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 0831و  0831میزان تحقق كاربري اراضي شهري شهر اسفراين طي دهه هاي  تغییرات و بررسي

 

  8، روزبه دادجو2، فرشید خراساتیان0عزت اهلل مافي

farshiddddd@yahoo.com 

 

 چکیده:

ازی و در واقع شالوده شکل گیری آن است و به کاربری زمین شهری ، جزو مفاهیم پایه و اصلی دانش شهرس

اندازه ای اهمیت دارد که برخی از برنامه ریزان شهری در کشورهای پیشرفته آن را مساوی با برنامه ریزی شهری می 

 2931 سال  جامع طرح نظر درتجدید شهری های کاربری کامل مقایسه با که است شده سعی نوشتار حاضردر دانند . 

 در پیشنهادی های کاربری تحقق میزان شهر اسفراین ، 2939 سال تفصیلی طرح مصوب پیشنهادی های کاربری با

وهش مشخص نمودن میزان ژهدف اصلی این پ.  گیرد قرار بررسی و مطالعه مورد اسفراین شهری توسعه های طرح

لی پژوهش بدین شرح سوال اصمی باشد.  2939اجرایی شدن کاربری های پیشنهادی در طرح تفصیلی مصوب سال 

( محقق شده  2931تا کنون ) سال  2939می باشد: آیا کاربری اراضی پیشنهادی در طرح تفصیلی پیشنهادی سال 

 جمع میدانی عملیات و ای کتابخانه مطالعات طریق از است و اطالعات تحلیلی – توصیفی تحقیق روش است؟ روش

شهر اسفراین مبین عدم  2931و  2931کاربری های شهری دهه نتایج بررسی و مقایسه مابین است.  گردیده آوری

تحقق کامل تمامی کاربری ها به جز کاربری تجاری در وضع موجود هستند. در بررسی علل عدم تحقق کامل کاربری 

پیشنهادی در  عدم دقت نظر کافی برنامه ریزان شهری در زمان تهیه کاربری های های پیشنهادی مواردی همچون 

طوالنی بودن زمان تهیه و تصویب طرح ، بین جمعیت شهری و سطوح مورد نیاز کاربری ها ،  گرفتن ارتباط نادیده

عدم توجه به مشارکت مردمی در تهیه طرح ها ، مالکیت خصوصی ،عدم توجه به منابع مالی و انسانی ،توجه نکردن به 

  . مدیریت واحد شهری از نتایج هستند

 اسفراین شهر تحقق پذیری ، تفصیلی ، انه ، طرح سرکاربری ، ه ها:كلید واژ
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  مقدمه:

 های بررسی در شهری های فعالیت پراکندگی نحوه و شهر شناخت جهت در اساسی مطالعات از یکی

 آنقدر شهری کاربری اهمیت( .  211:  2933 ، شیعه)  است شهری اراضی از استفاده نحوه مطالعه ، فیزیکی

 دانند می شهری ریزی برنامه مساوی را آن پیشرفته کشورهای در شهری ریزان برنامه از برخی که است مهم

 اطالق اراضی حفاظت و توزیع ، استفاده چگونگی به زمین کاربری ریزی برنامه( .  725:  2933 ، کیانی) 

 بر شهری عملکردهای و ها فعالیت فضایی و مکانی ساماندهی به که(  2:  2953 ، زاده مهدی)  شود می

 استفاده انواع و است شهری ریزی برنامه اصلی هسته و پرداخته شهری جامعه های نیاز و ها خواست ساسا

 صورت به اغلب اراضی کاربری مفهوم.  ( 29: 2953 ، سعیدنیا) کند می یابی مکان و بندی طبقه را زمین از

 دیگر بیان به گردد تعیین  میزمین  توانایی و ظرفیت اساس بر و گرفته قرار توجه مورد پایدار موضوع یك

 فضایی ساماندهی هدایت ، شهر در زمین مصرف نوع کردن مشخص ، شهری اراضی کاربری نظام از منظور

(  217:  2953 ، زیاری)  شهری های سیستم با و یکدیگر با آنها انطباق چگونگی و ها ساخت تعیین ، شهر

 خواسته ، مقدور حد در و بخشد می سامان را صنوعم محیط که است هدفمند های فعالیت از ای مجموعه و

 ( 9:  2937 ، پورمحمدی)  آورد می فراهم اراضی از استفاده در را شهری جوامع نیازهای و ها

 خوبی به که شهروندان ی بهینه دسترسی جهت مختلف های عملکرد با مناسب فضای خلق و ساماندهی

 هدف این مبنای بر.  است شهری عمران و توسعه های حطر اغلب مشترك هدف گیرند قرار استفاده مورد

 ، شیعه)  پذیرد می صورت طرح این شده تصویب اجرایی های برنامه انجام منظور به شهری تفصیلی طرح

 ، ها طرح این وجود است شده ریزی برنامه فضایی تبلور واقع در شهری توسعه های طرح(  39:  2953

 آن کارکرد و است شهر توسعه جهات تعیین و کاربری ریزی برنامه ، دهمحدو کنترل لزوم بر گذاشتن صحه

 کالبدی و اجتماعی ، اقتصادی ی توسعه کردن هماهنگ و بخشیدن انتظام و ها شهر فضایی ساماندهی ها

 (2935 :  217 ، رهنما)  شهرهاست

 در کار و گذاری سرمایه های فرصت تمرکز ، مهاجرتی های جریان تاثیر تحت اخیر های دهه در اسفراین شهر

 در و است گردیده افزوده شهر این کالبدی محدوده بر مداوم طور به زمین برای تقاضا مداوم افزایش و شهر این

 تعادل عدم اسفراین شهر های کاربری بین در بنابراین.  است گرفته شکل ریزی برنامه بدون توسعه این مواقع اغلب

 با که است شده سعی مقاله این در.  هستند نامطلوبی و نامناسب وضعیت در ها کاربری از برخی و دارد وجود
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 طرح مصوب پیشنهادی های کاربری با 2931 سال  جامع طرح نظر درتجدید شهری های کاربری کامل مقایسه

 و مطالعه مورد اسفراین شهری توسعه های طرح در  پیشنهادی های کاربری تحقق میزان ،  2939 سال تفصیلی

  .گیرد قرار سیبرر

  : مسئله بیان

 و بیست سده آستانه در ، توسعه حال در کشورهای در چه و یافته توسعه دنیای در چه جهان سراسر شهرهای

 جهان جمعیت درصد 9 تنها نشین شهر جمعیت ، میالدی 2311 سال تا.  دارند رو رودر را ای تازه های تنش ، یکم

 اقتصاد در اساسی چرخش و تولیدات سریع رشد و هیجدهم قرن در صنعتی انقالب دنبال به.  داد می تشکیل را

 شهری جمعیت رشد ، شهر به روستا از مهاجرت ناگهانی افزایش و شهری درآمدهای چشمگیر افزایش ، شهری

 هجوم با را خود نتوانستند شهری مراکز از بسیاری که نحوی به.  گردید نشینی شهر سریع رشد باعث و گرفته شتاب

 بسیاری در که شدند های نارسائی دچار اجتماعی – اقتصادی نظر از شهرها نتیجه در.  دهند تطبیق مهاجران ناگهانی

 شهری جریانات اثر در نیز زیست محیط ، ها نارسائی همین قالب در.  شد گر جلوه حاد مسائل صورت به موارد از

 ( 295:  2931 ، فر صابری)  رفتگ قرار خطر معرض در ماشینیسم و صنعت دنیای احتیاجات و

 سال در)  نفر میلیون 1/51 به( 2997 سال در)  نفر میلیون 1/13 از نیز ایران جمعیت گذشته دهه دو طی در

 تا 2977 سال از اخیر سال سه طی در ، است بوده شتابان میان این در نیز شهرنشینی رشد.  است رسیده(  2937

 و کالبدی رویه بی گسترش با شتابان رشد.  است یافته افزایش درصد 1/93 به درصد 15 از شهری جمعیت 2937

  ) 5 :  2935 ، دیگران و حسینی) .است بوده همراه شهری مراکز در جمعیت نامتعادل استقرار

 فکر به مسئولین که شد سبب قبل دهه چند از شهرها ناموزون کالبدی رشد و شهرنشینی سریع رشد نیز ایران در

  . نمایند تهیه مختلف شهرهای موزون دهی جهت برای را شهری ی توسعه های طرح و ادهافت چاره

 مقررات و ضوابط اجرای و طرح تهیه با که بوده نظر مد فرایندی ، حاضر عصر تا زمین کاربری ریزی برنامه در

 با که است مستمر فرایندی ریزی برنامه که گردد توجه باید اما.  است رسیده اتمام به قواعد این کارگیری به و آن

 وجود عدم.  یابد ادامه مجدد های گیری تصمیم و اقدامات ارزیابی طریق از باید بلکه یابد نمی خاتمه طرح ی تهیه

 های طرح تمام در که امری.  است بوده آن دستاورد و طرح نتایج از ناآگاهی عامل ، ریزی برنامه فرآیند در ارزیابی

 ها طرح تحقق عدم بر واضح و محکم دلیلی تواند می و است شده واقع غفلت مورد ما کشور در تفصیلی و جامع

 . ( 215:  2953 ، رهنما. )  باشد
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 شهری اراضی از استفاده نحوه ، شهر جامع طرح کلی ضوابط و معیارها اساس بر که است طرحی تفصیلی طرح

 و شهری واحدهای در ساختمانی تراکم و معیتج تراکم میزان ، زمین دقیق مساحت و موقعیت با محالت سطح در

 آن در شهری مختلف عوامل ی کلیه موقعیت و شهری مشکالت حل و توسعه ، نوسازی به مربوط های اولویت

 ، حسینی)  گردد می تنظیم و تهیه ثبتی مالك اساس بر مالکیت به مربوط مشخصات و ها نقشه و شود می تعیین

2937  :79 ) . 

 باشد می شده تهیه تفصیلی های طرح تحقق میزان ارزیابی شهری توسعه های طرح تهیه در همم مسائل از یکی

 طرح تحقق روی پیش موانع ها آن تحقق عدم در گذار تاثیر عوامل بررسی و تفصیلی های طرح ارزیابی با بتوان تا

 . برد بین از یا و ، کرد کمتر را شهری ی توسعه های

 ، است داده اختصاص خود به را شهرستان مساحت از هکتار 2111 حدود وسعتی ، اسفراین شهر میان این در

 های کاربری به نیاز افزایش سبب نشینی شهر سریع رشد متعاقباً و شهر این به منطقه خارج از مهاجرت افزایش

 افزایش ماًلزو شمالی خراسان استان بزرگ شهر سومین عنوان به اسفراین شهر انتخاب دیگر سوی از و شده مختلف

 از یك هر کاهش یا افزایش میزان که است آن هدف تحقیق این در.  است نموده ناپذیر اجتناب امری را ها کاربری

 حوالتت و تغییرات بررسی با تا دهیم قرار تحلیل و تجزیه و بررسی مورد 31 تا 31 های دهه در را ها کاربری

  . گیرد انجام بیشتری دقت با آینده های ریزی برنامه و شود گیریجلو تغییرات این از ناشی پیامدهای از ها کاربری

 با توجه به موارد مذکور سوال تحقیق به شرح ذیل می باشد:

( محقق 2931تا کنون ) سال  2939آیا کاربری اراضی پیشنهادی شهراسفراین در طرح تفصیلی مصوب سال 

 شده است؟ 

 

 

 پیشینه ی تحقیق :

است اما در این زمینه مطالعات  میزان تحقق طرح تفصیلی در شهر اسفراین انجام نشدهتاکنون ارزیابی جامعی از 

 گسترده ای در سطح کشور انجام شده است که عبارتند از :
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ارزیابی طرح های جامع شهری در » بررسی مفصل و مستندی که توسط سازمان برنامه و بودجه تحت عنوان 

ی دهد که در مجموع ، این طرح ها نتوانسته اند در جهت اهداف مورد نظر انجام شده نشان م 2959در سال « ایران 

خود حرکت کنند . و بررسی ها نشان می دهد امکان ناپذیری پیش بینی ها ، عدم توجه به چگونگی تامین مالی و 

وثر در عدم بازتاب های اقتصادی طرح ، عدم توجه به خواسته ها و نقش مردم و برنامه ریزی غیر واقع از عوامل م

 تحقق طرح های شهری می باشند .

آقای اسفندیاری پایان نامه کارشناسی ارشد خود را روی تحقق کاربری آموزشی ، ورزشی ، فضای سبز طرح 

درصد تحقق  211شهرداری مشهد انجام داده است که در این پژوهش کاربری فرهنگی و تاریخی  22تفصیلی منطقه 

 فضای سبز به طور کامل تحقق نیافته است . پیدا کرده و کاربری ورزشی و

دکتر کریم حسن زاده دلیر به بررسی تغییرات کاربری اراضی شهری در طرح جامع و تفصیلی شهر ایالم طی 

پرداخته است . در این مقاله به بررسی و مقایسه کاربری های اصلی شهر ایالم از نظر سطح و سرانه  2951-31دهه 

نسبت به سایر کاربری ها بیان شده است .  31ت تعادل و تناسب کاربری های شهر در سال پرداخته شده و در نهای

از نظر تعادل کاربری مسکونی ، نسبت به سایر کاربری های شهری می توان گفت که این کاربری به همراه کاربری 

اید برای متعادل کردن این فضای سبز ، ورزشی و بهداشتی و درمانی در سطح نامطلوب و نامتعادلی قرار گرفته و ب

کاربری نسبت به سایر کاربری ها ، سطح این کاربری ها را افزایش داد تا آن ها از نظر سرانه شهری به سطحی 

 متعادل و هماهنگ برسند .

دکتر مسعود تقوایی به میزان تحقق پذیری طرح هادی شهر مهریز پرداخته که نتایج این بررسی نشان می دهد 

درصد بوده است به طوری که جمعیت پیش بینی شده تا افق طرح نه تنها تحقق  51ذیری جمعیتی میزان تحقق پ

نفر نسبت به وضع موجود طرح اول کاهش یافته است . توسعه کالبدی و فضایی شهر دارای  991نیافته بلکه حدود 

ر دارای رشد بی رویه درصد می باشد که محاسبات صورت گرفته نشان می دهد که شه 211تحقق پذیری بیش از 

 سال آینده محدوده شهر زمین الزم را جهت جذب جمعیت داراست . 19است به طوری که تا 

به ارزیابی عملکرد طرح تفصیلی شهر خرم آباد  2953آذر میگویند در پایان نامه کارشناسی ارشد در سال 

دم تطابق طرح با ساختارهای فرهنگی ، پرداخته و به این نتایج دست یافته است : کمبود امکانات شهرداری ، ع

اجتماعی و اقتصادی مردم ، آرمانی بودن طرح و عدم مشارکت مردم در عدم اجرای پیشنهادات طرح موثر بوده است 

 ، و پیشنهاداتی را برای اجرای بهتر طرح ارائه نموده است .
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با عنوان علل عدم تحقق  2939سال راحله رضائیان در پایان نامه کارشناسی ارشد خود در رشته شهرسازی در 

طرح های شهری در مرحله اجرا : نمونه موردی طرح جامع قائم شهر ، یکی از علل اصلی این نارسایی یا عدم 

 تحقق در طرح ها را عدم مشارکت شهروندان در مرحله تهیه و به تبع آن به ویژگی در مرحله اجراء ذکر می کند .

 

 مباني نظري تحقیق

 ین شهريكاربري زم

یا کاربری اراضی و یا نحوه استفاده از اراضی ، عبارت از بررسی نوع استفاده از  (Land use)کاربری زمین 

زمین به نسبت انواع فعالیت های مختلف اعم از بهداشتی ، درمانی ، مسکونی ، اداری و تجاری می باشد . ) شیعه ، 

از کاربری زمین ارائه داده اند ، آنها کاربری اراضی را فعالیتی تعاریف ساده  2355( دیکنسون و شاو در سال 3:2935

کاربری زمین را ظهور بهره برداری  2333می دانند که به یك مکان اختصاص داده شده باشد . مالیگرو در سال 

ربری دو تعریف از کا 2332پویای انسان از منابع طبیعی جهت بر طرف کردن نیازهایشان می داند . ونگیلز در سال 

اراضی ارائه کرده است : نخست فعالیت های انسانی روی زمین که مستقیماً در ارتباط با زمین هستند و دوم ظهور 

مدیریت انسانی بر اکوسیستم ها به منظور برآوردن برخی نیازهایشان می باشد . همه این فعالیت ها در دو مفهوم 

( . نحوه استفاده از زمین عبارتست از آن که بدانیم  97:  2933زمین و فعالیت های آنها مشترك هستند ) رستگار ، 

در وضع موجود ، پراکندگی انواع فعالیت های شهری ، مانند مسکونی ، درمانی ، راهها و معابر ، آموزشی و مانند آن 

به چه صورتی است و از کل مساحت شهری سهم و نسبت هر یك از کاربری های زمین چقدر است و هر یك از 

عالیت ها در چه مساحتی و به چه صورتهایی در شهر پراکنده شده اند و رابطه آنها با یکدیگر چیست و تا چه ف

 ( .211:  2933اندازه ای دارای یك ارتباط منطقی و کارا هستند ) شیعه ، 

 برنامه ريزي كاربري زمین شهري

محسوب می گردد . برنامه ریزی موضوع زمین و چگونگی استفاده از آن بستر اصلی برنامه ریزی شهری 

کاربری اراضی شهری عبارتست از ساماندهی مکانی و فضایی فعالیت ها و عملکردهای شهری بر اساس نیاز ها و 

( . برنامه ریزی کاربری اراضی شهری را می توان مهم ترین ابزار و  15:  2932خواست های مردم شهری ) زیاری ، 

ن های مدیریت شهری برای اداره ی صحیح و منطقی شهرها دانست )رضویان ، نیروی کاربردی دولت ها و سازما
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( در واقع برنامه ریزی کاربری اراضی شهری مجموعه فعالیت هایی است که محیط انسانی را مطابق  19: 2932

 ( 215:  2937خواسته ها و نیازهای جامعه شهری سامان می بخشد . ) فرهودی و همکاران ، 

فضایی سریع در شهرها ، برنامه ریزی کاربری اراضی شهری بر پایه ی دو  –تحوالت کالبدی امروزه در پی 

اصل ارزش های توسعه پایدار و اعتالی کیفیت زندگی ، در پی دستیای به اهدافی چون توزیع متعادل کاربری ها ، 

کاربری و ... است . استفاده جلوگیری از تداخل کاربری های ناسازگار و تدوین معیارها و استانداردهای مناسب 

صحیح و آماده سازی زمین هدف اصلی برنامه ریزی کاربری زمین است ، هر چند این برنامه ریزی اثرات اجتماعی 

و اقتصادی نیز به دنبال دارد  و عوامل اجتماعی و اقتصادی پایه اطالعاتی برنامه ریزی کاربری زمین است ، لیکن 

ابتدا به محیط فیزیکی مربوط شده و به مکان یابی فعالیت های صنعتی ، مسکونی ، برنامه ریزی کاربری زمین ، 

( به طور کلی می توان گفت که برنامه ریزی  23:  2333ارتباطی و ... در ارتباط با یکدیگر می پردازد ) هاگ من ، 

بخشد و در حد  کاربری زمین شهری مجموعه ای از فعالیت های هدفمند است که محیط مصنوع را سامان می

(  99:  2939مقدور ، خواسته ها و نیازهای جوامع شهری را در استفاده از زمین فراهم می آورد ) حسین زاده دلیر ، 

. 

  : كلي هدف

 2931 تا 2931 های دهه طی اسفراینبررسی تغییرات و میزان تحقق کاربری اراضی شهری شهر 

  : جزئي اهداف

 حاضر حال در اسفراین هرش اراضی کاربری وضعیت تعیین-2

 . 2939 سال مصوب تفصیلی طرح پیشنهادی اراضی کاربری با( 2931 سال) موجود اراضی کاربری مقایسه -1

 : تحقیق هاي فرضیه

  است : شده ارائه زیر فرضیه پیشنهادی موضوع به توجه با

  است. نیافته تحقق اسفراین شهر تفصیلی طرح پیشنهادی های کاربری رسد می نظر به-

 : تحقیق روش
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.  است تحلیلی – توصیفی تحقیق روش اساس بر و است کاربردی تحقیق یك هدف اساس بر تحقیق نوع این

 موضوع به توجه با آورد بدست تحقیق انجام برای گوناگونی های راه از توان می را نیاز مورد اطالعات و ها داده

«  2931 و 2931 های دهه طی اسفراین شهر شهری راضیا کاربری تحقق میزان و تغییرات بررسی»  که پژوهش

 مطالعات در پژوهش این در.  است گردیده آوری جمع میدانی عملیات و ای کتابخانه مطالعات طریق از اطالعات

 ستا شده استفاده...  و ها نشریه ، مقاالت ، جداول ، ها نقشه ، ها نامه آمار ، ها نامه پایان ، ها کتاب از ای کتابخانه

 مصاحبه همچنین و ریزی برنامه امور به آشنا کارشناسان و نظران صاحب با مصاحبه روش از میدانی مطالعات در و. 

 . است شده پرداخته اطالعات آوری جمع به آنها نظرات شدن جویا و ها طرح گونه این مجریان با

 معرفي محدوده مورد مطالعه

 از. دارد وسعت هکتار 2111 حدود و بوده شمالی خراسان استان بعتوا از اسفراین شهرستان مرکز اسفراین شهر

 واقع شرقی طول دقیقه 91 و درجه 75 و شمالی عرض دقیقه 77 و درجه 99 در شهر این جغرافیایی موقعیت لحاظ

 و 2151 ،2111 ،2917 برابر ترتیب به غربی و شرقی جنوبی، شمالی، الیه منتهی در دریا سطح از آن ارتفاع و شده

                               باشد می متر 2191
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موقعیت استان خراسان شمالی در کشور ایران -2تصویر شماره 

 
 موقعیت شهرستان اسفراین در استان خراسان شمالی -1تصویر شماره 

 
 ذ: پرتال استانداری خراسان شمالیماخ
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 «اسفراین شهر جامع عمران و توسعه طرح نظر تجدید»  -( 2931) طرح مازند مشاور مهندسینماخذ: 

 این که باورند این بر نگاران تاریخ و نویسندگان از شماری: » گفت باید اسفراین نامگذاری مورد در

 پایه بر داوری این رسد می نظر به که اند، خوانده اسفراین ار آن رو این از و نهاده بنا اسفندیار را شهر

 از برگرفته را نام این لغوی های¬ریشه اساس بر نیز شناسان زبان از برخی. باشد اساطیری های¬روایت

 «مهرگان» نامهای به تاکنون کهن روزگار از اسفراین. دانند می «آسمانی آیین» معنای به «آیین¬سپهر»

 نام. است شده نامیده «آباد میان» و «زابرین» ،«اسبراین»  ،«اسپراین» ،«اسپرایین»  ،«رآیینسپه» ،«مهرجان»

  .است شده تبدیل «مهرجان»  به عربی در که اند خوانده«  مهرگان» را اسفراین نخستین

 مهمترین علل پیدایش شهر اسفراین:

  و دشتها.  تنوع اقلیمی و وجود ارتفاعات، جلگه ها -

 رارگیری در جوار شهر نیشابور )ام القراء خراسان( با اهمیت تاریخی.ارتباط و ق -

  هم مرز بودن با گرگان قدیم و ارتباط دهنده نیشابور با دریای مازندران. -

  قرارگیری در مسیر راه ابریشم. -

 برخورداری از منابع آبی سطحی. -

 بخش دو آباد،¬صفی و اسفراین های¬نام به شهر 1 با 2939 سال سیاسی تقسیمات براساس کنونی اسفراین

 بام دهستان و مرکزی بخش از میالنلو آباد، زرق روئین، دامنکوه، آذری، های دهستان و( آباد صفی و بام و مرکزی)

  .باشد می شمالی خراسان استان های¬شهرستان از یکی آباد صفی و بام بخش از آباد صفی و
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 نفر، 79291 حدود جمعیتی با شهر این ،2937 الس در مسکن و نفوس عمومی سرشماری نتایج اساس بر

 بجنورد به سبزوار راه سر بر قرارگیری دلیل به اسفراین. بود داده جای خود در را استان شهری جمعیت درصد2937

به بررسی جمعیت و خانوار شهر اسفراین در نیم قرن  2جدول شماره   . باشد می برخوردار ای ویژه موقعیت از

 د .اخیر می پرداز

 جمعیت و خانوار شهر اسفراین در نیم قرن اخیر 2جدول شماره 

 

 

 

 

 «اسفراین شهر جامع عمران و توسعه طرح نظر تجدید»  -( 2931) طرح مازند مشاور مهندسینماخذ: 

. نمودار  فضای شهری شهر اسفراین به علت مهاجرت ، افزایش موالید و ... در طی نیم قرن اخیر گسترش یافته

 گسترش فضای شهری شهر اسفراین طی نیم قرن اخیر را بررسی می نماید. 1شماره 

 سال اخیر 01گسترش فضاي شهري طي  - 0نمودار شماره 

 

 اسفراین شهر جامع عمران و توسعه طرح نظر تجدید»  -( 2931) طرح مازند مشاور مهندسینماخذ: 

 ر پهنه و عوارض پیرامون آنموقعیت شهر اسفراين د -4تصوير شماره  

 

 

 

 

  2111  2933  2937  2957  2997  2977  شاخص های جمعیتی

  51297  73312  79291  12191  15153  22992  جمعیت ) نفر(

  23525  29152  29935  3537  7519  1717  تعداد خانوار

  9399  9391  9335  1395  1357  1371  متوسط بعد خانوار

  -  1392  1317  3315  -  متوسط رشد ساالنه )دوره(



 

12 
 
 

 

 

 

 

 

 google earthماخذ: نرم افزار 

 يافته هاي تحقیق

 0838زمین در طرح تفصیلي مصوب سال هاي پیشنهادي  كاربري 

هکتار است که مساحت  2271با مساحت  محدوده مورد مطالعه طرح تفصیلی شهر اسفراین در وضع موجود

 در سال مذکور به شرح جدول ذیل می باشد:صوب پیشنهادی طرح تفصیلی م کاربری های 

 0838 سال مصوب تفصیلي طرح در زمین پیشنهادي هاي  كاربري -2جدول شماره 

گروه 

 کاربری
 آموزشی مذهبی فرهنگی تجاری مسکونی

آموزش 

 عالی

بهداشتی 

– 
 درمانی

 ورزشی فضای سبز

کارگاهی 

– 
 صنعتی

تأسیسات  

 تجهیزات
جهانگردی 

 پذیرایی–

حمل و 

قل و ن

 انبار

 اداری

– 
 انتظامی

مساحت 

كاربري 

 پیشنهادي

طرح تفصیلي 

مصوب 

 )مترمربع(

5107965 107675 68047 30216 495150 31567 156328 1182263 244088 264984 160464 22417 293994 253579 

 «رایناسف شهر جامع عمران و توسعه طرح نظر تجدید»  -( 2931) طرح مازند مشاور مهندسینماخذ: 

 0832كاربري هاي وضع موجود در طرح تجديد نظر طرح جامع سال 

 مطابق جدولدر محدوده مصوب  کلیه کاربری های موجود 2931سال در طرح تجدید نظر طرح جامع در 

 می باشند: 1شماره و نمودار  9شماره 

 0832 سال جامع طرح نظر تجديد طرح در موجود وضع هاي كاربري -8جدول شماره 

وه گر

 کاربری
 آموزشی مذهبی فرهنگی تجاری مسکونی

آموزش 

 عالی

بهداشتی 

–  
 درمانی

فضای 

 سبز
 ورزشی

کارگاهی 

– 
 صنعتی

تأسیسات  

 تجهیزات

جهانگردی 

 پذیرایی–

حمل و 

نقل و 

 انبار

 اداری 

– 
 

 انتظامی

مساحت 

کاربری 

وضع موجود 

2931 

 )مترمربع(

2787207 168284 12398 14710 230552 7111 83512 296327 80449 122181 76372 11021 2674097 160975 

سرانه با 

جمعیت 

 نفر 10382
47.3 2.9 0.2 0.2 3.9 0.1 1.4 5.0 1.4 2.1 1.3 0.2 

 
45.4 2.7 
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 «اسفراین شهر جامع عمران و توسعه طرح نظر تجدید»  -( 2931) طرح مازند مشاور مهندسینماخذ: 

 ( 0832وضع موجود )سال  سرانه كاربري ها در 2نمودار شماره 

 

 منبع: نگارنده

 

 بررسي و مقايسه وضع كمي و كیفي كالبدي كاركردهاي مختلف و تعیین كمبودها و نیازها در وضع موجود

  .پرداخته شده است کاربری هادر این قسمت به وضعیت کمی و کیفی انواع 

 مسکوني كاربري  الف(

متر مربع می  1539هکتار با سرانه معادل 15335کاربری مسکونی در سطح شهر اسفراین مساحتی برابر با 

مترمربع به   11نفر  71111حداقل سرانه استاندارد وزارت مسکن و شهرسازی )سابق( در شهرهای بیش از باشد.

 رت کمبودی نداریم. با توجه به مساحت ساس سرانه استاندارد وزاازای هر نفر می باشد ، لذا در این زمینه بر ا

هکتار بر اساس مساحت طرح تفضیلی مصوب  17133هکتار و مساحت کاربری موجود ،  72133پیشنهادی ، کاربری 

 هکتار کمبود داریم .  173در این کابری در وضع موجود به میزان 

 ( كاربري تجاريب

0
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50
47.3

2.9
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مترمربع به  133سرانه کاربری مذکور برابر با هکتار و  2933مساحت کاربری تجاری در شهر اسفراین برابر با 

مترمربع به ازاء هر  137) )سابق( هر نفر است. بر اساس سرانه استاندارد وزارت کشور و مسکن و شهرسازی یازا

مترمربع به ازاء هر نفر( در شهر اسفراین هیچگونه  237سرانه طرح تفصیلی مصوب شهر اسفراین )و بر اساس نفر ( 

 ـودی در بخش کـاربـری تجـاری مشاهده نمی شود.کمب

 ( كاربري فرهنگي ج

هر نفر می باشد.  یمترمربع به ازا 131هکتار و سرانه آن  231مساحت کاربری فرهنگی در شهر اسفراین برابر با 

اساس هر نفر می باشد. بر  یمترمربع به ازا 131 -1357برابر با  )سابق( سرانه مصوب وزارت مسکن و شهرسازی

هکتار کمبود در بخش فضاهای فرهنگی و بر اساس  931مترمربع به ازاء هر نفر، شهر اسفراین دارای  1357سرانه 

هکتار کمبود فضاهای فرهنگی در وضع  135هر نفر می باشد  یمترمربع به ازا 2سرانه مصوب طرح تفصیلی که برابر 

 .داریمموجود 

 د( كاربري مذهبي

 یمترمربع به ازا 131هکتار را به خود اختصاص داده است. سرانه آن برابر با  231عادل کاربری مذهبی مساحتی م

هر  یمترمربع به ازا 131هر نفر می باشد. بر اساس طرح تفصیلی مصوب شهر اسفراین سرانه کاربری مذهبی برابر با 

ستاندارد کاربری مذهبی برابر ، سرانه ا)سابق( نفر پیشنهاد شده و بر اساس سرانه مصوب وزارت مسکن و شهرسازی

 237مترمربع سرانه برای هر شهروند در نظر گرفته شود، شهر اسفراین به  137باشد. چنانچه مترمربع می 139 -137با 

 هکتار فضای مذهبی نیاز دارد. 133هکتار فضای مذهبی و بر اساس سرانه مصوب طرح تفصیلی 

 آموزشي كاربريه (    

یه مقاطع آموزش عمومی و سایر مراکز آموزشی است. آموزش عمومی در برگیرنده خدمات آموزشی شامل کل

پیش دبستانی، ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان و هنرستان فنی و حرفه ای می باشد. جمع کل مساحت زمین آموزشی در 

 می باشد. هر نفر  یمترمربع به ازا 1سرانه آن  هکتار بوده که  19وضع موجود شهر اسفراین برابر با 

 7برای کاربری آموزشی که برابر با  )سابق( وزارت مسکن و شهرسازی بر اساس سرانه استاندارد ارائه شده

هکتار کمبود در بخش  9هر نفر می باشد و با کسر میزان موجود این کاربری شهر اسفراین حدود ی مترمربع به ازا

 انه طرح تفصیلی مصوب شهر اسفراین فضاهای آموزشی در زمان حاضر دارد. همچنین بر اساس سر

 هکتار کمبود در بخش فضاهای آموزشی مشاهده می گردد.  29مترمربع برای هر نفر(  935)
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 كاربري آموزش عالي( و

متر مربع می  132معادل معادل سرانه با هکتار  135کاربری آموزش عالی در سطح شهر اسفراین مساحتی برابر با 

آید. شهر اسفراین تعداد دانشجویان مراکز آموزش عالی به دست میش عالی بر مبنای باشد . سرانه موجود آموز

دانشگاه آزاد اسالمی است که مجموعاً تعداد دانشجویان شهر حدود واحد دانشگاه پیام نور و یك  واحد دارای یك

 باشد.هر نفر می یمترمربع به ازا 132نفر و سرانه موجود  7111

مترمربع به ازاء هر دانشجو( برای آموزش  91) )سابق( دی وزارت مسکن و شهرسازیبر اساس سرانه پیشنها

هکتار کمبود در بخش فضاهای آموزش عالی  2139نفری دانشجو، شهر اسفراین  7111عالی و با توجه به جمعیت 

هر  یامترمربع به از 137در زمان حاضر دارد. همچنین بر اساس سرانه طرح تفصیلی مصوب، شهر اسفراین )

 هکتار کمبود در بخش فضاهای آموزش عالی مشاهده می گردد. 133نفر(

هکتار در شرق میدان نماز در حال ساخت  133شایان ذکر است ساختمان دانشگاه آزاد اسالمی با مساحتی حدود 

 )سابق( می باشد و در صورت بهره برداری از آن، در وضع موجود بر اساس سرانه وزارت مسکن و شهرسازی

در این بخش هکتار  132به میزان  هکتار و بر اساس سرانه طرح تفصیلی مصوب کمبودی  2937کمبودی برابر با 

 خواهیم داشت.

 بهزيستي و درماني  -( كاربري بهداشتيز

متر مربع  231و سرانه  هکتار  3397بهزیستی و درمانی در سطح شهر اسفراین مساحتی برابر با  -کاربری بهداشتی

هر نفر( و طرح ی مترمربع به ازا 237) )سابق( بر اساس سرانه های پیشنهادی وزارت مسکن و شهرسازی.می باشد 

 هکتار کمبود در بخش مربوطه وجود دارد. 1هکتار و 137هر نفر( به ترتیب  یمترمربع به ازا 132تفصیلی مصوب )

 فضاي سبز ( كاربري ح

می باشد. ، پارك های جنگلی، رفیوژها و لچکی ها کاربری فضای سبز شامل پارك ها، فضای سبز میادین

مترمربع به  7سرانه کاربری مذکور برابر  وهکتار  1335مساحت مجموع کاربری فضای سبز در شهر اسفراین برابر با 

هر  یمترمربع به ازا 3) )سابق( ازاء هر نفر به دست می دهد. بر اساس سرانه استاندارد وزارت مسکن و شهرسازی

هر نفر( این ی مترمربع به ازا 2933هکتار کمبود و بر اساس سرانه طرح تفصیلی مصوب ) 2531هر اسفراین نفر( ش

 هکتار کمبود موجود در فضای سبز دارد.  9339شهر معادل 
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 ط( كاربري ورزشي

بـه  مترمربـع   231سرانه کاربری مذکور برابـر بـا   و هکتار  3کاربری ورزشی در شهر اسفراین مساحتی برابر با 

هـر نفـر( و    یمترمربع بـه ازا  937بر اساس سرانه مصوب طرح تفصیلی شهر اسفراین )هر نفر می باشد.  یازا

هر نفر ( شهر اسـفراین بـه    یمترمربع به ازا 232-237)  )سابق( سرانه پیشنهادی وزارت مسکن و شهرسازی

 می باشد.  هکتار کمبود در بخش فضاهای ورزشی در وضع موجود 131و  21ترتیب دارای 

 خدمات كارگاهي -صنعتي -( كاربري تولیديي

خدمات کارگاهی در وضع موجود شهر اسفراین برابر با  -صنعتی -مساحت مجموع کاربری تولیدی

هر نفر به دست می آید. شایان ذکر است  یمترمربع به ازا 132هکتار که سرانه کاربری مذکور برابر با  2131

درصد از  79هکتار )مجموعاً  133هکتار و یك معدن متروکه معادل  537دل که یك مورد مجتمع صنعتی معا

کاربری مذکور در وضع موجود( در محدوده مطالعاتی وجود دارد که با کم کردن مساحت این دو مورد، 

هر نفر می باشد. با توجه به اینکه وجود کاربری صنعتی  یمترمربع به ازا 2319سرانه کاربری مذکور برابر با 

صنایع مزاحم( در محدوده شهر دارای ممنوعیت قانونی می باشد، تعیین سطح مورد نیاز این کاربری در )

 وضع موجود، منوط به پاالیش کاربری مذکور و خروج صنایع مزاحم از داخل محدوده شهر است.

 تجهیزات و تأسیسات شهري كاربري (ک

 یمترمربع به ازا 239هکتار و سرانه ای معادل  539ا کاربری تجهیزات شهری در شهر اسفراین از سطحی برابر ب

هر ی مترمربع به ازا 137) )سابق( بر اساس سرانه استاندارد وزارت مسکن و شهرسازی هر نفر برخوردار می باشد.

 یمترمربع به ازا 139هکتار کمبود و بر اساس سرانه پیشنهادی طرح تفصیلی مصوب ) 933نفر( شهر اسفراین دارای 

 .هکتار کمبود در کاربری تجهیزات شهری می باشد  733ر( شهر اسفراین دارای هر نف

 پذيرايي  -( كاربري جهانگرديل

مترمربـع بـه    131و سرانه ای معـادل  هکتار  232پذیرایی در شهر اسفراین از سطحی برابر با  -کاربری جهانگردی

هـر نفـر ( شـهر     یمترمربـع بـه ازا   137ارت مسـکن ) بر اساس سـرانه اسـتاندارد وز  هر نفر برخوردار می باشد.  یازا

هـر نفـر(    یمترمربع بـه ازا  139هکتار کمبود و بر اساس سرانه پیشنهادی طرح تفصیلی مصوب )  235اسفراین دارای 

 هکتار کمبود در کاربری جهانگردی و پذیرایی می باشد.   139شهر اسفراین دارای 
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 انتظامي  -( كاربري اداريم

 135و سـرانه آن برابـر بـا   ،هکتـار مـی باشـد    2932انتظامی در شهر اسفراین برابـر بـا    -اداریمساحت کاربری 

برای کـاربری   )سابق( هر نفر می باشد. شایان ذکر است سرانه استاندارد وزارت مسکن و شهرسازیی مترمربع به ازا

ندارد وزارت مسکن و شهرسـازی )  ، لذا در خصوص سرانه استامی باشد هر نفر  یمترمربع به ازا2-1مذکور برابر با 

طـرح تفصـیلی مصـوب شـهر     پیشـنهادی   بر اساس سـرانه  سابق ( هیچگونه کمبودی در شهر به چشم نمی خورد . 

 هکتار کمبود در این کاربری را شاهد هستیم . 235میزان  به  مترمربع به ازای هر نفر می باشد 9برابر با که  اسفراین 

 بنديجمع -

ی های انجام شده، در مجموع و بر اساس الگـوی طـرح تفصـیلی مصـوب و الگـوی وزارت      با توجه به بررس

هکتـار کمبـود    933)هر کدام که بیشتر بوده است( شهر اسفراین در وضع موجود دارای  )سابق( مسکن و شهرسازی

رسازی و سـرانه  مقایسه سرانه کاربری های وضع موجود با سرانه استاندارد وزارت راه و شه سطح شهر می باشد.در 

 انجام شده است . 1جدول شماره در  مصوب تفصیلی 

 مقايسه سرانه كاربري هاي وضع موجود با سرانه استاندارد وزارت راه و شهرسازي و سرانه مصوب تفصیلي -4جدول شماره 

 گروه کاربری

مساحت 

کاربری 

وضع موجود 

2931 

 )مترمربع(

 سرانه با جمعیت

نفر 10382  

وزارت راه و  سرانه استاندارد

 شهرسازی

سرانه 

ی پیشنهاد

طرح 

ی تفصیل

 مصوب

کمبود سرانه 

ه موجود نسبت ب

دسرانه استاندار  

کمبود سرانه 

ه موجود نسبت ب

سرانه مصوب 

 تفصیلی

دکمبود ندار 40 05سرانه 47.3 2787207 مسکونی  کمبود دارد 

دکمبود ندار 2.5 5.0سرانه 2.9 168284 تجاری  کمبود ندارد 

رهنگیف 5.0 ≤سرانه  ≤ 0..5 0.2 12398   کمبود دارد کمبود دارد 5 

5.0 ≤سرانه  ≤ 5.0 0.2 14710 مذهبی  کمبود دارد کمبود دارد 5.0 

0 ≤سرانه  ≤ 0 3.9 230552 آموزشی  کمبود دارد کمبود دارد ..7 

درمانی –بهداشتی  5 ≤سرانه  ≤ 5.0 1.4 83512   کمبود دارد کمبود دارد 1.5 

بزفضای س سرانه ≥  8 5.0 296327   کمبود دارد کمبود دارد 57.1 
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5 ≤سرانه  ≤ 5.0 1.4 80449 ورزشی  کمبود دارد کمبود دارد 0.0 

زاتتجهی -تأسیسات     76372 1.3 

 ≤سرانه  ≤ 1و 5.1 ≤سرانه ≤5.0

 کمبود دارد کمبود دارد 1.0 5

یپذیرای –جهانگردی   11021 

0.2 

5.1 ≤سرانه  ≤ 5.0  د داردکمبو 5.0   کمبود دارد 

انتظامی –اداری   160975 2.7 

1≤مرکز شهرستان  ≤ 5  

دکمبود ندار 0   کمبود دارد 

 «اسفراین شهر جامع عمران و توسعه طرح نظر تجدید»  -( 2931) طرح مازند مشاور مهندسینماخذ: محاسبات نگارنده و 

 

 يري آن هاو درصد تحقق پذ كاربري ها سطح  میزان تحقق بررسي و مقايسه

 کمترین،  تحقق اجرای طرح درصد 23فقط هکتار و 739با میزان  کاربری فرهنگیطبق بررسی های صورت گرفته 

تحقق در صد  19هکتار و  1137 با عالی کاربری را دارا بوده است. پس از آن کاربری آموزش  تحققمیزان در 

 جای دارد.اجرای طرح ، در رده دوم عدم تحقق کاربری 

 به بررسی مساحت و در صد های کاربری های تحقق نیافته شهری شهر اسفراین می پردازد . 7شماره جدول 

در صد در رده بیشترین عدم  91عالی و فضای سبز با تحقق کمتر از در این جدول کاربری های فرهنگی ، آموزش  

 تحقق کاربری ها هستند.

پذیرایی بین  – تجهیزات ، مذهبی و جهانگردی و أسیساتصنعتی ، آموزشی ، ت – کاربری های ورزشی ، کارگاهی 

 درصد تحقق پیدا کرده اند . 71تا  91

در صد  71انتظامی  بیش از  -درمانی و اداری – انبار ، بهداشتی و نقل و همچنین کاربری های مسکونی ، حمل

 اجرایی شده اند.

 در صد تحقق داشته است. 211بیش از  کاربری تجاری بیش از میزان پیش بینی شده در طرح پیشنهادی و 
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 تفصیلي مصوب شهر اسفراينطرح  پیشنهادي كاربري هاي  سطح و درصد تحقق پذيري – 0جدول شماره 

 گروه کاربری

مساحت کاربری 
 پیشنهادی

طرح تفصیلی 
مصوب 

 )مترمربع(1333

مساحت کاربری وضع 
موجود داخل محدوده 

مصوب 
 )مترمربع(1332

بري اختالف كار
موجود با 

پیشنهادي )متر 
 مربع(

درصد تحقق پذیری 
 )درصد(

 18 55649 12398 68047 فرهنگی

ز 
 ا
ر
مت

ک
3
3

 

صد
ر
د

 

 23 24456 7111 31567 آموزش عالی

 25 885936 296327 1182263 فضای سبز

 33 163639 80449 244088 ورزشی

ن 
بی

3
3

 
ا 
ت

0
3

 
صد

ر
د

 

 46 142803 122181 264984 صنعتی –کارگاهی 

 47 264598 230552 495150 آموزشی

 48 84092 76372 160464 تأسیسات و تجهیزات

 49 15506 14710 30216 مذهبی

 49 11396 11021 22417 پذیرایی –جهانگردی 

 50 2580798 2527167 5107965 مسکونی

ن 
بی

0
3

 
ا 
ت

1
3
3

 
صد

ر
د

 

 50 148438 145556 293994 حمل و نقل و انبار

 53 72816 83512 156328 درمانی – بهداشتی

 63 92604 160975 253579 انتظامی –اداری 

ز  156 60609- 168284 107675 تجاری
 ا
ر
شت

بی
1
3
3

 

صد
ر
د
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 «اسفراین شهر جامع عمران و توسعه طرح نظر تجدید»  -( 2931) طرح مازند مشاور مهندسینماخذ:

  ها : كاربري عدم اجرايي شدن در موثر عوامل

 سامان و سر برای آنها بکارگیری ابتدای از شهری توسعه های طرح که است معضالتی جمله از ها کاربری یرتغی

 چنین ، ها کاربری شده تعیین پیش و ای برنامه استقرار در.  اند بوده رو به رو آن با کشور شهرهای وضعیت به دادن

 طرف یك از آن تحول و تغییر و انسانی نیازهای و ها هخواست ناشناخته کامالً ماهیت به توجه با که رسد می نظر به

 عدم و اشتغال از قبل ها فعالیت استقرار برای زمین عرصه هایی توانای و استعدادها دقیق برآورد در فنی ضعف و

 به منطقه یك برای طرح تهیه از پس که تغییراتی همچنین و نهایی های پتانسیل و استعدادها از ها طرح واقعی درك

 کارکرد و کالبد بین ناهماهنگی بروز و ها کاربری تغییر برای الزم زمینه ، گردد می ایجاد موقعیت و کارکرد حاظل

 نیز و اراضی کاربری های طرح تهیه های برنامه موارد از بسیاری در لذا ؛( 37: 2933 ، الئین معلمی)  شود می فراهم

 طرفی از.  شود نمی فراهم شهری فضاهای در ها فعالیت نطقیم استقرار ، ها کاربری به زمین ای برنامه تخصیص

 یابد تغییر یا نیابد تحقق یا نظر مورد کاربری که شود می سبب ارگانها برخی جانب از ها طرح ضوابط نکردن رعایت

ح همچنین در بررسی دالیل عدم موفقیت و اجرا نشدن کامل طر( .291: 2935 ، اسفندیاری)  دهد کاربری تغییر یا

های جامع و تفصیلی در سه مبحث نظری ، روش ها و رویه ها و اجرایی و مدیریتی می توان به موارد ذیل اشاره 

 . (97: 2931داشت: ) جی شابیر چیما ، 

 و عدم توجه به طراحی شهری.تقلیل برنامه ریزی شهری به برنامه ریزی کالبدی -2

  ی  هدفانجام مطالعات تفصیلی پراکنده، غیر مستقیم و ب-1

  ناپیوستگی میان مراحل برنامه ریزی تیه طرح ، اجرا و مدیریت -9 

  محصور کردن توسعه آتی شهر در چارچوب خشك و بی انعطاف نقشه کاربری زمین -1

  عدم مشارکت شهروندان و گروه های ذی نفع در روند تصمیم سازی و تصمیم گیری -7

  وعه ای از رویه های اداری و مقرارات خشك و رسمیتبدیل فرآیند توسعه و عمران شهری به مجم-9

  عدم توجه کافی به امکانات اجرایی ) مالی ، فنی و سازمانی (-5

  عدم پیش بینی اهرم های نظارت ، پیگیری و اصالح-3
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 عدم استفاده از امکانات مردمی و محلی در اجرا و مدیریت- 3     

 

 

  قانوني : عوامل

.  کند می    حرکت آن راستای در و گیرد می قرار آن روی مدیریت که است ای پایه و اساس ی منزله به قانون

 پویایی و تحول خاصیت دلیل به.  آید می شمار به زیست محیط کیفیت در کلیدی عوامل از یکی مقررات و ضوابط

 شرایط این با تطبیق به قادر شود می تهیه نواحی این برای که هایی برنامه بیشتر دارد آن پیرامون و شهری نواحی که

 در موثر عوامل از یکی شاید اسالمی انقالب از پس دوران در شهری زمین قوانین.  دارند کمتری موفقیت و نبوده

 قابل انقالب اول دهه در ویژه به وسیع مقیاس در زمین واگذاری و تملك.  است بوده شهرها کالبدی گسترش جهت

      و محیط ثبات عدم در نوعی به که است قانونی مواد هدف راستا این در( . 71: 2939 دیگران و خاکپور)  است تامل

 . است داشته اساسی نقش  اسفراین شهری زمین کاربری تغییر ویژه به شهر پیرامون ی جامعه

 

 نتیجه گیري:

طرح  با کاربری پیشنهادی 2931طی بررسی و مقایسه به عمل آمده ما بین کاربری های وضع موجود در سال 

در صد تحقق  211مشاهده می گردد در تمامی کاربری ها به جز کاربری تجاری کمتر از  2939تفصیلی مصوب 

به علت  هرشتمایل مردم جهت احداث این نوع کاربری در اجرای کاربری پیشنهادی را داریم این وضعیت بیانگر

در هری دم دقت نظر کافی برنامه ریزان شاز ع از طرفی عدم تحقق سایرکاربری ها،  می باشد سود آور بودن آن

بین جمعیت شهری و سطوح مورد نیاز کاربری ها ناشی  طری های  پیشنهادی در نادیده گرفتن ارتبازمان تهیه کارب

 می شود .

عدم کارآیی برنامه ریزی شهری به شیوه طرح های جامع و تفصیلی در طرح توسعه و عمران شهر اسفراین نیز  

، با توجه به   (chadwick)به اعتقاد چادویكشدن کامل کاربری های پیشنهادی نمود داشته است .  عدم اجراییدر 

پیچیدگی جامعه شهری و دخالت عوامل متعدد فردی و جمعی ، الگوی طرح های جامع که به شیوه منطقی و تعقلی 

. لذا نیاز به جایگزینی طرح  (1 : 2931تهیه می شوند با واقعیت تعارض دارند و اجرایی نیستند.)رضا احمدیان ،
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در نقد برنامه (lindblum)لیند بلوم )طرح های برنامه ریزی جدید ملموس است.های برنامه ریزی شهری کنونی با 

ریزی جامع و روش های جایگزین آن به مقوله برنامه ریزی اندك افزا اشاره دارد . در این شیوه توصیه می شود که 

و سیاست های دراز مدت از اهداف کوتاه مدت و مرحله ای با توجه به تغییرات استفاده  به جای تعیین برنامه ها

یکی از راه های غلبه بر محدودیت برنامه ریزی جامع ،   (faludi)(به اعتقاد فالودی1:  2931شود. )رضا احمدیان ،

، رویکردهایی هستند که امکان  توسل به برنامه ریزی فرآیند و راهبردی است. از نظر وی راهبردهای برنامه ریزی

می دهد روند برنامه ریزی بر پایه شناخت های معتبر و امکانات واقعی استوار گردد و روند تصمیم گیری به جای 

 تعیین تکلیف قطعی و نهایی ، در جهت اصالح واقعی و مرحله ای قرار گیرد.

لزوم استفاده از شیوه های  جامع و تفصیلی ی شهری با طرح هایاز طرفی با توجه به عدم کار آیی برنامه ریز

  الزامی می نماید. کنونی طرح های جامع و تفصیلی به جایجدید برنامه ریزی شهری را 

برنامه  همچنین در شرایط موجود و ادامه روند برنامه ریزی به شیوه طرح های جامع و تفصیلی می بایست 

کالبدی ، بلکه سایر عوامل اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، سیاسی  نه تنها عوامل در برنامه ریزی به ، ن شهریاریز

  داشته باشند. توجهو جغرافیایی در فرآیند برنامه ریزی کاربری 
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