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چکیده
تقریبأ سه دهه است که انقالب محیط زیستی آغازشده است ،در واقع این انقالب دردهه 0691به وقوع پیوست تا این زمان توسعه فقط با
معیارهای اقتصادی سنجیده می شد و خسارات وارده به محیط زیست و منابع طبیعی به حساب نمی آمد ،اما پس ازگسترش مسایل
محیط زیستی در جهان به ویژه اروپا ،مباحث توسعه پایدار مطرح گردید .الگوواره تازه باعنوان توسعه پایدار به مقابله با الگوهای تولید،
توزیع و مصرف ناسازگار با طبیعت میپرداخت .گسیختگی رابطه انسان با طبیعت ،درنتیجه توسعه فناوری دانسته یا ندانسته دربسیاری از
موارد منجر به برهم خوردن تعادل محیط و نابودی جلوههای مختلف محیط زیستی شده است .با اینهمه ،تاپیش از توسعه صنعت مدرن،
سیطره طبیعت برزندگی انسان ،بسیار بیشتر ازسلطه بشر برطبیعت بود .بنابراین دانشمندان و گروههای که طرف دار محیطزیست بودند
جهت تعادل بخشی به رابطه انسان و محیط طبیعی او و آشتی بین انسان مدرن و طبیعت ،هماهنگی و هم سویی انسان با طبیعت ،و پایان
دادن به بحرانهای قرن حاضر دیدگاههای مختلفی مطرح کردند .دراین بین اکوویلیج ها درسطح جهان از پراکندگی و مقبولیت بیشتری
برخودارهستند .این تحقیق با هدف معرفی اکوویلیج ها و بررسی اجزاء مختلف آن ها و همچنین معیارها و مشخصه های این نوع
سکونتگاهها پرداختهشده است .برای شناخت ویژگیهای این نوع سکونتگاهها از روش اسنادی و به سایتهای اینترنتی مرتبط در این
زمینه مراجعه شد .از مهم ترین ویژگی های روستاهای اکولوژیک توجه به ابعاد توسعه پایدار و مخصوصأ بعد اکولوژیک آن می باشد.
کلمات کلیدي :روستای اکولوژیک ،توسعه پایدار ،محیط زیست ،انسان و طبیعت.

 -0دانشیار،گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری ،دانشکده علوم زمین ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران
 -2دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ،گروه جغرافیا ،دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
 -3دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ،گروه جغرافیا ،دانشکده علوم زمین ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران *(مسئوول
مکاتبات).
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مقدمه
تقریبأ سه دهه است که انقالب محیط زیستی آغاز شده استت،

هم سویی انسان با طبیعت ،و پایان دادن به بحران هتای قترن

در واقع این انقالب در دهه 0691به وقوع پیوست تا این زمتان

حاضر دیدگاه های مختلفی مطرح کردند؛ که ازجمله :اکوویلیج

توسعه فقط با معیارهای اقتصادی سنجیده می شد و خستارات

(بوم روستا ،روستای اکولوژیتک ،روستتای ستازگار بتا محتیط

وارده به محیط زیست و منابع طبیعی به حساب نمی آمد ،امتا

زیست) ،روستتای ستالم ،روستتای مطلتوب ،روستتای ختوب،

پس از گسترش مسایل محیط زیستی در جهان به ویژه اروپتا،

روستای سبز ،که هرکدام به یکی ازجنبه های رابطته انستان و

مباحث توسعه پایدار مطترح گردیتد .الگتوواره تتازه بتا عنتوان

محیط می پردازد و در قستمت هتای مختلفتی ازجهتان متورد

توسعه پایدار بته مقابلته بتا الگوهتای تولیتد ،توزیتع و مصترف

توجه بوده اند .در ایتن بتین اکتوویلیج هتا درستطح جهتان از

ناسازگار با طبیعت می پرداخت( .)0بتدون شتک بحتران هتای

پراکندگی و مقبولیت بیش تری برخودار هستند.

محیط زیستی مع اصر ،زاییده اندیشه های متادی نگتر ،توستعه

معرفی اکوویلیج ها و بررسی اجزاء مختلتف آنهتا و همچنتین

طلب ،سلطه جو و پیامد ناگوار اشتهای سیری ناپتییر رهبتران

معیارها و مشخصههای این نوع سکونتگاهها پرداختهشده است.

سیاسی ،مدیران اقتصادی و در یک کالم معلول کژ اندیشی یتا
جهالت انسان درجهان است( .)2دردنیتای امتروز بحتران هتای
پیش روی محیط زیست نظیرگرمایش جهانی ،تخریب زیستگاه
ها ،تخریب منابع طبیعی ،افزایش انواع آلودگی ،رشدجمعیت و
مواردی از این دست کته هرکتدام بته نحتوی زنتدگی بشتر را
تحت تأثیر قرار می دهند ،انکار ناپییرند .این بحران هتا صترف

روش بررسی
این تحقیق بهصورت مروری میباشد که بتا استتفاده از منتابع
کتابخانهای و سایتهای مرتبط بته بررستی موضتوع پرداختته
شده است.
تعریف اکوویلیج ،ویژگیها و اهمیت آنها:

نظر از نوعشان ،بدون مرز و جهان شمول انتد و عمومتأ وجتود

اکوویلیج ها بسیار متنوع بتوده و در قستمت هتای مختلفتی از

یکتتی ،بتتروز یتا تشتتدید دیگتتری را بتته همتتراه دارد .مشتتکالت

دنیا پراکنده هستند و در هر دو محیط شهری و روستایی و یتا

محیط زیستی درگام نخست ،پیامدهای زیان بار بسیاری بترای

کشور های صنعتی و غیرصنعتی استقرار دارنتد .اکتویلیج یتک

سالمت فردی انسان دارد و درگام های بعد توستعه اقتصتادی،

اصطالح مبهم است و می تواند در شیوه های مختلفتی تفستیر

اجتمتتاعی ،فرهنگتتی او را تحتتت تتتأثیر قتترار متتی دهتتد(.)3

شود .برخی منابع کلیدی به تعریف رابرت گتیلمن اشتاره متی

گسیختگی رابطه انسان با طبیعت ،در نتیجته توستعه فنتاوری
دانسته یا ندانسته در بسیاری از موارد منجر به بترهم ختوردن
تعادل محیط و نابودی جلوه های مختلف محیط زیستی شتده
است .با این همه ،تا پتیش از توستعه صتنعت متدرن ،ستیطره
طبیعت بر زندگی انسان ،بسیار بیشتر از سلطه بشر بر طبیعتت

کنند:
"سکونت گاهی انسان مقیتا ،،بامشخصتات کامتل کته در آن
فعالیت های انسان بدون ضرر با محتیط طبیعتی ادغتام متی -
شوند ،به نحوی که حامی توسعه انستانی ستالم و بتا موفقیتت
به سوی آینده نامحدود ادامه می یابد".

بود .امروزه انسان چنان بر محیط زیست خود یورش آورده کته

تعریف شبکه جهانی اکوویلیج :یک گروه از مردم کته درتتالش

هیچ فرآیند طبیعی از تأثیر فعالیتت هتای وی مصتون نمانتده

برای زندگی رضایت بخش و پایدار در هماهنگی بتا یکتدیگر و

است( .)5بنابراین دانشمندان و گروه هایی که طرف دار محیط
زیست بودند جهت تعادل بخشتی بته رابطته انستان و محتیط
طبیعی او و آشتی بین انستان متدرن و طبیعتت ،همتاهنگی و

دیگر موجودات زنده و زمین.
اولین ویژگی :انسان مقیا: )Human Scale (،
اشاره به اندازه روستا دارد و تعامل اجتماعی افزایش می یابد و
هر عضو احسا ،می کند که آن ها می توانند مسیر جوامتع را
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تحت تأثیر قرار دهنتد .گتیلمن( ،)0660انتدازه بتوم روستتا را

روشهای کشاورزی پایدار میتوانتد تولیتد غتیا بترای مصترف

براسا ،شواهدی از جوامع مدرن صنعتی و فرهنگ های دیگر

فعلی و همچنین برای نسلهای آینده ادامه یابد.

برآورد می کند .او اظهار می کند که حد باالی جمعیت تقریبتأ

گیلمن( ،)0660اکوویلیج ها را یک جهان کوچک و قابتل فهتم

 411نفراستتت .او بتتا بیتتان ایتتن کتته بتتوم روس تتا متتی توانتتد

از کل جامعه می نامد .اکوویلیج ها تالش می کنند تا از طریتق

0111نفرجمعیت نیز داشته باشد درحالی که بعضتی از آن هتا

تعادل محیط زیستی  ،اقتصادی ،اجتمتاعی – فرهنگتی پایتدار

کم تراز011نفرجمعیت دارند .آئورویل در هند ،جامعته ای کته

باشند.

35سال از آن می گتیرد و جمعیتت آن تقریبتأ 2111نفتر کته



پایداری اکولوژیکی دارای مشخصه های زیراست:

متشکل از بوم روستا های خوشه ای است.

 -تولید موادغیایی ارگانیتک و توزیتع ناشتی ازمنتابع محلتی و

ویژگتی دوم :یتک ستکونت گتاه کامل(خوداتکتاء)( A Full

زیست منطقه ای

:)Featured Settlement

 -حفظ حیات وحش و زیستگاه های گیاهی

اشاره به عملکردهای درونی روستا دارد .عملکردهتای ضتروری

 -سبک زندگی انسان ها تأثیر منفتی بتر روی محتیط نداشتته

شتتامل اقامتتت ،تتتأمین متتواد غتتیایی ،تولیتتد ،اوقتتات فراغتتت،

باشد.

زندگی اجتماعی همه این هتا نیتاز دارنتد در نستبت متناستب

 -سیستم های حمل و نقل و روش های عملی که حفاظتت از

باشند .با این وجود ،این تعریف به این معنا نیست که اکوویلیج

زمین و منابع

کامل خودکفا باشد و یا جدا شده از جوامع هم جوار باشد.

 -مصرف و تولید ضایعات به حداقل برسد

ویژگی سوم  :ادغام فعالیت های انسانی بدون ضرر به طبیعت:

 -حفظ منابع آب

منابع به روش چرخه ای استفاده می شوند نه خطی ،بنتابراین

 -بازیافت زباله های انسانی و فاضتالب هتا از یتک راه مفیتد و

نباید آن هتا را هتدر دارد .بترای م تال کم،وستت ،متشتکل از

بازگردانندن آن به طبیعت

زباله های آلی که به خاک برای تغییه باغ هتا و کشتاورزی بتر

 -ازمنابع انرژی غیرسمی برای حرارت و برق جوامتع استتفاده

می گرداند.

شود

ویژگی چهارم :حمایت ازتوسعه انسانی سالم :

 -ستتاخت و ستتاز هتتای زیستتتی :استتتفاده از متتواد ستتاختمانی

جوامع انسانی نیاز به یک رویکرد متعادل و یک،ارچته بته نیتاز

طبیعی و محلی و ترکیب آن ها و مکمتل بتا محتیط زیستت و

هتتای انستتان (فیزیکتتی ،عتتاطفی ،روانتتی و معنتتوی) دارنتتد.

با اثرات محیط زیستی کم تر

توسعه انسانی ،مسایل اقتصادی ،اجتماعی ،حکومتی جامعته را

 -افزایش حس مکان در بین ساکنان

تحت تأثیر قرار می دهد.
ویژگی پنجم  :حرکت بهسوی موفقیت و آینده نامحدود :تمرکز
بر روی جنبه پایداری دارد .تمرکز بر بلندمدت چتالش بزرگتی
است اما شرایط عادالنته و منصتفانه را بترای نستلهای بعتدی
فتراهم متیکنتتد  .بته عنتوان م تتال حفاظتت ختاک از طریتتق



پایداری اجتماعی دارای مشخصه های زیر است:

 -افتتتراد قتتتادر بتتته ارتبتتتاد و تشتتتخی

یکتتتدیگر باشتتتند
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شکل  -1منبع8( :و.)7
 -افراد برای تصمیم گیری مناسب و حل تعارض یاد می گیرند

رفتار پایدار درون نسلی و بین نسلی شکل گرفت .در ست،تامبر

 -جامعه همه مردم از جمله کودکان ،سالمندان و گتروه هتای

سال بعد بیست نفر از جوامتع پیشترو برجستته در گزارشتی از

حاشیه ای را می پییرد

رابرت و دایان گیلمن برای مالقات با گایا تراستت در دانمتارک

 -آموزش مستمر

به بحث یک استراتژی برای توسعه و گسترش مفهوم اکوویلیج



پایداری اقتصادی :

 تشویق به کارآفرینی ایجادکسب و کار های کوچک(.)4 تاریخچه شکل گیري اکویلیج هاا :درطتول دهته ،0691پروژه های متعددی براسا ،معنویت و اکولوژیکال در قستمت
های مختلفی از جهان آغتاز شتد :فینتدهورن( )Findhornدر
استتکاتلند ،فتتارم در تنستتی آمریکتتا (،)Tennesse Farm
ستتاروادایا ( )Sarvadayaدر ستتری النکتتا ،نتتام ( )Naamدر
بورکینافاسو ،سول همیر در ایسلند که ریشه های آن بته ستال
0631بر می گردد .درسال 0661گایاتراستت ( )Gaia Trust
شکل گرفت(یک نهاد خیریه پشتتیبان از پتروژه هتای توستعه
پایدار در سراسر جهان است ) .یک گروه که با هدف حمایت و
ترویج زندگی مردم در هماهنگی با طبیعت در سطح جهتانی و

ب،ردازند .این گروه شامل کارل هنریک رابترت (بنیانگتیار گتام
طبیعی ) و دیوید کورتن که اکوویلیج ها را قسمت وسیع تتر از
جنبش پایداری می دید .جنبش به اصطالح جهتانی اکتوویلیج
در اوایل دهه 0661آغاز شد .اصطالح اکتوویلیج اولتین بتار در
س،تامبر 0660توسط دایتان و گتیلمن بترای یتک ستمینار در
دانمتتارک ارائتته شتتده بتتود .رُز ( )Rossو هیلتتدر جکستتون از
بنیانگیاران گایا تراست(یک نهاد خیریته متمرکتز روی محتیط
زیست مستقر در دانمارک) ،به این نتیجته رستیدند کته بترای
پیش برد حرکت به سوی پایداری ،جهان نیازمند نمونته هتای
خوبی از آن چه به معنی زندگی در همتاهنگی بتا طبیعتت در
پایداری و رضایت معنوی در راه یک جامعه پیشترفته ازلحتا
تکنولوژی است .این نمونه های خوب را آن ها تصمیم گرفتنتد
اکوویلیج بنامند .دراواخر سال 0666حدود 091جامعه هدف و
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بیش از 01111روستای سنتی به شتبکه جهتانی اکتوولیج هتا

سواری ،کامیون suv ،ها و وانت است .وقتیکته از خودروهتای

پیوستند .هنوز یک مدل ایتده آل از اکتوویلیج هتا بته نمتایش

سواری بهجای حملونقل اتوبتو ،استتفاده میشتود تصتادف

نگیاشته اند اما جوامع بسیاری درقستمت هتایی از جهتان کته

مرگبار 34برابر بیشتتر احتمتال دارد رخ دهتد .عتالوه بتراین

با هم یک چشم انداز کلی از فرهنگ مختلف و ستبک زنتدگی

حملونقل عمومی مزایای بیشتری مانند بهبود کیفیتت هتوا،

راتشکیل می دهند(.)9

کاهش انتشار گازهای گلخانهای ،صرفه جویی انرژی با حرکتت

 -سازمانهاي حمایتکننده ازآن ها :بتا توجته بته بررستی

مردم بیش تر و با وسایل نقلیه کم تر؛ استتفاده از اتوبتو ،بته

پیشتتینه شتتکلگیری ایتتن نتتوع ستتکونتگاهها ،آنهتتا توستتط

معنی ارایه سفر برای متردم درتمتام ستن و توانتایی استت .در

سازمانهای غیردولتی و بنیادها ،خیریه ها ایجاد شدند و مورد

برخی اکوولیج ها محدودیت پارکینگ وجود دارد و خیابان هتا

حمایتتت هستتتند .درستتال 0665شتتبکه جهتتانی اکتتوویلیج

بیش تر برای پیاده روی دوستتانه استت .و دربرختی از آن هتا

بنیانگیاری شد .هدف آن حمایتت از توستعه ستکونتگاههای

اتومبیتتل ممنتتوع استتت .اکتتوویلیج  Ceero Gordoدر

پایدار انسانی ،کمک به تبادل اطالعات در میان ستکونتگاهها،

Oregonممنوعیت ورود اتومبیل درحالی که استفاده از حمل

ایجاد اطالعات در دستر ،بهطور گسترده بود .گروهی از مردم

و نقل عمومی ،دوچرخه ،مسیرهای عابر پیاده ترویج می کنند.

با حضور در جلسه افتتاحیه در دانمارک ،شامل نماینتدگانی از

 .2عالوه براین استفاه از Golf Cartقابل شارژ به عنوان گزینه

هشت جوامع ازجملته :پرماکتالچر کریستتال واتتر ،فینتدهورن

های حمل و نقل برای سفر در داخل جامعه است .گلف کتارت

استکاتلند ،فتارم تنستی ،لبنسترتن ( )lebensternدرآلمتان،

ها برای سفر در داخل شهر یا روستا برای افراد مسن و از کتار

تصمیم بر آن شد که سه شبکه منطقه ای برای پوشش جهتان

افتاده می تواند بارهای سنگین را حمل کند.

از لحا جغرافیایی با مراکز اداری در فارم ،لبنسترن وکریستال

مزایای گلف کارت ها :تقریبأ ده برابر مصترف انترژی کتم تتر و

واتر مرکز شبکه جهانی اکوویلیج در اقیانوسیه –آسیا شد(.)6

کارآمدی بیش تری نسبت به اتومبیل ها در هتر مایتل دارنتد.

 -اجزاي اکوولیج ها :

جای پارک کم تری می خواهد سرعت آن ها کندتر است و کم

حمل و نقل:

تر تصادف و از لحتا اکولتوژیکی آلتودگی ایجتاد نمتی کنتد.



 .0حمل و نقل عمومی یتک گزینته بتادوام استت .بستیاری از

اکوویلیج  Earthavenدر  North Carolinaبرای ساکنان

اکوویلیج ها به دنبال مکان براسا ،دسترسی نزدیک به حمتل

خود گلف کارت هایی با نرخ  41دالر در سال در اختیار آن هتا

و نقل عمومی هستند .حمل و نقل با اتوبو ،یک حالت بستیار

قرار داده استت و همچنتین بترای شتارژ آن هتا از پانتل هتای

امن تر از حمل و نقل در مقایسه با هنگامی که به اتومبیلهای

خورشیدی استفاده می شود.
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شکل  -2پانل خورشیدي با قدرت ارایه به ساختمان و چرخ دستی هاي گلف (منبع))5( :

 .3استتتفاده از دوچرختته :در اکتتوویلیج  Ithacaدر آمریکتتا،

ورزش و تناسب اندام استفاده می کنند.

ساکنان پیر و جوان از دوچرخه برای کار و مدرسه و حتی برای

شکل  -3پل متشکل از خرده سنگ و پلیمر منبع)4( :
 .5پیاده روی

قابل انعطاف تشکیل شده است .این سیستم می تواند بارهتای

 -خرده سنگ و جاده سبز :اکوویلیج  Tucsonدر Arizona

قابل توجهی را تحمل کند .اگرچه برای مناطق با ترافیتک بتاال

از مواد متشکل از خرده سنگ با پلیمر غیرسمی استتفاده متی

مناسب نمی باشد .اما برای پارکینگ ها ،مسیر های پیاده روی

کنند.

و مسیرهای دوچرخه مناسب است.

 :Gravel Pave and Grass pave-هر دوی آن ها از لوله

این سیستم های حمل ونقل جایگزین (اتوبو ،،ماشتین هتای

های پالستیکی استوانه ای متصل بر روی یک سیستتم شتبکه

اجاره ای ،گلف کارت ها ،دوچرخه ،مسیرهای پیاده روی) باعث
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کاهش صدا ،آلودگی ،ازدحام می شود .این جایگزین ها جامعه

های طبیعی اطراف ساختمان ها می تواند هزینه هتای انترژی

را از بعتتد اجتمتتاعی ،محتتیط زیستتتی و اقتصتتادی بهبتتود متتی

در گرمایش و سرمایش را کاهش دهد .پوشش گیتاهی انترژی

بخشد(.)01

گرمایی را در تابستان جیب می کنتد و در نتیجته انترژی کتم
تری برای خنتک کتردن متورد نیتاز استت .درختتان بتزرگ و

انرژي هاي جایگزین:

مناسب برای آب و هوا ،ایجاد سایه ،بهبود کیفیت هوا و ذخیره

 -بادی :درآمریکا ،انرژی باد در حتال پیشتی گترفتن از دیگتر

آب ،آن ها همچنین حفاظت از اشکال مختلف زندگی(به عنوان

بته زمتان روز،

م ال گرده افشانی ،انتشاردانه ،کنتترل حشترات) نقتش دارنتد.

فصل ،جهت و توپوگرافی دارد .مزایا :قیمت ارزان ،فراوانی بتاد،

مناطق حفاظت شده نیز می تواند به عنوان ابزار آموزشی ،یک

توزیع گسترده ،انرژی پاک .حدود 61درصد ازقطعتات تتوربین

منبع برای صنایع دستی ،جایی برای برنامه های اکوتوریستم و

های بادی را می  -تتوان بازیافتت و استتفاده مجتدد کترد .در

یک محل برای تحقیق باشد .طبیعت می تواند به عنوان وسیله

فیندهورن استکاتلند چهتار تتوربین بتادی متعلتق بته جامعته

آموزشتی ،متتدار ،محلتی بتترای ستاکنان و بازدیدکننتتدگان و

روستایی با ظرفیت  541کیلو وات برق مصرفی را تتأمین متی

همچنین یک حس باالتر در ارتباد و احترام به طبیعت باشتد.

کند .یک منبع برق پشتیبان وجود دارد ،هنگامی باد نمتی وزد

فارم درتنسی یک نمونه با ارزش از اکتوویلیج هتا کته از زمتین

ازآن استفاده و حتی صادرکننده برق نیز هستند.

حفاظت می کنند ،است تنوع زیستی یک هدف کلی برای فارم

 -خورشیدی :این گزینه بته خصتود در روستتاهایی کته دور

است.

افتاده هستند و به شبکه برق دسترستی ندارنتد ،استتفاده متی

 -زمین های کشاورزی :شامل باغات و مراتع است .کشتاورزی

کنند.

محلی یک جزء بزرگ در اکوویلیج هاستت .ایتن منتابع ،شتغل

 -ژئوترمال :درآمریکا همه  41ایالت آن از این انترژی استتفاده

های محلی و ارائه غیای محلتی و ستالم بته جامعته را فتراهم

می کنند.

می کنند(.)02

 -بیوگاز :درآمریکا بیش از 01هزار مگاوات از درختتان خشتک

مصالح ساختمان ها :در مسکن محیط زیستی ،وابستتگی بته

برای تولید انرژی استفاده می کنند.

سوخت های فستیلی ،فلتزات ستنگین و متواد معتدنی کته در

شکل های انرژی است .قتدرت بتاد بستتگی

فضاي باز  :فضاهای باز مزایای بسیاری برای مردم فتراهم متی

محیط انباشته ،تجاوز به محیط طبیعی و وابستگی بی فایده در

کنند .در اکوویلیج هتا قرارگیتری ستاختمان هتا در رابطته بتا

شتتیمیایی و مصتتنوعی کتتاهش متتی یابتتد .مصتتالح ستتاختمانی

فضاهای باز است .این زمین های بکر به عنوان مناطق زه کشی

مختلف بستیاری در دستتر ،وجتود دارد .در هنگتام انتختاب

طبیعی عمل می کننتد ،جتیب بتارش و روانتاب آن هتا و نیتز

مصالح ساختمانی مناسب باید آب و هتوای محلتی ،فرهنتگ و

زیستگاهی برای موجودات زنده ،یک منبع غیایی ،محلی بترای

مواد مورد نیاز در دستر ،در نظر گرفته شود.

استراحت و آرامش و یک محل اجتماعی است(.)00

اصول مصالح ساختمانی پایدار:

انواع فضاهاي باز و مزایاي آن ها :

 -به کارگیری مصالح ساختمانی با محتوای قابل بازیافت

 -فضای باز :شامل پارک ها ،زمین های حفاظت شده ،باغ ها و

 -به کارگیری مواد سالم

زمین های کشاورزی ،این فضاهای باز در مجاورت محل کتار و

 -به کارگیری مصالح ساختمانی تولیدشده در محل

منتتازل مستتکونی ،فرصتتت هتتای مناستتبی بتترای ستتاکنان در

 -به کتارگیری مصتالح ستاختمانی زیستت تجزیته پتییر(قابل

استراحت و معاشرت با یکدیگر فراهم متی کننتد .چشتم انتداز

تجزیه)
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 -به کارگیری مصالح ساختمانی که تولید زباله کتم در تولیتد،

مصالح ساختمانی بخش جدایی ناپییری در اکوولیج هتا بتازی

ساخت و ساز و تخریب داشته باشد.

می کنند .دسترسی محلی به مصالح ساختمانی و مقدار بودجه

 -بهکارگیری مصالح ساختمانی که تولید گازهای گلخانهای کم

در دستر ،نیز از مولفه های کلیدی در هنگام تصمیم گیتری

باشد.

برای احداث مسکن به کار می روند(.)03

 -بهکارگیری مصالح ساختمانی که مضر برای موجتودات زنتده

انواع ساختمان ها:

نمیباشد.

 :COB -روش ساختمان سازی بسیار قتدیمی بتا استتفاده از

 -به کارگیری موادی کته اثتر منفتی برکیفیتت هتوای داختل

خاک ر ،،شن و ماسه و نی است .مزایتای استتفاده ازآن :بته

نداشته باشد.

راحتی در دستر ،است ،ارزان ،ساده برای استتفاده ،اغلتب در

 -اجتناب از به کارگیری موادی که محتدودیت منتابع مصترف

محل یافت می شود(قابل دستر ،)،مقاوم درمقابل انتواع آب و

وجود دارد.

هوا ،مقاوم در برابر آتش سوزی ،پایدار و مقاوم(ماندگار).

 -به کارگیری مواد و مصالح ساختمانی که بتا نگهتداری کتم و

در اکوویلیج  Dancing Rabbitاستتفاده شتده و هزینته آن

طول عمر باال باشد.

تقریبأ 3111دالر است.

 به کارگیری مواد و مصالح ساختمانی که حفاظت از انترژی وبهره وری از آن را افزایش دهد.

شکل  -4ساختمان  CBOمنبع)14( :
 :Adobeبنتای خشتتی :تکنیتک هتای بنتای خشتتی بترای

رواج دارد .در ساخت این نوع ساختمان از کتاه (گنتدم ،بترنج،

هزاران سال در سراسر دنیا استفاده شده است .ترکیتب آنهتا از

چاودار و جو دوسر) استفاده می شود.

مکانی به مکتان دیگتر متفتاوت بتوده و بستتگی بته ختاک در

خواد :کارکردن با آن آسان ،عایق عتالی ،وزن ستبک ،مقتاوم

دستر ،دارد.

در برابر آتش ،مقاوم در برابر باد و زلزله.

 :Straw baleاین روش در سال 0511میالدی توسعه یافت و
در حال حاضر تجربه احیای آن به ویژه در جنوب غربی آمریکا
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شکل  -5خانهاي از کاه و نی منبع)5( :
 :Crod woodشامل قطعات کوتاه و گرد ،خشک شده چوب

محیط زیست ،تجدیدشدنی ،عایق مناسب ،برای افزایش عایق،

همراه با مالت ساخته می شود .مزایا :ارزان ،تأثیر کم بر روی

خاک اره را می توان به مالت اضافه کرد.

شکل  -6خانه اي از تکه هاي هیزم منبع)5( :
سنگ :به ندرت به عنوان یک ماده ساختمانی استفاده می شود

 :Earth Shipاز الستتتتیک هتتتا ،قتتتوطی هتتتای کهنتتته و

و قدمت آن به آغاز تاریخ بشر بر می گردد.

بدون استفاده ساخته می شود.

شکل -7خانه هاي از الستیک و قوطی منبع)15( :
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جمع آوري آب و تصفیه فاضالب ها:کیفیتت آب و کمبتود

دو اکوویلیج شهری  Cascadiaو  Columbiaاز استحصتال

آن از مسایل مهم در سراسر جهان به شمار می رود .استحصال

آب باران برای اهداف آبیاری استفاده می کنند.

آب بتتاران یکتتی از شتتکل هتتای جمتتع آوری آب متتی باشتتد.

شکل -8جمع آوري آب باران منبع)5( :
 :GreyWaterتصفیه آب حمام ،آش،زخانه ،ماشتین لبتا-،

 .2استفاده مجدد :استفاده های متعدد از یتک آیتتم در شتکل

شویی ،استفاده از گری واتر می تواند اثترات قابتل تتوجهی در

اصلی خود برای یک هدف یکسان یا متفاوت

کاهش تقاضای آب و همچنین تغییه آبهای زیرزمینی را فراهم

 .3تعمیرکردن یا بازسازی

کند .برای کشاورزی و آبیاری مناظر نیز می توان استفاده کرد.

 .5کم،وست :روش اصلی کتاهش زبالته هتای آلتی کم،وستت

 :Black Waterتوالت

است.

 :Living machineدر فیندهورن استفاده می شود .مزایتا:

 .4بازیافت :فرآیندی که می توان دوباره از مواداستفاده کرد.

تولید غیا ،سم زدایی مواد شیمیایی و مضر ،تنظتیم آب و هتوا

 .9محل های دفن زباله :گزینه نهایی برای متواردی کته نمتی

در ساختمان ها ،تبدیل ضایعات ،تولید سوخت.

تواند به کارگرفته شود در هر یک از حالت های قبلی به محتل

 -زباله :تولید زباله اجتناب ناپییر است .اقتدام مهتم و کلیتدی

های دفن زباله فرستاده می شود(.)4

کاهش دادن است .این بدان معناست که خرید کم تر ،استفاده

نمونه هایی ازاکوویلیج ها:

کم تر ،تمایل کم تر و به هدر رفتن کم تر.

هند eco city :آئورویل( :)Aurovilleدرسال 0694با هدف

وقتی زباله تولید میشود باید مسئوولیت پییری اتخاذ شود .در

ساخت یک شهر جهانی که مردان و زنان همه کشور هتا قتادر

این زمینه اکوویلیج ها بسیار کارآمد در مدیریت زباله هستتند،

به زندگی در صلح و آرامش بدون توجه به متیهب ،سیاستت و

آنها بتا استتفاده از فرآینتدهای مختلتف منتابع را بته چرخته

ملیت مرکز شهر پارک وحدت نام دارد .هدف از آئوروویل برای

طبیعت بر میگردانند .فرآیندهای مختلتف شتامل کم،وستت،

تحقق بخشیدن به وحدت بشر است .آئوروویل دو قسمت اصلی

بازیافت و استفاده مجدد از منابع است .تولید کم،وست تقریبتأ

دارد :شهر و پیرامون یک کمربند سبز از مزارع و جنگل ها.

در همه اکوویلیج ها وجود دارد .راه کارهای مقابله با زباله:

آئوروویل  4111نفر جمعیت از 51کشور در این جامعه زندگی

 .0کاهش منبع تولید زباله

می کنند.
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از چهار منطقه تشکیل شده است:

بازیافتی) ،رنگ آلی غیر رسمی ،مواد نگهدارنده چوب ،و ستقف

منطقه فرهنگی 013:هکتار زیر پوشش منطقه فرهنگی استت.

سازی با سرامیک های خاک ر ،طبیعی ،و ...می باشد.

شامل مراکز تحقیقتاتی ،موسستات فرهنگتی مختلتف مربتود

اکو آرکیتکچر :اولین خانه از قتوطی هتای بازیتافتی ویستکی

به هنر ،ورزش و آموزشی برنامه ریزی شده است.

ساخته شد .دیگر سبک های نوآورانه از جمله خانه های گلتی،

منطقتتته مستتتکونی056:هکتتتتار منطقتتته ستتتکونتی استتتت.

ارث شیپ 0نیز به کار گرفته شد.

منطقه مسکونی در درجته اول بته ستاختمان هتای مستکونی

تولید غذاي ارگانیاک :یکتی از عوامتل مهتم در روستتاهای

جامعه ،مهد و کودکستان و نیازهای آموزشی گروه های ستنی

اکولوژیک ردپای اکولوژیک پایین می باشد ،و نگرشی به تولید

پایین ،مراکز کمک اولیه ،پارکینگ سازگار بتا محتیط زیستت،

و مصرف غیا می باشد .زمین های کوچک کشاورزی مختلفتی

دکه ها و فروشگاه های راحتی ،صنایع دستی قرار دارد.

برای جامعه محلی غیا تولید می کنند کته برختی از آن هتا از

منطقتته بتتین المللتتی :در ایتتن منطقتته چنتتدین نهتتاد فراگیتتر

تکنیک پرماکالچر استفاده می کنند .این باغبانی علمی بیش از

بین المللی نیز وجود دارد .مانند غرفه وحدت ،دفتر بین المللی

 51درصد غیای تازه مورد نیاز جامعه و مغازه فونیکس یکی از

آئوروویتتل ،مرکتتز تحقیقتتات بتتین المللتتی در وحتتدت بشتتر،

بزرگ ترین خرده فروشی های محصوالت ارگانیتک در شتمال

دانشگاه وحدت بشر 24 ،عرفه ملی از دیگر کشور ها نیز در این

اسکاتلند را فراهم می کند.

منطقه قرار دارد .م ل خانه آفریقا و ...این منطقه گسترده ترین

اکوکارنساای :2از ستتال  ،2112نتتوعی ارز محلتتی عملیتتاتی

آن هاست.

شده است .و این تقریبأ توستط همته ستازمان هتای اکتوویلیج

کمربنتتد ستتبز :شتتامل جنگتتل هتتا ،متتزارع کشتتاورزی ،مراتتتع

پییرفته شده است.

می باشد.

پ اارک بااادي :دلیتتل دیگتتر بتترای اثتترات اکولوژیتتک پتتایین

استرالیا  :crystal waterدر سال 0655در شتمال شترقی

سکونت گ اه وجود چهار توربین بادی که می تواند تا  541کیلو

استترالیا تأستتیس شتتد .اولتین روستتتای پرماکتتالچر در جهتتان

وات برق تولید کند.

می باشد.

مطالعهای که توسط مرکز تحقیقات توستعه پایتدار از موسسته

فیندهورن ( )findhornاسکاتلند :قبل از ایتن کته کلمته

هزاره  HUIبا همکاری موسسه محیطزیست استکلهم تأییتد

اکوویلیج وجتود داشتته باشتد ،در ستال 0692ستاخته شتد و

کردند که اکوولیج ها می توانند اثرات ردپای اکولوژیکی بستیار

زیر نظر بنیاد فیندهورن بود امتا در حتال حاضتر شتامل تنتوع

کم تری نسیت به جوامع رایج بر روی زمین داشته باشند( 09و

گسترده ای از سازمان ها و فعالیت ها می شتود .هتدف اصتلی

 .)05درسال 2115به عنوان سکونت گاهی که کم ترین ردپای

این پتروژه بترای نشتان دادن توستعه پایتدار از لحتا محتیط

اکولوژیتتک درجامعتته صتتنعتی ثبتتت شتتده استتت .شتتامل 90

زیستتتی ،اجتمتتاعی و اقتصتتادی متتی باشتتد .نمونتته هتتایی از

ستتاختمان محتتتیط زیستتتتی و 5تتتتوربین بتتتادی و ماشتتتین

پروژه های اکو:

تصفیه فاضالب () living machine sewage treatment

ساختمان اکولوژیک :ایتن ستایت دارای مقتررات ستاختمان

میباشد(.)05

جامع می باشد که همه ساختمان های جدید ملزم بته رعایتت
آن هستند .و حتی مقررات آن فراتر از استانداردهای انگلستان
متتی رود و شتتامل ویژگتتی هتتایی هتتم چتتون عتتایق بستتیار
کارآمد(معموأل استتفاده از محصتوالت ستاخته شتده از کاغتی

1- Earth ship
2- Eko currency
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شکل -9منبع)5( :
استفاده از امکانات(ویژگی های) خورشیدی منفعل که در آن از

 -پردازش زباله های آلی تولید شده در محل

طریق جهت گیری و طرح پنجره ها برای بهره گیری از انرژی

 -ارایه بدون خطر هر نوع زباله سمی از روستا

استفاده شده است .برای آب گرم داخل خانه ها و گرمایش از

 -بازیافت تمام مواد زاید جامد از روستا

پانل های خورشیدی استفاده شده است.

 -پردازش زبالههای مایع از روستا

سااارودایا ( )savodayaدرسااریالنکا :بتترای  44ختتانواده

چالش محیط ساخته شده:

ضتتعیف و آستتیب دیتتده از ستتونامی طراحتتی شتتد .یکتتی از

 -ساخت با مصالح سازگار با محیط زیست

ویژگیهای این اسکان مجدد ،تمرکز آن بر روی محیطزیست و

 -استفاده از منابع انرژی تجدید پییر

پایداری است.کل جمعیت ساکن در آن 254نفراست .هرخانته

 -داشتن حداقل نیاز برای حمل و نقل موتوری

دارای یک باتری کوچک کته از پانتل خورشتیدی نصتب شتده

 -ساخت به شیوه هایی که حداقل اثرات بر روی زمین و

درسقف خانتهها ،انترژی را ذخیتره متیکننتد .ازمنتابع انترژی

محیط زیست محلی داشته باشد.

تجدیدپییر و کم،وست آلی که در دستر ،است ،استفاده متی

چالش سیستم اقتصادي :برای تحقق این آرمان که اکوویلیج

جمع آوری و ذخیره آب باران پشت بام بترای تولیتد

از توسعه انسانی سالم پشتیبانی میکند مستلزم این است که

شود.

میوه و سبزی استفاده می شود(.)06

فعالیت اقتصادی قابلتوجهی در اکوویلیج وجود داشته باشد.

چالش هاي اکوویلیج :رابرت گیلمن( ،)0660از چالش هتای

برای تحقق این آرمان که انصاف و عدم است مار بخشی از

اکتتوویلیج بتته چتتالش بیتتو سیستتتم ،محتتیط ستتاخته شتتده،

اصول پایداری است ،مستلزم آن است که فعالیت اقتصادی

سیستم اقتصادی ،حکمروایی ،فرهنگی -اجتماعی و چالش کل

اعضای اکوولیج ها نباید متکی به است مار از افراد و مکان ها

سیستم اشاره می کند که در زیر به تعدادی از آنها اشتاره متی

باشد(.)21

شود.
چالش بیوسیستم :برای تحقق این آرمان که فعالیتهای
اکوویلیج بدون خطر با جهان طبیعی یک،ارچه شوند مستلزم
آن است که اکوویلیج شیوه های سازگار اکولوژیکی پیدا کند:
 حفظ زیستگاه طبیعی در زمین روستا -تولید مواد غیایی ،چوب و دیگر منابع زیستی در محل

بحث و نتیجه گیري
مستتائل محتتیط زیستتتی از مهمتتترین مستتایل جهتتان امتتروز
متیباشتتد و عتتواملی هتتم چتتون رشتتد شهرنشتتینی در نتیجتته
مهاجرتهای روستایی _ شهری و رشد طبیعی جمعیت ،رشتد
زاغه نشینی و حاشیه نشتینی ،آلتودگی محتیط هتای شتهری،
باعث شده که امروزه اکولوژیست ها ،دانشمندان علوم محیطی
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روستاي اکولوژیک....

و طرف داران محیط زیست به دنبتال الگوهتای جتایگزین کته

 -5فیروزآبادی ،سید احمد و همکاران« ،فقر روستایی و

محیطی ستالم و امتن باشتد ،برونتد( .)20از نمونته هتای بتارز

تخریب محیط زیست» ،فصلنامه توسعه روستایی،

این الگوها در جهان اکوویلیج ها یا روستاهای اکولوژیک استت.

 ،0360شماره ،2صفحات .021-011
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مشخصتتههای ایتتن نتتوع الگوهتتا پرداختتته شتتود .روستتتاهای
اکولوژیک معموأل بر طیف وسیعی از رویکردها برای به حتداقل
رساندن ردپای اکولوژیک خود هستند .از ویژگی های بارز ایتن
الگوها توجه به همه ابعاد پارادایم توسعه پایدار و مخصوصأ بعد
محیط زیستی آن است .جنبهای کته امتروزه در کشتور متا بته
فراموشی س،رده شده و ما شاهد آسیب های جبران ناپتییر آن
در محیط های شهری و روستایی و طبیعتی هستتیم .بنتابراین
توجه به ابعتاد پتارادایم توستعه پایتدار در برنامته ریتزی هتا و
سیاست گیاری ها از مهم ترین نکات در زمینته برنامته ریتزی
های توسعه سکونت گاهی در کشور می باشد.
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