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 چكيده

هدف از مطالعة حاضر ارائة يك چارچوب نظري منسجم براي تعمق در ماهيت و تبيين مفهوم                
اين مطالعه بـه    . هاي سازندة آن در ارتباط با مناطق خاص روستايي است           طراحي پايدار و مؤلفه   

ردن عملكـرد   تـر کـ     پردازد كه با بهتر و مردمـي        بررسي آن دسته از تغييرات كالبدي روستاها مي       
آورند و در صورت اجرا، بـه ايجـاد           زيست محلي وارد مي     هاي كمتري را به محيط      روستا، زيان 

بـراي  . يك ساختار پايدارتر در منطقة روستايي و محيط طبيعي اطراف آن كمك خواهنـد كـرد               
كمـك    بـه » اكوتوريـسم پايـدار   «و  » توسـعة پايـدار   «هـاي     دستيابي بدين هدف، نخست، مقولـه     

آمـده و مـروري       دستدان مورد مطالعه قرار گرفت؛ و در گام بعد، با استفاده از نتايج به             انديشمن
منظور تـدوين يـك چـارچوب نظـري بـراي تبيـين        بر ادبيات تخصصي مرتبط با موضوع، و به     

در واپسين گام، . توصيه شد» پايدار مكان«نام هاي سازندة طراحي پايدار روستايي، مدلي به        مؤلفه
ربنايي، راهبردها و تدابير مرتبط با موضوعيت پژوهش مطـرح شـد و بـر اسـاس                 مفروضات زي 

دسـت  بندي کيفـی نتـايج بـه         زيباشناختي، جمع  -محيطي و تجربي    هاي عملكردي، زيست    مؤلفه
ها، جستجوها و رويكردهاي انديشمندان       گيری از نظريه    در اين راستا، بهره   . آمده صورت گرفت  

                                                 
، و  (saeed_akbari_ir@yahoo.com)بهـشتي    نـشگاه شـهيد   منظـر از دا     ارشـد معمـاري      كارشناسترتيب،  به *

  .(bemanian@modares.ac.ir) تهرانمدرس   استاديار گروه معماري دانشگاه تربيت
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ماري منظر و طراحی شهري راهگشاي تحديد و تبيين هرچـه           هاي معماري، مع    مطرح در حوزه  

 . بهتر موضوع بوده است

 ).روستا(كندوان / توسعةپايدار روستايی/ توسعةروستايی/ اكوتوريسم: ها كليدواژه

* * * 
 مقدمه

هـاي توسـعة موجـود در قالـب       هاي روستايي در ايران، چه در بافت        تجربة اجراي طرح  

هـايي نظيـر      های توسـعة جديـد در قالـب برنامـه            در بافت  هاي جامع و چه     برنامة طرح 

هـا در ايجـاد       دهـد كـه ايـن برنامـه       سازي، نشان می    هاي آماده   روستاهاي جديد و پروژه   

     )۱(.آميز نبوده استهاي روستايي مطلوب چندان موفقيت محيط
ها  امهرسد که در صورت تداوم برن نظر مي    به  با توجه به اهميت مسئلة طراحي پايدار،      

 در روستاها بدون توجه الزم به دانش طراحي در مناطق روستايي            )۲(و مداخالت كالبدي  

گونه تـضميني بـراي دسـتيابي بـه           گيري، هيچ   مندی آن در مراحل مختلف تصميم       و نظام 

  .هاي داراي كيفيت مطلوب طراحي وجود نخواهد داشت محيط
بيعت و نيز امكانات و دانـش       زندگي روستايي و نوع نگرش روستاييان به جهان و ط         

 که اجزای محـيط، در عـين        شود  ميوري باعث     هاي بهره   آنها در ساخت و توليد و شيوه      
اي منطقي و مكمـل بـين خـود، بـا حـداكثر كـارآيي و                  رعايت سادگي و برقراري رابطه    

 كالبــدي روســتا كــه بازتــابی از -همچنــين، ســازمان فــضايي. مطلوبيــت شــكل گيرنــد
. پذيردي، اقتصادي و كالبدي آن است، از همين نحوة كاركرد تأثير می           هاي اجتماع   ارزش
توان گفت كه شيوة زندگی معنوی و مادی در روستا، به اقبضای ماهيـت و   رو، مياز اين 

ويـژه محـيط جغرافيـايي آن، داراي     متناسب با ساختار فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و به       
 که در چهرة زمين يـا  )Akbari, 2006a:15( اي است دهي دروني و كالبدي ويژهسازمان
  .گذارد جا مي و از جمله در بخش مسكن اثرات و پيامدهايی را  به)۳(»منظر بومي«همان 

گـويي بـه نيازهـاي      لحاظ ماهيت كاركردي و پاسخ    منظر بومي روستايي در ايران، به     
مگـن و   اي ه   هاي مردمي، عناصـر توليـدي و محـيط زيـست، مجموعـه              انساني، فعاليت 
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دهد كه نمايـانگر ارتباطـات، كاركردهـا و       متشكل را با هويت كالبدي خاص تشكيل مي       

  ).۲۵: ۱۳۸۴،  و جمشيديانعظيمي ()۴(نقش چندعملكردي فضاهاست
هاي اقتصاد، تمدن و فرهنگ       منزلة حفظ سرچشمه  تداوم استقرار افراد در روستاها به     

هـاي   از منظر بومي روستاها و كيفيتبا نگهداري . (Saleh, 2002: 35)يك جامعه است 
هـاي   بر منطبق شدن با تحوالت سريع فناوری، نظام توانيم عالوه  زيباشناختي ناب آن مي   

صنعتي و نوين اقتصادي مبتني بر گردشگري را رواج دهيم و از اين رهگذر، گذشـته از                 
ز استحكام  هاي تمدن و فرهنگ را ني       ترويج و نشر فرهنگ غني موجود در روستاها، پايه        

 . (Saleh, 2001: 967)بخشيم 

هـاي    ها و محيط    گردشگري پايدار، عالوه بر حفظ كيفيت، گوناگوني و تنوع فرهنگ         
زيستي مختلف، در پي افزايش درآمد و ارتقای سطح زندگي روستاييان و ايجـاد نـوعي                  

  .تعادل بين سه قطب پديدة گردشگري، ساكنان محلي و مكان گردشگري است
ال پيش تاکنون، بسياري از كشورهاي جهان توجه خود را به حفظ محـيط              از سي س  

ايـن  . انـد و تنـوع فرهنگـي موجـود معطـوف کـرده          ) فرهنگي(زيست طبيعي و انساني     
ها در راستای سازگاری دو مقولة توسعه و حفاظت صورت گرفته و در نهايت، به                 تالش

جديـد بـراي گردشـگري پايـدار        هاي    تدوين اصول توسعة پايدار و پيشنهاد انواع گزينه       
 . انجاميده است» اكوتوريسم پايدار«مانند 

 
 روش تحقيق

کار رفته و تهيه، تجزيه و تحليل و تلفيـق   توصيفي به-در پژوهش حاضر، روش تحليلي 
اطالعات به دو روش اسنادي و ميداني انجام شده است؛ در مرحلة اسـنادي، اطالعـات                

هـاي اينترنتـي      هـا، و پايگـاه       مطالعـات پژوهـشي، نقـشه      ها،ها، نشريه مورد نظر از کتاب   
هـاي ميـداني،      گردآوري شد و در مرحلة مطالعات ميداني، افزون بر مشاهده و برداشت           

هـا انجـام       اطالعات نيز انجام گرفت؛ سپس، بررسي و تجزيه و تحليل طـرح            آوري  جمع
داري و دستيابی به توسـعة      بر  ، برای بهره  »مکان پايدار «شد و در پايان، با استفاده از مدل         

 . پايدار در روستاي کندوان، راهبردها و تدابيري ارائه و پيشنهاد شده است
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 تعريف مفاهيم

 اكوتوريسم پايدار
چندان طـوالنی اسـت، همـواره        اصطالحی جديد با عمری نه     )۵(»اكوتوريسم«از آنجا كه    

ـ  . هايی در بارة معنی و مفهوم آن مطرح بوده اسـت  پرسش ار در مكزيـك، در  نخـستين ب
در حقيقـت،   . انـد کـار بـرده    اين اصطالح را به    )۷( و السكوريان  )۶(، هكتورسبالوس ۱۹۸۸

اکوتوريسم عبارت است از گردشگري با هدف مشاهده و مطالعة طبيعـت بکـر، حيـات      
بـدين ترتيـب،    . هاي مختلف و نيز رسيدن به آرامش در محيط طبيعي           وحش، و فرهنگ  

 . حساب آوردز محصوالت توسعة پايدار بهتوان اكوتوريسم را ا مي
شـناختي پايـدار      عبارت است از نوعی گردشگري كه از نظر بوم        )۸(اكوتوريسم پايدار 

زدن بـه محـيط    جـاي صـدمه   ها پاسخ دهد و بـه  بومباشد؛ يعني، به نيازهاي فعلي زيست   
گيـزة  ان. هايي برای تداوم حيات آنهـا در آينـده بپـردازد            زيست، به حفظ و بسط فرصت     

هاي طبيعـي يـك منطقـه     اصلي در اكوتوريسم پايدار سفر به طبيعت و ديدار از جذابيت    
  )۹(.هاي كالبدي و فرهنگ بومي آن  است شامل ويژگي

رو، نياز اکوتوريسم به منابع انساني بيش از تأسيسات رفاهي و اقامتي است و از ايـن           
نـايي همـراه نيـست امـا        هـاي سـنگين زيرب      گـذاري   توسعة اکوتوريسم با جذب سـرمايه     

طور مستقيم به مردم بـومي        كند كه منافع آن به      هاي شغلي بسيار زيادي ايجاد مي       فرصت
انـداز طبيعـي      البته بايد توجه داشت که دخالت در محيط و چشم         . رسد  جامعة ميزبان مي  

 . هاي آنها نينجامد هويتی بافت روستاها به نابودی و بي
 ارائـه كـرد و   ۱۹۹۰ كه مدل اكوتوريسم پايدار را در       از نخستين كساني بود    )۱۰(سدلر

محيطی را در مدل خود گنجاند؛ اهـداف        سه دسته اهداف اجتماعی، اقتصادی، و زيست      
ريـزي، آمـوزش و اشـتغال     اجتماعي شامل تأمين مزاياي اجتماعي، مـشاركت در برنامـه         

لـي ميزبـان و   ساكنان محلي، و اهداف اقتصادي شامل مزاياي اقتصادي براي جامعـة مح           
محيطي نيز كمك به حفظ منابع طبيعـي محـل،            شد، و اهداف زيست   پايايي اقتصادي می  

گرفت؛ و  اجتناب از تخريب منابع، و مديريت عرضه و تقاضای منابع طبيعي را در بر مي  
 . سرانجام، محل تالقي اين اهداف اكوتوريسم پايدار خوانده شده است
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ـ   اکوتوريسم راهي براي حفظ چشم     بـا گـسترش و     . دازها و ذخـاير طبيعـي اسـت       ان

هاي اقتصادي براي منـاظر طبيعـي و در نتيجـه،             توسعة اکوتوريسم، امکان ايجاد کاربري    

  )۱۱(.شود ميتأمين اعتبارات الزم برای حفظ آنها فراهم 

هـاي فرهنگـي و     هـاي تـاريخي و ميـراث        های ايران، با انبوهي از يادمان       غناي جاذبه 

هاي مختلف، سبب شده است كه اين سرزمين را جهـاني در            ه از دوره  ماندطبيعي برجاي 

ای گـسترده از منـابع      هاي اكوتوريسم ايران مجموعـه      با اين حال، داشته   . يك مرز بنامند  

بررسي جغرافياي . گيرد نشده و در بسياري موارد، رو به نابودی را در بر ميپراكنده، ثبت

گذاري در ايران     شناختي قابل سرمايه    هاي بوم   اذبهسنجي هر كدام از ج      طبيعي و نيز امكان   

نظير، خـاص، بـسيار       بيانگر آن است كه در کشورمان، اكوتوريسم يك منبع اقتصادي كم          

 .مستعد و البته رهاشده به حال خود است
 

  طبيعي كندوان -روستاي تاريخي

 يــز  كيلــومتري جنــوب تبر۵۰ ســال، در ۸۵۰، بــا قــدمتی بــيش از )۱۲(روســتای كنــدوان

 ايــن روســتا، در . هــاي ســهند واقــع شــده اســت هــاي غربــي كــوه و در يكــي از دامنــه

  دقيقة عـرض شـمالي از خـط اسـتوا، و            ۴۸ درجه و    ۳۷ متر از سطح دريا،      ۲۳۰۰ارتفاع  

روستاي كنـدوان،   . النهار گرينويچ واقع است      دقيقة طول شرقي از نصف     ۱۵ درجه و    ۴۶

 اي   صـورت پلكـاني در دامنـه       شرقي، بـه   -ای غربي در امتداد رودخانة کندوان و در راست      

  شـرقي اسـت     -با شيب تند قرار گرفته و جهت بـاد غالـب در ايـن منطقـه نيـز غربـي                   

 ).۱۳۷۵مركز آمار ايران، (
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 )۲۰۰۷هاي هوايي در  عکس (موقعيت قرارگيري روستاي کندوان در ايران -۱عكس 
 

راوان، سرچشمة بسياری از رودهاسـت كـه        ارتفاعات سهند، به خاطر برف و باران ف       

بـر اثـر آب و      . ريزنـد  هاي داخلي، به درياچة اروميـه مـي        بر سيراب ساختن جلگه     عالوه

خيـز شـده و در مقابـل        هواي مطلوب اين منطقه خاك اطراف روستاي كندوان حاصـل         

ا ه  كشتزارهاي اهالي كندوان بر روي دشتي مرتفع و نزديک به كران           ترين روستا، مرغوب 

 .قرار گرفته است
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 )مرتضي اديب: عکاس(ورودي روستاي کندوان  -۲عكس 
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هاي اقتصادي اهالي روستاي كندوان بر سه عنصر كشاورزي، دامداري و صـنايع               پايه

تـرين محـصوالت      عمده. دستي استوار است که از آن ميان، اهميت دامداری بيشتر است          

اي، حبوبـات، و      اند از گندم، جو، نباتات علوفه      عبارت ترتيب اولويت، زراعي کندوان، به  

هـاي ايـن روسـتا،        در تمام خانواده  . شوند  ميصورت ديم كاشته    زميني، كه بيشتر به     سيب

،   فـرش . صنايع دستي با تنوع بسيار متداول است و برای آنها، جنبة مكمـل درآمـد دارد               

 . ستی کندوان برشمردترين صنايع د توان از مهم گليم، جاجيم، و گالي را مي

معمـاري  (علت اصـلي انتخـاب روسـتاي كنـدوان وجـود نـوعي معمـاري خـاص                  

دهي اين روستا، نقش      برگرفته از منظر بومي آن منطقه بوده است كه در شكل          ) اي  صخره

 )۱۳(.سـازد   زيبايی نمايان مي  نظير رابطة انسان با طبيعت را به        اين معماري كم  . اساسي دارد 

وان، با ظاهر متفاوت آن، الگويی ساده از طبيعت و جغرافياي منطقه و             منظر روستاي كند  

هاي اقتصادي و فرهنِگ زيستي آنها        گوي نيازهاي اساسي مردماني است كه فعاليت      پاسخ

 .با ديگر نقاط ايران متفاوت است
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رآمــده از باورهــاي ســاكنان روســتا در هــاي صــورت و معنــاي ب نيکــوترين جلــوه

 كه بتوانند همگـام بـا محـيط طبيعـي خـود زيـست كننـد و                  شود  میروستاهايی نمايان   

يافتة وبرگ مكاني محل استقرارشان، شكل كالبدي شاخ      -هاي كالبدي   هماهنگ با ويژگي  

 هاي طبيعي، چه از روی احتـرام بـدان          گونه استقرار در محيط     اين. خود را تحقق بخشند   

ها و چه در پيوند با مجموعه باورهای برآمده از فرهنگ كهن و تاريخ پرمـاجراي                محيط

در ايـن روسـتاها،     . گيـرد   آن سرزمين، همواره با ظرافت و لطافتی خـاص صـورت مـي            

 .زمان از آن همراه استوري هم درآميختگي با طبيعت با پيروی و بهره

 
 

 

 

 

 

 
 )يبمرتضي اد: عکاس(روستاي کندوان  -۴عكس 

 

تـوان در ايجـاد فـضا و پيـروي اجبـاري از               ترين ويژگی روستای کندوان را مي       مهم

مـشاهده کـرد،    ) شـكل هـاي مخروطـي     صـخره (هـا     طبيعت بومي منطقه و ساختار كران     

تـرين راه بهينـه را        ای كه روستاييان در ساخت و استفاده از فضاها عملي و آسان           گونه به

بـرداري ممکـن       كه از كمترين فضا، بيشترين بهره      شود  میدر كندوان، تالش    . اند  برگزيده

طور كلي، روستای کندوان از مركز به سمت شرق و از آنجا بـه سـمت                  به. صورت گيرد 

هاي قـسمت شـرقي       وري و شرايط مساعد در كران       ارتفاعات غربي توسعه يافته که بهره     

نـور و گرمـای     (رشـيد   و نيز استفادة بيشتر از انـرژي خو       ) تر و بلندتر   با ساختاري سالم  (

 . از داليل  آن بوده است)  آفتاب



 ۱۳۹ اكوتوريسم روستايي و نقش آن در توسعه پايدار روستاي كندوان

 
، و امنيـت جـاني و مـالي ناشـی از            )رودخانـة كنـدوان   (هـاي كـشاورزي، آب        زمين

تـوان از داليـل پايـداري اسـتقرار و            الجيشي و توپـوگرافي منطقـه را مـي          موقعيت سوق 

 .ماندگاری در روستاي كندوان دانست
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توسعة جديد روستا در قسمت جنوب محـور اصـلي و نزديـك بـه ورودي روسـتا                  

تـوان در ايـن مـوارد         علل گرايش از بافت قديم بـه جديـد را مـي           . صورت گرفته است  

ها، عـدم توانمنـدی روسـتاييان در          فضاي داخلي مرطوب و نامناسب كران     : خالصه كرد 

هـا،   كـشي در داخـل كـران      ا، فشار بسيار كـم آب لولـه       ه  تجهيز بهينة فضاي داخلي کران    

دوری از ورودي اصـلي روســتا، عــدم دسترسـي مناســب بــه رودخانـه، و نيــز چــشمة    

برداري رسيده و روستاييان را براي        تازگی در بافت جديد روستا به بهره      شفابخشي كه به  

 ). ۳۴: ۱۳۷۳زرگر، حاجي ابراهيم (توليد درآمد بدان سو كشانده است 



 سعيد اكبري، محمدرضا بمانيان ۱۴۰
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هـا و     خاطر مراقبـت از دام    ها و نيز به     علت نور کم و وسعت زياد طبقات اول كران          به
استفاده از گرماي بدن آنها، از اين طبقات بيشتر براي نگهداري دام و حيوانـات اسـتفاده    

 . ي دارد، اما طبقات دوم به بعد بيشتر کاربری مسكونشود مي
جـان   گيلـه : انـد از  تشکيل شده است، که عبـارت )۱۴(»جابا«روستای کندوان از هفت     

علي جاباسـي، آقـا جاباسـي،         عبدالقاسم جاباسي، ميرزا    گلي جاباسي، حاج    جاباسي، حاج 
 . دواليي جاباسي بيگ جاباسي، و ماهي نوروز

، از ابتـداي    بر اساس آمار سازمان گردشگري و ميـراث فرهنگـي آذربايجـان شـرقي             
، شـمار بازديدکننـدگان داخلـي و خـارجي از روسـتاي تـاريخي               ۱۳۸۶ تا اوايـل     ۱۳۸۵

 هزار نفر بوده است كه غالبـًا كمتـر از دو روز در ايـن روسـتا اقامـت       ۶۰۰،۰۰۰کندوان  
تـرين   هاي تير و مـرداد پرتـراكم        ماه). های خبری ايرنا و آفتاب    برگرفته از پايگاه  (داشتند  

خـود     درصد كل بازديدكنندگان را به     ۵۸هاي اين روستاست كه       ر اقامتگاه هاي سال د    ماه
خـاطر  هاي اخيـر، بـه      البته در سال  ). ۵۸: ۱۳۷۳زرگر،  حاجي ابراهيم   (دهد    اختصاص مي 

بـا ايـن    . احداث هتل طبيعي کندوان، اين آمار رشدی روزافزون و چشمگير داشته است           
ايد زيستي حاكم بر جامعة خـود، همچنـان         دليل تعصبات و عق     همه، بيشتر روستاييان، به   

 . كنند گردشگران را افراد مزاحم قلمداد مي



 ۱۴۱ اكوتوريسم روستايي و نقش آن در توسعه پايدار روستاي كندوان

 
 هاي اكوتوريسم پايدار در روستاي كندوان آل مفروضات زيربنايي و ايده

 شناختی روستا؛ انداز بوم حفظ محيط طبيعي و چشم •
 رشد آهسته و مهارشدة صنعت گردشگري؛  •
 يابي تعداد گردشگران؛  ظرفيت •
 و اجراي توسعة گردشگري متناسب بـا محـيط زيـست، اقتـصاد، فرهنـگ و                 تعيين •

 معيشت روستاييان؛ 
هـاي اقتـصادي محلـي       ايجاد ارتباط و همكاري صنعت گردشگري با سـاير بخـش           •

 هاي كاري خودجوش؛  منظور ايجاد محيط به
 شده براي صنعت گردشگري؛ ريزي بازاريابي دقيق و برنامه •
  براي افراد سالخوردة روستا؛ سازی تسهيالت الزمفراهم •
منظور حفظ و بسط فرهنگ و آداب و رسـوم            آموزش و تربيت افراد بومي روستا به       •

 بومي خود؛ و
 .هاي مرتبط با روستا و روستاييان جانبه در همة زمينهتحقيقات مدون و همه •
 

 پايدار هاي سازندة طراحي پايدار بر اساس مدل مكان مؤلفه

شناختي و توجه بـه محـيط و قرارگـاه طبيعـي روسـتاها از                 ئل بوم پايداري مبتني بر مسا   

تـرين     بـدين سـو مطـرح شـده و برخـي از مهـم              ۱۹۸۰جمله مباحثي است كه از دهـة        

 )۱۵(.دليل عـدم لحـاظ آن مـورد چـالش قـرار گرفتـه اسـت        هاي طراحي شهري به   نظريه

)۱۶(»دارپدي« مثابهبه را آن روستايي پايدار طراحي پردازان  نظريه همچنين،
 )۱۷(ی»رويـداد « يا 

کنند كه در جريان تعاملي دوسويه ميان خصوصيات كالبدي و محسوس محيط            تلقی می 

 گيـرد    سـو، و الگوهـا و رمزهـاي فرهنگـي، از سـوي ديگـر، شـكل مـي                    طبيعي، از يك  

كند كـه      را پيشنهاد مي   )۱۸(پايدار  رو، مطالعة حاضر مدل مكان        از اين ). ۴۲: ۱۳۸۰گلكار،  (

هاي طبيعي مـد نظـر قـرار          بوممحيطي و پايداري زيست     هاي جديد زيست    ، نظريه در آن 

 توان مبنايي اين مدل را مي. تـده اسـين نيز رفع شـهاي پيش هاي مدل اييـگرفته و نارس



 سعيد اكبري، محمدرضا بمانيان ۱۴۲

 
 هاي سازندة طراحي پايدار  اهداف پرداختن به موضوع بر اساس مؤلفه-۱جدول 

 ها مؤلفه اهداف

 عملكردي
 )تفعالي+ كالبد(

ايجاد تسهيالت و امكانات كالبدي ويژه در بافت روستا براي روستاييان و         •
 گردشگران

 دهي و بازبينی الگوهاي كالبدي روستا ريزي، سامان برنامه •
مراتـب موجـود در بافـت روسـتا            فـضايي و سلـسله     -حفظ تنوع كالبدي   •
 ) بندي فضايي و سازمان كالبدي استخوان(
  كارآيي آنها ها و حفظ تنوع و غناي فعاليت •
 هاي آنها  گرايي و تأمين خواسته مردم •
تقويت عدالت اجتماعي و مشاركت روستاييان در کارهای مربوط به خود  •
 برقراري ارتباط ميان كالبد كهنه و نو  •
 هاي از بين رفته  روزرساني تمام كالبدها و فعاليتاحيا و به •
 شناسي تلحاظ ريختوجه به بستر طبيعي و منظر بومي منطقه به •

 تجربي ـ زيباشناختي
 )تصورات+ فعاليت(

 بهبود كيفيت زندگي جامعة ميزبان  •
 حفظ و احياي يكپارچگي و انسجام فرهنگي جامعه  •
 ايجاد همبستگي و اختالط اجتماعي بين روستاييان  •
 حفظ همخوانی و تأكيد بر هويت بافت روستا  •
 تاييان هاي فرهنگي، اجتماعي و معيشتي روس حفظ و احياي ارزش •
 هاي بصري منظر بومي روستا  حفظ و احياي كيفيت •
 لحاظ بصري ها و كالبدهاي طبيعي به تأكيد بر صورت •
 شناختي  لحاظ زيباييتوجه به بستر طبيعي و منظر بومي منطقه به •
 )  حفاظت تاريخي(هاي تاريخي  حفظ، مرمت و نگهداري ارزش •
 حفظ ساختار و فشردگي بافت موجود روستا •

 محيطي زيست
 )بومزيست+ كالبد(

 محيطي  هاي بومي و زيست حفظ و احياي قابليت •
 رعايت برابري و مساوات در مصرف منابع طبيعي براي آيندگان  •
 محيطي  استفاده درخور و شايسته از منابع طبيعي و زيست •
 شناختي  لحاظ بومتوجه به بستر طبيعي و منظر بومي منطقه به •
 هاي محيطي  كاهش آلودگي •
 ها  بومقراري تعادل در زيستبر •
 هاي از بين رفته بوماحيای زيست •

 هاي پژوهش يافته: منبع



 ۱۴۳ اكوتوريسم روستايي و نقش آن در توسعه پايدار روستاي كندوان

 
بـر  . هاي سازندة طراحي پايدار در مناطق روستايي دانـست          نظري برای بازشناسي مؤلفه   

شامل كالبـد، فعاليـت،     (توان از تركيب دو به دوي ابعاد چهارگانة محيط          اين اساس، می  

 زيباشـناختي   -، تجربـي  )فعاليـت + كالبـد (سه مؤلفة عملكردي    ،  )بومتصورات و زيست  

مثابــه نيروهــاي را بــه) بــومزيــست+ كالبــد(محيطــي  ، و زيــست)تــصورات+ فعاليــت(

 . دهندة طراحي پايدار استنتاج کرد شكل

اي پيشنهادي اين مطالعـه، جامعيـت الزم بـرای پوشـش              طور كلي، مدل سه مؤلفه      به

ايـدار را دارد و قـادر اسـت طيفـی وسـيع از عوامـل                وجوه مختلف و پيچيدة طراحي پ     

رو، تـالش شـده اسـت تـا از طريـق ايـن مـدل،                  از اين . گوناگون را در خود جاي دهد     

بندي اهداف، راهبردها و تدابير مرتبط با طراحي پايدار با رويكردي بر اكوتوريـسم               طبقه

 فراگيري مورد مطالعه لحاظپايدار در روستاي كندوان انجام شود و ميزان كارآيي مدل به  

 . )۱جدول  (قرار گيرد

شناسـي تحقيـق،      شـده در متـون روش     بنـدي ارائـه     سطوح يادشده مطـابق بـا طيـف       

ها و اقـدامات الزم بـرای پيـشبرد            است كه برنامه   )۲۰( و تدابيري  )۱۹(دربرگيرندة راهبردها 

 .)۲جدول ( تپرداخ خواهيم راهبردها اين بررسي به ادامه در .سازند مي را ميسر پژوهش

شده در بسط موضوعيت پژوهش حاضـر ممكـن اسـت جامعيـت               راهبردهاي مطرح 

بندي آنها براي دسـتيابي بـه چـارچوب فكـري مـشخص               الزم را نداشته باشند اما دسته     

 .  سودمند خواهد بود

آورد تا بـه بررسـی        شايستگي فراهم مي   اين امكان را به    )۲۱(كارگيري راهبرد تركيبي    به

مند با حفظ دامنة مستقل در هر حوزه بپـردازيم و             هاي يادشده در قالبي نظام    تمام راهبرد 

از موضعي فراتر، ارتباط بين آنها را بررسي کنـيم، چـرا كـه هـر راهبـردي دارای نقـاط                     

 ضــعف و قــوت خــاص خــود اســت و راهبردهــای تركيبــي ضــمن آنکــه از مزايــاي  

دهنـد    ر را نيـز افـزايش مـي       برند، نظارت بر نقاط ضعف يكـديگ        مثبت يكديگر بهره مي   

 ). ۳۷۰-۳۶۱: ۱۳۸۵گروت و وانگ، (

 



 سعيد اكبري، محمدرضا بمانيان ۱۴۴

 
 هاي سازندة   راهبردهاي پرداختن به موضوعيت پژوهش بر اساس مؤلفه-۲جدول 

 طراحي پايدار

 ها مؤلفه راهبردها

 عملكردي
 )فعاليت+ كالبد(

 هاي مختلف  اختالط كاربري •
 طراحي عملكردگرا  •
 ها  نفوذپذيري فعاليت •
 ارت روستاييان بر کارها بازبينی و نظ •
 سازگاري شکل و عملكرد  •
 پذيري فضايي  انعطاف •
 حفظ تسلسل حركتي  •
 هاي اقشار جامعه  تفكيك  و رفع نيازها و خواسته •
 سازي كاربري زمين و تراكم عملكردي  بهينه •
 هاي مختلف  تأمين ايمني محيط براي فعاليت •
 هاي انساني ايجاد محيط •

 زيباشناختي  ـ تجربي
 )تصورات+ ليتفعا(

 ها و فضاهاي موجود  غناي كيفي فعاليت •
 هاي سرزندگي اجتماعي   ايجاد زمينه •
 هاي ارگانيك طبيعي  هاي مصنوع با شکلمتباين بودن شکل •
 سازي  امكان شخصي •
 افزايش جذابيت بصري منظر بومي روستا  •
 قرائت ميراث فرهنگي و طبيعي منطقه  •
 ي هاي فضاي محصوريت، تداوم و حفظ حريم •
 )   و خاص روستافضاهاي همگاني (هاي فرهنگي و اجتماعي كانوندهي و احياي سامان •
 ارتقای كيفيت فضاهاي عمومي و خصوصي روستاييان در فصول مختلف  •
 تناسبات در مقياس انساني  •
 هاي روستايي  انگيزي ذهني مكان نقش •
 ) منظر فرهنگي(تداعي معاني فرهنگي در منظر بومي روستا  •
 هاي مختلف   امنيت محيط براي فعاليتبرقراري •
 سازگاري بصري •

 محيطي زيست
 )بومزيست+ كالبد(

 و حفظ تعادل آنها ) شناختي بوم(توجه به پيوندهاي بومي منطقه  •
 در نظر گرفتن كارآيي منابع طبيعي از نظر پايداري انرژي  •
 هاي محيطي  به حداقل رساندن آلودگي •
 تأمين آسايش اقليمي ساكنان  •
 يافته و همخوان با بستر طبيعي و منظر بومي ي سازمانطراح •
 طراحي بر اساس خرداقليم •

 هاي پژوهش يافته: منبع



 ۱۴۵ اكوتوريسم روستايي و نقش آن در توسعه پايدار روستاي كندوان

 
هـاي    بر اين اساس، براي دستيابي به تدابير طراحي پايدار در روستاي كندوان، جنبـه             

صورت رفت و برگشتي با ميزان اهميت تقريبًا برابـر مـورد              مختلف دو يا چند راهبرد به     

 قرار گرفتند و در برقراري انـسجام ميـان دو يـا چنـد راهبـرد، تـدبيري خـاص                     بررسي

 .    )۳جدول  (انديشيده شد
 

  تدابير پرداختن به موضوعيت پژوهش-۳جدول 

 ها مؤلفه تدابير

 عملكردي
 )فعاليت+ كالبد(

 طراحي فضاهاي كالبدي چندمنظوره در سطوح مختلف  •
 ها در نظم بصري   فعاليتاولويت انسجام، وضوح، پيوستگي و تعادل •
 تأمين دسترسي مناسب و ارتباط کالبدی و بصري با ساير نقاط در محيط روستا  •
 سازی امكان انتخاب و مداخلة روستاييان در کارهای مديريتي  فراهم •
 هايي براي استفاده از عرصة همگاني روستا  ايجاد زمينه •
هاي گوناگون روستاييان  يتبا فعال) کالبدهاي مصنوعي جديد(انطباق شکل روستا  •
 هاي گوناگون در خود   عملكردها و فعاليتطراحي فضاهايي با توانايي و قدرت پذيرفتن •
  فضايي قوي -ايجاد ارتباطات كالبدي •
 ها براي پذيرش و انطباق با تغييرات مداوم  انعطاف طرح •
 هاي مخروطي شكل  افزايش در ظرفيت مفيد زيربناها در كران •
 ها و فضاهاي عملكردي  ت الزم براي ايمني معابر، كرانايجاد تسهيال •
  عملكردي با معيارهاي خاص محيط طبيعي روستاهاي استانداردسازي فضاها و مكان •

  زيباشناختي- تجربي
 )تصورات+ فعاليت(

 گانه  هاي موجود و غناي حواس پنج هاي مكان كاري ها و ريزه توجه به ظرافت •
 ها و تمركز آنها    ؤيت بودن فعاليتجذابيت طبقات همكف و قابل ر •
 هاي ارگانيك  هاي مصنوع با شکل هاي شکل پيوستگي، تناوب و همخواني لبه •
 نشيني شايسته با بستر طبيعي موجود در بافت روستا هم •
 کمک روستاييان نظارت بر ساخت و سازها به •
 ها و نفوذپذيري بصري  تنوع شکل •
 ارزش هاي تاريخي با  مرمت بناها و مكان •
لحـاظ محرميـت و     انـدازها در معـابر عمـومي بـه        بازبينی محورهاي ديد و چـشم      •

 مشرفيت 
 طراحي مركزي براي توليد و فروش آثار هنري و صنايع دستي روستا  •
 ها و عالئم جامعة محلي  انتخاب بهينة مواد و مصالح در ساخت تزئينات، نشانه •
يـابي آسـان بـه نقـاط مختلـف          سازی امكان مسيريابی آسان در محيط و راه         فراهم •

 روستا 
 )ادامه در صفحه بعد(



 سعيد اكبري، محمدرضا بمانيان ۱۴۶

 
 -۳ادامه جدول 

 ها مؤلفه تدابير

 ادامه
  زيباشناختي- تجربي

 )تصورات+ فعاليت(

  كنترل خط آسمان در روستا •
  مكان پيش از پرداختن به كيفيت عناصر كالبدي  توجه به روح •
منظور تجلي   حفظ آنها به   فراگرفتن از گذشته و احترام به بافت موجود و مرمت و           •

  تاريخ
 بررسي روابط خالقانه در مدارهاي رفتاري روستاييان   •
ايجاد تسهيالت الزم براي حفظ و گسترش مشاغل بومي و تأكيد بر آداب و رسوم    •

 فرهنگي 
 ها  در نظر گرفتن و رعايت هنجارهاي جامعة ميزبان در طراحي •
 لكردي آنها متناسب بودن خصوصيات بصري محيط با ظرفيت عم •

 محيطي زيست
 )اكوسيستم+ كالبد(

 ها  گيري مسيرهاي پياده و فضاهاي داخلي كران آفتاب •
 استفاده از باد غالب برای تهويه طبيعي فضاهاي عمومي و خصوصي  •
 ها  جلوگيری از ايجاد بيش از حد نم و رطوبت در فضاهاي داخلي كران •
 يي حاكم بر منطقهطراحي مسيرهاي پياده در برابر شرايط آب و هوا •
 هاي صوتي  كاهش آلودگي •
 مصرف از نظر انرژي  طراحي بناهای كم •
 ها   شناختي منطقه در طراحي استفاده از الگوهاي بوم •
 های طبيعي موجود  بومها برای حفظ زيست يابي دقيق و مناسب كاربري مكان •
 هاي توليدي دفع مناسب زباله •

 هاي پژوهش يافته: منبع
 

 گيرينتيجه

رچه پژوهشگران در مورد نقش تأثيرگذار كيفيت كالبدي روستاها در كيفيـت زنـدگي              اگ
توان از سهم واقعـي كيفيـت كالبـدي           اند، با اين حال، نمي      روستاييان تأكيد فراوان داشته   

در اين پژوهش، رابطة متقابل و تأثيرگذار طراحـي         . پوشی کرد محيط در اين زمينه چشم    
اختي بر كيفيت زندگي ساكنان روستاها مورد تأكيـد قـرار         شن  مطلوب مبتني بر اصول بوم    

هاي روستايي، اعتالی كيفيـت محـيط         اي كه از رهگذر اجرای طرح       گونه  گرفته است، به  
انـداز طبيعـي      ها بينجامد؛ همچنين، منظر و چشم       كالبدي به اعتالي كيفيت زندگي انسان     
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تلقی نشده و سعي بر آن بوده است ای صرفًا کالبدي ترين جاذبة روستا مؤلفه مثابه مهمبه

هاي هادي روسـتايي کنـوني کـه         که از ايجاد فضاهاي مصنوعی بدون جاذبه، مانند طرح        
 . اند، اجتناب شودبدون هويت

لحـاظ    موضوع طراحي پايدار و خلق فضاهاي روستايي مطلوب، پويا و سـرزنده بـه             
اف راهبـردي ارتقـای      كالبـدي از اهـد     -كاركرد اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و محيطي     

از سوی ديگر، گردشگري پايدار نيز نتيجة ضـرورت         . كيفيت مناطق روستايي بوده است    
بنـابراين، راهكـار   . گويي و مقابله با اثرات منفي اين صنعت در كشورهاست        و نياز پاسخ  

هاي طبيعي منظر بومي در مناطق روستايي، گذشته از احيای كالبد             حفظ و احيای قابليت   
 اقتصادي روسـتا، بـه افـزايش عوامـل جـذب گردشـگران و رونـق صـنعت                   -اجتماعي

گردشگري طبيعي خواهد انجاميد كه با رشد اقتصادي و فرهنگي جامعة روستايي همراه             
هـاي كـاري بـسياري را بـراي      هـاي بـومي، زمينـه     هـا و ظرفيـت      بوده، بر اساس توانايي   

 . روستاييان پديد خواهد آورد
گيـری و   اي صورت گيـرد کـه شـکل         گونه  گونه روستاها به    همچنين، بايد توسعة اين   

توسـعة  .  توسعة مستمر و درازمدت تحقـق يابـد        فرآيندتحول ساختار آنها در طول يك       
رود شمار میای استوار بهشده توسعهبر پاية الگوها و قواعد پذيرفته»  تاريخي -تدريجي«

 .  انجاميديافته خواهدكه به ايجاد يك محيط روستايي كامًال نظام
هاي سـازندة طراحـي پايـدار در روسـتاي كنـدوان              شده در قالب مؤلفه     تدابير مطرح 

بـا ايـن همـه، بايـد     . كنند هايي مطلوب و مناسب برای تحقق اين مهم را فراهم مي            زمينه
ای از   شـناختي فـضاهاي موجـود روسـتاي كنـدوان جلـوه             توجه داشت كه شـكل بـوم      

هاي بـومي پديدآورنـدة آنهاسـت و ميـان          فرآيند و   مجموعة عوامل اجتماعي و فرهنگي    
شکل و عملكرد در فضاي روسـتا چنـدان تمـايزی وجـود نـدارد؛ و محتـواي متـصور                    

گونه فضاها نيز متأثر از نقش نيروهاي اجتماعي و فرهنگـي و الگوهـاي برآمـده  از                    اين
 . رودشمار میآنها به

يي و زندگي امروز روستاييان     اميد است كه دستاورد اين پژوهش براي جوامع روستا        
 .گو و ماندگار باشدراهگشاي آفرينش مطلوب، پاسخ
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 ها يادداشت

تـوان    شناخت دقيق مسائل مربوط به روستاها از اهميت بسيار زيادي برخوردار است، چرا كـه مـي                  -۱
مانـدگي جوامـع را  در منـاطق روسـتايي يافـت               ريشة تمامي مشكالت و مسائل مربـوط بـه عقـب          

 ).۲۵۵: ۱۳۷۰تودارو، (
هـا، تـسهيالت و    ها، خيابـان  بستر طبيعي يك سكونتگاه و تغييرات ايجادشده در آن، مانند ساختمان        -۲

: ۱۳۷۰بحرينـي،   (شـوند  مـي كننـدة فـضا محـسوب      تأسيسات عمده، در حکم عناصر كالبدي اشغال      
۳۳۹.( 

ت استفاده از محـيط،     هاي روستايي و نمايانگر كيفي      دهندة بافت   ترين عنصر تشكيل    منظر بومي عمده    -۳
هاي معيـشتي و فرهنـگ عمـومي منطقـه، و             تأثير عوامل اقتصادي، جغرافيايي و اقليمي، نوع فعاليت       

 .(Akbari, 2006b: 99) ها و هنجارهاي حاكم بر جامعة روستايي است سنت
يط در واقع، محترم شمردن دو گونه پيوند اساسي در ذات منظر بومي نهفته است؛ يکی، پيوند با مح              -۴

هاي رفتاري و قوانيني كه در آن، جاري است؛ و ديگـری، پيونـد بـا محـيط                    فرهنگي، با تمام ارزش   
انـد و   هايي كه هم ابزار فكـري  كند، داده هايي كه سرزمين به انسان عرضه مي        طبيعي، با مجموعه داده   

 ).۱۱: ۱۳۸۵اكبري، (هم ابزار كاربردي 
5. ecotourism 
6. Hector Ceballos 
7. Lascurian 

، گردشگري پايدار نوعی گردشگري است كه در زمـان نامحـدود،            )Butler(بر اساس تعريف باتلر      -۸
ای فعـال   گونـه  زيست آسيب نرساند؛ و به      در محيطی ادامه يابد و از نظر انساني و کالبدی، به محيط           

ورد هاي اجتمـاعي آسـيبی وارد نيـا       فرآينـد هـا و      باشد كه با تسهيل توسعة پايدار، به سـاير فعاليـت          
 ).۹۴: ۱۳۸۴طبيبيان، (
 [Australian Tourist Commission (ATC)]برگرفته از تعريف كميسيون جهانگردي استراليا  -۹

10. Sadler 
مثابه فعاليتی اقتصادي، اجتماعي و فرهنگـي بـراي توسـعة منـاطق از                امروزه صنعت گردشگري به    -۱۱

ت آخرين گزينه براي توسـعة منـاطق        صور  چنان اهميتي برخوردار شده است كه در برخي موارد، به         
گيري براي ايجـاد چنـين        براي آگاهي از موارد مهم در تصميم      . شود  ميكار گرفته   يافته به كمترتوسعه

 .۷۳-۶۰: ۱۳۸۱غفاري، : اي، رجوع كنيد به توسعه
 ).۵۴: ۱۳۷۳زرگر، ابراهيم  حاجي (شود مینيز گفته » کندوجان«در اصطالح محلی  -۱۲
هـاي    معابد هنـدي و قـسمت     . خورد  چشم مي   اي در اغلب نقاط جهان به       معماري صخره هنوز آثار    -۱۳

را ) Cappadoccia(رو، و كاپـادور تركيـه         اي درة زيباي گورمه، حـاجي       متشابهي از معماري صخره   
 . محسوب كرد) اي معماري صخره(هاي مشخص اين نوع معماري  بايد در رديف نمونه

هـاي   زرگي از روستاييان ساكن در يك محـدوده از روسـتا، كـه بـا گـسل     به هر خانواده يا فاميل ب    -۱۴
 . گويند طبيعي مرزبندي شده است، يك جابا مي

هاي طراحي شهري پيشنهادي و مورد بررسي در ايـن پـژوهش بـه                الزم به يادآوری است که مدل      -۱۵
هـا در فـضاي     تـوان از دسـتاوردهاي آن       فضاهاي خردتري مانند روستاها قابـل تعمـيم اسـت، و مـي            

 .نحو مطلوب استفاده کردروستاها به
16. phenomenon 
17. event 

 . ارائه شده است۱۳۸۰، سال ۳۲اين مدل توسط آقاي دكتر كورش گلكار در مجلة صفه، شمارة  -۱۸
19. strategies 
20. tactics 
21. combined strategy 



 ۱۴۹ اكوتوريسم روستايي و نقش آن در توسعه پايدار روستاي كندوان

 
 منابع 

.  بل يدگاه سايمونهاي بومي آن بر اساس د    منظر بومي، بررسي انگاره   ،  )۱۳۸۵(اكبري، سعيد   
 .دانشگاه شهيد بهشتي: تهران. منظر نامة كارشناسي ارشد معماري  پايان

مجموعـه مقـاالت اولـين      . ريزي كالبـدي    مفهوم و مشخصات طرح   ،  )۱۳۷۰(بحريني، حسين   
مركـز مطالعـات و     : محل نشر ). اي  ملي و منطقه  (ريزي كالبدي     المللي طرح   كنفرانس بين 

 .ري ايرانتحقيقات شهرسازي و معما
 .دانشگاه تهران: تهران.  طراحي شهريفرآيند، )۱۳۷۷(بحريني، حسين 
ترجمـة غالمعلـي    . )جلـد اول  ( توسـعة اقتـصادي در جهـان سـوم        ،  )۱۳۷۰(تودارو، مايكل   
 .سازمان برنامه و بودجه: تهران. فرجادي

دانـشگاه  : تهـران . اي روستاي كنـدوان  بررسي منظر صخره، )۱۳۷۳(زرگر، اكبـر   ابراهيمحاجي
 .شهيد بهشتي

. هـاي روسـتايي ايـران    هاي اكوتوريـسم در پهنـه    بررسي پتانسيل ،  )۱۳۸۴(طبيبيان، منوچهر   
 .طرح پژوهشي دانشگاه تهران: تهران

هاي هـادي     بررسي اثرات كالبدي اجراي طرح    «،  )۱۳۸۴(عظيمي، نورالدين و جمشيديان، مجيد      
 .۳۴-۲۵، صص ۲۲شمارة . هنرهاي زيبا. »روستايي

نـشرية  . »نظام استقرار و فرم معمـاري و شهرسـازي در توسـعة پايـدار        «،  )۱۳۸۱(فاري، علي   غ
 .۷۳-۶۰، صص ۳۴ سال دوازدهم، بهار و تابستان، شمارة .صفه

. فـر   ترجمة عليرضا عيني  . هاي تحقيق در معماري     روش،  )۱۳۸۵(گروت، ليندا و وانگ، ديويد      
 .دانشگاه تهران: تهران

سال يـازدهم،   . نشرية صفه . »هاي سازندة كيفيت طراحي شهري      مؤلفه«،  )۱۳۸۰(گلكار، كورش   
 .۶۵-۳۸، صص ۳۲بهار و تابستان، شمارة 

 .شهرستان ميانه. هاي ايران نقشه و شناسنامة آبادي، )۱۳۷۵(مركز آمار ايران 
 

Akbari, Saeed (2006a), The Vernacular Landscape and Its Effects on 
Sustainable Work Environments in Territorial Villages. The 8th 
International Conference on Humane Habitat (ICHH), Mumbai, India. 
pp. 13-26. 



 سعيد اكبري، محمدرضا بمانيان ۱۵۰

 
Akbari, Saeed (2006b), Sustainable Development in Villages. The Ninth 

Sharjah Urban Planning Symposium (SUPS9), Sharjah, UAE. pp.  
98-108. 

Saleh, Mohammed A. Eben (2002), “A transformation in the vernacular 
landscape of highlands of southwestern Saudi Arabia”. International 
Journal of Environmental Studies. Vol.59 (1), pp 33-58. 

Saleh, Mohammed A. Eben (2001), “Environmental cognition in the 
vernacular landscape: assessing the aesthetic quality of Al-Khalaf 
village, southwestern Saudi Arabia”. Building and Environment. 
Vol.36, pp. 965-979. 

 


