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چکیده

در این پژوهش ،به منظور بررسی وعیت ت سوسیته پاییاار اییرا  ،یی
شاخص ب وف زیک براي ارزیاب واقت سرمایه طب ت (ماننا زم ن) بیه
نام ردپاي بومشناخت زم ن مترف م كن م .در مقایسه این شاخص بیا
ظرف ت زیست مشخص م شود كه آیا ایرا كسري بومشناخت دارد و
كاربري زم ن به عنوا ی سرمایه طب ت  ،پایاار اسیت ییا خ یر .ایین
شاخص براي سنجش پایااري ،مجموع زم ن حاصلخ ز و آب الزم براي
سول ا مستمر منابع مصرف انسا و جذب سمیام عیایتاح حاصیز از آ
در جامتهاي مشخص در هیر مق یاج جنیان برحسیا مسیاحت آ را
برآورد م كنا .براي محاسبه ردپاي بومشناخت  ،دو روش در ارسباط بیا
مصرف ننای جامته انسان ستریف شیا وجیود دارد .روش نخسیت در
سطح كال بود كه در سب ن ردپیاي بیوم شیناخت در سیطح بخشی
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ناسوا است .براي رفع این نارسای از الگوي داد  -سیتانا در سینجش
این شاخص استفاد م شود كه در این پژوهش ن ز ازاین روش استفاد
كرد ایم .پایه آماري استفاد شیا بیر اسیاج داد سیالهیاي  1331و
 1331است و سجزیه و سحل ز داد ها نشا م دها ،ردپاي بومشناخت
ایرا در سال  1331نسبت به سال  1331كاهش یافته و كشور در هیر
دو سال مورد بررس  ،كسري بومشناخت دارد.
واژگان کلیدی :ردپیاي بیومشیناخت  ،ظرف یت زیسیت  ،ردپیاي بیوم

شناخت سرانه ،جیاول داد  -سیتانا متتیارف و جیاول داد  -سیتانا
داخل .
طبقهبندی R14 :JEL

 .2مقدمه

رشا و سوسته اقتصادي سریع مسیتلزم بیهكیاری ري سیرمایه انسیان  ،ف زیکی و منیابع
طب ت ب شتر براي افزایش سول ا و درآما سرانه بود كه این امر با رشا جمت ت در نی م
قر اخ ر شاح یافته است .هر چنا پ شرفت سکنولوژي در كنار ارسقاي برنامه آموزشی
و بنااشت سوانسته بشر را در سأم ن سرمایههاي انسان و ف زیک مورد ن از ییاري كنیا،
اما اهم ت نقش سرمایه طب ت در فراینا سول ا و سأم ن ن ازهاي اساس زنای انسا ها
نشا م دها كه ستادح جامته بشري هنوز وابسته به سرمایههاي طب ت ماننا زم ن و
آب است.
با یذر زما  ،وابستگ انسا به خاماح سرمایه طب ت ماننا سول یا منیابع و جیذب
پسماناها ب شتر شا  ،بهطوري كه پس از دهه  ،1831ظرف ت كر زم ن بیراي بازسول یا
منابع طب ت دیگر پاسخگوی این وابستگ نبود و اعمال س است سوستهطلبانه كشیورها
به ق مت سخرییا ب شیتر منیابع و انباشیت عیایتاح و پسیماناها روي كیر زمی ن شیا
(آلیاس ن .)1331 ،این سخریا منابع و انباشت زباله در حال بود كه سوانای كر زمی ن
براي بازسول ا و جذب آننا روز به روز كاهشیافته و بهدنبال آ  ،حقیو نسیزهیاي آسی
نسبت به بنر مناي از این سوانای كر زم ن براي سول ا منابع طب ت میورد ن یاز بیراي
فتال ت اقتصادي در آینا ن ز نادیا یرفته م شا .بنابراین ،صیاحانظیرا اقتصیادي و
مح طزیست به طور یسترد به این اسفا نظر رس انا كه رشا و سوسته اقتصیادي دیگیر
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نم سوانا باو احتساب آلودی  ،عایتاح و خطراسی كیه فتال یت اقتصیادي ،چگیونگ
سول ا و مصرف بر مح طزیست و در ننایت به خود انسا وارد م آورد ،سااوم یابا.
نگران و سالش متخصصا و صاحانظرا عرصه اقتصاد مح طزیست براي حز ایین
مسأله ،به ظنور نخست ن سحول در ب نش و نگرش دربار الگوهاي سنت رشا اقتصیادي
در اواخر دهه  1811منجر شا .سپس ،در سال  1891در كشور سوئ س ،ه أس متشکز
از كارشناسا حوز سوسته و مح طزیست ،مسأله حماییت و بنبیود محی طزیسیت را بیه
عنوا ن ازهاي عروري كشورهاي درحال سوسته مطرح كرد و ی سال بتا در اسیتکنلم
سوئا ،حز و فصز مسائل ماننا یسترش جمت ت ،فقر ،ب سوادي ،سوسغذیه و یرسنگ ،
نبود بنااشت و سخریا مح طزیست به عنوا پ ش شرط ارسقاي سوسته و بنبیود وعیع
مح ط زیست انسا ب ا شا.
نت جه این سالش ها به سترییف جاییاي از سوسیته بیا عنیوا سوسیته پاییاار سوسیط
كم س و برانتلنا در سال  1839منجر شا كه عبارح از سأم ن ن ازهیاي نسیز كنیون
باو به مخیاطر انیااختن ظرف یت نسیز آسی در بیرآورد ن ازهایشیا اسیت (ییزارش
كم س و برانتلنا .)1839 ،به دنبال انتشار نتایج فتال تهاي این كم س و  ،كنفرانسی
در سال  1882در ریودوژان رو برزیز سوسط مجمع عموم سازما ملز با عنوا اجالج
زم ن بریزار شا ،در ایین كنفیرانس ،دسیتوركار  21سصیویا شیا كیه كشیورها متتنیا
م شانا ،س است هاي سوسیته را بیا رویکیرد زیسیتمح طی اعمیال كننیا (كنفیرانس
مح طزیست و سوسته سازما ملز.)1882 ،
یرچه ظنور انایشه سوسته پایاار سوانست مفنوم «سوسته» را متحول كنا ،اما خود با
كاست های همرا بود .یک از این كاست ها ،مفنوم ب ش از حا كل سوسیته اسیت كیه
سنجش همه جانبه آ در ارسباط با پایااري بهآسان امکا پذیر ن سیت« .پاییااري» 1در
متناي وس ع به سوانای جامته ،اكوس ستم یا هر س ستم جاري براي سیااوم كیاركرد در
آینا نامحاود یفته م شود ،باو اینکه در اثر سحل ز رفتن منابت كه س ستم بیه آ
وابسته است یا سحم ز بار ب ش از حا روي آننا ،سضت ف شود ( .)Gilman, 1881بیراي
برو رفت از این مسأله و همچن ن سنجش دق قسر اصطالح پایااري ،ط یف وسی ت از
1
سحل لگرا اقتصاد مح طزیست ،ردپاي بومشناخت منابع طب ت  2را مترف نمیود انیا.

. Sustainability
. Ecological Natural Resource Footprint
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ردپاي بومشناخت  ،ی مت ار پایااري است كه مقاار زم ن و آب بهكیار رفتیه در سول یا
كاال و خاماح براي مصرف ی جامته انسان مشخص را نشا م دها (.)Rees, 2012
ستریف باال ،دست كم سه جنبه منم دارد :نخست آنکه ،در قالا شاخصهاي كیال و
بخشیی قابییز سیینجش و همچنیی ن بیی ن منییاطق قابییز مقایسییه اسییت .دوم ،سصییویر
واقعب نانهسري از وعت ت موجود ستامز انسا با سرمایه طب ت را آشکار م كنا و سیوم
آنکه ،ردپاي بومشناخت دو جنبه بوم و غ ربوم دارد ،یتن اینکه عیالو بیر سینجش
مقاار زم ن و یا آب بهكار رفته در سول ا كاالها و خاماح در داخز ی منطقه ،محتیواي
زم ن بهكار رفته در سول ا كاال و خاماح صادراح و همچن ن زم ن بهكار رفتیه در سول یا
كاال و خاماح وارداح را هم مورد سوجه قرار م دها و از این نظر مبادالح سجاري ،زم ن
و آب در سجارح ب نالملز ن ز نقش بهسزای در ردپاي بومشناخت ایفا م كنا.2
متو موجود نشا م دها ،پژوهشگرا از دو روش در سنجش ردپاي بیومشیناخت
استفاد م كننا .روش اول ماه ت كال دارد و بر مبناي مصرف آشکار منابع مورد نظیر
(زم ن و یا آب) بهكار رفته در سول ا كاالها و خاماح داخل بتالو منابع بهكیار رفتیه در
سول ا كاالها و خاماح وارداح مننیاي منیابع بیه كیار رفتیه در سول یا كاالهیا و خیاماح
صادراح محاسبه م شود3؛ اما به كیاری ري ایین روش نمی سوانیا وعیت ت ردپیاي بیوم
شناخت را در جنت مایریت منابع در سطح بخشهاي مختلف اقتصادي آشیکار نماییا.
براي برو رفت از این مسأله ،ط ف وس ت از پژوهشگرا  ،نظام حسیابااري بخشی بیه
شکز جاول داد  -ستانا را مبناي محاسیبه ایین شیاخص قیرار داد انیا 4.روش اول در
1
سطح مل  ،منطقهاي و حت شنري مورد سوجه پژوهشگرا در ایرا قرار یرفتیه اسیت.
 .1بیییراي اطالعیییاح ب شیییتر پ رامیییو ایییین مفنیییوم بیییه پیییژوهش هیییاي رعیییوان و همکیییارا 1338 ،؛
 Rees, 1992, 1996 & 2012مراجته نمای ا.
 .2مفنوم ردپاي بوم شناخت و سنجش آ در سطوح كال اقتصادي ،نخست ن بار سوسط واكرنایز و ریس در دهیه
 1881م الدي در دانشکا جامته و برنامه ریزي منطقه اي دانشگا بریت ش كلمب ا مترفی یردییا .پیس از آ در
جنا بسط یافت.
 .3براي اطالعاح ب شتر دربار جنبههاي مختلف سنجش ردپیاي بیومشیناخت در سیطح كیال بیه پیژوهشهیاي
Wackernagel, 1994؛  Wackernagel & Rees, 1996مراجته كن ا.
 . 4براي اطالعاح ب شتر دربار سنجش ردپاي بومشناخت با استفاد از جاول داد -ستانا بیه Bicknell, et. al,
1998؛ Freng, 2001؛ 2001 & 2002 Lenzen & Murray,؛ Hubacek & Giljum, 2003؛ & Hubacek,

Sun, 2001؛Patterson & McDonald, 2004؛  Wiedman, et. al, 2006مراجته كن ا.
 .1براي اطالعاح ب شتر به پژوهشهاي سرای و عباالحم ا زارع 1381 ،؛ حس ن زاد دل ر و ساسیا پیور1331 ،؛
صماپور و فریادي1393 ،؛ عرب یزدي و همکارا  1333 ،مراجته كن ا.
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حال آنکه روش دوم با سوجه به سوانای آ در انتکاج بنتر نگران دربار سخریا منابع و
مایریت صح ح آ در سطوح پای نسر اقتصادي ،به دالیز نامتلوم نادییا یرفتیه شیا
است .سمركز این پژوهش ،سنجش ردپاي بوم شناخت منابع طب ت با سأك یا بیر زمی ن
در سطح بخشهاي اصل اقتصاد ایرا و با رویکرد الگوي داد -ستانا است.
سوجه به این مسأله در فضاي پژوهش ایرا  ،دسیتكیم دو نیوآوري بیه همیرا دارد.
نخست مشخص م كنا كه بهكاری ري جاول متتارف در ایین حیوز نامناسیا اسیت و
ن از به اصالح دارد و دوم مراد از «ردپا» در این نیوع سحل یز كیه براسیاج جیاول داد -
ستانا اصالح شا سال  1331و به هنگام شا آ در سال  1331انااز ی ري م شیود،
برجسته م شود.
بررس ابتاد پ شیفته ،محورهاي اساس این پژوهش را سشک ز م دها ،بیراي ایین
منظور مطالا مقاله را در پنج بخش مشخص سازماناه كرد اییم .مفنیوم ردپیاي بیوم
شناخت و ظرف ت زیست با سأك ا بر مازاد و یا كسري بومشناخت را در بخیش نخسیت
ارائه م كن م .مرور اجمال بر فضاي پژوهش داخل و خارج دربیار شیاخص ردپیاي
بومشناخت را در بخش دوم آورد ایم .بخش سوم را به مبان نظري ردپاي بوم شیناخت
در چارچوب جاول داد -ستانا پرداختهایم .یافتهها و سحل ز ردپاي بومشیناخت زمی ن
در بخشهاي مختلف اقتصادي مطالا بخش چنارم را سشک ز م دها .در پایا ن یز بیه
نت جهی ري و ارائه چنا پ شنناد اساس پرداختهایم.
 .1مبانی نظری و مفهوم ردپای بوم شناختی و ظرفیت زیستی با تأکید بر ماازاد
یا کسری بوم شناختی

1

در اوایز دهه  ،1881اصطالح ردپاي بیومشیناخت بیا عبیارح آسیتانه سحمیز مناسیا
نخست ن بیار در رسیاله دكتیري میاس س واكرناییز در دانشیکا جامتیه و برنامیهرییزي
منطقه اي دانشگا بریت ش كلمب ا مطرح شا؛ سپس ،ایین اصیطالح سوسیط واكرناییز و
ویل ام ریس ( )1881در كتاب «ردپای بوم شناختی ما :کااش تاأریر انساان بار روی
زمین» در مجامع علم رایج شا.
براي پایااري بومشناخت  ،مسأله آستانه سحمز با طرح ایین پرسیش اساسی مطیرح
شا كه در صورح حفظ كاركرد كنون اكوس ستم ،آیا موجودي سرمایه طب ت باق مانا
. Appropriated Carrying Capacity

1
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بییراي سییأم ن منییابع مصییرف و جییذب عییایتاح سول ییاي نسییزهییاي آس ی كاف سییت
( .)Rees, 1881به طور خالصه ،آیا به انااز كیاف آسیتانه سحمیز انسیا وجیود دارد
آستانه سحمز عبارح است از حااكثر م زا جمت ت كیه یی منطقیه می سوانیا بیاو
كییاهش سوانییای خییود بییراي پشییت بان یونییههییاي مشییابه در آینییا حمایییت كنییا
( .)Daily & Ehrlich, 1882سرانجام ،اینکه طب تت سا چه حا قادر به سحمز فشار بشر
است
با سوجه به سقاعاي ثابت و مشخص یونه هاي غ رانسان از اكوس سیتم ،بیهكیاری ري
آستانه سحمز مفنوم سخت ن ست ،اما بهكیاری ري آ بیراي انسیا بیه آسیان ممکین
ن ست ،زیرا كه سقاعاي انسا از مح طزیست ثابت ن ست ،چرا كه به دل ز عوامل ماننا
سنوع آب و هوا و رشا جمت ت ،آستانه سحمز به طوردائم در حال سغ ر است .همچن ن،
بهكاری ري این ستریف براي انسا در اقتصاد جنان ن ز مشکزساز است ،علت این اسیت
كه مناطق ،دیگر منیزوي ن سیتنا و جمت یت انسیان منیابع سراسیر جنیا را مصیرف
م كننا .در واقع از منظر اقتصاددانا  ،جریا سجاري راه براي غلبه بر محاودیتهیاي
سحم ز شا از سوي كمبود منابع محل بر آستانه سحمز منطقیهاي اسیت .بنیابراین ،در
حال كه از ی سوي ،هم جمت ت انسان و هم متوسط مصرف در حال افزایش اسیت و
از سوي دیگر ،مساحت كز زم ن مولا و موجودي سرمایههاي طب ت ثابت و یا در حال
كاهش است ،استاالل م شود ،كاهش آستانه سحمز ،منمسیرین مسیأله پی شروي بشیر
است .ایر آستانه سحمز به جاي اینکه به صورح حااكثر جمت ت ستریف شود ،به صیورح
حااكثر فشار سحم ز شا سوسط هما افراد بر مح طزیست ستریف شود ،مصرف ب ش از
حا انسا از منابع ،واعحسر م شود ،چرا كه فشار بشر نه سننا سابع جمت یت بلکیه سیابع
مصرف ن ز هست .مصرف بیه دل یز سجیارح در حیال یسیترش ،پ شیرفت سکنولیوژي و
افزایش درآما حت با سرعت ب ش از یذشته در حال افزایش است (.)Rees, 2012
ریس در بررس هاي اخ ر خود نشا م دها مساحت ردپاي بومشناخت جامتیه بیه
چنار عامز بستگ دارد :انیااز جمت یت ،متوسیط اسیتاناارد زنیای میادي ،متوسیط
بنر وري اكوس ستم زم ن /آب و بازده برداشت ،پردازش و استفاد از منابع .بیا چشیم
پوش از اهم ت نسب این عوامز و چگونگ اثر متقابز آننا ،هر جامته ی ردپیاي بیوم
شناخت دارد كه م زا سرمایه(منابع مولا) طب ت ماننا زم ن و آب را نشا می دهیا
(.)Rees, 2012
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ردپاي بومشناخت و ظرف تزیست ( 1موجودي سرمایه بومشناخت زم ن) هر دو بیا
واحا یکسان انااز ی ري م شود ،بنابراین ،قابل ت مقایسه دارنا .از دهه  ،1891ظرف ت
زیست  ،مفنوم منم در برنامهریزي مح ط زیست شا و شاخص بیراي مناسیا بیود
الگوهییییییاي مصییییییرف بییییییه لحییییییا الگوهییییییاي پایییییییاار اسییییییت
( .)Bicknell, Ball, Cullen & Bigsby, 1998ایر ردپاي بومشیناخت سیرانه منطقیهاي
بزریتر از ظرف ت زیست سرانه باشا ،این منطقه با كسري بومشناخت مواجه اسیت .در
اییین شییرایط ،بییراي سییأم ن كسییري دو را حییز دارد :نخسییت وارداح منییابع طب تی از
كشورهاي داراي مازاد بوم شناخت و دوم ،بنر برداري بی ش از حیا از ظرف یت زیسیت
خود (.)Monfreda, Wackernagel & Deumling, 2004
در یزارش سوسته انسان سال  2111سازما ملز متحیا ،ردپیاي بیومشیناخت بیه
عنوا شاخص پایااري ما نظر قرار یرفته كه اهم یت ایین شیاخص را نشیا می دهیا.
براساج این یزارش ،ردپاي بومشناخت هر فرد در سطح كر زم ن  2/9هکتار بیود  ،در
حال كه ظرف ت زیست كر زم ن  1/3هکتار است ،یتن جنا بیا  1/8هکتیار كسیري
بومشناخت براي هر فرد مواجه است .در جاول  ،1ردپاي بومشناخت و ظرف ت زیست
سرانه برخ از كشورهاي منتخا ارائه شا است .براي نمونه ،ارقام نشیا می دهیا كیه
م انگ ن سنم برداشت هر نفر اماراس از اكوس ستمهاي جنان ب شتر از هر نفیر دیگیري
در سراسر جنا است .پس از آ  ،قطر و دانمارک ب شیترین ردپیاي بیومشیناخت را در
سطح جنا دارنا و به دنبال آ  ،با كسري بومشناخت چشمگ ري دسیت بیه یریباننیا.
ارقام جاول  1همچن ن نشا م دها كه كشورها صرفنظر از درجه سوستهیافتگ آننیا
چه به لحا سوسته انسان و یا سوسته اقتصادي با مشکالح كسري بومشناخت مواجهانا.
افزو براین ،ردپاي بومشناخت هر ایران  2/9هکتار و متادل ردپا در سطح كیر زمی ن
است .با سوجه به اینکه ظرف ت زیست ثبت شا براي هر نفر ساكن در ایرا  1/3هکتیار
است ،كشیور بیا  1/8هکتیار كسیري بیومشیناخت سیرانه مواجیه اسیت .براسیاج كیز
شاخصهاي سوسته انسان  ،ب ن  139كشور مورد مطالته ،رسبه ایرا در جایگا  33ثبیت
شا  ،در حال كه در رسبهبناي براساج ردپیاي بیومشیناخت در رد  11اسیت(یزارش
سوسته انسان .2)2111 ،
1

. Biocapacity

 .2محاسبه ردپاي بوم شناخت در این یزارش مبتن بر روش واكرنایز و ریس است .همچنی ن ،آمیار مربیوط بیه
ردپاي بوم شناخت در این یزارش ،از اطالعاح شبکه جنان ردپا و بر اساج داد هاي  2119استخراج شا است.
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هرچنا م زا كامز سخریا زم ن در كشورهای ماننا اماراح و قطر محاسبه نشیا ،
اما بهرغم جمت ت كم این كشورها ،خاک شن غ رقابیز كشیت و كیو هیاي سینگ بیا
سوانای رویش بس ار ناچ ز نم سوانا پاسخگوي سقاعاي ساكنا این كشیور بیراي ایجیاد
سالن سرپوشی ا اسیک  ،مراكیز سفریحی و سجیاري متتیاد ،اسیتفاد از دسیتگا هیاي
ش رینكننا آب براي سأم ن آب آشام ان بسی ار زییاد و آب رودخانیههیاي مصینوع ،
استخرهاي شنا ،فوار ها و آب اري فضاي سبز و ایجیاد جزاییر مصینوع باشیا ،بنیابراین،
ردپاي بومشناخت باال و در پ آ كسري پ شآما براي ایین نیوع كشیورها در حیوز
خل ج فارج قابز انتظار است .ردپاي بومشناخت كشورهاي جنیا سیوم كمتیر اسیت.
افزو بر این ،كشورهای ماننا استرال ا ،كانادا ،ن وزلنا و برزیز مازاد بیومشیناخت قابیز
سوجن دارنا ،البته ظرف ت زیست باال و سراكم جمت ت نسبتاً كم آننا ،به حفظ طب تیت
كم م كنا.
جدول  .2ردپای بوم شناختی زمین و ظرفیت زیستی سرانه (شکتار جهانی)
کشور
اماراح
قطر
دانمارک
آمریکا
كانادا
استرال ا
كویت
هلنا
نروژ
ن وزلنا
كر جنوب
ژاپن
برزیز
ایرا
سرك ه
چن

کشورشای منتخب در سال 1422

جمعیت
(میلیون نفر)
1/2
1/1
1/4
313/9
32/8
21/8
2/8
11/1
4/9
4/2
43
129/4
181/1
92
93
1331/1

مأخذ :یزارش سوسته انسان ()2111

ردپای
بومشناختی
11/9
11/1
3/3
3
9
1/3
1/3
1/2
1/1
4/8
4/8
4/9
2/8
2/9
2/9
2/2

ظرفیت زیستی
1/3
2/1
4/8
3/8
14/8
14/9
1/4
1
1/1
11/3
1/3
1/1
8
1/3
1/3
1

مازاد (کسری)
بومشناختی
-8/8
-3
-3/4
-4/1
9/8
9/8
-1/8
-1/2
-1/1
1/8
-4/1
-4/1
1/1
-1/8
-1/4
-1/2
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 .9پیشینه پژوش

سنجش ردپاي بومشناخت در ایرا نظر ط ف وس ت از پژوهشگرا را بیه خیود جلیا
كرد است .بررس اجمال این پژوهشها نشا م دها كه سمام این پژوهشهیا ماه یت
كال داشته و اهم ت آ در بخشهاي مختلف اقتصادي مورد سوجه قرار نگرفتیه اسیت.
براي نمونه م سوا به مطالته سرای و عباالحم یا زارعی ( )1381اشیار كیرد كیه در
سطح مل انجامشا و پایااري منابع بومشناخت ایرا از انقالب سا سال  1331براسیاج
شاخص ردپاي بومشناخت زم ن نشا م دها .با سوجه به شیرایط خیاج جغراف یای و
مح ط در این مطالته ،در سال 1331ردپاي بومشیناخت زمی ن بیراي هیر ایرانی 2/4
است كه حاود  9درصا ب شتر از مصرف جنان است .با سوجه به ظرف ت زیست سیرانه
 1/3هکتاري ایرا  ،سرانه كسري بومشناخت متادل  1/1هکتار برآورد م شود كه بس ار
نزدی به رقم متناظر  1/8هکتار یزارش سوسته انسیان سیازما ملیز متحیا در سیال
 2111است .همچن ن ،بر اساج یزارش ردپاي ملی (ییزارش سی ار زنیای ،)2111 ،
ردپاي بومشناخت جنا در سال مشابه  2/3هکتار بود كه كسري بومشیناخت متیادل
 1/4هکتار براي هر فرد ساكن روي كر زم ن به همرا دارد.
پژوهش قابز اشار در سطح شنري ،مطالتیه حسی نزاد و ساسیا پیور ( )1331در
م ورد بررس عوامز مؤثر بر پایااري و ناپاییااري سیوا اكولوژیی شینر سنیرا بیا روش
ردپاي بومشناخت زم ن براساج داد سال  1331است .در این پژوهش ،حیوز مصیرف
ساكنا سنرا بر مبناي سقس مبناي واكرنایز و ن ز زم ن بهكار رفته براسیاج اطالعیاح
ردپاي مل (یزارش س ار زنای  )2113 ،بهدست آمیا .بیر اسیاج نتیایج ،ردپیاي بیوم
شناخت سرانه سنرا و ایرا به سرس ا  3/98و  1/83هکتار است .در واقیع ،ردپیاي بیوم
شناخت هر فرد ساكن در سنرا  1/31هکتار ب ش از رقم متناظر در سطح ملی بیود و
ن ز سرانه ردپاي بوم شناخت سنران ها ب ش از  2/1برابر ظرف ت زیست این شنر است.
در پژوهش صماپور و فریادي ( )1393ن ز آثار مح طزیست افزایش سراكم جمت ت
و ساخت و سازهاي شنري ،بهویژ بلنا مرسبهسازي در محله الن ه سنیرا در سیالهیاي
 1313سا  1334با محاسبه ردپاي بومشناخت بررس شا .در این مقالیه ،مقایسیه رونیا
سغ راح كاربري زم ن در محله یادشا نشیا می دهیا ،در دور زمیان میورد مطالتیه
زم نهاي ساختهشا  2/1برابر افزایشیافته و به دنبال آ  ،زم نهاي سبز به م زا 1/9
برابر كاهش یافته است .در این پژوهش ،محاسبه ردپاي بیوم شیناخت بیر مبنیاي روش
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واكرنایز و ریس( )1881براي  1یرو مصرف بر  ،آب ،غذا ،یرمایش حاصز از یازهیاي
طب ت  ،م زا  CO2ناش از حمز و نقز و مقاار زباله سول اي صورح یرفته ،و یافتیههیا
نشا م دها كه م زا زم ن بهكار رفته براي سأم ن ن ازهاي مصرف ساكنا این محلیه
در سال  1334ب ش از پنج برابر مساحت محلیه الن یه و  1/1برابیر كیز مسیاحت شینر
سنرا بود.
در پژوهش عرب یزدي و همکارانش ( ،)1333ردپاي بومشناخت آب ایرا بر مبناي
داد صادراح و وارداح  31محصول كشاورزي شامز غیالح (ینیام ،جیو ،رح و بیرنج)،
محصوالح صنتت (چغنار قنا ،ن شکر ،پنبه ،سوسو و سنباكو) ،م و هیا (پرسقیال ،انگیور،
انار  ،س ا ،انواع آلو ،پسته ،یردو ،بادام ،موز و ك وي) ،دانه روغن (سیویا و آفتیابگردا )،
حبوباح (انواع لوب ا ،عاج ،نخود و ماش) ،ص ف جاح (سی ازم نی و یوجیهفرنگی ) و
نباساح علوفهاي ( رح علوفهاي ،سوریوم و یونجه ،چاي و خرما) در سال  1331محاسیبه
شا كه مقیاار آ  114مترمکتیا اسیت .همچنی ن ،در ایین پیژوهش از اصیطالح آب
مجازي یتن آب ننفته در هر واحا محصوالح كشاورزي و یا آب مصرفشا براي سول ا
آ استفاد م شود .یافته هاي این پژوهش نشا م دها ،در سال  1331كشور با وارداح
خالص آب مجازي و كسر صادراح آب مجازي ،باو در نظر یرفتن راناما آب یاري 12
و بر مبناي راناما آب اري 11درصیا 21 ،م ل یارد مترمکتیا از منیابع داخلی خیود را
خ ر كرد كه ایر قرار بود این مقاار محصول در داخیز كشیور سن یه شیود ،الزم بیود
 112م ل ارد مترمکتا آب در كشاورزي مصرف شود كیه چنی ن مقیااري در دسیترج
ن ست.
پژوهشهاي پ شیفته ،واقت تهای را درخصوج مازاد یا كسري بومشناخت زمی ن
در ایرا آشکار م كنا .نخست آنکه هر چه از الیه اقتصاد مل به الیه اقتصاد منطقیهاي
و شنري نزدی م شویم ،كسري بومشناخت سرانه ب شتر می شیود ،مصیاا بیارز آ ،
ردپاي بومشناخت سنرا در برابر ردپاي بومشناخت اقتصاد مل است .دوم ،روش كیال
واكرنایز مبناي سنجش بود و ردپاي بومشناخت سرانه در سطح بخیشهیاي مختلیف
ایرا مورد سوجه قرار نگرفته است .سوم ،نتایج ردپیاي بیوم شیناخت در سیطح ملی در
ایرا بس ار نزدی به رقم متناظر در یزارش سوسته انسان سازما ملز متحیا در سیال
 2111است.
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در ادامه ،مشاها م كن م كه مطالتاح انجامشا در خارج كشور سصیویر متفیاوس را
نشا م دها .بیراي نمونیه ،ب کنیز و همکیارا ( )1883عیمن بررسی نارسیای هیاي
سنجش ردپاي بومشناخت در سطح كال سالش م كننا سا بیراي نخسیت نبیار ردپیاي
بومشناخت را در چارچوب الگوي داد  -سیتانا سینجش كننیا .ب کنیز و همکیارا در
پژوهش خود ،ردپاي بومشناخت كز ن وزلنا را با استفاد از اطالعیاح كیاربري زمی ن و
سرك ا عریا فزاینا انرژي بهكار رفتیه در چیارچوب جیاول داد -سیتانا  31بخشی
محاسبه كردنا.
فرن ی ( )2111عییمن اشییار بییه برخ ی نارسییای هییاي روش پ شییننادي ب کنییز و
همکارانش ،براي برآورد ردپاي بومشناخت میرسبط بیا فتال یتهیاي سول یاي ،بیه جیاي
عریا فزاینا سجم ع شا زمی ن در سینجش ردپیاي بیومشیناخت از عیریا فزاینیا
سرك ب زم ن استفاد م كنا.
در كار پژوهش لنز و موراي ( ،)2111عمن محاسبه ردپاي بومشیناخت اسیترال ا
براساج كاربري واقتی زمی ن در چیارچوب داد  -سیتانا  ،روش ب کنیز و همکیارانش
اصییالح و روش جایییاي بییراي محاسییبه اییین شییاخص ارائییه می دهنییا .در اییین روش،
زم ن های كه بنا بر دالیز مختلف ماننا درجه شوري ،اس اي بود و فشیردی خیاک،
ازدحام علف هرز و هجوم ح واناح سخریا و باو استفاد شا  ،از محاسبه كنار یذاشیته
م شود .همچن ن ،عالو بر اعمال كاربري واقت زم ن ،یازهاي یلخانهاي غ ر از  CO2و
منابع انتشار غ ر از مصرف انرژي ن ز در روش محاسبه در نظر یرفته شا .براي این روش
محاسبه ،ی چارچوب داد -ستانا س ناح ه ،ایستا و اناك بسیته بیه كیار می رود ،و
یازهاي یلخانهاي مل و حساب ردپاي بوم شیناخت بیا سمیایز وارداح ،مصیرف داخلی ،
صادراح ،انااز و موقت ت خانواد سنظ م شا است .سرانه ردپاي بوم شناخت حاصیز از
این پژوهش  1/4هکتار ب ش از حالت با احتساب زم نهاي سخریا شا است.
لنز و موراي ( )2113در پژوهش دیگري نشا م دهنا چگونیه می سیوا سحل یز
داد -ستانا را براي محاسبه ردپاي بومشناخت مل و ناح ه اي به منظور سجزیه حساب
ردپا در الیههاي سول ا و سب ن كم رابطه ب ن مصرف خانوار و جمت ت ،سنجش ردپاي
بومشناخت را یسترش داد.
بررس اجمال مطالتاح خارج كشور اهم ت سنجش ردپاي بیومشیناخت در سیطح
بخشهاي مختلف اقتصادي را نشا م دها كه ساكنو مورد سوجه پژوهشگرا در ایرا
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قرار نگرفته است .در این پژوهش سالش م كن م ،فصز جایاي از كیاربرد جیاول داد -
ستانا را در سنجش ردپاي بومشناخت زم ن و همچن ن ،سیرانه ردپیاي بیومشیناخت
زم ن در سطح بخشهاي مختلف و به دنبال آ در كز اقتصاد در ایرا باز نمای م.
 .0الگوی داده ستانده ردپای بوم شناختی

الگوي داد  -ستانا ماننا الگوهاي دیگر اقتصادي فروض متتادي دارد .كاربرد این الگیو
در سحل ز سجارح ب نالملز و ن ز سنجش ردپاي بومشناخت منیابع طب تی ن یاز بیه دو
فرض اساس دیگر ن ز دارد كه عبارسنا از:
الف -در جاول داد  -ستانا متتارف فرض م شود ،سمام نناد هاي واسطهاي (سول ا
داخل و وارداح) بر مبناي فرض رقابت بود وارداح ،سوسط بخشهیاي داخلی (بیوم )
سول ا م شود .با این وعت ت امکا سفک ی سینم ارزش افیزود و اشیتغال بی ن سول یا
داخل و وارداح واسطهاي وجود ناارد.
ب -همچن ی ن ،فییرض م ی شییود ،كییز وارداح ی ی متغ ییر برونزاسییت و مقییاار آ
بستگ به انیااز سقاعیاي واسیطهاي و سقاعیاي ننیای داخلی نیاارد .در ایین حالیت،
وارداح خنثی ی بیییود و هی ی نقشی ی در ارزشافیییزود و اشیییتغال ایفیییا نمی ی كنیییا
(.)Pei, Oosterhaven & Dietzenbacher, 2004
بر اساج فروض پ شیفته ،كاربرد جاول داد -ستانا متتارف در حوز هاي سجیارح
ب نالملز و همچن ن در ردپاي بومشناخت منابع طب ت (زم ن و آب) به دو علت اصیل
نامناسا است .نخست آنکه ،سنجش ردپاي بومشناخت منابع طب ت هم منشیأ داخلی
دارد و هم منشأ خارج  .منشأ داخل  ،مقاار زم ن بهكار رفته در سول ا كاالها و خیاماح
داخل است كه بخش از آ سوسط جمت ت آ كشور و بخش دیگر به صورح صیادراح
در كشورهاي دیگر مصرف م شود .دوم آنکه ،سمام بخشهاي اقتصادي خودكفا ن سیتنا.
یتن براي سأم ن ن ازهاي مصرف داخل  ،بخشها در فراینا سول ا خیود ن یاز بیه وارداح
دارنا .وارداح كاالها و خاماح خارج از كشور مورد بررسی سول اشیا و در فراینیا ایین
سول ا ،زم ن و یا آب ن ز استفاد شا است .سنجش ردپیاي بیومشیناخت بیا سوجیه بیه
ظرف ت زیست و همچن ن سنجش مازاد و یا كسري منشأ داخل و خیارج را بیهطیور
همزما مورد سوجه قرار م دها.
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بنابراین ،بررس كم سنجش ردپاي بومشناخت زمی ن منیوط بیه شیناخت كیاف
جاول داد  -ستانا است .با سوجه به جایگا وارداح و فرض رقابت بیود آ در جیاول
داد  -ستانا  ،سه نوع جاول وجود دارنا.
در جااول داد  -ستانا نوع اول و دوم ،وارداح واسیطهاي و وارداح ننیای بیا ارقیام
متناظر داخل ادغامشا و با سوجه به دو فرض اساس این نوع جااول ،سینجش ردپیاي
بوم شناخت زم ن با منشأ داخلی و خیارج در سیأم ن مصیرف ننیای جامتیه انسیان
مشخص امکا پذیر ن ست .بنابراین ،بایا جاول نوع سوم را بهكار بیرد كیه در آ وارداح
به وارداح واسطهاي و وارداح ننای سفک شا و به صورح سیطري در جیاول منظیور
م شود .مرور اجمال بر جااول داد  -ستانا سن ه شیا در اییرا نشیا می دهیا كیه
اهم ت این نوع جااول و كاربرد آننا در شرایط وییژ اقتصیادي بیه سیازی میورد سوجیه
پژوهشگرا و ننادهاي پژوهش در ایرا قرار یرفته اسیت(مركز پیژوهشهیاي مجلیس،
1381؛ بانوی 1381 ،؛ پاشا ،بانوی و بنرام .)1381 ،
جاول  ،2ساختار كل ی جاول داد -ستانا نوع سوم با سفک ی وارداح را نشیا
م دها .سراز این جاول برحسا عرعه داخل و ستانا داخل است .میاسریس مبیادالح
واسطه اي و سقاعاي ننای در این جاول ،ماه ت بوم داشته و به آسان م سوانا مبناي
سنجش ردپاي بوم شناخت زم ن داخل و خارج قرار ی رد.
جدول  .1ساختار کلی جدول داده-ستانده با تفکیک واردات
مصرف ننای

ستانا
(سول ا داخل )

صادراح

بخش ها

بخشj

سقاعاي ننای
داخز

بخش3

بخش2

بخش1

بخش i

X1

E1

DF1

D12

D12

D11

بخش 1

X2

E2

DF2

D23

D22

D21

X3

E3

DF3

D33

D32

D31

Mf1

M13

M12

M11

Mf2

M23

M22

M21

Mf3

M33

M32

M31

Mf

M3

M2

M1

V3
X3

V2

V2

X2

X1

L3

L2

L1

M1
M2
M3
M

1
1
1
1

بخش 2
بخش 3

وارداح بخش 1
وارداح بخش 2

وارداح بخش 3
وارداح

ارزش افزود

داخل ) ستانا (سول ا
مساحت زم ن (هکتار)
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روابط ریاع جاول باال در سنجش ردپاي بومشناخت به صورح زیر ب ا می شیود

( Bicknell, Ball, Cullen & Bigsby,1883؛ Ferng, 2111؛ Wackernagel, et. 1888
al,؛ Wiedmann, Minx, Barrett & Wackernagel, 2111؛ & Patterson, 2114
McDonald؛ .)Hubacek & Giljuim, 2113

بر مبناي جاول  ،2ماسریس عرایا داد  -سیتانا مسیتق م داخلی
ب ا شا  ،به صورح زیر محاسبه م شود:
1

⌈

⌉

⌉

كیه بیا نمیاد dij

⌈

ماسریس باال مبناي محاسبه ماسریس عریا فزاینا سول ا داخل و یا میاسریس متکیوج
لئونت ف )I-D(-1قرار م ی رد.
2

[

]

⌈

}⌉

]

]

[{

[

ماسریس باال عرایا فزاینا سول ا داخل را نشا م دها .جمیع سیتون ایین میاسریس
ب ا م كنا كه ن از مستق م و غ رمستق م سول ا براي افزایش ی واحا سقاعاي ننیای
آ بخش در كز اقتصاد چه م زا است.
یام بتاي ،محاسبه ن ازمستق م زم ن به كار رفته ناش از افزایش سول ا اسیت .بیراي
این منظور الزماست كه عرایا مستق م زم ن محاسبه شود:
3

𝛷𝛷⌈

⌉ 𝛷𝛷

]

[⌉

⌈

] 𝛷𝛷[

𝛷𝛷
⌈

] 𝛽𝛽[

عناصر  Φjنشا م دها ،به ازاي ارزش ی واحیا سول یا در بخیش jام چیه م یزا ن یاز
مستق م به زم ن است .سپس ،بیا عیرب عیرایا مسیتق م زمی ن در میاسریس عیرایا
1
فزاینا سول ا داخل  ،ن از مستق م و غ رمستق م زم ن یا ماسریس عرایا فزاینا زم ن
بهدست م آیا:
4

]

𝛽𝛽

𝛽𝛽

𝛽𝛽
[
𝛽𝛽

]

[⌉

𝛷𝛷

1

. Land Multiplier Matrix
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𝛽𝛽 در رابطه  ،4ماسریس عریا فزاینا زم ن هر بخیش را نشیا می دهیا ،یتنی هیر
بخش به ازاي ارزش ی واحا سقاعاي ننای محصوالح داخل خود چه م زا بیه طیور
مستق م و غ رمستق م ن از به زم ن دارد.
با پ ش عرب ماسریس عرایا فزاینا زم ن در رابطه  4در ماسریس قطیري سقاعیاي
ننای  ،ماسریس  nijبهدست م آیا .جمیع سیطري عناصیر آ  ،مقیاار زمی ن میورد ن یاز
مستق م و غ رمستق م هر بخش را براي سأم ن سقاعیاي ننیای داخلی جمت یت نشیا
م دها:
1

] [

] []

[

]

[⌉

𝛽𝛽

𝛽𝛽

𝛽𝛽

𝛽𝛽

⌈

]

با سقس م رقم به دست آما در هر بخش بر جمت ت ،مقاار سیرانه ردپیاي بیومشیناخت
زم ن كه منشأ داخل دارد ،بهدست م آیا.

[

 .2.0پیوند ردپای بومشناختی با تجارت بینالملل

مطالا بخش پ ش ن فقط محاسبه زم ن به كار رفته در سأم ن مصیرف ننیای داخلی را
نشا م دها و باین سرس ا ماه ت ردپاي بومشناخت زم ن منشأ داخل دارد .در یی
اقتصاد باز ،سجارح ب ن الملز به شکز وارداح و صادراح نقش كل یاي در مصیرف منیابع
براي سول ا كاالها و خاماح صادراس و وارداس ایفا م كنیا .بنیابراین الزم اسیت ،منیابع
(زم ن) به كار رفته در سول ا كاال و خاماح صادراس و وارداسی در ردپیاي بیومشیناخت
منظور شود.
رابطه  ،1مقاار زم ن داخل مورد ن از مستق م و غ رمستق م بیهكیار رفتیه در سول یا
كاال و خاماح صادراح براي سأم ن سقاعاي خارج را با نماد
نشا می دهیا .بیراي
این منظور با پ شعرب ماسریس عیرایا فزاینیا زمی ن در میاسریس قطیري صیادراح،
مقاار مستق م و غ رمستف م زم ن بهكار رفته داخل در سول ا كاالها و خاماح صیادراح
براي سأم ن ن ازهاي اقتصاد دیگر جنا به صورح زیر بهدست م آیا:
1

] [

] [ }]

[⌉

𝛽𝛽

𝛽𝛽

𝛽𝛽

⌈{
𝛽𝛽

در این رابطه مشخص م كنا كه بخش iام به منظور سول ا صادراح كاالها و خیاماح
چه م زا به طور مستق م و غ رمستق م ن از به زم ن دارد.
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در مقایسه با سینجش سقاعیاي خیارج زمی ن در چیارچوب جیاول داد -سیتانا ،
سنجش ن ازهاي مستق م و غ رمستق م زم ن بیهكیار رفتیه در سول یا كاالهیا و خیاماح
وارداح به دالیز زیر پ چ ا سر اسیت؛ نخسیت آنکیه ماه یت و جایگیا وارداح در نظیام
حسابااري داد -ستانا بایست مشخص شود .وارداح كاالها از نظر ماه یت بیه دو نیوع
وارداح رقابت و وارداح غ ررقیابت سقسی مشیا كیه در سینجش ردپیاي بیومشیناخت
زم نهاي به كار رفته در وارداح ،فرض وارداح رقیابت بیود مبنیاي انیااز ی یري قیرار
م ی رد .فقط در چارچوب این فرض ،زم نهاي به كیار رفتیه در وارداح قابیز سینجش
است؛ چرا كه در این چارچوب ،فرض برابري سکنولوژي موجود در كشور واردكننا را بیا
كشورهاي دیگر صادركننا كه ریشه در نظریههاي سجارح ب نالملز دارد ،فراهم م كنا
( .)Dietzenbacher, 2111دوم ،با سوجه بیه سمركیز در نظیام حسیابااري جیاول داد -
ستانا  ،هماننا ساختار جاول  ،2سفک وارداح به دو ییرو وارداح واسیطهاي و سیایر
وارداح امکا پذیر است .با این شرایط زم ن مورد اسیتفاد در هیر ییرو از وارداح قابیز
سنجش بود و باین سرس ا مفنوم ردپاي بومشیناخت زمی ن را برجسیتهسیر می كنیا.
سنجش ردپاي بومشناخت زم ن درخصوج وارداح بیر دو نیوع اسیت؛ نیوع اول مقیاار
زم ن است كه در سول ا كاالها و خاماح كشورهاي دیگر بهكار رفته و به عنیوا وارداح
كاالي ننای در داخز كشور سوسط جمت ت آ كشور مصرف م شیود .نیوع دوم مقیاار
زم ن به كار رفته در سول ا كاالها و خیاماح وارداح اسیت كیه بیه صیورح واسیطهاي در
فراینا سول ا بخشها استفاد م شود.
با پ ش عرب ماسریس عرایا فزاینا زم ن در ماسریس قطري وارداح مصیرف  ،ن یاز
مستق م و غ رمستق م زم ن به كار رفته در سول ا این نوع كاالهیا و خیاماح بیه صیورح
زیر بهدست م آیا:
9

]

[

] [ }]

[⌉

𝛽𝛽

𝛽𝛽

𝛽𝛽
⌈{
𝛽𝛽

]

[

در این رابطه ،مقاار زم ن مستق م و غ رمستق م مورد ن از در سول ا وارداح مصرف
بخش iاُم را نشا م دها كه در سأم ن مصرف داخل استفاد م شود.
هماننا رابطه  ،9با پ شعرب میاسریس عیرایا فزاینیا زمی ن در میاسریس قطیري
وارداح واسطهاي ب ن بخش رابطه زیر بهدست م آیا:
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3

]

[

] [ }]

𝛽𝛽

𝛽𝛽

[⌉

𝛽𝛽

𝛽𝛽

⌈{

]

[

در رابطه  ،3شامز مقاار زم ن مستق م و غ رمستق م بهكیار رفتیه در سول یا
مقادیر
كاال و خاماح وارداح واسطهاي بخش iاُم اسیت كیه در فراینیا سول یاي سوسیط بخیش
داخل iاُم استفاد م شود .این سول ا یا در داخز مصرفشا و یا اینکه صادر م شود.
نسبت سقاعاي ننای داخل به سول ا هر بخیش مت یاري بیراي زمی ن بیهكیار رفتیه
وارداح واسطهاي در سأم ن مصرف داخل در نظر یرفته م شود .سپس ،بیا پی شعیرب
این ماسریس در ماسریس قطري نسبت سقاعیاي ننیای داخلی بیه سول یا ،مقیاار زمی ن
خارج بهكار رفته در فرآینا كاالها و خاماس بهدست م آیا كه در داخز مصرف شیا
است .در رابطه ،8

نشا م دها به ازاي چه نسیبت از كیاال و خیاماح سول یاي ،در

داخز كشور مصرف م شود كه  DFiسقاعاي ننای داخل و  Xiسول ا بخش است.
8

]

[

] [

[

}]

⌈

⌉

{

]

[

نشا م دها كه چه م زا زم ن مسیتق م و غ رمسیتق م بیهكیار رفتیه در وارداح
واسطهاي در جنت سأم ن مصرف داخل مورد ن از است.
سفاوح ب ن م زا زم ن به كار رفته در وارداح متشکز از وارداح مصرف و واسیطهاي
و مقاار زم ن بهكار رفته در صادراح ،وعت ت سراز سجاري بومشناخت زم ن را در سیطح
بخشهاي مختلف كشور نشا م دها ،در صورس كه مقاار زم ن بهكار رفتیه در كیاال و
خاماح وارداح ب شتر از مقاار زم ن بهكار رفته در كاال و خاماح صادراح باشا ،كسیري
سراز سجاري بومشناخت زم ن در سطح بخش آشکار م شیود .عکیس آ  ،میازاد سجیاري
بوم شناخت زم ن را نشا م دها .رابطه  ،11سراز سجاري بوم شیناخت زمی ن را نشیا
م دها:
]

[

}]

[

]

[{

⌉ ⌈

در رابطه  ،11بخش iام را نشا م دها ،بر مبناي این رابطه م سوا میازاد سجیاري
و كمبود سجاري بوم شناخت زم ن را در سطح بخش هاي اقتصادي محاسبه كیرد .حیال،
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ایر مقاار زم ن مورد استفاد داخل را با زم ن وارداح جمیع كنی م ،حاصیز آ ردپیاي
بومشناخت كز زم ن در سطح بخشها به صورح زیر بهدست م آیا:
]

[

}]

[

]

[{

] [

ردپاي بومشناخت كز در بخش iام را نشا م دها.
كه در آ ،
همچن ن ،با سقس م هر ی از مقادیر ردپاي بومشناخت زم ن به كار رفته در سیطح
بخشهاي مختلف بر جمت ت كشور در سال یادشا  ،سرانه ردپاي بومشناخت در سیطح
بخشهاي اقتصادي بهدست م آیا .از مجموع ردپاي بومشناخت كز بخیشهیا ،ردپیاي
بوم شناخت در سطح مل بهدست م آیا.
 .0دادهشا و نتایج تجربی

در این پژوهش ،از دو نوع پایه هاي آماري استفاد كردیم؛ نخست ،جیااول داد -سیتانا
بخش در بخیش بیا فیرض سکنولیوژي بخیش سیال  1331و بننگیام شیا آ در سیال
(1331بانوئ  ،بزازا  ،م رزای و كرم 1381 ،؛ مركز پژوهش هاي مجلس ،)1381 .نیوع
دوم ،اطالعاح زم ن قابز بنر برداري بهمنظور احااث ساختما بیراي سیکونت و كشیت
محصول در سطح كشور.
بر اساج آمارنامه وزارح جناد كشاورزي در جیاول  ،3مسیاحت كیز زمی ن خیاك
ایرا  112331111هکتار است ،با سوجه به مساحت ب ابا و كویرها در سیال  1331بیا
مساحت  34138111هکتار یتن  21درصا مساحت كز زم ن خاك كشور است ،ایین
رقم در سال  1331به  32198131هکتار و  21درصا سغ ر یافت .زم ن قابیز اسیتفاد
در سال  1331و  1331به سرس ا  123341111هکتار برابر  98درصا و 131291318
برابر  31درصا مساحت كز زم ن خاك ایرا است .این مقیاار مسیاحت  1نیوع زمی ن
كشاورزي ،مرسع ،جنگز و زم ن ساختهشا شامز زم ن صنتت  ،زمی ن اختصیاجیافتیه
به احااث ساختما و زم ن بهكار رفته براي بخشهاي دیگر خاماس است.
متناسا با آمار و اطالعاح زم ن در سطح بخشهاي اقتصادي ،جیااول داد -سیتانا
به صورح  1بخش شامز بخش كشیاورزي (بجیز دامپیروري و جنگلیااري) ،دامپیروري،
جنگلااري ،صنتت و متا  ،ساختما و خاماح سجم ع م شود .زم ن اختصاجیافته به
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نیوع

هر بخش مبن بر كاربري زم ن در این بخشهاست ،یتن بخشهیای كیه از یی
زم ن استفاد م كننا ،در ی بخش قرار م ی رنا.
بر اساج این سقس مبناي ،بخش كشاورزي شامز بخش زراعت ،باغااري ،میاه گ ري
و خاماح كشاورزي است كه براي فتال ت هایشا از زم ن كشاورزي ،باغ و زم ن ش الح
استفاد م كننا .اطالعاح مربوط به این نیوع زمی ن از آمارنامیه كشیاورزي مربیوط بیه
وزارح جناد كشاورزي استخراج شا است .بنا بر آمارنامیه كشیاورزي وزارح كشیاورزي،
مقاار زم ن كشاورزي كه به كشت و سول ا محصول كشاورزي ،م و و یا پرورش میاه و
م گو اختصاج یافتیه ،در سیال  1331و  1331بیه سرس یا  13131281و 11439131
هکتار و سنم آ از كز زم ن قابز بنر برداري در این سالها به سرس ا  11و  13درصیا
است (آمارنامه كشاورزي وزارح جناد كشاورزي 1331 .و .)1331
همچن ن ،آمار مربوط به زم ن بهكار رفته در بخش جنگلااري بنابر اطالعاح آمارنامه
كشییاورزي بییه صییورح جنگییز در سییال 1331و  1331بییه سرس ییا  12143331و
 14212118هکتار و سنم آ از كز زم ن قابز كشت در این سال هیا بیه سرس یا  11و
 11درصا است .افزو بر این ،زم ن بیهكیار رفتیه در فتال یت دامپیروري شیامز بخیش
دامااري ،مرغااري ،پرورش كرم ابریشم ،زنبورداري و شکار مرسع بود كه در سیال 1331
و  1331به سرس یا  81911111و  31113841هکتیار و سینم آ از كیز زمی ن قابیز
كشت در این سالها به سرس ا  91و  11درصا اسیت (آمارنامیه كشیاورزي وزارح جنیاد
كشاورزي 1331 .و .)1331
بخش دیگر ،بخیش صینتت و متیا شیامز واحیاهیاي صینتت و متیاد فلیزي و
غ رفلزي است كه زم ن اختصاجیافته به فتال تهاي این بخش شامز زم ن وایذارشیا
به شنرک و نواح صنتت و همچن ن نواح مربوط به استخراج انواع مواد متان است
كه از آمارنامه وزارح صنتت ،متا و سجارح با عنوا عملکرد سفص ل صنتت و متا و
سایت سازما نظام منناس متا  ،زم ن بهدست آما است .مقاار زم ن بیهكیار رفتیه
در این بخش در سال 1331و  1331به سرس ا  111142و  1218211هکتار و سنم آ
از كز زم ن قابز كشت در هر دو سال یی درصیا اسیت (عملکیرد سفصی ل صینتت و
متا وزارح صنتت و متا و سجارح 1331 ،و .)1331
بخش دیگر ،بخش ساختما مسکون و غ رمسیکون سوزییع شیا در سیطح كشیور
است .به دل ز ناكاف بود اطالعیاح ،مسیاحت حیریم قیانون شینرها مبنیاي محاسیبه
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مساحت زم ن اشغال شا براي احااث ساختما قرار م ی رد؛ به طوري كه بنابر سوزیع
نسبت جمت ت شنري و روستای از كز جمت یت ،مسیاحت ایین نیوع زمی ن بیهدسیت
م آیا .حریم شنرها در سال  1331و  1331بهطیور یکسیا  92141هکتیار اسیت .بیا
سوجه اینکه در سال  ،1331سننا  11درصا جمت ت كشور شنرنش ن بودنا ،بنابراین11 ،
درصا مساحت اشغالشا براي ساختما بهمنظور سکونت و خاماحرسان در شینرها و
متادل حریم شنري بود و باین سرس ا ،كز مساحت اشغالشا سوسط بخش ساختما
در سطح كشور(شنر و روستا) در این سال 111914 ،هکتار است .بنیابراین ،از آنجیا كیه
 13درصا جمت ت كشور در سال  1331شنرنشی ن بیود ،ایین مسیاحت در ایین سیال،
 111324هکتار و سنم آ از كز زم ن قابز كشیت در هیر دو سیال  1/1درصیا اسیت
(وبسییایت شییركت مییادر سخصصیی عمییرا و بنسییازي شیینري ایییرا  ،وزارح را و
شنرسازي.).
بخشهاي دیگر در ی بخش با عنوا سایر خاماح كه شامز بخش نفت ،یاز و بر
است ،سجم ع شا است .زم ن بهكار رفته سوسط این بخشهیا مابیه التفیاوح كیز زمی ن
قابز كشت و سکونت كشور و زمی نهیاي محاسیبه در بیاال بیود كیه در سیال  1331و
 1331بهسرس ا  11941311و  12111191هکتار و سنم آ از كز زم ن قابیز كشیت
در این سالها به سرس ا  3و  8درصا است .جاول  ،3اطالعیاح زمی ن بیهكیار رفتیه در
اقتصاد كشور در سال  1331و  1331را برحسا مساحت نشا م دها.
جدول  .9مساحت زمینشای بهکار رفته در اقتصاد کشور (شکتار)

زمین
کشاورزی(بجز دامپروری و جنگلداری)
دامپروری
جنگلداری
صنعت و معدن

سال 2934
13131281
81911111
12413331
111142

سال 2930
11439131
31113841
14212118
1218211

ساختمان
خدمات
کل زمین قابل کشت
کویرشا و بیابان
کل زمین خاکی

111499
11933911
123341111
34138111
112331111

111118
12111191
131291318
32198131
112331111

مأخذ :آمارنامه كشاورزي وزارح جناد كشاورزي ،عملکرد سفص ل صنتت و متا وزارح صنتت و متیا و سجیارح ،وبسیایت
سازما نظام منناس متا  ،وبسایت شركت مادر سخصص عمرا و بنسازي شنري ایرا  ،وزارح را و شنرسازي.
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بر اساج مبان نظري بخش پ ش ن ،پایه آماري مربیوط بیه جیاول داد  -سیتانا و
همچن ن كاربري زم ن در  1بخش اقتصادي ،ردپاي بومشناخت زم ن بیه كیار رفتیه در
سول ا كاال و خاماح مصرف داخل و صادرشا  ،ردپاي بیومشیناخت زمی ن محصیوالح
واسطهاي و ننای وارداس  ،سراز سجاري بومشناخت  ،ردپاي بومشناخت كیز و سیرانه در
سطح بخشها و كز اقتصاد در سالهاي1331و 1331را محاسبه و بررس م كن م.
جاول  ،4مقاار زم ن موردن از مستق م براي سول ا ی م ل و ریال محصول سوسیط
هر بخش در سال 1331و  1331را نشا م دها .براي نمونه ،بخیش جنگلیااري بیراي
سول ا الوار و چوب به ارزش ی م ل و ریال بهطور مستق م در سال  1331به  1/9و در
سال  1331به  3/1هکتار زمی ن ن یاز دارد .ایین مقیاار زمی ن بیراي سول یا محصیوالح
كشاورزي (بجز دامپروري و جنگلااري) به هم ن م زا ارزش در سال1331و  1331بیه
سرس ا  1/11و  1/19هکتار است .این مقادیر در بخش دامپروري به سرس ا  1/91و1/11
هکتار و براي سایر خاماح ن ز بیه سرس یا  1/12و  1/11را نشیا می دهیا .در نناییت،
عرایا مسیتق م زمی ن در كیز اقتصیاد بیراي سول یا بیه ارزش یی م ل یو رییال در
سالهاي1331و  1331به سرس ا  1/1و  3/3هکتار است.
جدول  .0ضرایب مستقیم زمین (شکتار)
بخ

شا

سال 2934

سال 2930

1/91

1/11

کشاورزی (بجز دامپروری و جنگلداری)

1/11

جنگلداری

1/9

دامپروری

صنعت و معدن
ساختمان

1/19
3/1

1/112

1/111

1/111

1/1114

1/11
1/12
خدمات
3/3
1/1
کل
مأخذ :بر اساج جاول 3و جاول داد  -ستانا سالهاي 1331و 1331و با استفاد از رابطه  ،3محاسبه شا است.

جاول  ،1عریا فزاینا زم ن هر بخش را نشا م دها ،یتن هیر بخیش در سیال
 1331و  1331براي سأم ن سقاعاي ننای داخل خود به ارزش ی م ل و ریال بهطور
مستق م و غ رمستق م چه م زا زم ن استفاد می كنیا .بیه طیور مثیال ،بیراي سیأم ن
سقاعاي ننای به ارزش ی م ل و ریال بخش كشیاورزي در سیال 1/23 ،1331هکتیار
زم ن مستق م و غ رمستق م است .یسترش زم نهاي كشیاورزي و پ شیرفت سکنولیوژي
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صنتت كشاورزي سا سال  1331باعث شا ،ن از فتاال این بخش براي سول ا محصیول بیا
هم ن ارزش در سال  ،1331این رقم سا  1/1هکتار كاهش یابا .پس از زم ن كشیاورزي،
مراسع ب شترین سنم را در سول یا محصیوالح كشیاورزي دارد .زمی ن اشیغالشیا بیراي
ساخت و ساز ساختما و ارائه خاماح كمترین نقش را در سول یا محصیوالح كشیاورزي
دارد كه به منظور فراهم كرد سسن الح الزم براي خ ر یا نقز و انتقال میواد اول یه ییا
محصوالح كشاورزي است یا اینکه احیااث سیاختما بیه ارزش یی م ل یو رییال در
سال ،1331به  1/111هکتار زم ن ن از دارد ،البته بیراي سول یا بیه همیا م یزا ارزش
ساختما در سال  1331این ن از به زم ن سا  1/1114هکتار كاهش یافت .ایین ن یاز بیه
زم ن در بخش سایر خاماح در سالهاي 1331و  1331به سرس ا  1/14و  1/11هکتیار
است .در ننایت ،عرایا فزاینا زم ن در كز اقتصاد براي سول ا بیه ارزش یی م ل یو
ریال در سالهاي 1331و  1331به سرس ا  3/4و  4/1هکتار است.
جدول  .0ضریب فزاینده زمین (شکتار)

بخ

شا

سال 2934

کشاورزی (بجز دامپروری و جنگلداری)

1/23

جنگلداری

1/3

دامپروری

صنعت و معدن

2/3

1/114

سال 2930
1/1
1/3
3/2

1/112

ساختمان
1/111
خدمات
1/11
1/14
کل
4/1
3/4
مأخذ :بر اساج جاول  3و جاول داد  -ستانا سالهاي1331و  1331و با استفاد از رابطه  ،4محاسبه شا است.
1/1114

جاولهاي  1و  9به سرس ا ردپاي بوم شناخت زم ن بخشها به سفک زم ن بهكار
رفته براي سول ا كاال و خاماح بهمنظور مصرف داخل  ،صادراح و وارداح در سیال1331
و  1331را نشا م دها .در این جاولها ،ستو  ،1بر مبناي رابطه  ،1بیه ردپیاي بیوم
شناخت زم ن بهكار رفته در سول ا كاال و خاماس اشار دارد كه در داخز كشور سوسیط
هر بخش سول ا و مصرفشا و رقم كل آ ن ز مجموع زم ن بهكیار رفتیه بیراي سیأم ن
مصرف داخل در كز اقتصاد را نشا م دها .همچن ن ،ستو  ،2ارقام حاصز از رابطیه
 1را ب ا م كنا كه ردپاي بوم شناخت زم ن الزم براي سول ا محصیوالح صادرشیا و
مجموع آ ن ز براي كز اقتصاد است .همچن ن ،ستو  3و  ،4به سرس ا بنابر رابطیه  9و
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 ،8زم ن بهكار رفته براي سول ا كاال و خاماح وارداس را ب ا م كنا .سیتو  ،3ردپیاي
بوم شناخت زم ن براي وارداح ننای و ستو  ،4ردپاي بومشناخت زم ن بیراي وارداح
واسطهاي ،همچن ن مجموع این ارقام ،زم ن بهكار رفته را در سطح كال نشا م دهیا.
با استفاد از رابطه  ،11ستو  ،1ردپاي بومشناخت كز هر بخش و مجموع آننا ردپیاي
بومشناخت كز كشور و ستو  1سرانه آ را نشا م دها .در ستو  ،9براساج رابطیه
 ،11سراز سجاري بومشناخت در سطح بخش و كال مشاها م شود.
یافتهها نشا م دها كه ردپاي بومشیناخت كیز زمی ن داخلی از  114م ل یو و
 911هزار و  313هکتار در سال 1331به  113م ل و و  241هزار و  91هکتار در سال
1331رس ا است .این سغ ر نشا م دها ،سقاعیاي داخلی از زمی ن كشیور  1درصیا
كاهش یافته و این سغ ر عماساً متطوف به كاربري مراسع است ،البته با سوجیه بیه یسیتر
مراسع در سطح كشور قابز انتظار بود كیه متمیوالً دسیتخوش سغ یر كیاربري می شیود.
همچن ن ،كاربري زم ن كشاورزي و جنگزها در این ماح افیزایشیافتیه ،امیا ب شیترین
سغ ر در بهكیاری ري زمی ن صینتت صیورحیرفتیه كیه می سوانیا حیاك از یسیترش
شنرکهاي صنتت در حاش ه شنرها باشا.
براساج آمار بخش صادراح ،سقاعاي خارج ا از زم نهاي داخل اییرا  12درصیا
افزایشیافته ،به طوري كه در سال  1331كه مقاار ردپاي بومشیناخت زمی ن صیادراس
 13م ل و و  192هزار و  243هکتار بود  ،در سال  ،1331سا  22م ل یو و  28هیزار و
 831هکتار سغ ر كرد است .این افزایش سقاعاي خارج براي همه نوع زم نهاي ایرا
رخ داد  ،اما این ارقام در زم نهاي صنتت  ،مرسع و جنگز چشمگ ر بود .در ارزیاب ایین
نوع ردپا سوجه به دو نکته عروري است؛ نخست آنکه بیه دل یز عیتف كشیور بیهلحیا
پوشش جنگل و ن ز نوع درختا این جنگزها كه متموالً از یونیههیاي نیادر هسیتنا و
سجایا آننا سالها به طول م انجاما ،بایا بررسی شیود كیه كیاربري جنگیزهیا بیراي
محصوالح صادرشا به چه صورح است؛ چرا كه متموالً صیادراح متطیوف بیه چیوب و
الوار یتن مواد اول ه است و این امر موجا سخریا زودهنگام جنگزهیا می شیود .نکتیه
دوم در خصوج به كاری ري زم ن كشاورزي و صنتت اسیت ،زییرا بیا سوجیه بیه رقابیت
كشورهاي صنتت براي بنر برداري از زم ن كشورهاي دیگر بهمنظور سول یا محصیوالح
استراسژی كشاورزي و یا محصوالح صنایع آالینا به منظور حفظ منابع طب تی خیود
بایا بررس شود كه چه نوع محصیوالس در ایین زمی نهیا سول یا می شیود ،الزماسیت
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محصوالس كه با استفاد از این زم ن سول ا م شود ،كمترین هزینه زیستمح ط را به
كشور سحم ز كنا.
جدول  .6جزییات ردپا و تراز تجاری بوم شناختی در سال ( 2934شکتار)
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جدول  .7جزئیات ردپا و تراز تجاری بومشناختی در سال ( 2930شکتار)

یافتههاي سال 1331نشا م دها كه  38درصا زم نهاي داخلی كیه بیه منظیور
سول ا كاال و خاماح مصرف شا در داخز و مابق آ براي سول ا محصیوالح صادرشیا ،
بهكار رفته است .همچن ن 33 ،درصا زمی نهیاي داخلی در سیال  1331بیراي سول یا

 / 60سنجش ردپای بومشناختی زمین در بخشهای مختلف اقتصادی ایران ...

كاالها و خاماح مصرف در داخز مرزهاي كشور بهكار رفتیه و بق یه بیه منظیور سیأم ن
سقاعاي خارج ها بنر برداري شا است.
وارداح زم ن به كار رفته در سول ا كاالي ننیای  ،رشیا  11درصیاي را بیراي ردپیاي
بومشناخت این نوع زم ن رقم زد سا مقاار  14م ل و و  322هزار و  831هکتیار ردپیا
در سال 1331بیه مقیاار  19م ل یو و  119هیزار و  313در سیال  1331برسیا .ایین
افزایش سقاعا براي زم ن صنتت  ،جنگز و مرسع بود و در حوز زم ن كشاورزي كاهش
را نشا م دها .براي ردپاي بومشیناخت بخیش وارداح زمی ن بیهكیار رفتیه در سول یا
كاالهاي واسطه ،افزایش  24درصاي حاصز شیا كیه ناشی از كیاهش كیاربري زمی ن
كشاورزي و جنگز و افزایش قابز سوجه كاربري مراسع و زم ن صنتت است .همیا طیور
كه پ شتر اشار شا ،ردپاي بومشناخت جنگز بهكار رفته در سول یا كاالهیاي صیادراس
افزایشیافته ،این مطلا با سوجه به كاهش ردپاي بومشیناخت جنگیز در بخیش وارداح
حیاك از هجییوم سقاعیاي اییین نییوع زمی ن حاصییلخ ز از سییوي خارج یا متطییوف بییه
جنگزهاي كشور است.
مقایسه ردپاي بومشناخت زم ن بهكیار رفتیه در كیاالي صیادراس و وارداسی نشیا
م دها ،ایرا در سالهاي 1331و  1331كسري سجاري بومشناخت دارد ،البتیه مقیاار
آ از  14م ل و و  213هزار و  334هکتار بیه  11م ل یو و  211هیزار و  339هکتیار
افزایشیافته ،این كسري نشا م دها كه ایرا ب ش از آنکیه از زمی ن خیارج از قلمیرو
خود بنر منا شود ،خارج ا را در بنر برداري از زم نهاي حاصخ ز خود شیری كیرد
است .حال آنکه این زم نها براي چه نوع محصوالس بهكار م رود ،قابز سأمز بود  ،چیرا
كه كشور ایرا هموار با مشکز كمآب و كمبیود خیاک حاصیلخ ز مواجیه بیود و ایین
استفاد ب رویه و روزافزو از خاک حاصلخ ز در آینیا اي نیه چنیاا دور كشیور را بیه
بحرا هاي زیستمح ط و فرسایش خاک سو م دها.
ردپاي بومشناخت كز زم ن كشور ،در سال 142 ،1331م ل و و  199هزار و 431
هکتار و مقاار سرانه آ  2/13است 31 .درصا این ن از از سوي زمی ن داخلی سیأم ن و
بق ه ن از در قالا كاال و خاماح وارداح سوسط زم نهیاي خیارج سیأم ن شیا اسیت.
ردپاي كز با كاهش ی درصاي در سال  1331بیه  141م ل یو و  482هیزار و 388
هکتار در سال 1331رس ا و مقاار سرانه  2/19است .براساج آمار ،سنم زم ن داخلی
در سأم ن سقاعاي زم ن در این سال سا  99درصا كاهش یافته است.
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هما طور كه پ شتر اشار شیا ،مقایسیه ردپیاي بیومشیناخت بیا ظرف یت زیسیت ،
شاخص است كه وعت ت منطقه مورد مطالته را به لحا پایااري مصرف منابع طب تی
م سنجا .از آنجا كه در قالا جاول داد -ستانا نم سوا ظرف یت زیسیت را محاسیبه
كرد ،بنابراین ،مقاار سرانه آ در سطح كال بر اساج اطالعیاح ردپیاي ملی (ییزارش
س ار زنای ) استخراج م شود كه به سرس ا  1/9و  1هکتار است.
مقایسه ظرف ت زیست سرانه با مقاار ردپاي بوم شناخت سرانه ایرا در سال 1331
نشا م دها ،كشور متادل  1/1هکتار جنان كسري بومشناخت دارد ،ایین كسیري در
سال  1331كمتر شا  ،چرا كه ایرا به طور همزما شاها كاهش ردپاي بیومشیناخت
سرانه و افزایش ظرف ت زیست سرانه -كه م سوانا ناشی از سغ یر كیاربري زمی ن و ییا
سغ ر بازده زم ن باشا -بود ،این كاهش به  1/19هکتار جنان رس ا.
مقایسه ردپاي بومشناخت زم ن سال  1331بیه دسیت آمیا در ایین پیژوهش كیه
برمبناي الگوي داد -ستانا است ،با نت جه مطالته سرای و عباالحم ا زارعی ()1381
كه ماه ت كال دارد ،نتایج متفاوس را نشا م دها و سرانه ردپاي بومشیناخت زمی ن
در این پژوهش  1/22هکتار كمتر است .البته ،دل ز این اختالف م سوانیا عیالو سفیاوح
روش محاسبه ،به دل ز استفاد از پایگا داد هاي متفاوح ن ز باشا.
 .6نتیجهگیری

در این پیژوهش سیالش كیردیم ،عیمن مترفی شیاخص ردپیاي بیومشیناخت  ،ردپیاي
بوم شناخت زم ن را با اسیتفاد از جیاول داد -سیتانا سیال 1331و  1331در سیطح
بخش هاي مختلف اقتصادي ایرا محاسبه كن م .براساج نتایج ،در سال 1331سنم هیر
فرد ساكن ایرا از زم ن هاي حاصلخ ز داخز ایرا  1/9هکتار است ،این در حال اسیت
كه براي سول ا كاال و خاماح مصرف شا سوسط هر ایرانی  ،متیادل  2/13هکتیار زمی ن
به كار رفته است .با سوجه به م زا مسیاحت یسیترد و وسی ع مراسیع در سیطح كشیور،
بخش قابز سوجن از این زم نهاي بیه كیار رفتیه در فرآینیا سول یا ،از ایین نیوع زمی ن
سشک ز م شود .همچن ن ،پس از مراسع ،زم ن كشاورزي و جنگزهیا ب شیترین سینم را
در سأم ن زم ن هاي مورد ن از داشتنا .مقایسه ردپیاي بیومشیناخت و ظرف یت زیسیت
كشور در سال  1331نشا م دها ،هر فرد ساكن در دور مرزهیاي جغراف یای اییرا
سقریباً  1/1هکتار ب ش از سنم واقت خود از زم ن هاي حاصلخ ز سطح كشیور اسیتفاد
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كرد و از این نظر كشور براي سأم ن سقاعاي این افراد با كسري بومشناخت مواجه شا
است ،یتن استفاد از زم ن بایا ب ش از سوانای زم ن براي بازسول ا منابع طب ت باشا.
افزو بر این ،نتایج بررس آمار سال  1331نشا م دهیا ،هرچنیا اییرا همچنیا بیا
مسأله كسري بوم شناخت دست به یریبا است ،اما مقاار آ كاهش یافتیه اسیت .ایین
كاهش مقاار كسري بومشناخت م سوانا ناش از دالیز متفاوس ماننا افزایش جمت یت
كشور و سغ ر كاربري زم ن داشته باشا .در واقع ،كسري بومشناخت اشار به ایین امیر
دارد كه كشور همچنا از مس ر سوسته پایاار خارج است و از زم ن بی ش از سوانیای آ
براي بازسول ا منابع و جذب عایتاح استفاد م كنا .این اسیتفاد ناپاییاار در شیرایط
است كه ایرا به عنوا كشوري كم آب ممکن است خ ل زودسر از پ شب نی هیا ،بیا از
دست داد زم نهاي حاصلخ ز خود ،دری ر بحرا هاي زیست مح ط شود.
با اسیتفاد از نتیایج ایین پیژوهش ،راهکارهیاي زییر را بیراي بنیر بیرداري بن نیه از
زم نهاي كشور پ شنناد م كن م:

 .1اصالح الگوشای کشاورزی :سقاعیاي بخیش كشیاورزي ،بیه عنیوا یکی از
حساج سرین بخشهاي مشیترک اقتصیاد و محی طزیسیت ،پیس از ازدییاد
جمت ت ،افزایشیافته ،بر هم ن اساج مقاار كم زم نهاي كشاورزي دیگیر
پاسخگوي سقاعاي پ ش آما ن سیت و ایین امیر بیه سغ یر كیاربري مراسیع
منجرشا  ،به طوري كه مراسع زیادي بیا سغ یر كیاربري ،بیه عنیوا زمی ن
كشاورزي میورد بنیر بیرداري قیرار یرفتیه ،بیاین شیکز مقیاار مسیاحت
زم ن هاي كشاورزي به طور چشمگ ري افزایش یافتیه اسیت .ادامیه چنی ن
رونا سغ ر كاربري زمی ن ،كشیور را در آینیا بیا فرسیایش خیاک مواجیه
می كنییا ،بنییابراین انتظییار می رود مسییئوال بییراي حفییظ ك ف ییت خییاک
زم نهاي كشاورزي ،عمن اصالح ش و هاي مایریت سغ ر كاربري زمی ن،
بخش از این سقاعا را از طریق وارداح سأم ن كنا و یا اینکه حجم صیادراح
محصوالح كشاورزي را بکاها .راهکارهاي دیگر پ شننادي م سوانیا سغ یر
ش و هاي كشاورزي باشا كه از طریق سغ ر سیاختار ژنت ی دانیه ی یاه ،
هاایت آ بیه سیمت كشیاورزي اریان ی و ییا بنیر ی یري از سکنولیوژي
دوستاار مح طزیست در این صنتت ،فرسایش خاک را حااقز كنا.
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 .2شاخص سازی برای تراز تجاری بوم شناختی :عیمن ارزییاب سیراز سجیاري
اقتصادي ،سراز سجاري بوم شناخت ن ز بایا مورد سوجه س اسیتگذارا قیرار
ی ییرد .مییثالً برخ ی از صیینایع آالینییا انییا و متمییوالً كشییورهاي صیینتت
درصادنا ،محصوالح ایین صینایع را از طرییق وارداح از كشیورهاي دیگیر
سأم ن كرد و باین صورح اثراح جانب سول یا ایین محصیوالح را كیه بیه
پ اماهاي زیست مح ط منف ماننا آلودی خاک یا سغ ر كیاربري زمی ن
منجر م شود ،به كشور مباأ وایذار كننا.

 .3تحقق عدالت بین نسلی :هما طور كیه مشیاها شیا اسیت ،بیا سرك یا
ردپاي بوم شناخت با جاول داد -ستانا مشخص شا ،هر بخش چه م زا
زم ن بر است .با هر بار سن ه و ساوین جاول داد -ستانا  ،محاسبه شیاخص
م سوانا با اطالعاح بهروزسر و متتبرسر س استگذارا را در جنیت كیاربري و
سخص ص درست و حفظ زم ن ماننا محاودكرد فتال یتهیاي زمی نبیر و
آالینا یاري كنا ،باین سرس ا عاالت ب ن نسل به عنوا یکی از اهیااف
سوسته پایاار محقق شود .همچن ن ،ادغام این شاخص با س سیتم اطالعیاح
جغراف ای م سوانا در ساوین برنامه آمایش سرزم ن به كار رفته و رویکیرد
بنتري از سغ ر كاربري زم ن ارائه دها.
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