سازمان مسکن وشهرسازی
استان هرمزگان

طرح جامع (ساختاری) بندرعباس با رویکرد راهبردی

مهندسان مشاور شارمند
بهار 1385

فرآیند گامها و مراحل تهیه طرح جامع (ساختاری) شهر بندرعباس
شناخت وضع موجود شهر
بررسی زمینه و پیشینه

محیط طبیعی

محیط اجتماعی اقتصادی

روندها و گرایشها

محیط انسان ساخت

امکانات و فرصتها

کیفیت محیط شهری

محیط مدیریتی و اجرایی

تنگناها و محدودیتها

جمع بندی ،تحلیل و استنتاج وضع موجود

گام اول
گام دوم

مسأله یابی شهر
ارزیابی تحوالت وضع موجود شهر نسبت به طرح جامع مصوب

ارزیابی تحوالت وضع موجود شهر نسبت به طرح تفصیلی مصوب

گام سوم

ظرفیت سنجی
ظرفیت اشتغال

پیش بینی جمعیت

ظرفیت توسعه کالبدی

گام چهارم

چشم اندازهای توسعه
اهداف

چشم اندازها

راهبردها

گام پنجم

طرح جامع پیشنهادی
سازمان فضایی
ساختار توزیع خدمات

پهنه بندی کاربریها

ساختار شبکه ارتباطی ساختار گذران اوقات فراغت و فضای سبز و ...ساختار تقسیمات شهری ساختار کلی تراکم مسکونی راهنمای طراحی شهری

تعیین وتدقیق محدوده های نیازمند برنامه ریزی و مداخله هماهنگ
معیارها و مقررات طرح
اسناد طرح جامع
اسناد رسمی طرح

اسناد پشتیبان طرح

بهنگام سازی اطالعات ،بازنگری ادواری در برنامه هاو طرحهاو نظارت بر اجرای طرح

گــام
ششم

بررسی زمینه و پیشینه
طرحها و مطالعاتی که مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته اند:

مهندسان مشاور دکتر ادیبی
مهندسان مشاور شارستان
مهندسان مشاور شارستان

 -1طرح جامع شهر بندرعباس مصوب 1343سال
 -2طرح جامع شهر بندرعباس مصوب سال 1363
-3طرح تفصیلی شهر بندرعباس مصوب سال 1369
-4طرح کالبدی ملی (نوار ساحلی شامل استانهای :بوشهر-هرمزگان)
-5طــرح بلند مدت توسعه استان هرمزگان1400سازمان مدیریت و برنامهریزی استان هرمزگان
-6بررسی روند تحوالت توسعه و عمران در محدوده طرح (ازروی منابع و کتب مختلف)
-7بررسی تشکیالت و نهادهای موثر در توسعه و عمران محدوده طرح
-8پروژه ها واقدامات عمرانی بخشی و میان بخشی مصوب و اعتبارات آنها در محدوده طرح
 -9پیش بینی جمعیت و اشتغال در برنامه سوم توسعه اجتماعی و اقتصادی استان هرمزگان
-10بررسی و معرفی شاخصهای عمران شهری در مـناطق شهری استان هرمزگان (سازمان مدیریت و
برنامه ریزی استان هرمزگان فروردین )81
-11اسناد غیر مصوب آمایش سرزمین (در سالهای  62-61در استان تهیه شده است)
-12چشم انداز  20ساله مصوب دفتر تشخیص مصلحت نظام

محیط طبیعی
روندها و گرایشها

 تجاوز به حریم دریا ،خورها و ... -خاكبرداری و کوه کنی از ارتفاعات واقع در شمال شهر بهمنظور احداث مسکن

امکانات و فرصتها

 مسطح بودن شهر که امکان ساخت وساز در آن را به راحتی میسر میسازد -وجود جاذبههای طبیعی متنوع در شهر ودر مجاورت آن

تنگناها و محدودیتها

 حمل ودفن غیر اصولی و غیر بهداشتی زبالههای شهری -استقرار غیر مجاز کارگاههای مزاحم در سطح شهر

محیط انسان ساخت
روندها و گرایشها

استفاده ازسطوح عمودی
 وجود محدودیتهای توسعه افقی شهر تمایل به کوچکسازی و بلند مرتبه سازی و استفاده از مصالح مرغوب در ساخت وساز افزایش توجه به ظرفیتهای شهر در زمینهی گردشگری و توریسم -احداث مجموعههای چند عملکردی در سطح شهر

امکانات و فرصتها

 وجود ارتباط جاده ای ،ریلی ،هوایی و دریایی با سایر نقاط کشور -وجوداراضیگسترده بالاستفاده درداخل محدوده به منظورپاسخگویی به نیازهای خدماتیآینده

تنگناها و محدودیتها

 گسترش خطی شهر و عدم احداث شبکههای شرقی-غربی مقاومت کم ساختمانهای سنتی در برابر زلزله -وجود بافتهای حاشیهنشین با کیفیت بسیار نازل

کاربری وضع موجود شهر بندرعباس

مسکونی

آموزش عالی

محوطه مسکونی

درمانی

تاسیسات و تجهیزات شهری

مختلط (تجاری -مسکونی)

بهداشتی

حمل ونقل(پارکینگ و ترمینال)

تجاری

ورزشی

انبار

گردشگری-پذیرایی

آموزشی-مهدکودك وپیش دبستانی

پارك-فضای سبز

کارگاهی-خدماتی

متروکه

آموزشی-دبستان

مذهبی

باغات

دارای طرح مصوب

آموزشی -راهنمایی

فرهنگی

اراضی کشاورزی

مسیل-رودخانه-کانال

آموزشی-متوسطه

نظامی-انتظامی

دامداری

سطوح برداشت نشده

آموزشی-فنی حرفه ای

مراکز اداری

اراضی بایر

حریم 60متر ساحل

محیط اجتماعی و اقتصادی
*مطالعات جمعیت
سال

تعداد جمعیت

تعداد
خانوار

متوسط بعد
خانوار

1345

34627

7117

9/4

1355

87981

18724

7/4

1365

201642

39068

2/5

1375

273578

52849

2/5

جمعیت شهر بندرعباس برپایة جمعیت
سال 1381و با متوسـط رشــد ساالنة
جـــمعیت دوره  1375-81که 69/3
درصـد بوده بـرای سال  1382برابر
 352570نفر برآورد میگردد.

* مطالعات اقتصاد
از کل جمعیت  273578نفری شهر بندرعباس در سال  1375تعداد  202835نفر از سنی با بیش از 10
سال برخوردار بودهاند و از این تعداد  64233نفر شاغل یا بیکار در جستجوی کار بودهاند که اصطالحا
فعالین اقتصادی بهشمار میآیند .کلشاغالن شهردرسالمذکور  59840نفرگزارشگردیدهاند.
برایناساس مالحظه میگردد که در سال  1375نسبت شاغالن به کل جمعیت  9/21درصد ،شاخص
میزان فعالیت معادل  7/31درصد ،نرخ بیکاری  8/6و بار تکفـل واقعی  6/3نفر بوده است.

محیط اجتماعی و اقتصادی
روندها و گرایشها

 کاهش میزان مهاجرپذیری طی  30سال گذشته ( )1345-75هرچند در سالهای اخیر ()1375-81بر شدت مهاجرپذیری افزوده شده است.
 کاهش نرخ بیکاری از  6/15درصد به  8/6درصد طی سالهای  65تا 75 -رونق اقتصادی بازرگانی به عنوان اصلیترین محور توسعه اقتصادی شهر

امکانات و فرصتها

 باال بودن نسبی نرخ باسوادی هم در مردان هم در زنان انسجام مذهبی و زبانی اکثریت قریب به اتفاق ساکنان شهر بر خورداری از زیرساختهای نیرومند(پاالیشگاه ،بندرگاه و)... -برخورداری از شبکه های ارتباطی نسبتا قوی

تنگناها و محدودیتها

 باال بودن نسبی نرخ باروری عدم مشارکت جدی زنان کمبود نیروی متخصص بومی -کمبود تاسیسات پذیرایی ،اقامتی و گردشگری مناسب

کیفیت محیط شهری
روندها و گرایشها

 عدم کنترل مدیریت شهری درحفاظت و صیانت از فضاهای شهری وعدم تمکن مهاجران ،منجربهتجاوز به عناصر طبیعی شهر شده است.
 اقدامات عـمرانی انجام شده توسط ارگانهای دخیل درعـمران شـهر نیز بدون توجـه به مالحظاتزیستمحیطی و فضاهای شهری ،کیفیت فضاهای شهری را به سطح نازلی رسانیده است.

امکانات و فرصتها

 وجود ساحل طوالنی وچشمانداز مناسب -وجود خورهای 4گانه در سطح شهر

تنگناها و محدودیتها
نبود ضوابط مشخصدرخصوصاحداث بنا(بدنه سازی خیابانها ،خطآسمان نامنظم ،مصالحغیرمنطبق
چهره ناخوشایند به شهر بخشیده است.
با اقلیم و)...

محیط مدیریتی و اجرایی
روندها و گرایشها
 تمایل به تخلف از ضوابط شهرسازی از سوی شهروندان پیمان سپاری و کاهش تصدیگری در شهرداری تمایل به مشارکت در توسعه و عمران از طریق فعال شدن تدریجی سازمانهای غیردولتی و بخشخصوصی

امکانات و فرصتها

 تنوع فعالیت های اقتصادی متنوع و وجود منابع مالی مناسب برای افزایش درآمد شهرداری -ایجاد شورایارها برای گسترش همکاری مردمی در اداره شهر

تنگناها و محدودیتها

 تداخل وظایف مدیریت شهری با دستگاهها و سازمانهای اداری کمبود منابع قابل اتکا و مستمر -ناکارآمدی قوانین موجود

مجموعه خدماتی
مجموعه آموزشی-خدماتی

مجموعه اداری
مجموعه خدماتی
مجموعه درمانی
مجموعه بازار
مجموعه خدماتی

ساختار توزیع کاربریهای عمده-وضع موجود

به طرف میناب
وسیرجان

دانشگاه
رسالت
آزادراه بندر عباس -سیرجان

به طرف بندرگاه شهیدرجایی

به طرف بندرگاه شهید باهنر

ساختار شبکه معابر -وضع موجود

پارك داماهی
پارك جنگلی نخل ناخدا

بوستان شهروند

پارك ساحلی دولت و ملت

پارك گلها

خور داماهی
خور شیالت
پارك دباغیان
خور گور سوزان
دریاچه گل کنی

پارك سورو

ساختار اکولوژیک-وضع موجود

مجموعه خدماتی
پارك داماهی
مجموعه آموزشی خدماتی

بوستان شهروند

پارك جنگلی نخل ناخدا

پارك ساحلی دولت و ملت
خورداماهی
مجموعه اداری

آزادراه بندرعباس-سیرجان
پارك گلها
خورشیالت
پارك دباغیان
مجموعه خدماتی
مجموعه درمانی
خورگورسوزان
مجموعه بازار

به طرف بندرگاه شهید رجایی

دریاچه گل کنی

مجموعه خدماتی

به طرف بندرگاه شهید باهنر
پارك سورو

سازمان فضایی –وضع موجود

توسعه پاالیشگاه گشوی
(پیشنهادی)

دهکده گردشگری
مجتمع آلومینیوم المهدی

(پیشنهادی)
دهکده ساحلی(پیشنهادی)

توسعه بندرگاه شهیدرجایی
(پیشنهادی)

منطقه ویژه اقتصادی
صنایع و معادن
(پیشنهادی)

بندرگاه شهید باهنر
بندرگاه شهید رجایی

مجتمع کشتی سازی
خلیج فارس

طرحها وبرنامههای اقتصادی
• توسعة بندرگاه شهید رجایی از حدود  2200هکتار به  4500هکتار
• توسعه سکوهای بار از  24پست اسکله به  48واحد
• ایجاد منطقه ویژه اقتصادی معادن و فلزات در محدودهای بالغ بر2500هکتار
• احداث پاالیشگاه گشوی جنوبی در محدودهای به وسعت 1000هکتار

ظرفیتهای توسعه

الف) ظرفیت اشتغال

نتیجة بررسیهای انجام شده و آنچه که از اخذ طرحها و برنامههای مصوب و یا دردست
تهیه حاصلگردیده است نشان ازآن دارد که در افق طرح ،امکان افزایش نسبت اشتغالاز
9/21درصد به  26درصد کلجمعیت ممکن میباشد.براین اساس تعدادکل شاغالنساکن
شهر بندرعباسدر افقطرح معادل 200900نفر پیشبینی میگردد ،در نتیجه بار تکفل
واقعی جمعیت از  6/3نفر در سال  1375به  8/2نفر کاهش خواهد یافت.
با توجه به اطالعات اخذ شده میزان اشتغالزایی طرحهای بخش صنایع و معادن (ظرفیت
اسمی )  39500شغل بهدست میآید که با احتساب  3شغل وابسته به ازای هر شغل پایه،
تعداد اشتغال ایجاد شده توسط طرح های مذکور  158000شغل بهدست میآید.
)39500 ×3( + 39500 = 158000

ظرفیتهای توسعه

الف) ظرفیت اشتغال

ظرفیتاشتغالبندرگاهدرمجموع باطرحهای مذکور حدود92000نفر اعالم گردید که حدود  50درصد
آن در حال حاضر مشغول به فعالیت میباشند.بدیهی است که رقم فوق بخش حمل ونقل و کلیه
فعالیت های وابسته به بندرگاه را شامل میگردد ،لذا مالحظه میگردد که در حالت تحقق پذیری
ظرفیت اسمی در طول دوره طرح  46000فرصت شغلی در ارتباط با فعالیت های بندرگاه ایجاد
خواهد شد .ارقام مورد اشاره بر اساس ظرفیت های اسمی محاسبه شده است ،لذا در حالت حداکثر
تعداد فرصتهای شغلی جدیدی که بر اساس طرح های مذکور بوجود خواهد آمد به قرار زیر بدست
میآید  :تعدادشاغالن حداکثر 158000+46000=204000
اما در ارزیابی دقیق از میزان تحققپذیری ظرفیت اشتغالزایی طرحهای مورد اشاره با توجه به
وضعیت اعتبارات و اینکه هزینه هنگفتی برای ایجاد هر فرصت شغلی جدید الزم است بهنظر
میرسد که در بخش صنعت امکان ایجاد اشتغال  80000نفر و در فعالیتهای بندری  27600نفر
محتمل میباشد.
تعدادشاغالن 80000 + 27600 = 107600
پیشبینی میگردد که کل شاغالن مرتبط با فعالیتهای بخش کشاورزی حدود  6030نفر باشد.
یعنی به بیش از  3برابر سال  1375افزایش مییابد.

ظرفیتهای توسعه
ب) جمعیتپذیری

گزینه  )1ادامه روند وضع موجود
شهر بندرعباس طی سالهای  1375-81از متوسط رشد جمعیتی معادل  7/3درصـد
برخوردار بوده است .لذا چنانچه فرض نماییم که شهر در طی سالهای  81-84نیز از همیـن
روند رشد برخوردار باشــد ،جمعیـت آن برای سال 1384
(وضع موجود ) برابـر  379400نفر بهدست میآید و در صورت ادامه همین روند جمعیت شهر
در سال افق طرح یعنی در سال  1394معادل  545600نفر خواهد شد.
گزینه  )2افزایش جمعیت با رشد طبیعی
با توجه به بررسی شاخصهای حیاتی جمعیت و بررسی روند تحول آن در دو دهة گذشته و
نیز با لحاظ ساختار سنی جمعیت و  ...به نظر نمیرسد که در  10سال آینده متوسط رشد
طبیعی جمعیت ساکنان شهرکمتر از  7/1درصد درسال باشد لذا جمعیت  379400نفری شهر
در سال  1384در این فرض برای سال  1394معادل  450000نفر پیشبینی میگردد.

ظرفیتهای توسعه
ب) جمعیتپذیری

گزینه  )3پیشبینی جمعیت بـراسـاس طرح و برنامـههای اشتغال زایی مطرح شدهی مصوب
در این فرض جمعیت پذیری شهر در ارتباط با ظرفیت اشتغال اعالم شده در طرحهای توسعه
بنادر و کشتیرانی و نیز صـنایع و معادن براسـاس ظـرفیت اسمی اعالم شده محاسبه و بر این
اساس با لحاظ رشد طبیعی جمعیت نسبت به پیشبینی جمعیت برای افق طرح اقـدام گردیده
است که این گزینه پیشبینی فرض حداکثر میزان جمعیـتپذیری بندرعباس تا سال 1394به
حساب میآید .در این فرض جمعیت شهر  1062000نفر پیشبینی شده است.

ظرفیتهای توسعه
ب) جمعیتپذیری

گزینه  )4پیشبینیجمعیتباتوجه بهامکانتحققپذیریبرنامههایاشتغالزابه منظور پیشبینی
واقعی جمعیت شهر بندرعباس بعد از جمع آوری و اخذ اطالعات الزم در خصوص طرح و
برنامههای اشتغال زا با مسئــولین ذیربط در استان جلسات متعددی برگزار و امکان تحقق
طرحهای اشتغال زا مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به نیاز به اعتبارات سنگین برای ایجاد
فرصتهای شغلی نسبت به تعیین با احتیاط امکان ایجاد فرصتهای شغلی اقدام گردید و
برایناساس و نیز ضمن لحاظ میزان افزایشطبیعی جمعیت اقدام بهپیشبینی جمعیت گردیده
است .با این فرض جمعیت شهر برای افق طرح  772800نفر پیشبینی شده است.

با توجه به بررسی همه جانبـه در ارتباط با گزینـههای مختـلف پیشبینـی این مهندسان
مشاور امکان تحقق پذیری گزینه  4را محتملتر میداند ،لذا جمعیت  772800نفری شهر
بندرعباس برای سال 1394را مالك برنامهریزیهای طرح قرار داده است.

ظرفیتهای توسعه

پ) توان کالبدی جمعیتپذیری شهر بندرعباس

بـرای محاسبه ظرفیت جمعیتپذیری بندرعباس درابتدا به منطقهبندی تراکم مسکونی در سطح
شهر پرداخته شده است.
در تعیین منطقهبندی با توجه به وضعیت تراکم مسکونی موجود و روندها و گرایشهای ساخت و ساز
و تعدیل آنها به گونهای که پهنة مجاور ساحل و بافتهای مرکزی شهر به دلیل حفظ چشماندازهای
طبیعی شهر و جلوگیری از افزایش بار ترافیکی درآنپهنهی تراکم کم( )%120اختصاص یافته و در
ادامه هر چه به سمت شمال شهر پیش میرویم به خصوص در بخشهای شرقی بر تراکم ساختمانی
افزوده میگردد.در واقع پهنة تراکم مسکونی در شهر بندرعباس ،تراکمهای  %180 ،%120و  % 240را
شامل میگردد که به ترتیب ساختمانهای دو طبقه ،سه تا چهار طبقه و پنج تا شش طبقه را در
برمیگیرد.
در تعیین سرانههای خدماتی شهر مبنای محاسبات همـان سـرانه مصـوب طـرح تفصـیلی شارسـتان
یعنی(57متر مربع) بوده است .

در ضمن سرانه مسکونی که مبنای محاسبات میباشد همان سرانه مسکونی 43متر مربع طرح تفصیلی
مصوب میباشد ،اما این سرانه در تراکم های مختلف  240،180 ،120درصد به ترتیب ،89/23 ،83/35
 92/17مترمربع خواهدشد که همین میزان در تعیین سرانه مورد نیاز مورد محاسبه قرار گرفته است.

ظرفیتهای توسعه

پ) توان کالبدی جمعیتپذیری شهر بندرعباس

در مـحاسبه توان کالبدی جمعیتپذیری شهـر ،با توجـه به پهنه وسیعـی از شهـر که در اختیار ارگانها و
نهادهای نظامی میباشد ،لـزوم توجه به جایگزینی این کاربـری اجتناب ناپذیر مینماید ازایـن رو محاسبه
جمعیتپذیری شهر بندرعباس در دو حالت زیر انجام پذیرفته است:
 )1خروج کاربری نظامی و تبدیل آن به کاربری های شهری
 )2تثبیت اراضی مذکور با همان کاربری نظامی
 (1حالت اول :باخروج اراضی نظامی و در نظر گرفتن حداقل یک سوم این اراضی برای کاربری مسکونی
مطابق جدول ،شهر بندرعباس توان پذیرش  599639نفر را خواهد داشت.
 )2حالت دوم :با حفظ اراضی نظامی به صورت وضع موجود ،در پهنه های Eو Dبه ترتیب 5/13960305
و  4956899مـتر مربع ،اراضی بـرای پذیـرش جمعیت خواهـیم داشت که در نـهایت توان جمعیتپذیری
بندرعباس به  567461نفر خواهد رسید.

ظرفیتهای توسعه

پ) توان کالبدی جمعیتپذیری شهر بندرعباس
شرح پهنه ها
پهنه A
پهنه B
پهنه C
پهنه D
پهنه E
پهنه F

مساحت
(متر مربع)

تراکم ساختمانی
(درصد)

سرانه مسکونی
(متر مربع)

سرانه کل
(درصد)

جمعیت
(نفر)

2/1430064
7/3158598
1/20354250
3/15951304
2/5410185
6/4070930

180
180
120
240
180
120

89/23
89/23
83/35
92/17
89/23
83/35

89/80
89/80
83/92
92/74
89/80
83/92

17679
39048
219264
212911
66883
43854

جمع

599639

در واقع با حفظ اراضی نظامی در سطح شهر تعداد جمعیتی که میتوانند در سطح شهر ساکن
گردند به  567461نفر تنزل خواهد یافت.

نقش های پیشنهادی شهر بندرعباس
 -1نقش دفاعی -امنیتی به لحاظ موقعیت استراتژیک در منطقه
 -2نقش و موقعیت مـمتاز بندرعباس بهعنوان بزرگترین کانون جمعیتی و توسعه
شهری در بخش عمـدهای از جنوب و جنوبشرقی کشور
 -3نقش رقابتی درمقایسه با شهرهای فعال و پرتحرك منطقه خلیج فارس

 -4نقش تجاری -بازرگانی
 -5نقش صنعتی
 -6نقش ترابری و لجستیکی به لحاظ برخورداری از امکانات حمل و نقل زمینی،
هوایی ،ریلی و آبی برای تبادالت داخل و خارج کشور
 -7نقش گردشگری به عنوان بزرگترین کانون فعالیتهای گردشگری منطقه
 -8نقش فعالیتهای شیالتی

چشم انداز -1توسعه شهر بندرعباس هم پیوندبا منطقه فراشهری آن

انجام مطالعات طرح جامع منطقه فراشهری بندرعباس

دستیابی به توسعۀ فضایی مناسب
در کل منطقه فراشهری

توزیع مناسب کارکردهای عمدۀ اقتصادی با توجه به
زیرساختهای موجود
رعایت کامل همجواریها در استقرار کاربریها
گسترش منطقی شبکههای ارتباطی ریلی ،جادهای و دریایی

رعایت دقیق ضوابط زیست محیطی در استقرار کاربریها
دستیابی به پایداری محیط
به لحاظ اصول زیست محیطی

توجه به محدودیتهای طبیعی محیط و بهرهگیری از امکانات آن
رعایت حریم دریا
ممنوعیت ایجاد و توسعه صنایع آالینده

تعریف مدیریت واحد جهت
توسعه و عمران منطقه

تدوین سازوکار مدیریت منطقه
اصالح قوانین ناکارآمد موجود و تدوین قوانین جدید

چشم انداز -2شــهر کـارآمـد در عـرصـههـای مختلف باتوجه
به نقش هایی که برای شهر تصویرگردیده است
تجهـیز زیـرساختها و گسـترش تأسیسات اقـامـتی و  ...با توجه به اینکه
گردشگری از محورهای توسعه اقتصادی شهر و منطقهی شـهری آن بـه
شمار میآید.

برنامهریزی فضایی -عملکردی مناسب در قالب طرح با توجه به محوریت
اصلیتوسعهیاقتصادی شهربندرعباس کهمتکی بر خدمات بازرگانی است.

توسعـــه و عمران
بهینه بندرعباس
تـدوین سازوکار مدیریت اجـرای واحـد و قـوی جـهت تحقق اهداف طرح
توسعه و عمران شهر بندرعباس

استفاده بهینه از دریا جهت گسترش فعالیت ملی شیالتی و گردشگری

چشم انداز -3شهر پایدار به لحاظ زیستمحیطی
توجه به پدافند غیرعامل
دستیابی به
محیط زیست شهری سالم

ایمن سازی شهر در مقابل حوادث طبیعی و غیرطبیعی
حفظ ویژگیها و قابلیتهای طبیعی محیط
دستیابی به سرانه فضای سبز توصیه شده توسط
سازمان حفاظت محیط زیست

توسعه کالبدی منطبق با
شرایط محیطی

توجه به ویژگیهای اقلیمی

توجه به محدودیتهای طبیعی محیط (حریم دریا ،خور و ) ...

چشم انداز -4ارتقاء کیفیت محیط شهری
توانمندسازی محالت حاشیهنشین
از بین بردن حاشیهنشینی
جلوگیری از گسترش بافتهای حاشیهنشین

بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده
توجه به ویژگیهای فرهنگ بومی در توسعه بافتهای مسکونی
ارتقاء کیفیت سکونت

توجه به ویژگیهای اقلیمی در احداث واحدهای مسکونی
رعایت ضوابط و اصول ایمنی

ایجاد و گسترش کریدورهای بصری به دریا و
ارتفاعات شمالی شهر
بهبود منظر و سیمای شهری

هماهنگی در منظر عمومی بافتهای شهری از
طریق کنترل ارتفاع و خط آسمان ،سیمای جداره و ...
طراحی مناسب فضاهای شهری مانند میادین و
فضاهای باز عمومی

تأمین خدمات
متناسب با نیاز ساکنین

توزیع خدمات براساس سلسلهمراتب تقسیمات شهری

تأمین خدمات متناسب با نیاز شهروندان
مبتنی بر سرانههای طرح

چشم انداز -5توسعه فعالیت گردشگری

بازیافت اراضی ساحلی به منظور ایجاد مراکز و تاسیسات گردشگری

استفاده بهینه از قابلیتهای
طبیعی شهر و منطقه اطراف آن

استفاده بهینه از دریا
استفاده بهینه از قابلیتهای طبیعی جزایر قشم ،هرمز و ...
استفاده از جاذبههای طبیعی اطراف شهر نظیر آب گرم گنو و ...

استفاده بهینه از سایر جاذبهها
و قابلیتهای گردشگری شهر
و منطقه اطراف آن

استفاده از مراکز تاریخی – فرهنگی و یادمانهای تاریخی موجود
سازماندهی و تجهیز شهر جهت پذیرش گردشگران

طرح جامع (ساختاری) شهر بندرعباس
با رویکرد راهبردی

از آنجایی که توان کالبدی جـمعیت پذیری شـهر بندرعباس در داخل مـحدوده قانونی در بیشترین حالـت،
میتواندجمعیتی حدود  600هزار نفر را در خود جای دهد و از طرف دیگر در گزینه های مختلف پیش بینی
جمعیت ،گزینه محتمل آینده شهر بندرعباس درحدود 800هزار نفر میباشد باید برای اسکان جمعیت مازاد
بر توان کالبدی بندرعباس راه حلی یافت .براین مبنا دو گزینه پیشنهاد شده است:
 -1گزینه اول:

توسعه ناپیوسته شهر :اصالح مــحدوده مصوب شهر و الحاق شهـرك هدیش به بندرعباس ،اسکان
جمعیت در کانونهای جمعیتیاطراف شهر بندرعباس( شهرجدید علوی ،محدوده آبشورك ،محدوده تل سیاه،
محدوده باغو و ایسین) و در نهایت اسکان جمعیت در بخشهاییکه برای توسعه بندرعباس در روی آب دیده
شده است.
 -2گزینه دوم:
توسعه پیوسته شهر :توسعه پیوسته در شمال شهر و اضافه نمودن این اراضی به محدوده مصوب شهر
که باید همراه با تغییر مسیرخط لوله گاز-نفت همراه باشد تا جدایی کالبدی درترکیب این اراضی با محدوده
شهر به وجود نیاید .همچنین اسکان جـمعیت در بخشی ار اراضی در نـظر گرفته شده برای پیشروی در آب
دریا که در گـزینه  1بدان اشاره گردید .با توجه به مطالب اشاره شده در باال مـحدوده جدید شهر بندرعباس
در دو گزینه پیشنهاد شده است.

جدول مقایسۀ سرانههای پیشنهادی با طرحهای مصوب
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گزینه 1

محدوده شـــهر

وضــع موجود
پیشنـهادی

توسعه غیر پیوسته شهر
 -1شهر جدید علوی 100 :هزار نفر
 -2محدوده تل سیاه 50 :هزار نفر
 -3محدوده آبشورك 30 :هزارنفر
 -4محدوده باغو 30 :هزارنفر
 -5محدوده ایسین 50 :هزارنفر
 -6دهکده ساحلی30 :هزار نفر

محدوده ایسین

محدوده باغو

شهرجدید علوی

محدوده آبشورك

محدوده تل سیاه

خلیــــج فـــــارس

گزینه 2

محدوده شـــهر

وضــع موجود
پیشنـهادی

حریــــم شــهر

وضــع موجود

پیشنـهادی

مجموعه خدمات دروازهای(شرق شهر)

کاربریهای پیشنهادی در اراضی نظامی وضع موجود

مجموعه خدمات دروازهای(شمال شهر)

هسته دوم خدماتی شهر :مجموعه اداری ،تجاری

مجمموعه خدماتی-گردشگری
هسته خدماتی اصلی شهر :مجموعه بازار و عناصر وابسته به آن
مجموعه خدماتی تجاری
مجموعه خدمات دروازهای (غرب شهر)

ساختارتوزیع کاربریهای عمده  -پیشنهادی

به طرف میناب
وسیرجان

دانشگاه
رسالت

آزادراه بندر عباس -سیرجان

به طرف بندرگاه شهیدرجایی

به طرف بندرگاه شهید باهنر

ساختار شبکه ارتباطی  -پیشنهادی

توسعه پارك دولت و ملت در نواحی ساحلی

احیا خورها-هویت اکولوژیک شهر

توسعه فضاهای گردشگری پیرامون دریاچه گل کنی
توسعه فضاهای گردشگری پیرامون خور

ساختار اکولوژیک  -پیشنهادی

کاربریهای پیشنهادی در اراضی نظامی (وضع موجود)

مجموعه خدمات دروازه ای(شرق شهر)

مجموعه خدمات دروازه ای
آزادراه بندرعباس-سیرجان
توسعه پارك دولت و ملت درنواحی ساحلی
هسته دوم خدماتی شهر :مجموعه اداری ،تجاری

به طرف بندرگاه شهید رجایی
مجموعه خدماتی-گردشگری
احیاءخورها -هویت اکولوژیک شهر

هسته خدماتی اصلی شهر:مجموعه بازاروعناصروابسته به آن
توسعه فضاهای گردشگری پیرامون دریاچه گل کنی
مجموعه خدماتی تجاری
مجموعه خدمات دروازه ای شهری(غرب شهر)

سازمان فضایی-پیشنهادی

توسعه فضاهای گردشگری پیرامون خور

گزینه 1
سازمـــان فضــایی -پیشنــهادی

راهنــــــــما:
آزادراه و تندراه
شریانی درجه ( 1بزرگراه)
شریانی درجه 2
کاربریهای عمده و بااهمیت
فضای سبز و پارك
گردشگری وپذیرایی
محورهای نیاز مند طراحی ویژه

نوار ساحلی
مسیل خور و حریم آن

گزینه 2

سازمـــان فضــایی -پیشنــهادی

راهنــــــــما:
آزادراه و تندراه

محورهای نیاز مند طراحی ویژه

شریانی درجه ( 1بزرگراه)

مسیل خور و حریم آن

شریانی درجه 2
کاربریهای عمده و بااهمیت
فضای سبز و پارك
گردشگری وپذیرایی

سلسله مراتب شبکه معابــر -پیشنهادی

راهنــــــــما:
آزادراه وتندراه
شریانی درجه ( 1بزرگراه)
شریانی درجه 2
جمع و پخش کننده ناحیه ای

گزینه 1

سلسله مراتب شبکه معابــر -پیشنهادی

راهنــــــــما:
آزادراه وتندراه
شریانی درجه ( 1بزرگراه)
شریانی درجه 2
جمع و پخش کننده ناحیه ای

گزینه2

پهنهبنـــــــدی کاربــــــری زمین

راهنــــــــما:
پهنه مسکونی
پهنه تجاری -خدماتی
پهنه سبزوبازوگردشگری
پهنه تولیدی-کارگاهی

گزینه 1

پهنهبنـــــــدی کاربــــــری زمین

راهنــــــــما:
پهنه مسکونی
پهنه تجاری -خدماتی
پهنه سبزوبازوگردشگری
پهنه تولیدی-کارگاهی

گزینه 2

ساختار عمـــده خدمــاتی

راهنــــــــما:
پهنه خدمات عملکردی شهر
محور خدمات منطقه ای
محور خدمات ناحیه ای

پهنهبنـــدی تراکم مسکونی-پیشنهادی

راهنــــــــما:
تراکم  120درصد
تراکم  180درصد
تراکم  240درصد

امکان ایجاد محور تفرجی در طول
خیابان به جهت وجود عناصرشاخص

تقویت واحیا خورها به عنوان بخشی از ساختار
گذراندن اوقات فراغت جهت شمالی-جنوبی
وجود پارکها به عنوان فضای گذران اوقات فراغت و

ایجاد اتصال بافضای شهری خطی پیرامون خورها

امکان احیا دریاچه گل کنی

دهکده ساحلی

توسعه فضای گذران اوقات فراغت پیرامون
پارك دباغیان

خورها هویت اکولوژیک بندرعباس

ساختار گــذران اوقات فراغت

برکه های باران (عنصرتاریخی)

ساختار تقسیـــمات شهری

راهنــــــــما:

منطقه 1
منطقه 2
منطقه 3
مرز نواحی

جدول راهنمای طراحی شهری "بندرعباس"

جدول تدوین اهداف (کالن و خرد) و سیاستها

جدول تدوین اهداف (کالن و خرد) و سیاستها

جدول تدوین اهداف (کالن و خرد) و سیاستها

راهنمای طراحی شهری
 -1مولفههای عملکردی:

زمینة توجه راهنما در این بخش ،عملکرد ،فعالیت ،زیرساختهای شهری،
ایمنی و امنیت محیط است .محتوای هدایت در این زمینه عمدتاً هدایت
عملکردی فعالیتی شهر است.

 -2مولفههای تجربی -زیبایی شناختی:

زمینة توجه راهنما در این بخـش با زمینههای کالبدی ،زمینههای ادراك
بصری و ادراك ذهنی است .محتوای هدایت دراین بخش برراهکارهای
ارتقای کیفیتهای کالبدی بصری و ذهنی تاکید مینماید.

 -3مولفههای زیست محیطی:

زمینة توجه راهنما در این بخش زمینههای زیست محیطی ،پایـداری و
آسایش اقلیمی است .محتوای هدایت در این بخش بر راهکارهای حفظ
و تداوم انرژی و شرایط اقلیمی ،حفظ و تداوم عناصـر سـاختارطبیعی و
ایجاد آسایش اقلیمی تاکید مینماید.

تعیین و تدقیق محدودههای نیازمند برنامهریزی
و مداخلة هماهنگ (طرحهای تفصیـلی موضوعی و موضعی)

طرحهای تفصیلی موضوعی
الف) در زمینۀ اکولوژیکی شهر

•
•
•
•

ساماندهی نوار ساحلی
ساماندهی شبکة خورها
طرح تفصیلی شبکه فضای سبز عمومی و پاركها
ساماندهی شبکه بهداشتی دفع آبهای سطحی
ب) در زمینه حمل و نقل و ترافیک:

•

•
•
•

روانسازی بار ترافیک شهری
ایجاد ساختارهای حمل و نقل شهری با استفاده از خورها و دریا
اصالح سیستم حملونقلعمومی و طراحی ایستگاههای مربوطه
کنترل و اصالح طرحهای هندسی تقاطعها

طرحهای تفصیلی موضوعی
• طرح تفصیلی پیادهراههای شهری
• مکانیابی پلهای عابر پیاده و طراحی آنها
• طرح تفصیلی توقفگاههای اتوبوس و مینیبوس
پ) در زمینه گردشگری:

• مکانیابی نقاط با قابلیت باالی گردشگری :اعم از بافتها و حوزههای تاریخی و
حوزههای با ساختار اکولوژیک خاص.
• مکانیابی گسترههای مناسب پیشروی در دریا
ت) مکانیابی ساختمانهای بلندمرتبه

طرح تفصیــلی موضعی و موضــوعی

دهکده ساحلی

راهنــــــــما:
پهنه گردشگری

طراحی شهری بدنه محورها ومعابر

محور گردشگری

طراحی ویژه باقت مرکزی شهر

مسیل خور و حریم آن

بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده

اسناد طرح جامع:
اسناد طرح جامع در دو دسته تنظیم و اراﺋه می شوند:

 -1اسناد پشتیبان طرح:
این اسناد مجموعهی گزارشها و نقشههایی است که مطالعات توجیهی و تشریحی طرح را ارایه مینماید
و به عـنوان پشتیبان اسناد رسمـی طـرح محسوب میگردند( .اما به تصویب شـورای عالی شـهرسازی و
معماری ایران نمیرسد).
 -2اسناد رسمی طرح:
اسناد و مدارك رسمی طرح شامل یک ”سند کتبی“ مختصر ویک ” سند تصویری“ دربردارنده مجموعهی
نقشههای الزم می باشد( .وباید به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران برسد).

اسناد طرح جامع:
*اسناد رسمی طرح:
• اسناد مکتوب :
کلیات طرح سند برنامه شامل برنامه اقدامات عمرانی ،تهیه طرحهای تفصیلی پایه موضوعی و موضعی ،اقدامات الزمبرای حل مشکالت بحرانی و فوری
 سند مدیریتی شامل ارایه راهکارهای تحققپذیری طرح و برنامه اقدامات چارچوبکلی سازمان ومدیریتاجرای طرح و نحوه مشارکت مردم در اجرای طرح
 سند اجرایی شامل اولویت بندی ،مرحلهبندی و زمانبندی اجرای سند برنامه -ضوابط و معیارهای طرح

• اسناد تصویری :

 محدوده طرح جامع و حریم سازمان فضایی ساختارشبکه حمل و نقل ساختار کاربری عمومی زمین ساختارهای تقسیمات شهری ،توزیع خدمات رفاهی وعمومی در مقیاس شهرو مـنطقهای آن ،گذران اوقاتفراغت و گردشگری ،فضای باز و سبز مقیاس شهری ،تاسیسات و تجهیزات اصلی شهر

نظارت وبازنگری:
 معرفی ابزارها و روشهای نظارت بر اجرای طرح ارایه روشها و نظام بازنگری ادواری راهبردها ،سیاستها و برنامهها نظارت بر پیشرفتها در قالب همکاری مستمر سهرداری و مهندسین مشاور نحوهی پیگیری و ارزیابی نتایج اجرای طرح با همکاری مستمر مدیریت شهریو مشاور طرح
 -نحوهی بازنگری و اصالح در پیشنهادهای طرح

