


1 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 



2 

 

  

 

 



3 

 

 
 درخصوص طرح ویژه شهر کنگ 25/2/96مصوبه شورایعالی معماری و شهرسازی مورخ 

 

فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، موضوع سازمان ميراث  24/2/96مورخ  5075/962500پيرو درخواست شماره 

، 25/2/96عالي شهرسازي و معماري در جلسه مورخ درخواست تهيه طرح ويژه براي شهر تاريخي بندركنگ، شوراي

اي اي، منطقههاي توسعه و عمران محلي، ناحيهنامه نحوه بررسي و تصويب طرحاز ماده يك آيين 10به استناد بند 

انسجام، يكپارچگي، پويايي و سرزندگي بافت تاريخي   شهرسازي و معماري كشور و با توجه به مقررات و ملي و

هاي سالم ارزشمند ترين بافت تاريخي شهري در حاشيه شمالي خليج فارس، تعدد دانهترين و وسيعشهر، وجود سالم

هرسازي ومعماري بومي، دارا بودن اي كامل از شها، مساجد و آب انبارها، وجود نمونهدربافت تاريخي شامل خانه

  هاي گردشگري متعدد در داخل شهر و حومه آن، مقرر نمود:ميراث معنوي در مقياس ملي و جهاني، قابليت

هكتاري بافت تاريخي و  195در محدوده  1378بنابر اتمام افق طرح جامع قبلي، ضمن توقف اجراي طرح تفصيلي  

وازي، طرح ويژه براي كل شهر، با رويكرد حفاظت از ميراث فرهنگي، تاريخي، جلوگيري از تهيه طرح هاي متعدد و م

هاي ملموس و ناملموس موجود در آن درطرح توسعه شهر، صيانت از حقوق زيست محيطي و طبيعي شهر و ارزش

ظات هاي توسعه شهري، با رعايت مالحهاي استمرار معماري و شهرسازي بومي در بخشساكنين شهر، ايجاد زمينه

المللي معطوف به حفاظت هاي ملي و بيننامهاكولوژيك دريا وخشكي وكليه ضوابط و مقررات، منشورها و آيين

ازشهرهاي تاريخي، در هماهنگي با برنامه مديريتي ثبت جهاني بندركنگ، با تاكيد بر بهره گيري از مشاركت 

مان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، حداكثري شهروندان، توسط وزارت راه و شهرسازي، با همكاري ساز

ماه تهيه شود. شرح خدمات طرح ويژه، نحوه  9سازمان حفاظت محيط زيست و شهرداري شهر كنگ، ظرف مدت 

هاي واجد ارزش انتخاب مشاور و چگونگي انجام طرح به تأييد كميته تخصصي معماري، طراحي شهري و بافت

 .عالي شهرسازي و معماري ايران خواهد رسيدايرسيده و طرح نهايتاً به تصويب شور
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 طرح ویژه شهر کنگ
 جلد اول: مبانی نظری و شناخت کنگ

 کنگ شهر در گردشگری و اقتصادی جمعیتی، و اجتماعی شرایط تحلیل و شناختجلد دوم: 

 جلد سوم: مطالعات آب و محیط زیست

  جلد چهارم: احیای ساختار اکولوژیک

 ریزی کالبدیجلد پنجم: برنامه

 جلد ششم: مطالعات طراحی شهری 

 و مسکن معماریجلد هفتم: مطالعات 

 جلد هشتم: مطالعات حمل و نقل

 انداز و راهبرد و برنامه اقدام مشترک توسعه شهر کنگم: تدوین چشمنهجلد 

 جلد دهم: ضوابط و مقررات

 هاپیوست جلد دهم: دستورالعمل        

 های موضوعی و موضعیهم: طرحیازدجلد 
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 طرح ویژه شهر کنگ

 : معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازیکارفرما

 مشاور: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

 

 همکاران طرح
 مجری: دکتر غزال راهب

پرتو، علی رضاییطرح(، دکتر کورشریزی شهری: دکتر علی طیبی )مسؤول مطالعات شهرسازی مطالعات برنامه

 دکتر فردیس ساالریان و همکاران

صفارزاده، دکتر بابک میربهاء،  سه )دکتر محمود  شرکت پار ضلی، مهندس ممطالعات ترافیک:  صابر ف مهندس 

 علیرضا عبدالرزاقی(

می، دکتر غزال مطالعات طراحی شهری: دکتر اشکان رضوانی نراقی، دکتر کاوه رشیدزاده، مهندس امیر رضا رحی

 راهب

 مطالعات ساختار اکولوژیک شهر: دکتر اشکان رضوانی نراقی

 مطالعات معماری: دکتر غزال راهب، مهندس رویا خرمی، مهندس معصومه حقانی

 مشاور معماری تاریخی کنگ: دکتر شیوا آراسته

 مکاران(پرست، دکتر دیهول و همطالعات اجتماعی: شرکت نقش کلیک )دکتر گراوند، خانم وطن

 مطالعات گردشگری:آقای محمد آمانج رسولی

 دکتر رضا نصر اصفهانی -مطالعات اقتصادی: دکتر همت جو

 مطالعات هیدرولوژی و محیط زیست: شرکت مهساب شرق )دکتر اویس ترابی  همکاران(

 مطالعات محیط زیست: مهندس فاطمه زاهد

 ، مهندس زینب صادقی و همکاران موضوعیمطالعات شناخت و مطالعات میدانی: دکتر الهام ضابطیان

 صفحه آرایی: مهندس آرسام صالحی مقدم

 باهمکاری دفتر منطقه ای خلیج فارس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی )دکتر طاها طباطبایی و همکاران(
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 سخن آغازین

 

عالي معماري و شوراي 25/2/96عنوان يك ميراث ملي، مقرر شد كه براساس مصوبه مورخ اهميت تاريخي شهر كنگ بهدليل به

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 

تواند در ارائه الگويي براي ديگر شهرهاي با شرايط مشابه داشته باشد، تهيه اين طرح كه اين طرح ميطرح مرتبط با آن و همچنين نقشي 

 و شهرسازي واگذار شد. با راهبري معاونت شهرسازي و معماري وزارت راه و شهرسازي به مركز تحقيقات راه، مسكن

يوند با بستر تاريخي و عميق شهر از ابعاد مختلف و در پ شناختضمن دستيابي به مركز تحقيقات در تهيه اين طرح تالش نمود كه 

عالي معماري و شهرسازي به آن پرداخته شده و نقشي كليدي در حفظ هاي حائز اهميتي كه در مصوبه شورايشاخص طبيعي آن برپايه

طرح حاضر  ه شده نيز ارائه دهد.پذير نمودن راهكارهاي ارائحققي شهر خواهد داشت، ساختاري براي تاصالت و منظر تاريخي و فرهنگ

انداز توسعه شهر دراندازد. حفاظت دنبال آن بوده كه با نگاهي جامع، يكپارچه و باتكيه بر سرمايه اجتماعي شهر، طرحي نو براي چشمبه

اركت عمومي در عنوان يك اصل بنيادين در تهيه طرح مورد توجه قرار گرفته است. مشها و ميراث ملموس و ناملموس شهر بهسرمايه

در  هاي مختلف مردمبازخوردهاي گروه گيري از نظرات وفرايند تهيه طرح، از رويكردهاي حائز اهميت در اين طرح بود. اين مهم با بهره

هاي ، دسترسي آزاد به اطالعات پروژه از طريق وبگاه طراحي شده براي اين منظور و ثبت بازخوردها و ديدگاهمقاطع مختلف پيشرفت پروژه

هاي محيط زيست و منابع موجود، توسعه كالبدي همسو با احياي توجه به توسعه متناسب با ظرفيت همچنين، بازديدكنندگان ميسر شد.

 و كل به جزء از رويكردهاي مورد توجه در اين طرح بوده است. ساختار اكولوژيك شهر و طراحي متعامل از مقياس جزء به كل

بخشي طرح مورد استفاده قرار منظور تحققساختاري است كه بههمانطور كه در ابتدا به آن اشاره شد، موضوع حائز اهميت ديگر 

گيرد. طرح هاي كالبدي پيشنهادي و ضوابط پيوست آن، مبناي عمل قرار ميطور معمول نقشههاي جامع شهري، بهگرفته است. در طرح

 «هاي موضعي و موضوعيتهيه طرح»، «ارائه برنامه اقدام مشترک سازماني»ون ، همچيموازي ديگر هايگيري از ساختارحاضر با بهره

تدوين شده را داشته باشند ضوابط ها بر اساس توانند نقش الگو براي بقيه فضاهاي شهر و ساختمانبراي اماكن و محورهاي مهم كه مي

هاي براي مسؤوليت تهيه ساختار»، «بناهاي حائز اهميتسازكار و تصويب طرح »هاي پيوست درخصوص و همچنين، با ارائه دستورالعمل

منشور »و همچنين  «دوين چارچوب اجرايي حفاظت از ميراث تاريخي شهرت»، «نفوذ در شهر كنگنفع و ديهاي ذياجتماعي سازمان

همسو و ه يكپارچه، در قالب يك سامانها تالش كرده است كه ساختاري منسجم اجرايي براي تحقق ايده «گردشگري خاص شهر كنگ

 هماهنگ فراهم آورد. 

هاي معاونت شهرسازي و معماري وزارت راه و شهرسازي و شهرداري بندر كنگ در در انتها، ضمن تشكر از همكاري و حمايت

، به اعمال آندر اجرا و  كار گرفته شده در تهيه طرح حاضر بتواند پس از دريافت بازخوردهابه است كه روش پيشبرد تهيه اين طرح، اميد

 هاي توسعه در كشور مورد استفاده قرار گيرد.عنوان يك الگو براي تهيه ديگر طرح

 

 زادهمحمد شکرچی

 رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
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 650محدوده و مساحت ( 1395بر اساس سرشماري عمومي نفوس و مسكن در سال ) نفر جمعيت 19231با كنگ  شهر بندري

كيلومتري غرب بندرعباس از استان هرمزگان و در شهرستان لنگه  165در فاصله )بر اساس آخرين طرح جامع و تفصيلي مصوب(   هكتار

  واقع شده است.

دارد؛ بادگيرهايي كه نسيم ساري دلنشين عرضه مي  هاي سربرافراشته آن، در زير آفتاب تابان جنوب، سايهشهري دلربا كه نخل

در ميان آبي ها كه با تزئينات ظريف خود در زير تشعشع نور آفتاب و كنند؛ پيكر سفيد ساختمانها هدايت ميخوش دريا را به قلب خانه

؛ گذرهايي كه در شوندها محسوب ميها همچنين سرزنده بوده و مأمن زندگي خانوادهو تعداد قابل توجهي از آن انددريا و آسمان آرميده

هاي آب در جاي جاي شهر كه نشاني از فن مهندسي آب در دارند و بركهصوير دريا را به رهگذران عرضه ميج خود به ناگاه تپيچ و شكن

 .آن پهنه است

هايي كه بر پيكره هاي سوزني و نخلسمان و دريا، با بادگيرها، منارهدر ميان دو آبي آهاي خليج فارس، از ميان آبسيماي اين شهر 

 .گذارداي ماندگار را به نمايش ميبسته اند، چهرهسفيد شهر نقش 

  ت...هاي اين بندر دل انگيز اسشهر تجسم مي يابد، تنهابخشي از زيباييكالبد اما اين همه كه در پيكر 

در لبه آن؛ صرفاً و نه  يابدآن، معنا مييابد و در دريا امتداد ميافقي دوردست در تا شهر ؛ حيات شوداين شهر در خشكي تمام نمي

ضاد با زمينه هاي زرد و قرمز كه هوشمندانه در تهاي صيادي تا افق دور با رنگها و قايقچرا كه دريا آميخته با زندگي مردمان است و لنج

ين زيباي خليج فارس كه در طول روز چندنمايانند و جز و مد يان ساحل و اسكله خاكي شهر رخ مياند، در امتداد و مآبي دريا شكل گرفته

هاي ساكنين در مناسك، باورها و آيين ، دريا و زندگي با درياكهفراتر آن .گذارداظري پويا و بديع را به نمايش ميمن ،مرتبه رخ مي دهد

 بخش آن بوده است.نيز عميقاً رخنه كرده و اساساً، الهام

اقوام اين شهر نه محدود به به سرزمين ايران كه تا آنجا كه دريانوردان توانمند اين  از طرف ديگر، تاريخ شفاهي و جمع دوستان و

و از شدت  يندنشمييابد. در غروب، كمي كه آفتاب در پشت افق خليج نيلگون فارس فرو يش در دريا را داشتند، امتداد ميخطه توان پيما

عي كه به گرمي جم. برپاستد، محفل بزرگان شهر در موزه مردمشناسي كه به همت خود، آن را برپا كرده اند، شوميتابش آن كاسته 

كه سينه آنها مملو از خاطرات سفرهايي طوالني به كرانه هاي اقيانوس اين جمع نشستن و گپ زدن با ناخدايان قديمي  پذيراي مهمانانند.

اين دريانوردان  كند.چندان مي، لطف اين فضا را صد ل عربستان و جزاير خليج فارس استا و ساحاز بمبئي گرفته تا زنگبار و شما آفريق

د. حضور در نگذارشهر و آدميان آن را به نمايش مي هاي بسيار از فن دريانوردي و ابزار و آداب آن دارند، جلوه ديگري ازخبره كه گفتني

 .گذاردكيفيتي ويژه از اين شهر را به نمايش ميب، اين محفل با چاشني بوي دريا و شرجي نمناک جنو

اي هستند كه منابع ارتزاق و صناعت خود را مديون مردمان اين ديار در جاي جاي آداب و سلوک زندگي خود، قدردان درياي بخشنده

تأييدي بر دارد، ساكنين عرضه مي ها كه اين درياي مهربان بهگوني ماهيشود ، گونهتورهاي صيادي كه از آب بيرون كشيده ميدر آنند: 

سرزمين  ت آن، چنان در اين؛ از طرف ديگر، صنعت لنج سازي و تعميرابخشندگي دريا و ارزش اين نعمت الهي براي ساكنين است

كه ؛ همچنانو صنعتي فعال را در منطقه رقم مي زند جذب كرده اي سراسر حوزه خليج فارس و درياي عمان راهكه لنج اندهپاگرفت

انگيزي اي با معيشت وابسته به دريا قرار مي گيرد و زنجيره پيوسته حيرتدستي و فراوري ضايعات نخل در پيوند عميق و گستردهصنايع

 دهد.را شكل مي

ر، هاي آزاد جهاني بوده و از طرف ديگهاي دور، پل ارتباطي شهرهاي بزرگ پسكرانه خود نظير الر و بستك با آباين بندر در گذشته

جستند و بي سبب نيست كه كنگ همواره، نقطه مهمي در هاي خليج فارس ميمورد توجه اروپايياني كه كليد تجارت جهاني را در آب

مسقط  تموكس و هلند و پرتغال از يك طرف و حتأمين امنيت ايران، در موازنه قواي نظامي و سياسي و اقتصادي كشورهاي اروپايي انگلي

 شده است.رف ديگر محسوب ميج فارس از طو كشورهاي حوزه خلي



 

 

 د

 

براي مردم اين شهر شناخته شده است و سرمايه اجتماعي عظيمي كه در اين ، خوشبختانه امروز گوهر ارزشمندكه اين در نهايت اين

خود را تبديل به ثروتي  هاييت و توان آن را دارند كه سرمايهاين مردمان، قابلاي روشن براي آن دارد. شهر نهفته است، حكايت از آينده

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 

ي نو پايين كه آفتي براي تمام شهرهاي كوچك شده است، نيست. اين شهر با همكاري مردم و مديريت شهري، آماده است كه خود طرح

 ...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 

 بود.نهان اين شهر كه وصف آن رفت، مي

شوراي شهر اعضاي ر و هاي صورت گرفته توسط آقاي مهندس زارعي، شهردار كوشاي شهدر اين راستا، با پشتوانه مردمي، تالش

توسط خانم دكتر هاي صورت گرفته ميراث فرهنگي و اداره كل راه و شهرسازي استان و تالش ها و رهنمودهاي وزارتكنگ، حمايت

هاي اين شهر به جامعه تخصصي هاي قديم اين شهر نقش قابل توجهي در شناساندن ارزشمستندسازي و تحليل خانه شيوا آراسته كه با

 عالي معماري و شهرسازي به تصويب رسيد. شهر در قالب طرح ويژه در شورايداشتند، تهيه طرح توسعه و عمران اين 

مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي پس از تهيه شرح خدمات ويژه اين طرح و تصويب آن در كميته فني معماري و طراحي 

دار شد و مقرر شد كه در كنار تهيه اين طرح، طي معماري و شهرسازي، مسؤوليت تهيه اين طرح را عهدهعالي شهري ذيل شوراي

معاونت شهرسازي و معماري، مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي، شهرداري كنگ و شركت بازآفريني نامه مشترک فيمابين تفاهم

  هاي مذكور تهيه شود.ي تخصصي سازمانهاتظرفيگيري از طرح در تعامل مشترک و بابهرهشهري، اين 

 شناختجلد دوم به طرح حاضر در يازده مجلد و يك پيوست تهيه شده است. جلد اول، به مباني نظري و شناخت كنگ پرداخته است. 

جلد و  زيستجلد سوم به مطالعات آب و محيط  دارد. اختصاص كنگ شهر در گردشگري و اقتصادي جمعيتي، و اجتماعي شرايط تحليل و

 ترتيب بهجلد ششم و هفتم به ريزي كالبدي شهر ارائه شده است.جلد پنجم، برنامهدر  چهارم به احياي ساختار اكولوژيك اختصاص دارد.

جلد در  جلد هشتم به مطالعات حمل و نقل پرداخته شده است.در  مطالعات طراحي شهري و مطالعات معماري و مسكن اختصاص دارد.

ات طرح ويژه ارائه شده و جلد دهم، ضوابط و مقرردر  نداز و راهبرد و برنامه اقدام مشترک توسعه شهر كنگ تدوين شده است.انهم، چشم

هاي موضوعي و جلد يازدهم به ارائه طرح شهر براي مخاطبين مختلف پرداخته است. يهاي ويژهلد به ارائه دستورالعملن جپيوست اي

 موضعي اختصاص يافته است.

از نظر موضوعي به چهار «  كنگ شهر در گردشگري و اقتصادي جمعيتي، و اجتماعي شرايط تحليل و شناخت »مجلد حاضر با عنوان 

هاي اجتماعي هاي جمعيتي شهر و بخش دوم به شناخت شاخصبخش قابل تقسيم است. بخش نخست آن، به شناخت و تحليل شاخص

از پيمايش ميداني گسترده در شهر نيز بهره گرفته شده است.  ،هاي آمارير تحليل دادهشهر اختصاص دارد. در اين دو بخش عالوه ب

اختصاص دارد. مطالعات اين  ساير مباحث اقتصاديبخش سوم به مطالعات اقتصادي شهر در زمينه اشتغال، درآمدهاي ساكنين و شهر و 

ت. الزم به ذكر است كه مطالعات اقتصادي زمين و مسكن نيز بخشي و مطالعات ميداني ارائه شده اس يهاي آماربخش با استناد به داده

طالب اقتصادي مرتبط نيز در تعامل با ديگر مباحث در بخش م ،يه دليل پيوند با مطالعات كالبدديگري از مطالعات اقتصادي است كه ب

ي توسعه و اشتغال در شهر كنگ، مطالعات عنوان يكي از الگوهاريزي مسكن ارائه شده است. باتوجه به اهميت گردشگري بهبرنامه

گردشگري و ارائه  يهاظرفيتاي به اين موضوع در طرح اختصاص يافته كه با تكيه بر مستندات و مطالعات ميداني به بررسي جداگانه

اندازها و راهبردهاي پيشنهادي بخشي نيز ارائه شده است. مطالعات اجتماعي و راهكارها پرداخته است. در هريك از موارد مذكور، چشم

پرست،آقاي دكتر ديهول و همكاران، مطالعات جمعيتي طرح در شركت نقش كليك توسط جناب آقاي دكتر گراوند، سركار خانم وطن

 جو و مطالعات گردشگري توسط آقاي آمانج رسولي به انجام رسيده است.توسط آقاي دكتر همت اقتصادي

 غزال راهب

 مجری طرح

  



 

 

 ه

 

 تقدیر و تشکر

 

هاي افراد و گروه هاي متعددي است كه انجام آن بدون حضور ايشان ها، رهنمودها و همكاريتهيه طرح ويژه كنگ مديون حمايت

دانم از مجموعه معاونت شهرسازي و معماري وزارت راه و شهرسازي كه فرصت تهيه اين طرح را در اختيار ما ميميسر نبود. ابتدا الزم 

و دكتر  پوردكتر عمراني انقراردادند و راهبري طرح را برعهده داشتند، معاونين وقت، آقاي دكتر ايزدي و خانم مهندس مالواجرد، آقاي

داد تشكر نمايم. همچنين از زحمات اعضاي كميته فني دفتر معماري و طراحي شهري و سركار خانم مهندس اهلل وقت ان، مديرابراهيمي

عالي شهرسازي و معماري و اعضاي كميته راهبري خاص اين پروژه كه با ارائه هاي واجد ارزش ذيل شورايطراحي شهري و بافت

 م.د، برغناي كار افزودند، سپاسگزارروزه داشتنرهنمودها و دقت نظرهايي كه در زمينه وجوه مختلف پ

علمي و اجرايي مركز به انجام رسيد. در ابتدا از هاي اين پروژه در مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي و با همكاري حمايت

رم. همچنين، ضمن زاده رييس محترم مركز تحقيقات از اين طرح در تمامي مراحل انجام كار سپاسگزاهاي آقاي دكتر شكرچيحمايت

 ريزي مركز تشكر ويژه دارم.هاي تحقيقاتي و ستادي مرتبط، از آقاي مهندس عبدي معاون توسعه و برنامهقدرداني از پشتيباني همه بخش

دانم كه از بدون شك، انجام اين طرح بدون همكاري و همراهي مسؤولين استاني و محلي ميسر نبود. در اين راستا برخود الزم مي

شان، انجام كار ميسر نبود، تشكر ويژه داشته باشم. ايشان ب آقاي مهندس زارعي شهردار محترم كنگ كه بدون پشتيباني و همراهيجنا

ي مختلف تخصصي پروژه در هاگروهعالوه بر همكاري محتوايي ارزشمندي كه در مطالعات پروژه و شناخت شهر داشتند، پذيراي گرم 

ها زارعي و بحرپيما و آقايان مهندس ويژه خانمكنگ بودند. همچنين، از كليه همكاران شهرداري كنگ به روز در شهر -نفر 130بيش از 

 م.سپاسگزارزاده عليخواه و مهندس قربان

شناسي از اعضاي محترم شوراي شهر، جناب آقاي رضواني، امام جمعه محترم شهر، آقاي ناخدا همود، مسؤول محترم موزه مردم

آقايان سيد محمد آذري، سيد حسين خائف، عارف كنگي و مرحوم  ا ابراهيمي كه پذيراي ما در موزه شخصي خود بودند وشهر كنگ، ناخد

شهر ساير بزرگان، پيشكسوتان و مردمسيد خليل آذري كه در مطالعات اكولوژيك و باغداري از تجارب و اندوخته هاي ايشان بهره برديم و

 اري كردند، كمال تشكر دارم.كنگ كه در انجام اين طرح ما راي

از جناب آقاي مهندس رضايي رييس محترم اداره كل راه و شهرسازي استان هرمزگان، جناب آقاي مهندس گوراني مدير كل 

ها و ارائه اطالعات الزم خاطر همراهي و حمايتبندر لنگه بهشهرستان ساز، نماينده ايشان در معماري و شهرسازي و جناب آقاي ساختمان

 م.بسيار سپاسگزار در تهيه طرح

اي خليج فارس مركز تحقيقات راه مسكن و شهرسازي، جناب اقاي دكتر طاها طباطبايي، رييس محترم دفتر از همكاري دفتر منطقه

و آقاي پوالدچنگ كه در مطالعات ميداني و فراهم آوردن مستندات طرح  ، آقاي مهندس بلوكيمهندس مراديو همكاران ايشان آقاي 

 م.توجهي داشتند، بسيار سپاسگزار هاي قابلكمك

طور ويژه جناب آقاي دكتر طيبي عضو محترم هيأت علمي مركز كه تمام مراحل دانم از كليه همكاران طرح و بهدر نهايت، الزم مي

باشم. اين پروژه فرصتي مغتنم براي آموختن از تك تك همكاران بود كه  هودند، تشكر ويژه داشتپيشبرد و راهبري طرح را همراهي نم

 ،هاي فراوان، با همراهي و همدلي ايشانهاي ارزشمند خود را در كار عرضه داشتند و عليرغم مشكالت و محدوديتدانش، تجريه و ايده

 اين طرح به سرانجام رسيد. 
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تحلیل جمعیت و بررسی شرایط اجتماعی شهر بخش اول: 

 کنگ

 مقدمه: 1-1

 زمان طول در و دارند دائم سكونت خانوارها يا هاخانواده صورت به( روستا يا شهر) معيني سرزمين در كه هاانسان از ايجمعيت مجموعه

 باشد.اند، مييافته ايويژه تركيب( ازدواج وضع فعاليت، وضع جنس، سن،) مختلف هايويژگي بر حسبِ

 )جهاني، مختلف هايمقياس در ريزيهر برنامه اساس جمعيت، ديگر عبارت به. است ريزيبرنامه هر اساسي مبناي كشوري هر در جمعيت

 را جامعه جمعيت و بوده ساكن جامعه در كه شودمي تهيه افرادي براي لزوماً هاريزيبرنامه تمام واقع در. باشدمي محلي( اي،منطقه ملي،

 مسكن، كمبود چون شهري يلو مسا مشكالت گستردگي و بروز در عاملي شهري جمعيت ناموزون و سريع افزايش اينكه با. دهندتشكيل مي

 باشدمي و بوده غيره و محيطي زيست مسائل ،بيكاري خدمات، نارسايي هاي شهري،سرانه كمبود نشيني،حاشيه و غيررسمي هايسكونتگاه

 شهري هايطرح از ايعده كه امروزه چرا است، هاريزيبرنامه در آن هايشاخص و جمعيت به توجهي كم از ناشي مسائل گستردگي اين ولي

 در نتيجتاً ولي ؛گيرندمي نظر رد را جمعيتي هايشاخص شاندر مطالعات اينكه وجود با گيردمي انجام شده ذكر مسائل حل براي كه

 توان كه شودباعث مي عامل همين. پردازندنمي آن به شايد و بايد و داده قرار توجهي كم مورد را مقوله اين پيشنهادات خود و گذاريسياست

 (.28 ويران،د : 1387) آورد وجودآينده به و حال براي را متعددي بسيار مشكالت و نداشته تناسب آن جمعيت با شهر

صولي مطالعات كاربرد صادي هايريزي برنامه در جمعيتي ا  ايمنطقه عمران اندركاران ستو د ريزان برنامه براي جوامع اجتماعي و اقت

شن از سي و موارد ترينرو سا سعه هايروش ترينا  و ظرفيت گرفتن نظر در بدون ايمنطقه هايريزي برنامه موفقيت. رودشمار مي به تو

 سياسي و اقتصادي، اجتماعي رنوشتس زدن رقم در منطقه هر جمعيت گفت توانمي. باشدمي انتظار از دور منطقه موردنظر جمعيت استعداد

 (.71: 1374 اسميت، دارد )دراكاكيس اساسي بسيار نقش منطقه آن

صلي عنوان به جمعيت شهري، هايريزي برنامه در سعه عامل ترينا سوب كالبدي تو  آن افزايش ( و132: 1371 گردد )زنجاني،مي مح

: 1375است )عزيزپور،  رديدهگ غيره و سبز فضاي تفريحي، تجاري، اداري، مسكوني، ارتباطي، نظير شهري هايكاربري انواع افزايش موجب

49.) 

صه صي شندمي متفاوت و متنوع قدري به جمعيتي هايخ ساني هايساير پديده هايويژگي با نظر اين از كه با سه قابل ان ستند، مقاي  ني

 غيرقابل و نامحدود مقياس از ذاريتأثيرگ و تأثيرپذيري نظر از جمعيت اندازه پديده به كه شعععودمي يافت ايپديده كمتر گفت بتوان شعععايد

 كه است پيچيده به حدي طبيعي و انساني هايپديده ساير و جمعيت پديده ( بين(Interrelationsمتقابل  روابط. باشدبرخوردار  بيني پيش

 (.72: 1374 اسميت، دراكاكيس)باشد نمي درک قابل دقيق علمي و اصولي مطالعات با جز

سعه يهابرنامه طراحان ستند متغيرهايي متقابل روابط به توجه از ناگزير تو صادي تحول در كه ه  شايد. گذارندمي تأثير جتماعيو ا اقت

 پيش و حال و گذشععته در آن هاييدگرگون و جمعيت شععود، گرفته در نظر محاسععبات مبناي عنوان به ريزيبرنامه در كه متغيري ترينمهم

 (.57: 1376باشد )مرادي،  آينده تحوالت بيني
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 گيريشكل در شهر هر تجمعي و پويايي فرهنگي و اقتصادي -اجتماعي زيستي، هايويژگي و شهري جمعيت ساختار تأثير و اهميت

 تاريخي و دار ريشه هاي بحث موضوع حال عين در و است بوده شهري گذارانو سياست ريزانبرنامه توجه مورد ديرباز از شهري فضاهاي

 (.198: 1379 باشد )جمالي،مي جوامع انساني اقتصادي و اجتماعي تكامل مختلف هايدوره متفكران و انديشمندان و امر بين متخصصان

ستي هايكانون ايجاد عامل صر و اجزا و زي شكيل عنا سان آن، دهنده ت ست شكي بنابراين. ستا گوناگون وي هايفعاليت و ان  كه ني

 (.118: 1377 دهد )بحريني،مي جمعيتي تشكيل هايبررسي را شهري ريزيبرنامه مطالعات اساس

سي ايران در صيلي و امعج هاي تهيه طرح كه پيش سال 45 حدود از كاربردي مطالعات و هاريزي برنامه در جمعيت برر  شد، آغاز تف

 بلكه جمعيت تعداد تنها نه هاشععهر كالبدي ريزي طرح در .يافت تجلي برنامه ريزي در عامل ترينمهم عنوان به جمعيت بار نخسععتين براي

 اثر افزايش بر زمان گذشت با لكن نمودمي اهميت كم و كوچك ظاهراً ابتدا در اگرچه اقدام اين. گرفتقرار  مدنظر آن خصوصيات و ساخت

شور جمعيت سريع سترش و ك سي نيز جمعيت آن تبع به و يافت ايفزاينده اهميت شهرها گ ضور شنا  هايريزي برنامه غلبا در را خود ح

 (.1: 1369كرد )زنجاني،  تثبيت اجتماعي و اقتصادي

ست شهري هايريزي در برنامه قدم ترينمهم شهر هر جمعيتي هايويژگي شناخت و مطالعه  جمعيت روزافزون افزايش به وجهبا ت. ا

در اين  .باشدمي اصولي هايريزي مهبرنا در انكارناپذير هايضرورت از مختلف شهرها هايبخش در جانبه همه و دقيق هايبررسي شهري،

 رفته است.گهاي جمعيتي شهر بندركنگ مورد توجه قرار ها و تحليل خصيصهبخش از مطالعه بررسي ويژگي

 

 تقسیمات کشوری 

 اداره سهولت براي چكتر،كو واحدهاي به كشور فضاي بنديتقسيم فرايند به است مشخص آن نام از كه همانطوري ، كشوري تقسيمات

 براي هاحكومت مهم ارهايابز از يكي كشوري تقسيمات واقع در. شودمي اطالق اجتماعي اقتصادي، اوضاع بهبود و امنيت تأمين و آن

 بسياري اهميت سرزمين مديريت در فضا سازماندهي ينحوه كه آنجا از(. 1387 كشور، وزارت) رود مي شمار به كشور فضاي سازماندهي

 .است شده برده منا گزارش اين در شاخص اين از ،است امكانات توزيع و ريزيبرنامه پايه و مبنا كشوري تقسيمات و دارد

 فارس هاياستان با بغر شمال و غرب كرمان، استان با شرق شمال و شمال سمت از وسعت، مربع كيلومتر  71107 با هرمزگان استان

 كشوري اتتقسيم براساس .است همسايه عمان درباي و فارس خليج با آن جنوب و بوده همسايه بلوچستان و سيستان با شرق از و بوشهر و

 رودان، خمير، آباد، جيحا پارسيان، بندرعباس، بشاگرد، بندرجاسك، بستك، ابوموسي،)  شهرستان 13 داراي هرمزگان استان ،1395 سال

 .است دهستان 85 و شهر 39 بخش، 38 ،(ميناب و قشم سيريك،

 بنادر از يكي كه است نگهل بندر شهرستان اين مركز. است ايران جنوب در هرمزگان استان هايشهرستان از يكي لنگه بندر شهرستان

به  غرب از كنگ، به شهر قشر از بندرلنگه؛ حدوداً شهرستان .دارد قرار فارس خليج حاشيه در لنگه بندر شهرستان. است كشور جنوب مهم

 سال كشوري تقسيمات براساس .گرددمي محدود مهركان صحراي به شمال سمت از و فارسبه خليج جنوب از مغويه، و شناس روستاي

هستان د 8لمزان( و  بندرلنگه، كنگ، كيش، شهر )چارک، 5مهران(،  ،مركزي كيش، بخش )شيبكوه، 5داراي  لنگه بندر شهرستان ،1395

 دژگان( است.  مهران، مغويه، حومه، الوان، كيش، مقام، )بندرچارک،
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 1375-95های ، در سال1سیاسی استان هرمزگان و شهرستان بندرلنگه: تقسیمات 1-1 جدول

 دهستان شهر بخش شهرستان سال شرح

 استان هرمزگان

1375 11 21 16 69 

1385 11 33 22 80 

1390 10 31 27 71 

1395 13 38 39 85 

شهرستان 

 بندرلنگه

1375 

 

5 6 17 

1385 3 4 8 

1390 4 4 8 

1395 4 5 8 

 مأخذ: بر اساس اطالعات سالنامه آماری مرکز آمار ایران

 

 
 : موقعیت سیاسی شهرستان بندرلنگه و شهرکنگ1-1شکل 

 

  

                                           
 .است بوده لنگه بندر شهرستان جزو 1375 سال در بستك . شهرستان 1
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  جمعیت پراکنش و ساختار تحلیل و بررسی: 1-2

 اندازه و پراکنش جمعیت :1-2-1

شهرستان بندر لنگه و شهر كنگ( الزم است كه معيت مناطق مورد بررسي )كشور، استان هرمزگان، دست آوردن تصويري از جبراي به

هاي عمومي نفوس و مسكن مركز آمار ايران، در ابتدا روند تغييرات تعداد جمعيت از گذشته تا به امروز ديده شود. به استناد نتايج سرشماري

واستان هرمزگان روندي  ر سطح كشورتعداد مطلق جمعيت همه مناطق مورد بررسي همواره افزايشي بوده است. اما تغييرات نسبي جمعيت د

ان هرمزگان بر تعداد كاهشي و در سطح شهرستان بندرلنگه و شهر كنگ روندي افزايشي طي كرده است؛ به عبارتي در سطح كشور و است

در سطح سطح استان،  جمعيت افزوده شده، اما اين افزايش در هر دوره نسبت به دوره قبل، كاهش يافته است و برخالف سطح كشور و

ت. تعداد جمعيت شهر كنگ شهرستان بندرلنگه و شهر كنگ روند نسبي جمعيت به ويژه در دوره آخر نسبت به دوره قبل، افزايش يافته اس

 درصد افزايش داشته است. 16.5حدود  1390نفر بوده كه در مقايسه با سال  19213، برابر با 1395در سال 

ايشي بوده و در سال سهم )درصد( جمعيت استان هرمزگان از كل جمعيت كشور همواره افز تغييرات سهم جمعيت استان حاكي است كه

نيز سهم جمعيت شهرستان بندرلنگه از  1395تا  1385اند. از سال درصد از جمعيت كل كشور، در استان هرمزگان ساكن بوده 2.2، 1395

ن مطابق با آخرين آمار رسمي، جمعيت استان را در برگرفته است. همچني درصد از 9جمعيت استان افزايش يافته و در آخرين دوره سرشماري، 

نفر  12نفر جمعيت شهرستان بندرلنگه، حدود  100اند، به عبارتي از هر درصد از جمعيت شهرستان بندرلنگه در شهر كنگ ساكن بوده 12.1

 كنند. از آنان در شهر كنگ زندگي مي

 

 1375-95های ر و استان هرمزگان و سهم جمعیت، در سال: تغییرات تعداد جمعیت کشو2-1 جدول

 سال

سهم  استان هرمزگان کل کشور

جمعیت 

استان از 

جمعیت 

کشور 

 )درصد(

 تعداد جمعیت

 افزایش هر دوره

 تعداد جمعیت

 افزایش هر دوره

 نسبی مطلق 2نسبی 1مطلق

1375 60055488 - - 1062155 - - 1.8 

1385 70495782 10440294 17.4 1403674 341519 32.2 2.0 

1390 75149669 4653887 6.6 1578183 174509 12.4 2.1 

1395 79926270 4776601 6.4 1776415 198232 12.6 2.2 

 های عمومی نفوس و مسکن مرکز آمار ایرانمأخذ: محاسبات مشاور بر اساس نتایج سرشماری

  

                                           
 انتهاي جمعيت از كسر تعداد مشخص و دوره يك طي در جمعيت تعداد تغيير از است عبارت دوره يك در جمعيت مطلق افزايش.  1
 آيد.مي دستبه دوره، ابتداي جمعيت تعداد از دوره

ابتداي دوره، دوره، تقسعععيم بر جمعيت  ابتداي جمعيت تعداد از دوره انتهاي جمعيت تعداد كسعععر جمعيت نيز از نسعععبي . افزايش 2
 آيد.دست ميبه
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 )ادامه( 1375-95های بندرلنگه و شهرکنگ و سهم جمعیت، در سال: تغییرات تعداد جمعیت شهرستان 3-1جدول

 سال

سهم  شهر کنگ شهرستان بندرلنگه

جمعیت 

شهر از 

جمعیت 

شهرستان 

 )درصد(

 تعداد جمعیت

سهم جمعیت  افزایش هر دوره

شهرستان از 

جمعیت 

استان 

 )درصد(

 تعداد جمعیت

 افزایش هر دوره

 نسبی مطلق نسبی مطلق

1375 156930 - - 14.8 11920 - - 7.6 

1385 116086 -40844 -26.0 8.3 14894 2974 24.9 12.8 

1390 134713 18627 16.0 8.5 16496 1602 10.8 12.2 

1395 159358 24645 18.3 9.0 19213 2717 16.5 12.1 

 ایرانهای عمومی نفوس و مسکن مرکز آمار مأخذ: محاسبات مشاور بر اساس نتایج سرشماری

 

 

 
  1375-95های : تغییرات سهم )درصد( جمعیت شهرکنگ از جمعیت شهرستان بندرلنگه، در سال2-1شکل 

 

 محدوده) هابركه و باغات و تاريخي بررسي وضعيت تعداد جمعيت و سهم جمعيت نواحي از كل جمعيت شهر حاكي است كه محدوده بافت

 تعداد و سهم بيشتري از جمعيت شهركنگ را در برگرفته است. (هدف

 1395 :  سهم )درصد( جمعیت نواحی شهرکنگ از کل جمعیت شهر، در سال4-1جدول

 شرح
 هابرکه و باغات و تاریخی بافت

 (هدف محدوده) 
 بافت جدید منطقه ابوذر بافت میانی بافت تاریخی هاباغات و برکه

 1814 2240 2975 6802 580 7252 تعداد جمعیت

سهم )درصد( جمعیت 

نواحی از  کل جمعیت 

 شهر کنگ

37.7 3.0 35.4 15.5 11.7 9.4 

 عمومی نفوس و مسکن مرکز آمار ایران مأخذ: محاسبات مشاور بر اساس نتایج سرشماری

 

جمعيت كل استان هرمزگان را در درصد  9هزار نفر جميت؛  159؛ شهرستان بندرلنگه با حدود 1395مطابق با نتايج سرشماري سال 

، 1395همسان با روند استاني و كشوري بوده است. در سال  برگرفته است. اما توزيع جمعيت در نقاط شهري و روستايي شهرستان بندرلنگه

توجه به روند افزايشي  اند، بنابراين بادرصد در نقاط روستايي ساكن بوده 39.6درصد در نقاط شهري و  60.4 بندرلنگهشهرستان از كل جمعيت 

كنند. نكته مشترک در الگوي كشوري و در نقاط روستايي زندگي مي جمعيت شهرنشين شهرستان، همچنان بخش قابل توجهي از جمعيت
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كنند. جمعيت روستايي شهرستان شود كاهش تعداد افرادي است كه در نقاط روستايي زندگي مياستاني كه در شهرستان نيز مشاهده مي

هزار نفر كاهش يافته و جمعيت شهري نيز طي دوره  63به حدود  1395هزار نفر بوده كه در سال  105.5در حدود  1375در سال  لنگهبندر

 هزار نفر افزايش يافته است. 96هزار نفر به بيش از  51مورد بررسي از حدود 

 

 )ادامه( 1375-95های در سال : تغییرات تعداد جمعیت شهرستان بندرلنگه و شهرکنگ و سهم جمعیت،5-1 جدول

 شرح
 درصد تعداد

 روستایی شهری کل روستایی شهری کل

 کل کشور

1375 60055488 36817789 23026293 100 61.3 38.3 

1385 70495782 48259964 22131101 100 68.5 31.4 

1390 75149669 53646661 21446783 100 71.4 28.5 

1395 79926270 59146847 20779423 100 74.0 26.0 

استان 

 هرمزگان

1375 1062155 443970 618185 100 41.8 58.2 

1385 1403674 661325 742349 100 47.1 52.9 

1390 1578183 788471 789712 100 50.0 50.0 

1395 1776415 971822 804593 100 54.7 45.3 

شهرستان 

 بندر لنگه

1375 156930 51391 105539 100 32.7 67.3 

1385 116086 65331 50755 100 56.3 43.7 

1390 134713 75551 59162 100 56.1 43.9 

1395 159358 96312 63046 100 60.4 39.6 

 های عمومی نفوس و مسکن مرکز آمار ایرانمأخذ: محاسبات مشاور بر اساس نتایج سرشماری

 

 جمعیت جنسی و سنی ساختار :1-2-2

 اندركاراندست يعمده هاي ذهنيمشغله از يكي است و برخوردار بسياري كيفي و كمي اهميت از جمعيت جنسي و سني ساختار امروزه

 جنسي و سني ساختارهاي مطالعه مناطق، يافتگيتوسعه ارزيابي درجه هايروش جمله شود. ازتمام ممالك دنيا محسوب مي در اجرايي امور

 مختلف عوامل تاثيرتحت كه باشدمي افراد ميان تفاوت هايموٌلفه تريناصلي جنس و شناختي؛ سن جمعيت نظر باشد. ازمي هاآن جمعيت

 و برحسب سن اغلب را جمعيت هايويژگي شناسانجمعيت كه است دليل همين كند. بهبهداشتي، فرهنگي و اقتصادي تغيير مي اجتماعي،

 در جمعيت جنسي و سني جنس است. توزيع و سن حسب بر جمعيت توزيع جمعيت، جنسي و سني ساختار از كنند. منظورمي تحليل جنس

 مهاجرت و مير و مرگ باروري، هايميزان از تابعي سني ساختارهاي مناطق مختلف در دارد. بارز تفاوت توسعه حال در و يافتهتوسعه مناطق

 و كاهش عمومي بهداشت سطح يارتقا تر،يافته توسعه مناطق در دارد. ايويژه نقش مير و مرگ جمعيت باشند. در انتقال ساختار سنيمي

 خواهد ادامه هم آينده در روند مناطق، اين اين در باروري پايين سطح به با توجه و شده جمعيت سالمندي باعث باال سنين در مير و مرگ

 داشت.

 باعث كه مناطق اين هاي قابل توجه درجمعيت و پيشرفت و رشد انفجاري باال بودن ميزان باروري دليل به توسعه نيز حال در مناطق در

 در و باشندمي جوان مواجه جمعيت بااالي شمار اكنون با گرديد، تولد هنگام اميد زندگي در افزايش و مير و مرگ باروري، ميزان پايين آمدن

 و ريزانبرنامه كه هستند مهمي بسيار موضوعات جمعيتسالخوردگي  و جواني شد. خواهند روبرو سالخورده جمعيت با دور نه چندان ايآينده

امكانات بهداشتي  فراغت، اوقات اشتغال، آموزشي، مختلف يهابرنامهريزي مناسبي انجام دهند تا جوامع آن برنامه براي گذاران بايدسياست

آن، در اين  به هاي مربوطبنديطبقه و سن موضوع اهميت به توجه رسانند. بنابراين با انجام به بيشتري حساسيت و با دقت را و درماني و ...

 بخش از گزارش به تفصيل ساختار سني و جنسي جمعيت ساكن در شهر كنگ مورد بررسي قرار گرفته است. 
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 جنسی جمعیت -هرم سنی 

 كه شودمي تشكيل برهممود ع محور دو از سني شود. هرممي استفاده سني هرم از جمعيت جنسي و سني ساختار وضعيت نمايش براي

د تعداد موالي -1 :دارد بستگي لعام سه به منطقه يك سني هرم شكل رود.مي كار به نفرات تعداد براي افقي محور و سن براي عمودي محور

 هاجرفرستي يا مهاجرپذيري منطقه. م -3قليل تعداد افراد در اثر مرگ و مير. ت -2ها. در هريك از نسل

 نيز هرم نوک اي پهن و گسترده بوده است كه حكايت از جواني جمعيت دارد. تيزي، داراي قاعده1375سال هرم سني شهركنگ در 

ي سني، هاگروهباشد. همچنين، در بيشتر مي 1375مردان و زنان ساكن اين شهر در سال  زندگي به اميد يا عمر متوسط پايين بودن بيانگر

تر بوده است. به است، به عبارت ديگر نابرابري در تعداد مردان و زنان در اين سال محسوستركيب جنسي جمعيت اين شهر ناهمگون بوده 

 1390دهد كه تعداد متولدين از سال نشان مي 1395تا  1375هاي هاي سني جنسي جمعيت شهر كنگ در سالعالوه مشاهده تغييرات هرم

ساله بيشتر از تعداد  0-4، تعداد جمعيت 1395دهند كه در سال ت نشان ميهاي سني جمعيبه بعد رو به افزايش گذاشته است، در واقع هرم

معروف « 1گشتاور جمعيتي»ساله بوده است، اين پديده به اثر  10-14ساله بيشتر از تعداد جمعيت  5-9ساله و تعداد جمعيت  5-9جمعيت 

كند. اروري است و در واقع باروري باالي گذشته را منعكس ميبه سن ازدواج و ب 1360است. بروز گشتاور جمعيتي بدليل رسيدن متولدين دهه 

هاي محدود نمودن تعداد اند زيرا تحت تاثير نگرشقاعده هرم را به اندازه خود متورم نكرده 60نكته قابل توجه اين است كه متولدين دهه 

 متولدين يا انفجاري نسل خروج با و شود متوقف آينده هايسال در باروري افزايشي روند كه رودمي اند. همچنين انتظارفرزندان قرار گرفته

 سني هرم در علت؛ احتماال همين به .باشيم متولدين تعداد كاهش شاهد مجدداً سالگي(، 35 تا 21 )معموال فرزندآوري اصلي از سنين 60 دهه

 .بود خواهيم سني هرم پايه شدن مجدد كوچك شاهد ما 1400 سال

اند بيشترين كه اكنون به سن بزرگسالي و فعاليت رسيده 1360دهد كه متولدين دهه نشان مي 1395به عالوه هرم سني جنسي سال  

كه در سطح كشور به وقوع پيوسته، در سطح شهر كنگ نيز وقوع « پنجره جمعيتي»اي به نام دهند. در واقع پديدهتعداد جمعيت را نشان مي

هاي پيشرفت و توسعه را طي خواهد كرد. با توجه به اين فرصت جمعيتي بهره برده شود، شهركنگ نيز به سرعت راه يافته است و اگر از

 .نمايد عبور سنين اين از  60 دهه نسل كه زماني تا يافت خواهد ادامه هاي زياديسال تا مذكور توان گفت كه روندهاي سني ذيل ميهرم

 مويد تواندسالگي مي 65 از قبل سنين جمعيت به همچنين با توجه به هرم سني جنسي كنوني جمعيت شهر كنگ سالخورده نيست اما توجه

 بود. يمخواه شهر جمعيت كل از سالمندان سهم بيشتر چه هر شاهد افزايش ما آينده هايسال در اين نكته باشد كه

  

                                           
شكار مي 1 شد مثبت جمعيت در مواقعي آ شتاور ر شد كه علي. گ شيني، يا حتي پايينبا سطح جان تر رغم كاهش باروري به 

 يابد.از سطح مذكور، افزايش جمعيت ادامه مي
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 1375-95های : تعداد جمعیت شهر کنگ به تفکیک جنس، در سال6-1 جدول

 گروه سنی
 1395سال  1390سال  1385سال  1375سال 

 زن مرد کل زن مرد کل زن مرد کل زن مرد کل

 9292 9921 19213 8080 8416 16496 7172 7722 14894 5911 6009 11920 تمامی سنین

 1114 1198 2312 915 953 1868 702 735 1437 709 703 1412 ساله 0-4

 922 999 1921 777 782 1559 708 711 1419 915 1003 1918 ساله 5-9

 797 787 1584 713 717 1430 772 787 1559 977 1040 2017 ساله 10-14

 675 739 1414 755 806 1561 908 1035 1943 726 762 1488 ساله 15-19

 783 832 1615 881 970 1851 939 1021 1960 467 399 866 ساله 20-24

 996 1109 2105 931 1045 1976 757 935 1692 408 387 795 ساله 25-29

 1021 1159 2180 770 858 1628 476 558 1034 384 329 713 ساله 30-34

 761 897 1658 487 495 982 421 442 863 303 316 619 ساله 35-39

 485 569 1054 423 428 851 377 344 721 254 267 521 ساله 40-44

 433 433 866 381 321 702 303 296 599 180 172 352 ساله 45-49

 375 314 689 289 290 579 244 258 502 124 94 218 ساله 50-54

 297 260 557 234 234 468 165 157 322 108 131 239 ساله 55-59

 221 223 444 174 158 332 125 108 233 105 143 248 ساله 60-64

 163 149 312 124 86 210 87 112 199 85 111 196 ساله 65-69

 96 68 164 78 91 169 80 106 186 75 77 152 ساله 70-74

ساله و 75

 بیشتر
166 75 91 225 117 108 330 182 148 338 185 153 

 های عمومی نفوس و مسکن مرکز آمار ایرانمأخذ: بر اساس نتایج سرشماری

 

 
 1375: هرم سنی جنسی جمعیت شهر کنگ، در سال 3-1شکل 
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 1385:  هرم سنی جنسی جمعیت شهر کنگ، در سال 4-1شکل 

 

 
 1390: هرم سنی جنسی جمعیت شهر کنگ، در سال 5-1شکل 
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 1395: هرم سنی جنسی جمعیت شهر کنگ، در سال 6-1شکل 

 

توان گفت كه بهترين حالت جمعيت به لحاظ تركيب ، مي1395سال  با توجه به هرم ساختار سني جنسي جمعيت نواحي شهركنگ در

، ناحيه بافت تاريخي و ناحيه بافت مياني وجود دارد. (هدف محدوده) هابركه و باغات و تاريخي سني و جنسي به ترتيب در محدوده بافت

ي سني نيست. همچنين با هاگروهدر بين  ي پراكنش جمعيت در سطح شهر نماينگر تناسب كيفيت و كميتاما به طور كلي اين نحوه

هاي زير بايد اذعان داشت كه جمعيت هر گروه سني )به استثناي اولين گروه سني( با توجه به عامل مرگ و مير و مهاجرت توجه به هرم

 دوره، طول در بقاء احتمال به بسته شودمي جمعيت تعداد كاهش باعث مير و مرگ عامل كه اين به يابد با عنايتدر دوره بعد تغيير مي

 و باشد كاهشي يا افزايشي صورت به تواندمي نيز مهاجرت نقش. كندمي فرق مختلف سني يهاگروه در دوره طول كاهش در اين ميزان

بنابراين، ساختار ناموزون جمعيت  .بود خواهد اثر بدون آن نقش باشد، برابر هم با مهاجرت از ناشي افزايش و كاهش ميزان كه در صورتي

تواند متاٌثر از عامل مهاجرت هاي زير )به استثناي نوک هرم كه بيشتر متاٌثر از عامل مرگ و مير است( به شدت ميهايي از هرمدر قسمت

 بوده باشد. 
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هاباغات و برکه  

 

ها )محدوده هدف(بافت تاریخی و باغات و برکه  

 

بافت میانی

 

تاریخیبافت 

 

 بافت جدید

 

 منطقه ابوذر

 
 1395: هرم سنی جنسی جمعیت نواحی شهر کنگ، در سال 7-1شکل 
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 ی عمده سنی جمعیتهاگروه: 1-2-3

 بحث جمعيت مختلف سني يهاگروه قرارگيري حجم و چگونگي يدرباره جمعيت سني ساختمان گرديد، ذكر نيز قبلي مطالب در چنانكه

 حوزه در ايريزي برنامه چگونه ندنيازم مطالعه مورد جمعيت كه داشت اذعان توانمي جمعيت قرارگيري حجم و نوع به توجه با و كندمي

-64ساله،  0-14ي بزرگ سني )هاگروهجمعيعت برحسب  نسعبي توزيع بنابراين. باشد مي..   و فرهنگي اجتماعي، اقتصادي، مختلف هاي

 آتي تحول روند و جامعه كنوني هايو عملكرد نيازهعا الگعوي بعر كعه اسعت جمعيتعي هعايويژگعي جملعه از ساله و باالتر( 65ساله و  15

 .گعذارد معي برجعاي اساسعي تعأثير هعاآن

 سني گروه در نفر 5817 فقط كنگ، نفعري شهر 19213 جمعيعت كعل ، از1395به استناد نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 

 ميعزان سعال اين در) آيدمي دست به درصد 30.3 حدود در شهر اين 1جعواني جمعيت ميعزان انعدازه نتيجعه در كه اندداشته قرار ساله 14-0

 1385سعال  در مشعابه رقم با آن مقايسه و رقم اين بررسي (.است بوده درصد 29.8 معادل هرمزگان استان نقعاط شهري در جمعيعت جعواني

 هايسال در گشتاور جمعيتي كه علت تواند بهمي كه است 1395 سال در شهر جمعيت جواني ميزان افزايش از حاكي( درصد 29.6 معادل )

 كل تعداد به توجه با كه اندداشته سن سال 15 از كمتر شهر زنان از نفر 2833 و مردان از نفر 2984 ،1395 سال در .باشد اخير اتفاق افتاده،

جعوانتر  از حعاكي كعه شعودمعي محاسبه درصد 30.5 و درصد 30.1 معادل ترتيب؛ به شهر، زنان و جمعيعت مردان جواني ميزان اندازه آنان

 .است شهر زنان نسبي بودن

 هايمطالعه در. ستا( جمعيت در كل بيشعتر و ساله 65 جمعيت نسبي سهم) جمعيت كهنسالي ميزان جمعيتي، هايويژگي ديگر از

 جمعيت تر،دقيق عبارت به. باشد ايشافز حال در جمعيت، كل به سالخورده افراد نسبت كه است معنا اين به جمعيت سالمندي شناختي،جمعيت

 تعداد به توجه با .دهند يلتشك بيشتر و ساله 65 سني يهاگروه را جمعيت آن درصد 14 تا 7 بين كه است جمعيتي  سالمندي، سوي به رو

 4.4 و مردان در درصد 4.1 ل،ك در درصد 4.2 معادل كنگ شهر كهنسعالي جمعيت ميعزان انعدازه سعني، يهاگروه دراين واقع مردان و زنان

-95هعاي  سعال عيط كنگ شهر كهنسالي ميزان مقايسه. است بوده درصد 4.3 معادل 1375 سال در ايعن ميزان. اسعت زنعان در درصد

توان اذعان داشت كه جمعيت شهر كنگ، است، بنابراين نمي سني گروه اين جمعيت مطلق شمار افزايش و سهم كاهش از حاكي 1375

 جمعيتي سالمند است.

 فعال بالقوه نيروي و كار سن در كعه جمعيت دهعدمعي تشعكيل را ميانسعال جمعيت جمعيت، كل از كهنسال و جوان جمعيت التفاوتمابه

 سهم و( زن نفر 6047 و دمعر نفر 6535) نفر 12582 حدود در كنگ شهر ميانسال جمعيت ، ميزان1395 سال در .شوندمي شامل را شهر

، 1375 سال در شهر سالميان جمعيت سهم. است در زنان درصد 65.1 و مردان در درصد 65.9 كل، در درصد 65.5 شهر، جمعيت كل از آنان

 مشخص ترتيب بدين. است شده ياد سال در كنگ شهر جمعيت افزايش ميانسالي ارقعام نشانگر ايعن بررسعي. اسعت بوده درصد 50.8 معادل

 برند.كعه حجم بااليي از جمعيت شهر كنگ در دوره ميانسالي به سر مي شعودمعي

  

                                           
 14-0 جمعيت تقسيم از و است مشهور "ورتهايم تست" به كه شودمي ناميده جمعيت جواني ضريب جمعيت كل به سال 15 از كمتر سني گروه . نسبت 1

 كودكان مير و مرگ ميزان و بيشتر باروري كه هرجا. كنند مي بيان درصد به و ضرب 100 در بيان سهولت جهت را نتيجه و آيدمي دست به جمعيت كل به ساله
 جواني ضريب كه جمعيتي هر. كنندمي استفاده نيز يافتگي توسعه هايويژگي از يكي عنوان به آن از دليل همين به و بود خواهد بيشتر ضريب اين اندازه باشد، كمتر

. است جمعيت سالخوردگي نشانه كمتر و درصد 20 سطح در نماگر اين گرفتن قرار و شودمي ناميده جوان ساختار داراي جمعيت عنوان به باشد بيشتر و درصد 40 آن
 .است سالخوردگي به جواني از معموال گذار اين و باشند مي گذار حال در ساختارهاي داراي باشد درصد 40 تا 20 بين ها آن جواني ضريب كه هايي جمعيت
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 1375-95های : تعداد جمعیت استان هرمزگان، شهرستان بندرلنگه و شهرکنگ برحسب گروه عمده سنی، در سال7-1 جدول

 شرح
گروه 

 سنی

 1395سال  1390 سال 1385سال  1375سال 

 زن مرد مرد و زن زن مرد مرد و زن زن مرد مرد و زن زن مرد مرد و زن

استان 

 هرمزگان

0-

14 

 ساله

477455 243878 233577 434187 221863 212324 457063 233267 223796 528660 270409 258251 

15-

64 

 ساله

541861 279513 262348 912403 471998 440405 1059196 537483 521713 1178178 602578 575600 

65 +

 ساله
42721 24124 18597 57084 31335 25749 60872 31067 29805 69577 33827 35750 

 869601 906814 1776415 775425 802758 1578183 678478 725196 1403674 514553 547602 1062155 جمع

شهرستان 

 بندرلنگه

0-

14 

 ساله

69433 35566 33867 34810 17933 16877 38612 19809 18803 46623 23971 22652 

15-

64 

 ساله

79976 41522 38454 77160 41700 35460 91840 49554 42286 107510 58112 49398 

65 +

 ساله
7508 4175 3333 4116 2298 1818 4210 2197 2013 5225 2597 2628 

 74678 84680 159358 63110 71603 134713 54155 61931 116086 75658 81272 156930 جمع

 شهر کنگ

0-

14 

 ساله

5347 2746 2601 4415 2233 2182 4857 2452 2405 5817 2984 2833 

15-

64 

 ساله

6059 3000 3059 9869 5154 4715 10930 5605 5325 12582 6535 6047 

65 +

 ساله
514 263 251 610 335 275 709 359 350 814 402 412 

 9292 9921 19213 8080 8416 16496 7172 7722 14894 5911 6009 11920 جمع

 های عمومی نفوس و مسکن مرکز آمار ایرانمأخذ: بر اساس نتایج سرشماری

 

 : توزیع درصد جمعیت استان هرمزگان، شهرستان بندرلنگه و شهرکنگ برحسب گروه عمده سنی، 8-1 جدول

 1375-95های در سال

 سنی گروه شرح

 1395سال  1390سال  1385سال  1375سال 

مرد و 

 زن
 زن مرد

مرد و 

 زن
 زن مرد

مرد و 

 زن
 زن مرد

مرد و 

 زن
 زن مرد

استان 

 هرمزگان

 29.7 29.8 29.8 28.9 29.1 29.0 31.3 30.6 30.9 45.4 44.5 45.0 ساله 0-14

 66.2 66.5 66.3 67.3 67.0 67.1 64.9 65.1 65.0 51.0 51.0 51.0 الهس 15-64

 4.1 3.7 3.9 3.8 3.9 3.9 3.8 4.3 4.1 3.6 4.4 4.0 ه+ سال65

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 جمع

شهرستان 

 بندرلنگه

 30.3 28.3 29.3 29.8 27.7 28.7 31.2 29.0 30.0 44.8 43.8 44.2 ساله 0-14

 66.1 68.6 67.5 67.0 69.2 68.2 65.5 67.3 66.5 50.8 51.1 51.0 ساله 15-64

 3.5 3.1 3.3 3.2 3.1 3.1 3.4 3.7 3.5 4.4 5.1 4.8 ه+ سال65

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 جمع

 شهر کنگ

 30.5 30.1 30.3 29.8 29.1 29.4 30.4 28.9 29.6 44.0 45.7 44.9 ساله 0-14

 65.1 65.9 65.5 65.9 66.6 66.3 65.7 66.7 66.3 51.8 49.9 50.8 ساله 15-64

 4.4 4.1 4.2 4.3 4.3 4.3 3.8 4.3 4.1 4.2 4.4 4.3 + ساله65

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 جمع

 های عمومی نفوس و مسکن مرکز آمار ایرانمأخذ: محاسبات مشاور بر اساس نتایج سرشماری
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 1375-95های بندرلنگه و شهرکنگ، در سالساله استان هرمزگان، شهرستان  0-14: درصد جمعیت گروه سنی 8-1شکل 

 

 
 1375-95های ساله استان هرمزگان، شهرستان بندرلنگه و شهرکنگ، در سال 15-64: درصد جمعیت گروه سنی 9-1شکل 

 

 
 1375-95های ساله و باالتر استان هرمزگان، شهرستان بندرلنگه و شهرکنگ، در سال  65: درصد جمعیت گروه سنی 10-1شکل 
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، نمايش داده شده 1395ي بزرگ سني به استناد نتايج سرشماري سال هاگروههاي نواحي شهر كنگ را برحسب در جدول زير تفاوت

ساله  64-15درصد  64.1سال،  15درصد زير  30.1 (هدف محدوده) هابركه و باغات است. از كل جمعيت ساكن در محدوده بافت تاريخي و

 نسبتبه (هدف محدوده) هابركه و باغات اند. در مقايسه با ديگر نواحي شهر، محدوده بافت تاريخي ول بودهسا 65درصد نيز باالي  5.8و 

باشد. با توجه به ساختار سني حاكم بر شهر و واقع بودن بخش اعظمي از جمعيت در سنين ميانسالي، انتظار داراي جمعيت سالمند بيشتري مي

 رود كه جمعيت سالمند شهر افزايش يابد.مي

 

 1395 : تعداد جمعیت نواحی شهرکنگ برحسب گروه عمده سنی، در سال9-1 جدول

 گروه سنی نواحی
 درصد تعداد

 زن مرد مردوزن زن مرد مردوزن

بافت تاریخی 

و باغات و 

ها برکه

)محدوده 

 هدف(

 29.7 30.5 30.1 1046 1138 2184 ساله 0-14

 64.1 64.0 64.1 2256 2390 4646 ساله 15-64

 6.2 5.5 5.8 217 205 422 + ساله65

 100 100 100 3519 3733 7252 تمامی سنین

باغات و 

 هابرکه

 33.1 39.2 36.2 95 115 210 ساله 0-14

 63.8 58.0 60.9 183 170 353 ساله 15-64

 3.1 2.7 2.9 9 8 17 + ساله65

 100 100 100 287 293 580 تمامی سنین

 بافت تاریخی

 29.6 29.6 29.6 975 1038 2013 ساله 0-14

 64.1 64.7 64.4 2115 2266 4381 ساله 15-64

 6.3 5.7 6.0 209 199 408 + ساله65

 100 100 100 3299 3503 6802 تمامی سنین

 بافت میانی

 28.1 30.7 29.4 416 458 874 ساله 0-14

 67.9 65.1 66.5 1006 972 1978 ساله 15-64

 4.0 4.2 4.1 60 63 123 + ساله65

 100 100 100 1482 1493 2975 تمامی سنین

 منطقه ابوذر

 35.2 34.2 34.7 389 388 777 ساله 0-14

 62.4 63.3 62.8 689 718 1407 ساله 15-64

 2.4 2.6 2.5 27 29 56 + ساله65

 100 100 100 1105 1135 2240 تمامی سنین

 بافت جدید

 34.1 36.3 35.2 315 323 638 ساله 0-14

 65.1 63.1 64.1 601 562 1163 ساله 15-64

 0.8 0.7 0.7 7 6 13 + ساله65

 100 100 100 923 891 1814 سنینتمامی 

 مأخذ: محاسبات مشاور بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن مرکز آمار ایران
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 1395 ساله شهرکنگ به تفکیک حوزه، در سال 0-14:  درصد جمعیت 11-1شکل 

 

 
 1395 ساله شهرکنگ به تفکیک حوزه، در سال 15-64: درصد جمعیت 12-1شکل 
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 1395 ساله و باالتر شهرکنگ به تفکیک حوزه، در سال 65: درصد جمعیت 13-1 شکل

 

 جمعیت جنسی نسبت: 1-2-4

 هاييافته مبناي بر. آيدمي بدست زن صد هر ازاي به زنان به مردان نسبت از كه است جمعيت تركيب هايشاخصه از يك جنسي نسبت

. يابدمي كاهش سن افزايش با و است 106 تا 104 حدود در و خود حد باالترين در زندگي اوليه هايسال در جنسي نسبت شناختي،زيست

 الگو، اين. رسدمي سالخوردگي سنين در 60 يا 50 سطح به تا يابدمي ادامه كاهش سپس و شودمي مشاهده سالگي 20 حدود در 100 مقدار

 ندهد رخ خاصي شرايط چنانچه بنابراين،. پيوندد وقوع به هاجمعيت اكثر در بايد اختالل، يك وجود يا انسان دخالت شديد حاالت استثناي به

 انتظار مورد روند همانند ساله 5 سني يهاگروه در جنسي نسبت رودمي انتظار( جنس يك براي بيشتر مير و مرگ يا شديد مهاجرت مثل)

 در اخير هايدهه در. باشد زياد نبايد خاص شرايط در جز به نيز ديگر سني گروه به سني گروه يك از جنسي نسبت تغييرات قاعدتاً،. باشد

نسبت جنسي . است داشته ايمالحظه قابل تغييرات جنسي، نسبت شاخص بندرلنگه و شهر كنگ، به ويژه شهرستان و هرمزگان استان

آيد و اين امر به ص به حساب ميزن است كه يك وضعيت خا 100مرد در برابر  113بيانگر وجود حدود  1395 سال در بندرلنگه شهرستان

باشد. شاخص نسبت جنسي شهر كنگ در سال احتمال خيلي قوي به علل مهاجرت مردان به اين شهرستان به داليل شغلي يا علل ديگر مي

كنند(. ي ميمرد زندگ 107زن ساكن اين شهر، حدود  100نيز حكايت از توزيع نامتوازن تعداد جمعيت مرد و زن دارد )در برابر هر  1395

 تواند به دليل مهاجرت باالي مردان به اين شهر باشد. همچنين خارج شدن شاخص نسبت جنسي شهر كنگ از حد معمول و مورد انتظار مي
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 1375-95های :  نسبت جنسی جمعیت استان هرمزگان، شهرستان بندرلنگه و شهرکنگ، در سال10-1 جدول

 شرح

1375 1385 1390 1395 

 زن مرد
نسبت 

 جنسی
 زن مرد

نسبت 

 جنسی
 زن مرد

نسبت 

 جنسی
 زن مرد

نسبت 

 جنسی

استان 

 هرمزگان
547602 514553 106.4 725196 678478 106.9 802758 775425 103.5 906814 869601 104.3 

شهرستان 

 بندرلنگه
81272 75658 107.4 61931 54155 114.4 71603 63110 113.5 84680 74678 113.4 

 106.8 9292 9921 104.2 8080 8416 107.7 7172 7722 101.7 5911 6009 شهر کنگ

 های عمومی نفوس و مسکن مرکز آمار ایرانمأخذ: محاسبات مشاور بر اساس نتایج سرشماری

 

 
 1375-95های : نسبت جنسی جمعیت استان هرمزگان، شهرستان بندرلنگه و شهرکنگ، در سال14-1شکل 

 

و محدوده بافت تاريخي به ترتيب با  (هدف محدوده) هابركه و باغات و تاريخي مندرج در جدول زير بايد گفت كه؛ بافتبا توجه به ارقام 

 حدود زن، نفر 100 ازاي به نواحي اين درصد، نسبت جنسي باالتري در مقايسه با ديگر نواحي شهر، دارا هستند )در 106.2درصد و  106.1

سو و ساختار سني جمعيت توان اذعان نمود كه نسبت جنسي اين نواحي متاٌثر از عامل مهاجرت از يكمي كرده است(،مي زندگي مرد 106

اين نواحي از سوي ديگر است، در واقع مهاجران وارد شده به اين شهر كه عمدتاً مرد هستند در محدوده بافت تاريخي و ناحيه بافت تاريخي 

شوند سكني گزيده و همين عامل موجب باال رفتن شاخص نسبت جنسي در اين كن محسوب ميتري به لحاظ مسكه احتماالً محالت ارزان

و بافت تاريخي، بايد گفت  (هدف محدوده) هابركه و باغات و تاريخي نواحي است. در مورد تاٌثير ساختار سني بر نسبت جنسي محدوده بافت

 نواحي مردان بيشتر از تعداد زنان است )برخالف مناطق توسعه يافته، در كه چون اين نواحي داراي جمعيت سالمند بيشتري هستند، تعداد

درصد، داراي توزيع جنسي نامتعادلي  96.5است(. ناحيه بافت جديد نيز با نسبت جنسي  زنان از باالتر مردان اميد زندگي يافته، توسعه تركم

بودن ميزان مهاجرپذيري اين ناحيه، پذيرفتني است كه تعداد زنان باالتر و پايين  جديد باشد، با توجه به ساختار سني جمعيت ناحيه بافتمي

 از تعداد مردان باشد. در ساير نواحي شهر نسبت جنسي متعادلي حاكم است.
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 1395 : نسبت جنسی جمعیت نواحی شهرکنگ، در سال11-1 جدول
 نسبت جنسی زن مرد شرح

 106.1 3519 3733 (هدف محدوده) هابرکه و باغات و تاریخی بافت

 102.1 287 293 هاباغات و برکه

 106.2 3299 3503 بافت تاریخی

 100.7 1482 1493 بافت میانی

 102.7 1105 1135 منطقه ابوذر

 96.5 923 891 بافت جدید

 عمومی نفوس و مسکن مرکز آمار ایران مأخذ: محاسبات مشاور بر اساس نتایج سرشماری

 

 
 1395 جنسی جمعیت شهرکنگ به تفکیک حوزه، در سال: نسبت 15-1شکل 
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 جمعیت تراکم: 1-2-5

 تعداد تا رودمي كار به منظور اين به و دارند سكونت معيني مساحت يا منطقه يك در كه است جمعيتي تعداد جمعيت تراكم اصطالح

 جمعيت توزيع كل از آگاهي براي ايهشيو جمعيت، تراكم رواين از. كند مشخص اند،كرده اشغال را جغرافيايي واحد يك كه مردمي متوسط

 عواملي و رقم اين ميان ايرابطه بايد و نيست كافي ولي الزم چند هر سرزمين يك جمعيت كل رقم دانستن. است جغرافيايي محدوده يك در

 جمعيت گزارش اين در جمعيت نسبي تراكم يمحاسبه براي. باشد داشته وجود كنندمي زندگي آن در جمعيت اين كه ايمنطقه مساحت مانند

براي شهر كنگ بيانگر سير صعودي تراكم  آمده دست به نسبي تراكم دهدمي نشان نتايج كه همانطور. است شده تقسيم مساحت كل بر

 عالوه، تراكم جمعيت شهر در مقايسه با شهرستان و استان بسيار باالتر است.جمعيت در اين شهر است. به

 1385-95های : مساحت و  تراکم جمعیت استان هرمزگان، شهرستان بندرلنگه و شهرکنگ، در سال12-1 دولج
  شرح

 استان هرمزگان
 مساحت )هکتار(

  تراکم جمعیت

 شهرستان بندرلنگه
  مساحت )هکتار(

  جمعیتتراکم 

 شهر کنگ
  مساحت )هکتار(

  تراکم جمعیت

 های عمومی نفوس و مسکن مرکز آمار ایرانمأخذ: محاسبات مشاور بر اساس نتایج سرشماری

 محدوده) هابركه و باغات و تاريخي دهد كه محدوده بافتبررسي تراكم جمعيت شهركنگ به تفكيك نواحي مورد مطالعه نشان مي
 و باغات و تاريخي شود. همچنين محدوده بافتي شهر محسوب ميترين ناحيهنفر در هر هكتار، پرجمعيت 34.9با تراكم جمعيتي  (هدف
 هكتار به لحاظ وسعت، رتبه نخست را در مقايسه با ديگر نواحي شهر دارد. 208با  (هدف محدوده) هابركه

 

 1395: مساحت و  تراکم جمعیت نواحی شهرکنگ، در سال 13-1 جدول
 تراکم جمعیت مساحت )هکتار( شرح

 34.9 208 (هدف محدوده) هابرکه و باغات و تاریخی بافت

 6.9 84 هاباغات و برکه

 52.6 129 بافت تاریخی

 33.4 89 بافت میانی

 21.7 103 منطقه ابوذر

 9.0 203 بافت جدید

 عمومی نفوس و مسکن مرکز آمار ایران مشاور بر اساس نتایج سرشماریمأخذ: محاسبات 
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 1395 تراکم جمعیت شهرکنگ به تفکیک حوزه، در سال: 16-1شکل 

 جمعیت . رشد1-2-6

نفر  19213به  1390نفر در سال  16496، جمعيت شهركنگ از 1395براساس نتايج آخرين سرشماري عمومي نفوس و مسكن در سال 

درصد بوده كه در مقايسه با  3.1، رشد ساالنه جمعيت شهركنگ برابر با 1390-95افزايش يافته است. در دوره پنج ساله  1395در سال 

تر و از استان هرمزگان از شهرستان بندرلنگه كمي پايين شهركنگ شود كه رشد ساالنه جمعيتهاي قبل افزايش يافته است. مالحظه ميدوره

 قابل توجهي باالتر است. به ميزان

 1375-95های : درصد رشد ساالنه جمعیت استان هرمزگان، شهرستان بندرلنگه و شهرکنگ، طی سال14-1 جدول
 1395 1390 1385 1375 شرح

 تعداد جمعیت

 1776415 1578183 1403674 1062155 استان هرمزگان

 159358 134713 116086 156930 شهرستان بندرلنگه

 19213 16496 14894 11920 کنگشهر 

 95-1390 90-1385 85-1375 دوره

رشد ساالنه 

 جمعیت

 2.4 2.4 2.8 - استان هرمزگان

 3.4 3.0 3.0- - شهرستان بندرلنگه

 3.1 2.1 2.3 - شهر کنگ

 های عمومی نفوس و مسکن مرکز آمار ایرانمأخذ: محاسبات مشاور بر اساس نتایج سرشماری
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 1375-95های درصد رشد ساالنه جمعیت استان هرمزگان، شهرستان بندرلنگه و شهرکنگ، طی سال: 17-1شکل 

 

 های جمعیتویژگی: 1-3

 وضع خانوار: 1-3-1

 تعداد و متوسط بعد خانوار 

 جاىبه تسامحاً كه خانوار بعد. شودمي گفته است، مشترک هم با هاآن معيشت و كنندمي زندگي سقف يك زير كه افرادي به خانوار

 و هاسنت كار، بازار به زنان ورود مهاجرت، همچون عواملي. است شناختى جمعيت و آمارى مفهوم يك بيشتر رود،مى كاربه نيز خانواده

 خانوار اندازه بر وولد زاد و مير و مرگ نرخ اقتصادي، ساختار و اقتصادي توسعه سطح مختلف، نژادي و قومي يهاگروه در رايج هايارزش

 اشتغال، مسكن، و اجتماعي هايبخش هايگذاريسياست و هاريزيبرنامه در بسياري كاربردهاي خانوار بعد شناخت و بررسي. دارند تأثير

 خانوار بعد تحليل و بررسي به بند اين در اساس اين بر. دارد روستاها و شهرها در غيره و غذايي امنيت شهرها، در كودكان تسهيالت و خدمات

 سال اخير، تعداد خانوارهاي ساكن شهر كنگ، بيش از دو برابر افزايش داشته اما بعدخانوار كاهش يافته است )به 20طي  .است شده پرداخته

سال  باشد. دراند(. اين وضعيت بر شهرستان بندرلنگه و استان هرمزگان نيز حاكم ميشده تركوچك خانوارها و بيشتر خانوارها تعداد عبارتي،

 شهر كنگ در ، بعدخانوارسال اين در كلي صورت به اند وكردهنفر زندگي مي 4در هر خانوار ساكن در شهر كنگ به طور متوسط حدود  1395

 .است بوده شهرستان بندرلنگه و استان هرمزگان سطح از بيشتر اندكي

 1375-95های بندرلنگه و شهرکنگ، در سال: تعداد و متوسط بعدخانوار استان هرمزگان، شهرستان 15-1 جدول
 1395 1390 1385 1375 شرح

 استان هرمزگان
 489754 394224 297772 195026 تعداد خانوار

 3.6 4.0 4.7 5.4 بعد خانوار

 شهرستان بندر لنگه
 42968 32266 23636 27985 تعداد خانوار

 3.7 4.2 4.9 5.6 بعد خانوار

 شهر کنگ
 4921 4005 2908 2045 تعداد خانوار

 3.9 4.1 5.1 5.8 بعد خانوار

 های عمومی نفوس و مسکن مرکز آمار ایرانمأخذ: محاسبات مشاور بر اساس نتایج سرشماری
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 1375-95های : متوسط بعدخانوار استان هرمزگان، شهرستان بندرلنگه و شهرکنگ، در سال18-1شکل 

ها بيشتر بركه و كه به طور متوسط تعداد افراد در خانوارهاي ساكن در ناحيه باغاتدهد نشان مي 1395نتايج سرشماري سال 
بافت جديد كمتر از ساير نواحي است. در ساير نواحي نيز بعد خانوار  در ساكن خانوارهاي در افراد تعداد از ساير نواحي و متوسط

 باشد.بسيار نزديك به همديگر مي

 1395 نوار نواحی شهرکنگ، در سال: تعداد و متوسط بعدخا16-1 جدول

 شرح
  هابرکه و باغات و تاریخی بافت

 (هدف محدوده)
 بافت جدید منطقه ابوذر بافت میانی بافت تاریخی هاباغات و برکه

 546 570 793 1766 134 1872 تعداد خانوار

 3.3 3.9 3.8 3.9 4.3 3.9 متوسط بعد خانوار

 عمومی نفوس و مسکن مرکز آمار ایران نتایج سرشماریمأخذ: محاسبات مشاور بر اساس 

 

 
  1395 : متوسط بعدخانوار شهرکنگ به تفکیک حوزه، در سال19-1شکل 
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 سرپرست خانوار 

معموالً مسئوليت  شعود وعنوان شناخته مي اينآمار ايران، سرپرست خانوار عضوي از خانوار است كه در خانوار به  براساس تعاريف مركز

. خععانواده را برعهععده دارد درآمدهايكععردن  هزينععه ينحوه در معورد گيريتصميمهاي خانوار يعا اي از هزينههمه يا بخش عمده تأمين

كاهش نرخ  يلنوظهور از قب مسايل ساير كنار در يتينوظهور جمع يلاز مسا يكيبتوان  يدتعداد خانوارهاي زن سرپرست خانوار را شا يشفزاا

 اجتماعي– اقتصادي ييراتتغ يرتحت تاث يكه از طرف دانستمهاجرت و...  يد(، الگوهاي جدجمعيتي )پنجره يتجمع سني ساختار ييرباروري، تغ

ين (. بنابرا1-4: 1392)افتخاري و همكاران، يز داراست گذاري بر روند توسعه كشور را نيرتاث يتتا حدودي قابل يگركالن بوده و از طرف د

 يها و برااستقالل آن در جهتزنان  يو توانمند ساز يو اجتماع ياقتصاد ي،شناخت يبآس يريتي،زنان سرپرست و توجه به آنان در بخش مد

 آمار مركز هايسرشماري نتايج به توجه با كارساز واقع شود. ياربس يادر هر منطقه يدارتوسعه پا يدر راستا توانديو اداره خانوار م يريتمد

دو و  مهم نكته اما است هفتم نزديك به يك سرپرست مردان نسبت به سرپرست زنان نسبت 1395 سال در و شهر كنگ در هرچند ايران،

 توجه ايتوسعه هايريزيبرنامه در كه دهدمي نشان افزايش اين است، 1395 سال به منتهي سال ده در سرپرست زنان تعداد شدن برابر نيم

سرپرست در شهر به عالوه همانطور كه در جدول نشان داده شده است، نسبت خانوارهاي زن .است اهميت حائز جمعيت از بخش اين به ويژه

 باشد.سرپرست در سطح شهرستان و استان ميزن خانوارهاي كنگ بيشتر از نسبت

 جنس سرپرست،استان هرمزگان، شهرستان بندرلنگه و شهر کنگ برحسب  خانوارهای درصد و : تعداد17-1 جدول

 95-1385های در سال 

 شرح سال
 شهر کنگ شهرستان بندر لنگه استان هرمزگان

 زن مرد کل زن مرد کل زن مرد کل

1385 
 260 2648 2908 1678 21958 23636 30088 267684 297772 تعداد

 8.9 91.1 100 7.1 92.9 100 10.1 89.9 100 درصد

1390 
 445 3560 4005 3158 29108 32266 48376 345848 394224 تعداد

 11.1 88.9 100 9.8 90.2 100 12.3 87.7 100 درصد

1395 
 646 4227 4873 4914 38054 42968 63153 426601 489754 تعداد

 13.3 86.7 100 11.4 88.6 100 12.9 87.1 100 درصد

 مرکز آمار ایرانهای عمومی نفوس و مسکن مأخذ: محاسبات مشاور بر اساس نتایج سرشماری

 
 1385-95های استان هرمزگان، شهرستان بندرلنگه و شهر کنگ برحسب جنس سرپرست، در سال خانوارهای : درصد20-1شکل 

 

 باالتر و ساله 10 جمعیت زناشویی وضع 

 كه افرادي. اندنكرده ازدواج هرگز كه كساني و اندكرده ازدواج يكبار حداقل كه كساني. شودمي تقسيم گروه دو به تاهل لحاظ از جمعيت

 اثر بر را خود همسر كه كساني هستند، همسر داري حاضر حال در كه كساني شوندمي تقسيم گروه سه به خود اندكرده ازدواج يكبار حداقل
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 آمده بدست مشابهي تقريباً نتايج بندرلنگه و شهر كنگ شهرستان هرمزگان، استان در تاهل وضع بررسي در. اندداده دست از طالق يا فوت

 در جمعيت عمده الزم به ذكر است كه در حال حاضر بخش. است سهم قابل توجهي داشته همسر داراي افراد نسبت دهدمي نشان كه است

 خود زناشويي زندگي ابتدايي هايسال در افراد و گيردمي صورت آن در ازدواج بيشترين كه سنيني دارند قرار سال 35 تا 25 سني يهاگروه

 است و انتظار همسر در سطح استان، شهرستان بندرلنگه و شهر كنگ باال داراي افراد نسبت دليل؛ همين توان گفت كه بهمي دارند، قرار

 .يابد افزايش همچنان همسر داري افراد نسبت نيز آينده سال ده در رودمي

 كه دهندمي تشكيل نكرده ازدواج هرگز افراد را شهركنگ بيشتر و ساله ده افراد جمعيت از درصد 32.5 ،1395 سرشماري نتايج اساس بر

 سطح در هانسبت اين. اندداده تشكيل نكرده ازدواج هرگز افراد را سال ده باالي زنان از درصد 27.3 و مردان از درصد 37.4 جنس تفكيك به

. باشدمي درصد 28.2 معادل زنان براي و درصد 37.4 مردان براي درصد، 33.1 بيشتر و ساله ده افراد براي ترتيب به شهرستان بندرلنگه

 درصد 37 بيشتر، و ساله ده افراد درصد 33.1 كه است قرار بدين نكرده ازدواج هرگز افراد مورد در استان هرمزگان نيز وضعيت همچنين

استان  ساله و بيشتر 10كه جمعيت  گفت توانمي بنابراين. دهندمي تشكيل نكرده ازدواج هرگز افراد را زنان درصد 29 معادل و مردان

 تأمل اختالف قابل توجه قابل نكته اما. اي برخوردار هستندشهركنگ به لحاظ وضع تاهل از الگوي مشابه و هرمزگان، شهرستان بندرلنگه

درصد باالتر از  10نكرده مردان حدود است، نسبت مردان هرگزازدواج  نكرده در سطح مناطق مورد بررسي ازدواج هرگز نسبت مردان و زنان

 نسبت متناظر براي زنان است.

 استان هرمزگان، شهرستان بندرلنگه و شهر کنگ برحسب وضع زناشویی، در سال ساله و باالتر 10جمعیت  درصد و : تعداد18-1 جدول

1395 

 شرح
 شهر کنگ شهرستان بندر لنگه استان هرمزگان

 زن مرد مرد و زن زن مرد مرد و زن زن مرد مرد و زن

 دارای همسر
 4594 4704 9298 37361 40962 78323 428115 435327 863442 تعداد 

 63.3 60.9 62.1 64.2 61.0 62.4 62.7 61.2 62.0 درصد

بی همسر 

 براثرفوت همسر

 473 52 525 3142 412 3554 43194 5185 48379 تعداد 

 6.5 0.7 3.5 5.4 0.6 2.8 6.3 0.7 3.5 درصد

بی همسر براثر 

 طالق

 202 80 282 1288 696 1984 13756 6977 20733 تعداد 

 2.8 1.0 1.9 2.2 1.0 1.6 2.0 1.0 1.5 درصد

 هرگز ازدواج نکرده
 1983 2885 4868 16374 25097 41471 197773 263361 461134 تعداد 

 27.3 37.4 32.5 28.2 37.4 33.1 29.0 37.0 33.1 درصد

 جمع
 7256 7724 14980 58165 67167 125446 682838 710850 1393688 تعداد 

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 درصد

 های عمومی نفوس و مسکن مرکز آمار ایرانمأخذ: محاسبات مشاور بر اساس نتایج سرشماری
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 شهرستان بندرلنگه و شهر کنگ برحسب وضع زناشویی، در سالاستان هرمزگان،  ساله و باالتر 10جمعیت  :  درصد کل21-1شکل 

1395 

 

 
 1395 استان هرمزگان، شهرستان بندرلنگه و شهر کنگ برحسب وضع زناشویی، در سال ساله و باالتر 10: درصد مردان 22-1شکل 
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 1395 کنگ برحسب وضع زناشویی، در سالاستان هرمزگان، شهرستان بندرلنگه و شهر  ساله و باالتر 10: درصد زنان 23-1شکل 

بيشتر از ساير نواحي شهر، داراي  (هدف محدوده) هابركه و باغات ها و محدوده بافت تاريخي وها، ناحيه باغات و بركهيافته اساس بر
ن در اين نواحي كمتر از باشند و درصد جمعيت داراي همسر ساكهمسران براثر فوت و طالق( ميها، بيجمعيت مجرد )هرگزازدواج نكرده

اقتصادي براي كاهش مسائل و  و فرهنگي اقدامات در نواحي مذكور نيست اما نياز به بحران معني به امر لزوماً ساير نواحي شهر است. اين
 كند.هاي مربوط به اين قشر را گوشزد ميآسيب

 

 1395 وضع زناشویی، در سال نواحی شهرکنگ برحسب ساله و باالتر 10جمعیت  درصد و : تعداد19-1 جدول

 شرح وضع تاهل
 هابرکه و باغات و تاریخی بافت

 (هدف محدوده) 
 بافت جدید منطقه ابوذر بافت میانی بافت تاریخی هاباغات و برکه

 دارای همسر
 986 1064 1451 3268 247 3460 تعداد 

 76.3 64.1 61.9 60.7 57.6 60.6 درصد

بی همسر براثرفوت 

 همسر

 30 44 79 246 13 258 تعداد 

 2.3 2.7 3.4 4.6 3.0 4.5 درصد

 بی همسر براثر طالق
 19 48 46 87 6 91 تعداد 

 1.5 2.9 2.0 1.6 1.4 1.6 درصد

 هرگز ازدواج نکرده
 258 504 767 1783 163 1902 تعداد 

 20.0 30.4 32.7 33.1 38.0 33.3 درصد

 جمع
 1293 1660 2343 5384 429 5711 تعداد 

 100 100 100 100 100 100 درصد

 عمومی نفوس و مسکن مرکز آمار ایران مأخذ: محاسبات مشاور بر اساس نتایج سرشماری
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 1395 نواحی شهرکنگ به تفکیک حوزه، در سال جمعیت دارای همسر : درصد24-1شکل 

 

 
 1395 به تفکیک حوزه، در سال نواحی شهرکنگ همسر بر اثر فوت همسرجمعیت بی : درصد25-1شکل 

 

  



 

 

29 

 

 
 1395 نواحی شهرکنگ به تفکیک حوزه، در سال همسر بر اثر طالقجمعیت بی : درصد26-1شکل 

 

 
 1395 نواحی شهرکنگ به تفکیک حوزه، در سال جمعیت هرگزازدواج نکرده : درصد27-1شکل 
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 باالتر و ساله 6 جمعیت سواد و آموزش وضع 

گردد. در سطح  يانب يو فرد يتواند در دو سطح مليم يتاهم ينآموزش است و ا و سطح سواد ياجتماع ينماگرها ينتراز مهم يكي

در اغلب موارد سطح  ياست و در سطح فرد يازن يرومندن ياسيو س ياقتصاد ي،اجتماع هاييانبا بن يخلق كشور يباسواد برا يتيجمع يمل

به  يابيدر گروه زنان و دختران، دست يژهبو يتوانمندساز ي،سالمت عموم يشافزا يرومندتر،توسعه اجتماع ن ،با فقر ينفكال يونديسواد پ

سواد و  يتوضع يلبند به تحل يناساس در ا يندارد. بر ا يزندگ يفيتك يارتقا يو به طور كل يمناسب و رشد اقتصاد يشغل يهافرصت

 .ستپرداخته شده ا كنگ گه و شهرسطح استان هرمزگان، شهرستان بندرلنآموزش در 

 

 نرخ باسوادی 

درصد از  86.3آيند. با توجه به اين تعريف؛ شمار ميافرادي كه توانايي خواندن و نوشتن را دارند طبق تعريف مركز آمار ايران با سواد به

، نرخ باسوادي جمعيت شهركنگ رشد مطلوبي را 1375اند، در مقايسه با سال باسواد بوده 1395ساله و باالتر شهر كنگ در سال  6جمعيت 

شود. نرخ رده است. اين نسبت در ميان مردان و زنان ساكن در اين شهر متفاوت است و هنوز شكاف جنسيتي در اين شهر ديده ميتجربه ك

درصد است. در سال  86و  90درصد است كه اين نرخ در ميان مردان و زنان به ترتيب در حدود  88باسوادي شهرستان بندرلنگه در حدود 

هايي براي جبران كاهش اختالف آن شود. بايد سياستصد بين شهر كنگ و شهرستان بندرلنگه مشاهده ميدر 2، شكافي در حدود 1395

 صورت گيرد.  

 

 باسواد استان هرمزگان، شهرستان بندرلنگه و شهر کنگ،  ساله و باالتر  6جمعیت  درصد و : تعداد20-1جدول 

 1375-95 هایدر سال

 سال شرح
 شهر کنگ بندر لنگهشهرستان  استان هرمزگان

 زن مرد مرد و زن زن مرد مرد و زن زن مرد مرد و زن

 تعداد

1375 646721 360543 286178 95183 53356 41827 7436 4085 3351 

1385 1018526 551096 467430 85251 47438 37814 10596 5779 4817 

1390 1152155 607122 545033 97997 52875 45122 11803 6288 5515 

1395 1345952 708939 637013 121633 66236 55397 14205 7593 6612 

 درصد

1375 72.8 78.6 66.6 72.3 78.0 66.0 73.4 79.8 67.0 

1385 82.4 86.1 78.4 83.4 86.5 79.8 80.4 84.4 76.1 

1390 83.7 86.8 80.5 83.4 84.2 82.5 82.6 86.3 78.8 

1395 87.8 90.7 84.9 88.3 90.1 86.3 86.3 89.5 82.8 

 های عمومی نفوس و مسکن مرکز آمار ایرانمأخذ: محاسبات مشاور بر اساس نتایج سرشماری
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 1375-95 هایاستان هرمزگان، شهرستان بندرلنگه و شهرکنگ، در سال ساله و باالتر  6جمعیت  : نرخ باسوادی28-1شکل 

 

 
 1375-95 هایاستان هرمزگان، شهرستان بندرلنگه و شهرکنگ، در سال و باالترساله   6مردان  : نرخ باسوادی29-1شکل 
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 1375-95 هایاستان هرمزگان، شهرستان بندرلنگه و شهرکنگ، در سال ساله و باالتر  6زنان  :  نرخ باسوادی30-1شکل 

 

درصد، هم در مقايسه با ميانگين  84.3با  (هدف محدوده) هابركه و باغات و تاريخي دهد كه محدوده بافتارقام جدول زير نشان مي

ي نواحي شهر، ميان ميزان باسوادي زنان و مردان تري دارد. به عالوه در همهشهر و هم در مقايسه با بيشتر نواحي، نرخ باسوادي پايين

 شكاف به نفع مردان وجود دارد.

 1395 نواحی شهرکنگ به تفکیک جنس، در سال باسواد ساله و باالتر  6جمعیت  درصد و : تعداد21-1 جدول

 شرح
 نرخ تعداد

 زن مرد مرد و زن زن مرد مرد و زن

 80.3 88.1 84.3 2461 2826 5287 (هدف محدوده) هابرکه و باغات و تاریخی بافت

 88.0 96.2 92.0 220 230 450 هاباغات و برکه

 80.0 87.7 83.9 2295 2651 4946 بافت تاریخی

 83.1 91.4 87.2 1076 1175 2251 میانیبافت 

 81.0 84.3 82.7 757 790 1547 منطقه ابوذر

 95.5 96.7 96.1 707 674 1381 بافت جدید

 عمومی نفوس و مسکن مرکز آمار ایران مأخذ: محاسبات مشاور بر اساس نتایج سرشماری
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 1395 تفکیک حوزه، در سال شهرکنگ به ساله و باالتر  6کل جمعیت  : نرخ باسوادی31-1شکل 

 

 
 1395 شهرکنگ به تفکیک حوزه، در سال ساله و باالتر  6مردان  : نرخ باسوادی32-1شکل 
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 1395 شهرکنگ به تفکیک حوزه، در سال ساله و باالتر  6زنان  : نرخ باسوادی33-1شکل 

 

  سطح تحصیالت 

 تواندكه مي است توجه مورد نظر اين از بيشتر مسأله اين ه است. اهميتوضعيت تحصيالت افراد جامعه، در جدول ذيل نمايش داده شد
جدول ذيل حاكي است كه بخش قابل توجهي از جمعيت ساكن در شهر كنگ  .باشد اجتماعي هايدگرگوني و تغييرات از بسياري موجب

درصد جمعيت داراي تحصيالت دانشگاهي  8.7ساله و باالتر( و فقط  6درصد از كل جمعيت  75تر بوده )حدود داراي تحصيالت ديپلم و پايين
 اند.بوده

 زنان باالتر و ساله 6 جمعيت سهم كه گفت توانمي سواد سطح لحاظ به شهركنگ مردان و زنان باالتر و ساله 6 جمعيت يمقايسه در
 6 جمعيت سهم راهنمايي و متوسطه تحصيلي مقاطع در و مردان باالتر و ساله 6 جمعيت سهم از باالتر ابتدايي و عالي تحصيلي مقطع در

 .باشدمي مردان از ترپايين زنان بيشتر و ساله

توان اذعان داشت كه ميانگين بيشتر شهركنگ با شهرستان بندرلنگه و استان لرستان مي ساله و 6ي سطح سواد جمعيت در مقايسه
 جمعيت داراي سواد شهرستان و استان باالتر از شهركنگ است.
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استان هرمزگان، شهرستان بندرلنگه و شهر کنگ برحسب سطح سواد و به تفکیک جنس،  ساله و باالتر  6جمعیت  : تعداد22-1 جدول

 1395در سال 

 سوادبی شرح

ابتدایی/ 

پایان 

ابتدایی / 

 سواد آموزی

سیکل  اول/ 

راهنمایی/ 

پایان 

راهنمایی/ 

 1متوسطه

سیکل دوم/ 

متوسطه/ 

 /2متوسطه 

دیپلم و پیش 

 دانشگاهی

 عالی

سایر 

های دوره

تحصیلی، 

دوره تحصیلی 

نامشخص و 

 اظهار نشده

 جمع اظهار نشده

استان 

 هرمزگان

 1532278 540 6744 227260 414415 251873 445660 185786 مرد و زن

 781812 457 3827 118197 229217 143168 214530 72416 مرد

 750466 83 2917 109063 185198 108705 231130 113370 زن

شهرستان 

 بندر لنگه

 137685 41 1132 21788 36547 21741 40425 16011 مرد و زن

 73517 26 616 11503 20764 12878 20475 7255 مرد

 64168 15 516 10285 15783 8863 19950 8756 زن

 شهرکنگ

 16465 3 388 1436 4034 3136 5211 2257 مرد و زن

 8482 1 206 640 2282 1825 2640 888 مرد

 7983 2 182 796 1752 1311 2571 1369 زن

 مرکز آمار ایرانهای عمومی نفوس و مسکن مأخذ: بر اساس نتایج سرشماری

  

استان هرمزگان، شهرستان بندرلنگه و شهر کنگ برحسب سطح سواد و به تفکیک جنس،  ساله و باالتر  6جمعیت  : درصد23-1 جدول

 1395در سال 

 سوادبی شرح

ابتدایی/ 

پایان 

ابتدایی / 

سواد 

 آموزی

سیکل  

اول/ 

راهنمایی/ 

پایان 

راهنمایی/ 

 1متوسطه

سیکل دوم/ 

متوسطه/ 

 /2متوسطه 

دیپلم و پیش 

 دانشگاهی

 عالی

های سایر دوره

تحصیلی، دوره 

تحصیلی 

نامشخص و 

 اظهار نشده

اظهار 

 نشده
 جمع

 استان هرمزگان

 100 0.04 0.4 14.8 27.0 16.4 29.1 12.1 مرد و زن

 100 0.06 0.5 15.1 29.3 18.3 27.4 9.3 مرد

 100 0.01 0.4 14.5 24.7 14.5 30.8 15.1 زن

شهرستان بندر 

 لنگه

 100 0.03 0.8 15.8 26.5 15.8 29.4 11.6 مرد و زن

 100 0.04 0.8 15.6 28.2 17.5 27.9 9.9 مرد

 100 0.02 0.8 16.0 24.6 13.8 31.1 13.6 زن

 شهرکنگ

 100 0.02 2.4 8.7 24.5 19.0 31.6 13.7 مرد و زن

 100 0.01 2.4 7.5 26.9 21.5 31.1 10.5 مرد

 100 0.03 2.3 10.0 21.9 16.4 32.2 17.1 زن

 های عمومی نفوس و مسکن مرکز آمار ایرانمأخذ: محاسبات مشاور بر اساس نتایج سرشماری
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 1395استان هرمزگان، شهرستان بندرلنگه و شهر کنگ برحسب سطح سواد، در سال  ساله و باالتر  6جمعیت  : درصد34-1شکل 

 

 عالی آموزش موسسات و هادانشگاه دانشجویان 

ترين مراكزي هستند كه نقش عمده در استقالل و يا وابستگي كشور دارند، چرا كه ترين و حساسسراها از جمله مهمها و دانشدانشگاه

 يدر راستا يمياخذ هرگونه تصم. به بياني، شوندها و مراكز تعليم و تربيت انتخاب ميالتحصيالن دانشگاهاكثر مديران جامعه از بين فارغ

مجموعه  زيرها به عنوان . دانشگاهيابديجامعه انتقال م يهابخش يرشود و به سايم شروعها جامعه از دانشگاه يو توسعه و دگرگون يشرفتپ

و ماهر مد، شايسته آند و به عنوان مراكزي كه به تربيت و آماده ساختن نيروي انساني كاراجامعه مطرح يكتوسعه  ينددر فرا عاليآموزش

 يتمورد تعداد و وضع داشتن اطالعات الزم در يلدل ين. به همپردازنديهاي مختلف مبراي پاسخگويي به نيازهاي واقعي جامعه در زمينه

 باشد.يالزم م و ياجبار يتوسعه امر يهابرنامه ياجرا يدر راستا يدانشجويان دانشگاه

 هرمزگان استان شهركنگ با شهرستان بندرلنگه و تحصيل در حال دانشجويان درصد )برحسب مقطع تحصيلي( و ميزان زير جداول در 

 آن معناي به كه داشته وجود تحصيل حال در دانشجو 366 شهركنگ در 1395 سال در كنيدمي مشاهده كه همانطور. است شده مقايسه

 كه است اين شهركنگ در توجه جالب نكته. اندبوده تحصيل به مشغول هادانشگاه در نفر 26 نزديك به باسواد نفر هزار هر ازاي به كه است

 ميزان كه دهدمي نشان شهرستان و استان، با آمارها اين مقايسه. است بيشتر مردان به نسبت كه بوده 28.1تحصيلكرده  زنان ميزان

 اشد.بمي شهر كنگ ميانگين از باالتر هرمزگان و شهرستان بندرلنگه استان تحصيل حال در دانشجويان

دانشجویان در حال تحصیل استان هرمزگان، شهرستان بندرلنگه و شهر کنگ برحسب مقطع تحصیلی و به تفکیک  : تعداد24-1 جدول

 1395جنس، در سال 

 کارشناسی کاردانی شرح
کارشناسی ارشد و 

 دکترای حرفه ای

دکترای تخصصی و 

 فوق دکترا
 جمع

استان 

 هرمزگان

 65120 937 9842 32463 21878 مرد و زن

 35079 540 5216 15481 13842 مرد

 30041 397 4626 16982 8036 زن

شهرستان بندر 

 لنگه

 5198 106 842 2466 1784 مرد و زن

 2947 75 444 1277 1151 مرد

 2251 31 398 1189 633 زن

 شهر کنگ

 366 2 53 213 98 مرد و زن

 180 2 32 98 48 مرد

 186 0 21 115 50 زن

 عمومی نفوس و مسکن مرکز آمار ایران مأخذ: بر اساس نتایج سرشماری
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استان هرمزگان، شهرستان بندرلنگه و شهر کنگ برحسب مقطع تحصیلی و به  تحصیل حال در دانشجویان : درصد و میزان25-1 جدول

 1395تفکیک جنس، در سال 

 کارشناسی کاردانی شرح

کارشناسی 

ارشد و دکترای 

 حرفه ای

 دکترای

تخصصی و 

 فوق دکترا

 جمع

میزان به ازای 

هزار نفر 

جمعیت باسواد 

 ساله و باالتر 6

استان 

 هرمزگان

 48.4 100 1.4 15.1 49.9 33.6 مرد و زن

 49.5 100 1.5 14.9 44.1 39.5 مرد

 47.2 100 1.3 15.4 56.5 26.8 زن

شهرستان بندر 

 لنگه

 42.7 100 2.0 16.2 47.4 34.3 مرد و زن

 44.5 100 2.5 15.1 43.3 39.1 مرد

 40.6 100 1.4 17.7 52.8 28.1 زن

 شهر کنگ

 25.8 100 0.5 14.5 58.2 26.8 مرد و زن

 23.7 100 1.1 17.8 54.4 26.7 مرد

 28.1 100 0.0 11.3 61.8 26.9 زن

 عمومی نفوس و مسکن مرکز آمار ایران مأخذ: محاسبات مشاور بر اساس نتایج سرشماری

 
 1395استان هرمزگان، شهرستان بندرلنگه و شهر کنگ به تفکیک جنس، در سال  تحصیل حال در دانشجویان : میزان25-1شکل 

 

 عالی آموزش موسسات و هادانشگاه آموختگاندانش 

 استان و شهرستان با آن مقايسه و شهركنگ دانشگاهي آموختگاندانش ميزان و تعداد بررسي در اين گزارش مورد نماگرهاي از ديگر يكي

 تخصص با مطابق شغلي هايفرصت خلق خصوص در ريزيبرنامه و گذاريسياست در مهم گامي تواندمي نماگر اين تحليل. باشدمي

 اند.نفر از جمعيت ساكن شهر كنگ داراي تحصيالت دانشگاهي بوده 1064مطابق با آخرين آمار رسمي مركز آمار ايران،  .باشد آموختگاندانش
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دانشگاهی استان هرمزگان، شهرستان بندرلنگه و شهر کنگ برحسب مقطع تحصیلی و به تفکیک  آموختگاندانش : تعداد26-1 جدول

 1395جنس، در سال 

 کارشناسی کاردانی شرح
کارشناسی ارشد و 

 دکترای حرفه ای

دکترای تخصصی و 

 فوق دکترا
 جمع

استان 

 هرمزگان

 161492 1144 15851 96248 48249 مرد و زن

 82650 775 8717 45524 27634 مرد

 78842 369 7134 50724 20615 زن

شهرستان بندر 

 لنگه

 16516 102 2043 9739 4632 مرد و زن

 8506 67 1129 4750 2560 مرد

 8010 35 914 4989 2072 زن

 شهر کنگ

 1064 1 75 674 314 مرد و زن

 457 1 34 277 145 مرد

 607 0 41 397 169 زن

 عمومی نفوس و مسکن مرکز آمار ایران مأخذ: بر اساس نتایج سرشماری

 

آموختگان دانشگاهي داراي تحصيالت ليسانس شود در همه مناطق مورد بررسي، بخش قابل توجهي از دانشهمانطور كه مالحظه مي

 شهرستان بندرلنگه و استان هرمزگان بايد اذعان نمود كه ميزاندانشگاهي شهركنگ و  آموختگاني ميزان دانشباشند. در مقايسهو باالتر مي

 آموختگاندانش مقايسه ميزان عالوه، ويژه شهرستان بوده است. بهتر از متوسط استان و بهدانشگاهي شهركنگ، پايين آموختگان دانش

 .است بوده مردان ميزان از باالتر يدانشگاه آموختهدانش زنان ميزان ،1395 سال در كه دهدمي نشان جنس شهركنگ به تفكيك

دانشگاهی استان هرمزگان، شهرستان بندرلنگه و شهر کنگ برحسب مقطع تحصیلی و به  آموختگاندانش : درصد و میزان27-1 جدول

 1395تفکیک جنس، در سال 

 کارشناسی کاردانی شرح

کارشناسی 

ارشد و 

دکترای حرفه 

 ای

دکترای 

تخصصی و 

 فوق دکترا

 جمع

به ازای میزان 

هزار نفر 

جمعیت 

ساله  6باسواد 

 و باالتر

استان 

 هرمزگان

 120.0 100 0.7 9.8 59.6 29.9 مرد و زن

 116.6 100 0.9 10.5 55.1 33.4 مرد

 123.8 100 0.5 9.0 64.3 26.1 زن

شهرستان 

 بندر لنگه

 135.8 100 0.6 12.4 59.0 28.0 مرد و زن

 128.4 100 0.8 13.3 55.8 30.1 مرد

 144.6 100 0.4 11.4 62.3 25.9 زن

 شهر کنگ

 74.9 100 0.1 7.0 63.3 29.5 مرد و زن

 60.2 100 0.2 7.4 60.6 31.7 مرد

 91.8 100 0.0 6.8 65.4 27.8 زن

 عمومی نفوس و مسکن مرکز آمار ایران مأخذ: محاسبات مشاور بر اساس نتایج سرشماری
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 1395استان هرمزگان، شهرستان بندرلنگه و شهر کنگ به تفکیک جنس، در سال  دانشگاهی آموختگاندانش : میزان26-1شکل 

 

 باالتر و ساله 10 جمعیت بازار کار وضع :1-4

 هايحاضر، ويژگي گزارش در .است بوده همراه هاي جمعيتسرشماري انجام با معموالً ايران در كار نيروي به مربوط اطالعات آوريجمع

 سطح تحصيالت كاري و اشتغال،بي معشاركت، نرخ نعرخ نظير مختلف هايجنبه از استان هرمزگان، شهرستان بندرلنگه و شهركنگ كار بازار

 .اسعت گرفتعه قرار بررسي مورد... و بيكاران و  شاغالن

 فعالیت وضع :1-4-1

جوامععع كار و توليعد  همه، در روهمينرشععد و پيشععرفت اسععت. از  تحقق عاملركععن توليععد و  ترينمهمفعاليععت و اشععتغال 

افعراد  همهبعراي  موثراشعتغال مفيعد و  هايزمينهفراهعم سعازي  هادولتبرخعوردار اسعت. در اهعداف اكثعر  ايويژهاز جايعگاه  هميشه

ن شعامل رشعد جمعيعت، آ اجزايجمعيعت اسعت و  متغير، اشتغالعامعل در سعنجش و تحليعل  ترينمهمجامععه معورد تاكيعد اسعت. 

اسعت. بديهعي اسعت فراهعم  كالن هايگذاريسياستو  هابررسيدر  مناسبي هايشاخصتركيعب سعني، جنسعي و ميزان تخصعص، 

 ريزيبرنامه صورتو در  است عمومي شبخ وظايف ترينمهماز  خصوص ايندر  موثر هايفعاليتو انجععام  مولداشعتغال  هايزمينهسعازي 

 .گردد جانبههمهو پيشعرفت  زادرونتوانعد منجعر بعه رشعد مي مناسب

 ترينالزم، اصلي پتانسيل رابودندا جهت به ساله و باالتر، 10 سني گروه در قرارگرفتن با كه افرادي تعداد بر مشتمل فعال بالقوه جمعيت

 اقتصادي فعاليت ساختار در را نقش ترينهمم فعاليت، انجام توانايي و پذيريامكان نظر از دهند،مي تشكيل جمعيتي سني تركيب در را گروه

 محصلين داران وخانه كار، بدون رآمدد داراي افراد كار، جستجوي در بيكار شاغل، هاي گروه به فعاليت نوع حسب بر گروه اين .كنندمي ايفا

 .شوندمي بندي دسته
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 2درصد غيرفعال 62.2و  1درصد از آنان فعال 36.4نفر بوده كه  14980ساله و بيشتر شهر كنگ در حدود  10جمعيت ، 1395در سال 

تر از اند. در مقايسه شهركنگ با استان هرمزگان و شهرستان بندرلنگه، بايد اذعان نمود كه ميانگين نرخ فعاليت اقتصادي شهر پايينبوده

 سطح شهرستان و استان بوده است.

استان هرمزگان، شهرستان بندرلنگه و شهر کنگ برحسب وضع فعالیت و  ساله و باالتر 10: تعداد و نرخ جمعیت 28-1 جدول

 1395به تفکیک جنس، در سال 

 شرح

 نرخ تعداد

 غیرفعالین فعالین جمع اظهارنشده غیرفعال فعال
اظهار 

 نشده
 جمع

استان 

 هرمزگان

 100 0.5 61.0 38.5 1394020 6571 850966 536483 مرد و زن

 100 0.9 36.9 62.2 711099 6317 262411 442371 مرد

 100 0.0 86.2 13.8 682921 254 588555 94112 زن

شهرستان 

 بندر لنگه

 100 0.4 57.2 42.4 125446 461 71753 53232 مرد و زن

 100 0.6 32.6 66.7 67270 430 21951 44889 مرد

 100 0.1 85.6 14.3 58176 31 49802 8343 زن

 شهر کنگ

 100 1.4 62.2 36.4 14980 214 9313 5453 مرد و زن

 100 2.7 36.3 61.1 7724 205 2800 4719 مرد

 100 0.1 89.8 10.1 7256 9 6513 734 زن

 عمومی نفوس و مسکن مرکز آمار ایران مأخذ: محاسبات مشاور بر اساس نتایج سرشماری

 

 
 1395استان هرمزگان، شهرستان بندرلنگه و شهر کنگ به تفکیک جنس، در سال  ساله و باالتر 10نرخ فعالیت جمعیت : 27-1شکل 

 

، از كل جمعيت 1395دهد. مطابق با نتايج سرشماري سال ي نيروي كار در سطح نواحي شهر را نشان ميجدول زير در واقع ميزان عرضه

اند و مابقي جمعيت اين رده سني درصد فعال )شاغل و بيكار در جستجوي كار( بوده 34.9ساله و باالتر محدوده بافت تاريخي فقط  10

                                           
 قابليعت از يعا و داشععته )شعاغل( مشاركت خدمات و كاال توليععد در كار، تعريف آمارگيعري، طبععق از قبعل هفتعه در كعه بيشعتر و سعاله ده افعراد . تمامي 1

 جمعيعت كل تععداد بعر فعال جمعيعت تععداد تقسعيم از جمعيت فععال، درصعد. شعوندمعي محسوب اقتصعادي فععال )بيعكار(، جمعيعت اندبوده برخعوردار مشعاركت
 شود.مي ساله و بيشتر، حاصل 10

 بدون درآمد داراي دار،خانه محصل، هايگروه از يكي در و اندنبودهبيكعار  يعا شاغل آمارگيري، از قبل هفته در كه جامعه بيشتر و ساله 10 اعضاي . تمام 2
 .آيندشمار ميبه اقتصادي غيرفعال جمعيت عنوانانعد بهشده بنديطبقه ساير و كار
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(، 0در مقايسه با ديگر نواحي شهر )به جزء ناحيه  تاريخي بافت اند. محدودهدار، داراي درآمد بدون كار و ساير( بودهغيرفعال )محصل، خانه

 تري دارد.نرخ فعاليت پايين

 1395نواحی شهرکنگ برحسب وضع فعالیت، در سال  ساله و باالتر 10: تعداد و نرخ جمعیت 29-1 جدول

 شرح

 نرخ تعداد

 غیرفعالین فعالین جمع اظهارنشده غیرفعال فعال
اظهار 

 نشده
 جمع

 100 0.1 65.0 34.9 5713 5 3714 1994 (هدف محدوده) هابرکه و باغات و تاریخی بافت

 100 0.0 67.4 32.6 429 0 289 140 هاباغات و برکه

 100 0.1 64.8 35.1 5386 5 3492 1889 بافت تاریخی

 100 0.2 63.3 36.5 2345 5 1484 856 بافت میانی

 100 0.0 63.8 36.2 1660 0 1059 601 منطقه ابوذر

 100 0.1 59.8 40.1 1294 1 774 519 بافت جدید

 عمومی نفوس و مسکن مرکز آمار ایران مأخذ: محاسبات مشاور بر اساس نتایج سرشماری

 

 
 1395سال  شهرکنگ به تفکیک حوزه، در ساله و باالتر 10: نرخ فعالیت کل جمعیت 28-1شکل 
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 1395شهرکنگ به تفکیک حوزه، در سال  ساله و باالتر 10: نرخ فعالیت مردان 29-1شکل 

 

 
 1395شهرکنگ به تفکیک حوزه، در سال  ساله و باالتر 10نرخ فعالیت زنان  : 30-1شکل 
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 اشتغال  و بیکاری وضع :1-4-2

 عنوان به بيكاري .دهدمي تشكيل را كشوري هر اجتماعي -اقتصادي ريزيبرنامه هدف تريناساسي و ترينمهم انساني نيروي اشتغال

 بيكاري .است بوده ريزانبرنامه اساسي هايدغدغه جمله از همواره، آن رفع و بوده مطرح فرهنگي اقتصادي، اجتماعي، مخرب پديده يك

 نيروي ويژه بيكاري به منابع اتالف. دارد همراه به را سياسي و اجتماعي اقتصادي، متعدد مشكالت و مسايل انساني، منابع بر اتالف عالوه

 .دهدگسترش مي جامعه در را فقر دامنه و نمايدمي بدل فرسايشي دوره يك به را توسعه گذر دوره انساني

مقايسه با شهرستان باال و در اند كه در درصد از جمعيت فعال شهركنگ، بيكار بوده 10، حدود 1395مطابق با نتايج سرشماري سال 

توان به ورود ناگهاني حجم قابل توجهي از جمعيت به چرخه ترين عوامل بيكاري جمعيت ميتر بوده است. از مهممقايسه با استان پايين

بخشي از نيروي  هاي شغلي متناسب با افزايش نيروي انساني، مهاجرت روستاييان به شهرها و چندشغلي بودنفعاليت، فراهم نبودن زمينه

 كار شاغل اشاره كرد.

شاغل و بیکار استان هرمزگان، شهرستان بندرلنگه و شهر کنگ به تفکیک جنس، در  ساله و باالتر 10: تعداد و نرخ جمعیت 30-1 جدول

 1395سال 

 شرح
 نرخ تعداد 

 جمع بیکاری اشتغال جمع بیکار شاغل

استان 

 هرمزگان

 100 10.7 89.3 536483 57534 478949 مرد و زن

 100 9.0 91.0 442371 39989 402382 مرد

 100 18.6 81.4 94112 17545 76567 زن

شهرستان بندر 

 لنگه

 100 7.1 92.9 53232 3796 49436 مرد و زن

 100 6.1 93.9 44889 2730 42159 مرد

 100 12.8 87.2 8343 1066 7277 زن

 شهر کنگ

 100 9.9 90.1 5453 538 4915 مرد و زن

 100 8.5 91.5 4719 402 4317 مرد

 100 18.5 81.5 734 136 598 زن

 عمومی نفوس و مسکن مرکز آمار ایران مأخذ: محاسبات مشاور بر اساس نتایج سرشماری

 
 1395سال استان هرمزگان، شهرستان بندرلنگه و شهر کنگ به تفکیک جنس، در  ساله و باالتر 10: نرخ اشتغال جمعیت 31-1شکل 
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و بافت تاريخي  (هدف محدوده) هابركه و باغات حاكي است كه بافت تاريخي و 1395آمار اشتغال و بيكاري نواحي شهركنگ در سال 
ي ترين نرخ اشتغال هستند. نرخ بيكاري اين مناطق از ميانگين بيكاردر مقايسه با ديگر نواحي شهر داراي باالترين نرخ بيكاري و متقابالً پايين

 باشند.هاي شغلي بيشتري ميشهر نيز باالتر است. اين نواحي نيازمند ايجاد فرصت

 1395شاغل و بیکار نواحی شهر کنگ به تفکیک جنس، در سال  ساله و باالتر 10: تعداد و نرخ جمعیت 31-1 جدول

 شرح
 نرخ تعداد

 جمع بیکاری اشتغال جمع بیکار شاغل

 100 13.0 87.0 1994 260 1734 (هدف محدوده) هابرکه و باغات و تاریخی بافت

 100 3.6 96.4 140 5 135 هاباغات و برکه

 100 13.6 86.4 1889 256 1633 بافت تاریخی

 100 7.8 92.2 856 67 789 بافت میانی

 100 6.5 93.5 601 39 562 منطقه ابوذر

 100 10.6 89.4 519 55 464 بافت جدید

 عمومی نفوس و مسکن مرکز آمار ایران اساس نتایج سرشماریمأخذ: محاسبات مشاور بر 

 

 
 1395ساله و باالتر شهر کنگ به تفکیک حوزه، در سال  10: نرخ بیکاری کل جمعیت 32-1شکل 
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 1395ساله و باالتر شهر کنگ به تفکیک حوزه، در سال  10: نرخ بیکاری مردان 33-1شکل 

 

 
 1395ساله و باالتر شهر کنگ به تفکیک حوزه، در سال  10: نرخ بیکاری زنان 34-1شکل 
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 جمعیت غیرفعال وضع :1-4-3

 جمعيت گيرند،نمي قرار بيكاران و شاغالن گروه دو از هيچيك در تعريف، طبق مرجع، هفته طول در كه بيشتر و ساله 10 افراد تمام

 يا و توانايي عدم جمله از داليلي به ساكنان فعاليت عدم بيانگر منطقه هر غيرفعال در واقع جمعيت .شوندمي محسوب اقتصادي غيرفعال

شود در تمام مناطق مورد بررسي حجم قابل توجهي از جمعيت مالحظه مي . دارد تفاوت بيكاري با امر اين كه است بودن تحصيل مشغول

دارها خانه و درصد از جمعيت غيرفعال شهر كنگ در گروه محصالن 73، حدود 1395گيرند. در سال دارها در بر ميغيرفعال را محصالن و خانه

 موجب خود بالقوه صورتبه محصلين جامعه كه داشت توجه شد. بايدباتري مياند كه در مقايسه با سطح استان و شهرستان، نسبت پايينبوده

شهر كنگ  بيكاري هم در وضعيت مناسب اشتغال توسعه ريزيبرنامه عدم صورت در و شد خواهد آتي هايسال در كار نيروي عرضه افزايش

 .رفت خواهد باالتر شده تجربه آنچه از مراتب به نيز استان و و هم در سطح شهرستان

ساله و بیشتر غیرفعال استان هرمزگان، شهرستان بندرلنگه و شهر کنگ برحسب نوع فعالیت و به  10: تعداد جمعیت 32-1 جدول

 1395تفکیک جنس، در سال 

 خانه دار محصل شرح
دارای درآمد 

 بدون کار
 جمع سایر

 استان هرمزگان

 850966 149142 39218 387049 275557 مرد و زن

 262411 86900 30117 3574 141820 مرد

 588555 62242 9101 383475 133737 زن

شهرستان بندر 

 لنگه

 71753 15250 2023 31849 22631 مرد و زن

 21951 8235 1599 261 11856 مرد

 49802 7015 424 31588 10775 زن

 شهر کنگ

 9313 2310 196 4275 2532 مرد و زن

 2800 1336 173 27 1264 مرد

 6513 974 23 4248 1268 زن

 عمومی نفوس و مسکن مرکز آمار ایران مأخذ: بر اساس نتایج سرشماری

 

ساله و بیشتر غیرفعال استان هرمزگان، شهرستان بندرلنگه و شهر کنگ برحسب نوع فعالیت و به  10: درصد جمعیت 33-1 جدول

 1395تفکیک جنس، در سال 

 خانه دار محصل شرح
دارای درآمد 

 کاربدون 
 جمع سایر

 استان هرمزگان

 100 17.5 4.6 45.5 32.4 مرد و زن

 100 33.1 11.5 1.4 54.0 مرد

 100 10.6 1.5 65.2 22.7 زن

شهرستان بندر 

 لنگه

 100 21.3 2.8 44.4 31.5 مرد و زن

 100 37.5 7.3 1.2 54.0 مرد

 100 14.1 0.9 63.4 21.6 زن

 شهر کنگ

 100 24.8 2.1 45.9 27.2 مرد و زن

 100 47.7 6.2 1.0 45.1 مرد

 100 15.0 0.4 65.2 19.5 زن

 عمومی نفوس و مسکن مرکز آمار ایران مأخذ: محاسبات مشاور بر اساس نتایج سرشماری
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سال ساله و بیشتر غیرفعال استان هرمزگان، شهرستان بندرلنگه و شهر کنگ برحسب نوع فعالیت، در  10: درصد جمعیت 35-1شکل 

1395 

 

 تحصیالت جمعیت بیکار وضع :1-4-4

 به توجه با. است برخوردار كم مناطق خصوص به كشور، مشكل بزرگترين ناميد اجتماعي مشكالت تمام ريشه را آن توانمي كه بيكاري

بررسي نرخ بيكاري  .است شده افزوده مناطق توسعه موانع بر نوظهور ايپديده كردگانتحصيل بيكاري كشور، در تحصيالت سطح باال رفتن

جمعيت برحسب سطح تحصيالت حاكي است كه نرخ بيكاري براي افراد داراي سطوح تحصيلي ديپلم و عالي باالتر از ساير سطوح تحصيلي 

 است. 

س، ساله و بیشتر استان هرمزگان، شهرستان بندرلنگه و شهر کنگ برحسب سطح سواد و به تفکیک جن 10: تعداد بیکاران 34-1 جدول

 1395در سال 

 سوادبی شرح

ابتدایی/ 

پایان 

ابتدایی / 

 سواد آموزی

سیکل  اول/ 

راهنمایی/ 

پایان 

راهنمایی/ 

 1متوسطه

سیکل دوم/ 

متوسطه/ 

 /2متوسطه 

دیپلم و 

پیش 

 دانشگاهی

 عالی

سایر 

های دوره

تحصیلی، 

دوره 

تحصیلی 

نامشخص و 

 اظهار نشده

اظهار 

 نشده
 جمع

استان 

 هرمزگان

 57534 1 71 14903 25107 8904 6234 2314 مرد و زن

 39989 1 60 6425 19563 7620 4649 1671 مرد

 17545 0 11 8478 5544 1284 1585 643 زن

شهرستان 

 بندر لنگه

 3796 0 8 894 1589 644 502 159 مرد و زن

 2730 0 5 417 1260 567 359 122 مرد

 1066 0 3 477 329 77 143 37 زن

 شهر کنگ

 538 0 1 90 249 124 56 18 مرد و زن

 402 0 1 35 191 113 50 12 مرد

 136 0 0 55 58 11 6 6 زن

 عمومی نفوس و مسکن مرکز آمار ایران مأخذ: بر اساس نتایج سرشماری
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به تفکیک جنس،  ساله و بیشتر استان هرمزگان، شهرستان بندرلنگه و شهر کنگ برحسب سطح سواد و 10: درصد بیکاران 35-1 جدول

 1395در سال 

 سوادبی شرح

ابتدایی/ 

پایان 

ابتدایی / 

 سواد آموزی

سیکل  اول/ 

راهنمایی/ 

پایان 

راهنمایی/ 

 1متوسطه

سیکل دوم/ 

متوسطه/ 

 /2متوسطه 

دیپلم و 

پیش 

 دانشگاهی

 عالی

سایر 

های دوره

تحصیلی، 

دوره 

تحصیلی 

نامشخص و 

 اظهار نشده

اظهار 

 نشده
 جمع

استان 

 هرمزگان

مرد و 

 زن
4.0 10.8 15.5 43.6 25.9 0.1 0.0 100 

 100 0.0 0.2 16.1 48.9 19.1 11.6 4.2 مرد

 100 0.0 0.1 48.3 31.6 7.3 9.0 3.7 زن

شهرستان 

 بندر لنگه

مرد و 

 زن
4.2 13.2 17.0 41.9 23.6 0.2 0.0 100 

 100 0.0 0.2 15.3 46.2 20.8 13.2 4.5 مرد

 100 0.0 0.3 44.7 30.9 7.2 13.4 3.5 زن

 شهر کنگ

مرد و 

 زن
3.3 10.4 23.0 46.3 16.7 0.2 0.0 100 

 100 0.0 0.2 8.7 47.5 28.1 12.4 3.0 مرد

 100 0.0 0.0 40.4 42.6 8.1 4.4 4.4 زن

 عمومی نفوس و مسکن مرکز آمار ایران مأخذ: محاسبات مشاور بر اساس نتایج سرشماری

 

 

ساله و بیشتر استان هرمزگان، شهرستان بندرلنگه و شهر کنگ برحسب سطح سواد و به تفکیک جنس،  10بیکاران : درصد 36-1شکل 

 1395در سال 
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 آن بر موثر عوامل و جمعیتی های پویایی و تحوالت: 1-4-5

 مهاجرت 

 مهاجرت و زندگي مكان جاييشرايط، جابه بهبود بعراي تالش هايراه و زندگي شرايط به انسان معمولي هايواكنش از يكي ديعربعاز از

 هايتصميم گيري و تجارب بزرگترين از يكي غالباً و است شرايط تغيير خانواده براي يا فرد تصميم و واكنش حقيقت در مهاجرت. است بوده

 آن عموماً  نوين يا و سنتي شكل در اما باشد، بوده احساسي و آني تصميم يك نادري موارد در مهاجرت ممكن است اگرچه. است زندگي

 .است بوده مقصد و مبدأ شرايط مقايسه و شرايط ارزيابي با و عقاليي تصميمي

 ملي اي،منطقه سطوح محلي، در را گوناگوني فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، تأثيرات اي،نتيجه يا و انگيزه هر با و شكل هر مهاجرت در

 كانون در گذاريسياست و مديريت در و شده نگريسته اي پيچيدهمسئله مثابه به هادولت سوي از همواره رو اين از دارد، دنبال به الملليبين و

 غيررسمي، هايسكونتگاه گسترش و ايجاد شهرنشيني، توسعه چععون مشكالتي و مسائل و سرچشمه ريشه عموماً .است داشته قرار توجه

 مديريت يك ايجاد در شهرها حتي ناتواني و شهرها در جمعيت تراكم گوناگون مشكالت اي،منطقه هاينابرابري شهري، هايناهنجاري بزه و

 ايمسئله را مهاجرت تصميم گيران، و مسئوالن ها،دولت از بسياري همين دليل به. شودمي داده نسبت مهاجرت به شايسته، حكمروايي و

 گزارش، در اين. نگرندمي شهري مشكالت كاهش ويژه به و امعور ساماندهي اساسي پايه مثابه به و كعرده گذاري قلمدادسياست در كليدي

 .است شده نظر گرفته در داخل كشور سياسي مرزهاي درون در جمعيت جاييجابه مجموعه مهاجرت،

 عبارت به. يدآمي دستبه )مهاجرفرستي( منطقه همان از مهاجرت )مهاجرپذيري( و منطقه به يك مهاجرت تفاضل از مهاجرت خالص

 محاسبه كنند،مي ترک را آن جمعيت كه هاييآن و پيوندندمي جمعيت يك به كه هاييآن بين تفاوت براساس مهاجرت خالص ديگر، ميزان

منفي( نشان )–چنانچه در يك منطقه تعداد مهاجران خارج شده بيش از تعداد مهاجران واردشده باشد، خالص مهاجرت با عالمت  .شودمي

 شود.مي داده

، خالص 1395تا  1365هاي ي سالدهد كه در فاصلهبررسي مهاجران واردشده و خارج شده در سطح شهرستان بندرلنگه نشان مي

هاي ي سرشماريمهاجرت در اين شهرستان همواره رقمي مثبت بوده است، به عبارتي تعداد مهاجران واردشده به اين شهرستان در طول همه

 1395تا  1390خارج شده از شهرستان بوده است و باالترين رقم خالص مهاجرت مربوط به سرشماري  مهاجران از تعداد مورد بررسي بيشتر

، ميزان مهاجرپذيري 1390-95نفر بوده است. همچنين طي دوره  6772مهاجرت اين دوره براي كل شهرستان برابر با  خالص باشد، رقممي

 جمعيت شهرستان نفر هزار ازاي نفر به 44و ميزان مهاجرفرستي برابر با  به ازاي هزار نفر جمعيت شهرستاننفر  86شهرستان بندرلنگه برابر با 

در  شرايطي و هاي مورد بررسي بايد اذعان داشت كه بستربوده است. با توجه به ميزان مهاجرپذيري شهرستان بندرلنگه در طول سال

زش افراد براي مهاجرت به اين شهرستان شده است و در صورت بهبود وضعيت اقتصادي، اين شهرستان مهيا بوده كه موجب تحريك و انگي

تنها از خروج جمعيت از شهرستان جلوگيري خواهد شد بلكه موجبات ورود مهاجران بيشتر اجتماعي و فرهنگي حاكم بر شهرستان به راحتي نه

 به شهرستان نيز فراهم خواهد شد.

استان هرمزگان مهاجرفرست بوده است و در  1385شود تا شهرستان بندرلنگه همانطور كه مشاهده مي ي استان هرمزگان ودر مقايسه

هاي مهاجرپذير قرار گرفته ي استانبه رقم مهاجران وارد شده به استان افزوده شده است و اين استان نيز در رده 1395هاي منتهي به سال

 است.
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-95های استان هرمزگان و شهرستان بندرلنگه، طی سرشماری مهاجرت خالص و شده خارج شده، وارد مهاجران : مقایسه36-1 جدول

1365 

 دوره سال
مهاجران وارد 

 شده

مهاجران 

 خارج شده

خالص 

 مهاجرت

میزان مهاجر 

پذیری )به 

ازای هزار نفر 

 جمعیت(

میزان مهاجر 

فرستی )به 

ازای هزار نفر 

 جمعیت(

میزان خالص 

مهاجرت )به 

هزار نفر ازای 

 جمعیت(

استان 

 هرمزگان

1365-75 59267 68751 -9484 56 65 -9 

1375-85 104492 104733 -241 74 75 -0.2 

1385-90 120976 100706 20270 77 64 13 

1390-95 116،338 95،280 21،058 65 54 12 

شهرستان 

 بندرلنگه

1365-75 11100 9753 1347 71 62 9 

1375-85 19327 13841 5486 166 119 47 

1385-90 6529 4942 1587 48 37 12 

1390-95 13،749 6،977 6،772 86 44 42 

 عمومی نفوس و مسکن مرکز آمار ایران هایمأخذ: محاسبات مشاور بر اساس نتایج سرشماری

 

اي قابل توجه كاهش به گونه 1395تا  1375هاي مطابق با اطالعات جدول زير، ميزان مهاجران وارد شده به شهركنگ طي سرشماري

شهر رسيده است. همچنين بررسي  جمعيت نفر هزار ازاي به مهاجر 19.1مهاجر به ازاي هزار نفر جمعيت شهر به  106.7يافته است و از 

داد و ميزان مهاجران هاي مورد بررسي، بيشترين تعي دورهي بزرگ سني حاكي است كه در همههاگروهوضعيت مهاجران وارد شده به تفكيك 

 اند.سال )سن كار و فعاليت اقتصادي( قرار داشته 64تا  15وارد شده به شهر كنگ، در رده سني 

 

 1365-95های شده به شهر کنگ به تفکیک گروه سنی و جنس، طی سرشماری وارد :  تعداد و میزان مهاجران37-1 جدول

 گروه سنی شرح
1365-75 1375-85 1385-90 1390-95 

 زن مرد مرد و زن زن مرد مرد و زن زن مرد مرد و زن زن مرد مرد و زن

 تعداد

 135 232 367 253 330 583 649 940 1589 140 242 382 تمامی سنین

 35 40 75 72 62 134 200 228 428 57 64 121 ساله 0-14

 97 190 287 181 253 434 446 702 1148 80 177 257 ساله 15-64

و ساله  65

 بیشتر
4 1 3 13 10 3 10 10 0 5 2 3 

میزان 

)به ازای 

هزار نفر 

 جمعیت(

 14.5 23.4 19.1 31.3 39.2 35.3 90.5 121.7 106.7 23.7 40.3 32.0 تمامی سنین

 12.4 13.4 12.9 29.9 25.3 27.6 91.7 102.1 96.9 21.9 23.3 22.6 ساله 0-14

 16.0 29.1 22.8 34.0 45.1 39.7 94.6 136.2 116.3 26.2 59.0 42.4 ساله 15-64

ساله و  65

 بیشتر
7.8 3.8 12.0 21.3 29.9 10.9 14.1 27.9 0.0 6.1 5.0 7.3 

 عمومی نفوس و مسکن مرکز آمار ایران هایمأخذ: محاسبات مشاور بر اساس نتایج سرشماری
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 1365-95های شده به شهر کنگ، طی سرشماری وارد : میزان کل مهاجران37-1شکل 

 
 

 

 1365-95های ساله(، طی سرشماری 0-14شده به شهر کنگ )گروه سنی  وارد :  میزان مهاجران38-1شکل 
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 1365-95های ساله(، طی سرشماری 15-64شده به شهر کنگ )گروه سنی  وارد : میزان مهاجران39-1شکل 
 

 

 1365-95های ساله و باالتر(، طی سرشماری 65شده به شهر کنگ )گروه سنی  وارد : میزان مهاجران40-1شکل 
 

نفر بوده است كه در جدول  367، 1390-95ي ساله 5همانطور كه در مطالب فوق ذكر شد تعداد مهاجران واردشده به شهركنگ، طي 

ي نخست مرتبه زير محل اقامت قبلي اين مهاجران به تفكيك استان نمايش داده شده است. بيشترين مهاجر وارد شده به شهر كنگ در

اند. در مراتب بعدي درصد از مهاجران وارد شده به اين شهر، مهاجران درون استاني بوده 45.8مربوط به استان هرمزگان بوده است، در واقع 

ده از خارج اند. مهاجران واردشدرصد(، بيشترين مهاجران را به شهر كنگ فرستاده 7.6بلوچستان ) و درصد( و سيستان 13.6هاي فارس )استان

 باشند. درصد نيز در خور توجه مي 5.2از كشور با سهمي معادل 
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 1390-95 هایسرشماری طی قبلی، اقامت محل استان برحسب کنگ شهر به شده وارد مهاجران درصد و : تعداد38-1 جدول
 درصد تعداد استان

 0.3 1 آذربایجان شرقی

 0.0 0 آذربایجان غربی

 0.0 0 اردبیل

 0.5 2 اصفهان

 0.0 0 البرز

 0.0 0 ایالم

 1.9 7 بوشهر

 0.3 1 تهران

 0.5 2 چهارمحال و بختیاری

 0.8 3 خراسان جنوبی

 0.0 0 خراسان رضوی

 0.0 0 خراسان شمالی

 3.0 11 خوزستان

 0.0 0 زنجان

 0.0 0 سمنان

 7.6 28 سیستان و بلوچستان

 13.6 50 فارس

 0.0 0 قزوین

 0.8 3 قم

 0.0 0 کردستان

 3.5 13 کرمان

 0.0 0 کرمانشاه

 3.8 14 کهگیلویه و بویراحمد

 0.8 3 گلستان

 4.4 16 گیالن

 1.1 4 لرستان

 1.1 4 مازندران

 0.0 0 مرکزی

 45.8 168 هرمزگان

 0.0 0 همدان

 1.1 4 یزد

 0.0 0 اظهارنشده استان

 5.2 19 خارج از کشور 

 3.8 14 اظهارنشده محل اقامت قبلی

 100 367 جمع

 عمومی نفوس و مسکن مرکز آمار ایران مأخذ: محاسبات مشاور بر اساس نتایج سرشماری

 هابركه و باغات و تاريخي دهد كه محدوده بافتتعداد و ميزان مهاجران وارد شده به شهر كنگ به تفكيك نواحي مورد بررسي نشان مي
باشد. و به ازاي هزار نفر جمعيت ساكن در اين محالت، در مقايسه با ساير نواحي شهر، در رده محالت با مهاجرپذيري كم مي (هدف محدوده)
 مهاجر سكونت داشته است. 8
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 1390-95 هایسرشماری طی شهرکنگ، به نواحی شده وارد مهاجران میزان و : تعداد39-1 جدول

 شرح

 و تاریخی بافت

 هابرکه و باغات

 (هدف محدوده)

باغات و 

 هابرکه
 بافت جدید منطقه ابوذر بافت میانی بافت تاریخی

 105 15 51 53 6 58 تعداد مهاجران وارد شده

میزان مهاجران وارد شده )به 

 ازای هزار نفر جمعیت(
8.0 10.3 7.8 17.1 6.7 57.9 

 مرکز آمار ایرانعمومی نفوس و مسکن  مأخذ: محاسبات مشاور بر اساس نتایج سرشماری

 

 
 1390-95 هایسرشماری طی شهرکنگ به تفکیک حوزه، به نواحی شده وارد مهاجران : میزان41-1شکل 
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 شهرکنگ برای طرح افق در جمعیت بینی پیش و برآورد 

 جمعیت کل شهر کنگ بینیپیش -

 بررسی رشد و تحوالت جمعیت شهر کنگ -

ابتدا شرحي مختصر از تحوالت و رشد جمعيت شهركنگ ارائه شود.  بررسي تحوالت جمعيت شود در در اين مرحله از مطالعات سعي مي

دهد كه تعداد جمعيت همواره افزايش يافته اما رشد ساالنه تعداد جمعيت با ( نشان مي 1395تا  1335سال ذكر شده )   60شهركنگ طي 

برابر افزايش يافته و باالترين نرخ رشد جمعيت نيز مربوط به  3ود جمعيت شهر كنگ حد 1335-65ي ساله 30نوسان همراه بوده است. طي 

، تعداد جمعيت اين شهر به حدود دو برابر 1365-95ساله  30باشد كه بعد از اين دوره، هرگز تكرار نشده است. طي مي 1355-65دوره 

 اين جمعيت رشد روند تاريخي هاي زمينه شد. بررسيباافزايش يافته است و باالترين نرخ رشد اين دوره به مربوط به سرشماري اخير مي

 و سو يك از جمعيت در زندگي اميد رفتن باال موجب پزشكي و بهداشتي هايپيشرفت ينتيجه در زيست شرايط بهبود كه است بيانگر  شهر

 است. شده شهر اين جمعيت رشد نهايت در و ديگر سوي از مواليد مير و و مرگ كاهش

 1335-95 هایسال طیجمعیت،   ساالنه رشددرصد  وجمعیت شهرکنگ  تعداد: 40-1 جدول
 درصد رشد ساالنه جمعیت دوره تعداد جمعیت سال

1335 3117 - - 

1345 4285 1335-45 3.2 

1355 5564 1345-55 2.7 

1365 9328 1355-65 5.3 

1375 11920 1365-75 2.5 

1385 14894 1375-85 2.3 

1390 16496 1385-90 2.1 

1395 19213 1390-95 3.1 

 3.0 1335-95میانگین رشد 

 عمومی نفوس و مسکن مرکز آمار ایران هایمأخذ: محاسبات مشاور بر اساس نتایج سرشماری

 

 
 1335-95 هایسال طیجمعیت جمعیت شهرکنگ،   ساالنه رشد: درصد 42-1شکل 
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 کل شهر کنگ با روش ریاضی جمعیت بینیپیش 

 آن رسيدن به كه وسايلي ها وهرا ساختن و و يافتن آينده در مطلوب وضعيت طراحي و پيش، تجسم از انديشيدن" يعني ريزي برنامه

 مدت،در كوتاه خود امكانات و نيازها بينيپيش به توسعه ناگزير و رفاه به رسيدن براي (.  كشورها107: 1383)رضائيان، " كند فراهم را

 هاريزيبرنامه گمان،هستند. بي نيازها آن تأمين جهت در و اجتماعي اقتصادي يهابرنامه اجراي و طراحيسپس  درازمدت و مدتميان

وجود  آينده و حال گذشته، در آن و حركات جمعيت مشخصات و وضعيت از تعداد، صحيحي شناخت كه شد خواهد موفقيت قرين با زماني

 شود. نظر گرفته در اقتصادي و اجتماعي عوامل و ساير جمعيتي متغيرهاي بين روابط و داشته

هاي اخير نمايشگر تغييرات فراوان هاي سالبراي پيش بيني جمعيت آينده شهربندري كنگ بايد به اين نكات اساسي توجه داشت. بررسي

هاي تحقيقاتي اين واقعيت را آشكار هاي جمعيتي كشور و نقاط مختلف آن است. برآوردهاي جمعيتي توسط مراكز پژوهشي و سازماندر پديده

هاي كه در تحوالت اي براي پيش بيني جمعيت آينده، احتمال خطاي فراواني را به همراه دارد، زيرا عوامل و پديدهرآورد نقطهساخته است كه ب

ها، در ي اين عوامل و پديده ها و محاسبه اثربخشي آنباشند كه شناخت همهجمعي موثر است بسيار فراوان و با عملكردهاي متفاوت مي

ها با واقعيت كه به است. به همين جهت برآوردهاي جمعيتي بايد از انعطاف پذيري الزم برخوردار باشند تا فاصله آنمتغير جمعيت نامحدود 

ريزي و سياست ها در تعيين برنامهاي ترين شاخصنام حاشيه خطا خوانده مي شود، به حداقل برسد. در واقع، پيش بيني جمعيت يكي از پايه

 آيد. فرهنگي، آموزشي و.... به حساب مي -جمعيتي، اقتصادي، اجتماعيهاي گذاري در تمامي زمينه

سه عامل مواليد، مرگ و مير و مهاجرت )اعم از مهاجرفرستي و مهاجرپذيري( بر ساخت و تركيب جمعيت اثرگذار است كه از ميان آنان 

 كاهد. جم جمعيت ساكن در يك محدوده ميافزايد و مرگ و مير و مهاجرفرستي از حمواليد و مهاجرپذيري بر تعداد جمعيت مي

 بينيپيشهاي مختلف و در نظر گرفتن فروض محتمل جهت بهترين بر همين اساس جهت پيش بيني جمعيت به تدوين سناريوها و روش

 ايم. ساله اقدام نموده 5هاي و به فاصله 1415از تعداد جمعيت شهركنگ تا سال 

 

  :؛ با در نظر گرفتن میانگین درصد رشد ساالنه تعداد 1415تعداد جمعیت تا افق سال  بینیپیشسناریوی اول

 1390-95های جمعیت طی سال

-95هاي ي تعداد جمعيت طي سالجمعيت شهركنگ در نظر گرفتن ميانگين درصد رشد ساالنه بينيپيشسناريوي پيشنهادي اول براي 

نفر به جمعيت  16168در حدود  1405تا افق سال  1395توان اذعان كرد كه؛ از سال ر ميباشد. با در نظر گرفتن سناريوي مذكومي 1390

 شهر افزوده خواهد شد. 
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  :؛ با در نظر گرفتن میانگین درصد رشد ساالنه تعداد 1415تعداد جمعیت تا افق سال  بینیپیشسناریوی دوم

 1385-95های جمعیت طی سال

 ،1385-95 هايسال طي شهركنگ جمعيت كل يساالنه رشد درصد ،1395 سال مسكن و سنفو عمومي سرشماري نتايج اساس بر

 به شودمي مالحظه كنيم، بيني پيش 1415 سال تا شده ذكر رشد بودن ثابت فرض با را شهركنگ جمعيت اگر. است بوده درصد 2.6 با برابر

 براي پايه سال كه است ذكر به الزم. يافت خواهد افزايش نفر 12890 حدود در 1415 تا 1395 هايسال شهركنگ طي جمعيت كلي طور

 .است شده گرفته نظر در 1395 سال نيز سناريو اين

  :؛ با در نظر گرفتن درصد رشد قابل حصول طرح جامع 1415تعداد جمعیت تا افق سال  بینیپیشسناریوی سوم

 شهر

نفر به  13777(، 1415براساس اين سناريو كه گزينه قابل حصول در طرح جامع بنادر لنگه و كنگ بوده است تا افق طرح )سال        

 در نظر گرفته شده است. 1395جمعيت شهر كنگ اضافه خواهد شد. الزم به ذكر است كه سال پايه براي اين سناريو نيز سال 

 

  :؛ با در نظر گرفتن درصد رشد مطلوب طرح جامع 1415د جمعیت تا افق سال تعدا بینیپیشسناریوی چهارم

 شهر

به  1395به عنوان رشد مطلوب معرفي شده و با در نظر گرفتن جمعيت سال  كنگ و لنگه بنادر با توجه به اين سناريو كه در طرح جامع

نفر خواهد رسيد. از آنجا كه  34701نفر اضافه خواهد شد و جمعيت اين شهر به  15488عنوان سال پايه، به جمعيت شهركنگ تا افق طرح 

ا توجه به آنكه تداوم اين رشد جمعيتي در يك دوره باشد و بدرصدي جمعيت شهر در هر سال مي 3فرض اصلي در اين سناريو تحقق رشد 

توان مشروط به جذب تعداد بااليي از جمعيت از طريق مهاجرت رسد، بنابراين تحقق اين سناريو را ميساله بسيار دور از ذهن به نظر مي 20

شاميدني براي ساكنان است، چرا كه در صورت ي زيستي شهر به ويژه در حوزه تأمين آب آهاظرفيتي اين امر توجه به دانست. البته الزمه

به واقعيت نپيوندد، بلكه روند  1415ساله منتهي به  20درصدي جمعيت در دوره  3ناتواني در اين حوزه ممكن است كه نه تنها سناريو رشد 

يگر كه الزم به ذكر است، آن رشد جمعيت شهر روند منفي پيدا كرده و حتي در دراز مدت منجر به خالي از سكنه شدن شهر شود. نكته د

باشد. در اين راستا هاي مختلف به ويژه در حوزه اقتصادي براي اين منطقه مياست كه الزمه افزايش جمعيت از طريق مهاجرت، ايجاد جاذبه

تر . پيشنهادات جامعتواند مفيد واقع شودهاي تجاري، ماهيگيري و بومگردي شهر كنگ ميي محلي در حوزههاظرفيتو  هاپتانسيلتوجه به 

هاي مربوطه دريافت و اجرايي نمود. اما به طور خالصه تحقق اين توان از كارشناسان و متخصصان حوزهتر را در اين حوزه ميو تخصصي

وجه به ها و نيز تها در جهت جذب جمعيت از ساير مناطق و شهرستاني شهر و گسترش آنهاظرفيتها و سناريو نيازمند توجه به پنانسيل

 باشد، است.ظرفيت زيستي شهر به ويژه در حوزه نأمين آب آشاميدني كه يكي از موضوعات اساسي اين شهر مي

 1415جمعیت شهرکنگ تا افق سال  تعداد: پیش بینی 41-1 جدول

 سناریو
 برآوردهای مشاور نتایج سرشماری

1385 1390 1395 1400 1405 1410 1415 

)براساس رشد پنج ساله پیش بینی با روند گذشته 

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

پیش بینی با روند گذشته )براساس رشد ده ساله 

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

شهر)براساس رشد گزینه قابل حصول طرح جامع 

 درصد( 2.74
14894 16496 19213 21993 25176 28820 32990 

 3گزینه مطلوب طرح جامع شهر)براساس رشد 

 درصد(
14894 16496 19213 22273 25821 29933 34701 

 عمومی نفوس و مسکن مرکز آمار ایران هایمأخذ: محاسبات مشاور بر اساس نتایج سرشماری
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 با روش ترکیبی جمعیت کل شهر کنگ بینیپیش 

 شينما يصورت كلو به پردازنديم ندهيدر آ تيّجمع بينيپيشآن به  قياست كه از طر ييهااز روش يكي ياضيروش رهمانطور كه گفته شد، 

چون  يشاخص درواقع متأثر از عوامل ني. ارديگياساس محاسبات قرار م ت،يّرشد ساالنه جمع زاني، مrروش مقدار  ني. در اشوديداده م

عوامل  نيا ياست. ازآنجاكه اثر مجموعه تيّجمع يو جنس يمربوط به ساخت سنّ راتييو تغ يفرستمهاجر ،يريپذمهاجر ر،يمومرگ ،يبارور

 ت،يّكل جمع بينيپيش يبرا ياضي. امروزه از روش رشوديروش كاسته م نيو دقت ا تيّكرد. از اهم يابيو با هم ارز كجاي توانيندرت مرا به

 .شوديم دهمدت، استفاكوتاه يهاآن هم در دوره

كاربرد  يگرياز هر روش د شيروش ب ني. امروزه، اشودياستفاده م  يبيسنّ و جنس از روش ترك كيبه تفك تريليتفص يهابينيپيش يبرا

و  راتييعوامل مؤثر بر تغ يبر اساس عملكرد مجموعه شدهبينيپيش تيّروش به سبب آن است كه جمع نيدر ا يبيدارد. اطالق واژه ترك

 بينيپيشعوامل، به هنگام  نيا اني. از مديآيبه دست م ت،يّجمع يو جنس يسنّ بيمهاجرت و ترك ر،يمومرگ ،يبارور ت،يّتحوالت جمع

 قياز طر ديو مهاجرت را با ريمومرگ ،يبارور گر،يسه عامل د راتييدارد. تغ يدسترس تيّجمع يو جنس يسنّ بيتنها به ترك شناستيّجمع

و انتخاب  تيّ عوامل مؤثر بر رشد جمع راتييروند تغ نييتع يبيبه روش ترك بينيپيش يمرحله نيتر. مهمزدحدس  ياهيو ارائه فرض نيتدو

 .باشديم ندهيها در آآن راتييتغ يمربوط به چگونگ يهاهيفرض

 ني. ارديگيپنج سال صورت م يساله و در افق زمانپنج يسنّ يهاگروهحسب بر تيّجمع بينيپيش ،ياضيخالف روش ربر يبيروش ترك در

 است. هيدر سال پا تيّجمع يو جنس يسنّ بيبر ترك يروش مبتن

از  يكي ت،يّ جمع بينيپيشافزار ، نرمDemprojشده است.  يطراح يمتفاوت يافزارهانرم يبيبا روش ترك يتيّجمع يهابينيپيشانجام  يبرا

 Demprojاسپكتروم كه با عنوان  يشناختتيّشده است. مدل جمع يطراح ندوزيو طياست كه در مح نهيزم نيدر ا ياانهيرا يهاافزارانواع نرم

 يدرباره يبرنامه مستلزم اطالعات نياست. ا ياو منطقه يدر سطح مل يتيّجمع يهابينيپيش يبرا ياانهيرا ياشده است، برنامه تهشناخ

 عيكل ، توز يبارور زانيم يندهيآ يدرباره ييهاهيو فرض يسال جار يهاداده طورنيو هم هيشمار افراد بر حسب سنّ و جنس در سال پا

)استوور و  است  يالمللنيمهاجرت ب يمدل جدول عمر  و حجم و الگو نيتردر بدو تولد بر حسب جنس ، مناسب يزندگ ديام ، يبارور يسنّ

 (1384كرماير، 

 تيّروشن از روند رشد جمع يريتا با ارائه تصو دنماييم يپرداخته و سع شهر كنگ تيّ جمع بينيپيشبه  يعلم هايگزارش با مدد از روش نيا

 ريوممرگ ،ي)بارور يتيّجمع يهاكنندهنييمربوط به هر كدام از تع يهااستان با فرض تيّجمع ينگرندهيمختلف و آ هايو ارائه شاخص شهر

 .ديارائه نما يتيّجمع هاياستيس ريتداب يمناسب برا يو مهاجرت(، راهكار

 يشناختتيّكه در بسته مدل جمع Demprojاز برنامه  1395-1415در فاصله  شهر كنگ تيّجمع بينيپيشمنظور گزارش به نيا در

Spectrum4.42 از  يابرنامه به مجموعه نيدر ا تيّجمع بينيپيشمنظور انجام گونه كه گفته شد، بهقرار دارد، استفاده شده است. همان

 هاهياطالعات و فرض نيهر كدام از ا يبخش بعد دركه . ميازمنديو مهاجرت ن ريمومرگ ،يبارور ندهيآ يدرباره ييهاهيفرض ئهاطالعات و ارا

 .اندداده شده حيضبه طور مختصر تو

با روش تركيبي به ترتيب از اطالعات  بينيپيشومير شهر كنگ در دسترس نبود، به منظور در اين گزارش از آنجا كه اطالعات باروري و مرگ

فرض بر آن است كه دو  بينيپيشمربوط به مناطق شهري شهرستان بندر لنگه و شهرستان بندر كنگ استفاده شد. به بيان ديگر در اين 

، ميزان 1395( همانند مناطق مذكور بوده است. در سال 1395) بينيپيشي ميزان باروري كل و اميد زندگي شهر كنگ در ابتداي دوره مؤلفه

تولد در اين فرزند براي هر زن بوده است. مقدار شاخص اميد زندگي در بدو  2.05باروري كل در مناطق شهري شهرستان بند لنگه برابر با 

(. همچنين با توجه به 1395سال بوده است )مركز آمار و اطالعات راهبردي،  71.6و براي مردان برابر با  72.15شهرستان براي زنان برابر با 

. مينظر نمودصرفآنكه اطالعات مربوط به مهاجرت براي  شهر كنگ در دسترس نبود، از وارد كردن اطالعات مربوط به مهاجرت 

جمعيّت  بينيپيشمير در ومواليد و مرگ صرفاً بينيپيشنرخ رشد طبيعي است. در اين نوع از  بر اساس شدهانجام بينيپيش گريدارتعببه

آينده دخيل است و فرض بر آن است كه تعداد مهاجران وارد شده و خارج شده از شهر برابر و موازنه مهاجرتي صفر است. جمعيت شهر كنگ 

قرار گرفت. در ادامه مفروضات اصلي هر كدام از اين سناريوها )باروري و  بينيپيشطالعات و در سه سناريوي مختلف مورد بر اساس اين ا



 

 

59 

 

 اميد زندگي در بدو تولد( به اختصار توضيح داده شده است. الزم به ذكر است كه تغييرات مقادير اميد زندگي در بدو تولد براي هر دو جنس

  سي ثابت در نظر گرفته شده است.در طول دوره مورد برر

 سناریو اول )حد پایین(

روند كاهشي خواهد داشت و  از  1415ساله منتهي به  20شده فرض بر آن است كه باروري كل در شهر كنگ در دوره در سناريوي اول ارائه

ي اين فرض  بر مبناي روند كاهشي باروري ئهفرزند براي هر زن )سطح  جانشيني( برسد. ارا 1.8به  1395فرزند براي هر زن در سال  2.05

رود كه اميد زندگي در بدو تولد مردان از  هاي اخير بوده است. همچنين در اين سناريو انتظار ميهاي مختلف طي سالدر كل كشور و استان

 72.2دو تولد زنان نيز طي اين دوره ازافزايش پيدا كند. بر اين اساس اميد زندگي در ب 1415سال در سال  75.0به  1395سال در سال  71.6

 سال افزايش خواهد يافت.  76سال به 

  سناریوی دوم )حد متوسط(

اندكي افزايش خواهد يافت و در سال پاياني دوره مورد  بينيپيشبر اساس سناريوي دوم )حد متوسط( ميزان باروري كل در طي دوره مورد 

د براي هر زن خواهد رسيد. تغييرات اميد زندگي در بدو تولد براي هر دو جنس  در اين سناريو فرزن 2.1( به سطح جانشيني  1415) بينيپيش

 باشد. همانند سناريو حد پايين مي

 سناریو سوم )حد باال(

روند افزايشي داشته  1390-1395ي (، ميزان باروري شهر كنگ در دوره1397براساس برآوردهاي انجام شده توسط عباسي شوازي )

تواند ناشي از رسيده است. بخشي از اين افزايش مي 1391-1395ي در دوره 2.64به 1386-1390ي فرزند براي هر زن در دوره 2.4ازو 

 هاي گذشته باشد.هاي تشويق مواليد توسط دولت در سالاجراي سياست

هاي تشويق اجراي سياست كه به آن اشاره شد و نيز هاي اخيرروند افزايشي ميزان باروري استان طي سال با توجه بهدر سناريو حد باال، 

فرزند  2.5به  1395فرزند در سال  2.05توسط دولت فرض بر آن است كه ميزان باروري كل در شهر كنگ روند افزايشي داشته و از مواليد 

سال  76سال براي مردان و  75اريو قبل، به برسد. مقدار اميد زندگي در بدو تولد نيز در اين سناريو همانند دو سن 1415براي هر زن در سال 

  براي زنان افزايش خواهد يافت.

 

 1415گانه، تا افق : تغییرات میزان باروری کل و امید زندگی در بدو تولد شهر کنگ بر اساس سناریوهای سه42-1جدول 

 سال

 حد باال حد متوسط حد پایین

 باروری
 امید زندگی

 مردان

 امید زندگی

 زنان
 باروری

 امید زندگی

 مردان

 امید زندگی

 زنان
 باروری

 امید زندگی

 مردان

 امید زندگی

 زنان

1395 2.05 71.6 72.2 2.05 71.6 72.2 2.05 71.6 72.2 

1400 1.99 72.3 73.0 2.06 72.3 73.0 2.16 72.3 73.0 

1405 1.93 73.2 74.0 2.08 73.2 74.0 2.27 73.2 74.0 

1410 1.86 74.1 75.0 2.09 74.1 75.0 2.39 74.1 75.0 

1415 1.8 75.0 76 2.1 75.0 76 2.5 75.0 76 

 مأخذ: محاسبات مشاور ، مرکز آمار و اطالعات راهبردی

 

گانه )حد پايين، حد متوسط، حد باال( براي شهر كنگ بر اساس سناريوهاي سه بينيپيشدر جدول زير نتايج مربوط به جمعيت مورد 

رشد جمعيت شهر مثبت خواهد بود. همانطور كه  بينيپيششده است.  بر اساس اين نتايج، در هر سه سناريو، در دوره مورد  نشان داده

به  1395نفر در سال  19212اريو، جمعيت شهر كنگ از توان ديد بر اساس سناريوي حد پايين و در صورت تحقق مفروضات اين سنمي

ساله نيز نشان داده شده است.نكته قابل  5هاي خواهد رسيد. تعداد جمعيت شهر بر اساس اين سناريو در دوره 1415نفر در سال  23190

، روند 1415در سال  1.8به  1395در سال  2.05توجه در اين سناريو آن است كه در اين سناريو، علي رغم تنزل ميزان باروري كل از 
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فرزند براي هر زن(  2.1افزايش جمعيت همچنان ادامه داشته است. نتايج مربوط به سناريو حد متوسط )افزايش باروري به سطح جانشيني 

خواهد  1415نفر در سال  23693و  1405نفر در سال  21531به  1395نفر در سال  19212نيز بيانگر آن است كه جمعيت شهر كنگ از 

فرزند براي هر زن( است. در نهايت،  1.8نفر بيشتر از سناريو حد پايين ) 503در اين سناريو  1415رسيد. تعداد جمعيت شهر در سال 

فرزند براي هر زن افزايش يابد و نيز افزايش اميد زندگي  2.5روند افزايشي داشته و به  1395-1415چنانچه باروري شهر كنگ در دوره 

 نفر را در خود جاي دهد. 24352بايستي  1415ير مورد انتظار و با فرض موازنه مهاجرتي صفر در اين دوره، شهر كنگ در سال به مقاد

از سنين باروري در طول  1360هاي اخير و نيز خروج تدريجي متولدين دهه با توجه به روند كاهشي باروري در كل كشور طي سال

رسد كه تحقق زشي درباره ارزش فرزندان و تعداد مطلوب فرزندان براي زوجين، بنابراين به نظر ميو تغييرات ار بينيپيشدوره مورد 

باشد. بر اين اساس پيشنهاد تر از دو سناريوي ديگر ميفرزند در شهر كنگ محتمل 1.8سناريوي حد پايين؛ يعني كاهش باروري به 

ها در عين توجه به ريزيقتصادي، اجتماعي، زيربنايي، شهري و ... در برنامههاي مختلف ااندركاران در حوزهشودكه مسوالن و دستمي

 2.1ساير سناريوها، توجه بيشتري را به نتايج اين سناريو اختصاص دهند. پس از اين سناريو، تحقق سناريو حد متوسط )افزايش باروري به 

هاي اخير در راستاي افزايش جمعيت و تشويق عيتي دولت طي سالهاي جمرسد. چرا كه سياستتر به نظر ميفرزند براي هر زن( محتمل

از سنين فرزندآوري، افزايش باروري  60ها و با توجه به خروج تدريجي متولدين دهه فرزندآوري بوده است. اما با فرض كارآيي اين سياست

ر سطح جانشيني، تا حدود زيادي به اهداف خود نائل ها در صورت حفظ باروري دباشد. اين سياستبه سطوح بسيار باال دور از انتظار مي

 خواهند آمد. سناريوي سوم نيز به لحاظ امكان تحقق در جايگاه سوم قرار دارد. 

در انتهاي اين بحث الزم است به اين نكته توجه شود كه در هر سه سناريوي مطرح شده، فرض بر آن بوده است كه موازنه مهاجرتي 

حالي كه تحقق اين امر دور از انتظار است. بنابراين الزم است كه در عين توجه به خطاهاي احتمالي ناشي از شهر كنگ صفر باشد، در 

هاي تغييرات جمعيت مورد توجه قرار گيرد. در اين مسأله، در استفاده از اين نتايج با احتياط عمل شود و مهاجرت به عنوان يكي از مؤلفه

ي زيستي و مسائل مرتبط با تأمين آب آشاميدني شهر و نيز هاظرفيتاست كه مسئوالن امر به كنار توجه به عامل مهاجرت، نياز 

شده در اين گزارش، به هاي ارائهبينيپيشي اقتصادي و صنعتي شهر توجه كافي را داشته باشند و همزمان با استفاده از نتايج هاظرفيت

تواند منجر به خالي از سكنه شدن شهر در يك تواني در تأمين آب آشاميدني شهر مياين نكات توجه كافي را داشته باشند. به طور مثال نا

تواند منجر به سرازير شدن مهاجران به هاي شغلي در اين منطقه ميبازه زماني كوتاه شود و يا بالعكس توسعه اقتصادي و افزايش فرصت

 ر خارج كنند. هاي انجام شده را به طور كلي از اعتبابينيپيشاين شهر شده و 

 

 1415جمعیت شهرکنگ بر اساس سناریوهای مختف، تا افق سال  تعداد: پیش بینی 43-1 جدول

 سناریو حد باال سناریو حد متوسط سناریو حد پایین سال

1395 19212 19212 19212 

1400 20420 20459 20511 

1405 21399 21531 21713 

1410 22279 22559 22938 

1415 23190 23693 24352 

 مأخذ: محاسبات مشاور

 

 جمعیت نواحی شهر کنگ بینیپیش 

هاي مختلف در حوزه آموزش، بهداشعععت، شعععهري و ... عالوه بر تعداد جمعيت، اطالع از توزيع جغرافيايي جمعيت در ريزيامروزه در برنامه

سطوح مختلف را دارا ميكنندهزمان حال و آينده نيز داراي اهميت بوده و نقش تعيين صيص منابع بين  شد. به همين اي در چگونگي تخ با

( 1415-1395سععاله ) 20جمعيت شععهر كنگ، جمعيت نواحي اين شععهر نيز در يك دوره زماني  بينيپيشگزارش عالوه بر  منظور، در اين

سترس نبودن تعداد جمعيت در بلوکقرار گرفت. يكي از چالش بينيپيشمورد  سير، در د سطح  3هاي زير هاي پيش رو در اين م خانوار در 
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ها و در مجموع جمعيت نواحي در سه مقطع زماني اين مشكل، با دو فرض اصلي، جمعيت اين بلوک نواحي شهر بود. به منظور هموار نمودن

سط  1385-95 سه خانوار،  به طور متو شد. فرض اول آن بود كه در هر بلوک كمتر از  سازي  شته 2باز سكونت دا اند. فرض دوم نيز خانوار 

ها )بعد خانوار( با بعد خانوار كل شهر در سال مورد نظر برابر بوده است. به اين صورت آن بود كه تعداد افراد ساكن در هر كدام از اين خانوار

هاي باالي سععه خانوار ، جمعيت هر ناحيه به ها و جمعيت بلوکها بازسععازي شععد. از مجموع جمعيت اين بلوکجمعيت هر يك از اين بلوک

سازي ساس جمعيت باز ست آمد. در گام بعد، بر ا شهر طي دوره زماني  طور تخميني به د شد جمعيت نواحي  -95شده براي هر ناحيه، ر

 ، محاسبه شد. نتايج اين بخش، در جدول زير نمايش داده شده است.1390

درصععد درسععال  بوده اسععت.  32.0، باالترين رشععد جمعيت مربوط به ناحيه بافت جديد با 1385-95توان ديد، طي دوره همانطور كه مي

ست كه پايين شد نيز در طي اين دوره متعلق به بافت مياني بوده ا ست  0.9ترين ر ست. نكته قابل ذكر آن ا شته ا شد دا سال ر درصد در هر 

 ررسي، در تمام نواحي شهر رشد جمعيت مثبت بوده است. كه در طي دوره مورد ب

، در سه سناريوي مختلف، 1415ساله منتهي به  20انداز ، جمعيت نواحي شهر كنگ براي چشمبينيپيشدر ادامه، با استفاده از روش رياضي 

سناريوها و نتايج  بينيپيشمورد  صلي هر كدام از اين  ضات ا سناريو مورد بحث و قرار گرفت. در بخش بعدي، مفرو ست آمده در هر  به د

 بررسي قرار گرفته شده است.

 1385-95 هایسال طی : تعداد و درصد رشد ساالنه جمعیت نواحی شهر کنگ،44-1جدول 

 شرح
 درصد رشد ساالنه جمعیت تعداد جمعیت

1385  1390  1395  1385-90 1390-95 1385-95 

 8.7 9.9 7.6 953 595 412 هاباغات و برکه

 1.1 0.3 1.8 8192 8062 7374 بافت تاریخی

 0.9 1.3 0.6 4284 4021 3901 بافت میانی

 1.4 2.6 0.3 3538 3109 3067 منطقه ابوذر

 32.0 25.9 38.4 2247 709 140 بافت جدید

 2.6 3.1 2.1 19213 16496 14894 جمع

 و مسکن مرکز آمار ایرانعمومی نفوس  هایمأخذ: محاسبات مشاور بر اساس نتایج سرشماری

 

  :؛ با در نظر گرفتن میانگین درصد رشد 1415تعداد جمعیت نواحی شهر کنگ تا افق سال  بینیپیشسناریوی اول

 1385-90های ساالنه تعداد جمعیت طی سال

، رشد جمعيت در هر كدوام از نواحي شهر كنگ، 1415ساله ساله منتهي به  20در اين سناريو فرض اصلي بر اين است كه طي دوره زماني 

هر ناحيه به عنوان جمعيت پايه، در  1395تبعيت كند. در اين سععناريو جمعيت سععال  1385-90از رشععد جمعيت همان ناحبه در دوره زماني 

اده قرار گرفته است. نكته قابل ذكر در اين بخش آن است كه با توجه به رشد باالي جمعيت در ناحيه بافت جديد و اين مورد استف بينيپيش

جمعيت، رشععد باالي جمعيت منجر به نتايج دور از ذهن خواهد شععد. از همين روي و با توجه به رشععد  بينيپيشنكته كه در روش رياضععي 

ناحيه ديگر  4روش تركيبي در اين بخش بهره گرفته شد. در اين روش، از طريق كسر كردن جمعيت  باالي جمعيت در محله مذكور، از يك

براي كل شعهر در مقطع مورد نظر، جمعيت ناحيه بافت جديد به دسعت آمده اسعت. الزم به ذكر اسعت كه از اين  بينيپيشاز جمعيت مورد 

توان ديد، ده از اين سناريو در جدول زير نمايش داده شده است. همانطور كه ميآمروش در هر سه سناريو استفاده شده است. نتايج به دست

نفر افزايش  11704( به 1415) بينيپيشرود كه جمعيت بافت تاريخي شهر كنگ در افق در صورت تحقق مفروضات اين سناريو، انتظار مي

شهر در خود جاي دهد. ج شترين تعداد جمعيت را در بين نواحي  ساس به معيت ناحيه باغات و بركهيابد و بي نفر خواهد  4146ها نيز بر اين ا

 نفر خواهند داشت. 4491و  3736، 4835رسيد. نواحي بافت مياني، منطقه ابوذر و بافت جديد نيز به ترتيب جمعيتي معادل 

 

به عنوان  1395سال  یرشمارس تی)با در نظر گرفتن جمع 1415جمعیت نواحی شهرکنگ تا افق سال  تعداد: پیش بینی 45-1جدول 

 (1385-90دوره  یط تیرشد جمعمیانگین و  هیسال پا تیجمع
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 شرح
 شدهبینیپیشجمعیت  تعداد جمعیت 

1395  1400 1405 1410 1415 

 4146 2871 1988 1376 953 هاباغات و برکه

 11704 10705 9791 8956 8192 بافت تاریخی

 4835 4691 4551 4415 4284 بافت میانی

 3736 3685 3635 3586 3538 منطقه ابوذر

 4491 4152 3603 2946 2247 بافت جدید

 28912 26104 23568 21279 19213 جمع

محاسبات مشاور: ماخذ  

  :؛ با در نظر گرفتن درصد رشد ساالنه 1415تعداد جمعیت نواحی شهر کنگ تا افق سال  بینیپیشسناریوی دوم

 1390-95های تعداد جمعیت طی سال

، جمعيت ناحيه باغات و 1390-95توان مشععاهده نمود كه با فرض تداوم رشععد جمعيت سععاالنه محالت در دوره با نگاهي به جدول زير مي

در بافت تاريخي، انتظار  1390-95نفر خواهد رسععيد. با عنايت به رشععد پايين جمعيت در دوره  6275ه ب 1395نفر در سععال  953ها از بركه

شد پايين، جمعيت اين ناحيه از مي سال  8192رود با تداوم اين ر سال  8731به  1395نفر در  افزايش پيدا كند. جمعيت ناحيه  1415نفر در 

سال نف 5516بافت مياني نيز با روندي افزايشي به  نفر  3538جمعيتي معادل با  1395خواهد رسيد. منطقه ابوذر نيز كه در سال  1415ر در 

ست، انتظار مي سال را در خود جاي داده ا جديد  نفري را در خود جاي دهد. در نهايت، جمعيت ناحيه بافت 5931جمعيتي  1415رود كه در 

 نفر خواهد رسيد. 8898نفر به  2247ز برابر شده و ا 4حدوداً  1415ساله منتهي به  20در فاصله 

به عنوان  1395سال  یسرشمار تی)با در نظر گرفتن جمع 1415جمعیت نواحی شهرکنگ تا افق سال  تعداد: پیش بینی 46-1جدول 

 (1390-95دوره  یط تیرشد جمعمیانگین و  هیسال پا تیجمع

 شرح
 شدهبینیپیشجمعیت  تعداد جمعیت

1395 1400 1405 1410 1415 

 6275 3917 2446 1527 953 هاباغات و برکه

 8731 8593 8457 8323 8192 بافت تاریخی

 5516 5178 4861 4563 4284 بافت میانی

 5931 5212 4581 4026 3538 منطقه ابوذر

 8898 7452 5717 3938 2247 بافت جدید

 35351 30353 26061 22376 19213 جمع

  محاسبات مشاور: ماخذ
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  :؛ با در نظر گرفتن درصد رشد ساالنه 1415تعداد جمعیت نواحی شهر کنگ تا افق سال  بینیپیشسناریوی سوم

 1385-95های تعداد جمعیت طی سال

، رشد جمعيت هر ناحيه با ميانگين 1415ساله منتهي به  20شده، جمعيت نواحي شهر كنگ با فرض آن كه در دوره در سناريوي سوم طرح

آمده، در صععورت تحقق قرار گرفته اسععت. براسععاس نتايج به دسععت بينيپيشبرابر باشععد، مورد  1385-95آن محله در دوره رشععد جمعيت 

نفر افزايش خواهد يافت. جمعيت بافت تاريخي شهر كنگ نيز با افزايشي در  5101ها به مفروضات مطرح شده، جمعيت ناحيه باغات و بركه

نفرخواهد رسيد. در اين سناريو، جمعيت  4707نفر به  3538واهد رسيد. جمعيت بافت مياني شهر نيز از نفر خ 10109نفري، به  2000حدود 

 افزايش خواهد يافت. 1415نفر در سال  6889ناحيه بافت جديد به 

 

به عنوان  1395سال  یسرشمار تی)با در نظر گرفتن جمع 1415جمعیت نواحی شهرکنگ تا افق سال  تعداد: پیش بینی 47-1جدول 

 (1385-95دوره  یط تیرشد جمعمیانگین و  هیسال پا تیجمع

 شرح
 شدهبینیپیشجمعیت  تعداد جمعیت 

1395 1400 1405 1410 1415 

 5101 3354 2205 1450 953 هاباغات و برکه

 10109 9591 9100 8634 8192 بافت تاریخی

 5165 4929 4704 4489 4284 بافت میانی

 4707 4383 4081 3799 3538 منطقه ابوذر

 6889 5892 4695 3449 2247 بافت جدید

 31970 28148 24783 21821 19213 جمع

محاسبات مشاور: ماخذ  

 جمع بندی: 1-5

 روند از تعداد مطلق و نسبي جمعيت لحعاظ از (95-1375مطالعه ) مورد يەدور طي شهركنگ شده، ارائه نمودارهاي و جداول به توجه با

 ، رسيده است. 1395نفر در سال  19213به  1375نفر در سال  11920اسعت و جمعيت اين شهر از  بعوده برخعوردار رشعدي بعه رو

  درصد بوده است، مهاجرت، دليل عمده باال بودن نرخ رشد در اين دهه است.  2.3نرخ رشد جمعيت شهركنگ  1385تا   1375از

نفر  2717جمعيت شهركنگ  1395تا  1390هاي نرخ رشد شهر مقداري كاهش يافته است. در سال 1390تا  1385هاي در سال

 درصد است. 3.1افزايش دارد و نرخ رشد جمعيت در اين دوره 

  افزايش 1395درصد در سال  12.1به  1375درصد در سال  7.6سهم جمعيتي شهركنگ از كل جمعيت شهرستان بندرلنگه از ،

ها )محدوده هدف( زندگي درصد از جمعيت شهركنگ در محدوده بافت تاريخي و باغات و بركه 37.7 يافته است. همچنين

 اند.كردهمي

 آموزش و عالي آموزش با مرتبط نيازهاي باشند. بنابراين توجه بهاكثريت جمعيت ساكن در شهركنگ، جمعيت جوان و ميانسال مي 

بايست مورد توجه شوند كه اكنون ميمي محسوب جمعيتي نيازهاي ترينمدهع از مسكن اشتغال، ازدواج، اي،هاي حرفهمهارت

 ريزان قرار گيرد.برنامه

 كل استان  در خانوار بعد متوسط اخير هايسال در. كنندمي زندگي خانوار يك در كه است افرادي متوسط بعدي شده بررسي شاخص

 بعد شهركنگ در. است بوده استان كل از كمتر بندرلنگه و شهر كنگ شهرستان در كاهش اين اما است داشته كاهش هرمزگان
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 در. است بوده خانوار هر در نفر 3.6 حدود در استان كل در ميزان اين كه است بوده نفر  3.9 متوسط طور به 1395 سال در خانوار

 .است بوده نفر 3.7 حدود بندرلنگه شهرستان در خانوار بعد متوسط 1395 سال

 توجه. است برخوردار ايتوسعه و اقتصادي هايريزي برنامه در ايويژه اهميت از خانوار آور نان و ستون عنوان به خانوار سرپرست 

 را سرپرستان از درصد  86.7 كه شد داده نشان شهركنگ خانوار سرپرست بررسي در. بود خواهد مهم بسيار آنان هايويژگي به

. گيرد قرار بيشتر توجه مورد بايد كه است اخير هايسال در سرپرست زنان جمعيت افزايش مهم نكته ولي دهندمي تشكيل مردان

 .است شده برابر دو و نيم حدود سرپرست زنان جمعيت 1395 تا 1385 هايسال در

 اين داشت نظر در بايد البته. اندبوده همسر ، داراي1395ساله و بيشتر ساكن در شهر كنگ در سال  10 قابل توجهي از افراد نسبت 

 عمده بخش. است جمعيت سني ساختار تغيير افزايش اين عمده دليل. نيست طالق كاهش و ازدواج ميزان افزايش از ناشي فراواني

 ابتدايي هايسال در افراد و گيردمي صورت آن در ازدواج بيشترين كه سنيني دارند قرار سال 35 تا 25 سني يهاگروه در جمعيت

 سال ده در رودمي انتظار. قرار دارد سطح قابل قبولي در همسر داراي افراد نسبت دليل همين به دارند قرار خود زناشويي زندگي

 باشد. باال همچنان همسر داري افراد نسبت نيز آينده

  در نسبت اين. است سوادنفر بي 14حدود  كنندمي زندگي شهركنگ در كه ساله و باالتر 6نفر جمعيت  100 هر ، از1395در سال 

 12 اين سال حدود در هرمزگان و استان بندرلنگه شهرستان سواديبي است. نرخ كمتر سطح شهرستان بندرلنگه و استان هرمزگان

 سواديبي نرخ از ترپايين مردان سواديبي نرخ كه دهدمي نشان جنس تفكيك به شهركنگ  سواديبي نرخ بررسي. بوده است درصد

 .است زنان

 داراي درصد 19 آموزي، سواد /ابتدايي پايان /ابتدايي تحصيالت سطح داراي درصد 31.6 شهر، اين باالتر و ساله 6 جمعيت كل از 

 متوسطه /دوم سيكل تحصيالت سطح داراي درصد 24.5حدود  ،1متوسطه /راهنمايي پايان /راهنمايي /اول سيكل تحصيالت سطح

 ساله 6 جمعيت از درصد 2.4 همچنين. باشندمي عالي تحصيالت سطح داراي درصد 9حدود  و دانشگاهيپيش و ديپلم مدرک /2

 مطلق طور به درصد 14 حدود و اظهارنشده و نامشخص تحصيلي دوره تحصيلي، هايدوره ساير تحصيالت سطح داراي نيز باالتر و

 .اندبوده سوادبي

  8.5است ) تر از زنانبسيار پايين مردان در بيكاري ميزانساله و باالتر شهر كنگ حاكي است كه  10بررسي وضع فعاليت جمعيت 

درصد از جمعيت بيكار اين شهر، داراي تحصيالت  16.7همچنين . اند(درصد از زنان اين شهر بيكار بوده 18.5درصد از مردان و 

 .گيرد قرار توسعه ايه برنامه اولويت در بيكاري افراد تحصيلكرده بايد اطالعات اين به توجه با. انددانشگاهي بوده

 نشان خود از مهاجرت به بيشتري تمايل يافته كمترتوسعه مناطق در افراد. دانست توسعه پيامدهاي از يكي توانمي را مهاجرت 

 وارد مهاجرين ميزان باالترين. كاسته شود از ميزان مهاجرت به شهركنگ اخير هايدهه در كه است شده باعث امر همين. دهندمي

 كمترين اند.نفر مهاجر بوده 107بوده كه از هر هزار نفر جمعيت ساكن اين شهر، حدود  1375-85شهركنگ مربوط به دهه به  شده

نفر مهاجر  19جمعيت اين شهر، حدود  نفر هزار هر ازاي به است كه 1395تا  1390هاي سال به مربوط شده وارد مهاجران ميزان

 باشند.مي

 شرايط داراي كشور كل مانند به شهر كنگ جمعيت. است فعاليت سنين در جمعيت تورم توسعه، راه در ضروري و مهم بسيار نكات از

 شودمي گفته جمعيتي به است باروري كاهش پيامدهاي از كه شرايط اين. است( جمعيتي پنجره به جمعيت ورود)تكرار  غيرقابل و استثنايي

 شده پايدار توسعه راه در مهم و استثنايي فاز اين وارد شهركنگ جمعيت تعريف اين طبق. باشد فعاليت سنين در جمعيت سوم دو از بيش كه

 بستر ايجاد. بود خواهد ميسر اجتماعي و فرهنگي شغلي، اقتصادي، شرايط در مناسب سازي بستر با جمعيتي موهبت اين از استفاده. است

 نزديك يآينده در عمومي رفاه كاهش و اقتصادي ركود باعث فرصت اين دادن دست از و توسعه در جهش ايجاد باعث توسعه براي مناسب
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 خواهد پيش سالمندي سوي به جمعيت زمان گذشت با و مانند خواهد باز محدودي هايسال جمعيتي پنجره كه است ذكر به الزم. شد خواهد

 جهت در را كارآمد و مدون برنامه يك تا شوند بسيج وقت فوت بدون بايد محلي و سياسي و دولتي سرآمدان و ريزانبرنامه مجموع در. رفت

 جهت در مناسب شرايط سمت به را منطقه و نموده استفاده فعاليت بخش در انساني عظيم نيروي اين از تا نمايند اجرا و تدوين پايدار توسعه

 .نمايند هدايت توسعه و رفاه

 بخش در تحصيالت خصوص به تحصيالت وضع شود گرفته نظر در بايد توسعه هاي ريزي برنامه در كه جمعيتي هاي ويژگي ديگر از

 زنان در بيكاري درصد همچنين است باال شهركنگ كرده تحصيل افراد در بيكاري ميزان كه شده نمايان هابررسي در. است فعال جمعيت

به ويژه  بر افراد تحصيلكرده و بيشتر تاكيد مبناي بر بايد ايتوسعه هاياولويت اطالعات اين به توجه با. است درصد 40 بيش از تحصيلكرده

 .باشد زنان
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 شناخت و تحلیل وضعیت اجتماعی بخش دوم:

 رویکرد مطالعات اجتماعی :2-1

 و فرد از فضا اين .گيرد مي صورت مكان و فضا در كالبدي و فيزيكي معناي در چه و انساني چه و اجتماعي مفهوم به چه توسعه اصوال

 برنامه يا مداخله نوع هر كه كند مي پيدا اهميت ازآنجا فضاها اين تفكيك و تمايز .يابد مي ادامه المللي بين سطح تا و شود مي شروع خانواده

انتظار  توانخانوار نمي و فرد توسعه هاي برنامه از كه طوري به و گيرد مي خود به متفاوتي معناي و مختلف،اشكال فضاهاي در نيز توسعه ي

 انساني جوامع تنوع به دليل كه دهدمي نشان توسعه مختلف رويكردهاي كاربرد ها سال تجربه .بلعكس و داشت را ملي و ايمنطقه توسعه

 دهه از خصوص به توسعه عرصه به اجتماعي هاي ديدگاه ورود با و راستا همين در .نمود تجويز را واحدي نسخه آنها همه براي تواننمي

اجتماعي،  سرمايه هايشرايط، نظريه دراين .شد مطرح.. و فقر، بيكاري، نابرابري نظير محلي مشكالت حل براي جديدي ، مفروضات1990

 نيل و محلي اجتماع وضعيت به بخشي رونق جهت در ظرفيت ايجاد و مردم سازي توانمند و محلي نهادهاي تقويت هدف ياري، با حاكميت

 ايتوسعه نظام و فضا از بخشي بعنوان واقع در محلي توسعه .گرديد توسعه مباحث وارد محلي توسعه مبحث جديد نگاه در .شد مطرح توسعه به

 در .دهدمي قرار اولويت در را محلي جوامع توانمندسازي و مشاركتي هايرهيافت مشخص، فضايي و جغرافيايي محدوده در كه شد مطرح

 عرصه به افراد ورود و گيري تصميم در مردم مشاركت جديد، رويكرد در .كردند پيدا تري پررنگ حضور مشاركتي رويكردهاي باره اين

  .شده است تبديل مهم اصل يك به ريزيبرنامه

 و فرهنگي شرايط با نه و بوده پذير امكان اقتصادي نظر از نه و بوده ناصحيح هاي فرض اساس بر و بيگانه اي توسعه هاي حل راه برخي

 پذيرش مورد و نبوده مناسب محلي سطح در مشكالت حل براي تكنيكي هاي راه برخي سو يك از .است داشته مطابقت جوامع اجتماعي

 باال از ريزي برنامه .است بوده جامعه در خاصي هاي گروه از معدودي تعداد نفع به اغلب ايتوسعه هايديگر، طرح سوي از و اندنگرفته قرار

 است پذير امكان زماني باال به پايين از ريزي برنامه اما (13: 1382بوذرجمهري،.)است شده روبرو شكست با غالبا محلي سطوح در پايين به

 هاتوده ابتكار بكارگيري دارند،كه را ها برنامه اجراي و تدوين جهت الزم و بينش دانش مردم اكثريت كه: بپذيرند را اصل سه مسئوالن كه

 هاي تالش باالخره و است كار فرايند در آنها دادن مهم، مشاركت اين تامين راه وموثرترين دارد اهميت العاده فوق هابرنامه اجراي جهت

 (116: 1365مخبر،)شود  فراهم مردم با گو و گفت براي مكانسيمي تا بگيرد انجام بايد پرزحمتي و ويژه

 كارا و مستقل شكلي به را خود اجتماع مهم مسائل بتوانند تا است افراد هاي توانايي پرورش بر ناظر چيزي هر از بيش محلي توسعه رويكرد

 .(61: 2009،پيتمن، فيليپس)كنند  فصل و حل

 توجه محلي منابع به وارداتي، سرمايه و منابع به روزافزون اتكاي از پيش محلي منابع بسط و توسعه كه دهد مي نشان آمده بدست تجربيات

 تا است تالش در كه ايجامعه هر .شودمي محلي منابع افزوده ارزش افزايش باعث كه آيد مي در اجرا به موسساتي و مردم توسط زيرا .دارد

 كه دهد را آن فرصت اش مردم به و پذيرفته را جامعه افراد فعال مشاركت كه است ناگزير كند، پيدا دست درونزا و پايدار ،موفق ايتوسعه به

 همچنين و توسعه يهابرنامه اجراي و ريزيبرنامه در بايد جامعه افراد كه بود خواهد معنا بدان اين. بخشند تحقق را خويش جامعه توسعه

 فرد هر از بهتر را شرايط ،محل هر مردم كه چرا. باشند داشته را الزم كنترل و مشاركت ،است ضروري هابرنامه اين اجراي براي كه منابعي

 ،شانتاريخ ،شانهايريشه با محلي افراد. شناسندمي كنند،مي ارائه خدمات و كرده گذاري سياست كه كارشناساني جمله از ،ديگري خارجي

 درون آنچه شدن آشكار صورت به بايد توسعه لذا. بفهمند را توسعه دليل بايد ،بنابراين. هستند آشنا شانمعيارهاي و شان فرهنگ ،شانزبان
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 تصميم  ِعامل ،آن از ترمهم بلكه ،توسعه تحقق ابزار تنها نه مردم كه است درونزا توسعه همان اين. شود درک ،است نهفته جامعه يا فرد

 . روندمي شمار به توسعه غايت و گيرنده

رو با عنوان مطالعات اجتماعي طرح ويژه شهر كنگ، با رويكرد مشاركت حداكثري جامعه محلي در طرح ويژه آتي شهر تدوين گزارش پيش

مطرح است، آنچه در  ايتوسعهريزي ريزي به عنوان اولين گام استفاده از توانايي جامعه محلي در فرايند برنامهشده است، مشاركت در برنامه

 ريزي محلي است.و نظرات آنان در فرايند برنامه شود حاصل مراجعه گروه پژوهش به جامعه محلي و اخذ ديدگاهارائه مي اين گزارش

 

  شهر فرهنگی و اجتماعی قشربندی بررسی: 2-2

 جنسیت 

درصد  51.4دهد؛ با توجه به جدول ياد شده، به طور كلي جدول زير توزيع فراواني پاسخگويان را بر حسب جنسيت و منطقه زندگي نشان مي

درصد از پاسخگويان  33.3اند. همچنين با توجه به تفكيك مناطق شهري در منطقه صفر درصد از آنها زن بوده 48.6از پاسخگويان مرد و 

 58.8اند. منطقه دو)بافت مياني( زنان تشكيل داده 51.7درصد از پاسخگويان را مردان و  48.3اند. در منطقه يك صد زن بودهدر 66.7مرد و 

درصد زن  39.7درصد مرد و  60.3پاسخگو در منطقه سه  60اند. از تعداد درصد از پاسخگويان زن بوده 41.2درصد از پاسخگويان مرد و 

اند. بايد توجه داشت كه بيشترين درصد را زنان تشكيل داده 57.8درصد از پاسخگويان را مردان و  42.3ر يا بافت جديد اند. در منطقه چهابوده

 اند. ميزان پاسخگو در منطقه يك يا بافت تاريخي حضور داشته

 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنس و منطقه شهری: 1-2 جدول

 شرح
 منطقه شهری

 کل
ها(برکهصفر)باغات و   چهار)بافت جدید( سه)منطقه ابوذر( دو)بافت میانی( یک)بافت تاریخی( 

 جنس

 مرد
 273 27 35 90 115 6 فراوانی

 51.4 42.2 60.3 58.8 48.3 33.3 درصد

 زن
 258 37 23 63 123 12 فراوانی

 48.6 57.8 39.7 41.2 51.7 66.7 درصد

 مجموع
 531 64 58 153 238 18 فراوانی

 100 100 100 100 100 100 درصد

 

 
 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنس :1-2شکل 

 

 سن 

درصد  10.1دهد؛ با توجه به جدول ياد شده به صورت كلي، جدول زير توزيع فراواني پاسخگويان را بر حسب سن و منطقه شهري نشان مي

 35درصد در گروه سني  23سال،  34تا  25درصد از پاسخگويان در گروه سني  28.6سال قرار دارند،  24تا  15از پاسخگويان در گروه سني 



 

 

69 

 

اند سال قرار گرفته 64تا  55درصد از پاسخگويان در گروه سني  11.1سال،  54تا  45درصد از پاسخگويان در گروه سني  17.9سال،  44تا 

شود ميانگين اند. همانطور كه در جدول زير مشاهده ميسال و بيشتر قرار داشته 65درصد از پاسخگويان نيز در گروه سني  6.8و همچنين 

سال و كمترين ميانگين سني مربوط  43.73است. همچنين بيشترين ميانگين سني مربوط به منطقه دو با  سال 41.73سني به صورت كلي 

 ي سني در خود جاي داده است.هاگروهسال بيشترين پاسخگو را نسبت به ديگر  44تا  25باشد. گروه سني سال مي 37.67به منطقه صفر با 

 و منطقه شهری  : توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن2-2 جدول

 شرح
 منطقه شهری

 کل
 چهار)بافت جدید( سه)منطقه ابوذر( دو)بافت میانی( یک)بافت تاریخی( ها(صفر)باغات و برکه

 سن

تا  15

 سال 24

 51 7 5 8 26 5 فراوانی

 10.1 11.1 8.8 5.2 12.2 27.8 درصد

تا  25

 سال 34

 144 21 24 39 54 6 فراوانی

 28.6 33.3 42.1 25.5 25.4 33.3 درصد

تا  35

 سال 44

 116 15 11 37 49 4 فراوانی

 23.0 23.8 19.3 24.2 23.0 22.2 درصد

تا  45

 سال 54

 90 10 7 34 39 0 فراوانی

 17.9 15.9 12.3 22.2 18.3 0.0 درصد

تا  55

 سال 64

 56 6 6 16 27 1 فراوانی

 11.1 9.5 10.5 10.5 12.7 5.6 درصد

سال  65

 و بیشتر

 47 4 4 19 18 2 فراوانی

 9.3 6.3 7.0 12.4 8.5 11.1 درصد

 مجموع
 504 63 57 153 213 18 فراوانی

 100 100 100 100 100 100 درصد

 41.73 39.65 39.44 43.73 41.88 37.67 میانگین

 

 
 : توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن2-2شکل 

 قومیت 

دهد؛ با توجه به جدول ياد شده به صورت كلي، بيشتر از جدول زير توزيع فراواني پاسخگويان را بر حسب قوميت و منطقه شهري نشان مي

نيز قوميت خود را ترک و  0.4لك و  0.4بلوچ،  3.8عرب،  13.6اند، درصد( قوميت خود را فارس عنوان كرده 81.9درصد از پاسخگويان ) 80
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درصد از منطقه چهار   92.2درصد از منطقه دو و  95.4درصد در منطقه يك،  85.2درصد پاسخگويان در منطقه صفر،  100اند. هلر عنوان كرد

 اند. درصد از پاسخگويان منطقه ابوذر نيز قوميت خود را عرب معرفي كرده 79.3اند. قوميت خود را فارس گفته

 میت و منطقه شهریتوزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب قو :3-2 جدول

 متغیر 
 منطقه شهری

 کل
 چهار)بافت جدید( سه)منطقه ابوذر( دو)بافت میانی( یک)بافت تاریخی( ها(صفر)باغات و برکه

 قومیت

 فارس
 434 59 9 146 202 18 فراوانی

 81.9 92.2 15.5 95.4 85.2 100.0 درصد

 عرب
 72 3 46 5 18 0 فراوانی

 13.6 4.7 79.3 3.3 7.6 0.0 درصد

 بلوچ
 20 0 1 2 17 0 فراوانی

 3.8 0.0 1.7 1.3 7.2 0.0 درصد

 لک
 2 0 2 0 0 0 فراوانی

 0.4 0.0 3.4 0.0 0.0 0.0 درصد

 ترک
 1 1 0 0 0 0 فراوانی

 0.2 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 درصد

 لر
 1 1 0 0 0 0 فراوانی

 0.2 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 درصد

 مجموع
 530 64 58 153 237 18 فراوانی

 100 100 100 100 100 100 درصد

 

 
 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب قومیت :3-2شکل 
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 دین 

درصد  24.1دهد؛ با توجه به جدول ياد شده به صورت كلي، جدول زير توزيع فراواني پاسخگويان را بر حسب دين و منطقه شهري نشان مي

اند. همانطور كه در جدول زير مشخص شده است از تعداد كل درصد( اهل تسنن بوده 75.9درصد) 76تشيع و حدود از پاسخگويان اهل 

 اند.پاسخگويان منطقه سه و چهار تعداد بيشتري از پاسخگويان اهل تشيع و در مناطق صفر، يك و دو پاسخگويان بيشتري اهل تسنن بوده

 حسب دین و منطقه شهریتوزیع فراوانی پاسخگویان بر : 4-2 جدول

 شرح

 منطقه شهری

صفر)باغات و  کل

 ها(برکه

یک)بافت 

 تاریخی(

دو)بافت 

 میانی(

سه)منطقه 

 ابوذر(

چهار)بافت 

 جدید(

 دین

 تشیع
 127 33 36 19 33 6 فراوانی

 24.1 52.4 62.1 12.5 14.0 33.3 درصد

 تسنن
 399 30 22 133 202 12 فراوانی

 75.9 47.6 37.9 87.5 86.0 66.7 درصد

 مجموع
 526 63 58 152 235 18 فراوانی

 100 100 100 100 100 100 درصد

 

 
 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب دین :4-2شکل 

 وضعیت تاهل 

دهد؛ با توجه به جدول ياد شده به صورت كلي، جدول زير توزيع فراواني پاسخگويان را بر حسب وضعيت تاهل و منطقه شهري نشان مي

اند. تعداد درصد از پاسخگويان نيز طالق گرفته و متاركه كرده 1.2درصد بيوه و  3.8درصد مجرد،  13.2درصد از پاسخگويان متاهل،  81.9

اند. همچنين تعداد افراد بيوه در منطقه يك بيشتر از ساير نفر بوده است كه فقط در منطقه يك بوده 3تاركه كرده هر كدام افراد مطلقه و م

 مناطق بوده است. 
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 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت تاهل و منطقه شهری: 5-2 جدول

  شرح

 منطقه شهری

صفر)باغات و  کل

 ها(برکه

یک)بافت 

 تاریخی(

دو)بافت 

 میانی(

سه)منطقه 

 ابوذر(

چهار)بافت 

 جدید(

 وضعیت تأهل

 مجرد
 70 7 7 13 40 3 فراوانی

 13.2 10.9 12.1 8.5 16.8 16.7 درصد

 متأهل
 435 55 51 134 181 14 فراوانی

 81.9 85.9 87.9 87.6 76.1 77.8 درصد

 مطلقه
 3 0 0 0 3 0 فراوانی

 0.6 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 درصد

 بیوه
 20 2 0 6 11 1 فراوانی

 3.8 3.1 0.0 3.9 4.6 5.6 درصد

 متارکه
 3 0 0 0 3 0 فراوانی

 0.6 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 درصد

 مجموع
 531 64 58 153 238 18 فراوانی

 100 100 100 100 100 100 درصد

 

 
 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت تاهل :5-2شکل 

 تحصیالت 

دهد؛ با توجه به جدول ياد شده به صورت جدول زير توزيع فراواني پاسخگويان را بر حسب تحصيالت پاسخگويان و منطقه شهري نشان مي

درصد از  11.5درصد ابتدايي بوده است همچنين  17.3درصد راهنمايي،  21.5درصد از پاسخگويان ديپلم،  26.6كلي، ميزان تحصيالت 

درصد از پاسخگويان نيز ليسانس  5.8اند. ميزان تحصيالت سواد بودهواندن و نوشتن سواد داشته و همين مقدار نيز بيپاسخگويان نيز در حد خ

 اند.درصد نيز تحصيالت حوزوي داشته 0.2درصد از پاسخگويان فوق ليسانس داشته و  0.9درصد نيز فوق ديپلم بوده است. همچنين   4.5و 
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 اسخگویان بر حسب تحصیالت و مناطق شهریتوزیع فراوانی پ: 6-2 جدول

  شرح

 منطقه شهری

صفر)باغات و  کل

 ها(برکه

یک)بافت 

 تاریخی(

دو)بافت 

 میانی(

سه)منطقه 

 ابوذر(

چهار)بافت 

 جدید(

تحصیالت 

  پاسخگویان

 بی سواد
 61 5 9 13 31 3 فراوانی

 11.5 7.8 15.5 8.5 13.0 16.7 درصد

خواندن و 

 نوشتن

 61 4 3 22 32 0 فراوانی

 11.5 6.3 5.2 14.4 13.4 0.0 درصد

 ابتدایی
 92 9 8 30 44 1 فراوانی

 17.3 14.1 13.8 19.6 18.5 5.6 درصد

 راهنمایی
 114 8 13 39 51 3 فراوانی

 21.5 12.5 22.4 25.5 21.4 16.7 درصد

 دیپلم
 141 25 21 27 59 9 فراوانی

 26.6 39.1 36.2 17.6 24.8 50.0 درصد

 فوق دیپلم
 24 5 2 9 8 0 فراوانی

 4.5 7.8 3.4 5.9 3.4 0.0 درصد

 لیسانس
 31 7 2 10 10 2 فراوانی

 5.8 10.9 3.4 6.5 4.2 11.1 درصد

 فوق لیسانس
 5 1 0 3 1 0 فراوانی

 0.9 1.6 0.0 2.0 0.4 0.0 درصد

 حوزوی
 2 0 0 0 2 0 فراوانی

 0.4 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 درصد

 مجموع
 531 64 58 153 238 18 فراوانی

 100 100 100 100 100 100 درصد

 
 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیالت :6-2شکل 

 

 وضعیت فعالیت 

شده به دهد؛ با توجه به جدول ياد جدول زير توزيع فراواني پاسخگويان را بر حسب وضعيت فعاليت پاسخگويان و منطقه شهري نشان مي

درصد  3.2درصد محصل)دانشجو(،  4.8درصد از كار افتاده،  5.9درصد شاغل،  37.6اند. دار بودهدرصد از پاسخگويان خانه 37.8صورت كلي، 

 اند.درصد نيز گزينه ساير را براي وضعيت فعاليت انتخاب كرده 7.6اند. همچنين درصد نيز داراي درآمد بدون كار بوده 3بيكار و 
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 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت فعالیت و مناطق شهری: 7-2 جدول

 شرح 

 منطقه شهری

صفر)باغات  کل

 ها(و برکه

 یک

 )بافت تاریخی(

 دو

 )بافت میانی(

 سه

 )منطقه ابوذر(

 چهار

 )بافت جدید(

وضعیت 

 فعالیت

 شاغل
 198 30 6 67 92 3 فراوانی

 37.6 46.9 10.3 44.7 39.0 16.7 درصد

 بیکار
 17 3 2 7 5 0 فراوانی

 3.2 4.7 3.4 4.7 2.1 0.0 درصد

دارای درآمد 

 بدون کار

 16 0 0 5 11 0 فراوانی

 3.0 0.0 0.0 3.3 4.7 0.0 درصد

 محصل
 25 2 2 4 14 3 فراوانی

 4.8 3.1 3.4 2.7 5.9 16.7 درصد

 خانه دار
 199 25 21 50 94 9 فراوانی

 37.8 39.1 36.2 33.3 39.8 50.0 درصد

 از کار افتاده
 31 1 6 13 9 2 فراوانی

 5.9 1.6 10.3 8.7 3.8 11.1 درصد

 سایر
 40 3 21 4 11 1 فراوانی

 7.6 4.7 36.2 2.7 4.7 5.6 درصد

 مجموع
 526 64 58 150 236 18 فراوانی

 100 100 100 100 100 100 درصد

 

 
 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت فعالیت :7-2شکل 
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 میزان درآمد خانوار 

دهد؛ با توجه به جدول ياد شده به صورت جدول زير توزيع فراواني پاسخگويان را بر حسب ميزان درآمد خانوار و منطقه شهري نشان مي

 19.9باشد. همچنين درآمد خانوار هزار تومان مي 500كمتر از  اند كه ميزان درآمد خانوار آنهادرصد از پاسخگويان عنوان كرده 13.3كلي، 

هزار  500درصد بين يك ميليون و  19.9هزار تومان،  500درصد بين يك تا يك ميليون و  43.1هزار تومان تا يك ميليون،  500درصد بين 

خانوار مربوط به منطقه صفر و بيشترين ميانگين مربوط  ميليون تومان بوده است. كمترين ميانگين درآمد 3درصد بيشتر از  3.8ميليون و  3تا 

 باشد.به منطقه چهار مي

 نفر( 531توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان درآمد خانوار و مناطق شهری)تعداد فراوانی : 8-2 جدول

  شرح

 منطقه شهری

صفر)باغات  کل

 ها(و برکه

یک)بافت 

 تاریخی(

دو)بافت 

 میانی(

سه)منطقه 

 ابوذر(

چهار)بافت 

 جدید(

درآمد 

 خانوار

 13.3 6.3 10.3 15.2 14.4 16.7 درصد هزار تومان و کمتر 500

 19.9 21.9 6.9 5.3 29.7 50.0 درصد هزار تا یک میلیون تومان 500

یک میلیون تا یک میلیون و 

 هزار تومان  500
 43.1 42.2 63.8 56.3 32.2 11.1 درصد

 3هزار تا  500یک میلیون و 

 میلیون تومان
 19.9 26.6 19.0 17.9 19.5 22.2 درصد

 3.8 3.1 0.0 5.3 4.2 0.0 درصد میلیون تومان به باال 3

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 درصد مجموع

 1400322 1554687 1306896 1566556 1299237 1083333 میانگین درآمد )تومان(

 

 
 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان درآمد خانوار :8-2شکل 

 

 هزینه خانوار 

دهد؛ با توجه به جدول ياد شده به صورت جدول زير توزيع فراواني پاسخگويان را بر حسب ميزان هزينه خانوار و منطقه شهري نشان مي

درصد  6.7باشد. همچنين درآمد خانوار هزار تومان مي 500از  اند كه ميزان هزينه خانوار آنها كمتردرصد از پاسخگويان عنوان كرده 9كلي، 

 3هزار تا  500درصد بين يك ميليون و  32.8هزار تومان،  500درصد بين يك تا يك ميليون و  48.6هزار تومان تا يك ميليون،  500بين 



 

 

76 

 

مربوط به منطقه سه و بيشترين ميانگين مربوط به ميليون تومان بوده است. كمترين ميانگين هزينه خانوار  3درصد بيشتر از  3ميليون و 

 باشد.منطقه صفر مي

 نفر( 531توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان هزینه خانوار و مناطق شهری)تعداد فراوانی  : 9-2 جدول

  شرح

 منطقه شهری

صفر)باغات  کل

 ها(و برکه

یک)بافت 

 تاریخی(

دو)بافت 

 میانی(

سه)منطقه 

 ابوذر(

چهار)بافت 

 جدید(

هزینه 

 خانوار

 9.0 7.8 10.3 13.2 6.0 11.1 دصرد هزار تومان و كمتر 500

هزار تا يك ميليون  500
 تومان

ص
در

 6.7 1.6 5.2 4.0 10.3 5.6 د

ميليون و  1يك ميليون تا 
 هزار تومان  500

ص
در

 48.6 40.6 63.8 58.3 43.2 16.7 د

هزار تا  500يك ميليون و 
 تومان ميليون 3

ص
در

 32.8 48.4 20.7 19.9 37.6 61.1 د

رد ميليون تومان به باال 3

ص

 3.0 1.6 0.0 4.6 3.0 5.6 د

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 درصد مجموع

 1571848 1700469 1340862 1601656 1577137 1540000 میانگین هزینه )تومان(

 

 
 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان هزینه خانوار :9-2شکل 

 

  اجتماعی –پایگاه اقتصادی 

 2.34(، متوسط)2.33تا  1طبقه كم) 3دهد؛ اين شاخص شامل اجتماعي در مناطق شهري را نشان مي –جدول زير شاخص پايگاه اقتصادي 

سوال)تحصيالت فرد، تحصيالت پدر، شغل فرد، شغل پدر، متوسط هزينه، متوسط درآمد(  5( است كه از تركيب 5تا  3.67( و زياد)3.66تا 

درصد  4.1درصد متوسط و  51.8اجتماعي پايين،  -ز پاسخگويان پايگاه اقتصاديدرصد ا 44.1ساخته شده است با توجه به جدول ياد شده، 

 اند.باال داشته

اجتماعي در مناطق شهري مختلف مشخص شده است كه ميانگين  –شود ميانگين پايگاه اقتصادي همانگونه كه در جدول زير مشاهده مي

اجتماعي در حد  –شان دهنده آن است كه ميانگين شاخص پايگاه اقتصادي بوده است كه ن 3.66و كمتر از  2.33در همه مناطق بيشتر از 

ترين آن و پايين 2.75اجتماعي مربوط به منطقه چهار)بافت جديد( با  –متوسط بوده است. همچنين باالترين ميانگين در پايگاه اقتصادي 

 بوده است. 2.42مربوط به منطقه منطقه سه )ابوذر( با 
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 نفر( 531اجتماعی)تعداد فراوانی  -گاه اقتصادیشاخص پای: 10-2 جدول

 متغیر

 منطقه شهری

صفر)باغات و  کل

 ها(برکه

یک)بافت 

 تاریخی(

دو)بافت 

 میانی(

سه)منطقه 

 ابوذر(

چهار)بافت 

 جدید(

پایگاه 

 -اقتصادی

 اجتماعی

 2.4938 2.7534 2.4273 2.5147 2.4125 2.6824 (5تا  1میانگین)

 44.1 28.1 37.9 47.1 49.2 27.8 پایین

 51.8 64.1 62.1 45.8 48.3 72.2 متوسط

 4.1 7.8 0.0 7.2 2.5 0.0 باال

 100 100 100 100 100 100 مجموع

 
 اجتماعی -شاخص پایگاه اقتصادی :10-2شکل 

 
 اجتماعی -پایگاه اقتصادی: 11-2شکل 
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 وضعیت سکونت 

 نوع مالکیت 

درصد  90.6دهد؛ با توجه به جدول ياد شده به صورت كلي، حسب وضعيت مالكيت نشان ميجدول زير توزيع درصد پاسخگويان را بر 

 ها مالك هستند.درصد ساكنين منطقه صفر يا باغات و بركه 100درصد مستاجر هستند. الزم به ذكر است كه  9.4مالك و 

 نفر( 531توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت مالکیت)تعداد فراوانی : 11-2 جدول

 متغیر

 درصد مناطق

صفر)باغات و  کل

 ها(برکه

یک)بافت 

 تاریخی(

دو)بافت 

 میانی(

سه)منطقه 

 ابوذر(

چهار)بافت 

 جدید(

وضعیت 

 مالکیت

 90.6 87.5 96.6 93.5 87.4 100.0 مالک

 9.4 12.5 3.4 6.5 12.6 0.0 مستاجر

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 مجموع

 

 
 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت مالکیت :12-2شکل 

 

 دارا بودن سند 

كلي،  صورت به شده ياد جدول به توجه با دهد؛مي نشان وضعيت سند و منطقه شهري حسب بر را پاسخگويان درصد توزيع زير جدول

ها در منطقه درصد از خانه 88مشخص شده است ها سند ندارند. همانطور كه در جدول درصد از خانه 16.5ها سند دارند و درصد خانه 83.5

 باشند.درصد بدون سند مي 37.5هاي پاسخگويان منطقه سه باشند. با توجه داشت كه از تعداد كل خانهيك داراي سند مي

 نفر( 531توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت سند)تعداد فراوانی : 12-2 جدول

 متغیر

 درصد مناطق

و صفر)باغات  کل

 ها(برکه

یک)بافت 

 تاریخی(

دو)بافت 

 میانی(

سه)منطقه 

 ابوذر(

چهار)بافت 

 جدید(

وضعیت 

 مالکیت

 83.5 87.5 62.5 84.4 88.0 77.8 مالک

 16.5 12.5 37.5 15.6 12.0 22.2 مستاجر

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 مجموع
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 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت سند :13-2شکل 

 وضعیت رهن و اجاره در بافت تاریخی 

درصد از پاسخگويان ماهانه بين  30.8شده،  ياد جدول به توجه با دهد؛مي نشان ميزان اجاره حسب بر را پاسخگويان فراواني توزيع زير جدول

 53.8هزار تومان بوده است. همچنين  300تا  150درصد نيز بين  15.4ماهانه  كنند. مبلغ اجارههزار تومان اجاره پرداخت مي 150صفر تا 

نفر به اين  26نفر تنها  50كنند. الزم به ذكر است كه از تعداد كل هزار تومان و بيشتر اجاره پرداخت مي 300درصد از پاسخگويان نيز ماهان 

 اند.سوال پاسخ داده

 ر حسب میزان اجارهتوزیع فراوانی پاسخگویان ب: 13-2 جدول

 درصد فراوانی مبلغ اجاره

 23.1 6 رایگان

 42.3 11 هزار تومان 300کمتر از 

 34.6 9 هزار تومان 300بیشتر از 

 - 24 بی پاسخ

 100 50 مجموع

 
 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان اجاره  :14-2شکل 
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سخگويان فراواني توزيع زير جدول سب بر را پا شان رهنميزان  ح سخگويان  63شده،  ياد جدول به توجه با دهد؛مي ن صد از پا در

 14.8اند همچنين ميليون تومان براي اجاره خانه پرداخت كرده 1درصعععد نيز از هزار تومان تا  22.2اند. هيچ پولي براي رهن خانه نداده

نفر به اين سوال پاسخ  27نفر تنها  50است كه از تعداد كل  اند. الزم به ذكردرصد نيز يك ميليون و بيشتر براي رهن خانه پرداخت كرده

 اند.داده

 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان رهن: 14-2جدول

 درصد فراوانی مبلغ رهن

 63 17 رایگان

 22.2 6 کمتر از یک میلیون تومان

 14.8 4 یک میلیون و بیشتر

 - 23 بی پاسخ

 100 50 مجموع

 

 
 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان رهن :15-2شکل 

  تعداد خانوار ساکن در واحد مسکونی 

شده به  ياد جدول به توجه با دهد؛مي تعداد خانوار ساكن در خانه و منطقه شهري نشان حسب بر را پاسخگويان درصد توزيع زير جدول

اند درصد از پاسخگويان عنوان كرده 17.6كند. ط يك خانوار زندگي مياند كه در خانه فقدرصد از پاسخگويان عنوان كرده 75.3صورت كلي، 

كنند كه سه خانوار به باال در آن اي زندگي ميدرصد از پاسخگويان نيز در خانه 7.3كنند و همچنين كه در يك خانه دو خانوار زندگي مي

 كند. زندگي مي

 نفر( 531ار ساکن در خانه مناطق شهری)تعداد فراوانی توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تعداد خانو: 15-2 جدول

 متغیر

 درصد مناطق

صفر)باغات و  کل

 ها(برکه

یک)بافت 

 تاریخی(

دو)بافت 

 میانی(

سه)منطقه 

 ابوذر(

چهار)بافت 

 جدید(

 خانوار

 75.2 81.3 87.7 80.4 67.1 77.8 یک خانوار

 17.6 17.2 7.0 13.7 22.8 16.7 دو خانوار

 7.2 1.6 5.3 5.9 10.1 5.6 خانوار به باالسه 

 1.4991 1.2031 1.1754 1.2810 1.8143 1.2778 میانگین

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 مجموع
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 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تعداد خانوار ساکن در خانه :16-2شکل 

 )مدت سکونت در این خانه )ویژه ساکنین بافت تاریخی 

درصد از پاسخگويان  29شده،  ياد جدول به توجه با دهد؛مي مدت سكونت در خانه را نشان حسب بر را پاسخگويان فراواني توزيع زير جدول

سال است كه در اين خانه زندگي  40درصد بيشتر از  26.2كنند. سال است كه در اين خانه زندگي مي 40تا  20اند كه بين عنوان كرده

كنند. سال است كه در اين خانه زندگي مي 10تا  5درصد بين  13.6سال و  20تا  10درصد بين 15سال،  5درصد كمتر از  16.4كنند، مي

 كنند.هاي خود زندگي مياست كه در خانه 40تا  20همانطور كه در جدول ياد شده مشخص است بيشتر پاسخگويان بين 

 سکونت در خانهتوزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب مدت : 16-2 جدول

 متغیر
 توزیع

 درصد فراوانی

 مدت سکونت در این خانه

 16.4 35 سال 5زیر 

 13.6 29 سال 10تا  5

 15 32 سال 20تا   10

 29 62 سال 40تا  20

 26.2 56 سال به باال 40

 - 2 بی پاسخ

 100 216 مجموع

 29.9 میانگین )سال(

 
 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب مدت سکونت در خانه :17-2شکل 
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 )نوع تغییرات در خانه)ویژه ساکنین بافت تاریخی 

درصد از پاسخگويان  37.2شده،  ياد جدول به توجه با دهد؛مي نوع تغييرات در خانه نشان حسب بر را پاسخگويان فراواني توزيع زير جدول

درصد  14اند كه هيچ تغييري نكرده است، درصد عنوان كرده 20.9نه مرمت و بازسازي شده است. هاي زيادي از خااند كه بخشعنوان كرده

هايي از خانه تخريب اند كه بخشدرصد عنوان كرده 5.1هاي جديدي ساخته شده است، هايي از  خانه تخريب شده و بخشاند كه بخشگفته

 اند. درصد نيز چند گزينه را انتخاب كرده 18.1اند و همچنين شده و از بين رفته اند كه درختان داخل حياط خانه خشكگفته 4.7شده است، 

 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نوع تغییرات در خانه: 17-2 جدول

 متغیر
 توزیع

 درصد فراوانی

 تغییرات خانه

 37.2 80 های زیادی از خانه مرمت و بازسازی شده استبخش

 20.9 45 هیچ تغییری نکرده است

 14 30 های جدیدی ساخته شده استهایی از  خانه تخریب شده و بخشبخش

 5.1 11 هایی از خانه تخریب شده استبخش

 4.7 10 انددرختان داخل حیاط خانه خشک شده و از بین رفته

 18.1 39 سایر

 - 1 پاسخبی

 100 216 مجموع

 

 
 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نوع تغییرات در خانه :18-2شکل 
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اند سهم هر چند گزينه به چه صورت بوده درصد از پاسخگوياني كه چند گزينه را انتخاب كرده 18.1در جدول زير نشان داده شده است كه از 

هاي درصد از پاسخگويان گزينه 6مشخص است باشد. همان طور كه در جدول ذير ها مياست و بيشترين درصد مربوط به كدام گزينه

ها اياند كه در اين بين چند گزينههاي زيادي مرمت شده و بخشي تخريب شده و بجاي آن بخش جديد ساخته شده را انتخاب كردهبخش

 بيشترين درصد را به خود اختصاص داده است.

 نه بر اساس انتخاب چند گزینهتوزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نوع تغییرات در خا: 18-2 جدول

 سایر )چند گزینه ای(  ردیف
 توزیع

 درصد فراوانی

 6 13 های زیادی مرمت شده و بخشی تخریب شده و بجای آن بخش جدید ساخته شدهبخش 1

2 
های زیادی مرمت شده و بخشی تخریب شده و بجای آن بخش جدید ساخته شده+ درختان بخش

 خشک شده
6 2.8 

 2.3 5 های زیادی مرمت شده و بخشی تخریب شدهبخش 3

 2.3 5 های زیادی مرمت شده و درختان خشک شدهبخش 4

5 
های زیادی مرمت شده و بخشی تخریب شده و بخشی تخریب شده و بجای آن بخش جدید بخش

 ساخته شده
4 1.9 

 0.9 2 بخشی تخریب شده و  بخشی تخریب شده و جای آن بخش جدید ساخته شده 6

 0.9 2 بخشی تخریب شده و جای آن بخش جدید ساخته شده و درختان خشک شده 7

 0.5 1 بخشی تخریب شده و درختان خشک شده 8

 0.5 1 های زیادی مرمت شده و بخشی تخریب شده و درختان خشک شدهبخش 9

 18.1 39 مجموع 10

 

 
 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نوع تغییرات در خانه بر اساس انتخاب چند گزینه :19-2شکل 
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 )کیفیت واحد مسکونی محل زندگی)ویژه ساکنین بافت تاریخی 

درصد از پاسخگويان  63.1شده،  ياد جدول به توجه با دهد؛مي كيفيت واحد مسكوني نشان حسب بر را پاسخگويان فراواني توزيع زير جدول

بل هاي خود گزينه فرسوده شده ولي قادرصد در مورد خانه 21.5هاي آنها مرمت شده و كاماًل قابل استفاده است، اند كه خانهعنوان كرده

هايشان مرمت نشده ولي كامالً قابل استفاده است و اند كه خانهدرصد از پاسخگويان نيز عنوان كرده 13.1اند. استفاده است را انتخاب كرده

 اند.هاي خود را فرسوده شده و قابل استفاده براي زندگي با خانواده نيست عنوان كردهدرصد نيز وضعيت خانه 2.3چنين هم

 

 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب کیفیت واحد مسکونی: 19-2 جدول

 متغیر
 توزیع

 درصد فراوانی

 کیفیت واحد مسکونی

 63.1 135 مرمت شده و کامالً قابل استفاده است

 21.5 46 فرسوده شده ولی قابل استفاده است

 13.1 28 مرمت نشده ولی کامالً قابل استفاده است

 2.3 5 فرسوده شده و قابل استفاده برای زندگی با خانواده نیست

 - 2 بی پاسخ

 100 216 مجموع

 

 
 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب کیفیت واحد مسکونی :20-2شکل 
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 )وضعیت کوچه )ویژه ساکنین بافت تاریخی 

درصد از  46.4شده،  ياد جدول به توجه با دهد؛مي هاي محل زندگي نشانكيفيت كوچه حسب بر را پاسخگويان فراواني توزيع زير جدول

گزينه كوچه سنگ فرش درصد نيز  41.1اند كه كوچه ها سنگ فرش نشده و جداره خانه ها نيز مرمت نشده است، پاسخگويان عنوان كرده

اند كه كوچه سنگ فرش نشده اما درصد نيز عنوان كرده 12.5اند همچنين اند را انتخاب كردهها نيز مرمت شدهشده و جداره بيروني خانه

 جداره بيروني خانه ها مرمت است.

 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب کیفیت کوچه: 20-2 جدول

 متغیر
 توزیع

 درصد فراوانی

 وضعیت کوچه

 46.4 96 کوچه ها سنگ فرش نشده و جداره خانه ها نیز مرمت نشده است

 41.1 85 اندها نیز مرمت شدهکوچه سنگ فرش شده و جداره بیرونی خانه

 12.6 26 کوچه سنگ فرش نشده اما جداره بیرونی خانه ها مرمت است

 - 9 پاسخبی

 100 216 مجموع

 

 
 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب کیفیت کوچه :21-2شکل 

 

  



 

 

86 

 

 تعلق خاطر 

چه مدت است به شهر كنگ مهاجرت » ، «ايدآيا در شهر كنگ متولد شده» براي بررسي سنجش تعلق خاطر به شهر از سواالتي مانند؛ 

تان را نيز كنيد چقدر تمايل داريد، خانوادهميدرصورتي كه زندگي مجردي داريد و يا به تنها در اينجا زندگي »، «نوع سكونت»، «ايدكرده

شهركنگ را »، «در صورتي كه شرايط فراهم باشد، به چه ميزان مايليد از شهر كنگ مهاجرت كنيد»، «براي زندگي به اين محله بياوريد

حاضرم »، «در برايتان اهميت داردآينده و سرنوشت شهر كنگ چق»، «از زندگي در شهر كنگ تا چه اندازه رضايت داريد»، «چقدر دوست داريد

دوست دارم تمام زندگي خودم و فرزندانم در شهر كنگ ادامه داشته »، «بخاطر پيشرفت و توسعه شهر كنگ از منافع شخصي خودم بگذرم

تفاده شده اس« كنمگذاري مياگر توانايي مالي داشته باشم در شهر كنگ سرمايه»و « بين هستمبه آينده شهركنگ خيلي خوش»، «باشد

 است.

 

 محل تولد 

 86.8شده به صورت كلي،  ياد جدول به توجه با دهد؛مي محل تولد و منطقه شهري نشان حسب بر را پاسخگويان درصد توزيع زير جدول

 اند.درصد نيز در شهر كنگ متولد نشده 13.2اند و اند كه در شهر كنگ متولد شدهدرصد از پاسخگويان عنوان كرده

 نفر( 531توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب محل تولد و مناطق شهری)تعداد فراوانی : 21-2 جدول

 متغیر

 درصد مناطق

صفر)باغات و  کل

 ها(برکه

یک)بافت 

 تاریخی(

دو)بافت 

 میانی(

سه)منطقه 

 ابوذر(

چهار)بافت 

 جدید(

 محل تولد

 86.8 81.3 82.8 94.1 84.9 83.3 کنگ

 13.2 18.8 17.2 5.9 15.1 16.7 غیر کنگ

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 مجموع

 

 
 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب محل تولد :22-2شکل 
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 مدت مهاجرت به شهر کنگ 

شده  ياد جدول به توجه با دهد؛مي مدت مهاجرت به شهر كنگ و مناطق شهري را نشان حسب بر را پاسخگويان فراواني توزيع زير جدول

 5درصد بين  19.7اند. سال است كه به شهر كنگ مهاجرت كرده 20تا  10اند كه بين درصد از پاسخگويان عنوان كرده 34.4به طور كلي ، 

سال  40درصد نيز بيش از  11.5سال و  5درصد كمتر از  16.4سال،  40تا  20درصد بين  18اند، سال است كه به شهر كنگ آمده 10تا 

است كه به شهر  20تا  10اند. همانطور كه در جدول ياد شده مشخص است بيشتر پاسخگويان بين گ نقل مكان كردهاست كه به شهر كن

 اند.كنگ مهاجرت كرده

 نفر( 531توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب مدت مهاجرت و مناطق شهری)تعداد فراوانی : 22-2 جدول

 متغیر

 درصد مناطق

صفر)باغات و  کل

 ها(برکه

یک)بافت 

 تاریخی(

دو)بافت 

 میانی(

سه)منطقه 

 ابوذر(

چهار)بافت 

 جدید(

مدت 

  مهاجرت

 16.4 10 20 12.5 19.4 0 سال 5زیر 

 19.7 30 10 12.5 19.4 50 سال 10تا  5

 34.4 30 20 37.5 41.9 0 سال 20تا   10

 18 30 30 12.5 9.7 50 سال 40تا  20

 11.5 0 20 25 9.7 0 سال به باال 40

 100 100 100 100 100 100 مجموع )درصد(

 19.1 17.83 25.05 24.75 16.08 18.75 میانگین مدت مهاجرت )سال(

 

 
 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب مدت مهاجرت :23-2شکل 
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 علت مهاجرت به شهر کنگ 

شده به  ياد جدول به توجه با دهد؛مي شهري را نشانعلت مهاجرت به شهر كنگ و مناطق  حسب بر را پاسخگويان درصد توزيع زير جدول

درصد از پاسخگويان  36.4اند. اند كه به علت جستجوي كار به شهر كنگ مهاجرت كردهدرصد از پاسخگويان عنوان كرده 54.5طور كلي ، 

درصد به دليل ادامه تحصيل به شهر  1.5و  درصد به علت حضور اقوام در اين شهر 3درصد براي درآمد بيشتر،  4.5به دليل پيروي از خانواده، 

 اند.اند. همانطور كه در جدول مشخص است بيش از نيمي از پاسخگويان براي پيدا كردن كار به شهر كنگ مهاجرت كردهكنگ مهاجرت كرده

 نفر( 531توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب علت مهاجرت و مناطق شهری)تعداد فراوانی : 23-2 جدول

 متغیر

 رصد منطقه شهرید

صفر)باغات و  کل

 ها(برکه

یک)بافت 

 تاریخی(

دو)بافت 

 میانی(

سه)منطقه 

 ابوذر(

چهار)بافت 

 جدید(

علت 

  مهاجرت

 54.5 45.5 60 44.4 58.8 50 جستجوی کار

 36.4 36.4 40 33.3 38.2 0 پیروی از خانواده

 4.5 9.1 0 22.2 0 0 درآمد بیشتر

 3 0 0 0 2.9 50 حضور اقوام در این شهر

 1.5 9.1 0 0 0 0 ادامه تحصیل

 100 100 100 100 100 100 مجموع

 

 
 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب علت مهاجرت :24-2شکل 
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 نوع سکونت 

 98.3،  شده به طور كلي ياد جدول به توجه با دهد؛مي نوع سكونت و مناطق شهري نشان حسب بر را پاسخگويان درصد توزيع زير جدول
اند كه به صورت مجردي و درصد نيز عنوان كرده 1.7كنند و اند كه همراه با خانواده در اين شهر زندگي ميدرصد از پاسخگويان عنوان كرده

 .كنندهمراه با دوستان و همكاران در شهر كنگ زندگي مي

 نفر( 531د فراوانی توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نوع سکونت و مناطق شهری)تعدا: 24-2 جدول

 متغیر

 منطقه شهری

صفر)باغات  کل

 ها(و برکه

یک)بافت 

 تاریخی(

دو)بافت 

 میانی(

سه)منطقه 

 ابوذر(

چهار)بافت 

 جدید(

نوع 

 سکونت

 98.3 100.0 100.0 100.0 96.2 100.0 همراه با خانواده

به صورت مجردی و همراه دوستان و 

 همکاران
0.0 3.8 0.0 0.0 0.0 1.7 

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 مجموع

 

 
 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نوع سکونت :25-2شکل 
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 )مبدا مهاجرت )ویژه ساکنین بافت تاریخی 

درصد از 48.6شده ،  ياد جدول به توجه با دهد؛مي اند نشاناستاني كه از آن مهاجرت كرده حسب بر را پاسخگويان فراواني توزيع زير جدول

لنگه، دهبارز، رودان،  عباس، بندر خمير، بندر اند كه از شهرها يا روستاهاي استان هرمزگان از قبيل بستك، بندرپاسخگويان عنوان كرده

، درصد نيز از شهرها يا روستاهاي استان سيستان و بلوچستان مانند چابهار 25.7اند.قشم،كنگ، كيش و ميناب به شهر كنگ مهاجرت كرده

هاي درصد نيز از شهرها و روستاهاي استان 12.9اند. شهر به شهر كنگ آمده خاش، زاهدان، سراوان، سرباز، ايرانشهر، قصرقند، كناركف و نيك

ها درصد از پاسخگويان نيز از شهر 12.9اند همچنين خوزستان و فارس مانند الوانكنار، شيراز، الر، المرد و آبادان به شهر كنگ مهاجرت كرده

 اند.كرد، كويت، مشهد و هرات به شهر كنگ آمده ها و كشورها مانند ارات، بم، تبريز، شهرو روستاهاي ساير استان

 توزیع فراوانی پاسخگویان استان مبدا مهاجرت: 25-2 جدول

 متغیر
 توزیع

 درصد فراوانی

 استان مهاجرت

 48.6 34 هرمزگان

 25.7 18 سیستان و بلوچستان

 12.9 9 و فارسخوزستان 

 12.9 9 سایر

 100.0 70 مجموع

 

 
 توزیع فراوانی پاسخگویان استان مبدا مهاجرت :26-2شکل 
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 توزیع فراوانی پاسخگویان شهرها و روستاهای مبدا مهاجرت: 26-2 جدول
 هااستان

 سایر خوزستان و فارس سیستان و بلوچستان هرمزگان

 تعداد شهر تعداد شهر تعداد شهر تعداد شهر

 1 ارات 1  الوانکنار 6 چابهار 1  بستک

 1  بم 2 شیراز 1  خاش 3 بندر خمیر

 1 تبریز 2  الر 1 زاهدان 10 بندر عباس

 1  شهر کرد 1  المرد 4 سراوان 5  بندر لنگه

 1  کویت 2 آبادان 1 سرباز 4 دهبارز

 1 مشهد     1  ایرانشهر 3 رودان

 1 هرات     1 قصرقند 2 قشم

         1 کنارک 1 کنگ

         2 نیک شهر 1 کیش

             1 میناب

 4   4   16   25 مجموع

 49 کل

 

 تعلق خاطر به شهر 

شده، باالترين ميانگين  ياد جدول به توجه با دهد؛مي حسب تعلق خاطر و مناطق شهري نشان بر را پاسخگويان ميانگين توزيع زير جدول

بوده است كه اين ميانگين نشان دهنده اين است كه پاسخگويان به ميزان  4.45با « شهركنگ را چقدر دوست داريد؟» كل مربوط به سوال

حاضرم بخاطر پيشرفت و توسعه شهر كنگ از منافع شخصي »مربوط به گويه  3.04زيادي شهر كنگ را دوست دارند. كمترين ميانگين كل با 

ن بدين معناست كه پاسخگويان به طور كلي در حد متوسطي با اين گويه موافق هستند. به طور كلي بوده است كه اين ميانگي« خودم بگذرم

است و فقط در يك مورد در حد متوسطي تعلق خاطر پاسخگويان در اكثر سواالت به ميزان زيادي بوده است يا به ميزان زياد، نزديك بوده

 بوده است.

 نفر( 531حسب تعلق خاطر و مناطق شهری)تعداد فراوانی  توزیع میانگین پاسخگویان بر: 27-2 جدول

 سواالت رتبه

میانگین  (5تا  1میانگین مناطق)

 کل

 (5تا  1)

صفر)باغات 

 ها(و برکه

یک)بافت 

 تاریخی(

دو)بافت 

 میانی(

سه)منطقه 

 ابوذر(

چهار)بافت 

 جدید(

 4.45 4.38 4.69 4.18 4.60 4.39 شهرکنگ را چقدر دوست دارید 1

2 
آینده و سرنوشت شهر کنگ چقدر برایتان 

 اهمیت دارد
4.33 4.55 4.21 4.71 4.36 4.44 

3 
از زندگی در شهر کنگ تا چه اندازه رضایت 

 دارید
4.39 4.47 4.18 4.66 4.23 4.38 

 4.18 4.06 4.59 3.96 4.28 3.94 بین هستمبه آینده شهرکنگ خیلی خوش 1

2 
شهر کنگ اگر توانایی مالی داشته باشم در 

 کنمگذاری میسرمایه
3.78 4.17 3.75 3.95 3.88 3.98 

3 
دوست دارم تمام زندگی خودم و فرزندانم در 

 شهر کنگ ادامه داشته باشد
3.83 4.10 3.75 4.60 3.53 3.97 

4 
حاضرم بخاطر پیشرفت و توسعه شهر کنگ از 

 منافع شخصی خودم بگذرم
3.00 3.32 2.67 3.19 2.73 3.04 
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 توزیع میانگین پاسخگویان بر حسب تعلق خاطر :27-2شکل 

 شاخص احساس تعلق 

 1دهد؛ شاخص تعلق شهري شامل سه طبقه كم)مي حسب مناطق شهري نشان بر را پاسخگويان زير شاخص احساس تعلق به شهر جدول

درصورتي كه زندگي مجردي داريد و يا به »، «نتنوع سكو»سوال  12( است كه از تركيب 5تا  3.67( و زياد)3.66تا  2.34(، متوسط)2.33تا 

در صورتي كه شرايط فراهم باشد، به »، «تان را نيز براي زندگي به اين محله بياوريدكنيد چقدر تمايل داريد، خانوادهتنها در اينجا زندگي مي

، «ر شهر كنگ تا چه اندازه رضايت داريداز زندگي د»، «شهركنگ را چقدر دوست داريد»، «چه ميزان مايليد از شهر كنگ مهاجرت كنيد

، «حاضرم بخاطر پيشرفت و توسعه شهر كنگ از منافع شخصي خودم بگذرم»، «آينده و سرنوشت شهر كنگ چقدر برايتان اهميت دارد»

اگر توانايي »و « بين هستمبه آينده شهركنگ خيلي خوش»، «دوست دارم تمام زندگي خودم و فرزندانم در شهر كنگ ادامه داشته باشد»

درصد از  0.2شده، احساس تعلق خاطر  ياد جدول به توجه با ساخته شده است« كنمگذاري ميمالي داشته باشم در شهر كنگ سرمايه

شود ميانگين شاخص تعلق خاطر درصد زياد بوده است. همانگونه كه در جدول زير مشاهده مي 86.6درصد متوسط و  13.2پاسخگويان كم، 

بوده است كه نشان دهنده آن است كه ميانگين شاخص  4هري مختلف مشخص شده است كه ميانگين در همه مناطق بيشتر از در مناطق ش

و كمترين  4.3تعلق خاطر در حد باال بوده است. همچنين بيشترين ميزان تعلق خاطر در بين مناطق شهري مربوط به منطقه سه )ابوذر( با 

 بوده است. 4.06فت جديد( با ميانگين مربوط به منطقه چهار)با

 نفر( 531شاخص احساس تعلق به شهر)تعداد فراوانی : 28-2 جدول

 متغیر

  منطقه شهری

صفر)باغات و 

 ها(برکه

یک)بافت 

 تاریخی(

دو)بافت 

 میانی(

سه)منطقه 

 ابوذر(

چهار)بافت 

 جدید(
 کل

شاخص 

تعلق 

خاطر به 

 شهر

 4.2029 4.0671 4.3003 4.0786 4.2998 4.1473 (5تا  1میانگین)

 0.2 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 کم

 13.2 18.8 12.1 15.8 10.1 16.7 متوسط

 86.6 81.3 87.9 84.2 89.5 83.3 زیاد

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 مجموع
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 : شاخص احساس تعلق به شهر28-2شکل 

 

 
 : شاخص احساس تعلق به شهر29-2شکل 

 احساس تعلق محلی 

 لیل انتخاب محل سکونتد 

درصد از 19.3شده، از ميان داليل عنوان شده  ياد جدول به توجه با دهد؛مي داليل انتخاب محل سكونت پاسخگويان را نشان زير جدول

درصد  13.3درصد امنيت باال،  15.5درصد دليل محل تولد،  16درصد دليل عالقمندي به محله،  17.3پاسخگويان به دليل سكونت والدين، 

درصد دليل ارزاني مسكن را دليل انتخاب محل  3.4درصد دليل امكانات خوب،  6.7درصد نزديكي به محل كار،  6.9سكونت اقوام و دوستان، 

 اند.درصد نيز ساير داليل را عنوان كرده 1.6اند. همچنين سكونت خود دانسته
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 دالیل انتخاب محل سکونت : 29-2 جدول

 متغیر
 توزیع

 درصد فراوانی

 دالیل انتخاب محل سکونت

 19.3 129 سکونت والدین

 17.3 116 عالقمندی به محله

 16.0 107 اینجا متولد شده ام

 15.5 104 امنیت باالی محله

 13.3 89 سکونت اقوام و دوستان

 6.9 46 نزدیکی به محل کار

 6.7 45 امکانات خوب محله

 3.4 23 ارزانی مسکن

 1.6 11 سایر

 100 670 مجموع پاسخ ها

 

 
 : دالیل انتخاب محل سکونت30-2شکل 

 )تعلق خاطر به محله )ویژه ساکنین بافت تاریخی 

درصد  90.2شده،  ياد جدول به توجه با دهد؛مي تعلق پاسخگويان به محله زندگي را نشان زير توزيع فراواني پاسخگويان را بر حسب جدول

درصد از پاسخگويان برايشان فرقي  7.9شان نيستند. وجه حاضر به ترک محلهشان را دوست دارند و به هيچزندگياز پاسخگويان محل 

 روند.شان ميكنند و در هر صورت از محله زندگيدرصد نيز از سراجبار در محله حاضر زندگي مي 1.9كند كه كجا زندگي كنند و نمي

 : تعلق خاطر به محله30-2 جدول

 متغیر
 توزیع

 درصد فراوانی

 تعلق خاطر به محله

 90.2 193 اینجا را دوست دارم و به هیچ وجه حاضر به ترک این محله نیستم

 7.9 17 فرقی نمی کند آدم در چه محله ای زندگی کند

 1.9 4 رومکنم و  در هر صورت از اینجا میاز سر اجبار در این محله زندگی می

 - 2 پاسخبی

 100.0 216 مجموع
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 : تعلق خاطر به محله 31-2شکل 

 )میزان عالقه به محله )ویژه ساکنین بافت تاریخی 

درصد  89.8شده،  ياد جدول به توجه با دهد؛مي عالقه پاسخگويان به محله زندگي را نشان زير توزيع فراواني پاسخگويان را بر حسب جدول

درصد از پاسخگويان نيز در حد كمي به محله عالقمند هستند. بايد  1.4محله عالقه دارند و از پاسخگويان به ميزان زياد و خيلي زيادي به 

 درصد از پاسخگويان به ميزان خيلي زيادي محله خود را دوست دارند. 60.5به اين نكته توجه داشت كه 

 : میزان عالقه پاسخگویان به محله31-2جدول 

 متغیر
 توزیع

 درصد فراوانی

 محلهعالقه به 

 0.0 0 خیلی کم

 1.4 3 کم

 8.8 19 متوسط

 29.3 63 زیاد

 60.5 130 خیلی زیاد

 - 1 پاسخبی

 100.0 216 مجموع

 4.49 میانگین
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 میزان عالقه پاسخگویان به محله :32-2شکل 

  شاخص احساس تعلق خاطر به محله 

(، 2.33تا  1دهد؛ شاخص تعلق محلي شامل سه طبقه پايين)مي نشان را پاسخگويان زير شاخص احساس تعلق خاطر به محل جدول

شده، احساس تعلق  ياد جدول به توجه با ساخته شده است 30و  28سوال  2( است كه از تركيب 5تا  3.67( و باال)3.66تا  2.34متوسط)

بوده  4.63حساس تعلق خاطر به محله نيز درصد باال بوده است. ميانگين كلي ا 93درصد متوسط و  6درصد از پاسخگويان پايين،  1خاطر 

 است كه نشان دهنده ميزان باالي تعلق خاطر به محله است.

 : شاخص احساس تعلق خاطر به محل32-2 جدول

 متغیر
 توزیع

 درصد فراوانی

 تعلق خاطر به محله

 1 2 پایین

 6 13 متوسط

 93 200 باال

 - 1 پاسخبی

 100 216 مجموع

 4.63 (5 تا 1میانگین)
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 شاخص احساس تعلق خاطر به محل :33-2شکل 

 میزان ماندگاری : 2-3

(، 2.33تا  1دهد؛ شاخص ماندگاري شامل سه طبقه كم)مي حسب مناطق شهري نشان بر را پاسخگويان زير شاخص ميزان ماندگاري جدول

مهاجرت به كنگ، به چه ميزان تمايل داريد از شهر كنگ مهاجرت سوال )مدت  3( است كه از تركيب 5تا  3.67( و زياد)3.66تا  2.34متوسط)

شده، ميزان  ياد جدول به توجه با كنيد؟ و دوست دارم تمام زندگي خودم و فرزندانم در شهر كنگ ادامه داشته باشد( ساخته شده است

 درصد زياد بوده است. 88درصد متوسط و  10درصد از پاسخگويان كم،  2ماندگاري 

شود ميانگين شاخص ميزان ماندگاري در مناطق شهري مختلف مشخص شده است كه ميانگين در كه در جدول زير مشاهده مي همانگونه

بوده است كه نشان دهنده آن است كه ميانگين شاخص ميزان ماندگاري در حد باال بوده است. همچنين بيشترين  4همه مناطق بيشتر از 

و كمترين ميانگين مربوط به منطقه چهار)بافت جديد( با  4.3مربوط به منطقه يك )بافت تاريخي( با ميزان ماندگاري در بين مناطق شهري 

 بوده است. 4.06

 نفر( 531شاخص میزان ماندگاری)تعداد فراوانی : 33-2 جدول

 متغیر

 منطقه شهری

صفر)باغات و  کل

 ها(برکه

یک)بافت 

 تاریخی(

دو)بافت 

 میانی(

سه)منطقه 

 ابوذر(

چهار)بافت 

 جدید(

میزان 

 ماندگاری

 4.2489 4.0417 4.1092 4.2985 4.3081 4.2315 (5تا  1میانگین)

 2 3 5 1 2 6 کم

 10 16 7 6 11 11 متوسط

 88 81 88 93 87 83 زیاد

 100 100 100 100 100 100 مجموع
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 شاخص میزان ماندگاری :34-2شکل 

 

 
 : شاخص میزان ماندگاری35-2شکل 

 میزان تمایل به مهاجرت 

درصد  81.2شده به طور كلي،  ياد جدول به توجه با دهد؛مي تمايل به مهاجرت نشان حسب ميزان بر را پاسخگويان درصد توزيع زير جدول

پاسخگويان درصد از  9.8اند كه به ميزان كم و خيلي كمي تمايل دارند كه از شهر كنگ مهاجرت كنند و همچنين از پاسخگويان عنوان كرده

درصد از پاسخگويان تمايلشان در حد متوسط بوده است. بايد به  9.1نيز به ميزان زياد و خيلي زيادي تمايل دارند كه از شهر كنگ بروند. و 

 .درصد از پاسخگويان در حد خيلي كمي بوده است 63.3اين نكته توجه داشت كه ميزان تمايل 
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 نفر( 531بر حسب شاخص تمایل به مهاجرت)تعداد فراوانی توزیع فراوانی پاسخگویان : 34-2 جدول

 متغیر

 منطقه شهری

صفر)باغات  کل

 ها(و برکه

یک)بافت 

 تاریخی(

دو)بافت 

 میانی(

سه)منطقه 

 ابوذر(

چهار)بافت 

 جدید(

میزان تمایل به مهاجرت از 

 کنگ

 1.72 1.62 2.59 1.63 1.58 1.47 میانگین

 63.3 62.3 55.2 59.8 67.0 70.6 خیلی کم

 17.9 21.3 3.4 23.1 18.1 17.6 کم

 9.1 9.8 5.2 12.8 8.1 5.9 متوسط

 3.0 4.9 0.0 2.6 3.2 5.9 زیاد

 6.8 1.6 36.2 1.7 3.6 0.0 خیلی زیاد

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 مجموع

 

 
 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب شاخص تمایل به مهاجرت :36-2شکل 

 

 )شهر مقصد مهاجرت )ویژه ساکنین بافت تاریخی 

درصد از پاسخگويان  20.3شده،  ياد جدول به توجه با دهد؛مي حسب محل مقصد مهاجرت نشان بر را پاسخگويان فراواني توزيع زير جدول

شهرهاي استان هرمزگان را به درصد از پاسخگويان نيز  19.4اند كه شهر مورد مهاجرتشان شهرهاي استان فارس خواهد بود. عنوان كرده

 4.8اند. درصد از پاسخگويان خارج از كشور را به عنوان مقصد مهاجرتشان انتخاب كرده 7اند. همچنين عنوان مقصد مهاجرتشان ذكر كرده

هاي ز شهرهاي استاندرصد از پاسخگويان ني 3.5اند. درصد از پاسخگويان نيز شهرهاي استان سيستان و بلوچستان را براي مهاجرت ذكر كرده

 11اند كه قصد مهاجرت ندارند و درصد از پاسخگويان عنوان كرده 27.3اند. همچنين خراسان رضوي و مازندران را براي مهاجرت ذكر كرده

 د.دانستند كه به چه شهري مهاجرت كنندرصد نيز نمي 3.1اند. ها را براي مهاجرت خود عنوان كردهدرصد نيز شهرهاي ساير استان
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 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب استان مقصد مهاجرت: 35-2 جدول

 متغیر
 توزیع

 درصد فراوانی

 مقصد مهاجرت

 20.3 46 فارس

 19.4 44 هرمزگان

 7 16 خارج از کشور

 4.8 11 سیستان و بلوچستان

 3.5 8 خراسان رضوی

 3.5 8 مازندران

 27.3 62 قصدمهاجرت ندارم

 11 25 سایر

 3.1 7 نمیدانم

 100 227 مجموع

 

 
 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب استان مقصد مهاجرت :37-2شکل 

دهد، همانطور كه در جدول زير مشخص شده است ها، شهرها، روستاها و كشورهاي مورد مهاجرت پاسخگويان را نشان ميجدول زير استان

اند آورده شده است، پاسخگويان شهرهايي مانند مشهد، ايرانشهر، مهاجرتشان انتخاب كردهپاسخگويان شهرهايي كه به عنوان شهر مورد 

اند و همچنين كشورهايي مانند كويت، شهر، شيراز، كازرون، الر و... را براي مهاجرت خود انتخاب كرده چابهار، زاهدان، سراوان، سرباز، نيك

 ها مانند آذربايجاناند. همچنين پاسخگويان ساير استانرا براي مهاجرت خود ذكر كردهپاكستان، افغانستان، امارات و كشورهاي اروپايي 

 اند.شرقي، اصفهان، البرز، بوشهر، تهران و ... را براي مهاجرت خود اعالم كرده

 موارد ذکر شده پاسخگویان برای مهاجرت: 36-2 جدول
 هاشهرهای استان

 سایراستان ها خارج از کشور هرمزگان مازندران فارس سیستان و بلوچستان خراسان رضوی

 آذربایجان شرقی امارات دهبارز ساری شیراز ایرانشهر مشهد

 اصفهان افغانستان بندر خمیر  کازرون چابهار 

 البرز کویت بندر معلم  الر زاهدان 

 بوشهر اروپا بندر عباس   سراوان 

 تهران پاکستان چارک   سرباز 

 خوزستان  گریز   نیک شهر 

 قم  سندرک    

 کرمان  قشم    

 گلستان  لنگه    

 یزد  میناب    
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 )مهمترین علل مهاجرت )ویژه ساکنین بافت تاریخی 

درصد از پاسخگويان عنوان  27.1شده،  ياد جدول به توجه با دهد؛مي حسب علل مهاجرت نشان بر را پاسخگويان فراواني توزيع زير جدول

درصد براي دستيابي به كار و  19.3درصد به دليل نزديكي به اقوام،  21.1براي دسترسي به امكانات بهتر قصد مهاجرت دارند، اند كه كرده

درصد از پاسخگويان نيز ساير داليل را مانند پيشرفت تحصيلي،  14.5درصد نيز به دليل بدي آب و هوا قصد مهاجرت دارند. همچنين  18.1

 اند.داشتن امنيت و ... قصد مهاجرت از شهر كنگ را داشتهپيشرفت، درآمد بيشتر، 

 : توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب علل مهاجرت37-2 جدول

 متغیر
 توزیع

 درصد فراوانی

 علت مهاجرت

 27.1 45 بهتر دسترسی به امکانات

 21.1 35 اقوام به نزدیکی

 19.3 32 دستیابی به کار

 18.1 30 هوا و بدی آب

 14.5 24 سایر

 100 166 مجموع

 

  
 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب علل مهاجرت :38-2شکل 
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 نگرش نسبت به بافت تاریخی : 2-4

 جدول به توجه با دهد؛مي حسب ميانگين نگرش نسبت به بافت تاريخي و مناطق شهري نشان بر را پاسخگويان ميانگين توزيع زير جدول

 3.79با « از نظر شما وجود بافت تاريخي كنگ تا چه ميزان براي شهر كنگ اهميت دارد؟»ميانگين كل مربوط به سوال شده، باالترين  ياد

است. و از طرف ديگر پايين بوده است اين عدد نشان دهنده اين است كه ميانگين اهميت شهر كنگ از نظر پاسخگويان در حد بااليي بوده

بوده است. با توجه به  2.32با « فرزندان شما چقدر تمايل دارند در بافت تاريخي كنگ زندگي كنند؟»ترين ميانگين كل مربوط به سوال 

 )كم( نرسيده است. 2جدول ياد شده ميانگين نگرش نسبت به بافت تاريخي پاسخگويان در هيچ يك از موارد به )زياد( و زير 

 نفر( 531نگرش نسبت به بافت بافت تاریخی)تعداد فراوانی : 38-2 جدول

 سواالت رتبه

میانگین  (5تا 0میانگین نگرش نسبت به بافت )

تا  0کل )

5) 

صفر)باغات 

 ها(و برکه

یک)بافت 

 تاریخی(

دو)بافت 

 میانی(

سه)منطقه 

 ابوذر(

چهار)بافت 

 جدید(

1 
از نظر شما وجود بافت تاریخی کنگ تا 

 چه میزان برای شهر کنگ اهمیت دارد؟
3.5556 4.0756 3.3660 3.9655 3.6875 3.7947 

2 
ها و بافت تاریخی کنگ تا چه میزان خانه

 دانید؟را زیبا و جذاب می
3.5556 4.0756 3.1513 4.1379 3.4531 3.7245 

3 

های تاریخی تا به نظر شما زندگی در خانه

چه میزان باعث آرامش روحی و روانی 

 شود؟می

3.2222 3.8025 2.7516 3.5172 2.8594 3.3352 

4 
های تاریخی کنگ را چقدر برای خانه

 دانید؟زندگی مناسب می
3.2778 3.6765 2.6863 3.2586 2.8125 3.2279 

5 

های تا چه میزان تمایل دارید در خانه

تاریخی زندگی کنید؟/ یا به زندگی ادامه 

 دهید؟

3.0000 3.5840 2.4706 3.2586 2.5781 3.0866 

6 
آشنا  تا چه میزان با تاریخچه شهر کنگ

 هستید؟
3.2222 2.9958 2.7843 2.7759 2.9375 2.9115 

7 
تا چه میزان از تاریخچه بافت تاریخی 

 کنگ اطالع دارید؟
3.1667 2.9191 2.8889 2.8103 2.9375 2.9091 

8 
تا چه میزان تمایل دارید فرزندانتان در 

 خانه های تاریخی زندگی کنند؟
2.5556 3.2311 2.2171 3.0345 2.1094 2.7604 

9 

اگر حق انتخاب بین خانه تاریخی و خانه 

جدید را داشته باشید، چقدر مایل هستید 

 که خانه تاریخی را انتخاب کنید؟

2.5000 3.2017 1.8562 2.7414 2.0938 2.6064 

10 
فرزندان شما چقدر تمایل دارند در بافت 

 تاریخی کنگ زندگی کنند؟
2.2778 2.7857 1.6928 2.7586 1.7188 2.3220 
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 نگرش نسبت به بافت بافت تاریخی :39-2شکل 

 شاخص نگرش به بافت تاریخی 

تا  1طبقه كم) 3دهد؛ شاخص نگرش به بافت تاريخي شامل مي زير شاخص نگرش به بافت تاريخي حسب مناطق شهري نشان جدول

 )نگرش نسبت به بافت تاريخي( ساخته شده است 61سوال قسمت  10( است كه از تركيب 5تا  3.67( و زياد)3.66تا  2.34(، متوسط)2.33

 درصد زياد بوده است.  42درصد متوسط و  51.4درصد از پاسخگويان كم،  6.4شده، ميزان نگرش به بافت تاريخي  ياد جدول به توجه با

خص شده است كه ميانگين در شود ميانگين نگرش به بافت تاريخي در مناطق شهري مختلف مشهمانگونه كه در جدول زير مشاهده مي

بوده است كه نشان دهنده آن است كه ميانگين شاخص نگرش به بافت تاريخي در حد بينابين بوده  3.4و كمتر از  2.7همه مناطق بيشتر از 

ترين ميانگين و كم 3.4ترين ميزان نگرش به بافت تاريخي در بين مناطق شهري مربوط به منطقه يك )بافت تاريخي( با است. همچنين مثبت

 بوده است. 2.5مربوط به منطقه دو)بافت مياني( با 

 نفر( 531شاخص نگرش به بافت تاریخی)تعداد فراوانی : 39-2 جدول

 متغیر

 منطقه شهری

صفر)باغات و  کل

 ها(برکه

یک)بافت 

 تاریخی(

دو)بافت 

 میانی(

سه)منطقه 

 ابوذر(

چهار)بافت 

 جدید(

شاخص 

نگرش به 

بافت 

 تاریخی

 3.0679 2.7188 3.2259 2.5864 3.4354 3.0333 (5تا  0میانگین)

 6.4 6.3 6.9 13.1 2.1 5.6 منفی

 51.6 71.9 44.8 67.3 37.0 61.1 بینابین

 42.0 21.9 48.3 19.6 60.9 33.3 مثبت

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 مجموع
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 شاخص نگرش به بافت تاریخی :40-2شکل 

 

 
 : شاخص نگرش به بافت تاریخی41-2 شکل

 محله مناسب از نظر پاسخگویان 

درصد از  38.3شده،  ياد جدول به توجه با دهد؛مي محله مناسب از نظر آنها را نشان زير توزيع فراواني پاسخگويان را بر حسب جدول

درصد محله زير مهره،  6.7خگويان محله رضوان، درصد از پاس 21.5اند. پاسخگويان محله كوش را محله مناسب براي زندگي عنوان كرده

 3درصد حسين آباد و مسجد ساعتي،  2.6درصد بلوكي،  2.4درصد باقرآباد و غياثي،  7.6درصد قزويني،  4.3درصد محله بوم مسي،  6.2
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ت شهر كنك را مناسب براي درصد نيز تمام محال 1اند. هاي ابوذر، اروپايي و فلكه شهرداري را براي زندگي مناسب دانستهدرصد محله

 اند.درصد نيز ساير محالت را انتخاب كرده 3.4اند. همچنين زندگي دانسته

 محله مناسب از نظر پاسخگویان: 40-2 جدول

 درصد فراوانی  نام محله

 38.3 80 کوش

 21.5 45 رضوان

 6.7 14 زیرمهره

 6.2 13 بوم مسی

 4.3 9 قزوینی

 3.8 8 باقرآباد

 3.4 7 عالمسیدمحمد 

 3.4 7 غیاثی

 2.4 5 بلوکی

 1.3 3 حسین اباد

 1.3 3 مسجد ساعتی

 1 2 ابوذر

 1 2 اروپایی

 1 2 تمام محالت کنگ

 1 2 فلکه شهرداری

 3.4 7 سایر محالت

 - 7 پاسخبی

 100 216 مجموع

 

 
 محله مناسب از نظر پاسخگویان :42-2شکل 

 شناخت محالت 

شده به طور كلي، پاسخگويان  ياد جدول به توجه با دهد؛مي حسب شناخت محالت و مناطق شهري نشان بر را پاسخگويان توزيع زير جدول

شناسند، درصد از كل پاسخگويان محله قزويني در كنگ را مي 92شناختند به صورتي كه كل مناطق محله قزويني را بيشتر از ساير محالت مي

ها آشنا درصد از كل پاسخگويان با محله يهودي 23شناختند. الزم به ذكر است كه تنها محله ابوذر را ميدرصد از كل پاسخگويان نيز  90

 بودند.
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 شناخت محالت از نظر پاسخگویان: 41-2 جدول

 موارد رتبه

 مناطق شهری 
مجموع 

 افراد
صفر)باغات و 

 ها(برکه

یک)بافت 

 تاریخی(

دو)بافت 

 میانی(

سه)منطقه 

 ابوذر(

چهار)بافت 

 جدید(

 قزوینی  1
 490 62 57 141 213 17 فراوانی

 92 97 98 92 89 94 درصد

 ابوذر 2
 479 63 56 127 217 16 فراوانی

 90 98 97 83 91 89 درصد

 کوشکی 3
 450 60 45 121 207 17 فراوانی

 85 94 78 79 87 94 درصد

 گل کنی 4
 424 36 52 137 186 13 فراوانی

 80 56 90 90 78 72 درصد

 بردغون 5
 415 53 45 122 181 14 فراوانی

 78 83 78 80 76 78 درصد

 الور  6
 349 42 53 111 131 12 فراوانی

 66 66 91 73 55 67 درصد

 هوجا  7
 343 34 33 130 135 11 فراوانی

 65 53 57 85 57 61 درصد

 قرستانی 8
 315 42 44 110 109 10 فراوانی

 59 66 76 72 46 56 درصد

 ها  یهودی 9
 122 15 6 30 67 4 فراوانی

 23 23 10 20 28 22 درصد

 531 64 58 153 238 18 تعداد افراد هر منطقه

 بهترین و بدترین محله کنگ 

درصد از  32.3شده،  ياد جدول به توجه با دهد؛مي بهترين محله از نظر آنها را نشان زير توزيع فراواني پاسخگويان را بر حسب جدول

درصد محله هوجا را بهترين محله  20.8درصد از پاسخگويان محله قزويني و  23اند. پاسخگويان محله كوشكي را بهترين محله عنوان كرده

 اند.ها را به عنوان بهترين محله انتخاب نكردهاند. همچنين هيچ يك از افراد نيز محله يهوديدانسته

 بهترین محله از نظر پاسخگویان : 42-2 جدول

 درصد فراوانی  نام محله

 32.3 139 کوشکی

 23 99 قزوینی

 20.8 89 هوجا

 7.2 31 ابوذر

 7 30 الور

 6 26 گل کنی

 2.3 10 قرستانی

 1.4 6 بردغون

 0 0 یهودی ها

 - 101 بی پاسخ

 100 531 مجموع
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 بهترین محله از نظر پاسخگویان :43-2شکل 

درصد از  76.5شده،  ياد جدول به توجه با دهد؛مي بدترين محله از نظر آنها را نشان زير توزيع فراواني پاسخگويان را بر حسب جدول

درصد محله كوشكي را بدترين محله  2.6درصد از پاسخگويان محله قزويني و  17.8اند. پاسخگويان محله ابوذر را بدترين محله عنوان كرده

 اند.درصد به عنوان بدترين محله انتخاب شده 1ها نيز كمتر از ر محلهاند. ديگدانسته

 بدترین محله از نظر پاسخگویان: 43-2 جدول

 درصد فراوانی نام محله

 76.5 359 ابوذر

 17.8 83 قزوینی

 2.6 12 کوشکی

 0.9 4 بردغون

 0.6 3 قرستانی

 0.6 3 یهودی ها

 0.4 2 گل کنی

 0.4 2 هوجا

 0.2 1 الور

 - 62 بی پاسخ

 100 531 مجموع

 
  بدترین محله از نظر پاسخگویان :44-2شکل 
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 پذیرش اجتماعی گردشگران 

شده از نظر پاسخگويان  ياد جدول به توجه با دهد؛مي نشان توزيع ميانگين سواالت پذيرش اجتماعي گردشگران در مناطق شهري را زير جدول

بوده است و  4.08با « كنم.كنم هميشه با گردشگران با خوشرويي برخورد سعي مي»مربوط به سوال به طور كلي، باالترين ميانگين موافقت 

بوده است. همچنين بيشترين  4.05با « كنم گردشگران را درست راهنمايي كنم.همواره سعي مي»بعد از آن بيشترين موافقت مربوط به سوال 

 2.73با « ريزد.شود و آرامش مردم را بهم ميباعث شلوغي و ازدحام جمعيت ميحضور گردشگران » ميانگين مخالفت مربوط به سوال 

 باشد.مي

 نفر( 531توزیع میانگین سواالت پذیرش اجتماعی گردشگران در مناطق شهری)تعداد فراوانی : 44-2 جدول

 موارد رتبه

 (5تا  1میانگین پذیرش اجتماعی گردشگران مناطق)
میانگین 

 (5تا  1کل)
صفر)باغات و 

 ها(برکه

یک)بافت 

 تاریخی(

دو)بافت 

 میانی(

سه)منطقه 

 ابوذر(

چهار)بافت 

 جدید(

1 
شگران با سعی می شه با گرد کنم همی

 کنم.خوشرویی برخورد می
4.06 4.26 4.03 3.48 4.09 4.08 

2 
کنم گردشععگران را همواره سعععی می

 درست راهنمایی کنم. 
4.06 4.22 4.02 3.50 4.05 4.05 

3 
من افتخار می کنم که گردشععگران در 

 حال آمدن به کنگ هستند.
3.94 4.17 4.01 3.52 4.11 4.04 

4 
ئه هنر دسععتی و بومی می توان با ارا

فرهنگ خود را به گردشععگران معرفی 

 کرد.

4.00 4.11 4.02 3.50 4.06 4.01 

5 
حضععور گردشععگران باعج ایراد رو   

 شود.وشهرت بافت تاریخی کنگ می
3.94 4.10 3.99 3.53 4.13 4.01 

6 
فعالیت های گردشععگری کمم می کند 

سعه  شرفت و تو سیر پی تا کنگ در م

 حرکت کند.

3.94 4.04 3.97 3.34 4.09 3.95 

7 
عج  با نگ  حضععور گردشععگران در ک

 شود.افزایش درآمد شهرو دان می
3.80 3.95 -  - - 3.95 

8 
شگران می ضور گرد توا د به افزایش ح

 آگاهی افراد بومی کمم کند.سطح 
4.00 3.88 3.95 3.12 4.05 3.84 

9 
حضور گردشگران در کنگ باعج ایراد 

 شود.اشتغال می
3.83 3.94 3.76 3.31 3.98 3.82 

10 
من حاضرم گردشگران را به خا ه خودم 

 دعوت کنم.
3.50 3.63 3.95 3.45 3.86 3.72 

11 
حضععور گردشععگران باعج از بین رفتن 

 شود.بومی و سنتی کنگ میفرهنگ 
3.5556 3.6933 3.4902 2.4310 3.4844 3.47 

12 
حضور گردشگران در کنگ باعج گرا ی 

 شود.کاالها می
2.4444 2.8776 3.1974 1.8103 2.7344 2.82 

13 
حضععور گردشععگران باعج شععلو ی و 

شود و آرامش مردم ازدحام جمعیت می

 ریزد.را بهم می

3.0556 3.0084 2.4967 2.1379 2.6719 2.73 
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 توزیع میانگین سواالت پذیرش اجتماعی گردشگران  :45-2شکل 

 

 شاخص پذیرش اجتماعی گردشگران 

 2.34(، متوسط)2.33تا  1طبقه كم) 3دهد؛ اين شاخص شامل مي زير شاخص پذيرش اجتماعي گردشگران در مناطق شهري را نشان جدول

 )ميزان موافقت با سواالت پذيرش اجتماعي گردشگران( ساخته شده است 72قسمت سوال  13از تركيب  ( است كه5تا  3.67( و زياد)3.66تا 

 اند.درصد زياد عنوان كرده 60.9درصد از پاسخگويان پذيرش اجتماعي گردشگران را متوسط و  39.5شده،  ياد جدول به توجه با

ماعي گردشگران در مناطق شهري مختلف مشخص شده است كه ميانگين شود ميانگين پذيرش اجتهمانگونه كه در جدول زير مشاهده مي

بوده است كه نشان دهنده آن است كه ميانگين شاخص پذيرش اجتماعي گردشگران در حد باال  3بيشتر از  2در همه مناطق به جز منطقه 

و كمترين  3.8ك)بافت تاريخي( با ميانگين بوده است. همچنين در بين مناطق بيشترين ميانگين در پذيرش گردشگران مربوط به منطقه ي

 .بوده است 2.8آن مربوط به منطقه سه)منطقه ابوذر( با ميانگين 

 نفر( 531شاخص پذیرش اجتماعی گردشگران)تعداد فراوانی : 45-2 جدول

 متغیر

 منطقه شهری

صفر)باغات و  کل

 ها(برکه

یک)بافت 

 تاریخی(

دو)بافت 

 میانی(

سه)منطقه 

 ابوذر(

چهار)بافت 

 جدید(

پذیرش 

اجتماعی 

 گردشگران

 3.6856 3.7760 2.8260 3.7401 3.8350 3.6952 (5تا  1میانگین)

 0 0 0 0 0 0 کم

 39.5 31.3 98.3 32.7 32.4 33.3 متوسط

 60.5 68.8 1.7 67.3 67.6 66.7 زیاد

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 مجموع
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 پذیرش اجتماعی گردشگرانشاخص  :46-2شکل 

 
 شاخص پذیرش اجتماعی گردشگران: 47-2شکل 

 گردیهای بوماستقبال از ساخت خانه 

شده از نظر  ياد جدول به توجه با دهد؛مي نشان گردي راهاي بومتوزيع پاسخگويان بر اساس ميزان استقبال از ساخت خانه زير جدول

بوده است  2.561با ميانگين « گردياستفاده از وام براي تبديل خانه به خانه بوم»مربوط به سوال پاسخگويان به طور كلي، باالترين ميانگين 

 بوده است. 1.238با ميانگين « گرديتوان مالي براي تبديل خانه به خانه به خانه بوم»و از طرف ديگر كمترين ميانگين مربوط به سوال 
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 گردیهای بوماستقبال از ساخت خانه: توزیع پاسخگویان بر اساس میزان 46-2 جدول

 موارد

 متغیر

میزان آشنایی با 

 خانه بوم گردی

میزان تمایل به مرمت 

خانه و تبدیل خانه به 

 گردیبه خانه بوم

توان مالی برای 

تبدیل خانه به خانه 

 گردیبه خانه بوم

استفاده از وام برای 

تبدیل خانه به خانه 

 گردیبوم

تمایل برای اجازه 

 بازید از خانه

به  تاریخی

 گردشگران 

استقبال 

از 

 ها طرح

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی رتبه

 15 28 32.6 61 33.2 71 25.1 47 10.2 54 اصال

 13.9 26 25.7 48 33.2 71 26.2 49 13.2 70 خیلی کم

 10.2 19 16 30 14.5 31 10.2 19 21.2 112 کم

 30.5 57 18.2 34 16.4 35 22.5 42 41.2 218 متوسط

 21.9 41 6.4 12 1.4 3 13.4 25 10.4 55 زیاد

خیلی 

 زیاد
20 3.8 5 2.7 3 1.4 2 1.1 16 8.6 

 - 29 - 29 - 2 - 29 - 2 پاسخبی

 100 216 100 216 100 216 100 216 100 531 مجموع

 0میانگین)

 (5تا 
2.397 1.807 1.238 1.433 2.561 

 

 گردیهای بوممیانگین پاسخگویان بر اساس میزان استقبال از ساخت خانه :48-2شکل 
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 گردیهای بومشاخص استقبال از ساخت خانه 

(، 2.33تا  1كم)طبقه؛ اصال)صفر(،  4دهد؛ اين شاخص شامل مي نشان گردي راهاي بومزير شاخص استقبال از ساخت خانه جدول

هاي گردشگري( ساخته )سواالت مربوط به استقبال از طرح 71تا  67( است كه از تركيب سواالت 5تا  3.67( و زياد)3.66تا  2.34متوسط)

هاي اند. ميزان استقبال از ساخت خانهها استقبال نكردهدرصد از پاسخگويان اصال از اين طرح 5.1شده،  ياد جدول به توجه با شده است

 درصد زياد بوده است.  6.3درصد متوسط و  52درصد از پاسخگويان كم،  36.7گردي بوم

گردي مشخص شده است كه ميانگين برابر با هاي بومشود ميانگين شاخص استقبال از ساخت خانههمانگونه كه در جدول زير مشاهده مي

 گردي در حد كم بوده است.هاي بومال از ساخت خانهبوده است كه نشان دهنده آن است كه ميانگين شاخص استقب 1.939

 گردیهای بومشاخص استقبال از ساخت خانه: 47-2 جدول

 متغیر
 توزیع

 درصد فراوانی

 شاخص استقبال از طرح ها 

 5.1 13 اصال

 36.7 94 پایین

 52.0 133 متوسط

 6.3 16 باال

 100.0 256 مجموع

 1.939 (5تا  0میانگین )

 

 
 گردیهای بومشاخص استقبال از ساخت خانه :49-2شکل 

 مهارت داشتن در صنعت گردشگری 

شده، باالترين درصد  ياد جدول به توجه با دهد؛مي نشان هاي صنعت گردشگري راتوزيع درصد پاسخگويان در داشتن مهارت زير جدول

درصد از پاسخگويان در خصوص توليد  24.9شد يا به عبارت ديگر بادرصد مي 24.9هاي گردشگري مربوط به توليد صنايع دستي با مهارت

هاي گردشگري مربوط به تامين محل اقامت گردشگران بوده است كه از كل تعداد اند. كمترين درصد مهارتصنايع دستي آموزش ديده

 اند.درصد در اين مورد آموزش ديده 9.2پاسخگويان تنها 

 



 

 

113 

 

 های صنعت گردشگری توسط پاسخگویان به تفکیک مناطق شهریمهارت آموزش گذرانده شده در: 48-2 جدول

 نفر( 531)تعداد فراوانی 

 متغیر

 منطقه شهری

صفر)باغات و  کل

 ها(برکه

یک)بافت 

 تاریخی(

دو)بافت 

 میانی(

سه)منطقه 

 ابوذر(

چهار)بافت 

 جدید(

آشنایی با تاریخ و فرهنگ 

 سنتی کنگ

 16.2 1.6 34.5 9.8 21.0 0.0 بلی

 83.8 98.4 65.5 90.2 79.0 100.0 خیر

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 مجموع

آشنایی با بافت و خانه های 

 تاریخی کنگ

 14.3 1.6 39.7 8.5 16.4 0.0 بلی

 85.7 98.4 60.3 91.5 83.6 100.0 خیر

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 مجموع

 تولید صنایع دستی

 24.9 9.4 56.1 15.0 28.6 16.7 بلی

 75.1 90.6 43.9 85.0 71.4 83.3 خیر

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 مجموع

 تأمین محل اقامت

 9.2 0.0 27.6 9.2 8.0 0.0 بلی

 90.8 100.0 72.4 90.8 92.0 100.0 خیر

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 مجموع

 تهیه غذا برای گردشگران

 14.1 6.3 50.0 12.4 9.2 5.6 بلی

 85.9 93.8 50.0 87.6 90.8 94.4 خیر

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 مجموع

جابجا نمودن )حمل و 

 نقل(گردشگران

 9.4 1.6 34.5 7.2 7.1 5.6 بلی

 90.6 98.4 65.5 92.8 92.9 94.4 خیر

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 مجموع

راهنمایی گردشگران در 

 بازدید از کنگ

 11.1 1.6 37.9 8.5 9.2 5.6 بلی

 88.9 98.4 62.1 91.5 90.8 94.4 خیر

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 مجموع

شده  ياد جدول به توجه با دهد؛مي نشان هاي صنعت گردشگري راتوزيع ميانگين پاسخگويان در ميزان عالقه به مهارت زير جدول

شنايي با بافت مي 2.68هاي گردشگري مربوط به توليد صنايع دستي با به طوركلي، باالترين ميانگين مهارت شد. بعد از آن عالقه به آ با

در رتبه دوم قرار دارد. همچنين پاسعععخگويان كمترين ميزان عالقه را به تأمين محل اقامت  2.63و خانه هاي تاريخي كنگ با ميانگين 

 دارند.

 نفر( 531های گردشگری)تعداد فراوانی میانگین عالقه به فعالیت: 49-2 لجدو

 موارد رتبه

 (5تا  1میانگین مناطق شهری)
میانگین 

 (5تا  1کل)
صفر)باغات 

 ها(و برکه

یک)بافت 

 تاریخی(

دو)بافت 

 میانی(

سه)منطقه 

 ابوذر(

چهار)بافت 

 جدید(

 2.68 2.80 2.43 2.06 3.08 3.22 تولید صنایع دستی 1

 2.63 2.83 2.28 1.95 3.09 2.78 آشنایی با بافت و خانه های تاریخی کنگ 2

 2.62 2.89 2.14 2.05 3.00 2.94 آشنایی با تاریخ و فرهنگ سنتی کنگ 3

 2.56 2.66 2.48 1.89 2.96 2.72 راهنمایی گردشگران در بازدید از کنگ 4

 2.54 2.70 2.50 2.02 2.82 2.83 تهیه غذا برای گردشگران 5

 2.41 2.52 2.38 1.87 2.71 2.67 جابجا نمودن )حمل و نقل(گردشگران 6

 2.40 2.63 2.42 1.88 2.63 2.83 تأمین محل اقامت 7
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 های گردشگریمیانگین عالقه به فعالیت :50-2شکل 

 

 شاخص مهارت در صنعت گردشگری 

 2.34(، متوسط)2.33تا  1طبقه كم) 3دهد؛ اين شاخص شامل مي نشانزير شاخص مهارت در صنعت گردشگري در مناطق شهري را  جدول

هاي هاي خاص در زمينه)گذراندن دوره 73قسمت دوم( سوال  7قسمت اول و  7قسمت) 14( است كه از تركيب 5تا  3.67( و زياد)3.66تا 

درصد  25.2در صنعت گردشگري را پايين، درصد از پاسخگويان مهارت  70.6شده،  ياد جدول به توجه با گردشگري( ساخته شده است

 اند.درصد زياد عنوان كرده 4.2متوسط و 

شود ميانگين مهارت در صنعت گردشگري در مناطق شهري مختلف مشخص شده است كه ميانگين همانگونه كه در جدول زير مشاهده مي

ص مهارت در صنعت گردشگري در حد پايين بوده است. بوده است كه نشان دهنده آن است كه ميانگين شاخ 2.34در همه مناطق كمتر از 

و كمترين آن مربوط  2.2هاي گردشگري مربوط به منطقه يك)بافت تاريخي( با ميانگين همچنين در بين مناطق بيشترين ميانگين در مهارت

 بوده است. 1.9به منطقه چهار)بافت جديد( با ميانگين 

 نفر( 531عداد فراوانی شاخص مهارت در صنعت گردشگری)ت: 50-2 جدول

 متغیر

 منطقه شهری

صفر)باغات و  کل

 ها(برکه

یک)بافت 

 تاریخی(

دو)بافت 

 میانی(

سه)منطقه 

 ابوذر(

چهار)بافت 

 جدید(

مهارت در 

صنعت 

 گردشگری

 2.0138 1.9208 2.0862 1.6812 2.2342 2.0238 (5تا  1میانگین)

 70.6 79.7 63.8 86.9 59.7 66.7 پایین

 25.2 18.8 36.2 4.6 37.0 33.3 متوسط

 4.2 1.6 0.0 8.5 3.4 0.0 باال

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 مجموع
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 : شاخص مهارت در صنعت گردشگری51-2شکل 

 

 
 : شاخص مهارت در صنعت گردشگری52-2شکل 

  اطالع از حضور بافت تاریخی کنگ در فهرست میراث جهانی یونسکو 

 جدول به توجه با دهد؛مي نشان توزيع درصد اطالع پاسخگويان از حضور بافت تاريخي كنگ در فهرست ميراث جهاني يونسكو را زير جدول

 اند.اصالع بودهدرصد از آن بي 37.9اند و درصد از پاسخگويان از ثبت بافت تاريخي در يونسكو اطالع داشته 62.1شده به طور كلي،  ياد
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 نفر( 531از حضور بافت تاریخی کنگ در فهرست میراث جهانی یونسکو به تفکیک مناطق شهری)تعداد فراوانی اطالع : 51-2 جدول

 متغیر

 منطقه شهری

صفر)باغات و  کل

 ها(برکه

یک)بافت 

 تاریخی(

دو)بافت 

 میانی(

سه)منطقه 

 ابوذر(

چهار)بافت 

 جدید(

اطالع از ثبت 

 میراث یونسکو

 1.38 1.47 1.52 1.30 1.36 1.50 میانگین

 62.1 53.1 48.3 69.9 63.9 50.0 بله

 37.9 46.9 51.7 30.1 36.1 50.0 خیر

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 مجموع

 

 
 اطالع از حضور بافت تاریخی کنگ در فهرست میراث جهانی یونسکو :53-2شکل 

 نحوه آگاهی از ثبت بافت تاریخی کنگ در یونسکو 

دهد؛ به دليل چند پاسخي بودن سوال در اين قسمت مي نشان توزيع فراواني نحوه آگاهي پاسخگويان از ثبت جهاني كنگ را زير جدول

هاي مختلف انتخاب شده است. با توجه به اطالعات جدول فراواني براي گزينه 659ها نشان داده شده است كه در مجموع مجموع فراواني

 186درصد( توسط پاسخگويان انتخاب شده است و بعد از آن اينترنت و فضاي مجازي با  39.6بار) 261يان ياد شده، گزينه دوستان و آشنا

هاي بعدي درصد( در رتبه 2.6بار) 17درصد(، بنرهاي تبليغاتي با  12.6بار) 83درصد(، صدا و سيما با  14.1بار) 93درصد(، مبوعات با  28.2بار)

 .اندها براي نحوه آگاهي خود عنوان كردهدرصد( نيز ساير گزينه 2.9بار) 19اند همچنين قرار داشته

 نحوه آگاهی از ثبت بافت تاریخی کنگ در یونسکو: 52-2 جدول

 متغیر
 توزیع

 درصد فراوانی

 نحوه آگاهی از ثبت جهانی کنگ

 39.6 261 دوستان و آشنایان

 28.2 186 اینترنت و فضای مجازی 

 14.1 93 مطبوعات 

 12.6 83 صدا و سیما  

 2.6 17 بنر تبلیغاتی در سطح شهر

 2.9 19 سایر

 100 659 مجموع موارد
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 نحوه آگاهی از ثبت بافت تاریخی کنگ در یونسکو :54-2شکل 

 آسیب های اجتماعی :2-5

شده از نظر پاسخگويان به طور كلي،  ياد جدول به توجه با دهد؛مي نشان هاي اجتماعي در مناطق شهري راتوزيع ميانگين آسيب زير جدول

گري و تكدي 1.48باشد و بعد از آن مربوط به سرقت با ميانگين مربوط به طالق مي 1.51باالترين ميانگين آسيب اجتماعي در بندر كنگ با 

هاي قومي به ترتيب مربوط به نزاعهاي اجتماعي در بندر كنگ اند. همچنين از نظر پاسخگويان كمترين ميانگين آسيببوده 1.42با ميانگين 

بوده است. همانطور  0.41كشي با ميانگين ، توليد مواد مخدر و زورگيري، چاقوكشي و قمه0.37هاي طبقه جمعي با ميانگين اي/نزاعو قبيله

 كمي بوده است.  هاي اجتماعي در مجموع در همه مناطق در حدشود از نظر پاسخگويان ميانگين آسيبكه در جدول زير مشاهده مي

 نفر( 531های اجتماعی در مناطق شهری)تعداد فراوانی توزیع میانگین آسیب: 53-2 جدول

 متغیر

میانگین  (5تا  0میانگین منطقه شهری)

تا  0کل)

5) 

صفر)باغات 

 ها(و برکه

یک)بافت 

 تاریخی(

دو)بافت 

 میانی(

سه)منطقه 

 ابوذر(

چهار)بافت 

 جدید(

های آسیب

 اجتماعی

 1.51 1.41 1.09 1.05 1.89 2.00 طالق

 1.48 1.91 1.28 1.74 1.21 2.06 سرقت )از منازل، مغازه ها، وسایل نقلیه و ...(

 1.42 0.88 2.45 0.93 1.68 0.78 تکدی گری

 1.32 1.44 2.83 0.81 1.21 1.94 وجود معتادین خیابانی

 0.94 0.95 0.55 0.67 1.19 1.11 های بی سرپناهخانواده

 0.88 0.88 1.79 0.74 0.76 0.61 قاچاق

 0.81 0.83 0.79 0.57 0.92 1.33 تخریب اموال عمومی

 0.71 0.78 1.93 0.39 0.59 0.94 مصرف مشروبات الکلی

 0.69 0.90 2.28 0.38 0.45 0.71 توزیع )فروش( مواد مخدر

 0.62 0.81 1.41 0.44 0.49 0.50 مصرف مواد مخدر در مالء عام

 0.61 0.84 1.86 0.36 0.38 0.83 توزیع )فروش( مشروبات الکلی

 0.54 0.63 1.64 0.37 0.35 0.78 تولید مشروبات الکلی

 0.50 0.53 0.40 0.33 0.60 0.83 مزاحمت ها و اختالفات همسایگی

 0.50 0.63 0.38 0.39 0.56 0.67 مزاحمت های خیابانی )برای زنان و دختران(

 0.41 0.61 0.22 0.36 0.39 0.83 زورگیری، چاقو کشی و قمه کشی 

 0.41 0.64 0.59 0.33 0.33 0.61 تولید مواد مخدر

 0.37 0.55 0.22 0.34 0.36 0.67 ای/ نزاع های دسته جمعیهای قومی و قبیلهنزاع
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 های اجتماعی در مناطق شهریتوزیع میانگین آسیب :55-2شکل 

 

 اجتماعی هایشاخص آسیب 

تا  1طبقه اصال)صفر(، كم) 4هاي اجتماعي شامل دهد؛ شاخص آسيبمي هاي اجتماعي در مناطق شهري را نشانزير شاخص آسيب جدول

هاي اجتماعي( ساخته شده )سواالت مربوط به آسيب 64قسمت سوال  17( است كه از تركيب 5تا  3.67( و زياد)3.66تا  2.34(، متوسط)2.33

 82.2اند كه اصال آسيب اجتماعي در بندر كنگ وجود ندارد، همچنين درصد از پاسخگويان عنوان كرده 4.7شده،  ياد جدول به توجه با است

 اند. درصد زياد عنوان كرده 1درصد متوسط و 12.1هاي اجتماعي را كم، درصد از پاسخگويان آسيب

جتماعي در مناطق شهري مختلف مشخص شده است كه ميانگين در همه هاي اشود ميانگين آسيبهمانگونه كه در جدول زير مشاهده مي

هاي اجتماعي در حد كم بوده است. بوده است كه نشان دهنده آن است كه ميانگين شاخص آسيب 1مناطق به جز منطقه صفر و سه كمتر از 

و كمترين آن مربوط به 1.3)ابوذر( با ميانگين  هاي اجتماعي مربوط به منطقه سههمچنين در بين مناطق بيشترين ميانگين در ميزان آسيب

 بوده است. 0.6منطقه دو )بافت مياني( با ميانگين 

 نفر( 531های اجتماعی بندر کنگ)تعداد فراوانی شاخص آسیب: 54-2 جدول

 متغیر

 منطقه شهری

صفر)باغات و  کل
 ها(برکه

یک)بافت 
 تاریخی(

دو)بافت 
 میانی(

سه)منطقه 
 ابوذر(

چهار)بافت 
 جدید(

های آسیب
 اجتماعی

 0.8076 0.8964 1.2769 0.6015 0.7864 1.0125 (5تا  0میانگین)

 4.7 8.3 3.5 8.7 1.3 5.9 اصال

 82.2 70.0 68.4 82.7 89.0 76.5 کم

 12.1 16.7 28.1 8.0 9.6 11.8 متوسط

 1.0 5.0 0.0 0.7 0.0 5.9 زیاد

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 مجموع
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 های اجتماعی بندر کنگشاخص آسیب :56-2شکل 

 

 
 های اجتماعی بندر کنگشاخص آسیب :57-2شکل 

 امنیت اجتماعی 

شده از نظر پاسخگويان به طور كلي،  ياد جدول به توجه با دهد؛مي نشان توزيع ميانگين امنيت اجتماعي در مناطق شهري را زير جدول

باشد و بعد از آن مربوط به امنيت زنان مربوط به عبور و مرور صبح زود در محله  مي 3.7باالترين ميانگين امنيت اجتماعي در بندر كنگ با 

اند. همچنين از نظر پاسخگويان بوده 3.59و عبور و مرور شبانه در محله با ميانگين  3.66روز( با ميانگين ) رفت آمد راحت زنان در طول شبانه

، بوده است.  2.98كمترين ميانگين امنيت اجتماعي در بندر كنگ مربوط به باز گذاشتن در حياط منزل مسكوني در طول روز با ميانگين 

 ر حد متوسطي بوده است. شود از نظر پاسخگويان ميانگين امنيت اجتماعي در مجموع در همه مناطق دهمانطور كه در جدول زير مشاهده مي
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 نفر( 531توزیع میانگین امنیت اجتماعی در مناطق شهری)تعداد فراوانی : 55-2جدول

 متغیر

 (5تا  0میانگین منطقه شهری)
میانگین 

 کل

 (5تا  0)

صفر)باغ

ات و 

 ها(برکه

یک)باف

ت 

 تاریخی(

دو)بافت 

 میانی(

سه)منطقه 

 ابوذر(

چهار)باف

 ت جدید(

امنیت 

 اجتماعی

 3.7 3.69 3.47 3.22 4.03 4.06 عبور و مرور صبح زود در محله

امنیت زنان ) رفت آمد راحت زنان در طول 

 روز(شبانه
3.78 4.04 3.13 3.9 3.23 3.66 

 3.59 3.56 3.48 3.12 3.89 4.06 عبور و مرور شبانه در محله

 3.55 3.33 3.57 3.1 3.88 3.83 رفت و آمد تنهایی کودکان در محله

 3.29 3.41 3.4 2.71 3.59 3.61 عبور و مرور همراه با داشتن مقدار زیاد پول نقد

 3.17 3.28 3.19 2.33 3.65 3.56 پارک خودرو در هنگام شب در کوچه یا خیابان

 3.06 3.08 3.09 2.2 3.58 3.56 خالی بودن منزل مسکونی در زمان مسافرت

 2.98 2.97 2.5 2.37 3.44 3.56 در طول روزباز گذاشتن در حیاط منزل مسکونی 

 

 
 توزیع میانگین امنیت اجتماعی در مناطق شهری :58-2شکل 

 شاخص امنیت اجتماعی 

(، 2.33تا  1طبقه اصال)صفر(، كم) 4دهد؛ شاخص امنيت اجتماعي شامل مي زير شاخص امنيت اجتماعي در مناطق شهري را نشان جدول

 توجه با )سواالت مربوط به امنيت اجتماعي( ساخته شده است 65قسمت سوال  8( است كه از تركيب 5تا  3.67زياد)( و 3.66تا  2.34متوسط)

درصد از  4.5اند كه اصال امنيت اجتماعي در بندر كنگ وجود ندارد، همچنين درصد از پاسخگويان عنوان كرده 0.8شده،  ياد جدول به

 اند.درصد زياد عنوان كرده 50.8درصد متوسط و  43.9پاسخگويان امنيت اجتماعي را كم، 

شود ميانگين امينت اجتماعي در مناطق شهري مختلف مشخص شده است كه ميانگين در همه مناطق همانگونه كه در جدول زير مشاهده مي

سط بوده است. همچنين در بوده است كه نشان دهنده آن است كه ميانگين شاخص امنيت اجتماعي در حد متو 3به جز منطقه دو بيشتر از 

و كمترين آن مربوط به منطقه  3.8بين مناطق بيشترين ميانگين در ميزان امنيت اجتماعي مربوط به منطقه يك)بافت تاريخي( با ميانگين 

 بوده است. 2.8دو)بافت مياني( با ميانگين 
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 نفر( 531شاخص امنیت اجتماعی)تعداد فراوانی : 56-2 جدول

 متغیر

 منطقه شهری

صفر)باغات و  کل

ها(برکه  

یک)بافت 

 تاریخی(

دو)بافت 

 میانی(

سه)منطقه 

 ابوذر(

چهار)بافت 

 جدید(

امنیت 

 اجتماعی

(5تا  0میانگین)  3.7500 3.7619 2.7729 3.3254 3.3184 3.3754 

 0.8 0.0 0.0 1.3 0.8 0.0 اصال

 4.5 4.7 1.7 7.8 2.9 5.6 کم

 43.9 46.9 46.6 70.6 26.1 33.3 متوسط

 50.8 48.4 51.7 20.3 70.2 61.1 زیاد

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 مجموع

 

 
 شاخص امنیت اجتماعی :59-2شکل 

 

 
 : شاخص امنیت اجتماعی60-2شکل 
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 کنگ شهر تاریخی بافت محدوده موضوع با رابطه بازیگران کلیدی جامعه محلی در : 2-6

  بازسازی و مرمت بافت تاریخیمتولی کار 

ها شهرداري دهد، با توجه به جدول ياد شده، از تعداد كل پاسخجدول زير متولي بازسازي و مرمت بافت تاريخي را از نظر پاسخگويان نشان مي

درصد،  20.7با  درصد،  شوراي شهر 20.9با  و گردشگري ميراث فرهنگيوزارت درصد بيشترين انتخاب پاسخگويان بوده است،  28.8با 

نفر نيز راه ديگري  1درصد و  11.6درصد، گروهي متشكل از همه شهروندان شهر كنگ با  17.8گروهي متشكل از ساكنان بافت تاريخي با 

 اند.را براي بازسازي بافت تاريخي عنوان كرده

 متولی کار بازسازی و مرمت بافت تاریخی از نظر مردم: 57-2 جدول

 درصد فراوانی موارد

 28.8 156 شهرداری

 20.9 113 و گردشگری میراث فرهنگی وزارت

 20.7 112 شورای شهر

 17.8 96 گروهی متشکل از ساکنان بافت تاریخی

 11.6 63 گروهی متشکل از همه شهروندان شهر کنگ

 0.2 1 سایر

 - - بی پاسخ

 100 541 مجموع موارد

 

 
 متولی کار بازسازی و مرمت بافت تاریخی از نظر مردم :61-2شکل 

 

 نماینده  پیگیر امور مربوط به بافت تاریخی 

پناه، بحري، از پاسخگويان سوالي در مورد نماينده پيگير امور مربوط به بافت تاريخي پرسيده شد كه پاسخگويان افرادي مانند؛ آقايان يزدان

  اند.پور و... را به عنوان نماينده پيگير معرفي كردهحسين فريدي، حمود، كنگي، خوش لقا، فروزان،
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  همه ساکنین شهر کنگ(تمایل به مشارکت در بازسازی و مرمت بافت تاریخی( 

 حسب ميانگين تمايل به مشاركت در بازسازي و مرمت بافت تاريخي و مناطق شهري نشان بر را پاسخگويان ميانگين توزيع زير جدول
 3.07انديشي براي بهبود وضعيت كنگ با شده، باالترين ميانگين كل مربوط به ميزان تمايل به همفكري و هم ياد جدول به توجه با دهد؛مي

انديشي براي بهبود وضعيت كنگ در حد متوسطي بوده است اين عدد نشان دهنده اين است كه ميانگين تمايل پاسخگويان به همفكري و هم
 2)خيلي زياد( و زير  5د شده ميانگين تمايل به مشاركت براي بازسازي پاسخگويان در هيچ يك از موارد به است. با توجه به جدول يابوده

 .)كم( نرسيده است و نشان دهنده اين است كه ميانگين تمايل به مشاركت براي بازسازي پاسخگويان در حد متوسط روبه پايين قرار دارد

 نفر( 531بازسازی و مرمت بافت تاریخی در مناطق شهری )تعداد فراوانی میانگین تمایل به مشارکت در : 58-2 جدول

 موارد رتبه

میانگین تمایل به مشارکت در بازسازی و مرمت بافت تاریخی 

 (5تا  1در مناطق شهری)
میانگین 

تا  1کل)

5) 
صفر)باغات 

 ها(و برکه

یک)بافت 

 تاریخی(

دو)بافت 

 میانی(

سه)منطقه 

 ابوذر(

چهار)بافت 

 جدید(

1 
به چه میزان مایلید در بهبود  وضعیت بافت تاریخی 

 اندیشی کنید؟کنگ کمک فکری و هم
3.06 3.22 2.86 2.97 3.09 3.07 

2 
به چه میزان مایلید در بهبود  وضعیت بافت تاریخی 

 کنگ با شهرداری کنگ همکاری کنید؟
2.89 3.24 2.85 2.95 2.98 3.05 

3 
بهبود  وضعیت بافت تاریخی به چه میزان مایلید در 

 کنگ با شورای شهر کنگ همکاری کنید؟
2.83 3.25 2.81 2.97 2.89 3.03 

4 
به چه میزان پیگیر اخبار و تحوالت مرتبط با بافت 

 تاریخی کنگ هستید؟
3.24 2.90 3.12 2.66 3.28 2.99 

5 
به چه میزان مایلید در بهبود  وضعیت بافت تاریخی 

 همکاری کنید؟ کنگ با شهروندان کنگ
2.89 3.16 2.75 2.83 2.94 2.97 

6 

وضعیت بافت تاریخی  به چه میزان مایلید در بهبود 

 و گردشگری میراث فرهنگی کنگ با وزارت

 همکاری کنید؟

2.72 3.09 2.79 2.91 2.92 2.95 

7 
به چه میزان مایلید در جلسات  و مراسمات مربوط به 

 شرکت کنید؟بهبود  وضعیت بافت تاریخی کنگ 
2.82 2.96 2.80 2.57 2.89 2.86 

8 

چه میزان مایلید بخشی از وقت خود را به صورت 

داوطلبانه برای بهبود  بافت تاریخی کنگ صرف 

 کنید؟

2.56 2.96 2.73 2.91 2.80 2.85 

9 
به چه میزان مایلید در بهبود  وضعیت بافت تاریخی 

 کنگ کمک مالی کنید؟
2.56 2.56 2.65 2.79 2.73 2.63 

10 
های مرتبط با بافت چه میزان مایلید در پروژه

 گذاری کنید؟تاریخی کنگ سرمایه
2.33 2.59 2.60 2.97 2.63 2.63 
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 میانگین تمایل به مشارکت در بازسازی و مرمت بافت تاریخی در مناطق شهری :62-2شکل 

 

  ( همه ساکنین شهر کنگشاخص مشارکت در بازسازی بافت) 

دهد؛ شاخص مشاركت در بازسازي مي حسب مناطق شهري نشان بر را زير شاخص مشاركت در بازسازي بافت براي همه ساكنين جدول

 و اخبار پيگير ميزان چه سوال)سواالت به 10( است كه از تركيب 5تا  3.67( و زياد)3.66تا  2.34(، متوسط)2.33تا  1طبقه كم) 3شامل 

كنگ  تاريخي بافت وضعيت جلسات  و مراسمات مربوط به بهبود  هستيد، به چه ميزان مايليد در كنگ تاريخي بافت با مرتبط تحوالت

 بهبود  كنگ با شهروندان كنگ همكاري كنيد، به چه ميزان مايليد در تاريخي بافت وضعيت بهبود  شركت كنيد، به چه ميزان مايليد در

كنگ با شوراي شهر كنگ  تاريخي بافت وضعيت بهبود  ، به چه ميزان مايليد دركنگ با شهرداري كنگ همكاري كنيد تاريخي بافت وضعيت

همكاري كنيد، به چه ميزان  وزارت ميراث فرهنگي و گردشگريكنگ با  تاريخي بافت وضعيت بهبود  همكاري كنيد، به چه ميزان مايليد در

كنگ كمك فكري و  تاريخي بافت وضعيت بهبود  مايليد در كنگ كمك مالي كنيد، به چه ميزان تاريخي بافت وضعيت بهبود  مايليد در

كنگ صرف كنيد و چه ميزان مايليد  تاريخي بافت انديشي كنيد، چه ميزان مايليد بخشي از وقت خود را به صورت داوطلبانه براي بهبود هم

 23.4شده، ميزان مشاركت در بازسازي  ياد جدول به توجه با گذاري كنيد( ساخته شده استهاي مرتبط با بافت تاريخي كنگ سرمايهدر پروژه

 درصد زياد بوده است.  15.7درصد متوسط و  60.9درصد از پاسخگويان كم، 

شود ميانگين شاخص مشاركت در بازسازي در مناطق شهري مختلف مشخص شده است كه ميانگين همانگونه كه در جدول زير مشاهده مي

بوده است كه نشان دهنده آن است كه ميانگين شاخص مشاركت در بازسازي در حد متوسط  3.67از  و كمتر 2.66در همه مناطق بيشتر از 

و كمترين  2.99بوده است. همچنين در بين مناطق بيشترين ميانگين در مشاركت در بازسازي مربوط به منطقه يك)بافت تاريخي( با ميانگين 

 بوده است. 2.79آن مربوط به منطقه دو)بافت مياني( با ميانگين 
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 نفر( 531شاخص مشارکت در بازسازی بافت برای همه ساکنین)تعداد فراوانی  : 59-2 جدول

 متغیر

 منطقه شهری

صفر)باغات و  کل

 ها(برکه

یک)بافت 

 تاریخی(

دو)بافت 

 میانی(

سه)منطقه 

 ابوذر(

چهار)بافت 

 جدید(

شاخص 

مشارکت در 

 بازسازی کل

 2.9053 2.9156 2.8517 2.7955 2.9936 2.8069 (5تا  1میانگین)

 23.40 23.40 15.50 28.30 21.00 38.90 کم

 60.90 64.10 72.40 60.50 59.20 38.90 متوسط

 15.70 12.50 12.10 11.20 19.70 22.20 زیاد

 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 مجموع

 
 شاخص مشارکت در بازسازی بافت برای همه ساکنین :63-2شکل 

 
 : شاخص مشارکت در بازسازی بافت برای همه ساکنین64-2شکل 
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 )میزان تمایل به مشارکت در بازسازی و مرمت بافت تاریخی )ساکنین بافت تاریخی 

هاي صفر و است كه فقط از ساكنين منطقه هفت مورد زير نيز مربوط به ميزان تمايل به مشاركت در بازسازي و مرمت بافت تاريخي بوده

ها و بافت تاريخي( پرسيده شده است. كه ميانگين آن نسبت به موارد باال بيشتر بوده است و اين موضوع اهميت يك )ساكنين باغات و بركه

زير مشخص شده است بيشترين دهند. همانطور كه در جدول زياد بازسازي و مرمت بافت تاريخي از ديدگاه ساكنين آن مناطق را نشان مي

دهد. همچنين بايد توجه بوده است كه ميزان باالي تمايل را نشان مي 4.23هاي تاريخي با داشتن خانهميانگين تمايل مربوط به سالم نگه

كنين مناطق صفر و يك داشت كه ميانگين كل در اكثر موارد زير ميانگين كل باال بوده است و ميزان زياد تمايل براي بازسازي را از نظر سا

 .دهدرا نشان مي

 میانگین تمایل به مشارکت در بازسازی و مرمت بافت تاریخی از نظر ساکنین بافت تاریخی: 60-2جدول 

 نفر( 216)تعداد فراوانی 

 موارد رتبه

میانگین تمایل به مشارکت در 

بازسازی و مرمت بافت تاریخی از 

 (5تا  1نظر ساکنین بافت تاریخی)
 1ن کل)میانگی

 (5تا 
صفر)باغات و 

 ها(برکه

یک)بافت 

 تاریخی(

 4.23 4.22 4.40 های تاریخی چقدر  برای شما اهمیت دارد؟سالم نگهداشتن خانه 1

 4.18 4.18 4.00 در مجموع چقدر از زندگی در این محله بافت تاریخی راضی هستید؟ 2

 4.07 4.08 3.40 گیرممی اگر ببینم خانه در حال تخریب است حتما جلوی آن را 3

4 
کند، محل آرامش اوست و فرقی ای که انسان در آن زندگی میبه نظرم خانه

 کند که مستاجر باشد یا صاحب خانه، پس باید به آن رسیدگی کند.نمی
3.60 4.01 4.00 

 3.79 3.80 3.40 حاضرم چند مدت سختی بکشم ولی خانه بازسازی شود 5

 3.21 3.21 3.20 کنمتر، قسمتی از خانه را تخریب میبرای داشتن زندگی راحتاگر مجبور باشم  6

 2.31 2.31 2.00 ام در چه وضعیتی باشد.من فقط به فکر یک سرپناه هستم و مهم نیست خانه 7

 

 
 میانگین تمایل به مشارکت در بازسازی و مرمت بافت تاریخی از نظر ساکنین بافت تاریخی :65-2شکل 
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 به مشارکت در بازسازی و مرمت بافت تاریخی )ویژه صاحبان خانه های تاریخی( تمایل 

حسب ميانگين تمايل به مشاركت در بازسازي و مرمت بافت تاريخي و مناطق  بر را هاي تاريخيصاحبان خانه ميانگين توزيع زير جدول

بوده است اين عدد نشان  3.53ط به ميزان تمايل به بازسازي با شده، باالترين ميانگين كل مربو ياد جدول به توجه با دهد؛مي شهري نشان

است. با توجه به جدول دهنده اين است كه ميانگين تمايل پاسخگويان به بازسازي براي بهبود وضعيت كنگ در حد متوسط رو به بااليي بوده

)كم( نرسيده است و نشان  2)خيلي زياد( و زير  5به ياد شده ميانگين تمايل به مشاركت براي بازسازي پاسخگويان در هيچ يك از موارد 

 دهنده اين است كه ميانگين تمايل به مشاركت براي بازسازي پاسخگويان در حد متوسط قرار دارد.

 

 نفر( 187های تاریخی)تعداد فراوانی میانگین تمایل به مشارکت در بازسازی و مرمت بافت تاریخی از نظر صاحبان خانه: 61-2 جدول

 موارد رتبه

میانگین تمایل به مشارکت در 

بازسازی و مرمت بافت تاریخی از 

تا  1های تاریخی)نظر صاحبان خانه

5) 

 1میانگین کل)

 (5تا 

صفر)باغات و 

 ها(برکه

یک)بافت 

 تاریخی(

 3.53 3.55 2.80 چه میزان مایلید خانه تاریخی خود را بازسازی و مرمت کنید ؟ 1

 3.87 3.87 3.80 نگران از دست دادن خانه تاریخی خود هستید؟به چه میزان  2

 2.39 2.41 1.80 چه میزان مایلید خانه تاریخی تخریب و ساختمانی جدید به جای آن بسازید ؟ 3

 

 
 های تاریخیمیانگین تمایل به مشارکت در بازسازی و مرمت بافت تاریخی از نظر صاحبان خانه :66-2شکل 

 

  



 

 

128 

 

 

  ها کل شهر(شرایط و امکانات برای مرمت و بازسازی خانه تاریخی )ویژه صاحبخانهفراهم بودن 

 80.7دهد، با توجه به جدول ياد شده، هاي تاريخي را از نظر پاسخگويان نشان ميجدول زير شرايط و امكانات براي بازسازي و مرمت خانه

دانند و با هاي خود ميهاي مربوطه را عاملي براي بازسازي خانهسازماندرصد از پاسخگويان امكانات مالي و اعطاي وام)بالعوض( از سوي 

درصد نيز در صورت  5.5درصد از پاسخگويان تمايل به بازسازي ندارند و  8.3هاي خود هستند. وجود اين شرايط حاضر به بازسازي خانه

 اند.درصد نيز ساير عوامل را عنوان كرده 1.8و درصد نيز نظري ندارند  3.7شوند تخريب شدن خانه حاضر به بازسازي خانه مي

 

 های تاریخیشرایط و امکانات برای بازسازی و مرمت خانه :62-2 جدول

 متغیر
 توزیع

 درصد فراوانی

شرایط و امکانات برای 

های بازسازی و مرمت خانه

 تاریخی

 80.7 146 امکانات مالی و اعطای وام از سوی سازمان های مربوطه

 8.3 15 به بازسازی منزلم ندارمتمایل 

 5.5 10 در صورت تخریب شدن

 3.7 7 نظری ندارم

 1.8 3 سایر

 - 6 پاسخبی

 100 187 مجموع

 

  
 های تاریخیشرایط و امکانات برای بازسازی و مرمت خانه :67-2شکل 
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  تاریخی(تمایل به مشارکت در بازسازی و مرمت بافت تاریخی )ویژه مستاجران بافت 

جدول زير توزيع فراواني پاسخگويان را بر حسب ميزان موافقت و مخالفت در رابطه با مشاركت در بازسازي و مرمت بافت تاريخي را نشان 

ها از جيب خودم براي ترميم خانه خرج خيلي وقت»درصد از پاسخگويان با گويه  70.4دهد؛ با توجه به جدول ياد شده، به طور كلي مي

كنم براي ديگران است اي كه در آن زندگي ميخانه»اند. بيشترين مخالفت نيز با گويه موافق و كامال موافق بوده 3.81با ميانگين « كنممي

 اند.درصد از پاسخگويان با اين گويه مخالف و كامال موافق بوده 77.7بوده است كه « و رسيدگي به آن اصال وظيفه من نيست

 

 نفر( 29مشارکت در بازسازی و مرمت بافت تاریخی)تعداد فراوانی تمایل به : 63-2 جدول

 مورد شرح رتبه
کامالً 

 مخالفم
 موافقم متوسط مخالفم

کامالً 

 موافقم

بی 

 پاسخ
 مجموع

 میانگین

 (5تا  1)

1 
ها از جیب خودم برای خیلی وقت

 کنمترمیم خانه خرج می

 29 2 5 14 6 2 0 فراوانی
3.81 

 100 -  18.5 51.9 22.2 7.4 0 درصد

2 

اگر خانه در حال تخریب باشد 

کنم بی دردسر به خانه سعی می

 دیگری نقل مکان کنم

 29 2 2 4 5 10 6 فراوانی

2.48 
  100  - 7.4 14.8 18.5 37.0 22.2 درصد

3 

زندگی من در این خانه موقت 

است و خانه و امکانات آن برایم 

 اهمیتی ندارد

 29 2 2 2 4 13 6 فراوانی

2.3 
  100  - 7.4 7.4 14.8 48.1 22.2 درصد

4 
من در اینجا مستاجرم و برایم مهم 

 آیدنیست که چه بر سر خانه می

 29 2 1 5 3 7 11 فراوانی
2.19 

 100  -  3.7 18.5 11.1 25.9 40.7 درصد

5 

کنم ای که در آن زندگی میخانه

برای دیگران است و رسیدگی به 

 وظیفه من نیستآن اصال 

 29 2 1 1 4 11 10 فراوانی

1.96 
 100  -  3.7 3.7 14.8 40.7 37.0 درصد

 

 
 تمایل به مشارکت در بازسازی و مرمت بافت تاریخی )ویژه مستاجران( :68-2شکل 
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 های بافت تاریخی(خانهشاخص مشارکت در بازسازی بافت تاریخی )ویژه صاحب 

دهد؛ شاخص مشاركت در بازسازي مي حسب مناطق شهري نشان بر را هابازسازي بافت براي صاحبخانهزير شاخص مشاركت در  جدول

 با ( ساخته شده است53تا  34سوال)سواالت  20( است كه از تركيب 5تا  3.67( و زياد)3.66تا  2.34(، متوسط)2.33تا  1طبقه كم) 3شامل 

 درصد زياد بوده است.  26.2درصد متوسط و  66.8درصد از پاسخگويان كم،  7شده، ميزان مشاركت در بازسازي  ياد جدول به توجه

 3.28ها مشخص شده است كه ميانگين بابر با شود ميانگين شاخص مشاركت در بازسازي صاحبخانههمانگونه كه در جدول زير مشاهده مي

 ها در حد متوسط بوده است.هبوده است كه نشان دهنده آن است كه ميانگين شاخص مشاركت در بازسازي صاحبان

 هاشاخص مشارکت در بازسازی بافت برای صاحبخانه: 64-2 جدول

 متغیر
 توزیع

 درصد فراوانی

شاخص مشارکت در بازسازی 

 هاهای صاحب خانهخانه

 7 13 پایین

 66.8 125 متوسط

 26.2 49 باال

 100 187 مجموع

 3.28 (5تا  1میانگین)

 

 
 هاشاخص مشارکت در بازسازی بافت برای صاحبخانه :69-2شکل 
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 )شاخص مشارکت در بازسازی بافت تاریخی )ویژه مستاجران بافت تاریخی 

(، 2.33تا  1طبقه كم) 3دهد؛ شاخص مشاركت در بازسازي شامل مي نشان را زير شاخص مشاركت در بازسازي بافت براي مستاجران جدول

 ياد جدول به توجه با ( ساخته شده است60تا 56و  50تا  34سوال)سواالت  22( است كه از تركيب 5تا  3.67زياد)( و 3.66تا  2.34متوسط)

 درصد زياد بوده است.  25.4درصد متوسط و  66درصد از پاسخگويان كم،  8.6شده، ميزان مشاركت در بازسازي 

 3.27در بازسازي مستاجران مشخص شده است كه ميانگين برابر با شود ميانگين شاخص مشاركت همانگونه كه در جدول زير مشاهده مي

 بوده است كه نشان دهنده آن است كه ميانگين شاخص مشاركت در بازسازي مستاجران در حد متوسط بوده است.

 شاخص مشارکت در بازسازی بافت برای مستاجران: 65-2 جدول

 متغیر
 توزیع

 درصد فراوانی

شاخص مشارکت در بازسازی  

 مستاجران

 8.6 3 پایین

 66.0 19 متوسط

 25.4 7 باال

 100.0 29 مجموع

 3.27 (5تا  1میانگین)

 

 
 شاخص مشارکت در بازسازی بافت برای مستاجران :70-2شکل 
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 مشارکت اجتماعی : 2-7

 مشارکت رسمی 

شده، باالترين  ياد جدول به توجه با دهد؛مي رسمي و مناطق شهري نشانحسب مشاركت  بر را پاسخگويان ميانگين توزيع زير جدول
بوده است اين عدد نشان دهنده اين است كه ميانگين ميزان همكاري پاسخگويان با  1.57ميانگين كل مربوط به مشاركت با شوراي شهر با 

ها و نهاد در هيچ يك از همكاري پاسخگويان با سازمان است. با توجه به جدول ياد شده ميانگينشوراي شهر كنگ در حد خيلي كمي بوده

 .)كم( نرسيده است و نشان دهنده اين است كه ميانگين مشاركت رسمي پاسخگويان در حد خيلي كمي قرار دارد 2موارد به 

 نفر( 531)تعداد فراوانی  توزیع میانگین پاسخگویان بر حسب میانگین مشارکت رسمی و مناطق شهری: 66-2 جدول

 نهاد/ سازمان ردیف

میانگین  (5تا  0میانگین همکاری)

تا  0کل)

5) 
صفر)باغات 

 ها(و برکه

یک)بافت 

 تاریخی(

دو)بافت 

 میانی(

سه)منطقه 

 ابوذر(

چهار)بافت 

 جدید(

 1.57 1.11 1.88 1.14 1.91 1.33 شورای شهر 1

 1.54 1.22 1.88 1.12 1.84 1.33 شهرداری 2

 1.54 2.09 1.93 1.26 1.43 2.00 های مذهبی هیأت 3

 1.27 1.30 1.00 1.03 1.50 0.94 انجمن اولیاء و مربیان  4

 1.18 0.80 1.28 0.78 1.46 1.89 تعاونی کشتیرانی و ماهیگیری 5

 1.14 1.17 0.84 0.92 1.32 1.44 ها و باشگاه های ورزشی و تفریحی انجمن 6

 1.06 0.86 0.45 0.76 1.43 1.56 موزه مردم شناسی 7

 1.06 0.73 0.71 0.80 1.37 1.56 خانه صنایع دستی 8

 1.06 0.72 0.81 0.76 1.40 1.06 دستی و گردشگریصنایع فرهنگی،سازمان میراث 9

 1.01 0.78 0.78 0.74 1.27 1.44 لنج سازی 10

 1.00 1.41 1.43 0.72 0.92 1.56 پایگاه بسیج 11

 1.00 0.72 0.69 0.74 1.34 0.78 انجمن ها و موسسات خیریه  12

 0.89 0.64 0.38 0.73 1.19 0.78 پایگاه بافت تاریخی 13

 0.84 0.72 0.60 0.69 1.03 0.67 ای های صنفی و حرفهها و انجمناتحادیه 14

 0.65 0.53 0.19 0.66 0.81 0.50 انجمن معماری و شهرسازی 15
 

 
 توزیع میانگین پاسخگویان بر حسب میانگین مشارکت رسمی :71-2شکل 
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 شاخص مشارکت رسمی 

طبقه  4دهد؛ شاخص مشاركت رسمي شامل مي حسب مناطق شهري نشان بر را پاسخگويان زير شاخص مشاركت رسمي جدول

)سواالت مربوط مشاركت  31سوال  قسمت 15( است كه از تركيب 5تا  3.67( و زياد)3.66تا  2.34(، متوسط)2.33تا  1اصال)صفر(، كم)

اند، همچنين ميزان مشاركت درصد از پاسخگويان اصال مشاركت رسمي نداشته 12.3شده،  ياد جدول به توجه با رسمي( ساخته شده است

 درصد زياد بوده است.  3.8درصد متوسط و  26درصد از پاسخگويان كم،  57.9رسمي 

د ميانگين شاخص مشاركت رسمي در مناطق شهري مختلف مشخص شده است كه ميانگين شوهمانگونه كه در جدول زير مشاهده مي

بوده است كه نشان دهنده آن است كه ميانگين شاخص مشاركت رسمي در حد كم بوده است. همچنين در بين  2.33در همه مناطق كمتر از 

و كمترين آن مربوط به منطقه دو)بافت  1.35با ميانگين مناطق بيشترين ميانگين در مشاركت رسمي مربوط به منطقه يك)بافت تاريخي( 

 بوده است. 0.86مياني( با ميانگين 

 نفر( 531شاخص مشارکت رسمی)تعداد فراوانی : 67-2 جدول

 متغیر

 منطقه شهری

صفر)باغات  کل

 ها(و برکه

یک)بافت 

 تاریخی(

دو)بافت 

 میانی(

سه)منطقه 

 ابوذر(

چهار)بافت 

 جدید(

 شاخص مشارکت

 رسمی

 1.1235 0.9865 0.9897 0.8637 1.3500 1.2556 (5تا  0میانگین)

 12.3 3.3 8.8 20.3 10.9 11.8 اصال

 57.9 78.7 70.2 58.0 50.0 47.1 کم

 26.0 18.0 19.3 18.8 33.0 41.2 متوسط

 3.8 0.0 1.8 2.9 6.1 0.0 زیاد

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 مجموع

 

 
 شاخص مشارکت رسمی :72-2شکل 
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 بر روی نقشه به تفکیک مناطق : شاخص مشارکت رسمی73-2شکل 

 مشارکت غیررسمی 

شده، باالترين  ياد جدول به توجه با دهد؛مي حسب مشاركت غيررسمي و مناطق شهري نشان بر را پاسخگويان ميانگين توزيع زير جدول

بوده است اين عدد نشان دهنده اين است كه  3.33ختم و عزاي دوستان و آشنايان با  ميانگين كل مربوط به مشاركت در شركت در مراسم

است. با توجه به جدول ياد ميانگين ميزان همكاري پاسخگويان در شركت در مراسم ختم و عزاي دوستان و آشنايان در حد متوسطي بوده

)زياد( نرسيده است و نشان دهنده اين است كه ميانگين مشاركت  4شده ميانگين همكاري غير رسمي پاسخگويان در هيچ يك از موارد به 

 غيررسمي پاسخگويان در حد متوسط و كمي قرار دارد.

 نفر( 531توزیع میانگین پاسخگویان بر حسب میانگین مشارکت غیررسمی و مناطق شهری)تعداد فراوانی : 68-2 جدول

 موارد رتبه

میانگین  (5تا  1میانگین همکاری مناطق)

تا  1کل)

5) 

صفر)باغات 

 ها(و برکه

یک)بافت 

 تاریخی(

دو)بافت 

 میانی(

سه)منطقه 

 ابوذر(

چهار)بافت 

 جدید(

 3.33 3.20 4.41 2.98 3.33 3.28 شرکت در مراسم ختم و عزای دوستان و آشنایان 1

 3.32 3.30 4.10 3.01 3.31 3.61 شرکت در مراسم شادی و عروسی دوستان و آشنایان 2

 3.31 2.77 3.64 2.86 3.65 3.44 شرکت در  نماز جماعت 3

 3.14 3.09 4.19 2.71 3.19 3.06 کمک و رفتن به عیادت بیماران و سالمندان 4

 2.97 2.91 4.29 2.84 2.76 2.83 شرکت در مجالس و مراسم دینی و مذهبی  5

 2.39 2.34 2.40 1.88 2.72 2.67 کمک مالی به دوستان، آشنایان و همسایگان 6

 2.23 2.11 2.34 1.84 2.46 2.61 شرکت در  امور خیریه 7

 2.16 2.11 2.10 2.01 2.24 2.78 تشکیل صندوق های قرض الحسنه دوستی یا خانوادگی 8

 2.16 2.22 2.41 1.90 2.23 2.44 کمک و مشارکت در ساخت و توسعه اماکن مذهبی 9

 2.14 2.03 2.31 1.76 2.36 2.28 معنوی(کمک به تسهیل ازدواج جوانان )مالی و  10

 2.11 2.11 2.29 1.78 2.26 2.39 کمک به ساخت و تجهیز مسکن آشنایان و بستگان 11
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 توزیع میانگین پاسخگویان بر حسب میانگین مشارکت غیررسمی :74-2شکل 

 شاخص مشارکت غیررسمی 

طبقه  3دهد؛ شاخص مشاركت غيررسمي شامل مي شهري نشانحسب مناطق  بر را پاسخگويان زير شاخص مشاركت غيررسمي جدول

)سواالت مربوط به مشاركت غيررسمي(  32قسمت سوال  11( است كه از تركيب 5تا  3.67( و زياد)3.66تا  2.34(، متوسط)2.33تا  1كم )

درصد زياد  7.7درصد متوسط و  56.5درصد از پاسخگويان كم،  35.8شده، ميزان مشاركت غيررسمي  ياد جدول به توجه با ساخته شده است

 بوده است. 

شود ميانگين شاخص مشاركت غيررسمي در مناطق شهري مختلف مشخص شده است كه همانگونه كه در جدول زير مشاهده مي

سه)منطقه  ميانگين در همه مناطق در حد متوسط بوده است. همچنين در بين مناطق بيشترين ميانگين در پذيرش گردشگران مربوط به منطقه

 بوده است. 2.3و كمترين آن مربوط به منطقه دو)بافت مياني( با ميانگين  3.1ابوذر( با ميانگين 

 نفر( 531شاخص مشارکت غیررسمی)تعداد فراوانی : 69-2 جدول

 متغیر

 منطقه شهری

صفر)باغات و  کل

 ها(برکه

یک)بافت 

 تاریخی(

دو)بافت 

 میانی(

سه)منطقه 

 ابوذر(

چهار)بافت 

 جدید(

شاخص 

مشارکت غیر 

 رسمی

 2.6608 2.5625 3.1364 2.3236 2.7736 2.8535 (5تا  1میانگین)

 35.80 40.60 12.10 56.20 29.00 11.10 کم

 56.50 56.30 67.20 39.20 63.00 83.30 متوسط

 7.70 3.10 20.70 4.60 8.00 5.60 زیاد

 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 مجموع
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 شاخص مشارکت غیررسمی :75-2شکل 

 

 
 : شاخص مشارکت غیررسمی76-2شکل 

 اعتماد اجتماعی 

 اعتماد نهادی 

شده، باالترين  ياد جدول به توجه با دهد؛مي حسب اعتماد نهادي و مناطق شهري نشان بر را پاسخگويان ميانگين توزيع زير جدول

بوده است اين عدد نشان دهنده اين است كه ميانگين ميزان اعتماد پاسخگويان  3.93مراكز ديني با ميانگين كل مربوط به اعتماد به مساجد و 

 5است. با توجه به جدول ياد شده ميانگين اعتماد نهادي پاسخگويان در هيچ يك از موارد به به مساجد و مراكز ديني در حد زيادي بوده

يده است و نشان دهنده اين است كه ميانگين اعتماد نهادي پاسخگويان در حد متوسط روبه )متوسط رو به باال( نرس 3.5)خيلي زياد( و زير 

  باال و زيادي قرار دارد.
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 نفر( 531توزیع میانگین پاسخگویان بر حسب میانگین اعتماد نهادی و مناطق شهری)تعداد فراوانی : 70-2 جدول

 موارد رتبه

 میانگین اعتماد نهادی مناطق
میانگین 

 کل
صفر)باغات و 

 ها(برکه

یک)بافت 

 تاریخی(

دو)بافت 

 میانی(

سه)منطقه 

 ابوذر(

چهار)بافت 

 جدید(

 3.93 3.98 3.12 3.86 4.14 4.06 مساجد و مراکز دینی 1

 3.92 3.89 3.09 3.84 4.16 4.06 مدارس 2

 3.84 3.78 3.34 3.82 4.00 3.78 شهرداری 3

 3.83 3.66 3.38 3.76 4.04 3.78 شورای شهر 4

 3.82 3.80 2.91 3.82 4.03 4.17 هابانک 5

 3.62 3.59 3.02 3.56 3.79 3.83 کالنتری )نیروی انتظامی( 6

7 
میراث فرهنگی، صنایع  وزارت

 دستی و گردشگری
3.83 3.62 3.67 3.02 3.56 3.57 

8 
های غیر دولتی )خیریه و انجمن

 نهاد(مردم
3.83 3.62 3.74 2.90 3.44 3.56 

 3.50 3.44 2.90 3.66 3.52 3.89 سازمان بنادر و کشتیرانی 9

 

 
 توزیع میانگین پاسخگویان بر حسب میانگین اعتماد نهادی :77-2شکل 

 شاخص اعتماد نهادی 

تا  1طبقه كم) 3دهد؛ شاخص اعتماد نهادي شامل مي حسب مناطق شهري نشان بر را پاسخگويان زير شاخص اعتماد نهادي جدول

 )سواالت مربوط به اعتماد نهادي( ساخته شده است 33قسمت سوال  9( است كه از تركيب 5تا  3.67( و زياد)3.66تا  2.34متوسط)(، 2.33

 درصد زياد بوده است.  67.3درصد متوسط  30.1درصد از پاسخگويان كم،  2.6شده، ميزان اعتماد نهادي  ياد جدول به توجه با

شود ميانگين شاخص اعتماد نهادي در مناطق شهري مختلف مشخص شده است كه ميانگين در مي همانگونه كه در جدول زير مشاهده

بوده است كه نشان دهنده آن است كه ميانگين شاخص اعتماد نهادي در حد باال بوده است.  3.67همه مناطق به جز منطقه يك بيشتر از 

و كمترين آن مربوط به  3.9ها( با ميانگين ط به منطقه صفر)باغات و بركههمچنين در بين مناطق بيشترين ميانگين در اعتماد نهادي مربو

 بوده است. 3.1منطقه سه)ابوذر( با ميانگين 
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 نفر( 531شاخص اعتماد نهادی)تعداد فراوانی : 71-2 جدول

 متغیر

 منطقه شهری

صفر)باغات و  کل

 ها(برکه

یک)بافت 

 تاریخی(

دو)بافت 

 میانی(

سه)منطقه 

 ابوذر(

چهار)بافت 

 جدید(

شاخص 

اعتماد 

 نهادی

 3.7315 3.6823 3.0747 3.7470 3.8811 3.9136 (5تا  1میانگین)

 2.6 1.6 11 2.6 2.9 0.0 کم

 30.1 46.9 63 35.5 26.1 27.8 متوسط

 67.3 51.6 27 61.8 71.0 72.2 زیاد

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 مجموع

 

 
 شاخص اعتماد نهادی :78-2شکل 

 
 : شاخص اعتماد نهادی79-2شکل 
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 تاثیرات ثبت جهانی 

شده به طوركلي،  ياد جدول به توجه با دهد؛مي نشان توزيع ميانگين تاثيرات ثبت جهاني بافت تاريخي از نظر پاسخگويان را زير جدول

باشد. مي 4.72بافت تاريخي و  شهرت شهر و صنعت گردشگري با باالترين ميانگين تاثيرات ثبت جهاني از نظر پاسخگويان مربوط به ارزش 

در رتبه بعدي قرار دارد. همچنين پاسخگويان كمترين ميزان تاثير ثبت جهاني را  4.71بعد از آن شهرت شهر و صنعت گردشگري با ميانگين 

 .داندمي 1.42ترافيك و رفت و آمد محلي با 

 نفر( 531در مناطق شهری)تعداد فراوانی  میانگین تاثیرات ثبت جهانی: 72-2 جدول

 موارد رتبه

 (5تا  1میانگین تاثیرات ثبت جهانی در مناطق شهری)
 1میانگین کل)

 (5تا 
صفر)باغات 

 ها(و برکه

یک)بافت 

 تاریخی(

دو)بافت 

 میانی(

سه)منطقه 

 ابوذر(

چهار)بافت 

 جدید(

 4.7240 4.91 3.9655 4.66 4.88 5.00 ارزش بافت تاریخی 1

 4.7175 4.97 3.9310 4.73 4.82 5.00 شهرت شهر و صنعت گردشگری 2

 4.6893 4.97 3.9138 4.70 4.78 4.89 کسب و کار و فرصت های اشتغال 3

 4.6836 4.97 3.9310 4.74 4.73 5.00 روند توسعه و پیشرفت شهر 4

 4.6340 4.81 3.9655 4.66 4.70 5.00 قیمت زمین 5

 4.6309 4.81 3.9655 4.62 4.72 5.00 مسکونیقیمت امالک  6

 4.5909 4.88 3.8966 4.68 4.59 5.00 درآمد ساکنین 7

 4.4189 4.88 3.8966 4.71 4.25 4.22 سطح رفاه مردم 8

 4.3547 4.69 3.8966 4.54 4.25 4.44 به امکانات و خدمات دسترسی 9

 3.9774 4.59 3.7069 4.48 3.53 4.33 امنیت شهر 10

 3.9434 4.47 3.4828 4.62 3.49 3.89 هااختیارات صاحب خانه 11

 2.2528 2.41 1.7586 2.11 2.42 2.33 شلوغی و مزاحمت برای ساکنان 12

 1.7834 1.50 1.2759 1.68 2.04 1.89 های اجتماعیجرائم و آسیب 13

 1.4189 1.28 1.0345 1.43 1.54 1.44 ترافیک و رفت و آمد محلی 14

 

 
 میانگین تاثیرات ثبت جهانی :80-2 شکل
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 شاخص تاثیرات ثبت جهانی 

تا  2.34(، متوسط)2.33تا  1طبقه كم) 3دهد؛ اين شاخص شامل مي زير شاخص تاثيرات ثبت جهاني در مناطق شهري را نشان جدول

ني از نظر پاسخگويان( ساخته شده )تغييرات شهر كنگ پس از ثبت جها 79قسمت سوال  14( است كه از تركيب 5تا  3.67( و زياد)3.66

 اند.درصد زياد عنوان كرده 74درصد متوسط و  25.4درصد از پاسخگويان تاثيرات ثبت جهاني را پايين،  0.6شده،  ياد جدول به توجه با است

ميانگين در  شود ميانگين تاثيرات ثبت جهاني در مناطق شهري مختلف مشخص شده است كههمانگونه كه در جدول زير مشاهده مي

بوده است كه نشان دهنده آن است كه ميانگين شاخص تاثيرات ثبت جهاني در حد باال بوده  3.67همه مناطق به جز منطقه سه بيشتر از 

ن و كمتري 4.15هاي داوطلبانه مربوط به منطقه چهار)بافت جديد( با ميانگين است. همچنين در بين مناطق بيشترين ميانگين در ميزان فعاليت

 بوده است. 3.33آن مربوط به منطقه سه )ابوذر( با ميانگين 

 نفر( 531شاخص تاثیرات ثبت جهانی)تعداد فراوانی : 73-2 جدول

 متغیر

 منطقه شهری

صفر)باغات و  کل

 ها(برکه

یک)بافت 

 تاریخی(

دو)بافت 

 میانی(

سه)منطقه 

 ابوذر(

چهار)بافت 

 جدید(

تاثیرات ثبت 

 جهانی

 3.9151 4.1518 3.3300 4.0237 3.9099 4.1032 (5تا  1میانگین)

 0.6 0.0 1.7 0.7 0.4 0.0 پایین

 25.4 3.1 98.3 13.1 22.7 11.1 متوسط

 74 96.9 00 86.3 76.9 88.9 باال

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 مجموع

 

 
 شاخص تاثیرات ثبت جهانی :81-2شکل 
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 جهانیشاخص تاثیرات ثبت : 82-2شکل 

 مسائل و مشکالت شهر کنگ 

شده به طوركلي، بيشترين  ياد جدول به توجه با دهد؛مي نشان توزيع درصد مسئله و مشكل شهر كنگ از نظر پاسخگويان را زير جدول

درماني با  درصد، مشكالت بهداشتي و 24.7درصد بوده است. بعد از آن كمبود امكانات با  25.6مشكل و مسئله شهر، مشكالت اقتصادي با 

درصد باالترين مشكالتي بوده است كه از سوي پاسخگويان در مورد شهر كنگ عنوان  10.1ها با درصد و نبود آسفالت و خرابي خيابان 13.2

شده است و همچنين مشكالتي از قبيل كمبود آب شرب، گاز، برق، تلفن، مشكالت آموزشي و فرهنگي و گردشگري و بافت تاريخي نيز از 

 اسخگويان عنوان شده است.سوي پ

 نفر( 531: مهمترین مسئله و مشکل شهرکنگ از نظر پاسخگویان به تفکیک مناطق شهری)تعداد فراوانی 74-2 جدول

 متغیر

 منطقه شهری

صفر)باغات و  کل

 ها(برکه

یک)بافت 

 تاریخی(

دو)بافت 

 میانی(

سه)منطقه 

 ابوذر(

چهار)بافت 

 جدید(

مشکالت 

 شهر

 25.6 14.5 24.1 23.3 29.4 38.9 مشکالت اقتصادی

 24.7 22.6 8.6 37 21.2 27.8 کمبود امکانات

 13.2 14.5 3.4 12.3 16 11.1 مشکالت بهداشتی و درمانی

 10.1 27.4 12.1 6.8 6.9 11.1 نبود آسفالت و خرابی خیابان ها

 5 8.1 8.6 4.8 3.9 0 کمبود آب شرب، گاز، برق، تلفن

 4.5 4.8 0 7.5 3.5 5.6 فرهنگیمشکالت آموزشی و 

 2.1 1.6 0 0 4.3 0 گردشگری و بافت تاریخی

 7 4.8 24.1 4.8 4.8 5.6 دانم و نداردنمی

 7.8 1.6 19 3.4 10 0 سایر

 100 100 100 100 100 100 مجموع
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 مهمترین مسئله و مشکل شهرکنگ از نظر پاسخگویان :83-2شکل 

  کنگ مسائل و مشکالت محالت شهر 

شده به طوركلي، بيشترين مشكل  ياد جدول به توجه با دهد؛مي نشان توزيع درصد مسئله و مشكل محله از نظر پاسخگويان را زير جدول

درصد، كمبود آب شرب، گاز، برق،  18.2درصد بوده است. بعد از آن كمبود امكانات با  42.1ها با و مسئله محله، نبود آسفالت و خرابي خيابان

شان درصد باالترين مشكالتي بوده است كه از سوي پاسخگويان در مورد محل زندگي 2درصد و گردشگري و بافت تاريخي با  3.2تلفن با 

عنوان شده است و همچنين مشكالتي از قبيل گردشگري و بافت تاريخي، مشكالت آموزشي و فرهنگي، گردشگري و بافت تاريخي و 

اند كه در محله آنها مشكلي درصد از پاسخگويان نيز عنوان كرده 16.5از سوي پاسخگويان عنوان شده است.  مشكالت بهداشتي و درماني نيز

درصد نيز ساير مشكالت مانند وجود حيوانات در محله)سگ ولگرد(،  14.5شان چيست و همچنين دانند كه مشكل محلهوجود ندارد و يا نمي

 اند.كردهنبود سطل زباله در محله و ... را عنوان 

 نفر( 531مهمترین مسئله و مشکل محله از نظر پاسخگویان به تفکیک مناطق شهری)تعداد فراوانی : 75-2 جدول

 متغیر

 منطقه شهری

صفر)باغات و  کل

 ها(برکه

یک)بافت 

 تاریخی(

دو)بافت 

 میانی(

سه)منطقه 

 ابوذر(

چهار)بافت 

 جدید(

مشکالت 

 محله

 42.1 49.4 47.9 35.1 39.4 65.2 نبود آسفالت و خرابی خیابان ها

 18.2 23.5 14.1 36.6 7.5 8.8 کمبود امکانات

 3.2 9.4 1.4 1.5 2.7 0 کمبود آب شرب، گاز، برق، تلفن

 2 0 0 0 3.5 13 گردشگری و بافت تاریخی

 1.5 1.2 1.4 2.2 1.3 0 مشکالت آموزشی و فرهنگی

 1.1 1.2 2.8 0 1.3 0 مشکالت اقتصادی

 0.9 0 0 0 2.2 0 مشکالت بهداشتی و درمانی

 16.5 4.7 5.6 8.2 31 0 دانم و نداردنمی

 14.5 10.6 26.8 16.4 11.1 13 سایر

 100 100 100 100 100 100 مجموع
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 مهمترین مسئله و مشکل محله از نظر پاسخگویان :84-2شکل 

 

 تحلیل مطالعات جمعیتی و اجتماعی شهر کنگ  و بندیجمع :2-8

بر اساس اطالعات به دست آمده ميانگين شاخص تعلق خاطر در مناطق شهري كنگ در حد بااليي بوده است و همچنين بيشترين و 

موضوع نشان دهنده كمترين ميزان تعلق خاطر در بين مناطق شهري مربوط به منطقه سه )ابوذر( و منطقه چهار)بافت جديد( بوده است. اين 

آن است كه پاسخگويان عالقه زيادي به شهر كنگ داشته و ميزان تمايل به مهاجرت آنها پايين بوده است. از طرف ديگر تعلق خاطر به 

 اند.هاي خود داشتهمحله پاسخگويان نيز ميانگين بااليي داشته است و پاسخگويان عالقه زيادي به محله

شگران در شهر كنگ در حد بااليي بوده است كه اين موضوع نشان دهنده ارتباط خوب مردم بومي شهر ميانگين پذيرش اجتماعي گرد

كنگ با گردشگران بوده است. همچنين در بين مناطق بيشترين و كمترين ميانگين در پذيرش اجتماعي گردشگران مربوط به منطقه يك)بافت 

 تاريخي( و منطقه سه)منطقه ابوذر( است.

هاي اجتماعي در شهر كنگ در حد كمي بوده است كه اين موضوع نشان دهنده پايين بودن جرم و انحراف در سطح شهر بميانگين آسي

هاي اجتماعي مربوط به منطقه سه )ابوذر( و منطقه دو )بافت كنگ است. همچنين در بين مناطق بيشترين و كمترين ميانگين در ميزان آسيب

 مياني( بوده است.

اجتماعي در شهر كنگ در حد متوسطي بوده است. همچنين در بين مناطق بيشترين و كمترين ميانگين در ميزان امنيت  ميانگين امينت

 اجتماعي مربوط به منطقه يك)بافت تاريخي( و منطقه دو)بافت مياني( بوده است.

زان مشاركت پاسخگويان با ميانگين شاخص مشاركت رسمي در شهر كنگ در حد كمي بوده است كه اين موضوع پايين بودن مي

دهد. همچنين در بين مناطق بيشترين و كمترين ميانگين در مشاركت رسمي مربوط به منطقه يك)بافت ها و... را نشان ميها، نهادسازمان

 تاريخي( و منطقه دو)بافت مياني( بوده است.

موضوع بينابين بودن ميزان مشاركت پاسخگويان ميانگين شاخص مشاركت غيررسمي در شهر كنگ در حد متوسطي بوده است كه اين 

دهد. همچنين در بين مناطق بيشترين و كمترين ميانگين در مشاركت غيررسمي مربوط به با دوستان، آشنايان، همسايگان و... را نشان مي

 منطقه سه)منطقه ابوذر( و منطقه دو)بافت مياني( بوده است.
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ها، در حد بااليي بوده است كه اين موضوع پايين بودن ميزان اعتماد پاسخگويان به سازمانميانگين شاخص اعتماد نهادي در شهر كنگ 

ها( و دهد. همچنين در بين مناطق بيشترين و كمترين ميانگين در اعتماد نهادي مربوط به منطقه صفر)باغات و بركهها و... را نشان مينهاد

 منطقه سه)منطقه ابوذر( بوده است.

 تحليل مطالعات جمعيتي و اجتماعي اي از نتايجصهخال :76-2جدول 

 تهدیدها فرصت ها نقاط ضعف نقاط قوت هامولفه

 جمعیتی

 مثبت بودن نرخ رشد جمعيت
 سال( 15-64)باالبودن نسبت جمعيت فعال

 متعادل بودن متوسط بعد خانوار
 نسبت جنسي متعادل

 افزايش مهاجرپذيري شهر
باال بودن نسبت زنان سرپرست 

 خانوار
 تحصيالت عالي پايين اكثر ساكنين

 وجود خانواده متعادل و پايدار
 وجود نيروي كار فراوان

افزايش جمعيت مهاجران و 
 هاي اجتماعيافزايش آسيب

نرخ پايين مشاركت رسمي در 
 بين افراد با تحصيالت پايين

 اجتماعی

 همبستگي اجتماعي قومي و مذهبي
 باال بودن جمعيت بومي شهر

 باالي افراد داراي صاحب خانهنسبت 
 باال بودن ميانگين مدت سكونت

 باال بودن تعلق خطر به شهر
 باال بودن تعلق خاطر به محالت شهر

 مثبت بودن نگرش به بافت تاريخي
 گردشگراني باالي اجتماع رشيپذ

 هاي اجتماعيپايين بودن ميانگين آسيب
 باال بودن ميانيگن امنيت اجتماعي

فكري و همكاري  با شهرداري تمايل مشاركت 
و شوراي شهر جهت بازسازي و مرمت  بافت 

 تاريخي
 باال بودن ميزان مشاركت غير رسمي

اعتماد نسبتا باالي شهروندان به شهرداري و 
 نهادهاي ديني مذهبي

سكونت مهاجران مجرد و افغان به 
 هاي تاريخي صورت گروهي در خانه

تجمع مهاجران در بخش هاي 
به وجود آمدن  تفكيك  خاص شهر و

 ايمنطقه
هاي خالي ماندن برخي از خانه

تاريخي به دليل مهاجرت 
 ها صاحبخانه

 پايين بودن ميزان مشاركت رسمي
مهارت نسبتا پايين شهروندان در 

 فعاليت هاي مرتبط با گردشگري
 

احساس تعلق باال به شهر و 
 محله

 و نيروي توان از استفاده

و مذهبي  و نهادهاي ديني
شهرداري در راستاي توسعه 

 شهر
 جلب هاي زمينه وجود

 هاي پروژه در مشاركت

 گردشگري
 در مشاغل امكان توسعه

 گردشگري بخش
 

تخريب خانه هاي تاريخي بر 
 اثر سكونت مستاجران مهاجر

وجود ساكله ماهيگيري و 
عدم نظارت بر فعاليت هاي 

 آن
افزايش محدوده هاي اسكان 

 غير رسمي
اي اجتماعي افزايش آسيب ه

 در محالت مهاجرپذير
كاهش امنيت اجتماعي در اثر 

 افزايش مهاجران

عدم توسعه و استفاده از 
 فعاليت هاي انجمني

 

 انداز و راهبردهای پیشنهادی توسعه شهر کنگچشم: 2-9

ساكنين و  تمامي براي زندگي باالپيشرفت و كيفيت  با توأم و برابر هاياجتماعي باال و داراي فرصت با همبستگيبندر كنگ شهري است 

سرمايه اجتماعي باال كه درآن شهروندان به واسطه اعتماد همچنين داراي  هاي اجتماعينقش ايفاي جهت همكاري و تعاون همراه با زندگي

حفظ ميراث تاريخي و فرهنگي ي توسعه و هابرنامهكه با حداكثر توان خود در هاي موجود در شهر اجتماعي باال به همديگر و نهادها و سازمان

، مردماني سرزنده، داراي مهارت و در نتيجه كنگي ها شهر مشاركت فعال داشته و در سرنوشت حال و آينده خود اثر گذار خواهند بود.

 هاي اجتماعي و باالترين حد امنيت اجتماعي برخوردار خواهند بود. تحصيالت باال خواهند بود كه از كمترين ميزان آسيب

 راين اساس، راهبردهاي پيشنهادي توسعه در اين شهر به شرح زير است:ب

 شهر كنگ ساكنان التيتحص و سواد سطح شيافزا 

  محليتوسعه  يندآفردر افزايش مشاركت جامعه محلي 

 افزايش سرمايه و انسجام اجتماعي 

 فرهنگي و ميراث تاريخي شهر هويت حفظ  

 نهاد تقويت فعاليت هاي انجمني و گروه هاي مردم 

 توانمندسازي اجتماعي در سكونت گاه هاي غير رسمي 
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 ساماندهي اسكله ماهيگيري 

 افزايش سطح تعامل و همبستگي اجتماعي بين محالت مختلف شهر 

 افزايش امكاتات و خدمات مبتني بر عدالت فضايي 

  توسعه فعاليت هاي گردشگري و آموزش جامعه محلي در اين زمينه 

 ،جامعه محلي يها تقابلي ارتقاي توانايي و ظرفيت 
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 پرسشنامه اطالعات اجتماعی بندر کنگ: 2-10

است  طرح ویژه بندرکنگی که در پیش رو دارید مربوط به بخش اجتماعی مطالعات اپرسشنامهپاسخگوی محترم؛ 

در  کلیم  قشی پردازش اطالعات المللنیبو توسط شرکت  مرکز تحقیقات مسکن، راه و شهرسازیکه با همکاری 

. رسالت اصلی این طرح شناخت مسائل اساسی شهر و بافت تاریخی کنگ و انعکاس آن به تصمیم گیران باشدیمحال انجام 

ریزی مناسب زمینه و بستر الزم برای پیشرفت و و انجام برنامه هاحلاتخاذ راه و مدیران اجرایی است تا بر مبنای آن بتوان با

و دادن اطالعات دقیق و درست، ما را در انجام بهتر این مطالعه  هاتیواقعبنابراین انعکاس توسعه بندرکنگ را فراهم نمود. 

 . دینمایمیاری 

 الف( اطالعات عمومی: 

 پاسخ عنوان ردیف پاسخ عنوان ردیف

  خیابان ر  شماره پرسشنامه الف

  کوچه ز  نام پرسشگر ب

  شماره تماس پاسخگو و  تاریخ تکمیل ج

     محله ح

                سایر بخش های شهر                                               بافت تاریخی شهر  بافت شهری د

  ؟ مالکیت وضعیت .1

 ای(مالک )یا ارثیه .1

    مستاجر 2

 در صورت مالم بودن، آیا خا ه سند مالکیت دارد؟ .2

 بله .1

 . خیر2

 وضعیت  اجاره؟ .3

 مبلغ ..... . اجاره کامل1

 مبلغ.....   . رهن کامل2

 مبلغ رهن......   مبلغ اجاره.............. . رهن و اجاره 3

 اید؟ شناسید یا با واسطه خا ه را اجاره کردهآیا صاحب خا ه را شخصًا می .4

 شناسم. شخصا و بی واسطه صاحبخانه را می1

 شناسم. با واسطه می2

 شناسم.نمی3

 شناسید، صاحب خا ه شما یم  فر است یا خا ه به فرز دان ارث رسیده است؟ اگر صاحب خا ه را می .5

 . یک نفر است1

 . به چند فرزند ارث رسیده است2

 . نمی دانم3



 

 

147 

 

 

 کند؟شناسید، صاحب خا ه شما در کرا ز دگی میاگر صاحب خا ه را می .6

 . در همین خانه1

 . در همین محله           2 

 . در شهر کنگ         3

 . در شهرهای دیگر استان هرمزگان  4

 . خارج از استان هرمزگان5

 . خارج از کشور6

 . نمی دانم7

 لطفا در صورت امکان شماره تلفن مالم خا ه را بفرمایید؟ ............................................... .7

 ----کند؟ چند خا وار در این خا ه ز دگی می .8

 اید؟ آیا در شهر کنگ متولد شده .9

 . بلی    1 

 .خیر   2

 اید؟ در صورت خیر، از کدام استان و شهر به کنگ مهاجرت کرده .10

 .استان..................... 1

 .شهر ....................2

 . روستا ..............3

 اید؟چه مدت است به شهر کنگ مهاجرت کرده .11

 . .............. سال 1

 . ................ ماه 2

 مهمترین علت مهاجرت شما به شهر کنگ چیست؟ .12

 کار جستجوی.1

 امکانات بیشتر      . 2

 درآمد بیشتر        . 3 

 ادامه تحصیل        . 4

 خانواده از پیروی .5

 سربازی خدمت. 6

 حضور اقوام در این شهر     . 7

 طبیعی      بالیای. 8 

 ..............................(شود ذکر دقیقا)سایر.9 

  وع سکو ت؟ .13

 .همراه با خانواده1

  . به صورت مجردی و همراه دوستان و همکاران2



 

 

148 

 

 

تان را  یز برای کنید چقدر تمایل دارید، خا وادهدرصورتی که ز دگی مرردی دارید و یا به تنها در اینرا ز دگی می .14

 ز دگی به این محله بیاورید؟

 خیلی زیاد -      5زیاد     -    4متوسط     -     3کم     -    2خیلی کم     -1

 چه مدت است که در این خا ه سکو ت دارید هستید؟  .15

 ....................سال

 ....................ماه

 کنید، کدام یم از موارد زیر برای خا ه اتفاق افتاده است؟در طول مدتی که شما در این خا ه ز دگی می .16

 های زیادی از خانه مرمت و بازسازی شده است. بخش1

 هایی از خانه تخریب شده است. بخش2

 های جدیدی ساخته شده استهایی از  خانه تخریب شده و بخش. بخش3

 اند..درختان داخل حیاط خانه خشک شده و از بین رفته4

 . هیچ تغییری نکرده است.5

 تخریب خانه متوقف )و یاکمتر( شده است. . از موقع سکونت من در این خانه روند6

 ؟کنید چگو ه استکیفیت واحد مسکو ی که در آن ز دگی می .17

            مرمت شده و کامالً قابل استفاده است.  .1

           ولی کامالً قابل استفاده است. نشدهمرمت  .2

 . فرسوده شده ولی قابل استفاده است.3

 .نیست. فرسوده شده و قابل استفاده برای زندگی با خانواده 4

 ؟چگو ه است وضعیت کنو ی کوچه شما .18

 اند.ها نیز مرمت شده. کوچه سنگ فرش شده و جداره بیرونی خانه1

 اما جداره بیرونی خانه ها مرمت است. نشده. کوچه سنگ فرش 2

 نشده است.. کوچه ها سنگ فرش نشده و جداره خانه ها نیز مرمت 3

 در صورتی که شرایط فراهم باشد، به چه میزان مایلید از شهر کنگ مهاجرت کنید؟ .19

 خيلي زياد -      5زياد     -    4متوسط     -     3كم     -    2خيلي كم     -1
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 آینده و سر وشت شهر کنگ چقدر برایتان اهمیت دارد؟ .21

 خیلی زیاد -      5زیاد     -    4متوسط     -     3کم     -    2خیلی کم     -1

 را چقدر دوست دارید؟ شهرکنگ .22

 خیلی زیاد -      5زیاد     -    4متوسط     -     3کم     -    2خیلی کم     -1

 از ز دگی در شهر کنگ تا چه ا دازه رضایت دارید؟ .23
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 خیلی زیاد -      5زیاد     -    4متوسط     -     3کم     -    2خیلی کم     -1

 را با جمالتی که برایتان می خوا م، بیان کنید.لطفا میزان موافقت خود 

 حاضرم بخاطر پیشرفت و توسعه شهر کنگ از منافع شخصی خودم بگذرم .24

 کامالً موافقم     -   5کامالً موافقم     -    4متوسط     -     3مخالفم     -    2کامالً مخالفم    -1

 کنگ ادامه داشته باشددوست دارم تمام ز دگی خودم و فرز دا م در شهر  .25

کامالً موافقم     -      5کامالً موافقم     -    4متوسط     -     3مخالفم     -    2کامالً مخالفم    -1

 

 بین هستمبه آینده شهرکنگ خیلی خوش .26

مالً موافقم    کا -      5کامالً موافقم     -    4متوسط     -     3مخالفم     -    2کامالً مخالفم    -1

 

 کنمگذاری میاگر توا ایی مالی داشته باشم در شهر کنگ سرمایه .27

کامالً موافقم     -      5کامالً موافقم     -    4متوسط     -     3مخالفم     -    2کامالً مخالفم    -1

 
 چرا این محله را برای سکو ت ا تخاب  موده اید؟ .28

 . سکونت والدین  4. سکونت اقوام و دوستان     3. نزدیکی به محل کار       2  . ارزانی مسکن          1

 امکانات خوب محله .8        محلهباالی  تیامن .7. عالقمندی به محله        6ام     متولد شده  نجایا. 5

 . سایر موارد )با ذکر موارد(....................... 9

 رد به  ظر شما  زدیکتر است؟ )فقط یم گزینه ا تخاب گردد(لطفاً بفرمایید کدام یم از موا .29

 اینجا را دوست دارم و به هیچ وجه حاضر به ترک این محله نیستم.

 ای زندگی کند.کند آدم در چه محلهفرقی نمی

 روم.می اینجا از صورت هر در کنم و محله زندگی می این در اجبار سر از

 ..........................دا ید؟ )اسم محله بنویسید( های کنگ را برای ز دگی مناسب میکدام یم از محله .30

 کنید را دوست دارید؟ای که درآن ز دگی میچقدر محله .31

 خیلی زیاد -      5زیاد     -    4متوسط     -     3کم     -    2خیلی کم     -1
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  هاد ها، سازمان و یا ارگان های زیر چگو ه است؟میزان همکاری شما با  .32

 نهاد/ سازمان ردیف
 میزان همکاری

 خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم اصال

       پایگاه بسیج 1

       انجمن اولیاء و مربیان  2

       ها و باشگاه های ورزشی و تفریحی انجمن 3

       انجمن معماری و شهرسازی 4

       ای های صنفی و حرفهها و انجمناتحادیه 5

       انجمن ها و موسسات خیریه  6

       های مذهبی هیأت 7

       موزه مردم شناسی 8

       خانه صنایع دستی 9

       پایگاه بافت تاریخی 10

       لنج سازی 11

       تعاونی کشتیرانی و ماهیگیری 12

       شهرداری 13

       شورای شهر 14

       دستی و گردشگریصنایع فرهنگی،راثسازمان می 15

 

 معموال چقدر پیش می آید که امور زیر را ا رام دهید؟ .33

 خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم موارد ردیف

      کمم مالی به دوستان، آشنایان و همسایگان 1

      شرکت در  امور خیریه 2

      ساخت و ترهیز مسکن آشنایان و بستگانکمم به  3

      کمم به تسهیل ازدواج جوا ان )مالی و معنوی( 4

      کمم و مشارکت در ساخت و توسعه اماکن مذهبی 5

      کمم و رفتن به عیادت بیماران و سالمندان 6

      شرکت در مرالس و مراسم دینی و مذهبی  7

      عزای دوستان و آشنایانشرکت در مراسم ختم و  8

      شرکت در مراسم شادی و عروسی دوستان و آشنایان 9

      شرکت در   ماز جماعت 10

      تشکیل صندوق های قرض الحسنه دوستی یا خا وادگی 11
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 لطفاً بفرمائید به هر یم از افراد یا  هادهای زیر چقدر اعتماد دارید؟ .34

 موارد ردیف
 میزان اعتماد

 خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم

      شهرداری 1

      شورای شهر 2

      گردشگری و دستی صنایع فرهنگی، میراث وزارت 3

      کال تری ) یروی ا تظامی( 4

      سازمان بنادر و کشتیرا ی 5

      مدارس  6

      مساجد و مراکز دینی 7

       هاد( یر دولتی )خیریه و مردم هایا رمن 8

      هابا م 9

 

 هستید؟ کنگ تاریخی بافت با مرتبط تحوالت و اخبار پیگیر میزان چه به .35

 خیلی زیاد -      5زیاد     -    4متوسط     -     3کم     -    2خیلی کم     -1

 دارد؟ اهمیت شما برای  چقدر تاریخی هایخا ه  گهداشتن سالم .36

 خیلی زیاد -      5زیاد     -    4متوسط     -     3کم     -    2خیلی کم     -1

 هستید؟ راضی محله بافت تاریخی این در ز دگی از چقدر مرموع در .37

 خیلی زیاد -      5زیاد     -    4متوسط     -     3کم     -    2خیلی کم     -1

 

 را با هر یم از جمالت زیر بیان کنیدلطفاً میزان موافقت خود 

 .باشد وضعیتی چه در امخا ه  یست مهم و هستم سرپناه یم فکر به فقط من .38

کامالً موافقم     -      5کامالً موافقم     -    4متوسط     -     3مخالفم     -    2کامالً مخالفم    -1

 

 گیرممی را آن جلوی حتما است تخریب حال در خا ه ببینم اگر .39

کامالً موافقم     -      5کامالً موافقم     -    4متوسط     -     3مخالفم     -    2کامالً مخالفم    -1

 

 کنممی تخریب را خا ه از قسمتی تر،راحت ز دگی داشتن برای باشم مربور اگر .40

کامالً موافقم     -      5کامالً موافقم     -    4متوسط     -     3مخالفم     -    2کامالً مخالفم    -1

 
 شود بازسازی خا ه ولی بکشم سختی مدت چند حاضرم .41

کامالً موافقم     -      5کامالً موافقم     -    4متوسط     -     3مخالفم     -    2کامالً مخالفم    -1
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 صاحب یا باشد مستاجر که کند می فرقی و اوست آرامش محل کند،می ز دگی آن در ا سان که ایخا ه  ظرم به .42

 .کند رسیدگی آن به باید پس خا ه،

کامالً موافقم     -      5کامالً موافقم     -    4متوسط     -     3مخالفم     -    2کامالً مخالفم    -1

 
 همکاری کنید؟ کنگ با شهرو دان کنگ تاریخی بافت وضعیت بهبود  به چه میزان مایلید در .43

 خیلی زیاد -      5زیاد     -    4متوسط     -     3کم     -    2خیلی کم     -1

 کنگ شرکت کنید؟ تاریخی بافت وضعیت جلسات  و مراسمات مربوط به بهبود  به چه میزان مایلید در .44

 خیلی زیاد -      5زیاد     -    4متوسط     -     3کم     -    2خیلی کم     -1

 کنگ با شهرداری کنگ همکاری کنید؟ تاریخی بافت وضعیت بهبود  به چه میزان مایلید در .45

 خیلی زیاد -      5زیاد     -    4متوسط     -     3کم     -    2خیلی کم     -1

 کنید؟ کنگ با شورای شهر کنگ همکاری تاریخی بافت وضعیت بهبود  به چه میزان مایلید در .46

 خیلی زیاد -      5زیاد     -    4متوسط     -     3کم     -    2خیلی کم     -1

 ، صنایع دستی و گردشگریمیراث فرهنگی وزارت کنگ با تاریخی بافت وضعیت بهبود  به چه میزان مایلید در .47

 همکاری کنید؟

 خیلی زیاد -      5    زیاد -    4متوسط     -     3کم     -    2خیلی کم     -1

 کنگ کمم مالی کنید؟ تاریخی بافت وضعیت بهبود  به چه میزان مایلید در .48

 خیلی زیاد -      5زیاد     -    4متوسط     -     3کم     -    2خیلی کم     -1

 ا دیشی کنید؟کنگ کمم فکری و هم تاریخی بافت وضعیت بهبود  به چه میزان مایلید در .49

 خیلی زیاد -      5زیاد     -    4متوسط     -     3کم     -    2خیلی کم     -1

 کنگ صرف کنید؟ تاریخی بافت چه میزان مایلید بخشی از وقت خود را به صورت داوطلبا ه برای بهبود  .50

 خیلی زیاد -      5زیاد     -    4متوسط     -     3کم     -    2خیلی کم     -1

 گذاری کنید؟های مرتبط با بافت تاریخی کنگ سرمایهچه میزان مایلید در پروژه .51

 خیلی زیاد -      5زیاد     -    4متوسط     -     3کم     -    2خیلی کم     -1

 چه میزان مایلید خا ه تاریخی خود را بازسازی و مرمت کنید ؟ .52

 خیلی زیاد -      5زیاد     -    4    متوسط -     3کم     -    2خیلی کم     -1

 به چه میزان  گران از دست دادن خا ه تاریخی خود هستید؟ .53

 خیلی زیاد -      5زیاد     -    4متوسط     -     3کم     -    2خیلی کم     -1

 چه میزان مایلید خا ه تاریخی تخریب و ساختما ی جدید به جای آن بسازید ؟ .54

 خیلی زیاد -      5زیاد     -    4متوسط     -     3کم     -    2خیلی کم     -1

در صورت فراهم بودن چه شرایط و امکا اتی حاضرید خا ه تاریخی خود را مرمت و بازسازی کنید؟  .55

....................................... 

 باید چه  هاد و یا افرادی باشند؟ به  ظر شما متولی کار بازسازی و مرمت بافت تاریخی .56
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 شهرداری -1

 شورای شهر -2

 ، صنایع دستی و گردشگریمیراث فرهنگی وزارت -3

 گروهی متشکل از ساکنان بافت تاریخی -4

 گروهی متشکل از همه شهروندان شهر کنگ-5

 سایر نام ببرید؟ ............. -6

 بیان کنید لطفاً میزان موافقت خود را با هر یم از جمالت زیر

 کنم مکان  قل دیگری خا ه به دردسر بی کنممی سعی باشد تخریب حال در خا ه اگر .57

کامالً موافقم     -      5کامالً موافقم     -    4متوسط     -     3مخالفم     -    2کامالً مخالفم    -1

 
 کنم.می خرج خا ه برای ترمیم خودم جیب از هاوقت خیلی .58

کامالً موافقم     -      5کامالً موافقم     -    4متوسط     -     3مخالفم     -    2کامالً مخالفم    -1

 

 . دارد اهمیتی برایم آن امکا ات و خا ه و است موقت خا ه این در من ز دگی .59

کامالً موافقم     -      5   کامالً موافقم  -    4متوسط     -     3مخالفم     -    2کامالً مخالفم    -1

 

 آیدمی خا ه سر بر چه که  یست مهم برایم و مستاجرم اینرا در من .60

کامالً موافقم     -      5کامالً موافقم     -    4متوسط     -     3مخالفم     -    2کامالً مخالفم    -1

 

 به آن اصال وظیفه من  یست. کنم برای دیگران است و رسیدگیای که در آن ز دگی میخا ه .61

کامالً موافقم     -      5کامالً موافقم     -    4متوسط     -     3مخالفم     -    2کامالً مخالفم    -1
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 لطفا به سواالت زیر در رابطه با بافت تاریخی شهر کنگ پاسخ دهید. .62

 گویه ردیف
 اصال

خیلی 

 کم
 زیاد تاحدودی کم

خیلی 

 زیاد

       چه میزان با تاریخچه شهر کنگ آشنا هستید؟تا  1

       کنگ اطالع دارید؟ تاریخی بافت تاریخچه تا چه میزان از 2

3 
از نظر شما وجود بافت تاریخی کنگ تا چه میزان برای شهر 

 کنگ اهمیت دارد؟

      

4 
با و جذاب تا چه میزان خانه تاریخی کنگ را زی بافت  ها و 

 دانید؟می

      

5 
های تاریخی کنگ زندگی تا چه میزان عالقمندید در خانه

 کنید؟

      

6 
های تاریخی کنگ را چقدر برای زندگی مناسب خانه

 دانید؟می

      

7 
های تاریخی تا چه میزان باعث به نظر شما زندگی در خانه

 شود؟آرامش روحی و روانی می

      

8 
های تاریخی زندگی کنید؟/ خانهتا چه میزان تمایل دارید در 

 یا به زندگی ادامه دهید؟

      

9 
تان در خانه های تاریخی  تا چه میزان تمایل دارید فرزندان

 زندگی کنند؟

      

10 
اگر حق انتخاب بین خانه تاریخی و خانه جدید را داشتتتته 

 باشید، چقدر مایل هستید که خانه تاریخی را انتخاب کنید؟

      

11  
یل د ما ندان شتتتما چقدر ت تاریخی کنگ فرز بافت  ند در  ار

 زندگی کنند؟

      

 

 شناسید؟کدامیک یک از محالت شهر کنگ را می .63

 . گل کنی1

 . هوجا2

 . قرستانی3

 . یهودی ها4

 . الور5

 . کوشکی6

 . قزوینی7
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 . بردغون8

 . ابوذر9

 . سایر ........10

 زندگی کدام محله است؟به نظر شما بهترین و بدترین محله کنگ برای  .64

 بهترین...................... بدترین ......................

 . گل کنی1

 . هوجا2

 . قرستانی3

 . یهودی ها4

 . الور5

 . کوشکی6

 . قزوینی7

 . بردغون8

 . ابوذر9

 . سایر ........10

 موارد زیر در محله شما تا چه حد وجود دارد؟ .65

 فهرست آسیب ها ردیف
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 شناخت و تحلیل وضعیت اقتصادی شهر کنگبخش سوم: 

 رویکرد مطالعات اقتصادی : 3-1

باشد. به عبارتي تمامي شهري )بخصوص طرح جامع شهرها( مبتني بر نياز فعلي و آينده شهرها ميهاي توسعه رويكرد متداول در تهيه طرح

هاي توسعه شهري متناسب با نياز شهرها بخصوص نيازهاي جمعيتي شهرها بوده است. صرف ها و پيشنهادات طرحها، تجزيه و تحليلبررسي

هاي فرسوده و ناكارآمد شهري و ساير مسائل، در ، سيماي شهري، احياي بافتنظر از مسائل مربوط به حوزه شهرسازي مانند ديد، منظر

گرفت. در نتيجه ها متناسب با جمعيت موجود و پيشنهادي آن بر اساس برآوردهاي جمعيتي در افق طرح انجام مينهايت پيشنهادات اين طرح

هاي مختلف در اين طرح زياد جدي گرفته تصاد شهر و بازار كاربريها نيازمحور بوده و مسائل مربوط به اقرويكرد اصلي در تهيه اين طرح

هاي توسعه شهري ناشي از همين شود. به همين خاطر يكي از داليل اصلي عدم تحقق و يا پايين بودن درصد تحقق پيشنهادهاي طرحنمي

 ها بوده است. رويكرد و نگاه نيازمحوري به اين طرح

هاي توسعه باشد كه تهيه طرحور داراي خصوصيات اقتصادي، كالبدي، اجتماعي و فرهنگي خاصي ميدر اين خصوص بعضي از شهرهاي كش

شهري با اين رويكرد براي اين شهرها، نه تنها كمكي به حل مشكالت آنها نخواهد كرد، بلكه ممكن است مسائل و مشكالت اين شهرها را 

اطالعات گردشگري كشور شهر سرعين در دنيا باالترين نسبت گردشگر به جمعيت را دارا عنوان مثال بر اساس آمار و نيز تشديد كند. به

گوي مسائل آن نخواهد بود، بلكه ممكن است در فرايند اجراي باشد. لذا تهيه طرح جامع با رويكرد نيازمحور براي اين شهر نه تنها پاسخمي

 طرح، مسائل اين شهر را نيز بشدت تحت تاثير قرار دهد. 

گويي به اين مسائل و حل آنها، تهيه طرح ويژه جامع شهري براي اين شهرها مطرح شد، شايد بتوان گفت در در اين راستا و در جهت پاسخ

باشد. به عبارت هاي سابق اهميت دادن به اقتصاد اين شهرها ميحوزه اقتصادي تفاوت اصلي رويكرد تهيه طرح ويژه جامع شهري با طرح

ها و پيشنهادهاي مختلف براي ريزي براي اقتصاد اين شهرها بجاي رويكرد نيازمحور، رويكرد بازارمحور مبنا و پايه تحليلديگر در برنامه

 الگوي توسعه اين شهرها خواهد بود. 

بلكه اين هاي شهري نخواهد بود، هاي شهري ديگر اساس و پايه پيشنهادهاي مختلف براي كاربريدر رويكرد بازارمحور، نياز و سرانه

باشد و تقاضا از هاي مختلف در سطح شهر ميدهنده ميزان استفاده از كاربريابزارهاي بازار يعني عرضه و تقاضا خواهند بود كه تشكيل

 ميزان تقاضا در بينيپيشتواند از داخل خود شهر، شهرستان، استان و حتي كشور و فرا كشوري باشد، لذا متناسب با هاي مختلف ميكاربري

 گردد. هاي مختلف نيز براي آنها پيشنهاد ميرويكرد بازارمحور عرضه كاربري

هاي اقتصادي، اجتماعي، گردشگري شهر كنگ نيز با توجه به شرايط خاص آن )تاريخي بودن، بندر بودن، قدمت، آثار تاريخي متعدد، ويژگي

باشد. مطالعه حاضر ه نياز به تهيه طرح جامع خاص و ويژه شهري ميهاي صورت گرفته، جزء، شهرهاي ويژه بوده كو ...( و بر اساس بررسي

 بخش اقتصادي طرح ويژه جامع شهر كنگ را پوشش خواهد داد. 

 

  اهداف مطالعات اقتصادی 

 توان در موارد زير خالصه كرد. اهداف مطالعات بخش اقتصادي طرح جامع ويژه شهر كنگ را مي

 بررسي وضع موجود نيروي انساني اقتصاد شهر )شامل اشتغال، بيكاري، عرضه نيروي كار و ...(  -
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 بررسي وضعيت توليد و اقتصاد شهر در وضعيت موجود  -

 ي اقتصادي شهر در وضع موجود شامل بخشهاي داراي مزيت رقابتي و مزيت نسبيهاپتانسيلبررسي  -

 توان از آنها به نحوي مطلوبي استفاده كرد. ريزي صحيح و مبتني بر الگوي توسعه ميي بالقوه شهر كه برنامههاپتانسيلبررسي  -

 نگري وضعيت اشتغال و بيكاري شهر در افق طرح آينده -

 ريزي كاربري اراضي شهردار براي استفاده در الگوي توسعه و برنامههاي مزيتفعاليت بينيپيشنگري اقتصاد شهر بخصوص آينده -

 دار مبتني بر نظام بازار و استفاده از آن در الگوي پيشنهادي نظام كاربري اراضيهاي مختلف مزيتا براي فعاليتتقاض بينيپيش -

  

 شناسی و ساختار مطالعه:روش 

 بندي نمود.   توان به دو بخش كلي بشرح زير تقسيمشناسي بخش اقتصادي اين مطالعه را ميروش

منظور ابتدا كليه آمار و اطالعات مورد نياز پژوهش از اسناد و مراكز آماري )مانند مركز آمار ايران، وزارت براي اين ای: مطالعات کتابخانه -1

هاي الزم انجام خواهد گرفت. بررسي وضعيت نيروي انساني شهر كنگ، وضعيت اشتغال و تحليل آوري و تجزيهراه و شهرسازي و ..( جمع

هاي مورد نياز اين بخش از مطالعه را پوشش خواهد ي و شهرستاني، به همراه ساير مستندات، تحليلو بيكاري، بررسي اسناد باالدست استان

 داد. 

هاي ميداني و پيمايشي، در اين بخش براي بررسي و تجزيه و تحليل وضعيت اقتصادي شهر از برداشت مطالعات پیمایشی و میدانی: -2

ها و تواند در شناسايي مزيتهاي اين بخش ميادي شهر استفاده خواهد شد. تحليلمصاحبه با نخبگان و مديران شهري و فعاالن اقتص

ي در الگوي پيشنهادي توسعه و كاربري اراضي كمك شاياني هاپتانسيلي بالقوه اقتصادي شهر و همچنين نحوه استفاده از اين هاپتانسيل

 داشته باشد. 

 بندي كرد: شرح زير طبقهتوان در چندين زير بخش بهبه همين دليل، ساختار مطالعات بخش اقتصادي را مي

ي بالقوه و بالفعل شهر مورد هاپتانسيلدر مرحله اول شناخت وضعيت موجود شهر شامل وضعيت اشتغال و بيكاري، نيروي انساني،  -

 بررسي قرار خواهد گرفت. 

اي استان، طرح آمايش مانند طرح توسعه پايهنگري شهر كنگ بررسي اسناد فرادست و احكام آنها در خصوص توسعه و آينده -

 استان، طرح توسعه نوار ساحلي و ... تشكيل دهنده بخش دوم از مطالعات اقتصادي خواهد بود. 

هاي فعاليت تعيين اهداف و راهبردهاي كيفي و كمي مورد انتظار براي توسعه شهر و تعيين اقدامات مناسب براي ارتقاء ظرفيت -

زايي شهر شهر مرحله بعدي مطالعات اقتصادي شهر كنگ را ي عملياتي توسعه اقتصادي و اشتغالهابرنامهمراه ارائه اقتصادي شهر به ه

 تشكيل خواهد داد. 

مديريتي، اجتماعي و نهادي  –ناپذير، سازماني در نهايت تعيين و تعريف مالحظات و الزامات محيطي، اقتصادي، زير ساختي اجتناب -

اقتصادي شهر براي  -گذراي تعريف شده در طرح جامع ويژه شهر كنگ به همراه تهيه تراز مالي هاي سرمايهو پروژهها جهت اجراء طرح

 طرح جامع، مرحله آخر مطالعات اقتصادي شهر كنگ خواهد بود. 
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 مطالعات وضع موجود : 3-2

 و ...(  بررسی وضعیت اقتصادی شهر در وضع موجود )نیروی انسانی، اشتغال، تولید: 3-2-1

نفر زن بوده است. همچنين جمعيت فعال مرد برابر  5762نفر مرد و  6276ساله و بيشتر شهر كنگ  10نفر جمعيت  12038از  1385در سال 

درصد و نرخ مشاركت  67.3معادل  1385نفر بوده است. در نتيجه نرخ مشاركت مردان اين شهر در سال  294و جمعيت فعال زن برابر  4222

درصد رسيده است. ولي همچنان در  10.1نرخ مشاركت زنان افزايش قابل توجهي يافته و به  1395درصد بوده است. در سال  5.1ابر زنان بر

ساله و بيشتر شهر را زنان در  10درصد جمعيت  48.5باشد، اين در حالي است كه نزديك به مقايسه با مردان نرخ مشاركت بسيار پايين مي

 اند.هتشكيل داد 1395سال 

درصد بوده است. اين در حالي است كه همين نرخ در  1.9در حدود  1385-95متوسط نرخ رشد ساالنه عرضه نيروي كار كل شهر طي دوره 

درصد بوده است. كه نشان از تمايل شديد زنان شهر به مشاركت اقتصادي  9.6و  1.1همين دوره براي مردان و زنان شهر كنگ به ترتيب 

باشد. اگر بازار كار شهر كنگ متناسب با تحوالت طرف عرضه نيروي كار به تفكيك جنس تغيير نكند، نتيجه آن بررسي ميطي دوره مورد 

نرخ بيكاري باالي زنان بدليل افزايش شديد نرخ مشاركت آنان خواهد بود. بنابراين اولين مشخصه اصلي بازار كار شهر كنگ طي دوره مورد 

 باشد.  هاي اقتصادي ميركت زنان در فعاليتبررسي افزايش شديد نرخ مشا

 )نفر( 1395 -1385روند تحول عرضه نیروی کار در شهر کنگ در دوره  :1-3 جدول

 1395 1390 1385 شرح

 ساله و بیشتر: 10جمعیت 

 14980 13067 12038 مرد و زن

 7724 6679 6276 مرد

 7256 6388 5762 زن

 عرضه نیروی کار:

 5453 4605 4516 و زنجمعیت فعال مرد 

 4719 4337 4222 جمعیت فعال مرد

 734 268 294 جمعیت فعال زن

 نرخ مشارکت )درصد(:

 36.4 35.2 37.5 مرد و زن

 61.1 64.9 67.3 مرد

 10.1 4.2 5.1 زن

 .1395و  1390، 1385مأخذ: مرکز آمار ایران، نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن  

هاي مختلف( مورد بررسي قرار گرفته است. جمع كل شاغلين تقاضاي نيروي كار شهر كنگ )اشتغال به تفكيك بخشدر مرحله بعد بخش 

درصد در  14.5ها در بخش خدمات، درصد از آن 60.1نفر بوده كه بصورت كلي  4212، 1390هاي مختلف اقتصاد شهر كنگ در سال بخش

نشان  1390اند. مقايسه اين آمار با اشتغال كل استان هرمزگان در سال ه كار بودهدرصد در بخش صنعت مشغول ب 18.6بخش كشاورزي و 

 باشد. دهده باال بودن سهم اشتغال بخش خدمات شهر كنگ نسبت به بخشهاي كشاورزي و صنعت استان مي

 باشد:چند نكته در خصوص اشتغال شهر كنگ به تفكيك بخش حائز اهميت مي
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توجه بوده و در  ط آب و هوايي و كمبود آب براي كشاورزي، سهم شاغلين بخش كشاورزي قابلرغم نامساعد بودن شرايعلي -

ي اشتغال برخوردار است. درصد كل شاغلين شهر در اين بخش مشغول بكارند، بنابراين اين بخش همچنان از تقاضاي بااليي برا 15حدود 

 باشد.  يالت )ماهيگيري( ميالبته بخش قابل توجهي از اين اشتغال مربوط به شاغلين بخش ش

ي در شهر كنگ در هاي صنعتباشد، كه نشان دهنده پايين بودن فعاليتدرصد مي 6سهم شاغلين بخش صنعت )ساخت( در حدود  -

 شد، چرا كه سهم اشتغال بخشباباشد. بنابراين اين بخش قابليت توسعه و ايجاد اشتغال براي ساكنين شهر كنگ را دارا ميهر مقياسي مي

 باشد. درصد مي 15صنعت )ساخت( استان در نقاط شهري در حدود 

 8درصد( -)نفر  1390های عمده اقتصاد شهر کنگ از لحاظ تعداد و سهم اشتغال در سال وضعیت بخش :2-3 جدول

 3ویرایش  ISICهای عمده اقتصادی بر اساس کد بخش

1390 

 اشتغال
فراوانی تجمعی  سهم از کل )درصد(

 )درصد(

 14.5 14.5 609 کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری

 14.7 0.2 9 استخراج معدن

 21.2 6.5 274 تولید صنعتی )ساخت(

 21.2 0.0 2 کشت و صنعت

 22.0 0.8 32 تامین برق، گاز، بخار و تهویه هوا

 22.4 0.4 16 های تصفیهرسانی؛ مدیریت پسماند، فاضالب و فعالیتآب

 33.1 10.7 451 ساختمان

 47.8 14.8 622 وموتور سیکلتعمده فروشی و خرده فروشی؛ تعمیر وسایل نقلیه موتوری

 78.7 30.8 1299 حمل و نقل و انبارداری

 79.7 1.1 45 فعالیت های خدماتی مربوط به تامین جا و غذا

 80.2 0.5 19 اطالعات و ارتباطات

 80.8 0.6 25 های مالی و بیمهفعالیت

 81.0 0.2 8 امالک و مستغالتهای  فعالیت

 81.8 0.8 34 ای، علمی و فنیهای حرفهفعالیت

 82.4 0.6 27 های اداری و خدمات پشتیبانیفعالیت

 87.3 4.9 206 اداره امور عمومی و دفاع ؛ تامین اجتماعی اجباری

 90.1 2.8 119 آموزش

 91.4 1.2 51 مت انسان و مددکاری اجتماعیهای مربوط به سالفعالیت

 91.9 0.5 21 هنر، سرگرمی و تفریح

 93.1 1.3 53 های خدماتیسایر فعالیت

ناپذیر تولید های تفکیکهای خانوارها به عنوان کارفرما، فعالیتفعالیت

 کاالها و خدمات توسط خانوارها برای خود مصرفی
3 0.1 93.2 

 100 6.8 287 فعالیت های نامشخص

 - 100 4212 جمع کل

 1390مرکز آمار ایران، نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال مأخذ: 

                                           
مچنين ساختار اشتغال در سال ه توسط مركز آمار ايران منتشر نشده و 1395هاي مختلف اقتصادي در سال با توجه به اينكه هنوز آمار اشتغال به تفكيك بخش 8

 ارائه شده است.   1390ال سباشد، لذا در بررسي وضعيت اشتغال شهر كنگ فقط آمار مي 3بر اساس ويرايش  1390و سال  2ويرايش  ISICبر حسب كدهاي  1385
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جايگاه ويژه اين بخش  كنند كه نشان دهندهدر حدود يك سوم از شاغلين شهر كنگ در بخش حمل و نقل و انبارداري فعاليت مي -

هاي سان براي كليه فعاليتروي كار يكوري نيباشد. با فرض بهرهبخاطر بندري بودن، قدمت و جايگاه اين فعاليت در كل اقتصاد شهر مي

باشد. ز بخش حمل و نقل ميگيري كرد كه در حدود يك سوم از ارزش افزوده و درآمد ساكنين شهر كنگ اتوان نتيجهاقتصادي شهر كنگ مي

 اي برخوردار باشد. ي توسعه و پيشنهادي اين بخش بايد از جايگاه ويژههابرنامهبنابراين در 

هاي و فعاليت درصد( در شهر كنگ نشان از وجود اقتصاد غيررسمي 7هاي نامشخص )در حدود اشتغال فعاليتسهم باالي  -

 باشد. درصد مي 4نامشخص در شهر دارد، چرا كه اين ميزان سهم در كل استان و نقاط شهري آن كمتر از 

. 9ارايه شده است 1395-1385روي كار در شهر در فاصله در مرحله بعد براي بررسي كامل بازار كار شهر كنگ، روند عرضه و تقاضاي ني

فرصت شغلي ايجاد شده كه پاسخگوي عرضه نيروي كار  87، ساالنه به طور متوسط 1395تا  1385گردد در دوره طور كه مشاهده ميهمان

ش يافته است. نكته قابل توجه دوره كاه 1395درصد در سال  9.9به  1385درصد در سال  10.3به شهر بوده و در نتيجه ميزان بيكاري از 

باشد، كه در اين دوره اقتصاد شهر فرصت شغلي جديد قابل توجهي ايجاد نكرده، ولي با توجه به اينكه عرضه نيروي كار مي 1390تا  1385

بدليل افزايش شديد  1390درصد رسيده است. ولي در سال  8.5نيز قابل توجه نبوده، لذا نرخ بيكاري طي اين دوره كاهش يافته به رقم 

 درصد افزايش يافته است.  9.9هاي شغلي مناسب نرخ بيكاري به رغم ايجاد فرصتعرضه نيروي كار علي

 )نفر( 1395 -1385روند تحول عرضه و تقاضای نیروی کار و بیکاری در شهر کنگ در دوره : 3-3جدول 

 1395 1390 1385 شرح

 5453 4605 4516 عرضه نیروی کار )جمعیت فعال(  )نفر(

 4915 4212 4049 تقاضای نیروی کار )نفر(

 141 33 - متوسط ساالنه مشاغل ایجاد شده در هر دوره )نفر(

 538 393 467 جمعیت بیکار )نفر(

 9.9 8.5 10.3 نرخ بیکاری )درصد(

 1395تا  1385مأخذ: مرکز آمار ایران، نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سالهای 

باشد. بنابراين در نگاه كلي وضعيت درصد مي 10كمتر از  1395كه در بخش قبلي گفته شد نرخ بيكاري كل در شهر كنگ در سال  همانطور

باشد. ولي براي بررسي بيشتر در مرحله بعد وضعيت رسد شهر كنگ با معضل بيكاري روبرو نميبيكاري شهر متعارف بوده و به نظر مي

ي مختلف سني بررسي شده است. بر اساس جدول زير عمده مشكالت بيكاري شهر كنگ در بين هاگروهفكيك شاغلين و بيكاران شهر به ت

باشد. شايد يكي از داليل باال بودن نرخ مهاجرفرستي شهر )بدليل پايين بودن عرضه نيروي كار ساله )جوانان( مي 29تا  19ي سني هاگروه

سال را ندارد. ماهيت  29تا  19ي سني هاگروهكه اقتصاد شهر توان ايجاد اشتغال براي  ( هم همين مسئله باشد،1390تا  1385طي دوره 

گردد. به عنوان نمونه باشد. كه توازني در بازار كار شهر در اين گروه سني مشاهده نميي سني كاماًل متفاوت ميهاگروهمشاغل در اين 

 25اند. البته تعداد بيكاران اين گروه سني و گروه بيكاري را بخود اختصاص دادهدرصد بيشترين نرخ  24.2با حدود  24تا  20ي سني هاگروه

تا  20ي سني هاگروهدرصد بيكاران شهر كنگ مربوط به  65باشد. يعني در حدود نفر مي 345باشد و در حدود سال هم قابل توجه مي 29تا 

دهد، نياز به يك مطالعه ميداني دي به اشتغال در بازار داشته و ادامه تحصيل نميدر شهر تمايل زيا باشد. البته اينكه چرا اين گروهسال مي 29

 باشد.در اين حوزه تاثيرگذار مي اي دارد. با اين حال شرايط اقتصادي، فرهنگي و ساير مسائل موجودجداگانه

  

                                           
ه است. به همين خاطر كليه آمار ايران ارائه نشدتوسط مركز  1395هاي مختلف اقتصادي براي سال همانطور كه گفته شد اطالعات اشتغال به تفكيك بخش 9

توسط  1395شتغال شهر در سال ارائه شده است. ولي با توجه به اينكه سرجمع ا 1390هاي مربوط به اشتغال به تفكيك بخش، در كل اين گزارش تا سال تحليل
نيز  1395نباشد، آمارهاي اشتغال سال  يلي هر كجا نياز به اطالعات بخشي اشتغالهمين مركز ارائه شده است. لذا بخاطر بروز بودن آمار و اطالعات، در جداول تحل

 ارائه شده است. 
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 1395ی سنی در شهر کنگ هاگروهوضعیت بیکاری به تفکیک  :4-3جدول 

 نرخ بیکاری زنان نرخ بیکاری کل بیکار شاغل گروه های سنی

 18.5 9.9 538 4915 کل شهر

 0 0 0 19 ساله 10-14

 30.4 13.8 34 212 ساله 15-19

 59.6 24.2 129 403 ساله 20-24

 30.9 19.4 216 895 ساله 25-29

 16.5 8.3 80 888 ساله 30-34

 7.2 4.7 38 770 ساله 35-39

 5.0 3.8 16 406 ساله 40-44

 0 2.0 8 384 ساله 45-49

 0 2.3 7 303 ساله 50-54

 0 1.5 4 262 ساله 55-59

 0 1.4 3 212 ساله 60-64

 0 1.8 3 161 ساله و بیشتر 65

 1395منبع: سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 

 60سال در حدود  24تا  20سني  يهاگروهباشد. به نحوي كه متوسط نرخ بيكاري زنان در وضعيت در مورد زنان شهر بدتر از مردان مي

تر از نرخ بيكاري طبيعي در اقتصاد باشد. حتي پاييني سني وضعيت نرخ بيكاري شهر كامالً طبيعي ميهاگروهباشد. در مورد ساير درصد مي

، به ناچار اقتصاد شهر سال ايجاد گردد 35ي سني باالي هاگروههاي شغلي براي باشد. به عبارتي اگر در اقتصاد شهر كنگ فرصتكشور مي

 كنگ بايد نيروي كار خود را از خارج شهر تامين كند. 

تواند بخش قابل توجهي از باشد و ميسال مي 29تا  19ي سني هاگروههاي اقتصادي كه متناسب با ماهيت مشاغل براي يكي از فعاليت

قابليت جذب جوانان در اين گروه سني را دارد، لذا حمايت باشد. اين بخش مشكالت بيكاري استان را مرتفع نمايد، بخش گردشگري مي

هايي كه اين شهر داشته و در هايي مانند بخش گردشگري )با توجه به پتانسلجانبه مديريت اقتصادي استان و شهر كنگ از فعاليتهمه

رسد. همچنين در پيشنهادات  روري به نظر ميتواند براي جوانان شهر اشتغال ايجاد كند، بسيار ضبخش بعدي به آن پرداخته خواهد شد( مي

 اي به بخش گردشگري شهر قائل گردد. طرح جامع ويژه شهر كنگ نيز بايد اهميت ويژه

سواد و وضعيت بيكاري شهر كنگ به تفكيك سطح سواد آورده شده است. بر اين اساس نرخ بيكاري جمعيت فعال بي 5در جدول شماره 

باشد. درصد( مي 15باشد. در بين باسوادان نيز عمده بيكاري در بين جمعيت با تحصيالت عالي )در حدود درصد مي 10.7و  3باسواد به ترتيب 

سال( و  29تا  19ي سني هاگروهها در دو گروه، جوانان )بنابراين در حوزه اشتغال و بيكاري در سطح شهر كنگ، مشكالت و چالش

 د. باشگان با مدارک دانشگاهي ميكردهتحصيل
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 1395 -وضعیت بیکاری به تفکیک سطح سواد در شهر کنگ  :5-3جدول 

جنس و وضع فعالیت 

 اقتصادی

 باسواد

 بی سواد

 جمع

ابتدایی/ پایان 

ابتدایی / سواد 

 آموزی

سیکل  اول/ 

راهنمایی/ پایان 

راهنمایی/ 

 1متوسطه

سیکل دوم/ 

متوسطه/ متوسطه 

فاقد مدرک  /2

 دیپلم

دیپلم و پیش 

 دانشگاهی
 عالی

های سایر دوره

تحصیلی، دوره 

تحصیلی نامشخص 

 و اظهار نشده

 2180 247 1436 2393 1641 3136 3944 12797 ساله و بیشتر 10

 595 17 599 997 673 1266 1306 4858 فعال

 577 16 509 838 583 1142 1250 4338 شاغل

 18 1 90 159 90 124 56 520 بیکار

 3.0 5.9 15.0 15.9 13.4 9.8 4.3 10.7 نرخ بیکاری

 1395منبع: سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 

 

هاي مربوط به اقتصاد شهر كنگ در اين قسمت وضعيت درآمدي و توان اقتصادي خانوارهاي ساكن در شهر كنگ مورد براي تكميل تحليل

ي مختلف در هاگروهگيرد. با توجه به اينكه آمار و اطالعات مربوط به وضعيت درآمدي خانوارهاي ساكن در شهر به تفكيك بررسي قرار مي

دسترس نيست و برآورد آنها با تورش زيادي همراه است، بنابراين براي تحليل وضعيت اقتصادي و درآمدي خانوارهاي ساكن در شهر كنگ 

ي مختلف شغلي بصورت هاگروهبندي مركز آمار ايران، گردد. بر اساس تقسيمدر اين شهر استفاده مي ي مختلف شغليهاگروهاز وضعيت 

ي مختلف شغلي بر اساس نتايج سرشماري عمومي هاگروهشوند. بنابراين سهم شاغالن در بندي ميطبقه بشرح جدول زير طبقه 9كلي در 

 ورده شده است.آ 7ر جدول شماره محاسبه و د 1390نفوس و مسكن سال 

 ی مختلف شغلی و درآمدیهاگروهبندی طبقه -6-3جدول 

 گروه درآمدی گروه شغلی  کد

 قانون گذاران، مقامات عالیرتبه و مدیران 1
 ی پر درآمدهاگروه

 متخصصان 2

 تکنسینها و دستیاران 3

 با درآمد متوسط هاگروه
 کارمندان امور اداری و دفتری 4

 کارکنان خدماتی  5

 کارکنان ماهر کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری 6

 صنعت گران و کارکنان مشاغل مربوطه 7

 متصدیان و مونتاژکاران ماشین آالت و رانندگان وسایل نقلیه 8 ی کم درآمدهاگروه

 کارگران ساده 9

 منبع: مرکز آمار ایران

روند. درصد خانوارهاي شهر كنگ جزء خانوارهاي كم درآمد بشمار مي 61بندي كلي نزديك به بر اساس نتايج جدول زير و در يك طبقه

اند. بنابراين متوسط درآمد خانوارهاي اين شهر پايين بوده درصدي از كل شاغلين شهر را بخود اختصاص داده 5ي پردرآمد، تنها سهم هاگروه

ي باالي هاپتانسيلرغم باشد و عليانوارهاي شهر كنگ از نظر درآمدي پايين ميو در مقايسه با استان هرمزگان و كشور نيز وضعيت خ

 شمار آورد.توان شهر كنگ را جزء شهرهاي فقير و محروم بهي گردشگري مياقتصادي چه در حوزه اقتصاد دريا و حمل و نقل چه در حوزه
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 1390سال  ی مختلف شغلی و درآمدی در مناطق مختلف درهاگروهسهم  :7-3جدول 

 کشور استان هرمزگان شهر کنگ شغلی و درآمدی گروه

 3.9 4.15 1.5 قانون گذاران، مقامات عالیرتبه و مدیران

 9.4 12.75 3.5 متخصصان

 5.8 5 4.2 تکنسینها و دستیاران

 4.5 4.13 2.9 کارمندان امور اداری و دفتری

 12.0 11.96 13.2 کارکنان خدماتی 

 18.5 10.63 14.1 کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیریکارکنان ماهر 

 18.1 17.12 12.5 صنعت گران و کارکنان مشاغل مربوطه

 11.6 14.92 29.8 متصدیان و مونتاژکاران ماشین آالت و رانندگان وسایل نقلیه

 16.2 19.35 18.3 کارگران ساده

 13.3 19.9 5 ی پر درآمد هاگروه

 45.9 51.39 60.6 ی کم درآمدهاگروه

 1390منبع: سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 

 

 ی گردشگری شهرهاپتانسیلبررسی  : 3-2-2

بندي آنها بسيار مهم است،  زيرا تقاضاها و خدمات ريزي در عرصه گردشگري، عالوه بر تعريف، شناخت انواع گردشگري و دستهبراي برنامه

كنند، معموالً به هتل و براي مثال گردشگراني كه به قصد ديدار از اقوام و دوستان مسافرت ميمورد نياز انواع گردشگران يكسان نيست، 

كنند. در مقابل، براي گردشگراني كه به قصد تجارت حتي رستوران بيرون از منزل نياز ندارند، اما از ساير امكانات و تسهيالت  استفاده مي

اي به بازارهاي محلي نداشته و تسهيالت اقامتي اهميت زيادي داشته باشد و از طرفي عالقهكنند، ممكن است امكاناتي همچون هتل سفر مي

 باشند. همچنين احتمال دارد گردشگر روستايي هيچ تمايلي به خدمات شهري نداشته باشد و تمام مدت سفر خود را در روستا اقامت نمايد. 

انداز بسيار چشمشهر،  بافت تاريخيي گردشگري متعددي است. هاپتانسيلاراي باتوجه به ميراث ملموس و ناملموس شهر كنگ، اين شهر د

شناسي، موزه شخصي محمد ابراهيمي، مجسمه لنج بوم مسي، پارک مردم لشتان، موزه قلعه، بادگيرها هاي سنتي وزيبايي از ساحل دريا وخانه

برج مدور، بزرگترين  ها، خانه گلبتان،دستي، قلعه پرتغالين، خانه صنايعخانه هنرمندا، شركت كوهين دريا سازي بندركنگ،صنايع لنج جنگلي،

هاي كهور انواع گونه و بركه دريا دولت، كاروان سرا، بازارماهي فروشان بركه پنج تا، قديم امكان پهلو گرفتن كشتي داشته، خور جنوب كه در

 شوند.كه ظرفيت قابل توجهي براي اقتصاد شهر محسوب ميباشد هاي گردشگري شهر كنگ مياز نمونه جاذبه كنار ايراني و

 به دليل اهميت موضوع گردشگري، در بخش بعد به تفصيل به آن پرداخته شده است.

 ی محیطی، طبیعی، دریایی )بندری( و ...هاپتانسیلبررسی : 3-2-3

د. در مرحله اول و در اين بخش بر اساس آمار و اطالعات گردي اقتصادي شهر كنگ از دو منبع اطالعاتي استفاده ميهاپتانسيلبراي بررسي 

( ISICهاي اقتصادي )بندي كليه فعاليتهاي مختلف اقتصادي با استفاده از طبقههاي اقتصادي شهر كنگ به تفكيك بخشثبتي مزيت

 گردد. ي شهر معرفي ميهاپتانسيلو  هاهاي ميداني مشاور مزيتگردد. در مرحله بعد )بخش بعدي( بر اساس مشاهدات و برداشتارائه مي

 اشتغال تغيير ،Shift & Share تحليل و استفاده خواهد شد. تجزيه  Shift & Shareشهر كنگ از روش  رقابتي هايمزيت براي تعيين

 :دهدمي نسبت عامل سه به را شهر كنگ هايفعاليت
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استان  اقتصاد رشد به منتسب كه كندمي شهر كنگ اشاره اشتغال رشد از قسمت آن به اين شاخص: 10(RGSسهم رشد استان ) -1

شهر  بر مثبتي اثر رشد اين رود انتظار كه است منطقي باشد، كرده رشد هرمزگان اشتغال استان سطح در اگر ،كه يمعن بدين. است هرمزگان

 اين مبناي بر كه دهدمي توضيح را اشتغال در انتظاري مورد تغييرات Shift & Share تحليل و تجزيه در عامل اين. باشد كنگ داشته

 .است استان پوياي اقتصاد از بخشي نظر شهر مورد كه شده بنا واقعيت

 دست از شغل ديگر برخي و كنندمي ايجاد شغل هافعاليت ساير از ترسريع هافعاليت برخي :11(IMS) فعالیت ترکیب سهم عامل -2

 چگونگي تركيب، عامل. است استان شهر كنگ و سطح بين هافعاليت تركيب كنندهمنعكس( IMS) فعاليت تركيب سهم عامل. دهندمي

 يك كه اثراتي عامل اين لذا. نمايدمي در شهر كنگ بررسي فعاليت همان افول يا رشد به را خاص فعاليت يك استاني افول يا رشد انتقال

 .دهدمي نشان را شهر دارد اشتغال تغيير بر خاص فعاليت

 از ترسريع هافعاليت و شهرها برخي است، نوسان دچار رشد نيز اقتصادي رونق دوران در : حتي12(RSای )شهری( )منطقهسهم  -3

 طبيعي، منابع از مناسب يبرخوردار بهها آن جمله از كه شهر است رقابتي هايمزيت برخي واسطهبه معموالً امر اين. كنندمي رشد سايرين

 عوامل اياندازه چه تا كه دهدمي توضيح( RS))شهري(  ايمنطقه سهم. نمود اشاره توانمي كار نيروي بهتر كيفيت يا و پشتيبان هايفعاليت

شهر  اقتصادي قوت نقاط شناسايي به ايمنطقه سهم عامل. هستند مرتبط شهر هايفعاليت اشتغال افول يا رشد شهر كنگ بهبه فرد  منحصر

 .باشد داشته شهر مشاركت اشتغال رشد در تواندشهر مي رقابتي وضعيت چگونه كه دهدمي نشان و كندمي كمك

 هايفعاليت اشتغال هست اطالعات نياز زير اطالعات به عوامل اين محاسبه براي شود.مي ارايهالذكر فوق عامل سه محاسبه نحوه ادامه در

 استان هرمزگان. سطح در اقتصادي هايفعاليت اشتغال شهر كنگ، اطالعات سطح در اقتصادي

 

 (RGSاستانی ) رشد سهم الف( محاسبه

 اساسر ب عامل اين محاسبه براي. گيردمي هرمزگان اندازه استان اقتصاد روندهاي واسطهبه شهر كنگ را در ايجاد شده شغل تعداد عامل اين

 استان سطح در اشتغال كل رشد نرخ متوسط در را( 5813) بررسي مورد دوره ابتداي سال در شهر كنگ، در iفعاليت  اشتغال زير، فرمول

 كنيم:مي ضرب

𝑹𝑮𝑺 = 𝑬𝒊
𝟎 × (

𝑬𝒕𝒏
𝟏

𝑬𝒕𝒏
𝟎 − 𝟏) 

0فوق:  فرمول در

iE فعاليت اشتغال i 0(، 1385دوره ) ابتداي سال در شهر كنگ در

tnE دوره  ابتداي سال در استان سطح در اشتغال كل

1(، و 1385)

tnE 13( است1390دوره ) انتهاي سال در استان سطح در اشتغال كل. 

 سهم ميزان اگر. بود خواهد چقدر اشتغال تغيير ميزان كند، عمل استان اقتصاد مشابه شهركنگ، در i فعاليت اگر كه دهدمي نشان عامل اين

 سطح خوبي شهر كنگ به در i فعاليت كه است آن بيانگر شهر كنگ باشد، در فعاليت همان اشتغال تغيير از بيشتر i فعاليت در استاني رشد

. يافتمي كاهش فعاليت اشتغال استان سطح با مشابهت صورت در كه است آن از حاكي شود منفي عامل اين اگر. است نكرده عمل استان

 .است افتاده اتفاقي چه كه نمود خواهد مشخص ديگر عامل دو وضعيت اين در

 

 (IMSفعالیت ) ترکیب سهم ب( عامل

                                           
10. Regional Growth Share  
11. Industrial Mix Share  
12. Regional Share  

توسط مركز آمار  1395ال سنفوس و مسكن  هاي مختلف اقتصادي بر اساس نتايج سرشماري عموميبا توجه به اينكه آمار اشتغال استان به تفكيك بخش  13
 در نظر گرفته شده است.  1390ايران ارائه نشده است. لذا به ناچار سال انتهاي دوره، 
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 خير؟ يا كندمي رشد ترعيسر استان سطح در خود مشابه فعاليت شهر كنگ از در i فعاليت آيا كه كندمي تعيين فعاليت تركيب سهم عامل

 سطح در i فعاليت اشتغال رشد تفاضل در را دوره ابتداي سال شهر كنگ در i فعاليت اشتغال زير فرمول اساس بر عامل اين محاسبه براي

 كنيم:مي را ضرب استان سطح در اشتغال كل رشد نرخ متوسط از استان

𝑰𝑴𝑺 =  𝑬𝒊
𝟎 × [(

𝑬𝒊𝒕𝒏
𝟏

𝑬𝒊𝒕𝒏
𝟎 ) − (

𝑬𝒕𝒏
𝟏

𝑬𝒕𝒏
𝟎 )] 

0فوق:  فرمول در

iE فعاليت اشتغال i 0(، 1385دوره ) ابتداي سال شهر كنگ در در

itnE فعاليت اشتغال iابتداي سال در استان سطح در 

1(، 1385دوره )

itnE فعاليت اشتغال i 0(، 1390دوره ) انتهاي سال استان در سطح در

tnE دوره  ابتداي سال در استان سطح كل در اشتغال

1( و 1385)

tnE ( است.1390دوره ) انتهاي سال در استان سطح كل در اشتغال 

 در كه است آن بيانگر در شهر كنگ باشد، فعاليت همان اشتغال تغيير از شهر كنگ بيشتر در i فعاليت در تركيب سهم عامل ميزان اگر

 حاكي شود منفي عامل اين اگر. بالعكس و يافتمي افزايش بيشتر آن اشتغال استان، سطح شهر كنگ با در i فعاليت ساختار مشابهت صورت

 .يافتمي شهر كنگ كاهش در فعاليت اين اشتغال ساختاري شباهت اين وجود صورت در كه است آن از

 

 (RSای )شهری( )ج( سهم منطقه

 طريق از را عامل اين توانمي زير فرمول اساسر ب. دهدمي نشان رقابتي هايمزيت واسطه به شهر كنگ را در جديد اشتغال ايجاد عامل اين

 سطح شهر كنگ از سطح در i فعاليت رشد نرخ متوسط تفاضل در (1385دوره ) ابتداي سال شهر كنگ در در i فعاليت اشتغال ضربحاصل

 :نمود محاسبه استان

𝐑𝐒 =  𝐄𝐢
𝟎 × [(

𝐄𝐢
𝟏

𝐄𝐢
𝟎) − (

𝐄𝐢𝐭𝐧
𝟏

𝐄𝐢𝐭𝐧
𝟎 )] 

Eiدر فرمول فوق: 
Eiدر شهر كنگ در سال ابتداي دوره،  i، اشتغال فعاليت 0

در سطح شهر كنگ در سال انتهايي دوره،  i، اشتغال فعاليت 1

E𝑖tn
Eitnدر سطح استان در سال ابتداي دوره، و  i، اشتغال فعاليت 0

 در سطح استان در سال انتهاي دوره است. i، اشتغال فعاليت 1

 سه حاصل مجموع كه ترتيب اين به. نمود حاصل اطمينان محاسبات صحت از زير فرمول طريق از توانمي فوق عامل سه محاسبه از پس

 .باشد نظر مورد دوره در شاغالن تعداد تغيير برابر بايستي هافعاليت از يك هر در فوق عامل

∆Ei = RGS + IMS + RS 

 

 هاي ابتدايي و انتهايي دوره است.در شهر كنگ بين سال iتغيير اشتغال فعاليت  Ei∆در فرمول فوق 

 مزيت داراي اقتصادي هايفعاليت توانمي Shift & Shareروش  نتايج از استفاده با اين مطالعه، در شده هيارا يمفهوم مدل اساسر ب

 :نمود شناسايي زير شرح هر شهر كنگ به در را رقابتي

 فعاليت رشته) اقتصادي بخش آن فعاليت تركيب سهم از اقتصادي فعاليت رشته يك يا اقتصادي بخش يك ايمنطقه سهم هرگاه 

 است. رقابتي مزيت در آن بخش اقتصادي داراي شهر باشند، مثبت رقم دو هر و باشد بيشتر( اقتصادي

 رقابتي مزيت پتانسيل داراي صنعت اين باشد، منفي آن فعاليت تركيب سهم و مثبت اقتصادي فعاليت يك ايمنطقه سهم هرگاه 

 است.

 باشد، تربزرگ استان سطح در بخش آن اشتغال تغيير درصد شهر كنگ از سطح در اقتصادي بخش هر اشتغال تغيير درصد هرگاه 

 .است ماندهعقب باشد، آن عكس كهصورتي در و پيشتاز مذكور بخش
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 در اشتغال آمار از استفاده با اقتصادي عمده هايفعاليت تفكيك به شهر كنگ را Shift & Share تحليل و تجزيه جدول زير نتايج

بندي توان به شرح زير طبقههاي اقتصادي در شهر كنگ را مياساس اين نتايج وضعيت فعاليتر ب .دهدمي نشان 1390 و 1385 هايسال

 كرد:

 های دارای مزیت رقابتی شهر کنگ: فعالیت 

  شيالت 

 رقابتی شهر کنگ:های دارای پتانسیل مزیت فعالیت 

 فروشي  فروشي و خردهعمده 

  هتل و رستوران 

  حمل و نقل و انبارداري 

 گري مالي واسطه 

 های پیشتاز شهر کنگفعالیت 

 شيالت 

 فروشي  فروشي و خردهعمده 

  هتل و رستوران 

  حمل و نقل و انبارداري 

 گري مالي واسطه 

 آموزش 

 مانده شهر کنگهای عقبفعالیت 

  كشاورزي 

 استخراج معادن 

  ساخت  –صنعت 

  تامين آب برق و گاز 

  ساختمان 

 هاي كسب و كار مستغالت، اجاره و فعاليت 

  اداره امور عمومي، تامين اجتماعي 

  بهداشت و مددكاري اجتماعي 

 شخصي.  و اجتماعي عمومي، خدمات هايفعاليت ساير 
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 1385 هایسال در اشتغال آمار از استفاده شهر کنگ با مختلف اقتصادی هایفعالیت برای Shift & Share تحلیل و تجزیه: 8-3 جدول

 1390 و

 RGS IMS RS شرح

در  اشتغالتغییرات 

 استانسطح 

 )درصد(

 تغییرات اشتغال در

سطح شهر کنگ 

 )درصد(

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

 44.3 24.8 36 29 17 شیالت

 28.6 45.1 1- 3 1 ساخت -صنعت 

 8.7 10.2 4- 2 24 استخراج معدن

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

 5.3- 2.5 37- 32- 44 ساختمان

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

 15.4 0.4- 6 4- 4 هتل و رستوران

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

 31.6 23.9 1 3 2 هاى مالىگرىواسطه

 13.1 47.8 21- 23 6 خدمات کسب و کار

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

 6.3 4.6- 12 16- 10 آموزش

 6.3 9.6 2- 0 4 بهداشت و مددکارى اجتماعى

 10.4 63.9 36- 37 6 هاى خدماتیسایر فعالیت

 .محاسبات مشاورمأخذ: 

 سایر منابع اقتصادی : 3-2-4

همانطور كه در بخش قبلي بررسي گرديد، بر اساس آمار و اطالعات ثبتي )بر اساس آمار اشتغال سرشماري عمومي نفوس و مسكن( و روش 

 باشد. هاي ... نيز داراي ميباشد. و در بخشسهم مكاني، شهر كنگ فقط در بخش شيالت داراي مزيت رقابتي مي

گردد. تا بر اساس اين ي اقتصادي شهر كنگ ارائه ميهاپتانسيلها و مشاهدات ميداني مشاور ساير منابع و در اين مرحله بر اساس برداشت

باشد، بتوان در هاي خاص شهر كنگ در تهيه طرح جامع ويژه براي اين شهر ميي اقتصادي كه بخشي از شرايط و ويژگيهاپتانسيلمنابع و 

 باشد. شامل موارد زير مي هاپتانسيلشنهادات نهايي براي الگوي توسعه شهر كنگ از آنها استفاده كرد. اين منابع و پي

 بندری بودن شهر و اقتصاد دریا 

ماهيگيري، حمل سازي، نشينان كشور، به اقتضاي همجواري با دريا اكثراً دريانورد هستند و كار عمده آنان لنجكنگ مانند ديگر ساحل مردم

هاي هاي دور و نزديك و باالخره پرداختن به حرفهنشين خليج فارس و ساير سرزمينو نقل دريايي و سفرهاي تجاري به كشورهاي حاشيه

يي و هاي درياها بخاطر قدمت و سنتي بودن آنها، فاصله زيادي با فناوريباشد. منتها همه اين فعاليتجنبي مربوط به صيد و دريانوردي مي

ها پايين باشد. لذا متناسب با آن درآمد سرانه و وري عوامل توليد در اين نوع فعاليتعلم روز دريانوردي دارند، كه اين مسئله باعث شده، بهره

ي از حمل و هاي دريايفعاليتهاي خارجي، هاي مشابه توسعه يافته آن پايين باشد. بر اساس نمونهها نسبت به نمونهارزش افزوده اين فعاليت

منابع زير دريايي، گردشگري، توليد انبوه مواد غذايي دريايي و  ها، صيد و صيادي، معادن ونقل، ساخت شناورها، تعميرات، تداركات، كشتي
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يي هاي درياآوريشود كه در بخش پيشنهادي همراه توسعه فنهاي پسين و پشين( را شامل مي)فعاليتهاي مكمل و پشتيباني آنها فعاليت

 ها بخشي از پيشنهادهاي طرح جامع ويژه شهر كنگ باشد. و بصورت تركيبي اين فعاليت

 )... گردشگری )طبیعی، تاریخی، دریایی و 

هاي تاريخي و بندري از آثار همانطور كه در بخش قبلي نيز اشاره گرديد، شهر گنك نسبت به مقياس، جمعيت و اقتصاد آن با توجه به ريشه

با توجه به خط ساحلي طوالني  باشد. منتها در حوزه گردشگري دريايي خوبي براي توسعه بسترهاي گردشگري برخوردار مي تاريخي و طبيعي

هاي هاي تابع گردشگري دريايي )ورزششدت در اين حوزه نياز به ايجاد فعاليت، عمالً هيچ فعاليتي شكل نگرفته و بههاي گرمو مجاورت با آب

 باشد. ساحلي و ...( ميآبي، تفريحات آبي و 

 کشاروزی مدرنیزه 

هاي كشاورزي و دامپروري در اين منطقه از رونق خوبي برخوردار نيستند و به ندرت به علت كمبود آب و شرايط اقليمي نامساعد، فعاليت به

ت يا فصول فراغت مورد توجه قرار اي و جنبي و در اوقاهاي غيرحرفهعنوان شغل اصلي افراد تلقي شده، و هر آنچه هست به عنوان فعاليت

دهي و هاي نوين آبكاري، متناسب با فناوريها نشان داده است كه اگر فعاليتهاي كشاورزي بخصوص در حوزه نخلگيرد. ولي بررسيمي

اقتصادي شهر كنگ هاي تواند بعنوان يكي ديگر از مزيتهاي جديد انجام گيرد، ميها و نخلستان بر اساس روشتامين آن و احياء زمين

 مطرح گردد. 

 کسب و کارهای کوچک و خانگی 

باشد، از دار ميها نشان داد كه بخش قابل توجهي از نيروي انساني شهر كنگ به صورت جمعيت غيرفعال بخصوص شامل زنان خانهبررسي

اين شهر بدليل عدم توجيه اقتصادي آنها  هاي بزرگ مقياس درطرف ديگر با توجه به موقعيت و شرايط اقتصادي شهر امكان توسعه فعاليت

ي دروني خود هاپتانسيلزا و مبتني بر دار( وجود ندارد، لذا همانطور كه گفته شد، الگوي توسعه اين شهر بايد درون)به غير از چند بخش مزيت

 باشد. با بخش گردشگري اين شهر مي كار هاي كوچك، صنايع دستي و خانگي بخصوص در تعامل ها، ايجاد كسبباشد، يكي از اين پيشنهاد

 

 شهر کنگ  ایتوسعهبررسی تنگناها و مشکالت  :3-2-5

هاي برخورداري در سطح كيفي مناسبي در اين شهر وجود هاي اخير، نه تنها مولفهدهد كه در دههبررسي وضعيت موجود شهر كنگ نشان مي

هم اصالً رعايت نشده و بخش عمده امكانات بدليل نزديكي بسيار زياد شهر كنگ به بندر لنگه در اين شهر متمركز  نداشته، بلكه توازن توسعه

شده است. همانطور كه در بخش بررسي اسناد فرادست اشاره خواهد شد، كانون برتر ارائه خدمات در غرب استان هرمزگان به بندر لنگه 

هاي آن نزديكي بسيار زياد آن به بندر ها و فرصتشهر كنگ عالوه بر مزيت ايتوسعهترين چالش اختصاص يافته است. لذا اولين و مهم

، اي، استاني و فرا استاني در اين شهر ايجاد شده است. خدمات مانند فرودگاهباشد. چرا كه بسياري از خدمات برتر در مقياس منطقهلنكه مي

باشد. لذا بعلت نزديكي بسيار زياد شهر كنگ به بندر لنگه فرايند ن و .... از اين دست ميخدمات لجستيكي فرا شهري، مركز شهرستان بود

هاي ناشي از مقياس در اين شهر اي و استاني بدليل توجيه اقتصادي و صرفهاز باال به پايين و ايجاد خدمات نوين در مقياس منطقه ايتوسعه

 ي اقتصادي، شهري، گردشگري و ... آن باشد. هاپتانسيلهر بايد از پايين به باال و با اتكا به اين ش ايتوسعهگو نخواهد بود. لذا الگوي پاسخ

هاي كشور و باشد. با توجه به استقالل درآمدي شهرداريچالش بعدي توسعه شهري در كنگ، درآمد پايين مديريت شهري اين شهر مي

هاي هاي بزرگ مقياس توسط شهرداري كنگ با در نظر گرفتن محدوديتژهپايين بودن سرانه درآمدي شهرداري كنگ، امكان ايجاد پرو

باشد. خود بشدت نيازمند مشاركت بخش خصوصي محلي و خارجي مي ايتوسعهي هابرنامهمالي آن وجود نداشته و مديريت شهري در اجراي 
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را در دستور كار خود قرار  ايتوسعهي هابرنامهاي اجراي اي جامع و مدون براي جذب منابع مالي در راستلذا مديريت شهري كنگ بايد برنامه

 دهد.  

باشد. در اين هاي خاص آن، نيازمند تهيه طرح جامع ويژه ميهمانطور كه در بخش طرح مسئله عنوان شد، شهر كنگ بدليل شرايط و ويژگي

آن و طرح تهيه شده، در راستاي استفاده حداكثري هاي خاص ي اقتصادي شهر بر اساس ويژگيهاپتانسيلخصوص تعريف ارتباط منطقي بين 

باشد. بعنوان مثال با توجه به بندر بودن شهر كنگ مي ايتوسعههاي از منافع حاصل از آنها براي شهر و مديريت شهري نيز از ديگر چالش

هاي تهيه طرح تواند از چالشبراي شهر مي افزايي و درآمداين شهر، ارتباط اقتصاد دريا با اقتصاد شهر و مديريت شهري در جهت ايجاد هم

 جامع ويژه و شهر كنگ باشد. 

كند كه از اين پتانسيل در تهيه طرح بايد بنحوي باشد. منطق اقتصاد شهري حكم ميهاي خاص اين شهر بندري بودن آن مييكي از ويژگي

هاي ناشي از بندري بودن اين شهر باشد. لذا در پيشنهادات طرح استفاده گردد كه در تراز اقتصادي شهر منافع حاصله خيلي بيشتر از هزينه

 ويژه بايد به نحوي از اين پتانسيل استفاده گردد تا منافع حاصل از اين پتانسيل براي شهر حداكثر گردد. 

 امکانات مالی، اعتباری و اداری شهرداری :3-2-6

 دهد:هاي اخير نشان ميهاي شهرداري كنگ را در سالهزينهجداول و نمودارهاي زير اطالعات امكانات مالي و درآمدها و 

 

 1397تا  1387های های جاری طی سالدرآمد و هزینه شهرداری کنگ به قیمت: 9-3جدول 

 
 

 

 

 

 سال
 در آمد شهرداری

 )میلیون ریال(

 هزینه شهرداری

 )میلیون ریال(

 ترازمالی

 )میلیون ریال(

1387 19657 19657 0 

1388 26041 26041 0 

1389 19941 22364 -2423 

1390 29363 27304 2059 

1391 37836 35336 2500 

1392 62195 49023 13172 

1393 134980 134980 0 

1394 108761 139086 -30325 

1395 112695 124380 -11685 

1396 117625 126511 -8886 

1397 151832 148164 3668 
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 1397تا  1387های های جاری طی سال: درآمد و هزینه شهرداری کنگ به قیمت1-3شکل 

 

 1397الی  1387های طی سال 1390های ثابت  سال درآمد و هزینه شهرداری کنگ به قیمت: 10-3جدول 

 
 

 سال
 درآمد شهرداری

 )میلیون ریال(

 هزینه شهرداری

 )میلیون ریال(

 ترازمالی

 )میلیون ریال(

1387 33344 33344 0 

1388 35181 35181 0 

1389 21676 24309 -2634 

1390 29363 27304 2059 

1391 33890 31651 2239 

1392 42600 33578 9022 

1393 72821 72821 0 

1394 48577 62121 -13544 

1395 45109 49786 -4677 

1396 41714 44865 -3151 

1397 41697 40690 1007 
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 1393 1380های طی سال 1390های جاری و  ثابت  سال : ترازمالی شهرداری کنگ به قیمت2-3شکل 

 

 
 (دوره مورد بررسی )درصد های از کدهای درآمدی از درآمد کل شهرداری کنگ در سال ابتدا و انتهای: سهم هر یک3-3شکل 
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 1392-93های جاری طی دوره زمانی : تحوالت هر یک از منابع تامین درآمدی شهرداری شهر کنگ یه قیمت11-3جدول 

 میلیون ریال

 

 
 درصد - 1387-97های از کدهای درآمدی شهرداری کنگ طی دوره زمانی : روند تغییرات سهم هر یک4-3شکل 

 

 

 

 

 

 1397 1396 1395 1394 1393 1392 1391 1390 1389 1388 1387 نوع درآمد

 93488 66721 4668 6562 7292 4273 2596 3756 4144 2905 4054 درآمدهای ناشی از عوار  عمومی

 50553 31966 15261 5188 4362 4440 درآمدهای ناشی از عوار  اختصاصی
10724

0 
89857 97709 8036 2321 

بها خدمات و درآمدهای م سسات انتفاعی 

 شهرداری
334 368 512 214 231 2318 512 4948 794 6304 6025 

درآمدهای حاصل از وجوه و اموال 

 شهرداری
597 308 176 192 878 295 298 896 766 917 582 

کمک های اعطایی دولت و سازمان های 

 دولتی
5859 9178 8165 9331 800 100 0 1444 4480 13990 3847 

 3860 5914 2365 2968 6497 3683 408 427 917 444 418 اعانات و هدایا و دارایی ها

 41709 15743 1913 2086 13142 973 957 182 840 8477 3955 سایر منابع اعتبار

 62195 37836 29363 19941 26041 19657 جمع کل درآمدهای شهرداری 
13498

0 

10876

1 

11269

5 

11762

5 

15183

2 
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 ()درصد 1397تا سال  1387های های جاری، اداری و عمرانی شهرداری شهر کنگ در سالبررسی وضعیت هزینه: 5-3شکل 

 

 
 درصد -ی عمرانی در تعیین هزینه عمرانی شهرداری در دوره زمانی مورد مطالعههابرنامه: سهم هر یک از 6-3شکل 
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 (عوارض اختصاصی )درآمد ناپایدار شاخص نسبت هزینه عمرانی به درآمدهای ناشی از: 12-3جدول 

 
سي شهرداري كنگ برر ست كه  امكانات مالي و درآمدي  سايي فراوان دارد. بيانگر آن ا شهرداري ناكافي و منابع درآمد نار اعتبارات 

ستي تقويت گردد و با تدوين  شهرداري افزايش يافته وهابرنامهدرآمدهاي پايدار باي شود درآمدهاي  سعي  سب بايد  همچنين پايدارتر  ي منا

 .گردد

سرمايهبا تعريف پروژه صادي و جذب  ست يافت و همچنين ميگذار ميهاي اقت هاي توان با كاهش يا حذف هزينهتوان به افزايش درآمد د

 .توان در اين زمينه اقداماتي را انجام دادشود ميغيرضروري كه منجر به افزايش درآمد و دارائي مي

ي مالي شععهر دارند، به طور مثال شععوراها با تدوين هابرنامهشععوراهاي اسععالمي شععهر تأثيري مسععتقيم و كارآمد در امور مالي و همچنين، 

شهر و اعطاي امتيازات به مالكين امالكي كه ملك آنها در هابرنامه ضي واقع در داخل محدوده  يي در جهت مشاركت با مالكين امالک و ارا

 .توان گام نهايي را در اين زمينه برداشتي پيشنهادي طرح تفصيلي واقع شده است، ميهارنامهبها و مسير اجراي طرح

شهري دارند و ازطرفي  شاركت خيلي كمي در امور  ست كه مردم به لحاظ فقر مالي، م صوص در  ضروري ا سهيالت الزم به خ با اعطاي ت

 .كردهاي واجد ارزش مردم را به مشاركت در امور شهري تشويق بافت

سعه هابرنامهلذا در  شت؛به  جدي نبايد اتكاييشده در طرح ويژه،  بينيپيشي تو شهرداري دا زير با توجه به ناپايداري آن،  منابع درآمدي 

ريزي بلندمدت شعععهري در اين حوزه وجود ندارد. لذا توصعععيه به ارائه منابع درآمدي عالوه بر درآمدهاي شعععهرداري كنگ در امكان برنامه

 باشد. موجود مي وضعيت

 

ی آنها برای توسعه شهر کنگ )آمایش، سند توسعه استان هابرنامهبررسی اسناد فرادست و : 3-3

 ای، طرح جامع و ...( و شهرستان، طرح ناحیه

نوار ساحلي و ...( در تهيه طرح ويژه شهر كنگ توجه به اسناد باالدست )مانند سند توسعه استان و شهرستان، سند آمايش استان، سند آمايش 

رسد. به همين خاطر براي تبيين جايگاه شهر كنگ ها و اهدبه سمت اهداف و راهبردهاي اين اسناد الزم و ضروري به نظر ميگيريو جهت

اين  در مقياس استان و شهرستان ابتدا سند توسعه استان و شهرستان و آمايش استان هرمزگان بايد مورد بررسي قرار گيرد. سپس بر اساس

 اسناد مهم جايگاه شهر كنگ در تقسيم كار استاني و شهرستاني تبيين گردد. 

 شاخ  درآمد ناپایدار کل هزینه های عمرانی درآمد ناشی از عوار  اختصاصی سال / شرح 

1387 4440 14828 29 94 

1388 4362 20583 21 19 

1389 5188 15309 33 89 

1390 15261 18275 83 51 

1391 31966 22829 140 03 

1392 50553 29401 171 94 

1393 107240 100546 106 66 

1394 89857 85117 105 57 

1395 97709 70490 138 61 

1396 8036 59787 13 44 

1397 2321 68803 3 37 
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 سند توسعه استان هرمزگان :3-3-1

هاي توسعه منطقه گيرياي براي تعيين و تبيين جهتتوسعه استان هرمزگان يك سند باالدست و كالن راهبردي است كه مبناي پايهسند 

اي را درباره آينده هاي پذيرفته شدهفرضو اجرا است. نظريه پايه مجموعه ديدگاهها، رويكردها و پيش ريزيو استخراج سطوح مختلف برنامه

گردد. نظريه ها ميساز طراحي طرحها و پروژههاي اجرايي بوده و زمينهها، راهبردها و سياستگيريكننده جهتگيرد كه تعيينتوسعه در بر مي

هاي مختلف در خصوص ريزان و مديران ردهتجارب پيشين در مقطع كنوني و حاصل توافقات جمعي برنامه پايه توسعه برآمده از مطالعات و

 باشد.مي يافتگي آينده و حد و حدود حركات و تحوالت مورد انتظارسيماي توسعه

 

 برخی از اهم راهبردهای سند توسعه استان مرتبط با شهر کنگ

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

 .در اين شهر نمودن فعاليت زراعي

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

 هاي دريايي زيست با تاكيد بر آلودگيهاي محيطودگيمحيطي در مورد برنامه و توسعه و جلوگيري از آلرعايت مالحظات زيست

هاي الزم هاي مردمي و مديريت جامع پسماندها و انجام چهارچوبكه حاصل روند شتابان توسعه اقتصادي است همراه با گسترش مشاركت

اين زمينه مقدم بر هر فرآيند توسعه هاي الزم در زيست شكننده و انجام پژوهشبراي كاهش و كنترل آلودگيها و جلوگيري از تخريب محيط

 گردد. توصيه مي

 هاي زير: لويتوهاي خصوصي و عمومي غيردولتي بر اساس اگذاران بخشهاي مناسب براي سرمايهايجاد شرايط و فرصت 

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

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

 هاي خارج از ، محصوالت جاليزي و كشتپروريهاي شيالت، آبزيهاي جديد و فرآوري محصوالت در زير بخشايجاد ظرفيت

 دام و باغداري  ،فصل

 هاي گردشگري شهري ها و عرصهگسترش تاسيسات و تجهيزات گردشگري در نوار ساحلي و كانون 

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

 هاي بومي مستقر در كشورهاي حمايت از نهادهاي كارآفرين و جلب سرمايه هاي خارجي با تاكيد بر كارآفرينان محلي و سرمايه

 يه خليج فارس شحا

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

  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 

 

  سند آمایش استان 

سند آمايش استان هرمزگان در دو برش استاني و شهرستاني انجام شده است. طرف نظر از مباحث مطرح شده در برش استاني ريزي برنامه

هاي اصلي باشد. در برش شهرستاني با توجه به قرار گيري شهر كنگ در شهرستان لنگه در تعيين تخصصكه خارج از حوصله اين مطالعه مي

 ها در خصوص در اين شهرستان موارد زير مطرح شده است. ستقرار فعاليتها( و الگوي امناطق )شهرستان
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اي و شني در نوار ساحلي خود، مستعد براي پرورش اي، صخرههزار هكتار زمين شوره 14شهرستان بندر لنگه با دارا بودن بيش از  -

كاالهاي صادراتي و از منابع مهم و خوراک اصلي مردم باشد. ماهي كه صيد آن در شهرستان بندر لنگه رواج دارد. يكي از ماهي و ميگو مي

آورند. اين شهرستان است. صيد مرواريد نيز از كاالهاي مهم مردم جزيره كيش شهرستان بندر لنگه بوده كه از اين راه درآمد زيادي بدست مي

يتي بار و مسافر فعاليت كرده است. بندر لنگه بهترين هاي دور به عنوان يك ايستگاه ترانزاين شهرستان به دليل موقعيت جغرافيايي، از گذشته

دريايي به جزاير ابوموسي، تنب بزرگ و كوچك و جزاير فارسي بوده و داراي كمترين  المللي به شيوهپايانه لجستيكي براي حمل و نقل بين

 . 14هاي ديگر حمل تركيبي كاال داردا بنادر و روشهاي امارات متحده عربي از جمله دبي و ابوظبي و شارجه، در مقايسه بنشينفاصله با شيخ

اي كه بيش شود به گونههاي كشور از اين بندر به حوزه خليج فارس صادر ميهمچنين برخي از كاالهاي صادراتي ساير شهرستان -

رو ماهي، پودر ماهي، سردخانه، كارگاه هاي كنسها و كارخانهشود. وجود كارگاهاز يك ميليون تن كاال در سال از اين بندر تخليه و بارگيري مي

سازي و صنايع سنگين، منابع معدني همچون )سنگ گچ، سنگ الشه، شن و ماسه(، مراكز هاي فايبر گالس، كارخانه كشتيتوليد قايق

موجود و نظرات كارشناسان ي هاپتانسيلباشد. با توجه به ي مهم شهرستان بندر لنگه ميهاپتانسيلخدماتي، تجاري و صنعتي در اين منطقه از 

پروري و ايجاد صنايع تبديلي مرتبط با آن، توسعه هاي آبزيهاي بازرگاني و خدماتي، توسعه كاربريو خبرگان محلي، تقويت زيرساخت

 . 15گرددگذاري صنايع سبك و سنگين در اين شهرستان پيشنهاد ميهاي حمل و نقل و سرمايهزيرساخت

ها به ترتيب و بر اساس اولويت بشرح هاي اصلي و الگوي استقرار فعاليته شهرستان بندر لنگه مبتني بر تخصصبر اين اساس اولويت توسع

 هاي زير توسط سند آمايش استان پيشنهاد شده است. بخش

 حمل و نقل  -1

 خدمات  -2

 پروري شيالت و آبزي -3

 بازرگاني  -4

 گردشگري و صنايع دستي  -5

هاي پيشنهادي ارائه شده است. كه عناوين مرتبط با شهر كنگ به شرح جدول و پروژه هابرنامهدر مرحله بعد در تدوين سند آمايش استان 

 باشد. زير مي

 ی در دست اجرای سند آمایش برای شهر کنگهابرنامه : 13-3جدول 

 دستگاه مربوطه محل اجرا پروژه برنامه

و ارتقاي سطح پوشش حفاظتي 

 صيانت از ذخاير و منابع آبي

ساماندهي و تكميل بندر صيادي 

 كنگ
 شيالت شهر كنگ

برنامه تامين، حفاظت مرمت 

 ميراث غيرمنقول فرهنگي

مرمت و احياي بافت تاريخي بندر 

 كنگ
 ميراث فرهنگي شهر كنگ

  

                                           
 11ريزي، ص ، فصل هفتم: طراحي و برنامه1397سند آمايش استان هرمزگان،  14
  12همان منبع، ص  15
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 ی پیشنهادی سند آمایش استان برای شهر کنگهابرنامه :14-3جدول 

 هدف راهبرد اجراییبرنامه  پروژه

سازی خرید و تجهیز کارخانه کشتی

 آالت بروز دنیابندر کنگ به ماشین

سازی تجهیز صنایع کشتی

 های نویناستان به تکنولوژی

-شکوفایی صنایع عظیم کشتی

سازی و توسعه ظرفیت فعالیتهای 

 جانبی آن

گیری هاب مبادالت اقتصادی شکل

 و ایجاد پیوند تولید و تجارت

-های مالی برای سرمایهاعطای مشوق

سازی و گذاری در بخش کشتی

 فعالیتهای جنبی در بندر کنگ

های داخلی و جذب سرمایه

 سازیخارجی در صنعت کشتی

-شکوفایی صنایع عظیم کشتی

سازی و توسعه ظرفیت فعالیتهای 

 جانبی آن

گیری هاب مبادالت اقتصادی شکل

 و ایجاد پیوند تولید و تجارت

خدمات گردشگری نمونه در بندر  ارائه

های دریایی، از کنگ، برگزاری ورزش

های رانی و ... ، ایجاد اسکلهقبیل قایق

 تفریحی دریایی

ریزی در جهت بهبود و برنامه

های گسترش فعالیت

 گردشگری دریایی

 پایداری اقتصادی توسعه اقتصاد دریامحور

استقرار صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش 

 شهر کنگشیالت در 

 های آبزیگسترش فعالیت

های پروری، شیالت و فعالیت

 جانبی

 پایداری اقتصادی توسعه اقتصاد دریامحور

 

 ی مختلف هاگروهنیروی انسانی از طریق شناسایی  شناسیظرفیت: 3-4

ساله و بيشتر  10، كل جمعيت 1395گردد، در سال سال به جمعيت در سن كار اطالق مي 10شناسي جمعيت باالي بر اساس مفاهيم جامعه

درصد( نيز جمعيت  63.6نفر ) 9527درصد( را جمعيت فعال و  36.4نفر ) 5453نفر بوده است كه از اين تعداد  14980شهر كنگ معادل 

 دهد. مي ي سني نشانهاگروهغيرفعال را تشكيل داده است. جدول زير جمعيت فعال و غير فعال شهر كنگ را به تفكيك 

 1395جمعیت فعال و غیرفعال شهر کنگ در سال  :15-3جدول 

 مرد و زن

 جمعیت فعال
 سهم جمعیت غیر فعال جمعیت غیر فعال

 نرخ بیکاری بیکار شاغل

4915 538 9.9 9527 63.6 

 98.8 1565 0.0 0 19 ساله 10-14

 82.6 1168 13.8 34 212 ساله 15-19

 67.1 1083 24.2 129 403 ساله 20-24

 47.2 994 19.4 216 895 ساله 25-29

 55.6 1212 8.3 80 888 ساله 30-34

 51.3 850 4.7 38 770 ساله 35-39

 60.0 632 3.8 16 406 ساله 40-44

 54.7 474 2.0 8 384 ساله 45-49

 55.0 379 2.3 7 303 ساله 50-54

 52.2 291 1.5 4 262 ساله 55-59

 51.6 229 1.4 3 212 ساله 60-64

 79.9 650 1.8 3 161 ساله و بیشتر 65

 

باشد سال مي 30تا  15ي سني هاگروههاي قبلي نيز ارائه گرديد، مشكل اصلي شهر كنگ در حوزه بيكاري مربوط به همانطور كه در بخش

ترين نيروي انساني شهر كنگ، يكي از مهمي هاظرفيتباشد، بنابراين در شناسايي درصد مي 19كه بطور متوسط داراي نرخ بيكاري باالي 

شهر را طوري طراحي  ايتوسعهي هابرنامهباشد. در صورتي كه بتوان سال مي 30تا  15ي انساني اين شهر جوانان بيكار هاگروهترين و بالقوه
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ي انساني بالقوه شهر كنگ بشمار هايتظرفتواند يكي از ي اقتصادي شهر به نحو احسن استفاده گردد، اين گروه ميهاپتانسيلنمود كه از 

 آيد. 

درصد( و در بين زنان  19دهد كه بيكاري زنان در اين شهر باال بوده )در حدود البته تفكيك جنسيتي تعداد و نرخ بيكاران شهر نشان مي

تصادي شهر بخصوص در حوزه ايجاد ريزي اقباشد. بنابراين در برنامهدرصد مي 40سال داراي نرخ بيكاري باالي  30تا  15ي سني هاگروه

 زايي قرار گيرند. بايد در اولويت اشتغال 30تا  15الخصوص زنان اشتغال، زنان و علي

ي سني پرداخته شد. هاگروهي نيروي انساني شهر كنگ به بررسي جمعيت غيرفعال شهر به تفكيك هاظرفيتدر مرحله بعد براي شناسايي 

 دهد. ي سني را نشان ميهاگروهجدول زير جمعيت غيرفعال شهر كنگ به تفكيك 

 1395جمعیت غیرفعال شهر کنگ در سال  :16-3جدول 

 مرد و زن

سهم جمعیت غیرفعال به تفکیک  جمعیت غیرفعال

 سایر دارای درآمد بدون کار خانه دار محصل ی سنی )درصد(هاگروه

2532 4275 196 2310 100 

 16.8 74 0 23 1466 ساله 10-14

 12.5 225 0 181 759 ساله 15-19

 11.4 370 1 494 200 ساله 20-24

 10.3 225 3 679 50 ساله 25-29

 12.6 407 6 725 32 ساله 30-34

 8.7 258 3 534 15 ساله 35-39

 6.4 208 2 382 5 ساله 40-44

 4.9 119 5 329 4 ساله 45-49

 4.0 64 10 297 0 ساله 50-54

 3.1 62 11 213 1 ساله 55-59

 2.4 10 44 171 0 ساله 60-64

 6.9 288 111 247 0 ساله و بیشتر 65

 

درصد را  24.8درصد داراي درآمد بدون كار و  2دار، درصد زنان خانه 46درصد جمعيت غيرفعال شهر كنگ در محصلين، حدود  27.2در كل 

ترين بخش جمعيت غيرفعال ها، معلولين و از كار افتادگان و ...( تشكيل داده است. صرف نظر از تعداد محصلين، مهمبازنشستهسايرين )مثل 

دار تشكيل داده است كه دار تشكيل داده است. به عبارتي در حدود نيمي از جمعيت غيرفعال شهر كنگ را زنان خانهشهر كنگ را زنان خانه

توان در مشاغل خانگي و كسب و ي نيروي انساني شهر كنگ را به خود اختصاص داده است. از اين ظرفيت ميهاظرفيتبخش ديگري از 

 ريزي صحيح به نحو احسن استفاده كرد. كارهاي كوچك با برنامه

سايرين و عمده  دهد كه عمده مردان جمعيت غير فعال شهر را محصلين والبته تفكيك جنسيتي جمعيت غيرفعال شهر كنگ نيز نشان مي

دارها و درصد جمعيت غيرفعال زنان اين شهر را خانه 65دارها تشكيل داده است. به نحوي كه باالي جمعيت غيرفعال زنان اين شهر را خانه

 درصد آنرا محصلين به خود اختصاص داده است.  20در حدود 

جمعيت بيكار بخصوص جمعيت بيكار  -1مده تشكيل شده است. ي نيروي انساني شهر كنگ از سه گروه عهاظرفيتبندي كلي، در يك جمع

درصد جمعيت غيرفعال زنان را بخود اختصاص  65دار با تاكيد بر زنان كه باالي جمعيت غيرفعال خانه -2سال با تاكيد بر زنان،  30تا  15

 50ه است. در مجموع اين سه گروه باالي درصد از جمعيت غير فعال شهر را بخود اختصاص داد 25سايرين كه در حدود  -3داده است، 

هاي اقتصادي رسمي ترين نقشي در فعاليتاند، كه بالاستفاده و بدون آنكه كوچكدرصد از جميعت در سن كار شهر كنگ را تشكيل داده

 گردند.  ي بالقوه نيروي انساني شهر كنگ معرفي ميهاظرفيتشهر داشته باشند، بعنوان 
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ی اقتصادی شهر کنگ با تاکید بر برندسازی هاظرفیتترین مهم بندییتاولوشناسایی و : 3-5

ها و خدمات مختلف اقتصادی برای تعیین محورهای تولید یا خدمات دارای اولویت و فعالیت

 ها جهت تحرک اقتصادی شهر پیشران

رود و توزيع متوازن اي به شمار ميهم توسعه منطقهنظران توسعه، توزيع مكاني نامتعادل جمعيت از موانع مبنا به اعتقاد بسياري از صاحب

اي، تمركز نامتعادل جمعيت در هاي توسعه منطقهكند. براساس بسياري از نظريهاي را تسهيل ميجمعيت نيل به اهداف آباداني ملي و منطقه

شود و در محيطي ميزيست عدم تعادلهاي زيادي از سرزمين از جمعيت، موجب ايجاد دوگانگي و چند كانون بزرگ و خالي بودن بخش

 . كندل ايجاد ميتوسعه منطقه اختال

و استعدادهاي موجود تبعيت  هاظرفيتگيري متناسب هاي زيستي از نظام بهرهدر كشورهاي در حال توسعه، الگوي استقرار جمعيت و كانون

اي بر روند توسعه گوي توزيع نامتوازن مراكز شهري، تأثير بازدارندهدهد. الكند و سيماي اسكان جمعيت، تصوير نامتعادلي را به دست مينمي

هاي كم رونق و كم توان با نيروي كار زا و پرتوان با جذب نيروي كار بيشتر و حوزههاي اشتغالگذارد به طوري كه حوزهشهري بر جاي مي

 . اندكمتري مواجه

تواند در برقراري يك نظام منظم و منطقي سازي و فراهم آوردن شرايط مساعد، ميزمينهبا همانند شهر كنگ در اين بين، شهرهاي كوچك 

يابد و به ، ظرفيت پذيرش جمعيت افزايش ميهاي شهريزيرساختموفق باشند. با تقويت و توسعه ، سلسله مراتبي از حيث جمعيت و كاركرد

هاي روستايي اين جريان را به سوي مهاجرتان )بندر لنگه( و همچنين كانون فعاليت و سكونت در غرب استسبب قرار گرفتن بر سر راه 

ها در رابطه با تقويت و بهبود شرايط زيست ترين اقدامترين و ابتداييتوان گفت يكي از اساسيبا توجه به موارد يادشده، ميكند. خود، هدايت 

اين تواند ميعدم توجه به اين مسايل است. در وهله اول  در اين شهر ايتوسعهها و امكانات ، توجه به زيرساختبراي شهر كنگو جذابيت 

 كند. گذاري شهر را فاقد بازدهي و صرفه مناسب اقتصادي براي سرمايه

ايجاد صنايع و توان اقتصادي خود باشد، در اين بين  هاپتانسيلدرونزا و مبتني بر  ي شهر كنگ بايد همانطور كه گفته شد الگوي توسعه

)مانند فناوري، مدرن  هايمفيد باشد و بخشتواند ميكوچك و متنوع كه به طور عمده در ارتباط با رفع نيازهاي محلي و ايجاد اشتغال 

توازن امكان توزيع مايفا كند. به عبارت ديگر، كنگ  تواند در اين راستا، نقش فعالي در شهرنيز با تحرک اقتصادي خود ميگردشگري و ...( 

هاي اقتصادي از طريق بهبود بخشيدن به و سلسله مراتبي جمعيت در يك منطقه، مستلزم امكانات، خدمات و ايجاد تحرک و جريان

 .كندرا تسريع مي هاي بزرگاست كه اين روند، تمركززدايي از شهرمانند شهر كنگ ها و امور پايه در شهرهاي كوچك زيرساخت

دار را داشته باشد، اي و مزيتهاي پايهي شهر كنگ را كه قابليت تبديل شدن به فعاليتهاپتانسيلترين مهم ديدگاهمقدمه و با طرح اين 

 بشرح زير خالصه كرد. توان مي

باشد. بنابراين توسعه اين بخش، ، بخش شيالت در شهر كنگ داراي مزيت رقابتي ميShift & Shareبر اساس نتايج مدل  -

تواند از فعاليتهاي داراي پتانسيل باال و پيشران در جهت هاي پسين و پيشين آن، مانند صنايع تبديلي شيالت و ... ميبه همراه توسعه فعاليت

 تحرک اقتصادي در شهر كنگ باشد. 

باشد. بر اساس ، بخش حمل و نقل و انبارداري داراي پتانسيل مزيت رقابتي ميShift & Shareبر اساس نتايج مدل  -

رساني سازي، بروزكنند، بنابراين توسعه مدرنبازار كار شهر كنگ نيز حدود يك سوم از شاغلين اين شهر در اين بخش فعاليت ميهاي بررسي

ي اجرايي اين بخش يكي از هابرنامهباشد. كه در پيشنهاد ي بالفعل شهر كنگ ميهاپتانسيلسازي اين فعاليت يكي ديگر از و رسمي

 قتصادي شهر كنگ خواهد بود. هاي اترين قابليتاصلي

نيازمند ايجاد و تجهيز علمي و تكنيكي باشد. لذا سازي و تجهيز فعاليتهاي مرتبط با آن ميها و مدرنبخش كشاورزي نيازمند احياي نخلستان

 باشد. ميهاي كشاورزي به ساير نقاط ت، انبارداري و توزيع فرآوردهمراكز و تأسيسات تبديل محصوال
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د. ولي در حوزه روهاي اصلي و بالقوه شهر كنگ بشمار ميكه گفته شد، بخش گردشگري از نوع تاريخي از مزيتهمانطور  -

هاي بعدي مطالعات ر بخشدباشد كه ي اجرايي مشخص ميهابرنامههاي تابع گردشگري نيازمند پيشنهادها و گردشگري دريايي و فعاليت

 . اقتصادي به تفصيل به آن پرداخته خواهد شد

هاي خشي از فعاليتبتواند و كارهاي كوچك و خانگي )مانند صنايع دستي، محصوالت غذايي محلي و ..( كه مي در حوزه كسب -

اي اقتصادي براي ساكنين ههاي كوچك تبديل آن به فعاليتپروژه هابرنامهتوان در قالب پسين گردشگري در شهر كنگ باشد، نيز مي

هاي عال خارج از حوزه فعاليتدار، در قالب جمعيت غيرفقابل توجهي از نيروي انساني شهر بخصوص زنان خانه درآمدزايي كرد. چرا كه بخش

 باشد. اقتصادي مي

هاي سازگار با اين گروه عاليتباشد، پيشنهاد فهاي انجام شده، نرخ بيكاري در بين جوانان و زنان بسيار باال ميبر اساس بررسي -

 هر را مرتفع نمايد. تواند بخشي از مشكالت بيكاري شبع گردشگري، پيشنهاد ايجاد شهرک فناوري و ... ميهاي تاهمانند فعاليت

ي اجرايي براي هر كدام از موارد گفته شده كه بعنوان هابرنامهبا اين حال در بخش بعدي مطالعات اقتصادي و بعد از ارائه اهداف، راهبردها و 

گذاري مشخص پيشنهاد خواهد شد. ولي پايه و اساس هاي سرمايهها و طرحقتصادي به شهر كنگ، پروژهپتانسيل اقتصادي در جهت تحرک ا

 هاي پيشتاز شهر كنگ خواهد بود. و بخش هاپتانسيلها، اين پيشنهادها همين مزيت

 ( 1415اشتغال و جمعیت شهر کنگ در افق طرح ) بینیپیش

اشتغال  بينيپيشنقش و روند اقتصاد شهر از  بينيپيشهاي انجام شده در مورد وضعيت موجود شهر كنگ براي بر اساس تحليل 

سال ستفاده مي 1415و  1410، 1405، 1400، 1395هاي تا افق طرح و براي  سناريو حداقل و حداكثر ا سب دو  سبات بر ح شود. محا

 شود. ريو بصورت زير تعريف مينگري اشتغال بر اساس روابط مربوط به هر سناآينده

 جهت محاسبه سناريوي شماره يك براي هر دوره و در هر بخش بصورت: -الف

 (E+P+D( * 1395در دوره قبلي ) i)تعداد شاغالن بخش 

 در اين سناريو تغييرات اشتغال در هر بخش در ارتباط با اثرات

شود. به عبارت ديگر با حفظ شرايط موجود و روند دهه گذشته اشتغال يي قبلي برآورد مهر سه جزء ملي، ساختاري و رقابتي در دهه 

 گردد.برآورد مي

 جهت محاسبه سناريو شماره دو براي هر دوره در هر بخش بصورت:  -ب

 (E+P( * 161395در دوره قبلي ) i)تعداد شاغلين بخش 

هايي كه اثرات مثبت ساختاري ي شهر در همان بخشهاي رقابتشود كه با انجام اصالحات اقتصادي مزيتدر اين سناريو فرض مي

شود. بدين ترتيب برآورد اشتغال در ارتباط دو جزء شود و لذا اثر رقابتي در ايجاد اشتغال حذف ميدر سطح ملي وجود دارد، ايجاد مي

( IMSسهم تركيب فعاليت ) دهنده عاملنشان P( و RGSدهنده سهم رشد استان )نشان Eگيرد. )تغييرات ملي و ساختاري صورت مي

(. طبيعي است كه با حذف اثر رقابتي در ساختار اقتصادي شهر ميزان اشتغال 17باشد( ميRSاي )شهري( يا )دهنده سهم منطقهنشان Dو 

                                           
این آمار  مار ایران ارائه شده است. ولی به تفکیک بخشتوسط مرکز آ 1395تعداد شاغلین کل شهر کنگ برای سال  16

گیرد. ولی با توجه  مبنای محاسبات و برآوردهای اشتغال در افق طرح قرار 1390لذا اصوالً باید سال هنوز ارائه نشده است. 

ر نظر گرفتن ساختار ا دباشد. لذا بنمی 1395تا  1390اصالً قابل مقایسه با دوره  1390تا  1385به اینکه رشد اشتغال دوره 

 باشد. می 1395مبنا، سال  1390بخشی سال 
رفت. گهای مختلف اقتصادی مورد بررسی قرار های رقابتی شهر کنگ به تفکیک بخشدر گزارش وضع موجود مزیت 17

و سهم  فعالیتاستفاده گردید که بر اساس سه عامل سهم رشد استانی، سهم ترکیب  Shift & Shareبرای اینکار از روش 

 دار شهر کنگ شناسایی و معرفی شدند.   ای بخشهای مزیتمنطقه
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ساختار  دهنده تأثير باالي مزيت رقابتي دربرآوردي تفاوت آشكاري با سناريو قبلي خواهد شد. هر چه اين اختالف بيشتر باشد نشان

 ها باشد.  هاي اقتصادي مبتني بر تقويت اين مزيتكند كه سياستاقتصادي فعلي و آينده شهر است و ايجاب مي

آيد و اعداد بدست آمده را اگر با تعداد شاغلين بخش با انجام محاسبات باال تعداد شاغالن كه اضافه و يا كم خواهند شد، بدست مي

 دهد. شده در هر سناريو براي هر بخش در هر دوره را نشان مي بينيپيشدر دوره قبل جمع كنيم عدد بدست آمده تعداد شاغالن 

 1به تفكيك دو سناريو  1415و  1405اشتغال شهر كنگ را براي سال  بينيپيشنتايج برآورد و  2و  1بر اين اساس جداول شماره 

عمده فروشى، خرده فروشى، تعمير وسايل نقليه ، كشاورزى، شكار و جنگلدارىهاي دهد. بر اساس سناريوي اول، بخشنشان مي 2و 

با كاهش سهم در كل اقتصاد شهر  اداره امورعمومى، دفاع و تأمين اجتماعى اجبارىو  ساختمان، موتورى وكاالهاى شخصى و خانگي

با بيشترين كاهش  عمده فروشى، خرده فروشى، تعمير وسايل نقليه موتورى وكاالهاى شخصى و خانگيمواجه بوده و در اين ميان بخش 

هده هاي آموزش و بهدشت و مددكاري اجتماعي تقريباً نقش ثابتي در اشتغال آينده شهر بر عسهم مواجه خواهد بود. همچنين بخش

هاي شيالت، ساير باشند. نكته مهم آنكه بخشهاي اقتصادي شهر با افزايش سهم در كل اشتغال برخوردار ميخواهند داشت. ساير بخش

هاي مالي از بيشترين افزايش سهم در اشتغال كل شهر برخوردار خواهند بود. از آنجا كه در بررسي وضع موجود گريمعادن و واسطه

باشد و در دار معرفي شده است، رشد اين بخش طبيعي ميهاي پيشرو و مزيتش شيالت در اقتصاد شهر جزء بخشاقتصاد شهر نيز بخ

دهد كه هاي مالي در آينده اقتصاد شهر نشان ميگريآينده نيز نقش فعال آنرا در اقتصاد شهر شاهد خواهيم بود. رشد باالي بخش واسطه

 هاي مالي فعالي خواهد داشت. اليتشهر كنگ در آينده، حوزه بانكداري و فع

هاي كشاورزي، استخراج معادن، مستغالت و ساير خدمات داراي بيشترين سهم و نقش فعال در دوم نيز بخش يبر اساس سناريو

هاي نقش بخشباشد. تفاوت اصلي دو سناريو در كمتر مي 1اقتصاد شهر برخوردار خواهد بود، اما ميزان تأثيرگذاري آنها در سناريوي شماره 

باشد. نتيجه آنكه چنانچه تغييري در مزيت رقابتي شهر اتفاق افتاده و كشاورزي، شيالت، حمل و نقل مستغالت و ساير خدمات مي

هاي داراي مزيت ساختاري در كل كشور تأكيد گردد، آنگاه ساختار آينده شهر به صورت اي باشد كه بر بخشهاي اقتصادي بگونهسياست

هاي با توجه به در نظر گرفتن مزيت 1دهد كه سناريو شماره هاي آن نشان ميخواهد شد. با اين حال بررسي دو سناريو و تفاوت سناريو دوم

 تواند به عنوان سناريوي نهايي براي اين مطالعه پيشنهاد گردد.هاي موجود ميرقابتي شهر و واقعيت
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 1تحت سناریو  1415و  1405های های اقتصادی برای سال: برآورد اشتغال شهر کنگ به تفکیک بخش 17-3جدول 

رشد متوسط ساالنه 

  1415اشتغال در سال 

 1395نسبت به سال 

1415 1405 

اشتغال 

1395 
 های اقتصادیبخش

سهم از 

اشتغال کل 

 )درصد(

میزان 

 اشتغال

سهم از 

اشتغال کل 

 )درصد(

میزان 

 اشتغال

 شکار و جنگلدارىکشاورزى،  399 330 6.1 293 5.0 1.5-

 شیالت 312 476 8.9 640 10.8 3.7

 استخراج معدن 11 15 0.3 19 0.3 2.9

 ساخت -صنعت 322 366 6.8 410 6.9 1.2

 تأمین برق، گاز و آب 56 66 1.2 76 1.3 1.5

 ساختمان 526 505 9.4 488 8.3 0.4-

-0.2 11.8 698 13.2 707 726 

عمده فروشى، خرده فروشى، 

وسایل نقلیه موتورى تعمیر 

 و کاالهاى شخصى و خانگی

 هتل و رستوران 53 65 1.2 77 1.3 1.9

1.0 31.6 1866 31.7 1702 1538 
حمل و نقل و انباردارى و 

 ارتباطات

 هاى مالىگرىواسطه 29 41 0.8 53 0.9 3.0

1.7 1.9 113 1.8 97 81 
هاى مستغالت، اجاره و فعالیت

 کار و کسب

-0.6 3.6 212 4.2 226 240 
اداره امورعمومى، دفاع و 

 تأمین اجتماعى اجبارى

 آموزش 139 153 2.8 167 2.8 0.9

 بهداشت و مددکارى اجتماعى 60 66 1.2 72 1.2 0.9

1.4 1.9 114 1.9 100 86 
هاى خدمات سایر فعالیت

 عمومى، اجتماعى و شخصى

 اظهار نشده  338 455 8.5 611 10.3 3.0

 کل اشتغال  4915 5369 100 5906 100 0.92

 هاي مختلف و محاسبات مشاور منبع: سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال
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 2تحت سناریو  1415و  1405های های اقتصادی برای سال: برآورد اشتغال شهر کنگ به تفکیک بخش 18-3جدول 

رشد متوسط ساالنه 

اشتغال در سال 

نسبت به   1415

 1395سال 

1415 1405 

اشتغال 

1395 
 های اقتصادیبخش

سهم از 

اشتغال 

کل 

 )درصد(

میزان 

 اشتغال

سهم از 

اشتغال 

کل 

 )درصد(

میزان 

 اشتغال

 کشاورزى، شکار و جنگلدارى 399 544 10.3 689 12.1 2.8

 شیالت 312 403 7.0 495 8.7 2.5

 استخراج معدن 11 17 0.3 23 0.4 3.9

 ساخت -صنعت 322 374 6.8 426 7.5 1.8

 تأمین برق، گاز و آب 56 78 1.3 101 1.8 3.0

 ساختمان 526 550 10.6 573 10.1 1.0

-2.2 6.3 359 12.4 542 726 
عمده فروشى، خرده فروشى، تعمیر وسایل 

 نقلیه موتورى وکاالهاى شخصى و خانگی

 هتل و رستوران 53 52 1.0 52 0.9 0.6

 و انباردارى و ارتباطات حمل و نقل 1538 1454 29.4 1370 24.1 0.2

 هاى مالىگرىواسطه 29 38 0.7 47 0.8 2.6

 هاى کار و کسبمستغالت، اجاره و فعالیت 81 139 2.2 197 3.5 4.3

1.5 5.2 296 5.0 268 240 
اداره امورعمومى، دفاع و تأمین اجتماعى 

 اجبارى

 آموزش 139 129 2.6 118 2.1 0.0

 و مددکارى اجتماعى بهداشت 60 69 1.3 78 1.4 1.7

5.1 4.5 258 2.5 172 86 
هاى خدمات عمومى، اجتماعى و سایر فعالیت

 شخصى

 اظهار نشده  338 455 7.7 611 10.7 3.0

 کل اشتغال  4915 5284 100 5693 100 0.74

 هاي مختلف و محاسبات مشاور منبع: سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال
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 1در سناریو  1415و  1395های مختلف اقتصاد شهر کنگ در سال اشتغال بخش: مقایسه سهم 7-3شکل 

 

 
 2در سناریو  1415و  1395های مختلف اقتصاد شهر کنگ در سال : مقایسه سهم اشتغال بخش8-3شکل 

 

 اشتغال  بینیپیشجمعیت شهر کنگ بر اساس  بینیپیش: 3-6

هاي مختلفي استفاده كرد. در صورت در دسترس بودن ميزان توان از راهاشتغال مي بينيپيشجمعيت بر اساس  بينيپيشبراي 

جمعيت در افق طرح نمود. منتها در اين روش عالوه بر  بينيپيشتوان از نسبت جمعيت فعال به كل جمعيت شهر، اقدام به بيكاري مي

رار گيرد، تا كل جمعيت شهر در افق طرح مورد برآورد قرار گيرد. با اشتغال، بايد ميزان بيكاري در افق طرح نيز مورد برآورد ق بينيپيش

دار بودن ميزان برآورد جمعيت فعال شهر باال بوده و توجه به تاثيرگذاري متغيرهاي زياد بروي نرخ بيكاري، در اين روش امكان تورش
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اشتغال از بار تكفل  بينيپيشجمعيت بر اساس  بينيپيشيابد. لذا در اين مطالعه براي امكان خطا در برآورد جمعيت كل شهر افزايش مي

دهنده تعداد جمعيت بازاي هر نفر شاغل آيد و نشانگردد. بار تكفل شغلي از نسبت جمعيت به ميزان اشتغال بدست ميشغلي استفاده مي

توان ، به همين منوال ادامه داشته باشد، مي1395تا  1375باشد. با فرض اينكه روند موجود بار تكفل شغلي از سال آور خانواده( مي)نان

 اشتغال بشرح جدول زير مورد برآورد قرار داد.  بينيپيشجمعيت شهر كنگ را بر اساس 

 جمعیت شهر کنگ بر اساس برآورد اشتغال در افق طرح با استفاده از بار تکفل شغلی بینیپیش :19-3جدول 

 شغلی بار تکفل نفر -اشتغال  نفر –جمعیت  سال شرح

بر  -موجود 

اساس نتایج 

سرشماری عمومی 

 نفوس و مسکن

1385 14894 4049 3.68 

1390 16305 4212 3.87 

1395 
19213 

 
4915 3.91 

بر  بینیپیش

اساس بار تکفل 

 شغلی

1400 20681 5131 4.03 

1405 22313 5369 4.16 

1410 24138 5633 4.29 

1415 26096 5906 4.42 

 هزار نفر خواخد بود.  26( در حدود 1415اشتغال در افق طرح ) بينيپيشجمعيت شهر كنگ بر اساس  بينيپيشبر اين اساس 

 

 اقتصادی شهر کنگو راهبردهای افق چشم انداز بندی: جمع: 3-7

ی ملی هابرنامهدر هماهنگي با ساير تجارت و ترانزيت با كشورهاي حاشيه خليج فارس  تواند در زمینه مي شهر كنگ در مقياس فراملي

هاي مرتبط با يكي از مقاصد اصلي گردشگري طبيعي شهري )اكوتوريسم( كشور، قطب ملي فعاليت توانددر مقياس ملي مينقش ایفا کند. 

و ايجاد درآمدهاي پايدار با توان پايداري  اي شهري گاه ويژه در زمينۀ بخش شيالت باشد و در مقياس منطقهصنايع تبديلي ماهيگيري با جاي

 باشددار اقتصادي بر پايه )بخش بازرگاني، حمل و نقل و شيالت، صنايع دستي و ...( مبتني بر فعاليتهاي مزيت

 به شرح زير است: شهر كنگپيشنهادي هاي اقتصادي راهبردها و سياستترین بر اين اساس، مهم

 هاي بخش شيالت و صنايع پسين آن هاي اقتصادي در فعاليتگذاري و تسهيل شرايط براي گسترش فعاليتمشاركت در سرمايه 

  گذاري، بخشي در حوزۀ سرمايه –كارگيري تمهيدات محلي افزايش اختيارات شهر كنگ در راستاي ايجاد ابتكارات محلي و به

 اجرايي -يبخشي به فرايندهاي مالوكار و سهولتكسب

 هاي دريامحور مانند حمل و نقل، گردشگري ي قانوني موجود و آتي اقتصاد دريا )توسعه فعاليتهاظرفيتبرداري بهينه از بهره

 دريايي، شيالت و ...( 

 شتيبان بندي و كليۀ خدمات پهاي ارزش افزودۀ بخش شيالت با ايجاد و توسعۀ صنايع تبديلي، غذايي و بستهايجاد و تكميل زنجيره 

 هابر با تاكيد بر نخلستانبرداري بهينه از منابع آب با كشت محصوالت بومي و كم آبتنظيم الگوي كشت و بهره 

 هاي اجتماعي و فرهنگي و اداري براي حضور زنان در بازار كارفائق آمدن بر شكاف جنسيتي و سني و رفع محدوديت 

 ي شهر كنگ هاظرفيتي با توجه به دستي و مشاغل خانگحمايت از رشد و گسترش صنايع 

 ايجاد الزاماتي براي جذب نيروي شاغل بومي در فعاليتهاي اقتصادي با توجه به نرخ بيكاري باالي جوانان و زنان در شهر كنگ 
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 گردشگریی هاظرفیتشناخت و تحلیل بخش چهارم: 

 گردشگری(مبانی پایه )تحلیل قابلیت ها و جذابیت های : 4-1

شوند مردم به هايي هستند كه باعث ميها در قلب صنعت و مقاصد گردشگري قرار دارند. آنها انگيزهگويد؛ جاذبهاسواربروک مي

ها به عنوان عامل جذب كننده گردشگران هستند و زمينه فعاليت آنها كند كه جاذبهمكان خاصي سفر كنند. ريچارد اين نكته را بيان مي

هاي بازديدكنندگان و فراهم اي هستند كه به منظور ارضاء عاليق و فعاليتهاي توسعه يافتهها مكانگويد؛ جاذبهكنند. گان مييرا فراهم م

 باشند:ها داراي دو كاركرد اصلي مياند از ديدگاه گان جاذبهريزي و مديريت شدهنمودن امكانات تفريحي براي آنان برنامه

 شوند.انجام مسافرت مي ع موجب ترغيب افراد براي

 دهند.ها را تشكيل ميگردند، چرا كه آنها هسته اصلي سفرمندي بازديدكننده ميع موجب رضايت

ترين انگيزه گردشگران براي هاي منحصر بفردشان، مهمترين بخش از سيستم گردشگري و اصليها با توجه به ويژگياصوالً جاذبه

ها، گردشگري وجود نخواهد ها نيازي به خدمات و تسهيالت گردشگري نيست و در واقع بدون جاذبهبهآيند. در نبود جاذسفر به شمار مي

ها از عوامل مهم كششي براي ترغيب و داشت. چراكه همواره بايد چيزي براي ديدن و انجام دادن گردشگران وجود داشته باشد. جاذبه

هاي دارد در بيشتر موارد، وجود جاذبهن را به حركت و تكاپو براي سفر واميجذب گردشگران به يك منطقه هستند. در واقع آنچه انسا

هايي كه كاهد. در اين بين جاذبهمتنوع و گوناگوني است كه ديدن آنها خستگي كار و دل مشغولي زندگي ماشيني عصر مدرن را مي

نفوذ بيشتر و قدرت جذب باالتري برخوردار خواهند بود. منابع هاي بارز و منحصر به فرد را به همراه دارند، از حوزه اي از ويژگيمجموعه

ترين عناصر آورد و از اصليهاي گردشگري يك منطقه زمينه اصلي را براي توسعه و پيشرفت فعاليتهاي گردشگري فراهم ميو جاذبه

 هايديدگاهتوجه به رويكرد و  با گردشگريهاي جاذبهبخشند. تشكيل دهنده محصول گردشگري هستند كه به آن شكل و محتوا مي

گان معتقد است هاي گردشگري خواهد آمد. بندي جاذبهنظران در خصوص تقسيمشود. در ادامه ديدگاه صاحبميبندي طبقه افراد مختلف

المللي و بين ،تقاضا شامل بازارهاي داخلي . بخششودمي به دو گروه عرضه و تقاضا تقسيم گردشگريكه تمام عناصر و اجزاي نظام 

ها، تاسيسات ها و فعاليتعرضه شامل جاذبهبخش نمايند و گردي استفاده ميگردشها، تسهيالت و خدمات ساكنين محلي كه از جاذبه

 شود.شامل مياقامتي و ديگر امكانات و خدمات را 

 از دیدگاه گان در گردشگری :  نظام عرضه و تقاضا1-4جدول 

 عوامل عرضه عوامل تقاضا

 هاها و فعالیتجاذبه المللی گردشگریبازارهای بین

 سایر امکانات و خدمات گردشگری و هااقامتگاه بازارهای داخلی گردشگری

 هاساختریزدیگر و  عناصر سازمانی، حمل و نقل استفاده ساکنین محلی

براساس دو نوع گردشگري انجام شده است. كند كه بندي ميپراكنده و متمركز تقسيم ؛ها را به دو گروهجاذبههمچنين گان 

)پراكنده( و گردشگراني كه به  اند به صورت جدا از هم واقع شده مختلف هايمكانروند كه در هايي ميگردشگراني كه به ديدن جاذبه

 .)متمركز( روندهاي يك مقصد خاص ميديدن جاذبه

 كند:بندي ميسيمقسمت عمده تق سهرا به  ي گردشگريهاجاذبه ادوارد اينسكيپ
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 هاي محيط طبيعي هستند.هاي طبيعي كه براساس ويژگيجاذبهع 1

 هاي انساني هستند.هاي فرهنگي كه برمبناي فعاليتجاذبهع 2

 اند.هاي خاص كه به صورت مصنوعي خلق شدهجاذبه ع 3

. الزم به ذكر به آنها اشاره خواهد شدمربوطه  در بخششوند كه در ادامه تري تقسيم ميهاي جزييها خود به بخشبندياين تقسيم

هاي گردشگري آمده است. بندي جاذبهبندي در مطالعات گردشگري بندر كنگ استفاده شده است. در ادامه مدل طبقهاست كه از اين طبقه

 (1391)اسوار بروک، 

 
 های گردشگری اینسکیپ: مدل انواع جاذبه1-4شکل 

 هاي گردشگريجاذبه

 هاي طبيعيجاذبه

:کوهستا ها 

 ،اشکال  ارها، قلل آتشفشا ی

شناسي، يخچالهاي ویژه زمین

ها،  نا،ي، ل ك كوه كوهستت

 ها، مناطق ساح يصخره

  :منابع آب 

ها و درياهادریاچه 

هاتاالبها، مرداب 

ها رودخا ه 

آبشارها 

گرم و معد،ي هاي آبچشمه 

گياهي پوشش 

گیاهان یکساله 

 گیاهان جنگلی و دائمی 

وحشحیات 

 پر دگان 

 ،جا وران )خز دگان، در دگان

 حشرات، ماهیها و ...( 

 ساختهاي ا،سانجاذبه

 هاي فرهنگيجاذبه

ها و لصرها کاخ 

ها قلعه 

ها پل 

 معابد 

 ،ها لیسعععا ک جد،  )مسعععا

 ها و ...(آتشکده

 های کا  گاه و سععایر م آرام

 مقدس 

هاي مسكو،يخا ه  

ها ت خدمات عمومي حمام 

 میادین 

روستایی فضاهای شهری و 

ها مرسمه 

ها،وشنهسنگ 

 بازارهای قدیمی و جدید 

وع پوشش و لباس/ ذاها  

شیوه سکو ت 

 صنایع دستی 

 دا شگاهها و مراکز علمی 

 سبم معماری 

 بازارهای هفتگی 

هاي م ي و سنني جشن 

هاي ديني و آييني جشن 

 عزاداریها 

 اجرای مراسم دینی 

 عروسیهاشادیها و 

رخدادها 

 موسیقی سنتی 

ها رقص 

بازیهای محلی 

فرهنگ 

 مادی

فرهنگ 

 معنوی

هاموزه 

هاي مصنوعي پارک 

 مایشگاهها  

ها و مراكز ورزشي سالن 

 فروشگاهها 

سینماها 

هاي ،مايش سالن 

هاي اسكيپیست 

 گالریهای  قاشی و خطاطی 

ها کارخا ه 

شده هاي حفاظتمحدوده 

هاپارک 

شنواره ها )موسيقي، في م، ج

 ،مايش(

همایشها 

مسابقات ورزشی 
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شود، ركن اصلي وجود توسعه گردشگري در استان هرمزگان و هاي گردشگري نيز اطالق ميمنابع گردشگري كه به آن جاذبه

شود. بدون وجود اينگونه منابع، گردشگري فاقد مفهوم است و اينگونه منابع نيز به صرف وجود در يك محدوده شهربندركنگ محسوب مي

نمايد هر منبع و يا جاذبه برحسب درجه جاذبيت و كششي كه ايجاد ميتواند علت توسعه گردشگري باشد. اين بدان معنا است كه وجود نمي

هاي هنري و بصري، سابقه تاريخي كند در گردشگري مورد توجه و حائز اهميت است. مكان استقرار، ارزشو ارزشهاي بصري كه ارائه مي

 د.نشويك اثر از ويژگي هاي مهم آن در عرصه گردشگري محسوب مي و اعتبار و سنديت

 باشد كه عبارتند از:منظر زير قابل بررسي و تحليل مي 3توصيف منابع گردشگري شهربندركنگ در طرح حاضر  از 

 ع گونه و نوع منابع؛1

 ع  سطح عملكرد در جذب گردشگر يا بازار عمده گردشگري آن؛2

 شود.ع  محل استقرار و ناحيه اي كه در آن واقع مي3

 

 نمايد:گونه ذيل تقسيم مي 3را به بررسيهاي موجود، منابع گردشگري 

 هاي طبيعيع منابع / جاذبه1

شود كه باعث ها به كليه عناصر طبيعي در عرصه مرفولوژي، آب شناسي، گياهان، جانوران. اقليم و غيره اطالق مياينگونه جاذبه

 ي، اقليمي و تفريحي و ورزشي شوند.جلب و جذب افراد براي استفاده از ارزشهاي بصر

 هاي فرهنگي ع تاريخينابع / جاذبهع م2

ها و ... و نهادهاي معنوي ها، مساجد، بازارها، حمامها، پلهاي فرهنگي شامل نهادهاي مادي فرهنگ و تمدن نظير كاخجاذبه

 شوند.)غيرمادي( فرهنگ نظير مراسم اجتماعي. رخدادها. بازيهاي محلي و ... مي

 هاي انسان ساختع جاذبه3

شود كه توسط انسان امروزي براي اهداف و كاربردهاي مختلف احداث شده و باعث جلب ع به كليه عناصري اطالق مياينگونه مناب

، ها، پاركها، پيست اسكيتوان به موزهشود. از آن جمله ميافراد و گردشگران هم براي رفع نيازهاي ذيربط و هم بازديد و تفريح مي

 و نمايشگاها اشاره نمود.ها هاي حفاظت شده، نگارخانهمحدوده

وجود دارد كه در عرصه گردشگري قابل هاي گردشگري در شهربندركنگ اي از جاذبهبندي فوق، طيف گستردهبا عنايت به گروه

 عالوه بر اين از نظر سطح عملكرد جاذبه در جلب گردشگر و يا به عبارت ديگر بازار عمده گردشگري هرباشد. ريزي و استفاده ميبرنامه

 منبع، سطوح ذيل قابل بيان است:

 ع سطح محلي / استاني1

اين بدان معني است كه يك جاذبه عمدتاً مورد توجه ساكنان روستاها و شهرهاي نزديك آن بوده و كمتر گردشگران شهرهاي دورتر 

 شد دارند.  المللي به آن مكان آمد واستان گردشگران سطح ملي و بين

 اي؛قهع عملكرد در سطح ملي / منط2

عالوه بر ساكنين شهر ها و روستا هاي نزديك محل جاذبه از شهر ها و استان هاي دورتر در سطح ملي و منطقه اي به اين مكان 

 جهت بازديد آمد و شد مي كنند.

 المللي.ع عملكرد در سطح بين3

بندي و بررسي رد به تفكيك دستهبرحسب گونه و سطح عملكهاي گردشگري شهربندركنگ با عنايت به اين امر، منابع/ جاذبه

  ند.شومي
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 پراکندگی فضایی منابع و جاذبه های گردشگری بندرکنگشناخت و  :4-1-1

شهر بندري  شهر به عنوان اولين  ستان هرمزگان قرار دارد. اين  ست كه در ا بندر تاريخي كنگ، يكي از بنادر تاريخي خليج فارس ا

شهر تاريخي در خليج  ستين  ست و داراي ويژگيايران و نخ ست ثبت جهاني قرار گرفته ا صر به فرد از لحاظ فارس كه در فهر هاي منح

بافت معماري ارزشعععمند موقعيت جغرافيايي و ژئوپوليتيك و پايگاه جهاني دانش سعععنتي در كرانه لنج سعععازي و دريانوردي خليج فارس 

 د.باشمي

شده و فره ساحلي واقع  شهري بندري و در خط  شور براي كنگ كه  ستان و ك سطح ا سوم، تاريخ و معماري آن در  نگ و آداب ر

شناخته شده است، با توجه به بررسي ها و پيمايش هاي ميداني و اسنادي منابع و جاذبه هاي ارائه شده در جدول زير به عنوان شاخص 

 ترين جاذبه هاي گردشگري شهركنگ مورد اشاره قرار گرفته اند.

 ی گردشگری بندرکنگ به تفکیک گونه، قابلیت و سطح عملکردی: منابع و جاذبه ها2-4جدول 

 ها قابلیت  شناسی گونه موقعیت جاذبه یا منبع نام ردیف
 سطح

 عملکردی

 ملی پیش سال 113 مشهور لنج از تندیسی فرهنگی کنگ شهر مسی بوم لنج 1

 ملی متر 14 عمق و متر 28 قطر به مدور انبار آب فرهنگی کنگ شهر شمال دولت دریا برکه 2

 قاجاریه دوره بنای تاریخی بندرکنگ گلبتان خانه 3
 بین و ملی

 المللی

 تاریخی  ها پرتغالی قلعه 4

 هایکشتی که بودند ساخته کنگ در لنگرگاهی هاپرتغالی

 مقر که بزرگی قلعه همچنین میانداختند، لنگر آن در شانبزرگ

 است. مانده باقی دریا کنار در قلعه این آثار بود، آنها حکومت

 ملی

5 
 مردم موزه

 شناسی
 فرهنگی بندرکنگ

 ... و معماری رسوم، و آداب دریانوردی، آثار از ای مجموعه

 بندرکنگ

 بین و ملی

 المللی

6 
 شخصی موزه

 محمدابراهیمی
 فرهنگی بندرکنگ

 و دریایی تجهیزات از زیبا و ارزش با ایمجموعه آوریجمع

 کنگ ناخدایان از یکی ابراهیمی آقای توسط رانیلنج
 ملی

7 
 جنگلی پارک

 کوهین
 ای منطقه بندرکنگ توریستی و تفریحی مراکز از طبیعی بندرکنگ

 ای منطقه کوهین  پارک مجاورت در بندرکنگ زیبای و مرجانی ساحل طبیعی بندرکنگ مرجانی ساحل 8

 ای منطقه ها پرتغالی باقلعه زمینی دسترسی راه با قلعه تاریخی بندرکنگ لشتان قلعه 9

10 

 های جنگل

 شده حفاظت

 آکاسیاتورتلیس

 محلی  طبیعی بندرکنگ

11 
 تاریخی بافت

 بندرکنگ
 فرهنگی بندرکنگ

 فلک به سر بادگیرهای با زیبایی های خانه آن، قدیم بافت در

 به فراوان تزیینات با تامواردی ها شکل ترین ساده از کشیده،

 .خورد می چشم

 بین و ملی

 المللی

12 
 شهدای پارک

 فارس خلیج
 ساخت انسان بندرکنگ

 تفریجی امکانات آن در که باشد می کنگ بندر پارکهای از کی

 دارد وجود سنین تمام برای ورزشی
 ای منطقه

 ای منطقه کیلومتر 300 از بیش طولی لنگه بندر شهرستان ساحلی خط طبیعی بندرکنگ  ساحلی خط 13

 تاریخی بندرکنگ تاریخی های برکه 14
 محسوب باران آب ذخیره برای محلی که کنگ شهر هایبرکه

 دیده شهرها بین مسیرهای و شهرها درمیانه شوند، می
 ملی



 

 

195 

 

 

 ها قابلیت  شناسی گونه موقعیت جاذبه ای منبع نام ردیف
 سطح

 عملکردی

 با زمین عمق در ایاستوانه که بنا این خاص معماری .شوندمی

 است گنبدی پوشش

 تاریخی های خانه 15
 قدیمی بافت

 شهر
 ملی  بومی معماری با تاریخی خانه 280 تاریخی

 مترمربع 459 گردی بوم اقامتگاه تاریخی شهرکنگ یونسی خانه 16
 بین و ملی

 المللی

 مترمربع 357 گردی بوم اقامتگاه تاریخی شهرکنگ یوسفی خانه 17
 بین و ملی

 المللی

 محلی قدیمی بافت و ساحلی لبه در مساجد ترین قدیمی از مذهبی کنگ شهر حسنین مسجد 18

 محلی قدیمی بافت و ساحلی لبه در مساجد ترین قدیمی از مذهبی شهرکنگ مسجدکویتی 19

 تاریخی بندرکنگ غرب مدور برج 20

 فاصله در گذرد،می آن رعم از سال 900 قولی به که برج این

 شده ساخته سیاه سنگ از و دارد قرار دریا ساحل از متری 60

 است

 ملی

21 

 طبقه/ سه مسجد

 تجارتخانه یا

 کنگ بندر قدیمی

 تاریخی بندرکنگ
 بنا، که رسد می نظر به است. ساروج و سنگ از آن مصالح

 باشد مسجد و کاروانسرا
 ملی

 تاریخی بندرکنگ تاالر 22

 نزدیکی در و برکه 5 به نزدیک باغی در و کنگ غرب در

 معروف تاالر به که دارد وجود ایخرابه ساختمان زیارتگاه،

 است عباس شاه تاالر نامش که باورند این بر ای عده و است

 ملی

23 
 بافت پایگاه

 تاریخی
 فرهنگی بندرکنگ

 مرتبط فعالیتهای مطالعاتی مرکز عنوان به تاریخی بافت پایگاه

 می نیز جلسان اتاق دارای و دارد اختصاص تاریخی بافت با

 باشد

 محلی

 فرهنگی بندرکنگ دستی صنایع خانه 24

 صنایع هایفعالیت انجام و آموزش به که نیز مجموعه این

 مستقر قدیمی هایخانه از یکی در دارد اختصاص بومی دستی

 است

 ملی

 فرهنگی بندرکنگ هنرمندان خانه 25

 حمایت با که است کنگ بندر تاریخی بناهای از هنرمندان، خانه

 نظر در هنری هایفعالیت برای مرکزی عنوانبه شهرداری

 شده گرفته

 محلی

 فرهنگی بندرکنگ سازی لنج 26

 و شده حفظ بومی صورت به منطقه در دیرباز از صنعت این

 شهر حریم در متمرکز مجموعه یک صورت به حاضر، درحال

 نیز شهر گردشگری های جاذبه از که گرفته قرار کنگ

 شود می محسوب

 بین و ملی

 المللی

27 
 دعای مراسم

 باران
 فرهنگی بندرکنگ

 برگزار دعا قبله نام به مراسمی خداوند از باران طلب برای

 کنندمی
 محلی

 فرهنگی بندرکنگ ازدواج مراسم 28
 اندازه تا کنگ بندر مردم میان در ازدواج مراسم برپایی امروزه

 است پیشین های سال رسم مانند ای
 محلی

29 
 به یا اوشار مراسم

 لنج انداختن آب
 محلی  فرهنگی بندرکنگ

30 
 کنگ مردم اعتقاد

 دریا بپ مورد در
 محلی قدیمی ای افسانه فرهنگی بندرکنگ
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 ها قابلیت  شناسی گونه موقعیت جاذبه ای منبع نام ردیف
 سطح

 عملکردی

 فرهنگی بندرکنگ رزیف مراسم 31
 اجرا را نآ نشاط و وشحالیخ منظور هب که ستا راسمیم رزیف

 کنندمی
 محلی

32 

 مناسک و هاآیین

 یابغ رد زنان

 دریانورد همسران

 محلی زنانه اشعار و ها افسانه ،باورها هاآیین فرهنگی بندرکنگ

33 
 فند و کفن

 مردگان
 فرهنگی بندرکنگ

 برگزار وزر سه مدت هب مردگان تمخ مجالس گکن ندرب در

 شودمی
  محلی

34 
 و صیدماهی

 آن فراوری
 فرهنگی بندرکنگ

 شکل را کنگ ردمم زندگی زا توجهی قابل بخش اهیم صید

 دهد می
 محلی

 فرهنگی بندرکنگ دستی صنایع 35

 تزئینی، نایعص جمله زا مدهع هارکروهچ هب نگک دستی صنایع

 با رتبطم دستی نایعص سفالگری، نخل، با رتبطم صنایع

 ماهیگیری

 ملی

 

جاذبه براساس نوع و گونه شناسي فرهنگي، تاريخي، طبيعي، انسان ساخت و مذهبي براي شهر بندري كنگ شناسايي و  35تعداد 

از مجموع جاذبه هاي كنگ بيشععترين فراواني و درصععد براي منابع و جاذبه هاي فرهنگي  18اسععت.سععطوح عملكردي آن نيز برآورد شععده 

اسععت. فرهنگ و آداب و رسععوم شععهر كنگ و معماري آن در طول تاريخ همواره مورد توجه سععاكنان شععهرهاي جنوبي بوده اسععت. اين 

را شععهر فرهنگ ناميد. پس از و مي توان بندر كنگ  فرهنگ غني در معماري، آداب و رسععوم، صععنايع دسععتي و ... متجلي گشععته اسععت

هاي تاريخي، طبيعي، مذهبي و انسععان سععاخت مي باشععد. در جدول و نمودار زير بيشععترين فراواني متعلق به جاذبه ،هاي فرهنگيجاذبه

 درصد و فراواني جاذبه هاي بندر كنگ ذكر شده است.

 

                                           
 شود.هاي فرهنگي و هنري محسوب ميبندي ادوارد اينسكيپ موارد ذيل جزو جاذبهمطابق طبقه 18

ليسا، كتيبه، معبد و مسجد كهاي ملي، بناهاي تاريخي بناهاي مذهبي مهم مثل زيارتگاهها، شامل يادمان های باستانی، تاریخی و فرهنگی:یت(: سا1

از تكنولوژي پيشرفته براي تزيين مكان  مي شود. اين موارد تنها قرون گذشته مربوط نمي گردد بلكه معماري قرون جديد، رستوران هايي با تزئينات تاريخي، استفاده
 ها را نيز شامل مي شود. 

هاي فرهنگي ت و اين تفاوتها و شيوه زندگي مردم بومي با گردشگران متفاوت اسبدين معني كه الگوهاي فرهنگي، سنت الگوهای متمایز فرهنگی:: (2

 ردند.ها رنج سفر را متحمل گشود گردشگران براي ديدن اين مكانو مذهبي و نحوه متفاوت زندگي در شهر و روستا است كه باعث مي

ازديد يا به خريد آن مبادرت بكه گردشگران از آن گانه مثل رقص، موسيقي، تئاتر، نقاشي.... و صنايع در محل هنرهاي هفتو صنایع دستی:  هنرها(: 3

 ورزند.

در جنگل هاي ها تفاده از فيلهاي كاري در برخي نقاط بسيار متفاوت است اسنحوه استفاده از منابع طبيعي و فعاليتهای اقتصادی جالب: فعالیت (:4

 گران فراهم آورد.تواند مناظر جذابي را براي گردشگرمسيري، نحوه متفاوت ماهيگيري و كشاورزي سنتي و گردش در كشتزارهاي چاي و كائوچو مي

گيري به شكل هري منجرها. زندگي شها، پارکمعماري نوين همراه با بافت قديمي شهرها، خدمات رفاهي و خريد، رستوران مناطق شهری جالب:(: 5

 توانند مبادرت ورزند. يهاي عمومي، گردشگران به خريد نيز مگردشگري شهري شده است كه در آن عالوه بر ديدار از موزه ها و مراكز فرهنگي و مكان

، تاريخ طبيعي، هنرها و ياند: تاريخي، معماري، قوم شناسها نسبت به موضوعات مختلف تقسيم بندي شدهامروزه موزه موزه وتسهیالت فرهنگی:(: 6

 شود.ه فروشي ميهاي عتيقديگر تسهيالت فرهنگي نيز شامل مراكز فرهنگي، گالري ها مهم هنري، فروشگاه .وري و صنعتاصنايع دستي و علوم، فن

 لي آن منطقه باشد. تواند جاذبه اصمراسم محلي و هنرهايي است كه مي، از مشهورترين نوع آنها تسهيالت فرهنگيهای فرهنگی: جشنواره (:7

 ز طرف بوميان منطقه است.جاذبه واقعي براي بسياري از گردشگران، صداقت و ميهمان نوازي و داشتن رفتاري دوستانه ا میهمان نوازی بومیان: (:8

ه بزرگان دين ومذهب مانند اورشليم، مقبر، اماكن مقدس اديان و مذاهب مختلف مانند مكه، كليساهازیارتگاهها، مقابر متبرکه و آیین مذهبی:  (:9

 گيرند.مه در اين گروه از جاذبه ها قرار ميههاي مذهبي، هاي پيامبر و امامان معصوم و آيين هاي مذهبي مانند مراسم حج، مراسم عزاداري امام حسين، اعياد و جشنزيارتگاه
 (1395)اينسكيپ، 



 

 

197 

 

 

 اساس نوع و گونه شناسی: فراوانی و درصد جاذبه های بندرکنگ بر3-4جدول 

 درصد فراوانی نوع جاذبه یا منبع ردیف

 51 18 فرهنگی 1

 12 4 طبیعی 2

 28 10 تاریخی 3

 3 1 انسان ساخت 4

 6 2 مذهبی 5

 100 35 جمع 6

 منبع: مطالعات مشاور

 
 : فراوانی و درصد جاذبه های بندرکنگ براساس نوع و گونه شناسی2-4شکل 

و جاذبه هاي گردشععگري شععهر كنگ با توجه به قابليت هاي فرهنگي و تاريخي و زيبايي هاي جاذبه ها  سععطوح عملكردي منابع

 محلي، منطقه اي ملي و بين المللي است. در جدول و نمودار زير اين سطوح ارائه شده است.

 : فراوانی و درصد سطوح عملکردی جاذبه های  بندرکنگ 4-4جدول 

 درصد فراوانی سطوح عملکردی ردیف

 37 13 محلی 1

 15 5 منطقه ای 2

 31 11 ملی 3

 17 6 ملی و بین المللی 4

 100 35 جمع 5

 منبع: مطالعات مشاور

فرهنگی

51%

طبیعی

11%

تاریخی

29%

انسان ساخت

3%

مذهبی

6%

فرهنگی طبیعی تاریخی انسان ساخت مذهبی
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 : فراوانی و درصد سطوح عملکردی جاذبه های  بندرکنگ 3-4شکل 

 

 19توزیع فضایی منابع خاص طبیعی و زیست محیطی 

هاي توسعه شهر، اعم از توسعه سكونت يا صنعت و زيرساخت و كنگ، ارتباط طرحريزي در بندر يكي از موضوعات مهم در برنامه

ست. برنامه شابه در رابطه با دريا ا شاورزي و موارد م سكونتگاهك سعه در  ساحلي و ريزي تو شرايط طبيعي در منطقه  ساحلي تابع  هاي 

 ت:هاي سكونتگاهي در موارد زير اسارزيابي اثرات دريا بر پهنه

هاي اقتصادي و گردشگري در رابطه هاي طبيعي نوار ساحل و دريا در مختصات شهر براي ايجاد فعاليتيي كه ويژگيهاظرفيتععع 

 .دهندبا دريا در اختيار قرار مي

 د.شوها ايجاد ميهاي مرتبط با توسعه سكونتگاههايي كه در استقرار كاربريمحدوديتع 

                                           
 هاي طبيعي به شرح زير است:بههاي ادوارد اينسكيپ، جاذبنديمطابق طبقه 19

 :گراد بهترين شرايط دمايي براي يدرجه سانت 20-25اقليم شامل دما، بارش، گرما، سرما، هواي آفتابي و يا خشك يك منطقه است. اساساً دماي تقريبي بين  اقلیم

اي نجر به نوسانات قابل مالحظهمو چه در مقصد  أهوايي چه در مبدتغييرات فصلي و آب و  شود.گران است كه به آن دماي آسايش يا اقليم آسايش گفته ميگردش

 ريزان اين صنعت قرار گيرد.بايست مورد توجه مديران و برنامهگردد كه اين امر ميدر روندهاي گردشگري مي

 تواند جزء مناطقي باشد كه مي ،رعايت شده باشد سرسبز در صورتي كه معيارهاي زيبايي و پاكيزگي محيط در آنهاطبيعي و  اندازهايچشم اندازهای زیبا:چشم

 برند.ميهره ب اندازهاروي و چادر زدن از ديدن اين چشمپيادهدر مسير،  رانندگي از طريقگران قرار گيرد. گردشگران گردشمورد بازديد 

 گيرندان قرار ميگردشگرگيري مورد توجه ماهيشنا، قايقراني، موج سواري، غواصي و  انندهايي مين مناطق براي تفريحا ها:سواحل و بندرگاه. 

 :شوداي از گردشگري را شامل ميبخش عمدهو  ارتباط نزديكي بين پوشش گياهي و حيات وحش وجود دارد پوشش گیاهی و حیات وحش.  

 و معدني هاي آب گرمهشمچها و فشانها، گلآتشفشاني، آبفشان و هاي بلنعداين مورد شامعل شكل غيرمعمول زمين، غارها، كوه های خاص طبیعی:ویژگی 

 شود.مي

 جاذبه  ، كيفيت طبيعي، و...بودن و نادربه دليل كمياب  وهاي متفاوت را در خود دارند هاي ملي غالباً تركيبي از جاذبهپارک ها و مناطق حفاظت شده:پارک

 .جذاب هستندبسيار گران گردشبراي  كهشوندمحسوب مي

 :ا كرده كه در آن افراد به اخيراً توسعه پيد شود. نوع جديدي از گردشگريگاهي اوقات محيط طبيعي پذيراي نوع خاصي از گردشگران مي گردشگری درمانی

 كنند.يمهايي مسافرت به چنين محل ...ن، ترک اعتياد و زكم كردن و، روند و يا براي تناسب اندامهاي آب معدني و آب گرم ميچشمه

37%

14%

32%

17%

محلی

منطقه ای

ملی

ملی و بین المللی
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شد مهمترين جاذبه هاي خاص طبيعي و ز شهر مي با ساحلي  ساحل مرجاني و امتداد خط  ست محيطي بندر كنگ پارک جنگلي،  ي

 كه در راستاي توسعه گردشگري دريايي و طبيعي بايد مورد توجه قرار بگيرند.

 

 : منابع و جاذبه های خاص طبیعی و زیست محیطی  بندرکنگ 5-4 جدول

 عملکردی سطح ها قابلیت  شناسی گونه موقعیت جاذبه ای منبع نام ردیف

 ای منطقه بندرکنگ وریستیت و فریحیت مراکز از طبیعی بندرکنگ وهینک جنگلی پارک 1

 طبیعی بندرکنگ مرجانی ساحل 2
 جاورتم در کنگبندر زیبای و رجانیم ساحل

 کوهین  پارک
 ای منطقه

3 
 فاظتح ایه جنگل

 لیسآکاسیاتورت شده
 محلی  طبیعی بندرکنگ

 طبیعی بندرکنگ  ساحلی خط 4
 از بیش ولیط لنگه ندرب هرستانش احلیس خط

 کیلومتر 300
 ای منطقه

 

 بررسی و معرفی ویژگی های جاذبه های تجاری و گذران اوقات فراغت در بندرکنگ 

شور متأثر از فعاليت ها و  ستان و ك شهرهاي ا ساير  شهر كنگ مانند  شهري مرتبط با اوقات فراغت در  مراكز خريد و جاذبه هاي 

اموري است كه جذابيت و كارايي الزم  براي شهروندان در راستاي اوقات فراغت را دارا نمي باشند. كنگ داراي مراكز تجاري و خريد در 

ست و شهروندان ا شهروندان مايحتاج و نيازهاي  حد نياز  ست.  شهري اتفاق نيفتاده ا شگري  سعه گرد ستاي تو صي در را مركز خريد خا

خريد خويش را از مراكز تجاري شعععهر تأمين مي كنند اما اين مراكز به عنوان مكان هايي در راسعععتاي پرنمودن اوقات فراغت چه براي 

و بايد در راستاي توسعه گردشگري شهري در بندركنگ مراكز تجاري به صورت  شهروندان و چه براي گردشگران قابيت الزم را نداشته

مال از سوي بخش خصوصي يا عمومي تأمين اعتبار و احداث شوند. بوستان ها و پارک ساحلي و ساير فضاهاي سبز شهري براي گذران 

سب بوده، اما كارايي الزم براي  شگران تا حدودي منا شهروندان و گرد شگري را ندارند و بايد در اوقات فراغت  سعه گرد شگران و تو گرد

ساحلي با تكميل امكانات و تجهيزات اقدامات و برنامه ريزي هاي الزم را انجام داد. بنابراين  سعه تفرجگاههاي  سبت به تو ستا ن اين را

 ه ها اتفاق نيفتاده است. جدا از جاذبه هاي تاريخي و بافت باارزش شهر كنگ فضاهاي تفريحي و تفرجي خاصي در كنار اين جاذب

كاربري فضاي سبز به دليل وجود كاركردهاي اجتماعي، زيباشناختي و زيست محيطي به عنوان يكي از كاركردهاي خدمات شهري 

دارد. اين فضاها بر اساس  و اوقات فراغت شهروندان و بعضا گردشگران هاي شهرينقش بسزايي در ايجاد و ارتقا كيفيت محيطي بافت

هاي با عملكرد شهري است. تقسيمات شهري داراي سلسه مراتبي از بوستان كودک، پارک محله اي، بوستان ناحيه اي و بوستانسطوح 

هاي فضاي سبز بايد توجه داشت كه استاندارد فضاي سبز بسته به موقعيت اقليمي و فرهنگي متفاوت در فرآيند بررسي سطوح و سرانه

 گاتنگي دارد. هاي شهري كشور ارتباط تنكانون

سازي  شهر شده در بخش  ساس مطالعات انجام  شهر بندر كنگ داراي برا سبز عمومي با  5در مجموع  ضاي  قطعه با كاربري ف

ساحت  سبز عمومي معادل  60782مجموع م ضاي  سرانه كاربري ف شهر  ساب جمعيت  ست كه با احت سبه  3.16مترمربع ا مترمربع محا

  گرديده است.
 سطح شهر بندر كنگ عبارتند از بوستان ملت، بوستان خليج فارس، بوستان فردوس و بوستان كودک.  هاي شاخص دربوستان 

قطعه با  6در محدوده شععهر بندر كنگ تعداد يكي ديگر از كاركردهاي اوقات فراغت شععهري مراكز و فعاليت هاي ورزشععي اسععت. 

ست كه در مجموع  شي واقع گرديده ا سطح مترمربع از و 134905كاربري ورز ست. اين  صاص يافته ا شي اخت شهر به كاربري ورز سعت 



 

 

200 

 

 

درصدي از بافت ساخته شده شهري بندر كنگ است. وجود استاديوم اختصاصي  5.87درصد از مجموع وسعت شهر و  2.07بيانگر سهم 

 است.  هاي با كاركرد ورزشي در سطح شهر گرديدهتيم بدر بندركنگ در شمال شهر منجر به افزايش قابل توجه عرصه

صورت گرفته در مجموع  ساس مطالعات  شهر كنگ بر ا صاص يافته  108469در  شهر به كاربري تجاري اخت سعت  متر مربع از و

درصد از مچموع بافت پر شهر به كاربري تجاري است كه با  4.72درصد از مجموع وسعت شهر و  1.67است. سطح فوق بيانگر سهم 

سرانه كاربري فوق  شهر  ساب جمعيت  سبتا باالي كاربري تجاري در بندر كنگ  5.56معادل احت سرانه ن ست.  متر مربع تعيين گرديده ا

هاي اصلي شهر عمدتا به دليل نقش تاريخي بازرگاني و تجارت در اقتصاد محلي منطقه است. واحدهاي تجاري عمدتا در مجاورت محور

قاني، شهيد منتظري، بلوار شهيد بهشتي و بلوار آيت اهلل خامنه اي قرار هاي امام خميني، شهيد رجايي، خيابان آيت اهلل طالشامل خيابان

 .گرفته است

 

 معرفی و طبقه بندی محصوالت گردشگری بندرکنگ: 4-1-2

بندي محصول گردشگري الزم است تا ابتدا تعريفي از محصول گردشگري ارائه كنيم. محصول گردشگري براي معرفي و طبقه

(Tourism Product )شود. تركيبي از فعاليت، تجربه، خدمات ملموس و غيرملموس، كاالها و اطالعاتي كه به گردشگر ارائه مي

ريزي توسعه گانه در برنامههاي سهبطور كلي محصول هر چيزي است كه گردشگر آنرا تجربه كند. محصول گردشگري يكي از بخش

گيرد. هاي گردشگري صورت ميريزي براي توسعه منابع و جاذبهين بخش برنامهگردشگري )منابع انساني، بازاريابي و محصول( است. در ا

 مندي از محصوالت صنعت گردشگري، حاصل تعامل اجتماعي ميان عرضه كنندگان و متقاضيان است. بهره

 ،شودصنعت ميكنندگان اين مصرف رفتار در محصوالت گردشگري انگيزه براي خريد دانستن عوامل تأثيرگذاري كه موجب ايجاد

ي هاگروهها بين است كه اين انگيزه البته الزم به ذكر پيشرفت اين صنعت گردد. توسعه و شدن و تواند كمك شاياني به هرچه بهترمي

 .افراد متفاوتند

د. دهها، تسهيالت و خدمات مورد استفاده يا رويت گردشگران در مدت اقامت آنها در مقصد را محصول تشكيل ميهمه جاذبه

كنند، بخشي از محصول گردشگري اي كه كسب ميدهد يا هر تجربههمچنين هر اتفاقي كه در اين مدت براي گردشگران رخ مي

 شود.محسوب مي

هاي هاي مسئوالن محلي و از سوي ديگر به قابليتو سياست هااستراتژي به يكسو از گردشگري بازار در مختلف مناطق رقابتي توان

در  .باشدمي تقاضا و عرضه نظام به وابسته اقتصادي محصول باشد. گردشگري نيز به مثابه يكمختلف وابسته ميگردشگري مناطق 

واقع گردشگري مانند يك محصول اقتصادي، در چارچوب عرضه مطرح بوده و از سوي ديگر در چارچوب تقاضاي گردشگري مطرح 

 و خدمات كاال، ارزش به نيز و تقاضا داشته مستقيم رابطه گردشگري تقاضاي با منطقه يك در گردشگري محصول باشد. عرضهمي

 باشد قادر بايد منطقه يك گردشگري، تقاضاي براي تحصيل .است وابسته گردشگري بازاريابي در تقاضا گيريجهت با تسهيالت، همراه

 و جهان امروز اقتصاد در كه امر باشد. اين داشته مطابقت گردشگران هايو خواسته نياز با كه خدمات )عرضه( را فراهم كند از ايگونه

 استراتژي يك عنوان به گردشگري محصول سنجيامكان كه سازدمي باشد، ضروريمي گردشگري، عرضه بر تقاضا آن اقتصاد تبع به

 اي،منطقه هايمقياس در گردشگري به بازار پاسخگويي سرزميني براي فضاي در گردشگري هايقابليت با ارزيابي رابطه در بنيادي

 گيرد. قرار مدنظر الملليبين و ملي

، تأسيسات ها، دسترسيجاذبه گانه پنج عناصر داراي گردشگري محصول عنوان به عرضه چارچوب در بنابراين گردشگري

 پذيريتطبيق از روندي در هر منطقه در گردشگري باشد. پردازشنوازي، عناصر سازماني و نهاد ميزيربنايي و تسهيالت، خدمات مهمان

 از يك هر بايد منطقه هر در گردشگري قابليت سنجش براي واقع گيرد. درمي  انجام گردشگري محصول عنوان به مذكور عناصر
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توان منظور ميگيرند. بدين قرار استفاده مورد منطقه آن گردشگري محصول كلي سيماي ترسيم در شده و بررسي فوق پنجگانه عناصر

 را به عنوان يك سيستم عرضه و تقاضا مورد تقاضا قرار داد.گردشگري 

درک و شناخت بازار گردشگري جامعه مقصد اصلي ترين جزء در روند توسعه گردشگري است و تطبيق محصوالت )عرضه 

گردشگري( با بازديدكنندگان بالقوه )تقاضاي گردشگري( براي مقصد گردشگري حياتي است. پس از شناخت بازار، بايد اطالعات مورد 

س شناخت منابعي كه بيشترين سود را با كمترين هزينه براي مقصد ايجاد مي كنند، گروه مناسب نياز مقصد را فراهم نمود تا بتوانيم بر اسا

بازديدكنندگان )بازار هدف( را انتخاب كرد. در هر صورت، موفقيت در توسعه گردشگري به خودي خود صورت نمي پذيرد و مستلزم 

زنگري مي باشد. در صورت كامل بودن داده هاي تجزيه و تحليل بازار و ساختاري نظام مند و يك روند معقول در برنامه ريزي، اجرا و با

 نتايج به دست آمده از ارزيابي منابع، اين دو مرحله با هم تلفيق مي شوند تا مقدمات راهبرد توسعه گردشگري جامعه مقصد تهيه شود. 

 ز دو بخش تشكيل شده است:شناخت ويژگي ها و اجزاي محصول گردشگري اهميت زيادي دارد. محصول گردشگري ا

هاي يك مقصد مي باشد كه عامل جذب گردشگران و فعاليت اين بخش از محصول گردشگري مربوط به ويژگي محصول اصلی:

 تواند محصولي متفاوت و منحصربفرد باشد.باشد و با توجه به پتانسيل هاي هر مقصدگردشگري مياصلي آنها در فرايند سفر مي

باشد كه امل تركيبي از تسهيالت مورد نياز جهت سفر به مقصد و رفع نيازهاي گردشگران در مقصد ميش محصول تسهیالتی:

هاي ثانويه به عنوان مكمل محصول گردشگري موجب افزايش رضايت گردشگران شده و با ايجاد تنوع در محصول در تركيب با جاذبه

 دهد.اصلي، مدت ماندگاري در مقصد را افزايش مي

شود. منابع طبيعي، فرهنگي و تاريخي و هر چيزي از يك لي گردشگري از اجزاء ملموس و غيرملموس تشكيل ميمحصول اص

باشند. عناصر غيرملموس شامل عواملي چون مهمان نوازي، رفتار دوستانه مردم محلي، مشخصه عيني از اجزاي عيني محصول مي

 باشند.ي ميآراستگي و فضاي حاكم بر محيط و هر چيزي از مشخصه ذهن

توان هاي غيرملموس را نميتوان ارزيابي كرد، اندازه گرفت و با استانداردهاي خاصي مقايسه كرد. اما جلوهعناصر ملموس را مي

كنند. اگر چه عناصر غيرملموس به محصول، ارزيابي كرد؛ آنها در كنار هم يك تصوير كلي و حسي خوشايند نسبت به يك مكان ايجاد مي

وه و هيجان نمي دهند اما تمام جلوه هاي ملموس هرچقدر هم خوب باشند نمي توانند رضايت خاطر گردشگران را تضمين كنند؛ رونق، جل

اين، نوع برخورد با گردشگران و احساس رضايت آنهاست كه در واكنش نهايي آنها نسبت به مكاني خاص تاثير تعيين كننده دارد. 

 اريابي گردشگري ميدلتون(اميني، برگرفته از كتاب باز)حاجي

 

صلي و  صوالت از جمله داليل ا شند. اين مح شگري مي با شگري بندركنگ در واقع منابع و جاذبه هاي گرد صلي گرد صول ا مح

انگيزشي انتخاب مقصد گردشگري مي باشند. در كنار محصوالت اصلي ارائه خدمات گردشگري براساس نياز گردشگران در بخش هاي 

رساخت هاي گردشگري از يك سو و از سوي ديگر تأسيسات و تسهيالتي كه براي اقامت گردشگران در هر مقصدي مختلف از جمله زي

مورد نياز است. زيرساخت هاي گردشگري در شهر كنگ با توجه به اينكه مركز شهري مي باشد و مجاورت با بندرلنگه دارد و از جمعيتي 

لحاظ فراهم نمودن تسععهيالت و تأسععيسععات گردشععگري داراي ضعععف اسععاسععي بوده و  كمتر از بيسععت هزار نفر برخوردار مي باشععد، به

ساخت هاي  سي به زير ستر شهر كنگ اتفاق نيفتاده اند.  اما به لحاظ برخورداري و د سعه در  شگري به معناي واقعي تو صوالت گرد مح

برق، انرژي، دسترسي ها و ... قابل دستيابي اصلي توسعه با مشكل خاصي مواجه نمي باشد و همه زيرساخت هاي توسعه از جمله آب، 

 مي باشند. 

شگران مي توانند از  شگري بندركنگ از بندرعباس به راحتي امكانپذير بوده و گرد صد گرد سي هوايي، ريلي و زميني به مق ستر د

ستفاده نمايند. تأسيسات اقامتي در شهر كنگ به عنو ان يكي ديگر از اصلي ترين هريك از اين دسترسي ها متناسب با سطح نياز خود ا

سبت  شد. به همان ن شته و محدود به دو خانه بوم گردي مي با سبي ندا شد منا شهر كنگ ر شگري با توجه به موقعيت  صوالت گرد مح

سهيالت مختلف  شگران ارائه خدمت مي كنند. ت شهر بندركنگ براي گرد سيار محدود در  سطح ب سات پذيرايي و تفريحي نيز در  سي تأ
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شهر كنگ مانند اينت شگري  صوالت گرد شد. در جدول زير مح سترس مي با شهر كنگ قابل د شتي، بانكي، درماني و ... در  رنت، بهدا

 براساس طبقه بندي محصول گردشگري عبارت است از:

 

 :محصوالت گردشگری شهر کنگ براساس طبقه بندی محصول گردشگری6-4جدول 

 فرعی یا ثانویهمحصوالت  محصوالت اصلی محصوالت گردشگری ردیف

1 
 منابع و جاذبه های

 گردشگری

بافت قدیمی و باارزش شهرکنگ، موزه ها، قلعه ها، 

 لنج سازی، سواحل، بوستان ها و پارک های شهری

مراکز خرید، تفریحی، تفرجی و فرهنگی در راستای 

پرنمودن اوقات فراغت ساکنان محلی شهر کنگ و 

 گردشگران.

رعی و مکمل جاذبه های )در شهر کنگ این محصوالت ف 

اصلی رشد و توسعه چندانی نداشته اند اما فعالیت های 

فرهنگی خوبی توسط شهرداری و سایر ارگان ها مانند 

 خانه هنرمندان، صنایع دستی و ... اتفاق افتاده است(

 دسترسی ها 2

دسترسی های اصلی از طریق خطوط هوایی، زمینی 

دریایی به شهر و ریلی از بندر عباس و بندرلنگه و 

 کنگ به سهولت امکان پذیر است.

امکانات و خدمات بین راهی در مسیرهای دسترسی به 

 بندر کنگ 

3 
 تأسیسات زیربنایی

 و روبنایی 

تأسیسات زیربنایی اعم از انرژی، آب، برق، 

مخابرات و ... در کنگ در دسترس برای انجام طرح 

متی ها و پروژه های توسعه ای است.  تأسیسات اقا

و پذیرایی در سطح متوسط و محدود برای 

 گردشگران شهر کنگ مهیا شده است.

بهره گیری از انرژی های پاک در طرح ها و پروژه های 

 گردشگری را می توان توسعه داد.

در کنار تأسیسات اقامتی و پذیرایی انواع کافی شاپ ها، 

سفره خانه ها، مکان های بازی و تفریحی و سرگرمی را 

 ان توسعه داد.می تو

4 
خدمات، تسهیالت و 

 مهمان نوازی

انواع خدمات و تسهیالت مورد نیاز گردشگران 

شامل اینترنت، خدمات بانکی، مالی، درمانی، 

 امدادی، بهداشتی و ... در کنگ قابل دسترس است.

مهمان نوازی و برخورد و تعامل مثبت ساکنان محلی 

 شهر کنگ با گردشگران 

جاذبه های گردشگری به اینترنت تجهیز مکان ها و 

پرسرعت و باجه های بانکی و مالی و همچنین خدمات 

 امدادی، بهداشتی و درمانی.

تعامالت غیرمستقیم ساکنان محلی شهر کنگ با 

 گردشگران و مهمانان

5 
عناصر سازمانی و 

 نهادی

اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 

شهرداری شهر استان و شهرستان بندرلنگه، 

 بندرکنگ، فرمانداری

سایر ادارات و ارگان های شهری بندرکنگ و شهرستان 

 بندرلنگه

 

وضعیت دسترسی و بهره مندی از زیرساختهای مورد نیاز برای توسعه منابع و جاذبه ها و محصوالت : 4-1-3

 گردشگری

 شععود كه در فرايند توسعععهاطالق مي خدماتي تأسععيسععات و كالبد به اشععكال گوناگون هازيرسععاخت شععگري،گرد ريزيبرنامه در

شگري شبكهنقش كليدي دا گرد شگري به  سهيالت و خدمات بخش گرد ست. اين رند. عملكرد ت سته ا شگري واب ساخت گرد هاي زير

شتمل بر حملشبكه شاميدني،ها م ست. ونقل، آب آ ضالب و ارتباطات ا سات زيربنائي بر بار عمده ت برق، گاز،  دفع زباله و فا سي سعه تأ و

 حاضر به ، بخش خصوصيآن سرمايۀ ناچيز و بازده براي اين خدمات گذاريدليل حجم بسيار باالي سرمايهه بعهده دولت است، چراكه 

ها قرار ساختارهاي علمي از عوامل زيرساختي، موارد زير در حوزۀ زيربنديبراساس تقسيم .باشدنميمشاركت در توسعۀ اين قبيل خدمات 

 گيرند:مي
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 ؛ها )زميني، هوايي، ريلي و دريايي(دسترسيع 1

 و دفع زباله؛ آب آشاميدني و تأسيسات فاضالبع 2

 ؛هاي پزشكيو فوريت درماني -خدمات بهداشتيع 3

 ؛هاي فسيلي(سنگ و ساير سوختذغال، گاز، نفت ،انرژي )الكتريسيتهع 4

 ؛(و... اينترنتهاي مخابراتي، پست، ارتباطات )سيستمع 5

ها تسهيالت و خدمات حمل و نقل، آب، برق، سيستم انتقال آب و فاضالب، زهكشي و مخابرات اشكال و اجزاء مختلف زيرساخت

ست. توسعه مناسب در زيرساخت ست كه براي توسعه در سطوح مختلف ضروري ا سيار مهم در حفاظت محيط ا ها همچنين از عوامل ب

ست از آلودگي آب و هوا ضالب در تهيۀ آب مورد نياز براي  زي صفيۀ آب و فا ست محيطي از قبيل ت سائل محيطي و منابع زي و ديگر م

 آبياري است.

ساخت شكال زير شي از فرايند برنامههمۀ ا سي قرارميها به عنوان بخ شنا سبي را جهت ريزي مورد ارزيابي و كار ستر منا گيرد تا ب

ستاندارد يهتدوين راهبردهاي توسعۀ بخشي و تنظيم توص سطح ا هايي در هر بخش كه نياز به توسعه دارد ايجاد و موجبات ارتقاء آنرا به 

 هاي آتي گردشگري را تأمين نمايد. فراهم نموده و چگونگي بكارگيري الگوها، اهداف و پروژه

 

توسعۀ سيستم حمل و نقل و ديگر هايي در جهت ها و پروژههاي دولتي، طرحدر بسياري مواقع در دستگاههاي اجرايي و وزارتخانه

ستي با توجه به نيازهاي آتي فعاليتزيرساخت ست كه باي شده،هاي گردشگري ها در دست اجرا ا هاي ها و پروژهنقش اين طرح بررسي 

 :مورد ارزيابي فني قرار گيرد بندركنگ، عملياتي در فرايند توسعۀ گردشگري

 های ارتباطی و حمل و نقلـ زیرساخت1

شمار ميراه شبكه صر بنيادين توسعه به  روند. وجود ضعف در اين نظام، روند توسعه را با مشكالت ها و خدمات حمل و نقل از عنا

شبكهعديده ساخت، در مقابل برخورداري از  سجم و كارآمد از راهاي مواجه خواهد  ها و خدمات حمل و نقل، عالوه بر تقويت نظام اي من

سرماي سي، موجبات جذب  ستر ست كه د شيد. الزم به ذكر ا سرعت خواهد بخ سعه را  سير تو ه و امكانات را فراهم آورده و حركت در م

 گذارند.عوامل چندي مانند تراكم، امنيت، محيط زيست و فصلي بودن منطقه بر كيفيت حمل و نقل تأثير مي

ضعيت راه سي و سي زميني بهبرر ستر ضعيت مطلوب د شانگر و شهر كنگ منابع و جاذبه هاي محدوده مورد مطالعه ن هاي محدوده 

 دارد. مديريت شهري كنگ اقدامات مناسبي را در راستاي تسهيل حمل و نقل و دسترسي به جاذبه ها به انجام رسانده است. 

 و دفع زباله آب آشامیدنی و تأسیسات فاضالبـ 2

شاميدني كامال مطلوب مي شد. دبرخورداري كل محدوده مورد مطالعه به آب آ ضالب و دفع با سات فا سي شهر كنگ  تأ ر محدوده 

 فاضالب در وضعيت مطلوب است. 

 ؛های پزشکیو فوریت درمانی -خدمات بهداشتیـ  3

در محدوده شععهري كنگ  تعدادي مراكز بهداشععتي و درماني و فوريت پزشععكي وجود دارد. همچنين محدوده مورد مطالعه داراي 

 بيشتر بندر لنگه مورد استفاده قرار مي گيرد.باشد. براي انجام خدمات داروخانه مي

 

 ؛های فسیلی(سنگ و سایر سوختذغالگاز،  ،انرژی )الکتریسیتهـ 4

بندر كنگ به شععبكه سععراسععري برق متصععل هسععتند، محدوده مورد مطالعه داراي وضعععيت نسععبتاً مطلوبي به لحاظ برخورداري از 

 هاي سوخت و انرژي قرار دارد.جايگاه

 ؛(و... های مخابراتی، پست، اینترنت)سیستم ارتباطاتـ 5

 باشند. تمامي نقاط شهري داراي تلفن ثابت، شبكه تلفن همراه، پست و اينترنت مي
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 در جدول زير وضعيت كاربري اراضي شهركنگ به تفكيك و تفصيل ارائه شده است:

 : وضعیت کاربری اراضی موجود بندر کنگ براساس تعداد، درصد، وسعت و سرانه 7-4جدول

 
 

كند. راه آهن بندرعباس با فاصله از نظر شاخص هاي ارتباطي، فرودگاه شهر لنگه ارتباط هوايي بندر كنگ را با ساير نقاط برقرار مي

 .كندكيلومتر ارتباط آزادراهي اين بندر را باساير نقاط فراهم مي 180كيلومتر، ارتباط ريلي و بزرگراه خليج فارس نيز با فاصله  180

 

وضعیت دسترسی و بهره مندی از تسهیالت  مورد نیاز برای توسعه منابع و جاذبه ها و محصوالت : 4-1-4

 گردشگری

شوند. اين خدمات ها( گردشگري خدماتي هستند كه با هدف عرضه به گردشگران و بازديدكنندگان ساخته ميتسهيالت )روساخت

يل موارد مي ظامي و از اين قب بانكي، مراكز فرهنگي و ورزشعععي، مراكز امنيتي و انت مالي و  پذيرائي، مراكز  قامتي و  باشعععد. مراكز ا

 گيرد. هاي دولتي، عمومي و خصوصي صورت ميگذاري در اين بخش توسط بخشسرمايه

سهيالت و خدمات گردشگري به عنوان يكي از بنيادي شتغال را ت شترين حجم درآمدزائي و ا شكال عرضه در گردشگري، بي ترين ا

آورد. البته تسعععهيالت جزو خدمات انگيزشعععي محسعععوب المللي( را به وجود ميبراي جوامع ميزبان )پس از حمل و نقل و جابجائي بين

: 1392احمدي، موثري دارند )ضيائي و تراب كرد و رونق اقتصادي منطقه نقششوند ولي بر افزايش مدت ماندگاري و افزايش هزينهنمي

98.) 

 :گيردها از تسهيالت و خدمات گردشگري مورد بررسي قرار ميمندي جاذبهدر ادامه وضعيت بهره
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 ـ مراکز اقامتی1

صلي  ست كه تحقق هدف ا سهيالتي ا اقامت در بازديدهاي غيرتفريحي و تجاري نقش كاركردي مهمي برعهده دارد. اقامت تنها ت

 كند. پذير و خوشايند ميسفر را امكان

اي هاي غيرتجاري مسافران هزينهكنند. در اقامتگاهبندي ميها را به دو دسته تجاري و غيرتجاري تقسيماقامتگاه "گلدنر و ريچي"

هاي هاي دوم و... .اقامتگاهخانه هاي سععازماني، خوابگاه و پناهگاه وپردازند. مانند اقامتگاهاي بسععيار ناچيز ميكنند يا هزينهپرداخت نمي

 تجاري شامل هتل و متل، مسافرخانه و زائرسرا، هتل آپارتمان و... مي شود.

دو خانه امكانات اقامتي كنگ، برپايي چادر يا اسععكان در سععوييت هاي پارک كوهين و اقامتگاههاي بوم گردي بافت قديمي شععهر 

شهرداري به افراد متقا سفي از طريق  سي و يو شش اتاق و يون سي با  ست. خانه يون شده ا ضه اقامتگاه بوم گردي داده  ضي جهت عر

 نفر ظرفيت به ارائه خدمات اقامتي مشغول مي باشند. 20نفر و خانه يوسفي با  35ظرفيت 

شده، از گذشته نيز در اين  شهر در اينخصوص مي  سفرهايي كه به  ست كه به دليل ماهيت بازرگاني و  شهر نكته قابل توجه اين ا

 مسافرخانه اي وجود داشته كه در حال حاضر تخريب شده است.

 

 
 مسافرخانه بابو که در گذشته در شهر وجود داشته و درحال حاضر تخریب شده است. عکس از مجموعه آقای ابراهیمی: 4-4شکل 
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 ـ مراکز پذیرائی2

ها براسععاس نوع شععوند. رسععتورانبندي ميها و ... دسععتهشععناسععي ويژه خوراكياين مراكز برمبناي دريافت سععفارش، نوع غذا، گونه

ها و مراكز پذيرائي براي ارائه مشععتريان، خدمات گسععترده، سععبك پذيرايي و قيمت انواع مختلفي دارند. در نقاط شععهري كنگ رسععتوران

 خدمات به گردشگران در سطوح باال وجود ندارند. 

 ـ مراکز مالی و بانکی و خدماتی3

گ انواع مراكز بانكي و خدماتي وجود دارد. بعضي از بانك ها، موسسات مالي و خصوصي كشور در شهر بندركنگ در شهر بندركن

 شعب نمايندگي دارند و عابربانك ها در سطح شهر به خدمات مالي شهروندان مشغول مي باشند.

 

 ـ مراکز امنیتی و نظامی4

 يت كامل و كافي براي توسعه گردشگري در شهر بندركنگ وجود دارد.مراكز امنيتي و نظامي در شهر بندركنگ وجود دارند. امن

 

 وضعیت منابع انسانی شاغل در خدمات پشتیبان گردشگری بندرکنگ :4-1-5

باشععد كه به راحتي قابل تقليد نبوده و عامل مهمي ها مطرح مينيروي انسععاني امروزه به عنوان مزيت رقابتي مهمي براي سععازمان

هاي خدماتي كاربر بوده و كيفيت ارائه محصععول در آنها به نيروي كار مربوط باشععد. از آنجايي كه فعاليتها ميسععازمانبراي تمايز بين 

هاي خدمات مطرح يابد. بخش گردشگري نيز به عنوان يكي از زيربخشها اهميت بيشتري ميباشد، نيروي انساني در اينگونه فعاليتمي

 باشد. شدت به كيفيت نيروي انساني وابسته ميباشد كه كيفيت محصول آن به مي

شگري  صول گرد سنل با كيفيت خوب در تحويل، اجرا و مديريت مح ست كه بقاي آن به پر صنعتي كاربر ا شگري  بنابراين گرد

باشند: تصوير ضعيف . مسائل مربوط به منابع انساني در گردشگري داراي چند بعد مي(Amoah and Baum,1997)بستگي دارد 

ساني ماهر، پاداشا سي به نيروي ان ستر شرايط و ز اين بخش به عنوان كارفرما، كيفيت و قابليت د ها و منافع، تغيير و تحول نيروي كار، 

 Peacock and)ساعات كار، استفاده از نيروي كار مهاجر، موانع استخدام و مسئله هميشگي پايين بودن سطح تحصيالت و مهارت )

Ladkin, 2002. 

ستگيعالوه ب شاي سب و برخوردار از  ساني منا شغل، آموزش نيز به عنوان يكي از ر اهميت انتخاب نيروي ان شرح  هاي مرتبط با 

سطح  شگري در دو  ساني اهميت دارد. آموزش بخش گرد سط نيروي ان شده تو سازي كاركنان در كيفيت خدمات ارائه  ابزارهاي توانمند

 باشد. و تخصصي مطرح مي هاي دانشگاهي و آموزش هاي كوتاه مدتآموزش

بخش گردشگري به دليل ماهيت چندبخشي خود با ذينفعان متعددي روبرو مي باشد و نيروي انساني فعال در بخش هاي مختلفي 

مستقر مي باشند. بنگاه هاي اقتصادي بخش خصوصي، موسسات آموزشي، كاركنان و دانشجويان فعال در اين صنعت و متوليان بخش 

شگري مي دولتي مهمترين شند. اين ماهيت چندوجهي به هماهنگي و همكاري ذينفعان درگير ذينفعان مرتبط با آموزش در بخش گرد با

 در اين امر جهت اثربخشي برنامه هاي توسعه منابع انساني نياز دارد.

سايت هاي منحصر بفرد، يا مناطق جغرافيايي كوچك و داراي محدجاذبه وده مشخص هستند كه ها به طور كلي واحدهاي منفرد، 

 دهد. يك ويژگي منحصر به فرد و كليدي، پايه و اساس آنها را تشكيل مي

سهيالت گردشگري مثل هتلاين عقيده كه جاذبه ستم حمل و نقل مجزا هستند به دو دليل ها از خدمات و ت سي ستوران ها و  ها، ر

سياري از جاذبهساده ست. اول اينكه، ب سعه ميها براي افزايش دانگاري ا سايت تو دهند. دوم اينكه، رآمد خدماتي مثل غذا و اقامت را در 

هاي بسيار هاي مشهور مردم را از مسافتروند. بسياري از رستورانبعضي از خدمات و تسهيالت گردشگري خود نوعي جاذبه به شمار مي
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كه برخي از  ردشعععگران عمل مي كنند. در حاليها به عنوان عامل جذب كننده گنمايند. تعدادي از هتلدور به سعععوي خود جذب مي

 (.Swarbrooke, J, 2002, 9هاي حمل و نقل نيز داراي ويژگي هاي يك جاذبه گردشگري مي باشند. )روش

 و تواند بازي كندنقش اساسي را مي ۀهاي گردشگري موجود، در پيدايي گردشگري و توسعمندي از منابع و جاذبهبدون شك بهره

ريزي در اين نيازمند مديريت و برنامه شهر بندر كنگ. استجانبه و علمي به اين مقوله نابع گردشگري مستلزم نگاهي همهكارگيري مهب

شد، چرا كه منابع محدود و نيازها براي بهرهحوزه مي صورتي كه برنامهمندي از آنبا ست. در  سيار ا اي در ريزي و مديريت خردمندانهها ب

يابد و در برخي موارد از بين مندي از اين منافع كاهش ميهاي بهرههاي گردشگري وجود نداشته باشد، زمينهجاذبه مندي از منابع وبهره

تا بدين  صورت پذيردها و منابع گردشگري خواهد رفت. به همين دليل، الزم است تا شناخت عميق و مبتني بر واقعيتي در رابطه با جاذبه

 .گرددريزي و توسعه فرآهم وسيله ابزارهاي مناسب برنامه

ست رفتن اين ريزي جهت بهرهعدم برنامه سهيالت باعث از د صادي و فرهنگي(، امكانات و ت ستمر از منابع )طبيعي، اقت برداري م

سيل صدمات جبرانپتان شد. ها و حتي باعث  صنعت و جامعه خواهد  شگري"ناپذيري به اين  سرمايه،  "منابع گرد ستفاده از  صورت ا در 

سخ گويند، تبديل به جاذبكارگيري تكنولوژي، اعمال مديريت به گونهبه شگران پا ضاي گرد شي از نياز و تقا شگري  ۀاي كه به بخ گرد

 .  شوندمي

درصد غيرفعال  62.2درصد از آنان فعال و  36.4نفر بوده كه  14980ساله و بيشتر شهر كنگ در حدود  10، جمعيت 1395در سال 

تر از ه شهركنگ با استان هرمزگان و شهرستان بندرلنگه، بايد اذعان نمود كه ميانگين نرخ فعاليت اقتصادي شهر پاييناند. در مقايسبوده

 .سطح شهرستان و استان بوده است

سال  شماري  سر شاغل و  34.9ساله و باالتر محدوده بافت تاريخي فقط  10، از كل جمعيت 1395مطابق با نتايج  صد فعال ) در

اند. محدوده دار، داراي درآمد بدون كار و ساير( بودهاند و مابقي جمعيت اين رده سني غيرفعال )محصل، خانهستجوي كار( بودهبيكار در ج

 .تري داردبافت تاريخي در مقايسه با ديگر نواحي شهر، نرخ فعاليت پايين

اند كه در مقايسه با شهرستان باال و ار بودهدرصد از جمعيت فعال شهركنگ، بيك 10، حدود 1395مطابق با نتايج سرشماري سال 

ستان پايين ست.در مقايسه با ا ست. تر بوده ا ترين از مهم الزم به ذكر است كه باالترين نرخ بيكاري نيز در بافت تاريخي مشاهده شده ا

هاي شغلي متناسب با نبودن زمينهتوان به ورود ناگهاني حجم قابل توجهي از جمعيت به چرخه فعاليت، فراهم عوامل بيكاري جمعيت مي

 .افزايش نيروي انساني، مهاجرت روستاييان به شهرها و چندشغلي بودن بخشي از نيروي كار شاغل اشاره كرد

حوزه فعاليت هاي گردشگري و اشتغال زايي در اين بخش مربوط به اقامتي، پذيرايي، جاذبه ها، موزه ها، فعاليت هاي تفريحي و ... 

شهر ست. در  شتغالزايي آنها كمتر از  ا شد. موزه ها نيز  10بندركنگ تنها دو واحداقامتي در قالب بوم گردي فعاليت دارند كه ا نفر مي با

 داراي اشتغالزايي محدودي مي باشند. ساير منابع و جاذبه ها به صورت منبع بوده و هنوز به جاذبه تبديل نشده اند.

 

 مطالعات بازار گردشگری: 4-2

 ررسی و تحلیل الگوی  گردش و فراغت با تاکید بر ساکنان و گردشگران کنگب : 4-2-1

توسعه شهرها به عنوان بستر زندگي شهرنشينان هر روز ابعاد تازه اي در زندگي ميگشايد اجزا يك شهر در يك نظام كلي ساماندهي 

قا هستند اگر اجزا و كليت يك شهر از رشد توسعه موزون وهمچنين اجزا يك موجود زنده در ارتباط و تعادل با يكديگر براي ادامه حيات وب

برخوردار شوند حيات سالم ادامه مي يابد و شهر ها به عنوان يك نمود تمدن بشري جايگاه واقعي و ارزشمند انسان را جلوه گر خواهند 

هري حكايت از باز توليد اين فضاها ي و فراغتي بعنوان يك ضرورت اساسي در برنامه هاي توسعه شجساخت امروز نگاه به فضاهاي تفر

ت وجهه اجتماعي شهرها دارد اين در حالي است كه دردهه هاي گذشته به داليل مختلف از جمله گرايش به زندگي خصوصي يدر تقو
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 ي از فرسودگي و ازدحام فضاهاي دروني شهرها مسائل فرهنگي و اقتصادي و... اين فضاها نقششتوسعه حومه نشيني و مشكالت نا

كمرنگ درالگوهاي شهرسازي داشته اند با گسترش شهرها و افزايش جمعيت ضرورت طراحي مناسب شهرها ملموس تر ميگردد درواقع 

طراحي فضايي بينابين محيط كار و خانه مطرح ميشود كه اين مكان سوم به حتم همان فضاهاي گذران اوقات فراغت هستند تا شهروندان 

 .آسايش و فراغ بال بيابند ،براي آرامش وزانه جاييدر پس تنش ها و دغدغه هاي ر

شهرهاي ايران و به تبع آن شهر كوچك كنگ در استان هرمزگان و شهرستان بندرلنگه كه مدنظر طرح حاضر است، از پتانسيل 

جرا نموده اند. فراغت هاي فراغتي فضاهاي شهري برخوردار بوده و مديران شهري بندركنگ برنامه هاي عملياتي خوبي را در اين راستا ا

شهري در شهرهاي كوچك و به دور از مراكز استان در واقع به لحاظ برخورداري از فضاهاي فراغتي به صورت تفرجي، تفريحي و ورزشي 

 كمتر برخوردار بوده و آسيب هاي ناشي از عدم اين فضاها متوجه فراغت شهروندان است، فراغتي كه برنامه دقيق و مشخصي براي هدايت

آن وجود ندارد. شهركنگ برنامه هاي مدون و مشخصي در راستاي اعتالي حقوق شهروندي، بازيابي آرامش و ايجاد فضاي فراغتي براي 

 شهروندان ارائه داده است.

پاسخ گوي نياز به ، ايجاد فضاهاي عمومي مناسب . فضاهاي عمومي شهري در برنامه هاي توسعه شهري جايگاه با اهميتي دارند

 چهره به چهره و ارتباطات فراغت اوقات گذران امكان و بوده فعال عاطفي و فضاهايي كه از نظر رواني . راري روابط اجتماعي استبرق

فضاهاي شهري مفهومي فراتر از پيكره قابل مشاهده كالبدي داشته و معيارهايي . وردآ مي فراهم را شهري اجتماع درون در انساني

پارک ها و فضاهاي سبز نيز يكي از  .شناختي يا ارزش هاي پيچيده اقتصادي و اجتماعي را نيزدر بر مي گيردهمچون مباحث زيبايي 

 .فضاهاي عمومي شهري محسوب مي شود

امروزه پارک هاي شهري به عنوان بخشي از فضاهاي عمومي و عناصر جدايي ناپذير مجتمع هاي زيستي و به خصوص شهرهاي  

شهروندان  مي تواند بستر مناسبي به منظور رفاه و امور تفريحي، گذران اوقات فراغت و برقراري روابط اجتماعيبزرگ محسوب مي شود كه 

مطالعات نشان مي دهد ايجاد چنين فضاهايي در شهر . فراهم آورند و در اين راستا قشرهاي مختلف جامعه را به يكديگر نزديك سازد

فراغت شهروندان و ايجاد كنش فعال اجتماعي، از گوشه گير شدن گروه هاي خاص جامعه از عالوه بر ايجاد زمينه براي گذران اوقات 

جمله معلولين در استفاده از فضاهاي عمومي كاسته و زمينه را براي پركردن اوقات فراغت و نيز تعامل اجتماعي اين گروه از جامعه و باز 

اي مناسي جهت فراغت ساكنان با توسعه پارک هاي ساحلي، توسعه مكان . در شهركنگ فضاهتوليد فرهنگ اجتماعي شهر ايجاد مي كند

 اختصاصي بانوان در ساحل و ... در غرب و شرق محدوده شهر كنگ انجام پذيرفته است.

تفرج شامل كليه تفريحاتي است كه در خارج از محيط هاي بسته و محدود انجام مي گيرد. تفريح در محيط هاي باز به فضا و منابع 

جنبه از دارد. از مناسب ترين منابعي كه مي تواند كيفيت تفرج را باال ببرند مي توان منابع طبيعي و كمتر تغيير يافته را نام برد كه هنوز ني

هاي زيبايي شناسي خود را حفظ كرده اند. استفاده از تمام اشكال پارک ها بدون توجه به كيفيت، گستردگي يا مسافت و دسترسي به 

است. فعاليت هاي تفريحي به آن دسته از فعاليت ها گفته مي شود كه جزيي از تفريحي محسوب مي شوند. فعاليت هاي  معني تفرج

تفريحي يا جنبه رسمي دارند، نظير بازي ها و سرگرمي هاي ويژه يا جنبه غير رسمي دارند نظير پيك نيك، راه پيمايي، كوهنوردي، 

، نبود اجبار، غيررسمي بودن، از روي طيب خاطر انجام دادن و رغبت كامل از ويژگي هاي اين ماهيگيري، مسافرت و ... اختياري بودن

گونه فعاليت ها است. براي اينكه به نهاد اوقات فراغت بيشتر نزديك شويم و آنرا دريابيم الزم است كه مجموعه فعاليت هاي انساني را 

 ها به شش دسته تقسيم مي شوند: در بهره وري از زندگي از هم تفكيك كنيم، اين فعاليت

 ع فعاليت هاي شغلي: تالش براي گذران زندگي است؛

 ع اضافه كار: تباين كامل با اوقات فراغت؛

 ع كارهاي مربوط به منزل: خانه داري؛

 ع كارهاي مربوط به احتياجات زيستي، بهداشت، تغذيه و خواب ....

 و يا معنوي است، ديد و بازديدها از آن جمله اند؛ ع كارهايي كه برمبناي تعهدات خانوادگي، اجتماعي
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 ع انجام كارهاي آموزشي مانند گذراندن دوره هاي آموزشي.

 با توجه به فعاليت هاي شش گانه باال اوقات فراغت را به اين صورت مي توان تعريف كرد:

اعي و شغلي آزاد است و مي خواهد به ميل اوقات فراغت مدت زماني است كه يك فرد از تمام تعهدات و تكاليف خانوادگي، اجتم

 خويش آنرا بگذراند و به طور مسلم نمي تواند تفاضل ساعات كار از اوقات بيداري باشد. 

 به طور كلي كاركردهاي اوقات فراغت و يا نحوه گذراندن آن به سه دسته تقسيم مي شوند:

 تگي شخصيت.كاركردهاي رفع خستگي، كاركردهاي تفريح، كاركردهاي رشد و شكف

اوقات فراغت، تفرج و تفريح براساس تعاريف و مصاديق امر، براي سايت ها، مقصدها و مناطق گردشگري و همچنين افراد بازديدكننده 

به عنوان شهروندان يا جامعه محلي و گردشگران داراي شمول و كاركردهاي متفاوتي مي باشند. تفرج در فضاي باز انجام مي گيرد و با 

 اينكه تفرجگاه داراي چه قابليت و جذابيتي است و در چه فاصله مسافتي واقع شده، داراي سطوح مختلف تقاضا مي باشد. توجه به

 و برنامه ابداعات، اختراعات، شاهد روزه هر فراغت، اوقات نام به ايپديده به حياتي نياز و بيشتر توجه و شهرنشيني گسترش با

 ايام هوشمندانه كردن پر در دستاورد تمدن انسان آخرين راسل برتراند يگفته به هستيم. اوقات اين كردن پر براي متعددي وسايل

 .است فراغت

 كم و شايد ترينعمومي كه جهت آن از روند،مي شمار به شهرها در فراغت اوقات گذران مراكز ترين عمده از هابوستان امروزه

 شدن آشكار با كه قرن نوزدهم قطع طور به شهرها، در سبز فضاي يافتن ضرورت تاريخي روند بررسي در باشند. آن انواع ترين هزينه

 (1392)رهنمايي،  رود.شمار مي به نقطه عطفي ساخت محسوس را شهرها نجات براي تالش ضرورت صنعتي، انقالب سوء آثار

شععهر كنگ برخوردار از بوسععتان ها و پارک هاي كوچك و بزرگي اسععت كه با در نظر گرفتن طبيعت زيباي سععواحل جنوب و 

ست، عالوه  ساخته ا شگران فراهم  شهروندان و هم گرد سبي را براي گردش در زمان فراغت براي  ضاهاي منا بكربودن آن، در واقع ف

پرنمودن اوقات فراغت شععهروندان براسععاس برنامه ريزي هاي دقيق و مبتني برنياز  براين فضععاهاي تفرجي، فعاليت هاي تفريحي براي

، افراد، مقاطع سني، جنسي و ... در كنگ اتفاق نيفتاده است. اين معضل نه تنها براي شهر كنگ بلكه براي بسياري از شهرهاي هاگروه

 كوچك ديگر جدا از مراكز استاني وجود دارد. 

سي الگوي فرا شنامه ابعاد مختلف الگوي براي برر س ست. در اين پر شده ا شنامه اي تهيه و توزيع   س شهر كنگ پر ساكنان  غتي 

ست. مدت زمان فراغت، زمان فراغت در طول روز، اولويت هاي فراغتي، وسيله نقليه مورد  فراغتي مردم شهر مورد پرسش قرار گرفته ا

در فعاليت فراغتي در فضععاي باز و مكان هاي فراغتي مي  ي، ميزان هزينهاسععتفاده در فعاليت هاي فراغتي در فضععاي باز، قالب گروه

 باشند.

 ـ مدت زمان فراغت1

در پاسخ به پرسشي درباره مدت زمان فراغت در طول روز يا هفته پاسخ دهندگان براساس مدت زمان تقريبي قراغت خود پاسخ 

درصد  71محاسبه شود فراواني آن مطابق جدول زير است. بر اين اساس  هاي متفاوتي را داده اند كه اگر ميانگين آن ها براي طول روز

ساعت  20افراد مدت زمان فراغت خود را به طور متوسط كمتر از سه ساعت در طول روز عنوان كرده اند كه معادل مدت زماني كمتر از 

افراد بازنشععسععته داراي زمان فراغتي بيش از سععه در طول هفته خواهد بود. برخي ديگر از افراد همچون دانشععجويان، زنان خانه دار و 

شان دهد. از اين جهت كه زمان  5ساعت و حتي  شهر ن ستند. اين زمان فراغت مي تواند الگوي فعاليت هاي فراغتي را در  ساعت ه

شهر و م شيه  نطقه نياز دارد تا افراد فراغت محدود افراد در طول روز يا محدود به پايان هفته به برنامه ريزي فعاليت هاي فراغتي در حا

 از كمترين زمان فراغتي خود در طول روز يا هفته بتوانند حداكثر استفاده را داشته باشند.
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 مدت زمان فراغت پاسخ دهندگان :8-4جدول 

 درصد تعداد مدت زمان فراغت

 71 131 کمتر از سه ساعت

 12 23 سه تا پنج ساعت

 7 12 بیشتر از پنج ساعت

 10 19 نامشخص

 100 185 مجموع

 

 
 : مدت زمان فراغت پاسخ دهندگان 5-4شکل 

 ـ زمان فراغت در شبانه روز2

در پاسخ به اينكه بيشترين زمان فراغت خود را در چه زماني از روز دارند بيش از نيمي از پاسخ دهندگان ساعات پس از اتمام 

ها شب را زمان بهتري براي خود مي دانند. اما برخي ديگر از افراد بويژه درصد آن  25زمان كاري و عصر را بهترين زمان فراغتي خود و 

شتري براي فعاليت هاي فراغتي برخوردارند. توجه به اين زمان هاي  ساعت هاي اوليه روز از زمان و انرژي بي سال در  زنان و افراد كهن

سيار  فراغتي در امر برنامه ريزي فعاليت هاي فراغتي براي گروه هاي مختلف هدف شهر ب سطح  و توزيع زماني فعاليت هاي فراغتي در 

 تاثيرگذار است.

سيدن به خانه در  ساعات بعداظهر اتمام مي يابند و ر شهرهاي كوچكي مانند كنگ كه ادارات و ارگان ها و همچنين مدارس در  در 

اياني روز براي انجام امور خانه مانند خريد، كمترين زمان ممكن امكان پذير اسععت لذا بيشععتر كارمندان داراي فراغت الزم در سععاعات پ

شند. ستان گردي، ورزش و... مي با صت خوبي  بو شب فر ساعات  شاغل آزاد و مغازه دار  شتر افراد داراي م ست كه براي بي اين در حالي ا

 براي گذران فراغت و انجام امور تفريحي و ... است.

 : زمان فراغت پاسخ دهندگان در شبانه روز9-4جدول 

 درصد تعداد زمان فراغت

 15 33 ساعات اولیه صبح

 5 10 قبل از ظهر و ظهر  

 55 117 بعد از ظهر و عصر

 25 54 غروب و شب

71%

12%

7%

10%

کمتر از سه ساعت

سه تا پنج ساعت

بیشتر از پنج ساعت

نامشخ 
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 : زمان فراغت پاسخ دهندگان در شبانه روز6-4شکل 

 ـ اولویت های فراغتی3

هاي خود رتبه پاسخ دهندگان نسبت به اولويتهاي فراغتي در مورد اولويت فعاليت هاي فراغتي نيز از بين هفت دسته فعاليت

سخ ها و اولويت بنديبندي انجام داده سي پا شان ها در جدول زير مياند. برر شهر كنگ را ن ساكنان  تواند الگوي فعاليت هاي فراغتي 

شترين فراواني را سرگرمي بي ضاهاي تفريحي و  ستانها و رفتن به ف ضاهاي باز و بو سخ ها به رتبه يك به  دهد. به ترتيب رفتن به ف در پا

شان مي دهد اين دو فعاليت به ترتيب براي  صاص داده اند كه ن ست. بنابراين تمايل  52و  61خود اخت صد افراد داراي باالترين رتبه ا در

ت. اين دو هاي فراغتي اسععبه فعاليت هاي فراغتي در فضععاهاي باز و مراكز تفريحي و سععرگرمي بيشععترين نياز سععاكنان به انجام فعاليت

فعاليت براي بخش ديگري از پاسخ دهندگان رتبه دوم را به خود اختصاص داده اند. در بين ساير فعاليت ها، رفتن به مراكز خريد و منزل 

 اقوام و دوستان از جمله مهمترين فعاليت هايي هستند كه افراد در زمان هاي فراغت خود انجام مي دهند. 

 سخ دهندگاناولویت فراغتی پا :10-4جدول 

 رتبه
تفریح و 

 سرگرمی

فضاهای باز، 

 بوستان ها
 غیردرسی مراکزخرید ورزش  ساحل و دریا

منزل اقوام و 

 دوستان

 17 11 9 10 9 61 52 1رتبه 

 22 11 23 6 31 36 35 2رتبه 

 26 16 27 10 23 27 22 3رتبه 

 19 20 27 12 12 18 19 4رتبه 

 16 14 14 12 17 11 13 5رتبه 

 17 19 9 21 9 3 4 6رتبه 

 13 19 5 18 11 - 4 7رتبه 

 

 ـ وسیله نقلیه مورد استفاده4

از نظر نوع وسيله نقليه مورد استفاده نيز اتومبيل شخصي مهمترين روش دسترسي به مراكز فراغتي و تفريحي در شهركنگ 

ستم حمل و نقل عمومي  سي ضعف  ستفاده  مي كنند.  سخ دهندگان در اغلب برنامه هاي فراغتي خود از آن ا ست كه بيش از نيمي از پا ا

ستفاده ا ضاهاي مانند اتوبوس و غالب بودن ا سي به مكان ها يا ف ستر شهري يكي ديگر از راههاي د سي در زندگي  ز حمل و نقل تاك

ساعات اولیه صبح

15%

قبل از ظهر و ظهر  

5%

بعد از ظهر و عصر

55%

 روب و شب

25%

ساعات اولیه صبح قبل از ظهر و ظهر   بعد از ظهر و عصر  روب و شب
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شهر كنگ  سكونت نيز در رتبه بعدي قرار دارند. موتور در  ساحل در نزديكي محل  ست. پياده روي تا مراكز فراغتي و  فراغتي در كنگ ا

 داراي كار و معيشت روزانه مي باشند.نيز بيشتر مورد استفاده قرارمي گيرد توسط جوانان و افرادي كه 

 : وسایل نقلیه مورد استفاده پاسخ دهندگان11-4جدول 

 درصد تعداد وسیله نقلیه

 17 42 پیاده

 20 47 موتورسیکلت

 56 133 اتومبیل شخصی

 7 17 تاکسی

 

 
 پاسخ دهندگان در فعالیت فراغتی مورد استفاده هینقل لیوسا: 7-4شکل 

 ـ قالب فراغتی و گروهی 5

و بويژه تسعهيالت و خدمات  هابرنامهها، قالب گروهي و بازديد افراد از مراكز شعهري از عوامل بسعيار مهم در طراحي فعاليت

شد. مورد نياز مي سخگويان اظهار نموده 44با صد پا دازند. پراند كه معموال به همراه خانواده خود به فعاليت هاي فراغتي و تفريحي ميدر

ستان نيز  ست.  36الگوي فعاليت فراغتي با دو سخگويان را به خود اختصاص داده ا سهم پا صورت انفرادي بوده  16درصد  درصد نيز به 

اسععت. بنابراين قالب برنامه هاي فراغتي عمدتا به صععورت گروهي و به همراه خانواده يا دوسععتان اسععت. فعاليت هاي فراغتي به همراه 

بين نسل جوان تر مرسوم است. افراد ميانسال و كساني كه در منحني عمر خود در مرحله اي هستند كه داراي فرزند  دوستان عمدتا در

 يا فرزنداني هستند عمدتا فعاليت هاي فراغتي خود را در قالب خانوادگي برنامه ريزي مي كنند. 

 : قالب گروهی پاسخ دهندگان در فعالیت فراغتی و تفریحی12-4جدول 

 درصد تعداد شرح

 16 37 انفرادي

 36 84 به همراه دوستان

 44 105 به همراه خانواده

 4 10 به همراه همكاران

  

17%

7%

56%

20%

پیاده موتورسیکلت اتومبیل شخصی حمل و نقل عمومی
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 پاسخ دهندگان برای فعالیت فراغتی و تفریحی : قالب گروهی8-4شکل 

 

 ـ مکان های فراغتی7

ست كه هاي فراغتي از ديگر ابعاد الگوي فعاليت هاي فراغتي مردم منطقه انتخاب مكان شده ا سته  سخگويان خوا ست. از پا ا

بندي كنند. بررسععي وضعععيت رتبه بندي ها در جدول مكان هاي فراغتي مدنظر خود را به ترتيب اولويتي كه براي آنها قائل هسععتند رتبه

سخگويان د صاص رتبه اول در بين پا شترين فراواني را در اخت سايت ماهيگيري بي ساحل يا  ست كه   ارد. پارک تفريحي زير بيانگر اين ا

شتري فراواني را از جهت اولويت اول  شهداي خليج فارس، پارک فردوس، پارک نوربخش،  در مرتبه بعدي بي شگري كوهين، پارک  گرد

 انتخاب افراد به خود اختصاص داده است. استفاده از تنها سينماي افتتاح شده شهرستان كه در بندر لنگه واقع است نيز در رتبه بعدي قرار

داد. ساير بوستان ها و فضاي سبز شهر كنگ و آنهايي كه با وسعت پايين ودر محدوده همسايگي قرار دارند در رتبه هاي بعدي بازديد و 

 فراغت قرار دارند. بازديد از جاذبه هاي گردشگري شهر كنگ براي ساكنان در اولويت هاي آخر قرار دارد.

 

 تقاضای  محصوالت گردشگری بندرکنگ -سی  بازار هدفتحلیل انگیزه / اهداف و رفتار شنا: 4-2-2

نتيجه مطالعات ميداني از بازديدكنندگان از سعععايت هاي مختلف فراغتي شعععهر كنگ كه با توجه به نوع جاذبه ها و محيط 

ديدكنندگان در طبيعي و فضععاهاي باز و مناطق سععاحلي و بوسععتان ها و نوع فعاليت هاي امكان پذير، مهمترين اهداف و انگيزه هاي باز

شهر كنگ فعاليت هاي تفريحي و فراغتي در محيط طبيعي، آرامش و تمدد اعصاب، بهره بردن از آب و هواي مطبوع به ويژه در زمستان 

و بهار با توجه به اقليم گرم، فعاليت هاي فراغتي خانوادگي در محيط هاي ساماندهي شده شهرداري مانند پارک كوهين، امكانات فراغتي 

سالن مان سطح  شي و فرهنگي در  ساير فعاليت هاي ورز سي، بافت تاريخي، كتابخانه و  شنا ستي، موزه مردم  صنايع د ند خانه هنرمندان، 

 هاي شهر مي باشد. افراد مختلف تركيبي از انگيزه ها و اهداف مختلف را مد نظر داشته اند كه مجموع آن ها در جدول زير آمده است.

  

16%

36%

44%

4%

انفرادی به همراه دوستان به همراه خانواده به همراه همکاران 
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 های بازدیدکنندگان در فضاهای فراغتی شهر کنگ: انگیزه 13-4جدول 

 درصد تعداد شرح

 27 81 پارک ، بوستان ها و کنار ساحل 

 12 36 در سطح شهر و مکان های خرید گردش و گذران اوقات فراغت

 3 8 تمدد اعصاب و رفع خستگی

 12 36 خلوتی و آرامش

 4 13 وقت گذرانی با خانواده و دوستان

 4 13 ساحلی وسیعفضاهای باز و 

 13 41 در زمستان، اوایل بهار و پاییز آب و هوای مطبوع

 5 16 یورزش امکانات 

 9 26 امکانات فرهنگی)خانه صنایع دستی، هنرمندان، موزه کتابخانه، و ...(

 1 4 میادین اصلی شهر

 4 11 محل بازی برای کودکان

 6 18 نزدیکی به محل زندگی

 1 2 جلسه کاری

 

توسعه شهركنگ در راستاي فراغت شهروندان از يك سو و گردشگران از سوي ديگر در سال هاي اخير نشان دهنده جهشي رو به روند 

 جلو به سبب توسعه شهري در دوبعد فراغتي و گردشگري است.

شهروندان سايل بازي و پذيرايي براي  سبز و امكانات و و ضاي  شده باف ستان ها و پارک هاي احداث  ضاها، بو اين امكان را فراهم  ف

ساخته است كه در ساعتي از شبانه روز بسته به زمان دراختيار از اين پارک ها و فضاهاي ايجاد شده استفاده نمايند. پارک هاي كوهين، 

شععهدا، فردوس، كودک، ملت، نوربخش و سععاحل دريايي كنگ در واقع فضععاهاي توسعععه يافته براي فراغت شععهروندان از يك سععو و 

شگر سوييت هاي پارک كوهين يا اقامتگاههاي بوم گرد سكان در  شند. امكانات اقامتي برپايي چادر يا ا شهر كنگ مي با ان وروي به 

گردي بافت قديمي شهر مانند خانه يوسفي و يونسي و چندين اقامتگاه بوم گردي ديگر كه در مسير آغاز فعاليت مي باشند، همه نشان 

ر در دو بعد گردشععگري و فراغتي در شععهر كنگ مي باشععند. بنابراين روند تحول شععهركنگ از منظر دهنده اراده و جديت توسعععه پايدا

 فراغتي و گردشگري نشان از حركت در مسير توسعه گردشگري در اين شهر دارد.

 

 بخش بندی تقاضا بر اساس متغیر های جغرافیایی و جمعیتی :4-2-3

ضا براي شهروندان و  در شهر كنگ با توجه به برخورداري از مكان هاي ساحلي و در حريم شهر تقا فراغتي و بوستان ها و پارک هاي 

شگران در  ساالن و گرد ضور خانواده ها و گروه هاي هم ست از ح شگري عبارت ا شش اوقات فراغت و گرد ستاي پو شگران در را گرد

ها، ساحل و ... است. بافت تاريخي و باارزش  پارک ها و ساير تفرجگاههاي شهركنگ به ويژه ساحل، باغ هاي گرمسيري در مسير بركه

شععهركنگ و خانه هاي با معماري محلي و بادگيرها و همچنين بازديد از موزه در اولويت گردشععگران قرار دارد. خريد از مراكز تجاري و 

شهري كنگ قرار دارد. در جدول زير فراواني و  ضاي  ضاي همچنين مراكز فرهنگي در اولويت هاي بعدي مكاني تقا صد مكاني تقا در

 درون شهري كنگ ارائه شده است.
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 : بخش بندی مکانی تقاضای درون شهری کنگ14-4جدول 

 درصد تعداد مکان

 44 65 منطقه ساحلي، بوستان و تفرجگاه

 32 48 مراكز تاريخي و بافت باارزش كنگ

 13 19 مراكز فرهنگي

 10 15 مراكز خريد

 100 147 جمع

 

شهر كنگ مورد توجه قرار گرفت،  شگري  سي مبدا بازديدكنندگان از جاذبه هاي فراغتي و گرد شد و برر همانگونه كه گفته 

ستاني و بافت با ارزش كنگ  شگري و به ويژه جاذبه ها و منابع تاريخي و با شهر كنگ به دنبال مكان هاي گرد شگران ورودي به  گرد

در شهر كنگ تقاضاي مكاني خويش را براساس بافت باارزش و محوطه هاي ساحلي از جمله مي باشند. گردشگران در مدت ماندگاري 

پارک كوهين برنامه ريزي مي كنند.. كنار سععاحل كنگ يكي از تقاضععاهاي مورد توجه اسععت. مراكز خريد كنگ نيز در موارد بعدي مورد 

 ايع دستي و خانه هنرمندان نيز مورد توجه گردشگران مي باشند. توجه گردشگران قرار مي گيرد. مراكز فرهنگي مانند موزه ها، خانه صن

 

 تقاضا   -تحلیل وضعیت نوسانات فصلی بازار  :4-2-4

وضعيت نوسانات فصلي تقاضا نيز سنجيده شده است. بر اين اساس و همانطور كه درجدول زير نشان داده شده است فصول 

ست. وضعيت آب و هوايي و اقليم گرم زمستان و اوايل بهار اوج فصل فعاليت هاي گردشگ شهربندري كنگ ا ستان هرمزگان و  ري در ا

منطقه به ويژه در تابستان موجب شده است كه تقاضاي گردشگري به استان و شهرستان هاي آن به فصول سرد سال موكول شود. در 

د. شععب ها با تعديل دما اين امكان بوجود آمده و تابسععتان امكان انجام فعاليت هاي تفرجي در فضععاي باز به سععبب دماي باال وجود ندار

ستان و اوايل بهار در حدود  صول رم سواحل انجام مي گيرد. ف شهروندان در كنار پارک ها و  سخ هاي  73فراغت  سهم كل پا صد از  در

سال را زمان مناسب براي فعاليت هاي  9بازديدكنندگان را به خود اختصاص داده اند.  اغتي در شهر كنگ ذكر فردرصد نيز همه فصول 

 كرده اند.

 شهرکنگفضاهای فراغتی : فصول بازدید از 15-4جدول 

 درصد تعداد فصل

 30 75 زمستان

 43 106 اوایل بهار

 17 41 پاییز

 1 3 تابستان

 9 21 همه فصول

 حلیل متوسط هزینه کرد و قدرت خرید  تقاضای گردشگریت :4-2-5

در بررسي انگيزه ها و فعاليت هاي اصلي بازديدكنندگان كه قبال بحث شد، مي توان برآوردي از ميزان هزينه كرد و سطح آن نيز داشت. 

هزار تومان هزينه مي كنند؛  20درصعععد بازديدكنندگان اذعان نموده اند كه در بازديد خود از مكان فراغتي در كنگ كمتر از  37حدود 

هزار تومان ذكر كرده اند كه عمدتا به نوع فعاليت هاي تفريحي و خريد از  50تا  20ميزان هزينه كرد خود را بين  درصعععد نيز 22حدود 

 مراكز وابسته است.
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درصععد نيز كسععاني هسععتند كه به دليل نزديكي مراكز فراغتي به منزل و زمان كوتاه فعاليت فراغتي خود هزينه اي را در اين  14

هزار تومان در روز در مراكز فراغتي در  50درصععد گروه ها حداكثر  59لذا با توجه به درصععد تجمعي، در حدود مراكز صععرف نمي كنند. 

 هزار تومان. 100درصد حداكثر  67فضاهاي باز كنگ هزينه مي كنند و 

اري، الگوي فعاليت نزديكي محل سععكونت بازديدكنندگان به مراكز فراغتي، تنوع كم فعاليت هاي فراغتي، مدت زمان كوتاه ماندگ 

صلي آنان )تفريح و پيك نيك در فضاي آرام، تماشاي مناظر و تمدد اعصاب  هاي فراغتي، سطح درآمدي بازديدكنندگان و انگيزه هاي ا

 و استراحت( از عوامل موثر بر اين امر بوده است.

 شهر کنگفضاهای فراغتی کرد بازدیدکنندگان در : میزان هزینه16-4جدول 

 درصد تجمعی درصد تعداد )تومان( نهمیزان هزی

 37 37 71 هزار 20کمتر از 

 59 22 42 هزار 50تا  20

 67 8 15 هزار 50بیش از 

 81 14 27 بدون هزینه

 100 19 38 بدون پاسخ

 - 100 193 جمع

 

 پذیرش اجتماعی گردشگران :4-2-6

انجام شده و نتايج آن در بخش مطالعات اجتماعي پذيرش اجتماعي گردشگران در مناطق شهري در مطالعات اجتماعي 

سعي »دست آمده، از نظر پاسخگويان به طور كلي، باالترين ميانگين موافقت مربوط به سوال نتايج به به توجه با ارائه شده است.

ربوط به سوال بوده است و بعد از آن بيشترين موافقت م 4.08با « كنم.كنم هميشه با گردشگران با خوشرويي برخورد مي

بوده است. همچنين بيشترين ميانگين مخالفت مربوط به  4.05با « كنم گردشگران را درست راهنمايي كنم.همواره سعي مي»

باشد. همچنين، مي 2.73با « ريزد.شود و آرامش مردم را بهم ميحضور گردشگران باعث شلوغي و ازدحام جمعيت مي» سوال 

دست آمده، ميانگين شاخص ش اجتماعي گردشگران اجتماعي ارائه شده است. براساس، نتايج بهاطالعات مرتبط با شاخص پذير

پذيرش اجتماعي گردشگران در حد باال بوده است. در بين مناطق بيشترين ميانگين در پذيرش گردشگران مربوط به منطقه 

 بوده است. 2.8بوذر( با ميانگين و كمترين آن مربوط به منطقه سه)منطقه ا 3.8يك)بافت تاريخي( با ميانگين 

 

 گردیهای بوماستقبال از ساخت خانه: 4-2-7

 به توجه با دهد؛مي نشان گردي راهاي بوماطالعات ارائه شده در بخش مطالعات اجتماعي، ميزان استقبال از ساخت خانه

« گرديده از وام براي تبديل خانه به خانه بوماستفا»اطالعات ارائه شده، از نظر پاسخگويان، باالترين ميانگين مربوط به سوال 

توان مالي براي تبديل خانه به خانه به خانه »بوده است و از طرف ديگر كمترين ميانگين مربوط به سوال  2.561با ميانگين 

 بوده است. 1.238با ميانگين « گرديبوم
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درصد از پاسخگويان  5.1هاي گردشگري در مطالعات انجام شده بيانگر آن است كه سواالت مربوط به استقبال از طرح

 52درصد از پاسخگويان كم،  36.7گرديدر ميان هاي بوماند. ميزان استقبال از ساخت خانهها استقبال نكردهاصال از اين طرح

 درصد زياد بوده است.  6.3درصد متوسط و 

 

 مهارت داشتن در صنعت گردشگری :4-2-8

درصد از پاسخگويان در خصوص توليد صنايع  24.9مطالعات ميداني انجام شده در بخش اجتماعي ، بيانگر آن است كه  

هاي گردشگري مربوط به تامين محل اقامت گردشگران بوده است كه از كل اند. كمترين درصد مهارتدستي آموزش ديده

 اند.درصد در اين مورد آموزش ديده 9.2ن تنها تعداد پاسخگويا

باشد و بعد مي 2.68هاي گردشگري مربوط به توليد صنايع دستي با براساس نتايج اين مطالعات، باالترين ميانگين مهارت

ويان كمترين در رتبه دوم قرار دارد. همچنين پاسخگ 2.63از آن عالقه به آشنايي با بافت و خانه هاي تاريخي كنگ با ميانگين 

 ميزان عالقه را به تأمين محل اقامت دارند. 

 

 تدقیق راهبرد منتخب توسعه گردشگری بندرکنگ: 4-3

  چشم انداز کلی براساس ارزیابیSWOT )تحلیل ارزش ها و پتانسیل های در وضع موجود( 

طرح هاي توسعه گردشگري مستلزم داشتن نگاهي استراتژيك براساس برنامه ريزي در راستاي توسعه و افزايش سطح درآمدپايدار، 

اشتغال پايدار و محيط زيست، اجتماع و فرهنگ پايدار است. براي اينكه بتوان موفقيت هاي الزم را در توسعه بدست آورد نياز است چشم 

شععكل ها و فضععاها امروزه تغيير و تحوالت مداومي در محيط وضععع موجود و اهداف آينده مورد توجه قرار داد.  انداز كلي را متناسععب با

ضوع برنامه ريزان را ناگزير ميگيردمي شند و بدين ، اين مو شته با سازد تا به طور دائم بر رويدادهاي داخلي و خارجي و روندها نظارت دا

اي زيركانه اين حسب ضرورت خود را با تغييرات وفق دهند. برنامه ريزان بايد براي بقاي شهربه شيوهترتيب بتوانند در زمان مناسب و بر 

شته نيازمند برنامه سعه بيش از گذ سازگار نمايند. اين طرح هاي تو سايي كرده و خود را با آنها  شنا ريزي راهبردي و تغييرات محيطي را 

شند سته از  آن و تعاملي كارآ با محيط پيرامون خود مي با سعهتوانند به آينده خود در مي  طرح ها و برنامه هاد شد و تو اميدوار  جهت ر

نمايند. حقائق ذكر شده بهره گرفته و از تهديدهاي بوجود آمده ناشي پرهيز  پيرامون خوبي از فرصتهاي نوظهور محيطب بتوانند كه باشند

راي سازگاري هر چه بيشتر با محيط متغير پيراموني شان بايد عوامل موثر متضمن اين نكته است كه طرح هايي مانند توسعه شهركنگ ب

برتدوين راهبردهاي توسعععه خود را شععناسععايي نموده و به تدوين اسععتراتژي هايي اثربخش بپردازند. اين طرح  بعنوان يك طرح جامع و 

صتهاي عديده اي روبر ستثني نبوده و با تهديدها و فر شد م ستگذاري راهبردي براي طرح هاي فراگير از آنچه گفته  سيا ست. فقدان  و ا

ريزي توسعععه اي  باعث از دسععت رفتن فرصععتهاي موجود و تشععديد نقاط ضعععف داخلي مي گردد. لذا در تحليل حاضععر از رويكرد برنامه

شهر كنگ شگري  شده تا گرد ستفاده  ساير رقباء بتواند در محيط متغير كنوني از خود در مقابل هزينه هاي باال   راهبردي ا سود كم و  و 

 محافظت كرده و به ماموريت هاي اساسي خود در ارائه محصوالت گردشگري با كيفيت جامه عمل بپوشاند.
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 :الگوی جامع مدیریت استراتژیک 

بخش فرآيند مديريت استراتژيك در چهارچوب و الگوي متداول و قابل قبول ديويد به شرح زير ارائه مي گردد. اين الگو شامل سه 

 اصلي مطابق نمودار زير مي باشد.

 الف: تدوين استراتژي 

 ب: اجراي استراتژي

 ج: ارزيابي استراتژي

 ريزي استراتژيك خواهد بود.در اين بخش تاكيد بيشتر بر بخش اول يا برنامه 

 
 استراتژیک مدیریت جامع الگوی: 9-4شکل 

 باشد:زير ميريزي راهبردي شامل چهار مرحله به صورت جدول برنامه

 : مراحل برنامه ریزی راهبردی17-4جدول 

 توضیح فعالیت ها مرحله ردیف

 مرحله صفر)شروع( 1
 تدوین چشم انداز و بیانیه ماموریت -

 تدوین اهداف -

 مرحله ورودی 2
 ( با ضرائب و رتبه بندیIFEبررسی عوامل داخلی و تشکیل ماتریس) -

 ( با ضرائب و رتبه بندیEFEبررسی عوامل خارجی و تشکیل ماتریس) -

 مرحله مقایسه 3
 (SWOTتشکیل ماتریس تهدیدات،فرصت ها،نقاط قوت و ضعف ) -

 (IEتشکیل ماتریس داخلی و خارجی) -

 (IE( و )SWOTفرموله کردن ماهیت استراتژی اصلی مقصد بر اساس ماتریس ) - مرحله تصمیم گیری 4

 

 مرحله صفر :4-3-1

 ـ تدوین چشم انداز 

شم ضه در آينده ميانداز بيانگر آماج ها و مطلوبچ صول قابل عر صد يا مح شم انداز، افق پيش روي هاي يك مق شد. با تعيين چ با

شده و همه فعاليت شفاف  صد  ستيابي به مق شگري را در د صد گرد شد كه در نهايت توفيق اين مق ستاي آن رهنمون خواهد  ها در را

ستاي مطامطلوب شمها در پي دارد. در را شم انداز، با بهرهلب مذكور و با توجه به اهميت تعيين چ ضاي گروه دلفي چ گيري از نظرات اع

 به شرح زير تدوين گرديد:گردشگري بندر كنگ انداز 
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ارائه محصوالت با كيفيت گردشگري)زيرساختي و روساختي( در بندر كنگ،  براي كسب سهم عمده اي 

ز ساير استان هاي كشور و سطح تان هرمزگان به ويژه كيش و ااز بازار پرقدرت گردشگران ورودي به اس

 المللبين

 

 های اصلیشناسایی ماموریت 

ست كه بيان كننده علت وجودي آن مي شگري جمله يا عبارتي ا صد گرد شدن آن از ديگر ماموريت يك مق شد و باعث متمايز  با

 هاي بيانيه ماموريت عبارتند از:گردد. ويژگيمقصدها مي

 ها بودناهان بهترينع خو

 ع القاي تعلق واقعي و احساس هم هدفي

 ع الهام بخشي

 ع تفهيم عقالني مسير جديد

 ع قابليت بروز تحوالت مناسب در طرز تلقي، طرز تفكر و رفتار كاركنان

 هاي ساده و روشن و سعي در اينكه با صداي بلند و بطور واضح با همه حرف بزند.ع در برداشتن واژه

 بودن از هرگونه شبهه در مورد اهداف و مسير آينده ع عاري 

 هاي متنوع.ع بياني مكرر و مبارزه جويانه در قالب

 ماموریت مقصد گردشگری بندر کنگ مشتمل بر اجزاء زیر میباشد:

 گردشگران چه كساني هستند؟ مصرف کنندگان:

 محصوالت و خدمات اصلي قابل ارائه چيست؟ محصوالت یا خدمات:

 از نظر جغرافيايي بندر كنگ در كجا رقابت مي كند؟ بازارها:

 بندر كنگ به عنوان يك مقصد گردشگري از چه نوع فن آوري هايي استفاده مي كند؟ فن آوری:

 بندر كنگ به عنوان يك مقصد گردشگري رشد آتي خود را چگونه درنظر گرفته است؟ توجه به بقا، رشد و سود آوری:

 ولويت هاي اخالقي اصلي مربوط به بندر كنگ به عنوان يك مقصد گردشگري چيست؟باورها، ارزشها و ا فلسفه:

 بندر كنگ به عنوان يك مقصد گردشگري داراي چه مزيت رقابتي يا شايستگي ممتاز است؟ ویژگی ممتاز:

 واكنش مردم نسبت به بندر كنگ به عنوان يك مقصد گردشگري چيست؟ توجه به تصور مردم:

 ساني شاغل در بندر كنگ به عنوان يك مقصد گردشگري با چه ويژگي هايي خواهند بود؟نيروي ان کارکنان:

ماموریت بندر کنگ به عنوان یک مقصــد گردشــگری با توجه به ارکان تشــکیل دهنده به شــرح زیر تدوین 

 گردیده است:
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و همچنين امكان توسعه پايدار جاذبه هاي گردشگري بندر كنگ با توجه به فرهنگ و آداب و رسوم بومي  "

بازديد از جاذبه هاي بافت با ارزش و تاريخي شهر، جاذبه هاي متنوع و متعدد طبيعي و تاريخي و عرضه و ارائه 

محصوالت با كيفيت در صنعت اقامتي، تفريحات و رستوران با خالص ترين مواد تشكيل دهنده براساس فن آوري 

ساحلي بندر كنگ در راستاي سودآوري و كسب سهم  هاي روز و نيروي انساي متخصص در بازار گردشگري

عمده اي از بازار استان هرمزگان  با رعايت موازين اخالقي و زيست محيطي جهت ارائه بهترين كيفيت با ويژگي 

هاي متمايز نسبت به ساير مقصدهاي رقيب همجوار مانند جزيره كيش و قشم براي كسب رضايت گردشگران 

 "بازديد از بندر كنگ  و تشويق ساير افراد جهت

 

 مرحله ورودی :4-3-2

  ـ بررسی عوامل خارجی و تشکیل ماتریس(EFE) با ضرائب و رتبه بندی 

باشعععد. اين اي روبرو ميهر مجموعه توليد كننده محصعععوالت يا خدمات  در محيط پيرامون خود با فرصعععت ها و تهديدات عديده

توان در پنج گروه نيروهاي گيرند. بطور كلي نيروهاي خارجي را ميحاكم بر آن شععكل ميها و تهديد ها در اثر نيروهاي خارجي فرصععت

سي و قانوني و دولتي، نيروهاي فناوري و نيروهاي رقابتي طبقه بندي كرد. هدف  سيا صادي، نيروهاي اجتماعي و فرهنگي، نيروهاي  اقت

صت هايي كه مي ست كه از فر سي عوامل خارجي آن ا توان از آن احتراز نمود، برداري كرد و تهديدهايي را كه مينها بهرهتوان از آاز برر

 يك فهرست نهايي تهيه شود.

طبق نظر گروه توسعه گردشگری بندرکنگ گانه خارجي تاثير گذار برعوامل هفت تعیین عوامل موثر خارجی:

 باشند:دلفي به شرح زير انتخاب شده است، اين عوامل به شرح زير مي

 تصاديع عوامل اق

 ع عوامل اجتماعي و فرهنگي

 ع عوامل تكنولوژيكي

 ع عوامل دولتي، قانوني و سياسي

 ع مصرف كنندگان 

 ع رقبا

اهميت نسبي يك عامل از نظر موقعيت دربرند نسبت به يك عامل ديگر  دهندهضريب اهميت نشان تعیین ضریب اهمیت:

باشد. مفروض مي1تا يك )بسيار مهم( انتخاب نمودند. جمع ضرايب برابر با است. اعضاي گروه دلفي ضريب را از عدد صفر )بي اهميت( 

 ضرائب داده شده به عوامل خارجي توسط اعضا در جدول زير آورده شده است.

داده شده  4تا  1شود رتبه ميتوسعه گردشگری بندرکنگ به هر يك از عواملي كه موجب موفقيت در  تعیین رتبه:

به معني اين است  4باشد. عدد هاي كنوني در نشان دادن واكنش نسبت به عوامل مزبور ميو اين عدد بيانگر ميزان اثربخشي استراتژي

سيار عالي بوده  و عدد  ضعيف مي 1كه واكنش ب ست كه واكنش  شده توسط اعضاي گربدين معني ا شد. رتبه هاي تخصيص داده  وه با

  باشد. دلفي به هر يك از عوامل خارجي به شرح جدول زير مي
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 (  EFE: ماتریس ارزیابی عوامل خارجی)18-4جدول 

 ردیف
 عوامل اصلی خارجی

 نمره نهایی رتبه ضریب

 هافرصت

O1 0.24 4 0.06 بازار پر كشش جزاير قشم و كيش و عرضه محصوالت جديد گردشگري 

O2 0.1 2 0.05 جزاير و مكان هاي گردشگري استان توان رقابتي با ساير 

O3 0.15 3 0.05 عرضه محصوالت با كيفيت در زمينه صنعت توريسم در بندركنگ 

O4 0.12 3 0.04 تقاضا براي محصوالت اقامتي، پذبرايي و تفريحي بندركنگ 

O5 0.2 4 0.05 حمايت مالي و معنوي از توسعه گردشگري بندركنگ 

O6  0.14 2 0.07 مجاورت با بندرلنگه به عنوان مركز شهرستان 

O7 0.15 3 0.05 تمايل گردشگران به كشف مقصدهاي جديد با جاذبه هاي گردشگري متنوع مانند كنگ 

O8  0.15 3 0.05 متمايز بودن محصوالت گردشگري بندركنگ نسبت به ساير رقبا و مقصدهاي استان 

O9  0.08 2 0.04 گردشگران در بخش هاي اقامتي، پذيرايي و تفريحي در بندر كنگقابليت تأمين نياز 

O10 0.08 2 0.04 دسترسي آسان به بندركنگ از طريق فرودگاه بندرلنگه 

O11 
سئوالن و جامعه  محلي  سط م شگري تو صوالت جديد گرد ضه مح نگاه كارآفرينانه در عر

 بندركنگ
0.04 3 

0.12 

O12  0.06 1 0.06 عالقمند به تاريخ و فرهنگ و آداب و رسوم بندركنگامكان جذب گردشگران 

    تهدیدها 

T1 0.2 4 0.05 رقيبان و برندهاي معتبر گردشگري استان مانند كيش 

T2 
 خطرپذيري و ريسعععك سعععرمايه گذاري در مجموعه هاي توريسعععتي، تفريحي و اقامتي

 بندرکنگ
0.05 3 

0.15 

T3  0.16 4 0.04 سنتي و فرهنگ مردم كنگسيستم هاي نظارتي و بافت 

T4 0.16 4 0.04 هزينه هاي باالي سرمايه گذاري و عدم شناخت گردشگران از اين مقصد 

T5 0.06 2 0.03 اقليم گرم بندركنگ و كاهش فعاليت هاي گردشگري در فصول گرم سال 

T6  0.15 3 0.05 قشمگستردگي بازار صنعت گردشگري در استان هرمزگان به ويژه جزاير كيش و 

T7  0.12 2 0.06 عدم نزديكي به مراكز پرجمعيت 

T8 0.06 2 0.03 نوسان بازار با توجه به فصول 

T9 
سرمايه  صادي و توجه كمتر به  ساير بخش هاي اقت سرمايه گذاري با بازده باال در  انجام 

 گذاري بخش گردشگري در بندركنگ
0.02 2 

0.04 

T10 
مركز شععهرسععتان و اثرات منفي بندرلنگه نسععبت به شععهركنگ به مجاورت و نزديكي با 

 عنوان يك مقصد گردشگري شناخته شده
0.03 2 

0.06 

 2.75  1 جمع
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ــعه هاي فراروي بدسععت آمده از ماتريس ارزيابي عوامل خارجي بيانگر اين اسععت كه فرصععت 2.75مجموع نمره نهايي  توس

اي تدوين شود هاي كالن براي كنگ بايد به گونهآن بوده و در نتيجه استراتژيبيشتر از تهديدات پيرامون گردشگری بندرکنگ 

 هاي محيطي به نحو احسن استفاده نمود.كه بتوان از فرصت

  ـ بررسی عوامل داخلی و تشکیل ماتریس(IFE )بندیبا ضرائب و رتبه 

ضعفي مي صوالت توليدي يا خدمات قابل ارائه در محدوده خود داراي نقاط قوت و نقاط  شگري در قالب مح صد گرد شد. هر مق با

شگری بندرکنگشععود كه مزيت رقابتي يا مهارت متمايزي باشععد. يعني عاملي بعنوان قوت تلقي مي سعه گرد هم داراي  تو

رائه مي دهد كه در برابر رقيبان بهتر و متفاوت تر از آنهاست.  عوامل ضعف نيز آنهايي مزيت رقابتي و هم تمايز است. يعني محصولي را ا

صالً توانايي انجام آنها را ندارد، در حالي ضعيف انجام مي دهد يا ا صلي اين توانايي را دارند. هدف هستند كه يك برند آنها را  كه رقباي ا

 ي بتواند به خوبي از نقاط قوت خود استفاده نموده و نقاط ضعف خود را از بين ببرد.ها اين است كه آن مقصد گردشگراز تدوين استراتژي

نظرگروه دلفي به شععرح زير توســعه گردشــگری بندرکنگ ازعوامل تاثيرگذار بر  تعیین عوامل موثر داخلی:

 انتخاب شده است:

ي دقيقا همانند عوامل خارجي بوده فرآيند تعيين ضريب اهميت و رتبه عوامل داخل تعیین ضریب اهمیت و رتبه بندی:

 و توسط اعضاي گروه دلفي به شرح جدول زير تعيين گرديد. 

 (  IFE: ماتریس ارزیابی عوامل داخلی )19-4جدول 

 عوامل اصلی داخلی ردیف
 رتبه ضریب

نمره 

 نهایی
 نقاط قوت 

S1  0.28 4 0.07 توان گردشگرپذيري بندركنگ به عنوان يك مقصد نوظهور 

S2 0.28 4 0.07 جذابيت هاي تاريخي و بافت باارزش بندر كنگ 

S3 
نيروي انساني متخصص و عالقمند به توسعه گردشگري كنگ در بدنه شهرداري و جامعه 

 محلي
0.06 2 0.12 

S4 0.12 2 0.06 وسعت بافت باارزش و توان تغييركاربري خانه هاي قديمي به اقامتگاه بوم گردي 

S5 
اقامتي،  پذيرايي و تفريحي  با امكانات متناسععب در شععهركنگ در وضعععيت ارائه خدمات 

 فعلي
0.04 2 0.08 

S6 0.1 2 0.05 طبيعت و سواحل بكر بندر كنگ 

S7  0.1 2 0.05 بنادر و كارگاههاي توليد لنج ها 

S8 0.15 3 0.05 بركه ها و باغات گرمسيري بندركنگ و امكان توسعه گردشگري آنها 

S9  0.12 2 0.06 دستي، شيريني جات و غذاهاي متنوع بندركنگصنايع 

S10 0.15 3 0.05 آداب و رسوم، فرهنگ جامعه محلي، موزه مردم شناسي و زنده بودن آنها 

    نقاط ضعف 

W1 0.06 2 0.03 اشتغال به ساير كسب و كارها و توجه كمتر به فعاليت هاي گردشگري 

W2  0.1 2 0.05 ها و روساخت هاي گردشگريضعف اساسي در تأمين زيرساخت 
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 عوامل اصلی داخلی ردیف
 رتبه ضریب

نمره 

 نهایی
 نقاط قوت 

W3    0.16 4 0.04 تغيير در ساخت و نوسازي بافت شهر كنگ 

W4 0.12 3 0.04 اقليم گرم بندركنگ 

W5  0.08 2 0.04 مشكالت ناشي از عدم تأمين آب شرب براي توسعه گردشگري 

W6 0.1 2 0.05 مشكالت مرتبط با دوري از مركز استان 

W7  0.15 3 0.05 حدودي بدبينانه نسبت به گردشگران با توجه به فرهنگ محلينگاه تا 

W8 0.21 3 0.07 عدم تأمين تسهيالت مورد نياز توسعه گردشگري 

W9 0.08 2 0.04 عدم تبليغات كارا و موثر در زمينه گردشگري بندركنگ 

W10 0.08 2 0.04 تقاضاي پايين در زمينه سرمايه گذاري بخش گردشگري بندركنگ 

 2.64  1 جمع

 

ست كه نقاط قوت  2.64مجموع نمره نهايي  ست آمده از ماتريس ارزيابي عوامل داخلي بيانگر آن ا شگری بد سعه گرد تو

ستفاده  بندرکنگ ستراتژيهاي كالن بايد به گونه اي تدوين شود كه بتوان از اين نقاط قوت ا به نسبت نقاط ضعف بيشتر مي باشد و ا

 نمود.

 مرحله مقایسه :4-3-3

ستراتژی سایی و تعیین ا ستراتژي های قابل قبول:شنا شگری هاي گام بعدي در تدوين ا سعه گرد تو

باشد. پس از مراحل تعيين چشم انداز، تدوين بيانيه ماموريت، تعيين اهداف و هاي قابل قبول ميشناسايي و تعيين استراتژي بندرکنگ

ستراتژي قابل قبول صورتاين بخش با توجه به چشم تجزيه و تحليل محيط داخلي و خارجي، در بندي انداز، ماموريت و اهداف مقصد، ا

 شود.مي

صت ستراتژي، به ميزان توانايي آن در بهره گيري از نقاط قوت و فر سب بودن يك ا ست متنا ضعف و بديهي ا ها و غلبه بر نقاط 

صت ستفاده از نقاط قوت و فر ستگي دارد. نهايتاً ا ضعفتهديدات ب ستم را ها بايد تحقق ماموريتها و محدوديتها و اجتناب از  سي هاي 

 (.128:1377ممكن سازد )اميركبيري،

ها اسعععتفاده كرد: توان به ترتيب دلخواه از آنشعععود كه ميدر چهارچوب تدوين اسعععتراتژي، اين مرحله در برگيرنده پنج روش مي

(، SPACE(، ماتريس ارزيابي موقعيت و اقدام اسعععتراتژيك )SWOT)ها، نقاط قوت و نقاط ضععععف ماتريس تهديدات، فرصعععت

(. 359: 1384هاي اصلي )اعرابي،( و ماتريس استراتژيIE(، ماتريس ارزيابي داخلي و خارجي )BCGماتريس گروه مشاوران بوستن )

شگری بندرکنگهاي كالن در تدوين اسععتراتژي سعه گرد ضعععف و نقاط قوت ها، نقاط از دو ماتريس تهديدات، فرصععت تو

(SWOT( و ماتريس ارزيابي داخلي و خارجي )IEاستفاده شده است. با استفاده از ماتريس تهديدات، فرصت ) ها، نقاط ضعف و نقاط

ستراتژيSWOTقوت ) ستفاده از ماتريس ارزيابي داخلي و خارجي)( كليه ا سپس با ا شده و  سب IEها تدوين  ستراتژي متنا ( نوع ا

 انتخاب خواهد شد.ندرکنگ توسعه گردشگری ب
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 ها، نقاط قوت و ضعفتشکیل ماتریس تهدیدات،فرصت(SWOT) 

سوات ها و تهديدهاي محيطي ميهاي داخلي و فرصتها و ضعفمخفف قوت  SWOTواژگان شد. با انجام تجزيه و تحليل  با

گردند. اين تجزيه هايي كه نشات گرفته از بهترين تركيب ميان عوامل هستند، تدوين مياين عوامل به خوبي شناسايي شده و استراتژي

ستراتژي  ست كه ا ستوار ا صتاثر بخش قوتو تحليل بر اين منطق ا ضعفها و فر ضمن آنكه  ساخته  ها و تهديدات را به ها را حداكثر 

 دهد.حداقل ممكن تقليل مي

اعضععاي گروه دلفي، اطالعات را با يكديگر مقايسععه كرده و چهار نوع اسععتراتژي ارائه نمودند:  SWOTبا اسععتفاده از ماتريس 

  (.WTهاي تدافعي )( و استراتژيSTهاي رقابتي )(، استراتژيWOرانه )هاي محافظه كا(، استراتژيSOهاي تهاجمي )استراتژي
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  S WO T): ماتریس تهدیدات، فرصت ها، نقاط قوت و نقاط ضعف ) 20-4جدول 

 

 W -نقاط ضعف  S -نقاط قوت 

 ع توان گردشگرپذيري بندركنگ به عنوان يك مقصد نوظهور 1

 باارزش بندر كنگع جذابيت هاي تاريخي و بافت 2

شگري كنگ در بدنه 3 سعه گرد صص و عالقمند به تو ساني متخ عععع نيروي ان

 شهرداري و جامعه محلي

عععع وسعت بافت باارزش و توان تغييركاربري خانه هاي قديمي به اقامتگاه بوم 4

 گردي

ع ارائه خدمات اقامتي،  پذيرايي و تفريحي  با امكانات متناسب در شهركنگ در 5

 وضعيت فعلي

 ع طبيعت و سواحل بكر بندر كنگ6

 ع بنادر و كارگاههاي توليد لنج ها 7

 ع بركه ها و باغات گرمسيري بندركنگ و امكان توسعه گردشگري آنها8

 ع صنايع دستي، شيريني جات و غذاهاي متنوع بندركنگ9

 ع آداب و رسوم، فرهنگ جامعه محلي، موزه مردم شناسي و زنده بودن آنها10

 ه ساير كسب و كارها و توجه كمتر به فعاليت هاي گردشگريع اشتغال ب1

 ع ضعف اساسي در تأمين زيرساخت ها و روساخت هاي گردشگري2

 ع تغيير در ساخت و نوسازي بافت شهر كنگ   3

 ع اقليم گرم بندركنگ4

 ع مشكالت ناشي از عدم تأمين آب شرب براي توسعه گردشگري 5

 استان ع مشكالت مرتبط با دوري از مركز6

 ع نگاه تا حدودي بدبينانه نسبت به گردشگران با توجه به فرهنگ محلي7

 ع عدم تأمين تسهيالت مورد نياز توسعه گردشگري8

 ع عدم تبليغات كارا و موثر در زمينه گردشگري بندركنگ9

 ع تقاضاي پايين در زمينه سرمايه گذاري بخش گردشگري بندركنگ10

 WOاستراتژی های  SOاستراتژی های  O -فرصت ها 

عععع بازار پر كشش جزاير قشم و كيش و عرضه محصوالت جديد 1

 گردشگري

 ع توان رقابتي با ساير جزاير و مكان هاي گردشگري استان2

ععععع عرضععه محصععوالت با كيفيت در زمينه صععنعت توريسععم در 3

 بندركنگ

 ع تقاضا براي محصوالت اقامتي، پذبرايي و تفريحي بندركنگ4

 مالي و معنوي از توسعه گردشگري بندركنگع حمايت 5

 ع مجاورت با بندرلنگه به عنوان مركز شهرستان 6

صدهاي جديد با جاذبه هاي 7 شف مق شگران به ك ععععع تمايل گرد

 گردشگري متنوع مانند كنگ

ستان  شگري ا ضه به بازارهدف گرد شگري و  عر صوالت گرد ععععع  توليد مح

 هرمزگان

سبت به  شگري در بندركنگ ن صوالت با كيفيت و متفاوت گرد ضه مح عععع عر

 مقصدها و جزاير رقيب

ع نظارت و تأكيد بر توليدات محصوالت بهتر گردشگري از طريق نيروي انساني 

 ماهر بندركنگ

دف برند كنگ با توجه به كشش محصوالت و رغبت بعضي از ع استفاده از بازاره

 افراد جامعه به مصرف برند محصوالت گردشگري

ع استفاده حداكثري از ظرفيت هاي ايجاد شده در گردشگري بندركنگ و توسعه 

 بازار و تبليغات به تهران، ساير استان هاي كشور و بين الملل

ععع پوشش هزينه هاي باال از طريق افزايش درآمد و باال بردن سطح فروش  

 با شناسايي بازارهاي هدف جديد گردشگري 

اقل رسععاندن هزينه هاي جانبي و اضععافي توسعععه فعاليت هاي ععععع به حد

 گردشگري با نظارت مستمر و شناسايي آنها

 ع آموزش نيروهاي بومي در راستاي ارائه خدمات گردشگري

عععععع اخذ مجوزهاي الزم از طريق مجاري قانوني براي سععرمايه گذاري در 

 بندركنگ

بيني موارد مصعرف  ععععع تأمين مواد اوليه براسعاس دوره هاي زماني و پيش

 فعاليت هاي گردشگري

 ع افزايش درآمد از طريق فروش بيشتر
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عععع متمايز بودن محصوالت گردشگري بندركنگ نسبت به ساير 8

 رقبا و مقصدهاي استان 

گردشگران در بخش هاي اقامتي، پذيرايي و ععع قابليت تأمين نياز 9

 تفريحي در بندر كنگ

 ع دسترسي آسان به بندركنگ از طريق فرودگاه بندرلنگه10

ععع نگاه كارآفرينانه در عرضه محصوالت جديد گردشگري توسط 11

 مسئوالن و جامعه  محلي بندركنگ

ع امكان جذب گردشگران عالقمند به تاريخ و فرهنگ و آداب و 12

 بندركنگرسوم 

 تفاوت گردشگري بندركنگع شناسايي بازارهاي هدف متقاضي محصوالت م

 ع تأكيد برتمايز محصوالت و برند خاص بودن در تبليغات مربوط به بندركنگ

شگري بندركنگ با اخذ  صوالت گرد ضه آنالين مح عععع فراهم نمودن امكان عر

 پذيرش از طريق فضاي مجازي

 ع گسترش بازار از طريق تبليغات هدفمند در راستاي شناسايي ندركنگ

 استان به استفاده از محصوالت گردشگري بندركنگ ع تشويق گردشگران

ع تسهيل، ترغيب و جذب انجام سرمايه گذاري هاي كالن در بخش گردشگري 

 بندركنگ با توجه به طرفيت هاي اين شهر

صوالت  سايي مح شنا ستاي  ععععع بهره گيري از تمام امكانات تبليغي در را

 گردشگري به گردشگران  و ترغيب آنها به مصرف 

 ع گسترش بازارمحصول و افزايش سوددهي و تأمين رضايت سرمايه گذاران

شگران جديد از بازارهاي ععععع افزايش توان فروش  صوالت با جذب گرد مح

 كيش و قشم

 WTاستراتژی های  STاستراتژی های  T -تهدیدات 

 ع رقيبان و برندهاي معتبر گردشگري استان مانند كيش1

ع خطرپذيري و ريسك سرمايه گذاري در مجموعه هاي توريستي، 2

 تفريحي و اقامتي بندركنگ

 سنتي و فرهنگ مردم كنگع سيستم هاي نظارتي و بافت 3

ععع هزينه هاي باالي سرمايه گذاري و عدم شناخت گردشگران از 4

 اين مقصد

ع اقليم گرم بندركنگ و كاهش فعاليت هاي گردشگري در فصول 5

 گرم سال

عععع گستردگي بازار صنعت گردشگري در استان هرمزگان به ويژه 6

 جزاير كيش و قشم

 ع عدم نزديكي به مراكز پرجمعيت 7

 نوسان بازار با توجه به فصولع 8

ععع انجام سرمايه گذاري با بازده باال در ساير بخش هاي اقتصادي 9

 و توجه كمتر به سرمايه گذاري بخش گردشگري در بندركنگ

ععع مجاورت و نزديكي با مركز شهرستان و اثرات منفي بندرلنگه 10

 نسبت به شهركنگ به عنوان يك مقصد گردشگري شناخته شده

دن ويژگي هاي متمايز محصوالت گردشگري بندركنگ به بازارهاي عععع شناسان

 گردشگرفرست كشور و بين الملل

ععع ارائه محصوالت گردشگري در زمينه اقامتي، پذيرايي و تفريحي براي توسعه 

 انواع فعاليت هاي گردشگري 

ععع استفاده حداكثري از ظرفيت هاي وضع موجود فعلي گردشگري بندركنگ در 

 ش درآمد و كاهش هزينه ها و اشتغال و درآمدپايدار جامعه محليراستاي افزاي

صوالت جهت جلوگيري از  سانات بازار در نرخ گذاري مح ععععع در نظر گرفتن نو

 تضرر مالي سرمايه گذاران

 ع فراهم تمودن تسهيالت سرمايه گذاري در توسعه گردشگري كنگ

تر برفعاليت هاي عععع فعال نمودن دفتر سرمايه گذاري بندركنگ براي تمركز بيش

 گردشگري و جذب سرمايه گذاران 

 ع تسهيل فرايند واگذاري زمين براي سرمايه گذاران بخش گردشگري كنگ

ععععع همكاري و هماهنگي نهادهاي شععهر، شععهرسععتان و اسععتان براي توسعععه 

 گردشگري بندر كنگ

 ع حفظ گردشگران عبئري و ماندگار در كنگ و ترغيب به برگشت

ري الزم از فضاهاي ايجاد شده توسط شهرداري بندركنگ ع حداكثربهره بردا

 براي توسعه گردشگري

ععععع تقليل هزينه هاي مادي و معنوي با تسععهيل سععرمايه گذاري در بخش 

 گردشگري

 ع بهره گيري از توان حداكثري نيروي كارمحلي
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را مشخص نمود، بلكه هدف تعيين توسعه گردشگری بندرکنگ هاي هدف از اين مرحله آن نيست كه بهترين استراتژي

ها، نقاط قوت و نقاط ضعععف ارائه هايي كه در ماتريس تهديدات، فرصععتهاي قابل اجرا مي باشععد. بنابراين همه اسععتراتژياسععتراتژي

 گردند، انتخاب و اجرا نخواهند شد. مي

 ل ماتریس داخلی و خارجی تشکی(IE) 

شود. ( تعيين ميIEبراساس ماتريس داخلي و خارجي )توسعه گردشگری بندرکنگ هاي اصلي در اين طرح استراتژي

صل از ماتريس ارزيابي عوامل خارجي  شكيل گرديده كه در يكي نمره نهايي حا ماتريس داخلي و خارجي مطابق نمودار زير از دو محور ت

گيرد. اين ماتريس از سعععه منطقه رشعععد و سعععاخت )ايجاد( نهايي حاصعععل از ماتريس ارزيابي عوامل داخلي  قرار مي مرهو در ديگري ن

(I،II،IV( حفظ و نگهداري ،)III،V،VII( و برداشت يا رها سازي )VI،VIII،IX.تشكيل شده است ) 

 
 (IE: ماتریس ارزیابی داخلی و خارجی)10-4شکل 

 

هاي ضعف داخلي سيستم است؛ نمره نشان دهنده 1.99تا  0.1ها از xنهايي، بر روي محور  خارجي جمع نمرهدر ماتريس داخلي و 

سط قرار دارد و نمره هاي  2.99تا  2.0 ضع متو ستم در و سي ست كه  شان دهنده اين ا ست. به همين  4.0تا  3.0ن ستم ا سي بيانگر قوت 

ستم، نمره 1.99تا  0.1رجي از نهايي ماتريس ارزيابي عوامل خا شيوه جمع نمره سي ضعف  ست كه  2.99تا  2.0هاي بيانگر  بيانگر اين ا

توسعه گردشگری بيانگر اين است كه سيستم در وضعيت عالي قرار دارد.  4.0تا3.0سيستم در وضع متوسط قرار دارد و نمره هاي

 در وضع متوسط قرار دارد.بندرکنگ 

هاي مبتني بر تمركز )رسععوخ در بازار، توسعععه بازار و توسعععه محصععول يا اسععتراتژي هايبايد اسععتراتژي I،II،IVهاي در خانه

هاي  نه  خا به اجرا در آورد. در  پارچگي افقي( را  پايين و يك به  پارچگي عمودي  باال، يك به  پارچگي عمودي  يد  III،V،VIIيك با

ستراتژي شد. دا ضع موجود با ستراتژيهايي را به اجرا درآورد كه هدف حفظ و نگهداري و سعه ر اين واحدها ا سوخ در بازار و تو هاي ر

ست. براي واحدهايي كه در خانه سيار متداول ا صول ب ستراتژيقرار مي VI،VIII،IXهاي مح صول يا گيرند بايد ا شت مح هاي بردا

ستم سي سازي را به اجرا درآورد. در ماتريس داخلي و خارجي  ستند كه داراييرها سرمايه هاي خود را بتهايي موفق ه وانند در واحدهايي 



 

 

228 

 

 

قرار گرفته  Vدر وضع متوسط و خانه توسعه گردشگری بندرکنگ قرار مي گيرند.  I،II،IVگذاري كنند كه در خانه شماره 

شگري  سرمايه گذاري كالن و هزينه هاي زيادي براي راه اندازي گرد شد. با توجه به اينكه  ستراتژي بايد حفظ و نگهداري با ست، لذا ا ا

گ الزم است و مبتني بر يافته هاي موجود رهاسازي محصول مطرح نمي باشد و بايد با اتخاذ استراتژي هاي و برنامه ي اجرايي شهركن

ضمن  صول انجام گيرد.  سعه مح سوخ در بازار و تو ستراتژي ر شگري كنگ اقدامات الزم براي ا ضمن حفظ و نگهداري گرد و كاربردي 

 رهاي جديدي را از طريق شگردهاي بازاريابي و تبليغاتي براي محصوالت توليدي فراهم ساخت.توسعه با كيفيت محصوالت بايد بازا

عوامل  2.75با مختصات نمره  Vدر بخش توسعه گردشگری بندرکنگ گردد، همانگونه كه در شكل باال مالحظه مي

شد. البته همانطور كه در شكل مشاهده مي عوامل داخلي قرار مي 2.64خارجي و  ستخراجي حفظ و نگهداري مي با ستراتژي ا گيرد، لذا ا

به بخش رشد و ساخت نيز نزديك مي باشد، لذا استراتژي اصلي بايد حفظ و نگهداري و از توسعه گردشگری بندرکنگ شود، 

شگری كارانه باشععد البته با نيم نگاهي به اسععتراتژي تهاجمي كه نشععانگر آن اسععت كه در عين اينكه حافظهنوع م سعه گرد تو

ستاوردهاي خود توجه ميبندرکنگ  ستي آماده بهرهبه حفظ و نگهداري از نقاط قوت و د صتنمايد، باي هاي محيطي نيز برداري از فر

ساخت نيز شد و  ستراتژي هاي ر شد. لذا ا ستراتژي هاي حفظ و نگهداري اولويت  با در مرحله بعد مورد توجه قرار مي گيرند و پس از ا

 شوند.بندي مي

 مرحله تصمیم گیری: 4-3-4

پذيرد. در ماتريس ( انجام ميIE( و ماتريس )SWOTاي بين اطالعات بدسعععت آمده در ماتريس )در اين مرحله مقايسعععه

(SWOT سب با ستراتژي متنا سته ا شد كه موقعيت IEوضعيت داخلي و خارجي مشخص گرديد و در ماتريس )( چهار د ( مشخص 

هاي حفظ و نگهداري و سعععپس ( در بخش رشعععد و سعععاخت قراردارد، بنابراين ابتدا اسعععتراتژيIEنمونه در جدول نه خانه اي ) منطقه

 عبارتند از:شوند. اين استراتژي ها انتخاب مي SWOTهاي تهاجمي تدوين شده در ماتريس استراتژي

WO1 عععع پوشش هزينه هاي باال از طريق افزايش درآمد و باال بردن سطح فروش با شناسايي بازارهاي هدف جديد گردشگري

 براي بندركنگ

WO2ع به حداقل رساندن هزينه هاي جانبي و اضافي توسعه فعاليت هاي گردشگري با نظارت مستمر و شناسايي آنها 

WO3 راستاي ارائه خدمات گردشگريع آموزش نيروهاي بومي در 

WO4ع اخذ مجوزهاي الزم از طريق مجاري قانوني براي سرمايه گذاري در بندركنگ 

WO5ع تأمين مواد اوليه براساس دوره هاي زماني و پيش بيني موارد مصرف فعاليت هاي گردشگري 

WO6ع افزايش درآمد از طريق فروش بيشتر 

WO7غي در راستاي شناسايي محصوالت گردشگري كنگ به گردشگران  و ترغيب آنها به عععع بهره گيري از تمام امكانات تبلي

 مصرف 

WO8ع گسترش بازارمحصول و افزايش سوددهي و تأمين رضايت سرمايه گذاران 

WO9ع افزايش توان فروش محصوالت با جذب گردشگران جديد از بازارهاي كيش و قشم 

SO1زارهدف گردشگري استان هرمزگانع  توليد محصوالت گردشگري و  عرضه به با 

SO2ع عرضه محصوالت با كيفيت و متفاوت گردشگري در بندركنگ نسبت به مقصدها و جزاير رقيب 
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SO3ع نظارت و تأكيد بر توليدات محصوالت بهتر گردشگري از طريق نيروي انساني ماهر بندركنگ 

SO4 رغبت بعضي از افراد جامعه به مصرف برند محصوالت عععع استفاده از بازارهدف برند كنگ با توجه به كشش محصوالت و

 گردشگري

SO5 ع استفاده حداكثري از ظرفيت هاي ايجاد شده در گردشگري بندركنگ و توسعه بازار و تبليغات به تهران، ساير استان هاي

 كشور و بين الملل

SO6ع شناسايي بازارهاي هدف متقاضي محصوالت متفاوت گردشگري بندركنگ 

SO7 تأكيد برتمايز محصوالت و برند خاص بودن در تبليغات مربوط به بندركنگع 

SO8ع فراهم نمودن امكان عرضه آنالين محصوالت گردشگري بندركنگ با اخذ پذيرش از طريق فضاي مجازي 

SO9ع گسترش بازار از طريق تبليغات هدفمند در راستاي شناسايي بندركنگ 

SO10فاده از محصوالت گردشگري بندركنگع تشويق گردشگران استان به است 

SO11 عععع تسهيل، ترغيب و جذب انجام سرمايه گذاري هاي كالن در بخش گردشگري بندركنگ با توجه به طرفيت هاي اين

 شهر
 

 بندی و تدوین راهبردهای توسعه گردشگری در شهر کنگجمع: 4-4

 ندر کنگآینده پژوهی و هدف گذاری کالن و بلندمدت توسعه گردشگری ب: 4-4-1

 ع توسعه محصوالت گردشگري براساس منابع طبيعي و فرهنگي بندر كنگ؛

عععع توسعه امكانات و خدمات گردشگري براساس نياز گردشگران و افزايش ميزان هزينه كردگردشگران ورودي با اتخاذ برنامه ها و 

 ار بندر كنگ؛طرح هاي عملياتي در راستاي افزايش مدت ماندگاري و افزايش درآمد و معيشت پايد

 ع ارائه تسهيالت گردشگري در راستاي ارتقاي كيفيت بخش گردشگري بندر كنگ؛

 ع توسعه زيرساخت هاي مورد نياز بخش گردشگري بندر كنگ؛

 ع حفظ اصول توسعه پايدار درراستاي احداث تأسيسات و خدمات گردشگري بندري؛

 ليغات، اطالع رساني و ...(؛ع تعيين بازارهاي هدف و انجام برنامه هاي بازاريابي)تب

 ع توجه به سيماي طبيعي، چشم انداز و منظر در توسعه تأسيسات گردشگري بندر كنگ؛

 ع توسعه منابع انساني آموزش ديده در زمينه ارائه خدمات با كيفيت گردشگري  از جامعه محلي بندر كنگ؛

 توسعه گردشگري بندر كنگ. ع تقويت روحيه مشاركت، همكاري و تعاون بخش هاي مختلف ذينفع در

 

 ی راهبردی توسعه محیطی و زیست محیطی هاسیاستو  هامشیخط: 4-4-2

 ع ارزيابي تاثيرات زيست محيطي حاصل از طرح هاي توسعه گردشگري در مناطق طبيعي بندر كنگ به ويژه ساحل؛

 آبهاي گرم، چشمه ها، رودخانه ها، ساحل و ... ؛ع تعيين مقررات و ضوابط براي حفاظت از حريم محدوده هاي جنگلي، كوهستاني، 

 ع ايجاد تأسيسات گردشگري مبتني بر ويژگي هاي زيست محيطي بندركنگ جهت جلوگيري از تخريب و نابودي منابع؛

 ع توجه به چشم اندازهاي طبيعي و زيبايي منظر در طراحي و توسعه فضاها و تأسيسات كالبدي بندر كنگ به ويژه در ساحل؛



 

 

230 

 

 

 عيين اراضي قابل توسعه جهت فعاليت هاي گردشگري با حفظ و حراست از قابليت هاي محيط طبيعي بندر كنگ؛ع ت

ستاي پاكيزگي و حفظ محيط طبيعي،  ضي در را سايي عوامل آلوده كننده و اتخاذ تدابير مقت شنا عععع كاهش آلودگي هاي محيطي، 

 سواحل و ساير جاذبه ها؛

 بيش از حد بر مناطق حساس و آسيب پذير محيطي بندر كنگ؛ع جلوگيري از تمركز و بارگذاري 

 ع هدايت فعاليت هاي متمركز گردشگري به مناطق پيراموني و خارج از محدوده منابع طبيعي بندر كنگ؛

 ع حذف عناصر مزاحم و آلوده كننده منظر و عواملي كه چشم انداز طبيعي بندر كنگ و سواحل آن را متأثر ساخته است. 

 ی راهبردی توسعه کالبدی ـ فضایی و زیرساختی بندر کنگهاسیاستو  هامشیخط: 4-4-3

 نظام ترافیکی 

 ع شناسايي كمبودهاي سيستم حمل و نقل و تجهيز آن و محورهاي ورودي به شهر كنگ؛

 هاي گردشگري بندر كنگ و نصب تابلوهاي راهنما؛ هاي دسترسي به جاذبهع بهسازي راه

 ...در شبكه پياده و سواره شهر كنگ و سواحل در راستاي توسعه فعاليت هاي پياده روي، دوچرخه سواري وع ايجاد سلسله مراتب 

 سازمان فضایی 

 ع توجه به عناصر فيزيكي مزاحم و آلوده كننده منظر و طبيعت بندر كنگ به ويژه در سواحل و بافت باارزش تاريخي شهر؛

 اط با كاربري هاي پيشنهادي گردشگري؛ع برقراري تناسب بين ظرفيت بندركنگ در ارتب

 ع توسعه و مكانيابي تاسيسات گردشگري؛

 ع تقويت و توسعه شبكه فاضالب و زهكشي در سطح شهر؛

 ع حمايت از بخش خصوصي جهت ايجاد تأسيسات روساختي؛

 ع استفاده از مصالح مقاوم و بومي در ايجاد تاسيسات گردشگري؛

 پارک و حفاظت از اراضي مشجر بندر كنگ؛ع افزايش كاربري هاي فضاي سبز و 

 ع تنوع كاربري ها و عملكردها؛

 دید و منظر 

 ع توسعه گردشگري براساس چشم اندازهاي طبيعي و زيبايي هاي منظر در احداث تأسيسات و تسهيالت گردشگري؛

 ع حفاظت از چشم اندازها و مناظر طبيعي؛

 دان ديد؛ع سطح بندي فضاها و كاربري ها در راستاي حفظ مي

 ع جهت گيري و مشرف سازي كاربري ها و عملكردها بر چشم اندازه ساحلي؛

 ع شناسايي، سازماندهي و مكانيابي كاربري هاي سازگار با مناطق طبيعي شهر كنگ و استفاده متعادل از كاربري ها؛

 هاي چند منظوره و بهينه؛ع حذف كاربري هاي ناسازگار با منابع طبيعي و تاريخي شهر و جايگزيني آن با كاربري 

ععععع بهسععازي بخش ها و كاربري هاي منزوي و انطباق آنها با كاربري هاي جديد به ويژه در بافت باارزش تاريخي شععهر و خانه 

 تاريخي و تغيير كاربري به فعاليت هاي گردشگري مانند اقامتگاه بوم گردي، موزه و ...؛

 ا در بافت باارزش تاريخي شهر در راستاي پذيريش بيشتر گردشگران و مسافران.ع شناسايي و تبديل توان هاي بالقوه كاربري ه
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 ی راهبردی توسعه اجتماعی و فرهنگی شهر کنگهاسیاستو  هامشیخط: 4-4-4

  ؛به چند زبان اصلي شناساندن بندر كنگ و قابليت هاي گردشگري آنسايت اينترنتي جهت  ع  ايجاد

 ساكنان شهري؛ ميان ترويج فرهنگ گردشگرپذيري درع  

 گردشگران از بندر كنگ؛بازديد  جهت بهبود و ارتقاء كيفيت تسهيالت و خدمات جانبيع 

 منابع طبيعي و گونه هاي نادر گياهي، جانوري و ... بندر كنگ؛انجام مطالعات موردي و موضوعي در رابطه با ع  

 شهر كنگ؛ حفظ ارزشهاي فرهنگي معرفي مراسم مذهبي، عادات و رسوم، لباس و ... با تأكيد برع 

 سواحل زيباي بندر كنگ؛بهبود و تكميل تسهيالت و خدمات جانبي بازديد از ع 

 شهر كنگ و استان هرمزگان در قالب جشنواره ها و بازارچه هاي دائمي؛دستي هاي برجستۀ هنرها و صنايعمعرفي و ترويج جنبهع 

 گردشگري شهر كنگ؛ ت توسعۀ پايدار منابعمدت و تثبياستمرار راهبردهاي زماني كوتاهع 

 طبيعي و تاريخي بندر كنگ؛هاي برداري از منابع و جاذبه بهرهع 

 ع افزايش زمينه همكاري و مشاركت در بخش هاي مختلف گردشگري شهر كنگ؛

 ع شناسايي ذينفعان گردشگري و ارتقاء زمينه مشاركت براساس فعاليت هاي اجتماعي و فرهنگي شهر كن؛

 آموزش منابع انساني بخش گردشگري از جامعه محلي. ع

 ی راهبردی توسعه اقتصادی بندر کنگهاسیاستو  هامشیخط: 4-4-5

ع ارتقا و پويايي اقتصاد شهري از طريق ايجاد ارتباط مناسب بين بخش خدمات و گردشگري به عنوان فعاليت اصلي در بندر و ساير 

 بخش ها؛

 كت هر چه بيش تر زنان از طريق سرمايه گذاري در فعاليت هاي گردشگري مناسب با توانمندي زنان؛ع برنامه ريزي در جهت مشار

 ع ايجاد بستر مناسب براي جذب سرمايه گذار داخلي و خارجي؛

ع برنامه ريزي در جهت افزايش سطح سواد شاغالن در شهر به خصوص مشاغل مربوط به گردشگري در جهت بهبود فرهنگ 

 دشگر و ارائه خدمات مناسب به گردشگران؛برخورد با گر

ع سرمايه گذاري در جهت استفاده بهينه از توان زيست محيطي شهر و محيط ساحلي بكر آن براي جذب گردشگران در راستاي 

 ايجاد منابع مالي مناسب و معيشت پايدار براي ساكنان محلي؛

 بندرکنگی راهبردی توسعه بخش گردشگری هاسیاستو  هامشیخط: 4-4-6

 ی توسعه زیرساخت های مورد نیاز گردشگریهاسیاست 

ساخت هاي  سعه زير ستاي تو ساس برآورد حجم مورد نياز در را شگري برا صارف گرد ستفاده جهت م شرب و قابل ا عععع تأمين آب 

 گردشگري؛

 ع تأمين برق  مورد نياز جهت توسعه گردشگري براساس فعاليت ها و برنامه هاي كالبدي شهر؛

 توسعه و ارتقاء كيفيت راه دسترسي بندر؛ع 

 ع توسعه خدمات ارتباطي در شهركنگ براساس نيازهاي مخابراتي، اينترنتي و ...

 ع ارتقاء سطح كيفي و عملكردي زيرساخت هاي توسعه گردشگري بندر كنگ؛
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 ع رعايت اصول توسعه پايدار در احداث و توسعه زيرساخت ها؛

 تم، محيط طبيعي بندر و حفظ حريم در جهت توسعه زيرساخت ها؛ع توجه به حساسيت هاي اكوسيس

 ها در طول مراحل توسعه؛ي كنترل كيفيت و نگهداري از زيرساختهابرنامهع انجام 

 ی تنوع بخشی به گردشگرانهاسیاست 

 ع تأمين امكانات و خدمات الزم جهت اقامت هاي كوتاه مدت و ميان مدت گردشگران ورودي به بندركنگ؛

 ايجاد فضاهايي جهت كودكان و انجام بازيهاي سازگار با محيط طبيعي و ساحل بندر كنگ؛ع 

 ع تأمين انواع خدمات الزم جهت سهولت و برآورد سطح انتظار گردشگران ورودي به شهر؛

 يي و...؛ع تنوع بخشي محصوالت گردشگري براساس نيازهاي مختلف گردشگران مبتني بر دسته بندي هاي جنسي، سني، جغرافيا

 ع فراهم نمودن زمينه حضور عالقمندان به مطالعات علمي در زمينه معماري و بافت باارزش و تاريخي كنگ؛

 ع ارائه خدمات الزم ومورد نياز تورهاي سازمان دهي شده به بندر در قالب مجتمع هاي گردشگريف اكوكمپ ها . ...؛

 ردشگران براساس تشخيص انگيزه ها و جنبه هاي روحي و رواني.ع ارائه كاربريهاي تفكيك شده )عمومي و خصوصي( به گ

 ع احداث دهكده هاي سالمت مبتني قابليت هاي ساحل و دريا؛

 ع احداث تأسيسات تفريحي و تفرجي دريايي براي گردشگران.

 ی توسعه تسهیالت و خدمات گردشگریهاسیاست 

 ت گردشگري متمايز و مبتني بر فضاهاي كاركردي؛ع ارتقاء سطح و جايگاه بندركنگ با ارائه امكانات و خدما

 ي مختلف گردشگري براساس سطح هزينه كرد و مدت اقامت؛هاگروهع ارائه خدمات پذيرايي براي 

 ي گردشگر در قالب هاي متفاوت؛هاگروهع ارائه خدمات اقامتي براساس نيازهاي مختلف 

 دشگران جهت سهولت و افزايش رضايت گردشگران در بندر كنگ؛ع فراهم نمودن زمينه تأمين انواع خدمات مورد نياز گر

شم انداز  ساس چ سب خدمات برا ساحلي و ... با كيفيت منا ععععع ايجاد واحدهاي اقامتي از نوع هتل، اقامتگاه بوم گردي، پالژهاي 

 محيطي؛

 ع ايجاد واحدهاي پذيرايي سنتي با سطح كيفي مناسب و مبتني بر ويژگي هاي طبيعي بندر؛

 ساني جهت ارائه اطالعات مقتضي به گردشگران؛ايجاد دفاتر اطالعع 

 ع كنترل مستمر كيفيت خدمات ارائه شده در واحدهاي خدماتي و اقامتي، پذيرايي و تفريحي مجموعه

 

 

 


