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  دهیچک
 جهات  محیطای زیسات   معیاار  و شاخص چندین تاکنون که طوری است، به متنوع آن مدیریت و محیطیزیست مسائل با مواجه هایشیوه
محایط  وضاعیت  در ایان مطاععاه    است. گرفته قرار محققین استفاده مورد و شده معرفی آن پایداری و زیستمحیط تخریب میزان بررسی
نتایج مطاععه نشان داد که روناد  ارزیابی شد.  و ردپای اکوعوژیکی )متان و اکسید کربندی(ای گلخانه هایگاز انتشار ایران بر اساس زیست

اسات.   یافتاه برابر افزایش  56/0و  21/1به ترتیب حدود  1990-2014ی و متان در طی دوره اکسید کربنای دیگلخانه هایتغییرات گاز
 از منابع طبیعای برداری ناپایدار بهرهدهنده درصدی است که نشان 131 افزایشحاکی از ردپای اکوعوژیکی  همچنین روند تغییرات شاخص

پیشانهاد  و  گاردد یایاران ارائاه ما    محیط زیستکننده از وضعیت است. به طور کلی بر اساس هر سه شاخص مورد مطاععه، تصویری نگران
نمایناد، بعناوان جاایگزین    هاای ییار فسایلی کاه آعاودگی کمتاری ایجااد مای        شود تا حد امکان از منابع انرژی تجدید پذیر و سوختمی

 های فسیلی رایج استفاده شود.سوخت

 

، گاز متان، ردپای اکوعوژیکی، ایراناکسید کربنگاز دی :کلیدی کلمات  

 
  

mailto:Kargar.navid@yahoo.com


 

 2 

   مقدمه. 1

است. یکی از این معیارهاا، میازان   ه شده ئها و معیارهای متنوعی برای بررسی اثر تخریب محیط زیست و پایداری آن اراشاخص

درصد افزایش یافتاه اسات.    35های اخیر ای در جو طی دههطوری که یلظت گازهای گلخانهبه  ای است.انتشار گازهای گلخانه

اکسیدکربن و متان از اجارای اصالی گرماایش زماین و تغییار اقلای        ای دیمحیطی، گازهای گلخانه های زیستدر بین آالینده

باه طاور بارآوردی     2010تاا   1885هاای  سالاکسیدکربن و متان در طی ای دیشوند. نرخ افزایش گازهای گلخانهمحسوب می

 .]1[ افزایش داشته است %158و  %38سال گذشته به ترتیب  120دهد که نسبت به نشان می

ای را درصاد کال گازهاای گلخاناه     60است که نزدیک باه   (2CO) 1کربن اکسیددی محیط زیستمهمترین منبع آعوده کننده 

ای مربوط باه  شود. اگرچه بیشترین سه  در مجموعه گازهای گلخانههای فسیلی ایجاد میدهد که از احتراق سوختتشکیل می

 یدکربن اسات  اکسبرابر بیشتر از دی 35تا  25 (4CH) 2اکسیدکربن است؛ اما پتانسیل افزایش حرارت کره زمین توسط متاندی

اکسایدکربن،  دی باا  مقایساه  در متاان  کمتر درصد علیری  .]3[ یابدمی افزایش %1 ساالنه به طور اتمسفر در و این آالینده ]2[

شاود، هار   گلخانه را شامل میگازهای واداشت تابشی اثر درصد  20متان  .باشد می حرارت مستعدتر ایجاد در برابر 5-10حدود 

متاان در اتمسافر   . اکسید کربن توانائی جذب اشعه مادون قرمز را داردبرابر بیشتر از موعکول دی بیستمتان حدود گاز  موعکول

پتانسیل افازایش حارارت کاره زماین      کربن است.درصد افزایش دی اکسیدبیشتر از برابر  2که  یابدافزایش می %1بطور ساالنه 

   .]4[ ای در گرم شدن زمین داردعذا اهمیت فوق اععادهو  کربن استبرابر دی اکسید 35-25توسط متان 

محایط   تخریاب  از اقلیمی، تنهاا بخشای   تغییرات و هوا آعودگی ای به عنوان شاخصی ازگلخانه گازهای انتشار کهبا توجه به این

 بار  مجموعاه فشاارها   بهاره گرفات کاه معار      (EF) 3رد پای اکوعاوژیکی  شاخص توان از، می]5[ کنندرا نمایندگی می زیست

اخیار باه شادت     هاای ساال  در پایدار، یتوسعه ارزیابی جهت شاخص ترینعنوان موفق معیار مذکور به .]6[ است زیستمحیط

 باا  مقایساه  در جامعیات  بر عالوه معیار این .]7[ سیاست گذاران و محققین مرتبط با محیط زیست قرار گرفته است مورد توجه

 مفهاوم  به محیطیزیست پایداری از شاخصی عنوان به و ]8[ باشدنیز می محیط زیست پایداری یدهنده نشان ها،شاخص سایر

 معاین  منطقاه  در چارچوب یاک  آینده، هاینسل برای زیستمحیط ظرفیت نابودی یا و کاهش بدون فعلی نیازهای به دستیابی

ای و گردد این است که بر مبنای گازهاای گلخاناه  ذهن متبادر میسؤال اساسی که در اینجا به  .]9[ گیردمی قرار استفاده مورد

 دهد؟ اکوعوژیکی وضعیت محیط زیست ایران چه روندی را نشان می ردپای شاخص

 پیشینه تحقیق. 2

های پرکاربرد سنجش کیفیت محیط زیست ماورد  اکسید کربن به عنوان یکی از شاخصدر بسیاری از مطاععات میزان انتشار دی

در داخل، حج  قابل تاوجهی از مطاععاات باه میازان      .]16[و  ]15[، ]14[، ]13[، ]12[، ]11[، ]10[ ارزیابی قرار گرفته است

علیری  اهمیت قابل توجه انتشار گااز متاان در    .]21[و  ]20[، ]19[، ]18[، ]17[ اختصاص یافته است اکسید کربنانتشار دی

در  .]23[و  ]22[ قارار گرفتاه اسات    محققاین  ها کمتر مورد بررسای دادهبه سنجش آعودگی هوا، به دعیل محدودیت دسترسی 

باا توجاه باه    ای، در کنار گازهای گلخانه. ]24[ ( اشاره کرد1397) توان به پژوهش طرازکار و فتحیمحدود مطاععات داخلی می

گیرد، امروزه نگااه محققاین را باه    از تخریب محیط زیست توسط شاخص ردپای اکوعوژیکی صورت می که ارزیابی نسبتاً جامعی

هاایی در چاارچوب   توان به پاژوهش از جمله مطاععات صورت گرفته در ایران می .]25[و  ]9 [، ]6[، ]5[ خود جلب کرده است

 .]30[و  ]29[، ]28[، ]27[، ]26[منطقه یا چندین کشور اشاره کرد یک 

 
1. Carbon dioxide 

2. Methane 

3. Ecological Footprint 
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 روش تحقیق .3

توان با استفاده از آن، ارزیابی نسبتاً جاامعی از تخریاب بااعقوه    های محیط زیستی است که میردپای اکوعوژیکی یکی از شاخص

 .]31[و  ]8[ پایاداری و کاارایی اکوعاوژیکی نیاز هسات     محیط زیست ارائه کرد. عالوه بر این، شاخص ردپای اکوعوژیکی بیانگر 

 ساایر  باا  مقایساه  در جامعیات  بار  عاالوه  معیار این. ]33[و  ]32[ میالدی معرفی شد 90شاخص مذکور که اوعین بار در دهه 

 یا و کاهش بدون فعلی نیازهای به دستیابی مفهوم به چنینه  .]8[ باشدنیز می محیط زیست پایداری دهنده نشان ها،شاخص

 .]9[ گیردمی قرار استفاده مورد معین منطقه در چارچوب یک آینده، هاینسل برای زیستمحیط  ظرفیت نابودی

کشاورزی، زماین مرتعای،    شود. شامل زمینبرای محاسبه شاخص رد پای اکوعوژیکی، زمین به شش کاربری مختلف تقسی  می

های دریایی )مساحت دریاایی بارای توعیاد مااهی و آبزیاان ماورد نیااز        مورد نیاز(، پهنهزمین جنگلی )برای توعید اعوار و چوب 

شاود( و اراضای   هاا اساتفاده مای   ها و سکونتگاههای ساخته شده )مساحت زمینی است که برای احداث زیرساختانسان(، زمین

یلی مورد نیاز اسات. بناابراین خاواهی     های فسکربن )معادل مساحت زمینی است که برای جذب کربن ناشی از احتراق سوخت

 داشت:
 

(1) 
 i kik

EF EF=  
 

هاای دریاایی،   کشاورزی، زمین مرتعی، زمین جنگلای، پهناه   شامل زمین kدهد و اندیس کشور را نشان می iکه در آن اندیس 

 .]34[ های ساخته شده و اراضی کربن استزمین

بارای محاسابه تاوان     .شاود مای  ناپایاداری محاسابه   یاا  پایداری تعیین برای رد پای اکوعوژیکی، ظرفیت زیستی محاسبه از پس

 شود:( استفاده می2زیستی هر نوع خاص از کاربری زمین از رابطه )
 

(2) BC A YF IYF EQF=     

ی زماین مصارفی از   : محادوده Aکاربری خاصی از اراضی )بر حسب هکتاار جهاانی( اسات.     : ظرفیت زیستیBCدر این رابطه 

: فاکتور عملکرد یک زمین معین در یک کااربری  YF((، NHa)اراضی داخل یک کشور برای کاربری خاص )برحسب هکتار ملی 

فاکتور زمانی عملکرد برای یک زمین معین در یاک کااربری خااص    : IYF (،WHa NHa-1خاص در داخل یک کشور )برحسب

: فااکتور  EQFت که تغییرات در متوسط عملکرد جهانی یک کاربری خاص در طی زمان را نشان داده و بادون واحاد اسات.    اس

برای محاسبه کل توان زیستی یک کشور یاا جهاان    است. (GHa WHa-1)ارزی برای کاربری معین از زمین بر حسب واحد ه 

 اکسید کربنهای انتشار گاز دیالزم به ذکر است داده .]28[ های اصلی زمین با ه  تجمیع شودکاربریبایست توان زیستی می

تاا   1960و ظرفیت زیستی از گزارشات شبکه جهانی ردپاا در طای دوره   اکوعوژیکی گاز متان از بانک جهانی و شاخص ردپای  و

 گردآوری شدند.   2014

 نتایج و بحث .4

 نتایج حاصل نشان می دهد که این شاخص در سالشده است.  ترسی  1نمودار  اکسید کربن درتغییرات سرانه انتشار دی روند

های نسبتا ک ، روندی صعودی داشته و به علیری  فراز و نشیب 1978تن( و تا سال  62/1در کمترین میزان قرار دارد ) 1960

همراه با نوساناتی که  2014تن( و تا سال  80/2شود )ل توجه مشاهده میکاهشی قاب 1981در سال  رسد.می 51/4حدود 

 رسد.تن می 23/8کند به مرز عمدتا روندی صعودی را یاعب می
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 در ایران اکسید کربندیگاز  رانه انتشارسروند تغییرات  -1 نمودار

 

تن است، افزایش دو برابری آن  97/4حدود  2014در سال  اکسید کربنانتشار گاز دیمتوسط جهانی سرانه با توجه به این که 

تواند تبعات جبران ناپذیری است که ادامه این روند می اکسید کربندر ایران حاکی از وضعیت بحرانی و خطرناک انتشار گاز دی

  به همراه داشته باشد.

 شاخص در سالشود این مشاهده می طور کههمان. دشوگزارش می 2نمودار  در در ادامه روند تغییرات سرانه انتشار گاز متان

تن(  23/2گیرد و به بیشترین میزان خود )می روندی صعودی 1973تن است که پس از آن تا سال  82/1در حدود  1970

 رسد. می

 
 

 
 روند تغییرات سرانه انتشار گاز متان در ایران -2 نمودار

 

رسد. تن می 86/0هایی سینوسی، روندی نزوعی داشته و به میزان های نسبتا ک  و حرکتعلیری  فراز و نشیب 1981تا سال 

با روندی ثابت و کاهشی به کمترین میزان خود  1989تا  1984کند و از سال شکل برعکس را تجربه می -Nدر ادامه حرکت 
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تن  58/1با روندی شبه خطی و افزایشی به  2012کند و تا سال ن جهش میت 1به مرز  1990رسد. در سال تن( می 76/0)

تنی آن در ایران  46/0تن است، افزایش  12/1حدود  2012رسیده است. با توجه به این که سرانه متوسط جهانی آن در سال 

 طرناکی را به دنبال داشته باشد.   تواند وضعیت بحرانی و خحاکی از وضعیت هشدار انتشار گاز متان است که ادامه این روند می

 

 3 در نهایت روند تغییرات سرانه رد پای اکوعوژیکی و ظرفیت زیستی ایران مورد بررسی قرار گرفت که نتایج آن در قاعب نماودار 

 آورده شده است.
 

 

 
 روند تغییرات شاخص سرانه رد پای اکوعوژیکی و ظرفیت زیستی در ایران -3ر نمودا

 

 

ها کشور با مازاد اکوعوژیکی مواجه باود اسات. اماا پاس از ایان      ( در تمام سال1976)بجز سال  1981، تا سال 3براساس نمودار 

سال رد پای اکوعوژیکی بیشتر از ظرفیت زیستی کشور شده و عذا ایران با کسری اکوعوژیکی مواجه بوده است. همچنین رد پاای  

صعودی پیدا نموده، حال آنکه ظرفیت زیستی کشور روندی نزوعی داشته و فاصله ایان دو   روندی 1989اکوعوژیکی ایران از سال 

شاناختی سارانه   ردپاای باوم   2013معیار و به بیان دیگر کسری اکوعوژیکی به شدت در حال افزایش است. برای نمونه در ساال  

 ست.هکتار و توان زیستی آن کمتر از یک هکتار محاسبه شده ا 3ایران 

روند تغییرات رد پای اکوعوژیکی و ظرفیت بیوعوژیکی نشان می دهد که ظرفیت زیساتی در ساال هاای قبال از      تی دیگربه عبار

بیشتر از رد پای اکوعوژیکی بوده است، بنابراین می توان نتیجه گرفت که در این سال ها مازاد اکوعاوژیکی وجاود داشاته     1972

ده و از طرفی بر میزان رد پای اکوعوژیکی افزوده شاده کاه در نتیجاه ایان     از ظرفیت زیستی کاسته ش 1972است. پس از سال 

بااالترین میازان    2014رد پاای اکوعاوژیکی ایاران در ساال      3تغییرات، ایران دچار کسری اکوعوژیکی شده است. مطابق نمودار 

ظرفیت زیستی ایران به کمتارین  به خود اختصاص داده است. همچنین در این سال، هکتار( را در طی دوره مورد بررسی  40/3)

شاناختی ایاران را باش از    هکتار( رسیده که حاعی از کسری اکوعوژیکی شدیدی است. ادامه این روند وضعیت باوم  75/0میزان )

 پیش تخریب خواهد کرد.
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 گیرینتیجه .5

 ردپای اکوعاوژیکی  و )(CH4) متان و (CO2) اکسید کربندی( ایدو گاز گلخانهایران بر اساس  محیط زیستمقایسه وضعیت 

(EF)  شده است. گزارش 1در جدول  2014اعی  1990برای دوره 

 

  ردپای اکوعوژیکی و متان، اکسید کربندی شاخص سهایران بر اساس محیط زیست مقایسه وضعیت  -1جدول

 درصد تغییرات 2014 2010 2005 2000 1995 1990 شاخص

CO2 74/3 50/4 62/5 65/6 68/7 28/8 121 

CH4 01/1 14/1 20/1 42/1 54/1 58/1 43/56 

EF 47/1 02/2 21/2 82/2 10/3 40/3 131 

 

باه طاور قابال     2014 اعای  1990هاای  شااخص در طای ساال   هر سه شاخص کیفیت محیط زیسات  (، 1مطابق نتایج جدول )

داشاته اسات کاه ایان     درصادی   121 یافزایش دورهدر طی این  اکسید کربنسرانه انتشار گاز دی .اندای افزایش داشتهمالحظه

داشاته اسات. بناابراین     رشاد درصاد   43/56باه میازان    سرانه انتشار گاز متاان همچنین شاخص افزایش بسیار چشمگیر است. 

کنناده از وضاعیت   روندی افزایشی داشته باشد و تصویری نگاران  ایانتشار گازهای گلخانهوضعیت محیط زیست ایران از منظر 

های ییار فسایلی کاه    شود از منابع انرژی تجدید پذیر و سوختاساس پیشنهاد می بر ایندهند. ایران ارائه می اکوسیست ه آیند

های فسیلی رایج استفاده شاود. در ایان میاان باه راهکارهاایی نظیار       نمایند، بعنوان جایگزین سوختآعودگی کمتری ایجاد می

ای در جهات  های زیسات تاوده  استفاده از انرژی بادی، خورشیدی و همچنین انرژیهای )مجاز( کشاورزی، اعکتریکی کردن چاه

 از دی اکسید کربن و متان اشاره نمود.گکاهش انتشار 

درصاد و   131حادود   2014اعای   1990هاای  دهد که در طای ساال  نشان میردپای اکوعوژیکی از طرفی دیگر ارزیابی شاخص 

 شااخص بار اسااس    است. بنابراین وضعیت بوم شناختی ایاران  داشته افزایشو متان  اکسید کربنای دیبیشتر از دو گاز گلخانه

است که در صورت ادامه این روند، ایران بارای تایمین نیازهاای     منابع طبیعیبرداری ناپایدار بهره انعکاسی از ردپای اکوعوژیکی،

  زیست سایر کشورها وابسته خواهد شد.خود به محیط
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Abstract 

 

The practices facing environmental and management issues are varied, so that, several 

indicators and environmental criteria have been introduced to evaluate the environment 

degradation and its sustainability and the use of researchers. In this study, the situation of 

Iran's environment based on greenhouse gas, (carbon dioxide and methane) and ecological 

footprint were evaluated. The results of the study showed that the changes of carbon dioxide 

and methane greenhouse gas in the period of 1990-2014 were increased by about 1.21 and 

0.56, respectively. Also, the trend of ecological footprint Index indicate 131% increasing and 

therefore revealed unstable operation of natural resources. In general, based on all three 

indicators studied, an alarming situation is presented in Iran and it is recommended to use 

renewable energy sources and non-fossil fuels that produce less pollution as a substitute for 

current fossil fuels. 
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