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  چكیده
 آن مردمان برای میراث عنوان به خود بومی طراحی و ساختار علت به که دارند وجود مجتمع های زیستی دنیا تمام در

 از و شده ساخته محلی و بومی صورت به ، دارند تاریخی های گیری جهت که مصنوعی های محیط.اند مانده باقی سرزمین

الفت با توجه به نوع اقلیم و عوامل  روستا بندر تاریخی .دارند سازگاری مکان شکلگیری و زمان با ساخت تکنولوژی لحاظ

به میراث ارزشمند موجود در روستای با توجه . استاز فرهنگ ، معماری ،آداب و سنت و..  بی نظیز مجموعه ای طبیعی ،

الفت)اعم از میراث مادی ومعنوی ( ، به منظور حفاظت و مرمت بافت و کالبد روستا و ساماندهی هسته کهن و واجد ارزش آن 

ه مخاطب ، در این پژوهش با و نیز حفظ و احیاء ارزشهای فرهنگی و معنوی موجود در روستا و معرفی تاریخ با ارزش آن ب

 روش تاسیسپایدار بودن  عه پایدار و با فرضتاریخی،مفهوم و اصول اکوموزه و توسروش های مداخله در بافت های  بررسی

، با مقایسه اصول اکوموزه و توسعه پایدار، پایداری این اکوموزه ها به عنوان روش مداخله در بافت های تاریخی مشکل دار

یخی بندر تاریخی مداخله در بافت تار مناسب مونه موردی به عنوان روشو به صورت ن کردهتحقیق  مفهوم و صحت فرضیه را

است که مبتنی بر فرآیند علمی طراحی   2و تحلیلی 1روش تحقیق در بخش نظری ، روش توصیفی  . الفت پیشنهاد کردیم

از طریق مطالعه کتابخانه . مقدار زیادی از اطالعات از طریق برداشت های میدانی و اطالعات مربوط به مبانی نظری شهری است

صله ضمن شناخت دقیق  وضع موجود به بررسی و تحلیل پدیده ها پرداخته و با توجه به نتایج حاای جمع آوری شد.همچنین 

 شد.ارایه از این تحلیل ها، راه حل هایی 
 

 پایدار. ازی بافت های تاریخی، بندر الفت ،روش های توسعهاکوموزه، توسعه پایدار، بهس  کلیدی: هایواژه
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  مقدمه .1
و توسعه آن از سوی دولت احساس شده و در  بافت های تاریخیدر کشور ما، از چند دهه پیش، ضرورت پرداختن به موضوع 

تاریخی و تحقیقات بسیاری در زمینه توسعه بافت های  غالب موارد، به صورت محور سیاست های توسعه تلقی شده است.

انجام گردیده که در آنها فعالیت ها و روش های مداخله ای در جهت بهبود وضعیت این ها افت ب اینگونه و مداخله در ارزشمند

رویکرد ها و روش های متعددی نیز در این زمینه شکل گرفته اما فرآیند منسجمی که همه این اقدامات  بافت ها پیشنهاد شده.

را به یک توسعه یکپارچه پایدار هدایت کند کمتر به چشم میخورد.لذا در این پژوهش برای  تاریخیرا هدایت کرده و بافت های 

و بهبود کیفیت زندگی های تاریخی و کهن ارتباط بخشیدن میان توسعه پایدار ، حفظ آثار با ارزش و تاریخی موجود در بافت

موزه را به عنوان رویکردی نوین در حفاظت و توسعه ساکنین محلی آنها از طریق مشارکت آنها در اجرای طرح ها ، تاسیس اکو

جنبه های پایداری آن و همخوانی با توسعه پایدار پررنگ شده است. در این پژوهش سعی شده تا به  روستا ها معرفی و 

 سواالت زیر پاسخ های مستدل داده شود.

 اصول طراحی اکوموزه در بافتهای تاریخی چیست؟ -

 تا چه میزان و در چه ابعادی با هم همخوانی دارند؟سکونت گاهها معیار های جهانی اکوموزه و توسعه پایدار  -

پتانسیل های موجود در بافت تاریخی بندر روستایی الفت تا چه حد قابلیت انطباق با معیار های جهانی اکوموزه  -

 را داراست؟

 الفت از طریق اکوموزه شامل چه مواردی میشود؟راهبردهای طراحی ، مداخله در بافت بندر تاریخی  -

 تعریف مفاهیم: .2
 های مداخله در بافت های تاریخی شرو2-1

هر  مداخله نوع سه این قرارمیگیرند، بازسازی نوسازی، بهسازی، گروه سه در گذشته به وفاداری میزان اساس بر مداخله نواعا

شوند که به تناسب نوع فرسودگی بافت  بر روی آن صورت می  شامل می نیاز برحسب را اقدامات از ای گستردهیک طیف 

 گیرند.

 3بهسازی2-2

 امکانات استفاده از هدف با بهسازی فعالیت. آنهاست بخش در هویت آثار حفظ و گذشته به وفاداری بر اصل مداخله نوع این در

 ،7 احیا ، 6 نگهداری ، 5مراقبت ، 4حمایت طریق منفی از های جنبه تضعیف و مثبت های تقویت جنبه و موجود بالفعل و بالقوه

 صورت کالبد در گیر چشم بهسازی، مداخله ای به مربوط اقدامات در. می پذیرد صورت 9تعمیر و مرمت  و 8بخشی استحکام

در کوتاه  فرسایش فضا از فعالیت، مناسب عملکرد جایگزینی تنها با و سرمی برد به مناسبی شرایط در کالبد زیرا .نمی گیرد

 (5:1384حناچی،). بود مطلوبشاهد فضاهای  می توان ها ، فعالیت در ایجاد تغییراتی با بنابراین،. شود می مدت جلوگیری
  10نوسازی3-2

 .تغییر میکند مداخله مورد برحسب و است برخوردار بیشتری انعطاف پذیری از گذشته به وفاداری حد مداخله نوع این در

 ، 12بخشی توان ، 11نوکردن طریق از و می باشد بافت به حیات بازگرداندن وری، بهره و کارایی افزایش هدف با نوسازی فعالیت

                                                 
3 Improvement 
4 Protection 
5 Preservation 
6 maintenance 
7 Restoration 
8 Consolidation 
9 Repair 
10 Renovation 
11 Renewal 
12 Rehabilitation 



3.th International Congress on Civil Engineering , Architecture 

 and Urban Development 

29-31 December 2015, Shahid Beheshti University , Tehran , Iran 

 3 

 تغییراتی ایجاد با و شده تأکید فضا دائمی فعالیت بر نوسازی در .پذیرد می صورت ، 15دگرگونی و 14انطباق ، 13تجدید حیات

 فضاهای ایجاد به دنتوا می بهسازی برخالف عمل این .منجرمی شود مناسب فضای ایجاد به و میکند؛ معاصر را آن کالبد، در

 .(1384ی،حناچ)رساند مدد آینده و گذشته بین خالق گفت وگوی به و بیانجامد جدیدی

 16بازسازی4-2

 کالبدی و زیستی جدید شرایط ایجاد هدف با بلکه ندارد وجود گذشته حفظ برای الزامی تنها هیچ نه مداخله نوع این در

در  یا جدید های چهره فضا در حالت، این در .می پذیرد صورت 19سازی و دوباره 18پاکسازی ، 17تخریب طریق از و فضایی

بهسازی و نوسازی به علت اینکه تا (.در این بین 1387.)کول آبادی، میکند بیان را جدید کامالً روابطی خویش، اصل صورت

حدی پایبند به گذشته و انسان مدار هستند با هدف های توسعه پایدار هماهنگی فراوانی دارند.به عبارت دیگر اقدامات نوسازی 

 توسعه پایدار است.  و بهسازی شهری به دنبال تحقق

ریخی را حفاظت کرده و به گذشته و پیشینه بافت وفاداری بیشتری دارد در میان این روش ها نوسازی و بهسازی بیشتر بافت تا

لذا مطمئنا در برخورد با بافت های ارزشمند مانند آنچه در الفت وجود دارد استفاده از روش های بهسازی و نوسازی بسیار 

ریخی رویکرد توسعه پایدار است منطقی تر است. از رویکرد های نوین و بسیار پر طرفدار در مبحث مداخالت در بافت های تا

 که منجر به پایداری یکپارچه بافت از طریق مداخله در ابعاد مختلف میشود.

 توسعه پایدار2-5

 و حال در منابع نگهداری بر رویکرد این نظری مبانی .است شده ارائه محیطی منابع از حمایت راستای در پایدار توسعه نظریه 

،  L,Bertolini) است مطرح ناپذیر تجدید منابع به ضایعات کمترین وارد کردن و زمین از بهینه استفاده طریق از آینده

 کنترل و زمین از محافظت و صحیح کاربری سیاست اتخاذ طریق از را اهداف این به رسیدن راه نظریه این .(115:2005

 از حفاظتی های طرح اجرای و صحیح کاربری های سیاست اتخاذ طریق از قدیم بافت دیدگاه این در . بنابراینمیداند کاربریها

 ساماندهی و نگهداری ضایعات، کمترین کردن وارد با آینده و حال منابع برای و زمین از بهینه استفاده منظور به بنا، و زمین

 .(L,Bertolini  ،117:2005) .می شود

 بعدسه  برقراری پایداری جامع و یکپارچه میرسد. ایناصلی در هر منطقه به  بعدبین سه  برقرار کردن توسعه پایدار با ارتباط

 .است 22زیست حیطه ،21،اجتماع ،20شامل: اقتصاد 

 پایدار توسعه اهداف2-6

هدف اصلی توسعه پایدار بر مفاهیمی چون ارتقاء کیفیت زندگی یعنی دخالت دادن شاخص های کیفی و اجتماعی و تامین 

ارتقاء شرایط کیفی زندگی ساکنان را متناسب با ارزش های جامعه در حال و آینده رفاه و عدالت اجتماعی متمرکز است و لذا 

با توجه  پایدار توسعه اهداف توسعه پایدار مفهومی جامع داشته و به همه جنبه های زندگی انسان مربوط میشود.در نظر دارد.

 تدوین آنها از یک هر به توجه با و باشند می منطبق اجتماعی بعد و اکولوژی اقتصادی،بعد بعد از به ابعاد توسعه پایدار عبارتند

 باشند. می زیر شرح وبه شوند می

 

 

                                                 
13 Revitalization 
14 Adaptation 
15 Conversion 
16 Reconstruction 
17 Demolition 
18 Clearance 
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 (نگارنده:ماخذ) داریپا توسعه ابعاد اساس بر داریپا توسعه هداف( ا1شکل)

 کوموزها2-7

در دیژون فرانسه در ارتباط با روش های  1971در سال  ICOM 24رئیس کل  23هوگو دو ورینواژه اکوموزه اولین بار توسط 

جدید موزه داری و نئو موزه ها استفاده شد.این مفهوم از لحاظ زمانی در دوره ای مطرح شد که افراد طرفدار محیط زیست ، 

زمان واژه های  نگرانی های شدیدی را در ارتباط با رابطه محیط زیست و محیط های مصنوع و توسعه را بروز میدادند. از آن

هر دو در ارتباط با پروژهای حفاظت از میراث یا زمینه های محلی و اجتماعی که به توسعه پایدار محیط   25اکوموزه و نئو موزه 

 زیستی و اقتصادی نیز توجه دارند استفاده شد.

 به 1978 سال از که الیح در شدند، می محدود زیست محیط و انسانی اکولوژی به 1973 سال در اکوموزه اولیه تعاریف

 محلی جامعه به دادن نقش سمت به اکوموزه تفکر ای، منطقه طبیعی پارکهای در آن توسعه و اکوموزه تجربی طبیعت واسطه

 تعریف تواند می بخواهند موزه متخصصان و محلی مردم که شکلی هر و است پذیر انعطاف بسیار اکوموزه ایده .شد داده سوق

 اکوموزه تعریف واقع در .کند می پیدا محدودی نا تنوع ها آن های خواسته و نیازها محلی، جوامع مهم نقش به توجه با و شود

 را صنعت و فرهنگ تاریخ، طبیعت، خاطره و میراث که است سازمانی کلی طور به اما کند، می تغییر دیگر فرد به فرد یک از

 (Ishimori  ،1999)پردازد می زنده موزه یک در آنها نمایش و حفاظت به و نهد می ارج

 همزیستی که است حدی تا رابطه این .دارد  رابطه( شناسی بوم) اکولوژی با آن مفهوم پیداست، اکوموزه واژه از که گونه همان

 به و کند می حفاظت خود اصلی محل در را شیئ هر که ای موزه. باشد می ها موزه این گیری شکل اساس طبیعت، و انسان

 و حرکت قابل غیر از اعم ملموس میراث شامل اکوموزه در میراث. دارد اساسی نقش آن در مردم مشارکت و گذارد می نمایش

 به که آنچه هر و( فولکلور و خاطرات گفتاری، تاریخ سنن، و اجتماعی ساختار رفتاری، الگوهای) ناملموس میراث وحرکت قابل

 با رویارویی و پایداری جهت در اسنادی مرکز عنوان به میراث واقع در. شود می است، وابسته شان زندگی محیط و مردم

 توسعه در سزایی به نقش فرهنگی گردشگری و اکوتوریسم اکوموزه در. رود می کار به جامعه یک آینده مشکالت و خطرات

 دارد محلی جوامع اقتصادی

 میگوید: "اکوموزه، حس یک مکان "پیتر دیویس که از صاحب نظران و محققین بنام اکوموزه است در کتاب خود 

 حوزه است:  3مالک این که مکانی بتواند خصوصیات واقعی اکوموزه را نشان دهد، میزان هم پوشانی یا اشتراک "

  مشارکت مردم بومی 

   فعالیت های مختلف به عنوان یک موزه 

 (محیط فرهنگی و اجتماعی و طبیعیDavis،1999 ،18.) 

                                                 
23 Hugues de Varine 
24 The International Council Of Museums 
25 New Museology 
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وی درهمین  کتاب و در جایی دیگر اکوموزه را به یک گردنبند و شاخصه های آن را به عنوان مروارید های این گردنبند 

 .شبیه کرده است
 

 
 

 (Davis،1999اکوموزه از دیدگاه پیتر دیویس) (2شکل)

 

برای تشکیل اصلی  محیط ، فرهنگ و جامعه تشکیل شده است و  عنصر  3است که از   زنده موزه یک است اکوموزه معتقد وی

 در قالب اهداف زیر به یک وحدت یکپارچه برسند: یک اکوموزه متعادل و پایدار نیاز است که این سه فاکتور

 طبیعی میراث از حفاظت 

  منطقه آن در موجود صنعتی های سنت و فرهنگیحفاظت از میراث 

 شان آینده توسعه منظور به محلی ساکنین مشارکت با عناصر این سازی فعال و مدیریت 

 
 ساختار اکوموزه از نظر دیویس)منبع: نگارنده((3 )شکل

 و ستون های اصلی نظریه اکوموزه  ارکان

 نظریه ایده آل اکوموزه دارای سه ستون و رکن اصلی است

 حس و روح مکان : .1

از  با توجه به تمامی پیچیدگی هایی که برای مفهوم مکان در نظر گرفته میشود باید توجه داشت که در هر مکان عواملی )اعم

ملموس یا نا ملموس ( وجود دارند که به مردم برای تشخیص و تمیز دادن محل خود از دیگر نقاط در دنیا موثرند.این عوامل 

منابعی هستند که میتوان به کمک آنها هویت فرهنگی را ساخت. چیزی که در مورد یک مکان ویژه و خاص است باید توسط 

حقیقی نمایانگر چیزی باشد که برای آنها ارزش محسوب شده و نشان دهنده حس  خود محلیان معنی شود تا بتواند به طور

مکان است. به هنگام کار کردن با جوامع در ارتباط با حفظ و نگه داری منابع میراثیشان ، باید به تجدید حیات میراث فرهنگی 

مینامند که در آن میراث  "26در محل "را در اصطالح محافظت و تفسیرهای  گونه عملکرد در محیط محلی توجه داشت. این

 بستر و موقعیت اصلی خود محافظت و شرح داده مشود و به مکان دیگری مانند موزه یا ساختمانی منتقل نمیشود.در 

 :مشارکت مردمی .2

قلب مفهوم اکوموزه مشارکت و مداخالت مردم محلی و بومی است. این بدان معناست که تصمیمات در ارتباط با مدیریت 

 اکوموزه اجتماعی ویژگی اکوموزه پایی بر در مردم مشارکت و محلی جامعه به توجه میراث توسط جامعه محلی اتخاذ میشود.

 یک سراسر در که است کارگاه یک است، اجتماعی حرکت یک اکوموزه است معتقد (Mayrand، 1985 میراند)  .است

 می آغاز تازه بلکه رسد، نمی پایان به اش برپایی با اکوموزه دانند، می خود به متعلق را آن مردم و است گسترده سرزمین

 را توسعه اجتماعی هویت و مدیریت که است اکوموزه این ماموریت :گوید می27فولر از نقل به (Smith ،2003اسمیت ) شود.

 فهم و برای دسترسی که کند می جدا عادی مردم از اشیاء را که کند عمل معبد یا انبار یک مثل که آن جای به دهد توسعه

 هویت خود به توانند می محلی آن جوامع در که ایست آینه مانند اکوموزه واقع در . است. نیاز کارشناسی توضیحات به آنها

 ای پروسه اکوموزه .گذارند نمایش معرض در ای هیچ واسطه وجود بدون را خویش هویت و فرهنگی های ویژگی و ببرند پی

                                                 
26 In Situ 
27 Fuller, 1992 

 جوامع

 میراث

سنت 

 خاطرات طبیعت ها
 قلمرو

سایت 

 ها

 چشم انداز

اکوموز

 ه



3.th International Congress on Civil Engineering , Architecture 

 and Urban Development 

29-31 December 2015, Shahid Beheshti University , Tehran , Iran 

 6 

 برای ای وسیله اکوموزه .سازند می مشخص خودشان از توصیف در هنگام را موزه مقصود و معنا مردم آن وسیله به که است

 از حفاظت و ها فعالیت در محلی مردم نقش و حضور .است طبیعی و های تاریخی سایت از حفاظت و هویت به رسیدن

 .شود احساس گردشگری هر توسط حس مکان که شود می موجب محیط

 اکوموزه:انعطاف مدل  .3

ویژگی معنا بخش دیگر اکوموزه، انعطاف آن برای جوامع مختلف است. اکوموزه میتواند بر تاریخ و زمینه خاص و ویژه هر مکان 

همسو و سازگار شود. مثال میتواند برای یک سایت صنعتی یا تاریخی و یا حتی سایتی در بر گیرنده انواع میراث ملموس و نا 

وع،مفهوم اکوموزه بر اساس ویژگی های مکانی ،فرهنگی و اجتماعی یک منطقه قابلیت انعطاف و ملموس مطرح شود. در مجم

 .( 28ICOM ،1995انطباق دارد.)

 مدل های اکوموزه

اکوموزه بنا بر هدفی که پیش رو خواهد داشت میتواند انواع متنوع و گوناگونی را شامل شود. این گونه ها با توجه به انواع و 

اندازه میتوانند کامال متفاوت با دیگری باشند و در هر حال اکوموزه کلیه موزه های اجتماعی را چه در شهر و چه در روستا 

 "جهانی میراث" ایده پیش از بیش توسعه موجب که است موزه جهان در جدید موج یک زا بخشی اکوموزه پوشش میدهد. 

 :دارد تاکید مسئله دو روی بر عصرش هم های نوآوری سایر با مقایسه در و شده

 توسعه و مکان اجتماع، بین پیوستگی 

 اکوموزه های فعالیت راستای در زیست محیط بهبود جهت در تالش 

 مدل استراتژی ."است تکامل معانی از یکی اکوموزه": بود چنین وی پیام. کرد ایجاد را اکوموزه های مدل اساس و پایه ریویر

 در اکوموزه های مدل از بسیاری امروزه. دارد قرار آن مرکز در فرهنگی منابع مدیریت و است جامعه میراث مدیریت پایه بر وی

 واقعی نیازهای کردن آورده بر جهت در جدید های اکوموزه و دارند مشابهی خصوصیات قلمرو یا مکان از حفاظت با رابطه

 اکوموزه برای مدل دو اولیه های سال در اکوموزه مبحث در زیست محیط و اجتماع اهمیت نتیجه در .شوند می پا بر جامعه

 .شد ارائه فرانسه در

 زیستی( )محیط محیطی دلم 

 اجتماعی مدل 

 31، آنتن 30روستایی ، موزه29اکوموزه چترگونه های مختلف اکوموزه که حاصل این دو نوع مدل کلی هستند  عبارتند از 

 32گردنبند که در اینجا به دلیل محدودیت حجمی امکان توضیح بیشتر آنها نیست. مدل ،تکاملی و تطابقی اکوموزه اکوموزه،

 وموزه هاساختار اک

تصمیم و قابلیت های جامعه محلی ، شکل منحصر به فردی به خود می گیرد.اکوموزه ها را نمی توان هر اکوموزه بر اساس 

ایط منطقه، داده ها و نیاز طبقه بندی کرد و هیچ ساختار از پیش تعیین شده ای نمی توان برای اکوموزه ها مشخص کرد. شر

بر اساس نظریات هائورا با توجه به تنوعی که وجود دارد هر  ، تعیین کننده تشکیالت، ساختار و بخش های هر اکوموزه است. ها

 اکوموزه شامل بخش های زیرمیتواند باشد:

 قلمرو : منطقه ای که به اکوموزه تبدیل شده . -1

                                                 
28 International Council Of Museums 
29 The Ecomuseum umbrella  
30 Village museum 
31 Antenna 

اکوموزه در بهسازی بافت های تاریخی، با رویکرد برای مطالعه بیشتر رجوع شود به پایان نامه کارشناسی ارشد طراحی شهری با عنوان " -32 
 .1393نگارنده،آیسودا نیرومند، دانشگاه تهران پردیس بین المللی کیش، بهمن " جهت پایداری ، مورد مطالعه بندر تاریخی الفت
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مرکز و هسته اکوموزه : مرکزی که در آن رهبری اکوموزه انجام میشود و اطالعات و مشخصات منطقه را به عالقه  -2

 مندان نشان میدهد.

 اخصه های محل : آثار و شاخصه های محلی که اکوموزه سعی در معرفی آن دارد.ش -3

 مسیر های بازدید : مسیر های گردش و حرکت در سطح اکوموزه  -4

شبکه راههای دسترسی : منظور شبکه ای که ارتباط بین مرکز و هسته اکوموزه با شاخصه های محل را ممکن  -5

 .(Ohara  ،1998میکند )

هر اکوموزه نیاز است تا اجزاء آن به درستی شکل گرفته و در کنار هم در یک شبکه منسجو قرار گیرند. ایجاد به منظور برپایی 

ا چند یک ی درمسیر گردشگری ، نقاط مکث، مراکز تجمع افراد و ..( یک سری نتایج و پیامد هایی دارد که )هر یک از این اجزاء

 آنها اشاره شده است.که در زیر به برخی از  بعد ایجاد توسعه میکند
 (نگارنده:ماخذ)ها آن یها کارکرد و اکوموزه اجزاء( 1 )جدول

 ابعاد توسعه  نتیجه کارکرد اجزاء اکوموزه

 طراحی مسیر های گردشگری
 بهسازی کالبدی شبکه راه

 کالبدی
 مرمت سطح خارجی بنا ها

 پیش بینی نقاط توقف

 کالبدی مند مداخلهمرمت بنا های نیاز 

 اقتصادی  تزریق کارکرد های ویژه به بنا ها

 اجتماعی معرفی آداب و رسوم محلی

 کالبدی مرمت آثار تاریخی

 اقتصادی و اجتماعی معرفی آثار تاریخی

 اقتصادی و اجتماعی احیاء صنایع بومی

 

 اکوموزه و توسعه پایدار

در پیشتر مطرح شد که هدف اصلی توسعه پایدار بر مفاهیمی چون ارتقاء کیفیت زندگی یعنی دخالت دادن شاخص های کیفی 

و اجتماعی و تامین رفاه و عدالت اجتماعی متمرکز است و ارتقاء شرایط کیفی زندگی ساکنان را متناسب با ارزش های جامعه 

، اقتصادی و اکولوژیکی)محیطی( دنبال میکند. همچنین بیان شد که اکوموزه راه در حال و آینده و در سه بعد اصلی اجتماعی

برای گردشگران و میراث با ارزشی برای ساکنین  کاری است که در ضمن حفظ محیط زیست که یکی از مهم ترین جاذبه ها

طبیعی و میراث موجود به عنوان  -حساب می شود، به توسعه و بهبود بخشیدن به اقتصاد محل با استفاده از مکان های تاریخی

محلی  آن جوامع در که است آینه مانند اکوموزه پروسه ای واقع در .مکملی برای درآمدهای حاصل از کار تولیدی می پردازد

 نمایش در معرض ای هیچ واسطه وجود بدون را خویش هویت و فرهنگی های ویژگی و ببرند پی هویت خود به توانند می

 های فرصت ایجاد ،موجبات میگیرند شکل باستانی آثار اصلی های جایگاه در که ها موزه اینگونه ساختار به توجه با گذارند.

نتیجه بهبود کیفیت زندگی  در و کالبد بهبود کنار در منطقه در پایدار اقتصادی توسعه همچنین و بومی ساکنان برای شغلی

 ساکنین محلی فراهم میگردد.
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توسعه پایدار و شاخص های ( 4 )شکل

 اکوموزه)ماخذ:نگارنده(

نکته اساسی که در هر دو مبحث اکوموزه و 

توسعه پایدار بسیار پررنگ است ،موضوع 

مشاکت مردمی است. برای اکوموزه تعاریف 

بسیاری موجود است اما مسئله ای که در 

بین همه آنها مشترک است توجه به این 

اکوموزه مشارکت قلب مفهوم نکته است که 

و مداخالت مردم محلی و بومی است تا 

حدی که به سیستم مالکیت و مدیریت همزمان معروف است .در بررسی مفهوم اکوموزه ،مشارکت و مردم محوری تا حدی 

همترین پررنگ است که در سایر اصول و ارکان رویکرد اکوموزه مانند توجه به روح مکان ،انعطاف پذیری و ... مشارکت مردمی م

نقش را داراست. از طرف دیگر  لزوم و اهمیت مشارکت مردمی در طرح های توسعه پایدار ،مبحثی است که امروزه بر کمتر 

کسی پوشیده است.تا حدی که بسیاری معتقدند بدون مشارکت مردمی توسعه فرهنگی پایدار که از ارکان اصلی توسعه پایدار 

 عملی فرآیندهای در و ها گیری تصمیم در که باشند می موفق صورتی در تنها توسعه به مربوط تصمیمات است نا ممکن است.

سه محور اصلی وجود  پایدار، توسعه دیدگاه از مردم مشارکت بحث در .باشیم داشته نظر در را افراد نقش تصمیمات آن اجرای

 دارد:

 (،اجتماعی وحدت)منسجم اجتماعی روابط و همبستگی 

 بومی، محیط از سنتی عمیق آگاهی و درک 

 فرهنگی و معیشتی های زمینه در اجتماعی و فردی های انگیزه. 

با کمی تامل در مفهوم و اهداف اکوموزه میتوان دریافت که اکوموزه با تاکید بر همبستگی های قومی و اجتماعی موجود در 

وجود خود دارند و نیاز ها و انگیزه های فردی مناطق مخصوصا مناطق روستایی با توجه به درک عمیقی که بومیان از میراث م

 آنها در جهت پیشرفت ، رشد و توسعه ،با کمک و مشارکت خود بومیان ،توسعه ای همگن را رقم میزند.

 در اینجا تعریف جامع تری از اکوموزه را میتوان مطرح کرد به طوری که اکوموزه پروسه ای است پویا که  ضمن حفظ

 انقراض اعم از اجزاء محیط طبیعی، میراث فرهنگی، آداب و رسوم، معماری،گویش،غذا ها و....  حال در میراث و منظر محیط،

 استفاده باوکالبدو بافت روستا و یا منطقه مداخله با کمک خود بومیان و ساکنین میپردازد و  محیط سازی بازنده و به بهسازی

 کند می کمک محلی م، پشتیبانی صنایع بومی و محلی و .... به اقتصادمانند اشتغال زایی،بهبود وضعیت توریس هایی تکنیک از

در رویکرد اکوموزه محصول نهایی مد نظر نیست و با توجه به ویژگی انعطاف و آن را به سمت اقتصادی پایدار سوق میدهد. 

 ماند می پایدار که نیست فرهنگی میراث یا زیست محیط د.در یک اکوموزه تنهاپذیری اکوموزه ها ،پروسه است که اهمیت دار

همچنین  با بررسی الگوهای مختلف مداخله در بافت و  رسد. می پایداری به که آنهاست زندگی روش و جوامع محلی بلکه

همچنین الیه های تشکیل دهنده زیست شهری و مقایسه آن با چهارچوب نظری و اهداف اکوموزه ها، به این نتیجه میتوان 

و فقط بهسازی و نوسازی ساخت و سازهای  فیزیکی و کالبدی بافت را در بر نمیگیرد بلکه بهسازی ساختار رسید که این الگ

اجتماعی، اقتصادی،سیاسی ، اداری و فرهنگی آن را نیز شامل میشود ، چیزی که به مراتب در روند یک توسعه پایدار آن هم در 

دی اهمیت باالتری دارد. عالوه بر این ها ظرفیت و توانایی های موجود یک بافت فرهنگی تاریخی مانند بندر الفت از بعد کالب

پس دیده شد که اکوموزه پس از ورود به بافت  در بافت و خواسته ها و نیاز های درونی ساکنان نیز مورد توجه قرار میگیرد.
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توسعه و رشد میدهد، ابعادی که  تاریخی و میراثی به صورت همزمان و یکپارچه ابعاد اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی را

 اصول یک توسعه پایدار است.

 شناخت بندر الفت .3

در این قسمت با توجه به هدف این پژوهش بررسی پایداری در توسعه ناشی از ورود اکوموزه ها به بافت های تاریخی و به 

  شد. صورت نمونه در بافت تاریخی الفت است،اقدام به شناخت هدفمند روستای تاریخی الفت

شهرستان استان  8بندر الفت از توابع دهستان حومه در بخش مرکزی شهرستان قشم می باشد. شهرستان قشم یکی از 

هرمزگان است که به صورت مجمع الجزایری مشتمل بر چهار جزیره در خلیج فارس واقع شده است.. موقعیت الفت در 

اصلی ایران از زمان های بسیار دور برای این بندر ویژگی های دماغه شمالی جزیره قشم در نزدیکترین فاصله با ساحل 

خاصی به همراه داشته است و آن را همیشه به عنوان یک کانون زیستی بسیار با اهمیت برای حاکمان منطقه مطرح کرده 

 دالیل پیدایش روستای الفت به عنوان یک مجتمع زیستی عبارتند از: (14: 1369)نوربخش،است.

 رزمین اصلی نزدیکی به س 

 وجود را دریایی و تسهیل ارتباط دریایی 

 وجود جنگل های حرا 

 )وجود آب شیرین )چاه های تال و آب انبار ها 

 بادهای موسمی 

بخش اصلی بندر الفت که هسته اولیه و بافت کهن آن را شامل می شود در کنار دریا و بر دامنه کم شیب تپه ای واقع شده 

متر بوده و متوسط شیب بستر آن در این حوزه حدود  1200متر و طول آن حدود  200حدود است. عرض این بخش از بافت 

درصد می باشد. با تشکیل هسته اولیه بندر الفت در کنار قلعه، تنها مسیر برای توسعه کالبدی، در جهت شمال و در امتداد  5

 در جبهه شرقی و غربی و جنوبی عمالً وجود نداشت. ساحل دریا تا دیواره شمالی می توانست باشد، زیرا امکان توسعه کالبدی

 بدین.  دارند ایران مرکزی مناطق بسته و بافت خزر دریای جنوبی سواحل در باز بافت با مقایسه در بینابینی حالتی روستا بافت

 موجود گیاهان احیاناً و فضاها مجاور بناهای سایه از حال عین و در گردد می میسر روستا سطح در هوا یافتن جریان امکان نحو

 صورت این به توان می را الفت روستایی بافت مشخصات بدین ترتیب. شود می استفاده کاهش حرارت منظور به فضاها این در

  : کرد بیان

 مرکزی؛ متراکم نیمه بافت  الف(

 باز؛ نسبتاً ای حاشیه بافت  ب( 

 محصور؛ نیمه (فضاهای ج 

 . دریا به رو بافت گیری جهت ( د

 گرفته شکل ساحل، امتداد در و دریا جوار در خطی در نظامی روستای الفت گفت توان می روستا استقرار های نظام مورد در

در داخل  است . دریایی های و راه دریا به مستقیم و دسترسی  آشامیدنی آب منابع ، ساحل استقرار، امتداد این علت است که

مسیر های جدید االحداث ارتباط درونی را ایجاد روستا در بافت قدیم شبکه دسترسی کامال ارگانیک بوده و در بافت جدید 

کاربری عمده بنا های الفت، مخصوصا در قسمت بافت کهن مسکونی بوده و تنها تعداد محدودی واحد با کاربری میکند. 

 متفاوت دیده میشود.
 

 

 
 بافت بندر تاریخی الفت)ماخذ:نگارنده((1 تصویر)

 

 



3.th International Congress on Civil Engineering , Architecture 

 and Urban Development 

29-31 December 2015, Shahid Beheshti University , Tehran , Iran 

 10 

محدوده کلی بندر الفت و کاربری اراضی ( 1 نقشه)

 آن)ماخذ:نگارنده(

  شناسایی محدوده بافت با ارزش
براساس اطالعات میراث فرهنگی استان محدوده 

بافت با ارزش تقریباً منطبق بر محدوده بافت کهن 

است که از سمت جنوب به مسجد جامع می رسد 

و از سمت شمال به مسجد لب آب ختم می شود. 

به احتمال زیاد این محدوده با ارزش ترین بخش 

امل هسته بافت کهن بندر است. زیرا هم ش

تشکیل دهنده و گسترش های اولیه بندر است و 

است. هم کمترین مداخله در آن صورت گرفته 

بافت تاریخی و کهن بندر الفت که در  .چنانکه تقریباً شکل اولیه خود را حفظ کرده و هنوز متراکم ترین بخش بافت کهن است

سرزمین ایران می تواند بشمار رود.  -زیباترین بافت های روستاییکنار ساحل دریا گسترشی طولی دارد، یکی از دیدنی ترین و 

برجسته ترین عنصر کالبدی این بافت که حضور پر شکوه و خیره کننده خود را بر هر تماشاگری تحمیل می کند، انبوهی از 

 بادگیرهای زیبا است
 

 

 

 

 معیشت به وابسته کامل طور به الفت بندر در خانواری کمتر. است شهری خصایص با ای جامعه الفت، بندر انسانی جامعه

 الیه دیدگاه از الفت بندری جامعه .است نقل و حمل و خدماتی های بخش در بندر این در مردم عمده اشتغال و بوده کشاورزی

نفر هستند که عمدتا در  4753ساکنین الفت در حال حاضر حدود  است یکدستی جامعه نسبتاً  اجتماعی قشربندی و بندی

مشاغل مرتبط با دریا وحمل و نقل مشغول به کارند. مردم الفت اعم از زن و مرد لباس های محلی مخصوص میپوشند و به 

مچنان حالت میکنند.همچنین در مواقع مختلف سال مراسم محلی گوناگونی برگزار میکنند که هزبان فارسی بندری صحبت 

 سنتی خود را حفظ کرده.

. فعالیت های اقتصادی امروزه محدود پایینی برخوردار است ی دچار رکود بوده و از سطح اقتصاداقتصاد لحاظروستای الفت از

به لنج های باربری و خدمات حمل و نقل است.عالوه بر این بخش بسیار اندکی از فعالیت ها نیز به صنعت لنج سازی مربوط 

بانوان غالباً در منزل ود در حالی که روزی انحصار ساخت لنج های چوبی در منطقه در دست ساکنین الفت بوده است. میش

بوده و در هیچ فضای اجتماعی شرکت ندارند. به صنایع دستی روستا تولیدی توسط این بانوان هیچ بهایی داده نشده است و 

دیگر ، براساس اطالعات جمع آوری شده موجود در بافت هیچ فضایی جهت  هیچ بازاری جهت عرضه نیافته اند. از نقطه نظر

ث شده تا صنعت توریسم در این نقطه به کلی فلج نشده است این مسئله بسیار مهم باعاقامت و یا تفریح توریست پیش بینی 

شی که دارد، میتواند قوی ترین شود.در صورتی که به علت وجود مراکز تاریخی و ارزشمند زیادی که وجود دارد و بافت با ارز

حال با توجه به نکات ذکر شده در قبل و مرور شده در این قسمت وجود مصادیق ارزش برای بافت . صنعت این منطقه باشد

 های روستایی تاریخی ، در زیر لیست شده است.
 

 

 الفت)ماخذ:نگارنده(فت با ارزش بندر تاریخی با( 2 )تصویر
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 )ماخذ:نگارنده(بندرالفت یارزش یها شاخصه2 جدول

 وده مورد نظر برای طراحی اکوموزهانتخاب محد

محدوده انتخاب شده برای پیشنهاد اکوموزه الفت در این پژوهش شامل دو محله از محالت بافت کهن می باشد.. از علل 

 ارزشمند زیر در سطح بافت و فاصله اندک و در شعاع دسترسی پیاده اشاره کرد:انتخاب این محدوده می توان به وجود نقاط 
 قلعه تاریخی پرتغالی ها )باقی مانده از دوران صفوی( -1

 تال تاریخی مجموعه چاه های -2

 آب انبار تاریخی الفت -3

 مسجد جامع )بزرگ ترین و مهم ترین مسجد الفت( -4

 الفت(مسجد ابوبکر )قدیمی ترین مسجد  -5

 فضای باز روبروی مسجد جامع -6

 اسکله تفریحی بندر تاریخی الفت -7

 فضای باز روبروی اسکله -8

 وجود تعداد زیادی خانه با ارزش از لحاظ معماری و تاریخی  -9
 

 

 

مشارکت و مداخالت مردم محلی و بومی است. این بدان همان طور که در مبحث مبانی نظری ذکر شد قلب مفهوم اکوموزه 

معناست که تصمیمات در ارتباط با مدیریت میراث توسط جامعه محلی اتخاذ میشود. از این رو الزم دانستیم تا به تحلیل 

 به نگاهی و شده انجام های بررسی مشارکت مردمی ساکنین الفت در طرح های عمرانی انجام شده در گذشته پرداخته شود.

 و توسعه امور در مشارکت جهت الفت مردم باالی ظرفیت که دهد می نشان الفت بندر در عمرانی فعالیت سال ده حدود

 بینش و الفت مردم های توانایی .است گذارده برجا روستا این پیشرفت روند در ای فزاینده و مثبت اثرات خود، زیستگاه عمران

 و ها تأمین هزینه در را آنان مشارکت تنها نه خود، سکونتی محیط در موجود منابع و امکانات مسائل، به نسبت عمیقشان

 قدرت در شدن سهیم که شهروندی مشارکت مؤثر و باال حد بلکه است، برانگیخته عمرانی اقدامات و ها پروژه انسانی نیروی

لذا همین مسئله را میتوان پررنگ ترین . اند نموده تجربه شود، می شامل را ای توسعه اقدامات بر مدیریت گیری و تصمیم

 .پتانسیل برای اکوموزه الفت دانست

 در نقشه زیر پتانسیل ها ، تهدیدها ، فرصت ها و نقاط ضعف مطرح شده به صورت مکانی تحلیل شد.

 روستای الفت مصادیق ارزش ارزش

 کالبدی

   سازگاری با اقلیم

   تکنیک های ساخت

   استفاده از مصالح بومی

   معماری )سبک معماری ویژه(

   کیفیت استقرار بافت در محیط

 تاریخی

   قدمت بناها و بافت کالبدی

   وجود ابنیه ارزشمند تاریخی

   وجود رویداد های تاریخی

 اجتماعی -فرهنگی

   آداب و رسوم ویژه

   شیوه های خاص زندگی

   نهاد های غیر رسمی خاص

 محدوده پیشنهادی اکوموزه الفت)ماخذ:نگارنده(( 2) نقشه

 محدوده پیشنهادی اکوموزه الفت)ماخذ:نگارنده(( 3) نقشه
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شناخت و تحلیل محدوده ( 4 )شهنق

 طراحی)ماخذ:نگارنده(

 

 

 

 

 

پایدار که از اهداف مهم  با توجه به ابعاد توسعه

و با توجه به تحلیل انجام  اکوموزه شناخته شد

 ، راهکار های طراحانه در سه بعد شده در باال

 پیشنهاد شد. برای اکوموزه الفت
 (نگارنده:ذماخ)اکوموزه هدف جامعهاقتصادی پایدار ی توسعهها راهکار3 جدول

 (نگارنده:ماخد)اکوموزه هدف جامعه یاجتماع بعد داریپا توسعه یها راهکار4 جدول

 (نگارنده:ماخد)اکوموزه هدف جامعه زیست محیطی بعد داریپا توسعه یها راهکار5 جدول

                                                 
33 Joint Ownership and Management Double Input System. 

 هدف راهکار طراحی

کاربری برخی بنا های موجود  در بافت برای کاربری های توریستی متناسب با بافت با  تغییر

 ارزش)هتل،رستوران،گالری و ..(
 تقویت اقتصادی ساکنین

 اشتغال زایی مشارکت بومیان در مشاغل مربوط به اکوموزه در مقیاس های مختلف)راهنما ها و ..(

 احیا صنایع در حال نابودی گاه های آموزشی نمایش ویژگی های صنایع محلی و برپایی کار

 مشارکت دادن زنان در فعالیت های اقتصادی برپایی غرفه های صنایع دستی و صنایع کوچک خانگی)اغذیه،البسه و ..(

 توریسمباززنده سازی اقتصاد باز طریق توسعه صنعت  ایجاد زیر ساخت هایی برای حضور گردشگران در منطقه برای مدت طوالنی تر

 هدف راهکار طراحی

 حفاظت منظر طبیعی اعمال محدودیت های ساخت و سازی

 جلوگیری از تخریب منابع با ارزش  مشارکت دادن مردم محلی 

 معرفی گونه های نادر و با ارزش گیاهی و جانوری تقویت و افزایش تعداد گونه ها و برپایی تور های کوچک توریستی برای نمایش آنها 

 جلوگیری از ورود آلودگی به محیط زیست ایجاد مراکز نظارتی مربوطه 

 همخوان سازی توسعه با محیط استفاده از مصالح بوم آورد

 تقویت محیط زیست طبیعی توسعه فضاهای سبز

 هدف اهکار طراحیر

 افزایش غرور و هویت محلی ساکنین منطقه معرفی مکان وشناساندن پتانسیل های منطقه 

 پایداری جوامع فرهنگی و خرده فرهنگ ها  استفاده از پتانسیل های فرهنگی در جذب گردشگر

نمایش ویژگی های محلی و قومی به صورت مراسم های دوره ای و کارگاه های آموزشی مقیاس 

 کوچک

جلوگیری از کمرنگ شدن آداب و رسوم و ویژگی های بومی 

 در جریان توسعه 

 لق و مسئولیت نسبت به بافت قدیمیباال بردن حس تع مشارکت دادن مردم محلی در روند بهسازی و مرمت بافت 

 ایجاد پیوستگی بین اجتماع و توسعه  33"سیستم مالکیت و مدیریت همزمان"واگذاری پست های مدیریتی اکوموزه ها به بومیان منطقه
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باید توجه داشت که هر یک از این راهکار ها در مراحل بعدی به تعریف پروژه هایی در مقیاس های مختلف می انجامد.به طور 

نمایش ویژگی های صنایع محلی و برپایی کارگاه های آموزشی  "مثال برای احیاء صنایع بومی در حال نابودی راهکار طراحی

مطرح شد. برای صنعت لنج سازی به طور مثال این راهکار به گونه ای است که با بهسازی کارگاه های کوچک صنایع بومی ، "

نها و در محل این کارگاه ها به عنوان نقاطی شاخص در سطح منطقه هدف اکوموزه مشخص میشوند که بازدید کنندگان از آ

 لذا طرح راهبردی اقدامات ،برپایی اکوموزه الفت به شرح زیر خواهد بود.واقعی این صنعت ،با آن از نزدیک آشنا میشوند . 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 دیجمع ین .4

، نگرش توسعه پایدار برای مداخله در بافت های با ارزش،کهن و چیزی که امروزه در محافل علمی بسیار مطرح است 

وسعه پایدار تنها مبتنی بر سیاست های محیطی نیست و بدون حل مسائل ت تاریخی مشکل دار است. باید توجه داشت که

های توسعه اجتماعی و اقتصادی، توسعه پایدار محقق نخواهد شد. همچنین این امر نیازمند دیدی کل نگرانه در سیاست 

مطالعات گوناگون در نواحی کهن و قدیمی شهر ها نشان میدهد  .محیطی،اجتماعی واقتصادی و یکپارچگی در این ابعاد است

که نحوه برخورد با این نواحی عمدتا مبتنی بر حفظ و مرمت تک بناهای با ارزش بوده و کمتر به برنامه ریزی مشخص و 

اقتصادی و فرهنگی این نواحی  -برای باز زنده سازی و بازگرداندن زندگی اجتماعی یکپارچه در قالب رویکردی همه جانبه

 لذا به بررسی رویکرد برپایی اکوموزه ها در بافت هایی تاریخی و عواقب و اثرات ناشی از آن پرداخته شد.. اندیشیده شده است

میراثی و توسعه آنها است به روش  و حفظ مناطق برای تحقیق این مسئله که رویکرد اکوموزه، رویکردی پایدار برای مداخله

بار دیگر شاخص های توسعه پایدار و اکوموزه را مرور کرده و با هم  فرض پایدار بودن رویکرد اکوموزه قیاسی، با -تحلیلی فرضی

 شد. مقایسه

برای گردشگران  هااکوموزه راه کاری است که در ضمن حفظ محیط زیست روستا که یکی از مهم ترین جاذبه  دیدیم که

روستا و میراث با ارزشی برای ساکنین روستا حساب می شود، به توسعه و بهبود بخشیدن به اقتصاد روستا با استفاده از مکان 

 ساختار به توجه با طبیعی و میراث موجود به عنوان مکملی برای درآمدهای حاصل از کار تولیدی می پردازد. -های تاریخی

 و بومی ساکنان برای شغلی های فرصت ایجاد ،موجبات میگیرند شکل باستانی آثار اصلی های جایگاه در که ها موزه اینگونه

 جدول قبل ادامه 

 باالبردن امنیت تزریق کاربری و ایجاد نظارت اجتماعی در محدوده

 توسعه آموزش محل میراث برپایی مراکز آموزشی و موزه های کوچک موضوعی در

 طرح راهبردی اکوموزه الفت )ماخذ:نگارنده(5 نقشه
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زندگی ساکنین محلی فراهم میگردد  نتیجه بهبود کیفیت در و کالبد بهبود کنار در منطقه در پایدار اقتصادی توسعه همچنین

همیت مشارکت مردمی که قلب مفهوم اکوموزه است امروزه در بحث که از جنبه های پر اهمیت توسعه پایدار است. از طرفی ا

توسعه پایداری که مبتنی بر مشارکت مردمی نباشد از جنبه اجتماعی به .های توسعه پایدار بر هیچ کس پوشیده نیست 

شی پایدار برای پایداری نرسیده و ناقص است،لذا با توجه به تمامی مطالب تاسیس اکوموزه ها را در بافت های تاریخی، رو

 توسعه و مداخله در این گونه بافت ها معرفی شد. 

از آنجایی که بافت تاریخی بندر الفت در نوع خود بی نظیر بوده و نیاز به مداخله برای حفاظت و بهسازی دارد، محدوده ای از 

ایجاد  ای برای های طراحانه راهکاربررسی اصول طراحی اکوموزه ها ،آن جهت تاسیس اکوموزه الفت پیشنهاد شد و پس از 

و  هکه چگونه این پروژه به پایدارتر شدن ساختارهای اساسی این بندر تاریخی منجر شد الفت مطرح و مشخص شداکوموزه 

 توسعه راستای در گردشگری پایدار توسعه ، منطقه مردم بومی هویت حفظ به ،کمک روستا اقتصادی پایدار توسعهحاصل آن 
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