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چكيده

پس از طرح نظريه توسعه پايدار در دهه ، 70اقدامات سازمانهاي بينالمللي
و پيگيري دولتها به مرور و سپس بتدريج زمينههاي اجرايي شدن آن اصول آن
را فراهم ساخت .تأكيد بر حفظ محيط زيست ،صرفه جويي در مصرف انرژي
و صيانت از ارزشهاي محيطي در كنار كمك به توسعه جوامع محلي از جمله
اصولي بود كه در حوزه طراحي و مديريت هتلها و اقامتگاهها به منصه ظهور
رسيد ،به نحوي كه از دهه  90به بعد شاهد بوديم در سرتاسر جهان و بويژه در
حوزه كشورهاي با اقتصادي فعال درعرصه توريسم ،اكوهتل به عنوان برند و
مؤلفه تمايز در بازار عمل مي كند ،و مديريت اكوهتل با تأكيد خاص بر «راهبرد
حفاظت ضروري براي توسعه و توسعه ضروري براي حفاظت» تالش دارد تا
نقشي در تحقق عملي توسعه پايدار مطابق آنچه كه در دستوركار  21مورد توافق
دولتها قرار گرفته ،داشته باشد .برنامههاي پياده شده در طراحي و مديريت با
برند اكوهتل به حدي چشمگير بوده كه رعايت اصول آن را به ضرورتي خاص
براي ساير كشورها تبديل كرده است.
هدف اصلي اين مقاله بررسي مقدماتي الزامات رويكرد به اكوهتل در
ايران ميباشد ،نوع تحقيق اسنادي تحليلي بوده و يافتههاي مقاله نشان مي دهد
كه ارزشهاي زيست محيطي و تنوع جغرافيايي مناطق مختلف ايران در كنار
استفاده اصولي از ارزشهاي نهفته در محيط و به موازات آن ايجاد حداكثر
سازگاري بين عملكرد هتل و اقامتگاهها با ويژگيهاي هر محل و منطقه ،الزام
مي نمايد كه يك سري دستورالعملهاي ويژه جهت الگوهاي ساخت و مديريت
هتلها و اقامتگاهها متناسب با ويژگيهاي مختلف جغرافيايي تدوين و مالك
عمل و ارزشيابي قرار گيرد.
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مقدمه

به دنبال تبعات زيست محيطي ،اقتصادي و اجتماعي كه الگوهاي رشد
مبنا در بسياري از مناطق جهان بويژه كشورهاي توسعه يافته وقت در پي
داشت رويكرد توسعه پايدار از دهه  60و  70به بعد مبناي تصميمگيريها،
هدايت برنامهها و مديريت فضايي و اقتصادي پروژهها قرار گرفت و به
تبعيت از دستوركارهاي مصوب نهادهاي بينالمللي همچون هبيتات ،يونسكو
و يونيسف اقدامات دامنه داري توسط كشورهاي مختلف در زمينه همخوان
سازي برنامههاي خود با اصول مصوب دستوركارهاي جهاني آغاز شد .در

همين راستا در حوزه مباني نظري واژه «اكو» بيانگر همسازي اقدامات بخش
عمومي و خصوصي با مقتضيات و الزامات محيطي و تهيه و ابالغ يكسري
استانداردها همچون گروه ايزو  14000بيانگر هماهنگسازي اقدامات و
پروژههاي اجرايي با مقتضيات سرزميني – جغرافيايي بود.
هتلها به عنوان يك كاربري مقيد به مكان نقش مهمي در مصرف يا
صرفه جويي انرژي داشته و دارند به نحويي كه مبناي توسعه اجتماع و
محيط محور تا حدود زيادي به ميزان مصرف آب ،برق ،انرژي و باالخره
ميزان همسازي سيستم طراحي و مديريت هتل با مقتضيات زيست محيطي
اجتماع محلي دارد ،كه خود داراي شاخصهاي بسيار زياد در زمينه طراحي
و مديريت بوده و ك ً
ال به نام اكو هتل معروف است(.اردكاني)23:1388،
اصوالً يكي از زيرساختهاي 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 براساس
آن چارچوبها اداره شوند .اقامتگاهي كه براي اين منظور بر آنها تأكيد
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(.سرور)42:1389،
بنابراين راهبرد اكو هتل نه تنها ضرورتي اجتنابناپذير در حركت در راستاي
پيادهسازي اصول توسعه پايدار همپاي دستوركارهاي جهاني ميباشد ،بلكه
گسترش توريسم پايدارمنوط به رعايت الگوهاي طراحي و مديريت هتلها
متناسب با مقتضيات محيطي و جغرافيايي مناطق مختلف كشور مي باشد كه
تا بحال به نعمت انرژي فراوان و رويكرد فن ساالري در برنامههاي توسعه
چندان مورد توجه قرار نگرفته است .در صورتي كه بدليل الزام به گسترش
پديده گردشگري در كشور و اجتناب ناپذيري نفوذ در اكوسيستمهاي مختلف
با ويژگيهاي خاص جغرافيايي جهت استقرار كاربريهاي مرتبط ،در كنار
ضرورت صرفه جويي در مصرف انرژي ،كاربست الگوي اكوهتل در طراحي
و مديريت هتلها را به ضرورتي تام تبديل كرده است و باز اين در شرايطي
است كه در يك نگاه كلي در نظام طراحي و مديريت هتلهاي كشور مقتضيات
جغرافيايي و محيطي لحاظ نشده است .پس نحوه تحقق اين هدف و رفع اين
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نارسايي مسألهايي است كه اين تحقيق تالش خواهد كرد ضمن روشن سازي
زواياي آن راهكارهايي را براي برون رفت از وضعيت ارائه دهد.

هدف و ضرورت تحقيق

همچنانكه اشاره شد هدف اصلي اين تحقيق تالشي مقدماتي براي استخراج
يكسري اصول جهت كاربست ويژگيهاي جغرافيايي و زيست محيطي مناطق
مختلف ايران در طراحي و مديريت هتل و اقامتگاهها ميباشد .اما ضرورت
اين موضوع را ميتوان در محورهاي زير خالصه كرد:
• عملياتيساختناصولومعيارهايتوسعهپايداردرعرصهطراحيومديريتهتل
•ساخت شاخصهايي جهت كاربست آن در زمينه طراحي و مديريت اكوهتل
•شناخت ميزان سازگاري هتل و اقامتگاههاي ساخته شده با مقتضيات محيطي
•شناخت ظرفيتها و ويژگيهاي جغرافيايي – سرزميني كشور جهت
استفاده از مؤلفههاي آن در طراحي و مديريت هتل و اقامتگاهها
•ضرورت صرفه جويي در مصرف انرژي ،آب و خاك در راستاي حفظ
محيط زيست.
•ضرورت وقوف به سازوكارهاي اثرگذار جغرافيايي در تعيين الگوهاي
ساخت و مديريت پروژههاي مهم در زمينه صنعت توريسم.

نوع و روش تحقيق

این تحقیق از نوع کاربردی و روش آن اسنادی -تحلیلی میباشد که با
توجه به هدف اصلی تحقیق ،این روش انتخاب شده تا بتوان به نتایج مورد
انتظار دست یافت .روش گردآوری دادههای مورد نیاز برای انجام تحقیق و
آزمون فرضیات به صورت روش کتابخانهای است .اين روش عمدت ًا شامل
مطالعه اسناد مختلف؛ بررسي قوانين و مقررات مختلف؛ بررسيهاي اينترنتي
و مطالعه پايگاههاي مختلف دادهها؛ مطالعه پاياننامهها و كتب علمي؛ بررسي
گزارشها و طرحهاي سازمانهاي مختلف؛ تهيه نقشههاي مختلف موضوعي
(نظير نقشههاي توپوگرافي ،شيب ،جهت جغرافيايي ،اقليم ،آب و غيره)؛ و
نظاير اينها ميباشد( .پيشگاهي فرد)45:1378،
در این تحقیق ابزار گردآوری عالوه بر مطالعات اسنادی ،مصاحبه با
كارشناسان و همچنين رجوع به اسناد معتبر در اين زمينه بوده است.

مباني نظري طراحي و مديريت اكوهتل

از دو دهه اخير با افزايش فزاينده تعداد اكوتوريستها و ابراز عالقهمندي
آنها به مشاهده ويژگيهاي طبيعي و فرهنگهاي بومي كشورهاي گوناگون،
عالوه بر بهبود وضع اقتصاد و زندگي ساكنان كشورهاي هدف ،گرايش
فراواني در مردم بومي براي حفظ آثار و مواهب خداداد آنها كه به دليل
بيتوجهي در حال نابودي بودند به وجود آمد .به اين ترتيب بسياري از آثار،
گويشها ،آداب و رسوم ،منابع و هنرهاي دستي ،غذاها و هم چنين مناظر
و چشماندازهاي طبيعي كه به دست فراموشي سپرده شده بودند يا در حال
نابودي بودند ،به دليل ارزش اقتصادي كه پيدا كرده بودند ،توسط مردم محلي
حفظ شدند( .فرج زاده )13:1387،
از سوي ديگر به دليل لزوم به كارگيري استانداردهاي جهاني در ارائه
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خدمات و استفاده بهينه از منابع طبيعي ،فرهنگ توسعه پايدار در بسياري
از مناطق اكوتوريسم افزايش يافته است .اين جريان نيز 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 و
گرايشهاي زيبا شناختي ،استفاده از منابع محلي ،احترام به جامعه محلي،
آشنايي اهالي بومي با گونههاي گياهي و جانوري منطقه خود و تالش
براي حفظ آنها ،اجراي برنامههاي آموزشي و ترويج آگاهي درباره اهميت
و ضرورت حفظ محيطزيست ،عدم استفاده از مواد غيرقابل بازيافت در
محيطزيست و ارتقاء سطح بهداشت و سالمت عمومي(.زاهدي)64:1386،
براي رسيدن به اهداف اكوتوريسم ،زيرساختهايي تعريف و
سياستهايي اتخاذ شده است كه از مهمترين آنها ساخت اقامتگاههايي به
نام اكوهتل ،در چهارچوب توسعه پايدار است.
با ساختن اكوهتلها ،اكوتوريسم به طور گستردهاي ترويج و اهداف آن
به طور چشمگيري تحقق يافت .به طوري كه 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.
ل و يا اقامتگاهي گفته ميشود كه در دل طبيعت با هدف
اكوهتل ،به هت 
كاهش اثرات زيستمحيطي و بهرهگيري از انرژيهاي پاك ساخته شود .در
يك اكوهتل معيارهاي حفظ محيطزيست و انرژي بيش از هر چيز ديگر
نمايان است .در گذشته اين نوع اقامتگاهها فقط به صورت كلبههاي ساده
و در دل جنگلها ساخته ميشد ،ا ّما امروزه با افزايش اهميت گردشگري و
حفظ محيطزيست ،اين اقامتگاهها نيز جايگاه ويژهاي پيدا كردهاند و متناسب با
اقليمهاي گوناگون طبيعي و با توجه به ويژگيهاي هر محيط طراحي ميشوند.
از جمله هدفهاي اكوهتل ميتوان به موارد زير اشاره كرد:
•سازگاري با محيطزيست طبيعي منطقه
•پايداري بومشناختي
•حفظ منابع طبيعي
• ارائه سياستها و برنامههاي آموزشي براي مراقبت و حفاظت از محيط زيست
•احترام و حفظ فرهنگ مردم منطقه
•ايجاد منابع اقتصادي براي جامعه محلي

تجربيات كشورها در زمينه طراحي و مديريت اكو هتل

در اين قسمت در راستاي هدفها و فرضيههاي تحقيق نگاهي خواهيم
داشت به پيشينه مطالعات و اقدامات اجرايي ساير كشورها در زمينه اكوهتل

الف ) اكوهتل پاتاگونيا( 1شيلي ،آمريكاي جنوبي)

اين اكوهتل مجموعهاي از چادرهاي گنبدي شكل است كه هم از
ويژگيهاي يك كمپ تفريحي و هم از تسهيالت يك هتل مدرن برخوردار
است .در اين مجموعه كه در پارك ملي تور دل پاين 2قرار دارد ،چادرهاي

گنبدي شكل بزرگي براي اقامت گردشگران ساخته شده است .اين چادرها
بر خالف چادرهاي معمولي كمپينگ ارتفاعشان زياد است و ميتوان به
راحتي در آنها ايستاد و تختهاي واقعي براي استراحت در آنها گذاشته
شده است .در كنار هر يك از اين چادرها چادر ديگري قرار دارد كه براي
صرف غذا در نظر گرفته شده است و انواع غذاهاي محلي در آن سرو
ميشود.
مهمترين هدف طراحي اين مجموعه حفظ روح چادرنشيني ساكنان
قديمي اين منطقه است .اين افراد در بيشتر فصو ل سال براي يافتن سر پناه
و غذا در امتداد سواحل منطقه در حركت بودند .از اصليترين ويژگيهاي
نحوه زندگي آنها ،تالش براي زندگي مطابق با شرايط اقليمي 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 گواهي نامهي
 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 به
طور كامل از منابع تجديدپذير تأمين ميشود برخي از اين منابع شامل آب،
آفتاب و باد هستند.
از انرژي آفتاب به شكل گسترده به خصوص ،در فصل تابستان كه
طول روزها  17ساعت است در اين مجموعه استفاده ميشود .صفحات
خورشيدي براي تأمين انرژي الكتريكي الزم براي هواكشهاي سرويسهاي
بهداشتي و همچنيني روشنايي چادرها استفاده ميشود براي گرم كردن
مجموعه تا حد امكان از روشهاي طبيعي گرمايش استفاده ميشود .عالوه
بر اين ،يك اليه عايق براي به حداقل رساندن تبادل حرارتي با فضاي بيرون،
روي ديواره چادرها كشيده شده است.

مديريت دفع زباله

براي مديريت هر چه بهتر پسماندها و جلوگيري از آلودهسازي محيط
زيست منطقه ،به نكات زير توجه ميشود:
تا حد امكان از بردن كاالهايي كه توليد زباله ميكنند به محيط طبيعي
خودداري ميشود.
كاالهاي مصرفي تا حد امكان به صورت عمده (در حجم باال) خريداري
ميشود تا بستهبنديهاي پالستيكي ،حلبي و كاغذي كمتري دور ريخته شود.
پسماندها در حد امكان براساس دستهبنديهاي متداول پالستيك،
شيشه ،زبالههاي اورگانيك ،كاغذ و باتري -تفكيك ميشوند.
تمام پسماندهاي توليد شده به خارج از منطقه (براي بازيافت و ساير
مصارف) منتقل ميشوند همچنين تالش ميشود پسماندهاي اورگانيك
كمتري توليد شود .به همين دليل اين قبيل زبالهها براي مصرف به
دامداريهاي محلي داده ميشود.

بازيافت پسماندهاي تفكيك شده در پاتاگونيا ممكن است و به همين
دليل اين مواد فشرده بستهبندي ميشود و براي بازيافت به سانتياگو منتقل
ميشوند.

ب ) ژئوپارك بينالمللي النگ كاوي

واژه ژئوپارك از سال  1991به منظور حفظ ميراث طبيعي و زمينشناختي
كره زمين براي نسل حاضر و آينده ثبت شد در پي اين حركت جهاني ،مالزي
مطالعه ،تحقيق و امكانسنجي در زمينه زمينشناسي ،تنوع گونههاي گياهي،
جانوري و ميراثهاي طبيعي در جزيره النگ كاوي را آغاز كرد .در سال
 1996براي گسترش اين مطالعات ،سازمان محيطزيست و توسعه پايدار
النگ كاوي به كمك دانشگاه كبانگسان مالزي ،تأسيس شد .پس از انجام
مطالعات گسترده و بررسي پتانسيلهاي مختلف جزيره از جمله جنگل،
گياهان ،آبها ،رشتهكوهها ،صخرهها ،سنگها ،ساحلهاي شني و صخرهاي،
ميراثهاي فرهنگي و تاريخي و  ....ژئوپارك النگ كاوي در سال 2007
شناخته و به عنوان اولين ژئوپارك آسياي جنوبي در يونسكو ثبت شد .در
حال حاضر ،سازمان محيطزيست و توسعه پايدار مالزي ،عالوه بر پژوهش
و مطالعات النگ كاوي،برنامههاي آموزشي براي ارتقاء صنعت گردشگري
را نيز ارائه ميدهد.
ژئوپارك بينالمللي النگ كاوي در مالزي ،بيشك يكي از ديدنيترين
جاذبههاي توريستي آسياي جنوب شرقي است .اين ژئوپارك عالوه بر حفظ
منابع طبيعي،آثار تاريخي ،جاذبههاي بوم شناختي ،باستانشناسي و فرهنگي
منطقه ،در توسعه اقتصادي و اجتماعي مناطق اطراف خود نيز نقش بسزايي
دارد.
ژئوپارك النگكاوي ،مجموعهاي از  99جزيره و به شكل يك روستا
در ميان صخرههاي زيباي متعلق به دوران پالئوزوئيك ( 340ميليون سال
پيش) است .اين منطقه عالوه بر داشتن طبيعتي زيبا و بينظير ،امكانات
بسيار ويژهاي دارد كه زيبايي و جاذبه گردشگري آن را چند برابر كرده
است .تفرجگاهها و اقامتگاههاي اين پارك از مهمترين امتيازات آن به شمار
ميرود .به طوري كه بسياري از بازديد كنندگان ،اين پارك را به دليل داشتن
اين امتيازات انتخاب ميكنند.

امكانات و ويژگيها

رستورانها و اقامتگاههاي اين منطقه به شكل كلبههايي با الوارهاي
چوبي و سقفهاي سفالي ،در دل جنگل ساخته شدهاند .گردشگران اين
پارك ،در مدت اقامتشان عالوه بر استفاده از امكانات ديگر پارك ،زندگي
در جنگلهاي استوايي و نهالستانهاي زيبا را تجربه ميكنند.
اقامتگاههاي اين منطقه به گونهاي طراحي شدهاند كه هيچ تغييري
در محيطزيست منطقه ايجاد نشود ،در واقع معماري ساختمانها متأثر از
محيطزيست و شكل و اندازه درختان منطقه است.
اين پارك داراي چندين رستوران و كافيشاپ بزرگ و كوچك با تركيب
سنتي ،كالسيك و مدرن است .رستورانها و كافي شاپهاي اين پارك با
توجه به اقليم و طبيعت منطقه طراحي شدهاند .نما و دكوراسيون داخلي آنها
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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 بازديد كنندگان فراهم كرده است.
طراحان اين فضاها سعي كردهاند ،با معماري و فضاسازي ،ويژگيها و
قدمت تاريخي ،فرهنگ منطقه و كشور را به نمايش گذارند .فضاي بيروني
رستورانها نيز طوري انتخاب شده كه بازديد كنندگان در دل طبيعت از
خوردن غذا لذت ببرند .غالب ًا سايت ساختمانها طوري انتخاب ميشود كه
منظره كوه ،جنگل ،رودخانههاي سرشار از نيلوفرهاي آبي ،پلهاي زيباي
روي رودخانهها ،صداي دلنشين پرندگان و ....كام ً
ال مشهود باشد .از ديگر
ويژگيهاي مهم رستورانها ،كيفيت مواد غذايي و نوع پخت غذا 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 كام ً
ال سالم
و بهداشتي است.

آشتي دادن ميهمانان با محيطزيست

در اين مجموعه براي تميز كردن كف قسمتهاي مختلف به جاي
مواد شيميايي از تركيب سركه و آب استفاده ميشود .تمام المپهاي هتل
كممصرف هستند.
حولهها و ملحفههاي اتاقها معموالً يك روز در ميان تعويض ميشود .در
بيشتر قسمتهاي هتل از سيستمهاي هوشمند براي كنترل روشنايي و تهويه
استفاده شده است .تمام سردوشيها از نوع كم مصرف هستند .سطلهاي
بازيافت به وفور در گوشه و كنار هتل ديده ميشوند .از ظرفهاي يك بار
مصرف استفاده نميشود .مواد غذايي طبيعي و محلي هستند اكثر كاركنان
هتل از افراد محلي و آشنا به منطقه هستند .لوازم رفاهي هتل داراي برچسب
انرژي هستند .كشيدن سيگار فقط در قسمتهاي مخصوص امكانپذير است
و از انرژي آفتاب براي گرم كردن آب استفاده ميشود.

ج ) هتل اسكي نورث اسلوپ

3

هتل اسكي  95اتاقه نورث اسلوپ (واقع در آمريكاي شمالي) به منظور
بهرهگيري از انرژي آفتاب و باد طراحي شده است .براي استفاده از اين دو
منبع انرژي ،هشت توربين بادي بر بام هتل نصب شده و بخش پاييني نماي
جنوبي ساختمان با ورقهاي انعطافپذير فنوولتائيك پوشانده شده است.
بيشتر برق اين هتل را توربينهاي بادي و سلولهاي خورشيدي تأمين
ميكنند .فضاي داخلي هتل نيز در حد امكان با استفاده از مصالح تجديدپذير
ساخته شده است .پنجرههاي عايق و بزرگ هتل رو به جنوب قرار دارند ،در
نتيجه از نورخورشيد براي گرم كردن كف البي استفاده ميشود .از سيستم
لولهكشي زمينگرمايي كه در زير كف قرار دارد نيز براي اين منظور استفاده
ميشود.
يك پيشامدگي بزرگ از سمت جنوب در فصل تابستان روي پنجرههاي
بزرگ ساختمان سايه مياندازد .اين پنجرهها در تأمين تهويه هوا و تأمين نور
طبيعي هتل نقش مهمي دارند.
افزون بر اين ،تمام اتاقهاي هتل دو پنجره بزرگ دارند كه ميزان نور،
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گرما و هواي تازهاي كه به اتاق وارد ميشود را به طور خودكار ،در تمام
فصلها كنترل ميكنند.

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 كم مصرف است.

ويژگيهاي منحصر به فرد

4

در رستوران هتل تا حد زيادي 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 ،ميوهها و نوشيدنيهاي محلي هميشه در
رستوران هتل موجود است.
تشك ،حوله و ملحفههاي اتاقهاي هتل صددرصد طبيعي هستند و
با توافق مسافران و معموالً چند روز در ميان تعويض ميشوند تا از هدر
رفتن آب پاكيزه جلوگيري شود .وسايل داخل اتاقها داراي برچسب انرژي
هستند .در نظافت اتاقها از مواد شيميايي استفاده نميشود .در محوطه و
منظر هتل گياهاني كاشته شده است كه مقاومت بااليي دارند و به آبياري و
نگهداري كمي نياز دارند.
هتل اسكي نورث اسلوپ نه تنها از ويژگيهاي سازگاري با محيطزيست،
بلكه از نظر معماري نيز بسيار منحصر به فرد است( .كالنتري)56:1387،
پيست هتل به گونهاي طراحي شده كه در تابستان آب باران و در
زمستان برف آب شده به سمت مخزن بزرگي كه در پايين شيب قرار دارد،
هدايت ميشوند .اين آب پس از تصفيه شدن در قسمتهاي مختلف هتل
استفاده ميشود از ديگر امكانات ويژه اين هتل استخر آب گرم طبيعي و
سالن بدنسازي آن است .استخر آب گرم طبيعي اين هتل بسيار زيبا و داراي
خاصيت درماني است .وسايل سالن ورزش نيز به گونهاي طراحي شدهاند
كه با استفاده از آنها ميتوان مقداري از برق هتل را تأمين كرد ،كه در واقع
مسافران با ورزش و استفاده از وسايل ورزشي در تأمين برق هتل كمك
ميكنند.

د ) اكوهتل تراجكسون هول

5

يكي از اولين اكوهتلهايي كه در غربآمريكا راهاندازي شد هتل تراجكسون
هول بود .اين هتل در كنار امكانات و خدمات استثنايي ،از روشهايي براي
ادارهي هتل استفاده ميكند كه همگي مطابق بر اصول پايداري هستند.
ساختمان اين هتل نيز با تكيه بر همين اصول طراحي شده است.
6
از جمله ويژگيهاي سبز اين هتل ميتوان به دريافت گواهينامه ليد
اشاره كرد .كه آن را در گروه هتلهاي برتر اياالت متحده امريكا قرار داده
است .اكوهتل تراجكسون تالش ميكند در همه فعاليتهاي خود از اصول
اين گواهينامه پيروي كند و حتي در بسياري موارد از اين اصول نيز فراتر
رفته است .اين هتل عالوه بر اين كه پيوسته براي حفظ محيطزيست تالش

ميكند ،خدماتي ارائه ميدهد كه در نوع خود براي جلب رضايت مسافران
بينظير است( .ره شهر)1389،

		
راهكارهاي مديريت اكوهتل

با افزايش تخريب محيط زيست جهاني ،مردم توجه بيشتري به حفاظت
از محيط زيست و حفظ سالمتي انسان مينمايند .صنعت هتلداري به عنوان
تكيهگاه اصلي صنعت توريسم ،سعي در حفاظت محيط زيست و استفاده
معقوالنه از منابع مينمايد ،كه اين مسئله بطور مستقيم در ارتباط با توسعه
صنعت توريسم و همچنين تأثير آن بر توسعه پايدار در جامعه است.
بنابراين مديريت محيط زيست سعي در طراحي دستورالعمل در حوزه
«هتلهاي سبز» نموده است كه گام بسيار مؤثري در مديريت زيست محيطي
محسوب ميشود.
هتل سبز يك نظريه جديد است كه هتلها را ملزم به مديريت بر مبناي
شاخصهاي توسعه پايدار زيست محيطي مي نمايد كه در واقع بخشي
جداييناپذير از الزامات مديريت پايدار زمين در قرن  21به شمار مي رود.
به عنوان نقطه آغازين حركت براي حفاظت محيط زيست ،مطابقت طراحي
هتل با استراتژيهاي توسعه و سيستم و خدمات مديريتي با يكديگر در يك
ارتباط هماهنگ و سازنده بسيار ضروري است كه همه آنها در جهت تحقق
بخشيدن به بهبود سطح توليد خالص ،تأمين فرآوردههايي كه سالمتي انسان
را تضمين كند ،جلب توجه عمومي براي حفاظت از محيط زيست ،تغيير
نظريات سنتي مصرف و تشويق به مصرف «سبز» ميباشد.
ايده هتل سبز در واقع آماده سازي ميهمانان براي فرآوردههايي با كيفيت
باال كه در واقع يكي از موارد ضروري براي حفاظت محيط زيست و همچنين
صرفهجويي در مصرف انرژي و منابع ديگر ،جلوگيري از آلودگي محيط
زيست و باال بردن كيفيت توليدات است .هتل سبز يكي از اهداف دستيابي
به اين مقوله ميباشد و براي درك بيشتر اين مقوله معيارهاي مطرح شده،
مفهوم هتل سبز را بهتر مشخص ميسازد:
هتلهايي با هدف توسعه پايداركه تأكيد روي توليدات خالص دارد ،مفهوم
سازي مصرف سبز ،حفاظت از محيط زيست و استفاده معقوالنه از منابع.
ساختار -عملكرد و حفظ و نگهداري هتلهاي سبز يك فرآيند توسعه
بوده و بايستي با سيستمهاي مديريتي ديگر در تعامل باشد ،در واقع اين
مسئله يك فرآيند با تمام وجوه توسعه يافتگي ميباشد.

پايدار سازي خدمات در اكوهتل

خدمات اختياري :مالفهها و حولهها بطور اتوماتيك در طي اقامت شما
روزانه تعويض نميشوند .بنابراين عاملي در جهت كاهش مصرف آب،
انرژي و شويندههاي مضر است.
بازيافت :بازيافت مشخصترين نشانه براي هتل شما به عنوان سبز بودن
است،تالش شما بايستي شانس مشاهده بازيافت بطري و قوطي و ....را به
ميهمانان بدهد.
صرفهجويي آب :امكانات هتل بايستي در جهت كاهش مصرف آب بوده و
طراحي شيرهاي آب ،دوش و دستشويي به صورت خودكار و ذخيره آب،

تشخيص چكه آب و سيستم آبياري محوطه مؤثر باشد.
صرفهجويي انرژي :سيستم هتل بايستي به گونهاي طراحي شود كه
تجهيزات ويژه و مؤثر مانند سيستم نوري فلونورسانت فشرده ،سيستم
خروج  ،LEDسنسورهاي روشنايي ،سيستم گرمايشي و سرمايشي مدرن
جايگزين سيستمهاي معمولي شود.
پكيج سبز ويژه رخدادها :هتل بايستي يك پكيج دوستدار و حامي محيط
زيست تحت عنوان پكيج سبز جهت كنفرانسها -ميتينگها و ساير رخدادها
باشد .شما بايستي در امر بازيافت توانا بوده و خواهان همكاري با مشتريان
آگاه به محيط زيست و ساير زمينهها در جهت كاهش زباله و هدر رفت
منابع باشيد.

شاخصهاي مديريت اكوهتل

در اين بخش به مواردي اشاره ميشود كه شما ميتوانيد مستقيم ًا آنها
را در زمينه پايدار سازي نظام مديريت هتل به كارگرفته و مبناي حركت
خويش و سازمان كاري خود قرار دهيد .بخاطر داشته باشيد كه ارزيابي تنها
يك فرآيند ابتدايي بوده كه امكان سرعت بخشي بيشتر به مسير و هدف سبز
را به ما ميدهد.
شما ملزم به تحقق بخشي همه موارد جهت ارزيابي نيستيد ،اين ليست
صرف ًا ميتواند محركي براي پيشرفت و اقدامات تدريجي و اصالحي در
طول زمان باشد:
آيا امكانات هتل شامل اتاقهاي «سيگار كشيدن ممنوع» نيز ميباشد.
محدود كننده جريان روي سينكها از طريق سيستم هواساز (هوا دهنده)
نصب توالتهايي با جريان آب پايين
دوشهاي آب با جريان پايين ()gpm 3 -2.5
نصب شير فلكه خودكار
مخزن مخصوص جمعآوري آب باران جهت مصرف در آبياري فضاي سبز
سيستم جمع آوري آبهاي استحصال شده
جايگزيني سيستمهاي توزيع حجيم به جاي بطريهاي انفرادي
مواد مصرفي براي غذا صددرصد طبيعي ،سبزيجات محور و بدون افزودنيها
(غذاي ارگانيكي)
ضايعات كاغذ و كارتن بازيافت مي شود ،البته بدون استفاده از مواد شيميايي
سفيد كننده
استفاده از كاغذ بازيافت شده براي امور اداري
كشت گياهان و بهرهوري از آن به عنوان حايل به جاي ديوارهاي سنگي
جايگزيني فنجانهاي كاغذي يا شيشهاي به جاي پالستيكي
فرآوردههاي طبيعي كنترل شده و مبرا از آفت كش
سيستمهاي خنك كننده تعبيه شده در اتاقها (به جاي سيستمهاي سنگين
مركزي)
كيفهاي مخصوص براي لباسهاي الزم به شستشو
المپهاي فلوئورسنت خورشيدي يا مهتابي در داخل و بيرون محوطه
ژنراتورهاي اوزوني براي پاكيزگي و تازگي (باستثناي مواقعي كه مهمانان
حضور دارند)
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سنسورهاي فعال خودتنظيم جهت كنترل صدا ،روشنايي و تهويه
مبلمان مرغوب كه پالستيك و مواد شيميايي در آن به كار نرفته است
به كار گيري مواد شوينده سبز بوسيله كاركنان
برنامه دقيق بازيافت براي زبالههاي هتل
برنامه استفاده از حوله و مالفه بنا به درخواست ميهمان
نقاشي و منظر سازي روي ديوارها از مواد پايدار و غير شيميايي
سيستمهاي گرمايشي بدون مخزن
خود تنظيمي سيستمهاي گرمايشي و سرمايشي(با قابليت تعديل مركزي آن)
ايستگاه آب فيلتر شده براي بطريهايآب قابل مصرف دوباره
سيستم حمل و نقل ميهمانان به فرودگاه يا مسافرتهاي داخل شهري
سيستم كرايه دوچرخه براي ميهمانان
سيستم كامپيوتري جهت استفاده ميهمانان
سيستم ضبط و نگهداري اطالعات بدون استفاده از كاغذ
عدم استفاده از مواد شيميايي روي چمن و چشماندازها
استفاده از فرش بازيافت شده
وجود يك منطقه چمن و علفزار براي آبياري مزرعه يا باغ
منطقه پشت بام سبز
شركت در پروژه توليد كود و كمپوست
كاشتن باغ ويژه سبزيجات و فرآوردههاي ارگانيك براي استفاده در رستوران
سيستم بازبيني انرژي و كنترل كربن در محيط
تعبيه استفاده از انرژي خورشيدي جهت مصرف
باتريهاي قابل شارژ براي وسايل ارتباطي
خريداري قدرت و نيروي سبز از كمپانيهاي سبز قابل دسترس
وارد كردن سيستم عرضه در برنامه سبز با به كار بردن خدمات فروشندگي
سبز
انجام خريد به صورت محلي در صورت امكان
كاهش ميزان بسته بندي در صورت امكان
حضور دائمي در سيستم شبكهاي براي خريد مؤثر
طراحي امكان مشاهده و رصد استفاده از بطريهاي بازيافت شده
استفاده از پيشخوان ،كفي و شيشههاي بازيافت شده
سيستم استخر بهينه شده
بازبيني دائمي سيستم آب و لولهكشي براي جلوگيري از چكه كردن
پادري مناسب در محل وروديها
سيستم تهويه هوا با حداكثر كارايي و اثربخشي در مقابل حداقل مصرف
انرژي
كاركنان آموزش ديده در مسير برنامههاي سبز
استفاده از سطلهاي آشغال براي ميهمانان در محلهاي الزم.

يافتههاي تحقيق

تأكيد سازمانها و نهادهاي بينالمللي و پذيرش اصول توسعه پايدار و
ملزم شدن دولتها به پيادهسازي اصول و راهبردهاي توسعه پايدار،موضوع
طراحي ،ساخت و مديريت هتل و اقامتگاهها را به ضرورتي جهاني تبديل
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كرده است به نحوي كه امروزه در اغلب كشورهاي پيشرو در زمينه اقتصاد
توريسم ،طراحي متناسب با ارزشها و مقتضيات محيطي و مديريت مطابق
با اصل صرفهجويي در مصرف و بازمصرف ،جزو شاخصهاي پيشرفت و
توسعه به شمار ميرود.
بيشتر كشورهاي پيشرو در صنعت اكوتوريسم و هتلداري پايدار (اكوهتل)،
تنها يك يا چند قابليت براي جلب گردشگر ،آن هم در فصلهاي خاصي از
سال را دارند .در صورتي كه ايران با موقعيت اقليمي فوقالعادهاي كه دارد
ميتواند در تمام فصلهاي سال ميزبان انواع مختلفي از گردشگران به ويژه
اكوتوريستها باشد .اطالعاتي كه درباره قابليت منحصر به فرد ايران ارائه
شد همگي گوياي اين موقعيت ويژه براي ايران در عرصه گردشگري و
اكوتوريسم است.
طراحي ،ساخت و مديريت اكوهتل در هر كشوري نمادي از توجه
نهادهاي حاكميتي و خصوصي به موضوع توسعه پايدار و ميزان موفقيت آنها
در پياده سازي اصول توسعه پايدار محسوب ميشود.
اصول اكوهتل به صرفه جويي در مصرف ،حفظ ارزشهاي محيطي،
توسعه اجتماعات محلي ،كاهش ضايعات ،آموزش اصول زندگي پايدار،
استفاده از مصالح بومي ،سازگاري با شرايط اقليمي و محيطي استوار ميباشد.
ايران سرزمين تنوعات قومي ،سرزميني ،فرهنگي ،جغرافيايي و اقليمي
ميباشد ولي رويكرد يكسان انگاري در سياستگذاريهاي سرزميني ،مديريتي
و فرهنگي در كنار ورود كم رنگ به اقتصاد توريسم جهاني سبب شده كه
توجه به مؤلفههاي توسعه پايدار در امر توريسم به طور اعم و طراحي و
مديريت هتل به معني اخص كلمه ،جايگاه چندان مهمي نزد برنامهريزان و
تصميمگيران نداشته باشد .لذا هدر رفت منابع،آسيب به طبيعت ،فراموش
شدن اجتماعات محلي ،آلودگيهاي زيست محيطي بخشي از اتفاقاتي است
كه در مناطقي كه توريست پذير شدهاند به وفور ديده ميشود.
به دليل نبود زيرساختهاي مناسب و همگام نبودن صنعت گردشگري
آن با اصول گردشگري و توسعه پايدار در جهان ،تاكنون نتوانستهايم سهم
در خور خود را در بازار جهاني به دست آوريم .با تأسف بيشتر بايد گفت
كه مشكل ما فقط به نداشتن زيرساخت مناسب هتلداري و ناتواني در
جلب گردشگر داخلي و خارجي خالصه نميشود بلكه اصوالً در طراحي
و مديريت هتلها و سازههاي مرتبط با گردشگري به مؤلفههاي جغرافيايي
توجهي نميشود.
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كاهش روزافزون درآمدهاي ملي از رهگذر فروش نفت به دليل رشد
جمعيت و افزايش مصرف داخلي ،رويكرد به اقتصاد روبه رشد جهاني
توريسم را براي ايران نه به عنوان صرف ًا يك منبع درآمدي بلكه يك ضرورت
در مسير توسعه و پيشرفت بدل كرده و خواهد كرد .لذا تالش در باز تعريف
مؤلفههاي اثرگذار در آن با رهيافت توسعه پايدار بويژه در حوزه هتل و
اقامتگاهها بسيار ضرورت دارد.
بدون ترديد كارهاي زيادي براي ايجاد بستر مناسب جهت جلب اكوهتل
و بهرهمند شدن از مواهب فراوان آن بايد صورت گيرد كه بسياري از آنها از

عهده وظيفه يك سازمان خارج است .ا ّما كمبودي كه دانشگاهيان ميتوانند
سهم مؤثري در برطرف كردن آن داشته باشند ارائه دستورالعملهاي ايجاد
هتلها و اقامتگاههاي مناسب با استانداردهاي اكوتوريستي و در خور
قابليتهاي اقليمي ما براي جلب گردشگر است .با بهرهگيري از توانمنديهاي
فني كه در اين زمينه وجود دارد ميتوان گام مؤثري در گسترش اقتصاد اكو
هتل و اكوتوريسم برداشت.
به تبع شرايط متنوع اقليمي و اكوتوريستي ايران الزم است به تناسب
شرايط ساحلي ،كويري ،مناطق كوهستاني ،جنگلي ،سواحل شمال ،سواحل
گرم جنوب و جزاير ،نسبت به تدوين دستور العملهاي طراحي ،ساخت
و مديريت هتل و اقامتگاهها به صورت منطقهاي اقدام نمود .ترجمه
استانداردهاي ليد ()Leadership in Energy and Environment Design-leed
و سپس بوميسازي و پيادهسازي آن در طراحي ،ساخت و مديريت هتل و
اقامتگاههاي مناطق مختلف كشور ،ضروري به نظر ميرسد.
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