
 
 1394تابستان ، 2، شمارة 2دورة  ،شهری گردشگری

 105 -120. ص

 

با استفاده از مدل جاپای  ـ فرهنگی تاریخیگردشگری در اماکن  ارزیابی پایداریِ

 ، شهر سنندج(خانة کرد :مطالعة موردی) شناختی بوم
 

 هنر و معماری، دانشگاه کردستاندانشکدة استادیار گروه شهرسازی،  -کیومرث حبیبی

 هنر و معماری، دانشگاه کردستاندانشکدة ریزی شهری،  کارشناس ارشد برنامه -*آرمان رحیمی کاکه جوب

 هنر و معماری، دانشگاه کردستاندانشکدة ریزی شهری،  کارشناس ارشد برنامه -عبدی محمدحامد

 

 22/6/1394 پذیرش مقاله:   21/3/1394دریافت مقاله: 

 

 دهکیچ

 و یعلم های عرصه در ،یگردشگر صنعت در داریپاة توسع میپارادا ظهور با ،ریاخ دهة دو در

مخرب  و نامطلوب راتیتأث خصوص در یا ندهیفزا یها ینگران یالملل نیب و یمل سطح و در ییاجرا

 ردنک عملیاتی یبرا یادیز یتجرب اقدامات و مطالعات بنابراین، شد. مطرح انبوه یگردشگر

 اقدامات، نیا همة رغم به اما است. پذیرفته صورت آن یابیارز یها مدل و داریپاة توسعمفهوم 

 در نینخست مطالعات ،دیگر طرف از است. نبوده مطلوب یداریپا سوی به شرفتیپ از ج حاصلینتا

 ژهیو به یگردشگر توسعة یداریپا به یابیدست جهت در عمده یها چالش وجود از کیحا زیشور نک

ـ  در این پژوهش سعی شده با روشی توصیفیبنابراین،  .است ـ فرهنگی تاریخیدر اماکن 

 ، پایداری گردشگری درو مطالعات میدانی اسنادیـ  ای با تکیه بر مطالعات کتابخانه تحلیلی و

 ،ین منظوربه ا د.شوارزیابی  ـ فرهنگی تاریخییکی از اماکن منزلة  بهشهر سنندج  «کردة خان»

، ـ فرهنگی تاریخیاولیه در مورد این مکان  اطالعات مورد نیازها و  داده گردآوریعالوه بر 

 توزیع شد( 1391در سال )کننده به این مکان  ای نیز در میان گردشگران مراجعه نامه پرسش

با توجه  نقل را بیان کنند. و حملهای مختلف برای  تا خود میزان تولید زباله و استفاده از سوخت

، بنابراین حجم است نفر 11034متوسط سالیانه  طور به خانة کردبه اینکه تعداد گردشگران 

ارزیابی سطح پایداری  منظور به .شدنفر برآورد  371 آماری با استفاده از فرمول کوکراننمونة 

 صورت بهتواند میزان پایداری را  این مدل می استفاده شده است. شناختی بومنیز از مدل جاپای 

مشخص  استنیازهای گردشگران به این مکان  ةکنند تأمینی و در قالب میزان زمینی که کمّ

در  خانة کردگردشگری برای  شناختی بومهای پژوهش نشان داد که میزان جاپای  یافته .کند

هکتاری  6/3850با توجه به مساحت  هکتار جهانی بوده است. 39/1783برابر با  1391سال 

گردشگری را  محیطی زیستاین مکان توانایی جبران فشارهای توان گفت  این عمارت، می

های مختلف  در میان بخش به فضاهای پشتیبان نیازمند است. تأثیراتو برای جبران این ندارد 

 بیشترین میزان را به خود اختصاص داده است. ونقل حملجاپا نیز، مصرف سوخت برای 
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 مقدمه

جهان تبدیل شده است. رشد این  درزا  اشتغالو ، بزرگ، جذاب،  پررونقصنایع سوم به یکی از هزارة صنعت گردشگری در 

 ،پیامدهای منفی و آثار سوء آن ،آثار اقتصادی مثبت فراوانی را برای جوامع میزبان به ارمغان آورده است هرچندصنعت 

 :Neto 2003است )شده ریزان  در میان کارشناسان و برنامه   باعث افزایش میزان نگرانی ،محیطی زیستدر ابعاد  ویژه به

محیطی  تأثیراتگیری  اندازه منظور بههای مختلفی  رویکردها و روش ،به بعد میالدی 1980ة (. بر این اساس، از ده11

 توان به مفهوم ظرفیت حامل ارائه شده است که از آن جمله می زیست  محیطهای انسانی بر  این صنعت و سایر فعالیت

(CCC)
 (LAC)، حدود تغییر قابل قبول سیستم1

(EBC) ظرفیت حامل محیطی ،2
 محیطی زیست تأثیراتارزیابی  ،3

(EIA) 4  کرد اشاره(Gossling et al., 2002:1456; Peng & Guihua 2007:342  .)شده عمدتاً یادهای  روش طورکلی به 

و  6ها متمرکز بوده است و توجه بسیار کمی به عالم کبیر انساناز سوی شده  ایجادمستقیم  تأثیراتو  5بر عالم صغیر

طرح این زمان با  (. همPeng & Guihua 2007: 45مستقیم ناشی از مصرف منابع معطوف شده است ) غیر تأثیرات

 محیطی زیست تأثیراتشیوه و ابزاری مناسب جهت ارزیابی منزلة  به 7(EFA) شناختی بوم جاپایها، تحلیل  روش

های مرتبط پایداری یافت. عالوه بر ارزش  و به مدت یک دهه کاربرد وسیعی در تحلیلشد های انسانی مطرح  فعالیت

تقاضاها ة بلکه در توانایی آن در مقایس ،دهد می دست بهفقط در ارقام مطلقی که  نهشناختی  بوم جاپایاکتشافی آن، قدرت 

 Venetoulis & Talberth) وری جهانی نهفته است های مختلف در جریان مشترک بهره برای منابع از جانب جمعیت

ابزاری جهت ارزیابی میزان منزلة  بهشناختی، استفاده از آن  بوم جاپای(. با وجود کاربردهای متنوع تحلیل 678 :2008

در صنعت گردشگری، هنوز در مراحل ابتدایی خود قرار دارد و تکامل و کاربرد بیشتر آن  محیطی زیستاستفاده از منابع 

 (.Johnson 2003: 29)بایستی شرح داده شود 

ساله گردشگران  هرو بناهای تاریخی،   داشتن عمارتواسطة  بهشهر سنندج یکی از شهرهای قدیمی ایران است که 

یکی از این بناهای قدیمی و  کنند. شهر مسافرت می این زیادی از ایران و سایر نقاط جهان برای دیدن این بناها به

مشهور  خانة کردشناسی قوم کرد بدل شده و از همین رو به  موزة مردمصف است که به آمعروف شهر سنندج عمارت 

مرکزی شهر و نیز داشتن معماری سنتی، فضایی جذاب و دلنشین هستة فتن در قرار گرواسطة  بهاین عمارت  شده است.

و از همین رو همواره و در ایام مختلف سال مملو از گردشگرانی است که برای دیدن این مکان فرهنگی به شهر دارد 

ـ  تاریخییکی از مسائل بسیار مهم، تأثیراتی است که گردشگران این مکان  ،در این میان اما .کنند سنندج سفر می

 تأثیر قرار دهند. تحتنتیجه پایداری شهر را  درتوانند داشته باشند و  شهر می زیست محیط  ویژه بهبر شهر و  فرهنگی

این عمارت و از سازمان مسئوالن از  غلباای که  های ثانویه در این پژوهش سعی شده است با استفاده از دادهبنابراین، 

 د.شوبررسی  ـ فرهنگی تاریخیمیراث فرهنگی استان به دست آمده است، میزان پایداری گردشگری در این مکان 

 تأثیراتین مدل عالوه بر اینکه ا استفاده شده است. شناختی بومارزیابی پایداری این مکان نیز از مدل جاپای  منظور به

 نشان دهد.ی کمّ صورت بهتواند سطح پایداری یک مکان را نیز  ، میکند میمستقیم مصرف منابع را مشخص  غیر
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 مبانی نظری

 شناختی بومجاپای 

کردند در دانشگاه بریتیش کلمبیا مطرح شناختی را  مفهوم جاپای بوم 1996بار در سال  نخستینبرای ریس و واکرناگل 

(Turner et al., 2007: 34; Bagliani et al., 2008: 67; Mostafa & Nataraajan 2009:789 این ایده به میزان زمین .)

واقع نتایج  درمورد نیاز است.  ها ضایعات آنهمة ی جمعیت و جذب نیازهای مصرف دنکردارد که برای برآورداشاره مولدی 

انسان بر منابع طبیعی  ،کدام ناحیه و کجادهد در  واضح نشان می طور بهشناختی  حاصل از کاربست شاخص جاپای بوم

 ،تولید زمین فراتر رود باز(. از آنجا که میزان مصرف نباید از ظرفیت 12: 1388 ،کند )سرایی و زراعی فرشاد فشار وارد می

پایداری در نظر گرفته شود  سوی بهگیری پیشرفت جوامع  مناسب جهت اندازه یابزار منزلة بهتواند  شاخص مذکور می

های انسانی، معادلی در  ها و ساخته فعالیتهمة ، برای شناختی بومدر روش جاپای  (.23: 1389 ،رضوانی و همکاران)

ها  های آن ضایعات و آالینده، شود که بتواند به نحوی پایدار منابع مورد نیاز را تأمین محیط طبیعی مولد در نظر گرفته می

طبیعی و برداشت از ة ، با حفظ سرمایشناختی بومروش تحلیلی جاپای  کند.های حامی حیات را حفظ  را جذب و نیز نظام

را نشان  ها گاه سکونتریزی برای پایداری  های برنامه طبیعی و با آهنگی قابل جبران، ضرورت بازتولیدآن در حد توان 

گذاری پولی منابع طبیعی و  ارزش، استفاده از ابزارهای مالی و شناختی بومدهد و باور دارد که برای سنجش پایداری  می

و یکی از  درآمد پیش شناختی بومجاپای  (.Zhiying and Cuiyan 2011: 35) جوابگو نخواهد بود زیست محیط کیفیت 

این مفهوم، در عین سادگی، جامعیت  کند. ریزی است که به تحقق پایداری کمک می مد در برنامهآابزارهای مهم و کار

نهایت پایداری  درگیری تأثیر بسزایی دارد، بلکه  سازی و تصمیم آگاهدر  تنها نهاین روش،  .داردرویارویی با محیط 

 (.Jia et al, 2010: 20) کند های جاری انسان را نیز ارزیابی می فعالیت

ترکیبی )قیاسی( و محاسبة به دو صورت  غلبا شود میاستفاده  شناختی بومهایی که در چارچوب تحلیل جاپای  روش

برای محاسبات جاپای بنابراین های مصرف ملی قرار دارد و  اساس داده بر. روش ترکیبی استاستقرایی محاسبة 

کند و همچنین یک  منبع حیاتی را برحسب مصرف تحلیل می 50ملی بسیار مناسب است. این روش بیش از  شناختی بوم

رکیبی همچنین از ارقام کشاورزی یا بیولوژیکی برای تبدیل مقادیر مصرف . روش تکند انرژی کلی نیز برقرار میمحاسبة 

آید.  دست به شناختی بوم جاپایشوند تا رقم  هم جمع می باها  شود و سپس گروه به مقادیر زمین مولد زیستی استفاده می

 جای بهکه در آن کند  اده میاستف جاپامقدار محاسبة است که روش ترکیبی از یک رویکرد پایین به باال برای  ذکر  شایان

مدنظر قرار ... و ،، انرژی، آب، ضایعاتونقل حملمانند  (ها مؤلفه) موارد محلی جاپایمصرف مواد خام، گرفتن  در نظر

 (.Ryan, 2004:870) گیرند می

 اغلبگیرد و  بندی مصارف در آن به تفکیک اجزا صورت می روش دوم، روشی است که طبقه منزلة به ،روش قیاسی

شود؛ به این معنا که  یک روش پایین به باال شناخته می منزلة بهشود. این روش  های منطقه استفاده می تحلیلزمینة در 

اصلی و سرانجام به  زمینها به کاربری  سپس این انرژی ،شود جمعیت تعیین میواسطة  بهشده  انجامابتدا مقدار فعالیت 

 رفته هم روی. شودها و مناطق فراهم  ها، سازمان شوند تا امکان مقایسه با سایر بخش واحد مساحت جهانی تبدیل می

تر از تولید مواد و نیز تفاوت معنادار بین تولیدات اولیه )تولیدات کشاورزی و معدنی( و  کامل یروش استقرایی تصویر

با کوچک  ویژه بهو گذشته های  در سال (.12 :1388 فرشاددهد )سرایی و زراعی  تولیدات ثانویه )تولیدات صنعتی( ارائه می

اندیشمندان ارائه شده است که از سوی شناختی  جاپای بوممحاسبة شدن مقیاس توجه به پایداری، روشی جدید برای 

، میاد 1اندیشمندانی مانند دن گوتلیباز سوی که  ،این روش .هاست آن ةکنند تکمیلواقع برگرفته از دو روش قبلی و  در
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گیری از  تواند با بهره  محقق می ،در این روش معروف است. 3محور مکانارائه شده است، به روش  2و دن موران ،1کیسنگر

 شناختی بومبرای محاسبه جاپای هایی  روشة مطالعات پیشین و نیز استناد به تجربیاتی که در این زمینه دارد، به ارائ

ها و نیز در  مقیاسهمة جاپا در ة که یک متد خاص برای محاسب ،برخالف دو روش قبلی ،در این روش درواقع بپردازد.

شرایطی که بر محیط  براساسدهد تا بتواند  آزادی عمل بیشتری در اختیار محقق قرار میدادند،  نقاط جهان ارائه میهمة 

 ;Gottelib et al., 2012: 451) )البته با استناد به مطالعات گذشته( نوین بپردازد روشیارائة اش حاکم است به  مورد مطالعه

Guzman et al., 2013: 987.)  ها و  آن همانند بسیاری روشگستردة کاربردهای رغم  بهشناختی  بوم جاپایتحلیل البته

 .اشاره شده است ها آناختصار به  به 1که در جدولدارد ها و معایبی  تحلیلی دیگر مزیت یها مدل

 
 شناختی بوممزایا و معایب تحلیل ردپای . 1جدول

 معایب مزایا
 EF دهد که هم از نظر علمی  شاخصی جمعی ارائه می

افراد از سوی و هم شناخت و درک آن است قدرتمند 
 متخصص آسان است. غیر

 توان برای سطوح مختلف مصرف )از یک فرد  از این روش می
 .کرد استفادهتا سطح یک کشور و حتی جمعیت جهان( 

 EF تأثیراتهای مختلف مصرف و نیز  امکان ترکیب گروه 
 .کند محیطی آن را در یک تحلیل واحد میسر می

 بنابراین کند،  این روش یک مقدار واحد ارائه می که آنجا از
 را دارد. جزئی وهای کلی  قابلیت مقایسه

 گیرد. نظر قرار میمدّعدالت اجتماعی نیز  ،در این روش 
  هم روش آموزشی و هم  شناختی بومتحلیل ردپای

 .است بخش انگیزه

  این شاخص ظرفیت زیستی جهانی موجود را نیز به ما نشان
 دهد. می

  تنها شامل مصرف و ضایعاتی است  شناختی بومروش ردپای
 که مستلزم نواحی زمین است.

 های مختلف  بندی گروه جمعة تر بعد و جنبه، اید آفرین مشکل
 زمین در یک عدد واحد است.

  این شاخص بیشتر روی مسائل کمی تأکید دارد و کمتر مسائل
 .گیرد میکیفی را در نظر 

  شاخصEF  گیرد میتغییر فناوری را نادیده. 

 ای بیشتر روی احتماالتی است  این شاخص در سطح منطقه
که قسمتی از آن ناشی از کمبود اطالعات در  افتد میکه اتفاق 

 است. ای منطقهسطح محلی و 

Holden 2004: 13; Hadley et al., 2004: 342; Meehl et al., 2007: 532 

 

 و گردشگری پایدار شناختی بومجاپای 

رو به رشد جهان، ابزاری  و سریعصنایع  شدن به یکی از  تبدیلگردشگری در حال  حاضر، گردشگری و اقتصاد در عصر

 شود. پایدار قلمداد میة و ارکان توسع ،از مفاهیم، اشکالاقتصادی جهان و نیز اصلی از ارکان  ، یکیبرای ایجاد درآمد ملی

کارهای خرد  و توسعة کسبمثبت اقتصادی در شهر، زندگی شهروندان،  تأثیراتگردشگری شهری عالوه بر  ،در این میان

یکی از منابع درآمدی پایدار نقش  منزلة بههای شهری را در پی دارد و  وضعیت زیرساختارتقای و بخشد  میرا بهبود 

(. گردشگری فرهنگی نوعی از گردشگری است که گردشگر را 5: 1390 زرندی پور) کند اساسی را در اقتصاد شهر ایفا می

ها و  آن با داشتهمقایسة مقصد و جامعة فرهنگ حال و گذشته دربارة به فراگیری، آموزش، کنکاش و کسب تجربه 

 کیفی میان گردشگر و محیط مورد بازدید استتجربة  درواقعکند و  و دیگران تشویق میخود جامعة های  انگیزه

(Johnson 2003: 135). نامند. طبق تعریف  های مختلف گردشگری فرهنگی را یک گردشگری پایدار می افراد و سازمان

کردن شود که در عین برطرف  ای از گردشگری گفته می ، گردشگری پایدار به شیوه4(WTOسازمان جهانی گردشگری )

مین نیازهای کشورهای میزبان و حفظ این امکانات أمنابع و تة نیازهای اقتصادی، اجتماعی و محیط به مدیریت کلیة کلی

                                                                                                                                                                                              
1. Miad Kissinger 

2. Dan Moran 
3. place-Oriented approach  

4. World Tourism Organization (WTO) 
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منابع همة که هدف اصلی آن مدیریت پایدار، پردازد. با توجه به مفهوم گردشگری  ن نیاز آیندگان میکرد جهت برآورده

و  محیطی زیستهای حمایتی، فرایندهای  شئونات فرهنگی کشورها و مناطق مختلف، سیاستة کلیموجود است، بر حفظ 

دارد. با توجه به وابستگی متقابل بین گردشگری  تأکیدنیاز گردشگران  کردن برآورده منظور بهتنوع عوامل محیطی 

نظر قرار ریزی مدّ در فرایند برنامه محیطی زیستاجتماعی و اقتصادی و  تأثیراتابعاد و باید همة پایدار، توسعة فرهنگی و 

از اهمیت بیشتری برخوردار است. فعالیت گردشگری و  زیست محیط گردشگری بر  تأثیریادشده،  تأثیراتگیرد. از میان 

دادن به منافع اقتصادی، عدم شناخت صحیح منابع و  نتیجة اولویتتواند در  های مختلف صنعت مربوط به آن می بخش

و ناپایداری در فرایند توسعه منجر شود  زیست محیط های گیاهی و جانوری به تخریب  ساخت توجهی به بوم و بیها،  توان

فیزیکی و گسترة  اینکهاند. با توجه به  های گردشگری با شرایط اصلی پایداری منطبق نبوده تاکنون فعالیت را پدید آورد.

رود در آینده با عدم تعادل اکولوژیکی بیشتری  صنعت گردشگری همچنان در حال افزایش است، انتظار می محیطی زیست

 (.Peng & Guihua 2007: 67) مواجه شویم

وارد ادبیات  1990دهة پایدار در مجامع علمی، از توسعة پایدار گردشگری همسو با پذیرش پارادایم ة رویکرد توسع

نوعی چرخش از رویکردهای سنتی اقتصاد  درواقعمطالعات گردشگری ة نوین در حوزانگارة گردشگری شد. پذیرش این 

 ،اساس آن باید منابع طبیعی برآید که  شمار می بهتر )سیستمی(  گردشگری به سمت رویکرد جامعزمینة کالسیک در  نئو

کنونی سودمند و مفید جامعة حال برای  نعی درمداوم در آینده حفظ شود و ة و سایر منابع گردشگری برای استفاد ،فرهنگی

اند اصول کلی،  ها تالش کرده های اخیر، بسیاری از محققان و سازمان در سال (.24 :1390)تقوایی و صفرآبادی  باشد

های جمعی نیز  و خوشبختانه در این زمینه به توافقکنند کلیدی گردشگری پایدار را مشخص  یها مؤلفهو رویکردها، 

کلیدی گردشگری  های مؤلفهگردشگران یکی از از سوی تعیین میزان مصرف منابع اکولوژیکی  ،در این میاناند.  رسیده

شاخص مناسبی  منزلة به« توریسم شناختی بومجاپای »تحقیقات متعددی از  رو این از(. Johnson 2003: 23)است پایدار 

 Hunter & Shaw 2007: 45; Martın-Cejas) اند صنعت گردشگری یاد کرده محیطی زیست تأثیراتجهت ارزیابی 

&Ramrez Sanchez 2010: 678 .)درواقع، TEF بدین  گردشگری است ومطالعة شناختی کاربردی در  تحلیل جاپای بوم

برای مصرف منابع و دفع پسماند با  محیطی زیستمعناست که در زمان و مکانی معین، میزان زمین مولد الزم از نظر 

در مساحتی معین از زمین. از زمانی که واکرناگل  محیطی زیستیعنی تفسیر مصرف  ؛گردشگری مرتبط استهای  فعالیت

 اند. های گردشگری انجام داده مکان زمینةمحققان بسیاری مطالعاتی تجربی در  اند، کردهرا مطرح  TEFمفهوم  1و هانتر

ابزاری کلیدی برای ارزیابی پایداری  منزلة بهرا  شناختی بومخود جاپای مطالعة ( در 2002) و همکاران 2گوسلینگ

نتایج این پژوهش نشان داده است که  اند. کردهو پایداری گردشگری را در شهر سیچلس ارزیابی کرده گردشگری معرفی 

گذاری بیش از حد در شهر سیچلس در ارتباط با امر گردشگری باعث شده است تا منابع محیطی این شهر در یک  سرمایه

 3تهدید شده و امروزه به شرایطی رسیده است که ناپایداری را بر شهر تحمیل کرده است. هانتر و شاو شدت بهاخیر دهة 

در تحقیق خود آنان  اند. دهکرمیزان پایداری گردشگری را در نیوزیلند بررسی  شناختی بوم( با استفاده از مدل جاپای 2007)

گردشگری را در این کشور محاسبه  شناختی بومجاپای ای بوده است،  منطقه صورت بههایی که بیشتر  با استفاده از داده

هایی مناسب توانسته است  اخیر با اعمال سیاستة نتایج تحقیق نشان داده است که کشور نیوزیلند در ده اند. کرده

 .کندناپایداری جلوگیری  سوی بهساماندهی کند که از حرکت این کشور  ای گونه بههای گردشگری را  گذاری سرمایه

 شناختی بومپایداری گردشگری را در شهر وال دی مرس ایتالیا با استفاده از مدل جاپای  (2007) و همکاران 4پاترسون

                                                                                                                                                                                              
1. Wackernagel and hunter 

2. Gosseling 
3. Hunter and show 

4. Patterson 
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و  محیطی زیستمدیریت مناسب فقدان اند که این شهر به دلیل  نهایت به این نتیجه دست یافته درآنان  .اند دهکربررسی 

ای ناپایدار را دنبال کرده و  توسعه، 2007تا  2001های  گردشگران، در طی سال محیطی زیست تأثیراتبه  یتوجه بینیز 

ده کرمیزان پایداری گردشگری مذهبی را بررسی  (2013) 1الهنانه نهایت گردشگری این شهر نیز ناپایدار بوده است. در

کرده شود، برای پژوهش خود انتخاب  عربستان برگزار میالحجه و در کشور  ساله در ماه ذی هرکه  ،او مراسم حج را است.

است، میزان کرده های مرتبط در کشور عربستان دریافت  هایی که از سازمان او در این پژوهش با استفاده از داده است.

است که نتایج این پژوهش نشان داده  است.کرده تولید کربن را در ایام برگزاری مراسم حج محاسبه  شناختی بومجاپای 

دچار  محیطی زیستدهد، از نظر  های صحیحی که در ارتباط با مراسم حج انجام می ریزی برنامهواسطة  بهکشور عربستان 

ارزیابی پایداری  زمینةیک مطالعه در فقط تاکنون  ،در ایران شود. )حجاج( نمی اختالالت چندانی از طریق گردشگران

ة آنان در مطالع ( صورت گرفته است.1390) توسط شکور و همکارانش شناختی بومگردشگری با استفاده از مدل جاپای 

 اند. کردهبوان ممسنی ارزیابی شدة  گم، میزان پایداری گردشگری را در بهشت شناختی بومخود با استفاده از مدل جاپای 

 محیطی زیستشارهای پایدار بوده و ف صورت بههای این پژوهش نشان داده است که گردشگری در این منطقه  یافته

 گردشگری است.منطقة گردشگران، کمتر از فضاهای پشتیبان این از سوی شده  وارد

اند که بسیار  خصوصی متمرکز بوده بهمقصدهای گردشگری  بارةای در های منطقه شده بر تحلیل یادمطالعات بیشتر 

تصویری ة ارائهای نهایی در  تحلیل است تا اند. این عوامل باعث شده در مقیاسی کوچک انجام شده ضمن در محدود و

های  ، تحلیلرو این از. اشندهای گردشگری ناتوان ب شده در کل فرایند فعالیت تولیدشناختی  واضح و شفاف از مصرف بوم

تا از  استو...  ،، فعالیت و انتخاب غذای گردشگران، تولید پسماندهاونقل حملتوجه به مقایسة  تلزمجامع در این زمینه مس

 .صنعت گردشگری صورت گیرد محیطی زیست تأثیراتارزیابی زمینة تری در  های مناسب این طریق تحلیل

 

 پژوهش روش

اطالعات مورد نیاز نیز از طریق  .استتحلیلی ـ  کاربردی و روش انجام آن توصیفیـ  ای توسعهتحقیق حاضر از نوع 

از سوی شده  ارائهآمار و اطالعات  اساس براسنادی و نیز مطالعات میدانی گردآوری شده است. ـ  ای مطالعات کتابخانه

متوسط برای دیدن این  طور بهنفر  564هزار و  20، ساالنه حدود خانة کردمسئوالن سازمان میراث فرهنگی استان و نیز 

دهند که  نفر آنان را کسانی تشکیل می 530و  هزار 9کنند که از این تعداد  به آن مراجعه می ـ فرهنگی تاریخیمکان 

و نیز  2با توجه به تعریف گردشگر ،بنابراین شوند. د و برای تفریح و بازدید به این مکان وارد میان ساکن خود شهر سنندج

خارج افرادی مالک نظرند که از فقط است،  ـ فرهنگی تاریخیکه ارزیابی پایداری گردشگری در این مکان  ،هدف تحقیق

 11تعداد این افراد  ،شده ارائهبا توجه به آمار  ن کرده باشند.هر سنندج آمده و از این مکان دیدشهر، استان یا کشور به ش

، عالوه بر شناختی بوماستخراج اطالعات مورد نیاز جهت محاسبات مربوط به جاپای  منظور به .استنفر در سال  34هزار و 

ای نیز تدوین و در بین افرادی  نامه آرشیو این مکان و نیز میراث فرهنگی مراجعه شده، پرسشاینکه به اسناد مرتبط در 

های سال  فصول و ماه همةها سعی شده  نامه در توزیع پرسش توزیع شده است. ،شوند که شامل تعریف گردشگر می

با  .(2 جدول) ادامه داشته است 1391 تا اسفند 1391ها از فروردین  نامه پوشش داده شود و به همین منظور توزیع پرسش

در  q و p) برآورد شد نفر 371حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران  ،(نفر 34هزار و ) شده اعالمآماری جامعة توجه به 

 .اند( شدهدر نظر گرفته  5/0این فرمول برابر با 

                                                                                                                                                                                              
1. Al Hanane 

 از کمتر برای مدتی است، وی زندگی محیط از خارج که آن مکان، در و رود می مسافرت به روز یک از بیش شود که می گفته فردی عمل به «گردشگری». 2
 (.121: 1390زاده و دیگران  نماید )اسمیت به نقل از اسماعیل و اهداف دیگر اقامت می تجارت تفریح، جهت سال یک
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 های مختلف سال ماهنامه به تفکیک  توزیع پرسش. 2جدول

 زمستان پاییز تابستان بهار فصل
 25 35 141 170 نامه تعداد پرسش

 اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین ماه
 12 8 5 10 10 15 61 50 30 50 50 70 نامه تعداد پرسش

 

برای این ضریب  78/0 که به دست آمدن مقدار شدها نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ بررسی  نامه پایایی پرسش

محور و  شناختی نیز با استفاده از روش مکان محاسبات مربوط به جاپای بوم نامه دارد. نشان از روایی و پایایی پرسش

)مصرف آب، برق،  های مختلف جاپا در بخشنیز محاسبات و شده توسط نگارندگان صورت گرفته  متدهای استخراج

 و زباله( صورت گرفته است. ونقل حمل

 

 شده مطالعهمحدودة 

ق در زمان حکومت  1046در سال  ،شمار بیهای گردشگری ارزشمند و  جذابیت باسنندج مرکز استان فرهنگی کردستان 

است که « دژ سنه»نام سنندج معرب  .خان اردالن بنا نهاده شد سلیمان به دستصفی و  شاهصفویه و در دوران ة سلسل

در فرهنگ لغات اوستایی به معنای شاهین و عقاب «  سنه» .نامند اکنون نیز مردم مناطق کردنشین سنندج را سنه می هم

 ،سنندج به علت مرکزیت در گذشته، مساجد، ابنیه و عمارات سنه تعاریف دیگری نیز وجود دارد. واژة بارةهرچند در ؛است

 ةموز عنوان بهاکنون  خانة کرد .دهد های این شهر را تشکیل می جاذبه اکنون بیشترین تعداد ، که همداردو بازار قدیمی 

های  عمارت ی از کاین عمارت ی .(1)شکل کند فعالیت میدر ضلع شمالی خیابان امام خمینی شهر سنندج شناسی  مردم

که دارد  سازی ارسیالگوهای  و بری گچو  آجرکاریمعماری از لحاظ  ةویژهای  ه ارزشکاعیانی شهر سنندج است  بزرگ

 است. فرد منحصربهدر نوع خود 

 

 
 نگارندگان :ـ مأخذ مرکزی شهر سنندجهستة در  خانة کردموقعیت  .1شکل

 

که آب حوض بزرگ دارد رشته قنات  و یک (اسطبلو  ،حیاط مطبخ )بیرونی، اندرونی، عمارت آصف چهار حیاط

حمام خصوصی با سبک و  در ضلع جنوب غربی عمارت، شود. می تأمیننمای مقابل تاالر و دو حیاط دیگر از آن  آب

اساس  بر .داردهای سنگی بسیار زیبا  و ستون بری آهکهای  های ایرانی ساخته شده است که نقش اسلوب معماری حمام

که به تاالر تشریفات معروف است، احتماالًًَ مربوط به دوران  ،های مختلف احداث بنای اصلی عمارت آصف نقل قول
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)طرح  است شدههایی به آن افزوده  بخش تدریج به ،در دوران قاجار و پهلوی ویژه به ،های بعدی یه است که در دورهصفو

 تصاویری از کالبد و فضاهای جانبی عمارت نشان داده شده است. 2در شکل (.1384 جامع گردشگری استان کردستان

 

 
 : نگارندگانمأخذ ـ تصاویری از عمارت آصف دیوان .2شکل

 

 ها یافتهبحث و 

( شهر سنندج، میزان خانة کرد) گردشگری در عمارت آصففعالیت مربوط به  شناختی بومارزیابی میزان جاپای  منظور به

و  شده  آوری جمع، ونقل حملمصرف آب و برق گردشگران این مکان و نیز میزان تولید زباله و مصرف سوخت برای 

محور استخراج شده  مکانمتد  اساس برها  )این روش نگارندگاناز سوی شده  استخراجهای  سپس با استفاده از روش

شده  استخراجهای  ها سنجیده شده است. شایان ذکر است روش ک از این بخشهری شناختی بوم ، میزان جاپایاست(

( و همچنین اطالعات 2013) و دیگران 2(، گوزمن2012و دیگران ) 1گوتلیباز سوی شده  انجامهای  برگرفته از شیوه

خاص جاپای  صورت بهبه دلیل اینکه بتوان  .است( Global Footprint Network 2011) شده در سازمان جهانی جاپا ارائه

به مصارف و تولیداتی از گردشگران استناد شده فقط ، کردمحاسبه  خانة کردمربوط به گردشگری را برای  شناختی بوم

و مصرف گاز شهری  وساز ساختهایی مانند غذا،  گیرد و به همین دلیل نیز از بخش صورت میاست که در این مکان 

 شده است. نظر صرف

 

 شناختی مصرف برق جاپای بوم

و نیز سازمان میراث فرهنگی استان کردستان، میزان مصرف  خانة کرداز آرشیو  آمده دست بهبا توجه به اطالعات و آمار 

 ،بنابراین کیلووات ساعت بوده است. 100هزار و  655میلیون و  1برابر با  1391برق این مکان گردشگری در سال 

 زیر انجام خواهد شد. صورت بهمصرف برق  شناختی بوممربوط به جاپای های  محاسبه

 انرژی وجود دارد: کیلوژولمصرفی چند الکتریسیتة ابتدا باید مشخص شود که در مقدار 

 

                                                                                                                                                                                              
1. Gottelib 

2. Guzman 
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1watt 1= joule/second 

1000watt= 1 kilo watt 

1000joule= 1kilo joule 

1655100 (kWh) × 1 (kj/sec) × 60 (sec/min) × 60 (min/hr)  = 5958360000  (kj) 

 :شود شده نیاز است محاسبه می محاسبهکه برای تولید میزان انرژی  سنگی زغالسپس 

(gram )297918000 = (kj)20÷ (gram) 1 (kj) ×5958360000 

 دارند: سنگ زغالدرصد بازدهی تولید  4/31 با توجه به اینکه گیاهان حدود

(gram) 948783439  =314/0 ÷297918000 

 بنابراین: ،دهد را کربن تشکیل می سنگ زغالدرصد  85و اکنون با توجه به اینکه 

(ton) 806  =1000000÷ (gram)806465923 =85%× (gram) 948783439 

 جذب کند، پس: تواند میتن کربن را  8/1هر هکتار زمین  آنکهو با توجه به 

EF)e)  806= ÷ 448  =8/1 (gha) 

 .است (gha) هکتار جهانی 448برابر با که میزان جاپای گردشگران در بخش الکتریسیته شد بر این اساس مشخص 

 

 شناختی مصرف آب جاپای بوم

، سازمان میراث فرهنگی استان و نیز شرکت آب و فاضالب، خانة کرداز سوی مسئوالن شده  ارائهبه استناد آمارهای 

های  به بررسی. با توجه است متر مکعب  616/78برابر با  1391در سال  ـ فرهنگی تاریخیمیزان مصرف آب این مکان 

 ,.Gootelib et al., 2012; Guzman et al) لیتر آب مورد نیاز است میلیون یک ،هکتار زمین 08/0گرفته، برای هر  صورت

 ، پس:استلیتر هزار  616میلیون و  78 برابر با 1391در سال  خانة کرد، بنابراین با توجه به اینکه مصرف آب (2013

616/78 ml × 08/0  hectare /ml = 29/6  hectare 

 .است (gha) هکتار جهانی 29/6بنابراین جاپای مصرف آب، برابر با 

 

 شناختی تولید زباله جاپای بوم

شده از آرشیو این مکان گردشگری، میزان تولید  استخراجها و نیز اطالعات  نامه از پرسش آمده دست بهبا توجه به اطالعات 

اطالعات  اساس بربا توجه به اینکه بنابراین  کیلوگرم بوده است. 739هزار و  6با برابر  1391این مکان در سال زبالة 

درصد  25دهند و در هنگام دفن حدود  را مواد آلی تشکیل میها  درصد از زباله 80ها حدود  نامه شده از پرسش استخراج

بنابراین ، تبدیل خواهد شد متر مکعب  2/0کیلوگرم به حجم  450با  مکعب متریابد و در هر  خود تقلیل میاولیة حجم 

 حجم زباله پیش از دفن مساوی است با:

6739 ÷ 450 = 98/14  m
3 

 حجم زباله با توجه به تغییرات فیزیکی در هنگام دفن مساوی است با:

14.98 × 25/0  = 75/3 m
3 

مساحت زمین مورد نیاز برای  ،امربا توجه به این  متر نیاز دارد. 2دفن هر الیه زباله به عمقی حدود  ،معمول طور به

 محله قطارچیان برابر است با:زبالة دفن 

75/3  m
3
 ÷ 2m = 88/1 m

2
 => 88/1  m

2
 ÷ 1hectare/10000m

2
 = 0002/0  hectare 

 .هکتار جهانی است 0002/0شناختی در بخش تولید زباله برابر با  توان نتیجه گرفت که جاپای بوم پس می
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 ونقل حمل شناختی بومجاپای 

های اصلی خودروها مبنای اصلی محاسبات  سوخت منزلة به (CNG) در این بخش، مصرف گازوئیل، بنزین و گاز طبیعی

مواقعی که آمار  ،مستقیم غیردر روش  آید. دست می بهمستقیم  غیرمقدار مصرف خودروها از دو روش مستقیم و  بوده است.

روز یا  شبانهشده در طول  جا رسمی مصرف سوخت وجود نداشته باشد با استفاده از تعداد سفرها و نیز تعداد مسافران جابه

ها و همچنین موتور  بوس و سواری انواع وسایل مختلف شخصی و عمومی، مانند اتوبوس، مینیوسیلة  بهماهانه یا ساالنه، 

اما در روش مستقیم با  شده قابل حصول است. نقلیة ذکریک از وسایل  هرجایی برای  جابهسیکلت و اعمال ضرایب 

با توجه به  آید. های نفتی ایران، میزان سوخت انواع خودروها به دست می استفاده از آمار رسمی شرکت ملی پخش فراورده

تفاده از این روش، بنابراین در این تحقیق از مستقیم و نیز در دسترس نبودن اطالعات الزم برای اس غیردشوار بودن روش 

که در کرد البته باید به این نکته نیز اشاره  در دو محله استفاده شده است. ونقل حملجاپای محاسبة روش مستقیم برای 

 خواسته شده است تا میزان سوختی را بیان کنند که برای رسیدن به کردة گردشگران خانشده از  توزیعهای  نامه پرسش

 اند. کردهاین مکان مصرف 

 برای بنزین مصرف سرانة ها، نامه پرسش از شده استخراج اطالعات به استناد با و شده انجام محاسبات به توجه با

 .است بوده مکعب متر 106 نیز طبیعی گاز مصرف و لیتر 128 گازوئیل مصرف لیتر، 175 ،خانة کرد به کنندگان مراجعه

 این از BTU تولید اثر بر که است کربنی نیز و BTU 1میزان گازوئیل، و بنزین جاپای محاسبة زمینة در مهم نکات

 Pezzetta and Drossman 2002 & Wang et) مختلف مقاالت از مستخرج اطالعات اساس بر .شود می حاصل 2ها سوخت

al., 2012 & Gottelib et al., 2012شناختی بوم های اطالعاتی مرتبط به بحث جاپای ( و نیز پایگاه (Global Footprint 

network and Living Planet Reportمیزان )BTU است که هزار  125 3تولیدشده برای بنزین بدون سرب در هر گالن

تولید  BTU 700هزار و  138سوخت گازوئیل نیز در هر گالن  است. BTUشده در هر میلیارد  آزادتن کربن  35/19برابر با 

 کند. آزاد می BTUتن کربن در هر میلیارد  95/19نهایت،  درکند که  می

 :کردزیر عمل  صورت بهمصرف بنزین و گازوئیل ة میزان زمین مورد نیاز برای تأمین سرانمحاسبة باید برای بنابراین، 

 جاپای بنزینمحاسبة الف( 

175 L × 1 gallon/ 7853/3  L = 23/46  gallon 

 شود. مقدار سوخت محاسبه می شده در این تولید BTUاکنون میزان 

23/46  gallon × 125000 BTU/gallon = 5778750 BTU 

 شود: زیر محاسبه می صورت بهشده  تولیدمقدار کربن 

006/0  billion BTU × 35/19  ton carbon/1 billion BTU = 12/0  ton carbon 

 است، بنابراین: موردنیازتن کربن یک هکتار زمین  8/1حال با توجه به این قانون که ساالنه برای جذب 

12/0  ton carbon × 1 hectare/ 8/1 ton carbon = 07/0  hectare 

میزان  هکتار جهانی است.07/0برابر با  1391شناختی مصرف بنزین برای گردشگران در سال  جاپای بومسرانة پس 

 هکتار جهانی است. 38/772مصرف بنزین برای کل گردشگران برابر با  شناختی بومجاپای 

 جاپای گازوئیلمحاسبة ب( 

128 L × 1 gallon/ 7853/3  L = 82/33  gallon 

                                                                                                                                                                                              
1. British Thermal Unit  

 نیاز برای باال بردن دمای یک پوند آب به اندازة یک درجة فارنهایت است.واقع مقدار انرژی مورد  واحد گرمای بریتانیا در .2
 لیتر است. 7853/3هر گالن معادل  .3
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 شود. شده در این مقدار سوخت محاسبه می تولید BTUاکنون میزان 

82/33  gallon × 138700 BTU/gallon = 4690834 BTU 

 شود: زیر محاسبه می صورت بهشده  تولیدمقدار کربن 

005/0  billion BTU × 95/19  ton carbon/ 1billion BTU = 09/0  ton carbon 

 تن کربن یک هکتار زمین مورد نیاز است، بنابراین: 8/1حال با توجه به این قانون که ساالنه برای جذب 

09/0  ton carbon × 1 hectare/ 8/1  ton carbon = 05/0  hectare 

 هکتار جهانی است. 05/0برابر با  1391در سال  برای گردشگرانشناختی مصرف گازوئیل  جاپای بومسرانة پس 

 هکتار جهانی است. 7/551برابر با  گردشگرانشناختی مصرف گازوئیل برای کل  میزان جاپای بوم

 CNGجاپای محاسبة ج( 

انرژی  منزلة بهو دارد هایی است که تمایل جهانی برای مصرف آن روندی افزایشی  گاز طبیعی از جمله سوخت

از حیث  ،درصد از کل ذخایر جهان، دومین کشور جهان 15کشور ایران با دارا بودن حدود  جایگزین و پاک مطرح است.

توجهی در این درخور های  گذاری سرمایه ،در ایران نیز (.12: 1386 پور عباس) ارزش پس از روسیه است بان این منبع شتدا

زمین محاسبة برای  دهد. های اخیر، روندی رو به رشد را نشان می زمینه انجام شده و گرایش به مصرف گاز طی سال

 گازهای طبیعی به روش زیر عمل شده است:ة شد تولیدمورد نیاز برای جذب کربن 

قانون گازها تعداد  اساس بر در فوت مکعب باید از قانون گازها استفاده کرد. 1ها تعداد مولمحاسبة نخست برای 

ضریب  ضرب حاصل)فوت مکعب( بر  و حجم 2)اتمسفر( فشار ضرب حاصلدر فوت مکعب برابر است با تقسیم  ها مول

 نشان داده شده است.این رابطة حرارت )کلوین( که در درجة در  Rثابت 
N = P × V/R × T 

 اتمسفر است، بنابراین: 5/14معادل  psi هر که آنجا ازاست و  psi 25/0گفتنی است که فشار داخل لوله در منازل 

P = 25/0  ÷ 5/24  = 017/0  atm 

V= 1 cubic Foot = 3/28  L تعداد مول در یک فوت مکعب   R = 08206/0  L atm/mole K ضریب ثابت   

T = 60 degrees Fahrenheit = 55/15  Centigrade = 5/288  Kelvin 

 ها در فوت مکعب بپردازیم. تعداد مولمحاسبة شده به  معینهای  شاخص اساس برتوانیم  در نتیجه می

N= (017/0)  × (3/28)  ÷ (08206/0)  × (5/288)  = 02/0  

 043/16متان  مولکولیمول متان وجود دارد و با در نظر گرفتن این نکته که جرم  02/0پس در یک فوت مکعب 

 گرم در مول است، بنابراین:

043/16  g/mole × 02/0 mole = 32/0  gram CH4 per cubic Foot 

 گیریم که: دهد، نتیجه می درصد متان را کربن تشکیل می 75با در نظر داشتن این نکته که 

32/0  gram CH4 per cubic foot × 75/0  = 24/0  gram carbon per cubic foot 

 314/35نیز  متر مکعب و از سوی دیگر، یک  مکعب متر 02832/0با توجه به تبدیل واحدها، هر فوت مکعب برابر 

را به فوت  ونقل حملکربن موجود، مقدار گاز طبیعی مصرفی گردشگران برای محاسبة توان برای  فوت مکعب است، می

 .کردمکعب تبدیل 

                                                                                                                                                                                              
ای خواهد  ها به اندازه اتم کنار هم قرار بگیرند، در این صورت، جرم کل آن 1023× 6.022اند که اگر  های بسیار پیشنهاد کرده ها پس از آزمایش دان شیمی .1

دان مشهور  را به یاد شیمی 1023×022/6اند. بعدها عدد  ها این تعداد را یک مول نامیده آسانی با ترازوهای معمولی اندازه گرفت. آن ن آن را بهشد که بتوا

 ایتالیایی آمدئو آووگادرو عدد آووگادرو نامیدند.
 1atm=760mmhgگویند.  یک اتمسفر نیز می منزلة فشار استاندارد پذیرفته شده است. این فشار را فشار هوا در سطح دریا به .2
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106 cubic meter × 314/35  cubic foot/cubic meter = 28/3743  cubic foot 

28/3743  cubic foot × 24/0  gram carbon / cubic foot = 39/898  gram carbon 

39/898  gram carbon ÷ 1 ton/1000000 million gram = 0009/0  ton 

 تن کربن داریم: 8/1ازای هر  بهبا توجه به قانون یک هکتار 

0009/0  ton carbon ÷ 8/1  hectare/ 1 ton carbon = 0005/0  hectare 

هکتار  0005/0شناختی گردشگران در بخش مصرف گاز طبیعی برابر با  جاپای بومسرانة توان گفت که  بنابراین می

 هکتار جهانی. 52/5کل گردشگران برابر است با  شناختی بومجاپای این موضوع بیانگر آن است که است. جهانی 

 محله ونقل حملجاپای کلی محاسبة د( 

کردن مقادیر جاپا برای مصرف بنزین،  جمعبا  خانة کردگردشگران برای  ونقل حملشناختی  کلی جاپای بوممحاسبة 

 و گاز طبیعی به دست خواهد آمد. ،گازوئیل

 = جاپای مصرف بنزین در + جاپای مصرف گازوئیل در + جاپای مصرف گاز طبیعی ونقل حملجاپای بخش 

38/772  + 7/551 + 52/5  = 6/1329  hectare  ونقل حملجاپای محله در بخش  

سرانة  ،نتیجه در هکتار جهانی است. 6/1329برابر با  خانة کردگردشگران برای  ونقل حملشناختی  جاپای بوم ،بنابراین

 متر مربع خواهد بود. 205هزار و برابر با  این مکان برای گردشگراندر  ونقل حملجاپای 

 :کرد بندی جمعزیر  صورت بهتوان  مربوط به هر فاکتور را میة نتایج حاصل از محاسب ،طورکلی به

 
 مختلف های بخشدر  خانة کردگردشگران  شناختی بومجاپای . 3جدول

 (n=11034مربع،  متر) EFة سران )هکتار( آمده دست به EF بخش

 406 448 الکتریسیته

 7/5 29/6 آب

 00002/0 0002/0 زباله

 1205 6/1329 ونقل حمل

 7/1616 89/1783 مجموع

 : نگارندگانمأخذ                        

 

برابر با  1391در سال  خانة کردگردشگران  شناختی بوم جاپای دهد که میزان گرفته نشان می صورتمحاسبات 

برای هر فرد گردشگری  متر مربع 7/1616ای برابر با  سرانه ةدهند نشاناست که این امر هکتار جهانی بوده  39/1783

میزان  ،خانة کرد متر مربع 6/3850 مساحتبه . این بدان معناست که با توجه کرده استمراجعه  مکانکه به این است 

ـ  تاریخیعمارت برابر بیشتر از مساحت این  632هزار و 4در حدود  کننده به این مکان مراجعهگردشگران زمین مصرفی 

 است. فرهنگی

 

 گیری نتیجه

شهرنشینی به دلیل ایجاد  ،درواقعتوان رشد شهرنشینی دانست.  های اخیر را می یکی از دالیل گسترش گردشگری در دهه

رشد گردشگری  به روبه روند  ،که با طبیعت انسانی سازگاری چندانی ندارد ،زا و غیرعادی استرسهای  شرایط و موقعیت

فعالیتی بدون خطر معرفی و همواره بر پیامدهای  منزلة به، گردشگری 1970ة ده شتاب افزونی بخشیده است. تا اواخر
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، محیطی زیستهای تحقیقی متعدد، پیامدهای  ها و گزارش یافته، 1980ة شد. از ده مطلوب و منافع اقتصادی آن تأکید می

موضوعات و وجود مشکالت واضح در اجتماعی و فرهنگی نامطلوب گردشگری را مورد تأیید قرار داد. با توجه به این 

 محیطی زیست تأثیراتهای مختلفی برای سنجش  ارتباط با گردشگری و محیط، دانشمندان و محققان از مفاهیم و روش

که توجهات بیشتری را در سطح  ،. یکی از این مفاهیماند کردههای هدف گردشگری استفاده  ناشی از گردشگری در مکان

شاخصی است که با ارزیابی و  شناختی بوماست. جاپای  شناختی بومجاپای  مفهوم، کرده است به خود جلب المللی بین

یا کشور، فشاری را که جمعیت و فرایندهای صنعتی بر اکوسیستم  ،انرژی و مواد مستعمل در یک شهر، منطقهمحاسبة 

 کند. کنند برآورد می وارد می

ناشی از گردشگری در یکی  محیطی زیست، میزان فشار شناختی بومدر این مطالعه سعی شد با استفاده از مدل جاپای 

( که یکی از خانة کردعمارت آصف ) ،به همین منظور .شودشهر سنندج محاسبه و ارزیابی  ـ فرهنگی تاریخیهای  از مکان

فرهنگ و آداب و رسوم قوم کرد، به ة به مکانی برای نشر و اشاعشدن  واسطة تبدیل بهو است اماکن تاریخی شهر سنندج 

شهر  ـ فرهنگی تاریخیدر میان سایر اماکن  خانة کرد درواقع بدل شده است، انتخاب شد. ـ فرهنگی تاریخیمکانی 

ب دیدن نفر از این مکان جذا 34هزار و  11متوسط  طور بهسنندج بیشترین گردشگر را به خود اختصاص داده و ساالنه 

کننده به آن در طول سال  مراجعهگردشگران  شناختی بومجاپای میزان ارزیابی سطح پایداری این مکان،  منظور به .کنند می

 شناختی بوم. نتایج تحقیق نشان داد که میزان جاپای یده شد، زباله، الکتریسیته و آب سنجونقل حملهای  در بخش 1391

برابر بیشتر از مساحت این  4632 تقریباًکه این میزان  استهکتار جهانی  1783.39برابر با  خانة کردگردشگری در 

فرهنگی برای برآوردن نیازهای زیستی  ـ توان گفت که این عمارت تاریخی می ،بنابراین ( است.متر مربع 6/3850) عمارت

 4065با توجه به مساحت  درواقع .استفراتر از این مکان  ای عرصهگردشگری، متکی به زمینة و پایداری خویش در 

شده از سوی  وارد محیطی زیستکه برای جبران فشارهای کرد بیان  گونه اینتوان  می 1390هکتاری شهر سنندج در سال 

این امر حاکی از آن مورد نیاز است.  سنندجدرصد از کل مساحت شهر  44 تقریباً، خانة کردکننده به  مراجعهگردشگران 

سطح پایداری در آن بسیار پایین بوده و در  مکان گردشگری،این  شناختی بوم جاپایاست که با توجه به باال بودن میزان 

جالب توجه این است که این مکان نکتة  تر خواهد شد. وخیم مراتب بهنشدن تدابیر خاص این وضعیت  اندیشیدهصورت 

در تواند در صورت ناپایداری، تأثیر بسزایی نیز در ناپایداری شهر سنندج داشته باشد.  عمده می یها یکی از کاربری منزلة به

محیطی ناشی از گردشگری  زیست تأثیرات( مشخص شد که 2007) همانند تحقیق پاترسون و همکاران ،این تحقیق

این در حالی است که در  بلکه در سطح کل شهر شده است. ،تنها در سطح مکان مورد نظر نهباعث بروز ناپایداری 

( نتایج نشان داده است که اعمال مدیریت 1390) ( و شکور و همکاران2013) (، الهنانه2007) مطالعات هانتر و شاو

شتر بی ،کلی طور بهجلوگیری شود.  شده مناسب در امر گردشگری باعث شده است تا از بروز ناپایداری در مناطق مطالعه

در  اند که بسیار محدود و خصوصی متمرکز بوده بهمقصدهای گردشگری  بارةای در های منطقه شده بر تحلیل یادمطالعات 

تصویری واضح و شفاف ة های نهایی در ارائ است تا تحلیل اند. این عوامل باعث شده ضمن در مقیاسی کوچک انجام شده

های جامع در این  رو، تحلیل این ازهای گردشگری ناتوان باشند.  فعالیتشده در کل فرایند  تولیدشناختی  از مصرف بوم

تا از این طریق  استو...  ،، فعالیت و انتخاب غذای گردشگران، تولید پسماندهاونقل حملتوجه به مقایسة  زمینه مستلزم

 محیطی صنعت گردشگری صورت گیرد. زیست تأثیراتارزیابی زمینة تری در  های مناسب تحلیل



 1394تابستان ، 2 شمارة، 2 دورة گردشگری شهری، 118

 
 مأخذ: نگارندگانـ  های مختلف در بخش خانة کردگردشگری  شناختی بومجاپای  .3شکل

 

 ،نیز ونقل حمل. بعد از است ونقل حملگردشگران نیز مربوط به  شناختی بومبیشترین میزان جاپای  ،3مطابق شکل

 .دارد خانة کردبرای گردشگران  را الکتریسیته بیشترین میزان جاپا

 

 نامه کتاب

 .142ـ119، ص2، ش9علوم محیطی، س(. نشریة 1390) نیا، جمیله ؛ توکلیصرافی، مظفر؛ ، حسنزاده اسماعیل. 1

مطالعة پایداری گردشگری شهری توسعة نقش مدیریت شهری در دستیابی به » (. 1390)صفرآبادی، اعظم ؛ تقوایی، مسعود. 2

 .52ـ35، ص4اول، ش  س ،جغرافیای مناطق خشکمجلة ، «شهر کرمانشاه موردی:

؛ رویکردی نو برای شناختی بومپای  جا» (.1389) حمیدرضا ،باغیانی؛ نسب، علی ؛ قنبریسلمانی، محمد؛ رضوانی، محمدرضا. 3

 .166ـ145، ص20ش  ،جغرافیا و توسعهنامة  ، فصل(«)مفهوم، کاربرد و سنجش آن محیطی زیست تأثیراتسنجش 

استان کردستان، گردشگری  ةتوسعجامع طرح (. 1384) گردشگری استان کردستانسازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و . 4

 شهر. تدبیر  مشاور  مهندسان

، مجلة «شاخص سنجش پایداری اجتماعات منزلة به( EF) شناختی بومپای  جا»(. 1388) فرشاد ،زارعی؛ محمدحسینسرایی، . 5

 .26ـ15، ص 50، ش شناسی محیط

ارزیابی و سنجش چگونگی پایداری گردشگری در » (.1390) جعفری، مهتاب ؛لشکری، مریم؛ باسطقریشی، محمد ؛ شکور، علی. 6

 .3 ، ش3 ، سنو در جغرافیای انسانی های نگرشنامة  فصل، «بوان ممسنی با استفاده از مدل ردپای اکولوژیکشدة  گمبهشت 

 .انتشارات دانشگاه شریفتهران: ، پایدارتوسعة انرژی، محیط و (. 1386) پور، مصطفی عباس. 7

8. Bagliani,M., Galli, A., Niccolucci, V., Marchettini, N.2008. Ecological footprint analysis 

applied to a sub-national area :the case of the province of siena, Italy. 

9. GFN – Global Footprint Network, 2011 .http//:www .Footprint network .org/en/index.php. 

10. Gossling, S & Hansson, C & Horstmeier, O and Saggel, S.2002. Ecological footprint 

analysis as a tool to assess tourism sustainability, Ecological Economies, Vol43, pp 199-211. 

11. Gottlieb,D, Kissinger,M, Vigoda-Gadot,E, Haim,A.2012 .Analyzing the ecological footprint 

at the institutional scale – The case of an Israeli high-school, journal of Ecological Indicators 

18, pp 91–97. 

12. Guzman, J.S & Marrero, M and Ramirez, A.2013.Methodology for determining the 

ecological footprint of the construction residential building in Andalusia(Spain), Ecological 

Indicators, Vol 25, pp 239-249. 



.مدل از استفاده با فرهنگی ـ تاریخی اماکن در گردشگری پایداریِ ارزیابی .. 119  

13. Hadley, S.W., Erickson III, D.J., Hernandez, J.L., Thompson, S.L., 2004. Future U.S. 
energy use for 2000–2025 as computed with temperatures from a global climate prediction 

model and energy demand model .Paper presented at 24th US AEE/IAEE North American 

Conference, Washington, DC. 
14. Hanandeh, A.E.2013. Quantifying the carbon footprint of religious tourism: the case of Hajj, 

Journal of cleaner Production, in press. 

15. Holden, E., 2004. Ecological footprints and sustainable urban form. Journal of Housing and 

the Built Environment. 

16. Hunter, C., Shaw, J., 2007. The ecological footprint as a key indicator of sustainable 

tourism. Tourism Management 28: pp 46–57. 

17. Jia,J,Zhao,J,Deng,H and Duan,J.2010. Ecological footprint simulation and prediction by 

ARIMA model—A case study in Henan Province of China, Ecological Indicators 10 , pp 

538–544. 

18. Johnson, P.A.2003. Exploring the ecological footprint of tourism in Ontorio. A thesis 

presented to the University of Waterloo in full filment of the thesis requirement for the 

degree of Master of Arts in Geography. 

19. Kissinger, M., Gottlieb, D.2010.Place oriented ecological footprint analysis :the case of 

Israel’s grain supply ,Ecological Economics 69, pp 1639–1645. 
20. Martın-Cejas, R.R., Ramırez Sanchez., P.P.2010. Ecological footprint analysis of road 

transport related to tourism activity: The case for Lanzarote Island. Tourism Management 

31: pp 98–103. 

21. Meehl, G.A., Stocker, T.F., Collins, W.D., Friedlingstein, P., Gaye, A.T., Gregory, J.M., Kitoh, A., 

Knutti, R., Murphy, J.M., Noda, A., Raper, S.C.B., Watterson, I.G., Weaver, A.J., Zhao, Z .- C., 

2007 .Global climate projections .In :Solomon, S., Qin, D., Manning, M., Chen, Z., Marquis, M., 

Averyt, K.B., Tignor, M., Miller, H.L .(Eds), Climate Change 2007 :The Physical Science Basis .
Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel 

on Climate Change. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom. 

22. Moran, D., Wackernagel, M., Kitzes, J.A., Goldfinger, S.H., Boutaud, A., 2008 .Measuring 

sustainable development – nation by nation .Ecological Economics 64, pp 470–474. 
23. Mostafa, M.M., Nataraajan, R.2009. A neuro-computational intelligence analysis of the 

ecological footprint of nations. Computational Statistics and Data Analysis 53: 3516_3531. 

24. Neto, F.2003. A new approach to sustainable tourism development: move beyond 

environmental protection. Natural Resources Forum 27: pp 212-222. 

25. Patterson, T & Niccolucci, V and Bastianoni, S.2007. Beyond more is better: Ecological 

footprint accounting for tourism and consumption in Val di Merse, Italy, Ecological 

Economies, Vol 62, pp 745-756. 

26. Peng, L., Guihua, Y.2007. Ecological footprint study on tourism itinerary products in 

Shangri-La, Yunnan Province, China. Acta Ecologica Sinica, 27: pp 2954−2963. 

27. Pezzetta, W.E., Drossman, H.2005.The Ecological footprint of the Colorado College: An 

Examination of Sustainability. 

http://www.coloradocollege.edu/sustainability/ecofootprint.pdf. 

28. Ryan, B., 2004. Ecological footprint analysis: An Irish rural study. Irish Geography 37: pp 

223-235. 

29. Turnera, K., Lenzenb, M., Wiedmannc, T., Barrettc, J.2007. Examining the global 

environmental impact of regional consumption activities—Part 1: A technical note on 

combining input–output and ecological footprint analysis. Journal of Ecological economics 

62: pp 37-44. 

30. Venetoulis, J., Talberth, J.2008. Refinining the ecological footprint. Environmental 

development sustainable 10: pp 441-469. 



 1394تابستان ، 2 شمارة، 2 دورة گردشگری شهری، 120

31. Wang, B & Chou, F and Lee, Y.2012.Ecological footprint of Taiwan: A discussion of its 

implications for urban and rural sustainable development, Computers, Environment and 

urban System, doi:10.1016/j.compenvurbsys.2011.12.004. 

32. Zhiying,G and Cuiyan,L.2010. Empirical Analysis on Ecological Footprint of Household. 

      Consumption in China, Energy Procedia, N5, pp 2387–2391. 

 


