از زمی��ن مراقبت کن نه به خاطر اینک��ه از نیاکان تو
به ارث رس��یده بلکه به س��بب اینکه از فرزندان خود
وام گرفته ای.
ضرب المثل هندی

طراحی پایدار زیرس�اخت ه�ا در مکان های
اکوتوریستی

سازه سبز

طاهره اردكاني

توفیق در طبیعتگردی (اکوتوریس��م) ،نیازمند توس��عه
زیرس��اختهای متنوع منطبق با س��اختار طبیعی منطقه
اس��ت .در ابت��دا ،بایس��تی طرحریزی م��کان به صورت
دقیق ،تکمیل ش��ود و س��پس کار طراحی ساختمانهای
واقعی و دیگر زیرس��اختها ،شروع شود .در مکانهای
طبیع��ی ک��ه از حساس��یت زیس��ت محیط��ی برخوردار
هس��تند ،برای بسیاری از زیرس��اختها از قبیل جادهها،
اردوگاههای زمینی ،کلبهها و س��امانههای پش��تیبانی ،به
ی��ک فرد یا گروه معماری متبحر در موضوعات آش��نا به
مباحث زیستبوم ،نیاز است و همچنین در مناطق طبیعی،
زیرساخت اکوتوریسم بایستی با محیط پیرامونش آمیخته
باش��د یعنی به طورآش��کار از منابع ان��رژی تجدیدپذیر
استفاده شود و پساب و پسماند حاصل ،طوری مدیریت
شود که به محیط اطراف آسیب نرساند.
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اصول پایداری

سفر وطبیعت

پایداری به معنی کاهش کیفیت زندگی نیست ،بلکه یک تغییر
در ذهنها یا ارزش ها نس��بت به روش کمتر مصرفی اس��ت .به
نکات زیر توجه کنید:
اتکا به جریانات انرژی طبیعی.طراحیهای بش��ر باید بتواند
نیروهای مولدش را از انرژی دائمی خورش��ید ،تأمين کند و این
ان��رژی را به ص��ورت کارا و مطمئن برای اس��تفادههای معتبر به
کار گیرد.
شناخت محدودیتهای طراحی .خالقیت هیچ بشری تا ابد
دوام ندارد و طراحی نمیتواند جوابگوی تمامی مشکالت باشد.
الزم است به طبیعت با دید مدل یا الگو ،نگاه کرد.
اقلي��م .عامل اقلي��م برای تحق��ق اهداف زي��ردر نظر گرفته
میشود:
ـ تجزي��ه و تحليل اين كه آيا اقليم خيلي گرم يا خيلي س��رد
براي فعاليتهاي مورد انتظار ،راحت و تسليبخش است يا خير
و سپس تصميمگيري در رابطه با به سازي عوامل اقليمي همچون
دما ،آفتاب ،باد و رطوبت در جهت بهتر س��اختن س��طوح رفاه و
آسايش اقليمي.
آفتاب .آفتاب يك عامل برجس��ته در اقليمهاي گرم و عامل
كمياب در اقليمهاي سرد است كه طراحان بايد به صورتي تفاوت
فصلي در شدت نور خورشيد و زاويه تابش آن را در نظر بگيرند
تا بتوانند اثرات آنرا پوشش دهند.
زمان��ي ك��ه پرتوهاي خورش��يدي باعث ايجاد ش��رايط گرم
ميشوند براي راحتي و آسايش الزم است:
 كاربریها و استفادهها مشرف بر ديوارها و منافذ سايهدارباشند.
 ايجاد س��ايه ب��راي ديوارها در مناطق ش��رق و غرب ،کهبایستی توس��ط پوش��ش گياهي و پديدههاي مكاني محل تأمين
شود.
 اس��تفاده از ابزارس��ايهدار و خن��ك مانند بادگي��ر ،ايوانسرپوش��يده و يا حتي داربستهايي از انگورها و موهاي طبيعي،
به صورتي كه بدون قطع نس��يم و روشنايي ،راه آفتاب را مسدود
ميكنند
 طول س��اختمانها نبايد با جهت غربي كه آفتاب بيش��تريدرياف��ت ميكند هم جهت ش��ود (تنها جهت ش��مالي و جنوبي
سايهدار است)
 اس��تفاده از مواد س��اختمان روش��ن در ديوارها و سقفجهت بازتاب اشعه خورشيدي
 استفاده از درب و پنجره چوبي در مناطق حاره افزاي��ش و پي��ش روي س��اختمانها رو به جنوب (رو بهشمال در نيمكره جنوبي) نه فقط اين مورد مربوط به زماني است
كه ش��رايط اقليم خيلي سرد باش��د و از اين طريق نور آفتاب را
جذب و ذخيره هم ميكنند.
باد .ب��اد در مناطق گرم و خش��ك يك مزيت اس��ت زيرا با
افزايش تعرق و تبخير بدن ،گرما از بدن دور ميشود .باد ميتواند
در اقليم گرم و مرطوب ،سيستم تهويه طبيعي را تامين كند
باد سبب تهويه طبيعي در مناطقي است كه نيازمندكنترل خاصي

ازرطوبت و دما ميباشد مثل انبارها يا اتاقهاي كامپيوتر.
رطوبت يا نم .رطوبت در يك اقليم گرم و خش��ك ميتواند
به صورت سرمايهاي محسوب شود كه از طريق تبخير هم باعث
سرد كردن بدن و هم رطوبت دار كردن هوا ميشود.
تكنيكهايي براي نمدار و س��رد كردن هوا وجود دارد به اين
صورت كه امكانات و زيرس��اختها در مكانهايي مستقر شوند
كه نس��يم رد ش��ده از دريا يا محيطهاي آبي را دريافت كنند و يا
با ايجاد كردن فضاهاي آبي و آب نما در اطراف س��اختمان ،مهيا
ميشود.
بارش يك مزيت به ش��مار ميآي��د زماني كه رواناب حاصل
از س��طوح توسعه ،طوري مديريت ش��وند كه از فرسايش خاك
جلوگيري ش��ود و همچنين زماني كه بتوان آب باران سقفها را
به صورتي جمعآوري كرد و براي مصارف ديگر به كار برد ،نقش
سرمايهاي آن بيشتر نمايان ميشود:
پيكرهه��اي آبي .در مورد پيكرههاي آب��ي ميتوان موارد زير
را ذكر كرد:
 پيكرههاي آبي به صورت يك منظره در نظر گرفته ش��ودو همچنين س��ودها /زيانهاي حاصل از نسيمهاي دريايي مدنظر
قرار گيرد
 آب را بایس��تی از آاليندههاي حاصل از توسعه مربوط بهخود آب و همچنين استفادهكنندگان آب نگهداري کرد
 مناب��ع آب زيرزميني ،از طريق جمعآوري آب باران ،تامینشود.
آفتها  .امكاناتی براي كاهش خس��ارات ناش��ي از حشرات
موذي ،خزندگان و موشها طراحي ش��ود .و نیز کس��ب اطمينان
از اين كه دس��تاندركاران از ابزاره��اي طبيعي براي كنترل آفت
استفاده ميكنند.
منابع فرهنگي .محترم شمردن مكانهاي باستاني و ديگر آثار
مهم فرهنگي كه اثرات منفي چنداني ندارند.
 درك و ش��ناخت فرهنگ محلي و اجتناباز معرف��ي فعاليتهاي تهاجم اخالقي در آن
مكانها;
 وارد ك��ردن جلوههايمحلي هنري و صنايع دستي
با جزئي��ات آن به حیطه
فنآوريه��اي جدي��د
طراحي.
تجربيات حسي.
به صورت بصري يا
ديداري از طريق:
 ارائه عجائببص��ري هم��راه ب��ا
طراحي امكانات
 تركي��ب ك��ردنچش��ماندازهاي طبيع��ي ب��ا
منابع طبيعي درجريان فعاليتهاي
روزم��ره درجه��ت ايجاد
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فرصتهايي براي تفكر و استراحت.
انتخاب مواد ساختمانی .در انتخاب مواد ساختماني ،اولويت
با مواد اصلي است كه از منابع قابل تجديد باشند و در مكانهاي
بازديدي بيش��تر از مواد محلي كه هم دسترس��ي به آن راحتتر
اس��ت و هم به اقتصاد محلي كمك میکند اس��تفاده ش��ود .ولي
به ش��رط اين كه اس��تفاده مف��رط از آنها صورت نگي��رد .مواد
س��اختماني مورد استفاده به س��ه صورت اوليه ،ثانويه و ثالثيه در
اختيار طراحان است كه هر يك به اختصار معرفي ميشود.
مواد اوليه كه ش��امل مواد موجود در طبيعت از قبيل س��نگ،
زمين ،گياهان (كنف ،ني ،كتان وغیره) و چوب اس��ت .در رابطه
ب��ا مواد چوبي و درختان بايد نهايت احتياط منظور ش��ود تا آنها
حاوي مواد سمي و تركيبات آلي فرار نباشندچرا که باعث آلودگي
هوا و اتمسفر ميشوند.
م��واد ثانويه ،مواد حاصل از توليدات بازيافتي از قبيل چوب،
آلومينيوم ،س��لولز و پالس��تيك اس��ت .در مورد مواد ثانویه باید
موارد زیر را در نظر گرفت:
 تولید مواد اولیه ای که دارای سطح باالیی از انرژی باشندبدون اینکه آلودگی یا پسماندی داشته باشند.
 تصدیق کارایی عملکردی و امنیت زیس��ت محیطی مواددست دوم و بازیافتی حاصل از ساختمانهای قدیمی.
 م��ورد توجه قراردادن عایق بندی س��لولز ،به دلیلضدآتش بودن و هم اینکه یک پوش��ش گسترده تری
از لحاظ  Rvalueبه ازای س��انتیمتر ،نسبت به فایبر
گالس ،ایجاد میکند.
مواد ثالثيه ،ش��امل مواد انسان س��اخت و مصنوعي،
س��اختگي ،غيرقاب��ل تجديد نظي��ر تخته چندال ،پالس��تيك و
آلومينيوم اس��ت كه هرك��دام داراي درجات متفاوتي از اثرات
زيست محيطي هستند .در رابطه با مواد ثالثیه
بایستی موارد زیر مد نظر قرار گیرد:
 اجتناب از به کار بستن موادیکه تولیدکننده  cfc,Hcfcهستند.
 اجتناب از به کار بس��تنموادی که ش��امل ترکیبات
آلی فرار گازی هستند.
 کاه��شاستفاده از تولیدات
حاصل از آلومینیم
و ی��ا م��واد جدید
دیگ��ری ک��ه در
جریان اس��تخراج،
مخل محیط زیست
هس��تند و از انرژی
زی��ادی در جری��ان
پاالیش ،استفاده میشود.
 اجتن��اب از بکاربردنمواد بتنی و پوالدی.
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مدیریت انرژی

در ی��ک مکان گردش��گری ،ب��ا اس��تفاده از پیش��رفتهترین
تکنیک های ممکن برای کاهش مصرف انرژی ،اس��تفاده از منابع
قابل تجدید محلی و ملزم کردن بازدیدکنندگان به مصرف منصفانه
انرژی ،اصرار ورزیده میشود .در این مکانها حتیاالمکان باید از
انرژیهای طبیعی استفاده شود و استفاده از انرژی خورشیدی بدین
صورت است که از آبهای گرم شده توسط سلولهای فتوشیمیایی
برای تولید نیروی الکتریکی ،اس��تفاده میشود .ژنراتورهای بادی
میتوانند کاربریه��ای پمپی و جریان الکتریس��یته را در بعضی
نواحی ایجاد کنند .مراحل تولید بیوگاز ،هزینههای الکتریکی و یا
مربوط به گاز را کاهش میدهد و آزادسازی پساب ها را به منابع
آبی ،حذف میکن��د و همچنین بیوگاز میتواند برای گرم کردن،
سردکردن وخنکسازی آب ،استفاده شود.
در دس��ترس بودن ،پتانسیل و وجود منابع انرژی قابل تجدید
ابتدای��ی ،باید توس��ط مراحل طرحریزی به صورت قس��متی از
ط��رح جامع انرژی ،مورد تجزیه وتحلیل ق��رار گیرد ودر نهایت
مطمئنتری��ن روش برای اجتناب از افزایش فش��ار بر روی منابع
طبیعی ،احتراز از اس��تفاده از س��وخت های فسیلی آلوده زا مانند
گازوئیل و نفت است.
ذخیره آب
طراح��ی پایدار آب را با در نظر گرفتن توزیع و پخش طبیعی
آن ،بایستی مورد توجه قرار داد .چالش طراحی پایدار ،بیشتر در
مورد مناطقی که از نظر آب شیرین محدودیت دارند ،مطرح میشود
تا نس��بت به مناطق خش��کی که هزینه آب از لحاظ اقتصادی باال
است .اصول طراحی باید بدون چشمپوشی از انواع متعدد اقلیمها
در نظر گرفته شود .در یک مکان توسعه اکوتوریسم که مالحظات
سالمتی در اولویت است ،بحث مربوط به آب ،بیشتر بر روی ارائه
آبهای نوش��یدنی ،شستشو ،پخت و پز وغیره ،متمرکز میشود.
بیشترین توجه به بحث ذخیره و پایدارسازی آب ،مربوط به اثر
اس��تفاده آب بر روی جوامع محلی و اقتصاد محسوس آن است
مانند گرمابه .اس��اس برنامه ذخیرهس��ازی آب خانگی ،حفاظت
اس��ت .حفاظت از آب شامل استفاده از آب با کیفیت پایین مانند
جریان پسابی رهاشده ،آب های کدر یا روان آب حاصل از سطح
زمین در جهت اس��تفاده در آب س��یفون توالت یا آبیاری اراضی
و غالت خوراکی اس��ت که از طریق اس��تقرار سامانههای تصفیه
پس��ماند و سامانه لوله کشی امکان پذیر است .این آبها نیازمند
کیفیت باالی آبهای شستشو ومصرف شربی ،نیستند .آموزش و
آگاه��ی های مصرف کنندگان برای تحقق موفق اهداف حفاظتی،
کلیدی و ضروری اس��ت با آگاهس��ازی بازدیدکنندگان از وجود
ذخای��ر واقعی آب ،عملکرد مناس��ب و مس��ئولیت آنها در قبال
هدف حفاظت و رسیدن به آن ،فراهم میشود.
مدیریت پسماند

ب��رای ممانعت از آلودگی در مکانهای حس��اس ،باید فرض
ش��ود که تمام فعالیته��ا و خدمات مرتبط ب��ا امکانات ،طوری
طراحی شوند که کمترین پسماند را ایجاد کنند .برای ممانعت از
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آلودگی باید از واژههای کاهش ،بازیافت ،استفاده مجدد در مورد
مواد اس��تفاده کرد .مصرف مواد بایستی طوری مدیریت شود که
دوباره از همان مواد اس��تفاده مجدد شود ویا موادی راکه به طور
مستقیم قابل استفاده نیستند ،مورد بازیافت قرار داد.
 پسماند جامدپس��ماندهای جامد قابل تجزیه زیس��تی بایستی به کمپوست
تبدیل شود که در همان مکان مورد استفاده قرار میگیرند و یا برای
تولیدکنندگان محلی مواد غذایی آن مکان ،قابل اس��تفاده میشود.
مواد زائد غیرقابل تجزیه زیستی باید از آن مکان جدا شوند و به
مکانهای تحت مدیریت برای دفن بهداشتی ،منتقل شوند .عمل
تبدیل پسماند جامد ،با ایجاد شغل و ارائه آموزشهای زیست محیطی
و بهبود زیرس��اختهای اجتماعی محلی ،باعث ایجاد یک سود
افزودهای می شود و همچنین الزم است در این رابطه از مصرف
مواد غیرقابل تجزیه مانند قوطی پالس��تیکی دورریختنی ،ظروف
یکبار مصرف آش��پزخانه و نایلون پوشش غذا ،اجتناب شود و از
قبل ،در س��ایت های مربوط به کلبههای اکولوژیکی ،به مهمانان،
این موارد توصیه شود.
ذهنی��ت "هرآنچ��ه از دیده برف��ت  ،از دل برود" در مورد
پس��ماند هم صادق اس��ت به دلیل اینکه س��امانههایی که با
مش��کالت پسماند سرو کار دارند همه پشت صحنه و دور
از دس��ترس هس��تند .امکانات بهینه زیس��ت محیطی ،از
وجود یک س��امانه ای که تولید پس��ماند را کاهش می
دهد ،اطمینان میدهد .این چنین سامانه هایی نیازمند
ش��رکت ج��دی اس��تفادهکنندگان ،بازدیدکنندگان
واپراتورها هس��تند .اگر هر ش��خصی با توجه به
وظیفه اش عمل کند .به راحتی این س��امانه ،به
بهترین ش��کل بهینه زیست محیطی ،اجرا می
شود.
آموزش ،حفاظت ونگهداري

ب��راي ممانع��ت از آلودگ��يني��از
را
الزم
است تا تمامی اپراتورها آموزشهای
پس��ما ند ها ،
ببینند .بس��ياري از مشكالت آلودگي
ب��ه خاط��ر اينكه
نتيجه عدم توجه ومراقبت اس��ت.
پس��ماند بايد يكسري
براي ايجاد ي��ك برنامه ممانعت از
تغيي��رات ،در روش كار صورت پذي��رد كه آن هم نيازمند تالش
پیگیرانه است .این تالشها بایستی تا زمانی ادامه یابند تا اطمينان
حاصل ش��ود روش کارجدید کام ً
ال جا افتاده اس��ت .در موقعيت
هاي��ي با عملكرد باال ،هم از جان��ب بازديدكننده و هم كارمندان
آموزش مداوم آنها ضروري خواهد بود.
در یک محی��ط طبیعی تمام تركيبات خن��ك كننده بايد فاقد
 cfcآزاد باش��ند و از مواد آئروس��لي مانند اس��پري وغيره استفاد
نش��ود و موادي به کار گرفته شود كه توسط دست پمپاژ شوند.
اس��تخرهاي شناورس��ازي بايد فيلترهاي حذف مواد ش��يميايي
داشته باش��ند و جايگزين هايي را براي كلرينه كردن و پاكسازي
حوضها ،لحاظ کنند .تانكرهاي نفت وگازوييل و انبارهاي آنها
بايد تمام ًا عايقبندي شوند تا هيچ نشتي به محيط زيست اطرافش

نداشته باش��د و وس��ايل انتقال مواد نفتي بايد
سرجمع و توسط كش��تي بارگيري شوند،
آلودگيهاي ن��وري باي��د كاهش يابد
مخصوصا نورسازي هاي مصنوعي
درخارج از مناطق ،براي اين كه
از پراكن��ش حي��ات وحش
جلوگيري ميكند وبرای
اینک��ه س��تارگان،
در كلب��ه ه��اي
اكولوژيك��ي به
راحتي ديده
شوند در
طراحي

امكان��ات
با ز د ي��د ي،
راهب��رد
ي��ك
جام��ع طراح��ي الزم
اس��ت تا از توليد م��واد زائد
جام��د جلوگي��ري ك��رد .همچنين
در ي��ك م��كان گردش��ی ،بایس��تی بر
استفاده از پيش��رفتهترين تكنيكهاي ممكن
ب��راي كاهش مصرف ان��رژي ،اس��تفاده از منابع
قاب��ل تجدي��د محلي و مل��زم ك��ردن بازديدكنندگان
ب��ه مص��رف منصفان��ه ان��رژي ،اص��رار ورزيدهش��ود.
دردس��ترس بودن و ام��كان وجود ظرفیت مناب��ع انرژي قابل
تجديد ابتدايي ،بايد توس��ط مراحل طرحريزي به صورت بخشي
از طرح جامع انرژي مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد .اين طرحها
باي��د ميزان عرضه و تقاضاي انرژي را توجيه کنند و ميزان هزينه
و س��ودهاي واقعي را نسبت به محيط زيست جهاني ،منطقهاي و
محلي ارزيابي نمايند.
اس��تفاده از اکوتکنیک یا فنون مبتنی بر بوم شناختی در طرح
ریزی بایس��تی مورد توجه قرارگیرد .استفاده از انرژی خورشید،
جم��ع آوری و اس��تفاده مجدد از آب ب��اران ،بازیافت پس ماند،
اس��تفاده از س��امانه های تهویه طبیعی ،ذخیره انرژی ،خودکفایی
غذایی ،اس��تفاده از مواد و مصالح محلی و فناوری های بومی در
احداث ساختمان ها و هم سویی اشکال معماری با محیط زیست
طبیع��ی ازجمله مواردی اس��ت که می تواند مفه��وم اکوتکنیک
را تحق��ق بخش��د .مراکز اکوتوریس��تی باید م��واردی نظیر نقاط
دسترس��ی قابل کنترل ،ج��اده ها ،مراکز بازدید کنن��دگان ،مراکز
تفسیر ،تسهیالت استراحت ،مراکز دفع زباله و کانون های زیستی
نیروی انسانی و پژوهشگران را دربرگیرد.
همچنین این تس��هیالت زیستی ،بایس��تی ساده ،راحت ،تمیز
باش��د به طوریکه اکوتوریس��تها با زندگ��ی در مکانهای طبیعی
وبیگان��ه در فضایی آمیخته با فرهنگهای بومی ،از زندگی مدرن
شهری رهایی یابند.
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