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طرح هادی شهری شهر کوهستک

 –1تحليل و استنتاج مطالعات مربوط به شهر کوهستک
 -1-1ارائه و ارزيابي گزينههاي مختلف برآورد تعداد جمعيت شهر کوهستک تا سال افق طرح و انتخاب
گزينه مناسب

جهت برآورد تعداد جمعیت شهر کوهستک تا سال افق طرح و انتخاب گزينه مناسب ،از آمار جمعیتي شهر در
سرشماري رسمي استفاده شده است .بر اساس اين اطالعات پیش بیني جمعیت شهر بر اساس فرضیههاي
باروري کل ،مرگ و میر و مهاجرت در نرم افزار  spectrumمورد ارزيابي قرار گرفته است .لذا با توجه به نرخ رشد
جمعیت در سالهاي گذشته و قرارگیري در سواحل مکران ،قرارگیري نیروگاه و واگذاريهاي بنیاد مسکن،
گزينههاي زير را جهت پیشبیني جمعیت ميتوان در نظر گرفت و در نهايت محتملترين آن جهت پیشبیني
انتخاب ميشود.

 گزينههاي انتخابي جهت پيش بيني جمعيت
 -گزينه اول ( روند جمعيت پذيري شهر در دوره هاي سرشماري هاي رسمي از سال  1431تا ) 1411

بررسي روند جمعیت پذيري شهر نشان ميدهد که شهر کوهستک از سال  7931تا ( 7931دوره  15ساله)
داراي نرخ رشد برابر  9/53درصد بوده است.
جدول  -1تحوالت جمعيتي شهر کوهستک طي سالهاي  1431تا 1411
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5431

5411

5431

5431
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بعد خانوار

3/3

1/6
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طرح هادی شهری شهر کوهستک
ماخد :مرکز آمار ايران ،سرشماري عمومي نفوس و مسکن شهرستان سیريک ،سالهاي 7931-7931

 -گزينه دوم ( نرخ رشد طبيعي جمعيت شهر از سال  1413تا  1413طبق آمار خانه بهداشت )

بررسي روند نرخ رشد طبیعي جمعیت بر اساس تعداد موالید و مرگ و میر در دوره  75ساله  7913تا 7933
انجام شده است که برابر  7/1درصد ميباشد.

 -گزينه سوم ( نرخ رشد واقعي شهر از سال  1411تا  1411طبق آمار خانه بهداشت)

بررسي روند نرخ رشد مطلق جمعیت بر اساس تعداد موالید و مرگ و میر در دوره  75ساله  7913تا 7933
انجام شده است که برابر  7/71درصد ميباشد.

 -گزينه چهارم ( نرخ رشد پيشنهادي طرح توسعه و عمران ناحيه يندرعباس)

بررسي وضعیت شهرهاي استان به لحاظ جمعیتي نشان داد که توازن و تعادل مناسبي در میان پراکنش جمعیت
شهرهاي ناحیه وجود دارد و در ناحیه بندرعباس شهرهاي بسیاربزرگ (بندرعباس) در کنار شهرهاي بسیار کوچک
(فین  ،سیريک  ،زيارتعلي و فارغان)شکل گرفته اند .روند تحول اين شهرها هم حاکي از اين است که شهرهاي
کوچکتر با شتاب بیشتري در حال گسترش هستند.در طرح توسعه و عمران ناحیه بندرعباس چشم اندازهاي
توزيع فضايي جمعیت براي دوره  05ساله ( ) 7355 – 7917معادل  7/1درصد بوده است.

 -گزينه پنجم ( نرخ رشد پيشنهادي طرح هادي روستايي کوهستک)

نرخ رشد پیشنهادي روستاي کوهستک در افق  75ساله در سه فرض ذکر شده است که حداقل نرخ رشد 7.1 ،و
حداکثر  0.0درصد درنظرگرفته ميشود .با توجه به نرخ موالید ،افتتاح بندر و گمرگ روستا و مرکز بخش شددن
آن ،فرض دوم يا نرخ رشد  0درصد براي ده سال آتي آن در نظر گرفته شده است.
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 -گزينه ششم ( نرخ رشد پيشنهادي بر اساس پيش بيني جمعيت با نرم افزار ) Spectrum

در نرم افزار  Spectrumاز هفت پارامتر جهت پیش بیني جمعیت استفاده ميشود که به شرح زير مي باشد:


 ( First Year Populationجمعيت سال پايه )

جمعیت پايه براي شهر کوهستک جمعیت سال  7939بوده است که معادل  0199نفر ميباشد و اين جمعیت
به عنوان جمعیت پايه براي پیش بیني افق طرح در نظر گرفته شده است.


( Total Fertility Rateنرخ باروري کل)

نرخ باروي کل ( )TFRدر اول دوره  0/1نفر و در انتهاي دوره طرح  0نفر به ازاي هر زن واقع در سنین باروري
منظور شده است .نرخ باروري کل شهر بر اساس روش  Releدر سال  0/01 ،7939محاسبه شده است.
( ASFR (Age Specific Fertility Rate) نرخ باروري در گروه هاي سني)

تعداد موالید به ازاي هر  755نفر زن در هر يک از گروه هاي  1ساله سني.
( Sex Ratio At Birth نسبت جنسي)

نسبت متولدين مرد به زن در هر دوره از سرشماري.
 ( Life Expectancy اميد به زندگي)

امید به زندگي در بدو تولد به عنوان جايگزين براي نرخ مرگ و میر در ابتدا و انتهاي دوره به ترتیب براي زنان
 93و  17سال و براي مردان  91و  15سال برآورد و پیشبیني شده است.
 ( Model Life Table سبک زندگي)

سبک و شیوه زندگي ساکنان شهر در دوره طرح .براي اين پارامتر ،میزان استاندارد در جهان در نظر گرفته شده
است.
(International Migration مهاجرت)

نرخ مهاجرت در پنج سال اول در حد  5/1و در پنج سال دوم با توجه به ارتقا يافتن شهر کوهستک به 7
درصد خواهد رسید.
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با توجه به پیش بیني صورت گرفته در اين نرم افزار ،جمعیت شهر کوهستک و با نرخ رشد  ،0/9در سال افق
طرح برابر با  9111نفر نظر گرفته شده است .بر اين اساس جمعیت گروه هاي سني  1ساله در هر گروه به
تفکیک و هرم سني کوهستک در سال افق طرح به صورت زير خواهد بود.
جدول  -2گروه هاي سنی  5ساله در سال هاي  1315و  1443شهر کوهستک
1411
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1341

ساله

مرد

زن
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991
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013
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733
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71-73
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731

013

710
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979

05-03

711
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935

051
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937

01-03

719

717

911

073

731

377

95-93

799

791

017

790

791

903

91-93

759

777

073

790

791

015

35-33

11

10

733

753
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051

31-33
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13
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15-13

31
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11-13
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 91و بیشتر
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نمودار  -1هرم سني شهر کوهستک در سال 1344

 -گزينه هفتم ( پيشنهادي از نظر مشاور طرح ) :

فرض محتمل از نظر مشاور و بر اساس نرخ رشد پیشنهادي به عنوان طرح فرادست اين مطالعات ،نرخ رشد 9/1
درصد که نزديک به نرخ رشد  15سال اخیر بین سالهاي  7931تا  7931ميباشد .با نرخ رشد  9/1درصد و
جمعیت پايه سال  9595 ( 7931نفر ) جمعیت شهر در محدوده غیر از تفکیکيهاي بنیاد مسکن در سال
 7351به  3503نفر افزايش خواهد يافت.
با توجه به اينکه شهر کوهستک در طرح ويژه توسعه و عمران مکران واقع شده است و در اين طرح کوهستک به
عنوان نقطهي جمعیت پذير سطح سه برنامهريزي شده است و همچنین با توجه به تأسیس نیروگاه در اين
منطقه جمعیت اين شهر با  15سال اخیر تفاوت خواهد کرد .پس توسعه از سمت شمال و شمال شرقي اتفاق
خواهد افتاد و جمعیت پذيري قسمت شمال شرقي با  1هکتار مساحت مسکوني پیشنهادي ،توانايي جذب 930
نفر را خواهد داشت .همچنین با توجه به قطعات تفکیکي در شرق شهر 151 ،واحد مسکوني واگذار خواهد شد
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که با توجه به بعد خانوار پیشنهادي ( 9/3نفر) جمعیت پذيري اين ناحیه از شهر  0190نفر خواهد بود .درنتیجه
جمعیت پیشنهادي شهر با توجه به محاسبات مشاور  9137نفر با بعد خانوار پیشنهادي  9/3نفر ميباشد که
نسبت به وضع موجود  3309نفر افزايش جمعیت خواهیم داشت .با توجه به بعد خانوار پیشنهادي  9/3نفر،
تعداد خانوارهاي شهر به  7371خانوار افزايش خواهد يافت که نسبت به وضع موجود  7793خانوار افزايش
خواهد داشت.
جدول  -4گزينههاي مختلف برآورد جمعيت شهر کوهستک تا سال افق طرح و انتخاب گزينه مناسب توسط مشاور
شاخص
فرضيه

جمعيت

نرخ رشد

پايه

پيشنهادي

جمعيت افق طرح

بعد خانوار
پيشنهادي

توضيح

تعداد خانوار

اول (متوسط نرخ رشد
دورههاي سرشماري در  15سال

4404

4/43

4333

4/1

117

 15ساله شهر ()7931 -7931

گذشته)
دوم (نرخ رشد طبیعي شهر)

4404

1/3

4151

4/1

143

در  1سال ()7935-7910

سوم (نرخ رشد واقعي شهر)

4404

1/13

4401

4/1

301

در  1سال ()7935-7910

چهارم ( نرخ رشد پیشنهادي
طرح توسعه و عمران ناحیه

4404

1/7

4145

4/1

313

براي دوره  05ساله ( 7917تا )7355

يندرعباس)
پنجم( نرخ رشد پیشنهادي
طرح توسعه و عمران ناحیه

4404

5

4131

4/1

111

براي دوره  75ساله ()7933-7913

يندرعباس)
با توجه به ويژگي هاي جمعیتي (ساختار سني

ششم(با استفاده از نرم افزار
پیشبیني جمعیت
)spectrum

4404

5/0

4134

4/1

143

و جنسي ،باروري ،مرگ و میر و مهاجرت و)...
و با استفاده از نرمافزار spectrum
 -7افزايش جمعیت از  9595به  3503با

هفتم(فرض محتمل از نظر
مشاور )

توجه به نرخ رشد  15ساله

+3451
4404

4/1

015+5705
=7334

4/1

1113

 -0جمعیت پذيري  930نفري توسعه
شمال شرقي شهر
 -9جمعیت پذيري  0190نفري قطعات
تفکیکي
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 -1-1ارائه و ارزيابي گزينه هاي مختلف برآورد تعداد شاغلين شهر کوهستک تا سال افق طرح و انتخاب
گزينه مناسب

شهر بندر کوهستک با داشتن ظرفیت هاي هاي بالقوه گردشگري  ،صید و صیادي و تجاري مي تواند در طرح
توسعه سواحل مکران به يکي از بهترين شهرهاي استان هرمزگان که از قابلیت هاي استراتژيکي بويژه در
بخشهاي گردشگري و اقتصادي برخوردار است باشد.

در حال حاضر  01/0درصد جمعیت  75سال و باالتر شهر کوهستک شاغل ميباشد و نرخ بیکاري شهر نیز
تقريباً بسیار باال ميباشد .اکثر جمعیت فعال شهر که در شهر ساکن هستند در بخش خدمات و صیادي
مشغولند .براي برآورد تعداد شاغلین شهر در افق طرح از دو گزينه زير استفاده شده است:
گزينه اول :ثابت بودن نرخ رشد وضع موجود ( 01/0درصد) شهر
گزينه دوم :تغییرات روند وضع موجود متناسب با نرخ رشد پیشنهادي با توجه به پتانسیلهاي بالقوه گردشگري
و اشتغالزايي نیروگاه
جدول  -3پيشبيني عملكرد اقتصادي شهر تا سال افق طرح
جمعيت فعال
شاخص
فرضيه ها

نرخ اشتغال

اول  :ثابت بودن روند وضع موجود
شاغلین شهر

53/5

دوم :تغیرات وضع موجود متناسب با
نرخ رشد پیشنهادي و اقتصاد کالن
شهر در آينده

31/40

شاغل
درصد

تعداد

درصد

تعداد

1130

34

5114

0401

31

1311

نسبت به جمعيت

نسبت به کل

فعال

جمعيت

53/5

55/0

31/40

75/47

ماخذ  :محاسبات مشاور

گزينه مورد قبول و تائید مشاور گزينه دوم ميباشد .بر اساس اين گزينه در افق طرح حداقل نیاز به تعداد 3334
شغل جديد خواهد بود که با توجه به تحقیقات با راه اندازي نیروگاه  7355مگا واتي بندر کوهستک زمینه
اشتغالزايي  3هزار نفر بصورت مستقیم فراهم خواهد شد و همچنین با استفاده از پتانسیل گردشگري کوهستک،
در راستاي اين هدف بايد اشتغال زايي شود تا هم در صنعت گردشگري شاهد پیشرفت باشیم و هم از نیروها و
جوامع بومي و محلي جهت بهبود رفاه اقتصادي استفاده شود.
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 -5-6-5پيشبيني جمعيت شاغل شهر به تفكيك بخشهاي اصلي فعاليت

با توجه به برآورد تعداد شاغلين در افق طرح که معادل  1311نفر پیش بیني شده است و بر اساس مباحث
مربوط به اقتصاد کالن شهر در آينده و تحوالت بخشهاي اقتصادي و ساخت نیروگاه  7355مگاواتي اشتغالزايي
آن ،سهم بخشهاي اصلي فعالیت يعني کشاورزي ،صنعت و خدمات به ترتیب در سال افق طرح  19/1 ،9/3و
 70/9درصد پیش بیني مي شود .بر اساس اين برآورد تعداد شاغلین بخش کشاورزي از  715در سال  7939به
 070نفر در سال  7351افزايش خواهد يافت که اين افزايش معادل  90نفر مي باشد .بخش صنعت با  07درصد
تعداد شاغلین خود را تا  3191نفر افزايش خواهد داد که نسبت به وضع کنوني در سال  7939معادل  3309نفر
افزايش خواهد داشت که با توجه به تحقیقات و اطالعات جمع آوري شده توسط مشاور اين افزايش چشمگیر با
توجه به اشتغالزايي مستقیم و غیر مستقیم نیروگاه در حال تأسیس خواهد بود .تعداد شاغلین بخش خدمات در
افق طرح  991نفر پیش بیني شده است که نسبت به وضع موجود  937نفر افزايش مي يابد که اين تعداد در
جهت توسعه بومي محور و بهبود خدمات گردشگري برنامهريزي خواهد شد .بنابراين تعداد  3135نفر شاغل
جديد در افق طرح جذب بخش کشاورزي ،صنعت و خدمات خواهند شد .جدول زير پیش بیني تعداد شاغلین
بخشهاي اقتصادي شهر کوهستک را نشان مي دهد.

جدول  -1پيشبيني شاغلين بخشهاي مختلف اقتصادي در سال 1344
شاخص

درصد
تعداد شاغلين

نسبت به جمعيت

نسبت به جمعيت

نسبت به کل

شاغل شهر

فعال

جمعيت

کشاورزي

515

4/1

4/31

5/3

صنعت

3143

34/3

73/14

04/11

خدمات

001

15/4

14/13

1/45

کل

1311

144

31/40

75/47

بخش

ماخذ  :برآورد مشاور
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 -4-1ارزيابي زمينههاي مشارکت فني ،اقتصادي و اجتماعي ساکنان در اجرراي طررحهراي عمرانري
درگذشته و تعيين روش مشارکت آنها در اجراء ،بهرهبرداري و نگهداري پروژههاي طرح هادي شهر

با توجه به بررسيهاي بعمل آمده از شرايط شهر کوهستک ميتوان چنین بیان کرد که مشارکت اجتماعي و
اقتصادي شهروندان بیش از مشارکت فني آنها است .نوع طرح قابل اجرا و اينکه اين طرحها کدام جنبه از زندگي
شهروندان را در بر ميگیرد در میزان مشارکت آنها تأثیرگذار است .به نظر ميرسد طرحهاي اقتصادي  -که باعث
باال رفتن درآمد شهروندان خواهد شد -از استقبال بیشتري براي مشارکت آنها برخوردار است .البته طرحهايي
هم که به نوعي باعث افزايش رفاه و امنیت زندگي شهروندان گردد نیز مورد حمايت آنها خواهد بود .بنابراين نوع
طرح و کارکرد آن در زندگي شهروندان از مهمترين علتهاي میزان مشارکت مردم در اجراي طرحها خواهد بود.
در اکثر شهرهاي کشور با توجه به باال رفتن میزان اطالعات و آگاهيهاي مردم و تمايل به تغییر در الگوهاي
زندگي و معیشتي و ...سطح مشارکتها نیز در حال افزايش است و مهمترين محدوديتي که ممکن است در اين
زمینه به وجود آيد ،عدم توان يا کم تواني مردم در انجام آن طرحها ميباشد .مهمترين زمینه مشارکت اهالي،
مشارکت بعد از اجرا است که شامل نظارت و نگهداري از طرحهاي عمراني اجرا شده در شهرست .نقش مديريت
اجرائي و نحوه برخورد شهرداري در اين خصوص بسیار موثر ميباشد .شهرداري شهر با نظارت و مردم شهر با
نگهداري ميتوانند تا حد زيادي در دوام و طول عمر اين طرحها نقش موثري داشته باشند.

 -3 -1تحليل تغيير و تحول منابع درآمدي شهروندان و فعاليتهراي اقتصرادي (کشراورزي ،عرنعت و
خدمات) و تدوين چشم انداز آتي آنها

شهر کوهستک يک شهر بندرگاهي بوده و شغل اکثر مدردم آن درحدال حاضدر مداهیگیري و فعالیدتهداي
خدماتي ميباشد .درآينده با اتمام پروژه اسکله اين شهر و افتتاح بندر آن به طدور قطدع فعالیتهداي مداهیگیري،
حمل و نقل و ارتباطات دراين شهر بیشتر خواهد شد و عملکرد آن به اين سو سوق پیدا ميکند .ضمناَ به علدت
نبود پتانسیل در زمینة کشاورزي ،نقش کشاورزي آتي شهر به مانند حال حاضر منوط به صید و صیادي خواهدد
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شد و فعالیت هاي خدماتي ،پرورش ماهي و بازرگاني و گردشگري در اولويت قرار مدي گیرندد .در ده سدال افدق
طرح ( )7359جمعیت شهر  1319 ،نفر خواهد گرديد ،لذا حدود  3309نفر به جمعیت افزوده ميشود .اگر گروه
سني  5– 1و  1 – 75حال حاضر را مورد توجه قرار دهیم ،خواهیم ديد که ده سال ديگر  917نفر بده جمعیدت
فعال شهر اضافه ميگردد که بايست فرصت شغلي براي آنان فراهم نمود.
-1-3-1کسب درآمد از طريق اقامتگاههاي بوم گردي:
بوم گردي در ادبیات گردشگري ايران ،موضوعي نسبتاً جديد (حدود دو دهه) و مفهدومي فراتدر و عمیدق تدر از
صرف محلي براي شبخوابي يا شب ماني گردشگران است .اقامتگاه هاي بومگردي نماد و نشانه و مظهري از نوعي
گردشگري و اقامت است که حاوي ارزش هاي خاص بومي ،سنتي و زيستي جوامع محلي و ارائه کنندهي وجوهات
فرهنگي و بومي محیط سنتي منطقه مي باشد .بدين ترتیب کلمهي بومگردي عمالً فراتر از صدرف گردشدگري در
يک منطقه محلي ميباشد و به مجموعه فرايندهايي براي شناخت عمیق تر از فرهنگ بومي منطقه اطالق ميشود.
اين نوع گردشگري(بوم گردي) ،داراي ويژگي ها و خصايصي است که از مهمترين آنها ،مشارکت جوامع محلدي و
منتفع شدن و بهره برداري پايدار آنها مطابق اصول توسعه پايدار مي باشد.
شهر کوهستک مانند بسیاري از مناطق ايران جاذبههايي را شامل ميشود .از اين رو اين شهر ميتواند در تمام
فصول سال پذيراي گردشگران باشد .عالوه بر آن ،گردشگران قادر خواهند بود در کنار بازديد از طبیعت با ويژگي-
هاي اجتماعي مناطق آن نیز آشنا شوند .بیشتر بازديد کنندگان که از ساير شهرها و مناطق کشور به اين مکان سفر
ميکنند ،فصل سرد که هواي اين شهرستان بهاري است را براي سفر خود انتخاب ميکنند ،اما شهرونداني کده در
اين شهر ساکن هستند ،ناگزيرند در تمام سال در اين شهر حضور داشته باشند و نیاز به شغل پايدار و دائمي دارند.
از اين رو ،ضروري است جهت توسعهي گردشگري که با هدف رفع نیازهاي اين شدهروندان صدورت مدي گیدرد ،در
برنامهريزي گردشگري عالوه بر گردشگران میهمان به گردشگران بومي نیز توجه کرد و زيرساختهداي الزم بدراي
اين منظور را توسعه و بهبود بخشید .بديهي است که عالوه بر ساکنان بومي ،ساير هموطنان نیز از اين زيرساختها
استفاده خواهند کرد.
در نتیجه بومگردي قادر است که در استفاده از توانهاي محیطي سدبب افدزايش همکداري ،تدأثیرات اقتصدادي و
همچنین حفاظت از محیط زيست و توسعهي پايدار شود و تحرك و پويايي را در اقتصاد محلي و منطقهاي به وجود
آورد .پس ايجاد اقامتگاههاي بومگردي در اين راستا ميتواند کمک شاياني به کسدب و کدار جامعده بدومي شدهر
کوهستک کند.

11

طرح هادی شهری شهر کوهستک

 –1تحليل و استنتاج مطالعات مربوط به حوزه نفوذ
 -1-1چگونگي توزيع جمعيت در حوزه نفوذ مستقيم شهر و احتماالت رشد و تحول آن در آينده

در بررسي میزان برخورداري از امکانات روستاهاي تحت نفوذ کوهستک ،مشخص مي گردد که شهر کوهستک از
بیشترين امکانات از نظر امکانات آموزشي ،ارتباطي ،خدماتي و تجاري برخوردار ميباشد و ساير روستاها نیازهاي
اولیه اي که خود دارا نميباشند ،درصورت وجود از کوهستک تأمین مي نمايند.
درصورتي که شهر کوهستک بتواند نیازهاي حال حاضر و آتي روستاهاي حوزه نفوذ خود را تامین نمايد ،عملکرد
مرکزيت مکاني خود را تقويت کرده و بخش عمدهاي از مشکالت منطقه را از نظر خدمات رسداني مرتفدع مدي-
سازد.
در وضع موجود و طبق بررسيهاي مشاور طرح روستاهاي شاه مرادي ،کنارجو و بماني در حدوزه نفدوذ مسدتقیم
شهر کوهستک قرار دارند و از خدمات آموزشي ،خدماتي و تجاري که در شهر کوهستک است ،استفاده ميکنند.
روستاهاي حوزه نفوذ بر اساس نتايج سه دوره سرشماري اخیر (  7911تا  ) 7931داراي نرخ رشد مثبت
جمعیت بوده است .در طرح هاي فرادست براي روستاهاي حوزه نفوذ ،نرخ پیشنهادي در جدول زير پیشنهاد
شده است.
جدول  -6پیش بینی جمعیت آتی روستاهاي حوزه نفوذ کوهستک 1443
نام آبادي

جمعيت پايه ()1411

نرخ رشد پيشنهادي

جمعيت افق طرح ()1344

شاه مرادی

1333

5/1

1374

كنارجو

1413

1/3

1101

بماني

1401

4/0

1343

جمع

4104

5/3

3337

مأخذ  :محاسبات مشاور طرح

بر اساس پیش بیني صورت گرفته جمعیت حوزه نفوذ از  9199نفر در سال  7931به  3331نفر در سال
 7359افزايش خواهد داشت که نسبت به وضع موجود  113نفر افزايش مي يابد.
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 -1-1تعيين روستاهايي که به عورت مراکز منظومه در حوزه نفوذ شهر عمل مي نمايند

شهر کوهستک بر اساس طرح ساماندهي فضايي -کالبدي سکونتگاههاي روستايي در بخش بماني شهرستان
سیريک و در ساحل درياي عمان قرار دارد.
همچنین در سلسله مراتب پیشنهادي مراکز و فضاهاي روستايي ناحیه بندرعباس در طرح توسعه و عمران
(جامع) ناحیه بندرعباس ،مصوب  ،7911روستاهاي کندال ،گردو ،پاتل ،کالوي ،مقسان ،وادشت ،سرگلم ،لبني،
بماني ،پالور ،کرپان ،روتان ،گچینه پايین ،گچینه باال ،شاهمردي ،کنارجو ،محملیان ،دودر و زمین مال در
مجموعه کوهستک معرفي شدهاند.
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 -4-1تحليل وضعيت منابع عمده معيشت ساکنين حوزه نفوذ و تدوين چشم انداز آتي الگوي مراجعه
جهت مبادله کاال بين حوزه نفوذ شهر

کوهستک و روستاهاي حوزه نفوذ آن احتیاج به خدمات زير به منظور توسعه آتي خود دارند.
مراکز آموزشي دبیرستان و پیش دانشگاهي
جايگاه توزيع سوخت
مراکز فرهنگي ،کتابخانه و فضاهاي عمومي
خدمت رفاهي و بهداشتي و درماني مانند داروخانه ،مرکز بهداشت
تعمیرگاه خودرو و وسايل خانگي
واحدهاي تجاري الزم
توزيع آب آشامیدني سالم به کلیه روستاها
مراکز اداري الزم
مراکز خدماتي مانند مرکز اورژانس ،درمانگاه ،داروخانه ،پايانه مسافربري و حمل و نقل
ادارات خدمات رسان مانند برق ،آب وغیره
مراکز فرهنگي و تفريحي مانند پارك و فضاي سبز ،کتابخانه ،خانه فرهنگ و غیره
براساس موارد مذکور در مورد ايجاد مراکز خدماتي در کوهستک و سه روستاي حوزه نفدوذ آن پیشدنهادات زيدر
ارائه مي گردد.
جدول شماره  -1مراکز خدماتي پیشنهادي کوهستک و روستاهاي حوزه نفوذ آن
نام روستا

تأسیسات زيربنايي

آموزش

اداري – ارتباطي

بهداشتي و درماني

آب
آشامیدني

تلفن

پیش
دبستاني

دبیرستان

هنرستان

خانه
بهداشت

مرکز
بهداشت

داروخانه

غسالخانه

دامپزشکي

ادارات
دولتي

پست و
مخابرات

کوهستک

م

م

پ

م

پ

م

پ

م

م

پ

م

م

شاه مردي

م

م

پ

-

-

پ

-

-

م

-

-

پ

کنارجو

م

م

پ

-

-

م

-

-

پ

-

-

پ

بماني

م

م

پ

-

-

م

م

م

م

-

-

پ

م = موجود .پ = پیشنهادي

14

طرح هادی شهری شهر کوهستک
ادامه جدول شماره  -1مراکز خدماتي پیشنهادي کوهستک و روستاهاي حوزه نفوذ آن
فرهنگي  -مذهبي

نام روستا

مرکز تجاري

پايگاه
انتظامي

بسیج

کتابخانه
عمومي

مرکز
فرهنگي

تعمیرلوازم
خانگي

تعمیر لوازم
صوتي

کارگاه
تولیدي
خدماتي

تولیدي

تبديلي

انبار

نظامي و
انتظامي

صنايع خدماتي

صنايع تولیدي و تبديلي

ورزشي

زمین
سرباز

سالن
سرپوشیده

کوهستک

م

م

پ

پ

پ

م

پ

پ

پ

پ

پ

م

پ

شاه مردان

-

پ

پ

-

-

پ

-

-

-

پ

-

م

-

کنارجو

پ

م

پ

-

-

پ

-

-

-

پ

-

م

-

بماني

-

م

پ

پ

پ

پ

پ

پ

پ

پ

پ

پ

پ

م = موجود .پ = پیشنهادي

 -3-1خدمات پيشنهاد شده در طرحهاي فرادست در مورد روستاهاي حوزه نفوذ و ارزيابي تاثير اجراي
پيشنهادهاي ياد شده در تغيير الگوي مراجعه يا تغيير محدوده حوزه نفوذ تا سال افق طرح

در طرح ويژه توسعه و عمران مکران شهرستان سیريک به عنوان يکي مناطق مورد نظر در برنامههاي پیشنهادي
قرار گرفته است .در موج اول توسدعه کده در دهدهي اول يعندي  7933-7353برنامدهريدزي شدده اسدت ،شدهر
کوهستک در حوزهي همپیوند جاسک -سیريک واقع شده است که ساماندهي فضدائي بدراي آن در نظدر گرفتده
شده است .در موج دوم توسعه در دههي دوم يعني سالهاي  7353-7373جذب جمعیت هددف گدذاري شدده
است و يکپارچگي فضائي در حوزه ساحلي مطرح شده است.
در واقع اين طرح با هدف ارتقا ظرفیت جمعیت پذيري و خدماتي شهرهاي موجود و جديد مطرح شده است.

 -4تجزيه و تحليل و استنتاج از بررسي ها
براي تجزيه و تحلیل و استنتاج از بررسي ها از روش تحلیل کیفي ( )SWOTو کمي ،جمع بندي و نتیجه
گیري از مطالعات آمار و حوزه نفوذ در مرحله مطالعات وضع موجود استفاده شده است .در جدول زير ،تحلیل
کیفي  SWOTآورده شده است
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شرايط دروني
نقاط قوت ()Strengths

نقاط ضعف ()Weaknesses

شرايط بيروني
فرصتها ()Opportunities

 -شیب مناسب

 -حاکمیدددت اقلدددیم گدددرم و  -همجواري با ساحل

 -خاكهاي سطحي مناسب

مرطوب در اکثر ماههاي سال

 -طبیعت بکر

 -کمبود بارش هاي جوي

 چشم انداز زيبدا و طبیعدت دسدتنخورده

زيست محيطي

 -حساسددیت بسددیار شددديد

از بین رفتن باغات(نخیالت)

سازندهاي زمین شناسدي در

 کمبددود آب شددرب و شددوريآن

جمعيتي -اجتماعي

 وجددود وحدددت اجتمدداعي دربین محالت

برابر فرسايش
 -نرخ رشد مثبت جمعیت

 عدم وجود پاسدگاه انتظدامي  -مهاجرپذير بودن شهر کوهستکجهت ايجاد امنیت در شهر
 درصد باالي جمعیت جوان شهر تمايل به زنددگي در اطدرافمحله خود
 -تقسیمات محلهاي و قومي

 -بدداالبودن میددزان تبخیددر و

ميشود.

 -نابودي کشاورزي به خصوص

 -نرخ باالي باسوادي ساکنین

سیالبي

در اليههداي سدطحي خداك

زيرزمیني

سني در سن کار

 -خطددر ايجدداد جريددانهدداي

تعرق که باعث تجمع امدالح

 -پايین بودن سدطح آب هداي

 -قرارگیري اکثريت گروههداي  -تراکم پايین نفر در هکتار

تهديدها ()Threats

 وجددود معددابر بددا اکثريددتکدداربري مسددکوني و عدددم
وجود کاربريهاي شبانه

 قرارگیددري در حددوزهي جمعیددتپذير طرح مکران

 مشددارکت اهددالي شددهر درفعالیتهاي عمراني
انددواع مالکیددتهددا از جملددهمالکیددتهدداي وقفددي ،مشدداع،
بددزرگ مددالکي ،منددابع ملددي
ميباشد که مانع گسترش شهر
بدان سمت ميگردد.
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 قرارگیددري درصددد بددااليي از  -اقتصدداد چنددد نقشددي شددهر  -استفاده از زندان در تولیدد صدنايع -درصددد زيددادي از جمعیددت(خدماتي-کشاورزي -صنعتي) دستي
شهر را جمعیدت غیدر فعدال
جمعیت در سن کار.
دريا
طريق
از
تجارت
تشکیل دادهاند.
 داشددتن پتانسددیل در میددزان قرارگیري در سواحل مکران  % 00/1از جمعیددت شددهر را عدددم وجددود مددديريت وتولید و درآمد
 -باالبودن درصدد شداغلین در

اقتصادي

بخدددش خددددمات( )%31/1و

جمعیدددت فعدددال اقتصدددادي

سرمايهگذاري در بخشهداي

تشکیل ميدهند.

مختلف اقتصادي
 به دلیل تازه تأسیس بودنشددهرداري شددهر ،اعتبددارات
عمرانددي ،درآمددد و هزيندده
محدود ميباشند.

سدددپس بخدددش کشددداورزي  -کاهش و از بین رفتن اراضي
زراعي و باغات و نخلستان ها
(.)%97/9
 قرارگیددري در کنددار دريدداي  -فعالیت کم صنايع دستيعمان و فعالیت ماهیگیري
 ارزش باالي زمدین در کندارمحور اصلي ورودي و ساحل

 کوهستک بده عندوان مرکدز  -مراجعه به میناب و سدیريک  -وجود امکاناتي با قابلیدت خددمات  -تغییددر کدداربري باغددات دربخدددش بمددداني شهرسدددتان جهددت اسددتفاده از خدددمات و رساني به حوزه نفوذ
سیريک

امکانات

 -وجود اراضي محصور ساخته نشده

حال خشکیدن بده مسدکوني
بدددون پددیشبینددي خدددمات
متناسب

کالبدي -فضايي

 داندده بندددي نسددبتا مناسددب  -توزيع نامتناسدب و ندامتوازن درون بافت مسکوني و امکان توسدعه عرض کدم معدابر در بافدتقطعات در طرحهاي تفکیکي و فعالیت ها و عدم وجود سلسدله سکونت در اين اراضي
مراتددب عملکددردي در سدداختار
ارگانیک شهر
آمادهسازي
 وجود اراضي باير و امکدان توسدعهفعالیتي شهر
 سدداخت و سددازهاي غیددر عدم وجود وحدت فیزيکدي خدمات شیب مناسب زمینمجاز درون بافدت شدهر و در
و کالبدي سکونتگاهها
 همجواري با دريامحور ساحلي و حريم دريا
 پايین بودن تراکم ساختماني  -نزديکي به شهر میناب عدددم برنامددهريددزي جهددتو باال بودن سرانه مسکوني
 وجود محور بدین شدهري درشدرق پدافند غیر عامل غلبه سکونت بدر فعالیدت در شهربخش عمده شهر
 عدددم اسددتفادهي مناسددب ازسطح کاربريهاي موجود

جدول  -1تحلیل کیفي  SWOTشهر کوهستک
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 -1-4تعيين محرردوديتها و امكانات توسعه کالبدي شهر و جهات و حدود منطقي توسعه و اولويت-
بندي آن تا سال افق طرح

برآورد امکانات و محدوديتها از اهم موارد الزم در توسعه و پیشبیني جهات توسعه در شهر است که به
تفکیک بررسي ميشود:
محدوديتهاي توسعه
اين محدوديتها در شهر شامل موارد زير است:
الف -محدوديتهاي طبيعي:

شهر کوهستک در يک منطقه دشتي واقع شده و محدوديتهاي طبیعياي براي توسعه دارد .محدوديتهاي
طبیعي توسعه کالبدي شهر شامل درياي عمان در غرب شهر و آبگیر در جنوب شهر .همچنین در قسمت جنوب
شرقي نیز کوههايي ديده ميشود.
ب -محدوديتهاي اجتماعي:

محدوديتهاي اجتماعي شامل تمايل به زندگي در اطراف محله خود ،تقسیمات محلهاي و قومي ،انواع
مالکیتها از جمله مالکیتهاي وقفي ،مشاع ،بزرگ مالکي ،منابع ملي ميباشد که مانع گسترش شهر بدان سمت
ميگردد .پراکندگي شهر به صورت بافتهاي کالبدي کوچک ،بیشتر به علت روابط قومي و همچنین مالکیتهاي
بزرگ مالکي ميباشد .اختصاص اراضي به بزرگ مالکان در شهر مانع از گسترش منظم و بافت متراکم در شهر
شده است .بنابراين اقوام با توجه به روابط فامیلي و قومي در گوشه و کنار شهر بافتهاي کالبدي کوچک ايجاد
کردهاند.
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ج -محدوديتهاي فرهنگي:

از جمله محدوديتهاي فرهنگي ميتوان به آثار باستاني ،حسینیهها زمینهاي وقفي ،مساجد ،امامزادهها اشاره
کرد که ايجاد تغییر در آنها به راحتي امکانپذير نیست و بايستي با مالحظاتي خاص در مورد آنها تصمیم گرفت.
آثار تاريخي در داخل شهر وجود ندارد .بنابراين در توسعه شهر نميتواند محدوديت خاصي ايجاد کند.
د -محدوديتهاي اقتصادي:

محدوديتهاي اقتصادي به آن دسته از عوامل اطالق ميشود که توسعه اقتصادي و حیات شهر وابسته به
آنهاست مانند اراضي زراعي ،باغات و غیره که تخريب اين اراضي باعث وارد شدن لطمه به اقتصاد شهر ميگردد.
در شهر کوهستک محدوديتهاي اقتصادي نخلستانها و باغات واقع در بافت دروني شهر و زمینهاي واقع در
حريم دريا ميباشد.
ه -امكانات توسعه کالبدي

شهر کوهستک يک بندر مي باشد .لذا از سمت غرب به درياي عمان منتهي گرديده کده خدود يدک مدانع بدراي
توسعه فیزيکي شهر بوده ،اما همین دريا يک امکان و پتاسیل قوي براي توسعه اقتصادي و ايجداد بنددر و مرکدز
تفريحي ميباشد.
از سمت شرق به ارتفاعات نه چندان مهم محدود گرديده که گرچه به عنوان عامل محدود کننده توسعه فیزيکي
قلمداد مي گردد ،لیکن از آن به عنوان مرکز تفريحي شهر مي توان استفاده نمود.
اين شهر از جنوب به اراضي پست و آبگیر محدود شده که گورستان نیز در انتهاي آن قراردارد و لدذا بده عندوان
يک عامل محدود کننده محسوب ميگردد.
امکانات توسعه کالبدي در شهر کوهستک زياد است .اين امکانات توسعه شامل اراضي باير و مواتي است که قبالً
به اراضي کشاورزي اختصاص داشته است .اين اراضي در داخل و گوشه و کنار شهر مشاهده ميشود .بیشترين
توسعه در حال حاضر در اراضي باير واقع در جنوب شهر وجود دارد که در توسعه آتي شهر هم اين اراضي در نظر
گرفته شدهاند.
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همچنین شهراز سوي شمال چندان محدود نبوده و امکان توسعه دارد .در مجموع با توجه به تمايل مردم و جاده
ارتباطي شهر با میناب ،شمال و شمال شرق و شرق شهر امکان توسعه دارد و لذا جهت توسعه در طدرح نیدز در
اين راستا ديده شده است.

 -1 -4ارزيابي ميزان فرسودگي بافت شهر ،نوع مصالح ،مقاومت بناها و مستحدثات

با توجه به مشاهدات و برداشتهاي میداني ،ابنیه شهر به طور کلي از وضعیت نسبتاً مطلوبي برخوردار ميباشد.
در شهر ابنیه تخريبي و نامطلوب کم وجود دارد و حدود  3درصد از کل بناهاي موجود در شهر را شامل مي شود
که نیاز به نوسازي و مرمت دارند.
انواع مصالح ساختماني موجود در شهر را ميتوان به چهار دسته شامل :اسکلت بتني يا آجر يا بلوك با سقف
آهن و همچنین اسکلت تیرچه و بلوك ( بادوام ) و اسکلت بلوك يا آجر يا سنگ با سقف چوب و همچنین
خشت و گل ( کم دوام ) تقسیمبندي کرد.
به علت نبود خاك رس در اين شهر و روستاهاي مجاور ،امکان تولید خشت(صفر درصد) وجود نداشته و از آجدر
نیز در دهههاي اخیر به عنوان مصالح اصلي بناها به کار گرفته نشده است .همچنین رطوبت زياد بهعدالوه عامدل
فوقالذکر باعث گرديده که در ساخت بناها از خشت و آجر استفاده نگردد و تقريباً هیچ بنايي در ساخت خدود از
خشت استفاده نکرده و در حدود  35درصد از بناها از بلوك سیماني استفاده کردهاند و علت آن نیز وجدود شدن
فراوان ،عايق حرارتي بودن بلوك ها به لحاظ تو خالي بودن آنها و تهیه سريع و ارزانتر نسبت به آجر ميباشد .از
آجر در چند ساختمان جديد شهر استفاده شدهاست  .آجر از کارخانههاي آجرپزي يزد به استان هرمزگان و اين
شهرستان حمل ميگردند.در حدود  75درصد از ساختمانها در ساخت خود از آجر و آهن استفاده کرده اند.
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 -4 -4برآورد نياز به مسكن در شهر بر اساس نتايج مطالعات مربوط به کيفيت ابنيه ،سطح و سرانه
مسكوني و جمعيت و خانوار پيشبيني شده شهر

برآورد نیاز به مسکن با هدف تامین مسکن براي هر يک از خانوارهاي ساکن دائم صورت گرفته و در اين مرحله
موارد زير مورد توجه بوده است:
کیفیت ابنیه  ،کمبود نیاز به مسکن در وضع موجود ،تعداد خانوارهاي پیش بیني شده در افق طرح.

در طرح پیشنهادي سعي شده تا فضايي باالتر از نیاز افق طرح و جمعیت پیشبیني شده افق طرح براي توسعه
مسکن در نظر گرفته شود تا اگر میزان مسکن فراتر از نیاز پیشبیني شده افق طرح بود ،مشکلي از بابت کمبود
فضاي توسعه وجود نداشته باشد .از طرفي چون فضاهاي توسعه مسکوني در شهر قابل تفکیک نميباشد ،بنابراين
مساحت قطعات مسکوني که مردم در آينده ميخواهند براي ساخت و ساز استفاده کنند ،مشخص نیست .به
همین جهت براي جلوگیري از هرگونه خلل و ايجاد مشکالت اجرايي براي مردم شهر ،فضاي توسعه در ابعادي
فراتر از نیاز جمعیت پیشبیني شده و جمعیت نیازمند مسکن خواهد بود .در مجموع با توجه به مساحت
پیشنهادي تعداد واحدهاي مسکوني پیشنهادي  0533واحد خواهد بود.

جدول  -3مشخصات برآورد مسکن در شهر کوهستک تا سال افق طرح
متوسط قطعات مسکوني تفکیکي پیشنهادي

 355متر مربع

متوسط قطعات مسکوني درون بافت ارگانیک پیشنهادي

 155متر مربع

 315متر مربع

سرانه مسکوني پیشنهادي

 719متر مربع

تعداد واحد مسکوني مورد نیاز بر مبناي افزايش جمعیت

 7793واحد

میزان سطوح الحاق به مجاور

11103

کل واحد مسکوني مورد نیاز

 7793واحد

کل واحد پیشنهادي در افق طرح

 0533واحد

مازاد واحد مسکوني طراحي شده

 391واحد

کل مساحت پیش بیني شده

 193130متر مربع
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 -3 -4ارزيابي کمبودهاي خدماتي موجود سرويس دهنده به شهر و حوزه نفوذ آن بر اساس الگوي
سطح بندي خدمات شهري

شهر کوهستک داراي حوزه نفوذ ميباشد و در وضع موجود در زمینه آموزشي و تجاري سرويس دهنده به
شهرهاي حوزه نفوذ است .با توجه به اين موضوع کمبودهاي خدماتي موجود شهر شامل جمعیت موجود شهر و
حوزه نفوذ است .به منظور تعیین کمبودهاي خدماتي از الگوي سطحبندي و توزيع خدمات مصوب شوراي عالي
معماري و شهرسازي و بررسيهاي محلي استفاده شده است.
خدمات زيربنايي

در توزيع خدمات عمومي دو نکته در سطح شهر قابل مشاهده اسدت .اول اينکده شدکل گیدري خددمات شدهر و
پراکندگي آنها بدون پیروي از يک طرح يا اصولي علمي صورت پذيرفته اسدت و لدذا از نظدر دسترسدي و شدعاع
عملکردي هريک از اين مراکز داراي اشکاالت زيادي مي باشند .دوم اينکه خدمات ،متناسب با رشدد جمعیدت و
تغییرات سیاسي و نیازهاي شهر و روستاهاي تحت نفوذ آن ،توسعه پیدا نکرده است.
به غیر از موارد مذکور نکته اي که شايد اهمیت آن کمتر از موارد مذکور نباشد ،کیفیت نامطلوب خدمات ارائه
شده در سطح شهر ميباشد.خصوصاَ روستاهاي مناطق محروم که کیفیت ارائه خدمات در سطح پائین ميباشد.
به طوري که افراد به منظور مرتفع کردن نیازهاي خود مجبور به عزيمت به مرکز شهرستان يا استان خود
ميباشند.
از لحاظ خدمات زيربنايي شهر داراي راه آسفالت ،آب آشامیدني لولهکشي ،برق و سیستم دفع فاضالب چاه
جذبي ميباشد .مهمترين کمبود خدمات زيربنايي شهر مربوط به کمبود آب شرب در تابستان ،سیستم دفع
فاضالب ،جمع آوري و دفع بهداشتي زباله ميباشد.
خدمات رفاهي ( اقتصادي و اجتماعي)

از لحاظ خدمات رفاهي (اقتصادي و اجتماعي) شهر کوهستک داراي مسجد ،واحدهاي آموزشي در مقطع
دبستان ،راهنمايي و دبیرستان ،خانه بهداشت  ،تلفن ثابت و پست بانک ميباشد .بنابراين کمبودهاي خدماتي
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موجود شهر شامل مرکز بهداشتي و درماني با تسهیالت زايمان ،دفتر پست ،فضاي سبز و پارك ،بوستان بازي
کودك ،سالن ورزشي ،فرهنگسرا و  ...اشاره کرد.

از جمله پیشنهادات اعم از کاربري و شبکه معابر ميتوان به موارد زير اشاره کرد:
 – 7سلسله مراتب دسترسي به عنوان يک اصل در سرويس دهي و خدمات رساني و تقسیم بندي کالبدي شهر.
 - 0جهت توسعه شهر و درنظرگرفتن کاربريهاي متناسب با شهر و آينده آن با توجه به سرانههاي استاندارد.
- 9توزيع کاربريها براساس راستههاي مراکز محالت پیشنهادي و شعاع عملکردي منطقدي کاربريهداي خددماتي
درکل شهر
- 3لحاظ کردن طرح تفکیکي بنیاد مسکن در شهر و درنظرگرفتن خدمات الزم در طرح مذکور و اطراف آن.
 - 1تعیین محدوده مطالعات و محدوده طرح هادي و تعیین کلیه کاربريهاي موجود و پیشنهادي محدوده طرح .
 -1-4ارزيابي و تحليل مشكالت موجود شبكه معابر و امكان سنجي ميزان ضرورت اعالح و تعريض معابر
اعلي شهر

شهر از نظر شبکه معابر و سلسله مراتب دسترسي داراي وضعیت نابساماني مي باشد .به طوريکه يدک راه ورودي
اصلي که از وسط شهر ميگذرد ،به عنوان دسترسي اصلي آن عمل مينمايد و ساير دسترسيها به صورت خطي
به آن متصل گرديده ،بدون اينکه داراي يک سلسله مراتب صحیح و منطقي باشند .در هرصورت بدا وجدود بدي-
نظمي فراوان ،در بررسي شبکه معابر سعي گرديده سلسله مراتب موجدود شناسدايي تدا در پیشدنهادات سلسدله
مراتب شبکه معابر پیشنهادي درصورت نیاز ،اصالح و حتي االمکان با گسدترش تغییدرات در وضدع موجدود ،بده
تکمیل سلسله مراتب موجود به منظور رسیدن به يدک دسترسدي مناسدب و شدبکه اي مدنظم و تعريدف شدده،
پرداخته شود.
تراکم آمد و شد نمايانگر اين امر است که شبکههاي موجود جوابگوي نیاز نبوده و مشکل ساز است .عرض کدم و
غیر استاندارد ،وجود نقاط حادثه خیز ،م شخصات هندسدي نامناسدب ،روکدش نامناسدب آسدفالت ،عددم وجدود
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پارکینگ ،عدم رعايت حريم محورها و وجود رودخانههاي عريض از جمله مشکالت در رابطه با راههاي شهرستان
ميباشند.
ارزيابي و تحليل مشكالت موجود شبكه معابر شهر

به طور کلي موارد ذيل را ميتوان به عنوان مشکالت اصلي موجود در شبکه معابر شهر کوهستک به شمار آورد:
 مشکل دفع آبهاي سطحي در اکثر معابر.
 عدم رعايت معیارهاي فني در معبر اصلي شهر در خصوص عرض مطلوب سواره و پیاده با توجه به حجم تردد
سواره در آن.
 پوشش خاکي برخي معابر.
جهت رفع مشکالت و وضعیت مطلوب شبکه معابر شهر کوهستک رعايت معیارهاي زير ضروري است :
 تامين دسترسي به وسيله نقليه براي واحدهاي عملكردي تناسب فضا و کالبد معبر با عملكرد آن ايمني عبور و مرور افراد پياده -تعريض معابر جهت سرويس دهي

 -3تهيه الگوي پيشنهادي توسعه شهر
بر اساس تجزيه و تحلیلهاي صورت گرفته در بخش هاي مختلف اين مطالعات ،و مشخص شدن آثار و
پیامدهاي آن ها بر رشد کالبدي شهر در آينده ،الگوي توسعه آتي شهر و نقشه نوع استفاده از اراضي شهر در
قالب نقشه کاربري اراضي پیشنهادي تهیه شده است.با توجه به میزان اراضي اختصاص يافته به هر يک از
کاربري هاي شهري ،جدول زير سطوح و سرانه پیشنهادي تهیه شده است.
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بر اساس محاسبات صورت گرفته در مقايسه با وضع موجود ،در خصوص کداربري اداري بدا مدازاد سدرانه مواجده
هستیم و در رابطه با ساير کاربريهاي شهري کمبود مشاهده ميشود بده خصدوص کداربريهداي فضداي سدبز،
فرهنگي ،توريستي-تفريحي .در جدول زير تفاوت وضع موجود و پیشنهادي و کمبود و مازادهاي سرانه هاي شهر
کوهستک آورده شده است.
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 -1-3تعيين راهكارهاي اساسي در راستاي پدافند غيرعامل

پدافند غیرعامل ( )Passive Defenceمجموعه تدابیر و طرحهايي است که بکارگیري آنها در طراحي و ساخت
تاسیسات و مجتمع هاي زيستي توان دفاعي مجموعه را در زمان بحران حتدي المقددور بددون نیداز بده سدالح و
نیروي انساني و به صورت خودبخود افزايش داده ،پیامدهاي بحران را کاهش و امکدان بازسدازي منداطق آسدیب
ديده را با هزينه کمتر و در زمان کوتاهتر فراهم مي نمايد.
اصلي ترين کارکرد دولتها و حکومتها بحث تأمین امنیت است ،از حفظ تأمین امنیت مرزها گرفته تا تأمین و
حفظ امنیت شهروندان و زيرساختهاي شهري ،از مهمترين وظايف آنها محسوب ميشود .از آنجا که زيرساخت-
هاي شهري بطور ذاتي پیوسته بهم ميباشند و حتي در يک رويداد منفرد ممکن است به کل ساختار شهر
صدمه وارد شود ،اين موضوع تقويت و نگهداري سیستم شهر را مشکل ميسازد.
در اين بین تخصیص فضاي کاربري زمین نقش مهمي در فرايند برنامهريزي شهري ايفا ميکند ،و عملکردهاي
انساني و فیزيکي را با هم ترکیب ميکند تا آنها را به توازن رسانده و براساس نیاز انسان آنها را اجرا نموده و
فعالیت آنها را تسهیل کند.
مکان يابي مطلوب را مي توان مهم ترين اقدام دفاع غیرعامل در کاهش آسیب پذيري مراکز حیاتي و حساس
محسوب نمود؛ زيرا اگر در مرحله صفر پروژه طراحي ،احداث و تأسیس مراکز حیاتي و حساس عوامل و
معیارهاي ذيربط دفاعي و امنیتي از قبیل «حداکثر استفاده از عوامل طبیعي ،آمايش سرزمیني ،رعايت
پراکند گي ،پرهیز از انبوه و حجم سازي ،مقاوم سازي اولیه و بسیاري از فرصت هاي موجود در دسترس» رعايت،
نظارت و کنترل گردد از بروز بسیاري از مشکالت بعدي نوعاً پیچیده و هزينه بر جلوگیري به عمل خواهد آمد
(هاشمي فشارکي & شکیبامنش.)7935 .
 -1-1-3طراحي و برنامه ريزي کاربري هاي شهر
از مهمترين موضوعاتي که بايد در هنگام طراحي و برنامهريزي شهرها مد نظر قرارگیرد ،فراهم نمودن امنیت هر
چه بیشتر شهروندان و کاهش بحران در شهرها ،همچنین رعايت برخي تمهیدات و اصول پدافند غیرعامل بدراي
کاستن از آثار اين نوع بحرانها ميباشد.
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در مکانیابي بهینه کاربريهاي شهري ،يکي از اساسيترين سرمايهگذاري هاي فردي و جمعي بنیان نهداده مدي-
شود که بيشک چگونگي آثار آن در ابعاد اقتصادي ،امنیتي و روانشناختي جامعه منعکس ميگردد .در اين بدین
رکن اساسي براي کلیه فعالیتهاي اقتصادي ،فرهنگي و اجتماعي يک جامعه ،نظم و امنیت است  .تحقق امنیت
و توسعه پايدار را ميتوان با ايجاد و استقرار و ساخت فضاهاي قابل دفداع و بکدارگیري اصدول پدافندد غیرعامدل
میسر ساخت .هدف از پدافند غیرعامل ،استمرار فعالیتهاي زيربنايي ،تدأمین نیازهداي حیداتي ،تدداوم خددمات
رساني و تسهیل اداره کشور در شرايط تهديد و بحران ،و حفظ بنیه دفاعي ،به هنگام حمالت خصمانه دشدمن از
طريق اجراي طرحهاي پدافندد غیرعامدل و کاسدتن از آسدیبپدذيري مسدتحدثات و تجهیدزات حسداس کشدور
است.يکي از شاخصهاي کلیدي که نقش عمدهاي در تکمیل اهداف پدافند غیرعامل دارد ،استفاده از برنامهريزي
شهري و ضوابط و اصول آن ميباشد .براي برنامهريزي پدافند شهري با روش نوين ،نخست بايد تهديدات شناخته
شود.
اصوال توجه به دفاع نظامي شهرها در مقابل تهديدات خارجي امري است که از آغاز شکل گیري شدهرها همدواره
مورد توجه ساکنان آنها بوده است .از اينرو در فرايند مکانیابي کاربريها اگرچه عوامل بسیاري مؤثراند اما استقرار
بهینه آن در فضا با رعايت عوامل پدافندي در پهنه شهر باعث مي شود که کاربريها به گونهاي در شهر اسدتقرار
يابد که حداکثر امنیت و قابلیت دفاعي و حداقل آسیبپذيري را داشته باشد .لذا بايد در شهرها ،در مکانیابي اين
کاربريها دقت فراواني صورت گیرد ،تا از حداقل تهديد برخوردار شوند .بنابراين ،در برنامهريزي شدهري و بطدور
اخص برنامهريزي کاربري اراضي بايد توجه خاصي نسبت به استقرار کاربريهداي مختلدف بدا تأکیدد بدر مسدائل
مکاني انجام شود و با کاربري بهینه تا حدي از بروز بحران جلوگیري و يا خسارات را به حداقل ممکن رساند.
از جمله مهمترين کاربري هاي ياد شده مي توان به تأسیسات زيربنايي شهري (شبکه هاي آب ،برق ،گاز و ،)...
مراکز نظامي ،صنايع ،نیروگاه ها ،پااليشگاه ها ،فرودگاه ها ،راه آهن ،متروها و پناهگاه ها اشاره نمود.
در شهر کوهستک سعي شده است از لحاظ مکان يابي بهینه کاربري ها در سطح شهر و محالت رعايت گردد.
بنابراين ،کاربريهاي خدمات رسان و حیاتي و حساس شهر بر اين اساس در مطلوب ترين شعاع دسترسي خود
واقع شده اند.
همچنین در خصوص استفاده چندمنظوره از پناهگاه هاي شهري ،يک قطعه زمیني به مساحت  91955مترمربع
و قطعه ديگر با مساحت  75939مترمربع با کاربري ورزشي با عنوان کاربري چند منظوره در مواقدع بحراندي بدا
موقعیت قرارگیري يکي در مرکز شهر و در مجاورت میدان اصلي شهر که دسترسي به آن در مواقع بحران آسان
باشد و ديگري با فاصله از بستر مسیل در شمال شهر پیشنهاد شده است .موقعیت اين مکانها در شهر در نقشه
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زير نشان داده شده است .همچنین پاركهايي که در سطح شهر جانمايي شدهاند هم در مواقع بحران به عندوان
مکانهاي امن قابل استفاده ميباشند.
نقشه  -7مکان پیشنهادي کاربري چند منظوره
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