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چکیده
حاد  مشکالت  با  سکونت  از  گونه ای  توسعه(  حال  در  کشورهای  در  ویژه  )به  شهری  توسعه  ناپایداری  زمینه های  از  یکی 
گسترش فزاینده بوده و نیازمند اتخاذ تدابیر ویژه برای ساماندهی وضعیت  که در حال  موسوم به اسکان غیررسمی است 
گسترش آن در آینده است. با مطرح شدن توسعه پایدار شهری در دهه 1980 و لزوم توجه به همه ابعاد  کنونی و جلوگیری از 
وجودی شهر )اعم از زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی( به عنوان پایه های توسعه پایدار شهری، مشکل سکونتگاه های 
گونه سکونتگاه ها می شود. تفکر  که بیشتر مربوط به ارزیابی سطح پایداری در این  غیررسمی وارد فاز مطالعاتی جدیدی شد 
کاربردی نوینی در راستای ارزیابی اثرات زیست محیطی از دهه 1990 تا به  توسعه پایدار باعث پیدایش روش ها و شیوه های 
کادمیک،  که توجه بیشتری را در سطوح آ کولوژیک یکی از شاخص هایی است  امروز شده است. در این میان تحلیل ردپای ا
که با ارزیابی و محاسبه انرژی و مواد مستعمل  کولوژیک شاخصی است  کرده است. ردپای ا سیاسی و آموزشی به خود جلب 
کوسیستم وارد می سازند، برآورد می کند. شهر  که جمعیت و فرایندهای صنعتی بر ا کشور، فشاری را  در یک شهر، منطقه و یا 
کردستان در دهه های اخیر شاهد موج های عظیم مهاجرت از روستاها به داخل شهر بوده و  سنندج به عنوان مرکز استان 
همین امر باعث ایجاد سکونتگاه های خودرو و غیررسمی زیادی مانند عباس آباد، نایسر و ...  در این شهر شده است. از این 
کتابخانه ای و برداشت های میدانی و با  رو در این پژوهش سعی شده است تا با روشی تحلیلی_توصیفی و با تکیه بر مطالعات 
کولوژیک، میزان پایداری محله عباس آباد شهر سنندج به عنوان یکی از محالت غیررسمی شهر  بهره گیری از شاخص ردپای ا
کولوژیک محله عباس آباد برابر  که میزان کل ردپای ا گیرد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد  سنندج مورد سنجش قرار 
که این مقدار با توجه به جمعیت 19هزار و 578 نفره این محله مبین سرانه 3.808 هکتار برای  با 74560.551هکتار بوده 

هر نفر در سال 90 می باشد. 

کولوژیک، محله عباس آباد شهر سنندج. گان کلیدی: سکونتگاه های غیررسمی، ردپای ا واژ
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1. مقدمه
کشورهای  فقر اقتصادی و توزیع و تمرکز جغرافیایی نابرابر ثروت در 
گسترده جمعیت از حواشی فقر  در حال توسعه موجب مهاجرت 
کز ثروت به منظور برخورداری از فرصت های اشتغال،  به سوی مرا
گردیده است.در این  درآمد، خدمات بیشتر و امید به آینده ای بهتر 
فرایند، مهاجران به شهرها به خاطر عدم توان جذب اقتصادی در 
متن و زندگی در فضای داخلی شهرها، در حواشی و پیرامون آنها به 
گونه سکونتگاه ها هر چند  صورت غیررسمی اسکان می یابند. این 
کاستی ها و نارسایی های  جلوه ای از فقر را نمایان می سازد، بازتاب 
نیز محسوب می شود.اسکان های غیررسمی  بازار رسمی  و  دولت 
گسترش آن و نیز به مخاطره انداختن محیط  به سبب ایجاد فقر و 
زیست و تحمیل هزینه های سنگین برای حل مشکالت، تهدیدی 
جدی برای پایداری و انسجام جامعه شهری تلقی می شود.از طرفی 
گسترش و پیشرفت عظیمی در تحقیق  تفکر توسعه پایدار، باعث 
که بتوانند در زمینه ارزیابی این مفهوم،  برای ابداع شاخص هایی 
دانشمندان  و  کلی(  طــور  به  )را  برنامه ریزان  و  تصمیم گیرندگان 
این  از  گردید. یکی  یاری دهند،  )به طور خاص(  را  محیط زیست 
سیاسی  کادمیک،  آ سطوح  در  را  بیشتری  توجه  که  شاخص ها 
 )EFA1(کولوژیک ا ردپــای  ارزیابی  کــرده،  جلب  خود  به  آموزشی  و 
محاسبه  و  ارزیابی  با  که  است  شاخصی  کولوژیک  ا ردپــای  اســت. 
که  کشور، فشاری را  انرژی و مواد مستعمل در یک شهر، منطقه و یا 
کنند، برآورد  کوسیستم وارد می  جمعیت و فرایندهای صنعتی بر ا
بنابراین   .)Rees,1992;Wackernagel and Rees,1996(کـــنـــد می 
این شاخص می تواند مقدار زمین مورد نیاز برای تولید محصوالت 
برای  نیاز  مورد  زمین  همچنین  و  مختلف  کاربری های  از  مصرفی 
کاربری ها را با توجه به جمعیت شهر و  کدام از این  دفع زائدات هر 
 Gottelib(کند کدام از شهروندان پیش بینی  بر طبق سرانه برای هر 
کشورها در سطوح ملی  et al,2012(. این شاخص امروزه در بیشتر 
و محلی مورد استفاده قرار می گیرد.این شاخص همچنین می تواند 
کارگیری مناسب منابع در اقتصاد نیز  در ارزیابی، مدیریت و در به 
کولوژیک برای بررسی و  گیرد.از شاخص ردپای ا مورد استفاده قرار 
کاال  جست وجوی شیوه های زندگی پایدار فردی، در الگوی مصرف 
مناطق  صنعتی،  بخش های  سازمان ها،  مدیریت  خدمات،در  و 
و نواحی نیز استفاده می شود. شهر سنندج به عنوان مرکز استان 
دهه های  در  و  بوده  استان  این  مهم  شهرهای  از  یکی  کردستان، 
شهر  داخــل  به  روستاها  از  مهاجرت  عظیم  موج های  شاهد  اخیر 
بوده است. مشکل مهاجرت و همچنین مشکالت دیگری مانند 
گسترش بی رویه  شهر و از بین رفتن مواهب طبیعی  ازدیاد خودرو، 
گسترش  و  بــاغــات،ادغــام روستاها  و  ع  مــزار اطــراف شهر همچون 
سکونتگاه های خودرو و ...  باعث شده است تا این شهر روز به روز 
ایجاد شده در  کند.اسکان های غیررسمی  ناپایداری حرکت  رو به 
کاهش ناپایداری  شهر سنندج طی چند دهه اخیر نقش مهمی در 
شهر داشته و همواره بار سنگینی را به ویژه از نظر زیست محیطی 
کرده اند. در این پژوهش سعی بر آن است تا با روشی  بر شهر وارد 
و  اسنادی  کتابخانه ای  مطالعات  بر  تکیه  با  و  توصیفی_تحلیلی 

1 Ecological Footprint Assessment 

کولوژیک، میزان  برداشت های میدانی و با بهره گیری از مدل ردپای ا
پایداری یکی از محالت غیررسمی سنندج)محله عباس آباد( مورد 
محله  پایداری  میزان  که  این  بر  عالوه  امر  گیرد.این  قرار  سنجش 
بر  محله  این  تأثیرگذاری  میزان  می سازد،  مشخص  را  عباس آباد 

پایداری شهر سنندج را نیز نشان خواهد داد.

2. چارچوب نظری
2.1. اسکان غیررسمی

سرآغاز مطرح شدن مفاهیمی مانند تضاد شهر و روستا و فرهنگ فقر 
به مطالعات انجام شده درباره فقر در آمریکای التین در دهه های 
1960 و 1970 میالدی باز می گردد. اصطالح سکونتگاه های مبتنی 
بر تصرف عدوانی2 به عنوان یکی از شکل های غالب تأمین سرپناه 
خاستگاه  شد.  مطرح  دیدگاه  همین  براساس  کم درآمد  گروه های 
مباحث  زمینه  در  وابستگی  نظریه  طرح  به  رویکردها  این  نظری 
کمیسیون اقتصادی  توسعه اقتصادی باز می گردد. در سال 1948 
سازمان ملل برای آمریکای التینECLA( 3( مشخصه نظام جهانی 
و  صنعتی(  یافته  توسعه  )کشورهای  مرکز  گروه بندی  براساس  را 
 ) کشاورزی  اقتصاد  غلبه  با  یافته  توسعه  کم  )کشورهای  پیرامون 
توصیف  جهانی  اقتصاد  ساختار  براساس  را  آنها  بین  مناسبات  و 
کید  گوندر فرانک با تأ می کند. بعدها نیز نظریه پردازانی مانند آندره  
مفهوم  تبیین  به  پیرامون  بر  مرکز  کنترلی   سازوکارهای  اعمال   بر 
در  اســت  ممکن  دیدگاه  ایــن  نظر  از  می پردازند.  نیافتگی  توسعه 
پاره ای از کشورها و در چارچوب وابستگی به نظام جهانی گونه ای از 
رشد اقتصادی تحقق یابد ولی این فرایند با پیامدهای منفی مانند 
مسکن  کمبود  و  خدماتی  گسترده  کاستی های  بیکاری،  و  تــورم 
همراه می شود. چنین توسعه ناموزونی به شهرنشینی وابسته ای 
که در آن شهر به عنوان دروازه هــای خروج منابع مالی  می انجامد 
به شمار می آیند.  نظام جهانی  به  وابستگی  و حلقه  و سرمایه ای 
این دیدگاه منفی از توسعه شهر با طرح مفهوم دوگانگی روستا و 
شهر، روابط ناعادالنه بین آنها بر اثر توسعه وابسته  به سوی طرح 
)اقتصاد  روستایی  توسعه  احیای  زمینه  در  شعارهایی  و  برنامه 
که عقب ماندگی  کشاورزی به عنوان محور توسعه( روی آورد، چرا 
مناطق روستایی و امواج مهاجرت های روستاشهری و به تبع آن  
شهرهای  کنار  در  حاشیه نشینی"   " نــام   به  پدیده ای  شکل گیری 
بزرگ را در همین چارچوب تبیین می کرد.  پدیده نخست شهری4 
دیگر  بــا  مقایسه  در  کــه  منطقه ای)شهرهایی  ــزرگ  ب شهرهای  یــا 
شهرها از تمرکز جمعیتی و اقتصادی بسیار بیشتری برخوردارند ( 
که به  دیدگاه نظری توسعه و شهرنشینی  از دیگر مفاهیمی است  
راه حل  شهرستیز،  دیدگاه های  ترتیب  این  به  دارد.  تعلق  وابسته 
کنونی یا جلوگیری از وقوع  چنین مسئله ای را در بازگشت مهاجران 

مهاجرت های جدید جست وجو می کند)جدول شماره1(.
که  شــده  ارائــه  حاشیه نشیني  مــورد  در  مختلفي  تعاریف  کنون  تا
 Slum .اســت بــوده   slum کلمه »استعمال  مــوارد منظور  اغلب  در 

2 Squatter Settlement
3 Unite Nations Economic Commission for Latin America
4 Primacy
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انحطاط  یا مسکن  کثیف یك شهر  کوچه هاي  یا  به مفهوم محله 
 hossainzadedalir,(»ــود ــي شــ مــ گرفته  نظر  در  غیرمنطقي  و  یافته 
که فقر در چهره آن  1982(. »منطقه حاشیه نشین منطقه اي است 
کودکان و نوزادان و   نمایان است و میزان زادوولد و مرگ ومیر 

ً
شدیدا

اعمال نامشروع، جرم و بزهکاري جوانان، ناهنجاري ها و مرگ ومیر 
که چنین مکاني معرف وضعیتي  عمومي در آن باالست؛ به طوري 
کلي به  گونه در روي زمین است«. »حاشیه نشین به مفهوم  جهنم 
گون  گونا که در شهر سکونت دارد ولي به علل  گفته مي شود  کسي 
از  و  شود  شهر  اجتماعي  و  اقتصادي  نظام  جذب  است  نتوانسته 
گرچه ریشه  اصلي حاشیه نشیني را  کند.  خدمات شهري استفاده 
که موجب مهاجرت افراد از روستا به شهر مي شود،  باید در عواملي 
تشکیل  مهاجران  از  حاشیه نشینان  تمام  ولــي  کــرد.  جست وجو 
کنان همیشگي  نیافته اند. بلکه بخشي از آنان افرادي هستند که سا
مسکوني  درواحــدهــاي  اقتصادي  فقر  علت  به  ولي  بوده اند،  شهر 
محسوب  حاشیه نشینان  جــزو  و  مي کنند  زنــدگــي  غیراستاندارد 

مي شوند«.
تالش  در  و  اســت  بازماندگان  چــاره   آخرین  زاغه نشین  »محالت 
از نظر  آوردن مزایاي شهري، این محالت  براي به دست  بي امان 
مدرسه، شغل، جمع آوري زباله، روشنایي  معابر خدمات اجتماعي 
که به طور دسته جمعي فراهم مي شود نیز بازنده  و هر چیز دیگري 
که جمعیت آن نمي تواند  هستند. محله زاغه نشین محله اي است 
مؤثري  نحو  به  عمومي  کاالهاي  و  خدمات  بــراي  رقابت  رونــد  در 
خدمات  این  توزیع  نحوه   بر  کنترلي  بدین ترتیب  و  جوید  شرکت 
زاغه نشین،  و  زاغــه  تعریف  »در   .)Harvy, 1997( نــدارد«  کاالها  و 
عبارت زیر در فرهنگ توراندایك آمده است: بخش زاغه نشین یعني 
که فقر و بیماري، جرم و جنایت در  کثیف شهر  قسمت هاي شلوغ و 
آن عمومیت دارد« )Hataminezhad, 2003(. »زاغه ها و حلبي آبادها 
 Farid,( »تأسف بارترین شکل توسعه  آشفته و بي قواره  شهرهاست

.)1989

کولوژیک 2.2. ردپای ا
رشد سریع مناطق شهری و ورود وسایل نقلیه موتوری به شهرها 
به ویژه بعد از انقالب صنعتی باعث پدید آمدن مشکالت فراوانی 
کوسیستم های طبیعی شد.این امر باعث  برای محیط زیست و ا

کشورها به صورت جدی به فکر حل این مشکل  شد تا بسیاری از 
که یکی  گرفت  باشند، بنابراین حرکات مهمی در این زمینه صورت 
که  از مهمترین این حرکات را می توان بحث توسعه پایدار دانست 
ح شده و در  کمیسیون برانت لند)1987( مطر برای نخستین بار در 
ح شده است. کنفرانس زمین ریو )1992(نیز به صورت جدی مطر

ح شده در زمینه پایداری، اندازه گیری و  اما یکی از مسائل مهم مطر
سنجش آن است.از این رو در دهه های اخیر، شاخص ها و مفاهیم 
گونی برای اندازه گیری و ارزیابی پایداری در سطوح شهری ارائه  گونا
گسترش مفهوم توسعه پایدار در سطح بین المللی،  شده است. با 
اندازه گیری  برای  متعددی  کیفی  و  کمی  مدل های  دانشمندان 
توسعه پایدار جوامع و شهرها ارائه نموده اند. یکی از این مدل های 

کولوژیک)EF( می باشد. کمی مهم، روش ردپای ا
پروفسور  وسیله  به  بــار  نخستین  بــرای  کولوژیک  ا ــای  ردپ مفهوم 
بریتیش  دانشگاه  در  و   90 دهــه  اوایــل  در  گل  کرنا وا دکتر  و  ریــس 
کلمبیا مطرح شــد)Bagliani et al,2008(.ایــن دو در اثر مهم خود 
کولوژیک ما_کاهش اثرانسان بر زمین« در سال  با عنوان »ردپای ا
عنوان  به  را  آن  و  پرداخته  مفهوم  این  گسترش  و  بسط  به   1996
پایداری در سطوح مختلف  یک شاخص مهم در زمینه سنجش 
.)Rees,2000(کردند ح  بین المللی، ملی، منطقه ای و شهری مطر
با  دیگران  و  »ویتوسک«  که  است  داشته  اذعــان  گل  کرنا وا البته 
مطالعه در زمینه سهم انسان از تولیدات فتوسنتزی از پیشگامان 
کولوژیک به شمار می روند، هر چند ممکن است  ا مفهوم ردپای 
از  کولوژیک  ا ردپــای  گــردد.  بــاز  نیز  دورتــر  زمانی  به  تقدم  ایــن  که 
گل و ریس در سال 1996 مطرح شد و  کرنا که به وسیله وا زمانی 
سیاسی  و  دانشگاهی  محافل  در  را  ــادی  زی توجه  یافت،  توسعه 
کشورها  بیشتر  در  امـــروزه  شاخص  بــرانــگــیــخــت)Erb,2004(.ایــن 
قرار می گیرد.این شاخص  استفاده  در سطوح ملی و محلی مورد 
کارگیری مناسب  ارزیابی، مدیریت و در به  همچنین می تواند در 
ردپای  شاخص  گیرد.از  قــرار  استفاده  مــورد  نیز  اقتصاد  در  منابع 
پایدار  زندگی  شیوه های  جست وجوی  و  بررسی  بــرای  کولوژیک  ا
کاال و خدمات، در مدیریت سازمان ها،  فردی، در الگوی مصرف 
از  مــی شــود.  استفاده  نیز  نواحی  و  مناطق  صنعتی،  بخش های 
کولوژیک را مورد توجه قرار داده اند،  که ردپای ا جمله دانشمندانی 
کرد. وی به جاپا به عنوان ابتکار  می توان به »ای.ا.ویلسون«اشاره 

گی های آنها جدول شماره1: بررسی تطبیقی اصطالحات مربوط به حاشیه نشینی و ویژ

بررسی تطبیقی اصطالحات
نحوه نگاهداشت یا 

تصرف محل سکونت 
tenure

وضعیت کالبدی 
کنانساختمان های مسکونی تصور عمومیسا

محالت فرودست شهری: 
وضعیت نامناسب مسکن و 

کمبود شدید خدمات  نبود یا 
slum

کنان )غیرمالک ( و  کثر سا ا
مستأجر هستند

ساختمان های بزرگتر، اغلب 
به چند واحد تبدیل شده اند، 
به ویژه در بافت های  قدیمی 

ومرکزی شهرهای اصلی

نسل دوم یا سوم خانوارها  
که اغلب به منطقه یا 

روستای معینی تعلق دارند

کمتر انگ خورده  این محالت 
یا بدنام محسوب می شوند زیرا 

قوام یافته ترند و با شهر یکپارچگی 
بیشتری یافته اند

اسکان غیر رسمی یا مبتنی بر 
تصرف عدوانی

کثرا شکلی از امنیت  ا
نحوه سکونت برخوردارند

) قانونی یا بالفعل (

واحدهای مسکونی یک یا دو 
که به تدریج به وسیله  طبقه 

کنان ساخته می شوند سا

جمعیت جوان تر در 
مقایسه با جمعیت منطقه

معمواًل به دلیل جدیدتر 
بودن  وغیرقانونی تلقی شدن 

بدنام ترهستند، مملو از بزهکاران و 
از نظر سیاسی مخاطره آمیز

 United Nations Population Division, UN-HABITAT :ماخذ
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که می تواند بین اطالعات علمی پیچیده  برجسته توجه دارد، چرا 
.)Wilson,2005(کند به آسانی ارتباط برقرار 

در  مداخله  میزان  که  اســت  رویــکــردی  و  روش  کولوژیک  ا ــای  ردپ
تأثیر  مــیــزان  و  ارزیــابــی  بــه  روش  ایــن  مــی دهــد.  نشان  را  طبیعت 
که میزان فشار وارده  انسان بر محیط می پردازد و تعیین می کند 
پشتیبان  منطقه  روش،  ایــن  ــع  واق در  ــت.  اس چقدر  طبیعت  بــر 
بــرآورد  می کند.این  ــرآورد  ب انسانی  سکونتگاه  هر  پایداری  بــرای  را 
و دریاهای دارای  از سطح زمین  به چه مقدار  که  نشان می دهد 
قدرت تولید طبیعی برای پاسخ به نیازهای حیاتی و سبک زندگی 
کولوژیک، توسعه پایدار  کنان آنها نیاز است. پیام اصلی ردپای ا سا
کولوژیک،  و فراتر از اصطالحات ساده است)Wada,1994(.ردپای ا
کارآمد در زمینه  پیش درآمد برنامه ریزی و یکی از ابزارهای مهم و 

تحقق پایداری بهینه از ظرفیت جهانی و بار وارد بر زمین است.
کولوژیک در طی یکی دو دهه  ا از مفهوم ردپای  تعاریف متفاوتی 
اخیر و پس از مطرح شدن این مفهوم به عنوان یک شاخص برای 
مختلف  سازمان های  و  اندیشمندان  سوی  از  پایداری  سنجش 

که در زیر به اختصار چند تعریف را بیان می کنیم: ارائه شده است 
کولوژیک بیشتر به عنوان روشی ساده و ظریف  1- شاخص ردپای ا
برای مقایسه پایداری منابع مورد استفاده در میان جمعیت های 

.)Rees,1992(مختلف استفاده می شود
کولوژیک همچنین به منزله مقدار زمین مورد  2- شاخص ردپای ا
نیاز برای مصرف جمعیت و جذب مواد زائد آنها نیز تعریف شده 

.)Wackernagel and Rees,1996(است
کل مساحت برای تولید منابع مصرفی جمعیت و جذب مواد   -3

.)Cheal Ryu,2005(آن جمعیت است EF زائد تولید شده معادل
گل و ریس در سال  کرنا که به وسیله وا از زمانی  کولوژیک  ردپای ا
محافل  در  را  زیـــادی  تــوجــه  یــافــت،  توسعه  و  شــد  مــطــرح   1996
مهم  اثر  در  دو  برانگیخت)Erb,2004(.این  سیاسی  و  دانشگاهی 
کولوژیک ما_کاهش اثرانسان بر زمین« در  خود با عنوان »ردپای ا
سال 1996 به بسط و گسترش این مفهوم پرداخته و آن را به عنوان 
پایداری در سطوح مختلف  یک شاخص مهم در زمینه سنجش 
.)Rees,2000(کردند بین المللی، ملی، منطقه ای و شهری مطرح 
با  دیگران  و  »ویتوسک«  که  است  داشته  اذعــان  گل  کرنا وا البته 
مطالعه در زمینه سهم انسان از تولیدات فتوسنتزی از پیشگامان 
که  کولوژیک به شمار می روند؛ هر چند ممکن است  مفهوم ردپای ا
گردد)Rezvani et al, 2010(. موارد  این تقدم به زمانی دورتر نیز باز 
کاربرد EF در علوم اجتماعی و طبیعی وجود دارد  بسیار زیادی از 
پایداری نشان می دهد.  را در تجزیه و تحلیل میزان  که نقش آن 
به  مــربــوط  محرک  دو  تأثیر  بــررســی  بــه  دیــگــران  و  رزا  مثال  بـــرای 
پیدایش و تکامل انسان بر انواع آثار زیست محیطی شامل انتشار 
گازهای تخریب کننده الیه ازن و افزایش  گازهای گلخانه ای، انتشار 

.)Rosa et al,2004(کردند جاچای بوم شناختی مطالعه 
ارزیــابــی  منظور  بــه  را  کــولــوژیــک  ا ــای  ردپـ تحلیل  دیــگــران  و  وارن 
به  آسیا  بزرگ  کشورهای  اقتصاد  در  دریایی  غذاهای  انبوه  تولید 
مدل  دیگران  و  جورجنسون  ملی،  تحقیقات  بین  در  بردند.  کار 
مستقیم  تأثیرات  بتوانند  تا  دادند  توسعه  را  غیرمستقیم  تأثیرات 

جهانی،  سیستم  موقعیت  تــأثــیــرات  مجموع  و  غیرمستقیم  و 
میزان  بر  بــاســوادی  خ  نــر و  شهرنشینی  خانوادگی،  نابرابری های 
.)Jorgenson et al,2003(کولوژیک را برآورد نمایند متوسط ردپای ا
کولوژی انسانی  یورک و دیگران با توجه به دیدگاه های مربوط به ا
ردپــای  بــر  عــوامــل مؤثر  بــررســی  بــه  اقتصاد سیاسی   و  نــوســازی  و 

کولوژیک پرداختند. ا
زمــان هــای  و  کــولــوژیــک در مکان ها  ا ــای  ردپـ ــی  ــاب ارزی روش هـــای 
اقتصادی_اجتماعی  متفاوت  بخش های  سطوح  در  و  مختلف 
این  نتایج   .)Hubacek and Jiljum,2003(ــد ــ ــده ان ــ ش اســتــفــاده 
کل زمین تا سطح هر  کولوژیک را از سطح  مطالعات میزان ردپای ا
سطح  تا  جوامع  سطح  شهرها،از  سطح  تا  مناطق  سطح  کشور،از 
اقتصادی،  سازمان های  فردی،  رفتارهای  سطح  در  و  خانواده ها 
کولوژیک  صنعتی و یا تجاری مورد سنجش قرار داده اند. ردپای ا
تمام  شود؛  ارزیابی  و  محاسبه  می تواند  مختلفی  مقیاس های  در 
سطح  ــن)Wackergenal et al,2002;GFN,2011(،در  ــ ــی ــ زم ــره  ک
 kitzes et al,2007;Wackergenal et al,1999;Moran(کشور یک 
 Barrett et(مـــنـــطـــقـــه یـــک  یـــا  و  شــهــر  ســطــح  et al,2008(،در 
یا  صنعت  یک  ــرای  ب همچنین  al,2002;Collins et al,2006(و 
 Kissinger et al,2007;Kissinger and(خـــــاص تولیدی  فرایند 
مختلف  سطوح  در  کولوژیک  ا ردپــای  چند  هر   .)Gottlib,2010
کنون هیچگونه پژوهشی  گرفته اما تا مورد ارزیابی و سنجش قرار 
مبنی بر ارزیابی و سنجش این شاخص در سطح سکونتگاه های 
کنون پژوهشی مبنی  غیررسمی صورت نگرفته است. در ایران نیز تا
کولوژیک در هیچکدام از سطوح ارائه نشده و تنها  بر ارزیابی ردپای ا
در سال های اخیر چند پژوهش در زمینه معرفی این شاخص به 
شهرها  در  پــایــداری  میزان  سنجش  بــرای  مفید  شاخصی  عنوان 

گرفته است. صورت 
کولوژیک  سرایی و فرشاد در سال 88 در پژوهشی با عنوان "ردپای ا
این  معرفی  به  اجتماعات"  پایداری  سنجش  شاخص  عنوان  به 
شاخص و نحوه محاسبه  آن پرداخته و نمونه ای موردی را برای 
 Sarai , farshad,(نمی دهند ارائــه  محیطی  زیست  اثــرات  ارزیابی 
عنوان  با  مقاله ای  در   1389 سال  در  همکاران  و  رضوانی   .)2009
کولوژیک؛رویکردی نو برای سنجش اثرات زیست محیطی"  "ردپای ا
کولوژیک را به عنوان رویکردی جدید در سنجش  شاخص ردپای ا
کرده و آنها نیز نحوه محاسبه آن را در مقاله   پایداری شهرها معرفی 
کنند و فقط به بررسی تجارب جهانی پرداخته و  خود تشریح می 
نمونه ای را در ایران ارزیابی نمی کنند)Rezvani et al, 2010(. یکی 
گرفته، پایان نامه دکتری  که در این زمینه صورت  کارهای دیگری  از 
کولوژیک در  که با عنوان"روش ردپای ا فرزانه ساسان پور می باشد 
کالنشهر تهران" در سال 1387 در  کالنشهرها با نگرشی بر  پایداری 
گرفته  دلیر صورت  دکتر حسین زاده  راهنمایی  با  و  تبریز  دانشگاه 
سطح  از  تــهــران  شهر  کــه  اســت  داده  نشان  پــژوهــش  اســت.ایــن 
پایداری بسیار پایینی برخوردار بوده و عواملی مانند مهاجرت های 
بی رویه  گسترش  همچنین  و  سطح  در  شهر  گسترش  بــی رویــه، 
خودرو در این شهر نقش مهمی در باال بردن ناپایداری شهر تهران 

.)Sassanpour, 2008(دارند

ک
وژی

کول
ی ا

دپا
ل ر

مد
 از 

ده
تفا

اس
 با 

می
رس

غیر
ت 

حال
ی م

دار
 پای

طح
 س

ی
یاب

ارز



93
1397 ــار  ــ ــ ــه ــ ــ ب

ــه ــامـ ــنـ ــلـ فـــصـ
 علمی-پژوهشی

بیست وششم شــمــاره 

3. شناخت محدوده 
هسته اولیه محله عباس آباد در امتداد ورودی شرقی شهر سنندج، 
در حد فاصل شهر سنندج و روستای فرجه بین سال های 1355 
 1353 ســال  هوایی  عکس های  براساس  گرفت.  شکل   1365 تا 
نگرفته  شکل  هنوز  زمــان  این  تا  عباس آباد  محله  سنندج،  شهر 
مهاجرت های  از  باالیی  حجم  زمانی  دوره  ایــن  در  اســت.  ــوده  ب
روستاشهری به سمت شهر سنندج در جریان بوده و سنندج به 
کز عمده جذب و مهاجرپذیری در دهه های پس  عنوان یکی از مرا
از 1340 به شمار می آمده است. در این سال ها محله عباس آباد با 
بزرگترین سکونتگاه های  از  جذب باالترین تعداد مهاجر، به یکی 
غیررسمی شهر سنندج در دهه 1350 بدل شد. در سال 1365 با 
جمعیت 30هزار و 397 نفر، این محله پر جمعیت ترین سکونتگاه 
غیررسمی شهر شناخته می شد. جمعیت این محله در سال 1375 
به 41 هزار و 289 و در سال 1385 به 56 هزار و 83 نفر افزایش یافته 
و در آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن کشور در سال 1390 
جمعیت 59 هزار و 873 نفر برای این محله ثبت شده است. شاید 
بتوان از جمله عوامل مؤثر در این جذب جمعیت را موقعیت محله 
عباس آباد و همچنین قرارگیری در امتداد محور ورودی اصلی شهر 

دانست.
که شکل گیری محله عباس آباد به صورت خودرو و  با توجه به این 
غیر برنامه ریزی بوده است، هیچ یک از استانداردهای شهرسازی 
و معماری در آن به اجرا در نیامده و معضالتی همچون استفاده 
تأسیسات  کــم،  عــرض  و  زیــاد  شیب  با  معابر  دوام،  کم  مصالح  از 
کثر بناها 20  که سن ا کم باال و ... در خود دارد. درحالی  فرسوده، ترا
کاماًل فرسوده و ناپایدار هستیم  تا 30 سال است ولی شاهد بافتی 

که با توجه به سکونت جمعیت زیادی در این منطقه معضل بزرگی 
را به وجود آورده است)تصویر شماره1(.

4. روش
کاربردی و روش انجام آن توصیفی_ از نظر هدف  پژوهش حاضر 
کن  این پژوهش  خانوارهای سا آماری  تحلیلی می باشد. جامعه 
که تعداد چهار هزار  در محله عباس آباد می باشد. با توجه به این 
نمونه  حجم  می کنند،  زندگی  عباس آباد  محله  در  خانوار   741 و 
کوکران در حدود 355خانوار برآورد  آماری نیز با استفاده از فرمول 
گردیده است. بر همین مبنا همین تعداد 355 پرسشنامه در میان 
کن محله عباس آباد به صورت تصادفی پخش شد  خانوارهای سا
تا میزان مصرف سالیانه غذا و نیز تولید زباله به وسیله خود آنان 
که برای به دست آوردن اطالعات مربوط  گفتنی است  بیان شود. 
گاز و الکتریسیته به ارگان های مربوطه مراجعه  به حمل ونقل، آب، 
شده و اطالعات مربوط به ساخت وساز نیز به وسیله برداشت های 
میدانی نگارندگان و نیز با بهره گیری از تجارب افراد متخصص در 

امر ساخت وساز به دست آمده است. 
 روش انجام محاسبات جاپا شامل مراحل اصلی زیر است:

مجموع  بــراســاس  اصلی  مــواد  ساالنه  مصرف  سرانه   تخمین   -1
کل به میزان جمعیت. داده های منطقه مورد بررسی و تقسیم 

هر  تولید  بــرای  نفر  هر  به  شده  داده  اختصاص  زمین  تخمین   -2
بر  از طریق تقسیم متوسط مصرف ساالنه هر مورد  مورد مصرفی 

متوسط ساالنه تولید یا بازده زمین.
3- محاسبه  متوسط کل ردپای بوم شناختی هر نفر از طریق مجموع 

کوسیستم که به هر نفر اختصاص یافته است. تمام مناطق ا

تصویر شماره1: موقعیت محله عباس آباد در شهر سنندج
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مورد  منطقه  هر  جمعیت  بــرای  بوم شناختی  ردپــای  محاسبه   -4
برنامه ریزی )N(، از طریق حاصل ضرب متوسط ردپای بوم شناختی 

هر نفر در اندازه جمعیت )N×  EF = Fp( به دست می آید.
5- داده های مورد استفاده برای برآورد مقدار زمین مورد نیاز برای 
تأمین هر یک از آنها شامل غذا، حمل ونقل، زباله، آب، الکتریسیته 

و نفت می باشد.

5. یافته ها
به منظور ارزیابی سطح پایداری در محله عباس آباد شهر سنندج  
از محالت  عــنــوان یکی  بــه  ــن محله  ای کــولــوژیــک  ا ردپـــای  مــیــزان 
گرفته اســت. بدین منظور   قــرار  مــورد سنجش  غیررسمی سنندج 
گرفته است.  گاز این محله مدنظر قرار  مصرف یک سال آب، برق و 
که اطالعات مربوط به میزان مصرف غذا، حمل ونقل  گفتنی است 
کنان  سا میان  در  که  پرسشنامه هایی  طریق  از  نیز  زباله  تولید  و 
محله توزیع شده، به دست آمده است. بنابراین در زیر با استفاده 
کدام از  کولوژیک میزان مصرف هر  از محاسبات مربوط به ردپای ا
مؤلفه های بیان شده در باال به هکتار زمین مورد نیاز تبدیل شده و 
کولوژیک کل محله با محاسبه هکتار مورد نیاز  در نهایت نیز ردپای ا

تمامی مؤلفه ها به دست خواهد آمد.
5.1. الکتریسیته

بــرق شهر سنندج نشان  اداره  از  آمــده  آمــار به دســت  و  اطــالعــات 
که در طول سال 90 میزان مصرف برق محله عباس آباد در  می دهد 
کیلووات ساعت بوده است.  حدود 13 میلیون و 592 هزار و 447 

در نتیجه محاسبات مربوط به الکتریسیته به صورت زیر می باشد.
ابتدا باید مشخص شود که در مقدار الکتریسیته مصرفی محله چند 

کیلو ژول انرژی وجود دارد:
1watt 1 =joule/second
1000wat 1 = kilo watt
1000joule 1 = kilo joule
13592447 kwh × 1 kj/sec × 60 sec/min × 60 min/hr = 
48932809200kj
که برای تولید میزان انرژی محاسبه شده نیاز  سپس زغال سنگی 

است، محاسبه می گردد:
48932809200kj × 1 gram20/ kj 2446640460 = gram
تولید  بــازدهــی  گیاهان حــدود 31.4 درصــد  کــه  ایــن  بــه  توجه  بــا 

زغال سنگ دارند:
2446640460 gram ÷ 0314/ 7791848599 = gram
کربن تشکیل  که 85 درصد زغال سنگ را  کنون با توجه به این  و ا

می دهد، بنابراین:
7791848599 gram × 856623071309  %=   gram ÷ 1000000 = 
6623 ton carbon
کربن را می تواند جذب  که هر هکتار زمین 1.8 تن  و با توجه به آن 

کند،پس:
EF)e(6623 =  ton carbon ÷ 1hec/1.8 ton carbon3679 = )gha(
در  عباس آباد  محله  بــرای  جاپا  میزان  که  شد  مشخص  بنابراین 

بخش الکتریسیته برابر با 3679 هکتار جهانی)gha( می باشد.

5.2. آب
براساس آمار ارائه شده به وسیله اداره آب و فاضالب شهر سنندج، 
میزان مصرف ساالنه آب در محله عباس آباد در سال 90 برابر با 839 
که برای  هزار و 157 مترمکعب می باشد. بنابراین با توجه به این 
تولید هر یک میلیون لیتر آب 0.8 هکتار زمین مورد نیاز می باشد، 

داریم:
839157 m3 × 08/ 671326 = ÷ 10000000.671 =  gha
در نتیجه جاپای محله عباس آباد در بخش مصرف آب برابر با 0.671 

هکتار جهانی می باشد. 

گاز  .5.3
که  گــاز شهر سنندج  نشان می دهد  اداره  از  آمــده  به دســت  آمــار 
گاز محله عباس آباد در سال 90 برابر با 20 میلیون و 310 هزار  مصرف 
زیر  به شکل  نتیجه محاسبات  بوده است. در  و 444 متر مکعب 

صورت می گیرد:
کیلو  گاز  مصرفی محله چند  که در مقدار  ابتدا باید مشخص شود 

ژول انرژی وجود دارد:
1000joule 1 = kilo joule
20310444 m3  × 1 kj/sec × 60 sec/min × 60 min/hr = 
73117598400 kj
که برای تولید میزان انرژی محاسبه شده نیاز  سپس زغال سنگی 

است، محاسبه می گردد:
73117598400 kj × 1 gram20/ kj 3655879920 = gram
تولید  بــازدهــی  گیاهان حــدود 31.4 درصــد  کــه  ایــن  بــه  توجه  بــا 

زغال سنگ دارند:
3655879920 gram ÷ 0314/ 11642929681 = gram
کربن تشکیل  که 85درصد زغال سنگ را  کنون با توجه به این  و ا

می دهد، بنابراین:
11642929681 gram × 85%9896490228 =  gram ÷ 1000000 = 
9896.49 ton carbon
کربن را می تواند جذب  که هر هکتار زمین 1.8 تن  و با توجه به آن 

کند، پس:
EF) g9896.49 (= ton carbon ÷ 1hec/1.8 ton carbon 5498 = gha
که میزان جاپا برای محله عباس آباد در  بنابراین مشخص می شود 

گاز برابر با پنج هزار و 498 هکتار جهانی می باشد. بخش مصرف 
5.4. حمل ونقل

مــیــزان مصرف  بــه  کــه دستیابی  ایــن  بــه  بــا توجه  ایــن قسمت  در 
به  نیز  توزیع پرسشنامه  با وجود  گازوئیل در محله حتی  و  بنزین 
نوعی غیرممکن بود، در نتیجه میزان CO2تولید شده به ازای هر 
گرفته و جاپای محله عباس آباد در بخش  فرد در شهر مدنظر قرار 
محاسبه  شهر  کــل  بــرای  شــهــرداری  آمــار  بــه  توجه  بــا  حمل ونقل 

می شود.
براساس آمار به دست آمده از شهرداری شهر سنندج مقدار تولید 
که با توجه به جمعیت  سرانه CO2  در این شهر برابر با 0.11 تن است 
که هر هکتار  19 هزار و  578 نفره محله عباس آباد و با علم به این 

کربن را دارد،در نتیجه: زمین توانایی جذب 1.8 تن 
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19578 × 011/ton2154 = ton carbon 
EF )tr(2154 =  ton carbon ÷1hec/ 1.8 1197 = gha
حمل ونقل  بخش  در  عباس آباد  کولوژیک  ا ردپای  میزان  بنابراین 

برابر با 1197 هکتار جهانی می باشد.
5.5. زباله

صورت  مختلفی  ــای  راه ه از  عباس آباد  محله  در  زباله  جمع آوری 
بودن  تنگ  دلیل  به  کنان  سا محله  نقاط  از  بعضی  در  می گیرد. 
وسیله  بــه  کــه  نقاطی  بــه  را  خــود  تولیدی  زبــالــه  معابر  و  کوچه ها 
که به  شهرداری مشخص شده، آورده و در سطل هایی می اندازند 
گردآوری می شود.  صورت روزانه به وسیله ماشین های شهرداری 
شهرداری  ماشین های  ورود  که  محله  از  دیگری  بخش های  در 
محاسبه  بــرای  می شود.  گـــردآوری  شب  هر  زباله ها  اســت،  آسانتر 
میزان تولید زباله سال 90 در محله عباس آباد سعی شد تا عالوه بر 
کنان محله دربــاره جرم تولیدی ساالنه زباله سئوال  که از سا این 
شود، با مراجعه به محل دفن زباله شهر سنندج  نیز از ماشین های 
می آورند،  آنجا  به  را  عباس آباد  محله  تولیدی  زباله  که  شهرداری 

گیرد. میزان جرم زباله مورد پرسش قرار 
براساس آمار به دست آمده از پرسشنامه ها و همچنین اطالعات به 
دست آمده از محل دفن زباله شهر سنندج، میزان تولید زباله محله 
کیلوگرم  عباس آباد در سال 90 برابر با دو میلیون و 711 هزار و 852 
کیلوگرم به ازای هر فرد را در محله عباس آباد  می باشد که سرانه 139 
کیلوگرم  که برای دفن 450  نشان می دهد. بنابراین با توجه به این 
نتیجه  در  است،  نیاز  مترمربع  هشت  مساحت  به  زمینی  به  زباله 
کیلوگرم زباله  زمین مورد نیاز برای دفن دو میلیون و 711 هزار و 852 

یک سال محله عباس آباد برابر است با:
2711852 kg × 8 m221694816 =  kgm2 ÷ 450 kg 48211 = m2 ÷ 
1hec/10000 m24.82 =  gha
پس میزان محله عباس آباد در بخش تولید زباله برابر با 4.82 هکتار 

جهانی می باشد.

5.6. غذا
کــنــان محله عــبــاس آبــاد بــه دو  ــرآورد مــیــزان مــصــرف غــذایــی ســا ــ ب
روش  در  گــیــرد.  صـــورت  مــی تــوانــد  ــاری  آمـ و  پرسشنامه ای  روش 
پرسش نامه ای به وسیله نظرخواهی و تکمیل فرم های مربوطه به 
وسیله افراد، میزان متوسط مصرف آنها را می توان برآورد نمود. در 
کنار روش پرسشنامه ای مورد  که در این تحقیق در  آمــاری  روش 
این  تولیدات  مقدار  و  مزروعی  زمین  میزان  گرفته،  قــرار  استفاده 
اطالعات  آخرین  واقع  در  )که  زراعــی 2003-2002  سال  در  زمین ها 
کشور ایران اســـت()www.fao.com(، برای به دست  موجود برای 
آوردن میزان هکتار زمین مورد نیاز برای تولید هر یک تن محصول 

گرفته است. مورد استفاده قرار 
با توجه به اطالعات و آمار به دست آمده از پرسشنامه ها مشخص 
ــواد غــذایــی مصرفی هــر خــانــوار در محله  کــه مــیــزان م شــده اســت 
گوشت،  کیلوگرم)شامل  دو  با  برابر  ــه  روزان   90 سال  در  عباس آباد 
نشان  امر  این  که  می باشد  غذایی(  مــواد  سایر  و  نان  سبزیجات، 
می دهد، هر خانوار ساالنه چیزی در حدود 730کیلوگرم مواد غذایی 

که در محله عباس آباد  مصرف می کنند. در نتیجه با توجه  به این 
4741 خانوار زندگی می کنند، خواهیم داشت:

کنان محله در سال 90 = میزان غذای مورد نیاز سا
= تعداد خانوار × سرانه مصرف غذای هر خانوار
730×  4741 3460930 = kg ÷ 1000 kg 3461 = ton
برای محاسبه مقدار زمین مورد نیاز برای تأمین این مقدار مصرف 

کرد: غذا به روش زیر باید عمل 
مقدار زمین مزروعی)Arable Land( در ایران در سال 2002 میالدی 
کشاورزی  )آخرین آمار موجود(برابر با 15 هزار و 20 هکتار و تولیدات 
.fao.www(در همان سال برابر با 20 هزار و 129 میلیون تن می باشد

com( در نتیجه:
 = هکتار مورد نیاز برای تولید هر تن محصول
15020000 ÷ 20129000000 7.46 = hec

کنان  بنابراین مقدار اراضی مورد نیاز برای تأمین مصرف غذایی سا
محله عباس آباد شهر سنندج در سال 90 به قرار زیر می باشد:

3461 ton × 7.46 hec = 25819.06 gha
مواد  مصرف  بخش  در  عباس آباد  محله  جاپای  میزان  بنابراین 

غذایی برابر با 25819.06 هکتار جهانی می باشد.
5.7. ساخت وساز

کولوژیک،  یکی از موارد بسیار مهم و تأثیرگذار بر افزایش میزان ردپای ا
یــا منطقه  و  یــک محله، شهر  انــجــام شــده در  ســاخــت وســازهــای 
که محله عباس آباد یک محله غیررسمی  می باشد. با توجه به این 
آن  در  زیادی  ساخت وسازهای  ساالنه  می باشد،  سنندج  شهر  در 
صورت می گیرد. برای ارزیابی میزان جاپای ساخت وساز در محله 
گوزمن و همکاران  عباس آباد از فرمول ارائه شده به وسیله سولیس 
که در سال 2013 ارائه شده، استفاده می شود.این فرمول به شرح 

زیر است:
 

 Cmi ،کولوژیک ساخت وساز در این فرمول EF برابر با میزان ردپای ا
اولیه ساخت وساز)گچ، سیمان  مواد  از  کدام  از هر  استفاده  مقدار 
از  کدام  انرژی موجود در هر  کیلوگرم، Esemi مقدار  بر حسب  و...( 
 )MJ/Kg(کیلوگرم بر  مگاژول  حسب  بر  ساخت وساز  اولیه  مــواد 
اولیه  از مواد  کدام  نیاز برای تولید هر  انرژی مورد  نیز  مقدار   EP و
به  اوقــات  غالب  در  که  می باشد  مــگــاژول  حسب  بر  ساخت وساز 
کدام از  که برای تولید هر  گرفته می شود  صورت میزان نفتی در نظر 

مواد اولیه ساخت وساز مصرف می شود.
برداشت های  نیز  و  پرسشنامه ها  از  آمــده  دست  به  آمــار  براساس 
میدانی نگارندگان در سال 1390 در حدود 75 ساختمان در محله 
کل  که میزان مصرف مواد اولیه برای  عباس آباد ساخته شده است 

آنها به شرح جدول زیر می باشد)جدول شماره2(:
کولوژیک ساخت وساز در محله عباس آباد به  بنابراین میزان ردپای ا

شرح زیر خواهد بود:

=  = 38362 gha
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کــولــوژیــک محله عــبــاس آبــاد در بخش  ا بــنــابــرایــن مــیــزان ردپـــای 
که این  ساخت وساز برابر با 38هزار و 362 هکتار جهانی می باشد 
این  در  زیست محیطی شدید ساخت وساز  اثــرات  از  نشان  میزان 

محله و اثرات سوء آن بر پایداری محله و پایداری شهر دارد.
در نهایت نتایج حاصله از محاسبه مربوط به هر بخش را می توان به 

صورت زیر جمع بندی نمود)جدول شماره3(:

کولوژیک محله عباس آباد شهر سنندج  جدول شماره3: میزان ردپای ا
در بخش های مختلف

سرانه 19578 =n(EF(EF به دست آمده)هکتار(بخش
36790.188الکتریسیته

0.6710.000003آب
54980.281گاز

4.820.00002زباله
11970.061حمل ونقل

25819.061.319غذا
383621.959ساخت وساز

74560.5513.808مجموع

کولوژیک  که میزان  ردپای ا گرفته نشان می دهد  محاسبات صورت 
محله عباس آباد در سال 1390 برابر با 74560.551 هکتار جهانی 
که این امر نشان دهنده سرانه ای برابر با 3.808 هکتار  بوده است 
کنان محله می باشد. این بدان معناست  جهانی برای هر کدام از سا
که با توجه به مساحت 46 هکتاری محله عباس آباد، میزان زمین 
برابر  مصرفی جمعیت 19 هزار و 578 نفری محله در حدود 1621 
بیشتر از مساحت این محله و نیز با توجه به مساحت 4065 هکتاری 
شهر سنندج در سال 1390 در حدود 18 برابر از مساحت شهر سنندج 
نیز بیشتر می باشد. بیشترین میزان  جاپای  بوم شناختی در محله 
عباس آباد مربوط به بخش ساخت وساز)38162 هکتار( می باشد. 
گاز)5498هکتار(  و  غذا)25819.06هکتار(  نیز  ساخت وساز  از  بعد 

دارای بیشترین میزان جاپا در محله عباس آباد می باشند.

6. نتیجه گیری
بعد از جنگ جهانی دوم یکی از مهم ترین مشکالت به وجود آمده 
کشورهای در حال توسعه، رشد شتابان و ناهمگون شهرنشینی  در 
بوده است. پیامد این رشد انفجاری جمعیت شهرنشین، پیدایش 
و رشد پدیده اسکان غیررسمی و مهاجرت های مداوم داخلی، یعنی 
گروه ها و  که بازتاب این جریانات، رشد  از روستاها به شهرهاست 
اشکال  به  مختلف  مکان های  در  که  است  حاشیه نشین  جوامع 
کپرنشینی، حلبی آبادها و ... ظاهر شده اند.  گون زاغه نشینی،  گونا
سرعت  با  اخیر  سال های  در  نیز  ما  کشور  در  شهرنشینی  جریان 
دنبال  به  را  غیررسمی  اسکان های  ظهور  و  داشته  تــداوم  زیــادی 
داشته و مشکالت زیادی را اعم از مشکالت اجتماعی، اقتصادی، 
کرده است.این  فرهنگی، امنیتی و زیست محیطی را نصیب شهرها 
امر باعث شده تا امروزه اسکان های غیررسمی به یکی از چالش های 
ایــران بدل شود. در این میان  پایدار در شهرهای  فــراروی توسعه 
که در چند دهه اخیر به شدت  شهر سنندج یکی از شهرهایی است 
کنون  از وجود چنین سکونتگاه هایی رنج برده  و مدیران این شهر تا
کردن مشکالت ایجاد  نتوانسته اند تمهیدات مناسبی برای برطرف 
که  این  به  توجه  با  بیندیشند.  سکونتگاه ها  این  وسیله  به  شده 
امروزه سکونتگاه های غیررسمی بخش جداناشدنی شهرهای ایران 
و به ویژه شهر سنندج می باشند، عدم پایداری این سکونتگاه ها 
می تواند نقش شگرفی در حرکت شهر سنندج به سوی ناپایداری 

داشته باشد.
مطالعه  حاضر به دنبال آن بود تا میزان پایداری محله عباس آباد 
می باشد،  شهر  این  غیررسمی  محالت  از  یکی  که  را  سنندج  شهر 
از شاخص  جاپای   با استفاده  بنابراین  قــرار دهــد.  مــورد سنجش 
گرفت.  قرار  این محله مورد سنجش  پایداری  بوم شناختی میزان 
بــدیــن مــنــظــور مــیــزان  جــاپــای  بــوم شــنــاخــتــی محله عــبــاس آبــاد 
و  آب  الکتریسیته،  ــاز،  گ زبــالــه،  ــذا،  غ حمل ونقل،  بخش های  در 
ساخت وساز محاسبه شد. نتایج تحقیق نشان داد که میزان  جاپای  
بوم شناختی محله عباس آباد برابر با 74560.551هکتار می باشد که 
این میزان تقریبًا 1621 برابر بیشتر از مساحت این محله)46 هکتار(  
و نیز 18 برابر بیشتر از مساحت شهر سنندج)4065هکتار(می باشد. 

جدول شماره2: میزان استفاده از مواد اولیه ساخت وساز در محله عباس آباد در سال 1390

ماده اولیه
مقدار استفاده شده 

در سال 1390 در محله 
عباس آباد)Cmi به کیلوگرم(

کدام  مقدار انرژی موجود در هر 
 Esemi(از مواد اولیه ساخت وساز

کیلوگرم( بر حسب مگاژول بر 

مقدار انرژی مورد نیاز برای 
کدام از مواد اولیه  تولید هر 
ساخت وساز)EP بر حسب 

مگاژول(
2100010502205000015120گچ

67000469031423000053600سیمان
7800042900334620000065520آهن آالت

9800043120422576000076440آجر
8960037632337182720061824ماسه

2600010402704000014040یونولیت
سیم کشی های برق، 

گاز و تلفن 18000630011340000011160آب، 

39760013673211420507200297704جمع
Solis Guzman et al,2013 :ماخذ
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که با توجه به باال بودن میزان  جاپای   کی از آن است  این امر حا
پایداری در آن بسیار پایین بوده و  بوم شناختی این محله سطح 
در صورت اندیشیده نشدن تدابیر خاص، این وضعیت به مراتب 
وخیم تر خواهد شد. در میان بخش های مختلف بیشترین میزان 
گاز بیشترین  جاپا مربوط به ساخت وساز بوده و پس از آن نیز غذا و 
مقدار را به خود اختصاص داده اند.البته نکته بسیار جالب درباره 
که این  محله عباس آباد پایین بودن میزان جاپای زباله می باشد 
کنان محله و در نتیجه نهایت  کم سا امر را می توان به دلیل درآمد 

کم زباله دانست. استفاده ممکن از مواد غذایی و به تبع آن تولید 
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