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«های سبزهتل»   

 مقدمه

چون آلودگی هوا، تولید زائدات طور معمول هنگام سخن گفتن از تأسیسات اقامتی اثرات زیست محیطی همبه

شود. در اذهان عمومی متبادر نمیچندان به ای و به طور کلی آلودگی زیست محیطی خانهجامد، گازهای گل

صنایع تولیدی و شیمیایی مقایسه با سایر صنایع در اغلب اوقات، افکار بیشتر متوجه آثار محیطی منفی ناشی از 

 کند.ه و توجه همگان را به خود جلب میهای الزم برای تولید محصوالت این صنایع ملموس بوداست. چراکه فرایند

مصرف زمان بودن تولید و های الزم برای ارائه خدمات و همرغم ناملموس بودن فرایندیلیکن باید توجه داشت عل

 گیری از های فیزیکی اجرا شده و بر بهرهای از المانمحصوالت خدماتی، این فرایندها نیز با تکیه بر طیف گسترده
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که از  جاییگذارند تا آند به جای میای از خومحیطی عمدهمنابع طبیعی اتکا دارد و لذا این صنایع نیز اثرات 

 .کنندصدای محیط زیست، یاد میها به عنوان تخریبگر بیآن

ای از انواع گردشگری معرفی شده و طیف گسترده رین زیرمجموعه صنعتتگصنعت هتلداری به عنوان بزر

هریک دارای اندازه، درجه مالکیت، گیرد که میسرا و غیره را در بران، مهمانها مانند هتل، هتل آپارتماقامتگاه

ای به قامتی به تنهایی آثار محیطی عمدهخدمات و گونه خاصی از گردشگران هستند. هرکدام از این تأسیسات ا

ذیری بر ناپها آثار قابل توجه و جبرانجای نگذاشته و یا مصرف باالیی از منابع طبیعی را ندارند، لیکن مجموعه آن

ای هژگیگردند. این صنعت به دلیل کارکرد خاص و ویرسانی به محیط مقصد میآسیبمنابع داشته و موجب 

قابل ف و غیربار مصرکند، مقادیر قابل توجهی از انرژی، آب و محصوالت یکعملیاتی و خدماتی که فراهم می

شود. این اثرات میا در میان صنایع خدماتی محسوب هترین آلوده کنندهکند و یکی از بزرگبازیافت را مصرف می

مند کردن اثرات تر و نامشهود بوده ولی این خود موجب دشواری شناسایی و قانوندر مقایسه با صنایع تولیدی، کم

 .گرددمی

ثیرات زیست محیطی است تر و بیشتر از تأها به مراتب بزرگی زیست محیطی ناشی از فعالیت هتلتأثیرات منف

مصرف داری به عنوان یکی از بخش های پرآورند. صنعت هتلوجود میهو مقیاس ب هایی در همان اندازهکه ساختمان

های تجدیدپذیر رنگ انرژیهای فسیلی و کاربرد کمجای دارد و رواج استفاده از سوختانرژی در حوزه گردشگری 

ها در هوا شده است. نیتروژن و سولفور و سایر آالیندهاکسیدکربن و به طور اخص اکسیدرویه دیموجب انتشار بی

تخمین زده شده که یک هتل متعارف بسته به نوع سوخت مورد استفاده برای تولید انرژی و سیستم گرمایش و 

 میزان مصرف آب  .کنداکسیدکربن تولید میکیلوگرم در هر متر مربع دی ۲۰۰تا  ۱۶۰سرمایش بنا، ساالنه بین 
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ع، اندازه و استانداردهای تسهیالت مذکور، بلکه به خدمات و نه تنها به نو (حجم آب مصرفی و الگوی مصرف)

 های مرتبط با صرفه جویی در مصرف آب بستگی دارد.ا، نیاز به آبیاری و دیگر فعالیتتسهیالت ارائه شده، آب و هو

زده س نیست. با این حال تخمین ها در دستررابطه با میزان آب مصرفی در هتل بنابراین اطالعات منسجمی در 

شود، بر اساس استانداردهای پذیرش شده در هتل ها مقدار روزانه آب مصرفی به ازای هر مسافر در یک هتل می

 .لیتر است ۳۶۰تا  ۱۷۰بین 

ترین واد زائد احتماالً یکی از نمایانها بخش اعظمی از کاربران کاالهای مصرفی هستند، تولید مکه هتلبه دلیل این

بر محیط است. با یک تخمین ساده یک هتل متعارف در یک روز در ازای هر مهمان، یک تأثیرات صنعت هتلداری 

 .کند که چندین تن زباله را در ماه به دنبال خواهد داشتلوگرم مواد زائد تولید میکی

 ظهور هتل های سبز

 ۱۹۹۰و دهه  ۱۹۸۰ لیت اجتماعی در صنعت هتلداری جایگاه خود در جنبش توسعه پایدار را در اواخر دههوومس

ش های مرتبط لیت اجتماعی پی برد، اکثر تالووصنعت هتلداری به اهمیت مفهوم مسکه میالدی کسب کرد. زمانی

گواهینامه هتل، مانند کره های صدورشد. بسیاری از برنامههای زیست محیطی خالصه میها به فعالیتدر هتل

های استانداردسازی مانند مدیریت کیفیت زیست حو طر (energy star) ، ستاره انرژی(Green Globe) سبز

لیت اجتماعی ووبه مفهوم مس (LEED) و رهبری در انرژی و طراحی زیست محیطی  ISO )۱۴۰۰۱ (محیطی

ای های زنجیرهگرا بودند. در این بین هتلیگاه خود را پیدا کند، محیط زیستداری جالکمک کرد تا در بخش هت

اند. جتماعی در این بخش از صنعت داشتهولیت پذیری اوای در ارتقای مفهوم مسمالحظه المللی نیز نقش قابلو بین

  ای را در راستای بهبود تعهدات اجتماعی اجراو ساختاریافتهای منسجم اند که برنامهها در میان پیشگامانی بودهآن
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دالیل  .اندجاری هتل خود، قرار دادهلی مدل تهای اجتماعی را محور اصلیتووها مسکرده اند. حتی برخی از آن

برداری از قوانین دولتی موجود و کاهش هزینه ریان سبز در آغاز اطاعت و فرماناصلی یک هتل برای پیوستن به ج

هتل به وسیله کاستن از مواد زائد و مصرف بهینه منابع بود. اما امروزه با رشد قابل توجه آگاهی در بخش عرضه و 

سبز مستقیماً با کیفیت محصول تولیدی، روحیه کارمندان، رضایت مشتریان، ایجاد ارزش، تمایل تقاضا، مدیریت 

های سبز امروزه به عنوان یکی از بخش برای پرداخت هزینه بیشتر و تصویر مثبت از شرکت در ارتباط است. مدیریت

 .ها مورد توجه قرار گرفته استریزی عملیاتی و استراتژیک هتلاصلی برنامه

 ط زیستــدار محیـای دوستـهلـن هتـانجم

(Eco-Friendly hotels)  ها این نوع خاص ازهتل

های سازگار با محیط ها به عنوان هتلکه از آن

  :زیست نیز یاد می شود را این طور تعریف کرده است

های سازگار با محیط زیست های سبز داراییهتل »

به شرکت  القه مندهستند که مدیران این هتل ها ع

هایی برای صرفه جویی در مصرف آب، و اجرای برنامه

جویی کاهش مواد زائد جامد در عین صرفهانرژی و 

داری از تنها کرد هتل برای حفظ و نگهدر هزینه

 «.زمین ما هستند
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ب، تولید های سبز صرفه جویی برای کاهش استفاده از مواد و مصالح، انرژی، منابع آی در هتلدر واقع هدف اصل

میزان آزادسازی دی اکسید کربن است. همه این موارد  ای و کاهشخانهمواد زائد و در نهایت کاهش گازهای گل

 .نهایتاً موجب صرفه جویی در هزینه و حفظ محیط زیست می شود

 هاهتل یطیمح ستیز یها بیکاهش آس یبرا ییکارهاراه

 یرقابت تیدهد، مزیشما را کاهش م یهانهیکار هز نی. ادیکن افتیرا باز یمیقد یهاها و تشکتخت 

سال طول  ۲۰ از شیکند. بیرا حفظ م ستیز طیکند و محیرا جلب م همانانکند، عالقه میم جادیا

کند، یم افتیکه تخت ها و تشک ها را باز یکه شرکت دیشود. مطمئن شو هیتشک تجز کیکشد که یم

 یهاها و تشکاندازد. تختیدفن زباله نم یآن را در مکان ها یهادهد و فقط تکه یکار را انجام م نیواقعاً ا

 .دیکن ضیشوند، تعویم دیتول افتیباز قیاز طر % ۱۰۰ که یرا با محصوالت یمیقد

 برنامه در حال  نیها. ادر همه اتاق زیمصرف نشده و تم یابرنامه استفاده مجدد از لوازم پارچه یاجرا

شود. یمصرف آب و زمان م نه،یدر هز ییشود و موجب صرفه جویاز هتل ها اجرا م یاریحاضر در بس

کنند. یم نازیآو را آن اندازندیدر حمام ب ضیتعو یبرا کهنیا یحوله خود را به جا انیاز مشتر یاریبس

 .شودیبرنامه اجرا م نیاطالع دهد ا انیکه به مشتر دیها بگذاردر اتاق یعالمت

 ریهتل وجود دارد. نظ یهاکاهش مصرف آب در اتاق یبرا یمختلف یهادر مصرف آب. راه ییجو صرفه: 

 تر به حجم کم یول ترشیرا با فشار ب کنند و آنیکه هوا داخل آب م ییهاریها و شنصب سردوش

 .دهندیم رونیب

 کنندیمصرف م یترکه آب کم ییهاو فالش تانک فونینصب س. 
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 یمختلف یهادهد. راهیشما را کاهش م یهانهیهز ی. کاهش مصرف انرژیدر مصرف انرژ ییجوصرفه 

 وجود دارد. نظ یدر مصرف انرژ ییجوصرفه یبرا

 یهااز المپ LED دیکاهش مصرف برق استفاده کن یبرا LED .د، نکنیعمر م شتریبرابر ب ۲۰تا  ۵ ها

از سنسور و  رندیگیقرار ممورد استفاده  که مکررا ییهادارند. در بخش یترتر هستند و مصرف کممنا

 .دیاستفاده کن مریتا

 و  شیسرما لیهوا و وسا هیها، تهواست، چراغ یکه اتاق خال یکه زمان دیکارکنان خود را آموزش ده

 .ها بسته باشندپردهها خاموش کنند. بهتر است در تابستانرا  یشیگرما

 در  رینورگ ای. از پنجره دیشاپ و رستوران استفاده کنیکاف ،یالب ییروشنا یدر طول روز از نور آفتاب برا

 .دیسقف استفاده کن

 از LED دیخروج استفاده کن ینوران یهادر عالمت. 

 دیدارند استفاده کن یکه برچسب انرژ یو ابزار لیاز وسا. 

 دیکنند، عوض کنیم ییصرفه جو یکه در مصرف آب و انرژ ییهارا با مدل یمیقد یشستشو یهانیماش. 

  دیآن استفاده کن شیگرما یبرا یدیخورش ستمیوان بزرگ دارد، از س ایاگر هتل استخر. 

 دینصب کن یها را به درستو آن دیاستفاده کن یسقف انعکاس یهااز پوشش. 

 نرخ با مشکل  نیا راتییکه تغ ی. هنگامدیکن یو آب را نظارت، ثبت و اطالع رسان یاستفاده از انرژ نرخ

 .دیکن ضیتعو ای ریرا تعم زاتیشود، تجهیمواجه م

 ییجوکه موجب صرفه دیکن یداریرا به صورت انبوه خر لی. غذا و وسادیکن دیخر (عمده)صورت انبوه  به 

 .شودیم یدر حمل و نقل و بسته بند

 



  دی دی ِراز
 

7 
 

 

 وجود دارد که  یمختلف یهاراه. دیکن افتیرا باز رهیو غ یها، غذاخورآشپزخانه، اتاق یها. زبالهافتیباز

 :کرد قیتشو افتیو کارکنان را به باز همانانتوان میم

 و  ومینیآلوم شه،ینازک ش یمقوا د،یروزنامه، کاغذ سف یمجزا برا افتیباز یهاسطل یهادر اتاق

 .دیقرار ده کیپالست

 یبانیپشت یهاآشپزخانه و بخش ،(استخر هیحاش) یعموم یهادر مکان یافتیباز یهاآشغال سطل 

 .دیده قرار

 دیشده اند، استفاده کن دیتول یافتیکه از مواد باز یزاتیاز لوازم و تجه. 

 اند. شده دیبدون کلر تول یکنندگدیسف ندیکه از فرا دیکن شده استفاده افتیباز یاز محصوالت کاغذ

 ییها. از جوهردیرا به حداقل برسان (مثالً صورت حساب) همانیهر م یکاغذ استفاده شده برا زانیم

 .دیاستفاده کن نتیپر یشوند، برایم دیتول ایکه توسط روغن سو

 اند، شده دیحالل منصفانه و به دور از خشونت تول یهاهستند و با روش کیکه ارگان یو مواد لیوسا زا

قهوه،  ،یخواب، لوازم بهداشت یکاالها ریمحصوالت نظ نیکه از انواع مختلف ا دی. اذعان کندیاستفاده کن

 .دیکنیم تیو شکالت حما یچا

 مطمئن دیبا سم کم استفاده کن ای یسمریغ یهاکشرنگ و آفت نده،یکننده، شو. از پاکدیکن زیتم سبز .

 .شودیدفع م یها در مکان مناسبکه پسماند آن دیشو

 یروادهیپ یهاخود دوچرخه، نقشه همانانی. به مدیکن قیسبز تشو هینقل لیرا به استفاده از وسا همانانم 

 .دیارائه ده یعموم هینقل لیو اطالعات وسا

 دیزیو موارد قابل مصرف را دور نر دیاستفاده نکن یختنیبار مصرف و دور ر کیمحصوالت  از: 
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 ظروف  ،یاشهیش یهافنجان ،یاپارچه یهادستمال لیاستفاده مجدد دارند از قب تیکه قابل یاز موارد

 .دیاستفاده کن رهیو غ کیسرام

 کیو سرام یاشهیاز انواع ش یپالستک یهاوانیها و لفنجان یداخل اتاق به جا یهایدنینوش یبرا 

به  دیقرار ده یاپارچه یهالدستما یها را به صورت بر عکس بر رووانیها و ل. فنجاندیاستفاده کن

 .دیبپوشان یکیپالست یهاها را سلفوندهانه آن کهنیا یجا

 ها استفاده کننداز آن کوددیتول یتا برا دیاعطا کن یمحل یرانتفاعیغ یهامانده را به سازمان یباق یغذاها. 

 دیها اعطا کنهیریرا به خ یمیمبلمان و ابزار قد همانان،یمانده م یباق لیوسا. 

 اند، استفاده شده دیتول یکه به صورت محل کیتازه و ارگان اهانیو گ یی. از محصوالت غذادیکن یآشپز سبز

 .دیکن

 که  یاهانی. از گدیریدر مصرف آب را در نظر بگ ییو صرفه جو ستمیسبز هتل، حفاظت اکوس یفضا در

 .دیها استفاده کندر باغ یو درختان بوم اهانیگ نیچنرا دارند و هم یتحمل خشک

 یهاتیرا که در فعال یکسان دیبرنامه با نی. ادیریکارکنان خود در نظر بگ قیتشو یبرا یقیبرنامه تشو کی 

 .کند قیکنند، تشویمشارکت م ستیز طیدوست دارانه مح

 طیمح یداریکه اصول پا ییهاسازمان ی. برادیریدر نظر بگ فیتخف ستیز طیدار محدوست یهاگروه یبرا 

 .دیریدرنظر بگ فیکنند، تخفیدر آن کنفرانس برگزار م ایمانند یکه در هتل م رندیگیرا در نظر م ستیز

  99راز/ بهار کوکارانین هیریموسسه خ یکننده: روابط عموم هیته                                 

  

  


