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 چکیده
 ردپاي جهاني شبکه هايداده از تحقيق اين است. ايران جايگاه و قاره پنج اکولوژيک ردپاي و زيستي ظرفيت بررسي تحقيق اين از هدف

 زيستي ظرفيت مترينک تا بيشترين ترتيببه اقيانوسيه و آمريکا آفريقا، اروپا، آسيا، زيستي ظرفيت ديد از است.گرفتهبهره 0202 سال اکولوژيک
 کا،آمري اروپا، آسيا، دهدمي نشان اکولوژيک ردپاي داراست. را پنجم رتبه اقيانوسيه و اول رتبه جهاني هکتار 2090222720 با آسيا دارند. را

 و ردپا بيشترين جهاني هکتار 22121022070 با آسيا گذارند.مي جايبر را اکولوژيک ردپاي کمترين تا بيشترين ترتيب به اقيانوسيه و آفريقا
 ردپاي زمين، کره زيستي ظرفيت از خود سهم برابر 22/1 آمريکا گذارد.مي جاي بر را ردپا کمترين جهاني هکتار 202222122 با اقيانوسيه

 زمين کره زيستي ظرفيت از خود سهم برابر 10/2 و 79/0 ،51/5 آسيا و اروپا اقيانوسيه، ترتيب به آمريکا از پس گذارد.مي جاي بر اکولوژيک
 آمريکا، هايقاره در کربن ردپاي بيشترين برد.مي بهره خود زيستي ظرفيت 99/2 از تنها آفريقا قاره گذارند.ميبرجاي اکولوژيک ردپاي

 داراست دنيا کشورهاي کل بين کل زيستي ظرفيت لحاظ به را 22 رتبه جهاني هکتار 22522222 با ايران شود. مي ديده آسيا و اروپا اقيانوسيه،
 برابر 222 رتبه با فرد هر براي ايران زيستي ظرفيت دارد. را 22 رتبه سال، در جهاني هکتار 020222222 با اکولوژيکي ردپاي لحاظ به ولي

 ميان در فرد هر اکولوژيکي ردپاي براي ايران رتبه و است جهاني هکتار 0/2 ايران در فرد هر اکولوژيکي ردپاي اما است جهاني هکتار 9/2 با
 دارد. زيستي کسري درصد 222 ايران گفت توانمي عبارتي به است. 90 کشورها ساير
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 سرآغاز
 افزايش باعث شهرها به مهاجرت افزايش و جوامع شدن صنعتي

 دهش هاآن از روزافزون استفاده و زمين طبيعيمنابع تصرف روند
 ابتيث نسبتا صعودي شيب با که رشد اين اخير، دهه چند در است.

 کياکولوژي ظرفيت از حتي که رسيده ميزاني به کرد،مي حرکت
 اکولوژيکي ردپاي 2702 دهه اواسط در است. شده بيشتر نيز زمين
 مصرفي منابع از افراد استفاده ميزان بيانگر که زمين روي بر انسان
 اين يزن سال به سال و است شده بيشتر زمين کره ظرفيت از است،

 در ريس يامويل و واکرناگل ماتيس بار نخستين شود.مي بيشتر ردپا
 را لوژيکياکو ردپاي تکنيک و اصطالح کلمبيا، بريتيش دانشگاه

 (2771) زمين بر انسان تاثير کاهش ما: اکولوژيکي ردپاي کتاب در
 اين منظر از Lee) (et al, 2019 دادند توسعه را آن و کرده مطرح

 تاثيري کشور( و شهر فرد، از )اعم انساني واحد هر انديشمند، دو
 فادهاست مورد را طبيعت خدمات و توليدات، زيرا. گذاردمي زمين بر

 که ستا طبيعتي مقدار با برابر هاآن اکولوژيکي تاثير دهد.مي قرار
 Wackernagel, 1998) اندکرده اشغال زندگي تداوم براي هاآن

& Rees). 
 دارد کيهت زمين بر انسان اکولوژيک اثرات بر که هاييمعيار از يکي

 اکولوژيک ردپاي گرفت، قرار دانشگاه و علم حوزه توجه مورد و
 ساز و ساخت هايزمين ردپاي مولفه پنج از شاخص اين است.
 هايزمين ردپاي زراعي، هايزمين ردپاي کربن، ردپاي شده،

 چراگاهي هايزمين ردپاي و جنگلي محصوالت ردپاي ماهيگيري،
 ردپاي جهاني شبکه اطالعات تحليل است. شده تشکيل

 قاره زيستي ظرفيت دهدمي نشان 0202 سال در اکولوژيکي
 پايرد حالي در ،است جهاني هکتار 51/2 نفر هر ازاي به آمريکا

 است. جهاني هکتار 25/0 نفر هر ازاي به آمريکا قاره اکولوژيک
 رتيبت به کدام هر اقيانوسيه و اروپا آسيا، آفريقا، شکل همين به

 در دارند، زيستي ظرفيت جهاني هکتار 02/20 و 2 ،91/2 ،20/2
 95/5 ،52/0 ،02/2 ترتيب به هاقاره اين اکولوژيک ردپاي که حالي

 فريقاآ قاره به نسبت آمريکا قاره يعني است. جهاني هکتار 22/9 و
 Global). گذاردمي برجاي اکولوژيک ردپاي بيشتر برابر 12/2

Footprint Network, 2021) است کرده ذکر (2770) واکرناگل 
 و هکتار 25/2 دنيا فقير درکشورهاي اکولوژيک پايرد تفاوت

 نمايدمي نوسان هکتار 20 تا ثروتمند هايدرکشور
)1998 Rees, & Wackernagel(. 

 

 هاروش و مواد
 -توصيفي روش صورت به تحقيق اين در استفاده مورد روش

 به هشپژو هايداده باشد.مي اسنادي مطالعات بر تکيه با تحليلي
 هاستفاد با اسنادي روش در هاداده اين است. کمي نوع از عمده طور

 دستبه 0202 سال در اکولوژيک ردپاي جهاني شبکه اطالعات از
 در 0229 سال به مربوط شبکه اين اطالعات آخرين است. آمده
 ،انيجه هکتار اساس بر اکولوژيک ردپاي و زيستي ظرفيت حوزه

 و استخراج نفر هر سهم اساس بر و زمين کره تعداد اساس بر
 گرفت. قرار محاسبات مبناي

 براي پايدار توسعه شاخص يک عنوان به اکولوژيک ردپاي از
 يرس جهت در جمعيت مختلف تراکم با شهرها ارزيابي و تشخيص

 اخص،ش اين با توانمي واقع در کنند.مي استفاده پايداري سوي به
 سنگيني و سنجيد برد ظرفيت بر را زيستي منابع از استفاده فشار

 هاستآن پايداري و هااکوسيستم بر جدي تهديد که اکولوژيک بار
 فرصت و سنگين بار تحمل توان هااکوسيستم، زيرا نمود. برآورد را

 شارف استمرار صورت در دارند، معيني حد يک در را تجديدشوندگي
 دپاير ايده شد. خواهد بازگشت غيرقابل تغيير اکوسيستم بر

 ابستهو محيط به فرد هر فعاليت که نمايدمي تبيين اکولوژيک
 و انرژي نقل، و حمل مسکن، غذا، قبيل از وابستگي اين است،
 زمين، واحد اين شود.مي سنجيده زمين واحد در ضروريات ديگر
 هاينيازمندي پاسخ فرد هر براي که است اکولوژيکي زمين واحد

 شاخص عنوان به شاخص اين از حاضر حال در باشد. داشته را آن
 دودح در تقاضا و عرضه اندازه تعيين براي ارزيابي و سنجش مهم

 ار هاداده کمي صورته ب شاخص اين شود.مي استفاده سرزمين
 از آن نهايي واحد دريافت و محاسبه براي نمايد.مي توصيف

 هکتار آن سنجش واحد شود.مي استفاده هافرمول و هارابطه
 يريگاندازه سطح واحد در اکولوژيکي پايرد است. ايکر يا جهاني

 ارور،ب زيستي فضاي هکتار يک با برابر سطح واحد يک .شودمي
 وريهبهر نظر از هازمين است. وريبهره جهاني ميانگين به نسبت

 رترينفقي و غالت کشت براي هازمين بارورترين هستند. متفاوت
 گيرندمي قرار استفاده مورد دام چراي و مراتع براي آنها

 اب برابر سطح واحد ترتيببدين (.2271 ،همکاران و زاده)اسماعيل
 جهاني ميانگين به نسبت زراعي، هايزمين از هکتار 2/2 حدود
 ميانگين از هکتار 2/2 حدود با برابر واحد همين .است وريبهره
 ،چراگاهي هايزمين ميانگين از هکتار 9/0 يا جنگلي، هايزمين

 امالک زمين هکتار يک بنابراين .است )ساحل( دريا هکتار 2/22 يا
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 مانه به نسبت سطح واحد از بيشتري ميزان يدهندهنشان بارور،
 حسب بر هازمين تمام مساحت .است بارور چندان نه زمين مقدار

 نيز يادر و شودمي سنجش «توده زيست» توليد براي آنها ظرفيت
 ريگياندازه انسان مصرف براي پروتئيني مواد توليد برحسب

 اکولوژيکي پايرد از کاملي مقياس «سطح واحد» روش .شودمي
 اراضي، کاربري انواع برحسب را مختلف کشورهاي و مناطق
 ياکولوژيک کمبودهاي و زيستي هايظرفيت شده،ساخته اراضي
 هب توانمي حليلت براي نياز مورد هايداده جمله از کند.مي برآورد

  (.2271 ،همکاران و زاده )اسماعيل کرد اشاره انرژي و آب مصرف
 

 مطالعه مورد منطقه
 ظرفيت مقايسه و بررسي» تحقيق اين موضوع که آنجايي از

 آمار اساس بر ايران جايگاه و قاره پنج اکولوژيک ردپاي و زيستي
 بوطمر اطالعات ،. بنابرايناست «اکولوژيک ردپاي جهاني شبکه

 هايولفهم اساس بر قاره پنج اکولوژيک ردپاي و زيستي ظرفيت به
 کاکولوژي ردپاي شبکه آمار از ايران جايگاه همچنين و گانهپنج

  .شد تحليل و استخراج جهاني

 

 آن محاسبه براي اصلي ديدگاه دو و اکولوژيکي پايرد

 هر در ردف هر فعاليت که است اين اکولوژيک پايرد ايده نخستين
 زا استفاده طريق از آن و دارد زمين با رابطه نوعي زمين از هگوش

 هاستماکوسي شده توليد خدمات از استفاده و زايد مواد توليد منابع،
 سنجش مهم شاخص عنوانبه آن از حاضر حال در .شودمي برقرار

 شوندهتجديد منابع يتقاضا و عرضه اندازۀ نيتعي براي ارزيابي و
 زا مقدار چه که دهدمي پاسخ پرسش، اين به و شودمي استفاده
 يمحل مقياس در انسان هر تقاضاي و عرضه براي زمين ظرفيت

 چنينهم (.2275 )رضي، است نياز مورد جهاني مقياس در و
 مطرح را سوال اين اکولوژيکي ردپاي مورد در (0222) واکرناگل

 و رددا قرار بشر اختيار در زمين ظرفيت از مقدار چه که است کرده
 اييشناس يزن را هااکوسيستم هايمحدوديت توانمي طريق ينا از

 ايدنممي منابع از فرد هر که مصرف حد محاسبه و شناسايي کرد.
 المس رفتار و ريزيبرنامه براي مناسب معيار يک در آن سنجش و

 رشد (.2275 )رضي، است اهميت حايز زيستمحيط در انسان
 ،رانپيش نيروهاي عنوان به منابع از نامناسب هاستفاد و عيتجم

 بيشتر را ... و مناطق گياهي پوشش آب، خاک، منابع بر فشار
 نسل حقوق حفظ بر عالوه پايدار توسعه هايراهکار .نمايدمي

 دنرسي براي دارد. نيز آتي هاينسل حقوق حفظ در سعي کنوني

 رفيمع زمينه اين در مختلفي ضوابط و هامعيار پايدار توسعه به
 پايداري شاخص نامهب را شاخصي اقتصاد جهاني مجمع .اندشده
ESI(2) يآلودگ زيستي،تنوع آب، هوا، )کيفيت مولفه 07 براساس 

 ،اخصش آن اساس رب که کردندمعرفي و...( محيط بهداشت زيستي،
 بر الوهع شود.مي سنجيده کشورها زيستمحيط وضعيت و کيفيت

 مولفه 01 اساس رب EPI(0) عملکرد شاخص نظير يديگر معيار ،آن
 ص)شاخ زيستمحيط بهداشت و اکوسيستم شادابي گروه، 0 در

 ....( و اهکشآفت ميزان کربن،اکسيددي انتشار هوا، و آب کيفيت
 ايهسياست قالب در را کشورها عملکرد شاخص اين ،شد معرفي
 همچنين دهد.مي قرار ارزيابي مورد زيستمحيط حفظ و عمومي

 ريتغي حدود (2)(CCC) برد ظرفيت مفهوم چون ديگري هايمعيار
 (LAC) سيستم قبول قابل

 ،(1) (EBC) محيط زيستي ظرفيت ،(5)
 آمد وجودهب زمينه ينا در (2)(EIA) زيستيمحيط اثرات ارزيابي
  (.2275 )رضي،

 فيتظر ايده پايداري شاخص عنوان به ياکولوژيک پايرد تعبير
 عيتيجم کثراحد» برد ظرفيت آورد. وجودهب را ردب ظرفيت يا تحمل

 «کندتامين  محدودنا طور به را هاآن هاينياز تواندمي زمين که
 ندتوامي زمين از هقطع يک واقع در (.2275 حبيبي، و فر)شاهيني
 تعداد نيا کهزماني و کندتامين  را هاانسان از معيني تعداد نيازهاي

 ناياب و يافته کاهش نياز مورد منابع رودمي فراتر زمين ظرفيت از
 شودمي مرگ يا بازگشت فاز وارد جمعيت ينابنابر شود،مي

(Global Footprint Network, 2021). (0221) ويلسن 
 سعتيو وانتمي اکولوژيکي، ردپاي تحليل و تجزيه با که نويسدمي

 و کردبرآورد آن در ساکن افراد هاينيازتامين  براي را زمين از
 يبيشتر فشار منابع بر اکج و ناحيه کدام در که داد نشان
 هايمقياس در اکولوژيک ردپاي ارزيابي در ينابنابر .استشدهوارد

 ابطهر براي را رقمي توانمي جهان( کشور، شهر، )فرد، مختلف
 ميزان انعکاس آن که کرد،معرفي طبيعت يا اکوسيستم با انسان
 شاخص نمايد.مي وارد زيستمحيط بر انسان که است يفشار
 يراب مردم ي)تقاضا فمصر مقدار ۀکنندبازگو کياکولوژ يردپا

 هک است يآب اي ن،يزم مقدار ميزان به خدمات( و يعيطب يالهااک
 يدوليت ديزوا نکهيا اي و کردهتامين  را جامعه يمصرف يازهاين

 اکولوژيکي ردپاي (.2209 فريادي، و )صمدپور نمايد جذب را هاآن
 طبيعت زا انسان که است يخدمات و زندگي هشيو سبک، به وابسته

  .(Global Footprint Network, 2021) کندمي اخذ

 و اکولوژيک پايرد محاسبه براي را فرض سه (0225) سيتل
 حمل مسکن، غذا، مصرف ميزان -نخست کند.مي ذکر آن برآورد
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 -مدو نمايند؛مي اخذ طبيعت از جمعيت که خدمات و کاالها نقل، و
 زمين آن استعداد و سرزمين محدوده در جمعيت يک مصرف مقدار
 يردپا -سوم نقل؛ و حمل و خدمات ،مصرفي کاالهاي توليد براي

 وليدت براي استفاده مورد زمين مقدار با برابر جمعيت اکولوژيکي
 )رضي، باشدمي جمعيت توسط شدهمصرف کاالهاي مناسب
 غذا،) اوليه هايمندي نياز مصرف ابتدا مفروضات اينبنابر (.2275
 عنيي جمعيت تعداد بر مصرف کل تقسيم طريق از ....( آب، انرژي،
 رب منطقه هايداده اساس بر مصرفي اصلي مواد سرانۀ تخمين
 شده داده اختصاص زمين تخمين منطقه؛ آن جمعيت کل اساس
 مصرف ميانه اساس رب مصرفي اقالم توليد جهت نفر هر براي

 زمين، ۀبازد نسبت به ساالنه توليد ميانۀ و (مصرفي مورد) ساالنه
 از مکدا هر توليد جهت شده داده تخصيص هايزمين سرانه يعني

 انهسر کل ميانگين سپس د.شوميمشخص مصرفي اقالم ينا
 يصصخت اکوسيستم مناطق کل کردن جمع با اکولوژيک پايرد

 و کاال مصرف ساالنه ينيتع منظور به فرد هر براي شده داده
  (.2202 فريادي، و پورد )صمدشومي محاسبه خدمات

 ادهاستف مورد اکولوژيکي پايرد تحليل چارچوب در که ييهاروش
 ند.شويم محاسبه استقرايي و قياسي صورت به اغالب گيرندمي قرار

 براي لذا و دارد قرار ملي مصرف هايداده اساس رب ترکيبي روش
 از بيش روش اين است. مناسب ملي اکولوژيک پايرد محاسبات

 همچنين و کندمي تحليل مصرف برحسب را حياتي منبع 12
 رقاما از قياسي روش نمايد.مي برقرار نيز را کلي انرژي محاسبه

 زمين قاديرم به مصرف مقادير تبديل براي بيولوژيکي يا کشاورزي
 و وندشمي جمع هم با هاگروه سپس کند،مي استفاده زيستي مولد

 رد مصارف بنديطبقه د.شومي حاصل ياکولوژيک ردپاي ارزش
 هايتحليل در و گرفته صورت اجزا فکيکت به قياسي روش

 فعاليت مقدار ابتدا روش ينادر شود.مي استفاده آن از ايمنطقه
 هب هاانرژي سپس شود،مي تعيين جمعيت واسطه به شده جامان

 تبديل جهاني مساحت واحد به سرانجام و اصلي زمين کاربري
 د.آي فراهم مناطق و هابخش ساير با مقايسه امکان تا شونديم

 تفاوت يزن و مواد توليد از ترکامل تصوير استقرايي روش ينابنابر
 وليداتت و معدني( و کشاورزي )توليدات اوليه توليدات بين معنادار
 کوچک با (.2275 )رضي، دهدميارايه  صنعتي( توليدات ) ثانويه
 روش اخير، هايسال در کوچک هايمقياس در پايداري شدن
 واقع در که است شدهارايه  اکولوژيکي ردپاي محاسبه جديد

 روش دو هر مکمل روش اين و است قبلي روش دو از برگرفته
ارايه  ار روش اين موران دن و کيسنگر مياد گوتليب، باشد.مي باال

 بر روش اين در است. معروف محورمکان روش نام به آن و کردند
 امدرتم ردپا محاسبه براي خاص متد يک که قبلي روش دو خالف
 عمل آزادي و شدهارايه  جهاني نقاط تمام در نيز و ها مقياس

 در هک شرايطي بتواند تا دهدمي قرار محقق اختيار در بيشتري
 ي،)رض کند محاسبه روش اين با را است حاکم مطالعه مورد محيط
2275.)  

 ردپاي محاسبه براي غذايي، مصرف بخش در يکم: رابطه
 د.شو لحاظ مصرف از قبل ضايعات مقدار که است نياز ياکولوژيک

 دارمق و غذايي مقادير مجموع با است برابر ساالنه مصرف واقع در
  .)Rees, & Wackernagel 1998( ضايعات

 

  Efood+ Ewaste = ساالنه مصرف                    (:2رابطه)
 

 لحاص ذيل رابطه از اوليه شکل در ياکولوژيک پايرد دوم: رابطه
 :(2272 همکاران، و )ضيايي شودمي

𝐸𝐹   (:0) رابطه =
𝐷𝑎𝑛𝑛𝑢𝑎𝑙

𝑌𝑎𝑛𝑛𝑢𝑎𝑙
  

 

 يک ساالنه تقاضاي D اکولوژيک، ردپاي EF فوق رابطه در
  باشد.مي محصول همان ساليانۀ عرضۀ Y و محصول

 قهمنط تيجمع يبرا کياکولوژ يردپا آوردن دست به سوم: رابطۀ
 يردپا متوسط ضرب حاصل محاسبه با ،(N) يزيربرنامه مورد

.)Wackernagel   باشدمي تيجمع ۀانداز در نفر هر اکولوژيکي

)1998 Rees, & 
 

  (EFP= N* EF)  (:2) رابطه
 

 فسيلي سوخت GJ ژول گيگا يک محاسبات طبق چهارم: رابطه
 جنگل هکتار يک کند.مي وارد اتمسفر به کربن مرگکيلو 20 حدود

 فسيلي سوخت ژول گيگا 222 تواندمي سال يک در متوسط طور به
 کربن تن 0/2 ها جنگل ساالنه جذب ظرفيت يعني نمايد جذب را
 .(2275 حبيبي، و فرشاهيني) باشدمي هکتار در

 

  gj/yr * 18 kg/ gil= 1.8 ton/yr 100  (:5) رابطۀ
 

 کيلوژول 0 با است برابر گاز يا نفت کيلوژول يک پنجم: رابطه
 کيلوژول 0 مايع سوخت کيلوژول يک حصول براي سنگ. ذغال
 غالذ چوب، بين تبديل نسبت زير رابطه است. الزم سنگ ذغال

 بي،حبي و فر شاهيني ) کندمي بيان را گاز و مايع سوخت سنگ،
2275). 
 (:1رابطه)

 2 kj timber = 2 kj (coal)= 1 kj (liquid fuel)= 1 kj (gas) 
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 به سال در جنگل هکتار يک که است اين بر فرض ششم: رابطه
 تراکم باشد.داشته بهروري چوب مترمکعب 2/0 وسطمت طور
 هر است. کيلوگرم 102 نيز خشک چوب مکعب متر هر سطمتو

 طور به باشد.مي انرژي مگاژول 02 حاوي خشک چوب کيلوگرم
 هک باشدمي زمين روي هايجنگل از هکتار يک ساالنه سطمتو
 يبي،حب و فرشاهيني ) نمايد انباشت انرژي ژول گيگا 05 تواندمي

2275). 
  (:2رابطه)

 2.3 m3 ha/ yr * 520 kg * 20 mj= 1000 (mj/gj) 24 gj 

ha/ yr 
 

 ايهاکوسيستم از بيوشيميايي انرژي ريوبهره هفتم: رابطه
 اکسيد دي تن 0/2 سال در جنگل هکتار هر جذب سطمتو جنگلي،

 55 ادلمع بنرک از کيلوگرم يک هاجنگل بيشتر در و بوده کربن
 انرژي انباشتگي روينااز است. بيوشيميايي انرژي مگاژول

 فر يني)شاه شودمي محاسبه ذيل رابطه از هاجنگل در شيمياييبيو
 .(2275 حبيبي، و

 t ha/ yr * 44 gj/t = 79 gj ha/ yr 1.8    (:9) رابطه

 اکولوژيکي پايرد روش معايب و ايامز

 يسياس و عمومي هايآگاهي افزايش در اکولوژيکي ردپاي نتايج
 است. فيدم افتد،مي اتفاق انسان توسط که طبيعي يطمح به نسبت
 سطح از توجه قابل اطالعات تهيه در اکولوژيکي ردپاي هايتحليل
 پايرد ت.اس مفيد بسيار اکوسيستم روي انسان وابستگي فعلي

 اضحو و روشن الگوي يک در زمين با را انسان برخورد اکولوژيکي
 آنچه اما .(Global Footprint Network, 2021) دهدمي نشان

 هک است اين کندمي نقد را اکولوژيکي ردپاي کليت ادعاي که
 ارد،د کار و سر کمي هايداده با بيشتر اکولوژيک ردپاي شاخص

 رتوپ در طبيعت با انسان هايکنش از وسيعي طيف کهحاليدر
 ردپاي مفهوم در ديگر طرف از .يابدمي انعکاس کيفي هايداده

 فرض يکسان شکل به جامعه يک هايانسان همۀ اکولوژيک
 متفاوت ،مختلف طبقات در هاانسان اثرات که،حاليدر شودمي

 ايپسمانده و زوايد و بيشتر مصرف بيشتر، عوايد برخي است.
 ,Lee et al) کنندمي استفاده طبيعت از بيشتر و دارند بيشتر

 سنجش براي تواندمي حدي تا اکولوژيک پايرد شاخص .(2019
 لميع معياري ،هااکوسيستم يا اکولوژيکي هايسرزمين ارزيابي و

 حليلت معايب و مزايا دارد. نيز را خود مشکالت و نواقص ولي باشد
 است. آمده (2) جدول در اکولوژيکي ردپاي

 
 

 (2270 همکاران، و )حبيبي اکولوژيکي ردپاي تحلیل معايب و مزايا :(1جدول)
 معايب مزايا

 ندقدرتم علمي نظر از هم که دهدمي ارايه جمعي شاخص اکولوژيکي، ردپاي
 است. آسان متخصصغير افراد توسط آن درک و شناخت هم و بوده

 مستلزم هک است ضايعاتي توليد و منابع مصرف شامل تنها اکولوژيکي ردپاي روش
 است. زمين نواحي

 يک سطح تا فرد يک از مصرف مختلف سطوح براي توانمي روش اين از
 نمود. استفاده جهان جمعيت حتي و کشور

 کي در زمين مختلف هايگروه بنديجمع ايده جنبه، و بعد ترينآفرين مشکل
 است. واحد عدد

 اثرات نيز و مصرف مختلف هايگروه ترکيب امکان اکولوژيکي، پايرد
 سازد.مي ميسر واحد تحليل يک در را آن محيطي

 نظر در ار کيفي مسايل کمتر و دارد تاکيد کمي مسايل روي بيشتر شاخص اين
 گيرد.مي

 قابليت بنابراين نمايدمي ارايه واحد مقدار يک روش اين که آنجايي از
 دارد. را جزئي و کلي هايمقايسه

 گيرد.مي ناديده را فناوري تغيير ژيکي،اکولو پايرد شاخص

 افتد،مي اقاتف که است احتماالتي بر مبتني بيشتر ايمنطقه سطح در شاخص اين گيرد.مي قرار نظرمد نيز اجتماعي عدالت روش اين در
 .است ايمنطقه و ملي سطح در اطالعات کمبود از ناشي آن از قسمتي که

  .هاآالينده و محصوالت توليد و مصرف محل ينيتع عدم و نگرييکسان .باشدمي بخشانگيزه هم و بوده آموزشي روش هم اکولوژيکي ردپاي تحليل
 

 هايافته
 هايسال طي جهان اکولوژيکي پايرد و زيستي ظرفیت

 7112 تا 1691

 کاکولوژي ردپاي جهاني شبکه توسط شدهارايه گزارش اساس بر
 ،0229 سال در زمين نوع مبنايبر اکولوژيک ردپاي ،0202 سال در

 کربن ردپاي جهاني، هکتار 592095229 ساز و ساخت ردپاي
 زراعي هايزمين ردپاي جهاني، هکتار 20972522021
 200202222 ماهيگيري ردپاي جهاني، هکتار 2070070052

 جهاني هکتار 0210221090 جنگلي توليدات پايرد جهاني، هکتار
 است. جهاني هکتار 2200025202 چراگاهي هايزمين ردپاي و
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 سيري با کل اکولوژيک ردپاي دهد:مي نشان (0) جدول همچنين
 هکتار 9202001272 از 0229 سال تا 2722 سال از صعودي
 Global) است رسيده جهاني هکتار 02702272270 به جهاني

Footprint Network, 2021). ساز و ساخت اکولوژيک ردپاي 
 به جهاني هکتار 02521102 از 0229 سال تا 2722 سال از

 سال از کربن ردپاي است. رسيده جهاني هکتار 592095229
 به جهاني هکتار 2272959201 از 0229 سال تا 2772

 هايزمين ردپاي است. رسيده جهاني هکتار 20972522021

 به جهاني هکتار 2529220527 از هاسال اين طي زراعي
 از ماهيگيري پايرد است.رسيده جهاني هکتار 2070070052
 رسيده جهاني هکتار 200202222 به جهاني ارتهک 072011250

 جهاني هکتار 2201200507 از جنگلي محصوالت ردپاي است.
 اين طي چراگاهي پايرد و رسيده جهاني هکتار 0210221090 به

 هکتار 2200025202 به جهاني هکتار 002212592 از هاسال
 .(Global Footprint Network, 2021) است رسيده جهاني

 

 7112 تا 1691 هايسال طي جهان زيستي ظرفیت (:7جدول)
 ردپاي هايمولفه

  اکولوژيکي

 و ساخت

 ساز

 هايزمین کربن

 زراعي

 هايزمین

 ماهیگیري

 محصوالت

 جنگلي

 هايزمین

 چراگاهي

 ردپاي

  کل اکولوژيک
 7220220102 2571922292 1122052212 2209212209 2529220527 2 02521102 2722 سال

 7220220102 2107295202 1250229921 2290120250 0225021750 2 052290057 2772 سال

 20222029172 2572025292 1220500201 2270525021 2070070052 2 592095229 0229 سال

 

 به 22/2 از ساز و ساخت مولفه در 0229 سال تا 2722 سال از
 ردپاي مولفه ،22/2 به 20/2 از کربن ردپاي مولفه ،25/2

 از ماهيگيري هايزمين مولفه ،20/2 به 21/2 از زراعي هايزمين
 29/2 به 25/2 از جنگلي محصوالت ردپاي مولفه و 22/2 به 22/2

 کاهش 20/2 به 27/2 از چراگاهي هايزمين مولفه و يافته افزايش

 در دهدمي نشان (2) جدول در هامولفه کل اطالعات است. يافته
 زمين کره ظرفيت برابر 92/2 کل، اکولوژيک ردپاي 2722 سال
 است. رسيده برابر 92/2 به عدد اين 0229 سال در و استبوده

 مولفه دهدمي نشان اکولوژيک ردپاي هايمولفه که طورهمان
 است شده زمين کره ظرفيت برابر 22/2 ،0229 سال در کربن

(Global Footprint Network, 2021). 
 

 7112 سال در زمین( کره )تعداد موجود ظرفیت اساس بر اکولوژيک ردپاي (:3) جدول
 ردپاي هايمولفه

  اکولوژيکي

 و ساخت

 ساز

 هايزمین کربن

 زراعي

 هايزمین

 ماهیگیري

 محصوالت

 جنگلي

 هايزمین

 چراگاهي

 ردپاي

  کل اکولوژيک
 92/2 27/2 25/2 22/2 21/2 20/2 22/2 2722 سال

 07/2 27/2 20/2 21/2 01/2 92/2 20/2 2772 سال

 92/2 20/2 29/2 22/2 20/2 22/2 25/2 0229 سال

 

 جهاني هکتار مبناي بر قاره 5 کشورهاي زيستي ظرفیت

 اراد با آسيا دهدمي نشان هاقاره موجود زيستي ظرفيت بررسي
 با اروپا داراست. را اول رتبه جهاني هکتار 2090222720 بودن

 سيهاقيانو و آمريکا آفريقا، و دوم رتبه ،جهاني هکتار 0222752592
 از يک هر زيستي ظرفيت دارند. قرار بعدي مراتب در ترتيببه

 زراعي، هايزمين کربن، ساز، و ساخت مولفه پنج با هاقاره
 در چراگاهي هايزمين جنگلي، محصوالت ماهيگيري، هايزمين

 .(Global Footprint Network, 2021) است آمده (5) جدول
 

 جهاني هکتار مبناي بر قاره 5 کشورهاي اکولوژيک ردپاي

 بودن دارا با آسيا دهدمي نشان هاقاره اکولوژيک ردپاي بررسي
 با اروپا داراست. را اول رتبه جهاني هکتار 22121022070
 يهاقيانوس و آفريقا آمريکا، و دوم رتبه جهاني هکتار 2292290011

 از يک هر زيستي ظرفيت دارند. قرار بعدي مراتب در ترتيب به
 زراعي، هايزمين کربن، ساز، و ساخت مولفه پنج با هاقاره

 در چراگاهي هايزمين جنگلي، محصوالت ماهيگيري، هايزمين
 .(Global Footprint Network, 2021) است آمده (1) جدول
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 جهاني( هکتار حسب )بر 7112 سال در گانهپنج هايمولفه با هاقاره زيستي ظرفیت (:4) جدول
 و ساخت قاره نام

 ساز

 هايزمین کربن

 زراعي

 هايزمین

 ماهیگیري

 محصوالت

 جنگلي

 هايزمین

 چراگاهي

 ظرفیت

  کل زيستي
 2220222020 02250222 572075229 221750770 525222272 2 02201520 آمريکا

 2022102222 252202212 290252597 92252000 290012222 2 12071222 آفريقا

 2090222720 020205222 250095727 212002275 2922115091 2 225722512 آسيا

 0222752592 220255190 2225152202 002922202 10701592 2 19020900 اروپا

 222722002 202721020 59212225 95105279 29259525 2 2505272 اقيانوسيه

 

 جهاني( هکتار حسب )بر 7112 سال در گانهپنج هايمولفه با قاره پنج اکولوژيک ردپاي (:5جدول)
 و ساخت قاره نام

 ساز

 هايزمين کربن

 زراعي

 هايزمين

 ماهیگیري

 محصوالت

 جنگلي
 هايزمين

 چراگاهي

 ردپاي

  کل اکولوژيک

 22121022070 229929091 952522229 221025220 0202922292 2029907052 225722512 آسيا

 2292290011 222901220 202252502 220227205 122920250 2720729127 19020900 اروپا

 0229525722 70127290 092272222 51252210 222127022 2020000220 02201520 مريکاآ

 2027057222 292525021 000922122 12027021 202790571 222222200 12071222 آفريقا

 202222122 9222020 05220225 2295220 25200150 222292202 2505272 اقيانوسيه

 
 جهان زيستمحيط بر فرد هر اثرات که شد متذکر بايد البته

 وسعهت درحال و توسعهيافته کشورهاي بين در را زيادي هايتفاوت
 استانداردهاي دليل به يافته توسعه کشورهاي دهد.مي نشان

 و کرده مصرف را بيشتري منابع بيشتر، درآمدهاي و زندگي
 عنوان هب کنند.مي تخليه محيطزيست در را بيشتري هايآالينده

 کيلوگرم 210 حدود فرد هر ازاي به امريکا متحده اياالت در مثال
 در و کيلوگرم 70 چين کشور در آنکه حال شود، مي مصرف فوالد
 شودمي مصرف فوالد فرد هر ازاي به کيلوگرم 05 تنها هند

 انتشار ميزان ديگر سوياز (.2277 ،همکاران و پوراصغر)
 ار زيادي هايتفاوت کشورها از گروه دو اين از حاصل هايآالينده
 تن 20/27 آمريکايي هر 0222 سال در که حالي در .دهدمي نشان

 رايب مقدار اين است، کرده منتشر زمين جو در کربن اکسيددي
 هندي شهروند يک براي و تن 5/72 معادل چيني شهروند يک

 يک هک اثراتي شودمي مشاهده ترتيب اين به .است بوده تن 2/22
 زمين کره زيستمحيط و منابع بر يافته توسعه کشورهاي در فرد

 فقير و توسعه درحال کشورهاي از بيش مراتب به نمايندمي تحميل
 ورهاکش اين اکولوژيکي پايرد در توانمي را موضوع اين که است

 (.2277 ،همکاران و پوراصغر) کردمشاهده

 

 از سهم مبناي بر قاره 5 کشورهاي اکولوژيک ردپاي

 زمین( کره )تعداد زيستي ظرفیت

 ستيزي ظرفيت از سهم مبناي بر ها قاره اکولوژيک ردپاي بررسي
 دپاير اشزيستي ظرفيت از بيشتر برابر 22/1 آمريکا دهدمي شانن

 اآسي و اروپا اقيانوسيه، آن از پس گذارد.مي جاي بر اکولوژيک
 بر اکولوژيک ردپاي شانزيستي ظرفيت برابر 10/2 و 79/0 ،51/5

 مبناي بر هاقاره از يک هر اکولوژيک ردپاي گذارند.مي جاي
 ن،کرب ساز، و ساخت مولفه پنج با زيستي ظرفيت از شانسهم
 جنگلي، محصوالت ماهيگيري، هايزمين زراعي، هايزمين
 .استآمده (2) نمودار و (2) جدول در چراگاهي هايزمين

(Global Footprint Network, (2021 
 

 
 سال در قاره پنج اکولوژيک ردپاي (:1) شماره نمودار

 زمین( کره تعداد حسب )بر 7112
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 (زمین کره تعداد حسب )بر 7112 سال در پنجگانه هايمولفه با قاره پنج اکولوژيک ردپاي (:9) جدول

 قاره نام
 و ساخت

 ساز
 کربن

 هايزمین

 زراعي

 هايزمین

 ماهیگیري

 محصوالت

 جنگلي

 هايزمین

 چراگاهي

 بر کل اکولوژيک ردپاي

 زمین کره تعداد مبناي
 22/1 27/2 10/2 27/2 17/2 17/2 21/2 آمريکا

 99/2 2/2 29/2 22/2 02/2 20/2 22/2 آفريقا

 10/2 21/2 22/2 21/2 07/2 70/2 21/2 سياآ

 79/0 20/2 22/2 2/2 1/2 02/2 21/2 اروپا

 51/5 29/2 2/2 20/2 05/2 90/0 25/2 اقيانوسيه

 
 

 نفر يک ازاي به قاره 5 اکولوژيک ردپاي و زيستي ظرفیت

 اننش نفر يک سهم مبناي بر هاقاره اکولوژيک ردپاي بررسي
 زيستي ظرفيت جهاني هکتار 51/2 نفر يک ازاي به آمريکا دهدمي
 آفريقا گذارد.مي برجاي جهاني هکتار 25/0 با برابر ردپايي اما دارد

 02/2 و دارد زيستي ظرفيت جهاني هکتار 20/2 نفر يک ازاي به
 91/2 آسيا گذارد.مي برجاي اکولوژيکي ردپاي جهاني هکتار

 رابرب اکولوژيکي ردپاي ولي دارد نفر يک ازاي به زيستي ظرفيت

 02/20 اقيانوسيه نهايت در گذارد.مي باقي جهاني هکتار 52/0 با
 ردپا جهاني هکتار 22/9 ولي دارد زيستي ظرفيت جهاني هکتار
 زا يک هر در نفر يک ازاي به اکولوژيک ردپاي گذارد.مي باقي
 زراعي، هايزمين کربن، ساز، و ساخت مولفه پنج با هاقاره

 در چراگاهي هايزمين جنگلي، محصوالت ماهيگيري، هايزمين
  است.آمده (0) نمودار

 
 

 

 7112 سال در نفر يک ازاي به قاره پنج اکولوژيک ردپاي و زيستي ظرفیت :(7) نمودار

 
 

 

 ردپاي و زيستي ظرفیت ديد از ايران جايگاه تحلیل

 اکولوژيک

 هکتار 22552012 با برابر 0229 سال در ايران زيستي ظرفيت
 ايران توسط شده گذاشته جايبر اکولوژيکي ردپاي اما است جهاني

 رب اکولوژيکي ردپاي آمار است. جهاني هکتار 022921772 با برابر
 برابر 20/0 ايران کشور دهدمي نشان زمين کره تعداد اساس

 فيتظر گذارد.مي جاي بر اکولوژيکي ردپاي خود زيستي ظرفيت

 نفر هر اما است جهاني هکتار 95/2 با برابر ايران در نفر هر زيستي
 گذاردمي جاي بر اکولوژيک ردپاي جهاني هکتار 00/2 ايراني

 ار مقدار باالترين کربن ردپاي دهد مي نشان آمارها که همانطور.
 51/2 ايران عبارتي به دارد اکولوژيکي ردپاي هايمولفه ميان در

 ردف هر گذارد.مي برجاي کربن ردپاي خود زيستي ظرفيت برابر
 گذاردمي جاي بر کربن ردپاي جهاني هکتار 20/0 ايراني

(Global Footprint Network, 2021). 
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  7112 سال در پنجگانه هايمولفه با ايران زيستي ظرفیت و اکولوژيک ردپاي (:2جدول)

 هاشاخص
 و ساخت

 ساز
 کربن

 هايزمین

 زراعي

 هايزمین

 ماهیگیري

 محصوالت

 جنگلي

 هايزمین

 چراگاهي

 زيستي/ ظرفیت

 کل اکولوژيک ردپاي
 زيستي ظرفيت
 (جهاني )هکتار

1702725 2 07022221 21222072 5957229 1599050 22552012 

 اکولوژيکي ردپاي
 (جهاني )هکتار

1702725 209729720 52012021 20909295 1250729 9027220 022921772 

 اکولوژيک ردپاي
  زمين کره تعداد اساسبر

21/2 51/2 20/2 2/2 25/2 22/2 20/0 

 95/2 29/2 22/2 20/2 22/2 2 29/2 رنف هر زيستي ظرفيت

 00/2 2/2 29/2 22/2 10/2 20/0 29/2 رنف هر اکولوژيک ردپاي

 

 در ايران زيستي ظرفیت و اکولوژيک ردپاي :(3) نمودار

  7112 سال

 
 

 گیرينتیجه و بحث
 0202 سال در جهاني اکولوژيک ردپاي شبکه که گزارشي در

 از مصرف سرعت رفتن باال ،0229 سال تا استکرده منتشر
 بوميستز حيات تجديد سير با مقايسه در بشر توسط اکوسيستم

 رفمص که طوري به است، دهش اکولوژيک شکاف افزايش سبب
 عادلم زماني به ساليک طي بشر توسط حيات قابل کره منابع
 اام دارد.نياز توليد باز و حيات تجديد جهت ماه هفت و ساليک
 از رفمص در چنان آن طبيعت، توليد باز توان به توجه بدون بشر

 مرگ نتيجه در و طبيعيمنابع نابودي که گرفته پيشي اکوسيستم
 اين بر ساخت. خواهد ممکن را زمين کره روي بر زنده موجود هر

 ايپ رد برآورد و اکولوژيک ردپاي شاخص کارگيري به با اساس
 منابع برداشت و تقاضا ميزان بررسي جهت منابع مصرف اکولوژيک

 سوي از نظرمورد منبعتامين  زيستي ظرفيت برآورد و سويک از
 رفمص در پايداري عدم يا اکولوژيک شکاف ميزان توانمي ديگر

 تظرفي مفهوم به توجه با همچنين کرد. تبيين و زد تخمين را
 طبيعيابعمنتامين  در اکوسيستم توانايي ميزان که زيستيمحيط
 جهت اقتصادي بخش هر براي توليد عامل عنوان به نياز مورد
 اکولوژيکي پايرد بررسي دهد،مي نشان را خدمات و کاال توليد

 در وثرم راهکاري تواندمي زيستيظرفيت با آن مقايسه و مصرفي
  باشد. طبيعيمنابع رفت هدر از پيشگيري راستاي

 الس از بشر سوي از شده گذاشته جاي بر اکولوژيک ردپاي کل
 بررسي است. داشته يدرصد 070 رشد 0229 سال تا 2722
 کاکولوژي ردپاي که است آن گوياي اکولوژيک ردپاي هايمولفه

 ردپاي است. داشته رشد درصد 101 ها سال اين طي ساز و ساخت
 ردپاي دارد. هامولفه ميان در را دوم رتبه ،رشد درصد 522 با کربن
 و جنگلي محصوالت ردپاي ماهيگيري، ايردپ ،زراعي هايزمين

 درصد 211 درصد، 020 ،درصد 092 با ترتيب به چراگاهي ردپاي
 هايمولفه ميان در را پنجم تا سوم هايرتبه رشد درصد 205 و

 رفتنگ نظر در با اکولوژيک ردپاي بررسي .دارند اکولوژيک ردپاي
 کاکولوژي ردپاي دهدمي نشان زمين کره موجود زيستي ظرفيت

 سال در زمين کره ظرفيت برابر 92/2 از و شده برابر 5/0 کل،
 در است. رسيده 0229 سال در زمين ظرفيت برابر 92/2 به 2722
 برابر 5 اکولوژيک ردپاي ايجاد و کشيبهره ساز و ساخت مولفه
 برابر، 2/2 کربن ردپاي است. رسيده ،25/2 به 22/2 از و است شده

 و برابر 0 ماهيگيري هايزمين برابر، 2/0 زراعي هايزمين ردپاي
 ردپاي و است شده برابر 0/2 از جنگلي محصوالت ردپاي مولفه
 است. يافته کاهش 20/2 هاسال اين طي چراگاهي هايزمين

 2722 سال در دهدمي نشان (2) جدول در هامولفه کل اطالعات
 مولفه دهدمي نشان اکولوژيک ردپاي هايمولفه که طورهمان
 است شده زمين کره ظرفيت برابر 22/2 ،0229 سال در کربن

(Global Footprint Network, 2021.) 

 ا،اروپ آسيا، دهدمي نشان هاقاره موجود زيستي ظرفيت بررسي
 زيستي ظرفيت باالترين از ترتيببه اقيانوسيه و آمريکا آفريقا،

 هکتار يمبنا بر اکولوژيک ردپاي تحليل مقابل در .هستند برخوردار
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 وسيهاقيان و آفريقا آمريکا، اروپا، آسيا، که است آن گوياي جهاني
 ماا گذارند.مي جايبر جهاني هکتار مبناي بر را ردپا بيشترين

 زيستي ظرفيت مبنايبر هاقاره اکولوژيک ردپاي بررسي
 22/1 آمريکا دهدمي نشان زمين( کره تعداد مبناي )بر موجودشان

 ايج بر اکولوژيک ردپاي اشزيستي ظرفيت از بيشتر برابر
 10/2 و 79/0 ،51/5 آسيا و اروپا اقيانوسيه، آن از پس گذارد.مي

 تنها رند.گذامي جاي بر اکولوژيک ردپاي شانزيستي ظرفيت برابر
 برد. مي بهره موجودش زيستي ظرفيت 99/2 از که آفريقاست

 اننش نفر يک سهم مبناي بر هاقاره اکولوژيک ردپاي بررسي
 جا به ردپا خود زيستي ظرفيت برابر 2/0 ييآمريکا يک دهدمي
 زيستي ظرفيت از بيشتر هکتار 25/2 تنها ييآفريقا هر .گذاردمي
 زمين از خود زيستي ظرفيت برابر 0/2 ييآسيا هر دارد. ردپا خود
 ردپا خود زيستي ظرفيت برابر 1/2 اروپايي هر کند.مي کشيبهره
 زمين از خود زيستي ظرفيت از کمتر اقيانوسيه تنها و دارد
  کند.مي کشيبهره
 را 22 رتبه اکولوژيک ردپاي جهاني هکتار 020222222 با ايران

 .داراست دنيا کشورهاي ميان در گذاشته جاي بر ردپاي لحاظ به

 دهديم نشان جهاني هکتار اساس بر کشورها زيستي ظرفيت آمار
 22 رتبه جهاني هکتار 22522222 با ايران ،زيستي ظرفيت ديد از
 عدادت مبناي بر اکولوژيکي ردپاي آمار .دارد دنيا کشورهاي ميان را

 زيستي ظرفيت برابر 20/0 ايران کشور دهدمي نشان زمين کره
 گذارد.مي جاي بر اکولوژيکي ردپاي خود
 يايران نفر هر دهدمي نشان ايران در نفر هر زيستي ظرفيت آمار
 زيستي ظرفيت جهاني هکتار 95/2 کشورها( ميان در 222 رتبه )با

 بر اکولوژيک ردپاي جهاني هکتار 00/2 ايراني نفر هر اما دارد،
 90 رتبه فرد هر ازاي به اکولوژيکي ردپاي ديد از و گذاردمي جاي

 ايران گفت توانمي عبارتي به يابد.مي اختصاص ايران به دنيا در
 دارد. زيستي کسري درصد 222
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Abstract 

The present paper aims at studying bio-capacity and ecological footprint of five continents and position of Iran 

in this regard. We used ecological global footprint network in 2021. In terms of bio-capacity, Asia, Africa, 

Europe, Americas and Oceania have the highest to lowest bio-capacity respectively. Asia with 3,278,060,962 

hectares has the top rank and Oceania enjoys the fifth rank. Ecological footprint indicates that Asia, Africa, 

Europe, Americas and Oceania have left the highest to lowest ecological footprint respectively. Asia with 

10,565,813,892 hectares has the top rank and Oceania with 180,360,560 hectares enjoys the lowest rank. 

Americas leave ecological footprint 5.03 times more that the planetary bio-capacity followed by Oceania 

(4.45), Europe (2.97) and Asia (1.52) respectively. Africa just enjoys 0.77 of its bio-capacity. Carbon footprint 

has left the highest footprint in Americas, Oceania, Europe and Asia respectively. With 60,400,000 global 

hectares, Iran ranks 36th in terms of total bio-capacity among all countries worldwide while in terms of 

ecological footprint and with 262,000,000 global hectares, Iran ranks 16th. Iranian bio-capacity per person 

ranks 130th with 0.7 global hectares while its ecological footprint per person is 3.2 global hectares ranking it 

78th among all countries. As such, Iran currently encounters 333% of bio deficit.  
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