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

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

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

ه

و

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

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

ز

أ

سخن آغازین

بهدليل اهميت تاريخي شهر كنگ بهعنوان يك ميراث ملي ،مقرر شد كه براساس مصوبه مورخ  96/2/25شورايعالي معماري و شهرسازي
طرح جامع و تفصيلي اين شهر در قالب طرح ويژه و با شرايط ارائه شده در مصوبه مذكور تهيه شود.
باتوجه به اهميت شهر و طرح مرتبط با آن و همچنين نقشي كه اين طرح ميتواند در ارائه الگويي براي ديگر شهرهاي با شرايط مشابه داشته
باشد ،تهيه اين طرح با راهبري معاونت شهرسازي و معماري وزارت راه و شهرسازي به مركز تحقيقات راه ،مسكن و شهرسازي واگذار شد.
مركز تحقي قات در تهيه اين طرح تالش نمود كه ضمن دستيابي به شناخت عميق شهر از ابعاد مختلف و در پيوند با بستر تاريخي و طبيعي
آن برپايه شاخصهاي حائز اهميتي كه در مصوبه شورايعالي معماري و شهرسازي به آن پرداخته شده و نقشي كليدي در حفظ اصالت و
منظر تاريخي و فرهنگي شهر خواهد داشت ،ساختاري براي نحققپذير نمودن راهكارهاي ارائه شده نيز ارائه دهد.
طرح حاضر به دنبال آن بوده كه با نگاهي جامع ،يكپارچه و باتكيه بر سرمايه اجتماعي شهر ،طرحي نو براي چشمانداز توسعه شهر دراندازد.
حفاظت سرمايهها و ميراث ملموس و ناملموس شهر بهعنوان يك اصل بنيادين در تهيه طرح مورد توجه قرار گرفته است.
مشاركت عمومي در فرايند تهيه طرح ،از رويكردهاي حائز اهميت در اين طرح بود .اين مهم با بهرهگيري از نظرات و بازخوردهاي گروههاي
مختلف مردم در مقاطع مختلف پيشرفت پروژه ،دسترسي آزاد به اطالعات پروژه از طريق وبگاه طراحي شده براي اين منظور و ثبت بازخوردها
و ديدگاههاي بازديدكنندگان ميسر شد.
توجه به توسعه متناسب با ظرفيتهاي محيط زيست و منابع موجود ،توسعه كالبدي همسو با احياي ساختار اكولوژيك شهر و طراحي متعامل
از مقياس جزء به كل و كل به جزء از رويكردهاي مورد توجه در اين طرح بوده است.
موضوع حائز اهميت ديگر همانطور كه در ابتدا به آن اشاره شد ،ساختاري است كه بهمنظور تحققبخشي طرح مورد استفاده قرار گرفته است.
در طرحهاي جامع شهري ،بهطور معمول نقشههاي كالبدي پيشنهادي و ضوابط پيوست آن ،مبناي عمل قرار ميگيرد .طرح حاضر با بهرهگيري
از ساختارهاي موازي ديگري ،همچون «ارائه برنامه اقدام مشترک سازماني»« ،تهيه طرحهاي موضعي و موضوعي» براي اماكن و محورهاي
مهم كه ميتوانند نقش الگو براي بقيه فضاهاي شهر و ساختمانها بر اساس ضوابط تدوين شده را داشته باشند و همچنين ،با ارائه
دستورالعملهاي پيوست درخصوص «سازكار و تصويب طرح بناهاي حائز اهميت»« ،تهيه ساختار براي مسؤوليتهاي اجتماعي سازمانهاي
ذينفع و دينفوذ در شهر كنگ»« ،تدوين چارچوب اجرايي حفاظت از ميراث تاريخي شهر» و همچنين «منشور گردشگري خاص شهر
كنگ» تالش كرده است كه ساختاري منسجم اجرايي براي تحقق ايدهها در قالب يك سامانه يكپارچه ،همسو و هماهنگ فراهم آورد.
اميد است كه روش بهكار گرفته شده در تهيه طرح حاضر بتواند پس از دريافت بازخوردها در اجرا و اعمال آن ،به عنوان يك الگو براي تهيه
ديگر طرحهاي توسعه در كشور مورد استفاده قرار گيرد.
محمد شکرچیزاده
رییس مرکز تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازی
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پیشدرآمد
شهر بندري كنگ با  19231نفر جمعيت (بر اساس سرشماري عمومي نفوس و مسكن در سال  )1395و مساحت محدوده  650هكتار (بر
اساس آخرين طرح جامع و تفصيلي مصوب) در فاصله  165كيلومتري غرب بندرعباس از استان هرمزگان و در شهرستان لنگه واقع شده
است.
شهري دلربا كه نخلهاي سربرافراشته آن ،در زير آفتاب تابان جنوب ،سايه ساري دلنشين عرضه ميدارد؛ بادگيرهايي كه نسيم خوش دريا
را به قلب خانهها هدايت ميكنند؛ پيكر سفيد ساختمانها كه با تزئينات ظريف خود در زير تشعشع نور آفتاب و در ميان آبي دريا و آسمان
آرميدهاند و تعداد قابل توجهي از آنها همچنين سرزنده بوده و مأمن زندگي خانوادهها محسوب ميشوند؛ گذرهايي كه در پيچ و شكنج خود
به ناگاه تصوير دريا را به رهگذران عرضه ميدارند و بركههاي آب در جاي جاي شهر كه نشاني از فن مهندسي آب در آن پهنه است.
سيماي اين شهر از ميان آبهاي خليج فارس ،در ميان دو آبي آسمان و دريا ،با بادگيرها ،منارههاي سوزني و نخلهايي كه بر پيكره سفيد
شهر نقش بسته اند ،چهرهاي ماندگار را به نمايش ميگذارد.
اما اين همه كه در پيكر كالبد شهر تجسم مي يابد ،تنهابخشي از زيباييهاي اين بندر دل انگيز است...
اين شهر در خشكي تمام نميشود؛ حيات شهر تا افقي دوردست در دريا امتداد مييابد و در آن ،معنا مييابد و نه صرفاً در لبه آن؛ چرا كه دريا
آميخته با زندگي مردمان است و لنجها و قايقهاي صيادي تا افق دور با رنگهاي زرد و قرمز كه هوشمندانه در تضاد با زمينه آبي دريا شكل
گرفتهاند ،در امتداد و ميان ساحل و اسكله خاكي شهر رخ مينمايانند و جز و مد زيباي خليج فارس كه در طول روز چندين مرتبه رخ مي
دهد ،مناظري پويا و بديع را به نمايش ميگذارد .فراتر آنكه ،دريا و زندگي با دريا در مناسك ،باورها و آيينهاي ساكنين نيز عميقاً رخنه
كرده و اساساً ،الهامبخش آن بوده است.
از طرف ديگر ،تاريخ شفاهي و جمع دوستان و اقوام اين شهر نه محدود به به سرزمين ايران كه تا آنجا كه دريانوردان توانمند اين خطه توان
پيمايش در دريا را داشتند ،امتداد مييابد .در غروب ،كمي كه آفتاب در پشت افق خليج نيلگون فارس فرو مينشيند و از شدت تابش آن
كاسته ميشود ،محفل بزرگان شهر در موزه مردمشناسي كه به همت خود ،آن را برپا كرده اند ،برپاست .جمعي كه به گرمي پذيراي مهمانانند.
نشستن و گپ زدن با ناخدايان قديمي اين جمع كه سينه آنها مملو از خاطرات سفرهايي طوالني به كرانه هاي اقيانوس از بمبئي گرفته تا
زنگبار و شما آفريقا و ساحل عربستان و جزاير خليج فارس است ،لطف اين فضا را صد چندان ميكند .اين دريانوردان خبره كه گفتنيهاي
بسيار از فن دريانوردي و ابزار و آداب آن دارند ،جلوه ديگري از شهر و آدميان آن را به نمايش ميگذارند .حضور در اين محفل با چاشني بوي
دريا و شرجي نمناک جنوب ،كيفيتي ويژه از اين شهر را به نمايش ميگذارد.
مردمان اين ديار در جاي جاي آداب و سلوک زندگي خود ،قدردان درياي بخشندهاي هستند كه منابع ارتزاق و صناعت خود را مديون آنند:
در تورهاي صيادي كه از آب بيرون كشيده ميشود  ،گونهگوني ماهيها كه اين درياي مهربان به ساكنين عرضه ميدارد ،تأييدي بر بخشندگي
دريا و ارزش اين نعمت الهي براي ساكنين است؛ از طرف ديگر ،صنعت لنج سازي و تعميرات آن ،چنان در اين سرزمين پاگرفتهاند كه لنجهاي
سراسر حوزه خليج فارس و درياي عمان را جذب كرده و صنعتي فعال را در منطقه رقم مي زند؛ همچنانكه صنايعدستي و فراوري ضايعات
نخل در پيوند عميق و گستردهاي با معيشت وابسته به دريا قرار مي گيرد و زنجيره پيوسته حيرتانگيزي را شكل ميدهد.
اين بندر در گذشتههاي دور ،پل ارتباطي شهرهاي بزرگ پسكرانه خود نظير الر و بستك با آبهاي آزاد جهاني بوده و از طرف ديگر ،مورد
توجه اروپايياني كه كليد تجارت جهاني را در آبهاي خليج فارس ميجستند و بي سبب نيست كه كنگ همواره ،نقطه مهمي در تأمين امنيت
ايران ،در موازنه قواي نظامي و سياسي و اقتصادي كشورهاي اروپايي انگليس و هلند و پرتغال از يك طرف و حكومت مسقط و كشورهاي
حوزه خليج فارس از طرف ديگر محسوب ميشده است.
در نهايت اينكه اين گوهر ارزشمند ،خوشبختانه امروز براي مردم اين شهر شناخته شده است و سرمايه اجتماعي عظيمي كه در اين شهر
نهفته است ،حكايت از آيندهاي روشن براي آن دارد .اين مردمان ،قابليت و توان آن را دارند كه سرمايههاي خود را تبديل به ثروتي گرانقدر

ج

(اعم از مادي و معنوي) براي شهرشان كنند و اين اتفاقي است كه از درون زاييده شده و تابع الگوهاي اداري همسان از باال به پايين كه آفتي
براي تمام شهرهاي كوچك شده است ،نيست .اين شهر با همكاري مردم و مديريت شهري ،آماده است كه خود طرحي نو در اندازد...
خط كشيدن بر چهره اين شهر و به تصوير كشيدن دورنماي توسعه و راهكارهاي اجرايي آن در اين شهر ،بايد درخور شأن و ثروت نهان اين
شهر كه وصف آن رفت ،ميبود.
در اين راستا ،با پشتوانه مردمي ،تالشهاي صورت گرفته توسط آقاي مهندس زارعي ،شهردار كوشاي شهر و اعضاي شوراي شهر كنگ،
حمايتها و رهنمودهاي وزارت ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري و اداره كل راه و شهرسازي استان و تالشهاي صورت گرفته
توسط خانم دكتر شيوا آراسته كه با مستندسازي و تحليل خانههاي قديم اين شهر نقش قابل توجهي در شناساندن ارزشهاي اين شهر به
جامعه تخصصي داشتند ،تهيه طرح توسعه و عمران اين شهر در قالب طرح ويژه در شورايعالي معماري و شهرسازي به تصويب رسيد.
مركز تحقيقات راه ،مسكن و شهرسازي پس از تهيه شرح خدمات ويژه اين طرح و تصويب آن در كميته فني معماري و طراحي شهري ذيل
شورايعالي معماري و شهرسازي ،مسؤوليت تهيه اين طرح را عهدهدار شد و مقرر شد كه در كنار تهيه اين طرح ،طي تفاهمنامه مشترک
فيمابين معاونت شهرسازي و معماري ،مركز تحقيقات راه ،مسكن و شهرسازي ،شهرداري كنگ و شركت بازآفريني شهري ،اين طرح در
تعامل مشترک و بابهرهگيري از ظرفيتهاي تخصصي سازمانهاي مذكور تهيه شود.
طرح حاضر در يازده مجلد و يك پيوست تهيه شده است .جلد اول ،به مباني نظري و شناخت كنگ پرداخته است .جلد دوم به شناخت و
تحليل شرايط اجتماعي و جمعيتي ،اقتصادي و گردشگري در شهر كنگ اختصاص دارد .جلد سوم به مطالعات آب و محيط زيست و جلد
چهارم به احياي ساختار اكولوژيك اختصاص دارد .در جلد پنجم ،برنامهريزي كالبدي شهر ارائه شده است .جلد ششم و هفتم بهترتيب به
مطالعات طراحي شهري و مطالعات معماري و مسكن اختصاص دارد .در جلد هشتم به مطالعات حمل و نقل پرداخته شده است .در جلد نهم،
چشمانداز و راهبرد و برنامه اقدام مشترک توسعه شهر كنگ تدوين شده است .در جلد دهم ،ضوابط و مقررات طرح ويژه ارائه شده و پيوست
اين جلد به ارائه دستورالعملهاي ويژهي شهر براي مخاطبين مختلف پرداخته است .جلد يازدهم به ارائه طرحهاي موضوعي و موضعي
اختصاص يافته است.
مجلد حاضر با همكاري خانمها دكتر غزال راهب ،دكتر شيوا آراسته ،مهندس رويا خرمي و مهندس معصومه حقاني تهيه و تدوين شده است.
مطالعات انجام شده توسط خانم دكتر آراسته با عنوان «خانههاي تاريخي كنگ» از منابع پايه در شناخت ويژگيهاي معماري بومي و خانههاي
تاريخي شهر كنگ بوده است.
غزال راهب
مجری طرح

د

تقدیر و تشکر
تهيه طرح ويژه كنگ مديون حمايتها ،رهنمودها و همكاريهاي افراد و گروه هاي متعددي است كه انجام آن بدون حضور ايشان ميسر
نبود .ابتدا الزم ميدانم از مجموعه معاونت شهرسازي و معماري وزارت راه و شهرسازي كه فرصت تهيه اين طرح را در اختيار ما قراردادند و
راهبري طرح را برعهده داشتند ،معاونين وقت ،آقاي دكتر ايزدي و خانم مهندس مالواجرد ،آقايان دكتر عمرانيپور و دكتر ابراهيمي ،مديران
وقت دفتر معماري و طراحي شهري و سركار خانم مهندس اهللداد تشكر نمايم .همچنين از زحمات اعضاي كميته فني طراحي شهري و
بافتهاي واجد ارزش ذيل شورايعالي شهرسازي و معماري و اعضاي كميته راهبري خاص اين پروژه كه با ارائه رهنمودها و دقت نظرهايي
كه در زمينه وجوه مختلف پروزه داشتند ،برغناي كار افزودند ،سپاسگزارم.
اين پروژه در مركز تحقيقات راه ،مسكن و شهرسازي و با همكاري حمايتهاي علمي و اجرايي مركز به انجام رسيد .در ابتدا از حمايتهاي
آقاي دكتر شكرچيزاده رييس محترم مركز تحقيقات از اين طرح در تمامي مراحل انجام كار سپاسگزارم .همچنين ،ضمن قدرداني از پشتيباني
همه بخشهاي تحقيقاتي و ستادي مرتبط ،از آقاي مهندس عبدي معاون توسعه و برنامهريزي مركز تشكر ويژه دارم.
بدون شك ،انجام اين طرح بدون همكاري و همراهي مسؤولين استاني و محلي ميسر نبود .در اين راستا برخود الزم ميدانم كه از جناب
آقاي مهندس زارعي شهردار محترم كنگ كه بدون پشتيباني و همراهيشان ،انجام كار ميسر نبود ،تشكر ويژه داشته باشم .ايشان عالوه بر
همكاري محتوايي ارزشمندي كه در مطالعات پروژه و شناخت شهر داشتند ،پذيراي گرم گروههاي مختلف تخصصي پروژه در بيش از 130
نفر -روز در شهر كنگ بودند .همچنين ،از كليه همكاران شهرداري كنگ بهويژه خانمها زارعي و بحرپيما و آقايان مهندس عليخواه و مهندس
قربانزاده سپاسگزارم.
از اعضاي محترم شوراي شهر ،جناب آقاي رضواني ،امام جمعه محترم شهر ،آقاي ناخدا همود ،مسؤول محترم موزه مردمشناسي شهر كنگ،
ناخدا ابراهيمي كه پذيراي ما در موزه شخصي خود بودند و آقايان سيد محمد آذري ،سيد حسين خائف ،عارف كنگي و مرحوم سيد خليل
آذري كه در مطالعات اكولوژيك و باغداري از تجارب و اندوخته هاي ايشان بهره برديم وساير بزرگان ،پيشكسوتان و مردمشهر كنگ كه در
انجام اين طرح ما راياري كردند ،كمال تشكر دارم.
از جناب آقاي مهندس رضايي رييس محترم اداره كل راه و شهرسازي استان هرمزگان ،جناب آقاي مهندس گوراني مدير كل معماري و
شهرسازي و جناب آقاي ساختمانساز ،نماينده ايشان در شهرستان بندر لنگه بهخاطر همراهي و حمايتها و ارائه اطالعات الزم در تهيه طرح
بسيار سپاسگزارم.
از همكاري دفتر منطقه اي خليج فارس مركز تحقيقات راه مسكن و شهرسازي ،جناب اقاي دكتر طاها طباطبايي ،رييس محترم دفتر و
همكاران ايشان آقاي مهندس مرادي ،آقاي مهندس بلوكي و آقاي پوالدچنگ كه در مطالعات ميداني و فراهم آوردن مستندات طرح كمكهاي
قابل توجهي داشتند ،بسيار سپاسگزارم.
در نهايت ،الزم ميدانم از كليه همكاران طرح و به طور ويژه جناب آقاي دكتر طيبي عضو محترم هيأت علمي مركز كه تمام مراحل پيشبرد
و راهبري طرح را همراهي نمودند ،تشكر ويژه داشته باشم .اين پروژه فرصتي مغتنم براي آموختن از تك تك همكاران بود كه دانش ،تجريه
و ايدههاي ارزشمند خود را در كار عرضه داشتند و عليرغم مشكالت و محدوديتهاي فراوان ،با همراهي و همدلي ايشان ،اين طرح به
سرانجام رسيد.
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بخش اول :شناخت معماری در رابطه با شهر و محیط
پیرامون
 1-1مقدمه
معماري ،آخرين حلقه از مجموعه فرآيندهاي برنامهريزي يك شهر پايدار و با كيفيت مطلوب است .شكلگيري سكونتگاهها حاصل اندركنش
الگوهاي معماري و ساختارشهري است كه برايند آن ،كالبد سكونتگاه را شكل مي دهد .لذا هماهنگي ميان مقياس جزء به كل و مقياس كل
به جزء در يك شهر از اهميت ويژه برخوردار است .اين موضوع ،در شهرهايي كه از الگوهاي معماري غني و مبتني بر بوم برخوردار هستند،
از اهميت بيشتر برخوردار است .عدم توجه به مقياس معماري در طرحهاي توسعه شهري سبب مي شود كه الگوهاي طراحي و توسعه شهر،
چارچوبهايي را تعريف نمايند كه معماري را از تدوام منطقي متناسب بابستر قرار گيري و يا تاريخي خود دور سازد.
از اين رو ،يكي از مواردي كه طرح ويژه شهر كنگ ،باتوجه به ارزشهاي بومي شهر بر آن تأكيد دارد ،بازخواني معماري بومي و سير تحول
تغييرات آن از گذشته تاكنون ،به منظور استخراج راهكارهايي براي توسعه شهر مي باشد .اين راهكارها در ضوابط شهرسازي و برنامه ريزي
و همچنين ،عناصر كالبدي ساخت شهر متجلي خواهند شد.
سنت ،حاوي ارزشهاي مادي و معنوي بسياري است كه چنانچه سهم نسل امروز نيز بر آن افزوده شود؛ ميتوان انتظار داشت كه در فرآيند
اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي امروز آميخته شده و فراتر از ميراث صرف –كه تنها نقشي تزئيني دارد -قابليت تبدل شدن به ثروت را مييابد.
از اين رو ،نبايد كه سنت ،تنها از بعد معنوي مورد توجه قرار گيرد؛ چرا كه جنبهي روزآمد نيافته و تنها جنبهاي تزئيني خواهد يافت .حال آنكه
هرگاه ،سنت ،هم از بعد مادي و هم معنوي خود ،مورد توجه قرارگيرد؛ يعني ارزشهاي حاصل از تجدد ،بر ارزشهاي مادي آن افزوده شود؛
جنبهي روزآمد يافته و به ثروت تبديل ميشود .در اين صورت ،سهم امروزيان نيز بر نقش پيشينيان افزوده شده و مسيري از تكامل در سنت،
شكل خواهد گرفت .اين فرآيند را ،به واسطهي آنكه بر مبناي تكميل ارزشهاي سنت ،با بهرهگيري از ارزشهاي تجدد است؛ ميتوان
«تحول» ناميد .بر اين اساس ،موارد زير ،به عنوان مهمترين اجزاي اين فرآيند ،شناخته مي شوند:
 .1بازنمايي ارزشهاي نمادين معماري سنتي ،با هدف تسري خاطرات جمعي به نسلهاي آينده
 .2تداوم بخشي ارزشهاي مادي معماري سنتي ،در همراهي و تلفيق با ارزشهاي نوين
باتوجه به توضيحات ارائه شده ،تأكيد مي نمايد كه هدف از مطالعات معماري در اين طرح ،صرفا تأكيد برارزشهاي كالبدي معماري بومي و
گونهشناسي معماري نبوده و مطالعات انجام شده به دنبال تبيين ارتباط ميان شهر و ساختمان و سامانمند كردن آن در تعامل ميان دو مقياس
كل و جزء مي باشد.
براي اين منظور ،بررسي انجام شده در دو بخش ساختمانهاي مسكوني و ساختمانهاي غير مسكوني به تفكيك و به شرح زير انجام شده
است:
 .1مطالعه در حوزه معماري ساختمانهاي مسكوني در پنج محور اصلي شكل گرفته است كه عبارتند از:

1

-

گونهبندي الگوهاي معماري در گذر زمان در شهر و بررسي تحليلي سير تحول الگوهاي معماري و نحوه استفاده از
ساختمانها از گذشته تاكنون

-

تحليل رابطه همبستگي ميان متغيرهاي مؤثر بر الگوهاي استقرار و توسعه ساختمانهاي مسكوني در سطح شهر و تبيين
ضوابط استقرار و الگوي تراكمي براساس آن

-

تحليل الگوي همپيوندي و استقرار واحدهاي همسايگي در بافت شهر

-

راهكارهاي طراحي اقليمي

-

اجزا و عناصر معماري معرف سيماي شهر و سير تحول آن از گذشته تا كنون

 .2مطالعه در حوزه معماري ساختمانهاي غيرمسكوني؛ مشتمل بر سبك شناسي و بررسي سير تحول سبكي و گرايشهاي غالب سبكي
در ساخت ساختمانهاي غير مسكوني (با تأكيد بر ساختمانهاي شاخص)
در ادامه به تفكيك به بخشهاي مذكور پرداخته خواهد شد:

 :1-2ساختمانهای مسکونی
 :1-2-1گونهبندی الگوهای معماری و بررسی تحلیلی سیر تحول انها
زمانبندي شكلگيري سكونتگاهها عاملي مهم در الگوهاي معماري محسوب ميشود .براساس مطالعات انجام شده از تاريخ توسعه شهر،
حوزه مورد مطالعه به چهار بخش به شرح زير تقسيم شد:
-

بافت قديم (محدوده تاريخي شهر و حوزه بالفصل آن)

-

بافت مياني

-

محدوده اسكان غير رسمي (محله ابوذر)

-

محدوده واگذاريهاي جديد (پروژه هاي انبوه سازي ،ساختمانهاي سازماني و ساختمانهاي متعلق به تعاونيها)

محدوده هاي مورد بررسي در نقشه زير مشخص شده اند:

2

شکل  :1-1محدودههای تفکیک شده برای مطالعات معماری

به منظور شناخت از گسترش شهر ،برمبناي عكسهاي هوايي موجود از سالهاي  1373 ،1368 ،1361 ،1340 ،1345و  ،1384سير رشد شهر
در نقشه زير دريك مجموعه بههم پيوسته با تفكيك چهار حوزه بررسي نشان داده شدهاست:

شکل  :2-1گسترش شهر کنگ از سال  1335تاکنون

3

در هريك از محدوده هاي مورد مطالعه ،ابتدا پيمايش محيطي انجام شده و ساختار كلي الگو در هر حوزه تبيين شد .سپس در هر حوزه
ساختمانهاي نمونه انتخاب و برداشت شدند.
مطالعات انجام شده ،طبقهبندي زير را از الگوهاي سكونتي ارائه ميدهد:
 :1-2-2الگوی مشاهده شده در بافت تاریخی و محدوده بالفصل
الگوي معماري در بافت تاريخي كنگ ،الگويي درونگرا است .مهمترين مشخصههاي معماري از منظر ارتباط بافضاي شهري در اين
بافت عبارتند از :ابعاد قطعات و تناسبات ،جهت و نحوه شكلگيري بلوکهاي شهري (تعداد قطعه در هر بلوک) ،الگوي استقرار بنا در
قطعه زمين و سطح اشغال.
در ادامه ،موارد فوق به تفكيك در بافت تاريخي و محدوده بالفصل آن بررسي شده است:


ابعاد و تناسبات قطعات

نمودار زير ،فراواني ابعاد قطعات در بازه هاي تعريف شده و پراكنش آنها در بافت را نشان ميدهد .همان طور كه مشاهده ميشود،
تعداد قطعات بين  100تا  300متر در اين بافت داراي بيشترين فراواني است .درعين حال تعداد قطعات باالي  500متر در قياس با دو
بافت ابوذر و بافت ميني قابل توجه است.

شکل  :3-1پراکنش ابعاد قطعات در بافت تاریخی و محدوده بالفصل
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شکل  :4-1نمودار فراوانی قطعات مسکونی به تفکیک مساحت در بافت تاریخی و محدوده بالفصل

از نظر تناسبات ابعادي ،اين الگوها اغلب مستطيل و با تناسبات نزديك به مربع هستند .درقطعات بزرگتر ،نزديكي تناسبات به مربع بيشتر
ميشود.


الگوی استقرار و سطح اشغال بنا در قطعات

الگوي استقرار ساختمان در بافت تاريخي بندر كنگ ،اغلب درونگرا و بهصورت دورچين پيرامون فضاي باز مياني شكل ميگيرد .الزم به ذكر
است كه اين الگو ،با با الگوي حياط مركزي فالت مركزي ايران متفاوت است .در الگوي حياط مركزي فالت مركزي ايران ،حياط به عنوان
يك عنصر فضايي از ابتدا در نظمي از پيش تعريف شده در ارتباط با فضاهاي بسته پيرامون قرا ميگيرد .در حاليكه در الگوي جنوب ايران،
بناها در يك فرايند تدريجي پيرامون فضاي باز در تركيب فضاي نيمه باز و بسته شكل مي گيرند كه به صورت الگوي «ال»« ،يو» و در فرم
تكميل شده خود چهارضلع بنا را دربر ميگيرند .اولويت استقرار بنا در پيرامون فضاي باز به ترتيب زير است:
 .1شمال زمين
 .2جبهه غربي
 .3جبهه شرقي
 .4جنوب
نقشههاي زير ،سطح اشغال و الگوي استقرار قطعات در بافت تاريخي و محدوده بالفصل را نشان ميدهد:
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شکل  :5-1پراکنش سطح اشغال بنا در قطعات در بافت تاریخی و محدوده بالفصل

شکل  :6-1الگوی استقرار بنا در قطعات در بافت تاریخی و محدوده بالفصل
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متوسط سطح اشغال بنا در اين بافت بر اساس اطالعات  GISبرابر با  52.36درصد است .درحاليكه تحليل نمونه هاي تاريخي كه در ادامه
ارائه خواهد شد ،بيانگر تفاوت ميان سطح اشغال در الگوهاي بومي ثبت تاريخي با ميانگين كل است .به نظر ميرسد ،سطح اشغال زمين در
رابطه همبستگي با مؤلفه هاي ديگر نظير ابعاد قطعه قرار مي گيرد كه در بخش دوم تحليل معماري به آن پرداخته خواهد شد.


تحلیل کالبدی نمونههای خانههای مستقر در بافت تاریخی و محدوده بالفصل

بهمنظور شناخت بهتر الگوهاي معماري غالب مستقر در بافت تاريخي و محدوده بالفصل كه الگوي معماري بومي اين منطقه ،محسوب
ميشود ،نمونههايي از خانههاي اين منطقه مورد تحليل كالبدي قرار گرفته است .نقشه زير ،پراكنش خانههاي مورد مطالعه در بافت را نشان
ميدهد:

شکل  :7-1پراکنش خانههای مورد مطالعه در بافت تاریخی و محدوده بالفصل

تحليل انجام شده ،شاخصهاي زير را دربر ميگيرد كه به تفكيك ارائه شدهاند:
-

پالن واحدهاي مسكوني به تفكيك ريزفضاها

-

دياگرام ارتباط فضايي ميان ريزفضاها

-

مساحت فضاها و درصد هريك به تفكيك ريز فضاها و فضاهاي باز ،بسته و نيمه باز

-

الگوي حجمي استقرار و ارتباط فضاهاي باز و بسته و نيمه باز

-

نسبت فضاهاي باز و بسته و نيمه باز
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«پالن واحدهای مسکونی نمونه در بافت تاریخی به تفکیک ریزفضاها»1

طبقه اول
زیرزمین

خانه گلبتان

خانه عيدي

خانه صيدايي

خانه علي گلبتان

 1مأخذ پایه پالنها کتاب « خانههای تاریخی بندر کنگ» ،تألیف خانم دکتر شیوا آراسته است که در سال  1397توسط شرکت عمران و بهسازی شهری
ایران به چاپ رسیدهاست.
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خانه ايمني

خانه رشيد

خانه يونسي

خانه كرچي

خانه ابراهيمي فرد

خانه كويتي

خانه حسن كنگي

خانه علي گلبت

شکل  :8-1پالن واحدهای مسکونی نمونه در بافت تاریخی به تفکیک ریزفضاها

9

«دیاگرام ارتباط فضایی میان ریزفضاها»
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خانه گلبتان

خانه عيدي

خانه صيدايي

خانه علي گلبتان

خانه رشيد

خانه ايمني

خانه يونسي

خانه كرچي

خانه ابراهيمي فرد

خانه كويتي

خانه حسن كنگي

خانه علي گلبت
شکل  :9-1دیاگرام ارتباط فضایی میان ریزفضاها
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« مساحت فضاها و درصد هریک به تفکیک ریز فضاها و فضاهای باز ،بسته و نیمه باز»
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شکل  :10-1مساحت فضاها و درصد هریک به تفکیک ریز فضاها و فضاهای باز ،بسته و نیمه باز

13

« الگوی حجمی استقرار و ارتباط فضاهای باز و بسته و نیمه باز»

14

خانه گلبتان

خانه عيدي

خانه صيدايي

خانه علي گلبتان

خانه رشيد

خانه ايمني

خانه يونسي

خانه كرچي

خانه ابراهيمي فرد

خانه كويتي

خانه حسن كنگي

خانه علي گلبت

شکل  :11-1الگوی حجمی استقرار و ارتباط فضاهای باز و بسته و نیمه باز
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« نسبت فضاهای باز و بسته و نیمه باز»

خانه گلبتان

خانه عيدي

خانه صيدايي

خانه علي گلبتان

خانه رشيد

خانه ايمني

خانه يونسي

خانه كرچي

خانه ابراهيمي فرد

خانه كويتي

خانه حسن كنگي

خانه علي گلبت

شکل  :12-1نسبت فضاهای باز و بسته و نیمه باز
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خانههاي بافت تاريخي
(مأخذ :آراسته ،شيوا ،1397 ،خانههاي تاريخي بندر كنگ)

خانه گلبتان

خانه عيدي

خانه صيدايي

خانه علي گلبتان
شکل  :13-1خانههاي بافت تاريخي
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خانه رشيد

خانه ايمني

خانه يونسي

خانه كرچي
ادامه شکل  :13-1خانههاي بافت تاريخي
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خانه ابراهيمي فرد

خانه كويتي

خانه حسن كنگي

خانه علي گلبت
ادامه شکل  :13-1خانههاي بافت تاريخي
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 :3-2-1ساختار برپایی خانههای بومی بندرکنگ

پي ساختمانها اغلب نواري و به ميزان  60سانتيمتر باكندن زمين و با مالت
شفته اهك اجرا ميشده است .سازه اين ساختمانها ديوارباربر (سنگ و گچ)
است كه هرد دو مصالح از معاون اطراف شهر كنگ تأمين ميشده است .اندود
نهايي بنا نيز از گچ ميباشد.
پوشش سقف تير چوبي است .براي تيرهاي سقف اغلب از چوب «چندل»
استفاده ميشده كه از سواحل افريقا توسط دريانوردان به منطقه آورده شده و
پيش از بهكارگيري در ساختمان ،بهمنظور محافظت آن از گزند حشرات ،آن را
قيراندود مي كردند.
بر روي تيرها حصيري انداخته شده و روي آن گل ريخته ميشد .اين حصير كه
به نام «منگور» شناخته ميشود از الياف خرما بافته شده و نوع مرغوب آن در
گذشته از سواحل اروندرود از كشور عراق به ايران وارد ميشد.

شکل  :14-1ساختار برپایی خانههای بومی

شکل  :15-1نمونههایی از پوشش زیر سقف در بافت تاریخی
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 :1-2-4فضاها و عناصر ویژه در هر فضا در خانههای تاریخی بندر کنگ
براساس مطالعاتي كه بر گونههاي خانههاي تاريخي بندر كنگ انجام شده ،الگوي شكلگيري مبتني بر تمركز فضاي باز مياني و شكلگيري
فضاها پيرامون آن است .براين اساس اجزاي معماري ،نقش مهمي در هويتبخشي شهر و در رابطه با محيط پيرامون داردند .تحليل و
استخراج اين عناصر و استخراج ضوابط و احكام مرتبط با آن در بخش استخوانبندي و گذرها مورد توجه قرار گرفته است .اما در اينجا از وجه
معماري نيز به برخي از اين عناصر پرداخته شده است .براي اين منظور نمونههايي از اين عناصر كه در رابطه خانه با محيط پيرامون نقش
دارند ،به تفكيك ،ارائه شده اند؛ در معرفي اين فضاها از پيشينه مطالعاتي انجام شده در كتاب « مطالعات و تحليل خانههاي تاريخي بندر
كنگ»2استفاده شده است.
ورودی
ورودي در خانه هاي كنگ يكي از مهم ترين و قابل توجه ترين فضاها به شمار مي رود كه نحوهي استقرارش در فضاي خانه ،تعداد و الگوي
حركتي آن اهميت فراواني در شكل گيري الگوي كلي آن دارد .اين فضا عمدتا به صورت مستطيلي يا مربعي تعريف شده و حركت در آن
معموال به صورت چرخشي انجام مي پذيرد تا حريم الزم براي فضاهاي داخلي فراهم گردد .برخي از ورودي هاي خانه ها در كنگ داراي
اختالف سطح بوده و حركت در آن با باال رفتن از پله ها و دسترسي به حياط انجام مي پذيرد .فضاي ورودي خانه ها داراي سقف تخت بوده
و از طريق تيرهاي چوبي پوشش مي يابد .معموال اين فضا داراي بخش هاي فضايي كوچكي در جوانب خود مي باشد كه براي نگهداري و
انبار لوازم مختلف مورد استفاده قرار مي گيرد .در چوبي مورد استفاده در فضاي ورودي معموال دو لنگه بوده و در كوچكي درون يكي از لنگه
ها جاي مي گيرد كه دِدَري نام دارد  .در برخي از گونه ها ،فضاي ورودي بسيار ساده تعريف شده و از طريق يك ديوار كوتاه روبروي در
ورودي مشخص مي گردد .اين ديوار ،حريم بصري الزم را براي فضاهاي داخلي فراهم مي آورد( .آراسته ،شيوا و همكاران)
در ورودي اغلب چوبي دولنگه و داراي تزئينات است كه نمونههاي آن بهطور مبسوط در بخش معرفي ويژگي معابر ارائه شده است.

شکل  :16-1نمای ورودی

2

مطالعات و تحلیل خانههای تاریخی بندر کنگ ،شیوا آراسته و همکاران1396 ،
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ایوان
ايوان ،فضايي سرپوشيده و حدفاصل فضاي باز و بسته است كه اغلب بهصورت اليهاي واسط عمل ميكند و عالوه برآنكه خود فضايي براي
زندگي بهخصوص در شبها و ايام مناسب سال است ،نقش سايبان در مقابل بدنههاي بنا را ايفا ميكند .عرض ايوان از حدود يك متر تا 2.5
متر متغير است و معموال بهصورت حلقهاي يو و يا ال شكل به دور حياط شكل ميگيرد .حد فاصل ايوان و حياط در مواردي كه حياط پايين
تر از سطح زمين قرار ميگيرد ،حلقهاي با عرض كمتر و بدون پوشش سقف است.

شکل  :17-1ایوان

ستونها معموالً در مقابل رواق (ايوان) يرپوشيده مقابل اتاقها و به سمت حياط بهصورت متوالي قرار ميگيرد و بهصورت انتزاعي به يكي از
اشكال زير است:

شکل  :18-1نحوه ستونهای ایوان

سرستون و انواع تاق از اجزاي متداول ايوان در خانههاي تاريخي كنگ است كه نمونههاي آن در تصاوير زير ارائه شده است:

22

شکل  :19-1نمونههایی از تااق ،ستون و سرستون در ایوانهای بافت تاریخی

حیاط
حياطها اصليترين فضاهاي باز خانهها بهشمار ميروند .اين فضاي باز معموال مابين تعدادي از اتاقها و تودههاي ساختهشده قرا ميگيرد.
پس از ورود به هشتي (فضاي ورودي) در مسير داالن وارد حياط ميشويم .گاه نيز خود ورودي بهصورت كشيده بوده و همانند مسيري داالن
مانند عمل كرده و به فضاي حياط اتصال مييابد .بدنههاي حياط كامال تعريف شده هستند .جبهههاي حياط را جبهههاي بنا و فضاهاي
پوشيده تشكيل ميدهند و در سمتهايي كه بنا وجود ندارد ،ديوار نقش فعال در تعريف حياط ايفا ميكند( .آراسته ،شيوا و همكاران)

شکل  :20-1حیاط

درختان بومي عنصري هويتبخش در حياط خانهاي مسكوني هستند كه اغلب بهصورت محدود در ميانه فضاي باز بهچشم ميخورد .عمده
درختاني كه در حياط خانهها اسفاده مي شود ،نخل ،لوز ،كنار و كهور و در مواردي نارگيل يا انواع ديگري از درختان مناطق گرم و مرطوب
است.
23

شکل  :21-1نمونههایی از درختهای سایه انداز در حیاط خانهها

اتاق
اتاق اصلي ترين واحد زيستي در خانههاي تاريخي شهر كنگ است .اتاقها در انواع «اتاق نشيمن»« ،مضيف» و اتاقهاي متداول سكونتي
هستند .اگر كاركردهاي غير سكونتي را نيز به اتاق اطالق كنيم ،تعدادي از اتاقها به انبار يا طبخ غذا و كاركردهاي متداول ديگر اختصاص
مييابد .اما معموال چند اتاق با ويژگيهاي خاص در اين خانهها وجود دارد:
مضيف كه اتاق خاص پذيرايي مهمان است و در نزديكي ورودي قرار دارد.
اتاق بادگير كه معموال براي پذيرايي مهمان استفاده ميشود و بادگير ،عرض اتاق را دربرميگيرد.
اتاق داراي گتيه (حمام) كه معموال در كنجها قرار ميگيرد.
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عرض اتاق اغلب تابع شيوه ساخت است و با توجه به دهانهاي كه تيرهاي چوبي پوشش ميدهد حدود  2/4متر است .بنابراين افزايش وسعت
اتاق از سمت كشيدگي طول آن است .كشيدگي اتاقها اغلب در راستاي حياط است و در اتاق هاي كوچك ،بهندرت عمود بر حياط ديده
ميشود.
اتاقها بازشوهايي به سمت حياط دارند كه معموال بيش از يك بازشو است و به صورت در چوبي ،در چوبي با نورگير در باالي آن و يا پنجره
(اغلب بادرپوش چوبي) ديده ميشود.

نمونه مضيف

اتاق؛ مأخذ :آراسته ،شيوا1396 ،

نمونه يك اتاق بازسازي شده
شکل  :22-1نمونه یک اتاق

در ادامه ،اجزاي اتاقها ،مشتمل بر بادگير ،گتيه و بازشو معرفي شدهاند.
گتیه
از ويژگيهاي منحصربفرد اين معماري حضور حمام در داخل اتاق ها است .حمام هاي موجود در خانه ها گتيه نام دارد كه فضايي است با
سطح تقريبي  3/25متر مربع كه به وسيله ي ديواري كوتاه به دو بخش تقسيم مي شود كه شايد براي جدا كردن محل رختكن و شستشو
باشد.گيته ها داراي طاقچه هاي زيادي هستند .اين مكان ها اغلب به دو اتاق مجاور راه دارند( .آراسته ،شيوا)1396 ،
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شکل  :23-1دیوار گتیه در اتاق در خانههای تاریخی کنگ ،مأخذ :آراسته ،شیوا1396 ،



بادگیر

بادگيرها يكي از مهمترين اجزاي خانههاي كنگ هستند كه عنصري بسيار مهم در هويتبخشيدن به شهر محسوب ميشوند .عرض بادگير
اغلب،
عرض اتاقي را كه در آن واقع شده پوشش ميدهد كه بهطور تقريبي  2الي  2/4متر و طول آن نيز تقريباً به همين ميزان است .لذا تناسبات
پالن بادگير اغلب نزديك به مربع است؛ هرچند كه الزامي بر حفظ تناسب مربع در طرحها وجود ندارد.
ارتفاع بادگير متغير است و تقسيم بدنهها و چوبهاي مهار براساس آن تعريف ميشود .هرچه ارتفاع بادگير بيشتر باشد ،كاركرد بهتري در
هدايت جريان هوا به داخل دارد.
بادگيرها در كنگ چهارطرفه بوده و تيغههاي ضربدري ميان آن ،نسيم دريا را به درون اتاق هدايت مي كند.
تعداد اتاقهاي داراي بادگير دريك خانه بستگي به ميزان تمكن صاحبخانه دارد و بنا به گفته اهالي در يكي از سالها كه بهدليل رونق تجارت،
وضع اقتصادي مردم بهتر شد ،تعداد قابل توجهي بادگير به سيماي شهر افزوده شد .در دوران اخير با استفاده از سيستمهاي مكانيكي سرمايشي،
بادگيرها كاركرد خود را از دست داده و صرفاً تبديل به عنصري نمادين شده است.
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شکل  :24-1بادگیر

بازشو
بازشوي اتاقها اغلب بهصورت پنجره ،در چوبي ،در و نورگير فوقاني آن ديده ميشود كه بيشتر به سمت حياط داخلي گشوده ميشوند.
پنجرهها در الگوهاي بومي (و حتي اغلب ساختمانهاي جديد) ابعاد كوچكي دارند .تعداد قابل مالحظهاي از پنجرهها داراي درپوش چوبي چند
لنگه است كه امكان كنترل بهينه برقراري جريان هوا و وورد نور را فراهم ميآورد .بازشوها در دونوع با تناسبات نزديك به مربع و يا كشيده
به چشم ميخورد .بازشوهايي كه به حياط باز ميشوند ،اغلب ابعاد بزرگتري از بازشوهايي دارند كه به گذرها باز ميشوند .بازشوهايي كه روبه
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گذر باز ميشوند ،بيشتر نقش تهويه هوا را داشته و در اتفاع باالي اتاق و يا نزديك به كف قرار ميگيرند و داراي پوشش مشبك يا در چوبي
هستند.

شکل  :25-1نمونه بازشوهای اتاق که روبه حیاط باز میشوند.

شکل  :26-1بازشوهای مختص
تهویه روبه گذر
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انواع پنجرهها در بخش مطالعات معابر ارائه شده است.
درهاي داخلي درهاي داخلي نسبت به درورودي از تزئينات كمتر برخوردار است و ابعاد كوچكتري دارد .اين درها در اغلب موارد دولنگه و
چوبي هستند و برخي از آنها داراي قسمت نورگذر در بخش بااليي خود هستند.
در تصاوير زير نمونههاي درهاي داخلي در خانههاي بافت تاريخي ارائه شده است:

شکل  :27-1نمونههایی از در داخلی در بافت تاریخی

شکل  :28-1نمونه مشبکهای قوسدار استفاده شده در داخل ابنیه باالی درب اتاقها

تزئینات
29

تزئينات در خانههاي تاريخي بندر كنگ ،بسيار محدود است .بيشتر تزئينات در قالب نقوش برجسته بر روي گچ و يا خالي كردن سطوح گچي
به صورت مشبك است كه در بدنه ديوارها و يا در سر و بازشوهاي داخلي و يا در بدنه بادگيرها استفاده ميشود .نقشهاي آن اغلب نقشهاي
هندسي وارداتي است .تزئينات چوبي ،در برخي نمونهها در دستگيره پلكان يا نرده ،ناودان و درها به چشم مي خورد .شباکها براي پوشش
بازشوهايي كه به حياط مياني يا گذر باز ميشوند و يا در تقسيم فضاهاي داخلي (اغلب تفكيك گتيه از اتاق) استفاده ميشوند .عالوه بر اينكه
موجب كاهش ديد به فضاي داخل ساختمان ميشوند ،در كنترل و كاهش ميزان نور ورودي نيز نقش بهسزايي دارند و عنصري تزئيني
محسوب ميشوند .شباکهاي قديم اغلب نقوش هندسي هستند كه بر روي قطعات (الواح) گچي كه هنوز خشك نشده ،پيش از نصب ترسيم
شده و حفرههاي آن خالي ميشوند .در الگوهاي جديد از قطعات پيش ساخته كه نقوش در قالبهاي گچي شكلگرفتهاند در تهيه شباک
استفاده شده است .در الگوهايي نيز چيدمان آجرها يهصورت شبكهاي و يا استفاده از اجرهاي سوراخدار شباک را ميسازد .درساختوسازهاي
جديد نيز بهدليل كاركرد و مزاياي اين عنصر و هزينه پايين آن ،همچنان كاربرد دارد .تصاوير زير نمونههايي از اين تزئينات را نشان ميدهد:

شکل  :29-1نمونههایی از تاق و تاقنمای تزئینی در خانههای بافت تاریخی
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شکل  :30-1نمونه تزئینات شباک

شکل  :31-1نمونههایی از شباک پیش ساخته

پشت بام
بام از فضاهاي مهم در خانههاي بافت تاريخي بندر كنگ محسوب ميشود .استفاده «ستار» به
عنوان جانپناه (كه در ادامه توضيحات آن ارائه خواهد شد) ضمن حفظ محرميت ،امكان ورود جريان
هواي دريا را به سطح بام فراهم ميآورد و عالوه بر آن در طول روز سايهاي بر بام ميگستراند .از
بام اغلب براي خوابيدن و يا نشستن در شبها استفاده ميشده و دسترسي تعريفشدهاي از طريق
پلكان درخانههاي تاريخي به سطح بام فراهم بوده است.

شکل  :32-1محفظه پلکان
دسترسی بام
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بام و ستار در بافت تاريخي

نحوه ساخت و كاركرد بام در ساخت و ساز جديد در بافت تاريخي

كاركرد بام در بافت تاريخي

شکل  :33-1کارکرد بام در بافت تاریخی



ستار

ستارها از عناصر منطبق بر اقليم هستند كه در جانپناهها به كار ميروند .ارتفاع آن حدود  1/5متر تا  1/7متر است كه از ميانه آن (ارتفاع
تقريبي يك متر) در سطح ديوار شكاف و جابجايي ايجاد مي شود كه امكان برقراري جريان هوا از آن شكاف فراهم ميشود .ضمن آنكه
عالوه بر بستن ديد و همچنين ايمني ،از سايه ايجاد شده در آن در سطح بام استفاده ميشود« .ستار» اغلب به عنوان جانپناه بام مورد استفاده
قرار ميگيرد.
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ساخت ستار جديد در بافت تاريخي

نمونه ستار در بافت تاريخي
شکل  :34-1ستار در بافت تاریخی



سایر فضاهای خانه (مأخذ :آراسته ،شیوا)1396 ،

شکل  :35-1سایر فضا ها

33

 :1-3پیمایش وضع موجود سکونت در خانههای واقع در بافت تاریخی
باتوجه به اهميت بافت تاريخي در برنامهريزيهاي آتي ،الزم است كه تحليلي از وضع موجود سكونت و استقرار در خانههاي اين بافت صورت
گيرد .اين اقدام از طريق پيمايش ميداني و همچنين تحليل عكسهاي هوايي انجام شد.
مطالعات اجتماعي انجام شده در بافت تاريخي بيانگر حس تعلق و عالقه ساكنين بافت تاريخي به سكونت در منطقه خود بود .براساس نتايج
اين مطالعات كه به تفصيل در بخش اجتماعي ارائه شده است 90.2 ،درصد از پاسخگويان محل زندگيشان را دوست دارند و به هيچوجه
حاضر به ترک محلهشان نيستند .براساس نتايج اين مطالعات 89.8 ،درصد از پاسخگويان به ميزان زياد و خيلي زيادي به محله عالقه دارند
كه از اين بين 60.5 ،درصد از پاسخگويان به ميزان خيلي زيادي محله خود را دوست با نرخ دارند .همچنين باالترين شاخص ماندگاري در
محالت با نرخ  4.3متعلق به بافت تاريخي است .همچنين ،اظهارنظرهاي مردم در كارگاه مشاركتي شهر كنگ نيز بر اين موضوع صحه
گذاشته و مردم عالقمند به سكونت در بافت تاريخي و خانههاي قديمي بودند .از نظر اقتصادي نيز قيمت تملك خانه يا زمين دربافت تاريخي
در مقايسه با مناطق ديگر شهر قابل توجه و باال است.
درعينحال ،زندگي در بافت تاريخي و خانههاي مستقر در آن به دليل فرسودگي و عدم پاسخگويي به برخي نيازهاي زندگي امروز با مشكالتي
مواجه شده كه عدم توجه به آن ،منجر به از دست رفتن سرمايه اجتماعي موجود در اين زمينه خواهد شد و زمينههاي تخريب بافت را فراهم
خواهد آورد.
بهطور كلي براساس پيمايشهاي محيطي انجام شده ،توسط گروههاي مختلف كاري با چند الگوي سكونت در بافت تاريخي به شرح زير
مواجه هستيم:
الف :سکونت خانوارهای بومی در خانههای واقع در بافت
بخش قابل توجهي از جمعيت ،ساكن در خانههاي واقع در اين بافت هستند كه گرچه ،بخش عمدهاي از آنها خانههاي هماهنگ با الگوهاي
بومي هستند ،اما به عنوان اثر ثبتي و با ارزش تاريخي محسوب نميشوند .برخي از ساكنين اين خانهها تغييراتي در فضاهاي خانه همچون
افزودن اتاق يا تغيير كاربري برخي از اتاقها و يا اضافه كردن فضاهاي مورد نياز (بهخصوص فضاهاي بهداشتي و آشپزخانه) را در اين خانهها
انجام دادهاند.
نمونههاي اين تغييرات در خانههاي برداشت شده به شرح زير ارائه شده است:
خانه ( 1خانه قاسمی) :در خانه قاسمي بنابر نياز افراد خانواده ،قسمتي از فضاي نيمه باز براي بزرگ كردن فضاي آشپزخانه و ايجاد يك
فضاي نشيمن  ،به فضاي بسته تغيير پيدا كرده است .همچنين به دليل عدم وجود پله براي دسترسي به بام  ،قسمت ديگري از فضاي نيمه
باز به پله اختصاص داده شده است .قسمتي از فضاي انبار نيز به پاركينگ تبديل شده و دري از كوچه براي ورود ماشين تعبيه شده است.
خانه  :2خانه با ديواري به دو قسمت تفكيك شده است ولي ورودي هر دو خانه مشترک ميباشد .يكس از دوقسمت تفكيك شده بازسازي
و قسمتهايي نيز به آن اضافه شده است .ولي قسمت ديگر متروكه مانده است.
خانه  :3با ازدواج يكي از فرزندان با تعبيه در ورودي جداگانه از كوچه ،خانه به دو واحد مجزا تفكيك شده است .اين اتفاق سبب كوچك
شدن فضاي زيستي خانوار اول شده و سبب تبديل فضاي نيمه باز به فضاي بسته و الحاق اتاقي در كنار حياط شده است .با ورود ماشين به
فضاي خانه در ورودي خانه تعويض و قسمتي از حياط با قرارگيري سقف ايرانيتي به پاركينگ تبديل شده است و ابعاد حياط بسيار كوچك
شده است.
خانه  :4در اين خانه ،قسمت عمده خانه بازسازي شده و به دليل ممنوعيت تخريب بادگيرها در بافت تاريخي  ،با وجود تخريب ديوار اتاق ،
بادگير روي قسمت ورودي تاريخي نگه داشته شده است .اين امر سبب نگراني ساكنين از تخريب بادگير در صورت وقوع زلزله شده است.
نقشهها و تصاوير زير الحاقات انجام شده در خانههاي مورد بررسي را به تفكيك نشان ميدهد:
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خانه 1

خانه 2

خانه 3

خانه شماره 4

شکل  :36-1پالن خانه های تاریخی

خانه 1
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خانه 2

خانه 3

خانه 4

شکل  :37-1شکل حجمی فضاهای باز-نیمه باز-بسته در خانههای بافت تاریخی

شکل  :38-1نمونه فضای الحاق شده به خانه قاسمی به عنوان فضای ارتباطی اتاق و آشپزخانه که از آن بهعنوان نشیمن
استفاده میشود (عکس سمت راست)؛ همچنین تغییر کاربری یکی از اتاقها به آشپزخانه
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خانه شماره1

خانه شماره2

خانه شماره3

خانه شماره4

شکل  :39-1خانههای تاریخی که تغییرات در آن اعمال شده است

بخش ديگر مداخالت انجام شده ،تقسيم كردن عرصه سكونتي به چند واحد مستقل براي سكونت چند خانوار است كه اغلب با ديواركشيهاي
داخل فضاي باز مياني و اضافه كردن چند فضا و گشودن در از معابر مختلف همراه است .تغيير الگوي سكونت از خانوارهاي گسترده به
خانوارهاي هستهاي و نياز به تأمين مسكن فرزندان و يا تمايل به استقالل اقوام از يكديگر اغلب عوامل ايجاد اين مداخالت در بافت محسوب
مي شود .نمونههاي متعددي از استقرار چند خانوار مستقل از يكديگر در يك قطعه زمين در پيمايش انجام شده مشاهده شد.
تصاوير زير نمونههايي از ديواركشي براي تفكيك حوزههاي سكونتي در بافت تاريخي را نشان ميدهد:

37

شکل  :40-1نمونههای مداخالت و تفکیکهای انجام شده در بافت تاریخی برای ایجاد حوزههای سکونتی مستقل
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ب :تبدیل واحدهای مسکونی ارزشمند تاریخی به مراکز اقامتی بومگردی یا رستوران
اين اقدام در دوخانه تاريخي شهر (خانه يوسفي و خانه يونسي) انجام شده و هر دو به اقامت بومگردي تبديل شدهاند .همچنين تعدادي از
بناهاي واقع در بافت قديم به رستوران و كافه (كافه مهره و خانه ديگر درنزديكي آن در بافت) تبديل شده و يا درحال شكلگيري هستند.
تعدادي از خانههاي تاريخي نيز در حال مرمت براي تبديل به اقامتگاه بومگردي و يا در دست برنامه ريزي هستند( .نظير خانه عيدي و خانه
گلبتان) .در مجموع انتظار ميرود كه با رونقبخشي به گردشگري شهر و حمايتهايي كه از سرمايهگذاري در اينخصوص انجام ميگيرد،
گرايش به احياي خانههاي تاريخي در راستاي اهداف گردشگري ،سرعت بيتري بهخود گيرد.

شکل  :41-1نمونه خانههای بومی در دست مرمت

شکل  :42-1کافه مهره در بافت قدیم کنگ

ج :رها سازی خانههای تاریخی بهصورت نیمه مخروبه و یا اجاره آن به کارگران فصلی
اين موضوع ،يكي از مهمترين مسائل بافت تاريخي به شمار ميرود .در شماري از واحدهاي مسكوني كه اغلب در زمره الگوهاي معماري
ارزشمند نيز قرار ميگيرند ،ساكنين محل زندگي خود را رها كرده و يا به شهر ديگر يا قسمت ديگري از بافت عزيمت كردهاند .لذا خانههاي
خالي بهصورت نيمه مخروبه در بافت باقيمانده و يا به بهايي اندک به كارگران فصلي بهصورت گروهي اجاره دادهشده است .اين كارگران
ال
اغلب از بلوچستان براي كار ماهيگيري به بندر كنگ عزيمت كرده و در گروههاي  10تا  15نفري در اين خانهها مستقر شدهاند .معمو ً
بهدليل مخروبه بودن بخشي از خانه ،يك يا دواتاق به همراه فضايي براي حمام و سرويس بهداشتي در خانهها توسط مستأجران مورد استفاده
قرار ميگيرد .عالوه بر اثرات تخريبي اين شيوه زندگي براي خانهها و بافت تاريخي ،تعارضات فرهنگي و عدم تعلق خاطر اجارهنشينان به
بافت ،موجب بروز مشكالت و آسيبهاي اجتماعي و كالبدي ميشود .شكلهاي زير نمونههايي از خانههاي مذكور را نشان ميدهد:
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شکل  :43-1نمونههایی از اسکان کارگری در خانههای نیمه مخروبه بافت تاریخی

 :1-3-1الگوی معماری در بافت میانی
بافت مياني كنگ ،از شمال محدوده بالفصل تاريخي تا جنوب محله ابوذر را دربر ميگيرد كه با بلوار آيتاهلل خامنهاي كه جاده بندرعباس را
به بندر لنگه متصل ميكند ،از يكديگر جدا مي شوند .بافت مياني در سال هاي مابين دهه  40و  50شمسي شكل گرفته است .روند گسترش
شهر تا سال  1360در مركز بافت مياني بوده و پس از آن به سمت شرق گسترش يافته و در سال هاي اخير قسمت هاي غربب بافت نيز
مسكوني شده است.


ابعاد و تناسبات قطعات

نقشه و نمودار زير ،فراواني ابعاد قطعات در بازه هاي تعريف شده و پراكنش آنها در بافت را نشان ميدهد .در اين بافت نيز بيشترين
فراواني متعلق به قطعات  100تا  300مترمربع است.
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شکل  :44-1پراکنش ابعاد قطعات در بافت میانی
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شکل  :45-1نمودار فراوانی قطعات مسکونی به تفکیک مساحت در بافت میانی

از نظر تناسبات ابعادي ،الگوهاي قطعه بندي در اين بافت نيز داراي تناسبات مستطيل و گاه چهارضلعي نامنظم است .در قطعات بزرگ،
تناسبات به مربع نزديك ميشود.


الگوی استقرار و سطح اشغال بنا در قطعات

الگوي استقرار ساختمان در بافت مياني نيز ،اغلب درونگرا و بهصورت دورچين پيرامون فضاي باز مياني شكل ميگيرد .اما باتوجه به سير
تكامل تدريجي و همچنين شكل و ابعاد قطعات كه از تنوع بيشتري نسبت به بافت تاريخي برخوردارند ،شكلگيري فضاها پيرامون فضاي باز
مياني از نظم كمتري برخوردار است و تعداد نمونههايي به شكل ال يا يو از فراواني بيشتر برخوردار است .عالوه بر آن عمق فضاي بسته در
بازوهاي مختلف بنا غيرهمسان هستند.
نقشه زير ،الگوي استقرار قطعات در بافت مياني را نشان ميدهد:
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شکل  :46-1پراکنش سطح اشغال قطعات در بافت میانی

شکل  :47-1الگوی استقرار بنا در قطعات در بافت میانی

42

متوسط سطح اشغال بنا در اين بافت بر اساس نقشه هاي  GISبرابر با  51.64درصد است .دراين بخش از بافت نيز بهنظر ميرسد كه سطح
اشغال زمين در رابطه همبستگي با مؤلفههاي ديگر نظير ابعاد قطعه قرار ميگيرد.
 :1-3-2تحلیل کالبدی نمونههای خانههای مستقر در بافت میانی
بهمنظور شناخت بهتر الگوهاي معماري غالب مستقر در بافت مياني كه امتداد الگوي معماري بومي اين منطقه ،محسوب ميشود ،نمونههايي
از خانههاي اين منطقه برداشت شده و مورد تحليل كالبدي قرار گرفته است .نقشه زير پراكنش واحدهاي برداشت شده را نشان ميدهد:

شکل  :48-1پراکنش خانههای مورد مطالعه در بافت میانی

تحليل انجام شده ،به تفكيك شاخصهاي بررسي در بخش اول ،به شرح زير است:
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«پالن واحدهای مسکونی نمونه در بافت میانی به تفکیک ریزفضاها»3

خانه شماره1

خانه شماره2

خانه شماره3

خانه شماره4

خانه شماره5

خانه شماره6

خانه شماره7

خانه شماره8

خانه شماره9

شکل  :49-1پالن واحدهای مسکونی نمونه در بافت میانی به تفکیک ریزفضاها

3

مأخذ پایه پالنها ،برداشتهای معماری انجام شده توسط خانم دکتر شیوا آراسته و همکاران ایشان در شرکت مهندسین مشاور پلساپارت است.
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«دیاگرام ارتباط فضایی میان ریزفضاها»

خانه شماره1

خانه شماره2

خانه شماره3

خانه شماره4

خانه شماره5

خانه شماره6

خانه شماره7

خانه شماره8

خانه شماره9

شکل  :50-1دیاگرام ارتباط فضایی میان ریزفضاها
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« مساحت فضاها و درصد هریک به تفکیک ریز فضاها و فضاهای باز ،بسته و نیمه باز»

46

شکل  :51-1مساحت فضاها و درصد هریک به تفکیک ریز فضاها و فضاهای باز ،بسته و نیمه باز

« الگوی حجمی استقرار و ارتباط فضاهای باز و بسته و نیمه باز»

خانه شماره1

خانه شماره2

خانه شماره3

خانه شماره4

خانه شماره5

خانه شماره6

خانه شماره7

خانه شماره8

خانه شماره9

شکل  :52-1الگوی حجمی استقرار و ارتباط فضاهای باز و بسته و نیمه باز
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« نسبت فضاهای باز و بسته و نیمه باز»

خانه شماره1

خانه شماره2

خانه شماره3

خانه شماره4

خانه شماره5

خانه شماره6

خانه شماره7

خانه شماره8

خانه شماره9

شکل  :53-1نسبت فضاهای باز و بسته و نیمه باز

48

« استقرار خانوارها در خانههای بافت میانی»

خانه شماره1

خانه شماره2

خانه شماره3

خانه شماره4

خانه شماره5

خانه شماره6

خانه شماره7

خانه شماره8

خانه شماره9

شکل  :54-1استقرار خانوارها در خانههای بافت میانی

 :1-3-3تحلیل الگوی معماری در محله ابوذر
محله ابوذر به عنوان سكونتگاه غير رسمي در چند دهه اخير (از اوايل دهه  )60شكل گرفته و توسعه يافته است .گرچه ،اغلب ساختمانها در
داخل محدوده شهر قرار ميگيرند ،فاقد سند رسمي بوده و در توسعهاي غير برنامهريزي شده ،شكل گرفتهاند.


ابعاد و تناسبات قطعات

نقشه و نمودار زير ،فراواني ابعاد قطعات در بازه هاي تعريف شده و پراكنش آنها در بافت را نشان ميدهد:

49

شکل  :55-1پراكنش ابعاد قطعات در محله ابوذر
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شکل  :56-1نمودار فراواني قطعات مسكوني در محله ابوذر

از نظر تناسبات ابعادي ،تناسبات باتوجه به شكل زمين متنوع بوده و از نظام روشني تبعيت نميكند.


الگوی استقرار و سطح اشغال بنا در قطعات

الگوي استقرار بنا در اين بافت اغلب درونگرا بوده و بهصورت تدريجي حول فضاي باز شكل ميگيرد .استقرا بناها پيرامون فضاي باز ،اغلب
فاقد نظم هندسي مشخصي است.
نقشه زير ،الگوي استقرار قطعات در محله ابوذر را نشان ميدهد:
50

شکل  :57-1پراكنش سطح اشغال قطعات در محله ابوذر

شکل  :58-1الگوي استقرار بنا در قطعات در محله ابوذر
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متوسط سطح اشغال بنا در اين بافت بر اساس اطالعات  GISبرابر با  39.63درصد است .در اين منطقه نيز سطح اشغال زمين در رابطه
همبستگي با مؤلفه هاي ديگر نظير ابعاد قطعه قرار مي گيرد كه در بخش دوم تحليل معماري به آن پرداخته خواهد شد.


تحلیل کالبدی نمونههای خانههای مستقر در محله ابوذر

بهمنظور شناخت بهتر الگوهاي معماري غالب مستقر در بافت محله ابوذر ،نمونههايي از خانههاي اين منطقه برداشت شده و مورد تحليل
كالبدي قرار گرفته است .نقشه زير ،پراكنش واحدهاي مورد مطالعه را نشان ميدهد:

شکل  :59-1پراكنش خانههاي مورد مطالعه در محله ابوذر

تحليل انجام شده ،به تفكيك شاخصها ،به شرح زير است:
«پالن واحدهای مسکونی نمونه در بافت تاریخی به تفکیک ریزفضاها»4

خانه شماره1

4

خانه شماره2

خانه شماره3

مأخذ پایه پالنها ،برداشتهای معماری انجام شده توسط خانم دکتر شیوا آراسته و همکاران ایشان در شرکت مهندسین مشاور پلساپارت است.
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خانه شماره4

خانه شماره5

خانه شماره6

خانه شماره7

خانه شماره8

خانه شماره9

شکل  :60-1پالن واحدهای مسکونی نمونه در بافت تاریخی به تفکیک ریزفضاها

«دیاگرام ارتباط فضایی میان ریزفضاها»

خانه شماره1

خانه شماره2

خانه شماره3

خانه شماره4

خانه شماره5

خانه شماره6

خانه شماره7

خانه شماره8

خانه شماره9

شکل  :61-1دیاگرام ارتباط فضایی میان ریزفضاها
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« مساحت فضاها و درصد هریک به تفکیک ریز فضاها و فضاهای باز ،بسته و نیمه باز»

54

شکل  :62-1مساحت فضاها و درصد هریک به تفکیک ریز فضاها و فضاهای باز ،بسته و نیمه باز

« الگوی حجمی استقرار و ارتباط فضاهای باز و بسته و نیمه باز»

خانه شماره1

خانه شماره2

خانه شماره3

خانه شماره4

خانه شماره5

خانه شماره6

خانه شماره7

خانه شماره8

خانه شماره9

شکل  :63-1الگوی حجمی استقرار و ارتباط فضاهای باز و بسته و نیمه باز
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« نسبت فضاهای باز و بسته و نیمه باز»

خانه شماره1

خانه شماره2

خانه شماره3

خانه شماره4

خانه شماره5

خانه شماره6

خانه شماره7

خانه شماره8

خانه شماره9

شکل  :64-1نسبت فضاهای باز و بسته و نیمه باز
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« استقرار خانوارها در خانههای واقع در بافت میانی»

خانه شماره1

خانه شماره2

خانه شماره3

خانه شماره4

خانه شماره5

خانه شماره6

خانه شماره7

خانه شماره8

خانه شماره9

شکل  :65-1استقرار خانوارها در خانههای واقع در بافت میانی

 :1-3-4تحلیل الگوی محدوده واگذاریهای جدید
اين محدوده كه در غرب شهر قرار گرفته از جاده بستك تا بندر لنگه امتداد يافته است .توسعه جديد شهر در اين قسمت ،مشتمل بر چند نوع
ساختوساز است:
-

مجتمعها و يا كويهاي مسكوني كه اغلب چهار طبقه هستند؛ نظير كوي فرهنگيان ،وليعصر ،ملوانان ،تعاوني شهر ،آسمان ،خاتم،
بندرسرايان و ...

-

پروژههاي انبوهسازي تفكيكي كه هر قطعه زمين متعلق به يك يا دو واحد مسكوني است؛ نظير مجموعه الغدير

-

قطعه زمينهاي واگذار شده يا درحال واگذاري شخصيساز نظير محله فردوس

نقشه زير ،قرارگيري اين قطعات در بافت را نشان ميدهد.

57

شکل -:66-1استقرار ساخت و سازها در بافت جدید

بهدليل واگذاريهاي دولتي و سازماني در بخش قابل توجهي از اين محدوده و ساخت و ساز براساس الگوهاي تيپ ،ساختار اين محله متفاوت
از نقاط ديگر شهر است.


58

ابعاد و تناسبات قطعات

شکل  :67-1پراکنش ابعاد قطعات در بافت جدید

59

300
250
200
150
100
50
0

شکل  :68-1نمودار فراوانی قطعات مسکونی در بافت جدید



الگوی استقرار و سطح اشغال بنا در قطعات

براساس بررسيهاي انجامشده ،ميانگين سطح اشغال در اين بافت برابر با  47.77درصد است .الگوي استقرار اعيان باتوجه به نوع نقشههاي
تيپ در بافت متفاوت است.
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شکل  :69-1پراکنش سطح اشغال در قطعات در بافت جدید
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شکل  :70-1الگوی استقرار بنا در قطعات مسکونی در بافت جدید

در ادامه ،نقشههاي تيپ تعدادي از مجتمعهاي مسكوني و الگوي ارتباطي فضاها در آن و پراكنش نمونههاي برداشت شده در بافت ارائه
شدهاند:
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شکل  :71-1پراکنش خانههای مورد مطالعه در بافت جدید



تحلیل کالبدی نمونههای خانههای مستقر در بافت جدید

مجتمع مسكوني وليعصر

مجتمع مسكوني ملوانان

مجتمع مسكوني الغدير

مجتمع مسكوني فرهنگيان

مجتمع مسكوني كارگران

شكل:2مجتمع مسكوني بندر سرايان

مجتمع مسكوني تعاوني شهر
شکل  :72-1پالن واحدهای مسکونی به تفکیک ریزفضاها
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«دیاگرام ارتباط فضایی میان ریزفضاها»

مجتمع مسكوني وليعصر

مجتمع مسكوني ملوانان

مجتمع مسكوني الغدير

مجتمع مسكوني فرهنگيان

مجتمع مسكوني كارگران

مجتمع مسكوني بندر سرايان

مجتمع مسكوني تعاوني شهر
شکل  :73-1دیاگرام ارتباط فضایی میان ریزفضاها

پيمايشهاي محيطي بيانگر برخي مشكالت قابل توجه در الگوهاي ساختهشده در اين منطقه از منظر شهري است كه توجه به آن مي تواند
در استفاده مناسب از ظرفيت زمينههاي باقيمانده در اين بافت مؤثر باشد .مهمترين اين مسائل را ميتوان به شرح زير برشمرد:
-

عدم تحقق كاربريهاي خدماتي بهدليل آنكه ساختار محله در يك سير تدريجي توسعه نيافته است؛ ساكنين در تأمين خدمات
آموزشي ،تفريحي و تجاري با مشكل مواجه بوده كه منجر به افزايش قابل توجه سفرهاي شهري براي تأمين خدمات روزمره شده
است.

-

بالتكليف بودن فضاهاي مابين ساختمانها و عدم محوطهسازي پس از گذشت سالها از ساخت و تحويل ساختمانهاي مسكوني،
بهعبارت ديگر فضاي مابين ساختمانها به طور كلي مغفول مانده و منجر به كيفيت بسيار نازل سكونت در اين مجموعهها شده
است.
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شکل  :83-1فضاهای عمومی رها شده در مجتمعهای مسکونی ،موجب کاهش کیفیت زندگی در این فضاها شدهاند.

-

اغلب به دليل عدم مديريت نگهداري صحيح و در مواردي ،توان مالي پايين ساكنين ،نگهداري خوبي از مجموعهها صورت نميگيرد
و شاهد فرسودگي سريع ساختمانها باتوجه به شرايط اقليمي منطقه هستيم.

شکل  :84-1فرسودگی ساختمانها و عدم توجه به فرایند تعمیر و نگهداری در ساختمان

-

مغفول ماندن توجه به هويتيابي و ساليق فردي ساكنين كه منجر به تغييراتي توسط خود ساكنين در بنا شده است .نمونههاي
متعددي از نماسازي متفاوت بر روي بناهاي تحويل داده شده و حتي نماسازي يك واحد از يك ساختمان چهار طبقه در بررسيها
مشاهده شد.
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شکل  :85-1نمای ساختمان

همانطور كه در مقايسه دو تصوير و تصوير باال مشاهده ميشود ،تنها يك نمونه نما از الگوهاي تيپ در عكس باال (كه همگي مشابه
الگوي پايين بوده) ،باقيمانده و بقيه ،به سليقه خود نما را تغيير دادهاند.

66

شکل  :86-1تغییرات اعمال شده در نمای یک واحد از آپارتمان

-

كارايي اندک فضاهاي نيمه باز آنها را از كاركرد سكونتي نظير آنچه در خانههاي بومي رايج بود ،خارج كرده و تبديل به انبار يا
فضاهايي براي خشك كردن لباس ها كرده است كه تأثيرات نامناسبي در نما دارند .برخي از واحدها ،اين فضاها را به ساختمان
اضافه كردهاند.

شکل  :87-1تغییرات و کارکردهای فضای نیمه باز

-

عدم توجه به ضرورتهاي اقليمي منجر به ايجاد تغييراتي در ساختمانها و افزودن الحاقات بهمنظور افزايش كارايي آنها شده كه
ضمن مخدوش كردن بافت شهري ،مشكالت حقوقي و قانوني براي ساكنين داشته است؛ نظير سرپوشيده كردن تراس مقابل
ساختمان و يا ايجاد سايبان ماشين و يا سردر توسط ساكنين

67

شکل  :88-1اعمال تغییرات در راستای استفاده بهینه از فضاها

-

عدم هماهنگي پنجرهاي بزرگ با شرايط اقليمي كه منجر به پوشاندن سطح پنجره از داخل توسط ساكنين شده است.

شکل  :89-1پوشاندن سطح پنجره از داخل توسط ساکنین

-
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مشكالت در استفاده مناسب از فضاي مشاع ساختمان و تميز نگاه داشتن آن

شکل  :90-1نگهداری ساختمان و مشاعات

-

مشكالت تأسيساتي و رهاسازي روانآبها در محوطه

شکل  :91-1رهاسازی روانآبها در محوطه

-
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ارتباط اندک با هويت بومي و هماهنگي ساختمانها با زمينه

شکل  :92-1نمای کلی یکی از مجتمعهای مسکونی

 :1-3-5الگوهای وارداتی
اين الگو كه داراي پراكندگي در سطح شهر است و در نقاط مختلف ديده ميشود ،در ساخت و سازهاي جديد و يا تخريب و نوسازي (به جز در
بافت تاريخي كه اجازه آن داده نمي شود) ،شكل گرفته است .الگوي معماري و مصالح اغلب وارداتي از شهرهاي ديگر كشور هستند و بدون
پيوند با الگوهاي عمومي شكل گرفته اند .طي مصاحبهاي كه با ساكنين انجام شد ،معماران برخي از اين ساختمانها از شهرهاي ديگر به
كنگ آمده و اين الگو به ندريج ترويج يافته است.
از مشخصههاي اصلي اين الگو مي توان به موارد زير اشاره كرد:
-

استقرار ساختمان در شمال زمين كه اغلب به ميزان  60تا  80درصد سطح زمين را دربر مي گيرد.

-

ايجاد دوجبهه اصلي شمالي و جنوبي به عنوان نماهاي اصلي ساختمان با الگوي برونگرا

-

ايجاد بازشوهاي بزرگ و كشيده

-

ايجاد بالكن در نماي اصلي در ساختمانهاي دو طبقه و بيشتر

-

استفاده از مصالح غيرمتداول و نامأنوس با منطقه ،نظير آجرهاي نگيندار ،سراميكهاي رنگي و تركيبي يا سنگهاي بادبر
رنگي يا سنگهاي داراي انعكاس باال

الزم به ذكر است كه درحال حاضر استفاده از اين الگوها ،به نوعي بيانگر منزلت اجتماعي محسوب شده و نوعي تمايز جويي و قراردادن
ساكنين در طبقه اجتماعي باالتر ميباشد .در شكلهاي زير ،نمونههايي از اين الگوهاي ساخت و ساز ديده ميشود.

شکل  :93-1الگوهای ساخت و ساز
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ادامه شکل  :93-1الگوهای ساخت و ساز
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ادامه شکل  :93-1الگوهای ساخت و ساز
نمونه هاي الگوهاي ساخت و ساز جديد كه از نظر الگوي معماري و /يا مصالح در تداوم سنت ساخت شهر و هماهنگي با زمينه قرار نگرفته و در سطح شهر پراكنده
اند.
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گرايش به اين الگو در محله فردوس (بخشي از محدوده واگذاريهاي جديد) به دليل اندازه باالتر تفكيك قطعات و همچنين ،جديد بودن
ساخت و سازها و بافت شطرنجي پيرامون روه به گسترش است .همين موضوع كه به عنوان يك انگيزه استقرار و ساخت و ساز طبقات
اجتماعي باالتر محسوب مي شود ،منجر به افزايش تقاضا و گرانتر شدن زمينهاي اين منطقه نسبت به مناطق اطراف شده است .به طوري
كه قيمت بناها در اين منطقه نسبت به خانه هاي سازماني اطراف تفاوت چشم گيري داشته و تا  70الي 80درصد بيشتر و در مواردي تا
دوبرابر مي باشد .افزايش قيمت زمين در اين منطقه نسبت به ميانگين شهري حدود  20الي  30درصد است.
اين رويه در كنشگرهاي مرتبط ،عليرغم تأثير كالبدي منفي اي كه ميتواند به همراه داشته باشد و الگوهايي ناهماهنگ با بستر را در منطقه
رواج دهد و اصالت و تداوم تاريخي شهر را خدشه دار نمايد ،بيانگر يك نكته كليدي است؛ درصورت واگذاري اختيار به سازندگان و هدايت
آن در راستاي ايجاد الگوهاي ساخت معماري هماهنگ با زمينه ،مي توان به منطقه شهري داراي رونق اقتصادي دست يافت كه ساكنين از
ساخت و ساز در ان استقبال مي نمايند .تفاوت ميان استقبال مردم و مقايسه رونق دو منطقه واگذاريهاي جديد (خانههاي سازماني و پروژه
هاي دولتي انبوهسازي كه در مجاورت آن قرار دارند) ،با گرايشهاي ساخت و ساز در زمينهاي منطقه فردوس ،به خوبي بيانگر اهميت نقش
نوع ررويكرد به ساخت و ساز در موفقيت الگوي سكونت در منطقه است.
لذا باتوجه به اينكه ،زمينهاي واقع در اين بخش شهر ،منابع زمين توسعه براي شهر محسوب ميشود ،تبيين احكام ساخت و ساز و هدايت آن
از اهميت بسياربرخوردار است و در اراستاي اهداف پژوهش حاضر مي باشد.
 :1-3-6جمعبندی
در مجموع ،پيمايش انجام شده ،نشان دهنده تداوم الگوي درونگرا از بافت تاريخي و محدوده بالفصل به بافت مياني و حتي محله ابوذر است.
اما به تدريج كه از بافت تاريخي به بافت مياني و محله ابوذر حركت مي كنيم ،تغييرات زير را در الگوهاي معماري شاهد هستيم:
-

از نظم هندسي الگوهاي بومي كاسته شده و فضاها به صورت تدريجي و بدون برنامه ريزي به هسته اوليه افزوده شده
و فضاهاي پيرامون فضاي باز را شكل ميدهند .اين موضوع در محله ابوذر از شدت بيشتري برخوردار است و فضاها
تابع تناسبات و ابعاد قاعدهمندي نيز نيستند.

-

فضاهاي نيمهباز كه در بخش تاريخي به عنوان بخشي از فضاي برنامه ريزي شده در پالن خانه پيشبيني ميشدند،
در الگوهاي جديدتر به عنوان فضاهايي الحاقي به بنا افزوده مي شوند كه اغلب از جنس سايبانهاي موقت نيز ميباشند.

-

ساخت وساز در بافت مياني و محله ابوذر نسبت به الگوهاي قديم در بافت تاريخي ،همزمان با استفاده از سيستمهاي
سرمايشي در ساختمان شكل ميگيرد .اين تغيير الگوي ارتباطي جديدي مابين فضاهاي داخلي را ممكن ميسازد و
بالعكس الگوهاي بومي كه در آن هر اتاق بهطور مستقيم با فضاي باز مياني در ارتباط بود ،الگوهايي با ارتباط تودرتو
ميان اتاقها را شاهد هستيم.

-

عناصر تزييني و جزئيات اجرايي و فضاهاي خاص معماري بومي از ساخت و سازهاي جديدتر در بافت مياني و به دنبال
آن در محله ابوذر ،حذف ميگردد.

-

روشهاي ساخت الگوي بومي در اين منطقه كمرنگ شده و مصالح جديد ،جايگزين مصالح بومي شده است.

-

كيفيت ساخت در محله ابوذر اغلب كاهش مييابد.

-

الگوي خانوار گسترده به تدريج از بافت قديم و مياني به محله ابوذر كاهش مييابد .در اغلب موارد ،ساكنين تمايل به
استقالل واحدهاي مسكوني متعلق به خانوارهاي مختلف ساكن در يك خانه دارند.

-

بافت جديد اغلب الگوهايي عرضه ميكند كه وارداتي بوده و برگرفته از الگوهاي بومي نيست .در اين الگوها شاهد
ساخت و ساز متمركز در شمال زمين و عدم پيروي از الگوي دورچين هستيم .نماي اصلي بنا روبه جنوب و گاه داراي
ايوانهايي بيرون زده از بدنه بنا است.
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-

نمونههايي از مجتمعسازي در بافت جديد ديده ميشود كه در تأمين زيرساختها ،نگهداري فضاي باز ميان ساختمانها
و فضاهاي مشاع و همچنين خود ساختمان داراي مشكل است كه الزم است درصورت تداوم الگوهاي مجتمعسازي،
سازوكار مديريتي و فرهنگي متناسب با آن نيز ايجاد شود .كيفيت بصري و اشراف ساختمانها بر يكديگر نير موضوع
مهمي است كه بايد در طراحي مجتمعهاي مسكوني مورد توجه قرار گيرد.

 :4-1تحلیل الگوهای استقرار و توسعه ساختمانهای مسکونی
بخش مهمي از ضوابط ساخت و ساز مبتني بر الگوي استقرار بنا ميباشد .باتوجه به اهميت موضوع و مطالعات انجام شده به تفكيك چهاربازه
زماني شكلگيري بافت ،الزم است كه تحليل و جمعبندي در اين خصوص ارائه شود .براي اين منظور ،متغيرها شناسايي شده و با تحليل
همبستگي ميان آنها ضوابط استقرار بهينه براي ساختمانهاي مسكوني ارائه ميشود.


شناسایی متغیرها و تبیین رابطه همبستگی میان آنها

متغيرهايي كه الزم است در رابطه با سطح اشغال ساختمان مورد توجه قرار گيرند و همبستگي آنها با سطح اشغال سنجيده شود ،عبارتند از:
 oسير تحول تاريخي (چهار حوزه تعريف شده)
 oاندازه قطعات
 oارتفاع
نمودار زير پراكنش قطعات زمين با مساحتهاي مختلف در محدودههاي تاريخي تفكيكي شهر را نشان ميدهد:
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شکل  :94-1مقایسه مساحت قطعات در بافتهای مختلف

الزم به ذكر است كه قطعات  500متر مربع و باال تر مسكوني در مجموع ،حدود  15.5درصد از قطعات مسكوني را تشكيل ميدهند كه توزيع
آن در چهار بافت مورد مطالعه به شرح زير است:
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شکل  :95-1مقایسه مساحت قطعات در بافتهای مختلف

فراواني پراكنش قطعات با مساحتهاي مختلف در محدودههاي شهري بر ميانگين سطح اشغال اثرگذارند .لذا ،نميتوان صرفا براساس
محدودههاي توسعه تاريخي به احكام متقني درخصوص سطح اشغال دست يافت و الزم است كه طبقهبندي تودهگذاري در اين بافت براساس
بازه هاي تاريخي تعريف شده در شهر به ابعاد قطعات نيز توجه نمايد.
جدول  :1-1میانگین سطح اشغال در بافتهای مختلف

بافت

ميانگين سطح اشغال
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ميانگين سطح اشغال در كل شهر
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از طرف ديگر بهدليل اينكه عمده شهر و به خصوص بافت مسكوني (به جز محدوده جديد) يك طبقه و در مواردي دو طبقه يا داراي يك
نيمطبقه ميباشند ،عامل ارتفاع نيز در مسزان سطح اشغال نقش معناداري نمييابد.
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شکل  :95-1تعداد قطعات سطح اشغال در بافتهای مختلف

نقشههاي زير به ترتيب ،پراكنش مساحت ،سطح اشغال و تعداد طبقات در محدودههاي تعريف شده توسعه تاريخي را نشان ميدهد:
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شکل  :96-1نقشه پراکنش مساحت
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شکل  :97-1سطح اشغال
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شکل  :98-1تعداد طبقات در محدودههای تعریف شده توسعه تاریخی
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در بخش قبل ،به تفكيك محدودههاي توسعه تاريخي شهر ،سطح اشغال در قطعات با مساحتهاي مختلف مورد بررسي قرار گرفت ،همگن
بودن نمودارها بيانگر رابطه معنادار ابعاد قطعه با سطح اشغال در كل شهر و صرفنظر از دوره تاريخي است .نمودار و جدول زير رابطه ميان
سطح اشغال با اندازه قطعه در چهار منطقه مورد بررسي را در كنار يكديگر نشان ميدهد:

میانیگن سطح اشغال در بافتهای مختلف بر اساس مساحت
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شکل  :99-1میانگین سطح اشغال در بافتهای مختلف و کل شهر بر اساس مساحت
جدول  :2-1تغییرات سطح اشغال در بافتهای مختلف و کل شهر بر اساس مساحت
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محله ابوذر
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 5باتوجه به الگوهای مجموعه سازی در بافت جدید ،حذف آن در میانگین ،نتایج را به واقعیت نزدیکتر خواهد کرد.
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كل شهر

(بدون5

محله ابوذر

محله ابوذر

بافت جديد)

42/31
35/19

درعين حال ،نمودار و جدول فوق نشان دهنده كاهش سطح اشغال در محله ابوذر در زمينهاي با ابعاد مشابه نسبت به بافت تاريخي و مياني
هستند؛ اين درحالي است كه متوسط سطح اشغال در بافت مياني ،تفاوت معناداراي با بافت تاريخي و محدوده بالفضل ندارد .بافت جديد نيز
تابع شرايط خاص خود ميباشد.
 :1-4-1تحلیل الگوی همپیوندی و استقرار واحدهای همسایگی در بافت شهر


جهت و نحوه شکل گیری بلوکهای شهری

جهت و نحوه شكل گيري بلوکهاي شهري در بافت تاريخي متناسب با بادهاي مطلوب محلي و به سمت جنوب شرق است .تفكيك
بلوکهاي مسكوني كه بعضاً به دليل بزرگ بودن قطعات ،يك واحد مسكوني را شكل ميدهد ،موجب برقراري جريان هوا در ميان قطعات
شده كه باتوجه اقليم گرم و مرطوب منطقه ،در ايجاد شرايط آسايش نقش بهسزايي دارد .از طرف ديگر ،عرض اندک گذرها كه در موارد
زيادي به كمتر از دو متر و يك متر ميرسد ،موجب سايه اندازي بدنهها بر يكديگر و مصون ماندن عابرين و همچنين ،پوسته خارجي بنا از
تابش آفتاب منطقه ميشود.

شکل  :100-1جهتگیری قطعات در بافت تاریخی کنگ متناسب با جریان هوا

جهتگيري غالب بلوکها در بافت مياني و محله ابوذر اغلب به سمت جنوب و جنوب شرق است؛ اما نسبت به بافت تاريخي از تنوع جهتگيري
بيشتري در تقسيم قطعات برخوردار است و در مواردي ،تابع ساختار كلي بافت ميباشد و قطعات با كشيدگي شرقي -غربي نيز ديده ميشود.
در اين دو منطقه ،تعداد واحدهاي مستقر در يك بلوک شهري افزيش مييابند و متوسط ابعاد قطعات همانطور كه ذكر آن رفت ،كوچكتر
ميشود.
بافت جديد به سمت الگوهاي شطرنجي متمايل شده و بهصورت خطي با گذر در جنوب بنا با يكديگر مرتبط ميشوند .جهت گيري ساختمانها
در اين منطقه تابع الگوي مشخصي نيست و در برخي بلوکها جهتگيري قطعات بهطور كامل از جنوب شرق كه جهتگيري تاريخي شهر
است ،به سمت جنوب غرب تغيير يافته است .الزم به ذكر است كه براساس مطالعات اقليمي انجامشده كه در ادامه اين بحث ارائه شده است،
جهت بهينه  15درجه جنوب شرقي است.
در تمام موارد بررسي ،قطعات مسكوني با ديوار محوطه يا بخشي از بنا محصور شده و ميزان بازشو به معبر در حداقل سطح ممكن است.
برخي از قطعات بزرگ داراي چند ورودي از گذر هستند .بافت ارگانيك و نامنظم در بافت تاريخي ،ميانه و محله ابوذر ،امكان ايجاد فضاهاي
باز خرد در درون بافت و ايجاد واحد همسايگي را فراهم اورده كه ظرفيتب ارزشمند براي بافت شهر تلقي ميشود و ميتوان با ساماندهي
آن ،كيفيت بافت و سلسله مراتب دسترسي را ارتقا بخشيد.
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شکل  :101-1جهتگیری و الگوهای استقرار قطعات و بلوکها در بافت تاریخی و محدوده بالفصل

شکل  :102-1جهتگیری و الگوهای استقرار قطعات و بلوکها در بافت میانی
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شکل  :103-1جهتگیری و الگوهای استقرار قطعات و بلوکها در محله ابوذر
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شکل  :103-1جهتگیری و الگوهای استقرار بلوکها در بافت جدید
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 :2-4-1طراحی اقلیمی
حفاظت محيط زيست و بهينهسازي مصرف انرژي دو موضوع اساسي در عصر حاضر است .امروزه تغيير سبك ساختوساز از يك سو و رعايت
نكردن اصول صحيح آن در ساخت وسازهاي جديد از سوي ديگر موجب عدم تامين آسايش حرارتي در داخل ساختمان و به طبع آن مصرف
روزافزون سوختهاي فسيلي شده است .مصرف بيرويه سوختهاي فسيلي مشكالت و معضالت فراواني را براي بشر امروز به وجود آورده
كه از جمله آنها ميتوان به آلودگي محيطزيست و خطر اتمام سوختهاي فسيلي اشاره كرد .اين دو مشكل سبب شده است كه در قرن حاضر
توجه به پيامدهاي استفاده از سوختهاي فسيلي و مزاياي بهرهمندي از انرژيهاي تجديدپذير طبيعي در اولويت سياستهاي اكثر كشورهاي
جهان قرار گيرد.
براي دستيابي همزمان به آسايش گرمايي و صرفهجويي در مصرف سوخت ،بايد با شناخت اقليم محل و بهرهبرداري از پتانسيل طبيعي بستر
زيست در جهت مقابله با مشكالت اقليمي ،مجموعههايي همساز با اقليم بنا نمود .چنان كه از مفهوم معماري همساز با اقليم برميآيد ،هدف
از اين معماري استفاده از انرژيهاي طبيعي چون انرژي گرمايي خورشيد ،انرژي خنككننده باد ،انرژي خنككننده ناشي از برودت تبخيري
آب و فضاي سبز و قابليت ذخيره گرما در خاک و مصالح است كه صرفاً با بهرهگيري از حجم ،شكل ،تراكم مناسب بافت مسكوني و
جهتگيري صحيح ساختمانها ،انتخاب محل مناسب براي فضاها و سطح بهينه براي بازشوها ،همچنين مصالح و روش اجراي مناسب صورت
ميگيرد .با نگاهي به طبيعت و سازگاري گياهان و جانوران با محيط پيرامونشان و همچنين نحوهي زندگي پيشينيان ميتوان الگوهاي
هوشمندانه و كمهزينهاي براي بهرهگيري از شرايط اقليمي هر منطقه در طراحي معماري و كاهش مصرف انرژي در ساختمان برگزيد.
در مطالعات حاضر تحليلهاي اقليمي براساس مؤلفههاي اقليمي مؤثر بر طراحي معماري انجام شده و ضوابط مرتبط در بخش ضوابط و احكام
براساس آن ارائه شده است .مهم ترين عوامل اقليمي اثرگذار بر طراحي مشتمل بر باد ،تابش ،بارش و رطوبت در اين منطقه بررسي شدهاند.
بررسي اقليمي منطقه از دو وجه بهانجام رسيده است:

 تحلیل الگوهای معماری بومی
براي اين منظور مؤلفههاي طراحي اقليمي از گونههاي معماري بومي كه در هماهنگي اقليمي با زمينه قرار دارند ،استخراج شدهاند؛ براين
اساس ،مهمترين مؤلفههاي طراحي اقليمي كه در گونههاي معماري شهر كنگ مورد توجه قرا گرفتهاند ،عبارتند از:
 عدم ايجاد فضاهاي چنداليه و چيدمان خطي كمعرض فضاها كه به دور فضاي مياني در سيري تدريجي يا ازپيشساخته شده (در خانههاي اعياني) قرار ميگيرند و امكان تهويه فضاها را فراهم ميكنند.
 استفاده از بادگير براي هدايت بادهاي مطلوب به داخل فضا ايجاد رواقها و سايبانهاي گسترده در مقابل فضاهاي مسكوني به منظور ايجاد سايه و حداقل نفوذ تابش تعبيه فضاهاي نيمهباز همچون ايوانهاي سرپوشيده عميق جهت كاركردهاي مختلف سكونتي پيوستگي فضاهاي نيمهباز با فضاي سكونت ابعاد كوچك بازشوها بهمنظور كاهش شدت تابش و استفاده از پنجرههاي مشبك يا درپوش چوبي بهمنظور كنترل وروداشعههاي خورشيد كه تصاوير آن در جزئيات معماري ارائه شده است.
(البته توجه به اين نكته الزم ا ست كه در م صاحبهاي كه با ساكنين و سازندگان بناهاي بومي انجام شد ،اي شان برخي داليل
معيشتتتي و الگوي كار و ستتكونت را نيز دليل كوچك بودن پنجرهها و ايجاد درپوش بر روي آن ،عنوان كردند .به دليل اشتتتغال
بخش قابل توجهي از ستتاكنين به فعاليتهاي مرتبط با دريا و ماهيگيري كه به دليل گرماي هوا در روزهاي زيادي از ستتال ،در
شبها انجام ميشود ،ساكنين روز را در منزل به استراحت پرداخته و تمايل به تاريك كردن فضاها داشتهاند)
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ايجاد بازشو در سطوح پايين بهمنظور ورود جريان هوا براي افراد در حالت نشسته و خوابيده
استفاده از فضاي بام و نيم طبقه در طبقه اول (روي همكف)
ايجاد جانپناههاي با ارتفاع زياد به منظور سايهاندازي بر فضاي بام و استفاده از الگوهاي ستار يا جانپناه مشبك كه
تصاوير آن در جزئيات معماري ارائه شده است.
ارتفاع بنا از سطح زمين به منظور مهار رطوبت و هدايت آبهاي سطحي
استفاده از مخزن يا حوض در حياط خانهها بهمنظور جمعآوري آب باران سقف و محوطه
ايجاد حياط مياني و كاشت درختان با سايهاندازي باال نظير لوز يا كنار در ميان آن
استفاده از طبقات زيرزمين بهعنوان انبار كه داراي درجه حرارت پايينتر هستند.

 استفاده از مصالح چوبي براي بازشوها استفاده از ديوارهاي ضخيم سطوح روشن ديوارها كه ميزان جذب انرژي خورشيد را كاهش ميدهد.موارد فوق در هماهنگي با نيازهاي امروز در بخش ضوابط و ارائه الگوهاي نمونه مورد توجه قرار خواهند گرفت.

 .1تبیین راهکارها براساس مدلسازی اقلیمی
اين مطالعات كه متناسب با دادههاي هواشناسي و اقليمي محيط به انجام رسيده است ،موارد زير را دربر ميگيرد:
 جهتيابي بهينه براساس مؤلفههاي تابش و باد مطلوب بازشو سايبان مناسب مشخصات پوسته خارجي تحلیل باد
يكي از فاكتورهاي مهم در طراحي ساختمان و ديگر عناصر شهري ،توجه به جهت و سرعت وزش باد است .وزش باد در شرايط حاد ،هواي
بسيار سرد يا بسيار گرم ،موجب بدتر شدن شرايط هوا ميگردد؛ در حالي كه در شرايط عادي ،وزش باد موجب تلطيف هوا و بهبود شرايط
حرارتي آن ميشود .بنابراين الزم است در مراحل طراحي و جانمايي عناصر مختلف شهري به خصوص ساختمانها ،فاكتور باد مورد توجه
قرار گيرد(گندمكار امير ،فالحي ليال.)1393 ،
گلباد نموداري است كه سرعت ،جهت و تواتر بادهاي يك مكان معين را با استفاده از يك دستگاه مختصات مركزي نشان مي دهد .در
شكلهاي زير با استفاده از نرمافزار  Climate Consultant 5.0نمودار گلباد ماهانه ،فصلي و ساالنه بندر كنگ نشان داده شده است:

بهار
تابستان
پاييز
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زمستان
شکل  :104-1نمودار گلباد بندر کنگ در ماههای مختلف

شکل  :105-1نمودار گلباد بندر کنگ در فصل بهار

شكل باال نشاندهنده آن است كه باد غالب در فصل بهار ،باد شمالي با دماي (  20-28درجه) و رطوبت ( )30%-70است .اين باد ،باد
مطلوبي است و ميتوان براي تهويه از آنها استفاده كرد؛ مشروط بر اين كه همراه با گرد و غبار نباشد.
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شکل  :106-1نمودار گلباد بندر کنگ در فصل تابستان

با توجه به شكل فوق ،مشاهده ميشود كه جهت باد غالب در تابستان ،جنوبي است با دماي ( 28-38درجه) و رطوبت ( )30%-37است .اين
باد ،باد مطلوبي است و ميتوان براي تهويه از آن استفاده كرد؛ مشروط بر اين كه همراه با گرد و غبار نباشد.

شکل  :107-1نمودار گلباد بندر کنگ در فصل پاییز

با توجه به شكل فوق ،باد غالب در فصل پاييز باد جنوبي است كه باد گرم(  28-38درجه) و مرطوبي ( )%30-70است .اين باد ،باد مطلوبي
است و ميتوان براي تهويه از آنها استفاده كرد؛ مشروط بر اين كه همراه با گرد و غبار نباشد.
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شکل  :108-1نمودار گلباد بندر کنگ در فصل زمستان

در شكل باال مشاهده ميشود كه جهت باد غالب در زمستان ،باد شمالي است كه اين باد دماي  0-20درجه سانتيگراد و رطوبت 30%-70
دارند .از آنجايي كه اين باد سرد است ،در دسته بادهاي نامطلوب جاي ميگيرند و بايد به نحوي از ورود آنها به داخل ساختمان جلوگيري
كرد.

شکل  :109-1نمودار گلباد ساالنه بندر کنگ

در جدول زير نمودار فصلي باد شهر بندرعباس6براساس فراواني ،دماي متوسط ،و رطوبت متوسط آمدهاست.

 . 6باتوجه به اینکه فایل آب و هوایی استاندارد بندر کنگ در دسترس نبود و با توجه به شرایط همسان تقریبی این بندر با شهر بندرعباس ،از اطالعات
آب و هوایی این شهر جهت تحلیلهای آب و هوایی استفاده شده است.
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جدول  :3-1نمودار فصلی باد شهر بندرعباس7براساس فراوانی ،دمای متوسط ،و رطوبت متوسط

فراواني

دماي متوسط

متوسط رطوبت

بهار
تابستان
پاييز
زمستان
 . 7باتوجه به اینکه فایل آب و هوایی استاندارد بندر کنگ در دسترس نبود و با توجه به شرایط همسان تقریبی این بندر با شهر بندرعباس ،از اطالعات
آب و هوایی این شهر جهت تحلیلهای آب و هوایی استفاده شده است.
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ساالنه
با توجه به جدول و راهنماي نمودارها ،با روشن شدن رنگ نمودار ،فراواني ،دما و رطوبت باد افزايش مييابد.
بنابراين باد غالب در بهار ،تابستان ،پاييز ،و زمستان به ترتيب باد شمالي ،جنوبي ،جنوبي ،و شمالي است.
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 :1-4-3جهتگیری بهینه
در هر محل مواقعي وجود دارد كه انسان احساس سرما كرده و نياز به انرژي گرمايي دارد .مواقعي نيز وجود دارد كه انسان احساس گرما كرده
و نياز به انرژي سرمايي يا خنك كننده دارد .در لحظاتي نيز كه هوا كامالً خوب بوده و و انسان نيازي به انرژي گرمايي يا سرمايي اضافي،
براي مطبوع كردن هوا ندارد ،مجموع چنين لحظاتي را اصطالحاً مواقع مطبوع گرمايي مينامند .جهتگيري بهينه ساختمان ميتواند به شكل
طبيعي تا حدود زيادي اين شرايط مطبوع گرمايي را ايجاد و يا حفظ كند؛ به اين مفهوم كه ساختمان در مواقع سرد از وزش بادهاي سرد و
مزاحم مصون بوده و حداكثر استفاده از گرماي خورشيد را داشته باشد و در مواقع گرم نيز از تابش شديد آفتاب مصون بوده و در معرض وزش
بادهاي مطبوع قرار داشته باشد(( .طاهباز)1-1390 ،
جهت استقرار ساختمان يكي از مهمترين عوامل موثر در ايجاد آسايش حرارتي ساختمان ميباشد .به منظور دستيابي به اهداف طراحي اقليمي،
جهت قرارگيري ساختمان با توجه به به تاثير دو عنصر اقليمي آفتاب و وزش باد تعيين ميشود .جهت ساختمان بايد به گونه اي باشد كه
بيشترين تابش آفتاب را در فصل زمستان و كمترين تابش خورشيد را در فصل تابستان دريافت كند .بنابراين جهتي مناسبتر است كه بتواند
با سايبان كوچك يا عناصر ساده كنترلكننده تابش خورشيد ،ورود تابش خورشيد را در فصل تابستان كنترل كند .همچنين از باد تابستاني
جهت تهويه فضاي داخلي استفاده شود و از ورود باد زمستاني تا حد امكان جلوگيري شود.
براي بدست آوردن جهت مناسب اسقرار ساختمان از نرمافزار  Weather toolاستفاده شده است .گرمترين و سردترين سه ماه سال نقش
تعيين كننده در تعيين جهتگيري بهينه ساختمان دارد؛ به اين ترتيب كه حداكثر و حداقل بهرهگيري از تابش خورشيد را به ترتيب در زمستان
و تابستان داشته باشيم .تصوير باال نشان ميدهد كه جهت مناسب استقرار ساختمان در شهر بندرعباس 15 ،درجه شرقي است .الزم به ذكر
است كه اين جهتگيري با توجه به ويژگيهاي تابش تعيين شده است و ساير عوامل موثر در تعيين جهتگيري ،مانند ويژگي باد ،توپوگرافي
(شيب ،جهت و  ،)...همسايگيها و ...در نظر گرفته نشده است .به همين منظور اين جهتگيري در مرحله طراحي ساختمان مورد استفاده قرار
ميگيرد تا برداشت كلي از جهت بهينه ساختمان داشته باشيم.

شکل  :110-1جهتگیری بهینه

همانطور كه در شكل زير مشاهده ميشود با جهتگيري  15درجه شرقي ساختمان ميزان تابش خورشيد كمترين مقدار در تابستان
( )overheated period: 184.6 kWh/m2و بيشترين مقدار در زمستان ( )underheated period: 249.2 kWh/m2است؛
شايان ذكر است كه با نوسان  10درجه به سمت شرق يا غرب تغيير محسوسي در اين اعداد ايجاد نخواهد شد.
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شکل  :111-1جهتگیری  15درجه شرقي ساختمان
پس ار بررسي شرايط اقليمي بندر كنگ و بهترين جهتي كه ساختمان بتواند از بيشترين تابش خورشيد در زمستان و كمترين تابش در تابستان
بهرهمند شود ،نتيجه ميشود كه مناسبترين جهت استقرار ساختمان در بندر كنگ جهت  15درجه شرقي است.
 :1-4-4ضوابط طراحی سایبان
عامل اصلي موثر در آسايش فصل تابستان ،مقدار تشعشع خورشيدي است كه به ساختمان برخورد ميكند ،بخصوص پنجرههايي كه اين
تشعشع ميتواند از طريق آنها به داخل ساختمان نفوذ كند .با توجه به هدف معماري همساز با اقليم ،يعني دريافت بيشترين گرماي خورشيد
در روزهاي سرد و پرهيز از آن در روزهاي گرم ،شرايط مطلوب زماني برآورده ميشود كه ساختمان در روزهاي گرم در سايه قرار بگيرد و در
روزهاي سرد به طور كامل آفتابگير باشد(( .طاهباز)2-1390 ،
عمق سايهبان بسته به نوع اقليم متفاوت خواهد بود و با توجه به گرمسير بودن بندر كنگ ،عمق سايهبان در اين اقليم زياد است.
سه نوع اصلي از سايهبانها را ميتوان مشخص كرد :نوع افقي كه بهترين سايه را در جهت عمود بر پنجره براي عرضهاي جغرافيايي نسبت ًا
كم ايجاد ميكند ،نوع عمودي كه در تمام عرضهاي جغرافيايي از پهلو ايجاد سايه ميكند البته در جهت عمود بر پنجره ،و نوع مشبك كه
تركيبي از سايه افقي و عمودي را به وجود ميآورد( .نجفی امین )1371 ،
ايجاد سايهبان مناسب براي جبهه جنوب سادهتر از ساير جبهههاست .يك سايهبان افقي با عمق مناسب ميتواند براي بازشوهاي موجود در
اين جبهه سايه مناسب روزهاي گرم را تامين كند و مانع از آفتابگيري آن در روزهاي سرد نيز شود .عمق سايهبان افقي پنجرههاي رو به
جنوب متناسب با ارتفاع پنجره تغيير ميكند.
در جبههي شمالي ساختمان با توجه به زاويه تابش خورشيد ،در كناره بازشوها به تيغه قائم نياز است كه عمق آن متناسب با عرض پنجره و
شرايط اقليمي تغيير ميكند .هرچه عرض پنجره كمتر و اقليم سردتر باشد ،عمق تيغههاي قائم كمتر ميشود و يا به طور كلي حذف ميشود.
با توجه به اقليم بندر كنگ نياز به اين تيغه ها در اين اضالح احساس ميشود.
جبهه شرقي و غربي سختترين جبههها از نظر كنترل سايه و آفتاب هستند .با توجه به اينكه آفتاب در هنگام طلوع و غروب با شعاع نسبتاً
افقي به اين جبههها ميتابد ،در مقابل پنجره به سايهبان قائم نياز است .اين سايهبان مانع ورود نور شده و ديد و منظر را نيز ميبندد .بهترين
راه استفاده از سايهبانهاي متحرک است كه در ساعات تابش مستقيم آفتاب جلوي پنجره را ميگيرد و در بقيه زمانها ميتوان آن را كنار
زد( .طاهباز)1390 ،
 روش پژوهش:
مناسبترين روش محاسبه عمق سايبان از نظر طراحي ،روش محاسباتي است( .طاهباز)1390 ،
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باتوجه به نداشتن زواياي سايهبان در بندر كنگ و نزديك بودن عرض جغرافيايي اين شهر با شهر بندرعباس ( عرض جغرافيايي  )1’ 27oو
نيز مشابهت نسبي آب و هواي دو شهر ،براي محاسبات عمق سايهبان ميتوان از اطالعات شهر بندرعباس استفاده كرد.
بر اساس مباني طراحي سايبانهاي ثابت در پهنههاي مختلف اقليمي ايران(فیاض -کسمایی )1389 ،در جدول زير آمدهاست:
جدول  :4-1اویه سایهبان پنجره در جهتهای مختلف در عرض جغرافیایی 27درجه

عرض جغرافيايي 27 :درجه شمالي
شهر مبنا :بندرعباس
شهرهای مشابه :قشم ،میناب
زاويه سايبان عمودي

جهت پنجره

زاويه سايبان افقي

 Oدرجه – شمال
 30درجه شمالشرقي

-

-

 60درجه شمالشرقي

-

-

 90درجه -شرق
 120درجه جنوبشرقي
 150درجه جنوبشرقي
 180درجه -جنوب
 150درجه جنوبغربي
 120درجه جنوبغربي
 90درجه -غرب
 60درجه شمالغربي
 30درجه شمالغربي

 25درجه
 42درجه
 47درجه
 37درجه
 20درجه
-

و
و
و
و
و
-

 65درجه .طرفين پنجره
 40درجه ،شرق پنجره
سايبان عمودي متحرک مقابل تمام پنجره،
يا  10درجه در شرق پنجره
سايبان عمودي متحرک مقابل تمام پنجره
 20درجه ،شرق پنجره
 40درجه ،شرق پنجره
 25درجه ،غرب پنجره
 18درجه ،غرب پنجره
 18درجه ،غرب پنجره
سايبان عمودي متحرک مقابل تمام پنجره
 10درجه .غرب پنجره
 40درجه .غرب پنجره

توضیح  :در اين اقليم مناسب است تمام نماي ساختمان در اوقات گرم در سايه قرار گيرد .براي طراحي سايبان نما ميتوان از
همين زوايا استفاده كرد .سايبان نما بايد به گونهاي طراحي شود كه در فصل سرد ساختمان در معرض تابش آفتاب قرار گيرد.
پنجره شمالي:
همانطور كه در جدول  2-1مشاهده ميشود ،پنجرههاي شمالي در طرفين پنجره نيازمند سايهبان عمودي با زاويه  65درجه هستند و با توجه
به عرض پنجره ،ميتوان عمق سايهبان را با استفاده از رابطه زير بدست آورد:
𝐻
𝛼𝑛𝑎𝑡

=𝑎

شکل  .1-1عمق سایهبان پنجره شمالی

پنجره شرقي و غربي:
پنجره شرقي و غربي ساختمان نيازمند سايبان عمودي متحرک مقابل تمام پنجره ميباشد.
پنجره جنوبي:
سايهبان پنجرههاي جنوبي ،سايهبان افقي با زاويه  47درجه و سايهبان عمودي با زاويه  25درجه در غرب است؛ و با توجه به عرض پنجره،
ميتوان عمق سايهبان را با استفاده از رابطه زير بدست آورد:
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𝐻
𝛼𝑛𝑎𝑡

=𝑎

شکل  .2-1عمق سایهبان افقی پنجره جنوبی

𝐻
𝛼𝑛𝑎𝑡

=𝑎

شکل  .3-1عمق سایهبان عمودی پنجره جنوبی

به طور كلي براي محاسبه عمق سايبان ميتوان از فرمول زير (کسمایی )1383 ،استفاده كرد:
)𝑁 ℎ cos(𝑍 +
𝛽𝑛𝑎𝑡

=𝐷

 :Dعمق سايبان
 :hارتفاع سايهاي كه بر حسب عمق سايهبان بر روي پنجره ايجاد ميشود
 :Zجهت تابش
 :Nزاويه بين خط عمود ر پنجره و جنوب حقيقي
 :βزاويه تابش
 :5-4-1پوسته خارجی
طراحي پوسته خارجي براساس مبحث  19مقررات ملي ساختمان و به روش تجويزي و تنها در مورد ساختمان هاي مسكوني  1تا  9طبقه ،به
صورت منفرد يا مجتمع و با زيربناي كمتر از  2000متر مربع كاربرد دارد .الزم به ذكر است كه پوستههاي خارجي ارائه شده در صورت استفاده
از پنجرهي برتر در بنا ،قابل اجرا است و در صورت بهرهگيري از پنجرهي ساده ،ديوار خارجي ارائه شده قابل اجرا نبوده و نياز به بررسي و
محاسبهي جداگانه دارد .شايان ذكر است ديوارخارجي ارائه شده بر اساس حداقل ميزان صرفهجويي الزامي در مصرف انرژي و حداقل مقاومت
حرارتي آن با در نظر گرفتن چهار عامل زير محاسبه و طراحي شده است:
 .1گونه بندی کاربری ساختمان

حداقل مقاومت حرارتي ديوارهاي خارجي پيشنهادي با فرض استفاده در كاربري مسكوني محاسبه و طراحي شده است.
 .2گونه بندی نیاز انرژِی سالیانه محل استقرار ساختمان

94

بر اساس پيوست گونهبندي نياز ساالنهي انرژي شهرهاي ايران در مبحث  ،19و به دليل عدم وجود مشخصات شهر كنگ ،مشخصات بندر
لنگه ،به عنوان نزديكترين شهر به آن در نظر گرفته شد .بر همين اساس بندر كنگ از جمله بنادر با نياز انرژي سرمايشي زياد ،در نظر گرفته
ميشود.
 .3گونه بندی سطح زیربنای مفید ساختمان

پوسته پيشنهادي براي انواع سطح زيربنا ساختمان مسكوني(در محدوده ذكر شده در روش تجويزي) قابل اجرا ميباشد.
 .4گونه بندی شهر محل استقرار

كنگ در زيرمجموعه شهرهاي كوچك ،در نظر گرفته شده است.
در پوستههاي پيشنهادي حداقل مقاومت حرارتي ديوارها در نظر گرفته شده است.
بر اساس آنچه آورده شد و با توجه به اعداد ارائه شده در مبحث  19مقررات ملي ،در صورت استفاده از عايق حرارتي خارجي حداقل مقاومت
حرارتي)0.9متر دو درجه كلوين بر وات) ،عايق حرارتي داخلي و مياني حداقل مقاومت حرارتي)1.5متر دو درجه كلوين بر وات) ،و در عايق
حرارتي همگن ،حداقل مقاومت حرارتي  )1.4متر دو درجه كلوين بر وات) ،بايد محاسبه شده و در طراحي ديوار در نظر گرفته شود .در ادامه
دو نوع ديوار با عايق كاري از خارج ( به دليل استفادهي مداوم از ساختمانهاي مسكوني ،عايقكاري خارجي توصيه ميشود) و مياني آورده
شده است .الزم به ذكر است در نمونههاي پيشنهادي عايق پالستوفوم به دليل مقاومت باال در برابر رطوبت موجود در منطقه در نظر گرفته
شده است.
جدول  :5-1مشخصات دیوار با عایق حرارتی میانی

دیوار با عایق حرارتی میانی
نماي خارجي

نماي داخلي

عايق مياني

 0.5سانتي

3سانتي متر

 10سانتي متر بلوک

 5سانتي متر عايق

 10سانتي متر بلوک

 1.5سانتي-

 2ميليمتر

متر ماسه

مالت ماسه

سفالي (مقاومت

مياني پالستوفوم با

سفالي (مقاومت

متر مالت

اندود گچ

سيمان سفيد

سيمان

حرارتي )0.25

وزن مخصوص 13تا

حرارتي )0.25

گچ و خاک

( 15با ظرفيت حرارتي
)1.06
جدول  :6-1مشخصات دیوار با عایق حرارتی خارجی

دیوار با عایق حرارتی خارجی
نماي خارجي
 0.5سانتي متر 3سانتي
ماسه
سفيد

عايق
ايجاد
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فاصلهي  5سانتي متر عايق  20سانتي متر سفال  1.5سانتيمتر  2ميليمتر اندود

سيمان متر مالت هوايي به ضخامت مياني پالستوفوم با (مقاومت
ماسه

 25ميليمتر بين وزن مخصوص 7تا )0.39 10

سيمان

عايق و مصالح (با ظرفيت حرارتي
نماسازي

نماي داخلي

)0.89

حرارتي مالت گچ و گچ
خاک

 :1-5ساختمانهای غیر مسکونی شاخص

8

ساختمانهاي عمومي نقش مهمي در فرهنگسازي و ايجاد سبك معماري در شهرها و بهخصوص شهرهاي كوچك دارند .لذا ارائه الگوهاي
مناسب از اهميت بسيار برخورد است .ازطرفي با بررسي بناهاي شاخص و تحليل ريشههاي شكلگيري آن ،مي توان رويكردهاي جاري در
منطقه را شناسايي كرد .مهمترين بناهاي شاخصي كه در شهر كنگ بر رويهاي جاري اثرگذار هستند ،عبارتند از مساجد ،مدارس ،ساختمانهاي
دولتي ،ساختمانهاي تجاري و بناهاي مسكوني ساخته شده توسط سازمانهاي دولتي .در ادامه به بررسي وضعيت كنوني هر دسته از اين
ساختمانها در شهر پرداخته خواهد شد:
 :1-5-1مساجد
مساجد در شهر كنگ نقش حائز اهميتي از نظر فرهنگي و اجتماعي و همچنين ،سيماي كلي شهر دارند .يكي از مهمترين عناصر هويت
بخش شهر كنگ كه در شكژلدهي به خط آسمان شهر از ساحل نقش بهسزايي دارد ،منارههاي سوزني و سفيد رنگ شهر هستند .كنگ
داراي چند مسجد تاريخي است كه پيشتر معرفي شد و باقي مساجد جديد اهل تسنن نيز در سالهاي پيش به همان سبك ساختهشدهاند.
ويژگي عموم اين مساجد كه بيشتر موضوعي اقليمي است تا تمايز ميان مسجد اهل سنت ،رنگ سفيد مساجد و سادگي آنها است .در
سالهاي اخير تعدادي مسجد جديد كه اغلب متعلق به شيعيان است ،بدون توجه به الگوهاي بومي و بهصورت الگوي وارداتي از ماساجد
متداول در نقاط ديگر كشور ساختهشدهاند .نمونه آن ،مساجدي با كاشيكاري به سبك دوران صفوي و يا گنبد و منارههاي فلزي طاليي رنگ
است كه عالوه بر عدم هماهنگي با زمينه و همچنين ،شرايط اقليمي ،از پيشينه تاريخي در منطقه برخوردار نيستند .رواج اين سبك ،عالوه بر
خدشهاي كه به سيماي محيط وارد ميكند ،تمايز نامأنوسي در الگوهاي مساجد شيعيان و اهل تسنن به نمايش ميگذارد كه مطلوب نيست.
مساجد حائز اهميت شهر در جلد اول گزارش در معرفي عناصر تاريخي شهر معرفي شدهاند .تصاوير زير نمونههايي از مساجد ساخته شده با
الگوها بومي و مساجد جديد شهر را نشان ميدهد:

شکل  :112-1نمونههایی از مساجد ساخته شده با الگوها بومی و مساجد جدید شهر
 8در جلد اول گزارش كليه عناصر تاريخي شهر معرفي شدهاند و هدف اين بخش معرفي تحليلي نشانههاي كالبدي اثرگذار بر روند ساخت و ساز است.
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ادامه شکل  :112-1نمونههایی از مساجد ساخته شده با الگوها بومی و مساجد جدید شهر

 :1-5-2مدارس
نمونههايي از مدارس قديم با الگوي حياط مركزي در شهر وجود داشته كه مهمترين آن در ميدان شهرداري واقع بوده است .اين مدارس
تخريب شده و مدارس با الگوهاي تيپ سازمان نوسازي مدارس جايگزين آن شدهاند .در حال حاضر ،موج جديدي از ساخت مدارس با برداشت
از الگوهاي بومي (كه اغلب توسط خيرين ساخته ميشود) ،به انجام رسيده است كه قدم خوبي محسوب شده و نياز به راهبري دارد .نمونههاي
ارزشمندي از الگوهاي ساخت مدارس در جنوب كشور وجود دارد كه ميتواند مورد استفاده قرار گيرد.
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شکل  :113-1نمونه مدارس و سالن اجتماعات مرتبط ساخته شده توسط نوسازی مدارس

شکل  :114-1نمونه مدرسه ساخته شده جدید

 :1-5-3ساختمانهای دولتی عمومی
شهرداري بندر كنگ مهمرين اين ساختمانها محسوب ميشود كه در ميدان شهرداري قرار گرفته و بناهاي عمومي ديگر نظير مخابرات و
كتابخانه درحال ساخت در پارک مجاور ميدان نيز در كنار آن قرار دارند .در تصاوير زير ،عكس قديم و جديد شهرداري در كنار يكديگر نشان
داده شده است .عالوه بر آن ساختمانهاي متعلق به ادارات ديگر و همچنين ،سالن اجتماعات شهر جزو بناهاي عمومي هستند كه نتوانستهاند
نقش مؤثري در ايجاد فرهنگ ساخت و ساز داشته باشند.

شکل  :115-1ساختمان جدید و قدیم شهرداری؛ عکس قدیم از مجموعه آقای ابراهیمی
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شکل  :116-1سالن اجتماعات شهر

شکل  :117-1ساختمان مخابرات در میدان شهرداری

 :1-5-4ساختمانهای امنیتی
دو ساختمان اصلي مرتبط با موضوعات امنيتي در شهر قرار دارد .اول پاسگاه شهر كه از بناهاي قديمي بوده و عليرغم آنكه در حريم دريا
قرار گرفته و بايد جابجا شود؛ از نظر نقش نشانه اي در بين مردم شناخته شده و پيشنهاد بر عدم تخريب و تغيير كاربري آن است .ساختمان
ديگر ،كه در واقع ديواركشي به دور يك محوطه است ،به «زندان باز» شناخته شده و در شمال محله لبوذر قرار دارد و الزم است كه از اين
منطقه حذف و جابجا شود .وجود اين بنا اثرات اجتماعي نامطلوبي دارد و مردم عالقمند به جابجايي آن هستند.

شکل  :118-1پاسگاه شهر که در حریم دریا واقع شده است.

شکل  :119-1محوطه زندان باز در شمال محله ابوذر

 :1-5-5ساختمانهای تجاری
ساختمانهاي تجاري كه اغلب توسط بخش خصوصي ساخته ميشوند ،ميتوانند نقش مؤثري در شكلدهي به الگوهاي شهري داشته
باشند و عالوه بر آن ،همچون بناهاي عمومي بهعنوان نشانههاي شهري در شهر باشند .دو نمونه مجتمع تجاري با نگاه به الگوهاي بومي
ساخته شده كه بسيار مورد توجه مردم قرار گرفته و در شكلدهي به سبك ساخت و ساز در ميان معماران جوان نيز اثرگذار بوده است.
مجتمع تجاري ديگري با اين رويكرد در شهر درحال ساخت است .بازار ماهي از بناهاي ديگر تجاري است كه در هماهنگي با ساختار و
الگوهاي بومي شهر قرار نداشته و ميواند مروج الگوهايي ناهماهنگ با منطقه باشد.
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شکل  :120-1مجتمعهای تجاری که با توجه به عناصر بومی نظیر بادگیر در شهر ساخته شده اند.

شکل  :121-1بازار ماهی فروشان شهر کنگ

 :1-5-6جمعبندی و پیشنهاد راهکار
 .جمعبندی و ارائه پیشنهادها
باتوجه به نتايج مطالعات انجام شده در اين بخش و بهمنظور صيانت از تداوم تاريخي در كالبد بافت ،نتايج حاصل از «بررسي الگوهاي استقرار
بنا» بهمنظور استفاده در تدوين ضوابط استقرار و تراكم به شرح زير است:
 .1ساختار بومي شكلگيري شهر جهتگيري عمومي قطعات و كل بافت را متمايل به جنوب شرق نشان ميدهند .مطالعات اقليمي
انجام شده بر اساس مدلسازيها نيز اين جهتگيري بهينه براساس تأثير دوعامل باد مطلوب و زاويه تابش را  15درجه جنوب
شرق پيشنهاد ميدهد كه تا چرخش  10درجه به دوسمت تغييرات محسوسي ايجاد نخواهد كرد .لذا پيشنهاد ميشود اين جهتگيري
در قطعهبنديهاي جديد مورد توجه قرا گيرد .همچنين ،تناسبات قطعات اغلب مستطيل كشيده است كه در قطعات بزرگ به مربع
نزديك ميشود.
 .2تعداد قطعه در هربلوک در بافتهاي جديدتر (بافت ابوذر نسبت به مبافت مياني و بافت مياني نسبت به قديم) افزايش مييابد .اين
موضوع در بافت قديم به دليل بزرگتر بودن و قطعات و همچنين ،كوچكتر بودن بلوکهاي شهري است كه تأثيرات اقليمي آن بر
ايجاد جريان هوا نيز حائز اهميت است و الزم است كه در ساختوساز جديد مورد توجه قرار گيرد.
 .3به منظور صيانت از ساختار بافت و حفظ انسجام فضايي و الگوي دورنگرا پيشنهاد ميشود استقرار بنا در چهار ضلع ساختمان
صورت گيرد ،در عين حال بهمنظور امكان كنترل ساخت و ساز در راستاي ايجاد كيفيت فضايي مطلوب الزم است كه محدوديتها
و ضوابطي براي حداقل فواصل ساختوسازها ،درصد و حداقل مساحت فضاي باز و همچنين اولويتبندي جهت استقرار بنا ارائه
شود كه در بخش ضوابط به تفصيل به آن پرداخته شده است .درعين حال ،الزم است كه درصورت قرارگيري هر وجه از بنا در
مجاورت گذر ،عقبنشيني بنا از ديوارهاي مرتبط با گذر به حداقل برسد و يا انجام نگيرد.
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 .4استفاده از سيستم سرمايش در زندگي امروز در خانههاي اين منطقه اجتنابناپذير است و الگوي معماري و ساختار شكلگيري بنا
بايد درعين آنكه از قابليتهايي كه اين تجهيزات جهت تأمين شرايط آسايش دراختيار قرار ميدهد ،استفاده نمايد ،بركاهش
مصرف انرژي و استفاده بهينه از آن تمركز نمايد.
 .5بررسيهاي انجام شده بيانگر آن است كه بين سطح اشغال زمين و اندازه قطعات رابطه معناداري برخوردار است و منطق استقرار
و سطح اشغال در قطعات زير  250تا  300متر با بازه  300تا  500متر و باالتر از آن متفاوت است و هرچه ،قطعه بزرگتر باشد،
سطح اشغال كاهش مييابد .اين منطق در هر چهار حوزه تقسيم شده با تفاوتهاي اندكي صادق است و ميتوان بهعنوان اصلي
كلي بر آن استناد كرد .لذا پيشنهاد ميشود كه ضوابط حداكثر سطح اشغال در تناسب با ابعاد زمين ،بهصورت پلكاني تعريف شود.
 .6تغيير ساختار خانوادهها از خانوار گسترده به هستهاي و تمايل به استقالل سكونت ،تمايل به تفكيك قطعات و يا ايجاد ساختمانهاي
مستقل در قطعات بزرگ را ايجاد نموده است .الزم بهذكر است كه خواسته غالب ساكنين ،حفظ مكان سكونت و تغيير الگوي
سكونت در همان محل است و به بافت مسكوني خود (بهويژه در بافت تاريخي و مياني) عالقهمند هستند .بررسيهاي انجامشده
بيانگر آن است كه قطعات  500مترمربع و باالتر (كه بيشترين پتانسيل تفكيك را دارا هستند)؛ در مجموع حدود  15.5درصد از
قطعات مسكوني را تشكيل ميدهند كه از اين ميان ،بافت تاريخي با  456قطعه ( 45.3درصد از كل) ،بيشترين سهم را دارا است.
لذا باتوجه به گرايش عمده ساكنين به استقالل واحدها و منابع زمين در اختيار گرايش به تفكيك روبهفزوني است و اين موضوع
در بافت تاريخي ،باتوجه به فراواني بيشتر قطعات مسكوني بزرگ و همچنين ،اهميت حفظ ساختار و تخلخل بافت ،از اهميت بيشتر
برخوردار است .از طرف ديگر ،كاهش سطح اشغال مجاز در قطعات بزرگ كه برمبناي الگوي تاريخي اين منطقه پيشنهاد ميشود،
گرايش به تفكيك قطعات براي امكان دسترسي به سطح زيربناي باالتر را افزايش خواهد داد و الزم است كه بهمنظور تعديل هر
دو وجه كار در كنار يكديگر برنامهريزي صورت گيرد .در اين راستا ،پيشنهاد ميشود كه نصاب تفكيك حداقل در عرف متداول و
متناسب اندازه قطعه قابل قبول براي ساخت ،در كل شهر به جز بافت تاريخي ،برابر با  250مترمربع تعيين شود؛ اما اين ميزان
براي بافت تاريخي تا حدود  500مترمربع افزايش يابد .در مورد بافت تاريخي ،تفكيك و ساخت در قطعات با رعايت ضوابط ديگر،
بالمانع است؛ اما پيشنهاد ميشود كه با لحاظ نمودن شرايط زير در ضوابط ،ساكنين را به سمت عدم تفكيك قطعه سوق داد:
 سطح اشغال مجاز در قطعات بزرگ بهمنظور حفظ حقوق مردم از الگوي جاري افزايش يابد. الگويي از واحدهاي مسكوني ملكي مستقل با رعايت ضوابط در يك قطعه به صورت مجموعه مسكوني مسطح بهدور حياط مياني فراهم شود .در اينصورت ،فضاي باز مياني بهعنوان فضاي مشاع مابين ساختمانها خواهد بود.
 .7از نظر ارتفاع در بافت تاريخي ،هماهنگي با ساختار بافت و عدم افزايش ارتفاع نسبت به بافت الزامي است و ضوابط و ابزارهاي
كنترلي بايد در اين راستا تنظيم شوند .همچنين ،درصورت استفاده از الگوي دوطبقه يا نيم طبقه در طبقه باال ،توجه به اين نكته
الزم است كه ايجاد جانپناه مشبك با ارتفاع باال كه امكان سايهاندازي بر سطح بام را فراهم ميكند و يا ايجاد ستار در جانپناهها
از عناصر ارزشمند بومي است كه استفاده از آن ،تاكنون نيز در ساختوسازها تداوم يافته است و در ايجاد ساختار فضايي شهر نقش
بهسزايي دارد .لذا الگوي استقرا بنا در طبقه دوم نبايد به صورتي باشد كه كل طبقه دوم مجاور گذر به استقرار بنا اختصاص يابد و
عناصر مذكور از بدنههاي ساختمان حذف شوند.
 .8بهمنظور ممانعت از ورود روانابها ،اغلب ساختمانها بر روي كرسي و حدود  40الي  60سانتيمتر باالتر از سطح زمين قرار ميگيرند
كه الزم است در تدوين ضوابط مورد توجه قرار گيرند.
 .9اجزا و عناصر هويتبخش كه در الگوهاي بومي شناسايي شدهاند( ،همچون نوه مشبكها و تزئينات ،قوسها ،بادگير ،ناودانها،
ازاره ،سردر و در ورودي ،ستار و  ) ....در ساخت و سازها جديد مورد توجه قرار گيرند.
 .10توجه به استفاده مؤثر از فضاي سبز و گياهان بومي درتناسب با الگوهاي بومي مورد توجه قرار گيرد.
 .11عمق سايبان حتياالمكان مطابق الگوي پيشنهادي در وجوه مختلف بنا رعايت شود.
 .12تمهيدات الزم براي حفظ محرميت در بنا پيشبيني شود.
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 .13باتوجه به ارتفاع بنا از سطح زمين (بهخصوص در خانههاي واقع در بافت تاريخي) دسترسي به سطح حياط خانه از طريق پلكان يا
سطح شيبدار (براي عبور موتورو درصورت امكان ،عبور خودرو) صورت ميگيرد كه اغلب فضايي از گذر عمومي به اين موضوع
اختصاص يافته كه در شهرسازي جديد ضرورت دارد كه حذف شوند .در اين راستا ،الزم است راهكارهاي براي عدم پيشروي اين
اجزا به گذر صورت گيرد.
 .14كولرهاي گازي يا هرنوع سيستم تبريدي خنككننده ديگر كه در دوران اخير به خانهها افزوده شده ،اغلب فضايي از گذر را اشغال
ميكند كه در پشت بازشوهاي اتاقهاي خانه و روبهگذر قرار گرفته است .الزم است كه راهكار جايگزيني براي اين موضوع و عدم
پيشروي به گذر پيشبيني شود.
 .15باتوجه به اهميت ساختمانهاي عمومي نقش در راهبري سبك ساخت و ساز در شهر بهعنوان الگو ،طراحي آنها بايد با دقت و
تأمل صورت گيرد .براي اين منظور پيشنهاد ميشود كه چارچوب مشخصي با شاخصها و معيارهاي روشني براي تصويب طرح
اين بناها تعريف شود كه شهرداري شهر ،راهبري آن را برعهده گيرد .ساختار پيشنهادي براي انتخاب بناهايي كه در زمره اين
فرايند قرار ميگيرند و شاخصهاي بررسي و تصويب ،در بخش ضوابط و احكام ارائه خواهد شد.
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بخش دوم :برنامه ریزی مسکن

برنامهريزي مسكن ،موضوعي تعاملي در بين شاخصهاي مختلف است .در اين بخش تالش شده است كه با بهرهگيري از مطالعات انجام
شده در پروژه و مطالعات تكميلي ،اين شاخصها تحليل شده و در انتها ،سياستهاي برنامهريزي مسكن در شهر كنگ تدوين شود.

 :2-1تقاضای مسکن
در رابطه با تقاضاي مسكن دو نمونه تقاضاي بالقوه و تقاضاي موثر مطرح است .در تقاضاي بالقوه مسكن در شهر ،تقاضاي كليه كساني كه
تمايل به داشتن و تصاحب واحد مسكوني مناسب دارند شامل كليه بي خانمانها ،خانوارهايي كه تمايل به استقالل دارند ،ساكنان خانههاي
غير رسمي ،مستاجران و غيره ميشود .اما تقاضاي موثر مسكن آن بخش از نياز است كه با قدرت خريد همراه است و شامل تقاضاي كليه
افرادي است كه قادر و تمايل به خريداري و تصاحب مسكن را دارند و از قدرت اقتصادي و يا اعتبار الزم براي خريد مسكن برخوردار هستند.
در امر برنامه ريزي مسكن ،بايد بين تقاضاي بالقوه و موثر تفاوت قائل شد .در راستاي شناخت و تشخيص اين دو تقاضا خصوصيات فردي،
فرهنگي و شرايط مالي در كنار مفهوم خانوار و مسكن مطرح است.
در تحليل تقاضاي مسكن عواملي بايد مورد توجه قرار گيرد كه عبارتند از:
 گروههاي خانوار در جستجوي مسكن .شامل خانوارهاي بي مسكن ،گروههاي ويژه و خانوارهايي كه مجبور به ترک مساكن غير رسميهستند.
 كيفيت مساكن موردتقاضا نحوه اشغال نوع واحد مسكوني و در نهايت بعد زماني مطرح است.بدين ترتيب تعداد واحد مسكوني عرضه شده در هر سال برابر تقاضاي موثر براي مسكن است و تفاوت نياز و عرضه (يا تقاضاي بالقوه و موثر)
كمبود و نارسايي بازار مسكن را نشان ميدهد .نياز به مسكن و يا به عبارتي تقاضاي بالقوه مسكن در يك دوره زماني برابر است با شمار
خانوادههاي نيازمند مسكن شامل خانوارهاي تازه تشكيل شده ،خانوارهاي مهاجر و خانوارهايي كه نياز به تجديد بنا و يا بهبود كيفيت خانه خود
دارند .تقاضاي موثر بايد بتواند با قيمتهاي موجود در بازار مسكن برآورده شود.
نياز به مسكن شهر كنگ تا افق پيش بيني شده براي طرح ( )1415شامل موارد زير است:
 – 1نياز خانوارهاي جديد
 – 2جايگزيني خانههاي مستهلك
 – 3رفع كمبود مسكن موجود در سال
 –4نياز به مسكن براي خانوارهاي مهاجر
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در ادامه ،تحليلي از وضعيت تقاضاي مسكن در شهر كنگ خواهيم داشت:
 :2-1-1جایگزینی خانههای مستهلک
بنابر مطالعات انجام شده ،واحدهاي مرمتي حدود  8.2درصد مساحت در زمينهاي ساخته شده ( 8.4درصد از واحدهاي ساختهشده) و
واحدهاي مخروبه و تخريبي ،حدود  0/2درصد از مساحت و واحدها را به خود اختصاص داده است .با توجه به تعداد واحدهاي مسكوني به
ميزان  2206واحد ،تعداد واحدهايي كه درحال حاضر نياز به بازسازي دارند 5 ،واحد و واحدهاي مرمتي برابر با  185واحد ميباشد .الزم به
ذكر است كه بناهاي ارزشمند تاريخي در اين محاسبه اعمال نشدهاند.
از طرف ديگر بالغ بر  85درصد ساختمانهاي مسكوني در شهر كنگ فاقد اسكلت هستند (در مجتمعهاي ساختماني جديداالحداث هرمجموعه
با توجه به استقرار در يك قطعه تفكيكي يك واحد در نظر گرفته شده است) كه حدود  1875ساختمان مسكوني را دربر ميگيرد .با احتساب
نرخ استهالک ساختمانهاي فاقد اسكلت به ميزان  15سال (براساس جدول استهالكات مالياتي موضوع ماده  149اصالحي قانون مالياتهاي
مستقيم ،مصوب  )94/4/31تا پايان افق طرح همه اين واحدها نياز به بازسازي يا مرمت اصولي دارند كه پس از كسر واحدهاي تخريبي و
مرمتي (كه در باال به آن پرداخته شد) رقم تقريبي  125واحد مسكوني را دربر ميگيرد كه الزم است باتوجه به اولويت كيفيت و متناسب با
تقاضاي بازار در طول زمان افق طرح توزيع شوند .همچنين ،بخش قابل توجهي از ساختوسازهاي جديد ،بهخصوص باتوجه به كيفيت نازل
ساخت و ساز در تعاونيهاي مسكن ساخته شده و سررسيد افق استهالک ( 25سال) نياز به مرمت خواهند داشت.
جدول  ،1-2ميزان واحدهاي تخريبي و مرمتي را باتوجه به موارد فوقالذكر نشان ميدهد:
جدول  :1-2میزان واحدهای تخریبی و مرمتی در شهر کنگ

نوع

زمان سررسید

تعداد واحد

تخريب و بازسازي

5

1398

مرمتي

185

1398

استهالكي

1685

توزيع در طول افق طرح ()1415

باتوجه به موارد فوقالذكر ،سياستگذاري جهت هدايت سرمايههاي بخش خصوصي به نوسازي درون بافتي و اعطاي مشوقهاي الزم در
اين زمينه حائز اهميت است.
 :2-1-2رفع کمبود مسکن
براساس آمار سال  ،1395تعداد خانوار ساكن در شهر كنگ برابر با  4921خانوار و تعداد واحد مسكوني در اين شهر برابر  3930واحد مسكوني
بوده است .لذا كمبود واحد مسكوني در حال حاضر در شهر كنگ برابر با  991واحد است .در اين راستا ،توجه به مطلب زير حائز اهميت است:
تعداد واحدهاي مسكوني ساخته شده با كسر مجموعههاي دولتي و تعاوني كه در بافت جديد مستقر هستند ،برابر با حدود  2700واحد مسكوني
است كه فاصله قابل توجهي تعداد خانوار دارد .واحدهاي مسكوني ساخته شده و درحال ساخت مرتبط با مجموعههاي مسكوني در بافت جديد
درحال حاضر ،برابر با  1230واحد هستند كه در تأمين تقاضاي مسكن نقش مؤثري داشتهاند .اما از طرف ديگر ،تفاوت تعداد خانوار و واحد
مسكوني ،نشان از وجود خانوارهاي گسترده و سكونت بيش از يك خانواده در واحد مسكوني دارد .مطالعات ميداني انجام شده در شهر كنگ
در تأييد اين مطلب بوده و در جامعه نمونه مطالعه شده ،از بين جامعه نمونه  75.3درصد از پاسخگويان عنوان كردهاند كه در خانه فقط يك
خانوار زندگي ميكند 17.6 .درصد از پاسخگويان عنوان كردهاند كه در يك خانه دو خانوار زندگي ميكنند و همچنين  7.3درصد از پاسخگويان
نيز در خانهاي زندگي ميكنند كه سه خانوار به باال در آن زندگي ميكند .يعني در حدود  %25درصد جامعه نمونه ( 531نفر) ،در هر خانه بيش
از يك خانوار زندگي ميكند.
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اين درحالي است كه نسل جديد ،در عين تمايل به سكونت در همان محل و در نزديك خانواده خود ،تمايل به استقالل سكونت دارند
و درمقابل از استطاعت مالي كافي براي تملك مسكن جديد در همان بافت برخوردار نبوده و يا ظرفيت آن ،بهدليل تراكم باالي بافتهاي
ساخته شده در مواردي وجود ندارد .لذا راهكاري كه براي اين موضوع اتخاذ ميشود ،فراتر از تبيين كمي نياز به مسكن جديد بوده و
بايد مبتني بر اتخاذ سياستهاي تأمين واحد مسكوني جديد بهگونهاي باشد كه سياستهاي توسعه دروني متناسب با نياز ساكنين را
برطرف نمايد.
باتوجه به مطالب فوقالذكر و به ازاي  1/03خانوار در مسكن (براساس افق طرح جامع مسكن در شهرستان لنگه) كمبود مسكن برابر .....
واحد ميباشد.
 :2-1-3نیاز خانوارهای جدید
براساس براورد جمعيتي انجام شده تا افق طرح به ميزان حدود  31970نفر است كه باتوجه به جمعيت كنگ در سال  1395به ميزان 19213
نفر .... ،نفر افزايش خواهد داشت.
درعين حال ،توجه به نكات زير در خصوص ساختار جمعيت شهر حائز اهميت است :بر اساس نتايج سرشماري  ،1395از كتل جمعيتت 19213
نفتري شهر كنگ ،فقط  5817نفر در گروه سني  14-0ساله قرار داشتهاند كه در نتيجته انتدازه ميتزان جتواني جمعيت اين شهر در حدود
 30.3درصد به دست ميآيد (در اين ستال ميتزان جتواني جمعيتت در نقتاط شهري استان هرمزگان معادل  8.29درصد بوده است) .بررسي
اين رقم و مقايسه آن با رقم مشتابه در ستال  ( 1385معادل  29.6درصد) حاكي از افزايش ميزان جواني جمعيت شهر در سال  1395است.
همچنين ،هرم سني جمعيت در شهر كنگ ،جمعيت  25تا  35سال كه سن متداول ازواج است ،بيشترين ميزان جمعيت را به خود اختصاص
ميدهد 32.5 .درصد از جمعيت افراد ده ساله و بيشتر شهركنگ را افراد هرگز ازدواج نكرده تشكيل ميدهند كه به تفكيك جنس  37.4درصد
از مردان و  27.3درصد از زنان باالي ده سال را افراد هرگز ازدواج نكرده تشكيل دادهاند .اين نسبتها در سطح استان هرمزگان ،شهرستان
بندرلنگه و شهركنگ به لحاظ وضع تاهل از الگوي مشابه برخوردار هستند .اما نسبت مردان هرگزازدواج نكرده حدود  10درصد باالتر از
نسبت متناظر براي زنان است.
باتوجه به موارد فوق ،بعد خانوار  3/9برابر با تأمين مسكن براي حدود  3200خانوار و به ازاي  1خانوار در مسكن همان ميزان واحد مسكوني
خواهد بود.
 :2-1-4نیاز به مسکن برای خانوارهای مهاجر
ميزان مهاجران وارد شده به شهركنگ طي سرشماريهاي  1375تا  1395به گونهاي قابل توجه كاهش يافته است و از  106.7مهاجر به
ازاي هزار نفر جمعيت شهر به  19.1مهاجر به ازاي هزار نفر جمعيت شهر رسيده است .همچنين بررسي وضعيت مهاجران وارد شده به تفكيك
گروههاي بزرگ سني حاكي است كه در همهي دورههاي مورد بررسي ،بيشترين تعداد و ميزان مهاجران وارد شده به شهر كنگ ،در رده سني
 15تا  64سال (سن كار و فعاليت اقتصادي) قرار داشتهاند.
براساس شواهد و تطبيق با نرخ سكونت مهاجران به شهر ،بيشترين ميزان واحدهاي استيجاري در اختيار مهاجران قرار دارد .در بافت تاريخي
اين اقدام در قالب اجاره گروهي كارگران شاغل در شيالت در خانههاي فرسوده و يا خالي از سكنه بافت تاريخي مشاهده ميشود .الزم به
ذكر است ميزان اجاره پرداختي در بافت تاريخي در بين حدود  31درصد پاسخ دهندگان مطالعه ميداني در جامعه نمونه بافت تاريخي (220
نفر) بدون پرداخت وجه ياكمتر از  150هزار تومان و در بين حدود  54درصد ،ماهانه  300هزار تومان و بيشتر و مابقي ،بين  150تا  300هزار
تومان عنوان شده است .ميزان پيشپرداخت نيز از صفر تا حدود يك ميبيون تومان متغير بوده است.
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در مطالعات جمعيتي پروژه با بررسي ميزان مهاجران وارد شده و خارج شده ،موازنه مهاجرتي شهر كنگ صفر درنظر گرفته شده است .لذا با
توضيحات فوق درخصوص نحوه اسكان جمعيت مهاجر و همچنين ،نتايج مطالعات جمعيتي تقاضاي مسكن براي خانوارهاي مهاجر درنظر
گرفته نميشود.
درعين حال نبايد فراموش كرد كه به دليل نزديكي دو شهر كنگ و لنگه و هزينه پايينتر سكونت در كنگ ،تقاضاي سكونت براي افرادي
كه محل كارشان در لنگه است ،وجود دارد؛ اما متأسفانه هيچگونه دسترسي به آمار روشن كننده ميزان اين تقاضا ميسر نشد.
همچنين ،مطالعات ميداني نشان دهنده آن است كه بخشي از ساكنين روستاهاي اطراف نظير بارچاه ،چاه مسلم وو گزير براي كار سفرهاي
روزانه به شهر كنگ دارند .بهطور قطع ،در صورت فراهم شدن شرايط اقتصادي اين افراد تمايل به سكونت در شهر كنگ دارند .اما باتوجه به
ظرفيت محدود اكولوژيك و بهخصوص منابع آب آشاميدني در شهر كنگ تاحد ممكن الزم است كه جلوي جذب جمعيت شهر از سكونتگاههاي
روستايي اطراف گرفته شود و مهمترين راهكار براي آن ،توسعه متوازن در منطقه و تأمين شغل و امكانات براي سكونت روستاييان در روستاها
در كنار دسترسي ايمن و سهل به شهرهاي اطراف براي دريافت خدمات است.
 :2-1-5جمعبندی
باتوجه به موارد ذكر شده ،ميزان نياز به مسكن در شهر كنگ (براي ساكنين شهر كنگ) باتوجه به براوردهاي انجام شده ،بهشرح زير است:
جدول  :2-2برآورد میزان نیاز به مسکن در شهر کنگ

نياز كنوني
نياز مسكن در
طول افق طرح
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تخريبي
كمبود مسكن
استهالكي
نياز به مسكن متناسب با افزايش جمعيت و شكلگيري خانوارهاي جديد
جمع

5
991
1685
3200

مجموع
مجموع

996
4885
5881

 :2-2توان خرید مسکن
عوامل مؤثر بر توان مالي خانوار براي خريد مسكن ،ميزان درآمد ،پس انداز ،وام و شرايط آن و سهم وام در سبد هزينهاي خانوار و قيمت واحد
مسكوني و ويژگيهاي آن هستند .در ادامه ،موارد مذكور در شهر كنگ مورد بررسي قرار گرفته است:
 :2-2-1قیمت زمین و مسکن در شهر کنگ
پيمايشهاي انجام شده بيانگر موارد زير درخصوص قيمت زمين و امالک در شهر كنگ است:
الف :کاربری تجاری
قيمت واحدهاي تجاري تفاوت قابل توجه با قطعات و واحدهاي مسكوني دارد .درعين حال ،قيمت واحدهاي تجاري در بخشهاي مختلف
شهر متفاوت است .باالترين قيمت ،متعلق به واحدهاي تجاري واقع در خيابان آيت اهلل خامنه اي است كه محور اصلي ارتباط بندرعباس با
بندرلنگه است .قيمت اين واحدها براساس پيمايش انجام شده در سال  1398از ميدان ناخدا به سمت غرب تا متري  7ميليون و از ميدان
ناخدا به سمت شرق تا متري  10ميليون هم مي رسد.
پس از آن ،واحدهاي تجاري واقع در خيابان مالح كنگي و راسته تجاري خيابانهاي رجايي و طالقاني در شمال ميدان شهرداري با حدود
متري  4ميليون تومان بيشترين قيمت را داراست .ساختمانهاي تجاري ساباط و بادگير در خيابان رجايي نيز كه از مجتمعهاي تجاري شاخص
در شهر هستند ،از  4الي  5ميليون در سال  1398خريد و فروش شدهاند .همچنين ارزش مالي واحدهاي تجاري بازار قديم كنگ كه در
محدوده ميدان شهرداري است حدود متري چهار و نيم ميليون در همين زمان بوده است.
قيمت واحد تجاري در مابقي راسته هاي اصلي تجاري كه در مقياس شهر كار ميكنند ،حدود  3ميليون و واحدها تجاري داخل محالت يك
تا يك و نيم ميليون در سال  1398قيمتگذاري شدهاند.
ب .کاربری مسکونی
زمين و مسكن در شهر كنگ از نظر ارزش اقتصادي در چند گروه قرار ميگيرند:
 .1بافت تاریخی
گروه اول ،مرتبط با قيمت زمين و مسكن در بافت تاريخي شهر كنگ است .قيمت خانههاي تاريخي از اصول ثابتي تبعيت نميكند و بسته
به نظر صاحب ملك متغير است .اما بررسي چند نمونه نشان ميدهد كه قيمت ميانگين طرح شده در سال  1398حدود دو ميليون تومان بوده
است .بهعنوان مثال ،خانه گلبتان با  1800متر حدود سه ميليارد تومان ،خانه گلبت متري يك و نيم ميليون تومان و خانه ايمني متري 2
ميليون تومان قيمت گذاشته شده است .قيمت خانه غيرتاريخي و قابل سكونت در بافت تاريخي بهطور ميانگين يك و نيم ميليون تومان براي
هر مترمربع و زمين و خانه فرسوده از متري  800تا يك ميليون تومان بوده است .الزم بهذكر است كه قيمت مسكن در كوچه هايي كه
دسترسي به ماشين ندارند ،پايينتر است و در اين مناطق خانه هاي غير تاريخي با قيمت هرمترمربع 500 ،هزار تومان هم پيدا مي شود .چنان
چه كاربري مختلط تجاري و مسكوني باشد ،اين قيمت افزايش مييابد.
روش محاسبه قيمت مسكن در بافت تاريخي كنگ:
نكته قابل توجه اين است كه بر اساس برداشتهاي انجام شده در بافت تاريخي شهر كنگ ،قيمت بخش ساخته شده و ساخته نشده بصورت
جدا از هم مورد محاسبه قرار ميگيرد.
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چون واحدهاي مسكوني اين بافت داراي حياط مركزي بزرگي هستند ،لذا قيمت حياط اين واحدها بصورت زمين خالي و جدا از بخش ساخته
شده ،مورد محاسبه قرار ميگيرد .قيمت حياط اين واحدها كه معادل زمين باير و يا كلنگي مورد محاسبه قرار ميگيرد ،در سال  1398حداقل
 300هزار تومان و حداكثر يك ميليون تومان قيمتگذاري شدهاند.
براي محاسبه ارزش واحد مسكوني قيمت بخش ساخته شده و حياط با هم تجميع و در نهايت قيمت واحد مسكوني استخراج ميگردد.
 .2محدوده بالفصل و بافت میانی
قيمت زمين و مسكن در محالت قلعه ،حسينآباد و رضواني (كه در محدوده ثبت شده بافت تاريخي قراردارند ،اما كيفيت بافت از محله كوش
پايينتر است) حدود  20تا  30درصد كاهش مييابند .در محله قزويني ،بلوكي و اروپايي زمين به قيمت متربع  500تا  600هزار تومان نيز در
سال  1398خريد و فروش شده است.
 .3محدوده بافت جدید
محدوده بافت جديد شامل دو بخش است:
يكي محدوده فردوس زمينهاي آمادهسازي شرق فرهنگيان و وليعصر است و  20هكتاري طرح آماده سازي در شمال آن است كه هنوز اجرا
نشده است .قطعات زمينهاي  20هكتاري بهطور متوسط  250تا  300متر است .در زمينهاي قطعهبندي شده جديد شهرک فردوس و
محدوده  20هكتاري هرمترمربع زمين از حدود  500تا  800هزار تومان قيمت گذاشته شده است .عرض معبر و همچنين ،داشتن خدمات
زيربنايي نظير آب و برق در قيمتگذاري اين منطقه مؤثر بوده است .بهعنوان مثال ،در منطقه كنار دريادولت كه انشعابات هنوز ندارد ،قيميت
زمين به ازاي هر مترمربع ،حدود  625هزار تومان بوده است.
در زمينهاي  20هكتاري ،قطعات مجاور معابر عريضتر ،يك ميليون تومان براي هر مترمربع و بيشتر نيز افزايش قيمت داشتهاند .در منطقه
فردوس در همين زمان در مجاورت خيابانهاي عريض ،زمين مسكوني متري  1تا يك و نيم ميليون تومان قيمتگذاري شده است.
عوامل مختلفي همچون تورم عمومي و باالرفتن قيمت ملك در كشور ،افزايش تقاضا و همچنين ،مزايدههاي شهرداري براي فروش زمين،
در باالبردن قيمت در اين منطقه مؤثر بوده است .بنا بر مستندات ارائه شده از طرف مشاورين امالک محلي ،در طي يكسال ،قيمت قطعه
زمين  210مترمربعي در اين منطقه ،از  52ميليون (متري  247هزار تومان) به  170ميليون (متري  800هزار تومان ) افزايش داشته است.
قطعه  218متري در مزايده  100ميليون (متري  460هزار تومان) واگذار شده و ظرف چند ماه در سال  130 ،1398ميليون (متري  600هزار
تومان) فروخته شده است .قطعه  220متري در مزايده  90ميليون (متري  409هزارتومان) فروخته شده و به فاصله  20روز به  125ميليون
تومان (متري  568هزار تومان ) رسيده است.
موارد فوق نشان از پاگرفتن رويكرد بورس زمين و تيديل آن به كاالي سرمايهاي به جاي كاالي مصرفي در شهر كنگ است.
ديگري مجتمعهاي مسكوني ساخته شده است كه اغلب متعلف به سازمانها و يا طرحهاي دولتي تأمين مسكن نظير مسكن مهر ميباشد.
از مشكالت اين مجموعهها تأمين خدمات شهري ،دسترسي به كاربريهاي خدماتي و محوطهسازي است كه موجب افت قيمت نسبت به
مناطق ديگر شده است.
در مجموعه فرهنگيان ،واحد  76متري با عمر حدود  7سال ،در طبقه  ،1بين  140تا  150ميليون تومان (متري  200هزار تومان) در اوايل
سال  1398خريد و فروش شده است .مجتمع الغدير ،دو طبقه مستقل است كه روي هم حدود  400ميليون و طبقه باال  170ميليون و پايين
(كه داراي حياط خلوت مستقل است) 220 ،ميليون در سال گذشته فروش رفت .متراژ زيربناي هرطبقه  76متر است.
در مجموعه مخابرات در همين منطقه در تزديك مجتمع مسكوني كارگران واحد  83متري با امكانات كامل  230ميليون (حدود متري 280
هزار تومان) و بدون امكانات  200ميليون تومان خريد و فروش شده است.
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مجتمع مسكوني كارگران 156 ،واحدي است كه سال  85از هر واحد  76متري 11 ،تا  17ميليون گرفته شده و به صورت خام و بدون امكانات
به مالكين واگذار شده است و پول انشعاب آب و برق مجزا گرفته شده است.
 94واحدي ديانت در همان منطقه هنوز تحويل نشده و دچار مشكالت حقوقي است .تاكنون از هر فرد  8تا  12ميليون گرفته شده است.
به طور كلي در اين منطقه (به جز فردوس) خانههاي ملوانان و غدير به ترتيب حدودا متري  300هزار و  400هزار تومان عنوان مي شود و
بقيه پايين تر است.
 .4منطقه ابوذر
محله ابوذر بافت خودروي شهر محسوب ميشود كه در محدوده شهر واقع است .اما قطعهبنديها اغلب بدون سند مالكيت انجام شده و
درحال حاضر بهتدريج زمينها و خانهها سنددار ميشوند .اين منطقه اغلب توسط مهاجرين پر شده و شاخصهاي كيفي سكونت از مطلوبيت
كمتري نسبت به بافت قديم و مياني برخوردار است .زمين باسند در اين منطقه تا مترمربعي  500هزار تومان و زمينهاي فاقد سند ،هرمترمربع،
 200تا  250هزار تومان قيمتگذاري شده است .بهعنوان مثال در نيمه اول سال  ،1398قطعه  300متري  80ميليون در اين منطقه فروش
رفته است( .متري  266هزار تومان)
 :2-2-2وضعیت اقتصادی و درآمد خانوار در شهر کنگ
درآمد خانوار شاخص حائز اهميتي در توان دسترسي به مسكن براي خانوار محسوب ميشود .براساس آمار بانك مركزي در كشور ،نسبت
درآمد ،هزينه خانوار و سهم مسكن در سبد هزينه خانوار در استان هرمزگان در مقايسه با كل كشور به شرح زير است:
جدول  :3-2نسبت درآمد ،هزینه خانوار و سهم مسکن در سبد هزینه خانوار در استان هرمزگان در مقایسه با کل کشور

درآمد/هزينه

كل كشور

433927502
متوسط درآمد ساالنه پولي و غيرپولي ناخالص خانوار (ريال)
309918543
متوسط درآمد ساالنه پولي ناخالص خانوار (ريال)
421308524
متوسط هزينه ساالنه ناخالص خانوار (ريال)
متوسط هزينه ساالنه مسكن و آب و برق و سوخت خانوار (ريال) 149376554
35.5
درصد هزينه ساالنه مسكن و  ...به هزينه خانوار (درصد)
مأخذ :بانك مركزي1396 ،

استان
301487989
229220780
242075481
93650388
38.7

نسبت استان به كل
كشور(درصد)
69.5
74
57.5
63
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براي شهر كنگ متأسفانه آمار روشني از درآمد خانوارها و به تفكيك محالت وجود ندارد .لذا براساس اطالعات موجود و همچنين ،اطالعات
برداشت شده ،تحليلي از وضعيت درآمدخانوارها و سپس هزينهها و سهم هزينه مسكن در سبد هزينه خانوار صورت ميگيرد:
مركز آمار ايران براساس طبقهبندي ارائه شده از مشاغل سه گروه مختلف درآمدي ،مشتمل بر گروههاي پردرآمد ،گروههاي بادرآمد متوسط و
گروههاي كم درآمد را برشمرده است كه به تفصيل در بخش مطالعات اقتصادي به آن پرداخته شده است .باتوجه به سهم گروههاي مختلف
درآمدي در شهر كنگ در سال  60.6 ،1390درصد از شاغلين در گروههاي كمدرآمد قرار ميگيرند .اين رقم در استان هرمزگان برابر 51.39
درصد و در كل كشور برابر  45.9درصد است كه نشاندهنده درآمد پايينتر ساكنين در شهر كنگ نسبت به ميانگين استان و كشور است .اين
بدان معنا است كه ميزان درآمد ساكنين در شهر كنگ به ترتيب نسبت به استان و كل كشور ،برابر با  0.81و  0.728ميباشد .با اين فرض،
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متوسط درآمد ساالنه پولي خانوار در شهر كنگ به نسبت كشوري و استاني به ترتيب برابر با  225620699و  185668831ريال در سال
 1396محاسبه ميشود.
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توجه به دو مطلب در كنار موارد ذكر شده ضروري است:
اول اينكه ،ميزان بيكاري دربين جمعيت  10سال و بيشتر در شهر كنگ برابر با حدود  11.5درصد است كه به ترتيب بيشترين ميزان آن در
محالت بافت تاريخي و بافت جديد مشاهده ميشود .اين عدد در بين جمعيت  20تا  24سال به ميزان  24.2درصد و  25تا  29سال19.4 ،
درصد است كه بيشترين ميزان نرخ بيكاري است و باتوجه به قرارگيري در سن تشكيل خانواده ،معضل آفرين است.
دوم اينكه براساس محاسبات بار تكفل شغلي براي افق  ،1415حدود  5900شغل ايجاد ميشود كه با توجه به رشد جمعيت پيش بيني شده
و همچنين ،ميزان بيكاري كنوني نميتواند نقش مؤثري در افزايش توان اقتصادي خانوارها داشته باشد.

 :2-2-3توان خرید مسکن در شهر کنگ
الف :قدرت تملک مسکن براساس درآمد ساالنه خانوار
طبق طرح مسكن اقتصادي ،نسبت بهاي مسكن (ساختمان  +زمين) به درآمد متوسط ساالنه خانوار نبايد از  5برابر تجاوز كند .همچنين بر
اساس همين بررسي نسبت سهم زمين به ساختمان از كل بهاي مسكن  2به  3است .به عبارت ديگر از كل بهاي يك واحد مسكوني 40
درصد بهاي آن مربوط به زمين و  60درصد مربوط به بهاي ساختمان است.
بنابراين از كل هزينه قابل پرداخت توسط يك خانوار كه معادل  5برابر درآمد ساليانه خانوار است  40درصد صرف زمين و  60درصد بقيه
صرف ساختمان مسكوني ميشود.
در اين بررسي متوسط هزينه ساالنه خانوارهاي شهر كنگ در سال 1396براساس محاسباتي كه در باال به آن پرداخته شد و بررسي انجام
شده در جامعه نمونه برابر با درآمد پولي ناخالص محاسبه شده براي شهر كنگ در تناسب با استان و به ميزان افزايش درآمدهاي ساليانه و
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مطالعات انجام شده در يك جامعه نمونه در شهر كنگ ( 531نفر كه توزيع مناسبي در كل شهر داشته است) مبني بر دريافت اطالعات درآمد و هزينه

خانوار از طريق خوداظهاري ،گرچه نمي تواند مبناي آماري تعيين توان مالي خانوارها قرار گيرد ،اما بيانگر برشي تقريبي از درآمد است .براساس نتايج در
نيمه نخست سال  3 ،1398درصد از پاسخگويان عنوان كردهاند كه ميزان درآمد خانوار آنها كمتر از  500هزار تومان در ماه ميباشد .همچنين درآمد خانوار
 19.9درصد بين  500هزار تومان تا يك ميليون 43.1 ،درصد بين يك تا يك ميليون و  500هزار تومان 19.9 ،درصد بين يك ميليون و  500هزار تا 3
ميليون و  3.8درصد بيش از  3ميليون تومان بوده است .كمترين ميانگين درآمد خانوار بهترتيب در بافت تاريخي و باغات ،منطقه ابوذر ،بافت مياني و بافت
جديد بوده است.
جدول  :4-2توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان درآمد خانوار و مناطق شهری(تعداد فراوانی  531نفر)
منطقه شهری

شرح

باغات و برکهها

میانگین درآمد (تومان)

1083333

بافت تاریخی
1299237

بافت میانی
1566556

منطقه ابوذر
1306896

بافت جدید
1554687

کل
1400322

از نظر هزينه خانوار به صورت كلي 9 ،درصد از پاسخگويان عنوان كردهاند كه ميزان هزينه خانوار آنها كمتر از  500هزار تومان ميباشد .همچنين درآمد
 6.7درصد از خانوارهاي جامعه نمونه ،بين  500هزار تومان تا يك ميليون 48.6 ،درصد بين يك تا يك ميليون و  500هزار تومان 32.8 ،درصد بين يك
ميليون و  500هزار تا  3ميليون و  3درصد بيشتر از  3ميليون تومان بوده است .كمترين ميانگين هزينه خانوار مربوط به منطقه ابوذر ،بافت تاريخي و
باغات ،بافت مياني و بافت جديد بوده است.
جدول  :5-2توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان هزینه خانوار و مناطق شهری(تعداد فراوانی  531نفر)
شرح
میانگین هزینه (تومان)
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منطقه شهری
باغات و برکهها

بافت تاریخی

بافت میانی

منطقه ابوذر

بافت جدید

1540000

1577137

1601656

1340862

1700469

کل

1571848

همچنين در تناظر با اطالعات بهدست آمده از جامعه نمونه برداشت شده ،به ميزان تقريبي  200.000.000ريال مبنا قرار ميگيرد .همچنين
در اندازهگيري نابرابري در بين دهكهاي درآمدي ،شاخصهاي ضريب جيني ،تايل و آتكينسون مبنا قرار گرفته است.
درعين حال ،باتوجه به مطالعات انجام شده درخصوص قيمت زمين در شهر كنگ و امكان تفكيك قيمت زمين از واحد مسكوني ،ميانگين
قيمت زمين در محالت مختلف ،به شرح زير قابل ارائه است:
بافت قديم 8.000.000 :ريال براي هر متر مربع
بافت مياني 6.000.000 :ريال براي هر متر مربع
محله ابوذر3.500.000 :ريال براي هر متر مربع (داراي سند)
بافت جديد 4.000.000 :ريال براي هر متر مربع
بدينترتيب توان خريد زمين مسكوني خانوارهاي ساكن شهر كنگ در گروههاي دهگانه هزينهاي و قيمت تقريبي استخراج شده در مناطق
چهارگانه شهر كنگ متناسب با جدول زير است:
جدول  :6-2توان خرید زمین مسکونی خانوارهای ساکن شهر کنگ در گروههای دهگانه هزینهای

گروههاي
هزينه

توزیع نابرابری (ریال)
كل

50ميليون
و كمتر

 50تا 80
ميليون

 80تا
110
ميليون

 110تا
130
ميليون

 130تا
150
ميليون

 150تا
175
ميليون

 175تا
210
ميليون

 210تا
250
ميليون

 250تا
350
ميليون

350
ميليون
و بيشتر

16.700

4.720

7.820

10.000

12.220

14.460

17.080

20.280

24.620

خوراكي ساالنه

32.100

خوراكي و غير

56.720

متوسط هزينه

(هزار ريال)

104.4

29/5

48/875

62/5

76/375

90/375

106/75

126/75

تاريخي

153/875

در بافت

200/625

زمين مسكوني

354/5

توان خريد

(مترمربع)

139/2

39/3

65/1

83/3

101/8

120/5

142/3

169

205/1

در بافت مياني

267/5

زمين مسكوني

472/6

توان خريد

(مترمربع)

238/5

67/4

111/7

142/8

174/5

206/6

244

289/7

351/7

در محله ابوذر

458/6

زمين مسكوني

810/3

توان خريد

(مترمربع)

(مترمربع)
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208/7

39/3

65/2

83/3

101/8

120/5

142/3

169

205/2

در بافت جديد

267/5

زمين مسكوني

472/6

توان خريد

شهر كنگ داراي ساختمانهاي ساخته شده با كيفيتهاي متفاوت و الگوهاي متفاوت هستند .باتوجه به مطالعات انجام شده درخصوص قيمت
انواع مسكن موجود در شهر كنگ ،ميانگين قيمت مسكن در محالت مختلف ،به شرح زير قابل ارائه است:
-

ساختمان مسكوني با مصالح بنايي و غير تاريخي در بافت تاريخي 12.000.000 :ريال براي هر متر مربع

-

ساختمان مسكوني با مصالح بنايي در بافت مياني 8.000.000 :ريال براي هر متر مربع

-

ساختمان مسكوني با مصالح بنايي در محله ابوذر 5.000.000 :ريال براي هر متر مربع

-

ساختمان مسكوني نوساز داراي اسكلت در بافت مياني 10.000.000 :ريال براي هر متر مربع

-

ساختمان مسكوني نوساز داراي اسكلت در محله ابوذر 8.000.000 :ريال براي هر متر مربع

-

ساختمان مسكوني نوساز داراي اسكلت در منطقه فردوس (بافت جديد)  18.000.000 :ريال براي هر متر مربع

-

ساختمان مسكوني در مجموعههاي دولتي ساخته شده نظير تعاونيهاي مسكن و مسكن مهر 3.500.000 :ريال براي هر متر مربع

جدول زير قدرت خريد دهكهاي مختلف را براي انواع اين ساختمانها نشان ميدهد:
جدول  :7-2توان خرید ساختمان مسکونی خانوارهای ساکن شهر کنگ در گروههای دهگانه هزینهای

توزیع نابرابری (ریال)
گروههاي هزينه

كل

50ميليو
نو
كمتر

 50تا
80
ميليون

 80تا
110
ميليون

 110تا
130
ميليون

 130تا
150
ميليون

 150تا
175
ميليون

 175تا
210
ميليون

 210تا
250
ميليون

 250تا
350
ميليون

350
ميليون
و بيشتر

16.700

4.720

7.820

10.000

12.220

14.460

17.080

20.280

24.620

خوراكي ساالنه

32.100

خوراكي و غير

56.720

متوسط هزينه

(هزار ريال)
توان خريد
ساختمان

69/5

19/6

32/5

41/6

50/9

60/2

71/1

84/5

102/5

133/7

مصالح بنايي و

236/3

مسكوني با
غبر تاريخي در
بافت تاريخي
(مترمربع)
توان خريد

بافت مياني
(مترمربع)
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104.4

29/5

48/875

62/5

76/375

90/375

106/75

126/75

153/875

مصالح بنايي در

200/625

مسكوني با

354/5

ساختمان

توان خريد

167

47/2

78/2

100

122/2

144/6

170/8

202/8

246/2

مصالح بنايي در

321

مسكوني با

567/2

ساختمان

محله ابوذر
(مترمربع)
توان خريد

83/5

23/6

39/1

50

61/1

72/3

85/4

101/4

123/1

داراي اسكلت در

160/5

مسكوني نوساز

283/6

ساختمان

بافت مياني
(مترمربع)
توان خريد

104.4

29/5

48/875

62/5

76/375

90/375

106/75

126/75

153/875

داراي اسكلت در

200/625

مسكوني نوساز

354/5

ساختمان

محله ابوذر
(مترمربع)
توان خريد
ساختمان

46/3

13/1

21/7

27/7

33/9

40/1

47/4

56/3

68/3

89/1

داراي اسكلت در

157/5

مسكوني نوساز
منطقه فردوس
(بافت جديد)
(مترمربع)
توان خريد
ساختمان
مسكوني در

شده نظير
تعاونيهاي
مسكن و مسكن
مهر (مترمربع)
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238/5

67/4

111/7

142/8

174/5

206/6

244

289/7

351/7

458/6

دولتي ساخته

810/3

مجموعههاي

بنابراين جداول فوق توان تملك خانوارها با در گروههاي مختلف درآمدي براي انواع مختلف زمين و مسكن موجود در شهر كنگ را باتوجه
به فرضهاي زير نشان ميدهد:
-

رقم هزينه و درآمد پولي يكسان فرض شده و ميانگين درآمد ساالنه خانوار در شهر كنگ برابر  200.000.000ريال فرض شده است.

-

اندازهگيري نابرابري بين دهكها با استفاده از آمارسال  1395و شاخصهاي ضريب جيني ،تايل و آتكينسون براي كل كشور مبنا قرار
گرفته است.

-

توان خريد مسكن اقتصادي برابر با پسانداز كامل درآمد  5سال خانوار درنظر گرفته شده است.

-

مبناي قيمت مسكن متوسط قيمتهاي فروش در سال  1398و  1397بوده است.

نتیجهگیری:
اين بررسي نشان دهنده آن است كه سطح پايين درآمد خانوارهاي استان تأثير معني داري در كاهش توان تملك خانوار دارد و توان پس انداز
خانوارها و بازپرداخت به دليل پايين بودن سطح درآمد ،پايين است .
در تمام محالت غير از واحدهاي سازماني بافت جديدتا دهك ششم امكان تأمين واحد مستقل در حد متراژ واحد عرضه شده وجود ندارد .اما
در بافت جديد و مجموعههاي سازماني بهشرط عدم افزايش قيمت ،امكان تأمين واحد مسكوني براي اقشار كمدرامد وجود دارد .در اين راستا،
افزايش توان اقتصادي خانوار با پسانداز و وام بانكي بايد در دسنتور كار قرار گيرد.

 :2-3شاخصهای کالبدی مؤثر بر برنامهریزی مسکن
 :2-3-1ارزشگذاری محالت در قیاس با یکدیگر
محالت كنگ داراي مطلوبيت متفاوتي از نظر ساختار اجتماعي هستند كه اين موضوع به همراه ميزان دسترسي به خدمات و ساير ويژگيهاي
كالبدي بر قيمت مسكن در اين محالت مؤثر بوده است .در مطالعه ميداني كه در بخش اجتماعي طرح در بين جامعه نمونه با جمعيت 531
نفر انجام شده است 38.3 ،درصد از پاسخگويان محله كوش را محله مناسب براي زندگي عنوان كردهاند 21.5 .درصد از پاسخگويان محله
رضوان 6.7 ،درصد محله زير مهره 6.2 ،درصد محله بوم مسي 4.3 ،درصد قزويني 7.6 ،درصد باقرآباد و غياثي 2.4 ،درصد بلوكي 2.6 ،درصد
حسين آباد و مسجد ساعتي 3 ،درصد محلههاي ابوذر ،اروپايي و فلكه شهرداري را براي زندگي مناسب دانستهاند 1 .درصد نيز تمام محالت
شهر كنك را مناسب براي زندگي دانستهاند .همچنين  3.4درصد نيز ساير محالت را انتخاب كردهاند.
همچنين در پاسخ به سوال بهترين و بدترين محله از ديد ساكنين 32.3 ،درصد از پاسخگويان محله كوش را بهترين محله عنوان كردهاند.
 23درصد از پاسخگويان محله قزويني و  20.8درصد محله هوجا را بهترين محله دانستهاند .همچنين هيچ يك از افراد نيز محله يهوديها را
به عنوان بهترين محله انتخاب نكردهاند.
 :2-3-2ابعاد زمین و مسکن
از نظر ابعاد زمين ،همچنانكه در بخش معماري به تفصيل ارائه شده است ،قطعات زير  300متر در تمام محالت شهر كنگ بيشترين فراواني
را به خود اختصاص داده است و به ترتيب در محالت بافت تاريخي ،بافت مياني و محله ابوذر از فراواني بيشتري برخوردار است .درعينحال،
قطعات زمين باالي  500متر ،حدود  15.5درصد از قطعات ( 1006قطعه) را تشكيل ميدهند كه  45.3درصد آن در بافت تاريخي 22.5 ،درصد
در بافت مياني 19.7 ،درصد در محله ابوذر و  12.5درصد در بافت جديد قرار دارد.
فراواني قطعات باالي هزار مترمربع در بافت جديد قابل توجه است.
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ميانگين سطح اشغال متوسط در قطعات  47.77درصد است كه ميزان آن رابطه عكس با ابعاد زمين دارد و قطعات بزرگتر از سطح اشغال
كمتري برخوردار هستند.
متوسط زيربناي واحد مسكوني در شهر كنگ در ساختمانهاي ساخته شده قبل از سال  1385برابر  180.3مترمربع بوده است .ميزان اين
شاخص در سطح استان ،برابر با  138متر مربع و در شهر لنگه در فاصله زماني مذكور برابر با  148.6مترمربع بوده است و نشان از بزرگتر
بودن مسكن در شهر كنگ نسبت به شهرستان و استان دارد.
 :2-3-3تعداد طبقات و تراکم
وضعيت تعداد طبقات ساختماني شهر كنگ نشان دهنده تعلق مساحت  158/8هكتاري به ابنيه يك طبقه است كه بالغ بر  63درصد اراضي
ساخته شده شهر را به خود اختصاص داده است .همچنين ساختمانهاي با تعداد طبقات بيشتر از يك ،مجموعا در  37هكتار از اراضي شهر
استقرار دارند كه نشان دهنده سهم  7درصدي از اراضي شهر بندر كنگ است .اغلب ساختمانهاي دوطبقه و بيشتر در بافت جديد شهر قرار
دارند .درعين حال ،كمبود اطالعات باعث شده تا  22درصد از اراضي ساخته شده شهري بدون داده مناسب در دستهبندي نامشخص قرار
گيرند.
بافت تاريخي با تراكم  52.6نفر در هكتار بيشترين تراكم جمعيت و پس از آن به ترتيب ،بافت مياني ،محله ابوذر ،بافت جديد و محدوده باغات
 ،تراكم جمعيتي به ميزان  9 ،21.7 ،33.4و  6.9نفر در هكتار دارند .سهم (درصد) جمعيت بافت تاريخي ، ،بافت مياني ،محله ابوذر ،بافت
جديد و محدوده باغات از جمعيت شهر كنگ براساس آمار سال  1395به ترتيب برابر  9.4 ،11.7 ،15.5 ،35.4و  3درصد است.
 :2-3-4تعداد اتاق
براساس آمار طرح جامع مسكن ،تا سال  1375متوسط تعداد اتاق در واحد مسكوني در نقاط شهري شهرستان بندرلنگه برابر  3.82بوده است
كه مقايسه با متوسط تعداد اتاق در مناطق شهري استان هرمزگان به ميزان  3.74از ميزان باالتري از همان زمان برخوردار بوده است.
شاخص اتاق بهازاي خانوار در همان سال در نقاط شهري شهرستان لنگه برابر با  3.6بوده كه اين شاخص نيز در قياس با متوسط نقاط شهري
استان كه برابر  3.3ميباشد ،از ميزان باالتري برخوردار بوده است و متوسط نفر در واحد مسكوني در نقاط شهري شهرستان لنگه برابر 5.54
بوده كه از متوسط نقاط شهري استان به ميزان  ،5.77پايينتر بوده است.
بهطور كلي از نظر رتبهبندي شهرستانهاي استان هرمزگان براساس شاخصهاي تركيبي توسعه مسكن ،در فاصله سالهاي  1376تا 1384
شهرستان لنگه در رتبه سوم پس از شهرستانهاي بندرعباس و قشم و در رتبه نيمهتوسعه يافته يا نيمهبرخوردار با درجه  0/65768قرار داشته
است( .طرح جامع مسكن استان هرمزگان)1385 ،
جمعبندی:
مهمترين نتايجي را كه از ميتوان از مطالعات ساختاري كالبدي شهر در برنامهريزي مسكن گرفت ،به شرح زير است:
 .1توسعه ناهمگن محالت منجر شكاف ميان قيمت زمين و مسكن و قشربندي اجتماعي در سكونت ميشود .براي رفع اين معضل
كه نتيجه آن ،تعدیل بازار مسکن خواهد بود ،اقدامات زير پيشنهاد ميشود:
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-

برنامهريزيهاي فرهنگي براي از بين بردن تصورهاي قشر بندي اجتماعي

-

فراهم آوردن امكان تعامل و همزيستي بيشتر بين ساكنين محالت با مشخصهاي فرهنگي ،مذهبي و اقتصادي متفاوت

-

برنامهريزي براي حذف جداييگزيني ساكنان اهل تسنن و شيعيان

-

توسعه همگن در ارائه خدمات شهري و بهسازي سيماي محالت

.2

سرانه زيربنا در شهر كنگ باالتر از ميزان متعارف در ديگر نقاط كشور است و از طرف ديگر ،بعد خانوار باالتر از متوسط كشور
است .اين موضوع بايد در برنامهريزيهاي مسكن حمايتي در تناسب با توان اقتصادي دهكهاي مختلف مورد توجه قرار گيرد.

 .3الزم است كه در برنامه ريزي استقرار ،توزيع جمعيت در ساختاري همگن در محالت شهر انجام شده و خدمات ،متناسب با آن
تأمين شوند.
.4

اتاق در عرف معماري بومي شهر كنگ كه در ساختوسازهايي كه در دوران اخير توسط مردم نيز از آن تبعيت ميشود ،فضايي
چند منظوره و اغلب غيرشخصي است .ميزان خصوصي بودن اتاق در اين رويكرد براساس الگوي محرميت و تركيب و نوع روابط
اعضاي خانواده تعريف ميشود؛ يالعكس آن ،در الگوهاي معماري جديد ،فضاي شخصي ساكنين تعريف كننده اتاقها هستند.
باتوجه به اين مطلب ،نوع الگوي معماري تعريف كننده حداقل تعداد اتاق و ابعاد آن در واحدهاي مسكوني است كه سرانه زيربناي
فضاي سكونت را نيز متأثر ميسازد.

 .5باتوجه به الگوي متداول خانههاي يك طبقه حياطدار و مستقل و عدم تمايل مردم به سكونت در آپارتمان در محالت شهر غير از
بافت تاريخي كه به دليل حفاظت از ساختار بافت ،حدنصاب تفكيك آن  500متر مربع تعريف شده ،تفكيك قطعات به زمينهاي
 200مترمربع بالمانع بوده و ميتواند الگوي اقتصادي از مسكن مستقل و داراي حياط در محالت ديگر شهر ارائه دهد.

 :2-4وضعیت مالکیت و حقوقی واحدهای مسکونی
از نظر مالكيت در جامعه نمونه ( 531نفر) 90.6 ،درصد ساكنين مالك و  9.4درصد مستأجر بودهاند كه باالترين ميزان مستاجرين در بافت
جديد و بافت تاريخي و پس از آن به ترتيب ،درباغت مياني و محله ابوذر بوده است.
از نظر وضعيت سند در جامعه نمونه ( 531نفر) 83.5 ،درصد خانهها داراي سند و  16.5درصد فاقد سند هستند .بيشترين ميزان خانههاي فاقد
سند به ميزان  37.5درصد از كل جامعه نمونه ،در محله ابوذر قرار دارد كه بهتدريج درحال گرفتن سند هستند .پس از آن در محدود باغات
نيز قطعات فاقد سند بيشترين ميزان را دارد.
از نظر مالكيت اراضي ،اطالعات كامل نبوده و لذا در  85درصد از اراضي؛ مالكيت به صورت نامشخص است .اراضي بندر كنگ به  3نوع
مالكيت دولتي ،خصوصي و نامشخص تقسيم ميشود .بر اساس مشاهدات صورت گرفته مالكيت خصوصي بيشترين درصد را به خود اختصاص
داده است و يكي از عوامل اصلي آن تعداد باالي كاربري مسكوني است كه تحت مالكيت خصوصي قرار دارند.
مالكيت دولتي زمينهاي غربي شهر ،فرصت خوبي براي برنامهريزي مسكن در اختيار دستگاههاي دولتي قرار ميدهد.

 :2-5مصالح و شیوههای ساخت
از نظر مصالح ساخت ،ابنيه با استفاده از ديواربابر ساخته شده با خشت يا بلوک بتني (در نمونههاي متأخر) و سقف و تير و ستون چوبي
بيشترين ميزان را به خود اختصاص داده است .بهدليل روابط با سرزمينهاي اطراف استفاده از مصالح وارداتي از ديرباز در كنگ مرسوم بوده
است .چوب چندل استفاده شده در سقفها از سواحل افريقا و منگور (حصير بافته شده با برگ و ساقه خرما) مرغوب از عراق به منطقه آورده
ميشده است .در دوران متأخر ،استفاده از اسكلت فلزي و بهخصوص ،بتني جايگزين شده است .درعينحال باتوجه به يك طبقه بودن بسياري
از ساختوسازها در شهر و محدوديتهاي ارتفاعي در بافت تاريخي ،استفاده از ديوار بابر با كالفبندي بالمانع است و بهدليل هزينه پايينتر
استفاده از اين الگو در ساختوسازهاي يك طبقه توصيه ميشود .باتوجه به زلزلهخيز بودن منطقه رعايت الزامات مقررات ملي ساختمان و
آييننامه  2800الزامي است.
شهر كنگ درحال حاضر با مزيتهاي زير در صنعت ساختمان روبهرو است:
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-

برخورداري استان هرمزگان از گمرک و بندرهاي متعدد جهت سرويسدهي به بخش صنعت ساختمان و بهرهمندي از مصالح
وارداتي با قيمت بهينه

-

وجود معادن  ،گچ ،سنگ الشه ،مارن و شن و ماسه براي تهيه بتن

-

تزديكي به كارخانههاي توليد مصالح ساختماني تظير شركت سيمان هرمزگان ،فوالد كاوه جنوب كيش ،مجتمع فوالد جنوب،
منطقه ويژه صنايع معدني و فلزي خليج فارس

بهنظر ميرسد باتوجه به قابليتها و مزيتها و همچنين ،شرايط اقليمي و ارتفاعي ساخت و ساز ،شهر كنگ بايد فرهنگ ساخت خاص خود
را در چارچوب ضوابط ايمني ساخت بيابد و خود را ملزم به تبعيت از الگوهاي ساخت متداول در كل كشور نداند .استفاده از فناوريهاي نوين
كه اغلب درساختمانهاي كمتر از چهار طبقه پاسخگويي مناسبي دارد ،مي تواند مورد طرح و بررسي قرار گرفته و با احداث كارخانههاي
مرتبط شهر كنگ صادر كننده فناوري ساخت به مناطق همجوار باشد.

 :2-6الزامات مرتبط با حفاظت تاریخی در شهر کنگ
حفاظت بافت تاريخي كه از مرغوب ترين بافتهاي مسكوني شهر محسوب ميشود ،محدوديتهايي را براي توسعه ساخت و ساز در اين
منطقه موجب شده است.
مهمترين مسائلي كه در توسعه بافت تاريخي قابل مشاهده است و تقاضاي بالقوه مسكن در اين منطقه را باال مي برد ،عبارتند از:
-

تراكم جمعيت به نسبت باال و نرخ باالتر تعداد خانوار در واحد مسكوني نسبت به مناطق ديگر شهر در اين بافت عالقهمندي نسل
جديد و ساير ساكنين به زندگي در همان محل و در شعاع نزديك به خويشاوندان

-

تمايل به استقالل خانهها از يكديگر

-

عدم توان مالي نسل جديد براي خريد ملك و زمين در همان محل بهدليل بزرگ بودن قطعات و قيمت باالتر

-

محدوديتهاي ارتفاعي و عدم امكان ساخت در طبقات

موارد فوق ،گرايش به تفكيك زمين و نوسازي خانهها در بين ساكنين بافت تاريخي را افزايش داده است .وجود  456قطعه زمين (داراي
اعياني و فاقد اعياني) زمينه مناسبي براي تفكيك قطعات به زمينهاي كوچك و فروش آن را فراهم آوردهاست .اين درحالي است كه تفكيك
قطعات و گرايش به ريزدانگي بافت ،هويت بافت تاريخي را خدشه دار كرده و پيوستگي بصري موجود در بافت را متأثر ميسازد.
عدم توجه به اين نياز ،زمبنه خالفهاي ساختماني و تخريب بافت را فراهم آورده يا به مرور منجر به خالي شدن بافت تاريخي خواهد شد.
لذا بهنظر ميرسد كه ضروري است براي رونقبخشي به سكونت و ساختوساز درچارچوب ضوابط ،به رويكردهايي كه بتواند پيوستگي بافت
افقي را در عين امكان تفكيك كالبدي و حقوقي واحدهاي مسكوني فراهم آورد ،روي آورد .ساخت مجموعههاي مسكوني متشكل از واحدهاي
مستقل يك طبقه از راهكارهاي پيشنهادي در اين زمينه است .بهگونهاي كه فضاي باز مياني بتواند نقش فضاي مشاع در بين واحدها را
داشته باشد.

 :2-7اقدامات دولتی انجام شده در بخش مسکن شهر کنگ
زمينهاي بخش غربي شهر كنگ محل اجراي پروژههاي دولتي و تعاونيهاي سازماني است ک در غالب طرحهاي انبوهسازي اجرا شده
است .اين پروژهها كه اغلب در قالب طرحهاي مسكن حمايتي و اجتماعي بهانجام رسيده ،مشتمل بر موارد زير است:
-

مجموعههاي مسكوني اجرا شده در قالب طرحهاي تعاوني مسكن نظير تعاوني فرهنگيان ،ملوانان ،صيادان ،الغدير ،بندرسرايان،
وليعصر ،كارگران ،تعاوني شهر
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-

مجموعههاي ساخته شده در مسكن مهر

-

زمينهاي درنظر گرفتهشده براي طرح اقدام ملي مسكن

از نظر اقتصادي ،اين بخش شهر ،به دليل وجود زمينهاي خالي و همچنين ،مالكيت دولتي زمينها امكان مناسبي براي استقرار دهكهاي
پايين جامعه است .درعينحال الزم است كه برنامهريزيها به ترتيبي صورت گيرد كه از جداييگزيني در اين محالت اجتناب شود .راهكار
آن ،تأمين مناسب زيرساختها و خدمات ،تنوع در گروههاي مخاطب ساكن و همچنين ،ارتقاي كيفي طرحهاي معماري در تناسب با نياز
ساكنين است .همچنين ،بهسازي فضاهاي مشاع و نوسازي مجموعههاي موجود ميتواند به ارتقاي كيفي اين منطقه كمك نمايد.
درعينحال مقابله با بورسبازي زمين و افزايش قيمت زمين در اين منطقه ضرورت دارد و عدم توجه به آن ،ميتواند منجر به باالرفتن كاذب
قيمت مسكن در شهر و دسترسيپذيري پايين دهكهاي مياني و پايين به مسكن شود.
جدول زير ميزان مسكن ساخته شده توسط بخش دولتي و تعاونيها كه تقريبا همه آنها در توسعه غربي شهر قرار دارند را نشان ميدهد:
جدول  :8-2زیر میزان مسکن ساخته شده توسط بخش دولتی و تعاونیها

نام مجتمع
مسكن مهر وليعصر
 170واحدي مسكن مهر
مسكن مهر فرهنگيان
تعاوني مشترک توليد مسكن كارگران

تعداد بلوک ساختماني
13
85
50
 16 ( -30درحال ساخت)

مسكن مهر مخابرات
تعاوني مسكن صيادان
تعاوني مسكن شهرداري بندر كنگ
مسكن مهر بندر سرايان

6
دوبلكس
1
14

تعداد واحد مسكوني
104
170
300
 96( -156واحد درحال
ساخت)
66
250
6
81

نشاني
كوي فرهنگيان
بلوار ابن ماجد كنگي
كوي فرهنگيان
كوي فرمانداري
كوي فرهنگيان
كوي فرهنگيان
كوي فرهنگيان
كوي فرمانداري

 :2-8تبیین سیاستهای تأمین مسکن در شهر کنگ
براساس موارد فوق ،مهمترين سياستهاي برنامهريزي مسكن در شهر كنگ را ميتوان به شرح زير برشمرد:
الف :سیاستهای کلی
 .1رسميت بخشيدن به زمينهاي داخل محدوده شهر و سنددار كردن آنها بهخصوص در محله ابوذر در اولويت قرار گيرد.
 .2باتوجه به امكان دسترسي به آبهاي آزاد ،صنايع ساختماني فعال در شعاع دسترسي ،منابع و مصالح ساختماني پايه در دسترس و
همچنين الگوي ساخت و ساز يك تا حداكثر چهار طبقه ،فناوري /فناوريهاي ساخت مناسب و بهينه ساخت و ساز از نظر اقتصادي،
اقليمي ،استحكام ،انعطاف در طراحي و  ...تعيين شده و تبديل به يك فرهنگ ساخت و ساز شود.
 .3در ساخت و سازهاي جديد خصوصي و دولتي در طرحهاي ارائه شده به الگوي سكونت و سبك زندگي رايج احترام گذاشته شود
و معماري ،ابزاري براي كاهش كيفيت سكونت و از دست دادن ارزشها نباشد .داعيهداران اين موضوع متخصصين معمار محلي
و همچنين ،طرح هاي مسكن حمايتي هستند كه در مورد اول ،با الگوگيري از شهرهاي بزرگ و در مورد دوم ،در راستاي اهداف
مسكن اقتصادي ارزشهاي بومي سكونت را خدشهدار مينمايند .شهرداري و سازمان نظام مهندسي بايد موضوع را رصد كرده و
مانع آن شوند.
 .4سياست اتخاذ شده مبني بر عدم جذب جمعيت مهاجر و ارائه تسهيالت تأمين مسكن به ايشان از شهرها و روستاهاي اطراف در
دستور كار قرار گيرد.
 .5باتوجه به وجود زمينهاي خالي ،توسعه ميانافزا در اولويت قرار گيرد.
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 .6مشوقهاي اعتباري و فرهنگي براي نوسازي واحدهاي مسكوني فرسوده پيشبيني شود.
 .7توسعه ناهمگن محالت منجر شكاف ميان قيمت زمين و مسكن و قشربندي اجتماعي و مذهبي و در نتيجه ،عدم تعديل بازار
مسكن ميشود ،برنامهريزيهاي فرهنگي براي رفع قشر بندي اجتماعي بايد در دستور كار قرار گيرد.
 .8توسعه همگن در ارائه خدمات شهري و بهسازي سيماي محالت مورد توجه قرار گيرد.
 .9در زمينه سرانه زيربنا و متراژ واحدهاي مسكوني در شهر كنگ ،باالتر بودن سرانه از ميزان متعارف در ديگر نقاط كشور باالتر
بودن بعد خانوار باالتر از متوسط كشور مورد توجه قرار گيرد .همچنين ،اتاق در عرف معماري بومي شهر كنگ كه در
ساختوسازهايي كه در دوران اخير توسط مردم نيز از آن تبعيت ميشود ،فضايي چند منظوره و اغلب غيرشخصي است .ميزان
خصوصي بودن اتاق در اين رويكرد براساس الگوي محرميت و تركيب و نوع روابط اعضاي خانواده تعريف ميشود؛ يالعكس آن،
در الگوهاي معماري جديد ،فضاي شخصي ساكنين تعريف كننده اتاقها هستند .باتوجه به اين مطلب ،نوع الگوي معماري تعريف
كننده حداقل تعداد اتاق و ابعاد آن در واحدهاي مسكوني است كه سرانه زيربناي فضاي سكونت را نيز متأثر ميسازد.
 .10باتوجه به الگوي متداول خانههاي يك طبقه حياطدار و مستقل و عدم تمايل مردم به سكونت در آپارتمان در محالت شهر غير از
بافت تاريخي كه به دليل حفاظت از ساختار بافت ،حدنصاب تفكيك آن  500متر مربع تعريف شده ،تفكيك قطعات به زمينهاي
 200مترمربع بالمانع بوده و ميتواند الگوي اقتصادي از مسكن مستقل و داراي حياط در محالت ديگر شهر ارائه دهد.
ب :سیاستهای حفاظت و توسعه و تنظیم بازار ساختمان در بافت تاریخی
رويكرد حفاظتي ساخت و ساز در بافت تاريخي محدوديتهاي زير را باخود در توسعه اين بافت بههمراه داشته است:
-

ضوابط محدوده كننده (نظير باالبودن حدنصاب تفكيك قطعات و محدوديت ساخت در ارتفاع)

-

محدوديت در كاربري ساختمانها

همچنين بافت تاريخي كنگ داراي ويژگيهايي خاص است كه الزم است در برنامهريزي مورد توجه قرار گيرند .مهمترين اين خصوصيات
عبارتند از:
-

مرغوبيت بافت تاريخي و گرانتر بودن قيمت زمين و مسكن در آن نسبت به بخشهاي ديگر شهر

-

پيوند بافت تاريخي با مركز اصلي شهر

-

فرسودگي و مرمتي بودن بسياري از ساختمانها

-

فراواني بيشتر قطعات بزرگتز از  500مترمربع نسبت به نقاط ديگر تفكيك شده شهر

محدودكردن حقوق مالكان ،هزينههاي حفاظت و مرمت بافت را متأثر ميسازد .از نظر ضمانت اجرايي ،حفاظت از بافت و خانههاي ارزشمند
تاريخي در گرو ارائه راهكارهايي براي حفاظت از منفعت فردي و حقوق مالكيت آنها است .سياستهاي اتخاذ شده بايد چنان باشد كه
پاسخگوي هزينه -فرصت نگهداري بنا براي مالك و ايجاد انگيزه الزم براي حفاظت باشد .در اين راستا سياستهاي دولتي مجاز به ارائه
تسهيالت تا حدبرابري منفعت اجتماعي و حفاظت از ميراث است.
الزم است كه برنامهريزيها بهگونهاي صورت گيرد كه ارزشهاي ميراثي وارد عرصه ارزشهاي اقتصادي بازار شوند.
در كشورهاي مختلف سياستهاي متعددي براي حفاظت از آثار تاريخي از طريق حمايتهاي دولتي از بازندهسازي بافتهاي تاريخي در دستور
كار قرار دارد؛ همچنين نظريهپردازان مختلفي به اين موضوع پرداخته اند و در برخي شهرهاي كشور نيز سياستهاي تويقي و حمايتياي در
اين خصوص به اجرا درآمده است.
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در بررسي تطبيقي با شهر كنگ مهمترين سياستهاي پيشنهادي جهت تنظيم بازار و حفظ و پويايي در بافت تاريخي شهر كنگ در چارچوب
ضوابط محدود كننده تدوين شده ،به شرح زير است:
 .1ارائه مشوقهاي مالياتي نظير كسر ماليات بر درآمد فعاليتهاي درآمدزا از كاربري ساختمانهاي تاريخي ،اعتبار مالياتي (كسر
بدهي مالياتي به ازاي گرو گذاشتن اعتبارات) بهعنوان مثال ،در فرانسه اصليترين سياست تشويقي حفاظت ،مشوق مالياتي است
كه اغلب در قالب كسر ماليات بر درآمد ميباشد .مقدار تخفيف مالياتي به نوع ساختمان بستگي داردو ساختمانهايي كه براي
عموم باز است 100 ،درصد تخفيف مالياتي و آنهايي كه عمومي نيستند تا سقف  50درصد كسر ماليات بر درآمد دارند .در انگلستان
بيشترين مشوقهاي مالياتي از طريق ماليات بر ارزش افزوده و ماليات بر سرمايه بوده است.
 .2معافيت در عوارض
 .3حمايتهاي مالي ،ارائه وامهاي كمبهره يا بالعوض براي نوسازي خانههاي تاريخي (با تأكيد بر ساختمانهايي كه توان درآمدزايي
ندارند).
 .4حق انتقال توسعه ( )TDR؛ مفهوم حق انتقال توسعه بر تئوري مجموعهاي از حقوق مالكيت استوار است و مطابق اين تئوري،
مالكان زمين داراي مجموعهاي از حقوق ،شامل حق استفاده ،حق واگذاري و حق توسعه ملك خود هستند .هريك از اين حقوق،
بهعنوان يك عنصر جداگانه هستند كه ميتوانند از ملك جدا شده و بهعنوان يك كاال فروخته شوند )Mittra, 1996( .ايده
 TDRعبارت است از جداكردن حق توسعه زميني كه داراي اهميت كشاورزي يا فضاي باز با ارزشهاي تاريخي و اكولوژيك
ميباشد و به مالكين يا سازندگاني كه در مناطق قابل توسعه تمايل به سرمايه گذاري و ساخت دارند ،قابل فروش استLibby, ( .
)Hall, 2003
 .5اجازه كسر پاركينگ در صدور مجوزها
 .6اعمال ماليات بر اماكن خالي ،متروكه و رها در بلند متدّت در بافت تاريخي
 .7تأسيس صندوق ذخيره مالي جهت كمكرساني به بناها و مجموعههاي بافت تاريخي
 .8ارائه مشوقها و ايجاد انگيزه در دفاتر و شركتهاي خصوصي و دولتي براي تملك بناهاي تاريخي و اختصاص عملكردهاي ويژه
به نحوي كه ضمن تأمين معيشت ،هويت مكان را تقويت نمايد.
 .9زمينه سازي تشويق و ترغيب سرمايه گذاري در بخش هاي ميراث و گردشگري با استفاده از ظرفيت موجود در بافت تاريخي
توسط نهادهاي عمومي ،نيمه عمومي و بخش خصوصي صورت گيرد.
 .10فراهم آوردن امكان شكل گيري الگوي مالكيت مجموعه ساختماني در بافت تاريخي؛ بهدليل وجود زمينهاي بزرگ و عدم امكان
تفكيك قطعات و درعين حال ،بهمنظور استطاعتپذير نمودن مسكن در اين بافت الگوي پيشنهاد شده مجتمعسازي با
ساختمان هاي يك طبقه در يك قطعه زمين است كه اعياني ان به تملك مالك و فضاي باز (حتي درصورت تعريف استفاده
اختصاصي براي هر واحد) جزو مشاعات ساختمان منظور شود .اين الگو ضمن حفظ ساختار بافت امكان تأمين پاركينگ براي
واحدها و خدمات ديگر را نيز فراهم مي آورد( .نمونه آن در طرحهاي معماري ارائه شده است).
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پ :سیاستهای ساخت و ساز در بافت جدید
بافت جديد شهر كنگ به دليل وجود عرصههاي گسترده و همچنين ،مالكيت دولتي زمينها فرصت خوبي براي طرحهاي مسكن حمايتي
ايجاد نموده كه در چند دههي گذشته در قالب طرحهاي تعاوني مسكن حمايتي اجرا شده است .در ادامه برنامهريزي براي زمين و مسكن در
اين بافت ،سياستهاي پيشنهادي به شرح زير است:
 .1كنترل قيمت زمين در اين منطقه و ممانعت از شكلگيري بورس زمين؛ درغير اينصورت ،باالرفتن قيمت زمين فرصت تأمين
مسكن اقشار كمدرآمد را از اين منطقه ميگيرد و درعوض ،حاشيهنشيني را در اطراف شهرها گسترش ميدهد.
 .2بخشي از مجموعههايي كه پيشتر ساخته شده به دليل قيمت مناسب ،درصورت ارائه تسهيالت و برنامههاي حمايتي قابل دستيابي
براي دهكهاي پايين درآمدي شهر كنگ است .درحاليكه هرگونه مسكن حمايتي كه جديد ساخته ميشود ،باتوجه به قيمت
كنوني ساخت و ساز و محدوديتاي اقتصادي دولت براي اين اقشار قابل دستيابي نيست .لذا پيشنهاد ميشود با ارائه مشوقها و
حمايتهاي مالي ،زمينه ارتقاي مسكن ستكنين فعلي و جابجايي آن فراهم آيد.
 .3كيفيت ساختوساز در بناهاي جديد كنترل شود و با ارتقاي سيماي محيط ،محوطهسازي و تأمين خدمات زيرساختي و روساختي
از شكاف اجتماعي و جداييگزيني در محالت شهر جلوگيري شود.
 .4در برنامهريزي مسكن حمايتي ،تقاضاي ساكنين خود شهر كنگ در اولويت قرار گيرد و عدم افزايش مهاجرت به شهر بهدليل
اعطاي تسهيالت مذكور كنترل شود.
 .5تقاضاي واقعي با تأكيد بر تأمين مسكن خانه اوليها در دستور كار قرار گيرد.
 .6در بخشهايي كه به طرحهاي حمايتي اختصاص نمييابد ،ساز و كارهاي الزم براي اخذ عوارض در قبال اضافه ارزشي كه براي
هر قطعه زمين بر اثر ضوابط منطقهبندي  ،كاربريهاي اراضي و يا تعيين تراكم ساختماني را به وجود ميآيد  ،را فراهم آورد .
 .7بافت جديد شهر كنگ از قيمت پايين تري نسبت به نقاط ديگر شهر برخوردار است .اما باتوجه به الگوهايي كه از قبل در اين
منطقه رايج بوده و همچنين ،محدوديتهاي محالت ديگر شهر ،افزايش تراكم تا چهاريبقه در اين منطقه پيش بيني مي شود.
الزم است اين نكاه مورد توجه قرار گيرد كه از منظر اقتصاد شهري ،سياستهاي تراكمي و استفاده از مازاد تراكم در بخشهايي
از شهر كه قيمت يك متر مربع زمين كمتر از قيمت ساخت يك متر مربع واحد مسكوني باشد ،جوابگو نبوده و نميتواند الگويي
مناسب براي بارگذاري جمعيت باشد .چرا كه بهاي تمام شده يك متر مربع واحد مسكوني در طبقات روي همكف بيشتر از سطح
خواهد بود و سرمايهگذاران انگيزه اقتصادي الزم را براي ساخت و ساز در طبقات نخواهند داشت .اين موضوع در كنار مالحظات
ذكر شده در بند يك ،بايد مورد توجه قرار گيرد.
ت .افزایش توان تملک خانوارها
براساس مطالعات انجام شده ،در تمام محالت غير از واحدهاي سازماني بافت جديدتا دهك ششم امكان تأمين واحد مستقل در حد متراژ
واحد عرضه شده وجود ندارد .سطح پايين درآمد خانوارهاي شهر كنگ تأثير معني داري در كاهش توان تملك خانوار دارد و توان پس انداز
خانوارها و بازپرداخت ،به دليل پايين بودن سطح درآمد ،پايين است .سياستهاي ارائه شده در اين راستا ،عبارتند از:
.1

پرداخت تسهيالت بلندمدت و كمبهره و وامهاي بالعوض براي اقشار كمدرآمد براي خريد مسكن

 .2پيشبيني الگوهاي اجاره به شرط تمليك
 .3شريك شدن مالكين با دولت در ملك باتوجه به توان خريد (در اين الگو ،دولت حق فروش سهم خود به غير را ندارد)
 .4ايجاد مسكن استيجاري دولتي به منظور حمايت از اقشار آسيبپذير (نهادهاي حمايتي در صورت عدم استطاعت مالي ساكنين،
بخشي از هزينههاي اجاره را تقبل مينمايند).
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