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چکیده
در دو دهة اخیر ،با ظهور پارادایم توسعة پایدار در صنعت گردشگری ،در عرصه های علمی و
اجرایی و در سطح ملی و بین المللی نگرانی های فزایندهای در خصوص تأثیرات نامطلوب و مخرب
گردشگری انبوه مطرح شد .بنابراین ،مطالعات و اقدامات تجربی زی ادی برای عملیاتیکردن
مفهوم توسعة پایدار و مدل های ارزی ابی آن صورت پذیرفته است .اما بهرغم همة این اقدامات،
نتایج حاصل از پیشرفت بهسوی پایداری مطلوب نبوده است .از طرف دیگر ،مطالعات نخستین در
کشور نیز حاکی از وجود چالش های عمده در جهت دستی ابی به پایداری توسعة گردشگری بهویژه
در اماکن تاریخیـ فرهنگی است .بنابراین ،در این پژوهش سعی شده با روشی توصیفیـ
تحلیلی و با تکیه بر مطالعات کتابخانه ایـ اسنادی و مطالعات میدانی ،پایداری گردشگری در
« خانة کرد» شهر سنندج بهمنزلة یکی از اماکن تاریخیـ فرهنگی ارزیابی شود .به این منظور،
عالوه بر گردآوری داده ها و اطالعات مورد نیاز اولیه در مورد این مکان تاریخیـ فرهنگی،
پرسشنامه ای نیز در میان گردشگران مراجعهکننده به این مکان (در سال  )1391توزیع شد
تا خود میزان تولید زباله و استفاده از سوخت های مختلف برای حملونقل را بیان کنند .با توجه
به اینکه تعداد گردشگران خانة کرد بهطور متوسط سالیانه  11034نفر است ،بنابراین حجم
نمونة آماری با استفاده از فرمول کوکران  371نفر برآورد شد .بهمنظور ارزیابی سطح پایداری
نیز از مدل جاپای بومشناختی استفاده شده است .این مدل می تواند میزان پایداری را بهصورت
کمّ ی و در قالب میزان زمینی که تأمینکنندة نیازهای گردشگران به این مکان است مشخص
کند .یافته های پژوهش نشان داد که میزان جاپای بومشناختی گردشگری برای خانة کرد در
سال  1391برابر با  1783/39هکتار جهانی بوده است .با توجه به مساحت  3850/6هکتاری
این عمارت ،میتوان گفت این مکان توانایی جبران فشارهای زیستمحیطی گردشگری را
ندارد و برای جبران این تأثیرات به فضاهای پشتیبان نیازمند است .در میان بخش های مختلف
جاپا نیز ،مصرف سوخت برای حملونقل بیشترین میزان را به خود اختصاص داده است.
کلیدواژگان :گردشگری پایدار ،گردشگری فرهنگی ،جاپای بومشناختی ،خانة کرد شهر سنندج.
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مقدمه
صنعت گردشگری در هزارة سوم به یکی از صنایع پررونق ،جذاب ،بزرگ ،و اشتغالزا در جهان تبدیل شده است .رشد این
صنعت هرچند آثار اقتصادی مثبت فراوانی را برای جوامع میزبان به ارمغان آورده است ،پیامدهای منفی و آثار سوء آن،
بهویژه در ابعاد زیستمحیطی ،باعث افزایش میزان نگرانی در میان کارشناسان و برنامهریزان شده است

( Neto 2003:

 .) 11بر این اساس ،از دهة  1980میالدی به بعد ،رویکردها و روش های مختلفی بهمنظور اندازهگیری تأثیرات محیطی
این صنعت و سایر فعالیت های انسانی بر محیط زیست ارائه شده است که از آن جمله میتوان به مفهوم ظرفیت حامل
) ،1 (CCCحدود تغییر قابل قبول سیستم ) ،2 (LACظرفیت حامل محیطی ) ،3 (EBCارزیابی تأثیرات زیستمحیطی
4

)(EIA

اشاره کرد (

et al., 2002:1456; Peng & Guihua 2007:342

 .)Gosslingبهطورکلی روشهای یادشده عمدتاً

بر عالم صغیر  5و تأثیرات مستقیم ایجادشده از سوی انسان ها متمرکز بوده است و توجه بسیار کمی به عالم کبیر  6و
تأثیرات غیر مستقیم ناشی از مصرف منابع معطوف شده است

(& Guihua 2007: 45

 .)Pengهمزمان با طرح این

روش ها ،تحلیل جاپای بومشناختی (  7 )EFAبهمنزلة شیوه و ابزاری مناسب جهت ارزیابی تأثیرات زیستمحیطی
فعالیت های انسانی مطرح شد و به مدت یک دهه کاربرد وسیعی در تحلیل های مرتبط پایداری یافت .عالوه بر ارزش
اکتشافی آن ،قدرت جاپای بومشناختی نهفقط در ارقام مطلقی که به دست میدهد ،بلکه در توانایی آن در مقایسة تقاضاها
برای منابع از جانب جمعیت های مختلف در جریان مشترک بهرهوری جهانی نهفته است (
678

Venetoulis & Talberth

 .) 2008:با وجود کاربردهای متنوع تحلیل جاپای بوم شناختی ،استفاده از آن بهمنزلة ابزاری جهت ارزیابی میزان

استفاده از منابع زیستمحیطی در صنعت گردشگری ،هنوز در مراحل ابتدایی خود قرار دارد و تکامل و کاربرد بیشتر آن
بایستی شرح داده شود (.)Johnson 2003: 29
شهر سنندج یکی از شهرهای قدیمی ایران است که بهواسطة داشتن عمارت و بناهای تاریخی ،هرساله گردشگران
زیادی از ایران و سایر نقاط جهان برای دیدن این بناها به این شهر مسافرت میکنند .یکی از این بناهای قدیمی و
معروف شهر سنندج عمارت آ صف است که به موزة مردم شناسی قوم کرد بدل شده و از همین رو به خانة کرد مشهور
شده است .این عمارت بهواسطة قرار گرفتن در هستة مرکزی شهر و نیز داشتن معماری سنتی ،فضایی جذاب و دلنشین
دارد و از همین رو همواره و در ایام مختلف سال مملو از گردشگرانی است که برای دیدن این مکان فرهنگی به شهر
سنندج سفر میکنند .اما در این میان ،یکی از مسائل بسیار مهم ،تأثیراتی است که گردشگران این مکان تاریخیـ
فرهنگی بر شهر و بهویژه محیط زیست شهر میتوانند داشته باشند و در نتیجه پایداری شهر را تحتتأثیر قرار دهند.
بنابراین ،در این پژوهش سعی شده است با استفاده از داده های ثانویهای که اغلب از مسئوالن این عمارت و از سازمان
میراث فرهنگی استان به دست آمده است ،میزان پایداری گردشگری در این مکان تاریخیـ فرهنگی بررسی شود.
بهمنظور ارزیابی پایداری این مکان نیز از مدل جاپای بومشناختی استفاده شده است .ا ین مدل عالوه بر اینکه تأثیرات
غیرمستقیم مصرف منابع را مشخص میکند ،میتواند سطح پایداری یک مکان را نیز بهصورت کمّی نشان دهد.

1. Carrying Capacity Concept
2. Limit of Acceptable Change system
3. Environmental Bio Capacity
4. Environmental Impact Assessment
5. microcosmic
6. macrocosmic
7. Ecological footprint
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مبانی نظری
جاپای بومشناختی

ریس و واکرناگل برای نخستینبار در سال  1996مفهوم جاپای بومشناختی را در دانشگاه بریتیش کلمبیا مطرح کردند
(al., 2007: 34; Bagliani et al., 2008: 67; Mostafa & Nataraajan 2009:789

 .) Turner etاین ایده به میزان زمین

مولدی اشاره دارد که برای برآوردکردن نیازهای مصرف ی جمعیت و جذب همة ضایعات آنها مورد نیاز است .درواقع نتایج
حاصل از کاربست شاخص جاپای بومشناختی بهطور واضح نشان میدهد در کدام ناحیه و کجا ،انسان بر منابع طبیعی
فشار وارد میکند (سرایی و زراعی فرشاد .) 12 :1388 ،از آنجا که میزان مصرف نباید از ظرفیت بازتولید زمین فراتر رود،
شاخص مذکور میتواند بهمنزلة ابزاری مناسب جهت اندازه گیری پیشرفت جوامع بهسوی پایداری در نظر گرفته شود
( رضوانی و همکاران .)23 :1389 ،در روش جاپای بومشناختی ،برای همة فعالیتها و ساخته های انسانی ،معادلی در
محیط طبیعی مولد در نظر گرفته می شود که بتواند به نحوی پایدار منابع مورد نیاز را تأمین ،ضایعات و آالیندههای آنها
را جذب و نیز نظام های حامی حیات را حفظ کند .روش تحلیلی جاپای بومشناختی ،با حفظ سرمایة طبیعی و برداشت از
آن در حد توان بازتولید طبیعی و با آهنگی قابل جبران ،ضرورت های برنامه ریزی برای پایداری سکونتگاهها را نشان
میدهد و باور دارد که برای سنجش پایداری بومشناختی ،استفاده از ابزارهای مالی و ارزش گذاری پولی منابع طبیعی و
کیفیت محیط زیست جوابگو نخواهد بود

(and Cuiyan 2011: 35

 .)Zhiyingجاپای بومشناختی پیشدرآمد و یکی از

ابزارهای مهم و کارآمد در برنامه ریزی است که به تحقق پایداری کمک میکند .این مفهوم ،در عین سادگی ،جامعیت
رویارویی با محیط دارد .این روش ،نهتنها در آگاهسازی و تصمیم گیری تأثیر بسزایی دارد ،بلکه درنهایت پایداری
فعالیت های جاری انسان را نیز ارزیابی میکند

(20

.)Jia et al, 2010:

روش هایی که در چارچوب تحلیل جاپای بومشناختی استفاده میشود اغلب به دو صورت محاسبة ترکیبی (قیاسی) و
محاسبة استقرایی است .روش ترکیبی براساس داده های مصرف ملی قرار دارد و بنابراین برای محاسبات جاپای
بومشناختی ملی بسیار مناسب است .این روش بیش از  50منبع حیاتی را برحسب مصرف تحلیل میکند و همچنین یک
محاسبة انرژی کلی نیز برقرار میکند .روش ت رکیبی همچنین از ارقام کشاورزی یا بیولوژیکی برای تبدیل مقادیر مصرف
به مقادیر زمین مولد زیستی استفاده می شود و سپس گروهها با هم جمع میشوند تا رقم جاپای بومشناختی به دست آید.
شایان ذکر است که روش ترکیبی از یک رویکرد پایین به باال برای محاسبة مقدار جاپا استفاده میکند که در آن بهجای
در نظر گرفتن مصرف مواد خام ،جاپای موارد محلی (مؤلفهها) مانند حملونقل ،انرژی ،آب ،ضایعات ،و ...مدنظر قرار
میگیرند (.)Ryan, 2004:870
روش قیاسی ،بهمنزلة روش دوم ،روشی است که طبقه بندی مصارف در آن به تفکیک اجزا صورت میگیرد و اغلب
در زمینة تحلیل های منطقه استفاده میشود .این روش بهمنزلة یک روش پایین به باال شناخته می شود؛ به این معنا که
ابتدا مقدار فعالیت انجامشده بهواسطة جمعیت تعیین میشود ،سپس این انرژی ها به کاربری زمین اصلی و سرانجام به
واحد مساحت جهانی تبدیل می شوند تا امکان مقایسه با سایر بخش ها ،سازمان ها و مناطق فراهم شود .رویهمرفته
روش استقرایی تصویری کامل تر از تولید مواد و نیز تفاوت معنادار بین تولیدات اولیه (تولیدات کشاورزی و معدنی) و
تولیدات ثانویه (تولیدات صنعتی) ارائه میدهد (سرایی و زراعی فرشاد  .)12 :1388در سالهای گذشته و بهویژه با کوچک
شدن مقیاس توجه به پایداری ،روشی جدید برای محاسبة جاپای بومشناختی از سوی اندیشمندان ارائه شده است که
درواقع برگرفته از دو روش قبلی و تکمیلکنندة آنهاست .این روش ،که از سوی اندیشمندانی مانند دن گوتلیب  ،1میاد
1. Dan Gottlib
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کیسنگر  ،1و دن موران  2ارائه شده است ،به روش مکانمحور  3معروف است .در این روش ،محقق میتواند با بهرهگیری از
مطالعات پیشین و نیز استناد به تجربیاتی که در این زمینه دارد ،به ارائة روشهایی برای محاسبه جاپای بومشناختی
بپردازد .درواقع در این روش ،برخالف دو روش قبلی ،که یک متد خاص برای محاسبة جاپا در همة مقیاس ها و نیز در
همة نقاط جهان ارائه میدادند ،آزادی عمل بیشتری در اختیار محقق قرار میدهد تا بتواند براساس شرایطی که بر محیط
مورد مطالعهاش حاکم است به ارائة روشی (البته با استناد به مطالعات گذشته) نوین بپردازد
et al., 2013: 987

( ;Gottelib et al., 2012: 451

 .)Guzmanالبته تحلیل جاپای بومشناختی بهرغم کاربردهای گستردة آن همانند بسیاری روشها و

مدلهای تحلیلی دیگر مزیت ها و معایبی دارد که در جدول 1بهاختصار به آنها اشاره

شده است.

جدول .1مزایا و معایب تحلیل ردپای بومشناختی









مزایا
 EFشاخصی جمعی ارائه می دهد که هم از نظر علمی
قدرتمند است و هم شناخت و درک آن از سوی افراد
غیر متخصص آسان است.
از این روش می توان برای سطوح مختلف مصرف (از یک فرد
تا سطح یک کشور و حتی جمعیت جهان) استفاده کرد .
 EFامکان ترکیب گروههای مختلف مصرف و نیز تأثیرات
محیطی آن را در یک تحلیل واحد میسر میکند .
از آنجا که این روش یک مقدار واحد ارائه میکند ،بنابراین
قابلیت مقایسههای کلی و جزئی را دارد.
در این روش ،عدالت اجتماعی نیز مدّنظر قرار میگیرد.
تحلیل ردپای بومشناختی هم روش آموزشی و هم
انگیزهبخش است .
این شاخص ظرفیت زیستی جهانی موجود را نیز به ما نشان
میدهد.







معایب
روش ردپای بومشناختی تنها شامل مصرف و ضایعاتی است
که مستلزم نواحی زمین است.
مشکلآفرینتر بعد و جنبه ،ایدة جمعبندی گروههای مختلف
زمین در یک عدد واحد است.
این شاخص بیشتر روی مسائل کمی تأکید دارد و کمتر مسائل
کیفی را در نظر میگیرد .
شاخص  EFتغییر فناوری را نادیده میگیرد .
این شاخص در سطح منطقهای بیشتر روی احتماالتی است
که اتفاق میافتد که قسمتی از آن ناشی از کمبود اطالعات در
سطح محلی و منطقهای است.

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

جاپای بومشناختی و گردشگری پایدار

در عصر حاضر ،گردشگری و اقتصاد گردشگری در حال تبدیل شدن به یکی از صنایع سریع و رو به رشد جهان ،ابزاری
برای ایجاد درآمد ملی ،یکی از ارکان اصلی اقتصادی جهان و نیز از مفاهیم ،اشکال ،و ارکان توسعة پایدار قلمداد میشود.
در این میان ،گردشگری شهری عالوه بر تأثیرات مثبت اقتصادی در شهر ،زندگی شهروندان ،توسعة کسبوکارهای خرد
را بهبود میبخشد و ارتقای وضعیت زیرساخت های شهری را در پی دارد و بهمنزلة یکی از منابع درآمدی پایدار نقش
اساسی را در اقتصاد شهر ایفا میکند (پورزرندی  .) 5 :1390گردشگری فرهنگی نوعی از گردشگری است که گردشگر را
به فراگیری ،آموزش ،کنکاش و کسب تجربه دربارة فرهنگ حال و گذشته جامعة مقصد و مقایسة آن با داشتهها و
انگیزههای جامعة خود و دیگران تشویق میکند و درواقع تجربة کیفی میان گردشگر و محیط مورد بازدید است
(2003: 135

 .)Johnsonافراد و سازمان های مختلف گردشگری فرهنگی را یک گردشگری پایدار می نامند .طبق تعریف
4

سازمان جهانی گردشگری ( ، )WTOگردشگری پایدار به شیوهای از گردشگری گفته می شود که در عین برطرف کردن
کلیة نیازهای اقتصادی ،اجتماعی و محیط به مدیریت کلیة منابع و تأ مین نیازهای کشورهای میزبان و حفظ این امکانات
1. M iad Kissinger
2. Dan M oran
3. place-Oriented approach
)4. World Tourism Organization (WTO
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جهت برآوردهکردن نیاز آیندگان میپردازد .با توجه به مفهوم گردشگری پایدار ،که هدف اصلی آن مدیریت همة منابع
موجود است ،بر حفظ کلیة شئونات فرهنگی کشورها و مناطق مختلف ،سیاست های حمایتی ،فرایندهای زیستمحیطی و
تنوع عوامل محیطی بهمنظور برآوردهکردن نیاز گردشگران تأکید دارد .با توجه به وابستگی متقابل بین گردشگری
فرهنگی و توسعة پایدار ،باید همة ابعاد و تأثیرات اجتماعی و اقتصادی و زیستمحیطی در فرایند برنامهریزی مدّنظر قرار
گیرد .از میان تأثیرات یادشده ،تأثیر گردشگری بر محیط زیست از اهمیت بیشتری برخوردار است .فعالیت گردشگری و
بخش های مختلف صنعت مربوط به آن میتواند در نتیجة اولویتدادن به منافع اقتصادی ،عدم شناخت صحیح منابع و
توانها ،و بیتوجهی به بومساخت های گیاهی و جانوری به تخریب محیط زیست منجر شود و ناپایداری در فرایند توسعه
را پدید آورد .تاکنون فعالیت های گردشگری با شرایط اصلی پایداری منطبق نبودهاند .با توجه به اینکه گسترة فیزیکی و
زیستمحیطی صنعت گردشگری همچنان در حال افزایش است ،انتظار می رود در آینده با عدم تعادل اکولوژیکی بیشتری
مواجه شویم

(2007: 67

.)Peng & Guihua

رویکرد توسعة پایدار گردشگری همسو با پذیرش پارادایم توسعة پایدار در مجامع علمی ،از دهة  1990وارد ادبیات
گردشگری شد .پذیرش این انگارة نوین در حوزة مطالعات گردشگری درواقع نوعی چرخش از رویکردهای سنتی اقتصاد
نئوکالسیک در زمینة گردشگری به سمت رویکرد جامعتر (سیستمی) بهشمار میآید که براساس آن باید منابع طبیعی،
فرهنگی ،و سایر منابع گردشگری برای استفادة مداوم در آینده حفظ شود و درعینحال برای جامعة کنونی سودمند و مفید
باشد (تقوایی و صفرآبادی  .)24 :1390در سال های اخیر ،بسیاری از محققان و سازمانها تالش کردهاند اصول کلی،
رویکردها ،و مؤلفههای کلیدی گردشگری پایدار را مشخص کنند و خوشبختانه در این زمینه به توافق های جمعی نیز
رسیدهاند .در این میان ،تعیین میزان مصرف منابع اکولوژیکی از سوی گردشگران یکی از مؤلفههای کلیدی گردشگری
پایدار است

(2003: 23

 .)Johnsonازاینرو تحقیقات متعددی از «جاپای بومشناختی توریسم» بهمنزلة شاخص مناسبی

جهت ارزیابی تأثیرات زیستمحیطی صنعت گردشگری یاد کردهاند (
 .)&Ramrez Sanchez 2010: 678درواقع،

TEF

Hunter & Shaw 2007: 45; Martın-Cejas

تحلیل جاپای بوم شناختی کاربردی در مطالعة گردشگری است و بدین

معناست که در زمان و مکانی معین ،میزان زمین مولد الزم از نظر زیستمحیطی برای مصرف منابع و دفع پسماند با
فعالیتهای گردشگری مرتبط است؛ یعنی تفسیر مصرف زیستمحیطی در مساحتی معین از زمین .از زمانی که واکرناگل
و هانتر  1مفهوم

TEF

را مطرح کردهاند ،محققان بسیاری مطالعاتی تجربی در زمینة مکان های گردشگری انجام دادهاند.

گوسلینگ  2و همکاران ( )2002در مطالعة خود جاپای بومشناختی را بهمنزلة ابزاری کلیدی برای ارزیابی پایداری
گردشگری معرفی کرده و پایداری گردشگری را در شهر سیچلس ارزیابی کردهاند .نتایج این پژوهش نشان داده است که
سرمایه گذاری بیش از حد در شهر سیچلس در ارتباط با امر گردشگری باعث شده است تا منابع محیطی این شهر در یک
دهة اخیر بهشدت تهدید شده و امروزه به شرایطی رسیده است که ناپایداری را بر شهر تحمیل کرده است .هانتر و شاو

3

( ) 2007با استفاده از مدل جاپای بومشناختی میزان پایداری گردشگری را در نیوزیلند بررسی کردهاند .آنان در تحقیق خود
با استفاده از داده هایی که بیشتر بهصورت منطقهای بوده است ،جاپای بومشناختی گردشگری را در این کشور محاسبه
کردهاند .نتایج تحقیق نشان داده است که کشور نیوزیلند در دهة اخیر با اعمال سیاست هایی مناسب توانسته است
سرمایهگذاری های گردشگری را بهگونهای ساماندهی کند که از حرکت این کشور بهسوی ناپایداری جلوگیری کند.
پاترسون  4و همکاران ( )2007پایداری گردشگری را در شهر وال دی مرس ایتالیا با استفاده از مدل جاپای بومشناختی
1. Wackernagel and hunter
2. Gosseling
3. Hunter and show
4. Patterson
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بررسی کردهاند .آنان در نهایت به این نتیجه دست یافتهاند که این شهر به دلیل فقدان مدیریت مناسب زیستمحیطی و
نیز بیتوجهی به تأثیرات زیستمحیطی گردشگران ،در طی سالهای  2001تا  ،2007توسعهای ناپایدار را دنبال کرده و
در نهایت گردشگری این شهر نیز ناپایدار بوده است .الهنانه  )2013( 1میزان پایداری گردشگری مذهبی را بررسی کرده
است .او مراسم حج را ،که هرساله در ماه ذیالحجه و در کشور عربستان برگزار می شود ،برای پژوهش خود انتخاب کرده
است .او در این پژوهش با استفاده از داده هایی که از سازمان های مرتبط در کشور عربستان دریافت کرده است ،میزان
جاپای بومشناختی تولید کربن را در ایام برگزاری مراسم حج محاسبه کرده است .نتایج این پژوهش نشان داده است که
کشور عربستان بهواسطة برنامهریزی های صحیحی که در ارتباط با مراسم حج انجام میدهد ،از نظر زیستمحیطی دچار
اختالالت چندانی از طریق گردشگران (حجاج) نمیشود .در ایران ،تاکنون فقط یک مطالعه در زمینة ارزیابی پایداری
گردشگری با استفاده از مدل جاپای بومشناختی توسط شکور و همکارانش ( ) 1390صورت گرفته است .آنان در مطالعة
خود با استفاده از مدل جاپای بومشناختی  ،میزان پایداری گردشگری را در بهشت گمشدة بوان ممسنی ارزیابی کردهاند.
یافته های این پژوهش نشان داده است که گردشگری در این منطقه بهصورت پایدار بوده و فشارهای زیستمحیطی
واردشده از سوی گردشگران ،کمتر از فضاهای پشتیبان این منطقة گردشگری است.
بیشتر مطالعات یادشده بر تحلیلهای منطقهای دربارة مقصدهای گردشگری بهخصوصی متمرکز بودهاند که بسیار
محدود و درضمن در مقیاسی کوچک انجام شدهاند .این عوامل باعث شده است تا تحلیل های نهایی در ارائة تصویری
واضح و شفاف از مصرف بومشناختی تولید شده در کل فرایند فعالیت های گردشگری ناتوان باشند .ازاینرو ،تحلیلهای
جامع در این زمینه مستلزم مقایسة توجه به حملونقل  ،فعالیت و انتخاب غذای گردشگران ،تولید پسماندها ،و ...است تا از
این طریق تحلیل های مناسبتری در زمینة ارزیابی تأثیرات زیستمحیطی صنعت گردشگری صورت گیرد.
روش پژوهش
تحقیق حاضر از نوع توسعهایـ کاربردی و روش انجام آن توصیفیـ تحلیلی است .اطالعات مورد نیاز نیز از طریق
مطالعات کتابخانهایـ اسنادی و نیز مطالعات میدانی گردآوری شده است .براساس آمار و اطالعات ارائهشده از سوی
سازمان میراث فرهنگی استان و نیز مسئوالن خانة کرد ،ساالنه حدود  20هزار و  564نفر بهطور متوسط برای دیدن این
مکان تاریخیـ فرهنگی به آن مراجعه میکنند که از این تعداد  9هزار و  530نفر آنان را کسانی تشکیل میدهند که
ساکن خود شهر سنندجاند و برای تفریح و بازدید به این مکان وارد میشوند .بنابراین ،با توجه به تعریف گردشگر  2و نیز
هدف تحقیق ،که ارزیابی پایداری گردشگری در این مکان تاریخیـ فرهنگی است ،فقط افرادی مالک نظرند که از خارج
شهر ،استان یا کشور به ش هر سنندج آمده و از این مکان دیدن کرده باشند .با توجه به آمار ارائهشده ،تعداد این افراد 11
هزار و  34نفر در سال است .بهمنظور استخراج اطالعات مورد نیاز جهت محاسبات مربوط به جاپای بومشناختی ،عالوه بر
اینکه به اسناد مرتبط در آرشیو این مکان و نیز میراث فرهنگی مراجعه شده ،پرسشنامهای نیز تدوین و در بین افرادی
که شامل تعریف گردشگر میشوند ،توزیع شده است .در توزیع پرسشنامه ها سعی شده همة فصول و ماه های سال
پوشش داده شود و به همین منظور توزیع پرسشنامه ها از فروردین  1391تا اسفند  1391ادامه داشته است (جدول .)2با
توجه به جامعة آماری اعالمشده (هزار و  34نفر) ،حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران  371نفر برآورد شد ( pو  qدر
این فرمول برابر با  0/5در نظر گرفته شدهاند).
1. Al Hanane
« .2گردشگری» به عمل فردی گفته میشود که بیش از یک روز به مسافرت میرود و در آن مکان ،که خارج از محیط زندگی وی است ،برای مدتی کمتر از
یک سال جهت تفریح ،تجارت و اهداف دیگر اقامت می نماید (اسمیت به نقل از اسماعیل زاده و دیگران .)121 :1390
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جدول .2توزیع پرسشنامه به تفکیک ماه های مختلف سال
فصل
170
تعداد پرسشنامه
فروردین اردیبهشت خرداد
ماه
50
50
تعداد پرسشنامه 70

تابستان

بهار

تیر
30

141
مرداد شهریور
61
50

پاییز

مهر
15

35
آبان
10

زمستان

آذر
10

دی
5

25
بهمن
8

اسفند
12

پایایی پرسشنامه ها نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ بررسی شد که به دست آمدن مقدار  0/78برای این ضریب
نشان از روایی و پایایی پرسشنامه دارد .محاسبات مربوط به جاپای بوم شناختی نیز با استفاده از روش مکانمحور و
متدهای استخراج شده توسط نگارندگان صورت گرفته و محاسبات نیز در بخش های مختلف جاپا (مصرف آب ،برق،
حملونقل و زباله) صورت گرفته است.
محدودة مطالعهشده
سنندج مرکز استان فرهنگی کردستان با جذابیت های گردشگری ارزشمند و بیشمار ،در سال 1046ق در زمان حکومت
سلسلة صفویه و در دوران شاهصفی و به دست سلیمانخان اردالن بنا نهاده شد .نام سنندج معرب «سنه دژ» است که
هم اکنون نیز مردم مناطق کردنشین سنندج را سنه مینامند« .سنه» در فرهنگ لغات اوستایی به معنای شاهین و عقاب
است؛ هرچند دربارة واژة سنه تعاریف دیگری نیز وجود دارد .سنندج به علت مرکزیت در گذشته ،مساجد ،ابنیه و عمارات،
و بازار قدیمی دارد ،که هماکنون بیشترین تعداد جاذبه های این شهر را تشکیل میدهد .خانة کرد اکنون بهعنوان موزة
مردمشناسی در ضلع شمالی خیابان امام خمینی شهر سنندج فعالیت میکند (شکل .)1این عمارت یکی از عمارتهای
بزرگ اعیانی شهر سنندج است که ارزشهای ویژة معماری از لحاظ آجرکاری و گچبری و الگوهای ارسیسازی دارد که
در نوع خود منحصربهفرد است.

شکل .1موقعیت خانة کرد در هستة مرکزی شهر سنندج ـ مأخذ :نگارندگان

عمارت آصف چهار حیاط (بیرونی ،اندرونی ،حیاط مطبخ ،و اسطبل) و یکرشته قنات دارد که آب حوض بزرگ
آب نمای مقابل تاالر و دو حیاط دیگر از آن تأمین میشود .در ضلع جنوب غربی عمارت ،حمام خصوصی با سبک و
اسلوب معماری حمام های ایرانی ساخته شده است که نقشهای آهکبری و ستون های سنگی بسیار زیبا دارد .براساس
نقل قول های مختلف احداث بنای اصلی عمارت آصف ،که به تاالر تشریفات معروف است ،احتماالًًَ مربوط به دوران
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صفو یه است که در دوره های بعدی ،بهویژه در دوران قاجار و پهلوی ،بهتدریج بخش هایی به آن افزوده شده است (طرح
جامع گردشگری استان کردستان  .)1384در شکل 2تصاویری از کالبد و فضاهای جانبی عمارت نشان داده شده است.

شکل .2تصاویری از عمارت آصف دیوانـ مأخذ :نگارندگان

بحث و یافتهها
بهمنظور ارزیابی میزان جاپای بومشناختی مربوط به فعالیت گردشگری در عمارت آصف (خانة کرد ) شهر سنندج ،میزان
مصرف آب و برق گردشگران این مکان و نیز میزان تولید زباله و مصرف سوخت برای حملونقل ،جمعآوری شده و
سپس با استفاده از روشهای استخراجشده از سوی نگارندگان (این روشها براساس متد مکانمحور استخراج شده
است) ،میزان جاپای بومشناختی هریک از این بخش ها سنجیده شده است .شایان ذکر است روشهای استخراجشده
برگرفته از شیوههای انجامشده از سوی گوتلیب  1و دیگران ( ،)2012گوزمن  2و دیگران ( ) 2013و همچنین اطالعات
ارائه شده در سازمان جهانی جاپا

(Network 2011

 )Global Footprintاست .به دلیل اینکه بتوان بهصورت خاص جاپای

بومشناختی مربوط به گردشگری را برای خانة کرد محاسبه کرد ،فقط به مصارف و تولیداتی از گردشگران استناد شده
است که در این مکان صورت می گیرد و به همین دلیل نیز از بخش هایی مانند غذا ،ساختوساز و مصرف گاز شهری
صرفنظر شده است.
جاپای بومشناختی مصرف برق

با توجه به اطالعات و آمار بهدستآمده از آرشیو خانة کرد و نیز سازمان میراث فرهنگی استان کردستان ،میزان مصرف
برق این مکان گردشگری در سال  1391برابر با  1میلیون و  655هزار و  100کیلووات ساعت بوده است .بنابراین،
محاسبههای مربوط به جاپای بومشناختی مصرف برق بهصورت زیر انجام خواهد شد.
ابتدا باید مشخص شود که در مقدار الکتریسیتة مصرفی چند کیلوژول انرژی وجود دارد:

1. Gottelib
2. Guzman
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1watt =1joule/second
1000watt = 1 kilo watt
1000joule= 1kilo joule
)1655100 (kWh) × 1 (kj/sec) × 60 (sec/min) × 60 (min /hr)5958360000 = (kj
سپس زغالسنگی که برای تولید میزان انرژی محاسبه شده نیاز است محاسبه میشود:
()gram

)gram( ÷20 (kj)= 297918000

5958360000 (kj) ×1

با توجه به اینکه گیاهان حدود 31/4درصد بازدهی تولید زغالسنگ دارند:
)(gram

297918000÷ 0/314 = 948783439

و اکنون با توجه به اینکه 85درصد زغالسنگ را کربن تشکیل میدهد ،بنابراین:
)=806465923)gram( ÷1000000 = 806 (ton

)gram( ×%85

948783439

و با توجه به آنکه هر هکتار زمین  1/8تن کربن را میتواند جذب کند ،پس:
)EF)e) =806 ÷ 1/8 = 448(gha

بر این اساس مشخص شد که میزان جاپای گردشگران در بخش الکتریسیته برابر با  448هکتار جهانی ( )ghaاست.
جاپای بومشناختی مصرف آب

به استناد آمارهای ارائهشده از سوی مسئوالن خانة کرد  ،سازمان میراث فرهنگی استان و نیز شرکت آب و فاضالب،
میزان مصرف آب این مکان تاریخیـ فرهنگی در سال  1391برابر با  78/616متر مکعب است .با توجه به بررسیهای
صورت گرفته ،برای هر  0/08هکتار زمین ،یکمیلیون لیتر آب مورد نیاز است

( Gootelib et al., 2012; Guzman et al.,

 ، )2013بنابراین با توجه به اینکه مصرف آب خانة کرد در سال  1391برابر با  78میلیون و  616هزار لیتر است ،پس:
78/616ml × 0/08 hectare /ml = 6/29 hectare
بنابراین جاپای مصرف آب ،برابر با  6/29هکتار جهانی ( )ghaاست.
جاپای بومشناختی تولید زباله

با توجه به اطالعات بهدستآمده از پرسشنامه ها و نیز اطالعات استخراج شده از آرشیو این مکان گردشگری ،میزان تولید
زبالة این مکان در سال  1391برابر با  6هزار و  739کیلوگرم بوده است .بنابراین با توجه به اینکه براساس اطالعات
استخراجشده از پرسشنامهها حدود 80درصد از زبالهها را مواد آلی تشکیل میدهند و در هنگام دفن حدود 25درصد
حجم اولیة خود تقلیل می یابد و در هر متر مکعب با  450کیلوگرم به حجم  0/2متر مکعب تبدیل خواهد شد ،بنابراین
حجم زباله پیش از دفن مساوی است با:
3

6739 ÷ 450 = 14/98 m

حجم زباله با توجه به تغییرات فیزیکی در هنگام دفن مساوی است با:
3

14.98 × 0/25 = 3/75m

بهطور معمول ،دفن هر الیه زباله به عمقی حدود  2متر نیاز دارد .با توجه به این امر ،مساحت زمین مورد نیاز برای
دفن زبالة محله قطارچیان برابر است با:
2

2

=> 1/88 m ÷ 1hectare/10000m = 0/0002 hectare

3/75 m3 ÷ 2m =1/88m2

پس میتوان نتیجه گرفت که جاپای بوم شناختی در بخش تولید زباله برابر با  0/0002هکتار جهانی است.
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جاپای بومشناختی حملونقل

در این بخش ،مصرف گازوئیل ،بنزین و گاز طبیعی ( )CNGبهمنزلة سوخت های اصلی خودروها مبنای اصلی محاسبات
بوده است .مقدار مصرف خودروها از دو روش مستقیم و غیرمستقیم بهدست میآید .در روش غیرمستقیم ،مواقعی که آمار
رسمی مصرف سوخت وجود نداشته باشد با استفاده از تعداد سفرها و نیز تعداد مسافران جابهجاشده در طول شبانهروز یا
ماهانه یا ساالنه ،بهوسیلة انواع وسایل مختلف شخصی و عمومی ،مانند اتوبوس ،مینیبوس و سواری ها و همچنین موتور
سیکلت و اعمال ضرایب جابهجایی برای هر یک از وسایل نقلیة ذکر شده قابل حصول است .اما در روش مستقیم با
استفاده از آمار رسمی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران ،میزان سوخت انواع خودروها به دست میآید .با توجه به
دشوار بودن روش غیر مستقیم و نیز در دسترس نبودن اطالعات الزم برای اس تفاده از این روش ،بنابراین در این تحقیق از
روش مستقیم برای محاسبة جاپای حملونقل در دو محله استفاده شده است .البته باید به این نکته نیز اشاره کرد که در
پرسشنامههای توزیعشده از گردشگران خانة کرد خواسته شده است تا میزان سوختی را بیان کنند که برای رسیدن به
این مکان مصرف کردهاند.
با توجه به محاسبات انجامشده و با استناد به اطالعات استخراجشده از پرسشنامهها ،سرانة مصرف بنزین برای
مراجعهکنندگان به خانة کرد 175 ،لیتر ،مصرف گازوئیل  128لیتر و مصرف گاز طبیعی نیز  106متر مکعب بوده است.
نکات مهم در زمینة محاسبة جاپای بنزین و گازوئیل،

میزانBTU

1

و نیز کربنی است که بر اثر تولید

سوختها  2حاصل میشود .براساس اطالعات مستخرج از مقاالت مختلف
et al., 2012

( Pezzetta and Drossman 2002 & Wang et

 )al., 2012 & Gottelibو نیز پایگاه های اطالعاتی مرتبط به بحث جاپای بومشناختی (

 )network and Living Planet ReportمیزانBTU

BTU

از این

Global Footprint

3

تولیدشده برای بنزین بدون سرب در هر گالن  125هزار است که

برابر با  19/35تن کربن آزاد شده در هر میلیارد  BTUاست .سوخت گازوئیل نیز در هر گالن  138هزار و  BTU 700تولید
میکند که درنهایت 19/95 ،تن کربن در

هر میلیارد BTU

آزاد میکند.

بنابراین ،باید برای محاسبة میزان زمین مورد نیاز برای تأمین سرانة مصرف بنزین و گازوئیل بهصورت زیر عمل کرد:
الف) محاسبة جاپای بنزین
175 L × 1 gallon/3/7853 L = 46/23 gallon
اکنون میزان

BTU

تولیدشده در این مقدار سوخت محاسبه میشود.
46/23 gallon × 125000 BTU/gallon = 5778750 BTU

مقدار کربن تولیدشده بهصورت زیر محاسبه میشود:
BTU × 19/35 ton carbon/ 1 billion BTU = 0/12 ton carbon

0/006 billion

حال با توجه به این قانون که ساالنه برای جذب  1/8تن کربن یک هکتار زمین موردنیاز است ،بنابراین:
0/12 ton carbon × 1 hectare/1/8ton carbon = 0/07 hectare
پس سرانة جاپای بوم شناختی مصرف بنزین برای گردشگران در سال  1391برابر با  0/07هکتار جهانی است .میزان
جاپای بومشناختی مصرف بنزین برای کل گردشگران برابر با  772/38هکتار جهانی است.
ب) محاسبة جاپای گازوئیل
128 L × 1 gallon/ 3/7853 L = 33/82 gallon
1. British Thermal Unit
 .2واحد گرمای بریتانیا در واقع مقدار انرژی مورد نیاز برای باال بردن دمای یک پوند آب به اندازة یک درجة فارنهایت است.
 .3هر گالن معادل  3 /7853لیتر است.
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تولید شده در این مقدار سوخت محاسبه میشود.
33/82 gallon × 138700 BTU/gallon = 4690834 BTU

مقدار کربن تولیدشده بهصورت زیر محاسبه میشود:
BTU × 19/95 ton carbon / 1billion BTU = 0/09 ton carbon

0/005 billion

حال با توجه به این قانون که ساالنه برای جذب  1/8تن کربن یک هکتار زمین مورد نیاز است ،بنابراین:
0/09 ton carbon × 1 hectare/1/8 ton carbon = 0/05 hectare
پس سرانة جاپای بوم شناختی مصرف گازوئیل برای گردشگران در سال  1391برابر با  0/05هکتار جهانی است.
میزان جاپای بوم شناختی مصرف گازوئیل برای کل گردشگران برابر با  551/7هکتار جهانی است.
ج) محاسبة جاپای

CNG

گاز طبیعی از جمله سوخت هایی است که تمایل جهانی برای مصرف آن روندی افزایشی دارد و بهمنزلة انرژی
جایگزین و پاک مطرح است .کشور ایران با دارا بودن حدود 15درصد از کل ذخایر جهان ،دومین کشور جهان ،از حیث
داشت ن این منبع باارزش پس از روسیه است (عباسپور  .)12: 1386در ایران نیز ،سرمایهگذاریهای درخور توجهی در این
زمینه انجام شده و گرایش به مصرف گاز طی سال های اخیر ،روندی رو به رشد را نشان میدهد .برای محاسبة زمین
مورد نیاز برای جذب کربن تولیدشدة گازهای طبیعی به روش زیر عمل شده است:
نخست برای محاسبة تعداد مولها  1در فوت مکعب باید از قانون گازها استفاده کرد .براساس قانون گازها تعداد
مولها در فوت مکعب برابر است با تقسیم حاصلضرب فشار (اتمسفر)  2و حجم (فوت مکعب) بر حاصلضرب ضریب
ثابت  Rدر درجة حرارت (کلوین) که در این رابطة نشان داده شده است.
N = P × V/R × T

گفتنی است که فشار داخل لوله در منازل  psi 0/25است و از آنجا که هر  psiمعادل  14/5اتمسفر است ،بنابراین:
P = 0/25 ÷ 24/5 = 0/017 atm
ضریب ثابتR = 0/08206 L atm/mole K

تعداد مول در یک فوت مکعب1 cubic Foot = 28/3 L

=V

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

در نتیجه میتوانیم براساس شاخصهای معینشده به محاسبة تعداد مول ها در فوت مکعب بپردازیم.
N= )0/017( × )28/3( ÷ )0/08206( × )288/5( = 0/02

پس در یک فوت مکعب  0/02مول متان وجود دارد و با در نظر گرفتن این نکته که جرم مولکولی متان 16/043
گرم در مول است ،بنابراین:
0/02mole = 0/32 gram CH4 per cubic Foot

×

16/043 g/mole

با در نظر داشتن این نکته که 75درصد متان را کربن تشکیل میدهد ،نتیجه میگیریم که:
0/32 gram CH4 per cubic foot × 0/75 = 0/24 gram carbon per cubic foot
با توجه به تبدیل واحدها ،هر فوت مکعب برابر  0/02832متر مکعب و از سوی دیگر ،یک متر مکعب نیز 35/314
فوت مکعب است ،میتوان برای محاسبة کربن موجود ،مقدار گاز طبیعی مصرفی گردشگران برای حملونقل را به فوت
مکعب تبدیل کرد.
 .1شیمی دان ها پس از آزمایش های بسیار پیشنهاد کردهاند که اگر  1023 × 6.022اتم کنار هم قرار بگیرند ،در این صورت ،جرم کل آن ها به اندازه ای خواهد
شد که بتوا ن آن را به آسانی با ترازوهای معمولی اندازه گرفت .آن ها این تعداد را یک مول نامیده اند .بعدها عدد  1023 ×6/022را به یاد شیمی دان مشهور
ایتالیایی آمدئو آووگادرو عدد آووگادرو نامیدند.
 .2فشار هوا در سطح دریا به منزلة فشار استاندارد پذیرفته شده است .این فشار را یک اتمسفر نیز میگویند1atm=760mmhg .
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106 cubic meter × 35/314 cubic foot/cubic meter = 3743/28 cubic foot
3743/28 cubic foot × 0/24 gram carbon / cubic foot = 898/39 gram carbon
gram = 0/0009 ton

898/39 gram carbon ÷ 1 ton/1000000 million

با توجه به قانون یک هکتار بهازای هر  1/8تن کربن داریم:
0/0009 ton carbon ÷ 1/8 hectare/ 1 ton carbon = 0/0005 hectare
بنابراین میتوان گفت که سرانة جاپای بوم شناختی گردشگران در بخش مصرف گاز طبیعی برابر با  0/0005هکتار
جهانی است .این موضوع بیانگر آن است که جاپای بومشناختی کل گردشگران برابر است با  5/52هکتار جهانی.
د) محاسبة جاپای کلی حملونقل محله
محاسبة کلی جاپای بومشناختی حملونقل برای گردشگران خانة کرد با جمع کردن مقادیر جاپا برای مصرف بنزین،
گازوئیل ،و گاز طبیعی به دست خواهد آمد.
جاپای بخش حملونقل = جاپای مصرف بنزین در  +جاپای مصرف گازوئیل در  +جاپای مصرف گاز طبیعی
جاپای محله در بخش حملونقل 772/38 + 551/7+ 5/52 = 1329/6 hectare
بنابراین ،جاپای بومشناختی حملونقل برای گردشگران خانة کرد برابر با  1329/6هکتار جهانی است .درنتیجه ،سرانة
جاپای حملونقل در این مکان برای گردشگران برابر با هزار و  205متر مربع خواهد بود.
به طورکلی ،نتایج حاصل از محاسبة مربوط به هر فاکتور را میتوان بهصورت زیر جمعبندی کرد:
جدول .3جاپای بومشناختی گردشگران خانة کرد در بخش های مختلف
بخش

 EFبهدستآمده (هکتار)

سرانة ( EFمتر مربع)n=11034 ،

الکتریسیته

448

406

آب

6/29

5/7

زباله

0/0002

0/00002

حملونقل

1329/6

1205

مجموع

1783/89

1616/7

مأخذ :نگارندگان

محاسبات صورتگرفته نشان میدهد که میزان جاپای بومشناختی گردشگران خانة کرد در سال  1391برابر با
 1783/39هکتار جهانی بوده است که این امر نشاندهندة سرانهای برابر با  1616/7متر مربع برای هر فرد گردشگری
است که به این مکان مراجعه کرده است  .این بدان معناست که با توجه به مساحت  3850/6متر مربع خانة کرد ،میزان
زمین مصرفی گردشگران مراجعهکننده به این مکان در حدود  4هزار و 632برابر بیشتر از مساحت این عمارت تاریخیـ
فرهنگی است.
نتیجهگیری
یکی از دالیل گسترش گردشگری در دهه های اخیر را میتوان رشد شهرنشینی دانست .درواقع ،شهرنشینی به دلیل ایجاد
شرایط و موقعیتهای استرسزا و غیرعادی ،که با طبیعت انسانی سازگاری چندانی ندارد ،به روند روبهرشد گردشگری
شتاب افزونی بخشیده است .تا اواخر دهة  ،1970گردشگری بهمنزلة فعالیتی بدون خطر معرفی و همواره بر پیامدهای
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مطلوب و منافع اقتصادی آن تأکید میشد .از دهة  ،1980یافتهها و گزارش های تحقیقی متعدد ،پیامدهای زیستمحیطی،
اجتماعی و فرهنگی نامطلوب گردشگری را مورد تأیید قرار داد .با توجه به این موضوعات و وجود مشکالت واضح در
ارتباط با گردشگری و محیط ،دانشمندان و محققان از مفاهیم و روش های مختلفی برای سنجش تأثیرات زیستمحیطی
ناشی از گردشگری در مکان های هدف گردشگری استفاده کردهاند  .یکی از این مفاهیم ،که توجهات بیشتری را در سطح
بینالمللی به خود جلب کرده است ،مفهوم جاپای بومشناختی است .جاپای بومشناختی شاخصی است که با ارزیابی و
محاسبة انرژی و مواد مستعمل در یک شهر ،منطقه ،یا کشور ،فشاری را که جمعیت و فرایندهای صنعتی بر اکوسیستم
وارد میکنند برآورد میکند.
در این مطالعه سعی شد با استفاده از مدل جاپای بومشناختی ،میزان فشار زیستمحیطی ناشی از گردشگری در یکی
از مکانهای تاریخیـ فرهنگی شهر سنندج محاسبه و ارزیابی شود .به همین منظور ،عمارت آصف (خانة کرد) که یکی از
اماکن تاریخی شهر سنندج است و بهواسطة تبدیلشدن به مکانی برای نشر و اشاعة فرهنگ و آداب و رسوم قوم کرد ،به
مکانی تاریخیـ فرهنگی بدل شده است ،انتخاب شد .درواقع خانة کرد در میان سایر اماکن تاریخیـ فرهنگی شهر
سنندج بیشترین گردشگر را به خود اختصاص داده و ساالنه بهطور متوسط  11هزار و  34نفر از این مکان جذاب دیدن
میکنند .بهمنظور ارزیابی سطح پایداری این مکان ،میزان جاپای بومشناختی گردشگران مراجعهکننده به آن در طول سال
 1391در بخشهای حملونقل ،زباله ،الکتریسیته و آب سنجیده شد  .نتایج تحقیق نشان داد که میزان جاپای بومشناختی
گردشگری در خانة کرد برابر با  1783.39هکتار جهانی است که این میزان تقریباً  4632برابر بیشتر از مساحت این
عمارت ( 3850/6متر مربع) است .بنابراین ،میتوان گفت که این عمارت تاریخیـ فرهنگی برای برآوردن نیازهای زیستی
و پایداری خویش در زمینة گردشگری ،متکی به عرصهای فراتر از این مکان است .درواقع با توجه به مساحت 4065
هکتاری شهر سنندج در سال  1390میتوان اینگونه بیان کرد که برای جبران فشارهای زیستمحیطی واردشده از سوی
گردشگران مراجعهکننده به خانة کرد ،تقریباً 44درصد از کل مساحت شهر سنندج مورد نیاز است .این امر حاکی از آن
است که با توجه به باال بودن میزان جاپای بومشناختی این مکان گردشگری ،سطح پایداری در آن بسیار پایین بوده و در
صورت اندیشیده نشدن تدابیر خاص این وضعیت بهمراتب وخیمتر خواهد شد .نکتة جالب توجه این است که این مکان
بهمنزلة یکی از کاربریهای عمده می تواند در صورت ناپایداری ،تأثیر بسزایی نیز در ناپایداری شهر سنندج داشته باشد .در
این تحقیق ،همانند تحقیق پاترسون و همکاران ( )2007مشخص شد که تأثیرات زیستمحیطی ناشی از گردشگری
باعث بروز ناپایداری نهتنها در سطح مکان مورد نظر ،بلکه در سطح کل شهر شده است .این در حالی است که در
مطالعات هانتر و شاو ( ،)2007الهنانه ( ) 2013و شکور و همکاران ( ) 1390نتایج نشان داده است که اعمال مدیریت
مناسب در امر گردشگری باعث شده است تا از بروز ناپایداری در مناطق مطالعهشده جلوگیری شود .بهطورکلی ،بیشتر
مطالعات یادشده بر تحلیلهای منطقهای دربارة مقصدهای گردشگری بهخصوصی متمرکز بودهاند که بسیار محدود و در
ضمن در مقیاسی کوچک انجام شدهاند .این عوامل باعث شده است تا تحلیل های نهایی در ارائة تصویری واضح و شفاف
از مصرف بومشناختی تولید شده در کل فرایند فعالیت های گردشگری ناتوان باشند .ازاینرو ،تحلیل های جامع در این
زمینه مستلزم مقایسة توجه به حملونقل  ،فعالیت و انتخاب غذای گردشگران ،تولید پسماندها ،و ...است تا از این طریق
تحلیل های مناسبتری در زمینة ارزیابی تأثیرات زیست محیطی صنعت گردشگری صورت گیرد.
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مطابق شکل ،3بیشترین میزان جاپای بومشناختی گردشگران نیز مربوط به حملونقل است .بعد از حملونقل نیز،
الکتریسیته بیشترین میزان جاپا را برای گردشگران خانة کرد دارد.
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