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 سرآغاز
 ارفش سبب اقتصادی فعالیت سریع رشد و جهان جمعیت رشد

 .است شده اجتماعی -اقتصادی هاینظام تمام بر زیستیمحیط
 .دشون دور به خود پایدار توسعه از شهرها که شده سبب چنینهم

 در شهری پایدار توسعه زمینه در شده انجام هایتالش وجود با
 لیمسای از یکی هم هنوز لهامس این بیستم قرن پایانی هایدهه
 یشهر ریزانبرنامه و معماران شهرسازان، از بسیاری ذهن که است

 بسیاری در امروزه (Naderi, 2012) است کرده مشغول خود به را
 متراک و ترافیك مانند اساسی و ضروری لمسای جهان شهرهای از

 تغییر د،یزا مواد مشکالت بایر، و متروك یهاانساختم زمین،

 یزیستمحیط موضوعات از بسیاری و آب آلودگی زمین، کاربری
 به وجهت با بنابراین، .کنندمی مطرح را شهرها پایداری موضع دیگر
 بایددا ابت ،اندگریباندر  آن با امروزه شهرها که مشکالتی و لیمسا

 سیدنر برای سپس نمود توجه شهری پایدار توسعه اصول و ابعاد به
 صیاتیخصو، شهری پایداری و پایدار شهر انسانی، پایدار توسعه به
 ناختش با .گیرد قرار مدنظر ،باشد دارا سالم شهر یكنیاز است  که

 ایجادکننده عوامل و هاضعف تنگناها، و هاقوت ،هاظرفیت دقیق
 رفع برای را ییهابرنامه و هاسیاست توانمی ها،ناتوازونی
 عهتوس اصول و ابعاد ،نهایت در و شهری زیستیمحیط مشکالت

 یندیآفر پایدار توسعه .(Rabiei, 2012) کرد تدوین شهری پایدار
 و کرده برآورده را خود نیازهای کشور یك مردم آن طی که است
 به هک منابعی از کهاین بدون بخشند،می ارتقا را خود زندگی سطح

 مانیز توسعه ،بنابراین .کنند مصرف ،دارد تعلق آینده هاینسل
 از اعم منابع، حفظ امکان و نباشد مخرب که است الزم یپایدار
 راهمف آیندگان برای را جانوری و گیاهی ژنتیکی، منابع خاك، آب،

 به یهپا طبیعیمنابع که است این اصل پایدار، توسعه در .نماید
ه ب بتوانند کم دست هآیند هاینسل که شوند محافظت ایگونه
 ایوسعهت پایدار، توسعه .کنند مصرف و تولید کنونی نسل هزاندا

 از که آن بدون سازد،می برآورده را حال زمان نیازهای که است
 .ذاردبگ مایه نیازهایشان ارضای برای آینده هاینسل هایتوانایی
 نابعم مصرف» بین تعادل برقراری اکولوژیکی ردپای رویکرد هدف

 ایعاتض جذب و منابع تولید و هاانانس هوسیله ب ضایعات تولید و
 .(Zahedi, 2002) است طبیعت هوسیلهب

 کشورهای از بسیاری در اکولوژیکی پای جای شاخص امروزه،

 که دهدمی نشان و شودمی استفاده محلی و ملی سطح در جهان
 شودمی وارد فشار طبیعیمنابع بر کجا، و ناحیه کدام در

(Khakpoor, 2014). اکولوژیك ردپای مفهوم که گونههمانبه 
 ورط به گیرند،می قرار استفاده مورد و متداول یندهایرآف طور به

 شهرهای ساخت وزیست محیط از حفاظت جهت در خاص

 رد موجود هایمتدولوژی بهبود منظور به هاییتالش اکولوژیك،
 این در هاهمطالع و گرفته صورت اکولوژیك ردپای هایهمحاسب
 داده نشان خود از را خوبی پیشرفت ،رواج و تنوع نظر از زمینه،

 ورتص به اکولوژیك، ردپای مختلف عناصر باید حال این با .است
 هایهمطالع مجدد تنظیم امکان تا گیرند قرار رسیبر مورد کامل
 ردصورت پذی اکولوژیکی ردپای مفهوم اصلی اهداف جهت در آینده

(Chi & Stone, 2005). ،اکولوژیکی پای جای شاخص امروزه 
 استفاده محلی و ملی سطح در جهان کشورهای از بسیاری در

 ذبج و طبیعیمنابع مصرف هیکپارچ روش شاخص این .شودمی

 جا،ک و ناحیه کدام در که دهدمی نشان روشنیبه و است ضایعات
 به که است ابزاری روش این .شودمی وارد فشار طبیعیمنابع بر

 هن و رساندمی یاری زندگی پایداری و درازمدت هایبرنامه تدوین

 و هاتخریب از جلوگیری در را آینده راهبردهای و اهداف تنها
 را هادین هایگیریتصمیم بلکه کند،می بیان مادی هاینابرابری

 تحلیل و تجزیه با .کندمی هدایت درستی مسیرهای و مجرا در

 و افراد ازنی مینات برای زمین از وسعتی توانمی اکولوژیکی ردپای
 نمود برآورد را زمین مشخص همحدود در ساکنان

(Gharekhlou, 2013).  

 از یکی شهر، پایدار شکل به رسیدن اندیشمندان، نظر به
 هرش شکل به مربوط بحث ولی .است بوده ملات قابل هایحلراه

 از کلی فهرستی جز به چیزی و امیدکنندهنا نسبتاً تاکنون پایدار

 (& Hossein zade است نداده دست به پایداری معیارهای

(Sasanpour, 2005. بهتوجه  با تا است آن مقاله این از هدف 

 وه آیند به اندازی چشم زیست وانرژی و محیط انسان، عنصر سه
 یهاناسازم آماری هایگزارش در موجود مستندات به اشاره
 ،طبیعی بالیای زیست،محیط انرژی، هایبخش در المللیبین

 این از یك هر تغییرات روند از تحلیلی امنیت، و غذا آب، جمعیت،
 دیگریک بر اجزا این متقابل اثرات و نماید هیارا زمان طول در عناصر

 العاط اول، گام پایدار، توسعه داشتن برای .دهد قرار مطالعه مورد را

 بودن، ناپایدار صورت در تا است منطقه پایداری وضعیت از
 برای .شود اجرا و گرفته صورت آن برای الزم ریزیبرنامه
 جودو مختلفی کیفی و کمی هایروش پایداری سطح گیریاندازه

 است اکولوژیکی جاپای روش ها،روش این از یکی که دارد
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(Sardar abadi, 2014) . اپوی یندآفر یك شهری، پایدار توسعه 
 وستی زیمحیط اقتصادی، فشارهای تغییر به پاسخ در وقفهبی و

 توسعه هدف . (Haughton & Graham, 2005) است اجتماعی
 رانکارب نیازهای مطابق و سالم شهر یك ایجاد باید شهری پایدار

 از کهبل انرژی، در وریبهره لحاظ از تنها نه که این یعنی اشد،ب آن

 اشدب زندگی برای مناسب مکانی عنوان به کارکرد، و نقش لحاظ
.(Elkin et al., 2001) هایمطالع تاکنون ایران در چند هر 

 اشین آلودگی ویژهبه شهری، هایآلودگی میزان زمینه در متعددی

 شهر ویژهبه و مختلف شهرهای در نقل و حمل سیستم کل از
 ره از ناشیزیستی محیط آثار مجموع اما ،است شده انجام تهران

 کاهش هایروش و شهری نقل و حمل هایشیوه انواع از یك

 میان در واقع در .است نشده مشخص کمی صورت به هاآن
 و حمل از ناشی هایآلودگی زمینه در گرفته صورت هایپژوهش

 & Faryadi ( که پژوهش یك به توانمی تنها نقل

(Samadpour, 2008  اندتوانسته که کرد، اشاره اند،داده انجام 
 با را آن کاهش هایشیوه و نقل و حمل از ناشی هایآلودگی
 .ددهن هیارا کمی صورت به شناختیبوم جاپای روش از استفاده

 با قلن و حمل هایشیوه از استفاده بهینه تناسب تعیین به هاآن
 این در .پرداختند تهران شهر در شناختی بومجاپای کاهش هدف

 و حمل هایشیوه از کدام هر به مربوط جاپای میزان ابتدا پژوهش

 مربوط ایهبینیپیش به توجه با و شد محاسبه تهران شهر در نقلی
 عدادت و جمعیت افزایش زمینه در تهران شهر ترافیك جامع طرح به

 هب زمینه در بهینه تناسب شهر، این در نقلیه وسایل و خودرو

 جاپای کاهش منظور به شهری نقل و حمل هایشیوه کارگیری
 (& Faryadi است شده مشخص 1499 سال در شناختیبوم

(Samadpour, 2008. 
(Hossein zade & Sasanpour, 2005) پای جا روش مقاله در 

 تهران هرش کالن بر نگرشی با شهرها کالن پایداری در اکولوژیکی

 رآوردنب توان تهران اکولوژیك فضای که رسیدند نتیجه این به
 یك از را ناپایداری توان، عدم این و ندارد را خود اساسی نیازهای

 و وادم که پشتیبان منطقه به دیگر سویی از و خود درون به سو

 .دهدمی سوق کند،می مینات را انرژی
(Chi & Stone, 2005) جاپای میزان خود پژوهش در 

 ردمو را شهری مسیرهای و هابزرگراه ساخت از ناشی شناختیبوم

 این از استفاده با تا اندکرده سعی و ندداد قرار ارزیابی و سنجش
 در هوگتاون شهرستان در را جدید مسیرهای ساخت ثیراتات امر

 این رد توجه جالب نکته .نمایند مشخص آمریکا میشیگان ایالت

 کدام هر رد نقلیه وسایل تردد حجم بین همبستگی تعیین تحقیق
 نای در شناختی بوم جاپای میزان افزایش با شهری مسیرهای از

 دهکر مشخص هاآن پژوهش که اندعقیده این بر هاآن .مسیرهاست
 مسیرها از کدام هر در دیزلی خودروهای تعداد افزایش با که است

 ایلوس ،زیرا .یافت خواهد افزایش مسیر آن به مربوط جاپای میزان

 لتحمی محیط بر زیادی آلودگی که آن بر عالوه دیزلی نقلیه
 .شوندمی نیز شهری مسیرهای تخریب سبب کنند،می

(Zamni, 2006) و ارزیابی عنوان با خود دکترای رساله در 

 العهمط ایران، شهرهای کالبدی -فضایی گسترش بینیپیش
 یرتغی فرآیندهای سازیشبیه هایلمد از یکی زنجان شهر موردی

 ساختارهای در آن کارآیی آزمون هدف با اراضی کاربری تبدیل و

 کرده استفاده CLUE‒S مدل عنوان با ایرانی شهر شهرنشینی
 جودو شرط به ،داد نشان کار فرآیند از آمده دست به نتایج .است

 رد مختلف زمانی هایهدور برای مناسب و جامع اطالعاتی پایگاه

 در نو هاییآورفن از توانمی تصویری، و آماری هایهحوز
 کنمم که احتمالی، رویدادهای بینیپیش و برآورد سازی،شبیه
 آن با هاآن ریزیبرنامه و مدیریت و شهرها آتی ادوار در است

 این در اساس این بر .داد قرار استفاده مورد شوند،می روهروب
 سازیشبیه زنجان، برای شده آماده سناریوی سه از پژوهش

 رشد نرخ عنوان به 3/4 رشد نرخ با شهر آتی گسترش روندهای

 سامانه در 1339-1339 ساله پنجاه دوره کالبدی مساحت
 در هشد یاد سامانه که داد نشان کار حاصل .شد اعمال سازیشبیه
 ایسناریوه هیارا و هاکاربری فیزیکی تغییرات سطح سازیمدل

 .است برخوردار قبولی قابل قابلیت از مختلف،
(Hoseini, 2008) زیستیمحیط پایداری عنوان با پژوهشی در 

 بریزت در مسکونی محالت کیفی ارزیابی ،شهری باز فضاهای در
 طراحی اقدف نوساز، ایمحله فضاهای بیشتر که رسید نتیجه این به

 و انیازه پاسخگوی زیستیمحیط لحاظ به و بوده پایدار شهری

 ،ورن حرارتی، آسایش راهبردهای رو این از. نیستند ساکنان عالیق
 یفیتک ارتقای و صوتی آسایش باد،پناه در آسایش ،دید و تابش
 و راه پیاده چون نوینی راهکارهای طریق از محله، منظر و محیط

 یسوار دوچرخه مسیر مدار، پیاده محله سبز، پل و سبزراه راه، باغ
 ،همسایگی و ایمحله یهانابوست ،عمومی ونقل حمل اسکیت، و

 پایداری به توانندمی زیستمحیط و سالمت هایایستگاه

 .کنند کمك شهری محالت درزیستی محیط
(Kamyab et al., 2009) رهیافت اتخاذ عنوان با پژوهشی در 

 برای لجستیك رگرسیون روش کاربرد با محور اطالعات
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 املش مستقل متغیر گروه سه از گرگان شهری توسعه سازیمدل
 استفاده زمین کاربری و بیوفیزیکی اقتصادی، اجتماعی، متغیرهای

 مشخص را گرگان شهری رشد مختلف، متغیر 19 با و ندکرد
 مطالعه مورد منطقه شهری رشد الگوی تحقیق، این در .دندنمو

 مرحله در و استخراج 2949 و 2939 ، 2929 ،2919هایسال برای

 این نتایج. کردند استفاده ROC روش از مدل صحت ارزیابی
 علیف کاربری متغیر ثر،وم متغیرهای میان از که داد نشان تحقیق
 رد مهمی نقش مرتعی، و زراعی هایزمین تبدیل ویژهبه منطقه

 .است داشته گرگان شهر رشد
(Eftekhari, 2009) توسعه راهبرهای تعیین به پژوهشی در 

 و تقویت منظور به .است پرداخته ایران در پایدار توسعه آموزش

 کشور، در پایدار توسعه وزیست محیط حفظ آموزش توسعه
 رتصو به بایستی دیگر فرعی راهبرد همراه به تهاجمی راهبردی

 نهادهای توسط مشخص بندیزمان یك با راهبردی بسته یك

 از مقررات و هارویه قوانین، ها،سیاست تقویت با و مردمی و محلی
 هب سپس و تهاجمی راهبرد اتخاذ با نخست دولتی مدیران طرف
 .ردگی قرار توجه مورد تدافعی و بخشی تنوع بازنگری، ترتیب

(Amekudzi et al., 2009) مدل از استفاده با خود پژوهش در 
 نقل و حمل هایشیوه پایداری میزان بررسی به شناختیبوم جاپای

 این در آنان. پرداختند شیکاگو و آتالنتا شهرهای در شهری بین

 شناختیبوم جاپای میزان ابتدا جدید رویکردی از استفاده با پژوهش
 ار شیکاگو و آتالنتا شهر دو بین مسیرهای از کدام هر بر وارد

 کدام ره به مربوط جاپای میزان سنجش با سپس و ندنمود محاسبه

 (... و قطار اتوبوس، )تاکسی، شهری بین نقل و حمل وسایل از
 ستفادها با و بررسی را نقلیه( وسایل و )مسیرها دو این بین رابطه

 قلین و حمل هایشیوه در بهینه تناسبی ،هاآن بین موجود رابطه از
 .ندنمود برآورد 2929 سال برای

(Hong, 2011) پایدار توسعه در تحقیق عنوان با ایمقاله در 

 شهر وضعیت مطالعه با پایه منبع کوچك صنایع و معدنی شهرهای
 عهتوس و تغییر برای راهبرد پنج چین کشور در کوانکویانگ

 هستند گذار دوره در که معدنی شهرهای این شهری کارکردهای

 قیاسم کوچك شهرهای جمله از کوانکویانگ شهر .کرد پیشنهاد را
 3/04 حدود در مساحتی و نفر 49999معادل جمعیتی با

 و سنگزغال غنی معادن داشتن با وجود که است کیلومترمربع

 هک محیطی جدی آلودگی جمله از مختلفی لیمسا با بوکسیت،
 شهر در زمین محدودیت شده، ایجاد نقل و حمل و صنایع توسط

 .است مواجه ... و

(Lorenzo, 2012) آیا :پایدار شهرهای عنوان با ایمقاله در 
 از استفاده با کنند؟می تعیین را زندگی کیفیت سیاسی فاکتورهای

 شهر 03 مطالعه به خطی، رگرسیون هایتکنیك به متکی مدل دو
 و 2993 هایسال فاصله در اسپانیا کشور نفر هزار یکصد باالی
 فاکتورهای ثیرات دادن نشان مقاله هدف .پرداخت میالدی 2990

 تایجن .است شهری پایداری بر شهرها اقتصادی توسعه و سیاسی
 بهبود را شهری پایداری ،سیاسی رقابت که داد نشان مطالعه

 هریش پایداری بین مستقیم، مهم ارتباط یك همچنین .بخشدمی

 .دارد وجود شهرداری اقتصادی فعالیت و
(Fataei, 2013) بیلارد شهر شناختی بوم جاپای تعیین همقال در 

 زیستیمحیط بررسی به میدانی و اسنادی هایهمطالع از استفاده با

 است، داشته چشمگیری رشد اخیر هده دو در که اردبیل شهر
 پای جای روش از استفاده با منطقه ارزیابی به ابتدا .پرداخت

 ایانپ در .شد زده تخمین هکتار در نفر هر سهم و اقدام اکولوژیکی

 برابر اردبیل شهر اکولوژیکی ردپای میانگین که رسید نتیجه این به
 روش خود تحقیق در و است کشوری میانگین به نزدیك و 22/9 با

EF زیریبرنامه برای تواندمی که کرد ارزیابی مناسبی روش را 

 .باشد استفاده مورد پایداری ارزیابی و شهری زیستمحیط
(Ghorbani, 2013) ایهماهوار تصاویر از استفاده با پژوهشی در 

 ایهماهوار تصاویر پردازش هایتکنیك و 0 و 9 لندست چندزمانه

 بر کیدات با 2911-1034 زمانی مقطع در اراضی کاربری تغییرات
 .تاس داده قرار ارزیابی مورد تبریز، شهرکالن فضایی گسترش
 هرش )مادر تبریز شهرکالن مساحت مقدار حاصله، نتایج براساس

 به 1034 سال در هکتار 0229/34 از (اقماری شهرهای و تبریز
 قابل مساحت .است رسیده 2911 سال در هکتار 22324/32

 از پذیرآسیب هایپهنه و سیالبی بستر بر اخیر توسعه از توجهی
 حدودهم شهرهای آتی توسعه مدیریت لزوم که گرفته صورت زلزله

 شهرنکال فیزیکی توسعه بر ثروم عوامل منظوربدین .طلبدمی را

 با و شناسایی شاخص، 42 قالب در تحقیق پیشینه اساس بر تبریز
 طیخ ترکیب بر مبتنی متغیره چند ارزیابی هایشرو از استفاده

 عدمست اراضی استخراج با و شدند سازینقشه CLW فازی داروزن

 طی هریش تغییرات وابسته متغیر همراه به آتی فیزیکی توسعه
 خودکار هایلسلو مدل از استفاده با 2911-1034 هایسال

 قالب رد اراضی کاربری آتی الگوی بینیپیش به مارکوف زنجیره

 تا یدارپا توسعه اصول بر منطبق و زیستیمحیط حفاظت رویکرد
 حقیق،ت این نتایج از استفاده صورت در که شد پرداخته 2933 سال

  اغیب و زراعی اراضی به آسیب کمترین ،شهر آینده هایتوسعه در
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 .رسید خواهد
(Abedi et al., 2016) اکولوژیك ردپای از عنوان با پژوهشی در 

 اب اکولوژیك ردپای ارتباط جهانی آمارهای هیارا با پایدار شهر تا
 برای ریزیبرنامه پژوهش این در .ندددا نشان را اقتصادی رشد

 در نظر دتجدی مستلرم را اکولوژیکی نظر از پایدار اقتصادی توسعه

 توسعه و ریزیبرنامه رایج هایمدل که داندمی فرضیاتی از بسیاری
 .است گرفت قرار ها آن پایه بر

(Ziaee et al., 2017) ردپای و تحمل ظرفیت تعیین در 

 که دندرسی نتیجه این به گردیطبیعت مقصدهای در اکولوژیکی
 باشد، نفر 399999تا 999999بین بازدیدکنندگان تعداد چهچنان

 و گرفت خواهد قرار 2ایمنی سطح در و مناسب دریاچه وضعیت

 وضعیت باشد، نفر 999999از کمتر کنندگانبازدید تعداد چهچنان
 .گرفت خواهد قرار 1 ایمنی سطح در و خوب دریاچه

(Ghaderi et al., 2017) همنطق در توسعه پایداری بررسی به 

 هش،پژو نتایج .پرداختند اکولوژیکی پای جای روش با تهران 22
 در عیطبیمنابع هماندباقی نابودی و سریع مصرف میزان بیانگر
 شدن پایدار برای نتایج، این براساس و بوده تهران 22 همنطق

 استفاده هایسیاست و جمعیت توزیع بهبود باید منطقه، این هتوسع
  .شود بازنگری منطقه طبیعیمنابع از
(Baabou et al., 2017) 10 اکولوژیکی پای جای بررسی در 

 جای فاوتت دلیل که رسیدند نتیجه این به مدیترانه سواحل در شهر
 فرهنگی هایتفاوت مختلف، شهرهای میان اکولوژیکی پای

 .است شده بیان خالص درآمد و زیرساختی

 

 هاروش و مواد

 مطالعه مورد منطقه
 شرقیشمال در کیلومترمربع 24/0142 مساحت با مشهد شهرستان

 هدمش تانشهرس .است شده واقع رضوی خراسان استان در و ایران
 تا دقیقه 3و درجه 90 شرقی طول حداقل جغرافیایی، موقعیت با

 شمالی عرض حداقل و شرقی دقیقه 39 و درجه 29 طول حداکثر

 شمالی دقیقه 90 و درجه 32 عرض حداکثر تا دقیقه 42 و درجه 39
 بر .است گرفته قرار آزاد دریای سطح از متری 2/000 ارتفاع در و

 این 1339 سال مسکن و نفوس عمومی سرشماری اساس

 سال در که است بوده نفرجمعیت 399/323/2 دارای شهرستان
 شهرستان، مرکز .است رسیده جمعیت نفر 041/920/3 به 1309
  تهران از پس ایران پرجمعیت شهر دومین که است مشهد شهر

 .(1) شکل است
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 مطالعه مورد منطقه موقعیت : (1) شکل
 

 تحقیق روش
 ˗توصیفی انجام، شیوه نظر از و کاربردی هدف نظر از پژوهش این

 اسنادی طریق از نیاز مورد اطالعات عمده .است یکم و تحلیلی
 هتوج با هاهمحاسب انجام برای .است شده آوریجمع یهاانهکتابخ

 هایبانك از اطالعات و هاداده پژوهش، دامنه گستردگی به
 از حضوری( صورت به چه و الکترونیکی صورت به )چه اطالعاتی

 ،(1)زنده سیاره گزارش ،مانند داخلی و خارجی مختلف یهاناسازم

 جهانی خواربار سازمان هایگزارش ،(2)ردپا جهانی شبکه
)FAO((3)، نفوس و سرشماری گزارش کشور، انرژی نامهتراز 

 رکتش ،مشهد شهرستان برق توزیع شرکت رضوی، خراسان استان

 لک آبخیزداری و طبیعی منابع اداره ،رضوی خراسان استان گاز
 سازمان و شهرسازی و مسکن سازمان ،رضوی خراسان استان
  .ندشد آوریجمع خراسان استان کشاورزی جهاد

 
 اکولوژیکی ردپای آنالیزهای

 و هعرض گیریاندازه برای شاخصی عنوان به اکولوژیکی ردپای
 دماتخ پایداری از اطمینان و نیاز مورد تجدیدپذیر منابع تقاضای

 حلمرا تحقیق این انجام منظور به .شودمی برده کار به انسانی
  :است آمده زیر شرح به اکولوژیکی ردپای ارزیابی

 میزان آنالیزها، از جزء این معین: منطقه زیستی ظرفیت تعیین -

 معین جمعیتی مرزهای در را زیستی مولد زمین نوع و عرضه
 ارهکت هر ازای به را زیستی( )تولید محصول متوسط و برآورد

   .کندمی تعیین

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 زمین شامل زیستی مولد هایزمین مساحت ای تقاضا میزان ردپا: -

 زمین شده، ساخته زمین جنگل، زمین چرا، زمین زراعی،
 وسیلهه ب اکولوژیکی ردپای .است (4)انرژی زمین گیری،ماهی

 مصرف منابع میزان و نفر هر ازای به خدمات و کاال مصرف

 .شودمی مشخص خدمات و کاال تولید در شده

 جهانی هکتار واحدهای در معمول طور به زیستی ظرفیت و ردپا
 توسطم وسیله به که است هکتاری جهانی، هکتار .شودمی محاسبه

 شکل به معین، سال یك در زیستی مولد زمین و آب جهانی تولید
 .شودمی داریبربهره استاندارد

 شده استفاده زیر اکتورف دو از واحد، این به یافتن دست منظور به

 .است

 Yield Factor     عملکرد فاکتور .1

 Factor  Equivalence  معادل فاکتور .2

 زراعی زمین روی بر معمول طور به شهری مناطق کهییجا آن از

 ساخته زمین برای عملکرد فاکتور اند،هشد ساخته آن نزدیکی در یا
 بتنس معادل فاکتور .است شده فرض زراعی زمین با برابر شده

 به ار معین زیستیمولد منطقه خیزیحاصل پتانسیل متوسط

 ساله هر معادل فاکتور .دهدمی نشان جهانی خیزیحاصل پتانسیل
 رد کشورها تمام برای و شودمی منتشر جهانی پای رد گزارش در

 با دهش ساخته زمین برای معادل فاکتور .است برابر سال یك طول

 نای .است برابر جنگل و )انرژی( کربن جذب زمین و زراعی زمین
 نزمی روی بر هازیرساخت که است فرض این دهندهنشان موضوع

 در کربن جذب و است شده واقع هاآن نزدیکی در یا کشاورزی

 در موردنظر اهداف به دسترسی منظور به .شودمی انجام جنگل
 شاخص برآورد به جز روش از استفاده با شد سعی پژوهش این

 پرداخته 09 و 39 هایسال در مشهد شهرستان اکولوژیکی ردپای

 هرستانش جمعیت به توجه با زیستی، ظرفیت و ردپا ابتدا در .شود
 راساسب ردپا و زیستی ظرفیت مقایسه با سپس و محاسبه مشهد
 با 09 و 39 هایسال در تعادل این آزمون و عرضه از تقاضا کسر

 یا ایداریپ بررسی به اکولوژیکی کسری یا اکولوژیکی مازاد برآورد
 .است شده پرداخته مشهد شهرستان مصرف و تولید ناپایداری

 ایهبخش ابتدا زیستی ظرفیت و ردپا محاسبه در طورکلی به

 بخش پنج در آمده، دست به هایداده و آمارها به توجه با مصرفی،
 بندیطبقه خدمات و مصرفی کاالهای ،نقل و حمل مسکن، ،غذا
 وادم تولید برای مصرفی زمین مساحت محاسبه منظور به .ندشد

 متعدد اقشار علت به مشهد، شهرستان در شده مصرف غذایی
 مصرفی غذایی مواد برخی از مختلف، آمدهایدر میزان با جامعه

 ایهداده نبود علت به همچنین .است شده استفاده کاال سبد در
 مختلف غذایی مواد مصرف میزان آوردن دست به برای معتبر

 هدمش در ارزیابی برای کشور در سرانه مصرف میزان افراد، توسط
 انشهرست ردپای محاسبه در .است گرفته قرار استفاده مورد نیز

 و انرژی( و شده ساخته ماهیگیری، چرا، زراعی،) هایزمین مشهد،

 خدمات( و کاال مسکن، ونقل،حمل )غذا، مصرفی هایبخش در
 دپایر آوردن دست به برای چنینهم .است گرفته قرار بررسی مورد
 زراعی: شامل: زمین انواع محصوالت بررسی به ،غذا بخش کل

 سبزیجات، حبوبات، پیاز، )برنج، باغی و زراعی محصول 3 شامل
 شامل چرا: ،میوه و گندم ذرت(، و جو )ارزن، (غالت زمینی،سیب
 ،ماهی شامل گیری:ماهی مرغ و قرمز گوشت شیر، مرغ،تخم

 و بیعیط گاز سفید، نفت یل،یگازو مایع، گاز بنزین، شامل انرژی:
 یردپا واعان از یك هر جمع با سپس .است شده پرداخته تهیالکتریس
 کل ردپای شده، محاسبه (2 و 1) رابطه طریق از که غذا بخش

 آمده دست به 09 و 39 هایسال در مشهد شهرستان غذای بخش
  .است

 گیریماهی و چرا زراعی، هایزمین ردپای محاسبه (1) رابطه

(1)                        N𝑒𝑓 = ∑ (Qj × ∑ (
Ci

N×EQij
)13

i=1 )3
j=1 

:j ردپا دهندهتشکیل هایزمین تعداد 
i: شده گرفته نظر در محصوالت تعداد  

N : موردنظر منطقه جمعیت میزان 

Qj (
gha

ha
 چرا، زراعی، )زمین زمین انواع معادل فاکتور : (

 .گیری(ماهی

Ci(kg) : محصول تقاضای i موردنظر منطقه جمعیت 

 EQi j (
kg

ha
 زمین انواع یوسیله به محصول یستیز عملکرد :(

ef (gha) : گیریماهی و چرا زراعی، هایزمین ردپای سرانه 

 انرژی هایحامل بخش هر در انرژی زمین آوردن دست به برای
 طبیعی ازگ کوره، نفت سفید نفت یل،یگازو مایع، بنزین،گاز از اعم

 گاژولم مشترك واحد به و گرفت قرار بررسی مورد الکتریسیته و

 پز و پخت و کشاورزی انرژی غذا بخش در عالوهبه .شد تبدیل
 را ارمقد این موردنظر، ضرایب احتساب با سپس .است شده برآورد

 در انرژی زمین ردپای زیر هطراب از سپس و کرد تبدیل زمین به

 .شد محاسبه مصرفی بخش هر

(2)             𝑒𝑓𝐸 = ∑
𝐶𝑒𝑖

𝐶𝑐𝑖
× 𝑄𝐸

7
𝑖=1 

 𝑖انرژی هایحامل تعداد  

𝑄𝐸 (
gha

ha
  معادل ورـفاکت با برابر که انرژی زمین ادلـمع ورـفاکت :(
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 .است جنگل
𝐶𝑒𝑖(Gj): مختلف یهابخش در انرژی هایحامل مصرف میزان 

 موردنظر منطقه در مصرفی

𝐶𝑐𝑖 (
Gj

ha
 در 199 اینجا )در زمین مساحت به انرژی تبدیل ثابت :(

 .است( شده گرفته نظر

𝑒𝑓𝐸 (𝑔ℎ𝑎): مصرفی مختلف هایبخش انرژی زمین ردپای 
 

 نقل و حمل بخش ردپای

 حسب بر هاآن شده مشخص حریم اساس بر هاراه مساحت ابتدا
 ردپای ،(3) رابطه از استفاده با سپس .است آمده دست به هکتار

 بر مشهد شهرستان در نقل و حمل بخش در شده ساخته زمین
 این در انرژی ردپای جمع با و شد محاسبه جهانی هکتار حسب
 به نقل و حمل بخش در کل ردپای (2 رابطه طریق از) بخش

 هایراه اصلی، هایراه راه، آزاد شامل شده ساخته زمین .آمد دست
 از،گ شامل انرژی: ... و روستایی هایراه و شنی و آسفالته فرعی

 .است بنزین و یلیگازو مایع، گاز برق،
  ساخته زمین ردپای محاسبه    (3)

𝑒𝑓𝐵 = ∑ AB × QB

4

i=1 

 

 

QB (
gha

ha
 زمین با برابر که شده ساخته زمین معادل فاکتور :(

 .است زراعی

AB(ha): مختلف هایبخش در شده ساخته زمین مساحت 
 مصرفی

𝑒𝑓𝐵(𝑔ℎ𝑎): مصرفی هایبخش انواع شده ساخته زمین ردپای 
 [29، 39، 33، 49و99 ] [13،14،12،11،19 و13 و19[

 برای کردعمل فاکتور و معادل فاکتور زیستی، ظرفیت محاسبه برای

 موردنظر زمین مساحت مقدار در سال هر برای زمین پهنه نوع هر
 .ستا شده محاسبه جهانی هکتار در زیستی ظرفیت و شده ضرب

(4)                     𝐵𝐶 = ∑ 𝐴𝑗 × 𝑄𝑗 × 𝑌𝑗
4
𝑗=1 

𝑗: زیستی مولد هایزمین تعداد.  
𝑌𝑗: زیستی مولد هایزمین از یك هر ردعملک فاکتور 

𝑄𝑗 (
𝑔ℎ𝑎

ℎ𝑎
 زیستی مولد هایزمین از یك هر دلمعا فاکتور :(

𝐴𝑗(ℎ𝑎): زیستی مولد زمین مساحت 
𝐵𝐶(𝑔ℎ𝑎): زیستی مولد هایزمین انواع زیستی ظرفیت 

 

 هایافته
 در ودجمو هایزمین شامل غذا بخش ردپای از حاصله هایبررسی
 .است شده هیارا (1) جدول در مطالعه مورد منطقه

 

 ردپای بخش حمل و نقل

 09و  39های مشهد در سال های شهرستانشامل مساحت راه

 (3و  2) هایجدول است

 1331 و 1331 هایسال مشهد شهرستان غذا بخش کل ردپای :(1)جدول

 جهانی( )هکتار1331 جهانی( )هکتار1331  ردپا انواع
 1303003 1939992 زراعی زمین ردپای

 2224342 22/2294290  چرا زمین ردپای

 323431 9/302320 گیریماهی زمین ردپای

 299449 0/232011 انرژی زمین ردپای

 4210942 0/3344299  کل ردپای

 9/1 34/1 سرانه ردپای
 

  1331 و 1331 هایسال در مشهد شهرستان های راه کل مساحت :(2) جدول

 آزادراه سال راه نوع
 فرعی اصلی

 روستایی هایراه
 شنی آسفالته معمولی عریض بزرگراه

 راه طول
 )کیلومتر(

39 39/30 
39/30 

131 
3/104 

9/34 
9/12 

3/102 
93/132 

2/233 
09/223 

0/02 
2/01 

0/1429 
93/1390 09 

 29 19 39 49 49 02 02 راه)متر( حریم

 )هکتار( راه مساحت
39 0/203 

0/203 
2/1309 
9/1439 

29/199 
29/04 

39/003 
49/330 

0/322 
3/033 

29/149 
130 

09/3991 
09/3300 09 
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های فرعی های اصلی، راهراه، راه آزادزمین ساخته شده: شامل 
 های روستایی است.آسفالته و شنی و راه

 شامل گاز، برق، گاز مایع، گازوییل و بنزین است انرژی:

 

 1331 و 1331 هایسال مشهد هرستانش نقل و حمل بخش ردپای :(3) لجدو

 جهانی( )هکتار 1331 جهانی( )هکتار 1331  ردپا انواع
 10903 49/10939 شده ساخته زمین ردپای

 92/1903222 200092 انرژی ردپای

 92/1901224 49/014032  کل ردپای

 399/9 29/9 کل سرانه

 

 مسکن بخش ردپای

 انرژی ردپای و شده ساخته زمین ردپای بخش این در ردپا
 پس .است شده محاسبه (3 و 2) هایرابطه از مصرفی هایسوخت

 ار هاآن مسکن، بخش دهندهتشکیل هایزمین ردپای محاسبه از

 رد مسکن بخش کل ردپای و کرده جمع هم با سال تفکیك به
 .(4) جدول شد حاصل 09 و 39 هایسال در مشهد شهرستان

شامل ردپای زمین ساخته شده و ردپای انرژی  کاال ردپا در بخش

مساحت زمین  زمین ساخته شده: شامل های مصرفی است.سوخت
شامل انرژی: و  تولیدی های صنعتی وکاربریساخته شده در 

یل، یگاز مایع، نفت سفید،گازوصنعتی و تولیدی، انرژی بخش 

بنزین، نفت کوره، گاز و برق است. پس از محاسبه ردپای 
م ه ها را به تفکیك سال بابخش کاال، آن دهندههای تشکیلزمین

جمع کرده و ردپای کل بخش کاال در شهرستان مشهد در 
این بخش شامل ردپا در  (.9جدول ) شدمحاسبه  09و 39های سال

 های مصرفی است.ردپای زمین ساخته شده و ردپای انرژی سوخت
های کاربریمساحت زمین ساخته شده در  زمین ساخته شده: شامل

گاز انرژی: و  رفاهی و)ارتش و ادارات(  فراغتی، خدماتی، عمومی

محاسبه  پس از یل، بنزین، گاز و برق است.یمایع، نفت سفید، گازو
ها را به تفکیك بخش خدمات، آن دهندههای تشکیلردپای زمین

هم جمع کرده و ردپای کل بخش خدمات در شهرستان  سال با

 ( .2جدول ) شدحاصل  09و  39های مشهد در سال
 40/2، معادل 1339سرانه کل ردپای شهرستان مشهد در سال 

هکتار جهانی به دست  20/2، معادل 1309هکتار جهانی و در سال 

 آمده است.

 
 1331 و 1331 هایسال مشهد شهرستان مسکن بخش کل ردپای : (4)جدول

 جهانی( )هکتار 1331 جهانی( )هکتار 1331 ردپا انواع
 09339 09329 شده ساخته زمین ردپای

 2/1109333 2/1310430 انرژی ردپای

 2/1201223 2/1929022  کل ردپای

 41/9 932/9 کل سرانه

 
 1331 و 1331 هایسال مشهد شهرستان کاال بخش کل ردپای (:1) جدول

 جهانی( )هکتار 1331 جهانی( )هکتار 1331 ردپا انواع
 11944 19912 شده ساخته زمین ردپای

 0/309294 22/040499 انرژی ردپای

 093/092243 222/090001 کل ردپای

 3932/9 2232/9 کل سرانه
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 1331 و 1331 هایسال مشهد شهرستان خدمات بخش کل ردپای : (6)جدول

 جهانی( )هکتار1331 جهانی( )هکتار1331 ردپا انواع
 0/9923 3/4093 شده ساخته زمین ردپای

 11/230200 0/393423 انرژی ردپای

 3190/204392 9924/313100 کل ردپای

 1912/9 1112/9 کل سرانه

 

 مشهد شهرستان زیستی ظرفیت محاسبه

 و گیریماهی و چرا زراعی، زمین از زیستی، ظرفیت برآورد در
 هب برای .است شده استفاده مشهد، شهرستان شده ساخته زمین

 مکان که مساحتی شده، ساخته زمین زیستی ظرفیت آوردن دست

 هایسال در ناحیه سطح در جمعیت و فعالیت انواع استقرار اصلی

 در .است گرفته قرار توجه مورد ،است مشهد شهرستان 09 و 39
 و ادلمع فاکتورهای از شده ساخته زمین زیستی ظرفیت محاسبه

 .(0) جدول است شده استفاده زراعی زمین لکردعم

 

 1331و  1331 هایسال در مشهد هرستانش شده ساخته زمین زیستی ظرفیت (:7) جدول

 1331 1331 جهانی( )هکتار زیستی ظرفیت
 22/103942 30/323344 زراعی زمین

 41/02093 23/201122 چرا زمین

 29/0049 0/2233 ماهیگیری زمین

 23/1222932 13/2221323 شده ساخته زمین

 12/19903222 23/2313933 کل

 9/9 03/9 سرانه

 

 محاسبه کاربری انواع زیستی ظرفیت (4) رابطه طریق از سپس
 .است شده

 تدااب مشهد شهرستان زیستیمحیط پایداری ارزیابی منظور به

 هایالس در ستیزی ظرفیت و اکولوژیکی ردپای مقایسه به ،اقدام
 ،39 و 09هایسال زیستی ظرفیت ایسهمق با .است شده 09 و 39

 کاهش از ناشی تواندمی که شودمی مشاهده کاهشی روند یك

 لهامس این .باشد کشور سطح در چرا و زراعی هایزمین عملکرد
 چرا و زراعی هایزمین عملکرد فاکتور بودن کوچکتر بیانگر خود

 کاهش عوامل از یکی تواندمی که است 39 به نسبت 09 سال در

و  2) یهاشکل باشد نیز مشهد شهرستان در کل یزیست ظرفیت
3). 

 
 1331 سال زمین انواع زیستی رفیتظ و اکولوژیکی ردپای مقایسه (:2) شکل
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 1331 سال زمین انواع زیستی ظرفیت و اکولوژیکی ردپای مقایسه (:3) شکل

 

 هایسال در مشهد شهرستان اکولوژیکی ردپای مقایسه با ادامه در
 بوده جهانی هکتار 20/2 و 40/2 با برابر ترتیب به که ،09 و 39

 22/2 و 0/2 با برابر ترتیب به که ایران ردپای میزان با .است

 که تگرف نتیجه چنین توانمی است، نفر هر ازای به هکتارجهانی
 ردپای دارای 1339 سال در مشهد شهرستان ملی، مقیاس در

 بیشتری اکولوژیکی ردپای دارای 1309 سال در و کمتر اکولوژیکی

 زمین مشهدی شهروند هر یعنی .است ایران ردپای متوسط از
 اینیازه تامین برای ایرانی یك از متوسط طوره ب را بیشتری
 ترتیب هب آسیا در اکولوژیکی ردپای .کندمی استفاده خود مصرفی

 همقایس در که است نفر هر ازای به جهانی هکتار 3/1 و 9/1 با برابر
 اراید مشهد شهرستان گرفت، نتیجه توانمی مشهد شهرستان با

 در همچنین .است نفر هر ازای به باالتری اکولوژیکی ردپای
 با رابرب ترتیب به که جهان متوسط اکولوژیکی ردپای با مقایسه

 شهرستان است، بوده فرد هر ازای به جهانی هکتار 0/2 و 2/2

 یجهان ردپای متوسط از کمتری اکولوژیکی ردپای دارای مشهد
 انشهرست طورکلی به چند هر که گفت توانمی بنابراین .است

 این وجود با اما است، برخوردار اکولوژیکی ناپایداری از مشهد

 کمتر مشهد شهرستان مصرفی اکولوژیکی ردپای مقدار ناپایداری،
 دشهرون هر سرانه زیستی ظرفیت .است جهان و ایران متوسط از

 و 9/9 و 03/9 برابر ترتیب به ،09 و 39 هایسال در مشهدی

 هکتار 34/9 و 1 با برابر ترتیب به ایرانی هر زیستی ظرفیت میزان
 در هک گرفت نتیجه چنین توانمی ارقام این از است، بوده جهانی
 وسطمت از کمتری زیستی ظرفیت مشهد شهرستان ملی، مقیاس

 یزانم مشهدی شهروند هر یعنی ،است دارا را ایران زیستی ظرفیت
 .اردد اختیار در ایرانی هر به نسبت کمتری زیستی مولد زمین

 جهانی هکتار 3/9 و 0/9 با برابر ترتیب به آسیا در زیستی ظرفیت

 نتوامی مشهد شهرستان با مقایسه در که است نفر هر ازای به
 االتریب زیستی ظرفیت سرانه مشهدی شهروند هر گرفت، نتیجه

 با مقایسه در همچنین .دارد 39 سال در آسیایی هر به نسبت
 به جهانی هکتار 3/1 با برابر که جهانی متوسط زیستی ظرفیت

 تیزیس ظرفیت مشهد شهرستان گفت توانمی است، فرد هر ازای

 4) هایشکل است دارا را جهان زیستی ظرفیت متوسط از کمتری
 .(9 و

 
 2116 سال مشهد و ایران آسیا، جهان، زیستی ظرفیت و ردپا سرانه مقایسه : (4شکل)
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 2111 سال مشهد و ایران ،آسیا جهان، زیستی ظرفیت و ردپا سرانه مقایسه (:1) شکل

 

 گیرینتیجه و بحث
 سرانه که داد نشان هابررسی ،شده انجام هایهمحاسب اساس بر

 در و 03/9 معادل ،1339 سال در مشهد شهرستان زیستی ظرفیت
 ،09 سال در تقریباً که است جهانی هکتار 9/9 معادل ،1309 سال

 راعیز زمین عملکرد کاهش از ناشی که یافته کاهش درصد پنجاه

 .است 09 سال در هازمین این خیزیحاصل کاهش دلیل به مراتع و
 هایسال در مشهد شهرستان که موضوع این به علم با انتها در

 و 2/2 اکولوژیکی کسری سرانه دارای ترتیب به 1309 و 1339

 تیزیس ظرفیت که داد نشان نتایج است، بوده جهانی هکتار 9/2
 این .تاس نبوده آن اکولوژیکی ردپای با متناسب مشهد شهرستان

 ت)ظرفی تقاضا و عرضه بین تعادل که است معنا بدین مطلب

 و ستنی برقرار مشهد شهرستان در اکولوژیکی( ردپای و زیستی
 صرفم بخش در تقاضا .است تقاضا به نسبت عرضه کمبود دارای

 عمدتاً مشهد شهرستان و است آن عرضه از بیشتر ... غذا انرژی،

 ،است کنندهمصرف بیشتر شده، بندیطبقه مصرفی هایبخش در
 09 و 39 هایسال در جمعیت مصرفی نیازهای جوابگویبنابراین، 

 خارج از را منابعی خود ساکنان نیازهای رفع برای باید و است نبوده

 از ناشی تواندمی موضوع این .کرد وارد شهرستان محدوده از
 و تولیدی هایفعالیت افزایش مهاجرت، افزایش جمعیت، افزایش
 اعداد هب توجه بابنابراین،  .باشد سال طول در ریزا حضور و صنعتی

 ریناپایدا دارای مشهد شهرستان که داد نشان نتایج محاسباتی

 پژوهش، نای از حاصل نتایج به توجه با ،بنابراین .است اکولوژیکی
 یاکولوژیک یپایدار به رسیدن و منطقه ردپای کاهش راستای در

 .شوندمی هیارا زیر پیشنهادهای
 

 دهاپیشنها
 برداشت از جلوگیری منظور به غذایی مواد بهینه مصرف 

 رویهبی صید و دام حد از بیش چرای محصول، متناوب

 سال طول در منطقه به رانیاز ورود خصوص در ریزی برنامه  
 دست هایجنگل و درخت کاشتو طبیعیمنابع از حفاظت 

 اکسیدکربن دی جذب برای کاشت

 کاهش برای امکانات از استفاده و سوخت مصرف مدیریت 
 انرژی اتالف

 توان حد در هازمین از اریبردبهره منظور به سرزمین آمایش 
 هاآن

 

 هایادداشت
1. Living planet report 
2. Ecological Footprint Network 
3. Food and Agriculture Organization 
4. Energy land 
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