محیطزیست و توسعه ،سال  ،5شماره  ،01پاییز و زمستان  ،0313از صفحه  31تا 44

فرصتها و کاستیهای به کارگیری مفهوم جای پای بومشناختی
در برنامهریزی محیطزیستی ایران

لعبت زبردست ،*1فاطمه

عادلی2

 1استادیار ،دکترای برنامهریزی محیطزیست ،دانشکده محیطزیست ،دانشگاه تهران
 2دانش آموخته برنامه ریزی ،مدیریت و آموزش محیط زیست
(تاریخ دریافت1131/11/11 :؛ تاریخ تصویب)1131/11/11 :

چکیده
جهت دستیابی به توسعه پایدار ،الزم است نحوه استفاده از سرمایههای طبیعی در بین نسل حاضر و نسلهای آتی همراه باا برناماه ریازی باوده و حادالل
عوارض محیط زیستی را به همراه داشته باشد .جهت سنجش پایداری ،شاخص های مختلفی به کار گرفته میشود کاه جاای پاای باوم شاناختی یکای از
آنهاست .این شاخص ،بیانگر میزان زمین مورد نیاز برای یک جمعیت معین است به نحوی که بتواند جوابگوی نیازهای مربوط به نحاوه زنادگی آنهاا از
جمله تامین منابع و دفع زایدات و پسماندها و جذب آلودگی ها باشد .اما استفاده از این شاخص جهت اندازه گیری پایداری ،همراه با کاستیهاایی اسات کاه
باعث فاصله گرفتن تخمینهای صورت گرفته را از والعیت های موجود میشود .عالوه براین در مورد کشور ایران برخای چاالشهاای خاا نیاز در باه
کارگیری این شاخص لابل ذکر و بررسی است که از مهمترین آن ها ،وجود مقیاسهای زمانی -مکانی در توزیع منابع ،تفااوت ارزش یاک واحاد منباع در
بخشهای مختلف کشور ،ثابت نبودن کیفیت و کمیت منابع و داشتن سیر لهقرایی در وضعیت محیطزیست میباشد .اما با وجود چالشهاای ذکار شاده،
استفاده از جای پای بومشناختی میتواند به عنوان معیاری جهت میزان فشار وارده بر محیطزیست در کشور ایران مورد توجه لارار گرفتاه و بارای منااط
مختلف کشور به صورت جداگانه محاسبه شود .وارد نمودن مالحظاتی در جهت رفع مشکالت ذکر شده ،میتواند در جهت تدلی و اصالح ایان شااخص
و همچنین استفاده موثرتر و کاراتر از آن برای کشور ایران راهگشا باشد.

کلید واژهها :جای پای بومشناختی ،توسعه پایدار ،ظرفیت زیستی ،فشار محیطزیستی

* نویسنده مسئول

Email: Lzebardast@ut.ac.ir

41

سرآغاز
امروزه توسعه جوامع ،بدون توجه به مالحظات محیطزیستی ،معقول
نبوده و مفهوم توسعه پایدار ،برای همه دولتها و جوامع شناخته شده
است .به نحوی که کاهش اثرات و پیامدهای محیطزیستی واستفاده
پایدار از منابعطبیعی به یکی از اولویتهای کشورها و حتی
سازمانهای تجاری در سراسر دنیا بدل شده است .داراییهای
محیطزیستی ،شامل ظرفیت تولید منابعطبیعی و جذب آالیندهها،
محدود است و براساس تعریف توسعه پایدار ،الزم است توزیع و
استفاده از این سرمایهها در بین نسل حاضر و نسلهای آتی همراه با
برنامهریزی باشد ).(Moffatt, 2000; White, 2007
پس از برگزاری کنفرانس ریو در سال  ،1332کشورهای جهان همواره
به دنبال دستیابی به شاخصهایی در جهت اندازهگیری میزان پایداری
بوده اند (پوراصغر سنگاچین و همکاران .)1133 ،اما در راستای
دستیابی به شاخص مناسب جهت سنجش پایداری ،دو چالش پیش
روی میباشد .اوال این شاخصها باید اثرات محیطزیستی را در یک
طیف وسیعتر انعکاس دهند و بنابراین به شاخصهای بهم پیوسته()1
نیاز است .عالوه بر آن این شاخصها باید نشاندهنده اثرات منفی
ناشی از تمام مراحل چرخه حیات استفاده از منبع مورد نظر باشند
).(Holden, 2012

شاخصهای مختلفی برای اندازهگیری اثرات منفی ناشی از توسعه بر
طبیعت وجود دارند که حائز ویژگیهای پیش گفته باشند .جای پای
بومشناختی یکی از این لبیل شاخصهاست .این شاخص ،بیانگر
میزان زمین مورد نیاز برای یک جمعیت معین است به نحوی که
بتواند جوابگوی نیازهای مربوط به نحوه زندگی آنها از جمله تامین
منابع و دفع زایدات و پسماندها و جذب آلودگیهای ناشی از آن باشد
) (Holden, 2012; Rees, 2013براین اساس ویژگیهای مختلف
جمعیتی از لحاظ کمی (تعداد جمعیت) و سایر ویژگیهای آنها
بخصو سطح زندگی و موضوعات فرهنگی براین شاخص تاثیر
گذار است .به عنوان مثال ،رشد شهرها و افزایش شمار جمعیت
شهری در سراسر جهان به معنی افزایش آلودگی آب ،کاهش کیفیت
هوا ،از بین رفتن تنوع زیستی و آلودگی صوتی و ایجاد مقادیر متنابهی
پسماند میباشد ) (Newman, 2006; Geng et al., 2014بنابراین
افزایش روند شهری شدن در کره زمین ،به معنی افزایش فشار بر
محیطزیست و به عبارتی افزایش جای پای بومشناختی است .براین
اساس ،تحلیل جای پای بومشناختی یک ابزار کمی است که
نشاندهنده فشار و بار اکولوژیکی بر زمین ناشی از فعالیتهای انسان
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است ) (Rees, 2013و میتواند به عنوان ابزار مناسبی ،نشاندهنده
میزان تناسب منابع محیطی با جمعیت موجود در یک سرزمین باشد.
ایران کشوری است که از لحاظ شرایط جغرافیایی در منطقه خشک و
نیمهخشک جهان والع شده و لذا از لحاظ موجودی منابع آب و سایر
منابعطبیعی مانند جنگلها و مراتع فقیر محسوب میشود .از طرف
دیگر در سالهای اخیر شاهد سیر لهقرایی و روند تخریب فزاینده
اکوسیستمهای طبیعی (مانند تاالبها و جنگلها) در این کشور
بودهایم .در این مقاله سعی برآنست که ضمن مرور مفهوم جای پای
بومشناختی ،به بیان مزایا و چالشهای به کارگیری این شاخص در
بررسی فشار محیطزیستی در کشور ایران پرداخته شود.
مفهوم جای پای بومشناختی
اولین مطلب چاپ شده در خصو جای پای بومشناختی ،توسط
ویلیام ریس صورت گرفت ) .(Rees, 1992دو سال بعد این مفهوم
توسط واکرناگل تکمیل گردید و راههایی جهت محاسبات آن ارائه
گردید ) (Wackernagel , 1994و بعدها توسط همین دو فرد بسط
داده شده و در مجامع علمی به عنوان یک روش محاسبه برای
ظرفیت برد مطرح گردید .با آن که انتقادات زیادی به مفهوم جای پای
بومشناختی ،به عنوان روشی نالص و شبه علمی مطرح گردید ولی به
دلیل نقاط لوت و کارایی ،به عنوان یکی از شاخصهای استفاده پایدار
از منابع طبیعی ،در سراسر جهان مورد پذیرش و استفاده میباشد
).(Holden, 2012
فرض اصلی در محاسبه جای پای بومشناختی ،آن است که بیشتر
منابع مورد استفاده و زایدات تولیدی لابل ردیابی هستند .بنابراین ،با در
نظر گرفتن فناوری و مدیریت منابع ،میتوان میزان مقدار استفاده هر
فرد ،خانوار یا سازمان ،شهر یا یک کشور و یا یک منطقه یا کل
بشریت را از منابع و میزان زایدات تولیدی آنها را تخمین زد
) (Wackernagel & Rees, 1996بر این اساس ،شاخص جای
پای بومشناختی دارای دو بعد یا جنبه است .در سوی تقاضا ،این
شاخص به اندازهگیری زمینها و بخشهای آبی حاصلخیز که یک
جمعیت برای تامین کاالها و خدمات اکولوژیکی نیاز دارد میپردازد .در
بعد عرضه ،یا ظرفیت زیستی ( )2به دنبال اندازهگیری موجودی و میزان
دسترسی به ذخایر و منابع اکولوژیکی موجود در یک کشور ،منطقه و
جهان جهت تامین نیازهای پیش گفته میباشد ).(Galli et al., 2014
این در حالی است این منابع ،شامل مزارع ،جنگلها ،مراتع ،تاالبها و
 ...دارای میزان حاصلخیزی متفاوتی هستند .به منظور تبدیل کردن
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جای پای بومشناختی به صورت یک شاخص واحد ،از فاکتورهای
محصول( )1و هم ارزی( )1استفاده میشود تا مساحتها را به واحد هکتار
جهانی( )5تبدیل نمایند ) .(Holden, 2012براساس گزارش سیاره
زنده ،در سال  2115این شاخص برای کل کره زمین  11/5میلیارد
هکتار یا  2/1هکتار به ازای هر نفر بوده است ).(WWF, 2008
به طورکلی ،دو رویکرد اصلی برای محاسبه شاخص جای پای
بومشناختی ارائه شده است (سرایی و زارعی فرشاد1131 ،؛
(Simmons & Chambers, 1998

دیدگاه لیاسی یا ترکیبی :دارای رویکردی متمرکز باال به پایین بوده و
برای محاسبه جای پای بومشناختی از دادههای ملی استفاده می کند.
این روش بیشتر در سطح جهانی و ملی به طورکلی ،در سطح کوچک
مقیاس -کاربرد دارد .در این روش ،منابع مورد مطالعه در پنج گروه
اصلی طبقهبندی میشود :زمینهای تولیدی (کشاورزی ،مرتع و
جنگل) ،تولید زیستی دریا ( پهنههای آبی) ،زمین مورد نیاز برای انرژی
و زمین ساخته شده (ساختمانها ،جادهها و غیره) .دیدگاه استقرایی یا
جزء به جزء است که یک رویکرد غیرمتمرکز -پایین به باال -دارد و
در آن ،با توجه به برخوردهای بومشناختی فعالیتهای خا  ،مانند
حمل و نقل و استفاده از انرژی و غیره؛ بومشناسی مکان خاصی را
محاسبه میکنند و بیشتر برای محاسبه جای پای بومشناختی مناط
و شهرها و به طورکلی در سطح بزرگ مقیاس مناسب است.
جای پای بومشناختی در ایران و جهان
اندازهگیری و حرکت در جهت تعیین جای پای بومشناختی یک
جمعیت ،میتواند عبور از حد مجاز و ظرفیتهای زیستی مصرف منابع
را روشن سازد (سرایی و زارعی فرشاد .)1133 ،جمعیت کشور ایران در
سال  ،1131معادل  15113553نفر بوده است .با آن که نرخ رشد
جمعیت در سالهای اخیر روندی کاهشی داشته است ،در فاصله بین
دو سرشماری ،بیش از  5میلیون نفر به جمعیت کشور اضافه شده
است (جدول .)1
با توجه به محدود بودن و حتی کاهش موجودی منابع زیستی ،عالوه
بر افزایش جمعیت ،گسترش شهرها و افزایش نرخ شهرنشینی که
تغییر سبک زندگی و افزایش فشار بر محیطزیست را به همراه دارد در
ایران هشداردهنده است .براساس آمار رسمی نرخ شهرنشینی در ایران
درصد جمعیت شهری کشور  11/1درصد بوده است که نسبت به دوره
لبلی سرشماری 2/3 ،درصد رشد داشته است .این در حالی است که
نرخ رشد جمعیت کشور در فاصله بین دو سرشماری 1/23 ،درصد بوده
است (مرکز آمار ایران.)1131 ،
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جدول ( :)1جمعیت و نرخ رشد کشور ایران در
سرشماریهای  1511تا ( 1531مرکز آمار ایران)1531 ،
سال
1155
1155
1115
1135
1131

نرخ رشد
1/31
2/15
1/11
1/52
1/23

جمعیت
11113111
13115111
51155133
11135132
15113553

در کشور ایران ،حتی با فرض ثابت ماندن ظرفیتهای زیستی،
افزایش جمعیت ،تغییر سبک زندگی و رشد شهرنشینی منجر به
افزایش فشار بر محیطزیست گردیده است .این در حالی است که
موجودی منابع به علت روندهای تخریب روی داده ،همواره رو به
کاهش بوده است .هرچند به علت نبود آمار و اطالعات دلی ،
نمیتوان عدد و رلم صحیحی در این زمینه ارائه داد ،اما تخریبهای
روی داده در منابعطبیعی و محیطزیست کشور نیز به راحتی لابل
مشاهده است .بر اساس تخمین صورت گرفته توسط شبکه جهانی
جای پای بومشناختی ،میزان این شاخص برای سال  1133در حدود
 2/1هکتار برای هر ایرانی تخمین زده شده است شکل (.)1

شکل ( :)1مقایسه سرانه جای پای بومشناختی و ظرفیت
زیستی کشور ایران در فاصله سالهای  1531تا 1533
)(Global Footprint Network, 2014

براساس آمار منتشر شده توسط شبکه جهانی جای پای بومشناختی،
بیشترین مقدار این شاخص در میان کشورهای جهان به امارات
متحده عربی با  11/1هکتار ،لطر با  11/5هکتار تعل دارد .مقدار این
شاخص برای کشور ایاالت متحده آمریکا  3است .کمترین مقدار نیز
مربوط به کشور پورتوریکو به میزان  1/11هکتار است .در شکل (،)2
نقشه جای پای بومشناختی کشورهای جهان ارائه شده است.
مفهوم جای پای بومشناختی دارای مزایا و چالشهای خا خود
مایباشد .مهمتارین مزیت این روش نسبت به ساایر شااخصهااای
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شکل ( :)2نقشه مقایسه جای پای بومشناختی کشورهای جهان در سال (Global Footprint Network, 2014) 2110

مزایا و کاستیهای به کارگیری شاخص جای پای بومشناختی
فضای محیطی اینست که این مفهوم واضح بوده و درک آن ساادهتار
میباشد ) .(Moffatt, 2000چرا که وضوح در انتقال پیام از مهمتارین
ویژگی های یک شاخص مطلوب از دیدگاه های سیاساتگذاری و حتای
افکار عمومی است .عالوه برآن ،محاسبات مربوط به شااخص ماذکور

ساده بوده و داده های مورد نیاز بارای محاسابه آن اغلاب در دساترس
میباشاند .در جادول ( ،)2مزایاا و کاساتیهاای شااخص جاای پاای
بومشناختی ارائه شده است.

جدول ( :)2مزایا و کاستیهای به کارگیری رهیافت جای پای بومشناختی )(Moffatt, 2000
مزایا
دارای مفهوم و پیام واضح
سادگی محاسبه
دربر گیرنده داد و ستد بین ملل
دارای حالت ذخیره

در مورد کشور ایران ،عالوه بر کاستیهای پیش گفته ،برخی موارد
خا نیز لابل ذکر و بررسی است که یکی از مهمترین آنها ،وجود
مقیاسهای زمانی -مکانی در توزیع منابع است که در صورت عدم
توجه به آنها ،تصویر درست و والعی از میزان فشار بر منابعطبیعی
بهدست نخواهد آمد .به عنوان مثال میزان بارش در ایران بسیار کمتر
از متوسط جهانی بوده و همین مقدار اندک نیز اغلب در مدت زمان
کوتاه اتفاق میافتد و امکان ذخیرهسازی و تغذیه سفرههای آب به
همین علت و همچنین اختالالت ناشی از فعالیتهای انسانی کاهش
یافته است.

کاستیها
عدم تناسب شاخصهای مساحتی در برخی موارد
تجزیه و تحلیلهای غیر پویا
عدم توجه به تغییرات فناوری
عدم توجه به منابع زیرزمینی
عدم توجه به جریانات
عدم توجه به عدالت اجتماعی
فقدان راه حلهای سیاستی

عالوه بر این ارزش یک واحد از منابع در همه جای ایران یکسان
نیست و عامل کمیابی موجب افزایش اهمیت منبع در بخشهای
متفاوت کشور میگردد .به عنوان مثال ،ارزش (یک لیتر) آب در
بخشهای خشک و کویری کشور نسبت به سایر بخشها بیشتر
خواهد بود.
چالش لابل تصور دیگر در بهکارگیری شاخص جای پای بومشناختی
در ایران ،تخریب زیست بومهای خشکی و آبی و کاهش کیفیت
منابعطبیعی نسبت به گذشته است .این مسئله باعث شده است که
کارایی هر واحد از سطح جهت ارائه خدمات بومشناسی حائز اهمیت در
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محاسبه جای پای اکولوژیکی کاهش یافته و عالوه بر آن در همه
جای ایران نیز مساوی نباشد.
بحث و نتیجهگیری
همانطور که ذکر شد ،در دوران معاصر ،منابع کره زمین از لحااظ کمای
و کیفی با افت روبارو باودهاناد .ارائاه شااخصهاایی جهات نماایش
موجودی منابع کره زمین از یکسو و نیازهاای گونااگون جمعیات هاا از
سوی دیگر ،میتواند جهت مشاهده وضعیت موجود و مشاخص شادن
راهی که با ادامه روناد کناونی طای خواهاد شاد ،روشانگر باشاد .باه
طوریکه براساس گازارش شابکه جهاانی جاای پاای باوم شاناختی
انسان ها امروزه ،به  1/5زمین جهات تاامین مناابع ماورد نیااز و دفاع
زایدات خود نیاز دارند .این بدان معنی است که کره زماین بارای تولیاد
مواد مورد نیاز ما و هضم زایدات تولید شاده در یکساال ،باه یکساال و
نیم زمان نیاز دارد .اگر روند کنونی ادامه پیدا کند جامعه انسانی در ساال
 2111به  2زمین جهت تاامین نیازهاای خاود احتیااج دارد )Global
.(Footprint Network, 2014
هر چند این شاخص باه علات اساتفاده از اعاداد و آمارهاای میاانگین
چندان دلی نیست و دارای نقاط ضعفی اسات کاه در ایان مقالاه باه
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آنها پرداخته شد ،اماا محاسابه جاای پاای باومشاناختی کشاورهای
مختلف و همچناین منااط مختلاف در یاک کشاور نیاز مایتواناد
نشان دهنده تعادل یا عدم تعادل موجودی منابع و میزان استفاده انساان
باشد.
همچنین در کشور ایران نیز ،با وجاود چاالش هاای ذکار شاده در باه
کارگیری این شاخص ،استفاده از جای پای بوم شاناختی مایتواناد باه
عنوان شاخصی جهت میزان فشاار وارده بار محایطزیسات در کشاور
ایران مورد توجه لرار گرفته و برای مناط مختلف کشاور باه صاورت
جداگانه مورد محاسبه لرار گیرد .وارد نمودن مالحظاتی در جهات رفاع
مشکالت به کارگیری جای پای بومشناختی برای ایاران ،مایتواناد در
جهت تدلی و اصالح آن و همچنین استفاده ماوثرتر و کااراتر از ایان
شاخص راهگشا باشد.
یادداشتها
1. Aggregate indicators
2. Biocapacity
3. Yield factors
4. Equivalence factors
5. Global hectare
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