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  دهيچک
هـاي    بخصوص بلند مرتبه سازي در نـواحي و محلـه          ،ستي افزايش تراكم جمعيتي و ساخت و سازهاي شهري        يط ز يمحآثارابي  ي ارز ،قين تحق يهدف ا 

ابتدا مقايسه رونـد  . هاي بلند در شهر تهران است   ساختمان ةترين نواحي توسع   كي از معروف  يه  ي اله ةورد مطالعه اين تحقيق، محل     م ةنمون. شهري است 
 زمينهاي سبز   أاقبش و متع  ي برابر افزا  5/2خته شده در حدود     اراضي سا  1384 و   1358 سالهاي   ة الهيه نشان داد كه در فاصل      ةهاي محل  تغييرات كاربري 

ـ هـاي    ترين آثار محيط زيستي افزايش سـاخت و سـاز          مهماين كاهش به عنوان يكي از       . ست داشته ا  كاهش  برابر 7/1 و باز به ميزان     شناسـايي   ةمحل
 الهيـه  ةن ناحيـ اهـاي مـصرفي سـاكن     براي تأمين نياز"مصرف شده  نيزم"زان  يم كه  مشخص شد  "كيياي اكولوژ پرد"استفاده از روش    با  سپس  .شد

ـ  ة نـشان داد كـه توسـع       ز اين تحقيق  نتايج حاصل ا  . بر كل مساحت شهر تهران بوده است       برا 6/1برابر مساحت ناحيه و    5  بيش از  1384درسال    ةمحل
 اهاي سبز و بـاز بـراي جبـران    افزايش فض،محلههاي توسعه  همچنين در برنامه .كند زيستي خود مصرف مي   سهمي بسيار فراتر از ظرفيت محيط     الهيه  

ي عنوان ابزار مناسبي بـرا     تواند به  مي "ردپاي اكولوژيكي "روشمشخص شد كه     نهايت   در.استيني نشده   ب پيششده   آثار افزايش فضاهاي پر يا ساخته     
   .يابد تطبيق و تعميم "زمين" مشترك يعنييشهري برحسب معيار و واحد هاي درون ر مقياس توسعهزيستي د  كل آثار محيطةارزيابي و مقايس

  
  ها واژهد يکل

   مصرف زمين-كي يكولوژاپاي رد -ستي يز طي محآثار -هاي سبز و باز   فضاهاي-فضاهاي پر
  سرآغاز

شهري   كالنةپايتخت و مركز بزرگترين مجموع منزلة به شهر تهران
 مشكالت و متعاقباًجمعيت، امتيازات و امكانات  گذشته هاي دهه در ايران

 دهد مي نشان جامع ارزيابي مدل ايجنت .است  جذب كرده خود به را فراواني

 محيط مطلوب كيفيت درصد %3/53 زيحا فقط 1375 سال در كه تهران
 12زيست شهري توسط   محيط مذكور مدل رد .است بوده شهري زيست 

ر با تأكيد ب(شاخص مسكن  است كه در بين آنها ابي شدهي ارز1شاخص
اين رقم . باالترين امتياز كيفيت را داشته است% 83با ) هاي كميرمعيا

أمين مسكن در شهر تهران از جمله هاي ت حل ه راهدهد ك نشان مي
ز ها در نواحي شهري مختلف، ا افزايش تراكم جمعيت و ارتفاع ساختمان

ساخت  درمقابل، شاخص محيط انسان.بعد شاخص مذكور موفق بوده است
يكي از % 75/38با  )يار اساسي نسبت فضاهاي پر و خاليتحت تأثير مع(

 % 5/56خص محيط طبيعي با كيفيت را داشته و شاهاي ترين امتياز پايين
  ).1380،طبيبيان و فريادي(تقريباً از كيفيت متوسطي برخوردار بوده است 

معلولي بين افزايش فضاهاي   علت وةابطر ة اين ارقام نشان دهند
عنوان متغيرهاي مستقل و كاهش كيفيت محيط  به يا ساخته شده ،پر

غيرهاي وابسته متمنزلة به ز  بخصوص كمبود فضاهاي سبز و با،طبيعي
   .شهري تهران است محيط زيست در

ط يآثار مح"ش فضاهاي ساخته شده يكه افزا همچنين احتمال دارد
كاهش سطوح  ها، ل توليد و افزايش انواع آلودگييادي از قبي ز"زيستي

زان مصرف ي، افزايش توليد زباله و افزايش مفضاي سبز و باز شهري
ل كرده ي را به شهر و نواحي شهري تحمعي و انرژي و مانند آنيمنابع طب

گيري ميزان اين آثار در تهران كمتر مورد  اما شناسايي و اندازه. باشد
گيري آنها  جامع و مدوني براي اندازه و يا روشهاي ،ابي قرار گرفتهيارز
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هاي تحليل  استفاده از روش با  الهيه نيز قبألةمحل در مورد. وجود ندارد
زيست اطراف  سازي بر محيط أثيرات نامطلوب برجاي برخي از ت خالقانه

زاده،  امين(است  رد شناسايي و استنتاج قرار گرفتهطور جداگانه مو هب
اي كمي قابل ارائه و مقايسه اما مجموع آثار برآورد شده با معياره. )1379
 بين متغيرهاي 2ك سينرژي  زيرا گوناگوني، پيچيدگي و ارتباط.نيست

يك از ميزان هرتعيين دقيق يرهاي وابسته مانع از  متغنيچنمستقل و هم
  .شود كننده مي بيني هاي جامع ارزيابي و پيش اين آثار در مدل

 ارزيابي زيستي مثل هاي ارزيابي آثار محيط براين اغلب مدل عالوه
براي ارزيابي در  ۴ زيست ارزيابي آثار محيطو ٣زيست  راهبردي محيط

ر كنون دتاشهري طراحي شده و حتي مناطق فرا كل شهر ومقياس 
 تغييرات فيزيكي و  كه اقدامات درحالي.مقياس خرد شهري اجرا نشده است

ت  يا بهبود كيفي، افولعامل اصليو اجتماعي محالت و نواحي شهري  
  .زيست كل شهرها و مناطق پيرامون است محيط

  پايدار شهري نيز درةها و الگوهاي توسع به همين دليل اغلب ايده
 ;Kunstler,1996)دان ت و نواحي خرد شهري مطرح شدهقياس محالم

Stein,1966; Lord Rogers,1999; Neal, P.2003 ;Thomas, 

2003; Faryadi, 2003and 2005).  
هاي  و ساختمان جمعيت افزايش تراكم  رسدكه مينظر خالصه بهطور به

 ةضابطبلند مرتبه در اغلب نواحي و محالت تهران بدون در نظر گرفتن 
 افزايش فضاهاي سبز و باز و آزادسازي سطح همكف براي مهم

. ارتفاع صورت گرفته است هاي عمومي پياده به ازاي توسعه درعملكرد
زيستي مناسب  هاي محيط بدون انجام ارزيابيها  همچنين اين توسعه

مدي براي اين نوع اهاي ارزيابي كار روش اين  بر  عالوه گيرد صورت مي
 . نيافته است  بسطها ارزيابي

 پرتراكم ةي توسعبنابراين اين تحقيق در پي تعيين آثار محيط زيست
زان يخصوص تخريب فضاهاي سبز و باز ، افزايش مب، مرتبهو بلند

روشي مناسب  تهران و بسط ة الهيةناحير عي و انرژي ديمصرف منابع طب
 .است محله شهري ها در مقياس ناحيه يا براي اين نوع ارزيابي

پاي ردرفته براي اين منظور روش تعيين كار  اصلي بهروش
 بار توسط اولين ۵(EF)اكولوژيكي پايردمفهوم  .اكولوژيكي است

William Rees وMathis Wackernagel در دانشگاه 1996 در سال 
British Colombia  مقدار  .دشكانادا مطرحEF مقدار ةبازگو كنند 

و معادل است ) طبيعي و خدماتتقاضاي مردم براي كاالهاي (مصرف 

كه آن يا،كرده مينأاست كه نيازهاي مصرفي جامعه را ت يا آبي ،مقدار زمين
ي آثار ة بازگو كنندEFديگر  بيان به. كند ايد توليدي آنها را جذب ميوز

بر طبيعت به  ، زندگي خودةاثر سبك و شيو كدام از جوامع دراست كه هر
  . (Wilson and Anielski , 2005).گذارد جاي مي
ري زمين در دو مقطع ب تغييرات كارةق ابتدا با مقايسين تحقيدر ا

يكي از منزلة  سبز و باز به  ميزان دقيق كاهش فضاهاي،زماني مختلف
. شد  مرتبه محاسبه هاي شهري بلند زيستي توسعه ترين آثار محيط شاخص

 ملموس ينصرقالب ع در را توسعه زيستي محيط تأثيرات زهاندا محاسبه اين
 .دهد و قابل مشاهده نشان مي

تفاده براي  بعد با اين فرض كه ميزان واقعي زمين مورد اسةدر مرحل
زيستي  مجموعه آثار محيط  شاخصي گويا از،جامعه مصرفي نيازهاي تأمين

اس كي در مقييپاي اكولوژردناشي از توسعه فيزيكي آن است، روش 
زيستي  صرف منابع محيطم  ميزانشد و  شهري تعميم و تطبيق داده ةمحل

 . دش مذكور برحسب معيار زمين محاسبه ةدر محل
 الهيه ةمحل پاي اكولوژيكردنتايج دو مرحله نشان داد كه  ةمقايس

محيط   بر اين اساس آثار.آن است قابل مشاهده ةار فراتر از محدودبسي
 سرانجام با. بايست متعدد و گسترده باشد  محله هم ميةزيستي توسع

ت و ي وضع،ر مشابه در كل ايران و تهراني الهيه با مقادEF مقدار ةسيمقا
  .دشزيستي مشخص و تحليل  مصرف منابع ه دري الهةسهم واقعي محل

  
  ها مواد و روش

  مواد 
 ة مورد مطالعه در شمال شهر تهران و در بخش غربي ناحيةمحدود

 خوانده "هياله ةمحل" شهرداري تهران قراردارد كه به نام1از منطقه  7
دان قدس، از جنوب به يش و مين محله از شمال به بازار تجريا. شود مي

عصر و مدرس و  هاي ولي ابانيبزرگراههاي صدر و مدرس، از غرب به خ
  .دشو عتي محدود مييابان شرياز شرق به خ

حدود مختصات   هكتار و28/363مطالعه  مورد ةمساحت محدود
ي شرقي و يايه طول جغرافي ثان36قه ويق د25 درجه و 51ي آن يايجغراف

 .ي شمالي استيايه عرض جغرافي ثان44قه و ي دق47 درجه و 35
 نفر و تعداد واحدهاي 15647ت ناحيه معادل يجمع1384در سال 
 3481ن تعداد يهمچن.  واحد بوده است5633 ةمحدود مسكوني در

ي تراكم جه محله دارايدر نت.  مطالعاتي وجود داردةساختمان در منطق
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شهرداري (است هكتار هر واحد در58/9ساختماني نفر و تراكم 43نسبي 
  ). 1384ك، يمنطقه 
هاي  ها و مناظر دره ن، وجود تپهيكلي از نظر مرفولوژي زمطور هب

 15 تا 10ن ين بيب زميش. دهد ه مييت خاصي به الهيكوهستاني البرز هو
 ه بخشي از آنيه اله تهران ك1زي منطقه يخ از نظر زلزله . استدرصد 

 خطرناك گسل ةرا در منطقيزدارد،  ييار بااليري بسيب پذيست آسا
  ) .1378ن زاده ،يام(است  مرگالي قرار گرفته8سك يشمال تهران با ر

 ة ناحي،60 ةاواخر ده سازي از  با رواج بلندمرتبهبايد توجه داشت كه
هر تهران هاي مسكوني در ش الهيه به يكي از مناطق اصلي ايجاد برج

  . تبديل شد
 واحد مسكوني به محله اضافه 1400حدود 1378كه تا سال  طوري  به

 طبقه روي زمين و تراكمي معادل 33طور نمونه برج پارسا با  شده و به
، زاده امين(ي افزوده شده به منطقه است ها  درصد يكي از برج1500
 تراكم ،حله اين م به نسبت زياددليل وسعت بنابراين اگرچه به) 1379

منطقه به فضاهاي ساخته ز اي ا عمده  ولي بخش،جمعيتي آن باال نيست
  . شده اختصاص يافته است

 و هانسبت زياد باغبه علت برخورداري از سطح  ه بهي الهةمحل
 كه  استستم مهمي در شهر تهراني اكوس، لكه سبزشكل هبفضاهاي سبز 

  :رسي است دروني و عملكردي قابل برةاهميت آن از دو جنب
اهي، آب، هواي يي از نظر پوشش گيباالقدرت داراي   :درونی -

ع منبمنزلة در نتيجه به   وسالم و ساير خصوصيات اكولوژيك است
  . دوش زيستي با ارزش محسوب مي

در مناطق كه   به دليل اين با توجه به عامل باال و  :عملکردی -
از شمال  (  باد تهرانان اصليين در مسير جريتر و همچن شمالي و مرتفع

داراي  شهر تنفسي ةيعنوان ر هبقرار دارد ) وغرب به سمت جنوب و شرق 
 مانع از جريان باد شده زياديها تا حد  لندمرتبه بةتوسعولي . اهميت است

  . است

  )1384شهرداري تهران، : مأخذ ( ه در شهر تهراني الهةيت ناحيموقع):۱( ةشمارشکل 
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  لي تحله ويهای تجز روش
از افزايش فضاهاي ساخته شده  ستي ناشييز طيابي آثار محيارز براي
 هاي بررسي تغييرات فيزيكي در طول زمان و ه از روشيالهدر محله 

  شهرية مقياس محلشده براي تطابق دادهپاي اكولوژيك  ردةمحاسب
  . استفاده شده است

در دو مقطع  الهيه ةسطوح پر و خالي در محل تغييرات ،ل اوةمرحل در
ها  اي كه شاهد بيشترين توسعه بلند مرتبه  دوره– 1384 و 1358زماني 

 1358هاي كاربري سال  براي اين مقايسه نقشه. مقايسه شد -بوده است
 1 :14000 با مقياس 1384سال  كاربري هاي و نقشه 1:2000با مقياس 
 بزارها با استفاده از ا  وارد شد و مساحت كاربريArc Viewدر محيط 

GIS دشگيري   اندازه.   
آمده مقايسه و ميزان  دست هاي به ها، داده تطبيق مقياسپس از 

 بعد با استفاده از ةدر مرحل.دشكاهش فضاهاي سبز و باز شهري محاسبه 
 واقعي زمين مصرف شده به ازاي مصرف منابع طبيعي ةانداز EFروش 

  . دش مورد مطالعه محاسبه ةمحيط در محدود
 Wackernagel و Rees شده توسط كلي ابداع شبراساس رو

 :دن اين محاسبات مراحل اصلي زير را شامل مي شو،)1996(
س  مصرف ساالنه مـواد مـصرفي اصـلي بـر اسـا            ةن سران يتخم •

زان يـ م مـصرف كـل بـه م       ياي و تقـس    هاي منطقـه   مجموع داده 
 .ت يجمع

د هر مـورد    يشده به هر نفر براي تول      صاص داده ن اخت ين زم يتخم •
م متوسط مـصرف سـاالنه هـر مـورد بـر      يق تقسيفي از طر مصر

 .ن ي زمةا بازدي ،ديتولمتوسط ساالنه 
 قيـ از طر ) EF(ك هر نفر    يپاي اكولوژ  متوسط كل جاي  محاسبة   •

افته يستم كه به هر نفر اختصاص       ي تمامي مناطق اكوس   زدن جمع
 .است 

ت منطقـه  يـ بـراي جمع  )Efp(ك يـ پاي اكولوژ رددست آوردن    هب •
پـاي  ردبا محاسبه حاصل ضرب متوسط      ،  (N)زي  ير مهمورد برنا 

 N × EF   Efp(  (Rees and =(ت يـ  جمعةازهـر نفـر در انـد   

Wackernagel , 1996) . 
هاي  ابتدا روش ، شهريةيق اين روش با مقياس ناحيبراي تطب

است مورد  ربه شده كه در كشورهاي مختلف تجEFمختلف محاسبه 
 PezzettaWright and) . قرار گرفتبررسي و مقايسه

Drossman,2002 ; Rees and Wackernagel,1996 ;Wilson and 
Anielski,2005 ; Monfreda, Wackernagel, and Deumling, 

2004; Woods, 2005 , Fao, 2005 )ها و مواد   با اين مقايسه فاكتور
قابل "محله شهري"اسيدر مقهاي آماري  مصرفي كه با توجه به داده

كه عبارتند از  ناحيه الهيه انتخاب شد EF هستند براي تعيين رييگ اندازه
 ناشي COزان ي، معييش حاصل ازگازهاي طبي، گرما، آب، غذاتهيسيالكتر

  . د زبالهياز حمل و نقل و مقدار تول
ك ياي اكولوژپرد ةهاي محاسب  بعد با تطبيق و تعميم روشةرمرحلد
 (Pezzetta and Drossman,2002)كالج كلرادو تجربه شده بودر كه د
  .ه برآورد شدي الهةر هر فاكتور براي ناحييمقاد

هاي آماري مشخص براي  در اين مرحله با توجه به كمبود داده
، " شهريةمحله و ناحيمقياس "گيري برخي از فاكتورها در اندازه

 شهرداري 1 ةبراي كل منطق) به غير از فاكتور غذا( مورد نيازاطالعات 
اين . شده الهيه پردازشناحيه  ، آنةمجموعاي زيرتهران تهيه و بر

مثل ( هاي مربوط تهران و ساير سازمان 1ةاطالعات از شهرداري منطق
گاز، سازمان آب و فاضالب اي شميرانات، شركت ملي  شركت برق منطقه

  .اخذ شد) و غيره1منطقه
ري يگ  اندازههاي آماري براي به محدوديت داده همچنين باتوجه

ه ياله ةاي محل هيتغذ ورد مصارف برآ، شهريةاس محلير مقمصرف غذا د
 ةكشور به جمعيت محدودزان سرانه مصرف غذا دريمم يتعم از طريق

 موارد ةانداز ، بعدةدرمرحل.(Fao,2003, 2005)شد مطالعاتي انجام
  . مصرفي بر حسب كربن محاسبه شد

تن  8/1ن براي جذب ي هكتار زم1 هر"استفاده از قانون با  خردرآ
 بر "نيزم"عني ي ،به واحد مشترك تمامي موارد "استاز يكربن مورد ن

 مقدار كل ، مصرفية هر مادEFت با جمع ينها در.ل شديحسب هكتار تبد
  .دش محاسبه 1384ه درسال ياله ةآن براي ناحي

  افته هاي
   )فضاهاي سبز و باز(رات فيزيكي ييروند تغ

 ةل مساحت منطق ك، و محاسبات مربوط58 سال ةبر اساس نقش
 69/78 ، كه از اين مقدار.د شبرآورد هكتار 28/363 حدود ،طالعاتيم

 هكتار باقيمانده 86/285درصد به سطوح ساخته شده و %) 31/21( هكتار
جدول و (هاي سبز و باز و اختصاص داشته است  به زمين%) 69/78(

  .)1 ةشمارنمودار
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ي سبز و باز و ها مساحت و درصد زمين):۱(ةجدول و نمودار شمار
 ۱۳۵۸ه در سال ي الهةي ناحةساخته شد

1
2

 
  فضای بازو سبز‐۲سطوح ساخته شده‐۱

كه دهد  ميبعد نشان ال س 26ر طي اراضي مذكو تغييرات ةحاسبم
 93/165ه  ب58 هكتار در سال 86/285سبز محله از ميزان اراضي باز و 

 ن ازي هكتار زم93/119مقدار ، يعني افتهي كاهش 84هكتار در سال 
افزوده   ساخته شده به سطوح) درصد01/33(هاي سبز و باز  زمينسطح 

  %32/54 ،سطوح ساخته شده با همان ميزان افزايش ر نتيجهد. شده است
   .)2ةشمار و نمودارول جد( كرده است ناحيه را اشغال

ز هاي سبز و با  مساحت و درصد زمين):۲(ةجدول و نمودارشمار
 ۱۳۸۴ه در سال ي الهة محلةو ساخته شد

1
2

 
 بز فضای بازو س‐۲طوح ساخته شده س‐۱

ش يبرابر افزا 5/2د ساخته شده حدوطوح  س1384 در سال عبارتي به
شكل (فته است يا برابر كاهش 7/1هاي سبز و باز  زمينو متعاقبا مساحت 

 شده به اي از سطوح ساخته با توجه به اين كه بخش عمده). 2 ةشمار
اختصاص دارد، در واقع ميزان افزايش فضاهاي  هاي بلند مرتبه ساختمان

ر بيشتر از ارقام ذكر سبز و باز بسيا فضاهاي ساخته شده به نسبت كاهش
  شده است

  ۱۳۸۴ ‐۱۳۵۸ الهيه در سالهاي ةفضاهاي باز و سبز و ساخته شده محلة مقايس):۲(شکل شمارة
 

  
  

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  کاربری  )هکتار(مساحت   درصد
  فضاي ساخته شده  35/197  32/54
  فضاي باز و سبز  93/165  68/45

  کاربری )هکتار(مساحت   درصد
 سطوح ساخته شده  42/77  31/21
  فضاي باز و سبز  86/285  69/78
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 الهيه ةدهد كه جمعيت محل نشان مي نيزجمعيت  تغييرات بررسي
 افزايش 1384 سال ر نفر د15647 به 1358 نفر در سال 3500از 

به همين ترتيب تراكم جمعيتي ) . 1384شهرداري تهران ،(داشته است 
به اين . هكتار رسيده است  نفر در43 به 9 /6 سال از26ناحيه طي 
 /08ب ير دو مقطع زماني مورد نظر به ترت فضاي سبز دةترتيب سران

ش تراكم يبه ازاي هر يك نفر افزا هكتار بوده است و 01/0 و0
 ةمقايس. افته است ياز اراضي باز و سبز كاهش  هكتار 59/3ت ، يجمع

ت و يجمعش تراكم يافزادهد كه روند  مجموع اين تغييرات نشان مي
 ،الهيه ةها در محل مرتبهبخصوص بلند ، فضاهاي ساخته شدهةتوسع

 درجهت مخالف با روند نزولي تغييرات فضاهاي سبز و  وكامالًصعودي
 .  )3 ةنمودار شمار( قرار داشته است  باز

 زان فضاي سبزيمفقط به عبارت ديگر با افزايش تراكم جمعيت ، نه 
ز به درصد يه ني سبز اولزان فضاييمافزايش نيافته است، بلكه از 

ترين ضوابط  مهم كه از است حالي در  اين. كاسته شده استچشمگيري
 افزايش ،هاي پيشگام جهان افزايش تراكم و بلندمرتبه سازي در شهر

در سطح زمين  آزادشده هاي زمين و احد فضاهاي سبز و بازحداقل ده و
 ,Marcus, and Francis)به ازاي هر واحد توسعه در ارتفاع بوده است

1990).   
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  ۱۳۸۴‐۵۸ الهيه ة روند رشد جمعيت و تراكم جمعيتي و تغييرات فضاهاي سبز وبازمحلة مقايس):۳(ةنمودار شمار
  

   الهيهةمحل پاي اكولوژيك رد
مصرف هر يك از  ناشي ازه ي الهEFن مرحله ابتدا مقدار يا در
عي، مصرف آب، حمل يش گازهاي طبيمارته، گيسياي الكتره مشخصه
 سپس با. دفع زباله و غذا بر حسب هكتار زمين محاسبه شد و نقل،
 براي هر فاكتور به EF سرانه ،1384به جمعيت ناحيه در سال  توجه

  . دست آمد
  

 هكتار به ازاي 33/6 ، الهيهةنهايي ناحيEF مها رق با جمع سرانه
ازهاي مصرفي ين نيمأن مورد استفاده براي تيمقدار زمو  هر نفر

جدول شمارة  ( هكتار محاسبه شد99028 معادل ،آن جمعيت ساكن در
تأمين  ي برايرمورد بهره بردارقام مساحت زمين بر اساس اين ا .)3

حدوده فيزيكي واقعي آن  برابر م272 نيازهاي مصرفي ناحيه الهيه
  .است
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 الهيه به تفكيك عناصر و ة پاي اكولوژيك ناحيرد): ۳(شمارةدول ج
  مواد مصرفي اصلي

دست  هب EFP  اجزا
  )هکتار(آمده 

EF)نفر/هكتار(  

  311/0  4865  تهيسيالكتر
  025/0  389   طبيعيش گازهاييگرما

  01/0  7/168  آب
  09/0  1391  حمل و نقل

  0  07/0  زباله
 893/5  92214  غذا

  
  33/6  77/99027  مجموع
 هكتار 16/1 كشور ايران برابر ر در هر نفEFحال با فرض 

الهيه، از لحاظ آماري در ة و تعميم آن به جمعيت ناحي )1384مخدوم (
ن سهم قابل اختصاص يزم هكتار 18150 مساحتي معادل 1384سال 

 ازهاي مصرفي اين محله مي بودي نبراي تأمين
برابر سهم  5 بيش از ط واقعييدر شرا الهيه ة محلكه يحال در

همچنين با توجه به جمعيت .كند عادالنه خود زمين مصرف مي
 594 ساكن در مساحت ،1385شهر تهران در سال  نفري 7797520

  ) 1385شهرداري تهران،  (، گانه شهر تهران22كيلومتر مربع مناطق 
ن ي هكتار زم007/0 ،طور متوسط به هر فرد ساكن شهر تهران هب

  .گيرد براي تأمين نيازهاي مصرفي خود تعلق مي
دهد كه   نشان مي33/6 برابر با ، الهيهEFمقايسه اين رقم با 

 برابر ساير شهروندان 900جمعيت ساكن در محله الهيه بيش از 
 .كند ن مصرف ميي زم،تهران برابر كل مساحت 6/1تهراني و بيش از 

 الهيه بسيار فراتر ةپاي اكولوژيك ناحيردشود كه  بنابراين مشاهده مي
  .  فيزيكي و آماري آن استةاز محدود

شود بسيار  در آن مصرف مي ميزان مواد و منابع طبيعي كهيعني 
  .متوسط سهم قابل اختصاص به آن استفراتر از 

  ری يجه گيبحث و نت
 نواحي ةورد كمي ميزان آثار نامطلوب توسعآهدف اين تحقيق بر

زيست پيرامون خود بود و مقدار حيط اكم و بلند مرتبه برمشهري پر تر
EF شد به عنوان شاخصي از اين آثار در نظر گرفته . 

هاي زسا و ساختش يبا افزااين تحقيق نشان داد كه از حاصلنتايج 
منزلة زان فضاي سبز و باز به ي، مدوره مطالعه سال 26 طي الهيه ةمحل

 محيط زيست شهري به درصد هاي كيفيت يكي از اصلي ترين شاخص
  . كاهش يافته استچشمگيري 

 نفر درهكتار 33/6 الهيه ة ناحيپاي اكولوژيكرداز سوي ديگر 
 برابر 900 برابر سهم قابل اختصاص به آن و 272محاسبه شد كه 

 الهيه طي ةبه عبارت ديگر محل. سهم متوسط شهروندان تهراني است
يط زيست پيراموني را هاي گذشته بخش زيادي از منابع مح دهه

  . ده استكرشهر تحميل  و آثار فراواني را برصرف تخريب و م
به همين ترتيب سهم متوسط مصرف هر فرد از جمعيت جهان 

هر فرد در سطح جهان  EFرحال حاضر  هكتار زمين و د9/1فقط 
  .(wilson and Anielski,2005) هكتار است 3/2معادل 

 خود را از ة بيش از سهم عادالن مورد نظرة محلدر اين مورد نيز
همچنين نشان  فوق هاي مقايسه .است كرده مصرف جهاني منابع
پاي اكولوژيك شهرها رد ةمعموال، براي محاسبEF دهند كه روش مي

 يليكن مي تواند به عنوان روش و حتي كشور ها طراحي شده است، 
مناسب براي تعيين ميزان تخريب و غارت محيط زيست در محالت 

ط يزي هاي محير افته و مبناي خوبي براي برنامههري تعميم يش
  .ستي شهري باشد يز

ميزان آثار محيط زيستي نواحي داخلي شهرها نيز صورت  در اين
  . با معيارهاي مشابهي قابل اندازه گيري و مقايسه خواهد بود

 اصر واز عنموجود در مورد برخي آمارهاي رسمي  البته
ياس محله شهري داده هاي دقيقي را به هاي مصرفي در مقفاكتور

هاي مشابه با ورد آنها با استناد به آمارآن بر ولي امكا،دهند دست نمي
  .دقت قابل قبولي وجود دارد

همچنين در صورت متداول شدن اين روش در مقياس محالت و 
) ايران(هاي آماري كشور  بتدريج امكان تكميل سيستم  نواحي شهري،
  .ي مورد نياز وجود داردها براي تهيه داده

ط يت محيفير كيي روند تغبه اين ترتيب براي كنترل و نظارت بر
 ةناحي در فضاي سبز  وهاب باغيري از تداوم روند تخريجلوگست و يز

  :شود هاي زير پيشنهاد مي راهبرد،ر مناطق مشابهيالهيه و سا
زان واقعي مصرف ين ميي تعابي ها و محاسباتيارزانجام  •

هاي  ب طرحي قبل از تصوEFاس محاسبات ن براسيزم
  ؛توسعه محالت و نواحي شهري

سازها در اراضي سبز و باز  و ش ساختياز افزاممانعت  •
 ةهاي توسع شهرها و انتقال توسعه به اراضي فاقد توان

  ؛فضاهاي سبز
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ز و باز  فضاهاي سبةتدوين و اجراي ضوابط و مقررات توسع •
د شده در فرايند يني تولن برابر سطوح ساختمايزان چنديبه م

  ؛محالت شهري متراكم سازي 
ك از  ي هرةنيآموزش و فرهنگ سازي براي مصرف به •

 به منظور كاهش EF ةهاي بكار رفته در محاسب شاخص
   ؛سرانه مصرف

 آثار محيط زيستي ناشي ازآموزش و اطالع رساني در مورد  •
 ن و روشين مصرف ، با استفاده از مفهوم زمزايباال بودن م

EF.   
  
  
  
  

  ادداشت هاي
هاي مدل ارزيابي كيفيت محيط زيست شهري عبارتند از   شاخص-1

محيط زيست طبيعي، رفاه و اسايش، ايمني و امنيت، مسكن، اقتصاد و 
اشتغال، آموزش، محيط زيست اجتماعي، تسهيالت شهري، انرژي،حمل 

   .و نقل، هنر و ميراث فرهنگي و محيط انسان ساخت
  
كنند،  مي يكديگر قويتر عمل در حضور ماده كه دو اي ديدهپ بيشي، هم-2

  .ند تا اينكه هر يك بطور جداگانه عمل نماي
 

3-Strategic Environmental Assessment 
4-Environmental Impact Assessment  
5-Ecological Footprint 
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