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چکیده
امروزه افزایش جمعيت شهرنشين و درنتيجه آن توسعه مناطق شهري و اتكا به حمل و نقل موجب افزایش مصرر

انررژى و ایجراد

اثرات مخرب زیست محيطي شده است در نتيجه براي دست یافتن به توسرعه پایردار اسرتااده از ابزارارا و روشرهاي مناسرب جهرت
بررسي و شناخت پيامدااي مخرب ناشي از توسعه شهري ضروري است .یكي از این روشها ،ارزیابي جاي پراي اكولوژیر

اسرت

كه به محاسبه ميزان اثرات مناي ار فرد بر محيط زیست ميپردازد .شهرستان الايجان بعنوان بزرگترین شهرسرتان شررگ الريون و
سومين شهرستان پر جمعيت اليون شااد افزایش روزافزون جمعيت شهري و در نتيجه توسعه شرهري و افرزایش اسرتااده از وسرایل
حمل و نقل است .ا د

این پژواش ارزیابي جاي پاي اكولوژی

حمل و نقل شهرستان الايجان است و پاسخ به این سؤال كه آیا

فضاي بوم شناختي شهرستان الايجان توان تأمين حمل و نقل پایدار شهري را داراست؟ روش تحقيق بر پایه روش توصياي-تحليلي
و استااده از شاخص جاي پاي اكولوژی

است .یافتهاا بيانگر این موضوع استند كه جاي پراي اكولوژیر

حمرل ونقرل ارر فررد

ساكن شهرستان الايجان برابر  0/2288اكتار زمين است .باتوجه به جمعيت شهرستان در كل  510281/28اكتار زمين براي بخرش
حمل و نقل مورد نياز است كه در مقایسه با ميزان زمين در دسرتر ،،شهرسرتان الايجران داراي  588225/28اكترار كسرري زمرين
است و این موضوع بيانگر ميزان فشار وارده بر فضاي بوم شناختي جهت تأمين انرژي مرورد نيراز حمرل و نقرل اسرت كره منجرر بره
ناپایداري اكولوژیكي شهرستان الايجان ميشود.

واژگان کلیدی :توسعه پایدار ،جای پای اکولوژیک ،حمل و نقل ،شهرستان الهیجان.

 -5نویسنده مسئول t.ghaemi@ut.ac.ir
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مقدمه
قرن بیست و یکم دوره شهری شدن سیاره زمین است .هم اکنون بیش از نیمی از جمعیت جهاان در ساکونتگاههای
شهری زندگی میکنند .جهانی شدن اقتصاد و انباشت سرمایه همراه باا االعاااتی شادن رونادهای تو یاد ،توزیا و
مصرف و شیوههای نوین مدیریت اقتصادی-فضایی به گونهای امیق ساختار فیزیکی شهرها و دیگار ساکونتگاههای
بشری را دگرگون ساخته است و منطق هزینه-فایده اامل اصلی تخریب محیط زیست و ادم تعاادل اکو وییاب باه
شمار میرود ،شهرهای امروزی تبدیل به کاکاتوپیا یا زشت آبادهایی شدهاند که محصول حرص و و بشرند .انساان
امروزی در جستجوی آرمان شهر بوم شناختی است تا دوباره با البیعت آشتی کند و آرامش ،آسایش ،ساعمتی تان و
روان را بازیابد (کاپعن ،5935،ص  .)5در این راستا اصطعح توسعه پایدار همزمان باا ااعمیاه کوکاویرر در زمیناه
محیط زیست و توسعه در اوایل دهه  5391به کار برده شد ،ریشه این اصاطعح باه رویکارد توساعه اکو وییاب بار
میگردد که در راهبرد حفاظت جهان آورده شده است (بارو ،5996 ،ص  .)51با انتشار گزارش کمیسیون برونتلند در
 ، 5399تحت انوان آینده مشترر ما و کنفرانس سران زمین سازمان ملل متحاد در  ،5331توساعه پایادار در سراسار
جهان وارد جریان اصلی خود شد و برنامههای شهر پایدار در بسیاری از نقاط جهان اجرا شد (ساساانوور ،5931 ،ص
 .)61تعریف ارائه شده از این کمیسیون در مورد توسعه پایدار ابارتست از :توساعهای کاه نیازهاای فعلای را بادون
خدشه دار کردن توانایی نسل آینده در تأمین ساختن نیازهای خود ،برآورده نماید (پاپلی یازدی ،5995 ،ص  .)53در
شهرها ،مفاهیم پایداری و توسعه پایدار شهری بر پایه الرفاداری از ساه منطاق باوم شناسای ،اقتصاادی و سیاسای-
اجتماای و نیز تقابل این سه منطق شکل گرفته است (ساسانوور ،5931 ،ص  .)69توسعه پایدار اکو وییب بهتارین و
ایده آل ترین نوع توسعه محسوب میشود؛ توسعهای که کیفیت کلی زندگی را در حال و آینده بهبود مایبخشاد؛ باه
الوری که فرایندهای اکو وییب ضروری را برای ادامه زنادگی حفا نمایاد نناین توساعه پایاداری از زماین ،آب،
گیاهان و مناب ینتیکی حفاظت میکند ،از نظر زیست محیطی مخرب نباوده ،از نظار تکنو وییاب مناساب و از نظار
اقتصادی توجیه پذیراست (گودرزی ،5993،ص  .)11در راستای اندازهگیری میزان توساعه پایادار منااالق مادلهاای
کمی و کیفی متعددی ارائه شده که یکی از مدلهای کمی کارآمد مدل جای پای اکو وییب است کاه تواناایی تعیاین
اثرات بارهای تحمیلی بر محیط زیست را از الریق محاسبه میزان مصرف مواد و مناب داراست .مباانی ایان رویکارد
برای او ین بار توسط اقتصاد دان محیطی ،کانادایی ریز در سال  5331پیشنهاد شد و در سال  5336توسط دکتر واکار
ناگل ،توسعه و ارتقا یافت .روش تحلیل جای پای اکو وییب ،ابزار محاسباتی است که میزان مصرف مناب و نیازهای
جذب زبا ه را برای یب جمعیت انسانی و اقتصادی معین تخماین میزناد ( .)Zhiying,2011, p2387شااخ

جاای

پای اکو وییب در بخش مصرف به پنج گروه غذا ،مسکن ،حمل و نقل ،کاالهای مصرفی و خدمات تقسیم میگاردد.
در این راستا شهانواز و د یری در سال  5935در مقا ه ارزیابی جای پای اکو وییب حمل و نقل شهرساتان رشات باه
محاسبه سرانه جای پای اکو وییب پرداختند و به این نتیجه رسیدند که با توجه به مساحت شهرستان رشات ،منطقاه
از نظر حمل و نقل ،ناپایدار بوده و در حال آسیب رسانی به محیط زیست میباشاد (شاهانواز ،5935 ،ص  .)5اربای
یزدی و همکاران در مقا ه بررسی ردپای اکو وییب آب در بخش کشاورزی ایاران در ساال  5999کاه بارای تعیاین
میزان آب مورد نیاز جمعیت کشور از نظر تأمین مواد غذائی و رف آ ودگیهای حاصل از مصرف آن بود دریافتناد کاه
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ردپای اکو وییب آب کشور در سال مذکور  515میلیارد متر مکعب بوده است که باا توجاه باه واردات آب خاا
مجااازی و کسرصااادرات آب مجااازی باادون در نظاار گاارفتن راناادمان آبیاااری  51و برمبنااای راناادمان آبیاااری 61
درصدمحاسبه شد که در صورت تهیه کلیه محصاوالت در داخال کشاور ،الزم باود  551میلیاارد مترمکعاب آب در
کشاورزی مصرف شود که ننین مقداری در دسترس نبود (اربای یازدی ،5999 ،ص  .)5ییینا

و کویاان در ساال

 1155در مقا ه تحلیل تجربی جاپای اکو وییب مصرف خانوار در نین بدنبال پاسخ به این سؤال که آیا کشاور ناین
باید به دنبال یب ا گوی مصرف دوستدار محیط زیست باشد در حا یکه این کشور یب کشور در حاال توساعه باوده
که سرانه درآمد آن رتبهای بیش از  511را در جهان به خود اختصاص داده است؟ به این نتیجه رسیدند که سارانه رد
پای اکو وییب رو به افزایش و سرانه تغییرات ظرفیات بارد اکو وییاب ثابات اسات .کمباود سارانه اکو وییاب کاه
گسترش رو به افزایشی را در آغازسال  1111داشت کمبود جدیتری را در سال  1119نشان داد و این موضوع ازوم
استفاده از یب ا گوی مصرف دوستدار محیط زیست را نشان مایدهاد ( .)Zhiying,2011, p 2387شایخ ااظمای و
دیوساالر در مقا ه بررسی مقایس هایی اثربخشی جای پای اکو وییکی در کشورهای اساعمی جناوب غربای آسایا و
کشورهای صنعتی غربی در سال  5993به مقایسه میزان جاپای اکو وییکی کشاورهای اساعمی جناوب غربای آسایا
(ایران ,اراق ,اردن ,افغانستان ,سوریه ,ترکیه) وکشورهای صنعتی غربی (ایاالت متحده ,انگلساتان ,آ ماان ,فرانساه و
روسیه) پرداختند و نتایج تحقیق نشان داد که تنشها ,فشارهای سیاسی ,نظامی ,اجتماای و فرهنگی که از سوی دنیاای
صنعتی به کشورهای جنوب غربی آسیا اامال میشود در راستای تحقق بخشیدن باه اساتانداردهای رویکارد جاپاای
اکو وییکی میباشد (شیخ ااظمی ،5993 ،ص  .)5سرایی و زارای در سال  5931در مقا ه بررسی پایداری مناب باوم
شناختی با استفاده از شاخ
 5991بررسی کردند و مشخ

جای پای بوم شناسی :موردایران ،مناب بوم شناختی ایران را از انقعب اسعمی تا ساال
شد که مناب اکو وییب در ایاران باه صاورت ناپایداراساتفاده شاده اسات (سارایی،

 ،5931ص  .)39قرخلو و همکاران در مقا ه ارزیابی پایداری توسعه شهری با روش جای پای اکو اوییکی (نموناهی
موردی :شهرکرمانشاه) در سال  5935بدنبال پاسخ به این پرسش هستند که آیا فضای بوم شناسی شهر کرمانشاه تاوان
حمایت و برآوردن نیازهای اساسی جمعیت شهر را دارد؟ به این نتیجه رسیدند که شهر کرمانشااه بارای تاأمین غاذا،
انریی و زمین مورد نیاز برای جذب دی اکسید کربن ،به فضایی حدود  591برابرمساحت کناونی خاود نیازمنداسات
(قرخلو ،5931 ،ص  .)511باگلیانی و همکاران در سال  1119در مقا ه تحلیل اثرات اکو وییکی اامال شده باه یاب
منطقه محلی :مورد مطا عه استان سیهنا (ایتا یا) به بررسی پایداری محیط زیست با استفاده از رد پای زیسات محیطای
و ظرفیت زیستیبه انوان شاخ
نقطه سر به سر را در منطقه تشخی

برای نظارت بر شرایط محیطی منطقه پرداختند و یب تعادل اکو وییکی نزدیاب باه
دادند که با میزان متوسط ملی و بیشتر مناالق استانهای ایتا یا متفاوت اسات باه

اعوه تحلیلهایی که در مقیاسهای مکانی مختلف صورت گرفت نشان دهنده یب ساختار سرزمینی ناهمگون بود که
از زیر منطقههایی با کمبودهای اکو وییکی تشکیل شده که توساط منااالقی باا ماازاد اکو اوییکی جباران مایگاردد
( .)Bagliani, 2008, p 354تیموری و همکاران در سال  5939در مقا اه رد پاای اکو وییاب گااز دی اکساید کاربن
سوختهای فسیلی شهر شیراز به تخمین میزان اراضی جنگلی مورد نیاز برای جذب دی اکسید کربن منتشر شده ناشی
از سوخت انریی فسیلی از الریق روش جای پای اکو وییب برای شهر شیراز پرداختند و به این نتیجاه رسایدند کاه
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سرانه موجود فضای سبز در سطح شهر شیراز برای کاهش جای پای اکو وییاب گااز  CO2منتشار شاده از ساوخت
انرییهای فسیلی جوابگو نیست (تیموری ،5939،ص  .)539فریادی و صمدی در مقا ه تعیین تناسب بهیناه اساتفاده
از انواع شیوههای حمل و نقل با هدف کاهش جای پای اکو وییب در شاهر تهاران در ساال  5993باه تعیاین نحاوه
استفاده بهینه و مطلوب از انواع وسایل سیستم حمل و نقل درون شاهری بارای کااهش مصارف ساوخت و کااهش
تخریب محیط زیست با توجه به روش جای پای اکو وییب پرداختند و در نهایت به این نتیجه رسیدند که متارو باه
ازای هر مسافر کمترین مقدار مصرف را که معادل مصرف  5511مسافر خودروی شخصی که بیشترین مقدار مصارف
را داراست به خود اختصاص داده اسات (فریاادی ،5993 ،ص  .)39افازایش انتشاار آالینادههاای محایط زیسات و
گازهای گلخانهای تنها بخشی از تبعات زیست محیطی حاملهای انریی با منشأ فسیلی از مرحلاه تو یاد تاا مصارف
نهایی به شمار میرود .این دو اامل به الور مستقیم با افزایش تقاضاای اناریی ،در اثار افازایش جمعیات و ارتقاای
استانداردهای کیفیت زندگی در رابطه میباشد .در سال  ،5935بخش حمل و نقال بیشاترین ساهم در تو یاد  CH4و
ذرات معلق و بخشهای نیروگاهی و حمل و نقل بیشترین میزان انتشار  SO3و  CO2در بین بخشهای مصرف کننده
انریی را به خود اختصاص داد (معاونت امور برق و انریی وزارت نیرو ،5939،ص  .)19شهرستان الهیجان به الات
دارا بودن زمینهای حاصلخیز و مناظر زیبای البیعی دارای جذابیت برای توساعه باوده و یکای از پیامادهای توساعه
افزایش میزان حمل و نقل است که در صورت ادم توجه و مدیریت مناسب میتواند منجر به ناپایداری محیط شاود
از این رو بررسی شاخ

رد پای اکو وییب در بخش حمل و نقل میتواناد اامال ماوثری در تصامیمگیاری بارای

دستیابی به توسعه پایدار باشد.
روش بررسی
یکی از مدل های کمی کارآمد که توانایی تعیین اثرات بارهای تحمیلی بر محایط زیسات را از الریاق محاسابه میازان
مصرف مواد و مناب داراست مدل جای پای اکو وییب است ( .)Zhiying & Cuiyan, 2011, 2387روش جای پاای
اکو وییب که توسط ویلیام ریز استاد دانشگاه بریتیش کلمبیا در سال  5331ابداع و توسط متایس واکرناگال در ساال
 5335ارتقا یافت ابزاریست برای سنجش پایداری مکانهای ویژه یا انواع سببهای زندگی .این رویکرد بر این ایاده
استوار است که برای مصرف هر گونه کاال یا انریی ،مقدار معینی از زمین در یب یا نند حوزه زیسات محیطای الزم
خواهد بود تا بتوانند جریان مناب مصرف شده و دف فضوالت ناشی از آن را تاأمین نمایناد (ساساانوور ،5931 ،ص
 .)133در واق این شاخ

پایداری به مقایسه میزان ظرفیت زیستی منطقه و میزان استفاده انسانی از آن میپردازد.

جای پای اکو وییب به اندازهگیری دو موضوع میپردازد:
 .5نه میزان البیعت در اختیار است و
 .1نه میزان از البیعت استفاده میشود.
مزایای تفکر جای پای اکو وییب:
 .5توضیح نا شها برای تصمیم گیرندگان :پیچیدگی و محدودیت اکو وییکی جهان
 .1ایجاد ارتباط آسان فواید الرحهای پایدار تهاجمی
 .9شناسایی خطرات و فرصتها). (Wackernagel, 2009, p 28
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جای پای اکو وییب در سادهترین شکل آن ،توسط معاد ه زیر محاسبه میشود:
که در آن تقاضای ساالنه یب محصول تقسیم بر بازده ساالنه همان محصول است .بازده در واحد هکتار جهاانی بیاان
می شود ) . (Ewing, 2010, p 11جای پای اکو وییب مبتنی بر این تفکر است که برای هر بخش از مصارف اناریی
یا مواد و جذب پسماند ،مقدار معینی از زمین در یب یا نند دسته اکوسیستم ،ماورد نیااز اسات ( & Wackernagel

 .)Rees, 1996, p63در استفاده او یه از این مفهوم پهنههای زمین ،به الورکلی به مرت  ،زمین کشاورزی ،زمین جنگل،
زمین دریا ،زمین ساخته شده و زمین انریی ،تقسیم شده است .هر کدام از این پهنه های زماین ،منااالقی را کاه بارای
تو ید کاالها و خدمات و ظرفیت جذب پسماند الزم است را ،نشان می دهند .برای تعیین کل زمین ماورد نیااز بارای
تأمین ا گوی خاص مصرف یب جمعیت معین ،مفهوم کاربرد زمین برای هر یب از دسته های مصرف بایاد مشاخ
شود .این دسته های مصرف ابارتند از :غذا ،مسکن ،حمل و نقل ،کاالهای مصرفی ،خادمات .براسااس ساطح دقات
مورد نیاز در محاسبه ،دسته ها را میتوان به زیر بخشهای کونکتر تقسیم کرد ،یا بعضی دستهها وقتی که ماورد نیااز
نیستند ،را میتوان حذف کرد (شهانواز ،5935 ،ص .)99
بر اساس روش کلّی ابداایِ واکرناگل و ویلیام ریز ( )5336این محاسبات مراحل اصلی زیر را شامل میشوند:

 .5برآورد سرانهی مصرف ساالنهی مواد مصرفی اصلی ،بر اساس مجموع دادههای منطقهای و تقسیم مصرف کل باه
میزان جمعیت.

 .1برآورد زمین اختصاص داده شده به هر نفر برای تو ید هر مورد مصرفی ،از راه تقسیم متوساط مصارف سااالنهی
هر مورد بر متوسط ساالنهی تو ید یا بازده زمین.

 .9محاسبهی متوسط کل ّردّپای اکو وییب هر نفر ( )EFاز الریق جم زدن تمامی مناالق اکوسیستم که باه هار نفار
اختصاص یافته است.

 .5به دست آوردن ردّپای اکو وییب () Efpبرای جمعیت منطقهی برنامه ریزی شده () ،Nبا محاسبهی حاصلضارب
متوسط ردّپای هر نفر در اندازهی جمعیت ()(Efp = N × EFقرخلو ،5931 ،ص .)511
بر اساس گزارشهای ارائه شده توسط سازمانهای جهانی مانناد گازارش سایاره زناده ( )Living Planet Reportدر
سا های مختلف که میزان ظرفیت زیستی و جای پای اکو وییب را برای کشاورها محاسابه مایکناد ،میازان ظرفیات
زیستی ایران در بخشهای زراای ،مرت  ،جنگل ،ماهیگیری و زمین سااخته شاده الای ساا های  1119 ،5333و 1155
روند کاهشی و رد پای اکو وییب هر فرد ایرانی روند افزایشی را نشان میدهاد (جادول شاماره  5و  .)1شهرساتان
الهیجان نیز از این قااده مستثنی نیست.
جدول شماره ( ) :رد پای اکولوژیک بر اساس استفاده از زمین به ازای هر فرد به هکتار
جمعیت (میلیون)

زمین

زمین زراای

زمین مرت

زمین جنگل

زمین دریا

زمین انریی

ردپای اکو وییب*5333

63/1

1/65

1/51

1/15

1/19

5/19

1/51

ردپای اکو وییب 1119

91/55

1/61

1/51

1/11

1/13

5/95

1/19

ردپای اکو وییب*1155

99/39

1/99

1/55

1/16

1/13

5/91

1/61

منب (Living Planet Report2002,2014, p 159)*, (Ewing,2010, p 51):

ساخته شده
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جدول شماره ( :)2ظرفیت زیستی زمین بر اساس نوع استفاده از زمین به ازای هر فرد به هکتار
جمعیت (میلیون)

زمین زراای

زمین مرت

زمین جنگل

زمین دریا

زمین
ساخته شده

ظرفیت زیستی *5333

63/1

1/93

1/59

1/51

1/55

-

ظرفیت زیستی 1119

91/55

1/19

1/19

1/19

1/16

1/19

ظرفیت زیستی *1155

99/39

1/11

1/19

1/19

1/19

1/19

منب (Living Planet Report2002,2014, p 159)*, (Ewing, 2010, p 51):

بر اساس سایت رسمی رد پای اکو وییب وضعیت این شاخ

و ظرفیت زیستی ایران از سال  5365تا  1155باه ازا

میزان استفاده هر فرد به هکتار به شرح زیر است (تصویر شماره .)5

سرانه هکتار جهانی

جای پای
اکو وییب
ظرفیت
زیستی

تصویرشماره  :وضعیت شاخص ردپای اکولوژیک و ظرفیت زیستی در ایران
منب WWW.footprintnetwork.org :

بحث و نتیجهگیری
شهرستان الهیجان در الول جغرافیایی  53درجه و  51دقیقه تا  11درجه و  59دقیقه شرقی و اار

جغرافیاایی 99

درجه و  1دقیقه تا  99درجه و  19دقیقه شما ی قرار دارد (اکبری ،5935 ،ص  .)65مسااحت آن  519کیلومترمربا و
مرکز آن شهر الهیجان است .این شهرستان دارای  1بخش 1 ،شهر 9 ،دهستان و  596آبادی است که بر اسااس نتاایج
سرشماری امومی نفوس و مسکن سال  5931دارای  569913نفر جمعیت است (معاونات برناماهریازی و اشاتغال،
دفتر آمار و االعاات و  GISاستانداری گیعن ،5931 ،ص  .)51شهرستان الهیجان کاه در شارق اساتان گایعن قارار
گرفته است از الرف شمال به شهرستان آستانه اشرفیه ،از الرف شمال شرقی باه دریاای خازر ،از الارف مشارق باه
شهرستان نگرود ،از الرف جنوب به شهرستان نگرود و سایاهکل ،از الارف مغارب باه شهرساتان رشات و آساتانه
اشرفیه محدود شده است (تصویر شماره ( )1اصعح اربانی ،5995 ،ص .)5695

ارزیابی جای پای اکولوژیک حمل و نقل17 ...

تصویر شماره  :2محدوده شهرستان الهیجان در تقسیمات کشوری و استانی
منب  :اداره کل مناب البیعی استان گیعن

بر اساس روش واکرناگل برای محاسبه جای پای اکو وییب شهرستان الهیجان در بخاش حمال و نقال ابتادا میازان
زمین ساخته شده و سوس میزان زمین انریی مصرفی در این بخش محاسبه شد .نوع کاربری اراضای منطقاه و میازان
زمین در دسترس نیز مشخ

گردید (جدول شماره  ،9تصویر شماره .)9
جدول شماره ( :)3وضعیت کاربری اراضی شهرستان الهیجان () 331

کاربری اراضی به هکتار

اراضی جنگلی

اراضی مرتعی

اراضی زراای

الهیجان

9151

-

59999

اراضی مسکونی

کل

159

19535

منب  :اکبری و همکاران ،5935،ص 919

تصویر شماره  :3کاربری اراضی شهرستان الهیجان
منب  :نگارندگان

با توجه به این موضوع که شهرستان الهیجان دارای فرودگاه نمیباشد و ازحمل و نقل دریایی نیز بهره نمیبارد تنهاا
حمل و نقل زمینی مورد بررسی قرار گرفت .در این راستا ابتدا ناوع و الاول راههاای شاهری و روساتایی شهرساتان
الهیجان با توجه آمارهای موجود گردآوری و سوس با توجه به تعریف نوع راه و مشخ
زمین ساخته شده در بخش حمل و نقل زمینی در شهرستان الهیجان محاسبه گردید.

شدن ار

آن مسااحت
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جدول شماره ( :)4طول و مساحت راههای شهری شهرستان الهیجان
راه فرای

راه اصلی

درجه 1

اریض

درجه 5

آزادراه
نهارخطه

معمو ی

اریض

1

1

19/19

1

1

95/13

جم

نوع راه

1

(بزرگراه)
شنی

آسفا ته

شنی

آسفا ته

شنی

آسفا ته

1

1

1

66/91

1

1

1

1

1

19

1

1

1

39/91

الول کیلومتر

595/13

مساحت*
هکتار

منب  :تقی زاده ،5931 ،ص  ،593و یافتههای پژوهش

جدول شماره ( :)5طول و مساحت راههای روستایی شهرستان الهیجان
راه روستایی
درجه 1

درجه 9

جم

درجه 5

شنی

آسفا ته

شنی

آسفا ته

شنی

آسفا ته

91/69

9/59

19/16

199

1

16/51

916/91

51/169

5/999

13/59

553

1

55

591/996

نوع راه
الول
کیلومتر
مساحت*
هکتار

منب ( :تقی زاده ،5931،ص  ،555و یافتههای پژوهش

با توجه به محاسبات صورت گرفته مجموع زمینهای ساخته شده در بخش حمل و نقل زمینی در شهرستان الهیجاان
با توجه به جداول  5و  1برابر با  913/996هکتار است .که سرانه آن برای هر فرد با توجه به جمعیت  569913نفری
شهرستان برابر با  1/1159هکتار میباشد.
برای محاسبه زمین انریی ابتدا باید مقادیر مورد استفاده هر کدام از اقعم اناریی در بخاش حمال ونقال مشاخ

و

معادل واحد مگایول آن براساس تبدیلهای ذکر شده محاسبه گردد .در همین راستا میزان مصرف ساوختهای بنازین،
گازوئیل (نفت و گاز) و گاز بر اساس آمارهای موجود بدست آمد و سرانه مصرف هار فارد باا توجاه باه جمعیات
محاسبه گردید (جدول شماره .)6
جدول شماره ( :)6میزان مصرف انرژی در بخش حمل و نقل شهرستان الهیجان
گاز

گازوئیل (نفت گاز)

 1161311مترمکعب

 15556111یتر

 51/1مترمکعب

 559یتر

بنزین
19911111
یتر
 993/5یتر

نوع انریی
مقدار مصرف
سرانه مصرف هر فرد

منب  :اکبری ،5935 ،ص 919

برای محاسبه میزان زمین مورد نیاز برای جذب کربن تو ید شده توسط بنزین ،گازوئیل (نفت و گاز) و گاز به الریاق
زیر امل شد:
بنزین بدون سرب کمابیش برابر 5 BTU511111در هر گا ن است که برابر با نرخ  53/91تن کربن آزاد شاده در هار
میلیارد  BTUاست (فریادی ،5993 ،ص .)39
هر یب یتر برابر  1/165گا ن است .بر این اساس محاسبات به الریق زیر صورت میگیرد:
 BTU= British Thermal Unit.1 .5یب واحد حرارتی در سیستم انگلیسی بوده که ابارت است از مقدار گرمایی که میتواند درجه حرارت  5پوند آب را یب درجه فارنهایت باال
ببرد). (www.iratm.ir

ارزیابی جای پای اکولوژیک حمل و نقل11 ...

سرانه مصرف هر فرد به گا ن

93/6=1/165×993/5
55111111=511111×93/6

BTU

1/1551=513÷55111111

 BTUمیلیارد

1/15691=53/91×1/1551

سرانه کربن تو ید شده هر فرد به تن

سوخت گازوئیل نیز در هر گا ن کما بیش  BTU 599911تو ید میکند که در نهایت 53/31 ،تن کربن در هر میلیارد
BTUآزادمیکند (فریادی ،5993،ص .)39
 99/91=1/165×559سرانه مصرف هر فرد به گا ن
BTU1191311=599911×99/91

 BTU 1/1111=513÷1191311میلیارد
 1/51995=53/31×1/1111سرانه کربن تو ید شده هر فرد به تن
در ارتباط با گاز نخست برای محاسبه تعداد مولها در فوت مکعب باید از قانون گازها استفاده کارد .ایان گوناه کاه
تعداد مولها در فوت مکعب مساوی است با تقسیم حاصل ضرب فشار (اتمسفر) و حجم (فوت مکعاب) برحاصال
ضریب ثابت در درجه حرارت (کلوین) که در رابطه زیر نشان داده شده است( .قرخلو ،5931 ،ص .)511
با توجه به اینکه فشار گاز  psi 9111 CNGاست.
atm55/1psi=5
=atm116/3=55/1÷9111P

= L19/9Cubic Foot=5Vتعداد مول در یب فوت مکعب
= L atm/ mole K1/19116Rضریب ثابت
=Kelvin199/1T

(= 159/99)=199/1)×(1/19116)÷(19/9)×(116/3Nمول متان موجود در یب فوت مکعب
جرم مو کو ی متان برابر با  56/159گرم بر مول است بنابراین:
گرم متان در یب فوت مکعب

9363=56/159×159/99
از آنجایی که  %91متان از کربن تشکیل شده است بنابراین:
1399=1/91×9363

گرم کربن در یب فوت مکعب

هر یب فوت مکعب برابر با  1/11991متر مکعب است بنابراین سرانه مصرف گااز هار فارد در شهرساتان الهیجاان
 591/93فوت مکعب است که با توجه به میزان کربن موجود در هر فوت مکعب گاز که برابر با  1399گرم محاسابه
شده است:
5191565/99=1399×591/93

سرانه کربن تو ید شده هر فرد به گرم

5/1915=516÷5191565/99

سرانه کربن تو ید شده هر فرد به تن
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با توجه به این قانون که ساالنه برای جذب  5/9تن کربن یب هکتار زمین نیاز است میتوان میزان زماین ماورد نیااز
برای هر فرد را محاسبه نمود (جدول شماره .)9
جدول شماره ( :)7میزان سرانه زمین مورد نیاز برای جذب کربن تولید شده در بخش حمل و نقل شهرستان الهیجان
نوع انریی

بنزین

گازوئیل (نفت گاز)

گاز

جم

سرانه زمین مورد نیازهر فرد (هکتار)

1/5115

1/1196

1/9515

1/9315

کل زمین مورد نیاز (هکتار)

11919

3915/11

511199/99

511911/91

منب  :یافتههای پژوهش

در بخش حمل و نقل از بخشهای مرت  ،جنگل ،کشاورزی و دریا بهره برداری نمیشود .حاال باا توجاه باه میازان
جای پای اکو وییب در بخش زمین ساخته شده و زمین انریی میتوان جای پای اکو وییب حمل و نقال شهرساتان
الهیجان را بدست آورد (جدول شماره .)9
جدول شماره ( :)8جای پای اکولوژیک حمل و نقل شهرستان الهیجان
جمعیت

زمااااااین

زماااااین

زمااااااین

زمااااین

زمااااااین

زمااین ساااخته

()5931

زراای

مرت

جنگل

دریا

انریی

شده

569913

-

-

-

-

1/9315

1/1159

ردپاااااااااای
اکو وییب
حمل و نقل
1/9311

کل زماین ماورد

میاااازان زمااااین در

میاازان کسااری

نیاز

دسترس

زمین

511911/91

19535

511995/91

منب  :یافتههای پژوهش

نتیجهگیری و پیشنهادات
امروزه با توجه به افزایش جمعیت شهری به انوان بزرگترین اجتمااات انسانی و اهمیت روز افزون مساائل محایط
زیستی و اکو وییکی ،شناخت کمبودها و مشکعت در این زمینه میتواند بر تصمیمگیری و مدیریت بهتر این مکانها
تأثیر بسزایی داشته باشد .میزان جای پای اکو وییب بیانگر اثری است که هر جامعهای با توجه به سبب زندگی خاود
بر البیعت به جای میگذارد .با استفاده از روش جای پای اکو وییب میزان پایداری و ناپایداری اوامل مختلاف یاب
منطقه مورد بررسی قرار میگیرد تا از این الریق بتوان برای بهبود وضعیت منطقه برناماهریازی الزم را انجاام داد .بار
اساس این روش جای پای اکو وییب حمل ونقل هر فرد ساکن در شهرستان الهیجان با توجه به میزان زمین سااخته
شده در بخش حمل و نقل و میزان انریی مصرفی در این بخش برابر  1/9311هکتار زمین محاسبه گردید .باا توجاه
به جمعیت شهرستان الهیجان که معادل  569913نفر است در کل  511911/91هکتار زمین برای بخش حمل و نقال
الهیجان نیاز است که در مقایسه با میزان زمین در دسترس که معادل  19535هکتار است ،مشاهده میشاود کاه ایان
شهرستان دارای  511995/91هکتار کسری زمین است .در واق بخش حمل و نقل شهرساتان الهیجاان باه مسااحتی
حدود  5/1برابر مساحت فعلی جهت تأمین سوخت مورد استفاده جمعیت کناونی خاود نیازمناد اسات .ایان اااداد
بیانگر میزان فشاری هستند که فضای بوم شناختی شهرستان جهت تأمین سوخت ماورد نیااز بارای مصارف سااکنان
تحمل مینماید .این فشار میتواند بااث ایجاد مشکعت بسیاری مانند ایجاد انواع آ ودگیها ،در معر

خطر نهاادن

موجودات و سیستمهای پشتیبان حیات شود که این موضوع نشان دهنده ناپایاداری بخاش حمال و نقال شهرساتان
الهیجان است ،این ناپایداری که با توجه به شاخ

جای پای اکو وییب محاسبه گردید نشان دهنده ازوم باازنگری

در سیاستهای توسعه و مدیریت شهری برای رسیدن به پایداری و حفاظت از محایط زیسات منطقاه باا توجاه باه

ارزیابی جای پای اکولوژیک حمل و نقل13 ...

گردشگر پذیر بودن آن دارد .در همین راستا پیشنهاداتی جهت کاهش جای پای اکو وییاب حمال و نقال شهرساتان
الهیجان ارائه میگردد:
 آموزش و االعع رسانی در زمینه پیامدهای محیط زیستی استفاده از سوختهای فسیلی برای حمل و نقل تشویق مردم به کاهش استفاده از اتومبیل شخصی از الریق افزایش قیمت ساوختهاای فسایلی ،افازایش هزیناهپارکین
 ایجاد زیرساختهای مناسب برای توسعه حمل و نقل امومی و تشویق مردم به استفاده هر نه بیشتر از آن بازسازی و بهسازی ناوگان حمل و نقل امومی جهت افزایش رضایت افراد ترویج استفاده از حمل و نقل پار و سا م مانند پیاده روی ،دونرخه سواری یا استفاده از وسایل نقلیه ا کتریکی ممنوایت تردد خودروهای با مصرف سوخت باال ،اجارای الارح تعاویض خودروهاای فرساوده و معایناه فنایخودروها جهت تنظیم میزان مصرف سوخت
 نامگذاری یکی از روزهای هفته به انوان "روز بدون خودرو" و تشویق مردم به اادم اساتفاده از خاودرو در آنروز.
مناب
اداره کل مناب البیعی استان گیعن ،نقشههای  5:11111استان گیعن و شهرستان الهیجان،
اصعح اربانی ،ابراهیم ( .)5995کتاب گیعن .تهران :انتشارات گروه پژوهشگران ایران،
اکبری] ...و دیگران[( .)5935سا نامه آماری استان گیعن سال  .5931رشت :انتشارات معاونت برنامهریزی و اشتغال استانداری گیعن،
بارو ،سی جی ( .)5996توسعه پایدار ،مفهوم ارزش و امل .ترجمه سید الی بدری ،،فصلنامه تحقیقات جغرافیایی ،شماره  ،55ص
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پاپلی یزدی ،محمدحسین؛ وابراهیمی ،محمدرضا ( .)5995نظریههای توسعه روستایی .تهران :انتشارات سمت،
تقی زاده] ...و دیگران[( .)5931االلس گزیدههای آمارهای استان گیعن  .5999رشت :انتشارات معاونت برنامهریزی استانداری گیعن،
تیموری ،ایرج ،ساالروندیان ،فاالمه ،زیاری ،کرامت اهلل ( .)5939ردپای اکو وییب گاز دی اکسید کربن سوخت های فسیلی شاهر شایراز.
فصلنامه تحقیقات جغرافیایی ،شماره  ،551ص

.115-539

ساسانوور ،فرزانه ( .)5931مبانی پایداری توسعه کعنشهرها با تاکید بر کعنشهر تهران .تهران :انتشاارات مرکاز مطا عاات و برناماه ریازی
شهرتهران،
سرایی ،محمدحسین ،زارایفرشاد ،ابدا حمید ( .)5931بررسی پایداری مناب بوم شناختی با استفاده از شاخ
موردایران .مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی ،شماره پیاپی  ،55شماره  ،5ص

جاای پاای باوم شناسای:

.516-39

شهانواز ،سارا ،د یری ،حسن ( .)5935ارزیابی جای پای اکو وییب حمل و نقل شهرستان رشت .دوازدهمین کنفرانس بین ا مللی مهندسی
حمل و نقل و ترافیب ،ص

.3-5

شهانواز ،سارا ( .)5935بررسی پایداری توسعه منطقه شهری رشت با استفاده از روش جای پای اکو وییب .پایان ناماه کارشناسای ارشاد
رشته برنامهریزی توسعه منطقهای .دانشکده الوم اجتماای .دانشگاه اعمه الباالبایی .تهران
شیخ ااظمی ،الی ،دیوساالر ،اسداهلل ( .)5993بررسی مقایسه ایی اثر بخشی جاپای اکو وییکی در کشورهای اسعمی جنوب غربای آسایا
وکشورهای صنعتی غربی .مجمواه مقاالت نهارمین کنگره بین ا مللی جغرافی دانان جهان اسعم ،ص

.55-5

اربی یزدی ،ااظم ،الیزاده ،امین ،محمدیان ،فرشاد ( .)5999بررسی ردپای اکو وییب آب در بخش کشاورزی ایاران .نشاریه آب وخاار
(الوم وصنای کشاورزی) ،جلد  ،19شماره  ،5ص

.51-5
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در شهرتهران .مجله محیط شناسی ،شماره  ،15ص

.519-39

قرخلو ،مهدی ،حاتمی نژاد ،حسین ،باغوند ،اکبر ،یلوه ،مصطفی ( .)5931ارزیابی پایداری توسعهی شهری با روش جای پای اکو اوییکی
(نمونهی موردی :شهرکرمانشاه) .پژوهشهای جغرافیای انسانی ،دورهی  ،51شمارهی  ،1ص

.511-511

کاپعن ،دیویداچ -وویلر ،جیمزا -وها ووی ،استیون آر ( .)5935جغرافیای شهری .ترجمه حسین حاتمی ناژاد و ابادا مطلب بارات نیاا،
تهران :انتشارات سمت،
گودرزی ،مسعود ( .)5993توسعه پایدار مناب زیستی ،مطا عه موردی حوزه سد کرخه .فصلنامه المی ساازمان حفاظات محایط زیسات،
شماره  ،91ص
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