 تعریف بوم دهکده ()Ecovillage
در شبکه جهانی بوم دهکده ها ( )Global Ecovillage Networkبا نام مخفف ( )GENلیست اکثر بوم دهکده ها ارائه شده است که در آنها با معیارهای
گوناگونی این بوم دهکده ها معرفی و توصیف می شوند .ولیکن تعریفی که این انجمن از بوم دهکده ها ارائه می دهد بسیار جالب توجه بوده و با مفاهیم و الگوی
این شرکت در ارائه دهکده گردشگری باغ بهادران بسیار نزدیک است .بوم دهکده فضایی است که در آن فرصت زندگی پایدار
برای مخاطبان فراهم می شود .دراین دهکده مشارکت فعال و موثر اعضا در فرایندهای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی مبتنی بر طبیعت منطقه ( بصورت غالب در
کشاورزی) شکل می گیرد .هدف اصلی در این بوم دهکده ها تجدید حیات سنتی بر پایه ریشه های تاریخی و منطبق با اصول توسعه پایدار ضمن تغییر نگرش و
رفتار ساکنین آنست .معموال جمعیت تعریف شده برای بوم دهکده ها بین  022تا  022نفر است ولیکن بعضی از آنها تا  0222نفر هم جمعیت دارند.
دهکده اقامتی – گردشگری سان سیتی ()Sun city
این دهکده با مساحتی در حدود  02هکتار یکی از زیباترین دهکده های اقامتی و گردشگری در شهر الت ویا ( )Latviaمربوط به کشور روسیه است .این دهکده
با نام شهر خورشید و با مفهوم خانه طبیعت تالش کرده با ارائه محیطی مبتنی بر طبیعت موجود ،نسبت به تامین تقاضای مخاطب ویژه اش پاسخگو باشد .در این
شهر تنها  022خانه وجود دارد که هر کدام از آنها به راحتی به دریاچه ها و آبراهه ها دارای دسترسی می باشند .طراحی منازل به شکلی مخصوص و منطبق با اقلیم
منطقه است .تصاویر زیر بخشی از این دهکده را نشان می دهد.

شایان ذکر است در طراحی این خانه های طبیعت دوست از سنگ وچوب بیشتر استفاده شده است .پنجره این خانه ها بصورتی است که کمترین دید را بر واحد
مجاور دارد و این در حالی ایست که هر واحد دارای فاصله همسایگی مناسب با دیگر واحد هاست .از طرف دیگر اینترنت سرعت باال ،فاضالب مرکزی ،و سیستم
گرمایش و سرمایش بصورتی است که ضمن مصرف کمترین انرژی دارای بیشترین راندمان است.
 بوم دهکده فایندرن ( )Findhorn Ecovillageدر کشور انگلستان

بوم دهکده فایندرن در فاصله  03کیلومتری شهر نیوکاسل در دشتی هموار به وسعت  41هکتار قرار دارد .مجموعه مسکونی آن به صورت تجمعی و شامل 79
واحد مسکونی مستقل می باشد  .دراین دهکده پرورش گلهای زینتی محور اصلی است و اکثر بازدیدها برای مزارع پروش گل ترتیب داده می شود .اما رکن
جالب توجه این دهکده بهره مندی از سیستمهای تولید برق بادی و مزارع هیدرو پونیک است که به یکی از جالبترین جاذبه ها تبدیل شده است .گردشگران در
این دهکده ضمن اقامت می توانند در چیدن و بسته بندی گلهای زینتی تجربه های بی نظیری از گردشگری کشاورزی درک کنند .جریان زندگی در این دهکده
دائمی و از این بوم دهکده به عنوان یک بستر آموزشی برای آکادمیهای علمی استفاده می شود .بازیافت زباله ،استفاده از دوچرخه برای جابجایی ،وسایل برقی
برای حمل و نقل تولیدات از خصوصیات بارز می باشد.

 بوم دهکده ()Siben Linden

بوم دهکده ( )Siben Lindenدر سال  0240در کشور آلمان و با هدف دستیابی به یک چارچوب عملیاتی از بازسازی حیات روستایی برای نسل میانسال شهری
احداث شد .این بوم دهکده با جمعیتی دائم در حدود  322نفر در وسعتی برابر  33هکتار احداث شده است .راه های دسترسی پیاده ،وجود دام ،مزارع گیاهان خود
مصرفی بوم دهکده و همایشهای هفتگی با عنوان " تجربیات پدر و مادرم" برای نسل جوان از خصوصیات بارز این بوم دهکده می باشد .در این همایشها که در جمعی
صمیمی و خودمانی صورت می گیرد ضمن پذیرایی از مهمانان گردشگر با محصوالت تولیدی خود بوم دهکده ،که در تعطیالت برای بازدید دهکده مراجعه می کنند،
تجربیات ،دیدگاه ها و نگرشهای جامعه ساکن برای گردشگران بازگو و تشریح می گردد (گردشگری نوستالژیک) .شایان ذکر است یکی از محلهای درآمد دهکده
که بابت تامین انرژی هزینه می شود ارائه خدمات اقامت و پذیرایی به گردشگران است.

