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مصوبه شورایعالی معماری و شهرسازی مورخ  96/2/25درخصوص طرح ویژه شهر کنگ
پيرو درخواست شماره  962500/5075مورخ  96/2/24سازمان ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري ،موضوع
درخواست تهيه طرح ويژه براي شهر تاريخي بندركنگ ،شورايعالي شهرسازي و معماري در جلسه مورخ ،96/2/25
به استناد بند  10از ماده يك آييننامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي ،ناحيهاي ،منطقهاي
و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور و با توجه به انسجام ،يكپارچگي ،پويايي و سرزندگي بافت تاريخي
شهر ،وجود سالمترين و وسيعترين بافت تاريخي شهري در حاشيه شمالي خليج فارس ،تعدد دانههاي سالم ارزشمند
دربافت تاريخي شامل خانهها ،مساجد و آب انبارها ،وجود نمونهاي كامل از شهرسازي ومعماري بومي ،دارا بودن
ميراث معنوي در مقياس ملي و جهاني ،قابليتهاي گردشگري متعدد در داخل شهر و حومه آن ،مقرر نمود:
بنابر اتمام افق طرح جامع قبلي ،ضمن توقف اجراي طرح تفصيلي  1378در محدوده  195هكتاري بافت تاريخي و
جلوگيري از تهيه طرح هاي متعدد و موازي ،طرح ويژه براي كل شهر ،با رويكرد حفاظت از ميراث فرهنگي ،تاريخي،
زيست محيطي و طبيعي شهر و ارزشهاي ملموس و ناملموس موجود در آن درطرح توسعه شهر ،صيانت از حقوق
ساكنين شهر ،ايجاد زمينههاي استمرار معماري و شهرسازي بومي در بخشهاي توسعه شهري ،با رعايت مالحظات
اكولوژيك دريا وخشكي وكليه ضوابط و مقررات ،منشورها و آييننامههاي ملي و بينالمللي معطوف به حفاظت
ازشهرهاي تاريخي ،در هماهنگي با برنامه مديريتي ثبت جهاني بندركنگ ،با تاكيد بر بهره گيري از مشاركت
حداكثري شهروندان ،توسط وزارت راه و شهرسازي ،با همكاري سازمان ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري،
سازمان حفاظت محيط زيست و شهرداري شهر كنگ ،ظرف مدت  9ماه تهيه شود .شرح خدمات طرح ويژه ،نحوه
انتخاب مشاور و چگونگي انجام طرح به تأييد كميته تخصصي معماري ،طراحي شهري و بافتهاي واجد ارزش
رسيده و طرح نهايتاً به تصويب شورايعالي شهرسازي و معماري ايران خواهد رسيد.
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طرح ویژه شهر کنگ
جلد اول :مبانی نظری و شناخت کنگ
جلد دوم :شناخت و تحلیل شرایط اجتماعی و جمعیتی ،اقتصادی و گردشگری در شهر کنگ
جلد سوم :مطالعات آب و محیط زیست
جلد چهارم :احیای ساختار اکولوژیک
جلد پنجم :برنامهریزی کالبدی
جلد ششم :مطالعات طراحی شهری
جلد هفتم :مطالعات معماری و مسکن
جلد هشتم :مطالعات حمل و نقل
جلد نهم :تدوین چشمانداز و راهبرد و برنامه اقدام مشترک توسعه شهر کنگ
جلد دهم :ضوابط و مقررات
پیوست جلد دهم :دستورالعملها
جلد یازدهم :طرحهای موضوعی و موضعی
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طرح ویژه شهر کنگ
کارفرما :معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی
مشاور :مرکز تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازی

همکاران طرح
مجری :دکتر غزال راهب
مطاالعاات برنااماهریزی شااهری :دکتر علی طیبی سمساامول مطاالعاات شااهرسااازی طرح  ،دکتر کورشعلی
رضاییپرتو  ،دکتر فردیس ساالریان و همکاران
مطالعات ترافیک :شارکت پارساه سدکتر محمود اافارزاده ،دکتر بابک میربها  ،مهندس صابر ضلا ،م مهندس
ع،ی ضب عبدال زاق )
مطالعات طراحی شاهری :دکتر اشاکان رضاوانی نراقی ،دکتر کاوه رشایدزاده ،مهندی امیر رضاا رحیمی ،دکتر
غزال راهب
مطالعات ساختار اکولوژیک شهر :دکتر اشکان رضوانی نراقی
مطالعات معماری :دکتر غزال راهب ،مهندی رویا خرمی ،مهندی معصومه حقانی
مشاور معماری تاریخی کنگ :دکتر شیوا آراسته
مطالعات اجتماعی :شرکت نقش کلیک سدکتر گراوند ،خانم وطنپرست ،دکتر دیهول و همکاران
مطالعات گردشگری:آقای محمد آمانج رسولی
مطالعات اقتصادی :دکتر همت جو -دکتر رضا نصر اافهانی
مطالعات هیدرولوژی و محیط زیست :شرکت مهساب شرق سدکتر اویس ترابی همکاران
مطالعات محیط زیست :مهندی فاطمه زاهد
مطالعات شناخت و مطالعات میدانی :دکتر الهام ضابطیان ،مهندی زینب اادقی و همکاران موضوعی
افحه آرایی :مهندی آرسام االحی مقدم
باهمکاری دفتر منطقه ای خلیج فاری مرکز تحقیقات راه ،مسااکن و شااهرسااازی سدکتر طاها طباطبایی و
همکاران
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سخن آغازین
بهدليل اهميت تاريخي شهر كنگ بهعنوان يك ميراث ملي ،مقرر شد كه براساس مصوبه مورخ  96/2/25شورايعالي معماري و
شهرسازي طرح جامع و تفصيلي اين شهر در قالب طرح ويژه و با شرايط ارائه شده در مصوبه مذكور تهيه شود .باتوجه به اهميت شهر و
طرح مرتبط با آن و همچنين نقشي كه اين طرح ميتواند در ارائه الگويي براي ديگر شهرهاي با شرايط مشابه داشته باشد ،تهيه اين طرح
با راهبري معاونت شهرسازي و معماري وزارت راه و شهرسازي به مركز تحقيقات راه ،مسكن و شهرسازي واگذار شد.
مركز تحقيقات در تهيه اين طرح تالش نمود كه ضمن دستيابي به شناخت عميق شهر از ابعاد مختلف و در پيوند با بستر تاريخي و
طبيعي آن برپايه شاخصهاي حائز اهميتي كه در مصوبه شورايعالي معماري و شهرسازي به آن پرداخته شده و نقشي كليدي در حفظ
اصالت و منظر تاريخي و فرهنگي شهر خواهد داشت ،ساختاري براي تحققپذير نمودن راهكارهاي ارائه شده نيز ارائه دهد .طرح حاضر
بهدنبال آن بوده كه با نگاهي جامع ،يكپارچه و باتكيه بر سرمايه اجتماعي شهر ،طرحي نو براي چشمانداز توسعه شهر دراندازد .حفاظت
سرمايهها و ميراث ملموس و ناملموس شهر بهعنوان يك اصل بنيادين در تهيه طرح مورد توجه قرار گرفته است .مشاركت عمومي در
فرايند تهيه طرح ،از رويكردهاي حائز اهميت در اين طرح بود .اين مهم با بهرهگيري از نظرات و بازخوردهاي گروههاي مختلف مردم در
مقاطع مختلف پيشرفت پروژه ،دسترسي آزاد به اطالعات پروژه از طريق وبگاه طراحي شده براي اين منظور و ثبت بازخوردها و ديدگاههاي
بازديدكنندگان ميسر شد .همچنين ،توجه به توسعه متناسب با ظرفيتهاي محيط زيست و منابع موجود ،توسعه كالبدي همسو با احياي
ساختار اكولوژيك شهر و طراحي متعامل از مقياس جزء به كل و كل به جزء از رويكردهاي مورد توجه در اين طرح بوده است.
موضوع حائز اهميت ديگر همانطور كه در ابتدا به آن اشاره شد ،ساختاري است كه بهمنظور تحققبخشي طرح مورد استفاده قرار
گرفته است .در طرحهاي جامع شهري ،بهطور معمول نقشههاي كالبدي پيشنهادي و ضوابط پيوست آن ،مبناي عمل قرار ميگيرد .طرح
حاضر با بهرهگيري از ساختارهاي موازي ديگري ،همچون «ارائه برنامه اقدام مشترک سازماني»« ،تهيه طرحهاي موضعي و موضوعي»
براي اماكن و محورهاي مهم كه ميتوانند نقش الگو براي بقيه فضاهاي شهر و ساختمانها بر اساس ضوابط تدوين شده را داشته باشند
و همچنين ،با ارائه دستورالعملهاي پيوست درخصوص «سازكار و تصويب طرح بناهاي حائز اهميت»« ،تهيه ساختار براي مسؤوليتهاي
اجتماعي سازمانهاي ذينفع و دينفوذ در شهر كنگ»« ،تدوين چارچوب اجرايي حفاظت از ميراث تاريخي شهر» و همچنين «منشور
گردشگري خاص شهر كنگ» تالش كرده است كه ساختاري منسجم اجرايي براي تحقق ايدهها در قالب يك سامانه يكپارچه ،همسو و
هماهنگ فراهم آورد.
در انتها ،ضمن تشكر از همكاري و حمايتهاي معاونت شهرسازي و معماري وزارت راه و شهرسازي و شهرداري بندر كنگ در
پيشبرد تهيه اين طرح ،اميد است كه روش بهكار گرفته شده در تهيه طرح حاضر بتواند پس از دريافت بازخوردها در اجرا و اعمال آن ،به
عنوان يك الگو براي تهيه ديگر طرحهاي توسعه در كشور مورد استفاده قرار گيرد.
محمد شکرچیزاده
رییس مرکز تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازی
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پیشدرآمد
شهر بندري كنگ با  19231نفر جمعيت (بر اساس سرشماري عمومي نفوس و مسكن در سال  )1395و مساحت محدوده 650
هكتار (بر اساس آخرين طرح جامع و تفصيلي مصوب) در فاصله  165كيلومتري غرب بندرعباس از استان هرمزگان و در شهرستان لنگه
واقع شده است.
شهري دلربا كه نخلهاي سربرافراشته آن ،در زير آفتاب تابان جنوب ،سايه ساري دلنشين عرضه ميدارد؛ بادگيرهايي كه نسيم
خوش دريا را به قلب خانهها هدايت ميكنند؛ پيكر سفيد ساختمانها كه با تزئينات ظريف خود در زير تشعشع نور آفتاب و در ميان آبي
دريا و آسمان آرميدهاند و تعداد قابل توجهي از آنها همچنين سرزنده بوده و مأمن زندگي خانوادهها محسوب ميشوند؛ گذرهايي كه در
پيچ و شكنج خود به ناگاه تصوير دريا را به رهگذران عرضه ميدارند و بركههاي آب در جاي جاي شهر كه نشاني از فن مهندسي آب در
آن پهنه است.
سيماي اين شهر از ميان آبهاي خليج فارس ،در ميان دو آبي آسمان و دريا ،با بادگيرها ،منارههاي سوزني و نخلهايي كه بر پيكره
سفيد شهر نقش بسته اند ،چهرهاي ماندگار را به نمايش ميگذارد.
اما اين همه كه در پيكر كالبد شهر تجسم مي يابد ،تنهابخشي از زيباييهاي اين بندر دل انگيز است...
اين شهر در خشكي تمام نميشود؛ حيات شهر تا افقي دوردست در دريا امتداد مييابد و در آن ،معنا مييابد و نه صرفاً در لبه آن؛
چرا كه دريا آميخته با زندگي مردمان است و لنجها و قايقهاي صيادي تا افق دور با رنگهاي زرد و قرمز كه هوشمندانه در تضاد با زمينه
آبي دريا شكل گرفتهاند ،در امتداد و ميان ساحل و اسكله خاكي شهر رخ مينمايانند و جز و مد زيباي خليج فارس كه در طول روز چندين
مرتبه رخ مي دهد ،مناظري پويا و بديع را به نمايش ميگذارد .فراتر آنكه ،دريا و زندگي با دريا در مناسك ،باورها و آيينهاي ساكنين
نيز عميقاً رخنه كرده و اساساً ،الهامبخش آن بوده است.
از طرف ديگر ،تاريخ شفاهي و جمع دوستان و اقوام اين شهر نه محدود به به سرزمين ايران كه تا آنجا كه دريانوردان توانمند اين
خطه توان پيمايش در دريا را داشتند ،امتداد مييابد .در غروب ،كمي كه آفتاب در پشت افق خليج نيلگون فارس فرو مينشيند و از شدت
تابش آن كاسته ميشود ،محفل بزرگان شهر در موزه مردمشناسي كه به همت خود ،آن را برپا كرده اند ،برپاست .جمعي كه به گرمي
پذيراي مهمانانند .نشستن و گپ زدن با ناخدايان قديمي اين جمع كه سينه آنها مملو از خاطرات سفرهايي طوالني به كرانه هاي اقيانوس
از بمبئي گرفته تا زنگبار و شما آفريقا و ساحل عربستان و جزاير خليج فارس است ،لطف اين فضا را صد چندان ميكند .اين دريانوردان
خبره كه گفتنيهاي بسيار از فن دريانوردي و ابزار و آداب آن دارند ،جلوه ديگري از شهر و آدميان آن را به نمايش ميگذارند .حضور در
اين محفل با چاشني بوي دريا و شرجي نمناک جنوب ،كيفيتي ويژه از اين شهر را به نمايش ميگذارد.
مردمان اين ديار در جاي جاي آداب و سلوک زندگي خود ،قدردان درياي بخشندهاي هستند كه منابع ارتزاق و صناعت خود را مديون
آنند :در تورهاي صيادي كه از آب بيرون كشيده ميشود  ،گونهگوني ماهيها كه اين درياي مهربان به ساكنين عرضه ميدارد ،تأييدي بر
بخشندگي دريا و ارزش اين نعمت الهي براي ساكنين است؛ از طرف ديگر ،صنعت لنج سازي و تعميرات آن ،چنان در اين سرزمين
پاگرفتهاند كه لنجهاي سراسر حوزه خليج فارس و درياي عمان را جذب كرده و صنعتي فعال را در منطقه رقم مي زند؛ همچنانكه
صنايعدستي و فراوري ضايعات نخل در پيوند عميق و گستردهاي با معيشت وابسته به دريا قرار مي گيرد و زنجيره پيوسته حيرتانگيزي
را شكل ميدهد.
اين بندر در گذشتههاي دور ،پل ارتباطي شهرهاي بزرگ پسكرانه خود نظير الر و بستك با آبهاي آزاد جهاني بوده و از طرف ديگر،
مورد توجه اروپايياني كه كليد تجارت جهاني را در آبهاي خليج فارس ميجستند و بي سبب نيست كه كنگ همواره ،نقطه مهمي در
تأمين امنيت ايران ،در موازنه قواي نظامي و سياسي و اقتصادي كشورهاي اروپايي انگليس و هلند و پرتغال از يك طرف و حكومت مسقط
و كشورهاي حوزه خليج فارس از طرف ديگر محسوب ميشده است.
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در نهايت اينكه اين گوهر ارزشمند ،خوشبختانه امروز براي مردم اين شهر شناخته شده است و سرمايه اجتماعي عظيمي كه در اين
شهر نهفته است ،حكايت از آيندهاي روشن براي آن دارد .اين مردمان ،قابليت و توان آن را دارند كه سرمايههاي خود را تبديل به ثروتي
گرانقدر (اعم از مادي و معنوي) براي شهرشان كنند و اين اتفاقي است كه از درون زاييده شده و تابع الگوهاي اداري همسان از باال به
پايين كه آفتي براي تمام شهرهاي كوچك شده است ،نيست .اين شهر با همكاري مردم و مديريت شهري ،آماده است كه خود طرحي نو
در اندازد...
خط كشيدن بر چهره اين شهر و به تصوير كشيدن دورنماي توسعه و راهكارهاي اجرايي آن در اين شهر ،بايد درخور شأن و ثروت
نهان اين شهر كه وصف آن رفت ،ميبود.
در اين راستا ،با پشتوانه مردمي ،تالشهاي صورت گرفته توسط آقاي مهندس زارعي ،شهردار كوشاي شهر و اعضاي شوراي شهر
كنگ ،حمايتها و رهنمودهاي وزارت ميراث فرهنگي و اداره كل راه و شهرسازي استان و تالشهاي صورت گرفته توسط خانم دكتر
شيوا آراسته كه با مستندسازي و تحليل خانههاي قديم اين شهر نقش قابل توجهي در شناساندن ارزشهاي اين شهر به جامعه تخصصي
داشتند ،تهيه طرح توسعه و عمران اين شهر در قالب طرح ويژه در شورايعالي معماري و شهرسازي به تصويب رسيد.
مركز تحقيقات راه ،مسكن و شهرسازي پس از تهيه شرح خدمات ويژه اين طرح و تصويب آن در كميته فني معماري و طراحي
شهري ذيل شورايعالي معماري و شهرسازي ،مسؤوليت تهيه اين طرح را عهدهدار شد و مقرر شد كه در كنار تهيه اين طرح ،طي
تفاهمنامه مشترک فيمابين معاونت شهرسازي و معماري ،مركز تحقيقات راه ،مسكن و شهرسازي ،شهرداري كنگ و شركت بازآفريني
شهري ،اين طرح در تعامل مشترک و بابهرهگيري از ظرفيتهاي تخصصي سازمانهاي مذكور تهيه شود.
طرح حاضر در يازده مجلد و يك پيوست تهيه شده است .جلد اول ،به مباني نظري و شناخت كنگ پرداخته است .جلد دوم به شناخت
و تحليل شرايط اجتماعي و جمعيتي ،اقتصادي و گردشگري در شهر كنگ اختصاص دارد .جلد سوم به مطالعات آب و محيط زيست و جلد
چهارم به احياي ساختار اكولوژيك اختصاص دارد .در جلد پنجم ،برنامهريزي كالبدي شهر ارائه شده است .جلد ششم و هفتم بهترتيب به
مطالعات طراحي شهري و مطالعات معماري و مسكن اختصاص دارد .در جلد هشتم به مطالعات حمل و نقل پرداخته شده است .در جلد
نهم ،چشمانداز و راهبرد و برنامه اقدام مشترک توسعه شهر كنگ تدوين شده است .در جلد دهم ،ضوابط و مقررات طرح ويژه ارائه شده و
پيوست اين جلد به ارائه دستورالعملهاي ويژهي شهر براي مخاطبين مختلف پرداخته است .جلد يازدهم به ارائه طرحهاي موضوعي و
موضعي اختصاص يافته است.
مجلد حاضر با عنوان «مباني نظري و شناخت كنگ» از نظر محتوايي به دوبخش قابل تقسيم است .بخش نخست به بررسي مباني
حفاظت ارزشهاي تاريخي و اصالت مبتني بر نظريات و منشورها و اسناد بينالمللي و در ادامه ،تبيين چارچوب نظري براي رويكرد طرح
توسعه شهر اختصاص دارد .بخش دوم به ارائه كلياتي «درباره كنگ» اختصاص يافته است .شناخت شهر كنگ در رابطه با محيط پيرامون
از نظر جغرافيايي ،اقليمي و طبيعي ،تاريخي ،سياسي و ژتوپلتيك و ارتباط با سكونتگاههاي همجوار و شناخت وضعيت محيط زيست شهر
در اين بخش ارائه شده است .در ادامه ميراث كنگ از منظر آداب و سوم اجتماعي ،عتاصر تاريخي و سابقه الگوهاي بومي معيشتي ارائه
شدهاند .در انتها ،جايگاه شهر كنگ در اسناد فرادست و طرح هاي توسعه بررسي شدهاند.
مطالعات بخش حاضر با همكاري دكتر غزال راهب ،دكتر علي طيبي ،مهندس زينب صادقي ،مهندس فاطمه زاهد ،دكتر الهام
ضابطيان و مهندس امير رضا رحيمي و با بهرهگيري از مستندات مرتبط به انجام رسيده است؛ الزم به ذكر است كه مطالعات انجام شده
در طرح  ،ICZMطرح مطالعاتي مرتبط با بنادر كوچك (كه هردو به كارفرمايي سازمان بنادر و دريانوردي تهيه شده است) ،مطالعات
انجام شده در پايگاه ميراث فرهنگي واقع در بندر كنگ و همچنين مطالعاتي كه آقاي دكتر حسننيا در خصوص بررسي تاريخ و آداب و
رسوم شهر كنگ انجام دادهاند ،از منابع مهم در تدوين بخش حاضر در شناخت ويژگيهاي شهر كنگ بودهاند.
غزال راهب
مجری طرح

د

تقدیر و تشکر
تهيه طرح ويژه كنگ مديون حمايتها ،رهنمودها و همكاريهاي افراد و گروه هاي متعددي است كه انجام آن بدون حضور ايشان
ميسر نبود .ابتدا الزم مي دانم از مجموعه معاونت شهرسازي و معماري وزارت راه و شهرسازي كه فرصت تهيه اين طرح را در اختيار ما
قراردادند و راهبري طرح را برعهده داشتند ،معاونين وقت ،آقاي دكتر ايزدي و خانم مهندس مالواجرد ،آقايان دكتر عمرانيپور و دكتر
ابراهيمي ،مديران وقت دفتر معماري و طراحي شهري و سركار خانم مهندس اهللداد تشكر نمايم .همچنين از زحمات اعضاي كميته فني
طراحي شهري و بافتهاي واجد ارزش ذيل شورايعالي شهرسازي و معماري و اعضاي كميته راهبري خاص اين پروژه كه با ارائه
رهنمودها و دقت نظرهايي كه در زمينه وجوه مختلف پروزه داشتند ،برغناي كار افزودند ،سپاسگزارم.
اين پروژه در مركز تحقيقات راه ،مسكن و شهرسازي و با همكاري حمايتهاي علمي و اجرايي مركز به انجام رسيد .در ابتدا از
حمايتهاي آقاي دكتر شكرچيزاده رييس محترم مركز تحقيقات از اين طرح در تمامي مراحل انجام كار سپاسگزارم .همچنين ،ضمن
قدرداني از پشتيباني همه بخشهاي تحقيقاتي و ستادي مرتبط ،از آقاي مهندس عبدي معاون توسعه و برنامهريزي مركز تشكر ويژه دارم.
بدون شك ،انجام اين طرح بدون همكاري و همراهي مسؤولين استاني و محلي ميسر نبود .در اين راستا برخود الزم ميدانم كه از
جناب آقاي مهندس زارعي شهردار محترم كنگ كه بدون پشتيباني و همراهيشان ،انجام كار ميسر نبود ،تشكر ويژه داشته باشم .ايشان
عالوه بر همكاري محتوايي ارزشمندي كه در مطالعات پروژه و شناخت شهر داشتند ،پذيراي گرم گروههاي مختلف تخصصي پروژه در
بيش از  130نفر -روز در شهر كنگ بودند .همچنين ،از كليه همكاران شهرداري كنگ بهويژه خانمها زارعي ،بحرپيما و اخشيد و آقايان
مهندس عليخواه و مهندس قربانزاده سپاسگزارم.
از اعضاي محترم شوراي شهر ،جناب آقاي رضواني ،امام جمعه محترم شهر ،آقاي ناخدا همود ،مسؤول محترم موزه مردمشناسي
شهر كنگ ،ناخدا ابراهيمي كه پذيراي ما در موزه شخصي خود بودند و آقايان سيد محمد آذري ،سيد حسين خائف ،عارف كنگي و مرحوم
سيد خليل آذري كه در مطالعات اكولوژيك و باغداري از تجارب و اندوخته هاي ايشان بهره برديم وساير بزرگان ،پيشكسوتان و مردمشهر
كنگ كه در انجام اين طرح ما راياري كردند ،كمال تشكر دارم.
از جناب آقاي مهندس رضايي رييس محترم اداره كل راه و شهرسازي استان هرمزگان ،جناب آقاي مهندس گوراني مدير كل
معماري و شهرسازي و جناب آقاي ساختمانساز ،نماينده ايشان در شهرستان بندر لنگه بهخاطر همراهي و حمايتها و ارائه اطالعات الزم
در تهيه طرح بسيار سپاسگزارم.
از همكاري دفتر منطقهاي خليج فارس مركز تحقيقات راه مسكن و شهرسازي ،جناب اقاي دكتر طاها طباطبايي ،رييس محترم دفتر
و همكاران ايشان آقاي مهندس مرادي ،آقاي مهندس بلوكي و آقاي پوالدچنگ كه در مطالعات ميداني و فراهم آوردن مستندات طرح
كمكهاي قابل توجهي داشتند ،بسيار سپاسگزارم.
در نهايت ،الزم ميدانم از كليه همكاران طرح و بهطور ويژه جناب آقاي دكتر طيبي عضو محترم هيأت علمي مركز كه تمام مراحل
پيشبرد و راهبري طرح را همراهي نمودند ،تشكر ويژه داشته باشم .اين پروژه فرصتي مغتنم براي آموختن از تك تك همكاران بود كه
دانش ،تجريه و ايدههاي ارزشمند خود را در كار عرضه داشتند و عليرغم مشكالت و محدوديتهاي فراوان ،با همراهي و همدلي ايشان،
اين طرح به سرانجام رسيد.
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بخش اول :مبانی طرح
 :1-1کلیات
ساختار و اهداف پروژه طرح ويژه شهر كنگ براساس مصوبه شورايعالي معماري و شهرسازي مورخ  96/2/25تعيين شدهاند .متن
اين مصوبه به شرح زير است:

پيرو درخواست شماره  962500/5075مورخ  96/2/24سازمان ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري ،موضوع درخواست تهيه
طرح ويژه براي شهر تاريخي بندركنگ ،شورايعالي شهرسازي و معماري در جلسه مورخ  ،96/2/25به استناد بند  10از ماده يك
آييننامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي ،ناحيهاي ،منطقهاي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور و با
توجه به انسجام ،يكپارچگي ،پويايي و سرزندگي بافت تاريخي شهر ،وجود سالمترين و وسيعترين بافت تاريخي شهري در حاشيه
شمالي خليج فارس ،تعدد دانههاي سالم ارزشمند دربافت تاريخي شامل خانهها ،مساجد و آب انبارها ،وجود نمونهاي كامل از شهرسازي
ومعماري بومي ،دارا بودن ميراث معنوي در مقياس ملي و جهاني ،قابليتهاي گردشگري متعدد در داخل شهر و حومه آن ،مقرر نمود :

بنابر اتمام افق طرح جامع قبلي ،ضمن توقف اجراي طرح تفصيلي  1378در محدوده  195هكتاري بافت تاريخي و جلوگيري از تهيه
طرح هاي متعدد و موازي ،طرح ويژه براي كل شهر ،با رويكرد حفاظت از ميراث فرهنگي ،تاريخي ،زيست محيطي و طبيعي شهر و
ارزشهاي ملموس و ناملموس موجود در آن درطرح توسعه شهر ،صيانت از حقوق ساكنين شهر ،ايجاد زمينههاي استمرار معماري و
شهرسازي بومي در بخشهاي توسعه شهري ،با رعايت مالحظات اكولوژيك دريا وخشكي وكليه ضوابط و مقررات ،منشورها و
آييننامههاي ملي و بينالمللي معطوف به حفاظت ازشهرهاي تاريخي ،در هماهنگي با برنامه مديريتي ثبت جهاني بندركنگ ،با تاكيد
بر بهره گيري از مشاركت حداكثري شهروندان ،توسط وزارت راه و شهرسازي ،با همكاري سازمان ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و
گردشگري ،سازمان حفاظت محيط زيست و شهرداري شهر كنگ ،ظرف مدت  9ماه تهيه شود .شرح خدمات طرح ويژه ،نحوه انتخاب
مشاور و چگونگي انجام طرح به تأييد كميته تخصصي معماري ،طراحي شهري و بافتهاي واجد ارزش رسيده و طرح نهايتاً به تصويب
شورايعالي شهرسازي و معماري ايران خواهد رسيد.
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تهيه طرح ويژه شههر كنگ با فرصهتها و تهديدهاي متعددي روبه رو اسهت كه ارائه طرح مناسهب و تحققبخشهي به آن در گرو شهناخت اين
فرصتها و تهديدها و برنامهريزي براساس آن است.
مهمترين فرصتهايي كه پيش روي اين شهر قرار دارند ،عبارتند از:
•

جغرافياي طبيعي ويژه

•

محل قرارگيري استراتژيك و ارتباط با سكونتگاههاي پيرامون

•

وجود بافت تاريخي ارزشمند با حداقل مداخله

•

وجود ميراث ارزشمند فرهنگي غير كالبدي (ناملموس)

•

وجود ساختار و نهادهاي اجتماعي قوي

•

اقتصاد فعال مبتني بر بوم

تهديدهاي حائز اهميت كه شهر با آنها روبهرو است ،عبارتند از:
•

افزايش جمعيت و نياز به اسكان

•

نياز به تأمين خدمات شهري جديد و نحوه تأمين آن

•

رونق گردشگري بدون برنامه ريزي در منطقه

•

تهيه طرحهاي توسعه و عمران شهري بر مبناي شرح خدمات واحد مصوب و بدون توجه به ارزشهاي بومي

•

خشكسالي و كمبود آب

براين اسهاس ،هدف ،ارائه طرح توسهعه شههر با رويكرد يكپارچه و جامع از مقياس كل تا جزء (شههر تا سهاختمان) در قالب فرايند برنامهريزي
يكپارچه و با درنظر گرفتن محورهاي زير تعريف شدهاست:
•

رابطه با محيط و سكونتگاههاي پيرامون

•

حفاظت و احياي بافت تاريخي و گسترش ارزشهاي آن به بافت جديد

•

حفظ محيط زيست و توسعه شهري منطبق بر ظرفيتهاي محيط طبيعي

•

تقويت سرمايههاي اجتماعي و مشاركتپذيري

•

افزايش كيفيت محيط زندگي

•

ايجاد رونق اقتصادي با تكيه بر ظرفيتهاي بومي (گردشگري ،صيادي و )...

•

برنامه ريزي سههازماني جهت تحقق اهداف طرح با تكيه بر مشههاركت مردمي براسههاس ظرفيتهاي نهادهاي اجتماعي موجود و
تقويت آنها

 :1-2مبانی نظری ،رویکرد و ساختار تهیه طرح ویژه
براساس فهرست منتشر شده توسط يونسكو در سال  2010محوطههاي ميراث شهري جهان در دو دسته قرار ميگيرند :شهرهايي
كه نام آنها در فهرست ميراث جهاني ثبت شده است و ديگري ،محوطههاي ميراث جهاني كه در دل بستر شهري قرار گرفتهاند.
برنامهريزي براي ثبت شهر كنگ (يا بخشي از آن) در فهرست ميراث شهري جهان ،نيازمند برنامهريزي توسعه درچارچوب منشورها و
مصوبات يونسكو و كنترل اجراي صحيح آن است.
رويكرد تهيه طرحويژه شهر كنگ براساس مصوبه شورايعالي معماري و شهرسازي ،همانطور كه در پيشدرآمد تدوين شده بهآن
پرداخته شد« ،حفاظت از ميراث فرهنگي ،تاريخي ،زيست محيطي و طبيعي شهر و ارزشهاي ملموس و ناملموس موجود در آن درطرح
توسعه شهر ،صيانت از حقوق ساكنين شهر ،ايجاد زمينههاي استمرار معماري و شهرسازي بومي در بخشهاي توسعه شهري ،با رعايت
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مالحظات اكولوژيك دريا وخشكي وكليه ضوابط و مقررات ،منشورها و آييننامههاي ملي و بينالمللي معطوف به حفاظت ازشهرهاي
تاريخي ،در هماهنگي با برنامه مديريتي ثبت جهاني بندركنگ ،با تاكيد بر بهره گيري از مشاركت حداكثري شهروندان» است .براي اين
منظور ضروري است كه با مروري بر مهمترين منشورها وآييننامههاي مرتبط با حفاظت شهري ،اصول و چارچوبهاي تهيه طرح استخراج
شده و مباني نظري پشتيبات طرح ارائه شود.
در اين راستا ،مهمترين اسناد بين المللي بررسي شده مرتبط در زمينه حفاظت شهري عبارتند از:
•

منشور ونيز1964 ،

•

بيانيه  1968يونسكو

•

كنوانسيون حفاظت از ميراث جهاني فرهنگي و طبيعي ( ،1972پاريس) و دستورالعمل اجرايي آن

ICOMOS (1964), Retrieved from ICOMOS Web site:
http://www.international.icomos.org/charters/venice_e.pdf
UNESCO(1968),Retrieved from UNESCO Web site:
http://www.unesdoc.unesco.org/images/0016/001601/160145eb.pdf

Van Oers, R., and Haraguchi, S. (2010), “Managing Historic Cities”, Paris: UNESCO

•

توصيه هاي نايروبي  1976در مورد حفاظت و نقش معاصر مناطق تاريخي
UNESCO(1976),Retrieved from UNESCO Web site: http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001140/114038e.pdf

•

منشور آتن1931 ،

•

منشور فلورانس1981 ،
ICOMOS (1981), Retrieved from ICOMOS Web site: http://www.international.icomos.org/charters/gardens_e.pdf

•

حفظ اصالت و يكپارچگي (سند نارا)1994 ،
ICOMOS (1994), Retrieved from ICOMOS Web site: http://www.icomos.org/charters/nara-e.pdf

•

منشور بين المللي ايكومووس  1987حفاظت از شهرها و مناطق شهري تاريخي (منشور واشنگتن)
ICOMOS, (1987), Retrieved from ICOMOS Web site:
http://www.international.icomos.org/charters/towns_e.pdf

•

تفاهمنامﺔ وين  2005ميراث جهاني و معماري معاصر ه مديريت چشم انداز شهري تاريخي
WHC, UNESCO, (2005), Retrieved from UNESCO WHC Web site:
)http://whc.unesco.org/archive/2005/whc05-15 ga-inf7e.pdf, (n.d.

•

توصيهنامﺔ منظر شهري تاريخي  2011مصوب سي و ششمين كنفرانس عمومي يونسكو
UNESCO (2011), Retrieved from UNESCO Web site:

http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002110/211094e.pdf

 :1-2-1تعاریف
براساس تعاريف ارائه شده ،واژگان كليدي در ادبيات ارائه شده در اين اسناد بهشرح زير است:
منطقه /شهر تاریخی( 1برگرفته از :از توصيهنامﺔ) 1976
مناطق تاريخي و معماري (شهامل مناطق بومي بايد بهمعناي تمامي گروههاي بناها ،سهاختارها و فضهاهاي باز تعبير شهوند ،شهامل
محوطههاي باسهتانشهناسهي و ديرينشهناسهي ،متشهكل از سهكونتگاههاي بشهر در محيط شههري يا روسهتايي ،كه پيوسهتگي و ارزش هر
يك ،از ديدگاه باسهتانشهناسهانه ،معمارانه ،پيش از تاريخي ،تاريخي ،زيباييشهناسهانه يا اجتماعي فرهنگي شهناسهايي شهده اسهت  .در ميان
اين «مناطق» كه در واقع بسهيار متنوع هسهتند ،ميتوان اين مناطق را به طور خاص :نام برد :محوطههاي باسهتاني ،شههرهاي تاريخي،

Historic area/city
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بخشهاي قديمي شههري ،روسهتاها و دهات ،همچنين گروههاي يادماني همگن كه اينطور اسهتنباط ميشهود كه نهايتاً بايد به دقت مانند
قانوني تغييرناپذير حفظ شوند.
منطقة شهری تاریخی( 2برگرفته از :منشور واشنگتن ايكوموس)
مناطق شههري تاريخي ،چه بزرگ و چه كوچك ،دربرگيرندة شههرها ،شههرکها و مراكز يا بخشهاي تاريخي ،همراه محيطهاي
طبيعي و انسهانسهاخت هسهتند .به جز نقشهشهان به عنوان مسهتندات تاريخي ،اين مناطق ارزشهاي فرهنگهاي شههري سهنتي را نيز
شامل ميشوند.

میراث شاهری( 3برگرفته از گزارش شهمارة  16پژوهش اتحاديه اروپا 2004 ،توسهعﺔ پايدار مناطق شههري تاريخي از طريق
يكپارچگي فعال درون شهرکها )SUIT
ميراث شهري در سه گروه عمده دستهبندي ميشود:
ميراث يادماني ارزش فرهنگي استثنائي؛
عناصر ميراثي غير استثنائي اما موجود به شيوهاي سازگار با فراواني نسبي؛
عناصر شهري جديد كه بايد مورد توجه قرار گيرند (براي مثال)؛
فرم ساختهشده شهري؛
فضاي باز :خيابانها ،فضاهاي باز عمومي؛
تأسيسات زيربنائي شهري :شبكهها و تجهيزات فيزيكي.
حفاظت

شهری4

حفاظت شههري به نگهداري از بناهاي منفرد محدود نمي شهود .ديدگاهش به معماري به مثابه يك عنصهر از سهاختار كلي شههري
اسهت كه آن را داراي انتظامي پيچيده و چندوجهي ميكند .به همين جهت بنا بر تعريف ،حفاظت شههري در قالب برنامهريزي شههري
قرار دارد.
محیط

ساختهشده5

محيط سهاختهشهده به منابع و تأسهيسهات زيربنايي انسهانسهاخت (در مقابل طبيعي) ارجاع دارد كه به منظور حمايت از اقدامات
انساني مانند ساختمانها ،جادهها ،پارکها و ديگر تسهيالت ،طراحي شده اند.
رویکرد منظر( 6برگرفته از:از اتحاديﺔ بينالمللي حفاظت از طبيعت  IUCN-و بودجﺔ جهاني حيات وحش) WWF
رويكرد منظر ،چارچوبي براي اتخاذ تصهميمات حفاظتي در سهطح منظر اسهت .رويكرد منظر ،به تصهميمگيري درخصهوص تناسهب
مداخالت خاص (مانند احداث يك جاده يا كشههتزار جديد ) كمك ميكند ،و همچنين سهههولت در برنامهريزي ،مذاكره و اجراي
فعاليتها در ميان كل منظر را فراهم ميآورد.
منظر شهری

تاریخی7

منظر شهري تاريخي ،منطقهاي شهري است كه به عنوان پيامد اليهبنديِ تاريخي از ارزشها و خصوصيات فرهنگي و طبيعي،
فراسوي انديشه «مركز تاريخي» يا «مجموعه » گسترش يافته و بستر گستردهتر شهري و محيط جغرافيايي -اش را در بر گرفته است.
اين مفهوم گستردهتر به طور قابل مالحظهاي شامل مواردي ميشود از قبيل ويژگيهاي توپوگرافي ،ژئومورفولوژي ،هيدرولوژي و
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طبيعي محوطهها ،محيط ساختهشدة آن ،چه معاصر و چه تاريخي ،زيرساختهاي باال و پايين زمين ،فضاهاي باز و باغها ،الگوهاي
كاربري سرزمين و سازماندهي فضايي ،ادراكات و ارتباطات بصري ،همچنين تمامي ديگر عناصر ساختار شهري  .همچنين ،تجارب و
ارزشهاي اجتماعي و فرهنگي ،فرايندهاي اقتصادي و ابعاد ناملموس ميراث مرتبط با تنوع و هويت را شامل ميشود.
محیط( 8برگرفته از :از بيانيﺔ شيان ايكوموس)
محيط پيرامون يك سهازه ،محوطه يا منطقﺔ ميراثي ،به عنوان محيطي بالفصهل و گسهترش يافته تعريف ميشهود كه بخشهي از
اعتبار و ويژگي متمايز آن را تشكيل داده و يا در آن اعتبار و ويژگي متمايز سهم دارد.
اعتبار فرهنگی( 9برگرفته از :از منشور بورا ايكوموس استراليا)
اعتبار فرهنگي به معناي ارزش زيباييشهناسهانه ،تاريخي ،علمي ،اجتماعي يا معنوي براي نسهلهاي گذشهته ،حال يا آينده اسهت .
اعتبار فرهنگي در خود مكان ،بافت ،محيط ،كاربرد ،ارتباطات ،معاني ،مدارک ،مكانها ،و موضههوعات مرتبط با آن نهفته اسههت .
مكانها ميتوانند براي افراد يا گروههاي گوناگون سلسلهاي از ارزشها را در بر داشته باشند.
( عليزاده ،آ .خانمحمدي ،ن)1392 .
 :1-2-2سیر تحول مفاهیم در اسناد بینالمللی
بررسيهاي انجام شده نشان از گذار از رويكرد صرفاً كالبدي منشورها و دستورالعملها به رويكردي دارد كه انسان نيز در اين فرايند
اهميت يافته و مسائل اجتماعي و اقتصادي در كنار رويكرد كالبدي طرح ميشوند .در ادامه ،موضوع محيط ريست و رويكرد يكپارچه ميان
اين مفاهيم ،اهميت مييابد كه در چارچوب مفهوم «منظر تاريخي شهر» متجلي ميشود.
"منظر تاريخي شهر" انگاره جديد قرن بيست و يكم است و در مقابل رويكرد هاي ايستاتر قرن  19و  20ميالدي ،نگاهي پويا
به حفاظت شهري دارد .منظر شهري به معني اليه هاي پوياي گذشته و حال شهري و عامل تعامل محيط طبيعي و انسان ساخت
است .در منظر تاريخي شهر ،تغيير از معماري يادماني به سوي نگاهي وسيع تر و با در نظر گرفتن ابعاد اجتماعي ،فرهنگي و اقتصادي
مد نظر است؛ اين نگرش به روابط متقابل فرم فيزيكي ،ساختار و ارتباط فضايي ،ابعاد اجتماعي فرهنگي اقتصادي و بارزه هاي طبيعي
توجه ويژه دارد و هدف نهايي آن ،دستيابي به پايداري از طريق ايجاد تعادل بين كيفيت زندگي و رشد شهري و بين حفاظت از ارزش
ها و بر طرف كردن نياز هاي زندگي امروزه است( .لطفي و ديگران )1393 ،منظور از منظر شهري ،اجزاي پيدا و ناپيداي شهر است؛ به
عبارت بهتر در منظر شهري بايد عالوه بر تصوير عيني ،به ادراک و تصاوير ذهني ناظر نيز توجه داشت . (Van Oers, R., and
)Haraguchi, S, 2010

در سومين اجالس كميته ايكوموس در بوداپست [در سال  ،]1972بيانيه اي صادر شده كه بر اهميت مجموعههاي
تاريخي و قديمي به صو رت بخشي از محيط انساني تأكيد دارد .هدف اصلي اين بيانيه ،تأكيد بر استفاده از معماري معاصر
در مجموعههاي ساختماني و باز زنده سازي ابنيه يا بافت با عملكرد مناسب است( .حبيبي و مقصودي)1384 ،
در ادامه ،برمبناي ماده  70منشور آتن ،به كار بردن سبكهاي گذشته در ساختمانهاي جديد واقع در محوطههاي
تاريخي به اتكاي ادعاهاي زيبايي شناسانه ،به عواقب ناميموني منجر ميشود  .به هيچ صورت نبايد اجازه داد كه اين عادت
تداوم يابد و به هر شكلي ،اينگونه خواسته ها و اقدامات عملي شوند و بر مبناي ماده  95منافع خصوصي ،مشروط و تحت
منافع عمومي خواهند بود( .همان)
سر آغاز گسترش مفهوم حفاظت از معماري به سوي عرصه هاي شهري را شايد بتوان در منشور ونيز جستجو كرد .ضرورت توجه
به بافت شهري به مثابه زمينه ميراث كه در منشور ونيز مطرح شد ،در بيانيه هاي سال هاي  1968و  1976با طرح حفاظت از محالت
Setting
Cultural significance
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شهري و محدوده هاي تاريخي به اوج خود رسيد .از سويي سير تحول از حفاظت صرفا كالبدي به ابعاد فعاليتي با افزوده شدن مفاهيم
اجتماعي و فرهنگي به حفاظت شهري در بيانيه  1968و به شكل پررنگ تر در بيانيه  1976مسير تكامل خود را پيمود.
()ICOMOS,1981

بيانيه مكزيكوسيتي ،در سال  1999م ..بر مفهوم جامع و جهاني ميراث و تعامل آن با گردشگري تأكيد دارد و آن را
وسيله اي براي تبادل فرهنگي تلقي مي كند .طبق اين بيانيه فعاليتهاي گردشگري و حفاظتي در بافتها و مجموعههاي
تاريخي بايد با احترام بر عاليق ،سنن و خواست هاي مردم محلي و منطقهاي در جهت ارتقاي سطح زندگي آنان همراه شود
و اينگونه اقدامات را مي توان در قالب برنامه هاي آموزشي ،تشريحي و تفسيري به انجام رساند  .همين بيانيه در سال
 2000م .مصوب دوازدهمين مجمع عمومي ايكوموس در مكزيكو به منظور حفاظت از ميراث ساخت و سازهاي بومي تدوين
شد  .اين بيانيه ،ميراث ساخت و سازهاي بومي را نمايانگر زندگي معاصر ،سند تاريخي جامعه و بخشي از منظر فرهنگي مي
داند و معتقد است كه آنها در معرض خطرند( .حبيبي و مقصودي)1384 ،
اولين جرقه توجه به بعد زيست محيطي حفاظت به عنوان مولفه سوم حفاظت شهري  ،در منشور فلورانس و با تاكيد بر باغ هاي
تاريخي زد ( .ايزدي ،صحيزاده  )1383بعد معنايي حفاظت با ظهور مفهوم اصالت در منشور واشنگتن و سند نارا در سال هاي بعدي
مطرح گشت) WHC, UNESCO,2004 (.و بدان ترتيب تا پايان قرن بيستم ،ابعاد متنوع حفاظت شهري در اسناد مختلف بين
المللي و به شكل مجزا تشريح شده بود .ظهور قرن بيست و يكم با جهشي نوين به سوي يكپارچه سازي نگرش هاي پيشين همراه
بود.
مهمترين اصولي كه در توصيه هاي نايروبي  1976در مورد حفاظت و نقش معاصر مناطق تاريخي مورد توجه قرار گرفتهاند ،عبارتند
از:
الف) مناطق تاريخي و محيط اطراف آنها بايد به صورت يك كل و به عنوان يك مجموعه منسجم در نظر گرفته شود كه
تعادل و ماهيت خاص آن بستگي به قطعات آن تركيب دارد.
ب) عناصري كه نياز به حفاظت دارند شامل فعاليت هاي انساني ،ساختمان ها ،سازمان هاي فضايي و محيط اطراف آنها
است.
براساس اين توصيهنامه مهمترين تهديدهاي شناخته شده براي مناطق تاريخي ،عبارتند از:
الف)مناطق تازه توسعه يافته كه مي تواند محيط زيست و ويژگيهاي مجاور مناطق تاريخي را خراب كند.
ب) نابودي مناطق تاريخي به دست زيرساخت ها ،آلودگي و آسيبهاي زيست محيطي
ج) زمين خواري كه منافع جامعه را به طور كامل به خطر مياندازد.
همچنين ،سياست ها و استراتژي هاي توصيه شده درخصوص حفاظت مناطق تاريخي به شرح زيرند:
الف) تهيه نقشه هاي دقيق مناطق تاريخي و اطراف آن ،شامل اطالعات معماري ،اجتماعي ،اقتصادي ،فرهنگي و فني
ب) طرح هاي مناسب و اسناد و مدارک تعيين كننده حوزه ها و اقالم مورد حفاظت ،استانداردهايي كه بايد مورد توجه قرار
گيرند ،شرايط موجود در ساختارهاي جديد و غيره
ج) مشخص نمودن اولويت هاي تخصيص بودجه عمومي
د) حفاظت و بازسازي بايد با سياست هاي احياي اجتماعي و اقتصادي همراه باشد تا مانع از هر گونه شكست در ساختار
اجتماعي شود.
در ادامه سه سند كه بهدليل جامعيت و همسويي بيشتر با طرح ويژه كنگ مييابند ،بهطور مجمل تشريح شدهاند:
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•

یادداشت وین
يادداشت وين  2005در ميراث جهاني و معماري معاصر (مديريت چشم انداز شهري تاريخي) ،منظر شهري تاريخي را فراتر از

مفاهيم مراكز تاريخي ،گروه ها و محيطها شامل زمينههاي وسيعتر منطقهاي و چشم انداز تعريف ميكند كه شامل عناصر تعريف
شخصيت ،الگوهاي استفاده از زمين ،سازمان فضايي ،روابط بصري ،توپوگرافي و خاک ،پوشش گياهي و تمام عناصر زيرساخت فني
ميشود.
اين يادداشت تغيير مداوم را به عنوان بخشي از سنت شهر شناخته و بيان ميدارد كه واكنش به ديناميك توسعه در عين احترام به
توسعه جديد شهر و چشم انداز آن و نيز اعتبار و تماميت تاريخي شهر ،بايد تغييرات و رشد را تسهيل كند .همچنين ،بهبود كيفيت زندگي
و بازده توليد را در تقويت هويت و انسجام اجتماعي مؤثر ميداند.
مهمترين تهديدات شناسايي شده از منظر اين بيانيه ،تغييرات و رشد اجتماعي و اقتصادياي است كه به اعتبار و تماميت شهرهاي
تاريخي و همچنين فضاي شهري توسعه يافته توجه نميكند.
مهمترين سياستهاي پيشنهاد شده و استراتژي هاي توصيه شده در اين بيانيه عبارتند از:
الف) فرايند برنامه ريزي در منظر تاريخي شهري نياز به دسته بندي و قاعده سازي فرصت ها و خطرات دارد تا بتواند به
خوبي تعادل ايجاد كند.
ب) معماري معاصر بايد مكمل ارزشهاي منظر تاريخي شهري باشد و نبايد ماهيت تاريخي شهر را به خطر بياندازد.
ج) تحوالت اقتصادي بايد با هدف حفظ بلند مدت ميراث محدود شود.
مسائل كليدي كه تجربيات حفاظت از ميراث شهري را تحت تاثير قرار داده اند ،عبارتند از:
الف) اهميت منظر ،به عنوان يك اليه از پويايي شهر جديد و قديم  ،با اثر متقابل بين محيط طبيعي و مصنوع
آنگونه كه قبال "منطقه بندي" مورد توجه قرار مي گرفت ،امروزه تأكيد بر تداوم روابط ،ارزشها و مديريت است .در
پيشگرفتن رويكردي جامع در حفاظت از ميراث ،به معني افزايش پيچيدگي فرآيندهاي شناسايي اهميت و حفاظت از ارزشها،
عالوه بر مصنوعات است كه درک درست از آن به تازگي آغاز شده است .در حال حاضر معلوم شده است كه مفهوم سنتي شناسايي
گروه ساختمانها ،مجموعههاي تاريخي و يا شهرها به عنوان نهاد هاي جداگانه درون يك كل ،براي حفاظت از ارزشها و
ويژگيهاي آنها در برابر تكه تكه شدن ،نابودي و در نهايت از دست دادن اهميت كافي نيست .رويكرد منظري ،كه در آن آثاراليه
بندي شده و مرتبط با هم و يكپارچه ديده ميشوند براي مقابله با مديريت تغييرات در محيط هاي پيچيده تاريخي شهري مناسبتر
به نظر ميرسد.
ب) .نقش معماري معاصر ،به عنوان "زمينهسازي ساختمانهاي جديد"
ج .اقتصاد و تغيير نقش شهرها با تأكيد بر فرايندهاي غير محلي مانند گردشگري و توسعه شهري توسط فعاالن بيروني
با توجه به توصيههايويژه ناشي از جلسات منطقهاي ،موارد زير حائز اهميت است:
-

فرآيند نقشهبرداري فرهنگي به عنوان ابزاري براي شناسايي مناطق تاريخي در يك شبكه گسترده

-

گسترش ارزيابي تأثيرات جنبههاي بصري ،فرهنگي و اجتماعي عالوه بر مسائل زيست محيطي

-

بازتاب بيشتر ارتباط بين مناظر فرهنگي و مناظر (تاريخي) شهري براساس دستورالعمل تعريف شده در راهنماي اجراي حفاظت
ميراث جهاني و منظر شهري تاريخي

-
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-

گسترش درک شهرهاي تاريخي از طريق تجديد نظر در دستورالعملهاي عملياتي با استفاده از مفهوم «سايتها» به عنوان يك
دستهبندي افزوده براي نامگذاري شهرهاي تاريخي ،كه رويكرد كليتري نسبت به حفاظت از ميراث در مقايسه با گروههاي فعلي
ساختمانها را تسهيل ميكند.

-

تحقيق و توسعه در يك ابزار قوي براي حفاظت از شهر ،پاسخ دادن به اختالفات اجتماعي و پايداري محيطي در مناطق شهري
در ادامه دستورالعملهايي براي مديريت حفاظت و رهنمودهايي براي توسعه شهري ارائه شده است.
اصطالح" منظر تاريخي شهر "براي اولين بار در يادنامه وين مطرح شد .در اين متن با استناد به بيانيه  1976يونسكو ،تعريف

زير از منظر تاريخي شهر ارائه شد:
"منظر تاريخي شهر به معني تجمع مجموعه اي از ساختمانها ،ساختارها و فضاهاي باز در زمينهاي طبيعي يا زيست بوم است.
اين مفهوم در برگيرنده سايتهاي باستان شناسي و ديرينشناسي و سكونتگاههاي شهري در طي دورهي تاريخي مشخص ميباشد و
حاصل انسجامي يكپارچه از مفاهيم باستان شناسي ،معماري ،ديرينه شناسي ،تاريخي ،علمي ،زيبايي شناسي ،اجتماعي فرهنگي و زيست
بومي است .بنا به اين تعبير ،منظر تاريخي شهر از دل مظاهر گذشته و حال اجتماع و توسعههايي زاده شده است كه مكان محور هستند.
اين تعريف در برگيرنده مفاهيم بارزه مندي و ميراث فرهنگي نيز هست .منظور از معماري معاصر ،تمام مداخالت طراحانه و برنامه
ريزانه ايست كه در محيط انسان ساخت تاريخي رخ مي دهد .يادنامه وين به تاثير توسعه هاي معاصر بر مناظر شهري تاريخي مي
پردازد و توجه به ماهيت پوياي توسعه از اهداف اصلي آن است .تالش اين همايش در جهت دستيابي به تعادل بين تغييرات اجتماعي
اقتصادي و رشد -شهري از يك سو و حفظ منظر شهري ميراثي از سوي ديگر است)( WHC, UNESCO, 2005
•

توایهنامة منظر شهری تاریخی 2011
پس از يادنامه وين كه تالشي اوليه براي دستيابي به نگاهي يكپارچه در حفاظت از چشم انداز هاي تاريخي بود ،مركز ميراث

جهاني در بيانيه  ، 2011به تعريف متكامل تري از منظر تاريخي شهر مي پردازد .در اين بيانيه ضمن تاكيد بر لزوم قانون گذاري و
قانون مندي حفاظت از مناظر شهري تاريخي در سطح جهاني  ،بر نقش پررنگ يونسكو تاكيد مي شود .مطابق با اين سند؛ حفاظت،
راهكاري براي دستيابي به تعادل پايدار بين رشد شهري و كيفيت زندگي است .بدان منظور ضروري است كه تغيير نگرشي بنيادي از
معماري يادماني به سوي نگاهي يكپارچه تر رخ دهد .نگرشي همه شمول كه ابعاد اجتماعي ،فرهنگي و اقتصادي را لحاظ نمايد( .لطفي
و .ديگران)... ،
توصيه نامه منظر شهري تاريخي يكپارچه سازي بهتر و تنظيم استراتژي هاي حفاظت ميراث شهري را در محدودة اهداف بزرگ تر
توسعﺔ پايدار همه جانبه در دستور كار قرار داده است ،تا بدين ترتيب از فعاليتهاي خصوصي و عمومي منتهي به حفاظت و افزايش كيفيت
محيط انساني حمايت كند.
توصيه نامه براي شناخت ،حفاظت ،و مديريت مناطق تاريخي در محدوده بسترهاي شهري گسترده تر ،با در نظر گرفتن رابطﺔ متقابل
فرمهاي فيزيكي آنها ،سازماندهي و ارتباطاتشان ،ويژگيها و محيطهاي طبيعي و ارزشهاي اجتماعي ،فرهنگي ،و اقتصادي آنها،
رويكردي منظري پيشنهاد مي كند.
اليه بندي تاريخي ارزشها و تأكيد بر يكپارچگي استراتژيهاي حفاظت ،مديريت و برنامه ريزي مناطق شهري تاريخي در ميان
فرايندهاي توسعﺔ محلي و برنامه ريزي شهري از مهمترين رويكردهاي اين توصيه نامه است.
براساس اين ديدگاه ،حفاظت يك استراتژي براي دستيابي به تعادل بين رشد شهري و كيفيت زندگي در يك شالوده پايدار است و
منظر شهري تاريخي ،منطقهاي شهري است كه به عنوان پيامد اليهبنديِ تاريخي از ارزشها و خصوصيات فرهنگي و "مجموعه" يا"
مركز تاريخي" طبيعي ،فراسوي انديشه گسترش يافته و بستر گستردهتر شهري و محيط جغرافيايي اش را در بر گرفته است.
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اين مفهوم گستردهتر به طور قابل مالحظهاي شامل مواردي ميشود از قبيل ويژگيهاي توپوگرافي ،ژئومورفولوژي ،هيدرولوژي ،و
طبيعي محوطهها ،محيط ساختهشدة آن ،چه معاصر و چه تاريخي ،زيرساختهاي باال و پايين زمين ،فضاهاي باز و باغها ،الگوهاي كاربري
سرزمين و سازماندهي فضايي ،ادراكات و ارتباطات بصري ،همچنين تمامي ديگر عناصر ساختار شهري  .همچنين ،تجارب و ارزشهاي
اجتماعي و فرهنگي ،فرايندهاي اقتصادي و ابعاد ناملموس ميراث مرتبط با تنوع و هويت را شامل ميشود.
همچنين ،برقراري رابطﺔ متعادل و پايدار بين محيط شهري و طبيعي ،بين نيازهاي نسل حاضر و آينده و ميراث بر جاي مانده از
گذشته را توصيه ميكند.
از طرفي ،تغييراتي كه بدون توجه به ويژگيهاي بومي پديد آمده است ،ارزشهاي بصري ،طبيعي ،تاريخي ،فرهنگي و اجتماعي
و حتي اقتصادي آن ،عرصهي شهري را به مخاطره مياندازد.
چالشها و فرصتها براي منظر شهري تاريخي در اين توصيهنامه به شرح زير تعريف ميشوند:
-

شهرنشيني و جهاني شدن :رشد شهري ،تغييرات مديريت نشده در تراكم و رشد شهري ،ميتواند حس مكان ،يكپارچگي بافت
شهري ،و هويت اجتماعات را تخريب كند.

-

توسعه :تكنولوژي اطالعات و برنامهريزي پايدار  ،زماني كه از طريق رويكرد منظر شهري تاريخي به طور شايستهاي مديريت
ميشوند ،مانند خدمات و گردشگري ،مقدمات اقتصادي مهمي هستند كه ميتوانند در رفاه اجتماعات و حفاظت از مناطق شهري
تاريخي و ميراث فرهنگي مشاركت داشته باشند ،در عين اينكه تنوع اقتصادي و اجتماعي و عملكرد سكونتگاهي را تضمين
ميكنند.

-

محيط زيست :توجه به محيط زيست ،مخصوصاً در مصرف آب و انرژي ،بر مبناي سياستها و تجارب حساس اكولوژيكي با هدف
تقويت پايداري و كيفيت زندگي انسان ،رويكردها و مدلهاي جديد را براي زندگي شهري ايجاب ميكند .رويكرد منظر شهري
تاريخي ،ميتواند به مديريت و تقليل چنين اثراتي كمك كند.
چالشهاي حال و آينده ،نيازمند تعريف و اجراي نسههخﺔ جديدي از سههياسههتهاي عمومي بازشههناسههي و حفظ اليهبندي تاريخي و

تعادل ارزش هاي فرهنگي و طبيعي در محيطهاي شههري اسهت و تمام سهطوح دولت (محلي ،منطقهاي ،ملي /ائتالفي) با در نظر گرفتن
مسهئوليتشهان بايد در تعريف ،بسهط ،اجرا ،و ارزيابي سهياسهتهاي حفاظت ميراث شههري مشهاركت كنند .اين سهياسهتها بايد بر پايﺔ يك
رويكرد مشاركتي توسط تمامي سهامداران بنا شوند و با هر دو ديدگاه سازماني و بخشي هماهنگ باشند.
ابزارهاي تحقق سياستها بهشرح زير برشمرده ميشوند:
-

ابزارهاي تعهد شهري

-

ابزارهاي دانش و برنامه ريزي

-

سيستم هاي نظام بخش

-

ابزارهاي مالي
توصيههاي ارائه شده درخصوص ظرفيت سازي ،پژوهش ،اطالعات و ارتباطات ،عبارتند از:

-

ظرفيت سازي مؤثر به همكاري فعاالنه ذي نفعان عمده منوط است با هدف سازگار ساختن اجراي اين توصيه نامه در بسترهاي
منطقه اي ،به منظور تعريف و تدقيق استراتژي ها و اهداف محلي ،چارچوبهاي عملياتي و طرح هاي تجهيز منابع

-

پژوهش بايد به منظور شناسايي ارزش ها ،درک مفهوم آنها براي جوامع ،و ارائه شان به بازديدكنندگان به روشي فراگير ،اليه
بندي پيچيدة سكونت گاه هاي شهري را هدف قرار دهد.
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-

مستندسازي وضعيت مناطق شهري و تحوالتشان ،براي تسهيل ارزيابي پيشنهادهاي در راستاي تغييرات و براي پيشرفت و
حفاظت مهارت ها و روش ها ضروري است.

-

استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات به منظور مستندسازي ،درک و ارائه اليه بندي پيچيدة مناطق شهري و اجزاي سازنده
شان تقويت شود .جمع آوري و تحليل اين داده ها ،بخش ضروري دانش مناطق شهري است.
همچنين در راسهتاي همكاري بين المللي ،توصهيه شهده اسهت كه آژانسهاي توسهعه و همكاري بينالمللي دول عضهو ،و سهازمانها و

مؤسههسههات غير دولتي بايد به منظور توسههعﺔ شههيوههايي كه رويكرد منظر شهههري تاريخي را در نظر مي گيرند ،و در راسههتاي هماهنگ
ساختن آنها با برنامهها و پروژههاي همياري مرتبط با مناطق شهري ،ترغيب شوند.
• قانون باغهای تاریخی ،منشور فلورانس ،مصوب دسامبر 1982
باغ هاي تاريخي منشور فلورانس مصوب دسامبر  1982ايكوموس مقدمه كميته بين المللي ايكوموس ايفال براي باغ هاي تاريخي
در نشست  12مي  1981در شهر فلورانس ،تصميم به تنظيم منشوري با هدف محافظت از باغ هاي تاريخي تحت عنوان منشور
فلورانس گرفت .پيش نويس منشور حاضر توسط اين كميته تهيه شد و در  21دسامبر  2891به عنوان ضميمه منشور ونيز با موضوع
مشخص مرتبط به باغ هاي تاريخي توسط ايكوموس به ثبت رسيد.
تعاريف و اهداف
ماده  1باغ تاريخي به يك تركيب معماري و باغداري اطالق مي شود كه از نقطه نظر تاريخي يا هنري مورد توجه عموم است به
اين دليل مي بايد آن را يك“ بناي تاريخي “به حساب آورد.
ماده 2باغ تاريخي يك تركيب معماري است كه اجزاء متشكله آن اصوال مرتبط با باغداري بوده و لذا زنده اند ،اين بدان معناست
كه اين اجزاء فاني و قابل جايگزيني هستند .بدين ترتيب ظاهر باغ نمايانگر بازتاب يك توازن دائمي ميان حركت ادواري فصلها و
زوال طبيعت از يك سو و اراده هنرمند و استادكار به ثابت نگهداشتن آن از سوي ديگر است.
ماده 3با توجه به اينكه باغ تاريخي ،يك بناي تاريخي است مي بايد طبق روح منشور ونيز محافظت گردد و چون يك بناي
تاريخي زنده نيز هست ،محافظت از آن بايد تحت هدايت قواعد به خصوص كه موضوع منشور حاضر است ،انجام شود.
ماده 4تركيب معماري باغ تاريخي شامل موارد زير است :طرح و شكل هر يك از بخش هاي آن به شكل برجسته - -طبقات
گياهان باغ شامل گونه ها ،بخش ها ،رنگ بندي ،فاصله گذاري و ارتفاع آن ها ساختار دائمي يا جلوه هاي تزييني -آبهاي جاري يا
ساكن باغ كه تصوير آسمان در آن منعكس مي شود.
ماده 5باغ تاريخي ،تجلي پيوند نزديك ميان تمدن و طبيعت و مكاني براي بهره گيري از انديشه و احساس است ،به
همين دليل تصوير آرماني جهان و يك“ بهشت “به معناي لغوي كلمه به حساب آمده و گواهي بر يك سبك ،يك دوره
زماني و شايد نيز اصوال يك هنرمند خالق است.
ماده 6عبارت) باغ تاريخي (در مورد باغ هاي كوچك ساده و باغ هاي بزرگ تفريحي ،چه از نوع ظاهري آن و چه از نوع «منظره»
نيز به كار مي رود.
ماده 7باغ تاريخي ،خواه ناخواه يك ساختمان در خود دارد كه با آن يك كل تفكيك ناپذير را تشكيل مي دهد .باغ تاريخي را
نمي توان از محيط خاص آن ،چه شهري يا روستايي و چه ساخته دست بشر يا طبيعي ،جدا كرد.
ماده 9منظره تاريخي ،منظره به خصوصي است كه مثال با يك رويداد به يادماندني ،يك واقعه مهم تاريخي ،يك افسانه معروف
و يا يك نبرد حماسي همراه بوده و يا موضوع يك تصوير معروف است.
ماده 8براي محافظت از باغ هاي تاريخي ،ابتدا بايد آن ها را شناسايي و فهرست بندي نمود .باغ هاي تاريخي نيازمند همه انواع
مراقبت يعني نگهداري ،حفاظت و مرمت هستند .در مواقع به خصوص ،بازسازي جدي توصيه مي شود .هرقدر كه حفظ“ اصالت “
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طرح و بخشهاي اجزاء گوناگون باغ الزم است ،به همان ميزان درمورد جلوه هاي تزييني يا انتخاب گياه يا موادمعدني غير زنده مورد
نظر براي هر قسمت از باغ نيز بايد مراعات گردد.
نگهداري ،حفاظت ،مرمت ،بازسازي
ماده  10در هر كار مربوط به نگهداري ،حفاظت ،مرمت يا بازسازي يك باغ تاريخي يا هر يك از قسمتهاي آن ،مي بايد با همه
عناصر تشكيل دهنده آن به طور همزمان رفتار شود .جدا نمودن عمليات مختلف ،به يكپارچگي كليت باغ آسيب خواهدرساند.
نگهداري و حفاظت
ماده  11نگهداري باغ تاريخي عملياتي فوق العاده مهم است كه لزوما بايد مستمر باشد .از آنجايي كه مصالح اصلي باغ را گياهان
تشكيل مي دهند ،محافظت از باغ در شرايط ثابت ،مستلزم هم جايگزيني موردي در صورت لزوم و هم يك برنامه بلندمدت نوسازي
دوره اي است) .يعني قطع كامل گياهان و كاشت مجدد نمونه هاي كامال رشد كرده( .
ماده  12انتخاب گونه هاي درختان ،بوته ها ،گياهان و گل هايي كه قرار است به طور دوره اي و در آينده كاشته شوند ،مي بايددر
عرصه گياه شناسي و باغداري مورد تصديق و تاييد باشد .هدف از اين كار ،تشخيص گونه هايي كه قبال روييده اند از گونه هايي كه
بعدها كاشته شده اند و محافظت از آنهاست.
ماده  13برداشتن يا جابجايي جلوه هاي منقول يا ثابت معماري ،مجسمه سازي يا تزييني كه جزء تكميلي باغ به حساب مي آيند،
مي بايد فقط در صورتي كه اين اقدام براي حفاظت يا مرمت آن ها ضروري تشخيص داده شود ،صورت گيرد .جايگزيني يا مرمت اين
قبيل كارها مي بايد طبق اصول منشور ونيز انجام گرفته و تاريخ هر جايگزيني كامل در جايي عنوان گردد.
ماده  14باغ تاريخي بايد تحت شرايط مناسب محافظت شود .از هرگونه ايجاد تغيير در محيط فيزيكي باغ كه توازن اكولوژيك
آن را به خطر اندازد ،مي بايد پرهيز نمود .اين قواعد در مورد كليه جنبه هاي زير سازي اعم از داخلي يا بيروني صدق مي كند) .كارهايي
نظير زهكشي ،سيستم هاي آبياري ،راهسازي ،احداث پاركينگ ،حصاركشي ،ايجاد امكانات رفاهي براي بازديد كنندگان و غيره(.
ماده  15هيچ كار مرمتي و باالتر از همه ،هيچ كار بازسازي در يك باغ تاريخي نبايد بدون تحقيق كامل و اوليه صورت گيرد .با
كمك اين تحقيق مي توان تضمين نمود كه كار مرمت يا بازسازي بر اساس اصول علمي انجام مي شود و همه چيز از حفاري گرفته
تا جمع آوري اسناد مربوط به باغ مورد بحث و باغ هاي مشابه را دربرخواهدگرفت .قبل از آغاز هر كار عملي ،بايد پروژه اي بر اساس
تحقيق مذكور تهيه و به گروهي از كارشناسان تحويل شود تا مشتركا آن را مطالعه و بررسي و سپس تاييد نمايند.
ماده  16بايد در كار مرمت ،توجه كافي به مراحل متوالي تكامل باغ مبذول داشت .اصوال نبايد براي هيچ دوره اي نسبت به ساير
دوره ها اولويت قائل شد؛ مگر در موارد استثنايي كه درجه زوال يا تخريب قسمتهاي معين يك باغ به حدي باشد كه تصميم به
بازسازي آن با استفاده از نشانه هاي باقيمانده يا يك مدرک مستند و موثق گرفته شود .اين كار بازسازي را در موارد استثنايي تر مي
توان در آن قسمتهايي از باغ انجام داد كه كمترين فاصله را با ساختمان موجود در آن دارند .هدف از اين كار نمايان ساختن اهميتي
است كه اين قسمتها در نقشه دارند.
ماده  17در جايي كه باغ كامال نابود شده يا هيچ چيزي بجز مدرک مبتني بر حدس و گمان از جنبه هاي متوالي آن وجود ندارد،
جاي هيچگونه تالشي براي بازسازي هر چيزي در طبيعت يك باغ تاريخي باقي نمي ماند .كار ملهم از اشكال سنتي كه تحت شرايط
فوق در محوطه باغ سابق يا محوطه اي كه هيچگاه وجود نداشته است انجام شود ،مبناي حقيقي نداشته و نمي توان آن را در زمره باغ
هاي تاريخي قلمداد كرد.
ماده  18با اينكه هر باغ براي مشاهده و گردش در آن طراحي مي شود ،اما در عين حال دسترسي به آن بايد به حدي كه اندازه
و ميزان آسيب پذيري آن اجازه مي دهد محدود شود ،تا بدين طريق بتوان بافت فيزيكي و پيام فرهنگي باغ را حفظ كرد.
ماده  19باغ تاريخي به دليل ماهيت و هدفي كه دارد ،مكاني آرام و مساعد براي تماس انسانها ،سكوت و تعمق درباره طبيعت
است .اين مفهوم استفاده روزانه باغ ،مي بايد مغاير با نقش آن در مواقع نادر برگزاري مراسم جشن و سرور باشد.
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شرايط اينگونه استفاده هاي موقت از يك باغ تاريخي بايد به روشني تعيين شود تا مراسم جشن و سرور به جاي تخريب يا آسيب
وارد كردن به باغ ،در خدمت افزايش فايده بصري باغ درآيد.
ماده  20اگرچه باغ هاي تاريخي به نحوه مناسب براي انجام بازيهاي آرام و روزانه مناسبند اما شايسته است مناطق جداگانه اي
نيز در مجاورت اين باغ ها طراحي و تعبيه شود تا بتوان بازيها و ورزش هاي پرنشاط و مفرح را نيز در آنها انجام داد .بدين ترتيب
نيازهاي مردم در اين رابطه بدون ايراد لطمه به حفاظت باغ ها و مناظر تاريخي برآورده مي شود.
ماده  21كار نگهداري و حفاظت ،زمان بندي تنظيم شده مطابق با فصلها و عمليات مختصري كه به كمك آنها اصالت باغ اعاده
مي شود ،هميشه بايد بر نيازهاي استفاده عملي اولويت داشته باشد .تداركات الزم براي بازديد از باغ تاريخي بايد طي قواعدي كه به
كمك آن ها روح باغ حفظ مي شود ،معيين گردد.
ماده  22در صورتي كه باغ قبال ديواركشي شده است ،نبايد اقدام به برداشتن ديوارها بدون بررسي اوليه همه عواقبي كه
ممكن است در اثر اين كار منجر به تغيير فضا و حال و هواي باغ شده و بر محافظت آن اثر سوء گذارد نمود.
حمايت قانوني و اداري
ماده  23مقامات مسئول موظفند ،طبق نظر كارشناسان ذيربط ،اقدامات حقوقي و اداري الزم براي شناسايي ،فهرستبرداري و
حمايت از باغ هاي تاريخي به عمل آورند .محافظت از اينگونه باغ ها بايد در چهارچوب برنامه هاي استفاده از زمين پيش بيني شده
و اين پيش بيني چنانكه بايد و شايد در اسناد مربوط به برنامه ريزي منطقه اي و محلي ذكر گردد.
ماده  24باغ تاريخي يكي از جلوه هاي ميراث است كه بقاي آن به دليل ماهيتي كه دارد ،نيازمند توجه بسياري از سوي افراد
متخصص است .لذا شايسته است آموزش كافي اين افراد اعم از تاريخدانان ،معماران ،معماران مناظر ،باغبانان يا گياه شناسان پيش
بيني گردد.
 :3-1-2تعیین رویکرد نظری
براساس مطالعات انجام شده و تأمل در اسناد بينالمللي مرتبط ،مهمترين اصولي كه بايد در تهيه طرح ويژه مورد توجه قرار گيرند،
عبارتند از:
•

تغيير مداوم به عنوان بخشي از سنت شهر شناخته شود :واكنش به ديناميك توسعه در عين احترام به توسعه جديد شهر و چشمانداز
آن و نيز اعتبار و تماميت تاريخي شهر ،بايد تغييرات و رشد را تسهيل كند.

•

بهبود كيفيت زندگي و بازده توليد به تقويت هويت و انسجام اجتماعي كمك خواهد كرد.

•

مناطق تاريخي و محيط اطراف آنها بايد به صورت يك كل و به عنوان يك مجموعه منسجم در نظر گرفته شود كه تعادل و
ماهيت خاص آن بستگي به قطعات آن تركيب دارد.

•

عناصري كه نياز به حفاظت دارند شامل فعاليت هاي انساني ،ساختمانها ،سازمانهاي فضايي و محيط اطراف آنها است.

•

حفاظت و بازسازي بايد با سياستهاي احياي اجتماعي و اقتصادي همراه باشد تا مانع از هر گونه شكست در ساختار اجتماعي
شود.

•

معماري معاصر بايد مكمل ارزشهاي منظر تاريخي شهري باشد و نبايد ماهيت تاريخي شهر را به خطر بياندازد.

•

تحوالت اقتصادي بايد با هدف حفظ بلند مدت ميراث محدود شود و مبتنيي بر رويكرد پايدار باشد.

•

ارتباط فرهنگي و تاريخي با شهرهاي مشابه جهان مورد توجه قرار گيرد.
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براين اساس ،مهمترين مفاهيمي كه ضروري است در تهيه طرح مورد توجه قرار گيرند ،به شرح زير است:
الف .ااالت

بر مبناي تعريف ارائه شده در رهنمودهاي عملياتي ميراث جهاني مصوب سال  200 5ميالدي ،مفهوم اصالت را ميتوان در توانايي
اثر به منظور انتقال اهميت معناي فرهنگي مكان تعريف كرد .تا پيش از آن مفهوم اصالت به چهار پارامتر اشاره داشت :طراحي  ،مواد و
مصالح ،مهارت هاي استادكارانه  4و بستر)زمينه ) .مؤلفههاي ذكر شده اساساً به بعد ملموس و مادي ميراث اشاره دارند .بر اين اساس
معيارهاي مطرح شده به منظور ارزيابي اصالت در كنوانسيون ميراث جهاني سال  200 5نشانگر سير تكاملي به سوي جنبههاي ناملموس
مي باشند .از اين رو ،سند نارا پيرامون اصالت كه با دستورالعملهاي عملياتي سال  200 5ميالدي يكپارچه ميشود ،پايه اي عملي را براي
بررسي و آزمودن اصالت دارايي هاي فرهنگي به منظور ثبت در فهرست ميراث جهاني پيشنهاد ميكند( .فدايي نژاد ،عشرتي ،1393 ،به نقل
از) Rossler, 2009,48 :
بازشناسي اصالت يك اثر مبتني بر پنج مؤلفه اصلي است كه دوجنبه ملموس و غيرملموس و سه بعد ثبات ،تداوم و تغيير را شامل ميشود.
(همان)
اصالت ،حصول اطمينان از طي روندي اصيل در خلق اثر است؛ به گونه اي كه نمايندة حقيقي فرهنگ در زمانﺔ خود باشد) طالبيان و
فالحت« ) 1388،اصالت« ويژگياي

است كه به طور راستين بازتاب دهنده و متضمّن ارزش هاي ميراث فرهنگي هر مكان استEnglish .

Heritage, 2008: 71

ب .حفاظت و بازآفرینی یکپارچه

ميراث انگلستان در سال  2008م سندي تحت عنوان «اصول حفاظت؛ سياستها وراهبردهايي براي مديريت پايدار محيطهاي
تاريخي» منتشرنمود كه در آن حفاظت به معناي فرآيند مديريت تغيير يك مكان ارزشمند و با اهميت در بستر و بافت شهري م يباشد
به نحوي كه ارز شهاي ميراثي آن به بهترين شكل پايدار بماند ،در حالي كه فرص تهايي به منظور شناسايي و غنا بخشيدن به ارزشها
براي نسلهاي حال و آينده وجود داردEnglish Heritage, 2008 .
بر اساس تعاريف برشمرده در اين سند ،موضوع حفاظت ،توجه و ارتقاي ارزشهاي ميراثي را مدنظر قرار ميدهد و ارائه اصول،
سياستها و قواعد راهنما در اين سند بر مبناي سنجش معيارهاي« اصالت » » ،يكپارچگي » و « ارزش » در مكان تاريخي ،استوار
ميباشد .بر مبناي اين رويكرد ،طيف وسيعي از ارزشها در حفاظت مكان تاريخي مورد توجه و سنجش قرار ميگيرند] ارزش شهودي،
ارزش تاريخي ،ارزش زيبايي شناختي و ارزش اجتماعي[.
تدوين «چارچوب حفاظت يكپارچه » تالشي است به منظور شناسايي فرآيند مديريتِ مكان ميراثي ،كه به بهترين شكل ارزشهاي
ميراثي مكان را پايدار ميسازد ،در حالي كه فرصتها را به منظور آشكارسازي يا تقويت ارز شها براي نسلهاي حال و آينده به رسميت
ميشناسد English Heritage, 2008
حفاظت ،بدنبال بازگشت به گذشته نيست .بلكه راه حلهايي پايدار ،به منظور برطرف نمودن مشكالت اجتماعي و اقتصادي شهرها
و مراكز تاريخي معرفي مينمايد .امروزه ،مفهوم حفاظت به حوزههاي اجتماعي و اقتصادي بسط يافته است؛ همچنين ،حفاظت قادر به
بازگرداندن روند فرسايش و تزريق زندگي جديد در ساختارهاي تاريخي ميباشدEnglish Heritage, 1998 .
توجّه به معيار يكپارچگي در كنار معيار اصالت به منظور حفاظت و ارزيابي ميراث حائز اهميتّ است .يكپارچگي به معناي سالمت و تماميّت
منبع ميراثي است .منبع ميراثي هنگامي مي تواند خود را داراي يكپارچگي بداند كه ارزش هايي كه براي آن تعيين شده دچار اختالل و يا در
معرض خطر نباشند .
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ج .حفاظت -توسعه -ااالت -یکپارچگی
•

حفاظت شهري به نگهداري از بناهاي منفرد محدود نمي شود .ديدگاهش به معماري به مثابه يك عنصر از ساختار كلي شهري است،
كه آن را داراي انتظامي پيچيده و چندوجهي ميكند .به همين جهت بنا بر تعريف ،حفاظت شهري در قلب برنامهريزي شهري قرار دارد.

•

حفاظت و توسعه به طور جداگ انه در نظر گرفته مي شوند ،اما ادغام آنها به عنوان امري ضروري به رسميت شناخته شود .در واقع،
تكامل شهرهاي تاريخي بايد به عنوان راه مياني بين حفاظت و توسعه شناخته شود .اين دو براي حفاظت ،آشكار ساختن ،احيا و ارتقاي
كيفيت شهر ضروري هستند.

•

اصالت منظرهاي فرهنگههي اثرات متقابل ارزش هاي ملموس و ناملموس و رابطههه پويههاي ميان فرهنههگ و طبيعت را به نمايههش
مي گذارد؛ از ايههن رو ،حفاظت منظرهاي فرهنگي نيازمند يافتن تعادلي ظريف ميههان ثبههات ،تههداوم و تغييههر اسههت.

•

اصالت 11مولفه اصلي توصيف كننده ارزش هاي يك ميراث است .پيش شرط اوليه درک تمامي ابعاد اصالت و ارزش هاي ناپيداي
يك ميراث ،فهم كامل منابع اطالعاتي مرتبط با ميراث فرهنگي مذكور و شناخت شخصيت و معناي آن در طي دوره هاي تاريخي
و در اشكال مختلف تكوين آن است.

 :1-2-4ساختار اجرایی طرح
براساس ساختار ارائه شده در «بررسي تجارب جهاني و تجارب ايران در راستاي حفظ و معاصرسازي فضاها و مراكز تاريخي-فرهنگي
شهرها و ارائه راهكارهاي عملي -اجرايي» (مرادي و همكاران )1386 ،محورهاي موضوعي در برنامهريزي تحقق طرح در قالب «ضوابط»
و «توصيه» ،در پيوند با يكديگر در راستاي محورهاي زير ارائه شدهاند:
 -1مقوله مستندنگاري
 -2مقوالت اصالت و اعتبار فرهنگي
 -3مقوالت فرهنگي
 -4مقوالت اجتماعي
 -5مقوله اقتصادي
 -6مقوله مديريت
 -7مقوله برنامه ريزي و سياست گذاري
 -8مقوله آموزش و ترويج
 -9مقوالت كالبدي
 -10مقوله قوانين و تشكيالت
•

تعریف محورهای موضوعی طرح براسای الیهبندی منظر شهر تاریخی

باتوجه به موارد مذكور ،پيش شرط هر اقدام داشتن شناخت از اليهبندي منظر تاريخي شهر است .براساس توصيه نامه 2011
يونسكو ،اليههاي سازنده منظر شهري تاريخي مشتمل بر مؤلههاي زير در نظر گرفته شده است .اين اليهبندي به فهم شهر يا بخشي
از شهر براساس فرايند هاي طبيعي ،فرهنگي ،اقتصادي ،اجتماعي و معنوي كمك ميكند.

Authenticity
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11

میراث غیرملموی
مرتبط با فعالیتهای
اجتماعی و انسانی

فرایندهای اقتصادی
ارزشهای اجتماعی و فرهنگی

ارزشها و مشخصه
های فرهنگی

ادراکات و ارتباطات بصری
الگوی کاربری اراضی و سازماندعی زمین

مرتبط با محیط مصنوع و
انسان ساخت

تأسیسات زیربنایی و روبنایی

الیه بندی منظر شهر
تاریخی

محیط مصنوع تاریخی و معاار

فضاهای باز و باغها
توپوگرافی و شیب زمین
ریخت شناسی زمین

ارزشهای
طبیعی

ارزشها و مشخصه
های طبیعی

هیدرولوژی
ویژگیهای طبیعی

شکل  :1-1مهم ترین الیههای سازندة منظر شهری تاریخی
تقوایی ،مطهری راد ،1393 ،مستخرج از ،2011 ، UNESCOبر اسای بند  8و  9توای هنامه  2011یونسکو و مدل عناار سازنده منظر

•

رویکرد یکپارچه در فرایند برنامهریزی توسعه

شكلگيري سكونتگاه در طول زمان حاصل برايند نيروهاي محيطي است و الزم است كه هرگونه تصميمگيري براي شهر در تداوم حيات
جاري و برايند اين نيروها شكلگيرد؛ لذا شناخت دقيق بستر شكلگيري از منظر ارتباط با بستر جغرافيايي و اكولوژيك ،جغرافياي تاريخي،
انساني ،اقتصادي و سياسي و پيشينه تاريخي شهر با رويكرد پديدار شناسانه از اهميت بسيار برخوردار است .لذا رويكرد اين طرح ،برقراري
رابطه علي ميان محورهاي مختلف و تبيين راهبردها و سياستها و بهدنبال آن ،برنامهريزي و طراحي در يك فرايند يكپارچه است .دياگرام
زير محورهاي مطالعه و ساختار ارتباطي ميان آنها را نشان ميدهد:
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هیدرولوژی

اکولوژی و

و هیدرولیک

محیط زیست

تحلیل و انتخاب

برنامه ریزی

اقتصاد

گزینه های بهینه

راهبردی

علوم

گردشگری

اجتماعی

زیرساخت

محیط

راهبری طرح و هماهنگی

زیست

بین بخشهای تخصصی

طراحی شهری

معماری

و ساختمان

برنامه ریزی و

پاسخ

تهیه طرح از مقیاس شهر تا

حقوق

طراحی شهری

ساختمان

مطالعات
فرهنگی و

فن ساخت

تاریخی

شکل  :2-1محورهای بررسی طرح ویژه کنگ و ساختار ارتباطی میان آنها

رويكرد ويژهاي كه در اين طرح عالوه بر رويكرد يكپترچه ميان كليه عوامل مؤثر بر شكلگيري كالبد ،بهطور ويژه مورد توجه قرار گرفته
است ،تعامل ميان معماري و شهرسازي و بهعبارت ديگر ،برنامهريزي از مقياس كل به جزء در كنار برنامهريزي و رويكرد جزء به كل است.
سهم معماري در نظام توسعه و عمران كشور ما كمرنگ تر از آن است كه بتواند با آزادي الزم به بالندگي برسد و الگوهايي هويت ساز را
شكل دهد .در مقياس كالن ،شهرسازي بدون آنكه فرايندي جزء به كل را در شكل گيري طي كرده باشد ،چارچوبي غير منعطف براي
معماري ايجاد ميكند و معمار موظف است كه در اين چارچوب كه اصول آن در موارد بسياري در تناقض با معماري بوم محور است ،طرح
بنا را در اندازد .اين موضوع ،حفظ هويت كالبدي را كه قرار است ،در همسويي با ديگر شاخصها زمينه توسعه بوممحور طرح را فراهم كند،
خدشهدار مي كند .لذا شناخت سير تحول معماري در دورههاي مختلف تاريخي ،ارزشهاي قابل تداوم و ارائه راهكارهايي جهت حفظ تداوم
كالبدي كه با سيما و منظر شهري نيز پيوند عميقي دارد ،از اهميت بسيار برخوردار است.
بهاتوجهه بهه محورههاي فوق ،تحليهل نحوه تهأثيرگهذاري ويژگيههاي طبيعي ،جغرافيهايي ،فرهنگي ،اجتمهاعي و اقتصهههادي بهه تفكيهك هر مورد در
شهكلگيري وتحوالت كالبد شههر ،معماري بناها و فضهاهاي شههري ،مشهخص نمودن محدوديتها ،امكانات ،فرصهتها و تهديدها درخصهوص
وضهعيت معماري ،كالبدي و بصهري شههر و ارائه كليات طرح سهاختاري شههر صهورت گرفته اسهت .براين اسهاس ،جمعبندي پيشهنهادات طرح
سهاختاري انجام شهده و طرح ارائه شهده اسهت .ارائه طرحهاي موضهوعي و موضهعي و ضهوابط طراحي در بافت تاريخي و محدوده جديد شههر
براساس اصول منتج از تحليل بافت و معماري تاريخي صورت گرفته است.
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 :1-3سازو کار تهیه طرح مبتنی بر رویکرد مشارکتی
 :1-3-1مبانی تهیه طرح ویژه با رویکرد مشارکتی
در تهيه طرح ويژه كنگ سعي شده است تا ساختاري مشاركتي براي در نظر گرفتن هرچه بيشتر نظرات و حساسيتهاي محلي در فرايند
برنامهريزي در نظر گرفته شهود .اما پيش از تشهريح فرايند مشهاركتي به كار رفته در تهيه طرح ويژه بندرتاريخي كنگ الزم اسهت توضهيح
داده شهود كه منظور اين طرح از مشهاركت چيسهت .واژهي مشهاركت يك واژه گنگ و كلي اسهت كه ميتواند تعابير مختلفي را به همراه
داشهته اسهت .از اين رو آرنشهتاين يكي از بزرگترين نظريهپردازان حوزه مشهاركت اين مفهوم را (در قالب تعبير نردبان مشهاركت) طيفي از
مشههاركت صههوري تا كنترل شهههروندي درجه بندي كرده اسههت .نگاه به مشههاركت به عنوان يك طيف به ما كمك ميكند تا جايگاه
گروهههاي درگير در طرح را مشهههخص كرده و ميزان تهاثيرگهذاري آن را در نظر بگيريم .در طبقههبنهدي ديگري از مشهههاركهت ميتوان بر
اسههاس ميزان مقياس ،تاثير و تقابل از يك سههو و اطالعات و پيچيدگي از سههوي ديگر ،مشههاركت را به چهار دسههته كلي اطالعرسههاني،
مشورت ،درگيركردن و شراكت تقسيم كرد.
-

اطالعرسانی :در اين شكل از مشاركت ،ارتباطي يك سويه از تصميمگيران در قدرت و ذينفعان تصميمگيري برقرار ميگردد كه
بر اساس اين ارتباط گروههاي ذينفعان در جريان فرايند تصميمگيري و برنامهريزي قرار ميگيرند .راهاندازي وبسايت ،برگزاري
جلسات اطالعرساني ،انتشار خبرنامه و  ...از روشهايي است كه به نام مشاركت در فرايند تصميمگيري باال به پايين استفاده ميشود.

-

مشورت :در اين شيوه از مشاركت كه از سطح باالتري از پيچيدي و تاثيرگذاري برخوردار است ارتباط بين تصميمگير و ذي نفع
ارتباطي دوسويه ميشود و ذينفعان عالوه بر مطلع شدن از فرايند طرح امكان ابراز نظر و شنيده شدن نيز مييابند .برگزاري جلسات
شنود عمومي ،سمينارهاي موضوعي و نمايشگاه و دريافت نظرات از جله روشهايي است كه در اين شيوه از مشاركت به كار گرفته
ميشود.

شکل  :3-1سطوح مشارکت بر اسای پیچیدگی و تاثیر
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-

درگیرکردن :در رويكرد مشورتي مشاركت اگرچه نظرات ذينفعان شنيده ميشود ولي تصميمات كماگان در فرايندي باال به پايين
و توسط گروهي معدود گرفته ميشود .اما در مرحله پيچيدهتر و موثرتر از مشاركت ،ذي نفعان نه تنها شنيده ميشوند بلكه در تمامي
مراحل فرايند تهيه طرح و اتخاذ تصميم و اجراي آن درگير ميشوند و تصميمات و طرحها را براساس نظرات خود تغيير دهند .تشكيل
كميتههاي مشورتي و گروههاي كاري و برگزاري كارگاهها و نظرسنجيهاي عمومي از شيوههايي است كه در اين سطح از مشاركت
بهكار گرفته ميشود.

-

شراکت :در باالترين سطح از پيچيدگي و تاثيرگذاري مشاركت ،شراكت قرار گرفته است كه در آن ذينفعان به عنوان شريكان در
تهيه و اجراي طرح خود بخشي از فرايند تصميمگيري و سياستگذاري بوده و در تمامي مراحل آن مشاركت ميكنند .در اين سطح
از مشاركت برنامهريزان و متخصصين نقش تسهيلگر را ايفا كرده و در راستاي تفاهمسازي و دستيابي به چشمانداز واحد مشاركت
ميكنند .تشكيل كميتههاي مشورتي ،كنفرانسهاي واكاوانه و كميسيونهاي برابري جهت تضمين شنيده شدن و در نظر گرفته شدن
منافع و حقوق تمامي گروههاي ذينفع از جمله روشهايي است كه در اين سطح از مشاركت به كار گرفته ميشود.
در فرايند تهيه طرح ويژه بندر تاريخي كنگ سهعي شهده اسهت با حركت از سطح اطالعرساني به سمت شراكت كامل ،زمينه براي در
نظر گرفتن و درگيركردن تمهامي گروهههاي ذينفع در فراينهد تهيهه طرح فراهم آورده شهههود .از اين رو ،فراينهد تهيهه طرح بها رويكرد
برنامهريزي استراتژيك در بستر آزمايشگاههاي طرحهاي شهري در نظر گرفته شده است كه در ادامه به اختصار توضيح داده خواهد شد.

 :1-3-2رویکرد برنامهریزی استراتژیک
برنامهريزي اسهتراتژيك يك فرايند تصهميمگيري سهيسهتماتيك اسهت كه توجهها را به مسهائل مهم و چگونگي حل آنها معطوف
ميدارد .برنامهريزي اسهتراتژيك چارچوب كلي براي اقدام فراهم ميسهازد ،چارچوبي براي تعيين اولويتها ،انتخاب گرينههاي عقاليي و
تخصهيص منابع كمياب براي دسهتيابي به اهداف از پيش تعيين شهده .فرايند برنامهريزي اسهتراتژيك تقريبا در تمامي كتاب هاي مرتبط با
اين موضوع كم و بيش به شكل مشابهي تكرار شده است .فرايندهاي پايه در قالب چهار مرحله يا پرسش اصلي قابل دستهبندي است:
الف) در كجا قرار داريم؟
ب) كجا ميخواهيم برويم؟
ج) چگونه به آنجا ميرسيم؟
د) آيا به مقاصد رسيدهايم ؟
پاسهخ به هر يك از اين پرسهشها مسهتلزم برداشهتن چند گام يا طي چند مرحله اسهت كه در قالب فرايند برنامهريزي اسهتراتژيك
صورت ميگيرد .نمودار شماره  2اين فرايند را در قالب  10گام برنامهريزي نشان ميدهد:
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شکل  :4-1فرایند برنامهریزی استراتژیک

 :1-3-3مراحل دهگانه فرایند برنامهریزی استراتژیک اقتصادی

12

مرور منابع مختلف نشههاندهنده شههمار گامهاي مختلف براي انجام برنامهريزي اسههتراتژيك اسههت .با اين حال بسههياري از آنها
كموبيش در روند و محتوا با همديگر مشههابهت بسههياري دارند؛ زيرا از يك منطق عقل سههليم پيروي ميكنند كه از اصههول پايه ثابتي
برخوردار اسهت .در اينجا فرايند برنامهريزي اسهتراتژيك تشهريح شهده داراي ده گام مشهخص اسهت كه در ادامه به تشهريح مختصهر آنها
پرداخته ميشود (:)UN-HABITAT, 2005

مرحله اول :عزم و تعهد به انجام برنامهريزي
•

وظيفه  :1سازماندهي و تعهد و ايجاد اعتماد
بدون تعهد از سهوي ديگر سههامداران ،وجود هماهنگي مناسهب سهازماني و يك رهبري قابل احترام ،فرايند برنامهريزي اسهتراتژيك

پيش از شروع در هم خواهد شكست.
•

وظيفه  :2تشكيل يك تيم كاري
ايجاد يك گروه و هسته كاري پيش از اينكه كار برنامهريزي واقعي آغاز شود .اين كار موتور حركت فرايند برنامهريزي خواهد بود.

•

وظيفه  :3تعريف حد و حدود "محلي" در فرايند برنامهريزي
تعريف ناحيه محلي يك كار عملي است كه مبتني بر پيوندهاي موجود ،محوديتها و عقل سليم است.

12تشريح تفصيلي اين بخش با اقتباس از ماخذ زير صورت گرفته است:
United Nations Human Settlements Programme (UN-HABITAT)( 2005) Promoting Local Economic
Development Strategic Planning, Volume 1: Quick Guide, The Local Economic Development Series
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•

وظيفه  :4تعريف ظرفيتهاي سازماني و نيازهايي كه احتماال خارج از سازمان نياز خواهد بود.
رهبري سازمان بايد ظرفيت خود را تعريف كرده وكمكهاي مورد نياز بيرون از سازمان را فراهم سازد.

•

وظيفه  :5طراحي فرايند برنامهريزي
مهم اسهت كه درباره دامنه برنامهريزي ،فرايند برنامهريزي ،اهداف عملياتي و نتايج مورد انتظار پيش از آغاز برنامهريزي روشهنگري

شود.
•

وظيفه  :6تعريف پرسشها و چالشهاي مرتبط با برنامهريزي توسعه اقتصادي
شناخت رويدادهاي فراروي در آغاز كار و طرح پرسشهايي كه به مسائل اصلي ميپردازند تا مسائل معمول ناشي از مسائل اصلي.

مرحله دوم :تعريف سهامداران و مشاركتكنندگان
•

وظيفه  :1تعريف دامنه و گستره مداخله عمومي و سهامداران
تعريف سههامداران و توسهعه يك طرح براي مشهاركت .اين طرح بايد زمان و چگونگي مداخله و مشهاركت كليه سههامداران را روشهن

كند.
•

وظيفه  :2تعريف اندازه و ساختار گروههاي شراكت سهامداران

•

وظيفه  :3تعريف رويهها و نقاط ارجاع گروههاي شراكت سهامداران

مرحله سوم :سنجش وضع اقتصادي موجود
•

وظيفه  :1جمعآوري و مرور تحقيقات و تحليلهايي كه پيشتر انجام شدهاند.

•

وظيفه  :2ايجاد يك پروفايل اقتصادي براي شهر يا منطقه.

•

وظيفه  :3انجام سنجش و تحليل.

-

پيمايش نگرش ساكنان و صاحبان كسبوكار

-

تحليل رقابت و تشريك مساعي:
 oپيوندهاي اقتصادي ،بازارها و تحليل زنجيره عرضه
 oتحليل جنسيت
 oتحليل سنجش معيشت مردم
 oتحليل نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهديدها
دادههاي مورد نياز براي شناخت كاركرد اقتصاد محلي را ميتوان در چند دسته جاي داد:
سهرمايه انسهاني و اجتماعي :ظرفيت سهازماني و رهبري ،مشهاركت و شهبكه دانش و اطالعات در زمينه كسهبوكار و دادههاي بازار،

كيفيت زندگي ،رقابت ،مولفههاي جمعيت شناختي ،خانوار و خانواده ،ظرفيت ،صالحيت و نوآوري (نيروي كار ،تجربه ،نهاد ها).
سرمايه مالي
سرمايه طبيعي
سرمايه فيزيكي شامل فناوري ،ماشين ،ابزارها ،كارخانهها ،محيط مصنوع و زيرساختها

مرحله چهارم :چشمانداز سازي
روشهاي مختلفي براي چشمانداز سازي وجود دارد كه پنج مرحله زير يكي از آنها است:
•

وظيفه  :1بازبيني و بررسي تحليل سوات انجام گرفته در مراحل پيشين

•

وظيفه  :2برگزاري كارگاهها يا مصاحبههاي گروهي متمركز و طرح سواالت زير:

-

دوست داريد آينده ناحيه چگونه باشد؟

-

ابعاد اقتصادي مهم آينده مطلوب شما چيست (شغل ،درآمد ،كاهش فقر)؟
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-

چه تفاوتهايي بين چشمانداز مطلوب شما براي آينده و وضعيت موجود وجود دارد؟

•

وظيفه  :3جمعآوري و دستهبندي ايدههاي مشابه

•

وظيفه  : 4انجام توافق بر سر موضوعات و داشتن يك فرد از گروه براي نوشتن يك يا دو نسخه از چشمانداز براي تصويب در
كارگاه يا گردهماييهاي بعدي

مرحله پنجم :تدوين اهداف عملياتي
اهداف به اين پرسهش پاسهخ ميدهند كه چه چيزي اهميت دارد؟ چه چيزي درباره توسهعه اقتصادي شهر اهميت دارد؟ اهداف ،پايه و
اسهاسهي براي توليد و طراحي اسهتراتژيها هسهتند .آنها به عنوان يك سهياههي كنترل عمل ميكنند يا بهعنوان معيارهاي طراحي براي
برخورد با ارزشهاي ناحيه يا شهر .اهداف جهات اولويتداربراي شهر را مشخص ميكنند .در نهايت اهداف معيارهاي تصميمگيري براي
ارزيابي استراتژيهاي گزينه را فراهم ميسازند .گامها و وظايف الزم براي تدوين اهداف از اين قرار هستند:
•

وظيفه  :1تعريف مسائل اصلي (دغدغهها ،مسائل ،چالشها و فرصتها)

•

وظيفه  :2سنجش مسائل (تشخيص علت و معلول ،پيامد ها)

•

وظيفه  :3بيان مجدد مسائل به شكل يك بياينه خالصه و در قالب اهداف

•

وظيفه  :4سازماندهي اهداف :تفكيك روشها از مقاصد يا وسيله از هدف ،اقدامات از اهداف

•

وظيفه  :5ارزيابي اسمارت ( )SMARTاز اهداف براساس معيارهايي چون خاصبودن ،قابل اندازهگيري بودن ،تناسب ،واقعگرايي
و زماندار بودن

•

وظيفه  :6اولويتبندي اهداف

مرحله ششم :ارزيابي استراتژيهاي گزينه
•

وظيفه  :1تعريف و توليد اقدامات براي دستيابي به اهداف اولويتدار

•

وظيفه  :2پااليش و سازماندهي اقدامات

•

وظيفه  :3تركيب و تجزيه اقدامات در شكل استراتژيهاي گزينه ،ارزيابي در برابر اهداف :آيا استراتژيها به تحقق اهداف مي-
انجامد؟

•

وظيفه  :4مذاكره و طراحي مجدد استراتژيها ،توافق بر استراتژي

مرحله هفتم :برنامهريزي عمل يا اقدام و مستندسازي استراتژي
طرح اقدام يا عمل شامل توصيفي از وظايف مشخص و فعاليتهاي ضروري براي اجراي استراتژيهاي گزينه منتخب است .گامها
و وظايف اصلي درانجام برنامهريزي عمل يا اقدام ازاين قرار هستند:
•

وظيفه  :1درک روشن وظايف و اقدامات الزم در استراتژي منتخب

•

وظيفه  :2تعريف افرادي كه نياز به مداخله آنها وجود دارد و نيز تعريف نقشهاي خاص و مسئوليتها

•

وظيفه  :3تعريف چارچوبهاي زماني ،منابع ،تامين مالي و پيششرطها

•

تعريف و شناسايي ريسك ،شكافها و پيوندهاي ضعيف در طرح عمل و چگونگي برخورد با آنها (براي مثال اقدامات يا وظايفي
كه در آنها رهبري روشن يا منابع مالي مشخص وجود دارد يا وضعيتي كه با ظرفيتهاي محدود روبرو هستيم)

•

وظيفه :4تائيد مجدد تعهدات هر يك از شركاء

•

وظيفه  :5توافق بر سر يك سازوكار هماهنگي

•

وظيفه  :6توافق بر سر يك ساز و كار پايش

21

مرحله هشتم :اجراي طرح
فرايند برنامهريزي با اتمام طرح به پايان نميرسهد .تحقيقات نشهان ميدهد كه بروز اثرات كامل اجراي يك طرح زمانبر اسهت؛ به
ويژه اگر تعديلهاي نهادي و اصهالحات سهازماني براي اجراي طرح ضهرورت يافته باشهد .ايجاد يك سهازمان جديد يا اصهالح سهازمان و
نهادهاي موجود دو راه ممكن براي نهادينهسهازي و پايدار نمودن اثرات طرح توسهعه اقتصهادي اسهت ،براي مثال طرح توسهعه اقتصهادي
ميتواند به واسهطه ارائه مسهئوليتهاي اجرايي به نيروهاي انسهاني موجود يا ايجاد يك سهري سهمتهاي جديد در بخشهاي موجود قابل
انجام گردد .راهحل ديگر اجراي طرح ايجاد يك بنگاه توسهعه اقتصهادي براي شههر اسهت كه متشهكل از نهادهاي خصهوصهي ،عمومي،
نمايندگان عرصهههاي اقتصهادي و سهياسهي و جامعه مدني اسهت .اين نوع نهادها اثربخشهي خود را نشهان دادهاند ،بهويژه در محيطهايي كه
به لحاظ نهادي ضعيف هستند .بدين ترتيب گامهاي زير را ميتوان براي نهادينهسازي اجراي طرح درپيش گرفت:
•

وظيفه  :1تقويت ساختارهاي نهادي موجود براي بهبود اثربخشي آنها در برنامهريزي مديريت و هماهنگي بين بخشهاي مختلف؛
ايجاد نهادهاي جديد براي برخورد با الزامات خاص فني و مديريتي تنها در جايي ضروري است كه اين حوزه توسط نهادهاي
موجود پوشش داده نميشود.

•

وظيفه  :2تغيير يا تعديل نهادهاي موجودبراي يكپارچهسازي كاركردها و نقشهاي جديد

•

وظيفه  :3تعريف نهادهاي مرجع براي بهعهده گرفتن رهبري و ايجاد پايگاهي براي مراحل و فعاليتهاي صورتبندي استراتژي
توسعه اقتصادي

•

وظيفه  :4ايجاد پيوند با ابزارهاي سياستي تعريف شده مانند بودجهريزي ساليانه ،تخصيص منابع انساني و برنامههاي كاري
بخشهاي مختلف

•

وظيفه  :5توسعه مهارتهاي ضروري براي پشتيباني و استقرار فرايند برنامهريزي توسعه اقتصادي (جمعآوري اطالعات ،مذاكره،
تسهيلگري ،صورتبندي استراتژي ،برنامهريزي عمل ،پايش و ارزيابي)

•

وظيفه  :6تعديل چارچوبهاي قاوني و اداري براي توانمندسازي چارچوبهاي رويهاي موجود براي عملكرد اثربخشتر و روانتر

•

وظيفه  :7تامين منابع مالي براي پشتيباني از هزينهها و تجهيزات براي ظرفيتسازي و تداوم بخشي چارچوب شكلگرفته از طريق
تدوين مقررات بودجهريزي عمومي و تخصيصها.

•

وظيفه  :8تامين حمايت دانشي و يك فرايند يادگيري براي مثال از طريق مستندسازي و ارزيابي درسهاي حاصل از تجربهها و
ايجاد همكاري و تشريك مساعي با نهادهاي مشاورهاي و تحقيقاتي محلي

مرحله نهم :پايش و ارزيابي
انجهام اين مرحلهه تضهههمين خواههد كرد كهه تمهامي اقهدامهات در همراسه هتهايي بها تحقق اههداف مورد انتظهار پيش ميرود و انحرافي از
اهداف برنامه روي ندادهاست .وظايف الزم دراين مرحله عبارتند از:
•

وظيفه  :1تهيه چارچوب طرح پايش و ارزيابي :استفاده از اهداف پروژه و معيارهاي عملكرد ،تعريف آن چيزي كه بايد مورد پايش
قرار گيرد و اطالعات موردنياز و چگونگي جمعآوري آنها

•

وظيفه  :2تعريف كساني كه بايد دراين مرحله مداخله كنند.

•

وظيفه  :3تعريف زمان ،مكان و چگونگي پايش و ارزيابي

•

وظيفه  :4تعريف پروتكلهاي مستندسازي و گزارشدهي

مرحله دهم :تعديل و تصحيح طرح (تجديدنظر در طرح)
اگر نتيجه پايش طرح نشهاندهنده انحراف از اهداف و اقدامات مورد انتظار باشهد ،برنامهريزان بسهته به وضهعيت ميتوانند در تمامي
مراحل پيشين از اهداف تا اقدامات و . . .تجديد نظر بهعمل آورند.

22

اگر مراحل دهگانه باال را بيشهتر از بعد رويه وفرايندبرنامهريزيتوسهعه اقتصهادي به موضهوع تاكيد داشهتند ،مراحل چهارگانه زير از بعد
محتوايي از زوايهاي ديگر به تشهريح گامهاي برنامهريزي توسهعه اقتصهادي شههر پرداختهاند .اين مراحل چهارگانه عبارتنداز .1 :سهنجش
نيازها .2 ،ارزيابي بازار .3 ،سنجش پيامدها و اثرات برنامه توسعه اقتصادي و .4صورتبندي طرح
 :1-3-4آزمایشگاه طرحهای شهری به عنوان بستر تهیه طرح ویژه
هبيتات آزمايشههگاه طرحهاي شهههري خود را در شهههر نايروبي تاسهيس كرد تا در زمينه برنامه ريزي و طراحي شهههري ،به مقامات
محلي ،منطقه اي و ملي كمك كند .طراحي اين آزمايشهگاه واكنشي بود به تقاضاي روزافزون شهرها از هبيتات ،براي ارائه ابزار رويارويي
با چالشهاي شههرنشهيني و همچنين براي پاسهخگويي به ابراز نظرات كلي كه بدون ارائه راه حل مشهخص ،براي روبرو شهدن با رشهد
شهرنشيني مانع ايجاد كرده است.
شههرها در فرآيند رشهد و تغيير سهريع خود ،با طيف گسهتردهاي از مشهكالت جديد مواجه ميشهوند .ادارات برنامه-ريزي شههرها ،در
كنهار اشهههتغهال به وظايف اداري روزانه خود ،براي مقهابلهه با چنين مشهههكلي تالش ميكننهد .بنابراين زمان كافي براي معرفي رويكردهاي
جديد و ارائه برنامه هاي متناسهب با هدف ندارند .عالوه بر اين ،رويكرد بخش خصهوصهي نهادي (جداسهازي بخش ها به عنوان مديريت
زمين ،زيرسههاخت ،آب) يكپارچگي مسههائل در يك برنامه شهههري را به تعويق مي اندازد .بنابراين برنامه ها در اين رويه هاي اداري گير
ميكنند.
آزمايشگاه به عنوان يك تيم فني داخلي براي ايجاد برنامه هاي بنيادين آغاز به كار كرد و اكنون به يك برنامه با رويكردي متمايز،
با فعاليتهايي در سطح جهاني و محلي و به عنوان شبكه اي از آزمايشگاههاي مرتبط مستقيم و غيرمستقيم تبديل شده است.
با اسهتفاده از معيارهاي موجود در هبيتات ،آزمايشهگاه از راه اندازي تا تعريف ،طراحي ،هماهنگي و اجراي پروژه هاي واقعي شههري
كمك كرده اسهت و در صهورت لزوم ايجاد امكانات مشهابه را تحت نظارت داشهته اسهت .آزمايشهگاه هبيتات كه توسهط يك تيم مركزي از
برنامه ريزان حرفه اي تشهكيل شهده اسهت ،متخصهصهان محلي در زمينه قوانين شهري و امور مالي شهري را در هر پروژه گرد هم ميآورد.
روش آزمايشهگاه مبتني بر رويكردي قوي اسهت كه در يك پروژه نيازهاي بخش هاي مختلف را ادغام كرده ،ذينفعان و شههروندان را در
پروژهها در كنار هم جمع ميكند و پيشههنهادات برنامه ريزي روشههن كه مي توانند در كوتاه مدت و ميان مدت اجرا شههوند را به سههرعت
پيگيري ميكند.
آزمايشهگاه نه به روش انحصهاري و جداسهازي شهده ،بلكه از طريق همكاريهاي برابر با مقامات محلي كه كليد پياده سهازي آن اسهت
كار ميكند .بايد تأكيد كنيم كه آزمايشههگاه طرحهاي شهههري (كه از اين به بعد آزمايشههگاه برنامه¬ريزي ناميده مي شههود) ،گزينه يا
جايگزيني براي اقدامات برنامهريزي دولت محلي و يا مشههاورههاي بخش خصههوصهي نيسههت .در حقيقت ،آزمايشههگاه براي ارائه خدمات
مشهاورهاي در زمينه برنامهريزي شههري ،با تركيب ظرفيت تخصهصهي با مديريت فرآيند از طريق دسهتگاه دولتي عمل ميكند .اين روش
ثابت كرده كه مي تواند به شههرها در نحوه هدايت پروژه هاي شههري به سهمت اجرا و چگونگي اطالع رسهاني به سهرپرسهتان و همچنين
براي پيدا كردن تغييرات اسهاسهي موردنياز در سهياسهت ها و چارچوب هاي قانوني و مالي كه موجب حركت كسهب و كارهاي معمول به
سهمت اقدامات دگرگون كننده مي شهوند ،كمك كند .اگر آزمايشهگاه برنامهريزي به عنوان يك مداخله اسهتراتژيك متمركز با دقت براي
يك نياز خاص طراحي شهده باشهد ،بهتر كار ميكند؛ در اين صهورت ميتواند به طيف وسهيعي از مسهائل مربوطه ،از موارد اضهطراري تا
فرايندهاي نهادي رسيدگي كند و به برنامه ريزي در مكانهايي كه هنوز برنامهريزي نشده است ،كمك كند.
اگر پيشهنهادات با سهياسهتهاي مرتبط ،چارچوبهاي قانوني و مكانيسهمهاي مالي حمايت شهوند ،رويكرد آزمايشهگاه برنامهريزي
ميتواند به نتايج واقعي منجر شهود .آزمايشهگاه برنامهريزي يك طرح را بر روي ميز قرار ميدهد و راه حل هاي يكپارچه¬تر و موثرتر را
با تمركز بر اجرا مي يابد .در اين فرآيند ،اغلب مسهائل سهيسهتماتيك كليدي را آشهكار كرده و بنابراين نيازهاي سهياسهت گذاري و ظرفيت
گسههترده تر را نشههان مي دهد .بنابراين ،راه اندازي يك آزمايشههگاه برنامهريزي به يك شهههر مكانيسههمي براي معرفي دانش ،روشها و
تخصصهاي جديد براي تبديل شدن به شهري كارآمدتر ،محصول محور و همه جانبه ميدهد.
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اگر چه آزمايشهگاه طرحهاي شههري در مقر سهازمان ملل متحد در نايروبي در تسهريع و اجراي مسهائل مربوط به برنامه ريزي موفق
بوده اسهت ،اما اين يك عصهاي جادويي نيسهت .برنامه ريزي شههري يك روند دشهوار اسهت كه نياز به مشهاركت ،رهبري سهياسهي ،حمايت از
سياست ها ،چارچوب هاي قانوني ،تعهد ،تخصص فني و غيره دارد .دقيقا در پيچيدگي اين فرآيند است كه آزمايشگاه برنامه ريزي موجود
و كاربرد آن را پيدا مي كند :براي ايجاد ،هدايت و تسههريع اسههتراتژي هاي شهههري و پروژه هاي در حال تحول در اجراي يك مجموعه
پيچيده از بازيگران و واقعيت هاي فني.

شکل  :5-1عوامل تاثیرگذار در آزمایشگاه طرحهای شهری

 :1-3-5ویژگیهای آزمایشگاهطرحهای شهری
در عمل آزمايشههگاه طرحهاي شهههري راهي هوشههمندانه براي كاربسههت تخصههص فني در كنار مردم براي رسههيدن سههريع به
پيشههنهادهاي برنامهريزي با در نظر گرفتن جنبههاي كالبدي ،حقوقي و مالي اسههت .اين آزمايشههگاه به شهههرها كمك ميكند كه دانش،
روشها و تخصهصهايي را معرفي كمد كه كاراتر ،خروجي محورتر و همهشهمول تر باشهد .آزمايشهگاههاي طرحهاي شههري ويژگيهايي
دارد كه طوري طراحي شده تا به مسائل رويكردهاي رايج در برنامهريزي و شهرسازي غلبه كند.
-

رویکرد پروژه محور :به جاي رويكرد بخشي ،آزمايشگاه طرحهاي شهري رويكردي پروژه محور دارد كه در قالب آن ظرفيتهاي
انساني و منابع در خدمت مداخالت اجرايي واقعي قرار ميگيرد.

-

چارچوب هنجاری :آزمايشگاه طرحهاي شهري چارچوبي هنجاري به دقت تبيين شده را معرفي ميكند كه به دولتهاي محلي
كمك ميكند طرحها و فرايندهاي آن را ارزيابي كنند.

-

فرایند نهادی یکپارچه :آزمايشگاه طرحهاي شهري بخشهاي مختلف درگير در فرايند شهرسازي (طراحي كالبدي ،مالي ،حقوقي،
قانونگذاري ،علوم اجتماعي و محيطي) را يكپارچه ميكند .فرايندهاي مشاركتي را تسهيل ميسازد و دولت مركزي ،دولتهاي محلي،
فعاالن شهري ،اجتماعات محلي ،بخش خصوصي و دانشگاهيان را حول محور مداخالت شهري گرد هم ميآورد.
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-

ظرفیتسازی :در حالي كه كماكان بسياري از شهرها فرايند برنامهريزي را برونسپاري ميكنند ،آزمايشگاه طرحهاي شهري بر
ظرفيتسازي و توانمندسازي تمركز ميكند نه براي اينكه همه كار را خود انجام دهند ،بلكه براي ارتقاي دانش دربارهي رويكردهاي
جديد ،تعريف پروژه ،مجهز شدن در امر طراحي ،هماهنگي بهتر و نظارت بهتر بر شريكان بيروني در پروژههاي برنامه ريزي و اجرا.

-

مشارکت :رويكردهاي رايج در شهرسازي فرصتهاي محدودي براي مشاركت فراهم ميآورند .آزمايشگاه طرحهاي شهري قصد
دارد تا م شاركت فراگير را تقويت ساخته و طيف گسترده و متنوعي از ذي نفعان و ذي نفوذان را از همان ابتدا در فرايند برنامهريزي
درگير سازد.

-

فرایند طرح :طراحي اغلب به عنوان خروجي نهايي تحليلهاي شهرسازي در نظر گرفته ميشود .آزمايشگاه طرحهاي شهري از
طراحي در فرايند برنامهريزي به عنوان وسيلهاي براي دربرگيري خواستههاي بخشهاي مختلف استفاده ميكند.

-

تمرکز بر اجرا :طرحها و پروژههاي شهري اغلب بر روي كاغذ باقي ميمانند .آزمايشگاه طرحهاي شهري از ابتدا اجرا و تحققپذيري
را در نظر گرفته و ابزارهايي را براي تصويت درون چارچوب حقوقي موجود و در قالب پروژههاي پايلوت در نظر ميگيرد كه ميتواند
در واقع تحقق يايند.

 :1-3-6فرایند مشارکتی و استراتژیک تهیه طرح ویژه بندر تاریخی کنگ
در فرايند تهيه طرح ويژه بندر تاريخي كنگ بر اسهاس رويكرد اسهتراتژيك و بسهتر آزمايشهگاه طرحهاي شههري توضهيح داده شهده در
بخش قبل فرايند مشههاركتي (در قالب چهار مرحله و  10گام) براي دربرگيري نظرات گروهها و نهادهاي ذينفع و ذينفوذ در نظر گرفته
شده است كه در ادامه به تشريح آن ميپردازيم.

شکل  :6-1فرایند تهیه طرح ویژه بندر تاریخی کنگ با رویکرد مشارکتی و استراتژیک
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مرحله اول :شناخت وضع موجود
در اين مرحله ،كه براي پاسهخ به سهوال «كجا هسهتيم؟» در فرايند برنامهريزي اسهتراتژيك طراحي شهده اسهت ،سهعي ميشهود تا با
تصهوير واقع بينانه از ويژگيها ،چالشها و مسهائل شهرايط شههر كنگ در شهروع طرح ترسهيم شهود .براي اين منظور سهه گام فراهم آوردن
مقدمات شروع طرح ،شناسايي و جلب مشاركت ذينفعان و ذي نفوذان ،و شناخت و ارزيابي وضعيت كنوني شهر طراحي شده است.
گام  :1فراهم آوردن مقدمات طرح
در اين گام مقدمات ،هماهنگيها و بسههترهاي الزم براي شههروع طرح فراهم آورده ميشههود .براي اين منظور امضههاي تفاهمنامه
همكاري بين دسهتگاههاي ملي و محلي دخيل در طرح يكي از اقدامات مهم در اين راسهتا اسهت كه اين تفاهمنامه بين معاونت معماري و
شههرسهازي وزارت راه و شههرسهازي ،مركز تحقيقات راه ،مسهكن و شههرسهازي ،شهركت بازآفريني ايران ،وزارت ميراث فرهنگي ،و شههرداري
كنگ منعقد شد و زمينه الزم براي همكاري بين سازماني در اجراي طرح را فراهم آورد.

شهرداري
استانداري
وزارت راه و
شهرسازي

بازآفريني
شهري
ميراث
فرهنگي

شکل  :7-1نهادهای دخیل در تفاهمنامه اجرای طرح ویژه بندر تاریخی کنگ

راهاندازي آزمايشههگاه طرحهاي شهههري در بندرتاريخي كنگ به عنوان زيرسههاخت تهيه طرح ويژه بندر تاريخي كنگ يكي ديگر از
زيرسهاختهاي مقدماتي براي اجراي اين طرح اسهت كه در دو فضهاي آنالين و كالبدي راهاندازي شهد .در فضهاي آنالين ،وبسهايتي به
آدرس  kong.shahrlab.irراهاندازي شهد كه از ابتدا فرايند تهيه طرح اطالعات و خروجيهاي طرح در دسهترس عموم قرار گرفت و
فضايي را براي اطالعرساني و دريافت نظرات درباره بخشهاي مختلف فراهم آورد.
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شکل  :8-1تارنمای طرح ویژه بند تاریخی کنگ به عنوان زیرساخت آنالین آزمایشگاه طرحهای شهری

به موازات وبسهايت دفتر محلي طرح ويژه كنگ با عنوان آزمايشهگاه طرحهاي شههري كنگ در بافت تاريخي اين شهر راهاندازي شد
تا مردم و گروههاي مختلف بتوانند در جريان فرايند طرح قرار گرفته و نظرات و پيشنهادات خود را از ابتدا در فرايند طرح ابراز كنند.
گام  :2شناسایی گروههای ذینفع و ذی نفوذ
در اين گام سهعي شهد تا گروههاي ذينفع و ذينفوذ در يك از مراحل طرح شهناسهايي شهده و بر اسهاس آن گروههاي هشهتگانه
معادل هشهت بخش اصهلي طرح تشهكيل شهود .اين گروهها شهامل اشهخاص حقوقي در دسهتگاههاي مرتبط ،فعاالن شههري ،دانشهگاهيان و
عالقهمندان به موضهوعات مرتبط طرح ميشهوند و به عنوان گروه مرجع در تمامي مراحل طرح نقش راهبري ،اصهالحي و تكميل كننده
اطالعات تهيه شده در فرايند تهيه طرح را ايفا ميكنند.
جدول  :1-1گروههای مرجع در بخشهای هشت گانه طرح

سرفصل

دولت

شهرداري

دانشگاه

بخش خصوصي

جامعه مدني

محيطي
اقتصادي
اجتماعي
تاريخي
كالبدي-فضايي
دسترسيوترافيك
منظر شهري
معماري و ابنيه
گام  :3شناخت و ارزیابی وضعیت موجود شهر
در اين گام هر يك از گروههاي هشهتگانه تدوين طرح ضهمن جمعآوري دادههاي اوليه مورد نياز براي هر يك از بخشهاي طرح،
گزارش اوليه شههناسههايي طرح موجود را تدوين كرده و با ارايه آن در قالب اينفوگرافي براي نمايش عمومي در وبسههايت و پايگاه محلي
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طرح ،امكان اطالعرسهاني براي دريافت نظرات در هر بخش را فراهم ميسهازند .بعد از تهيه گزارش اوليه شهناخت در هر يك از بخشها
و ارايه عمومي آنها جلسهاتي با گروههاي مرجع متناظر با هر بخش تشهكيل ميشهود تا بر اسهاس نظرات گروههاي مرجع گزارشهاي
اوليه تهيه شده تكميل شده و در قالب جدول  SWOTمهمترين نقاط قوت ،ضعف ،فرصت ،و تهديد در هر بخش مشخص شود.
مرحله دوم :ترسیم افق طرح
بر اسههاس مقدمات ،سههاختارها ،و اطالعات تهييه شههده در مرحله نخسههت ،در مرحله دوم با رويكردي مشههاركتي افق طرح ويژه
بندرتاريخي كنگ براي پاسهخ به سهوال دوم از فرايند برنامهريزي اسهتراژيك «به كجا ميرويم؟» برنامهريزي و اجرا ميشهود .اين مرحله
شامل دو گام ترسيم چشمانداز و شناسايي اهداف و مسائل است.
گام  :4ترسیم چشمانداز
در اين گام براي ترسهيم چشهمانداز طرح ويژه بندر تاريخي كنگ جلسهات و نشهسهتهاي عمومي با حضهور تمامي گروههاي مرجع
تهيه طرح تشهكيل ميشهود تا در قالب آت بيانيه چشهمانداز بندر كنگ تدوين شهده و به عنوان ميثاق همگاني طرح موتور محرک اجرا و
پياده سهازي آن باشهد .براي تدوين اين سهند مهم هر يك از گروهها ضهمن معرفي مهمترين نقاط قوت ،ضهعف ،فرصهت و تحديد از منظر
خود ،چشهههمانهدازههاي مهدنظر براي شههههر كنهگ در هر بخش را ارائهه ميكننهد و مبتني بر گفتگوي همگهاني براي چشهههمانهدازهها و نقهاط
همپوشاني و تقابل آنها چشمانداز كلي در قالب بيانيه چشمانداز ترسيم ميشود.
گام  :5تعیین اهداف و مسائل
بر اسهاس چشهمانداز تدوين شهده در مرحله قبل ،مهمترين چالشها و فرصهتهاي پيشرو براي رسهيدن به آن شهناسهايي ميشهود و
اهداف طرح بر اسهاس اين چالشها و فرصهتها تدوين و اولويتبندي شهده و شهاخصها براي ارزيابي دسهتيابي به هر يك از اهداف تعيين
ميشهوند .در نهايت ،چشهمانداز و اهداف تهيه شهده توسهط مجمع گروههاي مرجع طرح براي ارايه عمومي و دريافت نظرات و تكميل به
معرض عموم قرار داده ميشود.
مرحله سوم :تعیین راههای رسیدن به افق طرح
مرحله سوم براي پاسخ به سوال «چگونه به افق ميرسيم؟» شامل سه گام اساسي براي تدوين استراتژيهاي توسعه ،تدوين برنامه
عملياتي و فراهم آوردن الزامات اجرايي پياده سازي طرح ميشود.
گام  :6تدوین استراتژیهای توسعه
در اين گام نيز مبتني بر رويكرد مشهاركتي حاكم بر طرح ،نشهسهت عمومي با حضهور تمامي گروههاي درگير در طرح برگزار ميشهود
كه در قالب آن ضهمن ارايه چشهمانداز و اهداف تعيين شهده در مرحله پيش ،مهمترين اقدامات براي رسهيدن به هر يك از اهداف به بحث
گذاشهته ميشهود تا بر اسهاس گروهبندي اقدامات مطرح شهده ،اسهتراتژيهاي طرح براي رسهيدن به هر يك از اهداف مشهخص شهود .سهپس
با ارزيابي مجدد اسهتراتژيها بر اسهاس هزينهها و ظرفيتهاي موجود ،اسهتراتژيهاي نهايي توسهعه بندر تاريخي كنگ در قالب طرح ويژه
تعيين ميشود.
گام  :7تدوین برنامه عملیاتی طرح
در اين گام ،برنامه عملياتي از اقدامات مورد نياز براي پيادهسههازي هر اسههتراتژي مشههخص ميشههود .براي اين كار افراد ،نهادها و
گروههاي درگير براي پيادهسازي هر استراتژي شناسايي شده و مسؤوليت هر يك از نهادها و گروههاي درگير تعيين ميشود.
گام  :8پیشبینی الزامات اجرایی
در اين گام ،بر اسهاس برنامه عملياتي تهيه شهده در گام پيشهين ،بازه زماني ،منابع ،بودجه و شهرايط مورد نياز براي اجراي هر اقدام
مشههخص شههده و خالءها ،موانع و محدوديتهاي احتمالي پيشرو و نحوه مواجهه با آن پيشبيني ميشههود تا با توافق همه گروههاي
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درگير بر روي چشهمانداز ،اهداف ،اسهتراتژيها و اقدامات از يك سهو و شهاخصها و مكانيزم نظارتي بر اجراي آن از سهوي ديگر ،اجراي
برنامه عملياتي تسهيل شود .خروجي اين مرحله در قالب سند راهبردي براي طرح ويژه توسعه بندر تاريخي كنگ ارايه ميشود.
مرحله  :4پیشبینی فرایندهای ارزیابی طرح
اين مرحله كه مهمترين بخش براي تضههمين اجراي طرح اسههت براي پاسههخ به سههوال «آيا رسههيدهايم؟» در فرايند برنامهريزي
استراتژيك طراحي شده است و شامل دو گام پيشبيني مكانيزم نظارت و ارزيابي و اصالح و به روز رساني ميشود.
گام  :9مکانیزم نظارت و ارزیابی
براي ارزيابي ميزان تحقق طرح نياز به مكانيزمي براي ارزيابي طرح بر اسههاس شههاخصهاي تعيين شههده در فرايند ترسههيم اهداف
هسهتيم .اين مكانيزم شهامل ارزيابي كمي ميزان تحقق اقدامات طرح و ارزيابي كيفي ميزان نيل به اهداف آن ميشهود و شهامل فرايندي
چند سههطحي در بخشهاي مختلف درگير در فرايند طرح (دسههتگاههاي ملي ،نهادهاي محلي ،و گروههاي مردمي) ميشههود .پيشبيني
سههاختاري براي دريافت بازخورد از ذينفعان و ذينفوذان طرح مهمترين بخش اين مكانيزم اسههت كه بايد مالک عمل در ارزيابي طرح
قرار گيرد.
گام  :10ساز و کار ااالح و به روز رسانی
بر اسهاس ارزيابي صهورت گرفته در گام پيشهين ،فرايند اصهالح و به روز رسهاني طرح بايد از پيش مشهخص شهود تا طرح بتواند ضهمن
وفاداري به چشمانداز كلي به عنوان ميثاق همگاني انعطافپذيري الزم را در استراتژيها و اقدامات داشته باشد.
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بخش دوم :دربارهی شهر «کنگ»
مفهوم مكان در ديدگاه جغرافيايي ،مكاني است كه توسط انسان شكلگرفته است و هم محيط طبيعي و هم محيط مصنوع را دربرميگيرد.
جغرافيا علم روابط و وابستگي بين محيط طبيعي و اشكال زندگيست( .شكويي .1370 ،ص « )27دربي» -جغرافيدان انگليسي-
خصيصههاي جغرافيايي را متناظر با آنچيزي ميداند كه در اثر فعاليتهاي انساني در تهيه نوع معيشت خود از خاک پديدارگشتهاست.
(همان ،ص  )21بنابراين ،بيش از هر چيز ،ناظر به مطالعه در خصوص زمينههاي سازگاري انسان با محيط ميباشد (همان ،ص  )20و لذا
با شكلگيري سكونتگاه ،در ارتباطي علت و معلولي قرار ميگيرد.
هدف اين فصل ،تبيين روابط علّي در خصوص نحوهي شكلگيري و توسعه شهر كنگ در رابطه با بستر قرارگيري و محيط پيرامون
است .بر اين اساس شناخت شهر در دو مقياس ارتباط شهر با محيط پيرامون و بررسي ويژگيهاي دروني شهر انجام شده است .در شناخت
شهر از منظر ويژگيهاي دروني ،شناخت ويژگيهاي محيط طبيعي و محيط انساني در تعامل با يكديگر و در طول زمان بررسي شدهاند.

 :2-1شناخت شهر کنگ در رابطه با محیط پیرامون
 :2-1-1موقعیت قرارگیری
شههر تاريخي كنگ يكي از شههرهاي شههرسهتان بندر لنگه در اسهتان هرمزگان اسهت كه به لحاظ موقعيت مكاني در شهرق بندرلنگه واقع
شهده و مرز بين اين دو شههر يك خيابان مشهترک ميباشهد .همچنين فاصهله اين شههر از مركز اسهتان ،بندر عباس 165 ،كيلومتر اسهت .اين
بندر تاريخي در مختصهات جغرافيايي  26درجه 35 ،دقيقه و  39ثانيه عرض شهمالي و  54درجه و  56دقيقه و  15ثانيه طول شهرقي و ارتفاع
متوسط پنج متر از سطح آبهاي خليج فارس و در مسير جاده بندرعباس-بوشهر قرار گرفته است.
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شکل  :1-2جبنمبی استبن ه مزگبن در کشور

شکل  :2-2نقشه سیبس استبن ه مزگبن در کشور
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شکل  :3-2جبنمبی شه تبریخ رندر کنگ در استبن ه مزگبن و شه ستبن رندرلنگه

شهرستان بندر لنگه از شرق به شهر كنگ ،از غرب به روستاي شناس و مغويه ،از جنوب به خليجفارس و از سمت شمال به درياچه
مهرگان (كه درحال حاضر به شوره زار تبديل شده است) ،محدود ميشود .براساس تقسيمات كشوري سال  ،1395شهرستان بندر لنگه
داراي  5بخش (شيبكوه ،كيش ،مركزي ،مهران) 5 ،شهر (چارک ،كيش ،كنگ ،بندرلنگه ،لمزان) و  8دهستان (بندرچارک ،مقام ،كيش،
الوان ،حومه ،مغويه ،مهران ،دژگان) است و مركز اين شهرستان ،بندر لنگه است كه يكي از بنادر مهم جنوب كشور است.
جدول  :1-2تقسیمات سیاسی استان هرمزگان و شهرستان بندرلنگه ،1در سالهای 1375-95

شرح
استان
هرمزگان

شهرستان
بندرلنگه

سال

شهرستان

بخش

شهر

دهستان

1375
1385
1390
1395
1375
1385
1390
1395

11
11
10
13

21
33
31
38
5
3
4
4

16
22
27
39
6
4
4
5

69
80
71
85
17
8
8
8

مأخذ :اطالعات سالنامه آماری مرکز آمار ایران1395 ،

 :2-1-2ارتباط شهر کنگ با حوزه پیرامون
شههرسهتان لنگه 7/9 ،درصهدر از توليد ناخالص اسهتان هرمزگان در بخش كشهاورزي 11/1 ،درصهد در بخش معدن 7/3 ،درصهد در
بخش صنعت 9/8 ،درصد در بخش ساختمان 11/7 ،درصد در بخش خدمات و  5/3درصد در بخش آب و برق و گاز را تشكيل ميدهد.
 .شهرستان بستك در سال  1375جزو شهرستان بندر لنگه بوده است.
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1

از نظر شههاخص هاي ارتباطي ،فرودگاه شهههر لنگه ارتباط هوايي بندر كنگ را با سههاير نقاط برقرار ميكند .راه آهن بندرعباس با
فاصهله  180كيلومتر ،ارتباط ريلي و بزرگراه خليج فارس نيز با فاصهله  180كيلومتر ارتباط آزادراهي اين بندر را باسهاير نقاط فراهم ميكند.
شكل زير راههاي ارتباطي بندر كنگ با حوزه پيرامون را نشان ميدهد:

شکل  :4-2راههای ارتباطی بندر کنگ
مأخذ :طرح بررسی و مطالعه جهت گیری های بنادر کوچک استان هرمزگان1397 ،

 :2-1-3شناخت بندر و ظرفیتهای آن
خط ساحلي شهرستان بندر لنگه طولي بيش از  300كيلومتر داشته و باتوجه به تنوع جنس ناحيه كرانهاي ،در خط ساحلي شرايط مختلفي
در سهطح شههرسهتان به چشهم ميخورد .در اين نوار سهاحلي 22 ،سهازهي دريايي احداث شهده كه جانمايي آنها در شهكل زير نشهان دادهشهده
است.
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شکل  :5-2سازههای بندری شهرستان لنگه
مأخذ :مطالعات طرح ICZM

از مهمترين زيرساختهاي بندر كنگ كه ارتباط آن را با مناطق پيرامون برقرار ميكند ،بندر و تأسيسات مرتبط با آن است .مساحت
اراضهي بندر  10هكتار اسهت و موج شهكن آن از نوع توده سهنگي اسهت كه در سهال  1379احداث شهده و داراي دسهترسهي حركتي اسهت.
طول بازوي اصلي موج شكن 1340 ،متر و بازوي فرعي آن  1020متر است.
كاربري بندر چندمنظوره اسهت و بندر داراي  1پسهت اسهكله اصهلي و يك اسهكله براي پهلوگيري قايقهاي صهيادي و يك اسهكله
تجاري است .اسكله اصلي در سال  1384احداث و در سال  1389به بهرهبرداري رسيده است.
شهناور طرح داراي تناژ  80تن صهيادي و  500تن تجاري اسهت .تعداد قايقهاي بومي صهيادي 135 ،و لنجهاي صهيادي  139عدد
است.
درحال حاضهر تمركز بندر صهيادي بوده و عمليات مسهافري و گردشهگري دريايي در آن انجام نشهده اسهت .باتوجه به نزديكي كارخانه
سهيمان خمير و معدن سهنگ گچ هرنك بسهتك ،اامكان صهادرات موارد معدني از اين بندر به كشهورهاي حوزه خليج فارس وجود دارد و
درحال حاضهر ،سهنگ گچ از اين بندر به رأس الخيمه و از آنجا به هند فرسهتاده ميشهود( .برگرفته از :طرح بررسهي و مطالعه جهت گيري
راهبردهاي بنادر كوچك استانهاي هرمزگان ،سيستان و بلوچستان و گيالن با تمركز بر الگوي كاربري و مديريتي) 1397 ،
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بندر صيادي كنگ

اسكله مواد معدني بندر كنگ

موج شكن بندر كنگ

اسكله بندر كنگ
شکل  :6-2موج شکن و اسکله بندر کنگ

تصوير زير موقعيت ارتباطي جزاير خليج فارس با بندر كنگ را نشان ميدهد:

شکل  :7-2موقعیت ارتباطی جزایر پیرامون در خلیج فاری با بندر کنگ
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 :2-1-4ارتباط بندر کنگ با حوزه پیرامون از گذشته تا کنون
ارتباط بندر كنگ با مراكز جمعيتي و تجاري و خدماتي پيرامون به واسطه نقش بندري كنگ تعريف مي شده است و ارتباط پسكرانه خود را
از طريق دريا با كشورهاي همجوار آبهاي خليج فارس و درياي عمان تأمين مي كرده است.
بندر كنگ از گذشهته ،داراي ارتباط گسهترده دريايي از طريق دريا با كشهورهاي ديگر بوده اسهت .ارتباط تجاري بندر كنگ تا بنادر و جزاير
محدوده خليج فارس و درياي عمان ،هندوسهتان (بمبئي) و سهواحل افريقا گسهترده بوده اسهت و عالوه بر آن ،اين بندر پايگاه ارتباط تجاري
كشهورهاي اروپايي (انگليس و پرتغال) با كشهورهاي ديگر بوده اسهت .جزئيات سهفرهاي دريايي و ارتباطهاي مذكور در بخش بررسهيهاي
تاريخي ارائه شده است.
از نظر ارتباط زميني اين بندر با پسكرانه خود ،در گذشته مسيري از بندر كنگ شروع مي شد و از طريق لمزان به الر مي رسيد و راه تاريخي
از بندر كنگ به جناح و درنهايت ،اسهتان فارس مي رسهيد .مناطق پسهكرانهاي خليج فارس در اطراف بندر كنگ در منطقه بسهتك ،قدمتشهان
به دوره هخامنشهي و اشهكاني ميرسهد  .در دوره اشهكاني ،مناطق پسهكرانهاي بندر كنگ بسهيار پرجمعيت بوده اسهت و بندر كنگ ،تنها بندر
بازرگاني و تجاري مردم اين مناطق با خليج فارس محسهوب ميشهده اسهت( .حسهن نيا )1394 ،شهواهد مسهتندات موجود بيانگر آن اسهت كه
جاده ارتباطي كنگ به الر كه از بستك عبور مي كند ،نقش مهمي در رونق اين بندر داشته است.
عالوه بر موارد مذكور اسهتيال و ارتباط سهياسهي منطقه الر و بسهتك بر بندر كنگ كه در بخش دورانهاي تاريخي به آن پرداخته شهده اسهت،
نيز گسترش اين روابط را مورد تأكيد قرار ميدهد.
در دوران اخير ،شايد بتوان عوامل زير را مهمترين عواملي كه منجر به كاهش نقش كليدي بندر كنگ در ارتباط پسكرانه با كشورهاي ديگر
شده است ،برشمرد:
-

تغيير الگوهاي ارتباط تجاري و افزايش مدهاي حمل و نقل و ترانزيت كاال

-

تغيير جايگاه بندر كنگ در قابت با ديگر بنادر حوزه خليج فارس نظير بندر شهيد رجايي و حتي بندر لنگه

-

تغيير تعريف نقش اين بندر از بندري تجاري به صيادي

-

كاهش قدرت سياسي و رونق اقتصادي شهرهاي مهم پسكرانه نظير بستك و الر

 :2-1-5جایگاه تاریخی بندر کنگ در موازنه سیاسی و امنیتی حوزه خلیج فاری
بندر كنگ ،عالوه بر جايگاه تجاري ،نقش آفريني قابل توجهي در ثبات سياسي ايران در حوزه خليج فارس و موازنه قوا در اين منطقه داشته
است .شواهد و مستندات تاريخي بيانگر آن است كه پس از بيرون كردن پرتغاليها از جزيره هرموز به دست قواي امامقليخان در دوران شاه
عباس صفوي ،پرتغاليها همچنان براي بازگشت به جزيره هرمز تالش ميكردند.
پافشاري ايران در عدم دراختيار گذشتن جزيره هرمز به پرتغاليها براي تجارت و پيشنهاد بندر كنگ به جاي آن ،به دليل فراهم آوردن امكان
استيالي بيشتر نيروي زميني ايران بر اين بخش از سرزمين بوده است ،موضوعي كه به دليل جزيره بودن هرمز ،نيازمند قواي دريايي پيشرفته
جهت مقابله احتمالي با پرتغاليها بوده است.
درعين حال ،استراتژي شاه عباس استفاده از رقباي اروپايي در خليج فارس در مقابل يكديگر بوده و به همين دليل ،امتيازاتي در بندر كنگ
به پرتغاليها در مقابل انگليسيها و هلنديها داده ميشود ،همچنان كه امتيازاتي به انگليسيها در بندر گامبرون داده ميشود.
در دوران شاه سلطان حسين ،منطقه با قدرت گرفتن و سلطه طلبي حاكم مسقط مواجه مي شود .باتوجه به عدم حمايت دولتهاي انگليس
و هلند ،دولتهاي ايران و پرتغال مجددا تفاهمي بر اساس منافع مشترک در مقابل عمان امضا ميكنند .دليل نزديكي ايران و پرتغال به خاطر
مخالفتهاي شديد پرتغاليها با عمانيها ،به خاطر بيرون رانده شدن از سرزمين عمان و شهر مسقط و از طرف ديگر ،برهم زدن تعادل قدرت
در خليج فارس به ضرر ايران بهعنوان همپيمان آنها ،بوده است .جزئيات و مستندات مرتبط با موارد فوق الذكر ،جهت اطالعات بيشتر با
رويكرد تاريخي در بخش مطالعات تاريخي اين گزارش ارائه شده است.
با گذشت زمان و در پي حمله عمان به كنگ ،كاهش تدريجي اهميت و قدرت بندر كنگ از يك طرف و نا امن شدن راههاي پسكرانه از
طرف ديگر به دليل ورود افغانها ،بهتدريج به كاهش مزيت نسبي اين بندر براي حضور نيروهاي خارجي ميانجامد ،به طوري كه امروزه
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باتوجه به شاخصهاي ذكر شده و عدم استقرار صنايع و زيرساختهاي كليدي در اين بندر ،از اين نظر نقش آفريني ويژهاي براي بندر كنگ
نمي توان قايل شد.
 :2-1-6ارتباط بندر کنگ و بندر لنگه
بندر كنگ در مجاورت بندر لنگه بهعنوان مركز شهرستان و نزديكترين شهر همجوار قرار گرفته است .از اينرو بسياري از كاربريهاي مورد
نياز شهر كنگ در ارتباط و يكپارچگي با شهر لنگه تعريف شده است.
روزگاري بندرهاي كنگ و لنگه به سبب رونق و اعتبار بيش از حد در ميان سواحل و بنادر خليج فارس سرآمد بودند و به اين مناسبت به لقب
عروسان خليج فارس شهرت داشتند ،در اين مورد دكتر احمد اقتداري مي نويسد« :به روزگار دودمان قاجاريه بندر لنگه و كنگ هم مانند ساير
بنادر سواحل خليج فارس گهگاه به اجاره حكام مسقط در آمده و زماني در اين ميان بين اجاره داران مسقطي و حكام جواسمي يا باصطالح
محمدابراهيم ،عامل قواسمي اختالف و كشمكش و جنگ و صلح به ميان آمده ولي در هر حال لنگه و خواهر پيرش كنگ در اين دوران
عروسان بنادر ساحل خليج فارس بوده اند».
در بررسي تاريخ كنگ ،دكتر محمد حسن نيا ذكر كرده است كه " چهار صد سال قبل مردم بندر كنگ همت به ايجاد بندر لنگه نمودند و تا
زماني كه كنگ داراي رونق و شكوه بود ،بندر لنگه چون خواهر كوچكتر در جوار خواهر بزرگتر خود به زندگي خويش ادامه ميداد و در آن
هنگام كه كنگ اعتبار خود را از دست داد لنگه رونق گرفت و اينكه هر دو بندر در سايه تحوالت عميقي كه در سراسر كشور اسالمي به
وقوع پيوسته است ،پا به پاي هم به پيش ميروند و آينده روشني در پي دارند " .شواهد در اسناد تاريخي بيانگر آن است كه در دوران قاجار
بندر لنگه ،اهميتي بيشتر از بندر كنگ يافت .بر نمونه در نامه دريابيگي به محمدرضاخان بني عباسي ،براي تعيي او به سمت فرمانداري از
واژه بندر لنگه و مضافات نام برده شده كه در دوره قاجار ،بندر كنگ جزو مضافات بندر لنگه بوده است( .بنيعباسيان بستكي ،1339 ،ص
)346
در وضع موج ود در شهر كنگ و لنگه داراي دو شهرداري جداگانه و در نتيجه مديريت شهري مستقل از يكديگرند .خالي بودن زمينهاي
وسيع بين دو شهر يكي از عوامل اصلي شكاف بين اين دو شهر مي باشد .از طرف ديگر وجود مشتركات فرهنگي ،اقتصادي ،اجتماعي و
طبيعي و نيز تأمين بسياري از نيازهاي خدماتي شهروندان كنگ از طريق بندر لنگه ،موجب مي گردد كه ساكنان اين دو شهر با يكديگر پيوند
خورده باشند .شيوه طراحي سازمان فضايي طرح جامع پيشين نيز اين شرايط را تا حدودي قوت بخشيده است .بهطور كلي در ارتباط با روابط
اين دو شهر با يكديگر سه الگوي كلي در طرح توسعه و عمران بنادر كنگ و لنگه ( )1385كه به صورت مشترک تهيه شده ،ارائه شده است:
 سياست اول :توسعه مستقل دو شهريكي از الگوهايي كه در رابطه با چگونگي روابط دو شهر قابل طرح مي باشد ،توسعه مستقل شهرهاي كنگ و لنگه با تقويت مراكز موجود
در هر كدام از آنهاست .در چنين شرايطي شكاف موجود بين شهرها باقي خواهد ماند و يا بهصورت خودرو و غير برنامه ريزي شده پر خواهد
شد كه چنين وضعيتي تأثيري در آينده مشترک دو شهر نخواهد داشت.
ب -سياست دوم توسعه ،پيوند دو شهر با حفظ و تقويت مراكز موجود مطابق اين الگو شهرهاي كنگ و لنگه ضمن تقويت مراكز شهري
موجود در هر كدام در جهت پركردن فضاهاي خالي موجود بين دو شهر گام بر مي دارند كه در نتيجه ،مراكز شهري موجود مهمترين مراكز
خدماتي هر كدام از شهر هاي مورد مطالعه خواهد و استقرار كاربريهاي خدماتي مشترک و مسكوني در بين دو شهر موجب پيوند كالبدي در
شهر خواهد شد .اين الگو هرچند شكاف كالبدي موجود بين دو شهر را از بين مي برد ولي در جهت تقويت پيوند دو شهر بطور واقعي مؤثر
نخواهد بود .ولي عليرغم اين شرايط اين الگو موجب همگرايي كالبدي در شهر نسبت به هم و توسعه افقي و خطي آنها ميشود.
ج -سياست سوم توسعه ،تبديل شهرهاي كنگ و لنگه به يك شهر و عمده شدن مركز جديد براساس اين الگو ،تبديل شهرهاي كنگ و لنگه
از شهرهايي مستقل وضع موجود به شهرهايي همگرا در آينده نزديك و شهرهايي همكار و شريك در بلند مدت موردنظر مي باشد .اين الگو
از يك طرف با درک مشتركات فرهنگي ،اقتصادي ،اجتماعي و طبيعي بين دو شهر و لزوم تقويت موقعيت آنها ،مطرح ميشود .تحقق اين
الگو منوط به ايجاد يك مركز جاذبه فوري و عمده در حد فاصل دو شهر در محدوده بين ميدان واليت و ميدان ناخدا خواهد بود .مركز جاذبه
مذكور با استقرار كاربريهاي خدماتي ،تفريحي ،گردشگري و تجاري با سطح عملكرد فراشهري عينيت مي يابد» .
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در نهايت ،سهياسهت توسهعه مبتني بر ارتباط عملكردي دو شههر و پيش بيني توسهعه شههر كنگ در اراضهي فيمابين بندر كنگ و لنگه تعريف
شده است.
 -2-1-7کنگ و روستاهای واقع در حریم
در حريم شههر كنگ ،چهار روسهتاي بردغون ،چاه كوهي ،چاه كهنه و كوهي قرار دارند كه داراي ارتباط پيوسهته با شههر هسهتند .براسهاس
آمار سههرشههماري  1390مركز آمار ايران روسههتاي چاه كوهي داراي كمتر از  5خانوار و روسههتاهاي بردغون و چاه كهنه با  13خانوار جزو
روسهتاهاي زير  20خانوار محسهوب مي شهوند كه به ترتيب 44 ،و  54نفر جمعيت دارند و جمعيت سهاكن دائم در اين روسهتاها نيز كمتر از
ميزان ذكر شهده اسهت .روسهتاي كوهي با  34خانوار و  126نفر جمعيت ،بزرگترين روسهتاي واقع در حريم شههر كنگ محسهوب مي شهود.
بازسهازي خانه هاي اين روسهتاها بعضها توسهط بنياد مسهكن انجام شهده كه بيش از نيمي از آنها فاقد سهكنه هسهتند .روسهتاها از نظر خدمات
زيربنايي و روبنايي از شههرايط مطلوبي برخوردار نيسههتند و خدمات موردنياز آموزشههي ،درماني ،خريد و  ...خود را از شهههر كنگ و معلمان
دريافت مي كنند .شهغل عمده سهاكنين؛ كشهاورزي بسهيار محدود به دليل كمبود منابع آب و شهرايط زمينها دامداري محدود و كارگر روزمزد
در شهرهاي اطراف است.
ازبين روستاهاي مذكور روستاهاي چاه كوهي و كوهي داراي راه دسترسي آسفالت و دو روستاي ديگر راه شوسه خاكي دارند.
گرچه اين روسههتاها از نظر خدمات به طور كامل وابسههته به شهههر كنگ ،لنگه و ديگر شهههرهاي اطراف هسههتند ،اما جمعيت اندک آنها
تأثيرگذاري در برنامه ريزي مرتبط با شهر را چندان تحت تأثير قرار نمي دهد.

 :2-2ویژگیهای محیط طبیعی شهر کنگ
 :2-2-1جغرافیای طبیعی
بندر كنگ در مجاورت دريا و در ارتفاعي پست قرار گرفته است .ميانگين ارتفاعي شهر كنگ حدود  6متر از تراز دريا ميباشد .متوسط
شيب  1.84درصد است كه شيب عمومي منطقه از شمال به جنوب كاهش يافته و در نقاط ساحلي به  0.5درصد ميرسد( .طرح توسعه و
عمران بندر لنگه و كنگ  1385ج ،1 .صفحه  )14از نظر موقعيت توپوگرافيك ،شهر كنگ از شمال به حوزه آبريز شورهزار مهرگان (+5
متر) ،از جنوب به خليج فارس ( -5متر) ،از شرق به گنبد نمكي  0300متر) و از غرب به گنبد نمكي بستك محدود شده است( .همان ،ج.
 ،1صفحه  )8ارتفاعات  294و  165متري در شمال بندر كنگ و كوه قلعه لشتان با ارتفاع  127متر در شمال غرب بندر لنگه ،مرتفعترين
نقاط حوزه محسوب ميشوند .جريان آبهاي سطحي از ارتفاعات به كنگ سرايز مي شود وبا شيب اندک به سمت دريا هدايت ميشود.
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شکل  :8-2طبقات ارتفاع شهرستان لنگه در محدوده بندر کنگ
مأخذ :سازمان بنادر و دريانوردي ،طرح تدقيق مديريت يكپارچه مناطق ساحلي استان هرمزگان ()ICZM
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شکل  :9-2طبقات شیب زمین شهرستان لنگه در محدوده بندر کنگ
مأخذ :سازمان بنادر و دريانوردي ،طرح تدقيق مديريت يكپارچه مناطق ساحلي استان هرمزگان ()ICZM

شکل  :10-2طبقات جهت جغرافیایی شهرستان لنگه در محدوده بندر کنگ
مأخذ :سازمان بنادر و دريانوردي ،طرح تدقيق مديريت يكپارچه مناطق ساحلي استان هرمزگان ()ICZM
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موفولوژي كرانه در اين منطقه از  32/349كيلومتر سه شكل سواحل گلي ( 60/8كيلومتر)  ،سنگي ( )39/5و ماسهاي ()249/02
ديده ميشود .نقشه زير جنس سواحل در محدوده بندر كنگ را نشان ميدهد:

شکل  :11-2پهنه بندی جنس سواحل در منطقه ساحلی شهرستان بندر لنگه
مأخذ :سازمان بنادر و دريانوردي ،طرح تدقيق مديريت يكپارچه مناطق ساحلي استان هرمزگان ()ICZM

باتوجه به ساحلي بودن اين منطقه ،شناخت وضعيت امواج و تأثير آن بر شهر از اهميت بسيار برخوردار است .در اين ارتباط ،محدوده
ساحلي شهرستان لنگه در رابطه با پديدههاي دريايي از قابليتهاي زير برخوردار است:
 آرامش مناسب امواج براي احداث سازههاي دريايي امكان حصول آب با كيفيت مناسب بهمنظور آبگيري از دريا امواج طراحي در بخش غربي شهرستان در حدود پاييني است كه به لحاظ اقتصادي نقش قابل مالحظهاي در احداث سازههادر اين ناحيه خواهد داشت و شرايط بهتري نسبت به بخش شرقي شهرستان دارند.
در عين حال ،بزرگ بودن جريانهاي جزر و مدي ،بهصهورت بالقوه نوار سهاحلي را در معرض انتقال سهريع و گسهترده آاليندههاي دريايي
قرار ميدهد و الزم است كه بهعنوان محدوديت ،مورد توجه قرار گيرد.
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جدول  :2-2شاخصهای هیدرودینامیک و مورفولوژیک در سواحل شهرستان لنگه

شاخصهای دریایی
ارتفاع امواج طراحي ( 50ساله) ()DE
درصد آرامش امواج  0/5متري ()CP
آبگرفتگي ارتفاع سواحل ()IN
سرعت جريانات جزر و مد ()TC
بافت رسوبات ناحيه كرانهاي ()BM
شيب بستر دريا ()SB
تغييرات ارتفاعي پسكرانه ()BH

توضیحات
شههههرسه هتهان بنهدرلنگهه اغلهب بها موجههاي مرتفع روبههرو اسهههت .لهذا امواج طراحي اين
شهرستان در اكثر واحدهاي مديريتي آن در باالترين كالس ممكن هستند.
بيش از  60درصد امواج حادث شده در اين شهرستان ،ارتفاعي كمتر از  0/5متر دارند.
طبقه آبگرفتگي در شهرق و غرب شههرسهتان به ترتيب در طبقات نسهبتاً باال و نسهبتاً پايين
استان قرار دارد.
سههرعت جريانات جزر و مدي در بيشههتر مناطق در طبقه نسههبتاً باال در سههطح اسههتان
هرمزگان قرار دارد.
سههواحل اغلب از جنس ماسهههاي هسههتند كه طبيعتا فرصههت مناسههبي براي فعاليتهاي
توسعهاي در سواحل اين شهرستان را درپي خواهند داشت.
بهدليل طول زياد خط سهاحلي در اين شههرسهتان ،تنوعي از شهيب كم تا شهيب باال در نوار
ساحلي اين شهرستان قابل مشاهده است.
سواحل اين شهرستان عموماً داراي پسكرانه كم ارتفاع است.
در نواحي شهرقي شههرسهتان ،بهواسهطه قرارگيري در مجاورت جزيره قشهم ،شهدت انتقال

شدت انتقال رسوب موازي ساحل ()LT

رسهوبات بسهيار كم اسهت .در نواحي غربي شههرسهتان نيز شهدت انتقال رسهوب در طبقه
متوسط قرار مي گيرد.

مأخذ :سازمان بنادر و دریانوردی ،طرح تدقیق مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی استان هرمزگان سICZM

شکل  :12-2جزر و مد در دریا
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شکل  :13-2پهنهبندی ارتفاع امواج طراحی در نوار ساحلی شهرستان لنگه در محدوده بندر کنگ

شکل  :14-2پهنهبندی دراد آرامش امواج با ارتفاع کمتر از  0/5متر در نوار ساحلی شهرستان لنگه در محدوده بندر کنگ
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شکل  :15-2پهنهبندی آبگرفتگی ارتفاعی امواج در نوار ساحلی شهرستان لنگه در محدوده بندر کنگ

شکل  :16-2پهنهبندی سرعت جریانات جزر و مدی در نوار ساحلی شهرستان لنگه در محدوده بندر کنگ
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 :2-2-2موقعیت زمینشناختی
اسهكلت ناهمواريها و سهاختار زمينشهناسهي منطقه مورد مطالعه ناشهي از تحوالت تكتونيكي اواخر دوران سهوم زمينشهناسهي در فاز
كوهزايي سهيميزين پسهين شهكل گرفتهاسهت و براسهاس ويژگيهاي زمينشهناسهي و مورفولوژي منطقه و به اسهتناد مطالعات و تحقيقات
زمينشهناسهان ،بنادر كنگ و لنگه در تقسهيمات واحدهاي سهاختماني در زون زاگرس چينخورده و سهواحل تكتونيكي خليج فارس و در
پهناي  150تا  250كيلومتر قرار گرفته است.
از نظر وضعيت چينهشناسي و ساختمان اصلي زمين ،اين منطقه ،در ارتباط كامل با خصوصيات زونهاي تشكيلدهنده اين محدوده
قرار داشهته و برحسهب قدمت ،سهازندهاي پركامبرين تا رسهوبات اخير كواترنر بهطور مشهخص در سهطوح اين زونها قابل مشهاهده ميباشهد.
باتوجه به حركات تكتونيكي مداوم در دورانهاي مختلف زمينشهناسهي ،برونزدگي و گسهترش سهازندهاي مختلف زمينشهناسهي از جمله
گنبدهاي نمكي ،سهازند بختياري ،سازند آغاجاري ،سازند ميشان ،سازند گچساران و رسوبات دوران چهارم (كواترنري) بهشرح زير مشاهده
ميشود:
 گنبدهاي نمكي هرمز قديميترين سازند منطقه در يك محيط رسوبگذاري تبخيري است .اين سازند داراي مقادير قابل توجهينمك ،داراي مارن ،گچ ،سنگهاي آتشفشاني (آذرين) و دولوميت ميباشد .از خواص اين سازند ،عالوه بر برقراري تعادل
ايزوستاري در برابر زلزله (كاهش شدت زلزله بهعلت انعطافپذيري آن)باعث شوري آب و خاک ميشود.
 سازند ميشان شامل مارنهاي خاكستري و آهكهاي صدفدار حاوي ريز سنگواره بوده و در محدوده نوار جنوبي و شماليمنطقه بهوفور يافت ميشود .اين سازند بر روي اليه ژيپسدار گچساران و در نزديكي گنبدهاي نمكي قرار دارد .سن اين
سازند اوايل ميوسن تا ميوسن مياني از دوره ترشياري است .سازند ميشان بهدليل تفاوتهاي سنگشناسي در بخش هاي
زيرين و بااليي خود از ويژگي آبدهي كامال متفاوتي برخوردار است .بخش زيرين ،بهدليل وجود مارن و آهك تقريباً غيرقابل
نفوذپذير بوده و بخش بااليي آهكي آن نفوذپذير بوده و در انتقال آبهاي زيرزميني نقش اساسي دارد.
 سازند آغاجاري بهطور متناوب با سازند ميشان -بختياري و گنبدهاي نمكي در تمام زير سطح شهرهاي لنگه و كنگ بهچشمميخورد .اين سازند از نظر خواص آبدهي در اليههاي مارن ،غيرقابل نفوذ است .ولي در قسمتهاي ماسهسنگي بهدليل
وجود درز و شكافهاي زياد نفوذپذير بوده و باعث تغذيه سفرههاي آبرفتي و آبهاي زيرزميني ميشود .عليرغم اين شرايط،
وجود اليههاي گچدار مابين سنگ و مارن در فرايند نفوذپذيري باعث افزايش امالح محلول در آب ميگردد كه در نتيجه
آن ،كيفيت آبهاي زيرزميني پايين آمده و سولفاته ميشود.
 سازند گچساران شامل رسوبات تبخيري مانند گچ ،نمك ،مارن و مارن آهكي بوده و بهصورت تپههاي كمارتفاع در شمالشرقيمنطقه مورد مطالعه بههمراه سازند ميشان و گنبدهاي نمكي در پاي ارتفاعات شمال منطقه مشاهده ميشود .اين سازند
بهدليل نفوذناپذير بودن ،توانايي ذخيره و يا انتقال آبهاي زيرزميني را ندارد و در تغيير كيفيت شيميايي سفره آبرفتي و
مخازن كارستي از نوع كربناته (كيفيت مناسب) به سولفاته (كيفيت نامناسب) نقش مهمي دارد.
 سازند بختياري شامل سازند كنگلومراي آهكي سيماني شده در آهك بهصورت مواد تخريبي درشت حامل فعاليتهاي مرحلهزمينساختي اواخر چينخوردگي آلپي در دوره ميوپليوسن بوده ،از برخاستن تمام سازندهاي قبلي و فرسايش آنها به وجود
آمده است .اين سازند بهصورت تپههاي كوچك شني در ساحل خليج و همينطور در اطراف سازند آغاجاري رخنمون دارد.
سازند بختياري بهدليل تخلخل و نفوذپذيري باالي آن ،منبع غني جهت تغذيه آبهاي زيرزميني ميباشد؛ بهويژه نفوذناپذيري
اليه زير آن به دليل داشتن سيمان مقاوم (آهكي -رسي) در انتقال آب زيرزميني نقش خوبي دارد.
 رسوبات عهد حاضر (دوره چهارم) در منطقه عمومي شهرهاي لنگه و كنگ شامل آبرفتهاي دامنهاي ،تراسهاي آبرفتيرودخانهاي و رسوبات درياچهاي (رسوبات دانهريز سيلت ،رس ،مارن و رسوبات آبرفتي و شني بهصورت خاکهاي رسي
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زراعي در سطح ورسوبات دانه درشت شن و ماسه و  ...در عمق) باتوجه به شيب كم نفوذپذيري و آبگيري سطحي ،داراي
منابع آبهاي زيرزميني بااليي ميباشد؛ هرچند كه اين آبها از كيفيت خوبي برخوردار نيستند.
در مجموع ،شهر كنگ در بستري قرار گرفته است كه مشتمل بر تراسهاي فوقاني متشكل از واريزهها و آبرفتهاي سنگريزهدار
قديمي است و به دليل فرسايش آبي به مقدار كم تا متوسط ،پستي و بلندي دارد .معموالً داراي خاکهاي نيمه عميق تا عميق
سنگريزهدار با بافت متوسط بر روي تجمع سنگريزه و قلوه سنگهاي آهكي است( .طرح توسعه و عمران بندر لنگه و كنگ
 1385ج ،1 .صص)18-19 .
باتوجه به موارد مذكور ،نوع خاک از يك طرف و شرايط بارش كه در ادامه به ان پرداخته خواهد شد ،راهكارهاي بومي ويژه جهت
ذخيره رواناب و پركردن سفرههاي زيرزميني آب باخود به همراه داشته كه در بخش كالبدي در ارتباط با مشخصههاي شهر به آن
پرداخته خواهد شد.

 :2-3شرایط اقلیمی
هواي بندر كنگ در دوره گرم بر اثر اسهتيالي جريان پرفشهار جنب حاره اي و در دوره سهرد سهال هم بر اثر گسهترش حلقه بادهاي غربي،
رودبهار جنهب حهاره اي بهه جنوب ايران و بنهدر كنهگ ميرود .بهادههاي موسهههمي مربوط بهه بهادههاي فصهههلي اقيهانوس هنهد بهه اين منطقهه وارد
ميشهوند كه در فصهل تابسهتان هواي گرم و مرطوب حاره اي را گسهترش ميدهند .راه دوم ورود هواي موسهمي از طريق اسهتقرار كم فشهار
حرارتي در فصهل تابسهتان بروي پاكسهتان و هندوسهتان اسهت .اين فروبار كه به فروبار پاكسهتان موسهوم اسهت در روي دره كنگ با كمربند
همگرايي حاره اي منطبق شههده و تا ارتفاع قابل توجهي گسههترش دارد .بارانهاي چهل پسههيني و يا بارانهاي تابسههتاني در بندر كنگ
تحت تاثير همين جريان است.
اطالعات مورد اسهتفاده در اين پژوهش از اطالعات ثبت شهده در ايسهتگاه سهينوپتيك بندرلنگه ،در طول دوره آماري  30سهاله (-2017
 )1987است و از پورتال سازمان هواشناسي كشور دريافت شده است.
جدول  :3-2مشخصبت ایستگبه هواشنبس رندرلنگه
نام ایستگاه

طول جغرافیایی

عرض جغرافیایی

نوع ایستگاه

بندرلنگه

54/83

26/53

سينوپتيك فرودگاهي

طول دوره آماری
 .1ساله

 :2-3-1دما
• حداقل و حداکثر مطلق دما

حداقل مطلق دما  10.34درجه سهانتيگراد در ماه ژانويه و حداكثر مطلق دما  41.29درجه سهانتيگراد در ماه ژوئن ثبت شهده اسهت .كمترين
دامنه تغييرات دمايي در فصل تابستان با  12.80درجه سانتيگراد و بيشترين آن در فصل بهار با  18.40درجه سانتيگراد است.
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جدول شمبره  :4-2حداقلم حداکث و دامنه تغیی ات مبهبنه دمب
ماه

دامنه تغییرات

حداقل مطلق

حداکثر مطلق

ژانويه

15.42

10.34

25.76

فوريه

16.15

11.55

27.70

مارس

17.20

14.07

31.27

آوريل

20.31

17.22

37.53

مي

18.88

22.35

41.23

ژوئن

16.03

25.26

41.29

ژوالي

13.10

27.77

40.87

آگوست

11.55

29.11

40.66

سپتامبر

13.72

25.56

39.28

اكتبر

15.96

21.51

37.47

نوامبر

16.80

16.23

33.03

دسامبر

16.39

11.90

28.29

• میانگین دما

حداقل ميانگين دما  19.15درجه سانتيگراد در ماه ژانويه و حداكثر ميانگين دما  34.77در ماه آگوست ثبت شده است.
جدول  :5-2میبنگین مبهبنه دمب
ماه

میانگین

ژانويه

19.15

فوريه

20.40

مارس

23.04

آوريل

27.01

مي

31.13

ژوئن

33.06

ژوالي

34.65

آگوست

34.77

سپتامبر

33.09

اكتبر

30.21

نوامبر

25.67

دسامبر

21.25

 :2-3-2رطوبت نسبی
رطوبت نسهبي از جمله پارامترهايي اسهت كه در ايسهتگاههاي (تبخيرسهنجي ،كليماتولوژي و سهينوپتيك) روزانه سهه نوبت در سهاعات ،30:6
 30:12و  30:18قرائت و ثبت ميگردد.
ميانگين رطوبت نسهبي در كل دوره آماري در ايسهتگاه بندر لنگه برابر  63درصهد اسهت .حداقل ميزان رطوبت نسهبي سهاالنه  8درصهد و
حداكثر آن 100درصهد اسهت .حداقل مطلق رطوبت نسهبي در ماه اسهفند صهفر درصهد و حداكثر مطلق آن در ماههاي فروردين ،ارديبهشهت،
مرداد و شهريور با 100درصد بوده است.
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جدول  :6-2حداقلم حداکث و میبنگین مبهبنه رطورت نسب
ماه

میانگین

حداقل مطلق

حداکثر مطلق

فروردين

61

8

100

ارديبهشت

60

7

100

خرداد

65

4

98

تير

66

2

96

مرداد

66

12

100

شهريور

58

12

100

مهر

46

5

84

آبان

50

7

84

آذر

50

10

84

دي

54

6

84

بهمن

54

6

84

اسفند

53

.

77

 :2-3-3ریزشهای جوی سبارندگی
• بارش ساالنه

در دوره مورد مطالعه ،ميانگين بارش نازل شده برابر با  129ميليمتر در سال است .بيشترين ميزان بارش مربوط به دوره سالهاي 1995
تا  1998اسهت ،و كمترين ميزان بارش در سهال  2010اتفاق افتاده اسهت .بيشهترين ميزان بارش نزديك به  250ميليمتر در سهال  2017و
كمترين ميزان آن نزديك به  17ميليمتر در سهال  2010اسهت .با وجود تغييرات دورهاي بارش ،از سهال  2001شهاهد يك دوره خشهك
طوالني هستيم .البته در اين دوره ميتوان  2009را سالي استثنا دانست كه ميزان بارش در آن نزديك به  170ميليمتر بوده است.
جدول  :7-2مجموع ربرش سبالنه در دوره آمبری  30سبله
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سال

مجموع بارش ساالنه سمیلیمتر

سال

مجموع بارش ساالنه سمیلیمتر

1987

115.1

2003

37.8

1988

148.8

2004

54.6

1989

161.2

2005

129.6

1990

108

2006

121.4

1991

196.8

2007

42.7

1992

209.9

2008

84.3

1993

222

2009

173.2

1994

46.9

2010

17.7

1995

402.7

2011

90.9

1996

201.3

2012

68.6

1997

233.5

2013

64.3

1998

217.6

2014

109.5

1999

93.9

2015

92.4

2000

132.1

2016

94.8

2001

31.7

2017

245.3

2002

52.4

• بارش ماهانه

بيشهترين ميزان ميانگين بارش ماهانه در ماه ژانويه با  33.24ميليمتر بارش در روز و كمترين ميزان ميانگين بارش ماهانه مربوط به ماه
آگوست و به مقدار صفر ميليمتر در روز است.

جدول  :8-2ميانگين ماهانه ميزان بارش
ماه

میزان سمیلیمتر/روز

ژانويه

33.24

فوريه

22.72

مارس

27.16

آوريل

4.06

مي

0.11

ژوئن

0.10

ژوالي

0.97

آگوست

0.00

سپتامبر

1.68

اكتبر

0.14

نوامبر

10.22

دسامبر

28.67

• بارش فصلی

منطقه مورد مطالعه از نظر نزوالت جوي داراي دو دوره خشهك (فصهلهاي بهار ،تابسهتان و پاييز) و مرطوب (زمسهتان) اسهت .بيش از 60
درصد از كل بارش ساالنه در دوره مرطوب زمستان و  40درصد از ميزان نزوالت جوي در دوره خشك ريزش دارد.
نسهبت بارش فصهلي براي فصهلهاي زمسهتان ،پاييز ،بهار و تابسهتان به ترتيب  3.30 ،30.25 ،64.40و  2.05درصهد از كل بارش
سهاالنه اسهت .با وجود خشهك بودن كلي منطقه هيچ فصهلي از سهال بدون بارش نبوده و اين ناشهي از فعاليت سهيسهتمهاي كمفشهار موسهمي
و اثر آنها بر منطقه در فصهل گرم سهال اسهت .اما همانگونه كه انتظار ميرود بيشهترين بارشها در فصهل زمسهتان و كمترين ميزان بارش
نيز در فصل تابستان رخ ميدهد.
جدول :9-2سهم ربرش ه مبه از کل ربرش سبالنه (درصد)
ماه

دراد

ماه

دراد

ماه

دراد

ماه

دراد

آوريل

3.14

ژوالي

0.75

اكتبر

0.11

ژانويه

25.75

مي

0.08

آگوست

0.00

نوامبر

7.92

فوريه

17.60

ژوئن

0.07

سپتامبر

1.30

دسامبر

22.22

مارس

21.05

بهار

3.30

تابستان

2.05

پاييز

30.25

زمستان

64.40

• مه

سههاالنه حوادث جادهاي بسههياري در كشههور بهدليل تشههكيل پديده مه و كاهش ديد افقي در سههطح جادهها اتفاق ميافتد .همچنين
شههكلگيري اين پديده در مجاورت يا در سههطح باندهاي فرودگاه و بنادر مختلف بهدليل كاهش ديد افقي ميتواند موجب خطرات جدي
شود.
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از بررسهي تعداد روزهاي همراه با پديده مه در ماه براي ايسهتگاه بندر لنگه مشهاهده ميشهود كه بيشترين تعداد روزهاي همراه با
پهديهده مهه در كهل دوره مورد بررسهههي مربوط بهه مهاه ژوئن بها  20روز و سهههپس مهاهههاي آوريهل ،ميو مهارس بهه ترتيهب بها  15 ،18و  10روز
ميباشد .در اين بين ماههاي آگوست و نوامبر بدون هيچ روزي كمترين روزهاي همراه با پديده مه را دارند.

جدول  :10-2تعداد روزهاي همراه با مه در ماه براي دوره مورد مطالعه
ماه

میزان سروز

ژانويه

5

فوريه

3

مارس

10

آوريل

18

مي

15

ژوئن

20

ژوالي

9

آگوست

0

سپتامبر

1

اكتبر

2

نوامبر

0

دسامبر

1

مجموع كل دوره

84

 :2-3-4ساعات آفتابی
از عوامل اقليمي كه ميتواند در برنامهريزي تاثيرگذار باشهد ميزان ابرناكي و سهاعات آفتابي در طي روز اسهت .بيشهترين مقدار ميانگين ابرناكي
مربوط به ماه فروردين و پس از آن ماههاي اسفند ،دي و بهمن است .كمترين ميزان ابرناكي نيز مربوط به ماههاي مهر و شهريور ميباشد.
جدول :11-2میبنگین ریشت ین میزان ار نبک در ایستگبه رندرلنگه (سبعت در روز)
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ماه

ساعت/روز

فروردین

8/1

اردیبهشت

7/5

خرداد

6/2

تیر

6/7

مرداد

6/9

شهریور

5/8

مهر

5/2

آبان

6/6

آذر

7/5

دی

7/9

بهمن

7/8

اسفند

8

در بررسهي عامل اقليمي ميزان سهاعات آفتابي از دو عامل ميانگين سهاعات آفتابي و همچنين ميانگين بيشهينه سهاعات آفتابي در روز
مربوط به ماههاي مختلف اسهتفاده شهده اسهت .بيشترين مقدار ميانگين و ميانگين بيشهينه سهاعات آفتابي مربوط به ماههاي ارديبهشهت و
خرداد و كمترين مقدار ميانگين و ميانگين بيشينه ساعات آفتابي مربوط به ماههاي آذر و دي ميباشد.

جدول  :12-2ميانگين و ميانگين بيشينه ساعات آفتابي در روز
ماه

میانگین بیشینه ساعات افتابی در یک روز

میانگین ساعات افتابی

فروردين

11.2

8.5

ارديبهشت

11.8

9.9

خرداد

11.8

10.8

تير

11.6

9.8

مرداد

11

9.3

شهريور

10.5

9.2

مهر

10.3

9.3

آبان

10.2

9

آذر

9.9

8

دي

9.9

7.7

بهمن

10.3

8.2

اسفند

10.6

7.9

 :2-3-5تحلیل باد
باد يك كميت برداري اسهت كه داراي دو مشهخصهه جهت و سهرعت اسهت .سهمت باد جهتي اسهت كه باد از آن جهت ميوزد يعني اگر
سمت باد جنوب شرقي باشد ،به اين معني است كه باد از سمت جنوب شرقي به سمت شمال غربي ميوزد.
جهت بادها با توجه به جهت حركت عقربههاي سهاعت كه زاويهاي بين صهفر تا  360درجه را تشهكيل ميدهد به  8گروه تقسهيم ميشهود.
طبقهبندي جهات باد در جدول زير آورده شده است.
جدول  :13-2طبقهرندی جهبت هشتگبنه ربد
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جهت

نماد اختصاري

محدوده زاويه (درجه)

شمالی

N

 337/5تا 22/5

شمال شرقی

NE

 22/5تا 67/5

شرقی

E

 67/5تا 112/5

جنوب شرقی

SE

 112/5تا 157/5

جنوبی

S

 157/5تا 202/5

جنوب غربی

SW

 202/5تا 247/5

غربی

W

 247/5تا 292/5

شمال غربی

NW

 292/5تا 337/5

سرعت باد را با بادسنج تعيين ميكنند كه عمدتاً در ايستگاههاي سينوپتيك انجام ميگيرد .واحداندازهگيري سرعت باد متر بر ثانيه است.
طبقهبندي بادها بر اساس سرعت آنها در  6گروه و از باد ماليم با سرعت  2تا  5متر بر ثانيه تا طوفان با سرعت بيش از  20متر بر ثانيه
صورت ميگيرد.

جدول  :14-2طبقهبندي سرعت باد
دستهبندی باد

سرعت باد

باد ماليم

 2-5متر بر ثانيه

باد قابل مالحظه

 5-9متر بر ثانيه

باد نسبتا شديد

 9-12متر بر ثانيه

باد شديد

 12-15متر بر ثانيه

باد خيلي شديد

 15-20متر بر ثانيه

طوفان

بيشتر از  20متر بر ثانيه

ميانگين سهرعت باد در ايسهتگاه سهينوپتيك بندرلنگه در طول ماههاي سهال ماليم بوده و از حدود  2.9متر برثانيه تا  3.9متربرثانيه متغير
است.
جدول  :15-2میبنگین مبهبنه س عت ربد
ماه

میانگین سرعت باد )(m/s

ژانويه

2.9

فوريه

3.2

مارس

3.6

آوريل

3.7

مي

3.7

ژوئن

3.5

ژوالي

3.7

آگوست

3.9

سپتامبر

3.5

اكتبر

2.9

نوامبر

2.9

دسامبر

2.8

ميانگين كمترين سهرعت باد سهاالنه طي دوره آماري در منطقه بندر كنگ صهفر اسهت .ميانگين بيشترين سهرعت باد  13.32متر بر ثانيه و
از سمت غرب ميوزد.
جدول  :16-2مقبدی سبالنه ربد در منطقه مورد مطبلعه
سمت شديدترين باد

بيشترين سرعت باد

كمترين سرعت باد

ميانگين سرعت باد

(درجه)

()m/s

()m/s

()m/s

261

13.32

0

3.40

كمترين ميزان ميانگين سهرعت باد بيشهينه در ماه سهپتامبر  9.87متر/ثانيه و بيشهترين ميزان آن  13.32متر بر ثانيه در ماه آوريل ثبت شهده
است.

53

جدول  :17-2سمت و س عت ربد ریشینه مبهبنه
ماه

میزان سm/s

جهت

ژانويه

11.16

SW

فوريه

11.61

SW

مارس

13.10

SW

آوريل

13.32

W

مي

13.16

W

ژوئن

11.55

SE

ژوالي

11.16

E

آگوست

11.23

E

سپتامبر

9.87

E

اكتبر

9.97

SE

نوامبر

10.52

SE

دسامبر

11.84

SE

تفسههير يك گلباد بدون توجه به نقشههه توپوگرافي دشههوار اسههت ،زيرا اثرات محلي باعث تغييرات مهمي در جريانات هوا ميشههوند .امّا
بهطوركلي باد غالب در ايستگاه بندر لنگه باد شرقي ،جنوب شرقي ،جنوب غربي يا غربي است.

شکل  :17-2گلباد ایستگاه سینوپتیک بندرلنگه

 :2-3-6طوفانهای گردوغبار
يكي از مشهكالت و مخاطرات اقليمي كشهور ايران و اسهتان هرمزگان وقوع طوفانهاي گردوغبار اسهت كه اثرات بهداشهتي ،اكولوژيك و
اقتصهادي شهديدي بههمراه دارد .جهت پايش اين مخاطره از كدهاي هواي حاضهر ( )WWثبتشهده در ايسهتگاه هواشهناسهي سهينوپتيك
بندر لنگه ،با دو منشاء نزديك و خارج از ايستگاه ،به دو صورت ماهانه و ساالنه پرداخته شده است.
• پاایش ساااالناه طوفاانهاای گردوغبااردر كهل دوره مورد مطهالعهه ( 2285 ،)2015-2002روز همراه بها طوفهان گردوغبهار بها دو
منشاء خارج و نزديك ايستگاه در ايستگاه بندر لنگه ثبت شده است.
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جدول :18-2ض اوان سبالنه روزهبی هم اه رب گ دوغببر
سال

تعداد روز

2002

42

2003

60

2004

57

2005

40

2006

83

2007

193

2008

176

2009

333

2010

325

2011

171

2012

243

2013

209

2014

163

2015

190

در ايسههتگاه بندرلنگه سههالهاي  2009و  2010با  333و  325روز همراه با گردوغبار باالترين ميزان ثبت شههده در يك سههال را به خود
اختصهاص دادهاند .در كل دوره مورد بررسهي( 2002تا  101 )2015روز همراه با طوفان گردوغبار با منشهاء خارج از ايسهتگاه و  2184روز
همراه با طوفان گردوغبار با منشاء نزديك ايستگاه در ايستگاه بندرلنگه ثبت شده است.
جدول :19-2پایش ساالنه روزهای همراه با گردوغبار

جدول :20-2پایش ساالنه روزهای همراه با گردوغبار

با منشا خارج از ایستگاه

با منشا نزدیک ایستگاه

سال

تعداد روز

سال

تعداد روز

2002

0

2002

42

2003

12

2003

48

2004

2

2004

55

2005

5

2005

35

2006

1

2006

82

2007

11

2007

182

2008

16

2008

160

2009

35

2009

298

2010

7

2010

318

2011

0

2011

171

2012

6

2012

237

2013

0

2013

209

2014

6

2014

157

2015

0

2015

190

• پایش ماهانه طوفانهای گردوغبار

در مجموع دوره مورد مطالعه  2002تا  ،2015بيشترين تعداد روزهاي همراه با گرد و غبار  239روز در ماه آگوست و كمترين ميزان آن 35
روز در ماه نوامبر بوده است.
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جدول  :21-2فراوانی ماهانه روزهای همراه با گردوغبار

ماه

تعداد روز

ژانويه

51

فوريه

143

مارس

232

آوريل

204

مي

232

ژوئن

160

ژوالي

188

آگوست

239

سپتامبر

71

اكتبر

63

نوامبر

35

دسامبر
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جدول  :22-2پایش ماهانه روزهای همراه با گردوغبار با منشا خارج از

جدول  :23-2پایش ماهانه روزهای همراه با گردوغبار با منشا نزدیک

ایستگاه

ایستگاه

ماه

تعداد روز

ماه

تعداد روز

ژانويه

2

ژانويه

49

فوريه

0

فوريه

143

مارس

8

مارس

225

آوريل

2

آوريل

202

مي

0

مي

232

ژوئن

2

ژوئن

158

ژوالي

8

ژوالي

180

آگوست

27

آگوست

212

سپتامبر

0

سپتامبر

71

اكتبر

0

اكتبر

63

نوامبر

5

نوامبر

30

دسامبر

1

دسامبر
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 :2-4شرایط لرزهخیزی
با بررسههي زمين لرزههاي ثبت شههده در بازه زماني سههالهاي  2006تا  2018ميالدي  125زمين لرزه با شههدت بين  2.5تا  5.1درجه در
مقياس ريشهتر به ثبت رسهيده اسهت .شهديدترين زمين لرزههاي ثبت شهده در شههريور  1389با شهدت  5.1درجه و آبان  1387با شهدت 5
درجه در مقياس ريشتر بوده است.
از نظر فراواني  %70زمين لرزههاي منطقه در بازه زماني مورد مطالعه با شدت بين  3تا  3.9درجه در مقياس ريشتر بوده است.
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جدول  :24-2کمترین میزان زمین لرزه در بازه زمانی  2006تا 2018

شدت زلزله

عمق

عرض

طول

سریشتر

سکیلومتر

شمالی

شرقی

2013/08/24

2.5

26.1

26.95

54.87

2016/03/21

2.6

17.5

26.09

54.71

2017/10/25

2.6

8.2

26.78

54.63

تاریخ

ماخذ :بولتن مركز لرزه نگاري كشوري
جدول  :25-2بیشترین میزان زمین لرزه در بازه زمانی  2006تا 2018

شدت زلزله

عمق

عرض

طول

سریشتر

سکیلومتر

شمالی

شرقی

2010/09/07

5.1

28.1

27.00

54.48

2018/10/25

5

28.8

26.53

54.99

2007/11/22

4.9

26.9

26.85

54.74

تاریخ

ماخذ :بولتن مركز لرزه نگاري كشوري

آخرين زمين لرزههاي به وقوع پيوسته تا زمان تهيه گزارش در آبان  1397با شدت  2.9درجه و فروردين  1397با شدت  3.5درجه در مقياس
ريشتر ثبت شده است.
جدول :26-2آخرین زمین لرزههای ثبت شده

شدت زلزله

عمق

عرض

طول

سریشتر

سکیلومتر

شمالی

شرقی

2018/01/10

2.9

28

26.84

54.79

2018/04/18

3.5

6

26.81

54.51

2018/10/23

2.9

17

26.75

54.56

تاریخ

ماخذ :بولتن مركز لرزه نگاري كشوري

 :2-5حریم دریا و نوار ساحلی
يكي از موضوعات مهم در برنامهريزي در بندر كنگ ،ارتباط طرحهاي توسعه شهر ،اعم از توسعه سكونت يا صنعت و زيرساخت و كشاورزي
و موارد مشهابه در رابطه با دريا اسهت .برنامهريزي توسهعه در سهكونتگاههاي سهاحلي تابع شهرايط طبيعي در منطقه سهاحلي و ارزيابي اثرات دريا
بر پهنههاي سكونتگاهي در موارد زير است:
-

ظرفيتهايي كه ويژگيهاي طبيعي نوار ساحل و دريا در مختصات شهر براي ايجاد فعاليتهاي اقتصادي و گردشگري در رابطه
با دريا در اختيار قرار ميدهند.

-

محدوديتهايي كه در استقرار كاربريهاي مرتبط با توسعه سكونتگاهها ايجاد ميشود.

طرحهاي توسعه بايد باتوجه به محدوديتهايي كه «نواحی ساحلی» « ،نواحی کرانهای» و «آبهای ساحلی» در اختيار قرار ميدهند،
تعريف شود.

1

 1براسهاس تعريف ارائه شهده در طرح تدقيق مديريت يكپارچه مناطق سهاحلي اسهتان هرمزگان ( ،)ICZMمنطقه سهاحلي مشهتمل بر سهه پهنه؛ ناحيه سهاحلي،
ناحيه كرانهاي (نوارساحلي) و آبهاي ساحلي به شرح زير است:
ناحيه سهاحلي :اين ناحيه از باالترين ميزان مد نجومي آب دريا ( )HATدر خشهكي آغاز و تا انتهاي منطقه سهاحلي در خشهكي امتداد مييابد .منتهياليه منطقه
سهاحلي در خشهكي يا حد انتهاي ناحيه سهاحلي در خشهكي ،متكي بر معيارهايي همچون مرز حوزهاي آبريز بالفصهل دريا ،خطالراس ارتفاعات موازي دريا ،مرز
شهرستان با بخش ساحلي ،شبكه دسترسي جادهاي ،محدوده قانوني شهرها ،چگالي تمركز روستاها و مرز مناطق تحت حفاظت محيط زيست ميباشد.
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در اين راستا ،پهنه ديگري در منطقه ساحلي بهنام پهنه احتياط تعريف ميشودكه از پايينترين ميزان جزر نجومي آغاز و تا بيشترين ميزان
نفوذ آب دريا به خشكي«،خط خطر» 1تحت تأثير پديدهاي دريايي امتداد مييابد.
توسعه فعاليتهاي ناحيه ساحلي در پهنه احتياط ،با ضوابط و مقرراتي هماهنگ با نفوذ پديدههاي دريايي همراه است .در واقع در پهنه احتياط،
استقرار كاربريها و فعاليتهاي مختص به خشكي ميبايست با مالحظات ويژه ناشي از ريسك آبگرفتگي دريايي صورت گيرد.
عالوه بر موارد مذكور الزم است كه «ناحیه اثرگذار بر منطقه ساحلی» 2از نظر پايش هرگونه فعاليت ،مديريت يا اقدامات انساني يا
مخاطرات طبيعي در آن كه بر روي فرايندها و عملكرد بومشناختي و توسعهاي منطقه ساحلي تأثيرگذار ميباشد ،مورد توجه قرار ميگيرد.
معيارها و شاخصهاي مورد استفاده براي شناسايي منتهياليه منطقه ساحلي در خشكي و بستن مرز پهنه ناحيه ساحلي در اين شهرستان
شامل تراز ارتفاعي ،آبريز مسيل و جادهاي آسفالته بوده است.
حداكثر ناحيه ساحلي در بخش مركزي شهرستان لنگه كه بندر كنگ نيز در آن واقع است ،حدود  100متر است كه باريكترين ناحيه ساحلي
در شهرستان محسوب ميشود .حداكثر ناحيه ساحلي در بخش شيبكوه 650 ،متر و در مهران 300 ،متر ميباشد.
نمودار و نقشه زير ،پهنههاي اثرگذار بر منطقه ساحلي در بخش مركزي شهرستان لنگه و بندر كنگ را نشان ميدهد.

شکل  :18-2حدود پهنه ساحلی

ناحيه كرانهاي :اين ناحيه حدفاصل باالترين ميزان مد نجومي آب دريا ( )HATدر خشكي و براساس چند شاخص در دريا شامل خط همعمق بسته شدن
نيمرخ رسوبگذاري در آبهاي نزديك ساحل يا محدوده تاالبهاي ساحلي (خط همعمق  6متر) و يا ناحيه شكست موج (در كرانهاي سنگي و صخرهاي) قابل
تشخيص است .قسمتي از اين پهنه ،شامل حدفاصل پايينترين ميزان جزر نجومي آب دريا ( )LATو مرز انتهايي آن(مطابق سه شاخص برشمرده) در آبهاي
نزديك ساحل ،پهنه آبهاي كرانهاي ناميده ميشود .اين بخش از نوار ساحلي تحت تأثير امواج قرار دارد .محدوده باالترين مد و پايينرين جزر نجومي ناحيه
درياكنار ( )BEACHرا ميسازد كه قلمرو تحت نفوذ جزر و مد است.
آبهاي ساحلي :پهنه آبهاي ساحلي از منتهياليه آبهاي كرانهاي (بهطور عمده از مرز بسته شدن نيمرخ رسوبگذاري) تا منتهياليه منطقه ساحلي در دريا
ادامه دارد .منتهياليه منطقه ساحلي در سواحل جنوبي كشور در فاصله  12مايل دريايي از خط مبدأ قرار دارد كه به موازات نوار ساحل امتداد مييابد.
 1خط خطر ،خطي فرضهي اسهت كه از امتداد كدهاي ارتفاعي تراز سهطح آب در اثر همزماني پديدههاي دريايي از جمله ،خيزاب موج ،خيزاب باد ،خيزاب ناشهي
از تغيير فشار ،باالرفتن سطح جهاني آب درياها و ميانگين باالترين مد ،محاسبه شده است.
 2ناحيه اثرگذار بر منطقه ساحالي ،پهنهاي در منتهياليه خشكي منطقه ساحلي است كه از مرز منطقه ساحلي آغاز و تا خطالراس ارتفاعات مشرف به دريا امتداد
مييابد .اين پهنه ،حدفاصل مرز منتهياليه منطقه ساحلي در خشكي (يا منتهياليه مرز پهنه ناحيه ساحلي در خشكي) و محدودهاي است كه از نظر توپوگرافيك
يا حوضه آبريز با ديگر عوارض طبيعي يا انسانساخت قابل تهديد حدود شدن است.
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شکل  :19-2نمایی از محدوده ساحلی بندر کنگ

 :2-6فضای سبز و پوشش گیاهی
بر اساس مصاحبه صورت گرفته با مسئولين شهرداري شهر كنگ ،گونههاي گياهي فضاي سبز شهر از انواع گونههاي بومي اعم از
مركبات ،لوز ،كنار ،كهور ،چريش ،شمشاد ،نخل ،بنجامين ،گل كاغذي ميباشند در اين منطقه شور و قليايي بودن خاک سبب شده است
كه گياهان حوزه درياهاي جنوب كه بومي و سازگار با شرايط محيطي هستند ،در اين منطقه ديده شوند .اقليم منطقه نيز گياهان بدون
خزان را در آن رقم زده است؛ بهطور كلي ،گونههاي گياهي مشاهده شده در محدوده و حريم شهر كنگ ،به شرح زير هستند:
-

درختاني كه خود را با شرايط محيطي هماهنگ كرده اند؛ مهمترين گونههاي اين درختان ،لوز ،كنار ،كهور ،چريش ،شمشاد ،گل
ابريشم ،سمر ،بنجامين است؛ اخيراً گونه كونيكارپوس نيز به فضاي سبز اضافه شده است .ليكن با توجه به اينكه ريشههاي اين
گياه (كونيكارپوس) در سطح منتشر شده و باعث تخريب روسازي ،سنگفرشها و تاسيسات ميگردند ،چندان مورد استقبال قرار
نگرفته است .در ختن «خرگ» نيز از ديگر گونه هاي بومي وحشي است كه ارتفاع آن به  6متر ميرسد و اغلب به صورت تك
درخت ميرويد و برگي ضخيم ،داراي پرز و گوشتي دارد .درخت «خرزهره» نيز از ديگر گونه هاي بومي است كه پرندگان از آن
دوري ميكنند و بيشتر ،نقش تزييني دارد.
از ميان درختان داراي محصول ،مركبات و انواع نخل نيز از درختاني هستند كه در شهر كنگ و اطراف آن كاشته شده اند .باغهاي
نخل در اين منطقه سابقه ديرينه اي دارد و بخش غربي شهر مجموعه باغستانهاي نخل وجود داشته است .در سال هاي اخير،
توسعه باغ هاي نخل به خصوص در روستاهاي اطراف بم نظير بارچاه مورد توجه ويژه قرار گرفته است و گونههاي نخل از مناطق
مختلف حوزه خليج فارس و شمال افريقا به منطقه وارد شده و كشت شده است .رابطه نخلستانها با شهر و روشهاي بومي تأمين
آب و آبياري آنها در بخش كالبدي (دفتر دوم) به تفصيل ارائه شده است .شكلهاي زير نمونههايي از درختان منطقه را نشان
ميدهد:
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شوري خاک و آب كه عمدتاً ناشي از اثرات گنبدهاي نمكي هستند ،سبب شده است كه در پهنههاي زمينهاي اين منطقه شاهد
رويش گياهان شورپسند باشيم .اين گياهان با پوشاندن سطح خاک شورهزار و شنزار در تثبيت خاک و جلوگيري از گسترش
ريزگردها نقش مهمي دارند
در ارتفاعات كه دما كمتر است ،گياهان مرتعي و استپي مي رويد و گياهان خانواده گندميان ،گون ،مغيل از نمونه هاي آن محسوب
ميشوند.
جنگلهاي دست كاشت نيز در مناطق مختلف به چشم مي خورد و پارک جنگلي واقع در حريم شرقي شهر نمونه آن ميباشد.
سيستم آبياري فضاي سبز منطقه به دو روش تحت فشار و شلنگي ميباشد كه از منابع آب شرب زيرزميني يا آب شيرينكن تأمين
ميشوند .بنابر مطالعات انجام گرفته در طرح توسعه بندر كنگ و لنگه در سال  ،1385سرانه فضاي سبز شهرهاي كنگ و لنگه شامل
پاركها و بوته زارها ،حدود  2.1متر مربع بوده است كه از حداقل سرانه فضاي سبز پيشنهادي وزارت مسكن و شهرسازي ( 7متر مربع) نيز
كمتر ميباشد.
جدول  :27-2سرانه فضای سبز پیشنهادی در مراجع مختلف

رديف

نام منبع

سطح سرانه استاندارد پيشنهادي (مترمربع)

1

وزارت راه و شهرسازي

12-7

2

سازمان محيط زيست

50-30

3

سازمان پارکها و فضاي سبز

50-25

4

طرح جامع پارکهاي ملي و سرخه حصار و خجير

50-15

5

طرح ساماندهي تهران

12-9

ماخذ :نشريه شماره  203ضوابط طراحي فضاي سبز شهري
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 :2-7میراث کنگ در گذرگاه تاریخی شهر
 :2-7-1بررسی تاریخ شکلگیری شهر و تحوالت اجتماعی در طول تاریخ شهر
بندر تاريخي كنگ ،يكي از بنادر تاريخي خليج فارس است كه در استان هرمزگان قرار دارد .اين شهر به عنوان اولين شهر بندري ايران و
نخستين شهر تاريخي در خليج فارس كه در فهرست ثبت جهاني قرار گرفته است و داراي ويژگيهاي منحصر به فرد از لحاظ بافت معماري
ارزشمند موقعيت جغرافيايي و ژئوپوليتيك و پايگاه جهاني دانش سنتي در كرانه لنج سازي و دريانوردي خليج فارس ميباشد.
تاريخ بندر كنگ هنوز به طور كامل تحقيق و بررسي نشده است ،عمده آگاهي ما از تاريخ اين بندر برگرفته از متون تاريخي و سفرنامههاي
اروپايي و گزارشهاي اداري پرتغالي و اسپانيايي نوشته شده از قرن هفدهم ميالدي تاكنون است.
مردم كنگ معتقدند كه تاريخ بناي كنگ بيش از  1800سال ميباشد و عدهاي پا را فراتر نهاده ميگويند كنگ چهار دوره را پشت سر گذارده
و كنگ زمان حاضر چهارمين شهري است كه بر روي خرابههاي شهرهاي قبلي كنگ بنا شده است.
محمد اعظم بني عباسيان ،در كتاب خود ضمن اشاره به كنگ قديم مينويسد« :كنگ قديم كه اكنون به نام سلطان العلماء بستكي«سلطان
آباد» نامند به زنده به گور معروف بوده و بعدا دو كيلومتري شرقي آن ده مخروبه خانه و عمارت ساختند و اهالي متفرقه ديگر در آنجا سكونت
كرده به نام كنگ جديد شهرت يافت»( .حسن نيا)1394 ،
•

بندر کنگ در دوران پیش از اسالم

منهابع مكتوب تهاريخي بهاتوجهه بهه موقعيهت جغرافيهايي بنهدر كنهگ قبهل از اسهههالم نهامي از اين بنهدر تهاريخي نميبرنهد و يها در منهابع مكتوب يهافهت
نشهههده اسهههت .اما قلعه لشهههتان در نزديكي بندر كنگ و آثار به جامانده در آن ،حكايت از قدمت ديرينه اين بندر دارد .مكتوبات مختلف در
خصهوص نام لشهتان حكايت از تلقي آن بهعنوان ناحيهاي مشهتمل بر روسهتاها و قلعه و بندر كنگ بوده دارد .قلعه لشهتان در ارتفاعي كمتر از
 200متر و مسهاحتي حدود  30000هكتار دارد .در گذشهته در اطراف قلعه و در لبه هاي كوه ديواري از سهنگ بنا شهده و در هر بيسهت تا سهي
متر طول ديوار يك برج ديدباني سهاخته شهده اسهت .درون قلعه آثار برجاي مانده از حكايت از تعداد زيادي خانه ،انبار آذوقه ،بركههاي مسهقف
و غيرمسقف و آب انبار و همچنين گورستان دارد .با ايجاد فرضيهها و مشاهدات آثار تاريخي ميتوان به شواهدي دسترسي پيدا كرد كه بندر
كنگ به عنوان تنها بندر بزرگ سهاحل دريا در منطقه باسهتاني لشهتان ،سهابقهاش به پيش از اسهالم بر ميگردد .قلعه لشهتان كه شههري تقريبا
پنج هزار نفري بر باالي يك كوه اسههت ،در دورههاي مختلف تاريخي كاربردهاي متفاوتي داشههته اسههت و ممكن اسههت در يك دوره ،انبار
غالت و آذوقه مردم بوده و در دوره ديگري ،دولتمرد يا حاكمي از آن بهعنوان يك دژ نظامي اسههتفاده كرده اسههت .وجود نشههانه هاي ايران
باستان در قلعه لشتان و بناها و بركه هاي سنگي آن ،نشان از قدمت اين قلعه و منطقه دردوره هاي قبل از اسالم دارد.

شکل  :21-2بقایای قلعه لشتان

چون در دوره هخامنشهي ،شهاهان اين دوره و به ويژه ،داريوش هخامنشهي توجه خاصهي به تجارت دريايي در مناطق جنوبي ايران داشهتهاند و
موقعيت جغرافيايي و سواحل بندر كنگ كه در قسمت غربي خليج فارس واقع است و نزديكي بيشتر به تخت جمشيد ،كاخ شاهان هخامنشي
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و پاسهارگاد داشهته اسهت ،نمي توانسهت از نگاه سهلسهله هخامنشهي ناديده انگاشهته شهود .در دوره سهاسهاني نيز اردشهير بابكان و جانشهينان او توجه
ويژهاي به خليج فارس و بنادر و جزاير آن داشتند.
درحال حاضهر ،كاوشهاي باسهتانشهناسهي در كنگ و اطراف آن صهورت نگرفته و تنها مدركي كه درحال حاضهر مي توان به آن اسهتناد كرد،
قلعه لشهتان و قدمت آن و سهنگ قبرها و شهيوه خواباندن مردهها در قبرسهتان روسهتاي بارچاه (واقع در حريم شههر كنگ) اسهت .در هرحال،
قلعه لشهتان به عنوان دژي كه از يك طرف بر چاه مسهلم و مناطق پس كرانه اي بندر كنگ مسهلط بوده و از طرف ديگر ،اشهراف كامل بر
دريا و بنادر كنگ و لنگه دارد ،براي حاكمان ادوار مختلف اهميت داشهته اسهت .به گفته اي ،روسهتاي بارچاه مركز لشهتان بوده و بندر كنگ،
تنها بندر آن روز خطه لشتان محسوب مي شده است( .نوربخش ،1374 ،صص)20-19
داسهتانها و نظراتي درخصهوص اينكه ميان قلعه لشهتان و برج مدور كه درجنوب غربي بندر كنگ در داخل دريا وجود داشهته ،راهي زيرزميني
وجود دارد و از آن در دورانهاي محاصره قلعه براي انتقال آب و آذوقه استفاده ميشده است.
•

بندر کنگ در قبل از دوران افویه

از دوره سلجوقيان آثار زيادي در اين بندر وجود دارد كه از آن جمله مسجد سه طبقه و برج مدور دريايي است .محقق معاصر دكتر احمد
اقتداري در كتاب آثار شهرهاي باستاني ايران ،تحقيقاتي در اين زمينه دارند كه به وجود سبك برخي از ساختمانهاي در حال ويراني بندر
كنگ در عصر سالجقه صحه ميگذارد .برخي نيز بر اين باورند كه سبك بناي زيارت خضر در بندر كنگ سبك معماري سلجوقي است.
(اقتداري)1375 ،
در دوره بعدي عصر اتابكان فارس است كه پس از تصرف جزيره كيش به آباداني و رونق كنگ هم كشيد و در اين زمان است كه بندر كنگ
تجديد حيات يافت و تنها بندر ترانزيتي عهد «دولتخانه» گرديد .بيشتر آثار موجود از بركهها مانند بركه «دريادولت» و بركه «پنج تايي» از
آن دوره به يادگار مانده است و خود تسميه دريا دولت» گواه و مويدي است بر وجود دولتخانه كنگ و كيش كه اين بركه بزرگ به «دولت»
و «دولت خانه» و «دريادولت» نام گذاري شده است( .حسن نيا 1394 ،به نقل از :دريايي)1384 ،
•

بندر کنگ در زمان افویه

دوران رونق بندر كنگدر عهد صفوي از زمان شاه عباس اول آغاز ميگردد و دوران شاه عباس دوم و شاه سليمان را در بر ميگيرد .رونق
بندر كنگ در دوران صفوي به نقش آفرينيهاي سياسي كشورهاي اروپايي (هلند و انگليس و پرتغال) ،هند و عمان عمسقط) و تاحدي،
عربهاي حوزه خليج فارس باز مي گردد .بندر كنگ بعد از شكست پرتغالي ها در جزيره قشم و هرمز ،رونق گرفت و شاه عباس بنا به سياستي
كه اتخاذ كرد ،اجازه داد پرتغاليها و هلندي ها در بندر كنگ اقامت كنند و مبادرت به ساختمان تجارتخانه و قلعه و تاسيسات بندري و گمرک
نمايند و به تجارت و داد و ستد با بنادر ديگر ايران و ساير كشورها بپردازند.
نام بندر كنگ از زمان اخراج پرتغاليها از خليج فارس و تصهههرف جزيره هرموز به دسهههت قواي امامقلي خان اميراالمراي فارس و
حاكم الرسههتان ،كه به دسههتور شههاه عباس كبير اقدام كرد ،در كتب و متون قديم ذكر شههده اسههت ،كه در اين روزگار ،پس از شههكسههت
پرتغاليها نظر به سياست شاه عباس در خليج فارس و براي دلجويي از بازرگانان آنها ،اجازه داده شد ،پرتغاليها و هلنديها در بندر كنگ
تجارتخانه بسهازند .پيش از آن هم در طول مدت يك سهده تسهلط پرتغاليها بر خليج فارس ،اين بندر داراي اهميت بازرگاني بوده اسهت.
انگليسههيها و هلنديها و سههاير اقوام اروپايي سههوداگر پراكنده در اقيانوس هند نيز گوشههه چشههمي به اين بندر داشههتند و به آن سههاحل
آمدورفت كردند و ابنيه و تجارتخانه و لنگرگاه ساختند .اما بندر لنگه پس از زوال دولت كنگ ثروتمند شد و رونق و شكوفايي خود را آغاز
كرد .از زمان كريم خان زند سهههولت ارتباط دريايي سههواحل شههمالي و جنوبي خليج فارس در بندر لنگه ،رونق بازرگاني فوق العادهاي به
كنگ و لنگه بخشيد و وجود راه كارواني كوتاه لنگه ،جناح ،بستك ،الر ،جهرم ،شيراز و راه كارواني بندر كن دژگان ،لمزان ،گوده ،بستك،
الر و شيراز بر اهميت اين دو بندر افزود (اقتداري 375 ،ص .)481
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به گفته اي تاريخ بندر كنگ در دوره صهفويه و پس از آن كه شهاه عباس ،پرتغاليها را از جزيره هرمز اخراج كرد و پرتغالي ها چند
حمله ناكام بي سهالهاي  1032و  1040به جزيره هرمز دارند ،آغاز مي شهود .بعد از اينكه پرتغاليها نتوانسهتند جزيره هرمز را بازپس بگيرند،
از در صهلح جويي در مي آيند( .حسهن نيا ،1394 ،به نقل از :يوم سهقطت هرمز )1996 ،در جلد دوم كتاب سهمينار خليج فارس همچنين در
مورد اقامت پرتغالي ها در بندر كنگ نوشهته اند :پس از سهقوط هرمز چون پرتغالي ها از پس گرفتن آن جزيره بكلي مايوس شهدند ،با شهاه
عباس از در دوسهتي در آمدند و از آنچه در سواحل ايران داشتند رسما چشم پوشيده در عوض اجازه گرفتند در بندر كنگ ( )KUNGكه
در هفت كيلومتري شههمال شههرقي بندر لنگه واقع بود قلعه اي ،تجارتخانهاي بسههازند و در بحرين به صههيد مرواريد بپردازند و به موجب
معهاهده اي مقرر شهههد كه از آن تاريخ مال التجارهي پرتغالي در آن بندر از حقوق گمركي معاف و نصهههف عايدات گمركي بندر كنگ به
ايشهان داده شهود .بهنظر مي رسهد پافشهاري ايران بر عدم دراختيار گذشهتن جزيره هرمز به پرتغاليها براي تجارت و پيشهنهاد بندر كنگ به
جاي آن ،امكان اسهتيالي بيشهتر نيروي زميني ايران بر اين بخش از سهرزمين بوده اسهت ،موضهوعي كه به دليل جزيره بودن هرمز ،نيازمند
قواي دريايي پيشرفته جهت مقابله احتمالي بوده است.
سر آرنولد ويلسن درباره بندر كنگ مي نويسد :در سنه  1625پرتغاليها سعي باطلي كردند كه هرمز را مجددا متصرف شوند و همان سال در
كونگ واقع در ساحل ايران تجارتخانه و قلعه مستحكمي بنا نمودند و اين نقطه بعدها تا مدتي داراي اعتبار و اهميت تجارتي مخصوص بود.
آنچه مسلم است ،كنگ در عصر صفوي داراي درآمد قابل توجهي بوده است؛ نصراهلل فلسفي ،در كتاب زندگاني شاه عباس در دوران صفويه،
در رابطه با اخذ عوارض در سواحل خليج فارس و بندر كنگ چنين آورده است« :از جمله اخذ عوارض ديگر ،عوارضي است كه از كسبه و
پيشه وران و اصناف گرفته مي شد و به وسيله كالنتران هر شهر وصول مي گشت ،به گفته شاردن جهانگرد فرانسوي ،در زمان شاه عباس
اول از هر دكان در حدود يكصد دينار تا يك عباسي عوارض گرفته مي شد ،در سواحل خليج فارس ده درصد از قيمت اجناسي كه به ايران
وارد مي شد به عنوان عوارض گمركي مي گرفتند».
بعد همين نويسنده و مورخ ،در اين مورد ادامه داده و مي نويسد« :در آمد ساليانه گمركات گمبرون و بندر كنگ در عهد شاه عباس دوم 24
هزار تومان ولي هنگام سلطنت شاه سليمان اين مبلغ به نصف رسيد ،پرتغاليان نيز پس از اينكه جزاير و بنادر ايران را رها كردند از مزاياي
تجارت آزاد برخوردار شدند و نيمي از درآمد گمرک بندر كنگ را در برابر تخليه جزاير بحرين و مراكز صيد مرواريد ادعا كردند و لذا دولت
هلند نيز اجازه يافت كه تا حدود بيست هزار تومان كاالهاي هلندي به ايران وارد كند».
نويسنده كتاب «تاريخ ايران» درباره كنگ به زمان سلطنت شاه سليمان مي نويسد« :به گفته شاردن ،در شش هفت سال اول حكومت شاه
سليمان ،در آمد گمركات بندر عباس و كنگ به چهار صد هزار ليور ،تقريبا از  910تا  110تومان درسال مي شد ،حال آنكه در عهد شاه عباس
دوم ،عوايد مزبور يكصد هزار ليور معادل  2444تومان ايران بالغ مي گشت».
شاه عباس كه ميخواست از رقباي اروپايي عليه يكديگر به نفع ايران استفاده كند ،به اين تصور كه اگر روزگاري ميان او و انگليسيها و
هلنديها به هم خورد و از نيروي دريايي هم بي بهره باشد ،بتواند از پرتغاليها عليه اين دو كشور استفاده كند( .اقبال)1328 ،
در زمان سلطنت شاه سلطان حسين ،اعراب مسقط به بندر كنگ حمله بردند و شهر بندر كنگ را در جمادي الثاني  /1106دسامبر 1695
غارت كردند .انگليسي ها و هلندي ها كه نيروي دريايي قوي در خليج فارس داشتند ،حاضر به همكاري با پادشاه صفوي براي سركوبي
راهزنان نشدند( .به نقل از :نوايي )1377 ،شاه سلطان حسين صفوي به دليل حمله اعراب مسقط به بندر كنگ از پرتغاليها درخواست كمك
كرد .دليل اين حمالت ،توسعه طلبي و بلندپروازيهاي سلطان بن يوسف ،امام مسقط در جهت گسترش ناوگان دريايياش بود و سلطان
عمان با پانزده كشتي به بندر كنگ حمله كرد و پس از بمباران وارد شهر شد و به غارت و چپاول اموال مردم كنگ دست زد و بيش از شصت
هزار تومان كاال از بندر كنگ به غارت برد( .به نقل از حبيبي و وثوقي )1387 ،متعاقب مذاكراتي كه بين نمايندگان ايران و نايب السلطنه
پرتغال صورت گرفت ،متن قرارداد تجاري در سال  1107هجري تهيه شد و مقرر شد پرتغاليها بيست كشتي جنگي براي جنگ با اعراب
راهزن عماني آماده كنند و شش كشتي پارويي براي دفاع از كنگ بسازند .شاه ايران نيز نيروي زميني به مقدار الزم و مكفي فراهم نمايد و
براي هر دو كشتي ساالنه دو هزار تومان كمك هزينه بپردازد .اين توافقات و توافقات ديگر زمينه گسترش همكاري ايران و پرتغال شد.
وضعيت آمريت آميز پرتغاليها در كنگ تا زماني كه نيروي دريايي الزم و قدرتمند در خليج فارس داشتند و كشتيهاي تجاري را به عبور از
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كنگ وادار ميكردند ،ادامه پيدا كرد و زماني كه قدرت آنها كم شد ،كشتيها راه بنادر ديگر را در پيش گرفتند و حاكم كنگ از پرداخت عوايد
گمركي آنها خودداري كرد و تا مدتي هم ساالنه  15000كرون به پرتغاليها در كنگ پرداخت مي شد كه تا سال  1711اين پرداخت به كلي
متوقف شد( .به نقل از كرزن)1350 ،
پرتغاليها پس از اقامت در بندر كنگ خيلي تالش كردند كه موقعيت قبلي خويش را در بنادر و سواحل كسب نمايند و عليرغم تماس ها و
توطئه هائي كه سفراء و نمايندگان پرتغالي بهعمل آوردند ،از آن پس نتوانستند به جزيره هرمز دست بيابند ،حكومت مركزي نيز روزبروز از
امتيازات ايشان كاست و خصوصا عوايدي را كه قرار بود در كنگ به آنها پرداخت نمايد به آنها نداد ،تا جائي كه خسته شده و باالخره آبهاي
ايران را براي هميشه ترک گفتند.
ويلسن انگليسي ،درباره عاقبت كار پرتغالي ها مي نويسد« :بطوري كه در باال اشاره كرديم يگانه نقطه اي كه در خليج فارس به تصرف ايشان
باقي ماند بندر كوچك «كونگ» بود كه آن را هم باالخره از دست ايشان گرفتند».
ژان باتيست تاورنيه كه در اوائل قرن هفدهم ميالدي ،شش بار به ايران و هند سفر كرده است و سفرنامه او براي اولين بار در سال  1331ه
 .ق به پارسي ترجمه و چاپ شده است ،در سفرنامه خود پيرامون پايان كار پرتغالي ها در بندر كنگ مي نويسد :شاه عباس در خصوص
گمرک بندر كنگ با پرتغالي ها همان قسم معامله كرده بود كه با انگليسيها در باب گمرک بندرعباس عهدنامه اي بسته بود .اما بعد از آنكه
قواي پرتغاليها بواسطه جنگ با هلند ضعيف شد با آنها هم مثل انگليسيها رفتار نمودند بلكه بدتر و چيز مختصري كه حاال به آنها ميدهند،
به زحمت اين نمي ارزد كه يك مامور در آنجا نگاهدارند.
واداال نايب كنسول سابق فرانسه در بوشهر ،درباره عاقبت كار پرتغالي ها در كنگ نوشته است« :در كنگ ،جايي كه پرتغاليان تا سده ي
هيجدهم دريانوردي مي كردند خرابيهاي آثارشان بجا مانده است .به سال  1625پرتغاليان مجبور شدند با شاه عباس يك پيمان عدم تعرض
امضاء نمايند و به موجب آن پيمان تمام تجهيزات دريايي به جز صيدگاههاي مرواريد بحرين و گمرک قشم را از دست دادند ،وقتي ستارهاي
اقبال و نيرويشان رو به افول رفت ،فرماندار كنگ از پرداخت بخش ماليات گمرگ خانه هايي كه به آنها عودت داده شده بود ،امتناع نمود.
پرتغاليان بسيار تالش نمودند و حتي يك ناوچه به كنگ روانه كردند ،پرداخت گمركي ساالنه  15000كورون تعيين شده بود كه تا سال
 1711ميبايست تاديه شود .اين بود انتها و عاقبت كار كشف پرشكوه و سودآور كرانه هاي خليج فارس كه پرتغاليان هرگز نتوانستند ديگر در
آنجا ظاهر گردند»( .حسن نيا 1394 ،صص)71-80 :
•

بندر کنگ در زمان افشاریه و زندیه

در دوره افشاريه در تاريخ آمده است كه نادرشاه افشار براي ايجاد نيروي دريايي و خصوصا حمله به جلفار و عمان و بحرين از دو نقطه جنوب
كشور منحصر ناخدا و ربان و راهنما ميخواهد كه اولي سوزا و پي پشت كشم (قشم) و دومي بندر كنگ بوده است .همچنين ،در منابع آمده
است كه نادرشاه به كشتي سازان بندر كنگي كه كشتي هاي آنها تا سواحل چين ،افريقا و مديترانه مي رفتند ،دستور داد براي نيروي دريايي
ايران در خليج فارس كشتيهاي جنگي بسازد و بودجهاي براي آن در نظر گرفته بود و در اختيار كشتيسازان جنگي گذاشته بود كه در حمله
ملك دراني به عباسي و بندر كنگ از بين رفت( .حسن نيا ،1394 ،به نقل از :رايين )1350
«دكتر احمد اقتداري» در مورد رونق و اعتبار بندر كنگ درر دوره زنديه و كريم خان زند مي نويسد« :از زمان كريم خان زند سهولت ارتباط
دريائي سواحل شمالي و جنوبي خليج فارس در سواحل بندر لنگه ،رونق بازرگاني فوق العادهاي به لنگه و كنگ بخشيد و وجود راه كارواني
كوتاه لنگه ،جناح ،بستك ،الر ،جهرم ،شيراز و راه كارواني كنگ ،دژگان ،لمزان ،گوده ،بستك ،الر ،شيراز ،بر اهميت بازرگاني اين دو بندر
افزود» .به نظر مي رسد با توجه به نزديكي شيراز ،پايتخت زنديه ،به بندر كنگ سياستهاي سهل گيرانه كريم خان زند و ارتباط خوب بين
كريم خان زند و خوانين بني عباسيان بستك كه بر بندر كنگ نيز حاكميت داشتند ،در اين دوره بندر كنگ مسير شكوفايي بيشتري را طي
كرد و اگر مسير تجاري عنوان شده در فوق را هم به آن اضافه كنيم به خوبي متوجه ميشويم كه بندر كنگ در اين دوره در كنار بندر لنگه
به شكوفايي خود ادامه ميداد و هيچ تناقضي بين شكوفايي اقتصادي بندر كنگ و لنگه وجود نداشت .اما سؤال اصلي اينجاست كه چه عواملي
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از دوره زنديه به بعد تا اواخر دوره قاجار باعث شد تا بندر لنگه نسبت به بندر كنگ جلوتر بيفتد .آيا مسير تجاري بندر لنگه به شيراز بهتر از
مسير تجاري كنگ به شيراز بوده است يا اينكه مسائل ديگري در اين امر دخيل بودند كه در ادامه به آن پرداخته ميشود.
در دوره كريم خان زند طايفه عرب قواسمي يا جواسمي يا قواسم به دستور كريم خان زند و نظر به سياست هاي نظامي و بازرگاني وكيل
الرعايا در بندر لنگه سكونت گزيدند و اين جماعت كه دريانورداني دلير و پركار بودند تبديل به بازرگاناني خبره شدند و بر آباداني بندر لنگه
چنان افزودند كه لنگه از نام آورترين بنادر خليج فارس شد و بعدها به روزگار قاجار نام عروس بنادر ايران را گرفت (اقتداري  ،1375ص)481
به نظر ميرسد آمدن قواسم به بندر لنگه و تجربه تجاري آنها در سواحل جنوبي و شمالي خليج فارس باعث عقب افتادن بندر كنگ و ساير
بنادر خليج فارس از بندر لنگه در زمينه تجارت و اقتصاد باشد .اما با توجه به نزديكي بندر كنگ به لنگه ،تأثيرپذيري اين بندر از بندر لنگه در
زمينه اقتصادي و افول بازرگاني بيشتر بوده است .قواسم در تجارت دريايي منطقه اي و بين المللي تجربه زيادي داشتند و با توجه به سكونت
آنها در عمان و رأس الخيمﺔ و انجم كارهاي تجاري ،گمرک بندر لنگه را از گمرک بندر كنگ شكوفاتر ساختند .اما اين به منزلﺔ سقوط
اقتصادي بندر كنگ نبود.
اعراب قواسم و يا جواسم به اعتبار نوشته هاي سديدالسلطنه كبابي و ديگران در ابتدا از بندر سيراف به نجد و از نجد و عربستان به سواحل
ايران آمدند و در اين قسمت ها به كشتيراني و دريانوردي و دادوستد و قتل و غارت و حمله به كشتي هاي داخلي و خارجي و بنادر و سواحل
پرداختند ،عاقبت نيز مطيع حكومت مركزي ايران شدند و از در اطاعت در آمدند.
بنابر نوشته دكتر احمد اقتداري« ،طايفه عرب قواسمي يا جواسمي يا جواسم و قواسم به امر و اجازه كريم خان زند و نظر به سياست نظامي
و بازرگاني وكيل الرعايا در بندر لنگه سكونت گزيدند و اين جماعت كه دريانورداني دلير و پركار و بازرگاناني خبره و پر آوازه شدند ،به آبادي
و رونق بندرلنگه افزودند».
بنا به نوشته محمداعظم بني عباسيان بستكي« :در سال  1169هجري مشايخ قواسم به سركردگي شيخ صفر و شيخ راشد و به كمك مشايخ
عمان وال مرزوق بنادر كنگ ،لنگه ،بستانه و مغويه را به تصرف در آورده و بيخه لشتان و جزاير تابعه را اشغال مي نمايند ،در اين موقع از
بندر لنگه براي شيخ محمدخان بستكي كه در خدمت كريم خان زند بوده است خبر مي برند و او نيز جريان را با كريم خان زند پادشاه در
ميان مي گذارد».
كريم خان زند فرمان حكومت بندر عباس و بنادر لنگه و جزاير را به نام شيخ محمد خان صادر نموده به او ماموريت ميدهد هر چه زودتر در
قلع و قمع و اخراج اعراب و قواسم و خوارج اقدام نمايند.
شيخ محمدخان با جمعيت كثيري بر حسب فرمان كريم خان زند به طرف لنگ و لشتان حركت مي كند و كنگ و لنگه و بستانه را محاصره
كرده شيخ مزروقي بدون مقاومت تسليم مي گردد ،ولي طايفه قواسم به مقابله پرداخته و مقاومت مي كنند ولي پس از چند روز شكست مي
خورند و شيخ صقر قاسمي در قلعه كنگ داخل دريا متحصن ميشود و بقيه در كشتي هاي خود نشسته متواري ميگردند ،شيخ محمدخان
دستور محاصره قلعه داخل دريا را صادر مي كند .چون در قلعه كنگ از حيث آذوقه در مضيقه ميافتند شيخ صقر و باقي مانده تفنگچيان او
تسليم مي شوند».
•

کنگ در زمان قاجاریه

محمد ابراهيم كازروني مامور دربار محمدشاه قاجار در گزارش مسافرت خود به بندر لنگه و كنگ در مورد كنگ چنين مي نويسد :بندر كنگ
بندري بوده است آباد و در آن عمارات عاليه بوده و اكنون نيز آثار عمارات قديم با كمال استحكام ،كاروانسراهاي دو طبقه و قلعه در كنار دريا
برپا بوده كه اكنون ستونها و طبقات عمارات آن برقرار است و منشاء تعجب ناظرين ميگردد و در اين اوقات در محله از بندر مذكور آباد است
يك محله شيعه اثني عشري و يك محله شافعي مذهب و هر محله بقدر سيصد خانوار ساكن و گاو و گوسفند وافر دارند و معادل سيزده باب
دكان كوزه ساز اهل جراشن (گراش) الر در بندر كنگ مشغول كوزه سازي هستند از دكاني در سال شيخ سعيد عامل ،مبلغ سه تومان بياض
كه شش تومان رايج سلطاني است مي گيرد و از بندر كنگ مواشي نيز مي گيرد و دور آن بندر خراب تخمينا سه فرسنگ راه است و آثار
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عمارات عاليه و آب انبارهاي بسيار هويدا است و اكثر آنها مملو از آب باران و مقبره قديم آن بندر ،منشاء عبرت ناظرين است كه قبوري كه
از قديم بوده و بر آنها احوال اموات تجار هر ديار به اسم و رسم و بلد اصلي آنها منقور و منقوش است و از بندر كنگ تا بندر (بندر معلم) كه
از مضافات لنگه است سه فرسنگ مسافت است» .در دوره قاجار بندر لنگه و كنگ هم مانند ساير بنادر سواحل خليج فارس گاه گاهي به
اجارة حكام مسقط درآمده و زماني در اين ميان بين اجاره داران مسقطي و جواسمي يا به اصطالح محمدابراهيم عامل قاسمي اختالف و
كشمكش و جنگ و صلح به ميان مي آمد ،اما در هر حال بندر لنگه و خواهر پيرش كنگ در اين دوران عروسان بنادر ساحل خليج فارس
بودند .بندر كنگ مردمي دريانورد ،سخت خو و سخت كوش دارد و از ديرباز در درياهاي دوردست كشتيراني كرده و به سواحل هند و آفريقا
و يمن آمدوشد داشتند و در حال حاضر نيز اين خصلت را حفظ كرده اند.
در دوران قاجاريه بندر كنگ هنوز آخرين تالش هاي خود را براي حفظ رونق دريايي خويش بكار مي برد .در اين زمان وزارت خارجه انگليس
به ژنرال كنسول انگليس پيشنهاد ميكند كه گمركات جزاير و بنادري چون محمره (خرمشهر) ،بندرعباس ،بندر لنگه و كنگ و هرمز را
سربازان انگليس تصرف و بوشهر را اشغال كنند ،بنا به نوشته «مولفين» مجموعه پژوهشهاي تاريخي ،انگليسيها به سبب اغتشاشات جنوب،
اعزام نيروي بيشتري از هند و اشغال بوشهر به مدت سه ماه را الزامي ميدانستند» .بندر كنگ در دوره ناصرالدين شاه قاجار به افول مي رود.
در گزارش ادوارد استاک از خليج فارس آمده است كه «به نظر مي رسد كه بندر كنگ نيز همانند بندر لنگه در دوره ناصرالدين شاه روبه افول
رفته است و بندري كه در دوره صفويه ،ده هزار نفر جمعيت داشت ،درحال حاضر به صورت روستايي در كنار بندر لنگه محسوب مي شد».
•

کنگ در زمان پهلوی

در عهد پهلوي ،به واسطه اجراي قانون انحصار تجارت و عدم توجه كافي حكومت مركزي به بنادر و سواحل خليج فارس ،بنادر كنگ و لنگه
به صورت چرخ پنجم كالسكه اي در آمدند و دريانوردي و تجارت آنها روي به افول گذارد.
كنگ در روزگار پهلوي اول با افول ستارة بندر لنگه ،دوباره رونق گرفت و محل آمدوشد كشتي هاي بادباني و حمل و نقل كاال شد ،اما بندر
لنگه با مهاجرت قواسم و قطع ارتباط بازرگاني بندر لنگه ،الر و شيراز و تأسيس بندر بزرگ خرمشهر در كناره غربي خليج فارس و تمركز امور
بازرگاني در خرمشهر و تهران از رونق افتاد .تا آنجا كه به صورت روستاي كوچكي در آمد و خانه ها خالي از سكنه شدند و در و پنجره و
مصالح ساختماني گرانبهاي آن را به شهرهاي ديگر بردند و گستره اي از كوچه ها و بازارها و دكان هاي خرابﺔ غير مسكون برجاي ماند
(اقتداري ،1375 ،صص .)476 - 475
به نظر مي رسد سرنوشت بندر كنگ و بندر لنگه به هم وابسته بوده است و هر زمان كنگ شكوفا بوده ،لنگه هم داراي اقتصاد شكوفايي بود
كه دوره زنديه و بيشتر ادوار قاجار به اين منوال بوده است و اگر بندر كنگ در دوره پهلوي اول و دوم از شكوفايي خاصي برخوردار نبود ،بندر
لنگه هم به همين روال دوره افول را طي مي كرد .در هر دوره در خليج فارس يك بندر يا جزيره اقتصاد اين پهنه دريايي را تحت تأثير قرار
ميداده است .زماني سيراف ،زماني جزيره هرموز ،زماني بندر بوشهر ،زماني جزيره كيش و زماني نيز بندر كنگ و لنگه عروسان خليج فارس
بودند .با توجه به كشف نفت در مناطق غربي سواحل شمالي خليج فارس و افول تجارت مرواريد به دليل كشت مرواريد مصنوعي در دوره
پهلوي اول ،مناطق غربي خليج فارس از اهميت بيشتري برخوردار شدند .بندر خرمشهر و آبادان با توجه به اتصال به راه آهن در دوره پهلوي
اول از شكوفايي بيشتري برخوردار شده و اوضاع اقتصادي ديگر بنادر از جمله بندر كنگ را تحت تأثير قرار دادند و ديگر كشتيهاي بزرگ
بيشتر در بنادر استان خوزستان بارگيري ميكردند و وجود تأسيسات نفتي و ثروت نفت باعث شد كه بسياري از مردم مناطق بندر كنگ و
لنگه نيز براي امرار معاش به آبادان سفر كنند .كشف نفت در كوتاه مدت سبب ركود اقتصاد دريايي در بندر كنگ و لنگه از اواخر دوره قاجار
و دوره پهلوي شد.
اما اين همه جوانب قضيه نيست .دو عامل مهمي كه در دوره پهلوي اول باعث ركود اقتصادي بندر كنگ و لنگه و مهاجرت افراد از اين دو
بندر و در نهايت افول اقتصادي كنگ شد ،يكي قانون متحدالشكل كردن لباس و ديگري قانون انحصار تجارت در دوره رضاشاه بود .با توجه
به بافت سنتي ،آداب و رسوم و شيوه پوشش مردم در بندر كنگ ،آنها نمي توانستند قانون متحدالشكل كردن لباس رضاشاهي را بپذيرند و با
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توجه به روابط نسبي و سببي كه مردم بندر كنگ با مناطق جنوبي خليج فارس داشتند ،خيلي از تجار و نيروي كار بندر كنگ به دوبي و ديگر
امارت نشينهاي خليج فارس مهاجرت كردند ،كه باعث خالي شدن بسياري از خانه ها در بندر كنگ و مهاجرت مردم شد و خيلي از اين افراد
با توجه به كشف نفت در كشورهاي عربي و شكوفايي اقتصادي آن كشورها ،هرگز به بندر كنگ بازنگشتند و بسياري از نزديكان خود را نيز
ترغيب به مهاجرت كردند .عامل دوم نيز اجراي قانون انحصار تجارت و دولتي كردن تجارت توسط رضاشاه بود كه اقتصاد خردهپا و تجارت
دريايي سنتي تجار در سواحل شمالي خليج فارس را با معضل اساسي مواجه كرد و خيلي از تجار بندر كنگ و لنگه با ورشكستگي مواجه شده
و به سواحل جنوبي خليج فارس كه از اقتصاد آزادتري برخوردار بودند ،مهاجرت كرده و سرمايه زيادي از اين بنادر خارج شد .به تبع آن هم با
نبود ثروت و تجارت در بندر كنگ ،ساختار شهري اين بندر كه بسياري از آنها توسط همين تجار ساخته مي شد ،با افول تدريجي مواجه شد.
(حسننيا)1394 ،

شکل  :22-2ساختمان گمرک کنگ در دوران پهلوی دوم؛ عکس از مجموعه ناخدا ابراهیمی در بندر کنگ

مأمور بازديد گمرک كه در سال ( 1349دوره پهلوي دوم) به اين بندر سفر كرده است ،ويژگيهاي بندر كنگ را چنين بيان مي كند« :كنگ
قصبه اي است كه در ساحل دريا قرار گرفته و داراي  700خانوار و حدود هفت هزار نفوس است .محل بسيار آبادان و زيبايي است و از هوا و
دريا صدها بادگير منظرهاي باشكوه به آن داده است .مردم ثروتمندي دارد .جملگي شافعي مذهب هستند .نژاد ايراني دارند و به زبان بندري
و عربي تكلم ميكنند( ».همان)
 :2-7-2بررسی آداب و رسوم اجتماعی شهر
با توجه به منابع مكتوبي كه راجع به آداب و رسوم بندر كنگ وجود دارد و همچنين غني بودن اين بندر از نگاه فرهنگي الزم است از نگاه
هاي متعدد آداب و رسوم مردم بندر كنگ مورد بررسي قرار گرفته و در طول تاريخ مورد مداقه قرار گيرد .چه بسا ممكن است بسياري از اين
عقايد و آداب و رسوم كه در گذشته رايج بودند ،به فراموشي سپرده شوند و يا در حال فراموشي باشند كه در ادامه به برخي از آنها پرداخته
ميشود.
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•

مراسم دعای باران

در بندر كنگ همچون ديگر مناطق جنوبي كشورمان ،مردم هميشه با كمآبي روبه رو هستند .از اين لحاظ ،باران بزرگترين نعمت الهي براي
تامين آب معيشت آنها محسوب ميشود .از سالهاي گذشته در مواقعي از سال ،مردم براي طلب باران از خداوند مراسمي به نام قبله دعا
برگزار ميكنند .اين مراسم كه در مسير تاريخ در نقاط متعدد و كمآب ايران برگزار ميشد و در حال حاضر نيز ميشود ،داراي آداب و رسوم
خاصي است كه به آن پرداخته ميشود.
چگونگی اجرای مراسم قبله دعا در بندر کنگ :در روز جمعه اوايل زمستان(آذر يا دي) امام جمعه در مسجد جامع اعالم مي كند كه فالن روز
در فالن محل جمع شويد و قبل از رفتن به قبله دعا چهار روز روزه بگيريد .مردم صبح روز چهارم در حالي كه روزه اند به قبله دعا مي روند.
جمعيتي كه در اين مراسم شركت مي كنند مردان و بچه هاي كوچك اند و همگي لباس كهنه مي پوشند .چويان به همراه گله خود مي آيد
و قبل از حركت به دنبال جمعيت بره و بزغاله را از حيوان مادر جدا مي كند .جمعيت به سمت قبله حركت مي كنند .افرادي كه شركت مي
كنند همه به حالت تضرع و زاري «استغفراهلل» را زمزمه مي كنند .در بيرون از شهر در جايي پاک و مسطح جمع مي شوند و نماز ميخوانند.
نماز طلب باران همانند نماز عيد است .ركعت اول هفت تكبير ،ركعت دوم پنج تكبير و در بين دو تكبير «استغفراهلل العظيم» مي گويند.
پس از خواندن نماز ،امام جمعه روي منبر مي رود و در همان محل خطبه اي را قرائت مي كند .سپس امام جمعه لباس باالتنه مثال
بشت(()beshtعبا) خود را بالعكس مي پوشد و و جمعيت هم لباس خود را بالعكس مي پوشند .امام خطبه دوم را آغاز مي كند .در پايان،
خطيب دعا مي خواند و مردم در جواب آمين ميگويند .پس از اتمام دعا ،مردم دستهاي همديگر را مي گيرند و هريك راهي محل كار و
خانه هايشان مي شوند .اين مراسم حدود يك ساعت به طول مي انجامد.
•

مراسم ازدواج در بندر کنگ

امروزه برپايي مراسم ازدواج در ميان مردم بندر كنگ تا اندازه اي مانند رسم سال هاي پيشين است .اگرچه به دليل تغيير وضعيت اقتصادي،
به جاي مراسم هفت شبانه روزي عروسي ،به برنامه اي سه روزه بسنده شده است ،اما هنوز پايبندي به سنت ها در آن مشهود است و اين
نشان از قدمت شادي و نقش آن در روحيه مردم در بندر كنگ دارد .در اين اواخر برخي از زوجين با ازدواج هاي آسان و حتي گروهي با
مراسم مولودخواني هم موافقت مي كنند .اما اين نوشتار در پي سير قديم و جديد مراسم عروسي در بندر كنگ است .هر چند در قديم عروسي
باعث زيادشدن حس همگرايي در مردم شده و اگر يك عروسي هفت شبانه روز بود ،بسياري از مايحتاج عروسي از جمله چوب براي آتش
زير ديگ ،آورد آب از بركه ،درست كردن نان و غيره توسط مردم بندر صورت مي گرفت و حتي پس از به هم رسيدن دو زوج جوان ،بسياري
از كساني كه در عروسي شركت مي كردند حيواني مانند بز و گوسفند به آنها هديه ميكردند.
در مجموع آيين ازدواج در بندر كنگ اگر به شكل سنتي آن اجرا گردد ،يكي از جالبترين و منحصربه فردترين نمونهها ،براي احياي ميراث
فرهنگي كشور خواهد بود و بايد ذكر شود كه شكل اجراي مراسم در بندر كنگ بسيار جالب است به طوري كه حتي گردشگران داخلي و يا
افراد عادي غيربومي كه به داليلي معموال اقتصادي وارد شهر ميشوند ،اگر صداي مراسمي از مراسمات عروسي را بشنوند و يا ناخواسته از
نزديك شاهد يكي از مراسمات باشند ،تمايل پيدا مي كنند كه در مراسم و جشن عروسي شركت كنند و از نزديك مشاهده گر امورات و جنب
وجوش بين افراد باشند .به طوري كه از تماشاي مراسمات و يا طرز پوشش زنان محلي در عروسي و حتي تزيينات ،به خصوص داخل منزل
عروس ،به وجد مي آيند .حجله بندر كنگ در كل مناطق خليج فارس و كشور ايران زبانزد همگان است .جالب است بدانيد در گويش محلي
به عروس (گاوور) و به داماد (دومار) و به عروسي (عيش) مي گويند.
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شکل  :23-2نمونه اتاق حجله در بندر کنگ

آماده شدن براي مراسم عروسي حدود يك سال براي خانواده ها زمان الزم دارد .اين زماني است كه براي تهيه تداركات عروسي صرف
ميشود .به دليل گرماي هوا در بندر كنگ ،مراسم عروسي معموال در فصل هاي خنكتر سال برگزار مي شود ،اما تصميم گيري درباره زمان
عروسي بيشتر توسط خانواده داماد انجام ميگيرد ،شايد دليل اين امر اين است كه كليه تداركات عروسي بايد توسط آنها انجام گيرد .چون در
بندر كنگ قديم و حتي كنوني دختر جهيزيه به خانه داماد نمي برد و در قبال آن مهريه هم بسيار سبك است.
مراسم از زماني شروع مي شد كه يكي از بزرگان خانواده پسر براي خواستگاري دختر نزد خانواده وي مي رفت .پس از چند روز كه پاسخ
مثبت خانواده عروس اعالم مي شد ،بزرگان خانواده داماد با حلقه انگشتري به همراه ساعت و طال به خانه عروس مي رفتند .در همين روز
درباره مهريه و تعداد لباس هاي عروس توافق ميشد .اما در حال حاضر مانند ساير مناطق ايران در بسياري از موارد پسر و دختر زوج مورد
دلخواه خود را خودشان پيدا ميكنند.
غير از اين بايد تعدادي لباس براي عروس حاضر مي شد .اين لباس ها كه لباس هاي بومي مردم منطقه است ،بسته به ميزان توانايي مالي
خانواده ها از  8تا  25دست متفاوت بود .اما در حال حاضر لباس انتخابي عروس گران تر و باكيفيت تر شده ،و از نظر كميت تعداد نيز كمتر
شده است .عمده ترين چيزي كه باعث مي شود خانواده ها حداقل يك سال براي عروسي زمان نياز داشته باشند ،دوخت شلوار و جلبيل
(نوعي شال محلي) براي عروس است .زمان تقريبي عروسي را هم در همين زمان تعيين مي كنند.
•

نوروز

مراسم سال شمسي در كشور ما هميشه توام با رسمها و آداب خاصي است كه تنوع آن بسيار چشمگير است .نواحي مختلف ايران ،همسو با
تاثيري كه از فرهنگهاي مجاور گرفتهاند ،اين مراسم را ،كه اغلب به جامانده از دوران باستان است ،برگزار ميكنند .در منطقه مورد بررسي
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به نظر مي رسد به علت نزديكي به خليج فارس و برگرفتن عناصري از فرهنگ كشورهاي عربي مجاور ،خصوصا پس از اسالم ،اين مراسم
به مرور كمرنگتر شده و كمتر از مناسبتهاي مذهبي در يك سال قمري به آن توجه ميشود .اما در حال حاضر ابن مراسم دوباره رونق
خاصي گرفته است و با توجه به تركيب جمعيتي كنوني بندر كنگ و مهاجرت مردم از سراسر ايران به اين بندر تجاري ،برگزاري نوروز و
مراسمهاي مربوط به آن دوباره نضج گرفته است.
•

مراسم اوشار یا به آب انداختن لنج

از زمانهاي بسيار دور در منطقه خليج فارس ،بندر كنگ در دريانوردي و لنجسازي شهرت فراواني داشته است .در اين بندر لنجهاي مختلفي
از جمله بوم ،سمبوک ،بغله ،جالبوت و غيره ساخته ميشده است .در چند دهه اخير نوعي ديگر از لنجها به نام «پاكستاني» نيز ساخته ميشود
و هنوز هم حرفهي لنجسازي در بندر كنگ رونق خود را از دست نداده ،به طوري كه شغل اكثريت مردم اين بندر در ارتباط با لنجسازي و
لنجداري است.
براي ساختن لنج ابتدا ناخدا يا تاجري كه ميخواست لنجي را اوشار كند نزد استاد لنجسازي ميرفت و سپس استاد لنجساز عدهاي كارگر را
براي ساختن لنج در اختيار ميگرفتن .آنها در نزديكي ساحل ،بيس 1لنج را ميگذاشتند ،در آن روز صاحب لنج گاوي را قرباني ميكرد و سه
الي چهار شبانهروز در كنار بيس لنج نگهباني ميداد تا هيچ زني از روي بيس رد نشود .زيرا مردم بندر كنگ زيرا مردم بندر كنگ اعتقاد دارند
اگر زن نازايي از روي بيس رد شود آن زن بچه دار ميشود ،اما در عوض باعث ميشود آن لنج نحس و شوم گردد و هر ساله سه الي چهار
نفر جان خود را در اين لنج از دست بدهند .پس از چند ماه ،كار بر روي لنج به اتمام ميرسيد و در نهايت كارهاي مربوطه از قبيل كلفات
كردن ،2سيفه زدن 3و غيره را انجام ميدادند ،سپس صاحب لنج ميبايست آن لنج را به دريا بيندازد .معموال لنج را در روزهاي شنبه و دوشنبه
به آب ميانداختند .وقتي كه صاحب لنج اعالم ميكرد مثال روز دوشنبه لنج را به آب مياندازد ،صبح همان روز ميبايست صبحانهاي را براي
جمعيتي كه در مراسم به آب انداختن لنج شركت ميكنند ،تدارک ببينند .پس از خوردن زنگ 4يكي از افراد سورهاي از قرآن به عنوان مثال
سورهي توحيد را ميخواند.
سپس ترم 5و دعان 6را در زير جهاز ميگذاشتند .پرچم سه رنگ و پارچه سبزرنگي را در باالي جهاز نصب ميكردند .جمعيتي كه در ساحل
حضور داشتند طنابها را ميكشيدند .اين طنابها در زير جهاز به ترم وصل بود .مردمي كه در اين مراسم حضور داشتند در حين كشيدن
طنابها اشعاري را به زبان عربي ميخوانند كه در اصطالح به آنها «صلي» (صلوات و درود) ميگفتند و به اين صورت بود كه يك نفر تك
خوان با صدايي بلند ميگفت« :امت محمد صل و سلم عليه» (اي امت محمد صلوات و درود بر او(محمد) بفرستيد) و جمعيت جواب ميدادند
«هي واهلل»(ما آمادهايم) سپس تكخوان ميگفت«:هي واهلل كريم» (ما آمادهايم به ياري خداوند) و جمعيت جواب ميدادند« :هي واهلل» و
دوباره تك خوان مي گفت «يا رحمان يا رحيم ،ام جايرين في امان اهلل» (اي بخشنده مهربان ،ملت به راه بيفتد به ياري خدا) آن جمعيت
جواب ميدادند «ان شا اهلل»(اگر خدا بخواهد) .جهاز به تدريج شروع به حركت كردن ميكرد و از ساحل جدا و به دريا نزديكتر ميشد .سه
الي چهار روز طول ميكشيد تا اينكه جهاز را به داخل آب بيندازند .روز آخر كه جهاز را به دريا ميانداختند ،مردم با خوشحالي به طرف صاحب
جهاز و ناخداي جهاز ميرفتند و در كنار ساحل دسته جمعي صاحب جهاز و ناخدا را بلند ميكردند و آنها را به دريا ميانداختند .در همان روز
صاحب جهاز گاوي را نيز قرباني ميكرد و خوني را پيشاپيش به جهاز ميدادند تا نحوست از آن به دور باشد و پوست قرباني را به سينهي

 1چارچوب و پايه لنج
 2كلفات يك نوع پنبه است كه آن را به صورت رشته در ميآورند و به منظور جلوگيري از نفوذ آب در لنج استفاده ميكنند .كلفات را با استفاده از منگر در بين
شكاف تختههاي افقي بدنهي لنج قرار ميدهند.
 3جگر كوسه را حرارت ميدهند و اين روغن را به قسمتهايي از لنج كه بيرون از سطح آب باشد ميمالند.
 4صبحانه
 5چوبهاي مدور شكل كه براي حركت كردن لنج از ساحل به سمت دريا در قسمت زيرين قرار ميدادند.
 6برگهاي درخت خرما

72

جهاز ميچسباندند .در كنار ساحل منجل 1را بر روي آتش ميگذاشتند ،برنج و گوشت طبخ ميكردند و تمام مردمي كه در آن روز در ساحل
حضور داشتند ،براي ناهار خوردن دعوت ميشدند و ساعتها جشن و شادماني در اطراف ساحل برقرار بود .بچهها ،مردان و پيرمردان همه در
اين شادماني شركت ميكردند به اميد اينكه جهاز اوشاري وسيلهاي باشد تا پدران ،برادران و فرزندان آنها بتوانند از طريق آن نان خانواده را
تامين نمايند .مهمترين مساله در اين مراسم جدي بودن و رسمي بودن آن است از جمله مواردي كه در اين مراسم جنبه نمايشي دارد و
ميتوان به آن اشاره كرد :فديه يا قرباني كردن ،ريختن خون و چسباندن خون و چسباندن پوست سر قرباني به سينهي جهاز ،غذا دادن به
افراد حاضر در مراسم ،نواختن ساز و هماهنگي در اجرا است .هميشه يك كارگردان يا ريش سفيد نيز در مراسم حضور دارد كه وظيفهي
هدايت جمعيت را برعهده دارد.

شکل  :24-2نمونه لنجهای بادبانی؛ عکس از مجموعه ناخدا ابراهیمی در بندر کنگ

از جمله اعتقادات مردم ديگر در بين مردم ميتوان به اين مورد اشاره كرد كه وقتي زني سوار بر جهازي ميشود بايد مرغي را به همراه اين
زن در جهاز بياورند ،زيرا معتقدند كه جنس ماده نبايد تك و تنها در جهاز باشد و به همين جهت مرغي را باي جفت شدن جنس ماده به جهاز
ميآورند(دريايي.)1384 ،
•

اعتقاد مردم کنگ در مورد بپ دریا

يكي از شخصيتهاي افسانهاي كه از زمانهاي قديم در دل ساحل نشينان و دريانوردان رعب و وحشت ايجاد كرده بود ،شخصيتي به نام
بپ دريا بود .كلمه بپ در زبان كنگي به معناي پدر است و اعتقاد دارند كه بپ دريا حاكم و فرمانرواي دريا است .از لحاظ فيزيكي و ظاهري
اين شخصيت هم شكل انسان و ساهپوست بود با اين تفاوت كه داراي صورت سياه و زشت همانند عنتر بود ،تما قسمتهاي بدن او از

 1ديگ
 2قشر و اليهي سخت و برندهاي كه بر روي بدن بعضي از جانداران دريايي همچنين اجسامي از قبيل سنگ كه در دريا وجود دارد به چشم ميخورد.
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گشر2

و در قسمتهاي دست ،پا و كمرش يالي همانند يال ماهي وجود دارد .بپ دريا در اطراف ساحل و درياها وجود دارد .گپتران 1ميگويند بپ
دريا بيشتر در اطراف جزيرهي شراعو 2است و در درياها سرگردان است .بپ دريا زماني كه با شخصي روبه رو ميشود سعي ميكند او را اذيت
كند و پس از آن ،شخص را از بين ميبرد .به همين دليل مردم بندر كنگ بچههاي خود را از تنهايي رفتن به ساحل خصوصا در شب منع
ميكنند .همچنين ناخداها و ملوانان در طول مسافرت دريايي از خوابيدن در جنب سطحه 3جهاز خودداري ميكنند ،از بيم اينكه مبادا بپ دريا
به آنها حمله كند.
دكتر غالمحسين ساعدي در كتاب اهل هوا در مورد بپ دريا چنين مينويسد« :موجود افسانهاي درياهاست .هيكل آدمي دارد با بدني كه از
صدفهاي درشت(كلنگ) پوشيده شده است و و دستهاي بسيار بلندش انگشت شست ندارد .پستانهاي متعددي سينهاش را پوشانيده،
بيشتر طرف هاي هند يا سواحل آفريقا ظاهر ميشود .مالحان و جاشوان ايراني مجسمهي او را در بمبئي و ساير شهرهاي هند زياد ديدهاند
كه روي زانو نشسته .بابا دريا در درياهاي بزرگ و عميق زندگي ميكند در هواي طوفاني از آب بيرون ميآيد ،اگر كسي تنها كنار ساحل
نشسته باشد ،او را ميگيرد و به ته دريا ميبرد و يا به كشتيها حمله ميكند و سعي ميكند كه يك يا دو نفر از جاشوها را بگيرد و به ته دريا
ببرد .مشهور است كه بابادريا اول با شكار خود لواط ميكند و بعد او را ميكشد .بابا دريا تنها از صدا آهن وحشت دارد و بيشتر وقتها حتي
از شنيدن اسم آلت فلزي فرار ميكند .هر وقت بابا دريا پيدا ميشود جاشوها فرياد برميدارند :تيشه بيار ،اره بيار ،تبر بيار .دو تكه آهن را
محكم به هم ميكوبند .در جهازها و لنجهاي ايراني رسم است با ديدن سايهي بابا دريا ،كارد كهنهاي را تند تند روي لنگر جهاز ميكشند و
اعراب فرياد برميدارند :حديد ،حديد»(ساعدي 104:و .)105
در اساطير يونان ايزدي به نام اكئانوس(اقيانوس) وجود دارد كه حاكم و فرمانروا بر درياهاست و در اعتقادات مردم بندر كنگ و ديگر ساحل
نشينان خليج فارس بپ دريا مشابه اوست؛ با اين تفاوت كه اكئانوس خداي درياهاست و به عنوان شخصيت مثبت در اساطير يونان بوده ،اما
ب پ دريا شخصيتي منفي و منفور است .بدن بپ دريا تركيبي از عناسر مختلف طبيعت يعني انسان ،حيوان دريايي و اجسام سخت است.
قسمتهاي بيروني اين شخصيت از ماده اي سخت و خشن يعني گشر تشكيل يافته كه ميتواند معرف خشونت دروني در وجود اين شخصيت
باشد .اثبات اين قضيه كه آيا بپ دريا وجود دارد يا نه در بين اهالي بندر كنگ و ديگر ساحل نشينان بسيار مشكل است زيرا اعتقاد زيادي به
اين شخصيت دارند .ممكن است در زمانهاي قديم كه جهازات به سفر گپ ميرفتند و خصوصا در شبها كه از روشنايي كافي بهرهمند
نبودند ،از سواحل آفريقا افرادي مخفيانه به داخل جهازها ميآمدند .تصورات و تخيالتي كه براي بعضي از دريانوردان به وجود ميآمد از اين
افراد به عنوان بپ دريا ياد ميكنند.
مسئله ديگر اين است كه ناخدايان و صاحب جهاز چون ميخواستند ملوانان و افرادي كه در جهاز كار ميكردند ،هميشه و در همه حال به
حالت آماده باش باشند در مورد اين موجود مخوف حرفهايي ميزدند تا در شب به خواب نروند .چنين به نظر ميرسد كه بپ دريا شخصيتي
خيالي باشد(دريايي.)1384 ،
•

مراسم زریف

رزيف مراسمي است كه به منظور خوشحالي و نشاط آن را اجرا ميكنند .اين مراسم در عروسيها و شادماني در شهر كنگ برگزار ميشود.
اشعاري كه در رزيف ميخوانند مملو از ذكر و ستايش خداوند و نعت رسول اكرم (ص) است .اين گروه در هنگام اجراي مراسم در دو رديف
قرار ميگيرند ،يك گروه رو به شمال 4و گروه ديگر رو به كوش 5قرار ميگيرند.گروه موسيقي نيز در وسط ميدان حضور دارند .افراد گروه
 1بزرگان شهر
 2شهراعو(شهراع :بادبان) :نام جزيره اي اسهت كه به دليل دارا بودن تپههاي بلند و قرمز رنگ شهراعو نام دارد؛ زيرا از فاصهلهي دور اين تپهها شهبيه بادبان لنج
ميمانند .اين جزيره در نزديكي بندر ابوظبي و متعلق به كشور امارات است.
 3كنار عرشه
 4مغرب
 5مشرق

74

موسيقي شامل :دو نفر دهل زن ،يك نفر كسر زن ،چهار نفر داهيره زن و دو نفر شلنج زن ميباشند .ابتدا يكي از دهل زن ها شعر رزيف را
با صوت دلنشين و رسا شروع ميكند .سپس به ترتيب دو گروه شعرها را ميخوانند .دو گروه ايستاده كه حدودا هر گروه  20نفر بوده ،هر يك
خيزراني را به دست دارند و فرم حركات آنها به اين صورت است كه دست چپ هر يك از افراد دور كمر نفر بعد حلقه ميشود و در دست
راست آنها خيزراني است .آنها همراه با ريتم آهنگي كه نواخته ميشود ،خيزران خود را به سمت جلو و باالي سر حركت ميدهند و رقص
يكجا و ثابتي دارند به اين صورت كه پاهاي چپ و راست خود را به سمت عقب و جلو حركت ميدهند و حركت بسيار كمي به ديگر
قسمتهاي ميدان دارند .مدت زمان اجراي مراسم زريف از عصر تا غروب به طول ميانجامد .الزم به ذكر است كه مراسم رزيف و مراسم
ديگر از قبيل عروسي ،مراسم زار و  ...در ماههاي حرام (محرم ،صفر و ماه مبارک رمضان) منع شده و اين گونه فعاليتها تعطيل است .در
دورهي قاجار عالوه بر خيزران از تفنگ و شمشير نيز در اجراي مراسم رزيف استفاده ميكردند .به صورت كه دو نفر رقص همراه با اسلحه و
دو نفر ديگر نيز رقص همراه با شمشير را در وسط ميدان انجام ميدادند .آنچه در مورد جنبهي نمايشي مراسم رزيف قابل بحث است :حركات
موزون بدن(دست ها و پاها) ،رقص همراه با خيزران گروه اجرا كننده ،خواندن اشعار رزيف به زبان سواحل عربي و همچنين پايكوبي گروه
موسيقي به همراه نواختن دهل ،داهيره ،كسر و شلنج است(دريايي.)1384 ،
•

آیینها و مناسک زنان در غیاب همسران دریانورد

تجارت دريايي اقتضا مي كرد كه مردان به مدت  8ماه يا بيشتر از خانه دور باشند .در طي اين مدت ،زنان بهعنوان اصليترين اركان خانواده،
به تنهايي بار زندگي را بر دوش كشيده و با بهره بردن از ذوق و هنر خود ،توانستهاند تا حدود زيادي از شدت ناماليمات بكاهند .مهمترين
دغدغه زنان؛ سالم و با دست پر برگشتن پدران ،مردان و فرزندان بوده است .در اين مدت ،زنان كه دلتنگ مردانشان بودند ،دغدغهها و
آرزوهايشان را با زبان و بياني ادبي در قالب عناصر مختلف فرهنگي از جمله آيينها باورها ،افسانه ها و اشعار زنانه به تصوير كشيدهاند .برخي
از اين باورها و مناسك ،ارتباط با ايمن كردن سفر دارند؛ نظير بيرون آمدن «ستاره سهيل» از چاه تا راهنماي مردان دريا باشد؛ نحس بودن
سفر دريايي در چهارشنبه آخر ماه قمري ،هجدهم ماه قمري و پيش از نماز جمعه يا ريختن خرما به دريا هنگام طوفان توسط زنان نشسته
در ساحل.
برخي ديگر در آرزوي بازگشت زودتر عزيزان ،مرتبط با باد است تا بتواند كشتيهاي بادباني (اوزال) را مهار كند .در اين ارتباط جهت وزش
باد اهميت مييابد و زنان در تمناي باد كوش (شرق) كه مردانشان را از سواحل افريقا و هند به خانه بياورد ،شبها مخفيانه به سمت خانه هايي
ميرفتند كه در آنها به سمت كوش بود و بر دستگيره آن حنا و فضوالت حيواني مي ماليدند .باور آنها اين بود كه صاحبخانه ناراحت شده،
دشنام داده و به سبب آن باد كوش خشمگين شده و شروع به وزيدن مي كند .در آييني ديگر براي دراختيار گرفتن نيروي باد ،گياهي به نام
«ارو» را كه گياهي خاردار است ،مي چرخاندند و سر آن را به سمتي كه مي خواستند باد از آن جانب بوزد قرار ميدادند و سپس ،سنگي بر
روي آن ميگذاشتند.
از مراسم ديگر ،ريختن هسته خرما دم درخانههايي است كه با گوش دادن پنهاني اخبار خانه ،از آن خبر خوش در بازگشت لنجها ميرسد،
اين كار تا ريختن هفت هسته خرما ادامه مي يابد و باور بر اين است كه با اين كار مردان زودتر بازخواهند گشت.
مراسم ديگر ،نظير «مراسم چهاردهي»« ،تفال زدن با تسبيح» و «دوخت انواع لباس و كاله» براي سرگرم كردن افراد در دوران دوري برگزار
شده و پس از بازگشت مردان نيز ،جشن و پايكوبي و سوغاتي دادن به همسايگان جريان خواهد داشت.
همچنين ،بازتاب جدايي سفرهاي دريايي در الالييها و ترانههاي زنان ،اثرات ماندگاري برجاي گذاشته است( .تلخيص از :زارعي)1396 ،
•

آداب کفن و دفن و مجالس ختم مردگان

در بندر كنگ مجالس ختم مردگان به مدت سه روز برگزار ميشود .جمعيت كثير بندر كنگ اهل سنت هستند .آنها معتنقد هستند كه مراسم
تدوين و تشييع جنازه ،ايمان و اعتقاد به اخرت را تقويت ميكند و اينكه مجلس ختم براي شخص متوفي بايد به مدت سه روز برگزار شود
سنت پيامبر است .چگونگي اجراي اين مراسم بدين شرح است كه ابتدا ميت را در يكي از اتاقهاي خانهي شخص متوفي غشل ميدهند ،به
شخصي كه ميت را غسل ميدهد ،غشال ميگويند .نكته قابل توجه اين است كه اگر ميت مرد بوده ،غسال آن بايد مرد باشد و اگر ميت زن
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بوده غسال آن بايد زن باشد .حتي اگر ميت پسر بچه اي كوچك باشد نبايد غسال آن زن باشد .پس از غسل دادن ،غسال كفن را به دور
ميت ميپيچد كه شامل پارچهاي سفيد پنبهاي است و مقداري كافور و صندل را بر روي آن ميريزند ،مقداري پنبه را نيز در قسمتهاي
مختلف بدن ميت جاي ميدهند و در نهايت مقداري مواد خوشبو و معطر را در كفن ميريزد .سپس آن ميت را در جنازه ميگذارند و جنازه را
با پارچهي سبزرنگي ميپوشانند و آن را به سمت مسجد محله ميبرند .در مسجد محله نماز را به جا ميآورند و سپس امام جماعت فاتحه و
دعا را براي ميت ميخواند و جماعت نيز آمين ميگويند .مردم دوباره جنازه را بلند ميكنند و به سمت قبرستان ميبرند .جنازه بايد دست به
دست شود يعني چهار دستگيره جنازه نبايد بر دوش چهار نفر ثابت باشد و همه مردم بايد در بردن جنازه به قبرستان شركت كنند .در ميان
افرادي كه جنازه را با خود حمل ميكنند ،شخصي جملهي «ال اله اال اهلل» گفته و جمعيت در جواب «محمد رسول اهلل» ميگويند و اين
جمله را تا قبرستان تكرار ميكنند .نكتهي قابل ذكر اين است كه هيچ زني در تشييع جنازه و تدفين ميت شركت ندارد ،حتي اگر قوم و خويش
نزديك ميت باشد و جمعيتي كه ميت را به خاک ميسپارند همه مرد هستند .در قبرستان زماني كه ميت را ميخواهند در قبر بگذارند ،سه
الي چهار نفر درون قبر هستند و آن جملهي «بسم اهلل و علي ملت رسول اهلل» را ميگويند .اگر ميت زن باشد روي قبر را با پارچه اي مي
پوشانند و بعد ميت را درون قبر ميگذارند .شخص صالحي سه مرتبه سوره «قدر» را بر روي يك مشت خاک ميخواند و سپس به زير سر
ميت (زير صورت ميت سمت راست) ميگذارد .قسمت سر ميت را به سمت گاه (شمال) و ميت را به دست راست يعني شمال(مغرب)
ميخوابانند و صورت ميت را به سمت قبله (مغرب) ميگردانند .سپس سنگهاي مسطحي را به صورت مايل بين بدن ميت و ديوارهي قبر
ميگذارند ،مقداري گل را با آب مخلوط كرده و شيارهاي آن را مسدود ميكنند ،اندكي پيش 1را بر روي آن ميگذارند و بعد سه الي چهار
نفري در قبر هستند از قبر بيرون ميآيند .حاضرين خاک را به تدريج درون قبر ميريزند .زماني كه قبر را پر از خاک كردند دو قطعه سنگ
مسطحي را به سمت پا و سر ميت ميگذارند .اگر ميت مرد باشد طرف سر ميت سنگ بلندتري ميگذارند و اگر ميت زن باشد طرف پاي
ميت سنگ بلندتري ميگذارند .خاک را نيز بر روي قبر به شكل كوهاني ميريزند و دور قبر را با سنگ ريزه ها به صورت سنگچين درست
ميكنند تا خاک پهن نشود و بر روي خاک نيز با آب پاش مقداري آب ميپاشند .سپس امام جماعت مراسم تلقين را براي ميت به جاي
ميآورد .تلقين به اين صورت است كه امام جماعت رو به طرف قبر و پشت به قبله مينشيند و به ميت يادآوري ميكند زماني كه با منكر و
نكير رو به رو شدي بگو:
«اهلل ربي و االسالم ديني و محمد(ص) نبيي و القرآن كتابي و الكعبه قبلتي و الصاله و زكات و الصيام و الحج فريضتي و المومنون كلهم
اخواني و المومنات كلهن اخواتي  »...يعني بگو« :خدا پروردگار من است و اسالم دين من است و محمد (ص) پيغمبر من است و كعبه قبلهي
من است و نماز و زكات و روزه و حج واجبات من است و مردان مومن برادران من هستند و زنان مومن خواهران من هستند »...بعد از اينكه
تلقين به پايان رسيد ،امام جماعت دعاي خير را رو به قبله براي ميت ميخواند و پس از اينكه از دعا فارغ شدند مردم با اهل و جماعت متوفي
دست ميدهند و به آنها تسليت ميگويند .خانوادهي متوفي نان و حلوايي يا آب و شربت را مينوشند و دعاي خير براي شيخ متوفي ميكنند.
در نهايت جمعيت پراكنده ميشود و هر يك از افراد راهي خانههاي خود ميشوند(دريايي  87 :1384و .)89
به مدت سه روز در خانهي شخص متوفي عزاداري و قرآن خواني برگزار ميشود و خانواده متوفي دو الي سه مال را براي خواندن قرآن به
خانه ميآورند كه آنها ميبايست به مدت سه شبانه روز به نيت رسيدن ثواب تالوتشان به روح مرحوم قرآن را تالوت ميكنند در مجلسي كه
قرآن خواني برگزار ميشود ،سي پاره وجود دارد .هر يك از افراد افراد كه براي تعزيه به مجلس ميروند ميبايست حداقل يك جزء قرآن را
بخوانند .در مجالس تعزيه گريه و زاري حرام و آن را عيب ميشمارند تعزيه بايد براي آرامش روح مرحوم در كمال آرامش صورت پذيرد .در
روز سوم يا چهارم دعاي ختم قرآن برگزار ميشود .گاو يا بزي را ذبح ميكنند و خانوادهي متوفي برنج و گوشتي را براي ناهار طبخ ميكنند
و مردم را بعد از نماز ظهر براي چاشت دعوت ميكنند .پس از خورد ن چاشت مال دعاي ختم قرآن را ميخواند و مردم در جواب آمين
ميگويند و در پايان همه به خانههاي خود ميروند .مراسم هفت روزي و چهل روزي را نيز براي متوفي برگزار ميكنند و گاه مراسمي به
عنوان چهارماهي را ترتيب ميدهند و فاتحهاي براي آن مرحوم ميخوانند .اگر شخص متوفي ،زني دارد آن زن بايد به مدت چهار ماه و ده

 1برگ درخت خرما
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روز«عده دار» باشد .يعني لباس نو به تن نميكندف طال نميپوشد ،با نامحرم صحبت نميكند و بدون حاجت از منزل خارج نميشود .افراد
خانوادهي متوفي در شب دوشنبه(يكشنبه شب) و شب جمعه(پنج شنبه شب) به قبرستان ميروند و براي شخص مرحوم فاتحه ميخوانند.
مردم روز عيد نيز پس از خواندن نماز عيد به سمت قبرستان ميروند و هر يك از افراد براي خويشاوندان و دوستان مرحوم خود فاتحهاي
مي خوانند و رسم است مردم در اين دو عيد براي كساني كه قبل از عيد كوچك (عيد فطر) يا عيد گپ(عيد قربان) فوت شدهاند ،براي تعزيه
و خانهي مرحوم ميروند و به خانهي آن مرحوم تسليت ميگويند .در مورد مراسم تعزيه و ختم مردگان و جنبهي نمايشي آن ميتوان به موارد
زير اشاره كرد:
حمل جنازه توط مردم ،خواباندن ميت در قبر ،خواندن دعاي تلقين ،آوردن نان و حلوا و شربت بر سر قبر ،خواندن سيپاره در مجلس تعزيه،
غذا دادن به مردم در روز سوم ،ديدار و تسليت گفتن به خانوادهي متوفي در روز عيد(همان ،صص .)91-90
•

مراسم عزاداری مذهبی

مراسهم عزاداري مذهبي به خصهوص در ايام محرم ،خاص شهيعيان شههر اسهت كه نسهبت كمتري به اهل تسهنن دارند؛ هرچند كه اهل
تسهنن نيز اغلب در اين مراسهم شهيعيان را همراهي مي كنند و وحدت خوبي ميان ايشهان برقرار اسهت .مراسهم نماز ظهر عاشهورا در ميدان
شههرداري كنگ و مراسهم عزاداري در مصهالي شههر ،مسهاجد شهيعيان و حسهينيه هاي واقع در محالت ابوذر و محله سهكونت مهاجرين
خوزسههتان (كه در دوران جنگ اغلب از آبادان به اين شهههر آمده اند) برقرار اسههت .همچنين ،ميدان شهههرداري محل تجمع دسههته هاي
عزاداري شهر مي باشد.

عزاداري روز تاسوعا در مصالي شهر

عزاداري شب عاشورا در حسينه فاطمه الزهرا

عزاداري ظهر عاشورا در ميدان شهرداري

شکل  :25-2مراسم عزاداری

 :2-7-3عناار تاریخی بندر کنگ
ميراث تاريخي بندر كنگ مشهتمل بر ميراث ملموس و ناملموسهي اسهت كه در صهورت هدايت صهحيح ،تبديل ثروتي هويتبخش و همچنين،
سهرمايهاي براي گردشهگري شههر محسهوب خواهد شهد .آداب و رسهوم ،ادبيات و موسهيقي ،نوع پوشهش ،تجربه زندگي با دريا ،غذاهاي بومي،
قايقهاي صهيادي آرميده بر پهنه دريا و موارد ديگري از اين دسهت ،ميراث غيرملموس اين شههر هسهتند كه عليرغم اهميت بسهيار ،موضهوع
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بحث حاضهر نيسهتند؛ دركنار آن ،سهاختار كالبدي بافت شههر ،سهيما و منظر شههر و خط آسهمان شههر كه از همنشهيني بادگيرها و منارهها و
نخلها در ميان دو آبي آسهمان و دريا حاصهل مي شهود ،نيز ثروت ارزشهمند اين شههر محسهوب مي شهود و در بخش منظر شههري ،به تفصهيل
به آن پرداخته خواهد شد.
بخش حاضهر به معرفي عناصهر كالبدي ويژه شههر كه نشهانهاي از تاريخ شههر بوده و در پهنه شههر جاي گرفتهاند ،پرداخته اسهت .اين عناصهر،
برخي انحصاري و تك بوده و برخي يك گونه را در بر مي گيرد؛ عناصر مذكور به تفكيك به شرح زيرند:
•

برکههای تاریخی

بركههاي شههر كنگ كه محلي براي ذخيره آب باران محسهوب مي شهوند ،درميانه شههرها و مسهيرهاي بين شههرها ديده ميشهوند.
معماري خاص اين بناها ،آنها را به عناصهر كالبدي و هويت بخش ويژه اي تبديل كرده كه محل ذخيره آب شهيرين براي شههر اسهت .اين
بركهها اغلب توسهط خيرين سهاخته شهده و نگهداري و تعميرات سهاليانه آن ،بهصهورت مشهاركتي و توسهط سهاكنين انجام مي شهده اسهت .اين
بركهها در مسيرهاي حركت رواناب و بعضاً در ارتباط با باغهاي پايين دست خود مكانيابي شده اند.
به طور كلي آب انبارها يا بركه هاي هرمزگان در چهار فرم جاي مي

گيرند1:

بركه هاي كوهستاني:
دليل ايجاد اين نوع آب انبارها در نواحي كوهستاني پاكي كوهسار و عاري بودن از آلودگي نواحي مجاور آن است كه در فصول باران
آب پاک و گوارا را به مخزن سرازير مي شود.
اندازه مخزن و پوشش گنبدي بركه هاي كوهستاني از ساير بركه ها كوچكتر است .مخزن اين بركه هايي كه در دل صخره ها يا
بسترهاي سنگي احداث شده اند از ساير بركه هاي موجود در منطقه مقاوم تر مي باشند .محل احداث اين بركه ها به گونه اي انتخاب
مي شود كه در مسير آب هاي حاصل از بارش باران قرار گرفته باشد .همچنين تعداد بركه هاي كوهستاني كمتر از ساير بركه هاي نواحي
بياباني و دشت هاست.
بركه هاي گنبدي گود(بركه گرد):
آب انبارهاي مدور از دور شبيه گنبد امامزاده ها به نظر مي آيند .در سواحل بيشترين نوع آب انبارها از نوع گرد و گنبدي است.
عظمت و بزرگي اين بركه ها به قدري است كه از نقاط بسيار دور هم ديده ميشود .اين نوع آب انبارها كه عمقي بيش از 9متر دارند و
بوسيله ي بانيان اوليه محلي دور از شهر يا قريه ايجاد مي شده اند .اين نوع بركه در تمامي نواحي ،مناطق شهري ،روستايي ،كوهستاني
و شبكه هاي ارتباطي ديده ميشود .قوس پوشش گنبدي بركه هاي گرد متنوع ميباشد اما سه نوع قوس بيشترين پوشش بركه را به خود
اختصاص ميدهد.
آب انبارهاي كشيده(طولي):
اين نوع آب انبار مخزن مستطيلي دارد كه درازاي آن گاهاً به  25متر مي رسد .عمق متوسط بركه هاي طولي  6متر است و عرض
آن به  4متر مي رسد .پوشش آن آهنگ مي باشد و مخزن آن نسبت به مخزن بركه هاي گرد مقاومت كمتري دارد ،اين بركه ها كه از
نظر فرم پالن شبيه پالن هاي دوره ساساني هستند در منطقه بندر ديده مي شوند و آن تعداد اندكي هم كه هستند نمونه هاي قديمي و
ساخته شده با سنگ و مالت ساروج هستند .بركه هاي دراز يا طولي به نسبت آب انبارهاي گرد خيلي كمتر است و داراي دو در ورود و
خروج آب است.
آب انبارهاي صليبي(چهار بركه):
اينگونه بركه ها تركيبي از بركه هاي طولي و گرد هستند كه بدليل ساختار معماري آن به چهار يا پنج بركه معروف مي باشند .چهار
مخزن مستطيلي بركه از چهار طرف به يك مخزن دايره اي شكل متصل مي شوند كه درازاي هر بازوي صليبي آن 10متر است .منبع

 1برگرفته از گزارش « نگاهي به معماري بومي آب انبارها با تأكيد بر نقش سههاختاري و كاركردي آنها در شهههر بندركنگ» كه توسههط گروه پژوهش پايگاه
بافت تاريخي بندر كنگ به انجام رسيده است.
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بركه هاي طولي يك دريچه برداشت آب در عرض و منبع بركه هاي گرد مركزي دراي 4درگاه است .اين نوع بركه در بافت هاي شهري
و روستايي مشاهده نگرديده و تنها دو عدد در حاشيه شهري وجود دارد(بابك راد.)65:1354،
از حدود  30بركه تاريخي موجود در بندر كنگ 8 ،بركه به نامهاي بركه ي كرچي ،كوتاه ،صيدي ،صالح ،بركه ي قبرستان ،بركه ي علي و
بن ناصر در دوران مديريتهاي شهري گذشته در شهر كنگ تخريب شدهاند( .پايگاه بافت تاريخي شهر كنگ)
مكان اين برگهها در شهههر در نقشههه زير نشههان داده شههده و ارتباط اين بركهها با سههاختار كالبدي شهههر در دفتر مطالعات كالبدي به
تفصيل شرح داده شدهاست.

برکه های مدور بندر کنگ؛ عکس از مجموعه ناخدا ابراهیمی در بندر کنگ

بركه طولي ،مأخذ :پايگاه بافت تاريخي شهر كنگ

بركه صليبي ،مأخذ :پايگاه بافت تاريخي شهر كنگ

شکل  :26-2انواع برکه های شهر کنگ
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شکل  :27-2پراکنش برکه ها در وضعیت کنونی شهر کنگ

براساس مطالعات انجام شده در پايگاه بافت تاريخي بندر كنگ ،مهمترين بركه هاي تاريخي شهر كنگ را به شرح زير مي توان

برشمرد1:

برکه ی کرچی

بركه كرچي با مصالحي همچون گچ و ساروج ساخته شده است و مقطع آن به شكل دايره اي مي باشد .اين بركه توسط علي كرچي پدرعبداهلل
كرچي ساخته شده است .مكان بركه دقيقا پشت فروشگاه ستاره است كه كمي باالتر از مسجد خماس مي باشد اين بركه در حال حاضر وجود
ندارد .نزديكترين بركه به شهربندركنگ بود و مردمي كه در اين حوالي زندگي مي كردند اول از آب اين بركه استفاده مي كردند .در آن زمان
كه شيوخ امارات به بندر كنگ سفر مي كردند كنار اين بركه خيمه زده و از آب اين بركه استفاده مي كردند .يكي از مراسمات عروسي كه
سرهاوي نام دارد در كنار اين بركه انجام مي شد اين مراسم به اين صورت بود كه در عصر روز عروسي داماد را به كنار بركه آورده و حمام
مي دادند و بعد از انجام مراسم ،داماد را با اسب يا پياده به خانه مي بردند(.نقل از :ابراهيم ابراهيم بصري ،احمد بحري(بركت) ،فاطمه غالم
پور و آمنه بحري)
برکه االح

اين بركه توسط صالح آلي يكي از كنگي هاي خير درست شده بود .او از فاميل هاي صالح بابو بود .اين بركه جلو دبيرستان امير كبير نزديك
درخت كهور قرار داشت و با گچ و ساروج ساخته شده ومقطع آن گرد مي باشد ( .نقل از :آمنه بحري ،فاطمه غالم پور ،حاج يوسف دريا پيشه)
برکه ایدی

كلمه ي صيدي يا سيدي ريشه اش از سيد گرفته شده است .مقطع اين بركه مستطيلي مي باشد .بركه ي صيدي روبه روي بركه ي صالح
قرار داشت .محل آن جايي كه اآلن خيابان كشي شده است و درخت كهور و خانه صالح مؤذن قرار دارد مي باشد .اين بركه درحال حاضر
وجود ندارد ولي هنوز هم در هنگام بارندگي در اين محل يعني جايي كه اين بركه وجود داشته ،آب جمع مي شود( .نقل از :آمنه بحري،
فاطمه غالم پور ،ابراهيم ابراهيم بصري حاج يوسف دريا پيشه)

 1همان مأخذ
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برکه ی کوتاه

اين بركه توسط علي كوتاه پدر احمد كوتاه درست شده است .اين بركه خود شامل دو بركه با دو شكل متفاوت بود .يكي با مقطع دايره اي و
ديگري با مقطع مستطيلي وبه هم چسبيده بودند .محل آن جايي بود كه دار القرآن فعلي قرار دارد و نزديك خانه حاج يعقوب بحري بود.
(نقل از:آمنه بحري  ،ابراهيم ابراهيم بصري)
برکه پنج تا

"اين بركه به شكل ستاره است؛ به اينصورت كه يك منبع بسيار بزرگ آب در وسط آن قرار دارد و چهار بركه در چهار طرف آن به منبع
مركزي متصل است و چون اين بركه ظرفيت پنج بركه را دارا مي باشد به بركه پنج تا معروف شده است .اين بركه گنجايش زيادي دارد و
محل وقوع آن در نزديكي زيارت خضر مي باشد " .در گذشته فاقد سقف و هم سطح زمين بود .نقل شده است؟ كه وقتي لنج احمد كاكا به
سفر دريايي مي رود .در سواحل آفريقا دچار طوفان موسمي(طوفان دريايي كه از اوايل ارديبهشت كه مصادف با 15مي ميالدي مي باشد
شروع مي شود و وضعيت جوي را بهم مي ريزد و دراين برهه از زمان شناورهاي دريايي نبايد به دريا بروند) مي شود و همين باعث شد كه
آن ها نتوانند از بندرگاه بيرون بيايند و مجبور شدند چندين ماه منتظر بمانند تا دوباره وضعيت به حالت اول بربگردد تا بتوانند از آن جا خارج
شوند .احمد كاكا فكر مي كرد كه لنج آن ها غرق يا دچار موسم شده است  .براي همين نذر كرد كه اگر لنج  ،ناخدا و ملوانان پيدا شوند و
به سالمت به شهر برگردند براي بركه پنج تا سقف درست كند .كه وقتي آن ها به سالمت به بندركنگ آمدند نذر خودرا ادا كرد و براي بركه
پنج تا سقف ساخت( .نوربخش ،حسين( )251 :1374 ،ابراهيم ابراهيم بصري ،عبدالرضا راشدي)

شکل  :28-2برکه پنج تا ،مأخذ :پایگاه بافت تاریخی بندر کنگ
برکه همبکو)Hambekoo

اين بركه در قسمت غربي شهر بندركنگ و نزديك حسين آباد قرار دارد .در حال حاضر در قسمت سپاه است .مي گويند زني به همين نام
اين بركه را ساخته است( .نوربخش ،حسين( )251 :1374 ،نقل از :حاج يوسف دريا پيشه ،ابراهيم ابراهيم بصري و آمنه بحري)
برکه سعالی حسینی

بركه طاليي نزديك باغ ابراهيم عالي حسيني ودرجنوب بركه ي پنج تا قرار دارد .اين بركه را حاج ابراهيم عالي حسيني درست كرده است.
باتوجه به تاريخ شفاهي شنيده شده ،خانم عايشه كاكا همسر حاج ابراهيم عالي حسيني وقتي روزي به كنار بركه رفته بندي كه دالل طاليش
(سينه ريز طال) به آن وصل بوده است  ،ناگهان بريده شده و داخل اين بركه افتاده است .عشرفي و مرواريد هاي اين سينه ريز طال در گل
و الي داخل بركه گم شده و كسي نتوانسته آن را پيدا كند و به همين خاطر به اين نام معروف شده است .به نقلي ديگر گفته مي شود كه
عايشه كا كا اين سينه ريز طال را به ميل خود دربركه انداخته تا با فروش آن هزينه مرمت بركه فراهم شود .نقل ديگر گفته مي شود كه بعد
ها اين سينه ريز طال پيدا شده است مقطع آن گرد مباشد ( .نقل از :فاطمه غالم پور ،عايشه حقيقي ،آمنه بحري و عبدالرضا راشدي)
برکه تخم مرغی

مي گويند زني بوده است كه مرغ وجوجه پرورش مي داده است واز محل فروش پول تخم مرغهايش اين بركه ي كوچك را ساخته است،و
اين را هم نقل مي كنند كه به صورت تخم مرغ يعني كوچك گرد بوده به بركه ي تخم مرغي مشهور شده است .در حسين آباد كنگ است.
(نوربخش ،حسين( )251 :1374 ،نقل از :فاطمه غالم پور ،آمنه بحري ،حاج يوسف دريا پيشه)
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برکه محتاج

اين بركه قديمي در زير خاک مدفون شده بود كه حاج محمد بلوكي آن را بيرون آورد ه و تجديد بنا نمود و سقف آن را با چندل درست كرد.
از زماني كه آن بركه را ساخته بودند به مدت  7سال باران نباريد و همين باعث شد كه به اين نام معروف شود .اين بركه در نزديكي مسجد
ساعتي ،جلوي فروشگاه ملوان فعلي و در جايي كه منزل شخصي محمد پاي توران است قرار داشت .ودر حال حاضر اين بركه از بين رفته
است( .نوربخش ،حسين( )251 :1374 ،نقل از :ابراهيم ابراهيم بصري ،حاج يوسف دريا پيشه ،آمنه بحري  ،عايشه پور يوسف )
برکه زیرهاوی سزیرآبی  ،شکری یا باال

اين بركه عالوه بر زير هاوي به نام هاي شكري يا باال نيز شناخته مي شود .محل وقوع آن كمي پايين تر از پمپ بنزين فعلي و پشت تاالر
الغديرومقطع آن گرد مي باشد .مردم در فصل تابستان قوطي هاي بالسي (حلب) خود را در بركه آويزان كرده به طوريكه يك وجب از كف
و گل و الي بركه باالتر باشد و چند ساعت صبر مي كردند .بعد كه بالسي ها را بيرون مي آوردند آب خيلي خنك و سرد بود .وقتي قوطي
هاي حلب را از بركه خارج كرده دور آن ها را پارچه مي كشيدند تا آب سردي خود را از دست ندهد .به همين علت به اين بركه زير هاوي
مي گفتند .درآن زمان آب باران از روي تپه اي كه گل و الي كمي داشت به داخل بركه مي رفت و همين باعث شده بود آب تميز و فاقد
گل و الي وارد بركه شود به دليل شيرين بودن آب به آن بركه شكري مي گفتند .شيوخ امارات وقتي به بندركنگ سفر مي كردند در كنار
اين بركه هم خيمه ميزدند و از آب آن استفاده مي كردند( .نقل از :ابراهيم ابراهيم بصري ،آمنه بحري و احمد بحري)
برکه مشّائو و میریزی سنیریزی سMashaoo& Meyrizi or Neyrizi

اين دو بركه نزديك به هم و در غرب بندركنگ در نزديكي زمين صالح بابو قرار دارند  .و توسط طايفه مشّائ كه ساكن بندر لنگه بودند
درست شده است .ودر گذشته افرادي ار بنر لنگه در همين حالي ساكن بودندو كلمه ي ميريزي از ميرزا گرفته شده است .در تابستان مردم
روزي دو بار حلب و كوزه هاي (گدوک) خود را در اين بركه ها آويزان مي كردند .پس از چند ساعت آن را از بركه خارج مي كردند و اين كار
را يك بار صبح و يك بار در بعد از ظهر انجام مي دادند( .نقل از :فاطمه غالم پور ،آمنه بحري،حاج يوسف دريا پيشه)
برکه سه تا

اين بركه هادر نزديكي بردغان و پشت خلعت پوش قرار دارد .بركه سه تا شامل سه تا بركه شبيه به هم ولي جدا از هم مي باشد .كه يكي از
آن با ساروج و خاک سرخ و دوتاي ديگر با ساروج وگچ ساخته شده است.وبعديك بركه در نزديكي بركه سه تا درست كرده اند كه چهار بركه
ي شبيه به هم هستند.در حال حاظر چهار بركه در آن جا وجود داردو همه ي اين بركه ها به صورت مستطيلي مي باشند( .نوربخش ،حسين،
( )251 :1374نقل از:ابراهيم ابراهيم بصري ،حاج يوسف دريايشه ،آمنه بحري)
برکه شیخ

بركه شيخ در غرب بندركنگ و نزديك به زنده به گور قرار دارد كه شامل دو بركه يكي در باغ شيخ خالدي و ديگري بيرون از آن ومقطع آن
ها گرد مي باشد .اين بركه توسط پدر شيخ محمد علي خالدي تعمير شده است .در قديم افرادي كه صاحب لنج بودند براي مصارف روزانه در
لنج از آب بركه اي كه در بيرون باغ بوده استفاده مي كردند .همچنين سوري هاي كشور عمان وقتي به كنگ مي آمدند بشكه هاي چوبي
لنج خود را از آب اين بركه پر مي كردند و از اين آب ها براي خوردن و آشاميدن استفاده مي كردندزيرا اين بركه به دريا نرديك بود( .نقل از:
ابراهيم ابراهيم بصري ،فاطمه غالم پور و آمنه بحري،حاج يوسف دريا پيشه)
برکه ی قبرستان

اين بركه ي كوچك به شكل مستطيل و درجهت شرق به غرب در نزديكي قبرستان و در محله ي هوجا قرار داشت .كه ازآب بركه براي
قبرستان استفاده مي شد( .نقل از :ابراهيم ابراهيم بصري)
برکه ی عبد الرحمان کاکا مسن سآبنار

اين بركه در پشت بهداري(خانه بهداشت)و ازكوش(شرق) نخلستان عبد اهلل بحاجي دردروا (محل عبور آب) قرار دارد .اين بركه قديمي وزير
خاک بوده است پيش از اينكه آقاي آبنار آن راتعمير و مرمت كنند ساخته شده بود .ويك بركه قديمي مي باشد،چون آقاي حاج عبدالرحمن
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آبنار مرمت اين بركه را انجام داد باعث شد كه به اين نام شناخته شودمقظع آن گرد مي باشد( .نقل از :ابراهيم ابراهيم بصري ،آمنه بحري
وحاج يوسف دريا پيشه)
برکه سه میتی یا سیمانی
اين بركه شامل دوبركه مشابه و هم اندازه مي باشد كه در نزديكي هم ساخته شده است .براي ساخت اين بركه ها البته به جز سقف آن از
سيمان استفاده شده است .چون همه ي بركه ها از گچ و ساروج ساخته شده اند همين باعث شده كه اين بركه ها به اين نام شنا خته
ش وند.ويكي از اين بركه ها توسط خانواده ي خلفان ويكي ديگر توسطحاجي عبداهلل كرچي وخاحي محمد بلوكي درست شده است( .نقل از:
ابراهيم ابراهيم بصري ،فاطمه غالم پور و آمنه بحري)

شکل  :29-2برکه سیمانی ،مأخذ :پایگاه بافت تاریخی بندر کنگ
برکه ی خرگی

اين بركه در نزديكي مغ پيمايي (نخلستان پيازي) و ما بين بركه هاي سه ميتي وبركه شيخ است .دو بوته خرگ (استبرق)آن جاوجودداشت
به همين علت به اين نام شناخته شد.وبعد كه آن خرگهااز بين رفتند به آن بركه ي پيمايي مي گفتند مقطع اين بركه دايره اي مي باشد.
چهار دمه (دريچه)دارد ودر باالي دمه ها هوا كش كوچك دايره اي شكل وجود دارد براي اينكه آب ها گنديده و مرداب نشوند( .نقل از:
ابراهيم ابراهيم بصري ،فاطمه غالم پور عبدالرضا راشدي ،حاج يوسف دريا پيشه).

شکل  :30-2برکه خرگی ،مأخذ :پایگاه بافت تاریخی بندر کنگ
برکه ی مغ پیماییس برکه حاجی باقری

اين بركه به صورت مستطيلي و در جهت گاه به سهيل (شمال به جنوب) ساخته شده است .سقف آن پالوني (شيرواني)مي باشد .مصالح به
كار رفته درآن سنگ  ،ساروج و گچ مي با شد .در واقع اين بركه متعلق به حاجي باقري بوده است كه يك دمه آن در نخلستان پيازي بود كه
برا ي آبياري درختان هر دو نخلستان استفاده ميشد .يكي از دمه ها در بيرون باغ پيمايي (پيازي ) بود كه در گذشته مردم از آب آن استفاده
مي كردند(نقل از :ابراهيم ابراهيم بصري ،اسماعيل خوشلقا ،فاطمه غالم پور و آمنه بحري)
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شکل  :31-2برکه نخلستان پیازی یا حاجی باقری ،مأخذ :پایگاه بافت تاریخی بندر کنگ
برکه ی حصار

اين بركه پشت باغ كرچي در نزديكي نخلستان هاي خورو در شمال هوجا قرار دارد .مقطع آن مستطيلي مي باشد( .نوربخش ،حسين:1374 ،
( )251نقل از :ابراهيم ابراهيم بصري ،احمد بحري و آمنه بحري)
برکه سنگی یا ملک

اين ب ركه روبه روي دبيرستان دخترانه محدثه وبازارچه بادگير است .در گذشته به نام ملك ودر حال حاضر به بركه ي سنگي معروف است
كه فاقد سقف و داراي  6دمه (دريچه) مي باشد(.نقل از :ابراهيم ابراهيم بصري و آمنه بحري)
برکه ی علی

اين بركه نزديك بركه ي سنگي وجنب خانه محمد علي هندي قرار داشت ومقطع گرد وفاقد سقف بود .اين بركه تخريب شده و در حال
حاضر وجود ندارد( .نقل از :ابراهيم ابراهيم بصري ،احمد بحري ،حاج يوسف دريا پيشه)
برکه ی بن ناار

اين در محله ي قزويني واز شرق خانه ي عبداهلل جاشويي بوده است .و مقطع آ ن گرد وفاقد سقف بود و در قديم طايفه ي بن ناصر آن را
ساخنه اند .اين بركه تخريب شده و در حال حاضر وجود ندارد( .نقل از :ابراهيم ابراهيم بصري ،حاج يوسف دريا پيشه احمد بحري ،فاطمه
غالم پور)
برکه ی حاجی باقری

بركه ي كوچكي است كه نزديك باغي به همين نام قرار گرفته است( .نقل از :نوربخش ،حسين)251 :1374 ،
برکه ی حمزه سسلحشور

اين بركه به شكل دايره مي باشد .در باغي به همين نام و در سمت غربي باغ شيخ قرار دارد( .نقل از :عبدالرضا راشدي)
برکه ی کهوری یا شکسته

به اين علت به آن كهوري مي گفتند كه درخت كهور در نزديكي آن بوده است و بنا بر قو لي ديگر نقل مي كنند كه درخت كهوري در خود
بركه روييده و مقطع آن گرد مي باشد به اين بركه شكسته هم مي گويند( .انقل از :براهيم ابراهيم بصري،حاح يوسف دريا پيشه)
برکه ی کاکا

اين بركه از جنب شرقي بركه ي پنج تا قرار داردومقطع آن گرد مي باشد(.نقل از :فاطمه غالم پور حاج يوسف دريا پيشه)
برکه دریا دولت

اين سازه ،آبانباري مدور به قطر  28متر و عمق  14متر و فاقد سقف است .ضخامت ديوار پيراموني آن  1متر و ارتفاع آن  3متر است .اين
بنا در بيرون از شهربندركنگ از سمت شمال شهر واقع شدهاست .به خاطر بزرگي غيرقابل تصور اين بركه «دريا دولت» ناميده شدهاست .و
اين بركه بزرگترين بركه در شهر تاريخي بندركنگ و سومين بركه بزرگ در ايران است .اين آبانبار به خاطر وسعتش ،سقف كامل ندارد و
اصطالحا نيمسقف دارد.
وبزرگترين بركه ي ساروجي كشور مي باشد(مطالعات ميداني) ودر مسير راه كاروانيان بود كه از باال به بندر كنگ مي آمدند(حاج يوسف
درياپيشه )اين بركه متعلق به دوره ي اتابكان بود (مهندس ياسمين اسماعيلي) مردم در ابتدا از آب بركه هاي درون شهر استفاده مي كردند
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و زماني كه آب اين بركه ها خالي مي شد به خارج از شهر رفته و از دريا دولت كه دورترين بركه به شهر بندر كنگ بود وخود به تنهايي آب
چند ماه مردم راتامين مي كرد ،استفاده مي كردند .اين بركه در گذشته هم سطح زمين بود .طبق مصاحبه هاي انجام شده نقل شده است
كه فردي كه سازنده اين بركه مي باشد گفته است كه خرج سقف بركه در خود بركه مي باشد يك هاش طال (آسياب طال) را در آن است
كه بعدها براي ساخت سقف بركه از آن استفاده شود .مردم فكر مي كردند كه آسياب طال در كف بركه دفن شده است .ومردم در آن زمان
فكر مي كردند كه آسياب طال در آنجا وجود دارد بركه ي دريا دولت هيچ وقت خالي از آب نمي شدآبش به نصف مي سرشد ولي خالي نمي
شدواگر هم خالي مي شد يك قسمتي از آن هنوز مانده بود كه اليروبي شود كه دوباره پر از آب مي شد.تا اينكه يك دفعه كه آبش كم و
تقريباخالي از آب شد حاج علي مدني (نابينا)همت كردآن را اليروبي كردند.وبا استفاده از چندين گاو وهشت ماشين و چهل نفر آدم آن را
اليروبي وتميز و گل والي آن را خرج كردند وبركه راتعميرودور آن را ديوار كشيدند وبه ارتفاع سه متر از سطح زمين باال آورده شد و همه
ديدند كه خبري از هاش طال (آسياب طال)در آن نيست و كسي كه آن را درست كرده حرفش را با معنا گفته .يعني همين آب كه در بركه
ذخيره مي شود غنيمت بس بزرگي است (نقل از :ابراهيم ابراهيم بصري احمد بحري (بركت) فاطمه غالم پور).
شيوخ امارات وقتي به بندر تاريخي كنگ مي آمدند در كنار بركه ي دريا دولت هم خيمه ميزدند مي ماندند و از آب آن استفاده مي كردند(.نقل
از :احمد بحري (بركت)حاج يوسف دريا پيشه).
برکه آستنگوس(Astangoo

اين بركه در نزديكي بردغان ودر حال حاضر در نزديكي شركت گاز سيد هاشمي قرار دارد و مقطع آن گرد مي باشد.
برکه حاج مجمد نور بابوسحاج یوسف در یا پیشه

اين بركه سر پيچ بردغان قرار دارد ومقطع آن بلند مي باشد(.نقل از :حاج يوسف دريا پيشه )
برکه سین ایسفسحسین یوسف

مقطع اين بركه گرد و نزديك راه سنگ شكن گلبت ازسمت شرقي آن واقع مي باشد.

شکل  :32-2برکه دریا دولت در بندر کنگ

•

خانههای تاریخی

بافت تاريخي بندر كنگ با حدود  280خانه بومي از جاذبههاي اصلي اين شهر است كه به تفصيل در مطالعات كالبدي به آن پرداخته شده
است .تعدادي از اين خانه ها در شرف ثبت تاريخي قرار دارند و تعدادي نيز به ثبت ملي رسيده اند .به عنوان مثال ،خانه گلبتان كه يكي از
بناهاي دوره قاجاريه در بندر كنگ است ،در تاريخ سه اسفند  1377با شماره ثبت  2229به عنوان يكي از آثار ملي ايران به ثبت رسيده است.
اين خانه اثري تاريخي و داراي تعدادي اتاق در پيرامون يك حياط مركزي و چند بادگير است.
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شکل  :33-2خانه های تاریخی در بافت قدیم بندر کنگ

ادامه شکل  :34-2خانه های تاریخی در بافت قدیم بندر کنگ
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• مساجد تاریخی بندر کنگ
مسجد احمد ابن حنبلسمسجد کاکا

اين اثر در زمسهتان سهال  1385باشهماره شهناسهه  15416به عنوان يكي از آثار ملي ايران به ثبت رسهيده اسهت.مسهجد احمد بن حنبل از
سهنگ و سهاروج و گل) به عنوان مالت( و گچ محلي) براي پوشهش جداره ها (و چوب چندل و منگور)براي سهقف (سهاخته شهده
است.اين بنا در گذشته فاقد مناره بوده ولي در ساليان اخير يك مناره به ارتفاع تقريبي  25متر در ضلع شمال شرقي آن بنا شده است .
اين بنا در گذشهته داراي دو شهبسهتان )زمسهتاني در شهمال به صهورت مسهقف و كامال پوشهيده با رواقي در ضهلع شهرقي خود (و شهبسهتاني
تابستاني) در جنوب و مشرف به دريا و از شرق و غرب و جنوب كامال باز (است.

شکل  :35-2مسجد کاکا ،مأخذ :پایگاه بافت تاریخی بندر کنگ
مسجد جامع

اين مسجد جامع يكي از بنا هاي بزرگ و قديمي شهراست كه در ضلع غربي و متصل به سايت موزه بركه هاي آبي خاورميانه قرار دارد.
اما در حال حاضر چهره تاريخي بنا در حدود  70درصد دچار تغيير شده و با مصالح ناهمگون پوشانده شده است و لي همچنان آن مناره
قديمي خود را حفظ كرده است.

شکل  :36-2مسجد جامع ،مأخذ :پایگاه بافت تاریخی بندر کنگ
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مسجد کویتی و مسجد حسنین

مسهجدكويتي و حسهنين از قديمي ترين مسهاجد شههر كنگ محسهوب مي شهوند كه در مجاورت لبه سهاحلي شههر و در بافت قديم قرار
گرفته و در ايجاد خط آسمان ويژه براي شهر نقش بسزايي داشته است.

شکل  :37-2مسجد کویتی ،مأخذ :پایگاه بافت تاریخی بندر کنگ
مسجد نابینا

اين مسجد يكي از مساجد تاريخي اين شهر است كه در محله نابينا و كنار دريا قرار دارد اين مسجد هم طبق الگوي ساير مساجد قديمي
داراي حياط و سهاباط و نماز خانه اصهلي و يك مناره اسهت كه در نوع خود منحصهربه فرد اسهت .اين مسهجد توسهط يكي از خيرين شههر
تاريخي بندر كنگ در حال مرمت و بهسازي است.

شکل  :38-2مسجد نابینا ،مأخذ :پایگاه بافت تاریخی بندر کنگ
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•

موزه های تاریخی

موزه شخصی آقای محمد ابراهیم ابراهیمی

محمد ابراهيمي يكي از ناخدايان بندر كنگ هستند كه وقت خود را صرف جمعآوري مجموعهاي با ارزش و زيبا از تجهيزات دريايي و لنجراني
كرده و موزهاي كوچك و شخصي در مضيف منزل خود راهاندازي كرده است .ايشان باتوجه به عالقه شخصي خود مجموعه عكسهاي
ارزشمندي از گذشته بندركنگ تاكنون گرفته و يا گردآوري كرده اند كه مجموعه ارزشمندي از شهر و سفرهاي درياي دريانوردان را به نمايش
مي گذارد.

شکل  :39-2موزه شخصی ناخدا ابراهیمی
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• موزه مردمشناسی و دریانوردی

موزه مردمشناسي بندركنگ از موزههاي مهم تاريخي و مردمشناسي در جنوب ايران است .موزه مردمشناسي و دريانوردي بندركنگ كه توسط
افراد خيّر ،ناخداها و جاشوهاي اين بندر تاسيس شده است كه در اين موزه وسايل و نقشههايي كه ناخداها و جاشوها در زمان دريانوردي از
آنها استفاده ميكردند به معرض نمايش در آمده است .مديريت اين موزه را ناخدا حمود كه از ناخدايان قديمي و با تجربه شهر كنگ هستند،
بر عهده دارند.
اين موزه از مجموعههاي مهم دريانوردي ،آداب و رسوم ،معماري ،صنايعدستي و نوع پوشش و خوراک مردم قديم و جديد بندركنگ است.

شکل  :40-2موزه مردمشناسی

اين موزه كه در طول سال پذيراي گردشگران زيادي ميباشد ،شامل آثار قديمي دريانوردي شامل فرمان لنج ،سكستان ،راديوهاي قديم،
قطبنما ،تصاويري از انواع ماهي ،لنگر كشتي ،ماكت كشتيهاي كوچك و بزرگ ،بركه ،چاه ،سبك معماري و خانههاي محلي قديمي ،صنايع
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دستي ساخته شده از محصوالت دريايي و درخت نخل نظير؛ حصير ،سپ ،بند لنگر كشتي ،غذاهاي محلي قديم بندركنگ كه هنوز هم پخته
ميشود ،بادگيرهاي كوچك ،استفاده از چندل در سقف و حجله بندر كنگ ميباشد كه توسط افراد متخصص كه از افراد محلي بندركنگ
هستند ،براي گردشگران توضيح داده ميشود.
مراکز فرهنگی
• پایگاه بافت تاریخی

پايگاه بافت تاريخي به عنوان مركز مطالعاتي فعاليتهاي مرتبط با بافت تاريخي اختصاص دارد و داراي اتاق جلسات نيز مي باشد .دفتر
محلي طرح ويژه كنگ نيز در اين پايگاه مستقر است.

شکل  :41-2پایگاه بافت تاریخی

• خانه انایع دستی

اين مجموعه نيز كه به آموزش و انجام فعاليتهاي صنايع دستي بومي اختصاص دارد در يكي از خانههاي قديمي مستقر است .نمايشگاه
فروش صنايع دستي نيز در اين مجموعه برپا است.
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شکل  :42-2خانه انایع دستی بندر کنگ

ادامه شکل  :43-2خانه انایع دستی بندر کنگ

• خانه هنرمندان

خانه هنرمندان ،از بناهاي تاريخي بندر كنگ است كه با حمايت شهرداري بهعنوان مركزي براي فعاليتهاي هنري در نظر گرفته شده
و انجمنهاي هنرهاي تجسمي ،عكاسي ،موسيقي ،شعر ئ ادب ،شعر نبوي ،خوشنويسي و تئاتر در آن فعاليت دارند.
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شکل  :44-2خانه هنرمندان بندر کنگ
•

قلعه پرتغالیها

در زماني كه پرتغاليها تسلط بر خليج فارس و منطقه داشتهاند ،لنگرگاهي در كنگ ساخته بودند كه كشتيهاي بزرگشان در آن لنگر
ميانداختند ،همچنين قلعه بزرگي ساخته بودند كه مقر حكومت آنها بود ،آثار اين قلعه در كنار دريا باقي مانده است .وقتي كه آب دريا مد
مييابد آب اطراف بقاياي اين قلعه را فرا ميگيرد ،اما وقتي كه آب دريا در حالت جزر است قسمتي بزرگي از قلعه نمايان ميشود ،اين قلعه
نزد مردم كنگ به قلعه پرتغاليها معروف است ،در غرب بندركنگ و در فاصله  45متري برج مدور دو ستون از سنگ و ساروج به فاصله 24
متر از يكديگر وجود دارد كه آثار باقيمانده از يك قلعه بزرگ و قديمي است .ارتفاع يكي از پايهها از سطح زمين  8متر و ديگري  3متر است
هر دو ستون از سطح دريا حدود  2تا  3متر باالتر ساخته شدهاند .قسمت چسبيده به خاک هر دو ستون بر اثر مرور زمان باريك شده است و
در معرض تخريب است .اين طور كه پيداست اين دو ستون دو پايه جلوئي و يا قسمتي از يك قلعه عظيم بوده و حتماً در بزرگي هم در بين
آن دو قرار داشته است.

شکل  :45-2باقی مانده قلعه پرتغالیها در شهر کنگ
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•

خورهای کنگ

در غرب كنگ و در فاصله  400متري قلعه پرتغاليها ،خوري وجود دارد در گذشته محل لنگر انداختن كشتيها بوده است ،عمق اين خور در
قسمت متصل به دريا  4متر و در انتها  2متر است ،طول خور در حدود  300متر و عرض آن در حدود  20متر ميباشد .اين خور بسيار قديمي
است و در اطراف آن آثاري ساخته شده از سنگ و گچ و ساروج ديده ميشود و خصوصاً در قسمت شرق خور ديوارهايي از سنگ بامالت
ساروج ديده ميشود كه سابقاً در آنها حلقههائي از آهن كار ميگذاشتهاند و كشتيها و قايقهاي خود را به آنها متصل مينمودهاند .در سالهاي
دور كه اين خور مملو از آب بوده ،كشتيها به داخل آن ميآمدهاند و به راحتي بار خود را تخليه و يا بارگيري ميكردهاند .اهميت اين خور از
آنجا پيداست كه درست در غرب قلعه پرتغاليها قرار دارد و اين مبين آن است كه قلعه پرتغاليها تا كنار اين خور امتداد داشته و محموله
كشتيها از خور مستقيما به قلعه حمل ميشده است و يا از آنجا كاالها را به كشتي بار ميكردهاند .ديوارهاي سنگي و آثاري كه در قسمت
غرب قلعه پرتغاليها و شرق خور موجود است ،مويد اين گفته است .به مرور زمان در اثر پايين رفتن سطح آب دريا و يا پر شدن خور از شن
و ماسه ،خور خالي از آب شده است و حاال فقط در هنگامي كه دريا طوفاني است و آب دريا از حد معمول بيشتر است ،خور از آب پر ميشود،
ولي ديگر خور براي ورود كشتي قابل استفاده نيست .در حال حاضر بيشتر سطح خور و آثار مجاور آن زير شن و ماسه پنهان شده است و از
آن همه جنب و جوش و سر و صدا كه ناشي از ورود و خروج كشتيها به خور بوده است ،اثري در ميان نيست .همچنين در قسمت شرقي
شهر و در مجاورت آثار باقيمانده از باغها خوري وجود دارد كه كه به خور «سور» معروف است و هنوز هم آب دريا درهنگام باال آمدن بخشي
از آن را پر مي كند.

شکل  :46-2خور سور و پیش آمدگی اب دریا در آن

•

برج مدور

اين برج كه به قولي  900سال از عم آن ميگذرد و به گفتهای به دوران سلجوقی و اتابکان فارس میرسد ،در غرب بندر كنگ و در
فاصله  60متري از ساحل دريا قرار دارد و از سنگ سياه ساخته شده است .اين برج كه سطح طبقه اول آن از كف دريا در حدود سه تا چهار
متر ارتفاع دارد ،از سنگ سياه و ساروج ساخته شده و در شبانه روز سيزده ساعت در محاصره آب قرار دارد .در موقع جزر مي توان به آن وارد
شد و در ورودي آن به سمت خشكي است( .حسننيا )1394 ،از اين برج براي نگهباني استفاده مي شده و ساختار و دريچهها آن را مناسب
براي اين كار مي كرده است .اقتداري ( )1348معتقد است كه اين برج و قلعه دريايي برج ديدباني و محافظت بندر و دريا بوده است و بار و
مسافر و بازگانان در هنگام ورود به بندر از كنار آن ميگذشتند.
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شکل  :47-2برج مدور در غرب بندر کنگ

•

قلعه ی مسقطی ها
قلعه ي ديگري در بندر كنگ وجود داشت كه مسقطي هاي ساكن در بندر كنگ آن را بنا كرده بودند و اكنون اما خرابه هاي خانه

ي مسكوني و مساجد و قسمتي از ته برج ها و اثري از آن نيست ته ستون هاي عمارات عمومي و مساجد در شرق و غرب بندر كنگ
باقي است.
•

زیارت خضر
در غرب بندر كنگ واقع است ،سبك اين بنا ظاهراً سلجوقي مي باشد وبنا به قولي محل دفن فردي مشهور بوده است.

شکل  :48-2زیارتگاه خضر ،مأخذ :پایگاه بافت تاریخی کنگ

•

زائرسرای امامزاده دوبرادران
در محله ي هوجاي كنگ واقع شده و مسجدي در نزديكي زيارتگاه مذكور باقي است.
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•

خرابه های معروف به تاالر

در غرب كنگ و در باغي نزديك به  5بركه و در نزديكي زيارتگاه ،ساختمان خرابهاي وجود دارد كه به تاالر معروف است و عده اي بر
اين باورند كه نامش تاالر شاه عباس است .طاق گنبدي شكل آن باوجود شكستگي زياد هنوز پابرجا است و سقفهاي ديگر فرو ريخته
است و پيداست كه بنا اتاقهاي متعدد ،حمام ،توالت و درهاي زيادي داشت كه اكنون دروازهاي آن باقي است( .حسننيا 1394 ،به نقل
از :نوربخش)1374 ،

شکل  :49-2تاالر؛ مأخذ :پایگاه بافت تاریخی کنگ

•

زیارتگاه سیدمحمد و سیداحمد حکیم
اين زيارتگاه در محله ي خلعت پوش بندركنگ قرار دارند و مورد احترام اهالي كنگ است.

•

مجموعه مسجد دو محراب سدو طبقه –مسجد کل توره  ،حمام و باغات مغ پیمایی )نخلستان پیازی(
مسجددومحراب (دو طبقه)يكي از بازماندگان آثار تاريخي معماري سنگي بندر تاريخي كنگ است كه براساس نظريات كارشناسان

باستانشناسي اين بنا را مربوط به دوره سلجوقي و اتابكان معرفي كرده اند .اين بنا در ضلع غربي شهر كنوني و بر روي هسته اوليه شهر
قرار دارد .مصالح بكار رفته در اين بنا شامل سنگ كوهي –مالت ساروج و گچ سنتي است .دربهاي ورودي مسجد در ضلع شرقي واقع
شده اند،اين بنا داراي دو طبقه و هركدام داراي ويژگي هاي متفاوتي نسبت به هم هستند كه اين ويژگي ها براي هركدام كاربري خاصي
را تعريف ميكند.
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شکل  :50-2مجموعه مسجد دومحراب ،حمام و باغات قديمي ،عكس از بهرام ياقوتي ،برگرفته از اسناد پايگاه بافت تاريخي كنگ

شکل  :51-2مسجد دو طبقه -تجارتخانه قدیمی بندر کنگ

•

لنج بوممسی

در سال  1273اين لنج در ساحل بندر كنگ بين مسجد كويتي و كاكا با مالكيت آقاي كرچي ساخته شد كه ظرفيت آن 700 ،تن بوده و
بهعلت بزرگي و عظمت آن ،قسمت اعظم لنج كه در زير آب قرار گرفته ،با ورقهاي مس پوشانده شده بود .اين لنج بارهاي تجاري به مقصد
كشورهاي افريقايي ،هندوستان ،پاكستان و يمن و  ...حمل ميكرده است .سرنشينان در هر سفر ،حدود  60نفر بههمراه  2ناخدا بودهاست.
در سال  1323هجري شمسي اين لنج با  64سرنشين به ناخدايي آقاي كرچي و خلفان شوكتي از بندر كنگ با حمل بار به ترتيب از شهرهاي
بندر گوادر پاكستان ،بندر كراچي ،مليبار هند ،بمبئي و مانگرور و از مانگروور هندوستان به سمت دارالسالم حركت نمود و بعد از  8روز پيمودن
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مسير دريايي ،مورد حمله قرار گرفت .تعدادي از سرنشينان لنج همان موقع به شهادت رسيدند و بعد از  14شبانهروز سرگرداني امواح دريا
آنها را به ساحل صعبالعبور سومالي رساند .باالخره  30نفر بعد از  8ماه دوري از شهر و تحمل گرفتاريها در ماه رجب به بندر كنگ رسيدند.
(راهنماي سفر به شهر تاريخي بندر كنگ )1397 ،تنديس اين لنج در ساحل بندر كنگ به دست ناخدايان قديمي و ملوانان و با همكاري مديريت
شهري و مردم ساخته شد و در ارديبهشت  1386بهصورت رسمي افتتاح شد.

شکل  :52-2لنج بوم مسی در شهر کنگ

•

لنجسازی

لنج سازي از صنايع بومي اين منطقه محسوب شده و از قدمت ديرينه اي برخوردار است .به طوري كه در بررسي تاريخي هم ذكر شد كه
بسياري از سفارشهاي ساخت كشتي هاي جنگي در دورانهاي مختلف به كنگيها شده بود .اين صنعت از ديرباز در منطقه به صورت بومي
حفظ شده و درحال حاضر ،به صورت يك مجموعه متمركز در حريم شهر كنگ قرار گرفته كه از جاذبه هاي گردشگري شهر نيز محسوب
مي شود .در بخش بعد (سابقه معيشت در سير تاريخي بندر كنگ) صنعت لنج سازي به تفصيل بررسي شده است.

شکل  :53-2لنج سازی و تعمیرات لنج در بندر کنگ
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 :2-8سابقه معیشت در سیر تاریخی بندر کنگ
سههاكنان بندر كنگ همانند بيشههتر سههاحل نشههينان به اقتضههاي همجواري با دريا ،بيشههتر دريانوردند و كار عمده آنها لنج سههازي،
ماهيگيري ،توربافي و مسهافرت به شهيخ نشهينهاي خليج فاس براي امرار معاش و داد و سهتد اسهت .كشهاورزي در بندر كنگ به دليل نبود
آب كافي رونق چنداني ندراد و سهاكنين بندر كنگ از كشهاورزي فقط به نگهداري نخل خرما مبادرت ميكنند .طبق اسهناد سهال 1301
شهمسهي از كشهت گندم ،جو ،خربزه و هندوانه در اين بندر نام برده شهده اسهت و از حبوبات نيز عشهر دريافت ميشهد .در زمينه دامداري نيز
گرچه در خود شهر كنگ دامداري رونق ندارد ،اما طبق گزارشهاي دوره قاجار افراد ساكن كنگ گاو گوسفند فراواني داششتهاند.
 :2-8-1اید ماهی و فراوری آن
صهيد ماهي بخش قابل توجهي از زندگي مردم كنگ را شهكل مي دهد و ماهي يكي از غذاهاي اصهلي آنان اسهت .ماهي اضهافه بر
مصرف كنگ به شيالت بندر لنگه و بندرعباس فروخته ميشود .يكي از كارهاي مردم كنگ خشك كردن ماهيهايي مانند كوسه ماهي،
پو ،داهير و شمشك است.
درحال حاضهر ،حدود  135قايق بومي صهيادي و  139لنج صهيادي در اسهكله بندر كنگ اشهتغال دارند( .بررسهي و مطالعه جهت گيري
راهبردي بنادر كوچك استان هرمزگان)1397 ،

شکل  :54-2سابقه ماهیگیری در بندر کنگ از دیرباز ،عکس از مجموعه آقای ابراهیمی
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شکل  :55-2بندر ایادی و ماهیگیری در بندر کنگ

 :2-8-2انایع دستی
صنايع دستي از ديرباز در اين منطقه رواج داشته است .صنايع دستي بومي بندر كنگ به چهار گروه عمده قابل تقسيم هستند:
 .1صنايع دستي تزئيني نظير زربافي ،گالبتون دوزي ،خوس دوزي ،كمان دوزي و گلدوزي
 .2صنايع دستي مرتبط با درخت نخل خرما ،نظير بافت حصير براي سقف (سوند) و فرش كردن خانه ها (تك)  ،بافت ظروف و
زنبيل نگهداري خرما (گت و كوراغ و كفات كه به ترتيب براي نگهداري خرماي مرغوب ،خرماي بي هسته و خراب شده به كار
مي رفت (حسن نيا ،))1394 ،بادبزن و زنجيرهاي كوچك و بزرگ ،سبد نگهداري پرندگان ،اتاقهاي مشبك (كلندري) و ...
 .3سفالگري و ساخت ظروف مختلف نظير انواع كوزه و خمره و قليان از خاک رس شهر (كه در اسناد تاريخي نيز مورد توجه قرار
گرفته است)
 .4صنايع دستي مرتبط با ماهيگيري؛ نظير توربافي ،رشته ها و طنابهاي كلفت بافته شده از ليف خرما و ديگر ملزومات سفرهاي
دريايي

شکل  :56-2نمونه های انایع دستی تزیینی در بندر کنگ
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ادامه شکل  :57-2نمونه ابزار ساخته شده سانایع دستی برای ماهیگیری و دریانوردی

 :2-8-3کاشت و نگهداری نخیالت
نخل در شهر كنگ در اذهان مردم و در حياط اقتصادي شهر از گذشته داراي جايگاه ويژه بوده است .آثار نخلستانهاي وسيع در
غرب شهر در محله قديم سلطان آباد و تمهيدات و فنون هدايت و نگهداري آب شيرين براي آبياري اين نخلها (كه در بخش
كالبدي به تفصيل به آن پرداخته شده است) ،گواهي بر اين ادعا است .درخت نخل در زبان محلي به «مغ» شناخته مي شود كه
همان درخت مقدس زرتشتيان است و براي مردم داراي احترام است .برخي از انواع نخل كه در اين منطقه كاشت مي شوند،
عبارتند از :مسلي ،شكري ،شكرپاره ،خاسويي ،خصاب ،مرداسنگ ،برص ،حالو و . ....
استفاده از خرما فقط به محصول خرما ختم نشده و فراوري ضايعات آن در ساخت انواع وسايل زندگي كه در بخش صنايع دستي
به آن اشاره شد و استفاده از تنه درختان به عنوان تيرهاي سقف در ساختمانها از ديگر فوايد اين درخت در زندگي ساكنين بوده
است.
محصول خرما به صورت تازه ،خشك شده و شيره خرما و در انواع شيرينيها مورد استفاده قرار ميگرفت و برخي ظروف سفالي
مختص نگهداري خرما ساخته ميشد.
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وضعيت كنوني باغستانهاي نخل قديمي در بندر كنگ

شکل  :58-2نخلستان های قدیم در بتدر کنگ و استفاده از نیروی گاو برای کشیدن آب و آبیاری؛ عکس از مجموعه آقای
ابراهیمی

 :2-8-4لنج سازی و تعمیرات لنج
از مهمترین صنایع کارگاهی بندر کنگ میتوان از صنعت لنجسازی بندر کنگ نام برد .این صنعت در بندر کنگ دارای سابقهای
دیرینه است و بنا به گزارشهای سال  1916میالدی ،بندر کنگ بیست کشتی بادبانی داشتهاست( .حسن نیا )1394 ،به نقل از:
واداال ) 2536 ،این صنعت به صورت بومی و شخصی در بندر کنگ رواج داشته و در دوران معاصر تالشهایی برای نهادینهسازی
آن صورت گرفته است .در سال « ،1348شرکت لنج سازان بندر کنگ» به صورت یک شرکت تعاونی تأسیس میشود که در
کنار افراد حقیقی به فعالیت میپردازد .عدم همکاری اعضا در افزایش سرمایه به منظور تجهیز شرکت به دستگاه های مدرن در
نهایت در سال  1366به انحالل شرکت میانجامد .اما همچنان لنج سازی در مقیاسهای مختلف (از ماکت تا لنج واقعی) در
بندر کنگ رواج داشته است .مجدداً در دهه هفتاد اقدامات و مطالعات پایه برای ایجاد یک مجموعه بزرگ لنجسازی و تعمیر لنج
صورت می گیرد و با ساخت  2شاخه موج شکن ،اسکله پهلوگیر و محوطه به همراه دایک خشک و مخصوص حمل شناور با
باالبر دریایی ،شرکت کوهین دریا (جداف) با هدف تولید و تعمیر انواع لنج و شناور آبی در سال  1384به بهرهبرداری میرسد.
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درحال حاضر این مجموعه ،لنجهای سراسر حوزه خلیج فارس و دریای عمان از کشورهای پیرامون و ایران را برای تعمیرات پذیرا
میشود و عالوه بر ایجاد اشتغال قابل توجه و حفظ صنعت بومی این منطقه ،یکی از جذابیتهای توریستی بندر کنگ محسوب
میشود.

شکل  59-2مرکز لنجسازی و تعمیر لنج

 :2-8-5تجارت و داد و ستد در بندر کنگ در طول تاریخ
بندر كنگ به دليل قرار گرفتن در مسهير راههاي تجاري به ويژه در اواخر عصهر صهفوي همواره مركز داد و سهتد كاال و تراانزيت از
سههواحل خليج فارس از طريق بسههتك به الر بوده اسههت .از نظر مسههافت دريايي براي تجارت دريايي نيز بين بندرعباس تا بندر كنگ با
لنجهاي آن زمان دو روز مسهافت بوده اسهت( .سهديد السهلطنه )437:1342 ،و طبق گزارش لوريمر در مورد تجارت دريايي در اويل سهده
بيسهتم ،شههر كنگ چهارده بغله ،يك بوم و شهش سهمبوک (اسهامي كشهتيها داشهته اسهت) كه از بصهره خرما و نمك و ماهيهاي كوچك
حمل ميكردند و به مكان ديگر از جمله زنگبار و بنادر هندوسهتان ميبردند .اين كشهتيها همچنين چوبهاي ي براي سهاختن كشهتي از
هندوستان به بندر لنگه ،بصره و بحرين ميبردند.
از جمله جاهاي ديگري كه كشهتيهاي كنگ رفت و آمد ميكردند شهبه جزيره عربسهتان بود .اين كشهتيها همچنين از هند به يمن
و سهپس به شهرق آفريقا براي فروش خرما و خريد چندل ميرفتند .از جمله اقالم تجاري اين بندر ،مرواريد و صهيد ماهي بود كه مرواريد
در خليج فارس و بويژه بحرين صهههيد ميشهههد .ماهي را تجار اين بندر از نقاط مختلف خليج فارس به قيمت ارزان ميخريدند و در جاي
ديگر آن را به قيمت گران ميفروختند.
در دوره قاجار از كاروانسهراهاي تجاري در كنگ نام برده شهده است و سيزده باب دكان كوزه سازي در بندر كنگ مشغول بودهاند .از
ديگر اقالم صادراتي بندر كنگ گوگرد بوده است؛ همچنين هلنديها و پرتغاليها در آنجا تجارت ميكردهاند.
همچنين در دوره محمدشهاه قاجار قبرسهتاني در بندر كنگ وجود داشهته اسهت كه تجار هر كشهوري كه در آن زمان در بندر كنگ
فوت ميكردهاند ،به اسم و رسم كشور اصلي شان بروي سنگ قبرهاي اين تجار جمالتي منقوش ميشده است.
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سفرهای دریایی دریانوردان بندر کنگ
سفرهاي دريايي اهالي بندر كنگ در روزگاران گذشته را ميتوان به چهار دسته تقسيم كرد:
 .1سفر به بنادر عراق
 .2سفر به بنادر يمن
 .3سفر به بنادر آفريقاي شرقي
 .4سفر به سواحل پاكستان و هندوستان
اما سهفر بزرگ و به قول بندر كنگيها سهفر گپ كه مربوط به سهه و چهار ميشهود ،سهه مسهير كلي دارد كه شهامل سهفر به هند و
بازگشت ،سفر به آفريقا و بازگشت و سفر به هند و بعد آفريقا و سپس بازگشت ميشد.
•

سفر به بنادر عراق

رايج ترين سهفر گذشهته كنگ سهفر به آبادان يا بصهره بوده اسهت .بار اصهلي نيز خرما بوده اسهت در روز اول نيز به اروندكنار ميرفته و
سهپس در روز دوم به جزيره خارک و روز سهوم به مطاف و روز چهارم به جزيره الوان و كيش و صهبح روز پنجم به بندر كنگ ميرسهيدند
و پس از استراحت براي سفر دوم آماده ميشدند.

شکل  :60-2سفر به بنادر عراق

•

سفر به یمن

در سهفر دوم ،عدن پايتخت يمن مقصهد بود .از بندر كنگ براي عدن ،مويز ،گردو ،بادام ،انجير ،نمك بلور ،آشهن ،گل سهرخ شهده و
قهالي حمهل ميكردنهد و قبهل از رسه هيهدن بهه عهدن ،در مسهههقط لنگر ميانهداختنهد و از آنچهه بهه همراه آورده بودنهد مقهداري بهه اههالي آنجها
ميفروختند و از مسهقط حلوا ميخريدند و عازم مكال ميشهدند .در مكال نيز سهفره ميخريدند و از آنجا عازم عدن ميشهدند .در بازگشهت
نيز از عدن نمك ،دساملب ،لنگ ،عطر و تسبيح ميخريدند.
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شکل  :61-2سفر به یمن

•

سفر به بنادر آفریقای شرقی

براي سهفر به آفريقا نيز مانند سهفر هند ،ابتدا به شهط العرب ميرفتند تا خرماي سهاير را كه كه در مكل و عدن و سهومالي خواهان
داشهت بخرند و سهپس به سهمت تنگه هرمز ميراندند و پس از آن به مسهقط ميرفتند و پس از مسهقط از راس الحد ميگذشهتند .در عمان
و يمن و سههومالي نيز مر و كندر ميخريدند و در نهايت به سههواحل سههومالي ميرسههيدند .در مسههير نيز از بندر بربره كه از بنادر شههمالي
سهومالي بوده اسهت دام (گاو گوسهفند و شهتر) مورد نياز كشهورهاي خليج فارس تامين ميشهد .شهكر و نمك نيز در بربره فروخته ميشهد .در
بربره خرما فروخته ميشهد و همچنين نمك حميران بندرلنگه كه جنبه درماني داشهت .در مسهير نيز ماهي شهير صهيد ميكردند و در نهاي
ترسيدن به شهرهاي ساحلي كنيا و زنگبار هدف اصلي سفر گپ آفريقا بود.
در مسهير بازگشهت پس از اقامت در مسهقط ،نارگيل و روغن فروخته ميشهد و در مقصهد بندرر كنگ ليمو شهيرينها را پياده ميكردند
و پس از اقامت چندروزه در كنگ ،چوبهاي چندل را بار ميكردند و عازم بحرين يا كويت ميشدند تا به فروش برسانند و پس از فروش
آنها دوباره به كنگ باز ميگشهتند ،سهپس دوباره به گوران جزيره قشهم ميرفتند و كشهتيها را به خشهكي ميآوردند و در نهايت با قايق به
كنگ بازمي گشتند و پس از گذراندن دوره تابستان در بندر كنگ ،خود را براي سفر سال بعد آماده ميكردند.

شکل  :62-2سفر سواحیل سبنادر افریقای شرقی
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•

سف ره سواحل پبکستبن و هندوستبن

سهفر به هندوسهتان از طريق اقيانوس هند يكي از مهم ترين سهفرهاي دريانوردان كنگي بود كه در اين سهفرها بادهاي موسهمي نقش
زيادي ايفا ميكرد .در اين سههفر خرماي مورد احتياج و پرخريدار هند را از صههاحبان آن در بصههره و به قيمت ارزان خريداري ميكردند و
ميوه و شههيريني نيز با خود ميآوردند .از بندر كنگ به بندرعباس ميرفتند و سههپسههعازم چابهار ميشههدند و از چابهار نيز پيش نخل براي
حصير ،خرما و بند و طناب ميخريدند و از چاربهار به كراچي ميرفتند و مقداري از خرما را در كراچي به فروش ميرساندند و سپس عازم
سهاير بندرهاي هندوسهتان ميشهدند .تمام خرما در بمبئي به فروش ميرسهيد و سهپس نمك ،صهندلي ،تختخواب و ظروف مسهي و چيني
براي آفريقا بار ميكردند .همچنين نمك به آفريقا ميبردند .سهپس از بمبئي از مقابل شههر سهاحلي گوا ميگذشهتند و براي اسهتراحت بيشهتر
به تجارخانه برامي ميرفتند .مال التجاره اي كه از هند ميخريدند و به نقاط ديگر ميبردند بيشهههتر شهههامل ادويه ،چوب سهههاج و چوب
جنگلي ،حلواي هندي ،پارچه و سهفالهاي سهقف يا كاپريل بود .تا سهال  1947كه هند مسهتعمره انگلسهتان بود در بازارهاي ان كاالهاي
انگليسهي زيادي وجود داشهت كه در خانههاي جنوب ايران نيز هنوز گرامافونهاي كوكي و چراغهاي پايه دار نفتي ديده ميشهود .اگر چه
همانطور كه ذكر شد ميتوانستند كه سفر مجزا از بندر كنگ به آفريقا بروند يا در ادامه سفر هند هم به آفريقا بروند.
در سهفرهاي امروزي دريانوردان كنگي ديگر خرما خريداري نميشهود و سهفرهاي دريايي ديگر به شهكلي كه قبال انجام ميگرفت،
صهورت نميگيرد و فقط لنجهايي كه در مسهير هندوسهتان كار ميكنند همچنان به مسهير خودشهان ادامه ميدهند .سهاير لنجها به شهيخ
نشهينان خليج فارس و بويژه دوبي مسهافرت ميكنند و اين سهفرها راه به راههاي دور ترجيح ميدهند .در سهال  1359حمل چوب چندل به
وسيله دو كشتي بزرگ كه اهالي خريداري كرده بودند و چند نفر از بندر لنگه هم در آن سهم داشتند ،انجام ميگرفت .سپس كل چوبها
بين تمام خريداران و بازرگانان ساكن بندر كنگ توزيع ميشد .در فصل تابستان از بندر كنگ انواع ميوه و تره بار به دوبي برده ميشود و
از آنجا تخته مربع و پله ويت (انواع چوب و تخته) به كنگ حمل ميكردند .در سهالهاي اخير از پاكسهتان ،بندر كراچي ،برنج بسهمتي يا
باسهماتي درجه يك و از هندوسهتان ،برنج بسهمتي درجه دو ميآوردند .در گذشهته از هندوسهتان چاي بسهته اي به نام شهمشهيري و گالبي از
كلكته و اين روزها از بندر دوبي در جنوب خليج فارس چاي ميآورند .همچنين از بنادر هندوسههتان چوب سههاج ،فنس ف چوب جنگلي،
چوب فن ابراهيم و فن اصهل براي سهاخت انواع لنج و كشهتي چوبي وارد ميشهود و از سهنگاپور انواع تخته مربع ،سهه اليي ،پليوت و تخته
صاف وارد ميشود.

شکل  :63-2سفر به سواحل پاکستان و هندوستان
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 :2-9جایگاه شهر کنگ در اسناد فرادست و طرح های توسعه
جايگاه بندر كنگ در مجموعه طرحاي توسهعه و عمران از مقياس ملي تا محلي قابل بررسهي اسهت .اين بخش ،به بررسهي مجمل جايگاه اين
بندر در اين طرحها پرداخته و در انتها ،جمعبندي و تبيين رويكرد با تأكيد بر رويكردهاي مورد وفاق طرحها را ارائه داده است:
 :2-9-1طرح پایه آمایش سرزمین1365 ،
در طرح پايه آمايش سرزمين در بحث استراتژي توسعه و سازماندهي فضاي كالبدي ،بهمنظور توسعه متعادل كشور بر خودداري از توسعه
صنعتي مراكز اشباع شده و اهتمام به توسعه مناطق محروم تأكيد شده و هدف اصلي در كوتاه مدت را بازدهي اقتصادي و در بلندمدت ايجاد
تعادل هاي منطقه اي برميشمرد .ايجاد قطبهاي توسعه بنادر عباس ،كيش ،قشم و نظاير اينها در راستاي چنين سياستي بوده است.
بعد از پايان جنگ ،تحوالت اقتصادي منطقهاي و تبديل شدن كشورهاي حوزه خليج فارس و درياي عمان به مركز مبادالت بازرگاني منطقه
از يكطرف و سياستهاي آمايش ملي و متعادل سازي توسعه در كشورمان موجب شدند كه بخشهاي جنوب و جنوب شرقي كشور مورد
توجه مضاعف قرار گيرند .در اين مرحله است كه شاهد تحقق و واقعيت يافتن الويت اول استراتژي توسعه فضاي كالبدي ،از طريق توسعه
بنادر مذكور هستيم.
طرح مذكور استان هرمزگان را يكي از مناطق مهم و استراتژيك كشور مجددا (بدنبال يك فراموشي  300ساله) و مورد توجه مسئولين و
برنامهريزان كشور معرفي كرده و شهر بندرعباس بهعنوان مركز اين استان شاهد تأسيسات صنعتي دريايي و حمل و نقل وسيعي ميداند« :پر
شدن ظرفيت اين شهر و تأسيس و رونق بنادر آزاد كيش و قشم ،ضرورت توسعه كانونهاي صنعتي و تجاري و بندري جديدي را كه بتواند
از يكطرف از بار سنگين بندر عباس بكاهد و از طرف ديگر نقش پشتيباني بنادر كيش و قشم را داشته باشد ،آشكار ساخت .در چنين شرايطي
بنادر لنگه و كنگ با توجه به سوابق ديرينه و اينكه عليرغم فاصله زياد نسبت به شهر اول بندرعباس ،مهمترين شهر استان پس از آن بود،
مورد توجه قرار گرفت»
در اين راستا ،مزيتهاي پهنه مشتمل بر بندر كنگ از سه بعد ارتباطي ،رونق صنعتي و گردشگري را بهشرح زير برميشمارد:
الف :موقعیت ارتباطی

شهر بندر كنگ به علت مجاورت با دريا و برخورداري از فرودگاه مي تواند از چهار طريق مواصالتي ارتباطي برخوردار باشد .در شرايط طرح
جامع مذكور ،خطوط جادهاي ،دريايي و هوايي (در دست تعمير) آن ،داير ميباشد كه با توسعه خط آهن كنارهاي ،از اين سيستم ارتباطي نيز
برخوردار خواهد گرديد .هر چند شبكه جادهاي اين شهر از كيفيت مناسبي برخوردار نيست ،ولي با اتمام طرح بزرگراه بوشهر  -بندر عباس
اين مشكل مرتفع خواهد شد .تحقق اين پروژه موجب تحولي بزرگ در سيستم ارتباطي منطقه خواهد گرديد .اين شرايط موجب كاهش
فواصل زماني در ارتباطات خواهد شد .با رونق بنادر آزاد قشم و كيش و مبادالت بازرگاني با كشورهاي حوزه خليج فارس انتظار مي رود كه
حمل و نقل دريايي اين بنادر نيز بيش از پيش توسعه يابد.
موقعيت اين بنادر نسبت به شيخ نشين هاي امارت متحده عربي (دبي ،رأس الخيمﺔ ،شارجه و ام القوين) و بندر كيش و همچنين كوتاهترين
راه دسترسي استان به استانهاي مجاور از اين طريق ،موقعيت ويژه اي به اين بنادر بخشيده است .مجموعه اين شرايط مي تواند نقش
ترانزيت كاال و مسافر را پررنگتر نمايد.
ب :شرایط انعتی

در شهرهاي كنگ و لنگه صنايع قابل توجهي وجود ندارد و شايد مهم ترين صنعت اين بنادر ،صنايع لنجسازي بندر كنگ باشد .ولي تأكيد
طرحهاي مختلف ملي بر توسعه اين بنادر بهعنوان يكي از كانونهاي توسعه بدون سرمايهگذاري در بخش صنعت ،منطقي به نظر نميرسد.
بدين جهت انتظار مي رود كه در راستاي اهداف طرح كالبدي ملي و برنامه چهارم توسعه كشور تمهيدات ويژهاي براي توسعه صنعتي اين
بنادر انديشيده شود .بديهي است كه ارائه تسهيالت ويژه به كارآفرينان و سرمايهگذاران داخلي و خارجي ،باتوجه به موقعيت اين شهرها جذب
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سرمايه ها را تسهيل خواهد نمود .ميزان توسعه صنعت اين بنادر در آينده يكي از مهمترين شاخصهاي مؤثر بر سطح توسعهيافتگي آن،
گسترش شهر و جمعيتپذيري آن خواهد بود.
پ .گردشگری

گردشگري يكي از منابع اصلي درآمد بسياري از كشورها در جهان امروز است و در كشور ما نيز تأكيد ويژهاي در اين زمينه وجود دارد .البته
سنجش ميزان موفقيت اين صنعت در بندر لنگه و كنگ نياز به مطالعه ويژه اي دارد؛ ولي آنچه مشخص است اينكه وجود آثار تاريخي متعدد
در اين شهرهاي كوچك ،بافت شهري خاص آن و برخورداري از سواحلي زيبا از جمله مواردي هستند كه مي توانند اميد به توسعه گردشگري
شهر را افزايش دهند .بديهي است كه تحقق اين شرايط منوط به تمهيداتي خاص خواهد بود .بازسازي آثار تاريخي با رعايت ضوابط وزارت
ميراث فرهنگي و گردشگري و احياء و ساماندهي بافتهاي قديمي شهر از جمله اقداماتي هستند كه در اين راستا اهميت خواهند داشت .عليرغم
اميدهايي كه به توسعه گردشگري فرهنگي اين شهر وجود دارد ،چشم -انداز گردشگري ساحلي و دريايي آن (با توجه به سياستهاي گردشگري
ساحلي و دريايي كشور) مناسب نمينمايد .چرا كه توسعه گردشگري دريايي و ساحلي دبي و ساير شيخ نشينهاي خليج فارس و تسهيالت
ويژهاي كه براي اين طيف از گردشگران در آنجا ارائه مي شود؛ ميزان موفقيت گردشگري دريايي و ساحلي اين بنادر را مورد ترديد قرار
ميدهد .بنابراين توسعه صنعت گردشگري و تسهيالت مورد نياز آنان در اولويت قرار دارد.

 :2-9-2مطالعات برنامه آمایش استان هرمزگان
بررسيهاي انجام شده در اين طرح ،بيانگر آن است كه سرمايه گذاري انجام شده در بندرعباس آن گونه كه بايد و شايد به ديگر مراكز
جمعيتي استان رخنه نداشته و يك فرايند متعادل و فراگير توسعه در استان را پديد نياورده است .نبود چنين سرريزي از سرمايهگذاري ها و
تمركز فعاليت ها در مركز به ديگر نقاط استان ،عدم تعادل در سكونت و فعاليت را به عنوان يكي از چالش هاي اساسي توسعه استان شكل
داده است.
همچنين ،روند توسعه استان هرمزگان در سه دهه اخير با تأكيد بر تقويت و تجهيز شبكه حمل و نقل دريايي و زيرساخت هاي بندري با
هدف تسهيل و تسريع تجارت و بازرگاني ملي ،عدم تعادل اقتصادي -اجتماعي در درون استان را تشديد كرده است.
پيگيري چنين هدفي در سطح ملي ،الجرم شكلگيري فرايند توسعه اي برونگرا و غير درونزا در استان را پديد آورده كه بيشتر از آنكه بر
امكانات و مزيت هاي همه جانبه و فراگير استان استوار باشد ،بر آن دسته از توانايي هاي استان و به ويژه " بندرعباس" تكيه داشته كه
در خدمت تحقق هدفهاي ملي مفيد بوده و در اين راستا كاربرد داشته است .در اين راستا فرصت ها ،قابليت ها و مزيت هاي نسبي ديگر
نقاط استان و هدف توسعه منطقهاي درونزا ناديده گرفته شده و آن عرصه هاي جغرافيايي و آن دسته از امكانات به كار گرفته ميشوند
كه در دستيابي به هدف هاي ملي كارساز باشند .پيآمد تداوم چنين فرايند توسعهاي در استان هرمزگان ،همانگونه كه گفته شد ،نابرابري
در توسعه همه جانبه از يكسو و عدم تعادل در سكونت و فعاليت در پهنه استان از سوي ديگر است .بررسي آمار و نقشه هاي سازمان
فضايي كنوني نوارساحلي به سادگي هر پژوهشگري را به جمعبندي توسعه فضايي ناموزون اين منطقه مي رساند .اين عدم توازن دو وجه
مشخص دارد :از يكسو در وجه كالبدي كه تمركز بيش از توان محيطي در منطقه شهري بندرعباس را نشان مي دهد و از سوي ديگر در
وجه اجتماعي -اقتصادي كه تقابل اشكال مدرن و سنتي زيست و فعاليت و گسست در بهره مندي از مواهب توسعه بين ساكنان بومي و
غيربومي را آشكار مي سازد .جمع اين توسعه ناموزون در وجوه كالبدي و اجتماعي -اقتصادي همانا دوگانگي فضايي ناميده مي شود.
مهمترين ابزار بخش دولتي /عمومي براي هدايت و كنترل توسعه فضايي نوارساحلي عبارتست از:
.1

وضع و اصالح قوانين و مقررات براي اعطاي مجوز فعاليتها و كاربري زمينها

.2

سياستگذاري موضعي و موضوعي همراه با اعطاي تسهيالت بانكي و مالي

.3

تصويب معيارها و ضوابط اجرايي براي بخش هاي اجرايي در منطقه

.4

خدمات رساني و زيربناسازي در نواحي مورد نظر
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تحقق توسعه پايدار اين منطقه ميبايست ميراث فرهنگي و" هويت منطقه اي" پاس داشته شده باشد  .نوارساحلي داراي ويژگيهاي
فرهنگي و طبيعي متفاوتي است كه در صورت حفظ اين هويت منطقهاي ،به عنوان سرمايه اجتماعي و سرمايه فرهنگي به داشته هاي آن
براي ارتقاء كيفيت زندگي خواهد افزود .در اين راستا و با توجه به بيانيه چشم انداز آرماني در قسمت گذشته ،مأموريت هاي چهارگانه زير
متصور است:
−

ايجاد كاركردهاي بينالمللي و ارتقاء جايگاه اقتصادي بندرعباس و كانونهاي منتخب نوارساحلي در منطقه خليج فارس و درياي

عمان
−

ساماندهي منطقه شهري بندرعباس و كنترل و هدايت توسعه آينده آن متناسب با ظرفيتهاي اكولوژيك منطقه

−

نگاهداشت و توسعه مراكز زيست و فعاليت پراكنده اعم از كوچك و متوسط در نوارساحلي همراه با ارتقاء پايه اقتصادي آنها

−

برقراري پيوندهاي نيروبخش مابين فعاليتهاي اقتصادي نوين و بزرگ مقياس با فعاليتهاي اقتصادي بومي و كوچك مقياس

محلي
در اين راستا ،برخي از راهبردهاي كالن توسعه نوارساحلي در ارتباط با شهر كنگ بهشرح زير است:
−

ماندگاري جمعيت بومي كنوني در گرو ارتقاء كيفيت زندگي سكونتگاههاي آنها است .از آنجا كه فرصتهاي درآمدي از صيد،

زراعت ،باغداري و حمل و نقل دريايي با ارسال درآمدهايي از آن سوي آبهاي خليج فارس و در مواردي با قاچاق كاال همراه است؛ بايد
به تنوع بخشيدن و ارتقاء پايه اقتصادي اين مراكز اهتمام ورزيد .در اين راستا ،سازماندهي توليدكنندگان بومي(از جمله با تقويت تعاونيهاي
صيادي و بازارچههاي مرزي) براي بازاريابي و صادرات و در ادامه آن  ،ايجاد صنايع فرآوري و بسته بندي محصوالت بومي (بهويژه خرما،
مركبات ،صيفي جات ،ماهي و ميگو) مهم است .در صورت عدم موفقيت در نگاهداشت جمعيت بومي اين مراكز ،جايگزيني آنها در آينده
نامتحمل بوده و هزينه هاي امنيتي و رهاشدن بسياري از منابع طبيعي نيز سنگين خواهد بود.
−

از آنجا كه مطالعات بيانگر اين است كه ذخاير آبزيان به ويژه در خليج فارس دچار كاهش مطلق و در معرض نابودي در درازمدت

مي باشند ،بهرهبرداري از آنها بايد متناسب با ظرفيت آن باشد .به سخن ديگر ،حفظ اصل سرمايه طبيعي يعني ذخاير آبزيان (Carrying

)Capacityمورد نظر قرار گرفته و تنها از سود اين سرمايه  ،يعني افزايش مستمر آنها مي توان صيد نمود .از اين رو ،تنظيم و نظام
بخشي براي صيد نه از روي انتخاب بلكه اجبار براي توسعه پايدار اجتماعات وابسته به منابع دريايي در نوارساحلي استان هرمزگان است .
برقراري چنين نظام با مشاركت دستگاه  Co-Managementبهره برداري نويني تحت عنوان مديريت مشترک دولتي ،بخش خصوصي
و تشكل مردمي در هر يك از اجتماعات در تجارب جهاني مشابه برقرار شده و نتايج مطلوبي داشته است .در صورت عدم برقراري چنين
نظام مديريتي ،هر يك از صيادان براي حداكثر نمودن منافع خود به بهره برداري حداكثر در شرايطي كه جمع ذخاير ثابت و يا در حال
كاهش است خواهد پرداخت و در نتيجه به رقابتي كاهنده از فرصتهاي ديگران ميپردازد  .برقراري مديريت مشترک موجب همياري در
تنظيم سهميه هاي متناسب با ظرفيت برد و پايداري جمعي خواهد شد و بايد براي اجرائي شدن آن به رفع موانع قانوني و نهادسازي همت
گماشت.
−

در راستاي استفاده از فناوريهاي نوين و سازگار با محيط و پشتيباني مراكز كوچك ،ايجاد مركز پژوهشي براي اينگونه فنآوريها

(به ويژه در رابطه با آب شيرين كنها ،انرژي خورشيدي ،امواج و جذر و مد دريا و معماري سازگار با اقليم) گام مهمي خواهد بود.
−

فعاليتهاي بومي مرتبط با خدمات حمل و نقل دريايي (به ويژه ساخت و تعمير لنج و قايق) كه داراي مزيت ارزاني و مهارتهاي

سنتي نسبت به ديگر سوي آبهاي خليج فارس است ،زمينه مهمي براي ارتقاء پايه اقتصادي بعضي مراكز در نوارساحلي است كه بايد در
جهت آموزشهاي تخصصي و يكپارچگي آنها با ديگر مجتمع هاي خدمات رساني به حمل و نقل دريايي اقدام شود .همچنين در مورد
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فعاليتهاي بومي مرتبط با صيد و آبزي پروري ،چگونگي تشكيل شركتهايي از توليد و صيد تا بسته بندي و توزيع و حمل و نقل دريايي
توسط اعضاء تعاونيها و بازارچه هاي مرزي مطالعه و اقدام شود.
−

مبادالت مرزي و دريايي اجتماعات بومي كه پيشينه اي تاريخي دارد و كاالهاي مجاز را شامل مي شود ،از طريق تعاونيها و

بازارچه هاي مرزي بايد مورد حمايت و ساماندهي قرار گيرد  .در تعيين عوارض گمركي و سهميه بندي نبايد موجب تضعيف اين بازرگاني
محدود و ياور اقتصاد خانوارهاي ماندگار در نوارساحلي شد و در عوض شرايط حضور و سهميه خريدن غيربومي ها در اين مراكز را سخت
تر نمود .از راهبردهاي مهم حفظ اين مراكز ،تقويت و تجهيز شهرهاي كوچك در نوارساحلي است كه بايد به ارائه سطح بااليي از خدمات
زيربنايي و اجتماعي بپردازند و البته اينگونه خدمات عمدتا" توسط بخش دولتي و عمومي در ابتدا ارائه خواهد شد و زمينه خصوصي سازي
آن را در آينده بايد فراهم نمود  .اين مراكز شهري كوچك كه در يكايك نواحي مديريت توسعه اين طرح مورد بحث قرار خواهند گرفت ،
الزم است براي حفظ هويت هاي بومي و سنتي ويژه خود (به ويژه در معماري ،شهرسازي و آداب و رسوم فرهنگي ) مورد برنامه ريزي
قرار گيرند تا با استفاده از اين سرمايه فرهنگي ،زمينه گسترش فعاليتهاي گردشگري فراهم شود  .در اين ارتباط بايد به استفاده دورانديشانه
از سواحل دريا توجه ويژه نمود.
−

گردشگري طبيعي(اكوتوريسم) در متنوع ساختن اقتصاد مراكز زيست پراكنده در نوارساحلي مي تواند بسيار موثر باشد  .در

اينگونه گردشگري ،براي بهره مندي كارآفرينان بومي فرصتهاي زيادي وجود دارد و تهديدهاي آن نيز با تبعيت از اخالق زيست محيطي
كاهش مييابد .هم اينك سياست حمايت از روستايياني كه بتوانند ظرفيت پذيرايي گردشگر در واحد زندگي خود را به وجود آورند (با وام
ارزان توسط صندوق مهررضا) مطرح شده است كه بايد مورد استفاده قرار گيرد.
−

توجه ويژه به امور زنان ،الزمه تحقق توسعه پايدار منطقه است .واقعيت آنست كه بنابه گزارش ملي توسعه انساني جمهوري

اسالمي ايران در سال  1378استان هرمزگان پس از استانهاي سيستان و بلوچستان و كهگيلويه و بويراحمد ،باالترين بار تكفل و نرخ خام
زاد و ولد را داشته است  .همچنين در بين تمامي استانهاي كشور از نظر شاخص توانمندسازي برحسب جنسيت استان هرمزگان(GDI) ،
و شاخص توسعه انساني تعديل يافته برحسب جنسيت) (GEMبه ترتيب در رتبه هاي  2و  4پائين ترين سطح قرار داشته است .از اين
رو ،مشاركت اقتصادي -اجتماعي زنان با توجه به ميانگين كشوري در سطح بسيار پائيني بوده و افزايش آن به سرعت موجب بهبود شاخص
هاي توسعه پايدار منطقه خواهد شد  .در اين راستا نياز به كار فرهنگي جدي در رفع تعصبات سنتي و بومي و آموزش هاي اجتماعي براي
برخورداري زنان از حقوقي قانوني شان مي باشد  .ايجاد تسهيالت حرفه آموزي زنان و حمايت از اشتغال خانگي و در صنايع كوچك زنان
به موازات آموزش در زمينه تنظيم خانواده ،كمك موثري به اهداف پيش گفته خواهد بود.
 :2-9-3نظریه پایه توسعه استان هرمزگان
نظريه پايه توسعه استان هرمزگان يك سند باالدست و كالن راهبردي است كه مبناي پايه اي براي تعيين و تبيين جهتگيريهاي توسعه
منطقه و استخراج سطوح مختلف برنامهريزي و اجرا است  .نظريه پايه مجموعه ديدگاهها  ،رويكردها و پيشفرضهاي پذيرفتهشدهاي را
درباره آينده توسعه در بر ميگيرد كه تعيين كننده جهتگيريها  ،راهبردها و سياستهاي اجرايي بوده و زمينه ساز طراحي طرحها و پروژه
ها ميگردد  .نظريه پايه توسعه برآمده از مطالعات و تجارب پيشين در مقطع كنوني و حاصل توافقات جمعي برنامه ريزان و مديران رده هاي
مختلف در خصوص سيماي توسعه يافتگي آينده و حد و حدود حركات و تحوالت مورد انتظار است .برخي از اهم راهبردهاي مرتبط با شهر
كنگ در اين مطالعه به شرح زير است:
−

استفاده از حداكثر توان ساير شهرهاي مياني ،كوچك و ديگر كانونهاي جمعيتي استان براي نگهداري جمعيت مهاجر و برقراري

تعادل در الگوهاي استقرار جمعيت از طريق زمينه سازي هاي الزم و متنوع سازي فعاليتها ،ايجاد اشتغال و توسعه صنايع و خدمات قابل
استقراردر منطقه.
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−

ارتقاء مستمر سطح مكانيزاسيون  ،ارتقاء راندمان آبياري  ،مديريت بهينه آب و خاک  ،افزايش عملكرد در واحد سطح و اقتصادي

نمودن فعاليت زراعي .
−

توسعه صنايع غذايي تبديلي و صنايع شيالتي در نواحي مستعد بعنوان محرک توسعه بخش

−

رعايت مالحظات زيست محيطي در مورد برنامه و توسعه؛ در اين راستا ،جلوگيري از آلودگيهاي محيط زيست با تاكيد بر

آلودگيهاي دريايي كه حاصل روند شتابان توسعه اقتصادي استان است همراه با گسترش مشاركتهاي مردمي و مديريت جامع پسماندها و
انجام چهارچوبهاي الزم براي كاهش و كنترل آلودگيها و جلوگيري از تخريب محيط زيست شكننده استان و انجام پژوهشهاي الزم در
اين زمينه مقدم بر هر فرآيند توسعه توصيه ميگردد .
−

حفاظت از منابع طبيعي تجديد شونده از طريق حفظ ،احياء و افزايش منابع پايه آب و خاک ،احياء و توسعه جنگلها و مراتع  ،كنترل

كانونهاي بحران و روند هاي بيابان زايي به عنوان شرط الزم براي هر نوع توسعه پايدار و بقاي مراكز زيست و فعاليت
−

ارتقاء كيفي آموزش عالي با هدف آموزش و تأمين نيروي انساني متخصص مورد نياز توسعه .

−

ايجاد شرايط و فرصت هاي مناسب براي سرمايه گذاران بخش هاي خصوصي و عمومي غير دولتي بر اساس اولويت هاي زير :

-

گسترش خدمات بازرگاني نوين با تاكيد بر خدمات بانكي  ،بيمه  ،حمل و نقل و ترانزيت كاال

-

توسعه فعاليت هاي صنعتي با گرايش به توليد كاالهاي صادراتي و خدمات مرتبط

-

ايجاد ظرفيت هاي جديد و فرآوري محصوالت در زير بخش هاي شيالت  ،آبزي پروري  ،محصوالت جاليزي و كشت هاي خارج

از فصل  ،دام و باغداري
-

گسترش تاسيسات و تجهيزات گردشگري در نوار ساحلي و كانون ها و عرصه هاي گردشگري

-

گسترش خدمات تخصصي و برتر با تاكيد بر توسعه  ITو خدمات پشتيبان توليد .

-

حمايت از نهادهاي كارآفرين و جلب سرمايههاي خارجي با تاكيد بر كار آفرينانمحلي و سرمايه هاي بومي مستقر در كشور هاي

حاشيه خليج فارس
−

توسعه و عمران نواحي روستايي با اولويت مراكز و مجموعه هاي روستايي داراي قابليت توسعه

−

تكميل و استقرار جامع مراكز بهداشتي و درماني روستايي و خانه هاي بهداشت .

−

ايجاد بستر و زمينههاي مناسب و شفافسازي قوانين و مقررات مرتبط با جذب سرمايه هايبومي و غير بومي

−

ارتقاي سطح دانش و افزايش اختيارات مديران محلي و حمايت از نهادهاي مدني و صنفي غير دولتي در جهت تمركز زدايي در

مديريت و تقويت مشاركت مردم در فرآيند توسعه
−

ايجاد زمينه هاي مناسب براي جذب و نگهداشت نيروي انساني كارآمد و متخصص با اولويت جذب نيروهاي بومي بويژه در بخش

هاي خدمات برتر استان .
−

ارتقاي شاخص هاي توسعه انساني با تاكيد بر سطح سواد و فرهنگ عمومي  ،بهداشت و درمان و افزايش نرخ مشاركت زنان و

جوانان.
−

ايجاد بسترهاي الزم براي توسعه فرهنگ و هنر بومي و تقويت و گسترش مناسبات فرهنگي با سطح ملي

−

اعمال مديريت يكپارچه بر منابع طبيعي و محيط زيست با تاكيد بر حفاظت از اكوسيستمهاي ويژه نوار ساحلي و رعايت تعادل در

بهره برداري از عرصه هاي مرتعي و منابع دريايي
−

گسترش ورزشهاي پرورشي ،همگاني  ،تفريحي  ،قهرماني و حرفه اي

−

ريشه كني فقر شديد و گرسنگي و بهره مندي همگاني از مواهب توسعه اقتصادي و اجتماعي

−

دستيابي همگاني به آموزش ابتدايي و ترويج و بهبود برابري جنسيتي و توانمند سازي زنان

−

كاهش مرگ و مير مادران و كودكان
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−

مبارزه با بيماري هاي عمده ( ايدز  ، H.I.V /سل  ،ماالريا و ) ...

−

حمايت موثر از تشكيل و توسعه تعاوني ها و ايجاد و گسترش شهرک ها و مجتمع هاي تعاوني

−

بسترسازي براي افزايش مشاركت اجتماعي  ،اقتصادي  ،فرهنگي و سياسي زنان در روند توسعه

−

نهادينه كردن رويكرد مديريت عرضه و تقاضا و افزايش سطح آگاهي عمومي در مديريت بهينه مصرف آب

−

ايجاد زمينه هاي الزم براي جلب مشاركت مردمي و بخش خصوصي در بهره برداري و مديريت آن

−

گسترش پوشش بيمه هاي اجتماعي و كاهش تلفات انساني در اثر حوادث

 :2-9-4طرح توسعه و عمران لنگه و کنگ1363 ،
اين طرح ،توسعه شهرهاي كنگ و لنگه را در يك طرح مشترک تعريف كرده است .مهمترين نكات قابل تأمل ذر توسعه شهر كنگ بهشرح
زير عنوان شده است:
−

بندر كنگ شهر كوچك و تك مركزي است .استقرار تأسيسات بندرگاه در كنار دريا ،تمركز خدمات و تسهيالت شهر ،وجود بازار و

مراكز تجاري خدمات در مركز شهر و سيستم خيابانبندي شهر در اتصال اين مراكز قديم وجديد به يكديگر  ،بهطور كلي تمايل تمركز را
افزايش ميدهد.
−

شهر كنگ به واسطه قلت باران و خشكسالي و بي آبي با وجود سيستم آبرساني شهري  ،شديدا "به بركه ها (آب انبارها ) وابسته

است تا درهنگام اضطرار از ذخائر آب باران استفاده كند .دسترسي به بركه ها مانع گسترش شهر به سمت شرق است  .بركه ها اغلب در غرب
و شمال شهر در معرض مسيل ها براي آبگيري احداث شده اند.
−

درشهر كنگ بخش عمدهاي از اراضي شهر داراي مالكيت نامشخص و مالكين آن مجهول و نامعلوماند  .اين اراضي در داخل

بافت شهر و پيرامون آن به حال خود رها شده و هيچگونه اقدام عمراني در آنها صورت نگرفته است.
−

بندرگاه كنگ داراي حوضچه و پناهگاه وسيعي است و به نسبت اسكله بندر لنگه داراي ظرفيت بيشتر و موقعيت مناسبتري است

 .فقدان تاسيسات تخليه و بارگيري ،فقدان اسكله مناسب  ،كهنگي و فروريختگي ديواره پناهگاهها وناقص بودن ديوار ساحلي از مشكالت
بندرگاه كنگ به شمار ميرود.
−

شهر كنگ هم اكنون از واحدهاي نسبتا مشخصي بنام محله تشكيل يافته است .برخي از محالت مانند محله پايين خاستگاه

نخستين شهر و برخي مانند سيد نابينا  ،سلطان العلماء و سيد محمد عالم همزاد با پيشينه تاريخي شهراند و عمر آنها به عهد زنديه و قاجاريه
ميرسد  .محله بلوكي و محله ابوذر نيز بعدا به شهر اضافه شده اند.
مهمترين راهبردهاي ارائه شده در اين طرح درخصوص بندر كنگ به شرح زير است:
−

حداكثر استفاده از اراضي باير ميان بافتي و حاشيه شهري براي گسترش هاي آينده و صرفه جويي در اتالف زمين و ذخيره آن

براي گسترش هاي بلند مدت آتي .
−

بهره مندي از مركز تجاري-خدماتي( مركز شهر ) موجود و تقويت اين مركز در مقياس بزرگتر  .اين سياست موجبات رونق فعاليت

ها و بهبود كيفيت محيطي و نوسازي نواحي مخروبه مركز شهر را كه هم اكنون به حال خود افتاده اند ،فراهم مي آورد.
−

رها ساختن شهر از مضرات آلودگي ها و سر و صدا و خطرات تصادف ترافيك عبوري منطقه و حفاظت شهر از مخاطرات سيالب

و طوفان دريا.
−

حفاظت آثار و ارزش هاي تاريخي و معماري و همچنين حفظ منابع و مناظر طبيعي ،باغات  ،مراتع و نخل هاي درون و پيرامون

شهر.
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−

سامان دادن به از هم گسيختگي ها و پراكندگيهاي كالبدي بافتهاي موجود و بهم بستن پيكرشهر و برقراري تعادل توسعه و

توازن بافتي بين نواحي مختلف شهر.
−

به هم بستن شبكه راهها و خطوط ارتباطي براي تكميل دسترسي و ايجاد پيوند بين مناطق مختلف شهر و بين مناطق كار و

فعاليت و تسهيل ارتباطات منطقه اي.
−

تأمين زمين الزم و مناسب براي ايجاد مسكن و توسعه مراكز كار و فعاليت در زمينه صنعت ،تجارت ،خدمات و جوابگويي به

نيازهاي توسعه مبادالت بندري از لحاظ انبار ،بارانداز و همچنين تأمين نيازهاي صنعت ماهيگيري و شيالت.
 :2-9-5طرح توسعه و عمران لنگه و کنگ1385 ،
"طرح توسهعه و عمران لنگه و كنگ" در سهال  1385به تصهويب شهورايعالي شههرسهازي و معماري ايران رسهيده اسهت .اين طرح در شهش
جلد توسهط مهندسهان مشهاور نقش محيط تهيه گرديده كه جلدهاي اول تا سهوم به "بررسهي و شهناخت" ميپردازد ،جلد چهارم شهامل " تجزيه
تحليل و اسهتنتاج از بررسهيها" ميباشهد .در جلد پنجم "تهيه طرحها و برنامههاي عمراني شههر" ارائه ميشهود و جلد شهشهم "ضهوابط و
مقررات" پيشنهادي ارائه ميشود.
اين طرح با بررسي و تحليل توسعه بخشهاي كشاورزي ،معدن ،صنعت ،ساختمان ،بازرگاني ،حمل و نقل و ارتباطات و انبارداري ،خدمات
مالي تا سال  ،95تحليلهاي زير ارائه ميدهد:
−

براي بخش كشاورزي در شهر كنگ كه به دليل خصلت بندري آن ،عموما با ماهيگيري و شيالت معني پيدا ميكند ،تا سال 1395

رشدي معادل  3/4تا  4درصد پيشبيني شده كه متأثر از رشد فعاليتهاي ماهيگيري و بهويژه ماهيگيري مدرن خواهد بود.
−

بخش معدن چندان جايگاهي در اقتصاد اين شهر نخواهد داشت.

−

شمار شاغلين بخش صنعت  -ساخت در دو شهر كنگ و لنگه با توجه به پيش بيني و تأثيرات اشتغالزايي طرحها و برنامههاي

ذكر شده با رشدي معادل  9 /27تا  9/55درصد پيشبيني شده است.
−

با توجه به تقسيم كار بين دو شهر و اسكان بيشتر كاركنان بخش ساختمان در شهر كنگ و با عنايت به از سرگيري رونق منطقه

و لزوم ساخت و سازهاي بيشتر ،پيش بيني شده است كه شمار شاغلين بخش ساختمان با رشدي معادل  4 /58تا  4/85درصد افزايش يابد.
−

شمار شاغلين بخش بازرگاني شهر كنگ با رشد  4 /8تا  5 / 3درصدي پيشبيني شده است.

−

بخش حمل و نقل و ارتباطات و انبارداري بويژه حمل و نقل آبي در شهر كنگ از اهميت بسيار باالئي برخوردار است .بيش از 40

درصد شاغلين شهر در اين بخش فعاليت ميكنند .با توجه به توسعه ارتباطات جزيره كيش و قشم با ساحل و از سرگيري فعاليتهاي حمل
و نقل آبي پيش بيني شده كه بخشي از اين توسعه از طريق بهبود كيفيت فعاليت حمل و نقل كنوني و بخشي ديگر با رشد اين بخش اتفاق
بيافتد و در مجموع ،شمار شاغلين اين بخش  1 /1تا  1/ 4درصد رشد نشان ميدهد.
−

با توجه به رشد شهر و شكلگيري فعاليت هاي اقتصادي در دو شهر لنگه و كنگ ،براي خدمات مالي ،نرخ رشد 10/8تا 11 /1

درصدي پيشبيني شده است.
اهداف توسعه شهر

-1

ايجاد پيوند كالبدي بين دو شهر كنگ و لنگه از طريق ايجاد يك هسته قوي در حدفاصل آنها

-2

ايجاد پيوند كالبدي بين بافت هاي از هم گسيخته داخل در شهر

-3

تأمين نيازهاي خدماتي سطوح مختلف شهري

-4

حفظ چشم انداز دريا

-5

بهرهمندي حداكثر از شرايط محيطي در جهت ارتقاي كيفيت زندگي
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جهت توسعه شهر

از نظر توسعه كالبدي ،براساس مطالعات انجام شده بخشهاي شمالي در شهر هرچند با محدوديت ضعيف ناشي از زلزله خيزي متوسط
روبروست؛ در مقايسه با ساير بخش هاي شهر مناسبترين جهات گسترش كالبدي شهر درنظر گرفته شده اند .شيب كمتر از سه درصد،
زمينهاي غيرحاصلخيز و خاکهاي قليايي و شور با سازند عمومي گچ و آهك از جمله مواردي هستند كه امكان توسعه شهر را در اين جهات
دادهاند .عليرغم اين شرايط ،باتوجه به فراواني زمينهاي باير در داخل محدوده قانوني مصوب طرح جامع موجود ،بويژه زمينهاي باير وسيع
بين دو شهر كنگ و لنگه و نيز تخلخلهاي شهري فراوان داخل اين شهرها ،نياز به گسترش كالبدي شهر احصا نشده است .بدين جهت نيز
توسعه شهر كنگ در داخل مرزهاي موجود و در راستاي همگرايي در شهر و بنابراين در حدفاصل بين دو شهر خواهد بود.
مهم ترين سياست هاي اعمال شده در برنامه ريزي استفاده از زمين در طرح جامع بنادر كنگ و لنگه به شرح زير اعالم شده است:
 -1آزادسازي حريم  60متري دريا از هرگونه ساخت و ساز در آينده
 -2تعريف كاربري هاي ويژه براي نوار ساحلي  200متري دريا در حدفاصل دو شهر
 -3تأكيد بر محورهاي فعاليتي و نظام سلسله مراتبي آنها
 -4تثبيت كاربري قبلي فضاهاي مخروبه ،متروكه و مغازههاي بسته
 -5تثبيت كاربري هاي پيشنهادي تحقق نيافته طرح تفصيلي قبلي كه قابليت اجرايي در آينده دارند.
 -6آزادسازي حريم مسيلها از هر گونه ساخت و ساز در آينده
 -7تعيين كاربري هاي شهري در داخل محدوده شهر و پيشنهاد كاربري هاي مزاحم و ناسازگار با كاربري هاي مسكوني در خارج از محدوده
شهر
 -8تأكيد بر استقرار كاربري هايي با عملكرد شهري در حدفاصل شهرهاي كنگ و لنگه
در جلد آخر اين طرح ،مربوط به ارائه ضهوابط و پيشنهادات ،ضوابط و مقررات ساختماني و شهرسازي در شهر و مناطق خاص شهر ارائه
شهده اسهت .باتوجه به اهميت موضهوع ،خالصههاي از مهمترين ضهوابطي كه مرتبط با منظر و كالبد شههري در اين طرح پيشهنهاد شهدهاند ،ارائه
ميشود:

•

ضوابط و مقررات مربوط به كاربريهاي  17گانه

➢

كاربري مسكوني

✓

عقب نشيني اضافه داوطلبانه مالكين واقع در گذرهاي زير  10متر تا مرز  10متر جهت كسب امتياز فعاليتهاي مجاز در
حوزه كاربريهاي مسكوني تا زماني كه عرض مصوب گذر كمتر از  10متر است كافي نميباشد .به عبارت ديگر منظور از
 10متر ،عرض تعيين شده و مصوب گذر در طرح ميباشد.

➢

كاربري تجاري

✓

حداكثر  35درصد از سطوح تجاري بازارچهها مي توانند به سطح اشغال جهت احداث ساختمان تجاري اختصاص يابند65 .
درصد باقيمانده براي محوطه سازي ،دسترسي و نيازهاي جنبي مجموعه تجاري اختصاص دارد.

✓
✓
➢

تامين دسترسي مستقيم كليه واحدهاي تجاري به شبكه ارتباطي سواره يا پياده ضروري است.
احداث و تعبيه جان پناه ،خرپشته و حفاظ بالكن ضروري است.

كاربري آموزشي

✓

رعايت فواصل عنوان شده بين ورودي مدرسه و نزديكترين نقاط تقاطعي در شرياني درجه  ،2حداقل  25متر قبل از
تقاطع و  10متر بعد از تقاطع و دسترسي محلي 4 ،متر قبل از تقاطع و بعد از تقاطع الزامي است.

➢
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كاربري جهانگردي و پذيرايي

✓

محدوده كاربريهاي جهانگردي كه در آينده در محدوده فضاهاي كاربري ويژه و سبز مكانيابي ميشوند نبايد به صورت
ديوار از مجموعه فضاهاي سبز جدا شوند .نصب فنس براي جداسازي محدوده اين كاربري در صورت رعايت همجواري،
وحدت و يكپارچگي مجموعه بالمانع ميباشد.

➢

كاربري ورزشي

✓

حداكثر  20درصد سطوح فضاهاي ورزشي به فضاهاي سرپوشيده اختصاص مييابد .بقيه اراضي براي زمينهاي باز تخصيص
و محوطه سازي خواهد شد.

➢

كاربري فضاي سبز

✓

احداث ساختمانهايي نظير آمفيتئاتر ،كتابخانه ،فضاهاي بهداشتي و  ...مشروط بر اينكه ساخت آنها از  10درصد كل
مساحت پارک تجاوز ننمايد مجاز است.

•

ميزان استفاده از اراضي

➢

مقررات تفكيك و احداث بنا در كاربري مسكوني

✓

محدوده مسكوني با تراكم كم

•

حداقل مساحت قطعات تفكيكي در اين محدوده  240مترمربع ميباشد.

•

حداقل عرض قطعات تفكيكي در صورتيكه شكل مستطيل ،متوازي االضالع و يا ذوزنقه داشته باشد برابر 10
متر و چنانچه شكل ديگري داشته باشند اندازه ضلع مجاور گذر دسترسي به ملك نبايد از يك دوم بزرگترين
ضلع آن قطعه كمتر باشد.

•

هر پلك در هر بر ميتواند يك دسترسي پياده داشته باشد.

•

هر پالاک ميتواند فقط يك دسترسي اتومبيلرو داشته باشد (چنانچه بر پالک بيش از  30متر باشد ميتواند
دو ورودي سواره با حداقل فاصله  20متر داشته باشد).

•

تراكم ساختماني در اين پهنه  80درصد ميباشد.

•

سطح اشغال بنا در اين پهنه  60درصد تعيين ميگردد.

•

حداكثر تعداد طبقات در اين پهنه با تراكم پايه دو طبقه تعيين ميگردد.

•

در ساختمانهاي مسكوني توصيه ميگردد براي جلوگيري از تابش مستقيم خورشيد به ساختمان ،احداث فضاي
نيمه باز (ايوان ،مهتابي و ساباط) مجاز است.

•

حداقل فاصله بين واحد ساختماني همجوار يك طبقه 2.5 ،متر (براي هر واحد مسكوني  1.25متر) و براي
ساختمانهاي دو طبقه و بيشتر  3.5متر فاصله (براي هر پالک  1.75متر)

•

احداث پيش آمدگي تحت عنوان بالكن و يا راه پله و غيره در بر معابر كمتر از  12متر مجاز نيست به جز احداث
سايبان كه ميتواند حداكثر به عرض  1.25متر احداث گردد مشروط بر اينكه ارتفاع ان از زمين از  2.5متر كمتر
نباشد.

•

ارتفاع ساختمان در مناطق مسكوني براي امر مسكن در ساختمانهاي يك طبقه تا زير سقف حداكثر  3.5متر
و جانپناه اطراف نيز در حد  1.1متر مجاز است.

•

ارتفاع ساختمانهاي دو طبقه با محاسبه جان پناه حداكثر  8.8متر مجاز ميباشد.

•

قطعاتي كه باالي  350مترمربع مساحت دارند احداث بنا در چهار طرف حياط به صورت چهار ايواني و در
قسمتهايي كه قطعات  240تا  350مترمربع وسعت دارند ساختمان در دو طرف حياط و در ساختمانهاي كمتر
 240مترمربع احداث ساختمان در يك طرف حياط مجاز است.
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✓

محدوده مسكوني با تراكم متوسط

•

حداقل مساحت قطعات تفكيكي در اين محدوده  300مترمربع ميباشد.

•

ابعاد و تناسب قطعات اين محدوده تراكمي نيز مانند محدوده تراكمي كم ميباشد.

•

تراكم ساختماني در اين پهنه  100درصد ميباشد.

•

سطح اشغال بنا در اين پهنه  60درصد تعيين ميگردد.

•

حداكثر تعداد طبقات در اين پهنه با تراكم پايه سه طبقه تعيين ميگردد.

•

نحوه استقرار بنا در ملك و فواصل بين واحد ساختماني و نحوه احداث پيش آمدگي و سايبان مانند پهنه تراكمي
كم اعمال گردد.

✓

✓

محدوده مسكوني با تراكم زياد

•

حداقل مساحت قطعات تفكيكي در اين محدوده  350مترمربع ميباشد.

•

ابعاد و تناسب قطعات اين محدوده تراكمي نيز مانند محدوده تراكمي كم ميباشد.

•

تراكم ساختماني در اين پهنه  120درصد ميباشد.

•

سطح اشغال بنا در اين پهنه  60درصد تعيين ميگردد.

•

حداكثر تعداد طبقات در اين پهنه با تراكم پايه چهار طبقه تعيين ميگردد.

•

ابعاد و تناسبات قطعات اين پهنه تراكمي نيز مانند موارد تراكم كم و تراكم متوسط اعمال گردد.

محدوده تراكمي بسيار زياد (مجتمعهاي مسكوني)

•
✓

حداقل اندازه قطعات براي احداث مجتمعهاي مسكوني بيشتر از چهار طبقه  500مترمربع ميباشد.

مقررات عمومي

•

احداث واحد مسكوني در اراضي زير  100مترمربع ممنوع است .احداث واحدهاي مسكوني در اراضي ياد شده،
فقط در صورت تجميع چند قطعه همجوار و تبديل آنها به يك قطعه بزرگتر بر اساس ضوابط و مقررات بالمانع
خواهد بود .در غير اين صورت اينگونه قطعات يا به كاربريهاي خدماتي اختصاص مييابند و يا توسط شهرداري
خريداري و به كاربريهاي انتفاعي اختصاص مييابند.

➢

مقررات تفكيك و احداث بنا براي كاربريهاي آموزشي

✓

حداقل سطح اشغال همكف در دبستانها  50درصد مساحت زمين تا ارتفاع دو طبقه و در مدارس راهنمايي و دبيرستان 40
درصد مساحت زمين تا ارتفاع سه طبقه تعيين ميگردد.

✓

در واحدهاي آموزشي كه در مراكز محالت و نواحي قرار گرفتهاند حداكثر ارتفاع نبايد از ارتفاع مجاز حوزه مسكوني مربوطه
تجاوز نمايد.

✓

در امتداد واحدهاي آموزشي واقع شده در بر گذرهاي اصلي بايد زميني به عرض حداقل  5متر جهت توقفهاي كوتاه مدت
اتومبيل مراجعين ايجاد شود .مساحت اين قطعه جز فضاي باز مراكز آموزشي محسوب ميگردد.

✓
✓
✓
✓
➢
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حداكثر تراكم ساختماني اراضي با كاربري آموزش عالي  100درصد ميباشد.
حداكثر سطح اشغال بناي آموزشي تا  50درصد مساحت پالک خواهد بود.
تعداد طبقات فضاهاي آموزش عالي تا چهار طبقه مجاز ميباشد.
شكل استقرار بناي آموزشي با سطح اشغال مجاز در قطعه زمين محدوديتي ندارد.

مقررات تفكيك و احداث بنا براي كاربريهاي درماني و بهداشتي

✓
✓

حداقل فضاي بار واحدهاي درماني با مساحت  500متر و كمتر معادل  50درصد زمين
سطح اشغال زمين در واحدهاي با وسعت بيش از  500متر مربع ،معادل  40درصد زمين ( 60درصد به صورت فضاي آزاد
باقي بماند)

✓
➢

ارتفاع ساختمان تابع ضوابط و مقررات بهداشت و درمان و بهزيستي ميباشد

مقررات تفكيك و احداث بنا در كاربريهاي اداري

✓

واحدهاي فرهنگي ،تاسيسات و تجهيزات شهري و تجاري حداكثر  20درصد از سطح اشغال مورد نظر در هر قطعه را
ميتواند شامل شود.

✓
✓

حداقل مساحت تفكيك زين جهت بناي اداري  200متر مربع تعيين ميگردد.
حداقل مساحت تفكيك جهت احداث شعب فرعي ادارات و بانكها در سطح نواحي و مناطق شهري  300مترمربع تعيين
ميگردد.

✓
✓

دسترسي بناهاي اداري بايد از شبكههاي جمع و پخش كننده تامين گردد.
حداكثر اشغال بناي ساختمان اداري در طبقه همكف از  60درصد مساحت قطعه بيشتر نباشد .ر اين حالت فضاي باز بيش
از  25متر مربعمشروط بر اينكه بعد آن  5متر يا بيشتر باشد جزو فضاي آزاد محسوب ميشود.

✓
✓
✓
➢

حداكثر طبقات  2طبقه تعيين ميگردد و پيلوت جز زيربنا محاسبه نميگردد.
احداث بنا در قطعه زمين اداري با رعايت حداقل سه متر حريم از بر گذرهاي دسترسي ملك مجاز است.
در صورتي كه سطح اشغال زمين در واحدهاي اداري كمتر از  60درصد باشد ،بخشي از زمين مذكور بايد فضاي سبز شود.

مقررات تفكيك و احداث بنا در كاربريهاي گردشگري و پذيرايي

✓

حداقل مساحت قطعات تفكيك  1000مترمربع ميباشد كه  70درصد آن بايد به صورت فضاي آزاد باقي و بقيه به عنوان
سطح اشغال بنا لحاظ گردد.

✓
➢

تراكم ساختماني در اين اراضي حداكثر  200درصد ميباشد.

مقررات تفكيك و احداث بنا در كاربري ورزشي

✓

با توجه به نوع عملكرد فضاهاي ورزشي كه بخش عمده فعاليت آن در فضاي باز انجام ميشود تراكم ساختماني در اين
فضاها حداكثر  20درصد ميباشد.

✓
✓
✓
➢

توصيه ميشود بناها با فاصله نسبي از معبر ساخته شوند .دسترسي مستقيم آنها به معبر اصلي ضروري است.

احداث ساختمان در قطعات تفكيكي براي امور صنعتي حداكثر در حد  50درصد كل زمين و در يك طبقه مجاز است.

مقررات مربوط به تفكيك و احداث بنا در حوزه مراكز حمل و نقل و انبار

✓
➢

تعداد طبقات فضاهاي ورزشي معموال يك طبقه بوده مگر فضاهاي جنبي و اداري كه دو طبقه نيز قابل تاسيس ميباشد.

مقررات مربوط به تفكيك و احداث بنا در حوزه صنايع و كارگاهها

✓
➢

حداقل تفكيك فضاهاي ورزشي در مقياس ناحيه يك هكتار و در مقياس شهري  10هكتار ميباشد.

حداقل تفكيك زمين در منطقه ،حمل و نقل و انبار  1000مترمربع ميباشد.

مقررات مربوط به تفكيك و احداث بنا در حوزه تجاري

✓

حد نصاب تفكيك اراضي تجاري جهت استفاده از تراكم حداكثر و احداث بنا در طبقات ،معادل حد نصاب تفكيك كاربري
مسكوني همان حوزههايي ميباشد كه زمين مورد نظر در آن واقع ميباشد.

✓

قطعات تجاري موجود با زير بناي بين  25تا  50مترمربع ميتوانند با اخذ پروانه ساختماني به ميزان سطوح قبلي حداكثر در
يك طبقه بازسازي يا نوسازي نمايند.
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✓

پالکهاي تجاري موجود با حد نصاب كمتر از  25مترمربع در صورتيكه با قطعات مجاور تجميع نكنند جهت رعايت اصول
بهداشتي و زيبايي ميتوانند در حد متراژ بناي موجود ،با اخذ پروانه ساختماني بناي قبلي را مرمت و استحكام بخشند.

✓

كليه قطعات موجود در حوزه اراضي تجاري كه زير حد نصاب تفكيك حوزه مسكوني مربوطه تا مساحت حداقل  50مترمربع
باشند تنها در يك طبقه و سطح اشغال  100درصد زميني ميتوانند احداث بنا كنند.

✓
✓
✓

رعايت تناسبات طول و عرض قطعات تجاري الزامي است و نبايد حداقل بر واحد تجاري كمتر از  3.5متر باشد.
حداكثر ارتفاع مفيد واحدهاي تجاري در مقياس شهري و ناحيهاي  5متر محلهاي سه متر ميباشد.
عقب نشيني  3متر از بر فضاهاي تجاري در مقياس شهري و ناحيهاي الزامي است .اين فضا جز تراكم محسوب نميشود
و بر روي آن در صورت داشتن حد نصاب تفكيك تا تراكم مجاز ميتواند بنا احداث نمايند .عمالً پيش فضاي مسقف جو
واحدها به صورت رواق عبوري خواهد بود و جزء ملك واحد تجاري محسوب ميشود.

✓

ايجاد پيش آمدگي در ساختماهاي راسته بازار در صورتي مجاز است كه ارتفاع ان از كف حداقل  4.5متر باشد .ميزان پيش
آمدگي حداكثر  50درصد عرض گذر بازار به فاصله حداكثر  10متر از يكديگر ضروري است .در اين حالت نورگيرهاي سقفي
براي گذر بازار به فاصله حداكثر  10متر از يكديگر ضروري است .رعايت عقب نشيني ذكر شده در مورد خرده فروشي و
خدمات در منطقه بازار براي اين بخش از تجاري ضروري نيست.

✓

در صورت رعايت ضوابط تفكيك حوزه هاي تراكمي كم و متوسط و زياد تعداد طبقات اراضي تجاري مشابه تعداد طبقات
مسكوني همان حوزه ميباشد.

✓

واحدهاي تجاري كه رعايت حد نصاب تفكيك را نداشته باشند حداكثر ميتوانند در يك طبقه در تمام سطح قطعه احداث
بنا نمايند.

✓

در اراضي تجاري بزرگ (ناحيهاي و شهري) حداكثر تا چهار طبقه و در قطعات كوچك (محلهاي) حداكثر تا دو طبقه،
ميتوان احداث بنا نمود.

•

ضوابط و مقررا مربوط به حرايم

•

ضوابط و مقررات مربوط به بناها و بافتهاي تاريخي

➢
➢
➢
➢

ارتفاع ابنيه متصل به بناي قديمي نبايد از ارتفاع ساختمانهاي قديمي بيشتر باشد .حداكثر ارتفاع مجاز  5متر ميباشد.
ارتفاع ساختمانهاي واقع در فاصله يك معبر (خيابان يا كوچه از ساختمان اصلي ،نبايد بيش از  7.5متر باشد.
نماي بيروني ساختمانهاي واقع در حريم بايد مانوس و هماهنگ با ساختمان قديمي و وسايل بومي باشد.
در طراحي و صدور پروانه براي ابنيه نوساز در حريم بناهاي قديمي نقشههاي ساختمان از نظر نما ،معماري ،كاربري مصالح بايد
به تاييد ميراث فرهنگي برسد.

➢
➢

در جوار بناهاي قديمي نبايد كانال و تاسيسات لرزه آور و دودزا و يا تاسيساتي كه به نحوي براي بنا مضر باشد ،احداث كرد.
در جوار تپه هاي باستاني به شعاع  50متر فاصله از دامنه به علت ادامه تپه باستاني در زير اليههاي خاک اطراف نبايد ساختمان
سازي شود.

➢
➢

در طراحيهاي شهري سعي شود اطراف تپه با گذر يا معبر محصور گردد
در ارتباط با آثاري كه به ثبت نرسيدهاند ،ولي به لحاظ تاريخي و فرهنگي داراي ارزش هستند ،هرگونه دخل و تصرف با هماهنگي
وزارت ميراث فرهنگي و گردشگري امكانپذير ميباشد.

➢

بافتهاي تاريخي شهرهاي لنگه و كنگ با هماهنگي وزارت ميراث فرهنگي و گردشگري بر روي نقشههاي پيشنهادي مشخص
شدهاند .هرگونه دخل و تصرف و تجديد بنا در كليه مستحدثات واقع در اين پهنه صرفا با هماهنگي و استعالم از ميراث فرهنگي
و گردشگري استان انجام ميگيرد و هرگونه احداث بنا و معبر صرفا با هماهنگي و استعالم مجاز ميباشد.

•

مقررات حفظ و نگهداري آب انبارها
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➢

آب انبارها از موارد موقوفه سطح شهرهاي لنگه و كنگ هستند كه در ساليان گذشته توسط افراد خير احداث و جهت مصارف
عمومي وقف گرديده اند .بنابراين آب انبارها وقف عام بوده و در نتيجه حريم آن نيز موقوفه به حساب ميآيند .در اين طرح به
منظور حفاظت از آب انبارها ،از مركز هر آب انبار به شعاع  25متر حريم در نظر گرفته شدهاند .بر اين اساس حرايم ياد شده صرفاً
ميتواند براي كاربري فضاي سبز مورد استفاده قرار گيرد و هر گونه ساخت و ساز و احداث بنا در آن ممنوع ميباشد.

•

حوزه حريم  60متري دريا

➢
➢
•

ايجاد هرگونه بنا و ساخت و ساز در حريم  60متري ممنوع ميباشد.
ايجاد فضاي سبز و پارک جنگلي در محدوده مذكور مجاز ميباشد.

ضوابط مربوط به معابر و گذرها

➢

عرض معابر و گذرهايي كه در نقشههاي طرح جامع مشخص نشده و يا بعدا به دليل تفكيك و يا تصويب مراجع مسئول احداث ميگردند
تا عرض  12متر به صورت بن بست يا بن باز از جدول ضوابط فني معابر شهري محاسبه ميگردد.:

➢
➢
➢

مطابق جدول زير اگر عرض مورد نياز بيش از  12متر باشد نقشه تفكيكي يا پالن بايد به تاييد كميته فني كميسيون ماده پنج برسد.
اجراي دور برگردان در معابر بن بست ضروري ميباشد.
پهناي پيادهروها بهتر است بر طبق ضوابط پيشنهادي بر اساس مقاطع خيابانهاي پيشنهادي و در ساير موارد براي مناطق مسكوني
بين  2الي  3متر ،مناطق تجاري و مناطق اداري ،ساختمانهاي عمومي و مختلط تجاري و مسكوني  3الي  5متر و مناطق صنعتي 2
الي  3.5متر رعايت گردد.

➢
➢

شيب خيابانهاي فرعي تا  12درصد و خيابانهاي اصلي  8درصد و جادههاي سريع حداكثر  7درصد تعيين ميگردد.
كف تمام شده پيادهرو مي بايست بر اساس نقشه مقطع پيشنهادي مربوط به گذرگاه ،از كف تمام شده محور گذرگاه مورد رعايت قرار
گيرد.

➢

پخ و پوسته مورد نياز در تقاطعهاي همسطح

➢

ميزان پخي براي تقاطعها با زواياي  50تا  80و  80تا  110و بيش از  110در جدولهاي زير بر اساس عرض گذرهاي متقاطع
نشان داده شده است.

➢

در تقاطعهاي معمولي با چهار نبش چنانچه پخي سه نبش آن بر اساس ضوابط طرح تفصيلي مصوب قبلي با پروانه ساخت ايجاد
شده باشد پخي نبش چهارم ميتواند برابر طول پخي گوشه مقابل اجرا گردد.

➢
➢

پخ دو كوچه كه هيچ يك از آنها طبق ضوابط شهرسازي ماشين رو نيستند به طول ثابت  1.5متر تعيين ميگردد.
معابري كه بن بست ترافيكي شده و دسترسي سواره به خيابان اصلي براي حفظ سلسله مراتب شبكه حذف گرديدند طول پخي
برابر  3مر در نظر گرفته ميشود.

•

اراضي زراعي و باغات

➢

احداث خانه در داخل باغات (خانه باغ) به نحوي كه سطح زيربنا در همكف  10درصد باغ باشد مجاز است اين بنا بايستي به صورت
متمركز و در يك بلوک بنا شود و موجب قطعه درختان كمتري گردد.

➢
➢

در اراضي زراعي احداث يك واحد ساختماني با حداكثر  250مترمربع مجاز است؛ بقيه سطح آن بايستي به اراضي زراعي اختصاص يابد.
شهرد اري در اولين فرصت الزم است باغات زراعي را كه مالكين آنها مايل به حفظ آنها نباشد ،از طريق زمين معوض يا طرق ديگر
تملّك نمايد.

•

ضوابط و مقررات مربوط به حريم شهر

➢

ضوابط تفكيك

✓
✓
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حداقل تفكيك در محدوده روستاهاي واقع در حريم شهر طبق ضوابط طرح هادي روستايي ميباشد.
در روستاهاي فاقد طرح اين مساحت حداقل  300مترمربع ميباشد.

 :2-10جمع بندی و نتیجه گیری
از مطالعه طرحهاي توسعه در مقياسهاي مختلف كه بندر كنگ را دربر مي گيرد ،محورهايي كه مورد تأكيد مشترک قرار گرفته و يا به عنوان
پيش فرض تحقق رويكردهاي توسعه پذيرفته شده ،بهشرح زير است:
 −حفظ هويت بومي از نظر فرهنگي و كالبدي
 −حفاظت از محيط زيست ،استفاده پايدار از منابع طبيعي موجود مشتمل بر آب ،زمين و صيد ماهي ،پوشش گياهي و  ...در منطقه
 −توانمندسازي و تقويت اقتصادي منطقه و توسعه صنعتي و تجهيز زيرساختهاي مورد نياز برپايه اقتصاد بومي و رونق بخشي به آن
 −توسعه قابليتهاي حمل بار و مسافر در چارچوب رقابت پذيري منطقه نوار ساحلي و ارتباط آن با پسكرانه (بهدليل وجود بنادر بزرگ،
هدفگذاري توسعه از نظر حمل ونقل ،درمقياس ملي توجيهپذير نخواهد بود).
 −توسعه تجاري و بازبيني قوانين مرتبط در راستاي منافع ساكنين
 −گسترش گردشگري در مقياس ملي
 −توانمندسازي جامعه و گروههاي مختلف اجتماعي
مطالعات ارائه شهده ،بهخصهوص در مورد طرح جامع سهال  1385كه آخرين طرح مصهوب شههر و مشهترک با بندر لنگه بوده اسهت نشهان از آن
دارد كه كمتر به جنبه حفاظت از ارزشهاي كالبدي و توجه به حفظ ارزشهاي غيركالبدي پرداخته شههده اسههت .عالوه بر آن ،آنچه در اين
پيشهنهاد ضهوابط اين طرح (طرح جامع سهال  )1385فقدان آن حس ميشهود ،ضهوابط عام و كالن منظر و ريخت شههري نظير سهازماندهي
كيفيت بصهري بافت ،سازماندهي ساختار و سازمان فضايي ،هماهنگي با محيط طبيعي ،حفظ هويت و شخصيت كالبدي تاريخي ،ديد و منظر
كلي بافت و ضوابط خاصتر معماري ،نما و منظر ،نظير شكل اجزا نما ،همجواري ابنيه ،تناسبات نما ،سايه روشنها و عمق نما ،مصالح مجاز
و غير مجاز نما ،عناصر طبيعي و  ...ميباشد .همچنين جهت حفظ هويت كالبدي نياز به راهنماها و الگوهاي بصري ميباشد .

ضوابط ارائه شده از طرف سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان برای بافت تاریخی بندر کنگ
 .1حداكثر ارتفاع ساخت و ساز در محدوده بافت تاريخي  4/5متر از سطح تراز محلي (يك طبقه) ميباشد.
 .2در صورت استفاده از خرپشته مازاد بر  4/5متر از سطح تراز محلي (يك طبقه)  2/5متر افزايش ارتفاع جهت ساخت خرپشته به
صورت بادگير بالمانع ميباشد.
 .3مصالح در بافت :استفاده از مصالح بومي؛ نماي خارجي گچ يا سيمان سفيد زبره ،استفاده از درب و پنجره چوبي (يا نماي چوب)
 .4احداث زيرزمين در محدوده بافت ممنوع است.
 .5تمامي نقشههاي معماري بنا قبل از اجراء بايد به تائيد ادارهكل ميراث فرهنگي ،صنايعدستي و گردشگري رسيده باشد.
 .6تمامي نقشهها بايد مطابق با ضوابط مقررات ملي ساختمان ،نظام مهندسي و شهرداري طراحي شده باشد.
 .7ماداميكه نقشهها توسط اين ادارهكل تائيد و اعالم نگردد ،هرگونه احداث و ساخت و ساز ممنوع و غيرقانوني به شمار ميآيد.
 .8تمامي مجوزهايي كه در بافت تاريخي بندركنگ توسط ميراث فرهنگي ،صنايعدستي و گردشگري صادر خواهد شد به مدت يك
سال شمسي داراي اعتبار ميباشد.
 .9جهت صدور پايانكار ساختمان توسط شهرداري الزم است قبالً تائيديه اين ادارهكل گرفته شود.
تبصههره :1براسههاس توپوگرافي زمين ممكن اسههت تعداد طبقات در محدوده بافت تاريخي تغيير كند كه اين مسههئله منوط به رأي
صادره توسط اعضاء شوراي فني ادارهكل ميباشد.
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تبصهره  :2احداث زيرزمين در محدوده بافت ممنوع اسهت مگر اينكه از بناهاي با ارزش تاريخي و دريا دور باشهد كه اين مسهئله بايد
درشوراي فني ادارهكل مطرح و اعضاء موافقت خود را اعالم كرده باشند.
تبصهره  :3ارتفاع تمامي سهاخت و سهازها در محدوده بافت  4/5متر اسهت مگر اينكه ساختمان از ابتدا  2يا چند طبقه بوده باشد (البته
منوط به ارائه مدارک مستند از  2يا چند طبقه بودن) كه در اين صورت طبق نظر اعضاء شوراي فني ادارهكل تصميمگيري خواهد شد.
جدول زير خالصهاي از مجموعه مطالعات فرادست مربوط به بندر كنگ و ارتباطات منطقه اي آن را نشان مي دهد:
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جدول  :28-2جمع بندی اهداف ،پیشنهادها ،محدودیت ها و الزامات طرح های فرادست مربوط به بندر کنگ
طرح

اهداف
االی

طرح پایه آمایش سرزمین

هدف اصلي در كوتاه
بازدهي
مدت
اقتصادي
در بلندمدت ايجاد
تعادلهاي منطقهاي
ارتباطات
توسعه
چهارگانه در محدوده
با پيرامون
صنعت
توسعه
گردشگري در منطقه
بندر كنگ

مطالعات برنامه آمایش استان هرمزگان

توزيع متوازن
سرمايه گذاري ها و
فعاليت ها در نقاط
استان و ارتقاي
تعادل در سكونت و
فعاليت در سطح
منطقه
بهبود كيفيت
سكونتگاه ها و
نگهداشت جمعيت
بومي بندر كنگ
ارتقاي استفاده از
فناوري هاي نوين
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پیشنهادات تاثیرگذار
بر توسعه بندر کنگ
الويت اول استراتژي توسعه
فضاي كالبدي كشور ،از طريق
توسعه بنادر و توجه ويژه به بندر
كنگ در اين فرآيند توسعه
بندر كنگ به علت مجاورت با
دريا و برخورداري از فرودگاه
مي تواند از چهار طريق
مواصالتي ارتباطي برخوردار
باشد(جاده اي ،هوايي ،ريلي و
دريايي)
استفاده از پتانسيل آثار تاريخي
متعدد  ،بافت شهري خاص و
برخورداري از سواحلي زيبا
توسعه استان هرمزگان با
تأكيد بر تقويت و تجهيز
شبكه حمل و نقل دريايي و
زيرساخت هاي بندري با
هدف تسهيل و تسريع
تجارت و بازرگاني ملي
توانمندسازي مادي و معنوي
مردم محلي براي مداخله
بيشتر در فرآيند توسعه
تنوع بخشيدن و ارتقاء پايه
اقتصادي ساكنين كنگ و
كاهش درآمدهاي مبتني بر
ورود غير قانوني كاال (تكيه
بيشتر بر زراعت ،صيد،
گردشگري ،حمل و نقل
دريايي و )...
سازماندهي توليدكنندگان بومي
با تقويت تعاونيهاي صيادي
و بازارچه هاي مرزي براي
بازاريابي
ايجاد صنايع فرآوري و بسته
بندي محصوالت بومي
توسعه گردشگري
طبيعي(اكوتوريسم) در متنوع
ساختن اقتصاد بندر كنگ
توجه ويژه به امور زنان و بهره
گيري از سرمايه انساني آنان
در جهت رونق اقتصادي و
فرهنگي شهر

محدودیت
ها

الزامات

كيفيت پايين جاده هاي
ريلي
كبود صنايع شاخص
وجود رقباي گردشگري
دريايي و ساحلي دبي و
ساير شيخ نشينهاي
خليج فارس و تسهيالت
ويژه اي كه براي اين
طيف از گردشگران آنجا
ارائه مي شود.

لزوم اتمام طرح بزرگراه بوشهر -بندر عباس
ارائه تسهيالت ويژه به كارآفرينان و سرمايه گذاران داخلي
و خارجي ،براي جذب سرمايه
انجام مطالعات ويژه صنعت گردشگري در بندر كنگ
بازسازي آثار تاريخي با رعايت ضوابط وزارت ميراث فرهنگي
و گردشگري و احياء و ساماندهي بافتهاي قديمي شهر

تمركز بر نقش و توسعه
استان بصورت برونزا و
در ارتباط با منافع ملي
ضعف اطالعات و نظام
پشتيبان تصميم گيري
براي توسعه فضايي
عدم وجود تفكر و
سندي همه جانبه براي
تحقق چشم انداز
آرماني توسعه فضايي
در نوارساحلي استان
هرمزگان

برنامه نظام مديريت يكپارچه توسعه فضايي در سطح منطقه
ساز و كار تعامل بيشتر بين سطوح محلي با استاني و ملي
برقراري نظام بهره برداري نويني تحت عنوان مديريت
مشترک دولتي ،بخش خصوصي و تشكل مردمي در بخش
صيد و جلوگيري از صيد بي رويه
ايجاد مركز پژوهشي براي فناوريهاي نوين (به ويژه در
رابطه با آب شيرين كن ها ،انرژي خورشيدي ،امواج و جذر
و مد دريا و معماري سازگار با اقليم)
آموزش هاي تخصصي مرتبط با فعاليتهاي بومي در زمينه
خدمات حمل و نقل دريايي (به ويژه ساخت و تعمير لنج و
قايق)
تشكيل شركتهاي توليد و صيد تا بسته بندي و توزيع و
حمل و نقل دريايي توسط اعضاء تعاونيها و بازارچه هاي
مرزي
حمايت از بوميان براي توسعه اقامت هاي بوم گردي در
جهت توسعه گردشگري
رفع تعصبات سنتي و بومي و آموزش هاي اجتماعي براي
برخورداري زنان از حقوقي قانوني و توانمندسازي آنان در
مباحث اقتصادي

طرح

اهداف
االی

نظریه پایه توسعه استان هرمزگان

ارتقاء مستمر سطح
مكانيزاسيون  ،ارتقاء
راندمان آبياري ،
مديريت بهينه آب و
خاک  ،افزايش
عملكرد در واحد
سطح و اقتصادي
نمودن فعاليت زراعي
توسعه صنايع غذايي
تبديلي و صنايع
شيالتي در نواحي
مستعد بعنوان
محرک توسعه بخش

طرح توسعه و عمران لنگه و کنگ س1363

توسعه درونزاي شهر

123

پیشنهادات تاثیرگذار
بر توسعه بندر کنگ
گسترش تاسيسات و تجهيزات
گردشگري در نوار ساحلي و
كانون ها و عرصه هاي
گردشگري
ايجاد گسترش خدمات
تخصصي و برتر با تاكيد بر
توسعه  ITو خدمات پشتيبان
توليد .
حمايت از نهادهاي كار آفرين
و جلب سرمايه هاي خارجي با
تاكيد بر كار آفرينان محلي و
سرمايه هاي بومي
توسعه و عمران نواحي
روستايي با اولويت مراكز و
مجموعه هاي روستايي داراي
قابليت توسعه
تكميل و استقرار جامع مراكز
بهداشتي و درماني روستايي و
خانه هاي بهداشت
گسترش ورزش هاي پرورشي،
همگاني ،تفريحي  ،قهرماني و
حرفه اي
حداكثر استفاده از اراضي باير
ميان بافتي و حاشيه شهري
براي گسترش هاي آينده و
ذخيره اراضي براي گسترش
هاي بلند مدت آتي
تقويت مركز تجاري-خدماتي(
مركز شهر )
سامان دادن به از هم
گسيختگي ها و پراكندگيهاي
كالبدي بافتهاي موجود و بهم
بستن پيكرشهر
به هم بستن شبكه راهها و
خطوط ارتباطي براي تكميل
دسترسي و ايجاد پيوند بين
مناطق مختلف شهر
تامين زمين الزم و مناسب
براي ايجاد مسكن و توسعه
مراكز كار و فعاليت در زمينه
صنعت  ،تجارت  ،خدمات و
جوابگويي به نيازهاي توسعه
مبادالت بندري از لحاظ انبار،
بارانداز و همچنين تامين
نيازهاي صنعت ماهيگيري و
شيالت

محدودیت
ها

وجود فقر و بيكاري و
مسائل اجتماعي تبعي

شهر كنگ به واسطه
قلت باران و خشكسالي
و بي آبي با وجود
سيستم آبرساني شهري
 ،شديدا "به بركه ها
(آب انبارها ) وابسته
است.
دسترسي به بركه ها
مانع گسترش شهر به
سمت شرق است .
درشهر كنگ بخش
عمده اي از اراضي شهر
داراي مالكيت
نامشخص و مالكين آن
مجهول و نامعلوم اند
كه اقدام عمراني در آنها
انجام نشده است.
فقدان تاسيسات تخليه
و بارگيري  ،فقدان
اسكله مناسب  ،كهنگي
و فروريختگي ديواره
پناهگاهها وناقص بودن
ديوار ساحلي از
مشكالت بندرگاه كنگي
به شمار مي رود.

الزامات

رعايت مالحظات زيست محيطي در مورد برنامه و توسعه و
جلوگيري از آلودگي هاي محيط زيست با تاكيد بر
آلودگيهاي دريايي و مديريت جامع پسماندها
اعمال مديريت يكپارچه بر منابع طبيعي و محيط زيست با
تاكيد بر حفاظت از اكوسيستمها
ايجاد زمينه هاي الزم براي جلب مشاركت مردمي و بخش
خصوصي

طرح

طرح توسعه و عمران لنگه و کنگ س1385
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اهداف
االی
ايجاد پيوند كالبدي
بين دو شهر كنگ و
لنگه از طريق ايجاد
يك هسته قوي در
حدفاصل آنها
ايجاد پيوند كالبدي
بين بافت هاي از هم
گسيخته داخل در
شهر
تأمين نيازهاي
خدماتي سطوح
مختلف شهري
حفظ چشم انداز دريا
بهره مندي حداكثر
ان شرايط محيطي
در جهت ارتقاء
كيفيت زندگي

پیشنهادات تاثیرگذار
بر توسعه بندر کنگ

بخشهاي شمالي در شهر
هرچند با محدوديت ضعيف
ناشي از زلزله خيزي متوسط
روبروست ،در مقايسه با ساير
بخش هاي شهر مناسب ترين
جهات گسترش كالبدي شهر
هستند.
باتوجه به فراواني زمين هاي
باير در داخل محدوده قانوني
مصوب طرح جامع موجود ،نياز
به گسترش كالبدي شهر را
منتفي مي نمايد.

محدودیت
ها

بخش جنوبي اين شهر
به دليل گسترش درياي
خليج فارس در امتداد
آنها با محدوديت
گسترش مطلق
روبروست.
بخش شرقي و شمال
شرقي شهر كنگ به
دليل خطر زلزله خيزي
با شدت نسبتا باال و نيز
خط گسل آن ،چندان
مناسب توسعه نيستند.

الزامات

همكاري مسئوالن و مديران شهري در جهت تحقق اهداف
طرح

فهرست منابع
 −اينسكيپ ،ادوارد ،1395 ،برنامه ريزي گردشگري :رويكردي يكپارچه و پايدار به برنامه ريزي و توسعه گردشگري ،مترجم محمود
حسن پور ،نشر :مهكامه
 −اسواربروک ،جان ،1391 ،مديريت گردشگري پايدار ،مترجمين محمود سبزي و غالمحسين خورشيدي ،ناشر سازمان مديريت صنعتي
 −آراسته ،شيوا« ،1397 ،خانه هاي تاريخي بندر كنگ» ،سازمان عمران و بهسازي شهري
 −اهري ،ز ،م .حبيبي ، )1374 ( ،زبان طراحي شههري در شههرهاي كهن ،مجموعه مقاالت تاريخ معماري و شههرسهازي ايران
ارگ بم –كرمان ،ج  ،1سازمان ميراث فرهنگي كشور.
 −ایزدی ،م .و صحی زاده،م "، )1383( .حفاظت وتوسعه شهری ،دو رویکرد مکمل یا  ،مغاایر" ،نشاریه آباادی ،شماره
21-12 ،43
 −پایگاه بافت تاریخی بندر کنگ ،اسامي آثار تاريخي(ميراث غير منقول (بندرتاريخي كنگ
پايگاه بافت تاريخي بندر كنگ ،نگاهي به معماري بومي آب انبارها با تأكيد بر نقش ساختاري و كاركردي آنها در شهر بندركنگ
-

پایگاه بافت تاریخی بندر کنگ ،نگاهي به معماري بومي آب انبارها با تأكيد بر نقش ساختاري و كاركردي آنها در شهر
بندركنگ

 −تقوايي ،سهيد حسهن ،مطهري راد ،مهري ،1393 ،تحليل منظر شههري تاريخي سهلطانيه بر اسهاس توصهيهنامه  2011يونسهكو*
)مطالعﺔ موردي :محور حدفاصهل گنبد سهلطانيه تا مقبره مالحسهن كاشهي( ،فصهلنامه مطالعات شههر ايراني اسهالمي ،سهال هجدهم،
زمستان 13-24 ،1393
 −حبيبي ،سيد محسن و مليحه مقصودي ، )1384 ( ،مرمت شهري( تعاريف ،نظريه ها،تجارب ،منشورها و قطعنامه هاي جهاني،
روشها و اقدامات شهري) ،تهران ،دانشگاه تهران
 −حسن نيا ،محمد« ،1394 ،بندر كنگ شاهراه تجاري خليج فارس در گذر تاريخ» ،انتشارات جنوب ،چاپ اول
 −زارعي ،بدريه« ،1396 ،بازتاب سفرهاي دريايي مردان در فرهنگ عامه زنان كنگ» ،دوماهنامه فرهنگ ،ميراث و گردشگري نسيم
بادگير ،سال دوم ،شماره ششم ،صص74-86
 −شركت آب منطقه اي هرمزگان ،مطالعات تهيه بيالن  42محدوده مطالعاتي حوزه آبريز رودخانههاي كل – مهران و جزاير خليج
فارس منتهي به سال آبي  ،1389 – 90جلد پنجم ارزيابي منابع آب ،مهندسين مشاور فارساب صنعت1395 ،
 −شركت آب منطقه اي هرمزگان ،گزارش پيشنهاد ممنوعيت دشت گزير بندر لنگه.1387 ،
 −شركت آب منطقه اي هرمزگان ،گزارش پيشنهاد تمديد و توسعه ممنوعيت محدوده مطالعاتي بندر لنگه.1396 ،
 −شهرداري و شوراي اسالمي شهر بندر كنگ« ،راهنماي سفر به شهر تاريخي بندر كنگ» ،نوروز 1397
 −فدايي نژاد .سهميه ،عشهرتي .پرسهتو ،1393 ،وا كاوي مؤلفه هاي بازشهناخت اصهالت در حفاظت ميراث فرهنگي ،نشهريه هنرهاي
زيبا ،دوره  ،19شماره 77-86 ،4
 −كازروني ،ميرزا محمد ابراهيم (به سعي و كوشش عليرضا ابن رحمان)« ،1394 ،جغرافياي تاريخي بنادر و جزاير خليج فارس» ،طرح
و نشر هامون ،چاپ اول
 −حسيني ،عبداهلل و حسن نيا ،محمد« ،1392 ،سديدالسلطنه و سواحل خليج فارس» ،سازمان انتشارات جهاد دانشگاهي ،چاپ اول
 −حاجي اميني ،مصطفي .بر اساس :ميدلتون ،ويكتور تي سي ،فايال ،آلن ،1396 ،بازاريابي در سفر و گردشگري ،مترجمين :طهمورث
حسنقلي پور و فاطمه باقري ،نشر مهكامه
 −رهنمايي ،محمدتقي رهنمايي ،1392 ،اوقات فراغت و گردشگري ،نشرمهكامه
 −سازمان بنادر و دريانوردي ،1397 ،طرح مديريت يكپارچه مناطق ساحلي ( )ICZMو برنامهريزي فضايي دريا ( )MSPدر استان
هرمزگان
 −سازمان برنامه و بودجه ،1365 ،طرح پايه آمايش سرزمين
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 −سازمان برنامه و بودجه استان هرمزگان ،1389 ،مطالعات برنامه آمايش استان هرمزگان
 −ضيائي ،محمود،سعيدي ،علي اصغر و تراباحمدي ،مژگان ،1392 ،جايگاه گردشگري در نظام آموزش عالي ايران ،فصلنامه مطالعات
مديريت گردشگري ،دانشگاه عالمه طباطبايي ،پاييز 1397
 −طرح آمايش نوارساحلي
 −عليزاده .آزيتا ،خان محمدي .نيره ،1392 ،توصهيه نامه منظر شههري تاريخي (ترجمه) ،فصهلنامه علمي ،فني هنري اثر ،شهماره
85-69 ،63
 −عليزاده ،امين ()1374؛ اصول هيدرولوژي كاربردي؛ انتشارات آستان قدس رضوي
 −لطفي .سههند ،محسهني .فرناز ،شهعله .مهسها ،منظر تاريخي شههر :رويكردي فراگير به بازآفريني و حفاظت از ميراث بصهري،
دومين كنفرانس بينالمللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در عمران ،معماري و مديريت شهري
 −مرادي و همكاران ،1386 ،بررسي تجارب جهاني و تجارب ايران در راستاي حفظ و معاصرسازي فضاها و مراكز تاريخي-
فرهنگي شهرها و ارائه راهكارهاي عملي -اجرايي ،مركز مطالعاتي و تحقيقاتي معماري و شهرسازي
 −مهدوي ،محمد ()1374؛ هيدرولوژي كاربردي (جلد 1و )2؛ انتشارات دانشگاه تهران
 −مركز آمار ايران ،1395 ،سالنامه آماري استان هرمزگان
 −مركز تحقيقات راه ،مسكن و شهرسازي (كارفرما :سازمان بنادر و دريانوردي كشور) ،1397 ،بررسي و مطالعه جهت گيري هاي
راهبردي بنادر كوچك استانهاي هرمزگان ،سيستان و بلوچستان و گيالن با تمركز بر الگوي كاربردي و مديريتي
 −نظريه پايه توسعه استان هرمزگان
 −وزارت راه و شهرسازي ،1363 ،طرح توسعه و عمران لنگه و كنگ
 −وزارت راه و شهرسازي ،1385 ،طرح توسعه و عمران لنگه و كنگ
 −وثوقي ،محمد باقر« ،1396 ،در جستجوي بندر كنگ ،پيش از قرن يازدهم هجري» ،دوماهنامه فرهنگ ،ميراث و گردشگري نسيم
بادگير ،سال دوم ،شماره ششم ،صص 10-18
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