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سخني با خوانندگان

در چهار دهه گذشته صنعت گردشگري يكي از عوامل اصلي توسعه اقتصادي و اجتماعي بسياري از كشورها بوده است و به همين
دليل بسياري از كشورها تالش ميكنند هر چه بيشتر به جذب گردشگر بپردازند و سهم بيشتري از جمعيت گردشگر را به خود
اختصاص دهند و از اين راه زمينههاي رشد همهجانبه را براي كشورشان فراهم آورند.
1
يكي از انواع گردشگري كه به ويژه در سالهاي اخير رشد چشمگيري داشته است اكوتوريسم است .سازمان جهانگردي رشد
ساليانه صنعت گردشگري را تا پايان سال  2010بين  3/4تا  6/7پيشبيني كرده است و در اين ميان اكوتوريسم با رشد ساليانه
2
 30تا  40درصد ،باالترين رشد در بخشهاي مختلف گردشگري را به خود اختصاص خواهد داد .انجمن بينالمللي اكوتوريسم
پيشبيني كرده است كه در پايان سال  50 ،2010درصد گردشگران متعلق به بخش اكوتوريسم باشند.
اكوتوريسم گستره وسيعي از فعاليتها را در بر ميگيرد كه همگي بر ويژگيهاي اقليمي و فرهنگي كشورها استوار هستند .گردش
در طبيعت بكر ،مشاهده جانوران و گياهان ،مناظر و چشماندازهاي منحصر به فرد ،ديدن و شركت كردن در آداب و رسوم بومي
و مشاهده شيوه زندگي سنتي مردم مناطق گوناگون از فعاليتهايي هستند كه اين گروه از گردشگران را به خود جذب ميكنند.
هم اكنون بسياري از كشورهاي جهان زمينه جذب چنين گردشگراني را فراهم آوردهاند و قابليتهاي بومي خود را در اين ارتباط
افزايش دادهاند .كشورهاي آمريكا و كانادا در قاره آمريكا ،اتريش ،آلمان ،سوئد ،فنالند ،انگلستان و ايتاليا در اروپا ،نپال ،هند،
پاكستان و چين در آسيا و كنيا ،آفريقاي جنوبي و الجزاير در قاره آفريقا موفقيت زيادي در اين زمينه كسب كردهاند .اين كشورها
با شناسايي قابليتهاي طبيعي خود و برنامهريزي در جهت توسعه اكوتوريسم توانستهاند از مزاياي فراوان آن بهرهمند شوند.
كشور ايران يكي از كشورهاي منحصر به فرد براي جلب اين دسته از گردشگران است .فالت زيباي ايران با تنوع اقليمي چهارفصل،
سواحل زيباي دريا در جنوب و شمال ،رودخانههاي پرآب و خروشان ،دشتها و دامنهها ،جنگلها و كويرها و كوهها ،مراتع و
جنگلهاي سرسبز ،وجود ارتفاعات مركزي جلوههاي خاصي را پديد و مجموعهاي عظيم و ديدني را فراهم آوردهاند .بدون ترديد
اين طبيعت متنوع و زيبا ميتواند پذيراي مشتاقان فراواني از داخل كشور و سراسر جهان باشد .اما نياز به تاكيد نيست كه صرفا
برخوددار بودن از چنين موقعيتهاي طبيعي و فرهنگي نميتواند موجب جلب گردشگران شود و براي اين منظور الزم است بسياري
زيرساختها در كشور فراهم آيد ،كاري كه كمتر در ايران در دهههاي اخير به آن توجه شده است.
يكي از زير ساختهاي الزم در كشور براي افزايش قابليت جلب اكوتوريست داشتن اقامتگاههايي است كه مطابق استانداردها و
چهارچوبهاي تعريف شده جهاني ،طراحي و ساخته شده باشند و بر اساس آن چهارچوبها اداره شوند .اقامتگاهي كه براي اين
منظور بر آنها تاكيد فراواني ميشود ،برگرفته از ماهيت فعاليتهاي اين گروه از گردشگران اكوهتل نامگذاري شدهاند .آمار رسمي
اعالم شده توسط آژانسهاي مسافرتي و گردشگري حاكي از اين است كه گردشگران به مناطقي كه هتلهاي ساخته شده با
ويژگيهاي خاص اكوهتل دارند بيشتر تمايل نشان ميدهند و انتظار ميرود كه در سالهاي آينده اين نوع اقامتگاهها از اصليترين
عوامل گرايش گردشگران به انتخاب كشورها براي سفر باشند.
گروه بينالمللي رهشهر كه مطالعات گستردهاي درباره اقامتگاههاي اكوتوريستها و استانداردهاي رايج در ساخت اكوهتلها انجام
داده است ،اميدوار است اين گزارش اجمالي بتواند اهميت توجه به اين كمبود در كشور و لزوم سياستگذاري و سرمايهگذاري براي
رفع آن را به مسئوالن و دستاندركاران اين حوزه معرفي كند.
گروه بينالمللي رهشهر
								
1-World Tourism Organization (WTO)i
2-International Ecotourism Society (ITS)i

اكو توريسم و هدفهاي آن

پيش از اين كه اكوهتلها و نكاتي كه بايد در طراحي ساخت و اداره

الگوي اكوتوريسم پايدار []2

آنها توضيح داده شود الزم است موضوع اكوتوريسم و مزاياي اين
نوع گردشگري به بحث گذاشته شود  .

هدفهاي اقتصادي

هدفهاي اجتماعي

اكوتوريسم
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بر اساس تعريفهاي سازمانهاي جهاني ،مانند جامعهي بينالمللي
اكوتوريسم ، 4اتحاديه بينالمللي حفاظت از طبيعت 5و كارشناسان
صنعت گردشگري ،اكوتوريسم عبارت است از« :مسافرت مسئوالنه
و مبتني بر اصول پايداري و توسعه پايدار به نواحي طبيعي براي
بهرهگيري معنوي و ارضاي نيازهاي روحي و رواني بهگونهاي كه با
شناخت و احترام به ارزشهاي ساكنان بومي توام باشد و به حفاظت

ـ مزايا اجتماعي

ـ مشاركت در:
•برنامهريزي
•آموزش
•اشتغال

اقتصاد محلي

اكوتوريسم پايدار

ـ مزاياي اقتصادي
براي مردم محلي
ـ صنعت پايا از نظر
اقتصادي

ـ منافع بلند مدت
ـ مسئوليت اجتماعي و
يكپارچگي
رفتاري
حفاظت عادالنه
اقتصاد و
(توأم با برابري)
محيطزيست

مزاياي محيطزيستي

از طبيعت و ارتقاي سطح رفاه جامعه ميزبان نيز كمك كند».

• حفظ منابع طبيعي
• اجتناب از تخريب منابع
• مديريت عرضه
• پذيرش ارزش منابع

هدفهاي اكوتوريسم

اكوتوريسم بايد در راستاي هدفهاي توسعه پايدار و سازگار

هدفهاي محيطزيستي

با محيطزيست باشد ،به تخريب منابع طبيعي و كاهش آنها
منجر نشود ،زمينه آموزش و يادگيري همه كساني كه در فرايند
فعاليتهاي گردشگري قرار دارند (گردشگران طرفدار محيطزيست،

اكوتوريسم از اواسط قرن بيستم ،در جهان طرفداران بسياري

مسئوالن دولتي ،متصديان صنعت گردشگري و  ). . .به ويژه افراد

پيدا كرد .طرفداران   اكوتوريسم ،سفرهاي هدفدار و موضوعي

بومي و محلي را فراهم آورد ،منافع بلندمدت حفاظت مستمر از

را جايگزين سفرهاي صرفاً تفريحي کردند .اين نوع سفر که با

منابع طبيعي و ثروتهاي ملي را دنبال كند  ،به ارتقا سطح زندگي

دستاوردهاي بومشناختي همراه است در مقايسه با انواع ديگر سفرها

مردم محلي كمك كند و به فرهنگ و سنتهاي مردم منطقه احترام

جاذبههاي متفاوتي دارد .لذت کشف ناشناختههاي طبيعت و فرهنگ

بگذارد]1[ .

در گوشه و کنار جهان پر رمز و راز و همزمان اهميت  دادن به مسايل

تاكيد اكوتوريسم بر هدفهاي يادشده بازتاب آثار منفياي است كه

زيستمحيطي ،انگيزه سفر بسياري از افراد ،مخصوصا طرفداران

گسترش بيرويه و بدون برنامه صنعت گردشگري در دهههاي پيش

محيطزيست است.

به دنبال داشته و موجب آلودگي و نابودي خاك ،هوا ،آب ،پوشش

با افزايش فزاينده تعداد اكوتوريستها و ابراز عالقهمندي آنها به

گياهي و فضاي سبز ،حيات وحش و در مجموع طبيعت شده است.

مشاهده ويژگيهاي طبيعي و فرهنگهاي بومي كشورهاي گوناگون،
عالوه بر بهبود وضع اقتصاد و زندگي ساكنان كشورهاي هدف،

 -3واژه اكوتوريسم   Ecotourismاز واژه  Ecological – Tourismگرفته شده و معادل فارسي آن طبيعتگردي است.
4-IES: International Ecotourism Society
5-IUPN: International Union for the Protection of Nature
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اكو هتل ،حركتي جهاني به سوي گردشگري پايدار

گرايش فراواني در مردم بومي براي حفظ آثار و مواهب خداداد آنها

اكوهتل

كه به دليل بيتوجهي در حال نابودي بودند به وجود آمد .به اين

اكوهتل به هتل و يا اقامتگاهي گفته ميشود كه در دل طبيعت و

ترتيب بسياري از آثار ،گويشها ،آداب و رسوم ،صنايع و هنرهاي

با هدف كاهش اثرات زيستمحيطي و بهرهگيري از انرژيهاي پاك 

دستي ،غذاها و همچنين مناظر و چشماندازهاي طبيعي كه به دست

ساخته شود .در يك اكوهتل معيارهاي حفظ محيطزيست و انرژي،

فراموشي سپرده شده بودند يا در حال نابودي بودند ،به دليل ارزش

بيش از هر چيز ديگر نمايان است .در گذشته اين نوع اقامتگاهها فقط

اقتصادي كه پيدا كرده بودند ،توسط  مردم محلي حفظ شدند.

به صورت كلبههاي ساده و در دل جنگلها ساخته ميشد ،اما امروزه

از سوي ديگر به دليل لزوم بهكارگيري استانداردهاي جهاني در ارائه

با افزايش اهميت گردشگري و حفظ محيطزيست ،اين اقامتگاهها نيز

خدمات و استفاده بهينه از منابع طبيعي ،فرهنگ توسعه پايدار در

جايگاه ويژهاي پيدا كردهاند و متناسب با اقليمهاي گوناگون طبيعي

بسياري از مناطق اكوتوريستي افزايش يافته است .اين جريان نيز

و با توجه به ويژگيهاي هر محيط طراحي ميشوند.

به نوبه خود دستاوردهاي گوناگون اجتماعي و اقتصادي در ابعاد
منطقهاي و جهاني به دنبال داشته است و در اين ميان بيش از هر چيز
كشورهاي هدف اكوتوريسم منتفع شدهاند .از جمله اين دستاوردها
ميتوان به موارد زير اشاره كرد :بهبود سيستمهاي مديريت ضايعات،
استفاده از انرژيهاي تجديدپذير ،افزايش گرايشهاي زيباييشناختي،
استفاده از منابع محلي ،احترام به جامعه محلي ،آشنايي اهالي بومي با
گونههاي گياهي و جانوري منطقه خود و تالش در حفظ آنها ،اجراي
برنامههاي آموزشي و ترويج آگاهي درباره اهميت و ضرورت حفظ
محيطزيست ،عدم استفاده از مواد غير قابل بازيافت در محيطزيست

جزيره مسكوني ـ آفريقا

و ارتقا سطح بهداشت و سالمت عمومي.
بنابراين اكوتوريسم ،از يك  سو به محيطزيست ارزش فرهنگي و
اجتماعي ميدهد و از سوي ديگر درآمدهاي هنگفتي را بهصورت ارز
خارجي به كشور ميزبان وارد كرده و براي بسياري از مردم محلي
اشتغالزايي ميكند.
براي رسيدن به اهداف اكوتوريسم ،زيرساختهايي تعريف
و سياستهايي اتخاذ شده است كه از مهمترين آنها ساخت

روستاي مرزوگا ـ جنوب شرقي مراكش

اقامتگاههايي به نام اكوهتل ،در چهارچوب توسعه پايدار است .با
ساختن اكوهتلها ،اكوتورسيم بهطور گستردهاي ترويج و اهداف
آن بهطور چشمگيري تحقق يافت ،بهطوريكه امروزه در بسياري
از نقاط جهان شاهد كاهش مشكالت زيستمحيطي ،كاهش تخريب
ثروتهاي ملي و افزايش آثار مثبت اقتصادي ،فرهنگي و اجتماعي
اكوتوريسم  و تحقق اهداف توسعه پايدار هستيم.

هتل رانچوبرنادو ـ آمريكا
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اكو هتل ،حركتي جهاني به سوي گردشگري پايدار

نمونههايي از اكوهتلهاي شناخته شده جهان

پارك ملي نيگالو ريف ـ استراليا
جزيره كوهسامويي ـ تايلند

هتل هيلتون ـ آرژانتين

هتل زير آب پوسيندون ـ فيجي

هتل درختي ـ جنگل آمازون
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گردشگري و تاثير آن بر اقتصاد

صنعت گردشگري و اقتصاد

پژوهشهاي تحقيقات سازمان گردشگري جهاني نشان
ميدهد كه گردشگري سهم عمدهاي در كاهش بيكاري
و درآمدزايي دارد .براي مثال ،در هاوايي  21درصد از كل
نيروي كار منطقه در صنعت گردشگري شاغل هستند  .در
كنيا 40 ،درصد از ارز وارد شده به كشور از صنعت گردشگري
تامين ميشود .در اوايل دهه  1980كه دوران ركود اقتصادي
بوده است ،ميليونها نفر بيكار شدند ،اما در همان زمان
مشاغل متعددي بر اثر توسعه صنعت گردشگري به وجود
آمد و رشد پايدار خود را در سالهاي بعد نيز ادامه داد [.]2

صنعت گردشگري و توسعه پايدار

توسعه پايدار بر مبناي سه اصل عمده پايداري بومشناختي
( اكولوژيكي) ،اجتماعي  -فرهنگي و اقتصادي استوار است:
 پايداري بومشناختي :توسعه بايد با حفظ منابعزيستمحيطي ،كاهش اتالف انرژي ،كاهش تخريب منابع و
حفظ گونههاي زيستي محيط سازگار باشد.
 پايداري فرهنگي – اجتماعي :توسعه بايد به بهبودكيفيت زندگي مردم ،حفظ فرهنگ و ارزشهاي مردمي
منطقه و تحكيم هويت جامعه منجر شود.

 پايداري اقتصادي :توسعه بايد در راستاي اشتغالزايي ودرآمدزايي براي مردم باشد.
بعد از اجالس زمين در سال  1992در ريودوژانيرو ،دولتها
به سمت توسعه سياست حفظ كره زمين تشويق شدند .به
دنبال اين اجالس ،اولين همايش جهاني گردشگري پايدار در
سال  1995در مادريد برگزار شد .برخي از نکات مطرح شده
در اين همايش پيرامون گردشگري پايدار به شرح زير است:
• توسعه گردشگري بايد بر اساس معيارهاي توسعه پايدار
باشد .بدين معنا که مسائل اکولوژيکي بلندمدت ،مسائل
اقتصادي و تعهدات الزم نسبت به جنبههاي اجتماعي و
فرهنگي بايد در آن رعايت شود.

•

ماهيت پايداري گردشگري مستلزم حفظ
محيطهاي طبيعي و ثروتهاي ملي است.

• گردشگري بايد جنبههاي فرهنگي ،ارزشي
و سنتي جوامع محلي را مدنظر داشته باشد.
سازمان جهاني گردشگري "توسعه پايدار را
فعاليتي ميداند که نه تنها منابع طبيعي
و فرهنگي را حفظ ميکند بلکه اشتغال
و درآمدزايي را نيز بهطور مستمر افزايش
ميدهد" .گردشگري پايدار ،زماني ميسر
ميشود که گردشگري براي بهبود کيفيت
زندگي ساکنان و حفاظت از محيطزيست و
فرهنگ برنامهريزي و مديريت شود [.]1
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فرهنگ استفاده از اكوهتل در  10سال گذشته رشد بسيار چشمگيري

در يك اكوهتل هدفهاي زير دنبال ميشود:

داشته است .گردشگران با آگاهي از مشكالت زيستمحيطي ،سعي

• سازگاري با محيطزيست طبيعي منطقه

ميكنند سراغ هتلهايي بروند كه آثار مخرب زيستمحيطي خود

• پايداري بومشناختي

را با بهكارگيري روشهاي ساده به حداقل ميرسانند .براي مثال

• حفظ منابع طبيعي

از روشهاي طبيعي براي تهويه استفاده ميكنند ،از المپهاي

• ارائه سياستها و برنامههاي آموزشي براي مراقبت و حفاظت از

كممصرف براي روشنايي و از شيرآالت و سردوشهاي كاهندهي

محيطزيست

مصرف استفاده ميكنند ،ملحفه و حولهها را با توافق مسافران،

• احترام و حفظ فرهنگ مردم منطقه

بهجاي هر روز ،چند روز درميان عوض ميكنند ،تا جاي ممكن براي

• ايجاد منافع اقتصادي براي  جامعه محلي

توليد برق از انرژيهاي پاك بهره ميگيرند .با بهكارگيري هر يك از

• افزايش سطح رضايتمندي گردشگران ،مردم محلي و كاركنان.

اين روشها كه در ظاهر كم اثر و كوچك هستند ،ميتوان مصرف
انرژي را تا حد قابل مالحظهاي كاهش داد .بازيافت پسماندها ،از
ديگر روشهاي الزامي در اكوهتلها است .در اين روش از پسماندهاي
توليد شده در آشپزخانهها براي تهيهي كمپوست استفاده ميشود و
پساب آنها نيز پس از تصفيه به مصارف ديگر ميرسد .بديهي است
اكوهتلهايي كه محصوالت خود را بهصورت طبيعي پرورش ميدهند
يا از محصوالت بومي توليدشده در منطقهي خود استفاده ميكنند
يك قدم به پايداري نزديكتر هستند.
استانداردهاي پايداري بايد در تمام قسمتهاي هتل از جمله اتاقها،
البي ،فضاهاي عمومي ،سالنهاي غذاخوري ،رختشويخانهها و
بخشهاي اداري و اجرايي  ،رعايت شود .
احساس مسئوليت اجتماعي از ديگر ويژگيهاي يك اكوهتل است.
اكوهتلها بايد به فرهنگ و آداب و سنن مردم محلي احترام بگذارند
و براي ساكنان بومي كارآفريني كنند .اين هتلها همچنين موظف به
برگزاري دورههاي آموزشي در زمينه توسعه پايدار و مديريت منابع
انرژي و طبيعي براي كاركنان خود هستند.

هتل رختي ـ ُكستاريكا
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در اكوهتلها براي ايجاد محيطي امن ،سالم و داراي انرژي
كارآمد ،بايد قوانين زير رعايت شود:
• استفاده از مواد شوينده و پاككننده غير سمي براي
نظافت
• استفاده از مالفه ،حوله و تشكهاي نخي  100درصد   طبيعي
• ممنوعيت كشيدن سيگار
• استفاده از انرژيهاي تجديدپذير مانند انرژي باد ،آفتاب،
زمين گرمايي و بيوگاز
• استفاده از مواد بهداشتي (مانند صابون و شامپو) ارگانيك 
(فاقد مواد شيميايي) و در اندازههاي بزرگ ،به جاي بستههاي
كوچك شخصي ،به منظور كاهش زباله و جلوگيري از اصراف
• استفاده از سطلهاي بازيافت پسماندها در همه قسمتهاي
هتل
• استفاده از نور طبيعي براي روشنايي داخل هتل
• استفاده از المپهاي كممصرف (عمر المپهاي كم مصرف
 10برابر المپهاي رشتهاي و مصرف انرژي اين المپها نيز
 75درصد كمتر از المپهاي رشتهاي است)

برخي از روشهايي كه اكوهتلها را در رسيدن به توسعه پايدار ياري
ميكند ،از اين قرارند  .

• اتاقهاي اكوهتل
  مهمانها زمان شستشوي حولهها و ملحفهها را خودشان انتخابميكنند .در صورت امكان اين كار يك يا دو روز در ميان انجام
ميشود.
 در صورتي كه داراي سيستمهاي كنترل هوشمند نباشد ،كاركنانموظفاند پس از خالي شدن اتاق ،پردهها را بكشند و سيستمهاي
روشنايي و تهويه را قطع كنند.
 در سرويسهاي بهداشتي اتاقها ،از شيرآالت كممصرف مانندسردوشيهاي كممصرف و سرويسهاي مجهز به سيستم جريان
كمفشار استفاده ميشود.

• استفاده از وسايل نقليه عمومي سبز (وسايل نقليهاي كه تا
حد امكان از سوختهاي فسيلي استفاده نكنند)
• پرورش مواد غذايي طبيعي و محلي (بدون استفاده از مواد
شيميايي براي پرورش دام و طيور و توليدات كشاورزي)  
• استفاده نكردن از ظرفهاي يكبار مصرف
• فراهم كردن سيستم تبادل هواي طبيعي و تازه
• استفاده از وسايلي كه برچسب رتبهبندي انرژي دارند
• استفاده از محصوالت بازيافتي
6
• استفاده از سامانه بازيافت آب خاكستري (استفاده مجدد از
پساب آشپزخانه ،حمام و رختشويخانه براي آبياري)
• بازيافت روزنامهها و كاغذهاي باطله[ ]3

  از ظرفهاي مخصوص صابونهاي مايع و شامپو استفاده ميشودتا بتوان دوباره آنها را پر كرد.
 سطلهاي جداگانهاي براي شيشه ،كاغذ و قوطيهاي حلبي دراتاقها گذاشته ميشود تا مهمانان به تفكيك  پسماندها تشويق
شوند.
 لوازمي مانند تلويزيون و يخچال برچسب انرژي دارند.   براي نظافت اتاقها از مواد شويندهاي استفاده ميشود كهكمترين تاثير را بر محيطزيست دارند .از مواد شويندهي فرار كه
بخار آنها باعث آلودگي هوا و مشكالت تنفسي ميشود استفاده
نميشود  .
  در اتاقها تابلوهايي نصب ميشود تا مهمانها در جريان اقداماتزيستمحيطي هتل قرار گيرند.

 -6پساب بدون زائدات انساني
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• البيها و فضاهاي عمومي اكوهتل
  در راهروها ،البي و سرويسهاي بهداشتي المپهاي كممصرفنصب ميشود.
  از كمترين تعداد ممكن المپ براي روشنايي دستگاههاي خودكارفروش مواد خوراكي استفاده ميشود.
   از سيستمهاي سرمايش و گرمايشي استفاده ميشود كه بازدهيباال دارند.
   در سرويسهاي بهداشتي عمومي از سرويسهاي مجهز بهسيستم جريان كمفشار و شيرآالت كممصرف استفاده ميشود.

   غذاها در ظروف و ديسهاي بزرگ سرو ميشود و ظروف وسرويسهاي غذاخوري قديمي به سازمانهاي خيريه اهداء ميشود.
  از شويندههاي تجزيهپذير كه مواد سمي و آاليندهي كمترينسبت به محصوالت صددرصد شيميائي دارند استفاده ميشود.
تا حد امكان از مواد سفيدكننده ،آفتكشهاي شيميايي و ساير
شويندههايي كه داراي پايهي شيميايي هستند استفاده نميشود.
به كاركنان آموزش داده ميشود كه هنگام استفاده و دور ريختن
مواد شيميايي كه براي محيطزيست و همچنين كاربران بسيار
خطرناك هستند دقت كنند.

• غذاخوري و رختشويخانهي اكوهتل
  دماي آب گرم مصرفي براي شستن ظرفها و لباسها تا حدامكان پائين است .از ماشينهاي لباسشويي و ظرفشويي تنها
زمانيكه ظرفيت آنها تكميل است ،استفاده ميشود .تا حد امكان
سعي ميشود خريدها به صورت عمده انجام شود تا بستهبنديهاي
كمتري دور ريخته شوند .لباسها بهجاي خشككن ،در آفتاب
خشك ميشوند.
   در سالن غذاخوري از قندان ،نمكدان ،شكرپاش و ظرفهايياستفاده ميشود كه بتوان دوباره آنها را پر كرد.
    نوشيدنيها با پارچ سرو ميشود تا قوطيهاي كمتري دور ريختهشود .از دستمالهاي قابل شستشو و سرويسهاي غذاخورياي
استفاده ميشود كه عمر طوالني دارند.
   پسماند مواد خوراكي به كود تبديل ميشود و كود توليدشده بهكشاورزان و باغداران محلي فروخته ميشود.

• دفترهاي اداري اكوهتل
 براي كاهش مصرف كاغذ از كاغذهاي يكرو سفيد برايچركنويس يا كپي ،استفاده ميشود.
  سطلهاي زبالهي مجزايي براي كاغذ ،قوطيهاي حلبي ،شيشهو ساير انواع زباله در دفاتر قرار داده ميشود.
   براي كاهش مصرف انرژي از المپهاي كممصرف استفادهميشود و در محل ورود و خروج ،حسگرهاي مخصوص و كليدهاي
زماندار نصب ميشود.
   از دستگاههايي كه برچسب انرژي دارند و از لحاظ مصرف انرژيمقرونبهصرفه هستند ،استفاده ميشود.
   از محصوالت بازيافتي استفاده ميشود.طراحي و معماري اكوهتلها نيز بايد كامال مطابق با شرايط
زيستمحيطي ،معماري منطقه و مصالح موجود و سازگار با
محيطزيست انجام شود ،تا كوچكترين آسيبي به محيطزيست
وارد نشود  .

امروزه مسافران و گردشگران اكوهتلها را ،به دليل تعهدي كه در قبال
مسائل زيستمحيطي دارند ،بيشتر از هتلهاي ديگر توصيه ميكنند،
به طوري كه بيش از نيمي از گردشگران هنگام برنامهريزي براي سفر
تالش ميكنند از اكوهتلها براي اقامت استفاده كنند .اكوهتلها
با بهكارگيري روشهاي پايدار به پيشتازان عرصه پايداري تبديل
شدهاند و طرفداران محيطزيست بسيار از آنها استقبال ميكنند.
ترويج فرهنگ اكوتوريست و اهميت توسعه آن ميان گردشگران
باعث افزايش روز افزون اكوهتلها و همچنين ايجاد رقابتي تنگاتنگ
در اين صنعت شده است .در زير نمونههايي از  اكوهتلها در شرايط
گوناگون اقليمي و آبوهوايي معرفي شدهاند[.]4
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رستوران هتل جنگلي ـ آمازون

روستاي پاوا ـ آمريكا (چادر)

يكي از مجتمعات اكوتوريستي شركت گردشگري شل

هتل بوثفيت ـ استراليا
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اقامتگاه رودخانهاي ياراپا در آمازون
آمريكاي جنوبي
7

استفاده شده است .عالوه بر اين تالش ميشود ارتباط اين مجموعه با
روستاهاي محلي حفظ شود و به بوميان خدمات پزشكي و حملونقل
ارائه شود .بسياري از بوميان اين روستاها در بخشهاي مختلف اين
مجموعه همكاري ميكنند.

مديريت انرژي
مصرف انرژي در اين اكوهتل پيوسته كنترل ميشود .سيستمهاي
روشنايي نيز تنها در مواقع ضروري كار ميكنند و همهي كاركنان
مجموعه با اين رويه به خوبي آشنايي دارند و زمان كار خود را مطابق
با آن تنظيم ميكنند .نيروگاه خورشيدي اين مجموعه حدود 95
درصد از نياز انرژي الكتريكي آن را تامين ميكند ،زيرا بيشتر وسايل

موقعيت مكاني

برقي داخل اتاقها و خدمات پشتيباني اين هتل كم مصرف هستند.

اين اقامتگاه در جنگلهاي استوايي پرو 8در حاشيهي رودخانهي

آب آشاميدني هتل با بطري تامين ميشود .براي ساير مصارف از آب

ياراپا يكي از انشعابهاي رودخانهي آمازون قرار دارد .اقامتگاه ياراپا

رودخانه استفاده ميشود .مالفهها و حولهها در اين مجموعه هر روز

داراي امكاناتي چون اتاقهاي خصوصي مبله ،سرويسهاي بهداشتي

شسته نميشوند .براي شستشوي آنها به هيچ وجه از شويندههاي

عمومي و خصوصي ،امكانات آشپزي و غذاخوري ،راهنماهاي مسلط

سمي كه باعث آلودگي اكوسيستم منطقه ميشود استفاده نميشود.

به زبانهاي مختلف و البته طبيعت بكر بسيار زيبا و آرامشبخش

خشك كردن آنها با استفاده از بند رخت صورت ميگيرد تا انرژي

است.

كمتري مصرف انرژي شود.

اين اقامتگاه همچنين به شكل مركزي براي مطالعهي اكوسيستم
جنگلهاي استوايي طراحي شده است .در اين مجموعه با همكاري

مديريت پسابها و دفع زباله

دانشگاه كورنل  9در آمريكا يك آزمايشگاه ميداني فعال طراحي شده

پساب و پسماند ناشي از سرويسهاي بهداشتي در يك  مخزن

است و موقعيت بسيار مناسبي براي مطالعات زيستمحيطي در

زيرزميني كه باالتر از سطح آبهاي زيرزميني قرار دارد گردآوري

اختيار دانشجويان و استادها به منظور آشنايي با تنوع زيستمحيطي

يشود تا وارد آب رودخانهها نشود .از اين پساب براي توليد كمپوست
م

منطقه قرار ميدهد.

استفاده ميشود .براي آبياري گياهان محوطه اين مجموعه تنها از

اقامتگاه رودخانه ياراپا يك اكوهتل موفق و بسيار پرطرفدار است.

آب باران استفاده ميشود و زبالههاي قابل بازيافت مانند بطريها يا

در اين مجموعه از منابع محيطي و سازگار با محيطزيست استفاده

يهاي حلبي براي بازيافت به ايكويتوس 10كه نزديكترين شهر
قوط 

ميشود .از جمله اين منابع ميتوان به بهرهگيري از انرژي آفتاب،

به اين اقامتگاه است منتقل ميشوند .تقريباً تمام زبالههاي اورگانيك 

همچنين سيستمهاي مديريت دفع زباله و توليد كمپوست اشاره

توليد شده در اين مجموعه به كمپوست تبديل ميشود .از جاذبههاي

كرد .براي ساخت اين اقامتگاه از مصالح محلي و نيروي كار بومي
10-Iquitos
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اكو هتل ،حركتي جهاني به سوي گردشگري پايدار

منحصر به فرد اين مجموعه براي گردشگران ،سيستم گسترده بازيافت
زباله آن است كه بازديدكنندگان را تحت تاثير قرار ميدهد.

ساختوساز پايدار
براي ساخت اين اقامتگاه توريستي از مصالح ساختماني محلي
استفاده شده است و روشهاي سنتي (يا كمترين استفاده ممكن از
روشهاي مدرن) به كار گرفته ميشود .مصالح به كار رفته در ساخت
اين اقامتگاه چوب و مصالح گياهي است و سقفها نيز از نوعي پوشال
ساخته شدهاند.
پيشرفتهايي كه در زمينههاي زيستمحيطي حاصل شده است

آشتي دادن مهمانان با طبيعت

در آن شركت ميكنند .يكي ديگر از هدفهاي مهم اين نشستها  ،

از زمان ورود بازديدكنندگان ،راهنماها آنها را با محيطزيست

اطمينان از بهرهبرداري افراد بومي از كل مجموعه است.

منطقه و همچنين روشهاي سادهي زندگي كه كمترين آسيب

مديريت و كاركنان اين مجموعه نيز از افراد بومي منطقه هستند.

را به محيطزيست و طبيعت وارد ميسازد آشنا ميكنند .در اين

اين افراد از امكانات (خواب و خوراك) مشابه آنچه در اختيار مهمانان

مجموعه خدمات تفريحي مانند قايقسواري ،كوهنوردي ،آشنايي با

قرار ميگيرد ،استفاده ميكنند .اين مجموعه در ارائهي خدمات

گياهان داروئي و مراسم محلي ،تماشاي پرندگان و تماشاي آسمان

بهداشتي نيز به افراد محلي كمك ميكند .بوميان اين منطقه سالها

و ستارگان در شب (با حداقل تاثير منفي بر محيطزيست)  نيز ارائه

از روشهاي سنتي براي شكار و امرار معاش استفاده كردهاند ،در اين

ميشود .غذايي كه در اين مجموعه به گردشگران ارائه ميشود شامل

مجموعه نيز تالش ميشود از روشهاي مشابه استفاده شود.

محصوالت كشاورزان محلي و ماهيهايي هستند كه در محل توسط

در اين مجموعه همچنين براي نجات و احياء گونههاي جانوري

ماهيگيران بومي صيد شدهاند.

آسيبپذير تالش بسيار ميشود .بازديدكنندگان و مهمانها نيز
ميتوانند در اين برنامهها مشاركت فعال داشته باشند .هدف از اين

حفاظت از محيطزيست

برنامهها آموزش حفاظت از محيطزيست به شيوههاي مختلف به

نگهداري از اين منطقهي حفاظتشده (جنگلهاي استوايي حاشيهي

اشخاص است [.]5

رودخانهي ياراپا) با همكاري و نظارت سازمان پاركهاي ملي پرو بر
عهدهي اين مجموعه است .اين منطقه 30،كيلومتر از جنگلهاي
استوايي بكر و دستنخوردهي اطراف اقامتگاه رودخانهاي ياراپا را
پوشش ميدهد .در اين مجموعه بهطور منظم نشستهايي برگزار

اكوهتل پاتاگونيا
شيلي ،آمريكاي جنوبي
11

ميشود كه بوميهاي روستاهاي اطراف ،مسئوالن دولتي و استادهاي

اين اكوهتل مجموعهاي از چادرهاي گنبدي شكل است كه هم از

دانشگاه (دانشگاههاي پرو و دانشگاههاي خارجي) براي اطالع از

ويژگيهاي يك كمپ تفريحي و هم از تسهيالت يك هتل مدرن
11-Patagonia Ecocamp
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گياهان منطقه و عكاسي سفري نيز ارائه ميشود.
مهمترين هدف طراحي اين مجموعه حفظ روح چادرنشيني
ساكنان قديمي اين منطقه است .اين افراد در بيشتر
فصلهاي سال براي يافتن سرپناه و غذا در امتداد سواحل
منطقه در حركت بودند .از اصليترين ويژگيهاي نحوه
زندگي آنها ،تالش براي زندگي مطابق با شرايط طبيعي و
ويژگيهاي محيطزيست است .كوچنشينان اين منطقه براي
ساختن كلبههاي موقتي خود از چوب ،چرم و انواع مواد
اورگانيك  موجود در محل زندگيشان استفاده ميكردند.
در اين مجموعه تالش شده كه از اين ويژگي برجسته در
طراحي چادرها استفاده شود.
اين مجموعه اكوهتل ،توانسته است گواهينامهي ISO
 14001را كسب كند.

مديريت انرژي
در طراحي اين مجموعه سازگار با محيطزيست ،به بهرهگيري
از منابع انرژي تجديدپذير توجه بسيار شده است .انرژي
مصرفي اين مجموعه بهطور كامل از منابع تجديدپذير تأمين
ميشود .برخي از اين منابع شامل آب ،آفتاب و باد هستند.
قرار دارد،

از انرژي آفتاب به شكل گسترده بهخصوص در فصل تابستان

چادرهاي گنبديشكل بزرگي براي اقامت گردشگران ساخته شده است .اين

كه طول روزها  17ساعت است ،در اين مجموعه استفاده

چادرها بر خالف چادرهاي معمولي كمپينگ ارتفاعشان زياد است و ميتوان

ميشود .صفحات خورشيدي براي تامين انرژي الكتريكي

بهراحتي در آنها ايستاد و تختهاي واقعي براي استراحت در آنها گذاشته

الزم براي هواكشهاي سرويسهاي بهداشتي و همچنين

شده است .در كنار هر يك از اين چادرها چادر ديگري قرار دارد كه براي

روشنايي چادرها استفاده ميشود .براي گرم كردن مجموعه

صرف غذا در نظر گرفته شده است و انواع غذاهاي محلي در آن سرو ميشود.

تا حد امكان از روشهاي طبيعي گرمايش استفاده ميشود.

اين مجموعه براي اقامت در دل طبيعت و ارتباط مستقيم با محيطزيست

عالوه بر اين ،يك اليه عايق براي به حداقل رساندن تبادل

ساخته شده است و   بههمين دليل امكانات و تسهيالت در آن پيشبيني

حرارتي با فضاي بيرون ،روي ديواره چادرها كشيده شده

شده است و مشكالت رايج كمپهاي ديگر را ندارد .در اين مجموعه ،تورهاي

است.

مختلفي (به زبان انگليسي) مانند طبيعتگردي ،حياط وحش ،آشنايي با

در حال حاضر از انرژي باد در مجموعه به صورت آزمايشي

برخوردار است .در اين مجموعه كه در پارك ملي تور دل پاين

12

12-Torres del Paine
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استفاده ميشود .نتايج بدست آمده از دو ژنراتوري كه در اين مدت

ميكنند .در مرحلهي اول ،پساب به دو قسمت تر و خشك تفكيك 

براي توليد انرژي بهكار رفتهاند بسيار متفاوت بوده است .از آنجاكه

ميشود .پسماند خشك در مخزن كمپوست باقي ميماند و با موادي

در اين منطقه گاهي شدت وزش باد بسيار زياد است و در برخي

چون كاغذ و خردهچوب مخلوط ميشود .پساب  (تر) به مخزن ديگري

روزها حتي نسيمي هم نميوزد ،نميتوان به اين منبع بهعنوان يك 

كه در زير مخزن اوليه قرار دارد منتقل ميشود و پس از عبور از

منبع پايدار توجه كرد ،با اين حال تاكنون با استفاده از اين منبع

صافيهاي مخصوص به درون خاك  ريخته ميشوند .اين سيستم

بخشي از روشنايي چادرها تامين شده است .عالوه بر اين ،چادرهاي

تنها سيستمي است كه تاكنون در پاتاگونيا استفاده شده است ،به

گنبديشكل اين مجموعه داراي پنجرههاي بزرگ پانوراميك هستند

همين دليل مديريت اين سيستم و نظارت بر عملكرد مناسب آن

كه نور الزم را براي روشنايي به داخل چادرها هدايت ميكنند.

بهدقت و توجه بسيار نياز دارد .در فصلهاي سرد سال براي فعال

ديوارهي چادرها نيز از برزنت سفيد رنگ ساخته شده است كه نور

نگاه داشتن ميكرواورگانيزمهاي موجود در پساب الزم است مخزنها

فراواني را از خود عبور ميدهد.

گرم نگهداشته ميشوند.

مديريت دفع زباله

فعاليتهاي آموزشي سبز

براي مديريت هر چه بهتر پسماندها و جلوگيري از آلودهسازي

در پاتاگونيا فرهنگ سبز آموزش و ترويج داده ميشود و برنامههاي

محيطزيست منطقه ،به نكات زير توجه ميشود:

آن تغييرات مثبت فراواني كرده است .در سال  1996بسياري از

• تا حد امكان از بردن كاالهايي كه توليد زباله ميكنند به محيط

آموزشهاي زيستمحيطي با الگوبرداري از ساير كشورها صورت

طبيعي خودداري ميشود.

ميگرفت .سه سال پيدرپي نيز متخصصان محيطزيست از مراكز

•

كاالهاي مصرفي تا حد امكان به صورت عمده (در حجم باال)

معتبر دنيا به اين مجموعه دعوت ميشدند تا اين برنامهها را اداره

خريداري ميشود تا بستهبنديهاي پالستيكي ،حلبي و كاغذي

كنند .در اين دوره آموزشي عالوه بر كاركنان مجموعه ،كاركنان

كمتري دور ريخته شود.

ساير مراكز تفريحي ،كارمندان دولت و حتي مردم عادي نيز شركت

•

پسماندها در حد امكان بر اساس دستهبنديهاي متداول-

ميكردند .در حال حاضر در آغاز هر فصل دورههاي آموزشي

پالستيك ،شيشه ،زبالههاي اورگانيك ،كاغذ و باتري -تفكيك 

مشابهي براي كمكراهنماها ،توسط راهنماهاي ارشد مجموعه

ميشوند.

برگزار ميشود .موضوعهايي كه در اين دورهها آموزش داده ميشود

• تمام پسماندهاي توليدشده به خارج از منطقه (براي بازيافت و

شامل حياطوحش ،جغرافيا ،گياهشناسي ،زمينشناسي و كمكهاي

ساير مصارف) منتقل ميشوند .همچنين تالش ميشود پسماندهاي

اوليه است .عالوه بر اين آموزشهايي هم براي مهمانها در ارتباط

اورگانيك كمتري توليد شود ،به همين دليل اين قبيل زبالهها براي

با نحوهي عملكرد مجموعه و فعاليتهايي كه در پارك ملي مجاز به

مصرف به دامداريهاي محلي داده ميشود.

انجام آنها نيستند پيشبيني شده است.

بازيافت پسماندهاي تفكيك شده در پاتاگونيا ممكن نيست و به همين
دليل اين مواد فشرده بستهبندي ميشود و براي بازيافت به سانتياگو

آشتي دادن مهمانان با محيطزيست

منتقل ميشوند .تصفيه و بازيافت پساب سرويسهاي بهداشتي در

در اين منطقه به دليل دورافتادگي ،كمبود محصوالت كشاورزي و

پاتاگونيا به روش بسيار جالبي انجام ميشود .در اين روش دو مخزن

فاصله زياد آن با دهكدههاي اطراف امكان تامين نيازهاي مختلف از

كمپوست وجود دارد كه پساب چهار سرويس بهداشتي را جمعآوري

منابع غير بومي كمتر است .در نتيجه در اين مجموعه تالش شده
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است به روشهاي گوناگون و تا حد امكان از منابع محلي استفاده
شود .براي مثال فرآوردههايي چون تخممرغ ،گوشت ،پنير ،ميوهي

ژئوپارک بینالمللی النگ کاوی

13

خشك ،غالت ،مربا ،نان و پوست حيوانات كه براي رفع نيازهاي
بازديدكنندگان استفاده ميشود همه محلي هستند .ارائه خدمات
تفريحي نيز مانند اسبسواري در اكوهتل پاتاگونيا ،با استفاده از
امكانات مزارع كوچكتر محلي كه شهرت چنداني ندارند انجام
ميشود .براي تزيين داخل چادرها از صنايع دستي منطقه استفاده
شده است و گاهي هم از خود هنرمندان منطقه در تزئين اين
اقامتگاهها كمك گرفته ميشود.
در اين اكوهتل ،مهمانها بايد رفتاري زيستسازگار داشته باشند .در
اين مجموعه هيچ پريز برقي وجود ندارد مگر در چادرهاي مركزي
كه البته استفاده از آنها محدود و كنترلشده است.

تاريخچه و موقعيت محلي

از ديگر اقدامهايي كه در اين مجموعه براي كاهش آثار سوء ناشي از

واژه ژئوپارك  از سال  1991به منظور حفظ ميراث طبيعي و

اقامت انسانها انجام شده ،ساخت چادرها بر روي سكوهايي است كه

زمينشناختي كره زمين براي نسل حاضر و آينده ،ثبت شد  .در پي

براي ايجاد امكان تردد افراد به يكديگر متصل هستند .به اين ترتيب

اين حركت جهاني ،مالزي مطالعه ،تحقيق و امكانسنجي در زمينه

حيوانات وحشي ميتوانند به آساني زير اين سكوها حركت كنند و

زمينشناسي ،تنوع گونههاي گياهي ،جانوري و ميراثهاي طبيعي

آسيبي به محيط زندگي آن ها وارد نخواهد شد .در اطراف كمپ

در جزيره النگكاوي را آغاز كرد   .در سال 1966براي گسترش

هيچگونه حصاري كشيده نشده ،بنابراين اسبها در اطراف كمپ به

اين مطالعات ،سازمان محيطزيست و توسعه پايدار النگكاوي به

آزادي در حركت هستند و از علفهاي تازهي منطقه تغذيه ميكنند.

كمك دانشگاه كبانگسان مالزي ،تاسيس شد .پس از انجام مطالعات

المپهاي خورشيدي كه براي تامين روشنايي چادرها و همچنين

گسترده و بررسي پتانسيلهاي مختلف جزيره از جمله جنگل،

راهروها طراحي شدهاند داراي نور بسيار ماليمي هستند و به اين

گياهان ،آبها ،رشتهكوهها ،صخرهها ،سنگها ،ساحلهاي شني و

ترتيب براي جانوران منطقه مزاحمتي ايجاد نميكنند [.]6

صخرهاي ،ميراثهاي فرهنگي و تاريخي و   ،...ژئوپارك النگكاوي
در سال  2007ساخته و بهعنوان اولين ژئوپارك آسياي جنوبي در
يونسكو ثبت شد .در حال حاضر ،سازمان محيطزيست و توسعه
پايدار مالزي ،عالوه بر پژوهش و مطالعات النگكاوي ،برنامههاي
آموزشي براي ارتقا صنعت گردشگري را نيز ارائه ميدهد.
ژئوپارک بینالمللی  النگکاوی در مالزی ،بیشک یکی از دیدنیترین
جاذبههای توریستی آسیای جنوب شرقی است .اين ژئوپارک،
عالوه بر حفظ منابع طبیعی ،آثار تاریخی ،جاذبههای بومشناختی،
13-Longkawi
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امكانات و ويژگيها

برخي از امكانات اين پارك ،شامل هتل ،رستوران ،كافيشاپ،
فروشگاههاي صنايع و هنرهاي دستي ،فروشگاههاي مواد غذايي و

پوشاك ،تلهكابين ،فيلسواري ،استخر ،گالري هنر ،مزرعه خرگوشها
و آهوهاي اهلي ،پلهاي زيباي روي رودخانهها ،زمينبازي ،سالن
كنفرانس ،مركز آموزشي و سالن ورزش است.
رستورانها و اقامتگاههای این منطقه به شکل کلبههایی با الوارهای
چوبی و سقفهای سفالی ،در دل جنگل ساخته شدهاند .گردشگران
این پارک ،در مدت اقامتشان عالوه بر استفاده از امکانات دیگر
پارک ،زندگی در جنگلهای استوایی و نهالستانهای زیبا را تجربه
میکنند .اقامتگاههای این منطقه بهگونهای طراحي شدهاند که
هیچ تغییری در محیطزیست منطقه ایجاد نشود ،در واقع معماری
ساختمانها متاثر از محیطزیست و شکل و اندازه درختان منطقه
است .اين پارك داراي چندين رستوران و كافيشاپ بزرگ و كوچك 
با تركيب سنتي ،كالسيك و مدرن است .رستورانها و كافيشاپهاي
اين پارك  با توجه به اقليم و طبيعت منطقه طراحي شدهاند .نما
و دكوراسيون داخلي آنها با بهرهگيري از رنگ ،نورپردازي سقف و
ديوار ،تابلو و مجسمههاي زيبا ،انواع گياهان منطقه ،چوب و موسيقي
محلي ،فضايي ديدني و مملو از آرامش را براي بازديدكنندگان
باستانشناسی و فرهنگی منطقه ،در توسعه اقتصادی و اجتماعی

فراهم كرده است .طراحان اين فضاها سعي كردهاند ،با معماري

مناطق اطراف خود نیز نقش بهسزایی دارد.

و فضاسازي ،ويژگيها و قدمت تاريخي ،فرهنگي منطقه و كشور

ژئوپارك النگكاوي ،مجموعهاي از  99جزيره و به شکل يك روستا

را به نمايش گذارند .فضاي بيروني رستورانها نيز طوري انتخاب

در میان صخرههای زیبای متعلق به دوران پالئوزوئيك ( 340ميليون

شده كه بازديدكنندگان در دل طبيعت از خوردن غذا لذت ببرند.

سال پيش) است .این منطقه عالوه بر داشتن طبیعتی زیبا و بینظیر،

غالبا سايت ساختمانها طوري انتخاب ميشود كه منظره كوه،

امکانات بسیار ویژهای دارد که زیبایی و جاذبه گردشگری آن را چند

جنگل ،رودخانههاي سرشار از نيلوفرهاي آبي ،پلهاي زيباي روي

برابر کرده است .تفرجگاهها و اقامتگاههای این پارک از مهمترین

رودخانهها ،صداي دلنشين پرندگان و  ...كامال مشهود باشد .از ديگر

امتیازات آن به شمار ميرود ،بهطوریکه بسیاری از بازدیدکنندگان،

ويژگيهاي مهم رستورانها ،كيفيت مواد غذايي و نوع پخت غذا

این پارک را به دليل داشتن اين امتيازات ،انتخاب میکنند   .

است .اغلب غذاهاي محلي و بينالمللي و همچنين انواع نوشيدنيها
از مواد طبيعي و محلي منطقه است .نوع پخت بيشتر غذاها نيز به
روش سنتي و كامال سالم و بهداشتي است  .
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فضاها و خدمات و تفريحهاي جانبي

فروشگاههاي صنايعدستي در بيشتر قسمتهاي پارك  به چشم

در اين مجموعه براي تميز كردن كف قسمتهاي مختلف بهجاي

ميخورند؛ آنها عالوه بر انتقال ارزشهاي ملي ،فرهنگي و تاريخي،

مواد شيميايي از تركيب سركه و آب استفاده ميشود .تمام المپهاي

نقش مهمي در زندگي اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي مردم منطقه

هتل كممصرف هستند .حولهها و ملحفههاي اتاقها معموال يك روز

دارند .ساختمان و دكوراسيون اين فروشگاهها گوياي هنر ،تاريخ و

در ميان تعويض ميشود .در بيشتر قسمتهاي هتل از سيستمهاي

آداب رسوم منطقه است .در ضمن اين فروشگاهها محل مناسبي براي

هوشمند براي كنترل روشنايي و تهويه استفاده شده است .تمام

خريد سوغاتي هستند .ظاهر داخلي و خارجي فروشگاههاي مواد

سردوشيها از نوع كممصرف هستند .سطلهاي بازيافت به وفور

غذايي و پوشاك آنچنان تماشايي است كه نيمي از گردشگران صرفا

در گوشه و كنار هتل ديده ميشوند .از ظرفهاي يك بار مصرف

با هدف بازديد ،نه خريد ،به اين فروشگاهها ميآيند اما دست خالي

استفاده نميشود .مواد غذايي طبيعي و محلي هستند .اكثر كاركنان

برنميگردند .بيشتر محصوالتي كه در اين فروشگاهها عرضه ميشود،

هتل از افراد محلي و آشنا به منطقه هستند .لوازم رفاهي هتل

محصوالت داخلي هستند.

داراي برچسب انرژي هستند .كشيدن سيگار فقط در قسمتهاي

تلهكابين النگكاوي يكي از جاذبههاي توريستي اين پارك  است.

مخصوص امكانپذير است و از انرژي آفتاب براي گرم كردن آب

مسير تلهكابين از ميان جنگل و به سمت قله كوه ماچينگكانگ

استفاده ميشود.

است .در اين سفر هوايي ،به مدت  60دقيقه ،منظره همه جزيره و

ژئوپارك النگكاوي حدود  6ماه از سال كه آبوهوا مناسب است،

قسمتهايي از مرزهاي شمالي ديده ميشود .يكي از پرطرفدارترين

بازديدكنندگان بسياري از سرتاسر دنيا جذب ميكند .طبق آمار

سرگرميهاي ژئوپارك  النگكاوي ،فيلسواري پاي تپهها و ميان

اين منطقه توريستي در سال  2008حدود  2/303/157و در سال

رودخانه است .بعد از فيلسواري ،مراسم شستن و غذا دادن به فيل

 2009حدود  2/461/455گردشگر داشته است .امكانات بينظير و

ها است كه اين كار ،مخصوصا براي بچهها ،از خود فيلسواري نيز

مالحظات زيستمحيطي اين پارك به اندازه طبيعت زيباي آن در

جذابتر است.

جذب توريست موثر بوده است [.]7

مزرعه خرگوش و آهوهاي اهلي يكي از روياييترين قسمتهاي
پارك است .ورودي اين قسمت رايگان است و بازديدكنندگان هيچ
پولي به جز براي خريد غذا براي حيوانات ،در صورت تمايل ،پرداخت
نميكنند .چند فرد محلي و آموزشديده ،چگونگي غذا دادن و رفتار
با حيوانات را به كودكان آموزش ميدهند .زمين بازي بچهها نزديك 
سوئيتهاي كنار استخر ساخته شده است .اين زمين بازي بهقدري
مجهز است كه ميتواند يك روز كامل بچهها را سرگرم كند .مركز
آموزشي ژئوپارك النگكاوي براي تمام سنين برنامههاي آموزشي
دارد .اين برنامهها بيشتر درباره حفظ محيطزيست ،صرفهجويي در
مصرف انرژي ،گونههاي گياهي ،جانوري و آشنايي با آداب و رسوم
مردم منطقه است .تور آشنايي با گونههاي گياهي و جانوري منطقه
و طبيعتگردي از جذابترين برنامههاي پارك است.
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آشتي دادن مهمانان با محيطزيست

استفاده بهينه از مواد غيرقابل بازيافت

يكي از فعاليتهاي سبزي كه ميتوان در اكوهتلها انجام
داد ،درست كردن كاردستي و وسايل تزئيني هتل با استفاده
از مواد غيرقابل بازيافت است  .
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هتل اسكي نورث اسلوپ

14

مديريت دفع پسماندها
بيش از نيمي از پسماندهاي توليد شده در اين هتل قابل بازيافت
است .مديريت بازيافت پسماند روشي اقتصادي براي كاهش
هزينههاي اين هتل است .شيشههاي استفاده شده در هتل بازيافتي
است و همه المپهاي آن از نوع كممصرف است.

ويژگيهاي منحصر به فرد
در رستوران هتل تا حد زيادي (البته نه  100درصد) از مواد غذايي
طبيعي و محلي استفاده ميشود .آشپزها و ديگر كاركنان هتل همگي
از افراد محلي و آشنا به فرهنگ و سنتهاي منطقه هستند .غذاها،

تامين و مديريت انرژي

ميوهها و نوشيدنيهاي محلي هميشه در رستوران هتل موجود است.

هتل اسكي  95اتاقه نورث اسلوپ (واقع در آمريكاي شمالي)

تشك ،حوله و ملحفههاي اتاقهاي هتل صد درصد طبيعي هستند و با

بهمنظور بهرهگيري از انرژي آفتاب و باد طراحي شده است .براي

توافق مسافران و معموال چند روز در ميان تعويض ميشوند تا از هدر

استفاده از اين دو منبع انرژي ،هشت توربين بادي بر بام هتل نصب

رفتن آب پاكيزه جلوگيريشود .وسايل داخل اتاقها داراي برچسب

شده و بخش پاييني نماي جنوبي ساختمان با ورقهاي انعطافپذير

انرژي هستند .در نظافت اتاقها از مواد شيميايي استفاده نميشود.

فتوولتائيك پوشانده شده است.

در محوطه و منظر هتل گياهاني كاشته شده است كه مقاومت بااليي

بيشتر برق اين هتل را توربينهاي بادي و سلولهاي خورشيدي

دارند و به آبياري و نگهداري كمي نياز دارند.

تامين ميكنند .فضاي داخلي هتل نيز در حد امكان با استفاده از

هتل اسكي نورث اسلوپ نه تنها از نظر ويژگيهاي سازگار با

مصالح تجديدپذير ساخته شده است  .پنجرههاي عايق و بزرگ هتل

محيطزيست  ،بلكه از نظر معماري نيز بسيار منحصر به فرد است.

رو به جنوب قرار دارند ،در نتيجه از نور خورشيد براي گرم كردن

از پشت بام هتل يك پيست به ارتفاع  120متر  به سمت محوطه

كف البي استفاده ميشود .از سيستم لولهكشي زمينگرمايي كه در

خارجي هتل ،آغاز ميشود كه مهمانان ميتوانند از روي آن با اسكي

زير كف قرار دارد نيز براي اين منظور استفاده ميشود.

پايين بيايند .اين پيست در تابستان نيز قابل استفاده است زيرا سطح

   يك  پيشامدگي بزرگ از سمت جنوب در فصل تابستان روي

آن با اليه خاصي پوشيده شده كه نيازي به برف ندارد.

پنجرههاي بزرگ ساختمان سايه مياندازد .اين پنجرهها در تامين

پيست هتل بهگونهاي طراحي شده كه در تابستان آب باران و در

تهويه هوا و تامين نور طبيعي هتل نقش مهمي دارند .افزون بر اين،

زمستان برف آب شده به سمت مخزن بزرگي كه در پايين شيب قرار

تمام اتاقهاي هتل دو پنجره بزرگ  دارند كه ميزان نور ،گرما و هواي

دارد ،هدايت ميشوند .اين آب پس از تصفيه شدن ،در قسمتهاي

تازهاي كه به اتاق وارد ميشود را بهطور خودكار ،در تمام فصلها،

مختلف هتل استفاده ميشود .از ديگر امكانات ويژه اين هتل استخر

كنترل ميكنند.

آب گرم طبيعي و سالن بدنسازي آن است .استخر آب گرم طبيعي
اين هتل بسيار زيبا و داراي خاصيت درماني است .وسايل سالن
14-North Slope
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ورزش نيز بهگونهاي طراحي شدهاند كه با استفاده از آنها ميتوان

شفاف ،چندين رستوران بينالمللي با ديوارهاي شيشهاي شفاف و

مقداری از برق هتل را تامين کرد؛ در واقع مسافران با ورزش و

نورپردازي ويژه ،طوريكه مسافران و بازديدكنندگان تصور كنند در

استفاده از وسايل ورزشي در تامين برق هتل كمك ميكنند [.]8

ميان امواج آبي دريا نشستهاند و دو استخر شنا كه مستقيما با آب

هتل زير آب هيدروپوليس

15

خليج فارس و با پمپهاي فشار قوي پر و تعويض ميشود.
در اين هتل فعاليتها و بخشهاي گوناگوني از جمله :آموزش
و تحقيق براي آشنايي با گياهان و جانوران دريايي ،مطالعات
اقيانوسشناسي و تاريخ معماري زيرآب ،كلينيك عملهاي جراحي
سرپايي ،داروخانه ،بانك ،موزه ،نمازخانه ،سينما ،سالنهاي كنفرانس،
فروشگاه مواد غذايي و پوشاك و كافينت ،پيشبيني شده است.
در اين هتل سعي شده تمام ويژگيهاي يك اكوهتل و زندگي سبز،
از امكانات داخل سوئيتها تا مواد غذايي تازه و طبيعي ،رعايت شود.
عالوه بر اين ،اين هتل مجهز به جديدترين سيستمهاي امنيتي،
تهويه ،روشنايي ،برق ،هشدار ،اطفاي حريق و تصفيه پساب و
پسماندها است .سيستم   BMS
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اين هتل به گونهاي است كه

مصرف انرژي به حداقل ميرسد [.]9
هتل زير آب هيدروپوليس دوبي از نظر امكانات ،معماري ،زيبايي،
وسعت ،ابتكار و سازگار بودن با محيطزيست ،از بينظيرترين
هتلهاي زير آب جهان است .معماري اين هتل بسيار منحصر به فرد

اكوهتل ترا جكسون هول

17

و مدرن است .اين هتل در عمق  20متري آبهاي خليج فارس ،در
ساحل جميره ،واقع شده است .مساحت زمين هتل ،كه شبيه يك 
زيردريايي است 260 ،هكتار است .هتل هيدروپوليس طوري طراحي
شده كه مسافران و بازديدكنندگان به صورت بسيار طبيعي تجربه
زندگي زير آب در كنار جانوران دريايي را احساس كنند.
اين هتل قسمتهاي مختلفي دارد كه هر يك  معماري و ويژگي
خاصي دارند .ورودي بسيار زيبا روي ساحل كه در آنجا مسافران و
بازديدكنندگان خود را براي سفر دريايي آماده ميكنند ،يك تونل
به طول  518متر با ديوارهاي شفاف براي ديدن دنياي زير آب،

يكي از اولين اكوهتلهايي كه در غرب آمريكا راهاندازي شد ،هتل

قطارهايي بيصدا و خودكار به شكل عروس دريايي ،براي انتقال

ترا جكسون هول بود .اين هتل در كنار امكانات و خدمات استثنائي،

مسافران به هتل 220 ،سوييت به شكل حباب با ديوارهاي شيشهاي

از روشهايي براي ادارهي هتل استفاده ميكند كه همگي مطابق

15-Hydropolis
16-Building Management System
17- Terra Jackson Hole
18-Leadership in Energy and Environmental Design(LEED)k
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بر اصول پايداري هستند .ساختمان اين هتل نيز با تكيه بر همين

تركيبات آلي فرار موجود در آنها كم است .استفاده از اين مواد

اصول طراحي شده است .از جمله ويژگيهاي سبز اين هتل ميتوان

كيفيت هوا را به ميزان قابلمالحظهاي افزايش ميدهد.

به دريافت گواهينامهي ليد  18اشاره كرد ،كه آن را در گروه هتلهاي

 .3بيش از  90درصد از فضاهاي داخلي اين اكوهتل نورگير هستند

برتر اياالت متحدهي آمريكا قرار داده است .اكوهتل ترا جكسون

و به مناظر طبيعي اطراف ديد دارند.

تالش ميكند در همه فعاليتهاي خود از اصول اين گواهينامه

 .4استفاده از سيستمهاي گرمايش و سرمايش مدرن و كم مصرف.

پيروي كند و حتي در بسياري موارد از اين اصول نيز فراتر رفته است.

اين سيستمها طوري طراحي شدهاند كه دماي فضاها را بهصورت

اين هتل عالوه بر اينكه پيوسته براي حفظ محيطزيست تالش

جداگانه (هر يك از اتاقها و سوئيتها) تنظيم و تهويه ميكنند .اين

ميكند ،خدماتي ارائه ميدهد كه در نوع خود براي جلب رضايت

سيستمها تنها در صورت نياز و بهصورت خودكار ،كار ميكنند و به

مسافران بينظير است.

اين ترتيب از اتالف انرژي جلوگيري ميشود.
 .5براي كنترل سيستمهاي گرمايشي و سرمايشي از سيستمهاي
رايانهايِ كنترل ساختمان استفاده ميشود ،بنابراين امكان قطع

گواهينامهي ليد

كردن سيستمهاي گرمايشي و سرمايشي در اتاقهايي كه خالي

سيستم رتبهبندي ليد در ساختمانهاي سبز را انجمن

هستند فراهم است.

ساختمان سبز اياالت متحده 19طراحي كرده است و در

 .6استفاده از سيستم گرمايش تابشي در كف پاركينگ .شبكهي

سطح بينالمللي نيز براي ارزيابي ساختمانهاي سبز

لولهكشي اين سيستم در زير ساختمان هتل گسترانده شده است و

پذيرفته شده است .در اين سيستم رويكردهاي نويي

از هدررفت مستقيم حرارت جلوگيري ميكند .به اين ترتيب مصرف

براي توسعهي يك سايت پايدار ،صرفهجويي در مصرف

انرژي به حداقل ميرسد.

آب ،مصرف بهينه انرژي ،انتخاب مصالح و مواد و كيفيت

 .7افزايش كيفيت هواي داخل ساختمان با هدايت هواي بيرون به

محيطهاي داخلي ارائه ميشود .رعايت شاخصهاي

داخل اتاقها و تخليهي هواي درون اتاقها به خارج از ساختمان.

سازگار با محيطزيست ارائه شده توسط اين انجمن به

 .8استفاده از فناوري بازيافت انرژي .در اين روش حدود  81درصد

كاهش آثار منفي زيستمحيطي و  افزايش سالمت و رفاه

از انرژي گرمايي مورد نياز از هواي مانده موجود در فضاهاي داخلي

ساكنان  كمك ميكند.

استحصال ميشود.
 .9نصب پنجرههاي مناسب با شيشههاي كمگسيل (با قابليت انتشار

توصيههاي ليد كه هتل ترا جكسون هول رعايت كرده است:

كم) 21كه هدر رفت انرژي را به حداقل ميرسانند .اين نوع شيشهها

 .1استفاده از اكوتوفال  20براي پوشش بام .اکوتوفال مادهای جدید

با يك اليه نازك كه داراي خاصيت بازتاب بسيار باالست پوشانده

برای پوشش سقفها است که  100درصد از مواد بازیافتی ،وینیل

ميشوند .اين اليه مانع از ورود پرتوهاي مادونقرمز به فضاهاي

تقویتشده و الیاف سلولوزی ساخته شده است .اکوتوفال شبیه

داخلي ميشود .بهاين ترتيب گرما در فصل زمستان در داخل

توفالهای چوبی عمل ميكند و جایگزیني براي آنها است.

ساختمان و در فصل تابستان در خارج ساختمان ميماند و نياز به

 .2استفاده از موكت ،كفپوش ،درزگير ،رنگ و چسبهايي كه

انژري براي سرمايش يا گرمايش كاهش مييابد.

21-Low E Glass

20-Eco-shake shingle

19-US Green Building Council (USGBC)h
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 .10استفاده از سيستمهايي كه به صرفهجويي در مصرف آب كمك 

 .18طراحي سطلهاي زبالهي جداگانه براي انواع زباله (شيشه،

ميكنند .سرويسهاي بهداشتي مجهز به سيفونهاي داراي دو جريان

كاغذ ،و زبالههاي خشك و تر) در هر يك از اتاقها.

(كمفشار و پرفشار) ،شيرآالت كممصرف ،شيرآالتي كه با استفاده از

 50 .19درصد از پسماندهاي توليد شده هنگام ساخت هتل بازيافت

انرژي آفتاب كار ميكنند (در سرويسهاي بهداشتي عمومي) ،بهره

شده و در مواردي نيز از اين مواد مجددا ً در قسمتهاي ديگر استفاده

گرفتن از منظرهاي بومي كه به آبياري نيازي ندارند .به اين ترتيب

ميشود.

ساالنه حدود  34درصد در مصرف آب صرفهجويي ميشود.

 .20استفاده از مواد و محصوالت  100درصد اورگانيك  در مركز

 .11كاهش روانآبها طبيعي .روانآبها در محل ساختمان ،ابتدا

درماني-رفاهي آب گرم هتل.

در يك مخزن زيرزميني گردآوري و صاف ميشوند .سپس بهصورت

  .21استفاده از تشكهاي صددرصد طبيعي .اين تشكها از فنرهاي

قطرهاي به محيط بازگردانده ميشوند .با اين كار احتمال آلوده شدن

ساخته شده از فوالد بازيافتي ،التكس طبيعي و كتان اورگانيك تهيه

رودخانهها ،نهرها و زمينهاي اطراف بر اثر نشت اين روانآبها

ميشوند .هر تشكي كه به اين روش تهيه ميشود از انتشار حدود 30

كاهش مييابد.

كيلوگرم  مواد پتروشيميائي به محيطزيست جلوگيري ميشود .در

 .12براي تهيهي بتون بهجاي سيمان (حدود  25درصد از آن) از

اين تشكها همچنين از نوعي ماده ضد آتشسوزي استفاده ميشود.

خاكستر بادي ،يكي از محصوالت فرعي به جا مانده از سوزاندن زغال،

اين ماده به دليل آنكه داراي مبناي طبيعي است (آبنمك) بر

استفاده ميشود .اين كار باعث كاهش حجم زبالههاي جامد و دفع

خالف مواد شيميائي ديگر كه با هدف مشابه در ساير انواع تشك 

آنها در گودالهاي دفن زباله ميشود .همچنين ميزان استخراج از

استفاده ميشوند ضرري براي سالمتي كاربران ندارد.

منابع طبيعي كاهش مييابد كه بهنوبهي خود در حفظ محيطزيست

 .22طراحي دستگاههاي آبخوري در قسمتهاي مختلف هتل و

موثر است.

همچنين استفاده از ظروف آلومينيومي (پارچ آب) كه ميتوان آنها

 .13كاهش آلودگيهاي نوري ،جلوگيري از برهم زدن زندگي طبيعي

را مجددا ً پر كرد .به اين ترتيب ميزان دورريز بطريهاي پالستيكي

جانوران و حفظ آرايش طبيعي محيط براي تامين شرايط الزم براي

آب كاهش مييابد.

زندگي پرندگان مهاجر.

 .23استفاده از ظرفهاي مخصوص صابونهاي مايع ،شامپو و

 .14استفاده از سيستمهاي خنككننده بدون  .22 CFC

نرمكننده كه ميتوان آنها را دوباره پر كرد .با اين كار از انباشت

 .15تمام انرژي الكتريكي مصرفي در اين هتل از منابع تجديدپذير

بطريهاي پالستيكي در گودالهاي دفن پسماندها جلوگيري

مانند آفتاب ،باد و آب تامين ميشود و نيازي به استفاده از برق

ميشود.

شبكه نيست.

 .24طراحي سيستم بازيافت مواد غذايي و توليد كود كمپوست از

 80 .16درصد از فوالد بهكار رفته در سازهي اين هتل از طريق

آنها .در اين هتل يك طرح آزمايشي در كافيشاپ و رستوران اجرا

بازيافت تهيه شده است.

شد كه نتايج بسيار خوبي بهدنبال داشت.

  .17كاهش آلودگيهاي ناشي از انتشار ذرات معلق .براي اين منظور

 .25استفاده از شيشهي بازيافتشده در تهيهي لوازم سرويسهاي

كليهي قطعات و مصالح (مانند ديوارهاي پيشساخته) خارج از سايت

بهداشتي .استفاده از چوب بامبو در ساخت سطلهاي زبالهي اتاقها،

و در كارگاههاي سرپوشيده تهيه ميشوند.

چوبرختها و برخي لوازم حمام و سرويسهاي بهداشتي [.]10
22-non-CFC refrigerants (CFC: chlorofluorocarbon)h
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نگاهي اجمالي به قابليتهاي
اكوتوريسم در ايران []11

اختالف ارتفاع بيش از  5000متر بين مرتفعترين و پستترين نقاط،
وجود ديواره بلند و يكپارچه رشته كوههاي البرز در شمال و رشته

همانطور كه پيشتر توضيح داده شد سرزمين ايران ويژگيهاي

كوههاي مرتفع زاگرس در امتداد شمال غربي به جنوبشرقي و وجود

منحصر به فردي از جهات گوناگون دارد كه به لحاظ اكوتوريستي

درياي خزر در مرز شمالي و خليجفارس و درياي عمان در مرز

آن را از بهترين هدفهاي گردشگري قرار داده است ،و در صورت

جنوبي ـ شرايط آب و هوايي كام ً
ال متفاوتي را در نقاط مختلف كشور

تامين زيرساختها و امكانات مناسب بدون ترديد با استقبال فراوان

پهناورمان پديد آورده است .نقشه زير تفاوت آبوهوايي كشور را كه

گردشگران در سطح جهان مواجه خواهد شد .در زير مروري گذرا

ناشي از جغرافياي خاص آن است نشان ميدهد.

به برخي از اين جلوههاي منحصر به فرد سرزمينمان خواهد شد.

تنوع زيستي ايران
از نظر فيزيوگرافيك سطح ايران داراي  48درصد دشت ،دامنه و فالت

ايران سرزميني چهار فصل

و  52درصد منطق كوهستاني و تپه ماهور است .ايران در مركز يك 

موقعيت خاص طبيعي جغرافيايي ايران ـ اختالف حدود  15درجه

چهارراه اقليمي واقع شده است و به تبع آن تنوع زيستي گستردهاي

عرض جغرافيايي بين شماليترين و جنوبيترين نقاط كشور و

دارد .از نظر جانوري ايران داراي  160گونه پستاندار 500 ،گونه

استانهاي اقليمي
    اقليم              تابستان                      زمستان
      1معتدل                                    شديدا سرد
     2معتدل نيمه گرم و خشك          سرد شديدا سرد
      3مرطوب گرم و مرطوب                 بسيار خشك
   4گرم و مرطوب                             بسيار سرد سرد
   5نيمه گرو و خشگ گرم و مرطوب       نسبتا سرد سرد
   6نيمه گرو بسيار گرم و خشك          نسبتا سرد خنك
   7شديدا گرم و خشك شديدا گرم و نيمه مرطوب   خنك معتدل

     8بسيار گرم و مرطوب                     خنك مناسب
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پرنده 270 ،گونه ماهي و از نظر گياهي داراي  8تا  10هزار گونه

• از ارتفاعات جوپار ،اللهزار و هزار در استان كرمان تا اطراف شيراز،

گياهي و يكي از ده خاستگاه مهم گونهزايي گياهي است[.]11

ارتفاعات بمو ،مرودشت و دشت ارژن در استان فارس(نواحي جنوبي)
[.]11

پوشش گياهي ايران
كشور ايران از نظر تعداد گونههاي گياهي يكي از مناطق غني جهان

حيات وحش و آبزيان

است  .گرچه تعداد گونههاي گياهي موجود در ايران تاكنون بهطور

تنوع جانوري ايران نيز   با غناي گياهي آن متناسب است؛ تعداد

دقيق شناسايي و تعيين نشده است ،ولي گفته ميشود حدود  8تا

گونههاي پستانداران وحشي ايران  160گونه است كه معادل با كل

 10هزار گونه گياهي در ايران وجود دارد كه از اين تعداد حدود

گونههاي پستانداران قاره اروپا است .همچنين تعداد  500گونه پرنده

 2500گونه بومي يا انحصاري است و اين سرزمين رويشگاه اصلي

و بيش از  270گونه ماهي در سرزمين ايران زندگي ميكنند .از

آنها است[.]11

نظر تنوع گونههاي جانوري ميتوان ايران را به كلكسيوني از حيات

گياهان بومزاد
بومزادها به گياهان خانهزاد يا خودي هر سرزمين گفته ميشود كه
به همين دليل ارزش فراوان و انحصاري دارند .برخي از گونههاي

وحش مناطق اروپايي ،آفريقايي ،آسيايي و حيات وحش خاص ايران
تقسيم كرد [.]11

پستانداران

بومزاد فاقد گسترش و با پراكندگي اندك در محدودههاي كوچك 

پستانداران جهان به  20راسته تقسيم شدهاند كه شامل حدود

خاستگاه خود باقي ميمانند ،اين بومزادها در واقع گروهي از گياهان

 4000گونه ميشوند .تعداد گونههاي پستانداراني كه تاكنون در

نادر هر سرزمين هستند .حدود  1/810گونه از  7/576گونه فلور

ايران شناسايي شدهاند بالغ بر  160گونه است كه در  10راسته جاي

ايران بومزاد هستند.

دارند .پستانداران وحشي ايران از متنوعترين و جالبترين گروههاي

مناطقي كه بيشترين گياهان بومزاد را در ايران دارند عبارتند از:

پستانداران جهان به شمار ميروند .در ميان آنها از حشرهخوار

• دامنه جنوبي البرز مركزي (نواحي شمال)

كوچك  2گرمي (كوچكترين پستاندار جهان) تا نهنگ  130تني

• ارتفاعات زاگرس از كردستان تا فارس ( نواحي غرب)

(بزرگترين پستاندار جهان) مشاهده ميشود .سنجاب ايراني ،گوزن
زرد ايراني ،يوز آسيايي ،گور ايراني و زاغ بور از جانوران بومي و
منحصر بهفرد ايران هستند[.]11

پرندگان
در ايران طيف گستردهاي از زيستگاهها كه دامنه آن از ارتفاعات
برفچالها و يخچالهاي دايمي ،عمق كوير ،جنگلهاي باراني
معتدله هيركاني تا نخلستانها و مانگروهاي جنوب تغيير ميكند،
وجود دارد .اين گستره ،فون پرندگان غني و متنوعي را در خود
جاي داده است .دو زنجيره كوهستاني زاگرس و البرز و انشعابات
مقايسه تعداد گياهان بومزاد كشورهاي خاورميانه
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منشاء جريانهاي آبي عمده كشور ،نه تنها تاالبهاي شور و
شيرين فصلي فراواني بهوجود ميآورد ،بلكه منبع تغذيه بسياري از
تاالبهاي بزرگ دائمي نيز محسوب ميشود .ايران بهدليل موقعيت

مستمر دارد[.]11

ذخيرهگاههاي زيستكره

جغرافيايي منحصر بهفرد ،داراي تنوع قابل توجهي از پرندگان است.

ذخيرهگاه زيستكره منطقهاي است خاكي ،ساحلي ،دريايي   كه

شناخت طيف متنوع پرندگان سرزمين ايران كه امروزه تعداد آنها به

اكوسيستم آن از طريق ناحيهبندي منطقي و مكانيزم برنامههاي

بيش از  492گونه مختلف ميرسد و به حدود  220جنس و  79تيره

مديريتي مناسب طوري برنامهريزي ميشود كه بقاي تنوع زيستي

تعلق دارند ،كار سادهاي نيست و نياز به آموزش و بازديدهاي ميداني

در آن حفظ شود[.]11

زيستگاههاي مهم پستانداران

25

قابليتهاي اكوتوريسم در ايران

ذخیره گاههای زیست کره

مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست

ردیف

نام منطقه

نام استان

مساحت به
هکتار

1

پارک ملی دریاچه ارومیه

آذربایجان غربی

463،600

2

پارک ملی و منطقه
حفاظت شده کویر مرکزی

تهران

670،000

3

پارک ملی گلستان

گلستان

91،895

4

منطقه حفاظت شده
ارسباران

آذربایجان
شرقی

72،460

5

منطقه حفاظت شده گنو

هرمزگان

27،500

6

پناهگاه حیات وحش
میانکاله

مازندران

68،800

پارک ملی

1،417،130

اثر طبیعی ملی

1،800

پناهگاه حیات وحش

1،816،344

منطقه حفاظت شده

4،861،471
8،096،745

جمع

درصد مساحت مناطق به مساحت کشور% 4/91 :

پارکهای ملی

7

منطقه حفاظت شده ارژن

فارس

52،800

ردیف

پارک ملی

مساحت به هکتار

نام استان

8

پناهگاه و منطقه
حفاظت شده توران

سمنان

1،470،640

1

ارومیه

463،600

آذربایجان غربی

9

منطقه حفاظت شده حرا

هرمزگان

85،686

2

کویر

420،000

تهران ـ سمنان

3،003،381

3

بختگان

160،000

فارس

4

گلستان

91،895

گلستان

مناطق چهارگانه تحت حفاظت

5

بمو

48،075

فارس

بخشهاي نسبتا بكر و دستنخورده محيطهاي طبيعي كشور

6

کاله قاضی

45،805

اصفهان

7

تندوره

30،780

خراسان

8

خجیر

11،570

تهران

9

سرخه حصار

9،380

تهران

10

تنگ صیاد

5،400

چهارمحال و بختیاری

11

خبر

130،625

کرمان

جمع

تحت سطوح مختلف حفاظتي توسط سازمان حفاظت محيطزيست
مديريت ميشوند .اين مناطق كه جمعا مساحتي بالغ بر  8ميليون
هكتار دارد و حدود  5درصد خاك كشور را تشكيل ميدهد ،تحت
چهار كالس حفاظت به نامهاي پارك ملي ،اثر طبيعي ملي ،پناهگاه
حياطوحش و منطقه حفاظتشده ،اداره ميشوند.
در زير اين مناطق در چهار جدول جداگانه معرفي شدهاند.
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نام منطقه

مساحت به هکتار

قابليتهاي اكوتوريسم در ايران

پناهگاههاي حيات وحش
ردیف

پناهگاه حيات وحش مساحت به هكتار

مناطق جنگلي حفاظت شده

( مورد تأييد شورايعالي حفاظت محيط زيست)

نام استان

مساحت به
هکتار

ردیف

نام منطقه

نام استان

1

گشت رودخانه و سياه
مزگي

گيالن

30،665

سياهرود رودبار

گيالن

16،419

گيالن

16،000
3،550

1

توران

565،000

سمنان

2

شادگان

296،000

خوزستان

3

موته

220،000

اصفهان

2

4

روچون

43،125

كرمان

3

جواهردشت چابكسر

5

بختگان

167،830

فارس

6

خوش ييالق

135،000

سمنان

4

لوه

گلستان

7

قمشلو

85،750

اصفهان

5

ارس سيستان

خراسان

100،000

8

كيامكي

84،400

آذربايجانشرقي

6

باغ كشمير

خراسان

18،440

9

ميانكاله

68،800

مازندران

7

مونگشت

خوزستان

17،500

10

مياندشت

82،000

خراسان

8

شيمبار

خوزستان

50،000

11

بيستون

31،250

كرمانشاه

12

انگوران

35،000

زنجان

9

كوه هلن

چهارمحال و
بختياري

42،096

13

مهروئيه

7،468

كرمان

10

كوه بيرك

سيستان و
بلوچستان

38،750

14

دودانگه

6،700

مازندران

15

كالهقاضي

4،930

اصفهان

11

كوه پوزك

سيستان و
بلوچستان

40،000

16

دز

5،340

خوزستان

12

جنگل شيال

سيستان و
بلوچستان

4،700

17

كرخه

3،600

خوزستان

13

بوزين و مرخيل

كرمانشاه

30،000

18

اميركاليه

1،230

گيالن

19

لوندويل

949

گيالن

14

قالجه

كرمانشاه

19،000

20

سمسكنده

937

مازندران

15

سراج

هرمزگان

50،000

21

سلكه

360

گيالن

16

آقداغ

اردبيل

5،300

22

خاركو

312

بوشهر

17

آبشار شيرگاه

مازندران

3،200

23

شيدرو

160

هرمزگان

18

خيپوس و انجيلسي

مازندران

4،500

24

فريدونكنار

148

مازندران

19

بوال

مازندران

4،000

25

دشت ناز

55

مازندران

جمع كــل

494،120
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پيشدرآمدي براي گسترش گردشگري

نتيجه:

بيشتر كشورهاي پيشرو در صنعت اكوتوريسم و گردشگري پايدار،

خالصه نميشود ،بلكه هر روز نيز شاهد تخريب منابعي هستيم كه

تنها يك يا چند قابليت براي جلب گردشگر ،آن هم در فصلهاي

عالقهمندان بسياري براي مشاهده آنها وجود دارند.

خاصي از سال را دارند ،درصورتي كه ايران با موقعيت اقليمي

بدون ترديد كارهاي زيادي براي ايجاد بستر مناسب جهت جلب

فوقالعادهاي كه دارد ميتواند در تمام فصلهاي سال ميزبان انواع

اكوتوريست و بهرهمند شدن از مواهب فراوان آن بايد صورت گيرد

مختلفي از گردشگران به ويژه اكوتوريستها باشد .اطالعاتي كه

كه بسياري از آنها از عهده و وظيفه يك  شركت مهندسي مشاور

درباره قابليتهاي منحصر به فرد ايران ارائه شد همگي گوياي اين

خارج است .اما كمبودي كه مشاوران معماري و شهرسازي ميتوانند

موقعيت ويژه براي ايران در عرصه گردشگري و اكوتوريسم است.

سهم موثري در برطرف كردن آن داشته باشند ايجاد اقامتگاههاي

اما متاسفانه بهدليل نبود زيرساختهاي مناسب و همگام نبودن

مناسب با استانداردهاي رايج جهاني و در خور قابليتهاي اقليمي

صنعت گردشگري آن با اصول گردشگري و توسعه پايدار در جهان،

ما براي جلب گردشگر است .با بهرهگيري از توانمنديهاي فني كه

تاكنون نتوانستهايم سهم در خور خود را در بازار جهاني به دست

در اين زمينه وجود دارد ميتوان گام موثري در گسترش اقتصاد

آوريم .با تاسف بيشتر بايد گفت كه مشكل ما فقط به نداشتن

اكوتوريسم برداشت  .

منابع
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
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زيرساخت مناسب و ناتواني در جلب گردشگر داخلي و خارجي

صفدريان ،غزال .پايان نامه کارشناسي ارشد رشته معماري.1388 ،
زاهدي ،شمسالسادات .مباني توريسم و اكوتوريسم پايدار ،انتشارات دانشكده عالمهطباطبايي.1385 ،
http://en.wikipedia.org/wiki/Eco_hotel
http://greenhotels.com
http://www.discoveramazonia.com/Peru/yarapa.htm
http://www.ecohotelsoftheworld.com
http://www.geoparkhotel.com
http://www.ecofriend.org
http://www. top -underwater-hotels
http://www.hotelterrajacksonhole.com
سازمان مديريت و برنامهريزي كشور .اطلس ملي ايران ،سازمان نقشهبرداري كشور.1380 ،

