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 شناخت شهر کنگ   .1

 ارتباط شهر کنگ با محیط پیرامون   1 - 1

 یریقرارگ تیموقع 1 - 1 - 1

در  شرق بندرلنگه واقع شده    یمکان  تیشهرستان بندر لنگه در استان هرمزگان است که به لحاظ موقع  یاز شهرها  ی کیکنگ    یخیتار  شهر

بندر    نیاست. ا  لومتریک  165شهر از مرکز استان، بندر عباس،    نیفاصله ا  نی. همچنباشدیمشترک م  ابان یخ  کیدو شهر    نیا  ن یو مرز ب

و ارتفاع متوسط    ی طول شرق  ه یثان  15و    قه یدق  56درجه و    54و    یعرض شمال  ه یثان  39و    قهیدق  35درجه،    26  ییایرافدر مختصات جغ  یخیتار

 بوشهر قرار گرفته است. -جاده بندرعباس ریفارس و در مس جیخل یهاپنج متر از سطح آب 

 

 بندر کنگ در استان هرمزگان و شهرستان بندرلنگه  یخیشهر تار ییجانما: 1شکل  

مهرگان   اچهیو از سمت شمال به در فارسج یاز جنوب به خل ه،یشناس و مغو یبندر لنگه از شرق به شهر کنگ، از غرب به روستا  شهرستان 

بخش    5  یهرستان بندر لنگه دارا، ش1395سال    یکشور  ماتی. براساس تقسشودیشده است(، محدود م  لی)که درحال حاضر به شوره زار تبد

  ه، یالوان، حومه، مغو ش،یدهستان )بندرچارک، مقام، ک 8کنگ، بندرلنگه، لمزان( و  ش،یشهر )چارک، ک  5مهران(،  ،ی)شیبکوه، کیش، مرکز

 از بنادر مهم جنوب کشور است. یکیشهرستان، بندر لنگه است که  نیمهران، دژگان( است و مرکز ا

 1375- 95 یهااستان هرمزگان و شهرستان بندرلنگه ، در سال یاسیس ماتیتقس : 1جدول 

 دهستان  شهر بخش  شهرستان سال شرح

 استان هرمزگان 

1375 11 21 16 69 

1385 11 33 22 80 

1390 10 31 27 71 

1395 13 38 39 85 

شهرستان  

 بندرلنگه 

1375 
 

5 6 17 

1385 3 4 8 
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1390 4 4 8 

1395 4 5 8 

 1395 ران،یمرکز آمار ا ی: اطالعات سالنامه آمارمأخذ

 رامونیارتباط شهر کنگ با حوزه پ  2 - 1 - 1

درصد در بخش صنعت،    3/7درصد در بخش معدن،    1/11  ،یناخالص استان هرمزگان در بخش کشاورز  دیدرصدر از تول  9/7لنگه،    شهرستان

 .دهدیم  لیدرصد در بخش آب و برق و گاز را تشک 3/5درصد در بخش خدمات و   7/11درصد در بخش ساختمان،  8/9

  180با فاصله  . راه آهن بندرعباس  کندی نقاط برقرار م  ریبندر کنگ را با سا  ییفرودگاه شهر لنگه ارتباط هوا  ،یارتباط  ینظر شاخص ها  از

 ی هاراه  ر ی. شکل زکندینقاط فراهم م  ریبندر را باسا  ن یا  یارتباط آزادراه  لومتریک  180با فاصله    ز یفارس ن  جیو بزرگراه خل  یلیارتباط ر  لومتر،یک

 : دهدی را نشان م رامون یبندر کنگ با حوزه پ یارتباط

 ارتباط بندر کنگ و بندر لنگه  3 - 1 - 1

مورد   یهایاز کاربر یاریبس رون یشهر همجوار قرار گرفته است. از ا نیکتری عنوان مرکز شهرستان و نزدکنگ در مجاورت بندر لنگه به  بندر

 شده است.   فیبا شهر لنگه تعر ی کپارچگی شهر کنگ در ارتباط و  ازین

مناسبت به لقب    نیو بنادر خلیج فارس سرآمد بودند و به اسواحل    انیاز حد در م  شیکنگ و لنگه به سبب رونق و اعتبار ب  یبندرها  یروزگار

  ر یبندر لنگه و کنگ هم مانند سا  هی: »به روزگار دودمان قاجارسدینو   یم  یمورد دکتر احمد اقتدار  نیفارس شهرت داشتند، در ا  جیعروسان خل

باصطالح    ای  ی و حکام جواسم  ی اجاره داران مسقط  نیب  انیم  نیدر ا   ی فارس گهگاه به اجاره حکام مسقط در آمده و زمان  جیبنادر سواحل خل

دوران   نیکنگ در ا  رشیدر هر حال لنگه و خواهر پ  یآمده ول  انیاختالف و کشمکش و جنگ و صلح به م  یعامل قواسم  م،یمحمدابراه

 بوده اند«.  رسفا جیعروسان بنادر ساحل خل

 های نیبودن زم  ی. خالگرندیکدیمستقل از    یشهر  تیریمد  جهیجداگانه و در نت  یدو شهردار  یوضع موجود در شهر کنگ و لنگه دارا  در

و    یاجتماع  ،یاقتصاد  ، یوجود مشترکات فرهنگ  گری باشد. از طرف د  ی دو شهر م  نیا  نیشکاف ب  یاز عوامل اصل  ی کیدو شهر    نیب  عیوس

  وند یپ  گر یکدیدو شهر با    نیگردد که ساکنان ا  ی بندر لنگه، موجب م  ق یشهروندان کنگ از طر  یخدمات  یازهایاز ن  یاریبس  ن یتأم  ز یو ن  یعیطب

در ارتباط با روابط   یطور کلاست. به دهیقوت بخش یرا تا حدود طیشرا نیا زین نیشیطرح جامع پ ییسازمان فضا  یطراح  وهیخورده باشند. ش

 شده، ارائه شده است:   هی( که به صورت مشترک ته 1385در طرح توسعه و عمران بنادر کنگ و لنگه )  یلک  یسه الگو  گریکدیدو شهر با    نیا

 اول: توسعه مستقل دو شهر استیس -الف ▪
 مراکز موجود   تیدو شهر با حفظ و تقو وندیدوم توسعه، پ استیس -ب ▪
 الگو  نیبراساس ا  دیشهر و عمده شدن مرکز جد کیکنگ و لنگه به  یشهرها  لیسوم توسعه، تبد استیس -ج ▪

شده    فیبندر کنگ و لنگه تعر  نیمابیف  ی توسعه شهر کنگ در اراض  ینیب  شیدو شهر و پ  یبر ارتباط عملکرد  یتوسعه مبتن  است یس  ت،ینها  در

 است. 

 می واقع در حر یکنگ و روستاها 4 - 1 - 1

با شهر هستند. براساس آمار   وستهیارتباط پ  یقرار دارند که دارا  یچاه کهنه و کوه  ،یبردغون، چاه کوه  یشهر کنگ، چهار روستا  میحر  در

 یخانوار جزو روستاها  13بردغون و چاه کهنه با    یخانوار و روستاها  5کمتر از    یدارا  یچاه کوه  یروستا  رانیمرکز آمار ا  1390  یسرشمار

ذکر شده  زانیکمتر از م زیروستاها ن نیساکن دائم در ا تیدارند و جمع تینفر جمع 54و  44 ب،یشوند که به ترت یمحسوب م وارخان 20 ریز

  ن یا  یخانه ها  یشود. بازساز  ی شهر کنگ محسوب م  میواقع در حر  یروستا  نیبزرگتر  ت، ینفر جمع  126خانوار و    34با    یکوه  یاست. روستا

  ط ی از شرا ییو روبنا ییربنایاز آنها فاقد سکنه هستند. روستاها از نظر خدمات ز یمیاز ن شیمسکن انجام شده که ب ادیروستاها بعضا توسط بن

 ن؛یکنند. شغل عمده ساکن  یم   افتیو ...  خود را از شهر کنگ و معلمان در  دیخر  ، یدرمان  ، یآموزش  ازیو خدمات موردن  ستندیبرخوردار ن  یمطلوب

 اطراف است.   یمحدود و کارگر روزمزد در شهرها یدامدار نهایزم طی کمبود منابع آب و شرا لیدلمحدود به  اریبس یکشاورز

 دارند.  یراه شوسه خاک گرید یآسفالت و دو روستا  ی راه دسترس یدارا یو کوه یچاه کوه یمذکور روستاها یروستاها نیازب
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  ی رگذاریاندک آنها تأث  تیاطراف هستند، اما جمع  یشهرها  گر یروستاها از نظر خدمات به طور کامل وابسته به شهر کنگ، لنگه و د  ن یا  گرچه

 دهد.  یقرار نم ریمرتبط با شهر را چندان تحت تأث یزیدر برنامه ر

 بینی جمعیت افق طرحتحوالت جمعیت شهر و پیش 2 - 1

 روند تحوالت جمعیتی شهر بندر کنگ  1 - 2 - 1

درصد آن در شهرستان لنگه ساکن بوده و    9کل کشور، را دربر گرفته که    تیدرصد از جمع  2.2، استان هرمزگان   1395اس آمار سال  براس

 است:  ریشهر کنگ به شرح ز یتیجمع یهامشخصه نیترشهرستان لنگه در  کنگ ساکن هستند. مهم تیدرصد جمع 12.1

تا    1390نرخ، از سال    نیبوده و ا  2.1و    2.3برابر با    بیترت، به 1390تا    1385و    1385تا    1375  یهاکنگ در فواصل سال  تیرشد جمع  نرخ

  19213 تیاست. از جمع افتهیکاهش  3.9و  4.1، 5.1به   5.8از  بی مذکور به ترت یهاسال  یاست. بعد خانوار در ط افتهی شیافزا 3.1، 1395

اند که از  سال داشته   65  یدرصد باال  4.2سال و    65تا    15  ن یدرصد ب  65.5سال،    14  ر یدرصد ز  30.3،  1395ال  آمار س  براساس شهر    ینفر

 داشته است.  ندهیشهر روند فزا تیسهم را دارند. از نظر تراکم جمع نیشتریسال ب  35تا  25 تیجمع ان،یم نیا

درصد   89.5درصد و مردان،    82.8سهم زنان،    انیم  نیاند که از ااد بودهباسو  1395ساله و باالتر شهر کنگ در سال    6  تیدرصد از جمع  86.3 

ساله  6 تیدرصد از کل جمع   75بوده )حدود  ترنییو پا  پلمید التی تحص یساکن در شهر کنگ دارا تیاز جمع یاست. بخش قابل توجه بوده

ساله و باالتر زنان در مقطع    6سهم جمعیت    ،یتیاز نظر جنس  ن،یاند. همچنبوده   یدانشگاه  التیتحص  یدارا  تیدرصد جمع  8.7و باالتر( و  

ساله و بیشتر زنان   6ساله و باالتر مردان و در مقاطع تحصیلی راهنمایی و متوسطه سهم جمعیت    6باالتر از سهم جمعیت    ییابتدا  یلیتحص

  366، بندر کنگ  1395دارد. براساس آمار سال    ییدوره ابتدا  انیپس از پا   دختران  لیآمار نشان از ترک تحص  نی. ااشدبتر از مردان میپایین

ا از  بوده   186نفر مرد و    180تعداد،    نیدانشجو داشته که  را مردان تشک  86.7اند.  نفر، زن  از سرپرستان خانوار  اما در   دهند؛ی م  لیدرصد 

 است. برابر شده  میت زنان سرپرست حدود دو و نیجمع 1395تا  1385 یهاسال

  بیبه ترت 1395تا  1385 یهاپنج ساله سال یو در بازه زمان1385تا سال  1365هر هزار نفر  از سال  ی مهاجرت در شهر کنگ به ازا زانیم

 نیمهاجر  زانیدارد. اما نکته قابل توجه عدم کاهش قدر مطلق م  ریبوده که نشان از کاهش آن در ده سال اخ  19.1و    35.3،  106.7،  32اعداد  

و نرخ مهاجرت   14.5برابر با    1395تا    1390  ی هانرخ مهاجرت زنان در فاصله سال  نیانگیم  کهنیباتوجه به ا  ن،یها است. همچن  الس  نیدر ا

  نیکار به ا  یبرا  ن،یگرفت که مهاجر  جهینت  توانی اند، مسال قرار داشته   65تا    15  یبوده و عمدتا مهاجران در بازه سن  23.4مردان، برابر با  

درصد(    13.6فارس )  یهااستان  یاند. در مراتب بعدبوده  یشهر، مهاجران درون استان  نیدرصد از مهاجران وارد شده به ا  45.8.  اندهمنطقه آمد

  5.2معادل    یاند. مهاجران واردشده از خارج از کشور با سهممهاجران را به شهر کنگ فرستاده  نیشتریدرصد(، ب   7.6و سیستان و بلوچستان )

 .باشندی در خور توجه م زیصد ندر

 1375-95 یهادر سال  ت،یشهرستان بندرلنگه و شهرکنگ و سهم جمع  تیتعداد جمع راتییتغ: 2جدول 

 سال

سهم  شهر کنگ شهرستان بندرلنگه

جمعیت 

شهر از 

جمعیت 

شهرستان  

 )درصد(

 تعداد جمعیت 

سهم جمعیت  افزایش هر دوره 

شهرستان از 

جمعیت 

استان 

 )درصد(

 تعداد جمعیت 

 افزایش هر دوره 

 نسبی  مطلق نسبی  مطلق

1375 156930 - - 14.8 11920 - - 7.6 

1385 116086 -40844 -26.0 8.3 14894 2974 24.9 12.8 

1390 134713 18627 16.0 8.5 16496 1602 10.8 12.2 

1395 159358 24645 18.3 9.0 19213 2717 16.5 12.1 

 رانینفوس و مسکن مرکز آمار ا یعموم یهایسرشمار جی مأخذ: محاسبات مشاور بر اساس نتا
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 1395 حوزه، در سال  کی شهرکنگ به تفک تیتراکم جمع: 2شکل  

 کل شهر کنگ تیجمع ینیبش پی 2 - 2 - 1

فراوان در    راتییتغ  شگرینما  ریاخ  یها سال  یهای توجه داشت. بررس   ینکات اساس  نیبه ا  دیکنگ با  یشهربندر  ندهیآ  تیجمع  ی نیب  شیپ  یبرا

را آشکار    تیواقع  ن یا  یقاتیتحق   یهاو سازمان  ی توسط مراکز پژوهش  یتیجمع  یکشور و نقاط مختلف آن است. برآوردها  یتیجمع  یها دهیپد

که در تحوالت   یهادهیعوامل و پد  را یرا به همراه دارد، ز  یفراوان  یتمال خطااح  نده،یآ  تیجمع  ینیب  شیپ   یبرا  یانقطه   رآوردساخته است که ب

ها، در آن   یها و محاسبه اثربخش  دهیعوامل و پد  نیا  یکه شناخت همه   باشندیمتفاوت م  یفراوان و با عملکردها  اریموثر است بس  یجمع

که به   تیها با واقعالزم برخوردار باشند تا فاصله آن  یریاز انعطاف پذ  دیبا  یتیجمع  ی جهت برآوردها  نی. به هماستنامحدود    تیجمع  ریمتغ

  استیو س یزیربرنامه  نییها در تعشاخص نیتر یاه یاز پا یکی تی جمع ینیب شیشود، به حداقل برسد. در واقع، پ  یخطا خوانده م هینام حاش

 . دیآیو.... به حساب م یآموزش ،یفرهنگ -یاجتماع ،یاقتصاد ،یتیجمع یهانهیزم یدر تمام یگذار

  د یآنان موال  انیاثرگذار است که از م  تیجمع  بی( بر ساخت و ترکیر یو مهاجرپذ  یو مهاجرت )اعم از مهاجرفرست  ریمرگ و م  د،یعامل موال  سه

اساس    نیهم  بر.  دکاهیمحدوده م  کیساکن در    تیاز حجم جمع  یو مهاجرفرست  ریو مرگ و م  دیافزایم  تیبر تعداد جمع  یریو مهاجرپذ

 تیاز تعداد جمع  ینیبشیپ  نیمختلف و در نظر گرفتن فروض محتمل جهت بهتر  یهاو روش  وهایسنار  نیبه تدو  تیجمع  ینیب  شیجهت پ

 .میاساله اقدام نموده 5 یهاو به فاصله 1415شهرکنگ تا سال 

 تیدرصد رشد ساالنه تعداد جمع  نیانگی؛ با در نظر گرفتن م1415تا افق سال    تیتعداد جمع  ینیبشی: پاول  یوی سنار ▪

 1390-95 یهاسال یط

 تیدرصد رشد ساالنه تعداد جمع  نیانگی؛ با در نظر گرفتن م1415تا افق سال    تیتعداد جمع  ینیبشی: پدوم  یوی سنار ▪

 1385-95 یهاسال یط

؛ با در نظر گرفتن درصد رشد قابل حصول طرح جامع 1415تا افق سال    تیتعداد جمع  ینیبش ی: پسوم  یوی سنار ▪

 شهر

 ؛ با در نظر گرفتن درصد رشد مطلوب طرح جامع شهر1415تا افق سال  تیتعداد جمع ینیبش ی: پچهارم یوی سنار ▪
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 1415شهرکنگ تا افق سال  تیتعداد جمع ینیب شیپ: 3جدول 

 سناریو 
 برآوردهای مشاور  نتایج سرشماری

1385 1390 1395 1400 1405 1410 1415 

پیش بینی با روند گذشته )براساس رشد پنج ساله 

 درصد می باشد( 3.1که برابر با  95-1390
14894 16496 19213 22378 26063 30356 35381 

)براساس رشد ده ساله پیش بینی با روند گذشته 

 درصد می باشد( 2.6که برابر با  95-1385
14894 16496 19213 21822 24784 28150 32103 

گزینه قابل حصول طرح جامع شهر)براساس رشد  

 درصد( 2.74
14894 16496 19213 21993 25176 28820 32990 

  3گزینه مطلوب طرح جامع شهر)براساس رشد 

 درصد(
14894 16496 19213 22273 25821 29933 34701 

 رانینفوس و مسکن مرکز آمار ا یعموم یهایسرشمار جی مأخذ: محاسبات مشاور بر اساس نتا

 بینیوضعیت اقتصادی شهر و پیش 3 - 1

 شهر در وضع موجود یاقتصاد تیوضع یبررس 1 - 3 - 1

 ی هابخش  نیقرار گرفته است. جمع کل شاغل  یمختلف( مورد بررس  هایبخش   کیکار شهر کنگ )اشتغال به تفک  یروین  یبخش تقاضا

درصد در بخش    14.5ها در بخش خدمات،  درصد از آن   60.1  ینفر بوده که بصورت کل  4212،  1390مختلف اقتصاد شهر کنگ در سال  

نشان دهده    1390ن هرمزگان در سال  آمار با اشتغال کل استا  نی ا  سهیاند. مقابه کار بوده  ولدرصد در بخش صنعت مشغ  18.6و    ی کشاورز

 .  باشدی و صنعت استان م یکشاورز یباال بودن سهم اشتغال بخش خدمات شهر کنگ نسبت به بخشها

 : باشدی م تیبخش حائز اهم کینکته در خصوص اشتغال شهر کنگ به تفک چند

قابل توجه    یبخش کشاورز  نیسهم شاغل  ،یکشاورز  یو کمبود آب برا  ییآب و هوا  ط ینامساعد بودن شرا  رغمیعل ▪
 یی باال  یبخش همچنان از تقاضا  نیا  نیبخش مشغول بکارند، بنابرا  نیشهر در ا  ن یدرصد کل شاغل  15بوده و در حدود  

توجه   یبرا قابل  البته بخش  است.  برخوردار  ا  یاشتغال  به شاغل  شتغالا  نیاز  ( یری گی)ماه  التیبخش ش  نیمربوط 
 .   باشدیم

در   یصنعت   هایتیبودن فعال  نییکه نشان دهنده پا   باشد،یدرصد م  6بخش صنعت )ساخت( در حدود    نیشاغلسهم   ▪
شهر کنگ را دارا    نیساکن  یاشتغال برا  جادیتوسعه و ا  تیبخش قابل  نیا  نی. بنابراباشدی م  ی اسیشهر کنگ در هر مق

 . باشدیدرصد م 15در حدود  یشهر طچرا که سهم اشتغال بخش صنعت )ساخت( استان در نقا باشد،یم

 1390و  1385های های اقتصادی مختلف شهر کنگ با استفاده از آمار اشتغال در سال برای فعالیت  Shift & Shareتجزیه و تحلیل : 4جدول 

 شرح
RGS IMS RS 

در   اشتغالتغییرات 

 استانسطح 

 )درصد(

 تغییرات اشتغال در 

سطح شهر کنگ 

 )درصد(

 19.5- 17.1 156- 33 39 کشاورزى، شکار و جنگلدارى

 44.3 24.8 36 29 17 شیالت 

 28.6 45.1 1- 3 1 ساخت  -صنعت 

 8.7 10.2 4- 2 24 استخراج معدن

 11.6 25.9 6- 7 4 تأمین  برق، گاز و آب 

 5.3- 2.5 37- 32- 44 ساختمان 

 3.4- 14.3- 70 152- 60 عمده فروشى، خرده فروشى و...

 15.4 0.4- 6 4- 4 هتل و رستوران

 6.6 3.4- 124 157- 115 حمل و نقل، انباردارى و ارتباطات 

 31.6 23.9 1 3 2 هاى مالى گرى واسطه
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 شرح
RGS IMS RS 

در   اشتغالتغییرات 

 استانسطح 

 )درصد(

 تغییرات اشتغال در 

سطح شهر کنگ 

 )درصد(

 13.1 47.8 21- 23 6 خدمات کسب و کار 

 3.3- 6.5 21- 6- 20 اداره امور عمومى، دفاع و تأمین اجتماعى اجبارى

 6.3 4.6- 12 16- 10 آموزش

 6.3 9.6 2- 0 4 بهداشت و مددکارى اجتماعى

 10.4 63.9 36- 37 6 هاى خدماتیسایر فعالیت

 مأخذ: محاسبات مشاور

 ( 1415اشتغال  شهر کنگ در افق طرح ) ینیبش یپ 2 - 3 - 1

اول،    یوی. بر اساس سناردهدی نشان م 2و    1  ویدو سنار  کیبه تفک 1415و    1405سال   یاشتغال شهر کنگ را برا  ینیبشیبرآورد و پ  جینتا

ساختمان و   ، یکشاورزى، شکار و جنگلدارى، عمده فروشى، خرده فروشى، تعمیر وسایل نقلیه موتورى وکاالهاى شخصى و خانگ  هایبخش 

بخش عمده فروشى، خرده    ان یم  نیو تأمین اجتماعى اجبارى با کاهش سهم در کل اقتصاد شهر مواجه بوده و در ا  فاعاداره امورعمومى، د

آموزش و   هایبخش  نیکاهش سهم مواجه خواهد بود. همچن  نیشتریبا ب  یتورى وکاالهاى شخصى و خانگفروشى، تعمیر وسایل نقلیه مو

سهم   شیشهر با افزا  یاقتصاد  هایبخش   ریشهر بر عهده خواهند داشت. سا  ندهیدر اشتغال آ  ینقش ثابت  باًیتقر  یاجتماع  یبهدشت و مددکار

سهم در اشتغال   شیافزا  نیشتریاز ب  یمال  هایگریمعادن و واسطه   ریسا  الت،یش  هایخش . نکته مهم آنکه بباشندی در کل اشتغال برخوردار م

و    شرویپ  هایدر اقتصاد شهر جزء بخش   الت یبخش ش  زیموجود اقتصاد شهر ن  ضع و  یکل شهر برخوردار خواهند بود. از آنجا که در بررس

بخش    یبود. رشد باال  مینقش فعال آنرا در اقتصاد شهر شاهد خواه  زین  ندهیو در آ  باشدی م  ی عیبخش طب  نیشده است، رشد ا  یمعرف  دارتیمز

 خواهد داشت.   یفعال یمال هایتیو فعال یحوزه بانکدار نده،یکه شهر کنگ در آ دهدی اقتصاد شهر نشان م ندهیدر آ یمال هایگریواسطه 

سهم و نقش فعال در اقتصاد    نیشتریب  یخدمات دارا  ریاستخراج معادن، مستغالت و سا  ،یکشاورز  هایبخش   زیدوم ن  یویاساس سنار  بر

م اما  بود،  خواهد  برخوردار  سنار  یرگذاریتأث  زان یشهر  در  م  1شماره    یویآنها  اصلباشدیکمتر  تفاوت  بخش  ویدو سنار  ی.  نقش    یها-در 

  های است یشهر اتفاق افتاده و س  ی رقابت  تیدر مز  یرییآنکه چنانچه تغ  جه ی. نتباشدی خدمات م  ریحمل و نقل مستغالت و سا  الت،یش  ،یکشاورز

دوم    ویشهر به صورت سنار  ندهیگردد، آنگاه ساختار آ  دیدر کل کشور تأک  یساختار  تیمز  یدارا  هایباشد که بر بخش   ایبگونه   یاقتصاد

شهر   یرقابت  هایتیبا توجه به در نظر گرفتن مز  1شماره    ویکه سنار  دهدیآن نشان م  هایو تفاوت  ویار دو سن  یحال بررس  نیخواهد شد. با ا

 گردد. شنهادیمطالعه پ نیا  یبرا یینها یویبه عنوان سنار  تواندیموجود م هایتیو واقع

 1415و  1405 هایسال   یبرا یاقتصاد هایبخش  کیبرآورد اشتغال شهر کنگ به تفک: 5 جدول

اشتغال   1سناریو  2سناریو 

1395 

 های اقتصادی بخش

ساالنه 
ط 

س
شد متو

ر
 1415 1405 

ط ساالنه 
رشد متوس

 1405 رشد متوسط ساالنه  

شتغال  
سهم از ا

صد( 
کل )در

شتغال  
ن ا

میزا
شتغال   

سهم از ا

صد( 
کل )در

شتغال  
ن ا

میزا
شتغال   

سهم از ا

صد( 
کل )در

شتغال  
ن ا

میزا
 

سهم از 
شتغال  

ا

صد( 
کل )در

شتغال  
ن ا

میزا
سهم از اشتغال کل  

صد( 
)در

ن  
میزا

 

 کشاورزى، شکار و جنگلدارى 399 5 1.5- 6.1 293 5 1.5- 544 10.3 689 12.1 2.8

 شیالت 312 10.8 3.7 8.9 640 10.8 3.7 403 7 495 8.7 2.5

 استخراج معدن  11 0.3 2.9 0.3 19 0.3 2.9 17 0.3 23 0.4 3.9

 ساخت  -صنعت  322 6.9 1.2 6.8 410 6.9 1.2 374 6.8 426 7.5 1.8

 تأمین برق، گاز و آب 56 1.3 1.5 1.2 76 1.3 1.5 78 1.3 101 1.8 3

 ساختمان 526 8.3 0.4- 9.4 488 8.3 0.4- 550 10.6 573 10.1 1

-2.2 6.3 359 12.4 542 -0.2 11.8 698 13.2 -0.2 11.8 726 

عمده فروشى، خرده فروشى،  

تعمیر وسایل نقلیه موتورى  

 وکاالهاى شخصى و خانگی 
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 هتل و رستوران  53 1.3 1.9 1.2 77 1.3 1.9 52 1 52 0.9 0.6

0.2 24.1 1370 29.4 1454 1 31.6 1866 31.7 1 31.6 1538 
حمل و نقل و انباردارى و  

 ارتباطات

 هاى مالى گرىواسطه 29 0.9 3 0.8 53 0.9 3 38 0.7 47 0.8 2.6

4.3 3.5 197 2.2 139 1.7 1.9 113 1.8 1.7 1.9 81 
-مستغالت، اجاره و فعالیت

 هاى کار و کسب

1.5 5.2 296 5 268 -0.6 3.6 212 4.2 -0.6 3.6 240 
اداره امورعمومى، دفاع و  

 تأمین اجتماعى اجبارى

 آموزش 139 2.8 0.9 2.8 167 2.8 0.9 129 2.6 118 2.1 0

1.7 1.4 78 1.3 69 0.9 1.2 72 1.2 0.9 1.2 60 
بهداشت و مددکارى 

 اجتماعى

5.1 4.5 258 2.5 172 1.4 1.9 114 1.9 1.4 1.9 86 
هاى خدمات سایر فعالیت 

 عمومى، اجتماعى و شخصى 

 اظهار نشده   338 10.3 3 8.5 611 10.3 3 455 7.7 611 10.7 3

 کل اشتغال  4915 100 0.92 100 5906 100 0.92 5284 100 5693 100 0.74

 

 خصوصیات کالبدی شهر 4 - 1

 کاربری اراضی وضع موجود شهر 1 - 4 - 1

هزارنفر( است که    ستیب  ریز  یمترمربع در شهرها  40از دو برابر حد استاندارد ) شیمترمربع و ب  83.8  زانیمدر شهر کنگ به   یسرانه مسکون

از    ی از دو برابر شی مترمربع و ب  92/5  زانیمشهر به   ن یدر ا  ی. سرانه تجارگرددی بازم  یشهر اسیتوسعه و مساکن بزرگ مق  ی سنت یبه الگو

مترمربع و کمتر از سرانه    55/2  زانیمشهر به   ن یدر ا  ی است. سرانه آموزش  زدانه یر  یتجار  ی مناسب اراض  زان یآن م  لیاست که دل  ارد حد استاند

شهر مورد توجه   ی آت یاراض یکاربر یزیردر برنامه  د یمترمربع( است و با 5/3نفر )برابر با   50000 ریز یدر شهرها یآموزش  یاستاندارد کاربر

 .  ردیگقرار  ژهیو

  را به خود اختصاص داده  یشهر  یدرصد اراض  6/1هکتار؛ بالغ بر    3/8در وضع موجود بندر کنگ با مساحت    ساتیتاس ▪
 ی بندر کنگ، برخوردار  یو شرق  یبخش شمال  یست، اما در اراضنسبتا مناسب ا  یکاربر   نیا  ییاست. نحوه پراکنش فضا

 خدمات دارد.   نیبه تام ازیاست و ن ینییدر سطح پا
  ی آموزش  یسطح کاربر  نیترنییدو منطقه پا  نیاست و ا  یدرمان  -یبهداشت  یفاقد کاربر  دیمناطق ابوذر و بافت جد  در ▪

 وجود ندارد.   یانتظام یاند. در منطقه ابوذر کاربررا به خود اختصاص داده
سهم از  نیشتریمترمربع است. ب 24/92برابر با  یکاربر نیوجود دارد و سرانه ا ری با یهکتار اراض 2/177بندر کنگ  در ▪

 6/24ها ) هکتار(، باغات و برکه  3/29)  یخی هکتار(، بافت تار  8/91)دیمتعلق به مناطق؛ بافت جد  بیبه ترت  ریبا  یاراض
 هکتار( است.   15)یانیهکتار(، بافت م 5/16هکتار(، منطقه ابوذر )

درصد   2بالغ بر    یهکتار  کیاسکله واقع شده است و با مساحت    ابانیدر بندر کنگ مجاور خ  یو کارگاه  یصنعت  یکاربر ▪
تنها در   یفروشیماه  یهاصورت کارگاه  به  عیصنا  نیرا به خود اختصاص داده است. غالب ا  یشهر  یاراض است و 
 است. افتهیهکتار(  استقرار  52/0)یخی( و بافت تاررهکتا 45/0)یانیشهر بوده و در منطقه بافت م  یشمال شرق یاراض

 کمبود سرانه هستند   یدارا  یو فرهنگ  یآموزش  ،یدرمان  -یسبز، بهداشت  یهمچون پارک و فضا  یتیبا اهم   یهایکاربر ▪
در سطح محالت است. عالوه    هایعادالنه کاربر  عیها و جبران کمبودها با توجه به توزسرانه   صیاست که تخص  الزم ▪

 .  ردیدر موضوع سطح نفوذ و شعاع عملکرد مورد توجه قرار گ دیبا یکاربر تیبرآن، وضع
مورد توجه قرار گرفت، دچار کمبود سرانه    ز ین  شتیوع معحمل و نقل و انبار باتوجه به اقتصاد منطقه که در ن  یکاربر ▪

 در طرح لحاظ شود.  دیاست و با
امکان    ی اراض  نیدر ا  رایشهر است. ز  یو جهت توسعه آت  یاراض  یتوسعه کاربر  سازنه یدر شهر؛ زم  ریبا  یاراض  وجود ▪

 شهروندان پاسخ داد.  یخدمات  ازیبه ن  توان یم   یمحدوده شهر  ش یوجود دارد و بدون افزا  ازیمورد ن  یهایکاربر  ییجانما
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  یبرا  ی مشکالت  یی ایو منظر بو  یکارگاه  یاز پسماندها  یناش   یدر شهر از نظر مسائل آلودگ  یفروشیماه  یهاکارگاه ▪
 و رفع شود.  ردیمورد توجه قرار گ دیکرده که با جادیشهر ا

 سرانه مصوب  کاربری

  قیتدق

سرانه  

 ی شنهاد یپ

 مساحت  تعداد

 موجودوضع 
  19213 : 1395)جمعیت

 نفر(

 وضع موجود 

 نفر( 34701 افق طرح )جمعیت

 درصد تحقق کمبود/مازاد  سرانه  کمبود/مازاد  سرانه 

 %92.8 3.6- 46.4 33.8 83.8 1609835.2 4491 50 متر مربع  50بیش از  مسکونی 
 %40.3 2.1- 1.4 1.0- 2.5 48989.0 24 3.5 مترمربع  5تا  2بین  آموزشی

 %106.1 0.1 2.1 1.8 3.8 73646.4 19 2 مترمربع  2تا  1بین  انتظامی  -اداری  
 %118.3 0.5 3.0 2.8 5.3 102652.6 483 2.5 مترمربع  2.5بیش از  خدماتی-تجاری
 %285.1 2.8 4.3 6.2 7.7 148377.5 7 1.5 مترمربع  1.5تا  1بین  ورزشی
 %12.1 1.3- 0.2 1.2- 0.3 6291.8 4 1.5 مترمربع  1.5تا  1بین  درمانی

 0.75تا  0.2بین  فرهنگی 
 مترمربع 

0.75 4 3578.0 0.2 -0.6 0.1 -0.6 13.7% 

 %25.8 5.9- 2.1 4.3- 3.7 71536.0 59 8 مترمربع  8بیش از  پارک
متر  0.5. تا 0.2بین  مذهبی 

 مربع 
0.5 45 74015.0 3.9 3.4 2.1 1.6 426.6% 

متر  0.5. تا 0.2بین  تجهیزات شهری 
 مربع 

0.5 2 20899.9 1.1 0.6 0.6 0.1 120.5% 

 %71.7 0.6- 1.4 0.6 2.6 49736.7 16 2 مترمربع  2تا  1بین  تأسیسات شهری
 %239.1 27.8 47.8 66.4 86.4 1659491.6 75 20 مترمربع  20بیش از  حمل و نقل و انبارداری 

 وضع موجود  باغات و کشاورزی
 

57 584301.1 30.4 
 

16.8 
  

 صنعتی 
  

15 16601.2 0.9 
 

0.5 
  

 تجاری  -مختلط مسکونی 
 

147 63854.3 3.3 
 

1.8 
  

 بایر
  

1116 1969217.7 102.5 
 

56.7 
  

 مجموع
  

6564.0 6503023.9 338.5 
 

187.4 
  

 

 

 : نقشه کاربری وضع موجود 3شکل  
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 ریزی شهر کنگ راهبردهای برنامهانداز، اهداف، و  چشم .2

 اندازبیانیه چشم 1 - 2

  یخیو تار ینیبا بستر سرزم زیآور در ارتباط مسالمت آمو تاب  داریاست پا یبندر کنگ در افق چشم انداز شهر

برخوردار از بافت ارزشمند   ک،یبر توان اکولوژ یمبتن افتهیمطلوب و توسعه  ستیز طیبهره مند از مح شیخو

و منظر آن   مایدر س یبوم-یخیتار یهاکه الگو یشهر یزندگ نیامروز  یبا کارکردها ا،یو پو سرزنده یخیتار

  تگر یباغات، روا یایو اح یتوسعه شهر ندیدر فرآ یخیبافت تار یکالبد یها ارزش  قیبوده و ضمن تعم یمتجل

  -یخی)تار یاز بنادر پررونق و مقاصد جذاب گردشگر یکیو  یدر نوار ساحل عتیهمساز با طب ستیتبلور خرد ز

برابر و توام با   یشفاف و پاسخگو با ارائه فرصت ها یشهر تیریمد یفارس، دارا  جی( در شمال خلیحیتفر

توسعه،   ندیفرآ یاصل یها هیخالق، سخت کوش و سرما یشهروندان، به عنوان مردمان یتمام یبرا شرفتیپ

با   یشهر تیریشهروندان و مد نیموجود ب یکه به واسطه اعتماد اجتماع ،یکارتعاون و هم هیهمراه با روح

  نییشهر مشارکت فعال داشته و در تع  یو فرهنگ یخیتار  راثیتوسعه و حفظ م یخود در برنامه ها انحداکثر تو

 خود اثر گذار خواهند بود.  ندهیسرنوشت حال و آ

 باشد:  یم لیذ یها یژگینقش و و  یبه چشم انداز مذکور بندر کنگ در افق چشم انداز دارا تیبا عنا

 ک یبر توان اکولوژ  ی مبتن  افتهیمطلوب و توسعه    ستیز  طیو برخوردار از مح  نیبا بستر سرزم  داریاست در ارتباط پا  یشهر ▪
 بوم ستیز یداریو پا

در   یخیتار-یکه هویت بوم  دیو جد  یخیبا ترکیبی متعادل از معماری ارزشمند تار  یبافت شهر  یاست دارا  یشهر ▪
 است   یآن متجل مایس

برا  یشهر ▪ عادالنه  صورت  به  اجتماعی  تعامالت  و  تفریح  زندگی،  کار،  برای  مناسب  فضای  ارائه  با   ی تمام  ی است 
 گردشگران   یتمام نیو همچن تیو با هر جنس یشهروندان از هر گروه سن

ارائه محصوالت باک  یشهر ▪   - یی ایدر   -یخیتار  یگردشگر  نهی( در زمیو روساخت   یرساختی)زیگردشگر  تیف یاست با 
 ی حتفری – یعیطب

 ، ی)بخش گردشگر  هیبر پا  یاقتصاد  دارتیمز   یتهایبر فعال  یمبتن  داریپا  یدرآمدها  جادیو ا  یداریاست با توان پا  یشهر ▪
 و ...(  یدست عیصنا الت،یحمل و نقل و ش ،یبازرگان

حد    نی و باالتر  یاجتماع  یهاب یآس  زان یم  نیباال برخوردار ازکمتر  ی زندگ  تیفیاست با همبستگی اجتماعی و ک  یشهر ▪
  یاجتماع تیامن
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 اهداف  2 - 2

 

 

 ریزی طرح ویژه کنگراهبردهای برنامه 3 - 2

حاکم بر   یهاها و فرصتحداکثر از قوت  -حداکثر  یبرداربهره  یو به عبارت  یتهاجم  یبر استراتژ  یمبتن  در بندر کنگ   یزیربرنامه  کردیرو

بر این اساس راهبردهای تعریف شده   .است  انداز و برای نیل به اهداف کالن و خرد تعریف شدهی برای حرکت به سمت چشمشهر  طیمح

 عبارتند از: 

 آن در بندر کنگ    یفارس و نوار ساحل جیخل یایبا در ی همجوار یهات یاز ظرف یبرداربهره ▪

 فارس  جیبا خل یهمجوار یهات یو ظرف یخیبر سابقه تار یشهر مبتن  ینقش بندر یارتقا ▪

 آن  یبافت سنت ژهیبندر کنگ و به و  یخیتار راثیبر م یمبتن یزیربرنامه  ▪

  یگردشگر  یهاجاذبه  یارتقا یدر راستا یخیو تار یسنت یهااستفاده از خانه  ▪

 جنوب کشور یبا نوار ساحل یو همجوار یخیتار  راثیاز م یخاص بندر کنگ در برخوردار تیراستا با هوهم یطراح ▪

 فارس   جیآن با خل یهمجوار لیبر پتانس یمبتن هیاپایتوسعه بندر کنگ در ساختار اقتصاد در یزیربرنامه  ▪

 ت یو موقع  گاهیبر صادرات به واسطه جا  ی( مبتنیدر بخش حمل و نقل و انباردار  ژهی)به و  یاقتصاد   یارتقا  یزیربرنامه  ▪
 بندر کنگ    کیژئوپلت
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   یو فرا مل یامنطقه یوندهایو پ ییبر  تعامالت فضا یشهر مبتن یاقتصاد  یزیربرنامه  ▪

  ریبا  یاستقاده از اراض یبرمبنا یاراض یکاربر یزیربرنامه  ▪

 بندر کنگ یخیتار  تیو هو یساختار سنت  یبرمبنا یشهر تیهو یبرنامه ارتقا ▪

 ر یفعال و با ریدرشت دانه غ یبا استفاده از اراض ی و عموم یهمگان یفضا یطراح ▪

   یخیاز عناصر بافت تار یبردار شهر با بهره یمرکز اصل یطراح ▪

 برنامه(   یو ب هیروی از رشد ب یری)جلوگ یتوسعه شهر یبر الگو یتیریو مد ینظارت ستمیس یطراح ▪

 و منظر  مایس یارتقا ی( در راستایبوم یو معمار  یخیشهر)عناصر تار یتیهو یهالیاز پتانس یبرداربهره ▪

 فارس جیبا ساحل خل یخیبافت تار یهمجوار لیبر استفاده از پتانس  یشهر مبتن تیهو یارتقا ▪

 شهر   ینقش گردشگر یدر ارتقا نیاستفاده از احساس تعلق ساکن ▪

 ی توسعه گردشگر  یهادر برنامه یمشارکت عموم از یبرداربهره ▪

 ی خیتارر یهاخانه  ی و بوم یسنت یاز معمار ژهیحفاظت و ▪

 ی شنهادیپ یی ساختار فضا .3
 صورت گرفته است.   یتوسعه شهر یانداز، اهداف و راهبردهااصول برآمده از چشم یبرمبنا یشنهادیپ ییساختار فضا میترس

 برکه ها   ریشهر و عناصر مرتبط با آن نظ کیو اکولوژ یعیساختار طب ی. توسعه شهر برمبنا1

 شهر  یخیتار یبا سازو کارها وندیدر پ کینخلستانها به منظور حفظ ساختار اکولوژ یایو اح تی. تثب2

 کند. ی محالت عبور م هیکل انیو سواره( که ازم ادهی)پ یاصل یمحور/محورها  یسامانده قی محالت از طر وندی. پ3

 و اجزا و الگوها  یساختارساز  قیبه کل شهر از طر یخیقابل تداوم بافت تار یارزشها ی. تسر3

 یمیاقل طی و متناظر با شرا یشهر یکاهش سفرها لیمختلط به دل یهایکاربر جادیو ا یخدمات یهایهمگن کاربر عی. توز4

 از محالت  نیساکن ینذه یبر الگوها ه یمفهوم محله با تک تی. حفظ و تقو5

 شهر  یرشد افق دی. تحد6

 ایشهر با در وندیپ ت ی. تقو7

 یارزشمند لبه ساحل تیاز خط آسمان و استفاده از ظرف انتی. ص8

 بافت همگن جادیتوسعه به منظور ا ی. فازبند9

 بافت  نیدر ا یکاریب یباتوجه به نرخ باال میدر بافت قد یاقتصاد یگردشگر یتهای. توسعه فعال10

 : نمود فضایی اهداف در ساختار فضایی پیشنهادی6جدول 

 نمود فضایی در ساختار فضایی پیشنهادی  اهداف 

 محیطی بهبود پایداری زیست
 اتخاذ رویکرد حفاظتی در باغات و اراضی مزروعی   -
 حفاظت ویژه در اراضی باغات تاریخی  -

 ارتقای توان اکولوژیک 
 پاالیش نوار ساحلی بندر کنگ   -
 طراحی فضاهای عمومی در نورا ساحلی   -

 پذیری ارتقای کیفیت زندگی و بهبود زیست

ارتقای همبستگی و تعامالت اجتماعی با طراحی محورهای ارتباطی میان بافت تاریخی با بافت میانی  -
 و جدید 

 بخش بهبود هویت شهری مبتنی بر ارتقای نقش عناصر تاریخی و هویت  -

 بهبود فرایند توسعه گردشگری 
 ارتقای نقش و جایگاه عناصر تاریخی ملموس در سطح شهر   -
 ای ای و محلهطراحی مسیرهای عملکردی و متنوع در سطوح مختلف شهری، منطقه -

 پذیری اقتصادی ارتقای رقابت

 ساماندهی توان اقتصادی شهر در مسیر پایداری  

 ارتقای نقش بندر و اسکله شهر در راستای توسعه اقتصادی  -
 کارگاهی در اراضی مستعد با اعمال رویکردهای زیست محیطی -های صنعتی پیشنهاد پهنه -
 های فعالیتی و عملکردی در سطح شهر  توزیع عادالنه محورها و پهنه -
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 هدایت رشد کالبدی شهرساماندهی و 

کالبدی   -طراحی لبه های شاخص در محدوده شهر برای جلوگیری از رشد بی رویه و گسترش فیزیکی -
 بی برنامه

 حفاظت ویژه از بافت با ارزش و تاریخی شهر  -

 فضایی شهر  -بهبود و ساماندهی ساختار کالبدی 
 ایای و محلهمنطقهطراحی شبکه خدماتی و عملکردی در سطوح مختلف شهری،  -
 طراحی ساختار منسجم و یکپارچه فضایی  -

 ارتقای کیفیت فضایی و سیمای شهر 
 ریزی نظام مراکز مبتنی بر تقویت خوانایی و غنای حسی طراحی و برنامه -
 بخش در سطوح مختلف شهر  های سنتی و عناصر معماری هویتارتقا جایگاه و نقش خانه -

 

 

 : نقشه سازمان فضایی پیشنهادی 4شکل  

 شهر  یشنهادیپ  میمحدوده و حر  .4

 شهر بندر کنگ یخیمحدوده بافت تار 1 - 4

  1335سال    یی هوا  ر یموجود در تصو  یبافت شهر  یهکتار است که عمدتا بر مبنا  55.05مصوب شهر بندر کنگ برابر با    ی خیمحدوده بافت تار

 است که عبارتند از دهیگرد ییشناسا یراثیارزش م یاثر دارا 86بندر کنگ بالغ بر  ژهیطرح و در است.  دهیگرد میترس

 آن   هیمصوب و حاش یخیواجد ارزش که عمدتا در محدوده بافت تار یبناها  ▪
 یخیو در زون باغات تار یخیمحدوده تار ی که در بخش غرب یخیارزشمند تار یها برکه ▪

 فته در طرح ویژه بندر تاریخی کنگ، موارد زیر به بافت تاریخی افزوده شده است: بر اساس مطالعات صورت گر

 هکتار، محدوده باستانشناسی زیر آب   105/4545 •

  500با توجه به عملکرد تاریخی شهر در حوزه دریانوردی، در طرح ویژه بندر کنگ زون باستانشناسی زیر آب به عمق  ▪
 متر از خط ساحل و مبتنی بر محدوده قدیم لنگر گاه ساحلی در غرب تاسیسات بندر موجود پیشنهاد گردیده است.

 باغهای تاریخی پس از کسر حقوق مکتسبه هکتار  49/6 •

 هکتار بابت تدقیق محدوده تاریخی، مشتمل بر: 6/8723 •

 میدان شهرداری •

 لبه ساحلی مجاور بافت تاریخی  •

 افزودن بناهای تاریخی ثبت شده مجاور بافت تاریخی  •
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 : محدوده و آثار تاریخی بندر کنگ5شکل  

 شهر  یشنهادی محدوده پ 2 - 4

 هیبرپا  نیشهر و همچن  یشمال غرب  یدر داخل محدوده موجود شهر بندر کنگ به خصوص در بخش ها  افتهیتوسعه ن  یبا توجه به وجود اراض

افق طرح در داخل محدوده    تی جمع   تیو فعال  ازیبه منظور سکونت، خدمات مورد ن  ازیمورد ن  یفضا   نیطرح، امکان تام  یتیمطالعات جمع  جینتا

عوارض    نیدوره و همچن  نیا  یخط محدوده با توجه به تحوالت کالبد  قیبندر کنگ تدق  ژهیلذا در طرح و    است.  ریموجود شهر امکان پذ

وده  محد  یهکتار  10حدود   شیافزا انگریهکتار است که ب  660.27طرح برابر با    یشنهادیمحدوده پ  وسعتموجود مد نظر بوده است.    یعیطب

 شهر است.  

قرار گرفته   ایاز در یاستحصال یشهر است که عمدتا در اراض دیبه شهر مربوط به محدوده لنگرگاه جد یاز محدوده الحاق یقابل توجه  بخش

 است.  

 است.   دهیگرد  قیشهر تدق  یشهر خصوصا دروا شمال  یشمال  یموجود در بخش ها  یعیبخش، خط محدوده با توجه به عناصر طب  نیبر ا  عالوه
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 : محدوده پیشنهادی شهر 6شکل  

 شهر  یشنهاد یپ میحر 3 - 4

شهر در    میبه حر  یاز محدوده الحاق  یقابل توجه   بخش  است.  افتهی  شیهکتار افزا  2926.14هکتار به    2162.32شهر از    یشنهادیپ  میحر

 یبخش ها  در  شهر قرار گرفته است    یشنهادیپ  میزون در حر  نی ا  کپارجهی  تیریبه منظور امکان نظارت و مد  ،یو زون ساحل  ی بخش شرق

  نسبت   است.  دهیگرد  قیشهر تدق  میبا توجه به مستحدثات موجود خصوصا شبکه معابر اجرا شده خط حر  یبه خصوص در بخش غرب   گرید

 است.  4.5به  1 میمساحت محدوده به حر
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 : حریم پیشنهادی شهر7شکل  

 

 بندی حریم پیشنهادی: پهنه 8شکل  



 
 

16 

 

 ی شنهاد یپ ی منطقه بند .5
  ، یاجتماع  ،یعملکرد ،یدسترس  ،یکالبد  ،یعیطب  یساختارها  صی حاصل از تشخ  جینتا یو بر هم نه   قی بر اساس تلف  یشنهادیپ  یمنطقه بند

بندر    یطرح توسعه شهر  نی تدو  ندیدر فرآ  یزیمناطق همگن برنامه ر  قتیدر حق  ندیفرآ  نیحاصل از ا  مناطقصورت گرفته است.    یاقتصاد

 قرار گرفته است.  یموجود در شهر مورد بررس  ماتیو تقس یمحالت عرف یگام مرزها نیبه عنوان نخست ندیفرآ نیا  درکنگ است. 

 بندی پیشنهادی شهر منطقه: 7جدول 

 سهم از وسعت شهر  وسعت )هکتار(  مناطق پیشنهادی 
 )درصد(

 9.55 62.11 منطقه تاریخی 

 13.47 87.62 منطقه بالفصل تاریخی

 16.53 107.50 منطقه میانی 

 14.96 97.30 منطقه خودآباد 

 30.93 201.14 منطقه جدید 

 8.89 57.78 منطقه برکه های تاریخی 

 5.67 36.85 منطقه باغات شخصی 

 

 

 بندی پیشنهادی شهر: منطقه 9شکل  

 بندی پیشنهادی پهنه  .6
و    یساختار کالبد  تعاملاست.  توسعه شهر، در افق طرح    یشنهادیپ  ییسازمان فضا  یکالن انعکاس کالبد  یاستقرار عملکردها  ینظام کل

 یتیاز شهر واجد خصوص  ییباعث شده است که بخش ها   ،ییدهنده سازمان فضا  لیتشک  یشهر کنگ به عنوان دو ساختار اصل  یعملکرد

کالن شهر صورت    ی در قالب پهنه بند  ی ژگیو  نیا  ص یتشخشود.    ی شهر کنگ م  تیآن در کل  یسبب بازشناس  قت یمجزا گردد که در حق

کننده کارکرد پهنه   نییدوگانه است که هم تع  یمفهوم  یدارا  یپهنه بند  ندیفرآ  نیا  دراست.    دهیگرد  قی گام به گام تدق  ندیفرآ  کیگرفته و در  

دهنده   لیها تشک  تیفعال  یعملکرد  ی و هماهنگ  ت یدر ابتدا سنخ  ندیفرآ  نیا  در  و هم معرف کالبد همنواخت با کارکرد پهنه است.   یشهر  یها

کالن    یپهنه بند  درگردد.   ی گوناگون م  یها  رپهنهیز  صیآن سبب تشخ  بیعناصر و نحوه ترک  یکالبد  یاه  ی ژگیو.  کالن است   یپهنه ها

 است دهیگرد شنهادیسبز پ یمختلط و عرصه ها ت،یبندر کنگ چهار پهنه سکونت، خدمات و فعال یخیشهر تار



 
 

17 

 

 بندی پیشنهادی شهر: پهنه 8جدول 

 
 

 بندی پیشنهادی شهر: نقشه پهنه 10شکل  
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 کاربری پیشنهادی شهر کنگ  .7
 یهای بررس  یجمع  هیمرحلح بر پا  نیشد. حال در ا  قیکنگ تدق  یخیخدمات در بندر تار  نیتام  لیبه عمل آمده، پتانس  یهای بررس  هیبر پا

پا بر  و  گرفته  پ  هیصورت  برنامه   ؛یشنهادیسرانه  م  یاراض  یکاربر  یزیربه  پرداخته  طرح  افق  اغلب  شودی در  در  که  است  ذکر  به  . الزم 

موضوع   نیدر نظر گرفته شده که ا  یو معمار  یشهرساز  یعال  یشورا  یاز استانداردها  شیب  یاکنگ؛ سرانه   یخیبندر تار  یخدمات  یهایکاربر

حوزه نفوذ شهر    تیجمع  یازهایبه ن  یی و پاسخگو  یسو  کیگردشگران از    ازیشهر در پاسخ به ن  یخیو تار  ینقش گردشگر  هیدر سا  توان یرا م

 ردیگی قرار م یدر ادامه مورد بررس یشنهاد ی پ یهایاز کاربر کیهر ییانماج یخالصه کرد. الگو گرید یاز سو

 یپشنهاد یاراض یوسعت و سرانه کاربر: 9جدول 

 سرانه )مترمربع(  سهم وسعت )هکتار( کاربری

 64.2 %32.1 211.7 مسکونی 

 2.9 %1.4 9.5 مختلط

 4.4 %2.2 14.4 خدماتی -تجاری 

 5.2 %2.6 17.2 آموزشی 

 2.0 %1.0 6.6 درمانی 

 1.6 %0.8 5.2 هنری -فرهنگی 

 1.7 %0.8 5.5 مذهبی 

 7.5 %3.8 24.9 ورزشی 

 6.5 %3.3 21.6 تاسیسات شهری 

 3.8 %1.9 12.6 حمل و نقل و انبارداری

 1.8 %0.9 5.8 اداری و انتظامی 

 16.9 %8.4 55.7 پارک و فضای سبز

 25.3 %12.6 83.3 باغات و کشاورزی 

 3.3 %1.6 10.8 صنعتی

 3.1 %1.5 10.2 بندر و تاسیسات بندری

 0.1 %0.1 0.4 نظامی 

 50.0 %25.0 164.9 شبکه دسترسی 

 200.1 %100 660.3 مجموع
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 : نقشه کاربری پیشنهادی شهر11شکل  

 اساس طرح 

 یالزمه در طرح، با توجه به بازخوردها  راتییتغ  جادیا  یماده پنج برا  ونیسیکم  تیکننده حوزه فعال  انیآن، ب  رتیمغا   یهااساس طرح و آستانه 

شده و    یتلق  یاساس  رتیشده، مغا  نییتع  یهاخارج از آستانه   راتیی تغ  جادیو شهرسازانه است. ا  یفن  لیبر دال  یطرح و مبتن  یاز اجرا  یناش

 است.  یو معمار یشهرساز یعالی در شورا بیمنوط به تصو

 : اساس طرح ویژه10جدول 

 سنجش  شاخص طرح  اساس ف یرد
و   شیالتی از بنادر پررونق یکیشهر بندر کنگ به عنوان یکی از شهرهای تاریخی  عملکرد و نقش اصلی شهر  ( 1)

 است.  فارس جی( در شمال خلیحی تفر -یخی)تار  یمقاصد جذاب گردشگر

 متر مربع  6601859  معادل:  وسعت محدوده  خط ( 2)

 متر مربع   29261493  معادل:  وسعت شهر  میحر ( 3)

 1415سال افق طرح:  پذیری جمعیتجمعیت و ظرفیت  ( 4)
 نفر 32990جمعیت: 

 نفر در هکتار 49.9تراکم جمعیت ناخالص: 

 متر مربع   1198860وسعت:  محدوده تاریخی )بافت تاریخی و باغات تاریخی( ( 5)

 ، محور ساحلی مهرهی گذر ذ ا دولت، محوریتا برکه در یشهردار دانیمحور م محورهای عملکردی ویژه  ( 6)

هنری، پارک و فضای سبز، مذهبی، و -های آموزشی، ورزشی، درمانی، فرهنگیکاربری  خدمات تثبیت شده ( 7)
 تأسیسات و تجهیزات شهری

 باغات و اراضی کشاورزی، بندر و تأسیسات بندی، و میراث تاریخی  های ساختار فضاییکاربری ( 8)

، معابر درون بافت تاریخی، و معابر بیشتر  2و  1درجه  های ورودی و خروجی، شریانی راه  شبکه دسترسی ( 9)
 متر  12از 
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 : نقشه اساس طرح 12شکل  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


