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 چکیده
ردازد. پبرنامه ريزي شهري مي اليه هاي مديريت و توسعه پايدار شهري در موضوع مهم ردپاي جغرافيايي و اين پژوهش به بررسي دو

شده است. اين تحقيق با روش توصيفي، تبييني واز  نجامپرسشنامه ا اي، ميداني وكتابخانه روش باگردآوري اطالعات  آوري وجمع

انجام گرفته است. يافته هاي  13 منطقه جامعه شهري در طريق مدل جاي پاي جغرافيا)ردپاي اكولوژيكي( براي تعيين توسعه پايدار

باشد، اين بدان سال مي در نفر به ازاي هر هكتار 31311 منطقه معادلجغرافيا )ردپاي اكولوژيكي(  ي پايتحقيق نشان مي دهد كه جا

 براي13منطقه  سهم خود ظرفيت اكولوژيكي قابل تحمل را به خود اختصاص داده و بيش از برابر 37111 منطقه معناست كه اين

طريق  زمحاسبات صورت گرفته ا الگوهاي توسعه منطقه بنا بر سوي ديگر از و به مناطق ديگرتهران نيازمند شبرآوردن نيازهاي خوي

چند گانه آن  نواحي در توزيع جمعيت نيز عدم تعادل در نابرابري و آنتروپي نسبي شانون تا حدودي پراكنده بوده و ضرايب جيني و

 مشهود است. 

 . شانون يآنتروپ-يآنتروپ -داريتوسعه پا - يبوم شناس - ایجاپاي جغرافکلیدواژگان: 
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 مقدمه 

 حال توسعه و جوامع در رشد شتابان آن بخصوص به شكلي ناموزون در كنارزندگي غالب شهري و توسعه شهري در

امروزه چالش هاي قابل توجهي را به رخ كشيده است. ارزيابي پايداري به عنوان موضوعي ر، لزوم برنامه ريزي هاي پايدا

رسد.  ه نظرمياساسي ب رفع نابرابريهاي جغرافيايي بسيار بين نسلي و تاي نيل به عدالت در ون نسلي وراس با اهميت در

مي باشد. اين  پژوهشاهداف اساسي اين  از پايدار نگاه و  تالش در دستيابي به روند توسعه اي همگام با زيست بوم

كي( كولوژيامسير پايداري ازروش جاي پاي جغرافيا)رد پاي  با هدف ارزيابي ميزان همخواني توسعه شهري در پژوهش

فاق اين زمينه، ات در و روبروست عرصه هاي زيست محيطي با چالشهاي بي سابقه اي درامروزتدوين شده است. انسان 

دي سطوح موجود فعاليتهاي اقتصا زمين در 1همه جانبه اي بين صاحبنظران زيست محيطي وجود دارد كه بوم سازگان نظر

به افزايش  رو، اقتصادي برمنابع طبيعي بيش ازپيش ديگر قادر به پايداري نيستند، زيرا فشارهاي عرصه هاي مادي و

زمين، آب،  بر اي راهمواره فزاينده فشار (. افزايش جمعيت به همراه الگوي مصرف ناپايدار33: 1312)ارجمند نيا،  است

 د. رشد سريع جمعيت معموالً با تخريب شديد محيط زيست، اعم ازمنابع ضروري زمين وارد مي كن ساير انرژي و

قتصادي ا جنگل زدايي همراه است. اين وضعيت مي تواند فراسوي حدود منابع طبيعي و فرسايش خاك، بيابان زايي و

. گزارش (11: 1312 مدت به مخاطره بياندازد)پالمر، زادر توانايي اداره ي زندگي آن را در ظرفيت تحمل منطقه باشد و و

به دو سياره  2232صورت عدم تغيير روند كنوني مصرف بشريت تا سال  نشان مي دهد كه در 2221سال  سياره زنده در

زمينه گام  ظرفيت ملي تحمل خويش اولين اقدام در كشورها از شناخت اينرو خواهد بود. از منابع نياز از سرشار ديگر

سوي ديگر يكي از مهمترين دغدغه هاي ناپايداري فرايند توسعه كنوني به رشد  از مسير توسعه پايداراست. نهادن در

ك ميليارد ي جهان باز مي گردد. سده بيستم ميالدي با كمي بيش از شيوه زندگي مترادف آن در شتابان شهر نشيني و

 شهرنشين به عصر رصدد 12نزديك به  شش ميليارد و با كمي بيش از شد و درصد شهرنشين آغاز 12 جمعيت زمين و

اي نقطه فشار و پيوست. افزايش بي سابقه جمعيت به همراه نسبت روزافزون شهر نشيني كه در واقع تمركز بيست و يكم

داشته است.  2به همراه گسترش شيوه هاي زندگي ضد محيط زيست را در پي دارد، پيامدهاي زيانباري براي زيست كره

ه شكل و كاركردي كه در كشورهاي جنوب دارد، بحران آفرين بوده و هشداري تداوم اينگونه رشد شهري، به ويژ

 تجمع بيش از (. با توجه به اينكه پيش بيني ها حكايت از3: 1311برناپايداري شهر نشيني به روال كنوني است)صرافي، 

بسيار حائز  پايدارشهرهامديريت توسعه  لزوم برنامه ريزي و شهرها دارد در 2221جمعيت جهان تا سال  درصد از 12

 (. 41: 1317اهميت است)جعفري، 

 مسأله بیان

 بسياري كمبود يا فقدان كنار منطقه در شهري طراحي و توسعه روند نگري در آينده بدون و ناسنجيده هاي سليقه اعمال

 شهري هاي سرانه سويي، كمبود از متقابل اكولوژيكي فشار و نامتناسب پراكنش با همراه شهري خدمات و تسهيالت از

 محيط با ناسازگار هاي كاربري جاي به نا حضور كنار ها درمحله از برخي آن در استاندارد و متوسط سطح به نسبت

 رعايت عدم دليل به كه شهري عناصر مالحظه بي تدوين با ناسازگار عناصر پايدار، تشديد توسعه با متضاد و زيست

 آن در يپراكنده گسترش و رشد و منطقه جمعيت افزايش يهجمه با زمين كاربري الگوي الزم در مراتبي سلسله اصل

 و شاخصها رعايت عدم كندمي خودنمايي پيش از بيش سويي، آنچه است. از زده دامن گذشته هايسال طي پيرامون

 اهميت كنار كه در باشدمي منطقه اجتماعي و كالبدي، اقتصادي توسعه روند اكولوژيكي در نگاه با پايداري هاي مولفه

 زوال از جلوگيري و پايدار توسعه نگاه با اي توسعه هاي زمينه محققانه در هاي بررسي لزوم منطقه اين ايفرامنطقه

                                                           
1 - Ecosystems. 

2 - Biosphere 
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تهران به  شهر 13بررسي فضاي بوم شناختي منطقه  ؛پي در رساله حاضر لذا لزومكند. مي طلب را منطقه اكولوژيكي

بررسي رابطه الگوي فضايي ماحصل توسعه شهري منطقه با ناپايداري اكولوژيك ، آن ييپاي جغرافيا يمنظور تعيين جا

 ، ضرورت نمود. شهر تهران 13ناپايداري اكولوژيك منطقه  بر و ارزيابي عوامل مؤثر

 پژوهشسواالت 

 الزم را دارد؟براي توسعه شهري و زيستي شهرندان توان  13منطقه  آيا فضاي جغرافيايي و بوم شناسي .1

درون منطقه شهري بر افزايش  تهران از نظر توسعه پايدار در 13آيا عواملي چون فرم، شكل و ساختار منطقه ي .2

 جاي پاي بوم شناسي منطقه مؤثر است ؟

 پژوهش روش شناسي

اين پژوهش مبتني برسه مرحله اصلي بشرح زير بوده تحليلي است.  -پژوهش حاضر كاربردي ازنوع توصيفي 

 است:

 اي بوده كه طي آن انواع پايان نامه هابخشي از مطالعات انجام شده به صورت كتابخانه الف( مرحله ي كتابخانه اي:

 مورد مطالعه قرار گرفتند. مرتبط  هاي پژوهشيطرح و تكنيك هاي آماريو  مقاالت و

  ب( مرحله ي مطالعات ميداني

ن مرحله انجام تحقيق بدست آوردن داده هاي الزم براي اندازه گيري مهمتريبدين منظور ج( تجزيه و تحليل داده ها:

EF  باشد. داده هاي الزم براي اندازه گيري اوليه ازطريق جداول آماري كشورو اطالعات بدست آمده توسط سازمانها

مي توان به  آمد. از جمله داده هاي مورد نيازبراي تحليل و مراكز زيربط و در برخي موارد به روش ميداني، بدست

براساس روش كلي ابداع شده توسط كه  مصرف انرژي، غذا، توليدات جنگلي و مصارف آن اشاره داشت

Wackernagel وRess را شامل مي شوند ، اين محاسبات مراحل اصلي زير: 

 . براساس مجموع داده هاي منطقه و تقسيم مصرف كل به ميزان جمعيت تخمين سرانه مصرف ساالنه مواد مصرفي-

تخمين زمين اختصاص داده شده به هر نفر براي توليد هر مورد مصرفي از طريق تقسيم متوسط مصرف ساالنه هر -

 مورد بر متوسط ساالنه توليد، يا بازده زمين. 

اختصاص ر( از طريق جمع زدن تمامي مناطق اكوسيستم كه به هر نفEFمحاسبه متوسط كل رد پاي اكولوژيك هر نفر )-

  يافته است.

(، با محاسبه حاصل ضرب متوسط N( براي جمعيت منطقه مورد برنامه ريزي ) Efpبه دست آوردن رد پاي اكولوژيك )-

 . (Ress 1996و  Efp= N *EF( )Wackernagelاندازه جمعيت ) رد پاي هر نفر در

ساس ا راكنش برجه تجمع جمعيت و اشتغال يا نسبت فشردگي و پدر ضرايب موران و گري براي تعيين ن ازهمچني

همبستگي فضايي و همچنين شاخص هاي ضريب جيني و آنتروپي نسبي شانون براي تشخيص توزيع نامتعادل استفاده 

 مدل هلدرن نيز براي اندازه گيري رشد بي قواره منطقه استفاده شده است.  شده است. از

 محدوده مورد مطالعه 

غرب  از 1 و 7، 4 شمال به مناطق شهر تهران قراردارد. اين منطقه از اليه بخش شرقيشهرداري تهران در منتهي 13منطقه 

محدود مي شود. اين منطقه در  از شرق به بزرگراه اسبدواني و سرخه حصار و 14 ، از جنوب به منطقه12به منطقه 

 كتاره1213شرقي قرار دارد. مساحت منطقه در حدود  112331شمالي و طول جغرافيايي  314221عرض جغرافيايي 

 . مي باشد. پارك. اراضي نظامي، صنايِع، حرايم و. به بافت پرشهري و مابقي هكتار 332اين سطح حدود  ازو  باشدمي

دارد. منطقه  قرار 13حاشيه منطقه  در خارج محدوده قانوني ودر  هكتار 334با مساحتي حدود  جنگلي سرخه حصار

بندي فضاي پادگان نيروي هوايي مستثني شده است و نواحي و محله است. در اين تقسيم  13ناحيه و  1داراي  13
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  4احيه كل نواحي، ن فاقد يك ساختار يكپارچه و پيوسته مي باشد. ازو  گرفته قرار هم محالت به صورت گسسته از

به كاربريهاي كارگاهي و صنعتي تخصيص يافته است. بدين ترتيب بيشترين سهم و  داراي نقش غيرمسكوني و عمدتاً 

 و بيشتر 3 و 1 و 2مي باشد، در حاليكه تراكم جمعيتي به ترتيب در نواحي  1 و 2 و 3عرصه به ترتيب مربوط به نواحي

 ( map. tehran. irبسياركم مي باشد.) 4 ناحيه در

 بحث ها و يافته ها 
 

سياسي قابل ذكر، در كنار شهر تهران به عنوان يكي از مناطق پر ازدحام با كاربري هاي مختلط و سوابق  13ي منطقه

 . در.. قرار گيري شاهراه هايي چون اتوبان امام علي و خيابان دماوند، ميادين مهمي چون؛ ميدان امام حسين و شهدا و

كنار فضاي بكر و بي نظير سرخه حصار، پيوسته دچار تغييرات سياسي و اقتصادي و كالبدي شده است. رشد افقي و 

 دچار تغيير كرده است.  يستي ساكنين نيز به تبع اين گذار اين منطقه راتغييرات جمعيتي و عادات ز

 
ت از اين طريق بتوان تحوال است تاشواهدي علمي و متقاعد كننده  دست يافتن بهاين مطالعه مورد نياز است  آنچه در

ها هستند كه از طريق آن كالبدي و فضايي شهر را ازجهت پايداري و يا ناپايداري ارزيابي كرد. اين شواهد كميت هايي

فشردگي متمايز نمود. براي پراكنش افقي شاخصي با استفاده از چهارفاكتور تراكم مسكوني، شدت  مي توان پراكنش را از

 طريق آنها مي هاي فراواني وجود دارند كه ازخصهمسايگي ها، توان فعاليت و ميزان دسترسي به وجود آمده است. شا

نسبي شانون  2، و آنتروپي1مشخص كرد، از ميان آنها مي توان به شاخص هاي، ضريب جيني توان توزيع نامتعادل را

 نيز وجود دارند كه از طريق آنها مي توان 4و گري 3سوي ديگر شاخص هاي ديگري مانند ضرايب موران اشاره كرد. از

جه تجمع جمعيت و اشتغال يا نسبت فشردگي و پراكنش را بر اساس همبستگي فضايي آنها معين كرد. در
 

 ضريب جیني

سطح منطقه يا شهر نشان مي دهد.  اين شاخص بين صفر و يك محاسبه مي شود و چگونگي توزيع پارامترها را در

نزديكتر شود،  1و هرچه باالتر باشد و يا به اصطالح به هرچه پارامتر به صفرنزديكتر باشد بيانگر توزيع عادالنه آن بوده 

بيانگر توزيع كامالً ناعادالنه مي باشد. باتوجه به  1توزيع ناعادالنه پارامتر هدف را نشان مي دهد، به گونه اي كه مقدار

  پردازيم فرمول محاسبه ضريب جيني، به محاسبه آن براي شهر مي

 (1)فرمول 



N

i

ii YXGini
1

5.0 

 13منطقه  نواحي در تراکم :1جدول 

ii YX  iY iX  نواحي منطقه ( هكتار تراكم )نفر در وسعت منطقه )هكتار(  1311جمعيت 

 1ناحيه  322 7. 133 12373 21. 2 21. 2 21. 2

 2ناحيه  1. 321 3. 272 13341 23. 2 37. 2 21. 2

 3ناحيه  1. 232 1. 343 12117 31. 2 34. 2 24. 2

 4ناحيه  1. 11 1. 123 1437 12. 2 23. 2 23. 2

 جمع - 3. 321 231741 1 1 21. 2

 ميانگين 1. 234 3. 231 3. 13111 - - -

 محاسبات نگارنده.  و 1385مأخذ: مرکز آمار ايران، نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن 

                                                           
1 - Gini. 

2- Antropy. 

3 - Moran. 

4 - Geary. 
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 بنابر اين ضريب جيني نشان مي دهد الگوي گسترش شهر به صورت پراكنش )اسپراول( مي باشد. 

 آنتروپي نسبي شانون ضريب 

ر متراكم)فشرده( شهراست. د است. مقدارصفربيانگرتوسعه فيزيكي خيلي LN(n)تا  صفر ارزش مقدارآنتروپي شانون از

بيشتر باشد،  LN(n) شهري است. زماني كه ارزش آنتروپي از مقدار بيانگرتوسعه فيزيكي پراكنده LN(n) حالي كه مقدار

 1311ضريب آنتروپي به صورت زير تعريف مي شود)حكمت نيا، رشد بي قواره ي شهري)اسپراول( اتفاق افتاده است. 

 :123.) 

(2)فرمول 
 

1

* ( )
S
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(3)فرمول
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 13آنتروپي جمعیت منطقه ضريب : 2جدول 

Pi*Ln(Pi ) Ln(Pi ) Pi  1311جمعيت(P )  )نواحي منطقه ( هكتار تراكم)نفر در وسعت منطقه )هكتار 

 1ناحيه  322 7. 133 12373 21. 2 -34727. 1 -31224. 2

 2ناحيه  1. 321 3. 272 13341 37. 2 -33421. 2 -31717. 2

 3ناحيه  1. 232 1 .343 12117 34. 2 -27111. 1 -3111. 2

 4ناحيه  1. 11 1. 123 1437 23. 2 -12111. 3 -1212. 2

1 .1321- 
 

 جمع - 3. 321 231741 1 2

2 .11= G 2 2 .21 13111 .3 231 .3 234 .1 ميانگين 

 و محاسبات نگارنده 1385مأخذ: مرکز آمار ايران، نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن 

بوده و اين به  G=0.86حدود  1311سال  در 13 منطقه ضريب آنتروپي براي توزيع جمعيت بر اساس نتايج محاسبات،

نزديك  1همانطوركه پيشتر ذكر شد، هرچه ضريب آنتروپي به  معناي وجود الگوي پراكنش)اسپراول( مي باشد. زيرا

 شود به مفهوم پخشايش جمعيت در پهنه جغرافيايي مورد مطالعه است. 

 شاخص موران

 . (122: 1317توان سطح تجمع را تخمين زد و فرمول آن به صورت زيرمي باشد)رهنما،  يق ضريب موران ميطر از

(4)فرمول
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برخالف ضريب همبستگي پيرسون، كوواريانس در مورن، كوواريانس كل واحدهاي سطحي است، همچنين به جاي 

 . (221: 1311نياز و مخرج كسرموران مجموع مربعات انحرافات است)لي،  دو متغيردرضريب پيرسون به يك متغير

(1)فرمول 
 

(16967.88)4ن شاخص مورا 67871.52
0.12

12( ) 568473.747372.8
I    

مقدار محاسبه شده براي شاخص موران نشان دهنده اتوكوروليشن مكاني مثبت بوده و بايستي اين شاخص با مقدار قابل 

 قابل انتظار برابر است با:اينجا ميزان  انتظار مقايسه گردد. در
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(1)فرمول 
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( ) 0.33
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 به معناي اين است كه منطقه داراي الگويي تصادفي متمايل به الگوي پراكندگي است.  -2133ضريب

 شاخص گري

هره باين روش نيز از هر دو روش وزني  براي سنجش ميزان تجمع از پراكندگي است. در اين شاخص نيز روش ديگري

گيري شده است. همچنين براي اينكه مقياس آن مشابه ضريب موران گردد ضريب تعديلي گري نيز محاسبه شده 

همانند روش موران، براي اندازه گيري اتوكوروليشن مكاني، نسبت گري نيز نتيجه . (131:  1371است)رهنما و همكار، 

 ماتريس مورب است، فرمول ضريب گري به صورت زير است.

(7مول )فر
    

2

1 1

2

1 1 1

1

2

N N

ij i j

i j

N N N

ij i

i j i

N W X X

Geray

W X X

 



  

 
  

 
   

   
  



 

 

 تعیین ضريب گري :3جدول 

 مجموع 4ناحيه  3ناحيه  2ناحيه  1ناحيه  

X 322 321 .1 232 .1 11 .1  

ناحيه 

1 
322 

2  2(328.1 322) 2 2 34 .11 

. 321 2ناحيه

1 

2(322 328.1) 2 2(230.6 328.1) 2 3141 .21 

ناحيه 

3 

232 .

1 

2 2(328.1 230.6) 2 2(58.6 230.6) 33232 .

21 

ناحيه 

4 
11 .1 

2 2 2(230.6 58.6) 2 23114 

   12. 11212 جمع =

 يافته هاي تحقیق: ماخذ                    

(1)فرمول 
 

3=ضريب گري 68250.12 3 68250.12
0.12

2 12 247372.8 47372.812

 
 

   
 

تنظيم مي شودكه هرچه به سمت صفر نزديك تر باشد به  2همانطور كه پيشتر نيزگفته شد ضريب گري بين صفرتا 

 2112 بيانگرپراكنش شهري است. بنابراين بر اساس ضريب گري مقدار( 2معناي تجمع بيشترومقداري باالتر )به سمت 

از الگوي تجمع بيشتر شهري است.  13به مفهوم تبعيت منطقه 
 

 روش محاسبه جاي پا مراحل 

نه نوع اقالم مصرفي، ميانگين ساال، مختلف توسط تناسب محاسباتيمحاسبه مقدار سرانه اقالم مصرفي ، مرحله اول

مقدار  ،مقدار توليد ساالنه مورد مصرفي، مقدار سرانه مورد مصرفيي، نواحي توليد بيولوژيك از مورد مصرفي توليدي

 = تعداد جمعيت منطقه مورد مطالعه. i - Nواردات مورد مصرفي، مقدار صادرات مورد مصرفي 

بر اساس ضريب  1ضريب تعادل= jrوبراي هر نفرEF(H  )= سرانه  EF ازمرحله دوم، محاسبه جاي پاي با استفاده 

 -efشاخص  رتعادل و بازدهي انواع چهار گانه كاربري اراضي د

                                                           
1 - Equivalence Factor. 
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ظرفيت تحمل بوم شناختي، حداكثر جمعيتي است كه به وسيله منابع : محاسبه ظرفيت تحمل بوم شناختي، مرحله سوم

محدود ناحيه تأمين مي شوند، به طوريكه توليد اكولوژيك ناحيه دچار آسيب نشود. در محاسبه ظرفيت تحمل بوم 

م شناختي زمين كشاورزي، مرتع، جنگل، ناحيه ساخته شده و پهنه شناسي كشورها، يا مناطق مختلف، نه تنها ظرفيت بو

 هاي آبي به طور گسترده اي مختلف است، بلكه بازدهي بوم شناختي نيز به طور چشمگيري مختلف است. 

بيشتر از ظرفيت تحمل بوم شناختي منطقه  EFمحاسبه،  اگر در: مرحله چهارم، محاسبه كاهش، يا افزايش بوم شناختي

كمتر از ظرفيت تحمل بوم شناختي منطقه باشد، افزايش  EFباشد كمبود بوم شناختي وجود خواهد داشت. ولي چنانچه

 بوم شناختي وجود خواهد داشت. 

 شهرتهران 13برآورد جاي پاي اکولوژيک منطقه  

 انرژي

هاي مختلفي به بخشدر  مگاوات ساعت مي باشد. اين مقدار 317314 با برابر 13 مجموع ساالنه مصرف برق منطقه

 :صورت زير تقسيم شده است

ميزان / مگاوات ساعت 12411بخش عمومي: / در مگاوات ساعت 133133: بخش خانگيدر  ميزان مصرف ساالنه

 42221ن: در بخش صنعت و معد ميزان مصرف ساالنه/ مگاوات ساعت 41311: بخش كشاورزيدر  مصرف ساالنه

ميزان مصرف ساالنه در بخش روشنايي /مگاوات ساعت 33212در بخش تجاري:  ميزان مصرف ساالنه/ مگاوات ساعت

 به شرح زير است:  13ميزان مصرف انواع فراورده هاي نفتي منطقه /مگاوات ساعت 21171معابر: 

 
 13منطقه انرژي حاملهاي مصرف میزان :1 نمودار

 ( 1373پخش فرارده هاي نفتي تهران) شرکت ملي پااليش سالنامه آماري مأخذ:

 ميليون متر مكعب مي باشد. 41112ميزان مصرف گاز طبيعي منطقه  نيز 

 گيگا ژول مي باشد. كه بر اساس فرمولهاي تبديلي زير حاصل شده است: 33171مجموع انرژي مصرفي ساكنين منطقه 

 تن مي باشد ، بنابراين: 11241،برابر با 13گازمايع: مصرف كل گاز مايع منطقه 
11246 ton*1000=11246000[kg]*46970=528224620000[BTU]*1.055=557276974100[kj] /1000000= 

557276.9[Gj]/987868=0.56 [Gj/cap/yr]. 
 بنزين: 

 از اينرو : هزار ليتر مي باشد،  111211 مجموع مصرف بنزين معمولي 

168215000[Litre]*20500=344847500000 [BTU]*1.055 =363814112500 [Kj]/1000000 =363814.1 [Gj] 

/987868=0.36 [Gj/cap/yr]. 

 نفت سفيد:

156318000[Litre]*34350=5369523300000[BTU]*1.055=5664847081500[Kj]/1000000=5664847.1[Gj] 

/987868=5.73[Gj/cap/yr]. 

 نفت گاز:
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54218000[Litre]*35480=1923654640000[BTU]*1.055=2029455649200[Kj]/1000000=2029455.7[Gj] 

/987868=2.05[Gj/cap/yr]. 

 

 نفت كوره:

189123000[Litre]*27000=5106321000000[BTU]*1.055=5387168655000[Kj]/1000000=5387168.6[Gj] 

/987868=5.45 [Gj/cap/yr]. 

 الكتريسيته:

367354000[Kwh]*3411=1253044494000[BTU]*1.055=1321961941170 [Kj]/1000000=1321961.9[Gj] 

/987868=1.4 [Gj/cap/yr]. 
 گاز طبيعي:

458200000[m3]*37252=17068866400000[BTU]*1.055=18007654052000[Kj]/1000000= 18007654.1[Gj] 

/987868=18.2[Gj/cap/yr]. 

ها و كارگاهها و نيز روستازمينها شامل اراضي تحت اشغال محدوده سكونتگاهي شهرها و  اين :زوال زيست محيطي

 سطوحي كه براي حمل و نقل جاده اي مورد استفاده قرار مي گيرند مي باشد: 

 هكتار، برآورد مي گردد. به عبارتي 3. 321بالغ بر  نفر مي باشد. وسعت منطقه 211737بالغ بر  13جمعيت منطقه  :مسكن

 هكتار جاي پاي مسكن مي باشد.  3

  :حمل و نقل
 13: مساحت کل راههاي منطقه 5 جدول

 راه روستايي راه فرعي آسفالته اصلي آزادراه 13منطقه
فرعي 

 جمع)(  شني

 2درجه شوسه هآسفالت 2درجه 1درجه عريض معمولي عريض بزرگراه آزادراه نوع 

 - - - 11 11 21 - - - 13 - طول 

حريم به  

 متر
- 41 - - - 41 31 11 - - - 

 1122 - - 1211 2312 1212 - - - 174 - هكتار 

 راهنمايي و رانندگي استان تهران مأخذ:     

 هكتار بوده است به عبارتي:  413 خارج از نواحي سكونت گاهي در 13 مجموع كل راههاي منطقه

 [ha/cap] 019 .0=5500/288737 ( 11)   رابطه 

 13میزان مصرف مواد غذايي منطقه: 1جدول 

 مقدار مصرف كيلوگرم نسبت توليد ات دامي به زراعي سرانه مصرف )كيلوگرم(  نوع مصرف

 111 1 111 گندم

 32 1 32 شكر

 11 1 11 حبوبات

 11 1 11 برنج

 31/1 2/4 13 روغن

 112 11 11 گوشت قرمز

 121 1 21 گوشت مرغ

 11 1 13 تخم مرغ

 442 4 112 شير

 142 1 142 سبزيجات

 1247/1 4 112 جمع

 مأخذ: بررسي میداني محقق                      
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 نگارنده: اکولوژيكي، مأخذ ردپاي سرانه متوسط :2 نمودار

 
 ، ماخذ: نگارنده13: جاي پاي اکولوژيكي منطقه  2 نقشه                

 نتیجه گیري

 بررسي مفصل و طورجداگانه به تهران 13 منطقه پايدار توسعه با مرتبط شاخصهاي و معيارها از يك رپژوهش، ه اين در

 پاي جاي كه دهد مي نشان تحقيق اين هاي شد. يافته بيان مشخص بطور شناختي بوم فرآيند با آنها تك تك شد و رابطه

 مصرف اصلي گروه پنج مقدار در اين باشد، توزيع مي سال نفر در ره ازاي به رهكتا 312 معادل 13 منطقه شناسي بوم

 مؤيد تحقيق اين . نتايج1 خدمات و 11 مصرفي كاالهاي 31 نقل و ، حمل41 ، مسكن311 غذايي موادز: ا است عبارت

 شهر ديگر هاي منطقه به متكي خويش پايداري و زيستي نيازهاي برآوردن براي تهران 13 منطقه كه است مطلب اين

 حدود كه است معني بدان منطقه هكتاري 213 منطقه شناختي بوم ميباشد، ردپاي هكتار 3 تهران زيستي ظرفيت است. لذا

 توانمي ديگر عبارتي است. به داده اختصاص خود به را تهران تحمل قابل زيستي ظرفيت از خود سهم از بيش برابر 112

 اكسيدكربن دي جذب براي نيازمنديها سايرو  غذا، انرژي، زمين تأمين براي 13 منطقه كنوني روند ادامه با كه نمود بيان

 عدم مبين 13 منطقه پاي رد و زيستي ظرفيت ميزان مقايسه نتايج اين با است. همگام نيازمند ربراب 222 معادل فضايي به

 خويش ساكنان نيازهاي تأمين منطقه در جهت الزم توان عدم بر امرمبتني اين كه است اكولوژيك منابع پايداري در مصرف

 بهره با و شهر فرم شناخت طريق از كه داشت وجود شهري فرم و پايداري ميان اي رابطه تحقيق هاي يافته باشد. برابرمي

 رپايدا شهري هاي فرم متعددي در خصوص يافت. مطالعات دست شهري پايدار توسعه به ميتوان كمي مدلهاي زا گيري
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 پيامهاي ندارد. اما وجود است ديگر فرم از پايدارتر فرم كدام كه مسأله اين سر بر عمومي توافقي است، اما گرفته صورت

 طريق از شهري رشد الگوي ارزيابي بهلذا اغلب دارد.  وجود پايداري با شهري فشرده فرمهاي ميان همبستگي از روشني

 به پراكنده الگوي اين تغيير پايداري، لزوم سوي به رشه توسعه هدايت لزوم به توجه با. كمي مبادرت مي شود هايمدل

 گرفته صورت محاسبات بنابر منطقه رشد الگوي كه داد نشان تحقيق اين باشد. نتايجمي مطرح فشرده شهر الگوي سمت

 شهري نواحي جمعيت در توزيع تعادل در عدم و نابرابري و بوده پراكنده شانون نسبي آنتروپي و جيني ضرايب طريق از

 الگوي به شهر رشد الگوي كه هستند اين بيانگر گري و موران ضرايب از آمده دست به ارقام است. همچنين مشهود آن

شهر  فيزيكي رشد از نيمي حدود كه داد نشان نيز هلدرن مدل طريق از گرفته صورت است. محاسبات نزديكتر تصادفي

 تحقيق هاي يافته از حاصل نتايج برابر كه گرديد روشن مسئله نهايت، ايندر  است بوده( اسپرال) افقي رشد نتيجه در

 بوم ردپاي افزايش با تهران شهر 13 منطقه پايدار در درون توسعه نظر از منطقه ساختار و فرم، شكل همچون عواملي

 گيرد. مي قرار تاييد و ارزيابي مورد دوم فرضيه ترتيب بدين كه است رمؤث منطقه شناسي

 راهكارها و پیشنهادات

  مناطق؛ ديگر و آن صحيح مديريت جهت شهرتهران پذيري آسيب بندي پهنه به مربوط جامع مطالعات انجام -

 سيستم پايه بر شهري عناصر و اركان تمام از جامع اطالعات آوري جمع جهت مطالعاتي پايگاههاي تاسيس -

 جمله از و شهري مديريت و پايدار توسعه براي جغرافيايي ردپاي عنوان تحت جغرافيايي اطالعات هاي

 بحرانها؛ بروز مواقع شهرها در پذيري آسيب تحليل

 جهت ريزيه برنام و همجوار مناطق ساير با منطقه ارتباط ايجاد جهت ارتباطي هاي شبكه ساماندهي طرح -

 راستاي فناوري در توسعه افزايش اطراف، همچنين كاربري با تقاضا و عرضه ميان منطقي تناسب برقراركردن

ي ردپا كاهش و زندگي سطح بودن باال ميان ميتوان طريق اين از زيستي؛ منابع كارايي و وري بهره افزايش

 نمود؛ برقرار آشتي كرد ديگري فداي را يكي اينكه بدون اكولوژيكي

بادي،  و خورشيدي انرژي: مانند پذير تجديد هاي سوخت از برداري بهره سوي به گذاريها سرمايه دادن سوق -

 تجديدناپذير.  و فسيلي سوختهاي از حاصل انرژي جاي به بيوگاز و گرمايي زمين انرژي

بايستي  مي آموزش اين مصرف، محتواي الگوي اصالح و محيطي زيست عمومي آموزش هاي برنامه ترغيب -

 باشد؛ علمي و اقتصادي و اجتماعي، سياسي ابعاد در برگيرنده

 مي كاهش برابر 11 تا گاه برق مصرف كهLED  المپهاي از استفاده با انرژي مصرف كاهش و سازي بهينه -

 يابد. 

آنها،  بازيافت و ها زباله و ضايعات ميزان كاهش نيز و اكوسيستمها از افراطي استفاده كاهش جهت رساني در آگاهي

 صنعتي هاي آلودگي كنترل طبيعي، و اكوسيستم از استفاده ميزان كاهش جهت كارآمد تكنولوژي از استفاده و

 .رسدمي نظر به الزم نوين تكنولوژيهاي
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 منابع
(، جاي پاي بوم شناختي، مباني، مفاهيم و راهبردها، فصلنامه مديريت شهري، سال سوم، 1311)، ارجمندنيا، اصغر .1

 زمستان و پاييز؛ 11-12شماره 

 ، شهر و توسعه پايدار، مجموعه مقاالت، دانشگاه شيراز؛(1312)، اردشيري، مهيار .2

، دانشگاه شهيد بهشتي، 34؛ مواجهه با مشكالت و توسعه در ونزا، نشريه صفه، شماره (1311)، اسالمي، غالمرضا .3

 تهران؛

طراحي و بازسازي روستاهاي بم با نگاه به توسعه پايدار مجموعه مقاالت كارگاه (، 1313)اكرمي، غالمرضا،  .4

 انشاء؛پايدار بم، وزارت مسكن و شهرسازي، تهران، نشر  تخصصي تدوين منشور توسعه

(، طراحي شهري بهسوي يك شكل پايدارتر شهر، ترجمه حسين بحريني، انتشارات 1313) ،براند فري، هيلدر .1

 پردازش و برنامه ريزي شهري )وابسته به شهرداري تهران(؛

حال توسعه، مترجم: ناصرمحرمنژاد، انتشارات مركز  كشورهاي در (، شهرهاي پايدار در1313) ،پاگ، سدريك .1

 تحقيقاتي وزارت مسكن و شهرسازي؛ مطالعاتي و

(، معرفي شاخصهاي مناسب براي ارزيابي توسعه پايدار شهري و سنجش آن، نشريه علمي 1317) ،جعفري، علي .7

 ؛1317شماره سوم، زمستان  محيط و توسعه،

 اي، جغرافيا با تأكيد بر برنامه ريزي شهري و ناحيه (، كاربرد مدل در1311)، حكمت نيا، حسن و نجف موسوي .1

 انتشارات علم نوين؛

(، ترجمه عوض كوچكي و سياوش دهقانيان و علي كالهي اهري، دنياي 1317دبليو پي يرس، د، جي دارموزد، ) .3

 ؛1317بيكران اقتصاد، محيط زيست و توسعه پايدار، چاپ پنحم، انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد، 

 ليدس؛(، جغرافيا و توسعه پايدار، نشر اق1313) ،رحيمي، حسين .12

(، جايپاي بومشناختي؛ رويكردي نو براي سنجش اثرات زيست 1313) ،رضواني، محمدرضا و همكاران .11

 ؛1313، زمستان 22محيطي)مفهوم، كاربرد وسنجش آن(، مجله جغرافيا و توسعه، شماره 

نشگاه (، اصول، مباني و مدل هاي سنجش فرم كالبدي شهر، دا1317رهنما، محمدرحيم، و غالمرضا عباسزاده ) .12

 مشهد؛

 (، برنامهريزي شهرهاي جديد، انتشارات سمت؛1371) ،زياري، كرامت اهلل .13

(، بررسي پايداري كالنشهر تهران با روش جاي پاي بوم شناختي، رساله دكتري جغرافيا 1311) ،ساسان پور، فرزانه .14

 و برنامه ريزي شهري، دانشگاه تبريز، به راهنمايي دكتر كريم حسين زاده دلير؛

(، بهسازي و نوسازي شهري از ديدگاه علم جغرافيا، انتشارات دانشگاه 1314) ،ي، علي؛ احمدپور، احمدشماع .11

 تهران؛

(، ا نرژي، محيط زيست و توسعه پايدار، جلد اول، مؤسسه انتشارات علمي دانشگاه صنعتي 1311) ،عباسپور، مجيد .11

 شريف؛

معيارهاي تعيين تراكم شهري، انتشارات دانشگاه شهرسازي، اصول و  (، تراكم در1311) ،عزيزي، محمد مهدي .17

 تهران؛

(، طراحي شهري به سوي يك شكل پايدارتر شهر، ترجمه حسين بحريني، انتشارات 1313) ،فراي، هيلدر براند .11

 پردازش و برنامه ريزي شهري )وابسته به شهرداري تهران( ؛

(، تعيين تناسب بهينه ي استفاده از انواع شيوه هاي حمل و نقل به 1313) ،فريادي، شهرزاد و صمدپور، پريماه .13

 ؛1313، تابستان 14شهر تهران، مجله محيط شناسي، سال سي و ششم، شماره  هدف كاهش جاي پاي اكولوژيك در
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يت ب(، ابوالقاسم، بررسي توسعه پايداردر طرح شهر قم، پايان نامه دكتري، دانشگاه تر1317)، كاظمي محمدي .22

 مدرس. 

علوم اجتماعي، ترجمه: پوراحمد، احمد؛ شماعي، علي،  (، روش هاي تحقيق كيفي در1311) ،كريستين جي اسبرگ .21

 انتشارات دانشگاه يزد، چاپ اول؛

 (، نتايج سرشماري نفوس و مسكن شهر تهران؛1311) ،مركز آمار ايران .22

ستفاده از تكنيكهاي برنامهريزي )نمونه موردي: نواحي شهري با ا (، سنجش توسعه پايدار در1332) ،ملكي، سعيد .23

 ؛1332، بهار 21شهر ايالم(، ؛ مجله جغرافيا و توسعه، شماره 

 ، مركز مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران؛13(، خالصه طرح تفصيلي منطقه 1311) ،مهندسين مشاور .24

 ن؛، شهرداري تهرا“طرح جامع شهر تهران”(، 1311) ،مهندسين مشاور بوم سازان .21

توسعه شهري، رساله دوره دكتري رشته  (، ارزيابي توسعه پايدار در1317) ،موسي كاظمي محمدي، سيدمهدي .21

 جغرافيا و برنامهريزي شهري دانشگاه تربيت مدرس؛

(، شاخصهاي توسعه پايدار، ترجمه و تدوين، نشاط حداد تهراني و دكتر 1311) ،مولدان، بدريچ و سوزان بيلهارز .27

 ، انتشارات سازمان حفاظت محيط زيست؛ناصر محرم نژاد

 ؛1373(، توسعه پايدار چشمانداز جهان سوم، انتشارات فرهنگ و انديشه، 1373) ،نصيري، حسين .21

 (، ارزيابي پايداري توسعه شهري با روش جايپاي اكولوژيكي، رساله دكتري، دانشگاه تهران؛1331)، يوله، مصطفي .27
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