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 چكیده
 .شودمی بیشتر نیز روز هر شکاف این و است آن از پشتیبانی برای زمین کره تحمل هایظرفیت از گرفتن پیشی حال در جهانی اقتصاد

 روز هر که است داده قرار فشار تحت را زمین کره بخشحیات هایظامن پیش از یشب سوم هزاره دوم دهه میانه به ورود آستانه در جهان
 از یکی عنوانبه زیستمحیط از حفاظت موضوع امروزه ،علت همین به .شودمی ترگسترده زیستییطمح و طبیعیمنابع بر فشار دامنه

 و تولید الگوهای که است رسیده درك این به بشر اکنون است. گرفته قرار جهانی جامعه توجه کانون در جهانی جامعه مشکالت ترینمهم
 منابع از بیشتر هایبرداریبهره امکان و نبوده بیش سرابی ،اندشدهمی تبلیغ غربی جوامع سوی از جهان در مدیدی هایمدت که مصرفی

 فروپاشی به تواندمی روندهایی چنین ،زیرا .نیست میسر فقیر و توسعه حال در کشورهای برای عنوان هیچ به ثروتمند کشورهای مانند
 رابطه تعیین برای نیا از پس و است شده بررسی شناختیبوم پای جای شاخص مفهوم ابتدا ،تحقیق این در شود. منتهی زیستی هاینظام

 میزان و رابطه و شده راجاستخ کشورها از تعدادی درآمد و شناختیبوم پای جای مورد در الزم اطالعات درآمد، و شناختیبوم پای جای بین
 پایداری بر بیشتری تخریبی اثرات یافته توسعه کشورهای که است شدهمشخص مطالعه این اساس بر .شودمی تبیین هاآن بین همبستگی

 تفاوتم اما مشترك ولیتؤمس )اصل شوند متقبل پایدار توسعه درزمینه را بیشتری لیتوؤمس باید و داشته زیستمحیط زیستی هاینظام
 ریو(. بیانیه
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 سرآغاز
 پیامدهای و خیرا قرن دو در بشری جوامع توسعه ناپایداری

 الگوی و سرانه ،جمعیت متغیرهای از تابعی که آن بارزیان
 موضوع به پیش از بیش را جهانی جامعه توجه است، مصرف

 لیدر حال حاضر مسا .است کرده معطوف پایداری اصل
 پسماندها و ضایعات انتشار و منابع مصرف ویژهبه یزیستمحیط

 سطح در مطرح تمشکال ترینمهم از یکی زیستمحیط به

 و هستند دنیا کشورهای از بسیاری در ملی سطح در و جهانی
 این در مهمی المللیبین هاینشست و هاکنفرانس کنونتا

 هایکنوانسیون و هاهدهمعا به کشورها و شده برگزار خصوص

 و زیستمحیط وضعیت شدن بدتر از جلوگیری برای متعددی
 .نداشده منعقد جهان در تضایعا انتشار و منابع مصرف کاهش

 تخریب از تیزیسمحیط هایبحران از ایگسترده طیف بروز با

 زمین، کره میس بار افزایش جهانی، گرمایش ازون، الیه
 شهری جوامع در ویژهبه اجتماعی معضالت تا ... و زداییجنگل

 ترینمهم عنوانبه پایدار توسعه رهیافت گذشته، دهه چند طی

 بیستم قرن آخر دهه در ،معضالت این با رویارویی برای پارادایم
 Moosakazemi) شد مطرح ملل سازمان سوی از

Mohammadi, 2001). در رسمی طوربه پایدار توسعه اصطالح 

 مشترك آینده» گزارش رد لند برانت خانم توسط 1390 سال
 از زیادی تعاریف گذشته هایسال خالل در البته شد. مطرح «ما

 در پایدار توسعه تعریف ترینمعروف اما ه،شد مطرح ارپاید توسعه
 پایدار توسعه تعریف این اساس بر است. شده بیان گزارش این

 افتادن خطر به بدون را کنونی نسل نیازهای که است ایتوسعه
 تدریجبه نماید. فراهم شان،نیازهای تامین برای آینده نسل توانایی

 شد. روهروب یجهان جامعه استقبال با رویکرد این

 عصر وارد جهانی جامعه 1332 سال در ریو کنفرانس برگزاری با
 عنوانبه زیستمحیط و توسعه مشکالت آن در که شد نوینی

 به که شد مطرح سوم هزاره در جهانی جامعه اساسی موضوعات

 که شد مطرح 21 کار دستور و ایماده 20 ایبیانیه آن دنبال
 جامعه هایچالش با رویارویی برای یجهان جامعه منشور عنوانبه

 نهادهای و جهانی جامعه کار دستور در سوم هزاره در جهانی

 نکاتی ترینمهم از یکی گرفت. قرار متحد ملل سازمان به وابسته
 هاییشاخص بسط و تدوین گرفت، قرار کار دستور این در که

 بشر هایفعالیت و توسعه پایداری بتوان هاآن مبنای بر که است

 چهلم فصل در اساس این بر کرد. گیریاندازه زمین کره بر را

تاکید  پایدار توسعه هایشاخص کاربرد و تدوین بر 21 کار دستور
 ملل سازمان پایدار توسعه کمیسیون و جهان کشورهای به و شد

 پایدار توسعه هایشاخص تدوین به نسبت تا شد توصیه متحد

 از کافی اطالعات داشتن با زیرا ؛(21 کار )دستور نمایند اقدام
 از استفاده با هاآن روند بررسی و جهان مصارف و منابع وضعیت

 و گرفت تصمیم درستیبه توانمی هاشاخص از ایمجموعه

 پایداری حفظ برای را قبولی قابل و منسجم هایسیاست
 .آورد در اجرا به زمین کره زیستی هایسامانه

 در نوینی رویکردهای اخیر هایسال در تحوالت این از تبعیت به

 از یکی که است شده مطرح نظرانصاحب سوی از خصوص این
 جای و (1)(BC) طبیعی تولید ظرفیت رویکردها این ترینمعروف

 ماتیس توسط بار نخستین که است (2)(EF) شناختیبوم پای

 این شد. مطرح کلمبیا بریتیش دانشگاه در ریز ویلیام و واکرناگل
 در بحث برای را جدیدی گیریاندازه معیارهای ردهارویک

 و جهان در پایداری تبیین یا (3)برد ظرفیت از گذر پدیده خصوص

 معیارهای از یکی عنوانبه حاضر حال در و کرده فراهم کشورها
 مورد جهانی هایسازمان توسط پایداری تبیین برای شده شناخته
 گیرد.می قرار استفاده

 در و نبوده مستثنی تحوالت این از نیز ایران اسالمی جمهوری
 نیز توسعه پنجم برنامه در ویژهبه و گذشته هایسال خالل

 به و گرفت قرار توجه کانون در زیستمحیط پایداری موضوع

 بر پنجم برنامه قانون 191 و 191 مواد در پارادیم این از پیروی
 در محیطی پایداری هایشاخص مدل و پایش اجرا، تدوین،
 است. شدهتاکید  ایمنطقه و ملی سطوح

 

 تحقیق پیشینه
 و تدوین ،1332 سال در ریودوژانیرو کنفرانس برگزاری از پس

 ترینمهم از یکی عنوانبه پایدار توسعه هایشاخص گیریاندازه

 و گرفت قرار توجه کانون در پایدار توسعه با مرتبط مشکالت
 تا کردند تالش مختلف هایرشته از متعدد نظرانصاحب
 در پایداری میزان گیریاندازه برای را هاییروش و هاشاخص

 و هابرداشت اما ؛دهند توسعه و بسط مختلف کشورهای
 هایروش تا است شده سبب پایدار توسعه از مختلف هاینگرش

 یك در شود. مطرح پایداری سنجش و شناسایی برای متعددی

 مواقع برخی که دارند قرار ناقتصاددانا پایدار توسعه مباحث طیف
 برای اجتماعی معیارهای بر کم خیلی و اقتصادی معیارهای بر
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 نخبگان دیگر، سوی در و دارندتاکید  پایداری سنجش
 و گیریاندازه بر مواقع بیشتر در که دارند قرار زیستمحیط

تاکید  پایداری تبیین برای یزیستمحیط هایشاخص سنجش
 گذاریارزش هایروش از کلی حالت در اقتصاددانان کنند.می

 که حالی در گیرند،می بهره پایداری سنجش برای پولی

 و فیزیکی معیارهای از ها،رشته سایر پژوهشگران و دانشمندان
 استفاده پایداری سنجش برای ذهنی معیارهای از کمتر بسیار

 سنجش برای اقتصادی رویکردهای ترینمهم از کنند.می

 حسابداری ،(1)داخلی ناخالص تولید کردن سبز به وانتمی پایداری
 شرایط و پایدار رشد سازیمدل ها،آن کارکردهای بر مبتنی منابع
 بخشی را پایدار رشد اقتصاددانان، کرد. اشاره ضعیف و قوی پایدار

 .(Paulselli et al, 2008) دانندمی اقتصادی پایدار توسعه از
 مختلف هایحوزه در ناگونیگو هایشاخص تحوالت این از پس

 از پایداری تبیین برای تیزیسمحیط ویژهبه و اجتماعی اقتصادی،

 مختلف ترکیبی هایشاخص چارچوب در نظرانصاحب سوی
 به توانمی ترکیبی شاخص جدید هاینمونه از شد. مطرح

 و (6)هدف به معطوف هایشاخص ،(1)اصلی ترکیبی هایشاخص

 هایشاخص هاینمونه از کرد. شارها (0)سبز حسابداری نظام
 که (9)(MEW) اقتصادی رفاه معیار به توانمی نیز ترقدیمی
 پیشرفت شاخص ،(Nordhaus & Tobin, 1973) توسط

 کیفیت نمایه ،)Estes(1974 , توسط که (3)(ISP) اجتماعی
 مؤلفه )Morris(1979 , توسط که (12)(PQLI) زندگی فیزیکی

 و )Zolotas(1981 , توسط که (11)(EAW) اقتصادی رفاه
, 1997)Brekke( کرد اشاره اند،شده مطرح ( al, et inghS

2008.) 

 سنجش منظوربه 1332 دهه در که توسعه هایشاخص از
 شاخص به توانمی اند،شده مطرح پایداری یا توسعه عملکرد

 ملل سازمان عمران برنامه توسط که (12)(HDI) انسانی توسعه
 توسط که (13)(SPI) پایدار پیشرفت شاخص ،(UNDP) متحد

(Krotscheck & Narodoslawsky, 1994)، ردپای 
 ( ,Wackernagel & Reesتوسط که (EF) شناختیبوم

 توسط (11)(MIPS) خدمات واحد هر ازای به مواد نهاده ،)1996

, 1994)Bleek –Schmidt (، پایدار اقتصادی رفاه شاخص 
(ISEW)(11) 195,. توسط)Cobb et al Daly &(، شاخص 

 ،)Hamilton(1999 , توسط (16)(GPI) واقعی اندازپس
 از حفاظت المللیبین اتحادیه توسط (10)(BS) پایداری فشارسنج

 توسعه هایپژوهش المللیبین مرکز و (IUCN) طبیعت

(IDRC)(19) یزیستمحیط فشارهای شاخص و 1331 سال در 
(EPI)(13) کرد اشاره ،اندشده هیارا (1333) اروپا اتحادیه توسط 

(2008 al, et inghS). 

 کاربست و تهیه برای زیادی هایتالش نیز 2222 سال ابتدای از
 و المللیبین مجامع سوی از پایدار توسعه ترکیبی هایشاخص

 هایشاخص مشاوره گروه است. گرفته صورت نظرانصاحب
 پایدار توسعه یالمللبین موسسه در (22)(CGSDI) پایدار توسعه

(IISD) توسعه هایشاخص خود، هایهمطالع از بخشی قالب در 

 که «(DOS) پایداری داشبورد» عنوان با را المللیبین پایدار
 استفاده مورد پایدار توسعه هایفعالیت عملکرد ابزار یك عنوانبه

 2223 سال در کردند. معرفی 2223 سال در را گیرندمی قرار

 کل موردنیاز مواد شاخص (21)(EEA) اروپا تزیسمحیط آژانس
(TMR)(22) بخشی اثر شاخص 2223 سال در کرد. پیشنهاد را 

 توسعه برای تجارت جهانی شورای توسط (EE) شناختیبوم

 توسط (23)(CS) پایداری نمای قطب ،(WBCSD) پایدار
Atkisson زیستمحیط پایداری شاخص ،2221 سال در 

(ESI)(21) ستیزمحیط عملکرد شاخص و 2222 سال در (EPI) 

 و (21)(WEF) اقتصاد جهانی مجمع توسط 2226 سال در
 (.Singh et al, 2008) شدند معرفی ییل دانشگاه

 که هاییشاخص ترینمهم از یکی شد، عنوان که گونههمان

 زیستمحیط بر را افراد اثرات و جهانی جامعه اثرات تواندمی
 (& Rees توسط بار یننخست شاخص این کند. ارزیابی

(Wackernagel, 1996 جامعه استقبال مورد سرعتبه و مطرح 

 را شناختیبوم پای جای نظرانصاحب این گرفت. قرار جهانی
 منتشرشده اطالعات از استفاده با و یافته توسعه کشور 13 برای

 جهانی صندوق .(Barrat, 2001) کردند منتشر کشورها این در
 جای زنده زمین گزارش در 2222 سال زا (WWF) وحشحیات
 در نیز هریس .کندمی منتشر را جهان کشورهای شناختیبوم پای

 معرفی ضمن ،زیستمحیط جهانی مشکالت عنوان با کتابی
 کشورهای شناختیبوم پای جای ،شناختیبوم پای جای مبانی

 ,Harris) کرد بررسی مختلف هایجنبه از را جهان مختلف

2004). 
 پایداری ارزیابی برای زیادی هایهمطالع نیز ملی حسط در

 و آثار 1339 سال در Parker است. شده انجام کشورها وضعیت

 اساس بر را اقتصادی هایفعالیت تیزیسمحیط پیامدهای
 1361 هایسال طی ژاپن کشور شناختیبوم پای جای شاخص

 که رسید نتیجه این به او تحقیق این در کرد. بررسی 1331 الی
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 جهانی متوسط برابر دو تقریباً ژاپن کشور شناختیبوم پای جای
 Van .(Parker, 1998) است بوده 32 دهه اواسط در آن

Vurren and Smeets شاخص از استفاده با 2222 سال در 
 هلند و کاستاریکا بوتان، بنین، کشور چهار شناختیبوم پای جای

 Van Vurren) دندکر ارزیابی 1390 الی 1392 هایسال طی را

& Smeets, 2000). 

 زمینه این در زیادی هایهمطالع اخیر هایسال طی نیز ایران در
 با ایمقاله در 1332 سال در و زارعی یسراع .اندداده انجام

 شاخص از استفاده با شناختیبوم منابع پایداری بررسی عنوان
 ینظر مبانی معرفی ضمن ایران( )مورد شناختیبوم پای جای

 کشورهای با را شاخص این میزان ،شناختیبوم پای جای شاخص

 .Saraei & Zareei, 2011)) کردند مقایسه جهان منتخب
 پای جای تعیین عنوان با ایمقاله در (1390) صمدپور و فریادی

 مورد هنمون مرتبه بلند و پرتراکم شهری نواحی در اکولوژیکی

 افزایش زیستیمحیط ارآث بررسی به تهران، الهیه همحل :مطالعه
 بلند خصوصبه شهری، وسازهایساخت و جمعیت تراکم
 که مقاله این .اندپرداخته تهران الهیه منطقه در سازیمرتبه

 مقایسه به ابتدا است، عنوان همین به اینامهپایان از برگرفته
 استفاده با سپس و پرداخته الهیه همحل هایکاربری تغییرات روند

 زمین میزان که اندکرده مشخص «اکولوژیکی ایردپ» روش از

 در الهیه هناحی کناناس مصرفی نیازهای مینات برای شده مصرف
 کل برابر 6/1 و ناحیه مساحت برابر 1 از بیش 1391 سال

 ,Samadpour & Faryadi) است بوده تهران شهر مساحت

2008). 
 توسعه وضعیت بررسی عنوان با ایمقاله درپور و همکاران جامع

 اکولوژیك، پای جای روش از استفاده با رشت شهرستان پایدار
 را نفر هر ازای به هکتار 303/1 شهر این اکولوژیك پای جای

 این زیستی ظرفیت که است بوده حالی در این کردند. برآورد

 برآورد نفر هر ایرب هکتار 111/2 معادل شده یاد مطالعه در شهر
 زیستی ظرفیت و اکولوژیك پای جای مقایسه با بود. شده

 میزان به اکولوژیك بدهکاری دارای رشت شهر که شده مشخص

 هست شهر این برد ظرفیت از فراتر بسیار که دارد هکتار 161/1
(Jomepour et al, 2013). با ایمطالعه در قراخلو و همکاران 

 پای جای روش با شهری یتوسعه پایداری ارزیابی» عنوان

 اطالعات از استفاده با «کرمانشاه شهر :موردی نمونه اکولوژیکی
 در را کرمانشاه شهر اکولوژیك پای جای پرسشنامه و شده منتشر

 گازهای گرمایش ،ونقلحمل ،غذایی مواد مصرفی هایگروه

 جامد زاید مواد دفع برای نیاز مورد زمین و برق آب، طبیعی،
 از فراتر مرق این که کردند محاسبه نفر هر ازای به هکتار 92/1

 .(Gharakhluo et al, 2013) است بوده کشور زیستی ظرفیت
 

 تحقیق روش

 هایداده که ستا کاربردی -تحلیلی ماهیت لحاظ به تحقیق این

 ایکتابخانه و اسنادی هایهمطالع از استفاده با یازن مورد
 اطالعات گردآوری از پس منظور این برای است. شده یگردآور
 مبانی و شناختیبوم پای جای خصوص در مستند شده منتشر

 و جهان در شاخص این روندهای از ایمقایسه ابتدا آن، نظری
 پای جای سرانه خصوص در اطالعات سپس شد. هیارا ایران

 اکولوژیك پای جای جهانی شبکه اطالعاتی پایگاه از شناختیبوم

 در اطالعات شد. استخراج شد منتشر 2212 سال برای که
 بانك اطالعاتی پایگاه از نیز داخلی ناخالص تولید نهسرا خصوص

 2212 سال در ایران جمله از منتخب کشورهای برای جهانی

 با دو این بین رابطه خصوص در آماری آنالیز و شده استخراج
 هایآماره و هاشاخص و محاسبه SPSS افزارنرم از استفاده
 شد. هیارا آن با مرتبط

 مبانی بیان به ابتدا پژوهش این در استفاده مورد تحقیق روش
 یپا جای و پرداخته« اکولوژیکی ردپای روش» نظری

 هاآن درآمد سرانه اساس بر جهان منتخب کشورهای شناختیبوم

 .شودمی مقایسه
 

 نظری مبانی

 & Rees توسط بار اولین اکولوژیك پای جای مفهوم

Wackernagel شد مطرح 1336 سال در (Wackernagel & 

Rees, 1996). پای جای شاخص شد عنوان که گونههمان 

 و انسان مصرف میزان که است پایداری شاخص یك اکولوژیك
 و زیستمحیط بر را هافعالیت بارگذاری و مصرف این اثر

 مصرف مقدار شاخص این کند.می ارزیابی زیستی هاینظام

 و است خدمات و طبیعی شناختیبوم خدمات و کاالها برای تقاضا
 را جامعه مصرفی نیازهای که است آبی یا زمین، مقدار معادل

 به کند. جذب را هاآن تولیدی پسماندهای بتواند زمانهم و مینات

 پیامدهای و آثار ،شناختیبوم یا اکولوژیك پای جای ترتیب این
 نمایان درك قابل یصورتبه زیستمحیط بر را بشری جوامع

 و زمین هایپهنه میزان شاخص، این ،دیگر عبارت به سازد.می

 یا جمعیت، فرد، یك که منابعی تمام تولید برای نیاز مورد آب،
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 کنندمی جذب را شده تولید پسماند و کنندمی مصرف فعالیت،
 نماید.می محاسبه

 برآورد منظوربه که است حسابداری ابزار نوعی اکولوژیکی ردپای
 یا جمعیت، برای هایندهآال جذب و منابع مصرف گیریاندازه و

 بارور اراضی به هاآن تبدیل اساس بر و شودمی استفاده اقتصاد

 در پایداری مقایسه موضوع به که مفهوم این شود.می محاسبه
 مناطق جوامع، پیامدهای و آثار است، شده تبدیل کشورها بین

 به هاآن تبدیل با زیستمحیط بر را افراد و کشورها مختلف،

 ها،آالینده جذب و اساسی نیازهای تولید برای نیاز وردم اراضی
 زندگی شیوه اکولوژیکی ردپای دیگر عبارتبه کند.می مقایسه
 این البته سازد.می مرتبط زیستمحیط پیامدهای با را هاانسان

 تبدیل، شاخص ها،آن دقت و اطالعات میزان به هاهمحاسب
 منابع سایر و جنگلی اراضی سطح کشاورزی، اراضی مساحت
 و مصرف میزان به اکولوژیکی ردپای دارد. بستگی طبیعی

 ;Harris, 2004) دارد بستگی ضایعات تولید به همچنین

Meadows et al, 1972). 
 هایسازمان توسط EF شاخص به توجه بیشترین طورکلی به

 دانشمندان وجود این با گیردمی صورت آموزشی و زیستیمحیط
 روی حال در ایفزاینده طوربه مدارانیاستس و گیرانتصمیم

 ,Van Vurren & Smeets) هستند روش این به آوردن

2000). 
 جای شاخص برای دانشمندان سوی از متعددی تعاریف تاکنون

 :است زیر قرار به که است شده هیارا شناختیبوم پای

 و ساده روشی عنوانبه بیشتر اکولوژیکی ردپای شاخص 

 میان در استفاده مورد منابع پایداری ایسهمق برای ظریف
 .(Rees, 1992) شودمی استفاده مختلف هایجمعیت

 مورد زمین مقدار منزلهبه همچنین اکولوژیکی ردپای شاخص 
 تعریف نیز هاآن دیزا مواد جذب و جمعیت مصرف برای نیاز

 & Meadows, 1998; Wackernagel) است شده

Rees, 1996). 

 هر که است برخوردی دهندهنشان ولوژیکیاک ردپای شاخص 
 سیاره و طبیعت به مانزندگی هایشیوه واسطهبه ما از یك

 داریم.

 مولد هایزمین کل گیریاندازه اکولوژیکی ردپای شاخص 
 و جذب و مصرفی منابع تولید برای نیاز مورد اکولوژیك

 .است ناحیه یك جمعیت توسط شده تولید دیزا مواد تبدیل

 و جمعیت مصرفی ابعـمن ولیدـت رایـب که نـزمی ارـهکت کل  

 است جمعیت آن EF معادل شده تولید دیزا مواد جذب
(Cheal ryu, 2005.) 
 چه که شده مشخص آن در که است ماتریسی گردآوری 

 یافته اختصاص مصارفی نوع چه به زمین مساحت از مقدار
 به و جمع هازمین مساحت کل EF محاسبه منظوربه است

 داده جهانی هکتار به سرانه و شودمی تقسیم جمعیت

 .شودمی
 و طرفداران و است هاضعف و قوت نقاط دارای شاخصی هر البته

 .داراست را خود به مختص منتقدانی
 مقایسه بهتر درك به توانمی شاخص این قوت نقاط ترینمهم از

 واحد از استفاده دلیل به اکولوژیك بارگذاری برای نواحی

 این از استفاده امکان ،جهانی سطح رد یکسان گیریدازهان
 این ساده ،فعالیتی هایبخش و فضایی سطوح همه در شاخص
 ،گذارانسیاست و مردم توسط شاخص این ساده درك شاخص،

 با زنیچانه برای بهتری ابزار ،زیستمحیط پایداری بهتر تبیین
 ... و رانیبح مناطق شناسایی قابلیت ،یافته توسعه کشورهای

 روی بیشترتاکید  به توانمی نیز شاخص این معایب از کرد. اشاره

 تغییر گرفتن نادیده کیفی، لیمسا به کم توجه و کمی لیمسا
 سطح در آن نبودن دقیق ،زیرزمینی منابع گرفتن نادیده فناوری،

 و ملی سطح در اطالعات کمبود دلیل به ایمنطقه و محلی

 .(Moffat, 2000) ردک اشاره ... و ایمنطقه
 گیریاندازه و سنجش برای معیاری ،شناختیبوم پای جای
 پای جای است. طبیعت از انسان برداریهبهر و وریبهره

 بارور بیولوژیکی نیاز مورد اراضی میزان شهر، یك شناختیبوم
 زمانهم و کرده مینات را اولیه مواد و انرژی غذا، بتواند که است
 از نماید. جذب سال یك در را ضایعات و ماندهاپس میزان بتواند

 بنابراین کنند،می استفاده مختلف منابع از هاانسان که، ییجا آن
 و جنگل کشاورزی، اراضی بر بایستمی شناختیبوم پای جای
 ارزیابی برای توانمی را شاخص این شود. افزوده منابع سایر

 اساس رب جهان جمعیت کل یا شهر یك پیامدهای و اثرات
 این حقیقت در .داد قرار استفاده مورد شناختیبوم پایداری

 پایداری به نیل برای پتانسیل بیشترین که کندمی آشکار شاخص
 به منحصر شناختیبوم پای جای دارای هاانسان ما است. کدام

 وارد زمین کره بر را اثراتی فرد هر دیگر عبارتبه) هستیم فردی

 سنجید(، توانمی مختلف طرق به را آن هایبازخورد که نمایدمی
 جای جهانی، مقیاس در است. متفاوت آن گستره و اندازه لیکن
 موجود طبیعی خدمات و هاسرمایه کل تواندمی شناختیبوم پای



 8991پاییز و زمستان ، 81 ، شماره9 زیست، سالهای محیطپژوهش  31

 ساالنه شناختیبوم پای جای که زمانی دهد. قرار مقایسه مورد را
 جای شد،با زیستمحیط و طبیعت هایقابلیت با متناسب بشر

 با متناسب چه چنان اما ؛بود خواهد پایدار شناختیبوم پای
 سویبه شناختیبوم پای جای نباشد، طبیعت هایقابلیت

 کند.می پیدا سوق ناپایداری

 شناختیبوم پای جای شاخص با زمانهم که دیگری شاخص
 (BC) زیستی تولید توان یا ظرفیت شاخص ،شودمی استفاده

 تولید برای اکوسیستم ظرفیت زیستی، رفیتظ از منظور است.

 کند.می تولید انسان که است پسماندی جذب و مفید حیاتی مواد
 نوع و تعداد تابع نیز کشور یك (BC) طبیعی تولید ظرفیت
 کشاورزی، محصوالت تولید گینمیان کشور، یك بارور اراضی

 که است کشور هر مولد اراضی مجموع در و مراتع جنگل،
 و یزیستمحیط منابع از برداریبهره یا بارگذاری از حدی عنوانبه

 سویبه زیستی هاینظام از فراتر در که شودمی محسوب طبیعی

 .(Pourasghar et al, 2011) کنندمی پیدا سوق ناپایداری
 

 جهان سطح در ناپایداری روندهای
 دیگری و افراد تعداد یکی زیستمحیط بر اثرگذار اصلی مؤلفه دو

 بر انسان جمعیت ،گذشته در است. زیستمحیط بر فرد هر اتاثر
 بود، محدود هاآن تکنولوژی از استفاده و اندك زمین روی

 اثر یك از بیش چیزی زیستمحیط بر انسان اثرات بنابراین

 منابع از رویهبی استفاده درازمدت آثار نتیجه در نبود. محلی
 نمود زمانی از روزام بنیادی مشکل بود. هیچ یا و اندك محیطی

 نیرومند چنان بشر آوریفن قدرت و زیاد انسان جمعیت که یافت

 تبعات و نبوده محلی دیگر زیستمحیط بر انسان اثرات که دش
 پیشرفت ،دیگر عبارتبه شد. گسترده وسیع سطحی در آن

 در انسان یاثرگذار قدرت اخیر سده دو در تکنولوژی

 ابعاد شد سبب و برده باال زیانگیشگفت طوربه را زیستمحیط
 شوند پراکنده جهان در گسترده طوربه تیمحیطزیس معضالت

(Pourasghar et al, 2011). 
 جمعیت نیازهای مینات و جمعیت رشد رویهبی افزایش پیامدهای

 یزیستمحیط منابع هایمحدودیت هاینشانه تا است شده سبب
 کره مناطق از سیاریب در و شود نمایان زمین کره نقاط اقصی در

 زمین کره برد ظرفیت از فراتر منابع از برداریبهره میزان زمین
 امکان از ندرت هب کشاورزی هایزمین دلیل همین به .گیرد قرار

 در نیز موجود حاصلخیز اراضی و شده ربرخوردا بیشتر توسعه

 را خود دهیبهره و حاصلخیزی زیاد بسیار ضعیف مدیریت نتیجه

 مورد خود تحمل ظرفیت از بیش مراتع اکثر دهند.می دست از
 منابع یابد.می تنزل هاآن هایقابلیت تدریجبه و گرفته قرار چرا

 افزایش و رویهبی هایبرداریبهره درنتیجه آبزیان و دریایی
 هایآب منابع اند.گرفته قرار تخریب معرض در شدتبه هاآلودگی
 انواع ورود و رویهبی دهاستفا درنتیجه زیرزمینی و سطحی

 یك عنوانبه و نموده تنزل شدتبه کیفی و کمی از هاآالینده
 است. هداد قرار ثیرات تحت را جوامع از بسیاری اساسی چالش

 پیشی حال در جهانی اقتصاد شودمی مشاهده ترتیب این به

 که است آن از پشتیبانی برای زمین تحمل هایظرفیت از گرفتن
 به است. منابع تولید باز توان از ترسریع برداریهرهب آن پیامد

 از استفاده با تحوالت این از گویا تصویری هیارا دلیل همین

 و ریزانبرنامه و گذارانسیاست برای درك قابل هایشاخص
 هایشاخص که است اهمیت زیحا بسیار مردم عامه همچنین
 (EF) شناختیبوم پای جای و (BC) طبیعی تولید ظرفیت

 گزارش اساس بر نمایند. تبیین را روندها این حدودی تا توانندمی
 توسط که (26)(EFN) یشناختبوم پای جای جهانی شبکه

 برآورد شود،می تهیه جهان سراسر نظرانصاحب از ایمجموعه

 تولید ظرفیت از 1302 سال حدود از جهانی جامعه که است کرده
 2212 سال تا که طوریه ب است رفته فراتر (BC) زمین طبیعی
 این که است گرفته قرار ظرفیت این از فراتر درصد 12 حدود

 آثار که دارد حکایت زمین کره منابع بر مضاعف فشار از روند
 آب، کمبود مانند منابع کمیابی انواع صورتبه توانمی را هاآن

 هایآلودگی مانند تیزیسمحیط معضالت انواع و اولیه مواد کمبود

 تخریب گسترده، اقلیمی تغییرات ،زاییبیابان ،وخاكآب شدید
 دو اساس این بر کرد. مشاهده جهان در ... و مراتع و هاجنگل

 مطرح 2212 الی 2212 سال از جهانی جامعه برای سناریو
 روند کهدرصورتی (20)فعلی روند استمرار سناریو اساس بر اند.کرده

 جامعه یابد افزایش فعلی صورتبه ضایعات انتشار و منابع مصرف

 که دارد نیاز خود حیات ادامه برای زمین 1/2 از بیش به جهانی
 موجود هایمحدودیت به توجه با آدمی جمعیت نیاز مینات قطعاً

 شد. خواهد مواجه چالش با جهانی جامعه قطعا و نخواهد ممکن

 جهانی جامعه ،شناختیبوم پای جای کاهش سناریوی اساس بر
 خواهد تالش فناوری توسعه و موجود منابع از بهینه هاستفاد با

 تا کند استفاده زمین کره منابع از کارآمدتری صورتبه تا کرد

 تولید ظرفیت با متناسب را شناختیبوم پای جای باشد قادر
 (.1شکل) نماید جهان طبیعی
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  2101 سال بینییشپ و 2111 الی 1691 سال از شناختیبوم پای جای تغییرات روند (:1) شكل

(Living Planet Report, 2014) 
 

 نتیجه در و منابع از برداریبهره روندهای بهتر تبیین برای
 اکولوژیك پای جای سرانه مقایسه جهانی زیستمحیط ناپایداری

 سازد،می نمایان را جالبی نکات زیستی ظرفیت سرانه با

 ظرفیت ینب شکاف شودمی مشاهده (2) شکل در که گونههمان
 شدن گسترده حال در تدرجه ب شناختیبوم پای جای و زیستی

 از بخشحیات هایسامانه تخریب نتیجه در که ایگونهبه است،
 به دیگر سوی از و بوده کاهش حال در زیستی ظرفیت سویك
 جای زیستمحیط در آالینده انواع انتشار و مصرف افزایش دلیل

 حال در فرایند این که است افزایش حال در شناختیبوم پای
 است. جهان مناطق از بسیاری در زیستمحیط توان بردن تحلیل

 

 
 2112 الی 1691 دوره طی جهان (BC) یستیز تولید ظرفیت و (EF) یكیاکولوژ پای جای تغییرات روند (:2) شكل

(Living Planet Report, 2014) 
 

 بر فرد هر اثرات که است اهمیت زحای نکته این ذکر البته
 توسعه کشورهای بین در را زیادی هایتفاوت جهان زیستمحیط

 به یافته توسعه کشورهای .دهدمی نشان توسعه حال در و یافته
 را بیشتری منابع بیشتر درآمدهای و زندگی استانداردهای دلیل

 تخلیه زیستمحیط در را بیشتری هایآالینده و کرده مصرف

 فرد هر ازای به مریکاآ متحده ایاالت در المث عنوانبه .کنندمی

 کشور در که آن حال ،شودمی مصرف فوالد کیلوگرم 312 حدود
 فرد هر ازای به کیلوگرم 21 تنها هند در و کیلوگرم 39 چین

 .(Brown, 2001) شودمی مصرف فوالد
 از گروه دو این از حاصل هایآالینده انتشار میزان دیگر سوی از 

 در .دهدمی نشان کشور بین در را زیادی هایتفاوت نیز کشورها

 کربناکسیددی تن 19/13 آمریکایی هر 2211 سال در کهحالی
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 شهروند یك برای مقدار این است، کرده منتشر زمین جو در
 بوده تن 31/1 هندی شهروند یك برای و تن 31/1 معادل چینی

 ودشمی مشاهده ترتیباینبه .(World Bank, 2012) است
 و منابع بر یافته توسعه کشورهای در فرد یك که اثراتی
 از بیش مراتببه دنمایمی تحمیل زمین کره زیستمحیط

 توانمی را موضوع این که است فقیر و توسعه حال در کشورهای
 به (.3 )شکل کرد مشاهده کشورها این اکولوژیکی پای جای در

 هایولیتؤمس باید ثروتمند و یافتهتوسعه  کشورهای علت همین
 قبال در فقیر و توسعه حال در کشورهای با مقایسه در بیشتری

 بپذیرند. زیستمحیط تخریب فرایندهای
 

 
  2111 الی 1691 دوره طی پایین و متوسط باال، درآمد با کشورهای اکولوژیک پای جای تفاوت (:3) شكل

(Living Planet Report, 2014) 
 

 سرانه درآمد و اکولوژیكی ردپای رابطه مقایسه
 ردپای شاخص در زیادی تفاوت شد عنوان که گونههمان

 با یافته توسعه کمتر و توسعه حال در کشورهای بین اکولوژیکی

 آثار خوبیبه موضوع این است. صنعتی و یافته توسعه کشورهای
 کشورهای با مقایسه در را زیستمحیط بر یافته توسعه جوامع
 عبارت به سازد.می نمایان توسعهدر حال  و یافتهتوسعه  کمتر

 از یافتهتوسعه  جوامع در افراد از کمی حدودی تا تعداد ،دیگر
 را زیادتری بسیار هایآلودگی و کرده استفاده بیشتری منابع

 دلیل همین به کنند.می ایجاد توسعهدر حال  کشورهای به نسبت

 به نسبت تریبزرگ بسیار اکولوژیکی ردپای از کشورها این نیز
 .برخوردارند یافتهتوسعه  کمتر و توسعهدر حال  کشورهای

 که شودمی مشخص اکولوژیکی ردپای معیار اساس بر ،بنابراین

 بلکه نیست، اصلی عامل اکولوژیکی ردپای در جمعیت، تعداد
 نقش استفاده مورد فناوری و مصرف الگوهای ثروت، میزان
 کنند.می ایفا زمینه نای در ایکنندهتعیین

 و بیشتر اثرات ثروتمند کشورهای که فرضیه این بهتر نیتبی برای
 بین رابطه مقایسه دارند، زمین کره زیستمحیط بر تریمخرب

 مناسبی بسیار معیار شناختیبوم پای جای و اقتصادی وضعیت

 ثروت دادن نشان برای متداول معیارهای از یکی شود.می قلمداد
 کشورها سرانه درآمد مقایسه برای است. سرانه رآمدد کشورها

 هایشاخص گزارش از کشور 121 سرانه درآمد اطالعات ابتدا

 شد استخراج 2212 سال ویرایش (29)(WDI) جهانی بانك توسعه
(World Bank, 2012). 2229 سال در گزارش این اساس رب 
 دهمتحایاالت ژاپن، نروژ، کشورهای جهان، کشور 121 بین از

 ،12132 سرانه درآمد با ترتیب به دانمارك و سوئیس امریکا،
 ینباالتر از سال در دالر 32320 و 39166 ،39311 ،12239

 بروندی، کنگو، دمکراتیك جمهوری کشورهای و سرانه درآمد

 ،2/132 ،3/111 ،0/36 سرانه درآمد با لیبریا و بیسائو گینه اریتره،
 در .اندبوده برخوردار سرانه مددرآ کمترین از دالر 3/110 و 112
 2119 برابر ایران اسالمی جمهوری سرانه درآمد ،شده یاد سال

 رتبه در مقدونیه و الجزایر کشورهای از پس که شد اعالم دالر
 با ترتیب به نیز چین و آذربایجان کشورهای داشت. قرار 63

 از پس بعدی هایرتبه در نیز دالر 2131 و 2119 سرانه درآمد

 (.1 شکل) داشتند قرار رانای
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 (World Bank, 2012) 2112 سال در جهان منتخب کشورهای و ایران سرانه درآمد مقایسه :(4) شكل

 
 و فاحش هایتفاوت شود،می مشاهده (1) شکل از که گونههمان
 عهتوسدر حال  و یافتهتوسعه  کشورهای بین ایکنندهنگران

 کشور ثروتمندترین سرانه درآمد کهطوریبه شود،می مشاهده
 که است )بروندی( کشور فقیرترین کشور برابر 139 حدود )نروژ(

 زمین کره زیستمحیط بر متفاوتی اثرات ثروت این ایجاد قطعاً
 گذارد.می برجای

 بین ثروت و اقتصادی درآمد شدید هایتفاوت تبعیت به

 از شناختیبوم پای جای مقایسه غنی، و فقیر کشورهای
 اساس بر است. برخوردار هاآن بین در فاحشی بسیار هایتفاوت

 در ،2212 سال در شناختیبوم پای جای جهانی شبکه گزارش
 اریتره، هائیتی، کشورهای جهان، کشور 121 بین در 2229 سال

 ،0/2 ،6/2 شناختیبوم پای جای با پاکستان و روآندا بنگالدش،
 و شناختیبوم پای جای کمترین از جهانی هکتار 9/2 و 0/2 ،0/2

 امریکا، متحدهایاالت دانمارك، عربی، متحده امارات کشورهای
 ،3/9 ،1/9 شناختیبوم پای جای با ترتیب به استرالیا و بلژیك

 شناختیبوم پای جای بیشترین از جهانی هکتار 0/6 و 1/0 ،2/0

 ایران شناختیبوم پای جای شده یاد سال در اند.بوده برخوردار
 (.1 )شکل است شده برآورد جهانی هکتار 0/2 معادل
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 (Living Planet Report, 2014) 2112 سال در جهان منتخب کشورهای و ایران شناختیبوم پای جای مقایسه :(0) شكل
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 پـای  یجـا  و (سـرانه  )درآمـد  ثـروت  بـین  ارتبـاط  بررسـی  برای
 در هاداده همبستگی ضریب تدابا ،منتخب کشور 121 شناختیبوم
 و رابطه شدت همبستگی ضریب شد. محاسبه SPSS16 افزارنرم

 تعیـین  را متغیرهـا  بـین  (معکوس یا مستقیم) رابطه نوع همچنین
 متغیـر  عنـوان بـه  شـناختی بوم پای جای منظور این برای .کندمی

 نظـر  در (X) مسـتقل  متغیـر  عنوانبه سرانه درآمد و (Y) وابسته

 درآمـد  بین همبستگی ضریب ،هاهمطالع نتایج اساس بر شد. گرفته

 بـه  (r=0/878) 909/2 معـادل  شـناختی بـوم  پـای  جای و سرانه

 مبـین  و بـوده  دارمعنی درصد 33 اطمینان سطح در که آمد دست
 (.1 )جـدول  اسـت  شناختیبوم پای جای و ثروت بین قوی رابطه
 مستقل )متغیر سرانه درآمد بین دارمعنی رابطه وجود ثباتا از پس

X) متغیـر  شـناختی بـوم  پـای  جای و(  وابسـته Y،)  شـکل  ابتـدا 
 دالر( 1222 بـه ) سـرانه  درآمـد  و شـناختی بوم پای جای پراکنش

ـ ارا رابطه نحوه از تصویری بتوان آن مبنای بر تا شد رسم کـرد   هی

 (.6 شکل)

 

 شناختیبوم پای جای و سرانه مددرآ بین همبستگی (:1) جدول

Correlations 

  Y X 

Pearson Correlation 
Y 222/1  909/2  

X 090/2  222/1  

Sig. (1-tailed) 
Y . 222/2  

X 222/2  . 

N 
Y 121 121 

X 121 121 

 حاضر تحقیقهای همحاسب :منبع

 

 
 (X) سرانه درآمد و (Y) شناختیبوم پای جای پراکنش شكل (:9) شكل

 

 درآمد متغیر بین رابطه مدل تعیین و ریاضی تحلیل و تبیین برای

 آماری افزارنرم از استفاده با شناختیبوم پای جای و سرانه
SPSS16 محاسبه رگرسیون تحلیل به مربوط هایآماره کلیه 

 نتایج که است خروجی چهار شامل هاهمحاسب این نتیجه شد.

 است. شده هیارا (1 الی 2) هایجدول در هاآن
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 متغیرها ورود نحوه (:2) جدول

Variables Entered/Removedb 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 Xa . Enter 

a. All requested variables entered.  

b. Dependent Variable: Y  

 

 مدل خالصه (:3) جدول

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 2/090a 622/2  616/2  11123/1  

a. Predictors: (Constant), X  

 

 واریانس تجزیه (:4) جدول

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 611/262  1 611/262  693/139  222/2 a 

Residual 220/162  122 312/1    

Total 639/122  123    

a. Predictors: (Constant), X     

b. Dependent Variable: Y     

 

 مدل ضرایب (:0) جدول

Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 992/1  121/2   129/11  222/2  

X 112/2  212/2  090/2  231/11  222/2  

a. Dependent Variable: Y     

 حاضر تحقیق هایهمحاسب :منبع

 

 خطی رگرسیون در) شده وارد مستقل متغیرهای (2) جدول در
 مورد روش و شده حذف متغیرهای است(، متغیر یك تنها ساده

 به (3) جدول در است. شده هیارا رگرسیون تعیین در استفاده

 و تعدیل تعیین ضریب و تعیین ضریب ،همبستگی ضریب ترتیب
 است. شده هیراا تخمین معیار خطای

 رگرسیون واریانس تجزیه به مربوط هایآماره (1) جدول در
 هیارا ،متغیر دو بین خطی رابطه وجود قطعیت بررسی منظوربه

 خطی رابطه اثبات جستجوی در جدول این واقع در است. شده

 (Y) شناختیبوم پای جای و (X) سرانه درآمد تغیرم دو بین
 اطمینان سطح مقدار که این به توجه با جدول این در که است
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 یدیتا متغیر دو بین خطی رابطه وجود فرض است، 2/2 1 از کمتر
 .شودمی

 ضریب و متغیر ثابت مقدار ترتیب به B ستون در و (1) جدول در
 بر ،براینبنا است. شده هیارا رگرسیون مدل در مستقل متغیر

 پای جای متغیر بین رگرسیون مدل هاهمحاسب این نتایج اساس

 آیدمی دست به زیر صورتبه (X) سرانه درآمد و (Y) اکولوژیکی
 است: شده هیارا (6) شکل در خط این معادله که

Y=1/88+0/14 X 
 ضرایب و (B) نشده استاندارد ضرایب دودسته (1) جدول در

 نشده استاندارد ضرایب در دارد. وجود (Beta) شده استاندارد
 در که صورتی در نیست استاندارد همدیگر با متغیرها مقیاس

 امکان و شده یکسان متغیرها مقیاس شده استاندارد ضرایب
 اثرات مقایسه برای براینبنا دارد. وجود متغیرها بین مقایسه
 شده تاندارداس ضرایب از وابسته متغیر روی مستقل متغیر چندین

 درآمد در تغییر واحد یك ازای به پژوهش این در .شودمی استفاده
 در تغییر 909/2 (،است شده فرض دالر 1222 واحد )هر سرانه
 .شودمی ایجاد شناختیبوم پای جای

 درآمد و اقتصادی رشد گرفت نتیجه توانمی ترتیب این به
یافته توسعه  کشورهای در ویژهبه جهانی جامعه که ایسرانه
 فسیلی هایسوخت انرژی منابع بر تکیه با بیشتر ،اندکرده تجربه

 این در موضوع این که است شده حاصل پسماندها ریز دور و
 بر را مضاعفی فشارهای رشدی چنین است. شدهبررسی مقاله
 هامحدودیت از گرفتن پیشی حال در و کرده وارد زمین کره منابع

 روند این مسیر باید ،بنابراین .است مینز کره تحمل ظرفیت و
 نو هایانرژی توسعه مانند جدید منابع از استفاده و شود داده تغییر

 درآمد افزایش ضمن تا دگیر قرار جهانی جامعه توجه کانون در

 رشد بین ارتباط و کند پیدا کاهش شناختیبوم پای جای سرانه
 د.شو کمتر اکولوژیك پای جای و اقتصادی

 

 گیرینتیجه و بحث
 و فاحش هایتفاوت ،شودمی مشاهده که گونههمان
 توسعهدر حال  و یافتهتوسعه  کشورهای بین ایکنندهنگران

 کشور ثروتمندترین سرانه درآمد کهطوریبه ،شودمی مشاهده

 که است ()بروندی کشور فقیرترین کشور برابر 139 حدود ()نروژ
 برجای زمین کره زیستمحیط رب متفاوتی اثرات ثروت این ایجاد

 هایگروه تمامی در شناختیبوم پای جای همچنین .گذاردمی

 این در اما است، زمین طبیعی توان ظرفیت از فراتر درآمدی

ه ب ،شودمی مشاهده کشورهای بین زیادی هایتفاوت نیز شاخص
 هکتار 3 باال درآمد با کشورهای در کمبود سرانه این کهطوری

 این ترتیب به پایین و متوسط درآمد با کشورهای در اما است،
 .ستا سرزمین طبیعی تولید توان از بیش 1/2 و 2/2 رقم

 و سرانه درآمد بین همبستگی ضریب ،هاهمطالع نتایج اساس بر

 آمد دست به (r=0/878) 909/2 معادل شناختیبوم پای جای
 قوی هرابط مبین و بوده دارمعنی درصد 33 اطمینان سطح در که
 قطعیت با توانمی و است شناختیبوم پای جای و ثروت بین

 مستقیمی رابطه اقتصادی توسعه و ثروت افزایش که کرد اعالم
 سطح چقدر هر دلیل همین به دارند، شناختیبوم پای جای با

 جای باشد، بیشتر هاآن سرانه درآمد و کشورها اقتصادی توسعه

 بیشتری مخرب اثرات و کرده ایجاد را بیشتری شناختیبوم پای
 جهانی یاسمق در ،براینبنا .کنندمی تحمیل زیستمحیط بر را

 را بیشتری هایولیتؤمس باید ()ثروتمند یافتهتوسعه  کشورهای

 )مانند جهانی زیستمحیط دکنندهیتهد لعوام با رویارویی برای
 اما مشترك ولیتؤمس ،موضوع و شوند متقبل (اقلیمی تغییرات
 قرار توجه کانون در شیپ از شیب ریو( بیانیه هفتم اصل) متفاوت

 مباحث در باید فقیر کشورهای نیز دلیل همین به و گیرد
 کنند.تاکید  موضوع این به المللیبین

 و کارآیی کرد، توجه آن به باید بررسی این در که دیگری موضوع

 و مردم برای شناختیبوم پای جای شاخص بودن درك قابل
 کشورهای ابزار این با توانمی یسادگبه که است گذارانسیاست
 را شاخص این همچنین کرد. مقایسه یکدیگر با را جهان مختلف

 هاآن بین ارتباط یسادگبه و داد ارتباط هاشاخص سایر با توانمی
 کرد. تبیین را

 و شکاف یخوببه اکولوژیکی پای جای است، مسلم آنچه
 فشارهای خصوص در جنوب و شمال کشورهای بین را هاتفاوت
 پای جای تحلیل .سازدمی نمایان زیستمحیط بر وارده

 شمال کشورهای زندگی شیوه که دهدمی نشان شناختیبوم
 کشورهای با مقایسه در (مصرف سطح و تکنولوژی )ثروت،
 الگوها بر بیشتری منفی پیامدهای و سوء آثار ایجاد سبب جنوب

 به ،بنابراین .است داشته زمین کره زیستیمحیط های سیستم و
 شمال کشورهای شد، عنوان که گونههمان معیار این استناد

 و دارند زیستمحیط حفاظت قبال در بیشتری ولیتؤمس

 زیستمحیط از حفاظت برای را بیشتری تعهدات بایستمی
 ابعاد تبیین برای شاخص این قوت نقاط علیرغم گردند. متقبل

 ست.ه نیز ضعفی نقاط دارای شاخص این ،پایدار توسعه مختلف
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 موضوع به یزیستمحیط و بیولوژیکی ابعاد از شاخص این در ،زیرا
 اقتصادی و اجتماعی ابعاد تبیین موضوع و نگردمی پایداری

 به و است مانده مغفول شاخص این در کماکان پایدار توسعه
 انسانی توسعه شاخص مانند است نتوانسته نیز دلیل همین

(HDI) گیرد. قرار جهانی جامعه رشیموردپذ 
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