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  چكيده

 يداشت. عمده همراه به با خود بسياري پيامدهاي توسعه، و رشد اين و يافتند رشد سرعت به صنعتي انقالب از پس شهرها

يكي از روش هاي ارزيابي ميزان ارتباط  .است شده جوامع وارد اين مردم زندگي كيفيت و زيستمحيط بر پيامدها اين آثار

 از مشخصي با مقدار كه را انساني گروه يك نيازهاي كيفيت روش، انسان با طبيعت روش جاي پاي اكولوژيك است. اين

اين  .نمايدمي گيرياندازه كند،مي اقدام خود زندگي از حاصل زائد مواد دفع و مصرفي منابع توليد به آب، و زمين سطح

 اين پرسش به كندمي تالش و پردازد تحليلي به بررسي جاي پاي اكولوژيكي شهر تبريز مي –پژوهش با روش توصيفي 

 پژوهش هايدارد؟ يافته را شهر جمعيت نيازهاي اساسي برآوردن و حمايت توان تبريز شهر شناسي بوم فضاي آيا: دهد پاسخ

 طبيعي، گازهاي گرمايش ونقل، حمل غذايي، مواد مصرفي هايگروه در تبريز اكولوژيكي شهر پاي جاي كه دهدمي نشان

برآوردن  تبريز براي شهر كه است اين هكتار بوده است. اين امر بيانگر 30/3برق و زمين مورد نياز براي دفع مواد زائد  آب،

 مصرفي مواد به ميزان نگاهي. است يآذربايجان شرق استان از فراتر ايمنطقه به مّتكي خويش پايداري و زيستي نيازهاي

 مربوط ميزان كمترين. دارد موارد ساير بين در را سهم هكتار، بيشترين 73/2با  غذايي مواد سهم كه دهدمي نشان تبريز، شهر

هكتار  8/0ايران  زيستي ظرفيت كه آنجايي از. است نفر بوده هر متر مربع به ازاي 07/0دفع زباله  براي نياز مورد زمين به

 زيستي ظرفيت برابر بيش از سهم خود، از 125/4هكتاري شهر تبريز بدان معناست كه  30/3اكولوژيكي  پاي است. جاي

  است. داده اختصاص خود به را كشور تحمل قابل

  : جاي پاي اكولوژيكي، شهر تبريز، توسعه شهري، ظرفيت زيستي.كلمات كليدي
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  مقدمه

تنها  شهرها اينكه با. اندكرده جذب خود سوي به را جهان جمعيت از زيادي درصد شهرها اخير، سال صد طي

 خود به را منابع مصرف بيشترين و جهان جمعيت از نيمي از بيش اما اند،كرده اشغال را زمين سطح از %3 حدود

 را ايفزاينده فشار ناپايدار، مصرف الگوي همراه به جمعيت ). افزايشDhanju, 2008,10اند (اختصاص داده

 شديد تخريب با معمول طور به جمعيت شتابان رشد. كندمي زمين وارد ضروري منابع ساير و انرژي آب، زمين، بر

 حدود فراسوي تواندمي وضعيت اين. است همراه زداييو جنگل زاييبيابان خاك، فرسايش ازجمله زيست،محيط

 مخاطره به درازمدت در را آن زندگي ياداره و توانايي باشد منطقه تحمل ظرفيت و اقتصادي و طبيعي منابع

 شهرهاي هايچالش و موضوعات تريناز اصلي يكي شهري ناپايداري دليل، همين ). به58، 1382بياندازد (پالمر، 

 در اقدام نخستين خويش، مّلي تحمل ظرفيت از كشورها شناخت رو، اين از. آيدمي شمار به ويكمبيست قرن

 فرايند ناپايداري هايترين دغدغهمهم از يكي ديگر سوي از. است پايدار يتوسعه مسير در نهادن گام يزمينه

 يسابقهبي افزايش. گرددجهان بازمي در آن مترادف زندگي يشيوه و شهرنشيني شتابان رشد به كنوني، يتوسعه

 زندگي هايشيوه همراه گسترش به اينقطه فشار و تمركز واقع در كه شهرنشيني روزافزون نسبت همراه به جمعيت

 به شهري، رشد گونه تداوم اين. است داشته 1كرهزيست براي زيانباري پيامدهاي دارد، پي در را زيستمحيط ضد

 به ناپايداري شهرنشيني بر هشداري و بوده آفرين چالش دارد، جنوب كشورهاي در كه كاركردي و شكل ويژه

 دنبال و به ترپيچيده روز روزبه شهري هايسكونتگاه ابعاد ديگر، سوي ). از3، 1380است (صرافي،  كنوني روال

 ريز ويليام و نيگل واكر وسيله به اكولوژيك پاي است. جاي شده نمايان شهري هايبومزيست در ناپايداري آن،

 تئوري لحاظ به. است رفته كار به كشش ظرفيت و پايداري اساسي مفهوم بر مبتني گيري اندازه وسيله به) 1995(

 كاالها همه توليد براي مستمر نياز مورد آب يا زمين مقدار گيرياندازه وسيله به جمعيت يك اكولوژيك پاي جاي

- مي زده تخمين اقتصادي، بخش يا جمعيت وسيله به شده توليد هايزباله همه جذب براي و استفاده مورد

 پاي جاي بنابراين، و دارند اكولوژيك پاي رد انساني، هايفعاليت تمام). marcelo et al. 2005: 599(شود

 مصرف و غذايي مواد مصرف نقل، و حمل ساز، و ساخت: چون هاييفعاليت زمينه مورد در توانمي را اكولوژيك

 زندگي شيوه و سبك اثر بر جوامع از كدام هر كه است آثاري كننده بازگو EF ديگر بيان به. كرد محاسبه را انرژي

 شهر در شهري يتوسعه پايداري ارزيابي هدف با مقاله اين راستا، همين در. گذارندمي جاي بر طبيعت بر خود

 شناسي بوم فضاي آيا: دهد پاسخ هاپرسش اين به تا است آن بر پاي اكولوژيكي، جاي روش از استفاده با تبريز

 قادر آن زيستي هايسامانه كه ايگونه به دارد؟ را شهر جمعيت اساسي برآوردن نيازهاي و حمايت توان تبريز شهر

  .باشد خود ساكنان اقتصادي و اجتماعي هايتمامي فعاليت به گوييپاسخ و پشتيباني به

                                                           

1- Biosphere 
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  پيشينه تحقيق

به عنوان ابزاري به منظور ارزيابي شهري و منابع محيط زيستي، در كشورهاي مختلف به  EFهاي اخير در سال

 تقسيم دسته دو در پيشين تحقيقات پژوهش، اختصار و انسجام حفظ كار برده شده است. در اين پژوهش براي

  .جيخار كشورهاي در گرفته صورت هايپژوهش -2 ايران در گرفته صورت هايپژوهش -1: اندگرديده

  ) پيشينه تحقيق1جدول (

  نتيجه  هاي انجام شدهپژوهش  محققين  رديف

  

1  

  
حسين زاده دلير و 

  )1385ساسان پور (

  
روش جاي پاي اكولوژيك در پايداري 
  كالنشهرها با نگرشي بر كالن شهر تهران

فضاي اكولوژيك تهران توان برآورد نيازهاي اساسي خود را 
ندارد و اين عدم توان، ناپايداري را از يك سو به درون خود و 
از سويي ديگر به منطقه پشتيبان كه مواد و انرژي را تامين مي 

  كند، سوق مي دهد. 
  
  
2  

  
  

فريادي و صمدپور 
)1387(  

  
  

تعيين جاي پاي اكولوژيك در نواحي 
  پرتراكم و بلند مرتبهشهري 

اندازه كليه نيازهاي مصرفي افراد جامعه نمونه (محله الهيه 
هاي اصلي از قبيل الكتريسته، گرمايش گازهاي تهران) در زمينه

طبيعي، آب، حمل و نقل،  زباله و غذا محاسبه شده است. سپس 
مقادير مصرفي هر عامل بر حسب زمين مورد مصرف محاسبه 

براي محله برآورد شده است كه بيش از  EF و در نهايت سرانه
برابر كل مساحت شهر تهران بوده  6/1برابر مساحت ناحيه و 5

  است.
  

  
3  

  
  

حبيبي، رحيمي، 
  )1391عبدي (

  
  

ارزيابي جاپاي بوم شناختي وسايل حمل 
و نقل شهري؛ رويكرد نوين به منظور 

ريزي حمل و نقل پايدار مطالعه برنامه
  موردي شهر اروميه

دهد كه بيشترين ميزان جاپاي بوم نتايج پژوهش نشان مي
هكتار)  00055/0بوس (شناختي در شهر اروميه مربوط به ميني

هكتار)  00016/0و كمترين مقدار نيز مربوط به موتورسيكلت (
باشد. مقايسه ميزان جاپاي وسايل حمل و نقل شهري با مي

وبوس، ساير شيوه مقادير استاندارد حاكي از آن است كه به جز ات
هاي حمل و نقلي شهر اروميه از ميزان جاپاي بيشتري نسبت به 

  استانداردهاي جهاني برخورداند.
  
  
4  

  
مك دونالد و 

  )2004پيترسون (

  
رد پاي اكولوژيكي و اتكاي متقابل نواحي 

  نيوزلند

ستانده به بررسي رد پاي اكولوژيكي  –با استفاده از جدول داده 
اند. مطالعه موردي بر روي اكلند منطقه در نيوزلند پرداخته 16

دهد كه رد پاي صورت پذيرفته است. نتيجه تحقيق نشان مي
ميليون هكتار است؛ يعني  32/2اكولوژيكي نخست شهر اكلند 

  هكتار زمين مورد نياز است. 2براي هر شهروند 
  
5  

  
دراك من و 

  ) 2009جكسون (

  
  ردپاي اكولوژيكي كربن خانگي انگلستان

 CO2اي ميزان انتشار گاز ستانده منطقه –بر پايه مدلي شبيه داده 
از انرژي مصرفي براي توليد مايحتاج خانگي را حساب كردند. 

در طي  CO2دهد كه ميزان انتشار گاز نتيجه تحقيق نشان مي
  درصد افزايش داشته است.  15ها اين سال

  
6  

  
  )2010لي (

  
بيني رد پاي اكولوژيكي شهر وهان با پيش

  هاي عصبياستفاده از شبكه

بيني رد پاي در اين پژوهش به اين نتيجه رسيد كه پيش
اكولوژيكي را براي ارزيابي اثرات انسان بر محيط الزم و 

 50داند. بر اساس محاسبات، ظرفيت زيستي وهان ضروري مي
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درصد بيشتر از ميانگين جهاني است. جاي پاي اكولوژيك شهر 
  هكتار است.  44/2وهان 

  
  
7  

  
  

زوانگ و جينگ 
)2010 (  

  
  

جاي پاي اكولوژيك و بازتاب هاي توسعه 
  سبز در هانگزو

دهد كه سرانه جاي پاي هانگزو، از نتيجه مطالعه نشان مي
 2008هكتار در سال  223/2، به 1988هكتار در سال  1561/1

رسيده است. كسري اكولوژيك به وجود آمده، نشان دهنده جاي 
پاي بزرگتر از ظرفيت زيستي هانگزو است و براي كاهش جاي 

  پا، بايد توسعه سبز را تحقق بخشيد. 

  1394مأخذ: مطالعات نگارندگان، 
 

  روش تحقيق

 اين هايداده. است شده استفاده تا حدودي از روش هاي كمي  و تحليلي - توصيفي روش از پژوهش اين در

تبريز  شهر در ساكن خانوارهاي تمام شامل آن، يمطالعه مورد يجامعه. است كمي نوع از عمده طور پژوهش به

ها در روش اسنادي با اند. اين دادهميداني گردآوري شدههاي اين پژوهش از دو روش اسنادي و است. داده بوده

اند. در اين هاي مختلف، گردآوري شدههاي علمي و همچنين سازماناي و پايگاهاستفاده از مطالعات كتابخانه

اي استفاده شده است. شهر تبريز به ده منطقه بر حسب مناطق شهرداري گيري تصادفي خوشهمطالعه از روش نمونه

كشي انتخاب و برداشت شد. در مرحله بعدي با استفاده از روش خاب و از هر منطقه چند بلوك به صورت قرعهانت

تلفيقي جاي پاي اكولوژيكي كه از تركيب كاربرد دو روش استقرايي و قياسي تشكيل شده است، براي محاسبه رد 

ري اين روش، پردازش اطالعات و پاي اكولوژيك در سطوح نواحي شهري اقدام خواهد شد. الزمه به كارگي

هزار هكتار است كه با استفاده از نقشه شهرداري  20اي به وسعت ارزيابي توان بوم شناختي شهر تبريز در محدوده

گيري رد هاي الزم براي اندازهتبريز به دست آمده است. شايد مهمترين مرحلة انجام پژوهش، به دست آوردن داده

گيري اوليه با كمك جداول آماري كشور به دست خواهند آمد. از هاي الزم براي اندازهدادهپاي اكولوژيك باشد. 

توان به مصرف انرژي غذا، توليدات جنگلي و مصارف آن اشاره كرد. هاي مورد نياز براي تحليل، ميجمله داده

ارتند از: غذا، ميزان دي اكسيد گيري عبهاي موجود و قابل اندازهبراي تعيين جاپاي اكولوژيكي شهر تبريز، داده

  كربن ناشي از حمل و نقل، گرمايش حاصل از گازهاي طبيعي، آب، نيروي الكترويسته و مقدار زباله. 

  محدودة مورد مطالعه

شهر تبريز با جمعيتي برابر با يك ميليون و پانصد هزار نفر به عنوان پنجمين كالن شهر كشور، مركز استان آذربايجان 

متر مربع دارد. اين شهر ده منطقه شهرداري دارد كه بزرگترين آن كيلو 11800اشد كه وسعتي در حدود بشرقي مي

بيشترين جمعيت و  4باشد. از لحاظ جمعيتي نيز منطقه مي 8و كوچكترين آن منطقه  6از لحاظ وسعت منطقه 

شهر زايش روز افزون جمعيت در كالنترين جمعيت را دارد. اين مسأله در حالي است كه با توجه به افكم 9منطقه 
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 روش از استفاده با تبريز شهر در شهري يتوسعه تبريز و تغيير سبك زندگي ضرورت توجه و ارزيابي پايداري

  سازد. پاي اكولوژيكي را مطرح مي جاي

  ) مشخصات جمعيتي و مساحت مناطق ده گانه شهر تبريز2جدول (

  وسعت (هكتار)  جمعيت (نفر)  منطقه

1  211302  1546  
2  171524  2095  
3  274639  2798  
4  320450  2550  
5  92848  3229  
6  97818  7196  
7  128547  2882  
8  34231  386  
9  2001  762  
10  200143  1050  

  24495  1533500  جمع

 1390مأخذ: مهندسين مشاور نقش محيط، 

  ) موقعيت محدوده مورد مطالعه(شهر تبريز)1شكل (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نگارندگان ماخذ:                                                                  
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  مباني نظري

 به اين روش. دهدمي نشان را طبيعت در انسان مداخله ميزان كه است رويكردي و روش شناختي بوم جاپاي

 اين .است طبيعت چقدر بر وارد فشار و بار ميزان كه دهدمي نشان و پردازدمي محيط بر انسان تأثير ميزان ارزيابي

 شده ابداع كلمبيا دانشگاه بريتيش ايمنطقه ريزبرنامه و شناسزيست ريز ويليام توسط پيش دهة دو از رهيافت

 بوم نظر (از مولد درياي و مقدار زمين به خانواده يك يا و شهر كشور، يك ساليانه نياز ميزان آن در كه است

شود مي محاسبه كند، تأمين به طور هميشگي را آنها نيازهاي تمامي موجود، هايآوريفن با كه شناختي)

)Kissinger et al. 2007: 25برآورد را آن با انساني سكونتگاه هر پشتيبان پايداري منطقه روش، اين واقع ). در 

 قدرت داراي درياهاي و زمين سطح از چه مقدار به كه دهدمي نشان برآورد ). اينwada. 1994: 53كند (مي

 تنها نه شناختي بوم جاپاي روش. است نياز آنها سبك زندگي تأمين و حياتي نيازهاي به پاسخ براي طبيعي توليد

 در زمين كره ظرفيت و طبيعت از تقاضا ميزان مقايسه بلكه كند،برآورد مي را زمين كره روي بر انسان فشارهاي

 است وابسته طبيعت به ما حيات بديهي، اصل يك بنابر. سازدمي پذيرامكان نيز را زائد مواد جذب و منابع عرضه

 و هافعاليت همه براي شناختي، بوم جاپاي روش در. بماند پايدار تا كرد عمل حامل آن ظرفيت حد در بايد و

 نياز مورد منابع پايدار نحوي به بتواند كه شودمي گرفته نظر در مولد طبيعي محيط در انساني، معادلي ساخته هاي

تحليلي  روش. نمايد حفظ را حيات حامي هاينظام نيز و كند جذب را آنها آالينده هاي و ضايعات تأمين كرده، را

 جبران، آهنگي قابل با و طبيعي توليد باز توان حد در آن از برداشت و طبيعي سرمايه حفظ با شناختي، بوم جاپاي

 بوم پايداري براي سنجش كه دارد باور و دهدمي نشان را هاگاهسكونت پايداري براي ريزيبرنامه هايضرورت

بود  نخواهد جوابگو زيستكيفيت محيط و طبيعي منابع پولي گذاريارزش و مالي ابزارهاي از استفاده شناختي،

)kitzes et al. 2007: 61ريزيبرنامه در كارآمد و مهم از ابزارهاي يكي و درآمد پيش شناختي، بوم ). جاپاي 

 اين .است محيط با رويارويي جامعيت داراي عين سادگي، در مفهوم، اين .كندمي كمك پايداري تحقق به كه است

 را انسان جاري هايفعاليت پايداري نهايت در بلكه دارد، تأثير بسزايي گيريتصميم و سازيآگاه در تنها نه روش،

 هامدل و هايروش بسياري همانند آن گسترده كاربردهاي رغمعلي شناختيبوم  جاپاي تحليل .كندمي ارزيابي نيز

 holdenاست ( شده اشاره موارد اين به اختصار به زير جدول در كه است معايبي مزيتها و داراي ديگر تحليلي

et al. 2004: 19 .(  
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  ) مزايا و معايب تحليل جاپاي بوم شناختي3جدول (

  معايب  مزايا

• EF دهد كه هم از نظر علمي قدرتمند شاخصي جمعي ارائه مي
بوده و هم شناخت و درك آن توسط افراد غير متخصص آسان 

 است.

 تا فرد (از يك مصرف مختلف سطوح براي توانمي روش اين از •
 .استفاد نمود جهان) جمعيت حتي و كشور يك سطح

• EF   اثرات  نيز و مصرف مختلف هايگروه تركيب امكان
 .سازدمي ميسر واحد تحليل يك در را آن محيطي

 نمايد؛ بنابراينمي ارائه واحد مقدار يك روش اين كه آنجايي از •
 .دارد را جزئي و كلي هايمقايسه قابليت

 گيرد.مي قرار نظر مد نيز اجتماعي عدالت روش اين در •

 انگيزه و هم بوده آموزشي روش هم شناختي بوم جاپاي تحليل •
  باشد.مي بخش

 كه ضايعاتي است و مصرف شامل تنها شناختي بوم جاپاي روش •
 .است زمين نواحي مستلزم

 هايبندي گروهجمع يايده جنبه، و بعد ترينمشكل آفرين •
 .است واحد عدد يك در زمين مختلف

 كمتر مسائل و دارد تأكيد كمي مسائل روي بيشتر شاخص اين •
 .گيردمي نظر در را كيفي

 .گيردمي ناديده را فناوري تغير EF شاخص •

 است بر احتماالتي مبتني بيشتر ايمنطقه سطح در شاخص اين •
 در اطالعات از كمبود ناشي آن از قسمتي كه افتدمي اتفاق كه

  .است ايمنطقه و محلي سطح

  1391ماخذ: حبيبي و همكاران، 

  ها بحث و يافته

پاي  جاي روش از ، تبريز شهر انرژي و كاال مصرف ميزان به مربوط محيطي زيست پيامدهاي سنجش براي

 ، كانادا كلمبياي بريتيش دانشگاه در اي منطقه ريز برنامه و شناس زيست ريز، ويليام پروفسور ابداعيِ اكولوژيكي

 شناختي بوم نظر از( مولّد درياي و زمين مقدار به تبريز شهر ي ساالنه نياز ميزان روش، اين در. است استفاده شده

 روش ، شد گفته كه گونه همان. شد محاسبه كند،مي برآورده را آنها هاي نياز تمامي موجود هاي با فناوري كه) 

 زمين معيني مقدار مواد، و انرژي مصرف موارد از مورد هر براي كه است استوار ايده اين بر پاي اكولوژيكي جاي

 اكولوژيكي پاي جاي ارزيابي. كند فراهم را منابع مصرف هايجريان تا است نياز مورد چند اكوسيستم يا يك در

 wackernagelاست ( ايمرحله چند روند يك آن مصرفي نيازهاي و استقرار با فضاي شده تعريف جمعيت از

& ress. 1995: 25مّلي، سطوح در موجود هاي داده و آمارها براساس محاسبه براي نخست ي). در مرحله 

 و كاال ونقل حمل انرژي، مانند مصرفي هايحوزه در نظر مورد اقالم يمصرف ساالنه ميانگين محّلي، و ايمنطقه

شود. در مرحلة دوم، مي برآورد جمعيت حجم و كل مصرف آلودگي برحسب مديريت و مواد غذايي خدمات،

  .شودمي زده تخمين مصرفي هايزيرحوزه يا هاحوزه از مورد هر توليد براي شده تصاحب زمين ي مساحتسرانه

زيستي  فضاي هكتار يك با است برابر سطح واحد يك. شودمي گيرياندازه سطح واحد در اكولوژيكي پاي جاي

 كشت براي هازمين بارورترين. است متفاوت وريبهره نظر از زمين. وريبهره جهاني ميانگين به نسبت بارور،

  گيرند.مي قرار استفاده مورد دام چراي و مراتع براي آنها بارورترين و كم غالت
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وري، هاي زراعي، نسبت به ميانگين جهاني بهرههكتار از زمين 3/0بدين ترتيب واحد سطح برابر است با حدود 

 3/16هكتار از ميانگين اراضي مرتعي، يا  7/2هاي جنگلي و هكتار از زمين 6/0همين واحد برابر است با حدود 

 به نسبت سطح واحد از بيشتري ميزان يدهنده نشان بارور، كامالً زمين هكتار يك ينهكتار دريا (ساحل)، بنابرا

 "توده زيست" توليد براي آنها ظرفيت برحسب هازمين تمام مساحت. است بارور چندان نه زمين همان مقدار

 واحد" روش. شودمي گيرياندازه انسان مصرف براي پروتئيني مواد توليد برحسب نيز و دريا شودمي سنجش

 اراضي اراضي، كاربري انواع برحسب را مختلف كشورهاي و مناطق اكولوژيكي جاي پاي از كاملي مقياس "سطح

  ).wackernagel & ress. 1995: 9 كند(مي برآورد اكولوژيكي و كمبودهاي زيستي هايظرفيت شده، ساخته

  حوزه هاي مصرفي

 مواد زائد •

گرم در  700ي هر شهروند تبريزي حدود ي توليد زبالهتبريز، سرانه شهرداري پسماند بر اساس اطالعات سازمان

ي هر نفر و به تبع ي ساالنهتوان سرانه). با توجه به اين رقم مي1394روز است (سازمان پسماند شهرداري تبريز، 

  كل شهر را محاسبه كرد. 

   0 / 7 365 255kg× =  

  تبريز ي توليد زبالة هر نفردر شهرنة ساالنهسرا

1533500 255 391042500 391042500 1000 391042 / 5.kg ton× = ⇒ ÷ =   

هاي درصد از زباله 75تن است. با توجه به اينكه  5/391042توان گفت مقدار توليد زبالة شهر تبريز، در نتيجه مي

درصد  25هنگام دفن حدود دهند و در اي) تشكيل مياي و باغچهشهر تبريز را مواد آلي (پسماندهاي آشپزخانه

متر مكعب تبديل خواهد شد،  2/0كيلوگرم به حجم  450يابد و در هر متر مكعب، با حجم اولية خود تقليل مي

  بنابراين حجم زباله بيش از دفن مساوي است با: 

  3
391042500 450 868933.3m÷ =   

  :حجم زباله با توجه به تغييرات فيزيكي در هنگام دفن مساوي است با 

  3
868933 / 3 0 / 25 217233 / 3m× =   

متر است. با توجه به اين امر مساحت زمين مورد نياز براي  2به طور معمول دفن هر اليه از زباله به عمق حدود 

  دفن زباله شهر تبريز برابر است با: 

  3
217233 / 3 2 108616 / 6 108616 / 6 10000 10 / 86m hectare÷ = ⇒ ÷ =   

  10 / 86 1533500 0 / 000007hectare÷ =   
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  هكتار زمين نياز دارد. 86/10اله به طور متوسط ساالنه بنابراين شهر تبريز براي دفن زب

 حمل و نقل •

 مقدار. است بوده محاسبات اصلي مبناي خودروها اصلي سوخت عنوان به بنزين و گازوئيل مصرف بحث، اين در

 رسمي آمار كه مواقعي مستقيم غير روش در. آيدمي دست به مستقيم و مستقيم غير روش دو از مصرف خودروها

) نفر( شده جا جابه مسافران تعداد نيز، و) مورد( سفرها تعداد از استفاده با باشد نداشته وجود مصرف سوخت از

 بوسميني اتوبوس، مانند عمومي، و شخصي مختلف وسايل انواع يوسيله به ساالنه، يا يا ماهانه روز شبانه طول در

 حصول قابل شده ذكر وسايل از يك هر براي جايي جابه ضرايب اعمال و همچنين موتورسيكلت و هاسواري و

 سوخت ميزان ايران، نفتي هايفراورده و پخش مّلي شركت رسمي آمار از با استفاده مستقيم روش در اما. است

  .آيدمي دست به خودروها انواع

مقياس  در ساله هر ايران، نفتي هايفراورده و پخش مّلي شركت سوي از هاسوخت انواع ساالنة مصرف آمار

كلّ  با شهرستان و شهر جمعيت تناسب برقراري طريق از تبريز شهر مصرف مقدار محاسبة. شودمي ارائه شهرستان

 .است گرفته انجام شده، اعالم مصرف

ليتر است.  552ليتر و مصرف نفت گاز نيز  420با توجه به محاسبات انجام شده، ميزان مصرف سرانه بنزين تبريز 

تن كربن آزاد شده در  35/19در هر گالن است كه برابر با نرخ  125000BTUكما بيش برابر  بنزين بدون سرب

 95/19كند كه در نهايت، توليد مي 138700BTUاست. سوخت گازوئيل نيز در گالن كما بيش   BTUهر بيليون 

  ). 102: 1389كند (فريادي و صمدي پور، آزاد مي BTUتن كربن در هر بيليون 

بايد براي محاسبة ميزان زمين مورد نياز براي تامين سرانة مصرف بنزين و گازوئيل به صورت زير عمل بنابراين 

  كرد:

  گالن سرانه مصرف روزانه بنزين

  420 3 / 7853 110 / 955÷ =   

  110 / 955 125000 / 13869442gallons BTU gallon BTU× =   

0 / 013869442 . 19 / 35 . / 0 / 2683737027 .billion BTU tonnes carbon billionBTU tonnes carbon× =   

  تن كربن يك هكتار زمين نياز است، بنابراين: 8/1حال با توجه به اين قانون كه ساالنه براي جذب 

  0 / 2683737027 . 1 1 / 8 . 0 /14909650tonnes carbon hectare tonnes carbon hectare× ÷ =   



 2، شماره1دوره، 1397جغرافيا و روابط انساني، پاييز                    

488 

 

را تعداد جمعيت شهر ضرب  14909650/0در نتيجه براي محاسبه كلي جاي پاي شهر ضروري است كه عدد 

  كنيم:

  0 /14909650 1533500 228639hectare× =   

     

  محاسبه جاي پاي گازوئيل

  گالن سرانة مصرف روزانة گازوئيل   

  552 3 / 7853 145 / 827÷ =   

  145 / 827 138700 / 20226243 / 6gallons BTU gallon BTU× =   

  0 / 0202262436 19 / 95 . / 0 / 40351355 .BTU tonnes carbon billionBTU tonnes carbon× =   

  تن كربن يك هكتار زمين نياز است، بنابراين: 8/1حال با توجه به اين قانون كه ساالنه براي جذب 

  0 / 40351355 . 1 1/ 8 . 0 / 22417419tonnes carbon hectare tonnes carbon hectare× ÷ =   

  را در تعداد جمعيت شهر ضرب كنيم: 22417419/0كلي جاي پاي شهر ضروري است كه عدد براي محاسبه ي 

  0 / 22417419 1533500 343771hectare× =   

  *حمل و نقل

  آيد. ها به دست ميمحاسبه كلي رد پاي اكولوژيكي حمل و نقل با مجموع رد پاي انواع سوخت

  0 /14909650 0 / 22417419 0 / 37327069hectare+ =   

ونقل  حمل ناوگان از توجهي قابل هكتار است. نكتة گفتني اينكه امروزه بخشي 37/0بنابراين رد پاي حمل و نقل 

 .اندآورده روي بنزين و گازوئيل جاي به طبيعي گاز از استفاده به تبريز، شهر شخصي نقلية وسائط حّتي و عمومي

 و پخش مّلي شركت سوي از هاكارگاه و منازل مصرفي گاز و خودروها مصرف ميزان تفكيك عدم دليل به

 بررسي مورد جداگانه بخشي در طبيعي گازهاي گرمايش از ناشي اكولوژيكي پاي جاي ايران، هاي نفتيفرآورده

  .است ونقل حمل بخش به مربوط آن از كه بخشي است گرفته قرار

  گرمايش گازهاي طبيعي •

انرژي  عنوان به و داشته افزايشي روندي آن مصرف براي جهاني تمايل كه است هاييسوخت دسته از طبيعي گاز

 از جهان كشور دومين جهان، ذخائر كلّ از درصد 15 حدود بودن دارا با ايران كشور. است مطرح پاك و جايگزين
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 هاي گذاريسرمايه نيز ايران ). در12: 1386است (عباس پور،  روسيه از پس ارزش با منبع اين بودن حيث دارا

 نشان را رشد به رو روندي گذشته، هايطي سال گاز مصرف به گرايش و شده انجام زمينه در اين يتوجه قابل

است  شده برآورد مكعب متر 2880 برابر ، 1390 سال تبريز در شهر طبيعي گاز مصرف ساالنة سرانة دهد. ميزانمي

شدة  توليد كربن جذب نياز براي مورد محاسبة زمين ). براي1390هاي نفتي ايران، ( شركت ملي پخش فراورده

  :است شده عمل زير روش به طبيعي گازهاي

در  هامول تعداد كه گونه اين. كرد استفاده گازها قانون از بايد مكعب فوت در هامول تعداد محاسبة براي نخست

 ضريب ضرب حاصل بر) مكعب فوت( حجم و) اتمسفر( فشار ضرب حاصل تقسيم با است مساوي مكعب فوت

  است: شده داده نشان زير ي رابطه در در درجه حرارت (كلوين) كه Rثابت 

  /N P V R T= × ×   

اتمسفر است.  5/14معادل  psiهر  كه آنجايي از و است psi 25/0منازل  در لوله داخل گاز فشار كه است گفتني

  :كنيم گيرينتيجه را زير مقدار توانيممي بنابراين

  0 / 25 14 / 5 0 / 017P atm= ÷ =   

1  مكعب                                                فوت يك در مول تعداد . 28 / 3V cubic foot L= =   

ضريب ثابت                                                                                 

0 / 08206. . / .R L atm mole K=  

  60.deg . 15 / 55 288 / 5T rees Farenheit Centigrad Kelvin= = =   

  بپردازيم: مكعب فوت در ها مول تعداد ي محاسبه به شده معين هاي شاخص اساس بر توانيم مي نتيجه در

  (0 / 017) (28 / 3) (0 / 08206) (288 / 5) 0 / 02N = × ÷ × =   

 043/16متان  ملكولي جرم كه نكته اين با و دارد وجود متان مول 02/0مكعب  فوت يك در كه گيريممي نتيجه

  :بنابراين است، مول در گرم

  
4

16 / 043 / 0 / 02 0 / 32 . . . .g mole moles grams CH per cubic foot× =   

  :كه گيريممي نتيجه است كربن متان، از درصد 75 كه نكته اين داشتن نظر در با

  0 / 22 . . . . 0 / 75 0 / 24 . . . .grams carbon per cubic foot grams carbon per cubic foot× =   



 2، شماره1دوره، 1397جغرافيا و روابط انساني، پاييز                    

490 

 

 314/35نيز  مكعب متر يك ديگر، سوي از و مكعب متر 02832/0برابر مكعب فوت هر واحدها، تبديل به توجه با

 تبديل مكعب فوت به را تبريز شهر طبيعي گاز مصرف مقدار كربن، محاسبة براي توان مي است، مكعب فوت

  :كرد

  2880 35 / 314 101704 / 32 . . . .cubic foot consumtion natural gas× =   

  101704 / 32 0 / 24 24409 / 0368 .grams carbon× =   

  6
24409 / 0368 /10 0 / 02440903ton=   

  تن كربن داريم: 8/1ازاي هر  به هكتار 1 قانون به توجه با

  0 / 02440903 1/ 8 0 / 01356057hectare÷ =   

متر مربع  135تبريز،  شهروند هر طبيعي گاز مصرف از ناشي كربن جذب براي نياز مورد زمين كه گفت توانمي

  هكتار است. 20795است و براي كل شهر نيز، اين جاي پا حدود 

   نيروي الكتريسيته •

باشد(سالنامه آماري استان آذربايجان شرقي، كيلووات ساعت مي 998874356مقدار برق مصرفي شهر تبريز حدود 

1390 .(  

 مقدار يك در كه شود مشّخص گيري، اندازه واحدهاي تبديل روش از بايد مصرفي ژول كيلو مقدار تعيين براي

  :شودمي محاسبه زير رابطة مبناي بر نظر مورد مقدار. دارد وجود ژول كيلو چند مصرفي ساعت وات معين كيلو

  6 61 1 (1000 ) (3600 ) 3 / 6 10 . 3 / 6 10kwh W s W s j= × × = × = ×   

  6(998874356) 3 / 6 10 3595947681600000 /1000 3595947681600kwh j j KJ× × = =   

  :كرد محاسبه زير رابطة از شده، محاسبه ژول كيلو مقدار توليد براي كه سنگي زغال مقدار توانمي رو اين از

  3595947681600 1 / 20 179797384080KJ gram KJ gram× =   

   دارند: سنگ زغال توليد بازدهي درصد 4/31حدود  گياهان كه نكته اين داشتن درنظر با حال

  179797384080 0.314 572603134013 .gram grams coal÷ =   

  پردازيم:مي آن در كربن مقدار محاسبة به دارد، وجود كربن درصد 85 سنگ زغال در اينكه پذيرش با

  572603134013 . 0 / 85 486712663911 . 486712 .grams coal grams carbon tone carbon× = =   

  كند:تن كربن جذب مي 8/1حدود  زمين، هكتار هر كه نكته اين به توجه با نتيجه در
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  486712 1/ 8 270395hectare÷ =   

  هكتار است.  17/0الكتريسيته  نيروي از تبريزي شهروندان از يك هر اكولوژيكي پاي جاي نتيجه، در

  آب •

سي  به توجه با صمدپور،      نياز مورد آب ليتر ميليون يك زمين هكتار 08/0هر  براي گرفته صورت  هايبرر ست( ا

ــرف كه آنجايي ). از36: 1385 ــهر آب مص ــال  در تبريز ش ــت  400860حدود  1390س هزار متر مكعب بوده اس

  ).  23، 1390(شركت آب و فاضالب استان آذربايجان شرقي، 

  400860000000 0 / 08 1000000 32068litre hectare hectare× ÷ =   

   )هكتار به( تبريز شهر آب مصرف پاي جاي

  32068 1533500 0.020÷ =   

  غذا •

هاي محّله در هانامه پرسش. است شده اقدام نامهپرسش طريق از تبريز شهر غذايي مواد مصرف مقدار برآورد براي

 شده تكميل تبريز هايمحلّه در ديده آموزش افراد توسط اقتصادي، محروميت و برخورداري لحاظ از مختلف

  :آيدمي دست به ضايعات مقدار و غذايي مقادير مجموع از ساالنه مصرف غذايي، مصرف در بخش.  است

   =Efood+Ewastمصرف ساالنه   

تن بوده  9/986785تبريز  شهر غذايي مواد مصرف كلّ مقدار نامه،پرسش طريق از آمده دست به هايداده اساس بر

 كشاورزي محصوالت توليدات كل از درصد 10 حدود كشاورزي جهاد وزارت آمارهاي اساس بر طرفي، است. از

  تن بوده است.  59/98678ضايعات  مقدار گفت توانمي اساس اين بر و دارد اختصاص مصرف از پيش به ضايعات

  986785 / 9 98678 / 59 1085464 / 49Efood Ewast tons+ ⇒ + =   

 توليد مقدار و كاشت زير سطوح تناسب از مصرف، مقدار اين توليد براي نياز مورد اراضي برآورد منظور به

كشاورزي،  عمومي سرشماري آمار اساس بر آذربايجان شرقي استان كشاورزي هاي برداري بهره محصوالت ساالنة

هكتار و مقدار توليد محصوالت ساالنه  759965استان  محصوالت كشت زير سطوح استفاده شده است. مجموع

  تن بوده است. بر اين اساس:  2947958

  2947958 759965 3 / 87hectare÷ =   

آذربايجان شرقي  استان در كشاورزي محصول تن يك توليد براي زمين هكتار 87/3متوسط  طور به كه معنا بدين

  ). 50: 1390است (مركز آمار ايران، سالنامه آماري استان آذربايجان شرقي،  نياز
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  :كرد تعيين را تبريز شهر غذايي مواد مصرف مقدار كنندة تأمين زمين ميزان توانمي بنابراين

    زمين مورد نياز براي تامين مقدار مصرف غذايي تبريز      

1085464 / 49 3 / 87 4200747 / 576hectare× =   

جاي پاي مواد غذايي شهر تبريز                                      

4200747 / 576 1533500 2 / 73hectare÷ =   

در  آن هكتاري هزار 24495وسعت  تبريز و شهري گانة مناطق ده در نفري ساكن 1533500با توجه به جمعيت 

 شودمي مالحظه بنابراين. يابدمي اختصاص هكتار زمين 015/0آن  ساكنان از يك هر به متوسط طور ،  به1390سال 

 را آن چنانچه حّتي است و شهر كنوني اشغالي مساحت از بيش برابر چندين تبريز شهر ساكنان زمين كه مصرف

 ترتيب اين به. بود خواهد آن 40/6كنيم،  مقايسه است هكتار 759965برابر كه استان كشت زير مجموع سطوح با

 سخني به. است نياز استان مساحت برابر دو از بيش فضايي به تبريز، شهر ساكنان يمصرف تأمين نيازهاي براي

 يا سياسي محدودة از فراتر بسيار ايمحدوده است، الزم تبريز شهر از حمايت براي كه هاي زيستيسامانه ديگر،

  )4گيرد. (جدول شماره بر مي در را جغرافيايي

  تفكيك عناصر و مواد مصرفي ) رد پاي اكولوژيك شهر تبريز به4جدول (

  (هكتار/ نفر)EF  ( هكتار)EFP  اجزا

  0000007/0  86/10  مواد زائد
  3732/0  343771  حمل و نقل
  17/0  270395  الكتريسيته

  0135/0  20795  گرمايش گازهاي طبيعي
  020/0  32068  آب
  73/2  567/4200747  غذا
  30/3  4867787  جمع

 

  گيرينتيجه

 توسعه است، اهداف تحقق براي موجود عرصه و قلمرو انساني تنها و طبيعي زيست محيط اينكه به توجه با

 در. است و محل منطقه هركشور، توسعه ساختن پايدار براي اين محيط از جدي حفاظت و توجه نيازمند بنابراين،

در هكتار) كمتر از  4/2(هر نفر  شناختي بوم منابع سرانه محيطي، و خاص جغرافيايي شرايط به توجه با ما كشور

 هكتار براي 8/1و ظرفيت جهاني  8/0ايران  زيستي نفر در هكتار) است. در صورتي كه ظرفيت 2/2سرانة جهاني (

 توجه با در كشور، دسترس در شناختي بوم و طبيعي منابع رسانيدن مصرف پايدار به براي بنابراين،. است فرد هر



 خزايي و مسلمي                   

493 

 

هاي صحيح و متعادل در عرصه زيست  ريزيها و برنامهگذارينيازمند سياست شناختي بوم منابع ناپايدار مصرف به

  محيطي هستيم. 

ارزيابي  مورد تبريز شهر در شهري پايداري اكولوژيكي، پاي جاي روش از استفاده با است شده تالش مقاله اين در

شناسي  بوم فضاي كافي و الزم توان فاقد تبريز شهر كه است پايه اين بر بررسي اين اصلي فرض پيش. بگيرد قرار

شهر تبريز  اكولوژيكي پاي جاي كه دهدمي نشان پژوهش اين هاييافته. است خويش ساكنان نيازهاي تأمين براي

دفع مواد  براي نياز مورد زمين و برق آب، طبيعي، گازهاي گرمايش ونقل، حمل غذايي، مواد مصرفي هايگروه در

 اشغال فضاهاي با آن مقايسة اما نيست؛ شهر مصارف از كاملي فهرست موارد اين بوده است. گرچه 30/3زائد 

 تبريز براي شهر كه است اين بيانگر استان، همچنين و شهرستان مانند آن، پشتيبان فضاهاي حّتي و شهر شدة

 مقايسة .است آذربايجان شرقي استان از فراتر ايمنطقه به مّتكي خويش، پايداري و زيستي نيازهاي برآوردن

 ساسان مطالعات اساس بر. است توجهي قابل نكات بيانگر پيشين، مشابه هايپژوهش نتايج با پژوهش هاي اينيافته

هكتار محاسبه شده است.  46/3حدود  1385سال  در تهران شهر كالن اكولوژيكي پاي جاي تبريز، در دانشگاه پور

 98/2حدود و است داده اختصاص به خود را پاي جاي از سهم بيشترين غذايي مواد در اين مطالعه نيز مطالعه

 مشابه شهر دو اين اكولوژيكي پاي محاسبة جاي براي مصرفي هايگروه آنجاكه هكتار برآورد شده است. از

 موارد تك تك مقايسة اما. نظر برسد به بي معنا حدودي تا نيز آنها پاي جاي كّلي مقايسة شايد نيستند، يكديگر

 مصرف الگوي كه است نكتة اساسي اين بيانگر است، يكسان شهر دو هر در كه غذايي مواد و ونقل حمل مانند،

 پاي جاي باالي كه ميزان دهدمي نشان نيز پژوهش اين نتايج، اين با همگام. است شبيه هم به زيادي حدود تا

 موارد ساير هكتار و 73/2با  غذايي مواد سهم به مربوط تبريز، شهر موادغذايي مصرف به مربوط اكولوژيكي

 ميزان مربوط كمترين .دارند غذايي مواد از كمتر سهمي مراتب به است، شده محاسبه پژوهش اين در كه مصرفي

 آنجاكه متر مربع بوده است. از 07/0هكتار يا  00000007/0حدود  كه است زباله دفع براي نياز مورد زمين به

 50/2كه  معناست بدان تبريز  شهر هكتاري 30/3اكولوژيكي  پاي جاي است، هكتار 8/0ظرفيت زيستي ايران 

 روند آينده در است. بنابراين چنانچه داده اختصاص به خود را كشور تحمل قابل زيستي برابر بيش از ظرفيت

 منطقة و نداشته را جمعيت نيازهاي تأمين توان ديگر طبيعي محيط يابد، طريق ادامه بدين همچنان مصرف كنوني

 دست به نتايج اساس بر ما محيطي زيست تحليل. داشت خواهد الزم اين نيازها تدارك براي را بزرگتري پشتيبان

 آينده هاينسل براي زندگي هايفرصت كاهش موجب توسعه، روند كنوني ادامة كه است اين پژوهش اين در آمده

 توانند مي اند،آمده دست به كه نتايجي و شده گرفته كار به اين مطالعه در كه راهبردهايي و ها روش.  شد خواهد

 جغرافيايي و محيطي زيست علمي حوزة زمينة در ويژه جهان، به از ايگوشه هر در ديگر هايمطالعه خصوص در

 .شوند گرفته كار به
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