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چکیده

امروزه پایداری به یکی از مهمترین مباحث در بخش گردشگری شهری تبدیل شده است زیرا رشد و توسعه گردشگری شه هب یر   

دلیل پذیرش حجم انبوهی از گردشگران دارای پیامدهای مثبت و منفی متعددی برفضای ب سا هقطنم یتخانش مو تتتت تتتتت .از ای اب ور ن   
یتوان به برنامهریزی و اتخاذ تمهیدات الزم جهت گسترش پیامدهای مثبت و کاهش اث تار
ارزیابی وضعیت پایداری گردشگری م 
منفی آن پرداخت .شهر رشت به دلیل موقعیت طبیعی خود و دارا بودن جاذبههای فرهنگی و انسان ساخت به عنوان یکی از مقاصد
گردشگری ،ساالنه پذیرای گردشگران بسیاری است .هدف این پژوهش سنجش پایداری زیست محیطی گردشگری شهری رشت
با توجه به ظرفیت زیستی منطقه و پاسخ به این سوال که آیا ظرفیت زیستی منطقه متناسب با میزان مصرف منابع توسططط گردش ارگ ننن
یباشد .این پژوهش بر پایه روش توصیفی-تحلیلی و استفاده از روش ج لوکا یاپ یا و یژ ک سا 
است یا خیر؟ م 

تتتت تتتتت .جامعه یرامآ    

پژوهش تعداد گردشگران شهر رشت در نظر گرفته شد از این رو  483پرسشنامه بر اساس مدللل ک ارکو ننن از طریققق دو روش نمونههه
گیری منظم و اتفاقی بین گردشگران جهت دستیابی به دادههای اولیه توزیع گردید .با توجه به نتایج محاسبات جای پای اکولوژیک
گردشگری شهر رشت معادل  177 709هکتار و ظرفیت زیستی منطقه معادل  17 6628هکتار میباشد .بنابراین میت بسانت دوبن ناو    
میان منابع موجود و میزان مصرف و به تبع آن ناپایداری زیست محیطی منطقه را که یاضف رب راشف داجیا بجوم  موب         ش یتخان
یگردد.
یگردد ،مشاهده نمود .در نتیجه برنامهریزی جهت دستیابی به پایداری امری ضروری محسوب م 
م 
کلمات کلیدی :پایداری ،محیط زیست ،گردشگری شهری ،شهر رشت.

( -1نویسنده

مسئول) Hataminejad@ut. ac. ir

 681فصلنامه علمی – پژوهشی جغرافیا (برنامهریزی منطقهای) ،سال دهم ،شماره دوم ،بهار 9931

مقدمه
مفهوم گردشگری شهری از دهه  1980وارد فهرست تحقیقات شد ،وقتی که روشن شد شهرهای بس تمس هب یرای    
ت .اما
مقاصد مهم در حال پیشرفت بودند .مسافرت کاری و مسافرتهای شهری در تمام ایام سال جریان داشته است ت
ی،
اوقات فراغت مهم تر شده و تعداد گردشگران شهری به طور روزافزون زفا ی ا  هتفای شی ا بجنر(تس ر دهاز و نای ییییی ییییی
یکنند که به دلیل سرعت ارتباطات ،باال رفتن س حط فرهنگ نادنورهش ی   
 .) 73 : 1386متخصصان جامعه اروپا تاکید م 
ی .) 256 : 1384 ،هم هراو
و ارتقا س حط زندگی آنان ،گردشگری سالهای آینده ،گردشگری شهری خواه رانید(دوب د یی یی
یباشددد.
بین محیط و گردشگری روابط پیچیده ای حکم فرما بوده که گردشگری شهری نیز از این قاعده مس  ینثت ننمی ی
بین این دو وابستگی متقابلی وجود دارد که در اصطالح به آن «هم زیستی» گویند .این هم زیستی به زبانی سا هب هد   
یبایس زا ت
طهاا نیز می ی
آن معناست که گردشگری توسعه خود را مرهون محیطهایی با کیفیت باالست ،لذا آن محیط ط
ی.) 114 :0931 ،
سطوح باالی حفاظت برخوردار شوند تا ارزش خود را به عنوان منابع گردشگری حف نک ظ ن یض(د اییی یی
ی و ا كيژولوئدي ییی را در تئ یرو
براساس تحلیل ادبیات گردش رگ ییی ،جف  یر ( (  ) 2001چها لحرم ر هه ههه ياا موضععع فلسفی ی
ی عبارتنددد
ینمايد .اين چهار مرحله يا موضع گیری به ترتیب تا خير ی ی
گردشگری و به موازات تئوری توسعه مشخص م 
ی و ب نی
از :موضع دفاعی و حمايتی :در طی دهههای  1950و  1960گردشگری به عنوان شیوه ی مثبت توسعه ی ملی ی
یشد .موضع گسست (منفی) :از اواخر دههی  1960به اين سو نگرانی مربوط به آثار منفی رشد
المللی در نظر گرفته م 
سريع توسعه ی گردشگری از سوی پارادايم وابستگی مطرح شد .موضع سازگاری :به عنوان نوعی واکنش به مواضععع
ی بود د .موضععع دانششش
ضد توسعه ی گردشگری دهه ی  1980شاهد رهیافتهای آرمان گرايانه نسبت بههه گردش رگ ی ی
ی پا رادي
ی گردش رگ ی ی
یتحت عنوان توس  هع ی ی
مدار :با افزايش دانش مربوط به فرايندهای توسعه ی گردشگری پارادايم 
در دهه ی  1990بوجود آمد .بنابراين ،رهیافتهای مربوط به توسعه ی گردشگری در طی گذر زمان از مدلهای رشد
ی دهههه
اقتصادی نوگرا به سمت رهیافتهای پايدار حرکت کرده اند(آقاجانی و ازکیاا .) 13 :4931 ،در واق ا ع ززز ابت اد ی ی
ع بیاندیشددد،
یتواند در زمینه س حط زندگی ،عدالت اجتماعی و حفظ منابع ع
 1990توسعه پایدار به عنوان روشی نو که م 
مطرح گردیده است(موحد .) 169 : 1386 ،گردشگری پایدار ،اصطالحی است ک تیفیک و عونت تظافح شفده ه      
محیط ،حفظ محیط اکولوژیک ،افزایش درآمد و غیره است به گونه ای که آثار ناخواس راثآ و هدیسر لقادح هب هت      
مثبت گردشگری تقویت شود (کیوان شکوه .) 43 :5931 ،شهر رشت به دلیل دارا بودن جاذبههای طبیعی ،فرهنگ و ی
تاریخی ساالنه پذیرای گردشگران داخلی و خارجی بسیاری است و به عنوان مرک تسا ز ا هب نالیگ ن ینوناک هطقن       
تقسیم گردشگران در استان تبدیل شده است .از این رو این شهر همواره در معرض اثرات نامطلوب فشار ب یاضف ر   
بوم شناختی در اثر استفاده بیش از توان و ظرفیت زیست محیطی قرار دارد .در همین راستا هدف این مقال رب ه ر یس   
ی
وضعیت پایداری گردشگری شهری رشت با توجه به ظرفیت بوم شناختی و پاسخ به این سوال است که گردش رگ ی ی
ی-تحلیلی ی
ی
شهر رشت از نظر پایداری زیست محیطی در چه وضعیتی قرار دارد .این پژوهش بر مبنای روش توص فی ی ی
است .یکی از روشهای کمی ارزیابی پایداری زیست محیطی مدل جای پای اکولوژیک

ت .ای رایعم لدم ن ییی ییی
ی
سا تت تت

ط ی ککک
ی توسط ط
ب پس نام ددد تولیدی ی
است که میزان نواحی زمین و آب حاصلخیز را که برای تامین منابع مصرفی و جذب ب
یکند .جای پای اکولوژی ککک در
فرد ،جمعیت یا فعالیتهای انسانی از جمله گردشگری مورد نیاز است ،اندازه گیری م 

ارزیابی پایداری زیست محیطی گردشگری781 ...

یشود(شهانواز .) 21 :1931 ،این رویکرد بر این ایده استوار است که برای مصرف
مقیاس هکتار جهانی اندازه گیری م 
هر گونه کاال یا انرژی ،مقدار معینی از زمین در یک یا چند حوزه زیست محیطی الزم خواهد بود تاا بتوانن نایرج د   
منابع مصرف شده و دفع فضوالت ناشی از آن را تامین نمایند(ساسانپور .) 299 :0931 ،مبانی این رویکرد برای اول نی
ل،
بار توسط اقتصاددان محیطی ،کانادایی ویلیام ریز در سال  1992پیشنهاد شد و در سال  1996توسط دکتر واکر ناگل ل
یهای
توسعه و ارتقا یافت( .)Zhiying & Cuiyan, 2011, 2387عمومیت این مفهوم ،باعث بوجود آمدن روش شناس 
متنوع محاسبه در سطوح محلی و تغییر در روش شناسی اولیه شد .این روشها عبارتند از :م بیکرت لد یی یی
ی :1ای شور ن

توسط ویلیام ریز و ماتیس واکرناگل با استفاده از کل دادههای اقتصادی کشور برای محاس پ یاج هب اا ااااای اکولوژیک
یشود د .م لد
ملی ارائه شده است .جای پای اکولوژیک در روش ترکیبی با استفاده از دادههای ملی متراکم محاسبه می ی

مولفه ای :2حاصل جمع جای پای اکولوژیک همه مولفههای مربوط به مصرف منابع و تولی مسپ د ا تیعمج کی دن     

خاص است .رویکرد کانیگ و وارن :3شامل یک برآورد مختصر از مساحت س حط مورد استفاده یک شهررر ،منطق ای ه   

یک کشور به منظور نگهداشت خود شهر است .مدل پروژه اسلو :4این پروژه به عن نیب کرتشم یراکمه کی ناو

    

انجمن تحقیقات نروژ غربی 5در ساندال 6و برنامه ای بر پایه تحقیق و مس  یزاس دنت ی  ک ا پ عامتج ا زکرم رد رادی      

ف 8در دهه
توسعه و محیط زیست دانشگاه اسلو انجام گرفت .مدل متابولیک داده-س دنات هه :7توس لیساو ط ی یتنوئل  ففف ففف

 0391برای تهیه یک تصویر جامع از ساختار پیوندهای داخلی صنعت در اقتصاد توسعه یافت .با اینکه روش ترکیبی
یکنند .اما به
چارچوب روش شناسی اصلی است اما چهار روش دیگر تصویر بهتری از مصرف منابع محلی فراهم م 
طور کلی در بیشتر منا و یبیکرت شور ود عب

 هفلوم ای ار

ش هبساحم یارب ا صخ جا  یاپ ی ا ژولوک ی یفرعم ک   

      

یکنند(شهانواز .) 36 :1931 ،در همین راستا کاستالنی و ساال در سال  2008در مقاله "جای پای اکولوژی یشور :ک   
م

برای ارزیابی تاثیر انتخابهای گردشگران در مقیاس محلی" چارچوبی برای ارزیا نیزه یب هه ههههاای اکول ونا یکیژو اع   
متفاوت گذران تعطیالت که به انتخاب نوع اقامتگاه وابسته است ،بر پایه روش جای پای اکولوژیکی ارا و دندومن هئ
از این طریق جای پای اکولوژیک یک شب اقام رب ار ت ا گتماقا زا مادک ره ی ا ههههه هههههههاای ایتالیا تعی یاپ یاج و نی    
گردشگران و مردم محلی را با ظرفیت زیستی محلی مقایسه کردند ،نتایج پژوهش ارائه اطالعات مفید ب یمصت یار م   
سازان و افزایش آگاه 
یهای اکولوژیکی میان گردشگران بود( .)Castellani & Sala, 2008: 197ه یو ی ناچنیل و نیک   
در سال  2011در مقاله "ارزیابی توسعه پایدار منطقه خوش منظره بر مبنای جای پای اکولوژیک

دروم :یرگشدرگ    

مطالعاتی برج جرثقیل زرد در استان هوبی ،چین" ظرفیت برد زیست محیطی گردشگری)TECC(9را شاخص بس رای
مهمی برای قضاوت درباره پایداری دانستند که توسط جای پای اکولوژیک گردشگری)TEF(10و ظرفیت اکول یکیژو
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یشود و به محاسبه این سه شاخص در برج جرثقیل زرد میپردازن هجیتن نیا هب و د     
گردشگری )TEC(1محاسبه م 
رسیدند که گردشگران کمتر از ظرفیت برد منطقه هس شدرگ هعسوت یارب ار ییاهداهنشیپ و دنت گر هئارا رادیاپ ی       

دادند( .)Huiqin & Linchun, 2011: 145میری در مقاله "بررسی پایداری گردشگری در شهرستان اردبیل با اس دافت هه
از مدل جاپای اکولوژیک" در سال  4931به موضوع پای یرگشدرگ یراد    و بررس قیرط زا نآ ی    م لد

جای پای

یپردازد و ظرفی ریذپرگشدرگ ت ی  ناتسرهش  ا لیبدر      را
اکولوژیک با قابلیت تعیین سرانه هر فرد از منابع سرزمین م 
یدهددد ،نتا جی
مشخص و میزان تقاضا از منابع مختلف با توجه به نیازهای مصرفی روزان رارق یبایزرا دروم ار ه      می ی
یدهد که شهرستان اردبیل علی رغم توان باالی گردشگری به دلیل بی توجهی به مسا یساسا لئ   
بدست آمده نشان م 
در زمینه پایداری گردشگری در این منطقه در وضعیت نسبتا نامطلوب قرار دارد(میری .)1 :4931 ،فرمالیا و همکا نار

در سال  2018در مقاله "جای پای اکولوژیک گردشگری پارک ملی موکوسورین" به مطالعه مق زا عبانم فرصم راد   
نظر میزان انتشار دی اکسید کربن در فعالیتهای گردشگری و مقایسه تفاوت میان این جای پا بین گردشگران روزانه
و دارای اقامت شبانه و تعیین میزان زمین جنگلی مورد نیاز جهت جذب دی اکسید ک یرگشدرگ رد هدش دازآ نبر    
پرداختند و به این نتیجه رسیدند که در کل به یک پنجم مساحت منطقه جنگلی پارک برای ج نبرک دیسکا ید بذ    
حاصل از فعالیت گردشگری نیاز است(Phumalee et al. , 2018: 1) .

روششناسی تحقیق
ت .دادههاای م رو د د نیاززز از
این پژوهش بر مبنای روش توصیفی-تحلیلی و استفاده از روش جای پای اکولوژیک است ت
بهاا ،رسالههههاا ،مقاالتتت ،اس دافت ه ه از آمارنامههههاا و
ی و اس دافت هه از کتاب ب
ت اس دان ی ی
طریق روش کتابخانه ای ،مطالعات ت
سالنامههای آماری و روش میدانی به صورت پیمایشی از طریق پرسشنامه و بررسیهای میدانی جهت تاییددد ،اصالح ح
ح
و تهیه دادهها و اطالعات جدید صورت پذیرفت .جهت تجزیه و تحلیل دادهها از روشها و مدلهای آماری در نرممم
افزار  SPSSاستفاده شد و اطالعات مورد نیاز با توجه به روش جای پای اکولوژیک مورد استفاده قرار گرفتتت .روش
یپردازد .مزایای تفکر جای
جای پای اکولوژیک به مقایسه میزان ظرفیت زیستی منطقه و میزان استفاده انسانی از آن م 
پای اکولوژیک عبارتند از :توضیح چالشها برای تصمیم گیرندگان :پیچیدگی و محدودیت اکولوژیکی جهاننن ،ایجاد
ارتباط آسان فواید طر 
حهای پایدار تهاجمی ،شناسایی خطرات و فرصتها (Wackernagel, 2009: 28) .به طور عم هد
یگیرد.
محاسبه جای پای اکولوژیک با استفاده از منابع محاسباتی صورت م 

�

�

�C
�P� + I� − E
∑ EF = N. ef = N.
∑ . λ� = N.
�. λ
�EP
�EP
�

در این فرمول  EFشاخص جای پای اکولوژیک N ،تعداد جمعیتef ،سرانه جای پای اکولوژیک

�=�

ت Ci .مص فر
است ت

ع،
ی ،زم ترم نی عع عع
سرانه ساالنه موارد مصرفی ( iدر میان آنها  (6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1 =iبه ترتیب زمین انرژی ،زم عارز نی یی یی
زمین جنگل ،زمین دریا ،زمین ساخته شده برای تولیدات اکولوژیک مربوط سا )تسا ه تتت تتت
ت EPi ،به طسوتم یرو هر   

 )kg/gha(2تولید موارد مصرفی iام برای منطقه مربوطه تولیدات بیولوژیکی Pi ،سرانه ساالنه ظرفیت تولی رب د ا ره ی    

2

کیلوگرم در هکتار جهانی

Tourism Ecological Capacity

1
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کدام از موارد مصرف iام ،کیلوگرم/فرد Ii ،سرانه ساالنه اق یتادراو فرصم مال     iام ،Ei ،حج رس م ا مالقا هنالاس هن     
مصرف صادراتی  iام است( .)Tian et al. , 2012: 97براساس روش كّلّلي ابداعي واكرناگل و ويليام ريز (  ) 1996ا ني
محاسبات مراحل اصلي زير را شامل مي شوند :برآورد سرانه ي مصرف ساالنه ي م لصا يفرصم داو ييييييي  ،ب ساسا ر   
مجموع دادههاي منطقه اي و تقسيم مصرف كل به ميزان جمعيت .برآورد زمين اختصاص داده شده به هر نف رب ر اي   
توليد هر مورد مصرفي ،از راه تقسيم متوسط مصرف ساال ي هنالاس طسوتم رب دروم ره ي هن
محاسبه ي متوسط كل جای پاي اكولوژ كي

ن.
اي ديلوت با يمز هدز نننننن ننننن

هر نفر ) (EFاز طريق جمع زدن تمامي مناطق اكوسيستم كه ب رفن ره ه    

اختصاص يافته است .به دست آوردن جای پاي اكولوژ كي

( )Efpبراي جمعيت منطقه ي برنامه ر هدش يزي (( ((( ،)Nبا

محاسبه ي حاصل ضرب متوسط جای پاي هر نفر در اندازه ي جمع تي ((( )Efp=N×EFقرخل راکمه و و ا نن ننن:2931 ،
س در مح دود هه منطقههه
ن و آب در دس رت س س
 .) 05 1در این مدل ،ظرفیت زیستی به مقدار تولید بیولوژیکی پهنههای زمین ن

ن زراعی ی
یگ در د د :زمین ن
اشاره دارد .ظرفیت زیستی برای هر کدام از پنج نوع استفاده عمده از زمین محاسبه م 
ی ،1زمین ن
ن

ل در ایننن
ن دلیل ل
مرتع ،2زمین جنگل ،3زمین ساخته شده 4و زمین ماهیگیری .5ظرفیت زیستی زمین ساخته شده بههه این ن
یکند بلکه ساختمانها و زیرساختها ،ظرفیتی از زمین را که خود د
محاسبه وجود دارد که این پهنه منابعی را تولید نم 

پوشش داده اند ،اشغال م 
یکنددد کههه
یکنند .جای پای کربن با ظرفیت زیستی متناظر نیست زیرا  NFA 2017فرض می ی
یشود .بنابراین ظرفیت زیستی دی اکسید ک بر ننن
کل کربن به عنوان تقاضا توسط ظرفیت زیستی پهنه جنگلی جذب م 
به عالوه ظرفیت زیستی پهنه جنگلی منجر به شمارش دوگانه خواهددد شددد .ظرفی ریز لومرف قیرط زا یتسیز ت

    

محاسبه م 
یشودBC = A × YF × IYF × EQF :

ن YF ،ض بیر
دراین فرمول BCبه معنای ظرفیت زیستی A ،معادل نواحی موجود برای یک نوع مصرف زم یعم نی نن نن
بازده IYF ،6ضریب بازده موقت 7و  EQFضریب تعادل 8است (.)Lin et al. , 2017: 50

قلمرو جغرافیایی
ی  49درجههه 35 ،دقیقههه و  45ثانیه
شهر رشت به عنوان مرکز استان گیالن ،در جلگه ای وسیع با مختصات جغرافیایی ی
ی .)51 :7 38 1 ،مسا  تح اای یین ش ره
طول شرقی و  37درجه 16 ،دقیقه و  30ثانیه عرض شمالی واقع شده است(پندی ی
 136کیلومتر مربع است که از شمال به بخش خمام ،از جنوب به دهس نات الکا تسرهش و ن ا ابدور ن ررر رررر ،از غ هب بر   
1

نهاي حاصلخيز كشاورزي كه براي تأمين نيازهاي مصرفي مختلف افراد جامعه مورد استفاده قرار می گيرد.
مجموع زمي 

2

نهاي مرتعي حاصلخيزي كه براي تأمين نيازهاي مصرفي مانند توليد گوشت و پشم مورد نياز است.
مجموع زمي 

3

نهاي جنگلي كه برای تأمين نيازهاي مصرفي مانند چوب و كاغذ مورد استفاده قرار می گيرد.
مجموع زمي 

4

نها يي كه برای ساخت وساز استفاده شده و به واسطه ي ساخت وساز قابليت حاصلخيزي خود را از دست داده است.
مجموع زمي 

5

مجموع پهنههاي دريا يي كه براي تأمين نيازهاي مصرفي غذا يي جمعيت كي

6

منطقه ،مورد نياز است(جمعه پور و همکاران.) 201 :1931 ،

: Yield Factorتولید نسبی متوسط هر هکتار ملی و جهانی یک نوع استفاده از زمین را نشان می دهد .هر کشور در هر سال برای هر نوع استفاده از زمین یک

ضریب بازده دارد.
7

 :In Temporal Yield Factorمقدار هکتار جهانی از ظرفیت زیستی در دسترس روی سیاره در هر سال است که بیانگر همه مناطق زیست تولیدی فیزیکی سیاره

بدون توجه به تغییر در بازده است.
8

 : Equivalence Factorنشان دهنده تولید نسبی متوسط هکتار جهانی در انواع استفاده از زمین است .ضریب تعادل برای همه کشورها مشابه است و سال به سال
تغییر کمی دارد.
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صومعه سرا و شهرستان شفت و از شرق به بخش کوچصفهان و سنگر مح دود

یشودد(اکبری و همکا ار ننن:1931 ،
می ی

 .) 19شهر رشت در زمینی مس حط و هموار با ارتفاع متوسط  8متر از س حط دریایهاای آزاد و فاصلههه  330کیل رتمو ییی
ی ق ار ررر دارد
شمال باختری تهران و انتهای راه اصلی دریای خزر و مسیر راههای اصلی درجه یک قزوین به بندر انزلی ی
و دو شاخابه از رودخانه سفیدرود به نامهای سیاهرود و گوهررود از سوییی خاوررر و با تخ ررر شهررر رشتتت در جریاننن
یریزند(حقدوست .) 27 : 13 90 ،این شهر بزرگترین و پرجمعیت ترین ش مش ره ا  ل اا ااای ییران
هستند که به تاالب انزلی م 
در بین سه استان حاشیه دریای خزر و بزرگترین سکونت گاه سواحل جنوبی دری ییای خ  بوسحم رز

یشودد .بر
مم م مممم 

اساس سرشماری رسم 
یدر سال  ۱۳۹۰جمعیت ساکن آن  ۱ ۶۳۹۹۵نفر بوده است (.)www. sdi. mpogl. ir

شکل :1شهر رشت در تقسیمات کشوری
منبع :نگارندگان

نتایج تحقیق
جامعه آماری پژوهش تعداد گردشگران شهر رشت در سال 5931است که با توجه به آمار اداره کل می ثار

ی،
گنهرف یی یی

صنایع دستی و گردشگری استان گیالن  0 77965 4نفر است .جهت ب  هنومن مجح دروآر از لومرف      کیفی ک نارکو
استفاده شد(حافظ نیا .) 136 : 1389 ،س حط اطمینان در فرمول  95درصد با احتمال خطای  5درص یعت د ی و ن

نازیم     t

برابر  1/ 96مشخص گردید .مقادیر pو  qنیز برابر با  0/5در نظر گرفته شد در نتیجه حجم نمونه م ربارب هعلاطم درو    
با  384نفر محاسبه گردید .در این پژوهش از دو روش نمونه گیری منظم یا سیستماتیک و رندوم یا فتسا یقافتا  ا هد    
شد .پرسشنامهها توسط گردشگران در مکانهای اقامتی و تفریحی تکمیل شد که به همراه اطالعات به دست آم زا هد
طریق مطالعات اسنادی مبنای محاسبات صورت گرفته شدند .با توجه به اطالعات استخراج شده از پرسشنامهها بعد
خانوار گردشگران  2/ 11نفر ،متوسط مدت اقامت  2/ 31روز و تعداد دفعات سفر به شهر رشت  2بار در سال بدست
ینمایند که  35درص و زوس هناگود اهنآ د   
آمد 73 .درصد گردشگران از اتومبیلهای شخصی استفاده م 

 65درصد

ارزیابی پایداری زیست محیطی گردشگری191 ...

یگانه سوز هستند .متوسط مصرف بنزین در یگانه سوزهاا  32لیت اهزوس هناگود رد و ر      25لیت و نیزنب ر

 7/3متر

ی،
مکعب گاز است .متوسط مصرف مواد غذایی هر گردشگر در طول مدت اقامت 0/107کیلوگرم مواد غ یاذ ی هایگ  یی یی
یباشد .متوسط هزینه ه لوط رد رگشدرگ ر    
 2کیلوگرم مواد غذایی حیوانی و  0/ 843کیلوگرم مواد غذایی دریایی م 
مدت اقامت جهت تامین کاال  69711تومان و خدمات  92955تومان محاسبه گردید .با توجه به اطالعات ب تسد ه   
آمده برای محاسبه جای پای اکولوژیک گردشگری زمین به پهنههای مختلف زمین انرژی ،زمین مرتع ،زم گنج نی لل للل،
داوم هورگ راهچ      

زمین دریا ،زمین کشاورزی و زمین ساخته شده تقسیم شد .نیازهای مص  نارگشدرگ یفر ن رد زی

ی ،مق یژرنا مالقا راد    
غذایی ،مسکن ،حمل و نقل و کاال و خدمات دسته بندی گردید .جهت محاس ژرنا نیمز هب ییی ییی
شهای مصرفی مختلف ابتدا به واحد مشترک مگاژول تب و لید
(بنزین ،گاز ،گازوئیل ،نفت ،برق) استفاده شده در بخ 
سپس با استفاده از ضرایب مشخصی به مقدار زمین مورد نیاز تبدیل شد .در بخش زمین مرت زیم ع ا داوم فرصم ن     
غذایی گوشتی و لبنی گردشگران در طول مدت اقامت مد نظر قرار گرفت .جای پای زمین جنگل در دو بخ الاک ش   
و خدمات و مسکن با توجه به اظهارات مدیران اقامتگاهها و بررسیهای میدانی صورت گرفت نازیم اب طابترا رد ه     
مصرف لوازم چوبی در اقامتگاهها و میزان چوب مورد نیاز جهت ساخت اماکن تعیین گردید .با توج راهظا هب ه ات    
گردشگران درمورد میزان مصرف مواد غذایی دریایی در طول مدت اقامت جای پای زمین دریا محاس ش هب دد ددد .می ناز
زمین کشاورزی مورد نیاز گردشگران بر اساس میزان استفاده از مواد غذایی گیاهی تعیین گردید .زم ممین سا هدش هتخ   
نیز با توجه به مساحت کل اقامتگاهها ،راهها ،کارخانههای تولیدی و اما را نک اا ئئئ ه کنن تامدخ هد   

گردش نیعم یرگ   

گردید .الزم به ذکر است که در ارتباط با جای پای زمین ساخته شده در برخی موارد این اماکن دارای استفاده دوگانه
برای شهروندان و گردشگران هستند .کلیه روشهای محاسباتی بکار گرفته شده بر اساس روش واکرناگل و ض بیار
پیشنهادی او است .بر اساس محاسبات صورت گرفته سرانه جای پای اکولوژیک گردشگری شهر رشت تقریبا معادل
 0/ 1898هکتار یا  1898متر مربع است که با توجه به تعداد گردشگران ساالنه شهر رشت کل جا لوکا یاپ ی و ژژ ژژژیک
یباشد (جدول.)1
برابر با  77 17 90هکتار م 
جدول  :1جای پای اکولوژیک گردشگری شهری رشت
غ ذا

زمین انرژی

ز م ی ن م رت ع

0/ 00017

0/ 0021

زمین کشاورزی

زمین جنگل

0/4 001 0

-

م سکن

0/ 13

-

-

حمل و نقل

0/ 0039

-

-

کاال و خدمات

0/ 052

-

جم ع

0/ 186

0/ 0021

0/4 001 0

0/ 00000067

زمین دریا
0/ 00021
-

-

-

0/4 0003 0

-

0/ 000035

زمین ساخته شده

0/ 00021

جم ع

کل زمین مورد نیاز

0/ 00093

0/ 0035

0/ 0000017

0/ 13

621354

0/3400

2 055 2

0/4 00 0
0/ 000011
0/4 01 0

16729

0/ 052

2 4854 2

0/ 1898

77 17 90

منبع :یافتههای پژوهش

با توجه به مساحت  13600هکتاری شهر رشت و با بیتشپ هقطنم باستحا  ا رهش ن

تسور لماش هک تشر ا اه و        

یشود (شهرس نیمات تهج سرتسد رد نیمز لک )تشر نات
شهرهای کوچک اطراف شهر م 

ین ا یفرصم یاهز   

      

شهروندان و گردشگران برابر با  52358هکتار است .مرحله بعد تعیین ظرفیت زیستی منطقه است ک دروم نیا رد ه    
مساحت شهرستان رشت مد نظر قرار گرفت زیرا شهرها به تنهایی قادر به تامین نیازهای ش و دنتسین دوخ نادنوره
همواره به منطقه پشتیبان (روستاها و شهرهای کوچک اطراف) خود به عن  هتسباو هدننکدیلوت قطانم ناو ان ددددد دددددد .این
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شهرستان از  6بخش و  6شهر و  18دهستان و  285آبادی تشکیل ش  هک تسا هد از ا دادعت نی        282روس یاراد ات
سکنه و  3روستا خالی از سکنه است (قربانپور چالشتری .) 94 :5931 ،با هرامآ هب هجوت  ا  ی ار اا ااااااا ئئئ ه ش تیعضو هد   
یباشد.
کاربری اراضی این شهرستان به شرح جدول  2م 
جدول  :2وضعیت کاربری اراضی شهرستان رشت (هکتار)
کاربری اراضی

اراضی جنگلی

اراضی مرتعی

ه ک تا ر

4845 1

0

اراضی زراعی
33978

اراضی مسکونی

مجموع
52358

3535

منبع :اکبری و همکاران. 46 :4931 ،

در این راستا ابتدا ضرایب بازده پهنههای زمین بر اساس روش واکرناگل محاسبه گردید .بدین ترتیب که مقادیر بازده
آن پهنه زمین در منطقه بر متوسط بازده جهانی آن تقسیم شد .در مورد زمین کشاورزی به دلیل کاش کی زا شیب ت   
نها ،ضریب بازده از طریق فرمول زیر محاسبه گردید.
محصول در این زمی 

P

∑ A� → N
Y

�

PN
YN

→ ∑ AN

=

�
YFN

یAN ،منطق رظن دروم ه     ب دقم یار ار   
در این فرمول � YFNضریب بازده کل محصوالت کشاورزی ب ناهج راتکه ه ییی ییی

نهاای
مشخصی از محصول به هکتار A� ،محدوده ای که برای تولید مقدار مشخصی از محصول با اس یمز زا هدافت نن نن
متوسط جهان نیاز است به هکتار جهانی PN ،مقدار محصول مشخص استخراج شده در یک منطق رد نت هب ه

اس لللل للللل،

� Yمتوسط بازده جهانی محصول به تن در هکتار جهانی YN ،بازده منطقه ای محصول به تن در هکتار است .جهت

تعیین ظرفیت زیستی زمین جنگل میزان تولید چوب هر هکتار از اراضی جنگلی با توجه به آمارگیریهاای  10سا هل
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیالن  2متر مکعب و متوسط وزن آنها  675کیلوگرم تعیین گردید .ظرفیت
زیستی زمین دریا با توجه به مساحت استخرهای ماهی گرم آب اتسرهش یبآ درس و ی نننن ننننن معا لد

 0 20 4/ 54هکتا و ر

میزان تولید ماهی در این استخرها 17723 /2 ،ت دش هبساحم لاس رد ن (ا اراکمه و یربک نننننن ننننننن .) 60 :4931 ،ظرفیت
ت ،می یلوت ناز دد ددد ،می  هقطنم هدزاب ناز ای ووو وووو می یناهج هدزاب ناز    
زیستی زمین کشاورزی بر اساس س شک ریز حط تتت تتت
محصوالت کشت شده (استخراج شده از سایت سازمان خواربار جهانی ( ))FAOدر شهرس مآ تسدب تشر نات

دددد ددددد.

ظرفیت زیستی زمین ساخته شده نیز بر اساس مساحت این بخش و با در نظر گرفتن ضریب بازده زم یزرواشک نی   
برای آن محاسبه شد زیرا فرض بر این است که منطقه ساخته شده زمینهایی هستند که قبال به کشاورزی اختصاص
یباشد.
یافته بودند ( .)Lin et al. , 2017: 52بدین ترتیب ظرفیت زیستی شهرستان رشت به شرح جدول  3م 
جدول :3ظرفیت زیستی شهرستان رشت (هکتار)
ظرفیت زیستی
کل

زمین جنگل
14099

زم نی       

زم نی      

م رت ع

دریا

-

7 14 1

زمین کشاورزی
586597

زمین ساخته شده
61028

جم ع
662871

منبع :یافتههای پژوهش

ی شهررر رشتتت از نظررر پای راد ییی
بنابر نتایج حاصل از پژوهش و در جواب به سوال پژوهش مبنی بر اینکه گردش رگ ی ی
یتوان عدم وجود پایداری زیست محیطی را با توجه به مقایس تیفرظ ه   
زیست محیطی در چه وضعیتی قرار دارد؟ م 
زیستی شهرستان رشت و جای پای اکولوژیک گردشگری شهر رشت در بخشهای مختلف منابع اثبات نمود.

ارزیابی پایداری زیست محیطی گردشگری193 ...

نتیجه گیری و دستاوردهای پژوهشی
با توجه به محاسبات صورت گرفته بر اساس مدل جای پای اکولوژی ککک  ،س  یاپ یاج هنار ا شدرگ کیژولوک گری      
یباشد و ظرفیت زیستی شهرستان رشت به عنوان منطقه پشتیبان شهر رشت نیز
شهری رشت معادل  0/ 1898هکتار م 
معادل  662871هکتار برآورد شد .با توجه به تعداد گردشگران ساالنه شهر رشت کل زمین مورد نیا  تهج ز ت نیما    
یباشددد .با  هب هجوت  ا هکنی     
منابع مصرفی مورد نیاز گردشگران و جذب پسماند حاصل از مصرف  77 17 90هکتار م 
یت زیم ناو ان   
ظرفیت زیستی منطقه جهت تامین نیازها و جذب پسماندهای ساکنین و گردشگران توامان میباشد می ی
کمبود ظرفیت زیستی منطقه را تنها جهت تامین نیازها رک هدهاشم حوضو هب نارگشدرگ ی د ددددد ددددددد .در واق تیفرظ ع   
اکولوژیک منطقه به تنهایی حتی درپاسخگویی به نیازهای گردشگران با مشکل روبه رو اس دوبمک اب و ت     60 43 42
هکتاری زمین مواجه است(جدول .)4
شهای مصرف و منابع (هکتار)
جدول  :4جای پای اکولوژیک ،ظرفیت زیستی و کسری اکولوژیک به تفکیک بخ 
زمین جنگل
جای پای اکولوژیک

761

زم نی       

زم نی      

م رت ع

دریا

7 003 1

ظرفیت زیستی

14099

-

کسری اکولوژیک

- 13932

7 003 1

1004
7 14 1
- 143

زمین کشاورزی

زمین ساخته شده

669

6692

586597

61028

- 585928

- 54336

زمین انرژی
889015
-

جم ع
77 17 90
662871

889015

60 43 42

منبع :یافتههای پژوهش

در صورتیکه جای پای اکولوژیک شهروندان و ساکنین منطقه به این مقدار افزوده ش موب یاضف رب هدراو راشف دو
یتوان بیش از پ رک ساسحا شی ددد دددد .کس  نیمز شخب رد کیژولوکا یر ا نیمز و یژرن
شناختی منطقه را م 

عترم

    
     

گردشگری مشاهده میشود و ظرفیت زیستی و جای پای اکولوژیک در زم یرد نی ااااا بس مه هب کیدزن رای ه نتس ددددد دددددد.
بنابراین در راستای هدف پژوهش مبنی بر سنجش پایداری زیست محیطی گردش اب تشر یرهش یرگ

هب هجوت       

ظرفیت زیستی منطقه ،میتوان گفت که گردشگری شهری رشت در وضعیت ناپایدار قرار دارد ،فلذا باید با توجه به
میزان ناپایداری محاسبه شده در بخشهای ششگانه جای پای اکولوژیک و میزان اهمیت و درجه آسیبپ ره یریذ   
کدام از منابع ،تصمیمات الزم جهت برنامهریزی اصولی و بر پایه توان فضای بوم شناختی برای بهبود شرایط زیست
محیطی و بازگشت به وضعیت پایدار اتخاذ گردد تا از آلودگی و کاهش بیش از پیش منابع جلوگیری نموده و از آنها
برای استفاده نسلهای آینده حفاظت شود.
منابع
اداره کل منابع طبیعی استان گیالن ،نقشههای  1:25000استان گیالن و شهرستان رشت.
اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری گیالن ،واحد آمار و اطالعات.
ی ،س یع ددد ) 139 1( ،و
اکبری ،صادق ،بکا ،حمیده ،تقی زاده ،فاطمه ،رحمانی ،محمدتقی ،رهنما ،اسماعیل ،فاتحی ،حامددد ،خا دازن ه ه محتشمی ی
( ،)5931سالنامه آماری استان گیالن سال  139 0و  ،4931چاپ-اول ،انتشارات معاونت برنامهریزی و اشتغال استانداری گیالن ،رشت.
آقاجانی ،حمید ،ازکیا ،مصطفی ( .)4931تحلیل جامعه شناختی تا تاریث

گردش هقطنم هعسوت رب یرگ

شهرستان رشت) .مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران ،سال هفتم ،شماره ،4ص . 28 -7
پندی ،کیوان ( .)7 38 1رشت در آیینه تاریخ .رشت :کتیبه گیل.

الیگ ناتسا یا ن  دروم( م :هعلاط

      

 94 1فصلنامه علمی – پژوهشی جغرافیا (برنامهریزی منطقهای) ،سال دهم ،شماره دوم ،بهار 9931
ینژاد ،حسین ،شهانواز ،سارا ( .)1931بررسی وضعیت توسعه پایدار شهرستان رشت با یاج شور زا هدافتسا     
جمعه پور ،محمود ،حاتم 
پای اکولوژیک ،پژوهشهای جغرافیای انسانی ،دوره  ، 45شماره ،4ص . 191 - 208
ینژاد ،حسین ،عیوضلو ،داود ( .)5931توسعه گردشگری در ایران .تهران :انتشارات مهکامه.
حاتم 
حافظ نیا ،محمدرضا (  .) 1389مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی(چاپ هفدهم) .تهران :انتشارات سمت.
ی محلههه
ی(مطالعههه م درو ی ی
ت بههه منظوررر توسعههه جاذبههههاای گردش رگ ی ی
یشهررر رشت ت
حقدوست ،سکینه ( .)0931بازسازی محلههای قدیم 
ساغریسازان) .پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشذ جغرافیا و برنامهریزی توریسم .دانشگاه آزاد اسالمیواحد رشتتت .ش وره ررر
.0931
دیناری ،احمد(  .) 1384گردشگری شهری در ایران و جهان .مشهد ،دانشگاه فردوسی.
ساسانپور ،فرزانه ( .)0931مبانی پایداری توسعه کالنشهرها با تاکید بر کالنشهر تهران .تهران :انتشارات مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر
تهران.
شهانواز ،سارا ( .)1931بررسي پايداري توسعه منطقه شهری رشت با استفاده از روش جاي پاي اكولوژ كي  .پایان نام دشرا یسانشراک ه    
رشته برنامهریزی توسعه منطقه ای .دانشکده علوم اجتماعی .دانشگاه عالمه طباطبایی .تهران.
قربانپورچالشتری ،سمیرا ( .)5931پیوست فرهنگی گردشگری شهر رشت .پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ایران شناسی(گرایش عمومی).
دانشگاه گیالن.
قرخلو ،مهدی ،حاتمی نژاد ،حسین ،باغوند ،اکبر ،یلوه ،مصطفی .)2931( ،ارزيابي پايداري توسعه ي شهري با روش جاي پاي اكولوژيكي
(نمونه ي موردي :شهر كرمانشاه) .پژوهشهاي جغرافياي انساني ،شماره ي  ،2ص.021- 05 1
کیوان شکوه ،بهشته ( .)5931شناسایی و اولویت بندی توانمندیهای گردشگری شهر همدان .پایان نامه کارشناسی ارشد رش ریدم هت یت   
جهانگردی ،موسسه آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي عالمه قزويني ،چاپ نشد.
موحد ،علی(  .) 1386گردشگری شهری .اهواز :دانشگاه شهید چمران اهواز.
میری ،روح اله (  .) ۱۳۹۴بررسی پایداری گردشگری در شهرستان اردبیل بااستفاده از مدل جاپای اکولوژیک ،کنفرانس بین المللی توسعه با
محوریت کشاورزی ،محیط زیست و گردشگری ،تبریز.
ویلیامز ،استیون ،ترجمه :ضیایی ،محمود ( .)0931جغرافیای گردشگری .تهران :مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه پیام نور.
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