
 

 

 

 

 
  

 



  



 

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

 

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

، 25/2/96سه مورخ عالي شهرسازي و معماري در جلدرخواست 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 تاريخي شهري در حاشيه شمالي خليج فارس، تعدد دانهترين بافت ترين و وسيعشهر، وجود سالم

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

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

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

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

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

هاي توسعه شهري، با رعايت مالحظات هاي 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

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

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

ويژه، نحوه ماه تهيه شود. شرح خدمات طرح  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 رسيدرسيده و طرح نهايتاً به تصويب شوراي

  



  



 طرح ویژه شهر کنگ

 : مبانی نظری و شناخت کنگجلد اول

 رایط اجتماعی و جمعیتی، اقتصادی و گردشگری در شهر کنگشناخت و تحلیل شجلد 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

 نداز و راهبرد و برنامه اقدام مشترک توسعه شهر کنگام: تدوین چشمنهجلد 

 و مقررات ضوابطدهم:  جلد

 هاالعملپیوست جلد دهم: دستور        

 های موضوعی و موضعیهم: طرحجلد یازد

  



 

  



 

 طرح ویژه شهر کنگ

 : معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازیکارفرما

 سازیمشاور: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهر

 

 همکاران طرح

 مجری: دکتر غزال راهب

پرتو، علی رضاییتر کورشمسؤول مطالعات شهرسازی طرح(، دک)ریزی شهری: دکتر علی طیبی مطالعات برنامه

 دکتر فردیس ساالریان و همکاران

 لیرضامهندس صابر فضلی، مهندس عمطالعات ترافیک: شرکت پارسه )دکتر محمود صفارزاده، دکتر بابک میربهاء، 

 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

 ریخی کنگ: دکتر شیوا آراستهمشاور معماری تا

 ل و همکاران(پرست، دکتر دیهومطالعات اجتماعی: شرکت نقش کلیک )دکتر گراوند، خانم وطن

 مطالعات گردشگری:آقای محمد آمانج رسولی

 دکتر رضا نصر اصفهانی -دکتر همت جومطالعات اقتصادی: 

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

 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

 ی و همکاران(باهمکاری دفتر منطقه ای خلیج فارس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی )دکتر طاها طباطبای
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عالي معماري و شهرسازي شوراي 25/2/96عنوان يك ميراث ملي، مقرر شد كه براساس مصوبه مورخ اهميت تاريخي شهر كنگ بهدليل به

 طرح جامع و تفصيلي اين شهر در قالب طرح ويژه و با شرايط ارائه شده در مصوبه مذكور تهيه شود. 

تواند در ارائه الگويي براي ديگر شهرهاي با شرايط مشابه داشته و طرح مرتبط با آن و همچنين نقشي كه اين طرح ميباتوجه به اهميت شهر 

 و شهرسازي واگذار شد. كنباشد، تهيه اين طرح با راهبري معاونت شهرسازي و معماري وزارت راه و شهرسازي به مركز تحقيقات راه، مس

با بستر تاريخي و طبيعي  يوندشناخت عميق شهر از ابعاد مختلف و در پضمن دستيابي به الش نمود كه مركز تحقيقات در تهيه اين طرح ت

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

 پذير نمودن راهكارهاي ارائه شده نيز ارائه دهد.حققتي منظر تاريخي و فرهنگي شهر خواهد داشت، ساختاري برا

انداز توسعه شهر دراندازد. شمچدنبال آن بوده كه با نگاهي جامع، يكپارچه و باتكيه بر سرمايه اجتماعي شهر، طرحي نو براي طرح حاضر به

 ه قرار گرفته است. طرح مورد توجعنوان يك اصل بنيادين در تهيه املموس شهر بهها و ميراث ملموس و نحفاظت سرمايه

هاي بازخوردهاي گروه گيري از نظرات ومشاركت عمومي در فرايند تهيه طرح، از رويكردهاي حائز اهميت در اين طرح بود. اين مهم با بهره

ن منظور و ثبت بازخوردها ي اي، دسترسي آزاد به اطالعات پروژه از طريق وبگاه طراحي شده برامقاطع مختلف پيشرفت پروژهدر  مختلف مردم

 هاي بازديدكنندگان ميسر شد.و ديدگاه

امل هاي محيط زيست و منابع موجود، توسعه كالبدي همسو با احياي ساختار اكولوژيك شهر و طراحي متعتوجه به توسعه متناسب با ظرفيت

 و كل به جزء از رويكردهاي مورد توجه در اين طرح بوده است. از مقياس جزء به كل

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

گيري گيرد. طرح حاضر با بهرههاي كالبدي پيشنهادي و ضوابط پيوست آن، مبناي عمل قرار ميطور معمول نقشههاي جامع شهري، بهدر طرح

براي اماكن و محورهاي  «هاي موضعي و موضوعيتهيه طرح»، «ارائه برنامه اقدام مشترک سازماني»، همچون يموازي ديگر هاياراز ساخت

ا ارائه بتدوين شده را داشته باشند و همچنين، ضوابط ها بر اساس اهاي شهر و ساختمانتوانند نقش الگو براي بقيه فضمهم كه مي

هاي هاي اجتماعي سازمانراي مسؤوليتب تهيه ساختار»، «سازكار و تصويب طرح بناهاي حائز اهميت»ص هاي پيوست درخصودستورالعمل

منشور گردشگري خاص شهر »و همچنين  «ز ميراث تاريخي شهرادوين چارچوب اجرايي حفاظت ت»، «نفوذ در شهر كنگنفع و ديذي

 فراهم آورد. هماهنگ  ودر قالب يك سامانه يكپارچه، همسو ها دهتالش كرده است كه ساختاري منسجم اجرايي براي تحقق اي «كنگ

اي تهيه ، به عنوان يك الگو بردر اجرا و اعمال آن هيه طرح حاضر بتواند پس از دريافت بازخوردهاتكار گرفته شده در به اميد است كه روش

 هاي توسعه در كشور مورد استفاده قرار گيرد.ديگر طرح

 

 زادهمحمد شکرچی

 ییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازیر
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 درآمدپیش

 

)بر   هكتار 650محدوده و مساحت ( 1395)بر اساس سرشماري عمومي نفوس و مسكن در سال  نفر جمعيت 19231با كنگ  شهر بندري

ان لنگه واقع شده شهرست كيلومتري غرب بندرعباس از استان هرمزگان و در 165اساس آخرين طرح جامع و تفصيلي مصوب( در فاصله 

  است.

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

ميان آبي دريا و آسمان  و در ها كه با تزئينات ظريف خود در زير تشعشع نور آفتابكنند؛ پيكر سفيد ساختمانها هدايت ميرا به قلب خانه

؛ گذرهايي كه در پيچ و شكنج خود شوندها محسوب ميها همچنين سرزنده بوده و مأمن زندگي خانوادهو تعداد قابل توجهي از آن اندآرميده

 .پهنه است ي آب در آنهاي آب در جاي جاي شهر كه نشاني از فن مهندسدارند و بركهبه ناگاه تصوير دريا را به رهگذران عرضه مي

هايي كه بر پيكره سفيد هاي سوزني و نخلدر ميان دو آبي آسمان و دريا، با بادگيرها، منارههاي خليج فارس، از ميان آبسيماي اين شهر 

 .گذارداي ماندگار را به نمايش ميشهر نقش بسته اند، چهره

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

در لبه آن؛ چرا كه دريا صرفاً و نه  يابديابد و در آن، معنا ميتا افقي دوردست در دريا امتداد ميشهر ؛ حيات شوداين شهر در خشكي تمام نمي

ر تضاد با زمينه آبي دريا شكل وشمندانه دهاي زرد و قرمز كه ههاي صيادي تا افق دور با رنگها و قايقآميخته با زندگي مردمان است و لنج

ول روز چندين مرتبه رخ مي نمايانند و جز و مد زيباي خليج فارس كه در طاند، در امتداد و ميان ساحل و اسكله خاكي شهر رخ ميگرفته

هاي ساكنين نيز عميقاً رخنه يينآها و كه، دريا و زندگي با دريا در مناسك، باورفراتر آن .گذاردمناظري پويا و بديع را به نمايش مي ،دهد

 بخش آن بوده است.كرده و اساساً، الهام

ريانوردان توانمند اين خطه توان داز طرف ديگر، تاريخ شفاهي و جمع دوستان و اقوام اين شهر نه محدود به به سرزمين ايران كه تا آنجا كه 

و از شدت تابش آن  يندنشميي كه آفتاب در پشت افق خليج نيلگون فارس فرو يابد. در غروب، كمپيمايش در دريا را داشتند، امتداد مي

ه به گرمي پذيراي مهمانانند. جمعي ك. برپاستد، محفل بزرگان شهر در موزه مردمشناسي كه به همت خود، آن را برپا كرده اند، شوميكاسته 

اقيانوس از بمبئي گرفته تا  خاطرات سفرهايي طوالني به كرانه هاي كه سينه آنها مملو ازاين جمع نشستن و گپ زدن با ناخدايان قديمي 

هاي اين دريانوردان خبره كه گفتني كند.، لطف اين فضا را صد چندان ميزنگبار و شما آفريقا و ساحل عربستان و جزاير خليج فارس است

د. حضور در اين محفل با چاشني بوي نگذاران آن را به نمايش ميبسيار از فن دريانوردي و ابزار و آداب آن دارند، جلوه ديگري از شهر و آدمي

 .گذاردكيفيتي ويژه از اين شهر را به نمايش ميدريا و شرجي نمناک جنوب، 

ناعت خود را مديون آنند: صاي هستند كه منابع ارتزاق و مردمان اين ديار در جاي جاي آداب و سلوک زندگي خود، قدردان درياي بخشنده

تأييدي بر بخشندگي دارد، يمها كه اين درياي مهربان به ساكنين عرضه گوني ماهيشود ، گونههاي صيادي كه از آب بيرون كشيده ميتوردر 

هاي كه لنجاند هرزمين پاگرفتس؛ از طرف ديگر، صنعت لنج سازي و تعميرات آن، چنان در اين دريا و ارزش اين نعمت الهي براي ساكنين است

دستي و فراوري ضايعات كه صنايع؛ همچنانو صنعتي فعال را در منطقه رقم مي زند جذب كرده خليج فارس و درياي عمان را سراسر حوزه

 دهد.انگيزي را شكل مياي با معيشت وابسته به دريا قرار مي گيرد و زنجيره پيوسته حيرتنخل در پيوند عميق و گسترده

بوده و از طرف ديگر، مورد  هاي آزاد جهانيي شهرهاي بزرگ پسكرانه خود نظير الر و بستك با آبهاي دور، پل ارتباطاين بندر در گذشته

قطه مهمي در تأمين امنيت جستند و بي سبب نيست كه كنگ همواره، نهاي خليج فارس ميتوجه اروپايياني كه كليد تجارت جهاني را در آب

حكومت مسقط و كشورهاي  كشورهاي اروپايي انگليس و هلند و پرتغال از يك طرف وايران، در موازنه قواي نظامي و سياسي و اقتصادي 

 شده است.حوزه خليج فارس از طرف ديگر محسوب مي

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

هاي خود را تبديل به ثروتي گرانقدر اين مردمان، قابليت و توان آن را دارند كه سرمايهاي روشن براي آن دارد. آينده نهفته است، حكايت از



 

 د

 

آفتي )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 

 ...ي كوچك شده است، نيست. اين شهر با همكاري مردم و مديريت شهري، آماده است كه خود طرحي نو در اندازدبراي تمام شهرها

رخور شأن و ثروت نهان اين خط كشيدن بر چهره اين شهر و به تصوير كشيدن دورنماي توسعه و راهكارهاي اجرايي آن در اين شهر، بايد د

 بود.شهر كه وصف آن رفت، مي

اي شوراي شهر كنگ، هاي صورت گرفته توسط آقاي مهندس زارعي، شهردار كوشاي شهر و اعضتا، با پشتوانه مردمي، تالشدر اين راس

هاي صورت گرفته شها و رهنمودهاي وزارت ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و اداره كل راه و شهرسازي استان و تالحمايت

هاي اين شهر به دن ارزشهاي قديم اين شهر نقش قابل توجهي در شناسانندسازي و تحليل خانهتوسط خانم دكتر شيوا آراسته كه با مست

 ي به تصويب رسيد. عالي معماري و شهرسازجامعه تخصصي داشتند، تهيه طرح توسعه و عمران اين شهر در قالب طرح ويژه در شوراي

ي و طراحي شهري ذيل ه اين طرح و تصويب آن در كميته فني معمارمركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي پس از تهيه شرح خدمات ويژ

نامه مشترک ، طي تفاهمدار شد و مقرر شد كه در كنار تهيه اين طرحعالي معماري و شهرسازي، مسؤوليت تهيه اين طرح را عهدهشوراي

هري، اين طرح در شگ و شركت بازآفريني فيمابين معاونت شهرسازي و معماري، مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي، شهرداري كن

  هاي مذكور تهيه شود.هاي تخصصي سازمانگيري از ظرفيتتعامل مشترک و بابهره

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

حيط زيست و جلد متصادي و گردشگري در شهر كنگ اختصاص دارد. جلد سوم به مطالعات آب و تحليل شرايط اجتماعي و جمعيتي، اق

 ترتيب بهد ششم و هفتم بهريزي كالبدي شهر ارائه شده است. جلچهارم به احياي ساختار اكولوژيك اختصاص دارد. در جلد پنجم، برنامه

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

ائه شده و پيوست انداز و راهبرد و برنامه اقدام مشترک توسعه شهر كنگ تدوين شده است. در جلد دهم، ضوابط و مقررات طرح ويژه ارچشم

هاي موضوعي و موضعي رائه طرحااست. جلد يازدهم به  شهر براي مخاطبين مختلف پرداخته يهاي ويژهاين جلد به ارائه دستورالعمل

 اختصاص يافته است.

هر مشتمل بر ساختار فضايي ش. بخش اول اين مجلد به شناخت كالبدي در شهر كنگ اختصاص دارد«  كالبدي ريزيبرنامه »مجلد حاضر به 

پرداخته است. در  ررسي وضعيت ابنيه و مسكنو خدمات و ب هاها، كاربريشهر، وضعيت اراضي، نحوه استفاده از اراضي برحسب نوع كاربري

ها و اندازهاي تدوين شده كليات طرح ساختاري شهر در قالب ساختار فضايي پيشنهادي، تدقيق حوزهادامه، براساس نتايج مطالعات و چشم

 محدوده ها ارائه شده و نظام كلي استفاده از زمين و جزئيات آن تدوين شده است.

و ديگر همكاران طرح  دكتر فرديس ساالريان و آقاي دكتر علي طيبي علي رضايي پرتو، خانم ر با همكاري آقاي دكتر كورشمجلد حاض

 تهيه و تدوين شده است.

 

 غزال راهب

 مجری طرح

  



 

 ه

 

 تقدیر و تشکر

 

جام آن بدون حضور ايشان ميسر هاي افراد و گروه هاي متعددي است كه انها، رهنمودها و همكاريتهيه طرح ويژه كنگ مديون حمايت

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

پور و دكتر ابراهيمي، مديران انيآقايان دكتر عمرراهبري طرح را برعهده داشتند، معاونين وقت، آقاي دكتر ايزدي و خانم مهندس مالواجرد، 

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

ظرهايي عالي شهرسازي و معماري و اعضاي كميته راهبري خاص اين پروژه كه با ارائه رهنمودها و دقت نهاي واجد ارزش ذيل شورايبافت

 م.د، برغناي كار افزودند، سپاسگزاركه در زمينه وجوه مختلف پروزه داشتن

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

ر تمامي مراحل انجام كار سپاسگزارم. همچنين، ضمن قدرداني از پشتيباني د زاده رييس محترم مركز تحقيقات از اين طرحآقاي دكتر شكرچي

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

دانم كه از جناب زم ميتا برخود البدون شك، انجام اين طرح بدون همكاري و همراهي مسؤولين استاني و محلي ميسر نبود. در اين راس

اشته باشم. ايشان عالوه بر شان، انجام كار ميسر نبود، تشكر ويژه دآقاي مهندس زارعي شهردار محترم كنگ كه بدون پشتيباني و همراهي

 130ه در بيش از هاي مختلف تخصصي پروژهمكاري محتوايي ارزشمندي كه در مطالعات پروژه و شناخت شهر داشتند، پذيراي گرم گروه

حرپيما و آقايان مهندس عليخواه و مهندس ها زارعي و بويژه خانمنگ بودند. همچنين، از كليه همكاران شهرداري كنگ بهكروز در شهر  -نفر

 م.سپاسگزارزاده قربان

شناسي شهر كنگ، ه مردمم موزاز اعضاي محترم شوراي شهر، جناب آقاي رضواني، امام جمعه محترم شهر، آقاي ناخدا همود، مسؤول محتر

شهر كنگ كه در انجام اين طرح ما راياري ناخدا ابراهيمي كه پذيراي ما در موزه شخصي خود بودند و ساير بزرگان، پيشكسوتان و مردم

 كردند، كمال تشكر دارم.

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

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

 م.بسيار سپاسگزار

اها طباطبايي، رييس محترم دفتر و ركز تحقيقات راه مسكن و شهرسازي، جناب اقاي دكتر طماي خليج فارس از همكاري دفتر منطقه

هاي ردن مستندات طرح كمكو آقاي پوالدچنگ كه در مطالعات ميداني و فراهم آو ، آقاي مهندس بلوكيمهندس مراديهمكاران ايشان آقاي 

 م.توجهي داشتند، بسيار سپاسگزار قابل

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

باشم. اين پروژه فرصتي مغتنم براي آموختن از تك تك همكاران بود كه دانش، تجريه  هو راهبري طرح را همراهي نمودند، تشكر ويژه داشت

اين طرح به  ،وان، با همراهي و همدلي ايشانهاي فراهاي ارزشمند خود را در كار عرضه داشتند و عليرغم مشكالت و محدوديتو ايده

 سرانجام رسيد. 
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 نیشیپ یلیجامع و تفص تحقق طرح زانیم یابیارزبخش اول: 

(۱۳۸۵) 

 

قش نبندرلنگه و كنگ توسط مشاور  يطرح برا كيدر قالب  کشهر بندر كنگ به طور مشتر نيشيپ اشاره شد طرح جامع شتريكه پ همانطور

 هاينه توسعه كاربريدر دو زم يتوسعه كالبد يشهر يهادر طرح جيرا كرديطرح با رو ني. در اديرس بيبه تصو1385شد و در سال  هيته محيط

بخش به  نيشد. در ادامه ا شنهاديشهر پ يكيتراف ازيصورت گرفته و توسعه شبكه معابر بر اساس ن يتيجمع ينيب شيو پ يسنج ازيبر اساس ن

 .  ميپردازيم 1397موجود در سال  تيو معابر( با توجه به برداشت صورت گرفته از وضع يدو بعد )كاربر نيطرح در ا نيتحقق ا زانيم يبررس

 یشنهادیپ یهایتحقق کاربر زانیم -1-1

 يطرح برا نيا شنهاداتيپ شتريمشاهده كرد كه ب توانيبندر كنگ م نيشيپ يليطرح تفص يشنهاديوضع موجود و پ ينگاه به نقشه كاربر با

درون بافت  يخال يدر اراض يشهر و مابق يمجاور محدوده قانون يشهر در غرب شهر و نوار شرق افتهيبه بخش توسعه ن يشهر يتوسعه اراض

 يهايكاربر نيشتريمشاهده كرد كه ب توانيدر شهر كنگ م هايدو نقشه با وضع موجود كاربر نيا سهياست.  با مقا هكرد داياختصاص پ

 ياراض ،يسازمان يهاغرب شهر است كه در قالب شهرک هيناح يو به طور خاص اراض يمسكون يمحقق شده در طرح مربوط به كاربر

 43مجموعاً  ،يليشده در طرح تفص شنهاديپ يمسكون يهكتار كاربر 128مورد از مجموع  نيا ر. داندافتهيو مسكن مهر توسعه  يسازآماده

 26هزار متر مربع از  16) يتجار يكرده مربوط به كاربر دايتحقق پ يكاربر نيشتريب ،يمسكون يرده است. بعد از كاربرك دايهكتار تحقق پ

از نظر عدم  فيط نيا گريبوده است. در سر د يشنهاديهزار متر مربع پ 66مربع از  رهزار مت 37) يمذهب ي( و كاربريشنهاديهزار متر مربع پ

هكتار  90تحقق را داشته است كه در مجموع از  نيآب كمتر يهابركه يخيدر منطقه تار ژهيو يسبز و كاربر يپارک و فضا يتحقق، كاربر

 ي( و ورزشيشنهاديهكتار پ 20هكتار از  9) يآموزش يهايكاربر ها،يربركا نيكرده است. بعد از ا دايهكتار تحقق پ 4تنها  يشنهاديپ نيزم

 ( قرار گرفته است.يدشنهايهكتار پ 20متر مربع از  1000)
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 نیشیپ یلیطرح تفص یشنهادیپ یهایتحقق کاربر زانیم :1-1جدول 

 کاربری پیشنهادی طرح تفصیلی پیشین
مجوع مساحت 

 )مترمربع(

تحقق 

 )مترمربع(

عدم تحقق 

 )مترمربع(
 مغایرت )مترمربع(

مجوع مساحت 

 )درصد(

 %43.98 105,801 738,606 433,906 1,278,313 مسکونی

 %17.13 20,449 471,609 5,819 497,877 ک و فضای سبزپار

 %13.70  364,157 34,149 398,306 کاربری ویژه

 %6.61 5,776 184,703 1,641 192,120 ورزشی

 %3.40 5,523 85,499 7,809 98,832 دبستان

 %2.26 4,360 24,086 37,270 65,716 مذهبی

 %2.26  12,509 53,145 65,654 حریم سبز

 %2.15 434 60,591 1,491 62,516 ری و انتظامیادا

 %2.08 1,231 59,145  60,376 راهنمایی

 %1.37 3,626 34,537 1,691 39,853 تاسیسات و تجهیزات شهری

 %1.36 417 27,378 11,850 39,645 دبیرستان

 %0.89 684 8,317 16,732 25,734 تجاری

 %0.68 11,833 1,189 6,640 19,662 حمل و نقل و انبارداری

 %0.68 11,336  8,303 19,639 صنایع

 %0.64 660 17,874  18,534 فرهنگی

 %0.32 2,153 7,095  9,249 درمانی

 %0.16 4,702   4,702 تعمیرگاه و صنایع کارگاهی

 %0.12 3,364   3,364 باغ و باغداری

 %0.09 2,584   2,584 متری 7۰حریم 

 %0.07 47 1,962  2,009 پارکینگ

 %0.04  1,047  1,047 بهداشتی

 %0.03  818  818 کودکستان و مهدکودک

 %1۰۰.۰۰ 184,978 2,1۰1,12۳ 62۰,447 2,9۰6,547 مجموع

 

 يمسكون يهكتار از اراض 10از  شيكه ب شوديمشاهده م نيشيپ يليدر طرح تفص يشنهاديپ يهايموجود با كاربر تيوضع رتياما منظر مغا

 يسبز دو هكتار، ورزش يفضا پارک و يكاربر نهيامر درزم نيكرده است.  ا داياختصاص پ گريد يهايبه كاربر يليطرح تفصشده در  شنهاديپ

 يهارتيكه اكثر مغا ديد توانيم هارتيهكتار بوده است.  با نگاه به نقشه مغا 1,5مجموعه  يو مذهب ،يآموزش ،يورزش يهايربردو هكتار و كا

 يهايو كاربر ار استبرخورد يخاص از ارزش مضاعف يهايدر كاربر نياتفاق افتاده است كه زم يفت متمركز شهرصورت گرفته درون با

 اند.  كرده دايپراكنش پ يرامونيپ افتهيتوسعه ن يواحدر ن شتريب افتهيتحقق 

طرح  يشنهاديپ يهايبرموجود با كاروضع  رتيهزار متر مربع مغا 185مشاهده كرد از مجموع  توانيوضع موجود م ينگاه به كاربر با

اند كه نشان از قدرت دهكر دايپ يكاربر رييتغ يو مسكون يو مختلط تجار يمسكون ،يتجار يهايهكتار آن به كاربر 170 نيشيپ يليتفص

 يمتر مربع به كاربر هزار 50 ،يمسكون يهزار متر مربع به كاربر 72 نيب نياست. از ا يشهر ياز اراض يحداكثر فادهبازار توسعه در است

 كرده است.  داياختصاص پ تجاري– يمسكون يبه كاربر يو مابق يمسكون
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 نیشیپ یلیبا طرح تفص رتیو مغا یکاربر رییشده در اثر تغ جادیا یهایکاربر :2-1جدول 

 مساحت )درصد( مساحت )مترمربع( کاربری موجود

 %38.86 72,287 تجاری

 %26.48 49,251 مسکونی

 %24.15 44,925 مسکونی تجاریمختلط 

 %2.95 5,488 مختلط

 %2.87 5,341 اداری انتظامی

 %2.05 3,809 آموزشی

 %0.89 1,650 مذهبی

 %0.79 1,468 حمل و نقل و انبارداری

 %0.68 1,274 صنعتی کارگاهی

 %0.25 463 بهداشتی درمانی

 %0.02 44 تاسیسات و تجهیزات شهری

 %1۰۰.۰۰ 185,999 مجموع

 

 
 نیشیپ یلیطرح تفص یشنهادیپ یهایتحقق کاربر زانیپراکنش م: 1-1شکل 
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 یشنهادیتحقق معابر پ زانیم-1-2

. توسعه شونديم يبقه بندط يو درون يرونيب يهااست كه اغلب در دو بخش توسعه جيرا يكالبد يهاطرح گريشبكه معابر بعد د توسعه

در قالب  يو توسعه درون دهديصاص مرا به خود اخت افتهيتوسعه ن ينخوه شبكه معابر در نواح يزساآماده يهامعموال در قالب طرح يرونيب

دو نوع توسعه را  نياهر دو  زيشهر كنگ ن يلي. در طرح تفصرديگيصورت م افتهيتوسعه  يمعابر در نواح ضيو تعر اتقطع ينيعقب نش

ختصاص دارد كه با شبكه ادر غرب شهر  افتهيتوسعه ن يبه نواح نيشترينگ بشهر ك يليدر طرح تفص يرونيمشاهده كرد. توسعه ب توانيم

 يليسعه معابر در طرح تفصتحقق تو زانمي نقشه به نگاه با. است گرفته صورت لنگه بندر –كنگ  دهدر شمال و جنوب جا ديمعابر جد يبند

 ،يشنهاديپ يهاضيو تعر ياند. اما توسعه معابر درونكرده دايدر طرح تحقق پ ديمعابر جد نياز همه ا شيمشاهده كرد كه ب توانيم نيشيپ

 نيشدن ا غيمل ياصل ليو از دال نيشيح پنقاط ضعف طر نياز مهمتر يكياست،  يشهر يهاطرح بخش نيسازترو مسئله نيترنهيكه پرهز

 ديمعبر جد كياحداث  ادشنهيبخش با پ نيادر  ،شوديكشور است. همانطور كه در نقشه مشاده م يو شهرساز يمعمار يعال يطرح در شورا

ه است كه خوشبختانه تنها بخش و بافت ارزشمند آن به خطر افتاد رشه نيا يخيتار يهااز خانه ياديشهر تعداد ز نيا يخيدرون بافت تار

 از آن اجرا شده است.  يكوچك

 
 نیشیپ یلیطرح تفص یشنهادیتحقق توسعه معابر پ زانیم :2-1شکل 
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هكتار( و بعد  30) ريبا ير اراضكرده د دايمعابر تحقق پ شتريمشاهده كرد كه ب توانيشهر م يليوضع موجود طرح تفص يهايه كاربرنگاه ب با

كه متاسفانه  است افتهيوسعه كمتر ت يدر اراض دياحداث معابر جد يريو تحقق پذ يجنبه اقتصاد ،آن ليدل نيتراز آن باغ بوده است كه مهم

 شهر شده است. .  نيباغات ا يهزار متر مربع از اراض 14از  شيرفتن ب نياز ب بهمنجر 

 نیشیپ یلیوضعموجود طرح تفص یهایدر کاربر یشنهادیتحقق توسعه معابر پ زانیم: ۳-1جدول 

کاربری وضع موجود درون طرح 

 تفصیلی پیشین

مساحت 

 )مترمربع(

مساحت 

 )درصد(

 تحقق )درصد( تحقق )مترمربع(

 %39.76 307,330.8 %79.66 772,913.7 بایر

 %2.16 1,979.7 %9.44 91,564.5 مسکونی

 %34.83 14,259.9 %4.22 40,937.1 باغ و باغداری

 %22.96 2,582.8 %1.16 11,249.3 حمل و نقل و انبارداری

 %0.00  %1.13 10,957.2 پارک و فضای سبز

 %27.75 2,876.4 %1.07 10,366.1 مخروبه و متروکه

 %22.41 1,528.2 %0.70 6,819.7 مذهبی

 %0.00  %0.43 4,172.6 انتظامی-نظامی

 %0.00  %0.37 3,625.8 تجاری

 %0.00  %0.37 3,555.6 ورزشی

 %0.00  %0.34 3,275.7 شنزار ساحلی

 %0.00  %0.33 3,223.9 درحال ساخت

 %22.71 686.9 %0.31 3,024.1 صنایع

 %0.00  %0.31 2,964.0 اداری

 %0.00  %0.05 501.3 اییراهنم

 %0.00  %0.05 488.2 تاسیسات و تجهیزات شهری

 %28.48 70.5 %0.03 247.4 گورستان

 %0.00  %0.02 221.7 تعمیرگاه و صنایع کارگاهی

 %0.00  %0.02 152.5 دبستان

 %۳4.15 ۳۳1,۳15.2 %1۰۰.۰۰ 97۰,26۰.5 مجموع
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 شناخت کالبدی شهر: دومبخش 

 

غت به معناي پيكر آورده شده است. كالبد در ل ياساس يامر يشهر داريتوسعه پا يآن در راستا تيشهر به منظور هدا يكالبد يت الگوشناخ 

هاي فيزيكي آيد. مقصود از كالبد شهري، مجموعهو محتواي روابط اقتصادي و اجتماعي در فضاست و چون سه بعدي است، فضا به شمار مي

شود و اين عناصر فيزيكي متجانس نسبت به هم داراي رابطه خاصي هستند. به موجوديت شهري با آن مشخص مي اساسهمگني است كه 

ها و ارتباط آنها با يكديگر تحت تاثير عوامل متعددي مانند عوامل گيري و مكانيابي عناصر و استقرار فضايي پديدهعبارت ديگر نحوه شكل

شود. بنابراين كالبد شهر تركيب نيازهاي فضايي درجهت سهولت حيات شهري، كالبد ناميده ميو  اتطبيعي، اقتصادي، فرهنگي و خصوصي

سازد و يا به عبارتي طرح فضايي شهر است كه بيانگر وسعت، محيط و حدود سيماي شهر را مي ،اي از عوامل است كه در كلمجموعه

 شود.مي است كه توسط انسان بر روي اين فضا پياده هاييجغرافيايي شهر و چگونگي استفاده از زمين شهري و فعاليت

 ،شوديشناخته م رانيبنادر ا نيتريمياز قد يكي زياستان هرمزگان و ن يو تجار يخياز بنادر تار يكيشهر كنگ كه به عنوان  يشناخت كالبد

 ن است.و مسك هيابن تيوضع يو خدمات، بررس يكاربر ،ياراض تيوضع ،ييشامل شناخت ابعاد ساختار فضا
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 یمحدوده مطالعات یدر شناخت کالبد یمطالعات یهاگام: 1=2جدول 

ی
ضای

ر ف
ختا

سا
د 

عا
اب

 

 توده و فضا 

  مورفولوژی )تقسیمات کالبدی، تراکم

 ساختمانی و سطح اشغال(

 بندیبندی و شبکهدانه 

 سازمان فضایی 

  

  

ی
ض

ارا
ت 

عی
ض

و
 

 مالکیت اراضی 

 نحوه استفاده از اراضی 

  

ارب
ک

ت
ما

خد
و 

ی 
ر

 

 وضعیت کمی و کیفی کارکردهای شهری 

 مطالعه تاسیسات شهری 

  نحوه توزیع خدمات )ظرفیت و شعاع

 عملکردی(

 تعیین کاربری و صنایع مزاحم 

  

  

و 
ه 

بنی
ت ا

عی
ض

و

ن
سک

م
 

 کیفیت ابنیه 

 طبقات ساختمانی 

 وضعیت ابنیه تاریخی 

 های مسکونی طبقه بندی انواع ساختمان   

 

 شهر ینیع ییختار فضاسا -1-2

مجموعه  كي يواحدها تهافينظام  عيو توز بيترت ايمجموعه مشخص و هدفمند و  كي يو نظم واحدها بيعبارت است از ترت ييفضا ساختار

 ييمجموعه فضا كي ياواحده يرونيو ب يروابط درون يتجل ييساختار فضا ،. در اصلمجموعهآن  يعموم يعملكردها يدر فضا، در راستا

ارتباطات منعكس نموده  را به صورت اشيسطح سازمان يروابط عمود ،ييساختار فضا كياست.  يكيزيف طيمح سترآن بر ب ياجزا گاهيجاو 

 .دهدينفوذ و قلمروها نشان م يهاحوزه قيواحدها را از طر يو روابط افق

تواند دربرگيرنده نيروي مل مير شهر بستگي دارد. اين عوافضايي شهرها به روابط مختلف و متقابل تمامي نيروها و عوامل موجود د ساختار

هاي شهري و خدمات گوناگون باشد كه همواره ارتباطي پيچيده و متقابل داشته و گاهي اوقات اين پيچيدگي، حتي ها، زيرساختبازار، فعاليت

شود. هاي شهري در مقياس خرد مييم سياستريزي و تنظبه الگوي مناسب توسعه و ساخت شهر در مقياس كالن و برنامه رسيدنمانع 

ي با توجه به ساختار حاكم بر شهرها ريزي آن بايستيابد و برنامهريزي ساختار فضايي شهر اهميت ميدرنتيجه، لزوم نگرش جدي به برنامه

 انجام شود.



 

9 

 

 هالياز منظر پتانس يتوسعه شهر يهاليپتانس يابيارز ،يتوسعه شهر نديبر فرا رگذاريبه وجوه مختلف و تاث يبايبخش دست نيا ياز بررس هدف

شهر كنگ  ييپرداخت. ساختار فضا يتوسعه آت يزيراز برنامه يآن بتوان به سطح مطلوب هياست تا برپا فضايي – يبالقوه كالبد يهاو توان

 است. ييضافزمان و سا يشهر يبندو شبكه يبنددانه ،يشهر يتوده و فضا، موفولوژ تيوضع يبخش اصل 4 رندهيدربرگ

 
 در بندر کنگ ییساختار فضا لیتحل ندیفرا: 1-2شکل 

 

 کالبد شهر )توده و فضا(  یهای پر و خالشناخت و تحلیل وضعیت بخش -1 -1 -2

اقع و يها و احجام ساختمانمساحت، سازه يبه تمام جهيها است. در نتسازها و ساختمانوساخته شده كه همان ساخت يهاطيشامل مح توده

است كه  ييفضا يهاودهت رامونيپ طياز مح يساخته نشده و قسمت يهاطيفضا شامل مح گريد يي. از سونديگويتوده م يشهر طيدر مح

 يكيزيف طيساختار مح نكهيتوده و فضا وجود دارد. به واسطه ا يدو بخش اصل يبه طور كل يشهر يباشد. پس در فضا زاز ساخت و سا يخال

 واضح است.   يكالبد يزيرآن در برنامه يبررس تياهم ،لفه شكل گرفتهدو مو نيا هيبرپا

 يبوده و اراض ير قسمت شمالد يو تا حدود يااهلل خامنه تيشرق بلوار آ ،يانيم يهاتوده در شهر كنگ در بخش ييو تمركز فضا شيپخشا

و خدمات  يمسكون ياراض برآمده از تمركز ييكنش فضاپرا ني. چنباشنديساخته شده م ياز اراض يتمركز كمتر يشهر دارا يجنوب و غرب

شهر كنگ  جهيهر است. در نتشجنوب و غرب  يسبز در اراض يباغ، پارک و فضا ر،يبا يهاتيو استقرار فعال يو شرق يلشما انهيدر م يشهر

 يز اراضهكتار ا 35/416ار و فضا شامل هكت 66/93 رندهيشرده و پراكنده است كه باعث شده تا توده دربرگف -متمركز ؛ياصل يالگو 2 يدارا

 شهر باشد. 
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 یتوده و فضا در محدوده مطالعات ییپراکنش فضا :2-2شکل 

 های کالبدی محدوده یمورفولوژی و سایر ویژگ -2 -1 -2

شهر  يكيزيف تيه عنوان ماهب يهستند. بخش كالبد كيقابل تفك يتيو فعال يعملكرد ،يكالبد ،يبصر -ييفضا يهاشهر به بخش عناصر

بر  ييبسزا ريتاث يكالبد يهايژگيو و يمورفولوژ بيترت نيخواهد گذاشت. بد ييبسزا ريتاث زيها نبخش ريبرسا رايدارد، ز يفراوان تياهم

. گذارديم ريطر عموم تاثبر ذهن و خا يبصر يهاييبايتوسط خلق ز ت،يفيباك يكالبد و فضا نيدارد. همچن يشهر يندگز تيفيو ك ييبايز

 ف،يتعر نيموارد به ا يبعض است كه در يشهر يها( از فرم، شكل و طرح حوزهكيستماتي)س افتهيمطالعه نظام  يبه معنا يشهر يمورفولوژ

ا آن جا كه هر كدام از تدارد  يينقش به سزا ،يشهر يكاركرد شهرها در مورفولوژ يشود. به طور كل يافزوده م زيرشد و كاركرد شهر ن

 . نديآفر يم يو چشم انداز خاص يمورفولوژ ،يشهر يكاركردها

 
 هاي كالبدي محدوده يمورفولوژي و ساير ويژگ: 3-2شكل 
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تراكم  تيوضع ،يكالبد ماتيام تقسنظ تيوضع يشهر كنگ تالش شده تا به بررس ييفضا - يكالبد يهايژگيو و يدر شناخت مورفولوژ  

 يهاآل و امن همراستا با شاخص دهيا ياشهر به سمت جامعه تيبخش، بهبود وضع نيا يو سطح اشغال پرداخته شود. هدف از بررس يساختمان

 را ارتقا داد. يشهر يزندگ تيفيسطح ك تياست تا بتوان در نها شهر يدر سطح كالبد يفيك

 
 و کالبد در بندر کنگ یمورفولوژ لیتحل ندیفرا: 4-2شکل 

 کنگ نظام تقسیمات کالبدی بندر تیوضع یبررس -1 -2 -1 -2

 است. ديو بافت جد منطقه ابوذر ،يانيها، بافت مباغات و بركه ،يخيمنطقه بافت تار 5در بندر كنگ؛ شامل  يكالبد ماتيتقس نظام

 نفر نشان دهنده  6802برابر با  يتيمناطق است. جمع انيدر م تيجمع نيشتريمنطقه دربردارنده ب ني: ایخیبافت تار

 يآن بر الگو انهزديشهر و بافت ر يخيبا محدوده تار يهمجوار گر،يد يياز سومنطقه است و  نيدر ا تيتمركز جمع

 ،ينيامام خم يملكردع -يشهر، محور تجار يخيهمچون محدوده تار يمنطقه عناصر نيداللت دارد. در ا كيارگان

 قرار دارد.  يو بازارچه مرز يپارک ساحل ،يادياسكله و بندر ص

 امام  ابانيو خ ياخامنه اهللتيبلوار آ انيو منطقه ابوذر و در م يخيل بافت تارمنطقه در حد فاص ني: ایانیم بافت

است. اما  يشهر منطقه پرتراكم نيمنطقه نشان دهنده دوم نيحاضر در ا ينفر 2975 تيواقع شده است. جمع ينيخم

 مهيمنطقه ن نير اد يردارد. الگو و بافت توسعه شه يخيربا بافت تا ياديمنطقه؛ اختالف ز نيدر ا يتيتمركز جمع

 است. كيارگان

  :ياخامنه اهللتيار آبلو يواقع شده و در حد شمالغرب ديمناطق ابوذر و بافت جد انيمنطقه در م نيا منطقه ابوذر 

 وميبخش استاد نيادر  يمولفه كاركرد نياست و مهمتر كيارگان مهيمنطقه ن نيدر ا ياست. الگو و بافت توسعه شهر

 البدر است.   

  منطقه به  نيا ينفر 1814 تيمناطق بندر كنگ را دارد. جمع انيوسعت در م نيمنطقه بزرگتر ني: ادیبافت جد

واقع در  ياراض يبرمنطقه قرار دارند. كار ياست كه در محدوده غرب يشطرنج يبا الگو يمسكون يهاواسطه مجتمع

 . منطقه است يدر قسمت جنوب يغبا يو اراض يگسترده در محدوده شمال ريبا يمنطقه شامل اراض نيا

  شد  ايمنطقه جو ياراض يدر كاربر توانيآن را م ليشهر را دارد و دل تيجمع نيمنطقه كمتر ني: اهاباغات و برکه

 يبا كاركرد مسكون ياراض به واسطه زينفر ن 580بالغ بر  يتيباغ و كاركرد مختلط است. جمع ر،يبا يكه غالبا شامل اراض

 منطقه است. نيا يدر قسمت شمال
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 )نفر( مستقر در نظام تقسیمات کالبدی بندر کنگتیتعداد جمع: 5-2شکل 

 
 نظام تقسیمات کالبدی بندر کنگ تیوضع: 6-2شکل 

 بندر کنگ یتراکم ساختمان تیوضع یررسب -2 -2 -1 -2

سطح  نيول كشور، نسبت بمتدا يشهرساز اتيدر ادب يكرد. تراكم ساختمان فيتعر «يريگاندازه ستميس كي»به عنوان توانيرا م تراكم

 اي¬و به گونه نيه از زممرتبط اند كه شدت استفاد يكه با تراكم ساختمان گريد مياست. مفاه نيساختمان به مساحت قطعه زم يربنايز

 نديفرا در راكم ساختمانت. شوند¬يباز م ياشغال و نسبت فضا بيكه شامل ضر دهد¬يسطح را نشان م رساكن د تيجمع يفشردگ

دارد.  تياهم اريبس يات شهرارائه خدم ،يشهر يمصرف اراض ،يمصرف انرژ ،يشهر يبر ابعاد مختلف مورفولوژ ريبه واسطه تاث يزيربرنامه

شهر وجود دارند كه  تمسيو مهاجرت در س يخدمات شهر نهيو مسكن، هز نيزم متيق ،همچون  درآمد خانوار ياريعوامل بس گريد يياز سو

 .گذارنديم ريتاث بر تراكم
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 يااهلل خامنه تيبلوار آ و ينيامام خم ابانيحد فاصل خ ،يخيبافت تار رامونيپ ياز تمركز تراكم ساختمان يحاضر بندر كنگ حاك تيوضع

حدود  و باغ در ريبا يش اراضپراكن گريد ييشد. از سو ايبخش جو نيا يهاتوده زدانهيدر بافت ر توانيموضوع را م نيا ياست. علت اصل

 120تا  60 يبند. در طبقهرخ داده است ديآن در بافت جد يدرصد دانست و تمركز اصل 60تراكم كمتر از  ليدل توانيم راشهر  رامونيپ

در  ها قرار دارند.اغات و بركهمنطقه ابوذر و ب د،يبافت جد ،يانيبافت م بيسهم را دارد و پس از آن به ترت نيشتريب يخيبافت تار يدرصد

سهم را به  نيشتريو منطقه ابوذر ب يانيافت مب ،يخيها، بافت تارباغات و بركه د،يمناطق بافت جد بيبه ترت درصد 180تا  120 يبندهطبق

دارند و  يتراكم ساختمان يبندسهم را در طبقه نيدرصد؛ كمتر 220از  شتريدرصد و ب 220تا  180 ياند. تراكم ساختمانخود اختصاص داده

 شد.   ايدر تعداد طبقات غالب شهر بندر كنگ جو توانيا مموضوع ر نيا

 مناطق بندر کنگ کیبه تفک یتراکم ساختمان یبندطبقه: 2-2جدول 

 مجموع منطقه ابوذر باغات و برکه ها بافت میانی بافت جدید بافت تاریخی 

 429,9 63,6 66,9 43,6 184,2 71,6 درصد 6۰کمتر از 

 73,6 7,8 4,1 15,5 10,9 35,2 درصد 12۰الی  6۰

 3,9 0,2 0,9 0,7 1,3 0,8 درصد 18۰الی  12۰

 1,2 0,05 0,2 0,1 0,6 0,2 درصد 22۰الی  18۰

 1,4 0,02 0,1 0,1 0,7 0,6 درصد 22۰بیشتر از 

 51۰,۰ 71,6 72,2 6۰,1 197,7 1۰8,4 مجموع

 

 
 بندر کنگ یتراکم ساختمان تیوضع: 7-2شکل 
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 بندر کنگ یاختمانتراکم س فیط: 8-2شکل 

 سطح اشغال بندر کنگ تیوضع یررسب -۳ -2 -1 -2

طح اشغال در بندر س يفراوان نيشتريشده باشد. ب دهيپوش يمسكون هاي¬است كه توسط ساختمان ينياز سطح اشغال؛ سطح كل زم منظور

 يبنددر دسته يرصد از اراضد 66بالغ بر  شهر به وجود آمده است و يو غرب يجنوب يهاو باغ در بخش ريبا يكنگ به واسطه وجود اراض

 اند. سطح اشغال قرار گرفته ندرصد و بدو 10كمتر از 

بدون سطح  يساب اراضاست كه بدون احت نياز ا يبخش حاك نيا ياست و بررس يمسكون يبر كاربر ديمطالعه با تاك يمبنا نكهيا حال

سطح اشغال  نياند. همچناص دادهرا به خود اختص يدرصد اراض 43بالغ بر  يدرصد 80تا  50واقع در بازه  يدرصد؛  اراض 10اشغال و كمتر از 

به خود اختصاص  را يساخته شده شهر ياراض ،يدرصد 21با سهم  يدرصد 30تا  10و سطح اشغال  يدرصد 26سهم  ادرصد ب 50تا  30

 اند. داده

 سطح اشغال بندر کنگ تیوضع: ۳-2جدول 

 تار(وسعت )هك تعداد دسته بندي

 215,6 1142 بدون سطح اشغال

 120,2 269 درصد 10كمتر از 

 36,6 426 درصد 30الي  10

 45,0 1111 درصد 50الي  30

 75,1 2613 درصد 80الي  50

 17,6 914 درصد 80بيشتر از 

 510,0 6475 مجموع
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 در بندر کنگ یسطح اشغال اراض تیوضع: 9-2شکل 

 ها و نحوه شبکه بندی شهرشناخت دانه بندی بنا -۳ -1 -2

ت هر شهر كميتي پويا و در حال باف ،يوزارت مسكن و شهرساز فيارائه دهنده بافت شهر هستند. طبق تعر ،يبندو نحوه شبكه يبنددانه

ي شهر بندي فضاي كالبدسازد. بافت هر شهر دانهگيري آن را در طول زمان نمايان ميتغيير است كه وضع كالبدي شهر و چگونگي شكل

شبكه ارتباطات، نحوه دسترسي  تيكند و در نهامقدار آنها نسبت به يكديگر، چگونگي رابطه و حد آن را مشخص مي الي،يعني فضاهاي پر و خ

شخيص داد. به عبارت ديگر بافت شهر به هم تهاي اصلي و فرعي را توان راهنمايد و توسط آن ميو خصوصيات كلي راه ها را اشكار مي

شده  قيايط محيطي تدقها است كه براساس شرشبكه راه بر ارتباط و يها با يكديگر مبتنو تركيب آن هاانشدن و نحوه استقرار ساختمتنيده 

ك است كه در سطوح متمايز بافت شهري يك كل ارگاني راياست از تمام اجزاي كالبدي ز تحليليمنظور از بافت شهري  گريد يياست. از سو

   قابل مشاهده است.

 :شودياستفاده م يخاص يهااز شاخص يشهر يهابافت نييتع يبرا

 كنند. يفا ميا: شكل و اندازه قطعات نقش مهمي را در شكل كلي بلوک و به تبع آن بافت شهري ییشکل و جانما

 عات فرهنگي و اقتصادي است. اي متأثر از موضوشاخص؛ پديده نيا نكهيحال ا

 ين اشغال شده است و در كنار آن از سه شاخص سطح اشغال، مساخت زم يفاع شهر: به عنوان شاخصي از ارتتراکم

 . شوديو شاخص نسبت فضاي باز استفاده م

 و نحوه  ي: مؤلفه ي بسيار مهم ديگر در شكل بافت شهري، شبكه ارتباطمجاور یابانهایبافت با خ ارتباط

رات شبكه بر شكل ولفه مؤثر را براي نمايش تأثيشاخص؛ دو م نيا ريتاث ليتكم يبرا نيبه آن است. همچن يدسترس

 اند:بافت مورد استفاده قرار داده
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 اخص بيشتر بيانگر ش: نسبت ميانگين عرض خيابانهاي مجاور بلوک به ميانگين ارتفاع جداره است. اين ابانیخ مقطع

 ميزان محصوريت، فشردگي و گشودگي فضاي خيابان نسبت به جداره ي مجاور است.

 ربيات ايراني : نسبت مساحت خيابانهاي پيرامون بلوک به مساحت بلوک است و اين شاخص در تجبلوک یرینفوذپذ

ي شناسايي آن مورد شهري به عنوان يكي از سه پيش شرط الزم برا ناكارآمدو به ويژه در برنامه ريزي براي بافت 

 استفاده قرار گرفته است

 کنگ بندی بناها در بندرشناخت دانه -1 -۳ -1 -2

بر اندازه و  ناكارآمدبافت  فيدر تعر ياصل يهااز شاخص يكي رايشهر است؛ ز يمهم در توسعه آت ياريها معقطعات و اندازه آن يبنددانه

 رندهيغالبا دربرگ ياراض نيا راياست ز مترمربع 10000از  شتريب يبنددر دانه يوسعت اراض تيقطعات داللت دارد. نكته حائز اهم يبنددانه

حاضر در  يبه واسطه كاربر گريد يياند و از سوبندر كنگ را به خود اختصاص داده يدرصد اراض 38هستند و بالغ بر  ريباغ و با يهاكاركرد

را از وسعت حاضر بندر كنگ  ييم باالمترمربع سه 500تا  200واقع در بازه  يشهر ندارند. اما اراض يكالبد يبندبر دانه ييبسزا ريآن؛ تاث

را دربرگرفته  يشهر ياراض درصد 11بالغ بر  زيمترمربع ن 10000تا  5000 يدرصد و اراض 17مترمربع حدود  5000تا  1000 يضند. ارادار

در  يزدانگيت بر عدم وجود رمترمربع است كه دالل 200كمتر از  يبندشهر به دانه يدرصد اراض 2اختصاص كمتر از  گريد ياست. از سو

 بافت دارد. 

 بندی قطعات در بندر کنگدانه: 4-2جدول 

 وسعت )هكتار( تعداد دانه بندي

 0,6 181 مترمربع 50كمتر از 

 3,4 434 مترمربع 100الي  50

 23,4 1602 مترمربع 200الي  100

 88,1 2819 مترمربع 500الي  200

 57,0 849 مترمربع 1000الي  500

 88,2 433 مترمربع 5000الي  1000

 57,0 84 مترمربع 10000الي  5000

 192,3 73 مترمربع 10000بيشتر از 

 510,0 6475 مجموع

 
 قطعات در بندر کنگ یبنددرصد پراکنش دانه: 1۰-2شکل 
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 بندی قطعات در بندر کنگدانه: 11-2شکل 

 

شهر دارد و نحوه  يتوسعه آت يزيربر برنامه ييالگو نقش بسزا ني. ارديگيالگو و بافت آن صورت م نييشهر با هدف تع يبندنحوه شبكه

 . كنديم نيياز الگوها را تع كيمداخله در هر

 توسعه  رير تاثبشكل گرفته باشد؛ داللت  كيارگان يالگو يبرمبنا يشهر كهيدر صورت )نامنظم(: کیارگان یالگو

 ير بندر كنگ، الگود نكهي. حال اگردديبازم زيبر رشد خودرو و آشفته ن گريد ييدارد. از سو يبدون برنامه و سنت

 نياشاره داشته باشد و همچن يبر تعلق به ساختار سنت توانديمتوسعه نبوده و  يزيربر عدم برنامه يكامال مبتن كيارگان

. گردديبازم يشهر تيوبه تعلق خاطر و ه ،شكل گرفته است يخيبافت تار رامونيعدم دخالت در روند توسعه كه پ نكهيا

 ني. ادشاره دارآن ا انيدر م يو بافت شهر يارتباط يرهايخودجوش مس نيهر كنگ بر تكوش كيارگان يالگو نيهمچن

ز منطقه باغات و بركه ا يو بخش يخيبندر كنگ است و دربردارنده مناطق بافت تار يدرصد از اراض 25الگو دربردارنده 

 ست. ا ياقع بحراندر مو ژهيو يهابرنامه ازمنديالگو ن نينكته توجه كرد كه ا نيبر ا دياست. با

 دخالت داشته  يتوسعه شهر يزيردانست كه در آن برنامه يكيارگان يالگو توانيالگو را م نيا :کیارگان مهین یالگو

 اند.ه خود اختصاص دادهبرا  يسهم از اراض نيشتريالگو قرار دارند و ب نيبندر كنگ در ا يدرصد از اراض 40است. حدود 

 منظم و نامنظم  ياست و به الگوها يدر شهرساز يطوالت ياخچهيتار يدارا ؛يشطرنج يالگو :یشطرنج یالگو

تقاطع وجود دارد. غالب نقاط توسط  ايگره  يادياست كه در آن تعداد ز يرمركزيغ يستميالگو س ني. اشوديم ميتقس

است. در  رينپذ( امكاي)بصورت نظر نامحدودپوشش داده شده و توسعه شبكه به هر سمت و به طور  يشبكه ارتباط

 يكوتاه كردن راهها يمورب برا يابانهايتردد وجود دارد و از خ يبرا يمتعدد يرهايمس ،يتجار ايو  يمناطق مركز

متراكم و نامتعادل  يمورب باعث به وجود آمدن تقاطعها يابانهاي. هر چند كه خشودياستفاده م يطوالن يدور و سفرها
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را به خود اختصاص  يشهر يدرصد اراض 20شكل گرفته است و بالغ بر  يرشه ديالگو در بافت جد نيخواهند شد. ا

 دياست كه با يمورب و شطرنج يهاابانيخطرناک منتج از اتصال خ يهاالگو تقاطع نيدر ا يداده است. مشكل اساس

 كنگ به آن توجه شود.  يشهر كيحمل و نقل و تراف يزيردر برنامه

 ات است. و باغ ريبا ياراض ياست و شامل كاركردها يشهر يد از اراضدرص 14الگو شامل  ني: انگرفته شکل 

 بندر کنگ یدر اراض یبندشبکه یالگو :5-2جدول 

 وسعت )هكتار( تعداد وضعيت شبكه

 52,5 1655 ارگانيك

 206,0 3957 نيمه ارگانيك

 80,8 644 شطرنجي

 170,7 219 شكل نگرفته

 510,0 6475 مجموع

 
 بندر کنگ یبندشبکهنحوه : 12-2شکل 

 شهر، نحوه شکل گیری محالت، ارتباط آنها با یکدیگر و تعیین محدوده محالت یشناخت سازمان فضای -4 -1 -2

 بندر کنگ ییسازمان فضا -1 -4 -1 -2

 تيموقع نييبه تب تواندياست كه به واسطه آن كارشناس م يشهر يو طراح يزيدر برنامه ر يكالبد -ييفضا ياز ابزارها يكي ييفضا ساختار

برآمده  ريحوزه فراگ ييساختار فضا ييشناسا يراستا بخش حاضر در پ نيبپردازد. در ا يرامونيپروژه در رابطه با عناصر شاخص پ گاهيو جا

 يكيو تراف يردعملك ،يتيها و مراكز به عنوان نقاط فعالاست، گره ييها قابل شناساعناصر در قالب گره، محور و پهنه ييفضا اختاراست. در س
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ها و سطوح پهنه زيكوچك است. در انتها ن اسيبا مق ييهادر طرح ياعناصر لبه ريو سا ي. محورها دربردارنده شبكه دسترسشونديشناخته م

 عمده و شاخص هستند.  يهايربربه عنوان كا

 شهر در  يلاص يردهاكارك ؛يو محل يشهر نياديم ،يكيشهر، مراكز تراف ياصل يهاي: شامل ورودیمرکز عناصر

البدر، اسكله بندر  مويگرفته شامل استاد يجا يبنددسته نيكه در ا ياصل ياست. كاركردها يشهر و فراشهر اسيمق

 ريسا ؛يكيكز ترافو مرا يشهر يهايجز ورود بهسبز است.  يپارک و فضا ،يكوثر، بازارچه مرز يپارک ساحل ،ياديص

 ود ندارد.  شهر وج يدر قسمت غرب يو عنصر شاخص اندافتهيتمركز بندر كنگ  يدر قسمت شرق يعناصر مركز

 يارتباط يحورهادسته قرار دارد. م نيفارس در ا جيخل يو لبه ساحل يعملكرد ،يارتباط ي: محورهایمحور عناصر 

 -يملكردع ينوان محورعبه  ينيامام خم ابانياست. خ يو طالقان يرجائ ديشه ابانيخ ،يااهلل خامنه تيشامل بلوار آ

 . كندينقش م يفايا يتجار

 د؛ينقش نما يفايتوسعه بندر كنگ ا نديبه عنوان پهنه با ارزش در فرا توانديكه م ي: تنها عناصریاپهنه عناصر 

كوثر( شهر كنگ  يو پارک ساحل يبازاچه مرز ،يادياسكله بندر ص رندهيو محدوده اسكله)دربرگ يخيشامل محدوده تار

 .شونديشناخته م ييدر سازمان فضا ياپهنهشهر به عنوان عناصر  ياراض يكاربر مجموعه نياست. همچن

 
 شهر ییسازمان فضا: 1۳-2شکل 

  یاراض تیوضع -2 -2

 شهر یوضعیت مالکیت اراض یبررس -1 -2 -2

 شنهادياساس كه هنگام پ نير ا. بسازديداخل بافت شهر آشكار م يآت يهادر توسعه تيشناخت محدود يرا برا يزيربرنامه ت،يمالك انواع

 نهياز هز يدولت تيه از مالكبا استفاد نيتا توسعه با مشكل مواجه نشود و همچن شوديتوجه م زين ياراض تيبه مالك ييعناصر ساختار فضا

 ؛يدرصد از اراض 85ر و لذا د در بندر كنگ كامل نبوده ياراض تيمالك تيوضع رامونيبكاهد. متاسفانه اطالعات پ ياراض دياز خر يناش يها

. بر اساس شوديم ميو نامشخص تقس يخصوص ،يدولت تينوع مالك 3بندر كنگ به  ياراض بيترت نيبه صورت نامشخص است. بد تيمالك

 يكاربر ياد باالآن تعد ياز عوامل اصل يكيدرصد را به خود اختصاص داده است و  نيشتريب يصوصخ تيمشاهدات صورت گرفته مالك

 قرار دارند. يخصوص تيكه تحت مالك است يمسكون
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 در بندر کنگ یمالکیت اراض یبنددسته: 6-2جدول 

 وسعت )هكتار( تعداد وضعيت مالكيت

 76,7 2378 خصوصي

 0,5 1 دولتي

 432,9 4096 نامشخص

 510,0 6475 مجموع

 
 در بندر کنگ یوضعیت مالکیت اراض: 14-2شکل 

شهری بر حسب کارکردهای مختلف و محاسبه سطوح، درصد و سرانه  یضشناخت نحوه استفاده از ارا  -2 -2 -2

 آنها درشهر براساس طرح توسعه شهری و وضعیت موجود

و برنامه  نيسرزم شيه صورت اماب ن،ياز زم نهياستفاده به يجهان، در راستا يزيبرنامه ر شرفتهيپ يامروزه در نظام ها يشهر ياراض يكاربر

است  يانسان يازهايو ن هاتيفعال يانعكاس كالبد نيزم يشده است. كاربر ليتبد يو محل يو منطقه ا يلبد ملكا يزيو طرح ر يفضائ يزير

 يتنوع كاربر ؛يانسان يازهايو ن هاتيعالبه اندازه تنوع ف ني. بنابراابديي)قطعه، بلوک، محله و شهر( استقرار م نيمع ييايجغراف دودهكه در مح

 نياست. بد نيتفاده انسان از زمنحوه اس نيو همچن نيانسان و زم انيم ايارتباط مستمر و پو يبه معن نيزم ياربرك گريوجود دارد. از طرف د

 و مستمر باشد. ايبه صورت مداوم، پو ديبا يراض يراجع به كاربر يريگميتصم بيترت

 يسرانه كاربر ،روديبه كار م هاياربرك ييفضا عيو توز ياضمحاسبه، برآورد ار يبرا ياراض يكاربر يزيربرنامه نديكه در فرا يياز ابزارها يكي

زمان مورد استفاده قرار  نايدر جر يكاربر راتييتغ سهيسنجش و مقا يبرا يو شاخص كم اريمع ياست. در واقع سرانه به عنوان نوع ياراض

 يها يتوسط از هر كدام از كاربركه به طور م ينير زمسرانه عبارتست از مقدا ،در واقع ت،يبر جمع مي. سرانه عبارتست از مساحت تقسرديگيم

 يمياقل تيت گسترش شهر، موقعنوع درآمد مردم، امكانا ن،يزم متيق لياز قب يسرانه عوامل نييرسد. در تع يشهر م تيبه هر نفر جمع يشهر

 ثر است. ؤم رهيان و غساختم يكنولوژت ت،ينوع معش ،يرفاه ساتيبه تأس تيجمع يازهايآداب و رسوم، ن ،يمسائل اجتماع شهر يعيو طب
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 يو معمار يشهرساز يلعاياستاندارد شورا يهاآن طبق سرانه قيحال حاضر شهر و تدق ياراض يكاربر تيوضع يبخش بررس نياز ا هدف

جدول،  نيت. طبق اارائه شده اس 7-2در جدول شماره  رانيا يو معمار يشهرساز يعال يتوسط شورا رانياستاندارد ا يهااست. سرانه رانيا

 ياراض يسرانه كاربر يانداردهاطبق است ديدر آن با يزيرنفر قرار دارد و برنامه 50000كمتر از  يشهرها يبندستهشهر بندر كنگ در د

. رديگير دستور كار قرار منفر اشاره شده كه در مورد بندر كنگ صادق است و د 20000 ريز يبه شهرها ؛يمسكون ي. در كاربررديصورت پذ

 اضافه شده است.   يبندر يمترمربع به استاندارد در شهرها 5/0 ؛يو خدمات يتجار يدر كاربر

 رانیا یاراض یاستاندارد کاربر یسرانه ها: 7-2جدول 

 
ز شناخت نحوه استفاده ا نكهي. حال ادهنديشان ممناطق را ن كيبه تفك ياراض يهايسهم كاربر 15-2شكل و نمودار  8-2جدول شماره 

بندر كنگ در ادامه مورد  يهاياز كاربر كيهر كيشهري بر حسب كاركردهاي مختلف و محاسبه سطوح، درصد و سرانه به تفك ياراض

 .رديگيقرار م يبررس

 
  مناطق بندر کنگ کیبه تفک یاراض یکاربر: 15-2شکل 
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 مناطق کیبندر کنگ به تفک یاراض یکاربر: 8-2جدول 

 مجموع باغات و بركه ها منطقه ابوذر بافت مياني جديدبافت  بافت تاريخي كاربري

 درصد مساحت درصد مساحت درصد مساحت درصد مساحت درصد مساحت درصد مساحت  

 %37,4 190,6 %12,6 9,1 %50,4 36,1 %61,7 37,1 %24,4 48,2 %55,4 60,1 مسكوني

 %2,2 11,4 %1,7 1,2 %1,7 1,2 %4,5 2,7 %0,1 0,1 %5,7 6,2 تجاري

 %1,0 4,9 %1,2 0,9 %0,4 0,3 %3,3 2 %0,1 0,1 %1,4 1,5 آموزشي

 %0,1 0,6 %0,8 0,6 %0,0 0 %0,0 0 %0,0 0 %0,0 0 بهداشتي درماني

 %0,1 0,4 %0,4 0,3 %0,0 0 %0,0 0 %0,0 0 %0,1 0,1 فرهنگي

 %1,4 7,2 %0,3 0,2 %0,6 0,4 %0,8 0,5 %2,4 4,7 %1,3 1,4 مذهبي

 %2,9 14,6 %0,0 0 %16,5 11,8 %0,0 0 %1,2 2,3 %0,5 0,5 ورزشي

 %1,6 8,3 %1,4 1 %1,8 1,3 %0,3 0,2 %2,9 5,7 %0,0 0 تاسيسات و تجهيزات شهري

 %3,8 19,3 %7,6 5,5 %3,2 2,3 %0,5 0,3 %4,5 8,9 %2,1 2,3 حمل و نقل و انبارداري

 %1,1 5,6 %0,1 0,1 %0,0 0 %0,0 0 %2,6 5,1 %0,5 0,5 اداري انتظامي

 %0,2 1 %0,0 0 %0,0 0 %0,8 0,5 %0,0 0 %0,5 0,5 صنعتي كارگاهي

 %0,0 0,2 %0,0 0 %0,0 0 %0,0 0 %0,0 0 %0,2 0,2 نظامي

 %0,9 4,4 %2,2 1,6 %0,3 0,2 %0,0 0 %0,3 0,5 %1,9 2,1 پارک و فضاي سبز

 %5,4 27,7 %18,6 13,4 %0,0 0 %0,0 0 %6,8 13,5 %0,6 0,7 باغ

 %34,7 177,2 %34,1 24,6 %23,0 16,5 %25,0 15 %46,4 91,8 %27,0 29,3 باير

 %2,0 10,1 %1,0 0,7 %1,4 1 %2,5 1,5 %2,5 4,9 %1,9 2,1 مختلط مسكوني تجاري

 %5,2 26,4 %18,0 13 %0,7 0,5 %0,3 0,2 %6,0 11,9 %0,6 0,7 مختلط

 ٪100 510 ٪100 72,2 ٪100 71,6 ٪100 60,1 ٪100 197,7 ٪100 108,4 مجموع

 

 یمسکون یکاربر تیوضع یبررس -1 -2 -2 -2

 بيبه ترت يكاربر نيم از اسه نيشتريرا به خود اختصاص داده است. ب يشهر يهكتار از اراض 6/190در بندر كنگ بالغ بر  يمسكون يكاربر

هكتار(  9ها)كتار(، باغات و بركهه 36ه ابوذر)هكتار(، منطق 37)يانيهكتار(، بافت م 48)ديهكتار(، بافت جد 60)يخيمتعلق به مناطق؛ بافت تار

 است. 

 نيدر ا يربع به سرانه مسكونمترم 18/99مترمربع است. اختصاص  40نفر برابر با  20000 ريز يدر شهرها يمسكون ياستاندارد كاربر سرانه

 . گردديبازم يشهر اسياكن بزرگ مقتوسعه و مس يسنت ياز حد استاندارد است كه به الگو ياز دو برابر شيب ياز تفاوت يشهر حاك
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 مناطق بندر کنگ کیبه تفک یمسکون یکاربر: 16-2شکل 

 یتجار یکاربر تیوضع یبررس -2 -2 -2 -2

آن بر اقتصاد  ريو تاث يامنطقه ،يخاص و اقتصاد محل طيبه شرا ييو روستا يشهر يهادر سكونتگاه يتجار ياستاندارد و سرانه كاربر نييتع

به  يكاربر نيسهم از ا نيشتريرا به خود اختصاص داده است. ب يشهر يهكتار از اراض4/11در بندر كنگ  يتجار ي. كاربرگردديبازم يمل

هكتار(، بافت  15/1هكتار(، منطقه ابوذر) 2/1ها)هكتار(، باغات و بركه 7/2)يانيهكتار(، بافت م 24/6)يخيبه مناطق؛ بافت تار لقمتع بيترت

و  يها و موسسات مالنكفروشگاه، با ،يمحل يبازارها ،يدر بندر كنگ شامل پاساژ، خرده فروش ياست. قطعات تجار هكتار( 08/0) ديجد

 است. ياعتبار

شهر  نيدر ا يبه سرانه تجار مترمربع 92/5مترمربع است. اختصاص  2نفر برابر با  50000 ريز يدر شهرها يتجار ياستاندارد كاربر سرانه

 نكه،يحال ا ر بندر كنگ دارد.د زدانهير يتجار يمناسب اراض زانياز حد استاندارد است كه داللت بر م ياز دو برابر شيب ياز تفاوت يحاك

 رديو ... مورد توجه قرار گ يعمده فروش يماهانه و تجار ،يهفتگ يهااسيدر موضوع سطح نفوذ و شعاع عملكرد در مق ديبا ياربرك تيوضع

 . شودياحساس نم يتجار يسطح كاربر شيبه افزا يازياضر؛ نو باتوجه به سطح سرانه حال ح

 
 مناطق بندر کنگ کیبه تفک یتجار یکاربر: 17-2شکل 
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 در بندر کنگ یمسکون یاستقرار کاربر یالگو: 18-2شکل 

 
 در بندر کنگ یتجار یاستقرار کاربر یالگو: 19-2شکل 
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 یآموزش یکاربر تیوضع یبررس  -۳ -2 -2 -2

مشخص شد  يخارج يهانمونه يساست. به طور مثال از برر يآموزش يمربوط به كاربر ياراض يكاربر يابيمكان نيترو حساس نيتردهيچيپ

 ها و نحوه استقرار است.رتجانبه فضا، مجاوهمه يبررس ازمندين يآموزش يكاربر يكه بررس

متعلق به  بيبه ترت ياربرك نيسهم از ا نيشتريص داده است. برا به خود اختصا يشهر يهكتار از اراض 9/4در بندر كنگ  يآموزش يكاربر

هكتار( است.  1/0) ديهكتار(، بافت جد 3/0هكتار(، منطقه ابوذر) 9/0ها)هكتار(، باغات و بركه 5/1)يخيهكتار(، بافت تار 2)يانيمناطق؛ بافت م

 نيدر ا يربع به سرانه آموزشمترم 55/2رمربع است. اختصاص مت 5/3نفر برابر با  50000 ريز يدر شهرها يآموزش ياستاندارد كاربر هسران

 .رديار گقر ژهيشهر مورد توجه و يآت ياراض يكاربر يزيردر برنامه دياست كه با يآموزش ياز كمبود اراض يشهر حاك

 
 مناطق بندر کنگ کیبه تفک یآموزش یکاربر: 2۰-2شکل 
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 کنگ در بندر یآموزش یاستقرار کاربر یالگو: 21-2شکل 

 یدرمان -یبهداشت یکاربر تیوضع یبررس  -4 -2 -2 -2

است كه با توجه به سطوح  يشهر اتميدر سلسله مراتب تقس ژهيو يعيمهم و عناصر توز يهاياز كاربر يكي يبهداشت -يدرمان يهايكاربر

 رديمردم انجام پذ عيسر يو دسترس ازيس نبراسا ديبا يدرمان يهايكاربر تيوضع ياست. بررس يخاص يابعاد و كاركردها يدارا مات؛يتقس

فراهم شود. اما  طيمح يهوا فيتلط يبرا ازيسبز مورد ن يباشد تا فضا كيو تراف تياز ازدحام جمع يناش ياز سرو صدا ورحال بد نيو در ع

مترمربع  200تا  100برابر با  انمارستيب ياز كشورها مساحت الزم برا يدر كشورها متفاوت است. در بعض يدرمان يكاربر يابيمكان يارهايمع

 زيموارد ن ي. در برخشوديم در نظر گرفته مارستانيب كينفر سكنه  50000تا  45000در برابر با  ياست. گاه مارستانيهر تخت ب يبه ازا

 يموثر بر بررس ياهلفهو مو ارهايمع نياست. همچن ازين مارستانيتخت ب 10تا  9 يانتخاب يينفر ساكن در محدوده فضا 1000هر  يبرا

شعاع پوشش  نده،يو آال يصنعت فاصله از مراكز ،يتيحوزه نفوذ، آستانه جمع ،يدسترس هولتشامل؛ س يدرمان -يبهداشت يكاربر تيوضع

 است. يبهداشت -يمراكز درمان يابيمكان يو تراكم برا تيجمع ييفضا عيتوز ،يعملكرد

متعلق به  بيبه ترت ياربرك نيسهم از ا نيشتريرا به خود اختصاص داده است. ب يشهر يهكتار از اراض 6/0در بندر كنگ  يبهداشت يكاربر

 ديو متاسفانه در منطقه ابوذر و بافت جد هكتار( است 01/0)يخيهكتار(، بافت تار 03/0)يانيهكتار(، بافت م 58/0ها)مناطق؛ باغات و بركه

 وجود ندارد.  يدرمان -يهداشتب يكاربر

 يدرمان -يربع به سرانه بهداشتمترم 33/0مترمربع است. اختصاص  5/1نفر برابر با  50000 ريز يدر شهرها يآموزش يربراستاندارد كا سرانه

. از رديقرار گ ژهيورد توجه ومشهر  يآت ياراض يكاربر يزيردر برنامه دياست كه با يكاربر نيا ياراض ارياز كمبود بس يشهر حاك نيدر ا

 به آن نمود.   ياژهيتوجه و ديبا يزندگ تيفيآن بر ك ريكاركرد در شهر و تاث نيا اريبس تيبه واسطه اهم گريد ييسو
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 مناطق بندر کنگ کیبه تفک یبهداشت یکاربر: 22-2شکل 

 
 در بندر کنگ یبهداشت یاستقرار کاربر یالگو: 2۳-2شکل 

 یفرهنگ یکاربر تیوضع یبررس  -5 -2 -2 -2

 يهاسالن ،يآثار هنر گاهشيمختلف همچون كتابخانه، فرهنگسرا و فرهنگستان، نما ياز كاركردها يعيسو فيدربردارنده ط يفرهنگ يكاربر

 يكاربر نيسهم از ا نيشتريبرا به خود اختصاص داده است.  يشهر يهكتار از اراض 4/0در بندر كنگ  يفرهنگ يو تئاتر است. كاربر نمايس

و بافت  يانيدر منطقه ابوذر، بافت م هكتار( است و متاسفانه 1/0)يخيهكتار( و بافت تار 3/0ها)به مناطق؛ باغات و بركه قمتعل بيبه ترت

 وجود ندارد.  يفرهنگ يكاربر ديجد

 نيدر ا يمربع به سرانه فرهنگمتر 22/0مترمربع است. اختصاص  75/0نفر برابر با  50000 ريز يدر شهرها يفرهنگ ياستاندارد كاربر سرانه

 . رديقرار گ هژيشهر مورد توجه و يآت ياراض يكاربر يزيردر برنامه دياست كه با يكاربر نيا ياراض از كمبود يشهر حاك
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 مناطق بندر کنگ کیبه تفک یفرهنگ یکاربر: 24-2شکل 

 

 
 در بندر کنگ یفرهنگ یاستقرار کاربر یالگو: 25-2شکل 

 یمذهب یکاربر تیوضع یبررس  -6 -2 -2 -2

داشته و همواره مساجد به عنوان كانون  ياژهيو گاهيكه در فرهنگ ما جا شوديم هاهينيو حس ايل مساجد، تكاعمدتا شام يمذهب يكاربر

مسجد در  يو به خصوص طراح يمذهب يكاربر نهيبا توجه به مصوبه دولت در زم زيعمل كرده است. امروزه ن ياسالم يشهرها يمركز
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 اي ي)مساجد محل يمذهب يبه كاربر ديبا نيقطعه زم كيمراكز محالت حداقل خصوصا در  يشهر ماتيتقسشهرها؛ در سطوح مختلف 

 . ابدي( اختصاص هينيحس

متعلق به  بيبه ترت يربركا نيسهم از ا نيشتريرا به خود اختصاص داده است. ب يشهر يهكتار از اراض 2/7در بندر كنگ  يمذهب يكاربر

ر( هكتا 17/0ها)ر(، باغات و بركههكتا 4/0هكتار(، منطقه ابوذر) 5/0)يانيتار(، بافت مهك 4/1)يخيهكتار(، بافت تار 7/4)ديمناطق؛ بافت جد

 است.

شهر  نيدر ا يبع به سرانه مذهبمترمر 75/3مترمربع است. اختصاص  5/0نفر برابر با  50000 ريز يدر شهرها يمذهب ياستاندارد كاربر سرانه

 نيپراكنش ا تي. وضعدهدين مشهر نشا يآت ياراض يكاربر يزيرآن را در در برنامه ادشنهيبه پ ازياست كه عدم ن ياز مازاد كاربر يحاك

شهروندان  ژهيبر توجه و يركارب نيا يبندر كنگ دارد و سطح باال يسكونتگاه يهادر هسته يمذهب يكاربر يريگبر شكل اللتد يكاربر

 اشاره دارد.  ياسالم -يرانيعنصر ا نيبه ا

 
 مناطق بندر کنگ کیبه تفک یمذهب یکاربر: 26-2شکل 
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 در بندر کنگ یمذهب یاستقرار کاربر یالگو: 27-2شکل 

 یورزش یکاربر تیوضع یررسب -7 -2 -2 -2

در  يورزش ي. كاربراست يشهر يمركز ورزش ه،يناح يمحله، مركز ورزش يمركز ورزش ،يگيواحد همسا يشامل مركز ورزش يورزش يكاربر

تعلق به مناطق؛ منطقه م بيبه ترت يكاربر نيسهم از ا نيشتريرا به خود اختصاص داده است. ب يشهر ياراضهكتار از  6/14بندر كنگ 

وجود  يورزش يها كاربرغات و بركهو با يانيهكتار( است و متاسفانه در بافت م 5/0)يخيهكتار(، بافت تار 3/2)ديهكتار(، بافت جد 8/11ابوذر)

 است. يبدنساز يهاالبدر و باشگاه وميبندر كنگ شامل استاد يرزشو يواقع در كاربر يندارد. كاكردها

شهر  نيدر ا يبع به سرانه ورزشمترمر 62/7مترمربع است. اختصاص  5/1نفر برابر با  50000 ريز يدر شهرها يمذهب ياستاندارد كاربر سرانه

 تي. تنها موضوع با اهمدهدين مشهر نشا يآت ياراض يكاربر يزيرآن را در در برنامه شنهاديبه پ ازياست كه عدم ن ياز مازاد كاربر يحاك

 راي. زرديمورد توجه قرار گ يتوسعه آت ياراض يكاربر يزيردر برنامه ديها است كه باو باغات و بركه يانيدر بافت م يورزش يكاربر جودعدم و

 .  باشدينم ياهيو ناح يمحل ازين ياسخگوپ ؛يشهر اسيسرانه در بندر كنگ شده است و با مق شيالبدر باعث افزا ومياستاد
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 مناطق بندر کنگ کیبه تفک یورزش یکاربر: 28-2شکل 

 
 در بندر کنگ یورزش یاستقرار کاربر یالگو: 29-2شکل 

 

 سبز یپارک و فضا یکاربر تیوضع یبررس -8 -2 -2 -2

و  يرفاه اجتماع ،يزندگ تيفيمختلف ك يهادر عرصه ارياست ز يضرور يامر يشهر يهاسبز و پارک در سكونتگاه ياز فضا يبرخوردار

در  گريد يي. از سورديبه آن آسان صورت گ يابيباشد كه دست يابه گونه ديسبز با يفضا يمكان عياست. توز رگذاريتاث يطيمح ستيابعاد ز

(، يفرهنگ ،يمعابر و شبكه ارتباط يزشآمو ،يمجاور )مسكون يهايكاربر يسازگار يهاو مولفه ارهايسبز مع يفضا وپارک  تيوضع يبررس

 يپارک و فضا ييفضا عي(، توزيمسافربر انهيپا ،يصنعت يمراكز و انبارها ،يناسازگار )نظام يهايكاربر ،يحداقل فاصله از مناطق مسكون
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حله به سمت خارج اصل هرچه از مركز م نياصل استقرار پارک در مركز محله و شهر )طبق ا ،يونمسك تيسبز وضع موجود، تراكم جمع

 . رنديگيقرار م ژهي( مورد توجه وابدييسبز كاهش م يحركت شود آنگاه فضا

 بيبه ترت يكاربر نياز ا سهم نيشتريرا به خود اختصاص داده است. ب يشهر يهكتار از اراض 4/4سبز در بندر كنگ  يپارک و فضا يكاربر

هكتار( و بافت  16/0هكتار(، منطقه ابوذر) 5/0)ديدهكتار(، بافت ج 6/1ها)كههكتار(، باغات و بر 1/2)يخيمتعلق به مناطق؛ بافت تار

 ( است.ارهكت 04/0)يانيم

سبز  يبع به سرانه پارک و فضامترمر 3/2مترمربع است. اختصاص  8برابر با  رانيا يسبز در شهرها يپارک و فضا يسرانه استاندارد كاربر 

 ر دارد. شه يآت ياراض يكاربر يزيردر برنامه ژهيبه توجه و ازياست و ن يكاربر ارياز كمبود بس يشهر حاك نيدر ا

 
 مناطق بندر کنگ کیسبز به تفک یپارک و فضا یکاربر: ۳۰-2شکل 
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 سبز در بندر کنگ یپارک و فضا یاستقرار کاربر یالگو :۳1-2شکل 

 باغ یکاربر تیوضع یبررس  -9 -2 -2 -2

 بيبه ترت يكاربر نيسهم از ا نيشتريمترمربع است. ب 4/14برابر با  يكاربر نيوجود دارد و سرانه ا يباغ يهكتار اراض 7/27بندر كنگ  در

در منطقه ابوذر و بافت  نيهكتار( است. همچن 7/0)يخيتار هكتار(، بافت 4/13ها)هكتار(، باغات و بركه 5/13)ديمتعلق به مناطق؛ بافت جد

به  يحفاظت كرديبه رو ازين داشته و يبا اقتصاد بخش كشاورز ميو سطح آن ارتباط مستق يباغ يوجود ندارد. وجود اراض يباغ ياراض يانيم

 دارد.  يگاه شهرتنفس نيو همچن يتوسعه اقتصاد يبرا يانهيعنوان زم

 
 مناطق بندر کنگ کیباغ به تفک یکاربر: ۳2-2شکل 

 ریبا یاراض تیوضع یبررس  -1۰ -2 -2 -2

 بيبه ترت ياراض نيسهم از ا نيشتريمترمربع است. ب 24/92برابر با  يكاربر نيوجود دارد و سرانه ا ريبا ياراضهكتار  2/177بندر كنگ  در

هكتار(، بافت  5/16هكتار(، منطقه ابوذر ) 6/24ها )هكتار(، باغات و بركه 3/29) يخيهكتار(، بافت تار 8/91)ديمتعلق به مناطق؛ بافت جد
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امكان  ياراض نيدر ا رايشهر است. ز يو جهت توسعه آت ياراض يتوسعه كاربر سازنهيدر شهر؛ زم ريبا ياضهكتار( است. وجود ار 15)يانيم

 شهروندان پاسخ داد.  يخدمات ازيبه ن توانيم يمحدوده شهر شيوجود دارد و بدون افزا ازيمورد ن يهايكاربر ييجانما

 
 مناطق بندر کنگ کیبه تفک ریبا یکاربر: ۳۳-2شکل 

 
 باغ در بندر کنگ یاستقرار کاربر یالگو: ۳4-2 شکل
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 در بندر کنگ ریبا یاراض یاستقرار کاربر یالگو: ۳5-2شکل 

 مختلط یاربرک تیوضع یبررس -11 -2 -2 -2

هم س نيشتريترمربع است. بم 73/13برابر با  يكاربر نيرا به خود اختصاص داده است و سرانه ا يشهر يهكتار اراض 4/26مختلط  يكاربر

هكتار(، منطقه ابوذر  75/0) يخيهكتار(، بافت تار 9/11)ديهكتار(، بافت جد 13ها )متعلق به مناطق؛ باغات و بركه بيبه ترت يكاربر نياز ا

 هكتار( است.  2/0)ياني(، بافت متارهك 53/0)

 
 مناطق بندر کنگ کیمختلط به تفک یکاربر: ۳6-2شکل 
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 یتجار -یکونمس یکاربر تیوضع یبررس -12 -2 -2 -2

مناطق بر  ريقطعات در سا يانگزديمنطقه و ر نيدر ا ياراض يسهم را دارد. درشت دانگ نيشتريب ديدر بافت جد يتجار -يمسكون يكاربر

 داللت دارد.   ديدر بافت جد يكاربر نيتمركز ا

 
 مناطق بندر کنگ کیبه تفک یتجار -یمسکون یکاربر: ۳7-2شکل 

 
 در بندر کنگ یتجار-یمسکون یر کاربراستقرا یالگو: ۳8-2شکل 
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 مختلط در بندر کنگ یاستقرار کاربر یالگو: ۳9-2شکل 

 یانتظام -یادار یاربرک تیوضع یبررس -1۳ -2 -2 -2

 بيبه ترت يكاربر نيسهم از ا نيرشتيرا به خود اختصاص داده است. ب يشهر يهكتار از اراض 6/5در بندر كنگ  يانتظام -يادار يكاربر

هكتار( است و در  008/0)يانيهكتار(، و بافت م 8/0ها)هكتار(، باغات و بركه 47/0)يخيهكتار(، بافت تار 5)ديلق به مناطق؛ بافت جدمتع

 وجود ندارد. يانتظام -يادار يكاربرمنطقه ابوذر 

 يكاربر نيمترمربع به سرانه ا 92/2صاص تمترمربع است. اخ 2نفر برابر با  50000 ريز يدر شهرها يانتظام -يادار ياستاندارد كاربر سرانه

 است.  ازياز تحقق سطح مورد ن يشهر حاك نيدر ا

 
 مناطق بندر کنگ کیبه تفک یانتظام -یادار یکاربر: 4۰-2شکل 
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 یحمل و نقل و انباردار یکاربر تیوضع یبررس -14 -2 -2 -2

به  يكاربر نيسهم از ا نيرشتيرا به خود اختصاص داده است. ب يرشه يهكتار از اراض 3/19در بندر كنگ  يحمل و نقل و انباردار يكاربر

هكتار(، و بافت  3/2)يخيهكتار(،  بافت تار 4/2هكتار(، منطقه ابوذر) 5/5ها)هكتار(، باغات و بركه 9/8)ديمتعلق به مناطق؛ بافت جد بيترت

 هكتار( است. 25/0)يانيم

 نيمترمربع به سرانه ا 05/10ختصاص مترمربع است. ا 20نفر برابر با  50000 ريز يدر شهرها يانتظام -يادار ياستاندارد كاربر سرانه

مورد توجه قرار  ديبا يشنهاديپ ياراض يو برنامه كاربر يشهروندان است. لذا در توسعه آت ازياز كمبود سطح مورد ن يشهر حاك نيدر ا يكاربر

 . رديگ

 
 مناطق بندر کنگ کیکبه تف یحمل و نقل و انباردار یکاربر: 41-2شکل 

 

 
 در بندر کنگ یادار یاستقرار کاربر یالگو: 42-2شکل 
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 در بندر کنگ یحمل و نقل و انباردار یاستقرار کاربر یالگو: 4۳-2شکل 

 ها و خدمات  یکاربر - ۳ -2

 ي. كاربررديگيورد استفاده قرار مم ن،يماز ز نهياستفاده به يجهان، در راستا يزيبرنامه ر شرفتهيپ يامروزه در نظام ها ؛يشهر ياراض يكاربر

 نيا. بنابرابدييه و شهر( استقرار م)قطعه، بلوک، محل نيمع يياياست كه در محدوده جغراف يانسان يازهايو ن هاتيفعال يانعكاس كالبد نيزم

انسان و  انيم ايارتباط مستمر و پو ينبه مع نيزم يكاربر گريوجود دارد. از طرف د يتنوع كاربر ؛يانسان يازهايو ن هاتيبه اندازه تنوع فعال

و مستمر  ايورت مداوم، پوصبه  ديبا يراض يراجع به كاربر يريگميتصم بيترت نياست. بد نينحوه استفاده انسان از زم نيو همچن نيزم

 .باشد

جامعه  يازهايها و نراساس خواستب يشهر يو عملكردها هاتيفعال ييفضا -يمكان يسامانده يبه معنا يشهر ياراض يكاربر يزيربرنامه

 يو مكان برا نيزم ميلم تقسع ياراض يكاربر يزيربرنامه گري. به عبارت ددهديم ليرا تشك يشهر يزيربرنامه ياست و هسته اصل يشهر

 يزيربرنامه ني. در ارديگيرت ممناسب و كارا صو ييو انتظام فضا نياست كه به منظور استفاده موثر از زم يمختلف زندگ رفكاربردها و مصا

با  يانطباق و هماهنگ مختلف در شهر در يهاتيفعال يابيمشخص شوند و مكان يبه صورت علم يشهر ياراض يكه الگوها شوديتالش م

 .رديقرار گ يشهر ستميو س گريكدي
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 و خدمات در بندر کنگ هایکاربر لیتحل ندیفرا: 44-2شکل 

 

 یفی کالبدی کارکردهای مختلف موجود شهری و ک یوضعیت کم یمعرف -1 -۳ -2

توان  يبخش م نيا است. براساس يموجود در محدوده مطالعات يها ياز كاربر كيهر ،ينشان دهنده اطالعات كم ياراض يكاربر نظام

ساختار  يبندهنهناصر پع ييبه جانما ليپتانس يدارا يو با توجه به اراض ديرا سنج ديجد يعملكردها رشيجهت پذ نيزم يكاربر تيوضع

سبب  يحيصح يالگو نيجود چنرا توسط آن ارائه كرد. و ياز اراض نهيبه يجهت استفاده  يمناسب يتوان الگو يم تيپرداخت. در نها ييفضا

 . شوديو فضا م نياز زم يدر برخوردار يشهروندان به عدالت اجتماع شتريهرچه ب يابيدست

قرار  يواحد مورد بررس يتيدر قالب كل يرشهريغ يو اراض يخدمات ير كنگ؛ مجموعه كاركردهاموجود بند تيبر وضع ديبخش با تاك نيا در

در  يكاربر راتييتغ سهيسنجش و مقا يبرا يو شاخص كم اريمع ياز سرانه به عنوان نوع ؛يكم يبررس يدر راستا نيخواهند گرفت. همچن

 زمان استفاده خواهد شد.  انيجر

 يود اختصاص داده است و دارارا به خ يدرصد اراض 37بالغ بر  زيكاركرد حاضر در شهرها در بندر كنگ ن نيترشيبه عنوان ب يمسكون يكاربر

وسعت در بندر  نيشتريب ؛يشمالغرب يمختلف و به خصوص نواح يمستقر در نواح ريبا ياراض ؛ي. در درجه بعدباشديم يسهم كاربر نيشتريب

از سطح محدوده كم  رياب ياراض كهيكنگ را دارند و در صورت يدرصد از اراض 13حدود  يسعتو يخدمات يكنگ را دارا هستند. كاركردها

 درصد شهر كنگ خواهد بود.  20برابر با  ياراض نيا تيشوند؛ آنگنه وضع

 بندر کنگ یاراض یکاربر تیوضع :9-2جدول 

 وسعت )هكتار( تعداد كاربري وسعت )هكتار( تعداد كاربري

 19,3 70 مل و نقل و انبارداريح 190,6 4475 مسكوني

 5,6 12 اداري انتظامي 11,4 488 تجاري

 1,0 11 صنعتي كارگاهي 4,9 22 آموزشي

 0,2 1 نظامي 0,6 4 بهداشتي درماني

 27,7 34 باغ 0,4 3 فرهنگي

 177,2 1082 باير 7,2 45 مذهبي

 10,1 121 مختلط مسكوني تجاري 14,6 6 ورزشي

 8,3 15 يتاسيسات و تجهيزات شهر
 26,4 31 مختلط

 4,4 55 پارک و فضاي سبز
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 510,0 6475 مجموع

 ،يمسكون يدر كاربر بيبه ترت ازيشد كه مازاد سرانه مورد ن دهيرس جهينت نيبندر كنگ به ا يهايسرانه كاربر تيوضع يابيو ارز ليدر تحل

در  بيبه ترت يبود سرانه كاربركم گريد ييقق شده است. از سومح يشهر زاتيو تجه ساتيتاس ،يانتظام -يادار ،يمذهب ،يتجار ،يورزش

 است.  يو فرهنگ يوزشآم ،يدرمان -يبهداشت ،يكارگاه -يسبز، صنعت يپارک و فضا ،يو انباردار نقلحمل و  يكاربر

 يدارا يو فرهنگ يزشآمو ،يندرما -يسبز، بهداشت يهمچون پارک و فضا يتيبا اهم يهايمشخص شد، كاربر يبررس نيكه در ا همانگونه

 توانيكمبود م نيجبران ا ي. در راستاديآيبه شهروندان به حساب م يدر ارائه خدمات شهر يمهم اريموضوع بس نيكمبود سرانه هستند و ا

 شهر استفاده كرد.  يتوسعه آت ريبه عنوان ذخا ريبا ياز اراض

 در بندر کنگ یاراض یسرانه کاربر تیوضع: 1۰-2جدول 

 *كمبود/ مازاد سرانه استاندارد انه موجودسر كاربري

 49.18 50 99.18 مسكوني

 3.92 2 5.92 تجاري

 0.95- 3.5 2.55 آموزشي

 1.17- 1.5 0.33 بهداشتي درماني

 0.53- 0.75 0.22 فرهنگي

 3.25 0.5 3.75 مذهبي

 6.12 1.5 7.62 ورزشي

 1.82 2.5 4.32 تاسيسات و تجهيزات شهري

 9.95- 20 10.05 ارداريحمل و نقل و انب

 0.92 2 2.92 اداري انتظامي

 5.50- 6 0.50 صنعتي كارگاهي

 0.00 0.12 0.12 نظامي

 5.70- 8 2.30 پارک و فضاي سبز

   14.40 باغ

   92.24 باير

   5.28 مختلط مسكوني تجاري

   13.73 مختلط

 158.50 106.95 265.45 مجموع
 است ياراض يمازاد نسبت به استاندارد سرانه كاربر ياعداد مثبت به معن كمبود و يبه معنا ي* اعداد منف
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 بندر کنگ یاراض یکاربر: 45-2شکل 

 

 مطالعه تاسیسات -2 -۳ -2

است. نحوه پراكنش  ادهرا به خود اختصاص د يشهر يدرصد اراض 6/1هكتار؛ بالغ بر  3/8در وضع موجود بندر كنگ با مساحت  ساتيتاس

 نيبه تام ازيست و نا ينييدر سطح پا يبندر كنگ، برخوردار يو شرق يبخش شمال ينسبتا مناسب است اما در اراض يربركا نيا ييفضا

 خدمات دارد. 

  

 ظرفیت و شعاع عملکردها  ینحوه توزیع خدمات شهری برمبنا یبررس -۳ -۳ -2

 يم ميآن تقس يتيسان جمعند كه نشأت گرفته از دامنه نوك يم انيرا ب يكه قرار دارد، حد و حدود مشخص ياسيدر مق يكالبد ميتقس هر

 ،يل مؤثر در شعاع دسترسعوام نياز مهمتر يكيخواهد بود.  يو طراح يابيانعطاف در فضا نيكماكان مب م،يتقس نيباشد. نوسان گستره ا

صر مشخص خواهد عن نيبت به انس ميابعاد آن تقس ،يكالبد ماتيباشد. براساس شناخت عنصر شاخص هر رده از تقس يعنصر شاخص م

 شد.
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 شعاع دسترس مطلوب برای انواع کاربری ها :11-2جدول 

 

 طيرفتن تعادل و توازن مح نيموجب از ب يطيمح يها تيها بدون توجه به ظرف يكاربر رييو تغ نيو بدون برنامه از زم ياصول رياستفاده غ

پوشش  تيوضع قيبخش؛ تدق نيا يخاص را تحت الشعاع قرار داده است. هدف از بررس يها يبه كاربر يشعاع دسترس و دهيگرد ستيز

 بود: بنديپا رياست تا بتوان به اصول ز كنگدر بندر  ياراض يكاربر

 از آن نهيو استفاده به نياز اسراف زم يريجلوگ 

 ديجد يو شهرساز ينيبه رشد شهرنش ييگو پاسخ 

 انسان  يو مكان ييفضا يازهايل نحداق نيتام 

 نياز زم يريدر بهره گ يبه عدالت اجتماع كمك 

 

 سبز  یشعاع عملکرد پارک و فضا -1 -۳ -۳ -2

دارد. گسترش بندر كنگ و  ياديز تيو پراكنش آن در سطح هر شهر اهم عياست كه توز ييهاياز جمله كاربر يسبز شهر يو فضا هاپارک

توسعه از جمله  يعوارض منف سازنهيزم توانديم مدرن يبه سكونتگاه شهر با اراضي كشاورزي و باغات گسترده گاهياز سكونتآن  رييتغ

و  يطيمح ستيز يهايژگيسبز بر و يبه عنوان فضا يشهر يهاكه پارک نيبا توجه به ا گريد ييشود. از سو يعيطب يها ستگاهيز بيتخر

 ريتأث زيبندر كنگ ن يبر ساختار و خدمات رسان يو تفرج يحيتفر يازهايبه ن ييبا پاسخگو واندتيم گذارند،يمثبت م ريتأث يشهر ياكولوژ

 داشته باشد.  يمهم

است كه به واسطه  يخيو به خصوص محدوده تار يخيدر منطقه بافت تار يكاربر نيسبز نشان دهنده تمركز ا يپوشش پارک و فضا سطح

به پارک وجود دارد. از  يمناسب يدسترس زين ينيامام خم ابانيخ يانيدر قسمت م نيهمچن فارس محقق شده است. جيوجود پارک ملت، خل

بندر  ياراض ريسا نكهيشده است. حال ا يكاربر نيمناسب ا يوجود پارک فردوس باعث سطح عملكرد زين ديجددر منطقه بافت  گريد ييسو

بوده و  يكاربر نيا يتحت پوشش عملكرد يشهر يدرصد از اراض 13ر بالغ ب جهي. در نتباشنديسبز م يكمبود پارک و فضا يكنگ؛ دارا

   .باشديفاقد آن م يدرصد اراض 87

 شعاع دسترسي مقياس عملكرد كاربري

 متر 220-250فاصله تا محالت مسكوني زيرپوشش كوي بوستان كودک

 متر 500فاصله تا محالت مسكوني زيرپوشش  كوي مهدكودک و كودكستان

 دقيقه)پياده( ازمحل واحدمسكوني قرارگيرد3درفاصله  كوي نهواحدهاي تجاري خريدروزا

 متر)پياده( 800متر)پياده( و حداكثر 400حداقل  محله آموزش ابتدايي

 دقيقه پياده ازمحل واحدمسكوني قرار گيرد.5در فاصله   محله فتگيه-واحدهاي تجاري خريدروزانه

 متر 300-375فاصله تامحالت مسكوني زيرپوشش برزن بوستان محله اي

 برزن آموزش راهنمايي
يقه پياده دق15متر)پياده( )حداكثر1200متر)پياده(وحداكثر800حداقل:

 روي(

 د.دقيقه اي پياده از محل واحد مسكوني قرارگير 15در فاصله ناحيه اهانهم -واحدهاي تجاري خريد هفتگي

 ناحيه آموزش دبيرستان
-ا سوارهمترپياده ي 2000متر)پياده ياسواره( وحداكثر: 1200حداقل

 دقيقه پياده روي(20)

 دقيقه ازواحدهاي مسكوني قرارگيرد. 20در فاصله  ناحيه واحدهاي تجاري خريد ماهانه

 متر 650-750فاصله محالت مسكوني زيرپوشش  ناحيه درمانگاه

 متر 650-750فاصله تا محالت مسكوني زيرپوشش ناحيه بوستان ناحيه

 كيلومتر 1-5/1فاصله تا محالت مسكوني  منطقه شهري بيمارستان

 دقيقه اي از واحدهاي مسكوني قرارگيرد. 30در فاصله  منطقه واحدهاي تجاري عمده فروشي
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 سبز یپارک و فضا یابیمکان یعموم یارهایمع: 12-2جدول 

 ايپارک ناحيه ايبوستان محله مولفه

 خانوار 3500حداقل  جمعيت تحت پوشش 
 خانوار 5500حداكثر 

 خانوار 10000حداقل 
 خانوار 16000ر حداكث

 سرانه و فضاي مورد نياز
 

ز جمعيت امتر مربع به ازاي هر نفر  4تا  2سطح سرانه بين 
 محله

 حداقل قطعه تفكيكي يك هكتار  باشد

 يت ناحيهمتر مربع به ازاي هر نفر از جمع 6تا  3سطح سرانه بين 
 هكتار 8تا  6قطعه تفكيكي بين 

 دمترمربع باش 25000حداقل قطعه تفكيكي 

 300-375فاصله تا محالت مسكوني تحت پوشش برابر  شعاع دسترسي
 متر

 متر 650-750فاصله تا محالت مسكوني تحت پوشش برابر 

 نزديك با مسيرهاي اصلي پياده باشد نوع ارتباطات
 عدم تداخل با مسيرهاي سواره اصلي

 نزديك با مسيرهاي اصلي سواره باشد
 قرار گيرد 2در مجاورت مسير شرياني درجه 

 نزديك مركز ناحيه قرار گيرد در مركز محله قرار گيرد موقعيت معمول

 درصد از سطح زمين باشد  15سطح اشغال حداكثر  ضوابط طراحي
ند اجتماعي مان -هاي فرهنگياحداث اماكن و سالن

 هاي اجتماعي چند عملكرده  كتابخانه، موزه و سالن

 درصد از سطح زمين باشد  5اشغال حداكثر سطح 
ند كتابخانه، موزه و اجتماعي مان -هاي فرهنگياحداث اماكن و سالن

 ده  هاي اجتماعي چند عملكرسالن

 همجواري با كاربري اصلي مركز محله اولويت سازگاري
 همجواري با تاسيسات آموزشي مانند دبستان

 هاي مسكونينزديكي به خانه

 ريحيتف -مراكز تجاريهمجواري با 
 همجواري با مراكز آموزشي

 

 
 بندر کنگ ساتیتاس تیوضع یبررس: 46-2 شکل
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 سبز در بندر کنگ یشعاع عملکرد پارک و فضا تیوضع یبررس: 47-2شکل 

  یبهداشت یکاربر شعاع عملکرد -2 -۳ -۳ -2

 يست. در اغلب شهرهاا يموضوع قابل تامل افته،يوســعه در حال توسعه و هم ت يهم در كشورها ،يدرمان يبه خدمات بهداشت يدسترس

تان( و تعداد عوامل موثر در كشور عدم تخصيص متناسب فضا و جايابي بهينه عناصر خدماتي و كالبدي شهر، به ويژه مراكز درماني )بيمارس

وجود  زيوع در بندر كنگ نموض نيو دارد. اافزايش روزافزون مشكالت شهري و شهروندان را به دنبال داشته است  كز،مكان يابي اين مرا

 يكاربر نيمطلوب به ا يشهر؛ دسترس يدر سطح شهر باعث شده تا تنها در بخش شمال شرق يو بهداشت يدرمان يهايدارد و كمبود كاربر

 يشهر يدرصد از اراض 14بالغ بر  جهي. در نتسازديم انيمهم را نما اريكاركرد بس نيدر ا يكاربر يزيربرنامه تيوجود داشته باشد و لذا اهم

 .باشديفاقد آن م يدرصد اراض 86بوده و  يكاربر نيا يتحت پوشش عملكرد
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 و شهر هیدر سطح ناح یمراکز درمان یابیمکان یعموم یارهایمع  :1۳-2جدول 

 بيمارستان در سطح شهري مراكز درماني در سطح ناحيه  مولفه

 خانوار 2000حداقل  جمعيت تحت پوشش 
 خانوار 4000حداكثر 

 خانوار 10000حداقل 
 خانوار 14000حداكثر 

 سرانه و فضا مورد نياز
 

طور  نفر به 20000تا  10000ظرفيت يك درمانگاه براي 
 تخت  10متوسط برابر با 

 مترمربع 25نفر  100به ازاي هر 
 مترمربع 2500حداقل قطعه تفكيكي 

ه ازاي هر مترمربع، ب 50سطح مورد نياز به ازاي هر تخت برابر با 
 مترمربع 370نفر  1000

 مترمربع باشد 25000حداقل قطعه تفكيكي 

-750فاصله تا محالت مسكوني تحت پوشش برابر با  شعاع دسترسي
 متر 650

 يلومترك 1تا  5/1فاصله تا محالت مسكوني تحت پوشش برابر با 

 قرار گيرد 1جه هاي شرياني دريابانبر خ قرار گيرد 2هاي شرياني درجه بر خيابان نوع ارتباطات

 نزديك مركز شهر قرار گيرد نزديك مركز ناحيه قرار گيرد موقعيت معمول

 درصد از سطح زمين نباشد 60سطح اشغال حداكثر  ضوابط طراحي
 طبقه 2حداقل 

 حداكثر فاصله تا محالت مسكوني يك كيلومتر
 در اراضي مسطح ساخته شود 

سطح  رصد از سطح زمين باشد و حداقلد 100سطح اشغال حداكثر 
 درصد از كل زمين باشد 60آزاد 
 طبقه باشد 4طبقه و حداكثر  2حداقل 

 تعبيه آسانسور ضروري است
 كيلومتر 2حداكثر فاصله تا محالت مسكوني 

 در اراضي مسطح ساخته شود 

 همجواري با فضاي سبز اولويت سازگاري
 يههاي مركز ناحهمجواري با كاربري

 واري با فضاي سبز شهريهمج
 هاي مركز شهريهمجواري با كاربري

 نزديكي به ايستگاه آتش نشاني

 
 در بندر کنگ یبهداشت یشعاع عملکرد کاربر تیوضع یبررس: 48-2شکل 
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  یفرهنگ یشعاع عملکرد کاربر -۳ -۳ -۳ -2

 يكاربر تيوضع ير بررسد است.  يفرهنگ يآن، كاربر يو اجتماع يآموزش ،يخدمات تيماه ليبه دل يشهر يهايكاربر نيتراز مهم يكي

 ،يبه شبكه ارتباط يسترستراكم خانوار، د ت،يجمع يوضع موجود، پراكندگ يفرهنگسراها يفيك تيمختلف همچون وضع يارهايبه مع يفرهنگ

 يكاربر نيسطح پوشش ا جه كرد.تو ديو مسكن با نيو ارزش زم متيق ،يمسكون يهايسبز، كاربر يو فضاها يآموزشمراكز  ييفضا تيموقع

 يكاربر نيبه ا يفاقد دسترس ديدبافت ج يواقع در منطقه ابوذر و بخش شمال ياست و اراض افتهيتحقق  يااهلل خامنه تيبلوار آ يدر حد شرق

 .باشديم قد آنفا يدرصد اراض 57بوده و  يكاربر نيا يتحت پوشش عملكرد يشهر يدرصد از اراض 43بالغ بر  جهيهستند. در نت

  یمذهب یشعاع عملکرد کاربر -4 -۳ -۳ -2

 يانيو بافت م يخيمنطقه ابوذر، بافت تار يهابخش يتمام باياز شهر كنگ را دربرگرفته است؛ تقر يميبالغ بر ن ؛يمذهب يكاربر يپوشش شعاع

بافت  يهستند و بخش شمال يربركا نيپوشش اتحت  ياز اراض يمين زيها ندر منطقه باغات و بركه نيدارند. همچن يدسترس يكاربر نيبه ا

 يدرصد اراض 44وده و ب يكاربر نيا يتحت پوشش عملكرد يشهر يدرصد از اراض 56بالغ بر  جهياست. در نت يفاقد هرگونه دسترس ديجد

 .باشديفاقد آن م

  یورزش یشعاع عملکرد کاربر -5 -۳ -۳ -2

همزمان و متراكم جمعت  سالمتي افراد جامعه شناخت كه در آن، كاركردهاي؛ حضور از اجزاي مهم زندگي شهري براي كيي يورزش يكاربر

هاي ورزشي بين گروههاي قابترپرشمار انساني، تحرّک، گذران اوقات فراغت و تفريح اهالي شهر، ارتباط چهره به چهره، انجام مسابقات و 

سياسي جريان دارد. توزيع امكانات ورزشي با توجه به  تماعي و گاهيهاي غير ورزشي با اهداف اجنشستها و گردهمايي يجمعيتي، برگزار

گانه شهر  5در مناطق  يابه صورت متمركز و نقطه يكاربر نيعدالت اجتماعي و تقسيم عادالنة آنها امري قابل توجه است. سطح پوشش ا

 يدرصد اراض 46بوده و  يكاربر نيا يپوشش عملكردتحت  يشهر يدرصد از اراض 36بالغ بر  جهياست. در نت افتهي ييبندر كنگ نمود فضا

 .باشديفاقد آن م
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 در بندر کنگ یفرهنگ یشعاع عملکرد کاربر تیوضع یبررس: 49-2شکل 

 
 در بندر کنگ یمذهب یشعاع عملکرد کاربر تیوضع یبررس: 5۰-2شکل 
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 در بندر کنگ یورزش یشعاع عملکرد کاربر تیوضع یبررس: 51-2شکل 

  یآموزش یشعاع عملکرد کاربر -6 -۳ -۳ -2

را ريزي كاربري اراضي شهري تامين خدمات عمـومي مناسب از جمله خدمات آموزشي براي شهروندان اسـت. زيـاز اهداف مهم برنامه يكي

نامهريزيهاي شهري ژهاي در برمدرسـه بـه عنـوان محلي كه بعد از خانه بيشترين اوقات دانشآموزان در آن سـپري مـيشـود داراي ارزش وي

 ي داشـته اسـت.اتوجه به مدرسـه و محل احـداث آن از ديربـاز در فرهنـگ ايرانيـان جايگـاه ويـژه  اهميتو روستائي است 

 يكاربر يپوشش است. شعاع يشهر ضرور يو اجتماع ياز مشكالت فرهنگ يحل بخش يبرا يآموزش يكاربر يهابيآس نييتب امروزه

 يكاربر نيبه ا يانيو بافت م يخيمنطقه ابوذر، بافت تار يهابخش يتمام باياز شهر كنگ را دربرگرفته است؛ تقر يميبالغ بر ن ؛يآموزش

فاقد  ديبافت جد يخش شمالهستند و ب يكاربر نيتحت پوشش ا ياز اراض يمين زيها نباغات و بركه منطقهدر  نيدارند. همچن يدسترس

فاقد آن  يرصد اراضد 41بوده و  يكاربر نيا يتحت پوشش عملكرد يشهر يدرصد از اراض 59ر بالغ ب جهياست. در نت يهرگونه دسترس

 . باشديم

ش آموز در كالسهاي درس در شهر كنگ؛ كمبود فضاهاي آموزشي در بعضي از نواحي شهري، تراكم بيش از حد دان يمسئله اساس نكهيا حال

توزيع فضايي نامتعادل و  هاي آموزشي و نهايتاً نارسايي در اين بخش از يكسو وو فضاهاي باز در بعضي از مدارس و كمبود سرانه فضا

 و همجواري آنها با كاربريهاي ناسازگار است. موزشينامتناسب مكانهاي آ
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 یمراکز آموزش یابیمکان یعموم یارهایمع : 14-2جدول 

 آموزش ابتدايي پيش دبستاني مولفه

 جمعيت تحت پوشش 
 

 نفر 1800حداقل 
 نفر 2100توسط م

 نفر 2500حداكثر 

 نفر 3500حداقل 
 نفر 2100متوسط 
 نفر 2500حداكثر 

 فضاي مورد نياز
 

 متر مربع براي هر دانش آموز 8حداقل 
 نفر دانش آموز 50مترمربع براي هر  500حداقل 

 متر مربع براي هر دانش آموز 9حداقل 
 نفر دانش آموز 250مترمربع براي هر  2500حداقل 

 حداكثر فاصله تا محالت مسكوني تحت پوشش برابر با دسترسي شعاع
 متر 500

 متر  400حداقل 
 متر 800حداكثر 

 نزديكي به مسيرهاي اصلي پياده نوع ارتباطات
 عدم تداخل با مسيرهاي سواره

 همجواري به مسيرهاي اصلي پياده
 عدم تداخل با مسيرهاي سواره اصلي

 اينزديكي به سواره كند محله

 مجاورت با ساير مراكز آموزشي قعيت معمولمو
 نزديك به مركز كوي يا مركز محله

 نزديك مركز محله 
 اينزديك يا چسبيده به ديگر خدمات محله

 رزشيو -فضاي باز محصور به همراه تجهيزات تفريحي ساير فضاي مورد نياز 

 درصد از سطح زمين نباشد 40سطح اشغال بيشتر از  ضوابط طراحي
 از يك تجاوز نكند طبقات

 همجوراري با فضاي سبز اولويت سازگاري
 همجواري با موسسات فرهنگي
 همجواري با محالت مسكوني

 
 در بندر کنگ یآموزش یشعاع عملکرد کاربر تیوضع یبررس: 52-2شکل 

 مزاحم شهر  عیها و صنا یکاربر نییتع -4 -۳ -2

آن ها مخالف  تيشده و فعال نيساكن يمزاحمت برا جاديكه موجب ا ييو كسب وكارهامشاغل  هيمزاحم عبارت است از كل عيو صنا يكاربر

رشد شتابان و بدون برنامه  يها يژگياز و يكي ،يو مزاحم با بافت شهر ندهيآال عيباشد. تداخل صنا يطيمح ستيو ز يبا اصول بهداشت
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گسترش  يشهر، به درون بافت شهر يته اند با گسترش و رشد كالبداز شهرها قرار داش يدر ابتدا در فاصله مناسب كه عيصنا نيشهرهاست. ا

آورده است.  ديپد يو معضالت متعدد ختهيدرآم يمزاحم با بافت شهر يصنعت يها ياز كاربر يمختلف يها هيال ب،يترت نياند. به ا افتهي

 است: ريشرح ز به هايكاربر نگونهياز ا يمسائل ناش

 يمنظر شهر يماياعتدال در س عدم 

 ناسازگار همجوار يها يعارض بر كاربر مسائل 

 هوا ، خاک ، صوت ، فاضالب و  يشامل آلودگ يشهر يو اكولوژ يطيمح ستيز مسائل… 

 يو اقتصاد ي، روان ياز نظر اجتماع يتيجمع مسائل 

 ( يارتباط يدر شبكه ها هياز حد وسائل نقل شي) تردد ب يكيتراف مسائل 

 تيبا رعا ديند كه باباش يكوچك عيكارگاه و صنا نكهيمگر ا شوديمحسوب نم يشهر ياز كاربر يزئعمدتا ج يو كارگاه يصنعت يكاربر

 ابانيدر بندر كنگ مجاور خ يو كارگاه يصنعت يكاربر نكهيشوند. حال ا ييدر شهر جانما ياراض يكاربر يمربوط به سازگار طيضوابط و شرا

به صورت  عيصنا نيب ارا به خود اختصاص داده است. غال يشهر يدرصد اراض 2ر بالغ ب يهكتار كيو با مساحت  ستاسكله واقع شده ا

هكتار(   52/0)يخيو بافت تار هكتار( 45/0)يانيشهر بوده و در منطقه بافت م يشمال شرق ياست و تنها در اراض يفروش يماه يهاكارگاه

نامتناسب  ييايو منظر بو يرگاهكا ياز پسماندها يناش يمسائل آلودگ رامونيدر شهر پ يكاربر نيا راراست. تنها مسئله استق افتهياستقرار 

 است.

 
 مناطق بندر كنگ كيبه تفك يكارگاه -يصنعت يكاربر: 53-2شكل 
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 مستقر در بندر کنگ عیصنا تیوضع لیتحل: 54-2شکل 

 

 و مسکن هیابن تیوضع یبررس -4 -2

اخص هاي خود اختصاص داده است. به جرأت مي توان گفت كه ششاخص هاي مسكن مدت كمي نيست كه ذهن متخصصان را به  حث

يفي مسكن از شاخصه هاي ك مسكن كليدي ترين و مهمترين ابزار در برنامه ريزي مسكن مي باشند. از آنجايي كه در ميان اين شاخصه ها،

ن به اين مهم از اهميت ويژه اي ، لذا پرداختو معماران را به خود اختصاص داده يشهر زانيربرنامه زجلمه مواردي است كه توجه بسياري ا

 برخوردار است. 

و  يار بعد؛ مصالح، معمارموجود در چه هيابن تيفيك يو مسكن در بندر كنگ تالش شده تا به بررس هيابن تيبه وضع يابيدست يراستا در

 تيفيو ك تيظر نوع مالكنموجود از  يمسكون يانواع ساختمانها يطبقه بند ؛يخيتار هيابن تيوضع ،يساخت؛ تعداد طبقات ساختمان تيفيك

 .رنديگقرار  يمورد بررس
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 و مسکن در بندر کنگ هیابن تیوضع لیو تحل یبررس ندیفرا: 55-2شکل 

 یساختمان تیفیو ک یموجوداز نظر نوع مصالح، معمار هیابن تیفیک یبررس -1 -4 -2

گي استفاده از مصالح و نوع آن ع مالي بر كيفيت و چگونگي ساخت و ساز و چگونانساني، تعيين كننده كيفيت ساخت و ساز بوده و مناب نيروي

صحيح و قوانين مدون  مؤثر است. به منظور حركت صحيح عوامل فوق درسه رأس مثلث و برقراري ارتباط مابين آنها، مديريت و كنترل

ز آنجايي كه عواملي اباال بردن سطح كيفي مي شود. تمامي اين عوامل موجب رسيدن به فرم مطلوب مسكن و  ماهنگيموردنياز است، ه

كننده اي در تأمين ايستايي و استحكام ساختمان مانند شيوه طراحي مهندسان، محاسبه و اجراي سازه، رعايت اصول و مسائل فني؛ نقش تعيين

، بررسي مصالح ساختماني سي ژئوتكنيكيمدنظر مهندسان و معماران باشد. به همين جهت لزوم برر ارهبر عهده دارند لذا مي بايست همو

 است. هاي موجود، شيوه مقاوم سازي سازه و مصالح و لزوم تجديدنظر در آيين نامه ها و مقررات، كامالً محسوسمقاوم، شناسايي گسل

 یمصالح ساختمان تیوضع یبررس -1 -1 -4 -2

كامل نبوده و  ه،يمصالح ابن رامونيت پاست. متاسفانه اطالعا هيابن تيفيو ك يداريپا ياصل يهااز مولفه يكيو سازه بكار رفته در بنا  مصالح

بندر  يسهم از اراض نيشتريب يبا مصالح چوب هيفاقد بنا و نامشخص؛ ابن ي. بدون احتساب اراضباشنديفاقد اطالعات م يدرصد از اراض 70

كوچك  ياز شهرها ياريخصوصا بس و يشهر مطالعات ييا روستادر بافت و منش توانيموضوع را م نياند و اكنگ را به خود اختصاص داده

 اريبس يو بتن ياز اسكلت فلز استفاده گريد ييرا دارا هستند. از سو هيسهم از ابن نيشتريب يمصالح فلز ؛يدانست. پس از سازه چوب رانيا

كوچك  يدر شهرها يها خصوصا كاركرد مسكونسازندگان ساختمان يو مالحظات اقتصاد نهيهز ليها است و به دلسازه ريمتاخرتر از سا

 كمتر مورد توجه قرار گرفته است.
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 مصالح و سازه بنا در بندر کنگ یبررس: 15-2جدول 

 وسعت )هكتار( تعداد مصالح ابنيه

 6,3 180 بتني

 19,6 555 فلزي

 46,9 1487 چوبي

 0,1 3 سنگي

 0,3 8 پيش ساخته 

 0,3 11 ايرانت

 0,4 8 خشت يا گلي

 257,7 810 فاقد بنا

 178,6 3413 نامشخص

 510,0 6475 مجموع

 هیابن تیفیک تیوضع -2 -1 -4 -2

ر قالب نوساز، در حال ساخت، حاضر را د هي( در بندر كنگ، مسكن و ابنيساختمان تيفيو ك ي)از نظر نوع مصالح، معمار هيابن تيفيك تيوضع

موجود در طبقه  هيابن تيفيدر ك سهم نيشتريكرده است. ب يبندفاقد بنا و نامشخص طبقه ،يخيتار ،يبيمخروبه، تخر ،يقابل استفاده، مرمت

 ياريبس تيشهر اهم يزندگ تيفيك يارتقا يموضوع در راستا نيتوجه به ا نكهيهكتار قرار گرفته است. حال ا 9/155با مساحت  فادهقابل است

 تيفيعامل موثر بر ك نيوان مهمترمسكن به عن تيفيك رايساختمان دارد ز تيبهبود امن يالزم در راستا داتيبه تمه ازيداشته و با گذر زمان ن

 شود. يم يتلق يزندگ

 موجود بندر کنگ هیابن تیفیک یبررس: 16-2جدول 

 وسعت )هكتار( تعداد كيفيت ابنيه

 4,6 116 نوساز

 3,9 117 در حال ساخت

 155,9 3835 قابل استفاده

 20,4 477 مرمتي

 4,1 26 مخروبه

 6,1 84 تخريبي

 2,0 13 تاريخي

 263,8 824 فاقد بنا

 49,2 983 نامشخص

 510,0 6475 مجموع
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 یمصالح ساختمان تیوضع: 56-2شکل 

 

 
 تعداد طبقات ساختمانها -2 -4 -2(یساختمان تیفیو ک ی)از نظر نوع مصالح، معمار هیابن تیفیک تیوضع: 57-2شکل 

و سطح  يدر تراكم ساختمان يشاخص اصل گريد ييو از سو كنديم نييشهر را تع يو افق يعمود يات توسعهها جهتعداد طبقات ساختمان

 ريخط آسمان تاث تيشهر هستند و همواره بر وضع يشكل دهنده منظر ارتفاع يطبقات ساختمان ،يشهر ياشغال است. از منظر طراح
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شاخص در  نيا تيبط و مقررات احداث بنا، برهمگان اشكار است. به واسطه اهمضوا يشاخص بر طراح نيا ريثتا گريد يي. از سوگذارنديم

 شهر كنگ پرداخته خواهد شد.  يتعداد طبقات ساختمان تيوضع يبخش به بررس نيدر ا ؛يابعاد توسعه شهر

 يدرصد اراض 63غ بر الطبقه است كه ب كي هيبه ابن يهكتار 8/158شهر كنگ نشان دهنده تعلق مساحت  يتعداد طبقات ساختمان تيوضع

بدون  ياخته شده شهرس يدرصد از اراض 22كمبود اطالعات باعث شده تا  گريد ييساخته شده شهر را به خود اختصاص داده است. از سو

كه  هر استقرار دارند يز اراضاهكتار  37مجموعا در  كياز  شتريتعداد طبقات ب ني. همچنرندينامشخص قرار گ يبندداده مناسب در دسته

نسبتا  ياز خط آسمان يشهر حاك نيبلندمرتبه در ا يهاشهر بندر كنگ است. عدم وجود ساختمان ياز اراض يدرصد 7نشان دهنده سهم 

شهر را  يت روند توسعه افقطبقه؛ ممكن اس كي يهادر قالب ساختمان يگر، توسعه كالبديد ييكوتاه است. از سو يمسطح و منظر ارتفاع

ساخت و ساز؛  نيو قوان يام منظر ارتفاعتعادل نظ يشده در راستا دهيشياند ريبه تداب ازيرا منجر شود. لذا ن ييروپراكنده هديكرده و پد ديتشد

 .ابدييم تيبندر كنگ اهم يتوسعه آت نديدر فرا شياز پ شيب

 تعداد طبقات در  بندر کنگ یبررس: 17-2جدول 

 وسعت )هكتار( تعداد تعداد طبقه

1 4041 158,8 

2 516 12,3 

3 32 8,0 

4 33 16,6 

 257,2 996 فاقد بنا

 57,1 857 نامشخص

 510,0 6475 مجموع

 
 در بندر کنگ یتعداد طبقات ساختمان: 58-2شکل 
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 یخیتار هیابن تیوضع -۳ -4 -2

موضوع را با  نيا يي. چرانشود ياساس راتييدراز حفظ كند و دچار تغ انيسال يخود را ط يخيو تار يكنگ توانسته است بافت سنت يخيتار

شاخص  يهايژگيآن، وجود و يدساختار كالب يكپارچگيانسجام و  ،يخيشهر تار نيا يهايژگي. وافتي توانيم يمتعدد ياتكا به عوامل درون

صنعت  ،يگسترده آب يگانو بازر يتجار نهيشيوجود پ انداز،هيو سا كيبار يهاو كوچه ريمانند بادگ يرانيا يبوم يو شهرساز يخيتار يمعمار

گوناگون با  يهاتيو حضور مل ييايدر يتجار يواسطه تعدد سفرهابه يغن اريبس يشفاه خيتار ،يسازو لنج يانورديشده در يو بوم شرفتهيپ

. حفظ ديود آوجشهر با حال به نيا يريگشكل يخيتار يهادوره انيم يناگسستن ونديباعث شده پ گريموارد د ياريبسمختلف و  يهافرهنگ

 يكيدر كنگ است.  يو اجتماع يفرهنگ يسنت يهاحفظ ارزش انگريب يخوببه زيو عزا ن يدر مراسم شاد يجمعدسته يهانييها و آسنت

 يهايگذشته كشت انيشده است. در سال يجهانآن است كه ثبت يو لنج ساز يانورديدر گاهيبندر، پا نيا يخيتار يهايژگيو نيتراز مهم گريد

ارتباطات  نيا جهي. درنتشديستفاده ما ييقايآفر يهاتجارت به هندوستان و كشور يها براكه از آن گرفتنديدر بندر كنگ پهلو م يبزرگ

 يريگدر شكل يكنار هنر اسالم در ييقايو آفر يهند يهنرها يهااز مشخصه يقيبود تلف خوردهمردم گره  شتيگسترده در گذر زمان كه با مع

 .شوديم دهيآن د يو هنر و فرهنگ بوم يو شهرساز يمارمع ياجزا

بندر كنگ  ژهيو يليرح تفصطآن كه در  يو فرهنگ يسنت يهابه همراه تمام ارزش يو بوم يبافت سنت يدارياز عوامل اثرگذار در پا يكي

اعمال  قياز طر يفرهنگ و يو شهرساز يمعمار يهايژگيشهر به منظور حفظ و نيدر ا يخيمحدوده و بستر بافت تار نييشده است تع دهيد

آن است. چراكه  نيركت ساكنبا مشا هيو اصالح و مرمت ابن داريپا يگردشگر ژهيو يهاطرح ياجرا نيتوسعه و همچن يچگونگ يبرا يضوابط

گ بوده است. در كوش و متعهد كنسخت يالواسطه تالش اهنشده است به رييدستخوش تغ ياديتا اندازه ز يخيبافت تار نياگر تاكنون ا

هكتار  75و  يشهر يخيهكتار بافت تار 145متشكل از  يخيهكتار محدوده ارزشمند تار 220 دكنگ حدو يخيبندر تار ژهيو يليطرح تفص

 يخانه با معمار 284ود حد يشهر يخيشده است. در محدوده بافت تار ييشناسا يخيتار يهاشامل بركه يعيطب يخيبافت ارزشمند و تار

 يخيشهر تار نيدر ا ريبادگ 300ر بموضوع، بالغ  نيدارد. عالوه بر ا جودو يخياثر تار 86پهنه  نيشده است و در ا يكوبقه پالکمنط يبوم

 يخيتار يهابركه يهااز نمونه يكيشهر كنگ است.  يخيفرد بودن بافت تارو منحصر به زياند كه باعث تمامانده يهنوز سالم و پابرجا باق

 اريبس يگستردگ ليدلوده و بهباستان هرمزگان  يدنيكه از نقاط د تبندركنگ اس ۀدر كنار يخيتار يآب انبار« دولت ايدر»ه بندر كنگ، برك

 است.شده دهينام« دولت ايدر»آن،  اديز
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 : محدوده و آثار تاریخی بندر کنگ59-2شکل 

 تیفیو ک تیاز نظر نوع مالک یمسکون یانواع ساختمانها: 18-2جدول 

 ت ابنيهوضعي
 مجموع نامشخص دولتي خصوصي

 وسعت )هكتار( تعداد وسعت )هكتار( تعداد وسعت )هكتار( تعداد وسعت )هكتار( تعداد

 4,6 116 4,6 115 0,0 0 0,0 1 نوساز

 3,9 117 2,5 71 0,0 0 1,4 46 در حال ساخت

 155,9 3835 84,0 1604 0,5 1 71,4 2230 قابل استفاده

 20,4 477 20,4 477 0,0 0 0,0 0 مرمتي

 4,1 26 4,1 25 0,0 0 0,0 1 مخروبه

 6,1 84 6,1 84 0,0 0 0,0 0 تخريبي

 2,0 13 2,0 13 0,0 0 0,0 0 تاريخي

 263,8 824 262,1 784 0,0 0 1,8 40 فاقد بنا

 49,2 983 47,2 923 0,0 0 2,0 60 نامشخص

 510,0 6475 432,9 4096 0,5 1 76,7 2378 مجموع
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 طرح و ضوابط توسعه شهر یفیو ک تیموجود از نظر نوع مالک یمسکون یانواع ساختمانها یطبقه بند: 6۰-2 شکل

 



 

60 

 

  

 

 



 

61 

 

 

 

 

 

 شهر یطرح ساختار اتیارائه کل بخش سوم:

 یشنهادیپ ییساختار فضا میو ترس نیتدو -۳-1

 ييحدود فضا نييو تع نيده از زماستفا يتحقق نظام كل سازنهياست كه زم يمولفه در طرح ساختار نيبه عنوان اول يشنهاديپ ييفضا ساختار

 ،يساختار يزيو برنامه ر يراهبرد يزيه ربرنام نديكنگ به منظور امكان فرآ يخيبندر تار ژهياست. در طرح و يها و مناطق شهرمحدوده

صورت گرفته است كه  يتوسعه شهر يهاانداز، اهداف و راهبرداصول برآمده از چشم يبندر كنگ برمبنا يشنهاديپ ييفضا رساختا ميترس

 عبارتند از :

 بركه ها ريشهر و عناصر مرتبط با آن نظ كيو اكولوژ يعيساختار طب ي. توسعه شهر برمبنا1

 هرش يخيتار يبا سازو كارها ونديدر پ كينخلستانها به منظور حفظ ساختار اكولوژ يايو اح تي. تثب2

 كند. يبور ممحالت ع هيكل انيو سواره( كه ازم ادهي)پ ياصل يمحورهامحور/ يسامانده قيمحالت از طر وندي. پ3

 و اجزا و الگوها يساختارساز قيبه كل شهر از طر يخيقابل تداوم بافت تار يارزشها ي. تسر3

 يمياقل طيبا شرا و متناظر يشهر يكاهش سفرها ليمختلط به دل يهايكاربر جاديو ا يخدمات يهايهمگن كاربر عي. توز4

 از محالت نيساكن يذهن يبر الگوها هيمفهوم محله با تك تيفظ و تقو. ح5

 شهر يرشد افق دي. تحد6

 ايشهر با در ونديپ تي. تقو7

 يارزشمند لبه ساحل تياز خط آسمان و استفاده از ظرف انتي. ص8

 بافت همگن جاديتوسعه به منظور ا ي. فازبند9

 بافت  نيدر ا يكاريب يباتوجه به نرخ باال ميددر بافت ق ياقتصاد يگردشگر يتهاي. توسعه فعال10

 ندياهداف توسعه در فرآ يريگيمكان پو به منظور ا يشنهاديپ ييساختار فضا نيتدو ندياصول راهنما در فرآ نييو پس از تع نديفرآ نيادامه ا در

را  يشنهاديپ ييساختار فضا در نقشه يساز دهايبند كنگ كه امكان پ ژهياز اهداف توسعه طرح و كيهر يينمود فضا ،يبرنامه ساختار نيتدو

 است. دهيارائه گرد رياستخراج و در جدول ز ته،داش
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 یشنهادیپ ییکنگ در ساختار فضا یخیاهداف توسعه بندر تار یینمود فضا: 1-۳جدول 

 نمود فضايي در ساختار فضايي پيشنهادي اهداف

 محيطيبهبود پايداري زيست
 اغات و اراضي مزروعي اتخاذ رويكرد حفاظتي در ب

 حفاظت ويژه در اراضي باغات تاريخي

 ارتقاي توان اكولوژيك
 پااليش نوار ساحلي بندر كنگ 

 طراحي فضاهاي عمومي در نورا ساحلي 

 پذيريارتقاي كيفيت زندگي و بهبود زيست
بافت تاريخي  ارتقاي همبستگي و تعامالت اجتماعي با طراحي محورهاي ارتباطي ميان

 افت مياني و جديدبا ب
 بهبود هويت شهري مبتني بر ارتقاي نقش عناصر تاريخي و هويت بخش

 بهبود فرايند توسعه گردشگري
 ارتقاي نقش و جايگاه عناصر تاريخي ملموس در سطح شهر 

 اياي و محلهطراحي مسيرهاي عملكردي و متنوع در سطوح مختلف شهري، منطقه

 پذيري اقتصاديارتقاي رقابت
 اندهي توان اقتصادي شهر در مسير پايداري سام

 ارتقاي نقش بندر و اسكله شهر در راستاي توسعه اقتصادي 
راضي مستعد با اعمال رويكردهاي زيست اكارگاهي در  -هاي صنعتيپيشنهاد پهنه

 محيطي
 هاي فعاليتي و عملكردي در سطح شهر توزيع عادالنه محورها و پهنه

 لبدي شهرساماندهي و هدايت رشد كا
گسترش  طراحي لبه هاي شاخص در محدوده شهر براي جلوگيري از رشد بي رويه و

 امهكالبدي بي برن -فيزيكي
 حفاظت ويژه از بافت با ارزش و تاريخي شهر 

 ضايي شهر ف -بهبود و ساماندهي ساختار كالبدي
 اياي و محلهطراحي شبكه خدماتي و عملكردي در سطوح مختلف شهري، منطقه

 راحي ساختار منسجم و يكپارچه فضاييط

 ارتقاي كيفيت فضايي و سيماي شهر
 ريزي نظام مراكز مبتني بر تقويت خوانايي و غناي حسيطراحي و برنامه

بخش در سطوح مختلف هاي سنتي و عناصر معماري هويتارتقا جايگاه و نقش خانه
 شهر 

دهنده  ليعناصر تشك توانيم يشنهاديپ يياهداف در ساختار فضا ييبر نمود فضا يمبتنو  ييساختار فضا ميگام به گام ترس نديدر ادامه فرآ

 ارائه كرد. ريآن را به شرح جدول ز
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 کنگ یخیبندر تار یشنهادیپ ییعناصر ساختار فضا: 2-۳جدول 

 تصوير شماتيك عناصر ساختار فضايي ساختار فضايي پيشنهادي

اي با تمركز بر توزيع فضايي اي و محلهشهري، منطقه طراحي نظام مراكز در سطوح          -
 عادالنه و دسترسي مطلوب شهروندان؛

ر هاي شهري مبتني بر تصوير ذهني شهروندان در راستاي تقويت عناصتقويت نشانه          -
 هويتي؛

هاي هاي اصلي شهر برمبناي سلسله مراتب شبكه ارتباطي و پتانسيلطراحي ورودي          -
 برآمده از تعامالت فضايي؛

يي مطلوب، دسترسي طراحي نظام مراكز پيشنهادي مبتني بر اصول پخشايش فضا          -
ادي در راستاي عادالنه، پوشش فضايي مناسب در راستاي ارتقاي ساختار نظام مراكز پيشنه

 پذيري و بهبود كيفيت زندگيارتقاي زيست

 
اي، خيابان يت اهلل خامنهآمحور  3محورهاي شهر مبتني بر  استخوانبندي اصلي نظام          -

 امام خميني و محور بستك؛

هري و ارتقاي تعامل و شبهبود سلسله مراتب فضايي نظام محورهاي ارتباطي درون           -
 هاي پيراموني؛ارتباط شهر با حوزه

 طراح محور ارتباط دهنده بافت تاريخي و مياني؛          -

 تقويت ارتباط و تعامل بافت جديد با نواحي شهري؛          -

شش و دسترسي؛ حداقل طراحي نظام ارتباطي پيشنهادي مبتني بر ارتقاي سطح پو          -
 نزا؛ هاي توسعه دروها و ظرفيتمداخله در بافت تاريخي، طراحي مبتني بر پتانسيل

 
اي با تني بر ساماندهي خدمات شهري و منطقهبندي اراضي مبريزي نظام پهنهبرنامه          -

 كمترين مداخله فيزيكي در بافت با ارزش تاريخي؛

اي ساماندهي و طراحي فضاهاي عمومي و محورهاي مختلط عملكردي در راست          -
 هدايت رشد كالبدي شهر؛

 تقويت هم پيوندي شهر با دريا و نوار ساحلي؛          -

هاي همجواري با خليج فارش و يت فضايي و سيماي شهر براساس پتانسيلبهبود كيف          -
 بافت تاريخي؛
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 یشنهادیپ ییساختار فضا: 1-۳شکل 

 شهر یشنهادیپ میمحدوده و حر  -2 -۳

ش بر اساس بخ نيدر ا ،يخياز بافت تار انتيطرح و لزوم حفاظت و ص ژهيو تيكنگ با توجه به ماه يخيبندر تار ژهيمطالعات طرح و در

 قرار گرفته است. قيو تدق يمورد بررس زين يخيشهر، محدوده بافت تار ميخط محدوده و حر قيتدق شنهاديمطالعات صورت گرفته عالوه بر پ

 

 یخیمحدوده بافت تار -1 -2 -۳

 1335سال  ييهوا رير تصود موجود يبافت شهر يهكتار است كه عمدتا بر مبنا 55,05مصوب شهر بندر كنگ برابر با  يخيبافت تار محدوده

است كه  دهيگرد ييشناسا يراثيارزش م ياثر دارا 86بندر كنگ بالغ بر  ژهياست. بر اساس مطالعات صورت گرفته در طرح و دهيگرد ميترس

كه در  يخيارارزشمند ت يها آن قرار گرفته است و بركه هيمصوب و حاش يخيواجد ارزش كه عمدتا در محدوده بافت تار ياعبارتند از بناه

 شهر قرار گرفته است. يخيو در زون باغات تار يخيمحدوده تار يبخش غرب

بالغ بر  يشنهاديپ يخيت تارموجود در شهر، محدوده باف يخياساس مطالعات صورت گرفته و با توجه به نحوه پراكنش آثار ارزشمند تار بر

 36,84به وسعت  يخيرتا يعيو حوزه بالفصل طب يخيمال محدوده تارهكتار در ش 98,94به وسعت  يخيهكتار، حوزه بالفصل تار 119,88

و با  يخيالوه بر محدوده بافت تارارائه شده است. ع 2-3است كه در نقشه شماره  دهيگرد شنهاديپ يخيباغات تار دههكتار  در غرب محدو

 يمتر از خط ساحل و مبتن 500آب به عمق  ريز يتانشناسبندر كنگ زون باس ژهيدر طرح و ،يانورديشهر در حوزه در يخيتوجه به عملكرد تار

 است. دهيگرد شنهاديبندر موجود پ ساتيدر غرب تاس يللنگر گاه ساح ميبر محدوده قد

 

 شهر یشنهادیپ میمحدوده و حر -2 -2 -۳

شمال  يخصوص در بخش هادر داخل محدوده موجود شهر بندر كنگ به  افتهيتوسعه ن يتوجه به مطالعات صورت گرفته و وجود اراض با

 تيجمع تيو فعال ازيبه منظور سكونت، خدمات مورد ن ازيمورد ن يفضا نيطرح، امكان تام يتيمطالعات جمع جينتا هيبرپا نيشهر و همچن يغرب

 نيا يلبدخط محدوده با توجه به تحوالت كا قيبندر كنگ تدق ژهياست. لذا در طرح و ريموجود شهر امكان پذ حدودهافق طرح در داخل م

شهر بندر كنگ با توجه به مطالعات صورت  يشنهاديمحدوده پ 3-3موجود مد نظر بوده است. نقشه شماره  يعيعوارض طب نيدوره و همچن
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محدوده شهر است.  يهكتار 10حدود  شيافزا انگريهكتار است كه ب 660,27طرح برابر با  يشنهاديدهد. وسعت محدوده پ يگرفته را نشان م

قرار گرفته  ايلز در ياستحصال يشهر است كه عمدتا در اراض ديبه شهر مربوط به محدوده لنگرگاه جد ياز محدوده الحاق يل توجهبخش قاب

 دهيگرد قيشهر تدق يشهر خصوصا دروا شمال يشمال يموجود در بخش ها يعيطب ربخش، خط محدوده با توجه به عناص نياست. عالوه بر ا

 است.

 شيافزا هكتار 2926,14ه هكتار ب 2162,32از شهر  يشنهاديپ ميشهر بندر كنگ، حر ميحر نييت گرفته به منظور تعصوراساس مطالعات  بر

به  ،يو زون ساحل يش شرقشهر در بخ ميبه حر ياز محدوده الحاق يبخش قابل توجه .است دهشارائه  4-3افته است كه در نقشه شماره ي

ه خصوص در بخش ب گريد يشهر قرار گرفته است و در بخش ها يشنهاديپ ميزون در حر نيا جهكپاري تيريو مد ظارتمنظور امكان ن

 است. دهيگرد قيشهر تدق ميبا توجه به مستحدثات موجود خصوصا شبكه معابر اجرا شده خط حر يغرب

 

 یخیمحدوده بافت تار نقشه: 2-۳شکل 



 

66 

 

 
 محدوده شهر نقشه: ۳-۳شکل 

 

 شهر میحر نقشه: 4-۳شکل 
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 موجود در شهر یهاها و محدودهحوزه قیتدق -۳ -۳

 ،يكالبد ،يعيطب يتارهاساخ صيحاصل از تشخ جينتا يو بر هم نه قيبر اساس تلف يشنهاديپ يكنگ منطقه بند يخيبندر تار ژهيطرح و در

 نديدر فرآ يزينامه رمگن برمناطق ه قتيدر حق نديفرآ نيصورت گرفته است. مناطق حاصل از ا ياقتصاد ،ياجتماع ،يعملكرد ،يدسترس

وجود در شهر مورد م ماتيو تقس يمحالت عرف يگام مرزها نيبه عنوان نخست نديفرآ نيبندر كنگ است. در ا يطرح توسعه شهر نيتدو

 قرار گرفته است. يبررس

-3است. نقشه شماره  دهيگرد فيتعر يعملكرد ژهيو دو منطقه و يكنگ در قالب پنج منطقه شهر يخيبندر تار ژهيطرح و يشنهاديپ مناطق

 دهد. يدر سطح شهر بندر كنگ را نشان م يشنهاديمناطق پ تيموقع 5

 یشنهادیپ یمنطقه بند: ۳-۳جدول 

 سهم از وسعت شهر )درصد( وسعت )هكتار( مناطق پيشنهادي رديف

 9,55 62,11 منطقه تاريخي 1

 13,47 87,62 منطقه بالفصل تاريخي 2

 16,53 107,50 منطقه مياني 3

 14,96 97,30 منطقه خودآباد 4

 30,93 201,14 منطقه جديد 5

 8,89 57,78 منطقه بركه هاي تاريخي 6

 5,67 36,85 منطقه باغات شخصي 7

واجد ارزش  يو ساختمان ها بارز آن وجود بناها يژگيبندر كنگ است كه و يخيبر محدوده بافت تار قيمنطقه منط ناي – يخيمنطقه تار .1

درصد از  9,55جموع هكتار در م 62,11منطقه با وسعت  نياست. ا يخيبافت منسجم و حفاظت شده تار نيو همچن راثيثبت م يو دارا

 ردد.گ يم يبهشت ديموجود در شرق و غرب بلوار شه يخياختصاص داده است و شامل بافت تار دوسعت شهر كنگ را به خو

منطقه  نياست. ا يننده شهرلبه جدا ك كيبه عنوان  ينيامام خم ابانيتا خ يخيقه تارمنطقه حدفاصل منط ناي – يخيمنطقه بالفصل تار .2

اسكله و  ابانيرق به خشاز  يخيدرصد از وسعت شهر كنگ را به خود اختصاص داده و از جنوب به بافت تار 13,47هكتار  87,62با وسعت 

 است. دهيگرد فيب آن تعرجنو يو بافت مسكون ييرجا ديشه ابانيه حو از غرب و جنوب ب ينيامام خم ابانيشمال به خ زخط محدوده شهر ا

منطقه از جنوب  نيده است. ادرصد از وسعت بندر كنگ را به خود اختصاص دا 16,53هكتار  107,50منطقه با وسعت نيا -يانيمنطقه م .3

 است. دهيگرد فيناخدا تعر دانيو از غرب به م ينه اا... خام تيقبرستان، از شمال به بلوار آ ابانياز شرق به خ ،ينيامام خم ابانيبه خ

 يده و شامل بافت مسكوندرصد از وسعت بندر كنگ را به خود اختصاص دا 14,96هكتار  97,30منطقه با وسعت  ناي –منطقه خودآباد  .4

 ،يشمال يدر بخش ها رياب ياراض بر محله ابوذر است. وجود قيو جاده بستك به لنگه منط يا... خامنه ا تيشهر حدفاصل بلوار آ يشمال

منطقه  نيبارز ا يها يژگياز و يررسميشده توسعه بافت به صورت اسكان غ يزيبرنامه ر ريمنشا غ نيبدر و همچن ميورزشگاه ت يريقرارگ

 است.

منطقه از  نياست. ااده ددرصد از وسعت شهر بندر كنگ را به خود اختصاص  30,93هكتار  201,14منطقه با وسعت  ناي – ديمنطقه جد .5

 نيبارز ا يژگياست. و دهيگرد فيتعر يشرق به جاده بستك به لنگه، از شمال و غرب به محدوده شهر و از جنوب به محدوده باغات شخص

توجه به شاخص ها و  بدون يمسكون يمنطقه در قالب احداث مجموعه ها نيتوسعه سكونت در ا نيو همچن ريبا عيوس يمنطقه وجود اراض

 كنگ است. يخيشهر تار يمعمار يهاارزش

صاص داده است و شامل محدوده درصد از وسعت شهر را به خود اخت 8,89هكتار  57,87منطقه با وسعت  نيا  -يخيتار يمنطقه بركه ها .6

 است. يخيتار يباغات و بركه ا
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 5,67است و در مجموع  كنگ قرار گرفته شهر يجنوب غرب هيال يهكتار در منته 36,85منطقه با وسعت  نيا -يمنطقه باغات شخص .7

از  يخيتار يقه بركه هااز شرق به منط دياز شمال با منطقه جد يدرصد از وسعت شهر را به خود اختصاص داده است. منطقه باغات شخص

 گردد. يم فيبه محدوده شهر تعر ربفارس و از غ جيجنوب به خل

 
 یشنهادیمناطق پ تیموقع: 5-۳شکل 

  نیاستفاده از زم یارائه نظام کل و نیتدو -4 -۳

شهر، در افق طرح  توسعه يشنهاديپ ييسازمان فضا يانعكاس كالبد قتيكالن در سطح شهر كنگ در حق ياستقرار عملكردها يكل نظام

كه بخش  اعث شده استب  ،ييدهنده سازمان فضا ليدر تشك يشهر كنگ به عنوان دو ساختار اصل يو عملكرد ياست. تعامل ساختار كالبد

در قالب پهنه  يژگيو نيا صيشود. تشخ يشهر كنگ م تيآن در كل يسبب بازشناس قتيگردد كه در حق مجزا يتياز شهر واجد خصوص ييها

دوگانه است كه هم  يمفهوم يدارا يپهنه بند نديفرآ نياست. در ا دهيگرد قيگام به گام تدق نديفرآ كيكالن شهر صورت گرفته و در  يبند

 يو هماهنگ تيابتدا سنخ در نديفرآ نيو هم معرف كالبد همنواخت با كاركرد پهنه است. لذا در ا يشهر يده كاركرد پهنه هاكنن نييتع

 رپهنهيز صيسبب تشخ آن بيعناصر و نحوه ترك يكالبد يها يژگيكالن است و در ادامه و يدهنده پهنه ها ليها تشك تيفعال يعملكرد

سبز  يو عرصه ها مختلط ت،يپهنه سكونت، خدمات و فعال ربندر كنگ چها يخيكالن شهر تار يبندگردد. در پهنه  يگوناگون م يها

-3و جدول شماره  6-3آن در نقشه  اتيبندر كنگ كل يپشنهاد يياست كه بر اساس مطالعات وضع موجود و سازمان فضا دهيگرد شنهاديپ

 است. دهيارائه گرد 4
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 شهر بندر کنگ کالن یوسعت و سهم پهنه ها: 4-۳جدول 

 نسبت )درصد( وسعت )هكتار( پهنه هاي كالن

 %58,0 383,26 پهنه سكونت

 %18,3 120,65 پهنه خدمات و فعاليت

 %2,7 17,94 پهنه مختلط

 %21,0 138,65 پهنه سبز و حفاظت

 %100,0 660,5 مجموع

پهنه سكونت،  است. پس از افتهيكونت اختصاص از مجموع وسعت شهر به پهنه س يدرصد 58وسعت شهر كنگ با سهم حدود  نيشتريب

 ياديامر تا حدود ز نيا كالن را به خود اختصاص داده است كه يوسعت پهنه ها نيشتريب يدرصد 21پهنه سبز و حفاظت با سهم بالغ بر 

كنگ است. پهنه خدمات و  يخيربندر تا ژهيطرح و يراهبردها هيمجدد آن بر پا يايشهر كنگ و لزوم اح يخيارت نهيشيباغات در پ گاهيبه جا

در  يدرصد 3سهم حدود  پهنه مختلط با تياز مجموع وسعت شهر كنگ در رتبه سوم قرار گرفته است و در نها يدرصد 18با سهم  تيفعال

 است. دهيردگآن ارائه  يشنهاديپ يها رپهنهياز پهنه ها و ز كيهر تيوضع نديرتبه چهارم قرار گرفته است. در ادامه فرآ

 
 کالن بندر کنگ یپهنه بند: 6-۳کل ش

 پهنه سکونت  -1 -4 -۳

 نيپهنه شامل مهمتر نياست. ا ياز شهر است كه كاركرد غالب آن مسكون ييكنگ پهنه سكونت شامل بخش ها يخيبندر تار ژهيدر طرح و

 يتوسعه شهر ياطرح ه نيدوهدف از ت قتيشهر را به خود اختصاص داده است و در حق يوسعت اراض نيشترياست كه ب يكاركرد شهر

شهر بندر كنگ،  يمسكون بافت يكالبد يها يژگياست. بر اساس و يبافت شهر تيفيو آرامش در پهنه فوق و ارتقا ك شيحداكثر آسا نيمتا

پهنه  يها رپهنهيز تيوقعم 7-3است. نقشه شماره  دهيگرد ميعام تقس يمسكون رپهنهيارزشمند  و ز يمسكون رپهنهيپهنه سكونت به دو ز

عت شهر را به خود اختصاص درصد از وس 14,5هكتار  95ارزشمند با وسعت بالغ بر  يمسكون رپهنهيدهد. ز يكنگ را نشان م رسكونت در شه

 است درصد از وسعت شهر را به خود اختصاص داده 43,58هكتار  287عام با وسعت بالغ بر  يمسكون رپهنهيداده و ز
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و  انتيدر سطح شهر و به منظور امكان ص يخيتار كپارچهيفت بندر كنگ و وجود با يخيوجه به قدمت تاربا ت -ارزشمند  يمسكون رپهنهيز

 يخيبالفصل تار يمسكون رپهنهيو ز  يخيارزشمند تار يمسكون رپهنهيارزشمند با دو ز يموجود در آن، پهنه مسكون يحفاظت از ارزش ها

 است. دهيگرد فيرتع

د اختصاص داده است درصد از وسعت پهنه سكونت را به خو 12,20هكتار   46,77با وسعت   يخيرارزشمند تا يمسكون رپهنهيز -1

 نياز شاخص تر يكي يو معمار يبصر يها يژگيشهر بندر كنگ است كه بلحاظ و يخيبافت تار يشنهاديشده پ قيو شامل محدوده تدق

 .فارس است جيكشور و شمال خل يجنوب هموجود در پهن يخيتار يبافت ها

ا به خود اختصاص درصد از وسعت پهنه سكونت ر 12,68هكتار در مجموع  48,61با وسعت   يخيبالفصل تار يمسكون رپهنهيز -2

 يها يژگياز جمله و است. ليو تحل صيتشخ نديبر اساس مطالعات صورت گرفته در فرآ يخيداده است و شامل محدوده بالفصل بافت تار

 در آن اشاره نمود. يخيبافت تار ياز ارزش ها يبرخ ميتوان به تعم يبافت م نيا

با تراكم  يمسكون رپهنهيبه دو ز يكالبد يها يژگيعام شهر است كه با توجه به و يمسكون يپهنه شامل بخش ها نيا  -عام  يمسكون پهنه

 است. دهيگرد ميبا تراكم متوسط  تقس يمسكون رپهنهيكم  و ز

ختصاص داده است و درصد از وسعت پهنه سكونت را به خود ا 35,96هكتار  137,82عت با تراكم كم  با وس يمسكون رپهنهيز -1

ذكر است  انيشهر كنگ است. شا و محله ابوذر در شمال يا... خامنه ا تيتا بلوار آ ينيامام خم ابانيحدفاصل خ ،يانيم يشامل بافت مسكون

ما با توجه به مطالعات صورت ا باشنديم ييتفاوت ها يها دارا يژگيو يرخو ب يريشكلگ طيو محله ابوذر به لحاظ شرا يانيكه هرچند بافت م

 يشنهاديپ ييدر سازمان فضا مذكور يبافتها گاهيبوده و با توجه به جا ينسبتا همگن يمعمار يو شاخص ها يكالبد يها يژگيو يگرفته دارا

 . اندقرار گرفته  رپهنهيز نيدر ا

د اختصاص داده است درصد از وسعت پهنه سكونت را به خو 39,15هكتار  150,06ا وسعت با تراكم متوسط  ب يمسكون رپهنهيز -2

 هيال منتهي و لنگه –ك در غرب جاده بست يمسكون يبا كاربر ريبا يو اراض يمسكون يدر قالب مجتمع ها ديجد يو شامل ساخت و سازها

 است نگمحدوده شهر بندر ك يغرب

 پهنه سکونت یها رپهنهیز: 5-۳جدول 

 زيرپهنه ها پهنه هاي كالن
وسعت 
 )هكتار(

نسبت به پهنه 
 )درصد(

نسبت به شهر 
 )درصد(

 پهنه سكونت
 

 زير پهنه مسكوني ارزشمند
 7,08 12,20 46,77 مسكوني ارزشمند تاريخي

 7,36 12,68 48,61 مسكوني بالفصل تاريخي

 زيرپهنه مسكوني عام
 20,87 35,96 137,82 مسكوني با تراكم كم

 22,72 39,15 150,06 مسكوني با تراكم متوسط
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 پهنه سکونت یها رپهنهیز تیموقع: 7-۳نقشه 

  تیپهنه خدمات و فعال -2 -4 -۳

فضا وجه  يابيسامان  يشنهاديپ يالگو هياز شهر است كه بر پا ييشامل بخش ها تيكنگ پهنه خدمات و فعال يخيبندر تار ژهوي طرح در

 تيخدمات و فعال هد. پهنگرد يم زين يبا كاركرد شهر اسيپهنه شامل خدمات بزرگ مق نيا نياست. همچن تيالآن كار و فع يغالب عملكرد

 رپهنهيبه دو ز يشنهاديپ ييآن در ارتباط با سازمان فضا يرينحوه قرارگ نيآن و همچن يعملكرد اسيمق ت،يفعال يها نهيزم كيبه تفك

خدمات  هپهن يها رپهنهيز تيموقع 6-3است. نقشه شماره  دهيگرد ميتقس  تيدمات و فعالخ يو گستره ها تيخدمات و فعال يمحورها ياصل

 دهد. يدر شهر كنگ را نشان م تيو فعال

 با محورهاي اطراف رد غالبا و يافته گسترش شهر سطح در نيز خدمات و كاال عرضه شهر توسعه و رشد با –تيخدمات و فعال يمحورها

ه خود اختصاص داده و بر درصد از وسعت شهر كنگ را ب 8,90هكتار در حدود  58,79پهنه با وسعت  ناي. تاس يافته استقرار شهر اهميت

و  يمنطقه ا تيعالفخدمات و  يمحورها رپهنهيو ز يو فراشهر يشهر تيخدمات و فعال يمحورها رپهنهيبه دو ز يردعملك اسياساس مق

 است. دهيگرد ميتقس يمحل

هنه خدمات و پدرصد از وسعت  42,22هكتار  50,94با وسعت حدود  يو فراشهر يشهر تيو فعالخدمات  يمحورها رپهنهيز -1

 تيبلوار آ ،ينيامام خم اباني)خ يارتباط ياصل يآن در مجاورت محورها يعملكرد اسيرا به خود اختصاص داده است و با توجه به مق تيفعال

  خدماتي، هاي اختالطي از فعاليت قتيدر حق رپهنهيز نيهمجوار قرار گرفته است. ا يرشه يكانونها ريلنگه(  با سا بستكو جاده  يا.. خامنه ا

 است. دهيگرد فيتعر رپهنهيز كيدر قالب  يمهم شهر يدر مجاورت محورها يرگي قرار به توجه با كه است تجاري و اداري

را به  تيدرصد از وسعت پهنه خدمات و فعال 6,50هكتار  7,85با وسعت   يو محل يمنطقه ا تيخدمات و فعال يمحورها رپهنهيز -2

 تجاري، هاي مجتمع نهادها، ادارات، شامل تجاري، و اداري  خدماتي، هاي اختالطي از فعاليت زين رپهنهيز نيخود اختصاص داده است. ا
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شكل  يبهشت ديبلوار شهو  ييرجا دشهي بلوار مجاورت در كه است …درماني و -گردشگري، آموزشي، بهداشتي  - يفراغت هاي¬فعاليت

 گرفته است.

به خود اختصاص داده است و شامل  درصد از وسعت شهر كنگ را 9,37هكتار   61,86پهنه با وسعت  نيا  - تيخدمات و فعال يها گستره

 ارين بسدر آ يشهر يها تيفعال ريو سهم سكونت و سا افتهياختصاص  تيآن به فعال ياز شهر است كه وجه غالب عملكرد يمحدوده ها

 رپهنهي، ز يبندر ساتياسبندر و ت رپهنهيدر قالب سه ز تيفعال يها نهيزم كيپهنه به تفك نيعملكرد غالب ا وعمحدود است. بر اساس ن

 است. دهيگرد فيتعر يشهر ساتيخدمات و تاس رپهنهيو ز يو كارگاه يصنعت

نقش  نيو همچن يندرب ساتير كنگ و وجود بندرگاه و تاسشهر بند يساحل تيبا توجه به موقع يبندر ساتيبندر و تاس رپهنهيز -1

 يمجزا دسته بند رپهنهيز كيدر  يبندر ساتيمرتبط با بندرگاه و تاس يو اقتصاد شهر مجموعه عملكردها يخيتار يريبندر در روند شكلگ

سعت پهنه درصد از و 7.43هكتار  8,97در مجموع  با وسعت  رپهنهيز نياسكله است. ا ابانيجنوب خ ياستحصال دودهكه شامل مح دهيگرد

 شهر بندر كنگ را به خود اختصاص داده است. يدر نظام پهنه بند تيخدمات و فعال

ود اختصاص داده و را به خ تيدرصد از وسعت پهنه خدمات و فعال 16,37هكتار  19,75با وسعت   يو كارگاه يصنعت رپهنهيز -2

 يجنوب شرق هيال ينتهدر م ينيامام خم ابانياسكله و خ ابانينعتي واقع در حدفاصل خي صنعتي، كارگاهي و خدمات صها¬شامل محدوده

حفاظت محيط زيست،  مجاز به استقرار در اين پهنه، مشتمل بر صنايعي است كه طبق ضوابط سازمان يشهر است. صنايع و كارگاه ها

 استقرارشان در محدوده شهر مجاز است.

را به خود اختصاص  تيدرصد از وسعت پهنه خدمات و فعال 27,47هكتار حدود  33,15با وسعت  يشهر ساتيخدمات و تاس رپهنهيز -3

 رپهنهيز كيدر قالب  آن فيو تعر ياست امكان بازشناس اسيبزرگ مق يشهر ساتيو تاس يخدمات يها يپهنه شامل كاربر نيداده است. ا

 است. سريم يكالبد يها يژگيمجزا با توجه به و

 تیپهنه خدمات و فعال یها پهنهریز: 6-۳جدول 

 زيرپهنه ها پهنه هاي كالن
وسعت 
 )هكتار(

نسبت به 
پهنه 
 )درصد(

نسبت به 
شهر 
 )درصد(

 و فعاليت پهنه خدمات

محورهاي خدمات 
 و فعاليت

 7,71 42,22 50,94 محورهاي خدمات و فعاليت شهري و فراشهري 

 1,19 6,50 7,85 زيرپهنه محورهاي خدمات و فعاليت منطقه اي و محلي 

گستره هاي خدمات 
 و فعاليت

 1,36 7,43 8,97 زيرپهنه بندر و تاسيسات بندري 

 2,99 16,37 19,75 زيرپهنه صنعتي و كارگاهي 

 5,02 27,47 33,15 زيرپهنه خدمات و تاسيسات شهري 
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 تیپهنه خدمات و فعال یها رپهنهیز تیموقع: 8-۳شکل 

 پهنه مختلط  -۳ -4 -۳

استعداد  يشنهاديپ ييضافاز محدوده شهركنگ است كه با توجه به سازمان  ييكنگ پهنه مختلط شامل قسمت ها يخيبندر تار ژهوي طرح رد

شاخص  يردعملك يمحورها هيپهنه در حاش نيخدمات و مسكونت را به صورت توامان دارا است. ا ت،يچند منظوره فعال ياستقرار عملكردها

مختلط  ياصل رپهنهيدو ز شده و به ليتشك يمسكون يدر بافت ها يو ادار يتجار ،يخدمات يها يرار پراكنده كاربراز استق يو ناش يشهر

پهنه مختلط در سطح  يها نهرپهيز يريقرارگ تيموقع 9-3شده است. نقشه شماره  ميتقس يتجار ،يخدمات ،يمختلط ادار رپهنهيو ز يخيتار

 دهد. يشهر كنگ را نشان م

 ييده و شامل محدوده هادرصد از وسعت شهر كنگ را به خود اختصاص دا 1,31هكتار  8,67پهنه با وسعت  ناي – يخيختلط تارم رپهنهيز

بوده در  ريونت در آن امكان پذدر كنار سك تياستقرار فعال يشنهاديپ ييآن در سازمان فضا گاهيشهر است كه با توجه به جا يخياز بافت تار

 شده است. فيتعر يساحل يگردشگر ،يمختلط فرهنگ يو محورها  يخدمات ،يگردشگر ،يمختلط فرهنگ يامحوره رپهنهيقالب دو ز

ه خود اختصاص بدرصد از وسعت پهنه مختلط را  15,01هكتار  2,69با وسعت  يخدمات ،يگردشگر ،يمختلط فرهنگ يمحورها -1

 است. رمهرهيمجاور گذر ز يداده و شامل محدوده ها

ه خود اختصاص درصد از وسعت پهنه مختلط را ب 33,32هكتار  5,98با وسعت   يساحل يگردشگر ،يفرهنگ مختلط يمحورها -2

 بندر كنگ است. يساحل ابانيمجاور خ يداده و شامل محدوده ها

ه و با توجه ود اختصاص دادخدرصد از وسعت شهر كنگ را به  1,40هكتار  9,27پهنه با وسعت  ناي –يتجار ،يخدمات ،يمختلط ادار رپهنهيز

 فيتعر ينطقه اممختلط  يمحورها رپهنهيو ز يمختلط شهر يمحورها رپهنهيبا دو ز يشنهاديپ ييآن در سازمان فضا ينقش عملكرد

 ده است.يگرد
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پهنه  نياده است. ارا به خود اختصاص د يشنهاديدرصد از پهنه مختلط پ 42,54هكتار  7,63با وسعت  يمختلط شهر يمحورها -1

شهر  ادينوبن يخش هابو  يخيارتباط بافت تار تيبه منظور تقو ييدر سازمان فضا يشنهاديپ يمنطبق بر محور فعال عملكرد قتيدر حق

 سازد. يرا برقرار م محله ابوذر تيو در نها يانيبافت م ،يخيبافت تار كپارچهيانقالب امكان اتصال  دانيكنگ است كه از شمال م

 رپهنهيز نيده است. ادرصد از وسعت پهنه مختلط را به خود اختصاص دا 9,13هكتار  1,64عت با وس يمختلط منطقه ا يمحورها -2

 يو مسكون يخدمات ،ياراد ،يتجار يعملكردها يموجود دارا تيمطالعات وضع هياست كه بر پا يمنتظر ديشه ابانيشامل محدوده مجاور خ

 است. دهيگرد فيتعر ينطقه ام اسيدر قالب پهنه مختلط با عملكرد در مق طيمح تيفيساماندهي و ارتقا كارايي و ك انبوده و به منظور امك

 پهنه مختلط یها رپهنهیز: 7-۳جدول 

 زيرپهنه ها پهنه هاي كالن
وسعت 
 )هكتار(

نسبت به 
پهنه 
 )درصد(

نسبت به 
شهر 
 )درصد(

 پهنه مختلط

 پهنه مختلط تاريخي
 0,41 15,01 2,69 محورهاي مختلط فرهنگي، گردشگري، خدماتي

 0,90 33,32 5,98 محورهاي مختلط فرهنگي، گردشگري ساحلي

 پهنه مختلط اداري، خدماتي، تجاري
 1,16 42,54 7,63 محورهاي مختلط شهري

 0,25 9,13 1,64 محورهاي مختلط منطقه اي

 
 پهنه مختلط یها رپهنهیز تیموقع: 9-۳شکل 

 

 فاظت حپهنه سبز و  -4 -4 -۳

مانند بوستان  يو خصوص يسبز عموم ياز شهر است كه به عرصه ها ييكنگ پهنه سبز و حفاظت شامل بخش ها يخيتاربندر  ژهيدر طرح و

پهنه سبز و حفاظت و به  تياست. با توجه به ماه افتهياختصاص  يحفاظت يو پهنه ها ميحرا نيو همچن وستهيپ يزراع يها، باغات و اراض

شده امكان  زيحفاظت فعال و تجه جاديمحدوده بوده و تنها به منظور امكان ا اريپهنه بس نيدر ااز آن، ضوابط ساخت و ساز  انتيمنظور ص
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شهر بندر كنگ،  يخيتار نهيشيباغات در پ گاهياست.  با توجه به جا ريپهنه امكان پذ ياستمرار كاركرد اصل نيتوسعه در آن، مشروط بر تضم

آن در قالب  يعملكرد يها نهيشهر را به خود اختصاص داده است و با توجه به زم درصد از وسعت 20,99پهنه سبز و حفاظت در مجموع 

 تياست. نقشه شماره //// موقع دهيگرد فيحفاظت  تعر رپهنهيو ز  يسبز عموم يفضا رپهنهي، ز يمزروع يباغات و اراض ياصل رپهنهيسه ز

 دهد. يپهنه سبز و حفاظت در سطح شهر كنگ را نشان م يها رپهنهيز

ا به خود اختصاص داده و شامل ردرصد از وسعت شهر كنگ  16,65هكتار  109,99پهنه با وسعت  نيا - يمزروع يباغات و اراض رپهنهيز

گستره باغات  رپهنهينگ با دو زو توسعه شهر ك يريشكلگ يخيباغات در روند تار تيپهنه با توجه به اهم نيموجود شهر است. ا وستهيباغات پ

 است. دهيگرد فيتعر  يمزروع يگستره باغات و اراض هرپهنيو ز  يخيتار

اص داده است و شامل درصد از وسعت پهنه سبز و حفاظت را به خود اختص 50,88هكتار  70,54با وسعت   يخيگستره باغات تار -1

آب  عيو توز رهيذخ يخيرات يها رساختيز يدارا يعيآن از منظر طب تيشهر كنگ است كه عالوه بر اهم يپهنه باغات موجود در جنوب غرب

 مانده از آن است. يبه جا يخيو آثار تار

 ختصاص داده است.درصد از پهنه سبز و حفاظت را به خود ا 28,45هكتار  30,45با وسعت   يمزروع يگستره باغات و اراض -2

 هيص داده و شامل كله خود اختصادرصد از وسعت شهر كنگ را ب 2,02هكتار  13,34پهنه با وسعت  ناي  –  يسبز عموم يفضا رپهنهيز

 است. دهيگرد فيتعر  معابر هيسبز حاش يفضا رپهنهيبوستان ها  و ز رپهنهيموجود در شهر است كه در قالب دو ز يسبز عموم يفضاها

 يفضاها بوستان ها و هيلكدرصد از پهنه سبز و حفاظت را به خود اختصاص داده و شامل 12,56هكتار  12,56بوستان ها  با وسعت  -1

 شده شهر بندر كنگ است. زيسبز تجه

 معابر   هيسبز حاش يفضا -2

  ميحرا رپهنهيرا به خود اختصاص داده و شامل دو ز درصد از وسعت شهر كنگ 2,32هكتار  15,32پهنه با وسعت  نيا  -حفاظت   رپهنهيز

 هكتار  است. 5,94و  9,38وسعت  يدارا بيو آرامستان  است كه به ترت

 پهنه سبز و حفاظت یها رپهنهیز: 8-۳جدول 

 زيرپهنه ها پهنه هاي كالن
وسعت 
 )هكتار(

نسبت به 
پهنه 
 )درصد(

نسبت به 
شهر 
 )درصد(

 حفاظت پهنه سبز و

باغات و اراضي 
 مزروعي 

 10,68 50,88 70,54 گستره باغات تاريخي

 5,97 28,45 39,45 گستره باغات و اراضي مزروعي

 فضاي سبز عمومي 
 1,90 9,06 12,56 ن هابوستا

 0,12 0,56 0,77 فضاي سبز حاشيه معابر

 حفاظت
 1,42 6,77 9,38 حريم دريا

 0,90 4,28 5,94 آرامستان
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 پهنه سبز و حفاظت یها رپهنهیز تیموقع: 1۰-۳شکل 

 شهر یشنهادیپ ینظام پهنه بند -5 -4 -۳

مختلط و سبز و  ت،يالدر قالب چهار پهنه كالن سكونت، خدمات و فع يلكردكالن عم يكنگ نظام پهنه بند يخيبندر تار ژهيطرح و در

نظام پهنه  تيكل  8-2ره است. نقشه شما دهيها ارائه گرد تيفعال يعملكرد اسيمجزا بر اساس نوع و مق يعملكرد رپهنهيز 19حفاظت و 

 دهد. يرا نشان م در سطح شهر كنگ يشنهاديپ يها رپهنهيو پراكنش ز عيتوزو نحوه  يشنهاديپ يبند
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 یشنهادیپ یپهنه بند: 9-۳جدول 

 زيرپهنه ها پهنه هاي كالن
وسعت 
 )هكتار(

نسبت به 
پهنه 
 )درصد(

نسبت به 
شهر 
 )درصد(

 پهنه سكونت

زير پهنه مسكوني 
 ارزشمند

 7,08 12,20 46,77 مسكوني ارزشمند تاريخي

 7,36 12,68 48,61 مسكوني بالفصل تاريخي

ي زيرپهنه مسكون
 عام

 20,87 35,96 137,82 مسكوني با تراكم كم

 22,72 39,15 150,06 مسكوني با تراكم متوسط

 و فعاليت پهنه خدمات

محورهاي خدمات و 
 فعاليت

 7,71 42,22 50,94 محورهاي خدمات و فعاليت شهري و فراشهري 

 1,19 6,50 7,85 زيرپهنه محورهاي خدمات و فعاليت منطقه اي و محلي 

گستره هاي خدمات 
 و فعاليت

 1,36 7,43 8,97 زيرپهنه بندر و تاسيسات بندري 

 2,99 16,37 19,75 زيرپهنه صنعتي و كارگاهي 

 5,02 27,47 33,15 زيرپهنه خدمات و تاسيسات شهري 

 پهنه مختلط

 پهنه مختلط تاريخي
 0,41 15,01 2,69 محورهاي مختلط فرهنگي، گردشگري، خدماتي

 0,90 33,32 5,98 هاي مختلط فرهنگي، گردشگري ساحليمحور

پهنه مختلط اداري، 
 خدماتي، تجاري

 1,16 42,54 7,63 محورهاي مختلط شهري

 0,25 9,13 1,64 محورهاي مختلط منطقه اي

 حفاظت پهنه سبز و

تفريحي  ردشگريگ
 ها و اراضي)باغ

 (كشاورزي

 10,68 50,88 70,54 گستره باغات تاريخي

 5,97 28,45 39,45 ي مزروعيگستره باغات و اراض

 فضاي سبز عمومي 
 1,90 9,06 12,56 بوستان ها

 0,12 0,56 0,77 فضاي سبز حاشيه معابر

 حفاظت
 1,42 6,77 9,38 حريم دريا

 0,90 4,28 5,94 آرامستان

 
 بندر کنگ یشنهادیپ یپهنه بند: 11-۳شکل 
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  میاستفاده از حر یو ارائه نظام کل نیتدو -5 -۳

بر اساس  ميحر يمرزها قيبر تدق يمطالعات صورت گرفته مبتن يبر مبنا ميحر قيتدق نديبندر كنگ بر اساس فرآ يشنهاديپ ميحر محدوده

 ميكالن استفاده از حر يدمرحله پهنه بن نيهكتار در نظر گرفته شده است. در ا 2602,41به وسعت  ،يعيو عناصر طب يكالبد يها يژگيو

 دهير كنگ ارائه گردشهر بند ميموجود درحر ياز زون ها كيهر يعيو طب يبارز عملكرد يها يژگيگرفته و و صورت بر مبناس مطالعات

استقرار پهنه  ياست. نظام كل ارائه شده يشنهاديپ يها رپهنهيكالن و ز يپهنه ها كيبه تفك ميحر يپهنه بند 12-3است. در نقشه شماره 

( و پهنه حفاظت H2د )( پهنه حفاظت ارزشمنH1بر سه پهنه كالن حفاظت عام ) يكنگ مبتن يخيربندر تا ژهيدر طرح و ميكالن حر يبند

 ارائه شده است. يشنهاديپ يها رپهنهياز ز كيوسعت و سهم هر 10-3( است. در جدول شماره H3) ژهيو

 ( H1حفاظت عام ) پهنه -1 -5 -۳

صاص داده است و شامل شهر بندر كنگ را به خود اخت ميصد از وسعت حردر 87,13هكتار  3001,29حفاظت عام در مجموع با وسعت  پهنه

حفاظت عام با توجه به  به سمت بندر عباس قرار گرفته است. پهنه يشهر و شمال محور مواصالت ياست كه در قسمت شمال مياز حر يبخش

 شده است. مي( تقسH12) حفاظت حلقه دوم رپهنهي( و زH11پهنه حفاظت حلقه اول ) ريزبه دو  يطيمح يها يژگيو

محدوده شهر  يل شمالاست در حدفاص مياز حر يهكتار شامل بخش ها 242,42با وسعت  رپهنهيز ناي –( H11حفاظت حلقه اول ) رپهنهيز

نظور وب شهر بندر كنگ و به مبا محدوده مص رپهنهيز نيا يوستگپي به توجه با. است گرفته قرار لنگه بندر –بندر كنگ  يتا جنوب كمربند

توسعه شهر،  يآت يازهاين نيتام يدر راستا ياز اراض انتيبه منظور ص ژه،يشهر در طول دوره طرح و يشمال يمرزهااز گسترش  يريشگيپ

مجاز  يها تياز آن دسته از فعال ممنوع بود و صرفا رپهنهيز نيشهر در ا ميمجاز به استقرار در حر يها تياز فعال يقابل توجه فياستقرار ط

 باشد. يمجاز م رپهنهيز نيدر ا يو باغات شخص يخدمات يها تيفعال م،يتقرار در حربه اس

( و H1ه حفاظت عام )درصد از وسعت پهن 91,92هكتار در مجموع  2758,87پهنه با وسعت  ريز ناي –( H12حفاظت حلقه دوم ) رپهنهيز

كنگ به سمت بندر  يتمحور مواصال يشمال يو شامل اراض شهر بندر كنگ را به خود اختصاص داده است ميدرصد از وسعت كل حر 80,09

مجاز به  يها تيفعال هيكل نيقرار گرفته است و همچن رپهنهيز نيشهر بندر كنگ در ا ميمستقر در حر يتيجمع يعباس است. كانون ها

 باشند. يرا دارا م رپهنهيز نيشهر بر اساس ضوابط و مقررات موجود امكان استقرار در ا مياستقرار در حر

 (H2پهنه حفاظت ارزشمند ) -2 -5 -۳

 يارزشمند يخص هاشا يدارا يعيطب ييها يژگيشهر بندر كنگ است كه به لحاظ و مياز حر ييحفاظت ارزشمند شامل محدوده ها پهنه

درصد  8,56هكتار  294,74پهنه در مجموع با وسعت  نيدر طرح مدنظر بوده است. ا ،يعيطب يها يژگياست كه حفاظت از آن با توجه به و

شرق پارک  يساحل ياضار نيواقع در مجاور خور سور و همچن يكنگ را به خود اختصاص داده و شامل اراض رشهر بند مياز وسعت كل حر

 يارزشمند ساحل پهنه حفاظت ري( به دو زH2بندر عباس است. پهنه كالن حفاظت ارزشمند ) يدر جنوب محور مواصالت نيكوه يساحل

(H21و ز )پهنهري ( حفاظت ارزشمند باغاتH22تقس )شود يم مي 

شهر بندر كنگ در  ميدر حر واقع يساحل يهكتار شامل اراض 136,16با وسعت  رپهنهيز نيا -(H21) يپهنه حفاظت ارزشمند ساحل ريز

 يها تياز فعال ينوعمت فيموجود امكان استقرار ط يها ليشهر و پتانس يشهر است كه با توجه به چشم انداز توسعه ا يمحدوده شرق

 دارا است. طيمح ستيز يها تيبه ظرف جهرا با تو يستيو تور يحيتفر

شهر بندر كنگ را به  ميدرصد از وسعت حر 4,6هكتار در حدود  158,58پهنه با وسعت  ريز ناي –( H22حفاظت ارزشمند باغات ) رپهنهيز

باغ است. هر چند در  يكاربر يمجاورت خور سور است كه عمدتا داراواقع در محدوده شرق شهر و در  يخود اختصاص داده و شامل اراض

ذكر است كه ضوابط  انياست. شا دهيگرد بيتخر يركاربرييتغ ايو  يخشكسال لياز باغات موجود به دل يتوجه لبخش قاب رياخ يسالها



 

79 

 

باغات موجود  يايو اح تيبه منظور تقو يگرگردش بانيپشت يها تيفعال نيو همچن يگردشگر يها تياستقرار فعال رپهنهيز نيمدنظر در ا

 ممنوع است. رپهنهيز نيدر ا ميمجاز به استقرار در حر يها تيفعال ريت به سايفعال رييبوده و هرگونه تغ رپهنهيز نيدر ا

 ( H3) ژهیپهنه حفاظت و -۳ -5 -۳

 يحفاظت ساحل رپهنهيز ود اختصاص داده و شاملبندر كنگ را به خ ميدرصد از وسعت حر 4,32هكتار 148,72با وسعت  ژهيحفاظت و پهنه

واقع  يبارز اراض يگژيبندر عباس است. و يدر جنوب محور مواصالت نيكوه يشرق خور سور تا محدوده پارک ساحل ياست كه شامل اراض

لنج  يمعنو راثياز م انتيبه منظور ص ژهياست. كه در طرح و يسنت يلنج ها ريساخت و تعم يصنعت يها تيفعال راستقرا رپهنه،يز نيدر ا

 نييتع يطيمح ستيحظات زمال تيمورد نظر بارعا يها تيفعال يموجود در محدوده بندر كنگ و به منظور سامانده يانورديو دانش در يساز

 است. دهيگرد

 شهر بندر کنگ میحر یپهنه بند: 1۰-۳جدول 

 نسبت به كل )درصد( وسعت )هكتار( زيرپهنه ها پهنه هاي كالن

 H1 حفاظت عامپهنه 

 H11 242,42 7,04% پهنه حفاظت حلقه اول

 H12 2758,87 80,09% پهنه حفاظت حلقه دوم

 H2 پهنه حفاظت ارزشمند

 H21 136,16 3,95% پهنه حفاظت ارزشمند ساحلي

 H22 158,58 4,60% پهنه حفاظت ارزشمند باغات

 H31 148,72 4,32% پهنه حفاظت ويژه ساحلي H3 پهنه حفاظت ويژه

 
 میحر ینقشه پهنه بند: 12-۳کل ش
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 نیزم یکاربر یزیرنامه ربخش چهارم: ب

ض يكاربر يزيربرنامه صل 5 رندهيكنگ دربرگ يخيبندر تار يارا خدمات،  نيخدمات،  برنامه تام ازيبرآورد ن ،يشنهاديسرانه پ قيتدق يگام ا

ض يكاربر شعاع عملكرد يشنهاديپ يارا ست يشنهاديپ يو  س قي. در گام اول با تدقا سرانه آن به برر سعت خدمات موجود و  سب  يو تنا

 يعال يمصــوبات شــورا هيســرانه اســتاندارد بر پا نييبا تع يافق طرح پرداخته شــده كه در بخش بعد يشــنهاديپ تيعخدمات موجود با جم

ساز سپس برمبناشوديپرداخته م يشنهاديسرانه پ قيبه تدق يو معمار يشهر س ي.  ض يبه عمل آمده كاربر يهايبرر بندر كنگ به  يارا

ض هايكاربر كيتفك پرداخته خواهد  يشنهاديپ يخدمات يهايكاربر يشعاع عملكرد يشده و در انتها به بررس شنهاديپ ؛يزيربرنامه يو ارا

 شد. 

 کاربری های خدماتی یشنهادیسرانه پ قیتدق -1 -4

 يهايكاربر ريبه نسبت سا يشگرگرد -يحيو تفر يدرمان -يبهداشت ،يفرهنگ يهاياز وسعت اندک كاربر يوسعت خدمات موجود حاك

 يابه گونه يانتظام و يادار ،يشهر زاتيو تجه ساتيتاس ،يورزش ،يمذهب ،يآموزش يهاياز كاربر يبرخوردار گريد يشهر است. از سو

است تا شاخص سرانه  ازيموضوع ن نياز ا ترحيصح ليبه تحل يابيدست يبندر كنگ است. اما برا يفعل تيجمع ازين ينسبتا مطلوب و پاسخگو

 يپارک و فضا ،ينباردارحمل و نقل و ا ،يفرهنگ ،يآموزش يسرانه خدمات موجود كاربر ي. در بررسرديقرار گ يمورد بررس يخدمات شهر

 باشند.  يكمتر از آن م اياندارد و ه استسران نيهستند كه در وضع موجود در حدود كمتر ييهايبه عنوان كاربر يگردشگر -يحيسبز و تفر

ر است، پرداخته شود؛ نف 32990افق طرح كه برابر با  تيحاضر شهر در تناسب با جمع ياراض يخدمات و كاربر ليبه تحل كهيصورت در

همچون  ياساس يهايبرا كارمازاد در افق طرح بوده ام تيجمع يپاسخگو يانتظام يادار زات،يو تجه ساتيتاس ،يمذهب ،يورزش يهايكاربر

در ادامه  بيترت ني. بدباشنديح نمافق طر تيجمع ازين يپاسخگو يگردشگر -يحيسبز و تفر يفضا ،يفرهنگ ،يماندر -يبهداشت ،يآموزش

ر( نف 50000كمتر از  يرها)شهيو معمار يشهرساز يعال يسرانه استاندارد برآمده از مصوبات شورا يخدمات وضع موجود و برمبنا يبرمبنا

 شود. يكنگ پرداخته م يخيبندر تار يشنهاديپ يهاسرانه قيبه تدق

 نفر در افق  4230كه  ميالتعلالزم تيجمع هياست كه برپا 5تا  2 يآموزش ي: سرانه استاندارد كاربریآموزش یکاربر

 نيوجود دارد. بد تيعجم يآموزش ازيبه ن ييپاسخگو يهكتار در راستا 3,5بالغ بر  ييبه فضا ازيشده؛ ن ينيشبيطرح پ

 شده است. هدر نظر گرفت متر مربع 5 يخدمات آموزش يشنهاديسرانه پ بيترت

 عمده  نكهيتوجه به ا است و با 1,5تا  1 نيب يو درمان يبهداشت ي: سرانه استاندارد كاربریدرمان یبهداشت یکاربر

رفته و  يريپ شهر به سمت تيجمع نكهيسال است و با توجه به ا انيدر طبقه جوان و م يشهر طبق هرم سن تيجمع

 . شودياحساس م يمانخدمات در شتريبه سرانه ب ازيزاد و ولد در حال رشد است، ن
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 ست و با توجه ا يعال يسرانه استاندارد شورا نيدر حد كمتر يفرهنگ ي: سرانه وضع موجود كاربریفرهنگ یکاربر

 يوان به كاربرسال و ج انيجامعه رده م تيده جمععم ازين نيبندر كنگ و همچن يو فرهنگ يخيبه هدف توسعه تار

 ست. در نظر گرفته شده ا يشنهاديسرانه پ نيشتريبرابر با ب يكاربر نيا يشنهاديسرانه پ ،يفرهنگ

 برابر  يشنهاديه پسران ؛يشنهاديافق پ تيجمع ازياز ن شيخدمات ب نيبه واسطه تام يكاربر ني: در ایمذهب یکاربر

 است. شتريب اريحد بس نيدر حال حاضر از ا يارد درنظر گرفته شده كه همانا سرانه مذهبحد استاند نيشتريبا ب

 يياز پاسخگو يكوضع موجود حا 7,6است و سرانه  1,5تا  1 نيب يورزش ي: سرانه استاندارد كاربریورزش یکاربر 

سال  انيوان و مجدر طبقه  يشهر طبق هرم سن تيعمده جمع نكهيافق طرح است و با توجه به ا تيسرانه به جمع نيا

 يخدمات ورزش رشتيبه سرانه ب ازيرشد است، ن لرفته و زاد و ولد در حا يريشهر به سمت پ تيجمع نكهياست و ا

 شده است.  ينيشبيشهر پ يبرا 1,5 يسرانه حداكثر جهيو در نت شودياحساس م

 تيجمع ازيبه ن ييسرانه و پاسخگو نيام: تيانتظام يو ادار يحمل و نقل و انباردار ؛یشهر زاتیو تجه ساتیتاس 

 شده است. هايكاربر نيدر ا يسرانه حداكثر شنهاديپ سازنهيافق طرح زم

 50000ز كمتر ا يشهرها يبرا يو معمار يشهرساز يعال ي: سرانه استاندارد شورایگردشگر یحیتفر یکاربر 

و نقش و چشم انداز شهر  يسو كياز  يكاربر نيجود ادر نظر گرفته شده اما با توجه به سرانه وضع مو 2/0نفر برابر با 

 گرفته شده است. در نظر 5 يكاربر نيا يشنهاديپ هارائه شده؛ سران يحيو تفر يكه در حوزه گردشگر گريد ياز سو
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 کنگ یخیبندر تار یاراض یکاربر یشنهادیسرانه پ قیتدق:  1-4جدول 

 كاربري
وسعت خدمات 
 موجود )هكتار(

سرانه خدمات 
 وجود )مترمربع(م

سرانه خدمات 
موجود با جمعيت 

 افق طرح
 )مترمربع(

سرانه استاندارد 
)مصوب شوراي 

 عالي(

تدقيق 
سرانه 

 پيشنهادي
 توضيحات

 5 5تا  2بين  1,5 2,6 4,9 آموزشي

يت نفر جمع 4230با توجه به پيشبيني بيش از 
بيني التعليم در افق طرح و همچنين پيشالزم

كتار فضاي آموزشي در ه 3,5نياز بيش از 
 دوره اجراي طرح

 1.5 1,5تا  1بين  0,2 0,3 0,6 بهداشتي درماني

با توجه به اينكه عمده جمعيت شهر طبق 
هرم سني در طبقه جوان و ميان سال است و 
 اينكه جمعيت شهر به سمت پيري رفته و زاد

شتر و ولد در حال رشد است، نياز به سرانه بي
 شود.خدمات درماني احساس مي

 0.75 0,75تا  0,2بين  0,1 0,2 0,4 فرهنگي
عمده جمعيت جامعه در رده ميان سال و 
  جوان است و با توجه به فقر سرانه موجود،

 نياز به خدمات فرهنگي بيشتر است.

 - موجود 0,5تا  0,2بين . 1,5 2,6 5 مذهبي

 موجود 1,5تا  1بين  4,4 7,6 14,6 ورزشي

جمعيت شهر طبق با توجه به اينكه عمده 
هرم سني در طبقه جوان و ميان سال است و 
 اينكه جمعيت شهر به سمت پيري رفته و زاد

يشتر و ولد در حال روشد است، نياز به سرانه ب
 شود.خدمات ورزشي احساس مي

 - موجود 2,5تا  1,2بين  2,5 4,3 8,3 تاسيسات و تجهيزات شهري

 - موجود 20كمتر از  5,9 10,0 19,3 حمل و نقل و انبارداري

 - 2 2تا  1بين  1,7 2,9 5,6 اداري انتظامي

 8 8بيش از  1,3 2,3 4,4 پارک و فضاي سبز

با توجه به شرايط خاص زيست محيطي و 
هاي باالي نگهداشت گرماي هوا و هزينه

خدمات فضاي سبز، حداقل سرانه پارک 
 بيني شده است.پيش

 3 0,2كمتر از  0,0 0,0 0 تفريحي گردشگري
 با توجه به نقش و چشم انداز شهر در حوزه

 گردشگري

 - 39,75 - 19,8 34,0 65,3 مجموع
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 کنگ یخیخدمات وضع موجود بندر تار: 1-4شکل 

 خدمات در افق طرح   ازیبرآورد ن -2 -4

آن كمبود  يتا برمبنا دهيبه گرددر افق طرح محاس ازيوسعت خدمات مورد ن ؛يشنهاديوسعت خدمات موجود و سرانه پ يگام دوم برمبنا در

وسعت  يل و انباردارحمل و نق زات،يو تجه ساتيتاس ،يورزش ،يمذهب يهايبه عمل آمده كاربر يهايبررس هيخدمات مشخص شود. برپا

 آنها در نظر گرفته نشده است. يبرا يكمبود خدمات يبررس نيمازاد داشته و لذا در ا

هستند  ييهايكاربر يگردشگر -يحيز، تفرسب يپارک و فضا ،يانتظام -يادار ،يفرهنگ ،يدرمان -يبهداشت ،يآموزش يكاربر گريد يسو از

 افق طرح نبوده و لذا كمبود خدمات در افق طرح دارند. تيازجمعين يكه پاسخگو
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 کنگ یخیکمبود خدمات در افق طرح بندر تار قیتدق: 2-4جدول 

 وسعت خدمات موجود )هكتار( كاربري
هادي سرانه پيشن

 )مترمربع(
وسعت خدمات مورد نياز 

 )هكتار(
كمبود خدمات در افق طرح 

 )هكتار(

 11,6- 16,5 5 4,9 آموزشي

 4,3- 4,9 1.5 0,6 بهداشتي درماني

 2,1- 2,5 0.75 0,4 فرهنگي

 0,0 - موجود 4,9 مذهبي

 0,0 - موجود 14,6 ورزشي

 0,0 - موجود 8,3 تاسيسات و تجهيزات شهري

 0,0 - موجود 19,3 و انبارداري حمل و نقل

 1,0- 6,6 2 5,6 اداري انتظامي

 22,0- 26,4 8 4,4 پارک و فضاي سبز

 9,8- 9,8 3 0 تفريحي گردشگري

 50,8- - 39,75 65,3 مجموع

 کنگ یخیخدمات بندر تار نیبرنامه تام -۳ -4

 ليو پتانس يسو كيرح از طو كمبود خدمات در افق  ازيمورد نوسعت خدمات  ،يشنهاديبراساس وسعت خدمات موجود، سرانه پ ييدر گام نها

خدمات پرداخته  نياز تامتر قيبه تدق گريد يبه دست آمده از سو يقبل يليطرح تفص افتهيتحقق ن يهايكاربر يخدمات كه برمبنا نيتام

 شده است. 

است.  نيشيپ يهاطرح افتهيتحقق ن يهاياستفاده از كاربركنگ؛  يخيبندر تار يخدمات يكاربر ينيشبيپ ريدر مس ياصل يهالياز پتانس يكي

 نيتام ليدر پتانس گريد ي. از سوشدبايافق طرح به م يخدمات يكمبودها يشهر، پاسخگو يقبل يلياز طرح تفص افتهيتحقق ن يهايكاربر

است كه  يخيتار كرديا روب يگردشگر يضاتوسعه ف ريكنگ در مس يخيبندر تار يشنهاديپ يبندپهنه ياستفاده از محورها نخدمات؛ امكا

 يحيتفر يهاتياستقرار فعال ،يبوم گرد يهاهمچون خانه يو بوم گرد يگردشگر يهاتيرونق فعال يالزم در راستا يهانهيزم بيترت نيبد

 ضوابط و مقررات مربوطه( فراهم شده است.  تيبر رعا ديتاك با)يخيتار يهادر باغات و بركه

 رائه است:اقابل  بيترت نيصورت گرفته كه بد يبندر كنگ در چارچوب اصول يخيشهر تار يخدمات يهاياربرك ييجانما نحوه

 مترمربع؛ وسعت  5رانه براساس س يزيربرنامه نديهكتار در وضع موجود است كه در فرا 4,9: برابر با يآموزش يكاربر

بر سهولت  يمبتن افق طرح و تيجمع ازينه مورد نسرا نيبر تام ديشده است. با تاك شنهاديآن پ يبرا يهكتار16,5

 تيبا رعا ياربرك نيشده است. در ا شنهاديپ يتا شهر يامحله يشهر در سلسله مراتب عملكرد يهامحله يدسترس

 ،يسالمت ت،يلوبمط ،ييكارا ش،يهمچون آسا ييارهايآن در چارچوب مع يزيربه برنامه يو سازگار ياصول همجوار

(، يسبز عموم يفضا ،يمراكز و موسسات فرهنگ ،يورزش نيزم ،يباز نيزم يهاياسب )شامل كاربرمن يهايهمجوار

 پرداخته شده است.  ياصل يارتباط ريبا مس ورتعدم مجا

 هكتار  4,9 ينهادشيپ ياراض يهكتار بوده كه در كاربر 0,6در وضع موجود  ي: وسعت كاربريدرمان يبهداشت يكاربر

 يو دسترس ازيبراساس ن در سطح خرد يو درمان يبهداشت يهايكاربر يابيدر نظر گرفته شد. مكانآن  يبرا 1,5با سرانه 

 يهمجوار يتا برمبنا است كيو تراف تياز ازدحام جمع يناش يحال بدور از سرو صدا نيمردم انجام گرفته و در ع عيسر

 يو درمان يهداشتب يكاربر ييدر جانما رگيد يفراهم شود. از سو زين طيمح يهوا في؛ تلط ازيسبز مورد ن يبا فضا

 يكاربر خلو آسان؛ تدا عيسر يشده تا عالوه بر دسترس ديشهر تاك يورود يدر مباد يزيربر برنامه ياو منطقه يشهر

 نشود  جاديمزاحم ا يهايسطح كالن با كاربر يدرمان -يبهداشت
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 آن در  يتيجمع ازين نيهمراستا با نقش شهر و همچنهكتار است اما  0,4در وضع موجود  يكاربر ني: ايفرهنگ يكاربر

 يزيرهكتار است. در برنامه 2,5برابر با  يوسعت ازمنديآن در نظر گرفته شده كه ن يبرا 0,75سرانه  يزيرافق برنامه

 ييفضا تيموقع ،يبه شبكه ارتباط يتراكم خانوار، دسترس ت،يعجم يهمچون پراكندگ يبر موضوعات يفرهنگ يكاربر

 ييفضا ييو جانما عيو مسكن، توز نيو ارزش زم متيق ،يمسكون يهايسبز، كاربر يو فضاها يكز آموزشمرا

 شده است.  دي( تاكيكاربر نياز ا يو برخوردار يوضع موجود )خصوصا ضعف محالت در دسترس يفرهنگ يهايكاربر

 ييافق طرح وجود نداشته اما در جانما در يبه واسطه وجود سطح مازاد؛ كمبود خدمات يكاربر ني: در ايمذهب يكاربر 

 شده است.  ديشهر( تاك ي)خصوصا مصل يكاربر نيدر مجاورت ا يو آموزش يسبز، فرهنگ يفضا يهايكابر

 هكتار در افق  4,9برابر با  يبه وسعت 1,5هكتار است و با سرانه  14,6موجود  تيدر وضع يكاربر ني:. ايورزش يكاربر

 يخدمات ورزش نيتام يرا به سو يزيردر سطح كالن؛ روند برنامه يسرانه خدمات ورزش نيماست. تا ازين يزيربرنامه

 يمحالت بندر كنگ و مبتن يازهاين نيبر تام ديبا تاك يورزش يكاربر بيترت نيسوق داده است. بد ياهيو ناح يامحله

 مطلوب شهروندان صورت گرفته است.  يبر دسترس

 ازيمترمربع منجربه ن 8 حداقلهكتار است و سرانه  4,4موجود  تيدر وضع يكاربر نيسبز: ا يپارک و فضا يكاربر 

بر  ديبا تاك يشهر نياديم يفضا ،ياخرد محله يبر استفاده از فضاها يكاربر نيشده است. در ا يهكتار 26,4وسعت 

مجاور  يهايربركا يهمچون سازگار ييارهايمع گريد يشده است. از سو ديشهروندان به آن تاك يدسترس نيتام

 ،يناسازگار )نظام يهايكاربر ،ي(، حداقل فاصله از مناطق مسكونيفرهنگ ،يمعابر و شبكه ارتباط يآموزش ،ي)مسكون

 ،يمسكون تيسبز وضع موجود، تراكم جمع يپارک و فضا ييفضا عي(، توزيمسافربر انهيپا ،يصنعت يمراكز و انبارها

 ياصل هرچه از مركز محله به سمت خارج حركت شود آنگاه فضا ني)طبق ااصل استقرار پارک در مركز محله و شهر 

 نيا ييكنگ مد نظر قرار گرفته كه منجربه جانما يخيسبز بندر تار يپارک و فضا يابيمكان ي( براابدييسبز كاهش م

 يفضا ؛يحفاظت از باغات جنوب غرب يراستا رد نيشده است. همچن يامحله يمختلف فضا يهادر سكانس يكاربر

 است.  افتهياختصاص  يكاربر نيبه ا ياگسترده

 يخيبندر تار گاهيبر نقش و جا ينداشته و مبتن يموجود وسعت تيدر وضع يكاربر ني: ايگردشگر يحيتفر يكاربر 

 يدر محورها ياراض ليپتانس يكابر نيآن در نظر گرفته شده است. در ا يمترمربع برا 3 سرانه يزيركنگ در افق برنامه

 يگردشگر -يحيتفر ري( به عنوان مسيبه لنج بوم مس ي)منته يبهشت ديبلوار شه ،يرجائ ديشه ابانيخ ،ينوار ساحل

 يگردشگر -يحيتفر يكاربر ؛يخيمطلوب از باغات تار يبرداربهره يدر راستا گريد يشده است. از سو شنهاديشهر پ

 شده است.  شنهاديپ يجنوب و همجوار با نوار ساحل يدر اراض

 

بندر  گاهياست. به واسطه نقش و جا يبندر كنگ؛ مازاد سرانه خدمات يخيشهر تار يشنهاديخدمات پ يدر برنامه كاربر گريد تيبا اهم موضوع

شهروندان در شهر وجود دارد. در  تياز جمع شيب يتيوجود جمع جهيامكان حضور گردشگران و در نت ؛يزيركنگ در افق برنامه يخيتار

شهر مورد توجه قرار گرفته  يهاياز كاربر كيدر هر يگردشگران مقوله مازاد سرانه خدمات ازين نيبر تام ديجانبه و تاكهمه يزيربرنامه يراستا

 ،يگردشگران هستند همچون مذهب شتريكه مورد استفاده ب ييهايحاضر و مراجعه كنندگان؛ در كاربر تيجمع ازين يبر مبنا بيترت نياست. بد

 نكهيدر نظر گرفته شده است. حال ا يدرصد 138و  13، 189، 100مازاد سرانه  بيبه ترت يگردشگر يحيسبز و تفر يضاف پارک و ،يورزش
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 افتهياختصاص  يكمتر يبه آن خواهند داشت؛ سرانه مازاد خدمات يكمتر ازيكه به مراتب گردشگران ن يو فرهنگ يآموزش يهايدر كاربر

 است. 

  

 
 کنگ یخیبندر تار یشنهادیپ یهایدر کاربر یخدماتمازاد سرانه : :2-4شکل 

 

 
 کنگ یخیخدمات در بندر تار نیتام یهالیپتانس: ۳-4شکل 
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 کاربری اراضی پیشنهادی -4 -4

هاي پايه جمعي بررسي هاي به عمل آمده، پتانسيل تامين خدمات در بندر تاريخي كنگ تدقيق شد. حال در اين مرحلح برپايه بررسي بر

شود. الزم به ذكر است كه در اغلب ريزي كاربري اراضي در افق طرح پرداخته ميپايه سرانه پيشنهادي؛ به برنامه گرفته و برصورت 

اي بيش از استانداردهاي شوراي عالي شهرسازي و معماري در نظر گرفته شده كه اين موضوع هاي خدماتي بندر تاريخي كنگ؛ سرانهكاربري

قش گردشگري و تاريخي شهر در پاسخ به نياز گردشگران از يك سوي و پاسخگويي به نيازهاي جمعيت حوزه نفوذ شهر توان در سايه نرا مي

 گيرد.هاي پيشنهادي در ادامه مورد بررسي قرار مياز سوي ديگر خالصه كرد. الگوي جانمايي هريك از كاربري

 : وسعت و سرانه کاربری اراضی پشنهادی۳-4-جد.ل 

 سهم )هکتار( وسعت کاربری
سرانه 

 )مترمربع(

 64.2 %32.1 211.7 مسکونی

 2.9 %1.4 9.5 مختلط

 4.4 %2.2 14.4 خدماتی -تجاری 

 5.2 %2.6 17.2 آموزشی

 2.0 %1.0 6.6 درمانی

 1.6 %0.8 5.2 هنری -فرهنگی 

 1.7 %0.8 5.5 مذهبی

 7.5 %3.8 24.9 ورزشی

 6.5 %3.3 21.6 تاسیسات شهری

 3.8 %1.9 12.6 انبارداری حمل و نقل و

 1.8 %0.9 5.8 اداری و انتظامی

 16.9 %8.4 55.7 پارک و فضای سبز

 25.3 %12.6 83.3 باغات و کشاورزی

 3.3 %1.6 10.8 صنعتی

 3.1 %1.5 10.2 بندر و تاسیسات بندری

 0.1 %0.1 0.4 نظامی

 50.0 %25.0 164.9 شبکه دسترسی

 200.1 %100 660.3 مجموع
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 : نقشه کاربری پیشنهادی4-4ل شک

 

  درصدي از كاربري اراضي بندر تاريخي  32هكتار و سهم تقريبي  211,7كاربري مسكوني: كاربري مسكوني با مساحت

كند. در جانمايي و پراكنش فضايي اين كاربري غالبا مترمربع سرانه كاربري را براي ساكنين تامين مي 64كنگ، بالغ بر 

د در محدوده شمال غربي و جنوب غربي شهر استفاده شده تا به واسطه آن بافت جديد شهر در از اراضي باير موجو

اي كه همانا دهي توسعه از يك روي بر توسعه ميان افزاي شهر )در اراضي قهرهمحدوده غربي رونق گيرد. اين جهت

بار ساخت و سازهاي جديد در  اراضي باير شهر هستند( و از سوي ديگر بر حفاظت از بافت تاريخي در قالب كاهش

هاي شهر؛ كاربري مسكوني پيشنهادي برمبناي ساماندهي محدوده تاريخي تاكيد داشته است. همچنين در ساير بخش

 وضعيت موجود و مبتني بر شبكه ارتباطي پيشنهادي اصالح شده است. 

  مترمربعي به دليل لبه تجاري و  4,4هكتار از اراضي شهر و سرانه 14,4كاربري تجاري: اين كاربري با اختصاص

 اي، خيابان امام خميني و خيابان شهيد رجائي شكل گرفته است. عملكردي شهر در محورهاي بلوار آيت اهلل خامنه

  مترمربعي در راستاي تامين خدمات فرهنگي بندر  1,6هكتار و سرانه  5,2كاربري فرهنگي: اين كاربري با مساحت

توان در نقش تاريخي شهر و تاثيري ست. دليل اختالف اين سرانه با سرانه استاندارد را ميتاريخي كنگ پيشنهاد شده ا

هاي فرهنگي در گذارند جويا شد. بدين ترتيب در راستاي ارتقاي نقش كاربريهاي فرهنگي بر رونق آن ميكه كاربري

در همجواري اين كاربري غالبا  شهر، مركز فرهنگي در مجاورت ورزشگاه البدر پيشنهاد شده است. از سوي ديگر

اي و شهري جانمايي هاي آموزشي، مسكوني و ورزشي قرار دارند و غالبا در مجاورت محورهاي اصلي محلهكاربري
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شده اند تا برپايه اصول سازگاري كمترين مزاحمت را داشته و بيشترين دسترسي را براي ساكنين و گردشگران فراهم 

 آورد. 

 درصدي از كاربري اراضي بندر تاريخي كنگ،  2,6هكتار و سهم  17,2بري آموزشي با مساحت كاربري آموزشي: كار

مترمربع است كه  5,2كند. در اين كاربري، سرانه استاندارد برابر با مترمربع سرانه را براي ساكنين تامين مي 4,6بالغ بر 

تاريخي كنگ؛ افزايش سرانه در كاربري پيشنهادي در راستاي پاسخگويي به نياز جمعيت نيازمند تحصيل حوزه نفوذ بندر 

آن اعمال شده است. به واسطه توسعه كاربري مسكوني در محدوده غربي؛ متعاقبا كاربري آموزشي پيشنهادي غالبا در 

هاي آموزشي افق طرح در نظر گرفته اين محدود ه تمركز يافته و ساير اراضي آموزشي وضعيت موجود به عنوان كاربري

هاي مختلف ند با اينحال در برخي موارد  رويكرد توسعه و اصالح  منجربه افزايش وسعت مراكز آموزشي در بخششده ا

 شهر شده است. 

 كنگ،  يخيبندر تار ياراض ياز كاربر يدرصد 1هكتار و سهم  6,6با مساحت  يو درمان يبهداشت ي:  كاربريبهداشت

 يخيشهر تار يو درمان يبهداشت يشنهاديپ ياراض ي. در كاربركنديم نيتام نيساكن يمترمربع سرانه را برا 2بالغ بر 

نداشتند در نظر  يو درمان يبهداشت يكه در گذشته كاربر هراز ش ييهابخش يبرا ديخدمات جد نيبندر كنگ، تام

 تيبلوار آ يا)ابتد يشرق يهايدر ورود يكاربر نيا ييبه حوزه نفوذ شهر، بر جانما ييپاسخگو يگرفته شده و در راستا

 يسامانده يو در راستا ينيامام خم ابانيخ يدر انتها گريد يشهر پرداخته شده است. از سو ي( و شماليااهلل خامنه

 شده است.  شنهاديآن پ يبرا يدرمان -يبهداشت يموجود؛ كاربر تيدر وضع يكارگاه -يو سنعت ريبا ياراض يكاربر

 كنگ، بالغ  يخيبندر تار ياراض ياز كاربر يدرصد 3,8 ير و سهم تقربهكتا 24,9با مساحت  يورزش ي: كاربريورزش

 توانيرا م يبا سرانه استاندارد ورزش يشنهادي. علت اختالف سرانه پكنديم نيتام نيساكن يمترمربع سرانه را برا 7,5بر 

 نيا هيشهر بر پا يورزشخدمات  نيكه تام يتمركز متمركز ليدل هبندر كنگ دانست و ب يخيدر ورزشگاه البدر شهر تار

 نيمناسب و تام ييفضا شيپخشا ،يخيدر خارج از محدوده تار ييبر جانما يشنهاديپ يورزش يورزشگاه دارد؛ در كاربر

 شده است.  ديشهر تاك يدر محدوده غرب ديجد افتهيبخش توسعه  يورزش يازهاين

 كنگ، بالغ بر  يخيبندر تار ياراض يكاربر از يدرصد 1 يهكتار و سهم تقرب 5,5با مساحت  يمذهب ي: كاربريمذهب

سبز،  يپارک و فضا يهايغالبا در مجاورت كاربر يكاربر ني. اكنديم نيتام نيساكن يمترمربع سرانه را برا 1,7

 شده است.  شنهاديدر سطح شهر پ يو فرهنگ يورزش

 بندر  ياراض ياز كاربر يدرصد1 يقربهكتار و سهم ت  5,8با مساحت  يو انتظام يادار يهاي: كاربريو انتظام يادار

 . كنديم نيتام نيساكن يمترمربع سرانه را برا 1,8كنگ، بالغ بر  يخيتار

 بندر  ياراض ياز كاربر يدرصد  8,5هكتار و سهم  55,7سبز با مساحت  يپارک و فضا يسبز: كاربر يپارک و فضا

 يسبز؛ نوار سبز يپلرک و فضا ي. در كاربركنديم نيتام نيساكن يمترمربع سرانه را برا 16,9كنگ، بالغ بر  يخيتار

در  يكاربر نيشده است. پهنه غالب ا شنهاديپ يطالقان ابانيتا خ يشهر از بخش غرب ميحر ياز ابتدا يدر محور ساحل

مناسب  يپراكنش و دسترس كرديآن با حفظ رو ياراض ريوجود دارد و سا يمسكون ديو همجوار با توسعه جد يبخش غرب

 شده است.  ييسطح شهر جانمادر 

  يخيبندر تار ياراض ياز كاربر يدرصد 12,6هكتار و سهم  83,3با مساحت  ياراض ني: او اراضي كشاورزيباغات 

 يبه صورت متمركز در بخش جنوب غرب ياراض ني. اكنديم نيتام نيساكن يمترمربع سرانه را برا 25,3كنگ، بالغ بر 
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و رونق  يگردشگر -يحيآنها به صورت تفر ردشده كه عملك شنهاديموجود پ تيعوض يخيشهر در محدوده باغات تار

و در مجاورت خط محدوده  يدر بخش شمال غرب گريد يشده است. از سو ينيشبيكنگ پ يخيعملكرد در بندر تار نيا

 شده است.  شنهاديپ يخيباغات تار ياراض زين يخيتار يهابه واسطه وجود بركه

 كنگ، بالغ  يخيبندر تار ياراض ياز كاربر يدرصد 1,4هكتار و سهم  9,5مختلط با مساحت  يمختلط: كاربر يكاربر

سبز در نظر  يپارک و فضا يبا كاربر قيو عملكرد آن غالبا در تلف كنديم نيتام نيساكن يمترمربع سرانه را برا 2,9بر 

 گرفته شده است

 بندر  ياراض ياز كاربر يدرصد 1,9هكتار و سهم 12,6مختلط با مساحت  ي: كاربريحمل ونقل و انباردار يكاربر

 يدر محدوده شرق يكاربر ني. غالب پراكنش اكنديم نيتام نيساكن يمترمربع سرانه را برا 3,8كنگ، بالغ بر  يخيتار

 شده است.  شنهاديشهر پ يو شمال

 از  يدرصد 3,3سهم  هكتار و 21,6با مساحت  يشهر زاتيو تجه ساتيتاس ي: كاربريشهر زاتيو تجه ساتيتاس

 .كنديم نيتام نيساكن يمترمربع سرانه را برا 6,5كنگ، بالغ بر  يخيبندر تار ياراض يكاربر

 3,3كنگ، بالغ بر  يخيبندر تار ياراض ياز كاربر يدرصد 1,6هكتار و سهم 10,8با مساحت  يصنعت ي: كاربريصنعت 

 يادياسكله بندر ص رندهياست و دربرگ يدر بخش شرق يكاربر ني. تمركز اكنديم نيتام نيساكن يمترمربع سرانه را برا

 . باشديشهر م

 

 بررسی شعاع پوشش خدمات پیشنهادی -5 -4

در اين بخش از مطالعات ميزان شعاع پوشش خدمات پيشنهادي به تفكيك كاربريهاي خدماتي آموزشي، ورزشي، فرهنگي، درماني، مذهبي 

 تو فضاي سبز مورد بررسي قرار گرفته اس

  كاربري آموزشي: شعاع عملكردي كاربري آموزشي در بخش مركزي شهر تمركز يافته و با نزديكي به مرزهاي محدوده

اي است كه تنها كاربري صنعتي و اراضي باغات شود. دسترسي در اين كاربري به گونهشهر از شدت آن كاسته مي

هاي آن به درستي انجام شده ارند و لذا جانمايي كاربريتاريخي و ورزشگاه البدر در محدوده شعاع دسترسي آن قرار ند

 است.

 پيشنهادي آن در  كاربري ورزشي: شعاع عملكردي پيشنهادي در كاربري ورزشي به واسطه پخشايش فضايي كاربري

شمال و شرق شهر بيشتر است و همچنين در بخش توسعه جديد مسكوني به واسطه جانمايي كاربري مربوطه شعاع 

 مناسبي به وجود آمده است. دسترسي 

 هاي پيشنهادي در درماني متناظر با جانمايي كاربري -كاربري درماني: شعاع عملكرد پيشنهادي در كاربري بهداشتي

هاي شرقي، شمالي و غربي محدوده متمركز است و به واسطه ماهيت آن دسترسي نسبتا مطلوبي براي شهر به ورودي

 وجود آمده است. 

 ي: در اين كاربري شعاع عملكردي به طور كامل محدوده بافت تاريخي، محله ابوذر و بخش قابل كاربري فرهنگ

اي از توسعه جديد مسكوني را دربرگرفته كه به واسطه ماهيت و نقش اين كاربري در رونق گردشگري مناسب مالحظه

 گردد. تلقي مي
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  :اي است كه غالب سطح شهر را پوشش دادهگونه پراكنش كاربري پارک و فضاي سبز بهكاربري پارک و فضاي سبز 

تنها در اراضي مربوط به ورزشگاه البدر، باغات تاريخي و كاربري صنعتي پوشش عملكردي كاربري پارک و فضاي  است

 باشد.سبز اندک است كه به دليل ماهيت اين كاربري بالمانع مي

  :ز آن در بخش شرقي محدوده شهر بيشتر است و در شعاع عملكردي كاربري مذهبي به واسطه تمرككاربري مذهبي

 . ساز پوشش بالغ بر نيمي از اراضي شده استبخش توسعه جديد؛ كاربري پيشنهادي مذهبي زمينه

 

 
 یشنهادیپ یآموزش یشعاع عملکرد کاربر: نقشه 4-5شکل 
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 يشنهاديپ يدرمان -يبهداشت ي: نقشه شعاع عملكرد كاربر4-6شكل 

 
 يشنهاديپ هنري-فرهنگي يه شعاع عملكرد كاربر: نقش4-7شكل 
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 يشنهاديپ يورزش ي: نقشه شعاع عملكرد كاربر4-8شكل 

 
 يشنهاديپ پارک و فضاي سبز ي: نقشه شعاع عملكرد كاربر4-9شكل 
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 يشنهاديپ مذهبي ي: نقشه شعاع عملكرد كاربر4-10شكل 

 

 


