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 چکیده  

های تجدیدپذیر توجه به معماری خاص، با  استفاده بهینه از انرژی

سوخت  مصرف  کاهش  و  بازیافت  قابل  مصالح  از  های  استفاده 

فسیلی، از پیامدهای ایجاد این الگوی توسعه یافتگی است، که در  

دارد. حاصل  های روستایی گام برمی گاه جهت توسعه پایدار سکونت

و   روستاها  اجتماعی،  و  اقتصادی  ساختار  تغییر  نگرش  این 

یافتگی   توسعه  عدم  جبران  به  شهری  خدمات  ارائه  روستاییان، 

این مناطق، وجه تمایز  نهایت گردشگری پایدار در  روستا، و در 

دیگر طرح  با  روستا  این  بوم  در  است.  این حوزه  در  مطرح  های 

بررسی اهداف و اهمی به تعریف  مقاله ضمن  ت توسعه روستایی 

نمونه  معرفی  روستا،  بوم  الگوی  توسعه  معیارهای  اهداف  و  ها 

های ناشی از طراحی  اکوویلیج در سراسر جهان پرداخته و فرصت

 گیرد. این واحد اجتماعی مورد تحلیل قرار می

بوم روستا، توسعه یافتگی، معماری   کلیدی:کلمات   اکوویلیج، 

 روستایی.  

 مقدمه  

جهان  پدیده کشورهای  در  شهرها  به  مسئله مهاجرت  سوم 

ها بنیان زندگی نشدنی عصر حاضر است، زیرا همین مهاجرتحل

اندازد. علت این روستایی را سست کرده و تولید را به مخاطره می

باید در سوء  را  نیافتگی  مدیریتاتفاق  دنبال کرد. عدم توسعه  ها 

این هجرت  علل  از  یکی  خروستاها  به  می هاست.  که وبی  دانیم 

اساس توسعه شهری توسعه روستاها است و اگر این مورد اتفاق  

کند، تا جایی که روستاها  نیفتد، چرخه مذکور باز هم ادامه پیدا می

شود  ها لبریز از جمعیت میها و حواشی آن خالی از سکنه و شهر 

های غیر رسمی و ... قابل و عواقب بعدی آن نیز مانند سکونتگاه

ینی است. البته اخیرا یک پدیده دیگر نیز در حال وقوع است،  بپیش

و آن هم مهاجرت معکوس از شهر به روستاست، ولی اینبار، نه  
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برای زندگی بلکه برای تفریح ساکنان قبلی روستا که حاال دیگر  

تولید  شهرنشین شده احیاء روستا و  به  این برگشت کمکی  اند و 

گردشگرانی هستند که به قصد    کند، چرا که حاال این ساکناننمی

برمی  خود  زادگاه  به  و  تفریح  تولید  چرخه  احیاء  برای  نه  گردند، 

روستانشینی و بدین ترتیب زندگی روستایی مفهوم خود را از دست  

یا همان روستاهای محیط زیستی یک الگوی  1دهد. اکوویلیج می

  تمام عیار برای زنده سازی روستاهای اکولوژیک است، که جمعیت

دهد و خدماتی مانند شهرهای کوچک  خاصی را در خود جای می

ای  در آن قابل ارائه است. این مقاله با روش پژوهشی و کتابخانه

تهیه و به صورت میدانی در چند روستای نسبتا بزرگ که قابلیت 

تبدیل شدن به روستاهای محیط زیستی را دارند، انجام شده است.  

کشور  هر  توسعه  هایبرنامه از زییج روستایی،  توسعه  هایبرنامه 

دگرگون  شوند می  محسوب برای  اجتماعیکه  ساخت   -سازی 

روند. بنابراین توسعه روستایی  اقتصادی جامعه روستایی به کار می 

توان عاملی در بهبود شرایط زندگی افراد متعلق به قشر کم را می 

خودکفا و  روستا  ساکن  کالن   سازیدرآمد  توسعه  روند  در    آنان 

 (. 8، 1396)کریم پور، معصومی،  کشور دانست

 اهداف توسعه روستایی 

توسعه    آر. ویتز، از جمله پیروان مکتب روهوت است، که به نظریه 

همه جانبه روستایی معروف است. مکتب روهوت، هدف توسعۀ  

به   معیشتی  کشاورزی  از  حتمی  و  تدریجی  تغییر  را  روستایی 

این مکتب، توسعه روستایی به  داند. در نظر  کشاورزی تجاری می

ی روستایی است.  مثابه توسعۀ ملی و رشد کشاورزی، محور توسعه 

شمارد، ی روستایی بر می هایی که این مکتب برای توسعهویژگی

توسعۀ   الگوی  است.  ملی  جانبه  همه  توسعه  عوامل  واقع  در 

 روستایی ویتز شامل قواعد عمومی زیر است؛ 

خانوا ▪ مزرعه  و  اقتصادی  اساسی  رشد  دگی محورهای 

 روستایی است.  توسعه 

 
1. Ecovillage 

توسعه  ▪ برای  نیاز  پیش  یک  پشتیبانی  روستایی    نظام 

 است. 

سازماندهی به وسیله کشاورزان و برای کشاورزان به   ▪

 رسد.انجام می 

ضروری   ▪ امری  شدن  صنعتی  روستایی،  توسعه  برای 

 است. 

 شهرنشینی عامل پیشبرد توسعه روستایی است.  ▪

های  ندهی دولتی از ضرورتمشارکت مردمی و سازما ▪

 (. 1394)یاوریان و همکاران ، توسعه روستایی است 

 اهمیت بخش روستایی   

- را بدون در نظر گرفتن مباحث اقتصادی  "روستا"گرچه پدیده  

توان شناخت،  تری که روستا جزیی از آن است نمیاجتماعی کلی

با این حال بخش روستایی کشورهای جهان سوم در ارتباط با نوع 

مسائل عملی و تحلیلی که در بر دارد، شایسته بررسی ویژه است.  

درصد جمعیت   80دهد که حدود  آمارهای سازمان ملل نشان می

کنند. جمعیت روستایی جهان در کشورهای جهان سوم زندگی می

درصد از کل جمعیت کشورهای جهان سوم   70این کشورها حدود  

زی و مشاغل وابسته به  ها به کشاوردهد، و اکثر آن را تشکیل می 

از قشرهای فقیر این کشورها   3و    2آن اشتغال دارند و در مجموع  

 گیرد.  را در بر می 

میزان    1980در سال   به  این کشورها    17درصد شهرنشینی در 

درصد نیروی کار  70ولی هنوز بیش از  درصد افزایش یافته است

می زندگی  کشاورزی  بخش  در  کشورها  همچنین  کنند.  این 

آمارهای ارائه شده توسط بانک توسعه جهانی حاکی ازاین است 

درصد جمعیت دنیا ( در    25که قریب به یک میلیارد نفر ) بیش از  

 (.1384)ازکیا،  اندبردهفقر مادی مطلق به سر می 
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 (1398)منبع:خان محمدی و همکاران،  آن، بینیپیش  و جهان جمعیت تغییرات ( روند1) نمودار شماره

بیشتر رشد  به میل  و صنایع روزافزون  پیشرفت با  در اقتصادی 

 در شتاب امر و این یافته افزایش  انرژی تأمین به نیاز کشورها،

سبب فسیلی هایسوخت  از استفاده رشد طبق   است. شده را 

 تفکیک به آن محاسبه روش و اکولوژیکی ردپای 2 شماره نمودار

 رنگ( آبی )قسمت  اکسید دی  سهم کربن شود.می مشاهده اجزا

 بیشتر اجزا سایر از است، فسیلی هایسوزاندن سوخت  از  ناشی که

   .است افزایش به رو سهم این نیز  و همچنان بوده

 

 ( 1398به نقل از )خان محمدی و همکاران،  (2016 همکاران، و لین )دیوید .اجزا تفکیک به جهانی اکولوژیکی ( ردپای 2) نمودار شماره

 درصد  40میالدی،   2015 سال در (2015) همکاران و ژو گفته به

ساختمان به  آمریکا  در شده   مصرف  انرژی  اختصاص صنعت 

 هاساختمان مصرف سهم انرژی برق در بخصوص  و  است داشته

تولیدی درصد 70 از بیش به در همان  رسد.می برق  همچنین 

 کار فسیلی سوخت با که هاییدر نیروگاه شود،عنوان می  مقاله

هر به کنند،می  مصرف آب تن 2،  تولیدی برق مگاوات ازای 

 تردید بدون   .گرددمی آزادسازی ای  گلخانه  گاز تن  5/1و   شودمی

 با مقابله ساختمان، در بخش انرژی مصرف تمرکز از میزان این

 سازد.می ناممکن را موجود وضع و ادامه ضروری را آن زیانبار آثار

منابع  توجه بنابراین  و پاك انرژی تولید برای جایگزین به 

  همکاران  و ژو باشد. می حیاتی بسیار پاك، برق تولید مخصوصاً

منابع   عنوان به مد و جذر و  تودهزیست خورشید،  باد، ( از2015)

پاك به هاانرژی  این  کنند.می  یاد انرژی پذیر تجدید  انرژی 

زیست  اثرات حداقل دارای  و  هستند معروف محیطی   نامطلوب 

 (1398)خان محمدی و همکاران،  .هستند
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 ضرورت و اهمیت توسعه روستایی 

روستاها در فرایندهای توسعه اقتصادی، اجتماعی نقش و جایگاه  

منطقه محلی،  مقایس  در  سیاسی  و  و  المللی  بین  ملی،  ای، 

گسترده،   فقر  چون  روستایی  مناطق  نیافتگی  توسعه  پیامدهای 

بیکاری، مهاجرت، حاشیه   فزاینده، رشد سریع جمعیت،  نابرابری 

قدم  نشینی شهری و غیره موجب توجه به توسعه روستایی و حتی ت

ضرورت   2آن بر توسعه شهری گردیده است. به نظر مایکل تودارو

تقدم و توجه به توسعه روستایی نسبت به توسعه شهری به این  

علت نیست که اکثریت جمعیت جهان سوم در مناطق روستایی 

قرار دارند بلکه، به این علت است که راه حل نهایی مساله بیکاری 

یط روستایی است. با برقراری  شهری و تراکم جمعیت، بهبود مح

ایجاد   نیز  و  روستا  و  شهر  اقتصادی  امکانات  بین  مناسب  تعادل 

برای تالش  هایی که شرایط مناسب برای مشارکت وسیع مردم 

از مواهب آن،  برای توسعه ملی صورت می  گیرد و متمتع شدن 

معنای  تحقق  جهت  در  بزرگی  گام  توسعه  حال  در  کشورهای 

 .(1394 د داشت )یاوریان و همکاران،حقیقی توسعه برخواهن

 توسعه  از  نامشخص هایبرداشت به توجه  با و زمینه همین در

 توسعه نوین  مبحث گرفتن نظر  در با  دیگر  سویی از  ی ویروستا

در به  سطح پایدار  روستائی   پایدار توسعه مبحث تدریج جهانی 

پایدار روستایی توسعه  جایگزین توسعه   معنی به  روستایی  شد. 

 باید را  از توسعه  نوع نیست، این روستا فیزیکی  گسترش یا  حفظ

فرهنگی، دیدگاه از روستا بازسازی همان  اقتصادی، فکری، 

توان  می  بنابراین محیطی بدانیم. زیست و  تکنولوژیکی اجتماعی،

ابعاد   میان وحدت :از است عبارت روستایی پایدار توسعه که گفت،

 بردن باال منظور به  محیطی زیست و  فرهنگی اجتماعی اقتصادی،

 .(1386)علی زاده،  روستایی رفاه مردم و معیشت سطح

 پایداری روستایی

های رشد، محور توسعه  در متون توسعه، به ویژه از دیدگاه نظریه

روستایی به طور سنتی بخشی از پارادایم نوسازی بوده است که  

عدم  و  فقر  وجود،  این  با  دارد.  وجود  آن  دربارۀ  پردامنه  ادبیاتی 

نیز بعضی   از کشورهای توسعه نیافته و  امنیت هنوز در بسیاری 

 
2. Micheal Twodaro 

دهه استقالل سیاسی و    5-4رغم    کشورهای با منابع غنی و به

برنامه   هاسیاست  بدتر اینکه هنوز  های توسعهو  ادامه دارد و  ای، 

های روستایی در مسیر توسعه، همچنان  ای از جمعیتبخش عمده

سان، در روند مباحث توسعه روستایی  در حاشیه قرار دارند. بدین 

عطاف  ثابت شده که این پارادایم، خشک، مکانیکی و غیر قابل ان

بوده و در بسیاری از کشورها، نه تنها به رفع فقر که به محافظت  

از منابع طبیعی و اجتماعی با ارزش نیز کمکی نکرده است، بلکه  

در   سریعی  بسیار  تخریب محیطی  و  انحطاط  موجب  نهایت،  در 

سطح جهان شده است. بنابراین، روی آوری به این پارادایم اغلب  

 حیطی منجر شده است. به عدم پایداری نهادی و م

 چهار هدف برای پایداری روستایی 

برآوردن نیازهای اقتصادی مردمی که در نواحی روستایی   -الف

رقابتی   و  ارتقای کارایی  از طریق  زندگی هستند،  و  مشغول کار 

کردن کاالهای تجاری روستایی و تشویق تنوع اقتصادی بیشتر، 

ی، به خصوص  های گوناگون شغلبه منظور فراهم کردن فرصت

 در نواحی که هنوز به طور عمده متکی به کشاورزی هستند.

های نواحی روستایی و محافظت  نگهداری یا ارتقای ویژگی   -ب

ها، شامل حفاظت و نگهداری تمایزات و گوناگونی  منابع طبیعی آن 

 -چشم اندازها، زیبایی، تنوع حیات وحش، کیفیت روستاها و روستا

تاریخی   مزایای  زمینشهرها،  بهترین  و  شناختی  باستان  های و 

 کشاورزی. 

های تجاری  بهبود قابلیت زیست روستاهای موجود و شهرك  -پ

نیاز به مسافرت  کوچک، های فزآینده با خودرو به مراکز  کاهش 

خدمات  در  عمومی  نقصان  و  کاهش  کردن  معکوس  شهری، 

ترکیب  که  روستایی  جوامع  زندگی  ارتقای  با  توأم  روستایی، 

و  نه معقوال اجتماعی  تسهیالت  مسکن،  بازار  درآمد،  سن،  از  ای 

 دهند.ها را ارائه می دیگر فرصت

های شهری های متقابل سیاست تشخیص ارتباط و وابستگی   -د

 و روستایی. 

های زیر را برای توسعه  بر این مبنا، مالکوم جی موسلی ویژگی 

 (. 1399یاوریان، ) پایدار روستایی ارائه کرده است
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 (.1384)ازکیا،  های توسعه پایدار( ویژگی1جدول شماره )

 - الف

های روستایی است؛ شامل تحصیل، ای که حاوی تمام پیامدهای مهم مربوط به نشاط و بالندگی جمعی مردم و مکان ایده گسترده

رهبران و مسئوالن دولتی، میراث فرهنگی و نیز پیامدهای اقتصادی  هایی برای بهداشت، خانه سازی، خدمات عمومی و امکانات، ظرفیت

 عمومی و بخشی.

 فرایندی چند بعدی که در جستجوی یکپارچگی اهداف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیطی به روش پایدار است. -ب

 -پ
افزایش رفاه طوالنی مدت کل اجتماع طراحی شده  فرهنگی و محیطی که برای   -فرایندی پایدار و مداوم از تغییر اقتصادی، اجتماعی

 است.

 

 تعریف اکوویلیج 

با" مقیاس،  انسان  آن   سکونتگاهی  در  که  کامل  مشخصات 

شوند، به  های انسان بدون ضرر با محیط طبیعی ادغام میفعالیت

  آینده  سوی  به  نحوی که حامی توسعه انسانی سالم و با موفقیت

 . (1991)رابرت گیلمن،  "یابدمی  ادامه نامحدود

 در بار اولین  (Ecovillage) زیست   محیط  با سازگار روستای واژه

  های چالش  عنوان  با  ایمقاله در  و گیلمن رابرت  توسط  1991سال   

 The Ecovillage)زیست محیط با سازگار روستای

challenge)   با سازگار روستای این مقاله در گیلمن  .شد مطرح 

این کرده تعریف صورت بدین را زیست محیط  از نوع است؛ 

 طوری به است؛  انسانی اقامتگاه یک از کاملی کیب  تر روستاها

 نرسانده،  آسیبی طبیعی  محیط به آن در انسانی هایکه فعالیت

 نامحدود ایآینده تا تداوم  قابلیت از  و  انسان بوده  سالمت  پشتیبان

 . (Communities Magazine, 2003)باشند  برخوردار  نیز

قسمتاکوویلیج در  و  بوده  متنوع  بسیار  دنیا ها  از  مختلفی  های 

یا   و  روستایی  و  شهری  محیط  دو  هر  در  و  هستند  پراکنده 

یک کشور اکویلیج  دارند.  استقرار  غیرصنعتی  و  صنعتی  های 

  های مختلفی تفسیر شود تواند در شیوهاصطالح مبهم است و می 

 (.1991)رابرت گیلمن، 

تالش    یک گروه از مردم که در  ؛تعریف شبکه جهانی اکوویلیج

بخش و پایدار در هماهنگی با یکدیگر و دیگر  برای زندگی رضایت

   موجودات زنده و زمین.

 

 ها ها و اهمیت آن ویژگی 

 ( Human Scale) انسان مقیاس .1

یابد و هر  اجتماعی افزایش میاشاره به اندازه روستا دارد و تعامل 

می احساس  آنعضو  که  تحت  ها میکند  را  جوامع  مسیر  توانند 

(، اندازه بوم روستا را براساس  1991)  گیلمن، رابرت  تأثیر قرار دهند

فرهنگ و  صنعتی  مدرن  جوامع  از  برآورد  شواهدی  دیگر  های 

اظهار میمی او  تقریبأ  کند.  باالی جمعیت    نفر   500کند که حد 

جمعیت نیز    نفر   1000تواند  ت. او با بیان اینکه بوم روستا می اس

جمعیت    نفر  100  از  ها کمتردرحالی که بعضی از آن   ،داشته باشد 

آئورویل در هند، جامعه   و  گذردمی   آن   از  سال  34ای که  دارند. 

 هایروستا  بوم  از  متشکل  که  نفر  2000  تقریبأ  آن  جمعیت

 . است ایخوشه 

کامل  .2 سکونتگاه   A Full)«  خوداتکاء »   یک 

Featured Settlement ) 

ضروری   عملکردهای  دارد.  روستا  درونی  عملکردهای  به  اشاره 

اوقات تولید،  غذایی،  مواد  تأمین  اقامت،    زندگی  فراغت،  شامل 

  این   با.  باشند  متناسب  نسبت  در  دارند  نیاز  هااین   همه  اجتماعی

 خودکفا  کامل  اکوویلیج  که  نیست  معنا  این   به  تعریف  این  وجود،

 . باشد  جوار هم جوامع  از شده  جدا یا و باشد
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 های انسانی بدون ضرر به طبیعت ادغام فعالیت  .3

شوند نه خطی، بنابراین نباید  ای استفاده می منابع به روش چرخه 

 آلی  هایزباله ها را هدر داد. برای مثال کمپوست، متشکل ازآن

 .گرداندمی  بر کشاورزی و هاباغ  تغذیه  برای خاك به که

 توسعه انسانی سالم   حمایت از .4

جوامع انسانی نیاز به یک رویکرد متعادل و یکپارچه به نیازهای  

روانی )فیزیکی، عاطفی،  دارند.    و   انسان    انسانی،   توسعهمعنوی( 

  قرار   تأثیر  تحت   را  جامعه  حکومتی  اجتماعی و  اقتصادی،  مسایل

 .دهدمی

 سوی موفقیت و آینده نامحدود حرکت به .5

تمرکز بر روی جنبه پایداری دارد. تمرکز بر بلندمدت چالش بزرگی  

نسل  ،اما  . است برای  را  منصفانه  و  عادالنه  بعدی شرایط  های 

های  به عنوان مثال حفاظت خاك از طریق روش   .کندفراهم می

تواند تولید غذا برای مصرف فعلی و همچنین  کشاورزی پایدار می

 های آینده ادامه یابد. برای نسل 

ها را یک جهان کوچک و قابل فهم از (، اکوویلیج1991)  گیلمن

ز طریق تعادل  کنند تا اها تالش مینامد. اکوویلیجکل جامعه می

. باشند پایدار فرهنگی–محیط زیستی، اقتصادی، اجتماعی

 

 (1399)خراسانی و همکاران،   به نقل از ( Source: Soonkwan, 2016) اکوویلج  در پایدار، زندگی شیوه یک از ( جزئی3نمودار شماره )

شده از طریق  جنبش اکوویلیج در پاسخ به تغییرات اساسی ایجاد  

که   شده  باعث  تغییرات  این  است.  آمده  وجود  به  مدرن  جامعه 

زیستنگرانی  اجتماعی،  ایجاد  های  جامعه  در  معنوی  و  محیطی 

شود، چنین عناصری با هم تلفیق شدند و باعث شدند تا هسته  

اولیه ایدئولوژی اکوویلیج شکل گیرد و نظرات کسانی که الگوهای 

دانستند، را بر  ای را قابل قبول نمیهمتعارف اجتماعی چنین جامع

روی الگوی اکوویلیج متمرکز کنند. در زندگی انسان مدرن، ادامه  

شود  زندگی بر اساس الگوهای متعارف فرهنگی مدرن باعث می 

های بین احساس خود و رفتارهایش  ای از ناهنجاریحس فزاینده

کند  تشویق می ها را  آشکار شود، رفتارهایی که فرهنگ مدرن آن

تا آن را برگزیند و با احساس آدمیان سنخیتی ندارد. شهروندان  

زندگی فردی، سرمایه  بودن سبک  نابود کننده  به  و  مدرن  داری 
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زیستمصرف و  اجتماعی  محیط  دو  هر  در  آگاه  گرایی  محیطی 

حفظ   با  زندگی،  عامل  دو  این  جدایی  و  تفکیک  عدم  هستند. 

زیستمحیط و  اجتماعی  جنبش محیطهای  اصلی  محور  ی، 

را تشکیل می نژاد حمزه کالیی،   دهداکوویلیج  باقر  )محمدی و 

1392.)  

 مهمترین از امروزه روستایی مناطق در زیستمحیط  بازسازی

روستایی  گذاریسیاست  در فقط نه محیطیزیست موضوعات

 همچنین شود.می محسوب زمین ملی گذاریسیاست  در بلکه

 مجدد برقراری و طبیعی هایاکوسیستم مجدد 3باززایی

 هایحوزه مهمترین روستایی طراحی  و  مواد  های طبیعیجریان

 ,Kirby)ددهمی تشکیل را کشورها از بسیاری اجرایی و پژوهشی

 (. 1399به نقل از خراسانی و همکاران، ) (2004

 ( ده ویژگی یک اکوویلیج موفق2) جدول شماره

 ,Kasper) 1398پژوهشگران، به نقل از خراسانی و دیگران،   برخی نظر از موفق اکوویلج یک اساسی ویژگی ده ردیف 

2008) ; (Sevier, 2008);( Jackson, 2004), (Sve nsson, 2002),2003), (Joseph &Bates, 2003)  sevier ) 

 . دارد وجود مردم اجتماعی نیازهای برآوردن تعلق،  حس ایجاد اجتماعی،  محیط توسعه برای آگاهانه تالشی اکوویلج  هر در - 1

 .بادی و خورشیدی انرژی از استفاده مثال،  عنوان به ها، فناوری آخرین از استفاده - 2

 .توسعه ابعاد همه بودن استاندارد - 3

 .روستاها این ساکنان به شغلی هایفرصت ارائه - 4

 .سازی محوطه و شده ریزیبرنامه معماری یک به نیاز - 5

 ( ... و دوچرخه از استفاده آن جای به و موتوری نقلیه وسیله از نکردن استفاده) زیست، محیط حفظ جهت صحیح  ریزیبرنامه - 6

 اجتماعی  مدیریت صحیح  هایبرنامه - 7

 ساکنان برای صرفه به مقرون و خرید قدرت بردن باال - 8

 آن  از حفاظت و طبیعت از آگاهی - 9

 .باشدمی ضروری هااکوویلج  حفظ برای محلی هایدولت دخالت - 10

 

 سه ترکیب بر  معمول طور به  زیست،محیط  با  سازگار روستاهای

مسائل بعد اند.  شده بنا معنوی و اکولوژیکی اجتماعی، اساسی 

 روستاها این از بعضی در است ابعاد ممکن این از یک هر گرچه

برخی و بوده ترضعیف برخی در و ترپررنگ   کامل طور به در 

در حذف باشد.  زیست،   با سازگار روستای واقع شده  محیط 

محیطی   زیست اهداف به رسیدن برای آن افراد که ای استجامعه

 راستا همین در  .کنندمی  زندگی هم با  پایدار اجتماعی و اقتصادی

 
 کاشت دوباره گیاهان از بین رفته  . 3 

سازگار   روستاهای از مناطق،  نوع این مفهوم  توسعه  به  توجه با  و

 سه از یک هر گرفتن نظر در با دنیا در مختلفی زیست محیط با

 ممکن روستاها از نوع این توسعه فرآیند شده گرچه عنوان بعد

 عنوان به باشد. دیگر ایجامعه از متفاوت جامعه یک در است

روستاهای جوامع،  از برخی برای مثال  با سازگار توسعه 

از کنار در منابع پایداری حفظ معنای به زیستمحیط  استفاده 

 زندگی از  باالتری کیفیت آوردن وجود  به و جدید هایتکنولوژی
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 با سازگار روستاهای از دیگر برخی که حالی در .است افراد برای

 در انسان اکولوژیکی پای کاهش جای  بر بیشتر زیست،  محیط

.(Kessler, Sarah, 2008) کنندمی  کیدأت زیست محیط

 )اکوویلیج ( روستا بوم الگوی  معیارهای  و ها ( شاخص3جدول شماره )

 معیارها  و هاشاخص پژوهشگر 

Gilman, Gilman 

1991:103-107 

 اجتماعی، سرمایه ایجاد  اقتصادی، محیط فرهنگی، و  اجتماعی محیط شده، ساخته محیط بیوسیستم،

 تفکر سیستمی 

Gaia, 1995: 26 مناسب هایشیوه اجتماعی، ساز   و   ساخت   هایشیوه اکولوژیکی، ساز و  ساخت  اکولوژیکی، طراحی 

 .جایگزین انرژی و  سبز تولید زیست، محیط دوستدار هایشغل  پرماکالچر، نقل، و  حمل

Inoguchi & Abdi, 

1999: 37-64 

 .انرژی و  آب منابع  نقل،  و  حمل آلودگی، زباله، مدیریت

Jackson, Karen, 

2002:6-8 

 محلی آموزش، سالمت، مشارکتی،  مدیریت پرماکالچر، طراحی اکولوژیکال، طراحی سبز، تجارت

 از  تجلیل  و  بینی جهان طبیعت، و  خدا با ارتباط فردی، و  اخالقی شکوفایی معنویت، گرایی، اقتصاد،

 .زندگی

Global Ecovillage 

Network (GEN), 

2008:1-22 

توسعه،   ارتباطات، امنیت، اعتماد، آزادی، پسماند، مدیریت غذایی، مواد به دسترسی طبیعت، از حفاظت

پایداری   اجتماعی، آوریتاب  فراغت، اوقات هنر، سالم، اقتصادو    بهداشتی هایمراقبت  آموزش، خدمات،

 .جهانی صلح  و  معنوی

 

   اجتماعی تحول تئوری"عنوان با را ای(، پروژه2015)  آولینو کونزو

اتحادیه  اروپا  کشورهای سطح در" اکوویلیج جهانی هایشبکه  و

 جهانی اکوویلیج، هایشبکه  معرفی  ضمن آن  در  و  رساند انجام  به 

این  أت کرد.  معرفی را الگو  این اجتماعی رویکردهای اصلی  کید 

 محلی آفرینی اجتماعاتنقش و حکمروایی هایشیوه بر پژوهش

 .بود

 همواره زیست،محیط  با سازگار روستاهای توسعه  مراحل  اولین از

 معیارها از ایمجموعه  تعریف آیا که  است بوده سوال مطرح این

 زیست محیط با سازگار روستای را ایجامعه  بتوان اینکه برای

 نتیجه  این به زمینه این در پیشرو بود؟ مجامع خواهد  مفید نامید

 این به برای دستیابی هاییآستانه  و معیارها تعریف که اندرسیده

 توانمی  آن جای به بود. بلکه نخواهد مفید چندان روستاها از نوع

 محسوب پایداری آنان نظر به که را آنچه که کرد تشویق را جوامع

 
4. Global Ecovillages Network 

 قدرت هم راهکار این با و  ترتیب  بدین بیاورند.  در اجرا  شود بهمی

نگرفته  از را  خالقیت  را پایانیبی  مسیر اینکه  هم و ایم،جوامع 

 روستاها در اجتماعی اقتصادی و محیطیزیست هایتوسعه  برای

نمایندگان  با حضور 1998 سال در که کنفرانسی در ایم.گشوده

)GEN(4  که کردند توافق محققین شد،  برگزار کشور دانمارك در 

 نامید زیست  محیط با روستای سازگار یک  توانمی  را  روستایی

 کرده مشخص  خود برای  را  آن  به نیل هایبرنامه  و  اهداف  که

توافق   حاوی  سندی شامل  تواند می  هابرنامه  و اهداف باشند. این

 زیست، محیط با سازگار  روستای توسعه برای افراد جمعی

 راستای در هاییفعالیت انجام و روستاها این در عضویت راهنمای

 هیچ باشد.  زیستمحیط  با سازگار روستاهای اهداف  به  دستیابی

به  ایجامعه چنین دستیابی بیرون از فشاری  هاآن  اهداف را 

 هایبرنامه اجرای به افراد تمامی تعهد این و کند،نمی نظارت
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آورد. اگر  می فراهم هاآن  اجرای برای را  ضمانتی که  است  مصوب

جهانی  چه    (GEN)زیست محیط با سازگار روستاهای شبکه 

این   طریق  از  زیست محیط با سازگار روستاهای که کرده پیشنهاد

 از تا شوند، متصل یکدیگر به دیگر ممکن طریق هر از یا شبکه

هم اطالعات و تجربیات را بین یکدیگر مبادله کنند، و  طریق این

 فراهم روستاها این بیشتر هرچه ی توسعهبرا های الزمهم انگیزه

 و  (1. در تصویر شماره )(Communities Magazine, 2003)شود 

و  2) آرژانتین  در  واقع  گایا  زیست  محیط  با  سازگار  روستای   )

 شود. ای در آن دیده میهای توسعه فعالیت

 

  

 ( 1396)کریم پور و معصومی،  ی گایا در آرژانتین منبعروستای توسعه یافته (2) و  (1تصویر شماره )

 

 ها در سراسر جهان اهداف توسعه اکوویلیج 

 ( اهداف اصلی توسعه اکوویلیج4جدول شماره )

 محیطی اهداف اصلی توسعه روستاهای زیست  ردیف

 .نماید استفاده طبیعی منابع  از خود نیاز حد  در بشر در آن که پایدار شرایطی به کنونی شرایط از انسان زندگی انتقال گریتسهیل -1

 .نخورده دست و  بکر مناطق  عنوان به آن از بخشی نظر گرفتن در با و  طبیعی منابع ارتقاء و  نگهداری  هدف با سرزمین از حفاظت -2

 .شودمی  اجرا شده پذیرفته اصل یک عنوان به محیطی و زیست انسانی هایارزش  آن در که زندگی نوین روش  از ایزنده  مثال ایجاد -3

4- 
 سالمتی ارتقای و  عدالت اکولوژیکی پایدار، زندگی به نیل  افراد صرف استعدادهای  و  انرژی زمان، آن در که محلی ایجامعه  به دستیابی

 .شودمی

5- 
 تقویت حین در و  شده اداره روستاها وسیله به اقتصادی که منافع با البته و  اکولوژیکی شخصی، کارهای  و  کسب تاسیس تشویق

 .دهدمی  توسعه  نیز را  محیطی زیست و  های انسانیارزش  اقتصادی، فرآیندهای

6- 
 آوردن فراهم حال عین در و  نباشد مضر زیست محیط  برای زندگی وی که شرایطی به کنونی زندگی شرایط از  انسان انتقال گریتسهیل

 .زیست محیط کنونی کارکردهای اصالح و  برای بهبود شرایطی

  شود.می  گذاشته احترام افراد عقاید ها و فرهنگ  ها،سنت  به آن در که معنوی و  فرهنگی چند جوامع  ایجاد  از حمایت -7
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 .حیاتی شبکه به وی متقابل وابستگی و  هستی نسان باط اارتبا  مورد   در آگاهی ارتقاء -8

9- 
 هم و  باشد آموزشگر هم بایستمی  فرد هر که مساله گرفتن این نظر در با جامعه، اعضای از یک هر  مدت دراز رشد  و  یادگیری پرورش

  .فراگیر

 .پایدار زندگی از زنده مثالی ارائه با حیات شرایط بهبود به  جامعه ترغیب - 10

 .با منابع تجدیدپذیر ایآینده به دستیابی برای  پایدار جامعه یک ایجاد - 11

 .یابدمی  ارتقا افراد استعدادهای آن در که خالق ایجامعه  ایجاد  از حمایت - 12

 .یکیاکولوژ  اصول رعایت با سرزمین بهسازی - 13

 (.13- 14،  1396پور، معصومی،  بشر )کریم  سالمت بهبود و  حفظ برای ارگانیکی کشاورزی ارتقای - 14

 

دهکده تک   شهری،  مفهوم  شهرسازی  رد  از  واقع  بعدی در 

مدرنیستی )نوآورانه( بوجود آمد. از آنجا که در شهرسازی نوآورانه  

شده  تفکیک  یکدیگر  از  سکونت  و  تفریح  و  کار  اند،  فضاهای 

روح بر این فضاها حاکم بوده و استفاده بیش محیطی سرد و بی  

های از حد از اتومبیل نیز روابط انسانی را کاهش داده و آلودگی

شود و در نتیجه منجر به کاهش  زیست محیطی را نیز سبب می 

 (. 1390گردد )بحرینی و حاجی بنده، ها میپایداری در سکونتگاه 

 محیط با سازگار روستای یک  توسعه از  روشنی  مثال عنوان  به  

 اجتماعی و اقتصادی زیست محیطی، اهداف در راستای زیست

 نمود، اشاره Raven زیست   محیط با روستای سازگار به  توان می

پذیرش   مورد هایارزش  مورد جامع در  توافقی  به  روستا،  این افراد

از  با همبستگیشفقت،   فروتنی، صداقت،  تعادل، جمله  آنها 

دست  ... و پایداری پذیری، مسئولیت زیست،ط محی و یکدیگر

دریافته  کامال صورت  به سازیتصمیم فرآیند روستا، این اند. 

 است ممکن فرآیند این اجرای اگرچه گیرد.انجام می مشارکتی

 کارشناسان از دعوت و  های طوالنیبحث  و جلسات نیازمند که

 رضایت بخشی را حاصل خواهد نتایج نهایت در ولی باشد، مرتبط

نمود.

 

 اکوویلج  در اجتماعی واحد طراحی از ناشی هایفرصت و نیازها

 آید.می  جدید تکنولوژیکی هایقابلیت و جمعیت باالی سطح از ناشی  که جدید محیطیزیست هایمحدودیت ▪

   استفاده و شودمی ارتباطی  مختلف اشکال از تریوسیع طیف و اکوسیستم از بهتر درك باعث جدید،که هایفناوری و هاتکنیک ▪

 .پذیر تجدید انرژی منابع برای کارآمد هایفناوری از

 کندمی  تاکید آرمانی ایده  این برای مختلف افراد از ایگسترده اتحاد و  همکاری جهانی اهمیت بر که  آگاهی از  جدیدی سطوح ▪

.(Gilman:1991:17)  
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 زیست  محیط با  سازگار روستاهای ارکان

 سایر و سبز شهر زیست،  محیط با  سازگار روستای مانند مفاهیمی

 که هستند، انتزاعی و آرمانی مفاهیمی دست، این موضوعاتی از

 حصر و حد بی توسعه مورد بشر در هاینگرانی  به پاسخ برای

 دست به مطالعاتاین   حاصل  .اندشده مطرح تکنولوژی عصر

 با سازگار روستاهای برای  مختلفی هایویژگی آوردن

 و هاویژگی  تمامی ابتدا مولفان  واقع  در بود. زیستمحیط

 در زیست محیط با سازگار از روستاهای  زیادی تعداد کارکردهای

ویژگی سپس و کرده فهرست را دنیا سراسر  در را هااین 

 ترتیب بدین اند.نموده بندیدسته مختلف هایسرفصل

 و  روستا از  نوع این توسعه جهت را پیشنهادی هایسرفصل

یافتهآن  توسعه  راهکارهای  روستاهای توسعه  هایزمینه اند.ها 

یا محیط  با  سازگار  شرایط با  که  روستائی  پایدار توسعه  زیست 

 پایدار، معاش  سرفصل 7 در تواند می  باشد،  داشته  سازگاری ایران

 بهسازی منابع انرژی، بهینه مدیریت پسماند، و پساب مدیریت

توسعه   و سالمتی ارتقاء کشاورزی، و  آب بهینه مدیریت محیط،

و   شود بندیدسته معنوی و اجتماعی فرهنگی، پور  )کریم 

 (.1396معصومی، 

 
 ( ارکان روستاهای محیط زیستی 4نمودار شماره)

 

 ( ارکان روستاهای محیط زیست5) شمارهجدول 

 )اکوویلیج(   ارکان روستاهای زیست محیطی

 ای از گذراندن زندگی که تامین کننده رفاه و معشیت جوامع باشد. نحوه پایدار  معیشت 

 پسماند  و پساب مدیریت

ها  دهیاری  فعالیت حجم تواندمی  روستائی کوچک هایمقیاس  در خصوص پسماند به مدیریت بحث واگذاری

 این در  کار  کیفیت بخش خصوصی، در  موجود  رقابتی هایانگیزه آن بر عالوه و  داده کاهش را  زمینه  این  در

 دهد. می ارتقاء را زمینه

 باشد؛ کاهش زیر موارد شامل تواندمی  که کند،می  دنبال را خود خاص اهداف حوزه روستا، در  محیط  بهسازی محیط  بهسازی

 به امید افزایش شهر، به روستائیان کاهش مهاجرت  محیطی، عوامل کنترل ناقلین، توسط  منتقله  هایبیماری

Ecovillage

، توسعه فرهنگی
اجتماعی و 

معنوی

ارتقاء 
سالمتی 

ه مدیریت بهین
آب و 

کشاورزی

معاش پایدار
مدیریت 
پساب و 
پسماند

ه مدیریت بهین
منابع انرژی

بهسازی 
محیط
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 کنترل هوا،  و  خاك و  آب آلودگی از جلوگیری روستا، در حادثه موارد توسعه، کاهش اهداف به کمک  زندگی،

 .زیست محیطی هایآلودگی  گسترش از جلوگیری و  ولگرد حیوانات و  جوندگان و  حشرات

 انرژی  منابع بهینه مدیریت

 پذیر تجدید هایبا توجه به اجماع جهانی برای استفاده از منابع تجدید پذیر و لزوم توجه و بکارگیری انرژی

 باد آب  انرژی و  گرمائی زمین انرژی مدی، و  جزر انرژی توده، زیست هایانرژی  خورشید،  انرژی  به توانمی

 اقتصادی هاآن  از  استفاده  منابع موجود،  از  هریک  بودن دارا در منطقه هر پتانسیل به توجه با که نمود. اشاره 

 نماید.می

 و آب  بهینه مدیریت

 کشاورزی

 غذای کننده تامین بخش عنوان به  کشاورزی بخش توسعه لزوم و  کشور خشک اقلیمی شرایط  به توجه با

 از  بیش کشاورزی در مصرفی آب واحد هر وریبهره به  توجه آبیاری و  مدرن هایروش  از گیریبهره  جامعه

 .است ملموس گردیده پیش

 سالمتی  ارتقاء

 ساکنان  سالمت

 اشاره زیر موارد به تواندالیل می  این جمله  از ندارد. قرار  مناسب شرایط  در مختلف بدالیل عمل  در  روستا

 :کرد

 معاش  ضعف بدلیل کافی و  مناسب تغذیه عدم -1

 کافی  بهداشتی آب  از  مندیبهره  عدم -2

 بهداشتی  نکات  به  نسبت آگاهی عدم -3

 مناسب  زاید مواد دفع سیستم از مندیبهره  عدم -4

 .باشدمی  فوق موارد  بهینه مدیریت نیازمند  زیست، محیط با  سازگار روستای یک در پایدار  سالمت به دستیابی

 اجتماعی  فرهنگی، توسعه

 در  کارگروهی و  های اجتماعیهمکاری  وجود به توانمی  اجتماعی فرهنگی، الزم بسترهای و از  داده انجام

کرد )کریم پور،   اشاره ... و  دنیا روز  شرایط از آگاهی با و پیشرفت خواهیتحول  حس وجود روستا،  ساکنین بین

 (.35، 1396معصومی، 

 

 اکوویلیج ها اجزای

 محیطی (اجزای روستاهای زیست 6جدول شماره)

 هااکوویلیج  اجزای

بسیاری بادوام گزینه یک عمومی نقل  و  حمل نقل  و حمل اکوویلیج  است،   دسترسی براساس،  مکان دنبال به هااز 

 در نقل و  حمل  از  تربسیار امن حالت یک اتوبوس،  با  نقل  و  حمل  .هستند عمومی نقل حمل و  به  نزدیک

 خودروهای سواری از  است. وقتی که  وانت و  ها suvکامیون، سواری،های  اتومبیل  به که هنگامی  با  مقایسه

 دهد. عالوه رخ دارد احتمال بیشتر برابر 34 تصادف مرگبار شودمی استتفاده اتوبوس، حمل و نقل به جای

 صرفه  ای،گلخانه  گازهای  انتشار هوا، کاهش کیفیت بهبود مانند بیشتری مزایای عمومی این حمل و نقل  بر

 برای سفر هئارا به معنی اتوبوس، از استفاده تر؛کم  نقلیه وسایل با  و  تر بیش حرکت مردم با انرژی جویی
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 ترها بیش خیابان  و  دارد  وجود پارکینگ  محدودیت هااکوولیج  در برخی است توانایی و  سن  درتمام  مردم

 است.  دوستانه روی پیاده  برای

 هاکارت  است. گلف  جامعه داخل  در  سفر برای نقل و   حمل  هایگزینه عنوان به شارژ  قابل  Golf Cart شارژ  قابل Golf Cart از  استفاه

  .کند حمل  را  سنگین بارهای تواندمی  کار افتاده از و  مسن افراد برای  روستا یا شهر داخل در سفر برای

 هر در  هااتومبیل  به نسبت تریبیش  و کارآمدی ترکم  انرژی مصرف برابر ده ها: تقریبأ کارت گلف مزایای

 . دارند مایل

 

 و  مدرسه و  کار برای دوچرخه از جوان و  پیر ساکنان در آمریکا،  Ithacaاکوویلیج   دوچرخه: در  از استفاده دوچرخه  از استفاده

 کنند.می استفاده اندام  تناسب و  برای ورزش حتی

 پلیمر با سنگ خرده  از متشکل  مواد  از  اکوویلیج در :  Arizonaدر    Tucson  سبز جاده و  سنگ خرده   - روی پیاده 

 .کنندمی  استتفاده  غیرسمی

Gravel Pave and Grass paveیک روی بر متصل  ایاستوانه پالستیکی هایلوله  از هاآن دوی : هر 

  .کند تحمل را  توجهی بارهای قابل  تواندمی  سیستم  این  است. شده  تشکیل  انعطاف شبکه قابل سیستم

 مسیرهای روی و پیاده  هایمسیر ها،پارکینگ  برای اما باشد.نمی باال مناسب  ترافیک با مناطق برای اگرچه

 .است دوچرخه مناسب

 

 اکوویلیج  هایچالش 

اکوویلیجچالش  از (،1991گیلمن)  رابرت  سیستم،بیو چالش به های 

 اجتماعی -فرهنگی حکمروایی، اقتصادی، شده، سیستم ساخته  محیط

 اشاره هاآن  از به تعدادی زیر در که کندمی  اشاره کل سیستم چالش و 

 .شودمی

 بیوسیستم  چالش 

 اکولوژیکی سازگار هایشیوه اکوویلیج که است مستلزم آن شوند، یکپارچه طبیعی جهان با خطر بدون های اکوویلیجفعالیت  که  آرمان این تحقق برای

 :کند  پیدا

 روستا  زمین در طبیعی زیستگاه حفظ •

 محل  در زیستی منابع دیگر و  چوب  غذایی، مواد تولید •

  محل  در شده تولید آلی هایزباله  پردازش  •

 روستا از سمی زباله نوع هر  خطر بدون ارایه •

  روستا از  جامد  دئزا مواد تمام بازیافت •

  روستا از مایع  هایزباله  پردازش  •
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 شده  ساخته محیط چالش 

  زیست محیط با  سازگار مصالح با  ساخت •

  پذیر تجدید انرژی منابع  از استفاده •

  موتوری نقل  و  حمل برای نیاز حداقل داشتن  •

 .باشد داشته محلی  زیست و محیط  زمین روی بر اثرات حداقل که هاییشیوه  به  ساخت •

  اقتصادی سیستم  چالش 

از که آرمان این تحقق  برای  سالم انسانی توسعه اکوویلیج 

فعالیت است این مستلزم کندمی  پشتیبانی قابل   اقتصادی که 

 که آرمان این تحقق برای  .باشد داشته وجود اکوویلیج در توجهی

 آن مستلزم است،  پایداری از اصول بخشی  استثمار عدم  و  انصاف

اعضای فعالیت که است  به متکی نباید هااکوولیج اقتصادی 

 (. 1395)صفایی پور و همکاران،  ها باشدمکان  و  افراد از استثمار

 دستاورد 

محیط زیست و اهمیت آن در زندگی امروز، و عواملی چون رشد  

شهری و   -های روستاییمهاجرترویه شهر نشینی در نتیجه  بی 

 نشینی و آلودگی حاشیه  و  نشینی رشد زاغه  جمعیت،  طبیعی  رشد

اکولوژیست شده شهری باعث زیست محیط  دانشمندان ها،که 

و علوم  الگوهای دنبال به زیست محیط  طرفداران محیطی 

 هاینمونه  زیست محیطی و سالمت محور باشند،  از جایگزین

این اکولوژیک  روستاهای یا هااکوویلیج جهان در  الگوها بارز 

 رویکردها از  وسیعی  طیف  بر  معموأل روستاهای اکولوژیک است. 

رساندن  به  برای  از هستند. خود اکولوژیک ردپای حداقل 

الگوها بارز هایویژگی  توسعه پارادایم ابعاد همه به  توجه این 

 به بنابراین توجهاست.   آن زیستی بعد محیط مخصوصأ و پایدار

  از  هاگذاری  و سیاست  هاریزیبرنامه  در  پایدار توسعه  پارادایم ابعاد

 گاهیسکونت  توسعه هایریزیبرنامه زمینه در نکات ترینمهم

 واقعیت این بیانگیر نیز  تحقیق پیشینه بررسی  .باشدمی کشور در

 مطالعاتی ها،اکوویلیج زمینه در نیز  اخیر هایسال در طی که  است

 مناطق پیشرو، هایشرکت کمک با  شده  سعی  و صورت گرفته 

 شوند.  سنجیظرفیت  و شناسایی مستعد

      

 

 مراجع

مصطفی  .1 مقدمهازکیا،  جامعه،  بر  روستائی،    شناسی ای  توسعه 

 1384تهران، اطالعات،  

بحرینی حسین، حاجی بنده مونا، الگوی دهکده شهری؛ رهیافتی   .2

پایداری سکونتگاه نمونه  کارآمد در جهت تحقق  های روستایی، 

موردی روستای میانالت واقع در حوزه صفارود شهرستان رامسر،  

 1390، تابستان 134فصلنامه مسکن و روستا، شماره 

 منابع از استفاده اثر دی احسان، مهروان عباس، بررسیخان محم .3

 هایمحیط در ردپای اکولوژیکی شاخص بر انرژی پذیر تجدید

)مطالعه استان روستای :موردی روستایی  کرمانشاه(.   نجوبران 

   1398، بهار 165، شماره 38نشریه مسکن و محیط روستا، دوره 

 مناطق در پایداری سعدی سیما، واکاوی امین،   خراسانی محمد .4

اکوویلج   براساس تاالب اکوسیستم اطراف روستایی الگوی 

 استان زریوار،  تاالب پیرامون روستاهای  :موردی )مطالعه

ری برنامه  مطالعات  نشریه  سکونتگاهکردستان(  انسانی،  زی  های 

   1399، تیرماه 2، شماره 15دوره 

سیامک،   پور صفایی .5 طهماسبی  معصومه،   مسعود،   قرقانی 

 ، 39 شماره زیست،  محیط و انسان اکولوژیک، فصلنامه روستای

 1395 زمستان

روستای  صفایی پور مسعود، طهماسبی سیامک، قرقانی معصومه،   .6

  ، زمستان 39محیط زیست، شماره  فصلنامه انسان و  ،  اکولوژیک

1395 
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