أ

ب

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

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

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

ه

و

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

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

ز
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سخن آغازین

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

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

ج

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

د

تقدیر و تشکر
تهيه طرح ويژه كنگ مديون حمايتها ،رهنمودها و همكاريهاي افراد و گروه هاي متعددي است كه انجام آن بدون حضور ايشان ميسر
نبود .ابتدا الزم ميدانم از مجموعه معاونت شهرسازي و معماري وزارت راه و شهرسازي كه فرصت تهيه اين طرح را در اختيار ما قراردادند و
راهبري طرح را برعهده داشتند ،معاونين وقت ،آقاي دكتر ايزدي و خانم مهندس مالواجرد ،آقايان دكتر عمرانيپور و دكتر ابراهيمي ،مديران
وقت دفتر معماري و طراحي شهري و سركار خانم مهندس اهللداد تشكر نمايم .همچنين از زحمات اعضاي كميته فني طراحي شهري و
بافتهاي واجد ارزش ذيل شورايعالي شهرسازي و معماري و اعضاي كميته راهبري خاص اين پروژه كه با ارائه رهنمودها و دقت نظرهايي
كه در زمينه وجوه مختلف پروزه داشتند ،برغناي كار افزودند ،سپاسگزارم.
اين پروژه در مركز تحقيقات راه ،مسكن و شهرسازي و با همكاري حمايتهاي علمي و اجرايي مركز به انجام رسيد .در ابتدا از حمايتهاي
آقاي دكتر شكرچيزاده رييس محترم مركز تحقيقات از اين طرح در تمامي مراحل انجام كار سپاسگزارم .همچنين ،ضمن قدرداني از پشتيباني
همه بخشهاي تحقيقاتي و ستادي مرتبط ،از آقاي مهندس عبدي معاون توسعه و برنامهريزي مركز تشكر ويژه دارم.
بدون شك ،انجام اين طرح بدون همكاري و همراهي مسؤولين استاني و محلي ميسر نبود .در اين راستا برخود الزم ميدانم كه از جناب
آقاي مهندس زارعي شهردار محترم كنگ كه بدون پشتيباني و همراهيشان ،انجام كار ميسر نبود ،تشكر ويژه داشته باشم .ايشان عالوه بر
همكاري محتوايي ارزشمندي كه در مطالعات پروژه و شناخت شهر داشتند ،پذيراي گرم گروههاي مختلف تخصصي پروژه در بيش از 130
نفر -روز در شهر كنگ بودند .همچنين ،از كليه همكاران شهرداري كنگ بهويژه خانمها زارعي و بحرپيما و آقايان مهندس عليخواه و مهندس
قربانزاده سپاسگزارم.
از اعضاي محترم شوراي شهر ،جناب آقاي رضواني ،امام جمعه محترم شهر ،آقاي ناخدا همود ،مسؤول محترم موزه مردمشناسي شهر كنگ،
ناخدا ابراهيمي كه پذيراي ما در موزه شخصي خود بودند و آقايان سيد محمد آذري ،سيد حسين خائف ،عارف كنگي و مرحوم سيد خليل
آذري كه در مطالعات اكولوژيك و باغداري از تجارب و اندوخته هاي ايشان بهره برديم وساير بزرگان ،پيشكسوتان و مردمشهر كنگ كه در
انجام اين طرح ما راياري كردند ،كمال تشكر دارم.
از جناب آقاي مهندس رضايي رييس محترم اداره كل راه و شهرسازي استان هرمزگان ،جناب آقاي مهندس گوراني مدير كل معماري و
شهرسازي و جناب آقاي ساختمانساز ،نماينده ايشان در شهرستان بندر لنگه بهخاطر همراهي و حمايتها و ارائه اطالعات الزم در تهيه طرح
بسيار سپاسگزارم.
از همكاري دفتر منطقهاي خليج فارس مركز تحقيقات راه مسكن و شهرسازي ،جناب اقاي دكتر طاها طباطبايي ،رييس محترم دفتر و
همكاران ايشان آقاي مهندس مرادي ،آقاي مهندس بلوكي و آقاي پوالدچنگ كه در مطالعات ميداني و فراهم آوردن مستندات طرح كمكهاي
قابل توجهي داشتند ،بسيار سپاسگزارم.
در نهايت ،الزم ميدانم از كليه همكاران طرح و بهطور ويژه جناب آقاي دكتر طيبي عضو محترم هيأت علمي مركز كه تمام مراحل پيشبرد
و راهبري طرح را همراهي نمودند ،تشكر ويژه داشته باشم .اين پروژه فرصتي مغتنم براي آموختن از تك تك همكاران بود كه دانش ،تجريه
و ايدههاي ارزشمند خود را در كار عرضه داشتند و عليرغم مشكالت و محدوديتهاي فراوان ،با همراهي و همدلي ايشان ،اين طرح به
سرانجام رسيد.
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بخش اول :کلیات
 :1-1مقدمه و هدف
رشد روز افزون جمعيت فشار زيادي را به منابع موجود و سامانههاي اجتماعي و زيست محيطي وارد كرده است كه به صورت
محدوديت هاي رشد در اندازه اقتصاد ،رشد جمعيت و بسياري از متغيرهاي ديگر نمايانگر شده و منجر به شكلگيري بحرانهاي
زيستمحيطي ،آب و  ...شده است .از جمله اين بحرانها كه بر اثر توسعه ناپايدار و رشد جمعيت ايجاد شده است .در بسياري از نقاط
جهان اين رشد جمعيت و استفاده بيش حد از منابع ،منجر به پديده جهش و فروپاشي 1شده است ( Turner and Alexander,

 . )2014اين مهم در كشور ايران كه اكنون به دليل مسئله جمعيت و رشد اقتصادي با بحران آب مواجه است ،از اهميت ويژهاي
برخوردار ميباشد .در نتيجه مديران به دنبال راه حلي هستند كه حد بارگذاري در يك منطقه را با توجه به محدوديتهاي منابع و
ايجاد توازن ميان انسان و طبيعت تعيين نمايد و دستيابي به توسعهاي با پايداري اقتصادي -اجتماعي – زيستمحيطي را فراهم
نمايد.
در اين رابطه مفهومي تحت عنوان ظرفيت برد توسط دانشمندان ارائه شدهاست .ظرفيت برد يك اكوسيستم ظرفيتي است
كه بتواند به تعداد معيني موجود زنده سالم پناه بدهد به طوري كه توان توليدي ،باروري ،سازشپذيري و توان تجديدپذيري آنها
حفظ گردد .ظرفيت برد انسان طبق تعريف ميزان حداكثر مصرف منابع و تخليه پسماند و پساب است به طوري كه بتواند بدون
دخالت در يكپارچگي عملكردي و قدرت فرآوري اكوسيستم مربوطه به حيات خود ادامه دهد ( .)IUCN, 1991بدين ترتيب با تعيين
ظرفيت برد امكان برنامهريزي به منظور توسعه و بارگذاري جمعيتي به صورت پايدار و با حفظ ساختارهاي اجتماعي و زيست-محيطي
ايجاد ميگردد.
مطالعات زيست محيطي و هيدرولوژي طرح ويژه بندر كنگ در راستاي ايده اصلي طرح ويژه مبني بر حيات شهري پايدار
با تمركز بر منابع آب سرزمين شهر كنگ و چالشهاي و محدوديتهاي مرتبط با آن انجام شده است .مهمترين شرط پايداري
بارگذاري بر اساس توان هر سرزمين است و منابع آب را ميتوان مهمترين ركن تعيين كننده فعاليتها و گستره آنها برشمرد .بر همين
اساس تأكيد اين مطالعه بر بررسي وضعيت منابع آبي منطقه و تعيين ظرفيت بارگذاري آن بر اساس پتانسيل منابع آب است.
براي تعيين ظرفيت برد مدلي نياز است كه بتواند با يكپارچهسازي ،برآوردي از منابع را براي تامين نيازها در شرايط فعلي و
آتي ارائه دهد .در اين رابطه استفاده از روابط علت و معلولي به منظور شبيهسازي سيستمي يكپارچه به همراه اندركنش زيرسيستمهاي
اجتماعي-اقتصادي-محيط زيستي در مقياسهاي زماني و مكاني ،اين امكان را فراهم ميگرداند.
در اين مطالعه روش انجام كار بدين صورت است كه پس از بررسي شرايط محيط زيستي و منابع آبي شهر كنگ مدلي
يكپارچه با رويكرد پويايي سيستم به منظور برآورد ظرفيت برد منطقه مطالعاتي بندركنگ تهيه شده است .اين مدل به دليل
درنظرگرفتن اندركنشهاي زيرسيستم هاي منابع آب ،اقتصاد ،اجتماع و محيط زيست ،امكان بررسي تغييرات رفتاري اقتصادي و
اجتماعي و اثرات آن بر منابع آب و محيطزيست را داراست و قادر است ظرفيت برد را با لحاظ اثر هر يك از محدوديتهاي آبي،
اقتصادي -اجتماعي و زيست محيطي و تغييرات در سيستم برآورد نمايد .به عبارتي در صورت بررسي هريك از اين موارد و تهيه
Overshoot and collapse1

1

اطالعات الزم ،ظرفيت برد منطقه را با توجه به محدوديت منابع آب ،محدوديتهاي زيستمحيطي و شرايط اقتصادي – اجتماعي
تعيين مينمايد.
اين مطالعه با ساخت مدل كيفي يكپارچه پويا ،در جستجوي يافتن پاسخ به اين سوال است كه رفتارهاي اجتماعي و
مكانيزمهاي اجتماعي ،اقتصادي و زيستمحيطي چگونه تحت تأثير ظرفيت برد منابع آب و بارگذاري جمعيتي اثر ميپذيرند.

 :1-2موقعیت شهر کنگ و محدوده مطالعات
شهر كنگ يكي از شهرهاي شهرستان بندر لنگه در استان هرمزگان است كه در فاصله 165كيلومتري مركز استان ،بندر
عباس و در مسير جاده بندرعباس  -بوشهر قرار گرفته است .اين بندر تاريخي در مختصات جغرافيايي  26درجه 35 ،دقيقه عرض
شمالي و  54درجه و  56دقيقه طول شرقي واقع شده و ارتفاع متوسط شهر پنج متر از سطح آبهاي خليج فارس است .موقعيت شهر
كنگ در پهنه كشور و استان هرمزگان در شكل  1-0نشان داده شده است.
محدوده مطالعات ،شامل شهر كنگ و بندرگاه آن و پهنههايي است كه به لحاظ منابع آب سطحي و زيرزميني اين مركز
جمعيتي را تحت تأثير قرار ميدهد.

شکل  :1-0موقعیت شهر کنگ در پهنه کشور و استان هرمزگان

 :3-1ساختار گزارش
گزارش حاضر در برگيرنده بررسي شرايط محيط زيستي و منابع آبي شهر كنگ است كه بر اساس وضع موجود و افق توسعه به
بررسي ظرفيت برد محيط زيستي شهر كنگ ميپردازد و راهكارهاي رسيدن به پايداري در توسعه شهر كنگ را پيشنهاد ميدهد.
گزارش در پنج فصل تدوين شده است .فصل اول شامل كليات مطالعه كه گذشت .در فصل دوم مسائل محيط زيستي منطقه و بندر
2

كنگ بررسي شده و راهكارهاي مواجهه با مسائل شهر ارائه شده است .در فصل سوم به موضوع منابع و مصارف آبي شهر كنگ
پرداخته شده و راهب ردهاي پايداري تأمين آب شهري ارائه شده است .در فصل چهارم به موضوع ظرفيت برد پرداخته شده و با
مدلسازي يكپارچه سيستم منابع آب بندر كنگ براساس رويكرد پويايي سيستم عوامل تأثير گذار بر ظرفيت برد و عوامل تهديد كننده
پايداري شهر بررسي شده است .در فصل پنجم و پاياني با توجه به تهديدهاي توسعه پايدار شهر كنگ ،مفهوم زيرساخت سبز – آبي
معرفي و اهميت توجه به آن در برنامه ريزي شهري به عنوان راهكار توسعه پايدار شهر تشريح شده است.
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بخش دوم :مسائل محیط زیستی منطقه
بندر كنگ يك بندر صيادي است و شهر كنگ بهعنوان محل زندگي صيادان بندر ،در جوار بندرگاه توسعه يافته است .نقش كليدي
بندرگاه در فعاليت صيادي كه رونق اقتصادي شهر كنگ به آن وابسته است از يك سو و اثرات نامطلوب آلودگي ناشي از بهرهبرداري
از بندرگاه از سوي ديگر ،ايجاب مينمايد مطالعات زيستمحيطي توسعه پايدار شهر كنگ معطوف به بررسي آلودگيهاي اين محدوده
و منتهي به آن باشد .در همين راستا ،رويكرد اين مطالعه ،شناسايي منابع آالينده شهري و منتهي به بندرگاه و بررسي اثرات آن بر
وضعيت كيفي نوار ساحلي ميباشد.

 :1-2توسعه و اشتغال در بندر کنگ
بهطور تاريخي ،اقتصاد شهر كنگ وابسته به دريا است و صيادي ،درآمد اصلي شهر محسوب ميشود .بر اساس آمار سال
 1397اداره شيالت ،در بندر كنگ بيش از  1800نفر صياد فعاليت مينمايند كه با ميزان حدود  22600تن ،حدود  %8صيد كل
استان را انجام دادهاند .از اين ميزان صيد ،تقريباً  2700تن ،صيد بيرويه محسوب شده است.
در سالهاي اخير ،صيد ماهي يال اسبي (اصطالحاً معروف به اسپك) با نام علمي  Trichiurusدر محدوده بندر كنگ رواج
زيادي يافته است .اين ماهي حرام گوشت ،از نظر اقتصادي با ارزش بوده و تجار چيني خريدار آن ميباشند .گونههاي متنوعي از اين
ماهي در آبهاي خليج فارس و درياي عمان به وفور به چشم مي خورد (شكل  .)1-2همين امر موجب رونق بيش از پيش صيادي
در بندر كنگ شده است .از منظر اجتماعي نيز در بررسيهاي ميداني و گفتگوي با افراد محلي ،عليرغم حرام گوشت بودن ،ورود
اين گونهها به سبد غذايي مردم گزارش شده است.
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شکل  :1-2نمونه صید ماهی یال اسبی (اسپک)

 :2-2منابع آالینده محدوده بندرگاه
منابع اصلي آالينده محدوده بندرگاه و نوار ساحلي شهر كنگ شامل آلودگيهاي ناشي از فعاليت قايقها و لنجها ،عدم
جمعآوري و مديريت زباله هاي شهري ،نشت فاضالب بافت مسكوني مجاور بندرگاه به داخل محدوده بندر مي باشد كه اثرات اين
آاليندهها به دليل عدم جريان هيدروديناميكي موازي ساحل در محدوده بندرگاه و حركت امواج به سمت ساحل در اين محدوده،
تشديد مي گردد.
 :2-2-1قایق و لنج
بندر كنگ يك بندر صيادي است و بههمين دليل تحت مديريت سازمان شيالت ايران قرار دارد .جدول Error! 1-2

 Reference source not found.آمار لنج ها و قايقهاي موجود در شهرستان لنگه و بندر كنگ را نشان ميدهد.
از مجموع  440لنج ثبت شده در شهرستان لنگه 129 ،عدد در بندر كنگ وجود دارد .همين طور ،از كل تعداد رسمي 2361
قايق ديزلي و بنزيني ثبت شده 100 ،عدد متعلق به بندر كنگ است .به عبارتي ،حدود  23درصد لنج و قايقهاي ثبت شده اين
شهرستان ،در بندر كنگ قرار دارند .طبق اطالعات بدست آمده از كارشناسان محلي ،عالوه بر تعداد مذكور ،چيزي بالغ بر  850قايق
غيرمجاز نيز در اين بندر بهصورت روزانه فعاليت ميكنند .به عبارتي بالغ بر  1079لنج و قايق مجاز و غيرمجاز در حوضچه بندر كنگ
حضور دارند .بهطور كلي ،حضور اين تعداد قايق و لنج باتوجه به ظرفيت اين لنگرگاه موجب ايجاد آلودگيهاي زيستمحيطي در
ساحل بندر كنگ شدهاست .تراكم باالي قايقها و لنجهاي حاضر در اين بندر ،نشان از رونق فعاليت صيادي دارد (شكل Error! 2-2

 .)Reference source not found.همچنين پخش پسماند از طرف اين منابع آالينده ،مناظر زيباي ساحل بندر كنگ را از بين
بردهاست (شكل .)Error! Reference source not found.3-2
تعمير و سوختگيري قايقها كه در اطراف اسكلهي كنگ انجام ميشود ،در نشت و ورود آاليندهها به ساحل دريا ايفاي
نقش دارند.
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جدول  :1-2تعداد کل لنج و قایق واقع در شهرستان بندر لنگه ( آمار سال  1397اداره شیالت)

قايق

شهر ست
ان لنگه

4
07

3

2

غيرمجاز

مجاز

مجاز

3

37

0

6
17

66

غيرمجاز

غيرمجاز

29

40

1
51

مجاز

مجاز
بننننننندر
كنگ

1

0

35

6

0

10
1

7
2

غيرمجاز

منطقه

40
0

52
3

23

38

شکل  :3-2نمای عمومی از پراکندگی پسماند قایقها در ساحل بندر کنگ
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شکل  :2-2نمایی از تجمع قایقها در بندر کنگ

7

مجاز

بنزيني

كل

غيرمجاز

لنج

ديزلي

كل لنج و قايق

93
0

187
1

 :2-2-2زباله
با وجود اينكه زبالههاي شهر كنگ توسط شهرداري جمعآوري و به مركز دفع پسماند در غرب شهر كنگ منتقل ميگردد،
دپوي نخالههاي ساختماني در برخي از نقاط اين شهر ،با تخليه زبالههاي خانهها توام شده است .در ساحل بندر كنگ نيز زبالههاي
حاصل از قايقها و لنجها موجب بروز منظرهاي نامطلوب گرديده است .شكل  4-2نمونهاي از تجمع زباله در بافت شهري را نشان
ميدهد.
يكي از مكانهايي كه به مركز تجمع زباله و نخاله تبديل شده است ،بركهها ميباشند كه با توجه به عدم بهرهبرداري ،بهنظر
ميرسد كه بهعنوان فضايي دور از ديد ،براي تخليه زباله و نخالهها مورد استفاده قرار ميگيرد (شكل Error! Reference 5-2

 .)source not found.الزم به ذكر است ،وضعيت كنوني بركهها به عنوان فضاهاي پنهان شهري ،از منظر اجتماعي ناامن و
نامناسب مي باشد.

شکل  :4-2نمای عمومی از تجمع زباله در مناطقی از شهر کنگ در نزدیکی ساحل بندرگاه

 :2-2-3فاضالب بافت مسکونی
سيستم دفع فاضالب خانههاي شهر كنگ چاههاي جذبي بوده است .در واقع ،خانههاي اين شهر داراي چاه جاذبي هستند
كه در محوطهي حياط خانهها و يا در زير محوطهاي چسبيده به خانه در درون كوچه حفر شدهاند (شكل  .)6-2اما اين سيستم دفع
همچنان فرمي سنتي داشته و فاقد مطالعاتي جهت بررسي احتمال اندركنش يا ورود فاضالب به داخل آبهاي جزرومدي ميباشد.
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شکل  :5-2نمای عمومی از برکههای خالی از آب که به محل دفع نخاله و زباله تبدیل شدهاند

 :2-6شکل چاه جذبی منزل مسکونی چسبیده به دیوار منزل در کوچه

مشاهدات ميداني حاكي از نشت فاضالب بهدرون مجاري جمعآوري آبسطحي(شكل  )7-2و راهيابي آن به محدوده اسكله
بندر كنگ مي باشد .با توجه به شيب ،نفوذپذيري و جنس زمين در محدوده شهر كنگ ،تشديد نفوذ فاضالب به داخل دريا ناشي از
جريان جزر و مد وجود دارد .الزم به ذكر است بر اساس مطالعات قبلي (سازمان بنادر و دريانوردي )1397 ،سرعت جريانات جزر و
مدي در محدوده بندر كنگ ( 0/5تا  1متربرثانيه) باال بوده كه اين امر به صورت بالقوه نوار ساحلي را در معرض انتقال سريع و
گسترده آاليندههاي دريايي قرار ميدهد.
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شکل  :7-2نمایی از نشت فاضالب به کانال جمع آوری آب سطحی خیابان ساحلی شهر کنگ

 :3-2سیستم جمعآوری آبسطحی
مشابه همه شهرهاي حاشيه دريا و رودخانه كشور ،سيستم جمعآوري 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 .بنابراين ،سيستم جمعآوري آبهاي سطحي شهر كنگ نيز در اين بخش بررسي شده است.
 :2-3-1سیستم ناودانی
اكثر منازل مسكوني در بافت تاريخي داراي سيستم ناودانهستند .در عبور از كوچه و خيابانهاي بافت قديمي شهر تعدد
ناودانها بهچشم ميخورد كه نشان از حجم باالي رواناب در هنگام بارش است (شكل .)8-2

شکل  :8-2نمای عمومی از تعدد ناودانها در منازل مسکونی

در منازلي كه داراي حياط مركزي هستند ،قرارگيري ناودان در جهتي ميباشد كه آب باران را به داخل حياط تخليه مينمايد.
نمونهاي از اين منازل (اقامتگاه بومگردي يوسفي) و در حال تخليه آب باران به داخل حياط مركزي در شكل  9-2نشان داده شده
است.
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شکل  :9-2تخلیه آب ناودانی به داخل حیاط مرکزی اقامتگاه بوم گردی یوسفی (برگرفته از :صفحه اینستاگرام )Shiva.arasteh

بنابر اظهارات برخي افراد محلي ،در برخي منازل آب باران از سطح پشتبام از طريق ناوداني در يك چاهك كم عمق ذخيره
ميشود تا به مصرف آبياري باغچه برسد .نمونههاي مشاهده شده از اين سيستم و نمونه در حال اجراي خانه تاريخي احيا شده در
شكل  10-2نشان داده شده است.

شکل  :10-2تصاویر نمونه از هدایت رواناب پشت بام منزل به داخل زمین

 :2-3-2معابر شهری
در معابر فرعي ،سيستم جمعآوري رواناب مشاهده نميگردد .بلكه در هنگام بارندگي ،رواناب كوچهها همراه با جريان خروجي
ناودانيها در سطح معابر جاري شده و به معابر اصلي ميرسد (شكل  .)11-2اگرچه با توجه به مطالعات مسيرهاي حركت آب در
زمستان  97و بهار  98جريان رواناب قابل توجه است ،اما ميزان متوسط بارندگي ساالنه ( 170ميليمتر) حاكي از تناوب كم بارندگي
در شهر كنگ است .از اينرو ،رواناب از طريق معابر و در راستاي شيب آنها ،به سمت بلوار ساحلي هدايت ميگردد.
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شکل  :11-2نمای سطح معابر فرعی بافت تاریخی شهر بندر کنگ

سيستم جمعآوري آب سطحي در معبر اصلي مجاور بندرگاه كنگ ،كانال بتني ميباشد كه مطابق با جانمايي نشان داده شده
در شكل  12-2منتهي به دريا است.
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أ.

امتداد مسير شبكه جمعآوري آب سطحي در محدوده معبر اصلي مجاور بندرگاه (خيابان اسكله)

ت .تصوير كالورت عبوري از زير خيابان اسكله در مسير ()2

ب .تصوير كالورت عبوري از زير خيابان
اسكله در مسير ()1

ث .تصوير كالورت عبوري از زير خيابان اسكله در مسير ()3
شکل  :12-2مسیر شبکه جمعآوری آبسطحی و کالورتهای عبوری از محدوده معبر اصلی مجاور بندرگاه (خیابان اسکله)

 :4-2بررسی وضعیت رسوبگذاری بندرگاه کنگ
13

بر اساس پهنهبنديهاي بدست آمده در مطالعات مديريت يكپارچه مناطق ساحلي استان هرمزگان ( ،)1397در محدوده بندر
كنگ ،جنس ساحل گلي بوده و داراي شيب كم و شدت پايين انتقال رسوب موازي ساحل است .همچنين ،خطوط همعمق بندر
كنگ از نقشههاي هيدرومتري بندرگاه استخراج شده است (شكل  .)13-2بر اساس نقشه تهيه شده ،محدوده شرقي با عمق حداكثري
حدود  4/5متر داراي عمق بيشتر بوده و امكان پهلوگيري لنجها در آن وجود دارد .همانطور كه در Error! Reference source

not found.مشخص است ،در محدوده غربي كه محل تراكم قايق هاست ،عمق آب كمتر بوده و تراكم رسوبات قابل مشاهده
است .از مجموع اطاعات بدست آمده و مشاهدات انجام شده ميتوان گفت كه سازههاي موج شكن و اسكله بندر كنگ با حذف
جريان هيدروديناميك خليج فارس و كاهش سرعت امواج در محوطه محصور شده در بندرگاه ،پتانسيل تهنشيني رسوبات دريا را
افزايش داده است.

شکل  :13-2خطوط همعمق بندر کنگ (متر)

شکل  :14-2سمت راست :تجمع قایقها در محدوده کمعمق بندرگاه (ضلع غربی)
سمت چپ :دورنمای پهلوگیری لنجها در محدوده عمیق تر بندرگاه (ضلع شرقی)

 :5-2شرایط کیفی نوارساحلی و آب داخل بندرگاه بندر کنگ
همانطور كه پيشتر در بند  0اشاره شد ،پخش پسماند و دور ريز قايقها ،كيفيت منظر را در بندر كنگ به شدت تحت تأثير
قرار داده است.
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شکل  :15-2نمایی از کیفیت منظر در برخی نقاط نوار ساحلی محدوده بندرگاه
(سمت راست :دورریز قایقهای در محدوده غربی ،سمت چپ :تجمع پسماندهای جامد در محدوده شرقی)

در بخش شرقي بندرگاه بهدليل عمق بيشتر ،تجمع پسماندها به صورت شناور در سطح آب ديده ميشود .اثر تجمعي اين
پديده ،همراه با آلودگي هاي نشتي از تعمير و سوختگيري قايقها و لنجها باعث افت كيفيت آب در بخش شرقي نوار ساحلي به
حدي شده است كه آثار آن در تيرگي رنگ آب و بروز بوي نامطبوع مشهود است.
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شکل  :16-2آلودگی آب محدوده بندرگاه در مجاورت ساحل و ضلع شرقی (محل تجمع لنجها)

در طول نوار ساحلي ،با توجه به تغييرات بيش از دو متر آب گرفتگي ارتفاعي ساحل (سازمان بنادر و دريانوردي )1397 ،و
نشت آاليندهها از سمت شهر به بندرگاه از يك سو و جريان غالب موج از سمت دريا به ساحل از سوي ديگر ،تجمع آلودگي در كنار
ساحل مشهود است .بهطوري كه رسوبات آلوده همراه با جلبكهاي رشد يافته در سطح آب پديدهاي شايع است (شكل .)17-2

شکل  :17-2آلودگی آب محدوده بندرگاه ناشی از نفوذ فاضالب شهری در مجاورت ساحل

آلودگي آب محدوده بندرگاه در طول اين بازه ،با راهيابي آب آلوده بندرگاه به دهانه كالورتهاي تخليه آب سطحي در زمان
مد و ماندابي شدن در زمان جزر ،تشديد مي شود .بر اساس مشاهدات ميداني ،با توجه به عدم تخليه مستقيم فاضالب خانهها به
درون كالورت نشان داده شده در شكل  ،18-2بوي نامطبوع و رنگ تيره مي تواند ناشي از راهيابي پساب شستشوي قايق ها و يا
ماندن آب آلوده فاضالب در محيط محصور باشد.
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شکل  -02-28به دام افتادن آب آلوده در کالورت انتقال رواناب سطحی بازمانده از زمان مد

رسوبات بستر نيز بهدليل تهنشيني ذرات آالينده آلوده شدهاند كه با توجه به اندركنش آب و رسوب ،اين مسئله باعث تشديد
آلودگي آب ميشود .تصوير نشان داده شده در شكل 19-2شكل رشد جلبكها و الي را بهوضوح نشان ميدهد.
مواد روغنی

شکل  :19-2تصویری نمونه از رسوبات آلوده در محوطهی اسکله بندر کنگ

آنچه مسلم است ،برآيند منابع آالينده و كاهش توان پخش آنها به دليل عدم جريان آزاد امواج دريا در محدوده بندرگاه
كنگ ،باعث افت كيفيت آب در اين محدوده به حدي شده است كه تغييرات نسبي رنگ آب در دو طرف اسكله غربي به وضوح
نمايان است (شكل 20-2شكل  .)0بديهي است ،عمق آب در سمت چپ تصوير ،بهدليل تجمع رسوبات كمتر مي باشد كه آلودگي
آنها بر تيرگي منظر آب افزوده است.
17

محدوده بندرگاه

محدوده آزاد

شکل  :02-20تفاوت نسبی رنگ آب در بندرگاه کنگ بهدلیل آلودگی آب و رسوبات بستر

عليرغم آلودگي آب در محدوده بندرگاه ،نتايج نمونه برداري كيفي انجام شده توسط اداره كل حفاظت از محيط زيست ،از
محدوده خارج از بندرگاه (شكل ) در تيرماه  1398حاكي از كيفيت مناسب آب دريا به لحاظ پارامترهاي نيترات ،كدورت و
اكسيژنخواهي شيميايي ميباشد .نتايج نمونه برداري مذكور در جدول 2-2جدول ارائه شده است.

شکل  :21-2محدوده تقریبی نمونهبرداری کیفی آب دریا (اداره کل حفاظت محیط زیست هرمزگان ،تیر )1398

رديف

جدول  :2-2نتایج نمونهبرداری کیفی اسکله خلیج فارس بندرگاه کنگ (تیر )1398

آزمايش

1
2
3
4
5
6
7

PH
قابليت هدايت
كدورت
الكتريكي

COD

نيترات
فسفات
آنتروكوک روده
اي
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نتيجه
8.11
57400
9.49
9.5
0.19
0.03
4

استاندارد

واحد

آب سطحي

چاه جاذب

چاه كشاورزي

6.5-8.5
50
لحظه اي
50
100
6
-

5-9
لحظه اي 100
10
6
-

6-8.5
50
200
-

µs/cm
NTU
Mg/l
Mg/l
Mg/l
n/100
ml

Test
PH
EC
Turbidity
COD
NO3
P-PO4
Entrococus

 :2-6دفع زباله در شهر کنگ
در زمينه جمعآوري و دفع زباله مشكالت شهر كنگ بشرح ذيل ميباشند:
-

كمبود تجهيزات و امكانات شامل ماشين آالت جمعآوري زباله

-

فرسوده و مستعمل بودن ماشين آالت موجود

-

كمبود نيروي جوان و كارآمد براي خدمات شهري

-

دفع غير بهداشتي زباله

-

عدم رعايت شهروندان در تفكيك پسماندهاي خشك و تر

-

ريختن زباله توسط لنجهاي ماهيگيري به ساحل و دريا و انتقال آن توسط امواج به ساحل

-

پراكندگي زبالهها توسط باد :شهر كنگ داراي مشكل زيست محيطي ديگري نيز ميباشد و آن اين كه شهر كنگ در شرق بندر
لنگه واقع شده است و جهت باد غالب اين منطقه (حداقل شش ماه از سال) از سمت جنوب غربي به سمت شمال شرقي ميباشد
و با توجه به اينكه محل جمعآوري زبالههاي شهر لنگه و كنگ در مرز اين دو منطقه و در شمال شرقي لنگه و به صورت روباز
ميباشد ،اين وزش باد باعث پخش و پراكنده شدن مواد سبك مانند كيسههاي پالستيكي ،ظروف يكبار مصرف و غيره بخصوص
به سمت شهر كنگ ميباشد كه لزوم مديريت يكپارچه پسماند در اين مناطق را ياد آور ميشود.

شهر كنگ با جمعيتي حدود  19200نفر روزانه  15تن زباله خشك و تر توليد ميكند كه متوسط سرانه زباله توليدي معادل  780گرم ميباشد
كه در مقايسه سرانه زباله توليدي در كشورهاي اروپايي و برخي شهرهاي ايران معقول ميباشد.

2

عمده ترين سهم توليد زباله در شهر كنگ ،در درجه اول مصارف مسكوني و سپس اداري و ماهيگيري ميباشد .جمعآوري و انتقال زباله
شهري به دو روش سنتي و مكانيزه صورت ميگيرد.
شهرداري بندر كنگ در راستاي حفظ محيط زيست و در راستاي ماده  193قانون برنامه پنجم توسعه كه دفن زباله در شهرهاي ساحلي را
ممنوع و شهرداريها را موظف به اجراي روشهاي نوين دفع پسماندها نموده است ،از سال  1396اقدام به طرح تفكيك زباله در مبدا به
منظور پردازش و بازيافت آن نموده است .در حال حاضر اين طرح در تمام ادارات و موسسات آموزشي شهر و محالت تاريخي شهر (كوي
سلطان العلما ،سيد محمد عالم و كوي نابينا ) در حال حاضر در دست اجرا ميباشد.
بندر كنگ همچون ديگر شهرهاي ساحلي با معضل زباله روبهروست و زباله اين شهر زيبا را تسخير و قرق كرده است .معضلي كه عالوه بر
تهديد سالمتي مردم و مخدوش كردن چهره زيباي اين شهر ،محيط زيست را هم به ورطه نابودي ميكشاند.

 2سرانه زباله تهران  970گرم در روز است .طبق گزارش بانك جهاني از سال  2012نيوزيلند بيشترين زباله را در ميان ك شورهاي توسعه يافته توليد كرده كه
روزانه به ازاي هر نفر  3680گرم است و پس از آن ايرلند ،نروژ ،سوئيس و آمريكا قرار دارند .گرچه در اين آمار ميزان بازيافت كشورها منظور نشده است.
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شکل  :22-2رهاسازی زبالهها در ساحل کنگ

رهاسازي زباله در بخش وسيعي از طبيعت و ساحل اين بندر را كه زيستگاههاي جانوران آبزي را نيز آلوده ميكند ،بزرگترين مشكل زيست
محيطي اين بندر است .بيشتر اين زبالهها مربوط به لنجهايي است كه در نزديكي ساحل توقف و سكونت دارند .رها سازي زبالهها در محيطهاي
پيرامون سواحل دريايي به جز آلوده كردن محيط زيست زندگي انسانها بخش وسيعي از زيستگاههاي جانوران آبزي را نيز آلوده كرده و ادامه
زندگي آنان را در معرض خطر قرار داده است .با گشت و گذار در اغلب سواحل ايران از جمله ساحل بندر كنگ ميتوان گفت كه زبالههاي
رها شده در برخي نقاط به بخشي از طبيعت تبديل شده است .پروسه بازيافت و بازگشت به طبيعت در مورد بسياري از زبالهها سالها به طول
ميانجامد و اين مواد باعث آلودگي و آسيب به محيط زيست ميشوند .شيشه و قوطيهاي فلزي و بهويژه آلومينيومي صدها سال روي زمين
باقي ميمانند .كيسهها و ظروف پالستيكي ،امروزه عامل بزرگترين مشكالت زيست محيطي هستند .پالستيك غير قابل تجزيه است و
كيسههاي نايلوني به طور متوسط پانصد سال در محيط باقي ميمانند .كيسههاي پالستيكي همراه باد همه جا پخش ميشوند و بيشتر آنها
سر از دريا درآورده يا با بلعيده شدن توسط جانداران سبب مرگ آنها ميشوند.حتي اگر پالستيك و نايلون موجود در زباله سوزانده شود ،اسيد
كلريدريك توليد ميشود كه باعث آلودگي هوا و آسيب رساندن به انسان و ديگر موجودات ميشود.

3

3

مروری بر روشهای دفع زباله و اصول طراحی لندفیل ها
در اين بخش پس از مروري اجمالي بر روشهاي دفع زباله ،به اصول طراحي مراكز دفن زباله ميپردازيم و در ادامه روشهايي كه در حال حاضر در شهر كنگ براي

مديريت مواد زائد جامد در دست انجام يا در طرح تتوسعه آتي شهر مد نظر است ،توضيح داده ميشود.
روشهاي دفع عبارتند از:
-

سوزاندن در كورههاي زباله سوز

-

دفن زير خاک يا دفن بهداشتي

-

تهيه كود كمپوست به طريق سنتي – نيمه سنتي و صنعتي

-

پردازش – بازيافت و استفاده مجدد

قبالً روش تلنبار كردن در اقيانوسها مورد استفاده قرار ميگرفت كه روشي كامالً غير بهداشتي است و امروزه منسوخ شده است.
ضوابط کلی انتخاب محل – آماده سازی با روشهای مختلف دفن
دفن بهداشتي زباله يعني انتقال مواد زائد به محل ويژه – تخليه – اليه بندي و متراكم نمودن آن با پوششي از خاک.
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انتخاب محل :محلي كه براي دفن انتخاب ميشود بايستي با توجه به رشد جمعيت محل با وسعت مناسب
انتخاب شود و جوابگوي نيازها تا 30تا 40سال آينده باشد .فاصله محل تا مركز جمعيت بايستي 10تا 20كيلومتر منظور گردد و مطالعات اوليه با نقشه برداري از نظر توپو
گرافي مشخص شود.
همچنين مطالعات زمين شناسي ،هيدرولوژي ،زهكشي طبيعي منطقه ،خاک پوششي ،قابليت دسترسي ،هواشناسي ،بادهاي غالب و … مقبوليت عمومي و مسائل بهداشتي
ميبايست با دقت انجام گيرد.
آماده سازی محل دفن :پس از انتخاب محل بر اساس ضوابط بايستي جهت آماده سازي محل جاده كشي،
تسطيح ،نصب باسكول ،اتاق نگهباني ،فنس كشي ،برق ،آب و … اقدام شود.
جلوگیری از نشت شیرابه زباله به داخل آب :بايستي جهت جلوگيري از نشت شيرابه تدابيري اتخاذ شود .شيب بندي مناسب  2تا  4درصد و براي شيبهاي
جانبي تا30درصد و ايجاد سد يا حفاظ  3متري خاک براي جلوگيري از نفوذ سيالب و آبهاي سطحي بسيار موثر است .در صورتيكه جايگاه دفن زباله مجاور دريا و يا روي
سفره آبي آبهاي زير زميني باشد يا حركت شيرابه بطرف سفرهها انجام شود آبهاي زير زميني آلوده ميشوند .همچنين نفوذ گازهاي توليد شده به داخل آب باعث سختي
آب ميشود .شيرابه زباله بشدت سمي است و عالوه برداشتن  CO2داراي  BOD5دو تا سه هزار ميلي گرم در ليتر و  CODسي تا چهل و پنج هزار ميلي گرم در ليتر
است .و عناصري نظير كلرور سولفات ،منيزيوم ،فسفر ،كلسيم ،آهن ،سديم ،پتاسيم ،نيترات ،آزت آلي و آمونياكي و جامدات معلق را به آبها وارد مينمايد .شيرابه با روشهاي
فيزيكي ،شيميايي و بيولوژيكي تصفيه ميشود .شيرابه زباله بايد در محل دفن بماند و يا به منظور تصفيه انتقال داده شود .حركت شيرابه درون زمين صورت گرفته و
بسته به جنس مواد اطراف آن ممكن است درجهات جانبي نيز حركت كند .ميزان تراوش شيرابه از بستر محل دفن را ميتوان با فرض آنكه موانع واقع در زير محل دفن
تا باالي سفره آب زير زميني بحالت اشباع بوده و اليه نازكي از شيرابه در بستر محل دفن موجود باشد .با استفاده از قانون دارسي تخمين ميزنند.
ماده پوشش زباله :براي پوشش زباله هر نفر در سال حدود  1متر مكعب خاک پوششي الزم است و حجم خاک
پوششي مورد نياز يك چهارم تا يك پنجم حجم كل زباله فشرده شده توصيه ميگردد .پوشش نهائي بايستي 60سانتيمتر خاک باشد.
کنترل بو :بو بوسيله پوشش سريع زباله – بستن شكافها و حفرهها و استفاده از مواد از بين برنده بو مثل اورتو –
دي – كلرو -بنزن به نسبت يك بيست و پنجم با آب و مصرف به مقدار پنج هزار ليتر در هكتار است .كنترل آتش سوزي هم بايستي در محلهاي دفن صورت گيرد.
روشهای مختلف دفن بهداشتی زباله
-

بصورت مسطح Area Method

وقتي كه زمين براي گود برداري مناسب نباشد بعد از تخليه زباله بصورت نوار باريكي 40تا  75سانتيمتري روي زمين تسطيح و فشرده ميشوند تا به ضخامت 180تا
300سانتيمتر برسند و آنگاه روي آنها قشري خاک به ضخامت  15تا 30سانتيمتر ميريزند و فشرده مينمايند .عرض هر اليه فشرده نبايد از 240سانتيمتر تجاوز نمايد.
-

روش سراشيبي Ramp Method

وقتي كه خاک كمي براي پوشش زباله باشد و در مناطق كوهستاني و يا كم شيب از اين روش استفاده مينمايند .زاويه شيب مورد نظر با زمين  % 30است و عرض
باريكه با توجه به شيب سطح در طول عمليات با نقشه برداري و شدت ترافيك تردد ماشين آالت طراحي ميشود .در اين روش ابتدا شياري به موازات دامنه سراشيبي
ايجاد ميشود و اولين اليه زباله در داخل شيار جايگزين ميشود و سپس مثل روش مسطح ادامه مييابد.
-

روش ترانشه يا گودالي Trench Method

در مناطقي كه خاک با عمق كافي در دسترس است و سطح آبهاي زير زميني بهاندازه كافي پائين است ترانشه هائي به طول 30تا 120متر و به عمق  1تا  4متر و عرض
 4/5تا  15متر حفر ميشود و زباله در آن ريخته و با خاک ريز به ضخامت 10تا 30سانتيمتر پوشانده ميشود .هزينه اين روش بعلت گود برداري زياد بسيار زياد است.
-

روش درهاي با شيب بسبتاً زياد Ravine Method

در مناطقي كه گودالهاي مصنوعي يا درههاي مصنوعي وجود دارد از آنها استفاده مينمايند و فقط بايستي زمين شناسي منطقه – ويژگيهاي خاک منطقه و ضعيت آبهاي
سطحي و زير زميني – سيستم جمعآوري زباله مد نظر قرار گيرد.
-

روش معمول در زمينهاي باتالقي

در شرايط اضطراري ميتوان از زمينهاي باتالقي استفاده نمود ولي بايستي كنترل آلودگي صورت گيرد .زهكشي مناسب،احداث سد مطمئن با مصالح و ايزوالسيون با
30تا 40سانتيمتر خاک رس كوبيده مهم است.
-

دفن در زمينهاي ساحلي

عمليات دفن بايستي با توجه به سطح آب زير زميني – ميزان و نوع زباله صورت گرفته تا آب الوده نشوند و بايستي محل ايزوله شود.
فضای الزم جهت دفن بهداشتی زباله
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 :2-6-1مدیریت مواد زائد جامد در شهر کنگ
در شهر كنگ از بين چهار روش سوزاندن ،تفكيك و پردازش زباله ،تهيه كمپوست و دفن زباله ،روشهاي تفكيك و پردازش و دفن زباله انجام
ميگيرد و براي اين روشها طرحهاي توسعه آتي نيز در نظر گرفته شده است .با توجه به جمعيت كم شهرهاي كنگ و لنگه و حجم كم زباله
توليد شده روش كمپوست توجيه اقتصادي ندارد .در مورد زباله سوزي هم چنانچه بصورت روباز و كنترل نشده صورت گيرد ،باعث آلودگي
هواي شهر كنگ ميشود ،همچينين براي زباله سوزي صنعتي و توليد انرزي از آن ميبايست حجم زباله ،تركيب زباله ،ارزش حرارتي زباله و
مسائل اقتصادي مد نظر قرار گيرد كه تا كنون اين گزينه در سيستم مديريت پسماند شهر مطرح نبوده است .در ادامه به طرحهاي موجود در
سيستم مديريت پسماند شهر اشاره ميشود.


طرح تفکیک و بازیافت پسماندهای خشک قابل بازیافتجهت تفكيك در مبدا پسماند خشك قابل بازيافت در مرحله
اول دو گزينه در نظر گرفته شده است .يكي از گزينهها دريافت پسماند خشك از شهروندان تاوسط وانت ملودي دار است كه اين
وانتها طبق برنامه زمانبندي و از پيش اعالم شده هر هفته يكبار به درب منازل مراجعه كرده و ضمن دريافت مخازن  65ليتري
اهدايي از طرف شهرداري به شهروندان و  240ليتري اهدايي از طاف شهرداري به ادارات و موسسات آموزشي ،نسبت به تخليه
پسماندهاي خشك ذخيره شده و عودت مخزن اقدام مينمايند.

جهت برآورد فضاي الزم براي دفن بهداشتي زباله بايستي جمعيت و توليد سرانه زباله آنها را دقيقاً بدانيسم و همچنين نرخ رشد اين جمعيت و سرانه آن را تا 30الي
40سال آينده برآورد نموده تا بتوانيم زمين مورد نياز براي دفن بهداشتي زباله را در نظر بگيريم .بنابراين فضاي مورد نياز براي دفن زباله تابع جمعيت ،ميزان خاک پوششي،
امكانات بازيافت ،دانسيته و ضخامت قشر زباله دفن شده است.
گازهای متصاعد شده از زباله
وقتي كه زباله به ايستگاه دفن منتقل و با هر يك از روشهاي موجود دفن ميگردد بعلت وجود فعل و انفعاالت بيولوژيكي و شيميايي از زباله گازهائي بوجود ميآيد كه
حتي االمكان بايستي جمعآوري شده و براي توليد انرژي مصرف گردند .اين گازها شامل آمونيوم ،دي اكسيد كربن ،منواكسيد كربن ،هيدروژن ،سولفيد هيدروژن ،متان،
نيتروژن و اكسيژن هستند .گازهاي متان و دي اكسيد كربن گازهاي اصلي توليد شده ناشي از تجزيه غير هوازي تركيبات آلي زباله ميباشند كه بيش از 90درصد حجم
گازهارا جامد را تشكيل ميدهند .اگر غلظت گاز متان در هوا بين  5الي  15درصد برسد عمل انفجار به وقوع خواهد پيوست البته وجود گاز متان در اليههاي زباله به علت
عدم حضور اكسيژن باعث انفجار نميگردد ،اما در هر صورت بايستي بصورت كنترل شده به اتمسفر تخليه گردد .اگر گاز متان با روش كنترل نشده به اتمسفر تخليه
گردد ميتواند در زير ساختمانها و يا ساير فضاهاي مسدودي كه مجاور يا روي زمينهاي پر شده از زباله بنا گرديدهاند متراكم گردد .گاز متان از هوا سبك تر است ولي
گاز كربنيك (  ) co2در حد  1/5بار از هوا و  2/8بار از متان غليظ تر است و بنابراين در محل دفن زباله متراكم ميشود و با توجه به وزن مخصوص خود به اعماق
محل دفن حركت ميكند
گاز كربنيك با عبور از اليههاي زيرين در آبهاي زير زميني نفوذ ميكند و در آن حل ميشود و باعث سختي آب ميشود .با توليد اسيد كربنات كلسيم يا منيزيوم را در
خود حل كرده و در واقع علت اصلي افزايش سختي آبهاي زير زميني در مناطق دفن زباله وجود گازكربنيك در اليههاي دفن است .اين گاز  PHآب را پائين ميآورد.
براي جمعآوري و كنترل گازها معموالً از لولههاي مشبكي استفاده ميكنند كه در اليههاي شني كف زمين تعبيه شده است .گازها بصورت جانبي در زير خاک حركت
ميكنند .اگر تهويه گاز از اماكن دفن بصورت جانبي امكان پذير نباشد الزاماً بايد از لولههاي عمودي انتقال گاز استفاده نمايند تا گاز پمپاژ شده به اتمسفر رها گردد.
استفاده از اليههاي رسي شني براي كنترل گاز و جلوگيري از نفوذ بي رويه آن به اعماق زمين يك روش معمول در اماكن بهداشتي زباله است(.سايت بهداشت محيط
ايران)
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شکل  :23-2نمونه مخازن  65لیتری و  240لیتری

همچنين در صورت درخواست شهروندان براي تحويل پيش از موعد ميتوانند با اعالم كد اشتراک و تماس با واحد مديريت پسماند در خواست
خود را بصورت موردي اعالم نمايند.
در گزينه دوم شهروندان ميتوانند پسماند خشك خود را به غرفه بازيافت جانمايي شده در مركز شهر تحويل نمايند.
همچنين همزمان با پياده سازي طرح ،بنرهاي آموزشي و اطالع رساني در سطح شهر براي آگاهي بخش و جلب مشاركت حداكثري شهروندان
نصب شده است.

شکل  :24-2نمونه بنرهای اطالع رسانی در زمینه مدیریت پسماند در سطح شهر

شکل  :25-2نمونه بنرهای آموزشی در زمینه مدیریت پسماند

بر اساس مصاحبه حضوري با مدير خدمات شهري شهرداري كنگ ،ميزان پسماند خشك جمعآوري شده در هر روز حدود  300الي 400
كيلوگرم ميباشد كه بر اساس برنامه زمانبندي هر روز از يك يا دو محله جمعآوري ميشود .اين پسماندهاي خشك سپس براي بسته بندي
و پرس كردن به مكاني كه نزديك محل دفن و همچنين نزديك كارخانه آسفالت ميباشد ،حمل ميشوند .در آنجا توسط دستگاههاي پردازش
23

خرد و بسته بندي ميگردند .بر اساس اظهارات مسئولين شهرداي كنگ ،احداث خط تفكيك صنعتي و پردازش پسماند خشك در طرح توسعه
آينده شهر در نظر گرفته شده است كه طرح شماتيك آن در تصوير شماره  27-2ارائه گرديده است.

شکل  :26-2تفکیک نهایی پسماندها در کارگاه بازیافت و بسته بندی آنها جهت فروش

شکل  :27-2خط تفکیک صنعتی و پردازش پسماند خشک



دفن پسماند

بمنظور دفن بهداشتي زبالههاي منطقه كنگ و لنگه احداث سلول دفن بهداشتي ترانشه در دست انجام ميباشد كه در حال حاضر مكانيابي و
خاكبرداري آن انجام شده است .كه ابعاد آن 4.5*40* 300متر در نظر گرفته شده است.
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شکل  :28-2پالن و مقطع سلول دفن بهداشتی پسماند منطقه لنگه

مطالعات و مكانيابي اين پروژه توسط مشاور انجام شده است كه جزئيات آن در شكل  9ارائه شده است.
با توجه به مجاورت مناطق دفن زباله كنگ و لنگه ،ضروري است اقدامات يكپارچه و هماهنگ براي مديريت پسماند در هر دو بندر صورت
گيرد .زيرا مسائل و مشكالت ناشي از دفن غير بهداشتي زباله در اين دو شهر از هم تاثير پذير و بر هم اثر گذارند .كما اينكه در شهرستان
بندرلنگه سيستم بازيافت زباله وجود ندارد و وزش باد باعث پراكندگي كيسه پالستيكها ،كاغذها و زبالههاي سبك در محل تخليه زبالهها
شده است و مشكالت ناشي از امجا زبالههاي بند لنگه بر شهر كنگ نيز اثر گذار ميباشند .فاصله مركز دفن بنابر اصول طراحي ميبايست
 10تا  20كيلومتر از مراكز جمعيت باشد كه در مكانيابي اين محل رعايت نشده است.
بنا بر اظهارات و مصاحبهها رئيس اداره محيط زيست شهرستان بندر لنگه با رسانهها ،مكاني كه شهرداريهاي بندرلنگه و كنگ براي انتقال
زبالههاي سطح شهر و بيمارستاني از آن استفاده ميكند مورد تأييد اداره محيط زيست اين شهرستان نيست و سالمت مردم و محيط زيست
را به خطرانداخته است .بنا بر گفته وي نزديكي محل نگهداري اين زبالهها با شهر كنگ موجب شده است شماري از اهالي اين منطقه دامهاي
خود را براي خوردن غذاهاي فاسد درون زبالهها به اين مكان بياورند .همچنين نفوذ شيرآبههاي زبالهها در سفرههاي آب زيرزميني و آلودگي
آب ،تجمع حيوانات وحشي،تغذيه از زباله و يا آتش زدن زبالهها از پيامدهاي اين گونه امحاء زبالهها است.
 :2-6-2صنایع شهر کنگ
گرچه شهر كنگ يك شهر صنعتي نميباشد ،اما در حالحاضر صنايع كوچكي در شهر و اطراف آن وجود دارد كه نيازمند ساماندهي است .در
صورت توسعه آينده منطقه و يا صنايع مرتبط با گردشگري با توجه به مجاورت با دريا ،باال بودن سطح آبهاي زير زميني و كمبودهاي فعلي
منابع آب شيرين ،محدوديتهاي مربوط به دفع پسماند در مناطق ساحلي و ...ميبايست محدوديتهاي زيست محيطي منطقه مد نظر قرار
گيرد .در ادامه به بررسي وضع موجود اين صنايع در شهر پرداخته شده است:
کارگاه ساخت و تعمیر لنج
مركز لنج سازي و تعمير لنج در فاصله  3كيلومتري منطقه كوهين در حريم بندر كنگ قرار دارد و يكي از بزرگترين مراكز تعمير و ساخت لنج
در حوزه خليج فارس و درياي عمان محسوب مي شود كه مراجعين آن از همه كشورهاي اين حوزه است.
کارخانه آسفالت
كارخانه آسفالت شهر كنگ در نزديكي مركز دفن پسماند و در حريم شهر كنگ قرار دارد.
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شکل  :29-2مکان کارخانه آسفالت بر روی نقشه

شکل  :30-2کارخانه آسفالت شهر کنگ

انبارها
انبارها و صنايع مرتبط با نگهداري و بسته بندي ماهي عمدتاً در نزديكي اسكله در محدوده و برخي در حريم شهر قرار گرفته اند كه نياز به
ساماندهي دارند.
صنایع کوچک مزاحم
صنايع كوچك مزاحم به صورت پراكنده در بخشهايي از شهر قرار گرفته كه نياز به ساماندهي و خروج از شهر دارند .يكي از مشكالت ،تعمير
قايقهاي صيادي در نزديكي خانهها است كه منجر به آلودگي محيط زيست مي شود.
 :2-6-3گردو غبار
مشكل گرد و غبار منطقه بعض ًا ناشي از چاه خشك شده مسلم در بندر لنگه و بخشي منشا خارجي دارد كه ازبيابانهاي حاشيه خليج فارس
نشات ميگيرد .همچنين در شرق شهر معدن گچ قرار دارد كه با وجود اينكه باد غالب از جنوب غربي ميباشد ،ولي در مواقعي كه باد شرقي
ميوزرد باعث ايجاد گرد و غبار در منطقه ميگردد .درياچه مهرگان كه درحال حاضر به شورهزار تبديل شده نيز ،منشاءگرد و غبار ميباشد.
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شکل  :31-2دریاچه مهرگان که درحال حاضر به شوره زار تبدیل شده است.

 :7-2راهکارهای بهبود وضعیت محیط زیست بندرکنگ
وضعيت كيفي محدوده بندرگاه به دليل آلودگي آب ،انباشت رسوبات و آلودگي آنها به دليل ته نشيني ذرات آالينده و واكنش
هاي شيميايي بين محيط آب و رسوب دچار افت شديد شده است ،بهطوري كه بهبود وضعيت زيستمحيطي بندرگاه از اركان توسعه
پايدار شهر بندر كنگ بهحساب ميآيد .از مجموع بررسيهاي مرتبط با وضعيت محيطزيست بندركنگ ،خالصه عوامل تخريبي و يا
فعاليتهاي داراي پتانسيل آلودگي محدوده بندرگاه كنگ به شرح زير است:
-

تخليه و انتقال صيد از قايق ها و لنج ها

-

ذخيره و انتقال سوخت به مخزن قايق ها و لنج ها

-

تعمير و سرويس قايق ها و لنج ها

-

تخليه آبهاي سطحي محدوده بندرگاه و رواناب شهري از معابر مجاور بندرگاه به محدوده بندرگاه

-

نفوذ فاضالبهاي شهري به داخل محدوده بندرگاه همراه با جريان جزر و مد

-

ماندابي شدن پساب شستشو منازل در مجراي جمع آوري آب سطحي مجاور بندرگاه

با توجه به مسائل زيستمحيطي عمده شناسايي شده ،اجزا اصلي برنامه

بهبود4شرايط

زيستمحيطي بندرگاه شامل بهبود

كيفيت آب ،حذف پسماند ،جلوگيري از نشت مواد روغني و سمي و مديريت رسوب خواهد بود كه در قالب «بازيابي شرايط مساعد
كيفيت آب» و «بازيابي عمق آبخور مناسب» قابل طراحي و اجرا هستند.
 :2-7-1بازیابی شرایط مساعد کیفیت آب بندرگاه کنگ
به طور عمومي ،احداث بنادر و بهرهبرداري از آنها اثرات قابل توجهي بر كيفيت آب دارند .فعاليتهاي دوران بهرهبرداري
(حركت شناورها ،تعمير و نگهداري شناورها )... ،مي توانند باعث بر هم خوردن رسوبات كف و افزايش ذرات معلق در آب گردند.
همچنين ،تغذيه گرايي ،كاهش ميزان اكسيژن محلول و شكوفايي جلبكهاي سمي از آثار بارز تخليه آلودگيها در آب هستند .عالوه
بر اين موارد ،تغييراتي كه سازههاي موج شكن و اسكله ها در فرايندهاي طبيعي ساحل ايجاد مي نمايند ،نظير تغيير سرعت جريان،
الگوي حركت موجها ،باعث كاهش حجم آب ورودي دريا و افزايش غلظت آالينده هاي تجمع يافته در محدوده بندرگاه مي شوند.
د ر بهترين موارد از تجربيات جهاني بازيابي شرايط مساعد كيفيت آب بندرگاه ،اصوالً تمركز بر مديريت و رفع عوامل آلوده كننده
مي باشد .الزم به ذكر است ،با توجه به تجمع رسوبات آلوده محدوده بندرگاه كنگ و اندركنش رسوب با آب ،برداشت اصولي اين
رسوبات نيز براي بهبود كيفيت آب الزم است.
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برنامه ریزی عملیات الیروبی

عمليات اليروبي نگهداري با تعليق مجدد مواد ته نشين شده ،باعث افزايش ذرات معلق در آب و بروز فرايندهاي شيميايي
جديد شده و از اين رو كيفيت آب را تحت تأثير قرار ميدهد .در همين راستا ،الزم است نمونهبرداري رسوبات بهمنظور شناسايي
تركيبات و مواد سمي آنها ،به خصوص رسوبات قديميتر و مدفون در اليههاي زيرين ،در زمان برنامه ريزي و قبل از اجراي عمليات
اليروبي حتماً مدنظر قرار گيرد.
 -1-1-1-1مدیریت آبهای سطحی

اركان برنامه مديريت آبهاي سطحي شامل موارد زير است:



-

عدم تخليه مستقيم سامانه مديريت سيالب اراضي بيرون شهر به بندرگاه

-

عدم تخليه مستقيم شبكه جمع آوري آبهاي سطحي محدوده شهري به بندرگاه

-

تعبيه سيستم فيلتر (تله انداز رسوب ،برم هاي رسوب گير )... ،در ورودي سامانه مديريت سيالب /رواناب شهري

-

تعبيه سيستم تله اندازي مواد روغني با نيروي گرانشي در سامانه جمع آوري رواناب شهري

-

بازبيني و سرويس دورهاي سامانههاي سيالب /روانابشهري بهمنظور اطمينان از عملكرد مناسب

مدیریت پساب

در برنامه مديريت پساب ،الزم است فعاليتهاي زير مد نظر قرار گيرند:





بررسي وضعيت پهنه جزر و مد به منظور مديريت اختالط پساب شهري با آب دريا در محدوده بندرگاه



طراحي و احداث سامانه مديريت فاضالبشهري به منظور كنترل حجم فاضالب نفوذي از چاههاي جذبي



جلوگيري از ورود مستقيم پساب شستشوي لنج ها و قايق ها به محدوده بندرگاه



ايجاد تجهيزات مناسب براي جلوگيري از ريختن سوخت و نشت/ريختن مواد روغني شناورها به محدوده بندرگاه

مدیریت پسماندها

محورهاي اصلي برنامه مديريت پسماند شامل موارد زير است:


نصب مخازن دفع پسماندهاي جامد لنجها قايقها در موقعيتهاي مناسب و به تعداد كافي در محدوده بندرگاه



تدوين و اجراي الزامات كنترل آاليندههاي شناور (لنج و قايق) در محدوده بندرگاه

 :2-7-2بازیابی عمق آبخور مناسب بندرگاه و استفاده بهینه از ظرفیت بندر کنگ در فعالیتهای دریایی منطقه
به دليل تجمع رسوبات در محدوده بندرگاه ،ايجاد عمق مناسب براي دستيابي شناورها با آبخور بزرگتر و بهره برداري بهينه
از ظرفيت بندر كنگ نيازمند عمليات اليروبي ميباشد .بر اساس نتايج مطالعات انجام شده ،در محدوده بندرگاه كنگ كه تحت
مديريت اداره شيالت شهرستان بندر لنگه است ،تا كنون عمليات اليروبي انجام نشده است.
اليروبي عبارت است از حفظ يا تعميق بستر دريا ،رودخانهها يا آبراههها كه با برداشتن رسوبات يا سنگهاي بستر توسط
ماشينهاي شناور يا غير شناور و بهمنظور ايجاد حوضچههاي بندري ،نگهداري يا اصالح كانال ها و تأمين عمق كافي جهت تردد
شناورهاي صورت مي گيرد.
بايد توجه داشت كه برداشت رسوبات عالوه بر آلودگيهاي سطحي كه بهطور متداول تماس با آب دارد ،آلودگيهاي انباشته
شده در طول زمان را از اليههاي زيرين در تماس با آب قرار ميدهد .آلودگيهايي نظير تركيبات  ،PAH ،PCBفلزات سنگين و
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مواد سمي تمايل به تمركز در محيط رسوب دارند .از اين رو ،توجه به استفاده از روشهاي مناسب اليروبي بهمنظور كاهش حجم
دانههاي رسوبي معلق ضروري است .بهطوركلي پيش از انجام عمليات اليروبي ،شناساييهاي كامل و دقيق از وضعيت موجود
محدوده بندرگاه الزم است .اين شناساييها عمدتاً شامل هيدروگرافي و برداشت وضعيت بستر ،مطالعات زمينشناسي و ژئوتكنيكي
بستر (گمانهزني) و جنس مصالح اليروبي و بررسي رژيم رسوب و رسوبگذاري همچنين ،شناسايي شرايط هيدروديناميكي محدوده
بندرگاه به لحاظ امواج ،جزر و مد ،جريانات دريايي و باد مي باشد.
عمليات اليروبي مورد نياز بندر كنگ از جنس اليروبي نگهداري مي باشد كه شامل اليروبيهاي ادواري است كه براي
نگهداري عمق بندر در حد عمق مجاز و مطمئن صورت ميگيرد .اگرچه در اين گونه اليروبيها معموالًحجم مصالح اليروبي نسبت ًا
كم است و نوع مصالح ريزدانه و تحكيم نيافتهاند ،اما با توجه به اينكه تا كنون چنين عملياتي براي بندر كنگ انجام نشده است،
ممكن است وضعيت كمي دشوارتر باشد.
بسته به جنس مصالح اليروبي و تراكم آنها ،انواع روشهاي اليروبي ممكن است كاربرد داشته باشند.
اليروبهاي مكانيكي :وجه مشخصه اين اليروبها در اين است كه فاز كندن و حفاري مصالح به صورت مكانيكي و از طريق
يك جام يا چنگك انجام مي شود و در هنگام تخليه مصالح اليروبي شده ،اين مواد به صورت جامد مانده و در آب حل نمي شوند.
چهار نوع مشخص اين اليروبها عبارتند از:


اليروب سطلي ()Bucket Chain Dreger



اليروب بيل مكانيكي ()Bakhoe Dredger



اليروب قاشقي ()Dipper Dredger



اليروب چنگك دار ()Grab Dredger

در هنگام استفاده از اين اليروبها بايد يك يا چند دستگاه بارج لجن كش (اسپليت بارج) براي حمل مصالح اليروبي شده
نياز مي باشد و بنابراين راندمان آنها باال نمي باشد.
اليروبهاي هيدروليكي :در اليروبهاي مكانيكي ،مواد اليروبي بهوسيله لولههاي مكش و به كمك پمپ و به طريق
هيدروليكي و يا عملكرد توأم ابزار مكانيكي و سيستم هيدروليك ،كنده و حمل مي شوند ،و از اين نظر كه نيازمند بارج نمي باشند،
نسبت به اليروبهاي مكانيكي راندمان باالتري دارند .تفاوت اليروبهاي هيدروليكي با يكديگر ،نحوه كندن و بارگيري مواد اليروبي
مي باشد .معموالً سيستمهاي هيدروليكي براي مصالح با تراكم سست تا متوسط كاربرد دارند و در مصالح متراكمتر استفاده از سيستم
هاي مكانيكي الزامي است.
-

اليروب مكنده تيغه دار ()Cutter Suction Dredger

-

اليروب مكنده سطل دار()Bucket Suction Dredger

-

اليروب مكنده ()Suction Dredger

-

اليروب مخزن دار ()Trailing Suction Hopper Dredger

-

اليروب خاكروبه اي ()Dustpan Dredger

اليروبهاي خاص :اين اليروبها انواع خاصي ميباشند كه براي مقاصد خاص و پروژههاي خاص طراحي و ساخته ميشوند
و استفاده از آنها جنبه فراگير ندارد .انواعي از اين اليروبها عبارتند از:
-

اليروبهاي دوزيست ()Amphiboious Dregder

-

اليروبهاي آبهاي عميق ()Offshore Dregder

-

اليروبهاي تراشنده ()Scraping Dregder

-

اليروبهاي چندمنظوره ()Multi-Purpose Dregder

اين گونه اليروبهاي صرفا بهمنظور اليروبي بهكار نميروند و چندمنظورهاند ،يا اينكه مانند اليروبهاي آبهاي عميق بيشتر
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شبيه يك سكوي شناور عمل مي كنند تا يك واحد اليروبي معمولي.
يكي ديگر از مسائل ضروري در مطالعات اليروبي ،محل تخليه مصالح اليروبي و نحوه انتقال مصالح به آن محل است.
مسائل مرتبط با محل تخليه مواد اليروبي شامل موارد زير است:
-

بالمعارض بودن اراضي به لحاظ حقوقي

-

مسائل زيست محيطي و عدم پخش آالينده هاي مصالح اليروبي

-

لزوم يا عدم لزوم زهكشي اراضي پس از تخليه مصالح اليروبي

در خصوص اليروبي محدوده بندرگاه شهر كنگ ،به دليل مجاورت محدوده بندرگاه با خشكي و وجود اراضي وسيع در فاصله
كم از بندرگاه و اطراف شهر بندر كنگ ،تخليه مواد اليروبي در خشكي نسبت به دريا معقولتر ميباشد .بر اساس مشاهدات ميداني
صورت گرفته از محل دفن زبالههاي شهري بندرلنگه و بندركنگ و با توجه به موقعيت و وسعت اراضي اين منطقه پيشنهاد مي شود،
امكان تعيين محدودهاي براي تخليه مواد اليروبي در اين محل بررسي شود.
راهكارهاي زير به منظور كاهش اثرات عمليات اليروبي بر كيفيت آب توصيه مي شود:


نمونهبرداري رسوبات قبل از اليروبي (تعيين ويژگيهاي فيزيكي ،شيميايي ،بيولوژيكي و مواد سمي)



برآورد حجم عمليات اليروبي



ارزيابي اثرات رسوبات بر كيفيت آب



بررسي امكان استفاده مجدد از رسوبات



تعيين زمان بهينه (فصل ،ساعات شبانهروز) عمليات اليروبي با در نظر گرفتن اثرات زيست محيطي ،جزر و مد ،تداخل
با فعاليتهاي بندر (صيادي)



طراحي شبكه پايش كمي و كيفي رسوب (موقعيت ايستگاههاي نمونهبرداري ،تواتر نمونه برداري)



انتخاب و طراحي روش بهينه اليروبي با درنظر گرفتن معيارهاي زير:





حداقل نمودن تعليق مواد رسوبي



سرعت برداشت رسوب



برنامهريزي عمليات متناسب با زمان بندي جزر و مد ،و تغييرات سرعت امواج دريا



ايجاد حائل جهت محصور نمودن محدوده اليروبي در صورت نياز

لحاظ نمودن برنامه مديريت مصالح اليروبي در برنامه مديريت پسماند شهر كنگ

 :8-2برنامه پایش و مدیریت زیستمحیطی
به منظور فراهم نمودن امكان اجراي مجموعه راهكارهاي بهبود وضعيت كيفي آب و بازيابي عمق مناسب براي بهرهبرداري
بهينه از بندرگاه ،تدوين برنامه مديريت زيست محيطي بندرگاه الزامي است به نحوي كه برنامه مذكور در برنامه مديريت شهري
شهر بندر كنگ مد نظر قرار گيرد .در بندهاي فوق ،اجزا برنامه مذكور به تفصيل بيان گرديد .عالوه بر اين ،توصيه ميشود در كنار
برنامه مديريت زيستمحيطي ،برنامه پايش مدنظر قرار گيرد بهنحوي كه با اجراي آن ،عملكرد برنامه مديريت زيستمحيطي سنجيده
شود .چارچوب برنامه مديريت زيست محيطي به صورت زير قابل بيان است:
-

برنامه پايش زيستمحيطي بايد در برگيرنده تمام فعاليتهاي شناسايي شده داراي پتانسيل آلودگي باشد و بر اساس
آاليندههاي مستقيم و غيرمستقيم كه به بندرگاه تخليه ميشوند ،باشند .فهرست كلي پارامترهاي مورد نياز براي سنجش
كيفيت آب و رسوب در جدول  3-2ارائه شده است.

-

تناوب سنجشها بايد بهگونهاي باشد كه نتايج بدست آمده ،شاخص مناسبي از تغييرات وضعيت كيفي پارامتر مورد سنجش
قرار دهد.
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-

نمونهبرداريها بايد توسط افراد آموزش ديده و با استفاده از ابزار و تجهيزات استاندارد انجام شود و نتايج حاصله بهنحو
مناسب ثبت و گزارش شود.

-

نمونهبرداريها بايد در بازههاي زماني مشخص و بهطور منظم انجام پذيرند و بالفاصله صحتسنجي گردند تا در صورت
نياز ،نمونهگيري مجدد ميسر گردد.
*

جدول  :3-2پارامترهای سنجش کیفیت آب و رسوب در بندرگاه

اكسيژن محلول
دما
اسيديته
مواد معلق
كدورت
هدايت الكتريكي /غلظت مواد محلول
وضعيت جوامع زيستي
كلروفيل II

فسفر كل
فسفات تركيبي ()Filterable Reactive Phosphate
نيتروژن كل
اكسيدهاي نيتروژندار
آمونيوم
مواد سمي :فلزات و آلياژها ،مواد آلي غير فلزي ،الكلهاي آلي ،آلكانها و آلكنهاي كلريدي،
آنيلينها ،هيدروكربنهاي آروماتيك ،تركيبات آلي سولفوردار ،phthalates ،كودهاي آلي
فسفره و كلروره ،آفت كشها و علفكشها
رسوبات ( فلزات ،فلزات سنگين ،تركيبات آلي فلزدار ،ساير تركيبات آلي)
ساير پارامترهابر حسب آلودگي هاي موجود در محل
World Bank, IFC, MIGA, 2017

 :9-2بررسی شرایط خورهای شرقی و غربی بندرکنگ
 :2-9-1خور غربی
خور غربي كه در فاصله  400متري قلعه پرتغاليها واقع شده است ،در گذشته محل لنگر انداختن كشتيها بوده است و در
حال حاضر متروكه است .عمق اين خور در قسمت مصل به دريا  4متر و در باالدست حدود دو متر است .طول خور در حدود 311
متر و عرض آن در حدود  21متر ميباشد .اين خور بسيار قديمي است و در اطراف آن آثاري ساخته شده از سنگ و گچ و ساروج
ديده ميشود و خصوصاً در قسمت شرق خور ديوارهايي از سنگ بامالت ساروج ديده ميشود كه سابقاً در آنها حلقههاي آهني براي
اتصال كشتيها و قايقهاي كار گذاشته شده بود .در طول تاريخ ،شهر قديمي بندركنگ به همراه خور غربي آن با خاک يكسان شده
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و از بين رفتهاند .لذا در حال حاضر خور غربي پر از انباشت سيلت و رس و نخالههاي شهر تاريخي مي باشد و تنها در هنگام طوفان
پرآب ميگردد .طي ساليان گذشته ،فعاليتهاي باستانشناسي به منظور شناسايي بخشهاي ارزشمند شهر تاريخي بندركنگ آغازشده
و در حال انجام است .در تكميل ساختار هيدروديناميكي اين شهر بندري ،برنامهريزي براي احياي خورغربي نقش كليدي خواهد
داشت.

شکل  :32-2نمایی از خور غربی بندرکنگ (دید به سمت شمال)

 :2-9-2خور شرقی
خور شرقي در فاصله حدود  800متري از محدوده بندرگاه واقع شده است .اين خور فعال بوده و به نام خور سور نيز شناخته
ميشود .در ايام مد ،آب دريا از طريق مجراي اين خور تا حوالي كمربندي شهر جريان مييابد .در ايام بارندگيهاي موسمي منطقه،
جريان سيالبي حوزه آبريز باالدست شهر از طريق مجراي خور شرقي به دريا تخليه ميشود .اين خور در كنار خور متروكه غربي،
ميتواند زيرساخت اصلي سبز-آبي شهر بندر كنگ را ايفا كند .در فصل آخر به اين مهم پرداخته خواهد شد.
در محوطه كارگاههاي تعمير لنج كه در خارج از محدودهي اسكلهي كنگ (در فاصله حدود  2/5كيلومتر از بندر كنگ) و در
نزديكي خور شرقي ميباشد (شكل  ،)Error! Reference source not found.33-2نيز حضور آلودگي به چشم مي خورد .به
دليل بي توجهي به عملكرد و اهميت اين خور به عنوان بخشي از زيرساخت سبز-آبي شهر كنگ ،آسيبهاي متعددي بر پيكرهي آن
وارد شده است.
لذا بازيابي عملكرد كامل هيدروليكي خورهاي شرقي و غربي در طراحي شهري بندركنگ و در قالب زيرساخت سبز-آبي
شهر ميتواند در ارتقاي شاخصهاي زيستپذيري شهر اثرگذار باشد .اين مقوله در فصل پنجم به بحث گذاشته خواهدشد.
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شکل  :33-2نمایی از خور شرقی بندرکنگ (دید به سمت شمال)

شکل  :34-2کارگاه تعمیر لنجها واقع در محدوده شرق خور شرقی بندر کنگ

شکل  :35-2طرح توسعه منطقه ساحلی در مجاورت خور شرقی

33

34

بخش سوم :منابع و مصارف آب شهر کنگ
 :1-3مقدمه
منابع آب شامل آبهاي سطحي و زيرزميني قابل استحصال شهر كنگ و همچنين مصارف عمده آب شهر با توجه به
اطالعاتي كه در اين مطالعات به دست آمده و بررسيها و محاسبات انجام شده در اين فصل ارائه ميشود.

 :2-3رواناب ناشی از بارش در محدوده شهر کنگ
 :3-2-1حوزه آبریز منتهی به شهر کنگ
براي برآورد رواناب سطحي ورودي به محدوده شهر بندر كنگ ،ابتدا حوزه آبريز آبراههها و مسيلهاي منتهي به شهر
مشخص شده است .عمده رواناب سطحي مرتبط با شهر كنگ مربوط به مسيلي است كه به خور شرقي شهر منتهي ميشود .بخش
ديگر حوزه آبريزي است كه محدوده شهر را در بر ميگيرد .محدوده دو حوزه آبريز مذكور در Error! Reference source not

 found.نشان داده شده است .بر اين اساس مساحت حوزه آبريز خور شرقي و حوزه آبريز شهري كنگ به ترتيب  41و  7كيلومتر
مربع ميباشد .چنانچه مشخص است عمده رواناب ورودي به محدوده شهر مربوط به حوزه آبريز خور شرقي ميباشد.
 :3-2-2برآورد رواناب ناشی از بارش
رواناب سطحي توليد شده در حوزه هاي آبريز ،با احداث ايستگاههاي آبسنجي بر روي رودخانه ها اندازه گيري و ثبت
ميشود .در صورت وجود داده هاي رواناب ثبت شده بر روي رودخانه و يا مناطق اطراف آن ميتوان پتانسيل رواناب سطحي حوزه
آبريز را برآورد نمود .با توجه به اينكه حوزههاي آبريز مورد مطالعه فاقد جريان سطحي دائمي و يا فصلي بوده و جريانهاي سطحي
منطقه عمدتاً ناشي از رگبارهاي شديد بارندگي و آنهم با تخليه كوتاه مدت هستند ،ايستگاه آبسنجي بر روي آن احداث نشده است.
در اطراف نيز حوزه آبريز با شرايط مشابه كه داراي ايستگاه آبسنجي باشد وجود ندارد ،نزديكترين ايستگاه آبسنجي منطقه ،ايستگاه
كلنگو بر روي رودخانه ارمك است كه تنها داراي  10سال آمار بوده و با توجه به وسعت بيش از  10برابري حوزه آبريز آن نسبت به
حوزه هاي آبريز مورد مطالعه ،آمار آن قابل تعميم به اين منطقه نيست .بنابراين به منظور برآورد ميزان جريان سطحي منطقه از
روشهاي تجربي استفاده ميشود.
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شکل  :1-3حوزههای آبریز منتهی به محدوده شهر کنگ

براي برآورد آبدهي حوزههاي آبريز ،روش هاي تجربي مختلفي وجود دارد كه هر يك از آنها پارامترهاي بخصوصي را در
محاسبه رواناب سطحي به كار ميگيرند .از آنجا كه هريك از اين روابط تجربي براي منطقهاي خاص توسعه داده شدهاند و براي
شرايط آب و هوايي مشخصي قابل استفاده هستند .در ادامه چند روش مختلف برآورد رواناب كه انطباق مناسبي با شرايط منطقه
مورد مطالعه دارند ارائه شده و با مقايسه نتايج مربوطه رواناب سطحي حوزههاي آبريز برآورد شده است.

روش انجمن تحقیقات کشاورزی هند () ICAR5

انجمن تحقيقات كشاورزي هند جهت محاسبه رواناب حوزه هاي آبريز بدون آمار رابطه زير را ارائه نموده است
1.115 ×P1.44
T1.34 ×A0.0613

=Q

بر اساس اين روش رواناب سطحي حوزه آبريز خور شرقي و حوزه آبريز شهري كنگ به ترتيب  369و  63هزار متر مكعب
در سال برآورد ميشود.
روش خوسال

روش پيشنهادي خوسال مبتني بر رابطه زير ميباشد:
𝑇
)
3.74

(– R = P

بر اساس اين روش رواناب سطحي حوزه آبريز خور شرقي و حوزه آبريز شهري كنگ به ترتيب  410و  70هزار متر مكعب
در سال برآورد ميشود.
5
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رابطه سازمان جهانی هواشناسی )(WMO6

سازمان جهاني هواشناسي بر مبناي مطالعه انجام شده بر روي حوزه هاي آبريز مناطق خشك و نيمه خشك اياالت متحده
رابطهاي را براي برآورد رواناب پيشنهاد داده است .اين رابطه براي مناطق با ميانگين دماي ساالنه باالتر از صفر درجه سانتيگراد
توصيه شده است .در اين روش رواناب با رابطه زير و سپس نسبتهاي جدول  1-3محاسبه ميشود.
)𝐿𝑇 = 10(0.027𝑇+0.886
جدول  :1-3نسبتهای ارائه شده در روش سازمان جهانی هواشناسی
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بر اساس اين روش رواناب سطحي حوزه آبريز خور شرقي و حوزه آبريز شهري كنگ به ترتيب  301و  51هزار متر مكعب
در سال برآورد ميشود.
در روابط فوق  Aمساحت حوزه آبريز برحسب كيلومتر مربع P ،متوسط بارندگي ساالنه برحسب سانتيمتر T ،متوسط درجه
حرارت ساالنه برحسب سانتيگراد Q ،و  Rنيز متوسط رواناب سطحي ساالنه برحسب سانتيمتر ميباشد.

 :3-2-3تعیین حجم رواناب ناشی از بارش در محدوده شهر کنگ
روشهاي تجربي مورد استفاده براي برآورد رواناب مبتني بر پارامترهاي اقليمي و فيزيوگرافي حوزه آبريز ميباشند .متوسط
بارش و دماي ساالنه شهر كنگ از نتايج مطالعات «تهيه بيالن  42محدوده مطالعاتي حوزه آبريز رودخانههاي كل – مهران و جزاير
خليج فارس» كه در سال  1395توسط شركت مديريت منابع آب ايران تصويب و منتشر شده استفاده شده است .بر اساس منحني
همباران ارائه شده در اين مطالعات ميانگين بارش ساالنه شهر كنگ  170ميليمتر و ميانگين دماي ساالنه براساس منحني همدماي
منطقه  26درجه سانتيگراد ميباشد .پارامترهاي اقليمي و فيزيكي مورد استفاده در روشهاي برآورد رواناب در جدول  2-3و نتايج
حاصل از روشهاي مختلف برآورد واناب در جدول  3-3ارائه شده است.
با توجه به اينكه نتايج حاصل از سه روش مورد استفاده به يكديگر نزديك ميباشد ،تا حد زيادي در خصوص برآورد رواناب
حوزههاي آبريز تحت بررسي ميتوان اطمينان حاصل نمود .براي احتراز از اعداد دست باال و پايين نتيجه حاصل از روش انجمن
تحقيقات كشاورزي هند ) (ICARبه عنوان مقدار منتخب رواناب سطحي برگزيده ميشود .بنابراين رواناب سطحي حوزه آبريز خور
شرقي و حوزه آبريز شهري كنگ به ترتيب  369و  63هزار متر مكعب در سال برآورد ميشود.
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جدول  :2-3نتایج برآورد رواناب سطحی حوزههای آبریز محدوده شهر کنگ

پارامتر اقلیمی و فیزیکی
حوزه آبریز

متوسط دمای ساالنه

میانگین بارش ساالنه

مساحت

(درجه سانتیگراد)

(میلیمتر)

(کیلومتر مربع)

40/80

حوزه آبریز خور شرقی

170

26

6/93

حوزه آبریز شهری

جدول  :3-3نتایج برآورد رواناب سطحی حوزههای آبریز محدوده شهر کنگ

رواناب سطحی ساالنه

حوزه آبریز

(هزار متر مکعب)
حوزه آبریز خور شرقی

حوزه آبریز شهری

روش ICAR

369

63

روش خسال

410

70

روش WMO

301

51

روش محاسبه

 :3-2-4برکههای ذخیره رواناب
با توجه به عدم وجود منابع آب پايدار و دائم در شهر كنگ ،در گذشته مردم شهر با حفر زمين و ايجاد بركههاي ذخيره آب
و هدايت رواناب به آنها ،آب مورد نياز شرب و آبياري باغات خود را در زمان بارندگي جمعآوري و ذخيره ميكردند .اغلب بركهها
براي كاهش ميزان تبخير ،داراي سقفهاي گنبدي شكل هستند .با گذشت زمان و تأمين آب از منابع ديگر و كاهش وابستگي به آب
باران ،بركه ها عمدتاً بال استفاده شدند و عدم توجه و رسيدگي به آنها باعث شده كه اكثر آنها تخريب و مملو از زباله و نخاله شوند.
در سالهاي اخير جهت احياي اين ميراث شهري ،برخي از بركهها مرمت و بازسازي شدهاند .جانمايي بركهها در غرب شهر كنگ و
تصاويري از آنها در شكل  2-3نشان داده شده است.
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شکل  :2-3جانمایی برکههای شهر بندر کنگ و وضعیت تجمع آب و رسوب داخل آنها -
( )1و ( )3نمایی از برکههای متروک )2( ،برکه در دست بازسازی

 :3-3منابع آب زیرزمینی
 :3-3-1آبخوانهای آبرفتی و میزان برداشت از آنها
نزديكترين آبخوانهاي آبرفتي به محدوده شهر كنگ ،آبخوانهاي دشت گزير در شمال ،و آبخوانهاي مهرگان و مهرگان
ساحلي در غرب و جنوب غربي آن ميباشد .شكل  3-3موقعيت محدوده آبخوانهاي مذكور و چاههاي واقع در آنها و دشت مجاور
آنها را نشان ميدهد .چاههايي كه با رنگ قرمز مشخص شدهاند ،طبق آماربرداري سال  1396شركت آب منطقهاي هرمزگان فاقد
آبدهي و يا غير فعال ميباشند.
بر اساس نتايج آماربرداري سال  ،1396از مجموع  421حلقه چاه در محدوده آبخوان گزير 150 ،حلقه در حال بهره برداري
و  271حلقه چاه متروكه ،فاقد آبدهي و يا پر شده است .در محدوده آبخوان مهرگان 5 ،حلقه چاه فعال و  20حلقه متروكه يا فاقد
آبدهي است .در محدوده دشت مهرگان ساحلي از  494حلقه چاه تنها  50حلقه در حال بهره برداري است و  444حلقه متروكه يا
فاقد آبدهي است (جدول 4-3جدول ) .اين در حالي است كه بر اساس نتايج آماربرداري دوره قبل ( )1389-90آبخوانهاي گزير،
مهرگان و مهرگان ساحلي به ترتيب داراي تعداد  6 ،208و  83حلقه چاه مورد بهرهبرداري بودهاند .مجموع حجم تخليه چاههاي
مذكور و نسبت بهرهبرداري كشاورزي ،شرب و صنعت در نمودار شكل  4-3نشان داده شده است .بر اين اساس ،مجموع تخليه از
آبخوانهاي گزير ،مهرگان و مهرگان ساحلي به ترتيب معادل  0/11 ، 7و  1/16ميليون مترمكعب بوده است.
جدول  :4-3تعداد چاهها در محدوده آبخوانهای مجاور بندر کنگ (آمار )1396
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شکل  :3-3جانمایی محدوده آبخوانها و چاههای نزدیک منطقه
(طبق آمار  1396وزارت نیرو :چاههای قرمز غیر فعال و یا فاقد آبدهی)
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شکل  :4-3نمودار حجم برداشتها از آبخوانهای نزدیک شهر بندرکنگ

بر اساس اطالعات ارائه شده در گزارش پيشنهاد ممنوعيت دشت گزير بندر لنگه (اسفندماه  ،)1387عليرغم افزايش تعداد
كل چاهها و همچنين چاههاي فعال ،در حد فاصل سالهاي  1362تا  ،1382از سال  1372به بعد ميزان تخليه كاهش يافته است.
با اين حال ،در سال  1389 - 90با افزايش تعداد چاههاي فعال ( 208حلقه) ،ميزان تخليه به  7ميليون متر مكعب رسيده است.
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جدول  :5-3تعداد و حجم تخلیه چاهها (گزارش پیشنهاد ممنوعیت دشت گزیر)
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ردیف

سال

تعداد کل چاهها

تعدادچاههای فعال

1

1362

108

103

9/73

2

1372

125

117

11/215

3

1382

215

120

5/096
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عليرغم ممنوعيت توسعه برداشت از آبخوان گزير ،روند كلي حجم ذخيره اين آبخوان كاهشي بوده است .بر اساس اطالعات
بدست آمده از شركت آب منطقهاي استان هرمزگان ،آبنمود معرف دشت گزير (شگل 5-3شكل ) از سال  1371تا  1398حدود 7
متر افت تراز متوسط آب زيرزميني در سطح دشت را نشان ميدهد.

شکل  :5-3آبنمود معرف دشت گزیر از اسفند  1371تا تیر 1398

 :3-3-2کیفیت آب زیرزمینی
مطالعات مربوط به كيفيت شيميايي آبخوان در محدوده مطالعاتي گزير حاكي از آن است كه اكثر چاههاي نمونه برداري
شده از لحاظ كيفيت شيميايي در دسته آبهاي شور و خيلي شور قرار ميگيرند .اين شرايط كيفي ناشي از وجود سازندهايي نظير
گچساران و هرمز در محدوده مطالعاتي است كه كيفيت آب در آبخوان را مورد تأثير قرار داده است .الزم به ذكر است ،دادههاي
كيفيت منابع آب تنها در قسمتهاي جنوبي و شرقي دشت گزير وجود دارد .در دو دشت مهرگان و مهرگان ساحلي ،شبكه نمونهبرداري
كيفي وجود ندارد .كموگراف دشت گزير بندر لنگه حاكي از افزايش نسبي متوسط  ECو افت كيفيت آب دشت دارد.
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شکل  :6-3کموگراف دشت گزیر بندر لنگه ( 1373تا )1390

 :4-3منابع تأمین آب شهری
 :3-4-1خط انتقال آب سد کوثر
آب تنظيمي سد كوثر از سال  1385توسط خط انتقال آبرساني به شهرهاي حاشيه خليج فارس به شهرستان بندر لنگه
ميرسد .انتقال آب از سد كوثر براي  5شهر بزرگ 11 ،شهر كوچك  36 ،شهر جديد و  47دهستان شامل  1200روستا مي باشد.
آب مورد نياز از طريق  40انشعاب انتقال مي يابد .جمعيت پيش بيني شده در محدوده طرح در سال  1385معادل  1/5ميليون نفر و
در سال  1400معادل  2/3ميليون نفر ميباشد.
مسير خط انتقال آب سد كوثر ،استانهاي ذي نفع طرح و سهم هريك ،از آب انتقالي در شكل  7-3و شكل  8-3نشان داده
شده است .براساس اطالعات اخذ شده از شركت آب و فاضالب استان هرمزگان حجم آب تأمين شده براي بندرلنگه از محل منابع
آب سد كوثر در سال  1397حدود  3/4و در  5ماهه ابتدايي سال  98حدود  1/5ميليون متر مكعب بوده است .بر اساس برنامه ريزي
انجام شده تا سال  ،1400حجم آب تخصيص يافته به بندر لنگه از سد كوثر  4/4ميليون متر مكعب در سال ميباشد.
بنابر اطالعات شفاهي اخذ شده از مسئولين آبفا ،آب سد كوثر از كيفيت مناسبي برخوردار نميباشد ،بهطوريكه هدايت
الكتريكي ) (ECآن تا  1700ميكروزيمنس بر سانتيمتر نيز گزارش شده است .عالوه بر اين خط لوله محرم كه بخشي از سامانه
انتقال آب سد كوثر را تشكيل مي دهد ،در گذشته خط انتقال نفت بوده و عبور جريان از آن به دليل فرسودگي و عدم احراز ويژگيهاي
خطوط انتقال آب ،موجب كاهش كيفيت آب ميشود كه اثر آن به صورت تغيير رنگ و مزه آب داخل شبكه مشاهده ميشود.
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شکل  :7-3استانهای ذینفع طرح خط انتقال از سد کوثر و سهم هریک از آب انتقالی
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شکل  :8-3سهم هر یک از استانها از آب انتقالی سد کوثر بر اساس سند تخصیص طرح

 :3-4-2تأسیسات آب شیرینکن
بخشي از آب شهري شهرهاي بندر لنگه و بندر كنگ با برداشت از دريا و تصفيه با تأسيسات آب شيرين كن تأمين ميشود.
مجموع ظرفيت آب شيرين كنها  23500متر مكعب در روز است كه در  4واحد طراحي و اجرا شده و در اختيار دو شركت خصوصي
شريف ناد و سازه سازان ميباشند .در حال حاضر ظرفيت در حال بهرهبرداري از آب شيرين كنها نزديك به  18000مترمكعب در
روز است كه در افق برنامهريزي به ظرفيت كامل ميرسد.
جانمايي تقريبي آب شيرين كنها در ساحل شهر لنگه در  Error! Reference source not found.نشان داده شده
است .براساس اطالعا ت اخذ شده از شركت آبفاي استان هرمزگان حجم آب تأمين شده از تأسيسات آب شيرين كن براي بندرلنگه
در سال  1397حدود  6/3و در  5ماهه ابتدايي سال  98حدود  2/8ميليون متر مكعب بوده است .با توجه به پيشبيني توسعه آب
شيرينكنها ،ظرفيت تأمين آب آنها به  8/7ميليون متر مكعب در سال نيز خواهد رسيد .شوري آب تصفيه شده توسط آب شيرينكنها
با توجه به اختالط آن با آب پيش تصفيه شده دريا براي حفظ تعادل يوني ،در حدود  850ميكروزيمنس بر سانتيمتر گزارش شده
است .در خصوص سهم شهر كنگ از آب تصفيه شده توسط آب شيرينكنها اطالعاتي در اختيار اين مشاور قرار داده نشده است.
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مجموع آب تأمين شده براي شهرستان بندر لنگه در جدول  6-3ارائه شده است.

الف

ب

ب

الف

شکل  :9-3موقعیت آب شیرینکنهای شرکت آب و فاضالب بندر لنگه (الف :محدوده شرکت آبفا ب :محدوده دانشگاه آزاد)

جدول  :6-3منابع تأمین آب شهرستان بندر لنگه و میزان تأمین آب هرکدام (مترمکعب)

سال

سال 1397

 5ماهه ابتدای 1398

خط انتقال آبرسانی به شهرهای حاشیه خلیج فارس

3,437,308

1,519,295

دریافت از دریا  -آب شیرین کن

6,286,967

2,784,353

مجموع

9,724,275

4,303,648

منبع

براساس اطالعات اخذ شده از شركت آبفاي استان هرمزگان ،ساخت و بهرهبرداري از تأسيسات آب شيرين كن به صورت
قراردادهاي ساخت ،تملك ،بهرهبرداري ،مالكيت ) (BOOبه بخش خصوصي واگذار شده و تعرفه خريد تضميني آب از سرمايهگذاران
خصوصي توسط شركت آبفا به شرح جدول  7-3ميباشد.
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جدول  :7-3تعرفه پرداختی شرکت آبفا به تأمین کنندگان آب شهری بندر لنگه

سال

سال 97

سال 98

خط انتقال آبرسانی به شهرهای حاشیه خلیج فارس

595

595

آب شیرین کن  -شرکت سازه سازان

27,474

41,211

آب شیرین کن  -شرکت شریف ناد

23,745

35,617

آب شیرین کن  -شرکت سازه سازان

27,861

41,791

آب شیرین کن  -شرکت شریف ناد

25,272

37,908

آب شیرین کن  -خارج از شبکه توزیع آبفا

250,000

500,000

منبع

 :3-4-3کمیت و کیفیت تأمین آب شهری

بر اساس اطالعات اخذ شده از آبفاي استان هرمزگان و شهرستان بندر لنگه ،در سال  1397براي مصرف آب شرب شهرستان
لنگه در مجموع  9/7ميليون متر مكعب از دو منبع سد كوثر و آب شيرينكنهاي خليج فارس تأمين شده كه از اين ميان  2/6ميليون
مترمكعب سهم شهر كنگ بوده كه براساس جمعيت  20هزار نفري شهر كنگ در سال  ،1397سرانه تأمين آب شرب آن بالغ بر
 350ليتر بر روز بوده است كه مقدار زيادي است.
با وجود حجم مناسب تأمين آب براي شهر كنگ ،شهروندان در ساعاتي از شبانه روز با قطعي آب شبكه مواجه هستند .براي
جبران نسبي اين كاستي ،در باالي پشتبام خانهها مخازن پليمري تعبيه شدهاست كه در ساعات روز براي مصرف شبانه پر ميشود
(شكل 10-3شكل ) .با وجود پيگيريهايي كه در اين مطالعات انجام شد ،دليل قطعي آب شهر مشخص نيست .اينكه آيا قطعي آب
به دليل ضعف شبكه آبرساني شهري در بخش توليد و يا توزيع است و يا كمبود منابع آبي و وجود مصارف پنهان و پيش بيني نشده
موجب عدم تأمين كامل آب شهري ميشود موضوعي است كه ميتواند در مطالعات مستقلي بررسي و مشخص شود.
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شکل  :10-3تصاویر نمونه مخازن ذخیره آب لولهکشی بر پشت بام منازل مسکونی شهر بندر کنگ

عالوه بر كميت آب ،آب شهري كنگ به لحاظ كيفي نيز از شرايط كامالً مناسبي برخوردار نميباشد .بنابر اظهارات مردم
محلي آب موجود در شبكه توزيع آب شهر كنگ از كيفيت مناسب برخوردار نيست .از اينرو ،بيشتر ساكنين شهرهاي لنگه و كنگ
از اين آب تنها براي مصارف بهداشتي استفاده ميكنند.
اطالعات اخذ شده از مسئولين آبفا نيز مسأله كيفيت نسبتاً پايين آب شهري كنگ را تأييد ميكند .دليل اين سطح از كيفيت
آب ،كيفيت پايين آب سد كوثر ،افزايش آلودگي آب در خط انتقال آن و عدم تصفيه كامل آب در محل مصرف ميباشد .از طرف
ديگر هزينههاي باالي آب شيرينكنها موجب شده تا تصفيه آب توسط آنها درحد استانداردهاي سطح پايين آب شرب انجام شود.
شهروندان براي تهيه آب شرب با كيفيت مناسب از شركتهاي خصوصي ،آب تصفيه شده را به صورت «دبه» با قيمت
باالتر نسبت به آب شهري خريداري ميكنند .شركتهاي مذكور ،آب مصرفي تأسيسات آب شيرينكن خود را از چاه برداشت
مينمايند .قيمت فروش هر ليتر آب شرب خارج از شبكه توزيع آب براساس اظهارات مردم محلي  500ريال است .برخي از شهروندان
نيز با خريد و نصب تأسيسات آب شيرينكن ،به صورت شخصي اقدام به تصفيه آب مصرفي خود ميكنند .با توجه به عدم نظارت
آبفا بر توليد آب اين واحدها ،كيفيت آب تصفيه شده به لحاظ تعادل مواد معدني مورد تأييد و وثوق مسئولين آبفا نميباشد.

 :5-3مصارف آب در شهر کنگ
مصارف آب در شهر كنگ شامل مصارف مختلف شهري و آب مورد نياز آبياري فضاي سبز و باغات شهر است.
 :3-5-1نیاز آبی باغها و فضای سبز شهری
باغهای محدوده شهر کنگ

آب مورد نياز براي آبياري ،شامل باغهاي غرب شهر بندر كنگ ،و فضاي سبز شهري است .بر اساس اظهارات مردم محلي،
در گذشته آب مورد نياز باغها عموماً از بركههاي موجود تأمين ميشده است .مشاهدات ميداني (شكل Error! Reference source

 )3-11 not found.حاكي از تخريب شديد باغات و تجمع رسوبات و وضعيت نامناسب بركهها ميباشد .چنانچه پيشتر بيان شد،
فعاليتهايي در راستاي احياء اين سازههاي آبي در حال انجام است .در اين محدوده ،عالوه بر آثار تخريب ديوار باغها ،تجمع نخاله
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نيز مشاهده ميشود.

شکل  :11-3وضعیت باغات قدیمی در محدوده غربی شهر بندر کنگ
)باال :دورنمای تجمع برکه ها ،پایین :دورنمای باغات تخریب شده و تجمع نخاله)

فضای سبز شهری

بر اساس مشاهدات ميداني در بافت تاريخي شهر بندر كنگ ،فضاي سبز به صورت گسترده در سطح معابر و كوچه ها به
چشم نميخورد و محدود به برخي بوستانها و محدوده بندرگاه ميباشد(شكل  ،12-3شكل  13-3و شكل  .)14-3از اينرو ميتوان
گفت فضاي سبز شهري در كوچهها و معابر معناي خاصي ندارد.
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شکل  :12-3وضعیت فضای سبز در محدوده بندرگاه (باال :دید به سمت غرب ،پایین :دید به سمت شرق)

شکل  :13-3دورنمایی از فضای سبز بوستان مجاور قلعه پرتقالیها
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شکل  :14-3نمایی از محدودیت فضای سبز در معابر بافت تاریخی (باال) و بافت تاریخی احیا شده (پایین)
نیاز آبی باغها و فضای سبز شهری

پراكندگي باغات و فضاي سبز شهر كنگ در شكل 15-3شكل نشان داده شده است .بر اساس كاربري موجود مساحت
باغها  37/7هكتار و وسعت فضاي سبز شهري  3/8هكتار ميباشد .اطالعات دقيقي از مصرف آب باغها و فضاي سبز شهري كنگ
در دسترس نمي باشد .بنابراين با توجه به اقليم منطقه و نوع گياهان و درختان سازگار با آنجا نياز آبي فضاي سبز و باغها بر مبناي
نياز ساالنه  10هزار متر مكعب در هكتار برآورد شده است .بر اين اساس نياز آبي پوشش گياهي شهر كنگ  415هزار مترمكعب در
سال ميباشد.
وسعت و نياز آبي باغها و فضاي سبز شهري كنگ در جدول  8-3ارائه شده است.
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شکل  :15-3پراکندگی باغها و فضای سبز شهر کنگ

جدول  :8-3وسعت و نیاز آبی باغها و فضای سبز شهری کنگ

مساحت

نیاز آبی

(هکتار)

(هزار متر مکعب)

فضای سبز

3/8

37/6

باغ

37/7

377/1

مجموع

41/5

414/8

کاربری

 :3-5-2مصارف آب شهری
چنانچه پيشتر بيان شد ،در سال  1397آب تأمين شده براي مصارف شهر كنگ توسط آبفا معادل  2/6ميليون مترمكعب
بوده كه معادل  350ليتر بر روز به ازاي هر نفر ميباشد .براي مشخص شدن كفايت يا عدم كفايت اين حجم آب براي مصارف
شهري ابتدا استاندار مصرف آب شهري براساس نظام فني و اجرايي كشور و نشريه شماره  117-3امور نظام فني با عنوان «ضوابط
طراحي سامانه هاي انتقال و توزيع آب شهري و روستايي – بازنگري اول» مورد بررسي قرار گرفت.

استاندارد سرانه مصرف آب شهری

مصارف آب شهري شامل مصارف خانگي ،مصارف عمومي ،مصارف تجاري و صنعتي ،مصارف فضاي سبز عمومي ميباشد.
عالوه بر اين در شبكه هاي توزيع آب شهري بخشي از آب نيز به دليل نشت از شبكه از دسترس خارج مي شود كه اين بخش نيز
موسوم به آب به حساب نيامده است .براي بهره برداري و شستشوي موردي شبكه نيز مقداري آب مورد نياز ميباشد .سرانه مصارف
ياد شده در دو حالت حداقل و حداكثر مصرف با توجه به مفاد نشريه  117-3محاسبه شده است .نتايج محاسبات انجام شده در جدول
 3-9ارائه شده است.
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جمعيت شهر كنگ در سال  1397بيش از  20هزار نفر و در افق طرح (سال  )1415بيش از  32هزار نفر خواهد بود .بنابراين
سرانه مصرف خانگي آن بين  100تا  130ليتر بر روز پيش بيني ميشود .با محاسبه سرانه ساير بخشهاي مصرف آب شهري ،حداقل
و حداكثر سرانه استاندارد مصرف آب شهري در شهر كنگ به ترتيب  127و  222ليتر بر روز ميباشد.
اختالف حداكثر سرانه مصرف استاندارد و سرانه مصرف آب شهري كنگ در وضع موجود حدود  130ليتر در روز ميباشد
كه مقدار بااليي است .يكي از فرضياتي كه در خصوص باالبودن مصرف آب در شهر كنگ وجود دارد استفاده از آب شهري براي
آبياري باغات خصوصي است .هرچند در اين خصوص نميتوان به سهولت شواهد مناسبي بدست آورد ،اما براي بررسي بيشتر موضوع،
سرانه مصرف آب باغات نيز محاسبه و به سرانه مصرف آب شهري افزوده شده است .بدين ترتيب با توجه به محاسباتي كه در بخش
 0گزارش ارائه شده است ،سرانه مصرف آب باغات شهر كنگ بر اساس جمعيت سال  1397معادل  51ليتر بر روز بوده است .بافرض
افزايش  1/5برابري اين مصرف ،سرانه مصرف آب باغات به  77ليتر بر روز ميرسد .بنابراين سرانه استاندارد مصرف آب شهري
كنگ با احتساب مصرف آب باغات در دو حالت حداقل و حداكثر به  178و  299ليتر بر روز ميرسد .نتايج محاسبه سرانه استاندارد
مصرف آب شهر كنگ با احتساب نياز آبي باغها در جدول  9-3ارائه شده است .چنانچه از محاسبات انجام شده برميآيد ،سرانه
مصرف آب شهري در حداكثر مقدار خود حتي با احتساب آب مورد نياز باغات 50 ،ليتر بر روز كمتر از سرانه مصرف فعلي آب در شهر
كنگ است .اين مصرف باال در حالي است كه آب شهري در ساعاتي از شبانه روز قطع ميباشد .از طرفي شبكه توزيع آب شهري
شهرهاي لنگه و كنگ در سالهاي اخير طراحي و اجرا شده و به دليل نوساز بودن هدر رفت آب در آن زياد نميباشد.
جدول  :9-3سرانه استاندارد مصرف آب به تفکیک بخشهای مختلف مصرف در شهر کنگ (لیتر بر روز)
مصارف آب شهری

حداقل

حداکثر

سرانه مصرف خانگی

100

130

سرانه مصرف عمومی

5/0

19/5

سرانه مصرف تجاری و صنعتی

5/0

26/0

آب بحساب نیامده

11/0

35/1

شستشوی شبکه

1/2

4/2

سرانه مصرف فضای سبز

5/1

7/6

سرانه استاندارد مصرف آب شهری کنگ

127

222

جدول  :10-3سرانه استاندارد مصرف آب شهر کنگ با احتساب نیاز آبی باغها (لیتر بر روز)
مصارف آب شهری

حداقل

حداکثر

سرانه مصرف باغهای کنگ

51/1

76/6

سرانه مصرف آب شهری کنگ

178

299

بررسی مصرف سرانه آب خانگی در شهر کنگ
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براي بررسي داليل باالبودن سرانه مصرف آب در شهر كنگ مصارف آب شهر كنگ در بخش خانگي مورد بررسي بيشتر
قرار گرفت .در اين راستا قبوض آب مصرفي تعدادي از مشتركين خانگي امور آبفاي بندر لنگه جمعآوري و بررسي شد .بر اساس
بررسيهاي انجام شده و با بعد خانوار  3/5نفر سرانه مصرف آب خانگي در شهرهاي لنگه و كنگ  120ليتر بر روز بدست ميآيد.
نمونههايي از قبوض آب مصرفي در شكل 16-3شكل نشان داده شده است .بنابراين مصرف آب در بخش خانگي شهر كنگ ،در
حد استاندارد مطلوب ميباشد.
برخي از مسئولين آبفا معتقدند كه ذخيره بيش از نياز آب در مخازن پليمري خانههاي مسكوني كه ناشي از سابقه تاريخي
مردم از كم آبي و ميل به ذخيره سازي آن در حد توان ميباشد يكي از داليل افزايش سرانه مصرف آب شهري در شهر كنگ است.
يعني ذخيره آب در مخازن پليمري به حدي است كه نه تنها مردم كم آبي ناشي از قطع آب را احساس نميكنند بلكه مقداري از آب
ذخيره شده به دليل عدم مصرف به هدر ميرود.
در صورت عدم مديريت مصرف آب شهري در شهر كنگ ،و ادامه روند مصرف موجود ،براي تأمين آب شهر در افق 1415
كه جمعيت شهر به بيش از  32000نفر ميرسد 4/1 ،ميليون متر مكعب آب مورد نياز است .يعني در  17سال آينده الزم است منابع
تأمين آب شهري بيش از  57درصد افزايش يابد .اين موضوع در كنار كيفيت پايين آب در حال حاضر ،مستلزم صرف هزينههاي
زيادي ميباشد .اما راه حل منطقي و معقول اين مسأله مديريت مصارف آب شهري و رساندن سرانه مصرف به محدوده مجاز آن
براساس استانداردهاي موجود است.
يافتن دليل سرانه باالي مصرف در شهر كنگ مستلزم مطالعه جداگانه اي است كه با تمركز بر موضوع مصرف آب شهري
كنگ انجام شود .به هر صورت اين مقدار باالي مصرف آب در شهر كنگ يا به دليل هدر رفت باالي آب در شبكه انتقال و توزيع
آب شهري و يا برداشتها و مصارف غير مجاز از شبكه است .در اين راستا دقت آمار و اطالعات ارائه شده در خصوص تأمين آب شهر
كنگ نيز الزم است با دقت بيشتري بررسي و صحت سنجي شود.
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شکل  :16-3تصاویری از قبوض مصرف آب مشترکین امور آبفای بندرلنگه

 :3-5-3تأمین آب در افق توسعه شهر کنگ
جمعيت شهر كنگ در سال  1397در حدود  20هزار نفر و آب شهري تأمين شده آن  2/6ميليون متر مكعب بوده است
براساس مطالعات جمعيتي انجام شده ،جمعيت شهر كنگ در افق طرح(سال  )1415بيش از  32000نفر پيش بيني شده است .بر
اساس جمعيت افق طرح ،در صورت عدم مديريت مصارف آب شهري و حفظ شرايط موجود مصارف آب ،آب مورد نياز ساالنه شهر
54

به  4/1ميليون مترمكعب ميرسد .اما درصورت مديريت مصارف آب شهري و رساندن آن به حدود استاندارد مصرف آب 2/6 ،ميليون
متر مكعب حجم آب تأمين شده در حال حاضر ،تا سال  1415نيز ميتواند جوابگوي نياز آب شهري باشد .به عبارتي براي تأمين آب
شهر در افق طرح دو راه پيش روي مديريت شهري است ،راه حل اول مديريت مصرف آب شهري و رسيدن به حد استاندارد مصرف
آب و ديگري افزايش بيش از  57درصدي منابع آب شهري است كه البته راه حل اول منطقي و قابل توصيه است .عالوه بر اين
افزايش كيفيت آب شهري نيز از ديگر الزامات تأمين آب شهر كنگ در افق توسعه است.
بر اساس نتايج مطالعات انجام شده در اين طرح راهبردهاي مورد نياز براي حفظ پايداري آب شهري شهر كنگ در افق
طرح به شرح زير ميباشد:
 مديريت مصرف آب در شهر كنگ و رساندن سرانه مصرف آب شهري به حدود استانداردهاي موجود.
 حفظ حداقل مقدار تأمين آب شهري در سطح كنوني يعني  2/6ميليون متر مكعب
 كم كردن فاصله تعرفه فروش و قيمت تمام شده آب
 برطرف كردن مشكل قطعي آب شهر در طول شبانه روز
 افزايش كيفيت آب با احداث تصفيهخانه براي تصفيه آب انتقالي از سد كوثر و همچنين افزايش راندمان آب
شيرين كنها.
چنانچه مشخص است عملي شده اين راهبردها مستلزم توجه به موضوع مصرف آب شهري و صرف هزينه خصوصاً در
بخش تجهيزات و ارتقاي كيفيت آب است .بنابراين الزم است اين راهبردها و هزينههاي مترتب بر آنها در برنامه ريزيهاي شهري
در نظر گرفته شود.
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بخش چهارم :بررسی ظرفیت برد شهر کنگ
 :1-4مفهوم ظرفیت برد
ظرفيت برد ،شاخصي است براي تعيين جمعيت قابل سكونت در يك منطقه به صورت پايدار كه بر اساس توازن ميان انسان
و منابع طبيعي ارائه شدهاست .به عبارتي ظرفيت برد حد بارگذاري يك منطقه را با توجه به محدوديتهاي موجود از جمله محدوديت
منابع مشخص مينمايد .نظر به تعريف فوق ،ميزاني از بارگذاري در يك منطقه خاص كه با توجه به كاركردهاي اكولوژيك منطقهاي،
زيرساخت موجود و متابوليسم مصرف منابع و جذب اثرات ،تأمين كننده شروط پايداري در همه زمانها باشد ،بارگذاري پايدار است.
تحليل ظرفيت برد ،در كاربرد براي حيات وحش اشاره به ظرفيت يك پهنه طبيعي (اكوسيستم) براي حمايت زندگي حيوانات
است ( .)Cohen, 1995ظرفيت برد براي انسان نيز با اين مفهوم بيانگر برآورد تعداد جمعيت قابل سكونت در كره زمين (يا پهنههاي
كوچكتر) است كه مسائل جمعيت شناسي ،اقتصاد ،محيط زيست و فرهنگ را شامل ميشود و مشكالت جمعيتي ناشي از جمعيت
شناسي ،اقتصاد ،سياست ،قانون و ارزشها ميباشد (.)Cohen, 1995
ظرفيت برد طبيعي طبق تعريف اتحاديه جهاني حفاظت از طبيعت و منابع) (IUCNعبارت است از :ظرفيت يك اكوسيستم
كه بتواند به تعداد معيني موجود زنده سالم پناه بدهد به طوري كه توان توليدي ،باروري ،سازش پذيري و توان تجديد پذيري آنها
حفظ گردد .همچنين ظرفيت برد انسان طبق تعريف ميزان حداكثر مصرف منابع و تخليه پسماند و پساب كه بتواند بدون دخالت در
يكپارچگي عملكردي و قدرت فرآوري اكوسيستم مربوطه به حيات خود ادامه دهد.
در حقيقت ،ظرفيت برد به مفهوم بستري است كه جمعيت در آن قرار ميگيرد .در واقع ظرفيت برد آستانهاي را فراهم
ميكند كه اگر جمعيت به آن نرسيده باشد ،همچنان به رشد خود مي تواند ادامه دهد  ،و در غير اينصورت به دليل كاهش توليد
سرانه نفرات و سطح زندگي و ايجاد نزاع ،از جمعيت كاسته خواهد شد .اين مفهوم با توجه به منحني  Sشكل قابل تفسير ميباشد.
بر اين اساس خصوصيات جمعيت و اندازه آن به صورت سيگموئيد يا  Sشكل افزايش مييابد( .)Odum and Odum, 1953به اين
صورت كه رشد جمعيت در ابتدا كند بوده ،سپس خيلي سريع رشد ميكند ،به طوري كه رشد آن به صورت نمايي و يا تركيبي از آن
است و در نهايت به دليل مقاومتهاي محيط سرعت رشد آن كاهش مييابد ،تا جايي كه به يك تراز تعادلي رسيده و جمعيت حول
آن نوسان ميكند .اين تراز باال كه افزايش خاصي فراتر از آن صورت نميپذيرد ،مجانب بااليي منحني  Sشكل بوده و ظرفيت برد
را نشان ميدهد (شكل 1-4شكل).
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شکل  :1-4نمودار رفتاری  Sشکل ()Sterman., 2000

با توجه به تعريف حد منحني رشد به عنوان ظرفيت برد ،ظرفيت برد اكولوژيكي به صورت حد رشد يا توسعه هريك از
سطوح بيولوژي به صورت يكپارچه تعريف ميگردد كه از جمعيت شروع شده و به وسيله فرآيندها و روابط به هم وابسته بين منابع
محدود و مصرف كنندههاي آن منابع شكل داده ميشود"( .)Godschalk and Parker, 1975 and Monte‐Luna et a l2004
همچنين ظرفيت برد اجتماعي حد رشد يا توسعه هر يك از تمامي سطوح يكپارچه انساني يا اجتماعي در يك مقياس مكاني مشخص
است كه توسط فرآيندهاي يك جانبه ،چند جانبه و/يا فرآيندهاي وابسته به هم در يك فرد ،بين افراد يا گروهي از افراد شكل داده
ميشود" .با همين مفهوم ظرفيت برد اقتصادي ،بيشينه بارگذاري اقتصادي ميباشد .ارتباط ميان ظرفيت برد اجتماعي و دو شكل
ديگر ظرفيت برد (اقتصادي و زيست محيطي) ( )Mauerhofer, 2008منجر به تعريف ظرفيت برد به صورت كشش سيستمي
مجموع مولفهها ميگردد كه از برهمكنش آنها حاصل ميشود و در نهايت منجر به توازن اقتصادي يا اجتماعي سيستم ميگردد.
با توجه به محوريت آب در ساختارهاي اجتماعي-اقتصادي موجود در يك منطقه ،چارچوب تحليلي مناسب براي ارزيابي
ظرفيت برد ،چارچوب متابوليسم اجتماعي-زيست محيطي ميباشد و قادر است مفهوم ظرفيت برد را ارائه نمايد (شكل .)2-4
در اين پروژه ظرفيت برد منطقه (بارگذاري جمعيتي) ،بر اساس ظرفيت برد منابع آب (ميزان تقاضا و منابع آب در دسترس)
تعيين ميگردد.
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شکل  :2-4مدل مفهومی پایداری منطقهای و جایگاه ظرفیت برد در آن ()Graymore et al., 2010

 :2-4کاربرد رویکرد پویای سیستم در تعیین ظرفیت برد
با توجه به هدف اين مطالعه در تعيين ظرفيت برد و امكان بارگذاري جمعيتي به منظور برنامهريزي در دستيابي به توسعه
پايدار بندركنگ ،مدلي نياز است كه دركي از محدوديتها و چگونگي ايجاد و تاثير آنها بر ظرفيت برد منطقه را بدهد.
در شكلگيري ظرفيت برد منطقه ،عوامل اقتصادي ،فرهنگي و زيستمحيطي دخيل است .اين عوامل تشكيل يك سيستم
پيچيده را داده كه براي تحليل آن تفكر سيستمي الزم خواهد بود .با توجه به پيچيدگيهاي يك سيستم و ارتباط متقابل بخشهاي
مختلف هيدرولوژيكي ،اقتصادي ،اجتماعي و زيستمحيطي در آن ،شبيهسازي اين سيستم بايد با رويكردي يكپارچه و با لحاظ
اندركنشهاي ميان اجزاي آن صورت گيرد .به عالوه ذات ظرفيت برد پويا است و با تغيير پارامترهاي مختلف در طول زمان تغيير
مييابد .اين امر بررسي تغيير در پارامترهاي مختلف و مشاهده اثر آنها را در تغيير ظرفيت برد ضروري ميسازد .در اين راستا رويكرد
پويايي سيستمها به دليل توجه به ساختار سيستمي و در نظر گرفتن زيرسيستمهاي مختلف و پيچيده ،امكان بررسي محدوديتهاي
رشد در ايجاد ظرفيت برد را دارد .اين رويكرد كه بر اساس تفكر سيستميك و تئوري فرآيندهاي بازخوردي ميباشد ،امكان بررسي
تغييرات رفتاري اقتصادي و اجتماعي و برهمكنش آن با بخش منابع آب و محيطزيست را فراهم ميسازد و رويكرد كلگراي
يكپارچهاي را براي برنامهريزيهاي توسعه مبتني بر محدوديتهاي منابع آب و محيطزيست ايجاد مينمايد.
اين نگرش بر درک چگونگي اندركنش فرآيندهاي فيزيكي ،جريان اطالعات و گزينههاي مديريتي در ايجاد پويايي متغيرهاي
مورد نظر تمركز كرده و با مشخص كردن پيامدهاي نامشخص و پيشبيني نشده تصميمگيريها و شبيهسازي رفتار سيستمها در
شرايط فعلي و آينده ،امكان تعيين ظرفيت برد يك منطقه را در اثر تغيير در مولفههاي آن و سياستها و برنامهريزيهاي آتي به
منظور توسعه منطقه با لحاظ اندركنشهاي ميان زيرسيستمهاي منابع آب ،اقتصادي-اجتماعي و زيستمحيطي در سيستمي يكپارچه
فراهم مينمايد.
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تعاریف:
اصطالحات مرتبط با مدل يكپارچه و پويا يي سيستم در ذيل ارائه شده است.
تفكر سيستمي و پويايي سامانهها

-

تفكر سيستمي رويكردي است كه براي ارزيابي يكپارچه مورد استفاده قرار گيرد و پويايي سامانهها ابزار مدلسازي اين
ارزيابي يكپارچه ميباشد كه ميتواند براي مدلسازي سامانههاي آبي بكار رود.
الگوهاي رفتاري (ساختارهاي پوياي حاكم)

-

الگوهاي رفتاري ،ساختارهاي شكلدهنده عملكرد سيستم را تشريح كرده و بدين ترتيب ساختارهايي را كه رفتار سيستم با
گذشت زمان و حوادث از آنها پديد ميآيند ،را مشخص مي نمايند و به عبارتي با نشان دادن اثر زمان مديران را در امر تصميمگيري
ياري ميكنند(.)Braun, 2002
حلقه بازخوردي تقويتي(7تشديد شونده)

-

سيستمهاي پيچيده از اثرات حلقههاي بازخوردي تقويتي(مثبت)و تعادلي (منفي) تشكيل شدهاند .حلقههاي تقويتي يا مثبت
( )Rيك واقعه كوچك را تا زماني كه يك حادثه عظيم سيستمي به وقوع بپيوند پي در پي تقويت ميكنند و بدين ترتيب باعث رشد
يا زوال سيستم ميشوند.
حلقه باز خوردي

-

تعادلي8

حلقههاي بازخوردي منفي يا تعادلي ( )Bبه منظور تعادل در سيستم و تعديل تغييرات نقش ايفا مينمايند .به طور معمول
حلقههاي (تعادلي) در بين حلقهها به خود اصالحي سيستم تحت وضعيتهاي مختلف كمك كرده و باعث تعادل پايدار سيستم
ميگردند.
-

چرخههاي علت و معلولي)CLD(9
چرخههاي علي و معلولي به صورت گرافيكي ساختار بازخورد در سيستمها و چگونگي تغيير متغيرها نسبت به هم را نشان

ميدهند.

 :3-4مدلسازی یکپارچه سیستم منابع آب بندر کنگ براساس رویکرد پویایی سیستم
در اين گزارش رويكرد پويايي سيستمها به منظور ارزيابي يكپارچه سامانههاي اقتصادي ،اجتماعي ،زيستمحيطي و منابع
آب به كار گرفته شده و مدلسازي در سه مرحله شناسايي سيستم ،مفهومسازي و آناليز سيستم انجام گرفت .در مرحله شناسايي
سيستم با جمعآوري اطالعات ضروري توسط مطالعه كتابخانهاي و بازديد ميداني به منظور شناخت سيستم تعيين گرديد .در مرحله
مفهومسازي با بررسي و اولويتبندي مسائل و مشكالت سيستم ،متغيرهاي اصلي محدوده مطالعاتي بندركنگ شناسايي شده و
روابط علت و معلولي بين آنها تعيين گرديده است .در ادامه مدل مفهومي بندركنگ بر اساس نتايج اين چارچوب توسعه داده شد .در
مرحله آناليز سيستم ،با شناخت روابط علي و معلولي اجزاي سيستم و شناسايي الگوهاي ساختارهاي پوياي حاكم بر منطقه ،چرخههاي
علت و معلولي در هر يك از زير سيستمها تعيين گرديد .در ادامه بر اساس اين چرخههاي علت و معلولي مدل شبيهساز يكپارچه
منابع آب حوضه مدل شامل زيرسيستمهاي منابع آب ،اقتصادي ،اجتماعي و زيستمحيطي در نرمافزار  VENSIMتهيه گرديد.
با توجه به ظرفيت و هدف مطالعات حاضر ،مدل كمي پويايي سيستم براساس منابع آب منطقه اجرا شده و اثر آن بر ظرفيت
مورد بررسي قرارگرفته است.در ادامه مدل كامل توسعه منطقه براساس رويكرد پويايي سيستم ارائه شده كه ميتواند در مطالعات
آينده با مطالعه و كمي سازي تمام عوامل ،مدل شبيه سازي مربوطه كمي سازي و اجرا شود.
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 :4-3-1ساختار رشد و توسعه بندرکنگ
ساختار رشد و توسعه يك منطقه به دليل محدوديتهاي آن منطقه ازجمله منابع آن ،به ساختار رشد بيش از حد و شكست
( )overshoot and collapseمنتهي ميگردد .در اين ساختار ،فرآيند رشد تا جايي ادامه مييابد كه به حد ظرفيت سيستم برسد.
در اين شرايط محدوديتهاي سيستم مانع رشد بيشتر ميگردند و دو حالت ممكن است رخ دهد .در حالت اول رشد متوقف ميگردد
و در حالت دوم فرآيند افول شكل ميگيرد؛ بهطوريكه حد تعادلي اوليه كاسته و سيستم را به سمت تخريب پيش ميبرد .ساختار
رشد بيشازحد و شكست شامل يك حلقه تقويتكننده (مانند توسعه اقتصادي يا رشد جمعيت) و دو حلقه تعادلي است كه حلقه اول
با محدوديت منابع بهطور مستقيم و حلقه دوم توسط اثرات ايجادشده از رشد بيشازحد بهطور غيرمستقيم بر ساختار رشد اثر ميگذارند.
درنتيجه به دليل شكلگيري ساختار رشد بيشازحد و شكست ،تعيين و لحاظ ظرفيت برد بهعنوان ظرف بارگذاري در برنامهريزيها
و طرحهاي توسعه منطقه ضرورت مييابد .در اين راستا ،محدوديت منابع وكفايت آنها داراي نقشي اساسي در تعيين ظرفيت برد
ميباشند.
در اين پروژه ،با توجه اهميت منابع آب در توسعه بندركنگ و اطالعات موجود ،ظرفيت برد بر اساس منابع آب ارائه گرديد.
بدين منظور مدل كمي بر مبناي ساختار رشد با حلقهي تقويتكننده رشد جمعيت و حلقههاي كاهندهي كفايت منابع شامل كميت
منابع آب ،كيفيت منابع آب و تأمين آب مطمئن (اطمينانپذيري زماني) ساخته شد و ظرفيت برد (پتانسيل بارگذاري جمعيت) تحت
سناريوهاي مختلف در دوره آتي بهخصوص افق زماني طرح تعيين گرديد.
نمودار رفتاري ساختار رشد در اين سناريوها ،بر اساس افزايش نرخ رشد جمعيت و توسعه صنعت شكل ميگيرد بهطوريكه
ابتدا ميزان جمعيت افزايش مييابد ،در ادامه باگذشت زمان از شيب منحني رشد جمعيت كم ميشود تا جايي كه به ظرفيت برد منابع
آب منطقه برسد .بعدازآن به دليل آنكه همواره مقدار ثابتي آب ،از آبشيرينكنها و خط انتقال تأمين ميگردد ،نرخ رشد جمعيت
صفر ميشود و منحني جمعيت با رفتار Sشكل بهصورت مجانب افقي ميگردد و به عبارتي ميزان جمعيت ثابت ميشود .بهاينترتيب
با اعمال سناريوهاي مختلف رشد جمعيت ،الگوي مصرف آب و تغييرات كيفي و اطمينانپذيري زماني تأمين منابع آب ،امكان توسعه
منطقه و حد بارگذاري جمعيت (مقدار جمعيت در زمان صفر شدن نرخ رشد جمعيت) با توجه به محدوديت منابع مشخص ميگردد.
همچنين كفايت و كمبود منابع در هر سناريو موردبررسي قرار ميگيرد.
 :4-3-2تعیین ظرفیت برد بندرکنگ در سناریوهای مختلف
بهمنظور تعيين ظرفيت برد بندر كنگ تحت سناريويهاي مختلف ،مدل كمي اين بندر بر اساس ساختار رشد و افول ساخته
شد.
فرضهای مدل

بهمنظور ساخت مدل فرضهايي در نظر گرفته شد كه اين فرضها عبارتاند از:
 -1نرخ رشد جمعيت معادل  2.7درصد
جمعيت اوليه حدود  20هزار نفر در سال  1398در نظر گرفته شد كه با نرخ رشد  2.7درصد به جمعيت  32هزار نفر در افق
زماني طرح (سال  )1415خواهد رسيد.
 -2جمعيت شناور (گردشگر) برابر  10درصد جمعيت ساكن
 -3امكان تغيير الگوي مصرف آب شهري از  350ليتر بر روز به  130ليتر بر روز و يا  300ليتر بر روز وجود دارد.
با توجه به ميزان باالي سرانه مصرف آب شهري اعالمشده ( 350ليتر بر روز معادل  127.75مترمكعب در سال) كه با توجه
به شواهد موجود به نظر ميرسد سرانه واقعي مصرف نبوده و هدر رفت ،تلفات و يا موارد مصرفي ديگري باشد ،كاهش اين سرانه تا
حد مصرف سرانه خانگي استاندارد يعني  130ليتر بر روز (معادل  47.45مترمكعب در سال) كه مقداري مناسب براي اين منطقه
ميباشد ،امكانپذير ميباشد .البته در سناريوي نزديكتر به شرايط موجود امكان كاهش سرانه مصرف تا حد  300ليتر بر روز در نظر
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گرفتهشده است.
 -4تأمين آب  2.6ميليون مترمكعب در هرسال
در هرسال بهصورت ثابت  2.6ميليون مترمكعب توسط آبشيرينكنها و خط انتقال تأمين ميگردد ،كه با توجه به منابع
آن ( ازجمله دريا) از مقدار منبع كاسته نميشود و منبع بهصورت  Stackنميباشد.
 -5مقدار شوري ( )ECآب عرضهشده در حال حاضر  800ميباشد.
 -6در شرايط كنوني امكان دسترسي به آب شبكه 12ساعت در شبانه روز ميباشد كه معادل اطمينانپذيري زماني تأمين
 50درصد ( )0.5است.
بهمنظور بررسي وضعيت ظرفيت برد بندركنگ در رابطه با طرح توسعه ،سناريوهاي مختلفي توليد و نتايج آنها براي
برنامهريزي و شبيهسازي شرايط آينده ارائهشده است.
سناریوهای موردبررسی

هدف از طراحي سناريوها بررسي كفايت منابع در سناريويهاي مختلف تغيير جمعيت و الگوي مصرف آنها با نرخهاي رشد
متفاوت بهمنظور تعيين ظرفيت بندر كنگ براي توسعه و دستيابي به چشماندازي از آينده بندركنگ ميباشد .بدين منظور سناريوهايي
در پاسخ به سؤاالت زير طراحي گرديد و با اجراي مدل به اين سؤاالت پاسخ داده شد.
 -1در صورت ثابت ماندن ظرفيت منابع آب در حد موجود آيا امكان رشد جمعيت با الگوي مصرف فعلي وجود دارد؟
 -2در صورت ثابت ماندن ظرفيت منابع آب در حد موجود و كاهش سرانه مصرف ،جمعيت تا چه حد ميتواند رشد كند؟
 -3با بهبود كيفيت آب و اطمينانپذيري زماني در تأمين آن ،امكان جذب گردشگر و رشد جمعيت با كاهش سرانه مصرف
به چه ميزان خواهد بود؟
 -4هرسال به چه ميزان نرخ سرانه مصرف كاهش يابد تا كمبود آب نداشته باشيم؟
 -5اگر جمعيت با الگوي مصرف فعلي رشد كند براي تأمين آب آنها نياز به تأمين چقدر منبع جديد آب در هرسال خواهد
بود؟
 -6اگر الگوي مصرف همزمان با تعداد جمعيت تغيير كند كمبود منابع آب در چه سالي اتفاق خواهد افتاد و به چه ميزاني؟
در جدول  :1-4خالصهاي از مشخصات سناريوها آورده شده است و در ادامه توضيحات مربوط به هر سناريو ارائه ميگردد.
جدول  :1-4مشخصات و مقایسه سناریوها

سناریوها

سرانه مصرف

EC

اطمینانپذیری

جمعیت

کمبود آب

(درصد)

شناور (نفر)

(میلیون مترمکعب)

كاهش با نرخ  5.6درصد تا
S1

S2

سال  1415و به ميزان

در صورت افزايش تقاضا
800

50

لحاظ نميشود

 130ليتر بر روز

داريم.

كاهش با نرخ  5.6درصد تا

در صورت افزايش تقاضا

سال  1415و به ميزان

400

100

لحاظ ميشود

 130ليتر بر روز
S3A
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بيشتر از تأمين ،كمبود آب

كاهش بهصورت درونزا تا
ميزان  130ليتر بر روز

بيشتر از تأمين ،كمبود آب
داريم.
همواره تقاضا برابر با تأمين

800

50

لحاظ نميشود

گردد و كمبود آب نداشته
باشيم.

S3B

S3C

S3D

همواره تقاضا برابر با تأمين

كاهش بهصورت درونزا تا
ميزان  130ليتر بر روز

600

100

لحاظ ميشود

600

75

لحاظ ميشود

800

100

لحاظ ميشود

گردد و كمبود آب نداشته
باشيم.
همواره تقاضا برابر با تأمين

كاهش بهصورت درونزا تا
ميزان  130ليتر بر روز

گردد و كمبود آب نداشته
باشيم.
همواره تقاضا برابر با تأمين

كاهش بهصورت درونزا تا
ميزان  300ليتر بر روز

گردد و كمبود آب نداشته
باشيم.

سناریوی 1
سناريوي  1در پاسخ به سؤال حد رشد جمعيت در صورت ثابت ماندن ظرفيت منابع آب در حد موجود و كاهش سرانه مصرف
در نظر گرفته شد كه با تعيين كمبود آب ،به سؤال ميزان نياز به منابع جديد نيز پاسخ داده ميشود.
در اين سناريو سرانه مصرف با نرخ  5.6درصد كاهش مييابد و از مقدار  350ليتر بر روز به ميزان  130ليتر بر روز در سال
 1415خواهد رسيد و از آن به بعد نرخ كاهش سرانه مصرف صفر و مقدار سرانه مصرف ثابت ميگردد .در اين سناريو جمعيت شناور
(گردشگر) لحاظ نميگردد و آب تماماً توسط جمعيت ساكن منطقه مصرف ميشود .همچنين جمعيت اوليه ،جمعيت افق طرح (سال
 )1415و نرخ رشد جمعيت مطابق فرضهاي ساخت مدل ميباشد .شكل  3-4مدل كمي سناريوي  1را نشان ميدهد.
در اين مدل ميزان مصرف آب بر مبناي دو پارامتر سرانه مصرف و جمعيت تعيين ميگردد كه هر دو ارتباطي مستقيم با
ميزان مصرف دارد .همانطور كه اشاره گرديد سرانه مصرف متغير بوده و هرسال تا رسيدن به  130ليتر بر روز كاهش مييابد .مقدار
مصرف ،ميزان تقاضاي آب را مشخص ميگردانند .تفاوت ميان كل منابع آب دردسترس و تقاضاي آب ،ميزان كمبود آب را مشخص
ميكند كه اين مقدار در نرخ رشد جمعيت اثر ميگذارد.
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شکل  :3-4مدل کمی سناریوی 1

سناریوی 2
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Desalination

طراحي سناريوي  2بهمنظور پاسخ به سؤال امكان جذب گردشگر و رشد جمعيت با كاهش سرانه مصرف ،با بهبود كيفيت
آب و اطمينانپذيري زماني در تأمين آن ،انجام گرفت.
در اين سناريوي نرخ رشد جمعيت و كاهش سرانه مصرف مانند سناريوي  1در نظر گرفتهشده است و تفاوت آن با سناريوي
 1در نظر گرفتن جمعيت شناور (گردشگر) و اضافه نمودن دو پارامتر ديگر كيفيت آب و اطمينانپذيري زماني دسترسي به آب
بهكفايت منابع ميباشد.
مطابق شكل  4-4در اين سناريو ،مقررشده است كه  ECآب از مقدار  800در سال  1398به مقدار  400ميكرو موس بر
سانتيمتر در سال (1415افق طرح) بهمنظور جذب گردشگر و توسعه منطقه بندركنگ كاهش يابد .همچنين ميزان اطمينانپذيري
تأمين آب نيز از  50درصد ( 12ساعت از شبانهروز) به  100درصد ( 24ساعت) افزايش يابد.
در اين راستا فرض گرديد كه شوري  600ميكرو موس بر سانتيمتر براي عدهاي از گردشگران قابلتحمل ميباشد .لذا به
همين نسبت در جمعيت شناور اثرگذار واقع ميگردد .بهعالوه فرض شد عدهاي از گردشگران از ضريب اطمينانپذيري 18( 0.75
ساعت در شبانهروز) و بيشتر را قبول مينمايد .بنابراين اين نسبت در جمعيت گردشگر تأثير داده ميشود .بنابراين جمعيت گردشگر
از  800 ECتا  600و از قابليت اطمينانپذيري  0.5تا  0.75صفر لحاظ ميشود.
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شکل  :4-4مدل کمی سناریوی 2

سناریوی 3
سناريوي  ،3بهمنظور پاسخگويي به سؤال تعيين نرخ سرانه مصرف در هرسال بهگونهاي كه با كمبود آب مواجه نشويم،
طراحي گرديد .اين سناريو نيز مانند سناريوي  ،2سه پارامتر كميت ،كيفيت و اطمينانپذيري تأمين آب را براي كفايت منبع در نظر
ميگيرد .با اين تفاوت كه مقادير  ECو درصد اطمينانپذيري زماني تأمين آب وابسته به زمان نبوده ،بهصورت سناريو وارد ميشوند
و جمعيت شناور از اين مقادير تأثير ميپذيرد.
تفاوت ديگر اين سناريو با سناريوي  ،2در نرخ كاهش سرانه مصرف ميباشد بهطوريكه در اين سناريو نرخ سرانه مصرف
بهصورت درونزا تعيين ميگردد .اين نرخ از معادله كل منابع آب تأمينشده بر جمعيت حاصل ميشود و هرسال بهگونهاي كاهش
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مييابد كه مصرف با ميزان منابع حدود  2.6ميليون مترمكعب برابر گردد .اين روند تا رسيدن نرخ سرانه مصرف به  130ليتر بر روز
در سه زير سناريوي  S3B ،S3Aو  S3Cو مقدار  300ليتر بر روز  S3Dدر سناريوي ادامه مييابد و از آن به بعد كمبود ايجادشده بر
روي نرخ رشد جمعيت تأثير ميگذارد و آن را كاهش ميدهد تا مصرف همواره برابر منابع گردد (شكل ) .چهار سناريوي S3B ،S3A

 S3C ،و  S3Dضمن پاسخگويي به سؤال اصلي مطرح در سناريوي  ،3به ديگر سؤاالت مطرحشده راجعبه امكان جذب گردشگر و
رشد جمعيت در شرايط متفاوت كيفي منبع آب و اطمينانپذيري تأمين آب و تغيير الگوي مصرف پاسخ ميدهند.
مدل كمي در اين شكل با چهار سناريوي تحت عناوين  S3C ،S3B ،S3Aو  S3Dاجرا گرديد.


سناريوي  S3Aبا فرض ادامه شرايط كنوني ( EC= 800و اطمينانپذيري زماني  50درصد) ميباشد كه در اين شرايط
جمعيت شناور (گردشگر) صفر است.



سناريوي  S3Bبا فرض  EC= 600و اطمينانپذيري زماني  100درصد ( 24ساعته) بهمنظور بررسي تأثير عامل
محدودكنندهي  ECبر جمعيت شناور اجرا گرديد.



در سناريوي  S3Cفرض  EC= 600و اطمينانپذيري زماني  75درصد در نظر گرفته ميشود كه به عبارتي تأثير همزمان
دو عامل محدودكننده عالوه بر محدوديت كميت آب را بر جمعيت شناور نشان ميدهد.



در سناريوي  S3Dفرض  EC= 800و اطمينانپذيري زماني  100درصد در نظر گرفته ميشود و نرخ سرانه مصرف تنها
تا  300ليتر بر روز امكان كاهش را دارد.
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شکل  :5-4مدل کمی سناریوی 3

نتایج حاصل از اجرای سناریوها

نتایج سناریوی 1
در اين سناريو با كاهش نرخ سرانه مصرف امكان رشد جمعيت با ميزان ثابت آب تأمينشده توسط آبشيرينكنها و خط
انتقال فراهم ميگردد .بهاينترتيب جمعيت بهصورت نمايي با نرخ  2.7درصد رشد كرده تا زماني كه سرانه مصرف با نرخ كاهش
 5.6درصد به مقدار  130ليتر بر روز (  47.45ميليون مترمكعب در سال) در سال  1415ميرسد .در ادامه به دليل محدوديت كمي
منبع آب ،در سال  1348كمبود ايجادشده كه بر روي نرخ رشد جمعيت اثر ميگذارد و به جمعيت به مقداري ثابت معادل  56هزار
نفر در سال  1438خواهد رسيد .شكل  6-4الف وب به ترتيب نمودار رشد جمعيت و كاهش سرانه مصرف را نشان ميدهد .بر اساس
شكل 6-4ج ،با كاهش نرخ سرانه مصرف ،ميزان مصرف آب كاهشيافته كه امكان رشد جمعيت را فراهم ميگرداند .از سال 1415
سرانه مصرف به حداقل مقدار ممكن ميرسد ،با افزايش جمعيت ميزان مصرف افزايش مييابد تا جايي كه به مقدار  2.6ميليون
مترمكعب يعني ميزان كل منابع آب قابل تأمين خواهد رسيد در اين هنگام جمعيت و ميزان مصرف آب ثابت ميشود و ديگر امكان
رشد سيستم و توسعه وجود نخواهد داشت.

Per
son

(الف) نمودار رشد جمعيت برحسب نفر
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1415

(ب) نمودار نرخ سرانه مصرف برحسب مترمکعب در سال

1415

1438

(ج)
شکل  :6-4نتایج حاصل از اجرای سناریوی  1الف) نمودار رشد جمعیت .ب) نمودار کاهش نرخ سرانه مصرف .ج) نمودار مصرف آب
(میلیون مترمکعب) و رشد جمعیت

نتایج سناریوی 2
در اين سناريو مانند سناريوي  ،1لوک آپ ( )look upكاهش سرانه مصرف در سيستم واردشده است بعالوه دو لوک آپ
نرخ كاهش  ECو قابليت اطمينانپذيري زماني نيز به سيستم وارد ميشوند كه امكان افزايش جمعيت شناور را باگذشت زمان فراهم
ميكنند .بر اساس اين سناريو ،طوري برنامهريزي ميگردد كه  ECاز سال اول كاهش و اطمينانپذيري زماني افزايش يابد (شكل
 4-7نمودار الف و ب) .بهاينترتيب  ECدر سال  1405به مقدار  600كه حد قابلقبول براي شروع جذب گردشگران است ،خواهد
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رسيد؛ در حاليكه اطمينانپذيري در سال  1407به ميزان  75درصد ميرسد كه حد الزم براي جذب گردشگر در اين سناريو
تعريفشده است .بنابراين امكان جذب گردشگر از سال  1407فراهم ميگردد كه معادل  10درصد جمعيت ساكن اين سال و حدود
 842نفر ميباشد .مطابق شكل -7-4ج ،با كاهش سرانه مصرف ،شيب نمودار جمعيت صعودي ميگردد .در ادامه در سال  1407به
دليل وارد شدن جمعيت شناور ،شيب مصرف آب و جمعيت كل تغيير مينمايد ،در اين سال جمعيت شناور  3200و جمعيت ساكن
 32000نفر و جمعيت كل  35000ميگردد .از سال  1415با رسيدن نرخ سرانه مصرف به حداقل خود با افزايش جمعيت ،ميزان
مصرف افزايش مييابد تا با كمبود آب به ميزان  0.027ميليون متر مكعب در سال  1433مواجه ميشود درنتيجه از سال  1434با
نرخ صفر رشد جمعيت و جمعيتي معادل  56270نفر ( 51160نفر جمعيت ساكن) ،ميزان مصرف آب ثابت ميگردد (شكل -7-4ج)
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الف)

1415

(ب)

69

1407

1
4

1
4

(ج)

(د)
شکل  :7-4نتایج حاصل از اجرای سناریوی  -2الف) روند تغییرات  ECب) روند تغییرات اطمینانپذیری زمانی ،ج) نمودار رشد جمعیت و
مصرف آب (میلیون مترمکعب) ،د) نمودار رشد جمعیت ساکن و نرخ رشد جمعیت ساکن

نتایج سناریوی 3
الف -نتايج سناريوي S3A

در اين سناريو با فرض ادامه وضعيت كنوني ( EC= 800و اطمينانپذيري زماني  ،)%50شرايط براي جذب گردشگر فراهم
نشده و جمعيت شناور صفر ميباشد .تفاوت اين سناريو با سناريوي  1در نرخ كاهش سرانه مصرف ميباشد بهطوريكه در سناريوي
 1كاهش سرانه مصرف بايد بهگونهاي انجام پذيرد كه در سال ( 1415افق طرح) به حداقل ممكن خود يعني  130ليتر بر روز برسد
در حاليكه در اين سناريو اين كاهش درونزا بوده و طبق نتايج حاصل از اجراي مدل در سال  1436به اين ميزان ميرسد كه با
70

شروع كمبود آب و كاهش نرخ رشد جمعيت و رسيدن به جمعيت ثابت  54740نفر ،همراه ميگردد .شكل  8-4وابستگي كامل رشد
جمعيت به نرخ كاهش سرانه مصرف را در اين سناريو نشان ميدهد كه به دليل ثابت بودن ميزان تأمين آب و توليد درونزاي نرخ
سرانه مصرف ايجاد ميگردد.

14
36

شکل  :8-4نتایج حاصل از اجرای سناریوی  -S3A– 3نمودار رشد جمعیت ساکن و نرخ سرانه مصرف
ب -نتايج سناريوي S3B

در اين سناريو اثر شوري بر جمعيت شناور و توسعه گردشگري و درنتيجه افزايش مصرف آب و حد رشد سيستم تعيين
ميگردد .با اجراي اين سناريو به ازاي  EC= 600و كاهش نرخ سرانه مصرف درونزا ،كمبود آب و ثابت شدن جمعيت در سال
 1434اتفاق خواهد افتاد (شكل 9-4شكل ) .ازآنجاكه جمعيت شناور  10درصد از جمعيت ساكن فرض شده است با رشد جمعيت
ساكن ،جمعيت شناور نيز افزايش مييابد بهطوريكه مطابق شكل  ،نمودار رشد جمعيت كل بهموازات نمودار رشد جمعيت ساكن و
اندكي بيشتر از آن ميباشد.
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1434

شکل  :9-4نتایج حاصل از اجرای سناریوی  -S3B– 3نمودار رشد جمعیت ساکن و نرخ سرانه مصرف

شکل  :10-4نتایج حاصل از اجرای سناریوی  -S3B– 3نمودار رشد جمعیت ساکن و جمعیت کل

ج -نتایج سناریوی S3C

همانطور كه بيان شد سناريوي  S3Cبا فرض  EC= 600و اطمينانپذيري زماني  75درصد ،تأثير همزمان دو عامل
محدودكننده شوري و اطمينانپذيري زماني را بر جمعيت شناور و درنتيجه بر مصرف آب و ظرفيت برد سيستم نشان ميدهد .مطابق
نتايج اجراي اين سناريو از سال  ،1434با به حداقل رسيدن امكان كاهش سرانه مصرف آب ،سيستم با كمبود آب مواجه شده و به
اين سبب نرخ رشد جمعيت صفر و از سال  1435جمعيت ثابت ميگردد به عبارتي سيستم به ظرفيت برد خود ميرسد .بر اساس
شكل 11-4شكل هر دو نمودار سرانه مصرف و رشد جمعيت به مجانب افقي تبديل ميگردند.
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1435

شکل  :11-4نتایج حاصل از اجرای سناریوی  -S3C– 3نمودار رشد جمعیت ساکن و نرخ سرانه مصرف
د -نتايج سناريوي S3D
همانطور كه بيان شد سناريوي  S3Dبا فرض  EC= 600و اطمينانپذيري زماني  100درصد ،مانند سناريوي S3B

ميباشد ،در حاليكه امكان كاهش نرخ مصرف در اين سناريو تنها تا مقدار  300ليتر بر روز وجود خواهد داشت .مطابق نتايج اجراي
اين سناريو از سال  ،1402با به حداقل رسيدن امكان كاهش سرانه مصرف آب ( 300ليتر بر روز) ،سيستم با كمبود آب مواجه شده
و به اين سبب نرخ رشد جمعيت صفر و از سال  1403جمعيت ثابت و حدود  23910نفر ميگردد به عبارتي سيستم به ظرفيت برد
خود ميرسد .بر اساس شكل 12-4شكل هر دو نمودار سرانه مصرف و رشد جمعيت به مجانب افقي تبديل ميگردند.

14
03
aa

شکل  12-4نتایج حاصل از اجرای سناریوی  -S3D– 3نمودار رشد جمعیت و نرخ سرانه مصرف
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 :4-3-3مقایسه نتایج سناریوها و نتیجهگیری
در اين مطالعه مدل كمي توسعه بندر كنگ بر اساس منابع آب موجود و ساختار منطقه توسعه داده شد و  3سناريو بهمنظور
تعيين ظرفيت برد منطقه تحت شرايط متفاوت دوره آتي اجرا گرديد .خالصه نتايج سناريوهاي توسعه بندر كنگ براساس عامل توسعه
مابع آب شهري تا افق طرح يعني سال  1415در جدول و در شرايط بدون محدوديت زماني تا رسيدن به ظرفيت برد منابع آب شهر
كنگ در جدول ارائه شده است.
با توجه به جدول  ،با ادامه شرايط موجود يعني بدون جذب گردشگر و نرخ رشد جمعيت  2.7درصد ،درصورتيكه ساالنه 5.6
درصد از سرانه مصرف كاسته گردد ،ميزان مصرف آب در سال  1415معادل  1.5ميليون مترمكعب با نرخ سرانه مصرف  130ليتر بر
روز خواهد بود (سناريو  .)S1درصورتيكه با همان شرايط با كاهش نرخ سرانه مصرف بهصورت درونزا بهگونهاي كه هرسال مصرف
آب بيش از  2.6ميليون مترمكعب گردد ،در سال  1415به ازاي جمعيت  32هزار نفر سرانه مصرف معادل  222ليتر بر روز خواهد
بود به عبارتي نرخ مصرف در خود سيستم به شكلي تنظيم ميگردد كه هيچ سالي كمبود آب نداشته و تمام منبع مصرف گردد
(سناريو  .)S3Aدر اين شرايط با توجه به جدول  ،در سناريوي  ،)S1( 1از سال  1438با كمبود آب مواجه شده و رشد جمعيت با
جمعيتي حدود  56هزار نفر متوقف ميگردد؛ در حاليكه در سناريوي  ،S3Aدر سال  1436سيستم به ظرفيت برد خود رسيده و بدون
كمبود آب با همان نرخ سرانه مصرف  130ليتر بر روز رشد جمعيت با جمعيتي حدود  54.8هزار نفر متوقف ميشود.
درصورتيكه بخواهيم در منطقه جذب گردشگر داشته باشيم ،عالوه بر كاهش سرانه مصرف ،با فرض كاهش تدريجي
شوري و افزايش تدريجي اطمينانپذيري بهگونهاي كه در سال  1415به مقادير شوري  400و تأمين آب  24ساعته برسيم (سناريو
 ،)S2در سال افق طرح ( 3200 )1415نفر گردشگر و  1.67ميليون مترمكعب مصرف آب خواهيم داشت كه با ادامه اين روند ،سيستم
در سال  1434با جمعيت گردشگر  5100نفر و كمبود آب  0.07ميليون مترمكعب ،به ظرفيت برد خود خواهد رسيد .درصورتيكه
بخواهيم مقدار كمتري از شوري آب بكاهيم بهطوريكه از همان سال شروع ( )1398شوري ثابتي معادل  600داشته باشيم با فرض
تأمين  24ساعته و كاهش سرانه مصرف بهصورت درونزا ،در سال  ،1415جمعيت گردشگر  1600نفر به ازاي سرانه مصرف 212
ميليون مترمكعب و بدون كمبود آب خواهيم داشت (سناريو .)S3B
در انتها ،اگر قابليت اطمينانپذيري زماني تأمين آب از  24ساعت به  18ساعت يعني  75درصد (سناريو  )S3Cتقليل يابد،
سيستم بهجاي سال  ،1434در سال  1435به ظرفيت برد خود خواهد رسيد كه در اين شرايط بهجاي  2600نفر (سناريو ،)S3B
 1300نفر گردشگر (جمعيت شناور) خواهيم داشت .همچنين در شرايطي مشابه (سناريو  ،)S3Bاگر حد امكان كاهش سرانه مصرف
به مقدار  300ليتر بر روز گردد در سال  1402به كمبود رسيده و نرخ رشد جمعيت از سال  1403صفر ،جمعيت به ميزان  23910نفر
و سيستم در اين سال به ظرفيت برد خود خواهد رسيد.
در مجموع بايد گفت كه در صورت ثابت ماندن منابع آب شهر كنگ ،فراهم شدن ادامه رشد جمعيت در حد وضع موجود
بندر كنگ مستلزم كاهش مصرف آب و رساندن آن به حد استاندارد مصرف آب شهري است .در كنار اين موضوع براي جذب
گردشگر و توسعه منطقه عالوه بر مديريت مصارف ،الزم است كيفيت آب شهري ارتقا يابد و مدت زمان تأمين آب شهري در طول
شبانه روز افزايش داده شود .اين مهم هرچند قابل دستيابي است اما هزينههايي دارد كه الزم است در تدوين اسناد توسعه منطقه
محاسبه و به عنوان هزينههاي توسعه منطقه درنظرگرفته شود.

74

جدول  :2-4مقایسه سناریوها در سال ( 1415افق طرح)
افق طرح (سال )1415
سناريو 2

سناريو 1

سناريو 3
S3D

S3C

S3B

S3A

S2

S1

1139

801

1601

0

3201

0

جمعيت شناور (نفر)

22780

32011

32011

32010

32010

32010

جمعيت ساكن (نفر)

23910

32812

33612

32010

35210

32010

جمعيت كل (نفر)

300

217

212

222.5

130

130

سرانه مصرف (ليتر بر روز)

2.6

2.6

2.6

2.6

1.671

1.519

مصرف (ميليون مترمكعب)

0

0

0

0

0

0

كمبود آب (ميليون مترمكعب)

800

600

600

800

400

800

EC

100

75

100

50

100

50

اطمينانپذيري (درصد)

جدول  :3-4مقایسه سناریوها در زمان رسیدن به ظرفیت برد سیستم
زمان رسيدن به ظرفيت برد سيستم
سناريو 2

سناريو 1

سناريو 3
S3D

S3C

S3B

S3A

S2

S1

1403

1435

1434

1436

1434

1438

زمان (سال)

1139

1338

2611

0

5116

0

جمعيت شناور (نفر)

22780

53498

52222

54840

51160

56270

جمعيت ساكن (نفر)

23910

54836

54833

54840

56270

56270

جمعيت كل (نفر)

300

130

130

130

130

130

سرانه مصرف (ليتر بر روز)

2.6

2.6

2.6

2.6

2.67

2.67

مصرف (ميليون مترمكعب)

0

0

0

0

0.07

0.07

كمبود آب (ميليون مترمكعب)

800

600

600

800

400

800

EC

100

75

100

50

100

50

اطمينانپذيري (درصد)

75

تعيين ظرفيت برد سيستم بهمنظور توسعه يك منطقه ضروريست چراكه حد مجاز بارگذاري در يك سيستم را بر اساس
منابع و محدوديتهاي يك سيستم ارائه ميدهد تا جايي كه سيستم دچار شكست نگردد و به عبارتي توسعه پايدار ايجاد مينمايد.
به همين دليل مدل توسعه آتي بندر كنگ به صورت مدل مفهومي بررسي و در ادامه اين مطالعه ارائه ميشود تا در ادامه مطالعات و
يا مطالعات آينده منطقه مدنظر و مورد بررسي قرار داده شود..

 :4-4مدل مفهومی ظرفیت برد بندرکنگ
بر مبناي گزارشها ،مطالعات موجود و بازديدهاي ميداني ،مسائل ،مشكالت و ساختار اقتصادي ،اجتماعي و زيستمحيطي
بندركنگ بررسي و مدل مفهومي منطقه شامل  4زيرسيستم منابع آب ،اقتصادي ،اجتماعي و زيستمحيطي كه داراي ارتباط متقابل
با يكديگر ميباشند استخراج شد .نظريه مدل مفهومي ظرفيت برد بندركنگ به شرح زير ميباشد:
فعاليت اقتصادي عمدهي ساكنان بندركنگ همانند بيشتر ساحلنشينان به اقتضاي همجواري با دريا ،ماهيگيري و لنجسازي
است .از آنجاكه ماهيگيري نيازمند قايق و لنج ميباشد با توسعه ماهيگيري ،فعاليت ساخت و تعمير لنج و قايق نيز افزايش مييابد و
بالعكس فعاليت لنجسازي با فراهم نمودن ملزومات ماهيگيري سبب توسعه بيشتر اين فعاليت ميگردد .در اين ميان تعمير لنج
كشورهاي حوزه خليج فارس و درياي عمان عالوه بر ايجاد اشتغال سبب گسترش ارتباطات و حفظ و توسعهي اين صنعت بومي
شدهاست.
صيد ماهي بخش قابل توجهي از زندگي مردم كنگ را شكل مي دهد و عالوه بر فعاليت اقتصادي ،يكي از غذاهاي اصلي
مردم و گردشگران را تشكيل ميدهد .همچنين ماهيگيري و صنايع وابسته از جذابيتهاي توريستي بندركنگ محسوب ميگردد كه
سبب توسعه بيشتر صنعت گردشگري ميگردد .از سويي ديگر با افزايش تعداد گردشگران بر تقاضاي غذا افزوده ميگردد كه اين امر
در نهايت منجر به توسعه بيشتر صنعت ماهيگيري ميشود .در اين شرايط تجهيز صنايع كشتيسازي و ماهيگيري به تكنولوژيهاي
نوين ميتواند نقش قابل توجهي را در رشد اقتصادي منطقه ايفا نمايد.
با توسعه فعاليتهاي ماهيگيري ،خدمات لنج و قايق و گردشگري ،درآمد ساكنان و شاغالن اين بخشها افزايش يافته كه
اين مطلوبيت اقتصادي باعث افزايش سطح رفاه اجتماعي ميشود و اين خود انگيزهاي براي مهاجرت به اين منطقه ميباشد كه
نتيجه آن افزايش جمعيت منطقه است .با افزايش جمعيت ،نيرويكار بيشتري براي ورود به فعاليتهاي اقتصادي مزبور فراهم
ميگردد كه اين فعاليتها را تشديد مينمايد .بهعالوه ،با رشد جمعيت تقاضاي آب براي مصارف شرب و بهداشت و بخش خدمات
فزوني مييابد كه موجب مصرف بيشتر آب و فشار بر منابع آب موجود در منطقه ميگردد .در اين ميان سرمايه اجتماعي با شكلدهي
الگوي رفتاري ،الگوي مصرفي (فرهنگ و عادات مصرفي جامعه) را تعيين نموده و بر ميزان تقاضاي آب تاثير ميگذارد.
با توجه به آنكه منابع آب دردسترس منطقه شامل آب باران ،خط انتقال آب سد كوثر و آب دريا ميباشد ،استفاده از
آبشيرينكنها ،به منابع آب دردسترس افزوده و با تاًمين ميزان بيشتري آب ،زمينه را براي رشد جمعيت فراهم ميگردانند .اين در
حاليست كه حجم آب فعلي كفايت نيازهاي موجود را نمينمايد و افزودن تاسيسات آبشيرينكن نيازمند پرداخت يارانه بيشتر از
سوي دولت است كه اين امر با محدوديت سرمايه مواجه ميگردد .عالوه بر آنكه آبشيرينكنها سبب افزايش شوري آب دريا و
مشكالت زيستمحيطي در نواحي ساحلي ميگردند .بدين ترتيب يكي از عوامل تاثيرگذار بر ظرفيت برد و بارگذاري جمعيتي منطقه،
محدوديت منابع آب دردسترس ميباشد.
با توسعه فعاليتهاي اقتصادي عالوه بر رشد جمعيت بر مشكالت زيستمحيطي نيز افزوده ميگردد .در اين راستا نشت و
ورود آاليندهها به ساحل دريا بر اثر تعمير و سوختگيري قايقها از يكسو و پخش پسماند حاصل از فعاليت ماهيگيري از سويي ديگر،
عالوه بر آلودگي و كاهش كيفيت آب دريا ،مناظر زيباي ساحل بندر كنگ را از بين بردهاست .اين مناظر تاثير منفي بر صنعت
گردشگري دارد و سبب كاهش جذب گردشگر ميگردد .عالوه بر ماهيگيري و صنايع وابسته به آن ،جمعيت ساكن و شناور (گردشگر)
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نيز پسماند و فاضالب توليد مينمايد .امحاء پسماندها و تصفيه فاضالبهاي مزبور نيازمند سرمايهگذاري و استفاده از تكنولوژي
ميباشد .با افزايش هزينه امحاء پسماندها و تصفيه فاضالب ،از مطلوبيت اقتصادي منطقه كاسته ميگردد كه بر روي رفاه اجتماعي
و به تبع آن ميزان مهاجرت و جمعيت تاثيرگذار است .بدين ترتيب عالوه بر محدوديت منابع آب دردسترس ،دو عامل محدوديت
زيستمحيطي و اقتصادي بر ظرفيت برد و بارگذاري جمعيتي منطقه تاثير ميگذارند .مدل مفهومي توسعه بندر كنگ در شكل -4
13شكل نشان داده شده است.
زیرسیستم زیست محیطی*

+
تصفیه و امحاء
+ +

+
هزینه.
پسماند .
رظنم و دید + .فاضالب..
قیاق تخوس.
+

زیر سیستم اقتصادی*

مطلوبیت
 +اقتصادی-

تکنولوژی-

-

زیریستم منابع
آب*
کیفیت آب دریا.

+
سطح رفاه .

خدمات لنج و
قایق
+

R

+
+
.یریگی هام R ,تعنص+ .
گردشگری
+

+
تامین آب.
B

+
یا هروشک اب دتس و داد.
حاشیه خلیج فارس
+

فعالیت های
اقتصادی
+

پرداخت یارانه
+
+
آب شیرین کن
B
+
منابع آب
سرمایه
دردسترس.
-

+
+
مصرف آب.
تقاضای آب.
+ +

.یژولونکت.

زیرسیستم اجتماعی
+
تیعمج.
+
R

+
نیروی کار-
 +مهاجرت.
هیامرس,
اجتماعی.

الگوی مصرف.
+

شکل  :13-4مدل مفهومی ظرفیت برد بندرکنگ

ساختارهاي پوياي حاكم
با توجه به آنكه ديدگاه جامع از سيستم زماني حاصل ميشود كه درک صحيحي از روابط متقابل تركيبي بين اين زيرسيستم-
هاي آن وجود داشته باشد ،پس از تهيه مدل مفهومي به بررسي الگوهاي رفتاري سيستم پرداخته ميشود.
الگوهاي رفتاري ساختارهاي شكلدهنده عملكرد سيستم را تشريح ميكنند و درک عميقي را از ساختارهاي زيربنايي كه
مسبب رفتارهاي متفاوت سيستم در طول زمان ميباشند ،را ارائه مينمايند .از اينرو ميتوانند به عنوان ابزار آيندهنگري با نشان
دادن اثر زمان و عواقب اعمال سياستهاي مختلف در امر تصميمگيري كمك شاياني به مديران نمايند (.)Braun ,2002
در اين مطالعه با توجه به نتايج بدست آمده از فاز مفهومسازي ،بازديدهاي انجام شده و مطالعات صورت گرفته ،ساختارهاي
(مكانيزمهاي) فعال و معيوب محدوده مطالعاتي بندر كنگ تعيين شدند و امكان تهيه حلقههاي علت و معلولي بر اساس ساختارهاي
مزبور فراهم گرديد .در نهايت نمودار علت و معلولي به ترسيم شد .بدين ترتيب مدل شبيهساز سيستم پوياي يكپارچه منابع آب بر
اساس توسعه سه زيرسيستم هيدرولوژيكي ،اقتصادي و اجتماعي تهيه شد .نحوهي توسعه زيرسيستمهاي مزبور به شرح ذيل ميباشد:
رشد اقتصادي در صنعتگردشگري باعث بهبود شرايط اقتصادي ميگردد .شرايط مناسب اقتصادي ،امكان بهرهمندي از
تكنولوژي را فراهم ميكند .استفاده از تكنولوژي از يكسو با ايجاد زيرساختهاي الزم و فراهم نمودن آب دردسترس با كيفيت،
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ظرفيت گردشگري را افزايش داده و مجدداً سبب توسعه صنعت گردشگري ميگردد (حلقههاي تقويتكننده  )Rو از سويي ديگر با
افزايشهزينهها ،مطلوبيت اقتصادي را كاهش داده و مانعي در برابر توسعه بيشتر صنعت گردشگري ميگردد(حلقههاي تعادلي B

(محدودكننده)) .همچنين افزايش ظرفيت گردشگري بر تعداد گردشگران (جمعيت شناور) افزوده و بالتبع موجب افزايش تقاضاي آب
با كيفيت ميگردد كه اين امر نياز به استفاده از تكنولوژي بيشتر را ضروري ميسازد .بر طبق آنچه بيان شد ورود تكنولوژي خود
منوط به داشتن زيرساخت و صرف هزينه ميباشد .بر خالف مزاياي توسعه صنعت گردشگري ،اين فعاليت با توليد پسماند و فاضالب
بر مشكل تصفيه فاضالب و امحاء پسماند افزوده و عالوه بر آن ،با افزايش پسماندها و ايجاد مناظر نامطلوب به عنوان عاملي
محدودكننده در جذب گردشگران ميگردد (شكل .)14-4
صنعت ماهيگيري با توليد غذا و ايجاد جاذبه گردشگري در توسعه گردشگري نقش موثري را ايفا مينمايد .افزايش تعداد
گردشگران و نياز به توليد غذاي بيشتر سبب رونق بيش از پيش ماهيگيري ميشود (حلقههاي تقويتكننده  .)Rبا رونق ماهيگيري
بر تعداد لنج و قايق افزوده ميشود درحاليكه ظرفيت بندرگاه عاملي محدودكننده براي افزايش تعداد قايقها و توسعه ماهيگيري
ميباشد (حلقههاي تعادلي .)B

اب بآ یاضاقت.
کیفیت
>بآ نیمات<
یژولونکت + .هنیز ه.
+
تیبولطم.
+
 Bاقتصادی .اب سرتسدرد بآ.
R
هرظنم و دید.
کیفیت
روانش تیعمج.
دنامسپ ..
+
+
B
یداصتقا طیارش.
+
هاگردنب تیفرظ.
+
تخاس ریز.
B
+
+
+
یرگشدرگ تعنص.
جنل و قیاق دادعت.
+
+
R
+
+
+
تیفرظ.
+
R
یریگی هام.
گردشگری
+
.بالضاف.
+
یعامتجا شریذپ.
گردشگر
.رظنم و دید.
+
B
 او ه تیفیک.زا لصاح بالضاف.
سوخت قایق ها
تسیز درب تیفرظ.
محیطی
رابغ و درگ.
+
یریگی هام دنامسپ.
 +تسیز یگدولآ.
محیطی بندر

شکل  :14-4نمودار علت و معلولی فعالیتهای زیرسیستم اقتصادی

ارتباط زيرسيستمهاي اقتصادي و اجتماعي توسط مولفههاي سرمايه اجتماعي و مطلوبيت اقتصادي انجام ميپذيرد .سرمايه
اجتماعي از يكسو با تسهيل و كم هزينه ساختن مناسبتهاي اجتماعي و مبادلههاي اقتصادي ،پذيرش اجتماعي گردشگر در مردم
محلي و در نتيجه ظرفيت گردشگري را افزايش ميدهد و از سويي ديگر با تاثير بر رفتارهاي فردي و اجتماعي الگوي مصرف را
شكل داده و بر سرانه مصرف و تقاضاي آب اثرميگذارد (ارتباط با زيرسيستم منابع آب) .همچنبن سرمايه اجتماعي با افزايش كارآيي
بر روي منابع سرمايه اجتماعي (هويت ومعرفت) و مولفههاي آن (هنجار ،اعتماد و شبكه اجتماعي) تاثيرگذار ميباشد كه در نهايت
مجدداً منجر به افزايش سرمايه اجتماعي ميگردد (حلقه تقويت شونده) (شكل 15-4شكل ).
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زا عقوت حطس.
 +زندگی .
+
ظرفیت های
گردشگری
+

تعن+
ص.
گردشگری .
B

خرن.
شهرنشینی .
هیامرس.
اجتماعی + 1

+
و بآ عبانم فرصم.
انرژی .
و یدرف یا هراتفر.
اجتماعی .

+
هلدابم تلو هس.
پذیرش اجتماعی
.
گردشگران +
+
 .ییآراک.
R

هیامرس عبانم.
اجتماعی .
+

+
فرصم یوگلا.
.

شکل  :15-4نمودار علت و معلولی زیرسیستم اقتصادی – اجتماعی (سرمایه اجتماعی)

فعاليتهاي اقتصادي (گردشگري و ماهيگيري و خدمات مربوطه) با توليد ارزش افزوده ( ،)GDPبر مطلوبيت اقتصادي و در
نتيجه سطح رفاه مردم منطقه مي افزايند .باالرفتن سطح رفاه اجتماعي با تاثير بر زاد و ولد و مهاجرت به اين منطقه سبب افزايش
جمعيت آن مي گردد .با افزايش جمعيت ،بر تعداد افراد كه قادر به فرزندآوري هستند افزوده شده كه مجدداً نرخ زاد و ولد را افزايش
ميدهند (حلقههاي تقويتي  .)Rدر پي رشد بخش اجتماعي (افزايش جمعيت و افراد واجد شرايط بازار كار) و افزايش تقاضاي اين
بخش براي تأمين معيشت ،از يك سو بخش اقتصادي رشد مييابد كه منجر به توليد ارزش افزوده ميگردد (حلقههاي تقويتي .)R
از سويي ديگر روند رو به رشد جمعيت منطقه از سرانه ) GDPمقدار ارزش افزوده به ازاي هر نفر) ميكاهد كه عاملي در جهت
كاهش سطح رفاه و مهاجرت و جذب افراد ميگردد (حلقهي تعادلي) (شكل 16-4شكل ).
تیبولطم.
اقتصادی..
+
.GDP 1
+
یا ه تیلاعف.
اقتصادی
+

+
 +.هافر حطس.
 .ترجا هم.

R

R

B
 .هنارس .GDP
- +
. .راک یورین.

+
 .تیعمج.
B

R

 .دلو و داز.

+

+
 .ریمو گرم.

شکل  :16-4نمودار علت و معلولی زیرسیستم اقتصادی – اجتماعی (جمعیت)

همانگونه كه اشاره گرديد ارتباط زيرسيستمهاي اقتصادي و اجتماعي با زيرسيستم منابع آب توسط مولفهي تقاضاي آب
صورت ميپذيرد .با توجه به جمعيت و سرانه مصرف ميزان تقاضاي آب تعيين ميشود .مصرف آب بر اساس ميزان تقاضاي آب و
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حجم آب قابل تأمين حاصل ميشود .با افزايش مولفهي مصرف آب از ميزان منابع آب دردسترس كاسته ميگردد كه در نتيجه آن
از حجم آب قابل تأمين آب كاسته ميگردد (حلقهي تعادلي) .از آنجا كه منابع آب دردسترس بندر كنگ شامل خط انتقال از سد كوثر،
آب باران و آب دريا (آب شيرينكنها) ميباشد ،در اين شرايط با افزايش تعداد آب شيرينكنها بر ظرفيت تاًمين آب افزوده ميگردد.
در اين راستا پرداخت يارانه به منظور افزايش تعداد آب شيرينكنها با افزايش قيمت آب تاًمين شده از مطلوبيت اقتصادي منطقه
ميكاهد(حلقه ي تعادلي) .عالوه بر جمعيت ،صنعت گردشگري نيز با افزايش نرخ شهر نشيني و در پي آن افزايش سطح توقع از
زندگي ،بر ميزان مصرف منابع آب و انرژي تاثير گذار بوده و موجب كاهش منابع آب دردسترس ميگردد.
ارتباط زيرسيستم اجتماعي – اقتصادي با زيرسيستم محيطزيست از طريق توليد فاضالب و پساب خانگي و فعاليتهاي
اقتصادي صورت ميگيرد .افزايش جمعيت با توليد بيشتر فاضالب و پسماند همراه ميباشد كه از يكسو با افزايش هزينه تصفيه و
امحاء پسماند ،مطلوبيت اقتصادي منطقه را كاهش ميدهد و از سويي ديگر با وارد نمودن آلودگي به طبيعت ،پيامدهاي زيستمحيطي
را بههمراه مي آورد .با توجه به حد مجاز آلودگي وارد شده به طبيعت ،آلودگي زيست محيطي حاصل از فعاليت ماهيگيري در بندر و
پيامدهاي زيستمحيطي ،ظرفيت برد زيستمحيطي تعيين ميگردد .اين ظرفيت زيستمحيطي به همراه تراكم جمعيت و ميزان
فضاي سرانه و همچنين ظرفيت برد منابع آب (تقاضاي آب و محدوديت منابع آب دردسترس) بر اساس مكانيزيمهاي ارائه شده،
ظرفيت برد و بارگذاري جمعيتي بندر كنگ را تعيين مينمايد( .شكل 17-4شكل )
هیفصت هنیز ه.
فاضالب .
B

B

+

ءاحما و لاقتنا هنیز ه.
پسماند .

B

+
 0یداصتقا تیبولطم.

+

+
 0هافر حطس.

R

+

 0ریمو گرم.

 0ترجاهم.

R
.GDP 2

B
B
 0هنارس .GDP

 .یداصتقا تیلاعف.
+

+

-

تسیز دمایپ.
محیطی 0

 0تیعمج.

 0دلو و داز.

+

R

-راک یورین.

و یدرف یا هراتفر.
 .یعامتجا هیامرس .اجتماعی -

 0دنامسپ ءاحما.
 1دنامسپ.

+

هیفصت یمسا تیفرظ.
خانه 0
+
+

+
 .بآ تمیق.

+

+

+

B

 0بالضاف هیفصت.

+
 0بالضاف.

 0بآ یاضاقت.

 .فرصم هنارس.
-

 ..فرصم یوگلا.

+
لیدبت دصرد.
فاضالب  0هیفصت خرن.
فاضالب 0

+
 .یلحاس طخ لوط.
یارب هنارای تخادرپ.
آب بهداشتی .
+

B
+

+

-

 0+بآ فرصم.

نیریش بآ دادعت.
کن 0

 +بآ نیمات.

B
B

> 0بآ یاضاقت<.

ایرد بآ.

سرتسدرد بآ عبانم.
-

و بآ عبانم فرصم.
انرژی 0
> 0تیعمج<.
بآ عبانم درب تیفرظ+.
-

نیمز.

هب هدشدراو یگدولآ.
طبیعت DOB

یارب بآ یاضاقت+ .
ترقیق آلودگی
+

.COD-N NH4
محدودیت انتشار آب آلوده

زاجمدح.CODcr

+
تیعمج مکارت.
هنارس یاضف.

لاقتنا طخ( یلاقتنا بآ.
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شکل  :17-4نمودار علت و معلولی زیرسیستم – اجتماعی – زیستمحیطی

شكل نمودار علت و معلولي كلي بندر كنگ شامل ارتباط بين بخش اجتماعي(جمعيت و اشتغال بخشهاي مختلف) و بخش
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اقتصادي (ماهيگيري ،صنعت گردشگري و خدمات لنج و قايق) و زيستمحيطي و منابع آب را نشان ميدهد.
با توجه به سناريوهاي ارايه شده و نمودار علت و معلولي ،پيشنهاد اين مشاور به شرح زير ميباشد .همانگونه كه در تحليل
شكست سناريوها مشاهده ميشود ،ايجاد زيرساخت هاي زير شرط الزم براي پايداري بارگذاري ميباشد:


تامين آب با كيفيت مناسب .بطور مثال تامين آب بهداشتي با  ECدر حدود  600ميكروموس بر سانتي متر باشد
(خروجي از آب شيرين كن و خط انتقال محرم) ،رفع كدورت باالي آب و بهبود كيفيت مناسب آن (انتقالي از
خط محرم) با ايجاد تصفيه خانه آب و ...



اصالح الگوي مصرف آب شهري به ميزان  130ليتر بر روز



ايجاد سامانه تصفيه فاضالب شهري



ايجاد سامانه مديريت پسماند



اليروبي و رفع تغذيه گرايي حوضچه لنگرگاه بندر كنگ

لذا تا افق  1415مطابق سناريوي واقع گرايانه  S3Dبرنامهريزي و طراحي شهر صورت پذيرد (جدول  .)4-3تا اين زمان
ايجاد زيرساختهاي فوق اولويت اصلي طرح توسعه را خواهند داشت و جمعيت كل (ساكن و شناور) در حدود  24000نفر خواهد بود.
در صورتي كه در افق  1415زيرساختهاي فوق الذكر ايجاد گرديد ،برنامه ريزي و طراحي شهر در  15سال بعدي (افق
 )1430مي تواند مطابق سناريوي جذاب  S3Bصورت پذيرد.
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هزینه تصفیه فاضالب

شکل  :18-4نمودار علت و معلولی بندرکنگ
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بخش پنجم :پیشنهادها و راهکارها
شهر بندري كنگ به عنوان يك شهر در حال رشد و توسعه با پتانسيلهاي مناسب اقتصادي و گردشگري ميباشد .رشد
سريع شهر تبعات مختلف اجتماعي و محيط زيستي را به دنبال خواهد داشت .پايداري توسعه و رشد اقتصادي در اين شهر مستلزم
توجه به ساختارهاي اجتماعي و محيط زيستي است.
در عصر رشد جمعيت ،افزايش رقابت اقتصادي و چالشهاي زيستمحيطي اعم از تغيير آبوهوا تا آلودگي هوا و كاهش
سطح آب تا افزايش هزينههاي انرژي ،برنامهريزي براي آينده و رفاه جوامع ما ضروري است .برنامهريزي در مواجهه با اين چالشها
بايد از پهنهبندي سنتي يا مالحظات عمومي استفاده از اراضي فراتر رود.
توسعه شهري پايدار فعاليتي بين رشتهاي و شامل تخصصهاي متعددي از جمله شهرسازي ،سيول ،برنامه ريزي حمل و
نقل و ترافيك ،علوم آبهاي سطحي و زيرزميني (مديريت ،برنامهريزي و مهندسي) ،اكولوژي ،محيط زيست ،زمين شناسي و
ژئوتكنيك ،هواشناسي ،علوم دريايي ،علوم مواد ،صنايع مختلف ،كشاورزي ،جامعهشناسي ،حقوق ،فناوري ،اقتصاد و  ...است .اين
رويكرد توسعه همچنين رويكردهاي ابتكاري و عملي را در مورد كاربري زمين و تأثير آن بر منابع طبيعي ايجاد ميكند.
در اين مطالعه مفهوم ظرفيت برد مطرح و عوامل شكست فرآيند توسعه شهر بندركنگ در سايه عدم توجه به مسائل محيط
زيستي بررسي شد .اما لحاظ مسائل محيط زيستي مستلزم قراردادن آنها در چارچوب طراحي شهري در كنار ساير مولفهها و
زيرساختهاي مورد بررسي است .شكل 1-5شكل درخت دانش مربوط به طراحي شهري بندركنگ را با ديدگاه توسعه پايدار نشان
ميدهد .در اين راستا ايجاد زيرساخت سبز-آبي ،در كنار زيرساختهاي سنتي (خاكستري) الزمه دستيابي به طراحي شهري پايدار
است.
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طراحی شهری بندر کنگ

شکل :1-5درخت دانش طراحی شهری بندرکنگ

زيرساخت سبز-آبي رويكردي براي مديريت اثرات آب و هواي شهري است كه باعث ترميم يا حفظ هيدرولوژي طبيعي
ميشود .زيرساخت سبز-آبي شامل طيف گستردهاي از شيوهها ،از جمله نفوذ ،تبخير و انتقال و يا برداشت و استفاده از رواناب سطحي
است .در مقياس منطقهاي ،زيرساخت سبز شامل حفظ يا بازيابي ويژگيهاي چشمانداز طبيعي مانند رودخانهها ،درهها ،جنگلها،
دشتهاي سيالبي ،تاالبها و  ...در محدودههاي شهري است .در مقياس محلي ،زيرساخت سبز-آبي شامل شيوههاي خاص طراحي
و معماري شهري از جمله بازيابي تراوايي سطوح شهري ،افزايش سهم نفوذ رواناب در منشأ بارش ،مديريت منابع آب سطحي و
زيرزميني ،حفظ ويژگيهاي حمايتي سرزميني (پيوستگي رابطه كوه-كوهپايه-دشت) ،بازيابي نفذپذيري جريان هوا در كالبد شهري،
پوشش گياهي علفي-درختچهاي و درختي متناسب با بوم و اقليم ،رعايت تراز ارتفاعي سطوح پذيرندهي رواناب به منظور نفوذ رواناب
و آبهاي سطحي در مقياس محله-ناحيه و  ...است .شيوههاي منطقهاي و محلي با اعمال سياستهاي مناسب توسعه و بازآفريني
شهري باعث افزايش تابآوري كل در مقياس حوزه آبريز ميشود.
زيرساخت سبز-آبي يكي از مؤلفههاي مهم جوامع شهري پايدار است كه به روشهاي زير به حفظ خدمات اكوسيستم كمك
ميكند:
 تنظيم كيفيت هوا :پتانسيل اكوسيستمها براي جذب و حذف آاليندههاي هوا در جو پايين.
 حفاظت از فرسايش :پتانسيل اكوسيستمها براي حفظ خاک و جلوگيري از فرسايش و رانش زمين.
 تنظيم جريان آب :اكوسيستمها بر ويژگيهاي رواناب و آبهاي سطحي و تغذيه سفرههاي آب زيرميني ،به ويژه از نظر
پتانسيل ذخيره آب ،تأثير دارند.
 گردهافشاني :افزايش پتانسيل جانوران ناقل (حشرات و  )...براي انتقال گرده بين پوششهاي گياهي
 نگهداري ساختار خاک و كيفيت آن :نقشي كه اكوسيستمها در حفظ فعاليت بيولوژيكي خاک ،ساختار فيزيكي ،تركيب،
تنوع و بهرهوري بازي ميكنند.
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 تصفيه آب :نقش بيوات در فرآيندهاي بيوشيميايي و فيزيكوشيميايي كه بر دفع زبالهها و آاليندهها از محيط آبي تاثير
دارند.
 تنظيم وضعيت آبوهوا :اكوسيستمها با تنظيم گازهاي فعال گلخانهاي و اقليمي (بخصوص دي اكسيد كربن) در جو
بر اكوسيستم جهاني تأثير ميگذارند.
برنامهريزي براي شهرهاي پايدار يك فرآيند پيچيده است كه به حوزههاي اساسي پايداري اقتصادي ،زيستمحيطي و عدالت
اجتماعي ميپردازد .زيرساخت سبز-آبي يك مفهوم برنامهريزي و طراحي نوظهور است كه در اصل توسط يك شبكه هيدرولوژيكي/
زهكشي تركيبي ساخته شده است و مناطق مكمل سبز را با زيرساختهاي ساخته شده كه عملكردهاي اكولوژيكي را فراهم ميكند،
تكميل و پيوند ميدهد .اصول اكولوژي منظر ،برنامههاي زيرساخت سبز-آبي را در محيطهاي شهري بكار ميگيرند.
مرور ادبيات جهاني نشان ميدهد كه رويكرد ايجاد زيرساخت سبز-آبي ،يك رويكرد نوظهور است كه ساير زيرساختهاي
اصلي شهر همچون حملونقل و فاضالب را تحت تاثير قرار داده و به عنوان پيشزمينه و پيشفرض ايجاد زيرساختهاي ديگر به
شمار ميآيد .مزاياي اقتصادي زيرساختهاي سبز-آبي شامل شغلهاي ايجاد شده براي اجرا و نگهداري زيرساختهاي سبز-آبي و
ارزش باالتر امالک در اطراف اين زيرساختها است.
مزاياي اجتماعي شامل موارد زير است:
 كاهش خطرات بهداشتي مرتبط با اثر جزيره گرمايي شهري و آلودگي هوا
 ميزان جرم كمتر
 گردش ترافيك ايمنتر
 مشاركت جوامع
مزاياي محيطزيستي شامل موارد زير است:
 بهبود مديريت آب سطحي
 كنترل فرسايش
 بهبود كيفيت هوا
 بهبود زيستگاههاي گياهان و حيوانات وحشي
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شکل  :2-5درخت دانش زیرساخت سبز-آبی بندرکنگ

راهكار برنامه ريزي صحيح شهر كنگ و احتراز از مواجهه با عوامل شكست توسعه شهري توجه به مسائل محيط زيستي
همسنگ با ساير مولفه هاي برنامه ريزي شهري و حتي باالتر از آنهاست .بنابراين پيشنهاد ميشود چارچوب برنامهريزي شهري
كنگ بر پايه زيرساخت سبزآبي بنانهاده شود تا بتوان به صورت نظام مند و صحيح مسائل محيط زيستي را در تمام برنامه ريزيها
و طراحيها مورد توجه قرار داد .شكل  2-5ساختاري از درخت دانش مربوط به زيرساخت سبز-آبي شهر بندركنگ را نشان ميدهد.
مطابق اين شكل پيشنهاد ميشود زيرساخت سبز-آبي شهر بندر كنگ در چهار شبكه هيدرولوژي ،كشاورزي ،فرهنگي و اكولوژيك
تعريف و در طرحي شهري بندركنگ اعمال شود.
به منظور خوانايي چهار شبكه فوق ،اقدامات زير پيشنهاد ميشود:
 – 1پهنهي باغات و نخيالت شهر مبتني بر سامانهي بركهها دوباره احيا و در ساختار فضايي شهر لحاظ گردند .اين پهنه
به همراه سامانهي بركهها نقش شبكه كشاورزي و بخشي از شبكههاي هيدرولوژي ،فرهنگي و اكولوژيك را پوشش ميدهند.
 – 2در ضوابط طراحي معابر شهري ،استفاده از كفسازيهاي تراوا همراه با معرفي جزئيات معماري موردنياز در دستور كار
قرارگيرد .سياست حاكم در طراحي شهري به گونهاي باشد كه در افق طرح ،ميزان تراوايي سطوح معابر به ميزان  20درصد افزايش
يابد .اين ضوابط بخشي از شبكه هيدرولوژي را پوشش ميدهد.
–- 3در ضوابط طراحي پالکها ،مديريت رواناب ناشي از بارندگي در مبدا اعمال گردد .اين ضوابط ميتواند شامل مشخصات
ساخت سطوح و كفسازيها به گونهاي باشد كه در افق طرح به ميزان 50درصد باعث افزايش تراوايي شود .همچنين اين ضوابط
ميتواند شامل هدايت آب باران به چاههاي جذبي سنتي باشد كه در حال حاضر در بخشي از شهر توسط مردم مورد استفاده قرار
ميگيرد.
 – 4در ضوابط طراحي پهنههاي سبز ،دقت به پايينتر قرارگرفتن تراز اين پهنهها نسبت به تراز سطوح مجاور آنها اجباري
شود.
 – 5در نهايت احياي خورهاي شرقي و غربي به نحوي كه امكان تعامل بيشتر محالت و شهروندان با آنها فراهم شود در
دستور كار قرار گيرد (شكل  .)3-5خوانايي اين خورها توسط شهروندان مهمترين ركن طراحي شهري قرارگيرد .يكپارچگي اين
خورها با سامانهي بركهها و پهنههاي باغات و نخيالت ،اركان اصلي ساختار فضايي زيرساخت سبز-آبي شهر بندركنگ خواهند بود.
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شکل  :3-5خورهای شرقی و غربی ،حوضچه لنگرگاه و شبکه برکهها در نقش زیرساخت سبز-آبی شهر بندری کنگ
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منابع و مراجع
 انتشارات نويسندگان نيلوفر،1386 ، طرح و اجراي پروژههاي اليروبي،. ع،پاكنژاد

-

 طرح تلفيق مديريت، برنامه عمل مديريت يكپارچه مناطق ساحلي شهرستان بندرلنگه،سازمان بنادر و دريانوردي

-

1397  بهمن،يكپارچه مناطق ساحلي استان هرمزگان
 محدوده مطالعاتي حوزه آبريز رودخانههاي كل – مهران و42  مطالعات تهيه بيالن،شركت آب منطقهاي هرمزگان

-

، مهندسين مشاور فارساب صنعت، جلد پنجم ارزيابي منابع آب،1389 – 90 جزاير خليج فارس منتهي به سال آبي
1395

-

.1387 ، گزارش پيشنهاد ممنوعيت دشت گزير بندر لنگه،شركت آب منطقه اي هرمزگان
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