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 چکیده
 و شناختی جامعه و هویتی هایحوزه در جدید مخاطرات پیدایش به توجه با که هستند امروز دنیای در موزه جدید اشکال از یکی هااکوموزه
 و ماهیت که هستند زنده طبیعی سایت یک عنوان به هااکوموزه اند.آمده وجود به معاصر انسان برای زیستی محیط تهدیدهای طرفی از

 و حفاظت تفسیر، معرفی، را خود فرهنگی و طبیعی میراث آن طریق از محلی جوامع و گذارندمی نمایش به را منطقه یک بارز هویت
 همچنین و محلی مردم برای رفاه و اشتغال ایجاد باعث سو یک از اهدافشان و ماهیت به توجه با هااکوموزه ،همچنین کنند.می مدیریت
 جایگاه و نقش مقاله این در گردند.می پایدار توسعه باعث نهایت در و می شوند زیستمحیط از حفاظت انگیزه ایجاد و نگهداری باعث
 در تحلیلی -توصیفی صورت به مقاله این تحقیق روش گیرد.می قرار بررسی مورد آن مثبت ثیراتات و زیست محیط از حفاظت در هااکوموزه
 به دستیابی و نیاز رفع برای انسان که دهدمی نشان تحقیق این نتایج .است ایکتابخانه صورت به مطالب گردآوری و استنتاجی رویکردی
 زیستمحیط به رساندن آسیب و آنها خریبت عثبا موارد از بسیاری در که کندمی زیست محیط گسترده منابع از استفاده به اقدام آسایش
 زیست محیط با صحیح رابطه از انسان زندگی، سطح ارتقا و بشر نوع بقای منظور به که کندمی ایجاب زیستی محیط هایبحران .شودمی
 دهد. پرورش پایدار توسعه رسیدن نتیجه در و آن کیفیت بهبود و حفاظت برای را هادیدگاه و هاارزش و کند درک را آن و شده آگاه
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 سرآغاز
 نیازهای تریناصلی کننده مینات و زندگی محل زیستمحیط
 افزوده آن اهمیت بر روز هر که باشدمی آن هایپدیده و انسان
 بدون و رویهبی استفاده با انسان سفانهامت اما گردد،می
 خاک، در خطرناک آلودگیهای ایجاد طبیعی، منابع از ریزیبرنامه
 توسعه .است شده آن زیست توان بردن بین از باعث هوا و آب
 کاربرد پایه، منابع از تظحفا و مدیریت معنای به (1)پایدار

 نیازهای مینات تضمین برای پیشرفته تکنولوژیهای و تشکیالت
 و گیاهان ژنی منابع آب، زمین، مانند؛ پایه منابع حفظ با انسان
 دیگر هاموزه حاضر، قرن در (.1313 )طباطبایی، است جانوران
 عموم برای آنها مرمت و هامجموعه از حفاظت وظیفه تنها

 موضوع بلکه ندارند، عهده بر را صرف پژوهشی وکاربرد
 هایموزه بارز هاینشانه از )اکوموزه( شناسیبوم و شناسیقوم
 مختلف، نقاط در و زمان طول در هاموزه گونهاین که است، جدید
 موزه و طبیعی هایپارک ،(2)همسایگی موزه مانند متفاوتی اسامی
 به اخیر هایسال در نهایت در و گرفته خود به (3)باز فضای
 در که مختلفی تغییرات (.1333 )اشرفی، اندگشته مشهور اکوموزه
 فیزیکی، از اعم محیط، در مختلف هایفعالیت و دخالت اثر

 عنوان به که دهد،می رخ اجتماعی و اقتصادی شیمیایی،
 برپایی فلسفهِ امروزه گردد.می معرفی زیستیمحیط پیامدهای
 شامل: که آمیخته درهم متفاوتِ اهداف از ایگستره با اکوموزه
 گردشگری ایجاد راستای در فرهنگی میراث و طیبعت از حفاظت
 مردم زندگی بهبود و خطر معرض در مناطق اقتصادی تحول و

 لیمسا از دیگر سوی از است. پایدار توسعه همچنین و محلی
 فاجعه .است زیستمحیط حفظ لهامس جهان؛ روز مهم
 ربایدمی انسان زندگی از را امنیت و آرامش تنها نه یزیستمحیط
 در دلیل همین به کند،می تهدید نیز را بشر موجودیت بلکه
 و صداترین و سر پر یزیستمحیط بحث سیاسی، و علمی محافل
 و علل پیگیری در که (.1331 )والیی، است روز بحث جدیدترین
 دیدگاه یکی کنند:می توجه جلب بیشتر عامل دو آن، عوامل
 است. آوریفن توسعه دیگری طبیعت، به نسبت متمدن انسان
 در و انداجتماعی مفهوم دارای اعمیق یزیستمحیط لیمسا امروزه
 پذیرش منظور به و دارند فرهنگی ریشه زیستیمحیط لمسای کل
 با ساختاری صورت به بایستی جامعه یک فرهنگی هایبافت
 قبال در امروزی انسان وظیفه تریناساسی نمود. برخورد موضوع
 انسان دست هایساخته و طبیعی هایداشته همه

 از حفاظت امروزه (.1332 زاده، )اسالم اوست «پذیریولیتومس»
 آن توسعه بودن جانبه همه و پایداری از اطمینان و زیستمحیط
 و احیا بنابراین است، جهانی جامعه رویپیش چالش ترینجدی

 و بهتر زندگی امکان با است مساوی حیاتی هرگونه نگهداری
  (.1331 )والیی، زمین کره روی در انسانها برای بیشتر

 غنای ارزشمندی توانایی یک عنوانبه سواد از برخورداری
 انسانی هایارزش رشد با ماتو زندگی ناپذیراجتناب و فرهنگی
 مستلزم زیستیمحیط فرهنگ ارتقا و تحول ایجاد بنابراین است.
 و زیستیمحیط لیمسا زمینه در انسانی نیروی وریبهره افزایش
 )فرصت، باشدمی ترگسترده ابعاد در زیستیمحیط آموزش اشاعه
 با ارتباط در نابهنجار رفتارهای زیستمحیط لهامس در (.1331
 درک عدم و شهرنشینی فرهنگ با ناآشنایی علت به زیستمحیط
 اعتقادات وضعیت و جامعه بر حاکم زیستیمحیط اوضاع از درست
 منابع از استفاده فرهنگ مردم زیرا باشد،می مردم فرهنگی
 با همراه زیستن فرهنگ و زیستیمحیط امکانات و طبیعی
 درونی آنرا درستی به یا و اندنیاموخته را طبیعت با همزیستی
 عوامل از جنبه چند به که دارد برآن سعی مقاله این که اندنکرده
 .بپردازد اکوموزه بر کیدات با زیست محیط حفظ بر ثروم فرهنگی

 

 هاروش و مواد
 در تحلیلی –توصیفی صورت به مقاله این تحقیق روش

 ایکتابخانه صورت به مطالب گردآوری و استنتاجی رویکردی
 باشد.می
 

  موزه مفهوم
 در م2111 سال در که است تعریفی همان موزه تخصصی تعریف
 شده هایار (1))ایکوم( هاموزه المللیبین شورای هاینامهاساس
 و جامعه خدمت در میدای و غیرانتفاعی نهادی موزه» است:
 و ملموس میراث و است باز عموم برای که است آن یهتوسع

 و مطالعه آموزش، اهداف برای را آن محیط و بشر غیرملموس
 پژوهش آن هدربار کند،می نگهداری و حفاظت کسب، سرگرمی
 گوید:می (5)باوراسپیل «.دهدمی نمایش و انتقال را آن کند،می
 هدربار شخص ادراک» پرورش برای است ابزاری هاموزه

 و شناختیزیبایی اجتماعی، هایجهان متقابل هایوابستگی
 پرورش و تجربه و اطالعات کردن فراهم با او که طبیعتی

 «کندمی زندگی آنها در تر،گسترده یهزمین این در خودشناسی
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 نویسد:می موزه درباره (1)گریآیلین (.2111 مایرس، و )دسوالیز
 که است آموزشی و هنری فرهنگی، تحقیقاتی، واحد یک موزه

 مطالعه نگهداری، فنی و علمی یهشیو به آن در کشور میراثهای
 از بسیاری برای .(Hooper, 1994) گرددمی معرفی و
 است بسیاری وسایل میان در وسیله یک تنها موزه شناسان،موزه
 ارتباطی دهد،می نشان را واقعیت و انسان بین خاصی ارتباط که
 آثار مرمت و حفاظت و سیستماتیک و هدفمند گردآوری با که

 و طبیعت یهتوسع که بُعدیسه عمدتا و متحرک مادی، بیجان،
 ,Gregorova). شودمی تعریف بخشند،می سندیّت را جامعه

 و چیزها آن در که کندمی تعریف مکانی را موزه (1)شارژ (1980
 غایب حقایق که هایینشانه عنوان به آنها، به مربوطه هایارزش
 شوندمی منتقل و مطالعه نگهداری، و حفاظت کند،می تفسیر را

(Scharer, 2003). به تواندمی موزه تر،گسترده حتی مفهومی در 
 نهادها، که شود درک پدیده، یک «یادبود مکان» عنوان
 فضاهای حتی و تجربیات، ها،خطه یا مختلف هایمکان

 دیدگاه این (Scheiner, 2007). دهدمی پوشش را غیرملموس
 به را موزه رود،می فراتر سنتی هایموزه محدود ماهیّت از که

 بایگانی، هدف با انسان دست به که کندمی تعریف ابزاری صورت
 واجد تواندمی همچنین موزه است. یافته شکل انتقال و درک،
 اخذ یا و کند اخذ را نهاد یک ویژگیهای که باشد خاصی کارکرد»

 حسی، یهتجرب طریق از بخشیاطمینان آن هدف و نکند،
  .(Deloche, 2007) «است فرهنگ یک انتقال و انبارسازی

 در محیطی موزة اصول به را ما موزه، اصطالح اخیر کارکرد
 منظور به که، ایموزه نهادی یعنی رساند،می خود اصلی مفهوم
 فرهنگی میراث تفسیر و نمایش مرمت، و حفاظت اجتماع، توسعة
 موزة آمیزد.می هم به را اجتماع همین توسط شده حفظ طبیعی و

 مشخص، قلمروی در فعال و زنده محیطی یهکنندارائه محیطی
 قلمرویی در محیطی یهموز» است. آن به مرتبط پژوهش و

 و زمان طی را قلمرو این در طبیعت و انسان بین ارتباط مشخص،
 بیانگر که فرهنگی و علمی دارایی از ترکیبی و بیان مکان،
 به .(Riviere, 1989) «کندمی خدمت آن به که است اجتماعی
 مقیاس یا و محتوا گیری، شکل فرم اساس بر هاموزه کلی طور
 طبقه در کلی مبانی و لاصو (1) نمودار شوند.می بندی طبقه آنها
 دهد.می نشان را هاموزه بندی

 

 
 (1333 ،همکاران و )صادقپور هاموزه تیپولوژی (:1) نمودار

 

 طبیعت( )موزه اکوموزه
 «(3)ریور هنری جرج» و «(3)ورین دو اوگ» توسط اکوموزه مفهوم
  م1311 سال در را اکوموزه واژه «ورین دو اوگ» یافت. گسترش

 در را اکوموزه کلمه بار اولین برای «(11)پوژید روبرت» برد. کار هب

 دارانموزه و شناسان موزه از نفر 511حضور با سخنرانی یک
 که آنچه سمت به حرکت حال در ما» کرد: مطرح جهان سراسر
 برای دستورالعملی تکمیل هستیم. کند،می تعریف اکوموزه یک
 واژه این (.1333 زاد، )حبیبی «او زیست محیط و مایملک انسان،
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 دو ترکیب از خود که است Ecomusee کلمه از انگلیسی ترجمه
  کلمه (.1331 )داسام، است آمده وجود به اکولوژی و موزه کلمه

Ecomuseum است. آمده فرانسوی ایکلمه از (اکوEco،) 
 رابطه به و است (Ecology) اکولوژی کلمه شده خالصه
 ایموزه اکوموزه، پردازد.می طبیعی محیط با زندگی هایارگانیسم
 زندگی آن در که گنجاندمی را محیطی خود برنامه در که است
 موجودات که دارد نظر در را روابطی هارای همچنین دارد؛ جریان
 (.1333 زاد،)حبیبی کنندمی و کرده برقرار خود پیرامون با زنده
 و اجتماعی شناسی،قوم هایموزه گسترش و گیریشکل امروزه
 در اند.تازه مدلهای و مفاهیم با نو تجربیات از سرشار هااکوموزه
 به مربوط نهضت اساسی اصول به م1312 سال در یونسکو بیانیه
 اکوموزه به فرانسه در تحقق ضمن که اجتماعی، هایموزه
 مدرن هایتکنیک بر بیانیه این شود.می اشاره گردند،می معروف

 بازدیدکنندگان و اشیا بین طریق این از تا دارد کیدات داریموزه
 هایموزه به مربوط نهضت .شود برقرار ثرتریوم ارتباط
 معروف اکوموزه به فرانسه در تحقق ضمن که اجتماعی،
 داریموزه مدرن تکنیکهای بر بیانیه این شود.می اشاره گردند،می
 ارتباط بازدیدکنندگان و اشیا بین طریق این از تا دارد کیدات

 و هاسایت به هااکوموزه (.1331 )شارپلی، شود برقرار مؤثرتری
 و ماهیّت آن طی که شود،می اطالق زنده طبیعی هایمحوطه
 جوامع و گذاردمی نمایش به را منطقه یک زنده و بارز هویّت
 منظور به را خود طبیعی یا فرهنگی میراث آن طریق از محلی
 حفاظت و مدیریت تفسیر، معرفی، پایدار، توسعه به دستیابی
 کنند.می

 

 
 اکوموزه دهنده تشکیل عناصر (:1) شکل

 
 و خواه که هستند شناسیموزه مبحث در نوپا بدعتی هااکوموزه
 گرفت. خواهند را سنتی هایموزه همه جای تدریجبه ناخواه،
 همان بیانگر و است بومزیست در چیز همه دربرگیرنده اکوموزه
 و تاریخی باستانی، هایدوره و قرون و اعصار همه در ناحیه
 فراهم را فرصتی هااکوموزه واقع در (.1333 )کریمی، آن معاصر
 رها خود حال به آنها طبیعی هایزیبایی که هاییمکان تا کردند
 حسینی) برگردانند اول صورت به بود، شده کم آنها رونق یا شده
 التزام با مکان، یک هویت متن در اکوموزه» (.1332 ،امینی

 توسعه جهت در محلی اجتماعات پذیرش و مردمی برمشارکت
 شکل گیرد؛می جای مردم زندگی و رفاه سطح بردن باال و پایدار
 در یکدیگر با ایشبکه صورت به که دارد را تکهتکه هایموزه
 فرهنگی میراث محلی، اجتماعات که است جایی و هستند ارتباط

 تکنولوژی، میان ارتباط و کنندمی مدیریت و نگهداری را خود
 در نمایش  معرض به حال و گذشته در فرهنگ و طبیعت انسان،
 لیمسا همه به که ایستموزه اکوموزه (1333 زاد،)حبیبی« آیدمی

 مشخص منطقه یک در طبیعت و انسان زیست، محیط اکولوژی
 حضور اکوموزه فعالیتهای گستردگی (Boylan, 1999 ). است

 جغرافیا، شناسی،جامعه مختلف هایحوزه در را متخصصان
 (.1333 )اشرفی، کندمی طلب معماری و مرمت شناسی،باستان
 انواع تواندمی داشت، خواهد رو پیشِ که هدفی بنابر اکوموزه
 و انواع به توجه با هاگونه این شود. شامل را گوناگونی و متنوع
 حال هر در و باشد دیگری با متفاوت کامال تواندمی اندازه
 روستا در چه و شهر در چه  را اجتماعی هایموزه کلیه اکوموزه
 نظر از آن تحلیل و اکوموزه مفهوم همچنین .دهدمی پوشش

https://en.wikipedia.org/wiki/Ecology_%28disambiguation%29
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  باشد.می زیر صورت به هوآرا کازوچی
 مووارد  بوه  را اکومووزه  انواع توانمی شده گفته مباحث به توجه با
 نمود: بندی تقسیم زیر

اکوموزه طبیعی: در اثر تغییر فصل و زمان دارای شرایط  .1
 ویژه آب و هوای موقتی است.

ها، جنگل ها،بیابان ها،کوه شامل دایم: طبیعی اکوموزه -
 های جانوری و گیاهی.ها، زیستگاهها، دریاچهتاالب

 برفی، فضاهای شامل موقت: طبیعی هایاکوموزه -
 موقت. هایزیستگاه و سواحل

های معماری، دریایی، اکوموزه مصنوعی: شامل اکوموزه  .2
  تاریخی و صنعتی. مانند موزه دره سالطین مصر

 هوآرا کازوچی نظر از اکوموزه مفهوم :(2)شکل

 (1333 زاد،)حبیبی

 

 (1331 )دادخواه، هااکوموزه مهم اهداف (:1) جدول
 هااکوموزهاهداف مهم 

 نگهداری و گردآوری
 یکودیگر  کنوار  در خوود  بوه  خوود  طبیعوی  شوواهد  و آثوار  زیرا نیست، گردآوری به نیازی شود،می قلمداد موزه عنوان به که طبیعتی در

 برنود. می سر به کامل نظم و تعادل در آن اجزای تمامی عادی، حالت در که ایگونه به و ممکن وجه بهترین به که اند،شده گردآوری
 تالشند. در خود نسل حفظ و بقا برای و هستند خود پیرامون با همزیستی حال در طبیعت اجزای

 بازدیدکننوده  و است شمارشبی هایارزش و هازیبایی بیانگر و شده چیده یکدیگر کنار در ممکن، وجه بهترین به خود طبیعت، اجزای نمایش ارایه
 کند. مشاهده و بررسی آن دل در را طبیعت گوناگون هایجنبه خود، عالقه مورد موضوع و نیاز به توجه با تواندمی خوبی به

 آموزش

 گونواگون  هوای پدیوده  و هوا موضووع  تنوع به و هدفمند و یافته سازمان هایبرنامه توسعه مستقیم، طور به تواندمی طبیعت در آموزش
 دل در را آنهوا  تووان موی  هستند، اولویت دارای آموزشی نظر از که هاییموضوع کردن مشخص با باشد؛ داشته وجود طبیعت در موجود
 بررسوی  به خود، پیشین هایدانسته به توجه با طبیعت، از بازدیدکننده فرد این، جز به نمود. اجرا آن هایپدیده و اجزا کنار در و طبیعت
 پردازد.می آنها

 پژوهش

 بررسوی  بورای  طبیعوت  در حضوور  به نیاز گوناگون، هایشاخه پژوهشگران که دارد وجود شماریبی هایپدیده و هاموضوع طبیعت در
 یوک  نیازهوای  توانود موی  بهتور  باشود،  شوده  تعریوف  موزه عنوان به طبیعی زیستمحیط یک کههنگامی دارند. خود نظر مورد موضوع
 مراحل در را مناسبتری روند طبیعی، موزه ود  موج اطالعات دیگر به مراجعه با پژوهشگر فرد و کند برآورده منطقه آن در را پژوهشگر
 کند. دنبال خود

 جامعه پیشرفت
 هوای پیشورفت  از فراوانوی  گسوتره  لحاظ بدین است. پیشین هایدانسته افزایش و آگاهی ایجاد هاموزه دستاوردهای مهمترین از یکی
 تحقیق هایزمینه نحو بهترین به توانندمی طبیعی هایموزه و شودمی مرتبط طبیعت به که باشد هاییموضوع زمینه در تواندمی علمی
 گیرند. عهده بر را مهم وظیفه این و سازند فراهم را امر این

 

 
 اکوموزه کلی اهداف (:3) شکل

 توسوعه  باعوث  هم توریسم و توریسم جذب باعث اکوموزه احداث
 از عبارتنود  اکوتوریسوم  کننوده  تبیین هایمولفه شد. خواهد پایدار
 اینکه:
 شود. منجر وحش حیات هایگونه حفاظت به -
 دهد. ارتقا را بومی جامعه معیشت وضعیت -
 شود. منجر تجربی آموزش به -
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 (1333 زاد،)حبیبیکلی نگاه یک در اکوموزه هایپدیده (:4) شکل

 

 
 زیستمحیط از حفاظت سایت یک عنوان به اکوموزه اندازیراه هایویژگی (:2) نمودار

 

 باشد. پاسخگو گردشگری صنعت و گردشگران به نسبت -
 باشد. ناپذیر برگشت هایانرژی مصرف حداقل نیازمند -
 خصوو   بوه  محلوی  جواموع  اقتصادی و عملیاتی مشارکت بر -

 (.1331 طبیبیان، و )صباغی کند تأکید روستایی جوامع
 

 ایجاد با تاریخی و طبیعی مناظر زیست، محیط حفظ

 هااکوموزه
  دوبتوان که ویونح به توزیس طومحی از مناسب و بهینه ادهواستف

 آبادی، )دولت کند حفظ انسان زندگی نظر از را خود کیفیت
 یا اشخا  بر که است خساراتی زیستیمحیط زیانهای (.1332
 کنند.می زندگی آن در که شود، وارد زیستیمحیط طریق از اشیا
 برخی دیده. زیان نه است، خسارت منبع زیستمحیط اینجا در
 و است آلودگی از ناشی خسارات، این که باورند این بر دیگر
 دخیل طبیعی عناصر کاهش در که است خساراتی همه با مرتبط
 زیان این در را نادر عناصری مواقع بیشتر آنها، در دقت با است.
  ناپذیربرگشت یوزیستمحیط ایوهآسیب بارزیان نتایج بینیم.یوم
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حضور جوامع)زنده بودن سایت
(  محلی

معماری همگون با طبیعت 

عی های بارز طبیویژگیها و جاذبه
و فرهنگی

واجد ارزش حفاظتی

ایجاد حس تعلق 

داوم برانگیخته کردن حسی از ت
(روح مکان)و هویت 
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 دارد متعددی اسباب و شده وارد جمعی صورت به خسارات است.
 بر عالوه تاریخی-طبیعی منظر دیدگاه از (.1333 زاده،)محسن
 توجه مورد شدت به نیز طبیعی عناصر حفاظت تاریخی، آثار حفظ
 از حفاظت هاجنبه این دوی هر به پرداختن با تنها و گیردمی قرار
 تاریخی-طبیعی منظر از حفاظت شود.می محسوب موفق مناظر
 همچنین و پایدار سرزمین کاربری راهکارهای در مشارکت باعث
 حفظ با و شده منظر در موجود طبیعی هایارزش ارتقای و حفظ
 زیستی تنوع از حمایت در کاربری، سنتی هایشیوه از حراست و
 منظر از حفاظت دیگر بیان به کند.می ایفا را مهمی نقش نیز

 در موجود طبیعی هایارزش ارتقای و حفظ باعث تاریخی-طبیعی
 و پایدار و مختلف هایکاربری در سنتی هایشیوه تداوم منظر،
  گردد.می زیستی تنوع از حمایت در مشارکت سرانجام

 منوواظر در موجووود طبیعووی هووایارزش از حفاظووت راهکارهووای
 شود:می خالصه زیر موارد به تاریخی-طبیعی

 و گیاهی وحش حیات طبیعی، هایاکوسیستم از حفاظت .1
  جانوری

  کشاورزی هایمجموعه در زیستی تنوع از حفاظت .2
 ارزشمند و پایدار کاربری از حفاظت .3

  منظر زیبایی ارتقای .1

 جانوری و گیاهی هایگونه و هامجموعه از حفاظت .5
  خا  ارزش دارای

 که طبیعت با انسان ارزشمند ارتباط شواهد از حفاظت .1
 هایشکست و هاموفقیت از شواهدی شامل تواندمی
 باشد. طبیعت با شان رابطه در گذشته

 ایجاد -محیط اکولوژیکی و فرهنگی یکپارچگی حفظ .1
 هااکوموزه (.1333 )ساعتیان، طبیعی منظر در پیوستگی
 محیط بر آنها اصلی تمرکز و هستند باز محیطی در

 هاموزه این هدف است. بومی مردمان طبیعی و فرهنگی
 و فرهنگی و اکولوژیکی هایپتانسیل از حفاظت
 امر در محلی جامعه از که آنهاست معرفی و اجتماعی
 عنوان به طبیعی و فرهنگی میراث معرفی و حفاظت
 دیدگاه از طلبد.می یاری منظر، از ناپذیر جدایی بخش

 اکولوژیکی هایفعالیت به اکوموزه اصطالح اکولوژیکی
 یک کامل توسعه آن هدف که شودمی داده نسبت
 برای است. زنده موزه یک عنوان به منطقه

 زیستمحیط خا  معنای که است مهم شناسیاکوموزه
 و بیولوژیکی تعریف به تنها که معنایی شود. درک

 وسیعتری بسیار معنای و شودنمی محدود آن اکولوژیکی
 شناسیزمین هایجنبه تنها نه واژه این گیرد.می بر در را
 در را جغرافیایی منطقه یک حیوانات و گیاهان جمعیت و
 کنند.می زندگی آنجا که مردمی بلکه گیرد،می بر

 هایویژگی هاشان،سنت اند.داده تغییر که را منظرهایی
 معنایی گستره در نیز شانزندگی روش و آنها فرهنگی
 آنچه خالف بر هااکوموزه پس گیرند.می قرار کلمه این
 محدود حفاظت و اکولوژی به تنها آیدمی بر نامشان از
 به تنها اکولوژی اصطالح هااکوموزه تفکر در شود.نمی
 است زنده موجودات اکوسیستم که آن علمی تعریف
 گیردمی بر در را تریجامع معنای بلکه شود.نمی محدود
 شودمی شامل نیز را طبیعی و اجتماعی محیط که

(Ohara, 1999). که است سازمانی اکوموزه، واقع در 
 ارج را صنعت و فرهنگ تاریخ، طبیعت، خاطره و میراث
 موزه یک قالب در آنها نمایش و حفاظت به و نهدمی
 پویاست زنده موزه یک اکوموزه نتیجه در پردازد.می زنده
 میراث پایدار، توسعه به رسیدن هدف با جوامع آن در که
 مشارکت کنند.می حفاظت و تفسیر مدیریت، را خود
 بلکه نیست مدیران نقش کردن پررنگ معنی به جوامع
  است. منطقه بومی مردم عهده به اصلی ولیتومس
 را اکوموزه کی واقعی خصوصیات بتواند مکانی اینکه مالک
 مردم مشارکت .1 حوزه سه در پوشانیهم میزان دهد، نشان
 محیط .3 موزه. یک عنوان به مختلف فعالیتهای .2 بومی

 (.1333 )ساعتیان، باشدمی طبیعی. و اجتماعی فرهنگی،
 فرهنگی، هایالیه از ایمجموعه اکوموزه ایجاد مکان پس

 میراثی عنوان به که است زیستیمحیط هایارزش اجتماعی،
 ترتیب: این به شودمی مطرح منطقه آن محلی منحصربفرد

در ایجاد اکوموزه حضور جامعه محلی به معنای مشارکت  .1
 مردم بومی و مسووالن محلی الزامی است. 

حفظ و مراقبت یعنی تعهد اخالقی نسبت به محیط و  .2
های دیدی صحیح برای توسعه بومی در آینده از ویژگی

 اکوموزه است.
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 که مکانی هایحوزه همپوشانی میزان (:3) نمودار

 (Davis, 1999).  دارد را اکوموزه یک خصوصیات

 
 یا و موجود هایساختمان و فضاها در باید اکوموزه طرفی از

 ساختار باشد. هماهنگ و متناسب شده ایجاد محدود فضاهای
 هایساختمان در مییدا هاینمایشگاه شامل هااکوموزه عمومی
 شده بازسازی یا اصل زشمندار اموال معرفی و ارزشمند
 ترکیب فرهنگی و تاریخی آثار و شناختی قوم و شناسیباستان
 رسوم و آداب معرفی نیز و آزاد فضای هایمجموعه در شده

 زیر اقدامات انجام اکوموزه ایجاد راستای در لذا است. ارزشمند
 است: الزامی
 بر نفوذ حوزه )مثال: منظر حریم و نفوذ حوزه کردن مشخص .1

 و...( منظر فرهنگ، مشترک، زبان اساس
 شاخص میراثی منابع شناسایی .2
 میزان تعیین و خصوصی هایمحوطه تفسیر و حفاظت .3

 آنها مشارکت
 اندازی راه در آنها مشارکت جلب و محلی جوامع توانمندسازی .1

 (1333 )ساعتیان، اکوموزه
 

 گیرینتیجه و بندیجمع
 که است باور این بر و دانسته طبیعت مالک را خود متمدن؛ بشر
 در آنکه بدون و داراست را طبیعت از استفاده هرگونه حق انسان
 با دیگر طرف از باشد. داشته لیتیوومس آن نگهداری و بازسازی
 دستبه انگیزیشگفت و عظیم دستاوردهای بشر آوریفن توسعه
 زندگی یکننده دگرگون و سازنده علل همین که حالی در آورده
 شامل جهانی، میراث است. قرارداده نابودی معرض در را بشر

 جغرافیایی و سیاسی مرزهای از که طبیعی و فرهنگی ثروتهای

 المللیبین جوامع به اند،کرده کسب جهانی ارزش و رفته فراتر
 کنند. همکاری آن عناصر حفظ در تا است شده داده امکان این
 به است بشر به الهی هدیه که طبیعی میراث و زیستمحیط
 انسان برای زنده و ماندگار ایموزه و بارور ایاندوخته عنوان
 هایسال که مخربی و سازنده کننده،مصرف انسان است،
 به دیگر زمان هر از بیش اینک و است، آن با همزیست متمادی
 حفاظت به ناگزیر خود حیات برای و برده پی آن اهمیت و ارزش
 موزون، ایتوسعه و رشد به توانست خواهد زمانی و است آن

 و آگاهانه هایریزیبرنامه با که ،یابد دست پایدار و هماهنگ
 جهانی با همگام .بکوشد آن نگهداری و حفظ در خود عالمانه
 از جلوگیری و قومی و محلی ویژگی حفظ برای تالش شدن
 در فرهنگی تهاجم مقابل در بومی هایویژگی باختن رنگ
 و حفظ برای پایدار روشی اکوموزه است. اهمیت با هدفی اکوموزه
 پایدار توسعه به رسیدن هدف با را شانمیراث و است جوامع تعبیر
 حفاظت و بومی هایزیستگاه و معماری هایارزش کند.می حفظ
 و اکوموزه ایده و یافته اهمیت پیش از بیش امروزه آنها از

 است. گسترش حال در جهانی سطح در دست این از اقداماتی
 حفاظتی نگرشی آل،ایده اکوموزه که است آن بر عقیده امروزه
 ابعاد کلیه در تنگاتنگ تعامل در مردم زندگی ارتقای برای

 زیستی محیط و سیاسی فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، فیزیکی،
 پوشش جامعی طور به را معنوی میراث و جامعه سرزمین، و دارد
 مینات دنبال به توانمی اکوموزه اندازی راه با همچنین دهد.می
  بود: زیر اهداف
 توانندمی که منطقه و محیط هر در تمایزات و جوانب شناسایی
 میراث از حفاظت کند. کیدات منطقه آن متفاوت و ویژه هویت بر

 روستایی و سنتی کشاورزی طبیعی، فرهنگی، منظر فرهنگی،
 سنتی هایروش و طبیعی زیست محیط حفظ و محل در موجود
 از استفاده و حفظ در محلی جوامع مشارکت و بومی مردم زندگی
 منطقه بومی هویت احیای و توسعه و فرهنگی و طبیعی میراث
 آگاهی و فراموشی دست در سنتی زندگی هایشیوه با ارتباط در
 طرفی از خود. محلی هایعیتقمو و خود گذشته مکان، از مردم
 شود،می زیستی محیط گردشگری آمدن بوجود باعث اکوموزه نیز
 از حفاظت طبیعی، منطقه یک به سفر  باعث گردشگری نوع این
 و محلی میزبان جامعه برای سودمند منطقه، زیستی تنوع

 هدایت زیست محیط و طبیعت از عمیق فهم و درک به همچنین
  کند.می
 منظر زیست،محیط از حفاظت ابزارهای از یکی بترتی این به

اکوموزه

مشارکت مردم بومی

فعالیت ها
محیط فرهنگی، 
اجتماعی و طبیعی
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 پایه بر که باشدمی اکوموزه انداری راه تاریخی، و طبیعی
 شکل منطقه محیطی -فرهنگی نیازهای و هاویژگی امکانات،
 ارج منطقه صنعت و فرهنگ تاریخ طبیعت، میراث،  و گیردمی
 شود.می آنها پایدار توسعه و ارتقاء و حفظ باعث و نهدمی

 پایدار توسعة با تریگسترده پیوند که هااکوموزه در همچنین
 هایگونه کِشتِ مانند: شود،می برگزار مختلفی هایکارگاه دارند،

 حافظ ابزارآالت از استفاده کِشت، هایچرخه نباتی، هماهنگ
 اهداف از یکی که است روشن ابزارها. این ساختِ و زیستمحیط

 و طبیعت اهمیت به حساسیت ایجاد ها،کارگاه این مهم بسیار
 این محلی افراد معموالً .است بازدیدکنندگان در زیست محیط
 و علمی دانش طریق، این از درواقع و کنندمی هدایت را هاکارگاه
 بررسی در د.گذارنمی اشتراک به بازدیدکنندگان با را خود عملیِ
 تحلیل و ممکن تهدیدهای و هافرصت ضعف، قوت، نقاط

 از حفاظت و پایدار توسعه جهت اکوموزه احداث پتانسیلهای
 .(2)جدول داد قرار توجه مورد را ذیل موارد توانمی زیستمحیط

 

 نگارندگان( )منبع پایدار توسعه جهت اکوموزه احداث هایپتانسیل تحلیل :(2) جدول
 های احداث اکوموزه جهت توسعه پایدارتحلیل پتانسیل

 (Opportunityها )فرصت (Strengthقوت )نقاط 
 (شناسیریختزمین)  شناسی و ژئومورفولوژیساختار زمین -

ها و آبشارها( و تنوع ها، چشمهشناسی( شامل: دریاچهمنابع هیدرولوژی )آب
 آب و هوایی

 پوشش گیاهی و حیات جانوری -
 تعامل و نظم چشم اندازهای بکر طبیعی -
 منابع طبیعیتعدد و گستردگی این  -

نگرش مثبت مسئولین و بهبود عملکرد آنها نسبت به توسعه پایدار منابع  -
 طبیعی

های گوناگون طبیعت به فراخور نیاز و موضوع بررسی و مشاهده جنبه -
 مورد عالقه افراد

 های پژوهشیزمینه سازی برای ایجاد فرصت -

 برخورداری مردم محلی از درآمدهای حاصل از منابع طبیعی -
 ((Threatتهدیدها  (Weaknessنقاط ضعف )

 زیستیفقدان نیروی متخصص در بخش گردشگری محیط -

های مصنوعی که نقش انسان در آن دخیل است و منجر به اکوموزه -
 شود.تخریب مناطق طبیعی می

 گذاریریزی و سرمایهضعف برنامه -

 زیستی و گردشگریعدم وجود هماهنگی میان قوانین محیط -

 اختصا  بودجه جهت توسعه گردشگریعدم  -

 عدم شفافیت و ابهام در رویکردهای توسعه گردشگری -

 

 اکوموزه ایجاد که دهدمی نشان پژوهش این نتایج همچنین
 محیط از حفاظت فرهنگ بردن باال بر عالوه توجهی قابل اثرات
 که داراست مختلف مناطق اجتماعی و اقتصادی ابعاد در یزیست
 گسترش ،زیستیمحیط پایداری گسترش به توانمی نهاآ جمله از

 و رفاه گسترش مختلف، مناطق در اجتماعی تحرک و مشارکت
 فقر کاهش و درآمد افزایش روستایی، نواحی در اجتماعی عدالت
  (3) جدول .کرد اشاره

طبیعت برای انسان آفریده شده است و وظیفه اوست که به 
کند، در آن بیاندیشد، رازهای بهترین نحو از آن نگهداری 

شمار آن را کشف کند و در جهت کمال خویش از آن بی
های مناسب گیرد. طبیعت تنها آن نیست که انسان برای بهره

ن را نابود رهایی از فشارهای زندگی مدرن به آن پناه ببرد و آ
کند، بلکه باید وارد زندگی روزمره شود و از آن آموزش و 

توانند در هایی که میهای مادی و معنوی ببرد؛ آموزشبهره

 تمامی زندگی انسان تاثیر مهم و مثبتی بر جای گذارد. 
های طبیعی و مدیریت مناسب آن بهترین شیوه ایجاد اکوموزه

مساله مهم است. در زمینه ایجاد موجود برای دست یافتن به این 
یک اکوموزه، موضوع و حفاظت، معرفی و آموزش به عنوان 

ها، باید در تعامل تنگاتنگ محور اصلی در تاسیس و طراحی موزه
ها باید کمتر تحت زیست و اجتماع باشد. این نوع موزهبا محیط

که تاثیر مقاصد توریستی قرار گیرند، زیرا تجربه نشان داده است 
اگر در حفاظت میراث، تنها هدف یاد شده در کانون توجه باشد و 

های طبیعی و فرهنگی مورد بس، به مرور موجب نابودی میراث
ای که در آغاز موجب ارزشمند شود و یا آنها را از مبانینظر می

سازد و در نتیجه به تغییر ساختار اجتماعی شدنشان بود، تهی می
 انجامد.ها میین مجموعهو فرهنگی و طبیعی ا

 هایجاذبه از استفاده با اکوموزه یک ایجاد فرایند همچنین در
 امکان شده،حفاظت مناطق منابع طبیعی در محیط زیستی موجود
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 از محل توانمی شیوه بدین شود؛می فراهم گردیبوم توسعه
 این بهتر مدیریت و حفاظت برای گردیبوم هایفعالیت درآمد
 را شدهحفاظت مناطق نیاز و بار مالی و نمود استفاده مناطق
 مشارکت در امکان مناطق این بومی مردم درنهایت، داد، کاهش
 نمود؛ خواهند پیدا را مناطق این گردیبوم با مرتبط هایفعالیت
 شده، حفاظت منطقه از برای حفاظت وضعیتی ترتیب بدین
 پایدار ملی توسعه به دستیابی امکان و بومی مردم بهتر زندگی
ها و نیاز به گسترش آنها روز به آمد. اهمیت اکوموزه خواهد پدید

شود و در جوامع صنعتی و شهری امروز، روز  بیشتر احساس می
آوری و روند تخریب منابع طبیعی و به دلیل شتاب در توسعه فن

ها بها نه تنها از تخریزیست، به وجود آمدن اکوموزهمحیط
کند، بلکه به کمک جوامع محلی به احیا و حفظ جلوگیری می

 شود.کند و سبب ایجاد توسعه پایدار نیز میطبیعت کمک می

های طبیعی باید به این نکته توجه شود که در ارتباط با اکوموزه
پذیرش گردشگران باید با توجه به ظرفیت تحمل مناطق طبیعی 

به مناطق بکر و دست نخورده باشد تا موجب آسیب رساندن 
نشود. همچنین وجود افراد متخصص و آشنا به مسایل 

ها الزم و ضروری است تا گردی در کنار این اکوموزهطبیعت
 اهمیت و نقش طبیعت را به گردشگران یادآوری نماید. عدم

 محروم موجب اگرچه ایران در هااکوموزه راه اندازی و توسعه
 فرصت امروزه اما است؛ ودی گردیدهخ هایتجربه از شدن
 مهیا کرده ریزانبرنامه و طراحان اندرکاران،دست برای را مناسبی
 از بومی، فرهنگ و طبیعی منابع حفظ و ماندگاری ضمن که است
 و مشکالت درک با و کنند برداریجهانی بهره موفق تجارب
 .پیموده شده نپردازند راه تکرار به موجود، هایچالش

 

 (1333 پور،حسین) زیست محیط از پایدار حفاظت و توسعه (:3) جدول
 اکوموزه راهکارهای جهت زیست محیط از پایدار حفاظت و توسعه

 گردشگری مسیرهای در گردشگران برای راهنما هایدفترچه تدوین و مقررات و قوانین م،عالی نصب -

 .درآمد کسب جهت در هاباغ و مزارع مناظر، از برداریبهره منظور به کشاورزی گردشگری توسعه -

 .گردشگری و یزیست محیط ،اکولوژیکی هایآلودگی کاهش جهت در مقررات و قوانین تنظیم -

 انرژی تأمین برای خورشیدی انرژی قابلیت از استفاده -

 آنها قانونی غیر تصرف از ممانعت و طبیعی اراضی حفظ جهت تدابیری اتخاذ -

 آنها از حفاظت ضرورت و طبیعی منابع اهمیت مورد در عموم آگاهی افزایش -

 طبیعی سوانح وقوع از ناشی احتمالی خطرات کاهش جهت الزم تمهیدات بینی پیش -

 طبیعی منابع از بهینه استفاده جهت خصوصی هایسرمایه جلب -

 زیستیمحیط

 .گردشگری صنعت در گذاری سرمایه برای کارآفرینان، و خصوصی بخش های حمایت و سازی زمینه -
 توسعه و اشتغال ایجاد و هادرفعالیت مردم کارگیری به و گردشگران رضایت جلب منظور به گردشگری خدمات امکانات، به بخشی تنوع -

 .روستایی

 ... و سبز فضای ها،رودخانه و ارتفاعات اندازها،چشم همانند گردشگری استفادهبی و موجود هایجاذبه و منابع از برداریبهره -

 راهکارهووای
 اقتصادی

 کسب و گردشگری مختلف تسهیالت و تجهیزات ها،زیرساخت توسعه و اکوموزه ایجاد جهت در مشارکت به مردم تشویق و سازی زمینه -
 .طریق این از درآمد

 اکوموزه مثبت تأثیرات و منابع از هدفمند و بهینه گیریبهره منظور به گردشگر با برخورد نحوه در اهالی به رسانیاطالع و آموزش -
 .وگردشگری

 رسوم و آداب و معماری فرهنگی، بارز خصوصیات انسانی، و طبیعی هایجاذبه معرفی برای تبلیغاتی هایبرنامه توسعه و بخشی تنوع -
 . اکوموزه در روستایی

 جلسات و هانشست طریق از گردشگری آموزش و ترویج همچنین و اکوموزه ایجاد منظور به تجربه، با و متخصص نیروهای از استفاده -
 .منطقه اهالی با مختلف

 .اکوموزه در گردشگری کارکردهای سازییکپارچه منظور به مختلف، نهادهای بین هماهنگی ایجاد -

 .(... و ارتباطات فناوری توسعه روستایی، ارتباطی مسیرهای ها،)جاده هازیرساخت تجهیز و توسعه جهت در حمایتی مقررات و قوانین وضع -

 نمودن فراهم و گردشگران و محلی ساکنان بین فرهنگی و اقتصادی تبادالت برقراری برای تدابیری اتخاذ و محلی هویت تقویت و حفظ -
 هایارزش تعیین در محلی مردم هایمهارت افزایش منظور به میزبان جامعه اعضای میان از منطقه راهنمایان اشتغال و کارآموزی زمینه
 .هستند گردشگری توسعه اصلی عامالن صاحبان، عنوان به محلی جوامع و جمعیت اینکه به عملی پایبندی و شانفرهنگی

 راهکارهووای
 اجتماعی
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 هایادداشت
1.Sustainable Development: 

 و محیط درباره م1311 هایسال اوایل در پایا یا پایدار توسعه
 تاکید آن روی پایدار توسعه که مهمی حوزه سه رفت. بکار توسعه
 که المللیبین هایسازمان زمان آن از است محیطی مسایل دارد،
 توسعه برای مساعد و مناسب محیطی به دستیابی خواهان
 پایدار توسعه راهبرد در آنها ویژگی و خا  نام بودند سودمند
 کنفرانس از بعد پایدار توسعه واژه بردن بکار یافت. نمود

 و ضرابی) شد فراگیر علمی محافل در1332 سال در ریودوژانیرو
 .(1331 اذانی،

2.  Museum neighborhood 

 در باز فضای هایموزه اولیه قدمهای نوزدهم قرن پایان در .3
 شد. برداشته هازلیوس آتور توسط پاریس در م1313 سال
 هاخانه که گرفت شکل اندیشه این اساس بر هاموزه این پیدایش
 اصلی و اولیه صورت همان به موزه محل در سپس و واچیده را
 شود.می سازی دوباره نیز مکان آن قدیمی مناظر اینکه کنند. بنا
 همان به را هاخانه باز فضای هایموزه از برخی در همچنین و

 دیگر موارد در بازیافت. توانمی داشتند وجود قبال که هاییگونه
 به را قسمتهایی و اندآورده پدید اصلی اشکال در تغییراتی رشته

 که حالی در دیگر موارد در باز اند،کرده اضافه اولیه ساختمان
 اند،کرده حفظ اولیه صورت همان به را مرکزی قسمت
 اندکرده ملحق بدان ایمجموعه عنوان به را دیگری هایبخش
 (.1333 زاد،)حبیبی

4. International Council of Museums(Icom) 

5. Judith Spielbauer 

6.Eileen Gray: 

 پاریس به لندن در تحصیل از پس که ایرلندی طراح و معمار
 مبدل مدرنیسم پردازان نظریه و طراحان ترینمطرح به و رفت
 از او .کردمی کار لوکوربوزیه و پی.اود جی جی با همراه او شد.

 باشد.می (International Style) المللیبین سبک معماران

7. Scharer 
8. Hugues de varine 

9. George henri riviere 

10. Robert poujade:  
 فرانسه زیست محیط وزیر اولین

 

 منابعفهرست 
 .کار اسالمی حزب سبز سازمان نشر .زیستمحیط شناسی جامعه بر ایمقدمه.1332 .و زاد،اسالم

 11-13 :1 .شهرسازی و معماری نامه .سنتی هایموزه با اکوموزه مفهوم ایمقایسه بررسی .1333 م. اشرفی،

 ایرانشناسی. انتشارات .بوم و انسان ،اکوموزه .1333 ز. زاد،حبیبی

 مقواالت  مجموعوه  .سوراوان  جنگلوی  منطقوه  بور  گویالن  روستایی اکوموزه زیستیمحیط اثرات .1333 د. ،بالل و م. امینی، ح. پور،حسین
 .ارومیه .زیست محیط و کشاورزی بر آن تأثیر و زیستی وعنت همایش

 مجلوه  ."(ابیانه روستایی اکوموزه :موردی مطالعه) روستایی گردشگری توسعه ضعف و قوت نقاط شناخت" مقاله .1332 ح. ،امینی حسینی
 11-51 (:2)5 گردشگری. توسعه و ریزیبرنامه

 توسوعه  ایمنطقوه  هموایش  نخستین .swotمدل بر تأکید با لرستان استان زیستیمحیط پایدار گردشگری بر نو نگرشی .1331 ا. دادخواه،
 .راهکارها و چالشها کشور: غرب طبیعی قمناط پایدار

 سمیرا. انتشارات صالحی. علی و داوودی زینب ردآوری:گ و ترجمه اکوموزه. به نگاهی با موزه اندازیراه تشریحی راهنمای .1331د. داسام،
  تهران.

 .تهران دیگران. و سامانیان کوروس مترجم: .شناسیموزه کلیدی مفاهیم .2111 ف. ،مایرس ا. الیز،دسو

  معاصر. فرهنگ انتشارات .زیستمحیط فرهنگ .1332 ح. آبادی، دولت

 هوای افوق  المللوی بین کنگره اولین مقاالت مجموعه .موزهاکو ایجاد با قوتان روستای اریخیت-طبیعی منظر از حفاظت .1333 ر. ساعتیان،
 .تهران .شهرسازی و معماری در جدید
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 تهران. .منشی نشر .زادهمنشی اهللرحمت ترجمه: .روستایی گردشگری .1331 ج. شارپلی، و .ر شارپلی،

 :(1) 11 .شناسوی  محویط  وهشوی پژ علموی  مجلوه  .شهری اکوتوریسم انگاره تبیین و نظری چالش بررسی .1331م. طبیبیان، ح. صباغی،
213-251 

 ؟.:53 .تهران .جغرافیا آموزش رشد مجله .توسعه حال در و صنعتی جهان در پایدار توسعه .1331 م. اذانی، و .ا ضرابی،
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