از اﻫﺪاف ﮐﻼن اﮐﻮﮐﻤﭗ در ﺑﻨﺪر ﮐﻨﮓ ،اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎ و زﻣﯿﻨﻪﺳﺎزی ﺑﺮای ﺗﻔﺮج ﺗﻮأم ﺑﺎ آﻣﻮزش
ﮔﺮدﺷﮕﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .آﻣﻮزهﻫﺎﯾﯽ از ﻗﺒﯿﻞ آﺷﻨﺎ منﻮدن ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺑﺎ ﺷﯿﻮهی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﻨﺪر
ﮐﻨﮓ ،ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺗﺎرﯾﺦ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺮدم ﺑﻨﺪر ،ﺑﻬﺮهوریﻫﺎی آﻧﻬﺎ از ﻣﻮاﻫﺐ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻫﻤﭽﻮن
آب ،ﺑﺎد ،ﺧﺎک و ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﮐﻨﱰل ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﺮای ﺳﻬﻞ منﻮن اﻣﮑﺎن زﯾﺴﺖ در اﻗﻠﯿﻢ
ﮔﺮموﻣﺮﻃﻮب ﺳﻮاﺣﻞ ﺷامﻟﯽ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﯿﺮ و ﺳﯿﺎﺣﺖ درون و ﺑﺮونﺷﻬﺮی در
رأس ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ﻗﺮار دارد .اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﻓﻀﺎی اﮐﻮﮐﻤﭗ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮔﺮدد
ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪﻫﺎﯾﯽ از ﺟﻤﻠﻪ روﻧﻖ ﭘﯿﺸﻪﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻮﻣﯿﺎن ،اﺣﯿﺎ و ﻗﻮتﺑﺨﺸﯽ ﺳﻨﺖ ،آﯾﯿﻦ ﻣﺮدم
ﺑﻨﺪر و دﯾﮕﺮ روﯾﮑﺮدﻫﺎی اﻧﺴﺎندوﺳﺘﺎﻧﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻗﴩ ﺟﻮان ﺑﻨﺪر ﮐﻨﮓ،
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﺮای اﺻﻞ ﭘﺎﯾﺪاری در آن ﺧﻄﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .از راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻬﺪﯾﺪ،
ﺗﻮﺳﻌﻪی ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﭘﺎﯾﺪار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑﻨﺪر ﮐﻨﮓ
ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﮐﺎﻟﺒﺪ ﮐﻢﻧﻈﯿﺮ و ﺧﻂ آﺳامن ﻣﺰﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﺎدﮔﯿﺮ و ﺑﺎدﺑﺎن و ﻣﻨﺎره و ﻧﺨﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ آﻣﺎرﻫﺎ ﺣﺎﮐﯽ از ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎدﮔﯿﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻓﺎﺟﻌﻪ و آﺳﯿﺐ ﺑﻪ ﻣﯿﺮاث ﻣﻌامری اﯾﺮان ،ﺗﻬﺪﯾﺪ ﭘﯿﺶﺗﺮ ذﮐﺮ ﺷﺪه را ﻗﻮت ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ.
ﻣﻌامری ﴎزﻣﯿﻦ اﯾﺮان ،ﯾﮑﯽ از ﮐﻬﻦﺗﺮﯾﻦ و ﺑﺎارزشﺗﺮﯾﻦ ﻣﻌامریﻫﺎ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن ﺑﻮده و
ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن ﻗﻮی و ﻣﻬﻢ ﻣﻌامری در اﯾﻦ ﴎزﻣﯿﻦ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﻧﺸﺎن از ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ رو ﺑﻪ
رﺷﺪ و ﺗﻌﺎﻟﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ و ﺗﺪاوم ﻣﻌامری اﯾﺮان ﺑﺎ ورود ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ ﺑﺎ اﯾﺮان و
ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ آن دﭼﺎر ﺳﮑﻮن و ﺗﻮﻗﻒ ﮔﺮدﯾﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ روز و ﻣﻬﻢ ﻣﻌامری اﻣﺮوز اﯾﺮان
ﻧﺤﻮهی ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪی ﺧﻮﯾﺶ و ﺗﮑﺎﻣﻞ آن و در ﻧﻬﺎﯾﺖ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻌامری ارزﺷﻤﻨﺪ اﻣﺮوز
اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻮن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ واﻻ و ﻧﻘﺸﯽ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﯾﻔﺎ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﻌامری ﺑﺎزﺗﺎﺑﯽ از اﻧﺪﯾﺸﻪی اﻧﺴﺎن در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﺎﻣﻌﻪای
ﮐﻪ در آن ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻨﺒﻌﺚ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻨﺪر ﮐﻨﮓ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﻣﺮدم ﮐﻨﮓ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻨﺎی اﯾﻦ ﺷﻬﺮ
ﺑﯿﺶ از  ۱۸۰۰ﺳﺎل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻨﮓ ﭼﻬﺎر دورهی ﺗﺎرﯾﺨﯽ
را ﭘﺸﺖ ﴎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺮوزه وﯾﺮاﻧﻪﻫﺎی ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺮج و ﺑﺎرو ،ﺑﻨﺪ ﺳﺎﺣﻠﯽ ،ﻟﻨﮕﺮﮔﺎه و
اﺳﮑﻠﻪی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻠﯽ از ﻣﺎﺳﻪ ،ﺷﻦ و ﺳﻨﮓ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
ﮐﺎوشﻫﺎی دﯾﺮﯾﻨﻪﺷﻨﺎﺳﯽ دارد .در ﻣﻮرد ﻗﺪﻣﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪای ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﮐﻨﮓ ﺟﺰﺋﯽ از
آن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ،ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﺎﺣﻞ ﭘﻬﻨﺎور
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻟﻨﮕﻪ در ﻫﺮ ﺑﺮﻫﻪ ،ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ از اﯾﻦ ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻨﺪرﮔﺎه ﺻﯿﺪ و ﺻﯿﺎدی و
ﻣﺒﺎدﻻت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﯿﺸﱰ ﮐﺸﺎورزی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻟﻨﮕﻪی ﻓﻌﻠﯽ در ﺑﺨﺶ
ﴍﻗﯽ اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ،ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﻨﮓ و آﺑﺎدیﻫﺎی ﺟﺎﻧﺐ ﴍﻗﯽ آن واﻗﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ،
اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .ﮔﻮﯾﺎ در زﻣﺎنﻫﺎی ﻗﺪﯾﻢ درﺧﺖ ﺧﺮﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﺮاوان ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﮐﻨﮓ ،ﺧﺮﻣﺎی ﻧﺎرس )ﮐﻨﮓ( را ﻣﯽﺟﻮﺷﺎﻧﺪﻧﺪ و آن را
ﺧﺸﮏ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﴫف ﺧﺎﻧﮕﯽ آن را ﺑﻪ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .در ﻫﻨﺪ،
ﮐﻨﮓ ﺧﺸﮏ ﺷﺪه را ﺑﻪ ﻣﴫف رﻧﮕﺮزی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﴫف ﺧﻮراﮐﯽ ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ و ﺣﺘﯽ در
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺮ روی ﺟﻬﯿﺰﯾﻪی دﺧﱰان ﺧﻮد ﻣﻘﺪاری از ﮐﻨﮓ را ﺑﺮای ﺗﺰﺋﯿﻦ ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ.
ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺪون ﮐﻨﮓ ،ﺟﻬﯿﺰهی دﺧﱰان ﮐﺎﻣﻞ منﯽﺷﺪ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺧﺮﻣﺎ از اﯾﻦ ﺑﻨﺪر
ﺑﻪ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﺪ ،ﻧﺎم آن ﺑﻪ ﮐﻨﮓ ﺷﻬﺮت ﯾﺎﻓﺖ.

ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑﻨﺪر ﮐﻨﮓ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ
درونﺷﻬﺮی

ﻣﻌامری ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ،ﻣﺴﺠﺪ ،ﺑﺎزار ،آباﻧﺒﺎر )ﺑﺮﮐﻪ( ،ﻣﻮزهﻫﺎ
و  . ...ﻣﺮاﺳﻢﻫﺎ و آﺋﯿﻦﻫﺎی ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺷﺎد ﺑﻮﻣﯿﺎن ،ﺣﻨﺎﺑﻨﺪان ،ﺷﻌﺮ و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ از ﺟﻤﻠﻪ رزﯾﻒ
ﺧﻮاﻧﯽ ،ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ ،ﺗﺰﺋﯿﻨﺎت ﻣﺼﻨﻮع ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎدهی ﺑﻮﻣﯿﺎن در ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
زﻧﺪﮔﯽ ﺳﻨﺘﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺰﺋﯿﻨﺎت ﺣﺠﻠﻪ ،ﺗﺰﺋﯿﻨﺎت ﻟﺒﺎسﻫﺎی زﻧﺎﻧﻪ ،ﻋﺮوﺳﮏ ﺧﻤﯿﺮی ،ﺳﻮﻧﺪ ﺑﺎﻓﯽ،
ﺣﺪﯾﺮﺑﺎﻓﯽ ،اﻧﻮاع ﺧﻮراک ﻣﺤﻠﯽ و روشﻫﺎی ﭘﺨﺖ ﺗﺎ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻓﺮاﻫﻢآوری ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و . ...

ﺑﺮون ﺷﻬﺮی

ﭘﯿامن ﻫامﻣﯽ و آوا ﻫامﻣﯽ

رﺗﺒﻪی دوم

ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی در ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻃﺮاف از ﺟﻤﻠﻪ ،ﻗﻠﻌﻪی ﭘﺮﺗﻐﺎﻟﯽﻫﺎ ،ﺑﺮج ﻣﺪور ،ﻣﺴﺠﺪ
دوﻣﺤﺮاﺑﻪ ،ﮐﺎرواﻧﴪا و اﺑﻨﯿﻪی دﯾﮕﺮ در ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ﻃﺮاﺣﯽ ،ﺑﺮﮐﻪی درﯾﺎ دوﻟﺖ ،ﻣﻨﻄﻘﻪی
ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه و ﺣﯿﺎت وﺣﺶ ،ﻗﻠﻌﻪی ﻟﺸﺘﺎن ،ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻃﺮاف از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻮﺧﺮد و
ﺑﺸﺎﮔﺮد ،درهﻫﺎی اﻃﺮاف ،ﺟﺰﯾﺮهﻫﺎی ﻧﺰدﯾﮏ از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺎرو و ﻻوان و ﻏﯿﺮه.

ﺣﻮزهی اﺻﻠﯽ و ﻣﺸﱰک درﯾﺎﻧﻮردی

ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎی دﯾﺪاری و ﺷﻨﯿﺪاری در اﻧﻮاع وﺳﺎﯾﻞ ﺗﺮدد راهﻫﺎی آﺑﯽ ،ﺻﻨﻌﺖ ﻟﻨﺞﺳﺎزی،
ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ و اﺑﺰار واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻪی ﻧﺠﺎری ﮐﺸﺘﯽﺳﺎزی ،اﻧﻮاع روشﻫﺎی ﺻﯿﺎدی و
اﺑﺰار ﺳﻨﺘﯽ ﺻﯿﺪ و ﻣﺼﻨﻮﻋﺎﺗﯽ ﭼﻮن ﺳﻮﻧﺪ و ﺣﺼﯿﺮﺑﺎﻓﯽ ،ﺑﻮم ﻣﺴﯽ ،داﺳﺘﺎنﻫﺎ و ﺗﺮاژدیﻫﺎی
ﺗﺎرﯾﺨﯽ درﯾﺎﻧﻮردان ،ﺳﻨﺖ ﺑﻪ آب اﻧﺪاﺧنت ﺑﻮمﻫﺎ و آﺋﯿﻦﻫﺎ و اﻧﻮاع ﻣﺮاﺳﻢ رﻗﺺ و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ از
ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺒﻮر ،رﻣﺺ ،رزﯾﻒ ،زار و ﻏﯿﺮه.
ﺗﻔﺎوت در ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎ ،ﻣﺤﺮک اﺻﻠﯽ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻮاﻧﺐ
ﻣﺎدی ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻣﺎدی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎﻓﺖﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺎدی و ﻏﯿﺮﻣﺎدی ﯾﮑﯽ
از ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑﻮده و ﻫﺮ ﮔﺮدﺷﮕﺮی را ﮐﻪ ﺧﺴﺘﻪ از روزﻣﺮﮔﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺸﻒ
اﯾﻦ ﺗﻔﺎوتﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﺬب ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﺟﻬﺎت ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﺛﺎر
زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺨﺶ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ،رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮای اراﺋﻪی ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﮐﻪ دارای
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﻮده و ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺘامﯾﺰ از ﺳﺎﯾﺮ رﻗﺒﺎ در ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
منﺎﯾﺪ ،اﻣﺮی اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ؛ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،اﯾﺪهی ﻃﺮاﺣﯽ اﮐﻮﮐﻤﭗﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی
اﺻﻮل ﭘﺎﯾﺪاری و اﮐﻮﺗﻮرﯾﺴﻢ ﻣﺘﺠﻠﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻓﺰون ﺑﺮ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﺪﻣﺎت اﻗﺎﻣﺘﯽ و رﻓﺎﻫﯽ
ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻨﺤﴫﺑﻪﻓﺮدی از ﺧﺪﻣﺎت و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﮏ ﺑﺴﺘﻪ ﺳﻔﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺮ
ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﻣﻘﺼﺪ ﺧﻮد ﺑﯿﻔﺰاﯾﻨﺪ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ،اﮐﻮﮐﻤﭗﻫﺎ ﺑﺎ اراﺋﻪی ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ و رﻓﺎﻫﯽ
و ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی در ﮐﻨﺎر ﺗﺄﻣﯿﻦ اوﻟﯿﻪی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ،ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﺴﯿﺎری از ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺑﺮای ﮔﺬراﻧﺪن اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﺧﻮد ﺷﺪهاﻧﺪ.

وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﺻﻠﯽ و ﻣﺸﱰک در اﮐﻮﮐﻤﭗﻫﺎ

ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮا ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺮﺑﻦ ﺻﻔﺮ ﺑﻮده و ﺣﺪاﻗﻞ دیاﮐﺴﯿﺪﮐﺮﺑﻦ را ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﺎزهﻫﺎی اﮐﻮﮐﻤﭗﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺧﻮدﺑﺴﻨﺪه ﺑﻮده و از ﻣﻮاد ﺑﻮﻣﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
از اﻧﺮژی ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ ﯾﺎ ﺳﺒﺰ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻧﺮژی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺴامﻧﺪﻫﺎی ﺧﻮد را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﻪ ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﻣﻮاد ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
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۱۳۹

در ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻃﺒﯿﻌﺖ ،ﭘﻮﺷﺶﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫﯽ و ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﺟﺎﻧﻮری ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻓﻌﺎل و ﻣﺆﺛﺮ
دارﻧﺪ.
ﺑﺮ اﯾﺠﺎد ﺗﺠﺎرب ﺳﻔﺮ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪی ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺮای ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺗﺄﮐﯿﺪ دارﻧﺪ.
اﺷﺘﻐﺎلزاﯾﯽ و ﺑﻬﺮهوری از ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺑﻬﺒﻮدﺑﺨﺸﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻮﻣﯽ از اﻫﺪاف اﺻﻠﯽ
در اﮐﻮﮐﻤﭗﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
در دوران ﮐﻬﻦ ﻣﻌامری ﯾﮏ ﺣﺮﻓﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻫﻢ اﺟﺮاﯾﯽ و ﻓﻨﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻫﻢ ﻫرنی
ﺑﻮده؛ ﯾﻌﻨﯽ آﻣﯿﺰهی ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﻫرن و اﺟﺮا .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ رو ﺑﻪ امتﺎم ﺑﻮدن اﻧﺮژیﻫﺎی ﻓﺴﯿﻠﯽ و رﺷﺪ
ﻓﺰاﯾﻨﺪهی ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ آن ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از روش ﻣﻌامران
ﺳﻨﺘﯽ در ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﻌامری ،ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ و ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ .راﻫﻜﺎرﻫﺎی
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﻌامری ﺳﻨﺘﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻮمآورد و ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺑﺎ اﻗﻠﯿﻢ و اﺣﱰام ﺑﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ و اﻧﺮژیﻫﺎی آن ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺳﺎﺧﺘامنﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﺗﻼف اﻧﺮژی در آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ آن را ﺣﻔﻆ و در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد
ذﺧﯿﺮه منﺎﯾﻨﺪ.

ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﭘﺎﯾﺪاری اﺑﻨﯿﻪ در اﻗﻠﯿﻢ ﮐﻨﮓ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر

• توجه به اصل خودبسندگی ،نیارش ،پرهیز از بیهودگی و توجه به تناسبات انسانی و شأن
ﻓﻀﺎﻫﺎ
• ایجاد تضاد به واسطهی درون و برون ،سایه و روشن ،پر و خالی
• توجه به جهتگیری سازه برای بهرهوری و کنرتل انرژههای طبیعی
• ایجاد سلسلهمراتب فضایی محصور نیمهمحصور و باز
• تکرار و تقارن با استفاده از رواقهای پیوستهی دورتادور ،سقفهای مشبک با الوارهای
ﻓﺎﺻﻠﻪدار ﺑﺮای ﺳﺎﯾﻪاﻧﺪازی
• قرارگیری سازه مرتفعتر از از سطح گذر بیرونی و حیاط پایینتر از سطح ساخت
• جدارههای ضخیم ،مصالح با جرم حرارتی باال ،رنگ روشن در بدنهها
• عدم ایجاد سطوح تیره در کفسازی معابر
• کمرت منودن سطوح در معرض تابش با ایجاد پالنهای کشیدهی رشقیـغربی
• عدم ایجاد شکست در پالن و سطح خارجی کم
• ایجاد تهویه و کوران با مواردی چون :پالن باز ،راهروهای پیوسته ،اتاقهای مرتفع و متصل
ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ واﺳﻄﻪی ﮔﺸﻮدﮔﯽﻫﺎﯾﯽ در ارﺗﻔﺎع ،اﺧﺘﻼف ﺳﻄﺢ و ﺷﮑﺴﺖ در ارﺗﻔﺎع ،ﺑﺎدﮔﯿﺮ
ﺣﺠﯿﻢ ﻏﯿﺮﺗﺒﺨﯿﺮی
• استفاده از گیاهان ساقه بلند جهت سایهاندازی بیشرت و رطوبتزایی کمرت
• استفاده از ساباط برای تهویه و کوران و جلوگیری از رانش دیوارهها و منظرآفرینی و ایجاد
ﻓﻀﺎی ﺟﻤﻌﯽ در ﻣﺤﻠﻪﻫﺎ
• استفاده از جانپناههای بلند و شکافدار جهت سایهاندازی ،مکش و کوران
• تزئینات در بادگیرها و درب ورودی جهت شاخص منودن

ﻣﮑﺎﻧﯿﺎﺑﯽ

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 ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،اﯾﻦ
ﺳﻨﺖ رو ﺑﻪ اﻓﻮل ﺑﻮده و ﻋﺪم ﻣﺮﻣﺖ و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺨﺮﯾﺐ آﻧﻬﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻮاردی
ﭼﻮن ﻧﺪاﺷنت ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﺷﯿﺮ در ﺑﺮﮐﻪﻫﺎ و ﺑﺎز ﺑﻮدن ورودیﻫﺎی اﺻﻠﯽ و اﻓﺘﺎدن ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﯾﺎ
اﺟﺴﺎم ﺧﺎرﺟﯽ در آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻋﺚ اﻧﺘﺸﺎر آﻟﻮدﮔﯽ و ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد.
ﻣﺮﻣﺖ و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺑﺮﮐﻪﻫﺎ و رﻓﻊ ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎی ﺑﺮﺷﻤﺮده ،ﻟﺰوم ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ آﺑﺮاهﻫﺎ و ﯾﺎ اراﺋﻪی
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﺮای ﺟﺎمنﺎﯾﯽ ﺑﺮﮐﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ را ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ آﺑﺮاهﻫﺎ و ﺑﺮﮐﻪﻫﺎ ﻃﯽ
ﻃﺮح ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻣﻮازی ﺑﺎ ﻃﺮح اﮐﻮﮐﻤﭗ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺷﻬﺮ ﺑﺮ روی ﺷﯿﺐ ﻣﻼﯾﻤﯽ از ﺧﻂ ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ داﻣﻨﻪی ﺗﭙﻪﻫﺎی ﺷاملﴍﻗﯽ )ﮐﻮه
ﴎخ( ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺟﻬﺘﮕﯿﺮی ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی اﺻﻠﯽ زاوﯾﻪی ﺗﺎﺑﺶ ﺧﻮرﺷﯿﺪ،
ﺟﻬﺖ وزش ﺑﺎد در ﻃﻮل ﺷﺒﺎﻧﻪروز ،ﺟﻬﺖ درﯾﺎ و ﺧﻂ ﺳﺎﺣﻠﯽ و آﺑﺮاهﻫﺎی ﺟﺎری ﺷﺪه از
داﻣﻨﻪی ﮐﻮﻫﭙﺎﯾﻪﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از وزش ﺑﺎد دوﻃﺮﻓﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ درﯾﺎ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ
ﺷاملﴍﻗﯽ ﺑﻪ ﺟﻨﻮبﻏﺮﺑﯽ در ﻃﻮل روز و ﺟﻬﺖ ﻋﮑﺲ در ﻃﻮل ﺷﺐ دارد ،از ﺑﺎدﮔﯿﺮ ﺑﻬﺮه
ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎﻓﺖ ﻗﺪﯾﻤﯽ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺳﺎﺣﻞ ﺑﺎ ﺗﺮاﮐﻢ زﯾﺎد ،ﺑﻪ ﻫﻢ ﭼﺴﺒﯿﺪه و ﻣﺰﯾﻦ ﺑﻪ
ﺑﺎدﮔﯿﺮﻫﺎی زﯾﺎد و ﻣﻨﺎرهﻫﺎی ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺗﺮاﮐﻢ در ﺑﺎﻓﺖ ﺟﻮانﺗﺮ ﮐﻪ ﺟﻬﺘﯽ ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ ﺧﺸﮑﯽ دارد ،ﮐﻤﱰ اﺳﺖ و از ﺗﻌﺪاد ﺑﺎدﮔﯿﺮﻫﺎﯾﺶ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در ﺑﺎﻓﺖ ﮐﺎﻣﻼً
ﺟﺪﯾﺪ و دورﺗﺮ از درﯾﺎ اﺛﺮی از ﺑﺎدﮔﯿﺮ و ﻣﻨﺎره ﺑﻪ ﭼﺸﻢ منﯽﺧﻮرد .ﮐﻮﭼﻪﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺟﻬﺘﮕﯿﺮی رو
ﺑﻪ درﯾﺎ ،ﻧﻘﺶ ﮐﺎﻧﺎل ﻣﮑﻨﺪهی ﺑﺎد را اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
اوج ﻫرن و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻣﻌامری اﯾﺮاﻧﯽ و اﺳﻼﻣﯽ در اواﺧﺮ دوران ﺻﻔﻮﯾﻪ و اواﯾﻞ زﻧﺪﯾﻪ در
ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﭘﺲ از اﯾﻦ دوران ﺗﺎﮐﻨﻮن و دوران ﻣﻌﺎﴏ،
ﺷﺎﻫﺪ اﻓﻮل ﻣﻌامری ﺳﻨﺘﯽ و ﭘﺎﯾﺪار ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی ﻣﺮﮐﺰی اﮐﻮﮐﻤﭗ ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی
ﺷﯿﻮهی اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ در ﻣﺤﺪودهاﯾﯽ ﻫﻤﻮار ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﯽ و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ
ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎﯾﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﺮﯾﻢ اﺑﻨﯿﻪﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﺣﺮﯾﻢ ﺷﺸﺼﺪ ﻣﱰ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻂ ﺳﺎﺣﻠﯽ ،زواﯾﺎی
ﺗﺎﺑﺶ ﺧﻮرﺷﯿﺪی و ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﺑﺎد ﺷاملﴍﻗﯽ ﮐﻮﻫﭙﺎﯾﻪاﯾﯽ و ﺟﻨﻮبﻏﺮﺑﯽ درﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺟﻬﺘﮕﯿﺮی
 ۲۵درﺟﻪی ﺟﻨﻮبﴍﻗﯽ ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻓﻮرم ﭼﻠﯿﭙﺎﯾﯽ ﭘﻼن ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓنت اﺻﻮل
ﻣﻌامری اﯾﺮاﻧﯽ و اﺳﻼﻣﯽ ﻣﮑﺘﺐ اﺻﻔﻬﺎن و ﻃﺒﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌامری
زﻣﯿﻨﻪ و ﻟﺰوم ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﮐﻮران و ﺗﻬﻮﯾﻪی ﻫﻮا ﺑﻪ واﺳﻄﻪی ﺑﺎدﮔﯿﺮﻫﺎ و ﻫﺸﺖ ﮔﺸﻮدﮔﯽ
اﺻﻠﯽ در ﮐﺎﻟﺒﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﺪﺳﻪی ﺑﺮﮐﻪی ﭘﻨﺞ ﺗﺎ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﺻﻞ اﯾﺠﺎد ﻣﻨﻈﺮ ﻃﺮاﺣﯽ
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻮزهی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ )رﺳﺘﻮرانﻫﺎ( و ﭘﮋوﻫﺸﯽ )ﮔﺎﻟﺮی ،ﻣﻮزه و آﻣﻔﯽﺗﺌﺎﺗﺮ(
دﺳﱰﺳﯽ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎدهی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﺎ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﯿﺰ دارﻧﺪ .ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ﻣﻨﻔﺮد اﻗﺎﻣﺘﯽ
دارای ﻓﺮم ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺷﺪهی ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻮده ﮐﻪ در ﻫﺸﺖ ﺑﻠﻮک دوﺑﻠﮑﺲ
ﮐﻪ ﻫﺮ ﺑﻠﻮک ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻮازی ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه و ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً ﻣﺴﺎﺣﺘﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺷﺶ ﻫﺰار
ﻣﱰﻣﺮﺑﻊ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﻓﻀﺎی ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﻫﺮ ﺑﻠﻮک راﻫﺮوﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﺎﻧﺎل اﯾﺠﺎد ﮐﺮده
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﻣﻮازی ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﺎﯾﻪاﻧﺪازی روی ﺟﺪارهﻫﺎی ﻫﻢ و ﮔﺬرﻫﺎ ،اﯾﺠﺎد ﻣﻨﻈﺮ
ﺳﺎﺣﻠﯽ در ﺣﯿﺎطﻫﺎ و ﺗﻮﻧﻞ ﻣﮑﺶ ﺑﺮای ﻧﺴﯿﻢﻫﺎی درﯾﺎﯾﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﻣﺤﺪودهی ﴍﻗﯽ ﺷﻬﺮ ﮐﻨﻮﻧﯽ و ﺷﻬﺮ دورهی اول ﮐﻨﮓ ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ از ﺑﻨﺪر ﮐﻨﮓ ﻧﺰد ﺑﻮﻣﯿﺎن ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻪی ﺑﺮﮐﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﺑﺮﮐﻪی ﭼﻠﯿﭙﺎ ﺷﮑﻞ ﯾﺎ ﺑﻪ
اﺻﻄﻼح ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮﮐﻪی ﭘﻨﺞ ﺗﺎ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ــ ﻧﺎم دﯾﮕﺮ »زﻧﺪه ﺑﻪ ﮔﻮر« ﻧﯿﺰ ﺑﺮ آن ﻧﻬﺎدهاﻧﺪ ــ
وﺟﻪ ﺗﺴﻤﯿﻪی اﯾﻦ دو ﻧﺎم ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد آباﻧﺒﺎرﻫﺎ و ﻣﻘﱪهﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﭼﺎهﻫﺎی ﭘﺮاﮐﻨﺪه
در ﺳﻄﺢ آن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در ﺟﻨﻮب ﺳﺎﯾﺖ و ﻣﺤﺪودهی ﺧﻂ ﺳﺎﺣﻠﯽ ،آﺛﺎر ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه از ﻗﻠﻌﻪی
ﭘﺮﺗﻐﺎﻟﯽﻫﺎ ﻗﺮار دارد ﮐﻪ در زﯾﺮ ﺧﺎک ﻣﺪﻓﻮن ﺑﻮده و ﺑﺮج دﯾﺪﺑﺎﻧﯽ و ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺑﺪﻧﻪی آن
ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ .در ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻨﻮبﴍﻗﯽ ﺳﺎﯾﺖ ،ﺧﺮاﺑﻪﻫﺎی ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه از ﻣﺴﺠﺪی دوﻣﺤﺮاﺑﻪ
و دوﻃﺒﻘﻪی ﮐﻢﻧﻈﯿﺮ و در ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻨﻮبﻏﺮﺑﯽ ﻣﺨﺮوﺑﻪاﯾﯽ از ﮐﺎرواﻧﴪاﯾﯽ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺟﺎی
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﻣﺮﮐﺰ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺮﮐﻪاﯾﯽ ﭼﻠﯿﭙﺎ ﺷﮑﻞ و ﻧﺰدﯾﮏ آن ﻣﻘﱪهاﯾﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ
ﻣﯽﺧﻮرد .ﭼﻨﺪ ﺧﺎﻧﻪی ﻣﺨﺮوﺑﻪ ﻧﯿﺰ در ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻗﺮار دارﻧﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ،
ﺳﺎﺧﺖ ﯾﺎ ﺑﺎزﺳﺎﺧﺖ در اﯾﻦ ﻣﺤﺪوده ﻣﻠﺰوم ﻣﮑﺎﻧﯿﺎﺑﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﯿﺮاث
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺑﺎﺳﺘﺎنﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﴎرﯾﺰ ﺷﺪن آب ﺑﺎرانﻫﺎی ﻣﻮﺳﻤﯽ و ﺳﯿﻞآﺳﺎ در ﻃﻮل
ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﻓﺮازوﻧﺸﯿﺐ در ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺟﺎﯾﮕﯿﺮی و ﺟﻬﺘﮕﯿﺮی ﻫﺮ ﯾﮏ
از آباﻧﺒﺎرﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی اﺻﻠﯽ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﯿﺮ آبراهﻫﺎ ،ﺷﯿﺐ زﻣﯿﻦ ،ﺳﻄﺢ آبﻫﺎی
زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﮐﻢآﺑﯽ و ﻣﯿﺰان ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﻧﺰوﻻت آﺳامن دﻟﯿﻠﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاﯾﯽ
در ﻣﺴﯿﺮ ﴎرﯾﺰﻫﺎی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﱰﯾﻦ ﻫﺪردﻫﯽ آب را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺳﺎﺧﺖ آباﻧﺒﺎر
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