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 . بیان مسأله1. 1
تهرین، صنعت گردشگری در هزارة سوّم به یکی از پررونهق

صنایع جههان تبهدیل ترین زاترین و بزرگترین، اشتغالجذاب

(  رشهد ایهن 42، ح  1390پور و اقبالی، شده است )سیدعلی

صنعت هرچند آثار اقتصادی مثبهت فراوانهی را بهرای جوامهع 

، 1386میزبان به ارمغان آورده است )طیبی، بهابکی، جبهاری، 

(؛ بها ایهن 158، ح  1388پور سلیمانی، ؛ تقوی و قلی84ح  

ویژه در ابعههاد آن بههه حههال، پیامههدهای منفههی و آثههار سههو 

محیطی باعث افزایش میزان نگرانی در میان کارشناسان زیست

، ح  1390زاده و سهرور، ریزان شده اسهت )اسهماعیلو برنامه

بهه  1980بر این اسهاس، از دههة  ( 4، ح  2003، 1؛ نتو116

گیهری ههای مختلفهی بهه من هور انهدازهبعد رویکردها و روش

های انسهانی بهر یا سایر فعالیت تأثیرات محیطی این صنعت و

توان به مفهوم روی محیط زیست ارائه شده که از آن جمله می

حهههدود تغییهههر قابهههل قبهههول  ،(CCC) 2ظرفیهههت حامهههل

ارزیهابی  ،(EBC) 4ظرفیهت حامهل محیطهی ،(LAC)3سیستم

اشههاره کههرد  بههه طههور کلههی،  (EIA)5اثههرات زیسههت محیطههی

رات مسهتقیم و اثه 6های یادشده عمدتاً بهر سهطوخ خهردروش

ها متمرکز بهوده اسهت و توجهه بسهیار ایجادشده توسط انسان

و اثهرات غیرمسهتقیم ناشهی از مصهرف  7کمی به سطوخ کالن

(  2954، ح  2007، 8منههابع، شههده اسههت )جیوههها و پنهه 

 9شهناختیهها، تحلیهل ردپهای بهومزمان با طرخ ایهن روشهم

(EFA به عنوان شیوه و ابزاری مناسب جهت ارزیهابی ) اثهرات

های انسانی مطرخ شد و بهه مهدّت یهک محیطی فعالیتزیست

های مهرتبط بها پایهداری یافهت  دهه کاربرد وسیعی در تحلیل

شناختی نه فقط عالوه بر ارزش اکتشافی آن، قدرت ردپای بوم

دهد؛ بلکهه در توانهایی آن در در ارقام مطلقی که به دست می

ههای مختلهد در یتمقایسة تقاضاها برای منابع از جانب جمع

وری جههانی نهفتهه اسهت )ونتهولی  و جریان مشهتر  بههره

(  بهها وجههود کاربردهههای متنههو  442، ح  2008، 10تههالبر 

شهناختی، اسهتفاده از آن بهه عنهوان ابهزاری تحلیل ردپای بوم

محیطی در صنعت جهت ارزیابی میزان استفاده از منابع زیست

قرار دارد و تکامهل و گردشگری، هنوز در مراحل ابتدایی خود 

، 2003، 11جانسهون)تر آن بایهد شهرخ داده شهود کاربرد بیش

بنابراین، اهداف این مقاله شامل ارائهة شهرحی کوتهاه  ( 9ح  

شناختی و ارتباط آن بها گردشهگری پیرامون مفهوم ردپای بوم

پایدار؛ ارائة روشی ساده بهرای بهرآورد سهریع مقهادیر خهالص 

ری با استفاده از منهابع دادة ثانویهه شناختی گردشگردپای بوم

شهناختی بهه دادن کهاربرد تحلیهل ردپهای بومموجود و نشهان

 گردشگریعنوان شاخص مناسب جهت تعیین میزان پایداری 

یابی هدف سوّم، روستای وشنوه باشد  جهت دستروستایی می

که از توابع شهرستان قهم، بخهش کههک، دهسهتان فهردو بهه 

العة این تحقیق انتخهاب شهده اسهت  عنوان محدودة مورد مط

ههای طبیعهی، تهاریخی و این روستا بهه سهبب وجهود جا بهه

ی است که گردشگرانفرهنگی خود ساالنه پذیرای خیل ع یم 

به من ور گذران اوقات فراغت از سرتاسر کشور به این منطقهه 

ها به روستای وشنوه طی کنند  افزایش میزان مراجعهسفر می

محیطی فراوانی ن یهر افهزایش ات سو  زیستسالیان اخیر، اثر

در محیط،  گردشگرانمیزان تولید زباله و رهاسازی آن توسط 

وساز در اراضی زراعی و باغی )به صهورت افزایش میزان ساخت

خانة دوّم(، افزایش میزان مصهرف انهرژی، غهذا و غیهره را بهه 

همراه داشته است که در ادامة این مبحث به ارزیهابی ردپهای 

 شناختی این صنعت پرداخته خواهد شد مبو

 . پیشینۀ نظری تحقیق2. 1
سو با پهذیرش پهارادایم هم گردشگری،پایدار  ةرویکرد توسع

وارد ادبیههات  1990 ةپایههدار در مجههامع علمههی، از دههه ةتوسههع

مطالعهات  ةنهوین در حهوز ةشد  پهذیرش ایهن انگهار گردشگری

تی اقتصهاد نّنوعی چرخش از رویکردهای س ،در واقع گردشگری

تهر بهه سهمت رویکهرد جهامع گردشگری ةنئوکالسیک در زمین

آید که براساس آن باید منهابع طبیعهی )سیستمی( به شمار می

مداوم در آینهده  ةبرای استفاد گردشگریفرهنگی و سایر منابع 

کنونی سودمند و مفیهد  ةبرای جامع ،حفظ شود و در عین حال

های اخیهر، (  در سال40  ، ح1390باشد )تقوایی و صفرآبادی، 

ی، انهد اصهول کلّههها تهالش کردهقان و سهازمانبسیاری از محقّ

نهد کنپایدار را مشخص  گردشگریکلیدی  یهافهلّؤرویکردها، م

انهد  های جمعی نیز رسیدهو خوشبختانه در این زمینه به توافق

بهوم توسهط تعیین میهزان مصهرف منهابع زیسهت ،در این میان

باشهد پایدار می گردشگریهای کلیدی فهلّؤز میکی ا گردشگران

تحقیقههات متعههددی از  ،  از ایههن رو(8، ح  2003جانسههون، )

بهه عنهوان شهاخص  12(TEF) «گردشگری شناختیی بومردپا»

 گردشهگریمحیطی صهنعت مناسبی جهت ارزیابی اثرات زیست

؛ مهارتین کهاج  و 46، ح 2007، 13هانتر و شهاو) اندکردهیاد 

ی ردپهاتحلیهل  TEF ،در واقع ( 99، ح 2010، 14چزرامیرز سان

یهن ه ااسهت و به گردشهگری ةشناختی کهاربردی در مطالعهبوم
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معناست که در زمان و مکانی معین، میزان زمهین مولهد الزم از 

محیطی بهرای مصههرف منهابع و دفههع پسهماند بهها ن هر زیسههت

های گردشهگری مهرتبط اسهت؛ یعنهی تفسهیر مصهرف فعالیت

مسههاحتی معههیّن از زمههین  از زمههانی کههه  محیطی درزیسههت

اند، محقّقهان را مطرخ ساخته TEF ، مفهوم15واکرناگل و هانتر

ههای گردشهگری بسیاری مطالعاتی تجربی در ارتباط بها مکان

 16انههد  گوسههلین ، هنسههون، هاسههتیمر و سههگالانجههام داده

شهناختی را بهه عنهوان ( در مطالعة خهود، ردپهای بهوم2002)

برای ارزیابی پایداری گردشگری معرفی کرده و  ابزاری کلیدی

اند  نتایج پایداری گردشگری را در شهر سیچل  ارزیابی کرده

ازحهد در گهذاری بیشاین پژوهش نشان داده است که سرمایه

شهر سیچل  در ارتباط با گردشگری باعث شده است تا منابع 

شهدّت تهدیهد شهده و محیطی این شهر طی یک دهة اخیر به

وزه به شرایطی رسیده است که ناپایداری را بر شهر تحمیل امر

( بها اسهتفاده از مهدل ردپهای 2007کرده است  هانتر و شاو )

شناختی میزان پایهداری گردشهگری را در نیوزیلنهد مهورد بوم

ههها در تحقیههق خهود بهها اسههتفاده از انهد  آنبررسهی قههرار داده

ت، ردپهای ای بهوده اسههایی که بیشتر به صورت منطقههداده

انهد  شناختی گردشهگری را در ایهن کشهور محاسهبه کردهبوم

نتایج تحقیق نشان داده است که کشور نیوزیلند در دهة اخیر 

-گهذاریهایی مناسب توانسته است، سهرمایهبا اعمال سیاست

دهی کنهد کهه از حرکهت ای سامانگردشگری را به گونه های

پترسههون،  ایههن کشههور بههه سههوی ناپایههداری جلههوگیری کنههد 

( پایهداری گردشهگری را در 2007) 17باستینونای، نیکولهوچی

شهههر وال دی مههرس ایتالیهها بهها اسههتفاده از مههدل ردپههای 

ها در نهایت، به ایهن اند  آنشناختی مورد بررسی قرار دادهبوم

اند که ایهن شههر بهه دلیهل عهدم مهدیریت نتیجه دست یافته

بهه اثهرات محیطی و نیهز عهدم توجهه مناسهب مناسب زیست

 2007تهها  2001های ، طههی سههالگردشههگرانمحیطی زیسههت

ای ناپایدار را دنبال کرده و در نهایهت، گردشهگری ایهن توسعه

( میزان پایهداری 2013) 18شهر نیز ناپایدار بوده است  هنانده

گردشگری مذهبی را مورد بررسی قهرار داده اسهت  او مراسهم 

کشهور عربسهتان الحجهه و در حج را کهه هرسهاله در مهاه  ی

شود، برای انجام پژوهش خود انتخاب کرده است  او برگزار می

ههای ههایی کهه از سهازماندر این پژوهش بها اسهتفاده از داده

مرتبط در کشور عربستان دریافت کرده اسهت، میهزان ردپهای 

شهناختی تولیهد کهربن را در ایّهام برگهزاری مراسهم حهج، بوم

هش نشهان داده اسهت کهه محاسبه کرده است  نتایج این پهژو

ههای صهحیحی کهه در ریهزیکشور عربستان به واسطة برنامه

محیطی دچار دهد، از ن ر زیستارتباط با مراسم حج انجام می

شهود  در )حجّاج( نمهی گردشگراناختالالت چندانی از طریق 

ایران تا کنون تنها یک مطالعه در ارتباط بها ارزیهابی پایهداری 

شناختی توسّط شکور، از مدل ردپای بومگردشگری با استفاده 

هها ( صورت گرفته است  آن1390قریشی، لشکری و جعفری )

شهناختی، میهزان در مطالعة خود با استفاده از مدل ردپای بوم

شدة بهوان ممسهنی مهورد پایداری گردشگری را در بهشت گم

های این پژوهش نشان داده است که اند  یافتهارزیابی قرار داده

گری در این منطقه به صهورت پایهدار بهوده و فشهارهای گردش

تهر از فضهاهای ، کمگردشهگرانمحیطی واردشده توسط زیست

 پشتیبان این منطقة گردشگری است 

ای در مهورد ههای منطقههاکثر مطالعات یادشده بر تحلیهل

انهد کهه بسهیار خصوصی متمرکز بودهمقصدهای گردشگری به

انهد  ایهن چک انجهام شهدههمچنین، در مقیاسی کو محدود و

های نهایی در دادن تصهویری است تا تحلیل عوامل باعث شده

شناختی تولیدشده در کلّ فرآینهد واضح و شفاف از مصرف بوم

ههای های گردشگری نهاتوان باشهند  از ایهن رو، تحلیلفعالیت

نقهل، وجامع در این زمینهه مسهتلزم مقایسهة توجهه بهه حمل

، تولیهد پسهماندها و غیهره ردشگرانگفعالیت و انتخاب غذای 

تهری در زمینهة ههای مناسهبباشد تا از این طریق تحلیهلمی

 محیطی صنعت گردشگری صورت گیرد ارزیابی اثرات زیست

 شناسی تحقیق. روش2
 . قلمرو جغرافیایی تحقیق1. 2

 34روستای وشنوه از لحاظ موقعیهت ریاضهی )مطلهق( در 

درجه طول شرقی قهرار  51دقیقه عرض شمالی و  15درجه و 

سیاسهی یکهی از روسهتاهای  -دارد و از لحاظ موقعیهت اداری

آیهد  دهستان فردو در بخش کهک، شهرستان قم به شمار می

تها سهال  1345بررسی تحوّالت جمعیتی این روسهتا از سهال 

ای کهه باشهد؛ بهه گونههگویای کاهش جمعیت آن مهی 1390

نفهر در سهال  365به  1345در سال  1024جمعیت روستا از 

 کاهش یافته است    1390در سال 
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 موقعیت روستای وشنوه در استان قم -1شکل 

 1394مأخذ: نگارندگان، 
روسههتای وشههنوه بههه عنههوان یکههی از روسههتاهای هههدف 

عنصهر  20استان قم، در حال حاضهر دارای بهیش از  گردشگری

صهر باشد  ایهن عنابالفصل خود می ةدر داخل و ناحی گردشگری

، ههاهها، با ههها و درّهاز یک سو شامل عناصر طبیعی ن یهر قلّه

عناصهر تهاریخی و  ،ها و از سهوی دیگهرها و قناتمزار ، چشمه

، مسهجد جهامع و غهار تهاریخی ) (ههایزادهچون اماممذهبی هم

بها اههداف  گردشهگرانباشد  بر این اساس، تعدادی از وشنوه می

دف بازدیهد از طبیعهت بهه مذهبی و بخشی دیگر با ه -فرهنگی

تهر کند  با این حهال، تنهو  و تعهدد بیشاین روستا مراجعه می

فردبودن وضهعیت اقلیمهی ایهن های طبیعهی و منحصهربهجا به

با ههدف  گردشگرانروستا در سطح منطقه موجب شده تا اغلب 

 بازدید از طبیعت به این روستا مراجعه کنند 

 . روش تحقیق2. 2
تحقیقات کهاربردی و روش انجهام آن  پژوهش حاضر از نو 

آمهاری ایهن پهژوهش تمهامی  ةتحلیلی اسهت  جامعه -توصیفی

بهه روسهتای وشهنوه  91ی است کهه در طهول سهال گردشگران

شده توسهط شهورای اند که به استناد آمارهای ارائهدهکرمراجعه 

نفهر  10000های توریستی در حدود مجتمع ،روستا و همچنین

آماری نیز بها اسهتفاده از فرمهول  ةحجم نمون ،نایباشد  بنابرمی

نفهر محاسهبه شهده اسهت  روش انجهام  350کوکران در حدود 

شهامل مراحهل  ؛روش قیاسهی )ترکیبهی( اسهت ،محاسبات ردپا

 اصلی زیر است:

اصلی براساس مجمو   موادّ ةمصرف ساالن ةتخمین سران -1

 مورد بررسی و تقسیم کل به میزان جمعیت ةهای منطقداده

شده به هر نفر بهرای تولیهد تخمین زمین اختصاح داده -2

هر مورد مصرفی از طریق تقسهیم متوسهط مصهرف سهاالنه ههر 

 تولید یا بازده زمین  ةمورد بر متوسط ساالن

شناختی هر نفر از طریق ردپای بوم متوسط کلّ ةمحاسب -3

مجمو  تمام مناطق اکوسیستم که به هر نفهر اختصهاح یافتهه 

 است 

 ةشناختی بهرای جمعیهت ههر منطقهردپای بوم ةسبمحا -4

، از طریق حاصهل ضهرب متوسهط ردپهای (N)ریزی مورد برنامه

بهه دسهت  (Fp = N×EF)جمعیت  ةشناختی هر نفر در اندازمبو

 آید می



 19                                                          شناختی گردشگریتحلیل ردپای بوم                                                 پنجم سال      

های مورد استفاده جهت بر آورد مقدار زمین مورد داده -5

زبالهه،  نقهل،وها شامل غذا، حملنیاز برای تأمین هریک از آن

 باشد آب، الکتریسیته و نفت می

های اصلی که در ادامه مورد البته باید یادآور شد که مؤلّفه

نقل، غهذا وگیرد، شامل: الکتریسیته، آب، حملبررسی قرار می

 باشد و زباله می

 . مبانی نظری3
 شناختی. ردپای بوم1. 3

شناختی برای نخستین بار توسط ری  و مفهوم ردپای بوم

در دانشگاه بهریتیش کلمبیها مطهرخ  1996واکرناگل در سال 

؛ بلیهههانی، 3518، ح  2009، 19)مصهههطفی و نترجهههان شهههد

ایهن ایهده بهه   (357، ح  2008، 20 مارشهتینی نیکولهوچی و

سازی نیازهای میزان زمین مولدی اشاره دارد که برای برآورده

ها، مورد نیاز است مصرفی جمعیت و جذب تمامی ضایعات آن

در واقهع، نتهایج حاصهل از کاربسهت   (6، ح  2003، 21)لنزن

دههد در شناختی به طور واضح، نشهان مهیشاخص ردپای بوم

کدام ناحیه و کجها انسهان بهر روی منهابع طبیعهی فشهار وارد 

جهایی (  از آن16، ح  1388کند )سرایی و زراعی افشهار، می

ر رود، که میزان مصرف نباید از ظرفیت باز تولیهد زمهین فراته

تواند به عنوان ابزار مناسب جههت بنابراین، شاخص مذکور می

گیری پیشرفت جوامع به سوی پایهداری در ن هر گرفتهه اندازه

، ح  1389شود )رضوانی، سلمانی، قنبهری نسهب و باغیهانی، 

149  ) 

شهناختی هایی کهه در چهارچوب تحلیهل ردپهای بومروش

دو صهورت محاسهبة گیرنهد، غالبهاً بهه مورد استفاده قرار مهی

باشد  روش ترکیبهی ترکیبی )قیاسی( و محاسبة استقرایی می

هههای مصههرف ملّههی قههرار دارد  از ایههن رو، بههرای براسههاس داده

شناختی ملّی بسهیار مناسهب اسهت  ایهن محاسبات ردپای بوم

-منبع حیاتی را برحسب مصرف تحلیل مهی 50روش بیش از 

سهازد  ز برقرار میکند و همچنین، یک محاسبة انرژی کلی نی

روش ترکیبی همچنین، از ارقام کشاورزی یا بیولوژیکی بهرای 

تبدیل مقادیر مصرف به مقادیر زمین مولهد زیسهتی اسهتفاده 

شوند تها رقهم ردپهای ها با هم جمع میشود و سپ  گروهمی

شناختی به دست آید  شایان  کر است که روش ترکیبی از بوم

باال( برای محاسبة مقدار ردپها  یک روش غیرمتمرکز )پایین به

کند که در آن به جای درن رگیهری مصهرف مهوادّ استفاده می

نقههل، انههرژی، آب، وخههام، ردپههای مههوارد محلّههی ماننههد: حمل

، 22ها( )رایانگیرند )یعنی مؤلّفهضایعات و غیره مدّن ر قرار می

 (  224، ح  2004

روش قیاسههی بههه عنههوان روش دوّم، روشههی اسههت کههه 

گیهرد و بندی مصارف در آن به تفکیک اجزا صهورت مهیهطبق

شهود  ایهن روش های منطقه استفاده میغالباً در زمینة تحلیل

شود؛ به به عنوان یک روش متمرکز )باال به پایین( شناخته می

شده به واسهطة جمعیهت این معنا که ابتدا مقدار فعالیت انجام

ی اراضهی اصهلی ها به کهاربرشود، سپ  این انرژیتعیین می

شوند و سرانجام، به واحد مسهاحت جههانی تبهدیل تبدیل می

ها و مناطق ها، سازمانشوند تا امکان مقایسه با سایر بخشمی

از  تهریرفته، روش استقرایی تصویر کامهلهمروی فراهم شود 

برخوردهای مربوط به تولید مواد و نیهز تفهاوت معنهادار بهین 

اورزی و معدنی( و تولیدات ثانویهه تولیدات اولیه )تولیدات کش

دههد )سهرایی و زراعهی افشهار، )تولیدات صهنعتی( ارائهه مهی

 ( 18، ح  1388

ای که باید در این میان به آن اشاره کرد، ایهن اسهت نکته

گهروه:  5شهناختی بهه که مصارف در روش تحلیل ردپهای بوم

نقهل، کاالههای مصهرفی و خهدمات، قابهل وغذا، مسکن، حمل

گروه: زمین انرژی، زمهین  8ندی است و زمین را نیز به بطبقه

هها، اراضهی زراعهی، مراتهع و شهده، بها شده یا ساختهتخریب

های دارای قابلیهت دسترسهی شده و زمینهای حفاظتجنگل

بندی توان دستههای بکر و نواحی غیرمولد( میمحدود )جنگل

ه نشهده کرد  البته نواحی غیرمولد در این نو  تحلیل گنجانهد

  (6، ح  2003است )لنزن، 

رغم کاربردههای گسهتردة شناختی علهیتحلیل ردپای بوم

ههای تحلیلهی دیگهر دارای ها و مدلآن، همانند بسیاری روش

اختصهار بهه ایهن ها و معایبی است که در جدول زیهر بهمزیت

 موارد اشاره شده است:
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 شناختیمزایا و معایب تحلیل ردپای بوم -1جدول

 25-26، صص  2004، 24؛ هیلی، اریکسون، هرناندر و تامسن93-97، صص  2003، 23: هلدنمأخذ

 معایب مزایا

 EF مند بوده و هم دهد که هم از ن ر علمی قدرتشاخصی جمعی ارائه می

 شناخت و در  آن توسط افراد غیرمتخصّص آسان است 

  طح یهک توان برای سطوخ مختلد مصرف )از یک فرد تا ساین روش را می

 کشور و حتی جمعیت جهان( استفاد کرد  

 EF های مختلد مصرف و نیز اثهرات محیطهی آن را در امکان ترکیب گروه

  کند یک تحلیل واحد میّسر می

 کنهد، بنهابراین، قابلیهت جایی که این روش یک مقدار واحد ارائهه مهیاز آن

 های کلی و جزئی را دارد مقایسه

  گیرد نیز مدّ ن ر قرار میدر این روش عدالت اجتماعی 

  بخش است شناختی هم روش آموزشی بوده و هم انگیزهتحلیل ردپای بوم 

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

 شناختی تنها شامل مصرف و ضایعاتی است که مسهتلزم روش ردپای بوم

 نواحی زمین است 

 ههای مختلهد زمهین بندی گروهدة جمعترین بعد و جنبه، ایآفرینمشکل

 در یک عدد واحد است 

 تر مسائل کیفی را تر روی مسائل کمّی تأکید دارد و کماین شاخص بیش

 گیرد در ن ر می

  شاخصEF گیرد تغییر فناوری را نادیده می 

 تر روی احتماالتی اسهت کهه اتفّهاق ای بیشاین شاخص در سطح منطقه

شههی از کمبههود اطالعههات در سههطح محلّههی و افتههد و قسههمتی از آن نامی

 ای است منطقه

 گیرد این شاخص، منابع زیرزمینی را نادیده می 
 

 . گردشگری پایدار روستایی2. 3

ناکارآمههدی و ناپایههداری بسههیاری از راهبردهههای کالسههیک 

ریزان و مهدیران را بهر روستایی، برنامهه ةتوسع ةگذشته در زمین

گزین راهبردهههای دی را جههایآن داشههت تهها راهبردهههای جدیهه

پایهدار از  ةتوسهع ةشدن ن ریهبا مطرخ ،از این رو  گذشته کنند

نیهز بهه عنهوان یکهی از  گردشهگری ةبه بعد، توسهع 1970 ةده

راهبردهای ممکن و قابل دوام برای توسعه در بسیاری از مناطق 

های مناسهب گزیندور و روستایی و شاید به عنوان یکی از جای

پایدار و پایداری محیط زیسهت،  ةسازی الزامات توسعبرای پیاده

ایجهاد اشهتغال،  ،اجتما  و اقتصاد نواحی روسهتایی و همچنهین

ها و منهافع گذاری دولتی و خصوصی، بهبهود زیرسهاختسرمایه

از زمهان  ،اقتصادی در نواحی روستایی مطرخ شد  در این راسهتا

 ،شهتر  مهام ةعنهوان آینهد باپیدایش و ظهور گزارش برانتلند 

انهد تها ها تالش کردهان، کشورها و سازمانگربسیاری از پژوهش

بهه طهور عملهی، اجهرا کننهد پایهدار را  ةاهداف و مقاصد توسهع

بههه طههوری کههه گسههترش صههنعت  (؛1، ح  2001، 25)جیمههز

هها در نقهاط ب آن بهر محهیط و انسهانو اثرات مخرّ گردشگری

رشناسهان و کا 1990 ةمختلد جهان باعث شد تا در طهول دهه

ن ران کشورهای مختلهد اهمیهت و ضهرورت توجهه بهه صاحب

کر شده و نسهبت بهه را متذّ گردشگریعوامل پایداری در بخش 

هشهدار دهنهد  ،رفع یا تعدیل عوامهل ناپایهداری در ایهن بخهش

در پههی  ،یههن ترتیههبه ابهه(  252، ح  2005، 26)وهههاب و جههان

پایهدار،  ةوسهعشهدن پهارادایم تها بها مطرخکاهش این ناپایداری

گیههری و ارزیههابی هههای عملههی انههدازهاسههتفاده از فنههون و روش

 گردشهگری)و  گردشهگریپیشرفت به سوی پایداری در صنعت 

گذاری و منهابع انسهانی روستایی( نیز گسترش یافهت و سهرمایه

های های عملههی و مههدلسیاسههت ةهی صههرف توسههعقابههل تههوجّ

با این توصید،  ( 2 ، ح 2005، 27)کوا دشپایدار  ةارزیابی توسع

 ةق ایهن امهر در زمینهبسیاری از دانشهمندان، تحقّه ةبنابر عقید

آن بها  ةروستایی با توجه بهه ماهیهت پیچیهد گردشگری ةتوسع

  این در حالی است کهه بها استمسائل و مشکالت زیادی همراه 

هها، لهزوم سهنجش و ارزیهابی سهطح ل و چالشئوجود این مسا

دن وضهعیت و کرصمن ور مشهخّبه  گردشگریپایداری مناطق 

پایهدار  ةیابی بهه توسهعهها در جههت دسهتمیزان پیشهرفت آن

ویژه در مناطق روستایی بیش از پیش مورد تأکید به گردشگری،

 ةشود، در صورتی که توسعتأکید می ،باشد  از این روهمگان می

ههایی پایدار روستایی هدف نهایی باشد، نیهاز بهه ابزارهها و روش

تهوان بهه کمهک آن حرکهت بهه سهوی پایهداری را در است تا ب

گیری کهرد ی و جههانی( انهدازهی، ملّههای مختلد )محلّمقیاس

طوری کهه سهولو ( و همهان14، ح  1383)بهدری و افتخهاری، 

گیری فاقهد کردن بهدون انهدازهصهحبت»کند ( بیان می1993)

گیری است )بل و و مدیریت نیازمند اندازه «هرگونه ارزشی است

اسههتفاده از ابزارههها و  ،از ایههن رو  (40، ح  1385، 28رسمههو

پایهدار را  ةهای مختلفی که بتواند پیشرفت به سوی توسهعروش

جایی ناپذیر است  بر این اساس و از آنگیری کند، اجتناباندازه

توان جدا از مفههوم روستایی را نمی گردشگریپایدار  ةکه توسع

ان گفهت مفهاهیم پایهداری و توپایدار در ن ر گرفت، می ةتوسع

روسهتایی در قالهب  گردشگری ةارزیابی پایداری در بخش توسع

بها  ،پایدار قابل تبیین خواهد بود  از این رو ةهمان مفاهیم توسع

پایدار روستایی که در آن به رفاه انسان و  ةتوجه به مفهوم توسع

بهبود کیفیت زندگی او و رفاه اکوسیستم طبیعهی تأکیهد شهده 
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 گردشهگریپایهدار  ةد که ارزیهابی توسهعبیان کر توانمیاست، 

و بها  ا همهراه بها ههمروستایی نیز مردم و اکوسیستم طبیعهی ر

مهردم جهز   ،مورد بحث قرار داده و از این من ر ،اهمیت برابری

رفهاه و آسهایش  کهخواهند آمد  بلی از اکوسیستم به حسامکمّ

   استیکی منوط به آسایش دیگری 

 ی تحقیقها. یافته4 
شهناختی مربهوط بهه بوم یبه من هور ارزیهابی میهزان ردپها

میههزان مصههارف و تولیههدات  ،در روسههتای وشههنوه گردشههگری

ههای مختلهد آب، کننده به روستا در بخهشمراجعه گردشگران

بها  ،آوری شهده و سهپ جمع غیرهنقل و وبرق، زباله، غذا، حمل

ان، میهزان شهده توسهط نگارنهدگههای استخراجاستفاده از روش

هها در روسهتای وشهنوه شناختی هرکدام از این بخشبوم یردپا

هههای سههنجیده شههده اسههت  شههایان  کههر اسههت کههه روش

شده توسط گوتلیهب و های انجامبرگرفته از شیوه ،شدهاستخراج

شهده توسهط اطالعهات ارائه ،و همچنین 2012دیگران در سال 

  است 2011در سال  29سازمان جهانی جاپا

 الکتریسیته .1. 4
آمده از شرکت توزیع برق استان قهم دستاطالعات و آمار به

میهزان مصهرف بهرق روسهتای  1391دهد که در سال نشان می

کیلهووات سهاعت بهوده اسهت  در  2147897وشنوه در حهدود 

 باشد:محاسبات مربوط به الکتریسیته به صورت زیر می ،نتیجه

مصهرفی  ةیسهیتابتدا باید مشخص شود کهه در مقهدار الکتر

 روستای وشنوه چند کیلو ژول انرژی وجود دارد:

 ( تبدیل الکتریسته به میزان انرژی به کیلو ژول1فرمول )
1watt  =1joule/second 

1000watt  =1 kilo watt 

1000joule  =1 kilo joule 

2147897 (kWh) × 1 (kj/sec) × 60 (sec/min) × 60 (min/hr) =  

7732429200 (kj) 

شده سنگی که برای تولید میزان انرژی محاسبهزغال ،سپ 

:شودمحاسبه می ،نیاز است  
 (gram) 386621460 =(kj) 20÷ (gram) 1×(kj)  7732429200  

درصد بازدهی تولیهد  4/31 که گیاهان حدودبا توجه به این 

 زغال سن  دارند:

    (gram) 1231278535 = 314/0 ÷386621460     

درصد زغهال سهن  را کهربن  85که وجه به اینو اکنون با ت

 بنابراین: ،دهدتشکیل می
(ton) 1047 = 1000000÷ (gram)1046586754= %85× (gram)1231278535 

توانهد تن کربن را می1.8که هر هکتار زمین و با توجه به آن

 جذب کند، پ :
EF)e) =1047 ÷1/8 = 582  (gha)

30 

جاپها بهرای روسهتای د که میهزان شمشخص  ،بر این اساس

( gha) هکتهار جههانی 582وشنوه در بخش الکتریسیته برابر با 

 .باشدمی

 . آب2. 4
شده توسهط شهرکت آب و فاضهالب به استناد آمارهای ارائه

میزان مصرف آب روستای وشهنوه در سهال  ،روستایی استان قم

بها توجهه  ،بنابراین باشد متر مکعب می 153616برابر با  1391

هکتهار زمهین  8/0 ،میلیون لیتر آبیک که برای تولید هربه این

 :استمورد نیاز 

 سازی آب مصرفی به هکتار زمین( معادل2فرمول )
   (gha) 122/0 = 1000000 ÷ 122893 = 8/0 ×)3(m 153676 

شناختی روستای وشنوه در بخهش آب بوم یاز این رو، ردپا

  استهکتار جهانی 122/0برابر با 

 نقلو. حمل3. 4
یابی به مقهدار بنهزین و که دستدر این قسمت به دلیل این

غیهرممکن  تقریبهاً ورد مطالعهه،گازوئیل مصرفی در روسهتای مه

شده به ازای هر فرد را برای شهر قم تولید 2CO ،است، در نتیجه

دهیم  براسهاس آمهار قهرار مهی بهمهال  محاسه 1388در سال 

 ،زیسهت اسهتان قهم حفاظهت محهیط کلّ ةادارشده توسط ارائه

برای این شهر برابهر بها  1388در سال  2CO تولید  ةمیزان سران

 گردشهگران ةنفر 10000که با توجه به جمعیت است  تن 23/0

که هر هکتار زمین توانایی جذب روستای وشنوه و با علم به این

  تن کربن را دارد، در نتیجه: 8/1

تولیدی از تن به هکتار  سازی میزان کربن( معادل3فرمول )

 زمین
(ton) 2300 = 23/0 ×10000 

 (gha )1278= 8/1 ÷ 2300 = (tr) EF  

در روسهتای  گردشهگرانشناختی بوم یمیزان ردپا ،بنابراین

 1278نقهل برابهر بها ودر بخهش حمل 1391وشنوه برای سهال 

  استهکتار جهانی 

 . غذا4. 4
ی وشهنوه بهه روستا گردشگرانبرآورد میزان مصرف غذایی 

تواند صورت گیهرد  در روش ای و آماری مینامهدو روش پرسش

های مربوطهه از ای از طریق ن رسنجی و تکمیل فرمنامهپرسش

د  در کهرتهوان بهرآورد هها را میافراد، میزان متوسط مصرف آن
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ای نامهکه در این تحقیق در کنهار روش پرسهش ایروش آماری

ست، میزان زمهین مزروعهی و مقهدار مورد استفاده قرار گرفته ا

کهه در واقهع  2002-2003ها در سال زراعی تولیدات این زمین

بههرای  ،العههات موجههود بههرای کشههور ایههران اسههتآخههرین اطّ

آوردن میزان هکتار زمین مورد نیاز برای تولید ههر یهک دستبه

 مورد استفاده قرار گرفته است  ،تن محصول

 گهرگردشمواد مصرفی ههر  میزان استفاده از ،از سوی دیگر

 گهرم 330روزانه به طهور متوسهط برابهر بها  ،در روستای وشنوه

با استفاده از فرمول  ،در نتیجه  کیلوگرم ساالنه( است 120.45)

 کنیم:زیر میزان اراضی مورد نیاز برای تأمین غذا را محاسبه می

 ( میزان اراضی مورد نیاز جهت تأمین غذا5فرمول )
 میزان غذا مورد نیاز گردشگران= سرانه مصرف غذا  × جمعیت گردشگران

(ton) 5/1204 =(kg)1000÷  (kg) 1204500 = 10000× 45/120 

مقدار زمین مورد نیاز برای تأمین ایهن مقهدار  ةبرای محاسب

 به روش زیر باید عمل کرد: ،مصرف غذا

مقدار زمهین مزروعهی در ایهران در ( 6با استفاده از فرمول )

ههزار  15020یالدی )آخرین آمار موجود( برابر با م 2002سال 

 20129برابهر بها  ،هکتار و تولیهدات کشهاورزی در همهان سهال

   باشدمیلیون تن می
هکتار مورد نیاز برای تولید هر تن محصول   

=15020000 ÷   46/7 =20129000000 (hec) 

( مقدار اراضهی مهورد نیهاز بهرای تهأمین مصهرف 7فرمول )

 روستای وشنوه به قرار زیر است: گردشگرانغذایی 
(gha)  57/8985 = (hec)46/7 × (ton) 5/1204 

در روسهتای وشهنوه در  گردشهگرانمیزان ردپهای  ،بنابراین

هکتهار جههانی  8985.57بخش مصرف مهواد غهذایی برابهر بها 

  باشد می

 . نفت5. 4

شده توسط شهورای روسهتای به استناد آمار و اطالعات ارائه

برابهر بها  1391ن مصرف نفت این روسهتا در سهال وشنوه، میزا

ن و ههم الیتر بوده است که این مقدار هم مصرف ساکن 14000

شود  به من ور تسهیل در انجهام را شامل می گردشگرانمصرف 

 ،محاسبات میزان مصرف نفت روستا را که به صورت لیتر اسهت

 کهه ههر گهالن برابهربها توجهه بهه این کنهیم به گالن تبدیل می

 میزان مصرف نفت به گالن برابر است با: ،لیتر است 3.7853

  سازی نفت مصرفی از لیتر به گالن( معادل8فرمول )
3698.5 = 3.7853  ÷ 14000  (gallon) 

میزان مصهرف نفهت در روسهتای وشهنوه در سهال  ،بنابراین

باشد  سوخت نفت در هر گهالن گالن می 3698.5برابر با  1391

 ،کنهد کهه در نهایهتتولیهد مهی BTU، 138700 تقریباً برابر بها

 کند  آزاد می BTU تن کربن در هر میلیارد 19.95

( تبدیل نفت از ههر گهالن بهه تهن کهربن در ههر 9فرمول )

 (BTU)میلیارد 

3698.5(gallon) ×138700(BTU/gallon) = 512981950(BTU) 

0/51 (billion BTU) ×19.95  (tons Carbon /billion BTU) = 10.17  tc (tons carbon) 

 توانهایی جهذب ،کهه ههر هکتهار زمهینکنون با توجه به این

 تن کربن را دارد:8/1

 ( میزان جذب کربن در هر هکتار زمین10فرمول )
10.17 tc ×1 Hec/1.8tc=  5.65 gha 

توان گفت که میزان زمهین مهورد نیهاز بهرای می ،در نهایت

 5.65وه برابهر بها نفهت در روسهتای وشهن ةتأمین مصرف سالیان

 باشد هکتار جهانی می

 . زباله6. 4
روستای کوهستانی و زیبای وشنوه به دلیل موقعیت طبیعی 

و اقلیم ییالقهی، ههر سهاله در فصهول تابسهتان و بههار پهذیرای 

باشد  همین امر موجب شده تا می گردشگراناز  جمعیت زیادی

اول سهال  ةماهه شش الگو و میزان مصرف کاال و مواد غذایی در

تفاوت قابل توجهی داشته باشهد  ،م سالدوّ ةنسبت به شش ماه

تفاوت زیادی در میزان تولید زباله میان این فصول  ،و به تبع آن

گویهای آن  ،آمده در این زمینههعملهای بهبه وجود آید  بررسی

تن زبالهه در  280بالغ بر  1391اول سال  ةماهاست که در شش

ه است و ایهن در حهالی اسهت کهه در روستای وشنوه تولید شد

برابر کاهش، به رقمی معادل  8م سال این میزان با دوّ ةماهشش

کهه رقهم  کهردخاطرنشهان  دتن رسیده است  البته بایه 5/25با 

آمده بهرای فصههول بههار و تابسهتان، شههامل مهواد زائههد دسهتهب

 -های توریسهتیهای خانگی، مجتمعمحصوالت کشاورزی، زباله

را شامل  غیره در محیط و گردشگرانهای تولیدی زبالهاقامتی و 

 گردشهگرانگیر حضور به دلیل کاهش چشم ،شود  در مقابلمی

در فصول سرد سال در این منطقه و عدم برداشهت محصهول در 

های خهانگی اههالی های تولیدی تنها شامل زبالهاین زمان، زباله

این  ةتولید زبال که میزاند  با توجه به اینشویروستای وشنوه م

آوری زباله نیهز بهه سیستم و روش جمع ،دو زمان متفاوت است

ل هرهفتهه دو اوّ ةماهششدر  باشد ر میمتغیّ ،موازات همین امر

ده و طهی دو کرهای گردآوری زباله به روستا مراجعه بار ماشین

آوری جمهع ،باشدتن در هفته می 8ها را که در حدود زباله ،روز

ها زباله ،فقط یک مرتبه در هفته ،مدوّ ةماهششا در مّا ؛کنندمی

 شود شود و هر هفته فقط یک تن زباله تولید میآوری میجمع
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سالیانه در روسهتای  ةتولید زبال که میزان کلّبا توجه به این

که جهت دفهن باشد و با علم به اینتن می 233.5وشنوه برابر با 

متر مربع نیاز است،  8مساحت کیلوگرم زباله به زمینی به  450

کیلهوگرم  233500زمین مورد نیهاز جههت دفهن  کلّ ،بنابراین

 زباله روستای وشنوه برابر است با:

سازی میزان زمین مورد نیاز جهت دفهع ( معادل11فرمول )

 زباله
 (gha) 42/0 =)2(m 10000÷ )2(m4151  =(kg)450 ÷1868000 =)2(m 8 × )kg(233500 

روستای وشنوه در بخش تولیهد  یمیزان ردپا ین ترتیب،ه اب

  استهکتار جهانی  42/0برابر با  ،زباله

مربوط به هر فاکتور را  ةنتایج حاصل از محاسب ،به طور کلی

 د:کربندی توان به صورت زیر جمعمی

 گردشگریشناختی بوم یفاکتورهای ردپا ۀمحاسب -2جدول

 در روستای وشنوه
 1394های پژوهش، مأخذ: یافته

 EF(n =10000)سرانه  آمده)هکتار(دستبه EF بخش

 0.0582 582 الکتریسیته

 0.00001 0.122 آب

 0.0006 5.65 نفت

 0.00004 0.42 زباله

 0.1278 1278 نقلوحمل

 0.8985 8985.57 غذا

 1.085 10751.762 مجمو 

 یدهد کهه میهزان ردپهاگرفته نشان میصورت هایهمحاسب

برابهر  1391در روستای وشنوه در سال  شگرانگردشناختی بوم

هکتار جهانی بهوده اسهت کهه ایهن امهر نشهان  10751.762با 

هکتهار جههانی )بهرای ههر فهرد  1.085ای برابر با سرانه ةدهند

ه ایهن به باشهد کند( میکه به این روستا مراجعه می گردشگری

هکتهاری روسهتای  60مسهاحت بهه ن معناست کهه بها توجهه آ

که بهه  گردشگری 10000زان زمین مصرفی جمعیت وشنوه، می

تهر از برابهر بهیش 180در حهدود  ،کننهداین روستا مراجعه مهی

 یتههرین میههزان ردپههاباشههد  بیشمسههاحت ایههن روسههتا مههی

هکتهار(  8985.57نیز مربوط بهه غهذا ) گردشگرانشناختی بوم

هکتار( و الکتریسهیته  1278) نقلوباشد  بعد از غذا نیز حملمی

 گردشهگرانتهرین میهزان جاپها بهرای هکتار( دارای بیش 582)

 د  هستنروستای وشنوه 

 

 گیری. بحث و نتیجه5
هایی است شناختی یکی از مفاهیم و روشتحلیل ردپای بوم

محیطی توجهه زیهادی را بهه مطالعات زیست ةدر حوز که اخیراً

شاخصی است که بها  ،شناختیخود جلب کرده است  ردپای بوم

در یهک شههر، منطقهه و یها  شهدهاستفادهی انرژی و مهواد ارزیاب

ینهدهای صهنعتی بهر آفشار واردشده توسط جمعیت و فر ،کشور

حاضر نیهز  ةین ترتیب، مطالعه اب کند اکوسیستم را محاسبه می

 گردشهگریمحیطی ناشهی از با هدف ارزیابی میزان فشار زیست

ناختی بهه شهدر روستای وشنوه با استفاده از شاخص ردپای بوم

یهن من هور، میهزان اثهرات فعالیهت ه انگارش در آمده اسهت  به

ونقهل، زبالهه، الکتریسهیته، آب و های حملدر بخش گردشگران

دههد کهه غذا مورد سنجش قرار گرفت  نتایج تحقیق نشان مهی

در روستای وشنوه برابر بها  گردشگریشناختی میزان ردپای بوم

برابههر  180 قریبههاًکههه ایههن میههزان ت اسههتهکتههار  10751762

این وضعیت در قیاس   باشد هکتار( می 60مساحت این روستا )

-هکتار جهانی می 657محیطی روستا که برابر با ظرفیت زیست

دهد  این ارقام مطهابق بها باشد نیز رقم بسیار باالیی را نشان می

هکتههار  ةتوسههط شههبک 2008شههده در سههال اسههتاندارهای ارائه

 ،محیطی ههر فهردیزان ظرفیت زیستم است که(GFNجهانی )

-می ،به طور کلی هکتار محاسبه شده است  08/1رقمی معادل 

تههرین میههزان اثههرات کههه بیش دکههرگونههه اسههتنباط تههوان این

های مختلد مربوط بهه غهذا بهوده و مانده در میان بخشجایبه

ترین مقهادیر را بهه نقل و الکتریسیته بیشوپ  از آن نیز حمل

جهت رسهیدن بهه پایهداری در  ،اند  بنابراینداده خود اختصاح

نیازمنهد  گردشگریشناختی روستای وشنوه و کاهش ردپای بوم

جویی در مصههارف تغییههر در الگههوی مصههرف و بههه نههوعی صههرفه

میزان  ،در روستا گردشگری ةباشیم تا عالوه بر توسعمختلد می

ه اندهای انسانی در روستا را به حداقل ممکهن رسهاثرات فعالیت

 شود 

های عملی در خصوح تغییهر در ترین رهیافتاز جمله مهم

نقهل عمهومی وسیستم حمل ةتوان به توسعمی ،الگوهای مصرف

به روستا، آموزش همگانی در خصوح  گردشگران ةجهت مراجع

مصرف و رعایت بهداشت محهیط، گازرسهانی بهه روسهتا و  ةنحو

ینهدگی الکهه آن یهر نفهت و گازئیهل مهوادّی گزینی آن با جای

 د کرباالتری دارند، اشاره 
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Extended Abstract 
1. INTRODUCTION 

Tourism industry is known as one of the most 

thriving, attractive, job- creating and greatest 

industries in third millennium. The growth of this 

industry, despite its many positive economic 

advantages for hosting communities, has had some 

adverse consequences particularly on environmental 

aspects that have led to increased concerns among 

the experts and planners. As a consequent, various 

methods have been presented since the 1980s 

which aim to evaluate human activities on the 

environment. Ecological footprint analysis (EFA) 

is one of those important methods used for one 

decade in different fields. Hence, the purpose of 

the present research is to evaluate tourists’ 

activities on natural environment using ecological 

footprint index. 

2. THEORETICAL FRAMEWORK 

The concept of ecological footprint was first 

proposed in 1996 by Reese and Wackernage in 

British Colombia University. This idea refers to the 

value of productive land required for meeting 

consumption needs of population and absorption of 

all their wastes. In fact, the results of the 

application of ecological footprint analysis indicate 

where human beings impose pressure on natural 

resources. Methods used based on the framework 

of ecological footprint include combined 

(deductive) and inductive calculations. Combined 

method is based on national consumption data; 

hence, it is suitable for national ecological 

footprint calculations. In inductive method, 

consumption categorization is performed based on 

components division and it is mainly applied in 

regional analyses. This method is known as a 

concentrated (top – down) approach meaning that 

at first the value of performed activity is 

determined based on the population and then these 

energies are converted to the main land use; 

afterwards, they are converted to the universal area 

unit in order to provide comparison with other 

sectors, organizations, and regions. 

Generally, inductive approach provides a more 

perfect picture of conflicts related to material 

production and it shows significant relationship 

between primary productions (agricultural and 

mineral production) and secondary productions 

(industrial production). 

3. METHODOLOGY  

The present study is an applied research and the 

methodology used for this purpose is descriptive- 

analytic. Statistical population of this study 

includes all tourists visited Veshnaveh village 

during 2012. According to statistics presented by 

village council and also touristic complexes, the 

number of tourists was estimated to be 100,000. 

Therefore, the size of sample (about 350 

individuals) was calculated using Cochran formula. 

The method of footprint calculation is deductive 

(combined) including following stages: 

1- Estimation of per capita consumption of main 

materials based on total data of the region under 

study and dividing the total value by the 

number of population; 

2- Estimation of the land assigned to each 

individual for production of each item 

consumed through dividing the average annual 

consumption of each item on the average 

annual production or land yield. 

3- Calculation of average of total ecological 

footprint for each individual through summing 

up all ecosystem regions assigned to each 

individual. 

4- Calculation of ecological footprint for the 

population of each under planning region (N) is 

obtained through the average product of 

ecological footprint of each individual in 

population size (N x EF = Fp). 

5- The data used for estimation of the land size 

required for providing each one include food, 

transportation, rubbish, water, electricity, and oil. 
*. Corresponding Author: Shahabisaloo@yahoo.com             Tel: +98935 634 2162 
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It must be noted that the main components 

investigated include electricity, water, transportation, 

food, and rubbish. 

4. DISCUSSION & CONCLUSION 

Many studies have been conducted concerning 

ecological footprint in urban and rural studies 

field; however, the present study is distinguished 

from prior studies in that it investigates the effects 

of tourism activities on the environment and that 

the selected model enables us to evaluate from 

local scale to global scale. 

In this study, the effects of tourists’ activities on 

such sectors as transportation, rubbish, electricity, 

water, and food were investigated in Veshnaveh 

village. The results indicate that the rate of 

ecological footprint of tourism in this village is 

equal to 10751762 hectares that is 180 times more 

than the area of this village (60 hectare). 

This situation compared to the environmental 

capacity of village that is 657 global hectares 

indicates high rate. These figures are calculated 

according to the standards presented by global 

footprint network (GFN) in 2008 by which the 

environmental capacity of each individual was 

calculated as 1.08 hectare. 

The practical solutions concerning the modification 

of consumption pattern are the development of 

public transportation for village visitors, public 

training concerning consumption methods and 

observing environmental health, gas delivery to the 

villages instead of oil and gasoline that are more 

pollutant than natural gas. 

Key words: Ecological footprint, environmental 

effects, sustainable tourism, Qom county, 

Veshnaveh village. 

 

How to cite this article: 

Azizpour, F., Garagozlou, H. & Isalou, Sh. (2016). Ecological footprint analysis of the tourism in 

rural areas (Case study: Veshnaveh village -Qom county). Journal of Research & Rural Planning, 

5(2), 15-27. 

URL http://jrrp.um.ac.ir/index.php/RRP/article/view/37372  

ISSN: 2322-2514 eISSN: 2383-2495  

 

http://jrrp.um.ac.ir/index.php/RRP/article/view/37372

