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از اهداف کالن اکوکمپ در بندر کنگ، ایجاد فضا و زمینه سازی برای تفرج توأم با آموزش 

گردشگر می باشد. آموزه هایی از قبیل آشنا �ودن گردشگران با شیوه ی زندگی مردمان بندر 

از مواهب طبیعی همچون  تاریخ و فرهنگ مردم بندر، بهره وری های آنها  کنگ، معرفی 

آب، باد، خاک و خورشید و چگونگی کنرتل طبیعت برای سهل �ون امکان زیست در اقلیم 

گرم و مرطوب سواحل ش¤لی خلیج فارس همراه با سیر  و  سیاحت درون و برون شهری در 

رأس فعالیت ها قرار دارد. این فعالیت ها به گونه ایی باید در فضای اکو کمپ مدیریت گردد 

که نتیجه هایی از جمله رونق پیشه های سنتی بومیان، احیا و قوت بخشی سنت، آیین مردم 

بندر و دیگر رویکردهای انسان دوستانه داشته باشد. مهاجرت عمدتاً قرش جوان بندر کنگ، 

مهم ترین تهدید برای اصل پایداری در آن خطه می باشد. از راهکارهای مبارزه با این تهدید، 

بندر کنگ  پتانسیل های مهم گردشگری  از جمله  بود.  پایدار خواهد  توسعه ی گردشگری 

بافت تاریخی، کالبد کم نظیر و خط آس¤ن مزین به بادگیر و بادبان و مناره و نخل می باشد. 

متأسفانه آمارها حاکی از کاهش تعداد بادگیرها با جایگزینی ساخت های جدید می باشند. 

این فاجعه و آسیب به میراث مع¤ری ایران، تهدید پیش تر ذکر شده را قوت می بخشد. 

مع¤ری رسزمین ایران، یکی از کهن ترین و با ارزش ترین مع¤ری ها در سطح جهان بوده و 

یک جریان قوی و مهم مع¤ری در این رسزمین وجود داشته و نشان از یک حرکت رو به 

رشد و تعالی داشته است، این پیوستگی و تداوم مع¤ری ایران با ورود مدرنیته با ایران و 

برخورد با آن دچار سکون و توقف گردید. یکی از مسائل روز و مهم مع¤ری امروز ایران 

نحوه ی پیوند با گذشته ی خویش و تکامل آن و در نهایت رسیدن به مع¤ری ارزشمند امروز 

ایرانی می باشد که همچون گذشته جایگاهی واال و نقشی برجسته در سطح جهانی ایفا 

می کند. مع¤ری بازتابی از اندیشه ی انسان در رابطه با محیط است که از فرهنگ جامعه ای 

که در آن شکل گرفته منبعث می شود.

تاریخ  بندر کنگ به درستی روشن نیست؛ مردم کنگ معتقدند که تاریخ بنای این شهر 

بیش از ۱۸۰۰ سال می باشد. بر این اساس، برخی معتقدند که کنگ چهار دوره ی تاریخی 

را پشت رس گذاشته است. امروزه ویرانه های چندین برج و بارو، بند ساحلی، لنگر گاه و 

اسکله ی قدیمی به صورت تلی از ماسه، شن و سنگ در این شهر به جا مانده که نیاز به 

کاوش های دیرینه  شناسی دارد. در مورد قدمت تاریخی منطقه ای که امروزه کنگ جزئی از 

آن محسوب می شود، هیچگونه شکی نیست. اما به نظر می رسد که به دلیل ساحل پهناور 

شهرستان لنگه در هر برهه، یک نقطه از این ساحل به عنوان بندر گاه صید و صیادی و 

مبادالت بازرگانی بوده است. در گذشته بیشرت کشاورزی شهرستان لنگه ی فعلی در بخش 

شده اند،  واقع  آن  جانب رشقی  آبادی های  و  کنگ  که  جایی  یعنی  شهرستان،  این  رشقی 

انجام می گرفت. گویا در زمان های قدیم درخت خرما در این منطقه فراوان بوده است. 

را  نارس (کنگ) را می جوشاندند و آن  همچنین گفته شده است که مردم کنگ، خرمای 

خشک می کردند و عالوه بر مرصف خانگی آن را به هندوستان نیز صادر می کردند. در هند، 

کنگ خشک شده را به مرصف رنگرزی و همچنین مرصف خوراکی می رسانند و حتی در 

برخی مناطق بر روی جهیزیه ی دخرتان خود مقداری از کنگ را برای تزئین می گذاشتند. 

گفته شده بدون کنگ، جهیزه ی دخرتان کامل �ی شد. از آنجا که اینگونه خرما از این بندر 

به هندوستان صادر می شد، نام آن به کنگ شهرت یافت.

پی�ن ه�می و آوا ه�می
رتبه ی دوم

جاذبه های گردشگری  بندر کنگ به تفکیک

درون شهری
موزه ها  (برکه)،  آب انبار  بازار،  تاریخی شامل مسکونی، مسجد،  و  بناهای سنتی  مع¤ری 

و ... . مراسم ها و آئین های غالباً شاد بومیان، حنابندان، شعر و موسیقی از جمله رزیف 

خوانی، صنایع دستی، تزئینات مصنوع مربوط به استفاده ی بومیان در شاخه های مختلف 

زندگی سنتی از جمله تزئینات حجله، تزئینات لباس های زنانه، عروسک خمیری، سوند بافی، 

حدیر بافی، انواع خوراک محلی و روش های پخت تا چگونگی فراهم آوری مواد اولیه و ... .

برون شهری
مدور، مسجد  برج  پرتغالی ها،  قلعه ی  از جمله،  اطراف  مناطق  در  گردشگری  جاذبه های 

دومحرابه، کاروانرسا و ابنیه ی دیگر در سایت مورد طراحی، برکه ی  دریا دولت، منطقه ی 

و  کوخرد  از جمله  اطراف  مناطق  لشتان،  قلعه ی  و حیات وحش،  جنگلی حفاظت شده 

بشاگرد، دره های اطراف، جزیره های نزدیک از جمله فارو و الوان و غیره. 

حوزه ی اصلی و مشرتک دریا نوردی
لنج سازی،  صنعت  آبی،  راه های  تردد  وسایل  انواع  در  شنیداری  و  دیداری  جاذبه های 

کارگاه های قدیمی و ابزار وابسته به پیشه ی نجاری کشتی سازی، انواع روش های صیادی و 

ابزار سنتی صید و مصنوعاتی چون سوند و حصیر بافی، بوم مسی، داستان ها و تراژدی های 

تاریخی دریانوردان، سنت به آب انداخÖ بوم ها و آئین ها و انواع مراسم رقص و موسیقی از 

جمله شبور، رمص، رزیف، زار و غیره.

تفاوت در فرهنگ ها، محرک اصلی گردشگری محسوب می شود فرهنگ شامل جوانب 

مادی یا غیر مادی می باشد. بافت های تاریخی با دارا بودن فرهنگ مادی و غیر مادی یکی 

از روزمرگی به دنبال کشف  از جاذبه های گردشگری بوده و هر گردشگری را که خسته 

این تفاوت ها می باشد به خود جذب می کند. با افزایش توجهات بین املللی نسبت به آثار 

زیست محیطی بخش گردشگری، رقابت برای ارائه ی محصول مورد نظر گردشگران که دارای 

بازار جهانی فعالیت  از سایر رقبا در  بتواند مت¤یز  استانداردهای زیست محیطی بوده و 

مبنای  بر  که  اکوکمپ ها  طراحی  ایده ی  منظور،  بدین  است؛  اجتناب ناپذیر  امری  �اید، 

اصول پایداری و اکو  توریسم متجلی شده است. افزون بر تأمین خدمات اقامتی و رفاهی 

با طراحی منحرصبه فردی از خدمات و محصوالت مختلف یک بسته سفر توانسته اند بر 

جذابیت مقصد خود بیفزایند. در حقیقت، اکوکمپ ها با ارائه ی خدمات تفریحی و رفاهی 

و جاذبه های گردشگری در کنار تأمین اولیه ی خدماتی از قبیل محل اقامت، موجب توجه 

بسیاری از گردشگران برای گذراندن اوقات فراغت خود شده اند.

ویژگی های اصلی و مشرتک در اکو کمپ ها 
 به گونه ای طراحی و اجرا می گردند که کربن صفر بوده و حداقل دی اکسیدکربن را تولید 

کنند.

 سازه های اکوکمپ ها معموالً خود بسنده بوده و از مواد بومی منطقه ساخته می شوند. 

 از انرژی تجدید پذیر یا سبز برای تأمین انرژی مورد نیاز خود بهره مند می گردند.

 به طور کامل پس¤ندهای خود را مدیریت و به پاکسازی مواد پالستیکی کمک می کنند.
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 در حفاظت از طبیعت، پوشش های گیاهی و گونه های جانوری مشارکت فعال و مؤثر 

دارند. 

 بر ایجاد تجارب سفر منطبق با توسعه ی پایدار برای گردشگران تأکید دارند. 

 اشتغال زایی و بهره وری از نیروهای انسانی در بهبود بخشی اقتصاد بومی از اهداف اصلی 

در اکو کمپ ها می باشد.

در دوران کهن مع¤ری یک حرفه همزمان هم اجرایی و فنی و فرهنگی و هم هÛی 

بوده؛ یعنی آمیزه ی فرهنگ، هÛ و اجرا. به دلیل رو به اÜام بودن انرژی های فسیلی و رشد 

فزاینده ی جمعیت باید بر آن شد كه با طراحی های مناسب و بهره مندی از روش مع¤ران 

سنتی در طرح های مع¤ری، به مبارزه با این معضل و حل این مشكل  بپردازیم. راهكارهای 

مورد استفاده در مع¤ری سنتی ایران به دلیل استفاده از مصالح بوم آورد و طراحی مناسب 

با اقلیم و احرتام به طبیعت و انرژی های آن موجب می شد كه ساخت¤ن ها به گونه ای 

باشند كه نه تنها اتالف انرژی در آنها به حداقل برسد، بلكه آن را حفظ و در برخی موارد 

ذخیره �ایند. 

مؤلفه های پایداری ابنیه در اقلیم کنگ به اختصار 
• توجه به اصل خود بسندگی، نیارش، پرهیز از بیهودگی و توجه به تناسبات انسانی و شأن 

فضاها

• ایجاد تضاد به واسطه ی درون و برون، سایه و روشن، پر و خالی

• توجه به جهتگیری سازه برای بهره وری و کنرتل انرژه های طبیعی 

• ایجاد سلسله مراتب فضایی محصور نیمه محصور و باز 

• تکرار و تقارن با استفاده از رواق های پیوسته ی دورتادور، سقف های مشبک با الوارهای 

فاصله دار برای سایه اندازی

• قرارگیری سازه مرتفع تر از از سطح گذر بیرونی و حیاط پایین تر از سطح ساخت 

• جداره های ضخیم، مصالح با جرم حرارتی باال، رنگ روشن در بدنه ها 

• عدم ایجاد سطوح تیره در کف سازی معابر 

• کمرت منودن سطوح در معرض تابش با ایجاد پالن های کشیده ی رشقی ـ غربی 

• عدم ایجاد شکست در پالن و سطح خارجی کم

• ایجاد تهویه و کوران با مواردی چون: پالن باز، راهروهای پیوسته، اتاق های مرتفع و متصل 

به یکدیگر به واسطه ی گشودگی هایی در ارتفاع، اختالف سطح و شکست در ارتفاع، بادگیر 

حجیم غیر تبخیری

• استفاده از گیاهان ساقه بلند جهت سایه اندازی بیشرت و رطوبت زایی کمرت

• استفاده از ساباط برای تهویه و کوران و جلوگیری از رانش دیواره ها و منظر آفرینی و ایجاد 

فضای جمعی در محله ها

• استفاده از جان پناه های بلند و شکاف دار جهت سایه اندازی، مکش و کوران

• تزئینات در بادگیرها و درب ورودی جهت شاخص منودن

مکانیابی
سایت مورد نظر در محدوده ی رشقی شهر کنونی و شهر دوره ی اول کنگ جای گرفته است. 

این قسمت از بندر کنگ نزد بومیان به محله ی برکه ها به محوریت برکه ی چلیپا شکل یا به 

اصطالح محلی برکه ی پنج تا معروف است ــ نام دیگر «زنده به گور» نیز بر آن نهاده اند ــ 

وجه تسمیه ی این دو نام به دلیل وجود آب انبارها و مقربه های تاریخی و چاه های پراکنده 

در سطح آن می باشد. در جنوب سایت و محدوده ی خط ساحلی، آثار به جا مانده از قلعه ی 

پرتغالی ها قرار دارد که در زیر خاک مدفون بوده و برج دیدبانی و قسمتی از بدنه ی آن 

مشهود است. در قسمت جنوب رشقی سایت، خرابه های به جا مانده از مسجدی دو محرابه 

از کاروانرسایی قدیمی جای  و دو طبقه ی کم نظیر و در قسمت جنوب غربی مخروبه ایی 

گرفته است. در مرکز سایت برکه ایی چلیپا شکل و نزدیک آن مقربه ایی تاریخی به چشم 

می خورد. چند خانه ی مخروبه نیز در سطح محوطه به طور پراکنده قرار دارند. در نتیجه، 

ساخت یا باز ساخت در این محدوده ملزوم مکانیابی توسط متخصصان، کارشناسان میراث 

فرهنگی و باستان شناسان می باشد. رس ریز شدن آب باران های موسمی و سیل آسا در طول 

سال ها باعث ایجاد فراز و نشیب در سطح محوطه شده است. جایگیری  و جهتگیری هر  یک 

از آب انبارها بر اساس مؤلفه های اصلی، از جمله مسیر آب راه ها ، شیب زمین، سطح آب های 

زیر زمینی می باشد. کم آبی و میزان  بسیار کم نزوالت آس¤ن دلیلی می شود تا به گونه ایی 

در مسیر رس ریزهای یکدیگر گیرند که کمرتین هدر دهی آب را داشته باشند. ساخت آب انبار 

با فرهنگ و باورهای مذهبی مردمان گره خورده و ساخت برکه  و وقف آن برای سازنده 

ثواب معنوی به همراه دارد و عمل خیر محسوب می شود. متأسفانه طی سال های اخیر، این 

سنت رو به افول بوده و عدم مرمت و حفاظت منجر به تخریب  آنها شده است. مواردی 

چون نداشÖ قسمت پاشیر در برکه ها و باز بودن ورودی های اصلی و افتادن حیوانات یا 

اجسام خارجی در آنها نیز باعث انتشار آلودگی و مشکالت زیست محیطی به همراه دارد. 

مرمت و حفاظت برکه ها و رفع تهدیدهای برشمرده، لزوم ساماندهی آبراه ها و  یا ارائه ی 

پیشنهاد برای جا�ایی برکه های جدید را توجیه می کند. ساماندهی آبراه ها و برکه ها طی 

طرح پیشنهادی موازی با طرح اکو کمپ ارائه شده است. 

 شهر بر روی شیب مالیمی از خط ساحل به سمت دامنه ی تپه های ش¤ل رشقی (کوه 

رسخ) جای گرفته و جهتگیری خانه ها بر مبنای مؤلفه های اصلی زاویه ی تابش خورشید، 

جهت وزش باد در طول شبانه روز، جهت دریا و خط ساحلی و آبراه های جاری شده از 

دامنه ی کوهپایه ها می باشد. برای بهره مندی از وزش باد دو طرفه به سمت دریا که جهت 

ش¤ل رشقی به جنوب غربی در طول روز و جهت عکس در طول شب دارد، از بادگیر بهره 

برده می شود. بافت قدیمی در نزدیکی ساحل با تراکم زیاد، به هم چسبیده و مزین به 

بادگیرهای زیاد و مناره های مساجد قرار گرفته است. تراکم در بافت جوان تر که جهتی به 

سمت خشکی دارد، کمرت است و از تعداد بادگیرهایش کاسته شده تا آنجا که در بافت کامالً 

جدید و دورتر از دریا اثری از بادگیر و مناره به چشم �ی خورد. کوچه ها نیز با جهتگیری رو 

به دریا، نقش کانال مکنده ی باد را ایفا می کنند.

اوج هÛ و تکامل مع¤ری ایرانی و اسالمی در اواخر دوران صفویه و اوایل زندیه در 

تاریخ ایران به ثبت رسیده است که متأسفانه پس از این دوران تاکنون و دوران معارص، 

شاهد افول مع¤ری سنتی و پایدار هستیم. مجموعه ی مرکزی اکو کمپ بر اساس شاخص های 

شیوه ی اصفهانی طراحی شده است در محدوده ایی هموار به لحاظ توپوگرافی و با رعایت 

مؤلفه هایی از جمله حریم ابنیه های تاریخی، حریم ششصد مرت قانونی خط ساحلی، زوایای 

تابش خورشیدی و مسیرهای باد  ش¤ل رشقی کوهپایه ایی و جنوب غربی دریایی با جهتگیری 

اصول   Öگرف نظر  در  با   پالن  چلیپایی  فورم  است.  گرفته  جای  جنوب رشقی  درجه ی   ۲۵

مع¤ری ایرانی و اسالمی مکتب اصفهان و طبق مطالعات مبانی نظری، توجه به مع¤ری 

زمینه و لزوم بهره گیری از کوران و تهویه ی هوا به واسطه ی بادگیرها و هشت گشودگی 

اصلی در کالبد و با توجه به هندسه ی برکه ی پنج تا و در نهایت اصل ایجاد منظر طراحی 

شده است. همچنین  حوزه ی خدماتی (رستوران ها) و پژوهشی (گالری، موزه و آمفی تئاتر) 

دسرتسی جداگانه برای استفاده ی عمومی یا خصوصی نیز دارند. مجموعه های منفرد اقامتی 

دارای فرم  خانه های قدیمی و تخریب شده ی سایت بوده که در هشت بلوک دوبلکس 

که هر بلوک به چهار قسمت موازی تقسیم شده و مجموعاً مساحتی برابر با شش هزار 

مرت مربع را شامل می شود. فضای حد فاصل هر بلوک راهروهایی به شکل کانال ایجاد کرده 

است. این کانال های موازی به دلیل سایه اندازی روی جداره های هم و گذرها، ایجاد منظر 

ساحلی در حیاط ها و تونل مکش برای نسیم های دریایی ایجاد شده است.
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