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معرفی طرح

1

-1-1تعریف موقعیت مکانی پروژه
در طرح ساماندهی و طراحی نوار ساحلی کیش این محدوده با نام  SCZ-04مشخص شده که این پهنه در قسمت جنوبی جزیره واقع
شده است .این بخش یکی از پهنه های فعال گردشگری ساحلی جزیره کیش است .مساحت این پهنه  124655مترمربع است که
 31225متر مربع آن را محدوده تودهگذاری و  93430متر مربع آن را ساحل شنی به خود اختصاص داده است .فضای پسکرانه این
محدوده بیمارستان است.کاربریهای پسکرانه این پهنه درمانی (دهکده سالمت) میباشد .این پهنه پتانسیل گردشگری با توجه به
وجود ساحلی بکر و صخرهای و خلیجهای متعدد و کوچک را دارا میباشد.

2

-2-1موقعیت پهنه در نوار ساحلی جزیره کیش

تصویر ماهوارهای پهنه

3

 -3-1مشخصات وضع موجود
-1-3-1سایت پروژه و همجواریهای مهم آن
محدوده مورد نظر در جزیره کیش بهدلیل داشتن دسترسی از رینگ اصلی جزیره (بزرگراه خلیج فارس) به سمت ساحل جزیره (در
طرح پیشنهادی) ،برخورداری از دید و منظر مطلوب به دریا و برخورداری از موقعیت مناسب برای استقرار واحدهای گردشگران،
برخورداری از سواحل زیبای صخرهای و شنی برای ایجاد خدمات گردشگری مناسب است.

4

 -2-3-11نقشه وضع موجود

5

6

 -4-1ویژگی های زیست محیطی
محدوده ساحلی دانشگاه(خلیجهای کوچک) در قسمت جنوب جزیره کیش واقع شده است .با توجه به نقشه مطالعات سواحل و
زیستمحیطی این محدوده در پهنهای با ریسک خیلی باال قرار دارد .طبق بررسی های زیستمحیطی دریایی در طرح  ICZMاین
محدوده به ترتیب مناسب برای فعالیتهای زیر است:
پارک ملی منطقه (حفاظت شده) _ گردشگری دید دریایی _ گردشگری با احداث باغ و پارک _ غواصی _ موج سواری
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2

مشخصات کالبدی طرح

8

-1-2ایده اولیه (ایدئوگرام) طرح
 -1جانمایی شهرک سالمت باتوجه به لزوم تدقیق پسکرانه در طراحی نوار ساحلی باهدف تبدیل کردن جزیره به یکی از نقاط
باکیفیت درمانی
 -2لزوم ایجاد محور شهری مابین بزرگراه خلیجفارس و جاده جهان بهمنظور ایجاد دسترسیهای مناسب شهری به ساحل و پسکرانه
آن ،همانند عملکرد محور سنایی در شرق جزیره
 -3طراحی محور شهری از میدان شهرک سالمت به سمت ساحل و تدقیق محدوده شهرک سالمت توسط طراحی محورهای شریانی
در اطراف آن
 -4تدقیق خیابانها براساس طرح جامع
 -5جانمایی منظرگاههای خاص بهمنظور افزایش جذب گردشگر ،باتوجه به وجود دماغههای خاص در این قسمت از جزیره کیش
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-2-2طرح پیشنهادی محدوده

رستوران

فود کورت

رستوران

اسپا

کافی شاپ
رستوران

فضای بازی کودکان

10

اسپا

-3-2الگوی پیشنهادی جزییات

11

3

برنامه کالبدی

12

 -1-3مشخصات عملکردی طرح

شهرک سالمت محدوده ای گردشگری تفریحی بوده که با ساحل جزیره در ارتباط است وشامل عملکردهایی از قبیل رستوران ،کافیشاپ،
فودکرت ،اسپا ،فضا بازی کودکان ،ایستگاه های دوچرخه ،پارکینگ و...است.

• رستوران
رستورانها در این محدوده از پهنه در بخش محدوده تودهگذاری قرار دارندکه به گردشکران ساحلی خدمات ارائه میدهند .روی هم رفته
مساحت زیربنا حدود  424مترمربع از محدوده تودهگذاری را به خود اختصاص دادهاند .این محدوده  106نفر گردشگر را در خود جای
میدهد .سرانه این کاربری  4مترمربع و در  3واحد مجزا هر کدام در  1طبقه احداث خواهد شد .مجموع زمین در نظر گرفته شده برای
این کاربری  1014مترمربع و با سطحاشغال  42درصد خواهد بود.
• کافیشاپ
کافیشاپ در این محدوده از پهنه در بخش محدوده تودهگذاری قرار دارد که به گردشکران ساحلی خدمات غذایی و نوشیدنی ارائه
میدهند .روی هم رفته مساحت زیربنا حدود 141مترمربع از بخش خدماتی را به خود اختصاص دادهاند .این محدوده  47نفر گردشگر را
در خود جای میدهد .سرانه این کاربری  3مترمربع و در  1واحد  1طبقه احداث خواهد شد .مجموعه زمین در نظر گرفته شده برای این
کاربری  353مترمربع و با سطحاشغال  40درصد خواهد بود.
• فودکورت
فودکورت در این محدوده از پهنه در بخش محدوده تودهگذاری قرار دارد که به گردشکران ساحلی خدمات غذایی و نوشیدنی ارائه
میدهند .مساحت زیربنا این کاربری حدود  494مترمربع از محدوده تودهگذاری را به خود اختصاص داده اند .این محدوده  123نفر
گردشگر را در خود جای میدهد .سرانه این کاربری  4مترمربع و در  1واحد  1طبقه احداث خواهد شد .مجموعه زمین در نظر گرفته شده
برای این کاربری  6800مترمربع و با سطحاشغال  7درصد خواهد بود.
• دکه عکاسی
دکههای عکاسی در قسمت محدوده تودهگذاری واقع شدهاند که به قسمت زون ساحلی سرویس میدهند و با مساحت زمین  9مترمربع و
سطح اشغال  100درصد در  1واحد با 1طبقه در نظر گرفته شدهاند.
• اسپا
اسپا در این محدوده از پهنه در بخش محدوده تودهگذاری قرار دارد که به گردشکران ساحلی خدمات مراقبت از پوست صورت ،مراقبت از
پوست بدن ،ماساژ و  ...ارائه میدهد .روی هم رفته مساحت زیربنا حدود  564مترمربع از محدوده تودهگذاری را به خود اختصاص داده
است .این محدوده  38نفر گردشگر را در خود جای میدهد .سرانه این کاربری  15مترمربع و در  2واحد مجزا هر کدام با  1طبقه احداث
خواهد شد .مجموعه زمین در نظر گرفته شده برای این کاربری  1411مترمربع و با سطحاشغال  40درصد خواهد بود.
• فضا بازی کودکان
این فعالیت در بخش محدوده تودهگذاری احداث خواهد شد که با سرانه  50مترمربع برای جمعیت  35نفر در نظر گرفته شده است و
مساحت زمینی حدود  1733مترمربع را به خود اختصاص داده است.
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• توقفگاه ساحلی
این فعالیت در بخش محدوده تودهگذاری احداث خواهد شد که با سرانه  100مترمربع برای جمعیت  32نفر در نظر گرفته شده است و مساحت
زمینی حدود  3214مترمربع را به خود اختصاص داده است.
• ایستگاه کرایه دوچرخه ،ایستگاه دوچرخه الکترونیکی
ایستگاه کرایه دوچرخه و ایستگاه دوچرخه الکترونیکی در قسمت محدوده تودهگذاری احداث خواهد شد و مساحتی حدود 71مترمربع با ظرفیت
 45واحد دوچرخه را به خود اختصاص داده است.
• پارکینگ محدودهای
پارکینگها در قسمت پسکرانه واقع شدهاند که به قسمت زون ساحلی سرویس میدهند و زمینی به مساحت  4935مترمربع را به خود
اختصاص دادهاند .این پارکینگها دارای ظرفیت  203خودرو میباشند.
• پارکینگ خطی
پارکینگهای خطی در قسمت پسکرانه واقع شدهاند که به قسمت زون ساحلی سرویس میدهند و دارای ظرفیت  264خودرو میباشند.
• مشاعات شهری
مسیر دوچرخه و پیاده و  ...جز مشاعات شهری به حساب میآیند که در بخش محدوده تودهگذاری قرار دارند و مساحت زمینی حدود 26405
مترمربع را به خود اختصاص داده اند.
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 -2-3برنامهریزی کالبدی طرح

در طراحی و تدقیق طرح پهنه محدوده شهرک سالمت ،با تکیه بر مالحظات طراحانه و ضابطهایِ مربوط به آن ،به مسایلی همچون دید و منظر
طبیعی به دریا و محیط پیرامون ،دسترسی به معبر اصلی جزیره و معابر فرعی داخلی جزیره (در طرح پیشنهادی) توجه شده است.

جدول سطح و سطوح بارگذاری پروژه طرح ساماندهی و طراحی شهری نوار ساحلی جزیره کیش
برنامه کالبدی

زمینه بارگذاری
مساحت
پهنه

کاربری

فعالیت

عنوان عملکرد

اولویت بندی

شماره قطعه

نوع قطعه

مالحظات

حوزه

3
3
3
4
3
4
3
2
2
3
1
3
3
3
-

S4-Ser-01
S4-Ser-02
S4-Ser-03
S4-Ser-04
S4-Ser-05
S4-Ph.K-01
S4-Gr-01
S4-SP-01
S4-SP-02
S4-Gr-02
S4-E.Bi.S-01
S4-Bi.S-01
خدمات شهری
خدمات شهری

پیشنهادی
پیشنهادی
پیشنهادی
پیشنهادی
پیشنهادی
پیشنهادی
پیشنهادی
پیشنهادی
پیشنهادی
پیشنهادی
پیشنهادی
پیشنهادی
پیشنهادی
پیشنهادی
پیشنهادی
پیشنهادی
پیشنهادی
حذف
حذف
حذف

ظرفیت117 :
ظرفیت86 :
ظرفیت264 :
-

محدوده تودهگذاری
محدوده تودهگذاری
محدوده تودهگذاری
محدوده تودهگذاری
محدوده تودهگذاری
محدوده تودهگذاری
محدوده تودهگذاری
محدوده تودهگذاری
محدوده تودهگذاری
محدوده تودهگذاری
محدوده تودهگذاری
محدوده تودهگذاری

تعداد

زیر بنا

m

m

طبقات

m²

354
353
357
302
6,800
9
1,733
706
705
3,214
18
53
16,622
5,834
3,950
2,890
2,044
48
200
200
45,944

141
141
141
141
494
9
282
282
1,632

1
1
1
1
1
1
1
1
-

141
141
141
141
494
9
282
282
1,632

زمین
2

همکف
2

m2

SCZ04

شهرک سالمت

منطقه

شماره

نام پهنه

محدوده
تودهگذاری

ظرفیت محتمل

31,225

خدماتی
خدماتی
خدماتی
خدماتی
خدماتی
خدماتی
پارک و فضای سبز
تفریحی-سالمت
تفریحی-سالمت
پارک و فضای سبز
تفریحی-گردشگری
تفریحی-گردشگری
مشاعات شهری
مشاعات شهری
مشاعات شهری
حمل و نقل
حمل و نقل
حمل و نقل
خدماتی
تفریحات دریایی
تفریحات دریایی
جمع

رستوران
کافی شاپ
رستوران
رستوران
فودکورت
دکه عکاسی
فضای بازی کودکان
اسپا
اسپا
توقفگاه ساحلی
ایستگاه دوچرخه الکترونیکی
ایستگاه کرایه دوچرخه
مشاعات شهری
مسیر پیاده
مسیر دوچرخه
پارکینگ محدوده ای
پارکینگ محدوده ای
پارکینگ خطی
پایگاه پدافند هوایی کیش
کیوسک نگهبانی
کلوپ غواصی
کلوپ تفریحات دریایی

S4-P.P-01
S4-P.P-02
خدمات شهری
Radar-11
NTS-42
NTS-41
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محدوده تودهگذاری
پس کرانه
پس کرانه
پس کرانه
-

سرانه

ظرفیت/

m²

جمعیت

4
3
4
4
4
50
15
15
100
-

35
47
35
35
123
35
19
19
32
15
30
426

4

برنامه اقتصادی
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-1-4تحلیل فایده-هزینه اقتصادی
موفقیت و شکست هر طرح ،به تصمیمگیری آگاهانه و منطقی افراد و بنگاههای متولی آن بستگی دارد .نقطه آغازین در هر تالش
آگاهانه برای تصمیمگیری منطقی ،فرآیند مسئلهیابی و انتخاب راهکار مناسب حل مسئله است .از این رو ،مطالعات امکان سنجی به
عنوان یکی از معیارهای ساده سازی تصمیمات ،نقش مهمی در موفقیت پروژه های سرمایه گذاری دارد.

-2-4مبانی اقتصادی
از آنجا که در چارچوب تحلیلی "فایده -هزینه مالی" درآمدها و هزینهها در سالهای مختلف به وقوع میپیوندند ،به
منظور جمعبندی و محاسبه شاخصهای مالی و مقایسه نتایج الزم است تا این اقالم با استفاده از اصول و تکنیکهای اقتصاد
مهندسی به یک سال مبنای مشترک منتقل شوند .مهمترین شاخصهای ارزیابی مالی که در تحلیل بسته سرمایه گذاری از آنها
استفاده شده است عبارتند از:
• ارزش خالص کنونی ()NPV
•

نسبت فایده به هزینه ()B/C

•

نرخ بازده داخلی ()IRR

•

دوره برگشت سرمایه ()PBP

-3-4مفروضات مدل مالی
مهمترین مفروضات محاسباتی در تحلیل فایده-هزینه این بسته سرمایه گذاری شامل دوره بررسی (ساخت و بهره برداری) ،نرخ
تنزیل ،نرخ تورم ،هزینه اجاره زمین ،هزینه های ساخت ،تعرفه های فروش و استراتژی درآمدزایی می باشند که در ادامه بطور
مختصر به آن اشاره می شود:
با توجه به زیربنای کاربری های پروژه ،دوره ساخت آنها بین  1تا  2سال درنظر گرفته شده است.
دوره بهره برداری از پروژه  15سال در نظر گرفته شده است.
نرخ تنزیل با استفاده از روش متوسط وزنی قیمت سرمایه معادل  30درصد لحاظ گردیده است.
بر اساس روند شاخص های تعدیل رشته ای و شاخص قیمت مصرف کننده ،متوسط نرخ تورم هزینه و درآمدها معادل 15
درصد فرض شده است.
هزینه ساخت و تجهیز هر مترمربع فضای کاربری های پروژه متناسب با نوع کاربری و موقعیت آنها بین  80تا  120میلیون ریال
درنظر گرفته شده است.
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-

هزینه هر متر مربع فضای سبز و منظرسازی ،بین  5تا  10میلیون ریال برآورد شده است.
هزینه اجاره زمین و عوارض پروانه بر اساس آئین نامه نرخ گذاری ساازمان منطقاه آزاد کایش باه تفکیاک منااطق ششاگانه
اقتصادی محاسبه شده است .هزینه اجاره زمین معادل  5درصد قیمت آن و هزینه عاوارض معاادل  40درصاد قیمات زماین
فرض شده است.
هزینه اجاره ساالنه هر مترمربع فضای فروشگاهی و نمایشگاهی بسته به موقعیت جزیره بین  36تا  78میلیاون ریاال درنظار
گرفته شده است.
تعرفه فضاهای تفریحی -ورزشی ساحلی و همچنین فضاهای پذیرایی و فرهنگی بر اساس نارخ مصاوب ساازمان منطقاه آزاد
کیش و تعدیل بر اساس شرایط بازار هر پروژه درنظر گرفته شده است.

-4-4برآورد هزینهها و درآمدها
هزینههای اجرایی یا سرمایه گذاری اولیه بسته ها شامل موارد متعددی همچون هزینه ساخت زیربناای کاربریهاای تعریفشاده در
مجموعه ،هزینههای مربوط به فضای سبز و محوطهسازی ،تجهیزات و وسایل اداری ،هزیناههای حقاوقی و عاوارض ،هزیناه خادمات
مهندسی و نظارت و همچنین هزینه تامین انشعابات آب ،برق و فاضالب و هزینه های پیش بینی نشده می باشد که نتایج بارآورد آن
در جدول زیر ارائه شده است.
به منظور افزایش قابلیت درآمدزایی این حجم سرمایهگذاری انجامشده و حفظ آن در طول زمان ،الزم است هر ساله برای بهرهبرداری
و نگهداری آز آن هزینههایی صرف شود که بر اساس استاندارد مطالعات امکان سنجی ،ایان هزیناهها بارآورد شاده اسات .بناابراین،
هزینه های بهره برداری و نگهداری یا هزینه های ساالنه پروژه شامل هزینههای پرسنلی ،هزینه مصرفی آب ،بارق و هزیناه ساوخت،
هزینه های فروش و بازاریابی ،هزینه اجاره زمین و هزینه های پیش بینی نشده می باشد.
خدمات و کاربریهای تعریفشده در بخشهای مختلف پروژه دارای درآمدهایی هستند که بر اساس برآورد تعداد متقاضیان مجموعه
در مطالعات بازاریابی و همچنین نرخ تعرفه خدمات بر مبنای متوسط مکانهای مشابه محاسبه شده است .همچنین درآماد برخای از
کاربری ها مانند فضاهای فروشگاهی و نمایشگاهی ،بر اساس اجاره فضا بدست آمده است که جدول زیر نتایج آن را نشان میدهد.
شرح شاخص

واحد

نماد

نتیجه محاسبه

هزینه های سرمایه گذاری اولیه

میلیون ریال

C

663,686

هزینه های بهره برداری و نگهداری ساالنه

میلیون ریال

O&M

125,784

درآمدهای ساالنه

میلیون ریال

B

304,775
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جدول فوق بیانگر آن است که هزینه سرمایه گذاری پروژه حدود  66میلیارد تومان ،و هزینه بهره برداری و نگهداری ساالنه و
درآمدهای ساالنه نیز به ترتیب حدود  12و  30میلیارد تومان برآورد شده است.
-5-4نتایج شاخصهای ارزیابی مالی
با توجه به درآمد یاد شده و همچنین هزینههای سرمایه گذاری اولیه و هزینههای ساالنه ،مدل مالی پروژه ایجاد و جریان زمانی
هزینهها و درآمدها در طول دوره زماین عمر طرح ،تنظیم شده است .در واقع ابتدا الگو با قیمتهای ثابت مدلسازی شده و سپس با
لحاظ رشد تورم هزینهها و درآمدها تعدیل گردیده تا جریان خالص وجوه برای محاسبه شاخصهای مالی بدست آید.

بر اساس برآورد هزینهها و درآمدها و جریان زمانی آنها در مدل مالی ،شاخصهای مختلف تحلیل فایده-هزینه مالی محاسبه
گردیده که نتایج آن در جدول زیر ارایه شده است.
شاخص ارزیابی مالی

نماد

واحد

نتیجه محاسبه

ارزش فعلی خالص

NPV

میلیون ریال

344,092

نسبت فایده به هزینه

B/C

نسبت

نرخ بازده داخلی

IRR

درصد

دوره بازگشت سرمایه

PBP

سال از ابتدای دوره ساخت

1.29
41.3%
5

با توجه به نتایج شاخصهای محاسبه شده برای ارزیابی مالی ،نرخ بازده داخلی پروژه که نمایانگر نرخ سود ساالنه پروژه بوده ،حدود
 41درصد است .این نرخها باالتر از نرخ تنزیل یا هزینه فرصت سرمایهگذاری بوده (نرخ  30درصد این مطالعه) و از اینرو این پروژه
دارای توجیه پذیری مالی است.
شاخص ارزش کنونی خالص ( )NPVنشان میدهد که به قیمت سال پایه  ،1399سود خالص پروژه حدود  34میلیارد تومان می
باشد .همچنین نسبت فایده به هزینه ( )B/Cنشان میدهد که بهطور متوسط به ازای هر ریال هزینه در طرح 1.3 ،ریال فایده ایجاد
خواهد شد .با توجه به اینکه عدد بزرگتر از یک است ،تأییدی بر توجیهپذیری این طرح از دیدگاه مطالعات مالی محسوب میشود.
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-6-4شناسنامه اقتصادی پروژه
معرفی پروژه
نام پروژه
مهمترین خدمات قابل ارائه

سالمت
رستوران ،کافی شاپ و فودکورت ،اسپا ،فضای بازی کودکان و ایستگاه دوچرخه
وضعیت بازار

گردشگران و ساکنان جزیره
ماهیت متقاضیان خدمات
واگذاری زمین به شکل اجاره
الگوی مالکیت پروژه
بهره برداری و فروش خدمات پروژه و یا اجاره فضاها
مدل درآمدزایی
وضعیت هزینه و درآمدهای پروژه و دوره عمر طرح
2
طول دوره ساخت (سال)
15
طول دوران بهره برداری (سال)
هزینه اجرایی دوره ساخت (میلیون ریال)
663,686
هزینه های بهره برداری و نگهداری ساالنه (میلیون ریال)
125,784
درآمدهای ساالنه (میلیون ریال)
304,775
شاخص های ارزیابی مالی پروژه
30%
نرخ بازده (تنزیل) مورد انتظار
ارزش کنونی خالص (کل سود پروژه) ()NPV
344,092
1.29
نسبت فایده به هزینه ()B/C
41.3%
نرخ بازده داخلی (نرخ سود ساالنه موردانتظار) ()IRR
5
دوره بازگشت سرمایه ()PBP
تامین مالی و مدل واگذاری
مشارکت سازمان و سرمایه گذاران بخش خصوصی

نحوه تامین مالی

 23درصد سهم سازمان و  77درصد سهم شریک سرمایه گذار)
قرارداد مشارکت بر اساس سهم از درآمد

روش واگذاری به سرمایه گذار

 23درصد سهم سازمان و  77درصد سهم شریک سرمایه گذار)
شروع در سال 1400

زمان شروع ساخت پروژه
20

5

ضوابط و مقررات
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-1-5تعریف محدودهها
حریمها و محدودههای اصلی تشکیلدهندهی نوار ساحلی جزیرهی کیش عبارت از موارد زیر است:
منطقهی ساحلی در بخش دریا:
•
برای تعیین عرض منطقهی ساحلی در بخش دریا دو معیار زیستمحیطی و هیدرودینامیک دریا اهمیت اساسی دارد .مهمترین ناحیه
به لحاظ هیدرودینامیک دریا ناحیهی شکست امواج است که بیشترین بار رسوبی منطقهی ساحلی در این ناحیه جابهجا میگردد .باه
لحاظ زیستمحیطی زیستگاه مرجانها در منطقهی ساحلی اهمیت زیاادی دارد .در جزیارهی کایش مارز ناحیاهی شکسات اماواج
حداکثر تا عمق  5.5متری دریا پیشروی میکند ،زیستگاه مرجانها نیز عمدتاً در عمق  3تا  15متری واقع است .بر این اساس عماق
 15متری به عنوان مرز دریایی منطقهی ساحلی در نظر گرفته شده است.
منطقهی ساحلی در بخش خشکی:
•
حریم ساحل با فاصلهی  120متری از سطح متوسط آب دریا و یا فاصلهی  60متری از سطح متوسط باالترین مد ،هر کدام که کمتار
باشد .مرز حریم  120متری ساحل در طرح ساماندهی نوار ساحلی جزیرهی کیش به طور تقریبی با یک دسترسی سوارهی پشاتیبان
تعریف شده است.
حریم  6۰متری ساحل:
•
حریم ساحل با فاصلهی  60متری از سطح متوسط آب دریا و یا فاصلهی  60متری از سطح متوسط باالترین مد ،هر کدام که کمتر
باشد این محدوده در طرح ساماندهی نوار ساحلی جزیرهی کیش با احداث یک مسیر پیادهی سرتاسری به عرض  8.4متر که از
مصالح سبک چوبی ساخته شده و به  walk boardیا راه چوبی معروف است مشخص شده است.
حریم 6۰تا  12۰متری ساحل:
•
حریم ساحل با فاصلهی  60متری از سطح متوسط آب دریا و یا فاصلهی  60متری از سطح متوسط باالترین مد ،هر کدام کاه کمتار
باشد ،تعیین شده است.
مسیر ویژه دوچرخه:
•
در طرح ساماندهی نوار ساحلی جزیره کیش یک مسیر دوچرخهی سرتاسری نیز در محدودهی ساحلی پیشنهاد شده کاه باه صاورت
یک لوپ کامل و بسته است که سراسر نوار ساحلی را میپیماید و تا حد امکان سعی شده هر جا که مسیر دوچرخه موجاود باوده بار
آن منطبق گردد و در جهت تکمیل و پیوستگی آن پیش رود.
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مسیر پیادهی چوبی ()walk board
•
در طرح ساماندهی نوار ساحلی جزیرهی کیش متر یک محور پیادهی چوبی سرتاسری جهات حاداکثر بهرهمنادی از دیاد مطلاوب و
جریان هوای دلپذیر برخاسته از دریا در پهمهی ساحلی در نظر گرفته شده است کاه باه عناوان  walk boardنیاز از آن ناام بارده
میشود .این محور در بیشتر مواقع بر مرز حریم  60متر واقع شده اما در برخی قسمتها به دلیل منطبق شدن بر مسایر دوچرخاهی
موجود از این مرز تبعیت نمیکند.
محدودهی تودهگذاری ساحلی:
•
محدودهی بین محور پیاده ( )walk boardو محاور دوچرخاه در طارح سااماندهی ناوار سااحلی جزیارهی کایش کاه بار اسااس
مطالعات  ICZMبه عنوان محل مناسبی برای استقرار خدمات و فعالیتهای مجاز در نظر گرفته شده است .این محادوده در حاریم
 60تا  120متر ساحل جزیره قرار دارد و هر جا مسیر دوچرخه و یا پیاده از حریم  60متر تبعیت نکرده باشد ،بارگذاری و تودهگذاری
مجاز نیست.
پسکرانه:
•
پس کرانه به محدوده قطعات مجاور نوار ساحلی به سمت هسته مرکزی جزیره کیش گفته میشود .محادودهی پاسکراناه مساتقیماً
موضوع کار طرح ساماندهی نوار ساحلی جزیرهی کیش نیست ،اما به دلیل هماهنگ ساختن هرچه بیشتر طارح باا زمیناه و افازایش
قابلیت اجرای طرح ،این محدوده نیز به عنوان زمینه و بستر طرح دیده شده و تأمین دسترسی مناسب آن به ساحل مورد توجه قرار
گرفته است.
ضوابط عمومی ساختوساز در محدودههای تعریف شده
حفظ و آزادسازی نوار ساحلی به صورت یکپارچه و قابل استفاده برای همه ،پرهیز از هر گونه ساختوساز و دخلوتصرف در پهنههای
حساس جنوبی ،هدایت بیشتر بارگذاریها به پهنههای شمالی و شرقی ساحل جزیره که دارای حساسیت کمتر هستند و محدود
ساختن پیشنهادها به فعالیتهای گردشگری طبیعت ،دید دریایی و ورزشهای آبی مهمترین اصول ساختوساز در طرح ساماندهی
نوار ساحلی جزیرهی کیش هستند .در ادامه ضوابط دقیقتر مربوط به هر یک از محدودههای تعریف شده ارائه میشوند:
حریم  6۰متری ساحل:
•
 −حریم و مبلمان ثابت غیرمجاز است 60 .متری ساحل باید در تمام نقاط برای استفادهی عموم آزاد باشاد و هیگوناه تملاک و
ایجاد محدودیت برای عموم در آن مجاز نیست.
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 −در حریم 60متری ساحل هر گونه دخلوتصرف مانند ایجاد سازههای دریایی ،اصالح خط ساحلی و تغییر مورفولوژی ساحل،
خاکریزی و خاکبرداری ،برداشت ماسه یا صخرهتراشی ،بوتهکنی ،ایجاد فضای سبز و احداث فونداسیون یا بتنریزی جهت
اجرای سازه و آالچیق
 −ایجاد دکه ،آالچیق و سایهبان با سازههای سبک و عناصر قابل جابهجایی و غیردائم در محدودههای غیرحساس مجاز است.
حریم  6۰تا  12۰متری ساحل:
•
در صورتی که حریم فوق در محدودهی مناطق حفاظتی زیستمحیطی و همجوار زیستگاههای حساس اکولوژیکی نباشد با رعایت
ضوابط زیر قابل استفاده است:
تنها در حریم  60تا  120متر ساحل ،در محدودهی بین محور پیاده ( )walk boardو محور دوچرخه که محدودهی
تودهگذاری ساحلی نامیده شده و بر اساس مطالعات  ICZMبه عنوان محل مناسبی برای استقرار خدمات و فعالیتهای مجاز
در نظر گرفته شده است ،شماری خدمات تفریحی -گردشگری مرتبط با دریا و پسکرانه به گونهای باز و کمتراکم در
چهارچوب ضوابط کالبدی و عملکردی طرح پیشنهاد شده است.
طبق جلد چهارم بازنگری طرح جامع جزیره کیش ،در محدودهی  60تا  120متر باید از سازههای موقت ،سبک و قابل حمل
استفاده شود.
طراحی به گونهای باشد که حرکت و استفادهی عموم را مسدود و محدود نکند.
محوطهسازی بدون ایجاد تغییرات عمدهی دائمی مانند تغییر توپوگرافی ،با کاربرد مصالح بتنی ،سنگ و موزاییک انجام شود.
چه برای محوطهسازی و ایجاد مبلمان و چه در احداث بنا از مصالح همخوان با محیط و متجانس با طبیعت منطقه استفاده
گردد ،مثل بتن ،سنگ ،موزاییک و چوب.
با استفاده از گیاهان بومی و متناسب با شرایط اکولوژیک منطقه ،عالوه بر حفظ هویت طبیعی جزیره ،مصرف کود و سموم
گیاهی و هزینهی نگهداری و مصرف آب به حداقل ممکن رسانده شود.
توجه به تداوم بصری دید دریا در طراحی  Landscapeو  Hardscapeساحلی.
به مسیر آبراهههای سطحی توجه شده و حتیاالمکان از سد نمودن آنهاخودداری شود.
حفر چاه در نوار ساحلی جزیره کیش ممنوع است.
-
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-2-5مبانی نظری معماری
-

اصول مبانی طراحی معماری در این پروژه طبق موارد زیر میباشد:
معماری دارای تشخص با هدف جذب گردشگر ( دارای ایده و هماهنگ با یکدیگر و محیط )
حفظ جاذبه های طبیعی جزیره ( شامل در نظرگرفتن مواردی مانند حفظ جزیره مرجانی به عنوان یکی از بزرگترین جزایر
مرجانی در دنیا ،حفظ طبیعت بکر و زیبای جزیره و داشتن سواحل نیلگون و فیروزه ای و استفاده از آفتاب سواحل )
در نظر گرفتن اقلیم جزیره کیش ( ویژگیهای اقلیمی شامل جهت بادهای غالب ،نور و سایه )
بوم  -استفاده از عناصر بومی و سرزمین مانند جنس و رنگ غالب در جزیره مرجانی کیش ( رنگ نخودی منطبق با
مرجانهای مرده و اتصال با زمین )
ارتباط با معماری تاریخی موجود در جزیره ( شامل عناصر موثر تاریخی و نحوه ی استفاده از آن )
تکنولوژی ( بر مبنای فناوری دانش محور و پیشرو متکی بر پایداری محیطی با قابلیت تجدید پذیری )
در نظر گرفتن ساختار شهری موجود جزیره ( هماهنگی ساختاری با همجواری ها و محیط پیرامونی )  ،و دید و منظر
دسترسی ها ( شامل دسترسی های سواره و پیاده )
شکل زمین ( شامل توپولوژی و شکل زمین و ابعاد آن )
برنامه طرح ( موضوع و عملکردها )
برنامه مفهومی ( شامل دیاگرام فضاها و عملکردها )
ایده طرح ،ایده فضایی و معماری ( با رعایت هماهنگی در طراحی پروژه های پیشنهادی با یکدیگر و معماری پیرامونی
موجود جزیره )
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-3-5الگوی استقرار و ضوابط قطعهبندی زمین
مهمترین اصل استقرار بنا در جزیرهی کیش توجه به حفظ نفوذپذیری و جریان آزاد هوا بین بناها و پرهیز از ایجاد بدنههای شهری
صلب و یکپارچه است که با توجه به اقلیم ویژهی منطقه امری ضروری به شمار میآید.
پایهی تقسیمات شهری زمین در طرح ساماندهی جزیرهی کیش قطعات زمینی است که از جبههی رو به دریا با مسیر پیادهی
ساحلی  ،walk boardاز جبههی پشتی با مسیر دوچرخه و از جبهههای جانبی با مسیرهای پیادهی فرعی که از درون جزیره تا
ساحل امتداد یافتهاند تعریف میشوند .قطعات زمین مربوط به تیپهای تک مدوله و چند مدوله به صورت منفرد یا کنار هم در این
زمینها جانمایی میشوند ،به گونهای که به مسیر پیادهی ساحلی چسبیده و از مسیر دوچرخه ،محورهای پیادهی جانبی و از یکدیگر
فاصله دارند .فاصله از مسیر دوچرخه برای قطعات زمین  4.20متر و فواصل جانبی برای تیپهای تکمدوله  4.20متر و برای
تیپهای چندمدوله  8.40متر در نظر گرفته شده است.
قطعات زمین مربوط به هر دو تیپ پیشنهادی مستطیل شکل هستند و به گونهای در زمین استقرار مییابند که ضمن رعایت فواصل
یاد شده ،کشیدگی آنها عمود بر خط دریا باشد .به جزئیات بیشتر در مورد ابعاد زمین و نحوهی ساخت بنا در آن در بخش بعد
اشاره میشود.

-4-5نحوهی قرارگیری در زمین بر اساس تیپ الگوها
همانطور که اشاره شد در طرح ساماندهی خط ساحلی جزیرهی کیشد الگوی معماری(مدرن و سرزمینی) و برای هر الگو دو تیپ
(تکمدوله و چند مدوله) طراحی شده است .در این بخش به ارائهی جزئیات بیشتر در مورد ابعاد و الگوی استقرار زمین و نحوهی
قرارگیری ساختمان در آن به تفکیک هر یک از این چهار تیپ الگو پرداخته میشود که عبارتند از :تکمدولهی مدرن ،چندمدولهی
مدرن ،تکمدولهی سرزمینی و چندمدولهی سرزمینی.
در اینجا ذکر این نکته ضروری است که با توجه به جزیرهای بودن منطقه ،برخالف شهرها و مناطق دیگر جهتگیریهای ثابت
شمالی -جنوبی و شرقی -غربی برای زمین و بنا مناسب نبوده و ارتباط با دریا و جهتگیری به سمت آن است که نقش تعیینکننده
دارد ،بنابراین قطعهبندی زمین و استقرار بنا در آن در شمال ،جنوب ،شرق و غرب جزیره یکسان نیست و بسته به جهتگیری رو به
دریا چرخش دارد .بر این اساس در این گزارش جبهههای اصلی بنا و زمین را بر اساس ارتباط با دریا ،جبههی رو به دریا (جبههی
جلویی) ،جبههی پشت به دریا (جبههی پشتی) ،و دو ضلع دیگر را جبهههای جانبی مینامیم.
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-5-5قطعات زمین تیپ تکمدولهی الگوی مدرن و نحوهی قرارگیری بنا در آن
قطعات زمین تیپالگوی تکمدولهی مدرن مستطیلهایی به ابعاد 21متر در  8.40متر هستند که به گونهای در زمینه جانمایی
میشوند که کشیدگی آنها عمود بر خط دریا باشد.
این قطعه زمینها بناهای یک طبقه را در خود جای میدهند و نحوهی قرارگیری فضاهای باز ،نیمهباز و تودهی ساختمانی بسته
درون آنها به ترتیب به شرح زیر است:
فضای باز به عمق  4.20متر در جبهی رو به دریا.
−
فضای نیمهباز به عمق  4.20متر.
−
تودهی ساختمانی به عمق  8.40متر.
−
فضای باز به عمق  4.20متر در جبههی پشت به دریا (فضای خدماتی).
−

-6-5قطعات زمین تیپ چندمدولهی الگوی مدرن و نحوهی قرارگیری بنا در آن
−
−

قطعات زمین تیپالگوی چندمدولهی مدرن مستطیلهایی به عارض و طاول حاداقل دو مادول ( )2*8.40هساتند کاه باه
گونهای در زمینه جانمایی میشوند که کشیدگی آنها عمود بر خط دریا باشد.
این قطعه زمینها بناهای دو طبقه را در خود جای میدهند که طبقهی دوم آن با عقبنشینی به طول یک مدول (معادل با
 8.40متر) نسبت به سطح طبقهی اول ساخته شده تا فضای بالکنی جذابی در طبقهی دوم در جبهاهی رو باه دریاا ایجااد
کند .نحوهی قرارگیری فضاهای باز ،نیمهباز و تودهی ساختمانی بسته درون آنها به تفکیک طبقات به ترتیب به شارح زیار
است:

طبقهی اول:
فضای باز به عمق  4.20متر در جبهی رو به دریا.
فضای نیمهباز به عمق  4.20متر.
تودهی ساختمانی به عمق  16.80متر.
فضای باز به عمق  4.20متر در جبههی پشت به دریا (فضای خدماتی).
طبقهی دوم:
بالکن روباز به عمق  4.20متر در جبهی رو به دریا.
بالکن نیمهباز به عمق  4.20متر.
تودهی ساختمانی به عمق  8.40متر.
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-7-5ضوابط کمی ساخت بنا در زمین بر اساس تیپ الگوها
در این بخش ابتدا به ویژگیهای کمی ساختوساز ،مثل سطح زیربنا ،سطح فضای باز و نیمهباز در هر طبقه و مجموع ساختمان،
تعداد طبقات ،سطح اشغال و تراکم در نمونههایی از هر تیپالگو اشاره کرده و سپس ضوابط پیشنهادی مربوط به تراکم ،سطح اشغال
و نسبت فضای باز و نیمهباز در سطح همکف را در هر یک ارائه میکنیم.
تیپ تکمدولهی الگوی مدرن:
•
نمونه:
تعداد طبقات1 :طبقه
−
مساحت قطعه زمین 176 :مترمربع
−
سطح زیربنای ساخته شده 71 :مترمربع
−
سطح فضای باز 71 :مترمربع
−
سطح فضای نیمهباز 35 :مترمربع
−
سطح اشغال 40 :درصد
−
تراکم 40 :درصد
−
نسبت فضای باز در سطح همکف 40 :درصد
−
نسبت فضای نیمهباز در سطح همکف 20 :درصد
−
ضوابط پیشنهادی:
تعداد طبقات1 :طبقه
−
سطح اشغال 40 :درصد
−
تراکم 40 :درصد
−
نسبت فضای باز در سطح همکف 40 :درصد
−
نسبت فضای نیمهباز در سطح همکف 20 :درصد
−
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•

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

تیپ چندمدولهی الگوی مدرن:
نمونه:
تعداد طبقات5.1 :طبقه
مساحت قطعه زمین 741 :مترمربع
سطح زیربنای ساخته شده در طبقهی همکف 423 :مترمربع
سطح زیربنای ساخته شده در طبقهی دوم 212 :مترمربع
سطح زیربنای ساخته شده در مجموع طبقات 635 :مترمربع
سطح فضای باز در طبقهی همکف 212 :مترمربع
سطح فضای نیمه باز در طبقهی همکف 106 :مترمربع
سطح بالکن (مجموع روباز و نیمهباز) در طبقهی دوم 212 :مترمربع
سطح اشغال 57 :درصد
تراکم 86 :درصد
نسبت فضای باز در سطح همکف 29 :درصد
نسبت فضای نیمهباز در سطح همکف 14 :درصد

طبقه اول

ضوابط پیشنهادی:
تعداد طبقات5.1 :طبقه
−
سطح اشغال 50 :تا 60درصد
−
تراکم 80 :تا  90درصد
−
نسبت فضای باز در سطح همکف 25 :تا  35درصد
−
نسبت فضای نیمهباز در سطح همکف 15 :تا  25درصد
−

طبقه دوم
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• طرح الگوهای معماری
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-8-5ضوابط کمی نما
در طرح ساماندهی سواحل کیش از یک طرف بهمنظور ایجاد یک نوار ساحلی منظم و از طرف دیگر جهت ارائه فرصت برای ایجاد
خالقیت ،یک چهارچوب کلی برای کلیه الگوها در دو تیپ مدرن و سرزمینی ارائه شدهاست .هر قطعه با درنظر گرفتن تیپ الگوها،
محل قرارگیری و کاربری متفاوت ضمن رعایت چهارچوب کلی میتواند فضاها و نماهای مورد نظر خود را ایجاد کند.
الگوی پیشنهادی نما در هر محدوده متناسب با هویت بافت و ویژگیهای ارزشهای وضع موجود انتخاب میشود ،به عنوان مثال در
محدودههای نزدیک بافت تاریخی الگوی سرزمینی و در اطراف پهنههای فعال شرقی الگوی مدرن پیشنهاد میشود .الزم به ذکر است
استفاده از فرمهای نامتعارف نظیر کشتی در طراحی و احداث بناها ممنوع است و رعایت این مصوبه برای دستگاهها ،نهادها و
سازمانهای دولتی در اولویت قرار دارد.
باتوجه به اقلیم جزیره کیش و همچنین نحوه قرارگیری کاربریها در نوار ساحلی از یک الگو کلی در جانمایی آنها استفاده
شدهاست .این الگو براساس مدول  8.40متر میباشد ،که این عدد با توجه به بخشپذیری به اعدادی مانند  60 ،30و  1.20در
شهرسازی مدرن کاربرد بسیار دارد .در ضوابط مربوط به نما نیز این مدوالسیون حفظ و جهت ایجاد تنوع بیشتر به اعداد کوچکتر
( 60 ،30و  )1.20تقسیم شدهاست.
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-9-5پوشش گیاهی
_ سطح مطلوب پوشش گیاهی قابل کاشت در جزیره بایستی متناسب با آستانه تحمل اکولوژیکی جزیره باشد؛ یعنی بهصورت
لکههای کوچک و پراکنده با حفظ فاصله حریم از خط ساحل جزیره استقرار یابند.
 گونههای گیاهی جهت کاشت در جزیره کیش و مناسب برای اقلیم گرم و مرطوب ،بر پایه مقاومت به خشکی ،دمای باالی هوا،تناسب جغرافیایی و نیاز آبی کم و نیز امکان آبیاری با پساب ،در ادامه ،پیشنهاد میشود:
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 حفاظت از محیط زیست در راستای جلوگیری از تخریب اکوسیستم دریایی حساس و آسیبپذیر جزیره و بهرهگیری غیرمسئوالنه و بیش از حد از منابعطبیعی در بارگذاری فضایی و کالبدی ،تهیه طرح ارزیابی زیست محیطی ( )EIAو دریافت تاییدیه آن از سازمانهای ذیصالح برای
همه پروژههای موضعی پس از تهیه طرح پروژهها و قبل از ساخت آنها ضروری است.
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