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 تجـزیه و تحلـیل (جلد سوم)

 مهندسان مشاور نقش پیراوش 

 هاتجزیه و تحلیل و استنتاج از بررسی .2

 مقدمه

ریزي شهري پس از بررسی و شناخت وضع موجود، تجزیه و تحلیل و پردازش اطالعات امري ضروري است. در فرایند برنامه

گیري و ها و باألخره تصمیممیانی که طرح را به سـوي تدوین اهداف و راهبردها و سـیاسـتاي اسـت در واقع این مرحله، مرحله

 کند.ریزي الگوي آینده شهر هدایت میبرنامه

در بخش تجزیه و تحلیل شـهر فریدونکنار ابتدا به تجزیه و تحلیل اوضاع اقتصادي و سپس اجتماعی و جمعیتی پرداخته شده 

زمینه بررسی گشته است. پس از آن امکانات رشد کالبدي شهر و امکانات مالی و فنی شهرداري  و مسـائل و مشکالت در این دو

ود، رترین بخش تجزیه و تحلیل به شمار میبینی شـده اسـت. در قسمت برآورد کمبودها و نیازهاي عمرانی از آنجا که عینیپیش

ه تفصیل توزیع داده خواهد شد. در این مرحله از آنجا که فرایندي مشـخص درنظر گرفته شده است که این فرایند در فصل خود ب

این طرح، طرح جامع شـهر فریدونکنار نام دارد، لذا به اقتضـاي محتوا ابتدا طرح فرادست این طرح (طرح هادي شهر فریدونکنار) 

 پس از آن تجزیه وپذیري آن پس از سـپري شـدن افق طرح بررسـی گشته است. مورد ارزیابی قرار گرفته اسـت و میزان تحقق

تحلیل وضـع موجود به دو صورت کیفی و کمی انجام شده است. این تجزیه و تحلیل کمی و کیفی ابزاري براي شناسایی مسائل 

و مشـکالت شـهر در ابعاد گوناگون است. در این قسمت از نظر مردم و مسئولین نیز استفاده گشته است. آخرین مرحله از آخرین 

سی امکانات حل مسائل شهر اختصاص یافته است. گذراندن کل مراحل فوق مشاور را در جهت شفافیت قسـمت این فصل به برر

 هاي طرحدهد. در مراحل بعد با توجه به فرایند گذشته اهداف، راهبردها و سیاستبخشـیدن به مسـائل و نیازهاي شـهر یاري می

 تدوین و تدقیق خواهد شد.
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 تجـزیه و تحلـیل (جلد سوم)

 مهندسان مشاور نقش پیراوش 

 غالب اقتصادي شهر در وضع موجود. تعیین عملکرد و نقش 1-2

هدیدهاي ها و توضع موجود نظام اقتصادي شهر فریدونکنار، برآیند فرآیند مقابل نقاط قوت و ضعف درونی این نظام و فرصت

ن در آها و تنگناهاي آن در برخورد با عواملی است که با ها و اسـتعدادها و نیز محدودیتبیرونی آن و به بیانی دیگر متأثر از توان

ادي در این هاي اقتصها و فعالیترو، سـاختار تولید و اشتغال و نقش غالب و مسلط و یا نقش بنیانی بخشارتباط هسـتند و از این

هاي اصلی نظام اقتصادي شهر در وضع موجود و سـاختار، نتیجه فرآیند مورد اشـاره است. بنابراین، براي شناخت و تحلیل ویژگی

 الب آن (و همچنین تحوالت آینده) الزم است بطور خالصه به این موارد پرداخته شود. تعیین عملکرد و نقش غ

هر هاي اقتصادي شاقتصادي از قبیل میزان فعالیت، میزان اشتغال و سایر ویژگی هاي عمدهدر مطالعات وضـع موجود شاخص

 و تعیین عملکرد و نقش غالب اقتصــادي شــهر درطور کلی مورد بررســی قرار گرفت. در این بخش ابتدا به بررســی فریدونکنار به

 شود.وضع موجود پرداخته می

خیر اجتماعی، در چند دهه اگیري و گسـترش شـهر فریدونکنار بواسطه یک سلسله عوامل جغرافیایی، اقتصادي و روند شـکل

دن به غرب استان مازندران و واقع شتحت تأثیر قرار گرفته است. بعبارت دیگر این شهر بواسطه قرارگیري در مسیر شاهراه شرق 

در یکی از بهترین نقاط سـاحلی دریاي خرز و همچنین به دلیل فاصـله مناسـب با شهرهاي بابلسر، بابل و ساري (مرکز استان) و 

 تهران از موقعیت مناسب جغرافیایی براي توسعه برخوردار است. این موقعیت یعنی شناخته شدن شهر بعنوان شهر بندري موجبات

به عنوان شهرستان  1386توسـعه شـهر را فراهم آورده اسـت. البته الزم به توضـیح اسـت با اینکه فریدونکنار و توابع آن از سال 

فریدونکنار مطرح شـده است، اما آنگونه که باید و شاید از توسعه مطلوبی برخوردار نبوده است و از جایگاه و نقش بندري ویژه در 

 دار نبوده است.سطح استان و منطقه برخور

هاي مناسب و از پیش تعیین شده، به توانند در صورت اعمال برنامهعوامل اقلیمی، موقعیت خاص بندر چندمنظوره آن و ... می

گردند. موقعیت گردشگري این شهر نیز از دیگر هاي شـهر و جزء عوامل تسریع کننده رشد و توسعه شهر محسوب عنوان قابلیت

هاي گردشگري (چون منطقه نمونه گردشگري ساحل فرد شهر فریدونکنار است که در صورت تحقق برنامههاي منحصـر بقابلیت

 فریدونکنار و ...) بر توان توسعه شهر بیافزاید.  

 41به  32,2از  1390تا  1375هاي سال میزان فعالیت عمومی یعنی درصـد جمعیت فعال به جمعیت ده سـاله و بیشـتر در فاصله 
باشد. (جمعیت فعال شامل افراد شاغل و درصـد افزایش یافته است که نشان دهنده افزایش تعداد جمعیت فعال طی این دوره می

 باشد). بیکار و در جستجوي کار می
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 تجـزیه و تحلـیل (جلد سوم)

 مهندسان مشاور نقش پیراوش 

  92,3و  92,3 ، 91,7، 84,4به ترتیب برابر  90و  85 ، 75، 65 هاي) در سالفعالمیزان اشتغال (نسبت جمعیت شاغل به جمعیت 
 هاي شغلی زیاد شده است.پاي افزایش جمعیت فعال، تعداد شاغالن و فرصتبوده است و حاکی از آن است که هم

  کاهش داشته است.  1390درصد در سال  7,7و سرانجام به  75درصـد در سال  8,3به  65درصـد در سـال  6/15نرخ بیکاري از
به موازات آن کاهش نرخ بیکاري نمایانگر بهبود شرایط کار و فعالیت در شهر فریدونکنار افزایش همزمان نرخ فعالیت و اشتغال و 

 است. 
  

 1390ساله و بیشتر برحسب جنس و وضع فعالیت شهر در سال  10. جمعیت 2-1-1جدول شماره 

 شرح
 جنسی (درصد)نسبت درصد تعداد

 زن مرد زن مرد مرد و زن زن مرد و زنمرد 

 ٤٩,٠٥ ٥٠,٩٥ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٥٦٦٨ ١٦٢٧٨ ٣١٩٤٦ جمع

 ١١,٩٠ ٨٨,١٠ ٩,٩٤ ٧٠,٨٨ ٤٠,٩٩ ١٥٥٨ ١١٥٣٨ ١٣٠٩٦ جمعیت فعال

 ١٠,٨٥ ٨٩,١٥ ٨٤,١٥ ٩٣,٣٧ ٩٢,٢٧ ١٣١١ ١٠٧٧٣ ١٢٠٨٤ شاغل

 ٢٤,٤١ ٧٥,٥٩ ١٥,٨٥ ٦,٦٣ ٧,٧٣ ٢٤٧ ٧٦٥ ١٠١٢ بیکار

 ٧٤,٨٥ ٢٥,١٥ ٩٠,٠٦ ٢٩,١٢ ٥٩,٠١ ١٤١١٠ ٤٧٤٠ ١٨٨٥٠ جمعیت غیرفعال

 ٥١,٠٦ ٤٨,٩٤ ٢٢,٦٩ ٦٤,٧٥ ٣٣,٢٧ ٣٢٠٢ ٣٠٦٩ ٦٢٧١ محصل

 ٩٩,٨٦ ٠,١٤ ٦٦,٨٩ ٠,٢٧ ٥٠,١٤ ٩٤٣٨ ١٣ ٩٤٥١ دارخانه

 ٣٨,٥٤ ٦١,٤٦ ٣,٥٣ ١٦,٧٥ ٦,٨٥ ٤٩٨ ٧٩٤ ١٢٩٢ داراي درآمد بدون کار

 ٥٢,٨٠ ٤٧,٢٠ ٦,٤١ ١٧,٠٥ ٩,٠٨ ٩٠٤ ٨٠٨ ١٧١٢ سایر

 ٥٤,٨٤ ٤٥,١٦ ٠,٤٨ ١,١٨ ٠,٦٦ ٦٨ ٥٦ ١٢٤ اظهار نشده
 

درصد کل شاغلین در بخش خصوصی به کار  73,1حاکی از آن است که  90وضعیت شغلی شاغالن شهر فریدونکنار در سال 

اند. توزیع شـاغالن برحسـب وضـعیت شغلی آنان تصویري عمومی و کلی از اهمیت نسبی بخش خصوصی نشان اشـتغال داشـته

 25,6آیند اما درصد شاغالن بخش عمومی که حدود زمره بخش خصـوصـی به حساب میدهد بطوریکه اکثریت شـاغالن در می

زایی بخش دولتی و عمومی در ساختار اقتصادي شهر دارد، خصوصًا در زیر درصـد محاسـبه شـده کماکان نشان از اهمیت اشتغال

درصد زنان مشغول به  37,83ی ه اسـت. چنانکه در بخش عمومبخش آموزش بیشـترین تعداد شـاغالن زن را به خود جذب نمود

 باشند. کار می
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 تجـزیه و تحلـیل (جلد سوم)

 مهندسان مشاور نقش پیراوش 

 1390. توزیع تعداد شاغالن برحسب وضع شغلی و جنس شهر فریدونکنار سال 2-1-2جدول شماره 

 شرح
 نسبت جنسی درصد تعداد

 زن مرد زن مرد مرد و زن زن مرد مرد و زن
 ١٠,٨٥ ٨٩,١٥ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٣١١ ١٠٧٧٣ ١٢٠٨٤ جمع

 ٩,١٨ ٩٠,٨٢ ٦١,٨٦ ٧٤,٤٥ ٧٣,٠٩ ٨١١ ٨٠٢١ ٨٨٣٢ خصوصیبخش 

 ١,٦٨ ٩٨,٣٢ ٠,١٥ ١,٠٩ ٠,٩٩ ٢ ١١٧ ١١٩ کارفرما

 ١٥,٤٠ ٨٤,٦٠ ٥١,١٨ ٣٤,٢١ ٣٦,٠٥ ٦٧١ ٣٦٨٥ ٤٣٥٦ کارکن مستقل

 ٣,٠٠ ٩٧,٠٠ ٩,٧٦ ٣٨,٣٦ ٣٥,٢٦ ١٢٨ ٤١٣٣ ٤٢٦١ بگیرمزد و حقوق

 ١٠,٤٢ ٨٩,٥٨ ٠,٧٦ ٠,٨٠ ٠,٧٩ ١٠ ٨٦ ٩٦ مزدکارکن فامیلی بدون

 ١٦,٠٣ ٨٣,٩٧ ٣٧,٨٣ ٢٤,١٢ ٢٥,٦٠ ٤٩٦ ٢٥٩٨ ٣٠٩٤ بگیر بخش عمومیمزد و حقوق

 ٣٣,٣٣ ٦٦,٦٧ ٠,٢٣ ٠,٠٦ ٠,٠٧ ٣ ٦ ٩ بگیر بخش تعاونیمزد و حقوق

 ٠,٦٧ ٩٩,٣٣ ٠,٠٨ ١,٣٧ ١,٢٣ ١ ١٤٨ ١٤٩ و نامشخصنشدهاظهار

 
درصد از کل  12 هاي اقتصـادي حاکی از آن است کهبرحسـب بخشهاي به عمل آمده در ارتباط با توزیع شـاغالن بررسـی

اند. درصد در بخش خدمات به کار اشتغال داشته 51,4 درصـد شـاغالن در بخش صـنعت و 35,9، شـاغالن در بخش کشـاورزي

ر باالتهاي مشابه در استان هاي اقتصادي بخش فریدونکنار چه در بخش خدمات و چه در بخش صنعت و معدن از میزانشـاخص

توان گفت که همچنان بخش خدمات وجه غالب در اقتصـاد و اشتغال در شهر را برعهده دارد و در اسـت. با توجه به این ارقام می

جبات هاي بندري موهاي مربوط به این نقش را حفظ خواهد کرد، به خصوص آنکه توسعه فعالیتآینده نیز این بخش و زیر بخش

هاي عمده اقتصــادي فراهم خواهد آورد. بنابراین شــناخت و آگاهی از نقاط قوت و ضــعف از بخش هاي خدماتی راتوســعه فعالیت

 گردد.و امکانات موجود در نظام اقتصادي شهر میها تري با تکیه بر قابلیتریزي دقیقموجب برنامه طبعاً
 

 1390هاي اقتصادي  . توزیع شاغالن برحسب جنس و بخش2-1-3جدول 

 شرح
 زن مرد مرد و زن

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد
 100,0 1311 100,0 10773 100,0 12084 جمع 

 0,6 8 13,4 1445 12,0 1453 بخش کشاورزي

 25,2 330 37,2 4010 35,9 4340 بخش صنعت

 72,5 950 48,8 5257 51,4 6207 بخش خدمات

 1,8 23 0,6 61 0,7 84 هاي نامشخص فعالیت
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 تجـزیه و تحلـیل (جلد سوم)

 مهندسان مشاور نقش پیراوش 

 بینی نقش و روند توسعه اقتصادي شهر در آیندهپیش. 2-2

هایی نیز مواجه است و در واقع مسأله شـهر فریدونکنار براي توسعه آتی خود ضمن برخورداري از امکانات بالقوه با محدودیت

 گردد.توسعه اقتصادي شهر به نحوه استفاده از این امکانات و چگونگی برخورد با تنگناها باز می

فریدونکنار همانگونه که گفته شد بر روي جلگه پست و ساحلی جنوب دریا  قرار گرفته است. این شهر  بواسطه قرارگیري در 

مسـیر شـاهراه شـرق به غرب استان مازندران و واقع شدن در یکی از بهترین نقاط ساحلی دریاي خزر و همچنین به دلیل فاصله 

مرکز اسـتان) و تهران از موقعیت مناسب جغرافیایی براي توسعه برخوردار است. البته مناسـب با شـهرهاي بابلسـر، بابل، سـاري (

رســد شــهر اي به آن داده اســت، و بنظر میموقعیت ســیاســی جدید شــهر و اســتقرار بندر چندمنظوره آن، موقعیت و جایگاه ویژه

قه تواند بعنوان یکی از محورهاي توسعه اقتصادي منطمیفریدونکنار از این نظر داراي آنچنان قابلیت و امکاناتی است که در آینده 

ــعههاي مختلف میگذاري در زمینهریزي و ســرمایهباشــد. برنامهمطرح  ــهر را رقم بزند. در طرح تواند توس هاي اقتصــادي آتی ش

ه به عه آتی شهر با توجفرادسـت شـهر فریدونکنار مانند طرح جامع ناحیه ساري و برنامه چهارم توسعه اقتصادي نقش و روند توس

 شود.خطوط کلی قابل تصور براي استان مورد توجه قرار گرفته است که در ادامه به بررسی آن پرداخته می

هاي فرادست شهر فریدونکنار به طور جداگانه بررسی و راهکارها و پیشنهادهاي ارایه شده در آنها براي بررسـی موضوع، طرح

 گردد.ه اقتصادي شهر به طور مشروح بیان میدر جهت تعیین نقش و روند توسع

 . طرح فرادست ناحیه ساري1-2-2

در طرح فرادســت ناحیه ســاري، شــهر فریدونکنار به عنوان یک نقطه شــهري مهم و با نقش عملکردي خدمات برتر بندري 

انات و خدمات زیربنایی را بر رســانی و توزیع امکو خدمات مبادالت بازرگانی با کشــورهاي حاشــیه دریاي خزر مطرح بوده و نقش

 عهده دارد.

 هاي موجود پیشنهادهایی ارائه گردیده که در ادامهدر این طرح در رابطه با توسعه اقتصادي شهر فریدونکنار با توجه به قابلیت

 به آن اشاره می گردد.

 برداري از کشت برنج در شهر فریدونکنار.توسعه بهره 

  (برنج) و محصوالت شیالتی به ویژه به کشورهاي همسایه.امکان صدور محصوالت کشاورزي 

 هاي طبیعی.هاي مرتبط با پتانسیلهاي صیادي و شیالت و فعالیتتوسعه فعالیت  
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 تجـزیه و تحلـیل (جلد سوم)

 مهندسان مشاور نقش پیراوش 

 اجتماعی و فرهنگی استان مازندران . برنامه سوم و چهارم توسعه اقتصادي،2-2-2

 . قابلیت هاي شهر فریدونکنار1-2-2-2

  کشورهاي حاشیه دریاي خزربرخورداري از مرزهاي طوالنی با. 
 هاي طبیعی.ها و جاذبهبرخورداري از تفرجگاه 
 اي از محصوالت صیادي و شیالت.وجود اقلیم و آب و هوا و منابع طبیعی متنوع و مستعد و برخورداري از طیف گسترده 

 گانی و تجاري.اي و فعالیت بازراصول کلی توسعه و گسترش مبادالت منطقه 

 هاي صیادي و شیالتی و همچنین محصوالت بخش کشاورزي.وري منابع و فرآورياهتمام به ارتقاء سطح بهره 

 هاي طبیعی براي جذب گردشگري داخلی و خارجی.برخورداري از ظرفیت 

 
 بینی شده براي فریدونکنار. راهبردهاي پیش2-2-2-2

ده بینی شــبینی نشــده اســت. اما از کل راهبردهاي پیشمشــخص راهبردي پیشدر این طرح براي شــهر فریدونکنار به طور 

 استان موارد زیر براي شهر فریدونکنار صادق است.

 .توسعه و استفاده گسترده بهینه از منابع آب و خاك و افزایش عملکرد محصوالت کشاورزي، دامی و شیالت 

 با تأکید بر کشورهاي حوزه دریاي خزر. بازرگانی خارجی -هاي نوین تجاريتقویت و ایجاد سامانه 

 یشرفته. هاي پتقویت بخش کشاورزي از طریق استقرار صنایع تبدیلی و تأسیس مراکز خدمات پشتیبانی مجهز به سیستم 

 مرار ها از طریق استشـیالتی در ناحیه به منظور تلفیق هرچه بیشـتر این فعالیت -دامپروري و صـیادي -هاي زراعیایجاد مجتمع
 اي. حدهاي متمرکز پرورش دام و طیور، امور صیادي و برقراري یک جریان مبادلهوا

 هاي برتر نظیر بیوتکنولوژي و مهندسی ژنتیک. آوريتوسعه صنایع غذایی به ویژه صنایع مبتنی بر فن 

  .توسعه صنایع مصرفی صادراتی 

  سازي و نگهداري کاال در جهت هاي ذخیرهایجاد ظرفیتتجهیز مبادي ورودي و خروجی مبادله کاال در مرزهاي دریایی اسـتان و
 ارتقاء سطح مبادالت بازرگانی خارجی استان با کشورهاي حاشیه دریاي خزر.

 .ارتقاء امنیت در مناطق مرزي استان با توجه به حفظ رابطه متقابل امنیت و توسعه 

 تولید.هاي اقتصادي و عوامل وري و افزایش آن در بخشسازي بهرهنهادینه 

 هاي گسترده.توانمندسازي بخش تعاونی براي ایفاي فعالیت 

 .گسترش ارتباطات فرهنگی و مذهبی با کشورهاي همجوار 

 گمرکات و منطقه ویژه اقتصادي.ها ،هاي زیربنایی، خدمات زیربنایی و حمل و نقل، توسعه قرنطینهتوسعه و تجهیز شبکه 
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 تجـزیه و تحلـیل (جلد سوم)

 مهندسان مشاور نقش پیراوش 

 مازندرانهاي استان . سند توسعه شهرستان3-2-2

 هاي توسعهترین قابلیت. اصلی1-3-2-2

 سازي.هاي سطحی، زیرزمینی و قابلیت ذخیرهشرایط اقلیمی مناسب منطقه و برخورداري از منابع قابل توجه آب 

 هاي کشاورزي و صیادي به منظور ایجاد صنایع تبدیلی و وابسته.قابلیت توسعه فعالیت 

 هاي مستعد مرتعی.برخورداري از پوشش غنی گیاهی و عرصه 

   .شرایط مناسب جهت تولید برنج و صید موجودات دریایی و آبزي 

 هاي مرتفع و براي جذب گردشگري داخلی و خارجی.هاي طبیعی مناسب و کوهستانبرخورداري از عرصه 

 .مجاورت با کشورهاي حاشیه دریاي خزر و امکان توسعه صادرات و واردات کاال 

 جنوب. -تی کریدور شمالاستقرار در مسیر ترانزی 

 
 . راهبردهاي بلندمدت توسعه2-3-2-2

 گردشگري و تفریحی در شهرستان. هنري،فرهنگی،  ورزشی، هاي آموزشی،توسعه و گسترش امکانات فعالیت 

  ،ها و نهادهاي مردمی در فرآیند توسعه شهرستان.تشکلافزایش مشارکت بخش خصوصی 

 برداري اصولی از منابع آب و مدیریت بر تقسیم عادالنه آب.هاي بهرههاي سطحی و توسعه شیوهمهار آب 

 .حفظ ذخایر ژنتیکی صیادي و دامی در منطقه 

 گاهی در مناطق مستعد شهرستان.زیست -ايحفظ تنوع زیستی و غناي گونه 

 هاي مختلف اقتصادي شهرستان.گذاري در بخشایجاد انگیزه در بخش خصوصی به منظور سرمایه 

 و تقویت مبادالت مرزي با کشور همجوار با توجه به بنادر آزاد تجاري و چندمنظوره. توسعه 

 .توسعه و تجهیز مناسب امکانات گردشگري 

 هاي مراکز آموزش عالی و استفاده از نیروهاي متخصص و خبره.گسترش رشته 

 ارتقاء مهارت شغلی نیروهاي  اي با مشـارکت بخش خصـوصـی براي توانمندسازي وهاي فنی و حرفهگسـترش مناسـب آموزش
 محلی.

 هاي مردمی.ها با ایجاد تشکلتشویق و تشکیل تعاونی 

 ها.گذاري بخش خصوصی در این زمینهها و صنایع و سرمایهفراهم نمودن شرایط تأسیس کارخانجات مختلف سردخانه 

  تولیدات این محصوالت در منطقه.حفظ ذخایر ژنتیکی آبزیان و دامی منطقه و اعمال به گزنی به منظور ارتقاء سطح 

 ــتفاده از بخش ــی (بهرهامکان اس ــوص ــعه جنگلبرداران ذینفع) در امر حفاظت، هاي خص ها و مراتع با توجه به وجود احیاء و توس
 داري.هاي مرتعتعاونی

 هاي ارتباطی مناسب.تأمین جاده 
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 تجـزیه و تحلـیل (جلد سوم)

 مهندسان مشاور نقش پیراوش 

 تکمیلی و کارخانجات الزم در منطقه. -گسترش صنایع تبدیلی 

 ها.شهرستانو مراتع)  هاجنگلدیریت علمی بر منابع طبیعی (اعمال م 

 سازي روستاها.توسعه خدمات زیربنایی و ساماندهی و ایمن 

 
 هاي اجرایی. سیاست3-3-2-2

 .افزایش سطح مکانیزاسیون در امور صیادي و بخش کشاورزي با بکارگیري ادوات نوین و مناسب 

 هاي شیالتی و دامداري نوین. گسترش فعالیت 

 هاي موجود.ارتقاء درجه کیفی راه 

 اجتماعی با کشورهاي حاشیه دریاي خزر با هدف ایجاد اشتغال در منطقه. -هاي اقتصاديریزي و ارائه طرحبرنامه 

 .ایجاد امکانات و مراکز اقامتی در شهرستان براي جذب و نگهداري گردشگر 

 بندي، کارخانه آرد، شالیکوبی، شیالت و دارویی.خانجاتی نظیر بستهحمایت از گسترش و نوسازي کار 

 هاي شهر.حمایت از تأسیس واحدهاي صنعتی تولیدي با توجه به توانمندي 

 .حمایت از بخش خصوصی جهت توسعه گردشگري در شهرستان 
 

 . اقدامات کلیدي و اولویت دار شهر فریدونکنار4-2-2

آمد و همچنین مطالعات طرح حاضر از جمله اقدامات مهم در شهر در راستاي اهداف و راهبردهاي با توجه به آنچه که در باال 

 بندي است:برشمرده در باال به قرار زیر قابل جمع

 .تکمیل کمربندي فریدونکنار 

 .ساماندهی نوار ساحلی فریدونکنار با رویکرد توریستی و تفریحی 

 هاي درون شهري فریدونکنار.اجراي طرح ساماندهی اراضی حاشیه رودخانه 

 .تکمیل و تجهیز بندر چندمنظوره فریدونکنار 

 .حفظ اراضی باغات و کشاورزي درون شهر و اراضی واقع در حریم شهر 

 هاي صنعتی مزاحم.خروج کاربري 

 ،احداث و بهسازي و ارتقاء محورهاي ارتباطی برون شهري.  مطالعه 

 ا شهرستان فریدونکنار.اندازي دفاتر و مراکز اداري مرتبط براه 

 .تجهیز ساختار اداري و نیروي انسانی مدیریت شهري 

 تأسیسات و امکانات گردشگري در مناطق گردشگري شهرستان.ها، ایجاد زیرساخت 

 .(خصوصاً بازار ماهی) تجهیز امور صیادي و شیالتی فریدونکنار 
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 تجـزیه و تحلـیل (جلد سوم)

 مهندسان مشاور نقش پیراوش 

 بندي. جمع5-2-2

ها و امکانات توسـعه شـهر فریدونکنار این مهندسـان مشاور به این نتیجه قابلیتهاي فرادسـت گفته شـده و با توجه به طرح

هاي طبیعی و ســاحلی بر نقش گردشــگري و بندري شــهر محیطی و گردشــگري به علت وجود جاذبهرسـد که قابلیت زیســتمی

ــتان می ــهرس ــمالفریدونکنار به عنوان مرکز یک ش بر نقش تجاري، خدماتی و  جنوب -افزاید. همچنین قرارگیري در کریدور ش

ا توجه به اقتصادي (ب هاي اسـاسی شهر فریدونکنار براي توسعهگردشـگري شـهر فریدونکنار خواهد افزود. بطورکلی یکی از نقش

اي هها و امکانات، نقش تجاري و بازرگانی و گردشگري آن است که در برنامهبندر چندمنظوره آن)، در صـورت تجهیز زیرسـاخت

غلی هاي شاقتصادي، اجتماعی و فرهنگی بر آن تأکید گردیده است و همین امر موجب به وجود آمدن فرصت رم توسعهسوم و چها

 متعدد خواهد شد.

ي دقیق ریزاقتصادي را در صورت برنامه هاي توسعهها، زمینهرغم محدودیتتوان گفت که شهر فریدونکنار علیکلی میبطور

 باشد، در خود دارد.هاي آن میلویت که شامل تجهیز و تقویت زیرساختهاي داراي اوو اجراي پروژه

بت به  هاي خدماتی که در بخش بازرگانی نیز نسشهر فریدونکنار به عنوان مرکز شهرستان فریدونکنار نه تنها در زمینه فعالیت

ریدور و در زنجیره ک يزرادي اصلی ابندر فریدونکنار به عنوان یکی از مبهاي قبل پیشـرفت چشـمگیري داشته است. وجود سـال

در این راستا بندر فریدونکنار به  باشد.گذاري مطرح میجنوب از نظر اقتصـادي به عنوان فرصـتی مطمئن جهت سرمایه -شـمال

 کیلومتري از 8هکتار با کاربري چندمنظوره در فاصله حدود  60اي با مساحتی در حدود جهت دارا بودن امکانات مناسـب پسکرانه

بر آنکه به عنوان یک بندر پشـتیبان در کنار سایر بنادر قادر است فعالیت این بندر عالوه  اسـت. مشـغول فعالیت شـهر فریدونکنار

روز  رسد با تکمیل و تجهیز این بندر به تکنولوژي، بنظر مینماید، از محوطه مناسبی براي توسعه انبارداري کاال نیز برخوردار است

هاي اشـتغال در بخش صنعت و خاصه بخش خدمات بازرگانی و تجاري اقتصـادي شـهر و هم بر ایجاد زمینه هم بر روند توسـعه

انی هاي بخش خدمات و بازرگتأثیرگذار خواهد بود. بنابراین نقش و روند توسـعه اقتصـادي شهر در آینده گرایش به سوي اولویت

ر توان هباشد که میها و امکانات قابل توجهی نیز میراي قابلیتهاي کشـاورزي و صـنعت نیز داخواهد داشـت. اگر چه در زمینه

  کدام را به عنوان آلترناتیوي براي توسعه اقتصادي شهر فریدونکنار به حساب آورد.
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 تجـزیه و تحلـیل (جلد سوم)

 مهندسان مشاور نقش پیراوش 

 بینی احتماالت رشد و تحوالت جمعیت شهر فریدونکنار در آینده پیش .3-2

شـهروندان سـاکن در شـهر به فضـاهاي خدمات شـهري، شبکه معابر، فضاهاي ریزي براي تأمین نیازهاي از آنجا که برنامه 

هاي مهم در مطالعات طرح جامع است، لذا این مهندسان مشاور به سـکونتی و پراکنش مطلوب آن در سـطح شـهر یکی از بخش

 لیاتی در ســـایربینی جمعیت به عنوان فرض عممنظور پـاســـخگویی بـه شـــرح وظایف طرح و تأمین اهداف آن ناگریز از پیش

 هاي مطالعاتی است. بخش

برآورد دقیق جمعیت مستلزم درنظر گرفتن کلیه پارامترهاي تأثیرگذار در میزان جمعیت (همچون باروري، مرگ و میر، امید به  

اعی و مزندگی، رشـد طبیعی و مهاجرت)، مدنظر قرار دادن روند طی شـده در گذشته و توانایی بالقوه شهر به لحاظ اقتصادي، اجت

شـناسی ترکیبی با استفاده از نرم افزار فرهنگی اسـت. براي همین منظور در محاسـبات جمعیت شـهر فریدونکنار از روش جمعیت

People  .استفاده شده است 

هاي محتمل جمعیت در افق طرح به مرور اجمالی تغییرات جمعیت شهر فریدونکنار بینی جمعیت و گزینهاما قبل از ارائه پیش 

  شود.گذشته و پیشنهادات طرح هادي شهر فریدونکنار پرداخته می در

 
 . روند تحول جمعیت شهر در گذشته 1-3-2

با نرخ  75-90جمعیت شـهر فریدونکنار در فاصـله سـه سـرشماري آماري همانطوریکه در مطالعات وضـع موجود ارائه شـد،  

 34496به  1375نفر در سال  27976درصد از  2,12نرخ رشد  جمعیت شـهر با  75-85رشـدکاهنده افزایش یافته اسـت. در دهه 

 36192با کاهش نرخ رشد به کمتر از نصف دهه گذشته جمعیت به  85 -90افزایش یافته است.در دوره آماري  1385نفر در سال 

ــهر از نظر فعالیتها 75-85یابد.بعبارت دیگر در دهه نفر افزایش می ــادي این ش ــرایط اقتص ــیادي و بدلیل بهبود ش ي بندري ، ص

علیرغم  85-90درصــد را فراهم آورد.اما در نیم دهه  2خدمات مرتبط با این فعالیتها ،موجبات افزایش جمعیت با نرخ رشــد باالي 

اداري و تبدیل سـاري به مرکز شهرستان ، بدلیل کاهش نرخ باروري و متعاقب آن کاهش نرخ رشد  –تغییر تقسـیمات سـیاسـی 

ی یابد.بر این اساس بررسي مهاجرت به شـهر سـاري با خروج جمعیت از آن ،جمعیت با نرخ کاهنده افزایش میطبیعی و نیز برابر

هاي تأثیرگذار در تغییرات جمعیت مانند نرخ باروري، نرخ مرگ و میر، امید به زندگی و نرخ مهاجرت نشـــان ضـــعیت شـــاخصو

درصد  .96متقابل نرخ زاد و ولد و نرخ مرگ و میر اسـت) برابر دهد که نرخ رشـد طبیعی جمعیتی این شـهر (که حاصـل تأثیر می

بوده  صفربوده است. این در حالی است که در همین سال نرخ خالص مهاجرت (تفاوت مهاجران وارد شده به مهاجران خارج شده) 

 است.  
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 تجـزیه و تحلـیل (جلد سوم)

 مهندسان مشاور نقش پیراوش 

 ها ارائه گزینه .2-3-2

ســه گزینه بر پایه تحوالت وضــع موجود و تحلیل  1405به منظور برآورد جمعیت شــهر فریدونکنار در افق طرح یعنی ســال 

 . گرددکه در زیر به آنها اشاره می.هاي معتبر جمعیتی که در روند رشد جمعیت اثرگذار هستند، تعریف گردیده استشاخص

 گزینه حداقل رشد جمعیت  .1-2-3-2

مهاجرتی بین واردشدگان به شهر با مهاجران  نازتو هاي رشد طبیعی جمعیت ومیزانبر افزایش تدریجی در این گزینه فرض 

 هاي زادخارج شده از شهر (مهاجرت در حد صفر) است. در این صورت رشد واقعی با رشد طبیعی جمعیت که حاصل تفاوت میزان

 و ولد و مرگ و میر است برابر شده و رشد آینده شهر فقط تابع رشد طبیعی جمعیت خواهد بود. 

به  1390نفر در سال  36192درصد از  5/1با متوسط  1390-1405هايریدونکنار در فاصـله سالبدین ترتیب جمعیت شـهر ف

 یابد. طرح افزایش می 1405نفر در سال  46372

 مفروضات پایه در این گزینه که فرض بر آن است براساس نرخ رشد طبیعی افزایش یابد به شرح زیر بوده است: 

  افزایش یابدفرزند  7/1فرزند است تا افق طرح به  1,2در حدود  1390میزان باروري کل زنان که در سال . 

 Eo بینی سال است، پیش 68سال و براي زنان  65سازد) براي مردان از (امید ریاضـی زندگی که متوسط طول عمر را نمایان می
 سال افزایش یابد.  75و  73بینی به طور متوسط به شود تا افق نهایی دوره پیشمی

 Mig راي مهاجرت در این گزینه ارزش عددي صـفر درنظر گرفته شده است اما در گزینه دوم و سوم براي این فاکتور تأثیرگذار ب
  شود.ها میزان آن ارائه میبه عنوان عامل افزاینده جمعیتی ضرایبی منظور شده که در هریک از گزینه

 
 براساس مفروضات برشمرده در باال تغییرات جمعیت در گزینه به قرار زیر خواهد بود. 

 (گزینه اول) 1375-1405هاي . تغییرات جمعیت پیشنهادي شهر فریدونکنار در فاصله سال2-3-1جدول شماره 

 1405 1400 1395 1390 1385 1375 شرح
 ٤٦٣٧٢ ٤٢٠٠٠ ٣٨٤١٦ ٣٦١٩٢ ٣٤٤٩٦ ٢٧٩٧٦ جمعیت

 ٢ ١,٨١ ١,٢ .٩٦ ٢,١١ رشدنرخ 
  ١,٥ 1385-1405متوسط نرخ رشد 
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 تجـزیه و تحلـیل (جلد سوم)

 مهندسان مشاور نقش پیراوش 

 (گزینه اول) 1385-1405هاي . تغییرات جمعیت پیشنهادي شهر فریدونکنار در فاصله سال2-3-1شماره  نمودار

 
 

 گزینه متوسط رشد جمعیت . 2-2-3-2

چنین هاي آینده و همبندري و صیادي در سالهاي هاي رشـد اقتصادي و گسترش فعالیتشـهر فریدونکنار به علت پتانسـیل

هاي جذب تغییر موقعیت اداري و سـیاسـی آن در چند سـال اخیر (فریدونکنار به عنوان مرکز شهرستان فریدونکنار) یکی از قطب

ه همین رسد. بجمعیت در استان مازندران است. به دلیل همین موقعیت ویژه شهر توقف مهاجرپذیري شهر قابل قبول به نظر نمی

یت شهر در بینی جمعبراي پیشعالوه بر افزایش نرخ رشـد طبیعی(تحت تاثیر سـیاسـتهاي انبساطی و تشویقی جمعیت ) ، جهت 

این گزینه از این فرض کلی اسـتفاده شــده اســت که از تفاوت مهاجران وارد شـده با مهاجران خارج شــده متوســط میزان خالص 

درصـد خواهد بود. در صورت تحقق این گزینه تعداد جمعیت شهر فریدونکنار  5/0معادل بینی الاقل دوره پیشطول مهاجرپذیري 

 درصد خواهد بود.  1,8شود که متوسط رشد ساالنه آن معادل نفر برآورد می 48468برابر  1405در افق 

 بینی به قرار زیر خواهد بود. در جدول زیر تغییرات ارقام جمعیت و نرخ رشد در طول دوره پیش

 
 گزینه دوم)( 1375-1405هاي کنار در فاصله سالنتغییرات جمعیتی پیشنهادي شهر فریدو .2-3-2جدول شماره 

 1405 1400 1395 1390 1385 1375 شرح
 ٤٨٤٦٨ ٤٣٠٤٨ ٤٢٢٩٢ ٣٦١٩٢ ٣٤٤٩٦ ٢٧٩٧٦ جمعیت

 ٢,٤ ٢ ١,٨ ٠٩٦ ٢,١٢ نرخ رشد
  ١,٨٢ 1385-1405متوسط نرخ رشد 
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 تجـزیه و تحلـیل (جلد سوم)

 مهندسان مشاور نقش پیراوش 

 گزینه دوم)( 1385-1405هاي کنار در فاصله سالنتغییرات جمعیتی پیشنهادي شهر فریدو .2-3-2شماره  نمودار

 
 
 گزینه حداکثر رشد جمعیت . 3-2-3-2

زینه بر است. مبناي این گ شـده تأکید  با نرخ فزایندهمهاجرت  میزانمیزان باروري ،امید به زندگی و در این گزینه بر افزایش 

 و نیز هراداري ش -هاي صیادي و بندري و تغییرات ناشی از موقعیت سیاسیگذاري و شغلی در فعالیتهاي سـرمایهتحقق فرصـت

 36192درصد از  2,04است. در این صورت جمعیت شهر فریدونکنار با متوسط نرخ رشد ادامه سیاستهاي تشویقی افزایش جمعیت 

 نفر افزایش خواهد یافت.  50134به  1390نفر در سال 

  دهد.تغییرات جمعیت پیشنهادي شهر فریدونکنار براساس افزایش میزان مهاجرپذیري را نشان میجدول زیر 

 
 (گزینه سوم) 1375-1405هاي . تغییرات جمعیت پیشنهادي شهر فریدونکنار در فاصله سال2-3-3جدول شماره 

 1405 1400 1395 1390 1385 1375 شرح
 ٥٠١٣٤ ٤٤١١٧ ٣٩٥٦٩ ٣٦١٩٢ ٣٤٤٩٦ ٢٧٩٧٦ جمعیت

 ٢,٥٩ ٢,٢ ١,٨ .٩٦ ٢,١٢ نرخ رشد
  ٢,٠٤ 1385-1405متوسط نرخ رشد 
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 تجـزیه و تحلـیل (جلد سوم)

 مهندسان مشاور نقش پیراوش 

 وم)د(گزینه  1385-1405هاي . تغییرات جمعیت پیشنهادي شهر فریدونکنار در فاصله سال2-3-3شماره  نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقایسه تغییرات جمعیت شهر فریدونکنار در سه گزینه پیشنهادي . 34-2-3-2

بینی جمعیت شهر فریدونکنار سه گزینه (با فرض حداقل رشد، هاي قبلی توضیح داده شد به منظور پیشهمانطوریکه در بخش

 ساله تا افق طرح برآورد شد. متوسط رشد و حداکثر رشد) ارائه گردید و جمعیت شهر در مقاطع پنج

انبساطی و تشویقی کشور و افزایش میزان مهاجرت افزایش نرخ رشـد طبیعی جمعیت براسـاس سـیاسـتهاي ها در این گزینه

ي تغییرات اانداز توسـعه فعالیتهاي بندري وصـیادي مفروضات پایهاداري فریدونکنار و چشـم -تحت تاثیر تغییر موقعیت سـیاسـی

 .جمعیت در دوره طرح بوده است

 ها به شرح زیر است: بندي هریک از گزینهبطور خالصه جمع

 رخ رشد در این صورت نکه  سـیاسـتهاي تشویقی جمعیت و افزایش باروري و امید به زندگی افزایش جمعیت برمبناي :گزینه اول
 .نفر خواهد شد 46372درصدو جمعیت افق طرح برابر  1,5متوسط دوره برابر 

 این صـورت نرخ رشد در که  مثبت نرخ مهاجرتبراسـاس نرخ رشـد طبیعی به همراه افزایش تدریجی جمعیت ادامه  : گزینه دوم
 نفر خواهد رسید. 48468درصدو جمعیت افق طرح برابر  1,8متوسط دوره برابر

 درصدو جمعیت  2,01در این صورت نرخ رشد متوسط دوره برابر که  فزاینده نرخ رشد طبیعی و نیز مهاجرتافزایش : زینه سـوم گ
 .نفر خواهد شد 50134افق طرح برابر 

 
گذاري و هاي ســـرمایهتحقق فرصـــتوجود مهاجرت تحت تاثیر نه دوم و ســـوم فرض بر همانطوریکه گذشـــت در دو گزی

بر  هاي شغلی مترتبهاي مرکز شهرستان و فرصتسیس ادارات و سازمانو تاهاي بندري و صیادي هاي شغلی در فعالیتفرصت

 آن است. 
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 تجـزیه و تحلـیل (جلد سوم)

 مهندسان مشاور نقش پیراوش 

هاي مربوط به فعالیت بندري فریدونکنار گذاريسرمایه 1380بایسـت تا سال هاي اسـتان میریزياز آنجا که براسـاس برنامه

 شد، اما در حال حاضر کمترین میزانگرفت و همچنین موقعیت شـهر فریدونکنار به عنوان مرکز شـهرستان تثبیت میشـکل می

ست. مورد فرصت شغلی تحقق پذیرفته ا 200 نزدیک بههاي بندري تحقق به وقوع پیوسـته است. به عنوان مثال در مورد فعالیت

نماید و از دو گزینه اول (حداقل رشد) و گزینه سوم را پیشـنهاد می درصـد 1,8تغییرات جمعیت با نرخ  متوسـط لذا گزینه دوم که

 گردد. تر است، به عنوان گزینه مطلوب و بهینه پیشنهاد می(حداکثر رشد) منطقی

 خته شده است. در جدول و نمودار زیر به مقایسه پیشنهادات جمعیت در سه گزینه پردا

 

 . مقایسه تغییرات جمعیت در سه گزینه پیشنهادي2-3-4جدول شماره 

 شرح
 3گزینه  2گزینه  1گزینه 

 نرخ رشد تعداد جمعیت نرخ رشد تعداد جمعیت نرخ رشد تعداد جمعیت
1375 ٢٧٩٧٦ - ٢٧٩٧٦ - ٢٧٩٧٦ - 
1385 ٢,١٢ ٣٤٤٩٦ ٢,١٢ ٣٤٤٩٦ ٢,١٢ ٣٤٤٩٦ 
1390 ٩٦ ٣٦١٩٢ .٩٦ ٣٦١٩٢ .٩٦ ٣٦١٩٢. 
1395 ١,٨١ ٣٩٥٦٩ ١,٥ ٣٨٩٨٩ ١,٢ ٣٨٤١٦ 
1400 ٢,٢ ٤٤١١٧ ٢ ٤٣٠٤٨ ٥١/١ ٤٢٠٠٠ 
1405 ٢,٥٩ ٥٠١٣٤ ٢,٤ ٤٨٤٦٨ ٢ ٤٦٣٧٢ 

 
 . مقایسه تغییرات جمعیت در سه گزینه پیشنهادي2-3-4شماره  نمودار
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 تجـزیه و تحلـیل (جلد سوم)

 مهندسان مشاور نقش پیراوش 

05001000150020002500

زن

0 500 1000 1500 2000 2500

4-0
5-9

10-14
19-15
24-20
29-25
34-30
39-35
44-40
49-45
54-50
59-55
64-60
65-69
70+

مرد

ن گزینه   گزینه متوسط انتخاب شد. براساس ای 1405همانطور که گذشت گزینه جمعیتی مطلوب براي شهر فریدونکنار در افق 
                                    :به قرار جداول زیر است – 1405-تا سال افق طرح  – 1390-سال از سال پایه  5تغییرات جمعیت در فاصله 

 

 1385. ترکیب سنی جمعیت شهر فریدونکنار در سال 2-3-5جدول شماره 

 سنیگروه  زن مرد کل
2199 1130 1064 0-4 
2444 1245 1199 5-9 
2935 1528 1407 10-14 
4329 2177 2152 15-19 
4297 2147 2150 20-24 
3298 1721 1577 25-29 
2825 1398 1427 30-34 
2920 1521 1399 35-39 
2503 1302 1201 40-44 
2033 1012 1021 45-49 
1394 688 706 50-54 
1047 533 514 55-59 
722 368 354 60-64 
583 311 272 65-69 
965 448 517 70+ 

 کل 16838 17536 34496

 
 1385. ترکیب سنی جمعیت شهر فریدونکنار در سال 2-3-5شماره  نمودار
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 تجـزیه و تحلـیل (جلد سوم)

 مهندسان مشاور نقش پیراوش 

  1390جمعیت شهر فریدونکنار در سال  ترکیب سنی. 2-3-6جدول شماره 

 هاي سنیگروه
 تعداد جمعیت

 زن مرد کل
 ١٠٥٠ ١١٠٤ ٢١٥٤ سال 4 -0
 ١٠١٦ ١٠٧٦ ٢٠٩٢ سال 5-9
 ١١٤٨ ١١٩٠ ٢٣٣٨ سال 10-14
 ١٣٤٥ ١٤٦٦ ٢٨١١ سال 15-19
 ٢٠٨٢ ٢١٠٢ ٤١٨٤ سال 20-24
 ٢١٢٧ ٢١٢١ ٤٢٤٨ سال 25-29
 ١٦٣٣ ١٧٦٦ ٣٣٩٩ سال 30-34
 ١٤٤٣ ١٤٦١ ٢٩٠٤ سال 35-39
 ١٤٥٥ ١٥٧٩ ٣٠٣٤ سال 40-44
 ١٢٨١ ١٣٢٤ ٢٦٠٥ سال 45-49
 ١٠١٣ ١٠٠٧ ٢٠٢٠ سال 50-54
 ٦٨١ ٦٨٣ ١٣٦٤ سال 55-59
 ٥٠٤ ٥٢٧ ١٠٣١ سال 60-64
 ٣٤٠ ٣٦٦ ٧٠٦ سال 65-69
 ٢٧٩ ٣٠٨ ٥٨٧ سال 70-74
 ٣٣٧ ٣٧٨ ٧١٥ سال وبیشتر75

 ١٧٧٣٤ ١٨٤٥٨ ٣٦١٩٢ جمع
 
 

 1390. هرم سنی جمعیت شهر فریدونکنار در سال 2-3-6نمودار شماره 
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 تجـزیه و تحلـیل (جلد سوم)

 مهندسان مشاور نقش پیراوش 

 وم)د(گزینه 1395. پیشنهاد جمعیت شهر فریدونکنار در سال 2-3-7 جدول شماره

 هاي سنیگروه
 تعداد جمعیت

 زن مرد کل
 ١١٠٥ ١٠٦٧ ٢١٧٢ سال 4 -0
 ١٠٧٩ ١٠٩١ ٢١٧٠ سال 5-9
 ٩٦٦ ١٠٦٩ ٢٠٣٦ سال 10-14
 ١١٤٨ ١١٩٨ ٢٣٤٦ سال 15-19
 ١٤١٧ ١٦٤٦ ٣٠٦٣ سال 20-24
 ١٩٦٢ ٢٠٩٢ ٤٠٥٤ سال 25-29
 ٢٠٨٦ ٢١٨٩ ٤٢٧٥ سال 30-34
 ١٥٨٧ ١٥٦٩ ٣١٥٦ سال 35-39
 ١٥٣٠ ١٦٦٤ ٣١٩٤ سال 40-44
 ١٥٢٤ ١٦٣٤ ٣١٥٨ سال 45-49
 ١٢٧٠ ١٥٣٤ ٢٨٠٤ سال 50-54
 ١٠٩٢ ١٠٤٦ ٢١٣٨ سال 55-59
 ٨٢١ ٦٩٠ ١٥١١ سال 60-64
 ٦١١ ٥٣٣ ١١٤٤ سال 65-69
 ٤٢٠ ٣٨١ ٨٠١ سال 70-74
 ٤٨٠ ٤٨٥ ٩٦٥ سال وبیشتر75

 ١٩٠٩٩ ١٩٨٩٠ ٣٨٩٨٩ جمع
 
 

 وم)د(گزینه 1395. پیشنهاد جمعیت شهر فریدونکنار در سال 2-3-7 شماره نمودار
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 تجـزیه و تحلـیل (جلد سوم)

 مهندسان مشاور نقش پیراوش 

 وم)د(گزینه 1400. پیشنهاد جمعیت شهر فریدونکنار در سال 2-3-8 جدول شماره

 هاي سنیگروه
 تعداد جمعیت

 زن مرد کل
 ١١٢١ ١١٩٨ ٢٣١٩ سال 4 -0
 ١٠٢٢ ١١١٠ ٢١٣٢ سال 5-9
 ١٠٦٩ ١١٣١ ٢٢٠١ سال 10-14
 ١٠٥٥ ١١١٩ ٢١٧٤ سال 15-19
 ١٢٣٠ ١٢٦٢ ٢٤٩٢ سال 20-24
 ١٤٥٢ ١٦٦٥ ٣١١٧ سال 25-29
 ٢٢٥١ ٢٢٤٨ ٤٤٩٩ سال 30-34
 ٢٢١٨ ٢٢٢٧ ٤٤٤٥ سال 35-39
 ١٧٦٢ ١٧٠٥ ٣٤٦٧ سال 40-44
 ١٦٤٠ ١٧٩١ ٣٤٣١ سال 45-49
 ١٥٤٣ ١٨٤٨ ٣٣٩١ سال 50-54
 ١٤٨٣ ١٦٢٨ ٣١١٠ سال 55-59
 ١١٧٧ ١١١٣ ٢٢٩٠ سال 60-64
 ٧٥٠ ٧٤٠ ١٤٩٠ سال 65-69
 ٥٤٥ ٦٣٦ ١١٨١ سال 70-74
 ٦٤٦ ٦٦٤ ١٣١٠ سال وبیشتر75

 ٢٠٩٦٤ ٢٢٠٨٤ ٤٣٠٤٨ جمع
 
 
 
 

 وم)د(گزینه 1400. پیشنهاد جمعیت شهر فریدونکنار در سال 2-3-8 شماره نمودار
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 تجـزیه و تحلـیل (جلد سوم)

 مهندسان مشاور نقش پیراوش 

 (گزینه دوم)1405. پیشنهاد جمعیت شهر فریدونکنار در سال 2-3-9جدول شماره 

 هاي سنیگروه
 تعداد جمعیت

 زن مرد کل
 ١١٥٧ ١١٣٤ ٢٢٩١ سال 4 -0
 ١١٠٧ ١٢٣٠ ٢٣٣٧ سال 5-9
 ١٢١٠ ١٢٦٧ ٢٤٧٨ سال 10-14
 ١١٩٤ ١٢٥٣ ٢٤٤٧ سال 15-19
 ١٣٩٣ ١٤٢٥ ٢٨١٨ سال 20-24
 ١٦٤٤ ١٩٧٣ ٣٦١٧ سال 25-29
 ٢٥٦٠ ٢٥١٣ ٥٠٧٣ سال 30-34
 ٢٥٢٢ ٢٦٠٥ ٥١٢٧ سال 35-39
 ٢٠٠٦ ١٩٠٩ ٣٩١٥ سال 40-44
 ١٨٧٢ ٢٠٠٨ ٣٨٧٩ سال 45-49
 ١٨٦٠ ٢٠٦٨ ٣٩٢٨ سال 50-54
 ١٦٧٨ ١٨٢٣ ٣٥٠٢ سال 55-59
 ١٣٣٢ ١٢٤٧ ٢٥٧٩ سال 60-64
 ٨٤٩ ٨٢٧ ١٦٧٥ سال 65-69
 ٦١٧ ٧١٠ ١٣٢٧ سال 70-74
 ٧٣١ ٧٤٣ ١٤٧٥ سال وبیشتر75

 ٢٣٧٣٢ ٢٤٧٣٦ ٤٨٤٦٨ جمع
 
 

 (گزینه دوم)1405پیشنهاد جمعیت شهر فریدونکنار در سال  .2-3-9نمودار شماره 
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 تجـزیه و تحلـیل (جلد سوم)

 مهندسان مشاور نقش پیراوش 

 . ارزیابی امکانات رشد و توسعه شهر، تعیین جهات، حدود منطقی و مراحل مختلف توسعه شهر در آینده 4-2

تعیین ی شهر که اراض توسـعه کالبدي شـهر فریدونکنار با استناد به نتایج حاصل از مطالعات محیط طبیعی بویژه نقشه قابلیت

هاي فرادست چون طرح کالبد هاي طرحباشد و با ارتقاي راهبردها و توصیهکننده کاربري اراضـی موجود در پسـکرانه شهري می

هاي شود. در این راستا ابتدا موانع و محدودیتملی ایران (منطقه البرز) و ... در جهت حفظ اراضـی زراعی به شرح زیر پیشنهاد می

هاي پیشین جهات بهینه توسعه مشخص هاي فرادست و طرحشود و سپس با توجه به طرحبرشمرده می توسـعه شـهر فریدونکنار

د ولیکن باشذکر است که مشخص نمودن این جهات صرفاً جنبه تشخیص جهت بهینه توسعه در صورت نیاز میگردد. الزم به می

و بررسی نیازهاي خدماتی شهر و دیگر معیارهاي  پذیري شـهربایسـت براسـاس جمعیتمیزان سـطوح موردنیاز جهت توسـعه می

 هاي بعدي مورد بررسی دقیق قرار خواهد گرفت. کمی از جمله تراکم بهینه ناخالص صورت پذیرد که در بخش
 

 هاي توسعه . موانع و محدودیت1-4-2

 باشد:می هاي توسعه شهر فریدونکنار در دو بخش عوامل طبیعی و مصنوعی به شرح ذیلموانع و محدودیت

 .اي به عنوان موانع توسـعه دارند. اراضی کشاورزي عوامل محیط طبیعی نقش عمده بطورکلی در اطراف این شـهر عوامل طبيعي

هایی باشد که داراي خاکی حاصلخیز است. این مزارع کشاورزي آب خود را از رودخانهکاري میجنوب شهر فریدونکنار شامل شالی

گیرند. سرچشمه اصلی این رودخانه باشند، میاي از رودخانه مروزرود میود و شـراکل که همه آنها شاخهررود، باریکبه نام کچب

گذرد و آب خود را به دریاي خزر زرود از وسـط شهر فریدونکنار میوهاي البرز اسـت. مرچال رشـته کوههاي دیوا و سـنگاز کوه

 گردد.توسعه محسوب می مهمترین عامل محدودیت شهردریاي مازندران در شمال  ریزد. از طرف دیگر وجودمی

 شهر و در حاشیه ساحل دریا و همچنین اراضی واقع در حاشیه رودخانه فریدونکنار در اراضـی واقع در شمال  پذير.اراضـي آسـيب

اعد چندان مسپذیر محسوب گشته و براي توسعه شهر مرکز و جنوب شـهر به دلیل قرارگیري در مسـیر سـیل جزء اراضی آسیب

 باشد.نمی

 .باشد. از دیگر عوامل محدود کننده شـرقی شـهر یک محدودکننده توسعه میبندر فریدونکنار در قسـمت شـمال عوامل مصـنوع

غرب شهر نیز شهرك هاي تفریحی توریستی خزر شهر و از غرب و جنوبتوان از سـمت شـرق به مجتمعمصـنوع این شـهر می

 فرزادشهر را نام برد. 
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 تجـزیه و تحلـیل (جلد سوم)

 مهندسان مشاور نقش پیراوش 

 . بررسی اسناد فرادست2-4-2

 هجري شمسی 1404انداز استان مازندران در افق . چشم1-2-4-2

وژي) آوري زیستی (نانو و باپوتکنولآوري و فنمازندران اسـتانی است توسعه یافته داراي جایگاه اول اقتصاد کشاورزي، ریز فن

ها و کشورها بویژه کشورهاي حاشیه با سایر استان گردي در سـطح کشورهاي منطقه، داراي تعامل پویادر سـطح کشـور، طبیعت

 دریاي مازندران و برخوردار از امنیت، آسایش، رفاه و منزلت اجتماعی. 

  باشد:به قرار ذیل می 1404هاي دورنماي استان مازندران در افق ویژگی

  و محصـوالت صنایع تبدیلی و وابسته به برخوردار از اقتصـاد چند بُعدي پایدار، داراي سـهم عمده در عرصـه تولیدات کشـاورزي

 کشور و منطقه. 

  .برخوردار از سطح مناسبی از تولیدات صنعتی و معدنی براي تبادالت داخلی و خارجی، باتوجه به طبیعت استان 

 هاي نوین (نانو و بیوتکنولوژي) و دانش نقش مؤثر در تقسیم کار ملی. آوريمند از اقتصاد دانش محور متکی بر فنبهره 

 اندازهاي بدیع، پذیراي گردشـگران خارجی و داخلی مبتنی بر برخوردار از طبیعتی جذاب، محیطی پاك و عاري از آلودگی و چشـم

 هاي معنوي و اسالمی. ارزش

 ضا. هاي حمل و نقل و ارتباطی مناسب با تقابرخوردار از شبکه 

 آوري اطالعات و ارتباطات (هاي مناسب و بهینه براي ارائه خدمات برتر در سطح منطقه مبتنی بر فنمند از زیرساختبهرهICT .( 

 ها. مندي از محیط انسانی، سالم، با نشاط و فعال در سایه عدالت اجتماعی و برخورداري یکسان همه افراد از فرصتبهره 

 مند از آرامش با مدیریتی کارآمد در سایه مشارکت مردم و نهادهاي اجتماعی. با و بهرهوجود شهرها و روستاهاي زی 

 هاي مختلف اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی. مند از نیروي انسانی کارآمد و متخصص در عرصهبهره 

 ساالري دینیهاي اجتماعی و مردمجو و پویا مبتنی بر آگاهیاي مشارکتمند از نهادهاي اجتماعی کارآمد و تأثیرگذار، جامعهبهره.  
 

  1404) تا 1385. سند ملی توسعه استان در برنامه چهارم توسعه کشور (2-2-4-2
 هاي توسعه ترین قابلیتالف) اصلی

 عد هاي مستاي سـاحلی و عرصـههاي متنوع در نواحی کوهسـتانی، جنگلی، جلگهبرخورداري از شـرایط مناسـب اقلیمی و قابلیت

 محیطی جاذب گردشگري. زیستطبیعی و 

 هاي فرهنگی و آبشار تاریخی با قابلیت ثبت در فهرست میراث جهانی (یونسکو). پیشینه دیرین سنت 

 هاي روغنی، اي، دانهبرخورداري از اراضــی مســتعد و حاصــلخیز، آب فراوان و تولید محصــوالت کشــاورزي (برنج، نباتات علوفه

  پروري....) دام، طیور و آبزي مرکبات، کیوي، گل و گیاه زینتی و
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 تجـزیه و تحلـیل (جلد سوم)

 مهندسان مشاور نقش پیراوش 

  استقرار در کنار دریاي خزر و برخورداري از مبادي ورودي و خروجی کاال و مسافر با کشورهاي آسیاي میانه و اروپا، قرارگیري در

 المللی شمال جنوب و وجود منطقه ویژه اقتصادي امیرآباد بهشهر. مسیر کریدور حمل و نقل بین

 ن فرآوري مواد معدنی و وجود منابع نفت و گاز. وجود معادن غنی و امکا 

  .وجود ذخایر مواد پروتئینی در دریاي خزر و بنادر صیادي با امکان توسعه صنایع شیالتی 

 هاي صنعتی به ویژه در زمینه صنایع وابسته به کشاورزي. هاي مناسب توسعه فعالیتوجود زیرساخت 

 هاي مجاور. هاي متعدد دسترسی به مراکز کشور و استانبرخورداري از راه 

  .وجود نیروي انسانی متخصص و ماهر 

 گذاري مناسب. برخورداري از پشتوانه مالی و سرانه سپرده 

 هاي اقتصادي و زیربنایی. بخش گذاري داخلی و خارجی در همهامکان جلب و جذب سرمایه 

 
 هاي توسعه ترین تنگناها و محدودیتب) عمده

 هاي حمل و نقل و ترابري. ها، تأسیسات و تجهیزات زیربنا به ویژه شبکهضعف زیرساخت 

 هاي سطحی و آوري و تصـفیه آبضـعف تأسـیسـات و کمبود امکانات و تجهیزات مناسـب عمران شـهري به ویژه شـبکه جمع

 هاي شهري و صنعتی. فاضالب

 ربیت بدنی، خدمات تخصصی و فوق تخصصی بهداشت و روان. کمبود امکانات در زمینه فرهنگی، گردشگري، ت 

  .فقدان مدیریت راهبردي و یکپارچه در سواحل و چگونگی استفاده از زمین 

 سازي و نگهداري کاال. هاي فرآوري محصوالت کشاورزي و تأسیسات ذخیرهکمبود ظرفیت 

 آوري و دفع غیربهداشتی زباله. محیطی ناشی از جمعهاي زیستآلودگی 

 گیر و رانشی بودن برخی مناطق و تشدید فرسایش خاك. سیل 

 اي استان.کوچک بودن قطعات اراضی کشاورزي و زهدار بودن اراضی جلگه  

 
 ج) مسائل اساسی استان 

 التحصیالن دانشگاهی به ویژه دانش آموختگان بخش کشاورزي. وجود معضل بیکاري در بین فارغ 

 مبود فضاهاي آموزشی مناسب. ک 

  .عدم برخورداري مناسب مرکز استان از خدمات سطح برتر 

  .پایین بودن رشد بخش صنعت و معدن 

 رویه، تجاوز به حریم مجاري عمومی آب و از بین رفتن منابع طبیعی جاذب گردشگري.ساخت و سازهاي بی  
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 تجـزیه و تحلـیل (جلد سوم)

 مهندسان مشاور نقش پیراوش 

 رویه و گسترش افقی شهرها و روستاها. زي استان و توسعه بیرویه کاربري، استفاده نامطلوب از اراضی کشاورتغییر بی 

 امی هاي خام دهاي گیاهی و فرآوردهبهداشتی در مورد کنترل حمل گیاه، دام، فرآورده -ايکمبود امکانات اجرایی سیستم قرنطینه

 هاي استان. با توجه به ظرفیت

 ن راندمان آبیاري. هاي سطحی و نازل بودسازي آبکمبود تأسیسات مهار و ذخیره 

  .روند رو به رشد آلودگی منابع آب در استان و دریاي خزر 

 هاي استان. هاي آبی، مراتع و جنگلبومبرداري نامناسب و بیش از ظرفیت از زیستبهره 

  .کاهش ذخایر ماهیان خاویاري و کیلکاي دریاي خزر 

  .سنتی بودن شیوه تولید 

  .وضعیت نابسامان مدیریت و ساماندهی پسماندها در استان 

 هاي فرهنگی استان. عدم توسعه بخش فرهنگ و هنر متناسب با نیازها و ظرفیت 

  .پایین بودن فرهنگ مشارکت مردمی در نظام اجراي استان 

 هاي سراسري و استانی در پهنه استان. عدم پوشش کامل صدا و سیماي شبکه 

 
 ندمدت توسعه هاي بلد) هدف

 هاي کشاورزي، صنعت با تأکید بر صنایع نوین و پاكها و تنگناها، توسـعه استان بر محوریت توأمان بخشبا توجه به قابلیت

باشد. براین محیطی استان و صنایع کشاورزي و تبدیلی، گردشگري و خدمات بازرگانی خارجی متصور میسـازگار با شرایط زیست

 اساس اهداف بلندمدت توسعه استان عبارتند از: 

  .توسعه و استفاده بهینه از منابع آب و خاك و افزایش عملکرد محصوالت کشاورزي، دامی و شیالتی 

 وري در صنایع موجود. اي تکنولوژي با هدف افزایش بهرهتوسعه صنایع جدید، ساماندهی و ارتق 

  .توسعه اکتشاف و استخراج منابع معدنی و صنایع فرآوري مواد معدنی با توجه به شرایط توسعه پایدار 

 هاي طبیعی و آثار تاریخی و فرهنگی جاذب گردشگري استان. برداري مناسب از عرصهحفظ و بهره 

 محیطی. ها در حد استانداردهاي زیستهش آلودگیحفظ محیط زیست، کنترل و کا 

 ها و کاهش آثار بالیاي طبیعی. هاي آبگیر و رودخانهها، مراتع، ساماندهی حوزهصیانت از جنگل 

  .ارتقاي توان مبادالت تجاري خارجی با تکیه بر کشورهاي حوزه دریاي خزر 

 هاي توسعه. ها، متناسب با ضروریتولی کاربريبندي اصمدیریت یکپارچه، استفاده بهینه از زمین و اولویت 

 هاي محوري استان. هاي توسعه فعالیتهاي حمل و نقل و مخابراتی متناسب با ضرورتتأمین شبکه 
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 تجـزیه و تحلـیل (جلد سوم)
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 ها و مراکز. ارتقاي نقش و عملکرد مراکز استان، توزیع بهینه فعالیت و جمعیت و اصالح ساختار سلسله مراتبی وکالبدي پهنه 

 هاي هویتی اسـتان و ارتقاي جایگاه فرهنگ و هنرهاي بومی، صنایع دستی و هاي فرهنگی و ویژگیت دینی، ارزشاعتالي معرف

 تعامل فرهنگی با کشورهاي حاشیه دریاي خزر. 

 آوري اطالعات و ارتباطات. هاي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی برمبناي فنتوسعه فعالیت 

 تان. هاي توسعه هزاره در اسدستیابی به هدف 

 هاي اقتصادي بزرگ. هاي گسترده و اداره بنگاهتوانمندسازي بخش تعاونی براي ایفاي فعالیت 

 گیري استان.سازي و تصمیمتوسعه نقش و جایگاه زنان در سطح تصمیم  

 
 . طرح هادي فریدونکنار3-2-4-2

درنظر گرفته است که بیشتر این اراضی در هکتار را براي شـهر فریدونکنار  40اي حدود طرح هادي شـهر فریدونکنار توسـعه

 باشد و مابقی اراضی اختصاص به اراضی زراعی و باغات دارند.هایی از محدوده شرقی شهر میحاشیه جنوبی شهر و بخش

 
 بندي. جمع3-4-2

 توان به صورت زیر خالصه نمود: هاي فرادست را میهاي فوق و نیز طرحنتایج حاصل از بررسی

  ــتناد ــورت گرفته و طرحبا اس ــهري به نتایج مطالعات محیطی ص ــهر فریدونکنار از غرب به محدوده ش ــت موجود، ش هاي فرادس

گردد. از سمت شرق نیز شود که از جمله موانع توسعه شهر در این بخش محسوب میسـرخرود و شـهرك فرزادشـهر منتهی می

باشد. باتوجه به این یز دریا از موانع اصلی توسعه شهر میگردد. از سمت شمال نشـهر به اراضـی و محدوده خزرشـهر منتهی می

بایست به صورت منطقی و با توجه به جمعیت و محقق شدن موانع در صورت نیاز به توسعه در شهر فریدونکنار میزان توسعه می

وب هایی از جنبخش ریزي شده درتواند به صورت برنامههاي فرادسـت صـورت گرفته و جهت توسعه نیز میتراکم جمعیتی طرح

 شهر و در اراضی کشاورزي صورت گیرد. 

  ذکر دوباره این نکته ضــروري اســت که مشــخص نمودن این جهات صــرفاً جنبه تشــخیص جهت بهینه توســعه در صــورت نیاز

  هاي بعدي مورد بررسی دقیق قرار خواهد گرفت.باشد، ولیکن میزان سطوح موردنیاز جهت توسعه در بخشمی
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ــهرداري در پیش. 5-2 آینده و امکانات افزایش درآمدها و تامین اعتبارات عمرانی، بینی امکـانـات مالی و فنی ش

 هاي موثر در عمران شهرتوسط سایر سازمان

هاي هاي مؤثر در توسعه و عمران شهر براي سالبینی کمی و مقداري امکانات مالی شـهرداري و سـایر سـازمانگرچه پیشا

بت توان نساطالعات در دسـترس می هنیسـت، لیکن با توجه به مجموع ممکنهاي اطالعاتی مورد نیاز دهفقدان داآینده، به علت 

 به روند عمومی تحوالت این امکانات در آینده اقدام نمود.

 در بررسی روند تحول درآمدهاي شهرداري و منابع تأمین آن در چند سال اخیر نشان دادیم که:
 اي نبوده و در هر سـال نسـبت به سال دیگر دچار تغییرات جدي ي داراي چارچوب منسـجم و جاافتادهسـاختار درآمدي شـهردار

 .شودمی

 گیرند.شود و این منابع به طور کامل تحت پوشش عوارض قرار نمیاز منابع درآمدي شهرداري استفاده مطلوب نمی 

 نت اجرایی قانونی مناسب براي دریافت تمام درآمدهاي کارآمدي سـازمان اجرایی دریافت عوارض در سـطح مطلوبی نبوده و ضما

 شهرداري وجود ندارد.

 هاي عوارض و نیز قیمت درنظر گرفته شده براي برخی منابع درآمدي بهنگام و روزآمد نبوده و کمتر از واقع است.تعرفه 

  بوده است.تغییرات ناشی از اجراي قانون تجمیع عوارض بر ساختار درآمدهاي شهرداري قابل توجه 
 

دهد که متوسط رشد ساالنه سال متوالی منابع درآمدي شهرداري فریدونکنار نشان می 5بررسی اطالعات در دسـترس،  هبرپای

ها و تفاوت در رشد ساالنه آنها باشد. این نسبتدرصد بوده است که نسبت آن در هر بخش متفاوت می 28درآمد شـهرداري برابر 

 زاي جدید مورد تغییرات اساسی قرار گیرد. دهد و بایستی از طریق ایجاد منابع درآمدشهرداري را نمایش میساختار نامناسب درآمد 

به نظر مشـاور، با توجه با تأثیر تحوالت محتمل جمعیتی و اقتصـادي شهر بر روي منابع درآمدي شهرداري، افزایش تدریجی 

 سازي منابع درآمدي، ایجاد زمینه مناسب براي قبول دیدگاه بهنگامکارآمدي نظام تجمیع عوارض در پوشـش منابع مأخذ عوارض

 ههاي اخیر در دوراحتمال تداوم روند صعودي سال ...هاي عوارض، ایجاد منابع جدید درآمدي براي شـهرداري در شـهر و و تعرفه

توان انتظار داشت دیگر می. به بیان شوددرصد تخمین زده می 20تا  15شدت این افزایش در حدود  هطرح نیز محتمل بوده و دامن

 هاي عمرانی شهري دارد.که شهرداري، در هر سال نسبت به سال قبل از آن، توانایی بیشتري براي اجراي پروژه

ــطح محدودي قرار دارد و عمدتاً ناظر به انجام برخی فعالیت ــر، در س ــهرداري، در حال حاض هاي امکانات فنی و تجهیزاتی ش

 (جزیی یا اسـاسـی) اسـت و علت این امر نیز آن است که گرایش جدید شهرداري در انجام خدمات و تعمیراتیا خدمات جاري و ی

ت و رو، نیازي نیز به داشتن امکاناگري و تقویت جنبه نظارتی و کنترلی اسـت. از اینهاي عمرانی در جهت کاهش تصـديفعالیت
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با ســایر امکانات و تجهیزات فنی (مانند اســتفاده از ســیســتم مکانیزه صــدور عمرانی زیاد ندارد. لیکن در ارتباط  و تجهیزات فنی

 ) شهرداري داراي کمبودهاي...هاي اداري و مالی، سـیسـتم مکانیزه بانک زمین و پروانه، اسـتفاده از سـیسـتم مکانیزه در فعالیت

 جدي است که به نظر مشاور، در طول دوره طرح، تا حد زیادي تعدیل خواهد شد. 

باشد و هاي مسئول در توسعه و عمران شهر میتوجه به این که بودجه دولت مهمترین منبع تأمین اعتبارات عمرانی سازمانبا 

اي در کشور، تخصیص این منابع به اعتبارات جاري و عمرانی، تخصیص کل اعتبارات عمرانی استانی در چارچوب کل منابع بودجه

ذب این ها براي جســنجی اســتانســتانی و توزیع اعتبارات عمرانی اســتانی در فرایند اولویتو ااعتبارات عمرانی به اعتبارات ملی 

هاي هاي اجرایی داراي پروژهدوم اعتبارات عمرانی تخصیص داده شده به استان میان دستگاه هشـود. در مرحلاعتبارات تعیین می

وزیع ها تخود در شهرستان ههاي واحدهاي تابعخود را بین پروژه عمرانیعمرانی توزیع شـده و نهایتاً هر دستگاه اجرایی، اعتبارات 

ــتگاهمی ــی به اطالعات مربوط به اعتبارات عمرانی دس ــترس ــطح کند، هرچند از لحاظ نظري، دس هاي اجرایی، برنامه پروژه در س

به همانندي نسبی الگوي توزیع  ، با توجهحالشهرستان وجود دارد ولیکن، حداقل از لحاظ اجرایی با مشکالتی همراه است. در هر 

هاي تحلیلی مربوط به این توان، برداشتاعتبارات برحسـب برنامه و پروژه و دسـتگاه اجرایی در سـطح شـهرسـتان و اسـتان می

 اعتبارات در سطح استان را به هر شهرستان نیز تعمیم داد.

دهد که این تغییرات براي غالب گذشــته نشــان میهاي در ســال هاي اجراییبررســی روند تغییرات اعتبارات عمرانی دســتگاه

هاي عمرانی آنها در قیاس با باشـد که ناشـی از موقعیت نسـبی پروژههاي متوالی بسـیار شــدید میهاي اجرایی در سـالدسـتگاه

تان ي اجرایی اسهاعمرانی دستگاههاي اجرایی است. با این حال، روند عمومی کل اعتبارات هاي متناظرشان در سایر دستگاهپروژه

هاي عمرانی هاي اجرایی براي پرداخت هزینهتوان گفت که در مجموع، توان مالی دســتگاهروندي صــعودي اســت. از این رو می

د که رداند بنابراین اعتقاد داهاي محتمل تغییر میروندي صــعودي دارد. مشــاور احتمال تداوم این روند را نیز بیش از ســایر گزینه

یابد، هرچند این روند طرح، در مجموع، افزایش می ههاي مسئول در توسعه و عمران شهر نیز در طول دورر سازمانتوان مالی سای

 تواند برعکس باشد.براي این یا آن دستگاه اجرایی می
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. برآورد کمبودها (کمی و کیفی) و نیازهاي عمرانی شــهر، خدمات رفاهی و ســایر کارکردهاي اصــلی شــهر و 6-2

 امکانات و رفع نیازهاي مزبور در آینده

سـنجی حل معضـالت، مشکالت و رفع نیازهاي جهت برآورد کمبودهاي کمی و کیفی شـهر، نیازهاي خدماتی شـهر و امکان

مردم شـهر فریدونکنار براساس فرآیند زیر مشاور ابتدا به بررسی و ارزیابی طرح هادي پیشین فریدونکنار و نقاط قوت و ضعف آن 

هاي ردازد. سـپس با تجزیه و تحلیل مسـائل کمی و کیفی فریدونکنار و برآورد نیازهاي شهر و بررسی نظرات مردم و سازمانپمی

 گردد. نماید. این فرآیند به شکل زیر مطرح میمختلف، امکانات حل مسایل در آینده را ارائه می

  .ارزیابی طرح هادي پیشین شهر فریدونکنار 

 مسایل شهر فریدونکنار.  تجزیه و تحلیل کیفی 

 .تجزیه و تحلیل کمی و برآورد نیازهاي شهر فریدونکنار 

  .مسائل و مشکالت شهر از دیدگاه کارشناسان، مردم و مسئوالن 

 .امکانات حل مسائل در آینده  
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 . ارزیابی طرح هادي پیشین شهر فریدونکنار1-6-2

اط ضعف ها و نقهاي پیشنهادي طرح هادي پیشین و بیان شایستگیطرحها و ارزیابی طرح هادي در حقیقت به توصیف برنامه

یري بیشتر پذهایی جهت تحققحلپردازد تا با شـناسایی مشکالت و دالیل عدم تحقق طرح پیشین به تدوین راهطرح پیشـین می

تعریف نمود. در این  1396سال به تصویب رسید و افق طرح را  1386طرح جامع اقدام گردد. طرح هادي شهر فریدونکنار در سال 

 پردازد. هاي جمعیتی و کالبدي میبخش مشاور اجماالً به بررسی و ارزیابی طرح در زمینه
 . مطالعات جمعیتی1-1-6-2

نفر خواهد بود.  42500معادل  1395بینی صـــورت گرفته در طرح هادي، جمعیت فریدونکنار تا پایان ســـال براســـاس پیش

ــرانه نفر در هکتار پیش 48,8زان تراکم ناخالص جمعیتی فریدونکنار همچنین در این طرح می ــاس س ــت. براین اس ــده اس بینی ش

 . مترمربع تخمین زده شده است 69,1مسکن براي هر نفر 
 

 . جمعیت شهر فریدونکنار در طرح هادي و وضعیت موجود2-6-1جدول شماره 

 پذیريمیزان تحقق 90جمعیت سال  بینی طرح هاديپیش شرح
 ٨٥,١٦ ٣٦١٩٢ ٤٢٥٠٠ فریدونکنار

    
نفر  42500، 1395بینی مشـاور در طرح هادي براي سال شـود با توجه به اینکه پیشهمانطوریکه در جدول باال مشـاهده می

بینی درصد جمعیت پیش 85,16نفر جمعیت موجود شـهر بوده اسـت بنابراین، شـهر فریدونکنار به  36192 ،1390بوده و تا سـال 

 شده رسیده است. 
 

 . سازمان فضایی2-1-6-2

سـازمان فضـایی شـهر فریدونکنار در طرح هادي با یک محور شهري و چهار ناحیه که مطابق شکل زیر ساختار نواحی شهر 

 دهند، تعریف گردیده است.فریدونکنار را شکل می

هاي تجاري و غالب ســاختاري خطی دیده اســت که عمده فعالیتطرح هادي شــهر فریدونکنار ســازمان فضــایی شــهر را در 

بابلســر  -گیرد. همچنین در این طرح ایجاد کمربندي حدفاصــل جاده محمودآبادخدماتی در اطراف محور اصــلی شــهر شــکل می

ز عناصر مهم ن طرح اکنند. رودخانه نیز در ایبینی گردیده که با حریم سبز حفاظتی در پیرامون آن ساختار شهر را تکمیل میپیش

طبیعی اسـت که مورد توجه واقع شـده است که با تقویت نقش اکولوژیکی آن و طراحی فضاهاي سبز تجهیز شده در پیرامون آن 

 توریستی به این پهنه شهري داده شده است. -نقش تفریحی
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آموزش عالی، جهانگردي و  در بخش شـرقی و نوسـاز شـهر پیشـنهاد پهنه خدماتی داده شده است که خدمات عمده از جمله

شود. همچنین از دیگر خصوصیات طرح هادي توزیع و تخصیص مناسب فضاهاي سبز در محالت شهر پذیرایی و ... را شـامل می

 آورد.گونه فضاها فراهم میباشد بنحویکه این پراکنش الگوي مناسب دسترسی ساکنین محالت را به اینمی

ي در بخش گردشگر -پذیرایی و تفریحی -ا تجهیز ساحل دریا به خدمات جهانگرديتوریسـتی شهر ب -تقویت نقش تفریحی

 شمالی شهر و به صورت خطی صورت پذیرفته است.

اي از مراکز فعالیتی ســازمان فضــایی شــهر فریدونکنار براســاس طرح هادي بطور کامل محقق نگردیده اســت و بخش عمده

  .اندهاي فضاي سبز و تفریحی اطراف رودخانه و دریا نیز محقق نشدهرياند. از طرف دیگر کاربمطابق طرح شکل نگرفته
 

 . کاربري اراضی 3-1-6-2

 مهمترین اهداف طرح هادي شهر فریدونکنار در زمینه نظام کاربري اراضی شهر عبارتند از: 

  .ایجاد خدمات جهانگردي و پذیرایی 

 بهداشتی در سطح نواحی.  -ارتقاء سطح درمانی 

 کز آموزشی در سطح شهر، نواحی و محالت در مقاطع دبستان تا آموزش عالی.ایجاد مرا 

   .ایجاد خدمات حمل و نقل و انبارداري در سطح شهر 

  .ایجاد مراکز فرهنگی و مذهبی 

  .ایجاد مراکز تفریحی، ورزشی و فضاهاي سبز تجهیز شده 

 اداري در شرق شهر.  ایجاد منطقه 
 

ــب در طرح هادي میبینی کاربريپیشتحقق این اهداف در گروي  ــد. جهت ارزیابی میزان تحقق کاربريهاي مناس  هايباش

هاي شهر فریدونکنار در افق طرح و وضع موجود انجام داده اي بین کاربريمقایسه 2-6-2پیشـنهادي طرح هادي جدول شـماره 

   است.
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 تجـزیه و تحلـیل (جلد سوم)

 مهندسان مشاور نقش پیراوش 

 )1390پذیري آن در وضع موجود (تحقق هاي پیشنهادي طرح هادي و درصد. مساحت کاربري2-6-2جدول شماره 
پذیري درصد تحقق

 واقعی طرح
اختالف موجود جامع 

 و موجود هادي
 مساحت موجود

 طرح جامع
 اختالف پیشنهادي

 و موجود طرح هادي
 مساحت موجود

 طرح هادي
 مساحت پیشنهادي

 طرح هادي
 کاربري

 مسکونی 2940000 2304351 635649 2355485,31 51134,31 8,04
 دبستان 85000 19583 65417 29588,99 10005,99 15,30

 آموزشی
 راهنمایی 60000 11230 48770 13060,54 1830,54 3,75
 دبیرستان 42500 7962 34538 11353,40 3391,40 9,82
6,10-  125,07 8975,07 2050-  هنرستان 6800 8850 

 مجموع 194300 47625 146675 62978,00 15353,00 10,47
 آموزش، تحقیقات و فناوري 190200 4420,14 185779,86 4420,14 - -

 انتظامی -اداري 110000 52290 57710 57343,72 5053,72 8,76
 خدماتی –تجاري 212500 110193 102307 387876,98 277683,98 271,42
 ورزشی 114000 47558 66442 60404,08 12846,08 19,33
 درمانی 71412,28 21300 50112,28 26222,53 4922,53 9,82

 هنري -فرهنگی 28500 2981 25519 69182,57 66201,57 259,42
 پارك و فضاي سبز 571500 22691 548809 130691,62 108000,62 19,68
 مذهبی 26200 20720 5480 22725,05 2005,05 36,59
 تجهیزات شهريتأسیسات و  44087,72 25281 18806,72 42775,65 17494,65 93,02
56,92-  8908,56 89558,56 15650-  صنعتی 65000 80650 

 حمل و نقل و انبارداري 793000 652530 140470 738589,39 86059,39 61,27
 شبکه معابر 2368100 1205629 1162471 1735647,85 530018,85 45,59

 نظامی - - - 1881,46 1881,46 -
- - 873477,66 794477,66-  باغات و کشاورزي 79000 873477,66 

 تفریحی و توریستی 277000 70203 206797 74302,39 4099,39 1,98
 رودخانه 69200 69200 0 103170,11 33970,11 -
- 928266,15-  1753138,20 2681404,35-  بایر و سایر - 2681404,35 
 درحال ساخت - - - 120128,73 120128,73 -
 حرائم (رودخانه، دریا) 556000 - 556000 - - -
 کل 8710000 8292504 417496 8710000,00 417496,00 -

 

ــترین میزان تحقق ــی طرح هادي، با توجه به جدول فوق بیش ــد.خدماتی می -تجاريهاي کاربريپذیري کاربري اراض از  باش

ر هاي طرح هادي تصویمقایسه سرانه کاربري باشد، لذاآنجا که جمعیت پیشنهادي طرح هادي با جمعیت وضع موجود متفاوت می

ها در حقیقت جهت پاسخگویی به دهد، چرا که سـطح کاربريهاي طرح هادي را به دسـت میتري از میزان تحقق کاربريواقعی

هاي پیشنهادي میزان تحقق سرانه 2-6-3هادي پیشـنهاد گردیده اسـت. جدول شماره  بینی شـده در طرحنیازهاي جمعیت پیش

 . دهدرح هادي را نشان میط
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 تجـزیه و تحلـیل (جلد سوم)

 مهندسان مشاور نقش پیراوش 

 )1390پذیري آن دروضع موجود (هاي پیشنهادي طرح هادي و درصد تحقق. سرانه2-6-3جدول شماره 
درصد تحقق 

 پذیري
سرانه وضع موجود 

 طرح جامع
سرانه پیشنهادي 

 طرح هادي
 کاربري

 مسکونی ٦٩,١ ٦٥,٠٨ ٩٤,١٨
 دبستان ٢ ٠,٨٢ ٤١,٠٠

شی
وز

آم
 

 راهنمایی ١,٤ ٠,٣٦ ٢٥,٧١

 دبیرستان ١ ٠,٣١ ٣١,٠٠

 هنرستان ٠,١ ٠,٢٥ ٢٥٠,٠٠

 مجموع ٤,٥ ١,٧٤ ٣٨,٦٧
 آموزش تحقیقات و فناوري ٤,٥ ٠,١٢ ٢,٦٧

 انتظامی -اداري ٢,٥ ١,٥٨ ٦٣,٢٠
 خدماتی –تجاري ٤,٩ ١٠,٧٢ ٢١٨,٧٨
 ورزشی ٢,٦ ١,٦٧ ٦٤,٢٣
 درمانی ١,٦٦ ٠,٧٢ ٤٣,٣٧
 هنري -فرهنگی ٠,٧ ١,٩١ ٢٧٢,٨٦
 پارك و فضاي سبز ١٣,٤ ٣,٦١ ٢٦,٩٤
 مذهبی ٠,٦ ٠,٦٣ ١٠٥,٠٠

 تأسیسات و تجهیزات شهري ١,٠٤ ١.١٨ ١١٣,٤٦
 صنعتی ١,٥ ٢,٤٧ ١٦٤,٦٧
 حمل و نقل و انبارداري ٦,١ ٢٠,٤١ ٣٣٤,٥٩
 شبکه معابر ٥٥,٧ ٤٧,٩٦ ٨٦,١٠

 نظامی - ٠,٠٥ -
 باغات و کشاورزي - ٢٤,١٣ -

 تفریحی و توریستی ٦,٥ ٢,٠٥ ٣١,٥٤
 رودخانه - ٢,٨٥ -
 بایر و سایر - ٤٨,٤٤ -
 درحال ساخت - ٣,٣٢ -

 کل ١٧٥,٣ ٢٤٠,٦٦ ١٣٧,٢٨

 

 باشد: در تشریح جدول فوق، ذکر موارد زیر الزم می

 مترمربع، میزان  240,66با مترمربع و ســرانه کل وضــع موجود برابر  175,3با توجه به ســرانه کل پیشــنهادي طرح هادي معادل

 باشد. درصد می 137,28معادل پذیري طرح هادي به لحاظ تأمین سرانه در مجموع تحقق

 خدماتی، مذهبی، فرهنگی،حمل و نقل و انبارداري و  -هاي تجاريدهد که کاربريها نشان میپذیري سرانه کاربريمیزان تحقق

   صنعتی بطور کامل تحقق یافته است.
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 تجـزیه و تحلـیل (جلد سوم)

 مهندسان مشاور نقش پیراوش 

 در تکوین حیات مدنی شهر و تأمین نیاز ساکنین هادو کاربري عمده شبکه معابر و سکونت به جهت اهمیت آنپذیري میزان تحقق 

اي به فضاي مسکونی و تأمین شبکه معابر به جهت تسهیل دسترسی به فضاهاي عمومی و مراکز خدماتی شهري از اهمیت ویژه

 باشد. درصد می 86,1 درصد و شبکه معابر 94,18 ربري مسکونیپذیري سرانه کاباشد. براین اساس میزان تحققبرخوردار می

 اي در ایجاد فضاي سرزندگی و شادابی در گردند و نقش عمدهها و فضاي سبز در حقیقت مجاري تنفسی شهر محسوب میپارك

 ریت شـــهر در جهتهاي پایبندي مدیتوان یکی از شـــاخصپذیري این کاربري را میکنند. بنابراین میزان تحققشـــهر ایفا می

درصد  26,94 پذیري طرح هادي دانسـت. براین اسـاس میزان تحقق سـرانه کاربري فضـاي سبز در وضع موجود در حدودتحقق

 باشد.سرانه پیشنهادي طرح هادي می

 
 توان به موارد زیر اشاره کرد: هاي پیشنهادي طرح هادي فریدونکنار میاز علل عمده عدم تحقق سرانه

  هایی همچون آموزش عالی و ها و تبدیل آن به کاربريمالی و حقوقی در زمینه تملک اراضـــی بایر، کشـــاورزي و باغتنگناهاي

 پذیرایی بویژه در حاشیه دریا و بخش شرقی شهر. -جهانگردي

  ها در بخش جنوبی شهر.از شبکه معابر از جمله کمربندي جنوبی شهر و ضعف دسترسیبخشی عدم تحقق 

 هاي مختلف از جمله آموزش و پرورش، شهرداري و سایر ادارات با پیشنهادات طرح هادي. هاي بخشرنامهناهماهنگی ب 

 
 . حمل و نقل و شبکه ارتباطی4-1-6-2

 شبکه ارتباطی طرح هادي فریدونکنار بنابر آنچه که الزاماً به طرح آن دیکته شده است، چند اصل دارد:

 غربی بوده و از بابلسر به سمت محمودآباد کشیده شده  -ته اسـت. این محور شـرقیخمینی شـکل گرفکل شـهر حول محور امام

 است.

  خمینی، باشد که به موازات محور اماممتري می 24مهمترین پیشـنهاد طرح هادي در بخش حرکت و دسترسی طراحی یک لوپ

باشد، اما لوپ جنوبی که از قسمت شرقی اي از لوپ شمالی موجود میباشد. بخش عمدههاي شمالی و جنوبی شهر میدر قسمت

 شود، تاکنون اجراء نشده است. خمینی شروع شده و به خیابان شهیدبهشتی متصل میشهر و محور امام

 باشد که با متر می 76بینی شـده که در بخش جنوبی واقع شـده است و داراي عرضی حدود در طرح هادي کمربندي شـهر پیش

 کشاورزي و بافت شهر جدا شده است. بخشی از این کمربندي در حال حاضر اجرا شده است.پهنه حفاظتی سبز از اراضی 

  طرح هادي خیابان جمکران را در امتداد خیابان بسـیج پیشـنهاد داده است که ارتباط بخش جنوبی شهر را به ساحل دریا و پارك

 سازد.الله فراهم می

 متري و اتصال آن به ساحل  16خمینی و تبدیل نمودن آن به دسترسی ماز دیگر پیشـنهادات طرح هادي عریض نمودن کوچه اما

 باشد که این طرح تاکنون اجرایی نشده است.خمینی از جنوب میاز شمال و بلوار امام
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 تجـزیه و تحلـیل (جلد سوم)

 مهندسان مشاور نقش پیراوش 

 اي در پیرامون محور اصلی هاي شهري و فرامحلهمرکز شـهر فریدونکنار بصـورت خطی اسـت بطوریکه بیشتر خدمات و کاربري

 اند. این امر در حمل و نقل و بویژه حمل و نقل عمومی مؤثر واقع شده است.دهشهر واقع ش

 
 بندي ارزیابی طرح هادي شهر فریدونکنار . جمع5-1-6-2

 توان در موارد زیر خالصه نمود:بطور اجمالی نتایج حاصله از ارزیابی طرح هادي شهر فریدونکنار را می

  بینی جمعیت این طرح تعریف نمود. پیش 1396به تصویب رسید و افق طرح را سال  1386طرح هادي شـهر فریدونکنار در سال

 درصد از آن تحقق یافته است.  85,16برابر با  1390نفر بوده است که تا سال  42500معادل  1396براي پایان سال 

  ناحیه دیده است. سازمان فضایی شهر فریدونکنار  4غالب ساختاري خطی با طرح هادي فریدونکنار سـازمان فضـایی شـهر را در

 اند. هایی از محورها و مراکز فعالیتی مطابق طرح شکل نگرفتهبراساس طرح هادي، بطور کامل محقق نگردیده و بخش

 نمود. درصد بیان  137,28توان حدود پذیري طرح هادي را میها نیز میزان تحققدرخصوص سرانه کاربري 

 گیري فضــاها و خدمات درآن برآیندي از تمایالت و نیازهاي مردم و قدرت مدیریت شــهري و روند رشــد فریدونکنار و شــکل

ها و مالکیت زمین هاي عمرانی، میزان درآمد شهرداريهاي طبیعی بوده است که میزان اختصاص اعتبارات براي پروژهمحدودیت

 یل است. ها بطور مستقیم دخدر این پارامتر

  در محدوده شـهر فریدونکنار شـاهد اراضـی وسـیع کشاورزي و بایر هستیم که با استفاده از ابزارهاي طراحی و ضوابط و مقررات

 توان توسعه جدید شهر را با توجه به اهداف طرح و با توجه به نقش شهر در جهت مطلوب هدایت نمود.می

 هاي محیطی و کالبدي شهر، کشش توسعه در بخشادي، اجتماعی، زیسـتهاي اقتصـالزم اسـت با تشـخیص نیازها و پتانسـیل

  رو صورت داد.پذیري هرچه بیشتر طرح جامع پیشریزي الزم را جهت تحققمختلف شهر را تعیین نمود و براساس آن برنامه

 

 

 

 

 

 

 

 

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



  

  

 يراهبرد-مطالعات سطح یکملنحففحنح 

 

 طـرح جامـع شـهر فـــریدونکــــنـار

35 

 تجـزیه و تحلـیل (جلد سوم)

 مهندسان مشاور نقش پیراوش 

 . تجزیه و تحلیل کیفی مسایل شهر فریدونکنار 2-6-2

گیري از این تکنیک پذیرد و با بهرهصورت می SWOTگیري از تکنیک هتجزیه و تحلیل کیفی مسایل شهر فریدونکنار با بهر

هاي درونی و بیرونی شهر مورد بررسی و سنجش قرار تطابق یا عدم تطابق وضع موجود با شرایط مطلوب و امکانات و محدودیت

 گردد. ر مسائل شهر میگیرد که منجر به شناخت بهتر و بیشتمی

هاي محیطی، جمعیتی، اقتصـــادي، ها و تهدیدهاي فریدونکنار را در زمینهآید نقاط ضـــعف، فرصـــتجداولی که در ادامه می

 نماید. اجتماعی و کالبدي (کاربري، ساختار و بافت، مسکن، تأسیسات و تجهیزات و ترافیک) بیان می
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 تجـزیه و تحلـیل (جلد سوم)

 مهندسان مشاور نقش پیراوش 

 )1390(شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدهاي عوامل محیطی شهر فریدونکنار . 2-6-4جدول شماره 

 تهدید فرصت ضعف قوت معیارها

موقعیت 
 جغرافیایی

قرارگیري در مسیر شاهراه شرق 
 به غرب استان مازندران

ـــاحــل دریــاي  قرارگیري در س
 مازندران

امکان استفاده ار پتانسیل مرزي  -
 بودن شهر ودسترسی به دریا

دریــاي مــازنــدران عــامــل 
کننده شــهر از سمت محدود
 شمال

هاي ویژگی
توپوگرافیک و 

 منابع خاك

 شیب بسیار مالیم
 هاي عمدهعدم وجود ناهمواري

ــاتالق هــاي کوچــک و وجــود ب
 هامانداب

اي واقع شــدن شــهر در منطقه
ــاظر و  ــــاحلی و غنــاي من س

 اندازهاي طبیعیچشم
در  شناسیتنوع تشـکیالت زمین

 منطقه
 تنوع تیپ واحدهاي اراضی

ساز بودن بافت خاك مشکل
و جـنـس زمـین در مواقع 

 بارندگی شدید

خصوصیات 
 خیزيزلزله

قرارگیري شهر در پهنه خطر نسبتاً  -
 باال

ــاختمان ــازهطراحی س ها ها و س
ها در سازي ساختمانبراي مقاوم
 لرزهبرابر زمین

در  2800نامه رعایت اصول آیین
 هاطراحی ساختمان

فرونشـــینی تــدریجی زون 
رشت و تغییر سطح  -گرگان

 آب رودخانه و دریا

هاي ویژگی
 اقلیمی

هــاي حجم قــابـل توجـه ریزش
 جوي

قرارگیري در آب و هواي معتدل 
 خزري مرطوب

ــتگاه ــی  در  فقدان ایس ــناس هواش
 ترشهر جهت مطالعات دقیق

هاي هاي خشک در ماهوجود دوره
ـــت، خرداد، تیر،  مرداد و اردیبهش

 شهریور
اي دورهنظمی شــدید و بینوســان

 بارش

بـارش باران در منطقه به عنوان 
 هايعاملی جهت تغذیه منابع آب

 زیرزمینی

رگبارهاي تند فصــول بهار و 
ــائــیــز تحــت ــاد  پ ــأثیر ب ت

 غربیشمال
احتمال وقوع خشـــکســـالی 

 2 تا 1نسـبتاً شدید و بادوام 
 ساله

 منابع آب

ـــهر  فریدونکنار از برخورداري ش
 پتانسیل آبی مناسب

ـــفره هاي آب زیرزمینی تغذیه س
 سارها و رودهابوسیله چشمه

هاي ســطحی به مشــکل دفع آب
 دلیل شیب مالیم زمین

- - 

سیستم حرکت 
آبهاي سطحی و 

 هابنحوه دفع آ

هاي سطحی به مشـکل دفع آب
 دلیل شیب مالیم زمین

ها در ســـطح شـــهر وجود جوي
هــاي آوري آبجــهــت جــمــع

 سطحی

هاي آب گرفتگی برخی قســـمت
 شهر در مواقع بارندگی

محیطی ناشی از پیامدهاي زیسـت
آوري و دفع ناکارآمدي شبکه جمع

 هاي سطحیآب
عــدم وجـود جوي آب در برخی 

 محالت

ــار بعنوان  رودخــانــه فریــدونکن
زهـکـش طبیعی و عــاملی در 
جهت کاهش مخاطرات ناشی از 

 هاي احتمالیوقوع سیل
ــه عنوان هــاي آب ســـطحی ب

فرصتی براي رفع نیازهاي ناشی 
 از کمبود آب

 هاجریان مسیل
ـــتفـاده از آب هاي عـدم اس
 سطحی و هدر رفتن آنها

محتمل بودن خطرات ناشی 
 از سیل
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 تجـزیه و تحلـیل (جلد سوم)

 مهندسان مشاور نقش پیراوش 

 )1390(. شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدهاي کاربري اراضی شهر فریدونکنار 2-6-5جدول شماره 

 تهدید فرصت ضعف قوت معیارها

سلسله مراتب 
 خدمات شهري

 وجـود مــحورهــاي تجــاري
در بخش مرکزي خــدمــاتی 

شـــهر بـا عملکرد در مقیاس 
 شهر و فراتر از آن

 فقدان سلسله مراتب مراکز خدمات شهري
 ايکمبود محسوس خدمات محله

اي با استفاده از امکان تأمین خدمات محله
 اراضی بایر درون بافت

عدم توانایی بخش عمومی 
جهـت تملـک اراضـــی به 
منظور گســترش فضــاهاي 

 سبز، آموزشی و...
پراکنش 

 هاکاربري
خـدماتی  وجود محور تجـاري

 شهري
هـاي مقیاس نظمی کـاربريپراکنـدگی و بی

 ناحیه
اي در هاي محلهامکـان اســـتقرار کاربري

 شعاع مناسب دسترسی ساکنین
- 

انسجام بافت و 
تعادل در 

 بندي بافتدانه

منسـجم و پیوسته وجود بافت 
ـــهر و  در بـخش مرکزي ش

 11و  8، 3محالت 

، 1عدم انسجام و گسستگی بافت در محالت 
هایی از محله  و بخش 14و  13، 10، 7، 6، 5
9 

امکـان اســـتفاده از اراضـــی فاقد فعالیت 
-هاي گردشگريحاشیه دریا جهت فعالیت

 پذیرایی
- 

کمبود و مازاد 
 هاکاربري

زمینه وجود ســـطح مـازاد در 
، خدماتیهاي تجاري، کاربري

هنري  فرهنگیو  صـــنـعتی
 به طرح هادينسبت 

 کمبود محسوس پارك و فضاي سبز عمومی.
 کمبود مراکز ورزشی

محلی  عــدم وجود مراکز آموزشـــی مقیــاس
   14و  10، 7، 6، 5، 3، 2 در محالت (دبستان)

اي و کمبود فضــــاي ســـبز عمومی محلــه
 ايناحیه

ح توریستی در سط -تفریحیکمبود فضاهاي 
ها و تاالرهاي پذیرایی شـــهر از جملـه هتـل

 مناسب

وري مناسب از اراضی امکان تجهیز و بهره
فـاقـد فعـالیت در راســـتاي تأمین کمبود 

 خدمات موجود
پتـانســـیـل افزایش ســـرانـه جهانگردي 

 پذیرایی تا افق طرح

- 

 بندي بافتدانه
دانه و وجود اراضـــی درشـــت

 در شهر دانهنسبتآ درشت
ریزدانگی بویژه در بـافت ارگانیک و هســـته 

 اولیه شهر
- 

مساله مالکیت در تجمیع و 
 نديبباال بردن کیفیت دانه

 شهرالگوي 
انسجام بافت 
(پیوستگی و 
 گسستگی)

وجود بافت منسـجم و پیوسته 
 در بخش مرکزي شهر

، 1عدم انسجام و گسستگی بافت در محالت 
 13و  12، 6، 5

هاي آمدن مراکز در مقیاسامکـان پـدید 
 مختلف

هاي پراکندگی خدمات در وجود پتانســـیل
 تمامی سطح شهر

 هاي شطرنجیدسترسی آسان در بافت
امکـان اســـتفاده از اراضـــی فاقد فعالیت 

هاي گردشگري حاشـیه دریا جهت فعالیت
 و پذیرایی

هــاي تــحــلــیــل هــزینــه
ـــانی و تلفیق خـدمــات رس

تأسیسات زیربنایی به دلیل 
ناپیوســته در برخی توســعه 

 محالت شهر

  فشردگی بافت
وجود بافت با فشردگی کم در 

  محالت جدید
  فشردگی بافت مرکزي و ارگانیک شهر

ــازها برنامه ــاخت و س ریزي براي ادامه س
براســاس پدید آوردن بافتی با فشــردگی 

 متعادل 
امکـان منســـجم کردن بافت محالت با 

  ساخت و ساز در اراضی بایر و متروك

- 

وجود تنوع و 
سازگاري 

 ها فعالیت

وجــود تــنوع و گســـتردگی 
ها در امتداد محورها و فعـالیت

ــهر (خیابان  ــلی ش میادین اص
خمینی، شـــهدا، نامجو و امام

  )میدان ماهی و درنا

کمبود محسوس پارك و فضاي سبز عمومی 
  ساماندهی شده

  کمبود مراکز فرهنگی و ورزشی
  ايناحیه اي وکمبود مراکز درمانی محله

کمبود فضــاهاي فراغتی و پذیرایی در ســطح 
ها و تاالرهاي پذیرایی و شـــهر از جمله هتل

  رستوران ها

وري مناسب از اراضی امکان تجهیز و بهره
فـاقـد فعـالیت در راســـتاي تأمین کمبود 

  خدمات موجود
- 
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 تجـزیه و تحلـیل (جلد سوم)

 مهندسان مشاور نقش پیراوش 

 )1390(شهر فریدونکنار  مسکنشناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدهاي مطالعات . 2-6-6جدول شماره 

  تهدید  فرصت  ضعف  قوت  معیارها

 وجود پایداري فیزیکی ابنیه
 
 

مندي از فضــاي مســکونی بهره
 مطلوب

 
 

ــجـام و یکپـارچگی  وجود انس
 بافت مسکونی

 
 

ــکونی از  برخورداري بافت مس
 خدمات شهري مناسب

 
 

ــی بهره ــب از اراض وري مناس
 مسکونی

 
 

ــکونـت از حیـث  پـایـداري س
برخورداري از پوشــش مناسب 

 تسهیالت و نحوه تصرف

، 12، 10، 8، 6، 5، 3، 1محالت 
فـاقد ابنیه مرمتی و تخریبی   14

هســتند و کلیه ابنیه این محالت 
نوســـاز و یا با کیفیت قابل قبول 

  هستند
 بیشترین پایداري فیزیکی متعلق

ـــت کــه  6و  5بــه محالت  اس
بیشـــترین ابنیه با دوام را دارند و 
در عین حــال ســـهم انــدکی از 

  دوام را نیز دارا هستندمصالح بی
وجود انســـجام و یکپارچگی در 

هــاي بــافــت مســـکونی بخش
 مرکزي شهر 

وجـود مـحـور خــدمــاتی نظیر 
خـمینی در بخش مرکزي امــام

کننده خدمات شـــهر کـه تأمین
مـورد نـیــاز بخش مســـکونی 

 باشند می
ــاختمانی پایین در  وجود تراکم س

 سطح شهر 
سهم باالي تصرف ملکی در بین 

  ساکنین

پـایداري فیزیکی پایین ابنیه برخی 
محالت به دلیل استفاده از مصالح 

 دوام ساختمانی کم دوام یا بی
و  2بنــاهــاي تخریبی در محالت 

  اند.قرار گرفته 14
کمترین پـایداري  11و  10محلـه 

ان ســایر محالت فیزیکی را در می
  دارا هستند

  13و 6غلبه فضا بر توده در محله 
وجود اراضـی خالی، بایر، رها شده 

هاي جدید شــهري در در توســعه
محالت شــرقی شــهر که منجر به 
ایجاد گسستگی در بافت مسکونی 

 شده است 
محالت شـــرقی شـــهر بـه دلیل 
گسـستگی بافت، دسترسی مناسب 

 به خدمات شهري ندارند 
میزان فشردگی نسبتاً زیاد در بافت 
مسـکونی مرکزي شهر و فشردگی 

 کم در محالت جدید 
ــکونی با  ــهم باالي  بناهاي مس س

  دوام.بی مصالح کم دوام و

انجام اقداماتی هماهنگ و منسجم 
سازي ابنیه جهت بهسازي و مقاوم

 مسکونی 
بینی فضـــاهـاي باز در جوار پیش

ها و نواحی مســـکونی در توســـعه
 هاي آتی حطر

امکـان ایجـاد یکپارچگی در بافت 
ــهر از طریق  ــکونی پیرامون ش مس

 استفاده از اراضی بایر موجود 
امکان افزایش دسترسی به خدمات 
شــهري از طریق ایجاد پیوســتگی 
ــافــت  ــافــت مرکزي و ب میــان ب

 پیرامونی شهر 
بینی فضــاي باز مناســب در پیش

 هاي آتی شهر توسعه
  ساختمانیامکان افزایش تراکم 

  افزایش سطح پوشش تسهیالت

ــاامـنـی، اخـتالل در  بـروز ن
دســـترســـی و ... در محالت 
ــهر به دلیل وجود  پیرامونی ش

 گسستگی در بافت 
ــی بهره ــب از اراض وري مناس

 مسکونی 
پـایـداري ســـکونت از حیث 
برخورداري از پوشش مناسب 

  تسهیالت و نحوه تصرف
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 تجـزیه و تحلـیل (جلد سوم)

 مهندسان مشاور نقش پیراوش 

 )1390(زات شهر فریدونکنار یسات و تجهیقوت، ضعف، فرصت و تهدیدهاي بخش تأسشناسایی نقاط . 2-6-7جدول شماره 

  تهدید  فرصت  ضعف  قوت  معیارها
ي آوروجود سیستم مناسب جمع

هاي سطحی و پساب آبو دفع 
 خانگی

 
 

وجود سـیستم مناسب و کارامد 
آوري و دفن مواد زایــد و جمع

 زباله شهري
 
 

هاي تجهیز شــده وجود ترمینال
 درون و برون شهري

 
 

ــهیالت  تـأمین منـاســـب تس
ـــهــري(آب، بــرق، گــاز و  ش

 مخابرات)

هــاي روبــاز و وجود کــانــال
ســرپوشــیده در ســطح شــهر 

 هاي سطحیجهت تخلیه آب
جریـان رودخانه فریدونکنار و 
نـقش عملکردي آن بعنوان 

 زهکش طبیعی حوزه
هاي تقلیل وجود ایســـتگـاه

ـــار گــاز  هــاي در بخشفش
 مختلف شهر

مخــازن زمینی جهــت وجود 
 ذخیره آبی شهر

 

ب خانه فاضالاندازي سـیستم تصفیهعدم راه
ونکنـار و تخلیه فاضـــالب به یـدشـــهر فر
 شهررودخانه 

هاي ظرفیـت کم شـــبکـه حمل و دفع آب
هایی از ســطحی و پســاب خانگی در بخش

 شهر 
آوري زباله به جهت ناکارآمدي سیستم جمع

 آالتکمبود ماشین
هاي مناسب موقت جهت عدم وجود ایستگاه

 آوري زباله و عدم انجام بازیافت زباله جمع
 نامناسب بودن محل دفن زباله 

 سطح شهر  هاي متعدد دروجود گورستان
هاي آبرســانی در بخش مرکزي قدمت لوله

 شهر
در ی بوسراناسـتقرار نامناسـب ترمینال مینی

 خمینیورودي شهر در محل بیمارستان امام
 نشانی در سطح شهر کمبود واحدهاي آتش

هاي تأمین کننده آب شـــهر آبدهی کم چاه
 لیتر در ثانیه) 7(حداکثر 

از جمله  کنندهها با منابع آلودهمجـاورت چاه
 فاضالب

ــفیهامکان راه  خانهاندازي تص
 فاضالب شهر 
یابی مناســـب امکـان مکان

محـل دفن زبـاله در خارج از 
 شهر

ــال  امـکــان انـتـقــال ترمین
بوســـرانی به اراضـــی مینی

 ساخته نشده شهر
 

گسترش افقی بافت مسکونی 
هاي مربوط و افزایش هزینـه

به تأسـیسات شهري از جمله 
 نیدفع فاضالب و آبرسا
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 تجـزیه و تحلـیل (جلد سوم)

 مهندسان مشاور نقش پیراوش 

 )1390(ک شهر فریدونکنار یشناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدهاي بخش حمل و نقل و تراف. 2-6-8جدول شماره 

  تهدید  فرصت  ضعف  قوت  معیارها

 کارایی شبکه
 
 
 
 

 ایمنی شبکه
 
 
 
 

 اقتصادي بودن شبکه

 ظرفیت کافی در شبکه ارتباطی
هــاي عرض کــافی در خیــابــان

 شریانی
هاي ثبت شده تعداد کم تصـادف

 توسط پلیس در سطح شهر
هاي بعمل آمده در گذاريسرمایه

 محورهاي شریانی شهر

 کمبود ظرفیت در برخی میادین
وساز اعم از نقصان در نحوه ساخت

زیرســـازي یا روســـازي در تعداد 
 ها مشهود است.زیادي از خیابان

هاي عرض نـاکافی شـــبکه بافت
 مسکونی

تداخل حرکت عبوري بین شــهري 
 هاي ترافیک درون شهريباجریان

ســرعت باال و غیرمتعارف بیش از 
کیلومتر در ساعت در محورهاي  50

 شریانی شهر
برخی مسیرها به جهت عدم اجراي 

 گذاري مناسبفقدان سرمایه

نقلیه عـادت اســـتفاده از وســـیله
 د ساکنین شهرعمومی (تاکسی) نز

ــی  ــبی قیمت تاکس ارزان بودن نس
 براي سفرهاي کوتاه

گیري از کنترل مســـیرهـا با بهره
تجهیزات مدیریت حرکت و کاهش 

 تصادفات
امکـان تقویت ســـیســـتم کنترل 

ي تـرافـیــک از طـریق بکــارگیر
 ترتجهیزات مناسب

ـــد ضـــریــب مــالکیــت  رش
نقلیــه بیش از حــد وســـیلــه

 متعارف در شهر
 پراهمیت قشپوشی از نچشم

ونقل هـاي حملســـیســـتم
 پرظرفیت (اتوبوس) میعمو

ــه مقررات  کـم تـوجـهـی ب
راننــدگی و کــاهش کــارایی 

 شبکه
 هايافزایش سرعت در خیابان

 شرقشهر در حرکت  یشـرق
 غرببه 
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 تجـزیه و تحلـیل (جلد سوم)

 مهندسان مشاور نقش پیراوش 

 )1390(شهر فریدونکنار  یاجتماع -يشناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدهاي بخش اقتصاد. 2-6-9جدول شماره 

  تهدید  فرصت  ضعف  قوت  معیارها

رشد متعادل جمعیت و پایداري 
 آن

 
 
 
 
 

 باسوادي جمعیت
 
 
 
 
 

 اشتغال جمعیت و رفاه اجتماعی

ـــد و تکوین  جمعیـت رو بـه رش
سـال  30طی حیات اجتماعی در 

 گذشته
درصد از 22ساخت جوان جامعه (
ســـال  15کـل جمعیت کمتر از 

ســن دارند) زمینه مناســبی براي 
 رود.فعالیت اقتصادي به شمار می

ســهم باالي اشــتغال در بخش 
درصد از کل  7/70خصـوصــی (
 اشتغال شهر) 

 يکاریسطح ب ین بودن نسـبییپا
ــربازیو م  7/7ت ( یجمع يزان س

زان بار ینفر م 2و  يکاریدرصــد ب
 تکفل) 

ت یجمع يزان باسوادیباال بودن م
درصد ) به  88شتر (یسـاله و ب 6

 و استان ينسبت متوسط شهر

ــبییپا ــطح نس ت یفعال ین بودن س
 زنان نسبت به متوسط استان 

ــیمت زمین بودن قییپا بت ن به نس
   یو استان ير نقاط شهریسا
ت بالقوه شـــهر یـبودن ظرفنییپـا
ع آن و بالتب ياقتصــادت یفعال يبرا

 اد یز ياقتصاد یوابستگ
و  یبــازرگــان يهــاتیــغلبــه فعــال

ــاورز يهاتیبر فعال یخدمات  يکش
ت یــبــه عنوان فعــال يریگیو مــاه
 غالب 

ــبتیمت زمین بودن قییپا به  ن نس
 یو استان ير نقاط شهریسا

امکان افزایش اشـــتغال در بخش 
خصوصی از طریق گسترش بخش 

و  خـدمــات گردشـــگري، اقــامتی
 پذیرایی

ت زنان یاز فعال يمنـدامکـان بهره
 يمختلف اقتصاد يهادر بخش

ن در یمــت زمیش قیامکــان افزا
در  يگذارهیت ســرمایرت هداوصــ

 یحیتفر -يگردشگر يهابخش

عدم تمایل بخش خصوصی به 
گــذاري در زمینــه ســـرمــایــه

هاي تولیدي به علت فعـالیـت
 پایین بودن بازدهی اقتصادي 

ه ب یخصوصل بخش یعدم تما
نــه یدر زم يه گــذاریــســـرمـا

   يگردشگر يهاتیفعال
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 تجـزیه و تحلـیل (جلد سوم)

 مهندسان مشاور نقش پیراوش 

 . تجزیه و تحلیل کمی و برآورد نیازهاي شهر فریدونکنار 3-6-2

 . برآورد نیاز به مسکن فریدونکنار در افق طرح1-3-6-2

 و حیاتی بشــرامروز محســوباز آنجا که نیاز به مســکن و تالش براي دســتیابی به فضــاي مطلوب زندگی از جمله امور اولیه 

ــاییمی ــناخت نارس ــر ش ــکونی گردد، هدف از تهیه طرح حاض ــکالت و برآوردن نیاز مس ها و کمبودها و تالش به منظور رفع مش

ساله از مهمترین اهداف طرح به  10ریزي در این زمینه و تأمین مسکن آتی شهر فریدونکنار در افقی سـاکنین شـهر است، برنامه

 رود. شمار می

 در این خصوص دستیابی به چنین هدفی مستلزم آگاهی از موارد زیر است: 

 ) 1390وضعیت کمی و کیفی مسکن در حال حاضر  .( 

 ) 1400برآورد نیاز به مسکن در شهر فریدونکنار در افق طرح .( 

  .توانایی و میزان عرضه مسکن در شهر فریدونکنار تا افق طرح 

 
 الف) وضعیت کمی و کیفی مسکن در حال حاضر 

ــورت گرفته در بخش  ــهر فریدونکنار، جداول با توجه به مطالعات کالبدي و جمعیتی ص  2-6-11و  2-6-10هاي قبلی، در ش

 باشند که بیانگر مطالب زیر هستند: هاي کمی و کیفی مسکن در شهر فریدونکنار میدهنده ویژگینشان

 ــهر فری ــر ش نفر  3/3خانوار موجود، داراي بعد خانواري معادل  10922نفر جمعیت دارد و با توجه به  36192دونکنار در حال حاض

 است. 

  ،توان گفت تراکم خانوار واحد است که با درنظر گرفتن تعداد خانوار عنوان شده می 11137تعداد واحد مسکونی موجود در محدوده

پایین بودن تراکم خانوار در واحد مسکونی نشان دهنده وجود واحدهاي مسکونی خالی است.  98/0در واحد مسکونی در این شهر 

از سـکنه در این شهر است. این واحدها عمدتاً به صورت ویالیی در تملک ساکنان شهرهاي دیگر هستند و یا به صورت اجاره در 

هاي خاصی از سال توسط گردشگران مورد و در فصلگیرند. به این ترتیب عمدتاً به صورت خالی هستند اختیار مسافران قرار می

 گیرند و ساکن دایم ندارند. اما کاربري آنها به صورت مسکونی است.استفاده قرار می

  نفر اســت که با توجه به موارد عنوان شــده این عدد از بعد خانوار کمتر  25/3تراکم نفر در واحد مســکونی نیز در حال حاضــر

 باشد.می

 است. سرانه زمین مسکونی و  07/50مترمربع و متوسط سطح اشغال نیز  9/263ین مسـکونی در این شـهر متوسـط مسـاحت زم

متر مربع اسـت که متوسط مساحت زمین مسکونی و همچنین نکات ذکر  95/46و  08/65سـرانه زیربنا در این شـهر به ترتیب، 

 ها قابل توجیه است.دن نسبی  این سرانهشده درخصوص واحدهاي مسکونی مبنی بر خالی بودن فصلی آنها، باال بو
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 تجـزیه و تحلـیل (جلد سوم)

 مهندسان مشاور نقش پیراوش 

 )1390هاي مسکن در شهر فریدونکنار (. شاخص2-6-10جدول شماره 

 وضع موجود  شاخص
 ٣٦١٩٢ جمعیت

 ١٠٩٢٢ تعداد خانوار
 ٣,٣ بعد خانوار

 ٨٩٣٠ تعداد قطعات مسکونی
 ١١١٣٧ تعداد واحدهاي مسکونی

 ٥٥/٢٣٥ کل مساحت اراضی مسکونی (هکتار)
 ٩/٢٦٣ متوسط مساحت قطعات مسکونی (مترمربع)

 ٩١/١٦٩ کل مساحت زیربناي مسکونی (هکتار)
 *٢٥/١٩٠ متوسط زیربناي هر واحد مسکونی (مترمربع)

 ٩٨/٠ خانوار در واحد مسکونی
 ٢٥/٣ نفر در واحد مسکونی

 ٦/١٥٣ تراکم خالص مسکونی (نفر در هکتار)
 ١٠/٦٥ متوسط تراکم ساختمانی (درصد)
 ٠٨/٦٥ سرانه زمین مسکونی (مترمربع)

 ٩٥/٤٦ سرانه زیربناي مسکونی (مترمربع)
 ٣/١ متوسط تعداد طبقات

 ٠٧/٥٠ ضریب سطح اشغال (درصد)
 شده است.در نظر گرفته  1390برداشت میدانی صورت گرفته توسط مشاور در سال * در محاسبه متوسط زیربناي هر واحد مسکونی، تعداد واحد مسکونی بر اساس 

 

درصد از بناهاي مسکونی موجود قابل قبول  96آید، هاي کیفی مسکن همانطوریکه از جدول زیر برمیهمچنین از نظر ویژگی

اي که کیفیت تخریبی دارند بسیار ناچیز است. به این ترتیب از نظر درصد از ابنیه، سهم ابنیه 7/3هسـتند. با توجه به نوسـاز بودن 

 .مسکونی شهر فریدونکنار نسبتاً مطلوب استکیفی وضعیت ابنیه 

 
 )1390هاي کیفی مسکن در شهر فریدونکنار (. ویژگی2-6-11جدول شماره 

 سهم از مساحت مساحت سهم از تعداد تعداد کیفیت

 ٥,٣٢ ١٢٥٣٦٨,٧٣ ٣,٧٣ ٣٣٣ نوساز
 ٩٤,٤٩ ٢٢٢٥٧٠٢,٢١ ٩٦,٠٧ ٨٥٨٠ قابل قبول

 ٠,١٦ ٣٧٢٦,٣٤ ٠,١٧ ١٥ مرمتی
 ٠,٠٣ ٦٩٢,٤٨ ٠,٠٣ ٣ تخریبی
 ١٠٠,٠٠ ٢٣٥٥٤٨٩,٧٧ ١٠٠,٠٠ ٨٩٣١ مجموع
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 تجـزیه و تحلـیل (جلد سوم)

 مهندسان مشاور نقش پیراوش 

درصد از ابنیه  79اي در شـهر فریدونکنار، همانطوریکه در جدول زیر مشـخص اسـت تقریباً هاي پایداري سـازهاز نظر ویژگی

خیزي لهتوجه به شرایط زلز دوام (بلوك سیمانی و آجر و آهن) اختصاص دارد که بامسکونی شهر به ابنیه ساخته شده با مصالح کم

 اي نسبت به ساخت و سازهاي جدید شود.منطقه الزم است که توجه ویژه
 

 )1390. مصالح ساختمانی ابنیه مسکونی در شهر فریدونکنار (2-6-12جدول شماره 
 سهم از مساحت مساحت سهم از تعداد تعداد مصالح

 ٠,٠٣ ٦٩١,٧٠ ٠,٠٤ ٤ اسکلت فلزي
 ٢٤,٠٦ ٥٦٦٦٥٧,٠٦ ٢٠,٧٩ ١٨٥٧ اسکلت بتنی
 ٢,٥٨ ٦٠٦٦١,٥٨ ٢,١٧ ١٩٤ آجر و آهن

 ٧٣,٣٣ ١٧٢٧٢٨٢,٥٠ ٧٦,٩٨ ٦٨٧٥ بلوك سیمانی
 ٠,٠١ ١٩٦,٩٣ ٠,٠١ ١ خشت و چوب

 ١٠٠,٠٠ ٢٣٥٥٤٨٩,٧٧ ١٠٠,٠٠ ٨٩٣١ مجموع
 

  کن در شهر فریدونکنار در افق طرحب) برآورد نیاز به مس

سـال آینده به جمعیت شـهر اضـافه خواهد شد ارتباط مستقیم  10از آنجا که تأمین مسـکن آتی با میزان خانواري که در طی 

دارد، نخستین و مهمترین متغیر تأثیرگذار بر این روند میزان جمعیت و تعداد خانواري است که در افق طرح به جمعیت شهر اضافه 

 خواهد شد. 

نفر برآورد  48468، 1405در مبحث جمعیتی نیز بیان شـده است جمعیت شهر فریدونکنار در سال  براین اسـاس همانگونه که

 خانوار خواهد بود.  13848نفر)، شهر فریدونکنار داراي  5/3بینی شده (که با توجه به بعد خانوار پیش شده است

ده نمود. با توجه به خصوصیات شهر و نیز با توجه توان استفاهاي متفاوتی میبه منظور برآورد نیاز به مسکن در شهر از روش 

هاي مسکن در این شهر، مشاور حاضر روش خام مبتنی بر نیاز را براي برآورد نیاز به مسکن، روش بهینه تشخیص داده به ویژگی

شوند. رآورد میمبودها باسـت. بدین ترتیب که ابتدا تعداد خانوار فعلی با تعداد مساکن موجود مقایسه و براساس استاندارد معینی ک

ــتهالك و عدم پایداري یا پایین بودن کیفیت در  ــد جمعیت و افزودن آن به واحدهایی که به دلیل اس ــپس با اعمال میزان رش س

 گردد. هاي آتی از رده خارج خواهند شد، تعداد مسکنی که باید ظرف مدت معینی ساخته شود، محاسبه میسال

کند، داراي تعدادي واحد مسکونی اي که در خصـوص اکثر شهرهاي شمالی صدق میط ویژهشـهر فریدونکنار به لحاظ شـرای

رد. به گیاسـت که یا تحت تملک سـاکنان شـهرهاي دیگر است و یا از طریق ساکنان به صورت اجاره در اختیار مسافران قرار می

روندهاي  ءگیرد. لذا با توجه به اینکه این موضوع جزاین ترتیب این واحدها تنها در فصول خاصی مورد استفاده گردشگران قرار می

کونی مس رود که واحدهايطبیعی این بخش اسـت، با توجه به رونق گردشگري تقاضا براي آن، افزایش خواهد یافت و انتظار می
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تعداد واحدهاي  بینیشود که در پیشاز تعداد خانوار موجود بیشـتر باشـد به این ترتیب ضریبی براي این گرایش درنظر گرفته می

 تري دست یابیم. ساخته در افق طرح به عدد واقعی

 شود: در اين روش از فرمول زير استفاده مي 
E(+) = H-U+H(+)+ ru(+)+su(+) 

(+)E:  واحدهاي مسکوني مورد نياز تا افق طرح 
H:  تعداد خانوار 
U:  واحدهاي مسکوني وضع موجود 

(+)H:  نياز ناشي از افزايش خانوارهاي جديد تا افق طرح 
(+)ru:  .درصد واحدهاي مسکوني است که تا افق طرح به تخريب و تجديد بنا نياز خواهند داشت 
(+)su: گيرد.هاي مسکوني که به صورت ويال در فصول خاصي تحت استفاده گردشگران قرار ميضريب واحد 

 
و با هدف دستیابی به شاخص  1390واحد مسـکونی در سـال  U=11137خانوار و  H=10922بر این اسـاس با درنظر گرفتن 

یک خانوار در واحد مسـکونی در افق طرح، با توجه به ضـریب واحدهاي مسـکونی ویالیی با اســتفاده فصــلی توسط گردشگران 

ــد)، در عین حال با درنظر گرفتن 20( ــهر ا 2926درص ــافه میخانواري که تا افق طرح به جمعیت ش ــوند و نیز ض واحد  1870ش

به  1405اند و نیازمند تخریب و بازسازي هستند در شهر مذکور تا سال دوام آجر و چوب سـاخته شـدهمسـکونی که از مصـالح بی

 واحد دیگر نیازمندیم.  7350احداث 

ا توجه به شاخص یک خانوار در خانوار خواهد بود (ب 13848داراي  1405از طرفی با توجه به اینکه شـهر فریدونکنار در سـال 

  گردد.بینی میواحد پیش 16617واحد مسکونی و با احتساب واحدهاي ویالیی فصلی)، تعداد واحد مسکونی در کل شهر، 

 
 هاي مسکن در افق طرح بینی شاخصج)  پیش

هاي هاي طرحساز و سیاستهاي وضـع موجود، گرایشات ساخت و بینی صـورت گرفته با توجه به ویژگیدر این مرحله پیش 

 هاي صورت گرفته بیانگر مطالب زیر است: بررسی .باالدست محاسبه و تدوین خواهد شد

  درصد است. با توجه به آب و هوا و اقلیم شهر فریدونکنار  07/50در حال حاضـر متوسط ضریب سطح اشغال در شهر فریدونکنار

 50پیشنهادي براي این شهر همان  سطح اشغالب است. به این ترتیب رسـد این سـطح اشـغال براي این شـهر مناسبه نظر می

 درصد است.

  تراکم ساختمانی به دو عامل ضریب سطح اشغال و تعداد طبقات بستگی دارد. با توجه به اینکه متوسط تعداد طبقات در این شهر

با توجه به گرایش به افزایش تعداد طبقات انتظار  ،درصد است 65پایین اسـت تراکم سـاختمانی نیز در وضع موجود پایین و برابر 

 درصد برسد. 80تا  75رود تراکم ساختمانی در این شهر به می
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  مترمربع براي هریک از افراد خانواده  45پیشـنهاد مشـاور در خصـوص سـرانه زیربناي مسکونی با توجه به استانداردهاي موجود

مترمربع خواهد  5/157نفر در واحد مسـکونی متوسـط زیربناي هر واحد مسکونی  5/3اسـت که در نتیجه آن و با توجه به تراکم 

 بود. 

  که در نتیجه آن کل مسـاحت اراضـی مسـکونی به حدود  ،مترمربع خواهد بود 60سـرانه زمین مسـکونی نیز در افق طرح معادل

کلی  باالست و با توجه به گرایش سبتاًسرانه مسکونی شهر فریدونکنار نسبت به شهرهاي دیگر ایران ن .رسـدهکتار می 42/277

به سـمت کاهش سـرانه مسـکونی در کشـور تالش بر این اسـت تا به مرور از سرانه زمین مسکونی در این شهر کاسته شود اما 

مترمربع را براي افق طرح  60ور سرانه مسکونی اگرایشـات حال حاضـر شـهر کمتر به این سـمت تمایل دارد. به این ترتیب مش

 گرفته است.درنظر 

 1405هاي مسکن در افق طرح بینی شاخص. پیش2-6-13 هجدول شمار

 1405پیشنهادي  1390وضع موجود  شاخص
 ٤٨٤٦٨ ٣٦١٩٢ جمعیت

 ١٣٨٤٨ ١٠٩٢٢ تعداد خانوار
 ٥/٣ ٣,٣ بعد خانوار

 ١٦٦١٧ ١١١٣٧ تعداد واحد مسکونی
 ٠٠/٢٩٤ ٥٥/٢٣٥ کل مساحت اراضی مسکونی (هکتار)

 *١ ٩٨/٠ واحد مسکونیخانوار در 

 ٥/٣ ٢٥/٣ نفر در واحد مسکونی
 ٨٦/١٦٤ ٦/١٥٣ تراکم خالص مسکونی

 ٨٥ ١٠/٦٥ متوسط تراکم ساختمانی
 ٥٠ ٠٧/٥٠ ضریب سطح اشغال

 .براي محاسبه شاخص خانوار در واحد مسکونی، واحدهاي ویالیی فصلی محاسبه نشده است* 
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 تجهیزات شهريتأسیسات زیربنایی و . 2-3-6-2

آوري شده از وضع موجود، نظرت مردم و در این بخش از تحلیل تالش مشـاور به آن است که با درنظر گرفتن اطالعات جمع

 هاي مربوطه کمبودهاي تأسیسات زیربنایی را در شهر فریدونکنار بررسی نماید.مسئولین و استانداردهاي ارائه شده توسط سازمان

ین بخش از گزارش، منظور تأسـیسـات مربوط به آب و فاضالب، گاز و برق است و تجهیزات شامل تأسـیسـات زیربنایی در ا

 ها و محل دفع زباله است.کشتارگاه، گورستان
 الف) تأسیسات شهري

 آب 
ذخیره آب کافی اســت و گردد. منابع لیتر بر ثانیه تأمین می 134حلقه چاه با دبی تقریبًا  6در حال حاضــر آب آشــامیدنی شــهر فریدونکنار از 

زمینی ب زیرآباشد که گندزدایی خیل میباشد که منابع تأمین آب شهر از شهرستان آمل، محور درویشلیتر در ثانیه می 50میزان کمبود آب 

آمل و  خیلگیرد. همچنین احداث دو چاه در درویشخیل انجام میورودي به شـهر توسط سامانه کلرزنی در محل مخزن جمع کننده درویش

 خانه بابل به فریدونکنار است.ایجاد مخزن زمینی در محل امور آب و فاضالب و ایجاد خط انتقال جدید براي انتقال آب از تصفیه

 سيستم دفع فاضالب 
آوري فاضــالب اســت. هم اکنون دفع فاضــالب به طریق چاه جذبی، ســپتیک تانک و همچنین تخلیه به شــهر فریدونکنار فاقد شــبکه جمع

ب در خانه فاضــالبینی تصــفیهشــهر پیش گخمینی تنها مرکز درمانی بزرپذیرد. با توجه به وجود بیمارســتان امامهاي ســطحی انجام میآب

مطالعات مذکور توسط مشاور مربوطه در دست  2و  1راسـتاي طرح جامع شـبکه آب و فاضـالب شهري ضروري است. شایان ذکر است فاز 

 انجام است.

 گاز 
پذیرد، براساس نقشه دریافتی از شرکت و از سمت آمل صورت میاینچ  8ضر گازرسانی به شهر فریدونکنار از طریق یک خط تغذیه در حال حا

 گاز فریدونکنار هم اکنون کل محدوده شهر فریدونکنار زیر پوشش شبکه گاز قرار دارد.

 برق 
کیلووات نکا در حال حاضر کمبودي از نظر تأمین  400پست فوق توزیع  2اندازي با اتصال شبکه برق فریدونکنار به شبکه سراسري برق و راه

 .باشدهاي مربوطه حائز اهمیت میریزي جهت تأمین نیاز جمعیت افق طرح توسط سازمانبرق شهر وجود ندارد. لیکن برنامه

 
 ب) تجهیزات شهري

 کشتارگاه 
دام سبک و سنگین است. به منظور یافتن  26در این کشتارگاه روزانه شـهر فریدونکنار داراي یک واحد کشـتارگاه اسـت که متوسـط کشتار 

 .باشداي برخوردار میمکانی مناسب جهت استقرار کشتارگاه در افق طرح توجه به موارد ذیل از اهمیت ویژه

 هاي زیرزمینی منجر شود.پساب کشتارگاه نباید به آلودگی محیط زیست و آب -
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 وزش باد به سوي اماکن مختلف شهر به ویژه اماکن مسکونی باشد.محل کشتارگاه نباید در مسیر  -

سال درنظر گرفته شود و موقعیت کشتارگاه به  25االمکان جهات گسـترش شهر تا فاصله زمانی در تعیین موقعیت کشـتارگاه حتی -
 نسبت این گسترش یابد.

 کیلومتر) از شهر باشد. 15کشتارگاه باید داراي فاصله مناسب (حداقل  -

ــ - ــتارگاه نبابد به رودخانهپس ــود، از ایناب کش یت االمکان از تعیین موقعرو به منظور جلوگیري از هر گونه آلودگی حتیها منتقل ش
 ها، و منابع آب خودداري شود.کشتارگاه در اراضی همجوار با رودخانه و مسیل

مرور دام  هاي عبور وهاي اصلی ارتباطی شهر با شبکههاي ارتباطی به نحوي تعیین شود که شبکه راهموقعیت کشتارگاه از نظر راه -
 تداخل نیابد.

  گورستان 
هاي موجود در است. گورستان 11در حال حاضـر شـهر فریدونکنار داراي دو قطعه گورسـتان و یک گلزار شهدا در نزدیکی رودخانه در محله 

هکتار اســت. به این ترتیب ســرانه گورســتان براي هر نفر در شــهر  3ها روي هم بالغ بر قرار دارد. مســاحت این گورســتان 14و  7محالت 

اشد و بمترمربع به ازاي هر فرد اسـت. الزم به ذکر اسـت که گورستان شهر فریدونکنار فاقد تأسیسات و غسالخانه می 9/0 فریدونکنار حدود

باشیم. موقعیت گورستان و تأسیسات وابسته می هکتار به 13اي به مساحت حداقل جهت رفع نیاز جمعیت افق طرح نیازمند تخصیص عرصه

 گورستان باید بنا به شرایط زیر تعیین گردد:

 هاي زیرزمینی را آلوده نکند.زمین درنظر گرفته شده به نحوي باشد که آب -

 .موقعیت گورستان نباید در مسیر وزش باد به سوي شهر یا هرگونه مجتمع زیستی دیگر باشد -

 ها همجوار باشد.هاي مسکونی و خدمات جمعی مانند مدارس و بیمارستانا گسترشموقعیت گورستان نباید ب -

 زمین گورستان به نسبت مرگ و میر در شهر در حداقل یک دور زمانی بلندمدت مساحت کافی داشته باشد. -

 کیلومتر باشد. 15تا  10فاصله مناسب گورستان تا شهر حداقل  -

  دفع زباله 
آوري زباله در سطح شهر به صورت دستی و مکانیکی صورت شود. جمعآوري میتن زباله جمع 40فریدونکنار روزانه در حال حاضـر در شهر 

 شود. خودرو براي این منظور استفاده می 8گیرد و می

 باشد.ر میاي برخورداها در افق طرح توجه به مسائل ذیل از ضرورت ویژهبه منظور یافتن مکانی مناسب جهت دفن بهداشتی زباله

 هاي زیرزمینی، منجر شود.محل دفن زباله نباید به آلودگی آب -

 محل دفن زباله نباید در مسیر وزش باد اصلی به سوي شهر و نواحی مسکونی اطراف باشد. -

شته و در کیلومتر با شهر را دا 20تا  15کافی حداقل  ا محل دفن زباله باید فاصله نسبتاًبه نسبت گسترش آینده شهر و جهات آن ب -
 گونه مجتمع زیستی نباشد.جوار هیچ

 ها باید به صورت بهداشتی صورت گیرد تا از تولید و پخش بوي نامطبوع به اطراف جلوگیري گردد.دفع زباله -

 .هاي اصلی بین شهري فاصله متناسبی داشته باشدمحل دفع زباله از راه -
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 ه باشد. گذارد، قرار داشتهایی که وجود زباله به نحوي برآنها تأثیر میرستنیمحل دفن زباله نباید در کنار فضاهاي سبز و باغات و  -

 
 .  برآورد کمبود تجهیزات شهري شهر فریدونکنار در افق طرح2-6-14 جدول شماره

 سطح موردنیاز در افق طرح (مترمربع) سرانه استاندارد تجهیزات شهري
 ١٤٥٤٠ ٠,٣  *کشتارگاه
 ١٤٥٤٠٤ ٣ گورستان

 ٩٦٩٤ ٠,٢ زبالهدفع 
 ١٢١٢ ٠,٠٢٥ آتش نشانی

 ٤٨٥ ٠,٠١ پست
 ٩٦٩ ٠,٠٢ پمپ بنزین

 ١٧٢٣٠٤ ٣,٥٥ جمع
هاي شهري است لذا تأمین آنها خارج از ناسـازگاري با سـایر کاربريدر ها داخل محدوده قانونی شـهرداري از آنجا که وجود این کاربري ∗

 .انجامدپذیري شهر میافزایش میزان جمعیتگردد که این عمل به این محدوده توصیه می
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 . برآورد کمبود خدمات رفاهی شهر فریدونکنار 3-3-6-2

 هايهدف از مطالعات این بند، آگاهی از کمبودها و نیازهاي خدمات رفاهی شـهر فریدونکنار در افق طرح با توجه به برداشت

ا و مراکز هاستناد به معیارها و استانداردهاي ارائه شده توسط سازمانصـورت گرفته است. به این ترتیب وضعیت موجود خدمات با 

گیرد شـعاع پوشـش استاندارد و گیرد. معیارهایی که در این سـنجش مورد بررسـی قرار میمختلف، مورد تجزیه و تحلیل قرار می

ود هم به کمبود میزان سطح خدمات و ششود در پیشنهادهایی که ارائه میسـرانه اسـتاندارد خدمات است. به این ترتیب سعی می

 هم به نحوه توزیع آنها توجه شود. 
 کاربري آموزشیالف) 

ها در سطح محله، ناحیه گردد که در وضع موجود این مقیاسخدمات آموزشی در مقاطع مختلف تحصیلی در سطح شهر مطرح می

سـطح محله شامل دبستان، سطح ناحیه شامل راهنمایی و سطح منطقه شامل  و شـهر مطرح گشـته اسـت. کاربري آموزشـی در

 دبیرستان در شهر فریدونکنار است. 

التعلیم در سطح، نخست به برآورد جمعیت الزم 3هاي آموزشـی در هریک از مشـاور جهت رسـیدن به سـطح پیشـنهادي کاربري

سال مربوط به دبیرستان)  14-18ال مربوط به راهنمایی) و (س 11-14سال مربوط به دبستان)، ( 6-11مختلف ( سـنیهاي گروه

هاي سنی در افق طرح و نیز با توجه به سرانه پیشنهادي مشاور به سطح موردنیاز هپرداخته و با توجه به جمعیت هریک از این گرو

 . هریک از این مراکز آموزشی در افق طرح دست یافته است

 دبستانيدبستان و پيش 
بایست به صورت پیاده صورت گیرد. استاندارد جمعیت تحت شد مقیاس عملکردي دبستان، محله است و دسترسی به آن می ذکرکه یهمانطور

 مترمربع است.  1,5باشد. سرانه شهري استاندارد براي این مقطع تحصیلی نفر می 5500تا  3500پوشش یک دبستان 
 

 سرانه شهري استاندارد جمعیت تحت پوشش شعاع دسترسی
 مترمربع ٥/١ نفر ٣٥٠٠-٥٥٠٠ متر ٤٠٠-٨٠٠

 
دبسـتان در شـهر فریدونکنار موجود اسـت که شعاع دسترسی آنها در نقشه مشخص شده است. با توجه به جمعیت تحت  14در حال حاضـر 

ر ه لی نیاز است که درعدد است که البته با توجه به تفکیک جنسیتی مقاطع تحصی 10پوشش دبستان، برآورد این مقطع در شهر فریدونکنار 

ها در سطح شهر، با توجه به کوچک بودن شهر اکثر بخش تحت شعاع عملکردي حداقل دو دبستان قرار گیرد. درخصوص نحوه توزیع دبستان

هایی باشد. بخشنقاط واقع در شـهر در شعاع عملکردي دو دبستان قرار دارند. تنها محالت شرقی شهر فریدونکنار است که فاقد دبستان می

 از مرکز شهر نیز تنها تحت پوشش یک دبستان هستند. 
 

 طحسکمبود  (افق طرح) مساحت الزم مساحت (موجود) تعداد دبستان الزم  تعداد دبستان (موجود)
٣٠٤٥٦ ٦٠٠٤٥ ٢٩٥٨٩ ١٠ ١٤ 
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روبرو هستیم. طرح هادي سرانه  دهد که در حال حاضر با کمبود سطح در این خصوصاز طرفی سـرانه این فعالیت در وضع موجود نشان می

مترمربع است. کمبود سطح موجود حاکی از  5/1مترمربع را براي این کاربري درنظر گرفته است. سرانه استاندارد شهري براي این کاربري  2

  بینی شود.آن است که در مناطقی که تحت پوشش این کاربري نیز هستند باید فضاي جدیدي براي جبران کمبود سطح پیش

اي ههاي اخیر بررسی گروهجنسی جمعیت به وجود آمده است و پایین آمدن نرخ رشد جمعیت در سال -با توجه به تغییراتی که در هرم سنی

سال  14-18سال مربوط به راهنمایی) و ( 11-14سال مربوط به دبستان)، ( 6-11هاي سنی مختلف (دهد که گروهسـنی مختلف نشـان می

هاي جمعیتی براي افق طرح نیز با توجه به همین روند بینیپیش .هاي اخیر با افزایش زیادي روبرو نبوده استدر سـال مربوط به دبیرسـتان)

تر هاي شهر نسبت به وضعیت استاندارد پایینرود که سرانهآموزي استاندارد انتظار میهاي دانشاسـت. به این ترتیب با توجه به سـرانه بوده

 رود.پذیري پایینی انتظار میآموزان تحققضمن اینکه براي سرانه پیشنهادي طرح هادي با توجه به جمعیت دانش ،پیشنهاد شود
 

 سرانه پیشنهادي سرانه استاندارد (شهري) سرانه طرح هادي سرانه موجود
 مترمربع ١ مترمربع ١,٥ ٢ ٠,٨٦

 

 راهنمايي 
نفر است. به این  12000تا  8000مدارس راهنمایی در مقیاسی فراتر از محله فعالیت دارند. جمعیت تحت پوشش هریک از مدارس راهنمایی 

مدرسه راهنمایی احتیاج دارد تا جمعیت شهر را تحت پوشش قرار دهد. اما با توجه  3جمعیت حداقل به نفر  36192ترتیب شهر فریدونکنار با 

 پراکندگی جمعیت در سطح، طبیعی است که تعداد مدارس بیشتري نیاز است.به 
 

 آموزي استانداردسرانه دانش سرانه استاندارد (شهري) جمعیت تحت پوشش شعاع دسترسی
 مترمربع ١١ ربعمترم ٢/١ نفر ٨٠٠٠-١٢٠٠٠ متر ٨٠٠-١٢٠٠

 

رکز هایی از غرب و مبخشکه با توجه به نقشه شعاع عملکرد کنند فعالیت میمدرسه در مقطع راهنمایی در شهر فریدونکنار  6در حال حاضر 

مدرسه دیگر الزم است که کل سطوح تحت پوشش مدارس راهنمایی  4یک از مدارس موجود قرار ندارند و حداقل شـهر تحت پوشـش هیچ

 ه نحوه دسترسی نیز توجه شود.بایست بقرار گیرند. در هنگام پیشنهاد فضاهاي آموزشی عالوه بر شعاع عملکردي می
 

 کمبود مساحت موجود (جمعیت وضع موجود) مساحت الزم مساحت موجود) تعداد راهنمایی (موجود)
٢٢٠٤٤ ٣٥١٠٥ ١٣٠٦١ ٦ 

 

ــرانه آنها نســبتاً  پایین اســت. به این ترتیب به تعداد عالوه بر این با وجودي که تعداد مدارس راهنمایی نســبت به جمعیت کم نیســت اما س

 و کمبود سطح موجود را تأمین کنند. یگر راهنمایی به فعالیت بپردازندبیشتري مدرسه راهنمایی نیاز است که در کنار مدارس د
 

 سرانه پیشنهادي سرانه استاندارد (شهري) سرانه طرح هادي سرانه موجود
٠,٦ ١,٢ ١,٤ ٠,٣٦ 
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آموزان در این مقطع، پیشـنهاد شـده اسـت که در صورت تحقق این سرانه، با توجه به جمعیت دانش 1,4کاربري در طرح هادي سـرانه این 

ــرانه دانش ــرانه پیشــنهادي مشــاور با توجه به تعداد مدارس الزم و پیشآموزي بســیار باال میس عداد بینی ترود که غیرقابل قبول اســت. س

 نظر گرفته شده است.رمترمربع د 0,6اي استاندارد انهآموزان در افق طرح و با توجه به سردانش

 
 دبيرستان و هنرستان 

و حداکثر  16000گیرد حداقل مقیاس عملکردي دبیرستان از راهنمایی و دبستان بزرگتر است. جمعیتی که تحت پوشش هر دبیرستان قرار می

 نفر هستند. 22000
 

 آموزي استانداردسرانه دانش سرانه شهري استاندارد جمعیت تحت پوشش شعاع دسترسی
 مترمربع ١٢ مترمربع ٩/٠ نفر ١٦٠٠٠-٢٢٠٠٠ متر ١٢٠٠-٢٠٠٠

 

هنرستان در سطح شهر وجود دارد. درخصوص دبیرستان نیز مشکل اصلی کمبود سطح است که سرانه مورد  3دبیرستان و  5در حال حاضـر 

سطوح شهر  تمامی دهد که با توجه به کوچک بودن شهر تقریباًموجود نیز نشان میهاي کند. نحوه توزیع دبیرستاننیاز ساکنان را تأمین نمی

اند، اما سطوح الزم را تأمین هاي موجود در سـطح شـهر همگی در شـرق رودخانه قرار گرفتهتحت پوشـش دبیرسـتان قرار دارند. هنرسـتان

 کنند.می
 

 کمبود سطح موجود (جمعیت وضع موجود) الزممساحت  مساحت (موجود) (موجود) و هنرستان تعداد دبیرستان
٣٥٨٠٦ ٥٦١٣٤ ٢٠٣٢٨ ٨ 

 

تمامی شـهر در شعاع عملکردي دبیرستان وجود دارد اما سرانه دبیرستان نشان از کمبود سطح این کاربري براي جمعیت  با وجودي که تقریباً

  حاضر دارد.

. به بایست افزایش یابدشونده، سطح مربوط به این کاربري می جمعیت اضافهبا توجه به وضـع موجود براي جبران کمبود حال حاضـر و نیاز 

 شود. پیشنهاد میمترمربع  2/0و براي هنرستان مربع متر 6/0ي افق طرح براي دبیرستان این ترتیب سرانه پیشنهادي برا
 

 تعداد دبیرستان پیشنهادي سرانه استاندارد (شهري) سرانه طرح هادي سرانه موجود نوع
 ٠,٨ ٨/٠ ١,١ ٠,٣١ دبیرستان و هنرستان

 
هکتار را نمایان  6/3حدود  دررغم کافی بودن این فعالیت از نظر تعداد نیاز به افزایش سـطح براي تأمین سرانه پیشنهادي به این ترتیب علی

 سازد.می
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 نوع کاربري
 )1405افق طرح ( )1390وضع موجود (سال 

مساحت 
 (مترمربع)

تعـداد 
 آموزدانش

سرانه 
 آموزيدانش

سرانه 
 شهري

تعداد 
 آموزدانش

سرانه 
 آموزدانش

سرانه 
 شهري

سطح 
 موردنیاز

اختالف با 
 سطح موجود

 -٣٠٤٥٦ ٦٠٠٤٥ ١ ١٥ ٤٠٠٣ ٨٢/٠ ٩,٩٠ ٢٩٨٩ ٢٩٥٨٨,٩٩ دبستان

 -٢٢٠٤٤ ٣٥١٠٥ ٦/٠ ١٧ ٢٠٦٥ ٣٦/٠ ٨,٤٧ ١٥٤٢ ١٣٠٦١,٣٥ راهنمایی

 -٣٥٨٠٦ ٥٦١٣٤ ٨/٠ ١٧ ٣٣٠٢ ٣١/٠ ٨,٢٤ ٢٤٦٦ ٢٠٣٢٧,٧ دبیرستان و هنرستان

 -٨٨٣٠٦ ١٥١٢٨٤ ٤/٢ ١٥/١٦ ٩٣٧٠ ٧٤/١ ٩,٠٠ ٦٩٩٧ ٦٢٩٧٨,٠٤ جمع

 
در شـیوه ساخت و مکانیابی مدارس شهر باید به این نکته توجه داشت که با توجه به امکان خطر رویداد بالیاي طبیعی مثل سیل و زلزله در 

مواقع بحران به عنوان فضایی براي تخلیه و اسکان موقت استفاده شود. عالوه بر اینکه به عنوان یک کاربري تواند در منطقه، این کاربري می

تواند در مواقع لزوم کارایی باالیی را اي آن توجه الزم شـود، وجود فضـاهاي باز درآنها و مکانیابی صحیح آنها میویژه باید به مقاومت سـازه

 ایجاد کند.

 
 خدماتی -کاربري تجاريب) 

ها از مقیاس واحد کنند. انواع فعالیتهاي مختلف عمل میخـدمـات تجـاري نیز بـا توجـه بـه نوع فعـالیتی کـه دارنـد در مقیاس

نند کفروشی در مقیاس واحد همسایگی عمل میهمسـایگی تا کل شهر متفاوت هستند. براي مثال نانوایی، قصابی، میوه و سبزي

ی فروشصـورت پیاده باشد هر چه از ضرورت دسترسی روزانه به خرید هفتگی، ماهانه و عمده بایسـت بهو دسـترسـی به آنها می

 ود.ششود و ضرورت دسترسی پیاده آن نیز کمرنگ میهاي تجاري از واحد مسکونی بیشتر میکاسته شود فاصله فعالیت

باشد. سرانه وضع موجود کاربري تجاري می هاي شهري براي هر شهر مستلزم موقعیت محلی آن شهرتعیین استانداردها و سرانه

مترمربع را براي این کاربري پیشنهاد داده است. با توجه  2,5مترمربع است. طرح هادي سرانه  4,62حال حاضـر شهر فریدونکنار 

ز مراک باشـد سـرانه حال وضع موجود این شهر با سرانه استانداردبه اینکه شـهر فریدونکنار در حال حاضـر مرکز شـهرسـتان می

ر گردد. این کاربري دهاي مربوط به بخش تجاري اصوالٌ با توجه به مکانیسم بازار پیشنهاد میها همخوانی دارد. سرانهشـهرستان

شوند و تعیین سرانه براي دسترسی به حدود اي شـهري تأمین میواقع نیازي به تعیین سـرانه دقیق ندارد و در عملکردهاي محله

باشد را براي فریدونکنار درنظر هزارنفر می 100مترمربع را که مربوط به شهرهاي زیر  2تیب مشاور سرانه سطوح است. به این تر

 گردند.اي پیشنهاد میمربوط به خدمات گردشگري و تفریحی در بخش جداگانهپهاي گیرد. ضمن اینکه سرانهمی
 

 سرانه
 طرح هادي

سرانه وضع 
 موجود

سرانه پیشنهادي مسکن 
 و شهرسازي

مطالعات مربوط به شهرهاي 
 هزار نفر 100زیر 

مراکز 
 هاشهرستان

 سرانه پیشنهادي مشاور
 (افق طرح) 

2,5 4,62 - 93/1 47/2 2 
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 خدمات درمانیج) 

هاي شهري در جهت توسعه نواحی مطرح است و هدف از آن باال بردن سطح خدمات درمانی امروزه به عنوان یکی از زیرسـاخت

هاي درمانی بایسـتی بر اساس نیاز و دسترسی سریع مردم انچام پذیرد و در عین حال به اسـت. مکانیابی کاربريسـالمت جامعه 

 دور از سرو صداي ناشی از ازدحام جمعیت باشد.

 72/0اي معادل باشد که سرانهمترمربع می 26222,53سـطح کل کاربري درمانی شـهر فریدونکنار در وضـعیت موجود این شهر 

تعلق دارد و در مقیاس  13خمینی در محله شـود. عمده مساحت این کاربري به بیمارستان امامبراي هر نفر را شـامل می مترمربع

 ناحیه و محله این کاربري با کمبود روبروست.

مترمربع اســت. ســرانه پیشــنهادي وزارت مســکن و  66/1ســرانه پیشــنهادي طرح هادي شــهر فریدونکنار براي کاربري درمانی 

هاي پیشنهادي براي خدمات درمانی را باشد. جدول زیر انواع سرانهمترمربع می 40/1ها نیز شـهرسـازي براي مراکز شـهرسـتان

رسـانی و نیز با توجه به مرکز شهرستان بودن شهر دهد. مشـاور جهت تأمین و رفع کمبودهاي موجود در زمینه خدماتنشـان می

دهد. براي دستیابی به این مترمربع) را مدنظر قرار می 40/1ها (کن براي مراکز  شهرستانفریدونکنار، سرانه پیشنهادي وزارت مس

  باشیم.مترمربع به این کاربري می 67855رقم سرانه در افق طرح نیازمند تخصیص سطحی معادل 
 

سرانه طرح 
 هادي

سرانه وضع 
 موجود

سرانه پیشنهادي 
 مسکن و شهرسازي

مراکز 
 هاشهرستان

پیشنهادي سرانه 
 )1405مشاور(افق 

٤٠/١ ٤٠/١ ٨٧/٠ ٧٢/٠ ٦٦/١ 

 خدمات فرهنگید) 

و  هاي مشاهیرها، بناهاي یادبود، آرامگاهها، انتشارات، نمایشگاهکتابخانه، سالن اجتماعات، موزه شـاملهاي فرهنگی انواع کاربري

هاي خاص مراتب خدماتی، داراي خصایص و ویژگیهاي مختلف سـلسـله کاربري فرهنگی در رده باشـد.... می و هافرهنگسـتان

 خود هستند.

مربع به ازاي متر 1,91آن معادل  نگی است و سرانههکتار کاربري فره 9/6شـهر فریدونکنار در حال حاضر داراي سطحی معادل 

باالیی براي این کاربري است. باال بودن نسبی مساحت این کاربري به علت اختصاص سطح قابل  هر نفر اسـت که سـرانه نسبتاً

باال، این  به این ترتیب با وجود ســرانه نســبتاً .اســت 13توجهی از این کاربري به مجتمع فرهنگی تربیتی شــهیدرجایی در محله 

مناسبی نیز ندارد. به این ترتیب براي بهبود نحوه پخشایش هاي مختلف شهري دچار کمبود است و نحوه توزیع کاربري در مقیاس

ــرانه  ــاور س ــطح این مجتمع فرهنگی، مش ــهر با توجه به مقیاس عملکردي آن بدون درنظر گرفتن س  6/0این کاربري در کل ش

 دهد.مترمربع را براي کاربري فرهنگی پیشنهاد می
 

سرانه طرح 
 هادي

سرانه وضع 
 موجود

سرانه پیشنهادي 
 و شهرسازيمسکن 

مراکز 
 هاشهرستان

 سرانه پیشنهادي
 مشاور

٦/٠ ٢٨/١ ٧٥/٠ ٩١/١ ٧/٠ 
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 خدمات مذهبی) ه

هکتار است. در طرح هادي سرانه پیشنهادي  3/2مترمربع است که شامل مساحتی حدود  63/0در حال حاضـر سرانه این کاربري 

 5/0عدم کمبود این کاربري در سـطح شـهر، مشــاور سرانه  مترمربع درنظر گرفته شـده اسـت. با توجه به 6/0براي این کاربري 

 دهد.مترمربع را براي این کاربري پیشنهاد می
 

 انتظامی –خدمات اداريو) 

مربع در وضـع موجود است. این در حالی است که طرح هادي این شهر متر 58/1انتظامی  -در حال حاضـر سـرانه کاربري اداري

دهد. با توجه به اینکه شهر فریدونکنار به تازگی مرکز شهرستان انتظامی پیشنهاد می -خدمات اداريمترمربع را براي  5/2سـرانه 

مترمربع براي این منظور مناسب  7/3رسـد که در این خصوص با افزایش سطح روبرو خواهد شد و سرانه شـده اسـت به نظر می

 دهد.نتظامی را نشان میا -هاي پیشنهادي براي خدمات اداريجدول زیر انواع سرانه است.
 

سرانه طرح 
 هادي

سرانه وضع 
 موجود

سرانه پیشنهادي 
 مسکن و شهرسازي

مراکز 
 هاشهرستان

سرانه پیشنهادي 
 مشاور

٧/٣ ٤ - ١,٥٨ ٢,٥ 
 

 7/3انتظامی مورد پذیرش براي شــهر فریدونکنار معادل  -اداري شــهر فریدونکنار، ســرانه اداري -با توجه به مرکزیت ســیاســی

نفر) شهر فریدونکنار نیازمند سطحی  48468بینی جمعیت افق طرح (مترمربع است. جهت تأمین سرانه پیشنهادي و براساس پیش

انتظامی شــهر فریدونکنار  -طح موجود خدمات اداريمترمربع بیش از ســ 121988مترمربع اسـت که رقم مذکور  179332معادل 

 باشد.می
  

 پارك و فضاي سبزز) 

مترمربع و سرانه این کاربري در وضعیت موجود  4/13سـرانه پیشـنهادي طرح هادي شهر فریدونکنار در زمینه فضاي سبز معادل 

شهر قرار دارد. این موضوع حاکی از کمبود محسوس باشد. که عمده این اراضی نیز در حاشیه رودخانه مترمربع می 61/3این شهر 

باشـد. با توجه به نیاز شـهر به فضـاي سـبز عمومی در قالب فضاي بازي در زمینه فضـاي سـبز عمومی در شـهر فریدونکنار می

دول ج رود سـطح بیشـتري به فضاي سبز اختصاص یابد.هاي عملکردي انتظار میها در انواع مقیاسها و بوسـتانکودکان، پارك

 دهد.وضع موجود و طرح هادي را در مقایسه با استانداردهاي مطروحه در خصوص فضاي سبز نشان می زیر سرانه
 

سرانه طرح 
 هادي

سرانه وضع 
 موجود

سرانه پیشنهادي 
 مسکن و شهرسازي

مراکز 
 هاشهرستان

٣٤/٨ ٥ ٦١/٣ ٤/١٣ 
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هاي عملکردي مختلف تأمین شود. در حال حاضر سبز در مقیاس از طرف دیگر سیاست مشاور بر این اصل استوار است که فضاي

توان گفت در مقیاس ناحیه عملکرد اي بسـیار اندك است و تنها یک پارك در حاشیه دریا وجود دارد که میهاي محلهتعداد پارك

 دارد. 

نی قرار گیرد. سطح سرانه براي متر از محالت مسـکو 375تا  300بایسـت در فاصـله اي به طور عمده می(بوسـتان) محله پارك

قرار دارند و پیشنهاد  13و  5شود. در حال حاضر تنها دو پارك در محالت متر براي هر نفر درنظر گرفته می 4تا  2اي پارك محله

بوستان محلی  12مشـاور بر آن اسـت که براي هریک از محالت یک بوسـتان محلی درنظر گرفته شود به این ترتیب حداقل به 

 نیاز است.

هکتار را داراست. به این  2,27اي در نزدیکی سـاحل قرار دارد که مساحتی حدود اي نیز تنها پارك ناحیهدرخصـوص پارك ناحیه

 بینی شود. اي دیگر براي نواحی این شهر پیشپارك ناحیه 3ترتیب الزم است که حداقل 

فضاهایی که اکنون به عنوان فضاي سبز عمومی در شهر کاربرد  هاي شهري نیز، فریدونکنار با کمبود روبروست.درخصوص پارك

دارند هیچکدام کارکرد الزم یک فضـاي سـبز و پارك شهري را ندارند ضمن اینکه با توجه به آب و هواي منطقه شمال پتانسیل 

 گسترش فضاهاي سیز عمومی به صورت پارك در شهر وجود دارد. 

 . باشدیبه شرح ذیل مهادي مشاور جهت تحقق فضاي سبز عمومی هاي پیشنبا توجه به موارد فوق سرانه

 
 سرانه (مترمربع) نوع فضاي سبز

 ٣ ايپارك محله
 ٣,٥ منطقه اي –اي پارك ناحیه

 ٦,٥ پارك شهري
 ١٣ جمع

 
 ورزشی ح) 

سرانه پیشنهادي طرح هادي باشد. مترمربع در وضع موجود می 67/1هکتار کاربري ورزشی و سرانه  04/6شهر فریدونکنار داراي 

مترمربع بوده اســت. در حال حاضــر یک اســتادیوم در ناحیه یک قرار دارد که در مقیاس شــهر  6/2فریدونکنار براي این کاربري 

 قرار دارد.  13و  12وسیع نیز در محالت  کند. دو قطعه زمین ورزشی با مساحت نسبتاًفعالیت می

باشند. شعاع دسترسی مقیاس محلی کاربري ار اندك هستند و جوابگوي نیاز شهر نمیهاي ورزشـی بسـیدر سـطح محله، فعالیت

دهد.  ذکر این نکته الزم است که اندازه، هزار نفر را تحت پوشش قرار می 10تا  6متر است و جمعیتی بین  1000تا  800ورزشی 

ند.  کهر بستگی دارد که برحسب مورد تغییر میشعاع عملکرد، جمعیت تحت پوشش و ظرفیت مراکز ورزشی به جمعیت و اندازه ش

  بایست جمعیت وضع موجود و اندازه شهر را درنظر داشت.به این ترتیب در پیشنهاد سرانه براي شهر فریدونکنار می
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ــرانه 1405به این ترتیب براي تأمین نیاز جمعیت افق طرح ( ــیدن به س ــاور رس ــت. با این 2) مش  مترمربع را هدف قرار داده اس

هکتار به سطح موجود  5/3اي با حداقل مساحت نفر)، نیازمند افزودن عرصه 48468احتسـاب براي تأمین نیاز جمعیت افق طرح (

 باشیم.این کاربري می
 

 سرانه پیشنهادي سرانه استاندارد سازمان تربیت بدنی سرانه وضع موجود سرانه طرح هادي
٢ ٥/٤ ٦٧/١ ٦/٢ 

 
 شهريتأسیسات  و تجهیزات ) ط

 18/1مترمربع است سرانه وضع موجود این کاربري  04/1سـرانه پیشـنهادي طرح هادي درخصوص تأسیسات و تجهیزات معادل 

، تجهیزات در برگیرنده گورستان مترمربع اسـت و سـرانه گورسـتان نیز در آن محاسـبه شـده است. با توجه به اینکه تأسیسات و

... است، سرانه طرح هادي جوابگوي نیازهاي شهر  زباله، تأسـیسـات آب، گاز، تلفن ونشـانی، دفع هاي آتشکشـتارگاه، ایسـتگاه

 .مترمربع است 12/5ها نخواهد بود و به سرانه بیشتري براي شهر نیاز است. سرانه استاندارد براي مرکز شهرستان
 

سرانه طرح 
 هادي

سرانه وضع 
 موجود

سرانه پیشنهادي 
 مسکن و شهرسازي

مراکز 
 شهرستانها

سرانه پیشنهادي 
 مشاور

٥/٣ ١٢/٥ - ١٨/١ ١,٠٤ 
 

مترمربع است. براي  5/3سـرانه پیشـنهادي مشاور براي افق طرح با توجه به نیازهاي شهر فریدونکنار به عنوان مرکز شهرستان، 

هکتار موردنیاز است که سطح مذکور  96/16نفر) سطحی معادل  48468رسیدن به این رقم سرانه با توجه به جمعیت افق طرح (

 باشد.هکتار بیـش از سطح موجود تأسیسات و تجهیـزات شهري در شهـر فریدونکنار می 7/12
 

 خدمات صنعتی  ) ي

باشد. مترمربع می 47/2مترمربع و سرانه وضع موجود آن معادل  5/1ها میزان سـرانه پیشنهادي طرح هادي براي صنایع و کارگاه

د هاي موجود بخصوص سکونت ناسازگار باشتواند باعث آلودگی شود و با فعالیتها در شهر میاینکه وجود صنایع و کارگاهنظر به 

شــود. اما با توجه به وضــعیت شــهر فریدونکنار محیطی میقرارگیري آنها در درون بافت باعث بروز ناســازگاري و کاهش کیفیت

ل شود. به این دلیهاي زراعی میباعث صـدمه زدن به محیط زیست و از بین رفتن زمینانتقال این صـنایع به خارج از شـهر نیز 

اي براي قرارگیري این کاربري درنظر گرفته شـده اسـت. سـرانه پیشنهادي مشاور براي  این منطقه جنوبی شـهر به عنوان پهنه

 مترمربع است. 2کاربري 
 

سرانه طرح 
 هادي

سرانه وضع 
 موجود

سرانه 
 استاندارد

سرانه 
 پیشنهادي

٢ - ٤٧/٢ ٥/١ 
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 حمل ونقل و انبارداريس) خدمات 

 10/6در طرح هادي سـرانه پیشنهادي براي این کاربري  .مترمربع اسـت 11/1سـرانه انبار در شـهر فریدونکنار در وضـع موجود 

مترمربع درنظر گرفته شـده اسـت. باال بودن سرانه در طرح هادي به دلیل لحاظ کردن مساحت مربوط به تأسیسات بندري است. 

... و  زي وو کشاور هاي ماهیگیريدر پیشنهادات مشاور با درنظر گرفتن نیاز موجود شهر درخصوص تأمین انبار با توجه به فعالیت

 مترمربع درنظر گرفته شده است. 5/1همینطور نیازهاي مربوط به حمل و نقل و پارکینگ سرانه پیشنهادي 

 
 گردشگري   -خدمات تفریحیع) 

هکتار از اراضی فریدونکنار  43/7 درحال حاضر .باشداین خدمات شـامل هتل، مسـافرخانه، مهمانپذیر، رستوران و از این قبیل می

مربع را متر 5/6اي معادل طرح هادي سرانه مترمربع است. 05/2سرانه این کاربري در شهر فریدونکنار  .ه این کاربري تعلق داردب

باتوجه به اینکه شــهر فریدونکنار مانند ســایر شــهرهاي شــمالی جاذب گردشــگران اســت،  براي این شــهر پیشــنهاد داده اســت.

تواند رونق بیشتري یابد و در عین حال گردشگران بیشتري را یه خود جذب کند. از طرفی هاي گردشگري در این شهر میفعالیت

در این شـهر واحدهاي مسکونی موجود نیز براي رفع این نیاز در فصول خاصی از سال به صورت اجاره در اختیار گردشگران قرار 

سازي آنها با توجه به اقلیم این منطقه از مواردي حوطهگیرد. تجهیز و ساماندهی فضاي سبز حاشیه رودخانه و نوار ساحلی و ممی

 کند.است که عالوه بر ساماندهی این فضاها، خدمات تفریحی و گردشگري مورد نیاز که جاذب گردشگران نیز هست را فراهم می

این شــهر درخصــوص گیرد که ســاکن شــهر نیســتند. اما با توجه به نقش ها در خدمت کســانی قرار میاینگونه فعالیت اصــوالً

رسد در طول دوره طرح، افزایش سطح قابل گذارد به نظر میگردشـگري و تأثیري که از نظر اقتصـادي بر روي ساکنان شهر می

 مترمربع خواهد بود. 6برابر  ايتوجهی در این زمینه دیده شود. به این ترتیب پیشنهاد مشاور براي این کاربري در افق طرح سرانه
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 تجـزیه و تحلـیل (جلد سوم)

 مهندسان مشاور نقش پیراوش 

 جمع بنديف) 

هاي خدماتی شــهر فریدونکنار جداول جهت مقایســه این خدمات زیر ارائه هاي فوق جهت ســرانه کاربريبینیبا توجه به پیش

 گردد: می

 
 هاي طرح هادي، وضع موجود و پیشنهادي مشاور. مقایسه سرانه2-6-15جدول شماره 

 کاربري
سرانه وضع موجود 

)1390( 
 سرانه پیشنهادي

 هاديطرح 
 سرانه پیشنهادي مشاور

 )1405افق طرح ( 
 ٦٠ ٦٩ ٦٥,٠٨ مسکونی

 ٢ ٥/٢ ٤,٦٢ خدماتی -تجاري
 ٨/١ ٤/٢ ٦,١ مختلط
 ٢ ٥/١ ٢,٤٧ صنعتی

 ٥/٣ ٠٤/١ ١,١٨ تأسیسات و تجهیزات
 ١٣ ٤/١٣ ٣,٦١ پارك و فضاي سبز

 ٥/٠ ٦/٠ ٠,٦٣ مذهبی
 ٦/٠ ٧/٠ ١,٩١ هنري -فرهنگی

 ٢ ٦/٢ ١,٦٧ ورزشی
 ٤/٢ ٥/٤ ١,٧٤ آموزشی

 ٦ ١,٥ ٢,٠٥ توریستی تفریحی و
 ٧/٣ ٥/٢ ١,٥٨ اداري و انتظامی

 ٤/١ ٧/١ ٠,٧٢ درمانی
 ٥/١ ١٠/٦ ١,١١ *حمل و نقل و انبارداري

 ٣٠ ٦/٥٩ ٤٧,٩٦ شبکه معابر
 ٤/١٣٠ ٦٤/١٦٩ ١٤٢,٤٣ مجموع

ر با انبارها براب ها وپارکینگ نقل، نیازهاي حمل و بندري،سیسات أانبارداري با درنظر گرفتن ت نقل و سـرانه وضـع موجود حمل و *

 سیسات بندري محسوب نشده است. أدر جدول سرانه ت .باشدمترمربع می 20,41
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 تجـزیه و تحلـیل (جلد سوم)

 مهندسان مشاور نقش پیراوش 

 شهر) و ناحیه ،ها در افق طرح به تفکیک سطوح (محله. سرانه پیشنهادي کاربري2-6-16جدول شماره 

 مجموع شهر ناحیه محله کاربري
 ٤/٢ ٨/٠ ٦/٠ ١ آموزشی

 ٤/١ ١ ٣/٠ ١/٠ درمانی -بهداشتی
 ١٣ ٥/٦ ٥/٣ ٣ فضاي سبز عمومی

 ٧/٣ ٧/٢ ١ - انتظامی -اداري
 ٥/٣ ٣ - ٥/٠ تأسیسات و تجهیزات

 ٢ ٢ -  تولیدي صنعتی
 ٣ ٣ - - گردشگري -تفریحی

 ٣ ٥/٤ - - جهانگردي وپذیرایی
 ٦/٠ ٣٥/٠ ١٥/٠ ١/٠ فرهنگی
 ٥/٠ ٢/٠ ٢/٠ ١/٠ مذهبی
 ٢ ١ ٥/٠ ٥/٠ ورزشی

 ٥/١ ٥/١ - - نقل و انبارداري حمل و
 ٦٠** - - - مسکونی

 ٣٠** - - - معابر
 ٢ ٧٥/٠ ٥/٠ ٧٥/٠ تجاري
 ٨/١ ٥/٠ ٥/٠ ٨/٠ مختلط
 ٤/١٣٠ ٣/٢٨ ٩/٦ ٣٥/٦ جمع

یک هاي مسـکونی و شبکه معابر در سطح کل شهر محاسبه گردیده و شامل هیچ*  کاربري

 شود.گانه فوق نمیاز سطوح سه
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 تجـزیه و تحلـیل (جلد سوم)

 مهندسان مشاور نقش پیراوش 

 . برآورد کمبودها و نیازهاي عمرانی در زمینه شبکه عبور و مرور4-3-6-2

ند هاي کمکی مانی)، تسهیالت (سازهیدر این قسـمت کمبودهاي شـبکه ارتباطی در چهار وجه تأسـیسات (ساخت و ساز و بنا

ها و تمهیدات مهندســی (یک ها و تابلوها و چراغکشــیتجهیزات فنی (خطخره ها) و باألپل و هاها، پارکینگها، ترمینالایســتگاه

 ...) مورد بررسی قرار گیرد. و طرفه کردن، ایجاد مناطق عابر پیاده

د. در ابتدا و باشهاست. شهر فریدونکنار از این بابت داراي کمبود میترین بحثی که در تأسیسات مطرح است، بحث پایانهعمده

بابلسر، بخصـوص در ورودي از جانب محمودآباد، نیاز به ترمینال اتـوبوس محسوس است. براین اساس  -مودآّبادانتهاي مسیر مح

 استقرار یک پایانه اتوبوس در خروجی شهر لحاظ گردیده است.

ترین این کمبود اصـالح و روشن نمودن وضع کمربندي شهر بحث عمده دیگر کمبود مربوط به شـبکه ارتباطی اسـت. عمده

ات ها در قطعخمینی، شهدا و نامجو، نقش کمربندي شهر را به عهده دارند. این خیاباندر حال حاضر خیابان امام فریدونکنار است.

ــیار ــتفاده بس ــت. لذا نمیکاربري ي ازمیانی خود مورد اس ــکونی  و تجاري پیرامون خود اس توان به این خیابان به عنوان هاي مس

که هدف از ایجاد کمربندي دور کردن ترافیک ناشی از وسایل نقلیه عبوري و سنگین از خط  کمربندي نگریسـت. بخصـوص این

توان براي رفع این کمبود ارائه کرد، تکمیل کمربندي جنوبی شهر است. وجود این کمربندي میانی شـهر است. پیشنهادي که می

باد و بابلســر بخصــوص بخش ترافیک ســنگین حائز به لحاظ ترافیک شــهري فاقد توجیه اســت ولی از نظر ارتباط میان محمودآ

 اهمیت است.

ا از هدومین کاستی شهر فریدونکنار که متأسفانه در اغلب شهرهاي هم اندازه آن وجود دارد مربوط به تأسیسات حاشیه خیابان

به دریا که از بخصـوص محورهاي منتهی  هاي محلیها و خیابانهاي سـطحی، آسـفالت کوچهها، مسـیرهاي دفع آبقبیل جوي

یک عزم عمومی براي اصالح این نکات ضرورت دارد که هم  .باشدگردد، میهاي بسیار قابل توجه در شهر محسوب میپتانسـیل

لب جرونق گردشگري و نهایتًا هاي موجود طبیعی و شود، هم موجب احیاء عرصهرو میهاي سوارهموجب آبادانی شهر و تدقیق لبه

ریزي اســتان (و حتی کشــور) فعالیت عمومی مردم را براي ایجاد آبادانی و دخالت شــود. اگر مدیران برنامههاي عمرانی میبودجه

 هاي جزئی مشاهده نمایند بطور قطع نسبت به تخصیص بودجه الزم اقدام خواهند کرد.ایشان در رفع دشواري

است. مهمترین بحث در تسهیالت، مربوط به هاي شـهر فریدونکنار مربوط به تسـهیالت حمل و نقل دسـته دیگر از کاسـتی

سیستم حمل و نقل عمومی درون شهري فریدونکنار متشکل از چندین ایستگاه  هاي برون شـهري و درون شهري است.ترمینال

 اشد.بدهند. از این نظر شهر با کمبود مواجه نمیرانی و تاکسیرانی است که حمل و نقل درون شهري را پوشش میبوسمینی
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 تجـزیه و تحلـیل (جلد سوم)

 مهندسان مشاور نقش پیراوش 

ه هاي هم سطح حدفاصل میدان درنا تا میدان معلم کپارکینگ طبقاتی در فریدونکنار فاقد هرگونه توجیه اسـت. ولی پارکینگ

خواهد شد، چرا که  بیشـترین فعالیت شـهري در آن تمرکز دارد، ضـرورت دارد. این پارکینگ ضـرورتاً به دسـت شـهرداري ایجاد

 هاست.. ایجاد پارکینگ از مصادیق مهم فعالیت شهرداريندارندود به پارکینگ به تبدیل زمینی خ یمایلت دارندگان زمین،

شبکه ارتباطی فریدونکنار، شبکه خلوتی است و این امر با استفاده از آمار ترافیک ساعتی قابل اثبات است. لذا خطر تصادف در 

ر اي این منظور نصب تابلوهاي محدود یک سرعت دتواند دارا باشد، بایستی جدي گرفته شود. براین شـهر از بابت نتایجی که می

شود. کمبودهاي تجهیزاتی در هاي اصـلی شـهر بسـیار حائز اهمیت است که کمبود جدي از این بابت در شهر مشاهده میخیابان

 شود. تابلو در شهر بحدي که کفایت نماید وجود دارد.ها احساس میکشیفریدونکنار بیشتر در مورد خط

که در صورت باال رفتن تراکم در محورها مورد  ،ها مربوط به مهندسـی ترافیک در شـهر استمربوط به کاسـتیآخرین نکته 

 گیرد و فعالً به آن نیازي نیست.توجه قرار می
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 تجـزیه و تحلـیل (جلد سوم)

 مهندسان مشاور نقش پیراوش 

 مسائل و مشکالت شهر فریدونکنار .5-3-6-2

هاي هتجزیه و تحلیل کیفی و کمی زمینپذیري طرح پیشین و ریزي پس از بررسی وضع موجود، میزان تحققدر فرایند برنامه

توان مسائل و مشکالت شهر را تدوین کرد. در این بخش مسائل و مشکالت از دیدگاه کارشناسان، مردم و مختلف مطالعاتی، می

جه جداول نقاط قوت و ضعف و فرصت و یمسـئولین بررسـی شـده اسـت. تدوین مسـائل و مشـکالت از دیدگاه کارشـناسـان، نت

 هاي ذینفع بیان شده است.. پس از نظر کارشناسان نظرات مردم و مسئولین تحت عنوان گروهتهدیدهاست
 مسائل و مشکالت از دیدگاه کارشناسان )الف

 محيطيمسائل جغرافيايي و اقليمي و زيست 
 .اي بارشدوره نظمیشدید و بی نوسان -

 .لرزههاي باالي زمینقرارگیري در پهنه خسارت -

 .هواشناسیفقدان ایستگاه  -

 .هاي سطحیفقدان سیستم دفع آب -

 .محتمل بودن خطرات ناشی از سیل -

 .هاي سطحیآوري و دفع آبمحیطی ناشی از ناکارآمدي شبکه جمعپیامدهاي زیست -
 
 مسائل اقتصادي 

 .ناکافی بودن امکانات اشتغال زایی نظام اقتصادي -

 
 مسائل کالبدي و نحوه استفاده از زمين 

 .فضاي سبز عمومی ساماندهی شده کمبود محسوس پارك و -

 .گردشگري و پذیرایی در شهر فریدونکنار کمبود مراکز ورزشی، آموزشی، درمانی، -

 اي.دمات شهري و کمبود خدمات محلهفقدان سلسله مراتب مراکز خ -

 .عدم انسجام و گسستگی بافت در برخی محالت -

 .زیربنایی به دلیل توسعه ناپیوسته در حاشیه شرقی شهررسانی و تأمین تأسیسات هاي باالي خدماتتحمیل هزینه -

 .فشردگی باالي بافت مرکزي و ارگانیک شهر -
 
 مسائل مسکن 

 .ناپایداري فیزیکی در بخش مرکزي شهر -

 .هاي مسکونی مرکز شهرغلبه محسوس توده بر فضا در بافت -

 .کاهش امنیت به دلیل وجود گسستگی در بافت مسکونی -
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 تجـزیه و تحلـیل (جلد سوم)

 مهندسان مشاور نقش پیراوش 

 .درصد) 64/70شغال (باال بودن ضریب سطح ا -

 .باال بودن تراکم خانوار در واحد مسکونی -
 
 مسائل حمل و نقل و ترافيک 

 .روهاروها و پیادهسازي سوارهکیفیت پایین کف -

 .ها از حاشیه خیابان به جاي ایستگاه تاکسیاستفاده تاکسی -

 .عدم وجود پارکینگ در مرکز شهر -

 .کمبود تابلوهاي محدودیت سرعت -

 .ریزي درازمدت براي حمل و نقلنداشتن برنامه -
 
 مسائل تأسيسات و تجهيزات 

 .هاي سطحیدفع آب ينبود سیستم کارا -

 .خانه فاضالب در اماکن خصوصی و عمومیعدم وجود تصفیه -

 .محیطی ناشی از آنها و تبعات منفی زیستبهداشتی زبالهدفن غیر -

 .رسانی وابسته به اداره پستعدم تکافوي مرکز خدمات -

 .فاضالب کشتارگاه شهر در صنعت رها شدن -

  .عدم برخورداري گورستان شهر از تأسیسات موردنیاز -
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 تجـزیه و تحلـیل (جلد سوم)

 مهندسان مشاور نقش پیراوش 

 نفوذیو ذ نفعیذ يهاگروه دگاهیمسائل و مشکالت از د )ب

 يامجموعه يجامعه است. هر جامعه دارا التیگذار است، بطور عام تماریشهر تأث يریگکه بطور مشخص در روند شکل آنچه

د که هستن یکســان نفعیذ يگروها يبه نحو ایمسـکن گردد. جامعه  يکالبد طیدر مح يبه نحو دیهاسـت که باو ارزش ازهایاز ن

ـــجیکســب نتا يممکن اســت برا ایو  برندیاز آن م ینفع ای گذاردیم ریشــان تأثدر وضــع یقیبه طر يشــنهادیطرح پ ثرات و ا ـ

ــدام به اخذ تصم ــر خود از پروژه اقـ ــ ماتیموردنظـ ــس ایبکنند و  یخاصـ را از خود نشان دهند. در شهر  یخاص يهاالعملعکـ

به نقطه نظرات  توانیآنها م یکه با بررس دیگرد صلحا یجیآنجا صورت گرفت، نتا یکه از ساکنان بوم یقاتیتحق یفریدونکنار ط

 لیاز قب یفراهم آمد که اطالعات يااطالعات توسـط پرسشنامه نیبرد. ا یمردم پ دگاهیو مسـائل و مشـکالت شـهر از د ازهایتا ن

ر بر را د ... و ينحوه مشارکت در امور شهر ،یخانوار، مشکالت محل زندگ اتی، خصوصزاتیو تجه ساتیمسکن، تأس اتیخصوص

 یررسدر ب یبخش مشاور سع نیشده است. در ا انیوضع موجود ب يهااز بخش ياریدر بس قیتحق نیحاصـل از ا جی. نتاگرفتیم

 ،یشهر راض تیدرصد از شهروندان، از وضع 57 ،مسـائل و مشـکالت از نقطه نظر مردم شهر فریدونکنار دارد. در شهر فریدونکنار

. اهم مسائل و مشکالت شهر فریدونکنار از نقطه نظر باشندیم یاز شهر خودناراض زیدرصد ن 3/24و  یدرصـد نسـبتاً راضـ 7/48

 :بارتند ازع تیاولو بیشهر به ترت نیا نیساکن

 سبز يکمبود فضا. 
 گذران اوقات فراغت يکمبود فضاها. 
 نامطلوب معابر يسازکف. 
 یصوت يهایو آلودگ یشلوغ. 
 ؛هوا و ... یآلودگ ،طیبودن مح یبهداشت ریغ 
 يکمبود خدمات شهر. 
 و ذهاب ابیو ا یحمل و نقل عموم. 
 کیو تراف هینقل لیازدحام وسا. 
 در شهر يوجود جانوران موذ. 
 (سرقت و ...) یمفاسد اجتماع. 
 نگیمبود پارکک. 
 طیمح تیعدم امن. 
 هاساختمان یمخروبه بودن برخ ایتروکه و م. 
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لیکن  باشند،هایی هســتند که گرچه در پروژه مســتقیماً ذینفــع نمیها و نیز گروههاي ذینفع، افراد، سازمانعالوه بر گــروه

ثري در موفقیت و یا عدم موفقیت اجراي طرح نقش ؤتواند بطور ممعنوي و یا ســـیاســـی میقدرت نفوذ آنها از نظر اداري، مالی، 

 داشته باشد.

ود. در این ششوند در شهر فریدونکنار با عنوان مسئولین نام برده میهاي ذینفوذ شناخته میاز این گروه که تحت عنوان گروه

هاي مسئولی که نظرات و پیشنهادات خود نجی صورت گرفت. سازمانهاي مسئول در شهر فریدونکنار نظرسراستا از همه سازمان

اي، اداره آموزش و شــرکت آب منطقه اند عبارتند از شـرکت آب و فاضـالب اسـتان مازندران،را در مورد مسـائل شـهر بیان کرده

رستان فریدونکنار. جدول پرورش شـهرسـتان فریدونکنار، اداره کل ورزش و جوانان اسـتان مازندران، شبکه بهداشت و درمان شه

مسـائل و مشـکالت شـهر فریدونکنار از دید مسئولین این شهر و نیز نقطه نظرات و پیشنهادات مسئولین را به  2-6-13شـماره 

 دهد.هاي مربوطه نشان میتفکیک سازمان
 

 . مسائل و مشکالت و نقطه نظرات و پیشنهادات مسئولین شهر فریدونکنار2-6-17جدول شماره 
 نظرات و پیشنهادات مسائل، مشکالت و کمبودها اداره یا سازماننام 

اداره آموزش و پرورش 
 شهرستان فریدونکنار

 نبود مراکز آموزشی خاص درسطح شهر
هاي کمبود فضـــاي آموزشـــی جهت اجراي طرح

 آموزشی
 کمبود فضاهاي ورزشی

 کمبود فضاهاي همگانی
 مشکالت ناشی از تملک اراضی موردنیاز

 اراضی معوض به مالکین خصوصیواگذاري 
 اراضی مشخص شده به عنوان کاربري آموزشی 

 هاي وابستهرفع کمبودهاي مراکز آموزشی و فعالیت

شرکت آب و فاضالب و 
شرکت آب منطقه اي 

 استان مازنداران

 فقدان طرح جامع آب و فاضالب
 کشی و آبرسانیفرسودگی شبکه لوله

در برخی هــا افزایش مشـــترکین و قطرکم لولــه
 مسیرها

 اصالح و بازسازي فوري شبکه آبرسانی 
هاي عمرانی با اصالحات شبکه آب و فاضالب به نحوي همخوانی بیشتر سایر طرح

 که منجر به تکرار و موازي کاري در اجرا نشود.

اداره کل ورزش و جوانان 
 استان مازنداران

 کمبود فضاي روباز ورزشی
ـــالن کمبود  خانه هـاي تخصـــصـــی از قبیـلس
 ... هاي رزمی، خانه کشتی وورزش

 سرپوشیده کمبود استخر
 کمبود سایت ویژه قایقرانی

 اعتبارات کمبود

 رفع کمبودهاي ضروري
 مکانیابی مناسب اماکن ورزشی

 هاي ورزشیگذار به منظور احداث و تأسیس باشگاهبازاریابی جهت جذب سرمایه

شبکه بهداشت و درمان 
 شهرستان فریدونکنار

 فضاي مناسب براي ارائه خدمات درمانی کمبود
بینی سـاختمان و فضـاي فیزیکی مناسب جهت استقرار ستاد شبکه بهداشت و پیش

 ... درمانی و تجهیزات درمانی از قبیل رادیولوژي و
 هاي بیمارستانیبینی مکان براي دفع بهداشتی زبالهپیش
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 ندهیامکانات حل مسائل در آ .6-3-6-2

ر بخش شده د ییشناسا يهانطور نقاط قوت و فرصتیتوجه به مشـکالت و مسـائل شناخته شده در شهر فریدونکنار و هم با

 یطالعاتمختلف م يهانهیامکانات در زم نی. اباشدیدر جهت حل مسـائل در شـهر فریدونکنار قابل ارائه م یامکانات ،یفیک لیتحل

 اند:ارائه شده ریز

  یمیو اقل ییایجغراف. 
 يو اقتصاد یاجتماع. 
 يکاربر. 
 يکالبد. 
 مسکن. 
 زاتیو تجه ساتیتأس. 
 حمل و نقل. 

  
 .حل مسائل شهر فریدونکنار ارائه گشته است يبرا یامکانات 2-6-14جدول شماره  در
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 . امکاناتی براي حل مسائل شهر فریدونکنار 2-6-18جدول شماره 

 هایی براي حل مسائلامکانات و توصیه مسائل شهر موضوع

جغرافیایی و 
 اقلیمی

 اي بارشدوره نظمیشدید و بینوسان
 لرزههاي باالي زمینقرارگیري در پهنه خسارت
 فقدان ایستگاه هواشناسی

 هاي سطحیآب فقدان سیستم دفع
 محتمل بودن خطرات ناشی از سیل

 آوري و دفعمحیطی ناشی از ناکارآمدي شبکه جمعپیامدهاي زیسـت
 هاي سطحیآب

 در ساخت و سازها 2800نامه رعایت دقیق آیین
لرزه بـه دلیل محتمل بودن وقوع زمین بنـدي خطر زمینانجـام مطـالعـات ریزپهنـه

 هاي ویرانگرلرزه
ریزي و تخصـیص اعتبارات الزم جهت تأسـیس ایســتگاه هواشناسی در شهر برنامه

 فریدونکنار
حی به منظور ایجاد امکان استفاده پهنه هاي سطتقویت و ساماندهی سیستم دفع آب

 هاي سطحیاز این آبها و نیز کاهش تبعات منفی حاصل از جریان بی رویه آب
 سازي رودخانه و حاشیه ساحل فریدونکنارجداره

 زایی نظام اقتصاديناکافی بودن امکانات اشتغال اقتصادي
جه به این قشر با تو هاي شغلیایجاد مراکزي براي فعالیت زنان و شـناخت پتانسـیل

 فرهنگ و سنت شهرستان فریدونکنار
 هاي کشاورزيتشویق ساکنین به مشارکت در فعالیت

 کاربري

 کمبود محسوس پارك و فضاي سبز عمومی ساماندهی شده
ــگري و پذیرایی در  ــی، درمانی، گردش ــی، آموزش کمبود مراکز ورزش

 شهر فریدونکنار
  ايو کمبود خدمات محله فقدان سلسله مراتب مراکز خدمات شهري

 عدم انسجام و گسستگی بافت در برخی محالت
رسـانی و تأمین به دلیل تأســیسات هاي باالي خدماتتحمیل هزینه

 زیربنایی به دلیل توسعه ناپیوسته در حاشیه شرقی شهر
 فشردگی باالي بافت مرکزي و ارگانیک شهر

یز تجهیز ساماندهی ها و فضـاي سـبز عمومی و نتخصـیص فضـاي کافی به پارك
 فضاي سبز موجود

دنیاز و هاي موراستفاده از اراضی بایر و فاقد فعالیت شهر و تخصیص آنها به کاربري
 سازگار با بافت پیرامون 

ــله مراتبی کاربري ــلس ــی فاقد فعالیت بافتایجاد نظام س ــیص اراض هاي ها و تخص
 اي شهر به خدمات محلی موردنیازحاشیه

 تفکیک براي قطعات در دست احداث به منظور تعدیل ریزدانگی بافتتعیین حداقل 

 مسکن

 ناپایداري فیزیکی در بخش مرکزي شهر
 هاي مسکونی مرکز شهرغلبه محسوس توده بر فضا در بافت

 کاهش امنیت به دلیل وجود گسستگی در بافت مسکونی
 باال بودن ضریب سطح اشغال

 مسکونیباال بودن تراکم خانوار در واحد 

 سازي ابنیه ناپایدار و نسبتاً پایدارهاي مقاوماجراي برنامه
ــکن و نظارت بر اجراي آن تأکید بر این  ــاخت پایدارتر مس ــوابطی براي س تدوین ض

 خیز بودن فریدونکنارمورد به دلیل زلزله
نامه و تخصــیص امکانات مالی (تســهیالت و اعتبارات بانکی) و امکانات فنی (آیین

 سازي و تجهیز ابنیه مسکونی شهر فریدونکنارناظر) جهت مقاوممهندسین 
ــا در  ــبت توده و فض ــیدن نس ــوابط و مقرراتی جهت کنترل و تعادل بخش تدوین ض

 قطعات مسکونی

تأسیسات و 
 تجهیزات

 هاي سطحینبود سیستم کارا دفع آب
 خانه فاضالب در اماکن خصوصی و عمومیعدم وجود تصفیه
 نمحیطی ناشی از آها و تبعات منفی زیستزبالهدفن غیربهداشتی 

 رسانی وابسته به اداره پستعدم تکافوي مرکز خدمات
 رها شدن فاضالب کشتارگاه شهر در صنعت

 عدم برخورداري گورستان شهر از تأسیسات موردنیاز 

 تجهیز شهر به سیستم تصفیه فاضالب 
 هاهت دفن بهداشتی زبالهدرنظر گرفتن سایت مناسب و در فاصله مناسب از شهر ج

 بینی منابع آب در اراضی مناسب و اجراي آن تا افق طرحپیش
تجهیز گورسـتان شـهر بر تأسـیسـات موردنیاز و درنظر گرفتن فضاي مناسب براي 

 غسالخانه

حمل و نقل 
و شبکه 

 معابر

 روهاروها و پیادهسازي سوارهکیفیت پایین کف
 عدم وجود پارکینگ در مرکز شهر
 کمبود تابلوهاي محدودیت سرعت

 ریزي درازمدت براي حمل و نقلنداشتن برنامه
 

ـــایل نقلیه عبوري و  تکمیـل کمربنـدي جنوبی فریـدونکنـار براي عبور ترافیک وس
 سنگین

ـــبز ها و جويراهها و پیادههاي خیابانبهســـازي و یا نوســـازي لبه ها و نوارهاي س
 ايحاشیه

نقل عمومی و ایجاد ایســتگاه حمل و نقل عمومی تقویت و تجهیز ســیســتم حمل و 
 (تاکسی) بخصوص در مبادي ورودي و خروجی شهر

 کشی) براي ارتقا سطح ایمنی عابرین و رانندگاننصب تجهیزات (تابلوي خط
 تهیه طرح جامع حمل و نقل شهر
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