ﺑﯿﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ

ﺗﻌﺮﯾﻒ اﮐﻮﮐﻤﭗ

»ﻣﻘﺼﺪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ،ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن متﺎﻣﯽ ﺧﺪﻣﺎت و زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی
ﻣـﻮرد ﻧﯿـﺎز ﮔﻮﻧـﻪی ﺧـﺎﺻﯽ از ﮔـﺮدﺷﮕﺮ ﯾـﺎ ﺑـﺨﺸـﯽ از ﺑـﺎزار ﮔـﺮدﺷـﮕـﺮی در آن ﻓﺮاﻫﻢ اﺳﺖ
)ﺑﯿﮕﺮ«.(۱۹۹۶ ،
ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎﻻ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ دارد ،از
ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪی ﺧﺎص ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻘﺼﺪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ،وﺟﻮد ﺧﺪﻣﺎت و
زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ 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
آژاﻧﺲﻫﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی ،راﻫﻨامﯾﺎن ﮔﺸﺖﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ،ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﻮرﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ از
اﯾﻦ دﺳﺖ اﺳﺖ و زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻗﺎﻣﺘﮕﺎهﻫﺎ ،رﺳﺘﻮرانﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ،
ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ،ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎی ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺷﺪه ﯾﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻌﺎرﯾﻒ» ،اﮐﻮﮐﻤﭗ
را ﻣﯽﺗﻮان ﯾﮏ ﻣﻘﺼﺪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی داﻧﺴﺖ ﮐﻪ در آن ،متﺎﻣﯽ ﺧﺪﻣﺎت و زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ ،ﻫامﻫﻨﮓ
و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺮ زﯾﺴﺖﺑﻮم و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﺷﺪ« .ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ،اﮐﻮﮐﻤﭗ ﻣﮑﺎﻧﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ اﻓﺮاد در آن در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺧﻮد را ﺑﺎ آﻫﻨﮓ ﻃﺒﯿﻌﺖ
ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .از اﯾﻦ رو ،ﻣﻘﺎﺻﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﮐﻮﮐﻤﭗ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ دارای
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺧﺎص ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ .از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺑﺎرز و ﭘﺮاﻫﻤﯿﺖ
اﮐﻮﮐﻤﭗﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد:
• بومآورد بودن مصالح
• بکارگیری نیروی انسانی بومی متخصص در جهت اشتغالزایی
• استفاده از انرژی سبز
• حفاظت از محیط طبیعی ،پوشش گیاهی و گونههای جانوری
• تجهیز بخشهای مختلف به سیستمهای رصفهجویی در مرصف آب و انرژی
• استفاده از تجهیزات روشنایی و تهویهی مطبوع سازگار با محیط زیست
• استفاده از منابع تجدیدشدنی
• مدیریت بازیافت پسامندها
• توجه به تولید زبالهی کمرت در سایت

ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺳﺎﯾﺖ و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی آن

ﺷﻬﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻨﺪر ﮐﻨﮓ ﯾﮑﯽ از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
ﻣﮑﺎﻧﯽ در ﴍق ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﻪ واﻗﻊ ﺷﺪه و ﻣﺮز ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﺷﻬﺮ ﯾﮏ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﺸﱰک ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪی اﯾﻦ ﺷﻬﺮ از ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﺎن ،ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ۱۶۵ ،ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﻨﺪر ﺗﺎرﯾﺨﯽ
در ارﺗﻔﺎع ﻣﺘﻮﺳﻂ ﭘﻨﺞ ﻣﱰ از ﺳﻄﺢ آبﻫﺎی ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و در ﻣﺴﯿﺮ ﺟﺎدهی ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺑﻪ
ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

آرزو ﺟﻌﻔﺮی ﺟﺒﻠﯽ

ﺗﻘﺪﯾﺮﺷﺪﮔﺎن

]ﻋﮑﺎس :اﻟﻬﻪ ﻣﺎﯾﺎﻧﯽ[
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ﻫرن ﻣﻌامری  .۵۰ﭘﺎﯾﯿﺰ ۱۳۹۷

۱۴۹

را ﻣﯽﺗﻮان ﺧﻮد ﺑﺎﻓﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ،
ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺷﻬﺮ و ﺗﺠﺮﺑﻪی ﺣﻀﻮر در ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺮای ادراک ﻫﺮﭼﻪ
ﺑﯿﺸﱰ ﻓﻀﺎ و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺷﻬﺮ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﺗﺠﺮﺑﻪی ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺬاب ﻗﺪم زدن در ﺑﺎﻓﺖ و ﮐﻮﭼﻪﻫﺎی
ﭘﺮﭘﯿﭻوﺧﻢ ﮐﻨﮓ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن را وادار ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ و ﮐﺸﻒ و
ﺷﻬﻮد ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن و ﮔﭗ زدن ﺑﺎ ﻣﺮدﻣﺎن
ﺧﻮﻧﮕﺮم و ﻣﻬامنﻧﻮاز ﮐﻨﮓ ﮐﻪ ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ در ﺗﮏﺗﮏ
ﺟﻤﻼﺗﺸﺎن وﻗﺘﯽ از ﺷﻬﺮﺷﺎن ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻣﻮج ﻣﯽزﻧﺪ،
اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار در ﻣﺴﯿﺮ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی اﮐﻮﮐﻤﭗ
ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻨﺪر ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻨﮓ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
اوﻟﯿﻦ و ﮐﻠﯿﺪیﺗﺮﯾﻦ اﺻﻞ در ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ،ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی
از ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞﻫﺎ و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﻗﻠﯿﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻣﻌامری
ﺑﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺳﺎﯾﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺑﺮای ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺪﻣﺖ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ و وﺟﻮد اﺑﻨﯿﻪی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎارزش در آن ،ﻃﺮاح را ﺑﻪ
اﺣﱰام ﮔﺬاردن در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﮑﻮه وادار ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ اﺣﱰاﻣﯽ
ﻧﻪ از ﺟﻨﺲ اﺟﺒﺎر ،ﺑﻠﮑﻪ از ﺟﻨﺲ ﻋﺸﻖ و ﯾﺎدﮔﯿﺮی .در ﻣﺴﯿﺮ
ﻃﺮاﺣﯽ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﺎﻓﺖ و ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞﻫﺎی ﺳﺎﯾﺖ ،ﻣﻮارد ﺑﺴﯿﺎر
زﯾﺎدی ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺪام از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺎﯾﻪﮔﺬار اﯾﺪهﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی در ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ،ﺳﻌﯽ ﺑﺮ آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻬﱰﯾﻦ
ارﺗﺒﺎط ﻣﺎ ﺑﯿﻦ ﺑﯿﺸﱰﯾﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞﻫﺎ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﻮد ﺗﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ
ﺑﻬﱰﯾﻦ ﺷﮑﻞ ،ﺟﺰﺋﯽ از ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻮن ﺗﺎﻓﺘﻪای ﺟﺪا
ﺑﺎﻓﺘﻪ و ﻓﺮزﻧﺪی ﻧﺎﺧﻠﻒ ﺑﺮای ﺷﻬﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮارد اﻗﻠﯿﻤﯽ ،ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﻣﻌامری و
اﺟﺘامﻋﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺪﯾﻦ ﴍح ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:
ﺟﻬﺘﮕﯿﺮی و ﻧﺤﻮهی اﺳﺘﻘﺮار ﺑﻨﺎﻫﺎ و ﻣﻌﺎﺑﺮ
ﭘﯿﺎدهﻣﺤﻮر ﺑﻮدن ﺑﺎﻓﺖ و ﻗﺪم زدن در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
اﺑﻨﯿﻪی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎﯾﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮﮐﻪﻫﺎ ،ﻣﺴﺠﺪ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﻗﻠﻌﻪی ﭘﺮﺗﻐﺎﻟﯽﻫﺎ
ﺧﻠﯿﺞ ﻧﯿﻠﮕﻮن ﻓﺎرس
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎﻓﺖ
ﮐﻮﭼﻪﻫﺎ و ﺟﺪارهﻫﺎی ﺑﺎﻓﺖ

روﻧﺪ ﻃﺮاﺣﯽ

ﺟﻬﺘﮕﯿﺮی ﻣﻌﺎﺑﺮ
ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺘﻮن ﺗﺎرﯾﺨﯽ و رواﯾﺖﻫﺎی ﺷﻔﺎﻫﯽ
ﺑﺰرﮔﺎن ﺷﻬﺮ ،ﺑﻨﺪر ﮐﻨﮓ دارای ﻗﺪﻣﺘﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ۳۰۰۰
ﺳﺎل اﺳﺖ و ﺑﺎرﻫﺎ وﯾﺮان و ﻣﺠﺪدا ً ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ .در
ﻃﻮل اﯾﻦ دوران ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﻨﺞ ﺑﺎر ﻫﺴﺘﻪی اﯾﻦ ﺷﻬﺮ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﮑﺎن داده اﺳﺖ .ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻘﺸﻪی ﺷامﺗﯿﮏ
زﯾﺮ ،ﺷﻬﺮ اول در ﻣﺤﺪودهی ﻗﻠﻌﻪی ﭘﺮﺗﻐﺎﻟﯽﻫﺎی
ﻓﻌﻠﯽ در ﺟﻨﻮبﻏﺮﺑﯽ ﺷﻬﺮ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﮐﻪ
ﻫﻢاﮐﻨﻮن در زﯾﺮ ﺧﺎک ﻣﺪﻓﻮن اﺳﺖ .ﮐﻨﮓ دوم در
ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺧﻮرﺳﻮر در ﴍق ﺷﻬﺮ ﻓﻌﻠﯽ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و
ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺘﻮن ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺷﻬﺮ در اﯾﻦ دوره ﭘﺮروﻧﻖ و
آﺑﺎد ﺑﻮده اﺳﺖ .ﭘﺲ از وﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻨﮓ دوم ،ﻫﺴﺘﻪی
اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺷامﻟﯽ ﺷﻬﺮ ﻓﻌﻠﯽ ،ﮐﻪ اﻣﺮوزه
ﻫﻮﺟﺎ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﮐﻨﮓ ﺳﻮم
در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ روﻧﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد .رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﻫﺴﺘﻪی
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺷﻬﺮ از ﻣﻨﻄﻘﻪی ﻫﻮﺟﺎ ﺑﻪ ﻣﺠﺎورت ﺷﻬﺮ
ﮐﻨﮓ در دورهی اول ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد و ﺷﻬﺮ در اﯾﻦ
ﻧﻘﻄﻪ ﴍوع ﺑﻪ رﺷﺪ و ﮔﺴﱰش ﻣﯽمنﺎﯾﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ
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ﮐﻨﮓ اﻣﺮوزی ﻣﺎﺑﯿﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪی ﮐﻨﮓ دوم و ﭼﻬﺎرم ﺑﻨﺎ
ﻧﻬﺎده ﻣﯽﺷﻮد و از ﺟﻬﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺴﱰش ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
ﮐﻨﮓ ﭘﻨﺠﻢ ﯾﺎ ﺷﻬﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﻣﺮوز ﺑﺎ ﻗﺪﻣﺘﯽ ﺑﯿﺶ از ۴۰۰
ﺳﺎل دارای ﺑﺎﻓﺘﯽ ﺳﺎمل ،ﭘﻮﯾﺎ ،ﴎزﻧﺪه و ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﻮده و
زﻧﺪﮔﯽ در آن ﺟﺎرﯾﺴﺖ.
ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻨﺪری دارای ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻨﺴﺠﻢ،
ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ و ﭘﻮﯾﺎ ،ﺑﺎ ﻋﻨﺎﴏ ﺷﺎﺧﺼﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎدﮔﯿﺮﻫﺎی
ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﮐﻮﭼﻪﻫﺎی ﺑﺎرﯾﮏ و ﺳﺎﯾﻪاﻧﺪاز ،ﮐﻪ ﯾﺎدآور
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ اﯾﺮاﻧﯽ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻬﱰ منﻮﻧﻪای از ﯾﮏ
اﯾﺮاﻧﺸﻬﺮ اﺳﺖ .ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻻی ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ارزﺷﻤﻨﺪ
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﺟﻮد ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۳۰۰ﺑﺎدﮔﯿﺮ ﺳﺎمل و ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ،
وﺟﻪ متﺎﯾﺰ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ﮐﻮﭼﮏ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻی ﻣﺤﯿﻄﯽِ ﻣﻌامری
ﺷﻬﺮ ،ﺗﻮﺟﻪ و ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﻪ اﺻﻮل ﻃﺮاﺣﯽ اﻗﻠﯿﻤﯽ ،اﻟﮕﻮی
ﴎزﻧﺪه و ﺷﺎداب ﺷﺒﮑﻪی ﻣﻌﺎﺑﺮ ،ﺧﻂ آﺳامن ﻣﻄﻠﻮب و
ﺣﺲ زﻧﺪﮔﯽ ،ﻫﯿﺠﺎن و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﻣﯿﺎن ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ از دﯾﮕﺮ
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻨﺤﴫﺑﻪﻓﺮد اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺟﻬﺖ ﻃﺮاﺣﯽ اﮐﻮﮐﻤﭗ،
ﻣﺤﺪودهای ﺑﻪ وﺳﻌﺖ ﺣﺪود  ۶۰ﻫﮑﺘﺎر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ دارای وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ و ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ اﺳﺖ.
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ وﺟﻮد ﺗﻌﺪاد ۱۲
ﺑﺮﮐﻪ )ﻣﺤﻞ ﺟﻤﻊآوری آب( ﺗﺎرﯾﺨﯽ در دل آن ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮﮐﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻓﻮاﺻﻞ دور و ﻧﺰدﯾﮏ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﻫﺮﮐﺪام دارای ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺧﺎﺻﯽ ﺟﻬﺖ
ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .وﺟﻮد  ۲ﺑﻨﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ در
اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺎص ﺑﻮدن آن ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎی
ﻣﺴﺠﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻣﺨﺮوﺑﻪ در ﻣﺮﮐﺰ ﺳﺎﯾﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻗﻠﻌﻪی ﭘﺮﺗﻐﺎﻟﯽﻫﺎ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺧﻂ ﺳﺎﺣﻠﯽ.

اﯾﺪهی ﻃﺮاﺣﯽ

ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻨﺪر ﮐﻨﮓ در ﻃﻮل ﺳﺎﻟﯿﺎن ﻣﺘامدی
از ﮔﺰﻧﺪ ﺗﺨﺮﯾﺐ و آﺳﯿﺐ ﺑﻪ دور ﻣﺎﻧﺪه و ﺑﻪ ﻃﻮر
ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰی ﺳﺎمل اﺳﺖ .از ﻫﻤﯿﻦ رو ،ﺑﻬﱰﯾﻦ ﻣﺮﺟﻊ
ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻌامری و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﺷﻬﺮ

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻮﺟﻮد ،ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷامﻟﯽـﺟﻨﻮﺑﯽ و
ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﻣﺤﻮر ﺳﺎﺣﻠﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﯿﺸﱰﯾﻦ

ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﻧﺴﯿﻢ درﯾﺎ در ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد ﮐﻮران و ﮐﺎﻫﺶ
ﴍﺟﯽ ﻫﻮا و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻠﻤﻮس دﻣﺎی ﻣﺤﺴﻮس
ﮔﺮدد.

داﻧﻪﺑﻨﺪی 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
ﺑﻪ ﭘﯿﺎده ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮی ﺧﻮاﻫﺪ داد و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﴍﯾﺎن
اﺻﻠﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻌﺎﺑﺮ اﺻﻠﯽ
ﺑﺮاﺳﺎس ﻫامن ﺷﺒﮑﻪی ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﺳﺎﺣﻞ و ﺷﻄﺮﻧﺠﯽ
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در داﻧﻪﺑﻨﺪی ﻓﻀﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی
ﻋﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﻬﻨﺎور ﺑﻮدن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ،در
وﻫﻠﻪی اول ،ﯾﮏ ﮐﻠﯿﺖ واﺣﺪ و در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪی ،رﯾﺰداﻧﻪﻫﺎ
اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدد.

اﯾﺠﺎد ﺣﺮﯾﻢ ﺑﺮای اﺑﻨﯿﻪی ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺑﺎارزش
ﺳﺎﯾﺖ

در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ و ﻣﺮﻣﺘﯽ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺣﱰام ﺑﻪ ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺑﺎارزش ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎﯾﺖ،
از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﺎﺧﺖوﺳﺎز ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺣﺮﯾﻢ اﯾﻦ ﺑﻨﺎﻫﺎ ﭘﺮﻫﯿﺰ
منﻮده ﺗﺎ در اداﻣﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺻﻮرت
ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد ﺑﻪ اﺣﯿﺎی اﯾﻦ ﺑﻨﺎﻫﺎ اﻗﺪام منﺎﯾﯿﻢ .اﯾﻦ اﺑﯿﻨﻪ ﺷﺎﻣﻞ
ﺑﺮﮐﻪﻫﺎی آب ،ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺨﺮوﺑﻪی ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﻠﻌﻪی
ﭘﺮﺗﻐﺎﻟﯽﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

اﯾﺠﺎد ﻣﺴﯿﺮ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﯿﻦ ﺑﺮﮐﻪﻫﺎ

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 ﻧﮑﺘﻪی ﻣﻬﻤﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ وﺟﻮد ﺧﻮر ﮐﻨﮓ
در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﺧﻮر ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ
ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﻗﺪﯾﻢ در ﮐﻨﮓ ﺑﻮده و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ رﺳﻮب و
ﻋﺪم رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺧﺸﮏ ﺷﺪه و ﮐﺎرﺑﺮدی ﻧﺪارد .در ﻃﺮاﺣﯽ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی 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 ﺑﺮﮐﻪﻫﺎ ﻣﺘﺼﻞ
ﻣﯽﮔﺮدد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭘﯿﺎدهﻣﺤﻮر ﺑﻮدن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ،از
اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻟﻮپ در داﺧﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺒﺪﺑﻞ
ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راه ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺮای اﻓﺮاد اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﺮای ﺳﺎلﻫﺎ ﻟﻨﺞﺳﺎزی و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ از ﻃﺮﯾﻖ
ﻟﻨﺞ و ﻗﺎﯾﻖ در دﯾﺎر ﮐﻨﮓ ﻣﺘﺪاول ﺑﻮده و اﻣﺮوز ﮐﻨﮓ را ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻟﻨﺞﺳﺎزی ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ؛ ﭘﺲ ﺗﺠﺮﺑﻪی
ﻟﻨﺞﺳﻮاری و آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻟﻨﺞﺳﺎزی ﺑﺮای ﻫﺮ ﺗﻮرﯾﺴﺖ و
ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪهای ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺬاب ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اداﻣﻪی
ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺑﺎﻓﺖ و ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﺪهای ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

اﺳﮑﻠﻪﻫﺎی ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ

ﻫامن ﺗﺮﮐﯿﺐ داﻧﻪﻫﺎی ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻬﺮ ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﮑﻞ
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی اﺳﮑﻠﻪﻫﺎ در داﺧﻞ درﯾﺎ ﮐﻪ
ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزیﻫﺎی آﺑﯽ ،اﺳﮑﻠﻪﻫﺎی ﻣﺴﺎﻓﺮی و ﮔﺮدﺷﯽ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ.
ﻫرن ﻣﻌامری  .۵۰ﭘﺎﯾﯿﺰ ۱۳۹۷

۱۵۱

ﺟﺎمنﺎﯾﯽ ﮐﺎرﺑﺮیﻫﺎ

در ﺟﺎمنﺎﯾﯽ ﮐﺎرﺑﺮیﻫﺎ ﺳﻌﯽ ﺑﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎرﺑﺮیﻫﺎ در ﺳﻄﺢ
ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺳﺎﯾﺖ ﺧﺎﻟﯽ ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ ﻣﱰاﮐﻢ
ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﻫﭽﻨﯿﻦ ﺣﻮزهی ﻧﻔﻮذ ﮐﺎرﺑﺮیﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس اﺻﻞ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ
ﺑﻪ ﻧﺤﻮی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﮐﻤﱰﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ از ﻫﺮ
ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺮای اﮐرث ﮐﺎرﺑﺮیﻫﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻃﺮاﺣﯽ اﺑﻨﯿﻪ

در ﻃﺮاﺣﯽ اﺑﻨﯿﻪ اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﻣﯿﻨﻪ و ﺑﺎﻓﺖ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ و اﻟﮕﻮﮔﯿﺮی از ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻨﺪر ﮐﻨﮓ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮارد ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺟﺪارهﻫﺎی ﮐﻨﮓ ﮐﻪ ﺑﺮ
ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺳﺎﯾﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﻮدهاﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ
اﺷﺎره منﻮد:
• تناسبات ارتفاع و سایهاندازی
• تناسبات حیاطها :مستطیل/مربعمستطیل
• سلسلهمراتب فضاها در ابنیه :فضاهای عمومی/فضاهای
ﺧﺼﻮﺻﯽ
• بادگیر و استفاده از آن به صورت کامالً کاربردی در بناها
• مصالح :رنگ سفید و بعضاً کاهگلی ،ازاره ساروجی،
ﺳﻘﻒﻫﺎی ﭼﻮﺑﯽ )ﭼﻨﺪل ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﺤﻠﯽ( ،ﺟﺎنﭘﻨﺎه )ﺳﺘﺎر ﺑﻪ
زﺑﺎن ﻣﺤﻠﯽ( ،ورودیﻫﺎ ،رواق
• طراحی به صورت الگووارهای و تعمیمپذیر :طراحی ابنیه به
ﺻﻮرﺗﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺴﻂ و ﮔﺴﱰش
در آﯾﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻟﮕﻮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ.
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