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بیان مسئله

تعریف اکوکمپ
«مقصد گردشگری، یک منطقه ی جغرافیایی است که در آن �امی خدمات و زیرساخت های 

مـورد نیـاز گونـه ی  خـاصی از گـردشگر یـا بـخشـی از بـازار گـردشـگـری در آن فراهم است 

(بیگر، ۱۹۹۶).»

از  دارد،  نیز همخوانی  تعریف سازمان جهانی گردشگری  با  باال که  تعریف  بر اساس 

ملزومات نامگذاری یک منطقه ی خاص، به عنوان یک مقصد گردشگری، وجود خدمات و 

زیرساخت ها است، به طوری که عدم وجود این  دو، مکان مورد نظر را در تعریف مقصد 

نخواهد گنجاند. از این  رو، یک مقصد گردشگری، باید دارای خدمات گردشگری که شامل 

آژانس های گردشگری، راهن¨یان گشت های محلی، برگزار کنندگان تورها و فعالیت هایی از 

این دست است و زیرساخت های گردشگری مانند اقامتگاه ها، رستوران ها و مراکز پذیرایی، 

حمل  و نقل، جاذبه های بهینه  شده یا ساخته  شده و مانند آن باشد. با این تعاریف، «اکوکمپ 

را می توان یک مقصد گردشگری دانست که در آن، �امی خدمات و زیرساخت ها، ه¨هنگ 

و مطابق بر زیست بوم و محیط  زیست منطقه باشد». به بیانی دیگر، اکوکمپ مکانی است 

با آهنگ طبیعت  با طبیعت قرار می گیرند و خود را  افراد در آن در تعامل مستقیم  که 

تطبیق می دهند. از این  رو، مقاصدی که به عنوان اکوکمپ شناخته می شوند، باید دارای 

استانداردهای زیست محیطی و مدیریتی خاص خود باشند. از ویژگی های بارز و پر اهمیت 

اکوکمپ ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• بوم آورد بودن مصالح

• بکارگیری نیروی انسانی بومی متخصص در جهت اشتغال زایی

• استفاده از انرژی سبز

• حفاظت از محیط طبیعی، پوشش گیاهی و گونه های جانوری

• تجهیز بخش های مختلف به سیستم های رصفه جویی در مرصف آب و انرژی

• استفاده از تجهیزات روشنایی و تهویه ی مطبوع سازگار با محیط زیست

• استفاده از منابع تجدید شدنی

• مدیریت بازیافت پسامندها

• توجه به تولید زباله ی کمرت در سایت

معرفی سایت و ویژگی های آن
شهر تاریخی بندر کنگ یکی از شهرهای شهرستان بندر لنگه است که به لحاظ موقعیت 

مکانی در رشق بندر لنگه واقع شده و مرز بین این دو شهر یک خیابان مشرتک می باشد. 

همچنین فاصله ی این شهر از مرکز استان، بندر عباس، ۱۶۵ کیلومرت است. این بندر تاریخی 

در ارتفاع متوسط پنج مرت از سطح آب های خلیج فارس و در مسیر جاده ی بندر عباس به 

بوشهر قرار گرفته است.

آرزو جعفری جبلی
تقدیرشدگان
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جهت،  همین  به  گرفت.  نظر  در  بافت  خود  می توان  را 

بازدید از شهر و تجربه ی حضور در بافت برای ادراک هر چه 

قرار گرفت.  کار  و ویژگی های شهر در دستور  بیشرت فضا 

کوچه های  و  بافت  در  زدن  قدم  جذاب  بسیار  تجربه ی 

را وادار به حرکت و کشف و  انسان  پر پیچ و خم کنگ که 

شهود می کند، همچنین صحبت کردن و گپ زدن با مردمان 

تک تک  در  به شهر  که عشق  کنگ  مه¨ن نواز  و  خونگرم 

جمالتشان وقتی از شهرشان سخن می گویند موج می زند، 

اکوکمپ  مجموعه ی  طراحی  مسیر  در  تأثیر گذار  اتفاقی 

تفریحی و آموزشی بندر تاریخی کنگ بوده است. بنابراین 

بهره گیری  اصل در طراحی مجموعه،  کلیدی ترین  و  اولین 

اقلیمی و فرهنگی و مع¨ری  از پتانسیل ها و ویژگی های 

بافت خواهد بود.

قدمت  به  توجه  با  مجموعه  برای  انتخابی  سایت 

با ارزش در آن، طراح را به  ابنیه ی بسیار  تاریخی و وجود 

احرتامی  وادار می کند؛  این شکوه  برابر  احرتام گذاردن در 

نه از جنس اجبار، بلکه از جنس عشق و یادگیری. در مسیر 

طراحی و شناخت بافت و پتانسیل های سایت، موارد بسیار 

تنهایی  به  آنها  از  هر کدام  که  می خورد  چشم  به  زیادی 

می تواند پایه گذار ایده های بسیار زیادی در طراحی باشد. 

بهرتین  که  بود  آن خواهد  بر  در طراحی مجموعه، سعی 

ارتباط ما بین بیشرتین پتانسیل ها برقرار شود تا نتیجه به 

بهرتین شکل، جزئی از بافت باشد و همچون تافته ای جدا 

بافته و فرزندی ناخلف برای شهر نباشد.

تاریخی، فرهنگی، مع¨ری و  اقلیمی،  از جمله موارد 

اجت¨عی تأثیر گذار بر طراحی بدین رشح می باشد:

 جهتگیری و نحوه ی استقرار بناها و معابر
 پیاده محور بودن بافت و قدم زدن در مجموعه

 ابنیه ی تاریخی موجود در سایت از جمله برکه ها، مسجد 

تاریخی، قلعه ی پرتغالی ها

 خلیج نیلگون فارس

 خانه های تاریخی موجود در بافت

 کوچه ها و جداره های بافت

روند طراحی

جهتگیری معابر
با توجه به بافت موجود، معابر به صورت ش¨لی ـ جنوبی و 

عمود بر محور ساحلی در نظر گرفته می شود تا بیشرتین 

بهره گیری از نسیم دریا در جهت ایجاد کوران و کاهش 

محسوس  دمای  ملموس  کاهش  همچنین  و  هوا  رشجی 

گردد.

دانه بندی فضاها و ایجاد معابر اصلی سایت

در این مرحله ابتدا مسیر آسفالت موجود در سایت که 

مجموعه را به دو نیم تقسیم کرده است از حالت سواره 

رشیان  عنوان  به  و  داد  خواهد  کاربری  تغییر  پیاده  به 

اصلی مجموعه در نظر گرفته می شود. سایر معابر اصلی 

بر اساس ه¨ن شبکه ی معابر عمود بر ساحل و شطرنجی 

نحوی  به  فضاها  دانه بندی  در  می شوند.  گرفته  نظر  در 

در  بودن مجموعه،  پهناور  به  توجه  با  که  عمل می شود 

وهله ی اول، یک کلیت واحد و در مراحل بعدی، ریزدانه ها 

اضافه گردد.

ایجاد حریم برای ابنیه ی تاریخی و باارزش 

سایت

و  مرمتی  و  حفاظتی  مسائل  دلیل  به  مرحله،  این  در 

سایت،  در  موجود  باارزش  بناهای  به  احرتام  همچنین 

پرهیز  بناها  این  حریم  تغییر  یا  ساخت و ساز  هرگونه  از 

برنامه ریزی هایی که صورت  با  بتوانیم  ادامه  تا در  Ùوده 

می پذیرد به احیای این بناها اقدام Ùاییم. این ابینه شامل 

برکه های آب، مسجد مخروبه ی تاریخی و همچنین قلعه ی 

پرتغالی ها می باشد. 

ایجاد مسیر ارتباطی بین برکه ها

هر برکه روایتگر داستانی است که برای احیای آن برکه در 

نظر گرفته شده است.

احیای خور کنگ

با توجه به بازدیدهای صورت گرفته از سایت و مصاحبه با 

ساکنین، به نکته ی مهمی دست یافتیم که وجود خور کنگ 

در نزدیکی سایت می باشد. این خور که یکی از مهم ترین 

فضاهای شهری قدیم در کنگ بوده و به دلیل رسوب و 

ندارد. در طراحی  کاربردی  عدم رسیدگی خشک شده و 

مجموعه ی اکوکمپ سعی بر احیای این خور و ارتباط دادن 

آن به مجموعه و در ادامه به سایر نقاط شهر و بافت بوده 

است. بدین منظور، از خلیج فارس مسیر خور به سمت 

سایت هدایت و در ادامه به مسیر حریم برکه ها متصل 

می گردد. همچنین به دلیل پیاده محور بودن مجموعه، از 

این مسیر که حاال به یک لوپ در داخل مجموعه تبدبل 

استفاده  افراد  برای  ارتباطی  راه  عنوان  به  است،  شده 

می گردد. برای سال ها لنج سازی و حمل و نقل از طریق 

لنج و قایق در دیار کنگ متداول بوده و امروز کنگ را به 

تجربه ی  پس  می شناسند؛  لنج سازی  پایگاه جهانی  عنوان 

و  توریست  هر  برای  لنج سازی  با  آشنایی  و  لنج سواری 

ادامه ی  باشد. همچنین  می تواند جذاب  کننده ای  بازدید 

مسیر به داخل بافت و سطح شهر می تواند ایده ای باشد 

که در آینده مورد استفاده قرار گیرد.

اسکله های تفریحی

ه¨ن ترکیب دانه های بافت شهر که در سطح سایت شکل 

که  دریا  داخل  در  اسکله ها  شکل گیری  به  است،  گرفته 

محلی برای بازی های آبی، اسکله های مسافری و گردشی 

می باشد، می انجامد.

شفاهی  روایت های  و  تاریخی  متون  بر اساس 

بزرگان شهر، بندر کنگ دارای قدمتی بالغ بر ۳۰۰۰ 

سال است و بارها ویران و مجدداً بنا شده است. در 

این شهر  بار هسته ی  پنج  این دوران حداقل  طول 

نقشه ی ش¨تیک  بر اساس  است.  داده  مکان  تغییر 

پرتغالی های  قلعه ی  محدوده ی  در  اول  شهر  زیر، 

که  داشته  قرار  کنونی  شهر  جنوب غربی  در  فعلی 

هم اکنون در زیر خاک مدفون است. کنگ دوم در 

نزدیکی خورسور در رشق شهر فعلی قرار داشته و 

بر اساس متون تاریخی شهر در این دوره پر رونق و 

آباد بوده است. پس از ویرانی کنگ دوم، هسته ی 

این شهر به قسمت ش¨لی شهر فعلی، که امروزه 

انتقال می یابد و کنگ سوم  هوجا نامیده می شود، 

هسته ی  رفته          رفته  می گیرد.  رونق  منطقه  این  در 

شهر  مجاورت  به  هوجا  منطقه ی  از  شهر  تاریخی 

این  در  شهر  و  می گردد  باز  اول  دوره ی  در  کنگ 

نقطه رشوع به رشد و گسرتش می Ùاید و در نهایت 

بنا  چهارم  و  دوم  کنگ  منطقه ی  مابین  امروزی  کنگ 

می یابد.  گسرتش  مختلف  جهات  از  و  می شود  نهاده 

کنگ پنجم یا شهر تاریخی امروز با قدمتی بیش از ۴۰۰ 

سال دارای بافتی ساä، پویا، رسزنده و ارزشمند بوده و 

زندگی در آن جاریست.

بافت تاریخی این شهر بندری دارای  بافت منسجم، 

بادگیرهای  مانند  شاخصی  عنارص  با  پویا،  و  یکپارچه 

یادآور  که  سایه انداز،  و  باریک  کوچه های  و  قدیمی 

شهرهای سنتی ایرانی و به عبارت بهرت Ùونه ای از یک 

ایرانشهر است. تعداد باالی خانه های تاریخی ارزشمند 

پا بر جا،  و   äسا بادگیر  بر ۳۰۰  بالغ  و همچنین وجود 

تاریخی  سایر شهرهای  به  نسبت  این شهر  �ایز  وجه 

مع¨ری  محیطِی  باالی  کیفیت  است.  شده  کوچک 

شهر، توجه و پایبندی به اصول طراحی اقلیمی، الگوی 

رس زنده و شاداب شبکه ی معابر، خط آس¨ن مطلوب و 

حس زندگی، هیجان و فعالیت در میان ساکنین از دیگر 

ویژگی های منحرص به فرد این شهر می باشد.

اکوکمپ،  طراحی  جهت  نظر  مورد  سایت 

می باشد  هکتار   ۶۰ حدود  وسعت  به  محدوده ای 

است.  خاصی  پتانسیل های  و  ویژگی ها  دارای  که 

تعداد ۱۲  این سایت وجود  ویژگی  بارز ترین  شاید 

برکه (محل جمع آوری آب) تاریخی در دل آن باشد. 

یکدیگر  از  نزدیک  برکه هایی که در فواصل دور و 

قرار گرفته اند و هر کدام دارای پتانسیل خاصی جهت 

طراحی می باشند. وجود ۲ بنای تاریخی دیگر نیز در 

این سایت باعث خاص بودن آن گشته است. بنای 

مسجد تاریخی و مخروبه در مرکز سایت و همچنین 

قلعه ی پرتغالی ها در نزدیکی خط ساحلی.

ایده ی طراحی
مت¨دی  سالیان  طول  در  کنگ  بندر  تاریخی  بافت 

به طور  به دور مانده و  از گزند تخریب و آسیب 

شگفت انگیزی ساä است. از همین رو، بهرتین مرجع 

برای شناخت ویژگی های مع¨ری و شهرسازی شهر 
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جا¡ایی کاربری ها
سطح  در  کاربری ها  تقسیم  بر  سعی  کاربری ها  جاÙایی  در 

سایت به نحوی که قسمتی از سایت خالی یا قسمتی مرتاکم 

نباشد. هچنین حوزه  ی نفوذ کاربری ها بر اساس اصل پراکندگی 

از هر  تا کمرتین فاصله  به نحوی در نظر گرفته شده است 

نقطه برای اکë کاربری ها وجود داشته باشد.

طراحی ابنیه
بافت  و  زمینه  به  توجه  نکته  اصلی ترین  ابنیه  طراحی  در 

تاریخی و الگوگیری از خانه های تاریخی بندر کنگ می باشد. 

از جمله موارد تحلیلی در خانه ها و جداره های کنگ که بر 

طراحی بناهای سایت تأثیر گذار بوده اند می توان به موارد زیر 

اشاره Ùود:

• تناسبات ارتفاع و سایه اندازی

• تناسبات حیاط ها: مستطیل / مربع مستطیل

عمومی/ فضاهای  فضاهای  ابنیه:  در  فضاها  سلسله مراتب   •

خصوصی

• بادگیر و استفاده از آن به صورت کامالً کاربردی در بناها

ساروجی،  ازاره  کاهگلی،  بعضاً  و  سفید  رنگ  مصالح:   •

سقف های چوبی (چندل به زبان محلی)، جان پناه (ستار به 

زبان محلی)، ورودی ها، رواق

• طراحی به صورت الگو واره ای و تعمیم پذیر: طراحی ابنیه به 

صورتی انجام گرفته است که به راحتی قابلیت بسط و گسرتش 

در آینده باشد. بناها به صورت الگو در نظر گرفته شده اند.




