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

 

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

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

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

انسجام، يكپارچگي، پويايي و سرزندگي بافت تاريخي   ازي و معماري كشور و با توجه بهشهرس مقررات و ملي و

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .الي شهرسازي و معماري ايران خواهد رسيدعرسيده و طرح نهايتاً به تصويب شوراي
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 طرح ویژه شهر کنگ

 جلد اول: مبانی نظری و شناخت کنگ

 شناخت و تحلیل شرایط اجتماعی و جمعیتی، اقتصادی و گردشگری در شهر کنگجلد دوم: 

 جلد سوم: مطالعات آب و محیط زیست

 جلد چهارم: احیای ساختار اکولوژیک 

 ریزی کالبدیجلد پنجم: برنامه

 جلد ششم: مطالعات طراحی شهری 

 جلد هفتم: مطالعات معماری و مسکن

 جلد هشتم: مطالعات حمل و نقل

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

 و مقررات ضوابطدهم:  جلد

 هاپیوست جلد دهم: دستورالعمل         

 های موضوعی و موضعیهم: طرحیازدجلد 
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 طرح ویژه شهر کنگ

 : معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازیکارفرما

 مشاور: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

 

 همکاران طرح

 مجری: دکتر غزال راهب

پرتو، علی رضاییتر کورششهرسازی طرح(، دکریزی شهری: دکتر علی طیبی )مسؤول مطالعات مطالعات برنامه

 دکتر فردیس ساالریان و همکاران

مهندس صابر فضلی، مهندس علیرضا میربهاء، دکتر محمود صفارزاده، دکتر بابک شرکت پارسه )مطالعات ترافیک: 

 عبدالرزاقی(

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

 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

 هول و همکاران(پرست، دکتر دیمطالعات اجتماعی: شرکت نقش کلیک )دکتر گراوند، خانم وطن

 مطالعات گردشگری:آقای محمد آمانج رسولی

 دکتر رضا نصر اصفهانی -دکتر همت جومطالعات اقتصادی: 

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

 مطالعات محیط زیست: مهندس فاطمه زاهد

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

 صفحه آرایی: مهندس آرسام صالحی مقدم

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

 

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

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

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

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

ات در تهيه اين طرح تالش نمود كه ضمن دستيابي به شناخت عميق شهر از ابعاد مختلف و در پيوند با بستر تاريخي و مركز تحقيق

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

طرح حاضر  پذير نمودن راهكارهاي ارائه شده نيز ارائه دهد.هد داشت، ساختاري براي نحققاصالت و منظر تاريخي و فرهنگي شهر خوا

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

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

هاي مختلف مردم در گيري از نظرات و بازخوردهاي گروهفرايند تهيه طرح، از رويكردهاي حائز اهميت در اين طرح بود. اين مهم با بهره

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

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

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

بخشي طرح مورد استفاده قرار منظور تحققموضوع حائز اهميت ديگر همانطور كه در ابتدا به آن اشاره شد، ساختاري است كه به

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

« هاي موضعي و موضوعيتهيه طرح»، «ارائه برنامه اقدام مشترک سازماني»گيري از ساختارهاي موازي ديگري، همچون حاضر با بهره

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

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

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

ها در قالب يك سامانه يكپارچه، همسو و ي منسجم اجرايي براي تحقق ايدهتالش كرده است كه ساختار« گردشگري خاص شهر كنگ

 هماهنگ فراهم آورد. 

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

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

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

 

 زادهمحمد شکرچی

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

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

  است.

دارد؛ بادگيرهايي كه نسيم خوش دريا ساري دلنشين عرضه مي  نوب، سايههاي سربرافراشته آن، در زير آفتاب تابان جشهري دلربا كه نخل

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

؛ گذرهايي كه در پيچ و شكنج خود شوندها محسوب ميزندگي خانواده ها همچنين سرزنده بوده و مأمنو تعداد قابل توجهي از آن اندآرميده

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

هايي كه بر پيكره سفيد هاي سوزني و نخليرها، منارهدر ميان دو آبي آسمان و دريا، با بادگهاي خليج فارس، از ميان آبسيماي اين شهر 

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

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

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

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

ول روز چندين مرتبه رخ مي نمايانند و جز و مد زيباي خليج فارس كه در طر رخ مياند، در امتداد و ميان ساحل و اسكله خاكي شهگرفته

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

 بخش آن بوده است.كرده و اساساً، الهام

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

و از شدت تابش آن  يندنشمييابد. در غروب، كمي كه آفتاب در پشت افق خليج نيلگون فارس فرو پيمايش در دريا را داشتند، امتداد مي

ه به گرمي پذيراي مهمانانند. جمعي ك. برپاستبزرگان شهر در موزه مردمشناسي كه به همت خود، آن را برپا كرده اند،  د، محفلشوميكاسته 

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

هاي اين دريانوردان خبره كه گفتني كند.، لطف اين فضا را صد چندان ميل عربستان و جزاير خليج فارس استزنگبار و شما آفريقا و ساح

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

 .گذاردتي ويژه از اين شهر را به نمايش ميكيفيدريا و شرجي نمناک جنوب، 

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

تأييدي بر بخشندگي دارد، يعرضه م ها كه اين درياي مهربان به ساكنينگوني ماهيشود ، گونهتورهاي صيادي كه از آب بيرون كشيده ميدر 

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

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

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

مورد بوده و از طرف ديگر،  هاي آزاد جهانيهاي دور، پل ارتباطي شهرهاي بزرگ پسكرانه خود نظير الر و بستك با آباين بندر در گذشته

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

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

 شده است.ارس از طرف ديگر محسوب ميحوزه خليج ف

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

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



 
 

 د

 

آفتي )اعم از مادي و معنوي( براي شهرشان كنند و اين اتفاقي است كه از درون زاييده شده و تابع الگوهاي اداري همسان از باال به پايين كه 

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

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

 بود.شهر كه وصف آن رفت، مي

ي شوراي شهر كنگ، اعضا هاي صورت گرفته توسط آقاي مهندس زارعي، شهردار كوشاي شهر ودر اين راستا، با پشتوانه مردمي، تالش

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

 هاي اين شهر بهدن ارزشهاي قديم اين شهر نقش قابل توجهي در شناسانتوسط خانم دكتر شيوا آراسته كه با مستندسازي و تحليل خانه

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

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

نامه مشترک ، طي تفاهمدار شد و مقرر شد كه در كنار تهيه اين طرحزي، مسؤوليت تهيه اين طرح را عهدهعالي معماري و شهرساشوراي

هري، اين طرح در شفيمابين معاونت شهرسازي و معماري، مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي، شهرداري كنگ و شركت بازآفريني 

  هاي مذكور تهيه شود.زمانهاي تخصصي ساگيري از ظرفيتتعامل مشترک و بابهره

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

حيط زيست و جلد متحليل شرايط اجتماعي و جمعيتي، اقتصادي و گردشگري در شهر كنگ اختصاص دارد. جلد سوم به مطالعات آب و 

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

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

وابط و مقررات طرح ويژه ارائه شده و پيوست ضو برنامه اقدام مشترک توسعه شهر كنگ تدوين شده است. در جلد دهم، انداز و راهبرد چشم

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

 اختصاص يافته است.

در كنگ سعي در مقصد براي بن-در شهر كنگ اختصاص دارد. در اين بخش با انجام مطالعه مبدا« طالعات حمل و نقلم» مجلد حاضر به 

( شده و در ادامه ساله 20شناخت وضع ترافيكي موجود و مشكالت سيستم حمل و نقلي شهر در سال پايه و سپس براي افق مطالعه )

 هايبازهدر  حمل و نقل معضالترفع اند.  براي يفيت سرويس دهي سيستم ارائه شدهراهكارهايي براي بهبود اين مشكالت و افزايش ك

تقويت ونقل عمومي، حمل ها، توسعه و تقويت سيستمهايي شامل ساخت و توسعه شبكه معابر يا بهبود آن، راهكارها و طرحمختلفزماني 

د كه هر يك با توجه به ماهيت انخاذ شده انهاي مديريتي در كنترل و هدايت ترافيك كارگيري روشه بپياده محوري و استفاده از دوچرخه و 

از ديگر راهكارهاي  نه خدمات درسطح شهرتوزيع عادال ريزيونقل خواهند داشت. برنامهلكرد سيستم حملشده، سهمي در بهبود عمطرح ارائه

ارهاي ترافيكي، حداقل د. الزم به ذكر است كه رويكرد پايه راهككناتخاذ شده در بخش شهرسازي بوده كه به كاهش سفرها كمك مي

 هاي ديگر براي بهبود شبكه حمل و نقل استفاده شود.مداخله و تخريب بافت و تعريض معابر بوده و تالش شده كه از روش

 لیرضا عبدالرزاقیعمهندس  و مهندس صابر فضلیدر شركت پارسه توسط آقاي دكتر محمود صفارزاده، دكتر بابك ميربها، مجلد حاضر 

 تهيه و تدوين شده است. 

 

 غزال راهب

 مجری طرح
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 تقدیر و تشکر
 

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

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

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

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

هايي عضاي كميته راهبري خاص اين پروژه كه با ارائه رهنمودها و دقت نظرعالي شهرسازي و معماري و اهاي واجد ارزش ذيل شورايبافت

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

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

از پشتيباني  زاده رييس محترم مركز تحقيقات از اين طرح در تمامي مراحل انجام كار سپاسگزارم. همچنين، ضمن قدردانيآقاي دكتر شكرچي

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

دانم كه از جناب زم ميالرح بدون همكاري و همراهي مسؤولين استاني و محلي ميسر نبود. در اين راستا برخود بدون شك، انجام اين ط

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

 130هاي مختلف تخصصي پروژه در بيش از لعات پروژه و شناخت شهر داشتند، پذيراي گرم گروههمكاري محتوايي ارزشمندي كه در مطا

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

 مسپاسگزارزاده قربان

شناسي شهر كنگ، زه مردمجناب آقاي رضواني، امام جمعه محترم شهر، آقاي ناخدا همود، مسؤول محترم مواز اعضاي محترم شوراي شهر، 

نگي و مرحوم سيد خليل آقايان سيد محمد آذري، سيد حسين خائف، عارف كناخدا ابراهيمي كه پذيراي ما در موزه شخصي خود بودند و 

شهر كنگ كه در سوتان و مردمساير بزرگان، پيشكو اندوخته هاي ايشان بهره برديم و آذري كه در مطالعات اكولوژيك و باغداري از تجارب

 انجام اين طرح ما راياري كردند، كمال تشكر دارم.

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

 ها و ارائه اطالعات الزم در تهيه طرحخاطر همراهي و حمايتبندر لنگه بهشهرستان ساز، نماينده ايشان در ي ساختمانشهرسازي و جناب آقا

 م.بسيار سپاسگزار

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

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

 م.توجهي داشتند، بسيار سپاسگزار قابل

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

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

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

 م رسيد. سرانجا
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 مقدمهبخش اول: 

 

مسائل اده است. امروزه دالشعاع قرار اي است كه نوع زندگي تمام اقشار جامعه را تحتمسئله ونقل در شهرهادد و حملرمشكل ت

فع معضالت ناشي از آن جز بر رترافيك به صورت كالف پيچيده و سردرگمي درآمده است كه ارائه راهكارهايي جهت تقليل يا  و ونقلحمل

ونقل ارتباط با سيستم حمل از سوي ديگر، افزايش روزافزون جمعيت نيز موجب افزايش مشكالتي در باشد.پايه مطالعه و تحقيق ميسر نمي

محيطي و فشارهاي ز مشكالت زيستحد سوخت، برو ها، مصرف بيش ازاتالف وقت در خيابانتوان به د كه از جمله اين موارد ميخواهد ش

هاي يك به تنهايي هزينه ه هرونقل اشاره نمود. مشكالتي كهاي حملكنندگان از زيرساختروحي و رواني وارد بر رانندگان و ساير استفاده

 از خود بر جاي خواهند گذاشت. ها، اثرات بسيار منفيمناسب به آن گوييصورت عدم پاسخ نمايند و درو دولت تحميل مي سنگيني را بر جامعه

معابر و طرح زنگري دوباره ، توجه و باوجود داردينده استفاده از معابر شهري اله كه امروزه موج تقاضاي فزئبا دقت به اين مس

كنندگان، ايش ايمني استفادهتواند به عنوان راهي براي نيل به اهدافي چون كاهش خطرات و افزها ميبررسي مشكالت و معضالت ترافيكي آن

ي شهروندان باشد. براي رفع ، زمان سفر، تراكم و در نهايت افزايش رضايت و راحتربهبود پارامترهاي نامطلوب ترافيكي نظير زمان تأخي

ها، توسعه و تقويت سيستم ود آنمعابر يا بهب هايي شامل ساخت و توسعه شبكهكارها و طرح، راهمختلفزماني  هايبازهدر  مذكور معضالت

ه هر يك با توجه به كاشاره نمود هاي مديريتي در كنترل و هدايت ترافيك و مواردي از اين قبيل كارگيري روشه ونقل عمومي، بحمل

براي توزيع عادالنه خدمات درسطوح شهرها يك همچنين  ل خواهند داشت.ونقشده، سهمي در بهبود عملكرد سيستم حملماهيت طرح ارائه

 .كمك نمايد شبكه مناسب و كارآمد مي تواند تا حد زيادي به اين امر

در كنگ سعي در شناخت وضع ترافيكي موجود و مشكالت سيستم حمل و نقلي مقصد براي بن-در اين راستا با انجام مطالعه مبدا

الت و افزايش كيفيت سرويس خواهد شد و در ادامه راهكارهايي جهت بهبود اين مشكساله(  20شهر در سال پايه و سپس براي افق مطالعه )

  دهي سيستم ارائه مي شوند.

يني مي شود با توجه به مي باشد كه پيش ب گستردهبندر كنگ واقع در استان هرمزگان، يك بندر بسيار قديمي با بافت تاريخي 

ه سفرهاي درون شهري رشد جمعيت آن و توسعه اقتصادي به خصوص در بخش هاي ماهيگيري، بازرگاني و توريسم شاهد افزايش قابل توج

د سيستم هاي حمل و نقل با توجه به وضعيت فعلي معابر همچون عرض كم اكثر معابر و همچنين عدم وجوخواهد بود. اين افزايش سفرها 

د معابر و شيوه هاي حمل عمومي، مشكالت ترافيكي قابل توجهي را ايجاد خواهد كرد. در اين مطالعه سعي در شناخت و بررسي وضع موجو

فت تاريخي شهر كنگ، خواهد معابر و بهبود وضعيت ترافيكي آنها با رويكرد حفظ باو نقلي شهر كنگ و ارائه راهكارهايي جهت ساماندهي 

 شد.

بدين منظور ابتدا نياز به جمع آوري اطالعات مورد نياز مي باشد. سپس اين اطالعات مورد تحليل و بررسي قرار 

تخراج خواهند شد. سپس در ابتدا ها اسمقصد از آن-مرحله اي مبدا 4گرفته و داده هاي مورد نياز براي انجام مطالعه 

ميزان توليد و جذب سفر براي سال پايه و افق براي مناطق شهر برآورد خواهد شد. در ادامه اين سفرها با استفاده از مدل 

سهم هر يك از وسايل نقليه از اين سفرها تعيين شوند. در انتهاي هاي رياضي بين مناطق توزيع خواهند شد. سپس بايد 
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مقصد بندر كنگ اين سفرها بايد به معابر مختلف تخصيص يابند و كيفيت سرويس دهي معابر -مرحله اي مبدا 4مطالعه 

مورد بررسي قرار گيرند. نهايتا در انتهاي اين مطالعه رده عملكردي معابر شهر مورد بررسي قرار گرفته و پيشنهادهايي 

 جهت بهبود عملكرد اين معابر ارائه خواهند گرديد. 
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 مطالعهمنطقه طرح و تعیین اهداف  شناسایي: دومبخش 

ررسي و شناخت خصوصيات ب به منظور انجام مطالعات ترافيكي محدوده مورد مطالعه، در ابتدا نياز به شناخت كلي منطقه طرح و 

لي و جلسه با كارشناسان مربوطه، محهاي هاي اوليه، بازديدباشد. بدين منظور بايد با اخذ آمار و اطالعات و نقشهمحدوده مورد مطالعه مي

ذب و توليد سفر آن منطقه و تعيين جهاي هر منطقه بر ميزان آشنايي اوليه با منطقه مورد مطالعه به دست مي آيد. به دليل تاثير نوع كاربري

ترافيكي موردنظر الزامي  رحر طهاي محدوده باثر كاربريو  مراكز اصلي عمده و جاذب سفرشناسايي  الگوي ترافيكي محدوده مورد مطالعه،

قاطع مورد نظر به منظور اتخاذ ت. عالوه بر اين تعيين حوزه نفوذ ترافيكي مجموعه جهت شناسايي معابر تحت تاثير عملكرد ترافيكي باشدمي

د مطالعه، وضعيت ه مورهاي فرادست محدودباشد. همچنين شناسايي طرحهاي مناسب و ارائه راهكارهاي كارآمد امري ضروري ميتصميم

 فيزيكي معابر و وضع ترافيكي موجود كمك شاياني به ارائه يك طرح دقيق و مناسب خواهد نمود. 

 

 هاهداف مطالع: 2-1

 به طور كلي اهداف اين بخش از مطالعه عبارتند از:

 ساماندهي معابر شهري 

 تحليل وضعيت ترافيك وضع موجود شهر 

  حمل و نقل همگاني در سطح شهرامكانسنجي ايجاد خدمات و شيوه هاي 

 تسهيل حمل و نقل مسافر و بار با رويكرد حفظ بافت تاريخي 

 ارائه پيشنهادات مربوط به رده بندي معابر 

 

 شناسایی کلی منطقه: 2-2

دقيقه  54درجه و  54است. اين شهر كه در مختصات  استان هرمزگاندر  شهرستان بندر لنگهبندر كُنگ يكي از شهرهاي تابعه 

واقع شده، يكي از بنادر تاريخي و تجاري استان هرمزگان و  خليج فارسدقيقه عرض شمالي در كرانه ساحل  33درجه و  29طول شرقي و 

كيلومتر تا بندرعباس مركز استان هرمزگان  165و  بندرلنگهكيلومتر تا شهر  5بندر كنگ  د.شومحسوب مي ايرانترين بنادر نيز يكي از قديمي

 .فاصله دارد

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

 650لي بندر كنگ مساحت كو  سال است 3000ندر تاريخي كنگ داراي قدمتي بيش از بافزايش يافته است.  1395نفر در سال  19213

 (.1شهر مي باشد )شكل شماره  هكتار بافت تاريخي 195از اين مقدار  كه است هكتار

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D9%84%D9%86%DA%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D9%84%D9%86%DA%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D9%84%D9%86%DA%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D9%84%D9%86%DA%AF%D9%87
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هاي انر و گاه همراه با باريغگرم است، بارندگي در آن مت تابستانمانند ساير شهرهاي ساحلي مرطوب و در  بندر كنگهواي شهر 

 مي باشد.در ماه آگوست  34.77درجه سانتيگراد در ماه ژانويه و حداكثر ميانگين دما  19.15 ي بندر كنگحداقل ميانگين دما .سيل آساست

عمده آنها لنج سازي،  ساكنان بندر كنگ همانند بيشتر ساحل نشينان به اقتضاي همجواري با دريا، بيشتر دريانوردند و كار

ندر كنگ به دليل نبود آب خليج فاس براي امرار معاش و داد و ستد است. كشاورزي در ب هايتوربافي و مسافرت به شيخ نشينماهيگيري، 

در اين منطقه  قديمكنند. صنايع دستي از د و ساكنين بندر كنگ از كشاورزي فقط به نگهداري نخل خرما مبادرت مياركافي رونق چنداني ند

ا درخت نخل خرما و بو بسياري از صنايع دستي مرتبط  سفالگري زربافي، گالبتون دوزي،ي مانند توربافي، صنايع رواج داشته است

 (. 1398ماهيگيري)طرح ويژه بندر كنگ،

 

 نقشه محدوده تاریخی و توسعه یافته شهر کنگ :1-2 شکل

كند. راه آهن بندرعباس با از نظر شاخص هاي ارتباطي، فرودگاه شهر لنگه ارتباط هوايي بندر كنگ را با ساير نقاط برقرار مي

بندر  .كندندر را باساير نقاط فراهم ميبكيلومتر ارتباط آزادراهي اين  180كيلومتر، ارتباط ريلي و بزرگراه خليج فارس نيز با فاصله  180فاصله 

مي ندربستك به باورد متصلب-ندر معلم و از سمت شمال از طريق جاده بندرلنگهببندرخمير به -سمت شرق توسط جاده بندركنگ كنگ از

تصل مي گردد. بندر لنگه نزديك از سمت غرب در جوار بندر لنگه قرار دارد و به واسطه بلوار امام حسين )ع( به اين شهر م بندر كنگشود. 

بندر هاي مورد نياز شهر كنگ در ارتباط و يكپارچگي با شهر رو بسياري از كاربريز اينو مركز شهرستان مي باشد. ا ترين شهر به بندر كنگ

دماتي شهروندان كنگ از خوجود مشتركات فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و طبيعي و نيز تأمين بسياري از نيازهاي  .لنگه تعريف شده است

  .وجود داشته باشدساكنان اين دو شهر ارتباط نزديكي بين ه طريق بندر لنگه، موجب مي گردد ك

شطرنجي مي باشد. در سيستم شعاعي گسترش شهر به -شهر كنگ از نظر ساختار شبكه اي تقريبا داراي نوعي شبكه شعاعي

اصلي توسعه مي يابد، صورت دايره هايي با اختصاص بخش هاي مشخص به كاربري هاي متمايز كه از مركز شهر آغاز و در طول راه هاي 

صورت ميگيرد و پيوند شبكه ها با يكديگر از طريق هسته مركزي عملي مي گردد. به دليل وجود بلوار آيت اهلل خامنه اي، سيستم شبكه 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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 شطرنجي تبديل كرده است.)طرح توسعه-ارتباطي شهر از حالت كامال شعاعي خارج شده و سيستم شبكه ارتباطي شهر را به سيستم شعاعي

 (.1385و عمران لنگه و كنگ، 

ه هاي غير رسمي و بافت در شمال بلوار آيت اهلل خامنه اي، محله ابوذر شكل گرفته و در حال رشد مي باشد كه جزء سكونتگا 

 (.  2جديد شهر كنگ مي باشد و اين زمين ها فاقد مالك مشخص مي باشند)شكل شماره 

 

 محدوده حال حاضرمحله ابوذر  :2-2 شکل

 يآت يطرحها و مطالعه مورد منطقه فرادست مطالعات يبررس

هر در محدوده مورد شهاي فرادست اين طرح 1385طبق مطالعات انجام گرفته مربوط به طرح جامع بنادر لنگه و كنگ در سال 

 باشد:مطالعه شامل موارد زير مي

 طرح های مربوط به شبکه معابر: 2-2-1

، 1رد شرياني درجه الگوي پيشنهادي براي اين دو بندر شمال يك شبكه حلقوي شامل دو رينگ در ضلع شمال و جنوب با عملك

فرعي در جهت  2اصلي طولي به طور ممتد در جهت شرق و غرب و شمال و جنوب و يك سري شرياني درجه  2يك سري شرياني درجه 

افيك درون شهري در ضلع بوري از بندرعباس به بوشهر و بالعكس و همچنين تخليه سريع ترهاي مختلف بوده است. جهت انتقال ترافيك ع

رس يك شبكه با عملكرد )بزرگراه(  و در ضلع جنوب شهر و در امتداد سواحل خليج  فا 1شمال شهر يك شبكه با عملكرد شرياني درجه 

يش بيني شده است )شكل پعبور مرور وسايل نقليه سنگين مي باشد اصلي كه پل ارتباطي بين دو شهر كنگ و لنگه براي  2شرياني درجه 

 (.1385طرح توسعه و عمران لنگه و كنگ، ()2-3
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هاي  وال در قالب طرحبيروني معم هاي بيروني و دروني طبقه بندي ميشوند. توسعه توسعه شبكه معابر اغلب در دو بخش توسعه

نشيني قطعات و تعريض معابر  عقب فته را به خود اختصاص ميدهد و توسعه دروني در قالبوه شبكه معابر در نواحي توسعه نياحسازي ن آماده

تفصيلي شهر كنگ  در طرح توسعه بيرونيبا توجه به طرح ويژه بندر كنگ مي توان مشاهده كرد كه در نواحي توسعه يافته صورت ميگيرد. 

بندر لنگه صورت  –ه كنگ بندي معابر جديد در شمال و جنوب جاد شبكهبيشتر به نواحي توسعه نيافته در غرب شهر اختصاص دارد كه با 

عابر جديد در طرح تحقق م در موردپيشين بيش از همه  طرح تفصيلي ميزان تحقق توسعه معابر در 4توجه به شكل شماره گرفته است. با 

رحهاي شهري است، يكي از سازترين بخش ط و مسئلهترين  كه پرهزينه هاي پيشنهادي، اند. اما توسعه معابر دروني و تعريض پيدا كرده

است. همانطور كه وده بطرح در شوراي عالي معماري و شهرسازي كشور  مهمترين نقاط ضعف طرح پيشين و از داليل اصلي ملغا شدن اين

هاي تاريخي اين  ي از خانهادجديد درون بافت تاريخي اين شهر تعداد زي ده ميشود. در اين بخش با پيشنهاد احداث يك معبرهمشا شكلدر 

 (. 1398)طرح ويژه بندر كنگ،بخش كوچكي از آن اجرا شده است افتاده است كه تنها شهر و بافت ارزشمند آن به خطر
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 1385شبکه معابر پیشنهادی بندر کنگ و لنگه در طرح جامع سال  :3-2 شکل
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 در طرح ویژه بندر کنگ میزان تحقق توسعه معابر پیشنهادی طرح تفصیلی پیشین :4-2 شکل

بندي در بخش شمالي شهر از جمله طرح هاي مهم كه در طرح جامع پيشنهاد شده اما هنوز محقق نگشته است مي توان به احداث جاده كمر

ليه سنگين به جاي عبور از اشاره كرد. در صورت بهره برداري از اين كمربندي انتظار مي رود كه خودروهاي عبوري و به خصوص وسايل نق

يزان تقاضاي زيادي دارد، از منه اي كه هم اكنون به دليل دسترسي هاي زياد و كاربري هاي جاذب سفر در امتداد آن مبلوار آيت اهلل خا

 (.5-2)شكل  كمربندي عبور كرده و بدين ترتيب از ترافيك درون شهري كاسته شده و وضعيت ترافيكي داخل شهر بهبود يابد
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 در بخش شمالی شهر کنگجاده کمربندی در حال احداث  :5-2 شکل

  شهر نقل و حمل مختلف هایشيوه مسيرهای و ها کمان شناسایی: 2-2-2

قيم به آن بستگي دارد. در حمل و نقل يك شهر از جمله مقوله هايي مي باشد كه زندگي همه ي افراد آن شهر به طور مستقيم و غير مست 

و، اتوبوس تندر خودروي شخصي، تاكسي، ون، ميني باس، اتوبوس همگاني،دنياي امروز شيوه هاي مختلف حمل و نقل شهري همچون 

 ند.مترو، كاميون و كاميونت هاي حمل بار و ساير شيوه ها براي جابجايي مسافران و كاالها خدمت رساني مي كن

و شهر فاقد سيستم حمل و در شهر كنگ از شيوه هاي رايج تنها شيوه هاي خودرو شخصي و تاكسي براي جابجايي مسافران وجود داشته 

نقل عمومي مي باشد. با توجه به وسعت كم و تقاضاي كم سفر در اين شهر، وجود شيوه هاي مترو و خط اتوبوس تندرو منطقي به نظر نمي 

هر وجود رسد. اما براي شيوه اتوبوس همگاني عالوه بر تقاضاي نسبتا كم آن، زيرساخت هاي مناسب براي ايجاد آن در بسياري از نقاط ش

ندارد. مشكالتي همچون عرض كم معابر به خصوص در بافت تاريخي، شرايط آب و هوايي، الگوي سفرها و روسازي نامناسب خيابان ها از 

، شيوه هاي حمل و نقلي موجود در پايتخت، مركز استان و بندر كنگ ذكر شده اند كه طبق آن 1جمله اين موارد مي باشد. در جدول شماره 

 ي شود بندر كنگ فاقد غالب شيوه هاي حمل و نقلي موجود به خصوص حمل و نقل عمومي مي باشد.مشاهده م
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 مقایسه شیوه های حمل و نقلی موجود تهران، بندر عباس و بندر کنگ :1-2 جدول

 شهر             

 شیوه حمل و نقل            
 بندر كنگ بندر عباس  تهران 

 √ √ √ خودرو شخصي

 √ √ √ تاكسي

 × √ √ ون

 × √ √ ميني باس

 × √ √ اتوبوس همگاني

 × × √ اتوبوس تندرو

 × × √ مترو

سير عمده دسترسي از م 5در شهر كنگ با در نظر گرفتن اسكله بندر صيادي به عنوان عمده هدف سفر شهر، براي رسيدن به آن 

 (.6-2نقاط مختلف شهر وجود دارد)شكل 

  خيابان اسكله -)قبرستان(: خيابان شهيد سعدائي 1مسير 

  خيابان ساحلي-زير مهره-لكه انقالبف-يابان شهيد منتظريخ -: خيابان شهيد سعداني2مسير 

  يابان ساحليخ-زير مهره-لكه انقالبف-يابان شهيد طالقانيخ-منبه 22ميدان  -: خيابان مسجد ساعتي3مسير 

  خيابان ساحلي-رهزير مه-البفلكه انق-اييخيابان شهيد رج-لوار معلمب -: فلكه ساعت4مسير 

  خيابان ساحلي-لوار دريانوردانب-: ميدان ناخدا5مسير 

 

 مسیرهای اصلی دسترسی به بندر صیادی از نقاط مختلف شهر کنگ :6-2 شکل
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 ه در اكثر زمان روز شاهدهمچنين مسير اصلي كه ترافيك عبوري از شهر را انتقال مي دهد بلوار آيت اهلل خامنه اي مي باشد ك

نگه مي باشد. اما براي عصر عمده ترافيك شهر در اين محور مي باشيم. در ساعات اوج صبح معموال ترافيك به سمت ميدان ناخدا و بندر ل

 (.7-2عتي و بالعكس وجود دارد)شكل سجد سام-ترافيك نسبتا سنگين از ميدان ناخدا به سمت تقاطع بلوار آيت اهلل خامنه اي

 صبح

 
 ظهر

 
 عصر

 
 وضعیت ترافیکی شهر کنگ در سه بازه زمانی یک روز غیر تعطیل :7-2 شکل

ذكر  2-2عالوه بر اين، مشخصات فيزيكي معابر اصلي شهر مانند عرض خيابان ها، رده عملكردي، تعداد خط عبوري و ساير موارد در جدول 

 .شده اند



 

12 

 

 مشخصات فیزیکی و ترافیکی معابر اصلی بندر کنگ :2-2 جدول

 رده عملكردي معبر )رويكرد(
عرض 

 پوسته

عرض خيابان در 

 يك طرف

رفيوژمياني 

 )متر(

تعداد خط عبوري 

 در هر جهت

ميزان فعاليت 

 عابر پياده

وجود و يا امكان 

 ايپارک حاشيه

وجود حمل و 

 نقل عمومي

سرعت عملكردي 

 )كيلومتر بر ساعت(

 آيت اهلل خامنه اي بلوار
شرياني درجه 

1 
 60 - دارد متوسط 4 3.5 متر 17.5 متر 50

 لنگه بندر-بستك
شرياني درجه 

1 
 60 - ندارد كم 3 3.5 متر 10.5 متر 45

 بلوار شهيد بهشتي
جمع و پخش 

 كننده
 40 - دارد زياد 2 2.5 متر 7.5 متر 25

 خيابان ساحلي
جمع و پخش 

 كننده
 40 - دارد متوسط 2 - متر 7.25 متر 25

 خيابان طالقاني
جمع و پخش 

 كننده
 40 - دارد زياد 2 - متر 5.5 متر 23

 خيابان شهيد منتظري
جمع و پخش 

 كننده
 40 - دارد متوسط 2 - متر 6.5 متر 22

 خيابان شهيد رجايي
جمع و پخش 

 كننده
 40 - دارد كم 2 - متر 6.5 متر 26

 خيابان مهره
محلي 

 دسترسي
 30 - دارد زياد 1 - متر 6 متر 8

خيابان امام خميني)حد فاصل 

 بركه سنگي تا منتظري(

جمع و پخش 

 كننده
 40 - دارد زياد 2 - متر 6.5 متر 26
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 رده عملكردي معبر )رويكرد(
عرض 

 پوسته

عرض خيابان در 

 يك طرف

رفيوژمياني 

 )متر(

تعداد خط عبوري 

 در هر جهت

ميزان فعاليت 

 عابر پياده

وجود و يا امكان 

 ايپارک حاشيه

وجود حمل و 

 نقل عمومي

سرعت عملكردي 

 )كيلومتر بر ساعت(

خيابان امام خميني)حد فاصل 

 منتظري تا خيابان قبرستان(

شرياني درجه 

2 
 50 - دارد متوسط 2 3 متر 7.5 متر 28

 بلوار معلم
شرياني درجه 

2 
 50 - دارد زياد 2 2.4 متر 8 متر 30

 خيابان مسجد ساعتي
جمع و پخش 

 كننده
 40 - دارد متوسط 2 - متر 5 متر 15

 شهيد سعداني
جمع و پخش 

 كننده
 40 - دارد كم 2 - متر 5 متر 16

 دريانوردان
جمع و پخش 

 كننده
 40 - دارد كم 2 3 متر 8 متر 24

 خيابان قبرستان
شرياني درجه 

2 
 50 - دارد كم 3 3 متر 9.5 متر 24
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 معبر مجاور حسینیه امام سجاد :8-2 شکل

  

 معبر اعتصامی :9-2 شکل

  

 معبر سعدانی :10-2 شکل
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 معبر طالقانی :11-2 شکل

خط عبور  2يا  1متر و  6ا ت 3در بافت تاريخي شهر كنگ اكثر خيابان ها داراي رده عملكردي جمع و پخش كننده و يا محلي با عرض هاي 

ز معابر با پارک يك امي باشند. كه اين عرض كم سبب ايجاد مشكالتي براي رفت و آمد خودروها شده است. به خصوص اينكه در برخي 

 (. 12-2مسدود شده يا فقط امكان رفت و آمد يك خودرو وجود داشته باشد)شكل  خودرو ممكن است معبر

  

  

 عرض کم معابر محلی بافت تاریخی  :12-2 شکل
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 موجود وضعيت در آنها کنترل نحوه و هاتقاطع ییشناسا: 2-2-3

ش عمده تقاطعها در ايمني گوناگوني از جمله نقها در شبكه ترافيك شهري نقش و اهميت ويژه اي دارند. اين اهميت داليل تقاطع

ه جراحت يا مرگ مي و ظرفيت شبكه دارد. تقاطعهاي يك شبكه ترافيك بخش عمده اي از تصادفهاي آن شبكه را كه بيشترشان منجر ب

 به خود اختصاص مي دهند. دشون

بليت كشش تقاطعهاي ك شهر به ظرفيت و قانكته مهم ديگر آن است كه ظرفيت هر پيوند و به طور كلي ظرفيت شبكه ترافيك ي

 شهري را مشخص مي كند. راه هايآن پيوند يا شبكه بستگي دارد، به طوري كه ظرفيت تقاطعها ظرفيت 

 مهم وسايل از ترافيك كنترل هايكنترل تقاطعات به دو صورت بدون چراغ راهنمايي و با چراغ راهنمايي صورت مي گيرد. چراغ

 محل حتي و عملكرد بودن مناسب و ترافيك كنترل چراغ از صحيح استفاده صورت در. باشندمي ترافيك جريان كنترل و ايمني نظم، برقراري

 كاهش تعداد ها،تصادف وقوع دتعدا كاهش و جلوگيري ها،تقاطع ظرفيت افزايش ترافيك، جريان در نظم قبيل برقراري از مزايايي آن نصب

. شد خواهد حاصل مسير عرض از رانعاب ايمن عبور براي فرصت ايجاد و مسير يك هايچراغ سازيهماهنگ با مخصوصاً هاتقاطع در توقف

 منجر نباشد، چراغ نصب به لزومي يا و نباشد مناسب آن كنترل طرح يعني نشود استفاده صحيح طوربه ترافيك كنترل چراغ از كهصورتي در

 طوالني ها،تصادف وقوع حتمالا افزايش رانندگان، توسط راهنمايي چراغ فرامين رعايت عدم طوالني، تأخيرهاي ايجاد چونهم عواقبي به

 .شد خواهد چراغ فاقد مسيرهاي به نقليه وسايل مسير تغيير سبب به حتي سفر زمان شدن

گرديده است كه  رداشتبدر مورد بندر كنگ با توجه به بازديد صورت گرفته، تقاطعات مهم شناسايي شده و نحوه كنترل آن ها 

 (.3اين نتايج به شرح ذيل مي باشد)جدول شماره 
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 تقاطعات اصلی بندر کنگ و نحوه کنترل آن ها :3-2 جدول

 تقاطع رديف
نحوه 

 كنترل
 خيابان )رويكرد(

تعداد 

 خطوط

پارک حاشيه 

 اي
 برخوردهاي احتمالي حركت هاي انجام شده در خطوط

 ميدان انقالب بندر كنگ 1
بدون 

 چراغ

 مستقيم و راست گرد دارد 2 شهيد رجايي )شرقي(
با خودروهاي خروجي به سمت خيابان 

 بهشتي

 - راست گرد دارد 2 مهره )غربي(

 با خودرو هاي ورودي از خيابان مهره مستقيم و راست گرد  دارد 2 شهيد بهشتي )شمالي(

 - راست گرد دارد 2 شهيد منتظري )جنوبي(

 - راست گرد دارد 2 طالقاني )جنوبي(

2 
-امام خميني-منتظري-سعداني

 مالح كنگي

بدون 

 چراغ

 مستقيم و راستگرد و چپ گرد مجاز دارد 2 امام خميني )شرقي(

 حركات چپ گرد با مستقيم روبرو و مجاور
 راستگرد و چپ گرد مجازمستقيم و  دارد 2 مالح كنگي )غربي(

 راستگرد و چپ گرد مجاز دارد 2 شهيد منتظري )شمالي(

 مستقيم و راستگرد و چپ گرد مجاز دارد 2 سعداني )جنوبي(

 لوار دريانوردانب-*اعتصامي 3
بدون 

 چراغ

 دسترسي محلي شرقي

 مستقيم رويكرد شماليحركت چپگرد با  راستگرد و چپ گرد مجاز ندارد 2 اعتصامي )غربي(
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 تقاطع رديف
نحوه 

 كنترل
 خيابان )رويكرد(

تعداد 

 خطوط

پارک حاشيه 

 اي
 برخوردهاي احتمالي حركت هاي انجام شده در خطوط

 مستقيم با چپگرد رويكرد جنوبي مستقيم و راستگرد مجاز ندارد 2 دريانوردان )شمالي(

 حركت چپگرد با مستقيم رويكرد شمالي مستقيم و چپگرد مجاز ندارد 2 دريانوردان )جنوبي(

 بركه سنگي  4
بدون 

 چراغ

 - راست گرد  دارد 2 اعتصامي )شرقي(

 - مستقيم دارد 2 خميني )غربي(امام 

 راست گرد و چپ گرد  دارد 2 شهيد رجايي )شمالي(
حركت چپ گرد با خودروهاي خروجي به 

 سمت امام خميني

 - مستقيم دارد 2 بلوار معلم )جنوبي(

 چراغدار بهمن 22ميدان  5

 دارد 2 امام خميني )شرقي(
راستگرد  -مستقيم و چپگرد محافظت شده

 حفاظت شده مجاز و

 چپگرد با حركت مستقيم روبرو
 دارد 2 امام خميني )غربي(

راستگرد  -مستقيم و چپگرد محافظت شده

 مجاز و حفاظت شده

 دارد 2 طالقاني )شمالي(
راستگرد  -مستقيم و چپگرد محافظت شده

 مجاز و حفاظت شده

 محافظت شدهمستقيم و چپگرد و راست گرد  دارد 2 مسجد ساعتي )جنوبي(
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 تقاطع رديف
نحوه 

 كنترل
 خيابان )رويكرد(

تعداد 

 خطوط

پارک حاشيه 

 اي
 برخوردهاي احتمالي حركت هاي انجام شده در خطوط

 چراغدار فلكه ساعت 6

آيت اهلل خامنه اي 

 )شرقي(
 دارد 3

راستگرد  -مستقيم و چپگرد محافظت شده

 مجاز 

 چپگرد با حركت مستقيم روبرو
آيت اهلل خامنه اي 

 )غربي(
 مستقيم و چپگرد و راست گرد محافظت شده دارد 3

 راست گرد محافظت شدهمستقيم و چپگرد و  دارد 2 بلوار معلم )شمالي(

 مستقيم و چپگرد و راست گرد محافظت شده دارد 2 جنوبي

 ميدان ناخدا 7
بدون 

 چراغ

بلوار امام حسين 

 )شرقي(
 با خودروهاي خروجي به سمت دريانوردان مستقيم و راست گرد ندارد 3

بلوار آيت اهلل خامنه اي 

 )غربي(
 مستقيم و راست گرد ندارد 3

خودروهاي خروجي به سمت جاده با 

 بندرلنگه-بستك

 - مستقيم و راست گرد دارد 2 دريانوردان )شمالي(

بندرلنگه -جاده بستك

 )جنوبي(
 - مستقيم و راست گرد ندارد 2
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نسبتا كم خودروهاي عبوري در آن، خودروها اغلب داراي سرعت نسبتا زيادي  * با توجه به عرض زياد معابر منتهي به اين تقاطع و حجم

 هستند كه با توجه به عدم كنترل اين تقاطع، اين قسمت از نقاط تصادف خيز شهر مي باشد.

 

 فلکه انقالب بندر کنگ :13-2 شکل

  

بهمن 22میدان  :14-2 شکل  

 

 برکه سنگی :15-2 شکل



 

21 

 

 

 مالح کنگی-امام خمینی-منتظری-سعدانی :16-2 شکل

 

 فلکه ساعت :17-2 شکل

 

 بلوار دریانوردان-اعتصامی :18-2 شکل
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 میدان ناخدا :19-2 شکل

 :تقاطعات بدون كنترل در بافت تاريخي 

عالئم راهنمايي رانندگي  واكثر تقاطعات معابر محلي بافت تاريخي اين بندر فاقد هر گونه تجهيزات كنترل و آرامسازي ترافيك 

نسبتا زياد عابران پياده در اين  مي باشند. در برخي از معابر با عرض زياد تر كه خودروها سرعت بيشتري دارند و  با در نظر گرفتن فعاليت

 (. 20-2د تجهيزات كنترل ترافيك مي تواند حادثه ساز باشد)شكل بافت، عدم وجو

  

  
 چند نمونه از تقاطعات بافت تاریخی :20-2  شکل
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 شهر معابر ساير و يخيتار بافت در ياهيپاركينگ حاش ياجمال وضعيت

مديريت  .باشد مي اكثر شهرهامروزه معضل كمبود محل توقف وسايل نقليه به خصوص در مناطق مركزي شهر، گريبان گير ا

ايش پارک حاشيه اي و كاهش پاركينگ يكي از مولفه هاي اصلي مديريت ترافيك مي باشد. عدم وجود پاركينگ هاي غيرخياباني منجر به افز

 .عرض خيابان و در كل اخالل در سيستم ترافيك مي شود

بت حجم به ظرفيت شود و از اين رو در معابري كه نسپارک حاشيه اي خودروها در خيابان سبب كمتر شدن ظرفيت معبر مي 

ود كه امكان عبور خودروها از خودروها در آن زياد نيست اين امر امكان پذير مي باشد. به طور اساسي پارک حاشيه اي بايد طوري ساخته ش

انجام شود كه هر چه اين زاويه  درجه 90تا  0آن به عنوان يك خط عبور امكان پذير نباشد. پارک حاشيه اي خودورها مي تواند با زاويه هاي 

عرض اشغال شده توسط آن بيشتر  وكمتر باشد طول مورد نياز براي پارک بيشتر و در مقابل با افزايش زاويه طول مورد نياز براي پارک كمتر 

 خواهد شد)مهندسي ترافيك،جليل شاهي(. 

 

 سطح مورد نیاز برای پارک خودرو در زوایای مختلف :21-2 شکل

 كاهش ايمني عبور عابران پياده، يكي از مهمترين معايب وجود پارک حاشيه اي در خيابان ها مي باشد. 

عرض معبر سبب  در شهر كنگ و به خصوص در بافت تاريخي با توجه به عرض كم معابر، پارک حاشيه اي خودروها با كاهش

ه و يا فقط امكان عبور يك عبوري مي شود. به خصوص در معابر با عرض بسيار كم كه با پارک يك خودرو معبر مسدود شداخالل در تراف

 (.23-2و  22-2يك خودرو وجود خواهد داشت)شكل 

ضاي ما با توجه به تقاادر ساير معابر شهر پارک حاشيه اي خودروها وجود دارد كه اين امر موجب كاهش ظرفيت آن ها مي شود 

 (.24-2نسبتا كم اكثر خيابان ها، اين امر مشكل چنداني ايجاد نمي كند)شكل 

لي اين شهر مورد بررسي ( وجود و يا امكان پارک حاشيه اي خودروها در معابر اص3)بند  2شايان دكر است كه در جدول شماره 

 قرار گرفت.
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 پارک حاشیه ای خودرو در معابر بافت تاریخی :22-2 شکل

 

 عرض کم یک معبر محلی که با پارک خودرو مسدود خواهد شد :23-2 شکل

 

 پارک حاشیه ای خودروها در بلوار معلم :24-2 شکل

 مراكز اصلي عمده و جاذب سفر شناسايي

براي حمل و نقل شهرها  ريزيبه طور كلي وضعيت كاربريها و به ويژه كاربريهاي جاذب سفر از اهميت بسيار بااليي در برنامه

 دهد.نگ را نشان ميكاربري اراضي بندر ك  4رو همواره بايد  مورد بررسي و تحليل قرار گيرند. جدول برخوردار است و از اين
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 کاربری اراضی بندر کنگ به تفکیک مناطق در طرح ویژه بندر کنگ :4-2 جدول

 

ي و ... وجود تجاري، مذهب مشاهده مي شود كه در بافت تاريخي اين بندر انواع كاربري ها شامل مسكوني، 4-2مطابق جدول 

ظر مي رسد اين بافت عمده ندارد. در اين بخش كاربري مسكوني و تجاري باالترين سهم را نسبت به ساير بخش ها دارد كه به تبع آن به 

 مركز توليد و جذب سفر اين بندر باشد. 

ز مسافران داخلي و خارجي بندركنگ يكي از بنادر تاريخي و تفريحي در جنوب ايران است كه عده زيادي ااز ديدگاه سياحتي نيز 

فت تاريخي خود را بطور كامل اين بندر داراي جاذبه هاي گردشگري بسياري است و توانسته تا كنون با. در طول سال به آنجا سفر مي كنند

انه هنرمندان، خانه صنايع قلعه لشتان، موزه مردم شناسي، مجسمه لنج مسي، خ مي توان به اي گردشگري اين منطقهجاذبه ه. از حفظ كند

. كه اين جاذبه ها سبب هاي حفاظت شده آكاسياتورتليس اشاره كردو جنگل دريا دولتها، خانه گلبتان، برج مدور، بركه قلعه پرتغاليدستي، 

 ه خصوص در ايام تعطيل و از سمت بندر لنگه خواهند شد.جذب سفر زيادي به اين شهر ب

(. اين 25-2د)شكل يكي از مراكز اصلي جاذب سفر شهر كنگ كه در بافت تاريخي قرار دارد اسكله بندر صيادي كنگ مي باش

گيري مختلف و هيقسمت قطب اصلي اقتصادي بندر كنگ مي باشد. به دليل اهميت تجاري اين بخش و وجود كارگاه هاي تجاري و ما

ي هاي مذهبي مانند مسجد جامع اشتغال بيشتر مردم در اين ناحيه، اين اسكله توليد و جذب سفر زيادي را دارد. همچنين در اين بخش كاربر

 (.26-2خش مي شوند)شكل بسلطان العلماء، مال خليل و كاربري فرهنگي تاريخي مانندخانه گلبتان وجود دارد كه سبب جذب سفر به اين 
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 فعالیت تجاری در اسکله بندر صیادی کنگ :25-2 شکل

 

 کاربری های پیرامون اسکله بندر صیادی کنگ :26-2 شکل

نواع كاربري ها توامان يكي ديگر از مراكز جاذب سفر شهر كنگ فلكه انقالب)ميدان شهرداري( بندر كنگ مي باشد. در منطقه ا

حل تجمع و برگزاري مراسمات وجود دارند. كاربري اداري مانند شهرداري بندر كنگ، كاربري فرهنگي تاريخي مانند موزه مردم شناسي كه م

نند مسجد عثمان بن عفان، جمعه. خانه گلبت، كاربري خدماتي مانند انواع مغازه ها و كافه رستوران ها، مذهبي ما مي باشد، لنج بوم مسي و

 (.27-2وجود اين كاربري ها سبب جذب سفر باالي اين بخش شده اند)شكل 
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 کاربری های پیرامون فلکه انقالب بندر کنگ :27-2 شکل

(. افراد ساكن اين 28اره يكي از مراكز مهم توليد سفر محله ابوذر مي باشد. كاربري غالب اين منطقه مسكوني مي باشد)شكل شم

ب سفرمنطقه همچون اسكله بندر منطقه براي فعاليت هاي كاري، تحصيلي و رفع ديگر نياز هاي روزانه خود، نياز به سفر به مناطق عمده جاذ

ز آن ها به محل سكونت ( و ساير بخش هاي جاذب سفر اين شهر و همچنين بازگشت ا29ميدان شهرداري )شكل شماره صيادي، بندر لنگه، 

 خود دارند كه اين امر سبب ايجاد سفرهاي زيادي در اين منطقه مي شود. 

 

 کاربری های محله ابوذر :28-2 شکل



 

28 

 

 

 غالب سفرهای تولید شده از محله ابوذر: 29-2 شکل

ا توجه به اينكه اين بن مناطق جذب سفر براي شهر كنگ مي توان به بندر لنگه اشاره كرد كه مركز شهرستان است. از مهمتري

خوردار است، بسياري از مردم بندر در جوار بندر كنگ قرار دارد و از رونق اقتصادي و موقعيت هاي اشتغال بيشتري نسبت به بندر كنگ بر

اداري مهم در اين بندر  وقتصادي به اين شهر سفر مي كنند. همچنين وجود مراكز آموزشي و درماني شهر كنگ براي كار و فعاليت هاي ا

 سبب جذب سفرهاي بسياري از بندر كنگ مي شود.  

كه به دليل قرار گرفتن  بهمن اشاره كرد 22از ديگر قسمت هاي اين بندر كه جذب سفر نسبتا زيادتري دارد مي توان به ميدان 

 (.30يرد)شكل شماره خدماتي مانند انواع مغازه ها و بانك ها در طول روز سفرهاي متعددي به اين ناحيه صورت مي گ كاربري هاي

 

 بهمن بندر کنگ 22کاربری های پیرامون میدان  :30-2 شکل

 يشهردرون يدر سفرها يياينقش حمل و نقل در يبندر و به طور كل وضعيت يبررس
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واسطه موقعيت  ي كه بهاست. نقش داخلي و بين المللي و توسعه اقتصادي كشورها راهبردي و كليدينقش بنادر در توسعه تجارت 

تر ميشود كه  وز پر رنگرلجستيك روز به  بندر به عنوان محل تالقي خشكي و دريا در مديريت زنجيره تامين و همچنين تجارت جهاني و

با توجه به باال بودن . شدبا روشهاي متعدد حمل و نقل امكان پذير نمي سب بيناين امر جز از طريق توجه و گسترش روشهاي ارتباطي منا

تجارت  و در رشد اقتصادي سزايي هزينه حمل ونقل در كشورهاي در حال توسعه و مشكالت زيرساختي آنها، بهبود صنعت بندرداري تاثير به

حمل و نقل  ن روشهايز صنعت حمل و نقل باعث توسعه همزماپشتيباني مورد نيا آزاد كشور خواهد داشت. همچنين مهيا نمودن خدمات

 نقل ريلي عملكرد شبكه حمل و بنابراين ضرورت شناخت و انجام تغييرات مورد انتظار در متناسب نمودن اي خواهد شد دريايي، ريلي و جاده

باشند بسيار حائز  ن مواجه مياصلي كه بنادر با آيك چالش  عنوان درون بندر از لحاظ زيرساختي و حجم ظرفيت انتقال كاال به و جاده اي

  اهميت است.

يجه اسكله ها يكي از اصلي ترين مراكز با توجه به اينكه در اكثر بنادر فعاليت هاي مربوط به انتقال كاال اصلي ترين شغل افراد مي باشد در نت

. همچنين براي انتقال كاال ري به بنادر و از آن ها مي باشدجذب سفر در اين بخش ها هستند كه به تبع آن بسياري از سفر هاي درون شه

ت كاال به ساير بخش ها نياز به عبور از بنادر و به آن ها نياز به كانتينر ها و كاميون هاي متعدد مي باشد كه اين وسائل نقليه براي ترانزي

چك با زيرساخت هاي رهاي بندري به خصوص بنادر كومرور از برخي از راه هاي شهري دارند كه خود سبب تداخل در ترافيك شهري شه

 ارتباطي نسبتا ضعيف مي شود. 

ر حال فعاليت مي باشند لنج صيادي در اسكله بندر كنگ د 139قايق بومي صيادي و  135طبق مطالعه طرح ويژه بندر كنگ تعداد 

بازرگاني در اين بندر، سبب  هاي باالي صنعت ماهيگيري و(. پتانسيل 1398و تعداد اين قايق ها رو به رشد مي باشد)طرح ويژه بندر كنگ،

رتبط با سفرهاي كاري و مهاجرت نيروي كار از شهر هاي اطراف به اين بندر مي شود. در نتيجه اين امر، ميزان سفرهاي درون شهري م

 انتقال بار افزايش چشمگيري خواهند داشت.

 چشم انداز و راهبردها: 2-3

 درنظر داشت عبارت است از: انداز مطالعات شناختط با چشمتوان در ارتباآنچه مي

نگ و همچنين فراهم نمودن ريزي و ارائه پيشنهادات در جهت ايجاد زيرساختهاي مناسب حمل و نقل و تكميل شبكه معابر بندر كبرنامه»

 حمل و نقلي مناسب براي شهروندان هايگزينه

 انداز متصور درنظر داشت عبارتند از:براي چشمتوان برخي راهبردهايي كه در اين خصوص مي

 راهبردهای مطالعه :5-2 جدول

 راهبرد ردیف

 شهر فرسوده بافت بهبود و توسعه 1

 محيطي زيست اجتماعي، اقتصادي، فني، توجيه وجود بر مبني مطالعات انجام 2

 جذب سفر باالريزي براي ايجاد روشهاي عمومي براي مبادي و مقاصدي با توليد و برنامه 3

 شهري حمل و نقل عمومي ناوگان شهري، نقل و حمل زيرساختهاي تكميل و توسعه 4

 ايجاد مسيرهاي ويژه عابرين پياده و تامين ايمني و راحت عابرين  5

 قوانين اجراي بر موثر نظارت 6

 شهري نقل و حمل سياست هاي با شهري تفصيلي و جامع طرح هاي و زمين كاربري هماهنگ سازي 7

 طراحي و اجراي عالئم افقي و عمودي مورد نياز براي شبكه معابر 8
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 پياده عابران ايمني افزايش 9

 ترافيك عمومي آموزش هاي در ترافيكي اطالعات آموزش 10

 طراحي و تعيين نظام سلسله مراتب صحيح عملكردي معابر 11

 تصادف خيز نقاط هندسي اصالح و تجهيزات تأمين 12
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 مقصد سفرهای شهری بندر کنگ-بخش سوم: تحلیل مبدا

 

 انجام گيرد، سفر ناميده مي ه هدفياي ديگر )مقصد( براي انجام كاري يا دستيابي ب هر حركتي كه با وسيله نقليه از يك نقطه )مبدأ( به نقطه

 .از يك سفر انجام دهد تواند روزانه بيش شود. با توجه به اين تعريف، هر شهروند مي

ستقل و ترافيك و تعيين حركت بين فاكتورهاي م مدوله نمودن شهر و تعيين معادلة مطالعه مبدأ و مقصد در وضع موجوديكي از اهداف 

 .آينده را بر اساس اصول مدرن شهرسازي برآورد نمود هايبينيضرائب همراهي اين فاكتورهاست تا بتوان پيش

 منطقه بندی ترافيکی شهر: 3-1

هاي تقسيم شهر به حوزهاشد. بدر ابتداي مطالعه نياز به تقسيم مجموعه شهر به چند زير مجموعه جهت افزايش دقت مطالعه و تسهيل آن مي 

ها از لحاظ شرايط فيزيكي زهدرمحاسبات مستلزم آنست كه حو دقتآن مي باشد. هاي مهم براي بررسي بي آن يكي از قدممختلف براي ارزيا

 يكسان بوده و تعداد آنها در فرهنگي برخوردار باشد. شرايط اجتماعي مانند جمعيت از لحاظ بافت و تركيب بوده و از يكپارچگيقابل لمس 

وانع طبيعي قابل مخيابان و يا  جوي، هاي هرمنطقه به راحتي قابل تفكيك بوده و از موانع فيزيكي مانند، رودخانه،حد متوسط باشد. محدوده

به  .نطقه بصورت ثابت باقي بماندشود تا ضرائب موجود و آينده هر ممي ها در نظر گرفتهمعموال توسعه آينده در داخل محدودهتفكيك باشد. 

  .رافيكي تقسيم گرديدمنطقه ت 21به  1مطابق شكل شماره  مطالعات ترافيكي، بندر كنگ  منظور برداشت اطالعات مورد نياز و انجام
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 مقصد-ترافیکی بندر کنگ جهت مطالعات مبداهای حوزه :1-3 شکل

ها به عنوان ونت آناز شهروندان اين شهر با پرسيدن محل سكاحبه مستقيم صبصورت م بندر كنگ مطالعات مبدأ و مقصد براي

مطالعه حجم سفرهاي  در اينرفت. گكنند به عنوان مقصد سفر روزانه انجام مبدا سفر روزانه و محلي كه بيشتر زمان روز را در آنجا سپري مي

 د.گردبيني ميگيري گرديده و كمبودها و نيازها در وضع موجود و آينده پيشاندازه بين مناطق مختلف شهر

 تحليل آماری داده های جمع آوری شده: 3-2

نياز از پرسشنامه ها اي مورد هنفر از ساكنان شهر كنگ مورد پرسشگري قرار گرفتند. داده 287در اين مرحله از آماربرداري تعداد 

 استخراج شده و مورد بررسي قرار گرفتند.

 هدف سفر .1

يكي در صبح و بعد از مشاهده شد كه هدف عمده و اصلي سفر در اين شهر كار مي باشد كه به تبع آن وجود دو ساعت پيك تراف

 رود.ظهر انتظار مي
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 نمودار داده هدف سفر افراد :2-3 شکل

 فراوانی داده هدف سفر افراد :1-3 جدول

 

 مدت زمان سفر .2

دن شهر و مقدار نسبتا كم اند. با توجه كوچك بودقيقه داشته 10تا  0طبق داده هاي به دست آمده اكثر افراد زمان سفري بين 

به نظر   ه اقتصادي منطقهمي تواند نسبتا مطلوب باشد اما با رشد جمعيت و گسترش شهر و توسع ، اين مدت زمانجمعيت آن در حال حاضر

 هاي ترافيكي در مسير دسترسي افراد زياد شده و اين زمان سفر افزايش يابد. رسد تعداد گلوگاهمي
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 نمودار داده مدت زمان سفر افراد :3-3 شکل

 

 فراوانی داده مدت زمان سفر افراد :2-3 جدول

 

 شيوه دسترسي مورد استفاده  .3

عدم وجود فر و  همچنين به كوچك بودن اين بندر و به تبع آن كوتاه بودن اغلب مسافت هاي بين مراكز جذب و توليد سباتوجه 

بيني پيشورت مي گيرد. ص موتورسيكلت و پيادهشخصي، ها با استفاده از خودروي سواري شيوه حمل و نقل عمومي در اين شهر غالب سفر

بسيار رشد  ه از سواري شخصيميزان استفادايجاد شيوه هاي حمل و نقل عمومي،  در آينده و با توجه به رشد جمعيت، در صورت عدمشود مي

 سبب اختالل در آمد و شد وسائل نقليه شود. كرده و در نتيجه

فراوانی نسبی )درصد( فراوانی مطلق مدت زمان سفردسترسی)دقیقه( ردیف

57% 152 0-10 1

30% 79 10-20 2

10% 28 20-30 3

2% 6 30-40 4

0% 0 40-50 5

1% 2 50-60 6
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 ورد استفاده افرادنمودار داده شیوه دسترسی م :4-3 شکل

 فراوانی داده شیوه دسترسی مورد استفاده افراد :3-2 جدول

 

 وسایل نقليه مختلف همسنگضریب  :3-3

ه تا بتوان بصورت محاسبه گرديد حجم سفرها بين مناطق مختلف به معادل سواريبندر كنگ در مطالعات مبدأ و مقصد موجود 

 .ديده استموجود در مطالعات منظور گر وضع حقيقت تركيب ترافيك در در نمود.ها از آن استفاده بينيمستقيم در پيش

 ضرایب همسنگ سواری وسایل نقلیه مختلف :4-3 جدول

 اتوبوس واحد کامیون موتور اتوبوس غیر واحد مینی بوس تاکسی مسافرکش وانت سواری نوع وسیله نقلیه

 5.5 4 0.3 2.5 2 1.2 1 1 ضريب همسنگ سواري

 

 آن تحوالت و موجود جمعيت: 3-4

داراي نوسان در رشد  1345-1375، روند تحول جمعيت بندر كنگ در دوره آماري 1385با توجه به طرح جامع بندر كنگ در سال 

درصد  5.2برابر با  1355-1365درصد، در بازه  2.6برابر با  1345-1355جمعيت مي باشد به طوري كه ميزان رشد ساليانه جمعيت در بازه 

جمعيت اين شهر برابر  1375در سال بوده است. درصد  3.4و به طور متوسط در اين دوره سي ساله درصد  2.5ر با براب 1365-1375و در بازه 
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 19213به  1395نفر و در سال  16496به  1390اين جمعيت در سال  عمومي نفوس و مسكننفر بوده است كه مطابق با سرشماري  11920

 نفر افزايش يافته است.

 باشد.مي 5-3و شكل  5-3هاي ترافيكي مورد نظر مطابق جدول بندر براي حوزهتوزيع جمعيت اين 

 (1396)سال  جمعیت موجود مناطق مختلف بندر کنگ :5-3 جدول

 جمعیت موجود حوزه ترافیکی

1 927 

2 500 

3 1818 

4 642 

5 2348 

6 877 

7 217 

8 736 

9 669 

10 1003 

11 466 

12 744 

13 799 

14 220 

15 709 

16 1170 

17 892 

18 643 

19 320 

20 110 

21 0 
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 پراکندگی جمعیت بندر کنگ در سال پایه مطالعه  :5-3 شکل
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 پيش بينی جمعيت افق طرح مطالعه :3-4-1

هاي آتي كاهش يابد. السشود ميزان باروري و والدت در بيني ميباتوجه به مطالعات و تحوالت اجتماعي و اقتصادي كشور پيش

-80در دوره  در كنگبنهاي اخير در درسال نرخ رشددهد كه نشان مي ي نفوس و مسكنهاسرشماري آمارهايبررسي و تجزيه و تحليل 

ساله( ميزان  20با توجه به موارد ذكر شده، براي افق مطالعه) .بوده است 3.1برابر  95-90ر دوره ، د2.1برابر  90-85، در دوره 2.3برابر  85

بيني تداول براي پيشمهاي يكي از روش در نظر گرفته شد. 2.39يعني عدد  1395ضريب رشد جمعيت برابر ضريب رشد كل استان در سال 

 شود:اين روش از طريق رابطه ذيل بيان ميباشد.جمعيت، روش رياضي)تصاعد حسابي( مي

 n +r)1(t=Pt+nP.        (1-3رابطه )

ي رخ رشد ساالنهن rي بين دو سرشماري و فاصله nجمعت در سرشماري اول،  tPجمعيت در سرشماري دوم،  t+nPكه در آن، 

 گيرد.جمعيت است كه اساس محاسبات قرار مي

 باشد:افق مطالعه به شرح ذيل ميبر اين اساس جمعيت بندر كنگ در 

 بینی شده افق مطالعهجمعیت پیش: 6-3 جدول

 (1416جمعیت افق طرح)سال  (1396جمعیت موجود )سال  حوزه ترافیکی

1 927 1522 

2 500 821 

3 1818 2985 

4 642 1054 

5 2348 3856 

6 877 1440 

7 217 356 

8 736 1209 

9 669 1099 

10 1003 1647 

11 466 765 

12 744 1222 

13 799 1312 

14 220 361 

15 709 1164 

16 1170 1921 

17 892 1465 

18 643 1056 
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19 320 525 

20 110 181 

21 0 0 

 

  های توليد و جذب سفربرآورد مدل: 3-5

دل روندگراي خطي ها از مهاي توليد و جذب سفر است. در اين مدلنخستين مرحله از فرآيند تحليل تقاضا سفر ساخت مدل

جذب دربرگيرنده اطالعاتي در  وهاي توليد يابند. متغييرهاي مدلها نيز به صورت خطي رشد ميشود و متغييرهاي وابسته به آناستفاده مي

  هاي اجتماعي و اقتصادي شهر هستند.هاي كاربري زمين و ويژگيخصوص مولفه

هر كدام مورد بررسي قرار  ساخته شده و خانه مبناغير و دو نوع هدف سفر خانه مبنا  هاي توليد و جذب برايدر اين مطالعه مدل

 خواهند گرفت. 

 

 مدل توليد و جذب سفر خانه مبنا: 3-5-1

تعداد محصل  ت،متغييرهاي بررسي شده جهت ساخت مدل توليد و جذب سفر خانه مبنا شامل جمعيت، تعداد شاغل محل سكون

رهاي توليدي اين نواحي طبق نتايج حاصله مجموع سف باشد.سرانه سواري در تملك، تعداد سواري، تعداد واحد مسكوني مي محل سكونت،

به شرح ذيل  visumافزار ز نرمنتايج پرداخت مدل با استفاده ا مي باشد.سفر  42423 سفر و براي افق مطالعه 23412در سال پايه  ترافيكي

 باشد:مي
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 حجم ترافیک تولید و جذب شده سفر خانه مبنا در مناطق مختلف در سال پایه :7-3 جدول

 حجم سفر جذب شده حجم سفر تولید شده حوزه ترافیکی

1 1031 531 

2 607 500 

3 3358 84 

4 780 221 

5 2524 2531 

6 984 1164 

7 226 982 

8 814 896 

9 769 696 

10 1239 41 

11 515 335 

12 893 160 

13 845 1060 

14 249 178 

15 756 7 

16 1383 437 

17 1068 57 

18 749 1236 

19 2098 4928 

20 1718 4604 

21 803 2763 

 23412 23412 جمع
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 برآورد تولید سفر خانه مبنا در واحد سطح به تفکیک مناطق ترافیکی در سال پایه :6-3 شکل
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 واحد سطح به تفکیک مناطق ترافیکی در سال پایهجذب سفر خانه مبنا در برآورد  :7-3 شکل
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 حجم ترافیک تولید و جذب شده سفر خانه مبنا در مناطق مختلف در سال افق مطالعه :8-3 جدول

 حجم سفر جذب شده حجم سفر تولید شده حوزه ترافیکی

1 1582 946 

2 1239 884 

3 3254 149 

4 1317 391 

5 4465 4499 

6 1529 2070 

7 438 1764 

8 1271 1587 

9 1408 1246 

10 1796 73 

11 1043 593 

12 2696 833 

13 3414 1903 

14 892 315 

15 2898 111 

16 3778 785 

17 2707 100 

18 2397 2226 

19 1422 8817 

20 1038 8225 

21 1840 4907 

 42423 42423 جمع
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 تولید سفر خانه مبنا در واحد سطح به تفکیک مناطق ترافیکی در سال افق مطالعهبرآورد  :8-3 شکل
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 برآورد جذب سفر خانه مبنا در واحد سطح به تفکیک مناطق ترافیکی در سال افق مطالعه :9-3 شکل
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 خانه مبناغير  مدل توليد و جذب سفر :3-5-2

سرانه سواري كونت، تعداد شاغل محل سمتغيرهاي بررسي شده جهت ساخت مدل توليد و جذب سفر غير خانه مبنا شامل جمعيت، 

 3499در سال پايه  رافيكيباشد. طبق نتايج حاصله مجموع سفرهاي توليدي اين نواحي تدر تملك، تعداد سواري، تعداد واحد مسكوني مي

 .سفر مي باشد 5857سفر و براي افق مطالعه 

 باشد:به شرح ذيل مي visumافزار نتايج پرداخت مدل با استفاده از نرم

 حجم ترافیک تولید و جذب شده سفر غیر خانه مبنا در مناطق مختلف در سال پایه :9-3 جدول

 حجم سفر جذب شده حجم سفر تولید شده حوزه ترافیکی

1 160 102 

2 114 88 

3 450 15 

4 132 39 

5 424 284 

6 152 217 

7 40 205 

8 125 159 

9 133 140 

10 187 7 

11 95 59 

12 148 28 

13 164 223 

14 44 31 

15 141 1 

16 212 92 

17 158 10 

18 119 266 

19 246 625 

20 178 561 

21 77 346 

 3499 3499 جمع
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 تفکیک مناطق ترافیکی در سال پایهبرآورد تولید سفر غیر خانه مبنا در واحد سطح به  :10-3 شکل
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 جذب سفر غیر خانه مبنا در واحد سطح به تفکیک مناطق ترافیکی در سال پایهبرآورد  :11-3 شکل
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 افق مطالعهحجم ترافیک تولید و جذب شده سفر غیر خانه مبنا در مناطق مختلف در سال  :10-3 جدول

 شده حجم سفر جذب حجم سفر تولید شده حوزه ترافیکی

1 214 167 

2 181 144 

3 445 24 

4 185 64 

5 619 464 

6 208 355 

7 61 336 

8 172 260 

9 200 229 

10 246 12 

11 150 97 

12 377 162 

13 493 365 

14 127 51 

15 415 18 

16 515 150 

17 363 16 

18 338 435 

19 207 1023 

20 147 919 

21 195 566 

 5857 5857 جمع
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 تولید سفر غیر خانه مبنا در واحد سطح به تفکیک مناطق ترافیکی در سال افق مطالعهبرآورد  :12-3 شکل



 

51 

 

 

 در واحد سطح به تفکیک مناطق ترافیکی در سال افق مطالعهسفر غیر خانه مبنا برآورد جذب  :13-3 شکل
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 توزیع سفر: 3-6

ده مي شود. به عبارت فرآيندي است كه به وسيله آن سفر هاي توليد شده در يك ناحيه به نواحي ديگر اختصاص داتوزيع سفر 

در طي  مقصد مي شود.-بداديگردر توزيع سفر ابتدا و انتهاي سفر بدون توجه به مسير تعيين مي شوند كه منجر به تشكيل يك ماتريس م

انواده مدل هاي ضريب رشد خپيش بيني توزيع سفر آينده در دسترس بوده اند كه عبارت اند از سال  هاي گذشته تكنيك هاي مختلفي براي 

 بهره برده خواهد شد. مدل جاذبههاي رياضي مانند مدل جاذبه. در اين مطالعه از و ديگر مدل

ها ها را به مقاومت سفر بين آنهناحيها تبادل سفر بين هاي جاذبه بيشترين كاربرد را دارند. اين مدلمدلهاي توزيع، از ميان مدل

شوند به جذب مي jبه ناحيه  وتوليد  iكند كه سفرهايي كه از ناحيه ها با الهام از مدل گرانش فيزيك، فرض ميكنند. اين مدلمربوط مي

بيانگر سختي سفر بين نواحي  كه، يك تابع مقاومت j، تعداد سفرهاي جذب شده به ناحيه iمواردي نظير تعداد سفرهاي توليد شده در ناحيه 

بسته رود واه منظور در نظر گرفتن ساير عوامل موثر در تبادل سفر بين دو ناحيه بكار مياقتصادي كه ب-هاي اجتماعيباشد و ضريب ويژگيمي

 است.

ر و يا هزينه سفر ان سفهاي جاذبه يك يا چند ماتريس توزيع سفر و يك ماتريس مقاومت سفر كه بيان كننده فاصله، زمدر مدل

هاي جاذبه عموما توزيع شود. مدليشود و به اين ترتيب نحوه توزيع سفر هرناحيه در آينده تخمين زده مباشد در نظر گرفته ميبين نواحي مي

 كنند.سفر بين نواحي را به مقاومت سفر بين آن دو ناحيه مربوط مي

 :باشدفرم كلي اين مدل به صورت ارائه شده در زير مي

𝑇𝑖𝑗 = 𝐴𝑖 . 𝑂𝑖 . 𝐵𝑗 . 𝐷𝑗 . 𝑘𝑖𝑗 . 𝑓(𝑐𝑖𝑗) .................................................................                               ....................( 2-3رابطه )  

 كه در آن: 

ijTي : تعداد سفرهاي از ناحيهi ي به ناحيهj، 

iOي : كل سفرهاي توليد شده در ناحيهi، 

jDي : كل سفرهاي جذب شده در ناحيهj، 

ijCي ي سفر از ناحيه: عامل بازدارندهi ي به ناحيهj و 

j, BiA  وijk.پارامترهاي مدل است : 

  iي ي مستقيم با توليد سفر در ناحيهرابطه jي و جذب شده در ناحيه iي بر اساس اين رابطه تعداد سفرهاي توليد شده در ناحيه

جا ي توليد و جذب سفر در مدل وارد شده است. به بيان ديگر از آنبراي برقراري رابطه jBو  iAدارد. دو پارامتر  jي و جذب سفر در ناحيه

 شود.استفاده مي jBو  iAرامتر ي زير بايد همواره برقرار باشد، از دو پاكه دو رابطه

∑ 𝑇𝑖𝑗𝑗 = 𝑂𝑖 ,      ∀𝑖 .................................................................................                               ( .............................3-3رابطه )  

∑ 𝑇𝑖𝑗𝑖 = 𝐷𝑗 ,      ∀𝑗 .......................................................................                               ( .......................................4-3رابطه )  

𝑓(𝑐𝑖𝑗) يابد. با وجود يك تابع نزولي از عامل بازدارنده است. به بيان ديگر مقدار اين تابع با افزايش عامل بازدانده كاهش مي

شده از يك مبدا مشخص و جذب شده در دو مقصد با جذب سفر برابر، در مقصدي بيشتر خواهد بود كه سفرهاي توليد  اين تابع در رابطه،

 ي آن تا مبدا كمتر باشد. عامل بازدارنده و تابع بازدارنده انواع مختلفي دارد كه در ادامه راجع به آن توضيح داده خواهد شد.عامل بازدارنده
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وزيع سفر بين تمقصدهايي كه -امتر كنترلي نيز در مدل در نظر گرفته شده است. براي مبدابه عنوان يك پار ijkدر نهايت پارامتر 

كند. بنابراين با در نظر گرفتن اين كند اين پارامتر به عنوان يك ضريب اصالحي عمل ميي فاصله تبعيت نميها به طور كامل از فرضيهآن

 يار نزديك خواهد بود.پارامتر درمدل برآورد سفرها به مقدار مشاهده شده بس

ها در مقصدهاي مختلف است. به بيان ديگر الزم به ذكر است كه فرض اصلي نهفته شده در مدل جاذبه توزيع يكسان فرصت

 )زمان سفر يا فاصله از مبدا( است.  شود عامل بازدارندهتنها عاملي كه باعث تفاوت بين مقصدهاي مختلف مي

 .باشدبازدارنده در اين مطالعه زمان سفر ميشايان ذكر است كه عامل 
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 در سال پایه بین مناطق مختلف بندر کنگ سفر خانه مبناحجم توزیع  :11-3 جدول

 

  

d           

            o        
123456789101112131415161718192021

1374461191843929372115345011138136210198

221332953222117161531930612374107171

3143105169040025019012710964520135161365163480531493

416296189739413221110534409140120123134

547469254361231251186543116118121365219472387232

6392257110668038462187465011244152177106

7441126191616804213103010394017

81211259839664223114846401227515614257

92018356853392830315634501112912519088

1022204710871604474336115410020245231316100

11982349303126232118294081228912240

12131224853850452722511107601223915919461

1311112471323935201111366501934522917453

143301197786032124011114696018

151011145921222318195351212544421518157

161617371173842483021510722914378643328088

1712132587283136222118541013747535920765

18109251072425431417439401324123311947

192123310149505659403191393121416149855374120

202829381015249384932095813028365328682151

211628295623221814163212061258386381
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 حجم سفر غیر خانه مبنا بین مناطق مختلف بندر کنگ در سال پایهتوزیع  :12-3 جدول

 

 

d           

            o        
123456789101112131415161718192021

188121117858021710308182627

2581285544011510206121629

32616314404332201917323307129535657

44614138965021710209171720

510924572627231516325209150665334

6841113131679031910309192114

7110034442010300102553

822011171375021910301619177

95411912967131810307182613

1044111314128151721020509293813

1122017776602271020513187

1232011081096052241030921259

13320111810850331710611237279

141100322210103103031093

153301955550219307111342810

163311148896032156010118563512

1722011056640211120911645259

18220114559301181030931167

19431114899603215207125873714

204401977570318205010306015

212301433220103001037735
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 در سال پایه تبادل سفر بین مناطق شهر کنگ :14-3 شکل
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 بین مناطق مختلف بندر کنگ در سال افق مطالعه سفر خانه مبناحجم توزیع  :13-3 جدول

 
  

d           

            o        
123456789101112131415161718192021

15963101814112859425521821497216261220325283

245633201034940313411116365212147164234320

315164179539725618311910964555123155355164501578332

4335012341486359453521622496214264206225232

59385174872422221218611875575184197578361809742437

66333810167104119556932728627216268235282168

797234937302915181122215120737936

82219491506299593722130626217211023222898

939325101269869475452727558218255227340163

1036316101591058459103550416912326369322445159

1120173698626046454214250621424517324088

1245407162561201441218267582276165344119463582207

13534781829213615312983546142227197679180837708247

14141425722927262211116391133424822421575

154847618237938784725335112136167911165745692251

16545492333211811912488641731746514100152281064788288

17383861723082828761429511212211809183816545199

18383471833685811284932536110125376130671409177

191919391094040393021424578325497509271101

20201926693531243021315337215241194378101

2143784211206046364121318427215255209293733
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 حجم سفر غیر خانه مبنا بین مناطق مختلف بندر کنگ در سال افق مطالعهتوزیع  :14-3 جدول

 
 

 

d           

            o        
123456789101112131415161718192021

11011231523107100349103011243434

291213129867023710309192643

327103154145332020171022217130545939

46926161111870349103012242429

516143779403932221914343112168917853

61151117182191214511103012252920

7210057553012400104884

8431115111810603511103020252311

9761214181381014510104010263721

106512171915101918713215113364719

11431111111189148910308202611

12871227212621151121551317122526125

131081332252923161827443114235997831

14330185554023821809272410

15991327181715141610247318233907833

16109143521222116171432113213431238435

1776132414151411149224217134935724

18761338161623904721218125804523

19431213887602511116120643113

20440187646023710308244413

2161113108656023610208182475
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 مطالعهتبادل سفر بین مناطق شهر کنگ در سال افق  :15-3شکل 
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 تفکيک: 3-7

مقصد، سهم -مبدا در مدل انتخاب وسيله نقليه يا مدل تفكيك، مشخص مي شود كه از ميان سفرهاي انجام شده بين هر زوج

مومي مانند مترو و اتوبوس نقليه ع هريك از وسايل نقليه مختلف اعم از وسايل نقليه شخصي، تاكسي، موتورسيكلت، وانت و همچنين وسايل

 چه قدر است.

هاي مورد عمل در مدل ( آشيانه اي استفاده مي شود و متغييرlogitبراي به دست آوردن اين سهم ها، عمدتا از مدل لوجيت )

ت ديگر ميزان مطلوبيت عبار براي هر هدف سفر و به تفكيك هر وسيله عبارت از توابع مطلوبيت سفر با انواع وسايل نقليه مي باشند. به

سيله اي استفاده كنند. الزم به توضيح است كه مقصد از چه و-هريك از وسايل مذكور است كه مشخص مي كند مسافران بين هر زوج مبدا

ست كه فر( بين مبدا و مقصد اميزان مطلوبيت وسايل نقليه نيز به عوامل مختلفي بستگي دارند كه عمده ترين آن ها ميزان تاخير )زمان س

آورد تقاضا، مرحله انتخاب آيند. از اينرو، در مدل هاي برخود به سيستم حمل و نقل بستگي دارند و از مدل تخصيص ترافيك به دست مي

ده از يك تخصيص ترافيك اوليه وسيله نقليه به صورت تكراري انجام مي شود. بدين ترتيب كه ابتدا با استفاده از زمان سفرهاي به دست آم

ورد نظر تخصيص داده مي هاي انتخاب وسيله نقليه، يك تقاضاي اوليه برآورد مي شود و سپس اين تقاضا به سيستم حمل و نقل م و مدل

 و زمان سفرهاي جديدي به دست مي آيند.  شود

تكرار مي  ي كمتر باشد،اين فرآيند تا آنجا كه اختالف نسبي تقاضاهاي برآورد شده در دومرحله متوالي از حد مشخص و معقول

 واهد بود.شود. بدين ترتيب، تقاضاي نهايي به دست آمده، برآوردي از تقاضاي مربوط به سيستم حمل و نقل مورد نظر خ

با توجه به مطالعات صورت گرفته و ساخت مدل هاي متعدد، ميزان سهم استفاده از وسايل نقليه مختلف در بندر كنگ به شرح 

 ذيل مي باشد.

 تفاده از وسایل نقلیه مختلفسهم اس :15-2 جدول

 درصد نوع خودرو ردیف

 46 سواري 1

 5 وانت بار 2

 0 ون 3

 2 كاميون 4

 0 ميني بوس 5

 0 اتوبوس 6

 0 قطار شهري 7

 2 تريلر 8

 23 موتورسيكلت 9

 0 دوچرخه 10

 22 پياده 11

 100 جمع

  



 

61 

 

 تخصيص ترافيک: 3-8

بل كه به صورت قدر اين مرحله تقاضاي به دست آمده در مراحل . تمرحله استخصيص سفر آخرين مرحله از مطالعات چهار 

گر در اين مرحله مشخص به عبارت دي .ماتريس هايي از سفرها با وسايل نقليه مختلف هستند بر روي شبكه معابر تخصيص داده مي شود

ذاري شود و حجم خيابان ها و گشكل روي شبكه بارقصد كه در مرحله قبل به دست آمده به چه م-شود كه تقاضاي بين هر زوج ميدامي

ه مختلف شامل وضعيت گيري ويژگي هاي عرض مل و نقل مورد نياز محاسبه گردد. با كمك اين اطالعات و با در نظرساير شاخص هاي ح

قليه مختلف در هر نشبكه معابر و حمل و نقل عمومي مي توان به حجم، زمان سفر، سرعت، مصرف سوخت، ميزان آالينده هاي وسايل 

نقل عمومي در  وحجم وسايل نقليه در گردش هاي مختلف هر تقاطع، و همچنين اطالعات حجم مسافرين حمل  كمان شبكه خياباني،

ل هاي مياني تا افق طرح قسمت هاي مختلف مسيرها، و تعداد مسافرين سوار و پياده شده در هر ايستگاه در سال افق طرح و همچنين سا

  دست يافت.

هاي معابر اين بندر در  حجم Visumبا توجه به محاسبات صورت گرفته و تحليل شبكه معابر بندر كنگ با استفاده از نرم افزار 

 مي باشد. 17-3 و 16-3شكل هاي و  16-3جدول سال پايه و افق مطالعه مطابق 

 حجم شبکه معابر بندر کنگ در سال پایه و افق مطالعه :16-3 جدول

 (خودرو)حجم سال افق مطاله (خودرو)حجم سال پایه نام معبر شماره مفصل

 172 141 بحرپيما 2 - 1

 341 311 بحرپيما 1 - 2

 421 291 منتظري 3 - 1

 258 173 منتظري 1 - 3

 250 208 طالقاني 4 - 1

 489 293 رجايي 7 - 1

 347 211 رجايي 1 - 7

 3 1 بهشتي 8 - 1

 291 202 گذر زيرمهره 9 - 1

 165 80 اسكله 9 - 8

 242 181 اسكله 10 - 9

10 - 11 NO NAME 53 55 

 162 122 اسكله 13 - 10

11 - 12 NO NAME 31 64 

 381 178 اسكله 15 - 13

13 - 14 NO NAME 321 569 

14 - 13 NO NAME 173 346 

 97 75 شهيد بحرپيما 12 - 2

 69 43 شهيد بحرپيما 17 - 12

11 - 15 NO NAME 56 57 

 318 93 اسكله 16 - 15

 436 210 اسكله 15 - 16

 163 74 امام خميني 17 - 16

 327 151 امام خميني 17 - 3
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 (خودرو)حجم سال افق مطاله (خودرو)حجم سال پایه نام معبر شماره مفصل

 253 105 امام خميني 4 - 3

 117 64 امام خميني 3 - 4

 277 192 سعداني 6 - 3

 136 59 سعداني 21 - 6

6 - 19 NO NAME 289 443 

19 - 6 NO NAME 130 208 

 199 84 ساعتي مسجد 5 - 4

 172 94 سلمان فارسي 36 - 18

 311 152 قبرستان 18 - 16

 543 280 خامنه اي 19 - 18

 1082 538 خامنه اي 18 - 19

19 - 22 NO NAME 59 218 

 448 229 خامنه اي 27 - 19

 641 300 خامنه اي 19 - 27

27 - 28 NO NAME 143 376 

28 - 27 NO NAME 76 134 

 335 241 امام خميني 28 - 4

 267 200 امام خميني 29 - 28

 331 189 امام خميني 29 - 7

 10 6 وحدت 33 - 7

 8 6 پروين اعتصامي 30 - 29

 270 148 معلم 29 - 26

 633 369 معلم 26 - 29

 815 394 خامنه اي 27 - 26

 485 222 خامنه اي 26 - 27

22 - 27 NO NAME 37 90 

22 - 23 NO NAME 36 124 

 32 11 آرمون 22-34

 175 71 آرمون 25-34

 254 94 ستكب -بندر لنگه  24 - 23

 486 334 خامنه اي 25 - 24

 942 538 خامنه اي 24 - 25

 410 229 خامنه اي 26 - 25

 767 467 خامنه اي 25 - 26

 1123 607 امام حسين 35 - 24

 551 379 امام حسين 24 - 35

 224 103 خليج فارس 30 - 24

 20 9 خليج فارس 31 - 30

 43 19 وحدت 33 - 32

 165 80 طالقاني 32 - 8

31 - 32 NO NAME 9 20 
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 حجم شبکه معابر بندر کنگ در سال پایه :16-3 شکل
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 حجم شبکه معابر بندر کنگ در سال افق مطالعه :17-3 شکل
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 کيفيت شبکه معابر: 3-8-1

كه بصورت نسبي  ستگيري كيفيت ترافيك عالوه بر سرعت گذرگاه، مقايسة حجم و ظرفيت آن اهاي اندازهيكي ديگر از روش

صيص داده شده به شبكه بر تخ در اينجا حجم ترافيك .آيدگيري عملكرد خيابان بحساب ميبا يكديگر مقايسه شده و معياري براي اندازه

سطوح مختلف بدست  گذرهاي پيشنهادي به هم تقسيم مي شوند تا اطق و ظرفيت تعيين شده براي عرضتاهترين فاصله بين مناساس كو

 . آيند

توجه به مطالعات و آمارگيري هاي مورد محاسبه قرار گرفته است. اين جدول با  17مقادير ظرفيت معابر با استفاده از جدول شماره 

 انجام شده بر حسب طبقه بندي معابر مورد محاسبه قرار گرفته است.

 ظرفیت عملی معابر بر حسب نوع معبر :17-3 جدول

 نوع معبر رديف
 ظرفيت معبر

 )وسيله نقليه در ساعت بر متر عرض(

 527 بزرگراه 1

 360 1شرياني درجه 2

 305 2شرياني درجه  3

 240 كننده جمع 4

 180 دسترسي 5

 

در اغلب معابر بندر كنگ شاهد تراكم كم خودروها مي باشيم و اين معابر  مشاهده مي شود كه 18-3شكل و  18-3جدول مطابق 

 از نظر ترافيكي وضعيت مطلوبي دارند.

 در سال پایهشهر کنگ معابر شبکه کیفیت  :18-3 جدول

 مالحظات وضعیت v/c نام معبر شماره مفصل

  تراكم متوسط 0.28 بحرپيما 2 - 1

  تراكم متوسط 0.26 منتظري 3 - 1

  كم تراكم 0.15 منتظري 1 - 3

  كم تراكم 0.19 طالقاني 4 - 1

  تراكم متوسط 0.26 رجايي 7 - 1

  كم تراكم 0.19 رجايي 1 - 7

  تراكم بسيار كم 0.01 بهشتي 8 - 1

 متراكم و در شرف ظرفيتبسيار  0.89 گذر زيرمهره 9 - 1
يش نياز به اقدامات كنترل ترافيك يا افزا

 ظرفيت

  كم تراكم 0.07 اسكله 9 - 8

  كم تراكم 0.11 اسكله 10 - 9

10 - 11 NO NAME 0.09 كم تراكم  

  كم تراكم 0.16 اسكله 13 - 10

11 - 12 NO NAME 0.06 كم تراكم  

  كم تراكم 0.18 اسكله 15 - 13

13 - 14 NO NAME 0.57 نسبتا متراكم  
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 مالحظات وضعیت v/c نام معبر شماره مفصل

  كم تراكم 0.08 شهيد بحرپيما 12 - 2

  كم تراكم 0.07 شهيد بحرپيما 17 - 12

11 - 15 NO NAME 0.01 تراكم بسيار كم  

  كم تراكم 0.13 اسكله 16 - 15

  كم تراكم 0.07 امام خميني 17 - 16

  كم تراكم 0.13 امام خميني 17 - 3

  كم تراكم 0.09 امام خميني 4 - 3

  تراكم متوسط 0.35 سعداني 6 - 3

  تراكم بسيار كم 0.05 سعداني 21 - 6

6 - 19 NO NAME 0.52 نسبتا متراكم  

  كم تراكم 0.08 مسجد ساعتي 5 - 4

  كم تراكم 0.12 سلمان فارسي 36 - 18

  كم تراكم 0.09 قبرستان 18 - 16

  كم تراكم 0.17 خامنه اي 19 - 18

19 - 22 NO NAME 0.11 كم تراكم  

  كم تراكم 0.09 خامنه اي 27 - 19

27 - 28 NO NAME 0.13 كم تراكم  

  كم تراكم 0.08 امام خميني 28 - 4

  كم تراكم 0.18 امام خميني 29 - 28

  كم تراكم 0.19 امام خميني 29 - 7

  تراكم بسيار كم 0.01 وحدت 33 - 7

  تراكم بسيار كم 0.01 پروين اعتصامي 30 - 29

  كم تراكم 0.13 معلم 29 - 26

  تراكم متوسط 0.3 معلم 26 - 29

  كم تراكم 0.12 خامنه اي 27 - 26

22 - 27 NO NAME 0.01 تراكم بسيار كم  

22 - 23 NO NAME 0.06 كم تراكم  

  تراكم بسيار كم 0.02 آرمون 22-34

  كم تراكم 0.06 آرمون 25-34

23 - 24 
 -بندر لنگه 

 بستك
  تراكم بسيار كم 0.03

  كم تراكم 0.17 خامنه اي 25 - 24

  كم تراكم 0.14 خامنه اي 26 - 25

  كم تراكم 0.19 امام حسين 35 - 24

  كم تراكم 0.09 خليج فارس 30 - 24

  تراكم بسيار كم 0.01 خليج فارس 31 - 30

  تراكم بسيار كم 0.02 وحدت 33 - 32

  تراكم بسيار كم 0.05 طالقاني 32 - 8

31 - 32 NO NAME 0.01 تراكم بسيار كم  
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 کیفیت شبکه معابر در سال پایه از نظر مقایسه حجم و ظرفیت :18-3 شکل
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تراكم خودروها در بسياري شود با افزايش حجم تردد خودروها در آينده و ظرفيت موجود معابر بندر كنگ، مي بينيپيشهمچنين 

در نتيجه نياز به بازنگري در رده  (.19-3و شكل  19-3ي از مناطق به حد فوق اشباع برسد )جدول از معابر اين شهر زياد شده و در برخ

دهنده ها، ايجاد مسيرهاي جديد، اقدامات كنترلي و كاهشرد نياز همچون تعريض معابر و بهسازي آنعملكردي معاير شهر و انجام اقدامات مو

 باشد.ترافيك و ... مي

 افق مطالعهسال معابر شهر کنگ در شبکه کیفیت  :19-3 جدول

 مالحظات وضعیت v/c نام معبر شماره مفصل

  تراكم متوسط 0.35 بحرپيما 2 - 1

  تراكم متوسط 0.38 منتظري 3 - 1

  تراكم متوسط 0.22 طالقاني 4 - 1

  كم تراكم 0.09 طالقاني 1 - 4

  نسبتا متراكم 0.44 رجايي 7 - 1

  تراكم بسيار كم 0.01 بهشتي 8 - 1

 فوق اشباع 1.17 گذر زيرمهره 9 - 1
 نياز به اقدامات كنترل ترافيك يا افزايش

 ظرفيت

  كم تراكم 0.15 اسكله 9 - 8

  كم تراكم 0.14 اسكله 10 - 9

10 - 11 NO NAME 0.1 كم تراكم  

  كم تراكم 0.14 اسكله 13 - 10

11 - 12 NO NAME 0.1 كم تراكم  

  كم تراكم 0.19 اسكله 15 - 13

  تراكم متوسط 0.37 اسكله 13 - 15

13 - 14 NO NAME 1.02 فوق اشباع 
 نياز به اقدامات كنترل ترافيك يا افزايش

 ظرفيت

14 - 13 NO NAME 0.62 متراكم  

  كم تراكم 0.1 شهيد بحرپيما 12 - 2

  كم تراكم 0.12 شهيد بحرپيما 17 - 12

11 - 15 NO NAME 0.1 كم تراكم  

  كم تراكم 0.16 اسكله 16 - 15

  تراكم متوسط 0.24 اسكله 15 - 16

  كم تراكم 0.15 امام خميني 17 - 16

  تراكم متوسط 0.29 امام خميني 17 - 3

  كم تراكم 0.16 امام خميني 3 - 17

  كم تراكم 0.1 امام خميني 4 - 3

  تراكم متوسط 0.23 امام خميني 3 - 4

  نسبتا متراكم 0.42 سعداني 6 - 3

  تراكم متوسط 0.34 سعداني 3 - 6

  كم تراكم 0.12 سعداني 21 - 6

6 - 19 NO NAME 0.79 متراكم 
 كنترل ترافيك يا افزايشنياز به اقدامات 

 ظرفيت

19 - 6 NO NAME 0.37 تراكم متوسط  
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 مالحظات وضعیت v/c نام معبر شماره مفصل

  كم تراكم 0.18 مسجد ساعتي 5 - 4

  تراكم متوسط 0.22 سلمان فارسي 36 - 18

  كم تراكم 0.2 قبرستان 18 - 16

  كم تراكم 0.17 خامنه اي 19 - 18

  تراكم متوسط 0.33 خامنه اي 18 - 19

19 - 22 NO NAME 0.19 كم تراكم  

22 - 19 NO NAME 0.39 تراكم متوسط  

  كم تراكم 0.2 خامنه اي 27 - 19

27 - 28 NO NAME 0.34 تراكم متوسط  

28 - 27 NO NAME 0.12 كم تراكم  

 متراكم 0.7 امام خميني 28 - 4
 نياز به اقدامات كنترل ترافيك يا افزايش

 ظرفيت

  تراكم متوسط 0.24 امام خميني 29 - 28

  تراكم متوسط 0.3 امام خميني 29 - 7

  تراكم بسيار كم 0.01 وحدت 33 - 7

  تراكم بسيار كم 0.01 پروين اعتصامي 30 - 29

  تراكم متوسط 0.24 معلم 29 - 26

 فوق اشباع 1.13 معلم 26 - 29
 نياز به اقدامات كنترل ترافيك يا افزايش

 ظرفيت

  تراكم متوسط 0.3 خامنه اي 27 - 26

22 - 27 NO NAME 0.08 كم تراكم  

22 - 23 NO NAME 0.22 تراكم متوسط  

23 - 22 NO NAME 0.13 كم تراكم  

  كم تراكم 0.06 آرمون 22-34

  كم تراكم 0.16 آرمون 25-34

  كم تراكم 0.08 ستكب -بندر لنگه  24 - 23

  كم تراكم 0.15 خامنه اي 25 - 24

  تراكم متوسط 0.29 خامنه اي 24 - 25

  تراكم متوسط 0.26 خامنه اي 26 - 25

  تراكم متوسط 0.35 امام حسين 35 - 24

  كم تراكم 0.17 امام حسين 24 - 35

  كم تراكم 0.2 خليج فارس 30 - 24

  تراكم بسيار كم 0.02 خليج فارس 31 - 30

  تراكم بسيار كم 0.04 وحدت 32 - 32

  تراكمكم  0.11 طالقاني 32 - 8

31 - 32 NO NAME 0.02 تراكم بسيار كم  
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 كيفيت شبكه معابر در سال افق مطالعه از نظر مقايسه حجم و ظرفيت(  1)  شكل
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به ترافيك زياد و تراكم باالي خودروها در بافت تاريخي به خصوص در گذر زيرمهره و امكان پذير نبودن تعريض اين گذر باتوجه 

ظر به دليل اولويت حفظ بافت تاريخي و ميراث فرهنگي اين شهر، سناريويي با فرض تبديل اين معبر به گذرگاه عابر پياده در افق مطالعه در ن

نسبت حجم به ظرفيت معابر اين شهر در حالت اجرا و  20 . جدول شماره(20)شكل شماره يل و مطالعه قرار گرفتگرفته شده و مورد تحل

 يو را بيان مي كند.عدم اجراي اين سنار

اري افزايش مي بايد ولي در طبق نتايج به دست آمده با اجراي اين سناريو ميزان ترافيك در خيابان هاي منتهي به اين معبر مقد

 معابر تغييري در حجم عبوري خودروها ايجاد نخواهد شد.باقي 

 در افق مطاله بافت قدیمیمعابر در صورت اجرای سناریوی پیشنهادی  کیفیتمقایسه  :20-3 جدول

 نتیجه با اجراي سناريو v/c سناريواجراي بدون  v/c نام معبر شماره مفصل

 ثابت 0.39 0.35 بحرپيما 2 - 1

 ثابت 0.38 0.38 منتظري 3 - 1

 ثابت 0.22 0.22 طالقاني 4 - 1

 ثابت 0.09 0.09 طالقاني 1 - 4

 ثابت 0.44 0.44 رجايي 7 - 1

 افزايش تراكم 0.2 0.01 بهشتي 8 - 1

 كاهش تراكم 0 1.17 گذر زيرمهره 9 - 1

 افزايش تراكم 0.28 0.15 اسكله 9 - 8

 ثابت 0.14 0.14 اسكله 10 - 9

10 - 11 NO NAME 0.1 0.01 كاهش تراكم 

 ثابت 0.14 0.14 اسكله 13 - 10

11 - 12 NO NAME 0.1 0.01 كاهش تراكم 

 ثابت 0.19 0.19 اسكله 15 - 13

 افزايش تراكم 0.42 0.37 اسكله 13 - 15

13 - 14 NO NAME 1.02 1.02 ثابت 

14 - 13 NO NAME 0.62 0.62 ثابت 

 تراكمافزايش  0.15 0.1 شهيد بحرپيما 12 - 2

 افزايش تراكم 0.21 0.12 شهيد بحرپيما 17 - 12

11 - 15 NO NAME 0.1 0.2 افزايش تراكم 

 ثابت 0.16 0.16 اسكله 16 - 15

 افزايش تراكم 0.31 0.24 اسكله 15 - 16

 افزايش تراكم 0.24 0.15 امام خميني 17 - 16

 ثابت 0.0.29 0.29 امام خميني 17 - 3

 ثابت 0.16 0.16 امام خميني 3 - 17

 ثابت 0.1 0.1 امام خميني 4 - 3

 ثابت 0.23 0.23 امام خميني 3 - 4

 افزايش تراكم 0.5 0.42 سعداني 6 - 3

 ثابت 0.34 0.34 سعداني 3 - 6

 ثابت 0.12 0.12 سعداني 21 - 6

6 - 19 NO NAME 0.79 0.79 ثابت 

19 - 6 NO NAME 0.37 0.37 ثابت 
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 نتیجه با اجراي سناريو v/c سناريواجراي بدون  v/c نام معبر شماره مفصل

 ثابت 0.18 0.18 مسجد ساعتي 5 - 4

 ثابت 0.22 0.22 سلمان فارسي 36 - 18

 ثابت 0.2 0.2 قبرستان 18 - 16

 ثابت 0.17 0.17 خامنه اي 19 - 18

 ثابت 0.33 0.33 خامنه اي 18 - 19

19 - 22 NO NAME 0.19 0.19 ثابت 

22 - 19 NO NAME 0.39 0.39 ثابت 

 ثابت 0.2 0.2 خامنه اي 27 - 19

27 - 28 NO NAME 0.34 0.34 ثابت 

28 - 27 NO NAME 0.12 0.12 ثابت 

 ثابت 0.7 0.7 امام خميني 28 - 4

 ثابت 0.24 0.24 امام خميني 29 - 28

 ثابت 0.3 0.3 امام خميني 29 - 7

 ثابت 0.01 0.01 وحدت 33 - 7

 ثابت 0.01 0.01 پروين اعتصامي 30 - 29

 ثابت 0.24 0.24 معلم 29 - 26

 ثابت 1.13 1.13 معلم 26 - 29

 ثابت 0.3 0.3 خامنه اي 27 - 26

22 - 27 NO NAME 0.08 0.08 ثابت 

22 - 23 NO NAME 0.22 0.22 ثابت 

23 - 22 NO NAME 0.13 0.13 ثابت 

 ثابت 0.06 0.06 آرمون 22-34

 ثابت 0.16 0.16 آرمون 25-34

 ثابت 0.08 0.08 ستكب -بندر لنگه  24 - 23

 ثابت 0.15 0.15 خامنه اي 25 - 24

 ثابت 0.29 0.29 خامنه اي 24 - 25

 ثابت 0.26 0.26 خامنه اي 26 - 25

 ثابت 0.35 0.35 امام حسين 35 - 24

 ثابت 0.17 0.17 امام حسين 24 - 35

 ثابت 0.2 0.2 خليج فارس 30 - 24

 ثابت 0.02 0.02 خليج فارس 31 - 30

 ثابت 0.04 0.04 وحدت 32 - 32

 ثابت 0.11 0.11 طالقاني 32 - 8

31 - 32 NO NAME 0.02 0.02 ثابت 
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 در بافت قدیمی کیفیت شبکه معابر در سال افق مطالعه با فرض اجرای سناریوی پیشنهادی :20-3 شکل
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 حمل و نقل عمومی: 3-9

هرها شده است شرشد روز افزون جمعيت شهرها بخصوص در كشورهاي در حال توسعه باعث به وجود آمدن مشكالت زيادي در 

هاي همچون افزايش زمان سفر، آلودگي زيست محيطي، ونقل درون شهري مي باشد كه چالشكه يك بخش آن مربوط به بحث حمل

ودرو شخصي و تردد آسان خال دارد. لذا مديران شهري به دنبال سيستم هاي جايگزين براي كاهش استفاده از مشكالت روحي و رواني دنب

ونقل عمومي به عنوان يكي از راهكارها در جهت كاهش حجم استفاده از و سريع در داخل شهرها مي باشد. در همين راستا استفاده از حمل

دان را در پي داشته خدمات رساني و كاركرد در اين بخش مي تواند رضايت مندي شهرون خودرو شخص مي باشد. در نتيجه نحوه مطلوب

  .باشد و موجب كاهش حجم خودرو شخصي در راه هاي درون شهري گردد

سين ترافيك در سيستم هاي حمل و نقل عمومي يكي از زير مجموعه هاي حمل و نقل درون شهري است، كه از ديدگاه مهند

فزايش ظرفيت اراهكارهاي بهبود وضعيت تردد و كاهش تاخيرات محسوب مي شود. حمل و نقل عمومي عالوه بر اولويت درجه يك 

 عملكردي معابر شهري، نوعي ساختار يكپارچه و منظم در رفت و آمدهاي روازنه ايجاد ميكند.

ست اقداماتي جهت پيش او نياز  باشدمتاسفانه بندر كنگ در حال حاضر فاقد هرگونه شيوه حمل و نقل عمومي و نيمه عمومي مي

مده از آماربرداري صورت گرفته، آبنابراين با توجه به داده هاي به دست . بيني ايجاد شيوه هاي حمل و نقل عمومي در اين بندر صورت پذيرد

 (.21-3يد )شكل ميزان تمايل افراد به استفاده از حمل و نقل عمومي در بخش هاي مختلف شهر در سال افق مطالعه تعيين گرد

روجي شهر از سمت در ورودي و خ با توجه به شكل مشاهده مي شود كه بيشترين تقاضا براي استفاده از حمل و نقل عمومي

 بندرلنگه يعني ميدان ناخدا و همچنين در فلكه انقالب بندر كنگ مي باشد. 
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 پراکندگی میزان تقاضای استفاده از حمل و نقل عمومی در سال افق مطالعه :21-3 شکل
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كاربري هاي موجود و همچنين نحوه توسعه ، ميزان تقاضا، مقصد صورت گرفته-براي شهر كنگ با توجه به تحليل هاي مبدا

مسير مجزا جهت ايجاد حمل و نقل عمومي يا نيمه عمومي در شهر با رويكرد خدمت رساني به اكثر نقاط توليد و جذب سفر  دوشهري، 

 مي شوند.  پيشنهادموجود شهر 

فلكه ناخداي بندر كنگ كه به دليل واقع شدن در ورودي شهر از سمت بندر لنگه يكي از مهمترين مسير پيشنهادي اول از .1

بهمن به ميدان انقالب )فلكه شهرداري( بندر كنگ  22و جذب سفر مي باشد شروع شده و پس از عبور از فلكه ساعت و ميدان  مراكز توليد

كه مهمترين مركز توليد و جذب سفر اين شهر مي باشد مي رسد. و در نهايت اين مسير به اسكله صيادي بندر كنگ كه مهمترين قطب 

 را پوشش مي دهدكنگ لنگه و مراكز مهم توليد و جذب سفر بندر ارتباط بين بندر عمدتا اين مسير  اقتصادي شهر مي باشد ختم مي شود.

 (.22-3)شكل 
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 پیشنهادی حمل و نقل عمومی بندر کنگ 1شماره مسیر  :22-3 شکل
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فلكه بركه از فلكه ناخداي بندر كنگ شروع شده و پس از عبور از فلكه ساعت و  هم مسير پيشنهادي دوم .2

به ميدان انقالب )فلكه شهرداري( بندر كنگ كه مهمترين مركز توليد و جذب سفر اين شهر مي باشد مي رسد. و  سنگي

به اسكله صيادي بندر كنگ كه مهمترين قطب اقتصادي رپيما و خيابان اسكله با گذشتن از خيابان بحدر نهايت اين مسير 

محله هاي بافت تاريخي بندر كنگ با مراكز مهم توليد و جذب شهر مي باشد ختم مي شود. اين مسير عمدتا ارتباط بين 

 (.23 -3)شكل  ين بندر را تحت پوشش قرار مي دهدسفر ا
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پیشنهادی حمل و نقل عمومی بندر کنگ 2شماره مسیر  :23-3 شکل
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براي و همچنين سناريو تبديل معبر زير مهره به گذرگاه عابر پياده بندر كنگ با فرض ايجاد اين مسيرهاي حمل و نقل عمومي 

تغيير در نسبت حجم به ظرفيت معابر بندر كنگ با  نحوه 21در جدول شماره  مجددا مورد مطالعه و مدل سازي قرار گرفت.سال افق طرح 

 فرض ايجاد حمل و نقل عمومي در سال افق مطالعه مورد بررسي قرار گرفته است.

 نحوه تغییر در نسبت حجم به ظرفیت معابر بندر کنگ با فرض ایجاد حمل و نقل عمومی :21-3 جدول

شماره 

 مفصل
 نام معبر

v/c  
 بدون ايجاد حمل و نقل عمومي

v/c  
در صورت ايجاد حمل و نقل 

 عمومي

 نتیجه

 كاهش تراكم 0.27 0.35 بحرپيما 2 - 1

 كاهش تراكم 0.3 0.38 منتظري 3 - 1

 كاهش تراكم 0.18 0.22 طالقاني 4 - 1

 كاهش تراكم 0.07 0.09 طالقاني 1 - 4

 كاهش تراكم 0.35 0.44 رجايي 7 - 1

 افزايش تراكم 0.16 0.01 بهشتي 8 - 1

 كاهش تراكم 0.31 1.17 گذر زيرمهره 9 - 1

 افزايش تراكم 0.22 0.15 اسكله 9 - 8

 كاهش تراكم 0.12 0.14 اسكله 10 - 9

10 - 11 NO NAME 0.1 0.08 كاهش تراكم 

 كاهش تراكم 0.12 0.14 اسكله 13 - 10

11 - 12 NO NAME 0.1 0.1 ثابت 

 ثابت 0.19 0.19 اسكله 15 - 13

 ثابت 0.37 0.37 اسكله 13 - 15

13 - 14 NO NAME 1.02 0.85 كاهش تراكم 

14 - 13 NO NAME 0.62 0.52 كاهش تراكم 

 تراكم كاهش 0.08 0.1 شهيد بحرپيما 12 - 2

 كاهش تراكم 0.09 0.12 شهيد بحرپيما 17 - 12

11 - 15 NO NAME 0.1 0.07 كاهش تراكم 

 كاهش تراكم 0.14 0.16 اسكله 16 - 15

 كاهش تراكم 0.21 0.24 اسكله 15 - 16

 كاهش تراكم 0.12 0.15 امام خميني 17 - 16

 كاهش تراكم 0.24 0.29 امام خميني 17 - 3

 كاهش تراكم 0.13 0.16 خمينيامام  3 - 17

 كاهش تراكم 0.09 0.1 امام خميني 4 - 3

 كاهش تراكم 0.19 0.23 امام خميني 3 - 4

 كاهش تراكم 0.41 0.42 سعداني 6 - 3

 كاهش تراكم 0.28 0.34 سعداني 3 - 6

 كاهش تراكم 0.06 0.12 سعداني 21 - 6

6 - 19 NO NAME 0.79 0.65 كاهش تراكم 

19 - 6 NO NAME 0.37 0.3 كاهش تراكم 

 كاهش تراكم 0.14 0.18 مسجد ساعتي 5 - 4

 كاهش تراكم 0.18 0.22 سلمان فارسي 36 - 18

 كاهش تراكم 0.17 0.2 قبرستان 18 - 16
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شماره 

 مفصل
 نام معبر

v/c  
 بدون ايجاد حمل و نقل عمومي

v/c  
در صورت ايجاد حمل و نقل 

 عمومي

 نتیجه

 كاهش تراكم 0.14 0.17 خامنه اي 19 - 18

 كاهش تراكم 0.27 0.33 خامنه اي 18 - 19

19 - 22 NO NAME 0.19 0.15  تراكمكاهش 

22 - 19 NO NAME 0.39 0.32 كاهش تراكم 

 كاهش تراكم 0.16 0.2 خامنه اي 27 - 19

27 - 28 NO NAME 0.34 0.28 كاهش تراكم 

28 - 27 NO NAME 0.12 0.1 كاهش تراكم 

 كاهش تراكم 0.64 0.7 امام خميني 28 - 4

 كاهش تراكم 0.2 0.24 امام خميني 29 - 28

 كاهش تراكم 0.24 0.3 امام خميني 29 - 7

 ثابت 0.01 0.01 وحدت 33 - 7

 ثابت 0.01 0.01 پروين اعتصامي 30 - 29

 كاهش تراكم 0.2 0.24 معلم 29 - 26

 كاهش تراكم 0.91 1.13 معلم 26 - 29

 كاهش تراكم 0.23 0.3 خامنه اي 27 - 26

22 - 27 NO NAME 0.08 0.03 كاهش تراكم 

22 - 23 NO NAME 0.22 0.17 كاهش تراكم 

23 - 22 NO NAME 0.13 0.1 كاهش تراكم 

 ثابت 0.06 0.06 آرمون 22-34

 كاهش تراكم 0.12 0.16 آرمون 25-34

 كاهش تراكم 0.06 0.08 ستكب -بندر لنگه  24 - 23

 كاهش تراكم 0.12 0.15 خامنه اي 25 - 24

 كاهش تراكم 0.24 0.29 خامنه اي 24 - 25

 كاهش تراكم 0.21 0.26 ايخامنه  26 - 25

 كاهش تراكم 0.28 0.35 امام حسين 35 - 24

 كاهش تراكم 0.14 0.17 امام حسين 24 - 35

 كاهش تراكم 0.16 0.2 خليج فارس 30 - 24

 كاهش تراكم 0.01 0.02 خليج فارس 31 - 30

 ثابت 0.04 0.04 وحدت 32 - 32

 كاهش تراكم 0.09 0.11 طالقاني 32 - 8

31 - 32 NO NAME 0.02 0.01 كاهش تراكم 

اكثر معابر  م خودروها درتراكشود با ايجاد شيوه حمل و نقل عمومي در اين بندر ميزان طبق نتايج به دست آمده، پيش بيني مي

 بهبود خواهد يافت.كاهش يافته و به تبع آن وضعيت ترافيكي اين بندر شهر 

مطالعات ميداني، شهر كنگ مقصد بسياري از روستاهاي اطراف براي كار و يا خريد امور اداري و ديگر الزم به ذكر است كه باتوجه به نتايج 

بوس با يك رفت و برگشت روزانه با ايجاد يك شبكه شود با شناخت روستاهاي متقاضي يك خط ون يا مينيالزامات است. لذا پيشنهاد مي

  اي به شهرها تحميل كند.ريزي نبايد هزينهي شود. اين برنامهبينميان روستاهاي متقاضي و شهر كنگ و لنگه پيش
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 با فرض ایجاد حمل و نقل عمومی افق مطالعهکیفیت شبکه معابر در سال  :24-3 شکل
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 شبکه معابر درجه بندی: 3-10

ق اجراي بهترين از طري توسعه معابر يك شهر در جهت بهبود وضعيت كنوني شبكه حمل و نقل در سطح شهر بوده و اين كار

يك شهر با توجه به افزايش  شبكه حمل و نقل موجود در .گرددها و با در نظر گرفتن سطح بودجه تعيين شده تا سال افق، محقق ميپروژه

 اان سفر بين برخي مبدمتعددي مانند كمبود ظرفيت، كاهش سرعت وسيل نقليه، افزايش زم آينده ممكن است با مشكالتتقاضاي سفر در 

دسترسي به شبكه  شش كافي ندارد وشهري بر روي شهر مورد نظر پوغيره مواجه شود. از طرفي گاهي اوقات يك شبكه درون مقصدها و -

از سوي  .ممكن برطرف گردد نقيصه نيز تا جاي باشد كه اين ايست. توسعه معابر بايد به گونهحمل و نقل براي تمامي ساكنين يكسان ني

هايي نوان نمونه، ساخت خيابانعپيشنهاد داد به  شهريتر كردن ساختار شبكه درونتر كردن و مشخصهايي براي منسجمتوان پروژهديگر، مي

راتب مورد نظر به بهترين شكل مارتباط بين اين دو كمربندي را، با رعايت سلسله  و يا دنبخشكه كمربندي داخلي و يا خارجي را بهبود مي

در نهايت  .ي اهداف قبلي نيز هستنددهند و در راستاهاي عملكردي شبكه را نيز بهبود ميها معموالً شاخصاز پروژه كند. اين دستبرقرار مي

فصيلي شهر داشته باشند و شهرسازي و طرح ت ين هماهنگي را با مطالعات طرح جامعهايي انتخاب شوند كه بيشتربايد توجه داشت، پروژه

 .دبيشترين منافع را براي مردم شهر در پي داشته باش هاي مورد نظر مسئولين را نيز در برگيرد و نيزسياست

 طبقه بندی معابر شهری: 3-10-1

ر در تأمين دسترسي، ابر است. منظور از نقش معبر، سهم معبها در شبكه معبندي معابرشهري  نقش آنيك عامل مهم در رده

ها با يكديگر در تعارض هستند. طراح گيرند و بعضي از اين نقشجابجايي و نقش اجتماعي است. معابر معموالً بيش از يك نقش به عهده مي

هاي اصلي ر به عهده خواهد گرفت، توجه كند. نقشهايي كه معبنقش بايد به همه بندي و همچنين تعيين اجزاي راه،به هنگام تعيين گروه

 مورد نظر در  معابر مختلف شهري، نقش جابجايي، نقش دسترسي و نقش اجتماعي است.

 شرح زير است: بندي معابر بهبا در نظر گرفتن موارد فوق، بررسي ديگر كشورها و ضوابط موجود در كشور روند طبقه

 هاآزادراه .1

كه برتري جابجايي . براي اينشودها، به جابجايي وسايل نقليه موتوري  بيشترين اهميت داده ميآزادراه برداريدر طراحي و بهره

ه جايگاهي براي نقش اجتماعي در گونها هيچگردد. در آزادراهحفظ گردد دسترسي و عبور پياده از عرض معبر كامالً محدود بوده و كنترل مي

و جذب سفر و ارتباط بين  رگ، عملكرد انتقال سريع سفرهاي طوالني بين مراكز و نقاط اصلي توليدشود. در شهرهاي بزنظر گرفته نمي

هاي ا در شرايط حوادث و تصادفشهرهاي اطراف را مراكز عمده اين شهرها برعهده دارند. جريان ترافيك در اين معابر بدون وقفه است و تنه

 باشدسطح ميتقاطعات در اين نوع از معابر غيرهم خاص ممكن است وسايل نقليه در آن توقف نمايند.

 هابزرگراه .2

ايي وسايل نقليه موتوري برتري داده شده ها به جابجبرداري از آنها گروهي از معابر شهري هستند كه در طراحي و بهرهبزرگراه

به طور فيزيكي از يكديگر  عبوري اين معابرباشد. معموالً جريان در هر جهت ها بسيار كمرنگ ميو نقش دسترسي و نقش اجتماعي در آن

ت در اين معابر غير همسطح ها غيرمنقطع فرض كرد. اكثر تقاطعاتوان جريان ترافيك را در آناي ميهاي قابل مالحظهجداست و در طول

كيلومتر باشد.  3.2م ديگر بيش از ه سطح وجود داشته باشد، بايد فاصله آنها ازهستند. در صورتي كه در اين معابر به تعداد معدود تقاطع هم

 وظيفه اصلي اين معابر جابجايي سفرهاي طوالني و برقراري ارتباط سريع بين نواحي عمده يك شهر است.
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 شریانی اصلی .3

ين وجود نقش دسترسي نيز باشد. با انقليه ميترين نقش، تأمين جابجايي وسايلها، عمدهنوعي از معابر است كه در طراحي آن

گردد اين معابر، مي ها از عرض خيابان كامالً كنترليادهگيرد. در اين نوع از معابر، حركت پقاطع خاص مدنظر قرار ميمصورت محدود و در به

هاي شهري برقرار ا در شبكهها و معابر شرياني فرعي روظيفه برقراري ارتباط بين مناطق و محالت بزرگ شهرها و ارتباط بين  بزرگراه

شود . براي اجراي باند كندرو در م ميها با استفاده از چراغ راهنمايي انجاسطح  بوده و كنترل آننمايند. تقاطعات اين معابر به صورت هممي

حدوده تقاطعات، بهتراست معابر شرياني اصلي، توجه به نحوه كنترل دسترسي ضروري است. به عالوه، در صورت اجراي باند كندرو، در م

 ندرو به تقاطع محدود گشته و حركات مستقيم و گردش به راست امكان پذير باشد.دسترسي ك

 شریانی فرعی .4

شود. براي رعايت ده ميمعبري است كه در طراحي و بهره برداري از آن، به جابجايي و دسترسي وسايل نقليه موتوري برتري دا

ي درون هااند و شبكه اصلي راهاراي عملكرد درون شهريرياني فرعي دشود. معابر شها از عرض خيابان كنترل مياين برتري، حركت پياده

ده و همچنين ارتباط بين مناطق و كننترين وظايف  اين معابر برقراري ارتباط بين معابر شرياني با معابر جمعاصلي .شهري را تشكيل ميدهند

گيرد. در طراحي اهنمايي انجام ميرها عموماً با چراغ ه و كنترل آنسطح بودها به صورت همباشد. در اين نوع معابر، تقاطعمحالت بزرگ مي

ها از عرض خيابان ت حركت پيادهعل شود. به همينبرداري از اين معابر به جابجايي و دسترسي وسايل نقليه موتوري اولويت داده ميو بهره

ده و معابر شرياني اصلي را به و سرعت نسبتاً باال را فراهم نموكنترل شده است. معابر شرياني فرعي، امكان انجام سفرهايي با طول سفر 

 سازند.هاي محلي اصلي)جمع و پخش كننده( متصل ميخيابان

 معابر جمع و پخش کننده .5

برداري از آن به دو رهباشد كه در طراحي و بهكننده به عنوان يكي از عناصر اصلي طراحي هسته شهري ميمعابر جمع و پخش 

هاي محلي در افيك را از خيابانشود. اين معابر ترها و قابليت جابجايي ترافيك اهميت تقريبًا يكساني داده ميرسي به كاربريموضوع دست

يافته داراي شهرها و مراكز توسعه كننده در مناطق تجاري، هستهكند. معابر جمعها را وارد سامانه شرياني ميمناطق مسكوني جمع كرده و آن

ه به اندازه وسايل نقليه اهميت پيادسواران و عابرينترافيك و شامل مسيرهاي اتوبوسراني نيز هستند. در اين معابر به دوچرخهشبكه كامل 

 عايت نمايند.رهمين دليل سرعت وسايل نقليه در اين معابر  بايد كم گردد و رانندگان اصول ايمني را شود و بهداده مي

 معابر محلی .6

نقش دسترسي غالب و اجتماعي  باالتر قرار ندارند. اين معابر دارايهاي ردهيه تسهيالتي است كه در سامانهمعابر محلي شامل كل

طور معمول بدون بر بهها بخصوص كاربريهاي مسكوني را برعهده دارند. اين معاباشند و وظيفه فراهم نمودن دسترسي به كاربريمي

شود، اگر چه ظر گرفته مينجايي ترافيك حداقل در ي و معمولي براي اين معابر نقش جابهباشد. در شرايط عادهاي دسترسي ميمحدوديت

 پذير است.ممكن است از بيش از يك محل قابل دسترسي باشند. عبور عابر پياده از عرض اين معابر امكان

 : طرح شبکه معابر2-10-3

گردد. طراحي مي رهو غي هاي سطحيفضاهاي سبز، عبور آب ،نيازهاي عابر پياده ،شبكه معابر اصوالً بر اساس نيازهاي ترافيكي

و فاكتورهاي ايمني درنظر  روهامياني، عرض پياده وژيها، رفصلي طراحي از قبيل ديد، شعاع قوسگردد كه فاكتورهاي ادر طراحي سعي مي

دسترسي ها درنظر  و دهو جمع و پخش كننهاي شرياني خيابانست كه كليه مشخصات الزم درا در طراحي شبكه سعي بر آن .گرفته شوند

 گرفته شوند.
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 رده عملکردی معابر بندر کنگ در وضع موجود: 3-10-3

بندي شده اند كه رده  ها دستهدر مطالعات پيشين اين بندر، معابر با توجه به مشخصات فيزيكي، نقش جابجايي و اجتماعي آن

 مي باشد. 25شماره عملكردي اين معابر مطابق شكل 

 

 ( رده عملكردي معابر بندر كنگ 2)  شكل

ت سرويس دهي مورد نياز با توجه به مقادير احجام معابردر سال پايه و افق مطالعه، مشخصات فيزيكي، كاربري ها و سطح كيفي

 جود دارد.وس دهي آن ها،  نياز به تعريض معبر در بعضي از معابر جهت بهبود كيفيت سروي 26معابر، مطابق شكل شماره 

 

 ( طرح پيشنهادي رده عملكردي معابر بندر كنگ 3)  شكل

 نیازسنجی ایجاد پارکینگ در مناطق مختلف شهر -3-11

نقل وشبكه حمل ازگيرد و در پي اين ازدحام، تقاضاي استفاده افزايش وسعت يك شهر موازي با افزايش جمعيت صورت مي

يزان تقاضا براي پاركينگ در افزايش مگوناگون موجب به  يونقلهاي حملشهري با شيوهيابد. رشد سفرهاي درونشهري افزايش ميدرون

  .بخش هاي با جذب سفر باال خواهد شد

 19ود كه در مناطق يني مي ش( پيش ب27باتوجه به ميزان جذب سفر مناطق مختلف بندر كنگ در سال افق مطالعه )شكل شماره 

افزايش تقاضا براي  كه مناطق بيروني شهر بوده و محل تبديل سفرهاي درون شهري به برون شهري و بالعكس مي باشند، امكان 20و 

ايجاد  ر اين مناطق نياز بهپارک خودرو جهت تغيير شيوه حمل و نقلي به خصوص استفاده از حمل و نقل عمومي وجود داشته و به تبع آن د

 پاركينگ ترجيحا به صورت پارک سوار مي باشد.



 
 

86 

 

ادي شهر مي باشد، پيش كه اسكله بندر واقع شده است، با توجه به جذب سفر باالي آن به دليل اينكه قطب اقتص 21در منطقه 

نياز به پاركينگ وجود خواهد  بيني مي شود ميزان تقاضاي بسيار زيادي براي پارک خودروها وجود داشته باشد و درنتيجه در اين منطقه هم

 داشت.

د با ميزان تقاضاي باالي كه در بافت تاريخي قراردارند با توجه به اهداف توسعه گردشگري بندر پيش بيني مي شو 5و  3منطقه 

دليل اهداف مربوط  ق احتماال بههمچنين در اين مناط  پارک خودروها مواجه شده و نياز به ايجاد پاركينگ در اين مناطق وجود داشته باشد.

 باشد.اد ميبه محدود كردن تردد وسايل نقليه براي ورود به بافت تاريخي، نياز به احداث پاركينگهايي براي توقف افر

كاربري هاي آن به خصوص  هم با توجه به جذب سفر باال، قرارگرفتن در ابتداي مسير ورودي شهر از سمت بندر لنگه و 13منطقه 

ايجاد پاركينگ در اين منطقه  موزشي، پيش بيني مي شود تقاضاي زيادي براي پارک خودروها داشته و به تبع آن نياز بهوجود كاربري هاي آ

 وجود دارد.

 

 برآورد جذب سفر بندر كنگ در واحد سطح به تفكيك مناطق ترافيكي در سال افق مطالعه(  4)  شكل
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 بندیجمع: 3-12

ه طوري كه وجود مسائل و بحمل و نقل و ترافيك از جمله عواملي است كه در اجراي برنامه هاي توسعه شهري نقش بسزايي ايفا مي كند. 

دان، اتالف وقت، ايجاد تاخير و مشكالت در زمينه حمل و نقل و ترافيك باعث به وجود آمدن نارسايي در ارائه خدمات، ايجاد تراكم و راهبن

ي تواند روي افزايش ممبود تسهيالت و مواردي از اين قبيل مي شود. از يك ديد كلي تر، وجود اين مشكالت در يك شهر تصادفات، ك

ط زيست، مصرف انرژي و سالمت روح و جسم شهروندان آن شهر تاثير منفي داشته باشد. هدف اجتماعي، محي-جمعيت، توسعه اقتصادي

به افزايش شهر و ارائه  پيش بيني اقدامات الزم جهت تامين توان پاسخگويي به ترافيك رو انجام اين مطالعات ترافيك در درجه اول،

اي مطالعاتي مورد نظر، هپيشنهادهايي در راستاي بهبود و ساماندهي وضع فعلي مي باشد كه برپايه مطالعات شناخت وضع موجود و روش 

 انجام مي گيرد. 

 ود آن الزم است تا هدفنظور بهبود سيستم حمل و نقل ، شناخت مشكالت و مسايل وضع موجبراي تهيه يك برنامه مناسب و بهينه به م 

سيستم نقاط ضعف در  طراحي شوند. در هر باشد، در جهت كاهش يا حذف اين نقاط ضعف راهبردها كه مهمترين گام مي گذاري و ارايه

يي در راستاي آن اهداف، نقاط گذاري صحيح و اجراي راهبردها با هدفكوشند  مي ريزان هاي قابل كنترل قرار دارند و برنامه زمره فعاليت

 ديت و عملكرد آن تعيينموجو هاي رقيب و نيز براساستوان در مقايسه با وضع سيستم كنند. نقاط ضعف يك سيستم را مي ضعف را برطرف

ين اساس مطالعه ر اين بخش بود. بنابرا ضعف خواهد نقل در راستاي كاهش يا حذف اين نقاطريزي توسعه آينده سيستم حمل و  برنامه. كرد

 رايط ويژه شهر كنگ و شو باتوجه به  بنا نهاده شده بندر كنگسيستم حمل و نقل  بر مبناي شناسايي مشكالت و نقاط ضعف وضع موجود

راي حل مسأله ترافيك شهر بيگزين رويكرد حفاظت محور، تعريض معابر با رويكرد حداقلي و در بافت تاريخي به صفر رسيده و راكارهاي جا

 مورد توجه قرار گرفته است.
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