد 2-3همچنین نقشه 

  
  محله بندي موجود شهر - 2- 3نقشه 

  
  

تالف  اخ 5ناحیه در این راستا . جمعیتی ناخالص و خالص را دارد باالترین تراکم 4ناحیه  2- 16طبق جدول 
علت این موضوع باال بودن سطح کاربري اداري و . دارد) به لحاظ تراکم جمعیتی(فاحشی با سایر نواحی 

تراکم  2-4در ادامه نقشه  .باشدو کم بودن سطح کاربري مسکونی در این ناحیه می 5خدماتی در ناحیه 
  .گانه را نشان می دهد 5جمعیتی شهر بسطام در محله هاي 
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  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

 ٣٤ مهندسین مشاور طرح معماري محیط

بسطاموسعت، جمعیت و تراکم خالص و ناخالص در شهر  - 2- 16جدول شماره   

 جمعیت محله
 کل مساحت

 )مترمربع(
 مساحت بافت پر

 )مترمربع(
  تراکم ناخالص

 )نفر در هکتار(
  تراکم خالص

 )نفر در هکتار(

 53.23 35.21 1448937.8 2190319.2  7712  شهر

 62.02 42.63 267321.8 388884.0 1658 1محله 

 57.42 36.95 218730.4 339900.7 1256 2محله 

 44.93 26.25 422873.1 723846.3  1900 3محله 

 77.67 66.90 306313.5 355598.1  2379 4محله 

 22.16 13.58 234175.2 382089.9  519 5محله 

  برداشتهاي محلی مشاور: خذ أم
  

  تراکم جمعیتی موجود - 2- 4نقشه 

  
 

  محالت آن و  چگونگی تأثیر آنها در توسعه کالبدي شهر خصوصیات اجتماعی و فرهنگی شهر و- 3-2
نحوه شکل گیري شهر ها و تحوالت تاریخی و توسعه آنها تا به امروز با تقسیمات موسوم به محالت متعدد، 

در همین رابطه هر یک از محالت با . سازمان یافته و در طول تاریخ مرزبندي هاي مشخصی یافته است
ود و با شاخصهاي معین و عموماً با مرکزیتهایی که در آنها عناصري مانند مسجد خصوصیات اجتماعی ویژه خ

البته الزم به ذکر است که تعریف محله امروزه با . و تکیه و حمام و مغازه ها بوجود آمده اند تعریف می گردند
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  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

 ٣٥ مهندسین مشاور طرح معماري محیط

سبب ...  در گذشته مناسبات اجتماعی ، خصوصیات قومی ، مذهبی و. آن چه در گذشته بوده متفاوت است
امروزه تقسیم بندي شهرداري و محورهاي ارتباطی و دسترسی ها در تعیین . شکل گیري محالت می شد

  .محدوده محالت تعیین کننده است
چهره و بافت فیزیکی شهر عموما نشات گرفته از عملکرد محله و شهر بوده و قابل تشخیص در نظام شهري 

اغلب شهر ها رابطه و عملکرد محالت بعنوان یک واحد تقسیم  امروزه در. غالب شهر هاي کشورمان میباشد
یافته از کل شهر شناخته نمیشود و در مطالعات و برنامه ریزي ، شهر ها بعنوان پیشینه با ارزش از چگونگی 
پیدایش و توسعه شهر و مناسبات انسانها و روند هاي تکمیلی به یادگار مانده از گذشته و استفاده از الگوهاي 

  .براي آینده معنی پیدا می کنند آن
این به مفهوم آنست که در رابطه امروزي شهر ها ، محله کمتر بصورت یک واحد اجتماعی و سکونتی عملکرد 

امر فوق صرف نظر از کمبود اطالعات و آمار در این سطح و عدم تکافوي مشاهدات . خود را حفظ نموده است
حدي ناشی از کاهش نقش محله در حیات اجتماعی شهر ها و و تجربه در زندگی اجتماعی هر شهر ، تا 

پدیده اخیر ناشی از تحرك اجتماعی و جغرافیایی . تقویت و تاکید بر ارتباطات خود با کلیت شهر است 
می باشد بویژه در شهرهایی که بخش عمده جمعیت شهر ...) جابه جایی در محالت و (جمعیت در درون شهر 

 .یر شکل یافته استنشینی آن طی سالهاي اخ

توسعه امروزي شهرها جداي از روابط حاکم در محالت قدیمی شهر ها صورت می پذیرد و در بسیاري از موارد 
  .ساکنان بخش هاي جدید توسعه، به دنبال روابط فامیلی یا قدیمی عامل بوجود آمدن محالت می شوند

ویژگی اجتماعی محالت مختلف و چگونگی . شهر بسطام از قدیم االیام متشکل از چندین محله بوده است 
تاثیر آنها در توسعه ي کالبدي شهر منتج از وحدت نژادي، زبانی، مذهبی و شرایط اقتصادي اقشار مختلف 

محالت بسطام با ورود اتومبیل و گسیختگی بافت شهري به مانند گذشته . شهري در این محالت می باشد
پیامدهاي آن هنجارهاي فرهنگی و ساختارهاي جدیدي بر زندگی با ورود مدرنیسم و . منسجم نمی باشند

اجتماعی حاکم گشته و باعث شد تا محالت قدیمی توان و کارکردهاي درونی و بیرونی خود را از دست 
  .بدهند

محالت جدید شهري به طور عمده بعد از ورود مدرنیسم و انعکاس آن بر ساختارهاي فرهنگی، اجتماعی، 
در شهر بسطام بیش از . به وجود آمدند... نشینی، احداث راه هاي بین و درون شهري و ایجاد فرهنگ شهر

مرکز محله  7محله و  8بافت قدیم شهر متشکل از . نیمی از فضاي کالبدي شهر در بافت قدیم واقع شده است
دروازه ي فرعی  6دروازه ي اصلی و  2در قدیم راه هاي ارتباطی  این شهر با بیرون از خود توسط . بوده است

محور ارتباطی دروازه هاي اصلی در حال یکی از خیابان هاي اصلی شهر را شامل می . امکان پذیر بوده است
تمرکز . واقع شده است... شود که دو لبه ي این خیابان کاربري هاي مهم اداري، تجاري، مذهبی، آموزشی و 

ورا در این بافت و به ویزه نقش مراکز مذهبی در این فعالیت ها و انجام مراسم سنتی شهر از جمله مراسم عاش
  .میان بافت قدیمی را به قطب تجمع مردم تبدیل کرده است
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  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

 ٣٦ مهندسین مشاور طرح معماري محیط

همچنین مقبره ي بایزید بسطامی به عنوان یک قطب نه تنها منطقه اي بلکه ملی و یکی از جاذبه هاي 
... ري بسطام و تامین اجتماعی و عالوه بر این اداراتی چون بخشدا. گردشگري در باقت قدیم واقع شده است

  .در خیابان هاي متصل به بافت هر روزه تعدادي از مردم را جهت انجام امور اداري به سوي خود می کشاند
محله دارد که بعد از ورود اتومبیل تاحدودي این بافت از هم  8به طور کلی شهر بسطام یک بخش قدیمی با 

ذب جمعیت سبب جذب مردم به این بخش و ایجاد تعامل میان گسست اما وجود کاربري هاي مذهبی و جا
  .آنان شده است

  
  خصوصیات اقتصادي-3
  هاي اقتصاديمیزان تولید و نوع آن در هریک از بخش اوضاع کلی اقتصادي شهر،-3- 1

در رابطه با خصوصیت و اوضاع اقتصادي شهر باید توجه داشت که عملکرد اقتصادي شهر را توزیع شاغلین در 
با شناسایی اوضاع اقتصادي شهر می توان به ضعف ها و . خش هاي مختلف اقتصادي تعیین می کنند ب

کمبودها و نیز نقاط قوت و پتانسیل هاي شهر پی برد و با برنامه ریزي صحیح اقتصادي که به منظور هدایت و 
هر چه بیشتر شهر  جهت گیري و نیز هماهنگی در فعالیت هاي بخش هاي تولیدي است ، به رشد و توسعه

  .کمک کرد
برنامه ریزي اقتصادي بخش هاي مختلف اقتصادي شامل کشاورزي ، صنعت ، خدمات و زیر بخش هاي 

به . مربوطه را مورد بررسی قرار می دهد و بیشتر به ساختار اقتصادي و کلیه سطوح عملکردي آن توجه دارد 
ي ، صنعت و خدمات می توان به اوضاع این ترتیب با مشخص نمودن جمعیت مشاغل در بخش کشاورز

  .اقتصادي شهر پی برد
آنچه که در شهر مشخص است، این . از مهم ترین بخش هاي اقتصادي شهر ، بخش تجارت و خدمات است 

است که اکثر واحد هاي تجاري و خدماتی ، به علت مرکزیت و اهمیت و نیز توجه  گردشگران به مجموعه 
خیابان طالقانی متمرکز شده اند با تردد در شهر بسطام این امر به خوبی مشهود  بایزید بسطامی ، در حاشیه

هر چه از خیابان طالقانی به شمال و جنوب شهر حرکت می کنیم از تعداد واحدهاي تجاري و خدماتی . است 
اتی و کاسته می شود و به بخش مسکونی افزوده می شود در واقع این طور بر می آید که رونق واحدهاي خدم

در رابطه با واحد هاي خدماتی می توان به . تجاري ،با قرار گیري در حاشیه ي خیابان طالقانی تامین می شوند
  .نانوایی، نمایندگی توزیع گاز، سرویس عمومی، فروشگاه تعاونی، صندوق قرض الحسنه و بانک اشاره نمود

ه با روند نزولی بخش کشاورزي مواجه هموار 90تا  65شهر بسطام در طی سال هاي  2- 17بر اساس جدول 
درصد در 1/17درصد به  40.4از  1365بوده است به طوریکه در تعداد شاغلین در بخش کشاورزي در سال 

این در حالی است که بخش هاي صنعت و خدمات در طی این دوره با روندي . رسیده است1390سال 
به  1365درصد در سال  10.26بخش صنعت از  شاغالن در میزاندر این خصوص . صعودي مواجه بوده اند
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  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

 ٣٧ مهندسین مشاور طرح معماري محیط

از  1365همچنین تعداد شاغالن در بخش خدمات در سال . رسیده است  1390درصد در سال  8/24
  .افزایش یافته است 1390درصد در سال  1/58درصد به 4/49
  

  تعداد شاغلین شهر بسطام به تفکیک فعالیتهاي عمده اقتصادي  -2-17جدول 

  شرح
  خدمات  تصنع  کشاورزي

65  75  85  90  65  75  85  90  65  75  85  90  
  1/58  2/55  9/51  4/49  8/24  2/22  7/15  26/10  1/17  6/22  8/30  4/40  درصد

  محاسبات مشاورمرکز آمار ایران و : ماخذ   
  

با استان سمنان بسطامساخت اشتغال شهر مقایسه  - 2- 18جدول شماره   

 گروههاي عمده فعالیت
  )درصد(تان سمنان اس )درصد(شهر بسطام 

  1390سال   1385سال   1390سال   1385سال 
  7/12  9/21  1/17  6/22 کشاورزي
  7/18  7/31  8/24  2/22 صنعت
  6/68  4/46  1/58  2/55 خدمات
  100  100  100  100 جمع

  مرکز آمار ایران و محاسبات مشاور: مأخذ 
  

مقایسه ساخت . را نشان می دهد انبسطام با استان سمنساخت اشتغال شهر مقایسه  2-18جدول شماره 
اشتغال شهر بسطام با استان سمنان نشان می دهد که فعالیت در بخش کشاورزي در این شهر به نسبت 

همچنین میزان فعالیت در . استان بیشتر و فعالیت در بخش صنعت در بسطام به نسبت استان کمتر است
  .بخش خدمات در شهر بسطام به نسبت استان بیشتر است

و یکی از . بعد از بخش خدماتی، کشاورزي از مهم ترین بخش هاي اقتصادي شهر بسطام به شمار می رود
بخش زیادي از جمعیت این شهر به اشتغال در بخش کشاورزي و . شغل هاي اصلی ساکنین کشاورزي است 

زیادي از جمعیت در  در گفتگوي انجام شده با ساکنین بسطام ، آنها نیز به این که بخش. باغدازي مشغولند 
بخش کشاورزي و باغداري مشغول به کارند اشاره داشتند و مشکل اصلی کمبودهاي اخیر آب است که به 

  .محصوالت کشاورزي آنها لطمه وارد کرده است
شود که مشتمل بر زراعت ، پرورش دام و طیور  می  گفتهبه طور کلی کشاورزي به فعالیت اقتصادي عمده اي 

در واقع بخش کشاورزي شامل فعالیتهاي اقتصادي می باشد . است ..... جنگل داري و شیالت و و باغداري و 
بنابراین به . که هدف آن تامین نیازهاي غذایی جامعه و تولید مواد اولیه براي بخش تولیدي و صنعتی است

ش کشاورزي را در جهت تامین مواد اولیه بخش صنعت و تولید، نقش کشاورزي بسیار مهم است و می توان نق
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  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

 ٣٨ مهندسین مشاور طرح معماري محیط

ارتباط با بخش صنعت و تولید دید و هر گونه تغییر در این بخش به تغیر در بخش هاي تولیدي و صنعتی 
  .منجر خواهد شد

اما به علت نقش  مانند گذشته رتبه ي برتر نیستگرچه امروزه زراعت و کشاورزي به عنوان فعالیت اقتصادي 
تامین تغذیه انسان به عنوان فعالیت اصلی اقتصادي محسوب می تعیین کننده آن در بخش صنعت و تولید و 

با توجه به اهمیت کشاورزي در اقتصاد تولیدي و صنعتی شهر بسطام ، این بخش اهمیت زیادي دارد و . شود 
  .اقتصاد بسطام بسیار تاثیر گذار است می توان گفت که بخش اقتصادي در افول یا رشد

د توجه داشت که از آنجایی که شهر بسطام تحت نفوذ مستقیم شاهرود قرار دارد در رابطه با اقتصاد بسطام بای
اقتصاد این شهر به اقتصاد شاهرود وابسته است و لذا می بایست اقتصاد این شهر را در رابطه با شاهرود بررسی 

در  قسمت عمده محصوالت کشاورزي بسطام به شاهرود منتقل می شود و در آنجا به فروش می رسد. کرد
نتیجه این طور به نظر می رسد که محصوالت کشاورزي بیشتر در شهرستان شاهرود تاثیر گذاراست تا شهر 

  .بسطام 
هکتار به اراضی آبی و 18020.5هکتار است که از این قسم   35000در شهر بسطام مساحت اراضی زیر کشت 

هکتار و  13540.5ت زراعی سطح زیر کشت محصوال. هکتار به محصوالت آیش اختصاص دارد  16979.5
  است  4480اراضی زیر کشت محصوالت باغی 
 3105بیانگر آن است که  سطح زیر کشت محصوالت زراعی از  1365- 75بررسی مقایسه اي بین سالهاي 

هکتار افزایش یافته اما به نظر می رسد طی سالهاي بعدي  595هکتار رسیده که حدود  3700هکتار به 
در زمین هاي کشاورزي سبب زیر کشت رفتن اراضی کشاورزي شده است و اگر براي گسترش ساخت و ساز 

ساخت و ساز در زمین هاي کشاورزي محدودیتی اعمال نشود رفته رفته اراضی کشاورزي از بین خواهند رفت 
  .که براي اقتصاد بسطام یک تهدید محسوب می شود 

عمده ترین تولیدات باغی به زردالو . حصوالت اشاره کرددر رابطه با محصوالت باغی بسطام می توان به تنوع م
اشاره ... اختصاص دارد و در مراتب بعدي می توان به محصوالتی چون گیالس ، هلو و انگور، سیب درختی و 

  )2-19جدول.(کرد
  

  )تن(میزان محصوالت زراعی و باغی در شهر بسطام -2-19جدول 
  گالبی  سیب  هلو  گیالس  آلبالو  زرد آلودانه   حبوبات  گوجه  پیاز  یونجه  جالیز  ذرتسیب   چغندر  جو  گندم
750  45  20  450  30  130  80  5  6.5  35  5  1200  111  114  76  140  13  

 شناسنامه ي بخش بسطام: ماخذ 

  
با . همانطور که اشاره شد، اکثر تولیدات کشاورزي و باغی در بسطام به خارج از شهر بسطام صادر می شود

عمده ترین منابع تامین آب . اهمیت کشاورزي در بسطام ، بررسی منابع آب نیز اهمیت زیادي دارد توجه به 
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  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

 ٣٩ مهندسین مشاور طرح معماري محیط

کشاورزي بسطام از طریق آبهاي زیرزمینی تامین می شود بر اساس اطالعات از مرکز خدمات کشاورزي 
  .حلقه چاه عمیق حفر شده است 120بسطام در این منطقه 

است و همانطور که در بخش هاي قبلی اشاره شده است ، تنها رودخانه  منطقه بسطام فاقد رودخانه دائمی
قابل ذکر، تالش یا شاهرود است که از بلندي هاي آبریز شاهرود سرچشمه می گیرد و بعد از پیوستن چند 

سایر رودخانه ها جنبه فصلی و مقدار آب این . رشته فرعی به آن اراضی پشت بسطام را مشروب می کند 
  .ا به مقدار ریزش و نزوالت جوي بستگی دارد رودخانه ه

قنات  2تعداد  85بر اساس شناسنامه ي بخش بسطام سال . قنوات از دیگر منابع تامین آب کشاورزي هستند 
در شهر بسطام وجود دارد وجود دارد که اکثر این قنات ها در جهت آبیاري اراضی کشاورزي مورد استفاده 

یل حفر چاههاي عمیق و نیمه عمیق ، قنات ها اهمیت کمتري را براي آبیاري دارند امروزه به دل. قرار میگیرد 
چشمه در بسطام وجود دارد که آب آن نیز به مصرف کشاورزي می  1همچنین . و اکثر آنها خشک شده اند

  .رسد
الوه بر در بسطام ع. عالوه بر محصوالت کشاورزي ، دامداري نیز از جمله فعالیت هاي مکمل کشاورزي است 

نقش دامداري در اقتصاد بسیار با اهمیت است زیرا . زراعت و کشاورزي افرادي به دامداري مشغول هستند
عالوه بر تولید فرآورده هاي لبنی که نقشی موثر در اقتصاد دارند با استفاده از کود دامداري می توان از 

  .ذار بودتضعیف خاك جلوگیري کرد و در افزایش محصوالت کشاورزي تاثیر گ
قطعه مرغ  15000راس گاو و گوساله و  2200راس بز و بزغاله ،  800راس گوسفند و بره ،  5600در بسطام 

یحتاج شاهرود نیز دامداري در بسطام عالوه بر اینکه در اقتصاد بسطام موثر است ، در تامین ما. وجود دارد 
  ).2-20جدول (حائز اهمیت است 

  
هاي بسطام در سه مقطع زمانیامتعداد د - 2-20جدول شماره   

  نوع
  مرغ  گاو و گوساله  بز و بزغاله  گوسفند و بره  تعداد

  15000  2200  800  5600  تعداد
  بخشداري : ماخذ

  
و ) دستی ( از دیگر موارد موثر در اقتصاد ، بخش صنعت است به طور کلی صنعت به دو بخش صنایع قدیم 

در منطقه بسطام صنایع قدیم و صنایع نوین در وضعیت . ودتقسیم می ش) صنایع ماشینی ( صنایع نوین 
  .محدودي فعال می باشند

آنطور که از بررسی ها بر می آید ، در گذشته ، به علت فراهم بودن مواد اولیه ، وسایل کار نیروي ماهر صنایع 
در این بخش ...... لیچه ودستی از رونق برخوردار بوده و کاالهایی چون قالی بافی ، نمد بافی ، بافت پارچه ، قا

با رشد و توسعه تکنولوژي بخش اعظم این کاالها به طور ماشینی تولید می شودو در . تولید می شده است 
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  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

 ٤٠ مهندسین مشاور طرح معماري محیط

در حال حاضر عمده ترین سهم اشتغال در صنایع . نتیجه صنایع قدیم و دستی رونق خود را از دست داده اند
. صنایع ماشینی و کارگاهی نیز اقداماتی صورت گرفته است در رابطه با. دستی به قالی بافی اختصاص دارد 

احداث شهرك هاي صنعتی در شهرستان شاهرود و احداث کارخانجاتی در نزدیکی شهر بسطام از جمله 
کارخانه آرد سرچشمه از جمله اقداماتی است که سبب جذب جمعیت این شهر در بخش صنعت شده است که 

  .ایجاد کرده است  روندي نوین در بخش اقتصادي شهر
عالوه بر کشاورزي صنعت و بخش خدمات که اهمیت انها در اقتصاد شرح داده شد،  مقبره ي بایزید بسطامی 
به عنوان یک قطب اقتصادي در جذب گردشگر و توریست به شمار می رود که نقش تعین کننده اي در 

  .اقتصاد بسطام دارد
قتصاد این شهر مورد توجه واقع شود این است که اکثر اهالی بسطام آنچه باید در تحقیق و برنامه ریزي براي ا

. براي تامین مایحتاج خود به شاهرود رجوع می کنند و در نتیجه واحد هاي کسب رونق و تنوع زیادي ندارند 
لی به نظر می رسد با ایجاد یک بازارچه مح. همچنین اکثر اهالی از نبود بازارچه محلی در بسطام گالیه دارند 

در شهر بسطام و با توجه به پتانسیل گردشگري آن می توان به رونق کسب و کارهاي تجاري در بسطام شدت 
  .داد که در شکوفایی اقتصادي شهر بسطام تاثیر گذار خواهد بود

  
  هاي مختلفجمعیت فعال، اشتغال و بیکاري در بخش- 2-3

فعال ، دیدي کلی از وضعیت اقتصادي ، مشاغل مطالعه آمارها و اسناد مربوط به وضعیت اشتغال و جمعیت 
نفر  5596ساله و بیشتر شهر بسطام  10جمعیت  1375براساس آمار سال . را ارائه می دهد ..... مورد نیاز و 

در همین . درصد کل جمعیت بوده است  80نفري ساکن ، دربرگیرنده  6994بودند که با توجه به جمعیت 
نفر بیکار جویاي کار بوده  24نفر شاغل و  1635بوده است که از این رقم  نفر 1659سال جمعیت فعال شهر 

  .اند
هاي آماري سرشماري عمومی نفوس و مسکن مرکز آمار ایران در رابطه با شهر بر مبناي داده 1385در سال 

ن در ای. سال تشکیل داده است 10نفر را جمعیت باالي  6760نفر جمعیت کل شهر  7724بسطام از مجموع 
نفر  2133نفر جمعیت فعال  2363از . باشندنفر جمعیت غیرفعال می 4353نفر جمعیت فعال و  2363میان 

 73/9نرخ بیکاري در شهر بسطام  1385به این ترتیب در سال . باشندنفر بیکار جویاي کار می 230شاغل و 
افزایش قابل ) درصد 44/1با نرخ بیکاري ( 1375همین شاخص در مقایسه با آمار سال . درصد بوده است

  .توجهی داشته است
ساله قرار داشته اند که از  10نفر در سنین بیش از  6749نفري شهر بسطام،  7712از جمعیت 1390در سال 

درصد رسیده  14.80نرخ بیکاري در این سال به . نفر به عنوان جمعیت فعال شهر می باشند 1659این تعداد 
  .کاهش قابل توجهی همراه بوده استبا  1385است که به نسبت سال 

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

ww
w.

sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

 ٤١ مهندسین مشاور طرح معماري محیط

شاخص دیگري که در رابطه با وضعیت اقتصادي شهر بایستی مورد توجه واقع شود بار تکفل می باشد که 
بار  1385در سال . بیانگر تعداد افرادي است که هزینه مصرفی و تکفل مخارج آنها بر عهده شاغالن است

در  3/3هر نفر شاغل بدست آمده است که با توجه به بارتکفل در شهر بسطام  به ازاي  62/2تکفل برابربا  
نیز،  1390همچنین بر اساس آخرین سرشماري در سال . مشابهی می باشدنسبتا ، بیانگر وضعیت 75سال 

هاي کلی اقتصادي شهر بسطام را  شاخص 2- 21جدول شماره . بوده است 2.6، بار تکفل  1385همانند سال 
  .دهدرا نشان می 1390و  1385و  1375مقطع  سهدر 
  

 1390-1375شاخص هاي کلی اقتصادي شهر بسطام در سالهاي  -2-21 جدول

 سال
جمعیت 

 کل

 10جمعیت 
 ساله و بیشتر

 فعال بیکار شاغل
نرخ بیکاري 

 )درصد(

 بار تکفل
 )نفر(واقعی

میزان فعالیت 
 )درصد(عمومی 

1375 6994 5596 1635 24 1659 44/1 3/3 24 

1385 7724 6760 2133 230 2363 73/9 6/2 31 

1390  7712  6749  2153  374  2527  80/14  6/2  33  
  مرکز آمار ایران - سرشماري عمومی نفوس و مسکن: مأخذ

  
در این راستا از آنجایی که بار تکفل کاهش و نرخ بیکاري افزایش یافته است، بایستی توجه خود را به بعد 

تکفل زمانی به معناي افزایش شاغلین است که نرخ بیکاري نیز  در واقع کاهش بار. خانوار معطوف کنیم
اما در مورد بسطام به علت افزایش نرخ بیکاري در کنار کاهش بار تکفل، علت را بایستی در تغییر . کاهش یابد

بررسی آمار بیانگر این است که متوسط بعد خانوار طی سالهاي آمارگیري روندي . بعد خانوار جستجو کرد
 65نفر در مقاطع  5/4و  1355نفر در سال  6/4به  1345نفر در سال  3/5این متوسط از . داشته است کاهنده

همچنین این روند کاهشی در سال هاي اخیر نیز ادامه یافته به طوریکه در سال . کاهش داشته است 75و 
این ترتیب افزایش نرخ  به. نفر کاهش پیدا کرده است 3.4به  1390نفر و در سال  3.8بعد خانوار به  1385

  .بیکاري در کنار کاهش بار تکفل به معناي تغیر در بعد خانوار می باشد
 

هاي مسکونی و غیر مسکونی و تغییرات آنها در مناطق مختلف شهر ارزش زمین و ساختمان -3-3
  و عواملی که در این تغییرات نقش تعیین کننده دارند

. نوان مبانی تئوري این قسمت از بررسی طرح تفصیلی عنوان نموددر شروع بحث ضروري است نکاتی را به ع
اول اینکه همیشه تغییرات قیمت اراضی در شکل گیري و متالشی شدن محالت و مراکز شهري به عنوان یک 

باال و پایین بودن قیمت اراضی در هجوم به یک محله و یا تخلیه آن نوع . بایستی دیده شودعامل اصلی می
دوم اینکه ارزش قیمت اراضی شهر عاملی است که منجر به . ط اجتماعی آنها تأثیرگذار استسکنه و رواب

سوم اینکه ریشه ارزش . شودپیدایش عملکردهاي شهري در محالت مختلف شهر و آرایش فضایی آنها می
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  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

 ٤٢ مهندسین مشاور طرح معماري محیط

رم اینکه گیرد و چهاگیرد که معموالً مهمترین آنها مدنظر قرار میاراضی از عوامل بی شماري سرچشمه می
در هر ... ارزش مناطق مختلف بیان کننده مزیتهاي مکانی و تأثیر عوامل گوناگون نظیر دسترسی، تجمع و 

  .باشدمنطقه شهري می
اي است که یکی تحت عنوان با این مقدمه دومین مطلبی که باید مورد توجه قرار گیرد، وجود قیمتهاي دوگانه

- و مقررات ادارات کل امور اقتصادي و دارایی هر استانی معین می اي تعیین و بر اساس ضوابطقیمت منطقه

گیرد که شود و پایه دریافت عوارض دولتی قرار میاي نامیده میشود و اصطالحاً قیمت دولتی یا منطقه
بایستی پرداخت نمایند و این قیمت هر چند سال یک بار مورد می... صاحبان امالك در زمان نقل و انتقال و 

شود و خرید و دیگري قیمت اراضی شهري است که اصطالحاً قیمت بازار نامیده می. گیردد نظر قرار میتجدی
اي که از طرف ادارات کل امور معموالً قیمت منطقه. گیردفروش زمین همیشه با این قیمت صورت می

هاً تا یک پنجاهم قیمت بازار شود در مقایسه با قیمت بازار بسیار پایین بوده و گااقتصادي و دارایی عنوان می
  .رسدهم می

هاي باتوجه به اینکه بررسی تغییرات قیمت اراضی شهر براي انجام یک برآورد کلی در رابطه با اجراي پروژه
گیرد، مبناي بررسی قیمتها در این قسمت پیشنهادي و در واقع براي تهیه بیالن فیزیکی مالی طرح صورت می

  .شهر بسطام استقیمت واقعی زمین در سطح 
همانطوریکه قبالً نیز عنوان شد براي انجام بررسیهاي فیزیکی و کالبدي شهر بسطام این شهر به پنج حوزه 

اي نیز هاي مختلف متفاوت خواهدبود و در هر حوزهشهري تقسیم شده است که طبیعتاً قیمت اراضی در حوزه
  .ه مراتب گرانتر استامالك نزدیک به خیابانهاي اصلی از اراضی داخل حوزه ب

اي و قیمت بازار و قیمت زمین مسکونی و تجاري و باغها در به این ترتیب با توجه به تفاوت قیمتهاي منطقه
اي و قیمت در واقع قیمت اراضی تجاري، مسکونی ومزروعی در دو گروه قیمت منطقه. ادامه بیان شده است

ي ارزش زمین در نقاط مختلف شهر بسطام بر مبناي  نشان دهنده 2-22جدول شماره . اندآزاد مطرح شده
  .قیمت منطقه اي می باشد

  
  اي اراضی در سطح شهر بسطامقیمت منطقه - 2-22جدول شماره 

  )تومان( قیمت  شرح  ردیف  بلوك
  2000  بر جاده آسفالته آزادشهر بسطام  1  1
  600  بر جاده آسفالته ابرسج  2  1
  300  بقیه کوچه ها و ارزش جبهه  3  1
  4500  بر جاده آزادشهر بسطام  1  2
  2500  متري و باالتر 15طرفین راههاي   2  2
  1500  متري و باالتر 10طرفین راههاي   3  2
  900  متري و باالتر 6هاي طرفین کوچه  4  2
  12000  بر جاده آزاد شهر بسطام  1  3
  30000  بر خیابان طالقانی  2  3
  15000  طرفین خیابان عمارت  3  3
  15000  خیابان آیت اله شهید مطهريطرفین   4  3
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  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

 ٤٣ مهندسین مشاور طرح معماري محیط

  30000  بر خیابان شهید بهشتی  5  3
  15000  بر خیابان ارگ  6  3
  6000  متري و باالتر 15طرفین خیابان   7  3
  4500  متري و باالتر 10طرفین خیابان   8  3
  3600  متري و باالتر 6هاي طرفین کوچه  9  3
  3000  ها و پشت جبههبقیه کوچه  10  3
  25000  بان شهید بهشتیبر خیا  1  4
  15000  بر خیابان شهدا به سمت شمال  2  4
  13000  بر خیابان کمربندي  3  4
  15000  بر خیابان ارگ  4  4
  8000  متري و باالتر 15طرفین خیابان   5  4
  6000  متري و باالتر 10طرفین خیابان   6  4
  5000  متري و باالتر 6هاي طرفین کوچه  7  4
  4500  ت جبههها و پشبقیه کوچه  8  4
  13000  بر خیابان کمربندي  1  5
  4500  متري و باالتر 15طرفین راههاي   2  5
  3000  متري و باالتر 10طرفین راههاي   3  5
  2000  متري و باالتر 6هاي طرفین کوچه  4  5
  1100  ها و پشت جبههبقیه کوچه  5  5
  1200  متري و باالتر 15طرفین راههاي   1  6
  800  متري و باالتر 10طرفین راههاي   2  6
  500  متري و باالتر 6هاي طرفین کوچه  3  6
  300  ها و پشت جبههبقیه کوچه  4  6
  2500  بر جاده بسطام امیریه  1  7
  2000  متري و باالتر 15طر فین راههاي   2  7
  1500  متري و باالتر 10طرفین راههاي   3  7
  1000  متري و باالتر 6هاي طرفین کوچه  4  7
  450  ها و پشت جبههوچهبقیه ک  5  7
  1100  بر جاده بسطام امیریه تا آسیاب غول  1  8
  800  از آسیاب غول تا جاده مجن  2  8
  800  بر جاده مجن  3  8
  400  بر جاده ابرسج  4  8
  250  )حد غربی بلوك باال(بر جاده شنی   5  8
  550  متري و باالتر 15طر فین راههاي   6  8
  400  ترمتري و باال 10طرفین راههاي   7  8
  250  متري و باالتر 6هاي طرفین کوچه  8  8
  200  ها و پشت جبههبقیه کوچه  9  8
  4500  بر جاده بسطام امیریه تا کروچنار  1  9
  15000  بر خیابان شهدا به سمت منزل آقاي علی جعفري  2  9
  4000  متري و باالتر 15طر فین راههاي   3  9
  3000  متري و باالتر 10طرفین راههاي   4  9
  2000  متري و باالتر 6هاي طرفین کوچه  5  9
  1200  ها و پشت جبههبقیه کوچه  6  9
  15000  بر خیابان شهدا  1  10
  13000  بر خیابان مخابرات  2  10
  4000  بر خیابان جاده امیریه بسطام  3  10
  4000  متري و باالتر 15طر فین راههاي   4  10
  3000  متري و باالتر 10طرفین راههاي   5  10
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  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

 ٤٤ مهندسین مشاور طرح معماري محیط

  2500  متري و باالتر 6هاي طرفین کوچه  6  10
  1500  ها و پشت جبههبقیه کوچه  7  10
  1400  بر جاده امیریه بسطام تا کرو حاج موسی  1  11
  3000از جلو کرو حاج موسی تا ابتداي جاده شنی که به سمت چاه   2  11
  13000  رودجاده شنی که به سمت مخابرات می  3  11
  1400  متري و باالتر 15طر فین راههاي   4  11
  1100  متري و باالتر 10طرفین راههاي   5  11
  700  متري و باالتر 6هاي طرفین کوچه  6  11
  400  ها و پشت جبههبقیه کوچه  7  11
  13000  بر خیابان مخابرات  1  12
  15000  بر خیابان شهدا  2  12
  4500  بر کشتارگاه  3  12
  3000  متري و باالتر 15فین راههاي  طر  4  12
  2400  متري و باالتر 10طرفین راههاي   5  12
  1200  متري و باالتر 6هاي طرفین کوچه  6  12
  600  ها و پشت جبههبقیه کوچه  7  12
  2400  متري و باالتر 15طر فین راههاي   1  13
  1400  متري و باالتر 10طرفین راههاي   2  13
  1100  متري و باالتر 6هاي طرفین کوچه  3  13
  500  ها و پشت جبههبقیه کوچه  4  13
  1000  )کبلومتر مانده به شاهرود 5حدوداً (بر جاده شاهرود مجن  1  14
  800  بر جاده امیریه بسطام تا چاه آسیاب غول  2  14
  1000  بعد از چاه آسیاب غول تا ابتداي بلوك  3  14
  700  متري و باالتر 15طر فین راههاي   4  14
  1000  متري و باالتر 10طرفین راههاي   5  14
  700  متري و باالتر 6هاي طرفین کوچه  6  14
  400  ها و پشت جبههبقیه کوچه  7  14
  6500  بر جاده شاهرود بسطام  1  15
  3000  کیلومتر مانده به شاهرود 5بر جاده شاهرود مجن تا حدود   2  15
  1500  متري و باالتر 15طر فین راههاي   3  15
  1200  متري و باالتر 10طرفین راههاي   4  15
  800  متري و باالتر 6هاي طرفین کوچه  5  15
  450  ها و پشت جبههبقیه کوچه  6  15
  5500  بر جاده سید ابوالقاسم  1  16
  9500  بر جاده اتوبان بسطام شاهرود  2  16
  2500  متري و باالتر 15طر فین راههاي   3  16
  2000  باالترمتري و  6هاي طرفین کوچه  4  16
  800  ها و پشت جبههبقیه کوچه  5  16
  10000  بر خیابان کمربندي  1  17
  10000  بر خیابان جدیداالحداث مهدیه  2  17
  5500  بر جاده سید ابوالقاسم تا مقابل غسالخانه  3  17
  15000  بر جاده سید ابوالقاسم از غسالخانه تا اول کمربندي  4  17
  4500  متري و باالتر 15ي طرفین خیابانها و راهها  5  17
  3000  متري و باالتر 10طرفین خیابانها و راههاي   6  17
  2500  متري و باالتر 6هاي طرفین کوچه  7  17
  2000  ها و پشت جبههبقیه کوچه  8  17
  13000  بر خیابان کمربندي  1  18
  15000  بر جاده اتوبان بسطام شاهرود  2  18
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  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

 ٤٥ مهندسین مشاور طرح معماري محیط

  5500  بر جاده سید ابوالقاسم  3  18
  10000  بر خیابان جدیداالحداث مهدیه  4  18
  6000  متري و باالتر 15طرفین خیابانها و راههاي   5  18
  4500  متري و باالتر 10طرفین خیابانها و راههاي   6  18
  3000  متري و باالتر 6هاي طرفین کوچه  7  18
  2500  ها و پشت جبههبقیه کوچه  8  18
  10000  بر خیابان چمران  1  19
  15000  ر خیابان مهدیهب  2  19
  10000  برخیابان کمربندي  3  19
  15000  بر خیابان شهدا  4  19
  7000  متري و باالتر 15طرفین خیابانهاي   5  19
  5000  متري و باالتر 10طرفین خیابانهاي   6  19
  4000  متري و باالتر 6هاي طرفین کوچه  7  19
  2500  ها و پشت جبههطرفین بقیه کوچه  8  19
  10000  خیابان شهید چمران بر  1  20
  11000  بر خیابان شهید مدنی  2  20
  13000  بر خیابان کمربندي  3  20
  15000  بر خیابان مهدیه  4  20
  7000  متري و باالتر 15طرفین خیابانهاي   5  20
  5500  متري و باالتر 10طرفین خیابانهاي   6  20
  4000  متري و باالتر 6هاي طرفین کوچه  7  20
  2500  ها و پشت جبههبقیه کوچه طرفین  8  20
  10000  بر خیابان چمران  1  21
  15000  بر جاده اتوبان بسطام شاهرود  2  21
  14000  بر خیابان کمربندي  3  21
  11000  بر خیابان شهید مدنی  4  21
  7000  متري و باالتر 15طرفین خیابانهاي   5  21
  5500  متري و باالتر 10طرفین خیابانهاي   6  21
  4000  متري و باالتر 6هاي فین کوچهطر  7  21
  2500  ها و پشت جبههطرفین بقیه کوچه  8  21
  25000  بر خیابان شهید دکتر بهشتی تا ابتداي کوچه حمام شهرداري  1  22
  30000  و از آنجا تا میدان مرکزي شهر  2  22
  25000  بر خیابان مهدیه تا محل دارایی سابق  3  22
  18000  تقاطع شهید چمران از محل دارایی سابق تا  4  22
  10000  بر خیابان شهید چمران  5  22
  15000  بر خیابان بلوار شهدا  6  22
  8000  طرفین خیابان شهید قندي  7  22
  7500  متري و باالتر 15طرفین خیابانهاي   8  22
  5500  متري و باالتر 10طرفین خیابانهاي   9  22
  4500  متري و باالتر 6هاي طرفین کوچه  10  22
  30000  بر خیابان آیت اله طالقانی  1  23
  11000  بر خیابان شهید مدنی  2  23
  10000  بر خیابان شهید چمران  3  23
  18000  بر خیابان مهدیه تا محل دارایی سابق  4  23
  25000  از محل دارایی سابق تا فلکه سابق  5  23
  8000  متري و باالتر 15طرفین خیابانهاي   6  23
  6000  متري و باالتر 10اي طرفین خیابانه  7  23
  5000  متري و باالتر 6هاي طرفین کوچه  8  23
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  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

 ٤٦ مهندسین مشاور طرح معماري محیط

  4500  ها و پشت جبههطرفین بقیه کوچه  9  23
  30000  بر خیابان آیت اله طالقانی  1  24
  30000  بر اتوبان بسطام شاهرود  2  24
  10000  بر خیابان شهید چمران  3  24
  11000  بر خیابان شهید مدنی  4  24
  8000  متري و باالتر 15ن خیابانهاي طرفی  5  24
  5000  متري و باالتر 10طرفین خیابانهاي   6  24
  4500  متري و باالتر 6هاي طرفین کوچه  7  24
  4000  ها و پشت جبههطرفین بقیه کوچه  8  24
  20000  بر جاده بسطام شاهرود تا دوکوه  1  25
  10000  کیلومتر مانده به شاهرود 5بر جاده مجن شاهرود تا   2  25
  3000  و از آنجا تا ابتداي اتوبان  3  25
  1400  متري و باالتر 15طرفین راههاي   4  25
  1100  متري و باالتر 10طرفین راههاي   5  25
  700  متري و باالتر 6هاي طرفین کوچه  6  25
  350  ها و پشت جبههطرفین بقیه کوچه  7  25
  13000  بر جاده گرجی تا چاه رضایی  1  26
  12000اده بسطام آزادشهر تا مقابل تأسیسات دامداري و بر ج  2  26
  1500  بر جاده گرجی از چاه رضایی تا خط لوله  3  26
  4500بر جاده بسطام آزادشهر از نهر صادق خان تا انتهاي شهرك   4  26
  2000  جاده میان آبادبر جاده بسطام انتهاي شهرك رضوي تا اول   5  26
  800  بر جاده آسفالته میان آباد  6  26
  1100  متري و باالتر 15طرفین راههاي   7  26
  800  متري و باالتر 10طرفین راههاي   8  26
  500  متري و باالتر 6هاي طرفین کوچه  9  26
  13000  بر جاده گرجی تا چاه رضایی  1  27
  1500  هبر جاده گرجی از اه رضایی تا خط لول  2  27
  1100  متري و باالتر 15طرفین راههاي   3  27
  1000  متري و باالتر 10طرفین راههاي   4  27
  800  متري و باالتر 6هاي طرفین کوچه  5  27
  500  ها و پشت جبههطرفین بقیه کوچه  6  27
  13000  بر جاده گرجی  1  28
  9500بر اتوبان شاهرود بسطام از ابتداي کوچه باغ شاهرودیها تا   2  28
  15000بر اتوبان شاهرود از مقابل جاده سید ابوالقاسم تا حد جنوبی   3  28
  30000  )سابق(بر اتوبان شاهرود از حد جنوبی ژاندارمري تا فلکه   4  28
  2200  متري و باالتر 15طرفین راههاي   5  28
  1600  متري و باالتر 10طرفین راههاي   6  28
  1100  متري و باالتر 6هاي طرفین کوچه  7  28
  500  ها و پشت جبههطرفین بقیه کوچه  8  28
  10000  بر اتوبان شاهرود بسطام تا مقابل جاده مجن  1  29
  12000  و به بعد تا پایان محدوده  2  29
  1400  متري و باالتر 15طرفین راههاي   3  29
  1100  متري و باالتر 10طرفین راههاي   4  29
  800  متري و باالتر 6هاي طرفین کوچه  5  29
  500  ها و پشت جبههطرفین بقیه کوچه  6  29
  700  بر جاده مجن تا روبوري جاده نکار من  1  30
  400  بر جاده مجن از نکار من تا دوراهی تاش و مجن  2  30
  3500  اراضی مزروعی  3  30
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  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

 ٤٧ مهندسین مشاور طرح معماري محیط

  100  اراضی بایر فاقد کشاورزي  4  30
  200  پشت جبهه  5  30
  200  اراضی مزروعی  1  31
  100  اراضی بایر  2  31
  700  بر جاده مجن تا روبروي جاده نگار من  3  31
  400  بر جاده از ابتداي جاده نگار من تا دوراهی تاش و مجن  4  31
  180  پشت جبهه  5  31

  1388، شهرداري بسطام : ماخذ        
  
  قیمت آزاد اراضی -3-3- 1
 ارزش اراضی تجاري  

بسته به اینکه امالك بر خیابانهاي . قیمت اراضی، موقعیت و مکان قرارگیري ملک نقش مهمی دارد در رابطه با
  .شودجابجا می% 50اصلی باشد و یا پشت به خیابان قیمت اراضی در حدود 

قیمت زمین تجاري در خیابان طالقانی و قسمتی از خیابان شهید مطهري و اطراف میدان اصلی شهر  -
البته الزم به ذکر است که چنانچه . باشدهزار تومان می 300-500هر مترمربع در حدود ) ینیمیدان امام خم(

  .یابداندازه زمین تجاري کوچک باشد قیمت زمین تجاري افزایش می
هزار  400الی  250قیمت زمین تجاري در بلوار شهید بهشتی با درنظر گرفتن اندازه ملک تجاري در حدود  -

  .یابدوچکتر بودن زمین این قیمت افزایش میتومان است که با ک
هزار تومان براي هر  200قیمت زمین تجاري در سایر خیابانهاي شهر و محالت مختلف شهر در حدود  -

  .باشدمترمربع می
 ارزش اراضی مسکونی  
و و قسمتی از خیابان مهدیه ) آیت اله طالقانی -شهید بهشتی(در تمام شهر بسطام به جز بلوار اصلی  -

 90الی  40قسمتی از خیابان شهید مطهري، قیمت اراضی مسکونی با کاربري مصوب و بدون مشکل از حدود 
  .هزار تومان در نوسان است

قیمت زمین مسکونی در محدوده امامزاده و بلوار شهید بهشتی و آیت اله طالقانی و حاشیه خیابان مهدیه و  -
  .هزار تومان در نوسان است 250الی  120پایین  )البته نزدیک به میدان(خیابان شهید مطهري 

 ارزش باغات  
هاي دسترسی مناسب با لحاظ کردن این قیمت هر مترمربع در داخل محدوده و بر خیابانهاي اصلی یا شبکه -

هزار تومان  25تفکر که امکان ساخت یک یا چند واحد مسکونی داخل آن به شکل ویالیی باشد، در حدود 
قیمت اراضی مزروعی و باغات در داخل شهر به لحاظ اینکه امکان تغییر . باشدو باالتر می براي هر مترمربع

  .هزارتومان به باال می باشد 25کاربري براي آن بیشتر است، تقریباً همان قمیت باغ دایر، یعنی در حدود 
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  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

 ٤٨ مهندسین مشاور طرح معماري محیط

 ه باغ دایر و باصرفهقیمت باغات بدون لحاظ نمودن امکان ساخت و ساز مسکونی در اطراف شهر به شرط آنک -
قیمت اراضی مزروعی خارج از محدوده شهر براي . هزار تومان است 10اقتصادي باشد براي هر مترمربع 

  .باشدهزار تومان می 5استفاده صرفاً مزروعی حدوداً هر مترمربع 
ی و ابعاد زمین به طور کلی در بسطام قیمت زمین بسته به اندازه متراژ زمین و دسترسی به معابر اصلی و فرع

مصالح ساختمانهاي مجاور، اشخاص ساکن در (و نوع ساختمانهاي اطراف ) شکل هندسی درستی داشته باشد(
  .شودکم و زیاد می...) ساختمانهاي مجاور، نماهاي اطراف و 

 ارزش ساختمان هاي مسکونی  
مکان و اندازه ي سازه  در شهر بسطام هر متر مربع آپارتمان بسته به اندازه ي واحد، تجهیزات واحد،

  .هزار تومان می باشد 500- 400حدود
هزار تومان است که البته این قیمت براي ساختمان  220-180حدود ) ساخت(همچنین هر متر مربع زیر بنا

  .هایی با کیفیت در حد متوسط به باال می باشد
  
  اي اراضیقیمت منطقه -3- 2-3

و حومه آن با توجه به مناطق و  بسطامر محدوده شهر قیمت منطقه اي زمین د 2-23 در جدول شماره
در رابطه با ارزش انواع ساختمان نیز شبیه به قیمت اراضی دو نوع قیمت  .. خیابانهاي شهري آورده شده است

شود و دیگري یکی ارزش معامالتی آنها بر اساس فرمهاي ارزش گذاري دولتی انجام می. گذاري وجود دارد
شود حدود الزم به ذکر است که ارزش واقعی که در بین مردم معامله می. باشداري آنها میارزش واقعی یا باز

  .برابر اعداد در جدول زیر است 15تا  10
  

اي هر متر مربع از اراضی شهر بسطامقیمت منطقه –2-23جدول شماره   
  )ریال(قیمت هر مترمربع   نوع ساختمان  ردیف

  99000  )وار و سقفاسکلت، دی(ساختمانهاي تمام بتن   1
  77000  ساختمانهاي اسکلت بتنی و اسکلت فلزي  2
  60000  ساختمانهاي تمام آجري  3
  50000  سوله  4
  33000  سایر ساختمان ها  5

  1388، شهرداري: ماخذ             
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  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

 ٤٩ مهندسین مشاور طرح معماري محیط

  ها در شهرعوامل موثر بر تغییرات قیمت زمین و ساختمان-3-3-3
هاي مکانی و تاثیر عوامل گوناگونی ساختمان در سطح شهر بیانگر مزیتنوسانات و تغییرات قیمت زمین و 

مهم ترین عامل موثر در تغییرات قیمت زمین هاي  بسطامدر شهر . نظیر دسترسی، تجمع و گردهمایی است
  . می باشد نزدیکی به مرکز شهر و محورهاي اصلی شهرمسکونی، 

شهري تک مرکزي است، بیش از  بسطاماز آنجا که . تاس نسبتا مشابهدر مورد قیمت اراضی تجاري وضعیت 
و محور هاي اصلی شهر قرار ) امام خمینیمیدان (درصد اراضی تجاري آن در جوار میدان اصلی شهر  90

مهمترین عوامل موثر بر تغییرات قیمت اراضی تجاري در این محورها عوامل مرکزیت و دسترسی . گرفته اند
واقع در بدنه میدان اصلی شهر که مرکز اصلی شهر به حساب می آید، داراي به این صورت که اراضی . است

مهمترین معابر شهر هستند و عالوه بر مرکزیت باال دسترسی بهشتی و  طالقانیلوارهاي ب. یشترین ارزش استب
ز آن پس ا. به خارج از شهر را نیز فراهم می کنند به لحاظ قیمت اراضی تجاري در رتبه دوم قرار می گیرند

  .ارگ و مهدیه از ارزش بیشتري برخوردارداراضی واقع در بدنه خیابان 
  
  هاي سرمایه گذاري بخش عمومی، خصوصی، تعاونی و دولتی در زمینه مسکنشاخص - 4-3

آنچه که در ارتباط با وضع مسکن در شهرها وجود دارد رکود محسوسی است که به لحاظ تغییر در 
به همین جهت عمده خرید و فروش در بخش مسکن در رابطه با . د شده استساختارهاي اقتصادي کشور ایجا

  .ساختمانهایی است که ارزش کمتري از لحاظ قیمت داشته باشند
با توجه به این وضعیت تمایلی از جانب مردم براي ساختمانهاي نوساز با متراژ باال وجود ندارد و عمده خرید و 

به همین جهت در بسطام یک رکود اقتصادي به لحاظ . مت استفروش متوجه واحدهاي مسکونی ارزان قی
  :خرید و فروش واحدهاي مسکونی وجود دارد که عمده ترین دالیل این رکود عبارتند از

بخشی از مردم بسطام کارگران فصلی هستند و توانایی خرید و فروش واحدهاي مسکونی نوساز و گران  -
  .قیمت را ندارند

دهند که اگر پول الزم را براي خرید واحدهاي مسکونی مردم بسطام ترجیح می: رودنزدیکی بسطام به شاه-
  .گران قیمت دارند صرف خرید این واحدها در شاهرود کنند که امکانات بیشتري نسبت به بسطام دارد

در شهر بسطام مشکالتی در زمینه صدور سند اراضی در شهر وجود دارد و روند پرداخت وام جهت خرید و  -
گیرد و این امر در زمینه خرید و فروش تأثیر محسوسی ساخت واحدهاي مسکونی معموالً به کندي صورت می

  .گذاشته است
همچنین به علت نزدیکی بسطام به شاهرود، رشد و توسعه آن به کندي صورت گرفته است و همانطور که  -

به همین جهت . گیردشاهرود صورت میدر بخش حوزه نفوذ نیز مطرح شده است بیشتر تعامالت در رابطه با 
  .وضع خرید و فروش واحد مسکونی در بسطام از رکود محسوسی برخوردار است
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  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

 ٥٠ مهندسین مشاور طرح معماري محیط

همانطور که اشاره شد ساخت و ساز مسکن توسط بخش خصوصی بنا به عللی که توضیح داده شد با رکود 
سرمایه گذاري بخش دولتی  به لحاظ فعالیت و. شودهمراه است و فعالیت محسوسی در این زمینه دیده نمی

انجام پذیرفته پروژه  1365نیز بعد از تولید مسکن انبوه در شهرك رضوي که از سوي بنیاد مسکن در سال 
  .جدیدي به اجرا گذارده نشده است

البته الزم به ذکر است که گرچه روند سرمایه گذاري در بخش مسکن توسط بخش خصوصی و دولتی روندي 
هاي صادرشده تا حدودي در جهت ام هاي ارائه شده در رابطه با مسکن و نیز تعداد پروانهکاهنده داشته اما و

  .باشدرفع کمبود سرمایه گذاري بخش خصوصی و دولت می
هزار نفر جمعیت تعلق  12این وام به شهرهایی با زیر (در حال حاضر وامهایی از قبیل وام مسکن روستایی 

همچنین تعداد . ن مهر به متقاضیان  مسکن در بسطام ارائه شده استوام بافت فرسوده و نیز مسک) دارد
داشته طی این  88و  86اي که در سال نیز به جز جهش کاهنده 88الی  83هاي صادره طی سالهاي پروانه

نشان دهنده ي مقدار پروانه هاي صادره  طی سال هاي  2- 24جدول شماره . دوره در حال افزایش بوده است
  .باشد می 1383-88

  
  1383 - 1388هاي صادره از سال تعداد پروانه -2-24جدول شماره 

  جهانگردي  )حوزه ي علمیه( آموزشی  مذهبی  اداري  مسکونی  سال
1383  33  1  -  -  -  
1384  27  -  -  -  -  
1385  73  -  1  1  1  
1386  59  1  -  -  -  
1387  79  4  -  -  -  
1388  59  -  1  -  -  

  شهرداري: ماخذ         

  
هاي موثر در عمران ل و امکانات مالی، اعتباري، فنی و اداري شهرداري و سایر سازمانمسای -5-3

  شهر 
  امکانات مالی و فنی شهرداري -3- 5- 1
  امکانات اداري شهرداري -1-5-3- 1

 5بر اساس ضوابط و مقررات وزارت کشور شهرداري بسطام با توجه به فاکتورهاي مختلف داراي درجه و رتبه 
  :ر سازمانی آن به شرح زیر استبوده و نمودا
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  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

 ٥١ مهندسین مشاور طرح معماري محیط

  نمودار سازمانی شهرداري بسطام

  
  

بر اساس این نمودار، شرح خدمات هریک از قسمت هاي فوق به تفصیل در قوانین و مقررات مربوطه آورده 
  .در زیر به وظایف این قسمات پرداخته خواهدشد. شده است

  
  وظایف شهردار

  ریزي واحدهاي حوزه شهردار جهت ایجاد و برقراري نظم و ترتیب و هماهنگی انسجام بین واحدها برنامه -
انجام امور مربوط به حراست اموال، ساختمانها، ماشین آالت، تأسیسات شهرداریها طبق دستورالعملهاي  -

  ابالغی
ري، اداري، مالی و نظایر آن از رسیدگی و تحقیق درباره پرونده تخلفاتی که ضمن اجراي فعالیتهاي فنی، شه -

گیرد و تعیین و تشخیص نوع تخلف و حدود مسئولیت طرف کارکنان شهرداري و یا اشخاص دیگر صورت می
  آن و تهیه گزارش ضمن اظهارنظر صریح براي اتخاذ تصمیم از طرف مقامات ذیصالح

ی و هنري در جهت ارائه طرحها و هاي مختلف اجتماعی، فرهنگانجام مطالعات و بررسیهاي الزم در زمینه -
  هاي مورد نیاز براي توسعه فرهنگیبرنامه

اقدام به ثبت اراضی و امالك متعلق به شهرداري در دفاتر رسمی ثبت اسناد و امالك و تثبیت مالکیت  -
  شهرداري بر کلیه امالك و مستحدثات متعلق به شهرداري برابر مقررات و تنظیم دفاتر خاص امالك

ي و تنظیم لوایح دفاعی و ارائه آن به دعاوي و مراجع قانونی زیربط و دفاع از حقوق حقه شهرداري در پیگیر -
  مراجع مذکور

  برنامه ریزي به منظور ایجاد بانک اطالعاتی آماري جامع، به روز و کارآمد شهرداري و سازمانهاي وابسته -
  وظایف امور اداري و مالی-
حسن انجام امور اداري و تهیه گزارشات الزم پیرامون مسائل مختلف شهرداري بررسی مکاتبات و مراقبت در  -

  جهت مقامات فوق
نظارت در تأمین احتیاجات شهرداري از لحاظ وسائل و لوازم اداري و برآورد هزینه آنها با همکاري واحدها و  -

  در نظر گرفتن اعتبارات مصوب
  گی کارکنانبررسی امکانات رفاهی، ورزشی، بیمه و بازنشست -
نظارت در تأمین ارتباط اداري شهرداري با موسسات و اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی از لحاظ مکاتبات و  -

  مراجعات

 شهردار

 امور فنی و شهرسازي خدمات شهري امور اداري و مالی
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  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

 ٥٢ مهندسین مشاور طرح معماري محیط

  تهیه گزارشهاي مالی و تفریق بودجه و ترازنامه ساالنه شهرداري -
  سابداري آنهابررسی عملکرد مالی کلیه واحدهاي تابعه شهرداري و مراقبت در حسن گردش امور مالی و ح -
انجام تعهدات مالی در حدود اعتبارات مصوب طبق مقررات شهرداري و واحدهاي تابعه و نظارت بر نحوه  -

  عملکرد آنها
همکاري در تهیه و تنظیم بودجه، متمم و اصالح بودجه، تفریق بودجه با توجه به آیین نامه مالی شهرداریها  -

  اجع زیربطو دستورالعملهاي صادره و ارائه آن به مر
  انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق و سایر وظایف مربوط به شغل -
  وظایف امور فنی و شهرسازي-
هاي جاري شهرداري یا نظارت کلی و ایجاد هماهنگی در امور مربوط به طرحهاي عمرانی اعم از برنامه -

  طرحهاي عمرانی خاص و زیربنایی
ی و ایمنی و سایر کمیسیونهاي خاص حوزه تحت نظارت و پیگیري مراقبت در تشکیل کمیسیونهاي فن -

  مصوبات و تصمیمات متخذه در کمیسیونهاي مذکور
نظارت بر نگهداري و نوسازي مستحدثات و همچنین انجام تعمیرات ساختمانها و مستحدثات و تأسیسات -

  متعلق به شهرداري
ي ساختمانی یا ساختمانهاي بدون پروانه توسط مالک و هاتعیین میزان و نحوه تخلفات انجام شده از پروانه -

  تکمیل و ارجاع پروژه تخلف به مراجع ذیصالح
  انجام سایر وظایف طبق دستور مافوق و سایر وظایف مربوط به شغل -
  وظایف خدمات شهري -
داري و رسیدگی و مراقبت مستمر در امر نظارت معابر و جمع آوري لجن، زباله، نخاله و الیروبی و نگه-

  هاي زیباسازي در چارچوب طرحهاي مصوبپاکسازي آنها و مسیلهاي واقع در محدوده منطقه و اجراي برنامه
  جلوگیري از کار اماکن مزاحم و خالف بهداشت در برابر مصوبات کمیسیون تشخیص مزاحمت -
  اشجار با معابر حفظ و نگهداري فضاي سبز موجود در منطقه شامل میادین، رفوژها، پارکهاي محلی و -
  شرکت در عملیات امداد و نجات سوانح و اطفاء حریق با توجه به تقسیم کار از طرف مافوق -
  استفاده از وسایل و تجهیزات استحفاظی و ایمنی فردي در محل حادثه و حریق -
  مدیریت و نظارت بر حمل و نقل عمومی درون شهري بر اساس دستورالعملهاي صادره -
ي الزم به منظور تأمین نیازمندیهاي آتی شهر از لحاظ تعداد مینی بوس و تاکسی با استفاده از پیش بینیها -

  کلیه امکانات
  انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق و سایر وظایف مربوط به شغل -
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  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

 ٥٣ مهندسین مشاور طرح معماري محیط

  نیروي انسانی -3- 2-1-5
می  2-25ي بسطام به شرح جدول طبق استعالم از شهرداري بسطام، عناوین پستی و تعداد کارمندان شهردار

  :باشد
  عناوین پستی و تعداد کارمندان شهرداري بسطام - 2- 25جدول 

  عناوین پستی  ردیف
  حوزه ي شهردار

  شهردار  1
  متصدي امور دفتري و بایگانی  2
  معاون  3
  متصدي حراست  4
  متصدي روابط عمومی و پاسخگویی به شکایات  5
  کارشناس حقوقی و امالك  6

  اداري و مالی امور
  کارشناس امور اداري و کارگزینی  1
  کارشناس مسئول امور مالی  2
  حسابدار و مامور وصول  3
  جمعدار و امین االموال  4
  کارپرداز  5

  امور عمرانی و شهرسازي
  کارشناس مسئول امور عمرانی و شهرسازي  1
  کارشناس شهرسازي  2
  کارشناس عمران و مامور بازدید  3

  هريخدمات ش
  کارشناس مسئول خدمات شهري  1
  متصدي خدمات شهري  2
  کارشناس طرح و توسعه ي فضاي سبز  3
  )راننده( آتش نشان  4

  دبیر خانه ي شوراي اسالمی شهر
  متصدي امور دبیر خانه ي شوراي اسالمی شهر  1

  شهرداري: ماخذ                  
  

  :به شرح زیر می باشد) بر اساس اطالعات موجود( يهمچنین تعداد کارمندان و کارگران این شهردار
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  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

 ٥٤ مهندسین مشاور طرح معماري محیط

  تعداد کارمندان و کارگران این شهرداري -2-26جدول 
  پست هاي کارمندي

  نفر 1  راننده وسایل نقلیه ي سنگین
  نفر 1  حسابدار

  پست هاي کارگري
  نفر 1  سرکارگر خدمات شهري
  نفر 5  کارگر خدمات شهري

  نفر 4  باغبان
  نفر 2  ل نقلیه ي سنگینراننده ي وسای

  نفر 1  راننده ي وسایل نقلیه ي سبک
  نفر 1  راننده ي تراکتور و دامپر

  نفر 2  بنا و کمک بنا
  نفر 1  مامور کنترل

  نفر 1  اپراتور کارخانه سنگ شکن
  نفر 2  نگهبانی

  شهرداري: ماخذ                      
  
  امکانات اجرایی و فنی شهرداري بسطام -3-1-5-3

- امکانات اجرایی و فنی شهرداري بسطام که شهرداري مالک آنها بوده و یا به نوعی در اختیار شهرداري می

  :باشدبه شرح زیر می) طبق استعالم از شهرداري بسطام(باشند 
  

  امکانات اجرایی و فنی شهرداري بسطام -2-27جدول 
  تعداد  نوع  تعداد  نوع
  2  کامیون آتش نشانی  2  لودر

  2  موتور سیکلت  2  تراکتور
  1  )مزدا(آمبوالنس   1  )بیل مکهو(بیل مکانیکی 

  3  غلتک  4  کامیون کمپرسی
  1  فینیشر  2  وانت پیکان

  1  808خاور   2  سمند
  1  فوتون  1  مزدا دوکابین

      4  نیسان
  شهرداري: ماخذ                   
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  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

 ٥٥ مهندسین مشاور طرح معماري محیط

  سایر سازمانهاي موثر در عمران شهر
شود، چندین دستگاه اجرایی ن اصلی ترین نهاد عمرانی شهر بسطام شناخته میبه غیر از شهرداري که به عنوا

  :توان اشاره نموداز جمله این نهادها به موارد زیر می. انددیگر در عمران و آبادي شهر بسطام فعال بوده
ب گروه نوسازي و تجهیز مدارس، ارشاد اسالمی، بهداشتی، مسکن و شهرسازي، بهزیستی، تربیت بدنی، آ

  .اي، استانداري، جهاد کشاورزي، صنایع دستی، راه و ترابري، شرکت آب و فاضالب شهر بسطاممنطقه
البته بنا به دالیل گوناگونی که از مهمترین آنان کوچکی بسطام و نزدیکی بیش از حد آن به شهر شاهرود 

کنند و شاهرود عمل میاست، دستگاهها و نهادهاي اجرایی شهر بسطام به صورت ادارات وابسته به شهر 
البته به دلیل توان بسیار باالي شهر . گرددهزینه و درآمد آنان در قالب هزینه و درآمد شهر شاهرود عمل می

بسطام در امر کشاورزي و باغداري و فعالیت روزمره آبرسانی و دریافت وجوه مشترکین و اعمال حرکات 
بطه با برخی ادارات نظیر شرکت آب و فاضالب و نیز سازمان بهداشتی در رابطه با آب مصرفی این مسئله در را

  .کندجهاد کشاورزي تا حدودي فرق می
  
چگونگی رشد درآمد هاو اعتبارات شهرداري و سایر سازمان هاي موثر در عمران شهر در  -2-5-3

  گذشته و امکان تغیرات در آینده
تامین هزینه در افق زمانی محدود، و برقراري روند افزایش هزینه هاي جاري و عمرانی شهرداري با منابع 

ارتباط بهینه میان هزینه و در آمد از جمله مواردي است که موضوع خودکفایی و استقالل مالی شهرداري ها 
  .را مطرح می سازد

ي شهر بعد از ي استقالل مالی شهرداري ها به عنوان یکی از سیاستهاي مربوط به مدیریت و ادارهمساله
اسالمی مورد توجه مدیران شهري قرار گرفته است و چون نقش محوري و اصلی شهرداري به عنوان انقالب 

اصل عمران و توسعه شهري آشکار گشته است، اختیارات بیشتري به شهرداري واگذار گردیده است تا در 
به این . کندي مسائل اقتصادي جهت تامین هزینه هاي خود منبع مالی و درآمد جدیدي را طراحی می زمینه

ترتیب بررسی درآمد شهرداري و نوسانات آن در سال هاي مختلف، سهم منابع مستمر و غیر مستمر در تامین 
براي بررسی وضعیت شهرداري از اهمیت زیادي .... درآمد شهرداري، سهم برنامه هاي جاري و عمرانی و 

مدي شهرداري به تنهایی کافی نیست و البته بایستی توجه داشت که تحلیل منابع درآ. برخوردار می باشد
  .نسبت هزینه ها به درامد را نیز بایستی برسی نمود

  
  درآمد شهرداري -3- 2-5- 1

آنچه که در بحث امور مالی شهرداري ها به منظور برنامه ریزي درجهت افزایش هرچه بیشتر درآمد شهرداري 
بررسی میزان درآمد مستمر و . مستمر است ها بایستی مورد توجه قرار گیرد، بحث درآمدهاي مستمر و غیر

منابع حاصل این درآمد می توانند راهکارهایی را درجهت افزایش هرچه بیشتر درآمد مستمر به عنوان مجري 
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  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

 ٥٦ مهندسین مشاور طرح معماري محیط

درآمد مستمر و غیر مستمر شهرداري  2-28جدول شماره . موثر در زمینه توسعه و آبادانی شهر ارائه دهد
  .بسطام را نشان می دهد

  
  )واحد هزار ریال( 1378-87درآمد مستمر و غیر مستمرشهرداري طی سالهاي  - 2- 28اره جدول شم

  درآمدغیر مستمر  درآمد مستمر  سال
درصددرآمد مستمر به 

  کل درآمد
درصد درآمد غیر مستمر به 

  .کل درآمد
78  480796060  851472967  08/36  91/63  
80  986566087  450860472  63/68  54/28  
81  1842233867  1489241078  29/55  70/44  
82  2053119247  1648019497  47/55  52/44  
83  1930518493  3583592173  01/35  98/64  
84  3659399470  3285700349  69/52  30/47  
85  4236711676  4102223432  80/50  19/49  
86  8421109899  4254774206  43/66  56/33  
87  8688948917  3654806138  39/70  60/29  

  شهرداري: ماخذ
  

الزم به ذکر است که منابع درآمد مستمر شهرداري شامل درآمدهاي ناشی از عوارض عمومی مستمر، بهاي 
خدمات درآمدهاي موسسات انتفاعی و درآمد هاي حاصله از وجوه اموال شهرداري و منابع غیر مستمر شامل 

اي دولتی، اعانات و هدایا و فروش درآمدهاي ناشی از عوارض اختصاصی ، کمکهاي اعطایی دولت و سازمانه
با برنامه ریزي جمعی و نیز توجه به وضعیت هر بخش می توان درآمد . اموال منقول و غیر منقول می باشد

  .مستمر و غیر مستمر شهرداري رابهینه نمود
به امور مستمر  80 -87عمده درآمد شهرداري طی سالهاي. نشان می دهد 24همانطور که جدول شماره 

. عمده درآمد شهرداري از امور غیر مستمر تامین شده است  83و  79و  78صاص داشته و تنها درسالهاي اخت
اختصاص عمده درآمد شهرداري از امور مستمر یک پتانسیل ، فرصت در جهت اجرا وتحقق  و طرح ها و  

هت تامین درآمد هاي در واقع گرچه منبع درآمد غیر مستمر یک پتانسیل در ج. برنامه ها به شمار می رود
شهرداري است و در کنار منابع همیشگی شهرداري می تواند نقش موثري را در افزایش درآمد هاي شهرداري 
و به تبع آن اقدامات عمرانی ایفا کند، اما از آنجائی که یک منبع دائمی نیست عمده ي درآمد شهرداري 

درصورتیکه این منبع ) به علت دائمی نبودن این منبع(نبایستی بر این منبع استوار باشد، زیرا در این صورت 
در . قطع شود یا کاهش یابد، درآمد شهرداري کاهش و به تبع آن مشکالت زیادي براي شهر ایجاد خواهد شد
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  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

 ٥٧ مهندسین مشاور طرح معماري محیط

شهر بسطام همانطور که اشاره شده، به جز سال هاي مذکور، عمده ي درآمد شهرداري به امور مستمر تعلق 
  .دارد

مور مستمر و غیر مستمر، بررسی نوسانات درآمدي شهرداري نیز از جمله مباحث مهم در بحث عالوه بر بحث ا
- 78نوسانات درآمد شهرداري طی سال هاي  2-29در جدول شماره . امور مالی شهرداري ها به شمار می رود

  .نشان داده شده است 87
  

  )واحد هزار ریال( نوسانات درامد شهرداري بسطام  -2-29جدول 
  شاخص درآمد  درآمد کل  سال
78  1332268697  100  
80  1437426559  108  
81  3331474945  06/250  
82  3701138744  278  
83  5514110666  414  
84  6945099819  29/512  
85  8338935108  626  
86  12675884105  45/951  
87  12343755055  52/926  

  شهرداري: ماخذ                              
  
  هزینه ي شهرداري - 2-2-5-3

عالوه بر درآمدهاي شهرداري ها ، شناخت هزینه هاي شهرداري دربخش هاي مختلف اقتصادي نیز واجد 
اهمیت است در رفع شناسایی این امر سبب آگاهی از میزان اهمیت بخش هاي مختلف به جهات سرمایه 

جدول شماره . ت گذاریها اهمیت داردکه در برنامه ریزي و سیاس. گذاري شهرداري در این بخش خواهد بود
  .هزینه هاي شهرداري را به تفکیک نشان می دهد 26
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  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

 ٥٨ مهندسین مشاور طرح معماري محیط

  )واحد هزار ریال( 78 -87طی سالهاي  يها هزینه هاي شهرداري به تفکیک بخش -2-30جدول شماره 
  جمع  از محل اعتبار عمرانی  ازمحل اعتبارات حاري  سال و شرح

  خدمات اداري

78  188597799    188597799  
79        
80  306689671    306689671  
81  589306705    589306705  
82  788473985    788473985  
83  1043176009    1043176009  
84  1131022374    1131022374  
85  1642311509    1642311509  
86  2013622034    2013622034  
87  1567753862    1567753862  

  خدمات شهري

78  358622972    358622972  
79        
80  430013289    430013289  
81  675373590    675373590  
82  766195521    766195521  
83  980843687    980843687  
84  1788267015    1788267015  
85  2065076687    2065076687  
86  3573424238    3573424238  
87  2833106297    2833106297  

  عمران شهري

78  547220726  728384663  1275605389  
79        
80    566746273  566746273  
81    1751998177  1751998177  
82    1831210673    
83    3209523455    
84    4024753781    
85    4619034269    
86    6476262948    
87    7936130250    

  شهرداري: ماخذ
  

ي حاظ هزینه هاي شهرداري الزم است تا میزان هزینه در این راستا به منظور اهمیت بخش عمران شهري به ل
جدول شماره . نشان داده شود 78-87شهرداري در بخش عمران را به تفکیک زیر بخش هایش طی سالهاي 

  .سهم هر زیر بخش را از کل هزینه هاي عمرانی شهرداري نشان می دهد - 31-2
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  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

 ٥٩ مهندسین مشاور طرح معماري محیط

  )واحد هزار ریال( 78-87ی سالهاي تفکیک هزینه هاي شهرداري در بخش عمرانی ط -2-31جدول 
  جمع  از محل اعتبار عمرانی  ازمحل اعتبارات حاري  سال و شرح

برنامه ریزي براي توسعه 
  شهري

78    4460864    
79    10000000    
80    37540154    
81    57954375    
82    32800000    
83    346779650    
84    449000841    
85    39737510    
86    152071338    
87    30375000    

برنامه براي هدایت و دفع 
آبهاي سطحی داخل 

  شهري

78        
79        
80        
81        
82    77781664    
83    32333993    
84    135402179    
85    80951519    
86    14871349    
87    63328611    

برنامه بهبود عبور  و مرور 
  در شهر ها

78    168849017    
79        
80    165486761    
81    548439829    
82    372204905    
83    681319745    
84    720191094    
85    151456066    
86    1031759228    
87    751071082    

برنامه ایجاد تاسیسات 
  حفاظتی شهرها

78        
79        
80    2816400    
81    5890200    
82    82683344    
83    145832536    
84    3435200    
85    298739600    
86    1270000    
87    36356800    

    138342739    78  برنامه بهبود محیط شهري
79        
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  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

 ٦٠ مهندسین مشاور طرح معماري محیط

80    99387418    
81    461745888    
82    570660847    
83    939649035    
84    1151430644    
85    864743666    
86    1260289951    
87    1960821623    

ورزشی ،  برنامهایجاد اماکن
تفریحی، توریستی و 

  فرهنگی

78        
79        
80        
81        
82        
83        
84        
85        
86        
87        

برنامه ایجاد سایر تاسیسات 
  وتسهیالت شهري

78    414054343    
79        

برنامه ایجاد تاسیسات و 
  صنعت شهري

80    70269200    
81    261515540    
82    256285656    
83    350429059    
84    332043351    
85    4853931    
86    13930080    
87    10642500    

برنامه ایجاد تاسیسات 
  درآمدزا

78        
79        
80        
81    421682229    
82    344650854    
83    731565145    
84    1516754513    

  
85    2694356276    
86    3358579815    
87    3851601804    

  برنامه ي دیون عمرانی
85    475119552    
86    512936417    
87    1172306130    

  شهرداري: ماخذ
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  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

 ٦١ مهندسین مشاور طرح معماري محیط

ي هزینه هاي شهرداري صرف برنامه بهبود و توسعه شهري و همانطور که جدول فوق نشان می دهد عمده
؛ به طوریکه در البته میزان هزینه شهرداري در این دو بخش در نوسان بوده است. تاسیسات شهري می شود

ي هزینه شهرداري در بخش تاسیسات شهري و تاسیسات درآمدزا و در عمده 87و86و85و84و79و78سالهاي
آگاهی از این نکته سبب می شود تا . ي  شهري صرف شده استدر بهبود توسعه 83و82و 81و 80سالهاي 

  .ه باشندطرح ها و برنامه ها ضمن جامع بودن به این دو بخش تمرکز بیشتري داشت
  
  نسبت هزینه به درآمد شهرداري -5-3- 3-2

بررسی منابع درآمدي و هزینه هاي شهرداري و ارتباط میان  هزینه و در آمد جهت تحصیل و برنامه ریزي به 
درواقع باید توجه داشت که شهرداري  .ي متقابل میان هزینه و در آمدها  ضروري استمنظور برقراري رابطه

ی تامین درآمد و نیز قطب اصلی مدیریت شهري در جهت نیل به اهداف نقش بسیار به عنوان منبع اصل
به همین دلیل جهت بررسی میزان در آمد و هزینه هاي شهرداري و نوسان در هزینه و درآمد ها . کلیدي دارد

اجرا و  ي شهرداري نقش موثري در راستايبه منظور یافتن چرایی هرگونه کاهش یا افزایش در درآمد و هزینه
زیر هزینه و درآمد شهرداري بسطام به  28به این ترتیب در جدول شماره . تحقق طرح ها و برنامه ها دارد
سال گذشته ارائه شده است تا چشم اندازي از وضعیت مالی شهرداري ارائه  10تفکیک بخشهاي مختلف طی 

  .نشان می دهد نسبت درآمد به هزینه هاي شهرداري را 2-32ي جدول شماره. شده باشد
  

  )واحد هزار ریال(  1378 -87نسبت درآمد به هزینه شهرداري طی سالهاي  -2-32جدول شماره 
  درآمد به هزینه  هزینه  درآمد  سال
78  1332268697  1275605389  04/1  
    ؟    79
80  1437426559  1303449233  10/1  
81  3331474945  3016678472  10/1  
82  3701138744  3385880179  09/1  
83  5514110666  5233543151  05/1  
84  6945099819  6944043170  1  
85  8338935108  8326422465  1  
86  12675884105  12063309220  05/1  
87  12343755055  12336990409  1  

  شهرداري: ماخذ      
  

ا آنچه که حائز طبق جدول فوق نسبت درآمد به هزینه هاي شهرداري با افت و خیز هایی همراه بوده است ام
ساله  10ي اهمیت است، باالتر بودن و یا مساوي بودن در آمد به هزینه است به عبارتی دیگر طی این دوره
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  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

 ٦٢ مهندسین مشاور طرح معماري محیط

میزان در آمد شهرداري از هزینه ها بیشتر بوده است و هیچ نوع کسري بودجه به چشم نمیخورد و در بدترین 
یک فرصت مناسب درجهت ) ودن درآمد به هزینه هاباالترب(است و همین عامل  1حالت این نسبت برابر با 

  .اجرا و تحقق طرح ها و برنامه ها می باشد
  
  امکانات تأمین منابع مالی و اعتباري جدید براي رفع کمبودها و نیازهاي عمرانی شهر - 3-5-3

عنوان  هاي جاري و عمرانی شهرداري و از سویی نقش محوري و اصلی شهرداري بهروند رو به افزایش هزینه
سازد که جهت خودکفایی و استقالل مالی شهرداري طرق بازوي اصلی عمران و توسعه شهر ضروري می

در این رابطه ابتدا . هاي روبه رشد آن ارزیابی نمودمختلفی را جهت افزایش درآمد شهرداري و تأمین هزینه
هاي موجود و در مرحله بعد پیشنهادات شهرداري را در جهت افزایش درآمد و نیز امکانات و پتانسیل 

  .گیردراهکارهاي قانونی آن مورد بحث و بررسی قرار می
  :رابطه با افزایش درآمدها پیشنهادات شهرداري بسطام در-الف

  اي شهر بسطامتجدیدنظر در قیمتهاي منطقه-
کمک به تعیین مبلغی به عنوان عوارض قانونی تحت عوارض ساالنه امالك بابت نوسازي و همیاري براي -

  فعالیت عمرانی محالت مختلف شهري
با توجه به اینکه محدوده استحفاظی بسطام تا : شاهرود -مجوز ساخت واحدهاي تجاري در حدفاصل بسطام-

متري میدان امام رضاي شاهرود، با اعمال پیشنهاد فوق عوارض تمام کارگاهها و واحدهاي تجاري واقع  400
  .خت خواهدشددر محدوده به شهرداري بسطام پردا

درصورتیکه حریم پیشنهادي شهرداري بسطام تصویب شود ، عوارض تمام کارگاههاي واقع در این حریم به  -
  .شهرداري بسطام تعلق خواهد گرفت 

با توجه به اینکه طی چند ( ها ، درصورتیکه این بازنگري انجام شود بازنگري کلی در قانون عوارض و تعرفه -
درآمد شهرداري افزایش ) ها افزایش داشته ولی عوارض و تعرفه ثابت بوده است  هسال گذشته تمامی هزین

خواهد یافت زیرا علیرغم افزایش محسوس قیمتها در زیر گروههاي مختلف اقتصادي ، عوارض وصولی از سوي 
ت هاي سنوا گردد ، از نرخ تعرفه که درصدي از آن به حساب شهرداري واریز می …دارائی ، شرکت نفت و 

نماید و ثابت مانده است ، لذا از طریق ایجاد رابطۀ متناسب بین میزان افزایش قیمت با  گذشته تبعیت می
  .یابد  میزان عوارض وصولی ، توان شهرداري افزایش می

تجمیع عوارض واحدهاي تولیدي در سطح استان و توزیع متناسب آن بین شهرداریهاي کل استان با  -
سمنان بدلیل  سایر عوامل مؤثر ، زیرا در سطح استان سمنان ، شهرهایی چون احتساب درجه شهرداري و

باشد، ولی شهرهائی چون بسطام که فاقد این پتانسیل  مند می از عوارض باالئی بهره، قدرت نسبی قطب صنعت
 باشد و به همین دلیل شوند ، عوارض وصولی بسیار اندك می بوده و بعنوان یک شهر کشاورزي شناخته می
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  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

 ٦٣ مهندسین مشاور طرح معماري محیط

بین میزان درآمد شهرداریهاي استان تفاوت فاحشی وجود دارد ، بدین جهت با اعمال سیاست تجمیع عوارض 
  .دها از حدت و شدت این اختالف درآمدها کاسته خواهد ششهرداري توزیع آن بین در سطح استان و سپس

اي اضر پتانسیلها و امکانات نهفتهعالوه بر پیشنهادات شهرداري در ارتباط با ایجاد منابع مالی جدید، در حال ح
توان به در این راستا می. آینددر بسطام وجود دارد که یک منبع مهم مالی براي عمران شهر به حساب می

  :موراد زیر اشاره نمود
مجموعه بایزید با بناهاي تاریخی واقع در آن یک قطب مهم در جذب توریست و : مجموعه بایزید بسطامی-

تردد . شوندساالنه هزاران گردشگر به منظور بازدید از این مجموعه راهی بسطام می. رودمی گردشگر به شمار
  .کندو رفت و آمد گروههاي توریستی به بسطام به رونق اقتصادي این شهر کمک شایانی می

مهمانسراي جهانگردي که در حال حاضر راه اندازي شده یک جاذبه براي جذب  :مهمانسراي جهانگردي -
آیند الزم نیست که براي استراحت به مسافرین و گردشگرانی که به بسطام می. باشدریست به این شهر میتو

  .توانند اسکان یابندجاي دیگري روند و در این مهمانسرا می
شود و با توجه به درآمد ماهیانه این هتل با توجه به درآمد حاصل از بقعه امامزاده ساخته می :هتل بسطام -

میلیون تومان در بهار و تابستان اگر تکمیل و راه  15-16میلیون تومان در زمستان و پاییز و  7-8متوسط 
  .آیدارزش به شمار می یک منبع مالی با) بنا به دالیل مالی متوقف شده(اندازي شود 

جمعیت توان در جت اسکان موقت مسافرین و زائرین مشهد با توجه به با ایجاد کمربندي براي بسطام می -
  .روند، برنامه ریزي نمودزیادي که همه ساله به مشهد می

هکتار زمین براي ساخت این پارك در اختیار گرفته و بخشهاي  44شهرداري بسطام  ):چغولگیر(پارك -
  .روداین پارك نیز یک پتانسیل اقتصادي به شمار می. هستند.  . . مختلف دولتی مشغول ساخت آالچیق و

اما هنوز گسترش نیافته و نیز تا . این پارك تقریباً ساخته شده و مورد استفاده است: پارك سرآسیاب-
تکمیل این پارك و ساخت کامل تجهیزات الزم براي آن به جذب بیشتر . حدودي تکمیل نشده است

  .گردشگران و مردم کمک خواهدکرد
در حال حاضر این مجتمع در . رسدبرداري بکه قرار است در آینده نزدیک به بهره مجتمع دامداري بسطام -

هکتار در حال آماده سازي است و دامداریهاي سنتی فعلی بسطام به آنجا منتقل  100زمینی به وسعت 
رسد با ایجاد یک مجتمع با تجهیزات مدرنتر نقش دامداري که یک مبع مهم اقتصادي به نظر می. خواهندشد

  .است تقویت گردد
  :مواد قانونی-ب

توانند دست ودن نیازهاي عمرانی شهر، شهرداریها با استفاده از قوانین و مقررات موجود، میجهت برطرف نم
به اقداماتی زده که به وسیله آن با تأمین منابع مالی جدید، اقدامات و عملیات عمرانی را اجرا نموده و باعث 

  :در زیر اهم موارد قانونی آورده شده است. توسعه و عمران شهر گردد
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  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

 ٦٤ مهندسین مشاور طرح معماري محیط

  :67قانون بودجه سال  16ج تبصره بند -
طبق این بند به شهرداریها اجازه داده شده که از مالیات شاغل طبق ضوابط اجرایی جهت تأمین منابع اعتباري 

  .براي اجراي طرحهاي عمرانی استفاده نمایند
  :قانون نوسازي و عمران شهري 22و  24ماده -

ي و عمران شهري با رعایت نقشه جامع یا هادي شهر، هنگام قانون نوساز 24توانند طبق ماده شهرداریهاي می
متر، طبق ضوابطی عرض معابر را  20اجراي طرحهاي نوسازي و توسعه با احداث معابر با غرض بیشتر از 

وسیعتر از میزان مورد احتیاج طرح، تنظیم و اجرا نمایند واراضی مازاد را در صورت عدم احتیاج از طریق 
یعنی در . سانده و وجوه حاصله را به حساب درآمد نوسازي و عمران شهري منظور نمایدمزایده به فروش ر

شود که زمین را خریده و با قیمت واقع با رعایت ضوابط کلی قانونی طبق این ماده به شهرداري اجازه داده می
  .باالتر بفروشد و سود حاصله را صرف توسعه شهر بنماید

کنند در قبال دهد که زمینهایی را که طبق این قانون تملک مییها اجازه میهمین قانون به شهردار 22ماده 
تقسیمات کافی به شرکتهاي معتبر واگذار کنند و با آنها شریک شوند و از این راه منابع مالی جدیدي را براي 

  .خود فراهم و کارهاي عمرانی را از سود حاصل از اینگونه شرکتها به انجام برسانند
  :آیین نامه اجرایی قانون اراضی شهري 11ماده  2و تبصره  72و  34ماده  -

قانون اراضی شهري با دقت در این مسئله که شهرداریها به علت عد توانایی مالی قادر به  11ماده  2تبصره 
باشند به این سازمان اجازه احداث تأسیسات خدماتی و عمومی در اراضی تحت اختیار سازمان شهري نمی

قبل از واگذاري اراضی به افراد نسبت به احداث تأسیسات عمومی و خدماتی اقدام نموده و پس از  دهد کهمی
به این ترتیب بار مالی . تکمیل بهاي آن را محاسبه و بر قیمت زمین افزوده و از متقاضیان زمین دریافت نماید

  .یابدشهرداري در توسعه و عمران شهر کاهش می
دهد که در ازاي تملک جرایی قانون اراضی شهري به سازمان زمین شهري اجازه میآیین نامه ا 72و  34ماده 

باشد اراضی شهر از طرف شهرداري به مالک آن زمین از زمینهایی که در اختیار سازمان زمین شهري می
پول  واگذار نماید و از این طریق بار مالی شهرداري را کاهش داده و اجازه دهد که شهرداري به جاي پرداخت

  .به مالک زمین آن را در امور توسعه شهري صرف نماید
توانند با ایجاد مراکز تولیدي و خدماتی جدید در سطح شهر از قبیل ایجاد و عالوه بر موارد فوق شهرداریها می

احداث واحدهاي تولیدي و خدماتی مانند میادین تره بار، کارخانه آسفالت سازي، یخ سازي، گسترش معادن 
اسه و خاك رس در محدوده حوزه استحفاظی، ایجاد مراکز ورزشی و تفریحی مانند پارك کودك، شن و م

مستقیماً در ایجاد یک سري امکانات ... استخر شنا و سینما به وجود آوردن شبکه حمل و نقل درون شهري و 
  .تأمین منابع مالی براي خود اقدام نمایند

توانند استفاده از قوانین موجود به جلب مشارکت مردم بط میهمچنین شهرداریها ودستگاههاي اجرایی زیر
  .بپردازند و قسمتی از منابع مالی، فنی، خدماتی و مصالح مورد نیاز فعالیتهاي عمرانی شهر را تأمین نمایند
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  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

 ٦٥ مهندسین مشاور طرح معماري محیط

  چگونگی مشارکت مردم در فعالیتهاي عمرانی شهر -3- 6
از نگاهی دیگر مشارکت، رفتارهاي . امعه استمشارکت فرآیند هدایت یا آزادسازي انرژي هاي نهفته در ج

صفاتی که براي رفتار . گیردجمعی، آگاهانه و داوطلبانه است که به مقصد منافع مردمی یا جمعی صورت می
وجود میزان . شود، ناظر بر نوعی تمایل ذهنی و روانی براي انجام کنش خاصی استمشارکتی برشمرده می

فراد و نهادهاي اجتماعی، قابل پیش بینی بودن افراد و نهادهاي اجتماعی و معینی از اعتماد اجتماعی به ا
  .کندزمینه را براي افزایش تمایل فرد به شمارکت فراهم می... حقوقی و اعتماد سیاسی و 

) 26، ص 1380علیرضا علوي تبار، (طلبد مشارکت در مقام رفتاري جمعی حد معینی از سازمان یافتگی را می
برخی از این پیش نیازها در وجود شرکت . ت مستلزم فراهم آمدن برخی پیش نیازهاستتحقق مشارک

در واقع این پیش نیازها تحقق و کارسازي مشارکت را تعیین . کنندگان و برخی در محیط پیرامون جاي دارد
تأثیرگذار  عمده ترین این پیش نیازها که از آنها به عنوان متغیرهاي. سازدکند و سطح آن را مشخص میمی

  :شود، عبارتند ازبر مشارکت یاد می
  وجود سرمایه فرهنگی در مشارکت کنندگان-
  وجود سرمایه اجتماعی در مشارکت کنندگان-
  وجود اعتماد اجتماعی در مشارکت کنندگان-
  جود انسجام اجتماعی در مشارکت کنندگان-
  

ار بر مشارکت پیش نیازهاي تأثیرگذار بر به این ترتیب با توجه به مفاهیم و تعاریف متغیرهاي تأثیرگذ
  .شودمشارکت در جامعه شهري بسطام به صورت زیر تحلیل می

 سرمایه فرهنگی  
در شهر بسطام چندین کانون فرهنگی، کتابخانه، کلوپ ورزشی و چندین واحد مجتمع فرهنگی اهل بیت و 

هري بسطام به خصوص در بین میزان شاخصهاي فرهنگی در جامعه ش. کنندمهد قرآن کریم فعالیت می
هاي هنري و علمی، انجام کارهاي هنري و میزان مطالعه جوانان اعم از عضویت در کتابخانه، شرکت در برنامه

  .به نسبت مناسب است
 سرمایه اجتماعی  

اگر شاخصهاي سرمایه اجتماعی را ارتباط مردم با صاحبان قدرت عضویت در سازمانهاي رسمی و غیر رسمی، 
مورد اعتماد بودن و تعداد جابجایی محل سکونت در چن سال، در نظر بگیریم، در شهر بسطام ارتباط میزان 

در سالهاي اخیر تالش هاي زیاد از جانب مردم براي گرفتن استانداري . مردم با مسئولین به نسبت خوب است
چنین انسجامی مشاهده اما در خصوص احیا و یاززنده سازي بافتهاي قدیمی شهر . به موفقیت رسیده است

  .شودنمی
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  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

 ٦٦ مهندسین مشاور طرح معماري محیط

  اشکال مشارکت در جامعه شهري بسطام
مشارکت سنتی در شهر بسطام در کشاورزي، باغداري، مراسم سوگواري، عزاداري و جشن و عروسی مهشود -

رساند، یکی از بارزترین شکل الیروبی قناتها و نهرهایی که آب را از سرچشمه به زمینهاي کشاورزي می. است
هاي آشکار مشارکت در مشارکت در ساخت مساجد وبناهاي ارزشمند از نمونه. ت در بسطام استمشارک

  .بسطام قدیم بود
  مشارکت به شیوه جدید-

تشکیل شواراي اسالمی شهر بسطام یکی از جدیدترین شکل مشارکت در شهر بسطام است که متشکل از یک 
مردم به نوعی اختیارات . انتخاباتی خود بر عهده دارد رییس و چند عضو اصلی شورا است و وظایفی را در حوزه

دهند که در مورد مسائل و مشکالت خودشان به شور بنشینند و الزم را به شوراي اسالمی شهر خود نشان می
اي انجام برنامه ریزي کنند، وظایف خود را در قالب مسائل اجرایی با توجه به شرایط محیطی و نیازهاي منطقه

  .دهند
  شارکت اقتصاديم -

در شهر بسطام، در بافت تاریخی شهر وضعیت اقتصادي مردم در حد متوسط و وابستگی به فعالیتهاي خدماتی 
  .در شهر مشهود است و در نتیجه مشارکت اقتصادي در شهر زیاد باال نیست

تري در بعد مذهبی مشارکت مردم در خصوص اهداي زمین، پول در جهت تکمیل بناهاي مسجد نمود بیش
  .توان مشاهده کردها میدارد و تبلور آن را در ساختارهاي مذهبی چون مساجد و حسینیه

آید بطور کلی از بررسی نهادها و انجمن هایی که در جهت هم اندیشی و مشارکت مردم موثرند این طور برمی
کت آنان در که وضعیت اقتصادي مردم به خصوص در بافت تاریخی در حد متوسط است و در نتیجه مشار

در واقع امر به علت ذهن برنامه ریزي نشده مردم عادي ساکن در . فعالیتهاي عمرانی شهر بسیار پایین است
. البته این مسئله در بافت تاریخی شدت بیشتري دارد. بافت شهري مشکالت اقتصادي در آن بسیار پایین است

در مقایسه با قسمتهاي نوساز شهر مشارکت در  به علت فقر مالی و پایین بودن درآمد ساکنان بافت تاریخی
  .زمینه سرمایه گذاري کم است

به این ترتیب با توجه به نهادهاي مذهبی چون حسینیه، مساجد، بایزید در شهر بسطام و با توجه به باال بودن 
تفاده از توان از این مشارکت بهره جست و با اسبعد مذهبی مردم و نیز باال بودن مشارکت مذهبی مردم می

این گروههاي مدهبی، طرحها و برنامه هاي شهري را براي مردم توضیح داد تا آنان نیز از روند طرحها و برنامه 
آگاهی از آنچه که قرار است در مسیر یک طرح اتفاق بیفتد و آگاهی به مزایایی از طرح که به . ها آگاهی یابند

  .ر استنفع ساکنین خواهدبود در ارتقاي مشارکت مردم موث
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  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

 ٦٧ مهندسین مشاور طرح معماري محیط

 خصوصیات کالبدي  -4

  ها ها و نتایج آنتفصیلی مصوب قبلی شهر و محدوده -ارزیابی طرح هادي یا جامع -4- 1
ها و طرحها با هدفها و ضوابط و استانداردهاي پیش بینی داوري عملکرد برنامه ارزیابی عبارت از سنجش و

  .باشدها میشده از قبل، و شناخت و تحلیل اثرات اقتصادي و اجتماعی اجراي برنامه
الزم به ذکر است که طرح مذکور . ساله تهیه شده است 10براي یک افق  1380طرح تفصیلی بسطام در سال 

ارزیابی دقیق و جامع طرح تفصیلی شهر . به انجام رسیده است 1376ح جامع شهر در سال بعد از تهیه طر
- تفصیلی شهر بسطام نمی -بسطام، خود نیاز به مطالعه جداگانه دارد که در شرح وظایف تهیه طرح جامع

گنجد، با این وجود محورهاي اساسی طرح تفصیلی بسطام شامل جمعیت پذیري و جهت توسعه شهر به 
  .گیردظور لحاظ نمودن تغییرات و اصالحات الزم در طرح فعلی مورد بررسی قرار میمن
  
  جمعیت پذیري-1-4- 1

  :جدول ذیل پیش بینی هاي جمعیتی طرح جامع و تفصیلی سابق شهر را ارائه می دهد
  

  جمعیت شهر بسطام در طرح هاي سابق -2-33جدول 
  )نفر(جمعیت   دوره طرح  طرح

  8361  1376- 1387  طرح جامع
  9500  1380- 1390  طرح تفصیلی

  7534  1380  وضع موجود طرح تفصیلی
  7712  1390  وضع موجود

  
بینی جمعیتی انجام گرفته در طرح جامع  پیشدر  )1380(م شهر بسطا تفصیلیمطالعات جمیعتی در طرح 

برابر با در این خصوص با توجه به اینکه در طرح جامع شهر، جمعیتی . صورت گرفته است) 1376(شهر 
نفر در افق طرح مذکور براي شهر پیش بینی گردیده است، لذا به تبع آن با تسري دادن نرخ رشد  8361

ولی با نفر  پیشنهاد گردیده است  8700، جمعیت شهر برابر با )1390(جمعیت  به سال افق طرح تفصیلی 
همچنین گرانی مسکن در شهر توجه به تأکید مسئولین شهر بسطام مبنی بر بازگشت مهاجرین بسطامی و 

شاهرود و نزدیکی شهر بسطام به شاهرود و احتمال سکونت تعدادي از شاغلین شهر شاهرود در بسطام در 
جلسه تصویب نهایی وضع موجود طرح تفصیلی توافق گردید که طراحی طرح تفصیلی براي سقف جمعیتی 

  .نفر صورت گیرد 9500
بوده است،  7712رابر با سرشماري نفوس و مسکن، جمعیت شهر معادل ب 1390اما با توجه به اینکه در سال 

بیانگر خوش بینانه بودن  1390بنابراین مقایسه جمعیت پیشنهادي طرح تفصیلی و جمعیت موجود سال 
ساله،  10در این خصوص در طی یک دوره . پیش بینی جمعیت شهر بسطام در طرح تفصیلی آن می باشد
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  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

 ٦٨ مهندسین مشاور طرح معماري محیط

افزوده شده ) نفر 7534جمعیت برابر با : 1380سال (ه جمعیت پایه طرح تفصیلی نفر ب 187تنها در حدود 
بنابراین به دنبال عدم تحقق پذیري جمعیتی پیشنهادي شهر و در پی آن عدم نیاز به تامین کاربري . است

شاهد میزان قابل توجهی از اراضی بایر در سطح شهر می ) 1390سال (هاي پیشنهادي طرح، هم اکنون 
  .یمباش
  
  جهت توسعه شهر -2-1-4

با توجه به محدودیت هاي طبیعی و غیر طبیعی که از چهار طرف شهر را متاثر ساخته، پیش بینی توسعه 
کالبدي شهر در طرح جامع شهر، عمدتا در بافت درونی آن مدنظر بوده بطوریکه وسعت شهر در وضع موجود 

هکتار در نظر  218.39برابر با ) 1387(افق طرح مذکور  هکتار بوده و در 209.17برابر با ) 1376(طرح جامع 
مدنظر درصد کل شهر  4.3در واقع رشد وسعت شهر طی این مدت بسیار اندك و در حد . گرفته شده است

نیز ، توسعه شهر در بافت هاي درونی آن لحاظ گردیده ) 1380(به دنبال آن در طرح تفصیلی شهر . بوده است
بنابراین با توجه به محدودیت هاي طبیعی و . هکتار بوده است 218.6ور برابر با و وسعت شهر در طرح مذک

مصنوعی اطراف شهر و همچنین کاهش جمعیت پذیري و وجود اراضی بایر قابل توجه در سطح شهر، بیانگر 
  .منطقی بودن توسعه کالبدي شهر به صورت توسعه درونی در طرح هاي سابق می باشد

  
  ه از اراضی در شهر نحوه استفاد -3-1-4

و مشکالت شهر نحوه استفاده از اراضی و مسائل هاي موجود با توجه به سرانه بسطامشهر  تفصیلیدر طرح 
هاي سپس در جهت رفع کمبودها و با توجه به سرانه. مشخص شده است در طرح پیشنهادي شهر شهر

جدول . هاي عمرانی ارائه گشته استامههاي پیشنهادي و پیشنهادات و برناستاندارد و شرایط شهر، سرانه
و مقایسه سرانه هاي این طرح با  بسطامپیشنهادي شهر  تفصیلینحوه استفاده از اراضی در طرح  2-34شماره 

  .دهدنشان می تفصیلیسرانه هاي وضع موجود را، جهت سنجش میزان اجرایی شدن طرح 
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  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

 ٦٩ مهندسین مشاور طرح معماري محیط

مقایسه  مصوب و تفصیلیدر طرح  بسطامشهر  استفاده از اراضی پیشنهادي نحوة  -2-34جدول شماره 
  بسطامتفصیلی شهر -آن با وضع موجود در طرح جامع

 کاربري
تحقق پذیري  وضع موجود  طرح تفصیلی مصوب

  )درصد(
تحقق پذیري 

  1390نفر              سال  7712: جمعیت  1380نفر              سال  9500: جمعیت  )درصد(

 (m2)سرانه   (m2)مساحت  (m2)سرانه  درصد از کل (m2)مساحت  (m2)سرانه  کل درصد از (m2)مساحت 

 101.67 82.54 82.07 28.90 632953 80.66 35.05 766295.3 مسکونی
 112.57 91.39 0.76 0.27 5887 0.68 0.29 6441.6 آموزش، تحقیقات و فناوري

 73.13 59.37 6.62 2.33 51047 9.05 3.93 85986.5 آموزشی
 97.48 79.13 3.80 1.34 29330 3.90 1.70 37064.2 انتظامی -اداري 
 137.70 111.78 2.67 0.94 20611 1.94 0.84 18439.1 خدماتی -تجاري 

 92.85 75.37 4.36 1.54 33631 4.70 2.04 44619.0 ورزشی
 114.89 93.27 1.03 0.36 7981 0.90 0.39 8556.8 درمانی

 13.82 11.22 0.43 0.15 3304 3.10 1.35 29441.9 هنري -فرهنگی 
 44.47 36.10 3.34 1.18 25757 7.51 3.26 71352.2 پارك و فضاي سبز

 157.55 127.90 1.59 0.56 12241 1.01 0.44 9570.8 مذهبی

 تاسیسات شهري
14614.6 

0.67 1.54 8598 0.39 1.11 
260.49 112.98 

 3.82 1.35 29472 0.00 0.00 تجهیزات شهري

حمل و نقل و 
  انبارداري

 31.97 25.95 0.36 0.13 2810 1.14 0.50 10830.0 حمل و نقل

 59.39 48.21 0.81 0.29 6275 1.37 0.60 13014.9 انبار

 121.76 98.84 69.94 24.62 539363 57.44 24.96 545691.5 شبکه ارتباطی

 118.62 96.30 71.12 25.04 548447 59.95 26.05 569536.3 جمع

 0.00 0.00 0.00 0.00 0 2.50 1.09 23729.9 حریم

 440.20 357.35 1.84 0.65 14157 0.42 0.18 3961.6 میراث تاریخی

 145.49 118.11 1.57 0.55 12106 1.08 0.47 10250.4 گردشگري -تفریحی 

 79.38 64.44 1.80 0.63 13905 2.27 0.99 21578.8 صنعتی

 103.68 84.17 187.94 66.17 1449428 181.20 78.73 1721439.03 جمع بافت پر

 103.84 84.29 50.63 17.83 390487 48.93 21.26 464879.7 باغات و اراضی کشاورزي

  - -   44.40 15.63 342402 0.00 0.00 0.0 بایر

  -  - 1.01 0.35 7753 0.03 0.01 276.3 دامداري

  -  - 0.03 0.01 251 0.00 0.00 0.0 مسیل

 123.39 100.17 284.01 100 2190319 230.17 100.00 2186595.1 وعمجم

  طرح معماري محیط برداشت مشاور--مهندسین مشاور طرح و تدوین: ماخذ
  

در مورد آنها محقق نگردیده است و  تفصیلیکاربري هایی که سرانه پیشنهادي طرح  2- 35جدول شماره 
 7712( 1390موجود شهر در سال  الف سرانه و جمعیتهمچنین میزان مساحت مورد نیاز با توجه به اخت

  . را نشان می دهد) نفر
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  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

 ٧٠ مهندسین مشاور طرح معماري محیط

  
و  در مورد آنها محقق نگردیده است تفصیلیکاربري هایی که سرانه پیشنهادي طرح  -2-35جدول شماره 

ها میزان مساحت مورد نیاز آن  

  )مترمربع(مساحت مورد نیاز   )مترمربع(اختالف سرانه   نوع کاربري

 18663.04 2.42 انتظامی -اداري

 771.20 0.10 خدماتی -تجاري 

 1850.88 0.24 ورزشی

 20591.04 2.67 فرهنگی

 32159.04 4.17 پارك و فضاي سبز

 6015.36 0.78  حمل و نقل

 4318.72 0.56 انبار

 19280.00 2.50 حریم

 3624.64 0.47 صنعتی

  ر طرح معماري محیط مهندسین مشاوو  مهندسین مشاور طرح و تدوین : ماخذ
  

در عمده کاربري  بسطامشهر  تفصیلیبا توجه به جداول فوق میزان اجرا شدن سرانه هاي پیشنهادي در طرح 
انتظامی، فرهنگی، پارك و فضاي سبز و حریم ،  -ها محقق گردیده و تنها در برخی کاربري ها از جمله اداري

  .تحقق پذیري تا حد قابل توجهی پایین می باشد
  
  دورنماي شهر -2-4
  فرم شهر -1-2-4 

و باید تا اندازه اي قابل انعطاف باشد که بتواند با تغییر مقاصد و  فرم شهر تبلور کالبدي زندگی شهري است
توسعه و شکل عنوان گشت،  بسطام همانطور که در نحوه شکل گیري شهر. تصور ساکنین شهر تغییر یابد

با توجه به وجود دیوار و بارو، توسعه شهر، . یایی و اقلیمی بوده استگیري شهر بسطام تابعی از شرایط جغراف
بعد ها با تخریب دیوار بارو، در هر مکان که دیوار تخریب . تا زمانی که دیوار وجود داشته درونی بوده است

وار نرفته شده ساخت و ساز هایی فراي دیوار صورت گرفته و در جاهایی که دیوار باقی مانده، توسعه فراتر از دی
  .بطور کلی براي این شهر سه مرحله توسعه قابل تشخیص است. است

  بافت اولیه حول مجموعه بایزید- 1
  پس از ورود اتومبیل و تغییرات شبکه ارتباطی شهر و افزایش جمعیت حول محدوده اولیه- 2
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  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

 ٧١ مهندسین مشاور طرح معماري محیط

-از جاده شاهرودبعد از انقالب اسالمی تا کنون که جداي افزایش محدوده قبلی به سمت شرق شهر بعد - 3
  آزادشهر

فرم نهایی شهر به صورت قطاعی و و به صورت متصل و پیوسته بوده  بسطامشکل گیري و توسعه  شهر 
غربی شهر میدان اصلی شهر -جنوبی و شرقی-به این صورت که از تالقی دو محور اصلی شمالی. متمرکز است

شهر تشکیل داده است و در مجموع به شهر  شدهبه وجود آمده است و فواصل این محورها را، فضاي ساخته 
  .بخشیده استفرمی قطاعی و متمرکز 

  
  توده  - 2-2-4

توده در . شوددر بررسی توده شهر به نسبت میان توده و فضاي شهر و نحوه استقرار توده در فضا توجه می
ند پارکها، مزارع، هاي ساخته نشده مانهاي ساخته شده و فضا به معنی زمینمقیاس یک شهر به معنی زمین

توان توده را به مفهوم سطح اشغال شده با کوچک شدن مقیاس بررسی می. ها و معابر اصلی شهر استمیدان
نحوه . زمین در هر قطعه مسکونی و فضا را به مفهوم زمین باز درون واحد مانند حیاط و باغچه در نظر گرفت

چون شرایط توپوگرافی، عوامل محیطی، شرایط معیشتی  استقرار توده در میان فضا در مقیاس شهر از عواملی
شودکه به تبع در مقیاس قطعه زمین نیز نحوه استقرار بنا در قطعه درنظرگرفته می. کندو فرهنگ پیروي می

-عواملی چون جهت تابش خورشید، جهت وزش باد، نظام شبکه معابر، شرایط سیاسی و فرهنگ شکل می

  .گیرد
 شاهرودکیلومتري شهر  6 حدودا و در فاصله آزادشهر -شاهرودکه در مسیر جاده شهر کوچکی است  بسطام

بخش قابل توجهی از اراضی دور تا دور شهر را اراضی زراعی اشغال کرده است همچنین . ساخته شده است
 درصد شهر را اراضی بایر و 34در مجموع بیش از . وجود اراضی بایر نیز در حواشی شهر بسیار چشمگیر است

به این ترتیب در صورت احتساب این زمین ها در محاسبه نسبت توده به فضاي شهر . زراعی تشکیل می دهند
اما قسمت اعظم زمین هاي خالی شهر در . درصد است 50، متوجه می شویم که این نسبت کمتر از بسطام

   .دارداما متخلخل سجم خارج از محدوده ساخته شده شهر قرار گرفته اند و شهر در مجموع بافتی نسبتا من
ن می دهدکه نسبت توده به فضا در محالت مختلف اخته شده شهر، نگاهی به نقشه نشادر مقیاس محدوده س

به این صورت که محالت قدیمی داراي بافتی فشرده هستند و فضاهاي باز موجود در این . شهر متفاوت است
خیابان مهدیه و در جنوب بلوار که در شرق  ارچهمحله . محالت محدود به راه ها و زمین هاي بایر است

درون این محله زمین هاي . است تر از باقی محالت فشرده نسبتاقرار گرفته است داراي بافتی  طالقانی
از محالت یک و دو که در نیمه شمالی شهر قرار دارند در . داردنکشاورزي و زمین هاي بایر زیادي وجود 

 این موجود در و زراعی علت این امر،کاربري تعدد زمین هاي بایر. ه می شودنسبت توده به فضا باز هم کاست
نحوه استقرار توده در فضا نیز به این صورت است که در محالت قدیمی، توده به صورت منسجم . است محالت

ه و نه چندان منظم در فضا شکل گرفته است، حال آنکه هرچه به محالت نوساز نزدیک می شویم، استقرار تود

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

ww
w.

sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
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 ٧٢ مهندسین مشاور طرح معماري محیط

در همین راستا محله سه واقع در جنوب . در فضا شکلی منظم تر یافته، اما از انسجام آن کاسته شده است
غربی شهر و محله پنج واقع در شرق شهر نسبت به محالت دیگر کمترین فشردگی را دارند زیرا در این 

  .محالت بخش قابل توجهی به اراضی زراعی و بایر اختصاص یافته است
از الگوي رایج  بسطامقطعات ساختمانی، نسبت توده به فضا در قطعات ساختمانی جدید شهر در مقیاس 

هاي قدیمی شهر، نسبت توده به این صورت که در بافت. شهرهاي مدرن امروزي در ایران تاثیر پذیرفته است
- می )درصد 60ودحد(میزان ثابتی هاي جدید این نسبت به درصد متغیر بوده و در بافت 70تا  40به فضا از 

 ،محله قلعه به این صورت که در بافت. نحوه استقرار بنا در قطعه نیز به نسبت زمان ساخت متفاوت است. رسد
زمین  شمالاما می توان گفت که در اکثر قطعات توده در . توده در قسمت بیرونی زمین ساخته شده است

- در بافت .ه به طور معمول در شمال قطعه استدر بافت هاي میانی محل قرارگیري تود .مستقر گردیده است

  .قرار گرفته است )شمال( بنا در یک طرف قطعه ،به تبعیت از الگوي مدرننیز هاي جدیدتر و نوساز 
  
 حجم  - 4- 3-2

راه و ها، شبکهعناصري چون ساختمان. شوددر بررسی حجم یک شهر به ابعاد حجمی عناصر شهري توجه می
اصوالً . شوندل حجمی و همچنین به لحاظ انسانی بودن ابعاد و مقیاس بررسی میفضاهاي باز به لحاظ شک

شهري به لحاظ حجمی مطلوب است که ابعاد و احجام آن با ابعاد وجودي انسان متناسب بوده و تضاد و 
ابعاد هر چند که در برخی از مواقع چون سردر مساجد، استفاده به جا و مناسب از . تناقصی با آن نداشته باشد

غیر انسانی تاثیر مناسبی بر روح انسان می گذارد، اما باید توجه کرد که ابعاد غیر انسانی نباید با محیط اطراف 
شرایط حجمی مطلوب به معنی همنشینی . در تضاد و تناقص بوده و ابعاد خود را به محیط تحمیل کند

 . یک کل یکپارچه شکل گیردهماهنگ، متباین و متنوع احجام در کنار هم، به صورتی است که 

مختلف  بافت هايویژگی خاصی دارد و آن تغییر احجام به لحاظ فرم و ابعاد در  بسطامدورنماي حجمی شهر 
ه شکل گرفته است و به این صورت است ک بافت هاي شهراین تغییرات به تبع تغییر در قدمت . شهر است

نوساز، به ابعاد آنها افزوده  بافت هاينزدیک شدن به مرتب هستند و با احجام در بخش هاي قدیمی ریز و نا
اما مقیاس این تغییرات چندان زیاد نیست و در مجموع طبقات ساختمان ها از . شده و شکلی منظم می یابند

این امر سبب شده است که علی رغم تغییرات مذکور در حجم عناصر، در مجموع . دو طبقه تجاوز نمی کند
  . می هماهنگ باشدشهر داراي دورنماي حج

اشاره کرد که سبب  امام زاده محمدبن جعفر صادقهاي خاص شهر به لحاظ حجمی می توان به در مورد فضا
از دوره انقالب به بعد تعدادي عناصر ساختمانی جدید نیز به این شهر اضافه شده . ایجاد تنوع در شهر شده اند
اما این ساختمانها تضادي با دیگر عناصر . رگتر استهاي قدیمی شهر اندکی بزکه ابعاد آنها از ساختمان

نیز بر حسب نیاز ساکنین بوده و به لحاظ  راه هاشبکه افزایش عرض برخی از معابر اصلی در . مجموعه ندارند
نسبتا هماهنگ و با مقیاس انسانی  بسطامدر مجموع شکل حجمی کلی شهر . حجمی تناقضی با شهر ندارد
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 ٧٣ مهندسین مشاور طرح معماري محیط

ز به لحاظ ابعاد و نحوه قرار گیري در کنار هم متناسب و هماهنگ هستند و ابعادي عناصر حجمی آن نی. است
  .انسانی دارند

  
  سیما و منظر شهر- 4-2-4

مایی منظر شهري در اصل همان تصور ذهنی است که مردم از شهر دارند و عبارت است از بازن سیماي شهر یا
سیماي شهر در . براي یک فرد شناخته شده استکه از طریق تجربه  )شهر(ذهنی اجزاي یک واقعیت خارجی 

به این دلیل می توان آن را به دو قسمت سیماي شهر در روز و سیماي شهر در شب . شب و روز متفاوت است
  .تقسیم بندي کرد

  
  سیماي شهر در روز -4-2-4- 1

ز شهر در براي هر شهر تصویر و سیمایی کلی موجود است که ممکن است با تصویري که اشخاص مختلف ا
اگر شخص بخواهد در محیط خود با موفقیت کار و زندگی کند و از تعاون . ذهن دارند کامالً مطابقت نکند

سیماي کلی یک شهر ممکن است کم و . تهمشهریان خود برخوردار گردد، وجود چنین تصاویر کلی الزم اس
پذیر شهر ثیر مظاهر جسمی و رویتتجزیه و تحلیل حاضر محدود به تأ. بیش جذاب و یا ناراحت کننده باشد

راه، لبه، محله، گره : به این ترتیب سیماي شهر، بر مبناي عوامل جسمی شهر، بر پنج عامل استوار است. است
هدف از این بررسی شناخت . گرددبا توجه به این پنج عامل بررسی می بسطامدر ادامه، سیماي شهر . و نشانه

. رچه این تصور واضحتر باشد، شهر واجد سیمایی قوي و تأثیرگذارتر استتصویر کلی مردم از شهر است که ه
  :اظر تعلیم یافته، به شرح زیر استاز دید ن بسطامدر این بررسی، سیماي شهر 

  
  نشانه-1-4-2-4- 1

با این تفاوت که ناظر به درون آنها راه نمی ، نشانه ها عواملی مهم در تشخیص بخش هاي مختلف شهر هستند
تواند عموالً اشیایی که ظاهر مشخص دارند مانند ساختمان ها، عالیم، فروشگاه ها یاحتی یک کوه میم. یابد

نشانه هاي بصري  را می توان در دو مقیاس شهر و   بسطامدر بررسی هاي انجام شده در شهر . نشانه باشد
  .منطقه مورد ارزیابی قرار داد

از جمله مهمترین نشانه هاي شهر می توان به امام ، جود داردشهر ودر  قابل توجهینشانه هاي  بسطامدر شهر 
همچنین پارك سرآسیاب در بخش شمال غربی . زاده محمدبن جعفر صادق در بخش مرکزي شهر اشاره کرد

عالوه بر این باروي شهر نیز . شهر و پارك شهید مطهري در غرب شهر از جمله نشانه هاي شاخ شهر می باشند
   .دو قرار دارد نیز به عنوان یک عنصر تاریخی در شهر خودنمایی می کندکه عمدتا در محله 

در مجموع استقرار نشانه هاي بیشتر در مرکز شهر می تواند سبب افزایش خوانایی شهر شده و هویت بخش 
در مورد ایجاد نشانه هاي شهري باید به تناسب آنها با ویژگی هاي کالبدي، بصري، اجتماعی و . نیز باشد
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 ٧٤ مهندسین مشاور طرح معماري محیط

درغیر این صورت ممکن است نشانه شهري در تضاد و تناقض با محیط اطراف خود . نگی شهر توجه شودفره
  .قرار گرفته و موجب نابسامانی بصري و نارضایتی ساکنین گردد

  
  گره -2-1-4-2-4

 ها نقاطی حساس در شهر هستند که ناظر می تواند به درون آنها وارد شود و کانون هایی هستند که مبداگره
 جاده باشند یا این نقاط ممکن است صرفاً محل تقاطع دو خیابان یا دو. آورندمقصد حرکت را به وجود می و

ممکن است محل تمرکز باشند و اهمیت آنها به سبب تراکم پاره اي از امور و یا خصوصیات در نقطه اي باشد 
  .دو این ویژگی ها را داشته باشند یا ممکن است هر

به وجود  غربی -جنوبی و شرقی–است که از تالقی دو محور شمالی  امام خمینیمیدان  طامبسگره اصلی شهر 
و ) میدان اصلی ترافیکی شهر( این گره هم به لحاظ ترافیکی. عملکرد آن در مقیاس شهري است آمده است و

همیت باالیی از ا) قرار گرفتن کاربري هاي مهم اطراف گره و محل تعامالت اجتماعی( هم به لحاظ فعالیتی
  . برخوردار است

آزادشهر قرار -همچنین میدان امام جعفر صادق به عنوان گره دیگر شهر است که در جاده بین شهري شاهرود
می تواند به عنوان یک  انتظامی، درمانی و تجاري -ادارياین گره به لحاظ قرارگیري کاربري هایی چون . دارد

  .در مقیاس شهر به شمار آید و همچنین گره ترافیکی مهمگره فعالیتی 
 بسطامگره شهري مهمترین . را از لحاظ مقیاس به دو گروه شهري و محله اي تقسیم کردمی توان گره ها 

اما درون . با تمرکز مطلوب فعالیت ها است و از لحاظ بصري نیز نسبتا مطلوب می باشد امام خمینیمیدان 
صري و عملکردي باشد وجود ندارد و نیاز به ایجاد چنین گره ها و محالت گره هایی که داراي مرکزیت ب محله

  . هایی احساس می گردد
  
  راه ها -3-1-4-2-4

علت اصلی اهمیت راه ها، . ازجمله عوامل معرف سیماي عمومی شهر، راه ها یا کریدورهاي عبوري می باشند
راه ها از آنجایی که . نها استعالوه بر میزان و حجم ترافیک جاري در آنها، ویژگی هاي گوناگون جداره آ

  .مهمترین عوامل تشکیل دهنده کریدورهاي بصري می باشند نیز بسیار اهمیت دارند
که از جاده  امام خمینی استجنوبی شهر  –وجود دارد محور شمالی بسطاممهمترین راهی که در شهر 

دو همچون یک مفصل بوده و به عنوان یک جاده بین شهري این محور ارتباطی . می شودوارد شهر  شاهرود
از آنجا که این جاده محور ارتباطی شهر با نقاط . پیوند زده است شرقی و غربی شهر را به هم نامتقارن نیمه

باشد، داراي تداوم بوده و از خوانایی و نفوذ پذیري باال براي سواره برخوردار است و از شهري اطراف نیز می
  . آیدبه شمار می سطامبعناصر اصلی شکل دهنده سیماي شهر 
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 ٧٥ مهندسین مشاور طرح معماري محیط

بلوارهاي طالقانی و بهشتی است که محالت یک تا چهار را با بلوار امام خمینی محور ارتباطی مهم دیگر 
این راه از شرق به غرب کشیده شده است و عالوه بر عملکرد دسترسی، عملکرد اجتماعی نیز . مرتبط می سازد

  . مردم نقش پر رنگی دارد دارد، به همین دلیل این راه نیز در تصویر ذهنی
  
  لبه ها-4-1-4-2-4

لبه ها از مهمترین عوامل تعیین مرز و حدود قلمروها می باشند، که به دنبال آن تفکیک اجتماعی و اقتصادي 
هرچه قدرت لبه ها بیشتر باشد و از تداوم و پیوستگی بیشتري . را نیز در بسیاري از موارد موجب می شوند

این امر هم به عنوان فرصت و هم به عنوان . باشدکالبدي آنها قویتر می –ک فیزیکی برخوردار باشند تفکی
  . هاي گوناگون قابل ارزیابی استتهدید از جنبه

این لبه شهر را به . یک لبه قوي است تحت عنوان بلوار امام خمینیجنوبی شهر –محور شمالی بسطامدر شهر 
وجود این لبه قدرتمند در شهر سبب افزایش خوانایی . است شرقی و غربی تقسیم کردهنامتقارن دو قسمت 

  .شهر شده است
غربی از میان شهر عبور می -این لبه به صورت شرقی. را شامل می شود بلوارهاي طالقانی و بهشتیلبه دیگر 

کند و در مسیر خود از میدان اصلی شهر می گذرد و عامل جداکننده محالت شمالی و جنوبی شهر به حساب 
  . آید می

این  .قرار گرفته است محله دواست که در  باروي شهرسومین عنصري که می توان به عنوان لبه از آن نام برد 
به نحوي بافت ساخته شده و منسجم محله دو شهر را از قسمت هاي شرقی و بخصوص شمالی این محله،  بارو

شده شهري و شمال آن توسط اراضی توسط اراضی ساخته  باروبه این صورت که جنوب این . جدا می سازد
  .اشغال شده است و بایر کشاورزي

  
  محله -2-4- 4- 5-1

باید واجد دو بعد باشند محالت . محله ها قسمت هایی از شهر هستند که دست کم میان اندازه و بزرگ باشند
 شناختنی اجزاي آنها به سبب خصوصیات مشترکی که دارند کامال. تا ناظر احساس کند وارد محله شده است

توان سیماي محله ها را از درون تمیز داد و اگر از خارج مرئی باشند، در یافتن نقاط هستند و همواره می
کالبدي است –در شهر هاي ایرانی محله یک مفهوم اجتماعی. گیرندمختلف از خارج نیز مورد استفاده قرار می

عوامل کالبدي . همبستگی و همگونی است است که داراي نوعی) گستره سکونتی(که بیان کننده مکانی 
  .فرهنگی است –تشخیص دهنده این مکان، وجود مرکز، مرز، بافت ویژه، و همگونی اجتماعی 

در این خصوص روند  .تقسیم بندي محالت به صورت جدایی گزینی هاي قومی وجود ندارد بسطامدر شهر 
. جب شکل گیري محالت مختلف شهر شده استتوسعه شهر از گذشته تابحال به نحوي صورت پذیرفته که مو

محله شهري است که مهمترین عنصر جداکننده این محالت از یکدیگر،  5در شرایط کنونی شهر بسطام داراي 
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  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

 ٧٦ مهندسین مشاور طرح معماري محیط

جنوبی  - غربی طالقانی و بهشتی و همچنین خیابان هاي شمالی -محور شرقی. محورهاي ارتباطی شهر هستند
در این راستا محور بین . بین محالت یک تا چهار شهر فعالیت دارندارگ و مهدیه به عنوان مرز جداکننده 

شهري امام خمینی نیز به عنوان مرز جداکننده محله پنج از باقی محالت شهري می باشد که در روند توسعه 
   .شهر به مرور در شرق این جاده شکل گرفته است

عالوه بر این . موثر واقع شودی تواند هویت بخشی به محالت مدر راستاي تقویت سیماي شهر،  در مجموع
می تواند در تقویت  برقراري پیوستگی کالبدي میان محدوده هاي تاریخی و محدوده هاي نوساز شهر نیز

ی بافت قدیم به بافت زیرا که از یک طرف، باعث گسترش عنصر اصلی زیبایی شناس .سیماي شهر موثر باشد
شود و از طرف دیگر تعامل بین لبدي و بصري محوطه هاي جدید میمنجر به ارتقاي ارزشهاي کا نوساز شده و

- از انزواي بافتهاي تاریخی و تبدیل شدن آنها به عناصري منسوخ و کهنه جلوگیري می بافت تاریخی و نوساز،

  .    نماید
  
  سیماي شب و سیماي تاریخی- 4- 2-4-2
کاربریها ي اداري، . باشندعال میسیماي شب یک شهر تابع کاربریهاي خاصی است که در هنگام شب ف 

آموزشی و صنعتی اغلب در هنگام شب فعالیتی ندارند، اما کاربریهاي مسکونی، تجاري، فراغتی و گردشگري، 
از طرف دیگر سیماي شب در شهر با . به لحاظ فعال بودن در شب و ایجاد امنیت، مطلوبیت بیشتري دارند

توان دازي مناسب خیابانها و میادین به عنوان فضاهاي شهري مینورپردازي قابل تعریف است، که با نورپر
مرکزي می توان با ایجاد نورپردازي مناسب در محدوده  بسطامدر شهر  .سیماي شب فعالی در شهر داشت

گردشگري نیز دارد سیماي شب شهر را تقویت  -به عنوان یکی از نقاط مهم شهري که پتانسیل تاریخی شهر
  .کرد

  
هاي مختلف موجود و محاسبه سطوح، درصد و  کاربرياستفاده از اراضی شهر برحسب نحوة  - 3-4

  سرانه آنها در کل شهر
محاسبه سطوح . منظور از بررسی وضعیت کاربري اراضی، برآورد مساحت اختصاص یافته به هر کاربري است

در واقع بایستی . اردکاربریهاي شهري با توجه به شهر در تعیین کمبودها و نیازهاي شهري نقش مهمی د
هاي اجتماعی و اقتصادي، بررسی  توجه داشت که یکی از مهمترین مراحل همگام با بررسی و پیش بینی

توان در صورت وجود کمبود و نیازهاي فعلی و به تبع آن آتی به این ترتیب می. وضعیت کاربري اراضی است
براي رفع این نیازها و کمبودها ... هاي خالی و شهر را شناسایی نمود و با توجه به توسعه آتی شهر، زمین

  .ریزي نمودبرنامه
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  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

 ٧٧ مهندسین مشاور طرح معماري محیط

تر  بایست اشاره کرد که در حال حاضر، همانطور که در قسمتهاي قبلدر رابطه با وضعیت کاربریهاي شهر می
 باشد که نگرشها و رویکردهایینیز اشاره شد، شهر بسطام از موقعیت و پتانسیلهاي بسیار خوبی برخوردار می

  .اي را در رابطه با شهر فعلی ایجاد کرده استتوسعه
اند که عالوه بر جنبه اقتصادي حاصل از اي از بسطام را باغات و اراضی زراعی دربر گرفتهبخش عمده

در واقع شهر بسطام به لحاظ برخورداري از . محصوالت این باغات، به لحاظ گردشگري نیز قابل توجه است
به همین دلیل . گردشگري که دارد به عنوان شهر نمونه گردشگري شناخته شده استهاي تاریخی و پتانسیل

  .بسیاري از باغات و اراضی بسطام در مصرف گردشگري هستند
عالوه بر این در فاصله اندکی در قسمت شمالی شهر، شهرك رضوي قرار دارد که خدمات خود را از این شهر 

روند، خواستار پیوستن این راي تأمین نیازهایشان به بسطام میساکنین این شهرك که ب. نمایندتأمین می
  .باشندشهرك به بسطام می

همچنین با توجه به نقش گردشگري شهر بسطام و تأثیري که در اقتصاد بخش بسطام و به تبع آن منطقه 
-میگذارد گسترش این شهر سبب جذب بیشتر گردشگران و به تبع آن فراهم شدن تسهیالت گردشگري می

  .باشدشود که عالوه بر نقش اقتصادي فعلی بسطام، در چشم انداز اقتصادي آتی شهر نیز موثر می
نفر را در خود جاي داده  7712، 1390هکتاري بر اساس سرشماري سال  219شهر بسطام با مساحت مصوب 

- را شامل می درصد از سطح کل شهر 66.19باشد و در حدود هکتار می 144.9مساحت بافت پر شهر . است

. درصد از کل شهر را به خود اختصاص داده است 33.81هکتار حدود  74.1بافت خالی شهر با مساحت . شود
تعداد و . باشدنفر در هکتار می 53و تراکم خالص در شهر  35به این ترتیب تراکم ناخالص در شهر بسطام 

، کاربري اراضی موجود شهر 2-4قشه آورده شده است همچنین ن 2-36مساحت کاربریهاي مختلف در جدول 
  .بسطام را نشان می دهد
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  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

 ٧٨ مهندسین مشاور طرح معماري محیط

1390نحوه ي استفاده از اراضی وضع موجود سال  -2-36جدول   

 کاربري

 وضع موجود 

  1390نفر                     سال  7712: جمعیت

 )متر مربع(سرانه  درصد از کل )متر مربع(مساحت 

 82.07 28.90 632953 مسکونی

 0.76 0.27 5887 آموزش، تحقیقات و فناوري

 6.62 2.33 51047 آموزشی

 3.80 1.34 29330 انتظامی -اداري 

 2.67 0.94 20611 خدماتی -تجاري 

 4.36 1.54 33631 ورزشی

 1.03 0.36 7981 درمانی

 0.43 0.15 3304 هنري -فرهنگی 

 3.34 1.18 25757 پارك و فضاي سبز

 1.59 0.56 12241 مذهبی

 1.11 0.39 8598 تاسیسات شهري

 3.82 1.35 29472 تجهیزات شهري

حمل و نقل و 
 انبارداري 

 0.36 0.13 2810 حمل و نقل

 0.81 0.29 6275 انبار

 69.97 24.64 539613 شبکه ارتباطی

 71.15 25.05 548698 جمع

 1.84 0.65 14157 میراث تاریخی

 1.57 0.55 12106 گردشگري -تفریحی 

 1.80 0.63 13905 صنعتی

 187.98 66.19 1449678 جمع بافت پر

 50.63 17.83 390487 باغات و اراضی کشاورزي

 44.40 15.63 342402 بایر

 1.01 0.35 7753 دامداري

 284.01 100 2190319 مجموع
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  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

 ٧٩ مهندسین مشاور طرح معماري محیط

  کاربري اراضی وضع موجود - 2- 4نقشه 
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  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

 ٨٠ مهندسین مشاور طرح معماري محیط

محله مطالعاتی  5ها اراضی در سرتاسر شهر، شهر بسطام به  به منظور شناخت بهتر وضع موجود کاربري
این تقسیم بندي با توجه به دو محور شمالی جنوبی و شرقی غربی شهر و نیز آزاد راه . تقسیم شده است

  . گرگان انجام پذیرفته است –شاهرود 
رین وسعت را دارد که بیشت 3نسبت وسعت و جمعیت این پنج محله یکنواخت نیست، به این ترتیب که محله 

به  2در مقابل محله . نفر را در خود جاي داده است 1900و جمعیت  هکتار است  72داراي مساحتی حدود 
 به طور کلی در جدول. نفر قرار دارد 1256هکتار و با جمعیت  33لحاظ وسعت به عنوان کوچکترین محله با 

  ت، وسعت و جمعیت هر یک از محله ها عنوان گردیده اس 37-2
  

  1390محله بندي شهر بسطام در سال  -2-37جدول 
  )نفر(جمعیت   )متر مربع(وسعت   محله

1  388884.0  1658  
2  339900.7  1256  
3  723846.3  1900  
4  355598.1  2379  
5  382089.9  519  

  7712  2190319.1  شهر
  

طام را به تفکیک سهم هر نحوه استفاده از اراضی محله هاي شهر بس 2-42تا  2-38در ادامه جداول شماره 
  . دهدیک از کاربري ها از سطح کل محله، سطح ساخته شده بافت پر و سرانه آنها نشان می
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  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

 ٨١ مهندسین مشاور طرح معماري محیط

 1نحوه استفاده از اراضی موجود بسطام در محله  -2-38جدول شماره 

 کاربري
 نفر 1658جمعیت  -  1390وضع موجود  
 )مربع متر(سرانه  )متر مربع(مساحت  درصد از کل

 94.78 157143.5 40.41 مسکونی
 3.12 5166.4 1.33 آموزشی

 1.02 1699.0 0.44 خدماتی -تجاري 
 4.70 7785.9 2.00 ورزشی

 0.45 754.0 0.19 هنري -فرهنگی 
 1.87 3092.5 0.80 مذهبی

 0.07 114.8 0.03 تاسیسات شهري

 حمل و نقل و انبارداري 
 1.63 2701.1 0.69 انبار

 52.75 87454.9 22.49 ارتباطی شبکه
 54.38 90155.9 23.18 جمع

 0.85 1409.7 0.36 میراث تاریخی
 161.23 267321.9 68.74 جمع بافت پر

 41.26 68403.5 17.59 باغات و اراضی کشاورزي
 31.11 51576.6 13.26 بایر

 0.95 1582.0 0.41 دامداري
 234.55 388884.0 100.00 مجموع

  
  1کاربري اراضی وضع موجود محله  -2-5نقشه 
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  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

 ٨٢ مهندسین مشاور طرح معماري محیط

  2نحوه استفاده از اراضی موجود بسطام در محله  -2-39جدول شماره 

 کاربري
 نفر 1256جمعیت  -  1390وضع موجود  

 )متر مربع(سرانه  )متر مربع(مساحت  درصد از کل

 72.00 90436.1 26.61 مسکونی

 13.37 16786.5 4.94 آموزشی

 4.39 5513.7 1.62 انتظامی -اداري 

 3.49 4383.3 1.29 خدماتی -تجاري 

 1.43 1800.8 0.53 ورزشی

 0.50 624.4 0.18 هنري -فرهنگی 

 2.90 3637.3 1.07 پارك و فضاي سبز

 0.73 918.1 0.27 مذهبی

 0.04 46.3 0.01 تاسیسات شهري

حمل و نقل و 
 انبارداري 

 71.48 89776.9 26.41 شبکه ارتباطی

 71.48 89776.9 26.41 جمع

 2.56 3219.8 0.95 میراث تاریخی

 1.26 1587.2 0.47 صنعتی

 174.15 218730.4 64.35 جمع بافت پر

 62.56 78574.1 23.12 باغات و اراضی کشاورزي

 30.32 38086.7 11.21 بایر

 3.59 4509.5 1.33 دامداري

 270.62 339900.7 100.00 مجموع
  

 2ی وضع موجود محله کاربري اراض -2-6نقشه 
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  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

 ٨٣ مهندسین مشاور طرح معماري محیط

  3نحوه استفاده از اراضی موجود بسطام در محله  -2-40جدول شماره 

 کاربري
 نفر 1900جمعیت  -  1390وضع موجود  
 )متر مربع(سرانه  )متر مربع(مساحت  درصد از کل

 94.45 179463.1 24.79 مسکونی
 4.85 9221.2 1.27 آموزشی

 4.52 8585.5 1.19 انتظامی -اداري 
 2.41 4583.5 0.63 خدماتی -تجاري 

 1.35 2562.2 0.35 ورزشی
 0.84 1595.5 0.22 هنري -فرهنگی 

 10.17 19318.6 2.67 پارك و فضاي سبز
 2.19 4166.9 0.58 مذهبی

 3.79 7209.8 1.00 تاسیسات شهري
 10.99 20886.3 2.89 تجهیزات شهري

حمل و نقل و 
 انبارداري 

 0.32 598.8 0.08 حمل و نقل
 1.88 3573.5 0.49 انبار

 79.92 151852.9 20.98 شبکه ارتباطی
 82.12 156025.1 21.56 جمع

 0.22 411.9 0.06 میراث تاریخی
 4.41 8384.7 1.16 گردشگري -تفریحی 

 0.25 472.2 0.07 صنعتی
 222.57 422886.5 58.42 جمع بافت پر

 84.69 160907.2 22.23 باغات و اراضی کشاورزي
 73.71 140052.7 19.35 بایر

 380.97 723846.4 100.00 مجموع
  

  3کاربري اراضی وضع موجود محله  -2-7نقشه 
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  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

 ٨٤ مهندسین مشاور طرح معماري محیط

  4نحوه استفاده از اراضی موجود بسطام در محله  -2-41جدول شماره 

 کاربري
 نفر 2379جمعیت  -  1390وضع موجود  

 )متر مربع(سرانه  )متر مربع(مساحت  درصد از کل
 61.55 146432.1 41.18 مسکونی

 2.47 5886.7 1.66 آموزش، تحقیقات و فناوري
 3.99 9501.4 2.67 آموزشی

 0.97 2310.1 0.65 انتظامی -اداري 
 2.18 5191.6 1.46 خدماتی -تجاري 

 1.35 3209.5 0.90 ورزشی
 1.21 2884.6 0.81 درمانی

 0.14 330.2 0.09 هنري -فرهنگی 
 1.18 2800.9 0.79 سبزپارك و فضاي 

 1.48 3513.5 0.99 مذهبی
 0.47 1124.6 0.32 تاسیسات شهري

 حمل و نقل و انبارداري 
 0.26 629.6 0.18 حمل و نقل

 43.58 103674.1 29.15 شبکه ارتباطی
 43.84 104303.6 29.33 جمع

 3.83 9115.2 2.56 میراث تاریخی
 4.08 9709.6 2.73 صنعتی

 128.76 306313.5 86.14 جمع بافت پر
 2.79 6646.5 1.87 باغات و اراضی کشاورزي

 17.92 42638.1 11.99 بایر
 149.47 355598.1 100.00 مجموع

  

  4کاربري اراضی وضع موجود محله  -2-8نقشه 
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  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

 ٨٥ مهندسین مشاور طرح معماري محیط

  5نحوه استفاده از اراضی موجود بسطام در محله  -2-42جدول شماره 

 کاربري
 نفر 519جمعیت  -  1390وضع موجود  
 )متر مربع(سرانه  )متر مربع(مساحت  درصد از کل

 114.60 59478.5 15.57 مسکونی
 19.98 10371.9 2.71 آموزشی

 24.90 12921.1 3.38 انتظامی -اداري 
 9.16 4753.9 1.24 خدماتی -تجاري 

 35.21 18272.4 4.78 ورزشی
 9.82 5096.4 1.33 درمانی
 1.06 550.0 0.14 مذهبی

 0.20 102.2 0.03 اسیسات شهريت
 16.54 8585.5 2.25 تجهیزات شهري

حمل و نقل و 
 انبارداري 

 3.05 1582.0 0.41 حمل و نقل
 205.88 106854.2 27.97 شبکه ارتباطی

 208.93 108436.3 28.38 جمع
 7.17 3721.8 0.97 گردشگري -تفریحی 

 4.12 2136.1 0.56 صنعتی
 451.69 234425.9 61.35 جمع بافت پر

 146.35 75955.3 19.88 باغات و اراضی کشاورزي
 134.97 70047.8 18.33 بایر

 3.20 1661.0 0.43 دامداري
 736.20 382089.9 100.00 مجموع

  

  4کاربري اراضی وضع موجود محله  -2-9نقشه 
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  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

 ٨٦ مهندسین مشاور طرح معماري محیط

 کاربري مسکونی  
بیشترین مقدار را به خود اختصاص داده  بطور کلی از مجموع کل کاربري هاي شهر بسطام، کاربري مسکونی

درصد از کل بافت شهر را به خود اختصاص داده  28.90هکتار بوده و   63.2است که مساحت این کاربري
  . باشدنفر می مترمربع به ازاي هر 82.07سرانه کاربري مسکونی در بسطام . است
 آموزش تحقیقات و فناوري 

را به خود  0.76هکتار می باشد که سرانه اي در حدود  0.59بر با مساحت این کاربري در شهر بسطام برا
  .درصد از سطح کل شهر را اشغال نموده است 0.27کاربري آموزش تحقیقات و فناوري . اختصاص می دهد

 کاربري آموزشی  
سرانه کاربري آموزشی در . هکتار را شامل می گردد 5.1در شهر بسطام، کاربري آموزشی مساحتی در حدود 

  .باشددرصد می 2.33مترمربع و درصد این کاربري از کل شهر  6.62بسطام 
 انتظامی -کاربري اداري  

 7712هکتار می باشد که با توجه به جمعیت  2.9انتظامی در شهر بسطام بیش از  - مساحت کاربري اداري
ر را به خود درصد از کل سطح شه 1.34این کاربري . متر مربع می رسد 3.80نفري شهر، سرانه آن به 

  .اختصاص داده است
 کاربري تجاري  

هکتار به کاربري تجاري  2با توجه به نقشه کاربري اراضی موجود شهر، از کل سطح شهر،  مساحتی معادل 
 0.94همچنین کاربري فوق در مجموع . باشدمترمربع می 2.67سرانه کاربري تجاري . اختصاص یافته است

  .فته استدرصد از کل بافت شهر را دربر گر
 کاربري ورزشی  

 1.54کاربري ورزشی در حال حاضر . باشدمترمربع می 4.36هکتار است و سرانه آن  3.4فضاي این کاربري 
  .شوددرصد از کل شهر را شامل می

 درمانی  
مترمربعی  1.03هکتار از اراضی به کاربري درمانی اختصاص دارد که از سرانه  0.80در مجموع در شهر بسطام 

  .درصد از کل سطح شهر می باشد 0.36در این میان  سهم کاربري درمانی برابر . ار استبرخورد
 هنري -کاربري فرهنگی  

هکتاري برخوردار  0.33هنري از مساحت  -در مجموع در کل محدوده مصوب شهر بسطام کاربري فرهنگی
درصد از کل سطح شهر  0.15باشد و این کاربري حدود مترمربع می0.43هنري  -سرانه کاربري فرهنگی. است

  .را اشغال نموده است
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  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

 ٨٧ مهندسین مشاور طرح معماري محیط

 پارك و فضاي سبز  
درصد  1.18هکتار مساحت شهر را اشغال نموده و  2.6پارك ها و فضاهاي سبز بسطام به لحاظ وسعت حدود 

  .متر مربع می باشد 3.34سرانه این کاربري برابر با . انداز کل شهر را به خود اختصاص داده
 کاربري مذهبی  

متر مربعی را  1.59هکتار مساحت داشته که سرانه اي در حدود  1.2ي مذهبی در شهر بسطام بیش از کاربر
  .را به خود اختصاص داده استدرصد از سطح کل شهر  0.56کاربري  این. شامل می گردد

 تأسیسات شهري  
 0.39افت شهر کاربري مذکور از کل ب. باشدمترمربع می 1.11هکتار با سرانه  0.86سهم تأسیسات شهري 

  .درصد را به خود اختصاص داده است
 تجهیزات شهري  

درصد  1.35کاربري مذکور از کل بافت شهر . باشدمترمربع می 3.82هکتار با سرانه  2.9سهم تجهیزات شهري 
  .را به خود اختصاص داده است

 حمل و نقل و انبارداري  
در این . انبار و شبکه ارتباطی قابل تفکیک استکاربري حمل و نقل و انبارداري به سه کاربري حمل و نقل، 

. متر مربع اختصاص دارد 0.36هکتار از سطح شهر به کاربري حمل و نقل با سرانه  0.28راستا حدود 
در این . متر مربع را شامل می گردد 0.81هکتار مساحت و سرانه اي در حدود  0.63همچنین کاربري انبار 

متر مربع را دارا می  69.97هکتار مساحت، سرانه اي معادل  53.9یش از میان کاربري شبکه ارتباطی با ب
  .باشد

هکتار از سطح شهر را اشغال نموده و سرانه اي  54.8مل و نقل و انبارداري بیش از حدر مجموع کاربري 
به  درصد از کل سطح شهر را 25.05همچنین این کاربري حدود . متر مربع را در بر می گیرد 71.15معادل با 

  .خود اختصاص داده است که از این حیث بعد از کاربري مسکونی در رتبه دوم قرار دارد
 میراث تاریخی  

متر  1.84هکتار از کل مساحت شهر به کاربري میراث تاریخی تعلق دارد که سرانه آن برابر با  1.4در حدود 
  .درصد از کل سطح شهر را شامل می گردد 0.65این کاربري . مربع می باشد

 گردشگري -تفریحی  
درصد از کل فضاي شهر را به خود  0.55مترمربع است و  1.57هکتار و سرانه آن  1.2مساحت این کاربري 

  .اختصاص داده است
 صنعتی 

مترمربع  1.80هکتار از به کاربري صنعتی اختصاص یافته که سرانه آن برابر با  1.4از کل مساحت شهر، حدود 
  .ت شهر را اشغال نموده استدرصد از کل باف 0.63است و 
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  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

 ٨٨ مهندسین مشاور طرح معماري محیط

 باغات و مزارع  
باشد که در اقتصاد بسطام نیز بسیار موثر یکی از ویژگی هاي عمده شهر بسطام، تعداد زیاد باغات و مزارع می

مترمربع بوده که وسعتی در  50.63سرانه آن نیز . هکتار می باشد 39مساحت این کاربري برابر با . بوده است
  . کل سطح شهر را اشغال نموده است درصد از 17.83حدود 
 اراضی بایر  

درصد از کل بافت 15.63هکتار از کل اراضی شهر، بایر می باشد که معادل  34.2بطور کلی در شهر بسطام 
  . متر مربع می باشد 44.40در این راستا سرانه کاربري بایر برابر با . شهر را به خود اختصاص داده است

 دامداري  
. رودخش اقتصادي اشاره شده، دامداري نیز از فعالیتهاي مهم اقتصادي شهر به شمار میهمانطور که در ب

 0.35این کاربري . متر مربع را ر بر می گیرد 1.01هکتار بوده که سرانه اي برابر با  0.78مساحت این کاربري 
  .درصد از کل سطح شهر را به خود اختصاص داده است

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

  درنظر گرفتن گنجایش و شعاع دسترسی هر یک از خدمات
براي . هایی است که به منظور رفع نیازهاي ساکنین شکل گرفته است منظور از خدمات شهري فعالیت

در یک نظام فضایی و سلسله  سنجش نیازها و برآورده ساختن این منظور، جمعیت ساکن مبنا قرار گرفته و
و ...) شهر، محله، محله و(در این توزیع بیش از هر چیز نظم و سلسله مراتب عرصه . گرددمراتبی توزیع می

آیند تا جمعیت در یک ظرف یا نظام فضایی تعریف شده و به کمک می...) کوچه، خیابان و(نظام دسترسی 
ده شوند و انواع فعالیتهاي مورد نیاز به نحوي سازمان یابند تا تجسم یابد تا پس از آن کاربریها با آن سنجی

به این . استفاده مطلوب و مناسب از آنها توسط ساکنان میسر شود و توزیع عادالنه کاربریها صورت گیرد
ترتیب به منظور سنجش نحوه توزیع خدمات، سه موضوع جمعیت، عرصه و نظام دسترسی به صورت زیر به 

  .شودزیع، درنظر گرفته میعنوان مبناي تو
  ). گنجایش(تواند به آنها سرویس دهد جمعیت حداقل و حداکثري که هرواحد خدماتی می- 1
) متر(و هم بر حسب فاصله مکانی ) دقیقه(شعاع دسترسی به واحد خدماتی که هم بر حسب فاصله زمانی - 2

  .شودتعریف می
طی که شامل خیابان دسترسی واحد خدماتی و نحوه دسترسی به واحد خدماتی از نظر شبکه ارتبا- 3

  .همچنین شامل مسیري است که افراد باید طی کنند تا به واحد خدماتی دسترسی یابند
عالوه بر عوامل فوق درنظر گرفتن عامل همجواري کاربریها، اندازه سطح قطعه و سطح زیربناي آن نیز در 

اي باشد که بین همجواري کاربریها با هم باید به گونهبه این معنی که . نحوه توزیع خدمات قابل توجه است
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  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

 ٨٩ مهندسین مشاور طرح معماري محیط

آنها سازگاري وجود داشته باشد و اندازه قطعات و سطح زیربناي آن باید پاسخگوي جمعیت خدمات گیرنده 
  .باشد

با توجه به معیارهاي فوق و بر اساس مبانی نظري موجود، در ادامه نحوه توزیع خدمات در شهر بسطام بررسی 
به این منظور ابتدا نحوه توزیع مطلوب خدمات به تفکیک معیارهاي فوق و بر اساس . گرددمیو سنجیده 

سپس نحوه توزیع خدمات در شهر بسطام با استانداردها مقایسه شده و کمبودها و . شودمبانی نظري بیان می
 - و شرایط اجتماعیقابل ذکر است که هر شهر متفاوت، با اندازه، موقعیت . گرددنقاط قوت آن برآورد می

توان از استانداردهاي موجود بطور کامل در هر طلبد و نمیاقتصادي متفاوت، برنامه ریزي خاص خود را می
توان از این استانداردها با توجه به شرایط شهر و تعدیل آنها، براي سنجش وضعیت اما می. شهري استفاده کرد
نظریاتی استفاده شده است که در مورد شهرهاي ایران و  عالوه بر این در این مطالعه از. شهر کمک گرفت

در ادامه نحوه توزیع خدمات در . ساخت خرد آنها داده شده است و بیشترین هماهنگی را با شهر بسطام دارد
  .گرددشهر بسطام به تفکیک واحدهاي خدماتی بررسی می

  :1محله * 
ي نیز گویاي این امر است کاربریهایی از قبیل تجاري همانطور که در بخشهاي قبلی اشاره گردید و نقشه کاربر

  باشددر این محله وجود دارد که نحوه توزیع آنها به این صورت می..... ، مذهبی ، فرهنگی 
شهري متمرکز است همانطور که  1واحد در محله  14واحد مذهبی در شهر بسطام  50به طور کلی از مجموع 

واحد در بخش جنوبی متمرکز شده است و با گذر از خیابان  14، عمده این دهد ها نیز نشان مینقشه کاربري
به لحاظ شعاع دسترسی فاصله دورترین . شود هاي شمالی محله از تعداد این واحدها کاسته میاصلی به بخش

باشد الزم به ذکر است که در متر می 400واحد مسکونی این محله با تزدیک ترین واحد مذهبی در حدود 
ي پیاده از دورترین ش هاي جنوب محله طیف وسیعی از کاربري مذهبی وجود دارد اما در هر حال فاصلهبخ

متر است با توجه به استانداردهاي موجود ، از  400منزل مسکونی براي رسیدن به واحدهاي مذهبی حدود 
  .این لحاظ مشکل وجود ندارد

متري  400-500ي در این محله با شعاع دسترسی هنر-واحد فرهنگی 2در رابطه با کاربري فرهنگی نیز 
) در لبه خیابان اصلی( 3که البته بخش هاي جنوب غربی با توجه به مکان کاربري فرهنگی محله . وجود دارد 
  .رسد عمدتاً به واحد رجوع بیشتري داشته باشند به نظر می

متر است  600- 650شعاع دسترسی  ، یک واحد دبستان در بخش شمالی شهر با 1هاي محله از دیگر کاربري
و بخش هاي جنوبی نیز  2، بخش هاي شرقی عمدتاً به محله  3و  2که البته با توجه به مکان دبستان محالت 

  .کنندمراجعه می 3به محله 
متري وجود دارد که به لحاظ قرارگیري  700همچنین در این محله نیز یک واحد راهنمایی با شعاع دسترسی 

بخش هاي جنوبی ) در حاشیه خیابان (  3در بخش شمالی و نیز مکان کاربري راهنمایی در محله این کاربري 
  .کنند مراجعه می 3عمدتاً به محله 
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  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

 ٩٠ مهندسین مشاور طرح معماري محیط

شاهد یک واحد دبیرستان با شعاع  1اما عمده ترین کاربري شاخص محله دبیرستان است که در محله 
دهد این کاربري در بخش شرقی محله نشان میهمانطور که نقشه کاربري . متري وجود دارد  600دسترسی 

قرار دارد و به همین جهت بخش هاي غربی مسافت بیشتري را براي رسیدن به این دبیرستان بایستی طی  1
  .کنند

هاي مهم و شاخص محله ، واحدهاي تجاري است که به طور عمده در لبه خیابان اصلی در از دیگر کاربري
ند البته واحدهاي تجاري پراکنده نیز در سطح محله وجود دارد که عمدتاً ابخش جنوب محله متمرکز شده

  .باشدمتر می 200شعاع دسترسی این کاربري در حدود 
هاي مقیاس ناحیه یعنی پارك محلی شود این محله فاقد یکی از شاخص ترین کاربريهمانطور که مشاهده می

در  3ت در بخش هاي شمال غربی و نیز پارك محلی محله باشد که البته این وضعیت با توجه به وجود باغامی
  .شودلبه خیابان اصلی تا حدودي تعدیل می

همچنین شعاع دسترسی . خورد فقدان کاربري درمانی و بوستان محلی به چشم می 1بر این اساس در محله 
  باشندهاي فوق با در نظر گرفتن استانداردهاي موجود به صورت زیر میکاربري

  
  1هاي محله شعاع دسترسی کاربري -2-43 جدول

  وضع موجود  استاندارد
  شعاع دسترسی  تعداد کاربري موجود  شعاع دسترسی استاندارد  کاربري شاخص

  700  1  1200-2000  دبیرستان
  700  1  800-1200  راهنمایی
  600- 650  1  400-800  دبستان
  400-500  2  500-1000  فرهنگی
  -  14  -  مذهبی
  -  0  650-750  بوستان
  200  46  200  تجاري
  0  0  650-750  درمانی

  
به این ترتیب در این محله با توجه به مطالب فوق عمده ترین کمبود در زمینه پارك و بوستان و کاربري 

  .باشد درمانی می
  :2محله * 

ي در این محله کاربریهاي اداري مذهبی فرهنگی تجار. این محله در بخش شمال شرقی شهر واقع شده است
نحوه توزیع کاربریهاي فوق در این محله همانطور که نقشه نیز گویاي آن . خوردبه چشم می.... آموزشی و 
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  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

 ٩١ مهندسین مشاور طرح معماري محیط

هاي باالیی از تعداد و است عمدتاً در لبه خیابان اصلی شهر متمرکز است و با عبور از این خیابان به بخش
- 300دبستان با شعاع دسترسی  5ها، نشود در این محله از مجموع کل دبستاها کاسته میشدت این کاربري

اند و از دبستان در بخش شمال غربی و سایر در بخش جنوب شرقی گسترده شده 2متري وجود دارد که  250
  .دهنداین لحاظ کل محدوده را تحت پوشش خود قرار می

نیز وجود متري  500-600واحد راهنمایی واقع در بخش جنوبی با شعاع دسترسی  3همچنین در این محله 
- 650، یک دبیرستان واقع در جنوب شرقی شهر با شعاع دسترسی  2هاي شاخص محله از دیگر کاربري. دارد
در این  1هاي غربی به محله رسد بخشبه نظر می 1متري است که با توجه به مکان دبیرستان محله  600

  .مورد رجوع بیشتري داشته باشند
 400-450که عمدتاً در حاشیه خیابان متمرکزند با شعاع دسترسی  کاربري مذهبی 7همچنین در این محله 

متري وجود دارد که در این مورد با توجه به فاصله حدود  720واحد فرهنگی با شعاع دسترسی  1متري و نیز 
متر را تحت پوشش  400تا شعاع مذکور  1این کاربري واقع در محله  1متري کاربري فرهنگی محله  400

  .دهدخود قرار می
متري وجود  700واحد پارك واقع در شرق شهر در جوار آزاد راه با شعاع دسترسی  2در این محله نیز شاهد 

رسد که دارد مکان قرارگیري این پارك تا حدودي به لحاظ دسترسی کل محله ناهمگون است و به نظر می
  .دهدهاي جنوبی و شرقی را تحت پوشش خود قرار میعمدتاً بخش

متري  150- 200واحد تجاري مستقر در حاشیه خیابان با شعاع دسترسی  106تعداد  2در محله همچنین 
  .فاقد کاربري درمانی است 2محله . هستیم

  
  2هاي محله شعاع دسترسی کاربري -2-44جدول 
  وضع موجود  استاندارد

  شعاع دسترسی  تعداد کاربري موجود  شعاع دسترسی استاندارد  کاربري شاخص
  600- 650  1  1200-2000  دبیرستان
  500- 600  3  800-1200  راهنمایی
  250-300  5  400-800  دبستان
  700  1  500-1000  فرهنگی
  400-450  7  -  مذهبی
  700  2  650-750  بوستان
  150-200  106  250-1000  تجاري
  -  -  650-750  درمانی
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  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

 ٩٢ مهندسین مشاور طرح معماري محیط

  :3محله 
توان به دبستان ، واقع در این محله میهاي از کاربري. این محله در بخش جنوب غربی شهر واقع شده است

  .اشاره نمود... راهنمایی ، دبیرستان ، مذهبی و 
 500-600هاي این محله یک واحد دبیرستان  واقع در شرق محله با شعاع دسترسی از شاخص ترین کاربري

به دبیرستان  ،قاعدتاً عمده ارجاعات بخش شمالی این محله1متر است که با توجه به مکان دبیرستان محله 
  .باشدبا فاصله نزدیکتر می 1واقع در محله 

متري وجود دارد  700- 800همچنین در این محله یک واحد دبستان واقع در بخش شمالی با شعاع دسترسی 
هاي پایین تر تا حدودي ناهمگون است ساکنین بخش که مکان این کاربري به جهت ارائه خدمات به بخش

  .کنندمتري رجوع می 600با شعاع دسترسی  4دبستان محله هاي جنوبی احتماالً به 
 600- 650عدد راهنمایی واقع در بخش شمالی و جنوب غربی شهر با شعاع دسترسی  2تعداد  3در محله 

،  3به راهنمایی بخش شمال محله  1متري وجود دارد که با توجه به نزدیکی راهنمایی واقع در محله 
  .باشدبخش شرقی محله می مطلوبیت مکان این کاربري در

متري  400با شعاع دسترسی حدوداً ) واحد 15(شاهد تعداد زیادي کاربري مذهبی  3همچنین در محله 
دهد این کاربري در سرتاسر محله پراکنده شدند و از ها نشان میهستیم که همانطور که در نقشه کاربري

عدد کاربري فرهنگی در بخش شمالی ، توزیع  2با  عالوه بر کاربري مذهبی ،. توزیع مطلوبی برخوردار است
  .متر است 800-700این کاربري تا حدودي نا همگون است شعاع دسترسی کاربري فوق 

-1000هاي شاخص این محله پارك محلی است که در بخش شمالی با شعاع دسترسی یکی دیگر از کاربري
هاي ین مسافت عمدتاً مورد استفاده ساکنین بخشرسد که با توجه به امتري قرار دارد و به نظر می 1050

-به طور عمده در حاشیه خیابان متمرکز شده(واحد تجاري  131همچنین در این محله شاهد . شمالی باشد

  .باشیممتر می 300- 350با شعاع دسترسی ) اند
جهانگردي واقع  – واحد کاربري پذیرایی 2هایی در رده محلی، شاهد همچنین در این محله عالوه بر کاربري

واحد پارکینگ در منتهی الیه شمال شرقی شهر هستیم که این کاربري ها در  1در بخش شرقی شهر و نیز 
  .کنندمقیاس شهري عمل می
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  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

 ٩٣ مهندسین مشاور طرح معماري محیط

  3هاي محله شعاع دسترسی کاربري - 2- 45جدول 
  وضع موجود  استاندارد

  کاربري شاخص
شعاع دسترسی 

  )متر(استاندارد
  شعاع دسترسی  ودتعداد کاربري موج

  500- 600  1  1200-2000  دبیرستان
  600- 650  2  800-1200  راهنمایی
  700-800  1  400-800  دبستان
  700-800  2  500-1000  فرهنگی
  400  15  -  مذهبی
  1000-1050  1  650-750  بوستان
  300-350  131  250-1000  تجاري
  -  -  650-750  درمانی

  
-ها به جز پارك محلی در وضعیت مطلوبی به سرمیی کلیه کاربريطبق اطالعات  فوق به لحاظ شعاع دسترس

  .برند البته وجود کاربري درمانی نیز الزم است که این محله فاقد آن است
  :4محله 

-توان به کاربريهاي این محله میاین محله واقع در جنوب شرقی شهر بسطام است و از عمده ترین کاربري

  .اشاره نمود... هاي آموزشی و ر رده دبستان و سایر کاربريهاي فرهنگی ، مذهبی ، آموزشی د
  .متري واقع در قسمت شمالی شهر است 600- 650برخوردار از یک واحد دبستان با شعاع دسترسی  4محله 

نیز هیچ دبستانی وجود ندارد ، مکان قرارگیري این کاربري تا  3با توجه به اینکه در بخش جنوبی محله 
  .ئه خدمات به بخش هاي جنوبی ناهمگون استحدودي به جهت ارا

 12همچنین در این محله . واحد آموزشی متفرقه در سطح محله توزیع شده است 3عالوه بر دبستان تعداد 
اند و به این واحد مذهبی وجود دارد که به طور عمده در بخش شمالی و در جوار آرامگاه بایزید متمرکز شده

باشد و با توجه به مکان کاربري متر می 500-550اي جنوبی در حدود ترتیب شعاع دسترسی براي بخشه
با کاربري مذهبی واقع در  4رسد که عمده مراجعات بخش جنوبی محله ، به نظر می3مذهبی واقع در محله 

متري واقع در قسمات  600- 650کاربري فرهنگی نیز با شعاع دسترسی  1همچنین . باشد 3جنوب محله 
  .خوردیشمالی به چشم م

- متري واقع در قسمت شمالی شهر نیز به چشم می 600-650واحد پارك به شعاع دسترسی  1در این محله 

متري را  200-250اند و تا شعاع کاربریهاي تجاري نیز عمدتاً در حواشی خیابانهاي اصلی متمرکز شده. خورد
  .دهندپوشش می
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  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

 ٩٤ مهندسین مشاور طرح معماري محیط

کاربري درمانی واقع در بخش شمالی با شعاعهاي واحد  1عالوه بر کاربریهاي فوق در این محله شاهد 
  .متري هستیم 800و  700دسترسی 

تا حدودي در مقیاس شهري  4به این ترتیب با توجه به فقدان واحدهاي درمانی در شهر، این واحد در محله 
عمل خواهدکرد و به این ترتیب جمعیت تحت پوشش آن در راستاي رفع کمبودهاي موجود در این زمینه 

  .ایستی محاسبه گرددب
  

  4هاي محله شعاع دسترسی کاربري -2-46جدول 
  وضع موجود  استاندارد

  شعاع دسترسی  تعداد کاربري موجود  شعاع دسترسی  کاربري شاخص
  -  0  1200-2000  دبیرستان
  -  0  800-1200  راهنمایی
  600- 650  1  400-800  دبستان
  600- 650  1  500-1000  فرهنگی
  500-550  12  -  مذهبی
  600- 650  1  650-750  بوستان
  200-250  149  250-1000  تجاري
  700-800  1  650-750  درمانی

  
  5محله * 

، بایستی توجه داشت که به علت قرارگیري این محله در شرق آزادراه 5در راستاي بررسی وضعیت محله 
محله مذکور، به علت  4به این صورت که در . شاهرود، از شرایط تا حدودي متفاوت برخوردار است -گرگان

وسعت کم شهر و به تبع آن کم بودن فواصل، در صورت کمبود یک کاربري در یک محله یا شعاع دسترسی 
اما این محله به علت آنکه در شرق جاده واقع است و رفت و . شودزیاد آن، نیاز اهالی از سایر نواحی تأمین می

ریها از قبیل آموزشی حائز اهمیت است و در صورت باشد، به لحاظ برخی کاربآمدها تا حدودي مشکل می
  .کمبود در این زمینه بایستی به رفع و چاره جویی آن پرداخت

واحد متفرقه آموزشی و یک واحد دبیرستان واقع در بخش جنوبی شهر  2در حال حاضر برخوردار از  5محله 
متر،  800-900با شعاع دسترسی  متري، یک واحد درمانی در میانه ورودي شهر 500- 550با شعاع دسترسی 

واحد مذهبی با شعاع دسترسی  2متري،  900- 1000یک واحد ورزشی واقع در شرق شهر با شعاع دسترسی 
  .باشدمتر می 400-450واحد تجاري با شعاع دسترسی  45متري و  100-900
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  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

 ٩٥ مهندسین مشاور طرح معماري محیط

ذیرایی در بخش کنند، یک واحد پکه در مقیاس شهري و فراشهري عمل می 5از جمله کاربریهاي محله 
این محله . باشدواحد نظامی می 2شمالی محله ، یک واحد تره بار که از شاهرود نیز مراجعان زیادي دارد و 

  .فاقد پارك و بوستان است
  

  5هاي ناحیه شعاع دسترسی کاربري -2-47جدول 
  وضع موجود  استاندارد

  شعاع دسترسی  تعداد کاربري موجود  شعاع دسترسی  کاربري شاخص
  500-550  1  1200-2000  دبیرستان
  -  0  800-1200  راهنمایی
  -  0  400-800  دبستان
  -  0  500-1000  فرهنگی
  900-1000  2  -  مذهبی
  -  0  650-750  بوستان
  400-450  45  250-1000  تجاري
  800-900  1  650-750  درمانی

  
باشد و به جهت آنکه این محله میشود، این محله فاقد دبستان، راهنمایی و دبیرستان همانطور که مشاهده می

باشد، در صورت اینکه تعداد دانش آموزان این محله در گرگان منفصل از شهر می -به واسطه آزادراه شاهرود
مقطع راهنمایی و دبستان در حد نیاز به واحد دبستان و راهنمایی باشد بهتر است به جاي ارجاع این افراد به 

  .نین کاربریهایی در همین محله شودنواحی دیگر، اقدام به ساختن چ
شود که عمده به این ترتیب با توجه به مطالب فوق و نقشه کاربري شهر بسطام اینطور نتیجه گیري می

کاربریهاي محلی و شهري به واسطه قرارگیري، آرامگاه بایزید در حاشیه خیابان اصلی شهر، در لبه این خیابان 
رویم از حجم و شدت این کاربریها ابانها به سمت داخل بافت پیش میاند و هرقدر از لبه خیمتمرکز شده

  .شودکاسته می
همچنین طبق موارد فوق، اکثر محالت برخوردار از کاربریهاي موردنیاز محلی و شهري با شعاع دسترسی 

  .شودمتناسب هستند و در مواردي که چنین نیست این نیاز از طریق سایر محالت تأمین می
ب آنچه که در برنامه ریزیهاي آتی بایستی مورد توجه باشد، ضمن تأمین کمبودهاي موجود در بدین ترتی

  .مقیاس شهري و محلی، تغییر مکان برخی کاربریها به مکان بهینه است
محله  5با توجه به مطالب بیان شده در این بخش و بخش قبلی نحوه توزیع کلیه کاربریها به تفکیک در 

  .ختصار بیان شده استا ادامه بهشهري در 
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  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

 ٩٦ مهندسین مشاور طرح معماري محیط

  کاربري تجاري -
، در باقی  1کنند به جز محله هاي خرده فروشی شهري عمل میتوزیع کاربریهاي تجاري که عمدتاً در رده

- 48جدول ( باشند باشد و به لحاظ پراکنش نیز عمدتاً در حاشیه خیابانهاي اصلی میمحالت شهر همگن می
2(  
  

  گانه 5هاي تجاري در محالت  توزیع کاربري - 2- 48جدول شماره 
  )درصد(توزیع تجاري   تعداد  شرح
 8.24 46  1محله 

 21.27 106  2محله 

 22.24 131  3محله 

 25.19 149  4محله 

 23.06 87  5محله 

 100.00 519  مجموع

  
  کاربري آموزشی -

  .است 2-49در شهر بسطام نحوه توزیع کاربري آموزشی به شرح جدول 
  

  گانه شهر بسطام 5توزیع کاربریها در محالت  -2-49جدول شماره 
  )درصد(توزیع آموزشی   تعداد کاربري  شرح
 10.12 3  1محله 

 32.88 9  2محله 

 18.06 4  3محله 

 18.61 4  4محله 

 20.32 3  5محله 

 100.00 23  مجموع

  
ریهاي آموزشی به لحاظ برخورداري از کارب 1کند، محله اشاره می 24به این ترتیب همانطور که جدول 

کاربري آموزشی متفرقه است و فاقد  2دبیرستان و  1وضعیت نامناسبی دارد و این محله تنها مجهز به 
به لحاظ برخورداري از دبستان از اختالف فاحشی با سایر محالت برخوردار  2دبستان و راهنمایی است و محله 

  .کنندا دربرنامه ریزیهاي آتی را بیان میاست که این موضوع نیاز به تغییر مکان کاربریهاي دبستان ر
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  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

 ٩٧ مهندسین مشاور طرح معماري محیط

  کاربري درمانی -
واحد درمانی در  1و  4واحد درمانی در محله  1واحد درمانی وجود دارد که  2در شهر بسطام در وضع موجود 

  )2- 50جدول .( باشدتمرکز میم 5محله 
  

  گانه بسطام 5 محالتتوزیع کاربري بهداشتی و درمانی در  -2-50جدول 
  )درصد(توزیع کاربري   عداد کاربريت  شرح
  0  0  1محله 
  0  0  2محله 
  0  0  3محله 
  36.14  1  4محله 
  63.86  1  5محله 

  100  2  مجموع
  

درمانی در شهر وجود دارد که بیانگر کمبود محسوس در این زمینه  1خانوار،  1128به این ترتیب به ازاء هر 
  .ستی مورد توجه واقع شوداست و در برنامه ریزي براي توسعه آتی شهر بای

  
  هنري -کاربري فرهنگی -

هنري در شهر وجود دارد که نحوه توزیع آنها به شرح  -کاربري فرهنگی 6در شهر بسطام درحال حاضر تعداد 
  .می باشد 2-51جدول شماره  

  

 گانه بسطام 5توزیع کاربري مذهبی و فرهنگی در محالت  - 2- 51جدول 

  )صددر(توزیع کاربري   تعداد  شرح
 22.82  2  1محله 

 18.90  1  2محله 

 48.29  2  3محله 

 9.99  1  4محله 

 0.00  0  5محله 

 100.00  6  مجموع
  

شود که بطور کلی به استثناي و نقشه کاربري این نتیجه حاصل می 62به این ترتیب بر اساس جدول شماره 
  .مهنري هستی -در شهر بسطام شاهد توزیع متعادل کاربري فرهنگی 5محله 
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  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

 ٩٨ مهندسین مشاور طرح معماري محیط

  کاربري مذهبی -
در شهر بسطام به لحاظ برخورداري از آرامگاه بایزید و نیز شرایط مذهبی شهر و تعداد زیادي کاربري مذهبی 

کاربري مذهبی در شهر وجود دارد که نحوه توزیع  50خورد در حال حاضر تعداد در سرتاسر شهر به چشم می
  .می باشد 2- 52آنها به شرح جدول شماره  

  

 گانه بسطام 5توزیع کاربري مذهبی در محالت  -2-52اره جدول شم

  )درصد(توزیع کاربري   تعداد  شرح
 25.26 14  1محله 

 7.50 7  2محله 

 34.04 15  3محله 

 29.00 12  4محله 

 4.49 2  5محله 

 100.00 50  مجموع
  

بطور کلی به  شود کهو نقشه کاربري این نتیجه حاصل می 2-52به این ترتیب بر اساس جدول شماره 
  .در شهر بسطام شاهد توزیع متعادل کاربري مذهبی هستیم 5استثناي محله 

  

  کاربري ورزشی -
این کاربري در کلیه محالت بسطام پراکنده شده است و به این ترتیب محالت مختلف با درصد مختلف، از این 

  )2-53جدول شماره  .( کاربري برخوردارند
  

  گانه بسطام 5ربري ورزشی در محالت توزیع کا - 2- 53جدول شماره  
  )درصد(توزیع کاربري   تعداد  شرح
 23.15 2  1محله 

 5.35 2  2محله 

 7.62 1  3محله 

 9.54 2  4محله 

 54.33 1  5محله 

 100.00 8  مجموع
  

 به این ترتیب با تفاوت در مکان قرارگیري این کاربریها، کلیه محالت به لحاظ برخورداري از این کاربري در
  .برندمناسبی به سر مینسبتا  وضعیت
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  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

 ٩٩ مهندسین مشاور طرح معماري محیط

  انتظامی -کاربري اداري -
با . خورندانتظامی وجود دارد که در سرتاسر شهر به چشم می -واحد اداري 24در شهر بسطام در مجموع 

انتظامی، مکان این کاربري از اهمیت زیادي برخوردار است که در حال حاضر  -توجه به اهمیت کاربري اداري
و نیز ابتداي ورودي شهر ) 5محله (گرگان  -کاربري با توجه به قرارگیري در مسیر آزادراه شاهرودمکان این 

  )2-54جدول شماره  .( باشدمطلوب می) 1محله (
  

  گانه بسطام 5نظامی در محالت  -توزیع کاربري اداري -2-54جدول شماره 
  )درصد(توزیع کاربري   تعداد  شرح
 0.00 0  1محله 

 18.80 5  2محله 

 29.27 7  3محله 

 7.86 4  4محله 

 44.05 8  5محله 

 100.00 24  مجموع

  
انتظامی را به خود اختصاص داده است و به نوعی پهنه  -عمده ترین کاربریهاي اداري 5به این ترتیب محله 

  .روداداري به شمار می
بایستی وضعیت هاي شهري میبا توجه به موارد مذکور، به منظور مرتفع نمودن کمبودهاي مربوط به کارکرد

البته این مقیاس به معناي آن نیست که سرانه . کمی این کاربریها را با استانداردهاي موجود مقایسه کنیم
بلکه با توجه به شرایط و ویژگی اقلیمی شهر و نیز . کاربریهاي این شهر را به حد استاندارد برسانیم

 2-55به این ترتیب در جدول شماره . را به حد مطلوبی برساند توان سرانه هاي فعلیاستانداردهاي موجود می
  .سرانه هاي موجود در کل شهر با سرانه هاي استاندارد مقایسه شده است
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  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

 ١٠٠ مهندسین مشاور طرح معماري محیط

  مقایسه سرانه هاي موجود با سرانه هاي استاندارد در شهر بسطام - 2- 55جدول شماره 

 )مربع متر(سرانه استاتدارد  )متر مربع(سرانه موجود  کاربري

 سرانه ≥ 50 82.07 مسکونی

 3 ≥سرانه  ≥ 5 6.62 آموزشی

 1 ≥سرانه  ≥ 2 3.80 انتظامی -اداري 

 سرانه ≥ 2 2.67 خدماتی -تجاري 

 1 ≥سرانه  ≥ 1.5 4.36 ورزشی

 1 ≥سرانه  ≥ 1.5 1.03 درمانی

 0.4 ≥سرانه  ≥ 0.75 0.43 هنري -فرهنگی 

 سرانه ≤ 8 3.34 پارك و فضاي سبز

 0.3 ≥سرانه  ≥ 0.5 1.59 ذهبیم

 1 ≥سرانه  ≥ 2 1.11 تاسیسات شهري

 0.2 ≥سرانه  ≥ 0.5 3.82 تجهیزات شهري

حمل و نقل و 
 انبارداري 

 0.36 حمل و نقل

 سرانه ≥ 30
 0.81 انبار

 69.97 شبکه ارتباطی

 71.15 جمع

 سرانه ≥ 0.2 1.57 گردشگري -تفریحی 

 سرانه ≥ 6 1.80 صنعتی

  
دهد، در مجموع شهر بسطام به لحاظ سرانه کاربریهاي موجود در وضعیت همانطور که جدول فوق نشان می

  .بردنسبتاً مطلوب به سر می
سرانه کاربري مسکونی در وضع موجود بیشتر از سرانه استاندارد است و با توجه به اینکه شهر بسطام از رشد 

این روند مشکل چندانی به لحاظ مسکن وجود نخواهد داشت،  کند و بطنی برخوردار است، و در صورت ادامه
  .لزوم چندانی به کاهش سرانه مسکونی نیست

 7/0شود سرانه موجود از حداکثر سرانه  استاندارد در حدود در رابطه با سرانه تجاري همانطور که مشاهده می
زشی، آموزشی، مذهبی، تجهیزات شهري انتظامی، ور- در این راستا در رابطه با کاربري هاي اداري. بیشتر است

  .نیز کمبودي مشاهده نمی گردد و سرانه وضع موجود عمدتا فاصله قابل توجهی از سرانه استاندارد دارد
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  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

 ١٠١ مهندسین مشاور طرح معماري محیط

اما در رابطه با کاربري پارك و فضاي سبز، کمبود جدي در این خصوص وجود دارد و سرانه موجود ، حدود 
شد و در این زمینه نیاز است که توجه جدي به تامین این کاربري در متر کمتر از سرانه استاندارد می با 4.5

  . سطح شهر گردد
در . در رابطه با کاربري آموزشی، یکی از عمده ترین کمبودهاي شهر، فقدان کودکستان در شهر بسطام است

ساله  6- 2درصد به جمعیت گروه سنی  5نفري شهر بسطام، حدودا معادل  7712واقع از کل جمعیت 
مترمربع و فضاي  5/4فضاي باز (مترمربعی  8ختصاص دارد و به این ترتیب با توجه به حداقل سرانه ا

بایستی توجه داشت که . مترمربع فضا براي کودکستان احتیاج است 3000به حدود ) مترمربع 5/3سرپوشیده 
قادر به عبور و مرور و  ساله تعلق دارد و این  گروه خود 2-6چون فضاي مورد نیاز کودکستان به گروه سنی 

نیستند، از این جهت مشکل ساز خواهندبود و به این ترتیب احداث کودکستان ) براي رفتن به شاهرود(تردد 
  .باشددر شهر الزم و ضروري می

محله  5و نیز با توجه به ) کودك 100کالس معادل  4(همچنین با توجه به اندازه متوسط کودکستان 
قطعه زمین در  4کودستان در  4توان به احداث و مرور براي این گروه سنی میمطالعاتی و مشکل عبور 
 500محله مطالعاتی، یعنی در نزدیک راههاي اصلی پیاده و به شعاع دسترسی  5مناسبترین مکانهاي این 

  .متري اقدام نمود
ع دسترسی فوق اصول به این ترتیب با توجه به موقعیت زمینهاي بایر و بالاستفاده و نیز با توجه به شعا

مکانیابی این کاربري از قبیل همجواري با فضاي سبز و پارك، همجواري با موسسات فرهنگی، دور بودن از 
خیابانهاي سواره اصلی و فرعی، در بخش برنامه ریزي و طراحی بایستی به احداث این کاربري مورد نیاز 

  .پرداخت
 9ساله و حداقل فضاي مورد نیاز  6-11نفري  500حدود در رابطه با کاربري دبستان با توجه به جمعیت 

مترمربع مساحت دبستان نیاز است که با توجه مساحت  4500مترمربعی به ازاي هر دانش آموز در کل به 
توان تعدادي دبستانهاي شهر را به این ترتیب می. مترمربعی دبستان، از این لحاظ مشکلی وجود ندارد 14292

این جمعیت . ساله وجود دارد 11-14نفر جمعیت  400همچنین در حدود . تغییر داد به کاربري کودکستان
 4400مترمربعی نیاز دارند و به این ترتیب حداقل  11باشند به حداقل فضاي که در گروه سنی راهنمایی می

نمایی، مترمربع کاربري راهنمایی الزم است و به این ترتیب با توجه به مساحت فعلی کاربري آموزشی راه
  .مشکل خاصی وجود ندارد

دانش آموز وجود دارد و با احتساب حداقل فضاي الزم  800همچنین در مقطع تحصیلی دبیرستان در حدود 
 10932در حال حاضر مساحت کاربري دبیرستان . مترمربع نیاز است 10000براي هر دانش آموز به مساحت 

سد که با توجه به تعداد یهمچنین به نظر م. مترمربع است و به این ترتیب کمبودي در این زمینه وجود ندارد
دانش آموز بسطام، کاربریهاي آموزشی این شهر مورد استفاده دانش آموزان برخی از روستاهاي اطراف نیز قرار 

  .گیردمی
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  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

 ١٠٢ مهندسین مشاور طرح معماري محیط

 تا گذشته ادوار از آن محالت و شهر کالبدي توسعه و رشد روند پیدایش، علل تاریخچه، –5-4
  کنون

این شهر از بناهاي سردار معروف خسروپرویز . ما اشتقاق یافته استاي بسیار قدیم ویستاخبسطام از واژه
در حدودالعالم . پادشاه ساسانی، فرمانرواي خراسان و قومس و گرگان و طبرستان در قرن ششم میالدي است

بسطام شهري است بر دامن کوه، به حدود گرگان پیوسته و جایی است با : درباره بسطام چنین آمده است
  .قدمت بسیار

بسطام از شهرهاي قدیم و در : الشمس به قلم وزیر انطباعات ناصرالدین شاه آمده است کههمچنین در مطلع
شهر بسطام از بالد قبل از اسالم . کتب جغرافیایی و تواریخ، شرح آن نگاشته شده و متواتر مذکور گردیده است

طاق و بستان کرمانشاه بوده و براي نمایاند که بانی آن معروف است که مرمت  کننده است که چنین می
  .تسهیل به ذهن، به بسطام شهرت یافته است

اي در تپه. شودشهر بسطام خرمترین شهر قومس است و در باغهاي آن میوه بسیار یافت می: ابن حوقل گوید
د آن را شاپور گوین. باشدهاي زیاد برپا میمقابل شهر بسطام کاخی بزرگ با دیوارهاي بلند و ساختمانها و غرفه

هجري قمري دیده و آن را مرکز ایالت  438ناصرحسرو قبادیانی بسطام را در سال . ذواالکتاف بنا نموده است
  .کومش شمرده و همچنین به قبر عارف نامی بایزید بسطامی اشاره کرده است

در زمان خسرو پرویز  بنا بر یک روایت، حاکم خراسان. تاریخ بسطام قبل از ورود اسالم به ایران مشخص نیست
  .بود این شهر را بنا گذاشت "بسطام نام"که نام وي

بسطام در مسیر ادوار پرنشیب و فراز تاریخ ایران حوادث بسیاري را از سر گذرانیده و به ویژه در دوره ساسانیان 
وجه عمومی از قرن دوم و سوم هجري به برکت وجود بایزید بسطامی همواره مورد ت. اهمیت بسیار داشته است

در آغاز قرن ) به ویژه در دوره سلجوقیان. (عارفان و دانشمندان و مردان بزرگ سیاسی و پادشاهان بوده است
هفتم هجري یعنی فتنه مغول، این شهر ویران گردید و سپس مورد توجه ایلخانان واقع گردید و در اواخر دوره 

الزم به ذکر است که این شهر در دوره قاجاریه .مغول مدتی مرکز حکومت و پایتخت طغاتیمورخان بوده است
  .همواره مورد عنایت پادشاهان این سلسله بوده است

نویسان اسالمی، شهر بسطام در سده چهارم هجري در عهد ابواسحق استخري و مقدسی از بزرگترین جغرافی
ه و نخستین بناي معتبر آمداي بی اهمیت به شمار میدر دوره صفویه دهکده. شهري کوچک و آباد بوده است

-آن دژي است که به هنگام هجوم افغانها ساخته شده و پس از آن پناهگاه امنی در برابر غارتگران به شمار می

با هرج و مرج دوره نادري و . آمده و بنیانگذار این دژ، سرکرده یکی از قبایل کرد به نام امیرعلیخان بوده است
روي داد آن دهکده به کلی از رونق افتاد و در عهد فتحعلی شاه به سبب جنگهایی که در آغار دوره قاجاریه 

  .الجیشی رو به ترقی نهادموقعیت سوق
چنانچه  .وي دیواري در محدوده حکمرانی خود کشید) حاکم وقت بسطام و شاهرود(در دوره محمدصالح خان 

شاهرود شهري : نویسدچنین میهجري که جهانگرد انگلیسی جیمز بیلی فریزر از آن گذشته  1238در سال 

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

ww
w.

sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

 ١٠٣ مهندسین مشاور طرح معماري محیط

ساکنان آن چهار تا پنج هزار نفر است که دو هزارشان تفنگچی و در . است نوپا و کشتزارها و باغهاي غنی دارد
اي نوشته است با سیصد تا چهارصد نفر سکنه که اکثر بناهاي آن از سده دژ اقامت دارند و بسطام را ویرانه

  .هشتم هجري است
شاهرود در زمان فتحعلیشاه سبب زوال بسطام گردید زیرا شاهرود بر سر شاهراهی قرار  الجیشیاهمیت سوق

کرد بلکه قرارگاهی طبیعی براي گذشتن از داشت که نه تنها نواحی غرب ایران را به خراسان متصل می
تیجه رونق در ن. هاي جنوب شرقی دریاي خزر بودهاي بلند و آسان شاهکده و رسیدن به گرگان و کرانهگردنه

در حد کشاورزي و (و مرکزیت یافتن شهر شاهرود و از سوي دیگر محدود بودن فعالیتهاي اقتصادي در بسطام 
  .این منطقه نتوانست مانند شهرهاي دیگر توسعه یابد) باغداري

اي است قریه بزرگی است شبیه به شهري کوچک در محاذي شهر، باالي تپه قلعه: گویدمسعربن هالل می
  .دارد منسوب به شاپور ذواالکتاف ر وسیع، دیوار آن بلند و بروج عدیدهبسیا

واقع در دشت و . ماندهاي آن متوسط و عمارت آن به ابنیه اغنیا نمیشهر بازارها دارد ولی خانه: افزایدوي می
ري است نهر بزرگی در نزدیکی آن جا. باشنددر نزدیکی کوههاي بزرگی است که آن کوهها مشرف به شهر می

  .و قبر ابویزید زاهد بسطامی در وسط شهر و نزدیک بازار است
هاي باره قطر پایین این برج ها سه ذرع و نیم و ارتفاع از فرق کنگره. شهر بسطام برج و باروهاي بسیاري دارد

باً بین چهل و دو برج در چهار سمت قلعه قرار گرفته است که غال. باشدتا سطح زمین تقریباً دوازده ذرع می
  .اندمعدودي از برجها مخروطی و در شکل مناسبی بنا شده. هر دو برج پنجاه ذرع فاصله است

شود برادر فتحعلی شاه ساخته ولی از آثار معلوم می) جهانسوز(قلعه حالیه بسطام را نواب حسینقلی خان ثانی 
رت قطعات باره و برج موید این که قلعه قدیمی است و حسینقلی خان آن را تعمیر کرده باشد و اختالف صو

  .احتمال است
یکی در شرق و دیگري در غرب و سوق عابر بلد در خط مابین این دو دروازه واقع . شهر بسطام دو دروازه دارد

در گوشه شرقی دیوار شمالی شهر، دروازه مختصري است که این زمان مسدود و آن را با خشت . شده است
در شمال آن واقع شده و در گرداگرد آن خاکریزي معتبر بوده است در طرف اند و قلعه ارگ بسطام گرفته

خود حصار ارگ شش برج دارد . شمالی خاکریز دو برج قراول نشین ساخته شده که راه انها از زیر خاکریز است
  .اندایست که براي دخول بلد ساختهو دروازه آن در سمت شمال است و از جنوب ارگ دروازه

کیلومتري آن است به اعتبار سابق نیست لیکن اهالی بسطام در  6ه جهت آبادي شاهرود که در شهر بسطام ب
در شهر  بسطام پنج باب . زراعت یدي طوالنی دارند و هلو، خربزه و هندوانه ي بسطام بسیار معروف می باشد

حله ي زیر بوده حمام و هفت مسجد و هشت آسیاب قرار داشته و این شهر در گذشته مشتمل بر بر چهار م
  :است

  محله بازار- 1
  محله رنگرزان- 2
  محله سرآسیاب- 3
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  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

 ١٠٤ مهندسین مشاور طرح معماري محیط

  محله کاشیها- 4
شهر بسطام در روند توسعه و گسترش بعدي قالب و کالبد قبلی خود را در هشت محله که دربرگیرنده این 

  :این هشت محله به ترتیب عبارتند از. چهار محله بوده است ساماندهی کرد
-7محله حاج میرزا -6محله قلعه - 5محله اسماعیل میرزا -4محله سرآب -3ردوس محله ف-2محله دولت - 1

  محله بابا ابل-8محله صباغیان 
بر اساس اطالعات موجود محالت قلعه و حاج صفر علی در شمال و شمال غربی، محله ي سراب در غرب و  

ن در شمال شرقی، محله جنوب غربی، محله ي اسماعیل میرزا در محدوده ي مرکزي شهر، محله ي صباغیا
در کتاب .ب شهر واقع می باشد.ي دولت در شرق، محله ي باباابل در جنوب شرقی و محله ي فردوس در جن

است که امروز ) به کسر ب{تاریخ قومس آمده است که سومین شهر ایالت قومس از حیث وسعت، شهر بسطام 
یت گذشته خود را ندارد و علت آن هم احداث در حال حاضر بسطام اهم. است}گویندمی) به فتحه ب(بسطام 

 .باشدشهر جدید به نام شاهرود واقع در شش کیلومتري جنوب بسطام می

به طور کلی بررسی هاي حاصل از تاریخ بسطام تاکنون نشان دهنده ي آن است که توسعه و شکل گیري شهر 
با توجه به وجود دیوار و بارو، توسعه ي . ستبسطام تابعی از شرایط تابعی از شرایط جغرافیایی و اقلیمی بوده ا

بعد ها با تخریب دیوار بارو، در هر مکان که دیوار . شهر، تا زمانی که دیوار وجود داشته درونی بوده است
تخریب شده ساخت و ساز هایی فراي دیوار صورت گرفته و در جاهایی که دیوار باقی مانده، توسعه فراتر از 

  .دیوار نرفته است
در دوران گذشته شهر بسطام حول . طور کلی دو بخش را در رابطه با توسعه ي شهر می توان مد نظر داشتبه 

در آن . مجموعه ي بایزید بسطامی شکل گرفته بود و حدود شهر را برج و باروي مربعی شکل در بر داشت
محصوریت . ه استزمان به جهت رشد کند و بطئی شهر گسترش چندانی در محدوده و بافت شهري رخ نداد

به نظر می رسد مرحله ي بعدي توسعه ي شهري . شهر در حصار مربعی شکل تا مدت هاي زیادي ادامه داشت
با ورود اتومبیل و افزایش جمعیت شهري، به تدریج . بعد از مدرنیسم و ورود اتومبیل به شهر رخ داده است

به تدریج واحد هاي مسکونی در خارج از . تمحدوده ي شهري فراتر از برج و باروي مربعی شکل گسترش یاف
حصار مربعی شکل در میان باغات و اراضی شکل گرفتند و به این ترتیب شهر از محصوریت این حصار خارج 

امروزه شاهد تخریب . با توسعه هاي بعدي گسترش بیشتري در باغات و اراضی خارج شهر صورت گرفت. شد
ترتیب یک سیر تکامل توسعه براي شهر بسطام از مجموعه ي بایزید به این . تدریجی باغات و اراضی هستیم

  .بسطامی تا باغات و اراضی خارج شهر را می توان تصور نمود
  .مراحل توسعه ادواري شهر را نشان می دهد 2-10در ادامه نقشه 
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  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

 ١٠٥ مهندسین مشاور طرح معماري محیط

  مراحل توسعه ادواري شهر - 2- 10نقشه 

  
مشاور: ماخذ  

  
اولیه شهر در قرن دوم و سوم هجري در زمان بایزید بسطامی شکل گرفته  رسد که هستهبنابراین به نظر می

در زمان نادرشاه افشار . شهر بسطام با فراز و نشیبهایی در مسیر رشد و توسعه خود همراه بوده است. باشد
سر  جنگهاي متوالی که در آغاز دوره قاجاریه رخ داد، این شهر از رونق گذشته افتاد و قرارگیري شاهرود بر

  .کرد، عامل اصلی زوال بسطام گردیده استشاهراهی که نواحی غرب ایران را به خراسان متصل می
در واقع شهر بسطام در دوران گذشته از مهمترین سرزمینهاي ایالت قومس یا کومش بوده و عبور راه ارتباطی 

این مسیر و جنگهاي دوره با قرارگیري شاهرود در . شرق و غرب از این شهر سبب  رونق بسطام بوده است
به این ترتیب همانطور که در قسمت باال اشاره شد، شهر بسطام در طول تاریخ . قاجار این شهر از رونق افتاد

هاي زیر را توان به دورهرسد با توجه به اسناد و مدارك میبه نظر می. فراز و نشیبهاي زیادي را داشته است
  .براي زوال یا رونق بسطام اشاره کرد

در این دوره به برکت وجود بایزید بسطامی این شهر مورد توجه عمومی عارفان و : قرن دوم و سوم هجري -
  .دانشمندان بوده است

شهر بسطام ویران گردید و سپس مورد توجه ایلخانان ) در آغاز قرن هفتم(در این دوره: آغاز قرن هفتم -
  .واقع شد

  .آمده استاي بی اهمیت به شمار میدهکده هاي صفویه بسطامدر دوره: دوران صفویه-
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 ١٠٦ مهندسین مشاور طرح معماري محیط

رسد در نتیجه به نظر می. در این دوران شهر مورد عنایت پادشاهان این سلسله بوده است: دوران قاجار-
  .توسعه اصل شهر در این دوران اتفاق افتاده باشد

  
  دانه بندي بافتهاي شهر-4- 6

پایه تعریف روشنی از بافت میسر است که در قالب تحلیل ساختار کالبدي منطقه و بررسی ویژگیهاي آن بر 
توان به تشخیص نقاط ضعف و قوت پرداخته و با ارزشگذاري در ابعاد مختلف، نحوه دخالت یا حفاظت آن می

  .در منطقه را سازماندهی کرد
ها  انهمیان الیه ها یا اجزاي بافت، رابطه بین مجموعه هاي د) ساختاري(مفهوم بافت براساس شناخت رابطه 

. گرددمابین و رابطه بین فضاهاي خالی با یکدیگر مشخص می ، رابطه بین دانه ها و فضاي خالی فی)توده ها(
در بررسی اجزاي بافت یا دانه ها ویژگی هر کدام از اجزا و همچنین نحوه و نوع ارتباط آنها با یکدیگر مورد 

  .نظر است
نیز رابطه از حیث پیوستگی یا عدم پیوستگی توده ها و همچنین  در ارتباط میان مجموعه دانه ها یا توده ها

- مطرح می) یعنی میزان پراکندگی و فشردگی(از لحاظ شکلی ) فضاي منفی(رابطه میان توده ها و فضاي باز 

  .شود
  :به این ترتیب، مباحث مورد بررسی در ارتباط با بافت منطقه در موارد زیر قابل دسته بندي است

قطعه (و جهت ) اندازه قطعه و بنا، شکل استقرار بنا و قطعه(ي بافت، بررسی اجزا و دانه هاي بافت دانه بند - 1
  ).و بنا

  شکل  بافت و رابطه حجمی میان توده هاي ساختمانی  - 2
  فضاي باز و رابطه یا الگوي توزیع و شکل یابی آنها - 3
  
  دانه بندي بافت-6-4- 1

ص است، که هر یک از آنها در یکی از مراحل رشد شهر شکل یافته نوع بافت قابل تشخی سه بسطامدر شهر 
جهت شناخت این بافتها، به بررسی عناصر یا دانه ها پرداخته می شود که  شامل اندازه قطعه، جهت . است

  .گیري و نوع استقرار عناصر است
   
  اندازه قطعات عناصر - 4- 1-6- 1

 بسطاممتوسط اندازه قطعات در شهر . بزرگ است -طمتوس–شامل مجموعه اي از قطعات کوچک  بسطامشهر 
متر مربع  است، که در همه نقاط شهر یکسان نیست و در هر یک از سه نوع بافت شهر متفاوت است، به  250

متر مربع   251 بافت نوع دوم مترمربع، در 238این صورت که متوسط اندازه قطعات مسکونی در بافت نوع اول 
  .مساحت قطعات شهر را نشان می دهد 2-56جدول شماره . متر مربع است 243و در بافت نوع سوم 

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

ww
w.

sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m
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 ١٠٧ مهندسین مشاور طرح معماري محیط

)مساحت قطعه(دانه بندي بافت  -2-56جدول   
  درصد  تعداد  مساحت قطعه

 7.39  187  100کمتر از 
200-100  755  29.83 
300-200  1100  43.46 
500-300  387  15.29 
 4.03  102  و بیشتر 500

 100  2531  جمع
  برداشت مشاور: ماخذ                                    

  
متر مربع دارند، کمترین  300تا  200با توجه به ارقام جدول فوق بیشترین درصد قطعات شهر مساحتی بین 

  . متر مربع می شود  500بیش از درصد نیز مربوط به قطعات 
  
  جهت جغرافیایی عناصر-2-1-6-4

  .گردندت جغرافیایی تقسیم میجه سهعناصر بافت از لحاظ قرار گیري در 
  .است از الگوي منظمی پیروي نمی کندجهت جغرافیایی در عناصري که در بافت نوع اول  قرار دارند  - 1
غربی  -جنوبی و بعضا شرقی- عمدتا شمالیجهت جغرافیایی در عناصري که در بافت نوع دوم  قرار دارند  - 2

   .هم دیده می شود
  .جنوبی است-شمالیاغلب ي که در بافت نوع سوم قرار جهت جغرافیایی در عناصر - 3
  
  الگوي ساخت عناصر-3-1-6-4

  :الگوي ساخت در شهر از دو الگوي کلی درونگرا یا سنتی و الگوي برونگرا یا مدرن تبعیت می کند
   الگوي سنتی

تبعیت از مهمترین ویژگی این الگو عدم . استتحت الگوي سنتی ساخته شده  مرکزي بافت بسطامدر شهر  
  .مسکونی  یا خانه روستایی شکل اصلی این الگو را تشکیل میدهد –درصدي است  و ترکیب باغ  60الگوهاي 

  الگوي مدرن 
این الگو . شهر به حساب می آید درصد ساخت است رایج ترین الگوي ساخت در 60این الگو  که همان الگوي 

است و در پیرامون بافت مرکزي شهر شکل گرفته جاري طرح هاي جامع و تفصیلی تابع ضوابط و مقررات 
  .است
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  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

 ١٠٨ مهندسین مشاور طرح معماري محیط

  شکل بافت و رابطه حجمی میان توده هاي ساختمانی -2-6-4
- می) دانه بندي(پس از بررسی عناصر و دانه هاي بافت به صورت منفرد، به بررسی نحوه ترکیب این عناصر  

دانه بندي می تواند شامل . ل می گیرندتوده هاي ساختمانی شک)دانه بندي(با ترکیب اجزاي بافت. پردازیم
  .گوناگون با یکدیگر ترکیب شده اند تاجزاي یکنواخت یا متغیري باشد که به صور

  
  شکل بافت  -2-6-4- 1

شکل بافت، اصلی ترین ابزار معرفی شهر است و مساله مهم در شناسایی فرم سه بعدي بافت، شکل شناسی 
شود و فرم و حالت فضاي دسی توده و بستر جغرافیایی آن  توجه میدر این شناسایی به شکل هن. باشدآن می

  .   باز تاثیر مهمی در شناسایی آن ندارد
در . و وجود شیب ناچیز آن شکل مسطح به خود گرفته استبسطام به دلیل قرارگیري در دشت هموار شهر 

تالف ارتفاع شدید میان قسمتهاي این شکل فرم بام یا سقف کلی توده ها، به صورت افقی می باشد و در آن اخ
  .مختلف بافت به چشم نمی خورد

  
  رابطه حجمی میان توده هاي ساختمانی -2-2-6-4

شامل سه نوع بافت شهري است، که هر کدام از این سه نوع بافت، داراي خصوصیات مختلفی از  بسطامشهر 
  . نظر فشرده یا منبسط بودن دارند
توده هاي ساختمانی نسبت به یکدیگر حالت پیوسته و چسبیده . رده هستیمدر بافت نوع اول، شاهد بافتی فش

محدود به خیابانها  محلهفضاهاي باز این . دارند و غلبه توده هاي ساختمانی بر فضاي اطراف را شاهد هستیم
  . میشود

ات عمدتا اندازه قطع. نامنظم با یکدیگر ترکیب شده اند در بافت نوع دوم، بافت منبسط و فشرده به طور
  .متوسط می باشد

با قطعات ....) ورزشی و –کاربریهاي غیر مسکونی مانند انتظامی ( در بافت نوع سوم، ترکیب قطعات درشت دانه
با توجه به موارد . شده است) منبسط و فشرده(باعث به وجود آمدن بافتی مختلط ) قطعات مسکونی(ریز دانه 

  .ل استخ، بافتی  منبسط و متخلبسطامبافت نوع اول، بافت شهر  فوق در مجموع می توان گفت که به غیر از
  
  الگوي فضاي خالی -3-6-4

. و بایر قابل شناسایی است زراعیها، زمینهاي  ها و میدان الگوي فضاي خالی در شهر به صورت شبکه راه
و الگوي  )ظمنامن-منظم(به دو صورت الگوي ارگانیک با ساختار هندسی  شهر بسطامالگوي فضاي خالی در 

  .قابل شناسایی است) نامنظم- منظم(شطرنجی 
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  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

 ١٠٩ مهندسین مشاور طرح معماري محیط

الگوي فضاي خالی در این بافت به صورت ارگانیک . فضاي خالی هستیم در بافت نوع اول، شاهد غلبه توده بر 
  . ساختار هندسی  منظم و نامنظم است با

میان بافت  معابرن بافت شامل الگوي فضاي خالی در ای. فضا هستیم در بافت نوع دوم، شاهد تناسبی از توده و
  .منظم استکه نسبتا به صورت شطرنجی نا مسکونی است،

متعلق به  زراعیدر بافت نوع سوم، الگوي فضاي خالی در این بافت شامل راه ها، زمین هاي بایر و زمین هاي 
و  هاي بایرو ارگانیک است و زمین کاربري هاي درشت دانه می باشد، که الگوي راه ها به صورت شطرنجی 

  . با ساختار هندسی نامنظم در میان بافت قرار گرفته اند زراعی
  
  ریخت شناسی ادواري معماري شهر-7-4

با توجه به وجود دیوار و بارو، . توسعه و شکل گیري شهر بسطام تابعی از شرایط جغرافیایی و اقلیمی بوده است
بعد ها با تخریب دیوار بارو، در هر مکان که . ه استتوسعه ي شهر، تا زمانی که دیوار وجود داشته درونی بود

دیوار تخریب شده ساخت و ساز هایی فراي دیوار صورت گرفته و در جاهایی که دیوار باقی مانده، توسعه فراتر 
  .بطور کلی براي این شهر سه مرحله توسعه قابل تشخیص است. از دیوار نرفته است

  بافت اولیه حول مجموعه بایزید- 1
  از ورود اتومبیل و تغییرات شبکه ارتباطی شهر و افزایش جمعیت حول محدوده اولیه پس- 2
-بعد از انقالب اسالمی تاکنون که جداي افزایش محدوده قبلی به سمت شرق شهر بعد از جاده شاهرود- 3

  آزادشهر
  :در ادامه ریخت شناسی معماري شهر در سه مرحله فوق تشریح شده است

گذشته شهر بسطام حول مجموعه بایزید بسطامی شکل گرفته بود و حدود شهر را برج  در دوران :مرحله اول
در آن زمان به جهت رشد کند و بطئی شهر گسترش چندانی در محدوده و . و باروي مربعی شکل در بر داشت

 گذرها و .محصوریت شهر در حصار مربعی شکل تا مدت هاي زیادي ادامه داشت. بافت شهري رخ نداده است
هاي  داراي مسیرهاي تنگ و باریکی هستند که توسط انشعابات فرعی به بن بست شهرمعابر در این قسمت از 

اندازه قطعات در . فراهم می آورد بسطاممسکونی ختم می شود و دسترسی واحدهاي مسکونی را به خیابانهاي 
نحوه . جنوبی است -یغربی و شمال-این محدوده نسبتا کوچک است و جهت گیري آنها به صورت شرقی

  . استقرار بنا در قطعه از الگوي منظمی پیروي نمی کند
با ورود . مرحله بعدي توسعه شهري بعد از مدرنیسم و ورود اتومبیل به شهر رخ داده است :مرحله دوم

. اتومبیل و افزایش جمعیت شهري، به تدریج محدوده شهري فراتر از برج و باروي مربعی شکل گسترش یافت
تدریج واحد هاي مسکونی در خارج از حصار مربعی شکل در میان باغات و اراضی شکل گرفتند و به این  به

رینگ ارتباطی شهر شامل خیابان هاي حد نهایی این بافت به  .ترتیب شهر از محصوریت این حصار خارج شد
به نحوي است که بافت در این روند ساخت و ساز واحدهاي مسکونی . می شود منتهی باهنر، شهدا و فروغی
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  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

 ١١٠ مهندسین مشاور طرح معماري محیط

در واقع می توان بافت دوران  .در چهارچوب بافت قدیم نبوده ولی به ساخت و سازهاي جدید نیز شبیه نیست
شبکه معابر در این قسمت از شهر نسبتا شطرنجی است، با این . گذر را به این قسمت از شهر اطالق کرد

اندازه قطعات . ن، زاویه آنها از نود درجه بیشتر استتفاوت که معابر بر هم عمود نیستند و به تبع شیب زمی
جنوبی با اندکی انحراف در زاویه به تبع - جهت گیري قطعات به صورت منظم و شمالی. زمین متوسط است

نحوه استقرار بنا در قطعه به این صورت است که بنا در شمال زمین با ضریب اشغال . جهت گیري معابر است
  .تدرصد قرار گرفته اس 60

در این مرحله که مربوط به بعد از انقالب اسالمی تا کنون می گردد، شهر به سمت شرق شهر  :مرحله سوم
. شبکه معابر در این قسمت از شهر شطرنجی کامل است .آزادشهر توسعه پیدا می کند-بعد از جاده شاهرود

ورت کامال منظم و اغلب جهت گیري قطعات نیز به ص. غربی است-جنوبی و شرقی-جهت گیري معابر شمالی
درصد قرار  60اندازه قطعات متوسط است و بنا در شمال زمین با ضریب اشغال . جنوبی می باشد-شمالی

  .گرفته است
  
ساختار و سازمان شهري همراه با تعیین محدوده محالت مختلف شهر و چگونگی روابط آنها -8-4

  با یکدیگر
شهر و شبکه ارتباطی اصلی است که عناصر اصلی شهر را به  ساختار شهري شامل محدوده شهر، عناصر اصلی

به . شاورزي استبیش از هرچیز متأثر از عوامل طبیعی و زمین هاي ک بسطاممحدوده شهر . دهدهم پیوند می
جنوب شهر با محدود کردن امکان رشد زمین هاي کشاورزي در شمال، شرق، غرب و وجود این صورت که 

تنها نقاطی که می توان جهت توسعه آتی شهر از آن ها . ن جهات را شکل داده استشهر، محدوده شهر در ای
   .بهره برد اراضی بایر پراکنده و بسیار محدود در حواشی شهر می باشند

اند و شهر را به چهار متشکل از دو معبر اصلی است که به صورت عمود بر هم قرار گرفته بسطامساختار شهر 
همچنین محور بین . میدان اصلی شهر را شکل داده است رمحل تقاطع این دو محو .اندتقسیم کرده محله

محله . شهري امام خمینی واقع در شرق شهر نیز باعث جدایی محله پنج از سایر محالت شهري شده است
پنج عمدتا به صورت نوساز بوده و در روند توسعه شهري، به تدریج در قسمت شرقی محور امام خمینی شکل 

که حول میدان مرکزي شهر شکل گرفته اند، هر یک سهمی در شکل گیري سایر محالت در . ته استگرف
  .هسته اولیه شهر داشته و به تدریج روند گسترش خود را به پیرامون ادامه داده اند

ار تیخبا توجه به اراضی در ا عمدتا بسطامدر  ...)اعم از اداري، آموزشی و(کاربري هاي مختلف  سازمان یابی
فضاهاي تجاري شهر عمدتا در حاشیه بیرونی دو خیابان  در این راستا .هاي مختلف شکل یافته است دستگاه

البته در جوار محور امام خمینی نیز شاهد شکل گیري  .قرار گرفته اند بسطاماصلی عمود بر هم شهر 
  . واحدهاي تجاري منفرد و عمدتا نواري شکل هستیم
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  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
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 ١١١ مهندسین مشاور طرح معماري محیط

به این صورت است که  بسطاموارد فوق پیداست، نحوه سازمان یابی کاربریها در شهر همان طور که از مطالعه م
این . اندکلیه عناصر مهم ابتدا در مرکز شهر و سپس به صورت خطی در حاشیه معابر اصلی شهر متمرکز شده

  . شودمی... عناصر شامل کاربریهاي اداري، آموزشی، تجاري، خدماتی و 
محله بندي  چه به لحاظشبکه ارتباطی اصلی و  چه به  لحاظ بسطامور، سازمان شهري با توجه به موارد مذک 

و  از یکدیگر جدا شده اندبر اصلی انیز توسط مع محالتیک از این  هر .است شدهشهري تقسیم  محله پنجبه 
اهنر می توسط بلوار طالقانی و بهشتی و هچنین رینگ ارتباطی شهر که شامل خیابان هاي فروغی، شهدا و ب

اي است و تمرکز تک هسته بسطامساخت شهر . باشد به مسیر بین شهري امام خمینی متصل می گردند
  .به چشم می خورد محور امام خمینیدر امتداد  نواريفعالیتهاي اصلی در مرکز و سپس به صورت 

  
  پدافند غیر عامل و نیازهاي کالبدي آن در شهر و حریم آن -9-4

پدافند . چهارم توسعه، یکی از محورهاي اساسی امنیت ملی، بحث پدافند غیرعامل است مطابق قانون برنامه
غیر عامل مجموعه اي از برنامه ریزي ها، طراحی ها و اقدامات غیر نظامی است که باعث کاهش آسیب پذیري 

قا و حفظ سیاست هاي کلی پدافند غیر عامل مبتنی بر ب. شوددر مقابل تهدیدات دشمن و سوانح طبیعی می
در . هاي مورد نیاز مردم است امنیت بوده و هدف کلی آن، ایمن سازي و کاهش آسیب پذیري زیر ساخت

واقع پدافند غیر عامل خود باعث کاهش هزینه ها، جلوگیري از اتالف وقت و انرژي و باال بردن ضریب امنیت 
  .در جامعه است

این شهر موقعیت مرزي یا استراتژیک خاصی . قرار داردآن  شمالو در  شاهروداز توابع شهرستان  بسطامشهر 
هکتار و  219به طوریکه مساحتی حدود . است و به عنوان یک شهر کوچک مطرحبه لحاظ نظامی ندارد 

به . از نظر نظامی داراي ویژگی و ارزش خاصی نیست بسطاماز این رو شهر . نفر دارد 7712جمعیتی حدود 
غیر عامل در این شهر، توجه اصلی بر کاهش آسیب پذیري کالبد شهر در  این ترتیب در مطالعات پدافند
عناصر اصلی موثر در پدافند غیر عامل در شهر عبارتند از شرایط طبیعی و . مقابل سوانح طبیعی می باشد

شناخت نقاط قوت و . موقعیت استقرار شهر، بافت شهر، ساختار شهر، شبکه راه ها و معابر و سیماي شهر
یک از عوامل فوق در کاهش آسیب پذیري شهر و چگونگی سازماندهی مجدد و مطلوب آنها در این  ضعف هر

  .  بخش مورد مطالعه قرار می گیرد
 
  موقعیت استقرار شهر -9-4- 1

در مجموع شرایط . واقع شده است دشت بسطام، در شاهرودشهرستان  شمالیدر قسمت  بسطامشهر 
که این شهر در دشت قرار گرفته و داراي شیب بسیار مالیمی در تمامی  بسطام به شکلی استجغرافیایی شهر 
  . شیب مالیم زمین سبب کاهش آسیب پذیري شهر در برابر زلزله می شود. جهات می باشد
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 ١١٢ مهندسین مشاور طرح معماري محیط

  بافت شهري - 2-9-4
بافت هر شهر شامل اندازه و چگونگی ترکیب عناصر تشکیل دهنده شهر است ودر میزان مقاومت شهر در برابر 

بافت منظم و نامنظم در مقابل تهدید، از آسیب پذیري . هاجم نظامی و دیگر بالیاي شهري موثر استت
در واقع واکنش هر نوع بافت شهري در هنگام وقوع حوادث مختلف، به لحاظ قابلیت . متفاوتی برخوردارند

رد و تاثیر آن در طراحی گریز و پناهگیري، امکانات امداد رسانی، پاکسازي و اسکان موقت دخالت مستقیم دا
  .ساختمان و طراحی شهري و مدیریت بحران از اهمیت فراوانی برخوردار است

چشم  در بخشی مرکزي و قدیمی شهر بهخورد، در نوع اول که نوع بافت اصلی به چشم می دو بسطامدر شهر 
اندازه قطعات . اهها استمی خورد، بافت همگن، فشرده، پیوسته، نامتقارن و نامنظم از نظر قطعه بندي و ر

کیفیت این بافت . کندکوچک است و نحوه قرار گیري ساختمان در قطعه از نظم خاصی پیروي نمینسبتا 
  .نسبتاً پایین و آسیب پذیري آن زیاد است، کارایی بافت در مراحل پس از وقوع حادثه نیز پایین است

ها و قطعات نسبتا منظم و از نظر راه محلهفت این با. است پیرامون بخش مرکزي شهربافت نوع دوم مربوط به 
وجود باغات و فضا هاي خالی در میان قطعات، بافتی نیمه پیوسته به این قسمت از . داراي اندازه متوسط است

نحوه قرارگیري بنا در قطعه در این بافت نسبتا منظم است و تراکم جمعیتی و ساختمانی . شهر بخشیده است
مجموع این نوع بافت به لحاظ آسیب پذیري در برابر سوانح از کیفیت نسبتا مطلوبی برخوردار در . پایینی دارد

عالوه بر این به دلیل تراکم ساختمانی و جمعیتی پایین و وجود فضاهاي باز زیاد، امکان گریز، امداد و . است
 .اسکان موقت نیز در آن وجود دارد

  
  ساختار شهر - 4- 3-9

، با تمرکز امکانات اقتصادي و انسانی  در مرکز شهر و نبود نظام بسطامدر شهر وجود ساختار تک مرکزي 
 بسطامشهر . را در برابر سوانح کاهش داده است بسطامسلسله مراتبی از مراکز شهري،کارایی ساختار کالبدي 

ب به دلیل فقدان مراکز محله اي و تجمع خدمات در مرکز شهر، نسبت به شهرهاي چند مرکزي، از آسی
از  محلهبه این ترتیب ایجاد سلسله مراتبی از مراکز شهري به صورتی که هر . پذیري بیشتري برخوردار است

نظر خدمات مورد نیاز در هنگام و بعد از سانحه خودکفا باشد، در افزایش کارایی ساختار شهر باید مد نظر قرار 
  .گیرد

  
 شبکه راه ها و معابر- 4-9-4

شهر عبور کرده و  مرکزاست که از  غربی -و شرقی جنوبی-محور اصلی شمالی دوشامل  بسطامشبکه راههاي 
  . این محور از نظر نکات فنی شرایط مطلوبی دارد. شهري شده است محله چهارباعث تفکیک 

محله پنج را از مابقی این محور . شهر است )بلوار امام خمینی(جنوبی  -بین شهري شمالمحور دیگر محور  
  .ا ساخته و ارتباط محالت دو طرف این محور از طریق میادین حاصل می گرددمحالت شهر جد
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  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

 ١١٣ مهندسین مشاور طرح معماري محیط

پیوسته است و امکان دسترسی به کاربري هاي اصلی از طریق معابر اصلی شهر  بسطامشبکه معابر در شهر 
و عرض  بودهکوچه هاي بن بست داراي نامنظم است و  مرکزي شهر نسبتاشبکه شهر در بافت . وجود دارد

به این ترتیب نفوذپذیري این نوع بافت پایین است و کارایی آن در برابر سوانح چتدان زیاد . آن کم استمعابر 
  .نیست

شهر، از نفوذ پذیري باالتري نسبت به بافت نوع اول پیرامونی هسته مرکزي راه هاي موجود در بافت 
در . اه بن بست در آن وجود نداردشبکه راه ها در این محدوده نسبتا شطرنجی و منظم است و ر. برخوردارند

تعداد زیاد تقاطع ها و وجود شبکه شطرنجی منظم، دسترسی و نفوذپذیري این بافت را افزایش داده و مجموع 
  . وضعیت شبکه معابر در این محدوده کارایی مطلوبی دارد

  
  بررسی تراکم طبقات ساختمانی در مناطق، نواحی و محالت مختلف شهر -10-4

درصد از کل  6.08(طبقه  3 ساختمان داراي 154مسکونی،  ساختمان 2531طام از مجموع در شهر بس
می ) از کل ساختمان هاي مسکونی درصد 19.99(طبقه  2 ساختمان داراي 506و ) مسکونی ساختمان هاي

درصد از کل ساختمان هاي  73حدود طبقه است که  1مسکونی،  ساختمان هايبه این ترتیب عمده . .باشند
  .سکونی شهر را شامل می گرددم

طبقه  3باشد و حداکثر تعداد طبقات در شهر از شهر بسطام به لحاظ تیپ بندي، شهر مرتفعی نمی بنابراین
گانه نیز به  5توزیع طبقات در محالت . برخوردار است) درصد 6.08(کند که از درصد کمی نیز تجاوز نمی

  .است 2-57شرح جدول شماره 
  

  گانه بسطام 5طبقه بندي کاربري مسکونی به لحاظ طبقات در محالت  -2-57جدول شماره  

  شرح
  )از کل(درصد   تعداد

مسکونی 
  طبقه1

مسکونی 
  طبقه2

مسکونی 
  طبقه3

مسکونی در 
  دست ساخت

مسکونی 
  طبقه1

مسکونی 
  طبقه2

مسکونی 
  طبقه3

مسکونی در 
  دست ساخت

 26.09 35.06 28.66 23.59 6 54 145 436  1محله 

 13.04 5.19 19.37 14.23 3 8 98 263  2محله 

 26.09 23.38 23.52 25.70 6 36 119 475  3محله 

 21.74 9.74 17.19 26.84 5 15 87 496  4محله 

 13.04 26.62 11.26 9.63 3 41 57 178  5محله 

 100.00 100.00 100.00 100.00 23 154 506 1848  مجموع

  
 1و  3و سپس محالت  4کاربري مسکونی یک طبقه، محله  1848به این ترتیب طبق جدول فوق از کل 
اکثر ساختمان هاي دهد همچنین همانطور که جدول فوق نشان می. بیشترین را به خود اختصاص داده اند

رسد بسطام شهري است کوتاه مرتبه و به این ترتیب به نظر میمسکونی شهر ، یک طبقه می باشد، بنابراین 
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  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

 ١١٤ مهندسین مشاور طرح معماري محیط

طبقات ابنیه در شهر  2- 11همچنین نقشه . منظر مشکل خاصی وجود نداشته باشدبه لحاظ انسداد دید و 
  .بسطام را بیان می دارد

  
  طبقات ابنیه -2-11نقشه 

  
  مشاور: ماخذ

  
سازد با یک فرمول و روش ساده ریاضی، تراکم ساختمانی از جمله مفاهیمی است که برنامه ریز را قادر می

طبقه  1در ارتباط با شهر بسطام با توجه به اینکه غالباً ساختمانها . به کندمقدار زیربناي ساختمان را محاس
توان تراکم ساختمانی را در کل شهر بررسی نمود اما به جهت تسهیل در تحلیلها و پیشنهادات بعدي است، می

سی محله مطالعاتی برر 5در راستاي کاهش یا افزایش تراکم، وضعیت تراکم ساختمانی را در کل شهر و 
  .خواهیم کرد

قبل از ورود به . باشدتراکم ساختمانی در دو نوع تراکم ساختمانی خالص و تراکم ساختمانی ناخالص مطرح می
این بحث بایستی اشاره نمود که به جهت آنکه عمده کاربریهاي غیر مسکونی بسطام یک طبقه اند و نیز با 

غیر مسکونی در بسطام در دست نیست، زیربناي  توجه به اینکه آمار دقیقی از تعداد طبقات کاربریهاي
زیربناي کل  2-58در جدول . ساختمانهاي غیرمسکونی با فرض یک طبقه بودن، محاسبه شده اند

  .ساختمانهاي مسکونی و غیر مسکونی به تفصیل آورده شده است
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  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

 ١١٥ مهندسین مشاور طرح معماري محیط

  سطامگانه شهر ب 5زیربناي ساختمانهاي مسکونی و غیرمسکونی در محالت  2-58جدول شماره  

  شرح
زیربناي ساختمان 

  )متر مربع(مسکونی
زیربناي ساختمانهاي 

  غیرمسکونی
متر (مساحت کل زیربناي ساختمانی

  )مربع
  7/70552  2/10540  58/66939  1محله 
  8/57519  17/14755  79/44837  2محله 
  92/94070  62/20882  97/86792  3محله 
  97/89027  61/19603  13/77681  4محله 
  62/26159  16/10903  89/17219  5محله 

  02/337331  76/76684  36/293471  مجموع
  

توان به محاسبه می محالتبه این ترتیب با دردست داشتن مقادیر فوق و نیز بافت پر و مساحت کل هریک از 
تراکم ساختمانی خالص که از تقسیم مساحت کل زیربناي . تراکم ساختمانی خالص و ناخالص اقدام نمود

مقدار این تراکم در . باشددرصد می 27/23آید در کل شهر بسطام به بافت پر شهر بدست میساختمانی 
بیشترین  1و  4 محالتبه این صورت که این مقدار در . گانه شهر بسطام تا حدودي متفاوت است 5 محالت

. ختصاص داده اندباالترین مقادیر را به خود ا 5و  3و  2 محالتدارد و سپس  محالتمقدار را در میان سایر 
  .بسطام نشان داده شده است محله 5مقدار تراکم ساختمانی خالص در  2-59جدول در 
  

  گانه بسطام 5 محالتتراکم ساختمانی خالص در  - 2- 59جدول 

 مساحت زیربناي ساختمانی  شرح
 تراکم خالص ساختمانی  )متر مربع( بافت پر  )متر مربع(

  )درصد(
1  70552.7  267321.9  26.39 

2  57519.8  218730.4  26.30 

3  94070.9  422886.5  22.24 

4  89027.9  306313.5  29.06 

5  26159.6  234425.9  11.16 

 23.27  1449678  337331.02  مجموع

  
در  به تفکیک محالتعالوه بر تراکم ساختمانی خالص، یک بررسی اجمالی نیز از تراکم ساختمانی ناخالص 

  .بیان شده است 2-60جدول 
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  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

 ١١٦ مهندسین مشاور طرح معماري محیط

  گانه بسطام 5 محالتتراکم ساختمانی ناخالص در  -2-60دول ج

مساحت زیربناي   شرح
  تراکم ناخالص ساختمانی  )متر مربع(محله مساحت   )متر مربع(ساختمانی

1  70552.7  388884.0 18.14 
2  57519.8  339900.7 16.92 
3  94070.9  723846.4 13.00 
4  89027.9  355598.1 25.04 
5  26159.6  382089.9 6.85 

 15.40 2190319.2  337331.02  مجموع
  

با یکدیگر اختالف  محله 5دهند تراکم خالص و ناخالص ساختمانی در همانطور که جداول فوق نشان می
 محالتعلت این مسئله درصد زیادي از باغات، اراضی کشاورزي و اراضی بایر است که در کلیه . زیادي دارند
شوند که در بافت پر محاسبه نمی...) باغات، زمینهاي مزروعی و (گونه فضاها باال بودن این . اندپخش شده

  .شود تا تراکم ناخالص مسکونی اختالف فاحشی با تراکم خالص مسکونی داشته باشدسبب می
) طبق نقشه کاربري... (به جهت کمتر بودن درصد اراضی باغات و اراضی مزروعی و  4 محلهدر این میان 

تراکم ساختمانی موجود  2-9نقشه در ادامه  .ساختمانی ناخالص را به خود اختصاص داده است بیشترین تراکم
  .شهر را نشان می دهد

بایست مورد بررسی واقع شود، محاسبه تراکم ساختمانی مسکونی ها می از دیگر مواردي که در بررسی تراکم
 36/293471شهر بسطام در مجموع  در. دهداست که بطور کلی وضعیت ساختمانهاي مسکونی را نشان می

و  37/46به این ترتیب تراکم خالص و ناخالص مسکونی در شهر بسطام . مترمربع زیربناي مسکونی وجود دارد
عالوه بر تراکم خالص مسکونی در کل شهر به منظور بررسی و برآورد کمبودها و نیز . باشددرصد می 40/13

بسطام نیز محاسبه شده است و این مقادیر به شرح  محله 5ر تجزیه و تحلیل وضع موجود، وضعیت فوق د
  .است 2-61جدول 

  

  گانه بسطام 5 محالتتراکم مسکونی خالص و ناخالص در  -2-61جدول 

  شرح
مساحت زیربناي 

  )مترمربع( مسکونی
 کل سطح مسکونی

  )مترمربع(
  مساحت کل

  )متر مربع(
تراکم مسکونی 

  )درصد( خالص
تراکم مسکونی 

  )رصدد( ناخالص
1  66939.6  157143.50 388884.00 42.60 17.21 

2  44837.8  90436.10 339900.70 49.58 13.19 

3  86792.9  179463.10 723846.40 48.36 11.99 

4  77681.1  146432.10 355598.10 53.05 21.85 

5  17219.9  59478.50 382089.90 28.95 4.51 

 13.40 46.37 2190319.20 632953.00  293471.4  شهر
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  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

 ١١٧ مهندسین مشاور طرح معماري محیط

دهد ، همانند تراکم ساختمانی با تراکم مسکونی خالص و ناخالص نیز نشان می 2- 61همانطور که جدول 
درصد  44در واقع از کل بافت پر شهر، . اختالف زیادي دارد و علت این امر درصد باالي سایر کاربریها است

  .کاربریها اختصاص یافته است مورد ساخت و ساز واحدهاي مسکونی واقع شده است و مابقی به سایر
تراکم  محلهدر این . خوردبه چشم می 5 محلهشود باالترین اختالف در در واقع همانطور که مشاهده می

این موضوع به معناي این . درصد است 51/4درصد است، در حالیکه تراکم ناخالص  95/28مسکونی خالص 
مسکونی اختصاص یافته است و به این ترتیب در  درصد کمی از اراضی به کاربري محلهاست که در این 

  .قابلیت زیادي براي ایجاد کاربریهاي مسکونی دارد 5 محلهراستاي توسعه آتی این شهر، 
هاي آتی  در بررسی تراکم ساختمانی از مواردي که بایستی مورد توجه واقع شود و در راستاي برنامه ریزي

این مقدار در بخشهاي قدیمی و نوساز قطعاً . باشداشغال میکند، محاسبه ضریب مسکونی کمک شایانی می
افزایش (آگاهی از این ضریب در برنامه ریزي آتی براي فراهم نمودن زمینه مهاجرپذیر شدن . باشدمتفاوت می

  )2- 62جدول .( نمایدرا فراهم می) سطح اشغال و تولید واحدهاي مسکونی بزرگتر و بیشتر
  

  گانه بسطام 5 محالتمسکونی در ضریب اشغال  -2-62جدول 

  شرح
مساحت طبقه 
  همکف مسکونی

مساحت زمینهاي مسکونی 
  )مترمربع(

ضریب اشغال 
  )درصد(

1  60012.5  157143.50 38.19 

2  42764.6  90436.10 47.29 

3  73188.3  179463.10 40.78 

4  69424.4  146432.10 47.41 

5  15256.5  59478.50 25.65 

 41.18 632953.00  260646.2  مجموع

  
تلف خدهد، اختالف خاصی میان ضرایب اشغال مسکونی در محالت مهمانطور که ضرایب اشغال فوق نشان می

توان ناشی از یک دست بودن الگو و ضوابط ساختاري واحدهاي مسکونی این موضوع را می. وجود ندارد
. می در مرکز شهر متمرکز شده انددهد، بخشهاي قدیدر واقع همانطور که نقشه بسطام نشان می. دانست

به این ترتیب . شودرویم از الگوهاي قدیمی کاسته و بر الگوهاي جدید افزوده میهرچه از این مرکز دورتر می
ضرایب  شهر دو نوع الگوي جدید و قدیم وجود دارد و به این ترتیب با توجه به نقشه شهر و محالتدر کلیه 

  .الگوي مسکن وجود ندارد فوق هیچگونه پهنه بندي خاصی از
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  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

 ١١٨ مهندسین مشاور طرح معماري محیط

هاي مناطق مختلف شهر با توجه به شاخص بررسی وضعیت کلی ساختمانهاي مسکونی در -11-4
نوساز، مرمتی، (کیفی مالکیت، نماي ساختمان، نوع مصالح، کیفیت و قدمت کمی ساختمان  و کمی

             تجهیزات و تاسیسات بهداشتی، جهت استقرار بنا در زمین و غیره)تخریبی
هاي گیرد که به صورت متغیرهایی به نام شاخصتحلیل مسایل کمی و کیفی از طریق ابزاري صورت می

به طور کلی . مسکن مطرح بوده و بیانگر ابعاد مختلف اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی، و کالبدي مسکن هستند
ها به شمار از تحوالت و دگرگونی هاي مسکن ابزار تحلیلی مناسبی براي برنامه ریزان با شناخت کاملشاخص

  .بررسی شده است بسطامهاي کمی و کیفی مسکن در شهر در ادامه مهمترین شاخص. آیدمی
  
  هاي تراکمشاخص -11-4- 1

هاي تراکم در واحدهاي مسکونی شامل خانوار در واحد مسکونی، نفر در واحد مسکونی، اتاق در واحد شاخص
هاي مسکن هستند که در تحلیل کیفی و کمی مسکن کاربرد ترین شاخصمهم مسکونی و نفر در اتاق، از

- سه شاخص اول، عمدتاً وضعیت کمی بخش  مسکن را نشان داده و از طریق آن کمبود مسکن را می. دارند

هاي کیفی مسکن دانست که باال بودن آن نشان توان از شاخصاما شاخص نفر در اتاق را می. توان برآورد کرد
در مطالعه حاضر، به دلیل مشخص نبودن تعداد . عیت نامناسب اقتصادي و اجتماعی ساکنین استدهنده وض

  .، تنها به بررسی دو شاخص اول پرداخته شده استبسطاماتاق هاي موجود در شهر 
  
  خانوار در واحد مسکونی -1-11-4- 1
داراي جمعیت  بسطام شهر 1390در سال  عمومی نفوس و مسکن مرکز آمار ایران طبق آخرین سرشماري 

به این .  واحد مسکونی شهر زندگی می کرده اند 2531خانوار در  2256نفر بوده است که در قالب  7712
دهد که در شهر این رقم نشان می. است 0.89برابر با  بسطامترتیب شاخص خانوار در واحد مسکونی در شهر 

  ).2-63 جدول شماره( داردنبا توجه به جمعیت ساکن، کمبود مسکن وجود  بسطام
  

  در واحد مسکونی خانوار شاخص تراکم - 2- 63 جدول شماره

  تعداد شرح

  2531 تعداد واحد مسکونی
  2256 خانوار

  0.89 تراکم خانوار در واحد مسکونی
  و مرکز آمار ایران 1390برداشت هاي محلی مشاور در سال : ماخذ 
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  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

 ١١٩ مهندسین مشاور طرح معماري محیط

ونی در محالت شهري و نیز تفاوت در تعداد خانوار، در جدول با توجه به متفاوت بودن پراکندگی کاربري مسک
  .گانه اشاره شده است 5به مشخصات تراکم خانوار در واحد مسکونی در محالت  64-2
  

گانه شهر 5شاخص تراکم خانوار در واحد مسکونی در محالت  - 2- 64جدول شماره   
  مجموع  5محله   4محله   3محله   2محله   1محله   شرح

  2531  279  603  636  372  641  هاي مسکونیتعداد واحد
  2256  151  697  556  367  485  تعداد خانوار

 0.89 0.54 1.16 0.87 0.99 0.76  تراکم خانوار در واحد مسکونی

  مرکز آمار ایران و برداشت مشاور: ماخذ         
  
  تراکم نفر در واحد مسکونی-2-1-11-4

اند و تعداد واحدهاي سکونت داشته بسطامنفر در شهر  7712تعداد  1390طبق مطالعات انجام شده در سال 
 بسطامبه این ترتیب شاخص نفر در واحد مسکونی در شهر . بوده است واحد 2531مسکونی در این سال برابر 

و نشان دهنده وضعیت  بودهکمتر ) نفر در هر واحد مسکونی 5حدود (این رقم به نسبت کشور . باشدمی 04/3
هاي محلهو  بسطاممیزان شاخص فوق را در شهر  2-65 جدول شماره. می باشد بسطامدر  مسکن تر مطلوب

  . دهدشهري آن نشان می
  

نفر در واحد مسکونی -2-65 جدول شماره  
  مجموع  5محله   4محله   3محله   2محله   1محله   شرح

  7712  519  2379  1900  1256  1658  جمعیت
  2531  279  603  636  372  641  تعداد واحدهاي مسکونی

 3.05 1.86 3.95 2.99 3.38 2.59  تراکم نفر در واحد مسکونی

  مرکز آمار ایران و برداشت مشاور: ماخذ         
  
  متوسط مساحت زمین، متوسط زیر بنا و سرانه زمین مسکونی -2-11-4

عاد ها از یک سو داراي اباین شاخص. آیندهاي کالبدي مسکن به شمار میهاي فوق جزو شاخصشاخص
اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و فنی هستند و از سوي دیگر ارتباط مستقیم با فضاي محیط فراتر از واحد 

  .دارند) محیط مسکونی، محله و شهر(مسکونی 
مترمربع است که تفاوت قابل مالحظه اي با میزان این  250متوسط مساحت زمین مسکونی در شهر بسطام 

نداشته و گویاي وضعیت نسبتا مناسب بسطام به لحاظ این ) 1379ال مترمربع در س 264(شاخص در کشور 
 245یک برابر با  هاي شهري بسطام به این صورت است که در محلهمیزان این شاخص در محله. شاخص است
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  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

 ١٢٠ مهندسین مشاور طرح معماري محیط

متر مربع  213و  243، 282مترمربع، در محله سه، چهار و پنج به ترتیب برابر با  243متر مربع، در محله دو 
  .دهدهاي آن  نشان میمشخصات واحدهاي مسکونی بسطام را به تفکیک محله 2-66جدول شماره . است

متر مربع، بیشترین سرانه را به خود اختصاص داده  114.60با سرانه  5در رابطه با سرانه زمین مسکونی، محله 
در این میان . دارا می باشد متر مربع بیشترین سرانه زمین مسکونی را 94.78با سرانه  1بعد از آن محله . است

  .متر مربع می باشد 61.55با  4کمترین سرانه مسکونی مربوط به محله محله 
بطور . عالوه بر سرانه مسکونی، سطح زیربناي مسکونی در وضعیت کمی و کیفی مسکن مورد اهمیت است

با  3محله  در این میان، .هکتار است 34/29کلی در کل شهر بسطام مساحت کل زیربناي مسکونی 
، محلهبعد از این . مقدار را به خود اختصاص داده استهکتار زیربناي مسکونی، بیشترین  67/8برخورداري از 

  . هکتار زیربناي مسکونی را دربر گرفته اند 72/1و  48/4، 69/6، 76/7به ترتیب  5، 2، 1، 4 محالت
  

بسطاممشخصات واحدهاي مسکونی  - 2-66جدول شماره   

  محدوده
وسط مساحت زمین مت

  )مترمربع(
  )مترمربع( مسکونی زمینسرانه   )متر مربع( مسکونیزیربناي 

  94.78  66939.6  245.15  1محله 
  72.00  44837.8  243.11  2محله 
  94.45  86792.9  282.17  3محله 
  61.55  77681.1  242.84  4محله 
  114.60  17219.9  213.18  5محله 

  82.07  293471.4  250.08  کل شهر
  هاي مشاوربرداشت: ماخذ

  
  مالکیت ساختمان- 4- 3-11

برداشت هاي محلی  سبراسا(از سوي خانوارهاي ساکن در آنها  بسطامنحوة تصرف واحدهاي مسکونی شهر 
ش از بی(اکثریت خانوارهاي ساکن مالک واحدهاي مسکونی خود می باشند  "به شکلی است که تقریبا)مشاور

و تنها تعداد اندکی ) اي مالکیت واحد مسکونی مورد سکونت خود می باشنددرصد از خانوارهاي ساکن دار 89
به شکل اجاره نشینی و یا بصورت سازمانی از واحد مسکونی خود استفاده می ) درصد5حدود ( از خانوارها

درصد از وسعت کل  11هکتار که حدود  9/22قطعه زمین به وسعت  43در این میان مالکیت جمعاً  .کنند
به خود اختصاص داده است به مالکیت دولتی و وقفی اختصاص دارد که در تمامی نقاط شهر پراکنده شهر را 

  .باشندمی
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  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

 ١٢١ مهندسین مشاور طرح معماري محیط

  کیفیت ابنیه -4-11-4
در راستاي وضعیت مسکن، مشخص نمودن وضعیت کمی ساختمانهاي مسکونی، درصد سرانه مسکونی 

در واقع صرف بررسی مقادیر کمی واحدهاي . بایستی تواماً با بررسی وضعیت کیفیت ساختمانها صورت بگیرد
مسکونی، نمی توان وضعیت فعلی ساختمانها را ترسیم کرد به عنوان مثال ممکن است از کل تعداد واحدهاي 
مسکونی موجود ، بیش از نیمی از واحدها مخروبه باشد و به این ترتیب نمی توان تنها با تاکید بر تعداد 

ام داد به این ترتیب در  این بخش به بررسی وضعیت کیفی ساختمانهاي واحدهاي مسکونی تحلیل مسکن انج
  .شودمسکونی پرداخته می

ساختمانهاي مسکونی شهر بسطام به لحاظ کیفیت در سه گروه نوساز قابل استفاده، مرمتی و تخریبی جاي 
ساختمان مسکونی  932تعداد کاربري مسکونی وجود دارد که از این مقدار  2531در شهر بسطام . گیرندمی

  . ساختمان تخریبی هستند 261ساختمان مرمتی و  1338نوساز 
درصد اختصاص  53به این ترتیب از کل ساختمانهاي مسکونی شهر، باالترین درصد به ساختمانهاي مرمتی 

درصد را به خود اختصاص  10تخریبی  ساختمان هاي ودرصد  37دارد و سپس ساختمانهاي مسکونی نوساز 
  .دانداده

هکتار به ساختمانهاي  23.3هکتار به ساختمانهاي مرمتی،  33.4هاي مسکونی شهر همچنین از کل زمین
به کیفیت ساختمانهاي  2-67در جدول . هکتار به ساختمانهاي تخریبی تعلق دارد  6.5نوساز و مابقی 

  .مسکونی شهر بسطام به لحاظ کیفیت اشاره شده است
  

  اي شهر بسطامکیفیت ساختمان ه - 2- 67جدول 
  تخریبی  مرمتی  نوساز وقابل نگهداري  شرح
  261  1338  932  تعداد

  6.5  33.4  23.3  )هکتار(مساحت
  10  53  37  درصد به کل

  
شود، به طور کلی ساختمانهاي مسکونی و غیر مسکونی شهر بسطام به این ترتیب همانطور که مشاهده می

  .باشندعمدتاً مرمتی می
اختمانهاي مرمتی بیشترین تعداد ساختمانهاي مسکونی را به خود اختصاص داده در کلیه محالت تعداد س

  .باشنداولویت ساختمانهاي نوساز و سپس تخریبی می 1همچنین در کلیه محالت به استثناي محله . است
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  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

 ١٢٢ مهندسین مشاور طرح معماري محیط

  محله شهر بسطام 5کیفیت ساختمانهاي مسکونی در  - 2- 68جدول 

  شرح
  )هکتار(مساحت  تعداد

  تخریبی  مرمتی  نوساز  تخریبی  مرمتی  نوساز
 13.10 47.11 39.78  84  302  255  1محله 

 7.80 57.80 34.41  29  215  128  2محله 

 11.64 55.19 33.18  74  351  211  3محله 

 11.94 60.20 27.86  72  363  168  4محله 

 0.72 38.35 60.93  2  107  170  5محله 

 10.31 52.86 36.82  261  1338  380  مجموع

  
قرار دارد  5در محله  درصد 61شود از کل واحدهاي مسکونی نوساز، بیشترین تعداد که مشاهده می همانطور

  .باشدمی  4،  3، 2، 1و سپس بیشترین تعداد به ترتیب متعلق به محالت 
درحالیکه به لحاظ . اندبیشترین تعداد را به خود اختصاص داده 2و  4در رابطه با ساختمانهاي مرمتی محله 

- 12نقشه . بیشترین مقادیر ساختمانهاي تخریبی را شامل گردیده اند 3و  4، 1مانهاي تخریبی محالت ساخت
  .را نشان می دهد بسطامکیفیت ابنیه در شهر  2
  

  کیفیت ابنیه -2-12نقشه 
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  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

 ١٢٣ مهندسین مشاور طرح معماري محیط

  تجهیزات و تاسیسات بهداشتی -5-11-4
صد از آب لوله  در صد سطامبخانوار ساکن در شهر  2256براساس برداشت هاي محلی از  1390در سال 

 .بوده اند ربرخودادرصد از حمام خانگی استفاده  99از تلفن و  درصد 93کشی، صددرصد از روشنایی برق، 
به . الزم به ذکر است که سطح بهره مندي از امکانات فوق در ارتباط مستقیم با قدمت ساختمان قرار دارد

باال و به مراتب در ساختمان هاي قدیمی تر شهر شاخص  طوري که در ساختمان هاي نوساز سطح برخورداري
  .فوق در سطح پایین تري قرار گرفته است

 
  در شهر با تفکیک نوع مالکیت دولتی، خصوصی و عمومی مالکیت اراضی  -12-4

اشکال مختلف مالکیت زمین در اکثر شهرها و روستاهاي ایران به سه صورت عمده خصوصی، دولتی و وقفی 
با این مقدمه اراضی شهر بسطام را به لحاظ . اشد و شهر بسطام نیز در این قاعده کلی جاي داردبمطرح می

توان در سه گروه عمده تقسیم بندي نمود که عمده ترین شکل آن مالکیت خصوصی و متعلق به مالکیت می
  .باشدبوط میدرصد از سطح شهر بسطام به این شکل از مالکیت مر 89باشد که بیش از افراد حقیقی می

درصد از وسعت  11هکتار که حدود  9/22قطعه زمین به وسعت  43در این رابطه سایر اشکال مالکیت جمعاً 
کل شهر را به خود اختصاص داده است به مالکیت دولتی و وقفی اختصاص دارد که در تمامی نقاط شهر 

اراي مالکیت وقفی و تحت تملک اداره هکتار د 6/21قطعه فوق شش قطعه به وسعت  43از . باشندپراکنده می
الزم به ذکر است . دهدشماره  مالکیتهاي دولتی و وقفی را با متراژ تقریبی نشان می78جدول . باشداوقاف می

در . متعلق به شهرداري و سایر قطعات به ادراه اوقاف تعلق دارد 37و  18، 17، 16، 12، 10که قطعات ردیف 
  .باشنددارس داراي مالکیت وقفی میشهر بسطام اکثر ادارات و م
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  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

 ١٢٤ مهندسین مشاور طرح معماري محیط

  اراضی دولتی و وقفی در شهر بسطام -2-69جدول 
  )مترمربع(وسعت   نوع مالکیت  ردیف

  11549  وقفی  1
  4258 وقفی  2
  38013 وقفی  3
  3103 وقفی  4
  628 وقفی  5
  1906 وقفی  6
  2140 وقفی  7
  2619 وقفی  8
  2308 وقفی  9
  251  شهرداري  10
  5730  وقفی  11
  2096  شهرداري  12
  516 وقفی  13
  1189 وقفی  14
  2024 وقفی  15
  380  شهرداري  16
  8031  شهرداري  17
  1330  شهرداري  18
  7082 وقفی  19
  10379 وقفی  20
  3016 وقفی  21
  4099 وقفی  22
  2043 وقفی  23
  354 وقفی  24
  3833 وقفی  25
  9642 وقفی  26
  3539 وقفی  27
  1678 وقفی  28
  4708 وقفی  29
  5675 وقفی  30
  2379 وقفی  31
  12122 وقفی  32
  1698 وقفی  33
  3798 وقفی  34
  13185 وقفی  35
  284 وقفی  36
  1479  شهرداري  37
  1300 وقفی  38
  1355 وقفی  39
  1076 وقفی  40
  6196 وقفی  41
  15169 وقفی  42
  228627 وقفی  43
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  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

 ١٢٥ مهندسین مشاور طرح معماري محیط

هاي تاریخی و حرایم و ضوابط و طرح هاي طهاخذ اطالعات مربوط به بافتها، بناها، محو -13-4
  مربوط به آنها

  :بسطام داراي بناهاي تاریخی جالب توجه و با اهمیتی است که عبارتند از 
بقعه امام زاده  -مسجد بایزید –صومعه با یزید  –مجموعه تاریخی بسطام شامل آرامگاه بایزید بسطامی  - 1

مسجد زنانه و  -شبستان -ایوان سلطان محمد خدابنده -ن غازانهایوا –گنبد غازان خان  –محمد رضا بسطام 
 آرامگاه شاهزاده افغانی

 مسجد جامع بسطام و برج کاشانه - 2

 )حوزه علمیه بسطام( مدرسه شاهرخیه  - 3

 حمام قدیمی - 4

 )تکیه بزرگ(تکیه دولت  - 5

  )حصار شهر(برج و بارو  - 6
ال آرامگاه امامزاده محمد واقع است که آرامگاه این عارف آرامگاه بایزید بسطامی در وسط شهر بسطام و شم

  .فاقد هر گونه تزیین است و در حقیقت بی اعتنایی و بیزاري از تجمل در این آرامگاه کامالً متجلی است
صومعه با یزید در سمت غربی آرامگاه در فاصله چهار متري واقع است که شامل دو اطاق کوچک شبیه به هم 

داراي دو محراب در هر یک از اطاقها می .این محل عبادتگاه با یزید بوده است. هاي کوتاه استو متصل با سقف
  .باشد سقف آن گچبري می باشد که مربوط به دوره ایلخانان است

مسجد با یزید شامل دو قسمت است یکی مختص نیایش زنان و دیگري مختص نماز و عبادت مردان بوده 
و درب ورودي آن سه لنگه می باشد که داراي منبت کاري بسیار جالبی  قسمت اول صحنی است وسیع.است
 514در سمت مشرق مسجد بایزید و متصل به مسجد مذکور مناري است که تاریخ ساخت آن به سال . است

از ساخته هاي دوره سلجوقی تنها منار باقی مانده است . هجري قمري و مربوط به دوره سلجوقیان می باشد
  .م و زیبایی استکه بناي محک

مسجد جامع بسطام در جنوب شهر می باشد که شامل دو قسمت است قسمت اول صحن مسجد است که 
این قسمت مربوط به دوره . داراي محرابی است که با گچبري هاي بسیار زیبا و هنرمندانه تزیین شده است

ی داراي سقف، مربوط به دوره قسمت دوم که فضای. ق ساخته شده است.ه 706ایلخانان می باشد و به سال 
عده اي . سمت ورودي به برج داراي کاشانه است که بازار بناهاي دوره ایلخانان مغول است. قاجاریه است

معتقد اند این بنا آتشکده زرتشتیان قبل از اسالم بوده است اما محقق گران بر این عقیده اند که بناي فوق از 
  .آن غازانه بوده که به کاشانه تبدیل شده است آثار دوره غازانخان است و اسم اصلی

مدرسه شاهرخیه بسطام از بناهاي جالب توجه می باشد که مربوط به دوره افشاریه است و متصل به مجموعه 
  .با یزید بسطامی است

  .حمام بسطام از بناهاي دوره قاجاریه در بسطام است که اکنون مورد استفاده می باشد

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

ww
w.

sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

 ١٢٦ مهندسین مشاور طرح معماري محیط

برج و باروي شهر که . دوره قاجاریه است و گچبري هاي آن هنوز موید این گفتار است تکیه دولت از بناهاي 
  .در بسیاري از قسمت ها مورد تخریب واقع شده مربوط به دوره صفویه است

حریم قانونی که شامل محدوده ي تاریخی شهر و منطبق بر حریم تعیین شده از سوي سازمان میراث 
محدوده ي دیگري که از سوي . شهر و مرکز آن رو به جنوب می باشد متمرکز در مرکز . فرهنگی است

سازمان میراث فرهنگی تعیین گردیده شامل سطوح ساخته شده کنونی شهر در داخل حصار قدیمی شهر 
این در محدوده تابع ضوابط دستوراتی از سوي . است که تحت عنوان حریم حفاظتی عنوان گردیده است

  :ت که در زیر اشاره شده استسازمان میراث فرهنگی اس
  :موارد مجاز: الف

در حریم قانونی آثار تاریخی باز زنده سازي بناهاي تاریخی بر طبق ضوابط قید شده از سوي سازمان میراث -
  .فرهنگی بالمانع است

  موارد مشروط: ب
متر تجاوز  5/4از  در محدوده حفاظتی بافت قدیم شهر احداث بنا بالمانع است مشروط به اینکه ارتفاع آنها-

  .ننماید و همچنین نقشه هاي معماري به تصویب میراث فرهنگی استان برسد
  موارد ممنوع: ج
در داخل محدوده تاریخی هر گونه تفکیک اراضی یا دیوارکش ممنوع و ضوابط ومقررات الزم پس از اتمام -

  .مطالعات مرمتی از سوي میراث فرهنگی تعین خواهد شد
تاریخی احداث هر گونه بنا ممنوع است و ضوابط ومقررات الزم پس از تهیه ي طرح  در داخل محدوده-

  .مرمتی تعیین می گردد
  .در محدوده تاریخی تا تهیه طرح مرمتی هر گونه تعرض یا تخریب یا احداث معابر ممنوع است -
هرگونه عناصر تا زمانیکه مقررات قطعی ساختمانی در  محدوده تاریخی شهر تعیین نگردیده تعویض  -

  .ایجاد ملحقات در طبقه همکف،طبقه باال، زیر زمین و یا حیاط ممنوع است) …در،پنجره و(ساختمانی 
تا اجراي مطالعات مرمتی و ابالغ مقررات قطعی در محدوده تاریخی چنانچه مالک به بهبود بخشی از داخل 

  :زندگی یا کار خویش باشد رعایت مفاد زیر الزامی است
کاهگل ( خواست بررسی محل از طرف کارشناس سازمان و رسیدگی به در خواست مرمت ساختمانی ارائه در 

  ..).احداث آشپزخانه، حمام و( یا بهبود داخل ملک) بام ، مرمت دیوار، مفروش کردن زمین
با  دریافت نسخه اي از اجاره نامه ي کارشناس سازمان که در آن مقادیر و چگونگی تغییرات و مدت آن همراه-

  .کروکی ذکر شده باشد
چنانچه در مدت مذکور ، درخواست کننده از مفاد اجاره نامه تجاوز یا تخلف ننماید گواهی پایان مرمت -

دریافت می دارد و در غیر این صورت با متخلفین مطابق با مقررات وضع شده از سوي میراث فرهنگی عمل 
  .خواهد شد
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  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

 ١٢٧ مهندسین مشاور طرح معماري محیط

ویض ، تخریب یا ایجاد ملحقات ساختمانی بدون داشتن اجاره نامه از اقدام کنندگان به هر یک از عملیات تع-
  .کارشناس سازمان مورد تعقیب قانونی خواهد بود

  
  هاي تأسیسات شهريخصوصیات، موقعیت، گنجایش و کیفیت مراکز و شبکه-14-4

  تأسیسات آب-14-4- 1
هت تامین آب مصرفی از چاه هاي شهر بسطام فاقد آب لوله کشی بوده و اهالی شهر ج 1348تا قبل از سال 

دستی داخل منازل و چند رشته قنات در اطراف شهر استفاده می کرده اند و در حال حاضر آب مصرفی شهر 
حلقه چاه  1حلقه آب که منبع تامین آب شهر می باشند،  3از این . حلقه چاه تامین می شود 3بسطام توسط 
  .لیتر در ثانیه می باشند 28ي دیگر آهکی با دبی حلقه  2لیتر در ثانیه و  22آبرفتی با دبی 

متر مکعب برخوردار  2000حلقه چاه توسط لوله به یک مخزن زمینی که ازگنجایش  3آب حاصل از این 
است، منتقل می شود و بعد از مرحله ي کلر زنی به وسیله ي لوله به صورت ثقلی بدون پمپاژ به شهر منتقل 

 2متر مکعب و  2000مخزن شامل یک مخزن زمینی بتونی به ظرفیت  3 ذخیره ي آب از طریق. می شود
مخزن جدید با گنجایش هر  2متر مکعب انجام می شود که اخیرا  150و  300مخزن هوایی به ظرفیت هاي 

  .متر مکعب در دست ساخت می باشد 1000مخزن 
در صذ  این  50منجر به اصالح  در رابطه با شبکه ي آبرسانی بسطام تا کنون اقداماتی که انجام شده است

  .شبکه شده است و مابقی شبکه که فرسوده است در حال توسعه و اصالح است
نفر مشترك آب در این شهر وجود دارد که  2900طبق اطالعات اداره ي آب و فاضالب بسطام، در حال حاضر

. ا اختصاص یافته استمشترك به سایر کاربري ه 400مشترك به کاربري مسکونی و  2500از این مقدار 
  .کیفیت آب آشامیدنی در بسطام همواره تحت نظارت مرکز بهداشت و در حال آزمایش است

  
  تأسیسات  فاضالب -2-14-4

حاصل از تأسیسات شهري در بسطام حاکی از آن است که بافت تاریخی  هاي در رابطه با فاضالب، بررسی
فاضالب خانگی توسط چاههاي جذبی و فاضالب . ه استشهر فاقد شبکه جمع آوري فاضالب به صورت مکانیز

عدم وجود سیستم مکانیزه جمع . گردد که متأثر از شیب شهر استتوسط کانالها و جویهاي روباز دفع می
  .شودهاي فرعی کم شیب میفاضالب سبب گرفتگی کانالها و کوچه

  
  گاز-3-14-4

مشترك در بسطام دارد و  2100این اداره . شده استتأسیس و مشغول به کار  1384اداره گاز بسطام از سال 
ظرفیت گاز . باشدمشترك می 7500روستاي تابعه، بیش از  25تعداد مشترکین آن با احتساب بسطام و 

کیلومتر شبکه پلی اتیلن  116کیلومتر،  66طول شبکه فوالدي در بسطام . باشدمشترك می 10000بسطام تا 
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  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

 ١٢٨ مهندسین مشاور طرح معماري محیط

مورد انشعاب گاز وجود داردو مسیر تحت حفاظت شبکه گازرسانی از سه  5912 باشد ومی) اغلب در روستاها(
  .باشدراه مجن تا قلعه نو خرقان می
و  TBSیک ایستگاه تقلیل فشار بسطام ایستگاه . ایستگاه تقلیل فشار وجود دارد 2در رابطه با اداره گاز بسطام 

 3این . ستگاه اندازه گیري یا میترین وجود داردمورد ای 3همچنین . باشدمقان می CGS-TBSدیگري ایستگاه 
  :ایستگاه عبارتند از

  دانشکده کشاورزي بسطام- 1
  شرکت مام جوجه در مسیر ابرسیج- 2
  قاسم آباد خانلر CNGایستگاه - 3
  
   برق-4-14-4

از شبکه ي برق رسانی بهره مند شد و در حال حاضر به شبکه ي برق سراسري  1350شهر بسطام درسال 
کیلووات شاهرود تامین می  230منابع تغذیه ي برق شهر از طریق پست . و تحت پوشش استان استمتصل 

انشعاب برق در بسطام وجود دارد که از این مقدار  2733با استناد به استعالم اداره ي برق شهر بسطام . شوند
  .می باشد انشعاب کشاورزي 8انشعاب خدماتی و  600انشعاب صنعتی،  25انشعاب خانگی،  2100

، بخش کشاورزي 49/1049، بخش صنعتی71/1407همچنین میزان برق مصرفی در بخش خانگی 
  .کیلووات ساعت در ماه می باشد 66/223406و سایر مصارف  6259845

  
  وضع کمی و کیفی تجهیزات شهري -15-4 

مچنین الزم به ه. تجهیزات شهري نقش موثري در خدمات دهی به شهر و مطلوب کردن کیفیت شهري دارند
- ذکر است که برخی از تجهیزات شهري از قبیل گورستان، کشتارگاه، جزء موانع توسعه شهري به شمار می

به عنوان مثال قرارگیري گورستان در مسیر باد در . مکان این تجهیزات از اهمیت زیادي برخوردار است. آیند
است تا درباره وضعیت این تجهیزات شهري مطالعه  به همین جهت الزم. باشدانتقال آلودگی ها، تأثیرگذار می

ي جامعی به عمل آوریم تا با بررسی کمبودها چه به لحاظ کیفی و چه کمی در جهت مطلوب کردن هرچه 
  .بیشتر شهر و خدمات دهی به ساکنین اقداماتی به عمل آوریم

  
  کشتارگاه-15-4- 1

فعالیت خود را آغاز  1353ع گردیده از سال متري جنوب گورستان شهر واق 200در  کشتارگاه بسطام که
مترمربع و  78/2245مساحت زمین کشتارگاه . باشدکرده است و در حال حاضر زیر نظر شهرداري بسطام می

این کشتارگاه مشتمل بر دوسالن سرپوشیده جهت . باشدمترمربع می 214مساحت کل زیربناي کشتارگاه 
  .باشددر یک طبقه مینگهداري احشام آماده ذبح و سالن ذبح 
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  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

 ١٢٩ مهندسین مشاور طرح معماري محیط

رفته در ساختمان کشتارگاه عمدتاً از نوع آجر و آهن و ساختمان از ابتدا جهت عملکرد جاري آن  مصالح بکار
باشد و به لحاظ کیفیت و ارزش نگهداري جزء سال می 26عمر ساختمان در حدود . ساخته شده است

هداشتی از کیفیت نسبتاً مناسبی از قبیل توالت، این مرکز به لحاظ امکانات ب. باشدساختمانهاي تعمیري می
  .مند استدستشویی و رختکن و دوش بهره

. توان اشاره نمودهمچنین از جمله تجهیزات موجود در محل به محل نگهداري دام و اتومبیل حمل گوشت می
ه ل گوشت بباشد که از طریق اتومبیل حمرأس گوسفند می 220-240کشتار روزانه در این مرکز ماهیانه 

در مرکز فوق دفع زباله توسط شهرداري بسطام و چاه دفع زباله صورت . گرددنقاط مختلف شهر توزیع می
آب مصرفی این کشتارگاه از . باشدگیرد و روش دفع فاضالب، به صورت چاه جذبی و چاه سپتیک میمی

  .گرددطریق آب لوله کشی تأمین می
  
  گورستان-2-15-4

گورستان مورد . باشدرستان وجود دارد که یکی متروکه و دیگري مورد استفاده میگو 2در شهر بسطام 
استفاده شهر که یک گورستان عمومی است در خیابان امام حسین در منتهی الیه جنوب غربی شهر واقع شده 

  .مترمربع زیربناي آن است 250هکتار و  2مساحت عرصه این گورستان . است
اري است و به لحاظ تجهیزات گورستان شهر داراي بخش غسالخانه و سرویس این گورستان زیر نظر شهرد
به دلیل وجود امامزاده سید . شوندنفر فوت می 5بطور متوسط در ماه . باشدبهداشتی و فضاي سبز می

  .ابوالقاسم در داخل گورستان، امکاناتی نظیر مکان مذهبی، وضوخانه و مسجد در این گورستان وجود دارد
  
  زبالهمحل دفن -3-15-4

ها روش جمع آوري زباله. شودها در شهر بسطام توسط مأمورین شهرداري انجام میبطور کلی جمع آوري زباله
هاي شهري روش دستی، توسط یک دستگاه فأن، جمع آوري نخاله. گیرددر شهر به سه صورت انجام می

  .توسط خاور و تراکتور
هاي نخاله. شوندبامداد جمع آوري می 1الی  20هر شب از ساعت  هاي شهريدر واقع در روش دستی، زباله

هاي زباله. هاي بیمارستانی نیز به دو صورت استنحوه جمع آوري زباله. شوندشهري در ساعت اداري جمع می
  .گردندهاي عفونی زیرنظر شبکه بهداشت شاهرود جمع آوري میعادي بیمارستانی توسط شهرداري و زباله

نفر خدمه در روش جمع آوري سنتی  3کنند یک نفر راننده و رکنانی که در این بخش فعالیت میتعداد کا
به فعالیت مشغول ) نفر همراه 2تراکتور و (نفر راننده خاور  2ها همچنین براي جمع آوري نخاله. باشندمی
  .شودمین میو اعتبارات جاري شهرداري تا) درصد 3حدود (هزینه این خدمات از مردم . باشندمی

از . باشدمی...) شهرك رضوي و (محدوده خدماتی شهرداري در این بخش، محدوده استحفاظی شهر بسطام 
همچنین به علت . باشدمشکالتی که در این بخش وجود دارد سختی دریافت هزینه خدمات از مردم می
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چون این عمل با اقدامات تکمیل شود و کمبود امکانات شهرداري گاهی اوقات زباله دفن نشده و سوزانده می
  .کننده همراه نیست، مسائل و مشکالت خاص آلودگی را در پی دارد

واگذاري پالستیک به . از اقداماتی که اخیراً در راستاي بهبود ارتقاي خدماتی در این بخش صورت گرفته است
  .ه بوده استها در منزل و آسانتر شدن فرآیند جمع آوري زبالمردم به منظور تفکیک زباله

عدم وجود یک سیستم مکانیزه جمع آوري زباله که مشکالت بهداشتی را به دنبال دارد از دیگر مشکالت در 
این مسئله در رابطه با سبدهایی که شهرداري در نقاط مختلف شهر و محالت . رابطه با جمع اوري زباله است

. کنند شدت بیشتري یافته استاده میبراي جمع آوري زباله گذاشته و مردم به خدمات نادرست استف
به . همچنین مکانیابی تعدادي از این سبدها جمع آوري زباله از لحاظ اصول شهرسازي با مشکل همراه است

  . ها و تا حد امکان در سایه و دور از محل تجمع مردم باشداین صورت که این سبدها بایستی دور از مخروبه
  
  ایستگاه آتش نشانی-4-15-4

بسطام داراي یک ایستگاه آتش نشانی مستقر در ساختمان شهرداري است که تحت نظر شهرداري شهر 
محدوده عملکرد این ایستگاه محدوده استحفاظی شهر و . شود و نحوه تصرف آن ملکی استبسطام اداره می

شاهرود و از روستاهاي اطراف است و در واقع محدوده خدماتی از غرب شهر تا کارخانه سیمان، از جنوب تا 
  .شمال تا روستاي ابر را در بر دارد

تعداد . مترمربع بوده و ساختمان براي عملکرد جاري آن ساخته شده است 285مساحت زمین آتش نشانی 
نحوه تأمین آب ساختمان و آب ماشینهاي . دستگاه و یک دستگاه آمبوالنس است 2وسایل نقلیه این ایستگاه 

  .گیرددفع زباله و دفع فاضالب نیز توسط شهرداري و چاه صورت می. است آتش نشانی از طریق لوله کشی
شیر آتش نشانی وجود دارد که یکی مورد استفاده است و در واقع شیر مورد  2در مرکز آتش نشانی بسطام 

استفاده واقع در میدان مرکزي و دیگر شیري که مورد استفاده نیست در انتهاي خیابان شهدا روبروي خیابان 
گیرد ناشی از دامداریها و بطور کلی عمده ي آتش سوزیهایی که در بسطام صورت می. باشدسرآسیاب می

  .شوندبخاریهاي نفتی است که آتش سوزیهاي خانگی را باعث می
از جمله مشکالت موجود در رابطه با این بخش، فاصله زیاد روستاهاي اطراف بسطام که تحت پوشش این 

عالوه بر . شودبطوریکه تا رسیدن آتش نشانی خدمات زیادي به این روستاها داده می. شدباایستگاه هستند می
این مجهز نبودن این واحد به وسایل مدرن آتش نشانی عدم کفایت شیرهاي آتش نشانی در سطح شهر، 

  .باشدهاي کم عرض از دیگر مشکالت این واحد میمعضل عدم دسترسی ماشینهاي آتش نشانی به کوچه
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برآورد کمبودها و نیازهاي عمرانی شهر در زمینه مسکن، تاسیسات زیربنایی، خدمات  -16-4
  رفاهی و سایر کارکردهاي اصلی شهر

  مسکن-16-4- 1
به کاربري  بسطامهاي شهر متر مربع از زمین 632953.3همان طور که در بندهاي قبلی گفته شد مساحت 

 82.07 بسطاممسکونی در  سرانه زمین. دهدجاي می نفر را در خود 7712مسکونی اختصاص دارد که 
شود که واحد مسکونی می 2531شامل  بسطاممساحت مسکونی  1390در سال . مترمربع براي هر نفر است

معموال براي برآورد نیاز مسکن وضعیت مطلوب یک . انداین واحدها سکونت گزیده خانوار در 2256تعداد 
در شهر . گرددشود و سپس کمبود واحدهاي مسکونی محاسبه میگرفته می خانوار در واحد مسکونی در نظر

البته تعدادي از . خانوار در هر واحد مسکونی می باشد 0.89تراکم خانوار در واحد مسکونی برابر با  بسطام
این گونه واحدها که در . آنها ممکن نیست داراي کیفیت پایین هستند و سکونت در بسطامواحدهاي مسکونی 

باید از کل واحدهاي اند میارزیابی کیفیت مسکن توسط مشاور در دسته واحدهاي تخریبی قرار گرفته
واحد مسکونی تخریبی در شهر  261تعداد  1390در سال بر اساس برآورد مشاور. کم شود بسطاممسکونی 

  .نمی باشداجه با کمبود واحد مسکونی مو در وضعیت موجود در این صورت شهر بسطام. وجود دارد بسطام

  

  تاسیسات زیر بنایی و تجهیزات شهري - 2-16-4
  فاضالب

بافت تاریخی شهر فاقد شبکه جمع آوري فاضالب به صورت در زمینه فاضالب، همان طور که گفته شد، 
گردد که فاضالب خانگی توسط چاههاي جذبی و فاضالب توسط کانالها و جویهاي روباز دفع می. مکانیزه است

هاي فرعی عدم وجود سیستم مکانیزه جمع فاضالب سبب گرفتگی کانالها و کوچه. یب شهر استمتأثر از ش
   .ها دارداز این رو شهر نیاز به یک شبکه فاضالب براي هدایت این گونه پساب. شودکم شیب می

  کشتارگاه
 1353سال  متري جنوب گورستان شهر واقع گردیده و از 200همانطور که مطرح شد کشتارگاه بسطام در 

این کشتارگاه مشتمل بر . باشدفعالیت خود را آغاز کرده است و در حال حاضر زیر نظر شهرداري بسطام می
در این رابطه . باشددوسالن سرپوشیده جهت نگهداري احشام آماده ذبح و سالن ذبح در یک طبقه می

جه نیست و نیازي به جابجایی یا کشتارگاه موجود شهر در جهت ادامه فعالیت خود با مشکل و کمبودي موا
  .احداث واحد جدید در شهر وجود ندارد

 گورستان

می بایست  با توجه به قرارگیري گورستان در محدودة مسکونی شهر و لزوم جابجایی آن به مکانی دیگر،
شهر کیلومتري شرق  2در حدود در این راستا  .بگیرد صورت اقداماتی در جهت جا به جایی آن به مکانی دیگر
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، محل مناسبی در این خصوص مد نظر می باشد که می بایست با تمهیداتی در این زمینه، زمینه انتقال 
  .  گورستان به نقطه جدید فراهم گردد

  محل دفن زباله
در حال حاضر محل دفن زباله شهر بسطام با شهر شاهرود مشترك بوده و در نقطه اي در شمال شرقی حریم 

توجه به نزدیکی دو شهر بسطام و شاهرود به یکدیگر و عدم وجود مشکل در خصوص با . شاهرود واقع است
منظور دفن زباله  به جدید فاصله شهر بسطام تا محل دفن زباله، در این زمینه نیازي به مکان یابی محلی

  .احساس نمی گردد و شرایط فعلی جوابگوي نیاز شهر می باشد
  سایر تجهیزات

  .گاز مشکل و کمبودي ندارند شهر چون آب، مخابرات، برق واسیسات سایر تجهیزات و ت
  

نظام سلسله مراتب شبکه راه هاي درون شهري و برون شهري و ارتباط آن با عملکردهاي - 17-4
شبکه بندي خیابان ها، تقاطع ها، میادین، کمربندي و معابر پیاده و مسیرهاي شهري از لحاظ 

  دوچرخه
هاي شهري، نیاز آورند و براي کنترل سرعت درون بافتشهر را به وجود می راه و خیابان استخوانبندي اصلی

ایجاد سلسله مراتب در معابر درون شهري باعث . باشدبه ایجاد سلسله مراتب در نحوه قرارگیري راه ها می
هاي هاي مسکونی از نظر سرعت خودروهاي عبوري در امنیت قرار گیرند و همچنین کاربريشود بافتمی
  .ومی شهري جهت حمل و نقل و تردد از سرعت مناسبی استفاده کنندعم

. شوددرادامه به بررسی راه هاي درون شهري و برون شهري بسطام و تعیین سلسله مراتب آنها پرداخته می
  . گیردصورت می …هاي همجوار آن و تعیین سلسله مراتب راه ها با توجه به عواملی چون عملکرد راه، کاربري

عبور جاده  نحوه. قرار داردآزادشهر -در جوار جاده شاهرودکیلومتري شهر شاهرود و  6بسطام به فاصله شهر 
اي است که شهر و جاده به یکدیگر متصلند و فوق و در واقع قرارگیري شهر بسطام در جوار جاده به گونه

  .ده استهاي گذشته گرایش به ساخت و ساز را در شرق جاده ایجاد کرهمین امر در دهه
شاهرود، رینگ کامل موسوم به کمربندي شهر است  -مهمترین محور ارتباطی شهر جداي محور اصلی گرگان

که از جنوب شرقی شهر بعد از طی تمامی ساخت و سازهاي جنوب و گذر از خیابانهاي شهید مدنی، شهید 
  .کندمیرسد و تمامی طول شرقی شهر را طی بختیاري و خیابان مهدیه به شرق شهر می

خورد که ناشی از تحوالت در وضع شبکه ارتباطی بسطام دو نوع متفاوت از سیستم شبکه بندي به چشم می
شهر بسطام مانند بیشتر شهرهاي قدیمی ایران داراي انسجام در سلسله . ساختاري بعد از ورود مدرنیسم است

شد و نوع محوراصلی و فرعی شروع می 2به این صورت که شبکه معابر متشکل از . مراتب دسترسی بوده است
ها استخوان معابر اصلی و گذرها و راسته. تا بن بستها که فضاهاي خصوصی چند جانبه بودند ادامه داشت

محورها و گذرهاي . ساختنددادند و محالت و مراکز محالت را به یکدیگر متصل میبندي شهر را تشکیل می
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تاریخی شهر، گذر قلعه، گذر محله صباغان، گذر محله  -حور فرهنگیشهر بسطام در گذشته عبارت بودند از م
  .فردوس، گذر محله بابا ابوالقاسم، گذر محله سراب و چندین گذر فرعی در شهر بسطام وجود داشت

با ورود . در شهر قدیم بسطام گذرها و معابر اصلی نقش اساسی را در ارتباط با جابجایی مردم بر عهده داشتند
بان عناصر شهر مثل مجموعه بایزید و بازار که با یکدیگر و از هماهنگی و هارمونی بسیار قوي اولین خیا

  .برخوردار بودند برهم ریخت
این . با متصل کردن دو دروازه اصلی شهر، بافت تاریخی شهر را به دو نیم کرد 1315خیابان طالقانی به سال 

در بافت تاریخی شهر بسطام خیابانهایی از قبیل خیابان  در واقع. برش نظام منسجم بافت قدیم را درهم ریخت
جنوبی و عمود بر بلوار اصلی شهر احداث  -خیابان مهدیه و در امتداد آن خیابان مطهري که به صورت شمالی

  .شده است و  نیز خیابان حسینی، ارگ و مدنی استخوان بندي قدیمی و ارگانیک شهر را برهم زده است
بی با فاصله از محدوده بافت در جنوب شهر و خیابان شهدا در قسمت غرب استخوان امروزه کمربندي جنو

به این ترتیب کمربندي فوق با خیابانهاي شهید چمران، شهید . دهدبندي معابر اصلی شهر را تشکیل می
بهشتی و خرمشهر ایجاد تقاطع کرده و در شرقی ترین قسمت شهر بعد از تقاطع خیابان سرآسیاب به سمت 
شمال شهر مایل شده و در نهایت بعد از طی تمام سطح شمالی شهر و گذشتن از خیابان شهید مطهري و 

  .شودشاهرود متصل می -خیابان ارگ به جاده عبوري گرگان
کند که اولی در جنوبی ترین قسمت عالوه بر این کمربندي خیابان دیگر اتصال شرق به غرب شهر را برقرار می

شاهرود در شرق  - به امتداد خیابان بلوار شهر را در غرب و جاده گرگان) ن سید ابولقاسمبه نام خیابا(شهر 
شود و دومی به نام خیابان شهید چمران به فاصله اندك در شمال کمربندي جنوبی واقع است و متصل می

رب شهر را مهمترین خیابان شهر سومین خیابان است که بعد از کمربندیهاي شمالی و جنوبی اتصال شرق و غ
این خیابان در میدان وروي شهر شروع شده و بعد از قطع خیابانهاي ارگ و شهید قندي و . کندبرقرار می

  .رسدشهید مدنی به میدان مرکزي شهر می
کند و تقریباً در مرکز فیزیکی شهر قرار دارد،  باالتر از خیابانی که اتصال شمال و جنوب شهر را برقرار می

بقیه . نام خیابان شهید مطهري و پایینتر از میدان مرکزي به نام خیابان مهدیه معروف است میدان مرکزي به
کنند بلکه از قسمتی از جنوب و یا جنوبی شهر اتصال کامل شمال و جنوب را برقرار نمی -خیابانهاي شمالی

 - محور اصلی غربی مهمترین این خیابانها در شمال. شوندشمال شروع شده و در قسمتهایی از شهر قطع می
  .باشدشرقی شهر خیابان ارگ و خیابان عمارت و در جنوب آن خیابان شهید مدنی و شهید قندي می

کند به صورت عالمت به در واقع سیماي شبکه ارتباطی شهر جداي جاده کمربندي که دور شهر را طی می
نوب و شرق و غرب را به یکدیگر باشد که محل تقاطع آنها میدان مرکزي شهر بوده و شمال و جعالوه می
  .کندمتصل می
سلسله مراتب  2-13نقشه  .را در چهار مرتبه تعریف کرد بسطامتوان سلسله مراتب شبکه راههاي میدر ادامه 

  .معابر موجود شهر را نشان می دهد
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  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

 ١٣٤ مهندسین مشاور طرح معماري محیط

  سلسله مراتب معابر موجود -2-13نقشه 

  
  

  نقش کاربري معابر- 18-4
  .ن سه نقش جابجایی یا عبوري، دسترسی و اجتماعی یا تفریحی را متصور بودتوابراي راه هاي شهري می

  نقش جابجایی یا عبوري-الف
یابد، هر چه نقش عبوري راه افزایش می. این نقش مربوط به امکان جابجایی از یک نقطه به نقطه دیگر است

  .سرعت عبور ومرور درآن نیز افزایش خواهد یافت
  نقش دسترسی-ب

هر چه نقش . هاي مجاور و همچنین راه هاي دیگر استبوط به فراهم آوردن دسترسی کاربرياین نقش مر
  . یابددسترسی راهی افزایش یابد، توان جابجایی آن کاهش می

  نقش اجتماعی یا تفریحی -پ
هاي بصري ایجاد جاذبه. این نقش به معنی فراهم آوردن زندگی و کار و جنب و جوش و گردش و خرید است

هر چه . شود، در تقویت نقش اجتماعی معبر موثر استهاي متنوع که سبب هویت دادن به راه میضاسازيو ف
این امر به دلیل افزایش . یابدنقش اجتماعی راهی بیشتر باشد، سرعت مجاز حرکت وسایل نقلیه کاهش می

  .امنیت عابرین پیاده است
باشد در وزن خاصی از هر یک از عملکردهاي فوق می در سلسله مراتب شبکه معابر شهري هر نوع معبر داراي

  .با توجه به سلسله مراتب آن آورده شده است بسطامادامه نقش و عملکرد شبکه معابر شهر 
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  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

 ١٣٥ مهندسین مشاور طرح معماري محیط

  1عملکرد راه شریانی درجه -18-4- 1
، مربوط محور  1در شهر بسطام تنها راه شریانی درجه . نقش این راه صرفا جابجایی و عبوري می باشد

با توجه به . آزادشهر مطرح است -جنوبی امام خمینی می باشد که به عنوان جاده بین شهري شاهرود -شمالی
نقش این مسیر، می بایست تمهیدات الزم در راستاي حفظ نقش  فعلی آن در نظر گرفته شود و از جانمایی 

  .کاربري هایی که موجب تضعیف نقش آن می گردد ، در حاشیه آن خودداري نمود
  
  اصلی 2درجه عملکرد راه شریانی - 2-18-4

غربی طالقانی و بهشتی  -، محور شرقیبسطامشهر  در .نقش اصلی این راه فراهم آوردن امکانات جابجایی است
 2راه شریانی درجه  که ارتباط بین بلوار امام خمینی را با معابر درون شهر برقرار می سازد، به عنوان تنها

اصوالً نقش اجتماعی با عملکرد راههاي . این راه جابجایی در شهر است نقش اصلی. شهر می باشداصلی 
اما در شهر . شودنقش اجتماعی در نظر گرفته نمی ،در تضاد است و براي این راهها  دو اصلیشریانی درجه 

قش مجاورت این بلوارها، این معابر داراي ن به علت استقرار کاربریهاي خدماتی مورد نیاز ساکنین در بسطام
قرار عمده کاربري هاي خدماتی در تو اس بسطاماین امر به علت تک مرکزي بودن شهر . دنباشاجتماعی نیز می

  .جوار محور هاي اصلی شهر است
  
  فرعی 2عملکرد راه شریانی درجه  -4- 3-18

ش نق. دهدشبکه اصلی جابجایی درون شهري ترافیک موتوري را تشکیل می ،فرعی 2راههاي شریانی درجه 
 رینگ بسطاماست، در شهر  فرعی به یک نسبت مساوي 2در راه هاي شریانی درجه  و دسترسی جابجایی
بیشتر نقش جابجایی دارد و نقش دسترسی آن نیز ) باهنر، بلوار شهدا و خیابان فروغیخیابان (شهر  مرکزي

معبر  ماعی نیز به اینکاربري هاي خدماتی در جوار آن، نقش اجتبرخی عالوه بر این استقرار . قوي است
نقش مهابري چون خیابان مهدیه، خیابان سرآسیاب، خیابان شهدا، خیابان مزار و خیابان . بخشیده است

  .بیشتر جابجایی و دسترسی است نیزکشاورز 
  
   محلی اصلیعملکرد راه هاي  - 4- 4-18

نقش  .رجه دو فرعی می باشدایجاد ارتباط بین معابر محلی فرعی با معابر شریانی دها  نقش اصلی این راه
اما این . آیدعبوري این معابر نسبتاً کم است و نقش دسترسی یکی از نقش هاي اصلی این معابر به حساب می

 محلی اصلیمعابر . نقش باید با توجه به نقش اجتماعی خیابان و نیازهاي محیطی هسته شهري تنظیم شود
 محلی اصلیبه لحاظ نقش اجتماعی، معابر . مطلوب هستندبه لحاظ برخورداري از نقش دسترسی  بسطامشهر 

این معابر در سایر نقاط  شهر داراي  نقش اجتماعی نسیتا مطلوبی هستند اما تر قدیمی بخش هايواقع در 
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  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

 ١٣٦ مهندسین مشاور طرح معماري محیط

این امر به علت عدم استقرار کاربري . تنها داراي نقش دسترسی بوده و نقش اجتماعی بسیار پایینی دارند شهر
  .جوار اینگونه معابر است هاي خدماتی در

  
  مسایل مربوط به عبور و مرور عمومی و خصوصی درون شهري و برون شهري -19-4

معابر پرتردد . تعیین حجم تردد خیابانها به لحاظ مکانیابی کاربریهاي شهري و توسعه شهر حائز اهمیت است
خیابانهاي کم . شودآنها تعیین میشوند و کاربریهاي عمده شهري در اطراف جزو معابر اصلی شهر تعیین می

  .شوداي در حواشی این معابر تعیین میتردد جزء معابر فرعی تر هستند و کاربریهاي محله
عالوه بر این تعیین حجم تردد در خیابانها با توجه به عرض معابر و مشخصات فنی معابر عاملی موثر در 

 4ج به دست آمده اثر قدرت کشش معابر را در نتای. باشدسنجش قدرت و کشش ارتباطی شبکه معابر می
  .کندزیرگروه به شرح زیر مشخص می

  معابر اشباع شده- 1
  )پرترافیک(معابر در حد اشباع - 2
  معابر با بار ترافیکی روان- 3
  معابر کم ترافیک- 4

شهر بر حسب به این ترتیب با توجه به اطالعات در مورد میزان تردد در معابر، خیابانها و محورهاي ارتباطی 
  .شوندقدرت کشش ارتباطی به این صورت دسته بندي می

  .شوندبزرگراه امام خمینی و خیابان آیت اله طالقانی جزء معابر اشباع شده تعریف می-
  .باشدمعابر پر ترافیک و یا حد اشباع شامل خیابان شهید بهشتی می-
مدنی، خیابان عمارت، کمربندي جنوبی  معابر واقع در خیابان مهدیه، خیابان مطهري، خیابان شهید-

حدفاصل بزرگراه امام خمینی و خیابان مهدیه، خیابان شهید چمران حدفاصل تقاطع خیابان مهدیه، خیابان 
شهید قندي، خیابان ارگ، خیابان سرآسیاب حدفاصل خیابان مهمانسرا، بلوار شهدا حدفاصل کمربندي جنوبی 

حدفاصل تقاطع سرآسیاب و خیابان ارگ داراي بار ترافیکی روان و و خیابان سرآسیاب، کمربندي جنوبی، 
  .متعادل است

معابر کم ترافیک شامل خیابان گرجی و کمربندي جنوبی حدفاصل بزرگراه امام خمینی و خیابان ارگ، -
خیابان مهمانسرا، خیابان خرمشهر، خیابان شهید چمران حدفاصل خیابان خرمشهر و خیابان مهدیه، بلوار 

  .گردددا حدفاصل کمربندي جنوبی و خیابان سید ابوالقاسم، خیابان سید ابوالقاسم و خیابان بختیاري میشه
به طور کلی . به لحاظ وضعیت حمل و نقل عمومی الزم است تا به وضعیت تردد با اتوبوس و تاکسی اشاره کرد

طام این تعداد براي انتقال نفري شهر بس 7724با توجه به جمعیت . آژانس موجود است 6در شهر بسطام 
آژانس به شرح جدول شماره  6به لحاظ تعداد تاکسی ها، وضعیت این . رسدمردم و مسافرین به نظر کافی می

  .باشدمی 70-2
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  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

 ١٣٧ مهندسین مشاور طرح معماري محیط

  زمان بندي آژانس هاي موجود در شهر بسطام -2-70جدول شماره ي 

  تعداد تاکسی ها  نام آژانس
  تمام وقت  پاره وقت

  10  9  آژانس مهدي
  3  2  آژانس تعاون

  10  6  شقایق
  2  -  حکمت گستر

  17  9  مرکزي
  2  1  حمید

  1388برداشت محلی این مشاور سال : ماخذ                 
  

آژانس به بانوان اختصاص  2آژانس دیگر قرار است که در آینده نزدیک اضافه شود که  4آژانس  6عالوه بر این 
عالوه بر تاکسیهاي درون شهري . شودتاکسی درون شهري انجام می عمده تردد در درون شهر بسطام با. دارد

تاکسی برون شهري براي حمل و  34که وظیفه نقل و انتقال مسافرین در داخل شهر بر عهده دارند در حدود 
تاکسی در تعامالت و تردد بین بسطام و شاهرود  34این . نقل از بسطام به شاهرود و برعکس وجود دارد

  .موثرند
وه بر تاکسیهاي درون و برون شهري یک دستگاه مینی بوس زیر نظر شهرداري از بسطام به  شاهرود و عال

عدد مینی بوس شخصی نیز در این مسیر مشغول  3کند و نیز برعکس در جهت جابجایی مسافرین عمل می
  .باشندفعالیت می

اه اتوبوس که زیر نظر اتوبوسرانی دستگ 3در کنار سیستم مینی بوس که ظرفیت محدودتري دارند، در حدود 
  )2-71جدول شماره .( شاهرود فعالیت دارد -شاهرود است در مسیر بسطام

  
 نوع وسایل نقلیه ي شهر بسطام و مسیر حرکت -2-71جدول 

  تعداد و مسیر حرکت  نوع وسیله نقلیه
  ، درون و برون شهري6  آژانس
  بسطام -، شاهرود34  تاکسی

  سطامب - ، شاهرود1  مینی بوس
  بسطام - ، شاهرود3  مینی بوس شخصی

  بسطام - ، شاهرود3  انوبوس
  1388برداشت محلی این مشاور سال : ماخذ                           

  
ایستگاه اتوبوس تعبیه شده است که  15در داخل شهر بسطام، در خیابانهاي اصلی شهر و میادین، در حدود 

  .آیند در این ایستگاهها توقف دارندمیهایی که از شاهرود به بسطام اتوبوس
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  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

 ١٣٨ مهندسین مشاور طرح معماري محیط

آنچه که به لحاظ جابجایی برون شهري اهمیت دارد این است که از داخل بسطام براي حمل و نقل به 
در واقع . باشدها میروستاهاي اطراف تاکسی و مینی بوس و اتوبوس وجود ندارد و این وظیفه بر عهده آژانس

گیرد و آژانسها به طور عمده براي حمل و نقل و جابجایی از صورت میجابجایی درون شهري بیشتر با تاکسی 
بوس هم صدق این وضعیت در رابطه با اتوبوس و مینی. باشندبسطام به روستاهاي اطراف مورد استفاده می

به این صورت که کسانی قصد دارند با اتوبوس یا مینی بوس به روستاهاي اطراف روند باید به شاهرود . کندمی
  .بروند و از آنجا با اتوبوس و مینی بوس به روستاهاي اطراف سفر کنند

عالوه بر وضعیت حمل و نقل عمومی و تعداد وسایل و ایستگاههایی که به این نوع حمل و نقل اختصاص دارد 
  .مالکیت وضعیت حمل و نقل خصوصی نیز در برنامه ریزي حمل و نقل شهري بااهمیت است

وسیله نقلیه وجود دارد که در 1068ت برداشت شده توسط این مشاور در سطح شهر بر اساس آخرین اطالعا
واحد و بعد از آن به ترتیب به واحدهاي  580این بین باالترین سطح فراوانی وسایل نقلیه به موتور سیکلت با 

  .شودوانت مربوط می 135واحد به دوچرخه وواحد به  125واحد و  180سواري با 
ت که به علت رشد بسیار آرام و بطنی شهر بسطام در سالهاي گذشته بسیاري از قسمتهایی که الزم به ذکر اس

  .به عنوان شبکه پیشنهادي ارائه شدند
  

  تعداد وسایط نقلیه در سطح شهر بسطام -2-72جدول 
  تعداد  شرح

  180  سواري
  135  وانت

  580  موتور سیکلت
  125  دوچرخه
  34  کامیون
  14  تراکتور
  1068  جمع

  1388برداشت مشاور،: ماخذ                                   
  

  ارزیابی امکانات رشد کالبدي و توسعه شهر-20-4
ارزیابی امکانات رشد کالبدي و توسعه شهر به منظور ارائه راهبردها و راهکارهایی در جهت به حداقل رساندن 

هاي ایت شهر به مناسبترین جهت که توسعهو نیز هد) در صورت ایجاد(عوارض و مخاطرات زیست محیطی 
  .آتی را نیز به دنبال داشته باشد از اهمیت زیادي برخوردار است

در رابطه با ارزیابی بایستی توجه داشت که انتخاب معیارهاي ارزیابی از اهمیت زیادي برخوردارند و در میزان 
هدف از این بخش ارزیابی به لحاظ کالبدي است،  از آنجایی که. واقعی بودن ارزیابی ما بسیار تأثیرگذار هستند
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  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

 ١٣٩ مهندسین مشاور طرح معماري محیط

بایست لحاظ گردد و در این راستا امکانات رشد کالبدي شهر را با معیارهاي کالبدي و زیست محیطی می
  .توجه به معیارهاي مورد نظر مورد ارزیابی قرار دهیم

د داشته باشد عوامل محدود بطور کلی در بسطام بیش از آنکه امکانات کالبدي براي توسعه و رشد شهري وجو
کننده توسعه شهري چه به لحاظ کالبدي و چه به لحاظ محیط  زیستی وجود دارد که در حال حاضر توسعه 
شهري بدون توجه به این عوامل صورت گرفته است و به همین جهت بایستی این محدودیتها و در عین حال 

هاي آتی در جهات نامناسب ی کنیم تا از توسعهامکانات محدودي که شهر در این زمینه دارد را ارزیاب
  .جلوگیري به عمل آوریم

یکی از عوامل امکانات قابل مالحظه بسطام به لحاظ کالبدي، زمینهاي واقع در داخل شهر است که در توسعه 
 در واقع بخش زیادي از اراضی داخل شهر در حال حاضر خالی. تواند مورد استفاده واقع شودآینده شهري می

هستند و به جهت آنکه شهر بسطام تا کنون از رشد بسیار آرامی برخوردار بوده است و در آینده به جهت 
توانند براي توسعه آینده شهر مورد نزدیکی به شاهرود، چنین روندي ادامه خواهد یافت، این زمینها می

  . استفاده واقع شوند
شاهرود  -شود، آزادراه گرگانصحیح به تهدید تبدیل مییکی دیگر از امکاناتی که در صورت عدم برنامه ریزي 

این آزادراه یک امکان کالبدي براي توسعه شهري است که سبب ساخت و سازهایی در . باشددر شرق شهر می
  .تواند یک امکان بالقوه براي توسعه کالبدي شهر باشدشود و میاطراف این آزادراه می

بایست در اي وجود دارد که میجه بسطام به لحاظ کالبدي، موانع توسعهدر کنار امکانات محدود اما قابل تو
  :توان به عوامل زیر اشاره نموداز جمله این موانع می. برنامه ریزیها و سیاست گذاریها مورد توجه باشد

  باغات و اراضی کشاورزي اطراف شهر
باغات و اراضی واقع در اطراف شهر  . درواین عامل یکی از عمده ترین موانع توسعه شهري بسطام به شمار می

شوند اما به لحاظ اقتصادي و توسعه اقتصادي شهر یک بسطام ضمن اینکه یک مانع کالبدي محسوب می
هاي آتی بدون توجه به این عامل ادامه پتانسیل هستند که در صورت اینکه مورد توجه واقع نشوند و توسعه

  .خواهدشد یابد، به بخش اقتصادي لطمه زیادي وارد
  گرگان - شاهرود جاده

رود به عنوان یک همانطور که اشاره شد، آزادراه فوق در عین اینکه یک پتانسیل و امکان کالبدي به شمار می
شود و به این ترتیب در شرق شهر تا این عامل سبب هدایت توسعه به سمت شرق می. تهدید نیز مطرح است

- اورزي و باغات قابل توجهی ندارد یک امکان و پتانسیل به شمار میمسیر آزادراه تا آنجایی که زمینهاي کش

شود که می)  محله گرجی(تر سبب ادامه روند توسعه در شرق جاده هاي بلند مدتاما به لحاظ توسعه. رود
- عالوه بر تخریب باغات و اراضی واقع در این بخش سبب گسیختگی و دربافت شهري و شکل گیري مجموعه

  .شودیهاي منفصل م
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  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

 ١٤٠ مهندسین مشاور طرح معماري محیط

  کمبود زمین دولتی
باشد کمبود زمین  دولتی یکی از موانع توسعه کالبدي بخش قابل توجهی از اراضی شهر بسطام خصوصی  می

در واقع امر دولت زمینهاي کافی به منظور هدایت گرایش توسعه شهري در جهت مناسبتر . باشدشهر می
سازهاي خصوصی است که اکثراً در اراضی کشاورزي و ندارد و به همین علت توسعه شهري متأثر از ساخت و 

گیرد و به همین جهت اقدامات دولتی کمی در این راستا کارساز باغات و بر اساس منافع شخصی صورت می
بایست از طریق اعمال ضوابط و مقررات در رابطه با ساخت و سازهایی که در اراضی خواهدبود ولی می

  .را در این اراضی محدود وبهینه کردگیرد، توسعه کشاورزي صورت می
  گورستان و کارگاههاي واقع در جنوب شهر بسطام

وجود چنین کاربریهایی در بخش چنوبی شهر بسطام از طرفی و نامطلوب بودن این کاربریها به لحاظ  
  .اي سبب شده است تا توسعه چندانی در قسمت جنوب شهر اتفاق نیفتدگرایشات توسعه

  و ارگ حکومتی در شمال  باروي قدیمی شهر
. از موانع مهم توسعه شهر بسطام وجود باروي قدیمی شهر بسطام و ارگ حکومتی در سمت شمال شهر است

البته به علت عدم وجود قانون مشخصی براي جلوگیري از ساخت و ساز در این بخشها، قسمت زیادي از باروي 
ا بخشهایی در شمال شرقی شهر به جاي مانده است قدیمی شهر در قسمتهاي شمالی از بین رفته است و تنه

  .باشندکه این بخشها نیز درصدد تخریب می
-جهت داراي موانع جدي می 4آید که شهر بسطام در بطور کلی با توجه به مطالب بیان شده این طور برمی

ا در جهات محدودیتهاي فوق ر 2-73جدول . اندباشد که براي توسعه شهري محدودیت زیادي ایجاد کرده
  .دهدچهارگانه به اختصار نشان می

  
  گانه شهر4محدودیتهاي موجود بر سر راه توسعه در جهات  - 2- 73جدول شماره 

  محدودیت  جهت
  باروي قدیمی شهر، ارگ حکومتی  شمال
  گورستان، صنایع کارگاهی  جنوب
  گرگان -آزادراه شاهرود  شرق
  باغات، اراضی کشاورزي  غرب

  
  .امکانات و محدودیت هاي توسعه شهر را نشان می دهد 2-14در ادامه نقشه 
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  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

 ١٤١ مهندسین مشاور طرح معماري محیط

  امکانات و محدودیت هاي توسعه -2-14نقشه 

  
  مشاور: ماخذ

  
هاي مصوب قبلی و طرح و هاي مصوب تفکیک اراضی، طرحآوري و بررسی نقشهجمع -21-4

هاي صادره اس پروانهها بر اس هنگام کردن نقشههاي شهر و به هاي مربوط به معابر و فضانقشه
  شهرداري 

و سازمان هاي مربوطه، پس از جمع آوري کلیه نقشه ها و  بسطامدر این راستا، مشاور با همکاري شهرداري 
  .طرح هاي مصوب مربوط به تفکیک اراضی و معابر شهري، نسبت به بهنگام کردن نقشه ها اقدام نموده است

  
طول، عرض، (هاي دسترسی موجود ا تا حد کوچهبررسی و برداشت دقیق شبکه خیابان ه-4- 22

  )سطح مفید، مقطع عرضی، درصد شیب و نوع پوشش آنها
همانطور که در بند هاي پیشین . شکل گرفته است گرگان-شاهرودجاده  جوارشهرکوچکی است که در  بسطام

مشخصات  2- 74 در ادامه جدول. می باشدداراي چهار مرتبه  بسطامگفته شد، سلسله مراتب شبکه معابر 
  .فیزیکی شبکه معابر شهر بسطام را بیان می دارد
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  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

 ١٤٢ مهندسین مشاور طرح معماري محیط

  خصوصیات فیزیکی شبکه معابر شهر بسطام -2-74جدول 

  شرح
شماره 
  مقطع

طول 
  )متر(

رفوژ   )متر(عرض خیابان 
  )متر(

حریم کل 
  )متر(

  پوشش سطح
  سواره رو  کانیو  پیاده رو

  سفالتآ  46  6  4/23  4/2  2/14  1800  1  بزرگراه امام
  آسفالت  5/40  -  10  -  5/30  630  2  خیابان گرجی
  آسفالت  5/31  6  16  3/3  2/6  400  3  خیابان طالقانی
  آسفالت  5/32  5/5  3/19  8/2  9/4  450  4  خیابان بهشتی

  آسفالت  3/28  4/2  17  4/2  5/6  1100  5  بلوار شهدا
  آسفالت  4/20  -  2/12  4/1  8/6  700  6  کمربندي جنوبی
  آسفالت  4/15  -  6/8  2  8/4  900  7  خیابان مهدیه
  آسفالت  1/15  -  10  3/1  8/3  400  8  خیابان مطهري

  آسفالت  4/15  -  9  4/1  5  1500  9  خیابان ارگ
  آسفالت  9/14  -  6/8  7/1  6/4  600  10  خیابان مدنی

  برداشت مشاور: ماخذ
  
شامل بزرگراه امام، (د طول دار 4500بر اساس آمار و ارقام این جدول بعد از خیابان کمربندي که در حدود  

خیابانهاي ارگ و مهدیه طوالنی ترین طول خیابان در سطح شهر را ) کمربندي جنوبی و شمالی و بلوار شهدا
  .دارند

  
تهیه دستورالعمل هاي الزم براي کادر فنی شهرداري و سایر مجریان و نظارت کنندگان بر  -23-4

  اجراي طرح ها و برنامه هاي پیشنهادي
وساز در محدوده شهر، در خصوص حریم شهر نیز وظایف  وه بر کنترل و نظارت بر ساختشهرداري عال

ساز غیرمجاز، غیراصولی و غیراستاندارد در محدوده حریم شهرها بر   مشابهی دارد از جمله جلوگیري از ساخت
  .هاست عهده شهرداري

ها گذاشته شده و وظیفه  داريکنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساختمان در محدوده شهر بر عهده شهر
ها صدور پروانه ساختمانی است اما  قانون شهرداري 100و ماده  55ماده  24ها با رعایت مقررات بند  شهرداري
هاي بدون پروانه در محدوده شهر نیز مجوزهاي  ها در جلوگیري از ادامه عملیات ساختمانی ساختمان شهرداري

  .ها مقرر شده است شهرداريقانون  100قانونی دارد که در ماده 
قانون تعاریف محدوده حریم  3ماده  5و تبصره  2ها و ماده  قانون شهرداري 101و  100با استناد به مواد 

شهر، روستا، شهرك و نحوه تعیین آنها صدور پروانه ساختمانی و دیگر مجوزهاي قانونی مذکور در مواد 
شود و به تبع آن نظارت و کنترل شهرداري براي  ا تلقی میه الذکر در حریم شهرها جزو وظایف شهرداري فوق
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  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

 ١٤٣ مهندسین مشاور طرح معماري محیط

البته هرچند . ساز غیرمجاز یا غیراصولی و غیراستاندارد در این محدوده ضروري است و جلوگیري از ساخت
. پذیر است لیکن باید شرایطی در این زمینه در نظر گرفته شود وساز در حریم امکان صدور پروانه براي ساخت

ها  ا توجه به اهمیت حفظ اراضی الزم و متناسب موزون شهرها در آینده، حفظ اراضی کشاورزي، باغقانونگذار ب
ها را در اولویت قرار داده و هرگونه استفاده براي احداث ساختمان یا تاسیسات را صرفا در چارچوب  و جنگل

 .تپذیر دانسته اس هاي جامع و هادي امکان ضوابط و مقررات و همچنین مطابق طرح

قانون تعاریف و محدوده شهر و روستا و با عنایت به قانون تاسیس شوراي عالی  5هاي مذکور طبق ماده  طرح
ها در واقع  شهرداري. شهرسازي و معماري باید توسط شوراي عالی شهرسازي و معماري تعیین و تصویب شود

ابلیت شناسایی و پیاده کردن بر مجري مصوبات این شورا هستند و صرفا اختیار تدقیق آنها به طوري که ق
در واقع هرگونه تغییر کاربري و اقدامات مربوط در . ها داده شده است روي زمین را داشته باشد، به شهرداري

هاست و این موافقت باید قبل از اجراي  خصوص حریم شهرها منوط به موافقت شوراي شهر و شهرداري
  .ها اخذ شود عملیات اجرایی از شهرداري
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  ارائه پیشنهادات: ومقسمت س

هاي جمعیت شهر بینی احتماالت رشد و پیش- 2
 در آینده

  و) ساله 5(مدت برنامه عمرانی کوتاه-8
 )ساله10(مدت میان 

 

 ریزي کاربري اراضی شهربرنامه-10

بینی امکانات مالی و فنی شهرداري پیش-4
 درآینده

 

تدوین ایده کلی-6  

بینی عملکرد و نقش غالب اقتصادي شهر، پیش - 1
 ش و روند توسعه اقتصادي شهرنق

بینی مکان و نحوه ایجاد یا توسعه پیش-7
 تجهیزات شهري

هاي اصالحی الزم در مورد برنامه پیشنهاد- 9
  پنجساله و دهساله عمرانی شهر

 

تعیین الگوي توسعه و محدوده شهر-3  

  

  هاي عمرانی شهربینی نیازپیش-5
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  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

 ١٤٥ یطمهندسین مشاور طرح معماري مح

  ارائه پیشنهادات: قسمت سوم 
براي تعیین عملکرد و نقش اقتصادي غالب شهر می توان عوامل بسیاري را در نظر گرفت که به طور مستقیم 

از جمله مهمترین این عوامل می توان به موقعیت و نقش شهر در . یا غیر مستقیم بر اقتصاد شهر تاثیرگذارند
مراتب شبکه سکونتگاه هاي منطقه، میزان تولیدات شهر در بخش هاي مختلف اقتصادي، نرخ اشتغال  سلسله

و بیکاري و میزان اشتغال در هر یک از بخش ها و فعالیت هاي عمده اقتصادي، برنامه هاي آتی دولت و 
ن عوامل فوق و عالوه بر این می توان با در نظر گرفت. سازمان هاي محلی و یا بخش خصوصی اشاره کرد

تاثیرات آن بر روند تغییرات ساخت اقتصادي یک شهر به پیش بینی ساخت اقتصادي شهر در آینده و نقش 
الزم به ذکر است که یکی از رویکردهاي مهم در برنامه ریزي اقتصادي شهرها، توسعه . غالب آن پرداخت

اي تواند با وجود یک اقتصاد پویا  توسعهاقتصادي درونزاست که درآن شهر تا حدي به خود کفایی رسیده و می
در بند اول این بخش ابتدا نقش اقتصادي شهر با توجه به مهمترین عوامل موثر بر آن . درونزا داشته باشد

  .تعیین شده و در بند بعدي عملکرد شهر در آینده و با توجه به یافته هاي تحقیق پیش بینی می گردد
  
تصادي شهر و پیش بینی نقش و روند توسعه اقتصادي شهر در تعیین عملکرد و نقش غالب اق- 1

  آینده
  تعیین عملکرد و نقش غالب اقتصادي شهر در وضع موجود  -1- 1

  ها به منظور تعیین عملکرد غالب اقتصادي هاي اقتصادي از شهر بسطام و تحلیل یافتهیافته
اد شاغلین و بیکاران ، تعداد و درصد بایست از تعددر راستاي تعیین وضعیت و موقعیت اقتصادي شهر می

انداز غالب شاغالن در سه بخش اقتصادي صنعت ، کشاورزي و خدمات اطالع یابیم تا به این وسیله بتوان چشم
  .اقتصادي شهر را در وضع موجود که زمینه ساز چشم انداز آینده شهر خواهد بود را ترسیم کزد

ست وضعیت اشتغال و فعالیت را در سه گروه کشاورزي ، صنعت بایدر راستاي تعیین نقش غالب اقتصادي می
آنچه که در رابطه با اقتصاد شهر بسطام حائز اهمیت است تنوع اقتصادي . و خدمات را بررسی و تحلیل نمود

بر خالف بسیاري از شهرها که یک نقش غالب اقتصادي دارند شهر بسطام یک شهر چند . در این شهر است
گردد این نکته در رابطه با شهر د شهر از سه بخش کشاورزي ، صنعت و خدمات تامین مینقشی است و اقتصا

بایست تقویت ریزي اصول میکارهاي صحیح و برنامهرود که با ارائه راهبسطام یک فرصت عمده به شمار می
  .گردد

کل اقتصاد شهر  اهمیت این موضوع به این جهت است که اوالً در صورت بروز مشکل و آسیب در یک بخش ،
هاي کشاورزي و به تبع آن کاهش نقش به فرض درصد کم آبی و از بین زفتن زمین. گیردتحت تاثیر قرار نمی

هاي اقتصادي متنوع این دوماً به علت وجود جاذبه. کشاورزي شهر به یکباره اقتصاد شهر را متزلزل نخواهد شد
ي خود سبب اسکان قشرهاي مختلف در شهر به نوبه شهر پذیراي گروههاي مختلف اقتصادي خواهد بود که

  .خواهد شد
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  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

 ١٤٦ یطمهندسین مشاور طرح معماري مح

البته الزم به ذکر است که در کنار فعالیت سه بخش اقتصادي ، اولویت و اهمیت این سه بخش  متفاوت است 
ها و اشتغال را توان یک نقش و عملکرد اصل که عمده فعالیتباشد اما میو در عین اینکه شهر چند نقشی می

  .ختصاص داده  است را براي شهر تعیین نمودبه خود ا
آنچه که در رابطه با شهر بسطام و شهرهاي واقع در حوزه نفوذ این شهر حائز اهمیت است ، اقتصاد مبنی بر 
کشاورزي است به طوریکه به طور عمده شهر بسطام و شهرها و روستاهاي واقع در حوزه نفوذ  غیر مستقیم 

محصوالت زراعی و باغی حاصل از . باشنددي کشاورزي در کل این بخش میبسطام به صورت یک قطب اقتصا
بخش کشاورزي و باغداري بسطام بعد از به مصرف رسیدن داخلی به نواحی اطراف از قبیل شاهرود منتقل 

  .شود به این ترتیب مشخص است که کشاورزي در رشد یا افول اقتصادي شهر تاثیر زیادي داردمی
و محصوالت باغی گویاي اشتغال بخش اعظمی از جمعیت  بطه با مساحت اراضی کشاورزيدر راآمار موجود 

باشند عالوه بر فعالیتهاي کشاورزي ، زراعت ، و باغداري نیز شهر بسطام در فعالیتهاي کشاورزي و باغداري می
وه ، زراعت و در اقتصاد شهر بسطام این گروه قابل توجه است، به طوریکه بخش اقتصاد کشاورزي در سه گر

  .باغداري، دامداري و پرورش طیور مورد توجه و بررسی است 
عالوه بر بخش کشاورزي، بخش صنعتی نیز در توسعه اقتصادي شهر بسطام یک عنصر و بخش حیاتی به 

کارگاه ، کارخانه  5واحد صنعتی موجود در بخش بسطام ، شهر بسطام تعداد  48به طور کلی از . رودشمار می
الزم به ذکر است که بخش صنعت نسبت به . ر پرورش ماهی ، گلخانه را به خود اختصاص داده است، استخ

گذشته قوت بیشتري یافته است و به عنوان مثال احداث کارخانه آرد سرچشمه  در اطراف شهر بسطام عامل 
ی نیز در بخش خدمات. بایست مورد توجه واقع شودمهمی در جذب جمعیت در اطراف بسطام است که می

بخش خدماتی به لحاظ . رودکنار دو بخش فوق اصلی ترین بخش اقتصادي در شهر بسطام به شمار می
شهر . گروههاي خدماتی و نیز به لحاظ محور گردشگري در شهر بسطام از اهمیت زیادي برخوردار است

باشد تقریباً کلیه روستاییان و ي ارتباطاتش در رابطه با با شاهرود میبسطام به لحاظ نزدیکی با شاهرود عمده
در این راستا واحدهاي اداري و خدماتی . روندشهرهاي اطراف براي رفع خدمات و مایحتاج خود به شاهرود می

  .باشدموجود در بسطام تنها عامل جذب و نگهداشت جمعیت می
کنند و ام مراجعه میساکنین روستاها و شهرهاي اطراف به منظور تامین امور اداري و خدماتی خود به بسط

به همین جهت تقویت هر چه بیشتر این . باشنداین امور خدماتی تنها عامل جذب جمعیت به بسطام می
در حال . بخش به منظور جذب هر چه بیشتر جمعیت در راستاي توسعه بسطام باید مورد توجه قرار گیرد

پایگاه بسیج و انتظامی واحد امور  خدماتی حاضر در شهر بسطام شرکت تعاونی روستایی ، شهرداري ، شورا ، 
چون نانوایی، نمایندگی توزیع گاز، سرویس عمومی ، صندوق قرض الحسنه ،  بانک ، فروشگاه تعاونی، سبب 

  .باشدرفع نیاز ساکنین و در عین حال مراجعه روستاییان و شهرهاي اطراف می
صادي است که تا حدودي به صورت در راستاي بخش خدمات ، بخش گردشگري از محورهاي مهم اقت

. رودنامحسوس تاثیر خود را در بخش اقتصادي شهر گذاشته است و یک پتانسیل مهم اقتصادي به شمار می
هاي اقتصادي از قبیل آب و هواي مناسب مجموعه بایزید بسطامی و آثار واقع در در شهر بسطام وجود جاذبه
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  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

 ١٤٧ یطمهندسین مشاور طرح معماري مح

وجود زیر ساختهاي الزم از قبیل مهمانسراي جهانگردي، هتل  .باشداین مجموعه از عوامل جذب جمعیتی می
به نظر . ، رستوران و مواردي از این قبیل تا حدود  زیادي ساز و کارهاي جذب جمعیتی را فراهم کرده است

رسد که شناساسیی زیر ساخت هاي الزم براي گردشگران از قبیل موارد فوق الذکر به منظور بهبود هرچه می
هاي موجود در این زمینه  نقش مهمی را در تقویت نقش گردشگري خدمات و نیز کاهش کاستیبیشتر این 

در سالیان اخیر اقداماتی از قبیل ساختن هتل در جهت توسعه نقش گردشگري شهر صورت گرفته . شهر دارد
 .رودرسد یک منبع درآمدي براي شهر  به شمار میاست که به نظر می

اقتصاد شهر بسطام یک اقتصاد چند بخشی : هاي آن به این نتیجه رسید کهدي یافتهبه این ترتیب با جمع بن
به طوریکه درآمد شهر از سه بخش صنعت، خدمات و . باشداست و متکی بر یک بخش اقتصادي نمی

امور خدماتی . باشدتی مینقش اصلی و غالب اقتصادي شهر ، خدما اما در این میان. شود  کشاورزي تامین می
روند بلکه تنها عامل اصل جذب جمعیت این شهر نه تنها منبع اصل اقتصادي شهر به شمار می و اداري

منابع  کشاورزيو به دنبال آن بخش  صنعتینقش خدماتی بخش  از باشند بعدروستاها و شهرهاي اطراف می
دهد ي نشان میدرصد گروه شاغالن را در سه بخش اقتصاد 3- 2جدول . اصلی تامین اقتصاد شهر هستند
هاي در دست سال گذشته نیز پروژه 5، اطالعات عمرانی شهر بسطام در  90عالوه بر تحلیل آمار و ارقام سال 

ي امور خدماتی و اداري سال گذشته عمده اقدامات در زمینه 5باشد به طور کلی در اجرا نیز موید این امر می
دفتر پست، بهبود معابر شهري ، احداث ایستگاه آتش از قبیل احداث ساختمان آموزش و پرورش ، تعمیر 

هاي در دست اجرا نیز عمدتاً در این زمینه انجام شده است و پروژه.... نشانی، احداث مرکز بهداشتی درمانی و 
به طور کلی عالوه بر اینکه عمده . ها در بخش بسطام اشاره شده استآمار دقیق از نوع این پروژه. باشدمی

تحلیل کرد، گذشته هاي توان با تحلیل آمار و ارقام سالي اقتصادي و نقش غالب را براي شهر میهافعالیت
  .تواند به این موضوع کمک کندهاي انجام شده در این راستا نیز میتعداد پروژه

 3ي ، پروژه به امور خدماتی و ادار 25سال گذشته ،  5پروژه و اقدام انجام شده در  29به طور کلی از مجموع 
پروژه در دست اجرا  21همچنین از . پروژه به امور صنعتی اختصاص یافته است 1پروژه به امور کشاورزي و 

میزان .پروژه به امور صنعتی اختصاص یافته است  1پروژه به امور کشاورزي و  2پروژه به امور خدماتی و  18
خوبی موید نقش غالب خدماتی  در شهر بسطام هاي انجام گرفته و در حال اجرا در این سه بخش نیز به پروژه

- هاي در دست اجرا را نشان میسال گذشته و نیز پروژه 5جدول زیر درصد اقدامات انجام گرفته در . باشدمی

  .دهد
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  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

 ١٤٨ یطمهندسین مشاور طرح معماري مح

  درصد پروژه اقدامات انجام گرفته و در دست اجرا در شهر بسطام - 3-1جدول 
  به تفکیک سه بخش اقتصادي 

  هاي در دست اجراپروژه   سال گذشته 5ام گرفته در اقدامات انج  شرح
  %71/85  %2/86  خدمات

  %52/9  %34/10  کشاورزي
  %76/4  %44/3  صنعت

  برگرفته از شناسنامه ي بخش بسطام: ماخذ      
  

  90-65سال  سهدرصد گروه شاغالن در سه بخش اقتصادي طی  - 3-2جدول 

  شرح
  خدمات  صنعت  کشاورزي

65  75  85  90  65  75  85  90  65  75  85  90  
  1/58  2/55  9/51  4/49  8/24  2/22  7/15  26/10  1/17  6/22  8/30  4/40  درصد
 برگرفته از شناسنامه ي بخش بسطام: ماخذ

 
  90- 65بخش اقتصادي طی سالهاي  3در صد تغییرات تعداد شاغلین در  -3-1نمودار 
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توان به صورت میزان جمعت شاغل را در سه بخش اقتصادي می 3-2د جدول در حال حاضر با توجه به درص
  .ورد  نمودبرآزیر 

  90تعداد جمعیت شاغل در سه بخش اقتصادي ، سال  - 3- 3جدول 
  جمع  خدمات  کشاورزي  صنعت  شرح
  2153  نفر 1251  نفر 368  نقر 534  تعداد
  100  1/58  1/17  8/24  درصد
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  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

 ١٤٩ یطمهندسین مشاور طرح معماري مح

در درجه اول حول  85- 65هد نقش اصلی اقتصادي شهر طی سالهاي دهمانطور که جداول فوق نشان می
البته با وجود تغییر و تحوالت صورت گرفته از قبیل . است کشاورزي و صنعت بوده پس از آن محور خدماتی و

به زیر ساخت رفتن برخی از اراضی کشاورزي و ساختن کارخانه آرد سرچشمه و مواردي از این قبیل میزان 
ها تا حدودي تغییر کرده است به عنوان مثال درصد گروه شاغالن در بخش کشاورزي طی خشاهمیت این ب

نیز کمتر از  90درصد کاهش یافته است و برآورد این میزان در سال  6/22درصد به  4/40از  85-65سالهاي 
ش افزوده باشد همچنین با ساخت و سازهاي اخیر واحدهاي صنعتی اهمیت و اعتبار این بخدرصد می 6/22

جایگاه بخش کشاورزي با صنعت جابجا شده به طوري که  90- 85شده که در نهایت در طی دوره پنج ساله 
  . است بخش صنعت در رتبه دوم و بخش کشاورزي دررتبه سوم قرار گرفته

بخش  3توان از روند تغییرات در این بخش اقتصادي می 3به این ترتیب به منظور تعیین درصد شاغالن در 
دهد ، نشان می 3-2این راستا کمک گرفته همانطور که جدول  هاي انجام گرفته درطی سالهاي و نیز پروژه

این . بخش خدماتی و صنعت تقویت و از اهمیت بخش کشاورزي کاسته شده است 90-85طی سالهاي 
ییر ساختار مشاغل هاي کشاورزي و باغات و نیز  تغتواند به خاطر ساخت و سازهاي اخیر در زمینموضوع می

  .باشدمی... از کشاورزي به دیگر مشاغل به خاطر مکانیزه شدن ابزارهاي کشت و زراعت و
ها و اقدامات در عمده پروژه(بخش  3هاي اختصاص یافته در این به این ترتیب با توجه به میزان درصد پروژه

بسطام در منطقه و استان سمنان،  سپس به لحاظ اهمیت اقتصاد کشاورزي. باشندراستاي بخش خدماتی می
بخش اقتصادي به این صورت فرض  3توان وضعیت اشتغال را در می.) اندبه بخش کشاورزي اختصاص یافته

با توجه به  90در سال . کاسته شده است% 8/17از بخش کشاورزي در حدود  65-85نمود که طی سالهاي 
ش و از طرفی روند ساخت و سازها در اراضی کشاورزي و هاي اجرا شده در راستاي این بخاقدامات و پروژه

همچنین طی سالهاي ) در صد 5/5.(باشدکمتر می 8/17میزان کاهش در این بخش از .... مشکل تامین آب و
هاي عمرانی براي بسطام حدود پروژه برخیافزایش داشته است به جهت آنکه % 8/5بخش خدماتی  85-65
بخش صنعتی . است% 9/2 حدوداین بخش  است ، میزان افزایش در بوده درصد براي بخش خدماتی 86-85

  . داشته است 65- 85تغییرات سالهاي  کندتر از روندي رسدنیز به نظر می
هاي موجود در رابطه با وضعیت اشتغال و بیکاري در شهر بیانگر این است که در به این ترتیب آمار و ارقام

بهتر شده  ،هاي عمرانی انجام شدهها و پروژهه گذشته به خاطر طرححال حاضر و وضعیت اشتغال نسبت ب
  .است

در نتیجه بررسی و جمع بندي آمار و اطالعات در رابطه با میزان فعالیت سه بخش اقتصادي در وضع موجود و 
سه  بخش طی سالیان گذشته و نیز پروژه و اقدامات انجام شده در راستاي این 3روند تغییرات و فعالیت این 

دهد نشان می 3- 2 همانطور که جدول. محور اقتصادي به مشخص کردن نقش غالب اقتصادي شهر منجر شد
محورهاي  کشاورزيو  صنعتی، در حال حاضر عمده ترین بخش فعال بخش خدماتی است و سپس بخش 

تصاص یافته به هاي اخهاي کشاورزي ، تعداد پروژهساخت و سازهاي اخیر در زمین. باشنداصلی اقتصادي می
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  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

 ١٥٠ یطمهندسین مشاور طرح معماري مح

و به  پیشی گرفتهکشاورزي  بر که بخش صنعت انددو بخش فوق مسائلی از این بیش همه منجر به این شده
  .در صورت عدم توجه به بخش کشاورزي، روند فعلی همچنان ادامه یابدرود  نظر می

  
  تعیین نقش اقتصادي شهر با توجه به اشتغال  - 1-1- 1

نفر  5185نفر جمعیت فعال و  2527فر جمعیت دارد و از این مقدار ن 7712 شهر بسطام 1390در سال 
 نفر جمعیت شاغل و مابقی بیکار در جستجوي 2153شهر از کل جمعیت فعال . جمعیت غیر فعال می باشند

توان از روش هاي مختلفی استفاده براي تعیین نقش اقتصادي شهر با توجه به شاغلین آن می. کار هستند
  .ها روش اقتصاد پایه استین روشیکی از ا. کرد

در این روش نسبت اشتغال در یک فعالیت اقتصادي در شهر به نسبت اشتغال در همان فعالیت در منطقه 
در صورتی که این نسبت بیشتر از یک باشد، نشان دهنده پایه بودن فعالیت در . شودباالدست محاسبه می

فرض اصلی . باشد، نشان دهنده غیر پایه بودن فعالیت استشهر است و در صورتی که این نسبت کمتر از یک 
این روش این است که درآمد و اشتغال منطقه بستگی شدیدي به فعالیت بخش پایه دارد و عمده تولیدات 

هاي پایه بنابراین افزایش در تقاضاي خارجی براي بخش. گرددبخش پایه نیز به خارج از منطقه صادر می
شود که از طریق افزایش تقاضاي خارجی براي کاالها و صاد شهر بوده و باعث میمحرك رشد و حرکت اقت

یابد، بلکه درآمد و اشتغال در بخش غیر پایه خدمات بخش پایه، نه تنها درآمد و اشتغال بخش پایه افزایش می
  . نیز افزایش خواهد یافت

  در شهر بسطام aاشتغال در فعالیت  - 1
  کل اشتغال در شهر بسطام - 2
  در استان سمنان aاشتغال در فعالیت  - 3
  کل اشتغال در استان سمنان - 4
هاي عمده فعالیت شهر بسطام به نسبت اشتغال در نقاط در مطالعه حاضر نسبت اشتغال هر یک از گروه 

  .منعکس شده است 3-4شهري استان سمنان محاسبه گردیده است و نتایج آن در جدول 
 

  1390 -نی براي فعالیت هاي عمده اقتصادي شهر بسطاممحاسبه ضریب مکا - 3-4جدول 

  مرکز آمار ایران: ماخذ        
  

  مکانیضریب  تعداد شاغلین در نقاط شهري استان سمنان تعداد شاغلین در شهر فعالیت اقتصادي
 1.35 17253 368 کشاورزي

 1.33 25404 534 صنعت

 0.85 93194 1251 خدمات

 1.00 135851 2153 جمع
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  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

 ١٥١ یطمهندسین مشاور طرح معماري مح

از جمله مشاغل پایه اي به  صنعتاین ترتیب همانطور که این ارقام نشان می دهند، بخش کشاورزي و  به
مجاور بایستی مورد توجه  ياهشمار می روند و به این ترتیب به لحاظ ارائه ي خدمات به روستاها و شهر

ش بسطام نیز تاثیر گذار تضعیف این دو بخش عالوه بر تاثیر در اقتصاد شهر در اقتصاد بخ. جدي واقع شوند
  .خواهد بود

  
  ساختار اشتغال -2-1-1

عالوه بر تعیین نقش غالب اقتصادي بررسی نرخ اشتغال و بیکاري نیز در بررسی ساختار جمعیت اقتصادي 
همانطور که در ابتداي این بخش اشاره شد، در شهر بسطام طی سالیان . شهر از اهمیت زیادي برخوردار است

اي در فعالیتهاي اقتصادي صورت نگرفته است اما میزان درصد اشتغال در عین ثابت ماندن دهاخیر تغییر عم
به منظور تحلیل میزان این تغییرات ، بررسی ساخت اشتغال در سال . نقش اقتصادي شهر تغییر کرده است

  . باشدالزم می 75-90
ن مرکز آمار ایران در رابطه با شهر هاي آماري سرشماري عمومی نفوس و مسکبر مبناي داده 1390در سال 

در این . سال تشکیل داده است 10نفر را جمعیت باالي  6749نفر جمعیت کل شهر  7712بسطام از مجموع 
نفر  2153نفر جمعیت فعال  2527از . باشندنفر جمعیت غیرفعال می 5185نفر جمعیت فعال و  2527میان 

 80/14نرخ بیکاري در شهر بسطام  1390به این ترتیب در سال . باشندنفر بیکار جویاي کار می 374شاغل و 
افزایش قابل ) درصد 73/9با نرخ بیکاري ( 1385همین شاخص در مقایسه با آمار سال . درصد بوده است

  . توجهی داشته است
شاخص دیگري که در رابطه با وضعیت اقتصادي شهر بایستی مورد توجه واقع شود بار تکفل می باشد که 

براي شهر بسطام در . یانگر تعداد افرادي است که هزینه مصرفی و تکفل مخارج آنها بر عهده شاغالن استب
در سال  3/3نفر به ازاي هر نفر شاغل بدست آمده است که با توجه به بارتکفل  3در حدود ) 6/2(1390سال 

مقطع  سهسطام را در شاخصهاي کلی اقتصادي شهر ب 3- 5جدول . ، بیانگر وضعیت مشابهی می باشد75
  .دهدرا نشان می 1390و  1385و  1375

  
 1390-1375شاخص هاي کلی اقتصادي شهر بسطام در سالهاي  -3-5جدول 

 سال
جمعیت 

 کل

 10جمعیت 
 ساله و بیشتر

 فعال بیکار شاغل
نرخ بیکاري 

 )درصد(

بار تکفل 
 )نفر(واقعی

میزان فعالیت 
 )درصد(عمومی 

1375 6994 5596 1635 24 1659 44/1 3/3 24 

1385 7724 6760 2133 230 2363 73/9 6/2 31 

1390  7712  6749  2153  374  2527  80/14  6/2  33  
  مرکز آمار ایران - سرشماري عمومی نفوس و مسکن: مأخذ
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  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

 ١٥٢ یطمهندسین مشاور طرح معماري مح

  اقتصادي شهر در آینده  پیش بینی نقش و روند توسعه -2-1
ري چند وجهی است و تحت تاثیر عوامل و سیاستهاي در ابتدا الزم به ذکر است که به علت اینکه اقتصاد ام

توان وضعیت مشخص و قطعی را براي چشم انداز اقتصاد شهر تصور نمود تغییر در باشد، نمیگوناگون می
همه در اقتصاد شهر تاثیر ..... ي زندگی ، رشد صنعت و تکنولوژي و هاي عمرانی ، شیوهها و سیاستطرح

ي اقتصادي شهر به منظور مرتفع نمودن از این بخش ارائه چشم اندازي از آیندهبه همین جهت هدف . گذارند
  .باشدهاي محتمل در این زمینه میکاستی

. انجامدها حول محور خاصی ،مسلماً به تقویت بخش فوق میها و پروژهدر واقع جهت گیري و میزان طرح
معیت ، کاهش نرخ بیکاري و به تبع آن تقویت و گسترش یک بخش اقتصادي نیز به نوبه خود در جذب ج

هاي جمعیت شاغل  در بخش پیش نشان دادند در شهر باشد همانطور که یافتهتوسعه عمران شهر موثر می
درصد افزایش و  3/3و  5/6خدمات به ترتیب  و درصد شاغلین در بخش صنعت 75-85بسطام طی سالهاي 
 9/2، 56/2به ترتیب  90-85ام متناظر براي سال هاي ارق .درصد کاهش داشته است 2/8در بخش کشاورزي 

اي عمرانی انجام شده در این راستا و نیز بررسی ها و پروژهبه این ترتیب با در نظر گرفتن طرح .است -5/5و 
توان چشم انداز احتمالی را در زمینه بخش اقتصادي در سالیان گذشته می 3روند صعودي و یا نزولی در 

  .موداقتصاد ترسیم ن
-هاي در حال اجرا نشان مینیز پروژه سال گذشته و 5هاي عمرانی انجام شده در ها و پروژهآنطور که طرح

ها عالوه بر این اولویت بندي طرح. باشددهند، عمده تمرکز بر بخش خدمات و سپس کشاورزي و صنعت می
دماتی متمرکز است به نحویکه ي اول بر بخش خکه توسط بخشداري بسطام صورت گرفته است نیز در وهله

هاي دولتی ، کمک به شهرداري جهت خرید ماشین آالت اجرایی کردن طرح ها بر استقرار شرکتاین طرح
مواردي از این قبیل و سپس بر کمک به کشاورزي .... بین المللی گردشگري، احداث میدان میوه و تره بار و 

  .کندمنطقه و موارد کشاورزي و صنعتی تاکید می
به این ترتیب همانطور که وضع غالب اقتصادي شهر با توجه به روند تغییرات سه بخش صنعت ، کشاورزي و 

- بخش فوق به دست آمده است می 3هاي عمرانی بر نیز میزان تمرکز پروژه دوره هاي گذشته وخدمات طی 

هاي ب با توجه به گسترش کارخانهتوان سیماي آینده اقتصادي شهر را نیز با این روند ترسیم نمود به این ترتی
هاي کشاورزي و مشکل در تامین آب صنعتی در اطراف بسطام از طرفی و به زیر کشت رفتن تدریجی زمین

  :باشدکشاورزي نقش اقتصادي شهر به شرح جدول زیر می
  

  90- 75دوره وضعیت غالب اقتصادي شهر در  -3-6جدول 
  )درصد( کشاورزي  )درصد( خدمات  )درصد( صنعت  شرح
  90  85  75  90  85  75  90  85  75  سال
  1/17  6/22  8/30  1/58  2/55  9/51  8/24  2/22  7/15  درصد

  -5/5  -2/8  9/2  3/3  6/2  5/6  تغییرات
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  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

 ١٥٣ یطمهندسین مشاور طرح معماري مح

به این ترتیب با مجموع کلیه مطالب بیان شده و نیز روند و درصد تغییرات در سه بخش فوق طی سالهاي 
ر نظر گرفته شده در این راستا ضمن آنکه شهر بسطام نیز در هاي عمرانی دها و پروژهو نیز طرح 75-90

صورت اینکه در آینده برنامه یا پروژه عمرانی خاصی که منجر به تحت تاثیر قرار دادن اقتصاد شود رخ ندهد ، 
 داشتن درصد تغییرات فوق میزان درصد اشتغال در با توانمی .در آینده نیز یک شهر چند نقشی خواهد بود

  .فوق را به صورت جدول زیر منظور نمود سه بخش
  

  1405سال  سه بخش اقتصادي در درصد اشتغال در -3-7جدول 
  خدمات  کشاورزي  صنعت  شرح
  1405  1390  1405  1390  1405  1390  سال
  5/58  1/58  3/12  1/17  8/28  8/24  درصد

درصد تغییرات نسبت 
  قبل دورهبه 

6/2  4  5/5-  8/4-  9/2  3/3  

  
ت کنونی به جهت عدم نظارت قوي بر ساخت و سازهاي صورت گرفته و افزایش تمایالت در واقع در وضعی

مثبت در همین راستا نیز اقداماتی  در. توسعه شهري بخشی از اراضی کشاورزي و باغات زیر کشت رفته است
قبیل تامین آب کشاورزي و دامپروري از قبیل احداث مجتمع دامپروري  زجهت تقویت نقش کشاورزي ا

به این ترتیب در صورت ادامه دو روند فوق یکی در . صورت گرفته است..... جهیز مرکز آموزش کشاورزي و ت
صد در - 8/4، 1405جهت تضعیف و دیگري در جهت تقویت نقش کشاورزي شهر روند تغییرات در سال 

با فرض ادامه ( ی هاي عمرانی صورت گرفته در دو محور صنعتی و خدماتها و پروژههمچنین طرح. خواهد بود
بنابراین انتظار می . درصد خواهد رسید 3/3و 4میزان تغییرات در دو بخش صنعتی ، خدمات به ) همین روند

 3-8جدول  در نهایت .را ادامه دهد 85- 90نقش اقتصادي شهر روند دوره پنج ساله  1405رود که در سال 
  .دهدترتیب اهمیت سه محور فوق را نشان می

  
  1405- 1365رتیب اهمیت سه نقش اقتصادي  در سالهاي ت -3-8جدول 

  خدمات  کشاورزي  صنعت  شرح
  1رتبه   2رتبه   3رتبه   1365
  1رتبه   2رتبه   3رتبه   1375
  1رتبه   2رتبه   3رتبه   1385
  1رتبه   3رتبه   2رتبه   1390
  1رتبه   3رتبه   2رتبه   1405
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  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

 ١٥٤ یطمهندسین مشاور طرح معماري مح

  نده احتماالت رشد و پیش بینی جمعیت شهر در آی-2
بایست مروري کوتاه و قبل از هرگونه پیش بینی در رابطه با میزان رشد و تحوالت جمعیتی در آینده می

اجمالی بر یافته هاي جمعیتی در این بخش داشته باشیم تا با توجه به یافته هاي اطالعاتی از جمعیت شهر 
بایست توجه داشت در ضمن می. ودبسطام طی سالیان گذشته بتوان و تحول جمعیتی را در آینده ترسیم نم

مسائل جمعیتی همانند . باشدکه بررسی و تعیین قطعی جمعیت براي آینده بطور دقیق و کامل امکانپذیر نمی
مسائل اقتصادي تحت تأثیر فاکتورها و عوامل گوناگونی است که هرکدام به نوبه خود بر افزایش و کاهش 

اما با بررسی تحوالت جمعیت در سالیان گذشته و نیز فرض تداوم . رندتأثیرگذا... جمعیتی، میزان مهاجرتها و 
توان چشم اندازي جمعیت را متصور نمود و در راستاي این جمعیت این تغییرات براي سالیان آینده می

  .تصورشده براي مرتفع نمودن کاستیها و نیازهاي جمعیتی برنامه ریزي کرد
 3906مومی نفوس و مسکن مرکز آمار ایران جمعیت شهر بسطام از بر اساس داده ها و اطالعات سرشماري ع

در . رسیده است 75نفر در سال  6994و  65نفر در سال  6401و  55نفر در سال  4677به  45نفر در سال 
به این . است نفر رسیده 7712به  1390و در نهایت در سال نفر  7724نیز جمعیت شهر معادل  85سال 

محاسبه نرخ رشد . نفر به جمعیت شهر افزوده شده است 3806ساله در حدود  45مانی ترتیب در یک دوره ز
که به علت جنگ و سیاستهاي خاص  65-55طی مقاطع زمانی فوق بیانگر این است که به استثناي سالهاي 

کند و  در سایر سالها نرخ رشد شهر بسیار) درصد 2/3(تنظیم خانواده آن دوره نرخ رشد بسیار باال بوده است 
نقش بسیار موثري را در رشد کند ) کیلومتري 6فاصله (نزدیکی زیاد شهر بسطام به شاهرود  .بطنی بوده است

  .و آرام این شهر داشته است
  

  ترکیب سنی و جنسی جمعیت
بررسی ترکیب سنی جمعیت که به لحاظ وضعیت اشتغال نیز حائز اهمیت است بیانگر این مطلب است که از 

درصد در گروه سنی  3/58سال،  0-14درصد در گروه سنی  9/35، 75در سال  به ترتیب  کل جمعیت شهر
 5/71، 21به ترتیب به  85این رقم در سال . باشندسال به باال می 65درصد در گروه سنی  8/5سال و  64/15
انطور که در واقع هم. رسیده استدرصد  77/8و  42/71،  81/19به ترتیب به  90و در سال درصد  56/7و 

سال به باال که به نوعی گروه غیر فعال به لحاظ کاري محسوب  65دهند درصد جمعیت اعداد فوق نشان می
بایست در برنامه ریزي براي جذب این موضوع می. شوند و نیز درصد گروه فعال کاري افزایش یافته استمی

و نیز ایجاد مکانها و فضاهاي اوقات فراغت جمعیت جوان کاري و جلوگیري از مهاجرت این گروه با اشتغالزایی 
  .بایست مورد توجه واقع شودسال می 65براي گروه سنی باالي 

زن قرار داشته که بیانگر نسبت جنسی  3432مرد در قبال  3562تعداد  ،75از کل جمعیت شهر در سال 
زن قرار داشته و  3708مرد در مثابل  4016نفري شهر، تعداد  7724از کل جمعیت  85در سال . است 104

 1390همچنین این نسبت در سال  )108نسبت جنسی . (نسبت جنسی نسبت به سال قبل تغییر کرده است
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  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

 ١٥٥ یطمهندسین مشاور طرح معماري مح

در واقع از آنجایی که . بررسی و ذکر این موضوع به لحاظ اشتغالزایی حائز اهمیت است. رسیده است 103به 
عدم . نیاز براي مردان نیز باید افزایش یابد افزایش یافته است، تعداد مشاغل مورد 85نسبت جنسی در سال 

انجامد زایی به مهاجرت گروههاي در جستجوي کار در بسطام می توجه به این موضوع در برنامه ریزي اشتغال
انجامد که خود سبب افول که عالوه بر کاهش جمعیت نسبی شهر، به ماندن گروههاي غیرفعال در شهر می

  .ر خواهدشدمحسوسی در توسعه اقتصادي شه
  

ترکیب سنی جمعیت شهر بسطام در چهار مقطع آمارگیري  -3-9جدول شماره   

 گروه سنی
 درصد تعداد

1375 1385 1390 1375 1385 1390 
14-0  2509 1619 1528 9/35  96/20  81/19  

64-15  4081 5523 5508 3/58  50/71  42/71  

و باالتر 65  404 582 676 8/5  53/7  77/8  

 100.00 100 100 7712 7724 6994 جمع

  1375-90سرشماري عمومی نفوس و مسکن در سال -مرکز آمار ایران: مأخذ                 
  

از درصد جمعیت جوان شهر کاسته شده  90تا  65نشان می دهد طی سالهاي  3-9همانطور که جدول شماره 
و نیز مشاغل کافی در شهر بسطام می به نظر می رسد علت این امر به خاطر کمبود امکانات خدماتی . است
در واقع نیروي جوان که نیروي فعال کاري به حساب می آید در جستجوي کار و مسکن و امکانات . باشد

  .خدماتی مناسب راهی شهر شاهرود می شوند و این مسئله یک تهدید جدي براي بسطام به شمار می رود
  

  خانوار
 2256به 1390و در نهایت در سال  85خانوار در سال  1992به  75 خانوار در سال 1559تعداد کل خانواراز 

خانوار به شهر بسطام افزوده  697در حدود ) ساله 15دوره ( 90-75در واقع طی سالیان . رسیده استخانوار 
مسلماً تعداد این خانوارهاي افزوده شده به شهر در توسعه شهري و نیز ساخت و سازهاي صورت . شده است

  .اندش موثري داشتهگرفته نق
. در ضمن افزوده شدن تعداد خانوارها به شهر، متوسط بعد خانوار در این سالیان روندي کاهنده داشته است

به این ترتیب . رسیده است 1390نفر ر سال  4/3و  85نفر در سال  8/3به  75نفر در سال  3/5این متوسط از 
همانطوري که تعداد کل . ي نزولی را به دنبال داشته استدهد، بعد خانوار روندهمانطور که آمار نشان می

خانوارهاي واردشده به شهر در برنامه ریزي تعداد واحدهاي مسکونی الزم مورد توجه است، بعد خانوار نیز در 
  .بایست مورد توجه باشدتعیین و متراژ الزم براي واحدهاي مسکونی مورد نیاز می
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  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

 ١٥٦ یطمهندسین مشاور طرح معماري مح

  90-75طی سال هاي تعداد و بعد خانوار  - 3- 10جدول 
  1390  1385  1375  شرح

  2256  1992  1559  تعداد خانوار
  4/3  8/3  3/5  بعد خانوار

  سرشماري مرکز آمار ایران: ماخذ    
  

  سواد
در واقع جمعیت باسواد شهر . بیانگر پیشرفت در این شاخص است 90-75بررسی وضعیت سواد در طی دوره 

معیت بی سواد جافزایش و  90درصد در سال  88به  75د در سال درص 87از   3-11بسطام به استناد جدول 
در صورت ادامه همین روند که به معناي . کاهش داشته است 90در سال  12به  75درصد در سال  13از 

باشد ضمن برنامه ریزي براي واحدهاي آموزشی در راستاي اشتغالزایی متناسب با افزایش گروه باسوادان می
  .ستی برنامه ریزي و اقدامات صحیح و کارآمدي را به عمل آوردبایاین گروه می

  
  90-75ساله و بیشتر بر حسب وضع سواد ، سال  6جمعیت  -3-11جدول شماره 

1375  1385  1390  
  بی سواد  با سواد  بی سواد  با سواد  بی سواد  با سواد

  درصد 12  درصد 88  درصد 3/12  درصد 7/87  درصد 13  درصد 87
  نفر 846  نفر 6220  نفر 882  نفر 6272  فرن 826  نفر 5508

  برگرفته از سرشماري عمومی نفوس و مسکن، مرکز آمار ایران: ماخذ
  

  مهاجرت
بیانگر افزایش مهاجران  85-75بطور کلی بررسی تعداد مهاجران واردشده به شهر بسطام طی دو دوره 

 352اد مهاجران واردشده به شهر از بر اساس امارهاي موجود تعد. باشدواردشده به شهر طی این دوره می
نفر افزایش داشته  828به  1390این میزان در سال . مهاجر افزایش یافته است 739به  75مهاجر در سال 

روند افزایش جمعیت مهاجر به علت نزدکی به شهر شاهرود و پایین بودن نرخ زمین و اجاره در شهر . است
با برنامه ریزي و اعمال سیاست و راهبردهاي مناسب حول . باشدبسطام نسبت به شاهرود در حال افزایش می

توان به افزایش جمعیت پذیري بسطام که یکی از فاکتورهاي توسعه اقتصادي شهر به تقویت این موراد می
  .رود، کمک کردشمار می

جر پذیر دهد بیانگر مهادرصد را نشان می 30/0که میزان  1390در سال  محاسبه نرخ رشد خالص مهاجرت
این موضوع بایستی در برنامه ریزي و ارائه ي راهکارها براي توسعه ي آتی شهر مورد . بودن شهر بسطام است
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  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

 ١٥٧ یطمهندسین مشاور طرح معماري مح

توجه باشد و ضمن تقویت زیر ساخت ها و خدمات موجود به منظور جذب بیشتر جمعیت اقدامات موثري در 
  .زمینه ي ایجاد زیرساخت هاي الزم تسهیالتی صورت بگیرد

دم تأمین خدمات رفاهی کافی براي شهر بسطام، عدم تقویت سازوکارهاي الزم براي بخش در صورت ع
گردشگري، عدم اشتغالزایی براي گروه فعال اشتغال، شهر بسطام به تدریج جاذبه ي گردشی و جذب مهاجرت 

  .خود را از دست می دهد و این موضوع بر توسعه اقتصادي شهر تأثیرات سویی را به جا خواهدگذاشت
بطور کلی مطالب بیان شده تا این قسمت به منظور ارائه چشم اندازي از وضعیت فعلی جمعیت بوده و  زمینه 

  .ساز تجزیه و تحلیل وضع موجود و به تبع آن چشم انداز وضعیت جمعیتی در آینده خواهدبود
در . ارند اشاره نمودبایست به مورادي که بر جمعیت تأثیرگذقبل از تخمین و پیش بینی تحوالت جمعیتی می

توان پیش بینیهاي واقع بینانه تري را این صورت با توجه به وضع موجود و مسائل موثر بر جمعیت شهري می
  .ارائه کرد

  
  مسائل تأثیرگذار بر جمعیت

  :نزدیکی شهر بسطام به شاهرود-
خدمات اداري و رفاهی در به علت باال بودن امکانات و . کیلومتري شمال شاهرود قرار دارد 6شهر بسطام در 

شاهرود و نیز کمبود و یا کافی نبودن این امکانات در شهر بسطام، جمعیت زیادي از بسطام و روستاهاي 
روند و این موضوع سبب شده تا جمعیت شهر کمتر از مقدار و توان ظرفیت پذیري شهر اطراف به شاهرود می

بایست این موضوع گیرد، میتباط با بخش جمعیتی صورت میبه این ترتیب در برنامه ریزیهایی که در ار. باشد
  .مورد توجه باشد و توان در جهت رفع این کمبودها و نگهداتش جمعیت اقداماتی به عمل آورد

  :زمینه هاي اشتغال-
به عنوان مثال وجود کارخانه آرد  سرچشمه در بسطام در نزدیکی شهر بسطام و توسعه آن در سالیان اخیر 

-در واقع در محاسبه جمعیت آینده شهر می. جمعیت شاغل این کارخانه به بسطام شده استسبب جذب 

بایست به شاغلین این کارخانه که بخشی از آنها در این شهر ساکنند نیز توجه کرد و میزان این جمعیت 
  .شاغل را نیز در محاسبه جمعیتی نیز به شمار آورد

  :مجموعه بایزید بسطامی-
در واقع همه ساله تعداد زیادي . رودال حاضر یک پتانسیل جذب جمعیتی به شمار میاین مجموعه در ح

در این راستا بایستی توجه کرد که اوالً جمعیت شهر . شوندگردشگر براي بازدید این مجموعه راهی بسطام می
اً براي در واقع این مجموعه همه ساله سبب جذب عده زیادي صرف. باشدبه معناي جمعیت ساکن شهر نمی

اما این افراد ساکن شهر نیستند و نباید شلوغی حاصل از این مجموعه . شودگردش و یازدید مقبره بایزید می
. به خصوص در ایام بهار و تابستان، این تصور را ایجاد کند که شهر بسطام از جمعیت باالیی برخوردار است

در واقع همانطورکه گفته شد . در شهر قر ار دادتوان زمینه ساز اسکان این گروه دوماٌ همین موضوع را می
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  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

 ١٥٨ یطمهندسین مشاور طرح معماري مح

قشري از این گروه از روستاها و آبادیهاي اطراف هستند و . آیندگروه زیادي براي صرفاً بازدید به بسطام می
حال در صورتیکه بتوان حداکثر امکانات و خدمات رفاهی و الزم را در این شهر . گروهی توریست و گردشگر

سبب اسکان قشر دوم در شهر شد و این موضوع را دربرنامه ریزي واحدهاي خدماتی و توان تأمین کرد می
  .رفاهی در راستاي سیاستهاي جذب جمعیتی بایستی مورد توجه قرار داد

  :شهرك رضوي -
کیلومتري شمال واقع شده است، سعی  5این مجموعه که در . شهرك رضوي در شمال شهر بسطام قرار دارد

است و  ساخت  شهرك سبب نوعی گسیختگی دربافت شهري شده. شهر بسطام داشته استدر اتصال خود به 
اهالی آن خورد را  جزء محدوده شهر بسطام به شمار می آورند به شمار روند و ارائه ي خدمات از طریق 

  .شهرداري بسطام به این شهرك صورت می گیرد
حساب نیایند قطعاً در حرکات و توزیع البته حتی اگر مجموعه شهرك رضوي جزء محدوده شهري به  

بایست جمعیت این محدوده را در پیش رود که میبه همین جهت به نظر می. جمعیتی تأثیرگذار خواهندبود
  .بینی جمعیت آینده شهر مدنظر قرار داد

باشند که اساس اي ترین مطالعاتی میهاي جمعیتی و بطور کلی مطالعات جمعیت اصلی و پایه پیش بینی
پیش بینی کمبودها در زمینه امکانات و خدمات، مسکن، . روندتمام برنامه ریزي هاي بعدي به شمار می

به همین جهت الزم است تا در این راستا . باشندهمه منتج از مطالعات جمعیتی می... وضعیت آینده شهر و 
جمعیت را نیز مدنظر داشت تا  بر) تا حد ممکن(مطالعات جامع و دقیق انجام شود و کلیه عوامل تأثیرگذار 

بمنظور پیش . بینی هاي نزدیک به واقعیت و به دنبال آن راه حلها و پیشنهادات منطقی رسید بتوان به پیش
استوار بوده و  1390بینی جمعیت شهر بسطام، تمامی محاسبات بر پایه آمارهاي مرکز آمار ایران در سال 

درنظر گرفته شده  1405ت سند چشم انداز کشور، سال افق طرح عالوه بر این به پیروي از برنامه بلندمد
  .است

  
  روش مقایسه اي -2- 1

  کل کشور 1375-90نرخ رشد متوسط ساالنه : فرض اول
نرخ رشد متوسط ساالنه ي جمعیت کل کشور  1385- 90طبق نتایج سرشماري مرکز آمار ایران، طی دوره ي 

خ رشد براي طول دوره ي طرح،جمعیت شهر بسطام در سال صد بوده است که در صورت قبول این نردر 3/1
اما با توجه به اینکه شرایط همه شهرهاي ایران با هم . نفر خواهد بود 9241برابر) 1405سال ( افق طرح 

مشابه نیست در نتیجه منطقی نیست که از متوسط نرخ رشد کشور جهت پیش بینی جمعیتی هر شهري 
  . استفاده کرد
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  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

 ١٥٩ یطمهندسین مشاور طرح معماري مح

  45-90رشد دوره  نرخ: فرض دوم
براي شهر بسطام محاسبه  45-90در این گزینه پیش بینی جمعیتی با توجه به نرخ رشد جمعیتی طی دوره 

نفر در سال  3906دهد، طی این دوره جمعیت شهر بسطام از نشان می  3- 12همانطور که جدول . شودمی
جمعیت ) درصد 52/1(نرخ رشد این دوره به این ترتیب با کاربرد . رسیده است 90نفر در سال  7712به  45

به این ترتیب تعداد خانوارهاي شهري نیز با احتساب  .نفر خواهد رسید 9526به  1405شهر بسطام در سال 
  .خواهد رسید 1405خانوار در سال  2802به ) 4/3( 90بعد خانوار در سال 

  
  1390-45تفییرات جمعیت طی سالهاي  -3-12جدول 

  رخ رشدن  تعداد جمعیت  سال

1345  3906    
1.8  
  1355  4677  3.2  
  

1365  6401  0.9  
  1375  6994  
1  

1385  7724  
0.03-  

1390  7712    
  1.52  میانگین رشد

   1345-90برگرفته از سرشماري عمومی نفوس و مسکن سالهاي : ماخذ
  

   75-85نرخ رشد دوره :  سومفرض 
به این ترتیب . انجام شده است 75-85ساله  10یتی با کاربرد نرخ رشد دوره در این گزینه، پیش بینی جمع

 8865به  1405در نتیجه جمعیت شهر بسطام در سال . باشدمی 1نرخ رشد در این دوره   3-12طبق جدول 
نفر در خانوار شهر  4/3با توجه به بعد خانوار  1405همچنین تعداد خانوارهاي شهري در سال  .رسدنفر می

  .خانواره خواهد بود 2607بسطام، معادل 
را به شرایط زمان حال  نسبتا مشابه بوده که شرایط 75-85ه سال 10 دوره نرخ رشد جمعیت فوق مربوط به

اما با . رسدبه این ترتیب در صورت عدم تغییر شرایط، انتخاب این نرخ رشد منطقی به نظر می. دارد بسطام
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  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

 ١٦٠ یطمهندسین مشاور طرح معماري مح

در  هاي شهرين انتظار داشت که در صورت تغییر شرایط بر اثر اجراي طرحتوادیدي نسبتاً خوش بینانه می
  .، نرخ رشد جمعیت افزایش یابدسال هاي آتی

 
   85-90نرخ رشد دوره :  چهارمفرض 

در . نفر خواهد رسید 7394جمعیت شهر بسطام در سال افق طرح به ) درصد -03/0(با قبول این نرخ رشد 
  .خانوار خواهیم بود 2175هد این صورت در سال افق طرح شا

. سال اخیر بوده که نزدیکترین شرایط را به شرایط زمان حال بسطام دارد 5نرخ رشد جمعیت فوق مربوط به 
رسد و می بایست با روند به نظر می مطلوببه این ترتیب در صورت عدم تغییر شرایط، انتخاب این نرخ رشد 

اما باید در نظر داشت که لحاظ نمودن نرخ  .ي آتی باشیمکنونی شاهد کاهش تدریجی جمعیت در سال ها
  . ، منطقی نیست1405ساله جهت پیش بینی جمعیت شهر در سال  5رشد یک دوره 

  
  هاي حیاتی رشد و  مهاجرت زانیاز ممحاسبه ي جمعیت با استفاده  -2-2

نرخ رشد واقعی و به تبع  طبیعی جمعیت، می توان ددر این روش با استفاده از دو میزان مهاجرت و نرخ رش
  :حالت را می توان متصور نمود 4در این روش . آن جمعیت را برآورد نمود

  )3/0( و میزان مهاجرت )7/0( ثابت ماندن نرخ رشد طبیعی: فرض اول
  5/0به از  و رسیدن میزان مهاجرت ثابت ماندن نرخ رشد طبیعی: فرض دوم
   و ثابت ماندن میزان مهاجرت) 3/1(رخ رشد کشورافزایش نرخ رشد طبیعی به متوسط ن: فرض سوم

و افزایش بطئی مهاجرت و )3/1(افزایش نرخ رشد طبیعی به متوسط نرخ رشد کشور: فرض چهارم
   4/0ن به آرسیدن 

و  9631، 9114، 8865به ترتیب  1405 بر اساس فروض مطرح شده جمعیت شهر بسطام در سال افق طرح
تلف در این خارقام حاصل از فروض م همانطور که مشاهده می شود .اشدنفر قابل پیش بینی می ب 10176

  .خطاي کم در پیش بینی هاي مطرح شده است ش به یکدیگر نزدیک بوده که نشانگررو
  

  تعیین گزینه مناسب جمعیتی
شهر بسطام با توجه  1405گزینه مختلف جمعیتی براي افق  چهار، در روش مقایسه اي همانطور که اشاره شد

) 85-90و نرخ رشد  75-85نرخ رشد  ،45-90نرخ رشد کل کشور، نرخ رشد دوره (نرخ رشد موجود،  چهاره ب
اما همچنین در روش میزان هاي حیاتی رشد نیز چهار فرض مختلف مورد استفاده قرار گرفت ارائه گردید 

هاي  بیان شد، پیش بینی همانطوریکه در ابتداي مطالب نیز. باشدمسئله اصلی انتخاب مناسبترین گزینه می
بایست بطور دقیق و حتی االمکان روند و به همین جهت میجمعیتی اساس کار بخشهاي بعدي به شمار می

البته الزم است بدانیم که مناسبترین گزینه انتخابی به معناي قطعیت در . در راستاي واقعیت انجام شوند
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  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

 ١٦١ یطمهندسین مشاور طرح معماري مح

ه زمینه ساز چشم اندازي از تغییر و تحوالت جمعیتی بلک. باشدتعداد جمعیت و خانوارهاي پیشنهادي نمی
باشد که در زیر به علل آن می 3، گزینه در روش مقایسه اي در این راستا مناسبترین گزینه. باشدآینده می

  .پرداخته شده است
ت انتخاب نرخ رشد کل کشور براي کلیه شهرها  با توجه به شرایط و موقعیت متفاوتی که دارند صحیح نیس- 1

نرخ رشد کل کشور با توجه به مجموع . شودو به جوابهایی که با واقعیت شهرها فاصله زیادي دارد منجر  می
نرخ رشد کلیه مناطق شهري و روستایی به دست امده است حال آنکه نرخ رشد جمعیتی براي شهر کوچکی 

فیایی، اقلیمی، اقتصادي، اجتماعی و از این رو به علت تفاوتهاي جغرا. مثل بسطام، با تهران فاصله فاحشی دارد
که منجر به تفاوت هاي چشمگیر  در جمعیت پذیري می شود  احتساب یک نرخ رشد براي کلیه شهرها به ... 

  .باشددور از واقعیت است و در نتیجه گزینه اول با توجه به توضیحات ارائه شده خیلی صحیح نمی
در . استفاده شده است 1405پیش بینی جمعیت در سال براي  1345-90در گزینه دوم نرخ رشد دوره - 2

با اعمال سیاستهاي خاصی به منظور افزایش زاد و ولد و  55-65در دهه که این راستا بایستی توجه داشت 
هاي دیگر بسیار باالست و همین موضوع سبب باال بردن افزایش جمعیت، نرخ رشد جمعیت نسبت به دهه

به همین جهت استفاده از این نرخ رشد براي پیش . شده است 45- 90ه سالهايافزایش نرخ رشد کلی در فاصل
رسد سبب ارائه چشم انداز جمعیتی ،  فاصله بینی جمعیت سالهاي آتی خیلی درست نیست و به نظر می

  .شودزیادي از واقعیت می
فاده تمعیت با اسمحاسبه ج 1405رسد مناسبترین گزینه براي پیش بینی جمعیت در افق طرح به نظر می- 3

بایستی توجه داشت که جمعیت و حرکات جمعیتی متأثر از عوامل گوناگونی . است 75-85از نرخ رشد دوره 
ساله تا حدودي با دشواري همراه  5هاي کوتاه مدت است و به همین جهت پیش بینی آن براي حتی دوره

ن عوامل و متغیرهاي غیرقابل پیش بینی رساند اقدامی که سبب به کاهش یا افزایشاز این رو از هر . است
شده می بایستی دوري کرده و نیز  و عواملی که سبب ارائه جمعیت پیشنهادي با حدفاصل زیادي از واقعیت 

شود، به دقت مورد بررسی قرار گیرد و براي ارائه جمعیتی نزدیک به واقعیت  به عوامل واقعی و تاثیر گذار می
به علت عدم توجه به شهرهاي مختلف با ویژگیهاي متفاوتی که دارند و  2و  1نه در این راستا گزی. دقت کرد

باعث افزایش )  که دوره خاصی بوده است( 55-65ساله و با توجه به اینکه  دهه  45 نیز احتساب نرخ رشد
توجه میاتگین جمعیت  می شود خیلی دقیق نیستند و گزینه سوم با توجه به اینکه پیش بینی جمعیتی را با 

به دهه قبل و عوامل و متغیرهاي دهه قبل که با واقعیت سالهاي بعدي امکان سازگاري بیشتري دارند 
با توجه به نرخ رشد کند  1405در این گزینه چشم انداز جمعیتی شهر بسطام در افق . مناسبترین گزینه است

، لحاظ 4در رابطه با گزینه  همچنین .و بطنی که به بسطام در دهه قبل داشته است محاسبه گردیده است
، 1405جهت پیش بینی جمعیت شهر در سال ) 90-85(ساله  5نمودن نرخ رشد صرفا یک دوره کوتاه 

   .به این ترتیب مناسب ترین گزینه در روش اول، گزینه ي سوم است. منطقی نیست
ي مختلف جمعیت شهر هامقایسه نتایج حاصل از روش روش میزان هاي حیاتی رشد و مهاجرت،در رابطه با 

و ) نفر 9765(بسطام حاکی از این است که اختالف جمعیت شهر در سال افق طرح با دید خوش بینانه 
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 ١٦٢ یطمهندسین مشاور طرح معماري مح

نفر است که با بررسی نتایج فوق و همچنین ارزیابی مباحثی که در این  900در حدود ) نفر 8865(بدبینانه 
مباحث تاثیر  گذار در انتخاب گزینه . ئل گشتتوان به نتیجه مطلوب ناها تاثیر گذار هستند میپیش بینی

  :توان در قالب چارچوبهاي زیر ارائه نمودنهایی جمعیت شهر بسطام در سال افق طرح را می
  توجه بیشتر به نتایج حاصل از فروض روش دوم به علت تطبیق بیشتر با شرایط و در نتیجه برخورداري از

  اعتبار بیشتر
 انه در انتخاب گزینه نهاییدر نظر گرفتن نگرشی خوش بین 

 جمعیت پیشنهادي طرح جامع شهرستان شاهرود براي (هاي باالدست هاي طرحتوجه به نتایج پیش بینی
 )نفر بوده است 12820، براي شهر بسطام حدود  1394افق طرح 

  در سرشماري نفوس توسط مرکز بهداشت ( در نظر گرفتن نتایج حاصل از دیگر مراکز سرشماري جمعیت
 )نفر ذکر شده است 8317جمعیت این شهر  1388بسطام در سال 

جه به مطالعات اقتصادي و اجتماعی صورت گرفته در رابطه با وضع موجود شهر بسطام و همچنین برآورد با تو
عملکرد اقتصادي آینده این شهر که بر اساس امکانات و پتانسیلهاي موجود ، وضعیت مطلوبی پیش بینی شده 

به این ترتیب با مرور فروض مختلف مطرح شده . ه توسعه شهر بسطام در ابعاد مختلف امیدوار بودتوان ب، می
رسد قبول فرض چهارم در روش پیش بینی جمعیت بر اساس میزانهاي حیاتی رشد به عنوان گزینه به نظر می

  . هاي فعلی و آتی این شهر باشد نهایی تصمیم مناسب تري به جهت همخوانی با واقعیت
  

  جمعیت پیش بینی شده ي بسطام بر اساس دو روش - 3-13جدول 
  1405سال   نرخ رشد به کاربرده شده  روش هاي پیش بینی جمعیت

  
  روش مقایسه اي

  
  

  9241  نرخ رشد کشور
  9526  90-45نرخ رشد 
  8865  85-75نرخ رشد 
  7394  90-85 نرخ رشد

  
میزان هاي حیاتی رشد و روش 

  مهاجرت
  

  8865  فرض اول
  9114  فرض دوم
  9631  فرض سوم

  10176  فرض چهارم
  

الزم به ذکر است که علی رغم محاسبات و بررسی هاي انجام شده در خصوص فرض چهارم با جمعیت 
براي افق  1.54نفر با نرخ رشد  9700نفر ، در جلسات بررسی طرح، جمعیت شهر بسطام برابر با  10176

نفر در نظر  9700بنابراین جمعیت شهر بسطام در افق طرح . ر گرفتمورد تصویب قرا) 1405سال (طرح 
  .گرفته شده است و مالك محاسبات کاربري اراضی پیشنهادي شهر قرار خواهد گرفت
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 ١٦٣ یطمهندسین مشاور طرح معماري مح

ساله صورت گرفته  پنجمقطع زمانی  3پیش بینی جمعیت در  ،به منظور سلسله مراتبی کردن اجراي برنامه ها
قاطع زمانی اجرایی برنامه ریزي، تعیین کننده سطح نیاز به خدماتی مانند پیش بینی جمعیت در قالب م. است

  . مصرف برق، آب، تعداد مسکن، فضاي سبز، آموزش و انواع دیگر خدمات شهري است
در . نفر خواهد رسید 8324درصد به 1.54جمعیت شهر بسطام با نرخ رشد ) 1395تا (ساله اول  پنجدر مقطع 

و در مقطع پنج نفر  8985به  درصد 1.54جمعیت شهر بسطام با نرخ رشد ) 1400تا (ساله دوم  پنجمقطع 
  .نفر خواهد رسید 9700درصد به  1.54جمعیت شهر با نرخ رشد ) 1405تا (ساله سوم 

  
  تعیین الگوي توسعه و محدوده شهر -3

توان تمرکز به منظور رعایت اصول و ضوابطی که می بایست در تعیین الگوي توسعه شهر رعایت شود می
  .گانه گذاشت و در واقع با دید از مقیاس محلی به مقیاس شهري رسید 5اصلی را بر روي محالت 

در رابطه با این موضوع بحث سازگاري و ناسازگاري . یکی از مهمترین اصول بحث جانمایی کاربري ها است
تی تا حد امکان از تداخل بطور کلی بایس. باشدکاربریها و شعاع دسترسی و محدوده خدماتی مطرح می

کاربریهایی از قبیل . کاربریهاي مخل آسایش و ناسازگار با کاربریهاي خدماتی محله جلوگیري به عمل آورد
دبستان، راهنمایی، دبیرستان، انبار و پارکینگ به علت حجم تردد در رفت و آمد و شلوغی حاصل از تردد زیاد 

به این ترتیب بهتر است که چنین کاربریهایی تا حد ممکن به . شندباتا حدودي با آسایش محالت در تضاد می
گانه بسطام حدود فاصله از  5در رابطه با محالت . مرکز محالت و یا جوار حاشیه خیابانهاي اصلی منتقل شوند

متر است و به جهت دسترسی، مشکلی وجود ندارد و  700- 1000دورترین بخش محالت تا خیابان اصلی شهر 
ترتیب در صورتیکه به مکانیابی اینگونه کاربري ها در حواشی معابر بپردازیم مشکل خاصی به لحاظ به این 

  .ایمدسترسی ایجاد نکرده
به علت شعاع دسترسی بیشتر در مسیرهایی از  4و  3البته الزم به ذکر است که در برخی محالت از قبیل 

ی نیز پرداخت تا به این ترتیب بحث شعاع دسترسی قبیل مسیر چندراه اصلی تر به مکانیابی کاربریهاي محل
طلبند و جزء همچنین کاربریهاي انبار و صنعت به علت آنکه قشر خاصی را می. نیز مشکل ساز نباشد
باشند و نیز به جهت ناسازگار بودن با کاربریهاي محلی بهتر است در حواشی محالت کاربریهاي محلی نمی

از تداخل با کاربریهاي محلی در مراکز محالت نیز تا حدود زیادي جلوگیري به  مکانیابی شوند و به این ترتیب
  .عمل خواهدآورد

از دیگر اصول و ضوابطی که بایستی مورد توجه باشد بحث ایجاد کاربریهاي مورد نیاز شهر از قبیل آموزشی و 
توجه به کمبود کاربري هاي در واقع باید با . یا توسعه و گسترش کاربریهاي موجود، با اولویت نواحی است

مختلف محالت به مکانیابی نیازهاي آتی شهر پرداخت تا به این ترتیب به لحاظ الگو و توزیع فضایی، وضعیت 
برخی از مهمترین کمبود هاي محالت مختلف به اختصار بیان  3-15در جدول . متناسبی در شهر ایجاد شود

  .شده است
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 ١٦٤ یطمهندسین مشاور طرح معماري مح

  محالت شهر مهمترین کمبودها در سطح - 3- 15جدول 
  )در مقیاس محله(  کمبودها  نواحی

  درمانی، پارك، مهد کودك  1 محله
  ، مهد کودكدرمانی  2محله 
  ، مهد کودكدرمانی  3محله 
  راهنمایی، دبیرستان، مهد کودك  4محله 
  ، پارك، فرهنگی، مهد کودكدرمانیدبستان، راهنمایی،   5محله 

  ، مذهبیارك، فرهنگی، تجاري، پدرمانیمهد کودك،   )شهرك رضوي(
  

در رابطه با . فوق برنامه ریزي و مکانیابی نمود محالتبه این ترتیب نیازهاي آتی را بایستی با توجه به 
نیز  محلههاي خالی در هر  توجه داشت که با توجه به زمین فوق به جهت کمبود ها بایستی محالتاولویتهاي 

اولویت مشابهی داشته باشند اما به لحاظ مکن است دو محله که م به این صورت. توان اولویت بندي نمودمی
  .نیز اولویت بندي متفاوتی داشته باشند دو محلهین چنهم...) مالکیت، متراژ، مکان و (موقعیت زمین 

به این صورت . به جهت کمبود ها ممکن است براي کلیه کاربریها صادق نباشد محالتهمچنین اولویت بندي 
اما در برخی کاربریها از قبیل . است محالت، تجاري مورد نیاز کلیه درمانیاز قبیل آموزشی، که برخی کاربریها 

، پارکینگ، انبار، درمانی، کاربریهاي الزم در مقیاس محله نیستند و انتظامی -، اداريتفریحی و گردشگري
گ بطور عمده نزدیکی به در رابطه با کاربري پارکین. به این کاربریها نیست محالتلزومی براي تجهیز کلیه 

در رابطه با  .ارجحیت دارد... راههاي اصلی، قرارگیري در مسیرهاي شریانی، نزدیکی به مرکز اصلی شهر و 
کند، نزدیکی به مرکز اصلی شهر، قرارگیري بر سر کاربري درمانی نیز به جهت آنکه در مقیاس شهر عمل می

  .شهري مطرح است محالتشریانهاي اصلی، دسترسی نسبتاً برابر از کلیه 
نیز اولویت بندي خاصی ندارد ولی به لحاظ تسهیل براي گردشگران بهتر است  تفریحی و گردشگريکاربري 

االمکان در اطراف شهر و در در واقع این گونه کاربري بهتر است حتی. که در مناطق آرامتري قرار داشته باشد
قرار داشته .  . .و  تجاري، درمانیرسی مناسب به کاربریهاي عین حال در مسیر راههاي اصلی، فاصله و با دست

   .باشد
موارد زیر  تدوین الگوي توسعه شهر،بطور کلی و خالصه و با توجه به موارد مذکور، اصول کلی در رابطه با 

  .مدنظر است
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  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

 ١٦٥ یطمهندسین مشاور طرح معماري مح

  اصول کلی در رابطه با تدوین الگوي توسعه شهر - 16-3
  راهکارها  اصول

شه
ي 

صاد
 اقت

سعه
تو

  ر

باغات و اراضی 
  کشاورزي

 جلوگیري از تخریب باغات و اراضی کشاورزي

 فراهم نمودن زمینه فروش محصوالت کشاورزي و باغی در داخل شهر

 در نظر گرفتن ضوابط ویژه در جهت ساخت و ساز در باغات و زمین هاي کشاورزي

در ...) باري و  پایانه، از قبیل انبار ذخیره محصوالت(  در نظر گرفتن امکانات و تجهیزات الزم
  راستاي ارتقاي بخش کشاورزي

  صنایع

 و پروژه هاي عمرانی توجه به صنایع موجود در طرح ها

 تجمیع و تغیر مکان صنایع واقع در بخش جنوبی شهر 

 تجهیز و توسعه صنایع

  شهري در جهت توسعه صنایع یراضی بایر حواشابهره گیري از 

  دامداري ها
  به منظور کمک به اقتصاد شهر هاي خارج از شهر امداري تجهیز و تقویت د

  به خارج از محدوده شهري دامداري ها انتقالتجمیع و 

  بخش گردشگري
  یکی از منابع درآمدي شهر بسطام ن زیر ساخت هاي گردشگري به عنوانفراهم نمود

 موجود از قبیل پارك سرآسیاب گريتوسعه و تقویت جاذبه هاي گردش

  تاریخیمرمت ابنیه 

  بخش خدماتی
  توسعه میدان تره بار به علت جذب جمعیت از شاهرود

 تقویت و توسعه واحد هاي اداري واقع در شهر 

  فراهم نمودن تسهیالت مورد نیاز خدماتی از قبیل انبار در جهت توسعه هر چه بیشتر

ارتقاي شرایط کمی و کیفی شهر 
  به لحاظ کاربري

  

  اي اساسی شهر کاربري ه مرتفع نمودن کمبود
 مرمت و نوسازي بناهاي فرسوده و تخریبی

 در نظر داشتن بعد زمان و اصول همجواري در مکانیابی کاربر ي ها

  تغییر مکان کاربري هاي ناسازگار شهري

  تأکید بر توسعه درونزا
  بایر درون شهري در جهت تامین نیازمندي هاي شهري یبهره گیري از اراض

 هاي جدیدانهاي تخریبی براي توسعهاستفاده مجدد از ساختم

  ساز استفاده از باغات و اراضی مزروعی داخل محدوده شهري با رعایت اصول و ضوابط ساخت و

  توسعه گردشگري شهر

  ایجاد هتل و یا اقامتگاه جهانگردي براي جذب گردشگري آتی شهر
 مرمت و نوسازي سایت هاي تاریخی

 ...ز قبیل رستوران و ایجاد زیر ساخت هاي گردشگري مناسب ا

 تقویت منابع گردشگري موجود

  مرمت و تجهیز اراضی اطراف سایت هاي تاریخی
توجه به کاربریهاي وضع موجود 

  شهري
 آتی تمرمت و نوسازي کاربري هاي موجود در صورت لزوم به منظور خدمات دهی به جمعی

  تجهیر کاربري هاي موجود به خدمات الزم

  غیر مجازساخت و سازهاي مجاز و جلوگیري از ساخت و ساز هاي  ضوابط ویژهارائه   راضیکاهش تخریب باغات و ا

 تغییر مکان کاربریهاي ناسازگار
  شهري

  تغیر مکان گورستان
 در نظر داشتن تجمیع دامداري ها به منظور انتقال آنها به خارج از شهر

  تغیر مکان کارگاه ها و صنایع واقع در بخش شمالی و جنوبی شهر
  در ایجاد کاربري هاي مناسب... رعایت اصول مکانیاي از قبیل دسترسی مناسب و توزیع فضایی متناسب الگوي 
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  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

 ١٦٦ یطمهندسین مشاور طرح معماري مح

 شهري محالتایجاد کاربري هاي مورد نیاز متناسب با جمعیت   کاربریها

  ایجاد کاربري هاي عمده خدماتی در مسیر هاي اصلی دسترسی

  تقویت سیستم دسترسی

  ورت نیازتعریض معابر موجود در ص
 ایجاد دسترسی هاي مناسب از باغات و اراضی به داخل محدوده شهري

 شبکه معابر یوستگیپ

 کل شهر توسط شبکه معابر یده پوشش

 سلسله مراتب در شبکه معابر تیرعا

  در شبکه معابر ینکات فن تیرعا

  اي موجودتقویت مراکز محله

  محالت ایجاد کاربري هاي مورد نیاز توسعه ي شهري در مراکز
 برقراي اصل سازگاري در کاربري هاي واقع در مراکز شهري

 تقویت دسترسی هاي موجود به مراکز شهري

  تقویت مراکز مذهبی و فرهنگی به عنوان تقطه ي اصلی تجمعات مردمی

تقویت مرکز ثقل و استخوانبندي 
  شهر

  )مجموعه بایزید بسطامی( تقویت کاربري هاي جوار مرکز اصلی شهر
 تسهیالت مناسب از قبیل مبلمان شهري مناسب در اطراف مرکز اصلی شهرایجاد 

  مرمت و نوسازي مجموعه بایزید بسطامی

  افزایش تراکم ساختمانی در شهر

  ساخت و ساز کاربریهاي الزم  در زمینهاي بایر  - 1
  نظر گرفتن حدي مناسب براي ساخت و ساز در باغات و مزارع در - 2
  نی در بخش ها و توسعه هاي جدیدافزایش تراکم ساختما - 3
  واقع در حاشیه معابر اصلی محالتدر نظر گرفتن تراکم باال براي  - 4

 لجامهاي جلوگیري از توسعه
  گسیخته شهري

  هاي آتی توسعه و محدوده فعلیایجاد دسترسی بین محدوده
 ارتباط با توسعه موجود هاي جدید دردرنظر گرفتن توسعه

 آنمنظور جلوگیري از رشد بی برنامه و توسعه این شهرك به  وارد کردن شهرك رضوي

برنامه ي ریزي براي اراضی واقع در حد فاصل شهر بسطام و شهرك رضوي با توجه به توسعه هاي 
  آتی

توجه به ظرفیت مالی شهرداري و 
  نهادهاي موثر در عمران شهر

  یها با توجه به امکانات مالی دولتاولویت بندي طرحها و پروژه
 ها به لحاظ اقتصاديتوجیه پذیر بودن طرحها و پروژه

  هاي عمرانیها به لحاظ اقدامات و برنامهاولویت بندي طرح و پروژه

  توجه به ماهیت باغ شهري بسطام

  حفاظت از باغات و اراضی اطراف شهر
 ساخت و ساز در باغات متناسب با اصول و ضوابط

اراضی کشاورزي حد فاصل شهرك رضوي و محدوده شهر در نظر گرفتن حریم ویژه براي باغات و 
  بسطام

  
بطور کلی بایستی توجه داشت که در رابطه با شهري چون بسطام با خصوصیات و ویژگیهاي منحصر بفرد، در 

در ادامه به بیان الگوهاي توسعه شهر  .توان نمودبرنامه ریزي و تحلیل می ،نگرش 3رابطه با دو محدوده و با 
  .ی شودپرداخته م
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  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

 ١٦٧ یطمهندسین مشاور طرح معماري مح

  ، رویکرد اول1الگوي شماره 
  ایده الگو

یکی از روشهاي قدیمی در تعیین محدوده قانونی شهرها، با استفاده از روش ساده پیش بینی جمعیت و 
در واقع با محاسبه جمعیت شهر : این الگو نیز متأثر از چنین دیدگاهی است. هاي زمین شهري استسرانه

هاي فعلی زمین شهري و کمبودهاي فعلی، به مساحت مورد نیاز براي رد سرانهو نیز برآو 1405بسطام در افق 
به این ترتیب طبق این الگو با توجه به سرانه هاي پیشنهادي، زمین هاي درون . گسترش شهر خواهیم رسید

- 1در ادامه نقش  .شهري پاسخگوي توسعه ي آتی شهر خواهند بود و شهر به صورت درونزا رشد خواهد کرد
  .گزینه اول الگوي توسعه شهر را نشان می دهد ،3
  

  گزینه اول: الگوي توسعه شهر - 3- 1نقشه 

  
  

  1مزایاي الگوي شماره 
  )مجموعه بایزید بسطامی(تقویت مرکز اصلی شهر - 1
  گسترش و تقویت مرکز اقامتگاهی غرب شهر از طریق تنوع بخشی به کاربري هاي این بخش - 2
  و تخریبی مرمت و بهسازي بافت مرمتی- 2
  آزادشهر -جوار جاده شاهرود 5توسعه ي کاربري هاي شهري در محله - 3
  در جهت تامین نیاز هاي محلی 5بهره گیري از زمین هاي اطراف معبر محله  - 4
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  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

 ١٦٨ یطمهندسین مشاور طرح معماري مح

  بهره گیري از اراضی بایر درون شهر در جهت اختصاص به کاربري هاي مورد نیاز آتی- 5
در معبر اصلی شمالی جنوبی واقع در جنوب و شرقی غربی واقع در تامین نیازهاي محلی از طریق جانمایی - 8

  شمال شهر  
  در نظر گرفتن فضاهاي سبز و پارك براي کلیه  محالت - 9

  تغیر مکان گروستان و کارگاه هاي واقع در جنوب شهر -10
  تقویت دسترسی هاي موجود -11
  5تقویت و توسعه ي میدان تره بار واقع در محله  -12
  5ایی کاربري هاي اداري در محله جانم -13
    5افزایش تراکم در محله  -14
  بهره گیري از محور  اصلی شهر بسطام در جهت توسعه ي کاربري هاي شهري -15

  2معایب الگوي شماره 
  بی توجهی به باغات و اراضی واقع در پیرامون شهر- 1
  احتمال ساخت و سازهاي بدون ضابطه در باغات و اراضی- 2
  هی به پتانسیل و اراضی بایر واقع در شهرك رضوي و حد فاصل شهر بسطام و شهرك رضويبی توج- 3
  عدم فراهم نمودن امکانات توسعه در اطراف قطب هاي صنعتی و دامداریهاي بخش شمال شهر- 4
  بی توجهی به ماهیت پویایی شهر و محدود کردن شهر به جمعیت احتمالی آن- 5
  ز شاهرود به بسطام براي اسکان موقیبی توجهی به مهاجرتهاي آتی  ا- 6
  فقدان تمهیدات و دوراندیشی در رابطه با نحوه اتصال بخشهاي اطراف شهر با شهر بسطام- 8
  

  ، رویکرد دوم2الگوي شماره 
  ایده الگو

مندي با توجه به مزایاي این شهر و پتانسیل هاي آن در سالیان اخیر تمایالت براي اسکان در این شهر و بهره
از بارزترین . باشیماي در اطراف شهر میزایاي آن افزایش یافته و در نتیجه شاهد ساخت و سازهاي پراکندهاز م

هایی چون مجموعه سرآسیاب، صنایع مستقر در خصوصیات شهر بسطام برخورداري از پتانسیلها و جاذبه
ظم اطراف شهر را باغات و اراضی در در واقع بخش اع. باشدمی... اطراف شهر، باغات و مزارع دور تا دور شهر و 

به این ترتیب با توجه به این موضوع و نیز . بر گرفته است و سبب ایجاد خصلت باغ شهري بسطام شده است
پتانسیلهاي مذکور در بسطام و نیز توجه به این امر که شهر چون سیستمی پیچیده و در عین حال قابل 

  .توان مطرح نمودرا می  3ر آن تأثیرگذار است، الگوي شماره شناسایی است و مسایل و متغیرهاي زیادي د
ضمن توجه به جمعیت آتی شهر و محدوده الزم براي آن به منظور گسترش توسعه شهر و به تبع آن  بنابراین

هاي افزایش جمعیت و پیشرفت اقتصادي شهر الزم است تا توسعه و رشد آتی شهر را با توجه به توسعه
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  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

 ١٦٩ یطمهندسین مشاور طرح معماري مح

هاي پراکنده را توانیم اینگونه توسعهدر این صورت ضمن آنکه می. ر مورد توجه قرار دهیممسکونی اطراف شه
به این . توان از رشد الگوهاي ناهنجار بدون ضابطه جلوگیري نمودبه نظم درآورده و به شهر بیفزاییم، می

ی باغی و زراعی و همچنین اراضشهرك رضوي ) 1الگوي (ترتیب در این الگو ضمن توسعه ي درونزاي شهري 
حدفاصل این شهرك با شهر نیز به عنوان پتانسیل هاي بالقوه توسعه زمینه تفریحی و گردشگري شهر به 

  .، گزینه دوم الگوي توسعه شهر را نشان می دهد3-2در ادامه نقش  .محدوده شهر اضافه شده است
  

  گزینه دوم: الگوي توسعه شهر - 3-2نقشه 

  
  

  2الگوي شماره  مزایاي
  تقویت مراکز اصلی شهر- 1
  مرمت و بهسازي بافتهاي مرمتی و تخریبی- 2
  گسترش و تقویت مرکز اقامتگاهی غرب شهر از طریق تنوع بخشی به کاربري هاي این بخش - 2
  ن نیازهاي شهريمیدر جهت تا آزادشهر-حاشیه جاده شاهرودبهره گیري ار اراضی - 4
  توسعه ي آتی  به کاربري اداري 5ي  محلهاختصاص زمین هاي  - 5
  گیري از اراضی بایر درون شهري براي ساخت وسازبهره- 5
  )اقتصادي و جمعیتی(اتصال متصل شهرك رضوي به بسطام و فراهم نمودن پتانسیل رشد و توسعه - 6
  حدفاصل شهرك رضوي و شهرایجاد ضوابط ساخت و ساز براي اراضی و باغات واقع در - 7
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  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

 ١٧٠ یطمهندسین مشاور طرح معماري مح

  تر شهر بسطامافزایش جمعیت شهري و توسعه بیش- 8
  توجه بیشتر به ماهیت پویاي شهر-11
  ایجاد مراکز جدید محالت با توجه به اصول مورد نظر در چارچوب پیشنهادي-12
  فراهم نمودن دسترسی مناسب از کلیه  محالت به پارك و بوستان هاي محلی -13
  آماده سازي اراضی واقع در شهرك رضوي-14
  ایجاد و یا تعریض دسترسی هاي محلی از شهرك رضوي به بسطام تقویت دسترسی هاي موجود شهر و -15
  تغیر مکان گروستان و کارگاه هاي واقع در جنوب شهري -16
  تغیر مکان دامداري ها و صنایع به بخش جنوبی شهر بسطام -17
  بهره گیري از راضی حاشیه ي جاده در جهت کمک به درآمد شهرداري -18
اقع در شمال و حنوب شهر با اختصاص به کاربري هاي محلی مورد نیاز تقویت محورهاي شرقی غربی و 20

  توسعه ي آتی
  شهري به پارك و بوستان محلی محالتبهره مند نمودن کلیه ي  -21

  2الگوي شماره  معایب
  نامناسب بودن الگوي توسعه به لحاظ شکل و الگو- 1
  شهر ت و اراضی خارج از محدوده خدماتیبی توجهی به باغا- 2
  خریب باغات و اراضی و به تبع آن تضعیف اقتصاد کشاورزي شهرت- 3
  

  ، رویکرد سوم3الگوي شماره 
ي اول  سالهم. همانطور که پیش تر نیز اشاره شد در رابطه با توسعه ي شهر بسطام دو مسئله مورد توجه است

سیع شهر بسطام در مربوط به تمایالت توسعه و رشد در شهرك رضوي است و دیگري در ارتباط با توسعه ي و
این  زبه این ترتیب توجه مجزا به یکی ا. باغات و اراضی کشاورزي به سبب مزایا و پتانسیل هاي این شهر است

منعکس شده است، ضمن برخورداري از مزایاي قابل توجه، به تنهایی  2و  1دو مورد که در الگوي شماره 
که ترکیب این دو  سومد و در نتیجه الگوي پاسخوگی نیاز هاي آتی توسعه ي شهري بسطام نمی باشن

شهرك رضوي به صورت منفصل به محدوده شهري الحاق شده که در در این الگو . الگوست مطرح می شود
این صورت از دخل و تصرف هاي احتمالی در اراضی باغی و زراعی مابین این شهرك و شهر بسطام تا حدود 

در این الگو با توجه به محدود کردن توسعه پیرامونی شهر،  همچنین .زیادي جلوگیري به عمل خواهد آمد
به طور کلی این الگو با توجه . ، در پیش گرفته شده است1رویکرد توسعه درونزاي شهر مطابق با الگوي شماره 

  :به اهداف ذیل طرح ریزي شده است
  واقع در پیرامون شهر اجتناب از گسترش محدوده شهر و در نتیجه جلوگیري از تخریب اراضی کشاورزي - 1
  استفاده مطلوب از اراضی بایر قابل توجه واقع در محدوده شهر جهت پاسخگویی به نیازهاي شهر - 2
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  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

 ١٧١ یطمهندسین مشاور طرح معماري مح

آزادشهر جهت جانمایی کاربري هاي خدماتی در جوار آن به  -بهره گیري از وجود مسیر بین راهی شاهرود - 3
  منظور بهبود وضعیت اقتصادي شهر

  توریستی در غرب شهر -ل بین راهی بودن شهر و تامین مراکز تفریحیبهره گیري از پتانسی - 4
  تفکیک و جانمایی مراکز خدماتی محلی و شهري در راستاي دستیابی به عدالت اجتماعی در شهر - 5
  
نها آمی باشد و نیازي به تکرار مجدد  2و  1به این ترتیب مزایا و ویژگی هاي این الگو ترکیبی از دو الگوي  

  .، گزینه سوم الگوي توسعه شهر را نشان می دهد3- 3در ادامه نقش  .دنمی باش
  

  گزینه سوم: الگوي توسعه شهر -3- 3نقشه 

  
  

  ارزیابی الگوهاي پیشنهادي
چنین عمل سبب اطمینان از ارائه دیدگاههاي . ها استریزي ارزیابی طرح و برنامهاز مهمترین مراحل در برنامه

اههاي ذهنی، سنجش نقاط ضعف و قوت و برنامه ریزي براي رسیدن به اهداف معینی به جاي تضادها و دیدگ
الگوي فوق به شرح  3ارزیابی  ،الگوي پیشنهادي 3بطور کلی با توجه به اهداف طرح و مزایا و معایب . باشدمی

  .بود زیر خواهد
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  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

 ١٧٢ یطمهندسین مشاور طرح معماري مح

  الگوي پیشنهادي 3ارزیابی  -3-17جدول 

  درصد تحقق کیفی  عامل سنجش
  3الگوي   2گوي ال  1الگوي 

  خوب  خوب  خوب  توجه به پتانسیلهاي گردشگري-1
 خوب خوب  ضعیف  توجه به اراضی با قابلیت توسعه خارج شهر-2
 خوب خوب  ضعیف  توجه به کاربریهاي بااهمیت در خارج شهر-3
 خوب  نسبتاً خوب  ضعیف  توجه به باغات و اراضی محدوده اطراف شهر-4
 خوب  خوب  ضعیف  قع در بخش شمالی شهرنظارت بر ساخت و سازهاي وا -5
 خوب خوب  خوب  تقویت مراکز اصلی شهر-5
 خوب خوب  خوب  مرمت و ارتقاي کیفی ابنیه- 6
 خوب خوب  خوب  فراهم نمودن و تقویت زیرساختهاي گردشگري-7
 خوب خوب  خوب  بهره گیري از اراضی بایر داخل شهر-8
 خوب خوب ضعیف  فراهم نمودن زمینه جذب بیشتر جمعیت-9

 خوب خوب ضعیف  توسعه هرچه بیشتر شهر به لحاظ اقتصادي-10
 خوب خوب  نسبتاً خوب  تغییر مکان کاربریهاي ناسازگار-11
 خوب متوسط  خوب  مناسب بودن شکل الگو-12
 خوب  خوب  خوب  یکپارچگی و انسجام استخوانبندي شهر-13
 خوب  خوب  نسبتاً خوب  هاي همجوارسازگاري کاربري-14
 خوب  خوب  ضعیف  یت روابط اجتماعی بین شهر و اطرافتقو-15
 خوب  خوب  خوب  ها توزیع متناسب کاربري-16
 خوب خوب  ضعیف  هاي اطرافبرقراري دسترسی بین شهر و توسعه-13
 خوب خوب  خوب  اي با شعاع دسترسی مناسبایحاد مراکز محله-14
  خوب  ضعیف  ضعیف  کمک به افزایش درآمد شهرداري -15

  هایینتیجه ن
  3الگوي : 1اولویت 
  2الگوي : 2اولویت 
  1الگوي : 3اولویت 

  مهندسین مشاور طرح معماري محیط: ماخذ
  

به عنوان الگوي توسعه شهر بسطام  سوم الگويبا توجه به معایب و مزایاي هر الگو و همچنین جدول باال 
  انتخاب شده و مبناي برنامه ریزي در مراحل بعد قرار می گیرد، 

  
بینی امکانات مالی و فنی شهرداري در آینده و امکانات افزایش درآمدها و تامین اعتبارات  پیش-4

  عمرانی، توسط شهرداري و سایر سازمانهاي موثر در عمران شهر
برابر گردیده است  26/9ساله روندي صعودي داشته و تقریباً  10طی یک دوره  بسطامدرآمدهاي شهرداري 

این روند . رسیده است 1387میلیون ریال در سال  12343به  1378در سال  میلیون ریال 1332 یعنی از
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  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

 ١٧٣ یطمهندسین مشاور طرح معماري مح

که نسبت به سال قبل اندکی کاهش نشان می دهد، در تمام دوره مورد ) 1387(افزایش به جز یک سال 
  ).3- 18جدول شماره (است بررسی ادامه داشته 

یر مستمر است، افزایش فوق الذکر با توجه به اینکه منابع درآمدي شهرداري شامل درآمدهاي مستمر و غ
بطوریکه طی این مدت میزان افزایش درآمد مستمر حدود . بطور یکسان از منابع فوق تامین نگردیده است

  .بوده است برابر 29/4برابر ولی افزایش درآمد غیر مستمر  07/18
رد بررسی را نشان بر اساس این تقسیم بندي در طول دوره مو بسطامدرآمد شهرداري  3- 18 جدول شماره

ادامه داشته ولی در  1382بر اساس این جدول درآمد مستمر طی این دوره با روندي افزایشی تا سال  .دهدمی
در مورد درآمدهاي غیر مستمر  اما. استو دوباره روند صعودي پیدا کرده  کاهش پیدا کرده اندکی 1383سال 

در سال  شهرداريغیر مستمر دوره درآمدهاي  این ول؛ بطوریکه در طتا حدودي با نوسان همراه بوده است
رآمدهاي غیر مستمر شهرداري  1384در سال . روند صعودي داشته است 1383کاهش و تا سال  1380

با اندکی کاهش روبرو بوده  1387روند صعودي طی نموده اما دوباره در سال  1386اندکی کاهش و تا سال 
   .است

  
  )واحد هزار ریال(  1378-87مر و غیر مستمرشهرداري طی سالهاي درآمد مست -3- 18جدول شماره 

  درآمدغیر مستمر  درآمد مستمر  سال
درآمد مستمر به  درصد

  کل درآمد
درصد درآمد غیر مستمر به 

  .کل درآمد
78  480796060  851472967  08/36  91/63  
80  986566087  450860472  63/68  54/28  
81  1842233867  1489241078  29/55  70/44  
82  2053119247  1648019497  47/55  52/44  
83  1930518493  3583592173  01/35  98/64  
84  3659399470  3285700349  69/52  30/47  
85  4236711676  4102223432  80/50  19/49  
86  8421109899  4254774206  43/66  56/33  
87  8688948917  3654806138  39/70  60/29  

  شهرداري: ماخذ
 

ساله از سال  10طی یک دوره  بسطامهاي شهرداري بیانگر مقایسه درآمد و هزینه  3-19ماره جدول ش
شود با اینکه طی همین مدت وضعیت از مقایسه درآمد و هزینه شهرداري مشخص می. است 1387تا  1378

طی  بسطاماري ولی شهرد ،ایمدرصد مواجه بوده 15اقتصادي مملکت به صورتی بوده که عمدتاً با تورم باالي 
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  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

 ١٧٤ یطمهندسین مشاور طرح معماري مح

این دوره هیچگاه باکمبود و کسري بودجه مواجه نبوده و در طول دوره، همیشه میزان درآمد بر هزینه برتري 
 و پایین ترین آن مربوط به سال 1381و  1380باالترین میزان نسبت درآمد به هزینه در سال . داشته است

  . است 1برابر است که این نسبت  1387و  1385، 1384 هاي
  

  )واحد هزار ریال(  1378 -87نسبت درآمد به هزینه شهرداري طی سالهاي  -3-19جدول شماره 
  درآمد به هزینه  هزینه  درآمد  سال
78  1332268697  1275605389  04/1  
80  1437426559  1303449233  10/1  
81  3331474945  3016678472  10/1  
82  3701138744  3385880179  09/1  
83  5514110666  5233543151  05/1  
84  6945099819  6944043170  1  
85  8338935108  8326422465  1  
86  12675884105  12063309220  05/1  
87  12343755055  12336990409  1  

  شهرداري: ماخذ      
  

درصورتیکه همان روند چند سال گذشته به همراه تعدیالتی در  بسطامدر رابطه با پیش بینی درآمد شهرداري 
که کمک موثري از طرف وزارت کشور (با افزایش ساخت و ساز شهري و قانون مالیات بر ارزش افزوده رابطه 

در نظر بگیریم، داراي روندي صعودي نسبت به  بسطامبراي درآمد شهرداري ) براي شهرهاي کوچک است
- رابطه با هزینه در . گذشته بوده و براي درآمدهاي شهرداري قابل تصور و حرکتی سنجیده و قابل قبول است

هاي هاي شهرداري و براي عدم مواجه با کسري بودجه در طول دوره طرح روند رو به رشدي با توجه به توصیه
هاي شهرداري را تا پیش بینی درآمد و هزینه 3-20جدول شماره . پیشنهادي طرح در نظر گرفته شده است

  .سال افق طرح در دو مقطع زمانی نشان می دهد
  

واحد میلیون ریال –هاي شهرداري بسطامپیش بینی درآمد و هزینه -3-20ه جدول شمار  
 شاخص هزینه شاخص درآمد سال

1387 12343 100 12336 100 
1397 56901 461 53168 431 
1405 86647 702 84625 686 

  بسطامشهرداري  1387مشاور ، سال  برآورد: ماخذ
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  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

 ١٧٥ یطمهندسین مشاور طرح معماري مح

رفع کمبودهاي مسکن، تأسیسات زیربنایی، خدمات پیش بینی نیازهاي عمرانی شهر در زمینه -5
  رفاهی و سایر کارکردهاي اصلی شهر

برنامه ریزي براي کاربري زمین شهري به معنی ساماندهی فضایی و مکانی فعالیت و عملکردهاي شهري بر 
به اهداف این برنامه ریزي یکی از ابزارهاي مهم براي دستیابی . ها و نیازهاي جامعه شهري استاساس خواست

در این بخش نیازهاي عمرانی شهر با توجه به جمعیت پیش بینی . کالن اجتماعی، اقتصادي و کالبدي است
هاي به این منظور ابتدا باید به تدوین سرانه براي کاربري. گرددشده براي سال افق طرح پیش بینی می

باید به هاي کاربري براي تعیین نیازها، میعالوه بر استفاده از سرانه. ها پرداختمختلف شهري و تعیین تراکم
اي باشد که به این معنی که توزیع کاربریها باید به گونه. ها نیز توجه کردها و همجوارينحوه توزیع کاربري

شعاع دسترسی آن براي ساکنین مطلوب باشد و مسائلی چون حفظ امنیت و سلسله مراتب و ارائه خدمات نیز 
ها و موقعیت قرارگیري آنها نیز باید به عوامل مختلفی چون مورد همجواري کاربري در. مدنظر قرار گیرد
هاي کاربري عوامل متفاوتی باید براي تعیین سرانه. توجه کرد... ها، جهت باد، شیب زمین وسازگاري کاربري

  .ترین آنها به قرار زیر استمدنظر قرار گیرد که مهم
  عرف و عادات محلی سرانه موجود کاربري زمین بر حسب-
  میزان زمین قابل استفاده در شهر براي آینده-
  قیمت زمین-
  مالکیت زمین-
  سطح درآمد خانوار-
  بعد خانوار-
  عوامل اقلیمی-
  هاي فرهنگی و اجتماعی مردمویژگی-
  هاي عمرانی شهربودجه-
  هاي زمینحدود قطعه بندي-
  نوع طراحی تأسیسات زیربناها-
  قابل استفاده براي ساختمانها نوع مصالح ساختمانی-
  شرایط بافت-

در ادامه نیازهاي عمرانی شهر در زمینه مسکن، تاسیسات زیربنایی، خدمات رفاهی و سایر کارکردهاي اصلی 
  . شهر پیش بینی می گردد
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  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

 ١٧٦ یطمهندسین مشاور طرح معماري مح

  مسکن- 5- 1
ي هر واحد مهمترین تصمیم در تعیین استانداردهاي فضایی یک شهر تعیین میزان متوسط زمین مورد نیاز برا

معیارهاي اصلی براي تعیین میزان کاربري مسکونی وابسته به شرایط اقلیمی، معیشتی، . مسکونی است
اجتماعی و شاخصهاي کمی و کیفی مانند بعد خانوار، درآمد خانوار، مصالح و کیفیت بناها، الگوي سکونت 

  .باشدمطلوب، وضع کنونی مسکن و طرح هاي فرادست می
  

سطح اختصاص یافته به کاربري مسکونی در وضع موجود برابر با  1390هاي مشاور در سال بر اساس برداشت
واحد مسکونی  2531این مساحت . مترمربع براي هر نفر است 07/82اي معادل مترمربع با سرانه 632953

در این  خانوار 2256اعم از تخریبی، مرمتی، نوساز و قابل نگهداري را در خود جاي داده است که تعداد 
  .اندواحدها سکونت گزیده

با توجه به غیر قابل (همانطور که در بندهاي قبلی گفته شد در صورت کم کردن واحدهاي مسکونی تخریبی 
، تعداد واحد هاي مسکونی در وضع بسطاماز کل واحد هاي مسکونی موجود در شهر ) استفاده بودن آنها

) نفر 9700(جه به جمعیت پیش بینی شده در سال افق طرح با تو. باشددستگاه می 2270موجود برابر با 
است و از آنجا   4/3 بسطامبعد خانوار در وضع موجود . شد اضافه خواهد بسطامنفر به جمعیت  1988تعداد 

براي پیش بینی  4/3شود، بعد خانوار در نظر گرفته می بعد خانوار ثباتکه در پیش بینی کمبود مسکن 
 حدود در بسطامبه این ترتیب جمعیت اضافه شده به شهر . نظر گرفته شده است بت درمسکن در افق طرح ثا

واحدي مسکن در وضع موجود، در افق طرح  14و با توجه به مازاد گرفت  خانوار جدید جاي خواهند 585
 854075داراي  بسطامبر این اساس در پایان دوره طرح شهر . بود نیاز خواهد واحد مسکونی دیگر مورد 571

  ).3- 21جدول شماره ( .مترمربع است 88 حدودمترمربع  زمین مسکونی با سرانه اي 
  

برآورد واحدهاي مسکونی در سال افق طرح–3-21جدول شماره   

  جمعیت  مقطع زمانی
تعداد 
  خانوار

تعداد واحد مسکونی 
  مورد نیاز

تعداد واحد مسکونی 
قابل استفاده در وضع 

  موجود

تعداد کمبود واحد 
  مسکونی

  واحد مازاد 14  2270  2256  2256  7712  1390
1405  9700  2853  2853  2270  571  

  برآورد مشاور: مأخذ
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  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

 ١٧٧ یطمهندسین مشاور طرح معماري مح

  تاسیسات زیر بنایی - 5 - 2
  آب  - 2-5- 1

حلقه چاه  2حلقه چاه آبرفتی و  1حلقه چاه عمیق و  3بر اساس اطالعات موجود آب آشامیدنی شهر از طریق 
حلقه چاه عمیق در فصول گرم بهار و تابستان فعال است و  3آب . شودامین میت) لیتر بر ثانیه 28دبی (آهکی 

 2شود در حال حاضر احداث تعداد در زمستان و پاییز به علت پایین آمدن سطح آب تا حدودي غیر فعال می
درصد شبکه آبرسانی  50متر مکعب در دست مطالعه است به جهت آنکه  1000مخزن جدید آب با گنجایش 

  .بایستی نسبت به بهسازي و نوسازي شبکه آبرسانی اقدام نمود. ح شده و مابقی فرسوده استاصال
  
  فاضالب و دفع آبهاي سطحی  -2-2-5

اما سطح دو . اندباشند که تعیین کننده مسیر حرکت آبهاي سطحیشرقی می - شیبهاي شهر بسطام غربی
سبب تجمع آبهاي سطحی در این محدوده گرگان به حداقل رسیده و  - شیب فوق در محور اصلی شاهرود

. متر ایجاد شده است 1000کیلومتري غرب شهر سیل بندي به طول  2همچنین در حال حاضر در . گرددمی
بطور کل به جهت آنکه . این سیل بند براي عدم ورود آبهاي سطحی به داخل شهر موثر و مفید واقع شده است

باشد بایستی اولویت تمهیدات الزم را براي مسئله آبهاي هر میترین نواحی تجمع آبهاي سطحی شرق شعمده
  . سطحی به این بخش اختصاص داد

گیرد و نیز پرهزینه بودن در مورد فاضالب نیز به جهت آنکه دفع فاضالب از طریق چاههاي جدبی صورت می
  .تأسیسات فاضالب، مشکلی در این زمینه وجود ندارد

  
  برق  -5- 3-2

گردد و بر اساس اطالعات موجود کیلووات شاهرود تأمین می 230شهر بسطام از طریق پست منبع تغذیه برق 
به این ترتیب شبکه برق رسانی بسطام به سیستم برق رسانی . انشعابب برق در بسطام وجود دارد 2733

  .شاهرود متصل است و به این ترتیب مشکل خاصی در این زمینه وجود ندارد
  
  گاز -4-2-5

مشترك در بسطام دارد و  2100این اداره . تأسیس و مشغول به کار شده است 1384بسطام از سال  اداره گاز
ظرفیت گاز . باشدمشترك می 7500روستاي تابعه، بیش از  25تعداد مشترکین آن با احتساب بسطام و 

که پلی اتیلن کیلومتر شب 116کیلومتر،  66طول شبکه فوالدي در بسطام . باشدمشترك می 10000بسطام تا 
و مسیر تحت حفاظت شبکه گازرسانی از  مورد انشعاب گاز وجود دارد 5912باشد و می) اغلب در روستاها(

در حدي است که در  بسطامگفتنی است ظرفیت گازرسانی در شهر . باشدسه راه مجن تا قلعه نو خرقان می
  .دچار کمبودي نخواهد بود به لحاظ برخورداري از تاسیسات گاز بسطامپایان دوره طرح، شهر 
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  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

 ١٧٨ یطمهندسین مشاور طرح معماري مح

  رخدمات رفاهی و سایر کارکردهاي اصلی شه -3-5
  خدماتی-کاربري تجاري-3-5- 1

هاي دیگر شهري را نیز تحت تأثیر است که فعالیت خدماتی هاي مهم شهري کاربري تجاريیکی از کاربري
و جمعیت زیر پوشش آن است  زمین موردنیاز براي این کاربري بیشتر تحت تأثیر شعاع عملکرد. دهدقرار می

 .شودکه از سطح واحد همسایگی تا منطقه شهري را شامل می

 20611 بسطامدر شهر  خدماتی بر اساس مطالعات وضع موجود سطح اختصاص یافته به کاربري تجاري
 به این صورت شهرهاي محلهدر  خدماتی نحوه توزیع کاربري تجاري. مترمربع است 67/2مترمربع با سرانه 
 49/3متر مربع با سرانه  4383و  1 محلهمتر مربع در  02/1متر مربع آن با سرانه  1699است که مساحت 

 18/2متر مربع با سرانه  5192،  3متر مربع در محله  41/2متر مربع با سرانه  4583،  2 محلهمتر مربع در 
در مجموع . قرار گرفته است 5ه متر مربع در محل 16/9متر مربع با سرانه  4754و  4متر مربع در محله 

اما . هفتگی ساکنین شهر هستند - تا حدي پاسخگوي نیازهاي روزانه بسطامشهر  خدماتی واحدهاي تجاري
 بسطامتعداد واحدهاي تجاري ارائه دهنده برخی خدمات ماهانه و بیشتر از آن محدود است و ساکنین شهر 

کنند که این امر با توجه به از آنجا تهیه می شاهرودکی به شهر بسیاري از مایحتاج ماهانه خود را به دلیل نزدی
نیز در کل مطلوب  بسطامنحوه پراکندگی خدمات خرده فروشی شهر . باشدجمعیت کم شهر توجیه پذیر می

کند و تنها مسائل موجود باال بودن شعاع اي است که دسترسی مناسبی براي ساکنین فراهم میاست و به گونه
به این ترتیب پیش بینی می شود که با توجه به . اي برخی از محالت یا واحدهاي همسایگی استدسترسی بر

 19907معادل  بسطامشهر  خدماتی جمعیت پیش بینی شده براي سال افق طرح مساحت کاربري تجاري
  ).3-22جدول شماره ( مترمربع باشد

  
  کاربري آموزشی-5- 2-3

ضی شهري تأمین مناسب خدمات عمومی از جمله دسترسی به خدمات یکی از اهداف برنامه ریزي کاربري ارا
آموزشی است که در مکانیابی این کاربري به جمعیت زیر پوشش، شعاع عملکرد و همجواریهاي مناسب با این 

  .کاربري توجه می شود
 و ايهایی چون کودکستان، دبستان، مدرسه راهنمایی، مدرسه فنی حرفهکاربري آموزشی شامل مجموعه

سرانه موردنظر این فضا بر اساس استانداردها و معیارهاي عمومی و همچنین شرایط حاکم بر . استدبیرستان 
عالوه بر عوامل فوق مسایلی از قبیل شعاع دسترسی، امنیت دانش آموزان و گنجایش و . شودجامعه تعیین می

  .ظرفیت کشش فضاهاي آموزشی را باید درنظر گرفت
سرانه آموزشی به تفکیک در . مترمربع است 62/6مجموعاً  بسطامکاربري آموزشی براي  در حال حاضر سرانه

متر مربع ، در  85/4برابر با  3متر مربع ، در محله  37/13برابر با  2متر مربع ، در محله  12/3برابر  1محله 
  .متر مربع می باشد 98/19برابر با  5متر مربع و در محله  99/3برابر با  4محله 
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  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

 ١٧٩ یطمهندسین مشاور طرح معماري مح

ر اساس معیارهاي عمومی هر واحد همسایگی که متشکل از چندین کوچه است، باید یک مهدکودك داشته ب
کودك را در خود جاي دهد با  150-200متر باشد و  500باشد که حداکثر فاصله آن تا واحدهاي مسکونی 

هاي محلهاز ، ایجاد حداقل یک کودکستان در هریک بسطامتوجه به معیارهاي عمومی و همچنین شرایط 
  .مترمربع باید داشته باشد 6/0اي معادل ضروري است که سرانه بسطامشهري 

- 750تعداد دانش آموزان دبستان باید بین . بر اساس معیارهاي عمومی هر محله باید یک دبستان داشته باشد
موز بتواند فاصله بطوریکه هر دانش آ. متر باشد 400-800دانش آموز بوده و شعاع دسترسی آن باید بین  350

متر  9فضاي مورد نیاز دبستان حداقل . دقیقه پیاده طی کند 10محل سکونت خود تا دبستان را حداکثر در 
سرانه رایج در . درصد سطح قطعه تجاوز نماید 40باشد و سطح کل زیربنا نباید از براي هر دانش آموز می

حداکثر طبقات مجاز براي دبستان یک .  باشدیمترمربع م 9/0شهرهاي کوچک ایران براي کاربري دبستان 
اي باشد که با مسیرهاي اصلی پیاده نوع ارتباطات دبستان باید به گونه. باشدمی) به استثناي زیرزمین(طبقه 

مسیر دانش آموزان تا محل دبستان نیز نباید با مسیرهاي . اي باشدهمجوار بوده و نزدیک به سواره محله
از نظر موقعیت و همجواري کاربریها بهتر است که دبستان نزدیک به مرکز . اشته باشدسواره اصلی تداخل د

محله بوده و همجوار با فضاي سبز عمومی، موسسات فرهنگی و محالت مسکونی و واحدهاي تجاري خرید 
که  ، می توان اظهار داشتبسطامهاي  محلهبا توجه به موارد فوق و مساحت و معابر  .هفتگی باشد -روزانه

  .از وضعیت مطلوبی برخوردار است بسطامدبستان هاي شهر 
نفر یک مدرسه راهنمایی باید وجود داشته باشد که تعداد  8000بر اساس معیارهاي عمومی به ازاي هر 

مترمربع  2/1براي مدارس آموزش راهنمایی سرانه استاندارد . دانش آموز را در خود جاي دهد 1500-1000
شعاع دسترسی یک مرکز آموزش راهنمایی باید بین . کشور درنظر گرفته شده استبراي شهرهاي کوچک 

 15متر باشد بطوریکه هر دانش آموز بتواند فاصله محل سکونت خود تا مدرسه را در حداکثر  1200-800
متر براي هر دانش آموز تعریف شده و  11فضاي مورد نیاز مدرسه راهنمایی حداقل . دقیقه پیاده طی کند

) به استثناي زیرزمین(حداکثر تعداد طبقات مجاز . درصد سطح قطعه تجاوز کند 40ح کل زیربنا نباید از سط
اي باشد که در نزدیکی نوع ارتباطات یک مدرسه راهنمایی باید به گونه. طبقه است 3براي مدرسه راهنمایی 

موزان براي رسیدن به آن از مسیر اي قرار گیرد و دانش آمسیرهاي اصلی پیاده و در جوار سواره کند محله
از نظر موقعیت و همجواري کاربریها بهتر است که آموزش راهنمایی نزدیک به مرکز . اصلی سواره عبور نکنند

برزن بوده و همجوار با فضاي سبز عمومی، موسسات فرهنگی، زمین ورزشی و بازي و بافت هاي مسکونی 
به لحاظ شعاع دسترسی،  بسطاممدارس راهنمایی  .طلوب استوجود یک زمین ورزشی در مدرسه نیز م. باشد

  . موقعیت قرار گیري و گنجایش وضعیت نسبتاً مطلوبی دارد
نفر باید یک واحد آموزشی در سطح مقطع دبیرستان در شهر  16000بر اساس معیارهاي عمومی به ازاي هر 

سرانه استاندارد براي شهرهاي . ددانش آموز را در خود جاي ده 600-800وجود داشته باشد که تعداد 
شعاع دسترسی یک مرکز . باشدمترمربع می 9/0کوچک ایران براي مدارس دبیرستان و پیش دانشگاهی 

یعنی هر دانش آموز بتواند فاصله محل سکونت خود تا . متر باشد 1200- 1600آموزش دبیرستان باید بین 
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  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

 ١٨٠ یطمهندسین مشاور طرح معماري مح

مترمربع براي هر دانش  12مورد نیاز مدرسه دبیرستان  فضاي. دقیقه پیاده طی کند 20مدرسه را در حداکثر 
نوع ارتباطات یک آموزش . درصد کل سطح زمین تجاوز کند 40آموز تعریف شده و سطح زیربنا نباید از 

اي باشد که در نزدیکی مرکز ناحیه و در جوار معابر اصلی و مسیر اتوبوسرانی شهر قرار دبیرستان باید به گونه
مجواري کاربریها نیز بهتر است که مرکز آموزش دبیرستان نزدیک به موسسات و مراکز فرهنگی از نظر ه. گیرد

  .و زمین هاي ورزشی باشد و حداقل به یک بوستان عمومی در مقیاس ناحیه دسترسی داشته باشد
اب با توجه به جمیع مطالب گفته شده و با احتس وضعیت مطلوبی دارد نیز بسطامموجود در  هاي دبیرستان

که با توجه  خواهیم داشت طرح افقدر  مترمربع کاربري آموزشی 74441سایر موسسات آموزشی، در مجموع 
 مترمربع خواهد 67/7اي معادل ، سرانهکل کاربري آموزشی به جمعیت پیش بینی شده در سال افق طرح

  .داشت
  
  کاربري درمانی  - 3-3-5

 36/0می باشد که  هکتار 0.80برابر  شهر بسطامدر  درمانی مراکزبه در حال حاضر سطح اختصاص یافته 
  .مترمربع را دارا می باشد 1.03و سرانه هاي برابر با درصد از سطح ساخته شده شهر را به خود اختصاص داده 

در این خصوص شهر . در این خصوص پیشنهاد طرح حفظ سطح موجود این کاربري تا سال افق طرح می باشد
راي دو واحد درمانی می باشد که تا سال افق طرح نیز جوابگوي جمعیت خواهد بود بسطام در وضع موجود دا

متر مربع با  7702بر این اساس تا سال افق طرح . و نیازي به احداث مراکز درمانی جدید در سطح شهر نیست
  .متر مربع کاربري آموزشی در شهر خواهیم داشت 0.79سرانه 

  
  کاربري ورزشی -5- 4-3

 1.54کاربري ورزشی در حال حاضر . باشدمترمربع می 4.36هکتار است و سرانه آن  3.4بري فضاي این کار
در حال حاضر اراضی ورزشی موجود شهر جوابگوي نیاز شهر بوده و تا . شوددرصد از کل شهر را شامل می

این اراضی  بر این اساس مساحت موجود. سال افق طرح نیز نیازي به احداث مراکز جدید ورزشی وجود ندارد
هکتار مراکز ورزشی  3.4بنابراین تا سال افق طرح شهر بسطام . اغلب جهت نیاز آینده شهر حفظ شده است

  .متر مربع را به خود اختصاص می دهد 3.54خواهد داشت که سرانه اي برابر با 
  
  انتظامی-کاربري اداري -5-3-5

جاذب جمعیت از روستا و شهرهاي اطراف به شمار  انتظامی در شهر بسطام از جمله کاربریهاي -کاربري اداري
در واقع همانطور که در مطالعات حوزه نفوذ نیز اشاره شد، شهر بسطام به علت نزدیکی با شاهرود، در . رودمی

آیند به شاهرود شود و در نتیجه اکثر افرادي که از شهر و روستاهاي اطراف میرابطه با این شهر تعریف می
به این ترتیب در این طرح . شودانتظامی خالصه می -مراودات آنها با بسطام در کاربري اداري روند و تنهامی
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  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

 ١٨١ یطمهندسین مشاور طرح معماري مح

باشد و با توجه به اهمیت واحدهاي اداري و فرصت هاي رشد در هدف کاهش سرانه اداري به علل مزبور نمی
مساحت کاربري  در این خصوص. انتظامی اقدام نمود -شهر بسطام، بایستی به ایجاد چندین واحد اداري

نفري شهر، سرانه  7712هکتار می باشد که با توجه به جمعیت  2.9انتظامی در شهر بسطام بیش از  -اداري
. درصد از کل سطح شهر را به خود اختصاص داده است 1.34این کاربري . متر مربع می رسد 3.80آن به 

صلی شهر به کاربري اداري انتظامی می پیشنهاد طرح در این زمینه اختصاص اراضی جدید در جوار معابر ا
  .هکتار فضاي اداري انتظامی در شهر خواهیم داشت 3.8بر این اساس تا سال افق طرح . باشد

  
  کاربري فضاي سبز -3-5- 6

درصد  1.18هکتار مساحت شهر را اشغال نموده و  2.6پارك ها و فضاهاي سبز بسطام به لحاظ وسعت حدود 
فضاي سبز از . متر مربع می باشد 3.34سرانه این کاربري برابر با . اندصاص دادهاز کل شهر را به خود اخت

جمله کاربري هایی می باشد که سطح موجود آن به نسبت سرانه هاي استاندارد، از وضعیت مطلوبی برخوردار 
رگیري هکتار فضاي سبز در وضعیت موجود وجود دارد که با در نظ 2.5در این خصوص در شهر بسطام . نیست

بنابراین به منظور تامین کمبودهاي موجود در این . متر مربع می باشد 3.34جمعیت، سرانه آن معادل با 
بر این اساس تا سال افق . زمینه، در بخش هاي مختلف شهر اراضی اي بدین منظور پیشنهاد گردیده است

  .مربع خواهیم داشتمتر  7.8هکتار فضاي سبز با سرانه اي معادل با  7.5طرح در شهر بسطام 
  
  هنري-کاربري فرهنگی -7-3-5

هکتاري برخوردار  0.33هنري از مساحت  -در مجموع در کل محدوده مصوب شهر بسطام کاربري فرهنگی
درصد از کل سطح شهر  0.15باشد و این کاربري حدود مترمربع می0.43هنري  -سرانه کاربري فرهنگی. است

ه، پیشنهاد طرح حفظ مراکز فرهنگی موجود و ایجاد مراکز جدید فرهنگی در این زمین. را اشغال نموده است
متر  7797بر این اساس تا ساتل افق طرح . در مرکز شهر در جوار امازاده محمد بن جعفر صادق می باشد

  .متر مربع خواهیم داشت 0.80مربع فضاي فرهنگی با سرانه اي برابر با 
  
  کاربري مذهبی  -8-3-5

متر مربعی را  1.59هکتار مساحت داشته که سرانه اي در حدود  1.2در شهر بسطام بیش از کاربري مذهبی 
بر این اساس مراکز . درصد از سطح کل شهر را به خود اختصاص داده است 0.56این کاربري . شامل می گردد

  .اشدموجود جوابگوي نیاز شهر تا سال افق طرح می باشند و نیازي به پیشنهاد مراکز جدید نمی ب
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  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

 ١٨٢ یطمهندسین مشاور طرح معماري مح

  کاربري صنعتی  -5- 9-3
سرمایه گذاري در زمینه . روندصنایع وکارگاه ها از جمله کاربریهاي تأثیرگذار در اقتصاد شهر به شمار می

بطور کلی صنایع در سه گروه اصلی صنایع تولیدي، . صنایع می تواند در راستاي رشد اقتصادي شهر موثر باشد
توان به پیشنهاد واحدهاي صنعتی شود و تناسب با این سه بخش میخدماتی وصنایع ویژه دسته بندي می

که با سرانه  دارداز اراضی شهر به کاربري صنعتی اختصاص هکتار  1.4 بسطامدر شهر در این رابطه . پرداخت
به منظور تامین . خته شدة شهر را در بر گرفته استدرصد از بافت سا 63/0مترمربع حدود  80/1اي معادل 

بنابراین تا . هر به کاربري صنعتی، در بخش شمالی شهر، اراضی جدیدي یدین امر اختصاص یافته استنیاز ش
  .هکتار خواهد رسید 2.4هکتار به  1.3سال افق طرح وسعت کاربري مذکور از 

  
  گردشگري - تفریحی -10-3-5

ز اهمیت زیادي گردشگري به عنوان اصلی ترین تسهیالت گردشگري براي شهر بسطام ا -کاربري تفریحی
توسط این مشاور، شهر فقاد این کاربري بوده است و کاربري  74قبل از طرح جامع سال . برخوردار است

رسد که با وجود این، به نظر می. بوده است 76جهانگردي فعلی برگرفته از نتایج و پیشنهادات طرح سال 
اقتصادي شهر بایستی به تسهیالتی از این سطح اختصاص یافته به این ترتیب کاربري کم است و براي توسعه 

 0.55مترمربع است و  1.57هکتار و سرانه آن  1.2مساحت این کاربري . قبیل توجه زیادي معطوف داشت
با توجه به موقعیت شهر بسطام به عنوان شهر نمونه . درصد از کل فضاي شهر را به خود اختصاص داده است

بر این اساس تا سال افق طرح در شهر . گردشگري دارد -دید تفریحیگردشگري، شهر بسطام نیاز به مراکز ج
  .هکتار خواهد رسید 2.6هکتار به  1.2گردشگري از  -بسطام اراضی تفریحی

  
  تاسیسات شهري-5- 11-3

 0.39کاربري مذکور از کل بافت شهر . باشدمترمربع می 1.11هکتار با سرانه  0.86سهم تأسیسات شهري 
. نیاز است تا سال افق طرح، اراضی جدیدي بدین منظور اختصاص یابد . تصاص داده استدرصد را به خود اخ

بر این اساس تا سال افق طرح . بر این اساس فضاي جدیدي بدین منظور در شرق شهر پیشنهاد گردیده است
  .متر مربع تاسیسات شهري خواهیم داشت 12956

  
  تجهیزات شهري-12-3-5

سهم تجهیزات  .است... جمع آوري زباله، ایستگاه آتش نشانی، گورستان و ي این کاربري شامل ایستگاهها
درصد را به خود  1.35کاربري مذکور از کل بافت شهر . باشدمترمربع می 3.82هکتار با سرانه  2.9شهري 

 مساحت این کاربري علی رغم تامین نیاز شهر در وضع موجود؛ جوابگوي نیاز شهر تا سال. اختصاص داده است
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 ١٨٣ یطمهندسین مشاور طرح معماري مح

بر این اساس پیشنهاد طرح در این زمینه حفظ مساحت موجود این کاربري تا سال . افق طرح نیز خواهد بود
  . افق طرح می باشد

  
هاي گردشگري و دفاع غیر تدوین ایده کلی یا الگوي مرتبط با فضاي سبز، فضاي باز و مکان- 6

  عامل در شهر
  فضاي سبز-6- 1

  هاي شهري بوستان: الف
توان به موارد متفاوتی چون سلسله مراتب این فضاها فضاهاي سبز شهري و چگونگی توزیع آنها میدررابطه با 

در شهر، زمین مورد نیاز براي فضاي سبز، کاربریهاي سازگار و ناسازگار با آنها، شکل این فضاها و تجهیزات 
  .مورد نیاز توجه کرد

اي و شهري محلهپارکهاي . گرددشهري توزیع میبطور کلی اراضی فضاي سبز بر اساس سلسله مراتب خدمات 
هاي زیبا، محل تجمع و بازي کودکان، محلی براي ورزشهاي سبک و عملکرد این پارکها، ایجاد منظره. دارد

براي شهرهاي کوچک ایران با توجه به  عوامل طبیعی و اقلیمی آن . باشدمحلی براي استقرار گردشگران می
اي و محلهها براي پارکهاي این سرانه. بز در سطوح مختلف پیشنهاد شده استهاي کاربري فضاي سسرانه

  .نشان داده شده است 3-22شهري در جدول شماره 
  

هاي فضاي سبز در شهرهاي ایرانسرانه-3-22جدول شماره    

  )مترمربع(سرانه   نوع و مقیاس کاربري

  8/1  )ايمحله(اي پارکهاي ناحیه
  5/4  هريپارکهاي شهري و حاشیه ش

  3/6  جمع
  1381 -کتاب برنامه ریزي کاربري اراضی شهري، رضویان: مأخذ

  
طبق معیارهاي عمومی همجواریهاي مناسب براي کاربري پارك و فضاي سبز تأسیسات مسکونی، آموزشی، 

همجواریهاي نامناسب این کاربري تأسیسات . درمانی، ورزشی، فرهنگی، مذهبی، راههاي اصلی و مسیلها است
فضاهاي مورد نیاز در هر پارك شامل باغ کودکان، زمین . قابل اشتعال، تأسیسات تجاري عمده و انبارها است

اي براي بازي، گردشگاه و استراحتگاه مخصوص مادران، گردشگاه بزرگساالن و سالخودرگان، فضاهاي ماسه
توان براي هر توجه به موارد فوق میبا .  شودبازیهاي آزاد، زمینهاي ورزشی و فضاهاي استقرار گردشگران می

  .مترمربع فضا پیش بینی کرد 10ساکن حداقل 
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 ١٨٤ یطمهندسین مشاور طرح معماري مح

هاي محلی با سرانه سطح پارك دودر قالب  بسطامبا توجه به جمیع جهات ذکرشده الگوي فضاي سبز شهر 
 در این راستا یک پارك در مقیاس. شودمترمربع تدوین می 5/4و پارکهاي شهري با سرانه  مترمربع 8/1

ر نقاط مختلف شهر دشهر و همچنین تعدادي پارك و فضاي سبز در مقیاس محلی  شرقیشهري در قسمت 
مترمربع کاربري فضاي سبز  75983در سال افق طرح مساحت  بسطامدر مجموع شهر  .پیشنهاد گردیده است

  .خواهد داشت
  
  فضاهاي باز-2-6

آن ساخت و ساز صورت نگرفته است و یک فضاي فضاي باز را می توان به عنوان زمینی تعریف کرد که در 
چنین فضایی داراي انعطاف پذیري بوده و امکان استفاده هاي گوناگون از جمله . عمومی به حساب می آید

را براي ساکنین، شهرداري و سایر سازمان ها ... برگزاري جشن ها و مراسم، کارگاه هاي آموزشی، نمایشگاه و 
عالوه بر این همان طور که قبال گفته شد، فضاهاي باز از عناصر . فراهم می آوردو موسسات خصوصی یا دولتی 

مهم شهري در پدافند غیر عامل بوده و در مواجهه با حوادث طبیعی چون زلزله، هم در هنگام وقوع و هم بعد 
کرد و فرم شکلی این توان به موقعیت، تعداد، عملدر رابطه با الگوي فضاهاي باز می. از وقوع حادثه کاربرد دارد

می توان به میادین، زمین هاي بایر تفکیک شده و زمین  بسطامدر مورد فضاهاي باز شهر . فضاها توجه کرد
میدان است که یکی در مرکز فیزیکی شهر قرار دارد  چهارداراي  بسطامشهر . هاي بایر بدون برنامه اشاره کرد

میدان دیگر . فرم شکلی این فضا دایره اي است. آید و مرکز اقتصادي و اجتماعی شهر نیز به حساب می
دو میدان دیگر در نیمه . قرار گرفته است محل تالقی بلوار طالقانی و بلوار امام خمینیی است که در یفضا

   .غربی شهر و در میان بافت هاي مسکونی قرار دارد
شهر به این صورت است که در الگوي پیشنهادي فضاهاي باز این  بسطامبا توجه به فضاهاي موجود شهر 

در مقیاس محالت . مرکز و خروجی شهر قرار گیرد  مقیاس شهر سه فضاي باز به صورت میدان در ورودي،
  .در مراکز محالت و عمدتا در حواشی فضاهاي بازي همچون باغات و پارك ها دیده شده استشهري نیز 

  
  هاي گردشگريمکان-3-6

. ن محدوده شهر بسطام امامزاده محمد بن جعفر صادق در مرکز شهر استتنها مکان گردشگري واقع در درو
شود که حریم این امامزاده به فضاي سبز اختصاص یابد و تسهیالتی چون اغذیه در این رابطه پیشنهاد می

  .فروشی و سرویس بهداشتی نیز در اطراف آن ایجاد گردد
شود قرار گرفته است که در این رابطه پیشنهاد میسایر مکانهاي گردشگري بسطام در خارج از محدوده شهر 

ها تسهیالتی چون سکوهایی براي که دسترسیهاي مناسب به این مکانها ایجاد شده و در نزدیکی چشمه
  .  مستقر گردد... استقرار چادر، بوفه، سرویس بهداشتی عمومی و
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 ١٨٥ یطمهندسین مشاور طرح معماري مح

 پدافند غیر عامل و نیازهاي کالبدي آن در شهر و حریم آن-4-6

پدافند . ق قانون برنامه چهارم توسعه، یکی از محورهاي اساسی امنیت ملی، بحث پدافند غیرعامل استمطاب
غیر عامل مجموعه اي از برنامه ریزي ها، طراحی ها و اقدامات غیر نظامی است که باعث کاهش آسیب پذیري 

امل مبتنی بر بقا و حفظ سیاست هاي کلی پدافند غیر ع. شوددر مقابل تهدیدات دشمن و سوانح طبیعی می
در . هاي مورد نیاز مردم است امنیت بوده و هدف کلی آن، ایمن سازي و کاهش آسیب پذیري زیر ساخت

واقع پدافند غیر عامل خود باعث کاهش هزینه ها، جلوگیري از اتالف وقت و انرژي و باال بردن ضریب امنیت 
 .در جامعه است

به این ترتیب در . از نظر نظامی داراي ویژگی و ارزش خاصی نیست امبسطهمان طور که قبال گفته شد، شهر 
تدوین الگوي کلی براي پدافند غیر عامل در این شهر، توجه اصلی بر کاهش آسیب پذیري کالبد شهر در 

عناصر اصلی موثر در پدافند غیر عامل در شهر عبارتند از شرایط طبیعی و . مقابل سوانح طبیعی می باشد
با توجه به مطالعات . تقرار شهر، بافت شهر، ساختار شهر، شبکه راه ها و معابر و سیماي شهرموقعیت اس

صورت گرفته در بخش هاي قبلی، در این بخش چگونگی سازماندهی مجدد و مطلوب این عناصر مورد مطالعه 
  .  قرار گرفته و الگوي کلی شهر در ارتباط با پدافند غیر عامل تدوین می گردد

  
 شرایط طبیعی و موقعیت استقرار شهر-4-6- 1

در زمینی هموار قرار گرفته و داراي شیب مالیمی است که آسیب پذیري آن را در برابر زلزله  بسطامشهر 
با توجه به این موارد پیشنهاد می . کاهش داده اما در مقابل آسیب پذیري آن را در برابر سیل افزایش می دهد

دیکی شهر با ارتفاع از سطح زمین که در مواقع بروز سیل بتواند به عنوان منظوره در نز شود که فضایی چند
  .پناهگاه به کار رود ایجاد شود

  
 بافت شهري-2-4-6

کیفیت بافت نوع اول که . خوردسه نوع بافت اصلی به چشم می بسطامهمان طور که قبال گفته شد در شهر 
بودن قطعات و نفوذ ناپذیري راه هاي درون  بافت نسبتاً  قرار دارد به علت ریزدانگی و ناپایدار مرکز شهر در

پیشنهاد طرح . پایین و آسیب پذیري آن زیاد است، کارایی بافت در مراحل پس از وقوع حادثه نیز پایین است
  . در این زمینه افزایش نفوذپذیري راه ها و بهسازي بناها می باشد

ار گرفته است، داراي کیفیتی نسبتا مناسب، به لحاظ نوع قر که در پیرامون بافت مرکزي شهربافت نوع دوم 
می شود نیز داراي کیفیتی نسبتاً باالست و  حواشی شهرقطعات و دسترسی  است، بافت نوع سوم که شامل 

در . کارایی بافت هاي نوع دوم و سوم در مراحل پس از وقوع حادثه نیز باالست. آسیب پذیري آن کم است
پیشنهاد طرح، بهبود سلسله مراتب راه ها در بافت نوع دوم و نیز استفاده از مصالح و   ت،رابطه با این دو باف

  .رعایت ضوابط مصوب براي افزایش مقاومت ساختمان در برابر زلزله در ساخت بناها است
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  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

 ١٨٦ یطمهندسین مشاور طرح معماري مح

 ساختار شهر -6- 3-4

ستم پوشش دهی اما سی. وجود چند مرکز در شهر بسطام کارایی ساختار کالبدي آن را افزایش داده است
به . محله ها توسط مراکز مطلوب نیست و این به علت پراکندگی ساخت و ساز در محله هاي شهر بسطام است

یک از محله هاي  نظر می رسد که حفظ ساختار چند هسته اي شهر و ایجاد و تقویت یک مرکز قوي براي هر
بعد از سانحه خودکفا بوده و شعاع پوشش  شهري به صورتی که هر محله از نظر خدمات مورد نیاز در هنگام و

  .آن در حدي باشد که بتواند کل محله را پوشش دهد، باید مد نظر طرح حاضر قرار گیرد
  
 شبکه راه ها و معابر-4-4-6

پیوسته است و امکان دسترسی به کاربري هاي اصلی  بسطامهمان طور که قبال گفته شد شبکه معابر در شهر 
کارایی شبکه معابر در بافت نوع اول به علت کم بودن نفوذپذیري اندکی . شهر وجود دارداز طریق معابر اصلی 

در بافت نوع . پایین است که توصیه طرح در این زمینه افزایش نفوذپذیري از طریق ایجاد معابر جدید است
وبی شهر جن- عالوه بر این محور اصلی شمالی. دوم و سوم مشکل خاصی در این زمینه به چشم نمی خورد

در این زمینه ایجاد مسیر مناسب با رعایت نکات و ضوابط فنی . هاي سطحی در شهر می شودباعث هدایت آب
  .براي عبور مسیل از این محور پیشنهاد می گردد

  
  پیش بینی مکان و نحوه ایجاد یا توسعه تجهیزات شهري -7
  کشتارگاه  -7- 1

مترمربع  214و زیربناي  2245جود شهر به مساحت کل متري جنوب گورستان مو 200کشتارگاه بسطام در 
هاي بایستی در طرح و برنامهبه لحاظ وضعیت کیفی جزء ساختمانهاي تعمیري است و می. واقع شده است

در این صورت نیازي به مکانی جدید به منظور کشتارگاه . آتی مرمت و بهسازي این ساختمان مورد توجه باشد
  .ان موجود کشتارگاه جوابگو خواهد بودوجود ندارد و بهسازي مک

  
  گورستان  -2-7

. باشددر بسطام دو گورستان وجود دارد که یکی متروکه است و دیگري در قسمت جنوب غربی شهر فعال می
مشکل اصلی در رابطه با گورستان بسطام موقعیت نامناسب این کاربري به لحاظ شرایط جغرافیایی است که 

ه ایجاد یک گورستان در نقطه اي مناسب اقدام نمود که در این خصوص مکانی در در طرح بایستی نسبت ب
  .کیلومتري شرق شهر پیشنهاد می گردد 2فاصله 
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  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

 ١٨٧ یطمهندسین مشاور طرح معماري مح

  دفع زباله  -3-7
در حال حاضر محل دفن زباله شهر بسطام با شهر شاهرود مشترك بوده و در نقطه اي در شمال شرقی حریم 

کی دو شهر بسطام و شاهرود به یکدیگر و عدم وجود مشکل در خصوص با توجه به نزدی. شاهرود واقع است
فاصله شهر بسطام تا محل دفن زباله، در این زمینه نیازي به مکان یابی محلی جدید به منظور دفن زباله 

  .احساس نمی گردد و شرایط فعلی جوابگوي نیاز شهر می باشد
 
  ایستگاه آتش نشانی -4-7

اه آتش نشانی مستقر در ساختمان شهرداري است که تحت نظر شهرداري شهر بسطام داراي یک ایستگ
محدوده عملکرد این ایستگاه محدوده استحفاظی شهر و . شود و نحوه تصرف آن ملکی استبسطام اداره می

روستاهاي اطراف است و در واقع محدوده خدماتی از غرب شهر تا کارخانه سیمان، از جنوب تا شاهرود و از 
با توجه به موارد فوق به نظر می رسد که کمبودي در این زمینه تا سال افق . روستاي ابر را در بر داردشمال تا 

  .وجود نخواهد داشت بسطامطرح در شهر 
 
   جایگاه سوخت-5-7

در جنوب شهر واقع است که با توجه به موقعیت جایگاه پخش بنزین  بسطام در حال حاضر یکدر شهر 
احداث یک جایگاه پخش بنزین رد استفاده اهلی شهر قرار می گیرد که در این راستا قرارگیري آن، عمدتا مو

نیز یک جایگاه د شمال شرق شهر بسطام   CNGدر زمینه . می رسیدضروري به نظر  بسطامدر مبادي ورودي 
  .وجود دارد که در این خصوص کمبودي متوجه شهر نمی باشد

  
  )ده ساله(مدت و میان) سالهپنج (برنامه هاي عمرانی کوتاه مدت  -8
  هاي عمرانی میان مدتبرنامه -8- 1

در واقع باید توجه داشت . گیردمورد محاسبه قرار میهزینه و ضرورت اجرا بعد  دوها از زمانبندي طرح و پروژه
اه ریزي کوتهاي کوتاه مدت با بلند و میان مدت نیست و هنگامی که طرح یا برنامه که هیچ اولویتی بین طرح

 دوبه این ترتیب با توجه به . گیردنظر قرار می شود ضرورت اجرا و نیز هزینه کمتر طرح موردمدتی ارائه می
جدول هاي میان مدت در جهت توسعه و عمران شهر به قرار برنامهنظر و نیز راهبردهاي ارائه شده،  معیار مورد

  :است ذیل
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  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

 ١٨٨ یطمهندسین مشاور طرح معماري مح

  )ده ساله(مدت برنامه هاي عمرانی میان -3-23جدول شماره 
  سازمان مسئول  برنامه  راهبرد

  گردشگرانمناسب اقامتی  مراکزایجاد  - 1  توسعه گردشگري
  هاي تاریخی و سایت مرمت و احیاي بناها - 2
  تقویت خدمات بین راهی و پذیرایی - 3
  ایجاد مجموعه تفریحی در پارك سرآسیاب - 4

 وزارت ارشاد اسالمی، بخش خصوصی،- 1
  شهرداري

میراث فرهنگی، شهرداري،   سازمان- 2
  بخش خصوصی  

  شهرداري، بخش خصوصی  - 3
  شهرداري، بخش خصوصی  - 4

کاهش تخریب باغات و 
  اراضی

اجراي ضوابط و مقررات تفکیکی براي ساخت  - 1
  و ساز در باغات و اراضی داخل شهر

  شهرداري، جهاد کشاورزي - 1

هاي  تغییر مکان کاربري
  ناسازگار

  جدید شهريایجاد گورستان  - 1
انتقال دامداري موجود در محدوده شهر به  - 2

  خارج از شهر

  ، محیط زیستشهرداري - 1
، محیط زیست، جهاد شهرداري - 2

  کشاورزي
توجه به معماري و هویت 

تقاي اجتماعی ربومی و ا
  و فرهنگی شهر

اعمال ضوابط در رابطه با ساخت نماهاي  - 1
  متناسب با معماري بومی

هاي نوسازي و بهسازي برنامه ها و تهیه طرح - 2
  بافت کهن با رویکرد توانمندسازي

سرمایه گذاري در جهت توسعه و ارتقاي مراکز  - 3
  فرهنگی و مذهبی

  ، سازمان میراث فرهنگیشهرداري - 1
  ، شهرداريو شهرسازي راهوزارت  - 2
شهرداري، سازمان میراث فرهنگی و  - 3

  گردشگري، اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

هاي گیري از توسعهجلو
  جام گسیخته شهريل

فراهم نمودن تمهیدات الزم جهت استفاده از  - 1
  اراضی بایر درون شهري

  شهرداري - 1

  وزارت کشاورزي، شهرداري- 1  حفاظت از باغات و اراضی اطراف بسطام - 1  ماهیت باغ شهري بسطام
نظر گرفتن تسهیالت مالی و بانکی براي  در - 1  توسعه اقتصادي شهر

  مراکز اقامتیتقویت و ارتقاي 
درنظر گرفتن تسهیالت مالی براي سرمایه   - 2

  زا گذاري در زمینه صنایع اشتغال
تقویت و توسعه واحد هاي صنعتی موجود  - 3

  شهري و اطراف شهر
  تجمیع واحد هاي صنعتی - 4
خدمات پشتیبان بخش کشاورزي نظیر  ایجاد - 5

  . . .مراکز انبار، سردخانه، مرکز تره بار و 

  بانک ها و موسسات مالی - 1
  بانک ها و موسسات مالی - 2
  شهرداري، بخش خصوصی - 3
  شهرداري، اداره مسکن و شهرسازي - 4
بخش جهاد کشاورزي، شهرداري،  - 5

  خصوصی

  
در واقع بایستی توجه کرد که در رابطه با شهري چون بسطام که رشد کندي دارد الزم است تا ابتدا یک سري 

ولیه و به عبارتی فعالیتهاي محرك توسعه انجام شود و سپس به دنبال این گونه فعالیتها، سایر فعالیتهاي ا
  .ها از قبیل موارد فوق انجام خواهدشدفعالیت و برنامه
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  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

 ١٨٩ یطمهندسین مشاور طرح معماري مح

به دنبال . است... در شهر بسطام اولویت با ایجاد کاربریهاي خدماتی الزم از قبیل تجاري، آموزشی، بهداشتی و 
هاي جذب جمعیت کاربریها و تقویت مراکز محالت و به تبع آن، دسترسیهاي مناسب زمینه فراهم نمودن این

لزوم ) دائم و موقتی(به این ترتیب احتمال اسکان و جذب جمعیت . و رشد بیشتر جمعیت فراهم خواهدشد
ز هویت بومی در گیري اهایی براي ساخت وساز در باغات و اراضی زراعی با اصول و ضوابط به بهرهایجاد برنامه

- ساخت وسازهاي جدید، ایجاد اقامتگاه مناسب گردشگري به سبب توسعه گردشگري بیشتر شهر را ایجاد می

  .کند
  هاي عمرانی کوتاه مدت شهرداريبرنامه -

رود و مهمترین نقش را در مدیریت شهري شهرداري در سطح ملی از عناصر اصلی تصمیم گیري به شمار می
اند، در سالهاي اخیر بسیاري از تصمیماتی که مراجع مختلف درباره شهر گرفته. عهده داردبر ) در سطح شهر(

از جمله بارزترین وظایف شهرداري، برنامه . ها و تصمیمات شهرداري داشته استارتباط مستقیم با خواسته
که بر عهده  و به این ترتیب از جمله برنامه هاي کوتاه مدتی و عمران شهري است ریزي در جهت توسعه

  :است جدول ذیلشهرداري می باشد به شرح 

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

ww
w.

sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

 ١٩٠ یطمهندسین مشاور طرح معماري مح

  )پنج ساله(برنامه هاي عمرانی کوتاه مدت  -3-24جدول شماره 
  سازمان مجري  برنامه و طرح هاي توسعه ي کاربري هاي شهري

ایجاد مسکن متناسب با ضوابط ساختمانی براي  -1
  تی شهر بسطام آنفري  9700جمعیت 

  واقع در شهرك رضوي ایربآماده سازي اراضی  -2
  رونق و توسعه ي میدان تره بار -3
  ایجاد کاربري هاي تجاري مورد نیاز جمعیت شهري  -4
  ایجاد بوستان هاي محلی -5
  توسعه و گسترش پارك هاي شهري  - 6
  احداث پایانه مسافري -7
  احداث فضاهایی جهت پارکینگ در محله هاي شهر -8
   5 لهمحباري در  پایانه یکایجاد  -9

  5محله انبار در  ایجاد -10
  ایجاد زمین هاي ورزش محلی -11

 شهرداري، وزارت مسکن و شهرسازي، بخش خصوصی -1

 شهرداري، وزارت مسکن و شهرسازي -2

 شهرداري -3

 شهرداري، بخش خصوصی -4

 شهرداري -5

 شهرداري - 6

 شهرداري -7

 شهرداري -8

 شهرداري -9

  شهرداري -10
 نی، آموزش و پرورشاداره تربیت بد -11

  
  سازمان مجري  برنامه و طرح هاي توسعه ي زیر ساخت هاي  شهري

  سات آبرسانی موجودیاصالح تاس -1
  هدایت آبهاي سطحی -2
  هاي دفع آبهاي سطحیها و کانالساماندهی جوي-3

 آب و فاضالب شرکتشهرداري،  -1

 شهرداري -2

 شهرداري -3

  
  سازمان مجري  شهري تجهیزاتبرنامه و طرح هاي توسعه 

  جمع آوري و دفع مناسب زباله -1
  دارتقاي کیفیت ساختمان کشتارگاه موجو -2
  متوقف نمودن فعالیت گورستان فعلی -3
  تعیین مکان مناسب براي سبد هاي جمع آوري زباله -4

 شهرداري -1

 شهرداري، بخش خصوصی -2

 شهرداري -3

 شهرداري -4

  
  سازمان مجري  دي شهربرنامه و طرح هاي توسعه اقتصا

تدوین برنامه هاي مناسب جهت رونق گردشگري در  -1
  شهر

برنامه ي اجازه به منظور ساخت در باغات و اراضی  -2
  کشاورزي با رعایت اصول و ضوابط

  ، بخش خصوصی، شهرداري میراث فرهنگیسازمان  -1
  سازمان جهاد کشاورزي، شهرداري -2
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  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

 ١٩١ یطمهندسین مشاور طرح معماري مح

ر مورد برنامه پنجساله و دهساله عمرانی شهر براي تحقق اهداف هاي اصالحی الزم دپیشنهاد-9
  طرح

شهرداري به عنوان مهمترین سازمان درگیر با مسائل شهري بیشترین وظیفه را در خصوص اجراي طرح 
 و احداث و شهري هاي نیازمندي تأمین و اساسی اصالحات و عمران و نوسازي. توسعه و عمران شهر دارد

 هاي باغ و ها پارك نگهداري حفظ و ها میدان و )توقفگاه( ها پارکینگ و ها پارك ایجاد و عابرتوسعه م و اصالح

 موزون و متناسب رشد در مراقبت و محالت نوسازي و عمومی نیاز مورد تأسیسات تأمین سایر و موجود عمومی

 هاي برنامه تهیه به مکلف مذکور وظایف اجراي در ها شهرداري و است ها وظایف اساسی شهرداري از شهرها

  .هستند جامع نقشه هاي و اساسی
همچنین این فعالیت ها در . بایست به مرحله اجرا درآیدمی بسطامعمرانی پیشنهادي شهر  طرح هايکلیه 

تعدادي از فعالیتهاي عمرانی در شهر باید توسط بخش . چند بخش عمده قابل تفکیک و دسته بندي است
نظیر توسعه مسکونی که مشارکت مردم و قرارگیري آنها در کنار مدیران . خصوصی به مرحله اجرا درآید

  . شهري الزم است
- گیرد یکی دیگر از طرحهاي عمرانی است که میایجاد مراکز اداري که توسط سازمانهاي دولتی انجام می

ري و ایجاد ایجاد و توسعه معابر، ایجاد برخی از تأسیسات و تجهیزات شه. بایست به مرحله اجرا درآید
  .است بسطامبوستانهاي شهري نیز از مهمترین کارهاي عمرانی شهرداري 

  
  برنامه ریزي کاربري اراضی شهر -10

سرانه هاي   الگوي کلی توسعه شهر،(در این مرحله ابتدا با توجه به مطالعات و یافته هاي قبلی طرح 
، پیشنهادات طرح در )و مکان هاي گردشگريپیشنهادي و ایده هاي کلی در ارتباط با فضاي سبز، فضاي باز 

مورد میزان و نحوه توزیع کاربریها به تفکیک کاربري، به طور خالصه آورده شده و در نهایت جدول پیشنهادي 
در نهایت نقشه کاربري زمین پیشنهادي براي سال افق طرح ارائه می گردد و  بسطامکاربري زمین براي شهر 

  .تدوین می شود
  
 ي توسعه شهر و سازمان کالبدي الگو -10- 1

شبکه معابر در . مطابق با محدوده وضع موجود حفظ گردیده استشهر پیشنهادي محدوده  ،در الگوي مصوب
 محله 1به صورت وضع موجود حفظ شده و  محله 5در این الگو . این الگو با وضع موجود تفاوت چندانی ندارد

نظام کلی کاربري ها مانند وضع . هر اضافه می گرددبه محدوده ششهر شمال در  )شهرك رضوي(جدید 
تنها کاربري هاي مورد نیاز چون تاسیسات و تجهیزات . موجود بوده و تغییر عمده اي در آن ایجاد نمی شود

  . به آن افزوده می گردد... شهري و 
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  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

 ١٩٢ یطمهندسین مشاور طرح معماري مح

  پیشنهادات طرح در زمینه کاربري اراضی-2-10
  کاربري مسکونی- 2-10- 1

مرمتی و واحدهاي مسکونی موجود، واحدهاي مسکونی   بینی شده،جمعیت پیش(هاي طرح  با توجه به یافته
هکتار زمین  22.11احتیاج به  عالوه بر اراضی مسکونی موجود، تا سال افق طرح، بسطامشهر ...) و تخریبی

اشت که نمی با این حال در پیش بینی زمین مورد نیاز براي کاربري مسکونی بایستی در نظر د. مسکونی دارد
زیرا که این واحد ها داراي حقوق مکتسبه هستند و . توان از کلیه واحد هاي مسکونی موجود استفاده کرد

طرح مرمت  دیگر توصیه. نمی توان ساکنین آنها را وادار به واگذاري مساکن خود به خانوار هاي جدید نمود
. صول مقاومت در برابر زلزله می باشدساختمان هاي تعمیري و ساخت واحدهاي مسکونی جدید بر اساس ا

 200عالوه بر این در طرح حاضر توصیه می شود که زمین هاي مسکونی تخریبی که مساحت کمتر از 
  .مترمربع دارند، تجمیع شود

  
  کاربري تجاري-2-2-10

 بسطامطبق الگوي توسعه شهر . و تجاري شهري است سطح تجاري محلی دودر  بسطامکاربري تجاري 
 واحدهاياولویت مکان یابی  و در جوار معابر اصلی و تجاري شهري در مرکز شهر واحدهايت مکان یابی اولوی

اي شامل خدمات تجاري  محلهکاربري تجاري . است در مراکز محالت و در جوار معابر محلیتجاري محلی 
   .هفتگی و کاربري تجاري شهري شامل خدمات تجاري ماهانه و بیشتر است-روزانه

  
  کاربري آموزشی-10- 3-2

با توجه به افزایش جمعیت شهر تا سال افق طرح، علی رغم واحدهاي  یافته هاي این طرح نشان داد که
بر این . آموزشی موجود، نیاز هست جهت تامین واحدهاي آموزشی، اراضی جدیدي بدین امر اختصاص یابد

 7.4هکتار به  5.1آموزشی شهر بسطام از ، اراضی  1405اساس در این طرح پیشنهاد گردیده است که تا سال 
اراضی مذکور فعالیت هاي کودکستان، دبستان، راهنمایی، دبیرستان، فنی حرفه اي و سایر . هکتار افزایش یابد

بنابراین . این اراضی در نقاط مختلف شهر مکانیابی و پیشنهاد گردیده است. مراکز آموزشی را در بر می گیرد
  .متر مربع خواهد رسید 7.67متر مربع به  6.62کاربري آموزشی از تا سال افق طرح سرانه 

  
  کاربري درمانی -4-2-10

در این . حفظ سطح موجود این کاربري تا سال افق طرح می باشدپیشنهاد طرح ي درمانی، ردر زمینه کارب
ابگوي خصوص شهر بسطام در وضع موجود داراي دو واحد درمانی می باشد که تا سال افق طرح نیز جو

بر این اساس تا سال افق . جمعیت خواهد بود و نیازي به احداث مراکز درمانی جدید در سطح شهر نیست
  .متر مربع کاربري آموزشی در شهر خواهیم داشت 0.79متر مربع با سرانه  7702طرح 
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  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

 ١٩٣ یطمهندسین مشاور طرح معماري مح

  فضاي سبز پارك و کاربري-5-2-10
ه نسبت سرانه هاي استاندارد، از وضعیت فضاي سبز از جمله کاربري هایی می باشد که سطح موجود آن ب

هکتار فضاي سبز در وضعیت موجود وجود دارد  2.5در این خصوص در شهر بسطام . مطلوبی برخوردار نیست
بنابراین به منظور تامین کمبودهاي  .متر مربع می باشد 3.34که با در نظرگیري جمعیت، سرانه آن معادل با 

بر این اساس . مختلف شهر اراضی اي بدین منظور پیشنهاد گردیده است موجود در این زمینه، در بخش هاي
  .متر مربع خواهیم داشت 7.8هکتار فضاي سبز با سرانه اي معادل با  7.5تا سال افق طرح در شهر بسطام 

  
  هنريکاربري فرهنگی و - 2-10- 6

در مرکز شهر در جوار هنگی فر مراکز جدیددر این زمینه، پیشنهاد طرح حفظ مراکز فرهنگی موجود و ایجاد 
متر مربع فضاي فرهنگی با  7797بر این اساس تا ساتل افق طرح . امازاده محمد بن جعفر صادق می باشد

  .متر مربع خواهیم داشت 0.80سرانه اي برابر با 
  
  انتظامی-اداري کاربري-7-2-10

به کاربري اداري انتظامی می  اختصاص اراضی جدید در جوار معابر اصلی شهرپیشنهاد طرح در این زمینه 
  .هکتار فضاي اداري انتظامی در شهر خواهیم داشت 3.8بر این اساس تا سال افق طرح . باشد

  
  گردشگري -تفریحیکاربري  - 8-2-10

گردشگري در چند  -مراکز جدید تفریحیبا توجه به موقعیت شهر بسطام بهعنوان شهر نمونه گردشگري، 
گردشگري  - بر این اساس تا سال افق طرح در شهر بسطام اراضی تفریحی. ه استنقطه از شهر پیشنهاد گردید

  .هکتار خواهد رسید 2.6هکتار به  1.2از 
  
 تاریخی میراث -9-2-10

پیشنهاد طرح در این زمینه ایجاد فضاي سبز در حریم بناهاي تاریخی و استقرار تجهیزات شهري در آن می 
  . باشد

  
  شهري تجهیزات -10-2-10

هکتار فضا وجود دارد که علی رغم تامین نیاز  2.9زمینه تجهیزات شهري در بسطام در حال حاضر حدود در 
پیشنهاد طرح در این بر این اساس . شهر در وضع موجود؛ جوابگوي نیاز شهر تا سال افق طرح نیز خواهد بود

  . حفظ مساحت موجود این کاربري تا سال افق طرح می باشد زمینه
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  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

 ١٩٤ یطمهندسین مشاور طرح معماري مح

  سیسات شهريتا-11-2-10
تاسیسات شهري وجود دارد که نیاز است تا سال افق  متر مربع 8598در وضعیت موجود در شهر بسطام 

فضاي جدیدي بدین منظور در شرق شهر بر این اساس . ص یابد اطرح، اراضی جدیدي بدین منظور اختص
  .شهري خواهیم داشتمتر مربع تاسیسات  12956بر این اساس تا سال افق طرح . پیشنهاد گردیده است

  
   حمل و نقل و انبارداري -12-2-10

کاربري حمل و نقل و انبارداري شامل انبار، حمل و نقل و شبکه ارتباطی بوده که در وضعیت موجود سطحی 
با توجه به تعریض برخی معابر و احداث تعداد محدودي . هکتار را به خود اختصاص داده است 54.8برابر با 

هکتار  64نین نیاز به چند مرکز حمل و نقل، تا سال افق طرح وسعت کاربري مذکور به معبر جدید و همچ
  .افزایش خواهد یافت

  
  ورزشی -13-2-10

در حال حاضر اراضی ورزشی موجود شهر جوابگوي نیاز شهر بوده و تا سال افق طرح نیز نیازي به احداث 
این اراضی اغلب جهت نیاز آینده شهر حفظ  بر این اساس مساحت موجود. مراکز جدید ورزشی وجود ندارد

هکتار مراکز ورزشی خواهد داشت که سرانه اي برابر با  3.4بنابراین تا سال افق طرح شهر بسطام . شده است
  .متر مربع را به خود اختصاص می دهد 3.54

  
  مذهبی -14-2-10

بر این اساس مراکز . می باشد هکتار در سطح شهر بسطام 1.2وسعت اراضی موجود کاربري مذهبی برابر با 
  .موجود جوابگوي نیاز شهر تا سال افق طرح می باشند و نیازي به پیشنهاد مراکز جدید نمی باشد

  
  صنعتی - 15-2-10

به منظور تامین نیاز شهر به کاربري صنعتی، در بخش شمالی شهر، اراضی جدیدي یدین امر اختصاص یافته 
  .هکتار خواهد رسید 2.4هکتار به  1.3ت کاربري مذکور از بنابراین تا سال افق طرح وسع. است

 3-4نقشه همچنین . مساحت و سرانه کاربري اراضی پیشنهادي شهر را بیان می دارد 3-26در ادامه جدول 
  .کاربري اراضی پیشنهادي شهر را نشان می دهد
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  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

 ١٩٥ یطمهندسین مشاور طرح معماري مح

)نفر 9700یشنهادي جمعیت پ( بسطامنحوه استفاده از اراضی پیشنهادي شهر -3-25جدول شماره   

 کاربري

 پیشنهادي

 1405نفر                     سال  9700: جمعیت سرانه هاي شوراي عالی

 )متر مربع(سرانه  درصد از کل )متر مربع(مساحت 

 سرانه ≥ 50 88.05 44.33 854075 مسکونی

    0.61 0.31 5886 آموزش، تحقیقات و فناوري

 3 ≥سرانه  ≥ 5 7.67 3.86 74441 آموزشی

 1 ≥سرانه  ≥ 2 4.00 2.01 38807 انتظامی -اداري 

 سرانه ≥ 2 2.05 1.03 19907 خدماتی -تجاري 

 1 ≥سرانه  ≥ 1.5 3.54 1.78 34366 ورزشی

 1 ≥سرانه  ≥ 1.5 0.79 0.40 7702 درمانی

 0.4 ≥سرانه  ≥ 0.75 0.80 0.40 7797 هنري -فرهنگی 

 سرانه ≤ 8 7.83 3.94 75983 پارك و فضاي سبز

 0.3 ≥سرانه  ≥ 0.5 1.27 0.64 12276 مذهبی

 1 ≥سرانه  ≥ 2 1.34 0.67 12956 تاسیسات شهري

 0.2 ≥سرانه  ≥ 0.5 3.09 1.55 29927 تجهیزات شهري

حمل و نقل 
 و انبارداري 

 0.92 0.46 8882 حمل و نقل

 سرانه ≥ 30
 0.22 0.11 2131 انبار

 64.92 32.69 629717 شبکه ارتباطی

 66.05 33.26 640731 جمع

    0.90 0.45 8741 حریم

    1.43 0.72 13831 میراث تاریخی

 سرانه ≥ 0.2 2.75 1.38 26679 گردشگري -تفریحی 

 سرانه ≥ 6 2.56 1.29 24837 صنعتی

    194.74 98.05 1888940 جمع بافت پر

    3.87 1.95 37541 باغات و اراضی کشاورزي

 94.1 ≥سرانه  ≥ 102.95  198.61 100.00 1926481 مجموع

  مشاور : ماخذ
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  بسطامشهر تفصیلی  – جامعطرح              
 مسکن و شهرسازي استان سمنان اداره کل: کارفرما

 

 ١٩٦ یطمهندسین مشاور طرح معماري مح

  کاربري اراضی پیشنهادي شهر - 3- 4نقشه 
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