
 ايهاي شهري و منطقهمطالعات و پژوهش
 1388 پاييز، ره دومسال اول، شما

  22/3/1389: پذيرش -  5/5/1388: دريافت
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  Email: zayyari@ut.ac.ir                                                                        09121260602 :نويسنده مسؤول*                      

  1405بررسي تحوالت جمعيتي و سكونتي در شهر قشم تا افق 
  

  *رانـ، ايرانـگاه تهــدانشري، ــزي شهـري رنامهــرافيا و بـاد جغــ، استزياريله ا كرامت
  ، ايراندانشگاه تهران، ريزي شهري كارشناس ارشد جغرافيا و برنامه ،گوراني ابراهيم رستم 
  ، ايرانگاه تهرانـدانش، ريـزي شهـري رنامهـرافيا و بـد جغـارشناس ارشــك ،مريم بيرانوند 

  
 

 
  چكيده

هاي مهم آن، مشخصات مسكن مورد استفاده جمعيت در يك مقطع زماني معين، شـناخت   تعيين اندازه جمعيت و ويژگي
هـاي   ي برنامـه كمبودها و نيازها و نيز امكانات بالقوه و استعدادهاي جمعيت و استفاده از اين شـناخت در تهيـه و ارزيـاب   

اين گونه اطالعات مرجع و مأخذ مهمي براي توزيـع عادالنـه   . اجتماعي و اقتصادي براي توسعه آينده امري الزامي است
آگاهي مداوم از تغييرات ساختار جمعيتي در استاني ماننـد هرمزگـان و   . منابع مالي، خدمات دولتي در سطح كشور است

هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است، از جمله ضـروريات مسـلم    در زمينه شهري مانند قشم كه در حال تحول سريع
به  1405بيني جمعيت شهر قشم تا افق سال  اين مقاله با هدف بررسي تحوالت جمعيتي سكونتي و پيش .رود به شمار مي

 -توصـيفي  روش بـه كـار گرفتـه شـده در ايـن پـژوهش      . عنوان يكي از شهرهاي كوچك اندام كشور تدوين يافته است
بـا اسـتفاده از نـرم افـزار     ) 1385(هزاري شهر قشـم   25نتايج حاصله بيانگر اين است كه جمعيت . تحليلي و كمي است

بر اساس روش . خواهد رسيد عدد 12662تعداد خانوار به نفر، و  50900به  1405در سال  )People(بيني جمعيت  پيش
واحد مسكوني خواهد بود كـه ايـن    6837تعداد  1405ني جديد تا سال بر آورد خام ميزان نياز شهر قشم به واحد مسكو

ريـزي   براي دستيابي به برنامـه بنابراين، . هاي مختلف با توجه به نياز ساكنان در هر دوره ساخته شوند تعداد بايد در دوره
ر شـؤونات  مطلوب مسكن در شهر قشم بايد ضمن شناخت وضع موجود مسكن و تسهيالت مربوطـه ، رونـد گذشـته د   

  .اقتصادي و اجتماعي مؤثر بر بازار مسكن و تحوالت مسكوني جامعه بررسي و تجزيه و تحليل گردد
  

  .بيني مسكن، قشم بيني جمعيت، پيش تحوالت جمعيتي و سكونتي، پيش :كليدي ياه هواژ
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  مقدمه - 1
  طرح مساله - 1- 1

با  با ظهور كالن شهرها در يك  قرن اخير، و مناطقي
تراكم جمعيتي باال، نياز به داشتن آگاهي درست از توزيع 
. جمعيت و تجزيه و تحليل آن را موجب شده است

اگرچه مسأله جمعيت از ديرباز موردتوجه محققان بوده، 
اما رشد بي رويه جمعيت در كشورهاي درحال توسعه و 

اقتصادي آن در دهه هاي اخير،  -پيامدهاي اجتماعي 
پژوهشگران را به مسأله جمعيت و  نظر بسياري از

با وجود . تغييرات كمي و كيفي آن معطوف ساخته است
هاي متفاوتي كه درمورد نقش جمعيت و  ديدگاه
ريزي توسعه وجود دارد، مطالعات جمعيتي و  برنامه

ها، از جمله بر  ريزي استفاده كاربردي از آن در اكثر برنامه
ه است اي يافت ريزي مسكن، اهميت ويژه نامه

  ).66: 1386زماني،(
مسأله مسكن امروزه از مسائل پيچيده كشورها از 

 باال رفتن هزينه تأمين مسكن از يك. جمله كشور ماست 

طرف و ازدياد جمعيت از طرف ديگر، مشكل تهيه 
  .سازد مي تر مسكن را پيچيده

نزديكترين و آشنا ترين پديده براي انسان، فضايي 
ند و در لحظات مختلف با است كه در آن زندگي مي ك

هاي  بنابراين، بسياري از خصلت. آن در تماس است
رواني و اجتماعي انسان در محل زندگي او تجلي مادي 

هر چند كه ) 6: 1380پاپلي يزدي و ديگران،(كند  پيدا مي
چيزي بيش از يك سرپناه صرفاً فيزيكي  مفهوم مسكن

منزل  است كه بعضي اوقات به اصطالحاتي مانند خانه،
شود، اما مسكن به هر  محل سكونت و غيره نيز ناميده مي

شود كه كليه  پديده انساني در محيط فيزيكي گفته مي
خدمات و تسهيالت عمومي الزم براي بهزيستن انسان را 

در شرايط جامعه ما رشد شهرنشيني با . شامل مي شود

رشد توان شهرها از نظر تأمين نيازهاي سكونتي 
گار نبوده، رشد شهرنشيني در ايران به هماهنگ و ساز

 ٪60جمعيت شهرنشين  1375اي بوده كه در سال  گونه
  . از جامعه را تشكيل داده است

سال آينده با  25با توجه به جمعيت فعلي كشور تا 
ميليون نفر به جمعيت ايران  42درصد،  5/4نرخ رشد 

حال اگر بعد خانوار؛ يعني متوسط . افزوده خواهد شد
كنند، حدود پنج  دي كه در يك خانواده زندگي ميافرا

ميليون خانوار به   4/8نفر فرض شود ، رقمي معادل 
خانوارهاي فعلي اضافه خواهد شد و اين بدان معناست 
كه براي سكونت يك خانوار پنج نفري در يك واحد 

سال آينده به ايجاد ساالنه نيم  25مسكوني در ظرف 
ر ساعت پنجاه باب خانه ميليون واحد مسكوني؛ يعني ه

بويژه اينكه با توجه به افزايش نرخ . جديد نياز است
رشد جمعيت طي دهه اخير، واحدهاي مسكوني ساخته 
شده در كشور به هيچ وجه پاسخگوي اين افزايش نبوده، 
مردم نيز به علت بار هزينه هاي روزمره قادر به خريد 

  . اين واحدها نيستند
شم باتوجه به افزايش مشكالت مسكن موجود در ق

هاي اخير، پديده اي جدا از  جمعيت آن طي سال
بر اساس آمار، شهر . معضالت مسكن در ايران نيست

 6091نفر داراي  25320با جمعيت 1385قشم در سال 
اين ميزان در طي . واحد مسكوني است 5403خانوار و 

اي يافته و اين امر  چند سال اخير رشد قابل مالحظه
آن داشته است تا براي رفع مشكالت  زان را برري برنامه

شهري در قشم به بررسي تحوالت جمعيتي و سكونتي 
  . بپردازند
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  اهميت و ضرورت تحقيق - 2- 1
تحوالت اجتماعي و اقتصادي در چند دهه اخير در 

هايي را براي ايجاد اشتغال و جذب  شهر قشم، زمينه
اكز تجاري كه با ايجاد مر جمعيت فراهم نمود؛ به طوري

و رشد بخش خدمات، اين شهر پذيراي مهاجران بي 
با اندكي . گرديد 1365-1385هاي  شماري بين سال

در شهر قشم متوجه  85تا  65هاي  توجه به آمارهاي سال
در  9682اين نكته خواهيم شد كه جمعيت اين شهر از 

افزايش يافته است  1385نفر در سال  25320به  65سال 
درصد  4/6به  3/3، نرخ رشد از و در همين مدت
ورود مهاجران به همراه رشد طبيعي . افزايش يافته است

جمعيت، شهر را با كمبود واحدهاي مسكوني استاندارد 
از طرف ديگر، فقدان اراضي . و حاشيه نشيني مواجه كرد

مناسب مسكوني، عدم امكان تأمين مسكن توسط ساكنين 
رينه مسكن در به خصوص مهاجران، باال بودن سهم ه

هزينه خانوارها، از عوامل تشديد تأمين مسكن در اين 
بنابراين، لزوم توجه به  تحوالت جمعيتي . اند شهر شده

نمايد تا بتوان از اين دو  در بحث مسكن ضروري مي
ريزي براي توسعه شهر قشم به نحو  شاخص در برنامه
  .احسن استفاده كرد

  
  اهداف - 3- 1

  :به اهداف زير است اين تحقيق در پي رسيدن
سكونتي  –شناخت وضع موجود جمعيتي  - 1-3-1

هاي آتي  بيني جمعيت براي سال در شهر قشم و پيش
  ؛ )1405تا ( آن 

 ؛1405بررسي تعداد خانوارها تا افق  - 1-3-2

و بررسي وضعيت مسكوني در شهر قشم  - 1-3-3
هاي  ريزي فراهم نمودن  بستري مناسب براي برنامه

 . در اين شهرآينده مسكن 

  يشينه تحقيقسوابق و پ - 4- 1
رشد شهرنشيني و بروز مسائلي، همچون ازدحام 

هاي شهري، تراكم  شديد جمعيت در شهرها، آلودگي
شديد واحدهاي مسكوني و غيره، محققان را بر آن داشته 

هاي  العمل فعاليت كه بررسي اين مسائل را در دستور
  . تحقيقاتي خود قرار دهند

توان  بيان كرد كه مشكل مسكن را نمي) 1948(كارلو
از باال حل كرد، زيرا مشكل مردم است و حل آن تنها با 
( خواست و عمل شخص مردم ممكن مي شود

  ). 86: 1379اطهاري
اي با عنوان بررسي شرايط  در مقاله) 2001(كناچو

پردازد  هاي آن در آكرا به اين مسأله مي مسكن و ويژگي
با افزايش و  1950عيت از سال كه افزايش وحشتناك جم

بهبود وضعيت مسكن در اين شهر همراه نبوده است و 
هاي مناسب و  دولت مركزي نتوانسته است زير ساخت

كافي براي جمعيت در حال رشد فراهم سازد، به 
درصد جمعيت شهري فاقد  60كه بيش از  طوري

امكانات بهداشتي، خطوط ارتباطي، شبكه فاضالب ، 
به نظر ايشان، بهبود اين شرايط . برق هستندمنابع آب و 

بهبود كيفيت مساكن موجود و : به انجام اقداماتي، از قبيل
هاي مناسب در جهت افزايش توليد مسكن  اتخاذ سياست
  .بستگي دارد 

درپايان نامه كارشناسي ارشد خود ) 35: 1380(اينانلو
ريزي مسكن تحليلي بر عرضه و تقاضاي  در زمينه برنامه

كن در شمال شهر قزوين، به اين نتيجه رسيده است مس
كه كمبود مسكن، گراني زمين و اجاره بها، از مهمترين 

  . مشكالت سكونتي در شمال شهر قزوين است
رغم قدمت زياد شهر قشم و همچنين روبه  علي

توسعه بودن اين شهر با وجود منطقه آزاد تجاري در آن، 
كه بر مشكالت  در ارتباط با مسائل جمعيتي و نقشي

Archive of SID

www.SID.ir



  
  

  1388اي، سال اول، شماره دوم، پاييز هاي شهري و منطقهمجله مطالعات و پژوهش                                                                                                   40
  

مسكن در اين شهر دارد، تحقيقات اساسي صورت 
  .نگرفته است

  
  ها مواد و روش - 5- 1

روش مورد استفاده در اين پژوهش توصيفي و 
هاي آماري مربوط به شهر  ابتدا داده. كمي است -تحليلي 

هاي سرشماري مورد بررسي استخراج و  قشم در دوره
ي و مسكن به هاي جمعيت سپس با استفاده از فرمول

  .تجزيه و تحليل آنها پرداخته شد
هاي جمعيتي تا افق  بيني در اين پژوهش، براي پيش

استفاده شده است كه با  )People(از نرم افزار  1405
كمك اين نرم افزار، فاصله زماني پنج ساله جمعيت آن 

همچنين براي بررسي و برآورد . بيني شده است پيش
شهر از تكنيك زير استفاده  تعداد واحد مسكوني در اين

  :شده است
  روش خام برآورد مسكن مبتني بر نياز -

براي مشخص كردن واحدهاي مسكوني مورد نياز 
هاي مورد بررسي از اين روش استفاده  شهر قشم در دوره

  .گردد مي
)()()( trutHuHtE ++−= 

=E(t) واحدهاي مسكوني مورد نياز تا زمان t   
=H   تعداد خانوار  
=u واحدهاي مسكوني موجود  

=H(t)  نياز ناشي از افزايش خانوارهاي جديد تا
 t زمان

=ru(t)  درصد واحدهاي مسكوني كه تا زمانt  به
  .تخريب و تجديد بنا نياز خواهند داشت

  
  

  محدوده مورد مطالعه - 6- 1
جزيره قشم در محدوده سياسي استان هرمزگان واقع 

 27قيقه الي د 32درجه و  26شده و داراي مختصات 
دقيقه  16درجه و  55دقيقه عرض شمالي و  1درجه و 

دقيقه طول شرقي و در دهانه تنگه  17درجه و  56الي 
  ).weather.ir www.(هرمز قرار گرفته است

محدوده مورد مطالعه در اين پژوهش شهر قشم 
اين شهر از توابع شهرستان قشم و استان هرمزگان . است
ترين  شهر قشم كه در شرقيشهرستان قشم، بجز . است

هاي  بخش جزيره قشم قرار دارد، داراي سه شهر به نام
اين شهرستان داراي سه . هرمز، سوزا و درگهان است

 1شماره در جدول . بخش مركزي، هرمز و سوزا است
نوربخش، (تقسمات شهرستان قشم آورده شده است 

  ).55، ص 1369
شود كه  مشاهده مي 1 شماره بر اساس جدول

اين . بيشترين جمعيت مربوط به بخش مركزي است
بخش شهرهاي قشم و درگهان را در خود قرار داده است 
كه نقش بسيار مهمي در توسعه و آباداني جزيره ايفا 

همچنين شهرهاي قشم و درگهان با نقش . كنند مي
تجاري و بندري كه دارند، مهاجران زيادي را از ديگر 

كنند و  را به خود جذب مي نقاط استان و خارج از استان
به مشكالت متعددي، از جمله معضل مسكن دامن 

 1385اين شهر در آخرين سرشماري كه در سال . اند زده
نفر جمعيت  25320خانوار و  6091انجام شد، داراي 

اين شهر از نظر تقسيمات كشوري جزو . بوده است
استان هرمزگان و يكي از شهرهاي شهرستان قشم است 

  ).86: 1385مه آماري هرمزگان،سالنا(
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 )1385(تقسيمات سياسي شهرستان قشم و جمعيت آن  -1شماره  جدول
  تعداد آبادي  جمعيت  نام دهستان جمعيت نام شهر جمعيت  نام بخش

  دوالب 4480 سوزا 30112  بخش شهاب
  سوزا
  صلخ
  هنگام
  الرك

8643 
5450  

10598  
475  
466  

13  
10  
15  
3  
3  

      5699 هرمز 5699  بخش هرمز
 قشم 68070  بخش مركزي

  درگهان
25320 
7996  

  حومه
  رمكان

22141 
13472  

13  
15  

  9: 1385سالنامه آماري استان هرمزگان، : منبع 

  موقعيت جغرافيايي شهر قشمنقشه  - 1شماره شكل 

  ها مفاهيم و ديدگاه - 2
  تعاريف و مفاهيم - 1- 2
  تحوالت جمعيتي -1- 1- 2

ريزي در  برنامه بررسي جمعيت يك شهر براي
هاي مختلف اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و زيست  زمينه

بنابراين، . محيطي از اهميت زيادي برخوردار است-
هاي مختلف و چگونگي  روند تحوالت جمعيت در دوره

  .تواند مهم و اساسي باشد افزايش آن مي

  مفهوم مسكن -2- 1- 2
مفهوم مسكن عالوه بر مكان فيزيكي، كل محيط 

گيرد كه شامل كليه خدمات و  ي را نيز در بر ميمسكون
تسهيالت ضروري مورد نياز براي بهزيستن خانواده و 

در . هاي اشتغال، آموزش و بهداشت افراد است طرح
واقع، تعريف و مفهوم عام مسكن يك واحد مسكوني 

شود  نيست، بلكه كل محيط مسكوني را شامل مي
  ).18: 1363مخبر،(
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  در زندگي انسان  اهميت مسكن -3- 1- 2
هاي مختلف در زندگي انسان اهميت  مسكن از جنبه

  :شود دارد كه به مواردي از آن اشاره مي
  از نظر اقتصادي؛). الف
  از نظر اجتماعي؛). ب
  از نظر رواني و جسمي؛ ). ج

تواند نقش مهم و  هر كدام از اين موارد به تنهايي مي
  .حياتي در امر مسكن در زندگي بشري ايفا كند

  ريزي برنامه -4- 1- 2
است، اما  ريزي تعاريف بسياري ارائه شده از برنامه

تعريف كلي كه مورد قبول همگان قرار گيرد، ارائه نشده 
ريزي را  توان برنامه در يك تعريف ساده مي. است

ها در جهت  كوششي در جهت انتخاب بهترين برنامه
: 1377شيعه، (هاي مشخص دانست  رسيدن به هدف

85.(  
  

   بحث و بررسي - 3
جهان در حال حاضر داراي دو ويژگي عمده جمعيتي 

روند شتابان ) افزايش شديد جمعيت؛ ب) الف: است
كه  ؛ به طوري)6: 1371زنجاني،(شهر نشيني و شهرگرايي 

شهرنشيني روند غالب در سازمان فضايي جمعيت جهان 
و اين ويژگي در ميان  )Carter,1981:24(است 

توسعه نمود بارزتري نسبت به جهان كشورهاي در حال 
از طرفي، از نظر تاريخي، . دهد توسعه يافته نشان مي

گرايي در ميان اين كشورها امري  نشيني و شهر روند شهر
شود؛ به طوري كه امروزه همه  غير عادي محسوب مي

مسايل كشورهاي در حال توسعه را تحت تأثير قرار داده 
نيز از اين قاعده  كشور ما). 81: 1377شكويي،(است 

مستثنا نبوده و در هر دو مورد، از رشد شتابان و بدون 
هاي اخير برخوردار بوده است كه  برنامه، به ويژه در دهه

اند  به نوبة خود مسايل و مشكالت خاصي را پديد آورده
از جمله معضالت ناشي از رشد ). 35: 1371فريد،(

به  شتابان جمعيت كه دامنگير همه اقشار جامعه،
خصوص قشر جوان جامعه شده، معضل تهيه مسكن 

  .است
بخش مسكن به علت تمايزهايي كه با ديگر نيازهاي  

انسان دارد، جايگاهي خاص در اقتصاد دارد، چرا كه 
تواند بر اين بخش تأثيرات زيادي  تغييرات اقتصادي مي

داشته باشد؛ ضمن اينكه ركود و رونق ادواري اين بخش 
  .هاي اقتصادي بي تأثير نيست  بر ساير فعاليت

ريزي به منظور ايجاد  بنابراين، داشتن يك نظام برنامه
ها و بين اجزا  هماهنگي بين بخش مسكن و ساير بخش

... ) زمين، سيستم حمل و نقل و (وجود آورندة مسكن  به
با تأسيسات زير بنايي، تسهيالت عمومي، خدمات 

اجتناب  ضرورتي... اجتماعي، سيستم حمل و نقل و 
  .ناپذير است 

  هاي جمعيتي شهر قشم بررسي ويژگي - 1- 3
. شهر قشم در منتهااليه شرقي جزيره قشم واقع است

هايي برخوردار كرده  را از ويژگي بستر سرزميني شهر، آن
است كه هر يك در نظام فضايي بافت و سيماي كالبدي 

  Turner,2005:14)(اند شهر تأثير مستقيم داشته
هاي گذشته به داليل گوناگون، از  دورهاين شهر از 

جمله تجارت با كشورهاي دور و نزديك، داراي اهميت 
به همين علت، جمعيت اين شهر . درخور توجهي است

رو به افزايش بوده و با تأسيس منطقه آزاد تجاري، 
اين . جمعيت درخور توجهي به اين شهر مهاجرت كردند

 انوار،(شد  به عنوان شهر انتخاب 1355شهر از سال 
1384 :24.(  

بوده  6974برابر با  1355جمعيت شهر قشم در سال 
نفر رسيده است   25320به  1385كه اين مقدار در سال 
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در صد از جمعيت شهرستان را شامل  6/18كه حدود 
با توجه به جمعيت  75اين ميزان در سال . شود مي

نفري شهر قشم تغييري در آن ايجاد نشده و  11315
مهندسين مشاور پژوهش (درصد بوده است  6/18همان 

با توجه به  1385در سال ). 35: 1375و معماري،

درصد رسيده  24نفري شهر قشم به  25032جمعيت 
دهندة رشد جمعيت اين شهر نسبت به  است كه نشان

جمعيت شهر  2شماره در جدول . هاي گذشته است دهه
  .هاي مختلف آماري آورده شده است قشم در دوره

  هاي مختلف آماري جمعيت شهر قشم در دوره -2شماره جدول 

  سال جمعيت نرخ رشد تعداد مردان تعداد زنان نسبت جنسي
 1355 6974 ــــ 3527 3447 102

102 7934 4889 3/3 9682 1365  
3/109 6479 7079 4/3 13556 1375  

119 11964 13356  4/6 25320 1385  
  42: 1385سالنامه آماري استان هرمزگان،: منبع                            

  

  

  1355-85نرخ رشد جمعيت در شهر قشم طي دوره نمودار  - 2شماره  شكل

باالترين نرخ رشد  -2شماره  بر اساس جدول
رخ داده و  1375 -1385جمعيت در بين دو سرشماري 
اتفاق  1355و  1365هاي كمترين نرخ رشد در بين سال

  .افتاده است
ن ميزان رشد جمعيت، از طرفي به دليل رشد اي

طبيعي جمعيت در شهر قشم و از طرف ديگر ، تأسيس 
منطقه آزاد قشم بود كه موجب گرديد جمعيت زيادي از 

 داخل استان و شهرهاي ديگر به اين شهر روي آورند
   ).33: 1372ديباين،(

  
  1405بيني جمعيت شهر قشم تا افق  پيش-3-2 

آورد مسكن در شهر قشم تا افق بيني و بر جهت پيش
 1405، ابتدا بايد جمعيت اين شهر را تا سال  1405
هاي سال  بيني به داده براي انجام اين پيش. بيني كرد پيش
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هاي  با توجه به در دسترس بودن داده. پايه نياز است
بيني  از آنها جهت پيش 1385جمعيتي شهر قشم در سال 

  . استفاده شده است
نفر  25320برابر با  1385م در سال جمعيت شهر قش

هاي پايه  خانوار بوده كه با استفاده از داده 6091و 
باروري، مواليد و مرگ و مير و مهاجرت اقدام به 

بيني جمعيت با استفاده از نرم افزار جمعيتي  پيش
people شده است.  

بيني  در اين پژوهش، با انجام سه فرض پايه به پيش
  ):3 شماره جدول( جمعيت اقدام شده است

بيني جمعيت در شهر قشم بر اساس دخالت  پيش -1
 10هاي آينده بر اساس آنچه در طي  مهاجرت در سال

  رخ داده است؛) 1375 -1385(سال گذشته 
بيني بر اساس رشد طبيعي جمعيت در شهر  پيش -2

  قشم بدون دخالت مهاجرت؛ 
بيني بر اساس دخالت مهاجرت و كاهش آن  پيش -3
  .هاي آينده الدر س

  

  1405هاي فرضي براي سال  بيني جمعيت شهر قشم بر اساس شاخص پيش -3شماره جدول 

بيني  پيش  ميزان مهاجران  اميد به زندگي T.F.R  مفروضات
جمعيت تا 

  1405سال 

نرخ 
سال   رشد

 پايه

  زن  مرد  افق  پايه افق
  زن  مرد  زن  مرد

  8/2  54000  1560  2550  71  69  66  68    51/2  فرض اول
  9/1  36175  0  0  71  69  66  68    51/2  فرض دوم
  5/2  41489  758  1250  71  69  66  68    51/2  فرض سوم

  تحليل نگارندگان: مĤخذ

هاي اخير مورد  با توجه به اينكه شهر قشم در سال
توجه منطقه آزاد قشم از نظر تجاري و همچنين جذب 

جود واسطه و توريست قرار گرفته و از طرفي، به
هاي  ژئوپارك در شهرستان قشم توجه خاص سازمان

توريستي و گردشگري در جهان و از جمله سازمان 
يونسكو را به خود جلب كرد، اين امر سبب شده شهر 
قشم مورد توجه ويژه مسؤوالن منطقه آزاد قشم قرار 
گيرد و به همين علت، براي جذب توريست در اين 

هاي عمراني  پروژه 1385تا  80هاي  منطقه در طول سال
زيادي انجام شده است كه سبب جذب مهاجران شده و 

با توجه . هاي كار را براي آنها فراهم كرده است فرصت
به بندري بودن شهر قشم و واردات و صادرات كاالها از 

بنادر اين شهر، حرفه بازرگاني و تجارت در اين شهر 
مر رونق زيادي يافته است و در طول دهه اخير اين ا

هاي اشتغال براي   افزايش يافته و باعث ايجاد فرصت
با اين حال، در اين پژوهش با توجه . مهاجران شده است

كه همانا منطبق با شرايط -از فرض اول  3و2به فرضيات 
استفاده شده و از طريق اين فرض  -شهر قشم است

ميزان تقاضا و برآورد واحد مسكوني براي افق سال 
  . است انجام شده) 1405(

بيني جمعيت  دست آمده در پيش بر اساس اطالعات به
هاي مورد بررسي براي  براي سال T.F.Rاين شهر، ميزان 

به ترتيب برابر با  1405تا  1385هاي پنج ساله از  دوره
  ).4جدول شماره ( بوده است 27/2، 35/2، 51/2،43/2
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 )1385 - 1405(در دوره T.F.Rبيني ميزان  پيش -4 شماره جدول

 T.F.Rميزان   سال

1390 -1385  51/2  

1395 - 1390  43/2  

1400 - 1395  35/2  

1405 - 1400  27/2  

  تحليل نگارندگان: مĤخذ         

همچنين ميزان اميد به زندگي زنان و مردان براي سال پايه 
به صورت دوره هاي پنج ساله محاسبه شد كه  1405و تا افق 

براي  37/66برابر با  1390تا  1385اين ميزان براي سال 

ميزان اميد  5در جدول . براي زنان بوده است 37/68مردان و 
محاسبه  1405هاي مختلف تا سال  به زندگي بر حسب دوره

  . شده است
  

  )1385 -1405(ميزان اميد به زندگي زنان و مردان در شهر قشم  -5شماره  جدول

  بيني هاي پيش دوره
  اميد به زندگي

  زنان  مردان

1390 - 1385  3/66  3/68  

1395 - 1390  1/67  1/69  

1400 - 1395  8/67  8/69  

1405 - 1400  6/68  /6/70  

  تحليل نگارندگان: مĤخذ

هاي مختلف در شهر  بيني جمعيت براي دوره در پيش
قشم، با استفاده از عوامل مرگ و مير، باروري، مهاجرت، 

بيني  شهاي مورد نظر پي نرخ رشد در اين شهر براي دوره
 1385 -1375نرخ رشد پايه در شهر قشم در دوره  . شد

- 1405درصد بوده كه اين نرخ رشد در دهه  4/6برابر با 
 شماره در جدول. درصد كاهش پيدا يافته 8/2به  1395

در  1405تا  1385هاي  ميزان رشد در طي سال 6
  .هاي پنج ساله آورده شده است دوره
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  )1385 -1405(ت در شهر قشم در دوره نرخ شد جمعي -  6شماره جدول 

  نرخ رشد  دوره

1385 - 1375  4/6  

1390 - 1385  82/4  

1395 - 1390  12/4  

1400 - 1395  40/3  

1405 -1400  81/2  
  تحليل نگارندگان: منبع 

و  6و  5براساس اطالعات موجود در جداول شماره 
جمعيت شهر قشم  1385اي سال  همچنين اطالعات پايه

به صورت  1405تا  1385هاي مختلف از سال  براي دوره
بيني گرديد و با توجه به فرض  هاي پنج ساله پيش دوره

بيني، جمعيت اين شهر از  در نظر گرفته شده براي پيش
 1405نفر در سال  50900، به 1385در سال  25320

بيني جمعيت  پيش 7شماره  در جدول. بيني گرديد پيش
در اين بخش . شده استهاي پنج ساله آورده  در دوره

براي به دست آوردن بعد خانوار بر اساس وضعيت 
فرض شده و با توجه به كاهش آن در ) 1385(موجود 

 7طبق جدول شماره دست آمده  هاي آينده نتايج به سال
  . شده است آورده

  1405 ساله تا افق 5جمعيت، بعد خانوار و تعداد خانوار شهر قشم به تفكيك دوره  -7 شماره جدول

  تعداد خانوار  بعد خانوار  جمعيت  سال

1385  25320  15/4  6091  

1390  32200  11/4  7835  

1395  39600  08/4  9706  

1400  46900  05/4  11580  

1405  50900  02/4  12662  
  تحليل نگارندگان: منبع

 
  تعداد و تحوالت مسكن در شهر قشم - 3- 3

 در بررسي وضعيت تعداد و تحوالت مسكن در شهر
قشم بايد عنوان كرد كه وضعيت منطقه آزاد تجاري و 
افزايش مهاجرت به اين شهر و همچنين رونق اقتصادي 

آن نياز به مسكن افزايش يافت و جدا از بافت قديم اين 
هايي  كرد، شهرك شهر كه به طرف غرب گسترش پيدا مي

  .براي اسكان جمعيت در اين شهر در نظر گرفته شد
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هاي مختلف، تعـداد   ري در سالبر اساس آمار سرشما
 1803داراي  1365واحد مسـكوني ايـن شـهر در سـال     

واحد مسـكوني   1721خانوار معمولي ساكن بوده كه در 
  . كردند آلونك، زاغه، كپر و ساير زندگي مي 8معمولي و 

ــال  ــزان     1375در س ــت و مي ــه ياف ــد ادام ــن رون اي
د خانوار رسـي  2753خانوارهاي اين شهر در اين سال به 

واحــد مســكوني معمــولي  2326كــه ايــن خانوارهــا در 
خانوار نيز در آلونك، زاغه، كپـر و   7كردند و  زندگي مي

  . ساير انواع واحدهاي مسكوني ساكن بودند
نفـر و   25320جمعيت  اين شـهر بـه    1385در سال 

واحــد  5403خــانوار و  6091تعــداد خــانوار ســاكن بــه 
افـزايش   75با سال اين تعداد در مقايسه . مسكوني رسيد

 .چشمگيري داشته است

در چند سال اخير، به دليـل افـزايش سـاخت و سـاز     
واحدهاي تجاري در شهر قشم، نياز به مسـكن در شـهر   
قشم باال رفت و در پي آن، واحدهاي مسكوني در بافـت  

توان  جديد شروع به ساخت و ساز كردند كه از جمله مي
تان و بوسـتان  هـاي نريمـان، سـام و زال، گلسـ     به شهرك
  .اشاره كرد

  
هاي مسكوني در شهر قشم تا  بيني واحد پيش - 4- 3

  1405سال 
براي اين امر از روش خام برآورد مسـكن مبتنـي بـر    

 ،هــا شــرح داده شــد كــه در قســمت مــواد و روش ؛نيــاز
با درنظر گرفتن عددي  ،در اين روش .استفاده شده است

ــكوني   ــد مس ــانوار در واح ــوان ضــريب خ ــه عن  ) k( ب
واحدهاي مسكوني مورد نياز ناشي از افـزايش جمعيـت   

اين ضريب را با توجـه بـه ميـزان آن در    . شود حاصل مي
 1توان با فرض تراكم مطلوب تقريباً  هاي گذشته مي سال

هـاي پـنج سـاله محاسـبه      بـراي دوره  ،در واحد مسكوني
  ).56: 1379پورمحمدي، (نمود 

  )1385 -1405(ني مورد نياز شهر قشم دور دوره بيني واحدهاي مسكو  پيش -8شماره جدول 

  جمع  نياز ناشي از رشد خانوار  واحدهاي تخريبي  دوره
1390 -1385  108  5/16  1638  5/26  1746  
1395 -1390  143  22  1732  28  1882  
1400 -1395  180  6/27  1767  6/28  1948  
1405 -1400  220  9/33  1040  9/16  1261  

  6837  100  6177  100  651  جمع
  تحليل نگارندگان: مĤخذ

نفر خواهد   50900تعداد جمعيت به  1405در سال 
. خانوار خواهد رسيد 12662رسيد و تعداد خانوار به 

خانوار نسبت به دوره قبل به اين دوره  1082تعداد 
بنابراين، نياز واحد مسكوني ناشي از . اضافه شده است

واحد مسكوني  1040رشد خانوار در اين دوره به 

واحد مسكوني   220خواهد رسيد كه اين ميزان با تعداد 
 1261كه در اين دوره نياز به تخريب خواهند داشت، به 

  . واحد مسكوني خواهد رسيد
بر اساس روشي كه در ابتدا آورده شد، ميزان نياز 

تعداد  1405شهر قشم به واحد مسكوني جديد تا سال 
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بايد در  واحد مسكوني خواهد بود كه اين تعداد 6837
هاي مختلف با توجه به نياز ساكنان در هر دوره  دوره

ميزان كل واحدهاي مسكوني  7در جدول . ساخته شوند
اميد است در . آورده شده است 1405مورد نياز تا افق 

هاي آتي مسكن  مسائل اجتماعي، اقتصادي،  ريزي برنامه
در شهر قشم مورد توجه مسؤوالن امر قرار .... كالبدي و 

  .يردگ
  

  گيري بندي و نتيجه جمع - 4
مسأله افزايش جمعيت، رشد بي رويه شهر نشيني كه 
پيامد آن معضل تهيه مسكن است، در شهر قشم مانند 

علت . ديگر شهرها از اهميت خاصي برخوردار است
مشكل مسكن در اين شهر را مي توان رشد سريع قيمت 
واحدهاي مسكوني و اجاره بهاي آنها در سطح شهر 

ولي از آنجايي كه عوامل مختلف اقتصادي . انستد
وسياسي موجب افزايش قيمت واحدهاي مسكوني 

بهاي واحدهاي   شود، باال رفتن قيمت يا اجاره مي
مسكوني به تنهايي نشان دهنده مشكل مسكن در قشم 

  .نيست 
دهد كه شهر قشم  ها نشان مي نتايج حاصل از بررسي

فقدان منابع  يكي،از يك طرف با محدوديت توسعه فيز
ضعف مديريت اقتصادي و كافي، كمبود آب آشاميدني، 

از سوي ديگر، با افزايش شتابان جمعيت شهرنشين 
مواجه است كه اين مسأله تأمين سرپناه در اين شهر را به 

  .شكلي غامض و چند بعدي در آورده است 

بر اساس برآوردهاي جمعيتي جمعيت اين شهر در 
رسد كه  اين جمعيت به  فر مين 50900به  1405سال

  .واحد مسكوني نياز دارند 6837
هايي كه انجام شده، جمعيت  بر اساس نتايج تحليل 

نفر در  50900به  1385نفر در سال  25320شهر قشم از 
همچنين تعداد خانوار در اين . خواهد رسد 1405سال 

 12662به حدود  1385خانوار در سال  6091شهر از 
توان  در مجموع، مي. خواهد رسد 1405 خانوار در سال

عنوان كرد كه ميزان مسكن مورد نياز شهر قشم تا افق 
واحد مسكوني عالوه بر واحدهاي  6837، حدود 1405

مسكوني موجود است، و از آنجايي كه اين شهر با كمبود 
كاربري اراضي مسكوني در محدوده شهر مواجه است، 

ترش آن در سطح لزوم توجه به آپارتمان نشيني و گس
  . شود شهر احساس مي

اي كه در  منطقه آزاد قشم با توجه به رشد و توسعه
دهه اخير داشته، براي كنترل جمعيت و افزايش مسكن 
متناسب با افزايش واحد مسكوني نياز به مديريت 

در پايان، براي . يكپارچه در امر مسكن در اين شهر دارد
قشم  رفع مشكالت جمعيتي و مسكوني در شهر

  :شود راهكارهاي زير پيشنهاد مي
  

  راهكارها و پيشنهادها - 5
با توجه به مشكالت موجود در شهر قشم 

محدوديت توسعه فيزيكي، ميزان مهاجرت، كمبود واحد (
تأمين مسكن براي ....) مسكوني، كمبود آب آشاميدني و

تواند مشكالت  مي 1405نفر در سال 50900تعداد بالغ بر
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اي اين شهر پديد آورد و با توجه به اي را بر عديده
ها در  ريزي هايي كه اين شهر دارد، لزوم برنامه محدوديت

جهت تعديل مسكن و جمعيت در شهر قشم احساس 
در راستاي حل مشكالت موجود و احتمالي . شود مي

  :شود آينده در اين شهر راهكارهاي زير ارائه مي
 هر؛ايجاد تعادل فضايي در نظام عملكردي ش -5-1

آماده سازي زمين جهت كاربري مسـكوني بـه    -5-2
 ها در حاشيه شهر قشم؛ صورت شهرك

هـاي بوسـتان، گلسـتان،     آمـاده سـازي شـهرك    -5-3
ريزي شده در جنوب  هاي برنامه نگارستان و ديگر شهرك

 غربي شهر قشم؛

ارائه تسهيالت خدماتي بـراي سـاكنان شـهر و     -5-4
 هاي در حال آماده سازي؛ شهرك

رويه، بويژه جلوگيري از ساخت و سازهاي بي -5-5
وسـيله مهـاجران    در حاشيه شهر كه در چند سال اخير به

روستايي از شهرسـتان قشـم و ديگـر روسـتاهاي اسـتان      
 اشغال شده است؛

هاي موجـود در شـهر قشـم،    نظارت بركاربري -5-6
مخصوصاً كاربري مسكوني و تجاري كه بايد بـر اسـاس   

 اخته شوند؛ طرح تفصيلي مصوب س

جلوگيري از مهـاجرت روسـتاييان بـه شـهر و      -5-7
  ارائه تسهيالت و خدمات به آنها در روستاها؛ 

كنترل حوزه گسترش شهر و اختصاص نـدادن   -5-8
ها از جمله كاربري  هاي مسكوني به ساير كاربري كاربري

 تجاري؛ 

 تأكيد بر انبوه سازي و آپارتمان نشيني؛ -5-9

  وزش فرهنگ آپارتمان نشينيترويج و آم -5-10
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