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چکیده
توسعۀ ارزشمند در هر منطقه نیازمند پایداری توسعه بوده و فقط در این حالت توسعه منجربه نابودی منطقه نميشود .در این
تحقیق ،پایداری توسعۀ شهری تهران در منطقۀ  44به روشي علمي مورد مطالعه قرار گرفته است .روش تحقیق مورد استفاده در این
پژوهش براساس محاسبۀ دو پارامتر ظرفیتزیستي و جایپای اکولوژیک بوده است .ازنظر علمي ،هنگامي توسعه در منطقهای پایدار
است که میزان دو پارامتر مذکور برابر باشد .برای محاسبۀ پارامتر ظرفیتزیستي از دو نرمافزار  Google Earthو  Arc GISاستفاده گردید
و مساحت نواحي موجود قابل بهرهبرداری برای هریک از مصارف زمین محاسبه شد .ظرفیتزیستي منطقۀ  44تهران؛  5/550برحسب
هکتار جهاني برای هر نفر بهدست آمد که با مقایسۀ آن با ظرفیتزیستي ایران ،آسیا و جهان ،مشخص شد که منطقۀ  44تهران
ظرفیتزیستي بسیار کمتری نسبتبه موارد ذکرشده دارد .برای محاسبۀ میزان جایپای اکولوژیکي منطقۀ  44تهران از تراکم جمعیتي
و اطالعات مرتبطبا شیوۀ زندگي مردم استفاده شد و میزان این پارمتر  2/9برحسب هکتار جهاني برای هر نفر بهدست آمد .با مقایسۀ
جایپای اکولوژیکي منطقۀ  44تهران با میزان متوسط این شاخص در ایران ( ،)4/67آسیا ( )9/0و همچنین در جهان ( ،)4/7مشخص
شد منطقۀ  44تهران جایپای اکولوژیکي بیشتری نسبتبه همۀ این موارد داراست که باید جایپای اکولوژیک ازطریق تغییر الگوی
زندگي و کاهش جمعیت در منطقه کاهش یابد .بهعلت اختالف فاحش بین مقادیر ظرفیتزیستي و جایپای اکولوژیکي در این منطقه،
وضعیت توسعه ،ناپایدار ارزیابي شد .نتایج پژوهش ،بیانگر میزان مصرف سریع و نابودی باقيماندۀ منابع طبیعي در منطقۀ  44تهران
بوده و براساس این نتایج ،برای پایدارشدن توسعۀ این منطقه ،باید بهبود توزیع جمعیت و سیاستهای استفاده از منابع طبیعي منطقه
بازنگری شود.
واژههای کلیدی :توسعه ،جایپای اکولوژیکي ،ظرفیتزیستي ،منطقۀ  44تهران.
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مقدمه
از پیدددایت تندددن بتددری تددا میا دۀ قددرن بیمد
مدیددی منددابح م ددیت زیمد ی جنددوار ددوا گددوی
فعالیتجای بتری بود است؛ اما از اواست قرن بیم ،
این فعالیتجا از ظرفیت م دیت زیمدت فراتدر رف ده و
باعث تخریب م دیت زیمدت و اپایدداری اوولدو ی ی
شد است ) .(Szigetia, et al,2017: 111-117از سال
 2991تاونون گرا یجای ها ی سدبب مطدر شددن
توسعۀ پایدار شد است
).(He, et al., 2016: 23-34

توسعۀ پایدار ،توسعهای است وه یاز مل امدروز را
برآورد وند ،اما یاز مل آیند را به مخاطر یا دازد.
توسعۀ پایدار باید زیربنای طر جا و بر امدهریدییجدای
وتور قرار گیرد ،تا این اطنیندان را بده مدا بدجدد وده
توسعۀ منطقه با حفظ م دیت زیمدت بدرای آینددگان
صورت گرف ه است .الزم به ذور است وه اگر این مهد
م قق تود و توسعۀ منطقه اپایدار باشد ،بدا گششدت
زمان مقدار ظرفیدتزیمد ی ،رو ددی واجتدی اواجدد
داشت و شرایت م یت زیم ی را وای تدر مدیوندد و
امددارتجددای بددران اپددشیری را بددهبددار اواجددد آورد
(سردارآبادی و جن اران.)1-4 :2393 ،
برای بررسی پایداری توسدعه ،روش جدای مخ لفدی
مورد اس فاد قرار میگیرد وده در ایدن ت قیدق بدرای
بررسددی پایددداری توسددعۀ منطق دۀ  11تهددران از روش
ایپای اوولو ی ی اس فاد شد اسدت .در ایدن روش
دو مفهوم ایپای اوولو یک و ظرفیت زیم ی مطدر
میشود وه مفهوم ایپای اوولو یک بیدا گر اسد فادۀ
بتر از طبیعت و ظرفیت زیم ی توان طبیعت را بیدان
میوند ).(Wackernagel & Rees 1996: 150
براساس آمارجای مو ود تدا پدیت از سدال ،2992
میددیان ددایپددای اوولو یددک وددرۀ زمددین ،ون ددر از
ظرفیتزیم ی زمین بود است .از سال  ،2992میدیان
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ایپای اوولو ی ی از ظرفیتزیم ی زمین فراتر رف ده
است (.)Ecological Footprint Atlas,2016

ازطرفی ت قیقات تان میدجد ،تغییر اقلدی ودرۀ
زمین با افیایت غلظدت دیاومدیدوربن از 172ppm
در زمان آغاز ت ول اق صادی -ا ناعی به 422 ppm
در زمان حال اتفاق اف اد است وده ایدن امدر مو دب
واجت ظرفیتزیم ی میشود
)(Living Planet Report, 2012:42

این رو د تا ایی ادامده یاف ده اسدت وده اوندون،
سرا ۀ ظرفیدتزیمد ی هدان 2/8 ،ج دار هدا ی 2و
سرا ۀ ایپدایاوولدو ی ی سداونان ودرۀ زمدین1/7 ،
ج ار ها ی است و تنام ورۀ زمین در تعادلی اپایدار
قرار دارد وه درصورتِ ادامدۀ ایدن رو دد بده غیدرقابدل
زیمددت بددودن ایددن وددرۀ ادداوی من ددر اواجددد شددد
(.)Ecological Footprint Atlas,2016

وابم گی منطقۀ  11شهر تهران به اووسیم جدای
اارج از م دودۀ شهری وامدً واضح و روشن است؛ اما
لیوم این وابم گی ون ر مورد تو ه قرار گرف ده اسدت.
ح عظی ونبود ظرفیتزیمد ی وده تهدران بدا آن
موا ه است ،بهعلت تفاوت بین مقدار اس فاد شدد از
منددابح طبیعددی و مقدددار مو ددود آن اسددت ودده باعددث
رویارویی با آیند امعیّن شد است .اگر تهران یدا جدر
شهر رو دقیاف دهای رو بدهسدوی پیتدرفت دارد ،بایدد
تقاضای اود از منابح ت دیددپدشیر زمدین را متدخ
وند و این تقاضا را با قابلیدت و میدیان ت دیددپدشیری
این منابح بمن د .دربارۀ منطقۀ  11شدهر تهدران وده
منطقددهای وسدداز بددود و تدداونون مطالعددهای روی آن
صورت گرف ه است؛ در این مقاله به مطالعدۀ پایدداری
توسعۀ منطقه و بررسی ام ان ز ددگی امدروز و آینددۀ
ساونان آن با تو ه به شرایت ونو ی منطقده پرداا ده
شد است .منطقۀ  11تهدران وده بدرپایدۀ شهرسدازی
مدددرن توسددعه یاف دده اسددت ،در دجددۀ اایددر شدداجد
 -2ج ار ها ی واحد ا داز گیری ظرفیت زیم ی و ایپای اوولو یک است.
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دگرگو یجایی از نله واجت میدیان ظرفیدتزیمد ی
منطقه ،اثرات ا ناعی -اق صدادی غیدرقابدل ون درل،
جیینهجای گیاف در هتِ حفدظ سددم ی و جنچندین
درمان بیناریجای بهو ود آمد  ،بدود اسدت .بده ظدر
میرسد ،توسعۀ منطقده از حالدت پایددار ادارج شدد
است؛ ازاینرو ،یاز اسدت ظرفیدتزیمد ی را بدرای آن
م اسبه ورد و پس از مقایمه با ایپای اوولدو ی ی،
وضعیت توسعۀ منطقه متخ شود .در ایدن پدهوجت
حد ظرفیتزیم ی و مییان ایپایاوولو ی ی منطقدۀ
 11تهران م اسبه شد و در م اسدبۀ ظرفیدتزیمد ی
این منطقه برای خم ین بار از ت نیک سن ت از دور
و سیم اطدعات غرافیایی براسداس درم افیارجدای
 Google Earthو  Arc GISبرای م اسبۀ ظرفیتزیم ی
اس فاد شد .برای م اسبۀ ظرفیتزیم ی ،به ممداحت
واحی مو ود برای یک وع مصرف زمین معدیّن یداز
است وه دو درم افدیار مدشوور در ایدن ت قیدق باعدث
واجت جیینۀ ت قیق و سهولت م اسدبۀ ایدن پدارام ر
شد د .در پایان تغییراتی در سیاستجای مدیری ی این
منطقه برای حصول توسعۀ پایدار پیتنهاد شد.

پیشینۀ تحقیق
در مناطق مخ لف د یا ،مطالعات فراوا ی با اس فاد
از روش ایپای اوولو ی ی ا ام شد است .با مقایمۀ
سرا ۀ ظرفیتزیمد ی و سدرا ۀ دایپدای اوولدو ی ی
ایران متخ است وه ایپدای اوولدو ی ی ایدران از
سرا ۀ زیم ی آن بمیار بدیر تدر اسدت وده ایدن امدر
تاندجندۀ تعادل اوولو ی ی منفی در ایران و مصدرف
بیتاز ا دازۀ منابح و وابم گی به منابح دیگدر منداطق
هان برای تأمین یازجای بومشناا ی ساونان اسدت.
باتو ه به آمارجای سری زما ی ،در شد ل  2مدیتدوان
متاجد ورد وه با و ود آ ه ظرفیتزیم ی در ایدران
از سال  2992تا به امروز ،رو د واجندۀ ا ددوی داشد ه
است ،اما مقددار دایپدایاوولدو ی ی ،رو دد فیاینددۀ
پرش ابی را د بال میوند و این امر مو ب شد وده از
سال  2982به بعد ،مقدار ایپای اوولدو ی ی ایدران،
بیتاز ظرفیدتزیمد ی شدد و ومدری اوولو یدک در
وتور رخ دجد (.)Ecological Footprint Atlas,2016

شکل  :9ناپایداری جایپای اکولوژیکي و ظرفیتزیستي ایران در سالهای اخیر
Ecological Footprint Atlas, 2016
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از نله ت قیقدات صدورتگرف ده در ایدران در ایدن
زمینه میتوان به رسالۀ دو رای فرزا ه ساسدانپدور بدا
عنوان «بررسی وددنشدهر تهدران بدا روش دایپدای
بومشناا ی» اشار ورد وه براساس آن بدا اسد فاد از
روش ایپای اوولو ی ی ،سرا ۀ ایپدای اوولدو ی ی
ول تهران  3/8ج ار م اسبه شد است .با این مقددار
ایپای اوولو ی ی ،ودنشهر تهران در شرایت اپایدار
بهسر میبرد و با تو ه به این ه این متد ل روزبدهروز
دیتر میشود ،به شیو جای مدیریت دید یاز است
(ساسانپور.)2381 ،
در پهوجتی دیگر بده بررسدی پایدداری شهرسد ان
رشت پرداا ه شد است وه در هایت مقدار ایپدای
اوولو ی ی رشت  2/99ج ار ها ی و ظرفیتزیمد ی
آن  2/44ج ار ها ی م اسبه شد و ایج تدان داد
وه این شهرس ان در ومری اوولو ی ی به سر میبدرد
( نعهپور و شهنواز.)292-128 :2391 ،
قرالو و جن اران ایپای اوولو ی ی شهر ورما تا
را  2/81ج ار ها ی گیارش ورد د (قرالو و جن اران،
.)221-212 :2391
در ت قیق مهرگان و دلیدری؛ بدا اسد فاد از روش
ددایپددای اوولو یددک بددرای اس د ان گلم د ان سددرا ۀ
ایپای اوولو ی ی به بیرگی  2/789و اسد ان گدیدن
 1/284و اس انماز دران  1/229ج ار ها ی بهدست
آمد (مهرگان و دلیری.)212-298 :2394 ،
از بارزترین ت قیقات صورتگرف ه در سایر وتورجا
می توان بده مدوارد زیدر اشدار ودرد .بدراسداس دایج
ت قیقی ،ایپای اوولو ی ی شیلی  1/44ج ار است.
درحالیوه ظرفیتزیم ی مو ود این وتور  3/1ج ار
است ).(Lewan & Simmons, 2001
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ایج م اسبۀ ایپایاوولو ی ی شهر جا گیو با روش

ایپدای اوولدو ی ی ،طدی سدال جدای 2988-1228
تان میدجد وه سرا ۀ ایپای اوولو ی ی جا گیو ،از
 2/2192ج ار در سدال  ،2988بده  1/113ج دار در
سددال  1228رسددید اسددت .از سددال  ،2991ومددری
اوولو یک در جا گیو نایدان شدد اسدت و اوندون بده
 2/914ج ار رسید است
).(Zurong & Jing, 2010: 118-124

براساس ت قیق ینگ 2و گویان 1ومری اوولو یک
در چین از آغاز سال  1221افیایت یاف ه و دیترین
آن در سال  1227بد است
).(Zhiying & Cuiyan, 2011: 2387-2391

باتو ه به ت قیدق وا دگ 3و جن داران ،دایپدای
اوولددو ی ی شددهر ددین جوا ددگ دا ددو 4در چددین بددین
سال جای  1221تا  1229شهر به مییان  3/91%بدرای
جر فرد واجت یاف ه است
).(Wang, et al., 2011:607-612

لی 1و جن اران به روش دایپدای اوولدو ی ی در
شهر ا چو گ 9تان داد د ،ایپایاوولدو ی ی شدهر
بیت ر از ظرفیتزیم ی آن بود و این تان از توسدعۀ
اپایدار دارد ). (Li, et al., 2011: 5415-5419
بابو 7و جن ارا ت در بررسی ایپدای اوولدو ی ی
 29شددهر در سددواحل مدی را دده بددا روش ددایپددای
اوولو ی ی تان داد د شدهرجای وال دا ،آتدن و دو بدا
ایپای اوولو ی ی  4/8تا  1/3ج ار ها ی بداالترین
و شهرجدای تیرا دا ،ال مدا دریا و آ الیدا بدا دایپدای
اوولو ی ی  1/2تا  1/7ون رین مییان ایدن شداا را
دار د .در این پهوجت دلیل تفاوت ایپای اوولو ی ی
میددان شددهرجددای مخ لددف ،تفدداوتجددای فرجنگددی،
زیرساا ی و درآمد اال بیان شد است
).(Baabou, et al., 2017:94-104
1-Zhiying
2-Cuiyan
3-Wang
4-Qinhuangdao
5-Li
6-Nanchong
7-Baabou
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مباني نظری
با تو ه به این وه مندابح م دیت زیمد ی درحدال
واجت است ،ا داز گیری ایدن مندابح اجنیدت بمدیایی
دارد .برای عنلیشدن این ا داز گیری به یک چارچو
مفهددومی و م اسددباتی یدداز اسددت .ظرفیددتزیمد ی و
ایپای اوولو ی ی ،دو مفهوم اساسی برای م اسدبات
این منابح میباشند.
1
2
خم ین بار مداتیس واور اگدل و ویلیدام ریدی در
سال  2991و در دا تگا بری یت ولنبیدا ،اصدطد و
ت نیدک ددایپددای اوولددو ی ی 3را در و ددا «ردپددای
اوولو ی ی ما ،واجت تأثیر ا مان بدر زمدین» ،معرفدی
ورد و آن را توسعه داد ا د .ازمنظر این دو ا دیتنند،
جر واحد ا ما ی (اع از فرد ،شهر و یا وتور) تأثیری بر
زمین میگشارد؛ زیدرا تولیددات و اددمات طبیعدت را
مورد اس فاد قرار مدیدجدد .تدأثیر اوولدو ی ی آنجدا،
برابربا مقدار طبیع ی است وه آنجا برای تداوم ز دگی
اشغال ورد ا د ).(Wackernagel & Rees 1996: 150
ایپای اوولو ی ی و ظرفیتزیم ی ،4اسد ا داردجایی
جم ند وه بهصورت گمد رد در مرویجدای طبیعدی و
حمابرسی جای اوولو ی ی و بهصورت عند در مباحث
توسعۀ پایدار وداربرد دار دد .ایدن دو ،قدت بدالقو ای
بهعنوان اس ا دارد عل م یت زیمدت و سیاسدتجدای
م یت زیم ی دار د و برای اسد فاد از آنجدا یداز بده
یک موش افی دقیق اسدت ).(Galli, 2015: 210-224
جنچنین این دو مفهدوم ،پارام رجدای مهد مطدر در
توسددعۀ پایدددار جمد ند و از مقایم دۀ ایددن دو پددارام ر،
وضعیت پایداربودن توسعۀ منطقه متخ میشود.
ظرفیددتزیمد ی ،حدددی اسددت ودده منددابح م ددیت
زیم ی ،پس از برداشت بتر از آنجدا ب وا ندد ادود را
بازسازی ونند و بهعدو ایپدای اوولدو ی ی ،میدیان
تقاضایی است وه بتر از م یت زیمت اود برای رفدح
1-Mathis Wackernagel
2-William Rees
3-Ecological Footprint
4-Biocapacity

یازجایت دارد و مصدرف مندابح را بدا ممداحت زمدین
مورد یاز برای بده پایدداری رسدا دن آن معدادلسدازی
مدددیوندددد (سدددردارآبادی و جن ددداران.)1-4 :2393 ،
ظرفیددتزیمد ی در طددی زمددان بددا تغییددر در فرجنددگ
مصرفی مردم ،رشدد نعیدت ،طدر جدای اق صدادی،
سیاستجای مدیری ی ،تغییر واربری اراضی و ،...تغییدر
میوندد؛ ازایدنرو بدهمنظدور تهیدۀ قتدۀ را توسدعه،
ضرورت م اسبۀ ظرفیتزیم ی و ایپای اوولو ی ی،
برای اطنینان از پایداربودن توسعه الیامی است.
بهطورولی ،دو دیدگا اصلی برای م اسدبۀ دایپدای
اوولو ی ی و ود دارد:
دیدگاه قیاسي یا ترکیبي (باال به پایین)
این دیدگا توست بنیانگدشاران ایدن مددل (ریدی و
واور اگل) گم رش یاف ه است .این دیدگا یدک روش
م نروی (ول به یء) است وه برای م اسبۀ ایپدای
اوولو ی ی از داد جای ملی اس فاد میوند .ایدن روش
بیت ر در سطح ها ی و ملی واربرد دارد .منابح مدورد
مطالعه در جتت گرو اصلی طبقهبنددی مدیشدود.2 :
زمددددین نگددددل؛  .1زمددددین مرتددددح؛  .3فضددددای
ساا نانسازی؛  .4حوزۀ ماجیگیری دریایی؛  .1زمین
وتاورزی؛  .9زمین معادل برای ش دیاومیدوربن.
دیدگاه استقرایي یا جزء به جزء (پایین به باال)
این دیدگا یک روش غیرم نرودی ( دیء بده ودل)
اسددت ،در ایددن دیدددگا بددا تو دده بدده براوردجددای
بومشناا ی فعالیتجدای ادا  ،ما ندد حندلو قدل و
اسد فاد از ا ددر ی و ، ...بدومشناسددی م دان ااصددی را
م اسبه میونند .این دیددگا بیتد ر بدرای م اسدبۀ
ایپای اوولو ی ی مناطق و شهرجا مناسب اسدت .در
م اسددبۀ ددایپددای اوولددو ی ی منطق دۀ  11در ایددن
پهوجت از روش دیدگا اس قرایی اس فاد شد است.
مؤلفۀ مورد بررسی دوم ،ظرفیتزیم ی منطقده اسدت.
درصدورتیودده ایددن مؤلفدده ون ددر از مؤلفدۀ ددایپددای
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اوولو ی ی منطقه باشد ،توسعۀ منطقه اپایددار اسدت.
بهمنظور یاف ن این مه  ،به ضرایب تعادل و بازد برای
ا واع پهنهجای زمین یاز است .ایدن مقدادیر بدهجندرا
م اسبۀ ایپایاوولو ی ی و ظرفیدتزیمد ی منطقده
در بخت مواد و روشجا آمد است ،سپس بده بررسدی
واحی مو ود بدرای یدک دوع زمدین مصدرفی معدیّن
پرداا ه شد است وده بدرای م اسدبۀ پهندۀ دواحی
مخ لدف ،از دو درمافدیار  Google Earthو Arc GIS
اس فاد شد است.
معرفي محدودۀ مورد مطالعه
منطقۀ  11شهرداری تهران بین طولجای شدرقی ”22
’ 12 1تا ” 12 12’ 42و عرضجدای شدنالی ”31’ 29
 31تا ” 31 17’ 29در قمنت شنال غربی شهر تهران
و در پاییندست حوضۀ آبریدی روداا دۀ ودن و وردیدج
واقح شد است .این منطقه در شنال با ووجم ان البرز
مرویی ،در شرق با حری روداا ۀ ودن ،در ندو بدا
آزادرا تهران -ورج و در غر با م دودۀ نگدلجدای
وردآورد م دود میشود و با مناطق  1و  12شهرداری
تهران جن وار است .به این ترتیب مرز شنالی منطقدۀ
 11شهرداری تهران ،تا من هیالیه دامنهجدای ندوبی
البرز (تدا ارتفداع  2822م دری) توسدعه یاف ده اسدت.
ووجم ان البرز از ارتفاع  2822م دری بدهعلدت شدیب
زیدداد و تنگناجددای ووجمدد ا ی مددا ح بمددیار سددخ ی
درمقابل گم رش فییی ی شهر بده و دود مدیآورد .در
م دودۀ منطقۀ  ،11بلندترین منطقۀ ارتفاعی از سطح
دریا در ات مم قی حوزۀ آبریی شدنالی در ارتفاعدات
البددرز و در شددرق روسدد ای ویگددا بددا رقددوم  3842و
پمددتتددرین آن در ارو ددی پی ددان شددهر بدده ارتفدداع
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2112م ر است .وسدعت ایدن منطقده حددود 21222

ج ار اسدت وده طدول و عدرض حدداونر آن بدهطدور
تقریبی مماوی با  19و  27ویلوم ر است .فاصلۀ غدر
م دودۀ طر تا اب ددای ودرج در حددود  22ویلدوم ر
می باشد .مقایمۀ سطح منطقدۀ  11بدا سدطح منداطق
11گا ۀ تهدران ( 72712ج دار) ،حداویاز تعلدق 4/8
درصد از مماحت م ددودۀ اددماتی شدهر تهدران بده
منطقۀ  11و گویای وسعت چتدنگیر و ایگدا مهد
این منطقه در ساا ار والبدی تهران آیند بدهویده در
حدددوزۀ غربدددی آن اسدددت .موقعیدددت منطقد دۀ  11در
منطقهبندی دید شدهر تهدران در شد ل  1متداجد
می شود .جنچنین ایدن منطقده شدامل  %27ممداحت
شهر تهران %22 ،نعیت این شدهر و  8/4%م ددودۀ
ادمات شهری تهران اسدت .منطقدۀ  11تهدران در د
سال اایر شاجد سااتوسازجای عنرا ی وسدیح بدود
است .توسعۀ این منطقه با جدف رفح تنروی نعی دی
از سایر مناطق شلوغ ودنشهر تهدران صدورت گرف ده
است .طبق آارین سرشناری وه در سال  2381ا ام
شد ،نعیت این منطقه حدود  242جدیار فدر اعددم
شد بود؛ ولی نعیت ایدن منطقده در د سدال اایدر
چندین برابر شد است .طبق ت قیقات ا امشد  ،رخ
نعیددتپددشیری ایددن منطقدده ج د اونددون بدده سددقف
پیتبینیشد برای  22سال آیند رسید است .طبق
قرارداد سال  ،2382منطقۀ  11تهران میبایمت دارای
نعی ی معادل  322جدیار فدر باشدد ،درصدورتیوده
امروز آمار سد و ت آن بده بدیت از یدک میلیدون فدر
رسید است .ش ل  ،1موقعیدت ایدن منطقده را تدان
میدجد.
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شکل  :4موقعیت منطقۀ  44در منطقهبندی جدید شهر تهران
مأاشTehran municipality, 2016 :

مواد و روشها
روش ت قیددق مددورد اسدد فاد در ایددن پددهوجت
توصیفی -ت لیلی بود است؛ به این صورت وه جندۀ
اطدعات مورد یاز ازطریق مطالعات و ابخا دهای و در
براددی مددوارد ازطریددق پرسددتجددای میدددا ی و یددی
ظرسددن یجددای ا ندداعی بددهدسددت آمددد اسددت.
در هایددت داد جددای مددورد یدداز در ه دتِ م اسددبات
ددایپددای اوولددو ی ی و ظرفیددتزیم د ی در ه دتِ
تتخی حالت پایداری منطقدۀ  11تهدران ازطریدق
با ددکجددای اطدعدداتی ال رو ی ددی ،سددازمان FAO
(اواروبددار هددا ی) ،سددالنامهجددای آمدداری اس د ان و
وتور ،شدهرداری اسد ان ،سدازمان پمدنا د اسد ان،
شروت توزیح برق منطقه ،اطلس هدا ی دایپدای
اوولو یک ،2شروت آ و فاضد اس ان و یی برای
مراوی مرتبت بهدست آمد .در ادامده بده روش ا دام
م اسبات موارد ذورشد پرداا ه شد است.
 -9جایپای اکولوژیکي

خم ین بار واور اگل و ریی ایپای اوولو ی ی را
به شر چهار مرحلۀ زیر ارا ه داد د:
1-Ecological Footprint Atlas

 تخنین مییان مصرف ول مواد اصلی بهدست آمداز داد جای منطقهای و تقمی این مییان بر نعیت
منطقه؛
 تقمی م وست مصرف ساال ۀ جر مدورد بدر م وسدتتولیددد سدداال ۀ آن و در ی دده تخنددین میددیان زمددین
اا صا داد شد به جر فرد در هتِ تولید جر مدورد
مصرفی؛
 م اسبۀ م نوع جنۀ زمین جای اا صا داد شدبه جر فرد در هتِ مصرف و م اسدبۀ م وسدت میدیان
ایپایاوولو ی ی فرد؛
 م اسبۀ حاصدلضدر نعیدت در میدیان م وسدتایپای اوولو ی ی جر فرد و در ی ه م اسبۀ میدیان
ددددایپددددای اوولددددو ی ی نعیددددت آن منطقدددده
) (Wackernagel & Rees 1996: 150در این ت قیق
اطدعددات مددورد یدداز مصددرفی منطقدده از ت قیقددات
سازمانجای م لی و پرستنامه تهیده شدد .دایپدای
اوولو ی ی بهطور ولی به میدیان مصدرفشددن مندابح
طبیعی و تولیدشدن پمنا دجای اشیاز ایدن مصدارف
گف ه می شود .ایپای اوولو ی ی جر فدرد بدا در ظدر
گرف ن مییان جنۀ مصارف او اع از آ  ،زمدین و جندۀ
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ادماتی وه در هتِ رفح یازجای زیم ی او میباشد و
درمقابل ول دیاومیدوربن تولیدشد توست جر فدرد
و سددایر پمددنا دجای تولیددی در هدتِ مصددارف او در
سال م اسبه میشود .بدا تو ده بده فدرضجدای آورد
شد و بهعنوان تعریف اولیه ،دایپدای اوولدو ی ی از
تقمی تقاضای ساال ه به یک م صول بر بازدۀ سداال ۀ
آن به دست می آید .جنچنین بدهصدورت دیگدر ،واحدد
ا داز گیری ایپای اوولو ی ی ،ج ار هدا ی اسدت.
برای بهدستآوردن ج ار ها ی وه به ضدریب بدازد
( مبت م وست بازدۀ ملی جر ج ار زمین به م وسدت
بازدۀ ها ی آن وع زمین) و ضریب تعدادل ( نایدا گر
بهر وری مبی میان آ و ا واع زمدین) بمد گی دارد،
مقدار مادۀ مصرفی توست جدر فدرد ،برحمدب تدن بدر
سال ،بر حد هایی زمین یا پهنۀ آبی تقمی مدیشدود.
سپس از آن مقدار وه مصرف و یا آلدود شدد اسدت،
مقدار مورد ظر به دست می آید وه به آن ج ار ها ی
می گویند .ایپای اوولو ی ی طبق معادلۀ  2م اسبه
میشود (.)Ecological Footprint Atlas,2016
()2

EF=P/Yn×YF×EQF

در این رابطه:
 :P )2میددیان م صددول بددهدسددت آمددد یددا پمددنا د
به اما د (برابربا تقاضای ساال ۀ یک م صول)؛
 :Yn )1م وست بازدۀ ملی برای P؛
 :YF )3ضریب بازد برای وتور و وع پهنۀ زمین؛
 :EQF )4ضریب تعادل برای وتور و وع پهنۀ زمین.
 -4ظرفیتزیستي

ظرفیتزیم ی ،به معنای توا ایی زمین حاصلخیی است
وه شدامل منداطق طبیعدی قابدل زیمد ی مدیشدود و
در هتِ تولیدد مندابح مصدرفی و یدی دریافدت بقایدا و
پمددنا د اشددیاز مصددرف آنجاسددت .بددرای م اسددبۀ



ظرفیتزیم ی ،ضریب بازد  2و ضریب تعادل 1برای جر

وع پهنۀ زمین در مقدار مماحت آن ضر میشدود و
الزم به ذور است وده جدروددام از پهندهجدای نگدل،
مرتح ،وتاورزی ،ساا ه شد و دریا ،ضدرایب بدازد و
بده ادود را دار دد .ایدن معیدار در یدک
تعادل مخ
وتور و برای جر وع مصرف زمین ،بهصورت معادلده 1
م اسبه میشود
(.)Ecological Footprint Atlas,2016

BC=A×YF×EQF

()1
در این رابطه:
 :BCظرفیتزیم ی؛
 :Aواحی مو ود برای یک وع مصرف زمین معیّن.
 YFو  :EQFبهترتیب ضریب بازد و ضریب تعادل
برای ا واع پهنۀ زمین جم ند.
برای م اسبۀ ایپای اوولو ی ی و ظرفیدت زیمد ی،
به ضریب تعادل و ضریب بازدۀ پهندهجدای آن منطقده
یاز است.
 -3ضریب تعادل

ضریب تعادل ،واحی مو ود یا مورد تقاضای یک دوع
زمین اا را (ما ند میا گین زمین وتاورزی ها ی،
مرتح و غیر ) درون واحدجای م وست دواحی بهدر ور
زیم ی هان برحمب وع مصرف زمین و سال تدان
میدجد .ضریبی است وده در یدک سدال بدرای وتدور
ثابت است .مقدار این ضریب از اطلس ها ی اس خراج
میشود .ضرایب تعادل زمینجای مخ لف ،جر سداله در
گیارش ایپای ها ی من تر میشدود و بدرای جندۀ
مناطق در طول یک سال برابر است .این ضریب طبدق
گیارشجای اطلسجای ها ی در دول  2برای ا دواع
پهنهجا ذور شد است
(:)Ecological Footprint Atlas,2016

1-Yield Factor
2- Equivalence Factor
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جدول  :9ضریب تعادل برای انواع پهنۀ زمین

وع زمین

ضریب تعادل (ج ار ها ی)

م صوالت وتاورزی

1/11

م صوالت نگل

2/18

م صوالت مرتح

2/43

آ جای آزاد (دریا و اقیا وس)

2/31

زمین ساا هشد

1/11

سایر منابح آبی (دریاچه ،وا ال آ و )...
مأاشEcological Footprint Atlas, 2016 :

2/31

 -2ضریب بازده

برای برآورد ضرایب بازدۀ جر پهندۀ زمدین ،مقدادیر
بازدۀ آن پهنۀ زمین در منطقه ،باید بر م وسدت بدازدۀ
جنان پهنۀ زمین در د یا تقمی شود .بهعبارت دیگدر،
مبت م وست بازدۀ ملدی بده م وسدت بدازدۀ هدا ی
است .با اس فاد از ضریب بازد میتدوان بدا تو ده بده
گو اگو ی ش ل و وع پوشت گیاجی یا واربری زمدین

در جر منطقه ،مقادیر را به ج ار ها ی تبددیل ودرد.
بهطور منال اگر در یک وتور مقدار پهنۀ نگل از وع
پوشت حار ای باشد ،مییان بدازدۀ آن از نگدلجدای
دیگر ما ند پوشت ساوا ا بیت ر است
(.)Ecological Footprint Atlas,2016

در دول  1این مقادیر براساس بازدۀ اقلی ایران و
بازدۀ ها ی م اسبه شد است.

جدول  :4ضریب بازده برای انواع پهنۀ زمین

وع زمین

بازدۀ ملی ایران بازدۀ ها ی ضریب بازد

م صوالت وتاورزی

2/29

2/24

2/39

م صوالت نگل

4/93

2/81

1/14

م صوالت مرتح

22/94

9/29

2/93

آ جای آزاد (دریا و اقیا وس)

-

-

-

زمین ساا هشد

9/42

7/23

2/31

سایر منابح آبی (دریاچه ،وا ال آ و )...

8/23

8/23

2

مأاشEcological Footprint Atlas, 2016 :

 -0محاسبۀ نواحي موجود برای یک نوع مصرف
زمین معین
برای م اسبۀ پهنۀ واحی مخ لف منطقۀ  11در این
پهوجت ،از دو رمافیار  Google Earthو Arc GIS
اس فاد شد است وه با اس فاد از آن میتوان ،تصویر،
قته و اطدعات غرافیایی از سرتاسر هان را م و

و متاجد ورد GIS .اطدعات م ا دی فضایدی را با
اطدعات غرافیایی یک پدیدۀ اا روی قته
مرتبت میسازد .ارو ی رمافیار  Google Earthدر
ش ل 3متاجد میشود .جنچنین ش ل 4تاندجندۀ
ا قدال و م اسبدۀ مماحدت پهنهجا با اس فداد از
 Arc GISاست.
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شکل  :3خروجي حاصل از جداکردن پهنهها توسط نرمافزار Google Earth

مأاش :گار د 2391 ،

شکل  :2انتقال و محاسبۀ مساحت پهنهها با استفاده از Arc GIS

مأاش :گار د 2391 ،

مماحت ول پهنهجای مورد یاز برای م اسبۀ
ظرفیتزیم ی برحمب ج ار ،با اس فاد از این
رمافیار و یی با اس فاد از داد جای شهرداری منطقۀ
 11تهران وه در سال  2391اعدم شد است ،برای
پهنهجای م صوالت نگل ،زمین ساا هشد و سایر

منابح آبی (دریاچه ،وا ال آ و )...بهترتیب برابربا
 8202 ،2921و  213و برای سایر پهنهجا شامل
م صوالت وتاورزی ،م صوالت مرتح و آ جای آزاد
(دریا و اقیا وس) صفر بهدست آمد است.
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بررسی پایداری توسعه در منطقۀ  11تهران...

تجزیه و تحلیل
توسددعۀ یددک منطقدده درصددورتی پایدددار اسددت ودده
ظرفیتزیم ی آن منطقه بیر تر و یا در هایت برابربدا
ایپای اوولو ی ی آن باشد .در یک منطقه اگر مقدار
ایپای اوولو ی ی از مقدار ظرفیتزیم ی آن منطقه
بیر تر باشد ،توسعۀ منطقه اپایددار اسدت .جنچندین
در ایددنحالددت ،اگددر اا د دف بددین مقدددار ددایپددای
اوولو ی ی و ظرفیتزیم ی زیاد باشد ،توسدعۀ منطقده
وضعی ی حاد و بمدیار گدرانونندد دارد .دایپدای

اوولددو ی ی منطقدۀ  11تهددران ،بددا دیدددگا اسد قرایی
پایین به باال) م اسبه شد است و ایج حاصدل از آن
در دول  3آمد است.
در این م اسبات ضرایب مورد یاز با تو ه به پهوجت
ساسانپور در ظر گرف ه شد است.
نایت تف ی ی ایپای اوولو ی ی منطقۀ  11تهران
به تف یک پهنه و وع واربری برحمب واحد ج ار
ها ی ،در ش ل  1آمد است.

جدول  :3محاسبۀ جایپای اکولوژیکي منطقۀ  44تهران

ایپای
وربن

زمین
ساا هشد

م صوالت
نگل

م صوالت
مرتح

م صوالت
وتاورزی

غشای دریایی

ول

غشا

2/21

2

2

2/11

2/93

2/2

2/2

ساا نانسازی

2/43

2/24

2

2

2

2

2/47

حنل و قل

2/91

2/23

2

2

2

2

2/91

واال

2/8

2

2/22

2/29

2/1

2

2/17

ادمات

2/9

2/21

2

2

2

2

2/91

ول
مأاش :گار د 2391 ،

1/17

2/29

2/22

2/42

2/83

2/2

4/22

شکل  :0نمایش تفکیکي جایپای اکولوژیکي منطقه به تفکیک نوع پهنه و نوع کاربری

تهیه و ترسی  :گار د 2391 ،
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جنانطور وه متخ است ،ایپای وربن در
بخت واال ،بیت رین مقدار را در این میان دارد وه
تقریبا برابربا  208واحد ج ار ها ی است و این مقدار
ً
تهدیدونند میباشد .جنچنین در بخت حنلو قل،
ادمات و ساا نانسازی وه بهترتیب مقادیر باالی
بعدی را شامل جم ند ،برابربا  209 ،2091و  2043واحد
ج ار ها ی میباشند وه این مقادیر یی غیرقابل
اغناض جم ند .در هایت ایپای وربن در بخت غشا
مورد تو ه است وه به مییان  2021واحد ج ار
ها ی بود است و رتبۀ پایینتر و آسیبرسا ی
مبت سایر عوامل ذورشد دارد؛ ولی
ِ
ون ری به
یازمند تو ه و باز گری منصفا ه است .جنچنین ش ل
 9در مقایمۀ ایپای اوولو ی ی با سایر قاط مه
د یا ،ایگا منطقۀ  11تهران به این ترتیب تان



میدجد وه پس از ویوتو با مقدار  1038واحد ج ار

ها ی ،ونپوگرا د با مییان  3024واحد ج ار ها ی،
جنگونگ با مقدار  4واحد ج ار ها ی ،منطقۀ 11
تهران قرار دارد وه مقدار آن برابربا  4022واحد ج ار
ها ی بود و سا وپولو ،یویورک ،سا فرا میم و،
او اریو و ولگری با مقادیر بهترتیب ،702 ،902 ،4038
 804و  9089ایپای اوولو ی ی باالتری برحمب
واحد ج ار ها ی از منطقۀ  11تهران دار د و الب ه
مییان ایپای اوولو ی ی جنۀ موارد مشوور از حد
هایی قابلقبول ایپای اوولو ی ی ها ی بیت ر
بود و این موضوع تهدیدونند است و ملیم به اقدام و
هت واجت و چهبما رفح آسیبجای وارد
ِ
بررسی در
است.

شکل  :6مقایسۀ جایپای اکولوژیکي منطقۀ  44تهران با شهرهای مهم دنیا

تهیه و ترسی  :گار د 2391 ،

م اسبۀ ظرفیتزیم ی برای پهنهجای مخ لف
منطقۀ  11تهران با اس فاد از حاصلضر مماحت
پهنه (وه در بخت مواد و روشجا وۀ م اسبه آنجا

بهصورت مبموط پرداا ه شد است) در ضریب تعادل
و در ضریب بازد برحمب واحد ج ار ها ی بهدست
آمد وه در دول  4ارا ه شد است:
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بررسی پایداری توسعه در منطقۀ  11تهران...
جدول  :2محاسبۀ ظرفیت زیستي منطقۀ  44تهران

وع زمین
م صوالت وتاورزی
م صوالت نگل
م صوالت مرتح
آ جای آزاد (دریا و اقیا وس)
زمین ساا هشد
سایرمنابح آبی (دریاچه ،وا ال آ و )...
مأاش :گار د 2391 ،

مماحت
(ج ار)
2
2921
2
2
82/2
213

با تو ه به دول  ،4ظرفیتزیم ی منطقۀ 11
تهران ،وه شامل م نوع ظرفیتزیم ی جنۀ پهنهجا
میباشد 1149 ،ج ار ها ی م اسبه گردید .با تقمی
این عدد بر نعیت منطقه در سال ( 2391برابربا یک
میلیون و ی صد جیار فر) ،سرا ۀ ظرفیتزیم ی برای
جر فر  2/221ج ار ها ی بهدست آمد است؛
بنابراین این مقدار برای جر فر در منطقۀ  11تهران در
سال  ،2391طبق عنلیات و م اسبات صورتگرف ه،
مبتبه مقدار سرا ۀ ایپای اوولو یک برای این
منطقه وه در سال  4/2 ،2391ج ار ها ی بهدست
آمد است ،اا دف فاحتی دارد و وضعیت بمیار
گرانونند ای بر توسعۀ منطقۀ  11تهران ای اد ورد
است؛ در ی ه الزم به ذور است وه تداوم وضعیت
توسعۀ اپایدار ،از مقدار ظرفیتزیم ی آن منطقه به
مرور زمان میواجد و رف هرف ه منطقه را به منطقهای
غیرقابل س و ت تبدیل اواجد ورد.
برای روشنتر شدن مطلب ،در این پهوجت سرا ۀ
ظرفیتزیم ی منطقۀ  11تهران مطابقبا نعیت سال
 2384و نعیت طر تفصیلی این منطقه م اسبه
شد .برای م اسبۀ سرا ۀ ظرفیتزیم ی منطقۀ 11
تهران مطابقبا نعیت سال  2384این منطقه؛ با
تقمی عدد ظرفیتزیم ی بر نعیت سال 2384
منطقۀ  11تهران وه در سایت شهرداری این منطقه،
 242جیار فر اعدم شد بود ،ظرفیتزیم ی این منطقه
ودا  2/24ج ار ها ی برای جر فر بهدست میآید.
حد ً
با مقایمۀ این عدد با مقدار ظرفیتزیم ی حال حاضر،

ضریب بازد
2/31
1/11
2/93
2/31
2

ضریب تعادل
(ج ار ها ی)
1/11
2/18
2/43
2/31
1/11
2/31

ظرفیتزیم ی
(ج ار ها ی)
2
1119
2
2
199/4
13/9

قابل درک است وه ظرفیتزیم ی در سال 2391
( )2/221با نعیت حدود یک میلیون و صد جیار فر،
به حدود یک دج مقدار آن در سال  2384رسید
است وه تان از واجت سرا ۀ ظرفیتزیم ی در اثر
سوء مدیریت است؛ ازاینرو دور از ا ظار یمت وه این
مقدار در دجۀ آتی به حدود یکدج در سال اری
صورت فقدان ظارتجای
ِ
اواجد رسید و چهبما در
وافی و مدیریتجای الزم در این اصو  ،برای
پیتگیری از حاد شدن وضعیت حالحاضر ،در آیند ای
یدیک شاجد ب ران غیرقابل ون رل و اارج از توان
بررسی ممئوالن این زمینه اواجی بود.
جنانگو ه وه ذور شد ،طبق طر تفصیلی سال
 ،2384مقرر شد این منطقه تا سال  2391نعی ی
معادل با  412جیار فر داش ه باشد .با تقمی
ظرفیتزیم ی ولی این منطقه بر این عدد ،سرا ۀ
ظرفیتزیم ی این منطقه حدود  2/22ج ار ها ی
بهدست میآید .با مقایمۀ این مقدار و مقدار بهدست
آمد در قمنت قبل ( ،)2/221قابل درک است وه در
اثر سوء مدیریت ،ظرفیتزیم ی ونو ی ،صف مقدار
برآوردشد در طر تفضیلی است و ظرفیت زیم ی
سرا ه در طر تفضیلی یی ادرست و بمیارون ر از
ایپای اوولو یک در ظر گرف ه شد است.
با مقایمۀ ظرفیتزیم ی این منطقه ( )2/221با
مییان ظرفیتزیم ی ایران وه به ا دازۀ  2/82ج ار
ها ی برای جر فر است ،میتوان ی ه گرفت وه در
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مقیاس ملی ،منطقۀ  11تهران ظرفیتزیم ی بمیار
ون ری مبتبه م وست ملی دارد.
جنچنین با مقایمۀ ایپای اوولو ی ی منطقۀ
مشوور ( )4/2با مییان ایپای اوولو ی ی ایران وه
مقدار آن  1/97است ،میتوان ی ه گرفت منطقۀ 11
تهران ایپای اوولو ی ی بیت ری مبتبه م وست
ملی دارد و بر این اساس باید فرجنگ مصرف در این
منطقه اصد شود .بهطور متابه با مقایمۀ ایپای
اوولو ی ی منطقۀ  11تهران و مقدار م وست این
شاا در آسیا ( ،)2/8میتوان اینگو ه ی ه گرفت
وه منطقۀ  11تهران دارای ایپای اوولو ی ی باالتری
مبتبه میا گین این شاا در آسیاست .بهعدو با
مقایمۀ ایپایاوولو ی ی منطقۀ  11تهران و مقدار
م وست این شاا در هان ( )1/72م و ه میشوی
وه منطقۀ  11تهران ایپای اوولو ی ی بیت ری
مبتبه میا گین ها ی دارد.
نتیجه
با تو ه به ظرفیتزیم ی  2/221ج ار ها ی برای جر
فر در منطقۀ  11تهران در سال  2391و مقایمۀ این
عدد با ایپای اوولو ی ی  4/2ج ار ها ی این
منطقه در سال مشوور ،اا دف فاحتی بین این دو
مقدار بهدست آمد وه بیا گر وضعیت بمیار
گرانونند ای دراصو توسعۀ منطقۀ  11تهران
است .مهن رین علت این اا دف ،وافی بودن
از
زیرسااتجای این منطقه برای این ح
سااتوساز و این مقدار از نعیت است؛ بهگو های وه
درحال حاضر نعیت منطقه بیت از دو برابر نعیت
طر تفضیلی است و این ممئله باعث شد تا سرا ۀ
ظرفیت زیم ی به ون ر از صف مقدار قابل حصول
براساس طر تفضیلی تقلیل یابد .عدو براین با تو ه به
رد بندی منطقۀ  11بهعنوان منطقهای با میا ۀ درآمد
باال ( 422میلیون ریال در سال و بیت ر برای جر فر) و
ظر به ایپایاوولو ی ی بین  1/3تا  9/1ج ار ها ی
این وامح ،درصورت مدیریت اص یح ایپای
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اوولو وی این منطقه بهسنت  9/1ج ار ها ی پیت

اواجد رفت؛ ازاینرو برای توقف این توسعۀ
اپایدار،تو ه دی به فراج وردن زیرسااتجا و رفح
تنروی نعی ی بر این منطقه ،از نله واجت
برجسازیجا در ایابانجا و بهاصو در حاشیۀ دریاچه
نعیت این منطقه
چی گر وه عامل مهنی در ش
است ،توصیه میشود .الزم به ذور است وه واجت
ایپای اوولو ی ی جدفی قابل دس یابی است؛ زیرا در
موارد متابه مناطقی با ایپای اوو ی ی بمیار باالتر
موفق به واجت آن شد د؛ ما ند وتور آلنان وه با
ایپای اوولو ی ی  9/8ج ار ها ی در سال 2992
موفق به واجت این رو د تا  1/1واحد ج ار ها ی تا
سال  1221در این وتور شد د.
پیشنهادها
 مفهوم توسعۀ پایدار در این منطقه یازمند تلفیقفوری با پروسۀ بر امهرییی است .اگر این امر با موفقیت
صورت پشیرد ،این اولین و مهن رین گام پیتبرد منطقۀ
 11تهران بهسنت ایپای اوولو ی ی ون ر و
پیتگیری از ابودی بیت ر ظرفیتزیم ی است.
 جنچنین بهمنظور افیایت ظرفیتزیم ی این منطقهمیتوان با توسعۀ زیرسااتجای ارتباطی و ای اد
شروتجای وارداتی مناسب ،ام ان تأمین م صوالت
وتاورزی و م صوالت مرتح را در این منطقه فراج
ورد و ومری ظرفیتزیم ی منطقه در این شاا جا
را تا حدی بران ورد.
 ازطرفی در عدد م اسباتی ایپای اوولو یک در اینمنطقه؛ مییان قابلتو هی از اعداد م اسبهشد برای
جریک از عوامل غشا ،ساا نانسازی ،واال ،ادمات و
حنلو قل ،مربوطبه ایپای وربن است وه با تغییر
سبک ز دگی ،اس فاد از ت نولو یجای سبی و
بر امهریییجای زیمتم یطی مناسب میتوان تا حد
ام ان ایپای اوولو یک منطقه را واجت داد و توسعه
را بهسنت پایدارترشدن جدایت ورد.
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Introduction
Humankind’s demands on the biosphere were in a balance with the Earth natural resources, until the
middle of 20th century. Ever since the natural resources increasingly exceeded the supply, and caused
environmental destruction and ecological unsustainability (Szigetia et al, 2017). These environmental
issues raised the concerns and made the sustainable development concept (He et al, 2016).
Sustainable development states a long term development strategy, which considers the future
generation needs for development. This kind of development should be the foundation of every
region development, thus the protection of environment will be insured. Unsustainable development
in a region will reduce biocapacity, jeopardize the environment, and it will cause a number of
irrecoverable damages (Sardarabadi et al., 2014). Sustainable development could be assessed through
various methods. The presented approach, evaluate the sustainable development of zone 22 of Tehran
by calculation of Ecological Footprint. The Ecological Footprint is an accounting tool used to
measure mankind’s demand for natural services and biocapacity is the natural ability of an ecosystem
to regenerate those services (Wackerngel and Rees., 1996). Since 1961 the balance between
biocapacity and Ecological Footprint of Earth has been lost (Ecological Footprint Atlas, 2016).
Moreover, with the climate change caused by massive carbon emission (CO2 concentration changed
from 270ppm to 400ppm since the industrial revolution), biocapacity is reducing more than before.
Global consumption trends reduced the Earth biocapacity to 1.8 Global Hectares1 and raised the
average Ecological Footprint to 2.7 Global Hectares. This peculiar situation leads the world to
unbearable ecological condition (Ecological Footprint Atlas, 2016).

1-An average hectare of biologically productive land or sea area with world average bioproductivity in a given year
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Study of sustainable development in Tehran zone 22 is the main aim in this research. The assessment
is based on the calculation of Ecological Footprint and biocapacity metrics. Ecological Footprint is
the overall usage of natural resources and the generate waste. EF is equivalent to consumption of
water, land and all the use of other environmental services, in addition to released carbon and
generated waste caused by this consumption. According to the assumptions and as the initial
definition, the Ecological Footprint is obtained by dividing the annual demand of one product into its
annual efficiency. Also, the Ecological Footprint unit is the Global Hectare. To obtain the world
hectare, which depends on the efficiency coefficient (the average national efficiency of each hectare
of land to the average global efficiency of that type of land) and the equilibrium coefficient
(representing the relative productivity between water and land types), the amount of consumption of
each person, Per ton per year, is divided into the final limit of the earth or the water zone, then the
amount that is consumed or contaminated is the desire amount, which is called the world hectare. The
biocapacity means the ability of the fertile land, which includes natural biotic areas that are used to
produce consumable resources, and also to receive waste and residues from their consumption. To
calculate the biocapacity, the efficiency coefficient and the equilibrium coefficient for each type of
region of the earth is multiplied by its area. It should be noted that each of the zones of forest,
pasture, farmland, built and sea, has it specific efficiency coefficient and equilibrium coefficients.
Scientifically, when the two parameters are equal, the development of a region is stable. To calculate
the biocapacity, two Google Earth and Arc GIS software were used and the area of available regions
was calculated for each land use.
Results and Discussion
The difference between the amount of Ecological Footprint and biocapacity determines the level of
instability in the area; so, if this difference is high, the development of the region is an acute and very
concerning. According to the results obtained in this study, carbon footprint with a total amount of
2.57 units per world hectare, compared to land, forest, pasture products, agricultural products and
seafood, which were 0.09, 0.11, 0.41, 0.83, and 0.1 world hectares respectively, are significant. Also,
according to the results obtained in region 22 of Tehran, the distribution of carbon in the commodity
sector is the highest in terms of the area and type of use per unit of world hectare. It is approximately
0.8 and this is a threatening. In transportation sector, the services and construction, which include the
next higher values, are 0.62, 0.6 and 0.43 world hectares respectively, all of which can't be ignored.
Finally, the carbon footprint in the food sector is considered to be 0.12 world hectare, and has less
rank and actually less vulnerable than the other factors mentioned, but it needs to be considered
fairly. In the following, comparing the Ecological Footprints of This region with other major parts of
the world, the location of Tehran's 22nd region, after Kyoto with 2.38, Campo Grande with 3.14 and
Hong Kong with a value of 4 world hectares, which is equal to 4.11 world hectares, Sao Paulo, New
York, San Francisco, Ontario and Calgary have values of 4.38, 6.1, 7.1, 8.4 and 9.86 world hectares,
respectively, have a higher Ecological Footprint than Tehran's 22nd area, and the Ecological
Footprint of all cases are higher than the acceptable global limit for the Ecological Footprint of the
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world, and this is a threat, and it is required to take action to reduce and perhaps eliminate the
damages. Biocapacity of Tehran's 22nd district, which includes the total capacity of all areas, was
estimated at 5549 world hectares. By dividing this amount into the population of the region in 2015
(equal to one million and one hundred thousand), biocapacity was estimated at 0.005 world hectares
per capita. By comparing it with Iran, Asia and the world, it was determined that Tehran's 22nd
region has a much lower capacity than the mentioned ones. To estimate the Ecological Footprint of
the 22nd district of Tehran, population density and information related to lifestyle were used and the
rate of this parameter was 4.1 world hectare per capita. Comparing the Ecological Footprint of the
22nd district of Tehran with the average of this index in Iran (2.67), Asia (1.8) and also in the world
(2.7), it was determined that the 22nd district of Tehran has a more Ecological Footprint amount than
all these. There is a need to reduce the Ecological Footprint by changing the pattern of life and
reducing population in the region.
Conclusion
Cause of immoderate difference between Ecological Footprint and biocapacity in this region it’s
accurate to assess the development, in an unsustainable situation. The main reason of this difference
is lack of infrastructures in zone 22. With two times more population than master plan, biocapacity is
less than half of the predicted amount. As a region with high mid-income level, in case of
mismanagement Ecological Footprint of Tehran zone 22 could reach to 6.2 Global Hectares. Zone 22
needs an immediate management on population density with decrease in urban construction,
especially near the Chitgar artificial lake. It worth mentioning that Ecological Footprint decrease is
an achievable goal. Germany was successful to change the people Ecological Footprint from 6.8
Global Hectares in 1990 to 5.2 Global Hectares in 2012.
Keywords: Sustainable Development, Ecological Footprint, Biocapacity, Zone 22 of Tehran.
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