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سخني با خوانندگان
درچهاردههگذشتهصنعتگردشگرييکيازعواملاصليتوسعهاقتصاديواجتماعيبسیاريازكشورهابودهاستوبههمین
دلیلبسیاريازكشورهاتالشميكنندهرچهبیشتربهجذبگردشگربپردازندوسهمبیشتريازجمعیتگردشگررابهخود

اختصاصدهندوازاينراهزمینههايرشدهمهجانبهرابرايكشورشانفراهمآورند.
اكوتوريسماست.سازمانجهانگردي1رشد انواعگردشگريكهبهويژهدرسالهاياخیررشدچشمگیريداشتهاست از يکي
سالیانهصنعتگردشگريراتاپايانسال2010بین3/4تا6/7پیشبینيكردهاستودراينمیاناكوتوريسمبارشدسالیانه
30تا40درصد،باالترينرشددربخشهايمختلفگردشگريرابهخوداختصاصخواهدداد.انجمنبینالمللياكوتوريسم2

پیشبینيكردهاستكهدرپايانسال50،2010درصدگردشگرانمتعلقبهبخشاكوتوريسمباشند.
اكوتوريسمگسترهوسیعيازفعالیتهارادربرميگیردكههمگيبرويژگيهاياقلیميوفرهنگيكشورهااستوارهستند.گردش
درطبیعتبکر،مشاهدهجانورانوگیاهان،مناظروچشماندازهايمنحصربهفرد،ديدنوشركتكردندرآدابورسومبومي
ومشاهدهشیوهزندگيسنتيمردممناطقگوناگونازفعالیتهاييهستندكهاينگروهازگردشگرانرابهخودجذبميكنند.
هماكنونبسیاريازكشورهايجهانزمینهجذبچنینگردشگرانيرافراهمآوردهاندوقابلیتهايبوميخودرادراينارتباط
نپال،هند، اروپا، در ايتالیا و انگلستان فنالند، آلمان،سوئد، اتريش، آمريکا، قاره در كانادا و آمريکا دادهاند.كشورهاي افزايش
پاكستانوچیندرآسیاوكنیا،آفريقايجنوبيوالجزايردرقارهآفريقاموفقیتزياديدراينزمینهكسبكردهاند.اينكشورها

باشناساييقابلیتهايطبیعيخودوبرنامهريزيدرجهتتوسعهاكوتوريسمتوانستهاندازمزايايفراوانآنبهرهمندشوند.
كشورايرانيکيازكشورهايمنحصربهفردبرايجلبايندستهازگردشگراناست.فالتزيبايايرانباتنوعاقلیميچهارفصل،
سواحلزيبايدريادرجنوبوشمال،رودخانههايپرآبوخروشان،دشتهاودامنهها،جنگلهاوكويرهاوكوهها،مراتعو
جنگلهايسرسبز،وجودارتفاعاتمركزيجلوههايخاصيراپديدومجموعهايعظیموديدنيرافراهمآوردهاند.بدونترديد
اينطبیعتمتنوعوزيباميتواندپذيرايمشتاقانفراوانيازداخلكشوروسراسرجهانباشد.امانیازبهتاكیدنیستكهصرفا
برخودداربودنازچنینموقعیتهايطبیعيوفرهنگينميتواندموجبجلبگردشگرانشودوبراياينمنظورالزماستبسیاري

زيرساختهادركشورفراهمآيد،كاريكهكمتردرايراندردهههاياخیربهآنتوجهشدهاست.
يکياززيرساختهايالزمدركشوربرايافزايشقابلیتجلباكوتوريستداشتناقامتگاههايياستكهمطابقاستانداردهاو
چهارچوبهايتعريفشدهجهاني،طراحيوساختهشدهباشندوبراساسآنچهارچوبهاادارهشوند.اقامتگاهيكهبراياين
منظوربرآنهاتاكیدفراوانيميشود،برگرفتهازماهیتفعالیتهاياينگروهازگردشگراناكوهتلنامگذاريشدهاند.آماررسمي
با بهمناطقيكههتلهايساختهشده ايناستكهگردشگران از آژانسهايمسافرتيوگردشگريحاكي اعالمشدهتوسط
ويژگيهايخاصاكوهتلدارندبیشترتمايلنشانميدهندوانتظارميرودكهدرسالهايآيندهايننوعاقامتگاههاازاصليترين

عواملگرايشگردشگرانبهانتخابكشورهابرايسفرباشند.
گروهبینالملليرهشهركهمطالعاتگستردهايدربارهاقامتگاههاياكوتوريستهاواستانداردهايرايجدرساختاكوهتلهاانجام
دادهاست،امیدواراستاينگزارشاجماليبتوانداهمیتتوجهبهاينكمبوددركشورولزومسیاستگذاريوسرمايهگذاريبراي

رفعآنرابهمسئوالنودستاندركاراناينحوزهمعرفيكند.
گروه بين المللي ره شهر        

1-World Tourism Organization (WTO)i   
2-International Ecotourism Society (ITS)i  
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پیشازاينكهاكوهتلهاونکاتيكهبايددرطراحيساختواداره

آنهاتوضیحدادهشودالزماستموضوعاكوتوريسمومزاياياين

نوعگردشگريبهبحثگذاشتهشود.

    اكوتوريسم3
براساستعريفهايسازمانهايجهاني،مانندجامعهيبینالمللي

اكوتوريسم4،اتحاديهبینالملليحفاظتازطبیعت5وكارشناسان

از:»مسافرتمسئوالنه اكوتوريسمعبارتاست صنعتگردشگري،

براي نواحيطبیعي به پايدار توسعه و پايداري اصول بر مبتني و

بهرهگیريمعنويوارضاينیازهايروحيوروانيبهگونهايكهبا

شناختواحترامبهارزشهايساكنانبوميتوامباشدوبهحفاظت

ازطبیعتوارتقايسطحرفاهجامعهمیزباننیزكمکكند«.

    هدف هاي اكوتوريسم
سازگار و پايدار توسعه هدفهاي راستاي در بايد اكوتوريسم

آنها كاهش و طبیعي منابع تخريب به باشد، محیطزيست با

فرايند در كه كساني همه يادگیري و آموزش زمینه نشود، منجر

فعالیتهايگردشگريقراردارند)گردشگرانطرفدارمحیطزيست،

..(بهويژهافراد . مسئوالندولتي،متصديانصنعتگردشگريو

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

منابعطبیعيوثروتهايمليرادنبالكند،بهارتقاسطحزندگي

مردممحليكمکكندوبهفرهنگوسنتهايمردممنطقهاحترام

بگذارد.]1[

تاكیداكوتوريسمبرهدفهاييادشدهبازتابآثارمنفياياستكه

گسترشبيرويهوبدونبرنامهصنعتگردشگريدردهههايپیش

بهدنبالداشتهوموجبآلودگيونابوديخاک،هوا،آب،پوشش

گیاهيوفضايسبز،حیاتوحشودرمجموعطبیعتشدهاست.

بسیاري طرفداران جهان در بیستم، قرن اواسط از اكوتوريسم

موضوعي و هدفدار سفرهاي اكوتوريسم،  طرفداران كرد. پیدا

با كه سفر نوع اين كردند. تفريحي صرفاً سفرهاي جايگزين را

دستاوردهايبومشناختيهمراهاستدرمقايسهباانواعديگرسفرها

جاذبههايمتفاوتيدارد.لذتكشفناشناختههايطبیعتوفرهنگ

درگوشهوكنارجهانپررمزورازوهمزماناهمیتدادنبهمسايل

طرفداران مخصوصا افراد، از بسیاري سفر انگیزه زيستمحیطي،

محیطزيستاست.

به آنها عالقهمندي ابراز و اكوتوريستها تعداد فزاينده افزايش با

مشاهدهويژگيهايطبیعيوفرهنگهايبوميكشورهايگوناگون،

هدف، كشورهاي ساكنان زندگي و اقتصاد وضع بهبود بر عالوه

3-واژهاكوتوريسمEcotourismازواژهEcological – Tourismگرفتهشدهومعادلفارسيآنطبیعتگردياست.
4-IES: International Ecotourism Society
5-IUPN: International Union for the Protection of Nature 

ـ مزايا اجتماعي
ـ مشاركت در:

•برنامه ريزي
•آموزش
اكوتوريسم پايدار•اشتغال

ـ منافع بلند مدت
ـ  مسئوليت اجتماعي و 

رفتاري

اقتصاد محلي
ـ مزاياي اقتصادي 
براي مردم محلي

ـ صنعت پايا از نظر 
اقتصادي

مزاياي محيط زيستي
• حفظ منابع طبيعي

• اجتناب از تخريب منابع
• مديريت عرضه

• پذيرش ارزش منابع

حفاظت عادالنه
)توأم با برابري(

يكپارچگي 
اقتصاد و 

محيط زيست

هدف هاي اقتصاديهدف هاي اجتماعي

هدف هاي محيط زيستي

اكو توريسم و هدف هاي آن

الگوياكوتوريسمپايدار]2[
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اكو هتل، حركتي جهاني به سوي گردشگري  پايدار

گرايشفراوانيدرمردمبوميبرايحفظآثارومواهبخدادادآنها

اين به نابوديبودندبهوجودآمد. كهبهدلیلبيتوجهيدرحال

هنرهاي و رسوم،صنايع و آداب آثار،گويشها، از بسیاري ترتیب

دستي،غذاهاوهمچنینمناظروچشماندازهايطبیعيكهبهدست

فراموشيسپردهشدهبودنديادرحالنابوديبودند،بهدلیلارزش

اقتصاديكهپیداكردهبودند،توسطمردممحليحفظشدند.

ازسويديگربهدلیللزومبهكارگیرياستانداردهايجهانيدرارائه

خدماتواستفادهبهینهازمنابعطبیعي،فرهنگتوسعهپايداردر

نیز جريان اين است. يافته افزايش اكوتوريستي مناطق از بسیاري

ابعاد در اقتصادي و اجتماعي گوناگون دستاوردهاي خود نوبه به

منطقهايوجهانيبهدنبالداشتهاستودراينمیانبیشازهرچیز

كشورهايهدفاكوتوريسممنتفعشدهاند.ازجملهايندستاوردها

ميتوانبهمواردزيراشارهكرد:بهبودسیستمهايمديريتضايعات،

استفادهازانرژيهايتجديدپذير،افزايشگرايشهايزيباييشناختي،

استفادهازمنابعمحلي،احترامبهجامعهمحلي،آشنايياهاليبوميبا

گونههايگیاهيوجانوريمنطقهخودوتالشدرحفظآنها،اجراي

وضرورتحفظ اهمیت درباره آگاهي ترويج و آموزشي برنامههاي

محیطزيست،عدماستفادهازموادغیرقابلبازيافتدرمحیطزيست

وارتقاسطحبهداشتوسالمتعمومي.

و فرهنگي ارزش محیطزيست به سو يک از اكوتوريسم، بنابراين

اجتماعيميدهدوازسويديگردرآمدهايهنگفتيرابهصورتارز

خارجيبهكشورمیزبانواردكردهوبرايبسیاريازمردممحلي

اشتغالزاييميكند.

تعريف زيرساختهايي اكوتوريسم، اهداف به رسیدن براي

ساخت آنها مهمترين از كه است شده اتخاذ سیاستهايي و

با است. پايدار توسعه چهارچوب در اكوهتل، نام به اقامتگاههايي

اهداف و ترويج گستردهاي بهطور اكوتورسیم اكوهتلها، ساختن

بسیاري در امروزه بهطوريكه يافت، تحقق بهطورچشمگیري آن

ازنقاطجهانشاهدكاهشمشکالتزيستمحیطي،كاهشتخريب

ثروتهايمليوافزايشآثارمثبتاقتصادي،فرهنگيواجتماعي

اكوتوريسموتحققاهدافتوسعهپايدارهستیم.

    اكوهتل
اكوهتلبههتلويااقامتگاهيگفتهميشودكهدردلطبیعتو

باهدفكاهشاثراتزيستمحیطيوبهرهگیريازانرژيهايپاک

ساختهشود.دريکاكوهتلمعیارهايحفظمحیطزيستوانرژي،

بیشازهرچیزديگرنماياناست.درگذشتهايننوعاقامتگاههافقط

بهصورتكلبههايسادهودردلجنگلهاساختهميشد،اماامروزه

باافزايشاهمیتگردشگريوحفظمحیطزيست،ايناقامتگاههانیز

جايگاهويژهايپیداكردهاندومتناسببااقلیمهايگوناگونطبیعي

وباتوجهبهويژگيهايهرمحیططراحيميشوند.

جزيرهمسکونيـآفريقا

روستايمرزوگاـجنوبشرقيمراكش

هتلرانچوبرنادوـآمريکا
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اكو هتل، حركتي جهاني به سوي گردشگري  پايدار

نمونه هايي از اكوهتل هاي شناخته شده جهان

جزيرهكوهساموييـتايلند

پارکملينیگالوريفـاسترالیا

هتلزيرآبپوسیندونـفیجي

هتلدرختيـجنگلآمازون

هتلهیلتونـآرژانتین
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صنعت گردشگري و اقتصاد
نشان جهاني گردشگري سازمان تحقیقات پژوهشهاي
بیکاري كاهش در عمدهاي سهم گردشگري كه ميدهد
ازكل 21درصد مثال،درهاوايي براي دارد. ودرآمدزايي
نیرويكارمنطقهدرصنعتگردشگريشاغلهستند.در
كنیا،40درصدازارزواردشدهبهكشورازصنعتگردشگري
تامینميشود.دراوايلدهه1980كهدورانركوداقتصادي
زمان همان در اما شدند، بیکار نفر میلیونها است، بوده
وجود به گردشگري صنعت توسعه اثر بر متعددي مشاغل
آمدورشدپايدارخودرادرسالهايبعدنیزادامهداد]2[.

صنعت گردشگري و توسعه پايدار
توسعهپايداربرمبنايسهاصلعمدهپايداريبومشناختي
)اكولوژيکي(،اجتماعي-فرهنگيواقتصادياستواراست:

منابع حفظ با بايد توسعه بوم شناختي: پايداري   -
زيستمحیطي،كاهشاتالفانرژي،كاهشتخريبمنابعو

حفظگونههايزيستيمحیطسازگارباشد.
بهبود به بايد توسعه اجتماعي:   – فرهنگي  پايداري   -
مردمي ارزشهاي و فرهنگ حفظ مردم، زندگي كیفیت

منطقهوتحکیمهويتجامعهمنجرشود.

- پايداري اقتصادي:توسعهبايددرراستاياشتغالزاييو
درآمدزاييبرايمردمباشد.


بعدازاجالسزمیندرسال1992درريودوژانیرو،دولتها
بهسمتتوسعهسیاستحفظكرهزمینتشويقشدند.به
دنبالايناجالس،اولینهمايشجهانيگردشگريپايداردر
سال1995درمادريدبرگزارشد.برخيازنکاتمطرحشده
دراينهمايشپیرامونگردشگريپايداربهشرحزيراست:
• توسعهگردشگريبايدبراساسمعیارهايتوسعهپايدار
مسائل بلندمدت، اكولوژيکي مسائل كه معنا بدين باشد.
و اجتماعي جنبههاي به نسبت الزم تعهدات و اقتصادي

فرهنگيبايددرآنرعايتشود.
حفظ مستلزم گردشگري پايداري ماهیت •

محیطهايطبیعيوثروتهايملياست.
• گردشگريبايدجنبههايفرهنگي،ارزشي
وسنتيجوامعمحليرامدنظرداشتهباشد.
سازمانجهانيگردشگري"توسعهپايداررا
طبیعي منابع تنها نه كه ميداند فعالیتي
اشتغال بلکه ميكند حفظ را فرهنگي و
افزايش مستمر بهطور نیز را درآمدزايي و
میسر زماني پايدار، گردشگري ميدهد".
كیفیت بهبود براي گردشگري كه ميشود
و محیطزيست از حفاظت و ساكنان زندگي

فرهنگبرنامهريزيومديريتشود]1[.

گردشگري و تاثير آن بر اقتصاد
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    هدف هاي اكوهتل
دريکاكوهتلهدفهايزيردنبالميشود:

•  سازگاريبامحیطزيستطبیعيمنطقه

•  پايداريبومشناختي

•  حفظمنابعطبیعي

از برايمراقبتوحفاظت برنامههايآموزشي و ارائهسیاستها  •

محیطزيست

•  احتراموحفظفرهنگمردممنطقه

•  ايجادمنافعاقتصاديبرايجامعهمحلي

•  افزايشسطحرضايتمنديگردشگران،مردممحليوكاركنان.

فرهنگاستفادهازاكوهتلدر10سالگذشتهرشدبسیارچشمگیري

داشتهاست.گردشگرانباآگاهيازمشکالتزيستمحیطي،سعي

آثارمخربزيستمحیطيخود بروندكه ميكنندسراغهتلهايي

مثال براي ميرسانند. حداقل به ساده روشهاي بهكارگیري با را

المپهاي از ميكنند، استفاده تهويه براي طبیعي روشهاي از

كاهندهي سردوشهاي و شیرآالت از و روشنايي براي كممصرف

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

بهجايهرروز،چندروزدرمیانعوضميكنند،تاجايممکنبراي

تولیدبرقازانرژيهايپاکبهرهميگیرند.بابهكارگیريهريکاز

اينروشهاكهدرظاهركماثروكوچکهستند،ميتوانمصرف

از پسماندها، بازيافت داد. كاهش مالحظهاي قابل تاحد را انرژي

ديگرروشهايالزاميدراكوهتلهااست.دراينروشازپسماندهاي

تولیدشدهدرآشپزخانههابرايتهیهيكمپوستاستفادهميشودو

پسابآنهانیزپسازتصفیهبهمصارفديگرميرسد.بديهياست

اكوهتلهاييكهمحصوالتخودرابهصورتطبیعيپرورشميدهند

ياازمحصوالتبوميتولیدشدهدرمنطقهيخوداستفادهميكنند

يکقدمبهپايدارينزديکترهستند.

استانداردهايپايداريبايددرتمامقسمتهايهتلازجملهاتاقها،

و رختشويخانهها غذاخوري، سالنهاي عمومي، فضاهاي البي،

بخشهاياداريواجرايي،رعايتشود.

احساسمسئولیتاجتماعيازديگرويژگيهاييکاكوهتلاست.

اكوهتلهابايدبهفرهنگوآدابوسننمردممحلياحترامبگذارند

وبرايساكنانبوميكارآفرينيكنند.اينهتلهاهمچنینموظفبه

برگزاريدورههايآموزشيدرزمینهتوسعهپايدارومديريتمنابع

انرژيوطبیعيبرايكاركنانخودهستند.

هدف هاي اكوهتل

هتلرختيـُكستاريکا
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قوانين راهبردي در اكو هتل
دراكوهتلهابرايايجادمحیطيامن،سالمودارايانرژي

كارآمد،بايدقوانینزيررعايتشود:
براي سمي غیر پاکكننده و شوينده مواد از استفاده    •

نظافت
•  استفادهازمالفه،حولهوتشکهاينخي100درصدطبیعي

•  ممنوعیتكشیدنسیگار
•  استفادهازانرژيهايتجديدپذيرمانندانرژيباد،آفتاب،

زمینگرماييوبیوگاز
•  استفادهازموادبهداشتي)مانندصابونوشامپو(ارگانیک
)فاقدموادشیمیايي(ودراندازههايبزرگ،بهجايبستههاي
كوچکشخصي،بهمنظوركاهشزبالهوجلوگیريازاصراف
•  استفادهازسطلهايبازيافتپسماندهادرهمهقسمتهاي

هتل
•  استفادهازنورطبیعيبرايروشناييداخلهتل

•  استفادهازالمپهايكممصرف)عمرالمپهايكممصرف
10برابرالمپهايرشتهايومصرفانرژياينالمپهانیز

75درصدكمترازالمپهايرشتهاياست(

•  استفادهازوسايلنقلیهعموميسبز)وسايلنقلیهايكهتا
حدامکانازسوختهايفسیلياستفادهنکنند(

•  پرورشموادغذاييطبیعيومحلي)بدوناستفادهازمواد
شیمیاييبرايپرورشداموطیوروتولیداتكشاورزي(

•  استفادهنکردنازظرفهاييکبارمصرف
•  فراهمكردنسیستمتبادلهوايطبیعيوتازه

•  استفادهازوسايليكهبرچسبرتبهبنديانرژيدارند
•  استفادهازمحصوالتبازيافتي

•  استفادهازسامانهبازيافتآبخاكستري6)استفادهمجدداز
پسابآشپزخانه،حمامورختشويخانهبرايآبیاري(

•  بازيافتروزنامههاوكاغذهايباطله]3[

6-پساببدونزائداتانساني

قوانين راهبردي در اكو هتل

برخيازروشهاييكهاكوهتلهارادررسیدنبهتوسعهپايدارياري
ميكند،ازاينقرارند.

• اتاق هاي اكوهتل
-مهمانهازمانشستشويحولههاوملحفههاراخودشانانتخاب
انجام میان در روز دو يا يک كار اين امکان درصورت ميكنند.

ميشود.
-درصورتيكهدارايسیستمهايكنترلهوشمندنباشد،كاركنان
موظفاندپسازخاليشدناتاق،پردههارابکشندوسیستمهاي

روشناييوتهويهراقطعكنند.
مانند كممصرف شیرآالت از اتاقها، بهداشتي سرويسهاي در -
جريان سیستم به مجهز سرويسهاي و كممصرف سردوشيهاي

كمفشاراستفادهميشود.

-ازظرفهايمخصوصصابونهايمايعوشامپواستفادهميشود
تابتواندوبارهآنهاراپركرد.

-سطلهايجداگانهايبرايشیشه،كاغذوقوطيهايحلبيدر
تشويق پسماندها تفکیک به مهمانان تا ميشود گذاشته اتاقها

شوند.
-لوازميمانندتلويزيونويخچالبرچسبانرژيدارند.

كه ميشود استفاده شويندهاي مواد از اتاقها نظافت براي  -
كمترينتاثیررابرمحیطزيستدارند.ازموادشويندهيفراركه
بخارآنهاباعثآلودگيهواومشکالتتنفسيميشوداستفاده

نميشود.
-دراتاقهاتابلوهايينصبميشودتامهمانهادرجرياناقدامات

زيستمحیطيهتلقرارگیرند.
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• البي ها و فضاهاي عمومي اكوهتل
-درراهروها،البيوسرويسهايبهداشتيالمپهايكممصرف

نصبميشود.
-ازكمترينتعدادممکنالمپبرايروشناييدستگاههايخودكار

فروشموادخوراكياستفادهميشود.
-ازسیستمهايسرمايشوگرمايشياستفادهميشودكهبازدهي

باالدارند.
به مجهز سرويسهاي از عمومي بهداشتي سرويسهاي در  -

سیستمجريانكمفشاروشیرآالتكممصرفاستفادهميشود.

• غذاخوري و رختشوي خانه ي اكوهتل
تاحد لباسها و برايشستنظرفها دمايآبگرممصرفي -
تنها ظرفشويي و لباسشويي ماشینهاي از است. پائین امکان
زمانيكهظرفیتآنهاتکمیلاست،استفادهميشود.تاحدامکان
سعيميشودخريدهابهصورتعمدهانجامشودتابستهبنديهاي
آفتاب در خشکكن، بهجاي لباسها شوند. ريخته دور كمتري

خشکميشوند.
-درسالنغذاخوريازقندان،نمکدان،شکرپاشوظرفهايي

استفادهميشودكهبتواندوبارهآنهاراپركرد.
-نوشیدنيهاباپارچسروميشودتاقوطيهايكمتريدورريخته
غذاخورياي سرويسهاي و شستشو قابل دستمالهاي از شود.

استفادهميشودكهعمرطوالنيدارند.
-پسماندموادخوراكيبهكودتبديلميشودوكودتولیدشدهبه

كشاورزانوباغدارانمحليفروختهميشود.

و ظروف و ميشود سرو بزرگ ديسهاي و ظروف در غذاها  -
سرويسهايغذاخوريقديميبهسازمانهايخیريهاهداءميشود.
آاليندهيكمتري و موادسمي تجزيهپذيركه ازشويندههاي  -
ميشود. استفاده دارند شیمیائي صددرصد محصوالت به نسبت
ازموادسفیدكننده،آفتكشهايشیمیاييوساير امکان تاحد
شويندههاييكهدارايپايهيشیمیاييهستنداستفادهنميشود.
بهكاركنانآموزشدادهميشودكههنگاماستفادهودورريختن
بسیار كاربران همچنین و محیطزيست براي كه شیمیايي مواد

خطرناکهستنددقتكنند.

•  دفتر هاي اداري اكوهتل
براي سفید يکرو كاغذهاي از كاغذ مصرف كاهش براي -

چرکنويسياكپي،استفادهميشود.
-سطلهايزبالهيمجزاييبرايكاغذ،قوطيهايحلبي،شیشه

وسايرانواعزبالهدردفاترقراردادهميشود.
استفاده كممصرف المپهاي از انرژي مصرف كاهش براي  -
ميشودودرمحلورودوخروج،حسگرهايمخصوصوكلیدهاي

زماندارنصبميشود.
-ازدستگاههاييكهبرچسبانرژيدارندوازلحاظمصرفانرژي

مقرونبهصرفههستند،استفادهميشود.
-ازمحصوالتبازيافتياستفادهميشود.

شرايط با مطابق كامال بايد نیز اكوهتلها معماري و طراحي
با سازگار و موجود مصالح و منطقه معماري زيستمحیطي،
محیطزيست به آسیبي كوچکترين تا شود، انجام محیطزيست

واردنشود.

امروزهمسافرانوگردشگراناكوهتلهارا،بهدلیلتعهديكهدرقبال

مسائلزيستمحیطيدارند،بیشترازهتلهايديگرتوصیهميكنند،

بهطوريكهبیشازنیميازگردشگرانهنگامبرنامهريزيبرايسفر

اكوهتلها كنند. استفاده اقامت براي اكوهتلها از ميكنند تالش

تبديل پايداري عرصه پیشتازان به پايدار روشهاي بهكارگیري با

ميكنند. استقبال آنها از بسیار محیطزيست طرفداران و شدهاند

گردشگران میان آن توسعه اهمیت و اكوتوريست فرهنگ ترويج

باعثافزايشروزافزوناكوهتلهاوهمچنینايجادرقابتيتنگاتنگ

دراينصنعتشدهاست.درزيرنمونههاييازاكوهتلهادرشرايط

گوناگوناقلیميوآبوهواييمعرفيشدهاند]4[.
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اكو هتل، حركتي جهاني به سوي گردشگري  پايدار

رستورانهتلجنگليـآمازون

روستايپاواـآمريکا)چادر(

يکيازمجتمعاتاكوتوريستيشركتگردشگريشل
هتلبوثفیتـاسترالیا
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اكو هتل، حركتي جهاني به سوي گردشگري  پايدار

      اقامتگاه رودخانه اي ياراپا7 در آمازون
آمريكاي جنوبي

موقعيت مكاني
رودخانهي حاشیهي در پرو8 استوايي جنگلهاي در اقامتگاه اين

ياراپايکيازانشعابهايرودخانهيآمازونقراردارد.اقامتگاهياراپا

دارايامکاناتيچوناتاقهايخصوصيمبله،سرويسهايبهداشتي

عموميوخصوصي،امکاناتآشپزيوغذاخوري،راهنماهايمسلط

آرامشبخش و زيبا بسیار بکر البتهطبیعت و زبانهايمختلف به

است.

اكوسیستم مطالعهي براي مركزي شکل به همچنین اقامتگاه اين

جنگلهاياستواييطراحيشدهاست.دراينمجموعهباهمکاري

دانشگاهكورنل9درآمريکايکآزمايشگاهمیدانيفعالطراحيشده

در زيستمحیطي مطالعات براي مناسبي بسیار موقعیت و است

اختیاردانشجويانواستادهابهمنظورآشناييباتنوعزيستمحیطي

منطقهقرارميدهد.

است. پرطرفدار بسیار و موفق اكوهتل يک ياراپا رودخانه اقامتگاه

دراينمجموعهازمنابعمحیطيوسازگاربامحیطزيستاستفاده

آفتاب، انرژي از بهرهگیري به اينمنابعميتوان ازجمله ميشود.

اشاره كمپوست تولید و زباله دفع مديريت سیستمهاي همچنین

نیرويكاربومي ازمصالحمحليو اقامتگاه اين برايساخت كرد.

استفادهشدهاست.عالوهبراينتالشميشودارتباطاينمجموعهبا

روستاهايمحليحفظشودوبهبومیانخدماتپزشکيوحملونقل

ارائهشود.بسیاريازبومیاناينروستاهادربخشهايمختلفاين

مجموعههمکاريميكنند.

مديريت انرژي
اكوهتلپیوستهكنترلميشود.سیستمهاي اين انرژيدر مصرف

روشنايينیزتنهادرمواقعضروريكارميكنندوهمهيكاركنان

مجموعهبااينرويهبهخوبيآشناييدارندوزمانكارخودرامطابق

95 مجموعهحدود اين نیروگاهخورشیدي ميكنند. تنظیم آن با

درصدازنیازانرژيالکتريکيآنراتامینميكند،زيرابیشتروسايل

برقيداخلاتاقهاوخدماتپشتیبانياينهتلكممصرفهستند.

آبآشامیدنيهتلبابطريتامینميشود.برايسايرمصارفازآب

رودخانهاستفادهميشود.مالفههاوحولههادراينمجموعههرروز

شستهنميشوند.برايشستشويآنهابههیچوجهازشويندههاي

سميكهباعثآلودگياكوسیستممنطقهميشوداستفادهنميشود.

خشکكردنآنهابااستفادهازبندرختصورتميگیردتاانرژي

كمتريمصرفانرژيشود.

مديريت پساب ها و دفع زباله
مخزن يک در بهداشتي سرويسهاي از ناشي پسماند و پساب

گردآوري دارد قرار زيرزمیني آبهاي ازسطح باالتر كه زيرزمیني

ميشودتاواردآبرودخانههانشود.ازاينپساببرايتولیدكمپوست

از تنها اينمجموعه آبیاريگیاهانمحوطه براي استفادهميشود.

آبباراناستفادهميشودوزبالههايقابلبازيافتمانندبطريهايا

بازيافتبهايکويتوس10كهنزديکترينشهر قوطيهايحلبيبراي

بهايناقامتگاهاستمنتقلميشوند.تقريباًتمامزبالههاياورگانیک

تولیدشدهدراينمجموعهبهكمپوستتبديلميشود.ازجاذبههاي

7-Yarapa              8-Peru               9- Cornell University              10-Iquitos 
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منحصربهفرداينمجموعهبرايگردشگران،سیستمگستردهبازيافت

زبالهآناستكهبازديدكنندگانراتحتتاثیرقرارميدهد.

ساخت وساز پايدار
محلي ساختماني مصالح از توريستي اقامتگاه اين ساخت براي

استفادهشدهاستوروشهايسنتي)ياكمتريناستفادهممکناز

روشهايمدرن(بهكارگرفتهميشود.مصالحبهكاررفتهدرساخت

ايناقامتگاهچوبومصالحگیاهياستوسقفهانیزازنوعيپوشال

ساختهشدهاند.

آشتي دادن مهمانان با طبيعت
محیطزيست با را آنها راهنماها بازديدكنندگان، ورود زمان از

آسیب كمترين كه زندگي سادهي روشهاي همچنین و منطقه

اين در ميكنند. آشنا ميسازد وارد طبیعت و محیطزيست به را

مجموعهخدماتتفريحيمانندقايقسواري،كوهنوردي،آشناييبا

گیاهانداروئيومراسممحلي،تماشايپرندگانوتماشايآسمان

وستارگاندرشب)باحداقلتاثیرمنفيبرمحیطزيست(نیزارائه

ميشود.غذاييكهدراينمجموعهبهگردشگرانارائهميشودشامل

محصوالتكشاورزانمحليوماهيهاييهستندكهدرمحلتوسط

ماهيگیرانبوميصیدشدهاند.

حفاظت از محيط زيست
نگهداريازاينمنطقهيحفاظتشده)جنگلهاياستواييحاشیهي

رودخانهيياراپا(باهمکاريونظارتسازمانپارکهايمليپروبر

جنگلهاي از كیلومتر منطقه،30 اين است. مجموعه اين عهدهي

را ياراپا رودخانهاي اقامتگاه اطراف دستنخوردهي و بکر استوايي

برگزار نشستهايي منظم بهطور مجموعه اين در ميدهد. پوشش

ميشودكهبوميهايروستاهاياطراف،مسئوالندولتيواستادهاي

از اطالع براي خارجي( دانشگاههاي و پرو )دانشگاههاي دانشگاه

است شده حاصل زيستمحیطي زمینههاي در كه پیشرفتهايي

درآنشركتميكنند.يکيديگرازهدفهايمهمايننشستها،

اطمینانازبهرهبرداريافرادبوميازكلمجموعهاست.

بوميمنطقههستند. افراد از نیز اينمجموعه مديريتوكاركنان

اينافرادازامکانات)خوابوخوراک(مشابهآنچهدراختیارمهمانان

خدمات ارائهي در مجموعه اين ميكنند. استفاده ميگیرد، قرار

بهداشتينیزبهافرادمحليكمکميكند.بومیاناينمنطقهسالها

ازروشهايسنتيبرايشکاروامرارمعاشاستفادهكردهاند،دراين

مجموعهنیزتالشميشودازروشهايمشابهاستفادهشود.

جانوري گونههاي احیاء و نجات براي همچنین مجموعه اين در

نیز مهمانها و بازديدكنندگان ميشود. بسیار تالش آسیبپذير

ميتواننددراينبرنامههامشاركتفعالداشتهباشند.هدفازاين

به مختلف شیوههاي به محیطزيست از حفاظت آموزش برنامهها

اشخاصاست]5[.



    اكوهتل پاتاگونيا11 
شيلي، آمريكاي جنوبي

از ازچادرهايگنبديشکلاستكههم ايناكوهتلمجموعهاي

مدرن تسهیالتيکهتل از هم و تفريحي ويژگيهاييکكمپ

        11-Patagonia Ecocamp 
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برخورداراست.دراينمجموعهكهدرپارکمليتوردلپاين12 قراردارد،

چادرهايگنبديشکلبزرگيبراياقامتگردشگرانساختهشدهاست.اين

چادرهابرخالفچادرهايمعموليكمپینگارتفاعشانزياداستوميتوان

بهراحتيدرآنهاايستادوتختهايواقعيبراياستراحتدرآنهاگذاشته

براي اينچادرهاچادرديگريقرارداردكه از شدهاست.دركنارهريک

صرفغذادرنظرگرفتهشدهاستوانواعغذاهايمحليدرآنسروميشود.

بامحیطزيست ارتباطمستقیم و اقامتدردلطبیعت براي اينمجموعه

پیشبیني آن در تسهیالت و امکانات دلیل بههمین  و است ساختهشده

شدهاستومشکالترايجكمپهايديگرراندارد.دراينمجموعه،تورهاي

با آشنايي وحش، حیاط طبیعتگردي، مانند انگلیسي( زبان )به مختلفي

گیاهانمنطقهوعکاسيسفرينیزارائهميشود.

مهمترينهدفطراحياينمجموعهحفظروحچادرنشیني

بیشتر در افراد اين است. منطقه اين قديمي ساكنان

فصلهايسالبراييافتنسرپناهوغذادرامتدادسواحل

نحوه ويژگيهاي اصليترين از بودند. حركت در منطقه

زندگيآنها،تالشبرايزندگيمطابقباشرايططبیعيو

ويژگيهايمحیطزيستاست.كوچنشیناناينمنطقهبراي

مواد انواع و چرم چوب، از خود موقتي كلبههاي ساختن

ميكردند. استفاده زندگيشان محل در موجود اورگانیک

اينويژگيبرجستهدر از اينمجموعهتالششدهكه در

طراحيچادرهااستفادهشود.

ISO گواهينامهي است توانسته اكوهتل، مجموعه اين

14001راكسبكند.

مديريت انرژي
درطراحياينمجموعهسازگاربامحیطزيست،بهبهرهگیري

انرژي است. شده بسیار توجه تجديدپذير انرژي منابع از

مصرفياينمجموعهبهطوركاملازمنابعتجديدپذيرتأمین

ميشود.برخيازاينمنابعشاملآب،آفتابوبادهستند.

ازانرژيآفتاببهشکلگستردهبهخصوصدرفصلتابستان

استفاده اينمجموعه در است، 17ساعت روزها كهطول

الکتريکي انرژي تامین براي خورشیدي صفحات ميشود.

همچنین و بهداشتي سرويسهاي هواكشهاي براي الزم

روشناييچادرهااستفادهميشود.برايگرمكردنمجموعه

تاحدامکانازروشهايطبیعيگرمايشاستفادهميشود.

عالوهبراين،يکاليهعايقبرايبهحداقلرساندنتبادل

شده كشیده چادرها ديواره روي بیرون، فضاي با حرارتي

است.

درحالحاضرازانرژيباددرمجموعهبهصورتآزمايشي

12-Torres del Paine 

اكوهتل ـ بررسي موردي
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استفادهميشود.نتايجبدستآمدهازدوژنراتوريكهدراينمدت

برايتولیدانرژيبهكاررفتهاندبسیارمتفاوتبودهاست.ازآنجاكه

برخي ودر است زياد بسیار باد اينمنطقهگاهيشدتوزش در

روزهاحتينسیميهمنميوزد،نميتوانبهاينمنبعبهعنوانيک

اينمنبع از بااستفاده اينحالتاكنون با پايدارتوجهكرد، منبع

بخشيازروشناييچادرهاتامینشدهاست.عالوهبراين،چادرهاي

گنبديشکلاينمجموعهدارايپنجرههايبزرگپانورامیکهستند

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

ديوارهيچادرهانیزازبرزنتسفیدرنگساختهشدهاستكهنور

فراوانيراازخودعبورميدهد.

مديريت دفع زباله
آلودهسازي از جلوگیري و پسماندها بهتر چه هر مديريت براي

محیطزيستمنطقه،بهنکاتزيرتوجهميشود:

• تاحدامکانازبردنكاالهاييكهتولیدزبالهميكنندبهمحیط
طبیعيخودداريميشود.

باال( حجم )در عمده صورت به امکان حد تا مصرفي كاالهاي  •
كاغذي و حلبي پالستیکي، بستهبنديهاي تا ميشود خريداري

كمتريدورريختهشود.

متداول- دستهبنديهاي اساس بر امکان حد در پسماندها  •
تفکیک باتري- و كاغذ اورگانیک، زبالههاي شیشه، پالستیک،

ميشوند.

و بازيافت )براي منطقه از بهخارج تولیدشده پسماندهاي تمام  •
سايرمصارف(منتقلميشوند.همچنینتالشميشودپسماندهاي

اورگانیکكمتريتولیدشود،بههمیندلیلاينقبیلزبالههابراي

مصرفبهدامداريهايمحليدادهميشود.

بازيافتپسماندهايتفکیکشدهدرپاتاگونیاممکننیستوبههمین

دلیلاينموادفشردهبستهبنديميشودوبرايبازيافتبهسانتیاگو

منتقلميشوند.تصفیهوبازيافتپسابسرويسهايبهداشتيدر

پاتاگونیابهروشبسیارجالبيانجامميشود.دراينروشدومخزن

كمپوستوجودداردكهپسابچهارسرويسبهداشتيراجمعآوري

ميكنند.درمرحلهياول،پساببهدوقسمتتروخشکتفکیک

ميشود.پسماندخشکدرمخزنكمپوستباقيميماندوباموادي

چونكاغذوخردهچوبمخلوطميشود.پساب)تر(بهمخزنديگري

از ازعبور داردمنتقلميشودوپس قرار اولیه زيرمخزن كهدر

سیستم اين ميشوند. ريخته خاک درون به مخصوص صافيهاي

تنهاسیستمياستكهتاكنوندرپاتاگونیااستفادهشدهاست،به

آن مناسب برعملکرد نظارت و اينسیستم دلیلمديريت همین

نیازدارد.درفصلهايسردسالبرايفعال بهدقتوتوجهبسیار

نگاهداشتنمیکرواورگانیزمهايموجوددرپسابالزماستمخزنها

گرمنگهداشتهميشوند.

فعاليت هاي آموزشي سبز
درپاتاگونیافرهنگسبزآموزشوترويجدادهميشودوبرنامههاي

از بسیاري 1996 سال در است. كرده فراواني مثبت تغییرات آن

صورت كشورها ساير از الگوبرداري با زيستمحیطي آموزشهاي

مراكز از محیطزيست متخصصان نیز پيدرپي سال ميگرفت.سه

معتبردنیابهاينمجموعهدعوتميشدندتااينبرنامههارااداره

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

سايرمراكزتفريحي،كارمنداندولتوحتيمردمعادينیزشركت

آموزشي دورههاي فصل هر آغاز در حاضر حال در ميكردند.

مجموعه ارشد راهنماهاي توسط كمکراهنماها، براي مشابهي

برگزارميشود.موضوعهاييكهدرايندورههاآموزشدادهميشود

شاملحیاطوحش،جغرافیا،گیاهشناسي،زمینشناسيوكمکهاي

اولیهاست.عالوهبراينآموزشهاييهمبرايمهمانهادرارتباط

بانحوهيعملکردمجموعهوفعالیتهاييكهدرپارکمليمجازبه

انجامآنهانیستندپیشبینيشدهاست.

آشتي دادن مهمانان با محيط زيست
دراينمنطقهبهدلیلدورافتادگي،كمبودمحصوالتكشاورزيو

فاصلهزيادآنبادهکدههاياطرافامکانتامیننیازهايمختلفاز

منابعغیربوميكمتراست.درنتیجهدراينمجموعهتالششده

اكوهتل ـ بررسي موردي
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     ژئوپارک بين المللی النگ كاوی 13






تاريخچه و موقعيت محلي
و طبیعي میراث حفظ منظور به 1991 سال از ژئوپارک واژه

زمینشناختيكرهزمینبراينسلحاضروآينده،ثبتشد.درپي

اينحركتجهاني،مالزيمطالعه،تحقیقوامکانسنجيدرزمینه

زمینشناسي،تنوعگونههايگیاهي،جانوريومیراثهايطبیعي

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

به النگكاوي پايدار توسعه و محیطزيست سازمان مطالعات، اين

كمکدانشگاهكبانگسانمالزي،تاسیسشد.پسازانجاممطالعات

جنگل، جمله از جزيره مختلف پتانسیلهاي بررسي و گسترده

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

صخرهاي،میراثهايفرهنگيوتاريخيو...،ژئوپارکالنگكاوي

درسال2007ساختهوبهعنواناولینژئوپارکآسیايجنوبيدر

توسعه و محیطزيست سازمان حاضر، حال در شد. ثبت يونسکو

برنامههاي النگكاوي، مطالعات و پژوهش بر عالوه مالزي، پايدار

آموزشيبرايارتقاصنعتگردشگريرانیزارائهميدهد.

ژئوپارکبینالمللیالنگكاویدرمالزی،بیشکيکیازديدنیترين

ژئوپارک، اين است. شرقی جنوب آسیای توريستی جاذبههای

تاريخی،جاذبههایبومشناختی، آثار عالوهبرحفظمنابعطبیعی،

استبهروشهايگوناگونوتاحدامکانازمنابعمحلياستفاده

شود.برايمثالفرآوردههاييچونتخممرغ،گوشت،پنیر،میوهي

نیازهاي رفع براي كه حیوانات پوست و نان مربا، غالت، خشک،

خدمات ارائه هستند. محلي همه ميشود استفاده بازديدكنندگان

از استفاده با پاتاگونیا، اكوهتل در اسبسواري مانند نیز تفريحي

انجام ندارند چنداني شهرت كه محلي كوچکتر مزارع امکانات

ميشود.برايتزيینداخلچادرهاازصنايعدستيمنطقهاستفاده

اين تزئین در منطقه هنرمندان خود از هم گاهي و است شده

اقامتگاههاكمکگرفتهميشود.

درايناكوهتل،مهمانهابايدرفتاريزيستسازگارداشتهباشند.در

اينمجموعههیچپريزبرقيوجودنداردمگردرچادرهايمركزي

كهالبتهاستفادهازآنهامحدودوكنترلشدهاست.

ازديگراقدامهاييكهدراينمجموعهبرايكاهشآثارسوءناشياز

اقامتانسانهاانجامشده،ساختچادرهابررويسکوهايياستكه

برايايجادامکانترددافرادبهيکديگرمتصلهستند.بهاينترتیب

حیواناتوحشيميتوانندبهآسانيزيراينسکوهاحركتكنندو

اطرافكمپ در نخواهدشد. وارد ها آن زندگي بهمحیط آسیبي

هیچگونهحصاريكشیدهنشده،بنابرايناسبهادراطرافكمپبه

آزاديدرحركتهستندوازعلفهايتازهيمنطقهتغذيهميكنند.

وهمچنین روشناييچادرها تامین براي المپهايخورشیديكه

اين به و بسیارماليميهستند نور داراي راهروهاطراحيشدهاند

ترتیببرايجانورانمنطقهمزاحمتيايجادنميكنند]6[.

13-Longkawi 

اكوهتل ـ بررسي موردي
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اجتماعی و اقتصادی توسعه در منطقه، فرهنگی و باستانشناسی

مناطقاطرافخودنیزنقشبهسزايیدارد.

ژئوپارکالنگكاوي،مجموعهاياز99جزيرهوبهشکليکروستا

درمیانصخرههایزيبایمتعلقبهدورانپالئوزوئیک)340میلیون

سالپیش(است.اينمنطقهعالوهبرداشتنطبیعتیزيباوبینظیر،

امکاناتبسیارويژهایداردكهزيبايیوجاذبهگردشگریآنراچند

مهمترين از پارک اين اقامتگاههای و تفرجگاهها است. كرده برابر

امتیازاتآنبهشمارميرود،بهطوریكهبسیاریازبازديدكنندگان،

اينپارکرابهدلیلداشتناينامتیازات،انتخابمیكنند.

امكانات و ويژگي ها
كافيشاپ، رستوران، هتل، شامل پارک، اين امکانات از برخي

و موادغذايي فروشگاههاي وهنرهايدستي، فروشگاههايصنايع

پوشاک،تلهكابین،فیلسواري،استخر،گالريهنر،مزرعهخرگوشها

سالن زمینبازي، رودخانهها، روي زيباي پلهاي اهلي، آهوهاي و

كنفرانس،مركزآموزشيوسالنورزشاست.

رستورانهاواقامتگاههایاينمنطقهبهشکلكلبههايیباالوارهای

چوبیوسقفهایسفالی،دردلجنگلساختهشدهاند.گردشگران

ديگر امکانات از استفاده بر عالوه اقامتشان مدت در پارک، اين

پارک،زندگیدرجنگلهایاستوايیونهالستانهایزيباراتجربه

كه شدهاند طراحي بهگونهای منطقه اين اقامتگاههای میكنند.

هیچتغییریدرمحیطزيستمنطقهايجادنشود،درواقعمعماری

اندازهدرختانمنطقه و ازمحیطزيستوشکل متاثر ساختمانها

است.اينپارکدارايچندينرستورانوكافيشاپبزرگوكوچک

باتركیبسنتي،كالسیکومدرناست.رستورانهاوكافيشاپهاي

نما شدهاند. طراحي منطقه طبیعت و اقلیم به توجه با پارک اين

نورپردازيسقفو ازرنگ، بهرهگیري با آنها ودكوراسیونداخلي

ديوار،تابلوومجسمههايزيبا،انواعگیاهانمنطقه،چوبوموسیقي

بازديدكنندگان براي را آرامش از مملو و ديدني فضايي محلي،

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

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

انتخاب طوري نیز رستورانها بیروني فضاي گذارند. نمايش به را

شدهكهبازديدكنندگاندردلطبیعتازخوردنغذالذتببرند.

كوه، منظره كه ميشود انتخاب طوري ساختمانها سايت غالبا

نیلوفرهايآبي،پلهايزيبايروي از جنگل،رودخانههايسرشار

رودخانهها،صدايدلنشینپرندگانو...كامالمشهودباشد.ازديگر

غذا پخت نوع و غذايي مواد كیفیت رستورانها، مهم ويژگيهاي

است.اغلبغذاهايمحليوبینالملليوهمچنینانواعنوشیدنيها

ازموادطبیعيومحليمنطقهاست.نوعپختبیشترغذاهانیزبه

روشسنتيوكامالسالموبهداشتياست.

اكوهتل ـ بررسي موردي
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فضاها و خدمات و تفريح هاي جانبي
چشم به پارک قسمتهاي بیشتر در صنايعدستي فروشگاههاي

ميخورند؛آنهاعالوهبرانتقالارزشهايملي،فرهنگيوتاريخي،

نقشمهميدرزندگياقتصادي،اجتماعيوفرهنگيمردممنطقه

دارند.ساختمانودكوراسیوناينفروشگاههاگويايهنر،تاريخو

آدابرسوممنطقهاست.درضمناينفروشگاههامحلمناسبيبراي

مواد فروشگاههاي خارجي و داخلي ظاهر هستند. سوغاتي خريد

غذاييوپوشاکآنچنانتماشايياستكهنیميازگردشگرانصرفا

باهدفبازديد،نهخريد،بهاينفروشگاههاميآيندامادستخالي

برنميگردند.بیشترمحصوالتيكهدراينفروشگاههاعرضهميشود،

محصوالتداخليهستند.

است. پارک اين توريستي جاذبههاي از يکي النگكاوي تلهكابین

ماچینگكانگ كوه قله بهسمت و میانجنگل از تلهكابین مسیر

است.دراينسفرهوايي،بهمدت60دقیقه،منظرههمهجزيرهو

قسمتهاييازمرزهايشماليديدهميشود.يکيازپرطرفدارترين

میان و تپهها پاي فیلسواري النگكاوي، ژئوپارک سرگرميهاي

رودخانهاست.بعدازفیلسواري،مراسمشستنوغذادادنبهفیل

هااستكهاينكار،مخصوصابرايبچهها،ازخودفیلسوارينیز

جذابتراست.

قسمتهاي روياييترين از يکي اهلي آهوهاي و خرگوش مزرعه

پارکاست.ورودياينقسمترايگاناستوبازديدكنندگانهیچ

پوليبهجزبرايخريدغذابرايحیوانات،درصورتتمايل،پرداخت

نميكنند.چندفردمحليوآموزشديده،چگونگيغذادادنورفتار

باحیواناترابهكودكانآموزشميدهند.زمینبازيبچههانزديک

سوئیتهايكناراستخرساختهشدهاست.اينزمینبازيبهقدري

مجهزاستكهميتوانديکروزكاملبچههاراسرگرمكند.مركز

آموزشي برنامههاي تمامسنین براي ژئوپارکالنگكاوي آموزشي

دارد.اينبرنامههابیشتردربارهحفظمحیطزيست،صرفهجوييدر

مصرفانرژي،گونههايگیاهي،جانوريوآشناييباآدابورسوم

مردممنطقهاست.تورآشناييباگونههايگیاهيوجانوريمنطقه

وطبیعتگرديازجذابترينبرنامههايپارکاست.

آشتي دادن مهمانان با محيط زيست
بهجاي تمیزكردنكفقسمتهايمختلف براي اينمجموعه در

موادشیمیاييازتركیبسركهوآباستفادهميشود.تمامالمپهاي

هتلكممصرفهستند.حولههاوملحفههاياتاقهامعمواليکروز

درمیانتعويضميشود.دربیشترقسمتهايهتلازسیستمهاي

تمام است. شده استفاده تهويه و روشنايي كنترل براي هوشمند

وفور به بازيافت سطلهاي هستند. كممصرف نوع از سردوشيها

بارمصرف ازظرفهاييک ديدهميشوند. كنارهتل و درگوشه

استفادهنميشود.موادغذاييطبیعيومحليهستند.اكثركاركنان

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

قسمتهاي در فقط سیگار كشیدن هستند. انرژي برچسب داراي

آب كردن گرم براي آفتاب انرژي از و است امکانپذير مخصوص

استفادهميشود.

ژئوپارکالنگكاويحدود6ماهازسالكهآبوهوامناسباست،

آمار طبق ميكند. جذب دنیا سرتاسر از بسیاري بازديدكنندگان

اينمنطقهتوريستيدرسال2008حدود2/303/157ودرسال

2009حدود2/461/455گردشگرداشتهاست.امکاناتبينظیرو

اندازهطبیعتزيبايآندر مالحظاتزيستمحیطياينپارکبه

جذبتوريستموثربودهاست]7[.
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    هتل اسكي نورث اسلوپ14



تامين و مديريت انرژي
شمالي( آمريکاي در )واقع اسلوپ نورث اتاقه 95 اسکي هتل

براي است. بادطراحيشده و آفتاب انرژي از بهرهگیري بهمنظور

استفادهازايندومنبعانرژي،هشتتوربینباديبربامهتلنصب

شدهوبخشپايینينمايجنوبيساختمانباورقهايانعطافپذير

فتوولتائیکپوشاندهشدهاست.

خورشیدي سلولهاي و بادي توربینهاي را هتل اين برق بیشتر

از بااستفاده تامینميكنند.فضايداخليهتلنیزدرحدامکان

مصالحتجديدپذيرساختهشدهاست.پنجرههايعايقوبزرگهتل

روبهجنوبقراردارند،درنتیجهازنورخورشیدبرايگرمكردن

كفالبياستفادهميشود.ازسیستملولهكشيزمینگرماييكهدر

زيركفقرارداردنیزبراياينمنظوراستفادهميشود.

روي تابستان فصل در جنوب سمت از بزرگ پیشامدگي يک  

تامین اينپنجرههادر بزرگساختمانسايهمياندازد. پنجرههاي

تهويههواوتامیننورطبیعيهتلنقشمهميدارند.افزونبراين،

تماماتاقهايهتلدوپنجرهبزرگدارندكهمیزاننور،گرماوهواي

تازهايكهبهاتاقواردميشودرابهطورخودكار،درتمامفصلها،

كنترلميكنند.

مديريت دفع پسماندها
بازيافت ازپسماندهايتولیدشدهدراينهتلقابل ازنیمي بیش

كاهش براي اقتصادي روشي پسماند بازيافت مديريت است.

هزينههاياينهتلاست.شیشههاياستفادهشدهدرهتلبازيافتي

استوهمهالمپهايآنازنوعكممصرفاست.

ويژگي هاي منحصر به فرد 
دررستورانهتلتاحدزيادي)البتهنه100درصد(ازموادغذايي

طبیعيومحلياستفادهميشود.آشپزهاوديگركاركنانهتلهمگي

ازافرادمحليوآشنابهفرهنگوسنتهايمنطقههستند.غذاها،

میوههاونوشیدنيهايمحليهمیشهدررستورانهتلموجوداست.

تشک،حولهوملحفههاياتاقهايهتلصددرصدطبیعيهستندوبا

توافقمسافرانومعموالچندروزدرمیانتعويضميشوندتاازهدر

رفتنآبپاكیزهجلوگیريشود.وسايلداخلاتاقهادارايبرچسب

انرژيهستند.درنظافتاتاقهاازموادشیمیايياستفادهنميشود.

درمحوطهومنظرهتلگیاهانيكاشتهشدهاستكهمقاومتبااليي

دارندوبهآبیاريونگهداريكمينیازدارند.

با سازگار ويژگيهاي نظر از تنها نه اسلوپ نورث اسکي هتل

محیطزيست،بلکهازنظرمعمارينیزبسیارمنحصربهفرداست.

ازپشتبامهتليکپیستبهارتفاع120متربهسمتمحوطه

خارجيهتل،آغازميشودكهمهمانانميتوانندازرويآنبااسکي

پايینبیايند.اينپیستدرتابستاننیزقابلاستفادهاستزيراسطح

آنبااليهخاصيپوشیدهشدهكهنیازيبهبرفندارد.

پیستهتلبهگونهايطراحيشدهكهدرتابستانآببارانودر

زمستانبرفآبشدهبهسمتمخزنبزرگيكهدرپايینشیبقرار

دارد،هدايتميشوند.اينآبپسازتصفیهشدن،درقسمتهاي

مختلفهتلاستفادهميشود.ازديگرامکاناتويژهاينهتلاستخر

آبگرمطبیعيوسالنبدنسازيآناست.استخرآبگرمطبیعي

سالن وسايل است. درماني خاصیت داراي و زيبا بسیار هتل اين

14-North Slope 
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آنهاميتوان از استفاده با بهگونهايطراحيشدهاندكه نیز ورزش

و ورزش با مسافران واقع در كرد؛ تامین را هتل برق از مقداری

استفادهازوسايلورزشيدرتامینبرقهتلكمکميكنند]8[.

    هتل زير آب هيدروپوليس15 


زيبايي، امکانات،معماري، ازنظر هتلزيرآبهیدروپولیسدوبي

بينظیرترين از محیطزيست، با بودن سازگار و ابتکار وسعت،

هتلهايزيرآبجهاناست.معمارياينهتلبسیارمنحصربهفرد

ومدرناست.اينهتلدرعمق20متريآبهايخلیجفارس،در

ساحلجمیره،واقعشدهاست.مساحتزمینهتل،كهشبیهيک

زيردريايياست،260هکتاراست.هتلهیدروپولیسطوريطراحي

شدهكهمسافرانوبازديدكنندگانبهصورتبسیارطبیعيتجربه

زندگيزيرآبدركنارجانوراندرياييرااحساسكنند.

ويژگي و معماري يک هر كه دارد مختلفي قسمتهاي هتل اين

خاصيدارند.وروديبسیارزيبارويساحلكهدرآنجامسافرانو

بازديدكنندگانخودرابرايسفردرياييآمادهميكنند،يکتونل

آب، زير دنیاي ديدن براي شفاف ديوارهاي با متر 518 طول به

انتقال براي دريايي، عروس شکل به خودكار و بيصدا قطارهايي

مسافرانبههتل،220سويیتبهشکلحبابباديوارهايشیشهاي

و ديوارهايشیشهايشفاف با بینالمللي شفاف،چندينرستوران

نورپردازيويژه،طوريكهمسافرانوبازديدكنندگانتصوركننددر

میانامواجآبيدريانشستهاندودواستخرشناكهمستقیماباآب

خلیجفارسوباپمپهايفشارقويپروتعويضميشود.

آموزش جمله: از گوناگوني بخشهاي و فعالیتها هتل اين در

مطالعات دريايي، جانوران و گیاهان با آشنايي براي تحقیق و

اقیانوسشناسيوتاريخمعماريزيرآب،كلینیکعملهايجراحي

سرپايي،داروخانه،بانک،موزه،نمازخانه،سینما،سالنهايكنفرانس،

فروشگاهموادغذاييوپوشاکوكافينت،پیشبینيشدهاست.

دراينهتلسعيشدهتمامويژگيهاييکاكوهتلوزندگيسبز،

ازامکاناتداخلسوئیتهاتاموادغذاييتازهوطبیعي،رعايتشود.

امنیتي، سیستمهاي جديدترين به مجهز هتل اين اين، بر عالوه

و پساب تصفیه و حريق اطفاي هشدار، برق، روشنايي، تهويه،

كه است گونهاي به هتل اين   16BMS  سیستم است. پسماندها

مصرفانرژيبهحداقلميرسد]9[.

    اكوهتل ترا جكسون هول 17 

ازاولیناكوهتلهاييكهدرغربآمريکاراهاندازيشد،هتل يکي

تراجکسونهولبود.اينهتلدركنارامکاناتوخدماتاستثنائي،

مطابق كههمگي ميكند استفاده هتل ادارهي براي روشهايي از

           15-Hydropolis               16-Building Management System          17- Terra Jackson Hole 
18-Leadership in Energy and Environmental Design(LEED)k
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توصيه هاي ليد كه هتل ترا جكسون هول رعايت كرده است: 

1.استفادهازاكوتوفال20برايپوششبام.اكوتوفالمادهایجديد

برایپوششسقفهااستكه100درصدازموادبازيافتی،وينیل

شبیه اكوتوفال است. شده ساخته سلولوزی الیاف و تقويتشده

توفالهایچوبیعملميكندوجايگزينيبرايآنهااست.

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

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

كیفیتهوارابهمیزانقابلمالحظهايافزايشميدهد.

3.بیشاز90درصدازفضاهايداخليايناكوهتلنورگیرهستند

وبهمناظرطبیعياطرافديددارند.

4.استفادهازسیستمهايگرمايشوسرمايشمدرنوكممصرف.

بهصورت را فضاها دماي كه اينسیستمهاطوريطراحيشدهاند

جداگانه)هريکازاتاقهاوسوئیتها(تنظیموتهويهميكنند.اين

سیستمهاتنهادرصورتنیازوبهصورتخودكار،كارميكنندوبه

اينترتیبازاتالفانرژيجلوگیريميشود.

ازسیستمهاي سرمايشي و گرمايشي كنترلسیستمهاي براي .5

قطع امکان بنابراين ميشود، استفاده ساختمان كنترل رايانهاِي

خالي كه اتاقهايي در سرمايشي و گرمايشي سیستمهاي كردن

هستندفراهماست.

شبکهي پاركینگ. كف در تابشي گرمايش سیستم از استفاده .6

لولهكشياينسیستمدرزيرساختمانهتلگستراندهشدهاستو

ازهدررفتمستقیمحرارتجلوگیريميكند.بهاينترتیبمصرف

انرژيبهحداقلميرسد.

7.افزايشكیفیتهوايداخلساختمانباهدايتهوايبیرونبه

داخلاتاقهاوتخلیهيهوايدروناتاقهابهخارجازساختمان.

8.استفادهازفناوريبازيافتانرژي.دراينروشحدود81درصد

ازانرژيگرماييموردنیازازهوايماندهموجوددرفضاهايداخلي

استحصالميشود.

9.نصبپنجرههايمناسبباشیشههايكمگسیل)باقابلیتانتشار

كم(21كههدررفتانرژيرابهحداقلميرسانند.ايننوعشیشهها

پوشانده باالست بازتاببسیار نازکكهدارايخاصیت بايکاليه

فضاهاي به مادونقرمز پرتوهاي ورود از مانع اليه اين ميشوند.

داخل در زمستان فصل در گرما ترتیب بهاين ميشود. داخلي

ساختمانودرفصلتابستاندرخارجساختمانميماندونیازبه

انژريبرايسرمايشياگرمايشكاهشمييابد.

          19-US Green Building Council (USGBC)h            20-Eco-shake shingle                 21-Low E Glass                         

گواهي نامه ي ليد
انجمن را سبز ساختمانهاي در لید رتبهبندي سیستم
اياالتمتحده19طراحيكردهاستودر ساختمانسبز
سبز ساختمانهاي ارزيابي براي نیز بینالمللي سطح
نويي رويکردهاي سیستم اين در است. شده پذيرفته
پايدار،صرفهجوييدرمصرف توسعهييکسايت براي
آب،مصرفبهینهانرژي،انتخابمصالحوموادوكیفیت
شاخصهاي رعايت ميشود. ارائه داخلي محیطهاي
به انجمن اين توسط شده ارائه محیطزيست با سازگار
كاهشآثارمنفيزيستمحیطيوافزايشسالمتورفاه

ساكنانكمکميكند.

استانداردهاي ليد در اكوهتل

براصولپايداريهستند.ساختماناينهتلنیزباتکیهبرهمین

اصولطراحيشدهاست.ازجملهويژگيهايسبزاينهتلميتوان

بهدريافتگواهينامهيلید18اشارهكرد،كهآنرادرگروههتلهاي

جکسون ترا اكوهتل است. داده قرار آمريکا متحدهي اياالت برتر

گواهينامه اين اصول از خود فعالیتهاي همه در ميكند تالش

پیرويكندوحتيدربسیاريمواردازايناصولنیزفراتررفتهاست.

تالش محیطزيست حفظ براي پیوسته اينكه بر عالوه هتل اين

برايجلبرضايت نوعخود ارائهميدهدكهدر ميكند،خدماتي

مسافرانبينظیراست.
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10.استفادهازسیستمهاييكهبهصرفهجوييدرمصرفآبكمک

ميكنند.سرويسهايبهداشتيمجهزبهسیفونهايدارايدوجريان

)كمفشاروپرفشار(،شیرآالتكممصرف،شیرآالتيكهبااستفادهاز

انرژيآفتابكارميكنند)درسرويسهايبهداشتيعمومي(،بهره

گرفتنازمنظرهايبوميكهبهآبیارينیازيندارند.بهاينترتیب

ساالنهحدود34درصددرمصرفآبصرفهجوييميشود.

ابتدا 11.كاهشروانآبهاطبیعي.روانآبهادرمحلساختمان،

دريکمخزنزيرزمینيگردآوريوصافميشوند.سپسبهصورت

قطرهايبهمحیطبازگرداندهميشوند.بااينكاراحتمالآلودهشدن

روانآبها اين نشت اثر بر اطراف زمینهاي و نهرها رودخانهها،

كاهشمييابد.

از ازآن( 25درصد بتونبهجايسیمان)حدود برايتهیهي .12

خاكستربادي،يکيازمحصوالتفرعيبهجاماندهازسوزاندنزغال،

استفادهميشود.اينكارباعثكاهشحجمزبالههايجامدودفع

آنهادرگودالهايدفنزبالهميشود.همچنینمیزاناستخراجاز

منابعطبیعيكاهشمييابدكهبهنوبهيخوددرحفظمحیطزيست

موثراست.

13.كاهشآلودگيهاينوري،جلوگیريازبرهمزدنزندگيطبیعي

جانورانوحفظآرايشطبیعيمحیطبرايتامینشرايطالزمبراي

زندگيپرندگانمهاجر.

.22 CFC14.استفادهازسیستمهايخنکكنندهبدون

15.تمامانرژيالکتريکيمصرفيدراينهتلازمنابعتجديدپذير

برق از استفاده به نیازي و ميشود تامین آب و باد آفتاب، مانند

شبکهنیست.

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

بازيافتتهیهشدهاست.

17.كاهشآلودگيهايناشيازانتشارذراتمعلق.براياينمنظور

كلیهيقطعاتومصالح)مانندديوارهايپیشساخته(خارجازسايت

ودركارگاههايسرپوشیدهتهیهميشوند.

)شیشه، زباله انواع براي جداگانه زبالهي سطلهاي طراحي .18

كاغذ،وزبالههايخشکوتر(درهريکازاتاقها.

50.19درصدازپسماندهايتولیدشدههنگامساختهتلبازيافت

شدهودرمواردينیزازاينموادمجدداًدرقسمتهايديگراستفاده

ميشود.

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

درماني-رفاهيآبگرمهتل.

21.استفادهازتشکهايصددرصدطبیعي.اينتشکهاازفنرهاي

ساختهشدهازفوالدبازيافتي،التکسطبیعيوكتاناورگانیکتهیه

ميشوند.هرتشکيكهبهاينروشتهیهميشودازانتشارحدود30

كیلوگرمموادپتروشیمیائيبهمحیطزيستجلوگیريميشود.در

اينتشکهاهمچنینازنوعيمادهضدآتشسوزياستفادهميشود.

بر )آبنمک( است طبیعي مبناي داراي آنكه دلیل به ماده اين

انواعتشک باهدفمشابهدرساير خالفموادشیمیائيديگركه

استفادهميشوندضرريبرايسالمتيكاربرانندارد.

و هتل مختلف قسمتهاي در آبخوري دستگاههاي طراحي .22

همچنیناستفادهازظروفآلومینیومي)پارچآب(كهميتوانآنها

رامجدداًپركرد.بهاينترتیبمیزاندورريزبطريهايپالستیکي

آبكاهشمييابد.

و شامپو مايع، صابونهاي مخصوص ظرفهاي از استفاده .23

انباشت از اينكار با رادوبارهپركرد. نرمكنندهكهميتوانآنها

جلوگیري پسماندها دفن گودالهاي در پالستیکي بطريهاي

ميشود.

بازيافتموادغذاييوتولیدكودكمپوستاز 24.طراحيسیستم

آنها.دراينهتليکطرحآزمايشيدركافيشاپورستوراناجرا

شدكهنتايجبسیارخوبيبهدنبالداشت.

لوازمسرويسهاي بازيافتشدهدرتهیهي ازشیشهي 25.استفاده

بهداشتي.استفادهازچوببامبودرساختسطلهايزبالهياتاقها،

چوبرختهاوبرخيلوازمحماموسرويسهايبهداشتي]10[.

          22-non-CFC refrigerants (CFC: chlorofluorocarbon)h                       

استانداردهاي ليد در اكوهتل
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    نگاهي اجمالي به قابليت هاي 
اكوتوريسم در ايران ]11[

همانطوركهپیشترتوضیحدادهشدسرزمینايرانويژگيهاي

منحصربهفرديازجهاتگوناگونداردكهبهلحاظاكوتوريستي

آنراازبهترينهدفهايگردشگريقراردادهاست،ودرصورت

تامینزيرساختهاوامکاناتمناسببدونترديدبااستقبالفراوان

گردشگراندرسطحجهانمواجهخواهدشد.درزيرمروريگذرا

بهبرخيازاينجلوههايمنحصربهفردسرزمینمانخواهدشد.

ايران سرزميني چهار فصل
موقعیتخاصطبیعيجغرافیاييايرانـاختالفحدود15درجه

و كشور نقاط جنوبيترين و شماليترين بین جغرافیايي عرض

اختالفارتفاعبیشاز5000متربینمرتفعترينوپستتريننقاط،

وجودديوارهبلندويکپارچهرشتهكوههايالبرزدرشمالورشته

كوههايمرتفعزاگرسدرامتدادشمالغربيبهجنوبشرقيووجود

مرز در عمان درياي و خلیجفارس و شمالي مرز در خزر درياي

جنوبيـشرايطآبوهواييكاماًلمتفاوتيرادرنقاطمختلفكشور

پهناورمانپديدآوردهاست.نقشهزيرتفاوتآبوهواييكشورراكه

ناشيازجغرافیايخاصآناستنشانميدهد.

تنوع زيستي ايران
ازنظرفیزيوگرافیکسطحايرانداراي48درصددشت،دامنهوفالت

و52درصدمنطقكوهستانيوتپهماهوراست.ايراندرمركزيک

چهارراهاقلیميواقعشدهاستوبهتبعآنتنوعزيستيگستردهاي

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

قابليت هاي اكوتوريسم در ايران

اقلیمتابستانزمستان

1معتدلشديداسرد

2معتدلنیمهگرموخشکسردشديداسرد

3مرطوبگرمومرطوببسیارخشک

4گرمومرطوببسیارسردسرد

5نیمهگرووخشگگرمومرطوبنسبتاسردسرد

6نیمهگروبسیارگرموخشکنسبتاسردخنک

7شديداگرموخشکشديداگرمونیمهمرطوبخنکمعتدل

8بسیارگرمومرطوبخنکمناسب

استان هاي اقليمي
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پرنده،270گونهماهيوازنظرگیاهيداراي8تا10هزارگونه

گیاهيويکيازدهخاستگاهمهمگونهزاييگیاهياست]11[.

پوشش گياهي ايران

كشورايرانازنظرتعدادگونههايگیاهييکيازمناطقغنيجهان

است.گرچهتعدادگونههايگیاهيموجوددرايرانتاكنونبهطور

دقیقشناساييوتعییننشدهاست،وليگفتهميشودحدود8تا

تعدادحدود اين از كه دارد وجود ايران در گیاهي گونه هزار 10

2500گونهبوميياانحصارياستواينسرزمینرويشگاهاصلي

آنهااست]11[.

گياهان بومزاد
بومزادهابهگیاهانخانهزادياخوديهرسرزمینگفتهميشودكه

گونههاي از برخي دارند. انحصاري و فراوان ارزش دلیل بههمین

اندکدرمحدودههايكوچک باپراكندگي بومزادفاقدگسترشو

خاستگاهخودباقيميمانند،اينبومزادهادرواقعگروهيازگیاهان

فلور 7/576گونه از گونه 1/810 نادرهرسرزمینهستند.حدود

ايرانبومزادهستند.

مناطقيكهبیشترينگیاهانبومزادرادرايراندارندعبارتنداز:

•  دامنهجنوبيالبرزمركزي)نواحيشمال(

•  ارتفاعاتزاگرسازكردستانتافارس)نواحيغرب(

•  ازارتفاعاتجوپار،اللهزاروهزاردراستانكرمانتااطرافشیراز،

ارتفاعاتبمو،مرودشتودشتارژندراستانفارس)نواحيجنوبي(

.]11[


حيات وحش و آبزيان

تعداد است؛ متناسب آن گیاهي غناي با  نیز ايران جانوري تنوع

گونههايپستاندارانوحشيايران160گونهاستكهمعادلباكل

گونههايپستاندارانقارهاروپااست.همچنینتعداد500گونهپرنده

از ميكنند. زندگي ايران سرزمین در ماهي گونه 270 از بیش و

نظرتنوعگونههايجانوريميتوانايرانرابهكلکسیونيازحیات

وحشمناطقاروپايي،آفريقايي،آسیاييوحیاتوحشخاصايران

تقسیمكرد]11[.

پستانداران
حدود شامل كه شدهاند تقسیم راسته 20 به جهان پستانداران

در تاكنون كه پستانداراني گونههاي تعداد ميشوند. گونه 4000

ايرانشناساييشدهاندبالغبر160گونهاستكهدر10راستهجاي

دارند.پستاندارانوحشيايرانازمتنوعترينوجالبترينگروههاي

حشرهخوار از آنها میان در ميروند. شمار به جهان پستانداران

كوچک2گرمي)كوچکترينپستاندارجهان(تانهنگ130تني

)بزرگترينپستاندارجهان(مشاهدهميشود.سنجابايراني،گوزن

و بومي جانوران از بور زاغ و ايراني گور آسیايي، يوز ايراني، زرد

منحصربهفردايرانهستند]11[.

پرندگان
ارتفاعات از آن دامنه كه زيستگاهها از گستردهاي طیف ايران در

باراني جنگلهاي كوير، عمق دايمي، يخچالهاي و برفچالها

تغییرميكند، مانگروهايجنوب و نخلستانها تا معتدلههیركاني

خود در را متنوعي و غني پرندگان فون گستره، اين دارد. وجود

انشعابات و البرز و زاگرس كوهستاني زنجیره دو است. داده جاي

بهعنوان كردهاند، احاطه را دروني حوضهخشک كه آنها گسترده مقايسهتعدادگیاهانبومزادكشورهايخاورمیانه

قابليت هاي اكوتوريسم در ايران
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و شور تاالبهاي تنها نه كشور، عمده آبي جريانهاي منشاء

شیرينفصليفراوانيبهوجودميآورد،بلکهمنبعتغذيهبسیارياز

تاالبهايبزرگدائمينیزمحسوبميشود.ايرانبهدلیلموقعیت

جغرافیاييمنحصربهفرد،دارايتنوعقابلتوجهيازپرندگاناست.

شناختطیفمتنوعپرندگانسرزمینايرانكهامروزهتعدادآنهابه

بیشاز492گونهمختلفميرسدوبهحدود220جنسو79تیره

تعلقدارند،كارسادهاينیستونیازبهآموزشوبازديدهايمیداني

مستمردارد]11[.

ذخيره گاه هاي زيست كره
كه  دريايي ساحلي، خاكي، است منطقهاي زيستكره ذخیرهگاه

برنامههاي مکانیزم و منطقي ناحیهبندي طريق از آن اكوسیستم

مديريتيمناسبطوريبرنامهريزيميشودكهبقايتنوعزيستي

درآنحفظشود]11[.

قابليت هاي اكوتوريسم در ايران

زيستگاه هاي مهم پستانداران
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مناطق چهارگانه تحت حفاظت
كشور طبیعي محیطهاي دستنخورده و بکر نسبتا بخشهاي

تحتسطوحمختلفحفاظتيتوسطسازمانحفاظتمحیطزيست

مديريتميشوند.اينمناطقكهجمعامساحتيبالغبر8میلیون

هکتارداردوحدود5درصدخاکكشورراتشکیلميدهد،تحت

چهاركالسحفاظتبهنامهايپارکملي،اثرطبیعيملي،پناهگاه

حیاطوحشومنطقهحفاظتشده،ادارهميشوند.

درزيراينمناطقدرچهارجدولجداگانهمعرفيشدهاند.

قابليت هاي اكوتوريسم در ايران

نام استانمساحت به هكتارپارک ملیرديف

آذربایجان غربی463،600ارومیه1

تهران ـ سمنان420،000کویر2

فارس160،000بختگان3

گلستان91،895گلستان4

فارس48،075بمو5

اصفهان45،805کاله قاضی6

خراسان30،780تندوره7

تهران11،570خجیر8

تهران9،380سرخه حصار9

چهارمحال و بختیاری5،400تنگ صیاد10

کرمان130،625خبر11

پارک های ملی

مساحت به هكتارنام منطقه

1،417،130پارک ملی

1،800اثر طبیعی ملی

1،816،344پناهگاه حیات وحش

4،861،471منطقه حفاظت شده
8،096،745جمع

مناطق تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست

درصد مساحت مناطق به مساحت کشور:  4/91 %

مساحت به نام استاننام منطقهرديف
هكتار

463،600آذربایجان غربیپارک ملی دریاچه ارومیه1

پارک ملی و منطقه 2
670،000تهرانحفاظت شده کویر مرکزی

91،895گلستانپارک ملی گلستان3

 منطقه حفاظت شده 4
ارسباران

آذربایجان 
72،460شرقی

27،500هرمزگانمنطقه حفاظت شده گنو5

پناهگاه حیات وحش 6
68،800مازندرانمیانکاله

52،800فارسمنطقه حفاظت شده ارژن7

پناهگاه و منطقه 8
1،470،640سمنانحفاظت شده توران

85،686هرمزگانمنطقه حفاظت شده حرا9

3،003،381                    جمع 

ذخيره گاه های زيست كره
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مساحت به نام استاننام منطقهرديف
هكتار

گشت رودخانه و سیاه 1
30،665گیالنمزگي

16،419گیالنسیاهرود رودبار2

16،000گیالنجواهردشت چابکسر3

3،550گلستانلوه4

100،000خراسانارس سیستان5

18،440خراسانباغ کشمیر6

17،500خوزستانمونگشت7

50،000خوزستانشیمبار8

کوه هلن9
چهارمحال و 

42،096بختیاري

کوه بیرک10
سیستان و 
38،750بلوچستان

سیستان و کوه پوزک11
40،000بلوچستان

سیستان و جنگل شیال12
4،700بلوچستان

30،000کرمانشاهبوزین و مرخیل13

19،000کرمانشاهقالجه14

50،000هرمزگانسراج15

5،300اردبیلآق داغ16

3،200مازندرانآبشار شیرگاه17

4،500مازندرانخیپوس و انجیل سي18

4،000مازندرانبوال19

494،120جمع كــل

مناطق جنگلي حفاظت شده
) مورد تأييد شورايعالي حفاظت محيط زيست(

قابليت هاي اكوتوريسم در ايران

نام استانمساحت به هكتارپناهگاه حيات وحشرديف

سمنان565،000توران1

خوزستان296،000شادگان2

اصفهان220،000موته3

کرمان43،125روچون4

فارس167،830بختگان5

سمنان135،000خوش ییالق6

اصفهان85،750قمشلو7

آذربایجان شرقي84،400کیامکي8

مازندران68،800میانکاله9

خراسان82،000میاندشت10

کرمانشاه31،250بیستون11

زنجان35،000انگوران12

کرمان7،468مهروئیه13

مازندران6،700دودانگه14

اصفهان4،930کاله قاضي15

خوزستان5،340دز16

خوزستان3،600کرخه17

گیالن1،230امیرکالیه18

گیالن949لوندویل19

مازندران937سمسکنده20

گیالن360سلکه21

بوشهر312خارکو22

هرمزگان160شیدرو23

مازندران148فریدونکنار24

مازندران55دشت ناز25

پناهگاه هاي حيات وحش
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    نتيجه: 
پايدار، بیشتركشورهايپیشرودرصنعتاكوتوريسموگردشگري

برايجلبگردشگر،آنهمدرفصلهاي قابلیت ياچند تنهايک

اقلیمي موقعیت با ايران كه درصورتي دارند، را سال از خاصي

انواع فوقالعادهايكهداردميتوانددرتمامفصلهايسالمیزبان

كه اطالعاتي باشد. اكوتوريستها ويژه به گردشگران از مختلفي

دربارهقابلیتهايمنحصربهفردايرانارائهشدهمگيگوياياين

است. اكوتوريسم و گردشگري عرصه در ايران براي ويژه موقعیت

نبودن همگام و مناسب زيرساختهاي نبود بهدلیل متاسفانه اما

صنعتگردشگريآنبااصولگردشگريوتوسعهپايداردرجهان،

بهدست بازارجهاني رادر نتوانستهايمسهمدرخورخود تاكنون

نداشتن به فقط ما مشکل كه گفت بايد بیشتر تاسف با آوريم.
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خارجي و داخلي گردشگر جلب در ناتواني و مناسب زيرساخت

خالصهنميشود،بلکههرروزنیزشاهدتخريبمنابعيهستیمكه

عالقهمندانبسیاريبرايمشاهدهآنهاوجوددارند.

جلب جهت مناسب بستر ايجاد براي زيادي كارهاي ترديد بدون

اكوتوريستوبهرهمندشدنازمواهبفراوانآنبايدصورتگیرد

مشاور مهندسي يکشركت وظیفه و عهده از آنها از بسیاري كه

خارجاست.اماكمبوديكهمشاورانمعماريوشهرسازيميتوانند

اقامتگاههاي ايجاد باشند سهمموثريدربرطرفكردنآنداشته

اقلیمي قابلیتهاي رايججهانيودرخور استانداردهاي با مناسب

مابرايجلبگردشگراست.بابهرهگیريازتوانمنديهايفنيكه

اقتصاد گسترش در موثري گام ميتوان دارد وجود زمینه اين در

اكوتوريسمبرداشت.

پيش درآمدي براي گسترش گردشگري


