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 چکیده
تولید منابع و "و  "هامصرف منابع و تولید ضایعات بوسیلۀ انسان"هدف رویکرد ردپای اکولوژیکی برقراری تعادل بین      

سطح ملی و  امروزه، شاخص جای پای اکولوژیکی در بسیاری از کشورهای جهان در. است "جذب ضایعات بوسیلۀ طبیعت

 باکه این مقاله  .شودو کجا، بر منابع طبیعی فشار وارد می دهد که در کدام ناحیهنشان میشود و محلی استفاده می

2استفاده روش 
EF (ژیکیوردپای اکول ) های مصرفی مواد غذایی، گروهو با بررسی مبانی نظری و شناخت وضع موجود در

در شهر حمل و نقل، گرمایش گاز طبیعی، نیروی الکتریسیته، آب و زمین مورد نیاز برای دفع مواد زاید انرژی بخش 

شناختی شهر ساری توان حمایت و برآوردن کند به این مسأله پاسخ دهد که آیا فضای بومتالش میپردازد، ساری می

ها از دو آوری دادهجمعصورت پذیرفته و لیلی تح -توصیفی با روش این پژوهشنیازهای اساسی جمعیت شهر را دارد؟ 

 وری جامعه آماری آن تمام خانوارهای شهر سا. ساخته بوده استنامۀ محققها و پرسشروش مراجع رسمی و آمارنامه
های این یافته. در نظر گرفته شده استنوار خا 083عداد محاسبه شده، تکران بر اساس فرمول کوکه آن نیز حجم نمونه 

باشد؛ که بخش حمل و نقل با هکتار می 3882پای اکولوژیکی شهر ساری  دهد که در مجموع جایپژوهش نشان می

مترمربع برای هر نفر کمترین سهم را در بین سایر  3830هکتار  بیشترین و زمین مورد نیاز برای دفن مواد زاید با  3822

مصرف زمین ساکنان شهر  ،با توجه به اینکه صارف شهر نیست؛ امااگرچه این موارد فهرست کاملی از م. اندمواد داشته

شناختی شهر ساری فاقد توان الزم و کافی فضای بومباشد، بنابراین ش از مساحت اشغالی کنونی میبرابر بی 82ساری 
استان که  است و چنانچه آن را با مجموع اراضی کشاورزیتأمین نیازهای ساکنان خویش و جذب کربن تولید شده  برای

به بیانی دیگر، سامانۀ زیستی . دهدکل این اراضی را به خود اختصاص می38.0هکتار است، مقایسه کنیم،  007083برابر 

ای بسیار فراتر از محدودۀ جغرافیایی شهرستان ساری و بیش از نیمی که برای حمایت از شهر ساری الزم است، محدوده

 . دشومی را شاملاز مساحت اراضی استان 
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 . Ecological footprint 



 

       

  مقدمه 

 تخریب و طبیعی زیستگاههای رفتن بین از و کاهش اصلی عوامل از یکی جمعیت رشد و شهرها رویهبی گسترش     

 ترین محیطی کنونی، یکی از پیچیدههای زیستچالشاین  و( 1: 1032فتائی و دیگران، ) باشدمی زیستمحیط

های فشار و نیروهای متعامل به در این راستا گستردگی اهرم. اندها تاکنون با آن مواجه شدههایی است که انسانچالش

شهر، به نظر اندیشمندان، رسیدن به شکل پایدار . دشوار استپیامدهای آن بینی و درک همه انواع حدی است که پیش
یزی به جز ر تاکنون نسبتاً ناامید کننده و چولی بحث مربوط به شکل شهر پایدا. های قابل تأمل بوده استحلیکی از راه

هایی شهرها، ارگانیسم. (80: 1087پور، زاده دلیر و ساسانحسین)ارهای پایداری به دست نداده است فهرستی کلی از معی

فرآیند توسعه برای  زیرا شکل شهر در. توان متصور شدای را برای آنها نمی تمام شده گاه شکلهیچ زنده و پویا هستند که

توان مقاطعی  با این حال می. باشد دگرگون شدن می اقتصادی همواره در حال -انطباق با شرایط محیطی، اجتماعی

ری به عنوان اصولی برای راهنمایی اصطالح پایدا .تعریف نمود ،باشد دارای پایداری نسبی می شهر را که  شکل تاریخی از
عالقه به . گذاردمحیطی، اقتصادی و اجتماعی رایج اثر میرود که بر شرایط زیستواکنش عمومی و خصوصی به کار می

تواند به طور گسترده پایداری یک سیستم شهری می افزایش یافته است که در آن 1333یابی پایداری شهری از اواخر زار

. های آینده برآورده سازدن تباهی نسلوهایی تعریف شود که بتواند نیازهای رایج را بدشهری و جریان به عنوان توسعه

زیست طبیعی سازگار ر اندازه که امکان دارد، با محیطامروزه تفکر غالب در توسعه شهری این است که شهرها باید ه
بارتی دیگر، شهرها باید به سوی پایداری گام به ع. باشند و در راستای حفظ تعادل چرخه طبیعی حیات عمل کنند

برای داشتن توسعه پایدار، گام اول، اطالع (. 18: 1033سجادی و دیگران، )پایدار شهری توجه نمایند بردارند و به توسعه 

ای بر. گرفته و اجرا شودصورت ریزی الزم برای آن از وضعیت پایداری منطقه است تا در صورت ناپایدار بودن، برنامه

ها، روش جاپای اکولوژیکی های کمی و کیفی مختلفی وجود دارد که یکی از این روشگیری سطح پایداری روشاندازه

  (.2: 1030. سردارآبادی و دیگران، )باشد می
به مفهوم ردپای اکولوژیک را به عنوان ابزاری برای  1نزدیک به دو دهه از زمانی که ویلیام ریس و ماتیس واکر ناگل     

مفهوم ردپای اکولوژیک، با تأکید بر . گذردتصویر کشیدن اثرات بشر بر روی محیط و منابع طبیعی معرفی کردند، می

نقطه . ریزی پایدار رواج یافتها و منابع زمینی، به عنوان چهارچوبی برای ارزیابی اثرات و برنامهروی محدودیت سرمایه

باشد، که در نتیجه آن را به یک شیئی مبتنی بر های فیزیکی میحدودیتروی متأکید بر  ،منحصر به فرد این مفهوم

گونه که مفهوم ردپای اکولوژیک به به همان. کندهای ارزیابی اثرات متعادل تبدیل میشناسیمحیط و شبیه به سایر روش
ط زیست و ساخت شهرهای گیرند، به طور خاص در جهت حفاظت از محیای متداول و مورد استفاده قرار میطور فزاینده

موجود در محاسبات ردپای اکولوژیک صورت گرفته و مطالعات در های هایی به منظور بهبود متدولوژیاکولوژیک، تالش

با این حال باید عناصر مختلف ردپای اکولوژیک، . این زمینه، از نظر تنوع و رواج پیشرفت خوبی را از خود نشان داده است

رسی قرار گیرند تا به تنظیم مجدد مطالعات آینده در جهت اهداف اصلی مفهوم ردپای اکولوژیکی به صورت کامل مورد بر
در همین راستا، این مقاله با هدف ارزیابی پایداری توسعه شهری با (. 203-223: 1032چی ونگ و یوئن، )امکان دهد 

و شهر ساری شناختی فضای بومبه این سؤال پاسخ دهد که آیا تا  بر آن استروش رد پای اکولوژیکی در شهر ساری، 

 و یا توان حمایت از نیازهای اساسی جمعیت شهر را دارد؟قادر به پشتیبانی های زیستی آن، هسامان
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 مبانی نظری  

ها و معرفی شاخصاند تا با تاکنون با توجه به اهمیت روزافزون توسعۀ پایدار، محققان تالش نموده 1333از دهۀ        
در  پایداریها برای سنجش یکی از پرکاربردترین شاخص. های مختلف، توسعۀ پایدار را ارزیای و محاسبه قرار دهندروش

و ( 1332)، ریز (1331)باشد که توسط واکرناگل می( EF)سطوح مختلف، روش معروف به شاخص ردپای اکولوژیک 

مطرح و امروزه، در مطالعات مختلف تغییرات بسیاری نموده و به ( 1330)و فولک و همکاران ( .133) 1واکرناگل و ریز

 ردپای اکولوژیکی بر اساس دو واقعیت ساده صورت ۀ محاسب. عنوان یک معیار برای توسعۀ پایدار شناخته شده است
 شان هایی را که دفعو بیشتر زباله کنیمنخست، ما می توانیم ردپای اکثر منابعی را که مصرف می: پذیردمی

ای که زیستی تولید کنندهۀ وانند به منطقتها میمنابع و زباله تیانارنمائیم مشخص کنیم؛ و دوم اینکه، بیشتر این جمی

دهند که ملل مختلف به چه بنابراین، ردپاهای اکولوژیکی به ما نشان می. تبدیل شوند ،برای تدارک این امور الزم است

ردپای اکولوژیکی ابزاری برای مدیریت استفاده از (.  Wackernagel,1997:2) کنندزان از طبیعت استفاده مییم

تر از کند که در آن استفادۀ بشر از منابع تولیدی سریعگیری میای را اندازهاین روش، محدوده. باشدمنابع توسط افراد می
کند که در آن تقاضای اکولوژیکی مساوی یا از ای را محاسبه میمحدوده در واقع ردپای اکولوژیکی،. هاستبازتولید آن

های زیستی تجدیدپذیر زمانی که تقاضای افراد بیشتر از ظرفیت. ظرفیت طبیعت برای عرضۀ کاال و خدمات بیشتر است

تیب ردپای اکولوژیک بدین تر. شودباشد، در این صورت، منابع طبیعی کاهش یافته و این مسأله منجر به ناپایداری می

در زمینۀ رابطۀ بین انسان و کرۀ زمین و نیز تولیدات آینده تفکر  ،کند تا به طور روشنابزاری است که به ما کمک می
در اینجا پایداری به معنای . گیری پیشرفت جوامع به سوی پایداری استابزار مناسبی برای اندازه EFبنابراین . نماییم

ضایت از زندگی بدون کاهش ظرفیت بازتولید کرۀ زمین است؛ به عبارتی دیگر نباید میزان دستیابی به سطحی از ر

توان وسعتی از زمین برای تأمین نیاز با تجزیه و تحلیل ردپای اکولوژیک می. مصرف، از ظرفیت بازتولید زمین فراتر رود

 جاپای  در واقع (.2.: 1033ان، شکور و دیگر)های مشخص زمین را برآورد نمود افراد و ساکنان در محدوده

هدف (. 173: 1083رضوانی و دیگران، )شناختی، محاسبۀ قابلیت هر طبیعت در مکان با توجه به نیازهای انسان است بوم
تولید منابع و جذب "و  "هامصرف منابع و تولید ضایعات بوسیلۀ انسان"رویکرد ردپای اکولوژیکی برقراری تعادل بین 

 . است "طبیعتضایعات بوسیلۀ 

این . شودامروزه، شاخص جای پای اکولوژیکی در بسیاری از کشورهای جهان در سطح ملی و محلی استفاده می     

دهد که در کدام ناحیه و کجا، بر شاخص روش یکپارچۀ مصرف منابع طبیعی و جذب ضایعات است و به روشنی نشان می

 های درازمدت و پایداری زندگی یاری ابزاری است که به تدوین برنامهاین روش . شودمنابع طبیعی فشار وارد می
کند، بلکه های مادی بیان میها و نابرابریرساند و نه تنها اهداف و راهبردهای آینده را در جلوگیری از تخریبمی

توان اکولوژیکی میبا تجزیه و تحلیل ردپای . کندهای نهادی را در مجرا و مسیرهای درستی هدایت میگیریتصمیم

: 1032قرخلو و دیگران، )وسعتی از زمین برای تأمین نیاز افراد و ساکنان در محدودۀ مشخص زمین را برآورد نمود 

 زکند، بلکه مقایسه میزان تقاضا اهای انسان بر روی کرۀ زمین را برآورد میرروش جای پای اکولوژیکی نه تنها فشا(. 130
 ,Living Planet Report)سازد پذیر میر عرضۀ منابع و جذب مواد زاید را نیز امکانطبیعت و ظرفیت کرۀ زمین د

لی به کار میهمشاخص ردپای اکولوژیکی، (. 24-26 :2000 لیکن . روداکنون به طور عمومی در سطح جهانی و م
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1 ه توسطشناختی در سطح جهان با عنوان گزارش سیارۀ زندهای ساالنه دربارۀ بوممعتبرترین گزارش
WWF  منتشر 

به عنوان مثال مقایسۀ الگوی مصرف منابع در . کندشناختی همۀ کشورهای دنیا را محاسبه میگردد که در آن بوممی

شناختی هر فرد در کشورهای صنعتی چهار برابر بیشتر ، میانگین بوم.133دهد که در سال کشورهای مختلف نشان می

 بیشتر از ظرفیت زیستی بارور کرۀ زمین استفاده % 03درآمد بوده است و همچنین جمعیت جهان از کشورهای کم
هکتار برآورد شده و کشور امارات  20/2شناختی ساالنۀ جهان متوسط مصرف بوم( .233)بر مبنای این گزارش . کندمی

به عنوان ناپایدارترین کشور  08/11ژیکی متحدۀ عربی با توجه به دارا بودن حداقل ظرفیت زیستی و متوسط مصرف اکولو

، که (./8)و نروژ ( 0/3)، سوئد (3/10)، نیوزیلند (0/12)، استرالیا (7/10)در مقابل کشورهایی مانند کانادا . دنیا بوده است

به علت موقعیت جغرافیایی و شرایط طبیعی و با توجه به اینکه از بیشترین ظرفیت زیستی نسبت به سایر کشورهای 

هان برخوردارند، عالرغم مصرف زیاد و بسیار فراتر از متوسط جهانی منابع خود، به عنوان کشورهایی با مصرف پایدار ج
، اما (بیش از سه برابر متوسط مصرف جهانی)است  02/0مانند کانادا که اگر چه دارای مصرف منابع تقریباً . شوندتلقی می

 (.10: 1033سجادی و دیگران، )، دارای مصرف پایدار است (تار برای هر نفرهک 7/10سرانۀ )به دلیل ظرفیت زیستی باال 

 :شودمحاسبات ردپای اکولوژیکی مراحل اصلی زیر را شامل می( .133)بر اساس روش ابداعی واکرناگل و ویلیام ریز      

 م مصرف کل به میزان ای و تقسیهای منطقهبرآورد سرانۀ مصرف ساالنۀ مواد مصرفی اصلی، بر اساس مجموع داده
 . جمعیت

  برآورد زمین اختصاص داده شده به هر نفر برای تولید هر مورد مصرفی، از راه تقسیم متوسط مصرف ساالنۀ هر مورد
 .بر متوسط ساالنۀ تولید یا بازده زمین

 ختصاص محاسبۀ متوسط کل ردپای اکولوژیک هر نفر از طریق جمع زدن تمامی مناطق اکوسیستم که به هر نفر ا
 یافته است 

  ریزی شده برای جمعیت منطقۀ برنامه(    )بدست آوردن ردپای اکولوژیک(N ) با محاسبۀ حاصل ضرب متوسط

صمدپور و / 133: 1032قرخلو و دیگران، ) (             =)ردپای اکولوژیک هر نفر در اندازۀ جمعیت 
    (.0.: 1080فریادی، 

هایی به منظور بهبود گیرند، تالشای مورد استفاده قرار میهمانطور که مفهوم ردپای اکولوژیک، به طور فزاینده     

های با این حال این روش در کنار مزیت. های موجود در محاسبات ردپای اکولوژیک نیز صورت گرفته استمتولوژی

 . اشاره شده است انمتعدد با معایبی نیز همراه است که در جدول زیر بد
 

 EF ها و معایب شاخصمزیت(: 1)جدول 

 

 EF معایب شاخص EFمزیت های شاخص 

 نادیده گرفتن تغییر سطوح فناوری های حاصل از منابع مختلفسازماندهی داده

 نادیده گرفتن منابع زیرزمینی هاجمع کردن اطالعات واگرا و شناسایی اولویت

 کاربردهای ناشناختهها و مشخص کردن ریسک
 ای و ملیکمبود اطالعات در سطح منطقه

 ایو تأکید بر احتماالت منطقه

                                                                         
1
 . World Wildlife Found  



 

پذیری پیگیری پیشرفت و امکان بحث در مورد تحمل

 شهرها
 توجه کمتر به مسایل کیفی

 .(1030سردارآبادی و دیگران، برگرفته از : )منبع

 
از جمله این مطالعات که . ای و شهری به کار گرفته شده استمنطقهدر سطوح مختلف ملی، روش ردپای اکولوژیکی      

محیطی تراکم جمعیت با روش ردپای اکولوژیکی به ارزیابی زیست( 1032)معمار و غفاری  :در سطوح شهری انجام شده

تأمین نیازهای برداری برای اند که مساحت زمین مورد بهرهاند و به این نتیجه رسیدهشهر مشهد پرداخته 3در منطقه 

بیش  3جمعیت ساکن در منطقه  EFبرابر محدودۀ فیزیکی واقعی و  773بیش از  1031مصرفی ساکنان منطقه، در سال 

 . برابر سایر شهروندان مشهدی و بسیار فراتر از محدودۀ فیزیکی و آماری آن است 710از 
با استفاده از مطالعات اسنادی و میدانی  "شهر اردبیلشناختی تعیین جاپای بوم"، در مقالۀ (1032) فتائی و دیگران     

ابتدا به ارزیابی . اندمحیطی شهر اردبیل که در دو دهۀ اخیر رشد چشمگیری داشته است، پرداختهبه بررسی زیست

ه در پایان به این نتیج. منطقه با استفاده از روش جای پای اکولوژیکی اقدام و سهم هر نفر در هکتار تخمین زده شد

باشد و در تحقیق خود و نزدیک به میانگین کشوری می 3/.2اند که میانگین ردپای اکولوژیکی شهر اردبیل برابر با رسیده
زیست شهری و ارزیابی پایداری مورد ریزی محیطتواند برای برنامهاند که میرا روش مناسبی ارزیابی کرده EFروش 

 استفاده قرار گیرد 

شهر : نمونه موردی)ارزیابی پایداری توسعۀ شهری با روش جای پای اکولوژیکی "، در (1032) دیگرانقرخلو و       

شناسی شهر کرمانشاه و توان حمایت و برآوردن نیازهای اساسی جمعیت شهر، ردپای در تحلیل فضای بوم "(کرمانشاه

باشد، در نتیجه شهر هکتار می 8/3یت زیستی ایران اند و با توجه به اینکه ظرفهکتار برآورد کرده 82/1اکولوژیکی آن را 
 .استبرابر بیش از سهم خود، از ظرفیت زیستی قابل تحمَل کشور را به خود اختصاص داده  207/2کرمانشاه 

 

 روش پژوهش 
ه های این پژوهش به طور عمدداده. تحلیلی و کمی استفاده شده است -های توصیفیدر این پژوهش به طور کلی از روش

های این پژوهش از داده. جامعه مورد مطالعه آن شامل تمام خانوارهای ساکن در شهر ساری بوده است. از نوع کمی است

 و ای ها در روش اسنادی با استفاده از مطالعات کتابخانهاین داده. انددو روش اسنادی و میدانی گردآوری شده

های مختلف گردآوری شده های علمی و هچنین از سازمانی و پایگاهبرداری و نیز، مراجعه به تارنماهای اینترنتفیش

پذیر نبود، از طریق پرسشنامه تدوین شدۀ پژوهشگر ها که امکان گردآوری آنها به روش اسنادی امکانبخش از داده. است
ترین آماری که پژوهشگر نتوانست از طریق مراجع رسمی به آنها دست یابد، آمار میزان از عمده. به دست آمده است

زاده و ابراهیم)نمونۀ این پژوهش از طریق فرمول کوکران . مصرف غذایی بود که از روش میدانی بهره گرفته شده است

گیری ادامه از روش نمونه و در خانوار محاسبه 083، به میزان درصد 37در سطح اطمینان ( 112: 1088زاده، آقاسی

 . بندی شده در سطح مناطق چهارگانه شهر ساری استفاده شده استای یا طبقهطبقهتصادفی 

های موجود و قابل محیطی مربوط به مصرف کاال و انرژی شهر ساری با توجه به دادهبرای سنجش پیامدهای زیست     
( ترکیبی)و قیاسی ( تفصیلی)یکی که از ترکیب کاربرد دو روش استقرایی گیری، از روش تلفیقی جای پای اکولوژاندازه

پرفسور روش را اولین بار، این . تشکیل شده است، برای محاسبه ردپای اکولوژیکی در سطح نواحی شهر اقدام شده است

در این روش میزان . استمطرح کرده  ای در دانشگاه بریتیش کلمبیای کاناداریز منطقهشناس و برنامهویلیام ریز، زیست



 

 که با فناوری موجود تمامی نیازهای آن را برآورده ( شناختیاز نظر بوم)نیاز ساالنۀ شهر ساری به مقدار زمین مولد 

ارزیابی جای پای اکولوژیکی از جمعیت تعریف شده با فضای استقرار و نیازهای مصرفی آن یک . کند، محاسبه شدمی

ای و های موجود در سطوح ملی، منطقهر مرحلۀ نخست، برای محاسبه بر اساس آمارها و دادهد. ای استروند چند مرحله

های مصرفی مانند انرژی، حمل و نقل کاال و خدمات، مواد غذایی و محلی، میانگین مصرف ساالنۀ اقالم مورد نظر در حوزه
دوم، سرانۀ مساحت زمین تصاحب شده  در مرحلۀ. شودمدیریت آلودگی بر حسب مصرف کل و حجم جمعیت برآورد می

شناختی یک گیری و سنجش بومشود و با اندازههای مصرفی تخمین زده میها یا زیرحوزهبرای تولید هر مورد از حوزه

برای محاسبۀ ردپای . توانیم، عبور از حد مجاز مصرف منابع را با دقت بیشتری ارزیابی و مهار کنیمحوزۀ جمعیتی می

های الکتریسیته، گرمایش گاز شهر ساری ناشی از مصرف هر یک از مشخصه   EFاین مرحله، ابتدا مقدار اکولوژیک در

سپس با . بر حسب هکتار زمین محاسبه شد 1033طبیعی، مصرف آب، حمل و نقل، دفع زباله و غذا با توجه به آمار سال
 . هر فاکتور و سرانۀ کل به دست آمده است EFتوجه به جمعیت شهر ساری سرانۀ 

 

 معرفی محدوده مورد مطالعه 
 73ای حدود با پهنه  اداری استان مازندران -شهر ساری به عنوان مرکز شهرستان ساری و همچنین مرکز سیاسی     

ارتباطی، تجاری، و سر راه ( 088: 1008افشاری سیسستانی،)گرگان  -کیلومتر مربع در مسیر راه آسفالتۀ اصلی آمل

قرار دارد و به خاطر موقعیت ( مشهد مقدس)های شرقی به ویژه استان خراسان جهانگردی و زیارتی مرکز ایران با استان
آهن سراسری، راه آسفالته و راه هوایی، با مرکز ایران و ای برخوردار است و از طریق راهسیاسی و اداری از اهمیت ویژه

آهن کیلومتر و از طریق راه 273، (جاده فیروزکوه)فاصلۀ این شهر تا تهران از طریق راه آسفالته . ها راه داردسایر استان

شهر ساری از لحاظ موقعیت (. 237: 1073نیساری، )کیلومتر است  187کیلومتر و فاصلۀ هوایی آن با تهران  007

افشار سیستانی، )شمالی واقع شده است دقیقه  00درجه و  .0دقیقه شرقی و عرض  0درجه و  70جغرافیایی در طول 

کیلومتر به بهشهر و از شمال  07کیلومتر به نکا و به فاصلۀ  27شهر ساری از شمال شرقی به فاصلۀ حدود  (.088: 1008
 22آباد، جویبار و الریم و از جنوب غربی به فاصلۀ کیلومتر از دریای مازندران و از شمال غربی به فرح 07به فاصله 

این شهر از سمت شرق به شهر نکا، از غرب به شهر (. 0: 1031خیرخواه، )ر به قائمشهر محدود شده است کیلومت

  .رسدهای البرز و از شمال به دریای خزر میقائمشهر، از جنوب به رشته کوه

 

 1331الی  1311های تحوالت جمعیت و مساحت شهر ساری در فاصله سال(: 2)جدول 

 جمعیت سال
نرخ 

 رشد
 مساحت

نرخ 

 رشد

تراکم 

 ناخالص

سرانه 

 زمین

 افزایش مطلق

 جمعیت

افزایش نسبی 

 جمعیت

0011 01111 - 001 - 29.67 001 - - 
0001 79722 7.26 791 7 010.19 62.69 09722 097.22 

0091 99192 1.90 061 9.00 009.77 22.19 02796 96.17 

0011 21210 9.20 621 6.91 27.06 002.10 79719 12.27 

0091 090171 2.09 0211 9.79 22.09 072.99 21792 66.00 

0021 061227 0.09 0911 9.19 12.90 020.12 19297 02.61 

0021 790760 7.67 9711 7.00 97.70 091.20 91900 00.06 



 

 (.1030: و محاسبات نگارنده 1033 -1007های سال سرشماری عمومی نفوس و مسکن: )منبع

 

توان برحسب وقوع تغییرات مؤثر بر روند توسعه های کالبدی آتی، می های تاریخی توسعه کالبدی شهر ساری رادوره     
شهر ساری که قدمت آن به بیش . تقسیم نمود اولیه شهر تاریخی تا دوره قاجار، پهلوی و دوران معاصر ۀدوره هست به سه

توان از زرگر از محالت تاریخی و قدیمی شهر ساری می. رسد، همواره دارای برج و بارو بوده استاز دو هزار سال می

گنبدان، آلوکنده، قصر تور، دروازه گرگان و غیره را نام برد که بسیاری از این محالت سر، عبدالعظیم، سهمحله، آسیاب

 .(120: 1031احمدی، )شود ها شناخته مین مردم قدیمی شهر به همین نامهنوز هم در بی

 

 موقعیت شهر ساری در شهرستان و استان مازندران(: 1)نقشه 

 
 (.1030ترسیم نگارنده، / Google Maps: )منبع

 

  هابحث و یافته
بزرگ، از نظر بیولوژیکی در استفاده از منابع حیاتی همچون آب، غذا، هوا در  یشهرها به طور کلی شهرها و خصوصاً     

کند؛ بدین ترتیب کنند و هر چه شهر بزرگتر باشد، از اطراف خود بیشتر طلب میمتابولیزم شهری همانند انگل عمل می
بلکه ناپایداری مناطق اطراف را  در نتیجه نه تنها شرایط ناپایداری در شهرها، .یابدزیست افزایش میخطر تخریب محیط

معمار و ) مفهوم متابولیزم، مفهوم ارزشمندی برای تحلیل و ارزیابی وضعیت اکولوژیکی شهرهاست. نیز به دنبال دارد

بر این ایده استوار است که برای مصرف هر گونه انرژی یا کاال اکولوژیکی  پایرویکرد تحلیل جای(. 2: 1032غفاری، 

0061 769902 7.11 9021 1.26 92.27 092.97 01079 00.99 



 

جریان منابع مصرف شده و دفع محیطی الزم خواهد بود تا بتواند زمین در یک یا چند حوزۀ زیست مقدار معینی از

 بنابراین برای تأمین کل زمین مورد نیاز برای جبران الگوی مصرفی خاص،  .الت ناشی از آن را تأمین نمایندفضو

 برای سنجش پیامدهای  (.wackernagle & Rees, 1996: 67)های گوناگون از زمین باید محاسبه شود استفاده

. و واکرناگل استفاده شده استمحیطی مربوط به میزان مصرف کاال و انرژی شهر ساری از روش ابداعی ویلیام ریز زیست
های موجود ، که با فناوری(شناختیاز نظر بوم)در این روش، میزان نیز ساالنه شهر ساری به مقدار زمین و دریای مولد 

همانگونه که گفته شد، روش جای پای اکولوژیکی بر این ایده استوار . کند، محاسبه شدآنها را برآورده می تمام نیازهای

است که برای هر مورد از موارد مصرف انرژی و مواد، مقداری معینی زمین در یک یا چند اکوسیستم مورد نیاز است تا 

اکولوژیکی از جمعیت تعریف شده با فضای اسقرار و نیازهای ارزیابی جای پای . های مصرف منابع را فراهم نمایدجریان

های موجود در سطح در مرحلۀ نخست، برای محاسبه، بر اساس آمارها و داده. ای استمصرفی آن یک روند چند مرحله
ال و های مصرفی مانند انرژی، حمل و نقل کاای و محلی، میانگین مصرف ساالنه اقالم مورد نظر در حوزهملی، منطقه

 در مرحلۀ دوم، سرانۀ . شودخدمات، مواد غذایی و مدیریت آلودگی بر حسب مصرف کل و حجم جمعیت برآورد می

قرخلو و دیگران، )شود های مصرفی تخمین زده مییا زیرحوزهها مساحت زمین تصاحب شده برای تولید هر مورد از حوزه

1032 :111 .) 
     

 های مصرفیحوزه

 مواد غذایی  
شهر ساری بر اساس سهم خانوار مناطق و در برای برآورد مقدار مصرف غذایی شهر ساری از طریق پرسشنامه      

اختصاص تعداد نمونۀ پرسشنامۀ مشخص در هر یک از مناطق چهارگانه از لحاظ برخورداری و محرومیت اقتصادی توسط 

گروه اصلی تقسیم شده است و از خانوارهای نمونه  7 میزان مصرف مواد غذایی در. دیده اقدام شده استافراد آموزش

 083از مجموع تعداد . های مواد غذایی را بیان نمایدخواسته شده که میزان مصرف هفتگی خانوار در هر یک از گروه
صرف غذایی آنها در هفته خانوار نمونه که مشخصات اقتصادی و اجتماعی آنان در جدول زیر آمده است، میزان م

 کیلوگرم در هفته  18832به عبارتی به طور متوسط مصرف مواد غذایی هر خانوار . کیلوگرم بوده است 0133831

های حاصله و با تعمیم آن بر جامعۀ آماری، میزان مصرف غذایی کل خانوار شهر ساری در یک بر اساس داده. باشدمی

 . 1تن برای کل خانوار شهر ساری بدست آمده است 837808.0سال 
 

 

 

 

 
 

 

                                                                         
د(33038)  1031با برقراری تناسب بین خانوار نمونه و تعداد کل خانوار در سال .    ر  ، مصرف هفتگی موا یی کل خانوا   1018210810عذا

ر  72810باشد که با ضرب در کیلوگرم می واد غذایی کل خانوا ر  83780.008.8مقدار مصرف م کیلوگرم در  3..38.8کیلوگرم و برای هر خانوا

  .آیدسال بدست می



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 خانوارهای منونه و تعمیم آن به کل خانوار شهری( کیلوگرم)مصرف هفتگی مواد غذایی (: 3)جدول 

 (.1030های میدانی نگارنده، برداشت: )منبع

. در بخش مصرف غذایی، برای محاسبه ردپای اکولوژیک نیاز است که مقدار ضایعات پیش از مصرف نیز لحاظ گردد     

 :در واقع مصرف ساالنه برابر است با مجموع مقادیر غذایی و مقدار ضایعات

 Efood + Ewast = مصرف ساالنه 

 (31738)کل خانوار  (381)خانوار نمونه 

 مشخصات اقتصادی و اجتماعی

ف هفتگی
 مصر

ف ساالنه
 مصر
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 متوس
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% 13برای بدست آوردن مقدار ضایعات از آمارهای وزارت جهاد کشاورزی استفاده شده است که بر اساس آن حدود      

 . از کل تولیدات محصوالت کشاورزی به ضایعات پیش از مصرف اختصاص دارد

 Efood + Ewast ⇒ 837808.0  + 837880.0 = 3870.803 ton =  کل مصرف ساالنه 
برای تولید این مقدار مصرف چند  ،باشد که باید مشخص گرددعدد بدست آمده کل مصرف ساالنه شهر ساری می     

به همین منظور برای برآورد اراضی مورد نیاز برای تولید این مقدار مصرف، از تناسب سطوح زیر . هکتار زمین نیاز است

 1082ن بر اساس آمار سرشماری عمومی کشاورزی سال کاشت و مقدار تولید محصوالت ساالنه کشاورزی شهرستا
هکتار و مقدار تولید محصوالت  08000در این سال مجموع سطوح زیر کشت محصوالت شهرستان . استفاده شده است

توان عملکرد محصول در هکتار و یا مساحت زمین مورد نیاز برای تولید بر این اساس می. تن بوده است 232.10ساالنه 

 : حصول در منطقه را به صورت زیر محاسبه کردیک تن م

232.10 ton ÷ 08000 hectare = 0801 ton  

 08000 hectare ÷ 232.10 ton = 382.3 hectare  

هکتار زمین  382.3بدین صورت به طور متوسط برای تولید یک تن محصول کشاورزی در شهرستان ساری حدود      

مرکز آمار ایران، سالنامه آماری استان )گردد تن محصول تولید می 0801مورد نیاز است و در هر هکتار نیز حدود 

نندۀ مقدار کل مصرف غذایی شهر ساری را بر اساس کتوان میزان زمین تأمینبر همین اساس می(. 1033مازندران، 

بنابراین زمین مورد نیاز برای تأمین مقدار مصرف غذایی شهروندان . عملکرد محصول در هکتار شهرستان محاسبه کرد
 : ساروی

98546.39 ton × 0.269 hectare = 26508.98 hectare   
 : و جای پای مصرف مواد غذایی برای هر فرد 

2.738.89 ÷ 296417 = 0.0894  

 

 تولید مواد زاید 
تن و میزان  203میزان تولید روزانۀ زباله، در شهر ساری حدود ( 1033)بر اساس اطالعات طرح جامع شهر ساری      

توان میزان تولید کل زباله و سرانۀ بر همین اساس می. باشدگرم در روز می .00سرانه آن برای هر شهروند ساروی 
 .  ساالنه را محاسبه کرد

203333 × 365 = 83948258.57 kg /296471 = 283.21 kg  

از  درصد 80 اینکه به توجه با. باشدتن می 80308827870ساری  شهر زبالۀ تولید مقدار گفت توانمی در نتیجه     

 حجم %27حدود  دفن هنگام در و دهندمی تشکیل (ایباغچه و ایآشپزخانه پسماندهای) موادآلی را ساری شهر زبالۀ

 حجم بنابراین .شد خواهد تبدیل مکعب متر 382حجم  کیلوگرم به  073با مکعب متر هر در یابد ومی تقلیل خود اولیه

 : با است مساوی دفن از پیش زباله

83948258.57 ÷ 450 = 186551.69    
 :اب است مساوی دفن هنگام در فیزیکی تغییرات به توجه با زباله حجم     

186551.69    3827 × = 46637.92    

 برای نیاز مورد زمین مساحت امر این به توجه با .است متر 2 حدود عمق به زباله از الیه هر دفن معمول طور به     

 :اب است برابر ساری شهر زباله دفن

46637.92     ÷ 2 = 23318.96 ÷ 10000 = 2.33 hectare  



 

2.33 ÷ 296417 = 0.000007 hectare 

 . هکتار زمین نیاز دارد 2ای شهر ساری برای دفن زباله، به طور متوسط ساالنه به بیش از به گفته         

 

 مصرف انرژی بخش حمل و نقل 
و . باشداصلی خودروها مبنای محاسبات میهای در این بحث، مصرف گازوئیل و بنزین به عنوان سوخت      بخش حمل 

به عقیدۀ لوئییز . ها در شهرهای امروزی استکنندۀ انرژی و عامل اصلی آلودگینقل همواره یکی از بزرگترین مصرف

در . اندترین نقش را در شهرهای امریکایی داشتهها، در بین دستاوردهای جدید در زمینۀ فناوری، مخربممفورد اتومبیل
ها واقع استفاده از خودرو، اولین نیرویی است که شهرها را به سوی افزایش استفاده از انرژی، آب، ترافیک و آلودگی آب

های مستقیم حمل های پراکنده، هزینههای باالی زیرساختبرد و مشکالت اقتصادی ناشی از آن منجر به هزینهپیش می

شود ، همراه با اتالف منابع عمومی می(ای، آلودگی و غیرهتصادفات جاده)های غیرمستقیم حمل و نقل و نقل، هزینه

ای در جهت کاهش ردپای های گستردههای اخیر تالشبه همین جهت در دهه(. 0.: 1032اطمینانی و سلطانی، )

و نقل ها به ایجاد راهکارهایی برای رسیدن به حمل اکولوژیکی بخش حمل و نقل شهری صورت گرفته که این تالش
در روش . آیدمقدار مصرف سوخت خودروها از دو روش مستقیم و غیرمستقیم به دست می. پایدار منجر گردیده است

و نیز، تعداد ( مورد)غیرمستقیم مواقعی که آمار رسمی از مصرف سوخت وجود نداشته باشد، با استفاده از تعداد سفرها 

به وسیلۀ انواع وسایل مختلف شخصی و عمومی، مانند  ماهانه و ساالنهروز یا در طول شبانه( نفر)مسافران جابجا شده 

ها و همچنین موتورسیکلت و اعمال ضرایب جابجایی برای هر یک از وسایل ذکر شده، قابل بوس، سواریاتوبوس، مینی

ای رسمی شرکت اما در روش مستقیم که در این پژوهش از این روش استفاده گردیده، با استفاده از آماره. حصول است
 . آیدهای نفتی ایران، میزان سوخت انواع خودروها بدست میملی پخش فرآورده

شود، مصرف کل های نفتی ایران، که هر ساله در مقیاس شهرستان ارائه میبر اساس آمار شرکت ملی پخش فراورده     

های آمارنامه مصرف فرآورده)بوده است  هزار لیتر 112001هزار لیتر و مصرف گازوئیل  103033بنزین شهرستان ساری 

ها در شهر ساری از طریق برقرای تناسب بین محاسبه مقدار مصرف این سوخت(. 2.0-2.1: 1033زا، نفتی انرژی
با توجه به محاسبات انجام شده، میزان سرانۀ مصرف ساالنۀ . جمعیت شهر و کل مصرف شهرستان انجام گرفته است

 .باشدمی 1لیتر ..2078و  07.801ساری به ترتیب  بنزین و گازوئیل در شهر

تن کربن آزاد شده در  13807باشد که برابر با نرخ در هر گالن می BTU 127333بنزین بدون سرب کمابیش برابر      

تن کربن در  13837کند که در نهایت، تولید می BTU 108033سوخت گازوئییل در هر گالن . است  BTUهر بیلیون 

بنابراین باید برای محاسبۀ میزان زمین مورد نیاز برای (. 110: 1032قرخلو و دیگران، )کند آزاد می BTUهر بیلیون 
 :    تأمین سرانۀ مصرف بنزین و گازوئیل به روش زیر عمل نمود

     

 بنزین پای جای یمحاسبه: 
 :       سرانۀ مصرف ساالنۀ بنزین بر حسب گالن

07.841 ÷ 3.7853 = 94.156 gallons 

30817. gallons ×125000BTU / gallon 11769500 BTU /      = 0.0117695 billon BTU 

                                                                         
 
بوده 1033لیتر در سال  3872723881.لیتر و مصرف گازوئیل  137.00300808میزان مصرف بنزین بخش حمل و نقل در شهر ساری .  

 . است



 

0.0117695 billon BTU×19.35 tones Carbon / billion BTU 38220003827 tones Carbon 

: 1080صمدپور و فریادی، )تن کربن یک هکتار زمین نیاز است  188حال با توجه به این قانون که ساالنه برای جذب     

 :   ، بنابراین(..

38220003827 tones Carbon × 1 hectare ÷1.8 tones Carbon 0.126522125 hectare 

مترمربع زمین نیاز است  12.7یعنی اینکه حدود . باشدهر فرد در سطح شهر ساری می EFعدد بدست آمده، سرانۀ      

را در   0.126522125محاسبۀ کلی جای پای شهر ضروری است که عدد. تا بتواند کربن تولید شده را جذب نماید

 .ضرب کنیم 1033تعداد جمعیت شهر در سال 

0.126522125 hectare ×23.010 = 37503.30 hectare 

 

 

 محاسبه جای پای گازوئیل 

 :    سرانۀ مصرف ساالنۀ گازوئیل بر حسب گالن 

2078..   ÷ 3.7853 = .28270 gallons 
 

.28270 gallons ×108033BTU / gallon 8.0730783 BTU /      = 38338..073073 billon BTU 

38338..073073 billon BTU×19.35 tones Carbon / billion BTU 38102231.70 tones 

Carbon 
 : بنابراین است، نیاز زمین هکتار یک کربن تن 188جذب  برای ساالنه که قانون این به توجه با حال    

38102231.70  tones Carbon ÷1.8 tones Carbon 0.0957050921 hectare 

 مترمربع، سهم هر فرد در جذب مقدار کربن تولید شدۀ ناشی از مصرف گازوئیل  370حدود بنابراین      

 ضرب شهر جمعیت تعداد را در 0.0957050921د عد که است ضروری شهر پای جای محاسبۀ کلّی برای. باشدمی

 . کنیم

0.0957050921 × 296417= 28368.62 hectare 
  

 محاسبه کلی ردپای حمل و نقل 
 : آیدبدست می( به هکتار هکتار بر نفر و)ها محاسبه کلی ردپای اکولوژیکی حمل و نقل با مجموع ردپای انواع سوخت     

0.126522125 × 0.0957050921= 0.2222272171 hectare       
00730803 + 28368.62 = 65871.92 hectare 

باشد که بیشترین مقدار هکتار مورد نیاز برای جذب هکتار بر نفر می 3822بنابراین ردپای اکولوژیک کل حمل و نقل      

برابر بیش از  17میزان ردپای کل شهر در بخش حمل و نقل حدود . کربن تولید شده را به خود اختصاص داده است

 وسائط حتی و و نقل عمومی حمل ناوگان از توجهی قابل بخشی امروزه اینکه گفتنی نکتۀ. مساحت فعلی شهر است

 میزان تفکیک عدم دلیل به .اندهآورد روی بنزین و گازوییل جای به طبیعی گاز از استفاده به شهر ساری،  ۀ شخصیلینق

 بخشی در طبیعی گازهای گرمایش از ناشی اکولوژیکی پای جای هاکارگاه و منازل مصرفی گاز و خودروها مصرف

 .است ونقل حمل بخش به مربوط آن از بخشی که است گرفته قرار بررسی مورد جداگانه

 



 

  گرمایش گازهای طبیعی  

نسبت به سایر  وهایی است که تمایل جهانی برای مصرف آن روند رو به رشدی داشته گاز طبیعی از دسته سوخت     

 ذخائر کلّ از درصد 15 حدود بودن دارا با ایران کشور .است مطرح پاک و جایگزین های فسیلی به عنوان انرژیسوخت

های قابل گذاریدر ایران نیز سرمایه. است روسیه از پس ارزش با منبع این بودن حیث دارا از جهان کشور دومین جهان،

قرخلو و )های گذشته روند رو به رشدی داشته است توجهی در این زمینه انجام شده و گرایش به مصرف گاز طی سال

و طبق اظهارات شرکت ملی گاز ایران در منطقه ( 1033)در سالنامۀ آماری استان مازندران (. 110: 1032دیگران، 

برای محاسبۀ . مترمکعب برآورد شده است 1021817مازندران، سرانۀ مصرف ساالنۀ گاز طبیعی در شهر ساری در حدود 

 : برای جذب کربن تولید شده ناشی از مصرف گازهای طبیعی از روش زیر استفاده شده است( هکتار)د نیاز زمین مور
  تعداد که گونه این. کرد استفاده گازها قانون از باید مکعب فوت در1هامول محاسبۀ تعداد برای نخست    

 ضریب ضرب حاصل بر( مکعب فوت) حجم و( 2اتمسفر) فشار ضرب حاصل تقسیم با است مساوی مکعب در فوت هامول

 . است شده داده نشان زیر ی رابطه در که( کلوین) حرارت درجه در Rثابت 

N=P*V/R*T 

 اتمسفر است   1087معادل  Psi هر که آنجایی از و است Psi0.25منازل  در لوله داخل گاز فشار که است گفتنی     
   :کنیم گیرینتیجه را زیر مقدار توانیممی بنابراین

P 3827 ÷14 .5 0.017 atm 

 

V 1 cubic Foot 28 0.  L 
R 0.08206 L atm/ mole K 

T 60 degrees Fahrenheit
3
 1787. Centigrade 28887 Kelvin 

 
 :بپردازیم مکعب فوت در ها مول تعداد ی محاسبه به شده معین های شاخص اساس بر توانیم می نتیجه در

N (0.017) ×(28 . 3) ÷(0.08206) ×(28887) 3832 

گرم در  1.8300متان  ملکولی جرم که نکته این با مول متان وجود دارد و 3832مکعب  فوت یک در که گیریم می نتیجه

 : مول است ، بنابراین جرم مولکولی متان در یک فوت مکعب

1.8300 g/mole *0.02 moles = 0.32 grams      per cubic Foot 

 :که گیریم می نتیجه است کربن متان، از درصد 07 که نکته این داشتن نظر در با

3802 grams carbon per cubic foot  ×  3807 3824 grams carbon per cubic foot  

                                                                         
ر هایآزمایش از پس هاشیمیدان.9 د بسیا ر اتم کنار هم 8322.*1320اگر که کردند پیشنها ین در گیرند، قرا ای اندازه آنها به کل جرم صورت، ا

دار بتوان که شد خواهد ا آسانی به را آن مق    .اند ه نامید مول یک را تعداد این آنها. گرفت اندازه معمولی ترازوهای ب

ه عنوان دریا سطح در هوا فشار. 0 ر ب ین است، شده پذیرفته استاندارد فشا تمسفر یک را فشار ا  atm=760mmHg   1. گویند می نیز ا

 .شودگیری میاندازه( درجه فارنهایت 3.)  درجه سانتیگراد .1787نمونه های نفتی در   APIدرجه . 1



 

 078010متر مکعب و از سوی دیگر، یک متر مکعب نیز  3832802با توجه به تبدیل واحدها، هر فوت مکعب برابر      

( 1021817)از متر مکعب  را ساری شهر طبیعی سرانۀ گاز مصرف مقدار کربن، محاسبۀ برای توان فوت مکعب است می

   :کرد تبدیل( 778331..0) مکعب فوت به

1021817 ×35 / 314 0..778331 cubic Foot consumtion natural gas 
0..778331 ×0 / 24 11130822180 grams carbon 

11130822180 ÷     = 38311130222 ton carbon 

 : تن کربن داریم 188هر  ازای به هکتار 1 قانون به توجه با    

3831130222 ÷ 1.8 = 0.0062206  hectare = 63    

0.0062206 × 296417 = 1843.89   hectare    
 3833.2)مترمربع 0.ساروی  شهروند هر طبیعی گاز مصرف از ناشی کربن جذب برای نیاز مورد بنابراین زمین     

 .هکتار است 1843.89حدود پای جای این نیز، شهر کلّ و برای( هکتار

 

  مصرف نیروی الکتریسیته 

به نقل  020: 1033سالنامه آماری استان مازندران، )در رابطه با مصرف برق به دلیل عدم همکاری سازمان مربوطه از      
و از تناسب جمعیت شهرستان با شهر ساری استخراج ( از شرکت توزیع برق مازندران و شرکت توزیع برق غرب استان

  بر همین اساس با. باشدمگاوات ساعت می 802100ود میزان کل برق مصرفی شهرستان ساری حد. گردیده است

 KWh تناسب بین جمعیت شهری و روستایی شهرستان با جمعیت شهر ساری، مقدار برق مصرفی حدود  ی برقرار

 .    1محاسبه شده است 7030103.3
گردد که در یک مقدار  گیری، مشخصمصرفی باید از روش تبدیل واحدهای اندازه( KJ)  برای تعیین مقدار کیلوژول    

 : شودمقدار مورد نظر بر مبنای رابطۀ زیر محاسبه می. معین کیلووات ساعت مصرفی چند کیلوژول وجود دارد

1 KWh= 1× 1333) W( × ) 0.33S  ( =  08. ×        WS= 3.6 ×     J   

 :باشدبنابراین، مقدار کیلوژول مصرفی در کل برق مصرف شدۀ  شهر ساری به صورت زیر می

KJ1307030887.333J /1000 =     × 130703087. =  × 3.6 ×      KWh ( 7030103.3 ) 

توان مقدار زغال سنگی که برای تولید این مقدار کیلوژول محاسبه شده، نیاز است را  از روش زیر بدست از این رو می
 :آورد

130703087.333KJ  × 1gram /20KJ =30200.32833grams 

 :    دارند، بنابراین سنگ زغال تولید بازدهی 0180حدود  گیاهان که نکته این داشتن درنظر با حال

30200.32830gram÷0.314=03303231728.8.2grams coal 

                                                                         
 .  صورت گرفته است 1033تبدیل مگاوات ساعت به کیلووات ساعت در تناسب با میزان مصرف برق شهرستان ساری در سال .   

70301083. MWh = 7030103.3 KWh 

 



 

 .پردازیم می آن در کربن مقدار ی محاسبه به دارد، وجود کربن% 87سنگ  زغال در اینکه پذیرش با

03303231728.8.2  grams coal ×3887 = 2.00202123308.2 grams Carbon = 2.00208212330.2 

tone Carbon 

 : کند می جذب کربن تن 188حدود  زمین، هکتار هر که نکته این به توجه با نتیجه در

2.0020821÷ 1.8 =10.231 hectare 

هکتار محاسبه شده بر الکتریسیته با تقسیم  نیروی مصرف از ساروی شهروندان از یک هر اکولوژیکی پای جای نتیجه، در

 : آیدکل جمعیت بدست می

10.231÷ 23.010= 3803 hectare = 4900   

 

 

  مصرف آب 

طبق نظر شرکت . باشدمصرف کلی آب شامل مصارف خانگی، عمومی، تجاری، صنعتی و فضای سبز و تلفات آب می      

کیفیت شیمیایی مطلوب برخوردار بوده و هیچ آب و فاضالب شهرستان ساری، آب استحصالی از منابع آب شهر ساری از 
گفتنی است که آب شرب شهر . گیردگونه آلودگی ندارد و عمدتاً جهت مصارف خانگی و مسکونی مورد استفاده قرار می

 3838گرفته، برای هر های صورتبا توجه به بررسی. شودلیتر در ثانیه تأمین می 1033حلقه چاه با دبی  20ساری از 

سرانۀ مصرف روزانۀ آب، در شهر ساری (. .13: 1032قرخلو و دیگران، )مین یک میلیون لیتر آب مورد نیاز است هکتار ز

حدود  1033از آنجایی که مصرف آب شهر ساری در سال . مترمکعب در سال است 01800لیتر و  13.813

به نقل از شرکت آب و فاضالب  013: 1033سالنامه آماری استان مازندران، )متر مکعب بوده است  303870..212
 (: به هکتار) ، بنابراین جای پای مصرف آب شهر ساری(شهری استان مازندران

(93966818 .31 ×3111) liter × 1.19 hectare ÷ 3111111 = 3019  hectare 
3019 hectare ÷ 986630  = 1.113 

هکتار و سرانه آن برای هر  1032بر حسب هکتار  حدود  1033شهر ساری ناشی از مصرف آب در سال  EFبنابراین      

 . مترمربع محاسبه شده است 73هکتار یا  38337شهروند ساروی  حدود 

 

 ردپای اکولوژیکی شهر ساری به تفکیک عناصر و مواد مصرفی(:  4)جدول 

برای مواد غذایی 

و  1030سال 
آمار سال  ،سایر

1033 

ی   عناصر و مواد مصرف

 (تن)زباله  (تن)غذا 
هزار )گاز طبیعی  (هزار لیتر)انرژی حمل و نقل 

 (مترمکعب

 برق

 (مگاوات)

 آب

 (هزار مترمکعب)
 جمع
ن   گازوئیل بنزی

 - 70799.69 191909.69 060907.70 96217.10 011992.60 20692.79 26122.90 میزان مصرف 

 - 1.1202 0.207 0.077 1.709 1.019 1.720 1.629 سرانه
 ردپای اکولوژیک به تفکیک عناصر و مواد مصرفی

EFP (به هکتار) 00/797771 0217 099760 0290.26 72092.97 02110.01 7.07 79112.62 

EF (هکتار نفر) 27/1 1.111 1.96 1.11977 1.1612 1.079 1.111112 1.1269 



 

 (.1030نگارنده، محاسبات : )منبع

 

 گیری نتیجه       

. اندگرایی را پیش رو داشتهنابع مناطق پشتیبان خود پرداخته و الگوی مصرفامروزه بسیاری از شهرها به مصرف م     

شود و در نتیجه، این امر موجب ناپایداری به سبب عدم ناتوانی در تأمین نیازهای اقتصادی و اجتماعی سکنه خود، می

ناپایداری اکولوژیکی را از یک سو به درون خود و از سوی دیگر به منطقه پشتیبانش که مواد و انرژی را برای آن تهیه 
مواد غذایی، )های مصرفی های تحقیق جای پای اکولوژیکی شهر ساری در گروهبا توجه به یافته .دهدنماید، سوق میمی

اگرچه این موارد . باشدهکتار می 3882( زمین مورد نیاز برای دفع زبالهحمل و نقل، گرمایش گاز طبیعی، آب، برق و 

نفری ساکن در مناطق چهارگانۀ شهر ساری و  23.010با توجه به جمعیت  فهرست کاملی از مصارف شهر نیست؛ اما

. یابدمیهکتار زمین اختصاص  3831، به طور متوسط به هر یک از ساکنان آن 1033هکتاری آن در سال  0003وسعت 

باشد و شهر برابر بیش از مساحت اشغالی کنونی می 82شود که مصرف زمین ساکنان شهر ساری بنابراین مالحظه می
شناختی برای تأمین نیازهای ساکنان خویش است و چنانچه آن را با مجموع ساری فاقد توان الزم و کافی فضای بوم

. دهدکل این اراضی را به خود اختصاص می 38.0ت، مقایسه کنیم، هکتار اس 007083اراضی کشاورزی استان که برابر 

ای بسیار فراتر از محدودۀ جغرافیایی به بیانی دیگر، سامانۀ زیستی که برای حمایت از شهر ساری الزم است، محدوده

در تطبیق با . دشوگیرد و در واقع شامل بیش از نیمی از مساحت اراضی استان مازندران میشهرستان ساری را در برمی
و به نقل از سجادی و دیگران،  .233بر مبنای گزارش سیاره زنده سال )هکتار  8/3میزان ظرفیت زیستی ایران که 

کمتر  .187اما جای پای اکولوژیکی آن . بیش از ظرفیت زیستی آن است 3832باشد، مصرف منابع شهر ساری می( 1033

اگرچه شهر ساری در مقایسه با ظرفیت زیستی ایران دارای . باشدایران میتعیین شده هر نفر در هکتار  EFاز متوسط 

کند، اما با توجه به بیش از ظرفیت زیستی از منابع خود استفاده می 3832باشد و تنها الگوی مصرف نسبتاً پایدار می

، به مساحتی بسیار فراتر از یافته برای پشتیبانی از سامانه زیستیهر نفر و میزان زمین تخصیص  EFسرانه بدست آمدۀ 
 .محدودۀ سیاسی و جغرافیایی که در آن واقع شده است، نیاز دارد
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