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  چکیده

هاي طبیعی و تخریب محیط اصلی کاهش و از بین رفتن زیستگاهگسترش بی رویه شهرها و رشد جمعیت یکی ازعوامل 

وارد . آیـد جدي براي حیات شهر بشـمار مـی  دیدي باشد که مساله فوق با نادیده گرفتن شاخصهاي توسعه پایدار تهزیست می

عملیـاتی شـدن ایـده     گیري شدن مفهوم پایداري وبه یک روش کمی براي قابل اندازه شدن موضوع توسعه پایدار در شهر نیاز

-هـره ب         این شاخص درك چگونگی  هدف استفاده از .بنابراین روشی به نام ردپاي اکولوژیکی ارائه گردید .شهر پایداردارد

 زیست محیطی افزایش تراکم جمعیتی و ارائه راه حل مناسـبی بـراي مصـرف بهینـه و     همچنین ارزیابی آثار برداري از منابع و

  .پایدار سازي منابع است

بررسی ردپـاي اکولـوژیکی پرداختـه و    به کاربردي است که ابتدا  -این مقاله از نظر ماهیت و روش داراي گرایش تحلیلی

دهـه اخیرگسـترش    2شـهرداري تهـران پرداختـه کـه در      5منطقـه  العات اسنادي و میدانی به بررسی از مطسپس با استفاده 

لذا ابتدا به ارزیابی محیط  .کالبدي چشمگیري داشته است و منجر به افزایش بی رویه ساخت و سازها در این منطقه شده است

زمـین مصـرف شـده    "ه شده است و مشخص گردید که میزان پرداخت "ردپاي  اکولوژیکی "زیستی منطقه  با استفاده از روش 

در .بسیار فراتر از ظرفیت محیط زیستی خود بـوده اسـت   1389تهران در سال  5براي تامین نیازهاي مصرفی ساکنان منطقه "

از قبیـل   راهکارهـایی   وپرداختـه  ناشی از تبدیل کاربري فضاي سبز به کاربري مسکونی پایان به تعیین ارزش اقتصادي منطقه 

هاي بایر در منطقه به عنوان کـاربري فضـاهاي سـبز بـراي کـاهش      گیري از زمیناز افزایش تراکم ساختمانی و بهرهجلوگیري 

 .تعیین گردیده استاثرات منفی ناشی از استفاده نامناسب زمین 

 

 تهرانمنطقه پنج شهرداري  -ردپاي اکولوژیکی -توسعه پایدار  -گسترش شهرها:واژگان کلیدي

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 :مقدمه

و پیامدهاي زیانبارآن که تابعی از متغیرهاي  )پس از انقالب صنعتی (ناپایداري توسعه جوامع بشري در دو قرن اخیر 

با بروز ضایعات زیست  .توجه به اصل پایداري را  هرچه بیشتر مورد تاکید قرار می دهد ,سرانه و الگوي مصرف است ,جمعیت 

هیافت توسعه پایدار به عنوان ر ،محیطی و کاهش سطح عمومی زندگی به ویژه در جوامع شهري طی یک الی دو دهه گذشته 

اصطالح توسعه پایدار به طور رسمی  .)1380 ،کاظمی (ترین موضوع دهه آخر قرن بیستم  از سوي سازمان ملل مطرح شدمهم

یدار در ترین تعریف توسعه پارایجمطرح شد همچنین "آینده مشترك  ما"توسط  خانم برانت لند درکمیسیون  1987در سال 

هاي نسل آتی در تامین نیازهاي نسل کنونی  بدون به مخاطره انداختن ظرفیت :که عبارت است از ،کنفرانس ریو بیان شده

هایی که علمی جهان تحقیق براي ابداع شاخصبا معرفی توسعه پایدار به جامعه  .)1383 ،حسین زاده( ازهایشانبرآورد نی

دهند در  زیست را به طور خاص یاري حیطریزان را به طور کلی و دانشمندان مگیرندگان و برنامهاین زمینه تصمیمبتوانند در 

  .است حال گسترش و پیشرفت

  :توان تشخیص دادنظریه را میدراین زمینه سه نوع 

  هاي چندگانه براي محاسبه هزینه ISEW) ( که از این روش شاخص ،هاي به هم پیوسته توسعه پایدارشاخص -1

     توسط کلیف کوب براي محاسبه اوقات فراغت و که GPI) (شاخص ،شوداستفاده میکننده توسط ضریب جینی مصرف

  ). 2000، 1موفات(هاي بیکاري ارائه شده است هزینه

ی از این سیستم منتج هایاست و به طور سازمان یافته شاخص ارائه و بسط یافته که اخیراً ،چارچوب ارزیابی جامع-2

  ).1992، 2ریس( استارائه شده گروه باالتن  گزارش که توسط  .اندشده

مانند  ،در حال گسترش است کلی و بدون جامعیت که این نیز اخیراًپایدار مبنی بر توافق هاي اي از شاخصمجموعه-3

هاي استانداردي را این کمیسیون شاخص( متحد در زمینه شاخص توسعه پایدار کمیسیون توسعه پایدار سازمان مللپروژه 

این ("جاي پاي بوم شناختی "ژه پایداري سیاتل وشاخص پرو ).دهدکشورهاي جهان ارائه می براي محاسبه توسعه پایدار به

ها درسطح ملی عدم پایداري مصرف جمعیت ورد پایداري یااز انسان به منابع اکولوزیکی وبرآشاخص براي محاسبه مقدار نی

ترین اهداف شاخص هاي توسعه پایدار این است که بتوان آنها را در مورد هدایت از مهم .)اي ومحلی ارائه شده استمنطقه

ترین جنبه توسعه پایدار مدیریت منابع است بنابراین مهم. ) 1385، ساسان پور(جدید مورد استفاده قرار داد  تصمیمات توسعه

توجهات به سوي  اخیراً. بوده است) مانند  انرژي وفلزات (در گذشته تمرکز مدیریت منابع بیشتر روي منابع تجدید ناپذیر . 

  .یریافته استتغی) آب  زمین وبویژه ( یر مختلف استفاده از منابع تجدید پذ

 هـاي گذشـته جمعیـت، امتیـازات ،    دهـه  شهر تهران به منزله پایتخت و مرکز بزرگترین مجموعه کالن شهري ایـران در 

دهـد کـه تهـران در سـال     نتایج مدل جامع ارزیابی نشـان مـی   .امکانات و متعاقباً مشکالت فراوانی را به خود جذب کرده است

در مدل مذکور محیط زیسـت شـهري توسـط    . درصد کیفیت مطلوب محیط زیست شهري بوده است %3/53فقط حایز  1375

ت را بـاالترین امتیـاز کیفیـ   % 83با ) با تاکید بر معیارهاي کمی(شاخص ارزیابی شده است که در بین آنها شاخص مسکن  12

یش تـراکم جمعیـت و ارتفـاع    جملـه افـزا  هاي تامین مسکن در شـهر تهـران از   دهد که راه حلاین رقم نشان می. داشته است

تحـت  (در مقابل، شاخص محیط انسان سـاخت  . ها در نواحی شهري مختلف، از بعد شاخص مذکور موفق بوده استساختمان

تـرین امتیازهـاي کیفیـت را داشـته و شـاخص محـیط       یکی از پایین% 75/38با ) و خالی تاثیر معیار اساسی نسبت فضاهاي پر

افزایش فضاهاي ساخته شـده آثـار محـیط    . )1380، طبیبیان(قریباً از کیفیت متوسطی برخوردار بوده است ت% 5/56طبیعی با 

ها، کاهش سطوح فضاي سبز و باز شهري، افـزایش تولیـد زبالـه و افـزایش     بیل تولید و افزایش انواع آلودگیزیستی زیادي از ق

افـزایش تـراکم جمعیـت و    . دنـواحی شـهري تحمیـل کـرده باشـ      میزان مصرف منابع طبیعی و انرژي و مانند آن را به شهر و

هاي بلند مرتبه و اغلب در نواحی و محالت تهران بدون در نظر گرفتن ضابطه مهم افزایش فضاهاي سبز و بـاز و آزاد  ساختمان
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ها بـدون  سعههمچنین این تو. ورت گرفته استسازي سطح همکف براي عملکردهاي عمومی پیاده به ازاي توسعه در ارتفاع ص

هـا بسـط   ارآمد براي این نوع ارزیـابی هاي ارزیابی کگیرد عالوه بر این روشهاي محیط زیستی مناسب صورت میانجام ارزیابی

  .باشدمی بنابراین این تحقیق در پی تعیین آثار محیط زیستی. نیافته است

تهـران   5منطقـه رف منـابع طبیعـی و انـرژي در    باز، افزایش میزان مص توسعه پرتراکم بخصوص تخریب فضاهاي  سبز و

اولـین بـار   ) EF(مفهوم ردپاي اکولـوژیکی  . روش اصلی به کار رفته براي این منظور روش تعیین ردپاي اکولوژیکی است. است

بـازگو کننـده    EFمقـدار  . کانادا مطرح شد بریتیش کلمبیا  در دانشگاه 1996در سال   3ماتیس واچمگالویلیام رس و  توسط

است و معادل مقدار زمین، یا آبـی اسـت کـه نیازهـاي مصـرفی      ) تقاضاي مردم براي کاالهاي طبیعی و خدمات(مقدار مصرف 

اري اسـت کـه هرکـدام از    بازگو کننـده آثـ   EFبه بیان دیگر . کندنکه زواید تولیدي آنها را جذب میجامعه را تامین کرده، یا آ

  ). 1998، 4میدو( بیعت به جاي می گذاردجوامع در اثر سبک و شیوه زندگی خود، بر ط

  بـا افـزایش   یابد کـه  از این رو اهمیت می اقتصادي ناشی از افزایش تراکم مسکونی در شهرها ، –ارزیابی زیست محیطی 

     ها و بالتبع جمعیت ساکن در شهرها بسیاري از منـابع زیسـتی بـه صـورت عادالنـه در اختیـار شـهروندان قـرار         رویه تراکمبی

ار بیشتري نسبت به حومه شهر یـا اسـتان   یگیرد به عنوان مثال آب رسانی به هر کدام از مناطق شهر تهران  ارجحیت بسنمی

بـا اسـتفاده از منـابع     "هاشـهر "به عبارت دیگر اگـر   ،تهران دارد ولو اینکه آب تامین کننده از استان یا حومه شهر تهران باشد

هزاران مشکالت دیگر حیات شـهرها را   ترافیک و  ،فتند دیگر مشکالتی از قبل آلودگیاش میگسترخود موجود هاي وپتانسیل

مقاله این  نهایتاً.کندروز به روز حیات آن را تهدید می  "ظرفیت زمین"برداري بیش از حد مجاز استفاده و بهره .کردتهدید نمی

و استفاده بیش از حد از  ناشی از افزایش تراکم جمعیتی )ژیکیاکولوژبا بکارگیري روش ردپاي (ارزیابی زیست محیطی ابتدا به 

یش در واقع ب ،هاي بی رویه از منابعه به جمعیت کنترل نشده و استفادهدهد در این منطقه با توجنشان می پردازد کهزمین می

   هاي اقتصادي درپی آن است کـه آیـا بـا تبـدیل فضـاهاي سـبز بـه        در پایان نیز با آنالیز. شوداز ظرفیت زمین بهره برداري می

  هاي مسکونی سود بیشتري متوجه ذي نفعان شهر شده است ؟واحد

  روش تحقیق

ده از مطالعـات اسـنادي و   هـاي مـورد نیـاز بـا اسـتفا     باشد کـه داده کاربردي می –به لحاظ ماهیت تحلیلی این تحقیق  

به بیان مبـانی نظـري   ابتدا باشد که میEF روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش روش  .وري شده استاي گردآکتابخانه

بـا  شـهرداري تهـران بـدین صـورت کـه       5منطقه به بررسی میزان رد پاي اکولوژیکی در سپس و پرداخته "ردپاي اکولوژیکی"

پرداختـه شـده   و ع زمانی مختلف، میزان کاهش فضاهاي سبز و باز مقاط در و گسترش منطقه مقایسه تغییرات کاربري زمین 

  . ارزیابی شده استهاي شهري ترین آثار محیط زیستی توسعهبه منزله یکی از شاخصکه 

در مرحله بعد با این فرض که میزان واقعی زمین مورد استفاده براي تامین نیازهاي مصـرفی جامعـه، شاخصـی گویـا از     

هـا بایـد بـر    یگر فرض بر این است که گسترش شهربه عبارت د( ی  ناشی از توسعه فیزیکی آن استیستمجموعه آثار محیط ز

میـزان مصـرف منـابع محـیط زیسـتی در       )متقاضیان این منابع که شهروندان هستند ،برنامه ریزي شود اساس منابع موجود و

بسیار فراتر  5منطقهه ردپاي اکولوژیک نشان داد ک لهمقایسه نتایج دو مرح. شودمیمرحله مذکور برحسب معیار زمین محاسبه 

با مقادیر مشابه در کل ایران و تهران، وضعیت و سهم  5منطقه EFسرانجام با مقایسه مقدار . از محدوده قابل مشاهده آن است

از به ارزیابی اقتصادي ناشی از تغییر کـاربري زمـین    نهایتاً. در مصرف منابع زیستی مشخص و تحلیل شد 5واقعی محله منطقه

ن کاربري فضاي بدین صورت که ابتدا مقدار ارزش اقتصادي ناشی از تغییر نیافت .فضاي سبز شهري به کاربري مسکونی پرداخته شده است

کاهش آلودگی هوا  و آلودگی ،اي سبز لذت از مناظر طبیعی و زمین و سیماه ،تولید چوب خیره انرژي،هایی از قبیل ذسبز شهري با معیار

به  تعیین گردیده و نهایتاً.... محاسبه شده و سپس ارزش اقتصادي ناشی از تبدیل به کاربري مسکونی با استفاده از قیمت زمین و صوتی 

  .مقایسه ارزش اقتصادي این دو نوع کاربري پرداخته شده است

                                                        
٣  - Mathis Wachernagel 
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  جاي پاي بوم شناختی

ه سرعت به دکتر ماتیس واکر ناگل مطرح شد وب ویلیام ریز و به وسیله پروفسور1996درسال جاي پاي بوم شناختی 

عنوان شاخص توسعه پایدار مورد پذیرش قرار گرفت این شاخص امروزه در بسیاري از کشورها در سطوح ملی ومحلی استفاده 

ست بدین ترتیب این شاخص شاخص جاي پاي بوم شناختی روش یکپارچه مصرف منابع طبیعی وجذب ضایعات ا .شودمی 

عنوان شاخص بالقوه براي تخمین پیامدهاي ه ب در چند سال گذشته مکرراً EF.ابزاري محاسباتی براي منافع بوم شناختی است

      بطور دقیق  منابع را سازد که کمبودها ورا قادر میهمچنین ما محیطی الگوهاي تولید ومصرف استفاده شده است و

  .مشخص سازیم 

برروي منابع طبیعی  دهد که در کدام ناحیه وکجا انسانبطور واضحی نشان می)  EF( ص جاي پاي بوم شناختی شاخ

ها شهرها مناطق کشورها ویا کل جمعیت گیري مقدار استفاده اشخاص سازمانکنند در واقع این شاخص اندازه فشار وارد می

  .انسانی از منابع طبیعی است 

هاي خط مشیسپس محاسبه آن براي سبک زندگی خانوارهاي مختلف ونیز جاي پاي فعلی و بدین ترتیب اندازه گیري

  .هاي زندگی ا ست ی موثرترین روش براي محاسبه نیازدولت

       امروز استفاده توجه به نواحی مورد نیاز براي پایداري بشر نه فقط براي تخمین فضاي استقرار با EFبدین ترتیب 

گیري نسبت سبی براي اندازهابزار منا EF .مورد بررسی راهبردهاي مختلف براي آینده نیز ابزار مناسبی استشود بلکه در می

پیشرفت پایداري جوامع نیز است بنابراین پایداري در این شاخص به معنی دستیابی به زندگی راضی کننده بدون تحمیل به 

 .ظرفیت اکولوژیک بیشتر سیاره است

ود این وج گیرد باآموزشی صورت می هاي زیست محیطی وتوسط سازمان  EFوجه به شاخص  بطور کلی بیشترین ت

  .اي در حال روي آوردن به این روش هستندسیاستمداران بطور فزاینده گیرندگان ودانشمندان تصمیم

  :قرارزیراست تاکنون تعاریف متعددي از سوي دانشمندان براي شاخص جاي پاي بوم شناختی ارائه شده است که به 

ظریف براي مقایسه پایداري منابع مورد  عنوان روشی ساده وه شاخص جاي پاي بوم شناختی بیشتر ب -

  ).2007، 5ویلسن( شودهاي مختلف استفاده میمیان جمعیت استفاده در

جذب مواد  شاخص جاي پاي بوم شناختی همچنین به منزله مقدار زمین مورد نیاز براي مصرف جمعیت و -

 ).1998، 6میدو(ها نیز تعریف شده است اید آنز

     هاي یک از ما به واسطه شیوه شاخص جاي پاي بوم شناختی نشان دهنده برخوردي است که هر -

  سیاره داریم مان به طبیعت وزندگی

مصرفی هاي مولد اکولوژیک مورد نیاز براي تولید منابع گیري کل زمینشاخص جاي پاي بوم شناختی اندازه -

  .تبدیل مواد زاید تولید شده توسط جمعیت یک ناحیه است جذب و و

 .آن جمعیت است EFجذب مواد زاید تولید شده معادل  که براي تولید منابع مصرفی جمعیت وکل اکرهایی  -

گرد آوري ماتریسی است که در آن مشخص شده که چه مقدار از مساحت زمین به چه نوع مصارفی   -

سرانه  شود وبه جمعیت تقسیم می کل مساحت زمین ها جمع و  EFمنظور محاسبه ه است ب اختصاص یافته

  .شود به هکتار جهانی داده می

  EFطبقه بندي زمین در روش 

  :اند که شاملکاربري اراضی ارائه داده–با استفاده از ماتریس مصرف  EFریز و واکرناگل الگویی براي محاسبه 

  .مواد زاید وانرژي ، خدمات، کاالهاي مصرفی، حمل ونقل، مسکن ،غذا :عبارتند از که هاي مصرفطبقه بندي :الف
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٦  - Meadow 



ه انسان در پنج جز جداگانه است و کلیه کاالها و خدمات مصرفی کلی شامل بندي انواع اراضی که به طور کطبقه:ب

  .کند باید دراین  پنج جز گنجانده شودطول زندگی استفاده می

  co2):جذب( زمین انرژي - 

ناشی ازمصرف سوخت به طور مستقیم و غیر مستقیم توسط افراد جامعه مورد نیاز  co2مساحت جنگلی که براي جذب 

  .خواهد بود

  زمین در حال استفاده - 

  باغ -

 مورد نیاز کنندافراد جامعه مصرف می مساحت زمینی که براي تولید محصوالتی که:زمین کشاورزي -

 .بود خواهد

تولیداتشان براي جمعیت منطقه یا کشور مورد  که براي پرورش دام مورد نیاز ومساحت مرتعی  :مرتع- -

 .نیاز خواهد بود

  .مساحت جنگلی که براي تولید چوب وکاغذ مورد نیاز خواهد بود :جنگل- -

 ):محیط ساخته شده(زمین مصرف شده  -

 .موردنیاز خواهد بودمساحت زمینی که براي ساخت وسازساختمان ها و زیرساخت هاي سکونتگاه ها 

 :پهنه هاي آبی - 

 مساحت دریایی که براي تولید ماهی وغذاهاي دریایی براي جمعیت منطقه یا کشور مورد نیاز خواهد بود

  زمین با قابلیت دسترسی محدود - 

 جنگل هاي غیر قبل دسترس-

  بیابان ها-

  

  جاي پاي بوم شناختی):1(شکل شماره 

 

  

  

  

 
 

 
  

  

  

  

  

  

 

  :پاي اکولوژیکی روش محاسبه رد 

      به  اي و تقسیم مصرف کلهاي منطقهمجموع داده سرف ساالنه مواد مصرفی اصلی براسانه مصتخمین سرا -

  .جمعیت میزان



مصرفی از طریق تقسیم متوسط مصرف ساالنه  تخمین زمین اختصاص داده شده به هر نفر براي تولید هر مورد -

  .بازده زمینمتوسط ساالنه تولید یا  هر مورد بر

جمع زدن تمامی مناطق اکوسیستم که به هر  ازطریق(EF) محاسبه متوسط کل جاي پاي اکولوژیک هر نفر -

  .است نفراختصاص یافته

با محاسبه حاصل ضرب (N) ریزي براي جمعیت منطقه مورد برنامه(EFp) به دست آوردن ردپاي اکولوژیک  -

  .( EFp = N × EF )  نفر در اند ازه جمعیت متوسط ردپاي هر

 
 الگوي محاسبه ردپاي اکولوژیکی): 1(گراف شماره 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 :EFمزایاي استفاده ازشاخص

 گیري یکسان درسطح جهانیبه دلیل استفاده از واحد اندازه آسان شدن مقایسه نواحی براي بارگذاري اکولوژیک -

 هاي فعالیتیین شاخص در همه سطوح فضایی و بخشامکان استفاده از ا -

 ها و روش شناسی وجود دارد و بهبود مداوم این شاخصیشرفت محققان در دستیابی به دادهپ -

هایی براي آینده به منظور تغییر مقوالت اصلی مصرف بیان خط مشی نمایش ظرفیت زیستی جهانی موجود و -

  ). 2001، 7گراهام( فعلی

  ):EF(معایب شاخص ردپاي اکولوژیکی

 بیشتر روي مسائل کمی و توجه کم به مسائل کیفیتاکید  -

 نادیده گرفتن تغییر فناوري -

  نادیده گرفتن منابع زیر زمینی -

  ).2001گراهام، ( اياطالعات در سطح ملی و منطقه دلیل کمبود به اينبودن آن در سطح محلی و منطقه دقیق -
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  - Graham 



  شهرداري تهران 5ردپاي اکولوژیکی در منطقه

مساحت محدوده مورد . شودخوانده می 5منطقهشهر تهران و قرار دارد که به نام محله غرب مطالعه درمحدوده مورد 

 182996ر محدوده نفر و تعداد واحدهاي مسکونی د 677085جمعیت ناحیه معادل  1385هکتار درسال  5287.3مطالعه 

  .)1385، 5شهرداري منطقه (هر هکتار است  نفر در 162.1در نتیجه محله داراي تراکمی خالص جمعیتی . واحد بوده است

رودخانه  از سمت غرب به خط القعر هاي کوهستانی البرزي زمین، وجود تپه ها و مناظر درهبه طور کلی از نظر مرفولوژ

  . درصد است 15تا  10شیب زمین بین . دهدمی 5منطقههویت خاصی به  کن و از سمت شرق به در فرحزادي 

ها و فضاهاي سبز به شکل لکه سبز، اکوسیستم مهمی در شهر رداري از سطح به نسبت زیاد باغبه علت برخو 5منطقه

  : تهران است که اهمیت آن از دو جنبه درونی و عملکردي قابل بررسی است

زله منبع داراي قدرت باالیی از نظر پوشش گیاهی، آب، هواي سالم و سایر خصوصیات اکولوژیک است و نتیجه به من: -

  . شودزیستی با ارزش محسوب می

و همچنین  )22منطقه در حال گسترش و در مجاورت منطقه ( غربیبا توجه به عامل باال و به دلیل این که در منطقه 

  .داراي اهمیت است قرار دارد به عنوان ریه تنفسی شهر) از غرب به سمت جنوب و شرق(در  مسیر جریان اصلی باد تهران 

  

 

  1385سال  - 5کاربري اراضی منطقه )6(شکل شماره 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

هاي بررسی تغییرات از روش 5منطقهشده در محله آثار محیط زیستی ناشی از افزایش فضاهاي ساختهبراي ارزیابی 

  .تفیزیکی در طول زمان و محاسبه ردپاي اکولوژیک تطابق داده شده براي مقیاس محله شهري استفاده شده اس

اي که دوره1385و1375و1365و1355ار مقطع زمانی دچ 5منطقهدر مرحله اول، تغییرات سطوح پر و خالی در محله 

  . مقایسه شد بوده است گسترش منطقه شاهد بیشترین 

  

  

  

  

  

  



  ]20[دهه 4گسترش کالبدي منطقه طی ) 7(شکل شماره

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  1365-1385روند تغییر جمعیت )8(شکل شماره                                       1385سطوح پر وخالی )    9(شکل شماره

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ت که در کشورهاي مختلف تجربه شده اس EFهاي مختلف محاسبه با مقیاس ناحیه شهري، ابتدا روش براي تطبیق این روش

، 2005، فاو، 2005، رس و واکرناگل، 1996آنیلسکی، ، ویلسن و 2005واکرناگل، مونفردا و ( مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت

 ).2004وودز و دوملینگ، 

گیري هستند در مقیاس محله شهري قابل اندازه هاي آمارياد مصرفی که با توجه به دادهبا این مقایسه فاکتورها و مو

ناشی از  COانتخاب شد که عبارتنداز الکتریسیته، آب، غذا، گرمایش حاصل از گازهاي طبیعی، میزان  5منطقه EFبراي تعیین 

  . حمل و نقل و مقدار تولید زباله

). 1992رس، (هاي محاسبه ردپاي اکولوژیک که در کالج کلرادو تجربه شده بود مرحله بعد با تطبیق و تعمیم روش در

  . برآورد شد 5منطقهمقادیر هر فاکتور براي 

محله و ناحیه گیري برخی از فاکتورها در مقیاس هاي آماري مشخص براي اندازهاین مرحله با توجه به کمبود دادهدر 

شهرداري تهران تهیه و براي زیر مجموعه آن، ناحیه  5براي کل منطقه ) به غیر از فاکتور غذا(شهري، اطالعات مورد نیاز 



، ايمثل شرکت برق منطقه(هاي مربوط تهران و سایر سازمان 5این اطالعات از شهرداري منطقه . است پردازش شده 5منطقه

  . اخذ شد) و غیره 5شرکت ملی گاز، سازمان آب و  فاضالب منطقه 

شهري، برآورد مصارف  منطقهگیري مصرف غذا در مقیاس براي اندازههاي آماري همچنین با توجه به محدودیت داده

واکرناگل، ( از طریق تعمیم میزان سرانه مصرف غذا در کشور به جمعیت محدوده مطالعاتی انجام شد 5منطقه اي تغذیه

  . در مرحله بعد، اندازه موارد مصرفی برحسب کربن محاسبه شد). 1996

مشترك،  تن کربن مورد نیاز است تمامی موارد به واحد 8/1هکتار زمین براي جذب  1در آخر با استفاده از قانون هر 

در سال  5منطقههر ماده مصرفی، مقدار کل آن براي ناحیه  EFدر نهایت با جمع . یعنی زمین بر حسب هکتار تبدیل شد

  . محاسبه شد 1384

  محاسبه زمین مورد نیاز 

هاي الکتریسته، گرمایش گازهاي طبیعی، ناشی از مصرف هریک از مشخصه 5منطقه EFدر این مرحله ابتدا مقدار 

سپس با توجه به جمعیت  ).2002، 8دروسمن( آب، حمل و نقل، دفع زباله و غذا برحسب هکتار زمین محاسبه شدمصرف 

 . براي هر  فاکتور به دست آمد EF، سرانه 1384ناحیه در سال 

  :گاز طبیعی) 4- 1-1

  مترمکعب 468816139    ،1389برابر اعالم شرکت گاز در سال   5میزان گاز مصرفی منطقه  

  

  

  

  

 psi 0.25 =فشار داخل لوله ها در منازل 

P=  0.25*14.5=0.017   atm 
R=0.08206  L atm/mole K 
n= pv/RT = 0.017  *  28.3 / 0.082*  288.7 

 

 .گرم در مول است16.043و جرم مولکولی متان مول متان وجود دارد  0.02:وت مکعبدر یک ف

  
16.043 gr/mol  *0.02 moles = 0.32 gram CH4/ m

3 

  :متان را کربن تشکیل می دهد75%

0.32 gram CH4/ m
3       =0.75 *0.24 gram carbon / m3 

1 ft = 12 inch =2.54*12 cm 
1ft =0.28 m3 

1 m3 =35.7 ft 
468816139 *35.7=1.6736736116 m3 

1.6736736116 *0.24 =4016816679 gram carbon  
  تن کربن 1.8هر هکتار 

40168.8 ton  /1.8=2231.5  ھكتار  
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  :آب -

  .هکتار یک میلیون لیتر آب نیاز است 0.08براي زمینی به وسعت  

 120945675      5در منطقه  1389مصرف آب در سال 

 
120945675(L) *0.08   /   1000000(L)=9675.6 ھكتار  

  :حمل و نقل)4- 3-1

  :به علت عدم دسترسی به مقدار بنزین و گازوئیل در منطقه مقدار  co شده است تولید شده یه صورت زیر بر آورد :

  آمار اداره کنترل کیفیت هواي تهران مقدارcoاتوبوس،مینی بوس، موتور( تولید شده توسط وسایل نقلیه 

ton 61272.3 اعالم کرد 1389در سال را  5تاکسی و وسایل شخصی در منطقه.  

  34030=   1.8 / 61272.3  هکتار          

 

  :دفع زباله

 ton 72961                                                                      در منطقه 1389میزان زباله تولید شده در سل 

  .یابدحجم اولیه خود تقلیل می%20زباله به هنگام دفن ب  بر اساس اطالعات مدیریت خدمات شهري شهرداري تهران،

kg 450 1 =زبالهm3 

 kg/450=16213515m3 72961000قبل از دفن        
   

            16213515m3   * 0.2=32427.11بعد از دفن   
  :متر مساحت زمین الزم دارد 2وبا فرض هر الیه از زباله 

 

          1.6=32427/16231هکتار

  

  :غذا

  میزان مصرف ساکنین منطقه به دو روش پرسشنامه و آماري 

  با توجه به میزان سرانه مصرف غذایی در کشور و تعمیم آن به منطقه :روش آماري

  سازمان فائو براي ایران2007هاي مندرج در تراز نامه غذایی رف مواد غذایی کشور بر اساس دادهمیزان سرانه مص

  :میزان مصرف ساالنه با محاسبه مجموع مقادیر غذا و ضایعات

∑food+∑wast=49750000+682000=54432000 ton 

                                                                                          790=54432000/7000000 :که با تقسیم بر جمعیت کشور

  تعمیم داد باید به فاکتوري برسیم که بیان کننده 1براي آن که بتوان این مقدار را به تهران و منطقه 

  نسبت متوسط مصرف کشور /1مصرف منطقه 

درصدي از میزان مصرف  میزان تولید زباله خانگی به عنوان نشان دهنده این نسبت انتخاب شده است چراکه میزان زباله

 .باشدن میت40000و400:براساس آمار شهرداري 1میزان تولید زباله در کشور و منطقه .دهدرا نشان می

  

                                            0.57kg = 40000000/70000000                زباله در کشور میزان سرانه تولید

          
 

                                                                        منطقه  رد میزان سرانه تولیدزباله

400000/677085=0.59kg 



   

  جمعیت منطقه+مصرف غذاسرانه =5میزان مصرف غذاي منطقه 

  کیلوگرم534897150=677085*790

 :محاسبه مقدار زمین تامین کننده این مقدار

  

 میلیون تن 20129هکتار و تولید کشاورزي در همان سال برابر 15020   1389مقدار زمین مزروعی در سال 

  

      7.46=10520000/20129000000                                            هکتار براي تولید یک تن محصول  کشور

         

 3,990,332.366=534897.1*7.46              هکتار  

  :الکتریسیته )1-4- 6

 برابر با1389در سال 1آمده از شرکت برق منطه اي میزان مصرف برق منطقه  تبراساس اطالعات بدس
kwh   ۵٣٨٩۴٠٢٣۶٠ 

    است؟  kj چند Kwh 1 ابتا تعیین می کنیم که

  132.10218485 10*مقدار ذغال مورد نیاز براي بدست آوردن 

  :حاصل از بهره برداري ذغال است31.4%مقدار باال تنها     

  گرم کربن 0.85= وزن ذغال 

  کربن تن 1052.84531*

  گرم1000000= تن1

  :کندتن کربن در هر سال آزاد می  1.8هکتار  1هر

   2.84531*105= 141406          هکتار

هکتار به ازاي هر نفر و مقدار زمین مورد استفاده براي تامین  17/6، 5منطقهنهایی ناحیه  EFها رقم با جمع سرانه

براساس این ارقام مساحت زمین مورد  . هکتار محاسبه شد   ۴١٧٧۶٧٧.٠۶۶ نیازهاي مصرفی جمعیت ساکن درآن ، معادل 

  . برابر محدوده فیزیکی واقعی آن است 800 ،  5منطقهبهره برداري براي تامین نیازهاي مصرفی ناحیه 

هکتار در سال  4820از  منطقهدهد که میزان اراضی باز و سبز سال نشان می 30محاسبه تغییرات اراضی مذکور طی 

  .است کاهش یافته 85هکتار در سال 1100به  55

برابر  9/1مساحت زمین هاي سبز وباز  برابر افزایش و متعاقباً 5/4سطوح ساخته شده حدود  1385به عبارتی در سال 

هاي بلند مرتبه اختصاص دارد، در واقع اي از سطوح ساخته شده به ساختمانبا توجه به این که بخش عمده. استکاهش یافته 

  . ایش فضاهاي ساخته شده به نسبت کاهش فضاهاي سبز و باز بسیار بیشتر از ارقام ذکر شده استمیزان افز



  

  5در منطقه EF)5(جدول شماره

  EFP )هکتار( EF ) هکتار /

  )نفر

0.20884527  141406  الکتریسته
1 

0.00329574  2231.5  گرمایش گازهاي طبیعی
6 

0.01429008  9675.6  آب
2 

0.05025956  34030  حمل و نقل
9 

 2.36307E-06  1.6  زباله

5.89339944  3,990,332.366  غذا
9 

6.17009247 4177677.066  مجموع
9 

  

، از 5منطقهو تعمیم آن به جمعیت ناحیه  )1384،مخدوم (هکتار  16/1هر نفر در کشور ایران برابر  EFحال با فرض 

هکتار زمین سهم قابل اختصاص براي تامین نیازهاي مصرفی این  785418مساحتی معادل  1384لحاظ آماري در سال 

همچنین با . کندبر سهم عادالنه خود زمین مصرف میبرا 7در شرایط واقعی بیش از  5در حالی که محله منطقه. ودبمی منطقه

گانه شهر  22کیلومتر مربع مناطق  594، ساکن در مساحت 1385نفري شهر تهران در سال  7797520توجه به جمعیت 

تامین نیازهاي هکتار زمین براي  007/0به طور متوسط به هر فرد ساکن شهر تهران،  )1385شهرداري تهران، (تهران، 

 5دهد که جمعیت ساکن در محله منطقهنشان می 17/6، برابربا 5منطقه EFبا  مقایسه این رقم. گیردمصرفی خود تعلق می

    بنابراین مشاهده . برابر کل مساحت تهران، زمین مصرف می کند 6/2برابر سایر شهروندان تهرانی و بیش از  900بیش از 

و منابع طبیعی  یعنی میزان مواد. ن استبسیار فراتر از محدوده فیزیکی و آماري آ 5شود که ردپاي اکولوژیک ناحیه منطقهمی

هدف این تحقیق برآورد کمی میزان آثار . شود بسیار فراتر از متوسط سهم قابل اختصاص به آن استکه در آن مصرف می

به عنوان شاخصی از این آثار در نظر  EFنامطلوب توسعه نواحی شهري پر تراکم بر محیط زیست پیرامون خود بود و مقدار 

  . شدگرفته 

  :تعیین ارزش اقتصادي ناشی از تغییر کاربري زمین

شود که آیا با هاي ذکر شده در هر مقطع زمانی محاسبه  شده  سپس  بررسی میارزش اقتصادي هر کدام از کاربري

  شود؟یا  باعث افزایش ارزش اقتصادي میتبدیل فضاي سبز به ساختمان آ

ها که در ادامه به شرح سطوح کاربري هکتار 5287.3برابر است با  5 همانطور که پیشتر ذکر شد مساحت فعلی منطقه

  .شودپرداخته می

مشخص  85و 65تلف در سالهاي هاي مخدر دو زمانهاي باز و سبز و مسکونی پس از آنکه مساحت  کاربري

  .شوندتخاب میسبز و ساخته شده ان حهت بررسی ارزش اقتصادي مهمترین فاکتورهاي زیست محیطی سطوح باز،.گردید

ط زیستی بالقوه در در فاصله زمانی برآورد پولی میزان کاهش منابع محی ،5هدف از تعیین ارزش اقتصادي منطقه 

یعنی ارزش اقتصادي حاصل شده از افزایش تراکم جممعیتی به ازاي تخریب هر متر مربع فضاي سبز و باز چقدر  .شخص است

  است؟

  

  

  1365سال 

  کاربري  )هکتار(مساحت

  فضاي ساخته شده  3567.4



  فضاي باز و سبز  1719.9

  

  1385سال 

  کاربري  )هکتار(مساحت

  فضاي ساخته شده  4178.2

  فضاي باز و سبز  1109.1

  

ر نظر گرفته شده است و در این تحقیق فضاهاي سبز موجود در منطقه به دلیل قدمت باال به عنوان جنگل شهري د

 .باشدب کاربري جنگل شهري و مسکونی  میمقایسه ارزش اقتصادي بین تخریتوان بیان کرد که اینطور می

هاي اداري و سازمانی در تهران ندارد مفروضات سهم چندانی از ساختمان 5به علت نبود اطالعات کافی و اینکه منطقه 

هاي در سال )فضاهاي باز(ی هاي ارتباطمسیل و راه ثابت بودن مساحت فضاهاي سازمانی،اداري،:  زیر بکار گرفته شده است

  .می باشد 1385و 1365

  

  1365سال 

  کاربري  )هکتار(مساحت

  مسکونی  890.3

  جنگل شهري  1027.6

  

  فضاي اداري –فضاي ساخته شده  :فضاي مسکونی

  )مسیل +فضاي سازمانی  +راههاي ارتباطی ( -فضاي باز و سبز :جنگل شهري

  1385سال 

  کاربري  )هکتار(مساحت

  مسکونی  1394.2

  جنگل شهري  523.5

  

که در ادامه ارزش اقتصادي این .اندشهري به فضاي مسکونی  تبدیل شده هکتار از فضاي جنگل 504.1همانطور مالحظه می شود   

  .شودبررسی می )مسکونی و جنگل شهري ( دو نوع کاربري

  :بودن کاربري جنگل شهريبا فرض دارا  85تعیین ارزش اقتصادي زمین کاربري تغییر یافته در سال 

تولید چوب  دخیره انرژي، :هایی همچونمیاند داراي ارزشري یافته همان جنگل شهري باقی میاگر زمین تغییر کارب

از آنجا که دسترسی به تمام    .بود... ،لذت از مناظر طبیعی و زمین و سیماهاي سبز کاهش آلودگی هوا  و آلودگی صوتی و

  .شودیر ممکن است تنها به تعدادي از این فاکتورها جهت تعیین ارزش اقتصادي پرداخته میهاي مورد نیاز غداده

  :ارزش اقتصادي ذخیره شده

  .)1382بخکشی ( کندکیلوکالري انرژي ذخیره می100000000هکتارجنگل به طور متوسط 1با فرض آنکه 

:       برابر با توانست ساالنه بود میکه کاربري جنگل شهري را دارا می زمین تغییر کاربري یافته در صورتی

کیلو 10000لیتر نفت  1کیلو کالري انرژي ذخیره کند با توجه به اینکه    504.1*   1000000000=504100000000

   *   587  =  2.95967  * 1010لیتر نفت بوده و ارزش ریالی برابر با         50410000معادل  . کالري حراررت  آزاد می کند

  .)تومان است 1039تومان  و هر دالر    587برابر با لیتري   )1390قیمت نفت در این زمان (تومان می باشد  50410000

  با فرض دارا بودن کاربري جنگل شهري 85ارزش اقتصادي زمین کاربري تغییر یافته در سال =2.95967  * 1010



  :ارزش اقتصادي باغ    

تومان بوده است  1000000باتوجه به اطالعات بدست آمده از مشاورین امال قیمت هر متر مربع باغ در این منطقه برابر 

  :ماند برابر است بادر صورتی که کاربري باغ باقی می در نتیجه ارزش ریالی زمین

5041000000000 =  1000000*5041000  

  :قتصادي ذخیره شدهارزش ا+ارزش اقتصادي باغ  =کل ارزش اقتصادي

5070596700000  

  :با فرض دارا بودن کاربري مسکونی 85تعیین ارزش اقتصادي زمین کاربري تغییر یافته در سال  )2-5    

ساحت    حال م .است 182996 د هاي مسکونی برابر با  تعداد واح 5براساس آمار بدست آمده از شهرداري منطقه 

  .کنیمفته را  به طور تقریبی محاسبه مییا هاي ساخته شده تغییر کاربريواحد

  مترمربع  285 هر واحد مسکونی برابر با  به طور متوسط مساحت

  مترمربع 52153860ت کل واحدهاي مسکونی برابر با  در نتیجه مساح

  :با هکتار در نتیجه  متوسط فضاي ساخته شده در هر هکتار برابر است 1394.2به کل مساحت اراضی مسکونی با توجه 

37407.7 =1394.2 /52153860    

پس  .باشدهکتار می  504.1)   هش یافته فضاي سبز و بازمقدار مساحت کا(و با توجه به اینکه  مساحت مورد بررسی 

  فضاي ساخته شده در محدوده مورد نظر برابر است با 

52153815.34=37407.7*1394.2  

ه در ساخت هر متر مربع واحد ساخته شد)هزینه ساخت-بهاي نهایی(حال براي برآورد ارزش اقتصادي باید سود خالص 

  :کنیممحله را در عدد فوق لحاظ می

   800000وهزینه ساخت نیز   1700000:  برابر با  5در منطقه  85با در نظر گرفته مقدار قیمت هر متر مربع در سال 

  تومان  900000:  ی هر متر مربع برابر است بادر نتیجه سود نهای. فرض می شود

  :با فرض دارا بودن کاربري مسکونی 85تعیین ارزش اقتصادي زمین کاربري تغییر یافته در سال 

46938433810000  = 52153815.34*900000    

  :نتیجه گیري

میلیارد نفـردر سـال    3.1رشد جمعیت جهان در پنجاه سال اخیر ، روند افزایشی داشته است بطوریکه جمعیت جهان از 

این افزایش در حالیست که همواره از میزان منابع منابع زمین کاسته و . افزایش یافته 2007رد نفر در سال میلیا 6.7به  1961

میـزان ظرفیـت   . به تبع این افزایش در جمعیت جهان و کاهش در منابع زمین بر میزان ردپاي اکولوژیکی افزوده شـده اسـت   

بنـابراین بـا فـرض ادامـه چنـین رونـدي       . کاهش یافت 2007هکتار در سال 1.8به  1961هکتار در سال  2.7از جهان زیستی 

 .ظرفیت زمین حداکثر پنجاه سال کفاف نیازهاي بشري خواهد بود 

 سال دوره مطالعه، میزان فضاي 30طی  5حاصله از این تحقیق نشان داد که با افزایش ساخت و سازهاي منطقهنتایج 

  . هاي کیفیت محیط زیست شهري به درصد چشمگیري کاهش یافته استترین شاخصسبز و باز به منزله یکی از اصلی

که با توجه به مساحت و جمعیت ساکن در آن نفر در هکتار محاسبه شد  17/6،  5منطقهاز سوي دیگر ردپاي اکولوژیک 

 5به عبارت دیگر منطقه. ستبرابر سهم متوسط شهروندان تهرانی ا  900بر سهم  قابل اختصاص به آن، وحدود برا 800تقریبا 

هاي گذشته بخش زیادي از منابع محیط زیست پیرامونی را تخریب و مصرف و آثار فراوانی را بر شهر تحمیل کرده طی دهه

  . است

هر فرد در  EFهکتار زمین و در حال حاضر  9/1متوسط مصرف هر فرد از جمعیت جهان فقط به همین ترتیب سهم 

  ).2007ویلسون، ( هکتار است 3/2سطح جهان معادل 

هاي فوق مقایسه. ابع جهانی مصرف کرده استدر این مورد نیز منطقه مورد نظر بیش از سهم عادالن خود را از من

 ولی معموالً، براي محاسبه ردپاي اکولوژیک شهرها و حتی کشورها طراحی شده است، EFدهند که روش همچنین نشان می



ه و مبناي یافت رت محیط زیست در محالت شهري تعمیمتواند به عنوان روشی مناسب براي تعیین میزان تخریب و غامی

همچنین در صورت متداول شدن این روش در مقیاس محالت و . هاي محیط زیستی شهري باشدخوبی براي برنامه ریزي

  . هاي مورد نیاز وجود داردبراي تهیه داده) ایران(کشور اري نواحی شهري، بتدریج امکان تکمیل سیستم هاي آم

با افزایش تراکم جمعیت، نه فقط میزان  ،هده شددهه اخیر مشا 4همانطور که ازمقایسه نقشه هاي توسعه شهر طی 

است که  این درحالی. یافته است، بلکه از میزان فضاي باز اولیه نیز به درصد چشمگیري کاسته شده استنفضاي سبز افزایش 

هاي آزاد شده زمین از مهمترین ضوابط افزایش تراکم در شهرهاي پیشگام جهان، افزایش حداقل ده واحد فضاهاي سبز و باز و

  .درسطح زمین به ازاي هر واحد توسعه در ارتفاع بوده است

ه کاربري مسکونی ب از طرفی با تعیین و محاسبه ارزش اقتصادي ناشی از تغییر کاربري زمین از فضاي سبز و باغات

با وجود انکه تنها دو عامل در برآورد  )عدم تغییر کاربري (حالت دارا بودن کاربري جنگل شهري اینطور حاصل شد که در 

حدهاي داراي ارزش اقتصادي بیشتر در مقایسه با وضع فعلی که به کاربري مسکونی و وا ،ارزش اقتصادي محاسبه گردید

در خصوص تقلیل  1/7/69مورخ  این در حالیست که شوراي عالی اقتصاد طبق مصوبه  .باشدساختمانی تبدیل شده است می

تطبیق الگوي تفکیک با  ، تشویق بلندمرتبه سازي :اعم از  هاي کلی واحدهاي مسکونی با تاکید برخط مشی سطح زیربناي 

هیچگونه توجهی بر ظرفیت زمین و   ساختمانیهاي افزایش تراکم جمعیتی و استفاده از ظرفیتو    مقتضیات بلندمرتبه سازي

بلند مرتبه سازي را به نوعی کمک به زندگی شهروندان می داند و یا محدودیت هاي منابع شهر ها ندارد و سیاستهاي 

ستفاده بیشتر و بهتر از سطح ی چون ابه منظور نیل به اهداف 24/10/69شورایعالی شهرسازي و معماري ایران در جلسه مورخ 

حال آنکه با توجه به یافته هاي .قید میکند،بلند مرتبه سازي و افزایش تراکم جمعیتی را  زمین در شهرها براي اسکان جمعیت

هم از لحاظ زیست محیطی و هم از لحاظ اقتصادي به هیچ عنوان افزایش کنترل نشده و بی برنامه جمعیت که  این پژوهش

  .باشدبه سود شهرها و ساکنان آن نمی شود،باعث استفاده بیش از اندازه از ظرفیت می

ها و فضاهاي سبز به این ترتیب براي کنترل و نظارت بر روند کنترل محیط زیست و جلوگیري از تداوم روند تخریب باغ

  : شودمشابه، راهبردهاي زیر پیشنهاد میو سایر مناطق  5در منطقه

لذا با تبدیل این اراضی به فضاهاي سبز  )هکتار800از  بیش(هاي بایر در سطح منطقه باتوجه به وجود زمین -

   .شوداثرات منفی زیست محیطی کاسته می تا حد زیادي از

   قبل از تصویب  EFها و محاسبات تعیین میزان واقعی مصرف زمین براساس محاسبات انجام ارزیابی -

اکم جمعیتی، ابتدا بر اساس مقدار بدین صورت که قبل از تعیین تر .هاي توسعه محالت و نواحی شهريطرح

ستاندارد ا EFزمین موجود جهت ساخت و ساز حداکثر ظرفیت اکولوژکی منطقه محاسبه شود سپس براساس 

  .شود،جمعیت بهینه محاسبه می

هاي توسعه انتقال توسعه به اراضی فاقد توانممانعت از افزایش ساخت و سازها در اراضی سبز و باز شهرها و  -

   .هاي مربوطه اعم از شهرداريتوسط ارگانفضاي سبز 

مانی تولید باز به میزان چندین برابر سطوح ساخت تدوین و اجراي ضوابط و مقررات توسعه فضاهاي سبز و -

   .سازي محالت شهريشده در فرآیند متراکم
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Abstract  
 
Uncontrolled urban expansion and population growth, one of the main causes of decline and loss 

of natural habitats and the environmental degradation. It was noted that, by ignoring sustainable 
development indicators, is considered a serious threat to the life of the city. Sustainable development 
into the city, requires a little for the concept of sustainability can be measured, and the idea of stable 
operation. TherEFore, a method was presented to the ecological footprint. The purpose of these 
indicators to understand how resource utilization as well as increased population density and 
environmental assessment Sarzyst provide the perfect solution for EFficient and sustainable building 
resources. In this paper, the.nature.and.method,analysisandpractical. 
in the First, we review international experiences on the use of Earth's biological capacity, ecological 
foot print and has been investigated. Then, using documentary and field studies, the five regions of 
Tehran, has been paid, which has a large expansion in two decades.   Increased and uncontrolled 
construction in this region. So, first, to assess the environmental area, using "ecological footprint " has 
been determined and the amount of "land consumption" expenditure to meet the needs of five 
residents of Tehran in 1389 was far beyond the capacity of its environment . Finally, with increasing 
density of construction and utilization of wasteland in the region,   As green spaces, can be used to 
reduce negative EFfects caused by improper use of the land. 
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