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

پيرو درخواست شماره  962500/5075مورخ  96/2/24سازمان ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري ،موضوع
درخواست تهيه طرح ويژه براي شهر تاريخي بندركنگ ،شورايعالي شهرسازي و معماري در جلسه مورخ ،96/2/25
به استناد بند  10از ماده يك آييننامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي ،ناحيهاي ،منطقهاي
و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور و با توجه به انسجام ،يكپارچگي ،پويايي و سرزندگي بافت تاريخي
شهر ،وجود سالمترين و وسيعترين بافت تاريخي شهري در حاشيه شمالي خليج فارس ،تعدد دانههاي سالم ارزشمند
دربافت تاريخي شامل خانهها ،مساجد و آب انبارها ،وجود نمونهاي كامل از شهرسازي ومعماري بومي ،دارا بودن
ميراث معنوي در مقياس ملي و جهاني ،قابليتهاي گردشگري متعدد در داخل شهر و حومه آن ،مقرر نمود:
بنابر اتمام افق طرح جامع قبلي ،ضمن توقف اجراي طرح تفصيلي  1378در محدوده  195هكتاري بافت تاريخي و
جلوگيري از تهيه طرح هاي متعدد و موازي ،طرح ويژه براي كل شهر ،با رويكرد حفاظت از ميراث فرهنگي ،تاريخي،
زيست محيطي و طبيعي شهر و ارزشهاي ملموس و ناملموس موجود در آن درطرح توسعه شهر ،صيانت از حقوق
ساكنين شهر ،ايجاد زمينههاي استمرار معماري و شهرسازي بومي در بخشهاي توسعه شهري ،با رعايت مالحظات
اكولوژيك دريا وخشكي وكليه ضوابط و مقررات ،منشورها و آييننامههاي ملي و بينالمللي معطوف به حفاظت
ازشهرهاي تاريخي ،در هماهنگي با برنامه مديريتي ثبت جهاني بندركنگ ،با تاكيد بر بهره گيري از مشاركت
حداكثري شهروندان ،توسط وزارت راه و شهرسازي ،با همكاري سازمان ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري،
سازمان حفاظت محيط زيست و شهرداري شهر كنگ ،ظرف مدت  9ماه تهيه شود .شرح خدمات طرح ويژه ،نحوه
انتخاب مشاور و چگونگي انجام طرح به تأييد كميته تخصصي معماري ،طراحي شهري و بافتهاي واجد ارزش
رسيده و طرح نهايتاً به تصويب شورايعالي شهرسازي و معماري ايران خواهد رسيد.

ج
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طرح ویژه شهر کنگ
جلد اول :مبانی نظری و شناخت کنگ
جلد دوم :شناخت و تحلیل شرایط اجتماعی و جمعیتی ،اقتصادی و گردشگری در شهر کنگ
جلد سوم :مطالعات آب و محیط زیست
جلد چهارم :احیای ساختار اکولوژیک
جلد پنجم :برنامهریزی کالبدی
جلد ششم :مطالعات طراحی شهری
جلد هفتم :مطالعات معماری و مسکن
جلد هشتم :مطالعات حمل و نقل
جلد نهم :تدوین چشمانداز و راهبرد و برنامه اقدام مشترک توسعه شهر کنگ
جلد دهم :ضوابط و مقررات
پیوست جلد دهم :دستورالعملها
جلد یازدهم :طرحهای موضوعی و موضعی

ه

و

طرح ویژه شهر کنگ
کارفرما :معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی
مشاور :مرکز تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازی

همکاران طرح
مجری :دکتر غزال راهب
مطالعات برنامهریزی شهری :دکتر علی طیبی (مسؤول مطالعات شهرسازی طرح) ،دکتر کورشعلی رضاییپرتو ،دکتر
فردیس ساالریان و همکاران
مطالعات ترافیک :شرکت پارسه (دکتر محمود صفارزاده ،دکتر بابک میربهاء ،مهندس صابر فضلی ،مهندس علیرضا
عبدالرزاقی)
مطالعات طراحی شهری :دکتر اشکان رضوانی نراقی ،دکتر کاوه رشیدزاده ،مهندس امیر رضا رحیمی ،دکتر غزال 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
مطالعات اجتماعی :شرکت نقش کلیک (دکتر گراوند ،خانم وطنپرست ،دکتر دیهول و همکاران)
مطالعات گردشگری:آقای محمد آمانج رسولی
مطالعات اقتصادی :دکتر همت جو -دکتر رضا نصر اصفهانی
مطالعات هیدرولوژی و محیط زیست :شرکت مهساب شرق (دکتر اویس ترابی همکاران)
مطالعات محیط زیست :مهندس فاطمه زاهد
مطالعات شناخت و مطالعات میدانی :دکتر الهام ضابطیان ،مهندس زینب صادقی و همکاران موضوعی
صفحه آرایی :مهندس آرسام صالحی مقدم
باهمکاری دفتر منطقه ای خلیج فارس مرکز تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازی (دکتر طاها طباطبایی و همکاران)

ز
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سخن آغازین

بهدليل اهميت تاريخي شهر كنگ بهعنوان يك ميراث ملي ،مقرر شد كه براساس مصوبه مورخ  96/2/25شورايعالي معماري و شهرسازي
طرح جامع و تفصيلي اين شهر در قالب طرح ويژه و با شرايط ارائه شده در مصوبه مذكور تهيه شود .باتوجه به اهميت شهر و طرح مرتبط با
آن و همچنين نقشي كه اين طرح ميتواند در ارائه الگويي براي ديگر شهرهاي با شرايط مشابه داشته باشد ،تهيه اين طرح با راهبري
معاونت شهرسازي و معماري وزارت راه و شهرسازي به مركز تحقيقات راه ،مسكن و شهرسازي واگذار شد.
مركز تحقيقات در تهيه اين طرح تالش نمود كه ضمن دستيابي به شناخت عميق شهر از ابعاد مختلف و در پيوند با بستر تاريخي و طبيعي
آن برپايه شاخصهاي حائز اهميتي كه در مصوبه شورايعالي معماري و شهرسازي به آن پرداخته شده و نقشي كليدي در حفظ اصالت و
منظر تاريخي و فرهنگي شهر خواهد داشت ،ساختاري براي تحققپذير نمودن راهكارهاي ارائه شده نيز ارائه دهد .طرح حاضر بهدنبال آن
بوده كه با نگاهي جامع ،يكپارچه و باتكيه بر سرمايه اجتماعي شهر ،طرحي نو براي چشمانداز توسعه شهر دراندازد .حفاظت سرمايهها و
ميراث ملموس و ناملموس شهر بهعنوان يك اصل بنيادين در تهيه طرح مورد توجه قرار گرفته است .مشاركت عمومي در فرايند تهيه
طرح ،از رويكردهاي حائز اهميت در اين طرح بود .اين مهم با بهرهگيري از نظرات و بازخوردهاي گروههاي مختلف مردم در مقاطع مختلف
پيشرفت پروژه ،دسترسي آزاد به اطالعات پروژه از طريق وبگاه طراحي شده براي اين منظور و ثبت بازخوردها و ديدگاههاي بازديدكنندگان
ميسر شد .همچنين ،توجه به توسعه متناسب با ظرفيتهاي محيط زيست و منابع موجود ،توسعه كالبدي همسو با احياي ساختار اكولوژيك
شهر و طراحي متعامل از مقياس جزء به كل و كل به جزء از رويكردهاي مورد توجه در اين طرح بوده است.
موضوع حائز اهميت ديگر همانطور كه در ابتدا به آن اشاره شد ،ساختاري است كه بهمنظور تحققبخشي طرح مورد استفاده قرار گرفته
است .در طرحهاي جامع شهري ،بهطور معمول نقشههاي كالبدي پيشنهادي و ضوابط پيوست آن ،مبناي عمل قرار ميگيرد .طرح حاضر با
بهرهگيري از ساختارهاي موازي ديگري ،همچون «ارائه برنامه اقدام مشترک سازماني»« ،تهيه طرحهاي موضعي و موضوعي» براي اماكن
و محورهاي مهم كه ميتوانند نقش الگو براي بقيه فضاهاي شهر و ساختمانها بر اساس ضوابط تدوين شده را داشته باشند و همچنين ،با
ارائه دستورالعملهاي پيوست درخصوص «سازكار و تصويب طرح بناهاي حائز اهميت»« ،تهيه ساختار براي مسؤوليتهاي اجتماعي
سازمانهاي ذينفع و دينفوذ در شهر كنگ»« ،تدوين چارچوب اجرايي حفاظت از ميراث تاريخي شهر» و همچنين «منشور گردشگري
خاص شهر كنگ» تالش كرده است كه ساختاري منسجم اجرايي براي تحقق ايدهها در قالب يك سامانه يكپارچه ،همسو و هماهنگ
فراهم آورد.
در انتها ،ضمن تشكر از همكاري و حمايتهاي معاونت شهرسازي و معماري وزارت راه و شهرسازي و شهرداري بندر كنگ در پيشبرد تهيه
اين طرح ،اميد است كه روش بهكار گرفته شده در تهيه طرح حاضر بتواند پس از دريافت بازخوردها در اجرا و اعمال آن ،به عنوان يك الگو
براي تهيه ديگر طرحهاي توسعه در كشور مورد استفاده قرار گيرد.

محمد شکرچیزاده
رییس مرکز تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازی
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پیشدرآمد

شهر بندري كنگ با  19231نفر جمعيت (بر اساس سرشماري عمومي نفوس و مسكن در سال  )1395و مساحت محدوده  650هكتار (بر
اساس آخرين طرح جامع و تفصيلي مصوب) در فاصله  165كيلومتري غرب بندرعباس از استان هرمزگان و در شهرستان لنگه واقع شده
است.
شهري دلربا كه نخلهاي سربرافراشته آن ،در زير آفتاب تابان جنوب ،سايه ساري دلنشين عرضه ميدارد؛ بادگيرهايي كه نسيم خوش دريا
را به قلب خانهها هدايت ميكنند؛ پيكر سفيد ساختمانها كه با تزئينات ظريف خود در زير تشعشع نور آفتاب و در ميان آبي دريا و آسمان
آرميدهاند و تعداد قابل توجهي از آنها همچنين سرزنده بوده و مأمن زندگي خانوادهها محسوب ميشوند؛ گذرهايي كه در پيچ و شكنج خود
به ناگاه تصوير دريا را به رهگذران عرضه ميدارند و بركههاي آب در جاي جاي شهر كه نشاني از فن مهندسي آب در آن پهنه است.
سيماي اين شهر از ميان آبهاي خليج فارس ،در ميان دو آبي آسمان و دريا ،با بادگيرها ،منارههاي سوزني و نخلهايي كه بر پيكره سفيد
شهر نقش بسته اند ،چهرهاي ماندگار را به نمايش ميگذارد.
اما اين همه كه در پيكر كالبد شهر تجسم مي يابد ،تنهابخشي از زيباييهاي اين بندر دل انگيز است...
اين شهر در خشكي تمام نميشود؛ حيات شهر تا افقي دوردست در دريا امتداد مييابد و در آن ،معنا مييابد و نه صرفاً در لبه آن؛ چرا كه دريا
آميخته با زندگي مردمان است و لنجها و قايقهاي صيادي تا افق دور با رنگهاي زرد و قرمز كه هوشمندانه در تضاد با زمينه آبي دريا شكل
گرفتهاند ،در امتداد و ميان ساحل و اسكله خاكي شهر رخ مينمايانند و جز و مد زيباي خليج فارس كه در طول روز چندين مرتبه رخ مي
دهد ،مناظري پويا و بديع را به نمايش ميگذارد .فراتر آنكه ،دريا و زندگي با دريا در مناسك ،باورها و آيينهاي ساكنين نيز عميقاً رخنه
كرده و اساساً ،الهامبخش آن بوده است.
از طرف ديگر ،تاريخ شفاهي و جمع دوستان و اقوام اين شهر نه محدود به به سرزمين ايران كه تا آنجا كه دريانوردان توانمند اين خطه توان
پيمايش در دريا را داشتند ،امتداد مييابد .در غروب ،كمي كه آفتاب در پشت افق خليج نيلگون فارس فرو مينشيند و از شدت تابش آن
كاسته ميشود ،محفل بزرگان شهر در موزه مردمشناسي كه به همت خود ،آن را برپا كرده اند ،برپاست .جمعي كه به گرمي پذيراي مهمانانند.
نشستن و گپ زدن با ناخدايان قديمي اين جمع كه سينه آنها مملو از خاطرات سفرهايي طوالني به كرانه هاي اقيانوس از بمبئي گرفته تا
زنگبار و شما آفريقا و ساحل عربستان و جزاير خليج فارس است ،لطف اين فضا را صد چندان ميكند .اين دريانوردان خبره كه گفتنيهاي
بسيار از فن دريانوردي و ابزار و آداب آن دارند ،جلوه ديگري از شهر و آدميان آن را به نمايش ميگذارند .حضور در اين محفل با چاشني بوي
دريا و شرجي نمناک جنوب ،كيفيتي ويژه از اين شهر را به نمايش ميگذارد.
مردمان اين ديار در جاي جاي آداب و سلوک زندگي خود ،قدردان درياي بخشندهاي هستند كه منابع ارتزاق و صناعت خود را مديون آنند:
در تورهاي صيادي كه از آب بيرون كشيده ميشود  ،گونهگوني ماهيها كه اين درياي مهربان به ساكنين عرضه ميدارد ،تأييدي بر بخشندگي
دريا و ارزش اين نعمت الهي براي ساكنين است؛ از طرف ديگر ،صنعت لنج سازي و تعميرات آن ،چنان در اين سرزمين پاگرفتهاند كه لنجهاي
سراسر حوزه خليج فارس و درياي عمان را جذب كرده و صنعتي فعال را در منطقه رقم مي زند؛ همچنانكه صنايعدستي و فراوري ضايعات
نخل در پيوند عميق و گستردهاي با معيشت وابسته به دريا قرار مي گيرد و زنجيره پيوسته حيرتانگيزي را شكل ميدهد.
اين بندر در گذشتههاي دور ،پل ارتباطي شهرهاي بزرگ پسكرانه خود نظير الر و بستك با آبهاي آزاد جهاني بوده و از طرف ديگر ،مورد
توجه اروپايياني كه كليد تجارت جهاني را در آبهاي خليج فارس ميجستند و بي سبب نيست كه كنگ همواره ،نقطه مهمي در تأمين امنيت
ايران ،در موازنه قواي نظامي و سياسي و اقتصادي كشورهاي اروپايي انگليس و هلند و پرتغال از يك طرف و حكومت مسقط و كشورهاي
حوزه خليج فارس از طرف ديگر محسوب ميشده است.
در نهايت اينكه اين گوهر ارزشمند ،خوشبختانه امروز براي مردم اين شهر شناخته شده است و سرمايه اجتماعي عظيمي كه در اين شهر
نهفته است ،حكايت از آيندهاي روشن براي آن دارد .اين مردمان ،قابليت و توان آن را دارند كه سرمايههاي خود را تبديل به ثروتي گرانقدر
(اعم از مادي و معنوي) براي شهرشان كنند و اين اتفاقي است كه از درون زاييده شده و تابع الگوهاي اداري همسان از باال به پايين كه آفتي
براي تمام شهرهاي كوچك شده است ،نيست .اين شهر با همكاري مردم و مديريت شهري ،آماده است كه خود طرحي نو در اندازد...

ج

خط كشيدن بر چهره اين شهر و به تصوير كشيدن دورنماي توسعه و راهكارهاي اجرايي آن در اين شهر ،بايد درخور شأن و ثروت نهان اين
شهر كه وصف آن رفت ،ميبود.
در اين راستا ،با پشتوانه مردمي ،تالشهاي صورت گرفته توسط آقاي مهندس زارعي ،شهردار كوشاي شهر و اعضاي شوراي شهر كنگ،
حمايتها و رهنمودهاي وزارت ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري و اداره كل راه و شهرسازي استان و تالشهاي صورت گرفته
توسط خانم دكتر شيوا آراسته كه با مستندسازي و تحليل خانههاي قديم اين شهر نقش قابل توجهي در شناساندن ارزشهاي اين شهر به
جامعه تخصصي داشتند ،تهيه طرح توسعه و عمران اين شهر در قالب طرح ويژه در شورايعالي معماري و شهرسازي به تصويب رسيد.
مركز تحقيقات راه ،مسكن و شهرسازي پس از تهيه شرح خدمات ويژه اين طرح و تصويب آن در كميته فني معماري و طراحي شهري ذيل
شورايعالي معماري و شهرسازي ،مسؤوليت تهيه اين طرح را عهدهدار شد و مقرر شد كه در كنار تهيه اين طرح ،طي تفاهمنامه مشترک
فيمابين معاونت شهرسازي و معماري ،مركز تحقيقات راه ،مسكن و شهرسازي ،شهرداري كنگ و شركت بازآفريني شهري ،اين طرح در
تعامل مشترک و بابهرهگيري از ظرفيتهاي تخصصي سازمانهاي مذكور تهيه شود.
طرح حاضر در يازده مجلد و يك پيوست تهيه شده است .جلد اول ،به مباني نظري و شناخت كنگ پرداخته است .جلد دوم به شناخت و
تحليل شرايط اجتماعي و جمعيتي ،اقتصادي و گردشگري در شهر كنگ اختصاص دارد .جلد سوم به مطالعات آب و محيط زيست و جلد
چهارم به احياي ساختار اكولوژيك اختصاص دارد .در جلد پنجم ،برنامهريزي كالبدي شهر ارائه شده است .جلد ششم و هفتم بهترتيب به
مطالعات طراحي شهري و مطالعات معماري و مسكن اختصاص دارد .در جلد هشتم به مطالعات حمل و نقل پرداخته شده است .در جلد نهم،
چشمانداز و راهبرد و برنامه اقدام مشترک توسعه شهر كنگ تدوين شده است .در جلد دهم ،ضوابط و مقررات طرح ويژه ارائه شده و پيوست
اين جلد به ارائه دستورالعملهاي ويژهي شهر براي مخاطبين مختلف پرداخته است .جلد يازدهم به ارائه طرحهاي موضوعي و موضعي
اختصاص يافته است.
مجلد حاضر به « احياي ساختار اكولوژيك » در شهر كنگ ميانجامد .بندر كنگ در گذشته در ارتباط با ساختار اكولوژيك بسيار پيچيدهاي
بودهاست .اين ساختار ،معماري ،بافت شهري ،بافت پيراموني و باغات آن را به يكديگر متصل ميكرد و هدف نهايي آن استفاده حداكثري از
معدود بارشهاي جوي منطقه بوده است .متاسفانه مفهوم توسعه با تعبير جديدي كه از آن رواج دارد ،كم كم اين فرهنگ غني را به كنار
نهاد و نتيجه اين گسست تاريخي رشد افسار گسيخته و بيبرنامه شهر در تضاد با منافع عمومي و تاريخي شهروندان ،خشك شدن باغات،
خالي ماندن بركهها ،باير شدن اراضي كشاورزي و وابستگي شديد به منابع آبي ناپايداري همچون آب شيرينكنها ،خطوط لوله آب شيرين و
چاههاي عميق شد .ساختار اكولوژيك بندر كنگ به مرور از بين رفت و ساختاري تحميلي و در تضاد با بستر تاريخي ،جغرافيايي و اجتماعي
بر جاي آن نشست .منظر فرهنگي صدها و شايد هزاران ساله كنگ در طول چهار دهه آرام آرام خشكيد و از صحنه فضايي شهر حذف شد و
در خاطره پيرمردان و پيرزنان كنگي پنهان گرديد .راهنماي جامع احياي ساختار اكولوژيك بندر كنگ تالشي براي متوقف كردن اين روند از
باال به پايين و بيگانه است و كوششي در راستاي باز گرداندن فرآيندهاي تاريخي توليد فضا از طريق توانمندسازي فرهنگ غني پاسداشت و
استفاده بهينه از آب ميباشد.
مجلد حاضر توسط آقاي دكتر اشكان رضواني نراقي فقيد كه در طي دوران تهيه اين طرح متأسفانه ايشان را ازدست داديم ،تهيه و تدوين
شده است.
غزال راهب
مجری طرح

د

تقدیر و تشکر
تهيه طرح ويژه كنگ مديون حمايتها ،رهنمودها و همكاريهاي افراد و گروه هاي متعددي است كه انجام آن بدون حضور ايشان ميسر
نبود .ابتدا الزم ميدانم از مجموعه معاونت شهرسازي و معماري وزارت راه و شهرسازي كه فرصت تهيه اين طرح را در اختيار ما قراردادند و
راهبري طرح را برعهده داشتند ،معاونين وقت ،آقاي دكتر ايزدي و خانم مهندس مالواجرد ،آقايان دكتر عمرانيپور و دكتر ابراهيمي ،مديران
وقت دفتر معماري و طراحي شهري و سركار خانم مهندس اهللداد تشكر نمايم .همچنين از زحمات اعضاي كميته فني طراحي شهري و
بافتهاي واجد ارزش ذيل شورايعالي شهرسازي و معماري و اعضاي كميته راهبري خاص اين پروژه كه با ارائه رهنمودها و دقت نظرهايي
كه در زمينه وجوه مختلف پروزه داشتند ،برغناي كار افزودند ،سپاسگزارم.
اين پروژه در مركز تحقيقات راه ،مسكن و شهرسازي و با همكاري حمايتهاي علمي و اجرايي مركز به انجام رسيد .در ابتدا از حمايتهاي
آقاي دكتر شكرچيزاده رييس محترم مركز تحقيقات از اين طرح در تمامي مراحل انجام كار سپاسگزارم .همچنين ،ضمن قدرداني از پشتيباني
همه بخشهاي تحقيقاتي و ستادي مرتبط ،از آقاي مهندس عبدي معاون توسعه و برنامهريزي مركز تشكر ويژه دارم.
بدون شك ،انجام اين طرح بدون همكاري و همراهي مسؤولين استاني و محلي ميسر نبود .در اين راستا برخود الزم ميدانم كه از جناب
آقاي مهندس زارعي شهردار محترم كنگ كه بدون پشتيباني و همراهيشان ،انجام كار ميسر نبود ،تشكر ويژه داشته باشم .ايشان عالوه بر
همكاري محتوايي ارزشمندي كه در مطالعات پروژه و شناخت شهر داشتند ،پذيراي گرم گروههاي مختلف تخصصي پروژه در بيش از 130
نفر -روز در شهر كنگ بودند .همچنين ،از كليه همكاران شهرداري كنگ بهويژه خانمها زارعي و بحرپيما و آقايان مهندس عليخواه و مهندس
قربانزاده سپاسگزارم.
از اعضاي محترم شوراي شهر ،جناب آقاي رضواني ،امام جمعه محترم شهر ،آقاي ناخدا همود ،مسؤول محترم موزه مردمشناسي شهر كنگ،
ناخدا ابراهيمي كه پذيراي ما در موزه شخصي خود بودند و آقايان سيد محمد آذري ،سيد حسين خائف ،عارف كنگي و مرحوم سيد خليل
آذري كه در مطالعات اكولوژيك و باغداري از تجارب و اندوخته هاي ايشان بهره برديم وساير بزرگان ،پيشكسوتان و مردمشهر كنگ كه در
انجام اين طرح ما راياري كردند ،كمال تشكر دارم.
از جناب آقاي مهندس رضايي رييس محترم اداره كل راه و شهرسازي استان هرمزگان ،جناب آقاي مهندس گوراني مدير كل معماري و
شهرسازي و جناب آقاي ساختمانساز ،نماينده ايشان در شهرستان بندر لنگه بهخاطر همراهي و حمايتها و ارائه اطالعات الزم در تهيه طرح
بسيار سپاسگزارم.
از همكاري دفتر منطقهاي خليج فارس مركز تحقيقات راه مسكن و شهرسازي ،جناب اقاي دكتر طاها طباطبايي ،رييس محترم دفتر و
همكاران ايشان آقاي مهندس مرادي ،آقاي مهندس بلوكي و آقاي پوالدچنگ كه در مطالعات ميداني و فراهم آوردن مستندات طرح كمكهاي
قابل توجهي داشتند ،بسيار سپاسگزارم.
در نهايت ،الزم ميدانم از كليه همكاران طرح و به طور ويژه جناب آقاي دكتر طيبي عضو محترم هيأت علمي مركز كه تمام مراحل پيشبرد
و راهبري طرح را همراهي نمودند ،تشكر ويژه داشته باشم .اين پروژه فرصتي مغتنم براي آموختن از تك تك همكاران بود كه دانش ،تجريه
و ايدههاي ارزشمند خود را در كار عرضه داشتند و عليرغم مشكالت و محدوديتهاي فراوان ،با همراهي و همدلي ايشان ،اين طرح به
سرانجام رسيد.
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بخش اول :راهنمای طراحی و برنامهریزی شهری احیای
ساختار اکولوژیک بندر تاریخی کنگ
 1-1مقدمه
معماري ،بافت تاريخي شهر و منظر فرهنگي بندر كنگ در طول صدها سال مح صول فرآيند اجتماعي-طبيعي منح صر بفردي
بوده استتت كه تا ميانههاي قرن  14خورشتتيدي همچنان نقش اول را در توليد فضتتاي معماري ،شتتهري و منظر فرهنگي ايفا ميكرده و از
حدود سالهاي پاياني دهه  40و ابتدايي دهه  50خورشيدي تسلط خويش بر آفرينش كالبدي-فضايي شهر كنگ را از دست داده است .اين
فرآيند ويژه را ميتوان تحت عنوان فرهنگ غني پا سدا شت و ا ستفاده بهينه از آب خال صه نمود .اين فرهنگ در طول تاريخ منجر به خلق
معماري ويژه خانههاي تاريخي بندر كنگ شده ا ست كه در ف صل شناخت اين پروژه به تف صيل مطالعه و تحليل گرديد .جزئيات ف ضايي و
معماري اين ابنيه به نحوي بودهاند كه تمامي بارش باران را حفظ ميكردند و مانع از هدر رفت آب ميشتتتدند .بافت شتتتهري كنگ نيز در
هماهنگي با جريان آبهاي سطحي شكل گرفته بود و سازههاي ويژهي بركه در محيط بيروني شهر نقش حفظ و ذخيره آب باران به منظور
تامين آب آ شاميدني اهالي را به عهده دا شتند .در نهايت همانطور كه ف صل شناخت ن شان داد ،منظر فرهنگي ماوراي بافت تاريخي شامل
باغات ،درواها و بندها چنان پيچيده و غني بود كه معدود بارشهاي پاييز و زمستتتان را هدايت ميكرده و باغاتي ستترستتبز و نخلستتتانهايي
پربار براي شهر ايجاد مينمودند.
به طور خال صه ميتوان اذعان دا شت كه بندر كنگ در گذ شته در ارتباط با ساختار اكولوژيك ب سيار پيچيدهاي شكل گرفته بود.
اين ستتاختار اكولوژيك تمامي معماري ،بافت شتتهري ،بافت پيراموني و باغات آن را به يكديگر متصتتل ميكرد و هدف نهايي آن استتتفاده
حداكثري از معدود بارشهاي جوي منطقه بوده است.
متاسفانه مفهوم توسعهي به عاريت گرفته شده از غرب و تحميل شده از باال به پايين توسط دسيپلينهاي معماري و شهرسازي
كم كم اين فرهنگ غني را به كنار نهاد و به جايش هويت رسمي ديسيپلين شهرسازي را به عنوان يگانه نهاد توليد و تقسيم فضاي معماري
و شهري تثبيت نمود .دولت ثروتمند و پ شت گرم به بودجه نفتي دان شي بيگانه را از وراي جغرافياي سرزميني بر شهر و شهروندان كنگ
تحميل نمود و دانش بومي و تجربه تاريخي مردم را به كناري نهاد.
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نتيجه اين گ س ست تاريخي ر شد اف سار گ سيخته و بيبرنامه شهر در ت ضاد با منافع عمومي و تاريخي شهروندان ،خ شك شدن
باغات ،خالي ماندن بركهها ،باير شدن اراضي كشاورزي و وابستگي شديد به منابع آبي ناپايداري همچون آب شيرينكنها ،خطوط لوله آب
شيرين و چاههاي عميق شد .در يك كالم ،ساختار اكولوژيك بندر كنگ به مرور از بين رفت و ساختاري تحميلي و در تضاد با بستر تاريخي،
جغرافيايي و اجتماعي بر جاي آن نشست .منظر فرهنگي صدها و شايد هزاران ساله كنگ در طول چهار دهه آرام آرام خشكيد و از صحنه
فضايي شهر حذف شد و در خاطره پيرمردان و پيرزنان كنگي پنهان گرديد.
راهنماي جامع احياي ساختار اكولوژيك بندر كنگ تالشي براي متوقف كردن اين روند از باال به پايين و بيگانه است و كوششي
در را ستاي باز گرداندن فرآيندهاي تاريخي توليد ف ضا از طريق توانمند سازي فرهنگ غني پا سدا شت و ا ستفاده بهينه از آب ميبا شد .اين
برنامه در پي آن است كه ساختار اكولوژيك شهر را احيا و امروزي نمايد .نگارندهي اين سطور قوياً معتقد است كه هنوز فرهنگ پاسداشت
آب در ذهن تك تك شهروندان كنگي ح ضور پررنگي دارد و گواه آن نمودهاي كوچك آن در جاي جاي بافت شهري ا ست .تنها كافي ست
اين فرهنگ به ر سميت شناخته شود و جايگاه آن در كنار ديگر فرآيندهاي ر سمي توليد ف ضا باز شود و ثمره گرانبهاي آن در قالب احياي
ساختار اكولوژيك شهر به ظهور رسد.
از اين رو اين گزارش در سه سطح برنامهريزي شهري ،طراحي شهري -معماري و نظام حقوقي حاوي دستورالعملها ،توصيهها،
طرحها و راهكارهايي است كه با هدف بهرهگيري از اصول تاريخي استفاده از آب و به روزرساني اين اصول تهيه شده است .شرط اول در
تهيه اين دستورالعمل ،احترام به بستر جغرافيايي و تاريخي و دانش بومي اين خطه از ميهن عزيزمان است .در نتيجه ،آگاهانه اعالم مي شود
كه اين مجموعه از راهنماها تنها خط م شي ابتدايي براي احياي ساختار اكولوژيك شهر ا ست و م سلماً با گام بردا شتن م سؤولين دل سوز
شهري در راستاي اين مهم نقاط ضعف و كاستيهاي بسياري در اين مجموعه راهنما پيدا خواهد شد .نگارنده باور دارد كه دان شي نهفته و
كهن در دل تك تك مردمان كنگ نهفته ا ست كه در صورت بيدار شدن تمامي نواقص و كا ستيهاي اين د ستورالعمل را جبران و آن را
تكميل خواهد كرد.
به منظور سهولت استفاده ،از لحاظ ساختاري اين دفترچهي راهنما به سه بخش تقسيم شده است .اين سه بخش بر مبناي سه
حوضه آبريز تقسيم شدهاند :حوضه آبريز خور سور ،حوضه آبريز شمالي شهر و حوضه آبريز شهري .البته از لحاظ جغرافيايي اين سه حوضه
در واقع دو حو ضه بيش ني ستند اما با توجه به جزئيات كالبدي و بافت شهري عامدانه به سه بخش تق سيم گرديدهاند .در ادامه ابتدا شناخت
كلي در مورد ساختار اكولوژيك شهر ارائه ميشود و سپس پيش از راهنماهاي مربوطه ،اين سه حوضه به صورت مختصر معرفي ميشوند.
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بخش دوم :ساختار اکولوژیک بندر کنگ
 2-1بررسی نحوه تعامل انسان با طبیعت و سرزمین در شهر کنگ در گذر تاریخ
يكي از بارزترين ويژگيهاي خطهاي كه ايران زمين ناميده ميشتتود خشتتكي وكمبود آب استتت .در طول تاريخ ستتاكنين اين
ستترزمين روشهاي گوناگوني ابداع كردهاند كه نياز آبي خويش را از محيط طبيعي پيراموني به شتتكلي پايدار برآورده كنند .اين روشها ،بر
خالف بسياري از روشهاي نوين ،كمترين دستكاري و آسيبرساني به طبيعت را داشتند و در هماهنگي كامل با بستر طبيعي كار ميكردند.
در نتيجه اين روشها براي مدت هاي مديدي نياز آبي ستتتاكنين ايران زمين را برآورده ميكردند بدون آنكه به كمبود يا نابودي منابع آبي
منجر شوند.
معروفترين اين روشها در فالت مركزي ايران قناتها ميبا شند .قناتها بر ا ساس مورفولوژي خاص جغرافيايي فالت ايران و
ارتباط كوه با دشت استوار است .در نتيجه مراكز سكونتي تاريخي ايران زمين در حاشيه كوير و در محل تالقي كوهستان با دشتها شكل
گرفتهاند .اما در محدوده خليج فارس و درياي عمان از جمله بندر كنگ قناتها سازه ا صلي تامين آب نبودهاند و آب مورد نياز از روشهاي
ديگري تامين ميشده است.
در بندر كنگ يكي از جالبترين اين روشها قابل م شاهده ا ست كه بر ا ساس سازههايي ا ستوار ا ست در گويش محلي بركه (به
ضم ب) ناميده مي شود .بركهها مخزنهاي عظيم آب در دل زمين هستند كه آبهاي فصلي جاري بر روي زمين را جمعآوري كرده و براي
فصول خشك ذخيره ميكردند .با توجه به اقليم ويژه منطقه اين بركهها از بازههاي كوتاه بارش شديد باران استفاده ميبردند .از آنجايي كه
بارندگي در كنگ به صورت "رگبارهاي سريع و تند ا ست كه در مدت كوتاهي فروكش ميكند و يا قطع مي شود1".در نتيجه تمام بارندگي
اين ناحيه در چند نوبت كوتاه و به صورت سيالبي اتفاق ميافتد .همين خاصيت عملكرد بركهها را ت ضمين ميكند .بركهها آبهاي سطحي و
سيالب گونه را در خود جاي ميدهند.

 1محمد حسننيا ،بندر كنگ شاهراه تجاري خليج فارس در گذر تاريخ (كرج :انتشارات جنوب.24 ،)1394 ،
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بررسي عكسهاي هوايي پيش از تغييرات دوران مدرن به خوبي اين امر را نشان ميدهد .شكل زير بر اساس عكس هوايي سال
 1335تهيه گرديده است .در تصوير محل بركهها به صورت دايرههاي آبي تيره مشخص شده است و مسيلهاي كوچكِ فصلي كه رد آنها
بر روي عكس هوايي مشخص بوده با آبي روشنتر نمايش داده شدهاند.

شکل  :1-2محل مسیلها و برکهها بر روی نقشه هوایی 1335

همانطور كه در تصوير مشخص است تقريباً تمامي بركهها در ارتباط مستقيم با مسيلهاي كوچك فصلي مكانيابي شدهاند .نكته
ب سيار مهم آن ا ست كه همانطور كه عكس ن شان ميدهد ،حوزه آبگير بركهها ب سيار بي شتر و فراتر از آن چيزي ا ست كه عموماً پندا شته
مي شود .به عبارت ديگر براي كاركرد كامل بركه نياز است كه سطحي بسيار بزرگ آب مورد نياز آن را فراهم كند و تنها محدوده اطراف آن
قادر به پر كردن بركه نميباشد .اين امر به ويژه در باز طراحي و احيا بركهها در بندر كنگ و يا هر جاي ديگر در حاشيه خليج فارس اهميت
مييابد.
اما اين پايان ارتباط ظريفِ اكولوژيك و تاريخي شهرن شيني با طبيعت و آب در اين محدوده نميبا شد .بلكه ميتوان يك اليهي
ديگر از روي عكسهاي هوايي به دو اليه باال اضتتافه نمود تا پيچيدگي و طراحي اقليمي در بهرهبرداري پايدار از طبيعت مشتتخصتر شتتود.
اليه جديد مكانيابي باغها در ارتباط با مسيلها و بركهها ميباشد .شكل زير اين مكانيابي را نمايش ميدهد.
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شکل  :2-2مکانیابی باغها در ارتباط با مسیلها و برکهها بر روی نقشه هوایی 1335

همانطور كه از شكل  2ميتوان فهميد ،امتداد مسيلها بعد از عبور از بركهها به باغهاي حاشيه خليج ميرسند و با داخل شدن در
باغ آب سيالب در درون باغ پخش مي شود و ارتباط م سيل با خليج قطع ميگردد .به اين نحو از بارندگيها كوتاه ولي شديد منطقه نهايت
استتتفاد ميشتتود و زمين باغ هم ستتيراب ميشتتود .با بزرگنمايي عكس هوايي در محل رستتيدن مستتيل به باغ اين اتفاق به خوبي مشتتاهده
ميشتتود .به عالوه ميتوان مشتتاهده كرد كه چگونه ديوارهاي بلند باغ به نوعي مستتير حركت ستتيالب را كاناليزه ميكردهاند تا آب به نحو
درستي در ميانه باغ پخش شود.
نكته مهم ديگر آن استتت كه ابعاد مستتيلها در نحوه بهرهبرداري از آنها مهم بوده استتت .در مستتيلهاي بزرگ به علت قدرت
تخريبكنندگي باالي آب امكان چنين عملكردي نبوده و عمالً آب م سيل م ستقيماً به خليج ميريخته ا ست .براي نمونه ميتوان به م سيل
شرقي بندر كنگ اشاره نمود.
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شکل  :3-2کانالیزه کردن سیالب توسط دیوارهای باغ در نقشه هوایی 1335

بازديد ميداني از بقاياي باغات خ شك شده اين ناحيه از شهر عمق رابطه تاريخي ب ستر ان سان ساخت با نظام طبيعي جغرافيا و
اقليم منطقه را بي شتر آ شكار نمود .هنوز در غرب بندر كنگ زمينهايي كه محل بركهها بودهاند وجود دارد .ساخت و سازها و جادك شي در
باال دستتتت بركه ها و باغات باعث از بين رفتن اين نظم گرديده و باغات از بين رفتهاند اما هنوز بقاياي آنها درسهاي جديد و جالبي براي
امروز دارد.
نكته اولي كه در اين مطالعه ميداني آ شكار گرديد آن ا ست كه كوچههاي مح صور كه وظيفه هدايت سيالب به درون باغات را
داشتهاند از سطح باغات بين نيم تا يك متر بلندتر ميباشند .اين امري منطقي به نظر ميرسد زيرا از اين طريق آب بر سطح باغ سوار است
و به راحتي ميتواند به درون باغ هدايت شتتود .هدايت آب به درون باغات از طريق دريچههايي صتتورت ميگرفته ک در درون اين ديوار و
سطح زمين تعبيه شده بودند.
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شکل  :4-2نحوه هدایت سیالب توسط دیوارهای باغ

نكته دوم آنكه سطح باغات به كرتهايي با ترازهاي ارتفاعي متفاوت تق سيمبندي شده بودند .ديوارههاي كوتاه اين كرتها را از
هم مجزا ميكردند .بدين طريق پس از پر شدن هر كرت از آب سيالب ،آب ا ضافي به كرت بعدي با تراز ارتفاعي پايينتر جاري مي شده
است .بدين طريق باغدار ميتوانسته در موسم يا سالهاي كم باران كه آب براي سيراب كردن تمام باغ موجود نبوده حداقل قسمت بااليي
باغ را سيراب كند و از بخ شي از باغ مح صول بردا شت كند .در داخل ديوارههاي كوتاه مجزا كننده كرتها دريچههايي تعبيه شده بودند تا
آب به راحتي از كرتي به كرت ديگر جاري شود .هنوز بقاياي اين ديوارهها و دريچهها در باغات قابل مشاهده است.
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شکل  :5-2کرت بندی باغها

نكته سوم آنكه ا ستفاده بهينه از آب سيالب به اين نقطه ختم نمي شده ا ست .در انتهاي هر كرت چاهي م شاهده شد كه از
دريچههاي كوناگوني كه در زمين تعبيه شده بودند آب اضافي كرت به سمت آن هدايت ميشده است .اين بدان معناست كه بعد از پر شدن
هر كرت از آب سيالب و قبل از جاري شدن آن به كرت بعدي چاه درون كرت نيز از آب پر مي شده است .چند دليل براي اين كار محتمل
است .اول آنكه اين آب اضافي ميتوانسته باعث تغذيه سفره زيرزميني شود تا ريشههاي درختان در فصول خشك آب كافي داشته باشند.
دوم آنكه شايد در ف صول باغبانان آب را از چاه ميك شيدهاند و به صورت د ستي درختان را آبياري ميكردهاند .سوم آنكه شايد به دليل
مجاورت باغات با پهنه خلج فارس نياز بوده كه سفرههاي زيرزميني مرتباً تغذي شوند تا مانع از پي شروي آب شور به اليههاي زيرين زمين
شوند.
نكته چهارم و آخر آنكه در ب سياري از نقاط چاهها به صورت جفت م شاهده شد .يك چاه با دهانهاي هم سطح زمين كه قادر به
جمعآوري آب سيالب بوده و چاهي با فاصله بسيار كم از آن ولي با دهانهاي باالتر از سطح سيالب .با پرسجو از مطلعين محلي نتيجهگيري
شد كه اين روش براي تصفيه آب بوده است .آب سيالت همراه گل و الي و خاشاک فراوان است كه مستقيماً به درون چاه اول ميريخته
است .ولي با نشت آب از ديواره مشترک دو چاه آلودگي آن فيلتر شده و چاه دوم از آب پاكيزه و قابل شرب پر ميشده است.
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شکل  :6-2چاههای جمعآوری سیالبها

 :2-2حوضههای آبریز مرتبط با شهر کنگ
در يك نگاه كالن و فراتر از مقياس شهري سه حوضه اصلي آبريز مرتبط با شهر كنگ ميتوان تشخيص داد .حوضه اول حوضه
آبريز خور سور ا ست .اين حو ضه سطح و سيعي بين شهر كنگ و شورهزار مهرگان را شامل مي شود كه لميزرع و با پو شش گياهي ب سيار
اندک ميبا شد .از نقاط شاخص اين حو ضه قلعه ل شتان ا ست .حو ضه دو مابين محدوده شهري و خط الراس كم ارتفاع شمالي شهر واقع
است .در شمال شهر خط الراسي بسيار كم ارتفاع قرار دارد كه حوضه آبريز خور سور در شمال را از حوضه آبريز جنوبي كه قسمتي از حريم
شهر و محدوده شهري را شامل مي شود جدا ميكند .از نقاط شاخص اين حوضه بركه دريا دولت و خرد حوضه آبريز آن و دروآي حفر شده
شمالي شهر است .حوضه سوم به محدوده شهري بندر كنگ مربوط ميشود و تمام سطح شهر را در بر ميگيرد.
اين سه حوضه سه مقياس مختلف دارند و هر مقياس رويكردي متفاوت را طلب ميكند .براي مثال در حوضه يك ،رويكرد صرفا
در قالب برنامهريزي شهري و حتي فراتر از شهري تعيين شده ا ست و نگاهي بلند مدت حكمفرما ست .ولي در حو ضه سه نگاهي كوتاه و
ميان مدت و در قالب برنامهريزي شهري ،طراحي شهري و معماري غلبه دارد .اگرچه در اين گزارش اين سه حوضه براي سهولت كار از هم
جدا شدهاند ولي در عمل آنها اجزاي يك ساختار واحد اكولوژيك هستند كه بايد در رابطهاي رفت و برگشتي با يكديگر نگريسته شوند.
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شکل  :7-2محدوده حوضه شهری بندر کنگ
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بخش سوم :حوزه یک ،حوزه آبریز خور و سور
حو ضه يك يا حو ضه آبريز خور سور م ساحتي بالغ بر  35كيلومتر مربع را شامل مي شود .تمام بارشهاي رگباري اين حو ضه از
طريق خور سور وارد خليج فارس مي شود .از گذ شته دور اهالي بندر كنگ تو سط بندهاي ويژهاي در حا شيه شهر آب اين حو ضه را براي
كشاورزي و باغداري استفاده ميكردند .در مصاحبه با يكي از باغداران قديمي شهر اين نكته مشخص شد كه در هر فصل بارش ،آب حاصل
از بارش اول سال غير قابل ا ستفاده بوده و داراي نمك و امالح ب سيار ا ست .وجه ت سميه خور سور ( شور) نيز همين مو ضوع ا ست .اين امر
ميتواند به دليل مجاورت اين حو ضه آبريز با شورهزار مهرگان با شد كه در ف صول خ شك نمك شورهزار تو سط باد بر سطح اين محدوده
مينشيند .اين امر نياز به تحقيق و پژوهشي جداگانه دارد .در گذشته ،پيشينيان آب حاصل از بارش اول را رها ميكردند تا وارد خليج شود و
از بارش بعدي از آب خور استفاده ميكردند .در هرگونه برنامهريزي به منظور استفاده از آب خور سور اين موضوع بايد مد نظر قرار گيرد.

در هر فصل بارش ،آب اول ناشی از بارش در حوضه آبریز خور سور به دلیل امالح باال قابل استفاده نمیباشد و
از بارش دوم این آب قابل استفاده است.
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شکل  :1-3محدوده حوزه یک

 :3-1مقیاس برنامهریزی شهری و فراتر
 :3-1-1برنامهریزی بهرهبرداری از آب خور سور و حوضه آبگیر آن
پي شنهاد اول برنامهريزي به منظور ا ستح صال روانابها اين محدوده به منظور تامين آب شرب و ك شاورزي ميبا شد .در اين
برنامهريزي ميتوان بر مسير سرشاخههاي خور سور بركههايي جديد با طراحي مناسب قرن حاضر احداث نمود .اين شبكه از بركهها توسط
خط لولهاي به تصفيه خانهاي مركزي متصل شوند و آب حاصله پس از تصفيه به آب لولهكشي شهر اضافه شود .در سالهاي پر بارش ،اين
آب ميتواند بخش قابل توجهي از نيازهاي آبي شهر را برآورده كند و در سالهاي كم بارش ،آب شيرين كن فعلي ميتواند نياز آبي ا ضافه
شهر را تامين نمايد.
مسلماً اين پيشنهاد در حد يك ايده بسيار كلي است .ولي اين ايده بر مبناي استواري شكل گرفته است .دانش اكولوژيك تاريخي
اهالي اين خطه از ايران همواره از اين روش در مقياس كوچك براي تامين آب آشاميدني و كشاورزي خويش استفاده ميكردهاند .ميتوان با
پژوهش بي شتر و برنامهريزي نوين اين دانش تاريخي را به روز ر ساند و با رويكردي متفاوت در برنامهريزي نيازهاي آبي شهر را تامين كرد.
در اين زمينه ،دانش و پشتوانه علمي وزارت نيرو ميتواند ياري دهنده اجرايي كردن اين ايده باشد.
ميتوان اميد داشت كه ايدههايي مبتني بر بستر محلي و متكي بر دانش بومي تاريخي در آيندهاي نچندان دور به شكلي نوين باز
تعريف شتتوند .اين باز تعريف بستتيار كم خرجتر از روشها فعلي تامين آب خواهد بود و از لحاظ زيستتت محيطي مخاطرات و آلودگيهاي
كمتري خواهد داشت.
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 :3-1-2برنامهریزی ثبت پارک ملی لشتان و مهرگانِ بندرهای کنگ و لنگه
حوضه آبريز خور سور قسمت كوچكي از جغرافيايي مشابه ميباشد .محدودهي نسبتاً وسيعي كه در جنوب شورهزار مهرگان قرار
دارد و از شرق به گنبد نمكي مجاور بندر كنگ و از غرب به گنبد نمكي شمال غرب بندر شناس محدود است از لحاظ ژئومروفولوژي بسيار
منحصر بفرد و خاص ميباشد .اين محدوده داراي فرمهاي آبشسته بسيار زيبايي است كه در نوع خود بينظير هستند .به عالوه آثار تاريخي
بسيار ارزشمندي همچون قلعه لشتان با پيشينه چند هزار ساله نيز در اين محدوده واقع ميباشد.
با پژوهش بيش تتر و برنامهريزي دقيق ميتوان اين محدوده را به عنوان پاركي ملي ثبت كرد تا بدين وستتيله براي شتتهر كنگ و
شهرهاي ديگر منطقه يك جاذبه توري ستي ا ستثنايي تهيه شود و از طرف ديگر با طراحي م سيرهاي پيادهروي و برنامهريزي گرد شگري
اكولوژيك در اين محدوده عالوه بر حفاظت از اين آثار طبيعي و تاريخي ،محدوده آبريز خور ستتتور را نيز از دستتتتكاري و تخريب محافظت
كرد.
اين ايده نيز هماننند ايده پي شين نياز به برنامهريزي ،پژوهش و تدقيق ب سيار دارد .تمام اين محدوده بايد مورد پيمايش قرار گيرد
تا آثار ارزشمند آن شناسايي شوند .به عالوه ،اين محدوده شايد بتواند در نقاطي تا ساحل خليج فارس نيز امتداد يابد تا گردشگري آبي را هم
در بر گيرد.

شکل  :2-3پارک ملی لشتان و مهرگانِ بندرهای کنگ و لنگه
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 :3-2مقیاس مرمت شهری ،طراحی شهری و طراحی منظر
 :3-2-1احیای کارکرد اکولوژیک سازههای ساروجی خور سور و احیای باغات حاشیه شرقی شهر
در گذ شته براي ا ستفاده از آب خور سور دو سازه ساروجي بر روي اين خور موجود بود كه همچنان باقي ماندهاند .اين سازهها
ا ستخر آرام شي در پ شت خويش ايجاد ميكردند كه پس از ذخيره آب و ته ن شين شدن ر سوبات آن ،از طريق دريچههايي ،آب سيالب به
ستتمت باغات حاشتتيهاي هدايت ميشتتده استتت و در فصتتل گرم آنها را آبياري ميكردهاند .البته قستتمتي از آب باغات اين قستتمت نيز از
روانابهايي تامين مي شده است كه از سمت غرب و شمال غربي به سوي خور سور روان بوده و پيش از رسيدن به خور توسط سيستمهاي
باغداري رايج در منطقه مورد استفاده قرار ميگرفته است.

شکل  :3-3احیای کارکرد اکولوژیک سازههای ساروجی خور سور و احیای باغات حاشیه شرقی شهر

اقدامات زير در اين زمينه توصيه ميشود:
 -1مشاوره با باغبانان قديمي شهر در مورد ساز و كار و نحوه بهرهبرداري از سازههاي ساروجي،
 -2ثبت و تدوين نحوه تقسيم آب در اين محدوده،
 -3مطالعه امكانسنجي بهرهبرداري از آب خور به منظور باغداري،
 -4اليروبي مخزن سازههاي ساروجي بر مبناي نظر مطلعين محلي و مرمت سيستم تقسيم آب،
 -5جلب مشاركت محلي و اجتماعي به منظور احياي باغات و سيستم آبي.
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بخش چهارم :حوزه دو ،حوزه شمالی شهر
حوضه آبريز دو حد فاصل محدوده شهري و خط الراس شمالي شهر را شامل ميشود .اين حوضه آبريز در گذشته نچندان دور كه
شهر كوچكتر و ابعاد اين حو ضه بزرگتر بوده ،تقريباً به تنهايي تمامي نيازهاي آبي شهر را برآورده ميكرده ا ست .امروزه اين حو ضه ب سيار
كوچك شده و به شدت تحت فشار شهري شدن است .در اين حوضه بقاياي ساختار اكولوژيك تاريخي شهر به خوبي باقي مانده و هنوز هم
تا حدود زيادي كار ميكنند .با اندک مديريت و برنامهريزي ميتوان اين ساختار را احيا كرد و به خدمت شهر درآورد.

 :4-1مقیاس برنامهریزی شهری
 :4-1-1حفاظت و احیای حوضه آبریز برکه دریا دولت
بركه دريا دولت بزرگترين ،حجيمترين و يكي از مهمترين بركههاي تاريخي شهر كنگ ميباشد كه در حافظه جمعي مردم شهر
جايگاه ويژهاي دارد .خوشبختانه حوضه آبريز اين بركه تا حد زيادي دست نخورده باقي مانده و هنوز هم بعد از بارندگيهاي پاييزه و زمستانه
بركه دريا دولت پر ميشتتود .اين حوضتته آبريز بايد حفاظت شتتده و از هرگونه ستتاخت و ستتاز و دستتتكاري در امان بماند تا بركه دريا دولت
همچنان در ساختار اكولوژيك شهر نقش ايفا نمايد .بر اين اساس اقدامات زير توصيه ميشود:
 -1تدقيق حوضه آبريز بركه دريا دولت و ثبت آن
 -2جلوگيري از هرگونه مداخله و ساخت و ساز در اين حوضه آبريز
 -3برچيدن معدود مداخالت و دستكاريهاي درون اين حوضه
 -4پاكسازي اين حوضه از زباله و نخالههاي ساختماني
 -5پيمايش ميداني و بازكردن دروآهاي منتهي به بركه دريا دولت (ب ستر دروآ از ما سه بادي پو شيده شده و كامالً ميتوان آن را
از محيط پيراموني تميز داد)
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شکل  :1-4احیای حوضه آبریز برکه دریا دولت

 -6پاكسازي دروآها از گياهان و درختچههاي رشد كرده در آنها
 -7مرمت بندهاي تخريب شده براي جلوگيري از هدر رفت آب و هدايت كامل روانابها به سمت بركه دريا دولت
 -8برچيدن جادههاي خاكي غير رسمي ايجاد شده در بستر كه باعث تخريب بندها يا به هم خوردن مسير دروآ شدهاند
 -9تاسيس زير مجموعهاي در شهرداري براي صيانت از اين حوضه آبريز ،پاكسازي ،اليروبي و مرمت ساالنهي آن پيش از آغاز
فصتتل بارندگي و پايش آن در هنگام بارندگي به منظور پيدا كردن نقاط هدر رفت آب ،موانع مزاحم بر جريان حركت آب به س تمت بركه و
منابع احتمالي آالينده
 -10ترميم بند خاكي بعد از خروجي بركه دريا دولت و هدايت جريان آب به سمت شرق
 -11مشخص كردن ،تثبيت ،پايش و حراست از ادامه مسير آب بعد از بركه دريا دولت و برنامهريزي براي آن تا رسيدن به باغات
شرقي و خور سور
 -12ثبت ميراثي اين حوضه آبريز كوچك مقياس و جزئيات

آن2

 -13تبديل اين بركه ،دروآ ،بندها و حو ضه آبريز آن به جاذبهاي براي معرفي روش ذخيره آب ويژه مناطق جنوبي ك شور و نحوه
عملكرد آن
 -14ايجاد مستتيرهاي پيمايش و بازديد از بركه و حوضتته آبريز آن همراه با تابلوهاي معرفي به عنوان يك جاذبه توريستتي ويژه
بندر كنگ

 2ثبت ميراثی اين حوضه آبريز کوچک مقياس و جزئيات آن برای جلوگيری از تخريب و تعدی به آن ضروری است .اين حوضه آبريز ،دروآی اصلی و بندهای
آن الگويی تمام عيار از کارکرد يک برکه را نشان میدهند که به خوبی باقی ماندهاند .مجموعهی اين الگو است که ارزش ميراثی دارد و نه ساختمان برکه
به تنهايی .اين درکی متفاوت از نگاه غالب به ميراث فرهنگی در کشور ماست .عموماً ميراث فرهنگی در قالب تک بناهايی منفک نگريسته میشوند در
صورتی که اين تک بناها در زمينهای بزرگتر معنا میيابند .برکه دريا دولت از اين دست است که اگر بتوان زمينه بزرگتر آن را نيز ثبت کرد قدمی
متفاوت و جديد در صيانت از ميراث فرهنگی خواهد بود.

22

شکل  :2-4مسیرهای پیمایش حوضه آبریز

 :4-1-2احیای دروآی شمالی شهر و برنامهریزی برای بهرهبرداری از آب حاصله
در شمال شهر كنگ خط الراس بسيار كم ارتفاعي واقع شده است كه حوضه آبريز خور سور در شمال خودش را از حوضه آبريز
م ستقيم و بالف صل شهر در جنوب جدا مي سازد .پي شينيان ساكن در كنگ پي برده بودند كه با ايجاد شكافي در اين خط الراس و ساخت
دروآيي ميتوان حجم آب قابل مالحظهاي به حوضه آبريز جنوبي اضافه كرد .اين دروآ در عكس هوايي سال  1335به خوبي قابل تشخيص
ا ست كه به طول چند صد متر دو حوزه آبريز را به هم مت صل كرده ا ست .متا سفانه جاده كمربندي جديد شهر كه در حال احداث ا ست در
كليديترين نقطهي اين دروآ يعني در محل عبور آن از خط الراس شتتمالي شتتهر آن را قطع كرده و اين جريان آب را از بين برده استتت .به
عالوه آنكه در اين نقطه جاده كمربندي دچار آبشستگي شده و از بين رفته است .مختصات دقيق جغرافيايي اين محل عبارت است از:
جدول  :1-4مختصات دقیق جغرافیایی

54°54°42.37°°
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26°36°4.68°°

شکل  :3-4موقعیت قرارگیری جاده کمربندی و حوضه آبگیر

شکل  :4-4موقیت برکه دریا ئولت و دروآی شمالی شهر

اين كانال ب سيار عظيم و شگفت آور ا ست و بقاي آن هنوز كامالً سالم و قابل ت شخيص ميبا شد .عرض اين دروآ حدود ده متر،
عمق آن حدود هشت متر و طول آن بيش از نيم كيلومتر است .خود اين اثر به تنهايي ميتواند يك جاذبه توريستي و تاريخي تلقي شود كه
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حكايت از نبوغ پي شينيان در مهند سي و شناخت زي ست بوم ناحيه دا شته ا ست .به عالمه هنوز هم ميتوان به راحتي با احداث پل در محل
عبور كمربندي و مديريت جريان روانابها در شمال خط الراس آن را احيا كرد و در راستاي احياي ساختار اكولوژيك تاريخي شهر و احياي
بركهها و نخلستانها از آب آن بهره برد .بر اين اساس اقدامات زير توصيه ميشود:
 -1پيش از هر اقدامي به منظور باز كردن جريان آب بايد مسير آب به سمت شهر و پايين دست مشخص شود تا مزاحمتي براي
بافت مسكوني پايين دست ايجاد نشود.
 -2در حال حا ضر امتداد اين دروآ را ميتوان به طول حدود  650متر در را ستاي جنوب شرقي دنبال كرد و در اين نقطه به دليل
تسطيح زمين آثار آن كامالً زدوده شده است .با توجه به تصاوير قديمي ماهوارهاي امتداد اين راستا مستقيماً به ميدان ناخدا ميرسد .توصيه
مي شود با نظر شهرداري از نقطه از بين رفتهي مسير دروآ ،راستاي جديدي به سمت جنوب طراحي گردد تا از ميان تعاونيهاي مسكوني و
مساكن مهر شمال جاده بندر لنگه عبور كرده به سمت جنوب و نخلستانهاي هدايت شود.
 -3توصتتيه ميشتتود پس از تعيين تكليف در مورد مستتير آب در پايين دستتت ،در محل تقاطع دروآ با جاده كمربندي پلي احداث
شود.
 -4بستر دروآ و حريم آن بايد تعيين و ثبت شده و از هرگونه دخالت و ساخت و ساز بيشتر محافظت گردد .حريمي به عرض 10
متر در هر طرف از محور دروآ براي قسمت تاريخي و دست كند آن توصيه ميشود.
 -5شمال خط الراس نيز بايد پايش شود تا جريان روانابهايي كه به سمت خور سور ميروند با تمهيداتي مانند احداث بندهاي
خاكي به سمت دروآ هدايت شود.
 -6تو صيه اكيد مي شود اين دروآ به عنوان نماد نبوغ مهند سي و دانش اكولوژيك پي شينيان در بندر كنگ به ثبت ملي بر سد و
شناسنامه آن تهيه شود.
 -7همانند دروآي بركه دريا دولت ،اين دروآ هم بايد تحت صيانت شهرداري قرار گيرد و مورد پاك سازي ،مرمت ،و پايش قبل و
در هنگام بارش قرار گيرد.
 -8تو صيه مي شود بهرهبرداري از آب اين دروآ بر ا ساس نظام تق سيم آب تاريخي بندر صورت پذيرد .براي اين امر الزم ا ست
جزئيات اين نظام تقسيم آب از طريق قدماي بندر و اسناد و مدارک احتمالي روشن شود.
 -9مسيرهاي بازديد بركه دريا دولت ميتواند تا محل اين دروآ امتداد يابد و در قالب موزه اكولوژيك كنگ به مردم معرفي گردد.
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شکل  :5-4مسیر دروآی شمالی شهر و برنامهریزی برای بهرهبرداری از آب حاصله

 :4-1-3شناسایی دروآهای اصلی بیرون شهر ،ساماندهی و حفاظت از مسیر آنها
م شابه فرآيندي كه در رابطه با دروآي بركه دريا دولت و دروآي شمالي شهر صورت پذيرفت در مورد تمامي دروآهاي حا شيهاي
شهر ميتواند تكرار شود .بدين طريق مكان اين دروآها تدقيق ،تثبيت و حفاظت خواهد شد و پس از انجام اين عمل توسعه شهر در ارتباط با
آنها و در هماهنگي با ب ستر طبيعي و تاريخي صورت خواهد پذيرفت .اين فرآيند و هماهنگي سه فايده به همراه خواهد دا شت .اول ،ساختار
اكولوژيك شهر احيا شده و در توسعه شهري به كار گرفته خواهد شد .دوم ،جريان روانابهاي ورودي به شهر تنظيم و آبگرفتگي شهري كم
خواهد شد و آ سيبهاي وارده به بافت شهري به حداقل خواهد ر سيد .سوم ،با هدايت ،كنترل ،مهار و ذخيره روانابها ميتوان آب كافي
براي احياي باغات شرقي و غربي شهر فراهم آورد .بدين منظور اقدامات زير توصيه ميشود:
 -1شناسايي دروآهاي قديمي بيرون شهر و حوضه آبريز آنها،
 -2ثبت مكاني اين دروآها و تدقيق محدوده آنها،
 -3پاكسازي دروآها از زباله ،گياهان خودرو ،موانع ،نخالهها ساختماني و ديگر مواد آالينده احتمالي،
 -4مرمت بندهاي هدايت آب،
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 -5حفاظت از حوضه آبريز دروآها در برابر توسعه شهري نسنجيده،
 -6پايش دروآها به هنگام بارندگي به منظور تعيين ميزان آبگيري ،مشتتخص كردن نقاط هدر رفت آب ،شتتناستتايي نقاط آلوده
شدن احتمالي روانابها ،و تدقيق مسير حركت آب
 -7شنا سايي محل ر سيدن رواناب به محدوده شهري و تغيير احتمالي اين محل با توجه به م سيرهاي احتمالي پيشبيني شده
براي هدايت رواناب در درون شهر
 :4-1-4تعیین محل ساخت برکههای جدید احتمالی
بعد از تثبيت وضعيت بركه دريا دولت ،ساماندهي دروآهاي شمالي شهر و شناسايي و تثبيت ديگر دروآهاي محدوده خارج از شهر،
توصيه مي شود براي به حداقل رساندن ورود رواناب به شهر و ايجاد آبگرفتگي شهري در نقاط رسيدن دروآهاي شناسايي شده به محدوده
شهري بركههاي جديدي احداث شود .بدين منظور اقدامات زير توصيه ميشود:
 -1شناسايي نقاط اصلي ورود آب به شهر
 -2تعيين ميزان آب جاري و قابل استحصال در اين نقاط
 -3ساماندهي اين دروآها و هدايت آنها به سمت بركههاي موجود يا ساخت بركه جديد در اين نقاط
 -4تو صيه مي شود ساخت بركههاي جديد عالوه بر بهرهگيري از دانش تاريخي بركه سازي بر مبناي يك معماري نوين صورت
پذيرد تا از اين طريق با تكنولوژي روز منطبق شده و نگهداري آن در طول زمان آسان شود.
 -5توصيه مي شود بركههاي جديد در قالب يك شبكه احداث شوند و از طريق يك خط لوله به يكديگر يا به يك تصفيه خانه يا
تلمبه خانه مركزي متصل گردند.
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بخش پنجم :حوزه سه ،حوزه شهری
حو ضه آبريز سه محدوده شهري كنگ ميبا شد .اين حو ضه به دليل وجود سطوح غير قابل نفوذ ب سيار ،در هنگام بارندگي توليد
حجم قابل توجهي از رواناب نموده كه عموماً از شمال غربي به سمت جنوب شرقي و به طرف خليج فارس در سطح شهر جريان مييابند.
اين رواناب در عين آنكه مشتتكالت و معضتتالت فراواني براي زندگي شتتهري ايجاد ميكند ،يك منبع مهم آبي ميباشتتد كه در صتتورت
برنامهريزي و طراحي به منظور ا ستح صال آن ميتواند به طرق مختلف باعث سر سبزي ف ضاي شهري گردد و از طرفي به ايجاد و احياي
خرد باغات شهري و باغات تاريخي كمك نمايد.
مقياس دخالت در اين حوضه آبريز در دو مقياس برنامهريزي شهري در كنار طراحي شهري و معماري ميباشد.

 :5-1مقیاس برنامهریزی شهری
 :5-1-1تقسیم این حوضه به سه زیر حوضه آبریز
اين حو ضه آبريز را ميتوان به سه زير حو ضه كوچكتر تق سيم نمود .اين سه زير حو ضه بر مبناي شرايط جريان رواناب در هر
كدام و نوع رويكرد متفاوت مورد نياز براي آنها به منظور كنترل و هدايت جريان روانابها تعيين شدهاند.
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شکل  :1-5تقسیمبندی حوضه شهری

الف -زير حوضه ابوذر:
 -1اين زير حوضه در شمال جاده ارتباطي بندر لنگه-بندرعباس قرار دارد و منطبق بر محله ابوذر است.
 -2ضلع شمالي اين زير حوضه ادامه دروآي بركه دريا دولت ميباشد.
 -3اين دروآ ميبايد به نحوي ساماندهي شود كه آب آن به هيچ وجه وارد محله ابوذر نشود.
 -4آب ناشي از بارش باران بر سطح محله ابوذر عموماً بر سطح خيابانهاي شمالي-جنوبي محله و به سمت جاده ارتباطي
بندرعباس-بندر لنگه جاري ميشود.

در این زیر حوضه هدف آن است که رواناب محله ابوذر در مرز جنوبی این محله کنترل و ذخیره شود و به
منظور ایجاد باغات شهری نیمه عمومی در سطح قطعات کوچک کنار خیابانها و کوچههای محله استفاده
شود.

ب -زير حوضه بافت قديم و مياني:
 -1اين زير حوضه منطبق بر بخش تاريخي و توسعه مياني شهر كنگ ميباشد .از شمال محدود به جاده ارتباطي بندرعباس-بندر
لنگه ،از شرق محدود به خط محدوده شهري و از غرب محدود به بلوار شهيد رجايي و محله قلعه و از جنوب محدود به خليج
فارس ميباشد.
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 -2حجم اصلي رواناب ايجاد شده در اين محدوده عموماً از طريق خيابانهاي اصلي شهر به سمت ميدان انقالب (شهرداري) جاري
شده و توسط گذر زير مهره و خيابان شهيد بهشتي به سمت خليج تخليه ميشود.
 -3در سمت شرقي ،قسمتي از رواناب اين محدوده به سمت خور سور جاري ميشود.
 -4در سمت غربي ،قسمتي از رواناب به سمت باغات و بركههاي تاريخي شهر جاري ميشوند.

در این زیر حوضه هدف آن است که رواناب بافت تاریخی و میانی شهر از طریق خیابانهای اصلی به سمت
میدان انقالب هدایت شده و در این نقطه در داخل برکههایی نمادین برای شهر ذخیره شود و به منظور احیای
باغات تاریخی شهر و در درجه دوم فضای سبز محدوده مصرف شود.

ج -زير حوضه غربي (توسعههاي جديد شهري و باغات تاريخي):
 -1اين زير حوضه محدوده غربي شهر تاريخي (محل سايت بركهها و باغات تاريخي) و غرب جاده بستك را شامل ميشود.
 -2اين محدوده مهمترين قسمت به منظور احياي ساختار اكولوژِک تاريخي شهر و ارتباط دروآها با بركهها و باغات ميباشد.
 -3اين زير حوضه ارتباط نزديكي با جريان روانابها در حوضه اصلي شماره سه دارد.
 -4حجم اصلي آب ايجاد شده در اين زير حوضه همراه با جريان آب حوضه اصلي شماره سه به سمت باغات تاريخي و سايت بركه-
ها جريان مييابد.
 -5متاسفانه ساخت شهرکهاي تعاوني و مساكن مهر در باال دست اين زير حوضه آسيب جدي به جريان آب و دروآها در آن وارد
كرده است.

در این زیر حوضه هدف آن است که روانابهای تولید شده در آن به عالوه روانابهای حوضه سه و قسمتهای
غربی زیر حوضههای بافت تاریخی و ابوذر به سمت برکههای تاریخی و باغات هدایت شده و زمینه برای احیای
باغات و ساختار اکولوژیک شهر فراهم آید.

 :5-1-2تدقیق مسیرهای جریان آب در شهر
در حال حاضر شماري چند از خيابانهاي شهر در هنگام بارندگي نقش دروآ را ايفا ميكنند .اين امر به دو دليل اتفاق ميافتد:
 -1ورود آب از بيرون شهر به داخل شهر در حين بارندگي
 -2جاري شدن آب باران بر روي سطوح غير قابل نفوذ و تجميع آن در تعدادي از خيابانها بر اساس شيببندي وضع موجود
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در حين فرآيند شناخت اين پروژه با كمك نيروهاي شهرداري بندر كنگ و در طي بار شي بهاره اين م سيرها تا حدودي بردا شت
شدند .نقشه زير اين برداشت اوليه را ن شان ميدهد .بر طبق اين نقشه آب جاري شده در شهر در راستاي خيابانهاي عمود بر دريا حركت
كرده و عموماً در محل ميدان انقالب ( شهرداري) جمع مي شود و از اين محل از طريق دو م سير گذر زير مهره و خيابان شهيد به شتي به
دريا تخليه مي شود .بر اين ا ساس ،ميدان انقالب ( شهرداري) نقش ب سيار كليدي در جمعآوري آبهاي سطحي شهري و بع ضاً خارج شهري
دارد.

شکل  :2-5تدقیق مسیرهای جریان آب در شهر

با اين حال اقدامات زير به منظور تدقيق نقشه فوق توصيه ميشود:
 -1پايش وضعيت خيابانها در هنگام بارندگي و رتبهبندي خيابانها بر اساس حجم روانآب جاري در آنها
 -2تعيين خرد حوضه آبريز هر خيابان (در هنگام بارندگي هر خيابان از چه مساحتي و از چه كوچههايي آبگيري ميشود)
 -3تعيين نقاط مشكل ساز در هنگام بارندگي از جمله :نقاط ايستايي آب و ايجاد مانداب ،مشخص كردن نقاط ورود احتمالي آب
به پالکها و ايجاد مزاحمت براي شهروندان ،م شخص كردن نقاط آلوده شدن روانآب تو سط عوامل گوناگوني چون سطلهاي زباله يا
كاربريهاي آالينده مثل مكانيكي ،صافكاري رنگ و  ...و مشخص كردن نقاط هدر رفت آب و پخش شدن آن.
 :5-1-3تعیین محل ساخت برکههای جدید در شهر
در سه زير حو ضه محدوده شهري هدف ا صلي جمعآوري حداكثري روانابها و ذخيره آنها براي ك شاورزي شهري ،باغداري،
فضاي سبز و احتماال مصارف خانگي است .براي اين منظور در هر زير حوضه رويكردي خاص اتخاذ شد كه در بخشهاي قبلي تا حدودي
توضيح داده شد .بر اين اساس اقدامات زير توصيه ميشود:
 -1رواناب محله ابوذر بايد در محدوده اين محله هدايت ،جمعآوري و ذخيره شتتود و از انتقال آن به محالت پايين دستتت شتتهر
حتيالمقدور جلوگيري شود.
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 -2مكان ساخت بركههاي جديد در محله ابوذر در انتهاي جنوبي خيابانهاي اصلي شمالي جنوبي بافت و در محل تقاطع با بلوار
ارتباطي با بندر لنگه پيشنهاد ميشود.
 -3بركهها بايد در زمينهاي خالي و رها شده درون بافتي ساخته شوند.
 -4شيب بندي خيابانها بايد به نحوي باشد كه جريان آب را به داخل بركهها امكانپذير نمايد.
 -5شيببندي خيابانها و كوچههاي عمود بر مسيرهاي اصلي جريان آب بايد به نحوي باشد كه آب حاصل از بارندگي را به اين
مسيرها منتقل نمايد.

شکل  :3-5محل ساخت برکههای جدید در شهر

 -6در بافت تاريخي و مياني شهر تمركز آبگرفتگي در ميدان انقالب (شهرداري) ميباشد .عمده آب جاري اين محدوده به سمت
ميدان روان شده و سپس از دو طريق بلوار بهشتي و گذر زير مهره تخليه ميشود.
 -7بركههاي پيشنهادي در اين محدوده در ميدان انقالب ،و نقاط تخليه آب به دريا پيشنهاد ميشوند.
 -8ميدان انقالب ميتواند به صورت نمادين در قالب يك يا چند بركه باز طراحي شود تا عالوه بر عملكرد آن در قالب جمعآوري
آبهاي سطحي ،يكي از مهمترين نمادهاي تاريخي شهر درون مهمترين ميدان شهر قرار گيرد.
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 -9در اين محدوده ،محوطه اطراف بركه ستتنگي بايد به نحوي باز طراحي شتتود كه امكان ستترريز روانابها به آن وجود داشتتته
باشد.
 -10شيب بندي خيابانها بايد به نحوي باشد كه جريان آب را به داخل بركهها امكانپذير نمايد.
 -11شيببندي خيابانها و كوچههاي عمود بر م سيرهاي ا صلي جريان آب بايد به نحوي با شد كه آب حا صل از بارندگي را به
اين مسيرها منتقل نمايد.

شکل  :5-5محل ساخت برکههای جدید در شهر

 -12توصيه مي شود ساخت بركههاي جديد عالوه بر بهرهگيري از دانش تاريخي بركه سازي بر مبناي يك معماري نوين صورت
پذيرد تا از اين طريق با تكنولوژي روز منطبق شده و نگهداري آن در طول زمان آسان شود.
 -13توصيه مي شود بركههاي جديد در قالب يك شبكه احداث شوند تا از طريق يك خط لوله به يكديگر يا به يك تصفيه خانه
يا تلمبه خانه مركزي متصل گردند.
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 :5-1-4تعیین محدوده باغات و مسیرهای رسیدن آب به آنها
در زير حوضه غربي يا توسعههاي جديد و باغات تاريخي هدف اصلي انتقال روانابهاي ايجاد شده در بيرون شهر و در محدوده
شهرکهاي تعاوني و م ساكن مهر به سمت باغات و بركههاي تاريخي ا ست تا بدين و سيله ساختار اكولوژيك شهر و باغات احيا شوند.
مهمترين م سئله انقطاع ارتباط دروآهاي قديمي با باغات و بركهها در اثر تو سعه شهري متاخر ا ست .اين انقطاع سبب شده كه باغات و
بركهها آب كافي دريافت نكنند .در برنامهريزي براي اتصال مجدد و برقراري اين ساختار اكولوژيك مالحظات و اقدامات زير ضروري است:
 -1بايد در قدم اول مستتير روانابها در درون بافت مستتكوني به نحوي باز طراحي شتتود كه مشتتكلي براي امالک شتتخصتتي و
عمومي پيش نيايد و دچار آبگرفتگي نشوند.
 -2براي اين منظور توصيه مي شود كه معابر مشخصي از اين ناحيه كه انطباق نسبي با مسيرهاي جريان آب دارند در قالب دروآ
باز طراحي شوند .بدين صورت ،در هنگام بارندگي اين معابر در قالب دروآ عمل كرده و جريان رواناب را به سمت مورد نظر هدايت ميكنند
(به بخش طراحي شهري رجوع شود).
 -3مسيرهاي جديد رواناب به نحوي طراحي شوند كه جريان رواناب به تمامي باغات و بركههاي تاريخي برسد.
 -4در مرز بندر لنگه و كنگ و در جنوب جاده ارتباطي زمين بزرگي به صورت مح صور در حال تبديل شدن به شهركي احتماالً
م سكوني ا ست .اين شهرک بخش بزرگي از باغات پايين د ست را از جريان رواناب محروم كرده ا ست .الزم ا ست كه با متولي اين پروژه
مذاكره شود تا يك يا دو مسير رواناب بدون آسيب رساندن به ساختمانهاي ساخته شده از مابين آنها به سمت باغات باز شود.
 -5در محل عبور رواناب از خيابان ا صلي ات صالي به بندر لنگه كانالهاي زيرگذري طراحي شده ا ست .الزامي ا ست اين كانالها
پيش از هر نوبت از بارندگي نظافت كامل شوند تا مانع از آلودگي جريان رواناب شوند.
 -6در نقاط ديگري كه مسير رواناب عرض خيابانهاي شهري را رد ميكند طراحي آبنما الزامي است.
 -7همانطور كه در حو ضه آبريز ا صلي دوم ا شاره شد ،بخ شي از آب اين ناحيه ميتواند با مرمت درواي شمالي و باز كردن آن
تامين شود .الزم است مسير اين دروا در شهر و نحوه رسيدن رواناب به باغات طراحي و تدقيق شود.
 -8در صورتي كه حجم آب اين دروا زياد باشد ،توصيه مي شود چند بركه در مسير آن و قبل از رسيدن به شهر طراحي و ساخته
شود.
 -9بخش بزرگي از آبي كه سابقاً به سمت باغات تاريخي حركت ميكرده از سمت محدوده شهري بندر لنگه جاري مي شده
است .امروزه در اثر ساخت و ساز و تغييرات سطح زمين در بندر لنگه اين جريان قطع شده است .اما در مرز بين دو شهر كانال آبي است كه
آبهاي سطحي را جمعآوري كرده و به سمت خليج فارس هدايت ميكند .توصيه ميشود با باز طراحي اين كانال ،اين آب جمعآوري شده به
سمت باغات تاريخي هدايت شود.
 -10بخشتتي از آب مورد نياز براي باغات تاريخي از زير حوضتتههاي ابوذر و بافت تاريخي و مياني به ستتمت باغات ميآيد .باز
كردن و تدقيق مسير اين روانابها به سمت باغات الزامي است.
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شکل  :6-5نمایی از مسیر بندی جدید و موجود برکه

 :5-1-5برنامهریزی و طراحی به منظور احیای نخلستانهای تاریخی
محدوده نخل ستانهاي تاريخي بندر كنگ ناحيه غربي بندر و حدفا صل بافت تاريخي و بندر لنگه را شامل مي شود .اين ناحيه در
محدوده شهري بندر قرار دارد و به همين دليل اين ق سمت به صورت اخت صا صي به آن ميپردازد .شايان ذكر ا ست كه در شرق و شمال
شرق شهر و در مجاورت خور سور نيز لكه مهم ديگري از باغات تاريخي قرار دارد كه چون در محدوده شهري نبوده و در حريم شهر قرار
38

دارند در اين مجموعه از راهنماها بدان پرداخته نشتتده استتت .با اين حال تمام اصتتول و روشها و جزئياتي كه براي احياي باغات غربي ذكر
ميشود را ميتوان مالک عمل براي ناحيه شرقي نيز قرار داد تا از اين طريق آنها نيز احيا شوند.
براي احياي باغات تاريخي اقدامات زير توصيه ميشود:
 -1هر اقدامي پيش از فراهم آوردن جريان رواناب به سمت نخلستانها بيهوده و اتالف سرمايه خواهد بود .در نتيجه پيش شرط
و قدم اول در احياي نخلستانها باز كردن دروآها ،هدايت روانابهاي شهري در ناحيه غربي طبق دستورالعمل بخشهاي پيشين است .بايد
مد نظر قرار گيرد كه باغها حلقه پاياني از ساختار اكولوژيك تاريخي بندر كنگ ه ستند .روانابها پس از جاري شدن در دروآها و پر كردن
بركهها و تق سيم شدن بر ا ساس سهم آب هر باغ به نخل ستانها مير سيدند .در نتيجه احياي باغها بدون توجه به اين ساختار امكان ناپذير
است.
 -2توصيه اكيد ميشود كه روانابها از همان سمت و سوي تاريخي به سمت هر باغ هدايت شود ،زيرا ساختار دروني نخلستانها
(بند بعدي) بر استتاس ورودي آب به آنها شتتكل گرفته استتت و اگر ورودي يا نحوه وارد شتتدن رواناب به باغ تغيير كند اين ستتاختار كارايي
خويش را از دست خواهد داد .در صورتي كه رساندن رواناب به داخل نخلستاني بر اساس ورودي تاريخي امكانپذير نبود بايد سعي شود كه
در داخل نخلستان حتي المقدور ورودي جديد آب منطبق با سلسله مراتب تاريخي گردد.
تصوير زير از مطابقت وضع موجود باغات باقيمانده با نحوه جريان روانابها بر اساس عكس هوايي سال  1335تهيه شده است.
اين ت صوير ن شان ميدهد كه هر مجموعه از نخل ستانها چگونه و از چه جهتي جريان رواناب را دريافت مينمودند و مهمتر آنكه چگونه بعد
از آبياري و پر كردن چاهها آب شيرين هر باغ ،رواناب اضافي به سمت خارج از باغ و باغات بعدي و يا به سمت خليج فارس هدايت مي شده
است.

شکل  :7-5از مطابقت وضع موجود باغات باقیمانده با نحوه جریان روانابها بر اساس عکس هوایی سال 1335

 -3نخلستانها خود ساختار اكولوژيك درونيِ ريزتري داشتند كه شناخت اين ساختار براي احياي نخلستانها ضروري است:
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تصتتوير زير بر استتاس برداشتتت در محل يك نخلستتتان ،انطباق آن با عكسهاي هوايي تاريخي و تلفيق آن با اطالعاتي كه از
طريق م صاحبه ح ضوري با باغبانهاي قديمي بندر كنگ3تهيه شده ا ست و به نوعي حاوي تمام مولفههايي ا ست كه در برر سي و مطالعه
نخلستانهاي اين محدوده به دست آمده است .محدوده نخلستانها عموما توسط ديوارهاي سنگچين يا بندهاي خاكي مشخص شده بودند.
هر نخل ستان يك يا دو ورودي سيالب و يك خروجي به سمت خليج يا نخل ستانهاي پايين د ست دا شته ا ست كه در ت صوير م شخص
شدهاند .سطح داخلي نخل ستان هم به كمك بندهايي كوچكتر به قطعاتي كوچكتر تق سيم مي شده و بين اين قطعات نيز دريچههايي ويژه
براي هدايت آب و تنظيم تراز آب ايجاد شده تا بسته به قامت درختان نخل سطح آب درون كرتها تنظيم گردد.

شکل  :8-5موقعیت نخلستانها

3

سيد خليل و سيد محمد آذری

40

نكته بسيار با اهميت در مورد اين نخلستانها آن است كه در بسياري از كرتها چاههايي ديده مي شود .اين چاهها كه از سيالب
تغذيه مي شدهاند آب ا ضافي را در درون خود جاي ميدادهاند تا در ف صول خ شك براي آبياري گياهان ا ستفاده گردند .طبق گفته برخي از
اهالي ساختار اين چاهها تنها از يك ميله ساده تشكيل نشده است بلكه اين چاهها در كمركش خويش تنورههايي موازي سطح زمين دارند.

4

اين تنورهها حجم زيادي از آب را در عمق زمين ذخيره ميكردهاند .بدين و سيله در ف صول خ شك وجود آب كافي براي آبياري
گياهان ت ضمين مي شده ا ست .اما مهمتر آنكه بدين و سيله سفره آب زيرزميني تو سط آب شيرين سيالب تغذيه مي شده ا ست .با توجه به
نزديكي چند ده متري اين نخل ستانها به پهنه خليج فارس طبيعي ا ست كه سفره آب زير زميني در اين محل شور و براي كا شت درختان
نخل نامناسب ميباشد .اما به كمك اين سيستم آبياري و چاههاي ذخيره آب شيرين سفره آب شيريني به صورت مصنوعي در نزديكي خليج
ايجاد ميشده و آب شور به عقب رانده ميشده تا بقاي نخلستان را تضمين نمايد .يكي از نكاتي كه از مصاحبه شفاهي مشخص شد آن بود
كه بعد از تخريب اين نظام آبياري در چند دهه اخير و عدم تغذيه سفره آب شيرين زمينهاي نخلستانها به تدريج شور شده و درختان نخل
خشك شدهاند.
 -4احياي نخلستانها بايد بر مبناي احياي كرتبندي دروني ،توجه به نقاط ورود و خروج آب به باغ ،توجه به تزريق آب به چاهها
و توجه به نظام كاشتتت دروني نخلستتتانها صتتورت پذيرد .در نتيجه توجه به عكسهاي هوايي تاريخي و بقاياي باقيمانده در محل براي
احياي نظام دروني و بيروني نخلستانها بسيار ضروري است.
 -5پس از رساندن جريان رواناب به نخلستانها گامهاي زير كه به ترتيب آورده شده توصيه ميشود:


احياي ورودي آب به درون نخلستان،



احياي كرتها و سازههاي ساروجي بين آنها،



احياي چاههاي تزريق آب به زمين و توجه به سلسله مراتب انجام اين عمل از جمله گرفتن رسوبات و  ...با توجه به دانش
گذشتگان بندر كنگ،



احياي خروجي آب از نخلستان و طرح ريزي براي ادامه مسير آب بعد از خروج از نخلستان،



آزمايش صحت كاركرد اين ساختار دروني به عالوه ساختار بيروني كه مسئول رساندن رواناب به نخلستان است در يك يا دو
مرتبه بارش فصلي و رفع معايب احتمالي آن،



آزمايش ميزان شوري آب چاهها پس از انجام چند مرتبه تزريق آب به زمين پيش از طرح كاشت،



آزمايش ميزان شوري خاک پيش از طرح كاشت،



استفاده از طرح كاشتي بومي با درختان و گياهان محلي و استفاده از درختان نخل با بازده مناسب براي اقتصادي شدن احياي
نخلستانها.

 4البته يک چاه با ريختن طناب بررسی گرديد که تنورهای افقی در آن مشاهده نشد.
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 -6بايد توجه دا شت كه احياي ساختار اكولوژيك شهر و نخل ستانها ميتواند يكي از ا صليترين اركان ثبت جهاني بندر كنگ
باشتتد .به همين دليل توصتتيه اكيد ميشتتود در طرح احياي باغات به جزئيات تاريخي معماري همچون نظام تقستتيم آب و نحوه ديوارچيني
باغات توجه ويژه شود.
 -7نظام تقسيم آب متشكل از سازههاي ساروجي كوچك مقياسي براي تقسيم جريان رواناب بر اساس سهم هر باغ از سيالب
بوده است .در نقاطي خاص كه نياز به تقسيم جريان اصلي مسيل به دو يا چند قسمت براي هدايت آب به نخلستانهاي مختلف و يا بركهها
بوده سازههاي سنگي يا ساروجي كوچكي در را ستاي حركت آب ساخته مي شده كه جريان ا صلي را به دو يا چند بخش تق سيم ميكرده
ا ست .هنوز هم در بخشهايي از نخل ستانهاي خ شك شده در غرب بندر كنگ اين سازهها باقي ماندهاند .شنا سايي اين سازهها و احياي
عملكرد آنها ميتواند در ثبت جهاني ب سيار موثر با شد .اين سازهها هم در درون باغات و هم در مقياس و سيعتر در بيرون و در د شت آبگير
نخلستانها پراكنده بودهاند.

شکل  :9-5سازههای ساروجی

 -8الگوي ديوارچيني باغات به صورت سنگ خ شكه چين و در بع ضي از نقاط با روكش گل اندود ا ست .تو صيه مي شود اين
ساختار تو سط نماينده وزارت ميراث فرهنگي ،صنايع د ستي و گرد شگري برر سي و تاييد شود و بعد از آن براي ديوارك شي باغات مجدداً از
همين الگو بهره گرفته شود.

شکل  :10-5الگوی دیوارچینی باغات
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 -9به منظور فراهم آوردن مشوقي براي احياي و توسعه باغات ،احداث تك بناهايي وياليي در درون باغات مجاز شمرده ميشود.
اين تك بناها لزوماً در ت ضاد با كاركرد تاريخي نخل ستانها نميبا شد زيرا در گذ شته نيز اين نخل ستانها داراي محلي براي ا سكان مالكان
بوده است و در عكس تاريخي سال  35به خوبي قابل مشاهده ميباشد.
 -10سطح اشغال در نظر گرفته شده براي ساخت ابنيه وياليي در درون نخلستانها بر اساس ضوابط طراح تفصيلي است و نبايد
از آن فراتر رود.
 -11حتي المقدور از تفكيك باغات پرهيز شود و در صورت نياز به تفكيك م ساحت باغات حا صل از تفكيك نميتواند كمتر از
( 6000شش هزار) متر مربع باشد.
 -12جانمايي بنا در داخل نخلستتتتان بايد به نحوي صتتتورت پذيرد كه در هنگام بارندگي دچار آبگرفتگي نشتتتود و در كاركرد
اكولوژيك باغ خللي وارد نكند.
 -13احداث بنا در داخل نخل ستان بدان معنا ني ست كه مالك ميتواند كاركرد اكولوژيك باغ را به دلخواه خويش تغيير دهد .بلكه
اولويت احياي نخلستتتانها بر مبناي ستتاختار تاريخي و هدايت جريان روانابها استتت .در نتيجه حفظ منظر تاريخي نخلستتتان بستتيار حائز
اهميت است.
 -14حد فا صل تو سعههاي شهري متاخر در شمال نخل ستانهاي تاريخي و نخل ستانها زمينهاي باير چندي وجود دارد .اين
زمينهاي باير بايد به عنوان زون محافظتي باغات حفظ شوند و ساخت و ساز و توسعه شهري در آنها ممنوع است.

شکل  :11-5محدودههای توسعه شهری و زونهای محافظتی و باغات
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 -15با توجه به توستتتعههاي اخير در محدوده باغات تاريخي و خيابانكشتتتيهاي صتتتورت گرفته ،ميتوان براي تمامي باغات
دسترسي سواره ايجاد كرد .در نقاطي كه خيابانهاي وضع موجود از مجاورت باغات ميگذرد اين دسترسي به صورت مستقيم ايجاد شود .در
مورد باغاتي كه با فاصله از خيابانها وضع موجود ميباشند دسترسي كم عرضي و اختصاصي با حداكثر عرض  5.2متر تنها براي آن باغ از
م سير خيابان موجود در زون محافظتي ك شيده شود .اين د ستر سي نبايد جريان رواناب ورودي به باغ را قطع كند و در محل تقاطع احتمالي
بايد آبنما ساخته شود.
 -15در زون محافظتي ايجاد شبكهاي سبك و كم عرض براي پيادهروي و دوچرخهسواري كه نقاط اصلي سايت از جمله بركهها
و ديگر آثار تاريخي را به هم وصل ميكند و با معابر اصلي شهر در ارتباط است توصيه ميشود.
 -16مسيرهاي اين شبكه ميتواند از بتن درجا به عرض  150تا  180سانتيميتر اجرا شود و كامالً مبتني بر توپوگرافي بستر باشد
بدان معنا كه بستر طبيعي به هيچ وجه به خاطر آن تغيير نيابد.
 -17در تقاطع اين مسيرها با مسيرهاي رواناب ايجاد آبنما الزامي است.
 -18تعبيه نيمكت ،ستتطل زباله شتتهري ،روشتتنايي عابر ،تابلوهاي راهنماي جهتيابي و معرفي آثار تاريخي و تابلوهاي راهنماي
گردشگري و معرفي ساختار اكولوژيك شهر و باغات در امتداد اين شبكه توصيه ميشود.
 -19توصيه ميشود اين شبكه وارد يك يا دو عدد از باغات احيا شده شود و ساختار اكولوژيك و ميراث تاريخي-طبيعي ارزشمند
اين سرزمين به مردم ،توريستها ،محققين و عالقهمندان معرفي شود.
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 :5-2مقیاس طراحی شهری و معماری
 :5-2-1طراحی مقاطع عرضی خیابانهای مسیر حرکت آب
در بخش برنامهريزي چند اقدام اصتتلي به منظور هدايت جريان روانابهاي ستتطح شتتهر مد نظر قرار گرفت كه به طور خالصتته
بدين قرار بودند:
 -1در محله ابوذر ،روانابها در ضلع جنوبي محله جمعآوري شوند تا به مصرف فضاي سبز و باغهاي شهري محله برسند.
 -2در بافت مياني و تاريخي روانابها در ميدان انقالب (شهرداري) و در نقاط خروجي به خليج فارس جمعآوري شوند و براي فضاي
سبز شهري و احياي باغات تاريخي مصرف شوند.
 -3در بخش غربي ،روانابهاي به سمت سايت باغهاي تاريخي هدايت شوند و با احياي نظام اكولوژيك تاريخي شهر باغات
تاريخي احيا شوند.
در نتيجه ،در نقاط مختلف سطح شهر خيابانهاي و ضع موجود كه به نوعي جايگزين ساختار اكولوژيك تاريخي شدهاند نقش
دروآها را براي هدايت آب ايفا ميكنند .اين نقش در حال حا ضر به صورت كنترل ن شده ا ست و در هنگام بارندگي م شكالت ب سياري براي
شهر ايجاد ميكند .اما در طرح حاضر هدف آن است كه اين نقش به رسميت شناخته شود و مقاطع عرضي خيابانها به نحوي طراحي شوند
كه هدايت آب به سمت نقاط مد نظر با حداقل مزاحمت براي جريان زندگي شهري صورت پذيرد.
نكات زير در باز طراحي اين خيابانها به منظور هدايت جريان رواناب بايد مدنظر قرار گيرد:
 -1با توجه به الگوي بارندگي در اين منطقه بايد در نظر دا شت كه ا ستفاده از جوبهاي متداول شهري تقريباً بدون فايده ا ست.
حجم بارندگي در مقطع زماني كوتاه به اندازهاي است كه عمالً هيچ جوبي كفاف هدايت جريان آب را نميدهد.
 -2اين امر را ميتوان در بلوار شهيد بهشتي حدفاصل ميدان انقالب و خيابان ساحلي مشاهده كرد .براي جمعآوري حجم باالي
ال
آب در طي ساليان مختلف مرتباً عمق جوبهاي اين خيابان زياد شده ا ست .با اين حال باز هم در هنگام بارندگي عملكرد ندا شته و عم ً
خيابان نقش هدايت آب را به عهده دارد .با توجه به عمق بيش از يك متر اين جوبها ،در باقي مواقع ستتتال بستتتيار خطر آفرين بوده و يا
منبع آلودگي و انباشت زباله هستند.
 -3ا صوليترين شيوه جمعآوري آبهاي سطحي ايجاد شبكه زير زميني از كانالها و تونلهاي جمعآوري آب باران در سطح
شهر با ا ستانداردهاي بينالمللي ا ست .با توجه به هزينههاي باالي چنين شبكهاي و ا ستفاده از آن تنها براي چند ساعت در طول سال ،در
شرايط حاضر اين كار عملي و مقرون به صرفه به نظر نميرسد.
 -4در اين شتترايط ستتيستتتم پيشتتنهادي از الگوهاي تاريخي هدايت جريان آب در اين منطقه بهره گرفته استتت و در هر خيابان
ق سمتي به نام دروآ پي شنهاد شده ا ست كه شيببندي خيابان به سمت آن بوده و جريان آب سطحي را به سمت مورد نظر هدايت خواهد
كرد.
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 -5در اين سي ستم ،جوبهاي كناري خيابانها حذف مي شوند و وظيفه جمع آوري و هدايت آب را مقطعي مقعر با عرض زياد و
عمق كم در مركز و يا در يك حاشيه خيابان بر عهده خواهد داشت.
 -6شيببندي پيادهروها و خيابان به سمت اين قسمت مقعر باشد.
 -7كفسازي اين قسمت بايد به صورت خشكه چين و نفوذ پذير باشد و همينطور مركز اين مسير حركت آب به كاشت درختان
نخل اختصاص بيابد.
 -8هيچ مانعي نبايد بين خيابان و قسمت مقعر قرار گيرد و آنها را از هم جدا كند.

شکل  :12-5طراحی مقاطع عرضی خیابانهای مسیر حرکت آب

 -9در مواقع غير بارندگي (اكثر اوقات سال) اين مسيرهاي مقعر ميتواند محل تردد دوچرخه و پياده باشند.
 -10در صورت اجراي اين شبكه جمعآوري آب باران بايد شهروندان در مورد خصوصيات آن و نحوه عملكرد آن آموزش ببينند و
در زمينه باز نگهداشتن مسيرهاي حركت آب (دروآها) در مواقع بارندگي ،عدم پوشاندن آنها ،استفاده از آنها براي دوچرخه سواري و پيادهروي
در مواقع خشك آگاه شوند.
 -11در خيابانهاي عريض ( 20 ،24 ،30و  18متري) كه حجم آب بااليي را به خود اختصاص ميدهند و رواناب ديگر خيابانها
به آنها وارد ميشود در صورت بارندگي خيلي شديد يك يا دو الين از سوارهرو نيز ميتواند به صورت موقت به جريان آب اختصاص يابد.
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 -12پيادهرو بايد حداكثر  10ستتتانتيمتر از ستتتطح خيابان باالتر طراحي گردد و به بهانه كنترل حركت آب ارتفاع پيادهرو نبايد از
سطح خيابان بيشتر از  10سانتيمتر شود .ارتفاع بيشتر تبعات منفي حركتي براي شهروندان به ويژه معلولين حركتي به همراه خواهد داشت.
 -13رنگآميزي جداول خيابانها ممنوع ميباشد.
 -14در مركز خيابان ايجاد هرگونه مانع براي جريان آب ممنوع استتت .در مركز خيابان نبايد جدول ،رفيوژ مياني ،فضتتاي ستتبز
باالتر از سطح زمين و هر گونه مانع ديگري ايجاد شود.
 -15نبايد با نصب يا احداث دستانداز در عرض خيابان در جريان حركت آب سد ايجاد كرد.
 -16فضاي سبز مركز بلوار شهيد بهشتي براي انطباق با جريان آب نيازمند تغيير و باز طراحي طبق طرحهاي ارائه شده در بخش
طراحي شهري ميباشد.
 -17الزامي استتت كه پالکهاي مجاور خيابانهاي اصتتلي هدايت جريان آب در بافت شتتهري بين  40تا  70ستتانتيمتر باالتر از
سطح پيادهرو اجرا شوند .اين امر بايد به عنوان يك قانون در ضوابط شهرسازي ديده شود.
 -18احداث زير زمين در پالکهاي مجاور خيابانهاي اصلي هدايت جريان آب در بافت شهري ممنوع است.
 -19خيابانها و كوچههايي كه با خيابانهاي ا صلي هدايت جريان آب متقاطع ه ستند بايد به سمت اين م سيرهاي حركت آب
شيب داده شوند تا جريان آب خيابان اصلي به داخل آنها وارد نشود.
 -20ا ستقرار كاربريهايي كه ميتوانند موجب آلودگي سطح خيابان و در نتيجه جريان رواناب شوند همچون مكانيكي ،تعويض
روغن ،صافكاري-رنگ و  ...در امتداد اين خيابانها ممنوع است.
 -21قرار دادن دريچههاي تاستتيستتاتي همچون دريچه كانال مخابرات يا آب و فاضتتالب در اين خيابانها و مستتير جريان آب
ممنوع است.
 -22مسيرهاي جريان آب قبل از هر بارندگي بايد نظافت شده و از زباله و ساير آاليندهها پاک شوند.
 -23توصيه مي شود به سرپرستي شهرداري برنامهاي همگاني در قالب جشن باران طراحي و اجرا شود كه هر ساله و در موسم
بارندگي با دادن آموزشهاي الزم به شتتهروندان و داوطلبين ،شتتهر براي نوبتهاي بارندگي آماده شتتود .اين مراستتم ميتواند به يكي از
جاذبههاي فرهنگي و توريستي شهر تبديل شود كه با مشاركت مردم شهر صورت پذيرد.
 -24توصيه مي شود به جاي لفظ خيابان براي مسيرهاي اصلي آب در شهر از لفظ دروآ استفاده شود و دروآها با نام بزرگان شهر
نامگذاري شوند تا از اين طريق نام اين مسيرها حكايت از نقش آنها در هنگام بارندگي داشته باشد.
 -25در ادامه مقاطع عر ضي و ت صاوير سه بعدي پي شنهادي براي خيابانهاي مختلف بين عرض  10تا  30متر ارائه شده ا ست.
براي كوچههاي زير  10متر پي شنهاد مي شود سطح سواره رو به عنوان م سير حركت آب در نظر گرفته شود و شيب از دو طرف كوچه به
سمت مركز سوارهرو باشد .همچنين دو تصوير سه بعدي از پيادهسازي اين ايده در معابر بافتهاي ارگانيك شهر ارائه شده است.
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ادامه شکل  :12-5طراحی مقاطع عرضی خیابانهای مسیر حرکت آب
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 -26در بافت ارگانيك محالت تاريخي ،مياني و ابوذر ،پيشنهاد مي شود پس از شناسايي دقيق و نهايي مسيرهاي حركت رواناب
از ايده اصلي ايجاد مقطع مقعر حركت آب در اين گذرها استفاده شود.
 -27اين كار بايد براي هر گذر به صورت جداگانه طراحي شود و مسائل مرتبط با آن جداگانه ديده شود.
 -28ايده كلي مبني بر مسير مقعر حركت آب است كه شيببندي تمام گذر به سمت آن بايد باشد .اين مسير مقعر ميتواند محل
كاشت درختان نخل باشد تا از اين طريق به فضاي سبز شهري نيز افزوده شود.
 -29واقع نمايي اين ايده در قالب تصاوير سه بعدي ارائه شده است.
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 :5-2-2تعیین جهت شیببندی معابر در سطح محالت آسفالت نشده
 -1در سطح شهر ،كوچهها و خيابانهاي فرعي سطح محالت ميبايست به نحوي شيببندي شوند كه جريان آب آنها به سمت
خيابانهاي اصلي جمعآوري آبهاي سطحي جاري شود.
 -2اين شيببندي به ويژه براي زيرسازي و آسفالت محالتي كه هنوز آسفالت نشدهاند بسيار مهم است و فرصتي است كه در
هنگام آسفالت ،شيب معابر به نحو صحيح بر اساس جريان آب اصالح شود (به بخش  3-1-3رجوع كنيد).
 -3تمام سطح محالت بايد براي جلوگيري از ايجاد نقاط آبگرفتگيِ بدون امكان جاري شدن به سمت م سيرهاي ا صلي رواناب
پايش شود و اصالحات ضروري صورت پذيرد.
 :5-2-3طراحی محل ساخت برکههای جدید
 -1از جمله پروژههاي كوچك مقياس طراحي منظر و طراحي شهري كه به صورت مو ضعي براي آينده شهر تو صيه مي شود،
طراحي محوطههاي بركههاي جديد االحداثي است كه براي جمعآوري آبهاي سطحي در شهر ساخته ميشوند.
 -2شيببندي معابر اطراف اين بركهها بايد به نحوي طراحي شوند كه روانابها را تماماً به سمت ورودي بركه هدايت كنند.
 -3خروجي آب بركهها هم بايد در نظر گرفته شود كه در صورت پر شدن بركه ،آب ا ضافه از سوي ديگر بدون ايجاد مزاحمت
براي مردم و پالکهاي مجاور خارج شود.
 -4اولويت احداث و طراحي بركههاي جديد در سطح شهر عبارت است از :الف) بركه ميدان انقالب (شهرداري) ،ب) بركه انتهاي
بلوار به شتي در مجاورت دريا ،ج) بركه انتهاي گذر زير مهره در مجاورت دريا ،د) بركههاي انتهاي جنوبي محورهاي ا صلي شمالي-جنوبي
محله ابوذر ،ه) ساير بركههاي تعيين شده در بخش برنامهريزي.
 :5-2-4طراحی و تعیین زمینهای فضای سبز آبیاری شونده
 -1همانطور كه در هدفگذاري زيرحوضتته شتتهري محله ابوذر عنوان شتتد ،خرده زمينهاي محدوده محله ابوذر در طرح احياي
ساختار اكولوژيك شهر و كنترل روانابها به عنوان خرد باغهاي شهري در نظر گرفته شده است.
 -2اين محله به دليلي ماهيت خودرو بودن بافتي ارگانيك دارد و به دليل آنكه قطعات زمين هنوز داراي سند رسمي نيستند خرده
زمينهاي بسياري در اطراف امالک شخصي مردم شكل گرفته كه در حالتي بينابيني بين فضاي عمومي خيابان و ف ضاي شخصي خانهها
ميبا شند .به عبارت ديگر اين زمينها از يك طرف جزو خانههاي مردم ني ستند و مح صور ن شدهاند و از طرفي ديگر ف ضاي عمومي را به
شكلي نامرتب و بي شكل در آوردهاند.
 -3مطالعات ميداني حكايت از آن دارد كه اين زمينها با آنكه ف ضاي عمومي تلقي مي شوند و مح صور ني ستند ،در مواردي چند
به شكلي غير رسمي مورد استفاده خصوصي قرار گرفتهاند .به عنوان مثال مردم محل با لولهكشي آب قطرهاي اقدام به ايجاد فضاي سبز و
باغچهاي نيمه شخصي در پشت ديوار خانه خود كردهاند.

67

شکل  :13-5فضای سبز آبیاری شونده

 -4اين يك الگوي اجتماعي از تبديل فضاهاي رها شده به فضاهاي زيسته با هويت غالب محلي است .چنين حركت خود جوشي
در تغيير فضاهاي رها شده در طراحي شهري هدف و آرزوي بسياري از طراحان شهري ميباشد كه با تمهيدات بسيار سعي در رسيدن به آن
دارند و در بسياري از موارد هم موفقيتآميز نميباشد.
 -5چنين الگوهايي تا زماني كه مخرب زي ست عمومي شهر ني ستند و منافع عمومي مردم را تحت اثر قرار نميدهند بايد حمايت
و تشويق شوند و به هيچ عنوان نبايد جلوي چنين كاري گرفته شود.
 -6از طرفي ديگر اين الگوهاي اجتماعي-فضايي-زيستي ميتواند سناريوي اصلي طراحي شهري در محدوده ابوذر قرار گيرد.
 -7اجزاي اين سناريو عبارتند از:
 -1به رسميت شناختن اين الگوي رفتاري،
 -2حمايت رسمي و عمومي از تكرار آن،
 -3فراهم آوردن زيرساختهاي الزم براي بالندگي اين الگو،
68

 -4تبديل قطعه زمينهاي بدون شكل و رها شده و كوچهها باريك زير  2متر حدفاصل پالکهاي مسكوني در اطراف محورهاي
اصلي محله ابوذر به خرد باغهاي شهري با مالكيت عمومي ولي با بهرهوري شخصي مردم محل،
 -5جمعآوري روانابهاي سطحي محله در بركههاي تازه تاسيس در فصل بارندگي و توزيع اين آب بين خرد باغهاي شهري در
فصل خشك.

شکل  :14-5نحوه جمعآوری روانابهای سطحی

 -8در اين طرح ،شهرداري موظف به تهيه زير ساخت اوليه براي جمعآوري آبهاي سطحي و توزيع آن بين خرد باغها ميباشد.
 -9در مقابل ،مردم محل و داوطلبان موظف به نگهداري از باغچهها و نظافت آنها هستند.
 -10توصيه ميشود كه از ابتداي شروع چنين پروژهاي طرح كاشتي مشخص براي اين زمينها در نظر گرفته شود.
 -11در اين طرح ،اولويت بايد با كاشت گياهان بومي مثمر با نياز آبي حداقلي باشد.
 -12در اين طرح ،كا شت درختان خرما ب سيار تو صيه مي شود تا در بلند مدت با ر شد و بالندگي خويش جلوهاي مطلوب به محله
داده شود.
 -13اين سناريوي طراحي شهري ميتواند در بلند مدت سرانه فضاي سبز شهر را كه در حال حاضر بسيار پايين است به شكل
چشمگيري باال ببرد.
 -14محصور كردن خرد باغها مجاز نميباشد.
 -15اين خرد باغهاي نيمه شخصي نميتوانند بنياني براي تصرف و استفاده شخصي و تغيير كاربري اراضي فراهم آورند.
 -16توصيه ميشود قبل از هر اقدامي ،شروع چنين پروژهاي با برگزاري يك جلسه عمومي توسط شهرداري صورت پذيرد كه در
اين جلسه به شكل مشخص افرادي كه در حال حاضر اقدام به انجام چنين كاري در سطح محله ابوذر كردهاند دعوت شود.
 -17توصيه مي شود سناريو طراحي در اين جلسه به شكلي جامع به حاضرين معرفي شود و بازخورد آنها براي تكميل و پختگي
اين ايده اوليه مورد استفاده قرار گيرد.
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شکل  :15-5نمای نزدیک از نحوه جمعآوری روانابهای سطحی

 :5-2-5چالشهای سناریوی طراحی خرد-باغهای شهری محله ابوذر
 -1ستتناريوي فوق چالشهاي چندي دارد كه پرداختن به تمام آنها در طرح ويژه بندر كنگ امكانپذير نيستتت و نياز به طراحي و
برنامهريزي دقيقتر در مرحله پيش از اجرا دارد .براي همين توصيه ميشود در قالب يك طرح جداگانه پيگيري شود.
 -2چالش اول طراحي و ساخت بركههاي جديد ميبا شد .بركهي جديد بايد مطابق ا ستانداردهاي قرن حا ضر طراحي و ساخته
شتتود و با تكنولوژي روز در انطباق باشتتد .معايب بركهاي تاريخي بايد شتتناخته شتتود و با بهرهگيري از توان فناوري روز تا جاي ممكن اين
معايب برطرف شوند.
 -3چالش دوم انتقال آب از بركههاي جديد به خرد باغهاي شتتهري ميباشتتد .آيا ميتوان اين انتقال از طريق لولهكشتتي و پمپ
صورت پذيرد؟ در اين صورت آيا خطر گرفتگي لولهها در اثر رسوبات وجود دارد؟ يا بايد اين آبياري به صورت مكانيكي و دستي و يا توسط
تانكر صورت پذيرد؟
 -4چالش سوم و بسيار مهم برآوردي تقريبي از ميزان آب قابل استحصال بر اساس ميانگين بارش منطقه است تا توسعه فضاي
سبز بر اساس ميزان آب در دسترس صورت پذيرد .براي اين كار بايد ميزان رواناب در سطح محله پايش شود و هر جا اين آب هدر ميرود
مشخص شود تا حداكثر ذخيره آب صورت پذيرد.
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 -5چالش چهارم تهيه نظامنامه حقوقي براي ا ستفاده از خرد باغهاي شهري تو سط مردم ا ست .اگر از ابتدا به ابعاد حقوقي اين
فرآيند پرداخته نشتتود ميتواند در صتتورت تثبيت آن در بلند مدت زمينهاي براي انواع فستتاد و چالشهاي حقوقي را فراهم آورد ،از جمله در
زمينه مالكيت قطعات زمين ،مالكيت درختان خرما ،حق بهرهبرداري از مح صول خرما و  ...در انتهاي اين راهنما نكاتي به منظور تنظيم سند
حقوقي خرد باغها آورده شده است.
 :5-2-6ضوابط و مقررات حقوقی خرد باغهای شهری
توصيه مي شود شهرداري بندر كنگ قراردادي براي استفاده از زمينهاي ميان بافتي رها شده در قالب خرد باغهاي شهري ايجاد
نمايد و قبل از به مشتتاركت گرفتن مردم در ايجاد خرد باغهاي شتتهري اين قرارداد را با آنها امضتتا نمايد .موارد زير براي تنظيم اين قرارداد
توصيه ميشود:
 -1ا ستفاده از زمينهاي باز عمومي به عنوان خرد باغهاي شهري هيچ گونه حق مالكيتي براي ا ستفاده كننده ايجاد نميكند و
اين خرده زمينها متعلق به عموم و در صيانت شهرداري بندر كنگ ميباشد.
 -2شهرداري موظف است كه آب مورد نياز براي آبياري اين زمينها را از طريق مهار روانابهاي محلي در اختيار استفادهكنندگان
بگذارد.
 -3در سالهايي كه بارندگي صورت نميپذيرد با موافقت شهرداري و هماهنگي و نظارت اين ارگان امكان آبياري با آب شهري
وجود دارد.
 -4استفاده كننده موظف به تشجير خرد باغ بر اساس طرح كاشت مصوب شهرداري است.
 -5در اين طرحِ كاشت استفاده از درختان مثمر به ويژه نخل ،لوز و كنار بسيار توصيه ميشود.
 -6استفاده كننده مسئول نگهداري ،هرس ،نظافت و بهرهبرداري از خرد باغها است.
 -7محصول اين خرد باغها متعلق به استفاده كننده است.
 -8استفاده كننده حق ديواركشي به دور خرد باغ خود را ندارد و تنها ميتواند حصاري سبك ،شفاف و كوتاه قامت نهايتاً تا ارتفاع
 90سانتيمتر به منظور جلوگيري از ورود جانوران موذي نصب نمايد.
 -9تا زماني كه ا ستفادهكننده خرد باغ شهري را داير نگه دا شته و به مفاد قرارداد پايبند بماند ،شهرداري و هيچ ارگان ديگري
نميتواند در زمين آن دخل و تصرف نمايد و در صورت وقوع چنين اتفاقي ارگان مربوطه موظف به پرداخت غرامت است.
 -10در صورتي كه ا ستفادهكننده قادر به آباد كردن و ت شجير زمين گرفته شده نبا شد و بعد از اخطار ر سمي شهرداري به مدت
يكسال در اين امر ناكام بماند شهرداري ميتواند حق استفاده از زمين را به كس ديگري واگذار نمايد.
 -11در صورتي كه استفاده كننده موفق به تشجير زمين شود ميتواند حق استفاده از آن را با انتخاب خود به فرد ديگري واگذار
نمايد.
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 -12در صورتي كه ا ستفاده كننده موفق به ت شجير زمين شود ميتواند حق ا ستفاده از زمين بعد از فوت خويش را به وارث خود
منتقل نمايد.
 -13ا ستفاده كننده تنها ميتواند يك نفر را به عنوان وارث خويش براي به ارث بردن حق ا ستفاده از زمين م شخص نمايد .اين
كار براي جلوگيري از تقسيم اين حق ناچيز بين ورثه و كشمكش حقوقيِ احتمالي و نابودي خرد باغ شهري است.
 -14در صورتي كه استفاده كننده ورثه مورد نظر را رسماً معين نكند اين حق به شهرداري باز ميگردد.
 -15تا مشخص شدن استفاده كننده بعدي ،شهرداري موظف به نگهداري از خرد باغ بوده و حق تغيير كاربري آن را ندارد.
 :5-2-7نظام حقوقی و ضوابط مربوط مالکیت آب برکههای جدید و قدیم و روانابها
 -1رواناب جمع شده در بركههاي تاريخي و جديدِ احتمالي متعلق به عموم مردم و تحت صيانت شهرداري بندر كنگ ميباشد.
 -2شهرداري اجازه بهرهبرداري و استفاده از اين آب را دارد.
 -3شهرداري ميتواند اين آب را به مبلغ مصوب خود براي مصارف افراد حقيقي و حقوقي به فروش برساند.
 -4مبلغ حاصل از محل فروش اين آب بايد به مصرف نگهداري و مراقبت از ساختار اكولوژيك شهر و بركه برسد.
 -5باغهاي تاريخي بر اساس نظام تاريخي و حقوق مفروضه حق استفاده از روانابها را دارند.
 -6شهرداري موظف به رعايت اين حق و تخصيص رواناب الزم به باغها در فصول بارندگي است.
 -7شهرداري موظف است كه بركههاي جديد را به نحوي احداث نمايد كه حق رواناب باغهاي تاريخي تضييع نشود.
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