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.

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

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

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

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.
توجه به توسعه متناسب با ظرفيتهاي محيط زيست و منابع موجود ،توسعه كالبدي همسو با احياي ساختار اكولوژيك شهر و طراحي متعامل
از مقياس جزء به كل و كل به جزء از رويكردهاي مورد توجه در اين طرح بوده است.
موضوع حائز اهميت ديگر همانطور كه در ابتدا به آن اشاره شد ،ساختاري است كه بهمنظور تحققبخشي طرح مورد استفاده قرار گرفته است.
در طرحهاي جامع شهري ،بهطور معمول نقشههاي كالبدي پيشنهادي و ضوابط پيوست آن ،مبناي عمل قرار ميگيرد .طرح حاضر با بهرهگيري
از ساختارهاي موازي ديگري ،همچون «ارائه برنامه اقدام مشترک سازماني»« ،تهيه طرحهاي موضعي و موضوعي» براي اماكن و محورهاي
مهم كه ميتوانند نقش الگو براي بقيه فضاهاي شهر و ساختمانها بر اساس ضوابط تدوين شده را داشته باشند و همچنين ،با ارائه
دستورالعملهاي پيوست درخصوص «سازكار و تصويب طرح بناهاي حائز اهميت»« ،تهيه ساختار براي مسؤوليتهاي اجتماعي سازمانهاي
ذينفع و دينفوذ در شهر كنگ»« ،تدوين چارچوب اجرايي حفاظت از ميراث تاريخي شهر» و همچنين «منشور گردشگري خاص شهر
كنگ» تالش كرده است كه ساختاري منسجم اجرايي براي تحقق ايدهها در قالب يك سامانه يكپارچه ،همسو و هماهنگ فراهم آورد.
اميد است كه روش بهكار گرفته شده در تهيه طرح حاضر بتواند پس از دريافت بازخوردها در اجرا و اعمال آن ،به عنوان يك الگو براي تهيه
ديگر طرحهاي توسعه در كشور مورد استفاده قرار گيرد.
محمد شکرچیزاده
رییس مرکز تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازی
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پیشدرآمد
شهر بندري كنگ با  19231نفر جمعيت (بر اساس سرشماري عمومي نفوس و مسكن در سال  )1395و مساحت محدوده  650هكتار (بر
اساس آخرين طرح جامع و تفصيلي مصوب) در فاصله  165كيلومتري غرب بندرعباس از استان هرمزگان و در شهرستان لنگه واقع شده
است.
شهري دلربا كه نخلهاي سربرافراشته آن ،در زير آفتاب تابان جنوب ،سايه ساري دلنشين عرضه ميدارد؛ بادگيرهايي كه نسيم خوش دريا
را به قلب خانهها هدايت ميكنند؛ پيكر سفيد ساختمانها كه با تزئينات ظريف خود در زير تشعشع نور آفتاب و در ميان آبي دريا و آسمان
آرميدهاند و تعداد قابل توجهي از آنها همچنين سرزنده بوده و مأمن زندگي خانوادهها محسوب ميشوند؛ گذرهايي كه در پيچ و شكنج خود
به ناگاه تصوير دريا را به رهگذران عرضه ميدارند و بركههاي آب در جاي جاي شهر كه نشاني از فن مهندسي آب در آن پهنه است.
سيماي اين شهر از ميان آبهاي خليج فارس ،در ميان دو آبي آسمان و دريا ،با بادگيرها ،منارههاي سوزني و نخلهايي كه بر پيكره سفيد
شهر نقش بسته اند ،چهرهاي ماندگار را به نمايش ميگذارد.
اما اين همه كه در پيكر كالبد شهر تجسم مي يابد ،تنهابخشي از زيباييهاي اين بندر دل انگيز است...
اين شهر در خشكي تمام نميشود؛ حيات شهر تا افقي دوردست در دريا امتداد مييابد و در آن ،معنا مييابد و نه صرفاً در لبه آن؛ چرا كه دريا
آميخته با زندگي مردمان است و لنجها و قايقهاي صيادي تا افق دور با رنگهاي زرد و قرمز كه هوشمندانه در تضاد با زمينه آبي دريا شكل
گرفتهاند ،در امتداد و ميان ساحل و اسكله خاكي شهر رخ مينمايانند و جز و مد زيباي خليج فارس كه در طول روز چندين مرتبه رخ مي
دهد ،مناظري پويا و بديع را به نمايش ميگذارد .فراتر آنكه ،دريا و زندگي با دريا در مناسك ،باورها و آيينهاي ساكنين نيز عميقاً رخنه
كرده و اساساً ،الهامبخش آن بوده است.
از طرف ديگر ،تاريخ شفاهي و جمع دوستان و اقوام اين شهر نه محدود به به سرزمين ايران كه تا آنجا كه دريانوردان توانمند اين خطه توان
پيمايش در دريا را داشتند ،امتداد مييابد .در غروب ،كمي كه آفتاب در پشت افق خليج نيلگون فارس فرو مينشيند و از شدت تابش آن
كاسته ميشود ،محفل بزرگان شهر در موزه مردمشناسي كه به همت خود ،آن را برپا كرده اند ،برپاست .جمعي كه به گرمي پذيراي مهمانانند.
نشستن و گپ زدن با ناخدايان قديمي اين جمع كه سينه آنها مملو از خاطرات سفرهايي طوالني به كرانه هاي اقيانوس از بمبئي گرفته تا
زنگبار و شما آفريقا و ساحل عربستان و جزاير خليج فارس است ،لطف اين فضا را صد چندان ميكند .اين دريانوردان خبره كه گفتنيهاي
بسيار از فن دريانوردي و ابزار و آداب آن دارند ،جلوه ديگري از شهر و آدميان آن را به نمايش ميگذارند .حضور در اين محفل با چاشني بوي
دريا و شرجي نمناک جنوب ،كيفيتي ويژه از اين شهر را به نمايش ميگذارد.
مردمان اين ديار در جاي جاي آداب و سلوک زندگي خود ،قدردان درياي بخشندهاي هستند كه منابع ارتزاق و صناعت خود را مديون آنند:
در تورهاي صيادي كه از آب بيرون كشيده ميشود  ،گونهگوني ماهيها كه اين درياي مهربان به ساكنين عرضه ميدارد ،تأييدي بر بخشندگي
دريا و ارزش اين نعمت الهي براي ساكنين است؛ از طرف ديگر ،صنعت لنج سازي و تعميرات آن ،چنان در اين سرزمين پاگرفتهاند كه لنجهاي
سراسر حوزه خليج فارس و درياي عمان را جذب كرده و صنعتي فعال را در منطقه رقم مي زند؛ همچنانكه صنايعدستي و فراوري ضايعات
نخل در پيوند عميق و گستردهاي با معيشت وابسته به دريا قرار مي گيرد و زنجيره پيوسته حيرتانگيزي را شكل ميدهد.
اين بندر در گذشتههاي دور ،پل ارتباطي شهرهاي بزرگ پسكرانه خود نظير الر و بستك با آبهاي آزاد جهاني بوده و از طرف ديگر ،مورد
توجه اروپايياني كه كليد تجارت جهاني را در آبهاي خليج فارس ميجستند و بي سبب نيست كه كنگ همواره ،نقطه مهمي در تأمين امنيت
ايران ،در موازنه قواي نظامي و سياسي و اقتصادي كشورهاي اروپايي انگليس و هلند و پرتغال از يك طرف و حكومت مسقط و كشورهاي
حوزه خليج فارس از طرف ديگر محسوب ميشده است.
در نهايت اينكه اين گوهر ارزشمند ،خوشبختانه امروز براي مردم اين شهر شناخته شده است و سرمايه اجتماعي عظيمي كه در اين شهر
نهفته است ،حكايت از آيندهاي روشن براي آن دارد .اين مردمان ،قابليت و توان آن را دارند كه سرمايههاي خود را تبديل به ثروتي گرانقدر
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(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 به « برنامهريزي كالبدي » در شهر كنگ اختصاص دارد .بخش اول اين مجلد به شناخت كالبدي شهر مشتمل بر ساختار فضايي
شهر ،وضعيت اراضي ،نحوه استفاده از اراضي برحسب نوع كاربريها ،كاربريها و خدمات و بررسي وضعيت ابنيه و مسكن پرداخته است .در
ادامه ،براساس نتايج مطالعات و چشماندازهاي تدوين شده كليات طرح ساختاري شهر در قالب ساختار فضايي پيشنهادي ،تدقيق حوزهها و
محدوده ها ارائه شده و نظام كلي استفاده از زمين و جزئيات آن تدوين شده است.
مجلد حاضر با همكاري آقاي دكتر كورشعلي رضايي پرتو ،خانم دكتر فرديس ساالريان و آقاي دكتر علي طيبي و ديگر همكاران طرح
تهيه و تدوين شده 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 ساير 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 :ارزیابی میزان تحقق طرح جامع و تفصیلی پیشین
()۱۳۸۵
همانطور كه پيشتر اشاره شد طرح جامع پيشين شهر بندر كنگ به طور مشترک در قالب يك طرح براي بندرلنگه و كنگ توسط مشاور نقش
محيط تهيه شد و در سال 1385به تصويب رسيد .در اين طرح با رويكرد رايج در طرحهاي شهري توسعه كالبدي در دو زمينه توسعه كاربريها
بر اساس نياز سنجي و پيش بيني جمعيتي صورت گرفته و توسعه شبكه معابر بر اساس نياز ترافيكي شهر پيشنهاد شد .در ادامه اين بخش به
بررسي ميزان تحقق اين طرح در اين دو بعد (كاربري و معابر) با توجه به برداشت صورت گرفته از وضعيت موجود در سال  1397ميپردازيم.

 -1-1میزان تحقق کاربریهای پیشنهادی
با نگاه به نقشه كاربري وضع موجود و پيشنهادي طرح تفصيلي پيشين بندر كنگ ميتوان مشاهده كرد كه بيشتر پيشنهادات اين طرح براي
توسعه اراضي شهري به بخش توسعه نيافته شهر در غرب شهر و نوار شرقي مجاور محدوده قانوني شهر و مابقي در اراضي خالي درون بافت
اختصاص پيدا كرده است .با مقايسه اين دو نقشه با وضع موجود كاربريها در شهر كنگ ميتوان مشاهده كرد كه بيشترين كاربريهاي
محقق شده در طرح مربوط به كاربري مسكوني و به طور خاص اراضي ناحيه غرب شهر است كه در قالب شهرکهاي سازماني ،اراضي
آمادهسازي و مسكن مهر توسعه يافتهاند .در اين مورد از مجموع  128هكتار كاربري مسكوني پيشنهاد شده در طرح تفصيلي ،مجموعاً 43
هكتار تحقق پيدا كرده است .بعد از كاربري مسكوني ،بيشترين كاربري تحقق پيدا كرده مربوط به كاربري تجاري ( 16هزار متر مربع از 26
هزار متر مربع پيشنهادي) و كاربري مذهبي ( 37هزار متر مربع از  66هزار متر مربع پيشنهادي بوده است .در سر ديگر اين طيف از نظر عدم
تحقق ،كاربري پارک و فضاي سبز و كاربري ويژه در منطقه تاريخي بركههاي آب كمترين تحقق را داشته است كه در مجموع از  90هكتار
زمين پيشنهادي تنها  4هكتار تحقق پيدا كرده است .بعد از اين كاربريها ،كاربريهاي آموزشي ( 9هكتار از  20هكتار پيشنهادي) و ورزشي
( 1000متر مربع از  20هكتار پيشنهادي) قرار گرفته است.
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جدول  :1-1میزان تحقق کاربریهای پیشنهادی طرح تفصیلی پیشین
کاربری پیشنهادی طرح تفصیلی پیشین

مسکونی
پارک و فضای سبز
کاربری ویژه
ورزشی
دبستان
مذهبی
حریم سبز
اداری و انتظامی
راهنمایی
تاسیسات و تجهیزات شهری
دبیرستان
تجاری
حمل و نقل و انبارداری
صنایع
فرهنگی
درمانی
تعمیرگاه و صنایع کارگاهی
باغ و باغداری
حریم  7۰متری
پارکینگ
بهداشتی
کودکستان و مهدکودک
مجموع

مجوع مساحت

تحقق

عدم تحقق

(مترمربع)

(مترمربع)

(مترمربع)

1,278,313
497,877
398,306
192,120
98,832
65,716
65,654
62,516
60,376
39,853
39,645
25,734
19,662
19,639
18,534
9,249
4,702
3,364
2,584
2,009
1,047
818

433,906
5,819
34,149
1,641
7,809
37,270
53,145
1,491

738,606
471,609
364,157
184,703
85,499
24,086
12,509
60,591
59,145
34,537
27,378
8,317
1,189

2,9۰6,547

1,691
11,850
16,732
6,640
8,303

17,874
7,095

1,962
1,047
818
62۰,447

2,1۰1,12۳

مغایرت (مترمربع)

مجوع مساحت
(درصد)

105,801
20,449

43.98%
17.13%
13.70%
6.61%
3.40%
2.26%
2.26%
2.15%
2.08%
1.37%
1.36%
0.89%
0.68%
0.68%
0.64%
0.32%
0.16%
0.12%
0.09%
0.07%
0.04%
0.03%

184,978

1۰۰.۰۰%

5,776
5,523
4,360
434
1,231
3,626
417
684
11,833
11,336
660
2,153
4,702
3,364
2,584
47

اما منظر مغايرت وضعيت موجود با كاربريهاي پيشنهادي در طرح تفصيلي پيشين مشاهده ميشود كه بيش از  10هكتار از اراضي مسكوني
پيشنهاد شده در طرح تفصيلي به كاربريهاي ديگر اختصاص پيدا كرده است .اين امر درزمينه كاربري پارک و فضاي سبز دو هكتار ،ورزشي
دو هكتار و كاربريهاي ورزشي ،آموزشي ،و مذهبي مجموعه  1,5هكتار بوده است .با نگاه به نقشه مغايرتها ميتوان ديد كه اكثر مغايرتهاي
صورت گرفته درون بافت متمركز شهري اتفاق افتاده است كه زمين در كاربريهاي خاص از ارزش مضاعفي برخوردار است و كاربريهاي
تحقق يافته بيشتر در نواحي توسعه نيافته پيراموني پراكنش پيدا كردهاند.
با نگاه به كاربري وضع موجود ميتوان مشاهده كرد از مجموع  185هزار متر مربع مغايرت وضع موجود با كاربريهاي پيشنهادي طرح
تفصيلي پيشين  170هكتار آن به كاربريهاي تجاري ،مسكوني و مختلط تجاري و مسكوني تغيير كاربري پيدا كردهاند كه نشان از قدرت
بازار توسعه در استفاده حداكثري از اراضي شهري است .از اين بين  72هزار متر مربع به كاربري مسكوني 50 ،هزار متر مربع به كاربري
مسكوني و مابقي به كاربري مسكوني –تجاري اختصاص پيدا كرده است.
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جدول  :2-1کاربریهای ایجاد شده در اثر تغییر کاربری و مغایرت با طرح تفصیلی پیشین
کاربری موجود

مساحت (مترمربع)

مساحت (درصد)

تجاری

تاسیسات و تجهیزات شهری

72,287
49,251
44,925
5,488
5,341
3,809
1,650
1,468
1,274
463
44

38.86%
26.48%
24.15%
2.95%
2.87%
2.05%
0.89%
0.79%
0.68%
0.25%
0.02%

مجموع

185,999

1۰۰.۰۰%

مسکونی
مختلط مسکونی تجاری
مختلط
اداری انتظامی
آموزشی
مذهبی
حمل و نقل و انبارداری
صنعتی کارگاهی
بهداشتی درمانی

شکل  :1-1پراکنش میزان تحقق کاربریهای پیشنهادی طرح تفصیلی پیشین
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-1-2میزان تحقق معابر پیشنهادی
توسعه شبكه معابر بعد ديگر طرحهاي كالبدي رايج است كه اغلب در دو بخش توسعههاي بيروني و دروني طبقه بندي ميشوند .توسعه
بيروني معموال در قالب طرحهاي آمادهسازي نخوه شبكه معابر در نواحي توسعه نيافته را به خود اختصاص ميدهد و توسعه دروني در قالب
عقب نشيني قطعات و تعريض معابر در نواحي توسعه يافته صورت ميگيرد .در طرح تفصيلي شهر كنگ نيز هر دو اين دو نوع توسعه را
ميتوان مشاهده كرد .توسعه بيروني در طرح تفصيلي شهر كنگ بيشترين به نواحي توسعه نيافته در غرب شهر اختصاص دارد كه با شبكه
بندي معابر جديد در شمال و جنوب جاده كنگ – بندر لنگه صورت گرفته است .با نگاه به نقشه ميزان تحقق توسعه معابر در طرح تفصيلي
پيشين ميتوان مشاهده كرد كه بيش از همه اين معابر جديد در طرح تحقق پيدا كردهاند .اما توسعه معابر دروني و تعريضهاي پيشنهادي،
كه پرهزينهترين و مسئلهسازترين بخش طرحهاي شهري است ،يكي از مهمترين نقاط ضعف طرح پيشين و از داليل اصلي ملغي شدن اين
طرح در شوراي عالي معماري و شهرسازي كشور است .همانطور كه در نقشه مشاده ميشود ،در اين بخش با پيشنهاد احداث يك معبر جديد
درون بافت تاريخي اين شهر تعداد زيادي از خانههاي تاريخي اين شهر و بافت ارزشمند آن به خطر افتاده است كه خوشبختانه تنها بخش
كوچكي از آن اجرا شده است.

شکل  :2-1میزان تحقق توسعه معابر پیشنهادی طرح تفصیلی پیشین
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با نگاه به كاربريهاي وضع موجود طرح تفصيلي شهر ميتوان مشاهده كرد كه بيشتر معابر تحقق پيدا كرده در اراضي باير ( 30هكتار) و بعد
از آن باغ بوده است كه مهمترين دليل آن ،جنبه اقتصادي و تحقق پذيري احداث معابر جديد در اراضي كمتر توسعه يافته است كه متاسفانه
منجر به از بين رفتن بيش از  14هزار متر مربع از اراضي باغات اين شهر شده است. .
جدول  :۳-1میزان تحقق توسعه معابر پیشنهادی در کاربریهای وضعموجود طرح تفصیلی پیشین
کاربری وضع موجود درون طرح

مساحت

تفصیلی پیشین

(مترمربع)

(درصد)

بایر

772,913.7
91,564.5
40,937.1
11,249.3
10,957.2
10,366.1
6,819.7
4,172.6
3,625.8
3,555.6
3,275.7
3,223.9
3,024.1
2,964.0
501.3
488.2
247.4
221.7
152.5

79.66%
9.44%
4.22%
1.16%
1.13%
1.07%
0.70%
0.43%
0.37%
0.37%
0.34%
0.33%
0.31%
0.31%
0.05%
0.05%
0.03%
0.02%
0.02%

مسکونی
باغ و باغداری
حمل و نقل و انبارداری
پارک و فضای سبز
مخروبه و متروکه
مذهبی
نظامی-انتظامی
تجاری
ورزشی
شنزار ساحلی
درحال ساخت
صنایع
اداری
راهنمایی
تاسیسات و تجهیزات شهری
گورستان
تعمیرگاه و صنایع کارگاهی
دبستان
مجموع
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مساحت

تحقق (مترمربع)

تحقق (درصد)

307,330.8
1,979.7
14,259.9
2,582.8

39.76%
2.16%
34.83%
22.96%
0.00%
27.75%
22.41%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
22.71%
0.00%
0.00%
0.00%
28.48%
0.00%
0.00%

۳۳1,۳15.2

۳4.15%

1۰۰.۰۰% 97۰,26۰.5

2,876.4
1,528.2

686.9

70.5
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بخش دوم :شناخت کالبدی شهر
شناخت الگوي كالبدي شهر به منظور هدايت آن در راستاي توسعه پايدار شهري امري اساسي است .كالبد در لغت به معناي پيكر آورده شده
و محتواي روابط اقتصادي و اجتماعي در فضاست و چون سه بعدي است ،فضا به شمار ميآيد .مقصود از كالبد شهري ،مجموعههاي فيزيكي
همگني است كه اساس موجوديت شهري با آن مشخص ميشود و اين عناصر فيزيكي متجانس نسبت به هم داراي رابطه خاصي هستند .به
عبارت ديگر نحوه شكلگيري و مكانيابي عناصر و استقرار فضايي پديدهها و ارتباط آنها با يكديگر تحت تاثير عوامل متعددي مانند عوامل
طبيعي ،اقتصادي ،فرهنگي و خصوصيات و نيازهاي فضايي درجهت سهولت حيات شهري ،كالبد ناميده ميشود .بنابراين كالبد شهر تركيب
مجموعهاي از عوامل است كه در كل ،سيماي شهر را ميسازد و يا به عبارتي طرح فضايي شهر است كه بيانگر وسعت ،محيط و حدود
جغرافيايي شهر و چگونگي استفاده از زمين شهري و فعاليتهايي است كه توسط انسان بر روي اين فضا پياده ميشود.
شناخت كالبدي شهر كنگ كه به عنوان يكي از بنادر تاريخي و تجاري استان هرمزگان و نيز يكي از قديميترين بنادر ايران شناخته ميشود،
شامل شناخت ابعاد ساختار فضايي ،وضعيت اراضي ،كاربري و خدمات ،بررسي وضعيت ابنيه و مسكن است.
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جدول  :1=2گامهای مطالعاتی در شناخت کالبدی محدوده مطالعاتی

ابعاد ساختار فضایی



توده و فضا



مورفولوژی (تقسیمات کالبدی ،تراکم
ساختمانی و سطح اشغال)

وضعیت اراضی
کاربری و خدمات



دانهبندی و شبکهبندی



سازمان فضایی



مالکیت اراضی



نحوه استفاده از اراضی



وضعیت کمی و کیفی کارکردهای شهری



مطالعه تاسیسات شهری



نحوه توزیع خدمات (ظرفیت و شعاع
عملکردی)

مسکن

وضعیت ابنیه و



تعیین کاربری و صنایع مزاحم



کیفیت ابنیه



طبقات ساختمانی



وضعیت ابنیه تاریخی



طبقه بندی انواع ساختمانهای مسکونی

 -1-2ساختار فضایی عینی شهر
ساختار فضايي عبارت است از ترتيب و نظم واحدهاي يك مجموعه مشخص و هدفمند و يا ترتيب و توزيع نظام يافته واحدهاي يك مجموعه
در فضا ،در راستاي عملكردهاي عمومي آن مجموعه .در اصل ،ساختار فضايي تجلي روابط دروني و بيروني واحدهاي يك مجموعه فضايي
و جايگاه اجزاي آن بر بستر محيط فيزيكي است .يك ساختار فضايي ،روابط عمودي سطح سازمانياش را به صورت ارتباطات منعكس نموده
و روابط افقي واحدها را از طريق حوزههاي نفوذ و قلمروها نشان ميدهد.
ساختار فضايي شهرها به روابط مختلف و متقابل تمامي نيروها و عوامل موجود در شهر بستگي دارد .اين عوامل ميتواند دربرگيرنده نيروي
بازار ،فعاليتها ،زيرساختهاي شهري و خدمات گوناگون باشد كه همواره ارتباطي پيچيده و متقابل داشته و گاهي اوقات اين پيچيدگي ،حتي
مانع رسيدن به الگوي مناسب توسعه و ساخت شهر در مقياس كالن و برنامهريزي و تنظيم سياستهاي شهري در مقياس خرد ميشود.
درنتيجه ،لزوم نگرش جدي به برنامهريزي ساختار فضايي شهر اهميت مييابد و برنامهريزي آن بايستي با توجه به ساختار حاكم بر شهرها
انجام شود.
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هدف از بررسي اين بخش دستيابي به وجوه مختلف و تاثيرگذار بر فرايند توسعه شهري ،ارزيابي پتانسيلهاي توسعه شهري از منظر پتانسيلها
و توانهاي بالقوه كالبدي – فضايي است تا برپايه آن بتوان به سطح مطلوبي از برنامهريزي توسعه آتي پرداخت .ساختار فضايي شهر كنگ
دربرگيرنده  4بخش اصلي وضعيت توده و فضا ،موفولوژي شهري ،دانهبندي و شبكهبندي شهري و سازمان فضايي است.

شکل  :1-2فرایند تحلیل ساختار فضایی در بندر کنگ

 -1 -1 -2شناخت و تحلیل وضعیت بخشهای پر و خالی کالبد شهر (توده و فضا)
توده شامل محيطهاي ساخته شده كه همان ساختوسازها و ساختمانها است .در نتيجه به تمامي مساحت ،سازهها و احجام ساختماني واقع
در محيط شهري توده ميگويند .از سويي ديگر فضا شامل محيطهاي ساخته نشده و قسمتي از محيط پيرامون تودههاي فضايي است كه
خالي از ساخت و ساز باشد .پس در فضاي شهري به طور كلي دو بخش اصلي توده و فضا وجود دارد .به واسطه اينكه ساختار محيط فيزيكي
برپايه اين دو مولفه شكل گرفته ،اهميت بررسي آن در برنامهريزي كالبدي واضح است.
پخشايش و تمركز فضايي توده در شهر كنگ در بخشهاي مياني ،شرق بلوار آيت اهلل خامنهاي و تا حدودي در قسمت شمالي بوده و اراضي
جنوب و غربي شهر داراي تمركز كمتري از اراضي ساخته شده ميباشند .چنين پراكنش فضايي برآمده از تمركز اراضي مسكوني و خدمات
شهري در ميانه شمالي و شرقي و استقرار فعاليتهاي باير ،باغ ،پارک و فضاي سبز در اراضي جنوب و غرب شهر است .در نتيجه شهر كنگ
داراي  2الگوي اصلي؛ متمركز -فشرده و پراكنده است كه باعث شده تا توده دربرگيرنده  93/66هكتار و فضا شامل  416/35هكتار از اراضي
شهر باشد.
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شکل  :2-2پراکنش فضایی توده و فضا در محدوده مطالعاتی

 -2 -1 -2مورفولوژی و سایر ویژگی های کالبدی محدوده
عناصر شهر به بخشهاي فضايي -بصري ،كالبدي ،عملكردي و فعاليتي قابل تفكيك هستند .بخش كالبدي به عنوان ماهيت فيزيكي شهر
اهميت فراواني دارد ،زيرا برساير بخشها نيز تاثير بسزايي خواهد گذاشت .بدين ترتيب مورفولوژي و ويژگيهاي كالبدي تاثير بسزايي بر
زيبايي و كيفيت زندگي شهري دارد .همچنين كالبد و فضاي باكيفيت ،توسط خلق زيباييهاي بصري بر ذهن و خاطر عموم تاثير ميگذارد.
مورفولوژي شهري به معناي مطالعه نظام يافته (سيستماتيك) از فرم ،شكل و طرح حوزههاي شهري است كه در بعضي موارد به اين تعريف،
رشد و كاركرد شهر نيز افزوده مي شود .به طور كلي كاركرد شهرها در مورفولوژي شهري ،نقش به سزايي دارد تا آن جا كه هر كدام از
كاركردهاي شهري ،مورفولوژي و چشم انداز خاصي مي آفريند.

شكل  :3-2مورفولوژي و ساير ويژگي هاي كالبدي محدوده
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در شناخت مورفولوژي و ويژگيهاي كالبدي  -فضايي شهر كنگ تالش شده تا به بررسي وضعيت نظام تقسيمات كالبدي ،وضعيت تراكم
ساختماني و سطح اشغال پرداخته شود .هدف از بررسي اين بخش ،بهبود وضعيت شهر به سمت جامعهاي ايده آل و امن همراستا با شاخصهاي
كيفي در سطح كالبدي شهر است تا بتوان در نهايت سطح كيفيت زندگي شهري را ارتقا داد.

شکل  :4-2فرایند تحلیل مورفولوژی و کالبد در بندر کنگ

 -1 -2 -1 -2بررسی وضعیت نظام تقسیمات کالبدی بندر کنگ

نظام تقسيمات كالبدي در بندر كنگ؛ شامل  5منطقه بافت تاريخي ،باغات و بركهها ،بافت مياني ،منطقه ابوذر و بافت جديد است.


بافت تاریخی :اين منطقه دربردارنده بيشترين جمعيت در ميان مناطق است .جمعيتي برابر با  6802نفر نشان دهنده
تمركز جمعيت در اين منطقه است و از سويي ديگر ،همجواري با محدوده تاريخي شهر و بافت ريزدانه آن بر الگوي
ارگانيك داللت دارد .در اين منطقه عناصري همچون محدوده تاريخي شهر ،محور تجاري -عملكردي امام خميني،
اسكله و بندر صيادي ،پارک ساحلي و بازارچه مرزي قرار دارد.



بافت میانی :اين منطقه در حد فاصل بافت تاريخي و منطقه ابوذر و در ميان بلوار آيتاهلل خامنهاي و خيابان امام
خميني واقع شده است .جمعيت  2975نفري حاضر در اين منطقه نشان دهنده دومين منطقه پرتراكم شهري است .اما
تمركز جمعيتي در اين منطقه؛ اختالف زيادي با بافت تاريخي دارد .الگو و بافت توسعه شهري در اين منطقه نيمه
ارگانيك است.



منطقه ابوذر :اين منطقه در ميان مناطق ابوذر و بافت جديد واقع شده و در حد شمالغربي بلوار آيتاهلل خامنهاي
است .الگو و بافت توسعه شهري در اين منطقه نيمه ارگانيك است و مهمترين مولفه كاركردي در اين بخش استاديوم
البدر است.



بافت جدید :اين منطقه بزرگترين وسعت در ميان مناطق بندر كنگ را دارد .جمعيت  1814نفري اين منطقه به
واسطه مجتمعهاي مسكوني با الگوي شطرنجي است كه در محدوده غربي منطقه قرار دارند .كاربري اراضي واقع در
اين منطقه شامل اراضي باير گسترده در محدوده شمالي و اراضي باغي در قسمت جنوبي منطقه است.



باغات و برکهها :اين منطقه كمترين جمعيت شهر را دارد و دليل آن را ميتوان در كاربري اراضي منطقه جويا شد
كه غالبا شامل اراضي باير ،باغ و كاركرد مختلط است .جمعيتي بالغ بر  580نفر نيز به واسطه اراضي با كاركرد مسكوني
در قسمت شمالي اين منطقه است.
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شکل  :5-2تعداد جمعیت(نفر) مستقر در نظام تقسیمات کالبدی بندر کنگ

شکل  :6-2وضعیت نظام تقسیمات کالبدی بندر کنگ
 -2 -2 -1 -2بررسی وضعیت تراکم ساختمانی بندر کنگ

تراكم را ميتوان به عنوان«يك سيستم اندازهگيري» تعريف كرد .تراكم ساختماني در ادبيات شهرسازي متداول كشور ،نسبت بين سطح
زيربناي ساختمان به مساحت قطعه زمين است .مفاهيم ديگر كه با تراكم ساختماني مرتبط اند كه شدت استفاده از زمين و به گونه¬اي
فشردگي جمعيت ساكن در سطح را نشان مي¬دهد كه شامل ضريب اشغال و نسبت فضاي باز مي¬شوند .تراكم ساختمان در فرايند
برنامهريزي به واسطه تاثير بر ابعاد مختلف مورفولوژي شهري ،مصرف انرژي ،مصرف اراضي شهري ،ارائه خدمات شهري بسيار اهميت دارد.
از سويي ديگر عوامل بسياري همچون درآمد خانوار ،قيمت زمين و مسكن ،هزينه خدمات شهري و مهاجرت در سيستم شهر وجود دارند كه
بر تراكم تاثير ميگذارند.
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وضعيت حاضر بندر كنگ حاكي از تمركز تراكم ساختماني پيرامون بافت تاريخي ،حد فاصل خيابان امام خميني و بلوار آيت اهلل خامنهاي
است .علت اصلي اين موضوع را ميتوان در بافت ريزدانه تودههاي اين بخش جويا شد .از سويي ديگر پراكنش اراضي باير و باغ در حدود
پيرامون شهر را ميتوان دليل تراكم كمتر از  60درصد دانست و تمركز اصلي آن در بافت جديد رخ داده است .در طبقهبندي  60تا 120
درصدي بافت تاريخي بيشترين سهم را دارد و پس از آن به ترتيب بافت مياني ،بافت جديد ،منطقه ابوذر و باغات و بركهها قرار دارند .در
طبقهبندي  120تا  180درصد به ترتيب مناطق بافت جديد ،باغات و بركهها ،بافت تاريخي ،بافت مياني و منطقه ابوذر بيشترين سهم را به
خود اختصاص دادهاند .تراكم ساختماني  180تا  220درصد و بيشتر از  220درصد؛ كمترين سهم را در طبقهبندي تراكم ساختماني دارند و
اين موضوع را ميتوان در تعداد طبقات غالب شهر بندر كنگ جويا شد.
جدول  :2-2طبقهبندی تراکم ساختمانی به تفکیک مناطق بندر کنگ
بافت تاریخی

بافت جدید

بافت میانی

باغات و برکه ها

منطقه ابوذر

مجموع

کمتر از  6۰درصد

71,6

184,2

43,6

66,9

63,6

429,9

 6۰الی  12۰درصد

35,2

10,9

15,5

4,1

7,8

73,6

 12۰الی  18۰درصد

0,8

1,3

0,7

0,9

0,2

3,9

 18۰الی  22۰درصد

0,2

0,6

0,1

0,2

0,05

1,2

بیشتر از  22۰درصد

0,6

0,7

0,1

0,1

0,02

1,4

مجموع

1۰8,4

197,7

6۰,1

72,2

71,6

51۰,۰

شکل  :7-2وضعیت تراکم ساختمانی بندر کنگ
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شکل  :8-2طیف تراکم ساختمانی بندر کنگ
 -۳ -2 -1 -2بررسی وضعیت سطح اشغال بندر کنگ

منظور از سطح اشغال؛ سطح كل زميني است كه توسط ساختمان¬هاي مسكوني پوشيده شده باشد .بيشترين فراواني سطح اشغال در بندر
كنگ به واسطه وجود اراضي باير و باغ در بخشهاي جنوبي و غربي شهر به وجود آمده است و بالغ بر  66درصد از اراضي در دستهبندي
كمتر از  10درصد و بدون سطح اشغال قرار گرفتهاند.
حال اينكه مبناي مطالعه با تاكيد بر كاربري مسكوني است و بررسي اين بخش حاكي از اين است كه بدون احتساب اراضي بدون سطح
اشغال و كمتر از  10درصد؛ اراضي واقع در بازه  50تا  80درصدي بالغ بر  43درصد اراضي را به خود اختصاص دادهاند .همچنين سطح اشغال
 30تا  50درصد با سهم  26درصدي و سطح اشغال  10تا  30درصدي با سهم  21درصدي ،اراضي ساخته شده شهري را به خود اختصاص
دادهاند.
دسته بندي
بدون سطح اشغال
كمتر از  10درصد
 10الي  30درصد
 30الي  50درصد
 50الي  80درصد
بيشتر از  80درصد
مجموع
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جدول  :۳-2وضعیت سطح اشغال بندر کنگ
تعداد
1142
269
426
1111
2613
914
6475

وسعت (هكتار)
215,6
120,2
36,6
45,0
75,1
17,6
510,0

شکل  :9-2وضعیت سطح اشغال اراضی در بندر کنگ

 -۳ -1 -2شناخت دانه بندی بناها و نحوه شبکه بندی شهر
دانهبندي و نحوه شبكهبندي ،ارائه دهنده بافت شهر هستند .طبق تعريف وزارت مسكن و شهرسازي ،بافت هر شهر كميتي پويا و در حال
تغيير است كه وضع كالبدي شهر و چگونگي شكلگيري آن را در طول زمان نمايان ميسازد .بافت هر شهر دانهبندي فضاي كالبدي شهر
يعني فضاهاي پر و خالي ،مقدار آنها نسبت به يكديگر ،چگونگي رابطه و حد آن را مشخص ميكند و در نهايت شبكه ارتباطات ،نحوه دسترسي
و خصوصيات كلي راه ها را اشكار مينمايد و توسط آن ميتوان راههاي اصلي و فرعي را تشخيص داد .به عبارت ديگر بافت شهر به هم
تنيده شدن و نحوه استقرار ساختمانها و تركيب آنها با يكديگر مبتني بر ارتباط و شبكه راهها است كه براساس شرايط محيطي تدقيق شده
است .از سويي ديگر منظور از بافت شهري تحليلي است از تمام اجزاي كالبدي زيرا بافت شهري يك كل ارگانيك است كه در سطوح متمايز
قابل مشاهده است.
براي تعيين بافتهاي شهري از شاخصهاي خاصي استفاده ميشود:


شکل و جانمایی :شكل و اندازه قطعات نقش مهمي را در شكل كلي بلوک و به تبع آن بافت شهري ايفا ميكنند.
حال اينكه اين شاخص؛ پديدهاي متأثر از موضوعات فرهنگي و اقتصادي است.



تراکم :به عنوان شاخصي از ارتفاع شهري است و در كنار آن از سه شاخص سطح اشغال ،مساخت زمين اشغال شده
و شاخص نسبت فضاي باز استفاده ميشود.



ارتباط بافت با خیابانهای مجاور :مؤلفه ي بسيار مهم ديگر در شكل بافت شهري ،شبكه ارتباطي و نحوه
دسترسي به آن است .همچنين براي تكميل تاثير اين شاخص؛ دو مولفه مؤثر را براي نمايش تأثيرات شبكه بر شكل
بافت مورد استفاده قرار دادهاند:
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مقطع خیابان :نسبت ميانگين عرض خيابانهاي مجاور بلوک به ميانگين ارتفاع جداره است .اين شاخص بيشتر بيانگر
ميزان محصوريت ،فشردگي و گشودگي فضاي خيابان نسبت به جداره ي مجاور است.



نفوذپذیری بلوک :نسبت مساحت خيابانهاي پيرامون بلوک به مساحت بلوک است و اين شاخص در تجربيات ايراني
و به ويژه در برنامه ريزي براي بافت ناكارآمد شهري به عنوان يكي از سه پيش شرط الزم براي شناسايي آن مورد
استفاده قرار گرفته است

 -1 -۳ -1 -2شناخت دانهبندی بناها در بندر کنگ

دانهبندي قطعات و اندازه آنها معياري مهم در توسعه آتي شهر است؛ زيرا يكي از شاخصهاي اصلي در تعريف بافت ناكارآمد بر اندازه و
دانهبندي قطعات داللت دارد .نكته حائز اهميت وسعت اراضي در دانهبندي بيشتر از  10000مترمربع است زيرا اين اراضي غالبا دربرگيرنده
كاركردهاي باغ و باير هستند و بالغ بر  38درصد اراضي بندر كنگ را به خود اختصاص دادهاند و از سويي ديگر به واسطه كاربري حاضر در
آن؛ تاثير بسزايي بر دانهبندي كالبدي شهر ندارند .اما اراضي واقع در بازه  200تا  500مترمربع سهم بااليي را از وسعت حاضر بندر كنگ
دارند .اراضي  1000تا  5000مترمربع حدود  17درصد و اراضي  5000تا  10000مترمربع نيز بالغ بر  11درصد اراضي شهري را دربرگرفته
است .از سوي ديگر اختصاص كمتر از  2درصد اراضي شهر به دانهبندي كمتر از  200مترمربع است كه داللت بر عدم وجود ريزدانگي در
بافت دارد.
دانه بندي

جدول  :4-2دانهبندی قطعات در بندر کنگ
تعداد

كمتر از  50مترمربع

181

0,6

 50الي  100مترمربع

434

3,4

 100الي  200مترمربع

1602

23,4

 200الي  500مترمربع

2819

88,1

 500الي  1000مترمربع

849

57,0

 1000الي  5000مترمربع

433

88,2

 5000الي  10000مترمربع

84

57,0

بيشتر از  10000مترمربع

73

192,3

مجموع

6475

510,0

شکل  :1۰-2درصد پراکنش دانهبندی قطعات در بندر کنگ
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وسعت (هكتار)

شکل  :11-2دانهبندی قطعات در بندر کنگ

نحوه شبكهبندي شهر با هدف تعيين الگو و بافت آن صورت ميگيرد .اين الگو نقش بسزايي بر برنامهريزي توسعه آتي شهر دارد و نحوه
مداخله در هريك از الگوها را تعيين ميكند.


الگوی ارگانیک (نامنظم) :در صورتيكه شهري برمبناي الگوي ارگانيك شكل گرفته باشد؛ داللت بر تاثير توسعه
بدون برنامه و سنتي دارد .از سويي ديگر بر رشد خودرو و آشفته نيز بازميگردد .حال اينكه در بندر كنگ ،الگوي
ارگانيك كامال مبتني بر عدم برنامهريزي توسعه نبوده و ميتواند بر تعلق به ساختار سنتي اشاره داشته باشد و همچنين
اينكه عدم دخالت در روند توسعه كه پيرامون بافت تاريخي شكل گرفته است ،به تعلق خاطر و هويت شهري بازميگردد.
همچنين الگوي ارگانيك شهر كنگ بر تكوين خودجوش مسيرهاي ارتباطي و بافت شهري در ميان آن اشاره دارد .اين
الگو دربردارنده  25درصد از اراضي بندر كنگ است و دربردارنده مناطق بافت تاريخي و بخشي از منطقه باغات و بركه
است .بايد بر اين نكته توجه كرد كه اين الگو نيازمند برنامههاي ويژه در مواقع بحراني است.



الگوی نیمه ارگانیک :اين الگو را ميتوان الگوي ارگانيكي دانست كه در آن برنامهريزي توسعه شهري دخالت داشته
است .حدود  40درصد از اراضي بندر كنگ در اين الگو قرار دارند و بيشترين سهم از اراضي را به خود اختصاص دادهاند.



الگوی شطرنجی :الگوي شطرنجي؛ داراي تاريخچهاي طوالتي در شهرسازي است و به الگوهاي منظم و نامنظم
تقسيم ميشود .اين الگو سيستمي غيرمركزي است كه در آن تعداد زيادي گره يا تقاطع وجود دارد .غالب نقاط توسط
شبكه ارتباطي پوشش داده شده و توسعه شبكه به هر سمت و به طور نامحدود (بصورت نظري) امكانپذير است .در
مناطق مركزي و يا تجاري ،مسيرهاي متعددي براي تردد وجود دارد و از خيابانهاي مورب براي كوتاه كردن راههاي
دور و سفرهاي طوالني استفاده ميشود .هر چند كه خيابانهاي مورب باعث به وجود آمدن تقاطعهاي متراكم و نامتعادل
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خواهند شد .اين الگو در بافت جديد شهري شكل گرفته است و بالغ بر  20درصد اراضي شهري را به خود اختصاص
داده است .مشكل اساسي در اين الگو تقاطعهاي خطرناک منتج از اتصال خيابانهاي مورب و شطرنجي است كه بايد
در برنامهريزي حمل و نقل و ترافيك شهري كنگ به آن توجه شود.


شکل نگرفته :اين الگو شامل  14درصد از اراضي شهري است و شامل كاركردهاي اراضي باير و باغات است.
وضعيت شبكه
ارگانيك
نيمه ارگانيك
شطرنجي
شكل نگرفته
مجموع

جدول  :5-2الگوی شبکهبندی در اراضی بندر کنگ
تعداد
1655
3957
644
219
6475

وسعت (هكتار)
52,5
206,0
80,8
170,7
510,0

شکل  :12-2نحوه شبکهبندی بندر کنگ

 -4 -1 -2شناخت سازمان فضایی شهر ،نحوه شکل گیری محالت ،ارتباط آنها با یکدیگر و تعیین محدوده محالت
 -1 -4 -1 -2سازمان فضایی بندر کنگ

ساختار فضايي يكي از ابزارهاي فضايي -كالبدي در برنامه ريزي و طراحي شهري است كه به واسطه آن كارشناس ميتواند به تبيين موقعيت
و جايگاه پروژه در رابطه با عناصر شاخص پيراموني بپردازد .در اين راستا بخش حاضر در پي شناسايي ساختار فضايي حوزه فراگير برآمده
است .در ساختار فضايي عناصر در قالب گره ،محور و پهنهها قابل شناسايي است ،گرهها و مراكز به عنوان نقاط فعاليتي ،عملكردي و ترافيكي

18

شناخته ميشوند .محورها دربردارنده شبكه دسترسي و ساير عناصر لبهاي در طرحهايي با مقياس كوچك است .در انتها نيز پهنهها و سطوح
به عنوان كاربريهاي عمده و شاخص هستند.


عناصر مرکزی :شامل وروديهاي اصلي شهر ،مراكز ترافيكي ،ميادين شهري و محلي؛ كاركردهاي اصلي شهر در
مقياس شهر و فراشهري است .كاركردهاي اصلي كه در اين دستهبندي جاي گرفته شامل استاديوم البدر ،اسكله بندر
صيادي ،پارک ساحلي كوثر ،بازارچه مرزي ،پارک و فضاي سبز است .به جز وروديهاي شهري و مراكز ترافيكي؛ ساير
عناصر مركزي در قسمت شرقي بندر كنگ تمركز يافتهاند و عنصر شاخصي در قسمت غربي شهر وجود ندارد.



عناصر محوری :محورهاي ارتباطي ،عملكردي و لبه ساحلي خليج فارس در اين دسته قرار دارد .محورهاي ارتباطي
شامل بلوار آيت اهلل خامنهاي ،خيابان شهيد رجائي و طالقاني است .خيابان امام خميني به عنوان محوري عملكردي-
تجاري ايفاي نقش ميكند.



عناصر پهنهای :تنها عناصري كه ميتواند به عنوان پهنه با ارزش در فرايند توسعه بندر كنگ ايفاي نقش نمايد؛
شامل محدوده تاريخي و محدوده اسكله(دربرگيرنده اسكله بندر صيادي ،بازاچه مرزي و پارک ساحلي كوثر) شهر كنگ
است .همچنين مجموعه كاربري اراضي شهر به عنوان عناصر پهنهاي در سازمان فضايي شناخته ميشوند.

شکل  :1۳-2سازمان فضایی شهر

 -2 -2وضعیت اراضی
 -1 -2 -2بررسی وضعیت مالکیت اراضی شهر
انواع مالكيت ،برنامهريزي را براي شناخت محدوديت در توسعههاي آتي داخل بافت شهر آشكار ميسازد .بر اين اساس كه هنگام پيشنهاد
عناصر ساختار فضايي به مالكيت اراضي نيز توجه ميشود تا توسعه با مشكل مواجه نشود و همچنين با استفاده از مالكيت دولتي از هزينه
هاي ناشي از خريد اراضي بكاهد .متاسفانه اطالعات پيرامون وضعيت مالكيت اراضي در بندر كنگ كامل نبوده و لذا در  85درصد از اراضي؛
مالكيت به صورت نامشخص است .بدين ترتيب اراضي بندر كنگ به  3نوع مالكيت دولتي ،خصوصي و نامشخص تقسيم ميشود .بر اساس
مشاهدات صورت گرفته مالكيت خصوصي بيشترين درصد را به خود اختصاص داده است و يكي از عوامل اصلي آن تعداد باالي كاربري
مسكوني است كه تحت مالكيت خصوصي قرار دارند.
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وضعيت مالكيت
خصوصي
دولتي
نامشخص
مجموع

جدول  :6-2دستهبندی مالکیت اراضی در بندر کنگ
تعداد
2378
1
4096
6475

وسعت (هكتار)
76,7
0,5
432,9
510,0

شکل  :14-2وضعیت مالکیت اراضی در بندر کنگ

 -2 -2 -2شناخت نحوه استفاده از اراضی شهری بر حسب کارکردهای مختلف و محاسبه سطوح ،درصد و سرانه
آنها درشهر براساس طرح توسعه شهری و وضعیت موجود
كاربري اراضي شهري امروزه در نظام هاي پيشرفته برنامه ريزي جهان ،در راستاي استفاده بهينه از زمين ،به صورت امايش سرزمين و برنامه
ريزي فضائي و طرح ريزي كالبد ملي و منطقه اي و محلي تبديل شده است .كاربري زمين انعكاس كالبدي فعاليتها و نيازهاي انساني است
كه در محدوده جغرافيايي معين (قطعه ،بلوک ،محله و شهر) استقرار مييابد .بنابراين به اندازه تنوع فعاليتها و نيازهاي انساني؛ تنوع كاربري
وجود دارد .از طرف ديگر كاربري زمين به معني ارتباط مستمر و پويا ميان انسان و زمين و همچنين نحوه استفاده انسان از زمين است .بدين
ترتيب تصميمگيري راجع به كاربري راضي بايد به صورت مداوم ،پويا و مستمر باشد.
يكي از ابزارهايي كه در فرايند برنامهريزي كاربري اراضي براي محاسبه ،برآورد اراضي و توزيع فضايي كاربريها به كار ميرود ،سرانه كاربري
اراضي است .در واقع سرانه به عنوان نوعي معيار و شاخص كمي براي سنجش و مقايسه تغييرات كاربري در جريان زمان مورد استفاده قرار
ميگيرد .سرانه عبارتست از مساحت تقسيم بر جمعيت ،در واقع ،سرانه عبارتست از مقدار زميني كه به طور متوسط از هر كدام از كاربري هاي
شهري به هر نفر جمعيت شهر مي رسد .در تعيين سرانه عواملي از قبيل قيمت زمين ،نوع درآمد مردم ،امكانات گسترش شهر ،موقعيت اقليمي
و طبيعي شهر مسائل اجتماعي ،آداب و رسوم ،نيازهاي جمعيت به تأسيسات رفاهي ،نوع معشيت ،تكنولوژي ساختمان و غيره مؤثر است.
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هدف از اين بخش بررسي وضعيت كاربري اراضي حال حاضر شهر و تدقيق آن طبق سرانههاي استاندارد شورايعالي شهرسازي و معماري
ايران است .سرانههاي استاندارد ايران توسط شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جدول شماره  7-2ارائه شده است .طبق اين جدول،
شهر بندر كنگ در دستهبندي شهرهاي كمتر از  50000نفر قرار دارد و برنامهريزي در آن بايد طبق استانداردهاي سرانه كاربري اراضي
صورت پذيرد .در كاربري مسكوني؛ به شهرهاي زير  20000نفر اشاره شده كه در مورد بندر كنگ صادق است و در دستور كار قرار ميگيرد.
در كاربري تجاري و خدماتي؛  0/5مترمربع به استاندارد در شهرهاي بندري اضافه شده است.
جدول  :7-2سرانه های استاندارد کاربری اراضی ایران

جدول شماره  8-2و نمودار شكل  15-2سهم كاربريهاي اراضي به تفكيك مناطق را نشان ميدهند .حال اينكه شناخت نحوه استفاده از
اراضي شهري بر حسب كاركردهاي مختلف و محاسبه سطوح ،درصد و سرانه به تفكيك هريك از كاربريهاي بندر كنگ در ادامه مورد
بررسي قرار ميگيرد.

شکل  :15-2کاربری اراضی به تفکیک مناطق بندر کنگ
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جدول  :8-2کاربری اراضی بندر کنگ به تفکیک مناطق
كاربري

بافت تاريخي

بافت جديد

بافت مياني

منطقه ابوذر

مجموع

باغات و بركه ها

مساحت

درصد

مساحت

درصد

مساحت

درصد

مساحت

درصد

مساحت

درصد

مساحت

درصد

مسكوني

60,1

55,4%

48,2

24,4%

37,1

61,7%

36,1

50,4%

9,1

12,6%

190,6

37,4%

تجاري

6,2

5,7%

0,1

0,1%

2,7

4,5%

1,2

1,7%

1,2

1,7%

11,4

2,2%

آموزشي

1,5

1,4%

0,1

0,1%

2

3,3%

0,3

0,4%

0,9

1,2%

4,9

1,0%

بهداشتي درماني

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

0,6

0,8%

0,6

0,1%

فرهنگي

0,1

0,1%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

0,3

0,4%

0,4

0,1%

مذهبي

1,4

1,3%

4,7

2,4%

0,5

0,8%

0,4

0,6%

0,2

0,3%

7,2

1,4%

ورزشي

0,5

0,5%

2,3

1,2%

0

0,0%

11,8

16,5%

0

0,0%

14,6

2,9%

تاسيسات و تجهيزات شهري

0

0,0%

5,7

2,9%

0,2

0,3%

1,3

1,8%

1

1,4%

8,3

1,6%

حمل و نقل و انبارداري

2,3

2,1%

8,9

4,5%

0,3

0,5%

2,3

3,2%

5,5

7,6%

19,3

3,8%

اداري انتظامي

0,5

0,5%

5,1

2,6%

0

0,0%

0

0,0%

0,1

0,1%

5,6

1,1%

صنعتي كارگاهي

0,5

0,5%

0

0,0%

0,5

0,8%

0

0,0%

0

0,0%

1

0,2%

نظامي

0,2

0,2%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

0,2

0,0%

پارک و فضاي سبز

2,1

1,9%

0,5

0,3%

0

0,0%

0,2

0,3%

1,6

2,2%

4,4

0,9%

باغ

0,7

0,6%

13,5

6,8%

0

0,0%

0

0,0%

13,4

18,6%

27,7

5,4%

باير

29,3

27,0%

91,8

46,4%

15

25,0%

16,5

23,0%

24,6

34,1%

177,2

34,7%

مختلط مسكوني تجاري

2,1

1,9%

4,9

2,5%

1,5

2,5%

1

1,4%

0,7

1,0%

10,1

2,0%

مختلط

0,7

0,6%

11,9

6,0%

0,2

0,3%

0,5

0,7%

13

18,0%

26,4

5,2%

مجموع

108,4

100٪

197,7

100٪

60,1

100٪

71,6

100٪

72,2

100٪

510

100٪

 -1 -2 -2 -2بررسی وضعیت کاربری مسکونی

كاربري مسكوني در بندر كنگ بالغ بر  190/6هكتار از اراضي شهري را به خود اختصاص داده است .بيشترين سهم از اين كاربري به ترتيب
متعلق به مناطق؛ بافت تاريخي( 60هكتار) ،بافت جديد( 48هكتار) ،بافت مياني( 37هكتار) ،منطقه ابوذر( 36هكتار) ،باغات و بركهها( 9هكتار)
است.
سرانه استاندارد كاربري مسكوني در شهرهاي زير  20000نفر برابر با  40مترمربع است .اختصاص  99/18مترمربع به سرانه مسكوني در اين
شهر حاكي از تفاوتي بيش از دو برابري از حد استاندارد است كه به الگوي سنتي توسعه و مساكن بزرگ مقياس شهري بازميگردد.
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شکل  :16-2کاربری مسکونی به تفکیک مناطق بندر کنگ

 -2 -2 -2 -2بررسی وضعیت کاربری تجاری

تعيين استاندارد و سرانه كاربري تجاري در سكونتگاههاي شهري و روستايي به شرايط خاص و اقتصاد محلي ،منطقهاي و تاثير آن بر اقتصاد
ملي بازميگردد .كاربري تجاري در بندر كنگ 11/4هكتار از اراضي شهري را به خود اختصاص داده است .بيشترين سهم از اين كاربري به
ترتيب متعلق به مناطق؛ بافت تاريخي( 6/24هكتار) ،بافت مياني( 2/7هكتار) ،باغات و بركهها( 1/2هكتار) ،منطقه ابوذر( 1/15هكتار) ،بافت
جديد ( 0/08هكتار) است .قطعات تجاري در بندر كنگ شامل پاساژ ،خرده فروشي ،بازارهاي محلي ،فروشگاه ،بانكها و موسسات مالي و
اعتباري است.
سرانه استاندارد كاربري تجاري در شهرهاي زير  50000نفر برابر با  2مترمربع است .اختصاص  5/92مترمربع به سرانه تجاري در اين شهر
حاكي از تفاوتي بيش از دو برابري از حد استاندارد است كه داللت بر ميزان مناسب اراضي تجاري ريزدانه در بندر كنگ دارد .حال اينكه،
وضعيت كاربري بايد در موضوع سطح نفوذ و شعاع عملكرد در مقياسهاي هفتگي ،ماهانه و تجاري عمده فروشي و  ...مورد توجه قرار گيرد
و باتوجه به سطح سرانه حال حاضر؛ نيازي به افزايش سطح كاربري تجاري احساس نميشود.

شکل  :17-2کاربری تجاری به تفکیک مناطق بندر کنگ
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شکل  :18-2الگوی استقرار کاربری مسکونی در بندر کنگ

شکل  :19-2الگوی استقرار کاربری تجاری در بندر کنگ
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 -۳ -2 -2 -2بررسی وضعیت کاربری آموزشی

پيچيدهترين و حساسترين مكانيابي كاربري اراضي مربوط به كاربري آموزشي است .به طور مثال از بررسي نمونههاي خارجي مشخص شد
كه بررسي كاربري آموزشي نيازمند بررسي همهجانبه فضا ،مجاورتها و نحوه استقرار است.
كاربري آموزشي در بندر كنگ  4/9هكتار از اراضي شهري را به خود اختصاص داده است .بيشترين سهم از اين كاربري به ترتيب متعلق به
مناطق؛ بافت مياني( 2هكتار) ،بافت تاريخي( 1/5هكتار) ،باغات و بركهها( 0/9هكتار) ،منطقه ابوذر( 0/3هكتار) ،بافت جديد ( 0/1هكتار) است.
سرانه استاندارد كاربري آموزشي در شهرهاي زير  50000نفر برابر با  3/5مترمربع است .اختصاص  2/55مترمربع به سرانه آموزشي در اين
شهر حاكي از كمبود اراضي آموزشي است كه بايد در برنامهريزي كاربري اراضي آتي شهر مورد توجه ويژه قرار گيرد.

شکل  :2۰-2کاربری آموزشی به تفکیک مناطق بندر کنگ
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شکل  :21-2الگوی استقرار کاربری آموزشی در بندر کنگ

 -4 -2 -2 -2بررسی وضعیت کاربری بهداشتی -درمانی

كاربريهاي درماني -بهداشتي يكي از كاربريهاي مهم و عناصر توزيعي ويژه در سلسله مراتب تقسيمات شهري است كه با توجه به سطوح
تقسيمات؛ داراي ابعاد و كاركردهاي خاصي است .بررسي وضعيت كاربريهاي درماني بايد براساس نياز و دسترسي سريع مردم انجام پذيرد
و در عين حال بدور از سرو صداي ناشي از ازدحام جمعيت و ترافيك باشد تا فضاي سبز مورد نياز براي تلطيف هواي محيط فراهم شود .اما
معيارهاي مكانيابي كاربري درماني در كشورها متفاوت است .در بعضي از كشورها مساحت الزم براي بيمارستان برابر با  100تا  200مترمربع
به ازاي هر تخت بيمارستان است .گاهي در برابر با  45000تا  50000نفر سكنه يك بيمارستان در نظر گرفته ميشود .در برخي موارد نيز
براي هر  1000نفر ساكن در محدوده فضايي انتخابي  9تا  10تخت بيمارستان نياز است .همچنين معيارها و مولفههاي موثر بر بررسي
وضعيت كاربري بهداشتي -درماني شامل؛ سهولت دسترسي ،حوزه نفوذ ،آستانه جمعيتي ،فاصله از مراكز صنعتي و آالينده ،شعاع پوشش
عملكردي ،توزيع فضايي جمعيت و تراكم براي مكانيابي مراكز درماني -بهداشتي است.
كاربري بهداشتي در بندر كنگ  0/6هكتار از اراضي شهري را به خود اختصاص داده است .بيشترين سهم از اين كاربري به ترتيب متعلق به
مناطق؛ باغات و بركهها( 0/58هكتار) ،بافت مياني( 0/03هكتار) ،بافت تاريخي( 0/01هكتار) است و متاسفانه در منطقه ابوذر و بافت جديد
كاربري بهداشتي -درماني وجود ندارد.
سرانه استاندارد كاربري آموزشي در شهرهاي زير  50000نفر برابر با  1/5مترمربع است .اختصاص  0/33مترمربع به سرانه بهداشتي -درماني
در اين شهر حاكي از كمبود بسيار اراضي اين كاربري است كه بايد در برنامهريزي كاربري اراضي آتي شهر مورد توجه ويژه قرار گيرد .از
سويي ديگر به واسطه اهميت بسيار اين كاركرد در شهر و تاثير آن بر كيفيت زندگي بايد توجه ويژهاي به آن نمود.
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شکل  :22-2کاربری بهداشتی به تفکیک مناطق بندر کنگ

شکل  :2۳-2الگوی استقرار کاربری بهداشتی در بندر کنگ

 -5 -2 -2 -2بررسی وضعیت کاربری فرهنگی

كاربري فرهنگي دربردارنده طيف وسيعي از كاركردهاي مختلف همچون كتابخانه ،فرهنگسرا و فرهنگستان ،نمايشگاه آثار هنري ،سالنهاي
سينما و تئاتر است .كاربري فرهنگي در بندر كنگ  0/4هكتار از اراضي شهري را به خود اختصاص داده است .بيشترين سهم از اين كاربري
به ترتيب متعلق به مناطق؛ باغات و بركهها( 0/3هكتار) و بافت تاريخي( 0/1هكتار) است و متاسفانه در منطقه ابوذر ،بافت مياني و بافت
جديد كاربري فرهنگي وجود ندارد.
سرانه استاندارد كاربري فرهنگي در شهرهاي زير  50000نفر برابر با  0/75مترمربع است .اختصاص  0/22مترمربع به سرانه فرهنگي در اين
شهر حاكي از كمبود اراضي اين كاربري است كه بايد در برنامهريزي كاربري اراضي آتي شهر مورد توجه ويژه قرار گيرد.
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شکل  :24-2کاربری فرهنگی به تفکیک مناطق بندر کنگ

شکل  :25-2الگوی استقرار کاربری فرهنگی در بندر کنگ
 -6 -2 -2 -2بررسی وضعیت کاربری مذهبی

كاربري مذهبي عمدتا شامل مساجد ،تكايا و حسينيهها ميشود كه در فرهنگ ما جايگاه ويژهاي داشته و همواره مساجد به عنوان كانون
مركزي شهرهاي اسالمي عمل كرده است .امروزه نيز با توجه به مصوبه دولت در زمينه كاربري مذهبي و به خصوص طراحي مسجد در
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شهرها؛ در سطوح مختلف تقسيمات شهري خصوصا در مراكز محالت حداقل يك قطعه زمين بايد به كاربري مذهبي (مساجد محلي يا
حسينيه) اختصاص يابد.
كاربري مذهبي در بندر كنگ  7/2هكتار از اراضي شهري را به خود اختصاص داده است .بيشترين سهم از اين كاربري به ترتيب متعلق به
مناطق؛ بافت جديد( 4/7هكتار) ،بافت تاريخي( 1/4هكتار) ،بافت مياني( 0/5هكتار) ،منطقه ابوذر( 0/4هكتار) ،باغات و بركهها( 0/17هكتار)
است.
سرانه استاندارد كاربري مذهبي در شهرهاي زير  50000نفر برابر با  0/5مترمربع است .اختصاص  3/75مترمربع به سرانه مذهبي در اين شهر
حاكي از مازاد كاربري است كه عدم نياز به پيشنهاد آن را در در برنامهريزي كاربري اراضي آتي شهر نشان ميدهد .وضعيت پراكنش اين
كاربري داللت بر شكلگيري كاربري مذهبي در هستههاي سكونتگاهي بندر كنگ دارد و سطح باالي اين كاربري بر توجه ويژه شهروندان
به اين عنصر ايراني -اسالمي اشاره دارد.

شکل  :26-2کاربری مذهبی به تفکیک مناطق بندر کنگ
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شکل  :27-2الگوی استقرار کاربری مذهبی در بندر کنگ
 -7 -2 -2 -2بررسی وضعیت کاربری ورزشی

كاربري ورزشي شامل مركز ورزشي واحد همسايگي ،مركز ورزشي محله ،مركز ورزشي ناحيه ،مركز ورزشي شهري است .كاربري ورزشي در
بندر كنگ  14/6هكتار از اراضي شهري را به خود اختصاص داده است .بيشترين سهم از اين كاربري به ترتيب متعلق به مناطق؛ منطقه
ابوذر( 11/8هكتار) ،بافت جديد( 2/3هكتار) ،بافت تاريخي( 0/5هكتار) است و متاسفانه در بافت مياني و باغات و بركهها كاربري ورزشي وجود
ندارد .كاكردهاي واقع در كاربري ورزشي بندر كنگ شامل استاديوم البدر و باشگاههاي بدنسازي است.
سرانه استاندارد كاربري مذهبي در شهرهاي زير  50000نفر برابر با  1/5مترمربع است .اختصاص  7/62مترمربع به سرانه ورزشي در اين شهر
حاكي از مازاد كاربري است كه عدم نياز به پيشنهاد آن را در در برنامهريزي كاربري اراضي آتي شهر نشان ميدهد .تنها موضوع با اهميت
عدم وجود كاربري ورزشي در بافت مياني و باغات و بركهها است كه بايد در برنامهريزي كاربري اراضي توسعه آتي مورد توجه قرار گيرد .زيرا
استاديوم البدر باعث افزايش سرانه در بندر كنگ شده است و با مقياس شهري؛ پاسخگوي نياز محلي و ناحيهاي نميباشد.
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شکل  :28-2کاربری ورزشی به تفکیک مناطق بندر کنگ

شکل  :29-2الگوی استقرار کاربری ورزشی در بندر کنگ

 -8 -2 -2 -2بررسی وضعیت کاربری پارک و فضای سبز

برخورداري از فضاي سبز و پارک در سكونتگاههاي شهري امري ضروري است زيرا در عرصههاي مختلف كيفيت زندگي ،رفاه اجتماعي و
ابعاد زيست محيطي تاثيرگذار است .توزيع مكاني فضاي سبز بايد به گونهاي باشد كه دستيابي به آن آسان صورت گيرد .از سويي ديگر در
بررسي وضعيت پارک و فضاي سبز معيارها و مولفههاي سازگاري كاربريهاي مجاور (مسكوني ،آموزشي معابر و شبكه ارتباطي ،فرهنگي)،
حداقل فاصله از مناطق مسكوني ،كاربريهاي ناسازگار (نظامي ،مراكز و انبارهاي صنعتي ،پايانه مسافربري) ،توزيع فضايي پارک و فضاي
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سبز وضع موجود ،تراكم جمعيت مسكوني ،اصل استقرار پارک در مركز محله و شهر (طبق اين اصل هرچه از مركز محله به سمت خارج
حركت شود آنگاه فضاي سبز كاهش مييابد) مورد توجه ويژه قرار ميگيرند.
كاربري پارک و فضاي سبز در بندر كنگ  4/4هكتار از اراضي شهري را به خود اختصاص داده است .بيشترين سهم از اين كاربري به ترتيب
متعلق به مناطق؛ بافت تاريخي( 2/1هكتار) ،باغات و بركهها( 1/6هكتار) ،بافت جديد( 0/5هكتار) ،منطقه ابوذر( 0/16هكتار) و بافت
مياني( 0/04هكتار) است.
سرانه استاندارد كاربري پارک و فضاي سبز در شهرهاي ايران برابر با  8مترمربع است .اختصاص  2/3مترمربع به سرانه پارک و فضاي سبز
در اين شهر حاكي از كمبود بسيار كاربري است و نياز به توجه ويژه در برنامهريزي كاربري اراضي آتي شهر دارد.

شکل  :۳۰-2کاربری پارک و فضای سبز به تفکیک مناطق بندر کنگ
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شکل  :۳1-2الگوی استقرار کاربری پارک و فضای سبز در بندر کنگ
 -9 -2 -2 -2بررسی وضعیت کاربری باغ

در بندر كنگ  27/7هكتار اراضي باغي وجود دارد و سرانه اين كاربري برابر با  14/4مترمربع است .بيشترين سهم از اين كاربري به ترتيب
متعلق به مناطق؛ بافت جديد( 13/5هكتار) ،باغات و بركهها( 13/4هكتار) ،بافت تاريخي( 0/7هكتار) است .همچنين در منطقه ابوذر و بافت
مياني اراضي باغي وجود ندارد .وجود اراضي باغي و سطح آن ارتباط مستقيم با اقتصاد بخش كشاورزي داشته و نياز به رويكرد حفاظتي به
عنوان زمينهاي براي توسعه اقتصادي و همچنين تنفسگاه شهري دارد.

شکل  :۳2-2کاربری باغ به تفکیک مناطق بندر کنگ

 -1۰ -2 -2 -2بررسی وضعیت اراضی بایر

در بندر كنگ  177/2هكتار اراضي باير وجود دارد و سرانه اين كاربري برابر با  92/24مترمربع است .بيشترين سهم از اين اراضي به ترتيب
متعلق به مناطق؛ بافت جديد( 91/8هكتار) ،بافت تاريخي ( 29/3هكتار) ،باغات و بركهها ( 24/6هكتار) ،منطقه ابوذر ( 16/5هكتار) ،بافت
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مياني( 15هكتار) است .وجود اراضي باير در شهر؛ زمينهساز توسعه كاربري اراضي و جهت توسعه آتي شهر است .زيرا در اين اراضي امكان
جانمايي كاربريهاي مورد نياز وجود دارد و بدون افزايش محدوده شهري ميتوان به نياز خدماتي شهروندان پاسخ داد.

شکل  :۳۳-2کاربری بایر به تفکیک مناطق بندر کنگ

شکل  :۳4-2الگوی استقرار کاربری باغ در بندر کنگ
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شکل  :۳5-2الگوی استقرار کاربری اراضی بایر در بندر کنگ
 -11 -2 -2 -2بررسی وضعیت کاربری مختلط

كاربري مختلط  26/4هكتار اراضي شهري را به خود اختصاص داده است و سرانه اين كاربري برابر با  13/73مترمربع است .بيشترين سهم
از اين كاربري به ترتيب متعلق به مناطق؛ باغات و بركهها ( 13هكتار) ،بافت جديد( 11/9هكتار) ،بافت تاريخي ( 0/75هكتار) ،منطقه ابوذر
( 0/53هكتار) ،بافت مياني( 0/2هكتار) است.

شکل  :۳6-2کاربری مختلط به تفکیک مناطق بندر کنگ
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 -12 -2 -2 -2بررسی وضعیت کاربری مسکونی -تجاری

كاربري مسكوني -تجاري در بافت جديد بيشترين سهم را دارد .درشت دانگي اراضي در اين منطقه و ريزدانگي قطعات در ساير مناطق بر
تمركز اين كاربري در بافت جديد داللت دارد.

شکل  :۳7-2کاربری مسکونی -تجاری به تفکیک مناطق بندر کنگ

شکل  :۳8-2الگوی استقرار کاربری مسکونی-تجاری در بندر کنگ
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شکل  :۳9-2الگوی استقرار کاربری مختلط در بندر کنگ
 -1۳ -2 -2 -2بررسی وضعیت کاربری اداری -انتظامی

كاربري اداري -انتظامي در بندر كنگ  5/6هكتار از اراضي شهري را به خود اختصاص داده است .بيشترين سهم از اين كاربري به ترتيب
متعلق به مناطق؛ بافت جديد( 5هكتار) ،بافت تاريخي( 0/47هكتار) ،باغات و بركهها( 0/8هكتار) ،و بافت مياني( 0/008هكتار) است و در
منطقه ابوذر كاربري اداري -انتظامي وجود ندارد.
سرانه استاندارد كاربري اداري -انتظامي در شهرهاي زير  50000نفر برابر با  2مترمربع است .اختصاص  2/92مترمربع به سرانه اين كاربري
در اين شهر حاكي از تحقق سطح مورد نياز است.

شکل  :4۰-2کاربری اداری -انتظامی به تفکیک مناطق بندر کنگ
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 -14 -2 -2 -2بررسی وضعیت کاربری حمل و نقل و انبارداری

كاربري حمل و نقل و انبارداري در بندر كنگ  19/3هكتار از اراضي شهري را به خود اختصاص داده است .بيشترين سهم از اين كاربري به
ترتيب متعلق به مناطق؛ بافت جديد( 8/9هكتار) ،باغات و بركهها( 5/5هكتار) ،منطقه ابوذر( 2/4هكتار) ،بافت تاريخي( 2/3هكتار) ،و بافت
مياني( 0/25هكتار) است.
سرانه استاندارد كاربري اداري -انتظامي در شهرهاي زير  50000نفر برابر با  20مترمربع است .اختصاص  10/05مترمربع به سرانه اين
كاربري در اين شهر حاكي از كمبود سطح مورد نياز شهروندان است .لذا در توسعه آتي و برنامه كاربري اراضي پيشنهادي بايد مورد توجه قرار
گيرد.

شکل  :41-2کاربری حمل و نقل و انبارداری به تفکیک مناطق بندر کنگ

شکل  :42-2الگوی استقرار کاربری اداری در بندر کنگ
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شکل  :4۳-2الگوی استقرار کاربری حمل و نقل و انبارداری در بندر کنگ

 - ۳ -2کاربری ها و خدمات
كاربري اراضي شهري؛ امروزه در نظام هاي پيشرفته برنامه ريزي جهان ،در راستاي استفاده بهينه از زمين ،مورد استفاده قرار ميگيرد .كاربري
زمين انعكاس كالبدي فعاليتها و نيازهاي انساني است كه در محدوده جغرافيايي معين (قطعه ،بلوک ،محله و شهر) استقرار مييابد .بنابراين
به اندازه تنوع فعاليتها و نيازهاي انساني؛ تنوع كاربري وجود دارد .از طرف ديگر كاربري زمين به معني ارتباط مستمر و پويا ميان انسان و
زمين و همچنين نحوه استفاده انسان از زمين است .بدين ترتيب تصميمگيري راجع به كاربري راضي بايد به صورت مداوم ،پويا و مستمر
باشد.
برنامهريزي كاربري اراضي شهري به معناي ساماندهي مكاني -فضايي فعاليتها و عملكردهاي شهري براساس خواستها و نيازهاي جامعه
شهري است و هسته اصلي برنامهريزي شهري را تشكيل ميدهد .به عبارت ديگر برنامهريزي كاربري اراضي علم تقسيم زمين و مكان براي
كاربردها و مصارف مختلف زندگي است كه به منظور استفاده موثر از زمين و انتظام فضايي مناسب و كارا صورت ميگيرد .در اين برنامهريزي
تالش ميشود كه الگوهاي اراضي شهري به صورت علمي مشخص شوند و مكانيابي فعاليتهاي مختلف در شهر در انطباق و هماهنگي با
يكديگر و سيستم شهري قرار گيرد.
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شکل  :44-2فرایند تحلیل کاربریها و خدمات در بندر کنگ

 -1 -۳ -2معرفی وضعیت کمی و کیفی کالبدی کارکردهای مختلف موجود شهری
نظام كاربري اراضي نشان دهنده اطالعات كمي ،هريك از كاربري هاي موجود در محدوده مطالعاتي است .براساس اين بخش مي توان
وضعيت كاربري زمين جهت پذيرش عملكردهاي جديد را سنجيد و با توجه به اراضي داراي پتانسيل به جانمايي عناصر پهنهبندي ساختار
فضايي پرداخت .در نهايت مي توان الگوي مناسبي جهت استفاده ي بهينه از اراضي را توسط آن ارائه كرد .وجود چنين الگوي صحيحي سبب
دستيابي هرچه بيشتر شهروندان به عدالت اجتماعي در برخورداري از زمين و فضا ميشود.
در اين بخش با تاكيد بر وضعيت موجود بندر كنگ؛ مجموعه كاركردهاي خدماتي و اراضي غيرشهري در قالب كليتي واحد مورد بررسي قرار
خواهند گرفت .همچنين در راستاي بررسي كمي؛ از سرانه به عنوان نوعي معيار و شاخص كمي براي سنجش و مقايسه تغييرات كاربري در
جريان زمان استفاده خواهد شد.
كاربري مسكوني به عنوان بيشترين كاركرد حاضر در شهرها در بندر كنگ نيز بالغ بر  37درصد اراضي را به خود اختصاص داده است و داراي
بيشترين سهم كاربري ميباشد .در درجه بعدي؛ اراضي باير مستقر در نواحي مختلف و به خصوص نواحي شمالغربي؛ بيشترين وسعت در بندر
كنگ را دارا هستند .كاركردهاي خدماتي وسعتي حدود  13درصد از اراضي كنگ را دارند و در صورتيكه اراضي باير از سطح محدوده كم
شوند؛ آنگنه وضعيت اين اراضي برابر با  20درصد شهر كنگ خواهد بود.
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جدول  :9-2وضعیت کاربری اراضی بندر کنگ
كاربري
وسعت (هكتار)

تعداد

وسعت (هكتار)

كاربري

تعداد

حمل و نقل و انبارداري

70

19,3

مسكوني

4475

190,6

12

5,6

تجاري

488

11,4

اداري انتظامي

1,0

آموزشي

22

4,9

صنعتي كارگاهي

11

بهداشتي درماني

4

0,6

نظامي

1

0,2

فرهنگي

3

0,4

باغ

34

27,7

مذهبي

45

7,2

باير

1082

177,2

ورزشي

6

14,6

مختلط مسكوني تجاري

121

10,1

تاسيسات و تجهيزات شهري

15

8,3

پارک و فضاي سبز

55

4,4

مختلط

31

26,4

مجموع

510,0

6475

در تحليل و ارزيابي وضعيت سرانه كاربريهاي بندر كنگ به اين نتيجه رسيده شد كه مازاد سرانه مورد نياز به ترتيب در كاربري مسكوني،
ورزشي ،تجاري ،مذهبي ،اداري -انتظامي ،تاسيسات و تجهيزات شهري محقق شده است .از سويي ديگر كمبود سرانه كاربري به ترتيب در
كاربري حمل و نقل و انبارداري ،پارک و فضاي سبز ،صنعتي -كارگاهي ،بهداشتي -درماني ،آموزشي و فرهنگي است.
همانگونه كه در اين بررسي مشخص شد ،كاربريهاي با اهميتي همچون پارک و فضاي سبز ،بهداشتي -درماني ،آموزشي و فرهنگي داراي
كمبود سرانه هستند و اين موضوع بسيار مهمي در ارائه خدمات شهري به شهروندان به حساب ميآيد .در راستاي جبران اين كمبود ميتوان
از اراضي باير به عنوان ذخاير توسعه آتي شهر استفاده كرد.
كاربري
مسكوني
تجاري
آموزشي
بهداشتي درماني
فرهنگي
مذهبي
ورزشي
تاسيسات و تجهيزات شهري
حمل و نقل و انبارداري
اداري انتظامي
صنعتي كارگاهي
نظامي
پارک و فضاي سبز
باغ
باير
مختلط مسكوني تجاري
مختلط
مجموع

جدول  :1۰-2وضعیت سرانه کاربری اراضی در بندر کنگ
سرانه استاندارد
سرانه موجود

99.18
5.92
2.55
0.33
0.22
3.75
7.62
4.32
10.05
2.92
0.50
0.12
2.30
14.40
92.24
5.28
13.73
265.45

* اعداد منفي به معناي كمبود و اعداد مثبت به معني مازاد نسبت به استاندارد سرانه كاربري اراضي است
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50
2
3.5
1.5
0.75
0.5
1.5
2.5
20
2
6
0.12
8

106.95

*

كمبود /مازاد

49.18
3.92
-0.95
-1.17
-0.53
3.25
6.12
1.82
-9.95
0.92
-5.50
0.00
-5.70

158.50

شکل  :45-2کاربری اراضی بندر کنگ

 -2 -۳ -2مطالعه تاسیسات
تاسيسات در وضع موجود بندر كنگ با مساحت  8/3هكتار؛ بالغ بر  1/6درصد اراضي شهري را به خود اختصاص داده است .نحوه پراكنش
فضايي اين كاربري نسبتا مناسب است اما در اراضي بخش شمالي و شرقي بندر كنگ ،برخورداري در سطح پاييني است و نياز به تامين
خدمات دارد.

 -۳ -۳ -2بررسی نحوه توزیع خدمات شهری برمبنای ظرفیت و شعاع عملکردها
هر تقسيم كالبدي در مقياسي كه قرار دارد ،حد و حدود مشخصي را بيان مي كند كه نشأت گرفته از دامنه نوسان جمعيتي آن تقسيم مي
باشد .نوسان گستره اين تقسيم ،كماكان مبين انعطاف در فضايابي و طراحي خواهد بود .يكي از مهمترين عوامل مؤثر در شعاع دسترسي،
عنصر شاخص مي باشد .براساس شناخت عنصر شاخص هر رده از تقسيمات كالبدي ،ابعاد آن تقسيم نسبت به اين عنصر مشخص خواهد
شد.
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كاربري
بوستان كودک
مهدكودک و كودكستان
واحدهاي تجاري خريدروزانه
آموزش ابتدايي
واحدهاي تجاري خريدروزانه-هفتگي
بوستان محله اي
آموزش راهنمايي
واحدهاي تجاري خريد هفتگي -ماهانه
آموزش دبيرستان
واحدهاي تجاري خريد ماهانه
درمانگاه
بوستان ناحيه
بيمارستان
واحدهاي تجاري عمده فروشي

جدول  :11-2شعاع دسترس مطلوب برای انواع کاربری ها
شعاع دسترسي
مقياس عملكرد
فاصله تا محالت مسكوني زيرپوشش 220-250متر
كوي
فاصله تا محالت مسكوني زيرپوشش  500متر
كوي
درفاصله 3دقيقه(پياده) ازمحل واحدمسكوني قرارگيرد
كوي
حداقل 400متر(پياده) و حداكثر  800متر(پياده)
محله
در فاصله 5دقيقه پياده ازمحل واحدمسكوني قرار گيرد.
محله
فاصله تامحالت مسكوني زيرپوشش 300-375متر
برزن
حداقل800:متر(پياده)وحداكثر1200متر(پياده) (حداكثر15دقيقه پياده
برزن
روي)
در فاصله 15دقيقه اي پياده از محل واحد مسكوني قرارگيرد.
ناحيه
حداقل 1200متر(پياده ياسواره) وحداكثر 2000:مترپياده يا سواره-
ناحيه
(20دقيقه پياده روي)
در فاصله  20دقيقه ازواحدهاي مسكوني قرارگيرد.
ناحيه
فاصله محالت مسكوني زيرپوشش  650-750متر
ناحيه
فاصله تا محالت مسكوني زيرپوشش 650-750متر
ناحيه
فاصله تا محالت مسكوني  1-1/5كيلومتر
منطقه شهري
در فاصله  30دقيقه اي از واحدهاي مسكوني قرارگيرد.
منطقه

استفاده غير اصولي و بدون برنامه از زمين و تغيير كاربري ها بدون توجه به ظرفيت هاي محيطي موجب از بين رفتن تعادل و توازن محيط
زيست گرديده و شعاع دسترسي به كاربري هاي خاص را تحت الشعاع قرار داده است .هدف از بررسي اين بخش؛ تدقيق وضعيت پوشش
كاربري اراضي در بندر كنگ است تا بتوان به اصول زير پايبند بود:


جلوگيري از اسراف زمين و استفاده بهينه از آن



پاسخ گويي به رشد شهرنشيني و شهرسازي جديد



تامين حداقل نيازهاي فضايي و مكاني انسان



كمك به عدالت اجتماعي در بهره گيري از زمين

 -1 -۳ -۳ -2شعاع عملکرد پارک و فضای سبز

پارکها و فضاي سبز شهري از جمله كاربريهايي است كه توزيع و پراكنش آن در سطح هر شهر اهميت زيادي دارد .گسترش بندر كنگ و
تغيير آن از سكونتگاهي با اراضي كشاورزي و باغات گسترده به سكونتگاه شهري مدرن ميتواند زمينهساز عوارض منفي توسعه از جمله
تخريب زيستگاه هاي طبيعي شود .از سويي ديگر با توجه به اين كه پارکهاي شهري به عنوان فضاي سبز بر ويژگيهاي زيست محيطي و
اكولوژي شهري تأثير مثبت ميگذارند ،ميتواند با پاسخگويي به نيازهاي تفريحي و تفرجي بر ساختار و خدمات رساني بندر كنگ نيز تأثير
مهمي داشته باشد.
سطح پوشش پارک و فضاي سبز نشان دهنده تمركز اين كاربري در منطقه بافت تاريخي و به خصوص محدوده تاريخي است كه به واسطه
وجود پارک ملت ،خليج فارس محقق شده است .همچنين در قسمت مياني خيابان امام خميني نيز دسترسي مناسبي به پارک وجود دارد .از
سويي ديگر در منطقه بافت جديد نيز وجود پارک فردوس باعث سطح عملكردي مناسب اين كاربري شده است .حال اينكه ساير اراضي بندر
كنگ؛ داراي كمبود پارک و فضاي سبز ميباشند .در نتيجه بالغ بر  13درصد از اراضي شهري تحت پوشش عملكردي اين كاربري بوده و
 87درصد اراضي فاقد آن ميباشد.
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مولفه
جمعيت تحت پوشش
سرانه و فضاي مورد نياز

شعاع دسترسي
نوع ارتباطات
موقعيت معمول
ضوابط طراحي

اولويت سازگاري

جدول  :12-2معیارهای عمومی مکانیابی پارک و فضای سبز
پارک ناحيهاي
بوستان محلهاي
حداقل  10000خانوار
حداقل  3500خانوار
حداكثر  16000خانوار
حداكثر  5500خانوار
سطح سرانه بين  3تا  6متر مربع به ازاي هر نفر از جمعيت ناحيه
سطح سرانه بين  2تا  4متر مربع به ازاي هر نفر از جمعيت
قطعه تفكيكي بين  6تا  8هكتار
محله
حداقل قطعه تفكيكي  25000مترمربع باشد
حداقل قطعه تفكيكي يك هكتار باشد
فاصله تا محالت مسكوني تحت پوشش برابر  650-750متر
فاصله تا محالت مسكوني تحت پوشش برابر 300-375
متر
نزديك با مسيرهاي اصلي سواره باشد
نزديك با مسيرهاي اصلي پياده باشد
در مجاورت مسير شرياني درجه  2قرار گيرد
عدم تداخل با مسيرهاي سواره اصلي
نزديك مركز ناحيه قرار گيرد
در مركز محله قرار گيرد
سطح اشغال حداكثر  5درصد از سطح زمين باشد
سطح اشغال حداكثر  15درصد از سطح زمين باشد
احداث اماكن و سالنهاي فرهنگي -اجتماعي مانند كتابخانه ،موزه و
احداث اماكن و سالنهاي فرهنگي -اجتماعي مانند
سالنهاي اجتماعي چند عملكرده
كتابخانه ،موزه و سالنهاي اجتماعي چند عملكرده
همجواري با مراكز تجاري -تفريحي
همجواري با كاربري اصلي مركز محله
همجواري با مراكز آموزشي
همجواري با تاسيسات آموزشي مانند دبستان
نزديكي به خانههاي مسكوني

شکل  :46-2بررسی وضعیت تاسیسات بندر کنگ
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شکل  :47-2بررسی وضعیت شعاع عملکرد پارک و فضای سبز در بندر کنگ
 -2 -۳ -۳ -2شعاع عملکرد کاربری بهداشتی

دسترسي به خدمات بهداشتي درماني ،هم در كشورهاي در حال توسعه و هم توســعه يافته ،موضوع قابل تاملي است .در اغلب شهرهاي
كشور عدم تخصيص متناسب فضا و جايابي بهينه عناصر خدماتي و كالبدي شهر ،به ويژه مراكز درماني (بيمارستان) و تعداد عوامل موثر در
مكان يابي اين مراكز ،افزايش روزافزون مشكالت شهري و شهروندان را به دنبال داشته است و دارد .اين موضوع در بندر كنگ نيز وجود
دارد و كمبود كاربريهاي درماني و بهداشتي در سطح شهر باعث شده تا تنها در بخش شمال شرقي شهر؛ دسترسي مطلوب به اين كاربري
وجود داشته باشد و لذا اهميت برنامهريزي كاربري در اين كاركرد بسيار مهم را نمايان ميسازد .در نتيجه بالغ بر  14درصد از اراضي شهري
تحت پوشش عملكردي اين كاربري بوده و  86درصد اراضي فاقد آن ميباشد.
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مولفه
جمعيت تحت پوشش
سرانه و فضا مورد نياز

شعاع دسترسي
نوع ارتباطات
موقعيت معمول
ضوابط طراحي

اولويت سازگاري

جدول  :1۳-2معیارهای عمومی مکانیابی مراکز درمانی در سطح ناحیه و شهر
بيمارستان در سطح شهري
مراكز درماني در سطح ناحيه
حداقل  10000خانوار
حداقل  2000خانوار
حداكثر  14000خانوار
حداكثر  4000خانوار
سطح مورد نياز به ازاي هر تخت برابر با  50مترمربع ،به ازاي هر
ظرفيت يك درمانگاه براي  10000تا  20000نفر به طور
 1000نفر  370مترمربع
متوسط برابر با  10تخت
حداقل قطعه تفكيكي  25000مترمربع باشد
به ازاي هر  100نفر  25مترمربع
حداقل قطعه تفكيكي  2500مترمربع
فاصله تا محالت مسكوني تحت پوشش برابر با  1/5تا  1كيلومتر
فاصله تا محالت مسكوني تحت پوشش برابر با -750
 650متر
بر خيابانهاي شرياني درجه  1قرار گيرد
بر خيابانهاي شرياني درجه  2قرار گيرد
نزديك مركز شهر قرار گيرد
نزديك مركز ناحيه قرار گيرد
سطح اشغال حداكثر  100درصد از سطح زمين باشد و حداقل سطح
سطح اشغال حداكثر  60درصد از سطح زمين نباشد
آزاد  60درصد از كل زمين باشد
حداقل  2طبقه
حداقل  2طبقه و حداكثر  4طبقه باشد
حداكثر فاصله تا محالت مسكوني يك كيلومتر
تعبيه آسانسور ضروري است
در اراضي مسطح ساخته شود
حداكثر فاصله تا محالت مسكوني  2كيلومتر
در اراضي مسطح ساخته شود
همجواري با فضاي سبز شهري
همجواري با فضاي سبز
همجواري با كاربريهاي مركز شهري
همجواري با كاربريهاي مركز ناحيه
نزديكي به ايستگاه آتش نشاني

شکل  :48-2بررسی وضعیت شعاع عملکرد کاربری بهداشتی در بندر کنگ

46

 -۳ -۳ -۳ -2شعاع عملکرد کاربری فرهنگی

يكي از مهمترين كاربريهاي شهري به دليل ماهيت خدماتي ،آموزشي و اجتماعي آن ،كاربري فرهنگي است .در بررسي وضعيت كاربري
فرهنگي به معيارهاي مختلف همچون وضعيت كيفي فرهنگسراهاي وضع موجود ،پراكندگي جمعيت ،تراكم خانوار ،دسترسي به شبكه ارتباطي،
موقعيت فضايي مراكز آموزشي و فضاهاي سبز ،كاربريهاي مسكوني ،قيمت و ارزش زمين و مسكن بايد توجه كرد .سطح پوشش اين كاربري
در حد شرقي بلوار آيت اهلل خامنهاي تحقق يافته است و اراضي واقع در منطقه ابوذر و بخش شمالي بافت جديد فاقد دسترسي به اين كاربري
هستند .در نتيجه بالغ بر  43درصد از اراضي شهري تحت پوشش عملكردي اين كاربري بوده و  57درصد اراضي فاقد آن ميباشد.
 -4 -۳ -۳ -2شعاع عملکرد کاربری مذهبی

شعاع پوششي كاربري مذهبي؛ بالغ بر نيمي از شهر كنگ را دربرگرفته است؛ تقريبا تمامي بخشهاي منطقه ابوذر ،بافت تاريخي و بافت مياني
به اين كاربري دسترسي دارند .همچنين در منطقه باغات و بركهها نيز نيمي از اراضي تحت پوشش اين كاربري هستند و بخش شمالي بافت
جديد فاقد هرگونه دسترسي است .در نتيجه بالغ بر  56درصد از اراضي شهري تحت پوشش عملكردي اين كاربري بوده و  44درصد اراضي
فاقد آن ميباشد.
 -5 -۳ -۳ -2شعاع عملکرد کاربری ورزشی

كاربري ورزشي يكي از اجزاي مهم زندگي شهري براي سالمتي افراد جامعه شناخت كه در آن ،كاركردهاي؛ حضور همزمان و متراكم جمعت
پرشمار انساني ،تحرّک ،گذران اوقات فراغت و تفريح اهالي شهر ،ارتباط چهره به چهره ،انجام مسابقات و رقابتهاي ورزشي بين گروههاي
جمعيتي ،برگزاري نشستها و گردهماييهاي غير ورزشي با اهداف اجتماعي و گاهي سياسي جريان دارد .توزيع امكانات ورزشي با توجه به
عدالت اجتماعي و تقسيم عادالنة آنها امري قابل توجه است .سطح پوشش اين كاربري به صورت متمركز و نقطهاي در مناطق  5گانه شهر
بندر كنگ نمود فضايي يافته است .در نتيجه بالغ بر  36درصد از اراضي شهري تحت پوشش عملكردي اين كاربري بوده و  46درصد اراضي
فاقد آن ميباشد.
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شکل  :49-2بررسی وضعیت شعاع عملکرد کاربری فرهنگی در بندر کنگ

شکل  :5۰-2بررسی وضعیت شعاع عملکرد کاربری مذهبی در بندر کنگ
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شکل  :51-2بررسی وضعیت شعاع عملکرد کاربری ورزشی در بندر کنگ
 -6 -۳ -۳ -2شعاع عملکرد کاربری آموزشی

يكي از اهداف مهم برنامهريزي كاربري اراضي شهري تامين خدمات عمـومي مناسب از جمله خدمات آموزشي براي شهروندان اسـت .زيـرا
مدرسـه بـه عنـوان محلي كه بعد از خانه بيشترين اوقات دانشآموزان در آن سـپري مـيشـود داراي ارزش ويژهاي در برنامهريزيهاي شهري
و روستائي است اهميت توجه به مدرسـه و محل احـداث آن از ديربـاز در فرهنـگ ايرانيـان جايگـاه ويـژه اي داشـته اسـت.
امروزه تبيين آسيبهاي كاربري آموزشي براي حل بخشي از مشكالت فرهنگي و اجتماعي شهر ضروري است .شعاع پوششي كاربري
آموزشي؛ بالغ بر نيمي از شهر كنگ را دربرگرفته است؛ تقريبا تمامي بخشهاي منطقه ابوذر ،بافت تاريخي و بافت مياني به اين كاربري
دسترسي دارند .همچنين در منطقه باغات و بركهها نيز نيمي از اراضي تحت پوشش اين كاربري هستند و بخش شمالي بافت جديد فاقد
هرگونه دسترسي است .در نتيجه بالغ بر  59درصد از اراضي شهري تحت پوشش عملكردي اين كاربري بوده و  41درصد اراضي فاقد آن
ميباشد.
حال اينكه مسئله اساسي در شهر كنگ؛ كمبود فضاهاي آموزشي در بعضي از نواحي شهري ،تراكم بيش از حد دانش آموز در كالسهاي درس
و فضاهاي باز در بعضي از مدارس و كمبود سرانه فضاهاي آموزشي و نهايتاً نارسايي در اين بخش از يكسو و توزيع فضايي نامتعادل و
نامتناسب مكانهاي آموزشي و همجواري آنها با كاربريهاي ناسازگار است.
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مولفه
جمعيت تحت پوشش

فضاي مورد نياز
شعاع دسترسي
نوع ارتباطات

موقعيت معمول
ساير فضاي مورد نياز
ضوابط طراحي
اولويت سازگاري

جدول  :14-2معیارهای عمومی مکانیابی مراکز آموزشی
آموزش ابتدايي
پيش دبستاني
حداقل  3500نفر
حداقل  1800نفر
متوسط  2100نفر
متوسط  2100نفر
حداكثر  2500نفر
حداكثر  2500نفر
حداقل  9متر مربع براي هر دانش آموز
حداقل  8متر مربع براي هر دانش آموز
حداقل  2500مترمربع براي هر  250نفر دانش آموز
حداقل  500مترمربع براي هر  50نفر دانش آموز
حداقل  400متر
حداكثر فاصله تا محالت مسكوني تحت پوشش برابر با
حداكثر  800متر
 500متر
همجواري به مسيرهاي اصلي پياده
نزديكي به مسيرهاي اصلي پياده
عدم تداخل با مسيرهاي سواره اصلي
عدم تداخل با مسيرهاي سواره
نزديكي به سواره كند محلهاي
نزديك مركز محله
مجاورت با ساير مراكز آموزشي
نزديك يا چسبيده به ديگر خدمات محلهاي
نزديك به مركز كوي يا مركز محله
فضاي باز محصور به همراه تجهيزات تفريحي -ورزشي
سطح اشغال بيشتر از  40درصد از سطح زمين نباشد
طبقات از يك تجاوز نكند
همجوراري با فضاي سبز
همجواري با موسسات فرهنگي
همجواري با محالت مسكوني

شکل  :52-2بررسی وضعیت شعاع عملکرد کاربری آموزشی در بندر کنگ

 -4 -۳ -2تعیین کاربری ها و صنایع مزاحم شهر
كاربري و صنايع مزاحم عبارت است از كليه مشاغل و كسب وكارهايي كه موجب ايجاد مزاحمت براي ساكنين شده و فعاليت آن ها مخالف
با اصول بهداشتي و زيست محيطي باشد .تداخل صنايع آالينده و مزاحم با بافت شهري ،يكي از ويژگي هاي رشد شتابان و بدون برنامه
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شهرهاست .اين صنايع كه در ابتدا در فاصله مناسبي از شهرها قرار داشته اند با گسترش و رشد كالبدي شهر ،به درون بافت شهري گسترش
يافته اند .به اين ترتيب ،اليه هاي مختلفي از كاربري هاي صنعتي مزاحم با بافت شهري درآميخته و معضالت متعددي پديد آورده است.
مسائل ناشي از اينگونه كاربريها به شرح زير است:


عدم اعتدال در سيماي منظر شهري



مسائل عارض بر كاربري هاي ناسازگار همجوار



مسائل زيست محيطي و اكولوژي شهري شامل آلودگي هوا  ،خاک  ،صوت  ،فاضالب و …



مسائل جمعيتي از نظر اجتماعي  ،رواني و اقتصادي



مسائل ترافيكي ( تردد بيش از حد وسائل نقليه در شبكه هاي ارتباطي )

كاربري صنعتي و كارگاهي عمدتا جزئي از كاربري شهري محسوب نميشود مگر اينكه كارگاه و صنايع كوچكي باشند كه بايد با رعايت
ضوابط و شرايط مربوط به سازگاري كاربري اراضي در شهر جانمايي شوند .حال اينكه كاربري صنعتي و كارگاهي در بندر كنگ مجاور خيابان
اسكله واقع شده است و با مساحت يك هكتاري بالغ بر  2درصد اراضي شهري را به خود اختصاص داده است .غالب اين صنايع به صورت
كارگاههاي ماهي فروشي است و تنها در اراضي شمال شرقي شهر بوده و در منطقه بافت مياني( 0/45هكتار) و بافت تاريخي( 0/52هكتار)
استقرار يافته است .تنها مسئله استقرار اين كاربري در شهر پيرامون مسائل آلودگي ناشي از پسماندهاي كارگاهي و منظر بويايي نامتناسب
است.

شكل  :53-2كاربري صنعتي -كارگاهي به تفكيك مناطق بندر كنگ
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شکل  :54-2تحلیل وضعیت صنایع مستقر در بندر کنگ

 -4 -2بررسی وضعیت ابنیه و مسکن
حث شاخص هاي مسكن مدت كمي نيست كه ذهن متخصصان را به خود اختصاص داده است .به جرأت مي توان گفت كه شاخص هاي
مسكن كليدي ترين و مهمترين ابزار در برنامه ريزي مسكن مي باشند .از آنجايي كه در ميان اين شاخصه ها ،شاخصه هاي كيفي مسكن از
جلمه مواردي است كه توجه بسياري از برنامهريزان شهري و معماران را به خود اختصاص داده ،لذا پرداختن به اين مهم از اهميت ويژه اي
برخوردار است.
در راستاي دستيابي به وضعيت ابنيه و مسكن در بندر كنگ تالش شده تا به بررسي كيفيت ابنيه موجود در چهار بعد؛ مصالح ،معماري و
كيفيت ساخت؛ تعداد طبقات ساختماني ،وضعيت ابنيه تاريخي؛ طبقه بندي انواع ساختمانهاي مسكوني موجود از نظر نوع مالكيت و كيفيت
مورد بررسي قرار گيرند.
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شکل  :55-2فرایند بررسی و تحلیل وضعیت ابنیه و مسکن در بندر کنگ

 -1 -4 -2بررسی کیفیت ابنیه موجوداز نظر نوع مصالح ،معماری و کیفیت ساختمانی
نيروي انساني ،تعيين كننده كيفيت ساخت و ساز بوده و منابع مالي بر كيفيت و چگونگي ساخت و ساز و چگونگي استفاده از مصالح و نوع آن
مؤثر است .به منظور حركت صحيح عوامل فوق درسه رأس مثلث و برقراري ارتباط مابين آنها ،مديريت و كنترل صحيح و قوانين مدون
موردنياز است ،هماهنگي تمامي اين عوامل موجب رسيدن به فرم مطلوب مسكن و باال بردن سطح كيفي مي شود .از آنجايي كه عواملي
مانند شيوه طراحي مهندسان ،محاسبه و اجراي سازه ،رعايت اصول و مسائل فني؛ نقش تعيينكننده اي در تأمين ايستايي و استحكام ساختمان
بر عهده دارند لذا مي بايست همواره مدنظر مهندسان و معماران باشد .به همين جهت لزوم بررسي ژئوتكنيكي ،بررسي مصالح ساختماني
مقاوم ،شناسايي گسلهاي موجود ،شيوه مقاوم سازي سازه و مصالح و لزوم تجديدنظر در آيين نامه ها و مقررات ،كامالً محسوس است.
 -1 -1 -4 -2بررسی وضعیت مصالح ساختمانی

مصالح و سازه بكار رفته در بنا يكي از مولفههاي اصلي پايداري و كيفيت ابنيه است .متاسفانه اطالعات پيرامون مصالح ابنيه ،كامل نبوده و
 70درصد از اراضي فاقد اطالعات ميباشند .بدون احتساب اراضي فاقد بنا و نامشخص؛ ابنيه با مصالح چوبي بيشترين سهم از اراضي بندر
كنگ را به خود اختصاص دادهاند و اين موضوع را ميتوان در بافت و منشا روستايي شهر مطالعاتي و خصوصا بسياري از شهرهاي كوچك
ايران دانست .پس از سازه چوبي؛ مصالح فلزي بيشترين سهم از ابنيه را دارا هستند .از سويي ديگر استفاده از اسكلت فلزي و بتني بسيار
متاخرتر از ساير سازهها است و به دليل هزينه و مالحظات اقتصادي سازندگان ساختمانها خصوصا كاركرد مسكوني در شهرهاي كوچك
كمتر مورد توجه قرار گرفته است.
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مصالح ابنيه
بتني
فلزي
چوبي
سنگي
پيش ساخته
ايرانت
خشت يا گلي
فاقد بنا
نامشخص
مجموع

جدول  :15-2بررسی مصالح و سازه بنا در بندر کنگ
تعداد
180
555
1487
3
8
11
8
810
3413
6475

وسعت (هكتار)
6,3
19,6
46,9
0,1
0,3
0,3
0,4
257,7
178,6
510,0

 -2 -1 -4 -2وضعیت کیفیت ابنیه

وضعيت كيفيت ابنيه (از نظر نوع مصالح ،معماري و كيفيت ساختماني) در بندر كنگ ،مسكن و ابنيه حاضر را در قالب نوساز ،در حال ساخت،
قابل استفاده ،مرمتي ،مخروبه ،تخريبي ،تاريخي ،فاقد بنا و نامشخص طبقهبندي كرده است .بيشترين سهم در كيفيت ابنيه موجود در طبقه
قابل استفاده با مساحت  155/9هكتار قرار گرفته است .حال اينكه توجه به اين موضوع در راستاي ارتقاي كيفيت زندگي شهر اهميت بسياري
داشته و با گذر زمان نياز به تمهيدات الزم در راستاي بهبود امنيت ساختمان دارد زيرا كيفيت مسكن به عنوان مهمترين عامل موثر بر كيفيت
زندگي تلقي مي شود.
كيفيت ابنيه
نوساز
در حال ساخت
قابل استفاده
مرمتي
مخروبه
تخريبي
تاريخي
فاقد بنا
نامشخص
مجموع
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جدول  :16-2بررسی کیفیت ابنیه موجود بندر کنگ
تعداد
116
117
3835
477
26
84
13
824
983
6475

وسعت (هكتار)
4,6
3,9
155,9
20,4
4,1
6,1
2,0
263,8
49,2
510,0

شکل  :56-2وضعیت مصالح ساختمانی

شکل  :57-2وضعیت کیفیت ابنیه (از نظر نوع مصالح ،معماری و کیفیت ساختمانی) -2 -4 -2تعداد طبقات ساختمانها

تعداد طبقات ساختمانها جهات توسعهي عمودي و افقي شهر را تعيين ميكند و از سويي ديگر شاخص اصلي در تراكم ساختماني و سطح
اشغال است .از منظر طراحي شهري ،طبقات ساختماني شكل دهنده منظر ارتفاعي شهر هستند و همواره بر وضعيت خط آسمان تاثير
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ميگذارند .از سويي ديگر تاثير اين شاخص بر طراحي ضوابط و مقررات احداث بنا ،برهمگان اشكار است .به واسطه اهميت اين شاخص در
ابعاد توسعه شهري؛ در اين بخش به بررسي وضعيت تعداد طبقات ساختماني شهر كنگ پرداخته خواهد شد.
وضعيت تعداد طبقات ساختماني شهر كنگ نشان دهنده تعلق مساحت  158/8هكتاري به ابنيه يك طبقه است كه بالغ بر  63درصد اراضي
ساخته شده شهر را به خود اختصاص داده است .از سويي ديگر كمبود اطالعات باعث شده تا  22درصد از اراضي ساخته شده شهري بدون
داده مناسب در دستهبندي نامشخص قرار گيرند .همچنين تعداد طبقات بيشتر از يك مجموعا در  37هكتار از اراضي هر استقرار دارند كه
نشان دهنده سهم  7درصدي از اراضي شهر بندر كنگ است .عدم وجود ساختمانهاي بلندمرتبه در اين شهر حاكي از خط آسماني نسبتا
مسطح و منظر ارتفاعي كوتاه است .از سويي ديگر ،توسعه كالبدي در قالب ساختمانهاي يك طبقه؛ ممكن است روند توسعه افقي شهر را
تشديد كرده و پديده پراكندهرويي را منجر شود .لذا نياز به تدابير انديشيده شده در راستاي تعادل نظام منظر ارتفاعي و قوانين ساخت و ساز؛
بيش از پيش در فرايند توسعه آتي بندر كنگ اهميت مييابد.
تعداد طبقه
1
2
3
4
فاقد بنا
نامشخص
مجموع

جدول  :17-2بررسی تعداد طبقات در بندر کنگ
تعداد
4041
516
32
33
996
857
6475

شکل  :58-2تعداد طبقات ساختمانی در بندر کنگ
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وسعت (هكتار)
158,8
12,3
8,0
16,6
257,2
57,1
510,0

 -۳ -4 -2وضعیت ابنیه تاریخی
تاريخي كنگ توانسته است بافت سنتي و تاريخي خود را طي ساليان دراز حفظ كند و دچار تغييرات اساسي نشود .چرايي اين موضوع را با
اتكا به عوامل دروني متعددي ميتوان يافت .ويژگيهاي اين شهر تاريخي ،انسجام و يكپارچگي ساختار كالبدي آن ،وجود ويژگيهاي شاخص
معماري تاريخي و شهرسازي بومي ايراني مانند بادگير و كوچههاي باريك و سايهانداز ،وجود پيشينه تجاري و بازرگاني گسترده آبي ،صنعت
پيشرفته و بومي شده دريانوردي و لنجسازي ،تاريخ شفاهي بسيار غني بهواسطه تعدد سفرهاي تجاري دريايي و حضور مليتهاي گوناگون با
فرهنگهاي مختلف و بسياري موارد ديگر باعث شده پيوند ناگسستني ميان دورههاي تاريخي شكلگيري اين شهر با حال بهوجود آيد .حفظ
سنتها و آيينهاي دستهجمعي در مراسم شادي و عزا نيز بهخوبي بيانگر حفظ ارزشهاي سنتي فرهنگي و اجتماعي در كنگ است .يكي
ديگر از مهمترين ويژگيهاي تاريخي اين بندر ،پايگاه دريانوردي و لنج سازي آن است كه ثبتجهاني شده است .در ساليان گذشته كشتيهاي
بزرگي در بندر كنگ پهلو ميگرفتند كه از آنها براي تجارت به هندوستان و كشورهاي آفريقايي استفاده ميشد .درنتيجه اين ارتباطات
گسترده در گذر زمان كه با معيشت مردم گره خورده بود تلفيقي از مشخصههاي هنرهاي هندي و آفريقايي در كنار هنر اسالمي در شكلگيري
اجزاي معماري و شهرسازي و هنر و فرهنگ بومي آن ديده ميشود.
يكي از عوامل اثرگذار در پايداري بافت سنتي و بومي به همراه تمام ارزشهاي سنتي و فرهنگي آن كه در طرح تفصيلي ويژه بندر كنگ
ديده شده است تعيين محدوده و بستر بافت تاريخي در اين شهر به منظور حفظ ويژگيهاي معماري و شهرسازي و فرهنگي از طريق اعمال
ضوابطي براي چگونگي توسعه و همچنين اجراي طرحهاي ويژه گردشگري پايدار و اصالح و مرمت ابنيه با مشاركت ساكنين آن است .چراكه
اگر تاكنون اين بافت تاريخي تا اندازه زيادي دستخوش تغيير نشده است بهواسطه تالش اهالي سختكوش و متعهد كنگ بوده است .در
طرح تفصيلي ويژه بندر تاريخي كنگ حدود  220هكتار محدوده ارزشمند تاريخي متشكل از  145هكتار بافت تاريخي شهري و  75هكتار
بافت ارزشمند و تاريخي طبيعي شامل بركههاي تاريخي شناسايي شده است .در محدوده بافت تاريخي شهري حدود  284خانه با معماري
بومي منطقه پالکكوبي شده است و در اين پهنه  86اثر تاريخي وجود دارد .عالوه بر اين موضوع ،بالغ بر  300بادگير در اين شهر تاريخي
هنوز سالم و پابرجا باقي ماندهاند كه باعث تمايز و منحصر بهفرد بودن بافت تاريخي شهر كنگ است .يكي از نمونههاي بركههاي تاريخي
بندر كنگ ،بركه «دريا دولت» آب انباري تاريخي در كنارۀ بندركنگ است كه از نقاط ديدني استان هرمزگان بوده و بهدليل گستردگي بسيار
زياد آن« ،دريا دولت» ناميده شدهاست.
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شکل  :59-2محدوده و آثار تاریخی بندر کنگ

وضعيت ابنيه
نوساز
در حال ساخت
قابل استفاده
مرمتي
مخروبه
تخريبي
تاريخي
فاقد بنا
نامشخص
مجموع
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جدول  :18-2انواع ساختمانهای مسکونی از نظر نوع مالکیت و کیفیت
نامشخص
دولتي
خصوصي
وسعت (هكتار)
تعداد
وسعت (هكتار)
تعداد
وسعت (هكتار)
تعداد
4,6
115
0,0
0
0,0
1
2,5
71
0,0
0
1,4
46
84,0
1604
0,5
1
71,4
2230
20,4
477
0,0
0
0,0
0
4,1
25
0,0
0
0,0
1
6,1
84
0,0
0
0,0
0
2,0
13
0,0
0
0,0
0
262,1
784
0,0
0
1,8
40
47,2
923
0,0
0
2,0
60
432,9
4096
0,5
1
76,7
2378

مجموع
وسعت (هكتار)
تعداد
4,6
116
3,9
117
155,9
3835
20,4
477
4,1
26
6,1
84
2,0
13
263,8
824
49,2
983
510,0
6475

شکل  :6۰-2طبقه بندی انواع ساختمانهای مسکونی موجود از نظر نوع مالکیت و کیفی طرح و ضوابط توسعه شهر
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بخش سوم :ارائه کلیات طرح ساختاری شهر
 -۳-1تدوین و ترسیم ساختار فضایی پیشنهادی
ساختار فضايي پيشنهادي به عنوان اولين مولفه در طرح ساختاري است كه زمينهساز تحقق نظام كلي استفاده از زمين و تعيين حدود فضايي
محدودهها و مناطق شهري است .در طرح ويژه بندر تاريخي كنگ به منظور امكان فرآيند برنامه ريزي راهبردي و برنامه ريزي ساختاري،
ترسيم ساختار فضايي پيشنهادي بندر كنگ برمبناي اصول برآمده از چشمانداز ،اهداف و راهبردهاي توسعه شهري صورت گرفته است كه
عبارتند از :
 .1توسعه شهر برمبناي ساختار طبيعي و اكولوژيك شهر و عناصر مرتبط با آن نظير بركه ها
 .2تثبيت و احياي نخلستانها به منظور حفظ ساختار اكولوژيك در پيوند با سازو كارهاي تاريخي شهر
 .3پيوند محالت از طريق ساماندهي محور/محورهاي اصلي (پياده و سواره) كه ازميان كليه محالت عبور مي كند.
 .3تسري ارزشهاي قابل تداوم بافت تاريخي به كل شهر از طريق ساختارسازي و اجزا و الگوها
 .4توزيع همگن كاربريهاي خدماتي و ايجاد كاربريهاي مختلط به دليل كاهش سفرهاي شهري و متناظر با شرايط اقليمي
 .5حفظ و تقويت مفهوم محله با تكيه بر الگوهاي ذهني ساكنين از محالت
 .6تحديد رشد افقي شهر
 .7تقويت پيوند شهر با دريا
 .8صيانت از خط آسمان و استفاده از ظرفيت ارزشمند لبه ساحلي
 .9فازبندي توسعه به منظور ايجاد بافت همگن
 .10توسعه فعاليتهاي گردشگري اقتصادي در بافت قديم باتوجه به نرخ باالي بيكاري در اين بافت
در ادامه اين فرآيند و پس از تعيين اصول راهنما در فرآيند تدوين ساختار فضايي پيشنهادي و به منظور امكان پيگيري اهداف توسعه در فرآيند
تدوين برنامه ساختاري ،نمود فضايي هريك از اهداف توسعه طرح ويژه بند كنگ كه امكان پياده سازي در نقشه ساختار فضايي پيشنهادي را
داشته ،استخراج و در جدول زير ارائه گرديده است.
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جدول  :1-۳نمود فضایی اهداف توسعه بندر تاریخی کنگ در ساختار فضایی پیشنهادی
اهداف

نمود فضايي در ساختار فضايي پيشنهادي

بهبود پايداري زيستمحيطي

اتخاذ رويكرد حفاظتي در باغات و اراضي مزروعي
حفاظت ويژه در اراضي باغات تاريخي

ارتقاي توان اكولوژيك

پااليش نوار ساحلي بندر كنگ
طراحي فضاهاي عمومي در نورا ساحلي

ارتقاي كيفيت زندگي و بهبود زيستپذيري

ارتقاي همبستگي و تعامالت اجتماعي با طراحي محورهاي ارتباطي ميان بافت تاريخي
با بافت مياني و جديد
بهبود هويت شهري مبتني بر ارتقاي نقش عناصر تاريخي و هويت بخش

بهبود فرايند توسعه گردشگري

ارتقاي نقش و جايگاه عناصر تاريخي ملموس در سطح شهر
طراحي مسيرهاي عملكردي و متنوع در سطوح مختلف شهري ،منطقهاي و محلهاي

ارتقاي رقابتپذيري اقتصادي
ساماندهي توان اقتصادي شهر در مسير پايداري

ارتقاي نقش بندر و اسكله شهر در راستاي توسعه اقتصادي
پيشنهاد پهنههاي صنعتي -كارگاهي در اراضي مستعد با اعمال رويكردهاي زيست
محيطي
توزيع عادالنه محورها و پهنههاي فعاليتي و عملكردي در سطح شهر

ساماندهي و هدايت رشد كالبدي شهر

طراحي لبه هاي شاخص در محدوده شهر براي جلوگيري از رشد بي رويه و گسترش
فيزيكي -كالبدي بي برنامه
حفاظت ويژه از بافت با ارزش و تاريخي شهر

بهبود و ساماندهي ساختار كالبدي -فضايي شهر

طراحي شبكه خدماتي و عملكردي در سطوح مختلف شهري ،منطقهاي و محلهاي
طراحي ساختار منسجم و يكپارچه فضايي

ارتقاي كيفيت فضايي و سيماي شهر

طراحي و برنامهريزي نظام مراكز مبتني بر تقويت خوانايي و غناي حسي
ارتقا جايگاه و نقش خانههاي سنتي و عناصر معماري هويتبخش در سطوح مختلف
شهر

در ادامه فرآيند گام به گام ترسيم ساختار فضايي و مبتني بر نمود فضايي اهداف در ساختار فضايي پيشنهادي ميتوان عناصر تشكيل دهنده
آن را به شرح جدول زير ارائه كرد.
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جدول  :2-۳عناصر ساختار فضایی پیشنهادی بندر تاریخی کنگ
ساختار فضايي پيشنهادي

-

طراحي نظام مراكز در سطوح شهري ،منطقهاي و محلهاي با تمركز بر توزيع فضايي
عادالنه و دسترسي مطلوب شهروندان؛

-

تقويت نشانههاي شهري مبتني بر تصوير ذهني شهروندان در راستاي تقويت عناصر
هويتي؛

-

طراحي وروديهاي اصلي شهر برمبناي سلسله مراتب شبكه ارتباطي و پتانسيلهاي
برآمده از تعامالت فضايي؛

طراحي نظام مراكز پيشنهادي مبتني بر اصول پخشايش فضايي مطلوب ،دسترسي
عادالنه ،پوشش فضايي مناسب در راستاي ارتقاي ساختار نظام مراكز پيشنهادي در راستاي
ارتقاي زيستپذيري و بهبود كيفيت زندگي

-

استخوانبندي اصلي نظام محورهاي شهر مبتني بر  3محور آيت اهلل خامنهاي ،خيابان
امام خميني و محور بستك؛

-

بهبود سلسله مراتب فضايي نظام محورهاي ارتباطي درون شهري و ارتقاي تعامل و
ارتباط شهر با حوزههاي پيراموني؛

-

طراح محور ارتباط دهنده بافت تاريخي و مياني؛
تقويت ارتباط و تعامل بافت جديد با نواحي شهري؛

-

طراحي نظام ارتباطي پيشنهادي مبتني بر ارتقاي سطح پوشش و دسترسي؛ حداقل
مداخله در بافت تاريخي ،طراحي مبتني بر پتانسيلها و ظرفيتهاي توسعه درونزا؛

-

برنامهريزي نظام پهنهبندي اراضي مبتني بر ساماندهي خدمات شهري و منطقهاي با
كمترين مداخله فيزيكي در بافت با ارزش تاريخي؛

-

طراحي فضاهاي عمومي و محورهاي مختلط عملكردي در راستاي ساماندهي و
هدايت رشد كالبدي شهر؛

-
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تقويت هم پيوندي شهر با دريا و نوار ساحلي؛

بهبود كيفيت فضايي و سيماي شهر براساس پتانسيلهاي همجواري با خليج فارش و
بافت تاريخي؛

تصوير شماتيك عناصر ساختار فضايي

شکل  :1-۳ساختار فضایی پیشنهادی

 -2 -۳محدوده و حریم پیشنهادی شهر
در مطالعات طرح ويژه بندر تاريخي كنگ با توجه به ماهيت ويژه طرح و لزوم حفاظت و صيانت از بافت تاريخي ،در اين بخش بر اساس
مطالعات صورت گرفته عالوه بر پيشنهاد تدقيق خط محدوده و حريم شهر ،محدوده بافت تاريخي نيز مورد بررسي و تدقيق قرار گرفته است.

 -1 -2 -۳محدوده بافت تاریخی
محدوده بافت تاريخي مصوب شهر بندر كنگ برابر با  55,05هكتار است كه عمدتا بر مبناي بافت شهري موجود در تصوير هوايي سال 1335
ترسيم گرديده است .بر اساس مطالعات صورت گرفته در طرح ويژه بندر كنگ بالغ بر  86اثر داراي ارزش ميراثي شناسايي گرديده است كه
عبارتند از بناهاي واجد ارزش كه عمدتا در محدوده بافت تاريخي مصوب و حاشيه آن قرار گرفته است و بركه هاي ارزشمند تاريخي كه در
بخش غربي محدوده تاريخي و در زون باغات تاريخي شهر قرار گرفته است.
بر اساس مطالعات صورت گرفته و با توجه به نحوه پراكنش آثار ارزشمند تاريخي موجود در شهر ،محدوده بافت تاريخي پيشنهادي بالغ بر
 119,88هكتار ،حوزه بالفصل تاريخي به وسعت  98,94هكتار در شمال محدوده تاريخي و حوزه بالفصل طبيعي تاريخي به وسعت 36,84
هكتار در غرب محدوده باغات تاريخي پيشنهاد گرديده است كه در نقشه شماره  2-3ارائه شده است .عالوه بر محدوده بافت تاريخي و با
توجه به عملكرد تاريخي شهر در حوزه دريانوردي ،در طرح ويژه بندر كنگ زون باستانشناسي زير آب به عمق  500متر از خط ساحل و مبتني
بر محدوده قديم لنگر گاه ساحلي در غرب تاسيسات بندر موجود پيشنهاد گرديده است.

 -2 -2 -۳محدوده و حریم پیشنهادی شهر
با توجه به مطالعات صورت گرفته و وجود اراضي توسعه نيافته در داخل محدوده موجود شهر بندر كنگ به خصوص در بخش هاي شمال
غربي شهر و همچنين برپايه نتايج مطالعات جمعيتي طرح ،امكان تامين فضاي مورد نياز به منظور سكونت ،خدمات مورد نياز و فعاليت جمعيت
افق طرح در داخل محدوده موجود شهر امكان پذير است .لذا در طرح ويژه بندر كنگ تدقيق خط محدوده با توجه به تحوالت كالبدي اين
دوره و همچنين عوارض طبيعي موجود مد نظر بوده است .نقشه شماره  3-3محدوده پيشنهادي شهر بندر كنگ با توجه به مطالعات صورت
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گرفته را نشان مي دهد .وسعت محدوده پيشنهادي طرح برابر با  660,27هكتار است كه بيانگر افزايش حدود  10هكتاري محدوده شهر است.
بخش قابل توجهي از محدوده الحاقي به شهر مربوط به محدوده لنگرگاه جديد شهر است كه عمدتا در اراضي استحصالي لز دريا قرار گرفته
است .عالوه بر اين بخش ،خط محدوده با توجه به عناصر طبيعي موجود در بخش هاي شمالي شهر خصوصا دروا شمالي شهر تدقيق گرديده
است.
بر اساس مطالعات صورت گرفته به منظور تعيين حريم شهر بندر كنگ ،حريم پيشنهادي شهر از  2162,32هكتار به  2926,14هكتار افزايش
يافته است كه در نقشه شماره  4-3ارائه شده است .بخش قابل توجهي از محدوده الحاقي به حريم شهر در بخش شرقي و زون ساحلي ،به
منظور امكان نظارت و مديريت يكپارجه اين زون در حريم پيشنهادي شهر قرار گرفته است و در بخش هاي ديگر به خصوص در بخش
غربي با توجه به مستحدثات موجود خصوصا شبكه معابر اجرا شده خط حريم شهر تدقيق گرديده است.

شکل  :2-۳نقشه محدوده بافت تاریخی
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شکل  :۳-۳نقشه محدوده شهر

شکل  :4-۳نقشه حریم شهر
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 -۳ -۳تدقیق حوزهها و محدودههای موجود در شهر
در طرح ويژه بندر تاريخي كنگ منطقه بندي پيشنهادي بر اساس تلفيق و بر هم نهي نتايج حاصل از تشخيص ساختارهاي طبيعي ،كالبدي،
دسترسي ،عملكردي ،اجتماعي ،اقتصادي صورت گرفته است .مناطق حاصل از اين فرآيند در حقيقت مناطق همگن برنامه ريزي در فرآيند
تدوين طرح توسعه شهري بندر كنگ است .در اين فرآيند به عنوان نخستين گام مرزهاي محالت عرفي و تقسيمات موجود در شهر مورد
بررسي قرار گرفته است.
مناطق پيشنهادي طرح ويژه بندر تاريخي كنگ در قالب پنج منطقه شهري و دو منطقه ويژه عملكردي تعريف گرديده است .نقشه شماره -3
 5موقعيت مناطق پيشنهادي در سطح شهر بندر كنگ را نشان مي دهد.
رديف
1
2
3
4
5
6
7

جدول  :۳-۳منطقه بندی پیشنهادی
وسعت (هكتار)
مناطق پيشنهادي
62,11
منطقه تاريخي
87,62
منطقه بالفصل تاريخي
107,50
منطقه مياني
97,30
منطقه خودآباد
201,14
منطقه جديد
57,78
منطقه بركه هاي تاريخي
36,85
منطقه باغات شخصي

سهم از وسعت شهر (درصد)
9,55
13,47
16,53
14,96
30,93
8,89
5,67

 .1منطقه تاريخي – اين منطقه منطيق بر محدوده بافت تاريخي بندر كنگ است كه ويژگي بارز آن وجود بناها و ساختمان هاي واجد ارزش
و داراي ثبت ميراث و همچنين بافت منسجم و حفاظت شده تاريخي است .اين منطقه با وسعت  62,11هكتار در مجموع  9,55درصد از
وسعت شهر كنگ را به خود اختصاص داده است و شامل بافت تاريخي موجود در شرق و غرب بلوار شهيد بهشتي مي گردد.
 .2منطقه بالفصل تاريخي – اين منطقه حدفاصل منطقه تاريخي تا خيابان امام خميني به عنوان يك لبه جدا كننده شهري است .اين منطقه
با وسعت  87,62هكتار  13,47درصد از وسعت شهر كنگ را به خود اختصاص داده و از جنوب به بافت تاريخي از شرق به خيابان اسكله و
خط محدوده شهر از شمال به خيابان امام خميني و از غرب و جنوب به حيابان شهيد رجايي و بافت مسكوني جنوب آن تعريف گرديده است.
 .3منطقه مياني -اين منطقه با وسعت 107,50هكتار  16,53درصد از وسعت بندر كنگ را به خود اختصاص داده است .اين منطقه از جنوب
به خيابان امام خميني ،از شرق به خيابان قبرستان ،از شمال به بلوار آيت ا ...خامنه اي و از غرب به ميدان ناخدا تعريف گرديده است.
 .4منطقه خودآباد – اين منطقه با وسعت  97,30هكتار  14,96درصد از وسعت بندر كنگ را به خود اختصاص داده و شامل بافت مسكوني
شمالي شهر حدفاصل بلوار آيت ا ...خامنه اي و جاده بستك به لنگه منطيق بر محله ابوذر است .وجود اراضي باير در بخش هاي شمالي،
قرارگيري ورزشگاه تيم بدر و همچنين منشا غير برنامه ريزي شده توسعه بافت به صورت اسكان غيررسمي از ويژگي هاي بارز اين منطقه
است.
 .5منطقه جديد – اين منطقه با وسعت  201,14هكتار  30,93درصد از وسعت شهر بندر كنگ را به خود اختصاص داده است .اين منطقه از
شرق به جاده بستك به لنگه ،از شمال و غرب به محدوده شهر و از جنوب به محدوده باغات شخصي تعريف گرديده است .ويژگي بارز اين
منطقه وجود اراضي وسيع باير و همچنين توسعه سكونت در اين منطقه در قالب احداث مجموعه هاي مسكوني بدون توجه به شاخص ها و
ارزشهاي معماري شهر تاريخي كنگ است.
 .6منطقه بركه هاي تاريخي -اين منطقه با وسعت  57,87هكتار  8,89درصد از وسعت شهر را به خود اختصاص داده است و شامل محدوده
باغات و بركه اي تاريخي است.
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 .7منطقه باغات شخصي -اين منطقه با وسعت  36,85هكتار در منتهي اليه جنوب غربي شهر كنگ قرار گرفته است و در مجموع 5,67
درصد از وسعت شهر را به خود اختصاص داده است .منطقه باغات شخصي از شمال با منطقه جديد از شرق به منطقه بركه هاي تاريخي از
جنوب به خليج فارس و از غرب به محدوده شهر تعريف مي گردد.

شکل  :5-۳موقعیت مناطق پیشنهادی

 -4 -۳تدوین و ارائه نظام کلی استفاده از زمین
نظام كلي استقرار عملكردهاي كالن در سطح شهر كنگ در حقيقت انعكاس كالبدي سازمان فضايي پيشنهادي توسعه شهر ،در افق طرح
است .تعامل ساختار كالبدي و عملكردي شهر كنگ به عنوان دو ساختار اصلي در تشكيل دهنده سازمان فضايي ،باعث شده است كه بخش
هايي از شهر واجد خصوصيتي مجزا گردد كه در حقيقت سبب بازشناسي آن در كليت شهر كنگ مي شود .تشخيص اين ويژگي در قالب پهنه
بندي كالن شهر صورت گرفته و در يك فرآيند گام به گام تدقيق گرديده است .در اين فرآيند پهنه بندي داراي مفهومي دوگانه است كه هم
تعيين كننده كاركرد پهنه هاي شهري و هم معرف كالبد همنواخت با كاركرد پهنه است .لذا در اين فرآيند در ابتدا سنخيت و هماهنگي
عملكردي فعاليت ها تشكيل دهنده پهنه هاي كالن است و در ادامه ويژگي هاي كالبدي عناصر و نحوه تركيب آن سبب تشخيص زيرپهنه
هاي گوناگون مي گردد .در پهنه بندي كالن شهر تاريخي بندر كنگ چهار پهنه سكونت ،خدمات و فعاليت ،مختلط و عرصه هاي سبز
پيشنهاد گرديده است كه بر اساس مطالعات وضع موجود و سازمان فضايي پشنهادي بندر كنگ كليات آن در نقشه  6-3و جدول شماره -3
 4ارائه گرديده است.
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جدول  :4-۳وسعت و سهم پهنه های کالن شهر بندر کنگ
پهنه هاي كالن

وسعت (هكتار)

نسبت (درصد)

پهنه سكونت

383,26

58,0%

پهنه خدمات و فعاليت

120,65

18,3%

پهنه مختلط

17,94

2,7%

پهنه سبز و حفاظت

138,65

21,0%

مجموع

660,5

100,0%

بيشترين وسعت شهر كنگ با سهم حدود  58درصدي از مجموع وسعت شهر به پهنه سكونت اختصاص يافته است .پس از پهنه سكونت،
پهنه سبز و حفاظت با سهم بالغ بر  21درصدي بيشترين وسعت پهنه هاي كالن را به خود اختصاص داده است كه اين امر تا حدود زيادي
به جايگاه باغات در پيشينه تاريخي شهر كنگ و لزوم احياي مجدد آن بر پايه راهبردهاي طرح ويژه بندر تاريخي كنگ است .پهنه خدمات و
فعاليت با سهم  18درصدي از مجموع وسعت شهر كنگ در رتبه سوم قرار گرفته است و در نهايت پهنه مختلط با سهم حدود  3درصدي در
رتبه چهارم قرار گرفته است .در ادامه فرآيند وضعيت هريك از پهنه ها و زيرپهنه هاي پيشنهادي آن ارائه گرديده است.

شکل  :6-۳پهنه بندی کالن بندر کنگ

 -1 -4 -۳پهنه سکونت
در طرح ويژه بندر تاريخي كنگ پهنه سكونت شامل بخش هايي از شهر است كه كاركرد غالب آن مسكوني است .اين پهنه شامل مهمترين
كاركرد شهري است كه بيشترين وسعت اراضي شهر را به خود اختصاص داده است و در حقيقت هدف از تدوين طرح هاي توسعه شهري
تامين حداكثر آسايش و آرامش در پهنه فوق و ارتقا كيفيت بافت شهري است .بر اساس ويژگي هاي كالبدي بافت مسكوني شهر بندر كنگ،
پهنه سكونت به دو زيرپهنه مسكوني ارزشمند و زيرپهنه مسكوني عام تقسيم گرديده است .نقشه شماره  7-3موقعيت زيرپهنه هاي پهنه
سكونت در شهر كنگ را نشان مي دهد .زيرپهنه مسكوني ارزشمند با وسعت بالغ بر  95هكتار  14,5درصد از وسعت شهر را به خود اختصاص
داده و زيرپهنه مسكوني عام با وسعت بالغ بر  287هكتار  43,58درصد از وسعت شهر را به خود اختصاص داده است
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زيرپهنه مسكوني ارزشمند  -با توجه به قدمت تاريخي بندر كنگ و وجود بافت يكپارچه تاريخي در سطح شهر و به منظور امكان صيانت و
حفاظت از ارزش هاي موجود در آن ،پهنه مسكوني ارزشمند با دو زيرپهنه مسكوني ارزشمند تاريخي و زيرپهنه مسكوني بالفصل تاريخي
تعريف گرديده است.
-1

زيرپهنه مسكوني ارزشمند تاريخي با وسعت  46,77هكتار  12,20درصد از وسعت پهنه سكونت را به خود اختصاص داده است

و شامل محدوده تدقيق شده پيشنهادي بافت تاريخي شهر بندر كنگ است كه بلحاظ ويژگي هاي بصري و معماري يكي از شاخص ترين
بافت هاي تاريخي موجود در پهنه جنوبي كشور و شمال خليج فارس است.
-2

زيرپهنه مسكوني بالفصل تاريخي با وسعت  48,61هكتار در مجموع  12,68درصد از وسعت پهنه سكونت را به خود اختصاص

داده است و شامل محدوده بالفصل بافت تاريخي بر اساس مطالعات صورت گرفته در فرآيند تشخيص و تحليل است .از جمله ويژگي هاي
اين بافت مي توان به تعميم برخي از ارزش هاي بافت تاريخي در آن اشاره نمود.
پهنه مسكوني عام  -اين پهنه شامل بخش هاي مسكوني عام شهر است كه با توجه به ويژگي هاي كالبدي به دو زيرپهنه مسكوني با تراكم
كم و زيرپهنه مسكوني با تراكم متوسط تقسيم گرديده است.
-1

زيرپهنه مسكوني با تراكم كم با وسعت  137,82هكتار  35,96درصد از وسعت پهنه سكونت را به خود اختصاص داده است و

شامل بافت مسكوني مياني ،حدفاصل خيابان امام خميني تا بلوار آيت ا ...خامنه اي و محله ابوذر در شمال شهر كنگ است .شايان ذكر است
كه هرچند بافت مياني و محله ابوذر به لحاظ شرايط شكلگيري و برخي ويژگي ها داراي تفاوت هايي ميباشند اما با توجه به مطالعات صورت
گرفته داراي ويژگي هاي كالبدي و شاخص هاي معماري نسبتا همگني بوده و با توجه به جايگاه بافتهاي مذكور در سازمان فضايي پيشنهادي
در اين زيرپهنه قرار گرفته اند.
-2

زيرپهنه مسكوني با تراكم متوسط با وسعت  150,06هكتار  39,15درصد از وسعت پهنه سكونت را به خود اختصاص داده است

و شامل ساخت و سازهاي جديد در قالب مجتمع هاي مسكوني و اراضي باير با كاربري مسكوني در غرب جاده بستك – لنگه و منتهي اليه
غربي محدوده شهر بندر كنگ است
جدول  :5-۳زیرپهنه های پهنه سکونت
پهنه هاي كالن
پهنه سكونت

زيرپهنه ها
زير پهنه مسكوني ارزشمند
زيرپهنه مسكوني عام
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مسكوني ارزشمند تاريخي
مسكوني بالفصل تاريخي
مسكوني با تراكم كم
مسكوني با تراكم متوسط

وسعت
(هكتار)

نسبت به پهنه
(درصد)

نسبت به شهر
(درصد)

46,77
48,61
137,82
150,06

12,20
12,68
35,96
39,15

7,08
7,36
20,87
22,72

نقشه  :7-۳موقعیت زیرپهنه های پهنه سکونت

 -2 -4 -۳پهنه خدمات و فعالیت
در طرح ويژه بندر تاريخي كنگ پهنه خدمات و فعاليت شامل بخش هايي از شهر است كه بر پايه الگوي پيشنهادي سامان يابي فضا وجه
غالب عملكردي آن كار و فعاليت است .همچنين اين پهنه شامل خدمات بزرگ مقياس با كاركرد شهري نيز مي گردد .پهنه خدمات و فعاليت
به تفكيك زمينه هاي فعاليت ،مقياس عملكردي آن و همچنين نحوه قرارگيري آن در ارتباط با سازمان فضايي پيشنهادي به دو زيرپهنه
اصلي محورهاي خدمات و فعاليت و گستره هاي خدمات و فعاليت تقسيم گرديده است .نقشه شماره  6-3موقعيت زيرپهنه هاي پهنه خدمات
و فعاليت در شهر كنگ را نشان مي دهد.
محورهاي خدمات و فعاليت– با رشد و توسعه شهر عرضه كاال و خدمات نيز در سطح شهر گسترش يافته و غالبا در اطراف محورهاي با
اهميت شهر استقرار يافته است .اين پهنه با وسعت  58,79هكتار در حدود  8,90درصد از وسعت شهر كنگ را به خود اختصاص داده و بر
اساس مقياس عملكردي به دو زيرپهنه محورهاي خدمات و فعاليت شهري و فراشهري و زيرپهنه محورهاي خدمات و فعاليت منطقه اي و
محلي تقسيم گرديده است.
-1

زيرپهنه محورهاي خدمات و فعاليت شهري و فراشهري با وسعت حدود  50,94هكتار  42,22درصد از وسعت پهنه خدمات و

فعاليت را به خود اختصاص داده است و با توجه به مقياس عملكردي آن در مجاورت محورهاي اصلي ارتباطي (خيابان امام خميني ،بلوار آيت
ا ..خامنه اي و جاده بستك لنگه) با ساير كانونهاي شهري همجوار قرار گرفته است .اين زيرپهنه در حقيقت اختالطي از فعاليت هاي خدماتي،
اداري و تجاري است كه با توجه به قرار گيري در مجاورت محورهاي مهم شهري در قالب يك زيرپهنه تعريف گرديده است.
-2

زيرپهنه محورهاي خدمات و فعاليت منطقه اي و محلي با وسعت  7,85هكتار  6,50درصد از وسعت پهنه خدمات و فعاليت را به

خود اختصاص داده است .اين زيرپهنه نيز اختالطي از فعاليت هاي خدماتي ،اداري و تجاري ،شامل ادارات ،نهادها ،مجتمع هاي تجاري،
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فعاليت¬هاي فراغتي  -گردشگري ،آموزشي ،بهداشتي  -درماني و… است كه در مجاورت بلوار شهيد رجايي و بلوار شهيد بهشتي شكل
گرفته است.
گستره هاي خدمات و فعاليت  -اين پهنه با وسعت  61,86هكتار  9,37درصد از وسعت شهر كنگ را به خود اختصاص داده است و شامل
محدوده هاي از شهر است كه وجه غالب عملكردي آن به فعاليت اختصاص يافته و سهم سكونت و ساير فعاليت هاي شهري در آن بسيار
محدود است .بر اساس نوع عملكرد غالب اين پهنه به تفكيك زمينه هاي فعاليت در قالب سه زيرپهنه بندر و تاسيسات بندري  ،زيرپهنه
صنعتي و كارگاهي و زيرپهنه خدمات و تاسيسات شهري تعريف گرديده است.
-1

زيرپهنه بندر و تاسيسات بندري با توجه به موقعيت ساحلي شهر بندر كنگ و وجود بندرگاه و تاسيسات بندري و همچنين نقش

بندر در روند شكلگيري تاريخي و اقتصاد شهر مجموعه عملكردهاي مرتبط با بندرگاه و تاسيسات بندري در يك زيرپهنه مجزا دسته بندي
گرديده كه شامل محدوده استحصالي جنوب خيابان اسكله است .اين زيرپهنه در مجموع با وسعت  8,97هكتار  7.43درصد از وسعت پهنه
خدمات و فعاليت در نظام پهنه بندي شهر بندر كنگ را به خود اختصاص داده است.
-2

زيرپهنه صنعتي و كارگاهي با وسعت  19,75هكتار  16,37درصد از وسعت پهنه خدمات و فعاليت را به خود اختصاص داده و

شامل محدوده¬هاي صنعتي ،كارگاهي و خدمات صنعتي واقع در حدفاصل خيابان اسكله و خيابان امام خميني در منتهي اليه جنوب شرقي
شهر است .صنايع و كارگاه هاي مجاز به استقرار در اين پهنه ،مشتمل بر صنايعي است كه طبق ضوابط سازمان حفاظت محيط زيست،
استقرارشان در محدوده شهر مجاز است.
-3

زيرپهنه خدمات و تاسيسات شهري با وسعت  33,15هكتار حدود  27,47درصد از وسعت پهنه خدمات و فعاليت را به خود اختصاص

داده است .اين پهنه شامل كاربري هاي خدماتي و تاسيسات شهري بزرگ مقياس است امكان بازشناسي و تعريف آن در قالب يك زيرپهنه
مجزا با توجه به ويژگي هاي كالبدي ميسر است.
جدول  :6-۳زیرپهنه های پهنه خدمات و فعالیت
زيرپهنه ها

پهنه هاي كالن
محورهاي خدمات
و فعاليت
پهنه خدمات و فعاليت
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گستره هاي خدمات
و فعاليت

محورهاي خدمات و فعاليت شهري و فراشهري
زيرپهنه محورهاي خدمات و فعاليت منطقه اي و محلي
زيرپهنه بندر و تاسيسات بندري
زيرپهنه صنعتي و كارگاهي
زيرپهنه خدمات و تاسيسات شهري

وسعت
(هكتار)
50,94
7,85
8,97
19,75
33,15

نسبت به
پهنه
(درصد)
42,22
6,50
7,43
16,37
27,47

نسبت به
شهر
(درصد)
7,71
1,19
1,36
2,99
5,02

شکل  :8-۳موقعیت زیرپهنه های پهنه خدمات و فعالیت

 -۳ -4 -۳پهنه مختلط
در طرح ويژه بندر تاريخي كنگ پهنه مختلط شامل قسمت هايي از محدوده شهركنگ است كه با توجه به سازمان فضايي پيشنهادي استعداد
استقرار عملكردهاي چند منظوره فعاليت ،خدمات و مسكونت را به صورت توامان دارا است .اين پهنه در حاشيه محورهاي عملكردي شاخص
شهري و ناشي از استقرار پراكنده كاربري هاي خدماتي ،تجاري و اداري در بافت هاي مسكوني تشكيل شده و به دو زيرپهنه اصلي مختلط
تاريخي و زيرپهنه مختلط اداري ،خدماتي ،تجاري تقسيم شده است .نقشه شماره  9-3موقعيت قرارگيري زيرپهنه هاي پهنه مختلط در سطح
شهر كنگ را نشان مي دهد.
زيرپهنه مختلط تاريخي – اين پهنه با وسعت  8,67هكتار  1,31درصد از وسعت شهر كنگ را به خود اختصاص داده و شامل محدوده هايي
از بافت تاريخي شهر است كه با توجه به جايگاه آن در سازمان فضايي پيشنهادي استقرار فعاليت در كنار سكونت در آن امكان پذير بوده در
قالب دو زيرپهنه محورهاي مختلط فرهنگي ،گردشگري ،خدماتي و محورهاي مختلط فرهنگي ،گردشگري ساحلي تعريف شده است.
-1

محورهاي مختلط فرهنگي ،گردشگري ،خدماتي با وسعت  2,69هكتار  15,01درصد از وسعت پهنه مختلط را به خود اختصاص

داده و شامل محدوده هاي مجاور گذر زيرمهره است.
-2

محورهاي مختلط فرهنگي ،گردشگري ساحلي با وسعت  5,98هكتار  33,32درصد از وسعت پهنه مختلط را به خود اختصاص

داده و شامل محدوده هاي مجاور خيابان ساحلي بندر كنگ است.
زيرپهنه مختلط اداري ،خدماتي ،تجاري– اين پهنه با وسعت  9,27هكتار  1,40درصد از وسعت شهر كنگ را به خود اختصاص داده و با توجه
نقش عملكردي آن در سازمان فضايي پيشنهادي با دو زيرپهنه محورهاي مختلط شهري و زيرپهنه محورهاي مختلط منطقه اي تعريف
گرديده است.
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-1

محورهاي مختلط شهري با وسعت  7,63هكتار  42,54درصد از پهنه مختلط پيشنهادي را به خود اختصاص داده است .اين پهنه

در حقيقت منطبق بر محور فعال عملكردي پيشنهادي در سازمان فضايي به منظور تقويت ارتباط بافت تاريخي و بخش هاي نوبنياد شهر
كنگ است كه از شمال ميدان انقالب امكان اتصال يكپارچه بافت تاريخي ،بافت مياني و در نهايت محله ابوذر را برقرار مي سازد.
-2

محورهاي مختلط منطقه اي با وسعت  1,64هكتار  9,13درصد از وسعت پهنه مختلط را به خود اختصاص داده است .اين زيرپهنه

شامل محدوده مجاور خيابان شهيد منتظري است كه بر پايه مطالعات وضعيت موجود داراي عملكردهاي تجاري ،اداري ،خدماتي و مسكوني
بوده و به منظور امكان ساماندهي و ارتقا كارايي و كيفيت محيط در قالب پهنه مختلط با عملكرد در مقياس منطقه اي تعريف گرديده است.
جدول  :7-۳زیرپهنه های پهنه مختلط
زيرپهنه ها

پهنه هاي كالن
پهنه مختلط تاريخي
پهنه مختلط
پهنه مختلط اداري ،خدماتي ،تجاري

محورهاي مختلط فرهنگي ،گردشگري ،خدماتي
محورهاي مختلط فرهنگي ،گردشگري ساحلي
محورهاي مختلط شهري
محورهاي مختلط منطقه اي

وسعت
(هكتار)
2,69
5,98
7,63
1,64

نسبت به
پهنه
(درصد)
15,01
33,32
42,54
9,13

نسبت به
شهر
(درصد)
0,41
0,90
1,16
0,25

شکل  :9-۳موقعیت زیرپهنه های پهنه مختلط
 -4 -4 -۳پهنه سبز و حفاظت

در طرح ويژه بندر تاريخي كنگ پهنه سبز و حفاظت شامل بخش هايي از شهر است كه به عرصه هاي سبز عمومي و خصوصي مانند بوستان
ها ،باغات و اراضي زراعي پيوسته و همچنين حرايم و پهنه هاي حفاظتي اختصاص يافته است .با توجه به ماهيت پهنه سبز و حفاظت و به
منظور صيانت از آن ،ضوابط ساخت و ساز در اين پهنه بسيار محدوده بوده و تنها به منظور امكان ايجاد حفاظت فعال و تجهيز شده امكان
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توسعه در آن ،مشروط بر تضمين استمرار كاركرد اصلي پهنه امكان پذير است .با توجه به جايگاه باغات در پيشينه تاريخي شهر بندر كنگ،
پهنه سبز و حفاظت در مجموع  20,99درصد از وسعت شهر را به خود اختصاص داده است و با توجه به زمينه هاي عملكردي آن در قالب
سه زيرپهنه اصلي باغات و اراضي مزروعي  ،زيرپهنه فضاي سبز عمومي و زيرپهنه حفاظت تعريف گرديده است .نقشه شماره  ////موقعيت
زيرپهنه هاي پهنه سبز و حفاظت در سطح شهر كنگ را نشان مي دهد.
زيرپهنه باغات و اراضي مزروعي  -اين پهنه با وسعت  109,99هكتار  16,65درصد از وسعت شهر كنگ را به خود اختصاص داده و شامل
باغات پيوسته موجود شهر است .اين پهنه با توجه به اهميت باغات در روند تاريخي شكلگيري و توسعه شهر كنگ با دو زيرپهنه گستره باغات
تاريخي و زيرپهنه گستره باغات و اراضي مزروعي تعريف گرديده است.
-1

گستره باغات تاريخي با وسعت  70,54هكتار  50,88درصد از وسعت پهنه سبز و حفاظت را به خود اختصاص داده است و شامل

پهنه باغات موجود در جنوب غربي شهر كنگ است كه عالوه بر اهميت آن از منظر طبيعي داراي زيرساخت هاي تاريخي ذخيره و توزيع آب
و آثار تاريخي به جاي مانده از آن است.
-2

گستره باغات و اراضي مزروعي با وسعت  30,45هكتار  28,45درصد از پهنه سبز و حفاظت را به خود اختصاص داده است.

زيرپهنه فضاي سبز عمومي – اين پهنه با وسعت  13,34هكتار  2,02درصد از وسعت شهر كنگ را به خود اختصاص داده و شامل كليه
فضاهاي سبز عمومي موجود در شهر است كه در قالب دو زيرپهنه بوستان ها و زيرپهنه فضاي سبز حاشيه معابر تعريف گرديده است.
-1

بوستان ها با وسعت  12,56هكتار 12,56درصد از پهنه سبز و حفاظت را به خود اختصاص داده و شامل كليه بوستان ها و فضاهاي

سبز تجهيز شده شهر بندر كنگ است.
-2

فضاي سبز حاشيه معابر

زيرپهنه حفاظت  -اين پهنه با وسعت  15,32هكتار  2,32درصد از وسعت شهر كنگ را به خود اختصاص داده و شامل دو زيرپهنه حرايم
و آرامستان است كه به ترتيب داراي وسعت  9,38و  5,94هكتار است.
جدول  :8-۳زیرپهنه های پهنه سبز و حفاظت
زيرپهنه ها

پهنه هاي كالن
باغات و اراضي
مزروعي
پهنه سبز و حفاظت

فضاي سبز عمومي
حفاظت
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گستره باغات تاريخي
گستره باغات و اراضي مزروعي
بوستان ها
فضاي سبز حاشيه معابر
حريم دريا
آرامستان

وسعت
(هكتار)
70,54
39,45
12,56
0,77
9,38
5,94

نسبت به
پهنه
(درصد)
50,88
28,45
9,06
0,56
6,77
4,28

نسبت به
شهر
(درصد)
10,68
5,97
1,90
0,12
1,42
0,90

شکل  :1۰-۳موقعیت زیرپهنه های پهنه سبز و حفاظت

 -5 -4 -۳نظام پهنه بندی پیشنهادی شهر
در طرح ويژه بندر تاريخي كنگ نظام پهنه بندي كالن عملكردي در قالب چهار پهنه كالن سكونت ،خدمات و فعاليت ،مختلط و سبز و
حفاظت و  19زيرپهنه عملكردي مجزا بر اساس نوع و مقياس عملكردي فعاليت ها ارائه گرديده است .نقشه شماره  8-2كليت نظام پهنه
بندي پيشنهادي و نحوه توزيع و پراكنش زيرپهنه هاي پيشنهادي در سطح شهر كنگ را نشان مي دهد.
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جدول  :9-۳پهنه بندی پیشنهادی
پهنه هاي كالن

پهنه سكونت

پهنه خدمات و فعاليت

پهنه سبز و حفاظت

گستره باغات و اراضي مزروعي

39,45

28,45

5,97

بوستان ها
فضاي سبز حاشيه معابر
حريم دريا
آرامستان

12,56
0,77
9,38
5,94

9,06
0,56
6,77
4,28

1,90
0,12
1,42
0,90

زيرپهنه ها
زير پهنه مسكوني
ارزشمند
زيرپهنه مسكوني
عام
محورهاي خدمات و
فعاليت
گستره هاي خدمات
و فعاليت
پهنه مختلط تاريخي

پهنه مختلط

مسكوني ارزشمند تاريخي
مسكوني بالفصل تاريخي
مسكوني با تراكم كم
مسكوني با تراكم متوسط
محورهاي خدمات و فعاليت شهري و فراشهري
زيرپهنه محورهاي خدمات و فعاليت منطقه اي و محلي
زيرپهنه بندر و تاسيسات بندري
زيرپهنه صنعتي و كارگاهي
زيرپهنه خدمات و تاسيسات شهري
محورهاي مختلط فرهنگي ،گردشگري ،خدماتي
محورهاي مختلط فرهنگي ،گردشگري ساحلي
محورهاي مختلط شهري
محورهاي مختلط منطقه اي
گستره باغات تاريخي

46,77
48,61
137,82
150,06
50,94
7,85
8,97
19,75
33,15
2,69
5,98
7,63
1,64
70,54

نسبت به
پهنه
(درصد)
12,20
12,68
35,96
39,15
42,22
6,50
7,43
16,37
27,47
15,01
33,32
42,54
9,13
50,88

نسبت به
شهر
(درصد)
7,08
7,36
20,87
22,72
7,71
1,19
1,36
2,99
5,02
0,41
0,90
1,16
0,25
10,68

پهنه مختلط اداري،
خدماتي ،تجاري
گردشگري تفريحي
(باغها و اراضي
كشاورزي)
فضاي سبز عمومي
حفاظت

شکل  :11-۳پهنه بندی پیشنهادی بندر کنگ
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وسعت
(هكتار)

 -5 -۳تدوین و ارائه نظام کلی استفاده از حریم
محدوده حريم پيشنهادي بندر كنگ بر اساس فرآيند تدقيق حريم بر مبناي مطالعات صورت گرفته مبتني بر تدقيق مرزهاي حريم بر اساس
ويژگي هاي كالبدي و عناصر طبيعي ،به وسعت  2602,41هكتار در نظر گرفته شده است .در اين مرحله پهنه بندي كالن استفاده از حريم
بر مبناس مطالعات صورت گرفته و ويژگي هاي بارز عملكردي و طبيعي هريك از زون هاي موجود درحريم شهر بندر كنگ ارائه گرديده
است .در نقشه شماره  12-3پهنه بندي حريم به تفكيك پهنه هاي كالن و زيرپهنه هاي پيشنهادي ارائه شده است .نظام كلي استقرار پهنه
بندي كالن حريم در طرح ويژه بندر تاريخي كنگ مبتني بر سه پهنه كالن حفاظت عام ( )H1پهنه حفاظت ارزشمند ( )H2و پهنه حفاظت
ويژه ( )H3است .در جدول شماره  10-3وسعت و سهم هريك از زيرپهنه هاي پيشنهادي ارائه شده است.
 -1 -5 -۳پهنه حفاظت عام ()H1
پهنه حفاظت عام در مجموع با وسعت  3001,29هكتار  87,13درصد از وسعت حريم شهر بندر كنگ را به خود اختصاص داده است و شامل
بخشي از حريم است كه در قسمت شمالي شهر و شمال محور مواصالتي به سمت بندر عباس قرار گرفته است .پهنه حفاظت عام با توجه به
ويژگي هاي محيطي به دو زير پهنه حفاظت حلقه اول ( )H11و زيرپهنه حفاظت حلقه دوم ( )H12تقسيم شده است.
زيرپهنه حفاظت حلقه اول ( – )H11اين زيرپهنه با وسعت  242,42هكتار شامل بخش هاي از حريم است در حدفاصل شمالي محدوده شهر
تا جنوب كمربندي بندر كنگ – بندر لنگه قرار گرفته است .با توجه به پيوستگي اين زيرپهنه با محدوده مصوب شهر بندر كنگ و به منظور
پيشگيري از گسترش مرزهاي شمالي شهر در طول دوره طرح ويژه ،به منظور صيانت از اراضي در راستاي تامين نيازهاي آتي توسعه شهر،
استقرار طيف قابل توجهي از فعاليت هاي مجاز به استقرار در حريم شهر در اين زيرپهنه ممنوع بود و صرفا از آن دسته از فعاليت هاي مجاز
به استقرار در حريم ،فعاليت هاي خدماتي و باغات شخصي در اين زيرپهنه مجاز مي باشد.
زيرپهنه حفاظت حلقه دوم ( – )H12اين زير پهنه با وسعت  2758,87هكتار در مجموع  91,92درصد از وسعت پهنه حفاظت عام ( )H1و
 80,09درصد از وسعت كل حريم شهر بندر كنگ را به خود اختصاص داده است و شامل اراضي شمالي محور مواصالتي كنگ به سمت بندر
عباس است .كانون هاي جمعيتي مستقر در حريم شهر بندر كنگ در اين زيرپهنه قرار گرفته است و همچنين كليه فعاليت هاي مجاز به
استقرار در حريم شهر بر اساس ضوابط و مقررات موجود امكان استقرار در اين زيرپهنه را دارا مي باشند.
 -2 -5 -۳پهنه حفاظت ارزشمند ()H2
پهنه حفاظت ارزشمند شامل محدوده هايي از حريم شهر بندر كنگ است كه به لحاظ ويژگي هايي طبيعي داراي شاخص هاي ارزشمندي
است كه حفاظت از آن با توجه به ويژگي هاي طبيعي ،در طرح مدنظر بوده است .اين پهنه در مجموع با وسعت  294,74هكتار  8,56درصد
از وسعت كل حريم شهر بندر كنگ را به خود اختصاص داده و شامل اراضي واقع در مجاور خور سور و همچنين اراضي ساحلي شرق پارک
ساحلي كوهين در جنوب محور مواصالتي بندر عباس است .پهنه كالن حفاظت ارزشمند ( )H2به دو زير پهنه حفاظت ارزشمند ساحلي
( )H21و زيرپهنه حفاظت ارزشمند باغات ( )H22تقسيم مي شود
زير پهنه حفاظت ارزشمند ساحلي ( -)H21اين زيرپهنه با وسعت  136,16هكتار شامل اراضي ساحلي واقع در حريم شهر بندر كنگ در
محدوده شرقي شهر است كه با توجه به چشم انداز توسعه اي شهر و پتانسيل هاي موجود امكان استقرار طيف متنوعي از فعاليت هاي
تفريحي و توريستي را با توجه به ظرفيت هاي زيست محيط دارا است.
زيرپهنه حفاظت ارزشمند باغات ( – )H22اين زير پهنه با وسعت  158,58هكتار در حدود  4,6درصد از وسعت حريم شهر بندر كنگ را به
خود اختصاص داده و شامل اراضي واقع در محدوده شرق شهر و در مجاورت خور سور است كه عمدتا داراي كاربري باغ است .هر چند در
سالهاي اخير بخش قابل توجهي از باغات موجود به دليل خشكسالي و يا تغييركاربري تخريب گرديده است .شايان ذكر است كه ضوابط
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مدنظر در اين زيرپهنه استقرار فعاليت هاي گردشگري و همچنين فعاليت هاي پشتيبان گردشگري به منظور تقويت و احياي باغات موجود
در اين زيرپهنه بوده و هرگونه تغيير فعاليت به ساير فعاليت هاي مجاز به استقرار در حريم در اين زيرپهنه ممنوع است.
 -۳ -5 -۳پهنه حفاظت ویژه ()H3
پهنه حفاظت ويژه با وسعت 148,72هكتار  4,32درصد از وسعت حريم بندر كنگ را به خود اختصاص داده و شامل زيرپهنه حفاظت ساحلي
است كه شامل اراضي شرق خور سور تا محدوده پارک ساحلي كوهين در جنوب محور مواصالتي بندر عباس است .ويژگي بارز اراضي واقع
در اين زيرپهنه ،استقرار فعاليت هاي صنعتي ساخت و تعمير لنج هاي سنتي است .كه در طرح ويژه به منظور صيانت از ميراث معنوي لنج
سازي و دانش دريانوردي موجود در محدوده بندر كنگ و به منظور ساماندهي فعاليت هاي مورد نظر بارعايت مالحظات زيست محيطي تعيين
گرديده است.
جدول  :1۰-۳پهنه بندی حریم شهر بندر کنگ
پهنه هاي كالن

زيرپهنه ها

پهنه حفاظت عام

H1

پهنه حفاظت ارزشمند

H2

پهنه حفاظت ويژه

H3

وسعت (هكتار)

نسبت به كل (درصد)

پهنه حفاظت حلقه اول

H11

242,42

%7,04

پهنه حفاظت حلقه دوم

H12

2758,87

%80,09

پهنه حفاظت ارزشمند ساحلي

H21

136,16

%3,95

پهنه حفاظت ارزشمند باغات

H22

158,58

%4,60

پهنه حفاظت ويژه ساحلي

H31

148,72

%4,32

شکل  :12-۳نقشه پهنه بندی حریم
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بخش چهارم :برنامه ریزی کاربری زمین
برنامهريزي كاربري ارا ضي بندر تاريخي كنگ دربرگيرنده  5گام ا صلي تدقيق سرانه پي شنهادي ،برآورد نياز خدمات ،برنامه تامين خدمات،
كاربري ارا ضي پي شنهادي و شعاع عملكردي پي شنهادي ا ست .در گام اول با تدقيق و سعت خدمات موجود و سرانه آن به برر سي تنا سب
خدمات موجود با جمعيت پيشــنهادي افق طرح پرداخته شــده كه در بخش بعدي با تعيين ســرانه اســتاندارد بر پايه مصــوبات شــوراي عالي
شهر سازي و معماري به تدقيق سرانه پي شنهادي پرداخته مي شود .سپس برمبناي برر سيهاي به عمل آمده كاربري ارا ضي بندر كنگ به
تفكيك كاربريها و اراضي برنامهريزي؛ پي شنهاد شده و در انتها به بررسي شعاع عملكردي كاربريهاي خدماتي پي شنهادي پرداخته خواهد
شد.

 -1 -4تدقیق سرانه پیشنهادی کاربری های خدماتی
وسعت خدمات موجود حاكي از وسعت اندک كاربريهاي فرهنگي ،بهداشتي -درماني و تفريحي -گردشگري به نسبت ساير كاربريهاي
شهر است .از سوي ديگر برخورداري از كاربريهاي آموزشي ،مذهبي ،ورزشي ،تاسيسات و تجهيزات شهري ،اداري و انتظامي به گونهاي
نسبتا مطلوب و پاسخگوي نياز جمعيت فعلي بندر كنگ است .اما براي دستيابي به تحليل صحيحتر از اين موضوع نياز است تا شاخص سرانه
خدمات شهري مورد بررسي قرار گيرد .در بررسي سرانه خدمات موجود كاربري آموزشي ،فرهنگي ،حمل و نقل و انبارداري ،پارک و فضاي
سبز و تفريحي -گردشگري به عنوان كاربريهايي هستند كه در وضع موجود در حدود كمترين سرانه استاندارد و يا كمتر از آن مي باشند.
در صورتيكه به تحليل خدمات و كاربري اراضي حاضر شهر در تناسب با جمعيت افق طرح كه برابر با  32990نفر است ،پرداخته شود؛
كاربريهاي ورزشي ،مذهبي ،تاسيسات و تجهيزات ،اداري انتظامي پاسخگوي جمعيت مازاد در افق طرح بوده اما كاربريهاي اساسي همچون
آموزشي ،بهداشتي -درماني ،فرهنگي ،فضاي سبز و تفريحي -گردشگري پاسخگوي نياز جمعيت افق طرح نميباشند .بدين ترتيب در ادامه
برمبناي خدمات وضع موجود و برمبناي سرانه استاندارد برآمده از مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري(شهرهاي كمتر از  50000نفر)
به تدقيق سرانههاي پيشنهادي بندر تاريخي كنگ پرداخته مي شود.


کاربری آموزشی :سرانه استاندارد كاربري آموزشي  2تا  5است كه برپايه جمعيت الزمالتعليم كه  4230نفر در افق
طرح پيشبيني شده؛ نياز به فضايي بالغ بر  3,5هكتار در راستاي پاسخگويي به نياز آموزشي جمعيت وجود دارد .بدين
ترتيب سرانه پيشنهادي خدمات آموزشي  5متر مربع در نظر گرفته شده است.



کاربری بهداشتی درمانی :سرانه استاندارد كاربري بهداشتي و درماني بين  1تا  1,5است و با توجه به اينكه عمده
جمعيت شهر طبق هرم سني در طبقه جوان و ميان سال است و با توجه به اينكه جمعيت شهر به سمت پيري رفته و
زاد و ولد در حال رشد است ،نياز به سرانه بيشتر خدمات درماني احساس ميشود.
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کاربری فرهنگی :سرانه وضع موجود كاربري فرهنگي در حد كمترين سرانه استاندارد شوراي عالي است و با توجه
به هدف توسعه تاريخي و فرهنگي بندر كنگ و همچنين نياز عمده جمعيت جامعه رده ميان سال و جوان به كاربري
فرهنگي ،سرانه پيشنهادي اين كاربري برابر با بيشترين سرانه پيشنهادي در نظر گرفته شده است.



کاربری مذهبی :در اين كاربري به واسطه تامين خدمات بيش از نياز جمعيت افق پيشنهادي؛ سرانه پيشنهادي برابر
با بيشترين حد استاندارد درنظر گرفته شده كه همانا سرانه مذهبي در حال حاضر از اين حد بسيار بيشتر است.



کاربری ورزشی :سرانه استاندارد كاربري ورزشي بين  1تا  1,5است و سرانه  7,6وضع موجود حاكي از پاسخگويي
اين سرانه به جمعيت افق طرح است و با توجه به اينكه عمده جمعيت شهر طبق هرم سني در طبقه جوان و ميان سال
است و اينكه جمعيت شهر به سمت پيري رفته و زاد و ولد در حال رشد است ،نياز به سرانه بيشتر خدمات ورزشي
احساس ميشود و در نتيجه سرانه حداكثري  1,5براي شهر پيشبيني شده است.



تاسیسات و تجهیزات شهری؛ حمل و نقل و انبارداري و اداري انتظامي :تامين سرانه و پاسخگويي به نياز جمعيت
افق طرح زمينهساز پيشنهاد سرانه حداكثري در اين كاربريها شده است.



کاربری تفریحی گردشگری :سرانه استاندارد شوراي عالي شهرسازي و معماري براي شهرهاي كمتر از 50000
نفر برابر با  0/2در نظر گرفته شده اما با توجه به سرانه وضع موجود اين كاربري از يك سوي و نقش و چشم انداز شهر
از سوي ديگر كه در حوزه گردشگري و تفريحي ارائه شده؛ سرانه پيشنهادي اين كاربري  5در نظر گرفته شده است.
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جدول  :1-4تدقیق سرانه پیشنهادی کاربری اراضی بندر تاریخی کنگ

83

كاربري

وسعت خدمات
موجود (هكتار)

سرانه خدمات
موجود (مترمربع)

سرانه خدمات
موجود با جمعيت
افق طرح
(مترمربع)

سرانه استاندارد
(مصوب شوراي
عالي)

تدقيق
سرانه
پيشنهادي

آموزشي

4,9

2,6

1,5

بين  2تا 5

5

بهداشتي درماني

0,6

0,3

0,2

بين  1تا 1,5

1.5

فرهنگي

0,4

0,2

0,1

بين  0,2تا 0,75

0.75

مذهبي

5

2,6

1,5

بين  0,2.تا 0,5

موجود

-

ورزشي

14,6

7,6

4,4

بين  1تا 1,5

موجود

با توجه به اينكه عمده جمعيت شهر طبق
هرم سني در طبقه جوان و ميان سال است و
اينكه جمعيت شهر به سمت پيري رفته و زاد
و ولد در حال روشد است ،نياز به سرانه بيشتر
خدمات ورزشي احساس ميشود.

تاسيسات و تجهيزات شهري
حمل و نقل و انبارداري

8,3
19,3

4,3
10,0

2,5
5,9

بين  1,2تا 2,5
كمتر از 20

موجود
موجود

-

اداري انتظامي

5,6

2,9

1,7

بين  1تا 2

2

-

پارک و فضاي سبز

4,4

2,3

1,3

بيش از 8

8

تفريحي گردشگري

0

0,0

0,0

كمتر از 0,2

3

مجموع

65,3

34,0

19,8

-

39,75

توضيحات

با توجه به پيشبيني بيش از  4230نفر جمعيت
الزمالتعليم در افق طرح و همچنين پيشبيني
نياز بيش از  3,5هكتار فضاي آموزشي در
دوره اجراي طرح
با توجه به اينكه عمده جمعيت شهر طبق
هرم سني در طبقه جوان و ميان سال است و
اينكه جمعيت شهر به سمت پيري رفته و زاد
و ولد در حال رشد است ،نياز به سرانه بيشتر
خدمات درماني احساس ميشود.
عمده جمعيت جامعه در رده ميان سال و
جوان است و با توجه به فقر سرانه موجود،
نياز به خدمات فرهنگي بيشتر است.

-

با توجه به شرايط خاص زيست محيطي و
گرماي هوا و هزينههاي باالي نگهداشت
خدمات فضاي سبز ،حداقل سرانه پارک
پيشبيني شده است.
با توجه به نقش و چشم انداز شهر در حوزه
گردشگري
-

شکل  :1-4خدمات وضع موجود بندر تاریخی کنگ

 -2 -4برآورد نیاز خدمات در افق طرح
در گام دوم برمبناي وسعت خدمات موجود و سرانه پيشنهادي؛ وسعت خدمات مورد نياز در افق طرح محاسبه گرديده تا برمبناي آن كمبود
خدمات مشخص شود .برپايه بررسيهاي به عمل آمده كاربريهاي مذهبي ،ورزشي ،تاسيسات و تجهيزات ،حمل و نقل و انبارداري وسعت
مازاد داشته و لذا در اين بررسي كمبود خدماتي براي آنها در نظر گرفته نشده است.
از سوي ديگر كاربري آموزشي ،بهداشتي -درماني ،فرهنگي ،اداري -انتظامي ،پارک و فضاي سبز ،تفريحي -گردشگري كاربريهايي هستند
كه پاسخگوي نيازجمعيت افق طرح نبوده و لذا كمبود خدمات در افق طرح دارند.
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جدول  :2-4تدقیق کمبود خدمات در افق طرح بندر تاریخی کنگ
وسعت خدمات مورد نياز
سرانه پيشنهادي
وسعت خدمات موجود (هكتار)
(هكتار)
(مترمربع)
16,5
5
4,9

كاربري
آموزشي

كمبود خدمات در افق طرح
(هكتار)
11,6-

بهداشتي درماني

0,6

فرهنگي

0,4

1.5
0.75

2,5

مذهبي
ورزشي
تاسيسات و تجهيزات شهري
حمل و نقل و انبارداري

4,9
14,6
8,3
19,3

موجود
موجود
موجود
موجود

-

0,0
0,0
0,0
0,0

اداري انتظامي

5,6

پارک و فضاي سبز

4,4

2
8

6,6

1,0-

26,4

22,0-

تفريحي گردشگري

0

3

9,8

9,8-

مجموع

65,3

39,75

-

50,8-

4,9

4,32,1-

 -۳ -4برنامه تامین خدمات بندر تاریخی کنگ
در گام نهايي براساس وسعت خدمات موجود ،سرانه پيشنهادي ،وسعت خدمات مورد نياز و كمبود خدمات در افق طرح از يك سوي و پتانسيل
تامين خدمات كه برمبناي كاربريهاي تحقق نيافته طرح تفصيلي قبلي به دست آمده از سوي ديگر به تدقيق تراز تامين خدمات پرداخته
شده است.
يكي از پتانسيلهاي اصلي در مسير پيشبيني كاربري خدماتي بندر تاريخي كنگ؛ استفاده از كاربريهاي تحقق نيافته طرحهاي پيشين است.
كاربريهاي تحقق نيافته از طرح تفصيلي قبلي شهر ،پاسخگوي كمبودهاي خدماتي افق طرح به ميباشد .از سوي ديگر در پتانسيل تامين
خدمات؛ امكان استفاده از محورهاي پهنهبندي پيشنهادي بندر تاريخي كنگ در مسير توسعه فضاي گردشگري با رويكرد تاريخي است كه
بدين ترتيب زمينههاي الزم در راستاي رونق فعاليتهاي گردشگري و بوم گردي همچون خانههاي بوم گردي ،استقرار فعاليتهاي تفريحي
در باغات و بركههاي تاريخي(با تاكيد بر رعايت ضوابط و مقررات مربوطه) فراهم شده است.
نحوه جانمايي كاربريهاي خدماتي شهر تاريخي بندر كنگ در چارچوب اصولي صورت گرفته كه بدين ترتيب قابل ارائه است:


كاربري آموزشي :برابر با  4,9هكتار در وضع موجود است كه در فرايند برنامهريزي براساس سرانه  5مترمربع؛ وسعت
16,5هكتاري براي آن پيشنهاد شده است .با تاكيد بر تامين سرانه مورد نياز جمعيت افق طرح و مبتني بر سهولت
دسترسي محلههاي شهر در سلسله مراتب عملكردي محلهاي تا شهري پيشنهاد شده است .در اين كاربري با رعايت
اصول همجواري و سازگاري به برنامهريزي آن در چارچوب معيارهايي همچون آسايش ،كارايي ،مطلوبيت ،سالمتي،
همجواريهاي مناسب (شامل كاربريهاي زمين بازي ،زمين ورزشي ،مراكز و موسسات فرهنگي ،فضاي سبز عمومي)،
عدم مجاورت با مسير ارتباطي اصلي پرداخته شده است.



كاربري بهداشتي درماني :وسعت كاربري در وضع موجود  0,6هكتار بوده كه در كاربري اراضي پيشنهادي  4,9هكتار
با سرانه  1,5براي آن در نظر گرفته شد .مكانيابي كاربريهاي بهداشتي و درماني در سطح خرد براساس نياز و دسترسي
سريع مردم انجام گرفته و در عين حال بدور از سرو صداي ناشي از ازدحام جمعيت و ترافيك است تا برمبناي همجواري
با فضاي سبز مورد نياز ؛ تلطيف هواي محيط نيز فراهم شود .از سوي ديگر در جانمايي كاربري بهداشتي و درماني
شهري و منطقهاي بر برنامهريزي در مبادي ورودي شهر تاكيد شده تا عالوه بر دسترسي سريع و آسان؛ تداخل كاربري
بهداشتي -درماني سطح كالن با كاربريهاي مزاحم ايجاد نشود
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كاربري فرهنگي :اين كاربري در وضع موجود  0,4هكتار است اما همراستا با نقش شهر و همچنين نياز جمعيتي آن در
افق برنامهريزي سرانه  0,75براي آن در نظر گرفته شده كه نيازمند وسعتي برابر با  2,5هكتار است .در برنامهريزي
كاربري فرهنگي بر موضوعاتي همچون پراكندگي جمعيت ،تراكم خانوار ،دسترسي به شبكه ارتباطي ،موقعيت فضايي
مراكز آموزشي و فضاهاي سبز ،كاربريهاي مسكوني ،قيمت و ارزش زمين و مسكن ،توزيع و جانمايي فضايي
كاربريهاي فرهنگي وضع موجود (خصوصا ضعف محالت در دسترسي و برخورداري از اين كاربري) تاكيد شده است.



كاربري مذهبي :در اين كاربري به واسطه وجود سطح مازاد؛ كمبود خدماتي در افق طرح وجود نداشته اما در جانمايي
كابريهاي فضاي سبز ،فرهنگي و آموزشي در مجاورت اين كاربري (خصوصا مصلي شهر) تاكيد شده است.



كاربري ورزشي .:اين كاربري در وضعيت موجود  14,6هكتار است و با سرانه  1,5به وسعتي برابر با  4,9هكتار در افق
برنامهريزي نياز است .تامين سرانه خدمات ورزشي در سطح كالن؛ روند برنامهريزي را به سوي تامين خدمات ورزشي
محلهاي و ناحيهاي سوق داده است .بدين ترتيب كاربري ورزشي با تاكيد بر تامين نيازهاي محالت بندر كنگ و مبتني
بر دسترسي مطلوب شهروندان صورت گرفته است.



كاربري پارک و فضاي سبز :اين كاربري در وضعيت موجود  4,4هكتار است و سرانه حداقل  8مترمربع منجربه نياز
وسعت  26,4هكتاري شده است .در اين كاربري بر استفاده از فضاهاي خرد محلهاي ،فضاي ميادين شهري با تاكيد بر
تامين دسترسي شهروندان به آن تاكيد شده است .از سوي ديگر معيارهايي همچون سازگاري كاربريهاي مجاور
(مسكوني ،آموزشي معابر و شبكه ارتباطي ،فرهنگي) ،حداقل فاصله از مناطق مسكوني ،كاربريهاي ناسازگار (نظامي،
مراكز و انبارهاي صنعتي ،پايانه مسافربري) ،توزيع فضايي پارک و فضاي سبز وضع موجود ،تراكم جمعيت مسكوني،
اصل استقرار پارک در مركز محله و شهر (طبق اين اصل هرچه از مركز محله به سمت خارج حركت شود آنگاه فضاي
سبز كاهش مييابد) براي مكانيابي پارک و فضاي سبز بندر تاريخي كنگ مد نظر قرار گرفته كه منجربه جانمايي اين
كاربري در سكانسهاي مختلف فضاي محلهاي شده است .همچنين در راستاي حفاظت از باغات جنوب غربي؛ فضاي
گستردهاي به اين كاربري اختصاص يافته است.



كاربري تفريحي گردشگري :اين كاربري در وضعيت موجود وسعتي نداشته و مبتني بر نقش و جايگاه بندر تاريخي
كنگ در افق برنامهريزي سرانه  3مترمربع براي آن در نظر گرفته شده است .در اين كابري پتانسيل اراضي در محورهاي
نوار ساحلي ،خيابان شهيد رجائي ،بلوار شهيد بهشتي (منتهي به لنج بوم مسي) به عنوان مسير تفريحي -گردشگري
شهر پيشنهاد شده است .از سوي ديگر در راستاي بهرهبرداري مطلوب از باغات تاريخي؛ كاربري تفريحي -گردشگري
در اراضي جنوب و همجوار با نوار ساحلي پيشنهاد شده است.

موضوع با اهميت ديگر در برنامه كاربري خدمات پيشنهادي شهر تاريخي بندر كنگ؛ مازاد سرانه خدماتي است .به واسطه نقش و جايگاه بندر
تاريخي كنگ در افق برنامهريزي؛ امكان حضور گردشگران و در نتيجه وجود جمعيتي بيش از جمعيت شهروندان در شهر وجود دارد .در
راستاي برنامهريزي همهجانبه و تاكيد بر تامين نياز گردشگران مقوله مازاد سرانه خدماتي در هريك از كاربريهاي شهر مورد توجه قرار گرفته
است .بدين ترتيب بر مبناي نياز جمعيت حاضر و مراجعه كنندگان؛ در كاربريهايي كه مورد استفاده بيشتر گردشگران هستند همچون مذهبي،
ورزشي ،پارک و فضاي سبز و تفريحي گردشگري به ترتيب مازاد سرانه  13 ،189 ،100و  138درصدي در نظر گرفته شده است .حال اينكه
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در كاربريهاي آموزشي و فرهنگي كه به مراتب گردشگران نياز كمتري به آن خواهند داشت؛ سرانه مازاد خدماتي كمتري اختصاص يافته
است.

شکل : :2-4مازاد سرانه خدماتی در کاربریهای پیشنهادی بندر تاریخی کنگ

شکل  :۳-4پتانسیلهای تامین خدمات در بندر تاریخی کنگ
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 -4 -4کاربری اراضی پیشنهادی
بر پايه بررسيهاي به عمل آمده ،پتانسيل تامين خدمات در بندر تاريخي كنگ تدقيق شد .حال در اين مرحلح بر پايه جمعي بررسيهاي
صورت گرفته و بر پايه سرانه پيشنهادي؛ به برنامهريزي كاربري اراضي در افق طرح پرداخته ميشود .الزم به ذكر است كه در اغلب
كاربريهاي خدماتي بندر تاريخي كنگ؛ سرانهاي بيش از استانداردهاي شوراي عالي شهرسازي و معماري در نظر گرفته شده كه اين موضوع
را ميتوان در سايه نقش گردشگري و تاريخي شهر در پاسخ به نياز گردشگران از يك سوي و پاسخگويي به نيازهاي جمعيت حوزه نفوذ شهر
از سوي ديگر خالصه كرد .الگوي جانمايي هريك از كاربريهاي پيشنهادي در ادامه مورد بررسي قرار ميگيرد.
جد.ل  :۳-4-وسعت و سرانه کاربری اراضی پشنهادی
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سرانه

کاربری

وسعت (هکتار)

سهم

مسکونی

211.7

%32.1

64.2

مختلط

9.5

%1.4

2.9

تجاری  -خدماتی

14.4

%2.2

4.4

آموزشی

17.2

%2.6

5.2

درمانی

6.6

%1.0

2.0

فرهنگی  -هنری

5.2

%0.8

1.6

مذهبی

5.5

%0.8

1.7

ورزشی

24.9

%3.8

7.5

تاسیسات شهری

21.6

%3.3

6.5

حمل و نقل و انبارداری

12.6

%1.9

3.8

اداری و انتظامی

5.8

%0.9

1.8

پارک و فضای سبز

55.7

%8.4

16.9

باغات و کشاورزی

83.3

%12.6

25.3

صنعتی

10.8

%1.6

3.3

بندر و تاسیسات بندری

10.2

%1.5

3.1

نظامی

0.4

%0.1

0.1

شبکه دسترسی

164.9

%25.0

50.0

مجموع

660.3

100%

200.1

(مترمربع)

شکل  :4-4نقشه کاربری پیشنهادی



كاربري مسكوني :كاربري مسكوني با مساحت  211,7هكتار و سهم تقريبي  32درصدي از كاربري اراضي بندر تاريخي
كنگ ،بالغ بر  64مترمربع سرانه كاربري را براي ساكنين تامين ميكند .در جانمايي و پراكنش فضايي اين كاربري غالبا
از اراضي باير موجود در محدوده شمال غربي و جنوب غربي شهر استفاده شده تا به واسطه آن بافت جديد شهر در
محدوده غربي رونق گيرد .اين جهتدهي توسعه از يك روي بر توسعه ميان افزاي شهر (در اراضي قهرهاي كه همانا
اراضي باير شهر هستند) و از سوي ديگر بر حفاظت از بافت تاريخي در قالب كاهش بار ساخت و سازهاي جديد در
محدوده تاريخي تاكيد داشته است .همچنين در ساير بخشهاي شهر؛ كاربري مسكوني پيشنهادي برمبناي ساماندهي
وضعيت موجود و مبتني بر شبكه ارتباطي پيشنهادي اصالح شده است.



كاربري تجاري :اين كاربري با اختصاص 14,4هكتار از اراضي شهر و سرانه  4,4مترمربعي به دليل لبه تجاري و
عملكردي شهر در محورهاي بلوار آيت اهلل خامنهاي ،خيابان امام خميني و خيابان شهيد رجائي شكل گرفته است.



كاربري فرهنگي :اين كاربري با مساحت  5,2هكتار و سرانه  1,6مترمربعي در راستاي تامين خدمات فرهنگي بندر
تاريخي كنگ پيشنهاد شده است .دليل اختالف اين سرانه با سرانه استاندارد را ميتوان در نقش تاريخي شهر و تاثيري
كه كاربريهاي فرهنگي بر رونق آن ميگذارند جويا شد .بدين ترتيب در راستاي ارتقاي نقش كاربريهاي فرهنگي در
شهر ،مركز فرهنگي در مجاورت ورزشگاه البدر پيشنهاد شده است .از سوي ديگر در همجواري اين كاربري غالبا
كاربريهاي آموزشي ،مسكوني و ورزشي قرار دارند و غالبا در مجاورت محورهاي اصلي محلهاي و شهري جانمايي
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شده اند تا برپايه اصول سازگاري كمترين مزاحمت را داشته و بيشترين دسترسي را براي ساكنين و گردشگران فراهم
آورد.


كاربري آموزشي :كاربري آموزشي با مساحت  17,2هكتار و سهم  2,6درصدي از كاربري اراضي بندر تاريخي كنگ،
بالغ بر  4,6مترمربع سرانه را براي ساكنين تامين ميكند .در اين كاربري ،سرانه استاندارد برابر با  5,2مترمربع است كه
در راستاي پاسخگويي به نياز جمعيت نيازمند تحصيل حوزه نفوذ بندر تاريخي كنگ؛ افزايش سرانه در كاربري پيشنهادي
آن اعمال شده است .به واسطه توسعه كاربري مسكوني در محدوده غربي؛ متعاقبا كاربري آموزشي پيشنهادي غالبا در
اين محدود ه تمركز يافته و ساير اراضي آموزشي وضعيت موجود به عنوان كاربريهاي آموزشي افق طرح در نظر گرفته
شده اند با اينحال در برخي موارد رويكرد توسعه و اصالح منجربه افزايش وسعت مراكز آموزشي در بخشهاي مختلف
شهر شده است.



بهداشتي :كاربري بهداشتي و درماني با مساحت  6,6هكتار و سهم  1درصدي از كاربري اراضي بندر تاريخي كنگ،
بالغ بر  2مترمربع سرانه را براي ساكنين تامين ميكند .در كاربري اراضي پيشنهادي بهداشتي و درماني شهر تاريخي
بندر كنگ ،تامين خدمات جديد براي بخشهايي از شهر كه در گذشته كاربري بهداشتي و درماني نداشتند در نظر
گرفته شده و در راستاي پاسخگويي به حوزه نفوذ شهر ،بر جانمايي اين كاربري در وروديهاي شرقي (ابتداي بلوار آيت
اهلل خامنهاي) و شمالي شهر پرداخته شده است .از سوي ديگر در انتهاي خيابان امام خميني و در راستاي ساماندهي
كاربري اراضي باير و سنعتي -كارگاهي در وضعيت موجود؛ كاربري بهداشتي -درماني براي آن پيشنهاد شده است.



ورزشي :كاربري ورزشي با مساحت  24,9هكتار و سهم تقربي  3,8درصدي از كاربري اراضي بندر تاريخي كنگ ،بالغ
بر  7,5مترمربع سرانه را براي ساكنين تامين ميكند .علت اختالف سرانه پيشنهادي با سرانه استاندارد ورزشي را ميتوان
در ورزشگاه البدر شهر تاريخي بندر كنگ دانست و به دليل تمركز متمركزي كه تامين خدمات ورزشي شهر بر پايه اين
ورزشگاه دارد؛ در كاربري ورزشي پيشنهادي بر جانمايي در خارج از محدوده تاريخي ،پخشايش فضايي مناسب و تامين
نيازهاي ورزشي بخش توسعه يافته جديد در محدوده غربي شهر تاكيد شده است.



مذهبي :كاربري مذهبي با مساحت  5,5هكتار و سهم تقربي  1درصدي از كاربري اراضي بندر تاريخي كنگ ،بالغ بر
 1,7مترمربع سرانه را براي ساكنين تامين ميكند .اين كاربري غالبا در مجاورت كاربريهاي پارک و فضاي سبز،
ورزشي و فرهنگي در سطح شهر پيشنهاد شده است.



اداري و انتظامي :كاربريهاي اداري و انتظامي با مساحت  5,8هكتار و سهم تقربي 1درصدي از كاربري اراضي بندر
تاريخي كنگ ،بالغ بر  1,8مترمربع سرانه را براي ساكنين تامين ميكند.



پارک و فضاي سبز :كاربري پارک و فضاي سبز با مساحت  55,7هكتار و سهم  8,5درصدي از كاربري اراضي بندر
تاريخي كنگ ،بالغ بر  16,9مترمربع سرانه را براي ساكنين تامين ميكند .در كاربري پلرک و فضاي سبز؛ نوار سبزي
در محور ساحلي از ابتداي حريم شهر از بخش غربي تا خيابان طالقاني پيشنهاد شده است .پهنه غالب اين كاربري در
بخش غربي و همجوار با توسعه جديد مسكوني وجود دارد و ساير اراضي آن با حفظ رويكرد پراكنش و دسترسي مناسب
در سطح شهر جانمايي شده است.



باغات و اراضي كشاورزي :اين اراضي با مساحت  83,3هكتار و سهم  12,6درصدي از كاربري اراضي بندر تاريخي
كنگ ،بالغ بر  25,3مترمربع سرانه را براي ساكنين تامين ميكند .اين اراضي به صورت متمركز در بخش جنوب غربي
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شهر در محدوده باغات تاريخي وضعيت موجود پيشنهاد شده كه عملكرد آنها به صورت تفريحي -گردشگري و رونق
اين عملكرد در بندر تاريخي كنگ پيشبيني شده است .از سوي ديگر در بخش شمال غربي و در مجاورت خط محدوده
به واسطه وجود بركههاي تاريخي نيز اراضي باغات تاريخي پيشنهاد شده است.


كاربري مختلط :كاربري مختلط با مساحت  9,5هكتار و سهم  1,4درصدي از كاربري اراضي بندر تاريخي كنگ ،بالغ
بر  2,9مترمربع سرانه را براي ساكنين تامين ميكند و عملكرد آن غالبا در تلفيق با كاربري پارک و فضاي سبز در نظر
گرفته شده است



كاربري حمل ونقل و انبارداري :كاربري مختلط با مساحت 12,6هكتار و سهم  1,9درصدي از كاربري اراضي بندر
تاريخي كنگ ،بالغ بر  3,8مترمربع سرانه را براي ساكنين تامين ميكند .غالب پراكنش اين كاربري در محدوده شرقي
و شمالي شهر پيشنهاد شده است.



تاسيسات و تجهيزات شهري :كاربري تاسيسات و تجهيزات شهري با مساحت  21,6هكتار و سهم  3,3درصدي از
كاربري اراضي بندر تاريخي كنگ ،بالغ بر  6,5مترمربع سرانه را براي ساكنين تامين ميكند.



صنعتي :كاربري صنعتي با مساحت 10,8هكتار و سهم  1,6درصدي از كاربري اراضي بندر تاريخي كنگ ،بالغ بر 3,3
مترمربع سرانه را براي ساكنين تامين ميكند .تمركز اين كاربري در بخش شرقي است و دربرگيرنده اسكله بندر صيادي
شهر ميباشد.

 -5 -4بررسی شعاع پوشش خدمات پیشنهادی
در اين بخش از مطالعات ميزان شعاع پوشش خدمات پيشنهادي به تفكيك كاربريهاي خدماتي آموزشي ،ورزشي ،فرهنگي ،درماني ،مذهبي
و فضاي سبز مورد بررسي قرار گرفته است


كاربري آموزشي :شعاع عملكردي كاربري آموزشي در بخش مركزي شهر تمركز يافته و با نزديكي به مرزهاي محدوده
شهر از شدت آن كاسته ميشود .دسترسي در اين كاربري به گونهاي است كه تنها كاربري صنعتي و اراضي باغات
تاريخي و ورزشگاه البدر در محدوده شعاع دسترسي آن قرار ندارند و لذا جانمايي كاربريهاي آن به درستي انجام شده
است.



كاربري ورزشي :شعاع عملكردي پيشنهادي در كاربري ورزشي به واسطه پخشايش فضايي كاربري پيشنهادي آن در
شمال و شرق شهر بيشتر است و همچنين در بخش توسعه جديد مسكوني به واسطه جانمايي كاربري مربوطه شعاع
دسترسي مناسبي به وجود آمده است.



كاربري درماني :شعاع عملكرد پيشنهادي در كاربري بهداشتي -درماني متناظر با جانمايي كاربريهاي پيشنهادي در
وروديهاي شرقي ،شمالي و غربي محدوده متمركز است و به واسطه ماهيت آن دسترسي نسبتا مطلوبي براي شهر به
وجود آمده است.



كاربري فرهنگ ي :در اين كاربري شعاع عملكردي به طور كامل محدوده بافت تاريخي ،محله ابوذر و بخش قابل
مالحظهاي از توسعه جديد مسكوني را دربرگرفته كه به واسطه ماهيت و نقش اين كاربري در رونق گردشگري مناسب
تلقي ميگردد.
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كاربري پارک و فضاي سبز :پراكنش كاربري پارک و فضاي سبز به گونهاي است كه غالب سطح شهر را پوشش داده
است تنها در اراضي مربوط به ورزشگاه البدر ،باغات تاريخي و كاربري صنعتي پوشش عملكردي كاربري پارک و فضاي
سبز اندک است كه به دليل ماهيت اين كاربري بالمانع ميباشد.



كاربري مذهبي :شعاع عملكردي كاربري مذهبي به واسطه تمركز آن در بخش شرقي محدوده شهر بيشتر است و در
بخش توسعه جديد؛ كاربري پيشنهادي مذهبي زمينهساز پوشش بالغ بر نيمي از اراضي شده است.

شکل  :4-5نقشه شعاع عملکرد کاربری آموزشی پیشنهادی
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شكل  :4-6نقشه شعاع عملكرد كاربري بهداشتي -درماني پيشنهادي

شكل  :4-7نقشه شعاع عملكرد كاربري فرهنگي-هنري پيشنهادي
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شكل  :4-8نقشه شعاع عملكرد كاربري ورزشي پيشنهادي

شكل  :4-9نقشه شعاع عملكرد كاربري پارک و فضاي سبز پيشنهادي
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شكل  :4-10نقشه شعاع عملكرد كاربري مذهبي پيشنهادي
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