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

 

صنايع دستي و گردشگري، موضوع سازمان ميراث فرهنگي،  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   ماري كشور و با توجه بهشهرسازي و مع مقررات و ملي و

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

ري بومي، دارا بودن اي كامل از شهرسازي ومعماها، 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  

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

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 بيننامهيك دريا وخشكي وكليه ضوابط و مقررات، منشورها و آييناكولوژ

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

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

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

 .رسازي و معماري ايران خواهد رسيدعالي شهرسيده و طرح نهايتاً به تصويب شوراي
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 طرح ویژه شهر کنگ

 جلد اول: مبانی نظری و شناخت کنگ

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

 جلد سوم: مطالعات آب و محیط زیست

 جلد چهارم: احیای ساختار اکولوژیک 

 ریزی کالبدیپنجم: برنامهجلد 

 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 کنگجلد نهم: تدوین چشم

 و مقررات ضوابطدهم:  جلد

 هادستورالعملپیوست جلد دهم:          

 های موضوعی و موضعیطرح هم:جلد یازد
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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، دکتر علی رضاییتر کورشؤول مطالعات شهرسازی طرح(، دکریزی شهری: دکتر علی طیبی )مسمطالعات برنامه

 فردیس ساالریان و همکاران

 زاقی(مهندس صابر فضلی، مهندس علیرضا عبدالرمیربهاء، دکتر محمود صفارزاده، دکتر بابک شرکت پارسه )مطالعات ترافیک: 

 بغزال راهمطالعات طراحی شهری: دکتر اشکان رضوانی نراقی، دکتر کاوه رشیدزاده، مهندس امیر رضا رحیمی، دکتر 

 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

 همکاران( پرست، دکتر دیهول ومطالعات اجتماعی: شرکت نقش کلیک )دکتر گراوند، خانم وطن

 طالعات گردشگری:آقای محمد آمانج رسولیم

 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

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

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

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

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

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

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

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  ه شده نيز ارائه دهد.پذير نمودن راهكارهاي ارائاصالت و منظر تاريخي و فرهنگي شهر خواهد داشت، ساختاري براي نحقق

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

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

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

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

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

بخشي طرح مورد استفاده قرار منظور تحققنطور كه در ابتدا به آن اشاره شد، ساختاري است كه بهموضوع حائز اهميت ديگر هما

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

« هاي موضعي و موضوعيتهيه طرح»، «ارائه برنامه اقدام مشترک سازماني»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»، «هاي حائز اهميتسازكار و تصويب طرح بنا»هاي پيوست درخصوص و همچنين، با ارائه دستورالعمل

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

كپارچه، همسو و ها در قالب يك سامانه يتالش كرده است كه ساختاري منسجم اجرايي براي تحقق ايده« گردشگري خاص شهر كنگ

 هماهنگ فراهم آورد. 

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

ال آن، به كار گرفته شده در تهيه طرح حاضر بتواند پس از دريافت بازخوردها در اجرا و اعمپيشبرد 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.

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

شكنج خود ؛ گذرهايي كه در پيچ و شوندها محسوب ميها همچنين سرزنده بوده و مأمن زندگي خانوادهو 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 نخلدر ميان دو آبي آسمان و دريا، با بادگيرها، منارههاي خليج فارس، از ميان آبسيماي اين شهر 

 .گذارداي ماندگار را به نمايش مينقش بسته اند، چهره شهر

  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 اً صرفو نه  يابديابد و در آن، معنا ميتا افقي دوردست در دريا امتداد ميشهر ؛ حيات شوداين شهر در خشكي تمام نمي

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

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

هاي ساكنين نيز عميقاً رخنه 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 دبه سرزمين ايران كه تا آنجا كه  از طرف ديگر، تاريخ شفاهي و جمع دوستان و اقوام اين شهر نه محدود به

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. برپاستپا كرده اند، د، محفل بزرگان شهر در موزه مردمشناسي كه به همت خود، آن را برشوميكاسته 

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.دان مي، لطف اين فضا را صد چنزنگبار و شما آفريقا و ساحل عربستان و جزاير خليج فارس است

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

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

ناعت خود را مديون آنند: صاي هستند كه منابع ارتزاق و يار در جاي جاي آداب و سلوک زندگي خود، قدردان درياي بخشندهمردمان اين د

تأييدي بر بخشندگي دارد، يمها كه اين درياي مهربان به ساكنين عرضه گوني 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 الهي براي ساكنين است دريا و ارزش اين نعمت

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

 دهد.انگيزي را شكل ميبا معيشت وابسته به دريا قرار مي گيرد و زنجيره پيوسته حيرتاي نخل در پيوند عميق و گسترده

بوده و از طرف ديگر، مورد  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، نج فارس ميهاي خليتوجه 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.حوزه خليج فارس از طرف ديگر محسوب مي



  

 د

 

عي عظيمي كه در اين شهر براي مردم اين شهر شناخته شده است و سرمايه اجتما، خوشبختانه امروز ر ارزشمندگوهكه اين در نهايت اين

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

ري همسان از باال به پايين كه آفتي رشان كنند و اين اتفاقي است كه از درون زاييده شده و تابع الگوهاي ادا)اعم از مادي و معنوي( براي شه

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

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

 بود.شهر كه وصف آن رفت، مي

اي شوراي شهر كنگ، هاي صورت گرفته توسط آقاي مهندس زارعي، شهردار كوشاي شهر و اعضدر اين راستا، با پشتوانه مردمي، تالش

هاي صورت گرفته شفرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و اداره كل راه و شهرسازي استان و تالها و رهنمودهاي وزارت ميراث حمايت

هاي اين شهر به دن 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 شهرسازقالب طرح ويژه در شورايجامعه تخصصي داشتند، تهيه طرح توسعه و عمران اين شهر در 

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 تفاهمكنار تهيه اين طرح دار شد و مقرر شد كه درعالي معماري و شهرسازي، مسؤوليت تهيه اين طرح را عهدهشوراي

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

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

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

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. جلرنامهچهارم به احياي ساختار اكولوژيك اختصاص دارد. در جلد پنجم، ب

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

يوست د دهم، ضوابط و مقررات طرح ويژه ارائه شده و په اقدام مشترک توسعه شهر كنگ تدوين شده است. در جلانداز و راهبرد و برنامچشم

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

 اختصاص يافته است.

بخش اول اين مجلد . در شهر كنگ اختصاص دارد«  كنگقدام مشترک توسعه شهر انداز و راهبرد و برنامه اتدوين چشم »حاضر به مجلد 

انداز ها، تحليل در قالب سوات، ارزشگذاري و تدوين چشمانداز و راهبرد ساير گروهبندي چشمجمعاي از شناخت كنگ به پس از ارائه خالصه

ي انجام شده است. در بخش شهرساز كه توسط آقاي دكتر كورش رضايي پرتو و همكاران ايشان اختصاص داردواحد و راهبردهاي طرح 

شود ها ميهايي كه مانع تحقق بخشي طرحها و رفع آسيبطرحبخش دوم به ارائه برنامه اقدام مشترک سازماني براي تحقق بخشيدن به 

ساماندهي منطقه شترک اختصاص دارد. الگوي اتخاذ شده در اين بخش، برمبناي راهكار طراحي شده براي طرح پژوهشي برنامه اقدام م

مركز تحقيقات راه مسكن  توسط اينجانب و همكاران ديگر به كارفرمايي شركت بازآفريني در 1397شهري بندرعباس بوده است كه در سال 

 و شهرسازي به انجام رسيده است.

 

 غزال راهب

 مجری طرح

 

  



  

 ه

 

 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 اهلل وقت 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

اي هسيد. در ابتدا از حمايتعلمي 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 ميالهمكاري و همراهي مسؤولين استاني و محلي ميسر نبود. در اين راستا برخود  بدون شك، انجام اين طرح بدون

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 وژه و شناخت شهر داشتند، پذيراي گرم گروههمكاري محتوايي ارزشمندي كه در مطالعات پر

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

 م.سپاسگزارزاده قربان

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

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، پيشكوخته هاي ايشان بهره برديم وآذري كه در مطالعات اكولوژيك و باغداري از تجارب و اند

 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 ساختمانشهرسازي و جناب آقاي 

 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 مراديي همكاران ايشان آقا

 م.توجهي داشتند، بسيار سپاسگزار قابل

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

مكاران بود كه دانش، تجريه هباشم. اين پروژه فرصتي مغتنم براي آموختن از تك تك  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

 رسيد. سرانجام 
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 بندی و تحلیل مطالعات شناخت شهرجمعبخش اول:  -1
 

نفر )براساس  19231كيلومتري غرب بندرعباس در استان هرمزگان و در مجاورت شرقي بندر لنگه با جمعي 165بندر كنگ در فاصله 

هكتار و مساحت بافت  650مصوب، برابر با اساس آخرين طرح جامع و تفصيلي ،بر مساحت محدوده شهر ( قرار گرفته است. 1395سرشماري 

 هكتار بوده است.  2660هكتار و مساحت محدوده و حريم شهر، برابر   195تاريخي )واقع در محدوده(، 

با حداقل مداخله، وجود ميراث  جغرافياي طبيعي ويژه، مكان استراتژيك و ارتباط با سكونتگاههاي پيرامون، بافت و عناصر تاريخي ارزشمند

غني و ساختار و نهادهاي  سرمايه اجتماعيي منابع آب موجود، ورارزشمند فرهنگي غير كالبدي )ناملموس(، سابقه مهندسي بومي در بهره

كه به شوند. همچنانمي هاي توسعه شهر محسوبترين ظرفيتاقتصاد فعال مبتني بر بوم از مهمهمراه حس تعلق به شهرو اجتماعي قوي به

ريزي در دون برنامهحوه تأمين آن، رونق گردشگري بت و نياز به اسكان، نياز به تأمين خدمات شهري جديد و نرسد كه افزايش جمعينظر مي

 يجاد نمايد. اتواند مشكالتي را براي شهر منطقه  و خشكسالي و كمبود آب مي

بناي مجموعه وجوه كالبدي و مرويكرد يكپارچه با تكيه بر تبيين راهبردها و برنامه ريزي كالبدي بر طرح حاضر به دنبال آن بود كه با 

 ه توسعه شهر را پيشنهاد نمايد.برنام غيركالبدي

هاي محلي عنوان اصلي پايه مورد توجه قرار گرفت و مراحل مختلف كار در اندركنش با گروهنفوذان در تهيه طرح بهمشاركت ذينفعان و ذي

اشتراک گذاشته شد و روژه به پدست آمده در وبگاه ها و نهادهاي محلي تهيه شد. كليه اطالعات بهمحور موضوعي( و دستگاه 8)در 

 هاي مختلف از آن دريافت شد.بازخوردهاي گروه

 

هاي طرح در دو مرحله شناخت كالبدي و غيركالبدي و در تعامل موضوعي و مفهومي با يكديگر ترين يافتهمهمبندي متن زير با هدف جمع

د مختلف وارد ذكر شده و رويكرد طرح، نتايج شناخت شهر در ابعاباتوجه به م انداز راهگشا باشد.تواند براي تنظيم  سند چشمتنظيم شده كه مي

 توان به شرح زير تلخيص كرد:را مي

 

 های محیط طبیعیویژگی: 1-1 -2

ميانگين ارتفاعي  است. شرقي ثانيه طول 15دقيقه و  56درجه و  54ثانيه عرض شمالي و  39دقيقه و  35درجه،  26 شهر، مختصات جغرافيايي

درصد است كه شيب عمومي منطقه از شمال به جنوب كاهش يافته و در  1.84باشد. متوسط شيب متر از تراز دريا مي 6شهر كنگ حدود 

 رسد. درصد مي 0.5نقاط ساحلي به 

گنبد تر(، از شرق به م -5+ متر(، از جنوب به خليج فارس )5زار مهرگان )از نظر موقعيت توپوگرافيك، شهر كنگ از شمال به حوزه آبريز شوره

 متر( و از غرب به گنبد نمكي بستك محدود شده است.  0300نمكي 

ترين نقاط حوزه محسوب ه، مرتفعمتر در شمال غرب بندر لنگ 127متري در شمال بندر كنگ و كوه قلعه لشتان با ارتفاع  165و  294ارتفاعات 

 شود.ندک به سمت دريا هدايت ميفاعات به كنگ سرايز مي شود وبا شيب اشوند. جريان آبهاي سطحي از ارتمي

شناسي از جمله: گنبدهاي شناسي، برونزدگي و گسترش سازندهاي مختلف زمينهاي مختلف زمينباتوجه به حركات تكتونيكي مداوم در دوران

 .جود داردنمكي، سازند بختياري، سازند آغاجاري، سازند ميشان، سازند گچساران و رسوبات دوران چهارم )كواترنري( و
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هاي منطقه براي گردشگري و شنا در محدوده جنس خاک منطقه و وجود گنبدهاي نمكي، ويژگي ارزشمندي است كه از مزيت

زارها ورهشود . از طرف ديگر، نقش آن در شوري روانابها و همچنين، باتوجه به شيب اندک زمين، ايجاد شحسوب ميمساحلي كنگ 

هاي اطراف شهر، مصالح مهم ساختماني محسوب هاي رسوبي در كوهمنابع طبيعي گچ و سنگبايد مورد توجه قرار گيرند. وجود 

 شوند.مي

 

 هاي زير برخوردار است:هاي دريايي از قابليتمحدوده ساحلي شهرستان لنگه در رابطه با پديده

 هاي درياييآرامش مناسب امواج براي احداث سازه ◦

 گيري از دريار آبمنظوامكان حصول آب با كيفيت مناسب به ◦

اي در احداث هامواج طراحي در بخش غربي شهرستان در حدود پاييني است كه به لحاظ اقتصادي نقش قابل مالحظ ◦

 ها در اين ناحيه خواهد داشت و شرايط بهتري نسبت به بخش شرقي شهرستان دارند.سازه

ر ساحلي را در معرض انتقال سريع و گسترده صورت بالقوه نواهاي جزر و مدي، بهدر عين حال، بزرگ بودن جريان ◦

 عنوان محدوديت، مورد توجه قرار گيرد.ه بهكدهد و الزم است هاي دريايي قرار ميآالينده

 

هاي دريايي در هماهنگي با ، طراحي سازهو مسائل محيط زيستي مرتبط با آن توجه به مخاطرات طبيعي همجواري با دريا

كه شواهد سير باتوجه به اين هاي توسعه با رويكرد دريامحور ضروري است.و امواج در طرحهاي طبيعي بستر دريا ويژگي

فته است، خطرپذيري داردكه جاده ساحلي بر بستر آن شكل گر 60تاريخي شهر نشان از خشك كردن بخشي از دريا  در دهه 

 از اهميت بيشتري برخوردار است.

 

ريشتر  5.1تا  2.5ينلرزه باشدت بين زم 125ميالدي،  2015تا  2006خيزي شهر كنگ در مناطق با خطر باال قرار دارد و از سال از نظر لرزه

 در منطقه به ثبت رسيده است.

 كار گرفته شود.آوري شهر در برابر زلزله بهها و افزايش تابسازي ساختمانلذا بايد تمهيدات الزم براي مقاوم

 

كارپوس(، خرگ، خرزهره، مشاد، گل ابريشم، سمر، بنجامين؛ )اخيراً گونه كوني، كنار، كهور، چريش، شلوزهاي گياهي بومي، ترين گونهمهم

 مركبات و انواع نخل هستند. 

ز گسترش زار و شنزار در تثبيت خاک و جلوگيري ابا پوشاندن سطح خاک شورهكه  گياهان شورپسندعبارتند از: انواع پوشش گياهي شهر 

اده گندميان، گون، مغيل از نمونه د و گياهان خانونمي رويي كمتر دمابا در ارتفاعات  كه گياهان مرتعي و استپيدارند؛ ريزگردها نقش مهمي 

 .باشدپارک جنگلي واقع در حريم شرقي شهر نمونه آن مي هاي دست كاشت كهشوند و جنگلهاي آن محسوب مي

 

)در تثبيت خاک و كاهش در گسترش فضاي سبز پوششي  ت كه از آنهاي گياهي بومي الزم اسباتوجه به عملكرد مطلوب گونه

 .استفاده شود كه عالوه بر مثمر بودن در سايه اندازي نيز نقش دارند،  درختيهای گونهو گرد و غبار 

 

اندوخته  ناملموس هایجایگاه بندر کنگ در رابطه با حوزه پیرامون در گذرگاه تاریخ و ثروت: 2-1 -3

 تا امروزاز دیرباز شهر 

و ارتباط پسكرانه خود را  ارتباط بندر كنگ با مراكز جمعيتي و تجاري و خدماتي پيرامون به واسطه نقش بندري كنگ تعريف مي شده است

 كرده است.از طريق دريا با كشورهاي همجوار آبهاي خليج فارس و درياي عمان تأمين مي
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 های پیرامونارتباط تجاری با حوزه :1-2-1

ي بندر كنگ تا  بنادر و جزاير بندر كنگ از گذشته، داراي ارتباط گسترده دريايي از طريق دريا با كشورهاي ديگر بوده است. ارتباط تجار

ن بندر پايگاه ارتباط تجاري محدوده خليج فارس و درياي عمان، هندوستان )بمبئي( و سواحل افريقا گسترده بوده است و عالوه بر آن، اي

حدي حمل و نقل مسافر و سفرها كه جنبه بارگاني داشته و تااين اروپايي )انگليس و پرتغال( با كشورهاي ديگر بوده است. كشورهاي 

داده است، اغلب در مسيرهاي زير شكل گرفته و تعامالت فرهنگي و اقتصادي و هاي جنبي پوشش ميعنوان فعاليتماهيگيري را نيز به

 آورده است:م مياجتماعي ميان كشورها را فراه

 سفر شط العرب .1

 سفر يمن .2

 سفر سواحيل )بنادر افريقاي شرقي( .3

 سفر سواحيل )بنادر افريقاي شرقي( .4

هاي ساختاري بنادر مختلف، ها و يا استفاده از ظرفيتدرعين حال، امور فني دريايي و خدمات مرتبط با سفر نظير تعميرات و نگهداري كشتي

دليل عمق مناسب در سواحل گوران در جزيره قشم، در مواردي، عنوان مثال، بهداد. بهمون را در منطقه افزايش ميارتباط بين بنادر داخلي پيرا

 رساندند. ها خود را به بندر كنگ ميها در اين بندر انجام شده و در سفري كوتاه، افراد با قايقجدف كردن كشتي

 

ن به الر مي رسيد و راه تاريخي شد و از طريق لمزادر گذشته مسيري از بندر كنگ شروع مياز نظر ارتباط زميني اين بندر با پسكرانه خود، 

اي خليج فارس در اطراف بندر كنگ در منطقه بستك، قدمتشان به از بندر كنگ به جناح و درنهايت، استان فارس مي رسيد. مناطق پسكرانه

اي بندر كنگ بسيار پرجمعيت بوده است و بندر كنگ، تنها بندر بازرگاني پسكرانه رسد . در دوره اشكاني، مناطقدوره هخامنشي و اشكاني مي

( شواهد مستندات موجود بيانگر آن است كه جاده ارتباطي 1394شده است. )حسن نيا، و تجاري مردم اين مناطق با خليج فارس محسوب مي

منطقه الر يال و ارتباط سياسي عالوه بر موارد مذكور است داشته است.كنگ به الر كه از بستك عبور مي كند، نقش مهمي در رونق اين بندر 

 دهد.هاي تاريخي مختلف، گسترش اين روابط را مورد تأكيد قرار ميكنگ در دورانو بستك بر بندر 

نقش تجاري داشته و بندر  در دوران پهلوي همچنان اينهاي بسيار رونق تجاري بندر كنگ و در مجاورت بندر لنگه، عليرغم فراز و نشيب

ک كنگ در مجموعه در تاريخ ثبت شده و تصاوير گمر 1349گمرک آن فعال بوده است و توضيحات مأمور گمرک از بندر كنگ در سال 

نگ گچ از اين بندر به سنقش تجاري داشته و  اي،آقاي ابراهيمي موجود است. درحال حاضر، اين بندر در مقياس منطقه هاي تاريخيعكس

شود. باتوجه به نزديكي كارخانه سيمان خمير و معدن سنگ گچ هرنك بستك، امكان صادرات خيمه و از آنجا به هند فرستاده ميرأس ال

 موارد معدني از اين بندر به كشورهاي حوزه خليج فارس وجود دارد. 

 

بندر كنگ در ارتباط پسكرانه با كشورهاي ه منجر به كاهش نقش كليدي كترين عواملي در دوران اخير، شايد بتوان عوامل زير را مهم

 ديگر شده است، برشمرد:

 تغيير الگوهاي ارتباط تجاري و افزايش مدهاي حمل و نقل و ترانزيت كاال 

  ندر لنگهبقابت با ديگر بنادر حوزه خليج فارس نظير بندر شهيد رجايي و حتي رتغيير جايگاه بندر كنگ در 

  تغيير تعريف نقش اين بندر از بندري تجاري به صيادي 

 كاهش قدرت سياسي و رونق اقتصادي شهرهاي مهم پسكرانه نظير بستك و الر 

نقش كنگ در ميان  ، بازخوانيالذكرموريت بندر كنگ، بندر صيادي ذكر شده است. باتوجه به موارد فوقدر تبيين نقش بنادر در كشور، مأ

 ارس حائز اهميت است.بنادر حوزه خليج ف
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 های بازگانی و طبیعی بنادر در ثبات و امنیت ژئوپلتیکگیری از ظرفیتبهره: 1-2-2

وازنه قوا در اين منطقه داشته بندر كنگ، عالوه بر جايگاه تجاري، نقش آفريني قابل توجهي در ثبات سياسي ايران در حوزه خليج فارس و م

خان در دوران شاه قليها از جزيره هرموز به دست قواي اماماست. شواهد و مستندات تاريخي بيانگر آن است كه پس از بيرون كردن پرتغالي

كردند. پافشاري ايران در عدم دراختيار گذشتن جزيره هرمز به ها همچنان براي بازگشت به جزيره هرمز تالش ميصفوي، پرتغاليعباس 

ر اين بخش از بها براي تجارت و پيشنهاد بندر كنگ به جاي آن، به دليل فراهم آوردن امكان استيالي بيشتر نيروي زميني ايران پرتغالي

 ها بوده است. لي با پرتغاليموضوعي كه به دليل جزيره بودن هرمز، نيازمند قواي دريايي پيشرفته جهت مقابله احتماسرزمين بوده است، 

ن دليل، امتيازاتي در بندر كنگ درعين حال، استراتژي شاه عباس استفاده از رقباي اروپايي در خليج فارس در مقابل يكديگر بوده و به همي

 شود. ها در بندر گامبرون داده ميتي به انگليسيشود، همچنان كه امتيازاها داده ميها و هلنديانگليسيها در مقابل به پرتغالي

هاي انگليس و مايت دولتدر دوران شاه سلطان حسين، منطقه با قدرت گرفتن و سلطه طلبي حاكم مسقط مواجه مي شود. باتوجه به عدم ح

كنند. دليل نزديكي ايران و پرتغال به خاطر بل عمان امضا مياهمي بر اساس منافع مشترک در مقاهاي ايران و پرتغال مجددا تفهلند، دولت

ها، به خاطر بيرون رانده شدن از سرزمين عمان و شهر مسقط و از طرف ديگر، برهم زدن تعادل قدرت ها با عمانيهاي شديد پرتغاليمخالفت

 ها، بوده است. ن آنپيماهمعنوان در خليج فارس به ضرر ايران به

هاي پسكرانه از اهربا گذشت زمان و در پي حمله عمان به كنگ، كاهش تدريجي اهميت و قدرت بندر كنگ از يك طرف و نا امن شدن 

 انجامد.هاي خارجي ميتدريج به كاهش مزيت نسبي اين بندر براي حضور نيروها، بهطرف ديگر به دليل ورود افغان

 

هاي كليدي در اين بندر، از نظر نقش ژئوپلتيك نقش و زيرساختهاي ذكر شده و عدم استقرار صنايع شاخصامروزه باتوجه به 

آفريني تواند به عنوان سند درخشاني از نقشنگ نمي توان قايل شد؛ اما پيشينه تاريخي اين بندر مياي براي بندر كآفريني ويژه

، همبستگي هنگي در مناسبات جهاني اثرگذار باشد. همچنينز نظر فررقيب ايران در حوزه خليج فارس محسوب شود ابي

ر مي تواند در ايجاد خويشاوندي و سابقه تعامالت تاريخي با بسياري از كشورهاي منطقه همچون كويت، امارات، بحرين و قط

 سزايي داشته باشد.ثبات و صلح منطقه نقش به

 

 هنی ساکنین در پیوند با محیطالگوهای تعریف شده در ناخودآگاه ذکهن :1-2-3

ن، بيانگر چند موضوع اصلي هاي ذهني قابل استخراج از آن، در كنار بررسي الگوي معيشت و سكونت ساكنيبررسي آداب و رسوم و كهن واره

 اند:است كه نقش كليدي در زندگي مردمان اين سرزمين داشته

 ه ماهيگيري، صيد مرواريد منبع ارتزاق، تعريف كننده الگوي معيشت ك دريا و اهميت آن در شؤون مختلف زندگي ساكنين به عنوان

كونت، مفاهيم بصري، نقش بستن س؛ همچنين، تعريف الگوهاي هاي آن هستندترين مصداقو بازرگاني و صنعت حمل و نقل مهم

اي شود؛ دريا در بخش عمدهمي در طرحواره ذهني و موارد بسيار ديگر كه به جزئيات زندگي ساكنين مرتبط« دريا»شكل و معناي 

 ها وجود دارد.ها و آداب و افسانهاز مثل

 ،مشاغل، فصل  سلسله مراتب سفر و ملزومات و و امور وابسته به آن كه باتوجه به مشاغل دريايي، نقش مهمي در ساختار اجتماعي

ها سوي آبآشنايي و ارتباط با زندگي درآناصل از هاي مادي و معنوي حهاي طوالني مدت ميان اعضاي خانواده و آوردهو وصل

ها و هاي سفر در بين آشنايان و دلتنگيدارد. بسياري از آداب و رسوم در رابطه با بدرقه سفر، بازگشت از سفر، توزيع سوغاتي

 اند.ها و تمناي وصل مجدد در دوارن سفر شكل گرفتهنگرانيدل

 ز خود آن در سفره غذايي، اي محدود اين منطقه را شكل داده و عالوه بر استفاده عنوان محصولي كليدي كه پايه كشاورزخرما، به

رما در تهيه ختجهيزات و فضاهاي مختلفي براي نگهداري و همچنين، فراوري آن شكل گرفته است. محصوالت جنبي درخت 

..( مورد استفاده قرار گرفته است. در آداب ها، زيراندازها و .مصالح ساختماني و همچنين، ابزارهاي سفرهاي دريايي )نظير ريسمان

 زان از دريا(و رسوم محلي خرما يك عنصر در دسترس است. )نظير انداختن هسته خرما به آب براي تمناي بازگشت عزي



  

5 

 

 هاي دور از هم عنوان نقطه اتصال دليابي صحيح سفرهاي دريايي داشته و انگار كه بهآسمان و ستارگان نقش مهمي در جهت

 ها است.گر مهمي در داستانسرايياند. ستاره سهيل بازياين شهر عمل كرده در

 بر آن، خود عامل  عنوان موتور محركه اصلي در سفرهاي دريايي نقش مؤثري در كاهش زمان سفر داشته است و عالوهباد به

به سالمت و زودتر  ي مطلوب براينشينان براي تمنا از بادهاطوفان و خطرات سفرهاي دريايي بوده است. لذا گفتمان ساحل

كارگيري ترفندهايي براي عصباني كردن باد كوش )شرق(  توان از بهعنوان مثال، ميخورد. )بهرساندن عزيزان در آداب به چشم مي

 ها به سمت كنگ نام برد(.و وزيدن بيشتر براي هدايت كشتي

 

ي كالبدي، نقش مؤثري هاريزي و طرحهاي برنامهمروز و در مصداقتوجه به اين الگوهاي ذهني و تداوم و تسري آن در زندگي ا

 هايدر پايه هادار بودن اين مفاهيم در ناخودآگاه ذهني ساكنين، تبيين آندر تداوم هويت بومي دارد. عالوه برآن، باتوجه به ريشه

 شود.گيري از سرمايه اجتماعي ايجاد شده ميبا بهره هامنجر به افزايش تعلق خاطر به شهر و توفيق در تحقق برنامه ،ريزيبرنامه

 انجامد.ها ميوحدت و مشاركت ساكنين در انجام برنامههمچنين به افزايش 

 

 در سیر تاریخی بندر کنگ و اشتغال الگوی معیشت -4-2-1

كه طورين بندر دانست. بهمعيشت ايترين الگوي توان اصليمرتبط با آن را مي «و صنایع وابسته ونقلحمل»و صنعت  «بازرگانی»

شود و شماري از ناخدايان سفرهاي دريايي هاي غيرملموس آن محسوب ميترين ميراثهمچنان، فنون دريانوردي در بندر كنگ از مهم

نوردي و تصوير دريا كنند و فنون و ابزارهايها بازگو ميبزرگ آن زمان )سفر گپ( در قيد حيات هستند و خاطراتشان را در نشست و برخاست

  افتخارآفرينان كنگي اين صنعت، مزين كننده موزه دريانوردي كنگ است.

قديم رسد كه رويكرد ساكنين قديم كنگ همچنان بر ذهنيت تاريخي عنوان بندر صيادي، به نظر ميكنگ بهعليرغم تعريف مأموريت بندر 

ي مهاجر كه غالباً از ، اغلب توسط كارگران فصالكار ماهيگيري شود،مي در منطقه محسوب صنعت مهم« صیادی»گرچه،  خود استوار است.

شود و ساكنين قديم، بيشتر تمركز خود را بر ابزار هاي متعلق به ساكنين كنگ انجام مياند و بر روي لنجبلوچستان به اين منطقه آمده

وم از شاغلين شهر كنگ در بخش در حدود يك س حاضر،كه درحالآمارها بيانگر آن هستند اند تا خود ماهيگيري. ماهيگيري متمركز كرده

ايگاه اين فعاليت در كل جكنند كه نشان دهنده جايگاه ويژه اين بخش بخاطر بندري بودن، قدمت و حمل و نقل و انبارداري فعاليت مي

درحال ختصاص داده است. اهكتار از اراضي شهري را به خود  3/19نگ ي در بندر كحمل و نقل و انبارداركاربري باشد. اقتصاد شهر مي

هاي ماهيگيري از ساير قايق ممانعتي از ورودلنج صيادي در اسكله بندر كنگ اشتغال دارند كه  139قايق بومي صيادي و  135حاضر، حدود 

ين اشتغال مربوط به شاغلين ا كه عمده سهمكارندهبمشغول كشاورزي درصد كل شاغلين شهر در بخش  15حدود  گيرد.نقاط نيز صورت نمي

ت كه اين ميزان درصد اس 7هاي نامشخص در شهر كنگ حدود از طرف ديگر، سهم اشتغال فعاليت باشد.بخش شيالت )ماهيگيري( مي

هاي نامشخص در و فعاليت يدرصد است. باال بودن اين آمار نشان از وجود اقتصاد غيررسم 4سهم در كل استان و نقاط شهري آن كمتر از 

هاي ارتباط دريايي برداري از ظرفيتنحوي بهرهرسد عمده آن در رابطه با قاچاق كاال و سوخت است كه آن نيز بهنظر ميشهر دارد كه به

 شود.محسوب مي

نادرشاه به كشتي . اي ديرينه استسابقهداراي گيري داشته و در بندر كنگ توسعه چشمسازي صنعت لنجباتوجه به سوابق تاريخي ذكر شده، 

ي نيروي دريايي ايران در خليج سازان بندر كنگي كه كشتي هاي آنها تا سواحل چين، افريقا و مديترانه مي رفتند، دستور داده بود كه برا

ها در دوران صفوي اليپرتغ و همچنين، در توافقات انجام شده بااي براي آن در نظر گرفته بود هاي جنگي بسازد و بودجهفارس كشتي

ميالدي، بندر  1916هاي سال . بنا به گزارشان در اين بندر در دستور كار قرار گرفته استهاي جنگي براي ايرهمكاري در ساخت كشتي

 است. كنگ بيست كشتي بادباني داشته

شاخه موج شكن،  2يرد و با ساخت ير لنج صورت مي گو تعم سازيدر دهه هفتاد اقدامات و مطالعات پايه براي ايجاد يك مجموعه بزرگ لنج

ف( با هدف توليد و تعمير اسكله پهلوگير و محوطه به همراه دايك خشك و مخصوص حمل شناور با باالبر دريايي، شركت كوهين دريا )جدا

 .رسدبرداري ميبه بهره 1384انواع لنج و شناور آبي در سال 
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استان در بخش  درصدي 15باشد كه در مقايسه با سهم درصد مي 6)ساخت( در حدود  در حال حاضر، سهم شاغلين بخش صنعت

سازي و صنايع رسد لنجنظر ميباشد. بههاي صنعتي در شهر كنگ در هر مقياسي ميصنعت نشان دهنده پايين بودن فعاليت

هاي ايجاد و تكميل زنجيرهن، رش دارد. همچنيمرتبط با آن باتوجه به امتياز و پيشينه اين صنعت در منطقه، امكان توسعه و گست

تواند نقش قابل ميان بندي و كليۀ خدمات پشتيبارزش افزودۀ بخش شيالت با ايجاد و توسعۀ صنايع تبديلي، غذايي و بسته

 توجهي در توسعه صنعتي متناسب با اشتغال بومي داشته باشند.

ندر در تعامل با مجموعه كنگ الزم است كه تعيين نقش و مأموريت اين ب عالوه بر آن، باتوجه به سابقه تاريخي ارزشمند بندر

گيرد، ي كوچك قرار ميكنگ كه در زمره شهرهاشهر كهبنادر منطقه با تأمل بيشتر صورت گيرد. اسناد فرادست، باتوجه به اين

قشي ملي در ارائه خدمات در تر براي آن ناي و در ارتباط با حوزه پيرامون قائل شده و كمبراي اين شهر و بندر آن، نقشي منطقه

هاي زيرساختي و ظرفيت حال الزم است كه هرگونه توسعه تجاري و بازرگاني اين بندر با توجه بهدرعينشود. اسناد مشاهده مي

در اين شور كهاي منفي بر شهرهاي بندري ها صورت گيرد تا تجارب تأثيرات منفي گسترش فعاليتبيني تأمين زيرساختيا پيش

 منطقه ايجاد نشود.

 

است.  «صنایع دستی»ته است، رفع نيازهاي ساكنين در منطقه رواج داش عنوان فعاليت اقتصادي دركناربهاز الگوهاي رايج ديگر معيشت كه 

 صنايع دستي از ديرباز در اين منطقه رواج داشته و به چهار گروه عمده قابل تقسيم هستند:

 زربافي، گالبتون دوزي، خوس دوزي، كمان دوزي و گلدوزي صنايع دستي تزئيني نظير -

زنبيل نگهداري  بافت ظروف و صنايع دستي مرتبط با درخت نخل خرما، نظير بافت حصير براي سقف )سوند( و فرش كردن خانه ها )تك(  ، -

رفت، بادبزن و زنجيرهاي  خرما )گت و كوراغ و كفات كه به ترتيب براي نگهداري خرماي مرغوب، خرماي بي هسته و خراب شده به كار مي

 نگهداري پرندگان، اتاقهاي مشبك )كلندري(  و ...كوچك و بزرگ، سبد 

 يز مورد توجه قرار گرفته است(سفالگري و ساخت ظروف مختلف نظير انواع كوزه و خمره و قليان از خاک رس شهر )كه در اسناد تاريخي ن -

 يگر ملزومات سفرهاي درياييرما  و دصنايع دستي مرتبط با ماهيگيري؛ نظير توربافي، رشته ها و طنابهاي كلفت بافته شده از ليف خ -

 

است. اما رونق صنايع دستي  هاي نوين، فاقد كاراييبرخي مصاديق كاركردي صنايع دستي امروز به دليل استفاده از ابزارها و روش

هويت بومي عنوان منبع درآمدي پايدار است و همچنين، در حفظ و احياي قابل توسعه بهعنوان اقتصاد همپيوند با گردشگري به

 تواند نقش مؤثري داشته باشد.مي

 

شناخته مي شود كه « مغ»حلي به درخت نخل در زبان مداده است. هاي خرما بخش مهمي از ساختار شهر كنگ در گذشته را شكل ميباغ

مي شوند، عبارتند از: مسلي،  همان درخت مقدس زرتشتيان است و براي مردم داراي احترام است. برخي از انواع نخل كه در اين منطقه كاشت

چهل و تاحدي شصت،  هاي هوايي دهههاي شهر در عكسآثار نخلستانشكري، شكرپاره، خاسويي، خصاب، مرداسنگ، برص، حالو و .... . 

هاي شرقي و غربي شهر مشاهده مي شود. گرچه خرما به عنوان محصولي تجاري در شهر كنگ مطرح برجاست و باقيمانده آن هنوز در بخش

ي شده است، از ها و سيستم آبياري و نظام ذخيره  و توزيع آب شيرين كه به تفصيل در گزارش بررسگيري باغنبوده است، اما نظام شكل

 شود. هاي مهم تاريخ مهندسي در اين شهر محسوب ميميراث

 

برداري بهينه از منابع آب با كشت با تنظيم الگوي كشت و بهرهها به همراه محصوالت بومي ديگر الزم است كه احياي نخلستان

 هاي زير در دستور كار قرارگيرد:باتوجه ضرورت بر كم آب

 تاريخي شهر و تداوم آنهويت بخشي به ساختار  -

 ها براي كل شهرنقش محيط زيستي حفظ و احياي باغ -

 عنوان يكي از مصاديق تاريخ مهندسي شهر با رويكرد توريسم اكولوژيكها و نظام آبياري بهاحياي باغ -
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 توسعه اشتغال كشاورزي -

 

و در  لنگه، باالتر اند كه در مقايسه با شهرستانبوده درصد از جمعيت فعال شهركنگ، بيكار 10، حدود 1395مطابق با نتايج سرشماري سال 

ترين عوامل از مهم اريخي مشاهده شده است.الزم به ذكر است كه باالترين نرخ بيكاري در بافت ت تر بوده است.پايين ،مقايسه با استان

هاي شغلي متناسب با افزايش هم نبودن زمينههاني حجم قابل توجهي از جمعيت به چرخه فعاليت، فراتوان به ورود ناگبيكاري جمعيت مي

الت بيكاري شهر كنگ در عمده مشك. نيروي انساني، مهاجرت روستاييان به شهرها و چندشغلي بودن بخشي از نيروي كار شاغل اشاره كرد

بدليل پايين بودن عرضه نيروي )باشد. شايد يكي از داليل باال بودن نرخ مهاجرفرستي شهر ساله )جوانان( مي 29تا  19هاي سني بين گروه

 سال را ندارد. 29تا  19هاي سني ( هم همين مسئله باشد، كه اقتصاد شهر توان ايجاد اشتغال براي گروه1390تا  1385كار طي دوره 

 60در حدود سال  24تا  20هاي سني باشد. به نحوي كه متوسط نرخ بيكاري زنان در گروهوضعيت در مورد زنان شهر بدتر از مردان مي

ز نرخ بيكاري طبيعي در اقتصاد تر اباشد. حتي پايينهاي سني وضعيت نرخ بيكاري شهر كامالً طبيعي ميباشد. در مورد ساير گروهدرصد مي

شهر گردد، به ناچار اقتصاد  سال ايجاد 35هاي سني باالي هاي شغلي براي گروهباشد. به عبارتي اگر در اقتصاد شهر كنگ فرصتكشور مي

 كنگ بايد نيروي كار خود را از خارج شهر تامين كند. 

بديلي شيالت و ... ، تهاي پسين و پيشين آن، مانند صنايع ، بخش شيالت به همراه توسعه فعاليتShift & Shareبر اساس نتايج مدل 

و خانگي )مانند صنايع  و كارهاي كوچك باشد. در حوزه كسبحمل و نقل و انبارداري و گردشگري در شهر كنگ داراي مزيت رقابتي مي

ها توان در قالب برنامهيمهاي پسين گردشگري در شهر كنگ باشد، نيز تواند بخشي از فعاليتدستي، محصوالت غذايي محلي و ..( كه مي

 هاي اقتصادي براي ساكنين درآمدزايي كرد. هاي كوچك تبديل آن به فعاليتپروژه

 

 و تجارت ي تخصصيهايكي از دروازۀمقياس فراملي، تواند در معيشتي و اقتصادي، بندر كنگ ميدر مجموع از نظر كاركرد 

 كشورهاي حاشيه خليج فارس قرار گيرد.با  ترانزيت

 ملي نقش ده است(،شباشد )كه در توضيحات گردشگري به ان پرداخته  گردشگري مقاصد از يكيكه در مقياس ملي، عالوه بر آن

اي نيز در مقياس منطقه بخش شيالت داشته باشد و زمينۀ در ويژه جايگاه با مرتبط با صنايع تبديلي ماهيگيري هايفعاليت

ادي بر پايه )بخش بازرگاني، دار اقتصايجاد درآمدهاي پايدار مبتني بر فعاليتهاي مزيت و پايداري با توانشهري است عنوان به

 كاركرد داشته باشد.حمل و نقل و شيالت، صنايع دستي و ...( 

 

 یرکالبدی محیط برای توسعه های غها و محدودیتظرفیت :3-1 -4

 جمعیتیهای ساختار و ویژگی :1-3-1

رستان لنگه ساكن بوده و درصد آن در شه 9درصد از جمعيت كل كشور، را دربر گرفته كه  2.2 استان هرمزگان ، 1395براساس آمار سال 

 ح زير است:هاي جمعيتي شهر كنگ به شرهترين مشخصمهمدرصد جمعيت شهرستان لنگه در  كنگ ساكن هستند.  12.1

تا  1390بوده و اين نرخ، از سال  2.1و  2.3ترتيب برابر با ، به1390تا  1385و  1385تا  1375هاي نرخ رشد جمعيت كنگ در فواصل سال

 19213كاهش يافته است. از جمعيت  3.9و  4.1، 5.1به  5.8هاي مذكور به ترتيب از در طي سالافزايش يافته است. بعد خانوار  3.1، 1395

اند كه از سال داشته 65 درصد باالي 4.2سال و  65تا  15درصد بين  65.5سال،  14درصد زير  30.3، 1395نفري شهر براساس آمار سال 

 .از نظر تراكم جمعيت شهر روند فزاينده داشته استسال بيشترين سهم را دارند.  35تا  25اين ميان، جمعيت 

درصد  89.5درصد و مردان،  82.8اند كه از اين ميان سهم زنان، باسواد بوده 1395ساله و باالتر شهر كنگ در سال  6درصد از جمعيت  86.3 

ساله  6درصد از كل جمعيت  75ده )حدود تر بوبخش قابل توجهي از جمعيت ساكن در شهر كنگ داراي تحصيالت ديپلم و پايين است.بوده

 مقطع در زنان باالتر و ساله 6 جمعيت سهمهمچنين، از نظر جنسيتي، اند. درصد جمعيت داراي تحصيالت دانشگاهي بوده 8.7و باالتر( و 
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 زنان بيشتر و ساله 6 جمعيت سهم راهنمايي و متوسطه تحصيلي مقاطع در و مردان باالتر و ساله 6 جمعيت سهم از ابتدايي باالتر تحصيلي

 366، بندر كنگ 1395باشد. اين آمار نشان از ترک تحصيل دختران پس از پايان دوره ابتدايي دارد. براساس آمار سال مي مردان از ترپايين

 در؛ اما دهندمي تشكيل مردان راخانوار  سرپرستان از درصد 86.7 اند.نفر، زن بوده 186نفر مرد و  180دانشجو داشته كه از اين تعداد، 

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

به ترتيب  1395تا  1385هاي و در بازه زماني پنج ساله سال1385تا سال  1365ميزان مهاجرت در شهر كنگ به ازاي هر هزار نفر  از سال 

كاهش قدر مطلق ميزان مهاجرين  از كاهش آن در ده سال اخير دارد. اما نكته قابل توجه عدمبوده كه نشان  19.1و  35.3، 106.7، 32اعداد 

و نرخ مهاجرت  14.5برابر با  1395تا  1390هاي كه ميانگين نرخ مهاجرت زنان در فاصله سالدر اين سال ها است. همچنين، باتوجه به اين

توان نتيجه گرفت كه مهاجرين، براي كار به اين اند، ميسال قرار داشته 65تا  15ه سني بوده و عمدتا مهاجران در باز 23.4مردان، برابر با 

درصد(  13.6هاي فارس )اند. در مراتب بعدي استاندرصد از مهاجران وارد شده به اين شهر، مهاجران درون استاني بوده 45.8اند. منطقه آمده

 5.2اند. مهاجران واردشده از خارج از كشور با سهمي معادل ان را به شهر كنگ فرستادهدرصد(، بيشترين مهاجر 7.6بلوچستان ) و و سيستان

 باشند. درصد نيز در خور توجه مي

 به شرح زير است:به تفكيك محالت شهر، هاي جمعيتي شهر كنگ هترين مشخصمهم

 11.7درصد در بافت مياني،  15.5ها، ها و بركهدرصد در محدوده باغ 37.7، 1395نفري شهر كنگ براساس آمار سال  19213از جمعيت 

تاريخي و كمترين آن در بافت  سال و باالتر در بافت 65بيشترين جمعيت درصد در بافت جديد ساكن بوده اند.  9.4درصد در منطقه ابوذر و 

محله ابوذر و بافت جديد كاهش يافته كه به ترتيب از بافت تاريخي به بافت مياني،  طور كلي ميانگين سن جمعيتشود. بهجديد مشاهده مي

ن، عدم جابجايي خانوارها در متناسب با قدمت بافت است. اين موضوع با نتايج بررسي ميزان ماندگاري در خانه نيز هماهنگ است و دليل آ

 اي جوان در اين بافت است.هدليل استقرار زوجدرون شهر است. همچنين، كمتر بودن بعد خانوارد دربافت جديد نسبت به ساير محالت به

شود و كمترين آن در بافت جديد در بافت تاريخي مشاهده مي 106.1هاي مختلف شهري بيشترين نسبت مرد به زن با نرخ در مقايسه حوزه

مردان  المند )كه نسبتساست. دليل باال بودن جمعيت مردان در بافت تاريخي، سكونت كارگران مهاجر و همچنين جمعيت  96.5با نسبت 

شود كه تأييدي بر موارد مذكور باشد. همچنين، بيشترين جمعيت مرد مجرد در كل شهر در اين منطقه مشاهده ميدر آن باالتر است( مي

 است.

ن درصد بيشتري 82.7حله ابوذر با مدرصد و  84.3با  (هدف محدوده) هابركه و باغات و تاريخي محدوده بافتاز نظر ميزان سواد، به ترتيب، 
 نرخ بيسوادي را دارند. 

شته و اين عدد به ترتيب در بافت به ازاي هزار نفر جمعيت، بيشترين ميزان مهاجر را دا 57.9از نظر ميزان مهاجرپذيري، بافت جديد با نرخ 
 بوده است. 6.7و  8، 17.1ذر برابر با ومياني، تاريخي و اب

ترين مواردي كه با تكيه بر اي توسعه مورد استفاده قرار گرفته است، مهمآن در طرحفق طرح كه نتايج اهاي جمعيت در بينيعالوه بر پيش

 ريزي قرار گيرد، به شرح زير است:الذكر بايد مورد برنامهموارد فوق

 

 آموزش و عالي آموزش با مرتبط نيازهاي وجه بهباشند. بنابراين تاكثريت جمعيت ساكن در شهركنگ، جمعيت جوان و ميانسال مي

ريزان قرار بايست مورد توجه برنامهشوند كه مييم محسوب جمعيتي نيازهاي ترينعمده از مسكن اشتغال، ازدواج، اي،هاي حرفهمهارت

 گيرد.

هاي آن فراهم رد و زيرساختدر دستور كار قرار گي تر و توجه ويژه به زنانبهرهافزايش سطح سواد و تحصيالت با تأكيد بر محالت كم

 شود.

 غال در دستور كار قرار گيرد.سرپرست خانوار، الزم است كه تمهيدات حمايتي و فراهم آوردن امكان اشت زنان جمعيت افزايش باتوجه به

 منظور تعادل تراكم جمعيت در سطح شهر بايد مورد توجه قرار گيرد.هاي رقابتي براي محالت بهايجاد مزيت

 د.بايد از ساختار اجتماعي محله، حفاظت و صيانت شو دربافت تاريخيباتوجه به نرخ باالي كارگران مهاجر 
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 اجتماعیهای ساختار و ویژگی :1-3-2

بررسي  مواردي از دستاوردهاي گيري گسترده در سطح شهر به انجام رسيده است.هاي ساختار شهر براساس مطالعات ميداني با نمونهويژگي

هاي مردمي هاي گردشگري، ديدگاهباشند، نظير شناخت ظرفيتساختار اجتماعي شهر كه مورد استفاده در موضوعات كاربردي مرتبط مي

 اند. درعينها منتقل شدهيج به آن بخشراستاي تدقيق نتاهاي مرتبط و در بخش بهنسبت به خدمات شهري و محالت و ميزان اشتغال، 

 شرح زير است:كند، بهماعي را در رابطه با شهر توصيف ميهايي كه ساختار اجتترين ويژگيحال، مهم

ت. درعين حال، باالترين محالت شهر پايين اسرسمي در سطح همه  يهاو انجمن ها، مشاركت با نهادها و سازمانمردم از نظر مشاركت

راي شهر، شهرداري شده است و بيشترين ميزان مشاركت و همكاري رسمي با شو ميزان مشاركت رسمي در محدوده بافت تاريخي گزارش

ا خويشاوندان و افراد محل و هيات هاي مذهبي بوده است. مشاركت غير رسمي نظير شركت در نمازجمعه، برگزاري مراسم و مناسك، رابطه ب

ه است.  در مجموع، به رسمي در منطقه ابوذر گذارش شد و ... در سطح همه محالت تقريبا متوسط است و باالترين ميزان مشاركت غير

 تناسب نظام سنتي جامعه با ويژگي هاي مثبت نظام مشاركتي غير رسمي باالتر از مشاركت رسمي است.

غير ر و شهرداري در نظامي محالت باال است. گروه هاي سنتي و مذهبي )مانند مساجد و خيريه( و شوراي شهاعتماد اجتماعي در سطح همه 

ترين ميزان اعتماد هاي دولتي پايين است؛ پايينبرخي سازمان رسمي داراي اعتماد بااليي هستند. ميزان اعتماد اجتماعي به نيروي انتظامي و

 اجتماعي در منطقه ابوذر گذارش شده است.

ر محله ابوذر گزارش شده دو كمترين آن امنيت اجتماعي در همه محالت شهر باال است و بيشترين ميزان امنيت اجتماعي در بافت تاريخي 

 است. )باالترين آسيب اجتماعي، طالق و پس از آن سرقت و تكدي گري و وجود معتادين است.(

خي و منطقه ابوذر و با در بافت تاري بيشترين حس تعلقدرصد بوده است.  93احساس تعلق خاطر به محل سكونت در مجموع باال و حدود 

دين و خويشاوندان و فاصله اندک، بافت مياني و منطقه جديد است. بخش عمده پرسش شوندگان، دليل انتخاب محل را نزديكي به وال

مياني فت تاريخي و ربوط به بادر محالت نيز م ميزان ماندگاري در محالت باالست و باالترين آنعالقمندي به محل وامنيت آن ذكر كردند. 

 اختالف طبقاتي و تفاوت پايگاه اجتماعي و فرهنگي در شهر بسيار اندک است.بوده است. 

درصد(،  21تواند منجر به مهاجرت از كنگ شود را به ترتيب، دسترسي به امكانات بيشتر )اي كه ميانگيزه ،درصد از جامعه آماري 27حدود 

مايل در محله ابوذر با فاصله معنادار ( ذكر كردند. بيشترين ت%10درصد(، بدي آب و هوا ) 18.1ي به كار،) درصد(، دستياب 19.3نزديكي به اقوام)

  اند.مهاجرت فكر نكردهبقيه ساكنين به  و كمترين آن در بافت تاريخي مشاهده شد.

موضوع ثبت بافت تاريخي  صدا و سيما با اكثر مردم از طريق دوستان و آشنايان و شبكه هاي مجازي و سپس، مطبوعات و شبكه هاي محلي

كه مچناناند. احساس تعلق به بافت تاريخي شهر باالست و تمايل به مشاركت در حفظ آن به صورت بالقوه موجود است. هكنگ آشنا شده

نوان ميراث جهاني ه عبپذيرش اجتماعي بااليي نسبت به گردشگران، توسعه فعاليت هاي گردشگري و تصور مثبتي از ثبت بافت تاريخي 

، گردشگري و ميراث فرهنگي وزارتوجود دارد. ساكنين بافت تاريخي تمايل به بازسازي به جاي تخريب و نوسازي دارند. مردم، شهرداري و 

ترين مهمدانند و خود تمايل به مشاركت در بازسازي آن دارند و اعطاي تسهيالت را را متولي بازسازي و مرمت بافت تاريخي مي صنايع دستي

 دانند.كمك دولت مي

 

ا انسجام اجتماعي و فرهنگي در مجموع، با وجود تفاوت در بافت كالبدي، كنگ شهري داراي نظام اجتماعي و فرهنگي تقريبا يكپارچه ب

آن، ت و گسترش حال، براي تقويهاي توسعه در شهر وجود دارد؛ در عينباال است و سرمايه اجتماعي قوي براي پيشبرد فعاليت

 شود:راهكارهاي زير پيشنهاد مي

 محليتوسعه  يندآفردر افزايش مشاركت جامعه محلي  -

  فرهنگي و ميراث تاريخي شهر هويت حفظ -

 تقويت فعاليت هاي انجمني و گروه هاي مردم نهاد -

 افزايش سطح تعامل و همبستگي اجتماعي بين محالت مختلف شهر -



  

10 

 

 فضاييافزايش امكاتات و خدمات مبتني بر عدالت  -

 جامعه محلي يها تتوسعه فعاليت هاي گردشگري و آموزش و ارتقاي توانايي و ظرفيت، قابلي -

 توان به شرح زير برشمرد:ترين مسائل اجتماعي شهر را كه بايد راهكار مناسب براي آن اتخاذ شود، ميمهم

ورده است. اين كارگران آاجتماعي را بوجود  اسكله ماهيگيري به عنوان بستر جذب جمعيت كارگر مهاجر زمينه افزايش آسيب هاي -

بدي و كاهش امنيت اغلب ساكن در خانه هاي رها شده بافت تاريخي هستند كه استمرا و افزايش آن موجب گسترش تخريب كال

 اجتماعي، افزايش آسيب هاي اجتماعي و تخريب عناصر هويتي بافت مي شوند.

مند تدوين برنامه توسعه ي باعث گسست اجتماعي در شهر شده و ساماندهي آن نيازمنطقه ابوذر به عنوان محدوده اسكان غير رسم -

 ( با هدف توانمندسازي ساكنان آن است. community developmentمحلي )

يكاري زنان از مردا باالتر ببيكاري در بافت تاريخي و در افراد زير تحصيالت متوسطه از بقيه مناطق باالتر است و به طور كلي  -

 .است

 

 شرایط اقلیمی :4-1 -5

حداكثر درصد و  63بت نسبي ميانگين رطو)با عوامل اقليمي نقش مؤثري بر ساختار سكونت و معيشت و كالبد شهر دارند. رطوبت باالي هوا 

و  ماه ديه سانتيگراد در درج 10.34 حداقل مطلق (، شرايط دما )باهاي فروردين، ارديبهشت، مرداد و شهريورماه در صد در  100مطلق 

 ترين مقدار ميانگينمكبا های سیالبی در همه فصول سال و تابش شدید )تير(، بارشدرجه سانتيگراد در ماه  41.29حداكثر مطلق دما 

 اي را از نظر الگوي سكونت و معيشت( شرايط ويژههاي ارديبهشت و خردادماه هايماه در  9.9 و دي و ميانگين بيشينه آذرهای ماهدر  7.7

طوبت درجه( و ر 20-28اد شمالي با دماي ) بباد غالب در بهار، تابستان، پاييز، و زمستان به ترتيب كند. و ساختار كالبدي براي شهر ايجاد مي

، و شمالي با دماي ( %30-70رطوبي )درجه( و م 28-38با دماي) (، جنوبي %30-37درجه( و رطوبت ) 28-38( ، جنوبي با دماي )70-30%)

هريك با گرد و غبار همراه  اين ميان تنها باد زمستان نامطلوب است و ممكن است كه است. در  %30-70درجه سانتيگراد و رطوبت  20-0

 باشند.

 

كان تردد پياده در شهر كاهش فعاليت در طول روز به خاطر شرايط اقليمي و گرايش به كار و تفريح در شب و همچنين، كاهش ام

 . ن در شهر و خانه، لحاظ شودآكند كه بايد تأثرات ال اقتضائات ويژه را براي زندگي و كالبد آن ايجاد ميدر بسياري از روزهاي س

وسازهاي جديد مورد توجه قرار گيرد. گيرد كه الزم است در ساختمعماري و بافت در هماهنگي با شرايط اقليمي شكل مي

هاي پايه در ترين منطقطوبت باال و كاهش اثرات تابش تند آفتاب، مهممنظور كاهش اثرات رگيري بهينه از جريان هوا بهبهره

 شوند.دهي به معماري و شهرسازي محسوب ميشكل

كند و از طرف ديگر، ترفندهايي هاي طراحي براي مقابله با آن و دفع اثرات منفي آن ايجاد ميهاي سيالبي، از طرفي ضرورتبارش

 ن در مقياس خانه و كل شهر را موجب شده است.براي ذخيره و استفاده از آب بارا

 

 مسائل محیط زیست  :5-1 -6

  گرد و غبار :1-5-1

روز همراه با طوفان گردوغبار با دو منشاء خارج و نزديك ايستگاه در ايستگاه بندر لنگه ثبت شده  2285، 2015-2002های فاصله سالدر 

شده مسلم در بندر لنگه و بخشي منشا خارجي دارد كه ازبيابانهاي حاشيه خليج مشكل گرد و غبار منطقه بعضاً ناشي از چاه خشك  است.

باشد، ولي در مواقعي كه باد گيرد. همچنين در شرق شهر معدن گچ قرار دارد كه با وجود اينكه باد غالب از جنوب غربي ميفارس نشات مي
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زار تبديل شده نيز، منشاءگرد و غبار هرگان كه درحال حاضر به شورهگردد. درياچه موزرد باعث ايجاد گرد و غبار در منطقه ميشرقي مي

  باشد.مي

 

 و پسماندها فاضالب :1-5-2

است. پخش در ساحل بندر كنگ شده محيطيهاي زيستوجود تعداد قابل توجه قايق و لنج باتوجه به ظرفيت  لنگرگاه موجب ايجاد آلودگي

ها كه در گيري قايقاست و از طرف ديگر، تعمير و سوختبندر كنگ را از بين برده مناظر زيباي ساحلپسماند از طرف اين منابع آالينده، 

هاي تعمير لنج ها به ساحل دريا ايفاي نقش دارند. همچنين، در محوطه كارگاهشود، در نشت و ورود آاليندهي كنگ انجام مياطراف اسكله

باشد، نيز آلودگي به چشم ر كنگ( و در نزديكي خور شرقي ميكيلومتر از بند 5/2فاصله حدود ي كنگ )در ي اسكلهكه در خارج از محدوده

 خورد.مي

عايت شهروندان در تفكيك رآوري زباله، دفع غير بهداشتي زباله، عدم كمبود و فرسوده بودن تجهيزات و امكانات شامل ماشين آالت جمع

ها توسط پراكندگي زبالهحل و ماهيگيري به ساحل و دريا و انتقال آن توسط امواج به ساهاي خشك و تر، ريختن زباله توسط لنجهاي پسماند

 ريزي شود.باداز مشكالت دفع بهداشتي و كارآمد پسماند است كه بايد در جهت رفع آن برنامه

اي چسبيده به خانه در يا در زير محوطه ها وي حياط خانههاي جذبي بوده است كه در محوطهچاههاي شهر كنگ سيستم دفع فاضالب خانه

هاي جزرومدي انجام نشده است. بر اساس اند. مطالعاتي جهت بررسي احتمال اندركنش يا ورود فاضالب به داخل آبدرون كوچه حفر شده

ريزند و بعضي قرار دارند مي آوري و به چاه سپتيك كه ابتدا يا انتهاي خيابانها به وسيله لوله كشي جمعبرداشتهاي ميداني فاضالب كوچه

 شود.منازل كه توان مالي خوبي دارند در حياط منازل خود چاه سپتيك دارند كه فاضالب به آن تخليه مي

باشد. يابي آن به محدوده اسكله بندر كنگ ميسطحي و راهآوري آبدرون مجاري جمعمشاهدات ميداني حاكي از نشت فاضالب به

ب، نفوذپذيري و جنس زمين در محدوده شهر كنگ، تشديد نفوذ فاضالب به داخل دريا ناشي از جريان جزر و همچنين، با توجه به شي

 مد وجود دارد.

 

 هارواناب: 1-5-3

مشابه  شود.هزار متر مكعب در سال برآورد مي 63و  369رواناب سطحي حوزه آبريز خور شرقي و حوزه آبريز شهري كنگ به ترتيب 

همه شهرهاي حاشيه دريا و رودخانه كشور سيستم جمع آوري آبهاي سطحي شهر كنگ به شكلي اجرا شده كه رواناب شهري را به 

 نزديكترين منبع آبي يعني خليج فارس و عمدتاً بندرگاه تخليه نمايد، اين سامانه نيز برروي كيفيت آب بندرگاه اثرگذار است. 

ها ها همراه با جريان خروجي ناودانيگردد. بلكه در هنگام بارندگي، رواناب كوچهآوري رواناب مشاهده نميسيستم جمعمعابر فرعي، در 

باشد آوري آب سطحي در معبر اصلي مجاور بندرگاه كنگ، كانال بتني ميرسد. سيستم جمعدر سطح معابر جاري شده و به معابر اصلي مي

   .شودكه به دريا منتهي مي

 

 منابع و مصارف آب شهر کنگ :1-5-4

 كنانتقال آب سد كوثر از طريق طرح محرم و تأسيسات آب شيرين ترين منابع مصرف آب شهر كنگ، منابع آب زيرزميني، خطمهم

 هستند.

هايي اعمال شده است و حدوديتبرداري از آبهاي زيرميني كه متعلق به دشت گزير و مهرگان و مهرگان ساحلي هستند، مدر بهره

متر  7حدود  1398تا  1371سال روند كلي حجم ذخيره اين آبخوان كاهشي بوده است.و آبنمود معرف دشت گزير از اين وجود، با 
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برداري هاي نمونه برداري شده )كه داراي نمونهدهد. همچنين، اكثر چاهتراز متوسط آب زيرزميني در سطح دشت را نشان ميافت 

توسط  1385گيرند. آب تنظيمي سد كوثر از سال هاي شور و خيلي شور قرار مياز لحاظ كيفيت شيميايي در دسته آب كيفي است(

رسد و از آنجا كه شبكه خط انتقال آبرساني به شهرهاي حاشيه خليج فارس موسوم به خط انتقال محرم به شهرستان بندر لنگه مي

شود. بخشي از باشد، حجم تأمين آب شهري هر دوشهر همزمان انجام ميگ مشترک ميتوزيع آب شهري شهرهاي لنگه و كن

شود. مجموع ظرفيت آب شهري شهرهاي بندر لنگه و بندر كنگ با برداشت از دريا و تصفيه با تأسيسات آب شيرين كن تأمين مي

بوده و در اختيار دو شركت خصوصي شريف  واحد در حال بهره برداري 4متر مكعب در روز است كه در  23500ها كنآب شيرين

بنابر اظهارات مردم محلي آب تأمين شده توسط آب  ها در ساحل شهر لنگه قرار دارند.كنشيرينباشند. آبناد و سازه سازان مي

ين آب فعلي باشد. عالوه بر كيفيت، حجم تأمها داراي شوري باالتر از ميزان مطلوب مطابق با استاندارد آب شرب ميكنشيرين

نمايد به طوري كه مردم در ساعاتي از شبانه روز با قطعي آب شبكه مواجه هستند. براي جبران نسبي كفايت نيازهاي موجود را نمي

است. مجموع آب شهري شهرهاي كنگ و لنگه از خط انتقال ها مخازن پالستيكي تعبيه شدهبام خانهاين كاستي، در باالي پشت

ات آب شيرين كن در  ارائه شده است. به طور عمومي، در بسياري از روزهاي سال در برخي مناطق، مردم براي از سدكوثر و تأسيس

با قيمت باالتر نسبت به آب « دبه»كننده، آب شيرين با كيفيت مناسب را به صورت هاي خصوصي تأمينرفع نياز شرب، از شركت

 كنند.شهري خريداري مي

هاي مؤثر در ميزان توسعه عنوان يكي از شاخصت كه الزم است ظرفيت تأمين آب بهمين آن، بيانگر آن اسوضعيت آب و منابع محدود تأ

 وري طرح براساس آن تنظيم شود.توجه كامل شده و بهره هاشيرين در برنامه د و به هزينه توليد آبمورد توجه قرار گير

 

 جهت توسعه گردشگری های شهرتحلیل ظرفیت: 6-1 -7

متعلق « بابو»است. مسافرخانه  دليل تبادالت تجاري از ديرباز مقصد سفر گردشگران كاري در مقياس منطقه، ملي و فراملي بودهبه بندر كنگ

هاي كنوني شهر كنگ و آثار هاي تاريخي مؤيد اين مطلب است. باتوجه به ظرفيتبه فردي به همين نام كه تصوير آن در مجموعه عكس

تواند طيف وسيعي از ساخت است كه مياي فرهنگي، طبيعي و انسانملموس و ناملموس، شهر كنگ داراي جاذبهبرجاي مانده از ميراث 

هاي بيني مجموعه از از برنامههمراه پيشچه حائز اهميت است، تأمين شرايط آسايش و امنيت براي گردشگران بهمخاطبين را در بر گيرد. آن

ه گردشگري، پركردن اوغات و كيفيت آن در طول سفر را افزايش دهد. عالوه، بر آن طيف ديگر توسعمتنوع است كه بتواند مدت ماندگاري 

 فراغت ساكنين است كه الزم است در تعامل و هماهنگي با ارائه امكانات به گردشگران ديده شوند.

نگي و مهارتي( برخوردار و غيركالبدي )فرههاي كالبدي الزم )زيرساختي و روساختي( براي توسعه گردشگري الزم است كه شهر از ظرفيت

 شرح زير است:نظرهاي فوق در شهر كنگ بههاي موجود شهر از نقطهتحليل ظرفيتباشد. 
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 های کالبدی شهر برای توسعه گردشگریظرفیت :1-6-1

هاي و فوريت درماني -بهداشتي خدماتو دفع زباله،  آب آشاميدني و تأسيسات فاضالبمشتمل بر دسترسي،  ،عوامل زیرساختینظر از . 1

 و ارتباطات، تحليل وضع موجود و پيشنهادها به شرح زير است:انرژي ، پزشكي

سافت حدود مز نظر دسترسي، دسترسي هوايي به بندر لنگه با پرواز محدود وجود دارد و دسترسي زميني از بندرعباس با طي ا -

با اين بندر و بندر لنگه وجود  دارد. امكان ارتباط مستقيم دريايي درحال حاضر كيلومتر ميسر است كه جاده آن نياز به بهسازي 180

 ترين بنادر، بنادر چارک و آفتاب هستند.ندارد نزديك

ا مشكل بز نظر تأمين آب آشاميدني مناسب درحال حاضر شهر دچار مضيقه است و ساكنين نيز در اين زمينه در فصوص گرم ا -

جذبي است. اما ب از چاهدفع زباله و پسماند و فاضالب نياز به توسعه دارد. درحال حاضر، دفع فاضالهاي مواجه هستند. سيستم

تواند مشكالتي در توسعه صنعت خصوص در حاشيه شواحل ميهاي مرتبط با شيالت بههاي ناشي از سكونت و فعاليتآلودگي 

 توريسم ايجاد نمايد.

ت و الزم است كه براي خدمات بيشتر به بندر لنگه مراجعه به يك خانه بهداشت اسخدمات بهداشتي و درماني شهر محدود  -

 شود. شهر نياز به توسعه خدمات درماني دارد.

يستم م نياز به سگيرد و باتوجه به عدكه برق سراسري است. اما تأمين گاز شهري از طريق كپسول صورت ميشهر متصل به شب -

 كشي گاز در اولويت قرار ندارد.هگرمايش در غالب روزهاي سال، لول

 ي ارتباطي مخابرات، پست، اينترنت در شهر وجود دارد.هاسيستم -

 

شوند. اين خدمات خدماتي هستند كه با هدف عرضه به گردشگران و بازديدكنندگان ساخته مي ،(روساختهای گردشگری)تسهيالت . 2

باشد. در شهر بندركنگ، ن قبيل موارد ميفرهنگي و ورزشي، مراكز امنيتي و انتظامي و از ايمراكز اقامتي و پذيرائي، مراكز مالي و بانكي، مراكز 

ه در شهر وجود دارد؛ اما دو واحداقامتي در قالب بوم گردي و يك مجموعه در مجاورت پارک جنگلي وجود دارند. مراكز پذيرايي پراكند

ها و مراكز موضوعي در شهر وجود دارد و درحال باشد. موزهتنوع كيفي نمي پاسخگويي ظرفيت گردشگري از نظر تعداد و همچنين، از نظر

 رسي در سطح شهر وجود ندارد.شبكه حمل و نقل همگاني مناسبي براي دستباشد. توسعه است. همچنين، شهر داراي پاسگاه انتظامي مي

 

 های غیرکالبدی شهر برای توسعه گردشگریظرفیت: 1-6-2

هاي انجام شده در شهر اني نيز موضوع مهم ديگري در توسعه گرشگري است كه بررسيي مناسب از نظر فرهنگي و انسهاايجاد زيرساخت

 كنگ، گوياي موارد زير در شهر كنگ است:

مربوط ر پذيرش گردشگران د. در بين مناطق بيشترين ميانگين در حد باال بودميانگين شاخص پذيرش اجتماعي گردشگران از طرف ساكنين، 

( بوده 4)حداكثر  2.8ميانگين  ( و كمترين آن مربوط به منطقه سه)منطقه ابوذر( با4)حداكثر  3.8به منطقه يك)بافت تاريخي( با ميانگين 

 است.

ها استقبال درصد از پاسخگويان اصال از اين طرح 5.1هاي گردشگري در بين ساكنين، بيانگر آن است كه بررسي ميزان استقبال از طرح

 درصد زياد بوده است.  6.3درصد متوسط و  52درصد از پاسخگويان كم،  36.7گردي در ميان هاي بوماند. ميزان استقبال از ساخت خانهنكرده

)حداكثر  2.68هاي گردشگري مربوط به توليد صنايع دستي با باالترين ميانگين مهارت هاي مرتبط با صنعت گردشگري، از نظر كسب مهارت

در رتبه دوم قرار دارد. همچنين  (4)حداكثر  2.63اشد و بعد از آن عالقه به آشنايي با بافت و خانه هاي تاريخي كنگ با ميانگين ب( مي4

 پاسخگويان كمترين ميزان عالقه را به تأمين محل اقامت دارند. 
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هاي ميداني انجام ررسيبدر  ر اين شهر دارد.روند تحول شهركنگ از منظر فراغتي و گردشگري نشان از حركت در مسير توسعه گردشگري د

يژه جاذبه ها وهاي گردشگري و به گردشگران ورودي به شهر كنگ به دنبال مكانشده درخصوص گردشگران بندر كنگ مشخص شد كه 

خويش را براساس كاني مباشند. گردشگران در مدت ماندگاري در شهر كنگ تقاضاي و منابع تاريخي و باستاني و بافت با ارزش كنگ مي

اي مورد توجه است. مراكز كنار ساحل كنگ يكي از تقاضاه كنند.پارک كوهين برنامه ريزي ميبافت باارزش و محوطه هاي ساحلي از جمله 

يع دستي و خانه هنرمندان نيز خريد كنگ نيز در موارد بعدي مورد توجه گردشگران قرار مي گيرد. مراكز فرهنگي مانند موزه ها، خانه صنا

 مورد توجه گردشگران مي باشند. 

درصد  9خود اختصاص داده اند.  درصد از سهم كل پاسخ هاي بازديدكنندگان را به 73فصول رمستان و اوايل بهار در حدود از نظر زمان سفر، 

 نيز همه فصول سال را زمان مناسب براي فعاليت هاي فراغتي در شهر كنگ ذكر كرده اند. 

هزار  50اكثر ا حددرصد گروه ه 59با توجه به درصد تجمعي، در حدود  98و  97های مرتبط با سال از نظر هزينه سفر، طي بررسي

يكي محل سكونت بازديدكنندگان نزد هزار تومان. 100درصد حداكثر  67و تومان در روز در مراكز فراغتي در فضاهاي باز كنگ هزينه مي كنند 

و  ح درآمدي بازديدكنندگانبه مراكز فراغتي، تنوع كم فعاليت هاي فراغتي، مدت زمان كوتاه ماندگاري، الگوي فعاليت هاي فراغتي، سط

 هاپايين بودن هزينهل موثر بر انگيزه هاي اصلي آنان )تفريح و پيك نيك در فضاي آرام، تماشاي مناظر و تمدد اعصاب و استراحت( از عوام

 بوده است.

 

جه به فرهنگ و آداب با تو است كه الزم است توسعه پايدار جاذبه هاي گردشگري بندر كنگ انداز شهر از منظر گردشگري،چشم

متعدد طبيعي و تاريخي و  وو رسوم بومي و همچنين امكان بازديد از جاذبه هاي بافت با ارزش و تاريخي شهر، جاذبه هاي متنوع 

هاي آورينده براساس فنعرضه و ارائه محصوالت با كيفيت در صنعت اقامتي، تفريحات و رستوران با خالص ترين مواد تشكيل ده

القي و زيست محيطي و نيروي انساي متخصص، توسعه بازار گردشگري بندر كنگ در راستاي سودآوري با رعايت موازين اخ روز

و قشم براي كسب  هاي متمايز نسبت به ساير مقصدهاي رقيب همجوار مانند جزيره كيشجهت ارائه بهترين كيفيت با ويژگي

اي به سفر منظومه در چارچوب يكعنوان مقصد سفر و يا از بندر كنگ به رضايت گردشگران و تشويق ساير افراد جهت بازديد

 .، تحقق يابدجنوب ايران

هاي راهبردي در ها و سياستشيخط م شود.همچنين،عنوان اسكله مسافري ومقصد گردشگري پيشنهاد مياستفاده از ظرفيت اسكله، به

 .اندضايي، زيرساختي، اجتماعي و فرهنگي، اقتصادي و گردشگري در بندر كنگ تنظيم شدهف -هاي محيط زيست، كالبديزمينه

 

 های کالبدی توسعه در پیوند با محیط ها و محدودیتظرفیت :1-7 -8

اي مترتب بر آن به انجام ها و محدوديتباهدف قرارگيري در مسير توسعه و ظرفيتشناخت كالبد شهر نوعي رويكرد پديدارشناسانه است كه 

 د:شانجام  هاي مختلف به شرح زيرها و روشرسيد. براي اين منظور، اين شناخت از منظرها و مقياس

ساختار فضايي ذهني ، لوژيكار اكوساختدر پيوند با در گذر زمان و  يري شد: ساختار فضايي شهرگاول شناخت شهر كه خود در سه بخش پي

 شهر عيني ساختار فضاييشهر از نگاه شهروندان و درنهايت، 

  و مسكن معماري هايتنمعابر و در  ترافيك شهر،، ها و خدماتوضعيت اراضي، كاربريدوم شناخت وضعيت اجزاي ساختاري شهر مشتمل بر: 

 شود:وسعه براساس آن ارائه ميتها و پيشنهادهاي ها و محدوديتظرفيتهاي هربخش ارائه شده و در ادامه، به اجمال يافته

 

 ساختار فضایی شهر در گذر زمان و در پیوند با ساختار اکولوژیک   :1-7-1
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آن ارتباط داده شده و پس از  يابد. لذا در ابتدا توضيحاتي درخصوص اينسير تاريخي بندر كنگ در رابطه با ساختار اكولوژيك آن معنا مي

بل توجهي بنا به نام بُركه در در بندر كنگ )مانند بسياري از مناطق جنوبي ايران(قارشد كالبد شهر بر روي اين ساختار ارائه خواهد شد:

هاي آب هاي اين اقليم است، هاي سيالبي كه از ويژگيهستند كه بارش هاي عظيم آب در دل زمينها مخزن. بركهجاي شهر وجود دارندجاي

هاي رتباط مستقيم با مسيلاها در تقريبًا تمامي بركه  كردند.آوري كرده و براي فصول خشك ذخيره ميي جاري بر روي زمين را جمعفصل

تنها محدوده  اند. زيرا براي كاركرد كامل بركه نياز است كه سطحي بسيار بزرگ آب مورد نياز آن را فراهم كند وكوچك فصلي مكانيابي شده

رسند و با داخل شدن اي حاشيه خليج ميهها به باغهاي كوچك بعد از عبور از بركهامتداد مسيل باشد.قادر به پر كردن بركه نمياطراف آن 

كرت بندي، ذخيره آب مازاد  گردد. نظام مديريت آب از طريقشود و ارتباط مسيل با خليج قطع ميدر باغ آب سيالب در درون باغ پخش مي

دايع ها و همچنين ساختار تعبيه شده جهت فيلتر كردن روانان از طريق نفوذ بين دوچاه مجاور از بث شده در انتهاي كرتهاي احدادر چاه

اين بخش مرتبط ارائه شده است(.  )به تفصيل درامل قابل بازيابي استطوركدر كنگ به مهندسي آب در اين حوزه از سرزمين است و نمونه آن

هاي تاريخي شهر عنوان يكي از جاذبهگيري شهر در پيوند با طبيعت دارد، بهاصيل شكلبازيابي ساختار  كه از نظرميراث، عالوه بر اهميتي 

 مطرح است.

اصلي، فرعي، فضاهاي باز  اي از گذرهايبندري كوچك با بافت ارگانيك بندر شامل مجموعه 1335بندر كنگ در سال از نظر سير تاريخي، 

. در اين ساختار فضايي گذرهاي اندها با فاصله از شهر در دوبخش شرقي و غربي آن واقع شدهي است كه باغكوچك مقياس و مساجد محل

شوند كه ت؛ همچنين سبب ميها برقراري دسترسي مردم به ساحل اساصلي عموماً با ساحل دريا در ارتباط و تقريبا عمود هستند و نقش آن

هاي دردسترسي هاي هوايي و نقشهتفاوت رشد شمالي اندكي است. آنچه از مطالعه و بررسي عكسنسيم دريا  به درون بافت جريان يابد. 

طوري كه با آيد بيانگر تغييرات عمده در ساختار شهر پس از ورود ماشين است. بهبرمي 1395و  1384، 1373، 1361، 1340شهر از سال 

به عناصر اصلي ها تبديل هاي ترافيكي آنها و گرهشود و خيابانمعرفي ميا در هر دوره، ساختار توسعه آتي تثبيت و گسترش خيابان

هاي كوچك فراهم كننده آب را ها با مسيلبيت شده و  ارتباط بركهجاده ساحلي تث 1361در نقشه سال شوند. دهنده ساختار فضايي ميشكل

براي مرزي احداث شده،  ابانخي ،در شرق بافت تقسيم كرده است. خشبجنوبي بافت قديم شهر را به دو  -از بين برده است و خياباني شمالي

توان كل بافت تاريخي ان به بعد مياند. از اين دوربافت تاريخي و كل شهر تعيين كرده كه كماكان تا به امروز نيز به قوت خويش باقي مانده

يا خشك شده قسمتي از در وي بافت تاريخي احداث شده است.در اين زمان، دو موج شكن در دو س را يكي از اجزاي ساختار فضايي دانست.

ست كه مطالعات خطرپذيري هاي آتي به خياباني جديد در ساحل تبديل شده است؛ الزم به ذكر او به نوار ساحلي الحاق شده كه در سال

 .اين منطقه را در نواحي پرخطر قرار داده است ICZMطرح 

ي مانند مسكن مهر و هايسازيشهرک وهاي اصلي درون شهري  از خيابان تثبيت تعداد بيشتريو افزودن و رشد شمالي شهر   افزايش

 است.ي آتي آن هالهاي گوناگون به كه سمت غرب و تا محدوده بندر لنگه نزديك شده است، از اقدامات توسعه شهر در ساتعاوني

 

ك تمامي معماري، بافت شهري، شكل گرفته بود. اين ساختار اكولوژياي بندر كنگ در گذشته در ارتباط با ساختار اكولوژيك پيچيده

هاي جوي منطقه بوده ارشبكرد و هدف نهايي آن استفاده حداكثري از معدود بافت پيراموني و باغات آن را به يكديگر متصل مي

 است.

و تاريخي شهروندان، خشك شدن باغات،  برنامه شهر در تضاد با منافع عمومينتيجه اين گسست تاريخي رشد افسار گسيخته و بي

ها، خطوط لوله كنها، باير شدن اراضي كشاورزي و وابستگي شديد به منابع آبي ناپايداري همچون آب شيرينخالي ماندن بركه

لبد با در اين راستا، الزم است كه توسعه آتي شهر باتوجه به احياي نظام ارتباط اكولوژيك كا هاي عميق شد. آب شيرين و چاه

فرهنگ پاسداشت آب كه هنوز در ذهن تك تك شهروندان كنگي حضور پررنگي دارد و گواه آن چه چنانبستر صورت گيرد. 

به رسميت شناخته شود و جايگاه آن در كنار ديگر فرآيندهاي  شود،نمودهاي كوچك در جاي جاي بافت شهري ديده ميصورت به

داشت كه ثمره گرانبهاي آن در قالب احياي ساختار اكولوژيك شهر به ظهور رسد. با اين  اميد توانرسمي توليد فضا باز شود، مي

باز گرداندن فرآيندهاي تاريخي توليد فضا در چهار سطح  منظورهدف، راهنماي جامع احياي ساختار اكولوژيك بندر كنگ به
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ها، ها، توصيهشده است كه حاوي دستورالعمل ئههمراه آن، اراريزي شهري، طراحي شهري و معماري و نظام حقوقي بهبرنامه

 .باشدگيري از اصول تاريخي استفاده از آب و به روزرساني اين اصول ميها و راهكارهايي با هدف بهرهطرح

يي شهر به يك نكته مهم ديگر، درخصوص بافت تاريخي است؛ الزم است كه نقش بافت تاريخي از يك جزء در ساختار فضا

و ساري شود. راهكار  هاي آن در كل بافت جارييشه وارسته از مفهوم كالبدي صرف به كل شهر تسري يابد و ارزشمفهوم و اند

طرف و تبيين اصول طراحي آن، گسترش پيوندهاي حركتي و عملكردي بافت تاريخي با كل شهر و عدم انتزاع آن از بافت از يك

فت و احياي آن فراهم ارهايي امكان ورود و سكونت نسل جديد به اين باو اجزاي آن به كل شهر است. همچنين، بايد با راهك

 شود.

جاي ها بهن آننكته ديگر، تقويت نقش عناصر فرهنگي، تاريخي و طبيعي در تعريف ساختار فضايي شهر و جايگزين ساخت

 است. به عنوان عناصر اصلي ساختار فضايي شهر محورهاي ترافيكي

 

 شهر از نگاه شهروندانساختار فضایی ذهنی  :1-7-2

جامعه آماري نمونه و  شناخت ذهني شهروندان از شهر در اين تحقيق براساس پيمايش ميداني مبتني بر مصاحبه از طريق پرسشنامه از

هاي ن و گره، لبه، نشانههاي مورد پرسش در شناخت ذهني شهر عبارت بودند از: عناصر اصلي، ميدامجموعه مشاهدات به انجام رسيد. مؤلفه

 شهر و محله

طي بندرعباس به بندر لنگه، جاده عنوان كردند و پس از آن، جاده ارتبا «عنصر شهری»ترين اكثريت جامعه آماري ميدان شهرداري را مهم

 ساحلي و بركه سنگي مورد توجه قرار گرفته است. 

بهمن  22كه سنگي و ميدان گزينه و با فاصله قابل توجه ميدان ناخدا و برنيز، مجدد ميدان شهرداري به عنوان اولين « میدان»درخصوص 

ساحلي كه  هاي ويژه در ميانه ميدان بوده است. همچنين محدودهها وجود الماناند كه دليل توجه مردم به اين ميدانمورد توجه قرار گرفته

مهم،  «گره شهری»وان يك هاي صيادي در دريا مستقر هستند، به عنلنج بوم مسي و در مقابل آن، موزه مردمشناسي و در كنار آن قايق

 مورد توجه ساكنين قرار كرفته است.

هاي هاي ساحلي، خيابانيابانهاي ساختاري و اصلي شهر هستند. در اين بخش نيز خهاي ذهني منطبق بر راههاي مشخص شده در نقشه«راه»ترين مهم 

 ترين حضور را دارند. ارتباطي با بندرعباس پررنگمنتهي به ميدان شهرداري و جاده 

ها قرار هاي شناخته شده در رابطه منطقي با راهعنوان عوارض طبيعي است. بقيه لبههاي اصلي شهر منطبق بر لبه ساحل و خور سور در شرق به«لبه»

نيز عليرغم عبور از ميانه شهر به  دارند كه جاده بستك در غرب و بلوار ساحلي شرق حد غربي و شرقي شهر هستند. جاده ارتباطي بندرعباس به بندر لنگه

 در ساختار ذهني بسياري از ساكنين وجود نداشته است. عنوان لبه ذكر شده و محله ابوذر در شمال آن 

شود و تكيه بر نتايج گيرد و از نسلي به نسل ديگر بازتوليد ميكه در حافظه جمعي مردم شكل مي  ساختي اجتماعيعنوان با تعريف محله به

از آنجايي كه  ذكر است كهايي شدند. الزم بههاي قبل، محالت شهر شناسپيمايش و برپايه ساختار پيشين ارائه شده از محالت در گزارش

باشد و از فردي به فرد ديگر تفاوت دارد و خطوط ترسيم شده محله مفهومي اجتماعي است در نتيجه فاقد حدود و ثغور ثابت و مشخصي مي

، اروپايي، بلوكي، قزويني، قطعي و غيرقابل تغيير نيست. بر اين اساس نه محله در سطح شهر، مشتمل بر محالت كوش، موتور برق قديم

اي كه در پيمايش ميداني حوزه اجتماعي انجام شده است، ابوذر و محالت حسين آباد، قلعه و رضواني شناسايي شدند. براساس نظرسنجي

شهر ذكر  محالت كوش و رضواني كه در بافت تاريخي هستند و پس از آن، محله قزويني در بافت مياني با فاصله معناداري بهترين محالت

هاي شهر، محدوده اسكله صيادي، بندر صيادي و بازار ماهي كه همه پهنه ساحلي تر از ديد ساكنين، پهنهبندي بزرگدريك پهنه شدند. 

هاي اسكله، بلوار ساحلي، امام خميني و شهيد بهشتي عنوان شد كه بافت تاريخي در درون هستند ذكر شده و پهنه ديگر در حدفاصل خيابان

 گيرد.قرار مي آن

هاي شهري شناخته عنوان نشانهمجموعه مدارس و ساختمان پاسگاه به، هاي حاشيه ميدان شهردارياختماني شهري، مجدد سها«نشانه» در پرسش 

ترين جامع مهممسجد ساعتي، كاكا، دوطبقه، كوشي و مسجد خصوص در مقياس محالت ذكر شدند و هاي مهم و بهعنوان نشانهشدند. مساجد شهر به



  

17 

 

اي يابند. اند نقش نشانهاند، توانستهبافت تاريخي شهر، تك بناهايي كه در راستاي صيانت از بافت مرمت شده و يا تغيير كاربري يافتهدر  ها بودند.آن

هاي شهر پارک از بين پارکو  اباط ذكر شدهدو مجتمع تجاري بادگير و سهاي تجاري، اند. از كاربريها مورد توجه قرار گرفتهها و داروخانههمچنين بانك

 اند.ترين عناصر مورد توجه بودهبركه سنگي از مهمو  ها قلعه پرتغالي، لنج بوم مسي اند.ملت و پارک قلعه مورد توجه بوده

 

حدوده مركزي بسيار قوي ميك  خصوص، محور ارتباطي از ميدان شهرداري با درياميدان شهرداري و محورهاي ارتباطي با آن و به

 شود.است و ظرفيت مناسبي براي شهر محسوب مي

حاضر، درحالرفته شده است. بافت تاريخي شهر به عنوان يك كليت مستقل در تصوير ذهني مردم حضور پررنگي ندارد و عموماً ناديده گ

در اين رابطه، گذرهاي بافت قديمي ست. ه باالتري برخوردار  اجاي بافت از جايگاها بهاولويت ذهني ساختار فضايي تعريف شده با خيابان

ميت بافت تاريخي باززنده كردن الزم است باتوجه به برنامه ثبت جهاني و اه كند.شهر نيز نقش چنداني در نقشه ذهني ساكنان ايفا نمي

ي كمك رسان باشد طراحي و تقويت يك ساختار ني بافت تاريختواند بر تثبيت حضور ذهآنچه مياي بافت مورد توجه قرار گيرد. ارزش

 طلبد.ديگري مي بايست بدون تخريب كالبدي و تعريض باشد و راهكارهاي طراحانهفضايي اصلي براي آن است. اين طراحي مي

اراضي باغي وجود  هكتار 7/27در بندر كنگ ارند؛ اين درحالي است كه ساكنين ندعنوان عنصر يا نشانه يا لبه در ذهن ها جايگاهي بهباغ

 و الزم است كه احيا شوند. دارد

گزيني اين دو شهر در ذهن همچنين، مرز كنگ با شهر لنگه نيز در ذهن ساكنين به عنوان لبه شناخته نشده كه نشان از عدم جدايي

 و شهر استفاده كرد.دتوان از ظرفيت آن براي پيوند ساكنين دارد كه مي

 تقويت شود. كه به عنوان يك لبه ذكر شده است،  در شرق سورالزم است كه لبه طبيعي خور 

هاي همگن و مطلوب براي تقويت مفهوم محالت در پيوند با ساختارهاي اجتماعي و تأمين خدمات و امكانات در جهت ايجاد كيفيت

 محالت از اهميت بسيار برخوردار است.  

هاي تازه ساز غرب و شهرکوها، مساكن مهر است. اين مورد در مورد تعاونيهاي اخير شهر را ناديده گرفته نقشه ذهني مردم گسترش

ين امر با شدت كمتري در مورد كند و تقريباً هيچ يك از اهالي به وجود اين محالت اشاره نكرده اند. اشمال غرب شهر كامالً صدق مي

ي از مردم ثبت نشده و حد از شهر در تصوير ذهني بسياركند. اين قسمت محله ابوذر و قسمت شمالي خيابان امام خميني نيز صدق مي

ه ساختار فضايي شهر با كشمالي شهر خيابان امام در نظر گرفته شده است.دبا توجه به نقيصه اشاره شده در باال نياز مبرم است 

. در اين رابطه، بايد نقش ابندها از حالت منفك خارج شده و در قالب يك كل منسجم معنا يهاي جديد اتصال يابد و اين قسمتتوسعه

 جداكنندگي محور بندرعباس به لنگه كاهش يابد و اتصال دو بخش شمالي و جنوبي شهر تقويت شود.

در ايجاد الگوهاي ساخت و ساز در شهر، بايد معماري كنند عنوان نشانه عمل ميهايي كه بهباتوجه به تأثير باالي ساختمان 

 د.اي در نظر گرفته شوصويب طرح بناهاي نشانهتوجه قرار گيرد و سازو كاري براي تهيه ها با تأكيد بيشتر مورد تآن

ها در ها نقش مهمي در ساختار ذهني ساكنين دارند و بايد ضمن توسعه آنها يا عناصر ميان ميدانها نظير مجسمهنشانه

 ، توجه شود.انجامدانتخاب الگوهاي ارزشمند كه به افزايش هويت و پيوند اجتماعي مي
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 ساختار فضایی عینی شهر :1-7-3

هاي مياني، شرقي و تا حدودي در قسمت شمالي بوده و اراضي جنوب و غربي شهر در شهر كنگ در بخشتمرکز فضایی توده پخشايش و 

 خدمات شهري در ميانه شماليباشند. چنين پراكنش فضايي برآمده از تمركز اراضي مسكوني و داراي تمركز كمتري از اراضي ساخته شده مي

صلي؛ الگوي ا 2هاي باير، باغ، پارک و فضاي سبز در اراضي جنوب و غرب شهر است. در نتيجه شهر كنگ داراي و شرقي و استقرار فعاليت

 اشد.هكتار از اراضي شهر ب 35/416هكتار و فضا شامل  66/93كنده است كه باعث شده تا توده دربرگيرنده فشرده و پرا -متمركز

 ها، بافت مياني، منطقه ابوذر و بافت جديد است. منطقه بافت تاريخي، باغات و بركه 5در بندر كنگ؛ شامل  نظام تقسیمات کالبدی 

درصد به  180تا  120بندي طبقهشود. )و جمعيت براساس امطالعات جمعيتي( در بافت قديم و مياني مشاهده مي تراکم ساختمانتمركز 

 اند. اختصاص دادهها، بافت تاريخي، بافت مياني و منطقه ابوذر بيشترين سهم را به خود ترتيب در مناطق بافت جديد، باغات و بركه

 30ن سطح اشغال اند. همچنيدرصد اراضي را به خود اختصاص داده 43درصدي بالغ بر  80تا  50اراضي واقع در بازه ، سطح اشغالاز نظر 

ه خود اختصاص درصدي؛ اراضي ساخته شده شهري را ب 21درصدي با سهم  30تا  10درصدي و سطح اشغال  26درصد با سهم  50تا 

 اند. داده

مترمربع  5000ا ت 1000اراضي  مترمربع سهم بااليي را از وسعت حاضر بندر كنگ دارند. 500تا  200اراضي واقع در بازه ، بندیدانهاز نظر 

ي ديگر اختصاص كمتر از است. از سو را دربرگرفته يشهر ياراضدرصد  11مترمربع نيز بالغ بر  10000تا  5000درصد و اراضي  17حدود 

 ارد. دمترمربع است كه داللت بر عدم وجود ريزدانگي در بافت  200كمتر از  بنديدرصد اراضي شهر به دانه 2

 داراي چهار الگوي ارگانيك، نيمه ارگانيك، شطرنجي و شكل نگرفته است.، شهر داراي شبکه دسترسیاز نظر 

ذهني بر آن تأكيد ه اي است كه كليه مواردي كه شهروندان در نقشي، محوري و پهنهعناصر مركزبندر كنگ، مشتمل بر  سازمان فضایی

با برخي عناصر محوري و قرارگيري مجموعه  قرارگيري بازارچه ارزي و استاديوم البدر در عناصر مركزي، انطباق بازارگيرد. كردند را دربر مي

هاي شهري و مراكز ترافيكي، به جز ورودي. ه شده استموارد افزودترين اي در سازمان فضايي مهمكاربري اراضي شهر به عنوان عناصر پهنه

 اند و عنصر شاخصي در قسمت غربي شهر وجود ندارد و بايد توازن و تعادلساير عناصر مركزي در قسمت شرقي بندر كنگ تمركز يافته

 صورت گيرد.

 

 شناخت وضعیت اجزای ساختاری شهر  :1-7-4

 وضعیت اراضی

كيت خصوصي شود. بر اساس مشاهدات صورت گرفته مالتقسيم مي نامشخصنوع مالكيت دولتي، خصوصي و  3 بهاراضي بندر كنگ 

قرار  ت مالكيت خصوصيتحتعداد باالي كاربري مسكوني است كه  اصلي آنيكي از عوامل  و بيشترين درصد را به خود اختصاص داده است

 .دارند

 

 ها و خدماتکاربری

ي زير بيست هزارنفر( است كه مترمربع در شهرها 40بيش از دو برابر حد استاندارد ) مترمربع و 99.8ميزان به سرانه مسكوني در شهر كنگ

مترمربع و بيش از دو برابري از  92/5ميزان ري در اين شهر بهگردد. سرانه تجابه الگوي سنتي توسعه و مساكن بزرگ مقياس شهري بازمي

مترمربع و كمتر از سرانه  55/2ميزان سرانه آموزشي در اين شهر به ن مناسب اراضي تجاري ريزدانه است.حد استاندارد است كه دليل آن ميزا

ريزي كاربري اراضي آتي شهر مورد توجه مترمربع( است و بايد در برنامه 5/3نفر )برابر با  50000استاندارد كاربري آموزشي در شهرهاي زير 

 ويژه قرار گيرد. 
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تر از سرانه استاندارد است و به واسطه اهميت بسيار اين كاركرد در مترمربع و بسيار كم 33/0ميزان رماني در شهر كنگ بهد -سرانه بهداشتي

ميزان ريزي كاربري اراضي آتي شهر مورد توجه ويژه قرار گيرد. سرانه فرهنگي در اين شهر بهشهر و تاثير آن بر كيفيت زندگي بايد در برنامه

ريزي ربع( است و بايد در برنامهمترم 75/0نفر )برابر با  50000كمتر از سرانه استاندارد كاربري آموزشي در شهرهاي زير  مترمربع و 22/0

مترمربع  در  0.5ستاندارد )امازاد حد  مترمربع و 3.75ميزان كاربري اراضي آتي شهر مورد توجه قرار گيرد. سرانه مذهبي در شهر كنگ به

ه دارد. اختصاص اسالمي اشار -زارنفر( است و سطح باالي اين كاربري بر توجه ويژه شهروندان به اين عنصر ايرانيه 50000شهرهاي زير 

ريزي كاربري اراضي آتي ر برنامهدمترمربع به سرانه ورزشي در اين شهر حاكي از مازاد كاربري است كه عدم نياز به پيشنهاد آن را در  62/7

ريزي كاربري اراضي ها است كه بايد در برنامهاهميت عدم وجود كاربري ورزشي در بافت مياني و باغات و بركه دهد. موضوع باشهر نشان مي

ياس شهري؛ پاسخگوي نياز محلي توسعه آتي مورد توجه قرار گيرد. زيرا استاديوم البدر باعث افزايش سرانه در بندر كنگ شده است و با مق

اكي از كمبود بسيار كاربري است و نياز به توجه ويژه مترمربع به سرانه پارک و فضاي سبز در اين شهر ح 3/2ختصاص اباشد. اي نميو ناحيه

مترمربع  4/14ا بهكتار اراضي باغي وجود دارد و سرانه اين كاربري برابر  7/27ريزي كاربري اراضي آتي شهر دارد. در بندر كنگ در برنامه

نفر  50000در شهرهاي زير )شهر حاكي از تحقق سطح مورد نياز  در اينانتظامي  -ادارايبه سرانه ا كاربري  مترمربع 92/2است. اختصاص 

 است. ( مترمربع 2برابر با 

است. نحوه پراكنش  ادهدرصد اراضي شهري را به خود اختصاص د 6/1هكتار؛ بالغ بر  3/8تاسيسات در وضع موجود بندر كنگ با مساحت 

ست و نياز به تامين ي اري نسبتا مناسب است، اما در اراضي بخش شمالي و شرقي بندر كنگ، برخورداري در سطح پايينفضايي اين كارب

 خدمات دارد. 

ترين سطح كاربري آموزشي را به خود اختصاص رماني است و اين دو منطقه پاييند -در مناطق ابوذر و بافت جديد فاقد كاربري بهداشتي

 ابوذر كاربري انتظامي وجود ندارد. در منطقه اند. داده

رين سهم از اراضي باير به ترتيب مترمربع است. بيشت 24/92هكتار اراضي باير وجود دارد و سرانه اين كاربري برابر با  2/177در بندر كنگ 

هكتار(، بافت  5/16منطقه ابوذر )هكتار(،  6/24ها )هكتار(، باغات و بركه 3/29هكتار(، بافت تاريخي ) 8/91متعلق به مناطق؛ بافت جديد)

 هكتار( است.  15مياني)

درصد اراضي شهري را به  2كاربري صنعتي و كارگاهي در بندر كنگ مجاور خيابان اسكله واقع شده است و با مساحت يك هكتاري بالغ بر 

شرقي شهر بوده و در منطقه  ضي شمالفروشي است و تنها در اراهاي ماهيخود اختصاص داده است. غالب اين صنايع به صورت كارگاه

 هكتار(  استقرار يافته است. 52/0هكتار( و بافت تاريخي) 45/0بافت مياني)

 

ي داراي كمبود سرانه هستند و اين و فرهنگ يزشآمو ،يدرمان -يبهداشت، سبز يپارک و فضاهاي با اهميتي همچون كاربري

توان از اراضي باير آيد. در راستاي جبران اين كمبود ميشهروندان به حساب ميموضوع بسيار مهمي در ارائه خدمات شهري به 

بافت تاريخي وجود دارد كه در  به عنوان ذخاير توسعه آتي شهر استفاده كرد. بيشترين زمين باير به ترتيب در بافت جديد و دوم در

هاي گردشگري در مورد دوم، گسترش زيرساختهاي خدماتي به اين بافت و مورد اول فرصت مناسبي براي تخصيص كاربري

 است.

وضعيت  ها در سطح محالت است. عالوه برآن،ها و جبران كمبودها با توجه به توزيع عادالنه كاربريالزم است كه تخصيص سرانه

 كاربري بايد در موضوع سطح نفوذ و شعاع عملكرد مورد توجه قرار گيرد. 

چار كمبود سرانه است و بايد به اقتصاد منطقه كه در نوع معيشت نيز مورد توجه قرار گرفت، د كاربري حمل و نقل و انبار باتوجه

 در طرح لحاظ شود.

ساز توسعه كاربري اراضي و جهت توسعه آتي شهر است. زيرا در اين اراضي امكان جانمايي وجود اراضي باير در شهر؛ زمينه

 وندان پاسخ داد.توان به نياز خدماتي شهري ميش محدوده شهرهاي مورد نياز وجود دارد و بدون افزايكاربري
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التي براي شهر ايجاد در شهر از نظر مسائل آلودگي ناشي از پسماندهاي كارگاهي و منظر بويايي مشكفروشي ماهي هايكارگاه

 كرده كه بايد مورد توجه قرار گيرد و رفع شود.

 

 شهر ترافیک :8-1 -9

شمالي شهر است.  طرح جامع پيشنهاد شده اما هنوز محقق نگشته است احداث جاده كمربندي در بخشاز جمله طرح هاي مهم كه در 

اي عبور از بلوار آيت اهلل رود كه خودروهاي عبوري و به خصوص وسايل نقليه سنگين به جبرداري از اين كمربندي انتظار ميدرصورت بهره

دي دارد، از كمربندي عبور كاربري هاي جاذب سفر در امتداد آن ميزان تقاضاي زيا خامنه اي كه هم اكنون به دليل دسترسي هاي زياد و

 كرده و وضعيت ترافيكي داخل شهر بهبود يابد.

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

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

 رسد و زيرساخت هاي مناسب براي ايجاد آن در بسياري از نقاط شهر وجود ندارد. 

همچنين مسير اصلي ست. امختلف شهر  مسير عمده دسترسي از نقاط 5اسكله بندر صيادي به عنوان  يكي از اهداف عمده سفر شهر، داراي 

د عمده ترافيك شهر در اين محور كه ترافيك عبوري از شهر را انتقال مي دهد، بلوار آيت اهلل خامنه اي مي باشد كه در اكثر زمان روز شاه

فيك نسبتا سنگين از ميدان امي باشيم. در ساعات اوج صبح معموال ترافيك به سمت ميدان ناخدا و بندر لنگه مي باشد. اما براي عصر تر

عرض با هاي كمبالعكس وجود دارد. بافت تاريخي شهر كنگ داراي خيابان مسجد ساعتي و-ناخدا به سمت تقاطع بلوار آيت اهلل خامنه اي

 ؛ همچنين تأمين پاركينگ در اين بافت نياز به تمهيدات ويژه دارد.شرايط خاص خود است 

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

باشند. در برخي از معابر نندگي ميمعابر محلي بافت تاريخي اين بندر فاقد هر گونه تجهيزات كنترل و آرامسازي ترافيك و عالئم راهنمايي را

اين بافت، عدم وجود تجهيزات  شتري دارند و  با در نظر گرفتن فعاليت نسبتا زياد عابران پياده دربا عرض زياد تر كه خودروها سرعت بي

 كنترل ترافيك مي تواند حادثه ساز باشد.

گاني مناسب و پايدار سنجي ايجاد خدمات و شيوه هاي حمل و نقل همامكانهاي پرخطر، ، رفع مشكالت تقاطعساماندهي معابر شهري

 .و نقل استو تسهيل حمل و نقل مسافر و بار با رويكرد حفظ بافت تاريخي، رويكرد اصلي بخش حملدر سطح شهر 

 معابر :9-1 -10

سعه )ارگانيك، رگيري، عرض معبر و همچنين نحئه تومحدوده قرا ارزش تاريخي، سلسله مراتب دسترسيهاي معابر شهر باتوجه به شاخص

 هاي همجوار و حذف موارد نزديك يا داراي همپوشاني به ده گروه تقسيم شدند.گرفتن كاربرينيمه ارگانيك و ...( و همچنين بادرنظر 

  مشخصات هردسته از معابر در راستاي محورهاي زير شناسايي شده و اصول و ساختار هر گونه معبر شناسايي شد:

  موقعيت و مشخصات معبر -

 نماها و ديدها -

 هانما همجواري نحوهو  صهميزان سطح اشغال بناي مجاور از عر، و ارتفاع بناهاي مجاورتعداد طبقات  شامل تراكم و نحوه همجواري -

ارتفاع كرسي چيني يا ، تارتفاع طبقا، ارتفاع نما، طول معبر، محصوريت )ارتفاع به عرض(شامل  محصوريت و تناسبات نماهاي مجاور -

 ارتفاع دست انداز و بام، ازاره

 شكستگي سطوح نماو  آمدگي ايوان/ سايبانجلو، آمدگي بامجلو، عمق بازشوها، مق نمابرجستگي و ع مشتمل بر سايه روشن -

 مصالح كفو  كرسي چيني و...(-قف س-جنس مصالح نما )ديوار، مشتمل بر مصالح -
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 خط زمينو  خط بام، بنديقابها، ازاره، هاكنجشامل  ساختار و خطوط اصلي نما -

 ا در هر جبههدرصد بازشوهو  ميزان سطوح بازشو ورود و خروج، نورگير و تهويهدرصد سطوح شامل  ميزان سطوح و بازشوها -

 جنس و نوع پوشش گياهي شامل  عناصر طبيعي -

 نمود عناصر طبيعي بستر )نظير صخره و ... (  -

 جهت گيري بازشوهاو  جهت معابر، جهت كشيدگي بنا، جهت معابر و ابنيهدر رابطه با  محل قرار گيري -

 طبيعي يا مصنوعي بودن رنگ جاز و غير مجازم -تنوع  و همنشيني رنگ يا مصالح،  اندودرنگ ، شامل رنگ -

 نورپردازي -

و  اجزاي الحاقي، بامرخ، وديفضاي ور، پله، ايوان، مشبك، فاقد بادگير/بادگير، پنجرهمرتبط مشتمل بر در،  اجزاي شناسايي شده -

 ناودان 

 

هاي قابل تداوم كه به يكپارچگي و هماهنگي بافت شهر و حفظ هويت بومي فوق و ارزش ضوابط و احكام توسعه معابر باتوجه به موارد

 بينجامد، ارائه شده است.

 

 معماری و مسکن :10-1 -11

مند كردن آن در تعامل ميان دو مقياس كل و جزء مي باشد. براي اين تبيين ارتباط ميان شهر و ساختمان و سامان دنبال مطالعات معماري به

ختمانهاي غير مسكوني انجام شده شهر و سا درش تناسب بادر چهار حوزه م هاي مسكونيمنظور، بررسي انجام شده در دو بخش ساختمان

 است. 

 اي مسكوني در چهار محور اصلي شكل گرفته است كه عبارتند از:مطالعه در حوزه معماري ساختمانه

 ساختمانها از گذشته تاكنون تحليل سير تحول الگوهاي معماري و نحوه استفاده ازعماري در گذر زمان در شهر و بندي الگوهاي مگونه -

ر و تبيين ضوابط استقرار مسكوني در سطح شهتحليل رابطه همبستگي ميان متغيرهاي مؤثر بر الگوهاي استقرار و توسعه ساختمانهاي  -

 و الگوي تراكمي براساس آن

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

شغال سنجيده شود، عبارتند از: متغيرهايي كه الزم است در رابطه با سطح اشغال ساختمان مورد توجه قرار گيرند و همبستگي آنها با سطح ا

هاي مسكوني كه احكام طراحي براساس سير تحول تاريخي )چهار حوزه تعريف شده(، اندازه قطعات و ارتفاع. نتايج اين بررسي در ساختمان

 آن استخراج خواهد شد، به شرح زير است:

عات اقليمي دهند. مطالگيري عمومي قطعات و كل بافت را متمايل به جنوب شرق نشان ميگيري شهر جهتساختار بومي شكل .1

درجه جنوب  15گيري بهينه براساس تأثير دوعامل باد مطلوب و زاويه تابش را ها نيز اين جهتانجام شده بر اساس مدلسازي

گيري شود اين جهتدرجه به دوسمت تغييرات محسوسي ايجاد نخواهد كرد. لذا پيشنهاد مي 10دهد كه تا چرخش شرق پيشنهاد مي

لب مستطيل كشيده است كه در قطعات بزرگ به مربع مورد توجه قرار گيرد. همچنين، تناسبات قطعات اغهاي جديد بنديدر قطعه

 شود.نزديك مي

يابد. اين هاي جديدتر )بافت ابوذر نسبت به مبافت مياني و بافت مياني نسبت به قديم( افزايش ميتعداد قطعه در هربلوک در بافت .2

أثيرات اقليمي آن بر هاي شهري است كه تبودن و قطعات و همچنين، كوچكتر بودن بلوک موضوع در بافت قديم به دليل بزرگتر

 وساز جديد مورد توجه قرار گيرد.ايجاد جريان هوا نيز حائز اهميت است و الزم است كه در ساخت

استقرار بنا در چهار ضلع ساختمان  شودبه منظور صيانت از ساختار بافت و حفظ انسجام فضايي و الگوي دورنگرا پيشنهاد مي .3

منظور امكان كنترل ساخت و ساز در راستاي ايجاد كيفيت فضايي مطلوب الزم است كه محدوديتها صورت گيرد، در عين حال به
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بندي جهت استقرار بنا ارائه وسازها، درصد و حداقل مساحت فضاي باز و همچنين اولويتو ضوابطي براي حداقل فواصل ساخت

نشيني بنا از ديوارهاي مرتبط با گذر به درصورت قرارگيري هر وجه از بنا در مجاورت گذر، عقب درعين حال، الزم است كه شود.

 حداقل برسد و يا انجام نگيرد.

نطق استقرار هاي انجام شده بيانگر آن است كه بين سطح اشغال زمين و اندازه قطعات رابطه معناداري برخوردار است و مبررسي .4

هرچه، قطعه بزرگتر باشد،  متر و باالتر از آن متفاوت است و 500تا  300متر با بازه  300تا  250سطح اشغال در قطعات زير و 

عنوان اصلي توان بهيابد. اين منطق در هر چهار حوزه تقسيم شده با تفاوتهاي اندكي صادق است و ميسطح اشغال كاهش مي

 صورت پلكاني تعريف شود.شود كه ضوابط حداكثر سطح اشغال در تناسب با ابعاد زمين، بهمي كلي بر آن استناد كرد. لذا پيشنهاد

استقالل سكونت، تمايل به تفكيك قطعات و يا ايجاد ساختمانهاي  اي و تمايل بهها از خانوار گسترده به هستهتغيير ساختار خانواده .5

كونت و تغيير الگوي سر است كه خواسته غالب ساكنين، حفظ مكان ذكمستقل در قطعات بزرگ را ايجاد نموده است. الزم به

شده هاي انجامند هستند. بررسيويژه در بافت تاريخي و مياني( عالقهسكونت در همان محل است و به بافت مسكوني خود )به

درصد از  15.5موع حدود در مجمترمربع و باالتر )كه بيشترين پتانسيل تفكيك را دارا هستند(؛  500بيانگر آن است كه قطعات 

است.  درصد از كل(، بيشترين سهم را دارا 45.3قطعه ) 456دهند كه از اين ميان، بافت تاريخي با قطعات مسكوني را تشكيل مي

 فزوني است و اين موضوعبهلذا باتوجه به گرايش عمده ساكنين به استقالل واحدها و منابع رمين در اختيار گرايش به تفكيك رو

خل بافت، از اهميت بيشتر در بافت تاريخي، باتوجه به فراواني بيشتر قطعات مسكوني بزرگ و همچنين، اهميت حفظ ساختار و تخل

شود، نطقه پيشنهاد ميبرخوردار است. از طرف ديگر، كاهش سطح اشغال مجاز در قطعات بزرگ كه برمبناي الگوي تاريخي اين م

منظور تعديل هر ت كه بهدسترسي به سطح زيربناي باالتر را افزايش خواهد داد و الزم اس گرايش به تفكيك قطعات براي امكان

شود كه نصاب تفكيك حداقل در عرف متداول و ريزي صورت گيرد. در اين راستا، پيشنهاد ميدو وجه كار در كنار يكديگر برنامه

عيين شود؛ اما اين ميزان تمترمربع  250تاريخي، برابر با  متناسب اندازه قطعه قابل قبول براي ساخت، در كل شهر به جز بافت

ات با رعايت ضوابط ديگر، مترمربع افزايش يابد. در مورد بافت تاريخي، تفكيك و ساخت در قطع 400براي بافت تاريخي تا حدود 

 دم تفكيك قطعه سوق داد:شود كه با لحاظ نمودن شرايط زير در ضوابط، ساكنين را به سمت عبالمانع است؛ اما پيشنهاد مي

 يش يابدسطح اشغال مجاز در قطعات بزرگ تا حدي افزا -

مياني  لگويي از واحدهاي مسكوني ملكي مستقل با رعايت ضوابط در يك قطعه به صورت مموعه مسكوني مسطح به دور حياطا -

 خواهد بود. ها عنوان فضاي مشاع مابين ساختماني بهصورت، فضاي باز ميانفراهم شود. در اين

مي است و ضوابط و ابزارهاي از نظر ارتفاع در بافت تاريخي، هماهنگي با ساختار بافت و عدم افزايش ارتفاع نسبت به بافت الزا .6

طبقه باال، توجه به اين نكته  كنترلي بايد در اين راستا تنظيم شوند. همچنين، درصورت استفاده از الگوي دوطبقه يا نيم طبقه در

ها پناهكند و يا ايجاد ستار در جاناندازي بر سطح بام را فراهم ميپناه مشبك با ارتفاع باال كه امكان سايهكه ايجاد جانالزم است 

وسازها تداوم يافته است و در ايجاد ساختار فضايي شهر نقش از عناصر ارزشمند بومي است كه استفاده از آن، تاكنون نيز در ساخت

صورتي باشد كه كل طبقه دوم مجاور گذر به استقرار بنا اختصاص يابد و گوي استقرا بنا در طبقه دوم نبايد بهسزايي دارد. لذا البه

 هاي ساختمان حذف شوند.عناصر مذكور از بدنه

گيرند ميتر از سطح زمين قرار سانتيمتر باال 60الي  40ها بر روي كرسي و حدود اغلب ساختمان ،هاممانعت از ورود رواناب منظوربه .7

 كه الزم است در تدوين ضوابط مورد توجه قرار گيرند.

ها و همچنين منبع آب در ها، استقرار كولرهاي گازي يا اسپيليت در بدنهترين تأثيرات آن بر خانهمصاديق زندگي جديد كه مهم .8

 راي آن انديشيده شود.ها هستند، سيماي بصري بنا را مخدوش ساخته و الزم است كه تمهيدات مناسب ببام ساختمان

ها اين جهت، طراحي آنهاي عمومي نقش مؤثري در راهبري سبك ساخت و ساز در شهر دارند. از طور كه پيشتر گفته شد، ساختمانهمان

ز حائز اي خوبي براي الگوسازي به شهر ارائه دهد. درخصوص مساجد، اين موضوع از وجه ديگري نيتا نمونه بايد با دقت و تأمل صورت گيرد



  

23 

 

كه ريشه اهميت است. بندركنگ مصداق منسبي از همزيستي دوستانه شيعيان و اهل تسنن است و ساخت مساجد  در اين منطقه بيش از آن

عنوان الگوهاي مساجد منجر در تمايزات شيعيان و اهل تسنن داشته باشد، برپايه ساختار اقليمي بوده است. لذا استفاده از مصاديق وارداتي به

شود كه چارچوب مشخصي با . براي اين منظور پيشنهاد ميشودتمايزجويي خواهد شد و نقض وحدت در سيماي شهر محسوب مي به

 تعريف شود كه شهرداري شهر، راهبري آن را برعهده گيرد. ي شاخص بناها عيارهاي روشني براي تصويب طرح ها و مشاخص
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ها در جهت تحقق تهیه سند راهبردی و تدوین برنامه بخش دوم: -12

 اهداف تهیه طرح ویژه

بعاد توسعه شهري است به ادر راستاي تهيه سند راهبردي طرح ويژه بندر كنگ؛ در ابتدا برمبناي سازمان فضايي شهر كه تجلي گر كليه 

و خدمات  نيزم يكاربر، كيتراف وو نقل  حمل،  ياقتصادي، گردشگر -يخيتار، ميو اقل يعيطب طيمحسنجش و تحليل استراتژيك در ابعاد 

با تحليل نقاط قوت،  SWOTل ي پرداخته خواهد شد. سپس جدواجتماع -يتيجمعي، ابعاد و معمار يشهر يطراحي، يفضا ساختاري، شهر

باشد. پس از ارزيابي موقعيت شهر در ماتريس ارزيابي، ها و راهبردهاي توسعه بندر كنگ ميضعف، فرصت و تهديد ارائه دهنده استراتژي

 انداز و اهداف كالن و خرد توسعه بندر كنگ پرداخت. ناي آن به ارائه چشمژيك را استخراج كرد و برمبتوان رويكرد توسعه و اقدامات استراتمي

 

 : فرایند و چارچوب تهیه سند راهبردی  بندر کنگ1-2شکل 
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 سنجش و تحلیل استراتژیک :2-1 -13

ها و راي بسياري از سازمانريزي استراتژيك ببرنامههاي كامپيوتري، شرايطي را فرآهم ساخت كه ميالدي، فنون و روش 1980پس از دهه 

حليلي سوات را براي انجام تر ماتريس تريزي دانشگاه هاروارد روش غيركمي و نسبتاً سادهنهادهاي عمومي انجام پذيرد. سيستم برنامه

فعان محلي بوده، ارائه نمود. اين اركنان و ذينريزي استراتژيك نوين كه مبتني بر مشاركت كريزي استراتژيك و براساس رويكرد برنامهبرنامه

و داخلي تاثيرگذار بر  ها و تهديدها در حوزه عوامل خارجيماتريس قادر است ابتدا شناخت مفيدي از مجموعه نقاط ضعف، قوت، فرصت

ريزي كمك نمايد. فرآيند برنامه در ريزان و مديران به عنوان تحليلي قابل توجهريزي ارائه دهد و به برنامهموضوع مورد مطالعه و برنامه

ها عوامل محيط خارجي آن ها و تهديدشوند و فرصتريزي تلقي ميها معموالً عوامل محيط داخلي يك پديده مورد برنامهها و قوتضعف

 نامند.رجي ميي و خاپديده هستند، لذا گاهي تحليل سوات را تحليل عوامل داخلي و خارجي و ماتريس سوات را ماتريس عوامل داخل

 

 الف: محیط درونی

گردد. نقاط قوت ج ميمنظور تبيين و توصيف محيط داخلي است كه در آن نقاط قوت و ضعف منطقه و شهر مورد بررسي تشخيص و استخرا

ردي است كه در موانقاط قوت  تواند به منطقه سود يا زيان برساند.هايي از سازوكار منطقه است كه در هر مقطع زماني ميو ضعف جز بخش

اي است، توسعه و رشد منطقه ها و زمينه سازمنطقه مورد نظر در جهت تقويت ساختارها و سازمان فضايي منطقه و مصونيت در مقابل بحران

اني سيستم د. نقاط ضعف نقاط بحرها كوشش نمايناي در جهت حفظ، ارتقا و تقويت آنريزان در تالشند كه به عنوان مزيت درون منطقهبرنامه

عي دارند به عنوان خصوصيات ريزان ساي باشد. برنامهتواند از علل توسعه نيافتگي منطقههاست و مياي است كه موجب بروز آسيبمنطقه

 ها را كنترل و برطرف نمايند.اي آندرون منطقه

هايي مختلف اجتماعي، محيط زمينه تواند درعبارت است از شايستگي ممتازي كه بوسيله آن محدوده مطالعاتي مينقاط قوت: 

 ريزي برتري حاصل نمايد.ضايي؛ در سطوح مختلف برنامهف -زيست، اقتصادي، كالبدي

هايي حال حاضر شهر كه بطور محسوس مانع عملكرد ها و امكانات و توانايينوع محدديت يا كمبود در منابع، مهارتنقاط ضعف: 

  ريزي شود.هاي برنامهاثر بخش زيرسيستم

 

 ب: محیط بیرونی

هاي ها، مزيتگردد. فرصتها و تهديدات منطقه و شهر؛ تشخيص و استخراج ميمنظور شناخت و تبيين محيط خارجي است كه در آن فرصت

ها در محيط مواره فرصتهاي هستند كه حتي ممكن است در شرايط حاضر امكان بروز خود را نداشته باشند. هاي منطقهنسبي و پتانسيل

ريزان سعي دارند با استفاده نامهتوانند تحت تاثير عوامل مختلف كاهش يابند و در معرض نابودي قرار گيرند. برشوند و ميارجي تعريف ميخ

به فعل درآورند. تهديدها خطراتي  ها را از قوهها در جهت توسعه منطقه سود ببرند و حتي آنريزي از اين فرصتها و تدابير برنامهاز روش

اين تهديدات در بستر محيط خارجي  اي را با خطر مواجه سازد. خاستگاهتواند حيات توسعه منطقهست كه هم امروزه و هم بالقوه در آينده ميا

حيط خارجي سعي دارند اين تهديدها مريزان با توجه به شناخت از گيرند. برنامهقرار دارد و از سوي عوامل تاثيرگذار خارج از منطقه شكل مي

 را كنترل و مهار نمايند.

هاي توسعه و بهبود فرآيند ساز برنامهشهر و منطقه كه زمينه يخارج طيمطلوب عمده در مح تيموفق كيعبارت است از فرصت: 

 تحوالت نقاط شهري خواهد شد. 

خريداران يا  يك تهديد نشان دهنده موقعيت نامطلوب در محيط خارجي شهر و منطقه است مانند قدرت چانه زنيتهدید: 

اي در راه موفقيت توانند تهديد عمدهكنندگان كليدي، تغييرات عمده و ناگهاني تكنولوژي و مواردي از اين است كه ميتامين

 سازمان باشند.
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 بخش کالبدی در بندر کنگ  SWOTتحلیل  :2-2 -14

 ،يو خدمات شهر يضارا يعرصه كاربر 4 كيتفكبه  SWOT ليبخش؛ تحل نيدر ابرمبناي بررسي مبني نظري مرتبط با تحليل استراتژيك 

 ده است.بندر كنگ ارائه ش ييفضا -يكالبد ستميرسيدر ز يشهر يو مسكن، طراح هيابن تيشهر، وضع ييساختار فضا

 : تدقیق عوامل درونی و بیرونی در قالب تحلیل استراتژیک:1-2 جدول

 عرصه

 عوامل بیرونی عوامل درونی

 تهدید فرصت ضعف قوت

یم
اقل

و 
ی 

یع
طب

ط 
حی

م
 

 همجواری با خلیج فارس •

های با ارزش وجود آبراهه •

 طبیعی در محدوده 

هت ذخیره راهکارهای بومی ج •

های رواناب و پرکردن سفره

 زیرزمینی آب

آالیندگی محیط طبیعی به واسطه  •

 های صیادی فعالیت

گرما و رطوبت باالی هوا در بخش  •

 قابل توجهی از روزهای سال

برداری ظرفیت بهره •

های طبیعی از ویژگی

 نوار ساحلی 

رامش مناسب امواج آ •

برای احداث 

 های دریاییسازه

امکان حصول آب با  •

کیفیت مناسب 

گیری از منظور آببه

 دریا

 

محدودیت بارگذاری  •

فعالیت و صنایع به 

 واسطه ساختار طبیعی

های وقوع طوفان •

  گردوغبار

رامش مناسب امواج آ •

احداث  یبرا

 ییایدر یهاسازه

حصول آب با  امکان •

مناسب  تیفیک

از  یریگمنظور آببه

به واسطه  ایدر

های جزر و جریان

 مدی 

ی
خ

ری
تا

- 
ی

گر
ش

رد
گ

 

سابقه تاریخی شهر به واسطه  •

 یبا کشورها نقش بندری

فارس و  جیخل یهمجوار آبها

 عمان یایدر

وجود گسترده میراث تاریخی  •

 ملموس و ناملموس 

های تاریخی به وجود برکه •

عناصر کالبدی و هویت عنوان 

 بخش

های گردشگری وجود جاذبه •

 متنوع و گسترده

های بومی به عنوان وجود خانه •

  آثار ملی ایران

های یونسی و استفاده از خانه •

یوسفی به عنوان اقامتگاه 

 گردی بوم

ساخت و سازهای جدید بدون درنظر  •

گرفتن پیشینه تاریخی و بافت 

 بومی -نتیس

تاثیر نامطلوب ساخت و سازهای  •

 جدید بر بافت تاریخی 

ساختار منحصربه فرد  •

و ویژه بافت سنتی با 

 پیشینه تاریخی قوی 

معماری منحصربه  •

 های تاریخی  فرد خانه

وجود عناصر و میراث  •

تاریخی ملموس و 

 ناملموس

وجود فضاهای زیستی  •

های خاص در خانه

 تاریخی 

عدم وجود سازوکار  •

فاظت میراث ح

فرهنگی و تاریخی 

 منسجم و یکپارچه
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 عرصه

 عوامل بیرونی عوامل درونی

 تهدید فرصت ضعف قوت

ی
اد

ص
اقت

 

درصدی شهر کنگ از  9.7سهم  •

تولید ناخالص استان هرمزگان 

 در بخش کشاورزی

 شهر در منظوره چند بندر وجود •

نرخ مشارکت زنان در  شیزااف •

 یاقتصاد یهاتیفعال

باال بودن سهم اشتغال در  •

 درصد( 15بخش کشاورزی)

حمل و نقل و جایگاه ویژه بخش  •

انبارداری در ساختار اقتصادی 

 شهر

کاهش نرخ بیکاری از سال  •

 تا کنون 1385

عدم وجود ساختار یکپارچه اقتصادی  •

برداری از در راستای بهره

 های توسعهپتانسیل

عدم وجود زمینه و بستر الزم برای  •

 ارتقای نقش اقتصادی زنان 

پایین بودن سهم اشتغال در بخش  •

 درصد( 6صنعت )

دم پاسخگویی به نیاز اشتغال ع •

 جوانان و زنان

قرارگیری بیش از نیمی از خانوارهای  •

 شهری در طبقه کم درآمد 

ایگاه جهانی بندر کنگ به عنوان پ •

دانش سنتی در کرانه لنج سازی و 

  دریانوردی خلیج فارس

برداری امکان بهره •

ریزی صحیح و برنامه

شده در راستای 

 ارتقای اقتصاد دریایی

برداری امکان بهره •

چند منوره از بندر 

 وضع موجود

امکان افزایش  •

صادرات از بندر کنگ 

به کشورهای حوزه 

 خلیج فارس

پیوند اقتصادی با بندر  •

 لنگه

تغییر نقش بندر کنگ  •

از بندر تجاری به 

 صیادی

تغییر جایگاه بندر  •

کنگ در قابت با دیگر 

بنادر حوزه خلیج 

نظیر بندر )فارس 

بندر ی و یشهید رجا

 (لنگه

سهم نسبتا باالی   •

اقتصاد غیر رسمی 

درصد بیشتر  3)حدود 

 از متوسط استان(

 جذب کارگران فصلی •

ک
افی

تر
و 

ل 
 نق

 و
مل

ح
 

جایگاه ژئوپولتیک و موقعیت  •

 جغرافیایی خاص محدوده

شبکه  مراتب وجود سلسله عدم •

 ارتباطی

 و حمل تجهیزات نامناسب کیفیت •

 عمومی نقل

پی کاهش سهولت دسترسی در  •

پوشش نامناسب خیابان های محلی 

 و پیاده روها

کیلومتری با مد حمل و  180فاصله  •

 نقل ریلی 

ظرفیت همجواری با  •

خلیج فارس در 

راستای ارتقای 

 ساختار حمل و نقل 

دسترسی به آبهای  •

آزاد دریای عمان و 

امکان ارتباط با 

 کشورهای خارجی 

•  

ی
هر

ش
ت 

ما
خد

و 
ی 

ض
ارا

ی 
بر

ار
ک

 

در نواحی  وجود اراضی بایر •

مختلف شهر )خصوصا در اراضی 

 شمالغربی(

تفاوت بیش از دوبرابری سرانه  •

کاربری مسکونی نسبت به 

 معیارهای استاندارد 

 درونی توسعه از استفاده امکان •

 در روند توسعه شهری

های خدماتی کمبود سرانه کاربری •

درمانی،  -همچون آموزشی، بهداشتی

فرهنگی،حمل و نقل و انبارداری، 

 پارک و فضای سبز

عدم توجه به توزیع فضایی و  •

پراکنش مناسب خدمات در سطح 

های آموزشی، شهر )خصوصا کاربری

هنگی، ورزشی، بهداشتی، فر -درمانی

 اداری، پارک و فضای سبز(

تمرکز اراضی مسکونی و خدمات   •

 شهری در میانه شمالی و شرقی 

عدم تحقق  ظرفیت و شعاع عملکرد  •

های پارک و فضای کاربریمطولب در 

سبز، بهداشتی، فرهنگی، مذهبی،  

 ورزشی، آموزشی(

امکان استفاده از  •

اراضی بایر در راستای 

تامین نیازهای 

 خدماتی 

روند حاکم بر تغییر  •

اراضی باغ و  بایر به 

 کاربری مسکونی
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 عرصه

 عوامل بیرونی عوامل درونی

 تهدید فرصت ضعف قوت

هر
ش

ی 
ضای

ر ف
ختا

سا
 

وجود اراضی مناسب در راستای  •

 ایجاد فضای عمومی و همگانی

وجود اراضی با ارزش تاریخی  •

 به عنوان مرکز توسعه

الگوی ارگانیک برآمده از   •

ساختار سنتی و هویت تاریخی 

 بندر کنگ

های همگانی و عدم وجود عرصه •

 فضای عمومی

عدم وجود ساختار فضایی تعریف  •

 شده و مشخص در شهر

فقدان سلسله مراتب تعریف شده در  •

 نظام استقرار فعالیت ها و خدمات 

کز عناصر مرکزی سازمان فضایی تمر •

 در بخش شرقی بندر کنگ

عدم انسجام و یکپارچگی بین  •

 محالت جدید وقدیم 

دهی امکان جهت •

توسعه در اراضی 

درشت دانه غیرفعال 

(Brown field) 

وجود عناصر تاریخی  •

با ارزش در منطقه 

 بافت تاریخی

تحقق الگوی  •

شطرنجی در توسعه 

 جدید شهری

عدم توجه به ضرورت  •

ساخت فضاهای 

شهری مناسب و 

 مطلوب در درون شهر

ی
ار

عم
و م

ی 
هر

ش
ی 

اح
طر

 

میانگین ارتفاعی پایین در  •

های شهر  )سهم زیاد ساختمان

های یک و اراضی در ساختمان

 دو طبقه(

برخورداری بیش از نیمی از  •

بناهای شهر از کیفیت قابل 

 استفاده

استفاده از مصالح  •

بومی)دسترسی آسان و صرفه 

 اقتصادی(

تاثیر ابعاد و اندازه کوچک شهر  •

 بر تصویر ذهنی شهروندان

جود عناصرهویت دهنده " •

تاریخی مانند برکه سنگی، قلعه 

بندر کنگ، خانه گلبتان، لنج بوم 

 "مسی

تاثیر ابعاد و اندازه کوچک شهر  •

 بر ذهنیت شهروندان

 بافت معماری ارزشمند  •

 سیما و منظر خاص شهر  •

ریزدانه بودن بخش اعظم بافت  •

 شهری 

امکان تخریب بافت با ارزش تاریخی  •

به واسطه تمرکز بیشترین جمعیت 

 شهری در بافت تاریخی

توسعه افقی و گسترش بی رویه شهر  •

 برآمده از تراکم ساختمانی پایین

عدم استفاده از پتانسیل های بالقوه  •

 موجود در هسته تاریخی شهر

خش به عدم وجود عناصر هویت ب •

 تفکیک مناطق شهری

محله ابوذر به عنوان سکونتگاه غیر  •

رسمی و جزئی از محالت ناکارآمد 

 شهری 

انقطاع فضایی بخش تاریخی و جدید  •

 در تصویر ذهنی شهروندان

امکان افزایش تراکم  •

ساختمانی جهت 

جلوگیری از توسعه و 

 رشد افقی شهر

وجود الگوهای  •

سکونتی و معماری 

ا بومی در ساخت بناه

و شکل گیری بافت 

 شهر

امکان استفاده از  •

عناصر طبیعی و 

تاریخی برای تقویت 

 هویت شهر

امکان استفاده از  •

پتانسیل همجواری 

بافت تاریخی با 

ساحل خلیج فارس در 

 روند توسعه شهری 

افزایش خطرپذیری  •

در مواجهه با 

مخاطرات طبیعی به 

واسطه استفاده از 

بنا  مصالح و سازه

 چوبی و فلزی

کاهش امنیت  •

های شهری ساختمان

 در گذر زمان

گیری امکان شکل •

بافت فرسوده در روند 

 توسعه آتی 

دگرگونی الگوی  •

سکونت و تحول در 

هویت طراحی شهری 

 و معماری 

تغییر الگوی سکونت  •

گسترده به از خانوار 

خانوارهای هسته ای و 

هدم پاسخگویی 

الگوهای معماری به 

 آن

کاهش شناخت  •

ار و قدمت عمومی از آث

 تاریخی شهر 

گسترش بحران  •

های هویت در توسعه

 جدید بندر کنگ
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 عرصه

 عوامل بیرونی عوامل درونی

 تهدید فرصت ضعف قوت

ی
اع

تم
اج

و 
ی 

عیت
جم

 

 مثبت بودن نرخ رشد جمعیت •

باال بودن نسبت جمعیت فعال)  •

 ساله( 15  -64

متعادل بودن متوسط بعد  •

 خانوار

 نسبت جنسی متعادل •

همبستگی اجتماعی قومی و  •

 مذهبی

 باال بودن جمعیت بومی شهر •

باالی افراد دارای نسبت  •

 صاحب خانه

باال بودن میانگین مدت  •

 سکونت 

 باال بودن تعلق خطر به شهر •

باال بودن تعلق خاطر به محالت  •

 شهر

مثبت بودن نگرش به بافت  •

 تاریخی

پذیرش اجتماعی باالی  •

 گردشگران 

های پایین بودن میانگین آسیب •

 اجتماعی

باال بودن میانیگن امنیت  •

 اجتماعی

فکری و  تمایل مشارکت •

همکاری  با شهرداری و شورای 

شهر جهت بازسازی و مرمت  

 بافت تاریخی

باال بودن میزان مشارکت غیر  •

 رسمی

اعتماد نسبتا باالی شهروندان  •

به شهرداری و نهادهای دینی 

 مذهبی

 افزایش مهاجرپذیری شهر •

باال بودن نسبت زنان سرپرست  •

 خانوار

 تحصیالت عالی پایین اکثر ساکنین •

مهاجران مجرد و افغان به سکونت  •

 های تاریخی صورت گروهی در خانه

تجمع مهاجران در بخش های خاص  •

شهر و به وجود آمدن  تفکیک 

 ایمنطقه

های خالی ماندن برخی از خانه •

تاریخی به دلیل مهاجرت 

 ها صاحبخانه

 پایین بودن میزان مشارکت رسمی •

مهارت نسبتا پایین شهروندان در  •

 با گردشگری فعالیت های مرتبط

عدم وجود امنیت در پی بی توجهی به  •

 امر نظارت و تجهیزات شهری الزم

 های عرصه بودن نامناسب و ناکافی •

 سکونت مقیاس فراغتی در -اجتماعی

•  

وجود خانواده متعادل  •

 و پایدار

وجود نیروی کار  •

 فراوان

احساس تعلق باال به  •

 شهر و محله

و  توان از استفاده •

نهادهای  نیروی

مذهبی و  و دینی

شهرداری در 

 راستای توسعه شهر

 های زمینه وجود •

 در مشارکت جلب

 های پروژه

 گردشگری

امکان توسعه  •

مشاغل در بخش 

 گردشگری

•  

افزایش جمعیت  •

مهاجران و افزایش 

 های اجتماعیآسیب

نرخ پایین مشارکت  •

رسمی در بین افراد با 

 تحصیالت پایین

تخریب خانه های  •

تاریخی بر اثر 

اجران سکونت مست

 مهاجر

کله اسوجود  •

ماهیگیری و عدم 

نظارت بر فعالیت 

 های آن

افزایش محدوده  •

های اسکان غیر 

 رسمی

افزایش آسیب های  •

اجتماعی در محالت 

 مهاجرپذیر

کاهش امنیت  •

اجتماعی در اثر 

 افزایش مهاجران

عدم توسعه و  •

استفاده از فعالیت 

 های انجمنی
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 های توسعهاستراتژیتدقیق  :3-2 -15

ب با محيط آن باشد. با كه يكي از ابزارهاي تدوين استراتژي است، براي سازمان استراتژي طراحي كرد كه متناس SWOTاز طريق تحليل 

راتژيكي هاي داخلي و خارجي پرداخته و ثانياً تصميمات استشود كه اوالً به تجزيه تحليل محيطاستفاده از اين تحليل اين امكان حاصل مي

 به قرار زير است SWOT حليلتاتخاذ نمود كه قوتهاي سازمان را با فرصتهاي محيطي متوازن سازد. در اين راستا؛ قواعد حاكم بر ماتريس 

  (SO)برداري را از فرصتها انجام داد ر بهرهگيري از نقاط قوت حداكثتوان با بهرهچگونه مي -

  (ST)ا حذف كرد يا كاهش داد توان اثر تهديدات رچگونه با استفاده از نقاط قوت مي -

  (WO)گيري از فرصتها نقاط ضعف را تبديل به نقطه قوت كرد يا از شدت نقاط ضعف كاست چگونه بايد با بهره -

  (WT)چگونه بايد با كاهش دادن نقاط ضعف تاثير تهديدات را كاهش داد يا تاثيرشان را حذف نمود.  -

 SWOTماتریس مورد استفاده در روش تحلیل  :2-2 جدول

SWOT 

 Wنقاط ضعیف  Sنقاط قوت 

 فهرست نقاط قوت فهرست نقاط قوت

 WOهای استراتژی SOاستراتژیهای  Oفرصتها

 با فرصتها نقاط ضعف را از بین ببرید نقاط قوت از فرصتها استفاده کنیدبا  فهرست فرصتها

 WTهای استراتژی STاستراتژی  Tتهدیدات 

 نقاط ضعف را کاهش دهید و از تهدیدات بپرهیزید. برای احتراز از تهدیدات از قوتها استفاده کنید. فهرست تهدیدات

تواند ها و تهديدات محيط خارجي ارزيابي اين مسئله است كه يك شركت ميسي فرصتتوان گفت هدف از تحليل و برربه طور خالصه مي

 زمان كنوني روبرو است  فرصتها را به دست آورد و از تهديدات اجتناب كند. بويژه زماني كه با يك محيط خارجي غير قابل كنترل در
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 های توسعه: چارچوب تدقیق استراتژی2-2شکل 

عف و فرصت ها و ض. براي اين منظور نقاط قوت و استفاده شد  SWOTدر راستاي استخراج راهبردهاي توسعه بندر كنگ از ماتريس 

 د. داده مي شود و گزينه استراتژيك بين آنها انتخاب مي شوپيوند   .SO. WO. ST. WTتهديدات در چهار چوب كلي 
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 استراتژیSOافزايي در شهر ايجاد كند. هر شهر مايل است در اين موقعيت قرار داشته باشد تواند يك حالت هم: اين راهبرد مي

 ها را به حداكثر برساند. ها ، استفاده از فرصتگيري از توانمنديتا بتواند با بهره

S1O1آن در بندر کنگ  های همجواری با دریای خلیج فارس و نوار ساحلی برداری از ظرفیت. بهره 

 S4O1 ا خلیج فارسهای همجواری بارتقای نقش بندری شهر مبتنی بر سابقه تاریخی و ظرفیت 

S5O4 خی بندر کنگ و به ویژه بافت سنتی آنریزی مبتنی بر میراث تاریبرنامه 

S7O5 های گردشگری راستای ارتقای جاذبه های سنتی و تاریخی دراستفاده از خانه 

S7O1  طراحی همراستا با هویت خاص بندر کنگ در برخورداری از میراث تاریخی و همجواری با نوار ساحلی

 جنوب کشور

S1O8 ریزی توسعه بندر کنگ در ساختار اقتصاد دریاپایه مبتنی بر پتانسیل همجواری آن با خلیج فارس برنامه 

S16O10 ریزی ارتقای اقتصادی )به ویژه در بخش حمل و نقل و انبارداری( مبتنی بر صادرات به واسطه برنامه

 جایگاه و موقعیت ژئوپلتیک بندر کنگ  

S11O11 ای و فرا ملی ریزی اقتصادی شهر مبتنی بر  تعامالت فضایی و پیوندهای منطقهبرنامه 

S19O14ده از اراضی بایر ریزی کاربری اراضی برمبنای استقا. برنامه 

S26O16برنامه ارتقای هویت شهری برمبنای ساختار سنتی و هویت تاریخی بندر کنگ . 

S20O15طراحی فضای همگانی و عمومی با استفاده از اراضی درشت دانه غیر فعال و بایر . 

S21O16داری از عناصر بافت تاریخی بر. طراحی مرکز اصلی شهر با بهره 

S23O18رویه و بی برنامه(. طراحی سیستم نظارتی و مدیریتی بر الگوی توسعه شهری )جلوگیری از رشد بی 

S29O19 های هویتی شهر)عناصر تاریخی  و معماری بومی( در راستای ارتقای سیما و برداری از پتانسیلبهره

 منظر

S28O21  بر استفاده از پتانسیل همجواری بافت تاریخی با ساحل خلیج فارسارتقای هویت شهر مبتنی 

S5O24  استفاده از احساس تعلق ساکنین در ارتقای نقش گردشگری شهر 

S40O4 های توسعه گردشگر یبرداری از مشارکت عمومی در برنامهبهره 

S8O19 ریخی های تامعماری سنتی و بومی خانه حفاظت ویژه از 
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هاي موجود و كاهش : اين راهبرد براساس توانمندي شهر در مقابل تهديدات بنا شده است و هدف آن افزايش توانمنديSTاستراتژی

 تهديدات است .

.S1T1    بارگذاری فعالیت و خدمات در نوار ساحلی با رویکرد حفاظت محیط طبیعی 

.S1T3 های دریایی در نوار ساحلی بندر کنگاحداث سازه 

.S3T4 نی بر راهکارهای بومی ریزی تامین آب بندر کنگ مبتطراحی و برنامه 

 .S5T5   برنامه ریزی حفاظتی از میراث تاریخی ملموس و ناملموس 

.S8T5  وS6T5 های تاریخی های بومی و برکهاتخاذ رویکرد حفاظتی نسبت به خانه 

.S11T6 منظوره ندبرداری از بندر شهر در راستای عملکردهای چبهره 

S1T7 ارتقای نقش و جایگاه بندر کنگ در حوزه خلیج فارس 

S39T20  تدقیق رویکرد نظارت بر بافت سنتی با چشمان ناظر و مشارکت مردمی 

S17T10گیری از اهرم نظارتی شهرداری جهت جلوگیری از تغییر کاربری ارای باغات و کشاورزی به .بهره

 مسکونی 

S17T11  وS20T11 برداری از اراضی بایر در راستای طراحی فضای همگانی و عمومیبهره 

S22T12  وS22T13 طراحی برنامه جامع ایمنی ساختمان در بندر کنگ. 

S25T13ر مواجهه با مخاطرات طبیعیریزی سازوکار مدیریت بحران د. برنامه 

S28T14 های مستعد فرسودگیهای بهسازی و نوسازی بافتتحقق طرح 

S37T17  وS38T16 ناصر تاریخی در راستای بهبود شناخت عمومیهای راهنمای عطراحی کتابچه 

S29T17 های شهری، محورهای طراحی شده و ...( در راستای های خاص طراحی شهری )نشانهطراحی المان

 هویت انگیزی 
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 استراتژیWOهاي اساسي ، امكان رخورداري از ضعفبهاست . گاه شهرها به دليل : كاهش نقاط ضعف و افزايش فرصت

تواند شهر را در استفاده از هايي به منظور تقويت نقاط ضعف مي، لذا طراحي برنامههاي به دست آمده را ندارندفرصت استفاده از

 .ها توانمند كند فرصت

 .W1O1 گیری از پتانسیل همجواری با خلیج فارس با ضرورت عدم آالیندگی مبتنی بر تحلیل اثرات زیست بهره

 محیطی 

W3O4  رویکرد حفاظتی نسبت به میراث تاریخی با اعمال حریم مداخله 

W3O5 معماری مبتنی بر ضوابط و مقررات ساخت و ساز   وطراحی شهری  ریزی کالبدی،برنامه 

W4O8  های اقتصاد دریاپایهه اقتصادی مبتنی بر ظرفیتریزی ساختار یکپارچبرنامه 

W6O9  نظوره شهر همراستا با ارتقای نقش بخش صنعت و خدمات مبرداری بندر چند بهره 

W7O11  ارتقای پیوند اقتصادی با بندر لنگه در راستای اشتغال زایی پایدار 

W9O13  المللکنگ با محیط پیرامون با تاکید بر سطح بین ارتقای پیوندهای ارتباطی بندر 

W10O12  ارتقای سلسله مراتب شبکه ارتباطی درون شهری و حمل و نقل عمومی 

W26O24  بهبود ساختار هویتی شهر مبتنی بر احساس تعلق شهروندان 

W36O26  ی های گردشگرت عمومی و دولتی در راستای ارتقای فعالیتبرداری از مشارکبهره 

W21O4  برنامه ریزی در راستای انسجام و یکپارچگی بافت تاریخی با مناطق شهری 

W13O14 تامین کمبود سرانه خدمات شهری با استافده از اراضی بایر . 

W14O1طراحی شبکه یکپارچه فعالیت و خدمات در نوار ساحلی . 

W16O15فعال در راستای جلوگیری از تمرکز شهریغیرریزی توسعه آتی شهر در اراضی درشت دانه . برنامه 

W11O6بهسازی الگوی سنتی و معماری بومی در راستای حفاظت از بافت با ارزش تاریخی. 

W17O6 .های تاریخی طراحی فضای همگانی و عمومی با استفاده از اراضی بایر و  درشت دانه غیر فعال در پیرامون خانه 

W18O17ساختار فضایی منسجم  شهری . طراحی نظام یکپارچه و 

W13O7 برنامه حمایتی و حفاظت از آثار تاریخی با ارزش بندر کنگ . 

W14O7ای از عناصر هویت بخش واحد. بهبود تعامل و ارتباط مناطق شهری برمبنای طراحی شبکه 
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 استراتژیWT املش در اين بيشترين عو : هدف اين راهبرد، كاهش نقاط ضعف و تهديدات تا حد امكان است. شهري كه در

هايي مانند مديريت راهبردي و ... از راهبردهاي گوناگوني تواند با برگزاري دورهخانه متمركز باشد وضعيت جالبي نداشته و مي

 مانند انحالل، ادغام و تالش براي بقا استفاده كند .

 .W1T1   ی اظت محیط زیست و پایداری طبیعبارگذاری فعالیت در نوار ساحلی در چارچوب ضوابط و مقررات حف 

 .W2T5 ناسب برای حفاظت از میراث فرهنگی و تاریخی کهن بندر کنگمریزی سازوکار برنامه 

 .W3T5  ت با شهرداری در روند حفاظوزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ارتقای همکاری نهادها و

 از میراث تاریخی  

 .W4T6 یادی چند عملکردی ص -برنامه ریزی ساختار یکپارچه اقتصادی بندر کنگ مبتنی بر بندری تجاری 

 .W5/6/7T7 ریزی اقتصادی مبتنی بر اشتغالزایی جوانان و زنان در راستای ارتقای جایگاه بندر کنگ در برنامه

 حوزه خلیج فارس 

 .W9T0   طراحی سلسله مراتب مناسب شبکه ارتباطی پیشنهادی 

W10T0  بهبود و ارتقای حمل و نقل عمومی در بندر کنگ 

W11T0 های خاص و مستعد شهر طراحی مسیر پیاده و دوچرخه در موضع 

W13T0 امین کمبودهای خدمات شهری ریزی کاربری اراضی با الویت تبرنامه 

W14T0 های خدماتی  گیری از اراضی مستعد توسعه در راستای توزیع و پراکنش مناسب کاربریبهره 

W16T0 ای و شهریای، منطقهای، ناحیهسله مراتبی خدمات در مقیاس محلهگیری شبکه سلشکل 

W17T11 فضای همگانی   های خدماتی وریزی در راستای دسترسی مطلوب کلیه مناطق شهری به کاربریبرنامه 

 W18T11 های مختلف شهریطرح فضاسازی و طراحی فضاهای همگانی و عمومی در عرصه 

W35T12/13 طراحی برنامه مشارکتی در راستای ارتقای کیفیت و امنیت ساختمانی 

W23T13مه جامع ایمنی ساختمان در بندر کنگ و به ویژه در بافت تاریخی . طراحی برنا 

W28T16همگانی در راستای شناخت عناصر هویت بخش بندر کنگ های مشارکتی و. اجرای برنامه 

W26T17های طراحی شهری به تفکیک مناطق. فضاسازی با استفاده از المان 
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 های توسعه بندر کنگاستراتژی: تدقیق :3-2 جدول

 (Wنقاط ضعف ) (Sنقاط قوت )

 فارس جيبا خل يهمجوار .1

 در محدوده  يعيبا ارزش طب يهاآبراهه وجود .2

 يهارواناب و پركردن سفره رهيجهت ذخ يبوم يراهكارها .3

 آب ينيرزميز

 يبا كشورها يشهر به واسطه نقش بندر يخيتار سابقه .4

 عمان يايفارس و در جيخل يهمجوار آبها

 ملموس و ناملموس يخيتار راثيوجود گسترده م .5

 تيوو ه يبه عنوان عناصر كالبد  يخيتار يهابركه وجود .6

 بخش

 متنوع و گسترده يگردشگر يهاوجود جاذبه .7

  رانيا يبه عنوان آثار مل يبوم يهاخانه وجود .8

متگاه به عنوان اقا يوسفيو  يونسي يهااز خانه استفاده .9

  يگردبوم

ناخالص استان  ديشهر كنگ از تول يدرصد 9.7سهم  .10

 يهرمزگان در بخش كشاورز

 وجود بندر چند منظوره در شهر .11

 ياقتصاد يهاتينرخ مشاركت زنان در فعال شيافزا .12

 درصد( 15)يباال بودن سهم اشتغال در بخش كشاورز .13

در ساختار  يبخش حمل و نقل و انباردار ژهيو گاهيجا .14

 شهر ياقتصاد

 تا كنون 1385از سال  يكارينرخ ب كاهش .15

 خاص محدوده ييايجغراف تيو موقع كيژئوپولت گاهيجا .16

 يضمختلف شهر )خصوصا در ارا يدر نواح ريبا ياراض وجود .17

 (يشمالغرب

 نسبت به يمسكون يسرانه كاربر ياز دوبرابر شيب تفاوت .18

 استاندارد  يارهايمع

 يدر روند توسعه شهر ياستفاده از توسعه درون امكان .19

و  يعموم يفضا جاديا يمناسب در راستا يوجود اراض .20

 يهمگان

 به عنوان مركز توسعه يخيبا ارزش تار يوجود اراض .21

 يخيتار تيو هو يبرآمده از ساختار سنت كيارگان يالگو .22

 بندر كنگ

  ياديص يهاتيبه واسطه فعال يعيطب طيمح يندگيآال .1

 يخيتار نهيشيبدون درنظر گرفتن پ ديجد يساخت و سازها .2

 يبوم -يو بافت سنت

  يخيبر بافت تار ديجد ينامطلوب ساخت و سازها ريتاث .3

 يبرداربهره يدر راستا ياقتصاد كپارچهيعدم وجود ساختار  .4

 توسعه يهالياز پتانس

 يدنقش اقتصا يارتقا يو بستر الزم برا نهيعدم وجود زم .5

 زنان 

 درصد( 6بودن سهم اشتغال در بخش صنعت ) نييپا .6

 اشتغال جوانان و زنان ازيبه ن ييعدم پاسخگو .7

م در طبقه ك يشهر ياز خانوارها يمياز ن شيب يريقرارگ .8

 درآمد 

 يسلسله مراتب شبكه ارتباطعدم وجود  .9

 يحمل و نقل عموم زاتينامناسب تجه تيفيك .10

 ابانيپوشش نامناسب خ يدر پ يكاهش سهولت دسترس .11

 روها ادهيو پ يمحل يها

  يليبا مد حمل و نقل ر يلومتريك 180فاصله  .12

 ،يهمچون آموزش يخدمات يهايكمبود سرانه كاربر .13

پارک  ،يارردو نقل و انبا ،حمليفرهنگ ،يدرمان -يبهداشت

 سبز يو فضا

 و پراكنش مناسب خدمات در ييفضا عيعدم توجه به توز .14

 -يدرمان ،يآموزش يهايسطح شهر )خصوصا كاربر

 سبز( يپارک و فضا ،يادار ،يورزش ،يفرهنگ ،يبهداشت

 و يشمال انهيدر م يو خدمات شهر يمسكون يتمركز اراض .15

  يشرق

 يهايو شعاع عملكرد مطولب در كاربر تيعدم تحقق  ظرف .16

 ،يورزش  ،يمذهب ،يفرهنگ ،يسبز، بهداشت يپارک و فضا

 (يآموزش

 يعموم يو فضا يهمگان يهاعدم وجود عرصه .17

 شده و مشخص در شهر فيتعر ييعدم وجود ساختار فضا .18

ليت ها فقدان سلسله مراتب تعريف شده در نظام استقرار فعا .19

 و خدمات 
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 اديزشهر  )سهم  يهادر ساختمان نييپا يارتفاع نيانگيم .23

 و دو طبقه( كي يهادر ساختمان ياراض

ل شهر از كيفيت قاب ينيمي از بناهابرخورداري بيش از  .24

 استفاده

 (يآسان و صرفه اقتصاد ي)دسترسياستفاده از مصالح بوم .25

 قلعه ،يجود عناصرهويت دهنده تاريخي مانند بركه سنگ" .26

 "يبندر كنگ، خانه گلبتان، لنج بوم مس

 شهروندان تيابعاد و اندازه كوچك شهر بر ذهن ريتاث .27

 ارزشمند  يبافت معمار .28

 و منظر خاص شهر  مايس .29

 تيمثبت بودن نرخ رشد جمع .30

 ساله( 15  -64فعال)  تيباال بودن نسبت جمع .31

 متعادل بودن متوسط بعد خانوار .32

 متعادل ينسبت جنس .33

 يو مذهب يقوم ياجتماع يهمبستگ .34

 شهر يبوم تيباال بودن جمع .35

 مدت سكونت  نيانگيباال بودن م .36

 باال بودن تعلق خطر به شهر .37

 به محالت شهر باال بودن تعلق خاطر .38

 يخيمثبت بودن نگرش به بافت تار .39

 گردشگران  يباال ياجتماع رشيپذ .40

 ياجتماع يهابيآس نيانگيبودن م نييپا .41

 ياجتماع تيامن گنيانيباال بودن م .42

 يو شورا يبا شهردار  يو همكار يمشاركت فكر ليتما .43

 يخيو مرمت  بافت تار يشهر جهت بازساز

 يرسم ريمشاركت غ زانيباال بودن م .44

 ينيد يو نهادها يشهروندان به شهردار ينسبتا باال اعتماد .45

 يمذهب

بندر  يدر بخش شرق ييسازمان فضا يتمركز عناصر مركز .20

 كنگ

 عدم انسجام و يكپارچگي بين محالت جديد وقديم  .21

 بودن بخش اعظم بافت شهري  زدانهير .22

 به واسطه تمركز يخيبافت با ارزش تار  بيامكان تخر .23

 يخيدر بافت تار يشهر تيجمع نيشتريب

شهر برآمده از تراكم  هيرو يو گسترش ب يتوسعه افق .24

 نييپا يساختمان

تاريخي  عدم استفاده از پتانسيل هاي بالقوه موجود در هسته .25

 شهر

 يمناطق شهر كيبخش به تفك تيعدم وجود عناصر هو .26

از  يو جزئ يرسم ريمحله ابوذر به عنوان سكونتگاه غ .27

  يمحالت ناكارآمد شهر

 يذهن ريدر تصو ديو جد يخيبخش تار ييانقطاع فضا .28

 شهروندان

 شهر يريمهاجرپذ شيافزا .29

 ن نسبت زنان سرپرست خانوارباال بود .30

 نياكثر ساكن نييپا يعال التيتحص .31

در  يسكونت مهاجران مجرد و افغان به صورت گروه .32

  يخيتار يهاخانه

 خاص شهر و به وجود آمدن  يتجمع مهاجران در بخش ها .33

 يامنطقه كيتفك

جرت مها ليبه دل يخيتار يهااز خانه يماندن برخ يخال .34

 ها صاحبخانه

 يمشاركت رسم زانيبودن م نييپا .35

ا مرتبط ب يها تيشهروندان در فعال نييمهارت نسبتا پا .36

 يگردشگر

به امر نظارت و  يتوجه يب يدر پ تيعدم وجود امن .37

 الزم يشهر زاتيتجه

فراغتي در  -ناكافي و نامناسب بودن عرصه هاي اجتماعي .38

 مقياس سكونت
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 SO WO (Oها )فرصت

از  يبرداربهره تيظرف .1

نوار  يعيطب يهايژگيو

  يساحل

 يآرامش مناسب امواج برا .2

 ييايدر يهااحداث سازه

 تيفيامكان حصول آب با ك .3

از  يريگمنظور آبمناسب به

 ايدر

 ژهيساختار منحصربه فرد و و .4

 يخيتار نهيشيبا پ يبافت سنت

  يقو

منحصربه فرد  يمعمار .5

   يخيتار يهاخانه

 يخيتار راثيوجود عناصر و م .6

 ملموس و ناملموس

خاص  يستيز يفضاهاوجود  .7

  يخيتار يهادر خانه

و  حيصح يبردارامكان بهره .8

 يشده در راستا يزيربرنامه

 يياياقتصاد در يارتقا

چند  يبردارامكان بهره .9

 منظوره از بندر وضع موجود

صادرات از  شيامكان افزا .10

حوزه  يبندر كنگ به كشورها

 فارس جيخل

 با بندر لنگه ياقتصاد ونديپ .11

 جيبا خل يهمجوار تيظرف .12

 يارتقا يفارس در راستا

 ساختار حمل و نقل 

 يايآزاد در يبه آبها يدسترس .13

عمان و امكان ارتباط با 

 كشورها

 S1O1يهاتياز ظرف يبردار. بهره 

فارس و نوار  جيخل يايبا در يهمجوار

 آن در بندر كنگ   يساحل

  S4O1 يشهر مبتن ينقش بندر يارتقا 

 يهاتيو ظرف يخيبر سابقه تار

 فارس جيبا خل يهمجوار

 S5O4 راثيبر م يمبتن يزيربرنامه 

 يبافت سنت ژهيبندر كنگ و به و يخيتار

 آن

 S7O5 و  يسنت يهااستفاده از خانه

 يهاجاذبه يارتقا يدر راستا يخيتار

  يگردشگر

 S7O1 خاص  تيهمراستا با هو يطراح

 راثياز م يبندر كنگ در برخوردار

جنوب  يبا نوار ساحل يو همجوار يخيتار

 كشور

 S1O8 توسعه بندر كنگ در  يزيربرنامه

 ليبر پتانس يمبتن هياپايساختار اقتصاد در

 فارس  جيآن با خل يهمجوار

 S16O10 ياقتصاد يارتقا يزيربرنامه 

در بخش حمل و نقل و  ژهي)به و

بر صادرات به واسطه  ي( مبتنيانباردار

 بندر كنگ   كيژئوپلت تيو موقع گاهيجا

 S11O11 شهر  ياقتصاد يزيربرنامه

 يوندهايو پ يير  تعامالت فضاب يمبتن

  يو فرا مل يامنطقه

 S19O14ياراض يكاربر يزير. برنامه 

  ريبا ياستقاده از اراض يبرمبنا

 S26O16يشهر تيهو ي. برنامه ارتقا 

 يخيتار تيو هو يساختار سنت يبرمبنا

 بندر كنگ

 S20O15و  يهمگان يفضا ي. طراح

درشت دانه  يبا استفاده از اراض يعموم

 ريفعال و با ريغ

  .W1O1 لياز پتانس يريگبهره 

فارس با ضرورت  جيبا خل يهمجوار

اثرات  ليبر تحل يمبتن يندگيعدم آال

  يطيمح ستيز

 W3O4 نسبت به  يحفاظت كرديرو

 ميبا اعمال حر يخيتار راثيم

 مداخله 

 W3O5 يكالبد يزيربرنامه، 

بر  يمبتن يو معمار يشهر يطراح

 ضوابط و مقررات ساخت و ساز  

 W4O8  ساختار  يزيربرنامه

بر  يمبتن ياقتصاد كپارچهي

 هياپاياقتصاد در يهاتيظرف

 W6O9  بندر چند  يبرداربهره

نقش  يمنظوره شهر همراستا با ارتقا

 بخش صنعت و خدمات 

 W7O11  ياقتصاد ونديپ يارتقا 

 يياشتغال زا يبا بندر لنگه در راستا

 داريپا

 W9O13  يوندهايپ يارتقا 

 رامونيپ طيبندر كنگ با مح يارتباط

 المللنيبر سطح ب ديبا تاك

 W10O12  سلسله مراتب  يارتقا

و حمل  يدرون شهر يشبكه ارتباط

 يو نقل عموم

 W26O24  يتيبهبود ساختار هو 

بر احساس تعلق  يشهر مبتن

 شهروندان

 W36O26  از  يبرداربهره

 يدر راستا يو دولت يمشاركت عموم

  يگردشگر يهاتيفعال يارتقا

 W21O4 يدر راستا يزيبرنامه ر 

با  يخيبافت تار يكپارچگيانسجام و 

  يمناطق شهر
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 ريبا يامكان استفاده از اراض .14

 يازهاين نيتام يدر راستا

  يخدمات

توسعه در  يدهامكان جهت .15

 رفعاليدرشت دانه غ ياراض

(Brown field) 

با ارزش  يخيوجود عناصر تار .16

 يخيدر منطقه بافت تار

در  يشطرنج يتحقق الگو .17

 يشهر ديتوسعه جد

تراكم  شيامكان افزا .18

از  يريجهت جلوگ يساختمان

 شهر يتوسعه و رشد افق

سكونتي و معماري الگوهاي  .19

ها و مانبومي در ساخت

 شهر يريگشكل

امكان استفاده از عناصر  .20

براي تقويت  يخيطبيعي و تار

 هويت شهر

 لياستفاده از پتانسامكان  .21

با  يخيبافت تار يهمجوار

فارس در روند  جيساحل خل

  يتوسعه شهر

 داريوجود خانواده متعادل و پا .22

 كار فراوان يرويوجود ن .23

احساس تعلق باال به شهر و  .24

 محله

 يروياستفاده از توان و ن .25

و  يو مذهب ينيد ينهادها

توسعه  يدر راستا يشهردار

 شهر

جلب  يها نهيوجود زم .26

 يكت در پروژه هامشار

 يگردشگر

 S21O16شهر با  يمركز اصل ي. طراح

  يخياز عناصر بافت تار يبرداربهره

 S23O18و  ينظارت ستميس ي. طراح

 يتوسعه شهر يبر الگو يتيريمد

 برنامه( يو ب هيروياز رشد ب يري)جلوگ

 S29O19 يهالياز پتانس يبرداربهره 

 يو معمار  يخيشهر)عناصر تار يتيهو

 و منظر مايس يارتقا ي( در راستايبوم

 S28O21 بر  يشهر مبتن تيهو يارتقا

بافت  يهمجوار لياستفاده از پتانس

 فارس جيبا ساحل خل يخيتار

 S5O24 نياستفاده از احساس تعلق ساكن 

 شهر  ينقش گردشگر يدر ارتقا

 S40O4 ياز مشاركت عموم يبرداربهره 

 يتوسعه گردشگر  يهادر برنامه

 S8O19 يسنت ياز معمار ژهيحفاظت و 

 يخيتارر يهاخانه يو بوم

 W13O14كمبود سرانه  ني. تام

 يبا استافده از اراض يخدمات شهر

  ريبا

 W14O1كپارچهيشبكه  ي. طراح 

 يو خدمات در نوار ساحل تيفعال

 W16O15توسعه  يزير. برنامه

درشت دانه  يشهر در اراض يتآ

از  يريجلوگ يدر راستا رفعاليغ

 يتمركز شهر

 W11O6و  يسنت يالگو ي.بهساز

حفاظت از  يدر راستا يبوم يمعمار

 يخيبافت با ارزش تار

 W17O6يهمگان يفضا ي. طراح 

 و  ريبا يبا استفاده از اراض يو عموم

 رامونيفعال در پ ريدرشت دانه غ

  يخيتار يهاخانه

 W18O17كپارچهينظام  ي. طراح 

 يمنسجم  شهر ييو ساختار فضا

 W13O7و  يتي. برنامه حما

با ارزش بندر  يخيحفاظت از آثار تار

 كنگ 

 W14O7 بهبود تعامل و ارتباط .

 يطراح يبرمبنا يمناطق شهر

بخش  تياز عناصر هو ياشبكه

 واحد
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امكان توسعه مشاغل در  .27

 يبخش گردشگر

 ST WT (Tتهدیدها )
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و  تيفعال يبارگذار تيمحدود .1

به واسطه ساختار  عيصنا

 يعيطب

  گردوغبار يهاوقوع طوفان .2

 يآرامش مناسب امواج برا .3

 ييايدر يهااحداث سازه

 تيفيامكان حصول آب با ك .4

از  يريگمنظور آبمناسب به

 يهاانيبه واسطه جر ايدر

  يجزر و مد

عدم وجود سازوكار حفاظت  .5

 يخيو تار يفرهنگ راثيم

 كپارچهيمنسجم و 

نقش بندر كنگ از بندر  رييتغ .6

 ياديبه ص يتجار

بندر كنگ در  گاهيجا رييتغ .7

 جيبنادر حوزه خل گريقابت با د

 ديبندر شه ريفارس )نظ

 و بندر لنگه( ييرجا

 رياقتصاد غ  يسهم نسبتا باال .8

 شتريدرصد ب 3)حدود  يرسم

 از متوسط استان(

باغ  ياراض رييروند حاكم بر تغ .9

 يمسكون يبه كاربر ريو  با

توجه به ضرورت ساخت  عدم .10

فضاهاي شهري مناسب و 

 مطلوب در درون شهر

در  يريخطرپذ شيافزا .11

 يعيمواجهه با مخاطرات طب

به واسطه استفاده از مصالح و 

 يو فلز يبنا چوب سازه

 يهاساختمان تيكاهش امن .12

 در گذر زمان يشهر

بافت  يريگامكان شكل .13

  يفرسوده در روند توسعه آت

 .S1T1  و خدمات در  تيفعال يبارگذار

 طيحفاظت مح كرديبا رو ينوار ساحل

   يعيطب

 .S1T3 در نوار  ييايدر يهااحداث سازه

 بندر كنگ يساحل

 .S3T4 آب  نيتام يزيرو برنامه يطراح

  يبوم يبر راهكارها يبندر كنگ مبتن

  .S5T5 راثياز م يحفاظت يزيبرنامه ر 

 ملموس و ناملموس   يخيتار

 .S8T5  وS6T5 يحفاظت كردياتخاذ رو 

 يهاو بركه يبوم يهانسبت به خانه

  يخيتار

 .S11T6 ر از بندر شهر د يبرداربهره

 چند منظوره يعملكردها يراستا

 S1T7 بندر كنگ  گاهينقش و جا يارتقا

 فارس جيدر حوزه خل

 S39T20 نظارت بر بافت  كرديرو قيتدق

  يبا چشمان ناظر و مشاركت مردم يسنت

 S17T10يهرم نظارتاز ا يريگ.بهره 

 ريياز تغ يريجهت جلوگ يشهردار

به  يباغات و كشاورز يارا يكاربر

  يمسكون

 S17T11  وS20T11 از  يبرداربهره

 يفضا يطراح يدر راستا ريبا ياراض

 يو عموم يهمگان

 S22T12  وS22T13برنامه  ي.طراح

 ساختمان در بندر كنگ  يمنيجامع ا

 S25T13تيريسازوكار مد يزير. برنامه 

 يعيبحران در مواجهه با مخاطرات طب

 S28T14 و  يبهساز يهاتحقق طرح

 يمستعد فرسودگ يهابافت ينوساز

 S37T17  وS38T16 يطراح 

در  يخيعناصر تار يراهنما يهاكتابچه

 يبهبود شناخت عموم يراستا

  .W1T1   در نوار  تيفعال يبارگذار

در چارچوب ضوابط و مقررات  يساحل

 يداريو پا ستيز طيحفاظت مح

  يعيطب

  .W2T5 سازوكار  يزيربرنامه

 راثيحفاظت از م يمناسب برا

 كهن بندر كنگ يخيو تار يفرهنگ

  .W3T5 نهادها و  يهمكار يارتقا

گردشگري و ، ميراث فرهنگيوزارت 

در روند  يبا شهردار صنايع دستي

   يخيتار راثيحفاظت از م

  .W4T6 ساختار  يزيبرنامه ر

 يبندر كنگ مبتن ياقتصاد كپارچهي

چند  ياديص -يتجار يبر بندر

  يعملكرد

  .W5/6/7T7 ياقتصاد يزيربرنامه 

جوانان و زنان  ييبر اشتغالزا يمبتن

بندر كنگ  گاهيجا يارتقا يدر راستا

 فارس  جيدر حوزه خل

  .W9T0 سلسله مراتب  يطراح

   يشنهاديپ يمناسب شبكه ارتباط

 W10T0 حمل و  يبهبود و ارتقا

 در بندر كنگ  ينقل عموم

 W11T0 و  ادهيپ ريمس يطراح

خاص و  يهادوچرخه در موضع

 مستعد شهر 

 W13T0 يكاربر يزيربرنامه 

 يكمبودها نيتام تيبا الو ياراض

  يخدمات شهر

 W14T0 ياز اراض يريگبهره 

و  عيتوز يمستعد توسعه در راستا

 يهايپراكنش مناسب كاربر

   يخدمات
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سكونت و  يالگو يدگرگون .14

 يطراح تيتحول در هو

  يو معمار يشهر

كاهش شناخت عمومي از آثار  .15

 و قدمت تاريخي شهر 

در  تيگسترش بحران هو .16

 بندر كنگ ديجد يهاتوسعه

مهاجران و  تيجمع شيافزا .17

 ياجتماع يهابيآس شيافزا

در  يمشاركت رسم نيينرخ پا .18

 نييپا التيافراد با تحص نيب

بر  يخيتار يخانه ها بيتخر .19

 اثر سكونت مستاجران مهاجر

و  يريگيوجود اسكله ماه .20

 يها تيعدم نظارت بر فعال

 آن

اسكان  يمحدوده ها شيافزا .21

 يرسم ريغ

 ياجتماع يها بيآس شيافزا .22

 ريدر محالت مهاجرپذ

در اثر  ياجتماع تيكاهش امن .23

 مهاجران شيافزا

عدم توسعه و استفاده از  .24

 يانجمن يها تيفعال

 S29T17 خاص  يهاالمان يطراح

 ،يشهر يها)نشانه يشهر يطراح

 ير راستاشده و ...( د يطراح يمحورها

 يزيانگ تيهو

 W16T0 شبكه سلسله  يريگشكل

 ،يامحله اسيخدمات در مق يمراتب

 يو شهر يامنطقه ،ياهيناح

 W17T11 يدر راستا يزيربرنامه 

مناطق  هيمطلوب كل يدسترس

و  يخدمات يهايبه كاربر يشهر

   يهمگان يفضا

  W18T11 و  يطرح فضاساز

 يو عموم يهمگان يفضاها يطراح

 يمختلف شهر يهادر عرصه

 W35T12/13 برنامه  يطراح

 تيفيك يارتقا يدر راستا يمشاركت

 يساختمان تيو امن

 W23T13برنامه جامع  ي. طراح

ساختمان در بندر كنگ و به  يمنيا

  يخيدر بافت تار ژهيو

 W28T16 .يهابرنامه ياجرا 

 يدر راستا يو همگان يمشاركت

بخش بندر  تيشناخت عناصر هو

 كنگ

 W26T17با استفاده از  ي. فضاساز

 كيبه تفك يشهر يطراح يهاالمان

 مناطق
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 ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک

دهي به هريك از نقاط قوت، ضعف، فرصت و توان با ارزيابي و وزنهاي توسعه بندر كنگ ميو تدقيق استراتژي SWOTپس از تحليل 

 هاي توسعه و اقدامات استراتژيك پرداخت. تهديد به تعيين اهميت استراتژي

 دهی و تعیین اهمیت نقاط قوت در بندر کنگوزن: 4-2 جدول

ن (Sنقاط قوت ) عرصه
وز

ب 
ری

ض
 

از 
متی

ا
ی

های
ن

 

یم
اقل

و 
ی 

یع
طب

ط 
حی

م
 

 0.09 0.015 6 همجواری با خلیج فارس

 0.08 0.02 4 های با ارزش طبیعی در محدوده وجود آبراهه

 0.045 0.015 3 های زیرزمینی آبراهکارهای بومی جهت ذخیره رواناب و پرکردن سفره

ی
خ

ری
تا

- 
ی

گر
ش

رد
گ

 

 0.25 0.05 5 همجوار آبهای خلیج فارس و دریای عمان سابقه تاریخی شهر به واسطه نقش بندری با کشورهای

 0.3 0.05 6 وجود گسترده میراث تاریخی ملموس و ناملموس 

 0.24 0.04 6 ی و هویت بخشهای تاریخی  به عنوان عناصر کالبدوجود برکه

 0.25 0.05 5 های گردشگری متنوع و گستردهوجود جاذبه 

 0.3 0.05 6  آثار ملی ایرانهای بومی به عنوان وجود خانه

 0.15 0.025 6 گردی ن اقامتگاه بومهای یونسی و یوسفی به عنوااستفاده از خانه

ی
اد

ص
اقت

 

 0.03 0.01 3 درصدی شهر کنگ از تولید ناخالص استان هرمزگان در بخش کشاورزی 9.7سهم   

 0.2 0.04 5 وجود بندر چند منظوره در شهر 

 0.03 0.01 3 های اقتصادیزنان در فعالیت افزایش نرخ مشارکت 

 0.01 0.01 1 درصد( 15باال بودن سهم اشتغال در بخش کشاورزی) 

 0.06 0.03 2 جایگاه ویژه بخش حمل و نقل و انبارداری در ساختار اقتصادی شهر 

 0.03 0.01 3 تا کنون 1385کاهش نرخ بیکاری از سال 

و 
ل 

 نق
 و

مل
ح

ک
افی

تر
 

 0.18 0.03 6 ژئوپولتیک و موقعیت جغرافیایی خاص محدودهجایگاه 

ت 
ما

خد
و 

ن 
می

ی ز
بر

ار
ک

ی
هر

ش
 

 0.12 0.03 4 وجود اراضی بایر در نواحی مختلف شهر )خصوصا در اراضی شمالغربی(

 0.03 0.01 3 تفاوت بیش از دوبرابری سرانه کاربری مسکونی نسبت به معیارهای استاندارد 

 0.075 0.015 5 در روند توسعه شهری درونی توسعه از استفاده امکان

ر 
ختا

سا

ی
ضای

ف
 

 0.075 0.015 5 وجود اراضی مناسب در راستای ایجاد فضای عمومی و همگانی  
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ن (Sنقاط قوت ) عرصه
وز

ب 
ری

ض
 

از 
متی

ا
ی

های
ن

 

 0.15 0.03 5 وجود اراضی با ارزش تاریخی به عنوان مرکز توسعه 

 0.06 0.015 4 الگوی ارگانیک برآمده از ساختار سنتی و هویت تاریخی بندر کنگ 

ی
ار

عم
و م

ی 
هر

ش
ی 

اح
طر

 

 0.02 0.01 2 های یک و دو طبقه(های شهر  )سهم زیاد اراضی در ساختمانمیانگین ارتفاعی پایین در ساختمان

 0.03 0.01 3 برخورداری بیش از نیمی از بناهای شهر از کیفیت قابل استفاده  

 0.06 0.015 4 اقتصادی(استفاده از مصالح بومی)دسترسی آسان و صرفه  

 0.12 0.02 6 "جود عناصرهویت دهنده تاریخی مانند برکه سنگی، قلعه بندر کنگ، خانه گلبتان، لنج بوم مسی" 

 0.125 0.025 5 تاثیر ابعاد و اندازه کوچک شهر بر ذهنیت شهروندان 

 0.125 0.025 5 بافت معماری ارزشمند  

 0.25 0.05 5 سیما و منظر خاص شهر 

ی
عیت

جم
- 

ی
اع

تم
اج

 

 0.03 0.01 3 مثبت بودن نرخ رشد جمعیت 

 0.02 0.01 2 اله(س 15  -64باال بودن نسبت جمعیت فعال)  

 0.02 0.01 2 متعادل بودن متوسط بعد خانوار 

 0.02 0.01 2 نسبت جنسی متعادل 

 0.08 0.02 4 همبستگی اجتماعی قومی و مذهبی 

 0.03 0.01 3 بومی شهرباال بودن جمعیت  

 0.075 0.015 5 باال بودن میانگین مدت سکونت  

 0.24 0.04 6 باال بودن تعلق خطر به شهر 

 0.06 0.015 4 باال بودن تعلق خاطر به محالت شهر 

 0.15 0.025 6 مثبت بودن نگرش به بافت تاریخی 

 0.15 0.03 5 پذیرش اجتماعی باالی گردشگران  

 0.03 0.01 3 های اجتماعیبودن میانگین آسیب پایین 

 0.045 0.015 3 باال بودن میانیگن امنیت اجتماعی 

 0.12 0.03 4 تمایل مشارکت فکری و همکاری  با شهرداری و شورای شهر جهت بازسازی و مرمت  بافت تاریخی 

 0.02 0.01 2 باال بودن میزان مشارکت غیر رسمی 

 0.03 0.015 2 باالی شهروندان به شهرداری و نهادهای دینی مذهبیاعتماد نسبتا 
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 دهی و تعیین اهمیت نقاط ضعف در بندر کنگوزن: :5-2 جدول

 ضریب وزن (Wنقاط ضعف ) عرصه
امتیاز 

 نهایی

 0.125 0.025 5 های صیادیآالیندگی محیط طبیعی به واسطه فعالیت محیط طبیعی و اقلیم

 ردشگریگ -تاریخی

 0.24 0.04 6 ومیب -ساخت و سازهای جدید بدون درنظر گرفتن پیشینه تاریخی و بافت سنتی

 0.33 0.055 6 تاثیر نامطلوب ساخت و سازهای جدید بر بافت تاریخی

ی
اد

ص
اقت

 

 0.2 0.05 4 های توسعهبرداری از پتانسیلعدم وجود ساختار یکپارچه اقتصادی در راستای بهره

 0.02 0.01 2 بستر الزم برای ارتقای نقش اقتصادی زنان عدم وجود زمینه و

 0.01 0.01 1 درصد( 6پایین بودن سهم اشتغال در بخش صنعت )

 0.03 0.01 3 عدم پاسخگویی به نیاز اشتغال جوانان و زنان

 0.03 0.015 2 قرارگیری بیش از نیمی از خانوارهای شهری در طبقه کم درآمد

ک
افی

تر
و 

ل 
 نق

 و
مل

ح
 

 0.1 0.025 4 عدم وجود سلسله مراتب شبکه ارتباطی

 0.15 0.03 5 کیفیت نامناسب تجهیزات حمل و نقل عمومی

 0.075 0.025 3 کاهش سهولت دسترسی در پی پوشش نامناسب خیابان های محلی و پیاده روها

 0.03 0.015 2 کیلومتری با مد حمل و نقل ریلی 180فاصله 

ت 
ما

خد
و 

ن 
می

ی ز
بر

ار
ک

ی
هر

ش
 

نگی،حمل و نقل و درمانی، فره -های خدماتی همچون آموزشی، بهداشتیکمبود سرانه کاربری

 انبارداری، پارک و فضای سبز
2 0.025 0.05 

های عدم توجه به توزیع فضایی و پراکنش مناسب خدمات در سطح شهر )خصوصا کاربری

 فضای سبز(هداشتی، فرهنگی، ورزشی، اداری، پارک و ب -آموزشی، درمانی
2 0.025 0.05 

 0.045 0.015 3 تمرکز اراضی مسکونی و خدمات شهری در میانه شمالی و شرقی

های پارک و فضای سبز، بهداشتی، عدم تحقق  ظرفیت و شعاع عملکرد مطولب در کاربری

 فرهنگی، مذهبی،  ورزشی، آموزشی(
4 0.025 0.1 

ی
ضای

ر ف
ختا

سا
 

 0.2 0.04 5 فضای عمومیهای همگانی و عدم وجود عرصه

 0.3 0.05 6 عدم وجود ساختار فضایی تعریف شده و مشخص در شهر

 0.1 0.025 4 فقدان سلسله مراتب تعریف شده در نظام استقرار فعالیت ها و خدمات

 0.03 0.015 2 تمرکز عناصر مرکزی سازمان فضایی در بخش شرقی بندر کنگ

 0.125 0.025 5 محالت جدید وقدیمعدم انسجام و یکپارچگی بین 

را
ط

ی 
ح

شه ی 
ر و  عم
م

ی
ار

 

 0.045 0.015 3 ریزدانه بودن بخش اعظم بافت شهری
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 ضریب وزن (Wنقاط ضعف ) عرصه
امتیاز 

 نهایی

 0.24 0.04 6 امکان تخریب  بافت با ارزش تاریخی به واسطه تمرکز بیشترین جمعیت شهری در بافت تاریخی

 0.025 0.025 1 پایینتوسعه افقی و گسترش بی رویه شهر برآمده از تراکم ساختمانی 

 0.2 0.05 4 عدم استفاده از پتانسیل های بالقوه موجود در هسته تاریخی شهر

 0.09 0.03 3 عدم وجود عناصر هویت بخش به تفکیک مناطق شهری

 0.04 0.02 2 محله ابوذر به عنوان سکونتگاه غیر رسمی و جزئی از محالت ناکارآمد شهری

 0.12 0.03 4 تاریخی و جدید در تصویر ذهنی شهروندانانقطاع فضایی بخش 

ی
اع

تم
اج

و 
ی 

عیت
جم

 

 0.015 0.015 1 افزایش مهاجرپذیری شهر

 0.02 0.01 2 باال بودن نسبت زنان سرپرست خانوار

 0.025 0.025 1 تحصیالت عالی پایین اکثر ساکنین

 0.05 0.025 2 تاریخیهای سکونت مهاجران مجرد و افغان به صورت گروهی در خانه

 0.04 0.02 2 ایتجمع مهاجران در بخش های خاص شهر و به وجود آمدن  تفکیک منطقه

 0.075 0.025 3 هااجرت صاحبخانههای تاریخی به دلیل مهخالی ماندن برخی از خانه

 0.06 0.02 3 پایین بودن میزان مشارکت رسمی

 0.06 0.03 2 های مرتبط با گردشگری مهارت نسبتا پایین شهروندان در فعالیت

 0.015 0.015 1 عدم وجود امنیت در پی بی توجهی به امر نظارت و تجهیزات شهری الزم

 0.15 0.05 3 راغتی در مقیاس سکونتف -ناکافی و نامناسب بودن عرصه های اجتماعی
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 ها در بندر کنگدهی و تعیین اهمیت فرصتوزن: :6-2 جدول

 امتیاز نهایی ضریب وزن (Oها )فرصت عرصه

یم
اقل

 

 0.25 0.05 5 های طبیعی نوار ساحلی برداری از ویژگیظرفیت بهره 

 0.14 0.035 4 های دریاییآرامش مناسب امواج برای احداث سازه 

 0.16 0.04 4 گیری از دریامنظور آبامکان حصول آب با کیفیت مناسب به 

ی
خ

ری
تا

- 
رد

گ
ی

گر
ش

 

 0.3 0.05 6 ساختار منحصربه فرد و ویژه بافت سنتی با پیشینه تاریخی قوی  

 0.24 0.04 6 های تاریخی  معماری منحصربه فرد خانه 

 0.3 0.05 6 وجود عناصر و میراث تاریخی ملموس و ناملموس 

 0.25 0.05 5 های تاریخی وجود فضاهای زیستی خاص در خانه 

ی 
اد

ص
اقت

 

 0.2 0.04 5 تصاد دریاییریزی شده در راستای ارتقای اقبرنامه برداری صحیح وامکان بهره 

 0.12 0.03 4 برداری چند منظوره از بندر وضع موجودامکان بهره 

 0.14 0.035 4 امکان افزایش صادرات از بندر کنگ به کشورهای حوزه خلیج فارس 

 0.09 0.03 3 پیوند اقتصادی با بندر لنگه 

و 
ل 

 نق
 و

مل
ح

ک
افی

تر
 

 0.175 0.035 5 ظرفیت همجواری با خلیج فارس در راستای ارتقای ساختار حمل و نقل  

 0.24 0.04 6 دسترسی به آبهای آزاد دریای عمان و امکان ارتباط با کشورهای خارجی  

و 
ی 

ض
ارا

ی 
بر

ار
ک

ی
هر

ش
ت 

ما
خد

 

 0.2 0.04 5 نیازهای خدماتیامکان استفاده از اراضی بایر در راستای تامین 

 5 0.04 0.2 (Brown field) دهی توسعه در اراضی درشت دانه غیرفعالامکان جهت 
ن 

ما
از

س

ی
ضای

ف
 

 0.3 0.05 6 وجود عناصر تاریخی با ارزش در منطقه بافت تاریخی 

 0.03 0.015 2 تحقق الگوی شطرنجی در توسعه جدید شهری 

ی
ار

عم
و م

ی 
هر

ش
ی 

اح
طر

 

 0.06 0.03 2 افزایش تراکم ساختمانی جهت جلوگیری از توسعه و رشد افقی شهرامکان 

 0.25 0.05 5 وجود الگوهای سکونتی و معماری بومی در ساخت بناها و شکل گیری بافت شهر

 0.2 0.05 4 امکان استفاده از عناصر طبیعی و تاریخی برای تقویت هویت شهر

 0.25 0.05 5 همجواری بافت تاریخی با ساحل خلیج فارس در روند توسعه شهریامکان استفاده از پتانسیل 

ی 
اع

تم
اج

و 
ی 

عیت
جم

 

 0.03 0.015 2 وجود خانواده متعادل و پایدار 

 0.06 0.02 3 وجود نیروی کار فراوان 

 0.2 0.05 4 احساس تعلق باال به شهر و محله 
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 0.045 0.015 3 استفاده از توان و نیروی نهادهای دینی و مذهبی و شهرداری در راستای توسعه شهر 

 0.075 0.025 3 وجود زمینه های جلب مشارکت در پروژه های گردشگری 

 0.075 0.025 3 امکان توسعه مشاغل در بخش گردشگری 

 دهی و تعیین اهمیت تهدیدها در بندر کنگوزن: 7-2 جدول

 امتیاز نهایی ضریب وزن (Tتهدیدها ) عرصه

یم
اقل

و 
ی 

یع
طب

ط 
حی

م
 

 0.25 0.05 5 محدودیت بارگذاری فعالیت و صنایع به واسطه ساختار طبیعی 

 0.09 0.03 3  های گردوغباروقوع طوفان 

 0.16 0.04 4 های دریاییآرامش مناسب امواج برای احداث سازه 

 0.2 0.05 4 های جزر و مدی ریانگیری از دریا به واسطه جمنظور آبامکان حصول آب با کیفیت مناسب به 

و 
ی 

خ
ری

تا

ی
گر

ش
رد

گ
 

 0.25 0.05 5 عدم وجود سازوکار حفاظت میراث فرهنگی و تاریخی منسجم و یکپارچه 

ی
اد

ص
اقت

 

 0.25 0.05 5 تغییر نقش بندر کنگ از بندر تجاری به صیادی 

 0.16 0.04 4 نگه(تغییر جایگاه بندر کنگ در قابت با دیگر بنادر حوزه خلیج فارس )نظیر بندر شهید رجایی و بندر ل 

 0.12 0.04 3 درصد بیشتر از متوسط استان( 3سهم نسبتا باالی  اقتصاد غیر رسمی )حدود  

و 
ل 

ونق
ل 

حم

ک
افی

تر
 

- 0 0 0 

و 
ن 

می
ی ز

بر
ار

ک

ی
هر

ش
ت 

ما
خد

 

 0.3 0.05 6 روند حاکم بر تغییر اراضی باغ و  بایر به کاربری مسکونی 

ن 
ما

از
س

ی
ضای

ف
 

 0.3 0.05 6 عدم توجه به ضرورت ساخت فضاهای شهری مناسب و مطلوب در درون شهر 
ی

ار
عم

و م
ی 

هر
ش

ی 
اح

طر
 

 0.12 0.04 3 و سازه غیرایمناستفاده از مصالح  مواجهه با مخاطرات طبیعی با افزایش خطرپذیری در

 0.2 0.05 4 های شهری در گذر زمانساختمان کاهش پایداری 

 0.2 0.04 5 گیری بافت فرسوده در روند توسعه آتی امکان شکل 

 0.3 0.05 6 دگرگونی الگوی سکونت و تحول در هویت طراحی شهری و معماری  

 0.3 0.05 6 کاهش شناخت عمومی از آثار و قدمت تاریخی شهر  

 0.3 0.05 6 های جدید بندر کنگگسترش بحران هویت در توسعه 

ی
اع

تم
اج

و 
ی 

عیت
جم

 

 0.07 0.035 2 های اجتماعیافزایش جمعیت مهاجران و افزایش آسیب 

 0.06 0.03 2 نرخ پایین مشارکت رسمی در بین افراد با تحصیالت پایین 

 0.2 0.05 4 تخریب خانه های تاریخی بر اثر سکونت مستاجران مهاجر 

 0.09 0.03 3 وجود اسکله ماهیگیری و عدم نظارت بر فعالیت های آن 

 0.09 0.03 3 افزایش محدوده های اسکان غیر رسمی 

 0.09 0.03 3 افزایش آسیب های اجتماعی در محالت مهاجرپذیر 

 0.07 0.035 2 کاهش امنیت اجتماعی در اثر افزایش مهاجران 

 0.06 0.03 2 عدم توسعه و استفاده از فعالیت های انجمنی 

 



  

50 

 

است. بزرگترين  9/3و تهديدها برابر با  66/4ها ، فرصت45/3، نقاط ضعف 765/4باتوجه به محاسبات صورت گرفته؛ امتياز نقاط قوت برابر با 

توان گفت كه رويكرد بر مبناي اين نتايج مي)تدافعي( است.  WT)تهاجمي( است و كمترين اميتاز براي استراتژي  SOامتياز براي استراتژي 

هاي حاكم بر محيط فرصتها و حداكثر از قوت -برداري حداكثرريزي در بندر كنگ؛ بايد مبتني بر استراتژي تهاجمي و به عبارتي بهرهبرنامه

 شهري باشد.

 

 کیو اقدام استراتژ تیموقع یابیارز سیماتر: 3-2شکل 
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 تدوین چشم انداز :2-4 -16

هايي چون ناهمگوني جمعيتي، نوين شهري با ويژگي شهري و روابط آن داده است. جامعه تحوالت دوران حاضر شكل جديدي به جامعه

بات گوناگون و پراكنده دهي اجتماعي و سياسي جديد به همراه مطالتحرک اجتماعي باال، تفكيك و قشربندي اجتماعي گسترده و سازمان

 گيري روابط جديد ميان آنان و مديريت شهري شده است.دني شهروندان زمينه ساز شكلاجتماعي و م -يسياس

هاي گذشته معناي مشاركت است. هر چند نسل هاي اخير به خود جلب كردهمدرن، توجه بيشتري را در دهه بحث مشاركت افراد در جامعه

كردند، مي ي مديران به جامعه، تصورهاي يك جانبه، از سوبيانيه اًدانستند و آن را صرفمي گيرهاهمگاني را تنها آگاهي يافتن افراد از تصميم

از  بخشد. دريافت سنتييماست كه به آن ابعاد گوناگوني  مشاركت مطرح شده اما امروزه و در شرايط حاضر مفاهيم جديدتري ذيل مقوله

 .دانست سنتي از حكومت و مديريت مرتبطتوان با دريافت و درک مشاركت و مصاديق آن را مي

هاي ميان توجه به همكاريكرد و بيدولتي محدود مي هايتنگ دولت و سازمان ديدگاه سنتي با بينشي انحصاري، مديريت را در دايره

نيز در حدود  اكثر مشاركت راحد و نتيجتاً هشدنهادهاي غيردولتي در زمينه اداره امور شهرها قائل مي ها وبخشي، حقوق ناچيزي براي بخش

تر تصور كرده و ن را گستردهديگري از مديريت و حكمراني، آ نظران با ارائه تعاريف. امروزه صاحبه استكردهمان اطالع رساني تعريف مي

 .دولتي ندانسته اند شامل دولت و نهادهاي اًصرف

 ش و تكاپوي جمعي و با اتكا بهضالت جامعه شهري و شهر با تالمع هاي جديد، حكمراني فرآيندي است كه مشكالت وبر اساس ديدگاه

حكمراني بر كيفيت و نحوه انجام وظايف آن تاكيد  گاه چنين مفهومي ازيابد و هرشود و سامان ميقدرت عمومي و به كارگيري آن حل مي

 توان چنين تعريف كرد: د. حكمراني خوب را ميگردمطرح مي 1كند، مفهوم حكمراني خوب

مدني و  هاي جامعهمانهاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي با مشاركت سازهاي عمومي در زمينهمشيخط فرآيند تدوين و اجراي»

پايدار  ت و امنيت و توسعهبرآوردن نيازهاي اساسي جامعه به تحقق عدال اي كه ضمنبه گونه رعايت اصول شفافيت پاسخگويي و اثربخشي 

جهان در »حت عنوان ، ت«متحد هاي انساني سازمان مللگاهمركز سكونت»بنابر گزارشي كه « محيط زيست منجر شود. منابع انساني و

اركت يكديگر به دولت، بخش خصوصي و جامعه مدني با مش كه حكومت خوب، متشكل از مكان هاييدر  ه است،منتشر كرد« شهري شدن

اند، شهروندان بوده هايلويتنهادهاي اداره كننده امور، دموكراتيك، سنجش پذير و پاسخگو به نياز و او اخته ومديريت امور عمومي پرد

تواند پذير ميشهري خوب و سنجشاز سوي ديگر حاكميت سال افزايش دهند،15تا  10اند با بهبود شرايط زيست، اميد به زندگي راتوانسته

  نمايد.شهروندان و نهادهاي مدني را به توسعه اقتصادي و اجتماعي شهري جلب  مشاركت

هاي دولتي به نهادهاي افراد و سازمان شهري از صرفقلمرو مديريتعنايت به موارد مطرح شده پذيرش اين واقعيت كه در جهان امروز با 

كيد بر كيفيت زندگي در تعريف حكمراني خوب از يك اتوه برآن ، امري اجتناب ناپذير است. عالخصوصي گسترش يافته است مدني و حوزه

امور و رفع  حلشهروندان در فرآيند مديريت شهري از سوي ديگر، بيانگر اين نكته مهم است كه  سو و پذيرش حضور نهادهاي مدني و

 پاسخگویی، شفافیتكيد بر نين تاًبخشي است و همچ ت شهري و دستيابي به اهداف مطروحه، منوط به هماهنگي و همكاري ميانمعضال

همگاني،  اي مستقيم ميان حق مشاركت شهروندان و نظارتهاي اصلي حكمراني خوب بيانگر رابطهها و ويژگيبه عنوان مولفه اثربخشیو 

                                                            
1 - Good Governance 
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ح است كه مشاركت در نكته الزم به توضياين در ارتباط با . به عنوان تبلوري از اين حق، از يك طرف و كارايي سازماني از طرف ديگر است

 :كه عبارتد از  دنمودست كم در سه حوزه تبيين  حوزه مديريت شهري را مي توان

 گذاريحوزه سياست 

 ريزيحوزه برنامه 

 حوزه نظارت 

مسائل تر شدن تر و پيچيدهدهبا پيچيده شدن روابط و به تبع آن گستر رسد، به نظر مياين بخش ذكر گرديده استگونه كه در ابتداي همان

 شهري ياكه نظام مديريتت، در مسير تدوين برنامه هاي بلند مدشهري، از جمله متغيرهاي اساسي و تاثيرگذار به جامعهو معضالت مبتال

و اجراي اسناد ند مديريت و كنترل در فرآي دهد، چگونگي نظارتثير جدي خود قرار ميها را به عنوان يك حكومت محلي تحت تاًشهرداري

 .كر استفوق الذ

خطا توام است و  هاي عملياتي در سازمان با ميزانيها و برنامهبينيسازد، آن است كه پيشضروري مي كه وجود نظارت راايئلهترين مسمهم

متغير و دگرگون سازمان دليل ديگري بر ضرورت نظارت است.  براي رفع اين خطاها و اصالح عمليات، نظارت تنها راه چاره است، محيط

با  .اين آگاهي است هاي الزم را به عمل آورد وكنترل يا نظارت وسيلهتغييرات محيطي آگاه شود و هماهنگي خود بايد از يزمان براي بقاسا

طريق  ها با عملكردها و نتايج حاصله، ازبينيدانست كه طي آن نتايج مورد انتظار و پيش توان فرآيند ارزيابيچنين ضرورتي، نظارت را مي

از تشخيص انحرافات و تحليل ميزان و علل بروز آنها،  شود و پسگيري، گزارش و... مقايسه ميهايي چون مشاهده، نمونهها و مكانيزمروش

تحقق اهداف سازماني و  آيند. شايد نياز به توضيح نباشد كه نظارت بايد به منظورميهاي اصالحي بربرنامه مديران در صدد تدوين و اجراي

اي مخل و مزاحم درغير اين صورت از سوي مديران به مثابه مقوله .صورت گيرد 2از انحرافات و دور شدن از استانداردهاي عملكردپيشگيري 

 وقاي از حقهمگاني به عنوان جنبه در كنار اين تعريف از نظارت مي توان از مقوله نظارت .و اجرا تلقي خواهد شد گيريدر فرآيند تصميم

 .نيز نام بردمشاركت شهروندان ه شهروندي و الزم

برداشت و تلقي سنتي از نظارت  رشهري است. با اين معنا كه اگر دنماد بعد تعاملي روابط شهروند و مدير در مديريت در واقع نظارت همگاني

گيري ارت همگاني و شكلنظ شد، با تكوين مفهومشكلي مونولوگ داشت، بسنده مي مديران، كه هاي يك جانبهها و گزارشتنها به اطالعيه

شهري و مديريت آن و همچنين سامان حيات تبلوربخش آن، حال اين مونولوگ تبديل به يك ديالوگ و مفاهمه دوجانبه خواهد شد و نهاد

 سياستگذاري، هروندان از فرآيند. نظارت همگاني را مي توان ارزيابي شگشتو ميسر نخواهد  دستيابي به اهداف سازماني جز از طريق آن ممكن

هاي شهري و تسهيل سازي شناسي سازمانآسيب تواند درشهري تعريف كرد كه به مثابه بازخورد ميمديريت ريزي و اجرا در حوزهبرنامه

 ري و محيط شهروندي يا جامع. بنا به تعريف، اين نهاد، واسطه ميان سيستم ادانمايدعمل  فرآيندها و افزايش كيفيت خدمات بسيار موثر

 .نمايدارسال  ح فرآيند به سيستمجهت تغيير و اصال آن را به صورت بازخورد، ،ها از محيطمدني است و تالش دارد تا با تجميع و تبيين پيام

چشم  تعبيري يك شهري و شهروندان بايد به يك چارچوب مشترک يا بهمديريت در اجرايي نمودن فرآيند فوق شرط اول آن است كه

ازخورد عملكرد مديريت شهري شهروندان كه چيزي جز ب يكسان از شرايط حال و آينده شهر دست يابند و به آن پايبند باشند و پيام انداز

  .در همين چارچوب معنا شود نيزنيست 

                                                            
2 - Performances 
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همچنين در افزايش غيير و شود كه نظارت آنان، در مديريت اصالح و ت تقويت نيز اين احساس در شهروندان عالوه بر شرط فوق مي بايست

ر شهروندان، نسبت به فرآيندهاي دمالكيت  توان در ايجاد احساسرا مي اين امر آنان ارائه مي شود، اثرگذار است. نتيجه كيفيت خدماتي كه به

هيل فرآيندها، ست كه در تسامشاهده كرد و اين امر به معناي افزايش و تراكم سرمايه اجتماعي  گيري و اعتماد به مديران اجراييتصميم

 .سازماني بسيار موثر است هاي تصميم سازي و نظارت و كارآييكاهش هزينه

اختيار مديران و شهروندان، در  امكانات وسيعي دربه وقوع پيوسته، ارتباطات و اطالعات  فناوري اي كه در زمينهامروزه با تحوالت گسترده

فاصله ميان اين دو حوزه  دنبا كوتاه كردن و حتي از بين بر و شبكه هاي اجتماعي اهاست. رسانه گرفتهبرقراري تعاملي پويا قرار  جهت

ي فراواني را در زمينه سرعت هاشهري براي شهروندان، مزيتتخصصي امور )نظارت كننده و نظارت شونده( و تفهيم بسياري از امور فني و

الن ؤدسترس بودن مديران و مسراجرايي، د ريزي ونظارت گسترده آنان بر امور برنامهشهري به شهروندان و آموزش آنها،  بهينه ارائه خدمات

دهد، اكز نظارت همگاني قرار ميمر ها در اختياراي كه اين فناوريامتيازات گسترده .شهري، گردش و جريان آزاد اطالعات به وجود آورده اند

ان شهري را و مدير انشهروند ساز يك همكاري موثر و پويا و مستمر ميانتواند زمينهريزي هدفمند همراه گردد، ميدر صورتي كه با برنامه

 .آورد فراهم

اشتن تصويري از چشم انداز تجربه تدوين طرح هاي توسعه شهري كشور بيانگر آن است كه در اغلب تالش انجام شده در گذشته، به دليل ند

رآيند عالوه بر نقش اجماع ساز فركتي هم سو و مورد توافق همگان نمي انجاميد. در اين آينده، حاصل و برآيند تالش هاي برنامه ريزي به ح

سيم مي نمايد، به اتخاذ موضوع و چشم انداز، تهيه و تنظيم چشم انداز آينده، از آن رو كه روندهاي ممكن و مطلوب آينده را پيش بيني و تر

ا را امكان پذير مي كند. در ند و بهره برداري درست و بهينه از منابع و فرصت هتعيين شيوه هاي برخورد با حوادث و اتفاقات كمك مي ك

 ادي و زيست محيطي جامعه است. اين فرآيند چشم انداز، آميزه اي از ارزش هاي مبتني بر ايدئولوژي و واقعيت هاي اجتماعي، فرهنگي، اقتص

ركت ها و دگرگوني هاي حدر ذهن هاي اعضاي جامعه جاي بگيرد، مسير چشم انداز تصويري از آينده مطلوب را ترسيم مي كند كه هرگاه 

ه به طور صريح يا به صورت كآن جامعه هموارتر مي گردد. براي هر تالشي كه به منظور برنامه ريزي صورت مي گيرد چشم انداز غالب است 

ه شده باشد، مي تواند برنامه ها را به طور صريح تنظيم و رائضمني بر اولويت ها و راهبردهاي برنامه تأثير مي گذارد. هرگاه اين چشم انداز 

 در مسيري هدايت نمايد كه مطلوب و مورد تأييد اكثريت جامعه است. 

شود، گرا ناميده ميانداز ملي، شهري و يا سازماني، دو رويكرد كلي وجود دارد. در رويكرد اول، كه رويكرد نخبهبراي تدوين هر نوع چشم

شود و سپس در معرض داوري و نگاشته مي –موسوم به گروه تدوين  –انداز توسط گروه كوچكي از كارشناسان برجسته منويس چشپيش

انداز، معموالً پس از رفت و برگشت، بين گروه تدوين گيرد. سند چشمقرار مي -3موسوم به گروه دلفي -تري از كارشناسان ارزيابي گروه بزرگ

 د.شوو گروه دلفي نهايي مي

كند. انداز تأكيد ميشود، بر جلب مشاركت يكايك ذينفعان در فرآيند تدوين چشمگرا يا اجتماعي ناميده ميرويكرد دوم، كه رويكرد كثرت

 گيري يك چشم انداز موردبيشتري نياز دارد، اما چون سرانجام به شكل اندازهاي بلندمدت با اين رويكرد به زمان و هزينههرچند تدوين چشم

 ه است.هاي آن قابل توجيشود، هزينهوفاق منتهي مي

 هاي راهبردي بندر كنگ در افق طرح، بر رويكرد كثرت گرا استوار است.گيريانداز و جهتفرآيند تدوين چشم

  

                                                            
هاي رايج در آينده پژوهي است. گروه دلفي در اشتباه شود كه يكي از تكنيك )Delphi Technique(نبايد به تكنيك دلفي  )Delphi Group(گروه دلفي 3

 بخشد.زند و به آن اعتبار محتوايي و متدولوژيك ميانداز ميشود كه نظر نهايي آنها مهر تأييد بر چشماينجا به گروهي از خبرگان اطالق مي
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 رهیافت تدوین چشم انداز :2-4-1

، منطقه اي و ملي، كوتاه مدت درهمه سطوح خرد و كالنسال هاست كه به هنگام شروع هرگونه فعاليت برنامه ريزي و مطالعه درباره آينده، 

ير توسعه را مشخص نمود. و ميان مدت، اين پرسش براي برنامه ريزان مطرح مي گردد كه بدون خطوط راهنماي آينده، چگونه مي توان مس

غيير گرديده است كه دستخوش ت عالوه بر اين در دوره حاضر به دليل وجود عدم قطعيت هاي گسترده، وضعيت عمومي جهان به گونه اي

د. امروزه هيچ سيستمي درحال روندهاي گذشته كه اساس و پايه تخمين ها و پيش بيني هاي برنامه هاست براي آينده قابل اتكاء نخواهد بو

مروزه در برنامه ريزي خن ديگر اتعادل پايدار و بلندمدت نيست و انسان و جوامع انساني بايد زندگي همراه با بحران را تجربه كنند. به س

 عدم تعادل كه-يند توأمان تعادلفرآيندها متكي بر اين نيست كه عدم تعادل را چگونه بايد به تعادل كشايند، بلكه اصل بر اين است كه فرآ

است كه عبارت  ده قابل تشخيصهم زمان در هم تنيده اند را چگونه بايد مديريت و راهبردي كرد. در چنين شرايطي، دو نوع رهيافت به آين

 است از :

 4پذيررهيافت آينده  

 5سازرهيافت آينده 

دهد كه: با نگرش به وضع موجود و روندهاي رسد، اين پرسش را مبنا قرار ميكند و به آينده ميپذير كه از وضع موجود آغاز ميرهيافت آينده

هاي بزرگ هيچ جايگاهي ندارد؛ و تأكيد بر شكنير عمل و خطدر اين رهيافت، ابتكا اي در انتظار شهر ما خواهد بود؟جاري، چه آينده

ساز، كه از آينده االمكان از وضع موجود بهتر باشد. اما رهيافت آيندهسازي مصرف منابع براي دستيابي به آينده اي مقدور است كه حتيبهينه

د داريم، آينده شهر ما وجه به ارزشها و اصولي كه به آن اعتقادهد كه: باترسد. اين پرسش را مبنا قرار ميكند و به وضع موجود ميآغاز مي

شود كه امروز به هر طريق ممكن بايد چه اقداماتي را به عمل شهر آفريده شد پرسيده مي بايد چگونه باشد؟ وقتي تصوير مطلوب و بايسته

 اي بسيار متفاوت با امروز است. ساز، آفرينش آيندهافت آيندهآوريم، تا ما را يك گام به تصوير مطلوب و بايسته نزديكتر نمايد؟ هدف اصلي رهي

عوامل آن، تحليل محيط و در  الزمه نگاه هاي فعال و آينده ساز، حركت بر پايه مديريت چشم انداز است كه مبتني بر شناخت وضع موجود و

اي فردي و اجتماعي در هبرنامه ريزي ها و حركت نهايت ترسيم چشم انداز مطلوب مي باشد. در چارچوب اين چشم انداز مطلوب است كه 

دست آيد اندازي بهاست تا چشمانداز بندر كنگ از رهيافتي تلفيقي استفاده شدهراستاي آينده سازي جهت گيري پيدا مي كنند. در تدوين چشم

آميزد و تالش رمان در هم ميقعيت را با آكه هم مطلوب و هم در افق طرح مقدور باشد. رهيافت تلفيقي از اين مزيت برخوردار است كه وا

اي بهينه بين اين دو، دست يابد. در اين فرآيند ويژگي هاي بيانيه چشم انداز عبارت ها و تدابير خالق ، به نقطهكند تا ازطريق سياستمي

 است از :

 كوتاه  و برانگيزنده  و محرک  -

 تشويق آرزومندي و اميدواري به آينده بهتر -

 هاي مشترکامدهاي مثبت و ارزشتاكيد بر پي -

 هني به منظور القا شور و شوقذ -برخوردار از ايجاذ و تصوير كالمي -

  

                                                            
 دارد. ( نیز کاربردPassiveبرای رهیافت آینده پذیر واژه  رهیافت انفعالی ) - 4

5 - Proactive 
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 فرایند تدوین چشم انداز طرح ویژه بندر تاریخی کنگ: 4-2شکل 

 اندازتدقیق دستاوردهای طرح ویژه در تدوین چشم :2-4-2

هاي مختلف درگير طرح براي تدقيق اين دستاوردها، در هاي اوليه بخشپيرو فرايند تهيه طرح ويژه بندر تاريخي كنگ بعد از تهيه گزارش

دستاوردهاي طرح به شهروندان كنگ ارايه شد و نظرات شهروندان درباره نقاط قوت و ضعف  98شهريور  26و  98تير  25دو جلسه در تاريخ 

 اند در تهيه طرح مد نظر قرار گرفته شود دريافت شد. توشهر كه مي

گذاري شهر كنگ برگزار شد، گزارشي از پيشرفت طرح و دستاوردهاي طرح ارايه شد. در مركز سرمايه 98تير  25در جلسه اول كه در تاريخ 

روي اين شهر ها و تهديدهاي پيشو فرصت هاي طرح درباره نقاط قوت و ضعفدر اين جلسه ضمن ارايه فرايند تهيه طرح به مهمترين يافته

ها عبارت هاي خود درباره خروجي طرح پرداختند كه مهمترين آنشهروندان ضمن ارايه نظرات خود به مهمترين حساسيتارايه شد. در ادامه 

 بودند از:

 هدف تهيه طرح 

 تاثير طرح بر زندگي شهروندان 

 هاي طرحچگونگي نهايي شدن خروجي 

 بر زندگي در شهر كنگ تاثير گردشگري 

 تاثير طرح بر اقتصاد شهر 
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 98 ریت 25جلسه اول ارایه دستاوردهای طرح در تاریخ : 5-2شکل 

هاي برگزار شد براي تدقيق نقاط قوت و ضعف شهر از ديد شهروندان در گروه ---در مدرسه  1398شهريور  26جلسه دوم كه در تاريخ 

نفر از شهروندان كنگ برگزار شد بعد از معرفي طرح و ساختار  20ريزي شده بود. در اين جلسه كه با حضور بيش از گانه برنامهموضوعي هشت

اجتماعي  -ندگان بر اساس عالقه خود به دو گروه كالبدي شامل مباحث معماري، شهرسازي، طراحي شهري و اقتصاديكنجلسه، شركت

كنندگان به بحث گذاشته شد و در نهايت ها به صورت متمركز نقاط قوت و ضعف شهر كنگ از منظر شركتتقسيم شدند. در هر يك از گروه

 بندي مباحث مطرح شده پرداختند. هاي خود به اولويتغههر يك از افراد شركت كننده بر اساس دغد

 
 پوستر دعوت به مشارکت در کارگاه طرح ویژه کنگ: 6-2شکل 
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در گروه اول، مباحث حول محور موضوعات خدمات شهري، منظر شهري، حمل و نقل و معماري تقسيم بندي شد.  در مبحث خدمات شهري، 

هاي شهر، و تفكيك پسماند از جمله نقاط قوتي بود كه شركت كنندگان به آن ش بعضي خيابانساخته شدن سراي كتاب، آسفالت و سنگفر

هاي زباله، نبود فضاهاي ورزشي در مقياس محله، عدم توزيع مناسب خدمات در سطح شهر و اشاره كردند. از سوي ديگر، فرسودگي سطل

كنندگان به آن اشاره گان بود. از بعد منظر شهر، نقاط قوتي كه شركتكنندكمبود فضاهاي فرهنگي از جمله نقاط ضعف شهر از ديد شركت

هاي ها در سطح شهر، نماهاي نامتعارف، از بين رفتن درختكردند عدم بلندمرتبه سازي و برهم نخوردن خط آسمان شهر بود ولي پارک قايق

 ركت كنندگان منظر شهري كنگ را مخدوش كرده است. بومي، جانمايي نامناسب تيرهاي چراغ برق از جمله مسائلي بود كه از نگاه ش

 

 کنندگانز منظر مشارکتنقاط قوت و ضعف  خدمات شهری و منظر شهری شهر کنگ ا: 7-2شکل 

در ادامه در گروه اول دو موضوع حمل و نقل و معماري بندر كنگ نيز به بحث گذاشته شد. در موضوع حمل و نقل ترافيك كم، وجود 

كنندگان به آن اشاره كردند، اما منظر شركت كنندگان نبود روزي و كيفيت باالي خيابان نوار ساحلي نقاط قوتي كه شركتهاي شبانهآژانس

هاي آموزشي در مركز و ترافيك ساعات شروع روها و مبلمان آن، نورپردازي نامناسب، تجمع كاربرينامناسب بودن پياده حمل و نقل عمومي،

جايي را در اين شهر كاهش داده ها كيفيت جابههاي ترافيكي و به ديل تعدد موتورسيكلتو پايان مدارس و عدم امنيت و ايمني در برخي گره

 است. 



  

58 

 

 

 کنندگانشهر کنگ از منظر مشارکت حمل و نقل و معماریقوت و ضعف  نقاط : 8-2شکل 

 

هاي جديد به بحث پرداختند. هاي قديم و خانهكنندگان به صورت مجزا درباره نقاط قوت و ضعف خانهدر نهايت از بعد معماري شركت

آب، مديريت جريان باد( از نگاه شركت كنندگان هاي قديمي اين شهر )تركيب فضا، محرميت، مديريت هاي موجود در معماري خانهارزش

هاي كنندگان نفوذ رطوبت و خطر زلزله معماري خانهآيد اما با اين وجود از نظر شركتهاي قديديمي اين شهر به حساب مينقاط قوت خانه

ديمي را نداشته و امكان استفاده از مصالح هاي قهاي خانهكنندگان محدوديتهاي جديد كه از نظر شركتكند. اما در خانهقديمي را تهديد مي

هاي سرمايشي و گرمايشي، عدم پاسخگويي به ها وجود دارد با مسائلي چون عدم محرميت، وابستگي شديد به سيستممقاوت در ساخت آن

 نياز ساكنان و عدم هماهنگي مصالح با اقليم روبرو است.

تشكيل شده بود، شركت كنندگان ابتدا به مهمترين نقاط قوت و ضعف شهر كنگ از بعد در گروه دوم كه از فعاالن اقتصادي و اجتماعي شهر 

كنندگان عبارت است از: انگيزه باالي كار در حوزه صادرات و واردات، اقتصادي پرداختند. از جمله مهمترين نقاط قوت شهر از نظر شركت

مورد نياز براي اشتغال در صيادي، وجود بازارهاي قديمي در سطح شهر. هاي ها و اسكله در شهر، وجود انگيزه و زيرساختوجود زيرساخت

هايي نيز همراه است كه مهمترين آن عبارتند از: عمق پايين آب و عدم ها با محدوديتكنندگان اين ويژگياما از سوي ديگر از منظر شركت

هاي بسته بندي كه منجر به خام فروشي ر شهر؛ نبود كارگاهكند؛ نبود گمرگ باري دهاي بزرگ را ناممكن مياليروبي كه بارگيري كشتي

محصوالت صيادي و كشاورزي شده است؛ جذابيت شغل صيادي منجر به خالي شدن ساير مشاغل و جذب مهاجران شده است؛ درآمد ريالي 

 ها؛ و عدم تطابق آموزش با نيازهاي شهر .و سوخت دالري لنج
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 کنندگانشهر کنگ از منظر مشارکت اقتصادینقاط قوت و ضعف : 9-2شکل 

ها و مراسم مذهبي، گرايش و پايبندي مذعبي ها، سنتدر ادامه بحث در گروه دوم در زمينه موضوعات اجتماعي شركت كنندگان وجود آئين

ه مراجع قضايي، مردمان كنگ، شركت در مكاتب قرآني در كنار آموزش رسمي، وجود حس بخشش و گذشت و در نتيجه آمار پايين مراجعات ب

ها را به عنوان مهمترين نكات مثبت غناي فرهنگي به دليل مراودات با كشورهاي ديگر و تعداد باالي مساجد و استقبال باالي جوانان از آن

ل شدن هاي مثبت، نبود مراكز فرهنگي براي آموزش خارج از مدرسه و مكتب، تعطيكنگ از بعد اجتماعي دانستند. اما در كنار اين ويژگي

برخي از مدارس، و عدم تمايل نسل جديد به ادامه تحصيل به دليل جذابيت كار اقتصادي صيادي، و محدود شدن ارتباط مديريت شهري با 

 كنندگان در گروه دوم به آن اشاره كردند. شهروندان به فضاي مجازي از جمله نكات ضعفي است كه شركت

 

 کنندگانشهر کنگ از منظر مشارکت اجتماعینقاط قوت و ضعف  : 10-2شکل 

هاي تهيه طرح قرار گرفت تا بر ها جمع بندي شد و در اختيار گروهدر پايان اين كارگاه سه ساعت نتايج بدست آمده توسط هر يك از گروه

 انداز، اهداف، و راهبردهاي طرح تدقيق شود. اساس آن چشم
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 نمایی از تشکیل گروه :11-2شکل 
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 طراحی بیانیه چشم انداز  طرح ویژه بندر تاریخی کنگ :2-4-3

 

 آور، برخوردار از بافت ارزشمند تاريخي سرزنده و پويا با بندر كنگ در افق چشم انداز زيست بومي پايدار و تاب

هاي كالبدي بافت تاريخي در فرآيند توسعه شهري كاركردهاي امروزين زندگي شهري كه ضمن تعميق ارزش

احياي باغات، روايتگر تبلور خرد زيست همساز با طبيعت در نوار ساحلي و يكي از بنادر پررونق و مقاصد جذاب و 

-تفريحي( در شمال خليج فارس، داراي مديريت شهري شفاف و پاسخگو با ارائه فرصت -گردشگري )تاريخي

 هاي برابر مشاركت واقعي تمامي شهروندان است.

   مذكور بندر كنگ در افق چشم انداز داراي نقش و ويژگي هاي ذيل مي باشد:با عنايت به چشم انداز 

 الگوي زيست همساز با محيط در نوار ساحلي خليج فارس؛ -

 هاي ساحلي خليج فارسمجاورت با آبهای توسعه دريامحور و توجه به ظرفيت -

 ر بر فرايند توسعه؛الگوي حضور و مشاركت فعال شهروندان در حفاظت از ماهيت تاريخي و ردپايي موث -

 هاي توسعه پايدار بومي؛الگوي شهر توسعه يافته در چارچوب مدل -

 الگوي بازآفريني شهري بافت ارزشمند تاريخي؛ -

 مقاصد جذاب گردشگري در شمال خليج فارس؛ -

  تركيبي با نواز،روح و زيبا ايمن، شهري بافت داراي است شهري كنگ بندر انداز چشم افق در اساس اين بر 

است.  متجلي آن سيماي در كهن تاريخ و اسالمي -ايراني هويت كه جديد و تاريخي ارزشمند معماري از متعادل

بندر كنگ در افق چشم انداز فضاي مناسب براي كار، زندگي، تفريح و تعامالت اجتماعي را به صورت عادالنه 

 .دهدتمامي گردشگران قرار ميچنين دراختيار تمامي شهروندان از هر گروه سني و با هر جنسيت و هم

 جانبه و در تداوم تاريخي و پيشينه ارزشمند خود از منظر كالبدي، اقتصادي، توسعه اين بندر، با رويكردي همه

 شود.بيني مياجتماعي و سياسي پيش
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 طراحی اهداف و راهبردها :2-5 -17

پذيري پايداري محيط، زيست پذيري، و رقابتحفاظت از ميراث ارزشمند كالبدي و غيركالبدي، معيارهاي موثر بر توسعه بندر كنگ در ابعاد 

  :قابل تعريف است

 حفاظت از میراث ارزشمند کالبدی و غیرکالبدی 

مورد توجه هاي توسعه در شهر را نيازمند است كه در اين طرح هاي تاريخي و فرهنگي كنگ لزوم حفاظت و توجه ويژه همگام با برنامهارزش

 قرار گرفته است.

 

 پایداری محیط 

بر اين اساس مي توان گفت كه نه  .محيط است  –توسعه پايدار به مفهوم حركت بر محور انسان و  توسعه امري فراگير و چند بعدي است

تنها در حوزه اقتصادي بلكه  به گسترش كيفي زندگي انسان و محيط زيست نيز توجه دارد . بهزيستي آينده شهرها ، بستگي به توانايي مردم 

 ير است :راهكارهاي توسعه پايدار شهري بر پايه گزينه هاي ز. جهت توسعه و يكپارچه سازي فناوري سازگار با محيط دارد

 ه حداقل رساندن پيامدهاي زيست محيطيب -

 باال بردن سطح كيفيت زيست محيطي  -

 

 زیست پذیری 

زيست پذيري را مي توان بر پايه اجتماعي توسعه پايدار محقق نمود . هدف اين معيار ايجاد دسترسي هرچه بيشتر اقشار جامعه به عدالت 

 .راهكارهاي زيست پذيري بر پايه گزينه هاي زير استوار است  اجتماعي و برخورداري از محيط مناسب و راحت است.

 سهولت دسترسي و حركت -

 عدالت -

 امكان پذيري حضور اجتماعي -

 

 رقابت پذیری 

. لذا تالش مي شود تا ادي در توسعه پايدار تلقي مي شودهر شهر اليق رقابت با ساير شهرهاي همجوارش است . رقابت پذيري عاملي اقتص

نزديكي به دريا، ظرفيت ارزشمندي براي بهره گيري  .تفريحي و ... لحاظ شودفرهنگي ،  جهت توسعه پايدار و رونق اقتصادي ،اين رقابت در 

 هاي اقتصادي و گردشگري است.هاي آن در زمينهاز پتانسيل
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 در نهايت اهداف كالن توسعه در بندر تاريخي كنگ به شرح ذيل قابل ارائه است:

 توسعه در بندر تاریخی کنگاهداف کالن 

 محيطيبهبود پايداري زيست 

 ارتقاي توان اكولوژيك 

 پذيريارتقاي كيفيت زندگي و بهبود زيست 

 بهبود فرايند توسعه گردشگري 

 پذيري اقتصاديارتقاي رقابت 

  ساماندهي توان اقتصادي شهر در مسير پايداري 

 ساماندهي و هدايت رشد كالبدي شهر 

 فضايي شهر  -بهبود و ساماندهي ساختار كالبدي 

  ارتقاي كيفيت فضايي و سيماي شهرحفاظت از ميراث تاريخي و 
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 :: اهداف کالن و خرد توسعه بندر تاریخی کنگ5-2شکل 
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 :: اهداف کالن و خرد توسعه بندر تاریخی کنگ5-2ادامه شکل 

 

دو بخش به شرح زير ارائه راستاي تحقق بخشي به اهداف، در شده، برنامه توسعه شهر در  ، برپايه اهداف كالن و خرد تعريفدر ادامه

 است:شده

 اند. ر مجلدات ...  و... ارائه شدهشتمل بر نقشه هاي كاربري و ضوابط كه به ترتيب دمكه  .اسناد توسعه كالبدي شهر1

 اند.در ادامه ارائه شدهكه  با يكديگر مشتمل بر اقدامات برايندي و فرايندي در تركيب. برنامه اقدام 2
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ارائه برنامه مشترک اقدام سازمانی براساس  بخش سوم: -18

 6دستاوردهای طرح
اي ارايه چارچوبي رويههاي مختلف است. هدف اين برنامه، هاي ارائه شده نيازمند يك برنامه هماهنگ اجرايي بين سازمانتحقق برنامه

هاي درگير، روابط سازماني و ايجاد هماهنگي بين سازماني و ها با تأكيد بر ابعاد سازماني )سازمانحل)روندكاري( براي عملياتي شدن راه

هاي پيشنهادي حاصل از مطالعات تنظيم بندي برنامهبا تلخيص و دسته« برنامه اقدام مشترک سازماني توسعه شهري كنگ»است.  جزآن(

. الزم به ذكر است كه ن برنامه، در راستاي پنج محور موضوعي داراي اولويت با محوريت توسعه كالبدي تنظيم شده استشده است. اي

كننده و ضروري اند كه تضميناي در اين برنامه مدنظر قرار گرفتههاي غيركالبديگيرند؛ اما برنامههاي غيركالبدي را نيز دربر ميها جنبهبرنامه

هاي ديگري اي با محوريت توسعه اجتماعي يا فرهنگي مدنظر باشد، جنبهعنوان مثال، برنامهچه بهاف كالبدي هستند و چنانبراي تحقق اهد

 نيز در آن مورد توجه قرار گيرد كه در اين طرح مغفول مانده است. 

هر محور و اقدامات ذيل هر طرح پرداخته و  حققتهاي الزم براي اين برنامه در راستاي پنج محور موضوعي داراي اولويت، به ارائه طرح

بلند مدت(، مقياس طرح  كوتاه مدت، ميان مدت وسازمان متولي كل طرح و اقدامات ذيل را مشخص مي كند. اولويت موضوعي، زمان طرح )

 و معرفي مستندات پشتيبان هر طرح اطالعات ديگري است كه در رابطه با هريك از اقدامات ارائه شده است.

در مقياس هاي اثرگذار تعريف شده و اما حوزه نفوذ آن باتوجه به محدوده  تعريف مي شود. در محدوده و حريم شهر كنگ« برنامه اقدام» اين

 اري برنامه، آمايش استاني و چشم اندازهاي بين المللي و ملي مورد توجه قرار گرفته اند.ذگسياست

با هدف تعريف  طرح ويژه كنگ مستخرج از ابعاد مختلف مطالعاتالزم در مورد برنامه هاي مشتمل بر اقدامات  ساختار برنامه اقدام مشترک

اين اقدام با همكاري نهادهاي الزم است سازماني و اعتباري مي باشد.  –ريزي موضوعي تفكيكي براساس مديريت زماني ساختار و برنامه

 .يق شده و به سند مصوب تبديل شودن هاي مرتبط در سطح ملي تدقمتولي در استان و همراهي سازما

باشند. اعتبار ميهايي كه در تعريف ساختار نهادي طرح بايد مورد توجه قرار گيرند، مديريت سازماني، زمان و درادامه، تأمين ترين مؤلفهمهم

انجام شده  اندر گرفتهي قراهاي طرح كه مورد پايش مردمي و مديريت شهربراساس يافتهتكميل كاربرگ مختص هر طرح براي اين منظور، 

 مشتمل بر مراحل زير است:  است كه

 . استمرتبط با موضوع تبيين شده  هايطرحبه تفكيك موضوعات،  -

 شود. جرايي تعريف مياسازمان متولي راهبري پروژه مشخص شده و اقدامات ذيل آن، به تفكيك اقدامات، سازماندهي، مطالعاتي و  -

 . اندجه به اولويت موضوعي مشخص شدهوهاي همكار به تفكيك و باتها و سازمانهاي متولي آن و همچنين سازمان طرح -

 دهد:جدول زير نمونه ساختار مذكور را نشان مي

  

                                                            
سازماني»ساختار   6 ساس« برنامه اقدام مشترک  شده در  برا سام»طرح الگوي ارائه  اندهي مديريت يكپارچه فضايي برنامه راهبردي اقدام مشترک براي 

انجام رسيده است، رنده بهيقات توسط نگاتنظيم شده است. اين طرح كه به كارفرمايي شركت بازآفريني شهري در مركز تحق« منطقه شهري بندرعباس

 ريزي استان هرمزگان را اخذ نموده است.هاي ذيل شوراي برنامهمصوبات كميته



  

67 

 

 براساس زمان، موضوع و سازمان همکار O1ریزی موضوعی سازمان نمونه برنامه: 1-3جدول 

عنوان 

 پروژه

اولویت 

 پروژه
 متولی

 پروژه

 زمان اجرای طرح اقدامات مرتبط
همکاران 

 غیرمستقیم

سند 

 پشتیبان

مقیاس 

 اجرایی مطالعاتی سیاستگذاری طرح
کوتاه 

 مدت

میان 

 مدت

بلند 

 مدت

Project 

1   

Policy1         

 Research1        

  Act1       

  Act 2       

  Act 3       

Project 

2   

Policy1         

  Act1       

  Act 2       
Project 

3   Policy1         

     Act1       

    Research1        
 

O4 O3 O2 O1 سازمان مجري پروژه 

 

شبكه ارتباطي دروني شود. هاي مشترک بخش مهمي از كار محسوب ميها و بارز نمودن فعاليتپيوند و يكپارچگي ميان وظايف سازمان

 دهد.سازی را نشان میدياگرام زير نمونه اين شبكهترسيم مي شود. پس از تدقيق و تاييد نهايي برنامه ها طرح

 
 سازیای از شبکه: نمونه1-3شکل 

عقد تفاهم نامه »طريق مي كند. برنامه ريزي مشترک از  اشتراک مشاهده شده ميان طرح ها، زمينه هاي تعامل بيشتر بين سازماني را تعيين

در زمينه «  ايجاد كميته هاي اجرايي جنبي پيشنهادي جهت راهبري برنامه »و يا « هاي همكاري فيمابين سازماني به فراخور موضوعات

 امل ميسر است.هاي متع

ها است كه الزم است با همكاري سازمان برنامه و جاري سازماننكته ديگر، تعيين اعتبارات انجام هر طرح از مجموع درآمدهاي اختصاصي 

 و بودجه استان و استانداري، نهايي شده  و تبديل به برنامه عملياتي شود. 

 ها جهت تحقق اين برنامه و تخصيص اعتبار به ان در زير ارائه شده است.كاربرگهاي طراحي شده براي پرسش از سازمان
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 )توسط سازمان پر شود(برنامه پیشنهادی سازمان متولی برای تأمین اعتبار طرح 

 سازمان متولی:  عنوان طرح:

 های مرتبطعناوین پروژه
سازمان مجری 

 پروژه

 اعتبار 

مورد 

 نیاز

سهم سازمان متولي طرح در 
 تأمين اعتبار

سهم سازمان متولي پروژه در 
 تأمين اعتبار

منابع پيشنهادي 
براي تأمين ديگر 

درآمد  اعتبار
 جاري

درآمد 
 اختصاصي

درآمد 
 جاري

درآمد 
 اختصاصي

1-        

2-        

3-        

4-        

 

 با ساختار زير قابل ارائه است: ازمان اجرايي و اعتبار )كاربرگ نهايي(س -ريزي موضوعي تفكيكي براساس زمانبرنامهدرنهايت، 
 
 

 

 براساس زمان و اعتبار هاسازمانتفكيكي ريزي موضوعي نمونه برنامه

عنوان 

 پروژه

اولویت 

 پروژه
 متولی

 پروژه

 زمان اجرای طرح اقدامات مرتبط
همکاران 

 مستقیمغیر

اعتبار مورد 

 نیاز

 کوتاه مدت اجرایی مطالعاتی سیاستگذاری
میان 

 مدت
 جزء كل  بلند مدت

Project 

2   
Policy1         

  Act 2       

Project 

3    Research1      
  

 

 
 

 اند.در ادامه، طرح ها و اقدامات ذيل اين محورها به تفكيك ارائه شده

 اند:بندی به شرح زیر ارائه شدهبندی و دستهریزی پس از تجمیع، اولویتمحورهای برنامه

 ، احيا و ارتقاي توان اكولوژيكحفاظت از محيط زيست -

 هاي شهر كنگتوسعه اقتصادي مبتني بر ظرفيت -

 هاي شهر كنگظرفيتتوسعه گردشگري مبتني بر  -

 حفاظت از ميراث ملموس و ناملموس شهر كنگ در فرايند توسعه -

 توسعه كالبدي حريم و محدوده شهر كنگ -
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 برنامه اقدام مشترک سازمانی برای توسعه شهر کنگ

 ست، احیا و ارتقای توان اکولوژیکاز محیط زی : حفاظت1برنامه 

 

، احیا و ارتقای توان اکولوژیکحفاظت از محیط زیست

مدیریت استحصال 
منابع

منابع طبیعی

راه و شهرسازی

منابع طبیعی

محیط زیست

:سازمانهای همکار

سازمان صنعت، 
معدن و تجارت

حفاظت از بندرگاه

سازمان بنادر و 
دریانوردی

شهرداری

کنترل ریزگردها

سازمان 

محیط زیست

زیستمحیط

شیالت

:همکارسازمانهای

وتعاونکار،اداره
رفاه

شهرداری

حفاظت از 
اییاکوسیستم دری

سازمان 

محیط زیست

شهرداری

کشاورزیجهاد

:همکارسازمانهای

شهرشورای

شهرسازیوراه

محیطسازمان
زیست

وجنگلهاسازمان
مراتع

فیکیفیت آب مصر

آب منطقه ای

فاضالبوآب

و مدیریت فاضالب
بازیافت آن

آب و فاضالب

شهرداری

ایمنطقهآب

زیستمحیط

فرهنگیمیراث

:همکارسازمانهای

وبنادرسازمان
دریانوردی

مدیریت مصرف 
آب

آب منطقه ای

شهرداری

ایمنطقهآب

مدیریت رسوبات

شهرداری

سازمان بنادر و 
دریانوردی

سازمان محیط 
زیست

آب منطقه ای

:  سازمانهای همکار
شهرداری

مدیریت پسماند 

شهرداری

شهرداری

شیالت

:همکارسازمانهای

استانداری

محیط زیست

شهرشورای

فرهنگیمیراث

لنگشهرداری
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راهنمای 

 سازمانها

 شیالت بنیاد مسکن میراث فرهنگی پلیس راهور
اداره کار تعاون و 

 رفاه
طبیعی منابع برق مخابرات بانک مسکن فنی و حرفه ای  

 محیط زیست
سازمان صنعت 

 معدن تجارت

شهرکهای 

 صنعتی
 استانداری شهرداری راه و شهرسازی نظام مهندسی

سازمان جنگلها و 

 مراتع

شرکت آب و 

 فاضالب

 آب و فاضالب 

 منطقه ایآب 

 شورای شهر
پایگاه بافت 

 تاریخی

اداره کل تربیت 

 بدنی 
 گمرک

وزارت راه و 

 شهرسازی
 آموزش و پرورش

اداره کل راهداری 

و حمل و نقل 

ایجاده  

 سازمان بهزیستی جهاد کشاورزی
اداره کل بنادر  و 

 دریانوردی

 

 

 
ن

وا
عن

ی 
ول

مت
ت 

وی
ول

ا
 

زمانی اقدامبرنامه  اقدامات مرتبط  
سازمانهای 

 همکار

مستندات  

 پشتیبان

 )موجود(

مقیاس 

 اجرایی مطالعاتی سیاستگذاری طرح
کوتاه 

 مدت

میان 

 مدت

بلند 

مد

 ت

د )
مان

س
ت پ

ری
دی

م
E1) 

ي 
دار

هر
ش

 

1   
وري آروزرساني و تجهيز سيستم جمع به

 اند پسم
   

 استانداري
زيسمحيط
 ت

 شهر -

1   
نصب سطلهاي زباله به فراخور نياز در 

 قسمتهاي مختلف شهر
   

 استانداري
زيسمحيط
 ت

 شهر -

1 
آموزش عمومي در نحوه دفع زباله و 

 جداسازي زباله خشك و تر 
 

هاي تشويقي و كنترل و پايش و  اتخاذ روش
 تنبيهي براي تحقق سياستها

   

 آموزش
پرورش 

زيسمحيط
 ت

اقدامات انجام 
شده و 

بروشورهاي 
توليد شده در 

 شهرداري

 شهر

1 

فرهنگ سازي جهت مديريت زباله 
ماهي  موارد مصرفي و ضايعات

ماهيگيري به ساحل هاي توسط لنج
 و دريا

    
 شهرداري

 شوراي شهر
 شهر

1 
آموزش در نحوه دفع و  زيسافرهنگ

زباله به گردشگران بومي و بيروني 
 در پهنه ساحلي

    

ميراث 
 فرهنگي

زيسمحيط
 ت

 شهر -



  

راهنمای 

 سازمانها

 شیالت بنیاد مسکن میراث فرهنگی پلیس راهور
اداره کار تعاون و 

 رفاه
طبیعی منابع برق مخابرات بانک مسکن فنی و حرفه ای  

 محیط زیست
سازمان صنعت 

 معدن تجارت

شهرکهای 

 صنعتی
 استانداری شهرداری راه و شهرسازی نظام مهندسی

سازمان جنگلها و 

 مراتع

شرکت آب و 

 فاضالب

 آب و فاضالب 

 منطقه ایآب 

 شورای شهر
پایگاه بافت 

 تاریخی

اداره کل تربیت 

 بدنی 
 گمرک

وزارت راه و 

 شهرسازی
 آموزش و پرورش

اداره کل راهداری 

و حمل و نقل 

ایجاده  

 سازمان بهزیستی جهاد کشاورزی
اداره کل بنادر  و 

 دریانوردی

 

 

 شوراي شهر

    لهااجراي طرح دفع، امحا و بازيافت زب   1
شهرداري 

 لنگه
طرح مطالعاتي 

 پسماند
شهرست

 ان

ت
وبا

س
ت ر

ری
دی

م
 (

E2) 

ي 
دار

هر
ش

 

1   
احلي و زدايي در نوار ساجراي طرح رسوب

 اسكله
محيط    

 زيست
 شهرداري
سازمان 

 بنادر

دستورالعملها
 ي فني مرتبط

 شهر

 شهر    زدايي از درواها و مسير حركت روانابهارسوب   1

 شهر    دوگانه در دو سوي شهرهاي زدايي خوررسوب    2

1 
كنترل ممانعت از ورود رسوبات ناشي 

 از فعاليتهاي عمراني به شهر و دريا
     

شهرست
 ان

ت
ری

دی
م

 
ب

ف آ
صر

م
 (

E3) 

ي
ه ا

طق
 من

ب
آ

 

1   
استفاده از آب باران ذخيره شده با آب بازيافتي 
براي آبياري فضاي سبز و شستشوي محوطه 

 ساختماندر مقياس شهر و 
   

آب و 
 فاضالب

دستورالعملها
 ي فني مرتبط

 شهر

1   
ساماندهي منابع ذخيره آب خانگي در ارتباط با منبع 

 كلي آب شهر و تدوين استانداردهاي آن
 شهر - شهرداري   

 شهر -       سازي كاهش مصرف آبفرهنگ 1

1 

هاي اجباري و ارائه دستورالعمل
ابزار و  تشويقي براي استفاده از

 فناوريهاي كاهش مصرف آب
 
 

 
استفاده از الگوهاي كاهش مصرف آب  

مصرفي با استفاده از تجهيزات نظير شيرها 
 يافالش تانكها

   
ظام ن
 هندسيم

دستورالعملها
 ي فني مرتبط

 شهر



  

راهنمای 

 سازمانها

 شیالت بنیاد مسکن میراث فرهنگی پلیس راهور
اداره کار تعاون و 

 رفاه
طبیعی منابع برق مخابرات بانک مسکن فنی و حرفه ای  

 محیط زیست
سازمان صنعت 

 معدن تجارت

شهرکهای 

 صنعتی
 استانداری شهرداری راه و شهرسازی نظام مهندسی

سازمان جنگلها و 

 مراتع

شرکت آب و 

 فاضالب

 آب و فاضالب 

 منطقه ایآب 

 شورای شهر
پایگاه بافت 

 تاریخی

اداره کل تربیت 

 بدنی 
 گمرک

وزارت راه و 

 شهرسازی
 آموزش و پرورش

اداره کل راهداری 

و حمل و نقل 

ایجاده  

 سازمان بهزیستی جهاد کشاورزی
اداره کل بنادر  و 

 دریانوردی

 

ن
ت آ

اف
زی

 با
 و

ب
ال

ض
فا

ت 
ری

دی
م

 (
E4) 

ب
ال

ض
 فا

ب و
آ

 

1 

هاي اعتباري به ارائه مشوق
واحدهاي  واحدهاي مسكوني يا

همسايگي  و مجموعه هاي خدماتي 
متر استفاده كننده از  1000زير 

پكيجهاي تصفيه فاضالب يا تفكيك 
 فاضالب خاكستري و بازيافت آن

طراحي سيستم بازيافت 
فاضالب )در مقياس 

خانگي، واحد همسايگي  يا 
مجموعه( و/ يا آب 

خاكستري تفكيك شده در 
مقياس خانه يا واحد 

 مجموعه ها همسايگي و يا

اجراي سيستم بازيافت آب فاضالب و يا 
تفكيك لوله كشي آب خاكستري و استفاده 

 مجدد از آن

   

 شهرداري
 

محيط 
 زيست
 

ميراث 
 فرهنگي

دستورالعملها
 ي فني مرتبط

 شهر
1 

اجباري نمودن تصفيه فاضالب در 
 مجتمعهاي مسكوني

1 

اجباري نمودن تصفيه فاضالب در 
هاي گردشگري اقامتي، مجتمع

و مجموعه هاي تجاري و بومگردي 
خدماتي با زيربناي بيش از 

 مترمربع1000

    ممانعت از ورود فاضالب به دريا   1
 شهرداري
سازمان 

 بنادر

- 
 شهر

1   
ممانعت از شستشوي قايق و جاري شدن 

 فاضالب آن در سطح شهر
   

محيط 
 زيست

 شهر -

    ها به معبراز جاري شدن پساب خانهممانعت    1
محيط 
 زيست

 شهر -

2  
بررسي احتمال ورود 

هاي جذبي فاضالب از چاه
جاي اوري فاضالب بهجايگزيني سيستم جمع

 تصفيه فاضالب كل شهر  چاه جذبي و 
   

 شهرداري
محيط 
 زيست

 شهر -



  

راهنمای 

 سازمانها

 شیالت بنیاد مسکن میراث فرهنگی پلیس راهور
اداره کار تعاون و 

 رفاه
طبیعی منابع برق مخابرات بانک مسکن فنی و حرفه ای  

 محیط زیست
سازمان صنعت 

 معدن تجارت

شهرکهای 

 صنعتی
 استانداری شهرداری راه و شهرسازی نظام مهندسی

سازمان جنگلها و 

 مراتع

شرکت آب و 

 فاضالب

 آب و فاضالب 

 منطقه ایآب 

 شورای شهر
پایگاه بافت 

 تاریخی

اداره کل تربیت 

 بدنی 
 گمرک

وزارت راه و 

 شهرسازی
 آموزش و پرورش

اداره کل راهداری 

و حمل و نقل 

ایجاده  

 سازمان بهزیستی جهاد کشاورزی
اداره کل بنادر  و 

 دریانوردی

 

  

هاي به داخل آب
 جزرومدي

ی
رف

ص
ب م

ت آ
فی

کی
 (

E5) 

ب
ال

ض
 فا

ب و
آ

 

 -    )خط انتقال آب( كشيبهبود كيفيت آب لوله   1
شهرست 

 ان

1 
نظارت بر كيفيت آب عرضه شده 

 هاكنتوسط آب شيرين
     - 

شهرست 
 ان

3   
ها براي استفاده كنافزايش ظرفيت آب شيرين

 بيني شدهشهر و جمعيت گردشگر پيش
   - 

شهرست 
 ان



  

راهنمای 

 سازمانها

 شیالت بنیاد مسکن میراث فرهنگی پلیس راهور
اداره کار تعاون و 

 رفاه
طبیعی منابع برق مخابرات بانک مسکن فنی و حرفه ای  

 محیط زیست
سازمان صنعت 

 معدن تجارت

شهرکهای 

 صنعتی
 استانداری شهرداری راه و شهرسازی نظام مهندسی

سازمان جنگلها و 

 مراتع

شرکت آب و 

 فاضالب

 آب و فاضالب 

 منطقه ایآب 

 شورای شهر
پایگاه بافت 

 تاریخی

اداره کل تربیت 

 بدنی 
 گمرک

وزارت راه و 

 شهرسازی
 آموزش و پرورش

اداره کل راهداری 

و حمل و نقل 

ایجاده  

 سازمان بهزیستی جهاد کشاورزی
اداره کل بنادر  و 

 دریانوردی

 

 

ی
یای

در
م 

ست
سی

کو
ز ا

ت ا
اظ

حف
 (

E6) 

ت
يس

ط ز
حي

ن م
زما

سا
 

1 
تدوين برنامه و افزايش نظارت بر 
نوع صيد به منظور حفظ اكوسيستم 

 دريايي
 ايمنطقه - شيالت     

1 
ثبت قايقهاي صيادي فعال و 
كنترل فعاليتهاي آنها براساس 

 دستورالعمل تدوين شده

تدوين دستورالعمل رعايت 
ضوابط محيط زيست و 
سالمت براي صيادان 

(HSE) 

آموزش صيادان براي حفاظت محيط ريست 
 و ايمني 

   
اداره كار، 
تعاون و 

 رفاه
 شهر -

1 
هاي تعمير كنترل آاليندگي كارگاه

 در خارج از محدوده كنگ لنج
 شهرستان - شهرداري     

1 
نظارت بر كيفيت آب دريا پس از 

ها و تاثير ان بر كنرينياحداث آب ش
 اكوسيستم

 شهرستان  -     

از 
ت 

اظ
حف

اه
رگ

ند
ب

در 
بنا

ن 
ما

از
س

 1   
هاي بندري توسعه تجهيزات، زيرساختها و فعاليت

 با رعايت ضوابط محيط زيست
 شهرستان     

 شهرستان      زدايي بندرگاهاليروبي و رسوب   1

ها
رد

زگ
ری

ل 
تر

کن
 

(
E7) 

ت
يس

ط ز
حي

ن م
زما

سا
 

1   
تثبيت خاک در اطراف محل توليد ريزگرد 

اطراف چاه خشك شده مسلم، مشتمل بر: 
 معادن گچ شرق شهر و شوره زار مهرگان

   
منابع 
 طبيعي

 شهرستان -

1   
طراف شهر گسترش فضاي سبز پوششي در ا

 خصوص در مسير جريان باد غالبو به
   

محيط 
 زيست

 شهرستان -



  

راهنمای 

 سازمانها

 شیالت بنیاد مسکن میراث فرهنگی پلیس راهور
اداره کار تعاون و 

 رفاه
طبیعی منابع برق مخابرات بانک مسکن فنی و حرفه ای  

 محیط زیست
سازمان صنعت 

 معدن تجارت

شهرکهای 

 صنعتی
 استانداری شهرداری راه و شهرسازی نظام مهندسی

سازمان جنگلها و 

 مراتع

شرکت آب و 

 فاضالب

 آب و فاضالب 

 منطقه ایآب 

 شورای شهر
پایگاه بافت 

 تاریخی

اداره کل تربیت 

 بدنی 
 گمرک

وزارت راه و 

 شهرسازی
 آموزش و پرورش

اداره کل راهداری 

و حمل و نقل 

ایجاده  

 سازمان بهزیستی جهاد کشاورزی
اداره کل بنادر  و 

 دریانوردی

 

ل 
صا

ح
ست

ت ا
ری

دی
م

بع
منا

 (
E8) 

 
ي

بيع
 ط

بع
منا

 

2 
شناسايي معادن قابل استحصال در 
حوزه نفوذ شهر مشتمل بر معادن 
 سنگ، گچ، شن و ماسه و نمك

     

سازمان 
 ،صنعت

معدن و 
 تجارت

 استان -

1   
ف تدوين دستورالعملهاي برداشت منابع اطرا

 شهر و نظارت بر آن
   

منابع 
 طبيعي

 استان -

ی
ور

جان
و 

ی 
اه

گی
م 

ست
سی

کو
ز ا

ت ا
اظ

حف
 (

E9) 

ت
يس

ط ز
حي

ن م
زما

سا
 

1  
براي  دستورالعمل اجرايي

حفاظت از گونه هاي 
 گياهي

پايش منطقه حفاظت شده گياهي در شمال 
 شرق شهر

   
محيط 
 زيست

 شهرستان -

1  
دستورالعمل اجرايي براي 

هاي حفاظت از گونه
 جانوري

 شهرستان -     هاي جانوريحفاظت از گونه

1   
هاي گياهي كه ممانعت از كاشت گونه

 اندازد.مياكوسيستم جانوري را به خطر 
   

محيط 
 زيست

 شهر -

1  

انجام مطالعات موردي و 
موضوعي در رابطه با 

منابع طبيعي و گونه هاي 
نادر گياهي، جانوري 

 منطقه

    
هادانشكده

ي مرتبط در 
 استان

 شهرستان -

ظ
فا

ح

ت  ک 
خا و  ن

رو
ف

س
ش

 ت

(
E1

ب  (0
آ

قه
نط

م

ی
   1 ا

كنترل و پايش برداشت آب از چاه هاي آب 
 دشتهاي اطرافواقع در 

 شهرستان     



  

راهنمای 

 سازمانها

 شیالت بنیاد مسکن میراث فرهنگی پلیس راهور
اداره کار تعاون و 

 رفاه
طبیعی منابع برق مخابرات بانک مسکن فنی و حرفه ای  

 محیط زیست
سازمان صنعت 

 معدن تجارت

شهرکهای 

 صنعتی
 استانداری شهرداری راه و شهرسازی نظام مهندسی

سازمان جنگلها و 

 مراتع

شرکت آب و 

 فاضالب

 آب و فاضالب 

 منطقه ایآب 

 شورای شهر
پایگاه بافت 

 تاریخی

اداره کل تربیت 

 بدنی 
 گمرک

وزارت راه و 

 شهرسازی
 آموزش و پرورش

اداره کل راهداری 

و حمل و نقل 

ایجاده  

 سازمان بهزیستی جهاد کشاورزی
اداره کل بنادر  و 

 دریانوردی

 

1  
تدوين دستورالعمل 

اجرايي براي مقابله با 
 فرسايش خاک

 شهرستان      
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 و
ی
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ور

وت
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قلی
ن

 (
E1

1
) 

گ
كن

ي 
دار

هر
 ش

1   
توزيع خدمات در سطح شهر و كاهش 

 سفرهاي درون شهري
 شهر طرح ويژه    

 شهر طرح ويژه استانداري     راه اندازي حمل و نقل عمومي   1

1 
برنامه ريزي جهت كاهش حركت 

 وسايط نقليه موتوري

 شهر طرح ويژه     بيني و گسترش مسيرهاي حركت پيادهپيش 

2  
پيش بيني دوچرخه و موتور برقي براي 

 حركت در سطح شهر
 شهر - استانداري    
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2
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ي
دار

هر
 ش

1   
خور سور و حوضه اري از برديزي بهرهبرنامه

 آبگير آن
 شهرداري   

 طرح ويژه

 شهر

1   
ريزي ثبت پارک ملي لشتان و مهرگانِ برنامه

 بندرهاي كنگ و لنگه
   

منابع 
 طبيعي

 شهرستان

1   
هاي ساروجي احياي كاركرد اكولوژيك سازه

 سور خور
 شهر شهرداري   

 شهر شهرداري    احياي باغات حاشيه شرقي شهر   1

1   
حفاظت و احياي حوضه آبريز بركه دريا 

 دولت
 شهر شهرداري   

1   
ريزي احياي دروآي شمالي شهر و برنامه

 برداري از آب حاصلهبراي بهره
 شهر شهرداري   

1   
شهر، شناسايي دروآهاي اصلي بيرون 

 ساماندهي و حفاظت از مسير آنها
 شهر شهرداري   



  

راهنمای 

 سازمانها

 شیالت بنیاد مسکن میراث فرهنگی پلیس راهور
اداره کار تعاون و 

 رفاه
طبیعی منابع برق مخابرات بانک مسکن فنی و حرفه ای  

 محیط زیست
سازمان صنعت 

 معدن تجارت

شهرکهای 

 صنعتی
 استانداری شهرداری راه و شهرسازی نظام مهندسی

سازمان جنگلها و 

 مراتع

شرکت آب و 

 فاضالب

 آب و فاضالب 

 منطقه ایآب 

 شورای شهر
پایگاه بافت 

 تاریخی

اداره کل تربیت 

 بدنی 
 گمرک

وزارت راه و 

 شهرسازی
 آموزش و پرورش

اداره کل راهداری 

و حمل و نقل 

ایجاده  

 سازمان بهزیستی جهاد کشاورزی
اداره کل بنادر  و 

 دریانوردی

 

  

2   
هاي جديد احتمالي تعيين محل ساخت بركه

 و مرمت بركه هاي موجود
   

فرهنگميراث
 ي

 شهرداري
 شهر



  

راهنمای 

 سازمانها

 شیالت بنیاد مسکن میراث فرهنگی پلیس راهور
اداره کار تعاون و 

 رفاه
طبیعی منابع برق مخابرات بانک مسکن فنی و حرفه ای  

 محیط زیست
سازمان صنعت 

 معدن تجارت

شهرکهای 

 صنعتی
 استانداری شهرداری راه و شهرسازی نظام مهندسی

سازمان جنگلها و 

 مراتع

شرکت آب و 

 فاضالب

 آب و فاضالب 

 منطقه ایآب 

 شورای شهر
پایگاه بافت 

 تاریخی

اداره کل تربیت 

 بدنی 
 گمرک

وزارت راه و 

 شهرسازی
 آموزش و پرورش

اداره کل راهداری 

و حمل و نقل 

ایجاده  

 سازمان بهزیستی جهاد کشاورزی
اداره کل بنادر  و 

 دریانوردی
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    مسيرهاي جريان آب در شهرتدقيق    1
آب 
 ايمنطقه

 طرح ويژه

 شهر

    هاي جديد در شهرتعيين محل ساخت بركه   1
آب 
 ايمنطقه

 شهر

    مرمت و احياي بركه هاي موجود   1
آب 
 ايمنطقه

 شهر

1   
تعيين محدوده باغات و مسيرهاي رسيدن 

 آب به آنها بر روي زمين
   

جهاد 
 كشاورزي

 شهر

1 
ارائه سياستهاي تشويقي و اعطاي 

 تسهيالت جهت احياي باغها
 

اجراي طرح هاي احياي نخلستانهاي 
 تاريخي

   
ميراث 
 فرهنگي

 شهر

1   
هاي مسير اجراي  مقاطع عرضي خيابان

 حركت آب
 شهر -   

1   
بندي معابر در تعيين جهت و اجراي  شيب

 سطح محالت آسفالت نشده
 شهر -   

    ساخت بركه هاي جديد مكانيابي شده   2
آب 
 ايمنطقه

 شهر

 شهر -    هاي فضاي سبز آبياري شوندهتعيين زمين   1

1  
طراحي طرح منطقه 

حفاظت شده و ثبت شده 
 بركه ها

    ا
ميراث 
 فرهنگي

 شهر

2   
توسعه كارگاه هاي محصوالت و صنايع 

ايجاد دستي مرتبط با خرما در راستاي 
 زنجيره ارزش اقتصادي محصوالت

   
ميراث 

فرهنگي 
 شهرداري

 شهر -



  

راهنمای 

 سازمانها

 شیالت بنیاد مسکن میراث فرهنگی پلیس راهور
اداره کار تعاون و 

 رفاه
طبیعی منابع برق مخابرات بانک مسکن فنی و حرفه ای  

 محیط زیست
سازمان صنعت 

 معدن تجارت

شهرکهای 

 صنعتی
 استانداری شهرداری راه و شهرسازی نظام مهندسی

سازمان جنگلها و 

 مراتع

شرکت آب و 

 فاضالب

 آب و فاضالب 

 منطقه ایآب 

 شورای شهر
پایگاه بافت 

 تاریخی

اداره کل تربیت 

 بدنی 
 گمرک

وزارت راه و 

 شهرسازی
 آموزش و پرورش

اداره کل راهداری 

و حمل و نقل 

ایجاده  

 سازمان بهزیستی جهاد کشاورزی
اداره کل بنادر  و 

 دریانوردی
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 1 ج

ضوابط و مقررات حقوقي  تدوين 
در راستاي ساماندهي خردباغهاي 

 شهري
 شهر - شهرداري    اجراي ضوابط تدوين شده 

1 
ضوابط و مقررات حقوقي  تدوين 

هاي در زمينه  مالكيت آب بركه
 هاجديد و قديم و رواناب

 شهر - شهرداري    اجراي ضوابط تدوين شده 



  

راهنمای 

 سازمانها

 شیالت بنیاد مسکن میراث فرهنگی پلیس راهور
اداره کار تعاون و 

 رفاه
طبیعی منابع برق مخابرات بانک مسکن فنی و حرفه ای  

 محیط زیست
سازمان صنعت 

 معدن تجارت

شهرکهای 

 صنعتی
 استانداری شهرداری راه و شهرسازی نظام مهندسی

سازمان جنگلها و 

 مراتع

شرکت آب و 

 فاضالب

 آب و فاضالب 

 منطقه ایآب 

 شورای شهر
پایگاه بافت 

 تاریخی

اداره کل تربیت 

 بدنی 
 گمرک

وزارت راه و 

 شهرسازی
 آموزش و پرورش

اداره کل راهداری 

و حمل و نقل 

ایجاده  

 سازمان بهزیستی جهاد کشاورزی
اداره کل بنادر  و 

 دریانوردی
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1 

ايجاد تأسيسات گردشگري مبتني بر 
ي بندركنگ زيست ويژگي هاي محيط

نابودي جهت جلوگيري از تخريب و 
 زيستي ارزيابي تاثيرات محيطو  منابع

حاصل از طرح هاي توسعه 
گردشگري در مناطق طبيعي بندر 

 كنگ به ويژه ساحل

 شهر طرح ويژه      

1 

توجه به چشم اندازهاي طبيعي و 
زيبايي منظر در طراحي و توسعه 

فضاها و تأسيسات كالبدي بندر كنگ 
 به ويژه در ساحل

 شهر طرح ويژه      

1 

كنترل هدايت فعاليت هاي متمركز 
گردشگري به مناطق پيراموني و خارج 
از محدوده منابع طبيعي بندر كنگ و 
جلوگيري از تمركز و بارگذاري بيش 
از حد بر مناطق حساس و آسيب پذير 

محيطي و استقرار فعاليتهاي 
 گردشگري در مناطق تعريف شده

 شهر -      

1 

سيستمهاي بازيافت  ارائه ضوابط براي 
فاضالب، مديريت پسماند و عوامل 
ديگر آالينده كننده محيط زيست و 

كنترل آن در مراكز خدماتي و اقامتي 
 گردشگري

 شهر -      
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ی مبتنی بر ظرفیت های شهر کنگاقتصادتوسعه 

توسعه 
گردشگری

شهرداری

شهرداري

ميراث فرهنگي

توسعه 
کشاورزی

جهاد کشاورزی

جهاد كشاورزي

:  سازمانهاي همكار

شهرداري

آب منطقه اي

تجاری سازی 
صنایع دستی

میراث فرهنگی

ميراث فرهنگي

:  سازمانهاي همكار

سازمان صنعت 
معدن تجارت

فني حرفه اي

توسعه حمل و 
نقل دریایی

سازمان بنادر و 
دریانوردی

سازمان بنادر و 
دريانوردي

:سازمانهاي همكار

شهرداري

گمرک

ميراث فرهنگي

گسترش 
فعالیتهای 
خدماتی و 

تولیدی

شهرداری

شهرداري

سازمان صنعت 
معدن تجارت

:  سازمانهاي همكار

شيالت

توسعه شیالت

شیالت

شيالت

سازمان بنادر و 
دريانوردي

:سازمانهاي همكار

شهرداري

توسعه لنج سازی
و صنایع مرتبط

سازمان صنعت 
معدن و تجارت

سازمان صنعت 
معدن تجارت

سازمان فني حرفه
اي

ميراث فرهنگي

:سازمانهاي همكار

بنادر و سازمان 
دريانوردي

شهرداري



  

 

راهنمای 

 سازمانها

 شیالت بنیاد مسکن میراث فرهنگی پلیس راهور
اداره کار تعاون و 

 رفاه
 منابع طبیعی برق مخابرات بانک مسکن فنی و حرفه ای

 محیط زیست
سازمان صنعت 

 معدن تجارت

شهرکهای 

 صنعتی
 استانداری شهرداری راه و شهرسازی نظام مهندسی

سازمان جنگلها و 

 مراتع

شرکت آب و 

 فاضالب

 آب و فاضالب 

 منطقه ایآب 

 شورای شهر
پایگاه بافت 

 تاریخی

اداره کل تربیت 

 بدنی 
 گمرک

وزارت راه و 

 شهرسازی
 آموزش و پرورش

اداره کل راهداری 

و حمل و نقل 

ایجاده  

 سازمان بهزیستی جهاد کشاورزی
اداره کل بنادر  و 

 دریانوردی
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زمانی اقدامبرنامه  اقدامات مرتبط ا  

سازمانهای 

 همکار

مستندات  

 پشتیبان

مقیاس 

 اجرایی مطالعاتی سیاستگذاری طرح
کوتاه 

 مدت

میان 

 مدت

بلند 

 مدت
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سع
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ج

لن
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ی 
از

س
ط

رتب
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ص

 

 و 
دن

مع
ت 

صنع
ن 

زما
سا

ت
جار

 ت

2   
لنج سازي و تعميرات لنج در هاي توسعه كارگاه

 اي )داخلي و خارجي(مقياس منطقه
   

سازمان 
بنادر و 

 دريانوردي
 

 شهرداري

- 
فراملي 

اي)منطقه
 اسناد فني     سازيآموزش فنون لنج   1 (

 -    سازي بندر كنگلنج صناعت ثيت ميراث   1

ه 
سع

تو
ت

ال
شی

 

ت
ال

شي
 

2   
محدوديتها و ضوابط از توسعه بندرگاه براساس 

 هاي ساحلينظر امواج و ويژگي
   

سازمان 
بنادر و 

 دريانوردي
 

 شهرداري

 ملي -

1   
ساماندهي محل استقرار اسكله قايقهاي 

 صيادي
 شهر -   

1   
هاي مرتبط آموزش افراد شاغل در كليه فعاليت

با شيالت در زمينه ارتقاي تخصصي، حفاظت 
 محيط ريست و ....

 شهر -   

1   
خصوص كنترل سالمت افراد شاغل )به

مهاجرين وارد شده به شهر( از نظر جسمي و 
 شهر -   



  

 

راهنمای 

 سازمانها

 شیالت بنیاد مسکن میراث فرهنگی پلیس راهور
اداره کار تعاون و 

 رفاه
 منابع طبیعی برق مخابرات بانک مسکن فنی و حرفه ای

 محیط زیست
سازمان صنعت 

 معدن تجارت

شهرکهای 

 صنعتی
 استانداری شهرداری راه و شهرسازی نظام مهندسی

سازمان جنگلها و 

 مراتع

شرکت آب و 

 فاضالب

 آب و فاضالب 

 منطقه ایآب 

 شورای شهر
پایگاه بافت 

 تاریخی

اداره کل تربیت 

 بدنی 
 گمرک

وزارت راه و 

 شهرسازی
 آموزش و پرورش

اداره کل راهداری 

و حمل و نقل 

ایجاده  

 سازمان بهزیستی جهاد کشاورزی
اداره کل بنادر  و 

 دریانوردی

 

 

منظور جلوگيري از تبعات اجتماعي اخالقي به
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ها
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 1 ش

هاي خدماتي و حمايت از فعاليت
هاي تكميل زنجيرهتوليدي مرتبط  با 

افزودۀ بخش شيالت با ايجاد ارزش 
و توسعۀ صنايع تبديلي، غذايي و 

 بندي و كليۀ خدمات پشتيبانبسته

   شيالت     

1 
حمايت از مشاغل خدماتي كه كمبود 

 آن در شهر وجود دارد.
        

ه 
سع

تو
ل 

 نق
 و

مل
ح

ی
یای

در
 

ي
رد

انو
دري

 و 
در

بنا
ن 

زما
سا

 

1   
حاشيه با كشورهاي  توسعه تجارت و بازرگاني

متناسب با خليج فارس از اسكله بندر كنگ )

 ظرفيت شهر(.

 شهرداري   
 گمرک
ميراث 
 فرهنگي

 
المللبين

 ي

2   
ايجاد اسكله مسافري براي فعاليتهاي 
گردشگري با كشورهاي حوزه خليج فارس و 

 بنادر و جزاير اطراف در ايران
    

المللبين
 ي

ی 
از

س
ی 

ار
ج

ت

ع 
نای

ص
ی

ست
د

 

ي
نگ

ره
ث ف

يرا
 م

1 

سازي ريزي در جهت تجاريبرنامه
بومي كنگ مشتمل بر  صنايع دستي

صنايع دستي مرتبط  -تزئيني صنايع 
و ابزار ماهيگيري و  با درخت خرما

 سفالگري 

     

سازمان 
صنعت معدن 

 تجارت
 

فني حرفه 
 اي

 استان 



  

 

راهنمای 

 سازمانها

 شیالت بنیاد مسکن میراث فرهنگی پلیس راهور
اداره کار تعاون و 

 رفاه
 منابع طبیعی برق مخابرات بانک مسکن فنی و حرفه ای

 محیط زیست
سازمان صنعت 

 معدن تجارت

شهرکهای 

 صنعتی
 استانداری شهرداری راه و شهرسازی نظام مهندسی

سازمان جنگلها و 

 مراتع

شرکت آب و 

 فاضالب

 آب و فاضالب 

 منطقه ایآب 

 شورای شهر
پایگاه بافت 

 تاریخی

اداره کل تربیت 

 بدنی 
 گمرک

وزارت راه و 

 شهرسازی
 آموزش و پرورش

اداره کل راهداری 

و حمل و نقل 

ایجاده  

 سازمان بهزیستی جهاد کشاورزی
اداره کل بنادر  و 

 دریانوردی
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تو
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رز
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ش
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ورز
شا
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هاد

 ج

1   
ار احياي نخلستانها در پيوند با احياي ساخت

 اكولوژيك شهر
   

 شهرداري
آب 
 ايمنطقه

 شهر طرح ويژه

ه 
سع

تو
ی

گر
ش

رد
گ

 

ي
دار

هر
 ش

1   
اد ارتقا و پويايي اقتصاد شهري از طريق ايج

ارتباط مناسب بين بخش خدمات و گردشگري 
 ساير بخش هاا ب

   

ميراث 
 فرهنگي

 
 

 
المللبين

 ي

1   
برنامه ريزي در جهت مشاركت هر چه بيش تر 

طريق سرمايه گذاري در فعاليت هاي زنان از 
 گردشگري مناسب با توانمندي زنان

 شهر    

1   

ايجاد بستر مناسب براي جذب سرمايه گذار 
داخلي و خارجي براي توسعه گردشگري 

فرهنگي، طبيعي، ورزشي  در راستاي ايجاد 
منابع مالي مناسب و معيشت پايدار براي 

 ساكنان محلي

    

المللبين
 /ي

منطقه 
 اي
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 برنامه اقدام مشترک سازمانی برای توسعه شهر کنگ

 های شهر کنگ: توسعه گردشگری مبتنی بر ظرفیت3برنامه 

 

توسعه گردشگری مبتنی بر ظرفیت های شهر کنگ

توسعه 
زیرساختهای مورد

نیاز گردشگری

شهرداری

شهرداري

:  سازمانهاي همكار

آب منطقه اي

اداره برق

اداره مخابرات

توسعه گردشگری از 
طریق قرار گیری در یک 

شبکه گردشگری

میراث فرهنگی

ميراث فرهنگي 

سازمان بنادر و 
دريانوردي

:  سازمانهاي همكار

استانداري

شهرداري

بهبود کیفیت 
زیرساختهای حمل

و نقل

شهرداری

شهرداري

راهداري

:  سازمانهاي همكار

استانداري

شوراي شهر

توسعه و گسترش
جاذبه های 

گردشگری شهر

شهرداری

شهرداري

ميراث فرهنگي

جهاد كشاورزي

اداره تربيت بدني

:سازمانهاي همكار

شوراي شهر

يپايگاه بافت تاريخ

آب منطقه اي

توسعه و گسترش 
مراکز اقامتی و 

خدماتی 
گردشگری

شهرداری

شهرداري

ميراث فرهنگي

:  سازمانهاي همكار

شوراي شهر

استفاده از ظرفیتهای 

اجتماعی در توسعه 
گردشگری

میراث فرهنگی

شهرداري

ميراث فرهنگي

سازمان فني حرفه اي

:سازمانهاي همكار

موزش و پرورشآ

پايگاه بافت تاريخي

شناساندن 
ارزش ها و میراث 

ملموس و ناملموس 
شهر کنگ

شهرداری

شهرداري

ميراث فرهنگي

يپايگاه بافت تاريخ



  

راهنمای 

 سازمانها

 شیالت بنیاد مسکن میراث فرهنگی پلیس راهور
اداره کار تعاون و 

 رفاه
 منابع طبیعی برق مخابرات بانک مسکن فنی و حرفه ای

 محیط زیست
سازمان صنعت 

 معدن تجارت

شهرکهای 

 صنعتی
 استانداری شهرداری راه و شهرسازی نظام مهندسی

سازمان جنگلها و 

 مراتع

شرکت آب و 

 فاضالب

 آب و فاضالب 

 منطقه ایآب 

 شورای شهر
پایگاه بافت 

 تاریخی

اداره کل تربیت 

 بدنی 
 گمرک

وزارت راه و 

 شهرسازی
 آموزش و پرورش

اداره کل راهداری 

و حمل و نقل 

ایجاده  

 سازمان بهزیستی جهاد کشاورزی
اداره کل بنادر  و 

 دریانوردی

 

 

ن
وا

عن
 

ی
ول

مت
 

ت
وی

ول
زمانی اقدامبرنامه  اقدامات مرتبط ا  

سازمانهای 

 همکار

مستندات  

 پشتیبان

مقیاس 

 اجرایی مطالعاتی سیاستگذاری طرح
کوتاه 

 مدت

میان 

 مدت

بلند 

 مدت

 
ش

رز
ن ا

ند
سا

شنا
 ها

هر
ش

س 
مو

امل
و ن

س 
مو

 مل
ث

را
می

و 
 

گ
کن

 

ي 
دار

هر
 ش

1   
اجراي برنامه راهبردي گردشگري شهر كنگ براساس 

 اصول منشور جهاني گردشگري فرهنگي
   

فرهنميراث
 گي

پايگاه بافت 
 تاريخي

دستورالعمل 
مرتبط در 

 ويژه طرح

المللبين
 ي

1 
تعريف رويدادهاي فرهنگي در شهر 
به منظور جذب گردشگر در سطوح 

 اي، ملي و بين الملليمنطقه
     

 شهرداري 

پايگاه بافت 
 تاريخي

 
المللبين

 ي

1   
شناساندن بندر كنگ و سايت اينترنتي جهت  ايجاد

 به چند زبان اصلي قابليت هاي گردشگري آن
   

فرهنميراث
 گي

 شهرداري
 

المللبين
 ي

1   
مستندسازي و معرفي مراسم مذهبي، عادات و رسوم، 
 لباس، غذا، صنايع دستي و ديگر ميراثهاي غير كالبدي

   
فرهنميراث

 گي
 شهرداري

 
شهرست

 ان

1   
هاي طبيعي و مستندسازي و معرفي جاذبه

 ساخت شهر كنگانسان
   

فرهنميراث
 گي

 شهرداري
 

شهرست
 ان

1   
دستي هاي برجسته فنون و صنايعمعرفي و ترويج جنبه

 شهر كنگ در قالب جشنواره ها و بازارچه هاي دائمي
   

 شهرداري 

پايگاه بافت 
 تاريخي

 
المللبين

 ي



  

راهنمای 

 سازمانها

 شیالت بنیاد مسکن میراث فرهنگی پلیس راهور
اداره کار تعاون و 

 رفاه
 منابع طبیعی برق مخابرات بانک مسکن فنی و حرفه ای

 محیط زیست
سازمان صنعت 

 معدن تجارت

شهرکهای 

 صنعتی
 استانداری شهرداری راه و شهرسازی نظام مهندسی

سازمان جنگلها و 

 مراتع

شرکت آب و 

 فاضالب

 آب و فاضالب 

 منطقه ایآب 

 شورای شهر
پایگاه بافت 

 تاریخی

اداره کل تربیت 

 بدنی 
 گمرک

وزارت راه و 

 شهرسازی
 آموزش و پرورش

اداره کل راهداری 

و حمل و نقل 

ایجاده  

 سازمان بهزیستی جهاد کشاورزی
اداره کل بنادر  و 

 دریانوردی

 

 

1   
 فراهم نمودن زمينه حضور عالقمندان به مطالعات
 علمي در زمينه معماري و بافت باارزش و تاريخي

 كنگ
   

فرهنميراث
 گي

 شهرداري
 

المللبين
 ي

1   

هاي جاري سازي گردشگران از هنجارها و ارزشآگاه
هاي فرهنگي، ها و توصيهدر شهر كنگ و تهيه بيانيه

خصوص و ارائه آن به اجتماعي و محيط زيستي در اين
 گردشگران

   
فرهنميراث

 گي
 شهرداري

 
المللبين

 ي

ی 
اع

تم
اج

ی 
ها

فیت
ظر

از 
ه 

اد
تف

س
ا

ر 
د

ه 
سع

تو

ی
گر

ش
رد

گ
ي 

نگ
ره

ث ف
يرا

 م

    توسعه فرهنگ گردشگر پذيري در بين مردم   1
 شهرداري 

پايگاه بافت 
 تاريخي

 شهر -

1   
تربيت نيروي انساني ماهر در سطوح مختلف 

ارائه دهنده خدمات گردشگري از سطوح 
 نيروهاي خدماتي تا كارشناسي

   
 شهرداري

فرهنميراث
 گي

- 
شهرست

 ان

1 
ريزي در جهت افزايش سطح  برنامه

سواد شاغالن در شهر به خصوص 
 مشاغل مربوط به گردشگري

     
اموزش و 

 پرورش
 شهر -

1   
ذينفعان گردشگري در شهر و ارتقاي شناسايي 

زمينه مشاركت براساس فعاليت هاي اجتماعي 
 و فرهنگي شهر كنگ

   

فرهنميراث
 گي

پايگاه بافت 
 تاريخي

 شهر -



  

راهنمای 

 سازمانها

 شیالت بنیاد مسکن میراث فرهنگی پلیس راهور
اداره کار تعاون و 

 رفاه
 منابع طبیعی برق مخابرات بانک مسکن فنی و حرفه ای

 محیط زیست
سازمان صنعت 

 معدن تجارت

شهرکهای 

 صنعتی
 استانداری شهرداری راه و شهرسازی نظام مهندسی

سازمان جنگلها و 

 مراتع

شرکت آب و 

 فاضالب

 آب و فاضالب 

 منطقه ایآب 

 شورای شهر
پایگاه بافت 

 تاریخی

اداره کل تربیت 

 بدنی 
 گمرک

وزارت راه و 

 شهرسازی
 آموزش و پرورش

اداره کل راهداری 

و حمل و نقل 

ایجاده  

 سازمان بهزیستی جهاد کشاورزی
اداره کل بنادر  و 

 دریانوردی

 

1 

مشاركت، همكاري و گسترش  
تعاون بخش هاي مختلف ذينفع در 

توسعه گردشگري بندر كنگ از 
هاي ها و برنامهطريق ايجاد كارگروه

 فرهنگي مشترک

     
 شهرداري

پايگاه بافت 
 تاريخي

 شهر -

ش
تر

س
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 و
عه

س
تو

 
کز

را
م

 
ی

گر
ش
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 گ

ی
مات

خد
و 

ی 
مت

اقا
 

ي
دار

هر
 ش

1 
ارائه تسهيالت و و حمايت از 

براي ايجاد گذاري سرمايه
 گردي در شهرهاي بوماقامتگاه

     
 شهرداري

 شوراي شهر

 برنامه
ريزي كالبدي 

 طرح ويژه

المللبين
 ي

2 
گذاري براي حمايت از سرمايه

تأسيس مراكز اقامتي تفريحي در 
 بيني شده در حريم شهربخش پيش

     
 شهرداري

 شوراي شهر
المللبين

 ي

2 
ايجاد  برايگذاري حمايت از سرمايه
سفره خانه در سطح  رستوران، كافه و

 شهر و در حاشيه نوار ساحلي 
     

فرهنميراث
 گي

 شوراي شهر

المللبين
 ي

1   
تأمين امكانات و خدمات الزم جهت اقامت 
هاي كوتاه مدت و ميان مدت گردشگران 

 ورودي به بندركنگ

   
فرهنميراث

 گي

 شوراي شهر

 شهر

1 

تنوع بخشي  ريزي جهت برنامه
محصوالت گردشگري براساس 
نيازهاي مختلف گردشگران مبتني بر 
دسته بندي هاي جنسي، سني، 
جغرافيايي و  انگيزه ها و جنبه هاي 

 روحي و رواني

     
فرهنميراث

 گي

 شوراي شهر

 شهر



  

راهنمای 

 سازمانها

 شیالت بنیاد مسکن میراث فرهنگی پلیس راهور
اداره کار تعاون و 

 رفاه
 منابع طبیعی برق مخابرات بانک مسکن فنی و حرفه ای

 محیط زیست
سازمان صنعت 

 معدن تجارت

شهرکهای 

 صنعتی
 استانداری شهرداری راه و شهرسازی نظام مهندسی

سازمان جنگلها و 

 مراتع

شرکت آب و 

 فاضالب

 آب و فاضالب 

 منطقه ایآب 

 شورای شهر
پایگاه بافت 

 تاریخی

اداره کل تربیت 

 بدنی 
 گمرک

وزارت راه و 

 شهرسازی
 آموزش و پرورش

اداره کل راهداری 

و حمل و نقل 

ایجاده  

 سازمان بهزیستی جهاد کشاورزی
اداره کل بنادر  و 

 دریانوردی

 

1   
جام بازيهاي ايجاد فضاهايي جهت كودكان و ان

بندر كنگ و  حلو سا سازگار با محيط طبيعي
 هاي بومي كودكان كنگترويج بازي

   
فرهنميراث

 گي

 شوراي شهر

 شهر

1   
ساني جهت ارائه اطالعات ايجاد دفاتر اطالع

 مقتضي به گردشگران
   

فرهنميراث
 گي

 شوراي شهر

 شهر

1 
كنترل مستمر كيفيت خدمات ارائه 
شده در واحدهاي خدماتي و اقامتي، 

 مجموعهپذيرايي و تفريحي 
     

وزارت 
 بهداشت

 استان

به
اذ

 ج
ش

تر
س

 گ
 و

عه
س

تو
هر

ش
ی 

گر
ش

رد
 گ

ی
ها

 

ي
دار

هر
 ش

 

گذاري جهت احيا و حمايت از سرمايه
باززنده سازي بناهاي ارزشمند واقع 

در بافت تاريخي )با تأكيد بر 
 هاي تاريخي(خانه

     
 شهرداري

 شوراي شهر
پايگاه بافت 

 تاريخي

 شهر -

   
حفاظت و احياي تك بناها و عناصر تاريخي در 

 پيوند با ساختار و تاريخ توسعه شهر 
 شهر -   

   
بهسازي راه دسترسي، معرفي قلعه لشتان و 
اجراي برنامه كاوش و مرمت آن به عنوان 

 سكونتگاه تاريخي اوليه مرتبط با توسعه شهر

   - - 
شهرست

 ان

   
آبياري آنها در رابطه احياي نخلستانها و سيستم 

 با بركه هاي شهر
   

 شهرداري
فرهنميراث

 گي

 شهر طرح ويژه

  
ارائه طرح ساماندهي باغ 

 موزه بركه ها

احياي باغ موزه بركه ها و سيستم آبياري و فنون 
مهندسي آب در نخلستانها به عنوان جاذبه 

 توريستي اكولوژيك شهر

   
فرهنميراث

 گي
 ایآب منطقه

 شهر طرح ويژه



  

راهنمای 

 سازمانها

 شیالت بنیاد مسکن میراث فرهنگی پلیس راهور
اداره کار تعاون و 

 رفاه
 منابع طبیعی برق مخابرات بانک مسکن فنی و حرفه ای

 محیط زیست
سازمان صنعت 

 معدن تجارت

شهرکهای 

 صنعتی
 استانداری شهرداری راه و شهرسازی نظام مهندسی

سازمان جنگلها و 

 مراتع

شرکت آب و 

 فاضالب

 آب و فاضالب 

 منطقه ایآب 

 شورای شهر
پایگاه بافت 

 تاریخی

اداره کل تربیت 

 بدنی 
 گمرک

وزارت راه و 

 شهرسازی
 آموزش و پرورش

اداره کل راهداری 

و حمل و نقل 

ایجاده  

 سازمان بهزیستی جهاد کشاورزی
اداره کل بنادر  و 

 دریانوردی

 

   

ظور فرهنگي در شهر به من افزايش تعداد مراكز
يع )نظير خانه صنا معرفي ميراث ناملموس شهر

ه كدستي و خانه هنرمندان و موزه مردمشناسي 
 ايجاد شده است.(

   
فرهنميراث

 گي
 شهر -

    اناندازي پالژهاي بانوان و آقايساخت و راه   
اداره تربيت 

 بدني
 شهر طرح موجود

 
برنامه ريزي برگزاري مسابقات و 
جشنواره هاي ورزشهاي آبي در 

 ساحل كنگ
 

توسعه فعاليتهاي ورزشي دريايي و زيرساختهاي 
 آن

 ملي - شوراي شهر   

   
ساماندهي بازوي غربي اسكله شهر با كاركرد 

 تفريحي
   

سازمان 
 بنادر

 شهر -

   
سازماندهي نوار ساحلي با هدف گسترش 

 توريستي تفريحيكاركرد 
   

فرهنميراث
 گي

 شهر طرح ويژه

   
احياي خور سور به منظور استقرار لنجهاي 
تفريحي، اسكله مسافري و فعاليتهاي تفريحي 

 گردشگري
   

سازمان 
محيط بنادر 

 يستز
 شهر -
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ها
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گ
كن

ي 
دار

هر
 ش

    اندازي شبكه حمل و نقل عموميراه   1

 استانداري
 شوراي شهر

مستندات 
طرح ويژه در 
 زمينه ترافيك

 شهر

1   
افزايش خوانايي شهر و تأمين ايمني و امنيت 
مسيرهاي حركتي در سطح شهر و نصب 

 تابلوهاي راهنما

 شهر   

 شهر    هاي شهر كنگتعريف ورودي   2

2   
تعريف مسيرهاي حركت پياده و دوچرخه و 
موتور برقي در سطح شهر و در حوزه هاي 

 شهر   



  

راهنمای 

 سازمانها

 شیالت بنیاد مسکن میراث فرهنگی پلیس راهور
اداره کار تعاون و 

 رفاه
 منابع طبیعی برق مخابرات بانک مسکن فنی و حرفه ای

 محیط زیست
سازمان صنعت 

 معدن تجارت

شهرکهای 

 صنعتی
 استانداری شهرداری راه و شهرسازی نظام مهندسی

سازمان جنگلها و 

 مراتع

شرکت آب و 

 فاضالب

 آب و فاضالب 

 منطقه ایآب 

 شورای شهر
پایگاه بافت 

 تاریخی

اداره کل تربیت 

 بدنی 
 گمرک

وزارت راه و 

 شهرسازی
 آموزش و پرورش

اداره کل راهداری 

و حمل و نقل 

ایجاده  

 سازمان بهزیستی جهاد کشاورزی
اداره کل بنادر  و 

 دریانوردی

 

گيري مسير گردشگري شهر/ توسعه و شكل
بيني شده و رونوق فعاليتهاي ساختاري پيش

 ري و خدماتي در حاشيه آناتج

 -    لنگه -بهسازي و ايمن سازي جاده بندرعباس    1
 استان

 -    ايمن سازي جاده بستك يهسازي و   1

عه
س

تو
 

ی
گر

ش
رد

 گ
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2 

توسعه خدمات بندر در راستاي 
جابجايي مسافر به منظور توسعه و 
رونق گردشگري و امكان ايجاد 
با  سفرهاي دريايي مابين بندر كنگ

جزاير ايران و همچنين كشورهاي 
حاشيه خليج فارس و درياي عمان در 
راستاي تعريف تورهاي گردشگري 

 زنجيره اي

     
 استانداري
 شهرداري

-  

2 

ايجاد مسير گردشگري خشكي در 
احياي مسير قديمي ارتباط كنگ با 

بستك و  -پسكرانه، مشتمل بر الر
 كنگ )باتوجه به اينكه شهر الر داراي

بستك  -الر -فرودگاه است( يا شيراز
 و كنگ

     
 استانداري
 شهرداري

-  

1 

تعريف برنامه هاي توريستي هم 
باتوجه به پيوند ميان كنگ و لنگه )

 له اندک دو شهر و وجود فرودگاه فاص
 بندر لنگه(

     
 استانداري
 شهرداري

-  



  

راهنمای 

 سازمانها

 شیالت بنیاد مسکن میراث فرهنگی پلیس راهور
اداره کار تعاون و 

 رفاه
 منابع طبیعی برق مخابرات بانک مسکن فنی و حرفه ای

 محیط زیست
سازمان صنعت 

 معدن تجارت

شهرکهای 

 صنعتی
 استانداری شهرداری راه و شهرسازی نظام مهندسی

سازمان جنگلها و 

 مراتع

شرکت آب و 

 فاضالب

 آب و فاضالب 

 منطقه ایآب 

 شورای شهر
پایگاه بافت 

 تاریخی

اداره کل تربیت 

 بدنی 
 گمرک

وزارت راه و 

 شهرسازی
 آموزش و پرورش

اداره کل راهداری 

و حمل و نقل 

ایجاده  

 سازمان بهزیستی جهاد کشاورزی
اداره کل بنادر  و 

 دریانوردی

 

از 
 نی

رد
مو

ی 
ها

خت
سا

یر
ه ز

سع
تو

ی
گر

ش
رد

 گ

ي
دار

هر
 ش

1   
مصارف روزمره گسترش  آب براي تأمين

 صنعت توريسم
 استان - -   

1   
 تأمين برق  مورد نياز جهت توسعه گردشگري

 هربراساس فعاليت ها و برنامه هاي كالبدي ش
 استان - -   

1   
توسعه خدمات ارتباطي در شهركنگ براساس 

 نيازهاي مخابراتي، اينترنتي و ...
 استان - -   

1 
هاي كنترل كيفيت و برنامهانجام 

ها در طول نگهداري از زيرساخت
 مراحل توسعه

 شهر - -     
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 برنامه اقدام مشترک سازمانی برای توسعه شهر کنگ

 : حفاظت از میراث ملموس و ناملموس شهر کنگ در فرایند توسعه4برنامه 

 

حفاظت از میراث ملموس و ناملموس شهر کنگ در فرایند توسعه

استفاده از 
ظرفیتهای 

اجتماعات محلی

شهرداری

شهرداري

فرهنگيميراث

:همكارسازمانهاي

شهرشوراي

خيتاريبافتپايگاه

دن حفظ و شناسان
میراث ناملموس

شهر

میراث فرهنگی

فرهنگيميراث

دريانورديوبنادرسازمان

استانداري

:همكارسازمانهاي

شهرداري

تاريخيبافتپايگاه

پرورشوآموزش

حرفه ايفني

ارشادوفرهنگوزارت

معادنوصنايعسازمان

افزایش کیفیت
سکونت در بافت

تاریخی

شهرداری

شهرداري

توسعه 
فعالیت های 

ساخت و ساز و 
رونق بخشی به 

بافت

شهرداری

شهرداري

فرهنگيميراث

:همكارسازمانهاي

شهرشوراي

خيتاريبافتپايگاه

مسكنبانك

دسترس پذیری

شهرداری

شهرداري

حفاظت کالبدی از 
بافت تاریخی

شهرداری

شهرداري

فرهنگيميراث

:همكارسازمانهاي

شهرشوراي

خيتاريبافتپايگاه

وبنادرسازمان
دريانوردي
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راهنمای 

 سازمانها

 شیالت بنیاد مسکن میراث فرهنگی پلیس راهور
اداره کار تعاون و 

 رفاه
 منابع طبیعی برق مخابرات بانک مسکن فنی و حرفه ای

 محیط زیست
سازمان صنعت 

 معدن تجارت

شهرکهای 

 صنعتی
 استانداری شهرداری راه و شهرسازی نظام مهندسی

سازمان جنگلها و 

 مراتع

شرکت آب و 

 فاضالب

 آب و فاضالب 

 منطقه ایآب 

 شورای شهر
پایگاه بافت 

 تاریخی

اداره کل تربیت 

 بدنی 
 گمرک

وزارت راه و 

 شهرسازی
 آموزش و پرورش

اداره کل راهداری 

و حمل و نقل 

ایجاده  

 سازمان بهزیستی جهاد کشاورزی
اداره کل بنادر  و 

 دریانوردی

 

 

ن
وا

عن
 

ی
ول

مت
 

ت
وی

ول
 ا

زمانی اقدامبرنامه  اقدامات مرتبط  

سازمانهای 

 همکار

مستندات  

 پشتیبان

مقیاس 

 اجرایی مطالعاتی سیاستگذاری طرح

کوت

اه 

مد

 ت

میان 

مد

 ت

بلند 

 مدت

ی
خ

ری
 تا

ت
اف

ز ب
ی ا

بد
کال

ت 
اظ

حف
 

ي
دار

هر
 ش

1   
ساماندهي سيما و منظر در پهنه 

بافت تاريخي براساس ضوابط ويژه 
 مرتبط

   

 فرهنگيميراث
پايگاه بافت 

 تاريخي
 شوراي شهر

 طرح ويژه
اسناد ميراث 

 فرهنگي
 شهر

1 

كنترل عدم  تفكيك قطعات بزرگ در بافت به 
منظور حفاظت ازساختار فضايي بافت و بدنه 
معابر باتوجه به ضوابط تدوين شده در اين 

 راستا

     

1 
كنترل رعايت ضوابط ساخت و ساز در بافت 

 تاريخي
     

1 
كنترل عدم تخريب عناصر ارزشمند در بافت 

تاريخي يا اجراي مداخالت ناهماهنگ با 
 ضوابط كالبدي در بافت 

     

1 
كنترل مرمت و بازسازي مطابق ضوابط ميراث 

 فرهنگي
     

 شهرداري
پايگاه بافت 

 تاريخي



  

راهنمای 

 سازمانها

 شیالت بنیاد مسکن میراث فرهنگی پلیس راهور
اداره کار تعاون و 

 رفاه
 منابع طبیعی برق مخابرات بانک مسکن فنی و حرفه ای

 محیط زیست
سازمان صنعت 

 معدن تجارت

شهرکهای 

 صنعتی
 استانداری شهرداری راه و شهرسازی نظام مهندسی

سازمان جنگلها و 

 مراتع

شرکت آب و 

 فاضالب

 آب و فاضالب 

 منطقه ایآب 

 شورای شهر
پایگاه بافت 

 تاریخی

اداره کل تربیت 

 بدنی 
 گمرک

وزارت راه و 

 شهرسازی
 آموزش و پرورش

اداره کل راهداری 

و حمل و نقل 

ایجاده  

 سازمان بهزیستی جهاد کشاورزی
اداره کل بنادر  و 

 دریانوردی

 

1 
كنترل حفاظت از ميراث تاريخي زيرآب در 

 شدهمحدوده تعيين 
     

سازمان بنادر و 
 دريانوردي

2   
مرمت و ساماندهي محوطه اطراف 

 عناصر تاريخي
   

 شهرداري
پايگاه بافت 

 تاريخي

1   
ساماندهي مجموعه بركه هاي 

 تاريخي
   

 فرهنگيميراث
پايگاه بافت 

 تاريخي
 شوراي شهر

1 
حفاظت و كنترل جهت عدم مداخله كالبدي و 

هاي در محدوده بركه ها و باغساخت و ساز 
 تاريخي

     

      كنترل رعايت ضوابط حريم آثار تاريخي 1

1 
كمترين مداخله فيزيكي در بافت  رعايت اصل 

ريزي نظام با ارزش تاريخي كه در  برنامه
 بندي اراضي لحاظ شده است.پهنه

     

1  
تهيه شناسنامه آثار تاريخي 

 هاانتشار آنشهر و 
 شهرداري    

 شوراي شهر
پايگاه بافت 

  1 تاريخي
ثبت عناصر ارزشمند تاريخي 

 كه تاكنون ثبت نشده اند.
    

ی
یر

پذ
س 

تر
س

 د

ي
دار

هر
 ش

1   

اجراي طرح ارائه شده درخصوص  
ارتقاي سطح پوشش و دسترسي؛ 
حداقل مداخله در بافت تاريخي، 

ها و طراحي مبتني بر پتانسيل
 هاي توسعه درونزاظرفيت

   

- 

 شهر طرح ويژه



  

راهنمای 

 سازمانها

 شیالت بنیاد مسکن میراث فرهنگی پلیس راهور
اداره کار تعاون و 

 رفاه
 منابع طبیعی برق مخابرات بانک مسکن فنی و حرفه ای

 محیط زیست
سازمان صنعت 

 معدن تجارت

شهرکهای 

 صنعتی
 استانداری شهرداری راه و شهرسازی نظام مهندسی

سازمان جنگلها و 

 مراتع

شرکت آب و 

 فاضالب

 آب و فاضالب 

 منطقه ایآب 

 شورای شهر
پایگاه بافت 

 تاریخی

اداره کل تربیت 

 بدنی 
 گمرک

وزارت راه و 

 شهرسازی
 آموزش و پرورش

اداره کل راهداری 

و حمل و نقل 

ایجاده  

 سازمان بهزیستی جهاد کشاورزی
اداره کل بنادر  و 

 دریانوردی

 

1   
كفسازي و ساماندهي معابر مطابق 

 ضوابط
   

- 

1   

هاي بيني و احداث پاركينگپيش
عمومي در بافت با شعاع پوششي 

بيني هاي پيشمناسب در مكان
 شده

   

- 

ت
الی

فع
ه 

سع
تو

ت 
جه

ی 
ذار

تگ
س

سیا
و 

از 
س

و 
ت 

اخ
س

ی 
ها

ق
رون

ت
اف

ه ب
ی ب

ش
خ

ب
 

ي
دار

هر
 ش

1 
تشويق و حمايت از بازآفريني و احياي 

 هاي تاريخيخانه
     

 شهرداري
پايگاه بافت 

 تاريخي
 بانك مسكن

 شهر طرح ويژه

      ارائه تسهيالت ويژه به مرمت بناهاي تاريخي 1

1 
تدوين و به تصويب رساندن دستورالعمل براي 
معافيت از ماليات و بخشودگي عوارض ساخت 

 ساز در بافتهاي تاريخيو 
     

 فرهنگيميراث
پايگاه بافت 

 تاريخي
 شوراي شهر

1 
هاي خدمات گردشگري حمايت از پروژه

بيني شده هاي پيشمنطبق با ضوابط و كاربري
 در بافت 

     
 فرهنگيميراث

پايگاه بافت 
 تاريخي

1 

تصويب برنامه هاي بازدارنده و جريمه براي 
منجر به تخريب و فرسودگي اقداماتي كه 

شود، نظير رهاسازي بناهاي فرسوده، بافت مي
هايي كه منجر به تخريب بنا مي شود كاربري

و يا استفاده بيش از ظرفيت و زيرساخت 
 موجود در ساختمان از آن

     
 فرهنگيميراث

پايگاه بافت 
 تاريخي



  

راهنمای 

 سازمانها

 شیالت بنیاد مسکن میراث فرهنگی پلیس راهور
اداره کار تعاون و 

 رفاه
 منابع طبیعی برق مخابرات بانک مسکن فنی و حرفه ای

 محیط زیست
سازمان صنعت 

 معدن تجارت

شهرکهای 

 صنعتی
 استانداری شهرداری راه و شهرسازی نظام مهندسی

سازمان جنگلها و 

 مراتع

شرکت آب و 

 فاضالب

 آب و فاضالب 

 منطقه ایآب 

 شورای شهر
پایگاه بافت 

 تاریخی

اداره کل تربیت 

 بدنی 
 گمرک

وزارت راه و 

 شهرسازی
 آموزش و پرورش

اداره کل راهداری 

و حمل و نقل 

ایجاده  

 سازمان بهزیستی جهاد کشاورزی
اداره کل بنادر  و 

 دریانوردی

 

1 
مصوب نمودن ضوابط تفكيك واحدها در 

 مسكوني مسطح بازطراحي شدههاي مجتمع
 در قطعات بزرگ

     
- 

در 
ت 

ون
سک

ت 
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ی
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 تا

ت
اف
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ي
دار

هر
 ش

1 
از تأمين كاربري هاي مورد ني اولويت بخشي به 
 در مقياس محله

     
- 

1 
خدمات شهري همچون مديريت پسماند،  تأمين

 تأمين روشنايي و ...
     

- 

1 
فضاي سبز و ساماندهي فضاهاي باز  گسترش

 ميان بافتي
     

- 

 -      بهسازي كفسازي و بدنه هاي شهري 1

هر
ش

س 
مو

امل
ث ن

را
می

ن 
ند

سا
شنا

و 
ظ 

حف
 

ي
نگ

ره
ث ف

يرا
 م

1  

و  مستندسازي، بازگويي
 شهربازنمايي ميراث ناملموس 

همچون فنون دريانوردي و 
افراد شاخص، افسانه ها و آداب 
و رسوم مرتبط با دريا و 

در قالب  سفرهاي دريايي
نمايشگاه، كتاب، جشنواره و 

 هاي فرهنگيساير فعاليت

    
 شهرداري

پايگاه بافت 
 تاريخي

 آموزش و پرورش
 ايفني حرفه

وزارت فرهنگ و 
 ارشاد

 شهر 

1 

نمودن نسل جديد ريزي جهت آشنا برنامه
هاي تاريخي و ميراث شهر و كنگ با ارزش

ساكنان درقالب برنامه هاي آموزشي و 
 فرهنگي

 شهر      



  

راهنمای 

 سازمانها

 شیالت بنیاد مسکن میراث فرهنگی پلیس راهور
اداره کار تعاون و 

 رفاه
 منابع طبیعی برق مخابرات بانک مسکن فنی و حرفه ای

 محیط زیست
سازمان صنعت 

 معدن تجارت

شهرکهای 

 صنعتی
 استانداری شهرداری راه و شهرسازی نظام مهندسی

سازمان جنگلها و 

 مراتع

شرکت آب و 

 فاضالب

 آب و فاضالب 

 منطقه ایآب 

 شورای شهر
پایگاه بافت 

 تاریخی

اداره کل تربیت 

 بدنی 
 گمرک

وزارت راه و 

 شهرسازی
 آموزش و پرورش

اداره کل راهداری 

و حمل و نقل 

ایجاده  

 سازمان بهزیستی جهاد کشاورزی
اداره کل بنادر  و 

 دریانوردی

 

 

 

 

1 
 صيانت از فنون و مشاغل بومي مرتبط با دريا

رد: كه از ديرباز در حافظه تاريخي شهر ريشه دا
 سفر دريايي، ساخت و تعمير لنج و صيادي

     
 فرهنگيميراث

بافت پايگاه 
 تاريخي

 شهرستان 

1 
ي روابط فرهنگي و اجتماعي با كشورها احياي

ط و پيرامون كه داراي پيوندهاي تاريخي ارتبا
 همچنين، روابط خويشاوندي هستند.

     
 فرهنگيميراث

پايگاه بافت 
 تاريخي

 
 ايمنطقه

 فراملي

 استان  صنايع و معادن      سازي صنايع دستي كنگتوسعه و تجاري 1

ی
حل

ت م
عا

ما
جت

ی ا
ها

فیت
ظر

از 
ه 

اد
تف

س
ا

 

ي
دار

هر
 ش

1 
آگاهي عمومي نسبت به ارزشهاي  افزايش

 تاريخي شهر 
     

 شهرداري
پايگاه بافت 

 تاريخي
 شوراي شهر

 استان 

1 
آموزش و ترويج روشهاي صيانت از بافت و 

 منظر تاريخي و فرهنگي شهر
 شهر      

1 
نهاد، انجمنها و توسعه سازمانهاي مردم 

اجتماعات محلي مرتبط با حفاظت از بافت 
 تاريخي

 شهر      

1 
تقويت حس تعلق به شهر از طريق توسعه و 
احياي باورها و ارزشهاي جمعي و برقراري 

 پيوند اجتماعي ميان كل محالت شهر
 شهر      
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 برنامه اقدام مشترک سازمانی برای توسعه شهر کنگ

 حریم و محدوده شهر کنگ: توسعه کالبدی 5برنامه 

توسعه کالبدی حریم و محدوده شهر کنگ

حفاظت و توسعه 
حریم شهر

شهرداری

راه و شهرسازي

بنياد مسكن 

راهداري

استانداري

شهركهاي صنعتي

:  سازمانهاي همكار

شهرداري

نظارت بر کیفیت 
معماری

شهرداری

شهرداري

:همكارسازمانهاي

شهرشوراي

شهرسازيوراه

مهندسينظام

توسعه فضای 
سبز

شهرداری

شهرداري

كشاورزيجهاد

:همكارسازمانهاي

شهرشوراي

شهرسازيوراه

محيطسازمان
زيست

وجنگلهاسازمان
مراتع

حفاظت از حرایم 
ساخت و ساز

شهرداری

شهرداري

ايمنطقهآب

شهرسازيوراه

:همكارسازمانهاي

شهرشوراي

گازاداره

برقاداره

دريانورديوبنادر

بهسازی سیما و
نشانه های 

شهری

شهرداری

شهرداري

:همكارسازمانهاي

شهرشوراي

شهرسازيوراه

سازماندهی 
محورهای شهری

شهرداری

شهرداري

:همكارسازمانهاي

شهرشوراي

شهرسازيوراه

فرهنگيميراث

توسعه کمی و 
کیفی معابر 

شهری

شهرداری

شهرداري

:  سازمانهاي همكار
شوراي شهر

اداره برق

ساماندهی 
ساختار فضایی و 

ااستقرار کاربریه

شهرداری

شهرداري

:همكارسازمانهاي

شهرشوراي

راهداري

شهرسازيوراه

پرورشاموزش

بهداشتوزارت

استانداري
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ن
وا

عن
 

ی
ول

مت
 

ت
وی

ول
زمانی اقدامبرنامه  اقدامات مرتبط ا  

سازمانهای 

 همکار

مستندات  

 پشتیبان

مقیاس 

 اجرایی مطالعاتی سیاستگذاری طرح
کوتاه 

 مدت

میان 

 مدت

بلند 

 مدت

ی 
ده

مان
سا

ار 
خت

سا
ی

ضای
ف

 
ها

ری
ارب

 ک
رار

تق
س

و ا
 

ي
دار

هر
 ش

1   

نظام مراكز شهري در سطوح  ساماندهي
اي براساس طرح اي و محلهشهري، منطقه

ارائه شده با تمركز بر توزيع فضايي عادالنه و 
 دسترسي مطلوب شهروندان

 شوراي شهر   

طرح ويژه 
برنامه كنگ، 

ريزي و 
طراحي 
 شهري

 شهر

 راهداري    شهر هاي ساماندهي ورودي    1

1 
كنترل مداخله كالبدي در فضاهاي 

 باز شهري
 

ساماندهي فضاهاي باز مركز محالت و 
 بافتيفضاهاي باز ميان

 شوراي شهر   
راه و 

 شهرسازي
اموزش 
 پرورش
وزارت 
 بهداشت
 استانداري

 شهر

1 
كنترل اجراي ضوابط ساخت و ساز 

 كاربريهاي شهري
 شهر     

1 
پيوند مفهومي، كاركردي و تقويت 

 ساختاري بافت تاريخي با كل شهر
 شهر     

1   

اولويت بخشي به اجراي كاربريهاي خدماتي و 
در محله ريزي ارائه شده( )براساس برنامهعمومي 

هاي خدماتي كمتر برخوردارند در هايي كه از سرانه
 راستاي ايجاد عدالت در دسترسي به خدمات شهري

 شهر   

ت سع
و

ه  ی 
کم و 

ی 
یف

ک

ر 
عاب

م

هر
ش رد ی

شه ي
   1 ار

بهسازي معابر موجود از نظر كفسازي، 
 بندي و هدايت آبهاي سطحيشيب

   - 
 طرح ويژه 

 
 شهر
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 شهر اداره برق    نورپردازي معابر   1

1   
 ساماندهي حركت پياده، سواره و دوچرخه در

 معابر
 شهر -   

 شهر شوراي شهر    پيشنهادي هايتوسعه معابر و گشايش   2

ی
هر

ش
ی 

ها
ور

ح
ی م

ده
مان

از
س

 

ي
دار

هر
 ش

2 

تقويت استخوانبندي اصلي نظام 
محور  3محورهاي شهر مبتني بر 

اي، خيابان امام آيت اهلل خامنه
 خميني و محور بستك

     

 شوراي شهر

راه و 
 شهرسازي

 طرح ويژه

 شهر

1 
ارتقاي تعامل و ارتباط با بندر لنگه و 

 هاي پيرامونيحوزه
 شهر     

1 
طراحي محور ارتباط دهنده بافت 
تاريخي و مياني و محله ابوذر به 

 عنوان محور ساختاري اجتماعي شهر
 شهر     

1   
ساماندهي گذر زيرمهره به عنوان محور مياني بافت 

 تاريخي با ميدان شهرداري و دريا
   

فرهنميراث
 گي

 شهر

2   
ميان دو بخش منفك شده بافت تاريخي پيوند 

 توسط محور بهشتي از طريق ساماندهي اين محور
   

فرهنميراث
 گي

 شهر

1 
تقويت ارتباط و تعامل بافت جديد با 

 نواحي شهري
     

راه و 
 شهرسازي

 شهر

ی 
از

س
به

و 
ما 

سی نه
شا

ن
ی 

ها ی
هر

ش
ي 

دار
هر

 1 ش
آوري عناصر كنترل ضوابط و جمع
 لبه ساحليمزاحم در سيماي 

 شوراي شهر    ساماندهي محور ساحلي 
راه و 

 شهرسازي
 طرح ويژه

 شهر

2   
ساماندهي ميدان شهرداري و محور دسترسي از 

 ميدان شهرداري تا دريا
 شهر   



  

راهنمای 

 سازمانها

 شیالت بنیاد مسکن میراث فرهنگی پلیس راهور
اداره کار تعاون و 

 رفاه
 منابع طبیعی برق مخابرات بانک مسکن فنی و حرفه ای

 محیط زیست
سازمان صنعت 

 معدن تجارت

شهرکهای 

 صنعتی
 استانداری شهرداری راه و شهرسازی نظام مهندسی

سازمان جنگلها و 

 مراتع

شرکت آب و 

 فاضالب

 آب و فاضالب 

 منطقه ایآب 

 شورای شهر
پایگاه بافت 

 تاریخی

اداره کل تربیت 

 بدنی 
 گمرک

وزارت راه و 

 شهرسازی
 آموزش و پرورش

اداره کل راهداری 

و حمل و نقل 

ایجاده  

 سازمان بهزیستی جهاد کشاورزی
اداره کل بنادر  و 

 دریانوردی

 

 

1 
كنترل خط آسمان شهر براساس 

 ضوابط
 شهر     

1 

ترويج واستفاده از ابزار تشويقي 
و عناصر،  دردسترس براي گسترش اجزا

ها و مصالح بومي در نمادها و نشانه
 منطقه

 شهر     

2   
ايجاد نمادهاي افزايش دهنده خوانايي شهر در 

 مقياس محالت، منطقه و كل شهر
 شهر   

از 
ت 

اظ
حف

یم
را

ح
 

از
س

و 
ت 

اخ
س

 

ي
دار

هر
 ش

      حفاظت از حريم دريا براساس ضوابط 1

سازمان 
 بنادر

وشهرسازاهر

 ي

و طرح ويژه 
ديگر و اسناد 

 فني مرتبط

 شهر

1 
حفاظت از حريم خورها و ممانعت از 

 ساخت و ساز در آن
 شوراي شهر     

راه و 
 شهرسازي

اداره 
 گاز،برق

 شهر

1 
حفاظت از حريم لوله هاي نفت و گاز 

 و برق و آب براساس ضوابط
 شهر     

1 
حفاظت از حريم چاه آب شرب 

 براساس ضوابط
     

شهرست
 ان

 شهرداري    تخريب ساخت و سازهاي انجام شده در حرايم   1
شهرست

 ان
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هر
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1   
اي اجراي  مسير سبز حائل در پيرامون شهر بر

برنامه رويه و بيجلوگيري از گسترش بي
 كالبدي و فيزيكي شهر

   
 شوراي شهر

راه و 
 شهرسازي

طرح ويژه و 
 اسناد تكميلي

 شهر

1   
 هايگيري از گونهگسترش فضاي سبز با بهره

ي سبز بومي گياهي در سطح معابر و فضا
 شهري

   
محيط 
 زيست

 شهر

1 
كنترل و حفاظت از فضاي سبز و 

 درختان موجود
 شهر     

1 
هاي داخل و خارج حريم احياي باغ

 هابراساس ضوابط و دستورالعمل
     

 شهرداري
سازمان 

 هاجنگل

 شهر

ت 
فی

کی
ر 

ت ب
ار

نظ

ی
ار

عم
 م

ي
دار

هر
 ش

1 
وسازها براساس ضوابط كنترل ساخت

 كاربري 
 شوراي شهر     

راه و 
 شهرسازي

نظام 
 مهندسي

 طرح ويژه

 شهر

1 
كنترل ضوابط مرتبط با سيما و منظر و 

 نماهاي شهري و هماهنگي با زمينه
 شهر     

1 
كنترل فرايند نظارت بر طرح و 

 بناهاي شاخصساخت در 
 شهر     
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      نظارت بر اجراي ضوابط حريم 1

 شهرداري

 طرح ويژه
طرحهاي 
هادي 
 روستايي

حريم 
 شهر

1   
انتقال صنوف مزاحم به حريم و ساماندهي 

 هاآن
   

1   
واقع توسعه و افزايش كيفيت سكونت در روستاهاي 

 در حريم
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اسناد فني     هاي دسترسي روستايي واقع در حريمبهسازي راه   1
 تكميلي

1   
ي حمل و نقل عمومي براي دسترس اندازي شبكهراه

 تاهاي واقع در حريم به شهرروس
   

1 
ها مجاز و مولد حمايت از استقرار كاربري
 از نظر اقتصادي در حريم
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